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DAFTAR ISI BRM
No

Nomor Permohonan

Tanggal Penerimaan

Kelas

Merek

1

DID2021012391

23/02/2021

5

SPOTLESS

2

JID2021012392

23/02/2021

43

Ning PaRiS + LOGO

3

DID2021012393

23/02/2021

25

PRASANTHI

4

DID2021012394

23/02/2021

3

ALPA

5

DID2021012395

23/02/2021

28

ADIVON

6

DID2021012396

23/02/2021

5

LM CODE.

7

JID2021012397

23/02/2021

37

MOBILLAB DAN LOGO

8

DID2021012398

23/02/2021

30

SABICH

9

D052021012399

23/02/2021

3

amala BEAUTY

10

DID2021012400

23/02/2021

3

aisheu

11

DID2021012401

23/02/2021

5

HALOP

12

DID2021012402

23/02/2021

14

BT GOLD & JEWELLERY

13

J102021012403

23/02/2021

37

DINI RUST PROTECTION

14

DID2021012404

23/02/2021

10

SENSIBLE

15

DID2021012405

23/02/2021

4

Bro

16

DID2021012406

23/02/2021

7

SOFIYA + LOGO

17

JID2021012407

23/02/2021

35

INVESTREND

18

JID2021012408

23/02/2021

36

INVESTREND

19

JID2021012409

23/02/2021

35

KOPI PULANG PERGI DAN LOGO

20

DID2021012410

23/02/2021

5

OXYRAN

21

DID2021012411

23/02/2021

3

THE ORIGINOTE

22

JID2021012412

23/02/2021

38

INVESTREND

Halaman 2 dari 2049

23

JID2021012413

23/02/2021

42

INVESTREND

24

JID2021012414

23/02/2021

35

BT GOLD & JEWELLERY

25

DID2021012415

23/02/2021

17

DUOROCK

26

DID2021012416

23/02/2021

11

SOFIYA + LOGO

27

DID2021012417

23/02/2021

28

PAPAGAYO + GAMBAR

28

DID2021012418

23/02/2021

3

BRIGHT DIARY

29

DID2021012419

23/02/2021

3

MY SKIN BUT BETTER

30

J052021012420

23/02/2021

43

PECEL LELE & SEAFOOD PELANGI 77

31

DID2021012421

23/02/2021

18

Pradeska

32

DID2021012422

23/02/2021

6

VALTEC

33

DID2021012423

23/02/2021

21

SOFIYA + LOGO

34

DID2021012424

23/02/2021

34

KING WILLIAM

35

DID2021012425

23/02/2021

14

AU 17K

36

DID2021012426

23/02/2021

20

NJP Frame

37

DID2021012427

23/02/2021

9

FIVA + LOGO

38

DID2021012428

23/02/2021

28

ALVINO

39

JID2021012429

23/02/2021

35

MORYMONY + Lukisan/Logo

40

JID2021012430

23/02/2021

43

CHENS-PAO DAN LOGO

41

DID2021012432

23/02/2021

30

HELLO HONEY + LOGO

42

DID2021012433

23/02/2021

3

ARYAVA

43

DID2021012434

23/02/2021

30

RATUSARI CERI

44

D082021012435

23/02/2021

19

KARYA MORTAR

45

DID2021012436

23/02/2021

16

DIXON + Lukisan

Halaman 3 dari 2049

46

DID2021012437

23/02/2021

25

MORYMONY + Lukisan/Logo

47

DID2021012438

23/02/2021

25

J.K LABELS + LOGO

48

DID2021012439

23/02/2021

30

Rafflesia

49

DID2021012440

23/02/2021

11

NEOSAVA

50

JID2021012441

23/02/2021

35

Java Wallpaper

51

D102021012442

23/02/2021

29

BOOYAH

52

DID2021012443

23/02/2021

25

ILO MEANS JOY

53

DID2021012444

23/02/2021

3

Be DAN`Skin + LOGO

54

JID2021012445

23/02/2021

35

J.K LABELS + LOGO

55

JID2021012446

23/02/2021

35

RAMOL

56

DID2021012447

23/02/2021

30

ESTEH.IN BY MOMEN BERSAMA

57

JID2021012448

23/02/2021

43

NUTRIFIT KITCHEN

58

DID2021012449

23/02/2021

7

microturb

59

D102021012450

23/02/2021

30

BOOYAH

60

DID2021012451

23/02/2021

5

SURADI

61

JID2021012452

23/02/2021

39

Kita Kirim

62

DID2021012453

23/02/2021

14

HUG TIME DAN LOGO

63

DID2021012454

23/02/2021

26

MORYMONY + Lukisan/Logo

64

DID2021012455

23/02/2021

29

NERWAYA

65

JID2021012456

23/02/2021

35

TOSTORI + LOGO

66

JID2021012457

23/02/2021

43

PUFFY BAKES

67

JID2021012458

23/02/2021

43

NUTRIFITCAFE

68

DID2021012459

23/02/2021

30

befood

Halaman 4 dari 2049

69

DID2021012460

23/02/2021

25

ONIONS CLOTHING + LOGO

70

DID2021012461

23/02/2021

29

Logo

71

JID2021012462

23/02/2021

42

D.A.D DAN LOGO

72

JID2021012463

23/02/2021

35

NUTTEA

73

DID2021012464

23/02/2021

30

PUFFY BAKES

74

JID2021012465

23/02/2021

43

NUTTEA

75

DID2021012466

23/02/2021

30

Logo

76

J132021012467

23/02/2021

37

SOLARCELL

77

DID2021012468

23/02/2021

3

LIGIA beauty empowered you Dan Lukisan

78

DID2021012469

23/02/2021

16, 35

DEFENDER ULTRA

79

JID2021012470

23/02/2021

43

TOSTORI + LOGO

80

DID2021012471

23/02/2021

34

MARLBORO SUMMIT

81

DID2021012472

23/02/2021

29

Logo

82

DID2021012473

23/02/2021

25

GRATA ATELIER DAN LOGO

83

JID2021012474

23/02/2021

35

ONIONS CLOTHING + LOGO

84

JID2021012475

23/02/2021

41

WIRO YUDHO WICAKSONO

85

DID2021012476

23/02/2021

30

USMANY + LOGO

86

DID2021012477

23/02/2021

16

NJP Frame

87

DID2021012478

23/02/2021

5

NEOCARE + LOGO

88

DID2021012479

23/02/2021

5

FUSIBAT

89

DID2021012480

23/02/2021

3

DERMAMEAL BY dr MERI ALDILA, MKK, dipl
CIBTAC

90

DID2021012481

23/02/2021

30

Logo

91

JID2021012482

23/02/2021

41

Canary Studios + Logo

Halaman 5 dari 2049

92

DID2021012483

23/02/2021

21

House Gardening

93

JID2021012484

23/02/2021

41

Merpati Film + Logo

94

DID2021012485

23/02/2021

33

RAVENSWOOD

95

DID2021012486

23/02/2021

18

KURUMBA DAN LUKISAN

96

DID2021012487

23/02/2021

25

KURUMBA DAN LUKISAN

97

DID2021012488

23/02/2021

25

LAPEPA

98

DID2021012489

23/02/2021

21

Freezby

99

DID2021012490

23/02/2021

29

Viralmas

100

JID2021012491

23/02/2021

41

MADINA EDUNET

101

JID2021012492

23/02/2021

43

meMiles Coffee Shop

102

DID2021012492

23/02/2021

18

DRIPS By SVH

103

DID2021012493

23/02/2021

32

Asahi

104

DID2021012494

23/02/2021

33

ABSTRACT

105

DID2021012495

23/02/2021

0

meReseller

106

DID2021012496

23/02/2021

10

POVIGOWN

107

DID2021012497

23/02/2021

5

SAPTA HANNA

108

DID2021012498

23/02/2021

3

PURETEEN

109

DID2021012499

23/02/2021

33

EIGHT YEARS IN THE DESERT

110

DID2021012500

23/02/2021

33

MACHETE

111

JID2021012501

23/02/2021

41

MADINA ISLAMIC SCHOOL

112

JID2021012502

23/02/2021

41

LEMONILO CLUB

113

DID2021012503

23/02/2021

31

NUFEED

114

DID2021012504

23/02/2021

33

MANNEQUIN

Halaman 6 dari 2049

115

DID2021012505

23/02/2021

25

Yuli's Fashion Shop

116

JID2021012506

23/02/2021

41

SARI MUTIARA

117

JID2021012507

23/02/2021

41

LEMONILO ENTREPRENEUR CLUB

118

DID2021012508

23/02/2021

33

MERCURY HEAD

119

DID2021012509

23/02/2021

11

Freezby

120

D222021012510

23/02/2021

3

WIMANDA

121

DID2021012511

23/02/2021

25

BLUES & BLUSH + LOGO

122

JID2021012512

23/02/2021

41

LEMONILO FIT CLUB

123

DID2021012513

23/02/2021

33

ORIN SWIFT CELLARS

124

JID2021012514

23/02/2021

35

YUKBID + LOGO

125

DID2021012515

23/02/2021

3

SERAlikes

126

D152021012516

23/02/2021

20

ATAP KONJO

127

JID2021012517

23/02/2021

41

LEMONILO KIDS CLUB

128

DID2021012518

23/02/2021

33

PALERMO

129

DID2021012519

23/02/2021

26

MILLA ROSA

130

DID2021012520

23/02/2021

30

GUNUNG LAUT

131

DID2021012521

23/02/2021

5

PURETEEN

132

JID2021012522

23/02/2021

41

LEMONILO KOREAN CLUB

133

DID2021012523

23/02/2021

7

PERNIK

134

DID2021012524

23/02/2021

33

PAPILLON

135

JID2021012525

23/02/2021

41

LEMONILO MOMS CLUB

136

DID2021012526

23/02/2021

33

SLANDER

137

DID2021012527

23/02/2021

3

Piranti

Halaman 7 dari 2049

138

JID2021012528

23/02/2021

41

[BRAND LOCK]

139

D222021012529

23/02/2021

3

SAA GLOW

140

JID2021012530

23/02/2021

35

BLUES & BLUSH + LOGO

141

DID2021012531

23/02/2021

43, 30

142

DID2021012532

23/02/2021

9

ExPOS - Extra Point of Sale

143

DID2021012533

23/02/2021

9

Analitica

144

DID2021012534

23/02/2021

5

CASTELLA

145

JID2021012535

23/02/2021

35

meReseller

146

DID2021012536

23/02/2021

7

JAGOO GO

147

DID2021012537

23/02/2021

10

ANGGANA

148

DID2021012538

23/02/2021

10

PURETEEN

149

DID2021012539

23/02/2021

25

Kairalook

150

DID2021012540

23/02/2021

29

Viral-Q

151

JID2021012541

23/02/2021

38, 41

152

DID2021012542

23/02/2021

3

JAISHY BEAUTY CARE

153

DID2021012543

23/02/2021

29

PURETEEN

154

DID2021012544

23/02/2021

3

GLOW INC

155

DID2021012545

23/02/2021

28

miGa + Lukisan

156

DID2021012546

23/02/2021

5

VIDA

157

DID2021012547

23/02/2021

30

Ordinate

158

DID2021012548

23/02/2021

30

KERBAU EMAS

159

DID2021012549

23/02/2021

30

Tasaji

160

DID2021012550

23/02/2021

32

UTSUXLIM

HIMUDO

MEGA SERIES SUARA HATI ISTRI

Halaman 8 dari 2049

NATURAL WHITENING

161

DID2021012551

23/02/2021

3

162

DID2021012552

23/02/2021

32, 30

163

J152021012553

23/02/2021

43

AYAM BAKAR RASA MANTAN

164

DID2021012554

23/02/2021

9

ROCKED

165

DID2021012555

23/02/2021

30

PURETEEN

166

DID2021012556

23/02/2021

30

PAPANALA

167

DID2021012557

23/02/2021

30

ONNA

168

DID2021012558

23/02/2021

16

CAP GUNUNG TERONG + LUKISAN

169

JID2021012559

23/02/2021

35

IKLANONLINE AJA

170

DID2021012560

23/02/2021

29

D2S

171

DID2021012561

23/02/2021

9

miGa + Lukisan

172

DID2021012562

23/02/2021

25

JOSINY

173

DID2021012563

23/02/2021

30

QUINA + Lukisan Mahkota

174

JID2021012564

23/02/2021

35

OPALHOUSE logo

175

DID2021012565

23/02/2021

3

VEATU

176

DID2021012567

23/02/2021

3

MOOM

177

JID2021012568

23/02/2021

36

IKLANONLINE AJA

178

DID2021012569

23/02/2021

30

SPLENDID COFFEE + LOGO

179

DID2021012570

23/02/2021

41, 9, 42

Monkey STORIES + logo

180

DID2021012571

23/02/2021

41, 9, 42

Monkey MATH + logo

181

JID2021012653

24/02/2021

43

CAFE SEBLAK MABEL

182

DID2021012654

24/02/2021

5

ActiFit Impact

183

DID2021012655

24/02/2021

9

YOMETU

PHYTOLIN

Halaman 9 dari 2049

184

DID2021012656

24/02/2021

5

SIKIMED

185

JID2021012657

24/02/2021

42

YOMETU

186

JID2021012658

24/02/2021

35

SiMaC SANTRI MILLENIAL CENTER

187

DID2021012659

24/02/2021

25

Daissy

188

JID2021012660

24/02/2021

43

Shelter BALI

189

DID2021012661

24/02/2021

32

KLOP!!

190

DID2021012662

24/02/2021

30

NICE SUGAR + LUKISAN

191

DID2021012663

24/02/2021

30

JAGUNG De'ULEQ + LOGO

192

DID2021012664

24/02/2021

32

GILA DURIAN

193

DID2021012665

24/02/2021

30

GULASE + LUKISAN

194

DID2021012666

24/02/2021

16

LINDUNG

195

DID2021012667

24/02/2021

7

EXJO + LOGO

196

DID2021012668

24/02/2021

16

MIA

197

DID2021012669

24/02/2021

16

PAIMA

198

DID2021012670

24/02/2021

6

EXJO + LOGO

199

DID2021012671

24/02/2021

9

WLY

200

DID2021012672

24/02/2021

16

Suma dan teman teman

201

DID2021012673

24/02/2021

16

TIO

202

JID2021012674

24/02/2021

43

BANDAR STEAK

203

DID2021012676

24/02/2021

2

PUHANU dan Lukisan

204

DID2021012677

24/02/2021

7

STRAWBERRY + LUK

205

JID2021012678

24/02/2021

43

NEVSU

206

D012021012679

24/02/2021

5

BAYKE

Halaman 10 dari 2049

207

J222021012680

24/02/2021

41

LakuKerasin

208

JID2021012681

24/02/2021

35

CTZS

209

JID2021012682

24/02/2021

35

Valve & Gauge Expert

210

JID2021012683

24/02/2021

45

klubstory

211

D012021012684

24/02/2021

32

UMAYSA

212

DID2021012685

24/02/2021

3

MISURE

213

DID2021012686

24/02/2021

3

AWITTIYAGLOW

214

DID2021012687

24/02/2021

29

AL ANSHARY

215

JID2021012688

24/02/2021

35

LOGO LC

216

DID2021012689

24/02/2021

10

Q-Life

217

JID2021012690

24/02/2021

43

RUANG SANTAP + LUKISAN

218

DID2021012691

24/02/2021

25

LOGO LC

219

DID2021012692

24/02/2021

25

Wegerie

220

DID2021012693

24/02/2021

5

BIO 9

221

DID2021012694

24/02/2021

9

LOGO LC

222

JID2021012695

24/02/2021

35

Your Safety & Quality Partner

223

DID2021012696

24/02/2021

3

BRASBASA

224

D012021012697

24/02/2021

7

Perak Jaya Tehnik

225

JID2021012698

24/02/2021

35

linxchat

226

JID2021012699

24/02/2021

43

Nawa Indonesia

227

DID2021012700

24/02/2021

25

Kalëa Studio

228

DID2021012701

24/02/2021

29

MINA FACTORY

229

DID2021012702

24/02/2021

25

littleman.id

Halaman 11 dari 2049

230

DID2021012703

24/02/2021

25

linxchat

231

DID2021012704

24/02/2021

4

LOGO NASSER COAL

232

DID2021012705

24/02/2021

9

linxchat

233

DID2021012706

24/02/2021

9

TING TONG + LOGO

234

DID2021012707

24/02/2021

11

Q-Life

235

DID2021012708

24/02/2021

3

7 / 14

236

DID2021012709

24/02/2021

32

BIRCH DAN LUKISAN

237

DID2021012710

24/02/2021

4

LOGO

238

DID2021012711

24/02/2021

10

LOGO FM

239

DID2021012712

24/02/2021

25

fish&tees

240

JID2021012713

24/02/2021

43

Chick Bites

241

DID2021012714

24/02/2021

11

EQK

242

D012021012715

24/02/2021

30

SUPERIORITY COFFEE

243

DID2021012716

24/02/2021

1

HYDROHUMATE DAN LUKISAN

244

D222021012717

24/02/2021

3

EMOIST CHERISH YOUR SKIN

245

DID2021012718

24/02/2021

3

As Salaamah

246

DID2021012719

24/02/2021

1

BOCAH TANI & SIMBOL

247

DID2021012720

24/02/2021

21

TWISTER

248

JID2021012721

24/02/2021

35

TING TONG + LOGO

249

JID2021012722

24/02/2021

41

TING TONG + LOGO

250

JID2021012723

24/02/2021

35

RUANG GALERI + LUKISAN

251

DID2021012724

24/02/2021

5

ONEMED

252

DID2021012725

24/02/2021

6

DEALMAX + LOGO

Halaman 12 dari 2049

253

DID2021012726

24/02/2021

25

NEWSAMTREEMELY

254

J222021012727

24/02/2021

42

Commercioo DIGITAL

255

DID2021012728

24/02/2021

9

MICCIO EXTINGUISHER

256

DID2021012729

24/02/2021

8

BOCAH TANI & SIMBOL

257

JID2021012730

24/02/2021

35

INSTAN AJA + LUKISAN

258

DID2021012731

24/02/2021

34

SAYAP MAS

259

JID2021012732

24/02/2021

43

Rendang dong

260

D272021012733

24/02/2021

32

ANNAKU

261

JID2021012735

24/02/2021

43

FENG FU DIMSUM & BAR

262

D222021012737

24/02/2021

9

Commercioo DIGITAL

263

DID2021012738

24/02/2021

29

CUKUP TAHU

264

DID2021012739

24/02/2021

5

FORCE ONE

265

DID2021012740

24/02/2021

9

FIMI + LOGO

266

DID2021012741

24/02/2021

12

FIMI + LOGO

267

DID2021012742

24/02/2021

25

cobbie

268

DID2021012743

24/02/2021

30

Rendang dong

269

DID2021012744

24/02/2021

32, 35, 29, 30

270

DID2021012745

24/02/2021

9

TikTok Shop Instant Message

271

JID2021012746

24/02/2021

43

KOPI PULANG PERGI DAN LOGO

272

DID2021012747

24/02/2021

3

KETLER CHOICE

273

DID2021012748

24/02/2021

5

BARION

274

DID2021012749

24/02/2021

4

SHAMAN + LUKISAN

275

DID2021012750

24/02/2021

32

janji seger

Astery

Halaman 13 dari 2049

Clarintha cosmetics

276

DID2021012751

24/02/2021

3

277

DID2021012752

24/02/2021

5, 29

278

DID2021012753

24/02/2021

3

MEILY KAY

279

JID2021012754

24/02/2021

41

GLOWING Community

280

DID2021012755

24/02/2021

25

MIKIMANA

281

DID2021012756

24/02/2021

11

PAMOR 1984 + LUKISAN

282

JID2021012757

24/02/2021

41

BossBabe

283

JID2021012758

24/02/2021

44

KLINIK CIPTA AYU

284

DID2021012759

24/02/2021

30

GUNUNG SALAK - SNAKE FRUIT
MOUNTAIN + KARAKTER HURUF NON LATIN
+ LUKISAN

285

JID2021012760

24/02/2021

35

PUTRI KENCONO

286

JID2021012761

24/02/2021

41

LD Squad

287

DID2021012762

24/02/2021

30

OYEKE SITI

288

JID2021012763

24/02/2021

35

TikTok Shop Instant Message

289

JID2021012764

24/02/2021

38

NAWACITA TV

290

DID2021012765

24/02/2021

16

PERADI + LOGO

291

JID2021012766

24/02/2021

35

Agata Toys

292

DID2021012767

24/02/2021

29

Asahi Supermilk

293

DID2021012768

24/02/2021

19

SOLARPLAST

294

DID2021012769

24/02/2021

14

PERADI + LOGO

295

DID2021012770

24/02/2021

25

MAXMO MOUNTAIN

296

DID2021012771

24/02/2021

3

ESSENCARE

297

JID2021012772

24/02/2021

36

TikTok Shop Instant Message

298

JID2021012773

24/02/2021

35

CITI NEWS

ALLMAX NUTRITION

Halaman 14 dari 2049

299

JID2021012774

24/02/2021

43

BE NA YA

300

JID2021012775

24/02/2021

35

PERADI + LOGO

301

DID2021012776

24/02/2021

5, 29

302

JID2021012777

24/02/2021

35

TOKOONLINECOM

303

JID2021012778

24/02/2021

35

MITUFAYA

304

JID2021012779

24/02/2021

39

SOLID LOGISTICS

305

JID2021012780

24/02/2021

35

APOTEK ASKIA

306

D152021012782

24/02/2021

9

TERMINATOR MAGNITE

307

DID2021012783

24/02/2021

29

THEDIMSUMCO

308

JID2021012784

24/02/2021

36

PERADI + LOGO

309

JID2021012785

24/02/2021

43

LAKSATIAM

310

JID2021012786

24/02/2021

38

PERADI + LOGO

311

DID2021012787

24/02/2021

5

NATURAL KEN BEAUTY AND HEALTH BY
NIKEN

312

DID2021012788

24/02/2021

30

THEDIMSUMCO

313

DID2021012789

24/02/2021

25

RIKU FURU

314

JID2021012790

24/02/2021

38

TikTok Shop Instant Message

315

JID2021012791

24/02/2021

35

THE DIMSUM CO.

316

JID2021012792

24/02/2021

35

SPIKUEH INDONESIA

317

JID2021012793

24/02/2021

35

BLOOMWOOD FLOWERS & GIFTS + LOGO

318

DID2021012796

24/02/2021

10

Theraser

319

DID2021012797

24/02/2021

29

SYIFAMILK

320

JID2021012798

24/02/2021

41

PERADI + LOGO

321

JID2021012799

24/02/2021

35

SAIDOV dan GAMBAR

ISOFLEX

Halaman 15 dari 2049

322

DID2021012800

24/02/2021

5

RYER

323

DID2021012801

24/02/2021

4

B-SOLAR GARDANA MULTI ENERGI HSD
SOLAR

324

DID2021012802

24/02/2021

21

KIIP FROZEN

325

JID2021012803

24/02/2021

45

PERADI + LOGO

326

D102021012804

24/02/2021

16

officelio

327

DID2021012806

24/02/2021

3

Folixil

328

DID2021012807

24/02/2021

20

KIIP FROZEN

329

DID2021012808

24/02/2021

5

MV VOOST

330

DID2021012809

24/02/2021

29

CAP IBU & device

331

JID2021012810

24/02/2021

43

BICARA RASA

332

DID2021012811

24/02/2021

30

Mahkota Sari

333

DID2021012812

24/02/2021

3

Foligum

334

JID2021012814

24/02/2021

35

CUISINIA DELISH HOMEMADE

335

JID2021012815

24/02/2021

41

TikTok Shop Instant Message

336

J222021012817

24/02/2021

44

BIOFARMAKA

337

DID2021012818

24/02/2021

30

CAP IBU & device

338

DID2021012819

24/02/2021

5

SYMBA

339

DID2021012820

24/02/2021

5

SUEMEGS

340

DID2021012821

24/02/2021

9

PAKETKUPOS

341

DID2021012822

24/02/2021

30

CUISINIA DELISH HOMEMADE

342

JID2021012823

24/02/2021

35

TECHNOCA

343

JID2021012825

24/02/2021

43

TAMBUAH CIEK DAN LOGO

344

DID2021012826

24/02/2021

9

Firetecs

Halaman 16 dari 2049

345

DID2021012827

24/02/2021

30

ORAPAPA DAN LUKISAN

346

DID2021012829

24/02/2021

11

Airflou

347

DID2021012830

24/02/2021

34

KING POWER

348

JID2021012831

24/02/2021

35

OMIND

349

JID2021012833

24/02/2021

42

TikTok Shop Instant Message

350

DID2021012834

24/02/2021

21

ORAPAPA DAN LUKISAN

351

DID2021012835

24/02/2021

6

RASTEFLEX

352

DID2021012836

24/02/2021

7

Lube-in

353

DID2021012837

24/02/2021

1

SKAY & Logo

354

JID2021012839

24/02/2021

45

TikTok Shop Instant Message

355

DID2021012840

24/02/2021

11

AERUS

356

DID2021012841

24/02/2021

3

Senandika

357

DID2021012842

24/02/2021

29

Iwakayamami

358

DID2021012843

24/02/2021

5

PARTNER

359

JID2021012844

24/02/2021

35

SKAY & Logo

360

DID2021012845

24/02/2021

3

flamm

361

DID2021012846

24/02/2021

30

IMAJI

362

DID2021012847

24/02/2021

3

FoliHair

363

DID2021012848

24/02/2021

5

CARMELO

364

DID2021012849

24/02/2021

32

ASALI BAROKAH ALAMI (ABA)

365

DID2021012850

24/02/2021

6, 7

FLIZENFLEX

366

DID2021012851

24/02/2021

16

Number One Shop (NOS)

367

JID2021012852

24/02/2021

35

PAKETKUPOS

Halaman 17 dari 2049

368

DID2021012853

24/02/2021

21

ROVIGO DAN LOGO

369

JID2021012854

24/02/2021

35

Number One Shop (NOS)

370

DID2021012855

24/02/2021

5

WABEL

371

DID2021012856

24/02/2021

3

AMAN FRAGRANCES

372

JID2021012856

24/02/2021

36

OTO Financial Solutions Provider + Logo

373

DID2021012857

24/02/2021

3

MILADY

374

JID2021012858

24/02/2021

41

Ubaya Global Academy

375

DID2021012859

24/02/2021

30

CASCARA COOKIES

376

DID2021012860

24/02/2021

25

PASSEL

377

JID2021012861

24/02/2021

43

EMQ ENTREPRENEUR MAMA QURSHID

378

JID2021012862

24/02/2021

38

PAKETKUPOS

379

DID2021012863

24/02/2021

29

Nama Merk dan Kemasan

380

DID2021012865

24/02/2021

25

BRESCIA BERCANE dan Lukisan

381

DID2021012866

24/02/2021

20

AICA MFC

382

DID2021012867

24/02/2021

3

Relith

383

DID2021012868

24/02/2021

34

GOLDEN WING'S

384

DID2021012870

24/02/2021

25

EMIGO DNM CO

385

DID2021012871

24/02/2021

5

CARDIO NORMIN

386

JID2021012872

24/02/2021

43

KACHIKU

387

DID2021012874

24/02/2021

9

COUGAR

388

DID2021012875

24/02/2021

29

AURELIA

389

DID2021012876

24/02/2021

19

Best Mortar

390

JID2021012877

24/02/2021

39

PAKETKUPOS

Halaman 18 dari 2049

391

JID2021012878

24/02/2021

35

Toko Huraydhoh

392

DID2021012880

24/02/2021

4

AMAN FRAGRANCES

393

DID2021012881

24/02/2021

6

EXTRU PACK

394

DID2021012882

24/02/2021

5

NUTRIVITEX

395

DID2021012883

24/02/2021

9

TOUGH

396

DID2021012884

24/02/2021

16, 35

397

DID2021012885

24/02/2021

9

NCC NEBULA CLOUD CONSOLE + Logo

398

DID2021012886

24/02/2021

16

Number One (NO1)

399

DID2021012887

24/02/2021

32

AMAN NATURAL WATER

400

DID2021012888

24/02/2021

25

Emobox

401

JID2021012889

24/02/2021

35

Number One (NO1)

402

JID2021012890

24/02/2021

35

PT Number One Perso (NOP)

403

DID2021012891

24/02/2021

3

AQQALARS, AQQALARS SKINCARE,
AQQALARS BEAUTY, AQQALARS CLINIC,
AQQALARS BOUTIQUE

404

JID2021012892

24/02/2021

35

PT Number One Card (NOC)

405

DID2021012893

24/02/2021

31

EGRO FRESH

406

DID2021012894

24/02/2021

3

KINORI DAN HURUF JEPANG

407

DID2021012895

24/02/2021

3

SOMETHINC + LOGO

408

DID2021012896

24/02/2021

5

LIFE BIOPHARMA

409

DID2021012897

24/02/2021

28

HERSHEY’S

410

DID2021012898

24/02/2021

4

SME PETROLEUM

411

DID2021012899

24/02/2021

3

BERYLA

412

DID2021012900

24/02/2021

7

SUNPU

413

D152021012901

24/02/2021

24

CANTIKA SABBENA

OfficeLink

Halaman 19 dari 2049

414

DID2021012902

24/02/2021

5

FARINTOP 50 EC

415

DID2021012903

24/02/2021

5

Optima

416

DID2021012905

24/02/2021

11, 27

417

DID2021012906

24/02/2021

11

TAKENOW

418

DID2021012907

24/02/2021

3

esmee

419

DID2021012908

24/02/2021

30

FORYOU

420

DID2021012909

24/02/2021

30

KopiSüt Sidoarjo

421

JID2021012910

24/02/2021

35

AMAN RESORT BY FRANK CARSWELL F&G

422

DID2021012911

24/02/2021

9

LOGO GOLD TRADE

423

DID2021012912

24/02/2021

28

HERSHEY’S KISSES

424

DID2021012914

24/02/2021

9

chatat

425

DID2021012915

24/02/2021

9

TikTok Shop IM

426

DID2021012917

24/02/2021

30

2 KATE + Lukisan

427

DID2021012918

24/02/2021

30

KOPI ONTEL'S

428

JID2021012919

24/02/2021

43

AMAN RESORT BY FRANK CARSWELL F&G

429

DID2021012920

24/02/2021

3

dr. FANTI YULIA SKINCARE

430

JID2021012921

24/02/2021

41

HOSPITALK

431

DID2021012922

24/02/2021

8

TOOLS R ART

432

DID2021012923

24/02/2021

9

Neo QLED

433

D152021012924

24/02/2021

30

KAYANA CAKE & COOKIES

434

DID2021012925

24/02/2021

9

PERADI + LOGO

435

DID2021012926

24/02/2021

28

REESE’S

436

DID2021012927

24/02/2021

30

505 & LUKISAN

SEKISUI (NEW LOGO)

Halaman 20 dari 2049

437

JID2021012928

24/02/2021

42

sempoa.id + logo

438

DID2021012929

24/02/2021

3

Dende Beauty Skin Solusi For Skin

439

DID2021012930

24/02/2021

8

SPERO dan Lukisan

440

JID2021012931

24/02/2021

35

ALMEGA + logo / the way to success

441

JID2021012933

24/02/2021

35

SIDSA

442

JID2021012934

24/02/2021

35

TikTok Shop IM

443

JID2021012935

24/02/2021

41

BELIFEFUL

444

JID2021012936

24/02/2021

36

LOGO GOLD TRADE

445

JID2021012939

24/02/2021

36

TikTok Shop IM

446

JID2021012940

24/02/2021

40

madutv

447

DID2021012941

24/02/2021

3

EASYDO

448

JID2021012942

24/02/2021

43

Casa Tua

449

DID2021012943

24/02/2021

30

666 ENAM TIGA KALI

450

JID2021012944

24/02/2021

40

SIDSA

451

DID2021012946

24/02/2021

11

Ezella + Lukisan

452

DID2021012947

24/02/2021

30

INTAN

453

DID2021012948

24/02/2021

21

Ezella + Lukisan

454

JID2021012949

24/02/2021

41

DOMIKADO

455

DID2021012950

24/02/2021

28

DOMIKADO

456

D152021012951

24/02/2021

30

MAWAR DITA

457

JID2021012952

24/02/2021

41

SAUNG ANJEUN + LOGO

458

JID2021012953

24/02/2021

42

SIDSA

459

JID2021012954

24/02/2021

38

TikTok Shop IM

Halaman 21 dari 2049

460

D152021012956

24/02/2021

30

THE KING LOBSTER

461

JID2021012957

24/02/2021

41

Warna Training Center

462

JID2021012958

24/02/2021

38

MENEBAR BERKAH

463

JID2021012959

24/02/2021

41

MENEBAR BERKAH

464

JID2021012960

24/02/2021

42

GREEN PLUS PROGRAM + Logo

465

D152021012961

24/02/2021

30

MAWAR PANDAN HIJAU

466

JID2021012962

24/02/2021

42

MENEBAR BERKAH

467

DID2021012963

24/02/2021

11

DIAZ LIGHT

468

DID2021012965

24/02/2021

35, 38, 41, 9, 42

Sekolah.mu

469

JID2021012966

24/02/2021

41

TikTok Shop IM

470

D152021012967

24/02/2021

30

4 RAJA KETUPAT

471

DID2021012969

24/02/2021

16, 20, 41, 25, 28

472

JID2021012970

24/02/2021

43

ORIID dan Logo

473

DID2021012971

24/02/2021

1

GADING MAS

474

DID2021012972

24/02/2021

9

Q-TITIP + LOGO

475

D152021012973

24/02/2021

30

MAWAR MELATI NJ

476

JID2021012975

24/02/2021

35

Q-TITIP + LOGO

477

JID2021012976

24/02/2021

42

TikTok Shop IM

478

DID2021012977

24/02/2021

30

MAISON BELMONT

479

DID2021012978

24/02/2021

1

GLOBAL ORGANIC TEXTILE STANDARD &
Logo

480

DID2021012979

24/02/2021

29

ArisTiya

481

DID2021012980

24/02/2021

3

Ad Glow White

482

JID2021012981

24/02/2021

35

ORIID dan Logo

Sekolah Murid Merdeka / SMM

Halaman 22 dari 2049

483

D152021012982

24/02/2021

30

RAJA JEMPOL

484

JID2021012983

24/02/2021

45

TikTok Shop IM

485

D152021012984

24/02/2021

29

KRIBUN

486

D152021012985

24/02/2021

25

WF FASHIONABLE

487

JID2021012987

24/02/2021

35

jadikan produk indonesia sebagai tuan di
negeri sendiri

488

DID2021012988

24/02/2021

12

LOGO

489

JID2021012990

24/02/2021

43

TRAVEL-SIZED ROOMS BY MOTTO

490

DID2021012991

24/02/2021

25

ORIID dan Logo

491

JID2021012992

24/02/2021

37, 39

492

DID2021012993

24/02/2021

18

GLOBAL ORGANIC TEXTILE STANDARD &
Logo

493

DID2021012994

24/02/2021

30

Gusti Farm

494

DID2021012995

24/02/2021

20

GLOBAL ORGANIC TEXTILE STANDARD &
Logo

495

DID2021012996

24/02/2021

14

ABC PASKO (ABADI BINTANG CEMERLANG
PASIR KOJA)

496

JID2021012997

24/02/2021

35

ABC PASKO (ABADI BINTANG CEMERLANG
PASIR KOJA)

497

DID2021012998

24/02/2021

23

GLOBAL ORGANIC TEXTILE STANDARD &
Logo

498

DID2021012999

24/02/2021

3

Ma-Derma By. dr Intan

499

DID2021013000

24/02/2021

25

GLOBAL ORGANIC TEXTILE STANDARD &
Logo

500

DID2021013001

24/02/2021

25

Floral.id Official

501

DID2021013002

24/02/2021

24

GLOBAL ORGANIC TEXTILE STANDARD &
Logo

502

DID2021013003

24/02/2021

5

SUGITECH

503

DID2021013006

24/02/2021

5

TARANTULA

504

DID2021013007

24/02/2021

26

GLOBAL ORGANIC TEXTILE STANDARD &
Logo

505

DID2021013008

24/02/2021

29

Wholesome Pressery

MORRUM

Halaman 23 dari 2049

506

DID2021013010

24/02/2021

28

GLOBAL ORGANIC TEXTILE STANDARD &
Logo

507

DID2021013011

24/02/2021

1

BUMI MAKMUR PUPUK ORGANIK

508

DID2021013012

24/02/2021

22

GLOBAL ORGANIC TEXTILE STANDARD &
Logo

509

DID2021013013

24/02/2021

14

LIPS LOGAM INTI PRATAMA SEJAHTERA

510

JID2021013014

24/02/2021

35

LIPS LOGAM INTI PRATAMA SEJAHTERA

511

JID2021013015

24/02/2021

42

LIPS LOGAM INTI PRATAMA SEJAHTERA

512

DID2021013017

24/02/2021

29

Kerupuk sari udang HDKPRIMAX

513

DID2021013018

24/02/2021

8

BLUE 3 FLEXI

514

DID2021013019

24/02/2021

3

WINGS CLEANING SOLUTIONS

515

JID2021013020

24/02/2021

44

BISACEK

516

DID2021013021

24/02/2021

5

WINGS CLEANING SOLUTIONS

517

DID2021013022

24/02/2021

25

milleprimoADX + Logo

518

DID2021013023

24/02/2021

12

MalikaGP Road To The Future + Logo

519

DID2021013024

24/02/2021

30

SO YUMIE dan Logo

520

DID2021013026

25/02/2021

25

Lumintu + Logo LM

521

DID2021013027

25/02/2021

3

GANNON

522

DID2021013028

25/02/2021

30

CV LINTAS KARYA UTAMA

523

JID2021013029

25/02/2021

43

PECEL LELE BIRU

524

DID2021013031

25/02/2021

29

NIKUDON!

525

JID2021013032

25/02/2021

43

NIKUDON!

526

DID2021013033

25/02/2021

3

Good Remedy

527

DID2021013034

25/02/2021

34

ICELANDS

528

DID2021013035

25/02/2021

3

MamitaRecipee

Halaman 24 dari 2049

529

DID2021013036

25/02/2021

3

FavorOils

530

DID2021013037

25/02/2021

17

EcoTouch

531

DID2021013038

25/02/2021

3

KEYSWHITE

532

JID2021013039

25/02/2021

43

Goodle

533

DID2021013040

25/02/2021

30

PIAPO

534

JID2021013041

25/02/2021

36

QUANTUM WAKAF + LOGO

535

JID2021013042

25/02/2021

35

Fish Smart

536

D302021013043

25/02/2021

30

KOPI GEDDONG

537

JID2021013044

25/02/2021

36

PP Urban – Synergy Of Excellence

538

JID2021013045

25/02/2021

37

PP Urban – Synergy Of Excellence

539

DID2021013046

25/02/2021

30

KRESNA Lemper & Ketan Bumbu

540

DID2021013047

25/02/2021

25

MakersByMakna

541

DID2021013048

25/02/2021

28

MakersByMakna

542

DID2021013049

25/02/2021

21

MakersByMakna

543

DID2021013050

25/02/2021

18

MakersByMakna

544

DID2021013051

25/02/2021

16

DUA KELABANG BINTANG

545

D052021013052

25/02/2021

32

Royyan Jadid

546

D222021013053

25/02/2021

3

Y&R

547

JID2021013054

25/02/2021

36

SAKINAH FINANCE

548

DID2021013055

25/02/2021

25

DUNIA AHSAN SUPER

549

DID2021013056

25/02/2021

14

Teconi

550

DID2021013057

25/02/2021

30

KBC Bakery

551

DID2021013058

25/02/2021

5

GBio

Halaman 25 dari 2049

552

JID2021013059

25/02/2021

36

SAN CEFILA

553

DID2021013061

25/02/2021

3

NAVARONE AESTHETIC

554

DID2021013062

25/02/2021

43, 29

Meat Compiler

555

DID2021013063

25/02/2021

33

KOLENG CIU

556

D082021013064

25/02/2021

24

DTT

557

DID2021013065

25/02/2021

25

AKARSA + GAMBAR

558

DID2021013066

25/02/2021

9

CORTEZ JEONSA

559

JID2021013067

25/02/2021

44

Rumah Sunat dr Mahdian

560

JID2021013068

25/02/2021

40

BML

561

DID2021013069

25/02/2021

10

Air Thin

562

JID2021013071

25/02/2021

35

Online Virtual Boutique

563

JID2021013072

25/02/2021

35, 45

564

DID2021013073

25/02/2021

3

B'QN

565

DID2021013074

25/02/2021

9

Jahitin Academy

566

DID2021013075

25/02/2021

3

Rein Beauty

567

DID2021013076

25/02/2021

3

Roula

568

DID2021013077

25/02/2021

30

Allawake

569

DID2021013078

25/02/2021

11

BioBurn Biomass Burner

570

DID2021013079

25/02/2021

3

SKINETHIC

571

DID2021013081

25/02/2021

3

YeKa Beauty

572

DID2021013082

25/02/2021

3

LAVV

573

DID2021013083

25/02/2021

3

AUSIE SKINCARE

574

DID2021013084

25/02/2021

1

Zymo Opt

PARADIGM

Halaman 26 dari 2049

575

DID2021013085

25/02/2021

11

SAMAWA

576

DID2021013086

25/02/2021

11

BioStove Kompor Kayu Bakar

577

DID2021013087

25/02/2021

11

KoBara Kompor Bara

578

DID2021013088

25/02/2021

12

SCS

579

DID2021013089

25/02/2021

9

BroilerX

580

DID2021013090

25/02/2021

11

KomBrid Hybrid Burner

581

DID2021013091

25/02/2021

9

EUROTECH

582

DID2021013092

25/02/2021

30

Li Pao

583

DID2021013093

25/02/2021

24

Cerita Tentang Batik

584

JID2021013094

25/02/2021

43

Good Mantra

585

D082021013095

25/02/2021

25

QUEENZIE

586

DID2021013097

25/02/2021

5

LOGO

587

DID2021013098

25/02/2021

30

JUST ONE BOY COFFEE

588

DID2021013099

25/02/2021

24

Entrée By Nucover Logo

589

DID2021013100

25/02/2021

25

ECLEMIX

590

D102021013101

25/02/2021

30

LADANG KEDELE

591

DID2021013102

25/02/2021

3

Reshy

592

DID2021013103

25/02/2021

30

GAMALAMA

593

JID2021013105

25/02/2021

43

ANBE foodcontainer + GAMBAR

594

DID2021013106

25/02/2021

2

SNOWKIDS + LOGO

595

DID2021013107

25/02/2021

9

LOGO

596

DID2021013110

25/02/2021

25

service de Luxe

597

DID2021013111

25/02/2021

30

INDONESIA LOLLIPOP

Halaman 27 dari 2049

598

DID2021013112

25/02/2021

30

OVALCCINO

599

DID2021013114

25/02/2021

30

ATTAUBAH

600

JID2021013115

25/02/2021

35

VICENZA Galeri rasa dan Lukisan

601

JID2021013116

25/02/2021

35

CARESKIN

602

D082021013117

25/02/2021

18, 25

TUKUO ID

603

JID2021013118

25/02/2021

43

BOBA TALE + LUKISAN

604

DID2021013119

25/02/2021

3

GLORY

605

DID2021013120

25/02/2021

3

MIRACLE

606

DID2021013121

25/02/2021

35, 43, 30

607

JID2021013122

25/02/2021

41

FAITH MINUTES & Lukisan

608

DID2021013123

25/02/2021

27

NAHKODA KARPET

609

JID2021013124

25/02/2021

35

APOTEK MANDJUR

610

DID2021013125

25/02/2021

10

LOGO

611

JID2021013126

25/02/2021

35

RNY Ranaya Fazza Utama Serve with Value

612

DID2021013127

25/02/2021

9

Supirin & Logo

613

DID2021013128

25/02/2021

1

Double XtraPhos (DXP)

614

J042021013129

25/02/2021

41

Al-Fatih Islamic Center

615

JID2021013130

25/02/2021

35

Amandina Bumi Nusantara + Logo

616

DID2021013131

25/02/2021

29

JANJI MANIS + LUKISAN

617

DID2021013132

25/02/2021

25

Syariaria

618

DID2021013133

25/02/2021

5

ES-TA & logo

619

DID2021013134

25/02/2021

41, 9, 45

SWIPE NIGHT

620

JID2021013135

25/02/2021

35

BEAN TO CHOCOLATE

Nutriku

Halaman 28 dari 2049

621

DID2021013136

25/02/2021

32

QurMadina

622

DID2021013137

25/02/2021

10

ECO MASK

623

DID2021013138

25/02/2021

30

TOKO SEBELAH

624

JID2021013139

25/02/2021

42

LOGO

625

DID2021013140

25/02/2021

21, 31

626

DID2021013141

25/02/2021

17

Amandina Bumi Nusantara + Logo

627

DID2021013142

25/02/2021

12

QIAN JIN ADVANCE

628

DID2021013143

25/02/2021

30

MONACO

629

JID2021013144

25/02/2021

35

Logo

630

DID2021013145

25/02/2021

30

Sambel Apa Sambel Indonesia Punya

631

JID2021013146

25/02/2021

41

ART REPUBLIC GROUP

632

DID2021013147

25/02/2021

1

Amandina Bumi Nusantara + Logo

633

DID2021013148

25/02/2021

9

Ei

634

JID2021013149

25/02/2021

41

Summertime Studios

635

JID2021013151

25/02/2021

44

LOGO

636

DID2021013152

25/02/2021

25

DEWA UNITED BC

637

DID2021013153

25/02/2021

16

MEGA KHARISMA

638

JID2021013154

25/02/2021

42

ARETE ARSITEK + LOGO

639

DID2021013155

25/02/2021

3

LYONA. dr skincare

640

DID2021013156

25/02/2021

3

SCARLETT CHARMING

641

DID2021013157

25/02/2021

12

DELIMA MANDIRI

642

DID2021013158

25/02/2021

3

SCARLETT BRIGHTENING SHOWER SCRUB

643

DID2021013159

25/02/2021

3

SCARLETT

Uniquepot gallery by: Noahfarm

Halaman 29 dari 2049

644

DID2021013160

25/02/2021

3

SCARLETT FELICYA ANGELISTA

645

DID2021013161

25/02/2021

6

LOGO

646

DID2021013162

25/02/2021

30

Wanderbakes

647

JID2021013163

25/02/2021

35

DEWA UNITED FC

648

DID2021013164

25/02/2021

9

Seasonic, Logo S

649

DID2021013165

25/02/2021

3

ZELENE

650

DID2021013166

25/02/2021

25

Entrée By Nucover Logo

651

DID2021013167

25/02/2021

17

GMORS

652

DID2021013168

25/02/2021

3

NICO + LOGO

653

DID2021013169

25/02/2021

6

THIELE

654

DID2021013171

25/02/2021

10

1 wor

655

DID2021013172

25/02/2021

25

DILLCA

656

DID2021013174

25/02/2021

5

PLANKTONEO

657

DID2021013175

25/02/2021

9

NEXT TV

658

DID2021013177

25/02/2021

30

HelloWin Coffee & Healthy Kitchen

659

DID2021013178

25/02/2021

22

TECHNOTEX

660

DID2021013179

25/02/2021

17

HARTEX

661

JID2021013180

25/02/2021

35

PUDDING SICHANTIEK + LOGO dengan kata
Say it with Pudding SiChantiek

662

DID2021013181

25/02/2021

32

Jakarta Bubble Drink

663

DID2021013182

25/02/2021

3

MAMINIA

664

JID2021013183

25/02/2021

43

HelloWin Coffee & Healthy Kitchen

665

DID2021013184

25/02/2021

5

ARGANE

666

JID2021013185

25/02/2021

41

CITI NEWS

Halaman 30 dari 2049

667

DID2021013186

25/02/2021

21

NAKATO

668

DID2021013189

25/02/2021

35, 9

JOSINY

669

J222021013190

25/02/2021

43

SEGAAR

670

DID2021013191

25/02/2021

3

ARGANE

671

DID2021013192

25/02/2021

19

SAP + LOGO

672

D082021013193

25/02/2021

25

RECEPIN

673

DID2021013194

25/02/2021

5

MILAYA

674

D222021013195

25/02/2021

30

TRI Strawberry

675

DID2021013196

25/02/2021

30

TIGA RAJA

676

DID2021013197

25/02/2021

11

VITO LIGHTING logo

677

JID2021013198

25/02/2021

35

PLOOMBERRY

678

DID2021013199

25/02/2021

9

VSDS

679

DID2021013201

25/02/2021

38, 9, 42

680

J222021013202

25/02/2021

35

IW CORP

681

J222021013203

25/02/2021

37

WKP

682

DID2021013204

25/02/2021

11

A.Y.L.A

683

JID2021013205

25/02/2021

43

BAPARAPI KOPI

684

DID2021013206

25/02/2021

3

WELEDA

685

DID2021013207

25/02/2021

11

HC

686

JID2021013208

25/02/2021

37

HASHTAG LAUNDRY + LOGO

687

DID2021013209

25/02/2021

1

M-Gene

688

DID2021013210

25/02/2021

16

DW - DEEWI DW THIN WALL CONTAINER

689

DID2021013211

25/02/2021

3

Ext White

Modal Anak bangsa

Halaman 31 dari 2049

690

DID2021013212

25/02/2021

20

LIBERA

691

JID2021013213

25/02/2021

41

aroom + LOGO

692

DID2021013214

25/02/2021

5

THE FLEEZY CO. & Device

693

DID2021013216

25/02/2021

1

CJ + Lukisan

694

DID2021013217

25/02/2021

21

DW - DEWI DW THIN WALL CONTAINER

695

DID2021013218

25/02/2021

9

CJ + Lukisan

696

DID2021013219

25/02/2021

3

PIKARU dan huruf kanji

697

DID2021013220

25/02/2021

21

DW - DEEWA DW THIN WALL CONTAINER

698

DID2021013221

25/02/2021

3

CASA DI OLIVA

699

DID2021013222

25/02/2021

16

DW - DEEWA DW THIN WALL CONTAINER

700

DID2021013223

25/02/2021

25

WYLOZ + LOGO

701

DID2021013224

25/02/2021

21

DW - DEEWI DW THIN WALL CONTAINER

702

JID2021013225

25/02/2021

42

Meimo

703

DID2021013226

25/02/2021

30

MIALAMI

704

JID2021013227

25/02/2021

37

BAJJA

705

DID2021013228

25/02/2021

11

senus

706

DID2021013229

25/02/2021

11

UJB

707

DID2021013230

25/02/2021

16

DW - DEWI DW THIN WALL CONTAINER

708

JID2021013231

25/02/2021

35

REWATA CONSULTANT

709

DID2021013232

25/02/2021

3

WIMIGLOW TAGLINE HERE + LOGO

710

DID2021013233

25/02/2021

16, 29

711

DID2021013234

25/02/2021

30

MI-ALAMI

712

DID2021013235

25/02/2021

21

DW - DEWA DW THIN WALL CONTAINER
+LOGO

FS Santan Kelapa

Halaman 32 dari 2049

713

JID2021013236

25/02/2021

41

CJ + Lukisan

714

DID2021013237

25/02/2021

16

KORA KORA TAS HDPE

715

DID2021013238

25/02/2021

25

SOBREive

716

DID2021013239

25/02/2021

3, 35

PINE & CO

717

DID2021013240

25/02/2021

16

DW - DEWA DW THIN WALL
CONTAINER+LOGO

718

DID2021013241

25/02/2021

30

MIALAMI+

719

DID2021013242

25/02/2021

25

PERADI + LOGO

720

DID2021013243

25/02/2021

20

BLUE FOAM

721

DID2021013244

25/02/2021

7

Repropack

722

DID2021013245

25/02/2021

30

MI-HEBAT

723

DID2021013246

25/02/2021

3

SARAYA

724

DID2021013247

25/02/2021

18

THE FLEEZY CO. & Device

725

JID2021013248

25/02/2021

41

REWATA

726

DID2021013249

25/02/2021

21

DN - DEWA NATA THIN WALL
CONTAINER+LOGO

727

DID2021013250

25/02/2021

30

CASA DI OLIVA

728

DID2021013251

25/02/2021

9

COOPERVISION BINOCULAR
PROGRESSIVE SYSTEM

729

DID2021013252

25/02/2021

3

MD SKINICAL SKIN CARE + LOGO

730

D102021013253

25/02/2021

1

SUPLANTINDO PHOSKAMESS 3.6

731

JID2021013254

25/02/2021

36

THE VILLAS 100

732

DID2021013255

25/02/2021

18

DIKAU OFFICIAL DARI KAMI UNTUK KAMU

733

JID2021013256

25/02/2021

44

NAILOGYNY

734

JID2021013257

25/02/2021

35

CJ + Lukisan

735

DID2021013258

25/02/2021

3

POB POINT OF BEAUTY

Halaman 33 dari 2049

736

D102021013258

25/02/2021

5

PLANTONIC MESS + LOGO

737

DID2021013259

25/02/2021

21

Kencana Homeware

738

DID2021013260

25/02/2021

32

SARI PATI MAS MAHKOTA DAN LUKISAN

739

DID2021013261

25/02/2021

30

SARI PATI MAS MAHKOTA DAN LUKISAN

740

DID2021013262

25/02/2021

3

EAGLE HEAD

741

DID2021013263

25/02/2021

29

SARI PATI MAS MAHKOTA DAN LUKISAN

742

DID2021013264

25/02/2021

9

bbo events + Logo

743

DID2021013265

25/02/2021

30

SRIWIJAYA

744

DID2021013266

25/02/2021

29

ENJOIII

745

DID2021013267

25/02/2021

9

Best Win

746

DID2021013268

25/02/2021

3

ALLKLIN

747

DID2021013269

25/02/2021

9

bbo 2Go + Logo

748

JID2021013270

25/02/2021

41

UNIVERSITAS WIRARAJA

749

JID2021013271

25/02/2021

44

APOTEK & KLINIK ANGKE

750

JID2021013272

25/02/2021

37

IMURAL

751

DID2021013273

25/02/2021

9

bbo jobs + Logo

752

DID2021013274

25/02/2021

20

iCreate.id LIVING STYLE + Logo

753

JID2021013275

25/02/2021

38

UMN CHANNEL

754

DID2021013276

25/02/2021

9

toko bbo + Logo

755

DID2021013277

25/02/2021

9

REMARKABLE

756

JID2021013278

25/02/2021

36

Sobat

757

DID2021013279

25/02/2021

25

DIKAU FTW BY DIKAU OFFICIAL

758

DID2021013280

25/02/2021

9

bbo pay + Logo

Halaman 34 dari 2049

759

DID2021013281

25/02/2021

24

iCreate.id LIVING STYLE + Logo

760

DID2021013282

25/02/2021

1

INDO KIMIA

761

DID2021013283

25/02/2021

3

Zifra

762

JID2021013284

25/02/2021

35

REMARKABLE

763

DID2021013286

25/02/2021

27

iCreate.id LIVING STYLE + Logo

764

DID2021013287

25/02/2021

25

THE FLEEZY CO. & Device

765

JID2021013288

25/02/2021

43

ÉCLAT Pâtissesie n Café

766

DID2021013289

25/02/2021

3, 44

dr.Chel's

767

DID2021013290

25/02/2021

11

Bumyang

768

DID2021013291

25/02/2021

3

S2 Lana Beautycare SKINCARE + logo

769

DID2021013292

25/02/2021

3

DEARMJ

770

JID2021013293

25/02/2021

42

REMARKABLE

771

D082021013294

25/02/2021

25

NHOTZCLOCO

772

DID2021013295

25/02/2021

3

RECOVERINK

773

DID2021013296

25/02/2021

2

GLOBAL ORGANIC TEXTILE STANDARD &
Logo

774

DID2021013297

25/02/2021

9

CGindo

775

DID2021013298

25/02/2021

21

HEKSA .CO & Logo

776

JID2021013299

25/02/2021

37

Fresclean

777

DID2021013300

25/02/2021

21

KUANG LIN

778

J072021013301

25/02/2021

35

Bee Honey Mart

779

DID2021013302

25/02/2021

3

FOR THE LOVE OF

780

DID2021013303

25/02/2021

3

Oops Skin

781

DID2021013304

25/02/2021

9

KITCHENAID

Halaman 35 dari 2049

PERADI + LOGO

782

DID2021013306

25/02/2021

24

783

DID2021013307

25/02/2021

3, 44

784

JID2021013308

25/02/2021

43

CIPO DAN LUKISAN

785

DID2021013309

25/02/2021

32

GoEs

786

DID2021013310

25/02/2021

25

Izza Hijab

787

DID2021013311

25/02/2021

9

WHIRLPOOL

788

JID2021013312

25/02/2021

36

eSyirkah

789

DID2021013313

25/02/2021

9

MAYTAG

790

DID2021013314

25/02/2021

3

RATUNARUBY SKINCARE

791

DID2021013315

25/02/2021

25

everShine + Logo

792

JID2021013316

25/02/2021

43

mAmink Daeng Tata

793

JID2021013317

25/02/2021

38, 41

794

DID2021013318

25/02/2021

3

HUREMGLOW

795

JID2021013319

25/02/2021

40

DR.KAOS

796

DID2021013320

25/02/2021

3

VIZZI Aesthetic Skin Care

797

DID2021013321

25/02/2021

3

GEEVA

798

JID2021013322

25/02/2021

35

INIJIE

799

JID2021013323

25/02/2021

41

INIJIE

800

DID2021013324

25/02/2021

3

LEMICH

801

DID2021013325

25/02/2021

3

AA Glow

802

DID2021013326

25/02/2021

25

MOUNTAINGEER

803

DID2021013327

25/02/2021

25

MOUNTAINGEERS

804

DID2021013328

25/02/2021

3

NS BEAUTY

SEA Theory

MILIARDER INDONESIA

Halaman 36 dari 2049

805

DID2021013329

25/02/2021

25

ECINOS

806

JID2021013330

25/02/2021

35

SAMAGAHA

807

JID2021013331

25/02/2021

41

SUZEFIT

808

JID2021013332

25/02/2021

43

SELERA KITCHEN

809

DID2021013333

25/02/2021

25

TROMAX

810

DID2021013334

25/02/2021

25

KEDAI MUSLIM COLLECTION

811

DID2021013335

25/02/2021

9

NGITUNGHPP.COM

812

JID2021013336

25/02/2021

35

MENTORKULINER.COM

813

DID2021013337

25/02/2021

25

JAYASHREE

814

DID2021013338

25/02/2021

3

GEN MULTI + LUKISAN

815

DID2021013339

25/02/2021

9

Kasatmata Indonesia

816

JID2021013340

25/02/2021

43

Realmeal

817

DID2021013341

25/02/2021

3

MASILA

818

DID2021013342

25/02/2021

9

GB AUDIO Profesional Amplifier

819

JID2021013343

25/02/2021

43

Di Fella Food & Beverage

820

DID2021013344

25/02/2021

30

Al-Barkah

821

DID2021013345

25/02/2021

30

COMEAGAIN

822

JID2021013346

25/02/2021

42

Riselio

823

DID2021013347

25/02/2021

5

Puro pure nutrition

824

DID2021013348

25/02/2021

9

One Medix dan Logo

825

DID2021013349

25/02/2021

32

Air Minum Dalam Kemasan Teratai

826

DID2021013350

25/02/2021

10

One Medix dan Logo

827

DID2021013351

25/02/2021

3

SKINURA

Halaman 37 dari 2049

828

DID2021013352

25/02/2021

16

One Medix dan Logo

829

JID2021013353

25/02/2021

35

One Medix dan Logo

830

DID2021013354

25/02/2021

3

my beauticawellness By dr. Metz + LOGO

831

DID2021013355

25/02/2021

32, 5

832

JID2021013356

25/02/2021

44

my beauticawellness By dr. Metz + LOGO

833

DID2021013358

25/02/2021

3

EDONIN BEAUTY & CO

834

DID2021013359

25/02/2021

25

MOTOR ANTIQUE CLUB BANDUNG

835

DID2021013360

25/02/2021

29

TAMR BAROKAH SUKARI + LUKISAN

836

JID2021013361

25/02/2021

35

GLOBAL ORGANIC TEXTILE STANDARD

837

DID2021013362

25/02/2021

19

ViFon

838

DID2021013363

25/02/2021

11

RECTECH

839

DID2021013364

26/02/2021

3

WIN Skin + Logo

840

DID2021013365

26/02/2021

25

MOTOR ANTIQUE CLUB BANDUNG

841

DID2021013366

26/02/2021

11

RASQUATECH

842

JID2021013367

26/02/2021

42

Fleksibel

843

JID2021013368

26/02/2021

45

Aksara Data Digital

844

JID2021013369

26/02/2021

38

Relabs

845

JID2021013370

26/02/2021

43

SAMBEL SETAN BANG UDIN

846

JID2021013371

26/02/2021

43

MONAMBA

847

DID2021013372

26/02/2021

24

Dormeuii england dan logo

848

DID2021013373

26/02/2021

30

MADU JUARA + Lukisan

849

DID2021013374

26/02/2021

5

vitabee

850

D222021013375

26/02/2021

5

AL-MUMTAZ

JUSER MUONTOK

Halaman 38 dari 2049

851

DID2021013376

26/02/2021

10

OI-NUTRI LINE

852

DID2021013377

26/02/2021

3

Tea On Sunday

853

DID2021013378

26/02/2021

30

SEED

854

JID2021013379

26/02/2021

43

SEED

855

DID2021013382

26/02/2021

30

91°

856

JID2021013383

26/02/2021

43

91°

857

D222021013384

26/02/2021

25

Arshanta

858

DID2021013385

26/02/2021

12

CONIC

859

DID2021013386

26/02/2021

3

ANA + BY : BLESSING

860

DID2021013388

26/02/2021

9

MT_SMARTfire

861

JID2021013389

26/02/2021

35

MOTODW

862

JID2021013390

26/02/2021

35

GAMAL MEN

863

DID2021013392

26/02/2021

5

Aknèlab

864

DID2021013393

26/02/2021

9

CANBERRA + LOGO

865

DID2021013394

26/02/2021

3

Wika Beauty Care

866

JID2021013395

26/02/2021

35

Bamboo Lab Architect

867

DID2021013397

26/02/2021

11

CANBERRA + LOGO

868

DID2021013398

26/02/2021

21

Livara Craft

869

DID2021013399

26/02/2021

3

Siskasweet

870

JID2021013400

26/02/2021

35

SepedaBike

871

DID2021013401

26/02/2021

31

RIMBA DURIAN + Logo

872

DID2021013402

26/02/2021

29

GUZHND + LUKISAN

873

DID2021013404

26/02/2021

19

CYRUS ROOF

Halaman 39 dari 2049

874

DID2021013405

26/02/2021

30

KOPI MANTAP

875

DID2021013406

26/02/2021

30

Raharja'S

876

DID2021013407

26/02/2021

3

aiueo

877

DID2021013408

26/02/2021

5

AHEB

878

DID2021013409

26/02/2021

32

AHEB

879

DID2021013411

26/02/2021

7

GIVEPOWER + LUKISAN

880

DID2021013412

26/02/2021

11

GIVEPOWER + LUKISAN

881

D222021013413

26/02/2021

18

NILAKANDHI

882

DID2021013414

26/02/2021

3

ALS CANTIQUE

883

DID2021013415

26/02/2021

29

Nature Milk

884

JID2021013416

26/02/2021

36

ALFASENTRA PROPERTI + Logo

885

JID2021013417

26/02/2021

35

GSM = GUDANG SUPLEMEN MURAH

886

DID2021013418

26/02/2021

3

INDOPHARMACY

887

JID2021013419

26/02/2021

35

RIMBA DURIAN + Logo

888

DID2021013420

26/02/2021

24

SUPREME

889

D222021013421

26/02/2021

3

midda

890

DID2021013422

26/02/2021

19

SUNSTAR ROOF

891

DID2021013423

26/02/2021

29

Milky Yummy

892

DID2021013424

26/02/2021

8

HOSHIKO

893

DID2021013425

26/02/2021

3

LAVISH OUD & PERFUMES

894

DID2021013426

26/02/2021

5

INDOPHARMACY

895

JID2021013427

26/02/2021

43

KOLLA

896

DID2021013428

26/02/2021

25

PUELLA

Halaman 40 dari 2049

897

DID2021013429

26/02/2021

9

W-PRO / WISDOM PROFESSIONAL

898

JID2021013430

26/02/2021

35

INDOPHARMACY

899

DID2021013432

26/02/2021

1

UTS + LUKISAN

900

JID2021013433

26/02/2021

35

Boenmart

901

DID2021013434

26/02/2021

25

HAKANA

902

JID2021013435

26/02/2021

44

INDOPHARMACY

903

DID2021013436

26/02/2021

3, 39

904

D082021013437

26/02/2021

3

KIREYSKIN

905

DID2021013438

26/02/2021

3

NEZS, MEE, CARES

906

DID2021013439

26/02/2021

30

CHOCOFRUIT + LOGO

907

DID2021013440

26/02/2021

25

Rochinku

908

DID2021013441

26/02/2021

11

SOHA

909

JID2021013442

26/02/2021

42

sijariemas

910

JID2021013443

26/02/2021

41

Bagimu Negri

911

DID2021013444

26/02/2021

34

LEBAH MADUKORO + LUKISAN DAN LOGO

912

DID2021013445

26/02/2021

3

BUNGA SENI

913

DID2021013446

26/02/2021

16

CYBER SCHOOL + LOGO

914

JID2021013447

26/02/2021

43

Recipes of Belle

915

DID2021013448

26/02/2021

3

BNB

916

DID2021013449

26/02/2021

29, 30

917

JID2021013451

26/02/2021

35

DIKAU OFFICIAL

918

DID2021013452

26/02/2021

4

BUNGA SENI

919

D102021013453

26/02/2021

7

HANCO + LOGO

Morita We Care You Love Healthy & Family
Hand Soap Soothing Chamomile

DAEFOOD

Halaman 41 dari 2049

920

JID2021013454

26/02/2021

43

Cendol Uwu

921

DID2021013455

26/02/2021

11

Global + Logo

922

DID2021013456

26/02/2021

11

Best Win

923

JID2021013457

26/02/2021

41

RIMBA DURIAN + Logo

924

JID2021013458

26/02/2021

39

SHIPCO TRANSPORT

925

DID2021013459

26/02/2021

25

Thiflati

926

DID2021013460

26/02/2021

10

INDOPHARMACY

927

JID2021013461

26/02/2021

41

Komunitas Today.com = Suatu Penamaan

928

JID2021013466

26/02/2021

36

DUTA WAKAF After Life Planner + Logo

929

DID2021013467

26/02/2021

10

HYGIENIS SET

930

JID2021013469

26/02/2021

43

RIMBA DURIAN + Logo

931

DID2021013470

26/02/2021

29

KEJAM NYA MANG ALIT

932

DID2021013471

26/02/2021

25

GRIMPER SAPPUN

933

DID2021013472

26/02/2021

12

KREASI MANDIRI WINTOR INDONESIA

934

DID2021013473

26/02/2021

1

GENESIS + LOGO

935

DID2021013474

26/02/2021

35, 10

BABY TATTOO

936

DID2021013475

26/02/2021

27, 28

UNIMATIC

937

DID2021013476

26/02/2021

25

ST.ASOPUROH

938

JID2021013477

26/02/2021

35

SAPPUN AmiAMi

939

DID2021013478

26/02/2021

12

GSM

940

DID2021013479

26/02/2021

8

BLITZ

941

DID2021013480

26/02/2021

27, 28

942

JID2021013481

26/02/2021

44

MULTIMATIC
RIMBA DURIAN + Logo

Halaman 42 dari 2049

943

JID2021013482

26/02/2021

43

SOSITI coffee bar

944

DID2021013483

26/02/2021

17

BENFIT Silicone Sealant

945

DID2021013484

26/02/2021

30

YANA

946

DID2021013485

26/02/2021

8

BLITZ

947

DID2021013486

26/02/2021

32

pulpatopia + lukisan

948

DID2021013487

26/02/2021

25

SAPPUN POWER EMPOWERMENT

949

DID2021013488

26/02/2021

22

Evelon + Lukisan

950

JID2021013489

26/02/2021

35

DUVADERM

951

DID2021013490

26/02/2021

22

MORPHLON

952

DID2021013491

26/02/2021

7

LIFTCO

953

DID2021013492

26/02/2021

25

Syanum

954

DID2021013493

26/02/2021

25

JULA JULI SUROBOYO

955

JID2021013494

26/02/2021

44

BLURETTE FLORIST + LOGO

956

DID2021013495

26/02/2021

24

MORPHLON

957

DID2021013496

26/02/2021

25

SAPPUNPLUS

958

JID2021013497

26/02/2021

42

MILLE + LOGO

959

JID2021013498

26/02/2021

41

FEVER FESTIVAL

960

DID2021013499

26/02/2021

30

dari hutan rimba dan Lukisan

961

JID2021013500

26/02/2021

44

LUMMIA

962

DID2021013501

26/02/2021

3

SVERSSKIN

963

DID2021013502

26/02/2021

10

APPENDECTOMY SET

964

JID2021013503

26/02/2021

35

SUMMARECON VILLAGGIO JAKARTA
LUXURY OUTLET + LOGO V

965

JID2021013504

26/02/2021

41, 45

Reformed Injili

Halaman 43 dari 2049

966

DID2021013506

26/02/2021

12

LIFTCO

967

D102021013508

26/02/2021

1

Cipmape Grande

968

DID2021013509

26/02/2021

10

HYSTERECTOMY SET

969

D102021013510

26/02/2021

1

CIPMAPE GIANT

970

JID2021013511

26/02/2021

42

HAKU + LOGO

971

DID2021013512

26/02/2021

5

INTERFAST

972

JID2021013513

26/02/2021

43

DOME BURGER + Gambar

973

DID2021013514

26/02/2021

25

LEONES + LOGO

974

D102021013515

26/02/2021

1

CIPMAPE AGROMAX

975

DID2021013516

26/02/2021

3

MY GOOD SKIN + LOGO MYGS

976

DID2021013517

26/02/2021

9

MAX SPEED + Logo

977

DID2021013518

26/02/2021

9

MAX PRO + Logo

978

DID2021013519

26/02/2021

5

INTERSHOT

979

DID2021013520

26/02/2021

32

KEI O2

980

JID2021013521

26/02/2021

36

SUMMARECON VILLAGGIO JAKARTA
LUXURY OUTLET + LOGO V

981

JID2021013522

26/02/2021

35

TMC GALLERY + LUKISAN

982

DID2021013523

26/02/2021

9

BitVision

983

DID2021013524

26/02/2021

5

INTERCLOS

984

JID2021013525

26/02/2021

42

DoctorX

985

DID2021013526

26/02/2021

1

MABAR GREEN

986

DID2021013527

26/02/2021

10

OB-GYN SET

987

DID2021013528

26/02/2021

5

DOMIKADO

988

DID2021013529

26/02/2021

7

TNK 328 ER + Logo

Halaman 44 dari 2049

989

DID2021013530

26/02/2021

5

INTERTEN

990

DID2021013532

26/02/2021

10

GENERAL SET

991

DID2021013533

26/02/2021

7

HBS

992

DID2021013534

26/02/2021

9

DOMIKADO

993

DID2021013535

26/02/2021

15

G&M logo

994

DID2021013536

26/02/2021

14

DOMIKADO

995

DID2021013537

26/02/2021

18

C9 Design

996

DID2021013538

26/02/2021

10

CAESAREAN SET

997

DID2021013539

26/02/2021

28

DR.NEUBAUER

998

JID2021013540

26/02/2021

36

Reksagriya Antam

999

DID2021013541

26/02/2021

5

HYGIENIS SET

1000

DID2021013542

26/02/2021

16

DOMIKADO

1001

DID2021013543

26/02/2021

25

PLAYTEX

1002

DID2021013544

26/02/2021

28

Saviga

1003

DID2021013545

26/02/2021

28

Dawei

1004

DID2021013546

26/02/2021

18

DOMIKADO

1005

DID2021013548

26/02/2021

32

Dr.You Jeju Volcanic Water

1006

DID2021013549

26/02/2021

21

DOMIKADO

1007

DID2021013551

26/02/2021

9

e-bunifikasi

1008

DID2021013552

26/02/2021

24

DOMIKADO

1009

DID2021013553

26/02/2021

20

IN PANEN we trust

1010

DID2021013554

26/02/2021

30

GUDANG KOPI

1011

JID2021013556

26/02/2021

41

SUMMARECON VILLAGGIO JAKARTA
LUXURY OUTLET + LOGO V

Halaman 45 dari 2049

1012

DID2021013557

26/02/2021

16

PODOMORO

1013

DID2021013558

26/02/2021

9

RCH

1014

DID2021013559

26/02/2021

16, 18, 25

Bagi

1015

DID2021013560

26/02/2021

21

IN PANEN we trust

1016

DID2021013561

26/02/2021

31

GUDANG KOPI

1017

DID2021013563

26/02/2021

21

ROJECO

1018

DID2021013564

26/02/2021

20

Lukisan

1019

JID2021013565

26/02/2021

44

GUDANG KOPI

1020

JID2021013566

26/02/2021

35

ARYA KIMIA

1021

DID2021013567

26/02/2021

21

Lukisan

1022

JID2021013568

26/02/2021

41

SMK PRIMA UNGGUL dan Logo

1023

DID2021013569

26/02/2021

3

SPC more than romanticS

1024

DID2021013570

26/02/2021

30

Nasi Ayam Sultan

1025

DID2021013571

26/02/2021

3

UHC

1026

DID2021013572

26/02/2021

3

NaNoglow + Lukisan

1027

DID2021013573

26/02/2021

29

BAKSO NONI + Logo

1028

DID2021013576

26/02/2021

2

CHICAGO

1029

DID2021013577

26/02/2021

9

Revice dan Logo

1030

JID2021013578

26/02/2021

35

CITRA WARNA + LOGO

1031

JID2021013579

26/02/2021

43

SUMMARECON VILLAGGIO JAKARTA
LUXURY OUTLET + LOGO V

1032

DID2021013580

26/02/2021

19, 12

1033

DID2021013581

26/02/2021

11

HBS

1034

DID2021013582

26/02/2021

25

FEALI

Firestone

Halaman 46 dari 2049

1035

DID2021013583

26/02/2021

25

ELPIS + Logo

1036

DID2021013584

26/02/2021

25

EVONNE

1037

JID2021013585

26/02/2021

35

PLANT-BASED + LOGO

1038

DID2021013586

26/02/2021

30

PIKOPI SPECIAL BARISTA

1039

JID2021013588

26/02/2021

35

NYIS NYOS

1040

DID2021013590

26/02/2021

24

COTTONPILLOW.

1041

DID2021013591

26/02/2021

3

gufa glow dan Logo

1042

JID2021013592

26/02/2021

41

MOTODW

1043

DID2021013593

26/02/2021

3

Clique essentials

1044

JID2021013595

26/02/2021

43

PLANT-BASED + LOGO

1045

JID2021013596

26/02/2021

43

TIGRESS 24

1046

JID2021013597

26/02/2021

43

NYIS NYOS

1047

DID2021013598

26/02/2021

3

MUKHA dan Logo

1048

JID2021013599

26/02/2021

35

COTTONPILLOW.

1049

DID2021013600

26/02/2021

10

HEALTH LUNGENE GLOBAL

1050

DID2021013601

26/02/2021

9

JUNIPER DRIVEN BY MIST AI

1051

DID2021013602

26/02/2021

30

GULABUT

1052

DID2021013604

26/02/2021

30

BIOTANI

1053

DID2021013605

26/02/2021

25

CARBONLETICS + LOGO

1054

DID2021013606

26/02/2021

3

IBUNE SKINCARE

1055

JID2021013607

26/02/2021

43

SAMBAL SARI SUNDA

1056

JID2021013608

26/02/2021

41

GET STARTED BY NARASI

1057

JID2021013609

26/02/2021

38

GET STARTED BY NARASI

Halaman 47 dari 2049

1058

JID2021013610

26/02/2021

41

WMN BY NARASI

1059

DID2021013611

26/02/2021

9

The “3-Box Design” mark

1060

JID2021013613

26/02/2021

38

WMN BY NARASI

1061

DID2021013614

26/02/2021

27

KANGBANG

1062

JID2021013615

26/02/2021

35

DUVABLOOM

1063

DID2021013616

26/02/2021

30

PIKOPI BARISTA

1064

DID2021013617

26/02/2021

30

FRESCO SPECIAL BARISTA

1065

DID2021013618

26/02/2021

9

DUVADERM

1066

JID2021013619

26/02/2021

37

JUNIPER DRIVEN BY MIST AI

1067

DID2021013620

26/02/2021

30

FRESCO BARISTA

1068

DID2021013621

26/02/2021

19

SACS

1069

JID2021013622

26/02/2021

37

The “3-Box Design” mark

1070

D102021013623

26/02/2021

34

MAKER 8 KING

1071

DID2021013624

26/02/2021

29

JavAbon

1072

DID2021013625

26/02/2021

30

KAPAL API SPECIAL BARISTA

1073

DID2021013626

26/02/2021

3

DUVABLOOM

1074

DID2021013627

26/02/2021

3

MILOVLAV

1075

DID2021013628

26/02/2021

3

Fisya Glow

1076

DID2021013629

26/02/2021

25

cotton beare

1077

DID2021013630

26/02/2021

30

KAPAL API BARISTA

1078

JID2021013631

26/02/2021

43

Kita.sy

1079

DID2021013632

26/02/2021

30

ABC SPECIAL BARISTA

1080

DID2021013633

26/02/2021

30

ABC BARISTA

Halaman 48 dari 2049

1081

DID2021013634

26/02/2021

25

MELAYU MINANG DAN LUKISAN

1082

DID2021013636

26/02/2021

30

KICHI + Logo

1083

DID2021013637

26/02/2021

30

OKAZU + LOGO

1084

DID2021013639

26/02/2021

25

MEDIUM

1085

DID2021013640

26/02/2021

25

Mineofficial

1086

DID2021013641

26/02/2021

25

ARTHUR & AIMEE

1087

JID2021013642

26/02/2021

35

Mineofficial

1088

DID2021013643

26/02/2021

25

QISYAJAYA FASHION

1089

JID2021013644

26/02/2021

41

JUNIPER DRIVEN BY MIST AI

1090

DID2021013645

26/02/2021

7, 11

1091

DID2021013646

26/02/2021

9

DUVABLOOM

1092

DID2021013647

26/02/2021

30

KAIMONO

1093

DID2021013648

26/02/2021

26

ARTHUR & AIMEE

1094

JID2021013649

26/02/2021

35

KAIMONO

1095

JID2021013650

26/02/2021

41

The “3-Box Design” mark

1096

DID2021013651

26/02/2021

25

IT'S B

1097

DID2021013652

26/02/2021

7, 11

1098

JID2021013654

26/02/2021

43

UMBIRA

1099

DID2021013655

26/02/2021

30

NDERES Buah Karya Petani Indonesia

1100

DID2021013656

26/02/2021

7, 11

1101

DID2021013657

26/02/2021

20

KERUMA

1102

DID2021013658

26/02/2021

32

Landscape Cafe

1103

JID2021013659

26/02/2021

35

CUP STATION

JetBubble

activBubble

JetShot

Halaman 49 dari 2049

1104

JID2021013660

26/02/2021

42

JUNIPER DRIVEN BY MIST AI

1105

JID2021013661

26/02/2021

35

AKARuku & Logo

1106

JID2021013662

26/02/2021

43

FUEGO

1107

DID2021013663

26/02/2021

29

FUEGO

1108

JID2021013664

26/02/2021

42

FUEGO

1109

JID2021013665

26/02/2021

43

PIZZACULT

1110

JID2021013666

26/02/2021

35

NDERES Buah Karya Petani Indonesia

1111

JID2021013667

26/02/2021

42

The “3-Box Design” mark

1112

DID2021013668

26/02/2021

30

ANGO

1113

DID2021013669

26/02/2021

3

GLOW AND SHOW

1114

JID2021013670

26/02/2021

42

KLIKHOST

1115

DID2021013671

26/02/2021

12

SGO

1116

DID2021013672

26/02/2021

10

AEROSAFE

1117

DID2021013673

26/02/2021

30

MARTABAK FAVOURITERAW ASLI Sejak
1988 & LUKISAN

1118

DID2021013674

26/02/2021

16

ORENJI : suatu penamaan.

1119

DID2021013675

26/02/2021

16

MADINA Plast + Lukisan

1120

DID2021013676

27/02/2021

25

katakita

1121

JID2021013677

27/02/2021

35

Syekh Ali Jaber

1122

DID2021013678

27/02/2021

3

MALORY SOAP

1123

DID2021013679

27/02/2021

5

KOEDAMEC

1124

DID2021013680

27/02/2021

5

MOMARAS

1125

JID2021013681

27/02/2021

35

BAZAR MEBEL

1126

JID2021013682

27/02/2021

42

HDR

Halaman 50 dari 2049

1127

DID2021013683

27/02/2021

29

WONDER NEST

1128

DID2021013684

27/02/2021

28

TaTa Edutoys

1129

DID2021013685

27/02/2021

25

GEFALIANO + LOGO

1130

DID2021013686

27/02/2021

18

EUROLEDER

1131

DID2021013687

27/02/2021

3

MOLASSkin by dr. Angela Bale

1132

DID2021013688

27/02/2021

34

PUNDI NASIONAL

1133

DID2021013689

27/02/2021

32

DELIZO

1134

JID2021013690

27/02/2021

41

KAMILUL HIDAYAH

1135

DID2021013691

27/02/2021

31

Kekucingan

1136

DID2021013692

27/02/2021

10

Safe Mask

1137

JID2021013693

27/02/2021

43

LOUIS

1138

DID2021013694

27/02/2021

30

HERKINS

1139

DID2021013695

27/02/2021

31

Sorry, It's For Dogs

1140

DID2021013696

27/02/2021

34

PENA FILTER

1141

DID2021013697

27/02/2021

1

KSM MINERAL

1142

DID2021013698

27/02/2021

29

GADOG FARM + GAMBAR

1143

DID2021013699

27/02/2021

34

PENA GOLD

1144

DID2021013700

27/02/2021

16

mjp = mika jaya plastik

1145

DID2021013701

27/02/2021

5

SOUTH

1146

DID2021013702

27/02/2021

3

PURE THINGS

1147

DID2021013703

27/02/2021

5

COSTA

1148

DID2021013704

27/02/2021

30

HERBIFIT

1149

DID2021013705

27/02/2021

5

D-HEALTHY

Halaman 51 dari 2049

1150

DID2021013706

27/02/2021

1

EMULSYN

1151

DID2021013707

27/02/2021

3

ELETTRA BEAUTY GLOW UP & BEAUTY

1152

DID2021013708

27/02/2021

30

DELIZO POWDER

1153

DID2021013709

27/02/2021

1

HASTON

1154

DID2021013710

27/02/2021

31

GADOG FARM + GAMBAR

1155

DID2021013711

27/02/2021

3

SKINVITGLOW

1156

DID2021013712

27/02/2021

3

AKLEEMA

1157

DID2021013714

27/02/2021

30

Sweetietooth

1158

DID2021013715

27/02/2021

31

GADOG FRESH + GAMBAR

1159

DID2021013716

27/02/2021

31

Purie Garden

1160

DID2021013717

27/02/2021

3

Revinya

1161

DID2021013718

27/02/2021

5

CnH

1162

DID2021013720

27/02/2021

9

TANIKA + Logo

1163

DID2021013722

27/02/2021

29

mixPro

1164

DID2021013723

27/02/2021

25

Sasaku

1165

DID2021013724

27/02/2021

24

Logo 3L

1166

DID2021013725

27/02/2021

8

TNK

1167

DID2021013727

27/02/2021

7

TNK 338 ER + Logo

1168

DID2021013728

27/02/2021

7

TNK 438 ER + Logo

1169

DID2021013729

27/02/2021

3

PAPAZOO

1170

DID2021013730

27/02/2021

7

TNK-328 PRO + Logo

1171

DID2021013731

27/02/2021

30

Wukriuk

1172

D042021013732

27/02/2021

32

Jahe Merah Indragiri

Halaman 52 dari 2049

1173

D042021013733

27/02/2021

30

MADU HUTAN THE SCIENTIST HONEY

1174

DID2021013734

27/02/2021

31

HEALTHY CHOICE healthier your starts today

1175

DID2021013735

27/02/2021

30

NATURE'S PICK

1176

JID2021013736

27/02/2021

42

NATS PROJECT

1177

DID2021013737

27/02/2021

29

GANIA CORNDOG MOZZARELLA

1178

DID2021013738

27/02/2021

32

HardCoff

1179

DID2021013739

27/02/2021

1

penamaan kata

1180

DID2021013740

27/02/2021

25

Red & Blue Stripes Design

1181

DID2021013741

27/02/2021

12

RACEBOLT + LOGO

1182

DID2021013743

27/02/2021

25

Littlekimy

1183

JID2021013744

27/02/2021

35

LAJOO

1184

DID2021013745

27/02/2021

5

Andari

1185

DID2021013746

27/02/2021

14

ENLOGY

1186

DID2021013747

27/02/2021

18

Karya Official

1187

DID2021013753

28/02/2021

5

FAYAKA

1188

JID2021013754

28/02/2021

35

Bentuk 3D Maskot miTI

1189

DID2021013755

28/02/2021

28

Bentuk 3D Maskot miTI

1190

DID2021013756

28/02/2021

25

Junee

1191

DID2021013757

28/02/2021

3

LEMME SKIN

1192

DID2021013758

28/02/2021

9

Bentuk 3D Maskot miTI

1193

DID2021013759

28/02/2021

30

ATSIRI AROMA TISANE

1194

DID2021013762

28/02/2021

9

Bentuk 3D Maskot miMI MEMILES

1195

DID2021013763

28/02/2021

28

Bentuk 3D Maskot miMI MEMILES

Halaman 53 dari 2049

1196

JID2021013764

28/02/2021

35

Bentuk 3D Maskot miMI MEMILES

1197

JID2021013765

28/02/2021

35

mesnack

1198

DID2021013766

28/02/2021

9

SWARCO

1199

DID2021013767

28/02/2021

9

Daftar Sekolah

1200

DID2021013768

28/02/2021

30

mesnack

1201

DID2021013769

28/02/2021

29

mesnack

1202

DID2021013770

28/02/2021

30

MBAH JAYUS

1203

DID2021013771

28/02/2021

32, 29, 30

1204

DID2021013774

28/02/2021

9

MEMILES SERVES ALL!

1205

JID2021013775

28/02/2021

39

BIRU

1206

JID2021013776

28/02/2021

35

MEMILES SERVES ALL!

1207

JID2021013778

28/02/2021

39

3D Depo Air Minum BIRU

1208

DID2021013779

28/02/2021

3

DREAMOLOGY + GAMBAR

1209

DID2021013780

28/02/2021

3

BEAUTELOGIC + GAMBAR

1210

JID2021013781

28/02/2021

39

3D Lemari Pengisian Depo Air Minum BIRU

1211

DID2021013782

28/02/2021

3

EDVI beauty glow skincare + GAMBAR

1212

DID2021013783

28/02/2021

29

Superfood Fusion

1213

DID2021013784

28/02/2021

29

PURNAMA

1214

DID2021013785

28/02/2021

16

KARINA + Lukisan

1215

DID2021013786

28/02/2021

16

KONI + Lukisan

1216

JID2021013787

28/02/2021

35

COFFEEHUB

1217

DID2021013788

28/02/2021

16

PESAWAT TERBANG + Lukisan

1218

DID2021013789

01/03/2021

16

LIVINA + Lukisan

Rainafa

Halaman 54 dari 2049

1219

DID2021013790

01/03/2021

9

CHAQ Helmets

1220

DID2021013791

01/03/2021

9

Renomenu

1221

D152021013793

01/03/2021

3

DERMA RISYA

1222

D152021013794

01/03/2021

32

Air Mu

1223

JID2021013795

01/03/2021

41

Eping

1224

J162021013796

01/03/2021

44

QR Barber Shop

1225

DID2021013797

01/03/2021

32, 3

1226

DID2021013798

01/03/2021

21

Coldbank

1227

D162021013799

01/03/2021

25

QR Chicline

1228

DID2021013800

01/03/2021

3

Putri Beauty Clinic

1229

J222021013801

01/03/2021

35

JEFE FLOWER

1230

D222021013802

01/03/2021

31

JEFE FLOWER

1231

J162021013803

01/03/2021

43

QR JINSEY CAFE & RESTO

1232

JID2021013804

01/03/2021

41

TWC - Indonesia Heritage Management

1233

DID2021013805

01/03/2021

3

F2H MEDY CARE

1234

DID2021013806

01/03/2021

30

ARKHANANTA

1235

D102021013807

01/03/2021

29

SAPINESIA INDONESIA

1236

D162021013808

01/03/2021

29

QR Kichin

1237

DID2021013809

01/03/2021

30

ALFINATA

1238

DID2021013810

01/03/2021

30

AKRAF

1239

D162021013812

01/03/2021

30

QR Kichin

1240

DID2021013813

01/03/2021

16

KPG

1241

DID2021013814

01/03/2021

29

AZ-ZIKRA + GAMBAR

PIUTY

Halaman 55 dari 2049

1242

DID2021013815

01/03/2021

30

BRODARI

1243

JID2021013816

01/03/2021

42

Estimator.id

1244

JID2021013817

01/03/2021

41

KPG

1245

DID2021013818

01/03/2021

25

MONOID

1246

DID2021013819

01/03/2021

3

CHESA

1247

DID2021013820

01/03/2021

25

MOTOR ANTIQUE CLUB BANDUNG

1248

DID2021013821

01/03/2021

24

Batik Bangsawan

1249

DID2021013822

01/03/2021

3

QYZA

1250

DID2021013823

01/03/2021

9

JoinTich

1251

JID2021013824

01/03/2021

44

BEAUTY CABIN

1252

DID2021013826

01/03/2021

9

Protechnic

1253

DID2021013827

01/03/2021

30

BASADAH

1254

D242021013828

01/03/2021

29

CERIAGO

1255

DID2021013829

01/03/2021

25

Aditya Mandiri Sejahtera Group

1256

DID2021013830

01/03/2021

30

YATTAKO

1257

DID2021013831

01/03/2021

25

NEUZ

1258

JID2021013832

01/03/2021

42

RumahTinggal.id

1259

DID2021013833

01/03/2021

30

MUNHAMIR

1260

DID2021013834

01/03/2021

29

PROTAW + GAMBAR

1261

D222021013836

01/03/2021

3

Fiosthetic

1262

DID2021013837

01/03/2021

25

CH PTH YOUR STYLE STARTS HERE

1263

D102021013838

01/03/2021

3

Vellacia

1264

DID2021013839

01/03/2021

29

HARAMAIN + HURUF ARAB + GAMBAR

Halaman 56 dari 2049

1265

JID2021013840

01/03/2021

43

GORENDANG

1266

JID2021013841

01/03/2021

35

Smart Support

1267

J222021013842

01/03/2021

35

BILLIONAIRE ACADEMY

1268

J222021013843

01/03/2021

41

BILLIONAIRE ACADEMY

1269

DID2021013844

01/03/2021

29

FAMILIA FELIZ

1270

JID2021013845

01/03/2021

35

Smart Plan

1271

DID2021013846

01/03/2021

30

MAJELIS AZ-ZIKRA

1272

JID2021013847

01/03/2021

35

Smart Partner

1273

DID2021013848

01/03/2021

29

MILKBOX

1274

DID2021013849

01/03/2021

3

Clateo Noku

1275

JID2021013850

01/03/2021

44

SASHA LASH

1276

DID2021013851

01/03/2021

9

NAFFA PROTECT

1277

DID2021013852

01/03/2021

3

Dr.DeVPlus

1278

DID2021013853

01/03/2021

25

LAMBORG

1279

DID2021013854

01/03/2021

5

MecoVit

1280

DID2021013855

01/03/2021

32

MAJELIS AZ-ZIKRA

1281

JID2021013856

01/03/2021

37

RUSTPRO + LUKISAN

1282

JID2021013857

01/03/2021

35

WAREBOX

1283

DID2021013858

01/03/2021

3

BEAUTY By M'Vie

1284

DID2021013859

01/03/2021

22

TJAP KAHURIPAN

1285

JID2021013860

01/03/2021

39

WAREBOX

1286

JID2021013861

01/03/2021

35

ROYALINDO FRAGRANCE

1287

DID2021013862

01/03/2021

29

KAWAII CHO

Halaman 57 dari 2049

1288

JID2021013863

01/03/2021

35

PLANET PUSAT SERVIS & BAN MOTOR

1289

D102021013864

01/03/2021

9

UTOMO SOLARUV

1290

JID2021013865

01/03/2021

44

HALOOBAT

1291

DID2021013866

01/03/2021

3

Marbeskin

1292

JID2021013867

01/03/2021

35

WARESTAR

1293

DID2021013868

01/03/2021

25

HOLLYWORK

1294

JID2021013869

01/03/2021

35

PAPILION'S MARKET PLACE

1295

DID2021013870

01/03/2021

9, 41

1296

DID2021013871

01/03/2021

1

MEGA_BIO-MYCOR

1297

JID2021013872

01/03/2021

42

SAMIKADOS

1298

JID2021013873

01/03/2021

43

Great Western Resort

1299

DID2021013874

01/03/2021

18

LUKISAN

1300

JID2021013875

01/03/2021

39

WARESTAR

1301

DID2021013876

01/03/2021

25

MARIA COLLECTION

1302

DID2021013877

01/03/2021

20

LUKISAN

1303

DID2021013878

01/03/2021

25

LUKISAN

1304

JID2021013879

01/03/2021

43

THE PENTHOUSE By THE PAPILION

1305

JID2021013880

01/03/2021

35

LUKISAN

1306

DID2021013882

01/03/2021

29

OPPA BEAN

1307

DID2021013883

01/03/2021

29

AYAM BAKAR NGAWI MAS YONO

1308

DID2021013884

01/03/2021

29

Golden Soi

1309

DID2021013885

01/03/2021

25

HIGHMAKER

1310

DID2021013886

01/03/2021

18

OU DE TE HURUF KANJI

KELAS FITNESS

Halaman 58 dari 2049

1311

DID2021013887

01/03/2021

3

LOVERO

1312

DID2021013888

01/03/2021

5

Herbagesic

1313

DID2021013889

01/03/2021

9

COCOK TANAM

1314

DID2021013890

01/03/2021

30

PENDEKAR PECEL

1315

DID2021013892

01/03/2021

1

MEGA_BIO-MICROBLEND

1316

JID2021013893

01/03/2021

39

KURIGO

1317

DID2021013894

01/03/2021

20

OU DE TE HURUF KANJI

1318

DID2021013895

01/03/2021

5

Herbamec

1319

DID2021013896

01/03/2021

25

OU DE TE HURUF KANJI

1320

JID2021013897

01/03/2021

36

COCOK TANAM

1321

DID2021013897

01/03/2021

3

LEMONONE

1322

DID2021013898

01/03/2021

30

Kopi Susu Blend

1323

JID2021013899

01/03/2021

35

OU DE TE HURUF KANJI

1324

DID2021013900

01/03/2021

3

Dan Day & Night

1325

DID2021013901

01/03/2021

18

Odeto

1326

JID2021013902

01/03/2021

35

SOS Sukses Online Stationery

1327

DID2021013903

01/03/2021

20

Odeto

1328

DID2021013904

01/03/2021

25

Odeto

1329

JID2021013905

01/03/2021

35

Odeto

1330

DID2021013906

01/03/2021

20

furnicustom

1331

DID2021013907

01/03/2021

29

MAX BAROKAH

1332

JID2021013908

01/03/2021

35

BEAUTY BIZ

1333

DID2021013909

01/03/2021

30

BUKA LAGI

Halaman 59 dari 2049

1334

JID2021013910

01/03/2021

45

LAMBANG BADAN PEMBINAAN POTENSI
KELUARGA BESAR BANTEN Disingkat
BPPKB Banten

1335

DID2021013911

01/03/2021

30

ANTOBA

1336

DID2021013912

01/03/2021

5

Herbal Dewa

1337

DID2021013913

01/03/2021

11

PS TANK

1338

DID2021013914

01/03/2021

3

beaudelab

1339

DID2021013915

01/03/2021

30

BAFAZHA

1340

DID2021013916

01/03/2021

35, 37, 9, 42, 45

POSITUS

1341

DID2021013917

01/03/2021

9

tefa TEACHING FACTORY

1342

DID2021013918

01/03/2021

9

LDsystems

1343

JID2021013919

01/03/2021

35

Trillionaire Enterprises

1344

DID2021013920

01/03/2021

30

UWEH

1345

DID2021013921

01/03/2021

37, 9, 42

1346

JID2021013922

01/03/2021

37

X-SHOP BY PLANET BAN

1347

DID2021013924

01/03/2021

20

SUGOI

1348

DID2021013925

01/03/2021

20

EGOO

1349

DID2021013926

01/03/2021

30

TUKUWOOO

1350

DID2021013927

01/03/2021

10

SMILE

1351

JID2021013928

01/03/2021

35

LOGO

1352

D082021013929

01/03/2021

25

H2R Collection

1353

DID2021013930

01/03/2021

25

LOGO

1354

DID2021013931

01/03/2021

30

LOGO

1355

DID2021013932

01/03/2021

5

PIRAVELL

1356

DID2021013933

01/03/2021

5

CO-Check & logo

AIRRECT

Halaman 60 dari 2049

1357

DID2021013934

01/03/2021

30

ABHIYASA

1358

D082021013935

01/03/2021

25

SHIDDIQ

1359

DID2021013936

01/03/2021

29

WMS Meat Store by WM

1360

DID2021013937

01/03/2021

19

MortarMix

1361

DID2021013938

01/03/2021

7

ORBIZ

1362

JID2021013939

01/03/2021

35

WMS Meat Store by WM

1363

DID2021013940

01/03/2021

10

ANOMEO + LOGO

1364

JID2021013941

01/03/2021

43

GANDY

1365

JID2021013942

01/03/2021

35

WMS BOSS MEAT by WM

1366

DID2021013943

01/03/2021

30

GANDY

1367

DID2021013944

01/03/2021

9

SOFI-BROADBAND

1368

DID2021013945

01/03/2021

11

GVM

1369

JID2021013946

01/03/2021

35

skillomo

1370

DID2021013947

01/03/2021

29

WMS BOSS MEAT by WM

1371

DID2021013948

01/03/2021

30

FRANDIEN

1372

DID2021013949

01/03/2021

9

i-Tax

1373

DID2021013950

01/03/2021

3

SUNFISH BEAUTY + Lukisan/Logo

1374

DID2021013951

01/03/2021

5

SHURIMU

1375

DID2021013952

01/03/2021

33

SHAKE BALI Traditional Coconut Spirit

1376

DID2021013953

01/03/2021

5

1310 3PLUS DAN LUKISAN

1377

DID2021013955

01/03/2021

9

SOFI-LINK

1378

JID2021013956

01/03/2021

35

d'ponbe

1379

DID2021013957

01/03/2021

6, 7

YONGJEOB

Halaman 61 dari 2049

1380

DID2021013958

01/03/2021

19

SAFARI GOLD + lukisan

1381

DID2021013959

01/03/2021

4

X-TEN ESTER TECHNOLOGY

1382

DID2021013960

01/03/2021

29

FAHAMI

1383

JID2021013961

01/03/2021

39

D.X DAILY EXPRESS + LOGO

1384

DID2021013962

01/03/2021

25

Ken Max logo

1385

DID2021013963

01/03/2021

25

RETROGRADE

1386

DID2021013964

01/03/2021

3

Kwin Glow

1387

DID2021013965

01/03/2021

3

VIENEL

1388

D102021013966

01/03/2021

1

PROTANIC

1389

DID2021013967

01/03/2021

30

YULISA

1390

DID2021013968

01/03/2021

7

VIETNUM

1391

JID2021013969

01/03/2021

35

RETROGRADE

1392

DID2021013970

01/03/2021

9

NOESIS

1393

DID2021013971

01/03/2021

3

Bohati

1394

JID2021013972

01/03/2021

43

Rumah Kenangan

1395

D102021013973

01/03/2021

2

SMARTCOAT

1396

DID2021013974

01/03/2021

12

PLANETO GOLD

1397

JID2021013977

01/03/2021

35

EAT HEALTHY DAILY + LOGO

1398

DID2021013978

01/03/2021

12

PLANETO TITANIUM

1399

D102021013979

01/03/2021

5

ProBio+

1400

JID2021013980

01/03/2021

35

HOUSE OF SHOFIYA

1401

DID2021013981

01/03/2021

5

SKEEN PROJECT

1402

DID2021013982

01/03/2021

12

PLANETO ULTRA

Halaman 62 dari 2049

1403

DID2021013983

01/03/2021

29

BAHEBBAK

1404

DID2021013984

01/03/2021

7

Xin-U + lukisan

1405

DID2021013985

01/03/2021

3

Loimo

1406

DID2021013986

01/03/2021

3

VORGLOW Glowing Like Gold

1407

D152021013987

01/03/2021

25

H. NAWIR GROUP

1408

JID2021013988

01/03/2021

41

As Salaam Papua

1409

DID2021013989

01/03/2021

10

BIOQUICK

1410

DID2021013990

01/03/2021

9

ADIVON

1411

DID2021013992

01/03/2021

25

DanaPull

1412

JID2021013993

01/03/2021

41

I Don't Give A Fest (IDGAF)

1413

JID2021013996

01/03/2021

35

YUNI SYAHLA STORE

1414

JID2021013997

01/03/2021

43

ARCAYA + LOGO

1415

J152021013998

01/03/2021

40

PETTA PANRE BESSIE

1416

DID2021013999

01/03/2021

25

MUKZHOP + LOGO

1417

DID2021014000

01/03/2021

30

RAYMAIS

1418

JID2021014001

01/03/2021

40

SINAR DIGITAL BISONO

1419

DID2021014002

01/03/2021

30

Amira

1420

DID2021014003

01/03/2021

32

ika 151 dan Logo

1421

DID2021014004

01/03/2021

25

ASGARD777 + LOGO

1422

DID2021014005

01/03/2021

3

Kanemochi

1423

DID2021014006

01/03/2021

3

THUFAIL + GAMBAR

1424

DID2021014008

01/03/2021

7, 12

1425

DID2021014009

01/03/2021

9

ORIG SATU NAL
ARCHICAD

Halaman 63 dari 2049

SE'GUT + LUKISAN

1426

DID2021014010

01/03/2021

30

1427

DID2021014011

01/03/2021

36, 9, 42

1428

D152021014012

01/03/2021

32

1429

DID2021014013

01/03/2021

35, 25

1430

DID2021014014

01/03/2021

16

SOFIYA + LOGO

1431

DID2021014015

01/03/2021

3

Syahila Care dan Logo

1432

DID2021014016

01/03/2021

3

KARALEE

1433

DID2021014017

01/03/2021

5

Madu Sehat KS

1434

DID2021014018

01/03/2021

29

MISTER MAX

1435

JID2021014019

01/03/2021

35

R CONSULTANT

1436

DID2021014020

01/03/2021

25

BALCANO

1437

D152021014021

01/03/2021

30

GALIZAH

1438

DID2021014022

01/03/2021

25, 9

1439

JID2021014023

01/03/2021

35

ARCHICAD

1440

DID2021014024

01/03/2021

3

FRIZY BEAUTY CARE

1441

DID2021014025

01/03/2021

3

GLA Beauty dan Logo

1442

JID2021014026

01/03/2021

35

WHISCOTCH + LOGO

1443

DID2021014027

01/03/2021

30

mitten.

1444

JID2021014029

01/03/2021

42, 45

1445

JID2021014030

01/03/2021

35

KANEMOCHI JAPAN OMIYAGE

1446

JID2021014031

01/03/2021

44

KUKU VINA

1447

DID2021014032

01/03/2021

3

Aissy SKINCARE dan Logo

1448

JID2021014033

01/03/2021

35

BELANJA ELEKTRONIK + LOGO

Logo
SARABBA RAJANA
PAS NORMAL STUDIOS INTERNATIONAL
CYCLING CLUB

AETOS WORK SMARTER + Device

BOOKID

Halaman 64 dari 2049

MAYORA NUTRITION

1449

DID2021014034

01/03/2021

30

1450

DID2021014035

01/03/2021

25, 9

1451

JID2021014036

01/03/2021

42

ARCHICAD

1452

DID2021014037

01/03/2021

32

MAYORA NUTRITION

1453

JID2021014038

01/03/2021

41

Nama Panca marga

1454

DID2021014039

01/03/2021

3

JOLEN

1455

JID2021014040

01/03/2021

35

PIRANUSA

1456

DID2021014041

01/03/2021

5

WAHID

1457

JID2021014042

01/03/2021

41

LEGIUN VETERAN REPUBRIK INDONESIA

1458

DID2021014043

01/03/2021

3

ORELA SKINCARE

1459

JID2021014044

01/03/2021

35

530

1460

DID2021014045

01/03/2021

30

NAYSCO + Lukisan

1461

JID2021014046

01/03/2021

35

JUSER MUONTOK

1462

JID2021014047

01/03/2021

35

we get IT done

1463

DID2021014048

01/03/2021

3

MIRRAMOR BEAUTY

1464

DID2021014049

01/03/2021

30

IbuAnak & LUKISAN

1465

DID2021014050

01/03/2021

43, 30

1466

DID2021014051

01/03/2021

43, 29, 30

LUWE

1467

DID2021014052

01/03/2021

9

KTPAY

1468

D102021014053

01/03/2021

1

STARPHOS 36

1469

JID2021014055

01/03/2021

36

KTPAY

1470

JID2021014056

01/03/2021

42

KTPAY

1471

DID2021014057

01/03/2021

32

HP HORSEPOWER + LOGO

AETOS APLHA + Device

CINNZEO

Halaman 65 dari 2049

1472

DID2021014059

01/03/2021

3

DEEP BEAUTY

1473

JID2021014060

01/03/2021

35

LA FANCY + LUKISAN

1474

DID2021014061

01/03/2021

36, 9, 42

1475

DID2021014062

01/03/2021

5

HP HORSEPOWER + LOGO

1476

DID2021014063

01/03/2021

30

SIGMAGROW

1477

JID2021014064

01/03/2021

43

SAMCHICK

1478

JID2021014065

01/03/2021

43

RAJA NASI GORENG & MIE

1479

DID2021014066

01/03/2021

12

MaxMile

1480

DID2021014067

01/03/2021

12

SolidPro

1481

DID2021014068

01/03/2021

25

KAPSOORA

1482

DID2021014069

01/03/2021

11

HiCOLD

1483

DID2021014070

01/03/2021

25

Konveksia

1484

DID2021014071

01/03/2021

32

SanSui

1485

DID2021014072

01/03/2021

2

MITRAMIR

1486

DID2021014073

01/03/2021

20

COZY inovasi kenyamanan

1487

DID2021014074

01/03/2021

30

GO MAG + GAMBAR

1488

DID2021014075

01/03/2021

25

GOODVIBES

1489

DID2021014076

01/03/2021

5

GO MAG + GAMBAR

1490

DID2021014078

01/03/2021

5

KEYSLIM

1491

JID2021014079

01/03/2021

35

MAJELIS AZ-ZIKRA

1492

DID2021014080

01/03/2021

30

Pizza Krust

1493

DID2021014081

01/03/2021

30

LEBAH MADU SUPER

1494

DID2021014082

01/03/2021

12

PLATINUM DAN LUKISAN

BULLISH

Halaman 66 dari 2049

1495

JID2021014083

01/03/2021

35

kasyr

1496

DID2021014084

01/03/2021

25

TEEHOUSE

1497

JID2021014085

01/03/2021

37, 42

1498

DID2021014086

01/03/2021

3

FELLY'S BEAUTY

1499

DID2021014088

01/03/2021

3

TRC SKINCARE + Lukisan

amertacorona

Jakarta, 05/03/2021
Kepala Seksi Publikasi dan Dokumentasi,

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

Halaman 67 dari 2049

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021012391
: 23/02/2021 11:30:55
:
: PT. DELTAGRO MULIA SEJATI

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Nusantara Timur Raya, Blok. D, Kav. 37, Sunter Agung, Tanjung Priok, Kota
Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14350
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: SPOTLESS
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Putih
: 5
: ===Herbisida, pestisida, fungisida untuk keperluan pertanian dan perkebunan (hortikultura); Insektisida dan pestisida bukan
untuk penggunaan pertanian; Sediaan untuk menghancurkan fungisida, virus, bakteri; Sediaan-sediaan farmasi dan sediaan
lain untuk menghancurkan binatang perusak, pembasmi jamur, herbisida; bahan-bahan insektisida untuk pemberantasan
serangga yang merugikan; biopestisida pertanian; biopestisida untuk keperluan rumah tangga; fungisida; fungisida biologis;
fungisida untuk keperluan hortikultura; fungisida untuk keperluan pertanian; fungisida untuk keperluan rumah tangga;
fungisida, herbisida; herbisida; herbisida air; herbisida biologis; herbisida untuk keperluan pertanian; herbisida untuk keperluan
rumah tangga; insektisida untuk keperluan pertanian; insektisida untuk keperluan rumah tangga; pestisida; pestisida pertanian;
pestisida untuk keperluan hortikultura; pestisida untuk keperluan industri; pestisida untuk keperluan rumah tangga; sediaan
insektisida===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2021012392
: 23/02/2021 11:31:11
:
: Suhartini

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: RA Kartini 16/08 RT 002 RW 006 Desa Sidomoro Kecamatan Kebomas, Kabupaten
Gresik, Jawa Timur, 61122
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Ning PaRiS + LOGO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Ungu, Kuning, Oranye, Hitam, Merah muda, Krem, Merah
: 43
: ===Depot penyediaan makanan dan minuman; Layanan katering termasuk layanan katering keliling dan layanan katering
yang disediakan secara online dari database komputer atau dari internet; jasa katering untuk lembaga pendidikan; katering
makanan dan minuman; katering makanan dan minuman untuk institusi; katering makanan dan minuman untuk jamuan
makan; layanan katering untuk panti jompo; layanan katering untuk pusat konferensi; layanan katering untuk rumah sakit;
menyediakan layanan katering makanan dan minuman untuk acara olahraga, konser, konvensi, dan pameran===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021012393
: 23/02/2021 11:37:25
:
: I KETUT SUKERTA, S.PD

540 Etiket

: Jl. Penyaringan I/8 Sanur, Pekandelan, Kel. Sanur Kauh, Kec. Denpasar Selatan,
Kota Denpasar, Bali
: Ahmad Al Fauzi S.H
: AFS LAW Perumahan Griya Santa Permai No. 23 Jalan Patih Nambi, Ubung Kaja,
Denpasar, Bali 80116

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: PRASANTHI
: Suatu penamaan merek

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Kuning keemasan; Hitam
: 25
: ===Baju koko; Ikat kepala (pakaian); Kebaya; Pakaian dinas seragam; Pakaian wanita; baju batik; baju kemeja; baju tenun;
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pakaian jadi; pakaian pria; pakaian seragam===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021012394
: 23/02/2021 11:38:33
:
: Agung Gede Pahma Wikranta

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Palapa IV 1162 RT.005/ RW.003, Jakasetia, Kota Bekasi, Jawa Barat, 17147
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: ALPA
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: coklat keemasan
: 3
: ===Krim pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Krim wajah (kosmetik); Losion pelembab (kosmetik); Losion pemutih kulit
untuk keperluan kosmetik; Masker wajah (kosmetik); Pelembab (kosmetik); Pelembab [Moisturizer] kosmetik; Pelembab anti
penuaan yang digunakan sebagai kosmetik; Sabun Kecantikan (kosmetik); Scrub wajah [facial scrub] kosmetik; Semprotan
pelembab wajah (kosmetik); Serum anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; Serum kecantikan (kosmetik); Serum pencerah
(kosmetik); Toner (cairan penyegar wajah) kosmetik; Toner cair (Kosmetik); body lotion untuk keperluan kosmetik; body scrub
untuk keperluan kosmetik; gel pelembab [kosmetik]; gel pelembab kulit [kosmetik]; krim anti-kerut untuk keperluan kosmetik;
krim anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; krim kosmetik untuk mengencangkan kulit; krim pembersih [kosmetik]; krim
pengurang bintik penuaan untuk keperluan kosmetik; krim untuk pemeliharaan kulit (kosmetik); lotion pelembab [kosmetik];
lotion tubuh pelembab [kosmetik]; lotion untuk keperluan kosmetik; lotion untuk perawatan wajah dan tubuh untuk keperluan
kosmetik; produk pelindung matahari (kosmetik); produk perawatan wajah [kosmetik]; sediaan kosmetik anti-penuaan; sediaan
kosmetik yang digunakan untuk mengangkat sel-sel kulit mati dari permukaan kulit; sediaan kosmetik yang digunakan untuk
pengelupasan sel-sel kulit mati diwajah; sediaan kosmetik, yakni krim untuk mengencangkan kulit; serum kulit (kosmetik)===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021012395
: 23/02/2021 11:40:31
:
: PT. SOFIYA MANDIRI NUSANTARA

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Komplek Toho Blok C No.6, Jl. Raya Pantai Indah Kapuk, Kota Administrasi Jakarta
Utara, DKI Jakarta
: Dra. Devi Yulian, S.H.
: Jalan Pangeran Jayakarta No. 117 Blok. C-4, Jakarta Pusat

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: ADIVON
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih
: 28
: ===Bola mainan; Mainan pembelajaran elektronik; Mainan yang dapat dinaiki; Permainan, mainan, barang-barang senam dan
olahraga (kecuali pakaian, alas kaki dan matras); alat peringatan (indikator gigitan) untuk digunakan pada alat pancing; alat
untuk memancing; alat-alat olahraga; joran pancing dan perlatan pancing; kotak peralatan pancing [alat memancing]; mainan
action figure; mainan anak-anak dengan beberapa aktifitas; mainan untuk anak-anak; mainan untuk bayi; mainan, permainan,
alat permainan dan alat-alat permainan dan hadiah kecil; mata kail pancing; pegangan pancing; pemegang pancing;
penggulung pancing; peralatan latihan; peralatan olahraga; peralatan olahraga, selain untuk keperluan rehabilitasi medis;
peralatan olahraga, selain untuk keperluan terapi fisik; permainan, mainan dan alat permainan, alat olahraga, dekorasi; senar
untuk memancing; set alat mainan; tempat gulungan pancing; tongkat pancing===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

: DID2021012396
: 23/02/2021 11:40:43
:
: PT. DUTA INTIDAYA Tbk.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: EightyEight@kasablanka Tower A Lantai 28 & 37 Jl. Casablanca Raya Kav. 88
Jakarta Selatan 12950, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta
:
:

Tipe Merek

: Merek Kata

540 Etiket
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566

Nama Merek
Arti Bahasa

: LM CODE.
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Putih
: 5
: ===busa pembersih tangan untuk desinfektan; semprotan pembersih tangan untuk desinfektan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2021012397
: 23/02/2021 11:41:10
:
: JIMMY

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. DELI INDAH X NO. 8-F LK. X, KEL. PULO BRAYAN KOTA, KEC. MEDAN
BARAT, Kota Medan, Sumatera Utara
: Salim Halim S.H.
: Jalan Merbabu No. 7A

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: MOBILLAB DAN LOGO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM, COKLAT TUA, KUNING
: 37
: ===Layanan perbaikan dan pemasangan terkait mobil, sepeda motor, kendaraan komersial dan/atau kendaraan tugas berat
serta aksesoris dan suku cadang yang terkait; Pengecekan pemeliharaan dan diagnosa kerusakan pada otomobil melalui
akses jarak jauh; Pengecetan mobil dan motor; Salon mobil dan motor; inspeksi mobil dan bagiannya sebelum pemeliharaan
dan perbaikan; jasa perbaikan bodi mobil; layanan dasar mobil; layanan garasi untuk perbaikan mobil; lukisan mobil;
memberikan informasi terkait penyewaan alat cuci mobil; mencuci mobil; pelumas mobil; pemasangan custom interior mobil;
pemasangan peralatan listrik dan elektronik di mobil; pembangunan kembali mesin mobil; pembersih dan cuci mobil;
pemeliharaan mobil; pemolesan mobil; pencucian mobil; pengecatan khusus otomobil; penyewaan alat cuci mobil; penyewaan
instalasi cuci mobil; perawatan mobil; perbaikan atau perawatan mobil; perbaikan atau perawatan mobil dan memberikan
informasi yang berkaitan dengannya; perbaikan dan pemeliharaan mobil dan bagiannya; perbaikan dan penyelesaian bodi
mobil untuk orang lain; perbaikan mobil; perincian mobil; rekondisi mobil; vulkanisir ban mobil [perbaikan]===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021012398
: 23/02/2021 11:43:53
:
: Diah Proboretno

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jalan Kerobokan Raya Kuta No.8, Kuta Utara, Badung - Bali, Kabupaten Badung,
Bali, 80361
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: SABICH
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah dan Putih
: 30
: ===piadina [roti datar]; pizza; roti pita; roti*===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

566

: D052021012399
: 23/02/2021 11:44:18
:
: ELYSA DIAN THAMRIN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. BANGAU NO.18 RT.029 RW.008 KEL.DUKU KEC.ILIR TIMUR II, Kota
Palembang, Sumatera Selatan, 30118
:
:

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: amala BEAUTY
: Beauty memiliki arti Kecantikan

540 Etiket

540 Etiket
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591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: Pink, hitam, hijau, kuning,merah dan putih,
: 3
: ===Masker Wajah; Masker wajah (kosmetik); Masker wajah arang; Masker wajah pembersih pori-pori; Masker wajah
pembersihan mendalam; Masker wajah untuk kuli berminyak; masker kecantikan wajah; masker kecantikan wajah tidak
mengandung obat; masker pembersih untuk wajah; masker pemutih kulit wajah; masker untuk membersihkan wajah; masker
wajah kosmetik; masker wajah memurnikan arang===
: DID2021012400
: 23/02/2021 11:45:39
:
: Jesella

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Perum Amarillo Village Blok Beldon 15, RT. 003/ RW. 004, Kel. Cijantra, Kabupaten
Tangerang, Banten, 15335
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: aisheu
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Coklat dan Hitam
: 3
: ===Sabun Mandi; Sediaan perawatan rambut tanpa obat; bedak wajah kosmetik; busa kosmetik yang mengandung tabir
surya; deodoran untuk manusia; kosmetik; kosmetik dan sediaan kosmetik; kosmetik dekoratif; kosmetik dekoratif [make-up];
krim kosmetik; krim tangan kosmetik; lotion wajah kosmetik; lotion, krim dan sediaan untuk perawatan wajah, tubuh, kulit
kepala, kuku dan rambut; masker pembersih untuk tubuh; masker pembersih untuk wajah; masker wajah kosmetik; paket
kosmetik wajah; pelembab wajah kosmetik; sabun cair; sabun cair untuk mandi; sabun cair untuk tangan, wajah dan tubuh;
sabun-sabun, sabun mandi, wangi-wangian, minyak esensial, kosmetik, shampoo, shampoo kering; sediaan kosmetik dan
kecantikan; sediaan kosmetik wajah; sediaan perawatan rambut tanpa obat untuk keperluan kosmetik; sediaan perawatan
wajah kosmetik; sediaan tata rias; shampoo ketombe; toner wajah; wewangian dan wangi-wangian===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021012401
: 23/02/2021 11:45:43
:
: PT. SARI KRESNA KIMIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. BIAK NO.1/B1. JAKARTA. 10150, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta,
10150
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: HALOP
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan putih
: 5
: ===fungisida; herbisida; insektisida; pestisida; rodentisida===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021012402
: 23/02/2021 11:45:53
:
: KWIK JOSHUA SANJAYA ADRIANTO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Alamanda Atas Blok III No.6 RT.012 RW.005, Karanganyar Gunung, Candisari,
Kota Semarang Jawa Tengah, Kota Semarang, Jawa Tengah, 50255
: Hendra Prasetya M.Si
: Gajahmada Plaza Lantai 2 D-17-18 Simpang Lima, Semarang

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: BT GOLD & JEWELLERY
: Tidak Ada Terjemahan

591

Uraian Warna

: Hitam

740

540 Etiket

540 Etiket
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511

Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: J102021012403
: 23/02/2021 11:47:50
:
: PT. ANTIKA RAYA

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. DEMAK NO. 153, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60173
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: DINI RUST PROTECTION
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: COKLAT, BIRU, PUTIH
: 37
: ===Bengkel kendaraan pencucian kendaraan; bengkel kendaraan (perbaikan dan pemeliharaan); jasa bengkel kendaraan
bermotor; perawatan anti karat untuk kendaraan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: 14
: ===Barang-barang terbuat dari logam mulia atau dilapisi logam mulia, yaitu gelang, kalung, cincin, anting, liontin, bandul, bros,
manset, pin dasi, fob kunci, fob kunci dengan gantungan kunci, tali jam tangan, kotak dekoratif; Kancing hias yang menjadi
perhiasan; Logam mulia dan campuran logam mulia; Perhiasan dan batu mulia; anting-anting emas; barang-barang ornamen
dari logam mulia; batu berharga dan semi mulia; benang dari logam mulia [perhiasan]; berlian; cincin emas; emas; emas
batangan; emas, mentah atau setengah dikerjakan; gantungan kunci (perhiasan kecil atau hiasan yang dipasang pada ujung
rantai) dari logam mulia; gelang emas; hiasan topi (dari logam mulia); jam tangan emas; jam tangan perhiasan; kalung emas;
karya seni dari logam mulia; koin emas; kotak arloji dari logam mulia; kotak perhiasan; lencana kerah (perhiasan); liontin
[perhiasan]; logam mulia; logam mulia batangan; manset yang terbuat dari logam mulia; mutiara [perhiasan]; ornamen baju
dalam bentuk perhiasan; ornamen rambut dari logam mulia (perhiasan); patung-patung yang terbuat dari emas; peniti hias
bros batu berharga (perhiasan); perhiasan; perhiasan (termasuk perhiasan kustomisasi) dari logam mulia dan campurannya
dan disepuh, khususnya cincin, anting, manset, gelang, bros, liontin, jimat, rantai, rantai arloji, kalung, medal, medali;
perhiasan emas; perhiasan giok; perhiasan topi; perhiasan/permata yang terbuat dari cloisonne (cloisonne-jewelry); permata;
permata berharga dan semi mulia; pernak-pernik (perhiasan); piala hadiah dari logam mulia; rantai perhiasan; tarikan laci dari
logam mulia===

: DID2021012404
: 23/02/2021 11:49:43
:
: PT. ARISTA LATINDO

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. KH.Moh.Mansyur No.128, JAKARTA BARAT, Kota Administrasi Jakarta Barat,
DKI Jakarta, 11210
: Halim Wibisono S.E., M.M.
: Jalan Pembangunan I/27A Jakarta Pusat

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: SENSIBLE
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam & putih.
: 10
: ===Alas tilam steril (pembedahan); Alat Potong Spuit (alat suntik) untuk keperluan medis; Alat suntik untuk keperluan medis;
Alat suntik untuk mengambil cairan dari tubuh; Alat tes kehamilan; Benang bedah; Jarum penguji untuk keperluan medis;
Jarum penjahit luka; Jarum suntik medis; Masker bedah ber-filter tinggi; Masker bedah sekali pakai; Masker bedah yang dapat
dipakai ulang; Masker hidung untuk pernapasan buatan untuk keperluan medis; Masker medis; Masker wajah untuk
penggunaan medis; PERLAK BAYI; Pakaian untuk ruang operasi; Penutup kepala untuk keperluan medis (nurse cap); Perlak
untuk bayi yang tidak berdaya untuk buang air kecil atau besar; Sarung tangan lateks obgyn untuk keperluan medis; Sarung
tangan lateks untuk keperluan bedah; Sarung tangan lateks untuk keperluan medis; Sarung tangan nitrile untuk keperluan
medis; Sarung tangan pelindung untuk tujuan bedah; Sarung tangan untuk keperluan medis; Sol sepatu ortopedi;
Stethoscope; Thermometer; alat kontrasepsi; alat pengukur tekanan darah; alat suntik obat; benang untuk tujuan medis; jarum
akupunktur; jarum bedah; jarum biopsi; jarum suntik; jarum suntik insulin; jarum suntik sekali pakai untuk tujuan medis; jarum
suntik untuk injeksi; jarum suntik untuk tujuan medis; jarum untuk tujuan medis; kateter; kateter bedah; kateter medis; kondom;
kondom urin, sarung uri, kateter kondom, sabuk ostomy; masker bedah; masker oksigen untuk keperluan medis; masker
pelindung hidung untuk penggunaan medis; masker pelindung wajah untuk penggunaan medis; masker pelindung wajah
untuk perlindungan terhadap infeksi virus; masker pernapasan anak untuk tujuan medis; masker pernapasan pelindung untuk
tujuan bedah; masker pernapasan pelindung untuk tujuan medis; masker pernapasan untuk tujuan medis; masker sanitasi
untuk isolasi debu untuk tujuan medis; masker sanitasi untuk isolasi jamur; masker sanitasi untuk isolasi kuman; masker
sanitasi untuk melindungi terhadap infeksi virus; masker sanitasi untuk tujuan isolasi virus; masker sanitasi untuk tujuan medis;
masker sanitasi untuk tujuan serbuk sari isolasi; masker untuk digunakan oleh tenaga medis; masker wajah untuk penggunaan

740

Halaman 72 dari 2049

bedah; masker wajah untuk penggunaan bedah untuk perlindungan antibakterial; masker wajah untuk tujuan sanitasi; monitor
tekanan darah; penutup sepatu bedah; sarung tangan bedah; sarung tangan karet untuk tujuan bedah; sarung tangan karet
untuk tujuan medis; sarung tangan kompresi; sarung tangan sekali pakai untuk tujuan bedah; sarung tangan sekali pakai untuk
tujuan medis; sarung tangan untuk pemeriksaan medis; sepatu ortopedi; sepatu pelatihan ortopedi; sepatu untuk tujuan
medis===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021012405
: 23/02/2021 11:51:53
:
: rangga radita prihandana

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: jalan sabang 1a, Kota Bandung, Jawa Barat
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Bro
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, kuning, emas
: 4
: ===briket arang===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021012406
: 23/02/2021 11:56:49
:
: PT. SOFIYA MANDIRI NUSANTARA

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Komplek Toho Blok C No.6, Jl. Raya Pantai Indah Kapuk, Kota Administrasi Jakarta
Utara, DKI Jakarta
: Dra. Devi Yulian, S.H.
: Jalan Pangeran Jayakarta No. 117 Blok. C-4, Jakarta Pusat

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

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

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah, putih
: 7
: ===Gilingan lada, selain yang dijalankan tangan; Juicer, listrik, untuk keperluan rumah tangga; Mesin pemarut buah-buahan
dan sayur-sayuran; Mesin pembuat adonan kue; Mesin pembuat es krim; Mesin pengupas; Mesin peramu minuman,
elektromekanik; Robot pengiriman logistik dengan kecerdasan buatan untuk penggunaan rumah tangga; Robot untuk
penggunaan pribadi; alat pengiris sayuran, listrik; blender makanan, listrik, untuk keperluan rumah tangga; kantong kertas
untuk penyedot debu; kantong plastik untuk penyedot debu; kocokan telur, listrik; kompresor udara; mesin cuci kendaraan;
mesin cuci pakaian; mesin cuci sayur [mesin]; mesin genset; mesin mengupas; mesin parutan kelapa listrik; mesin pembuat
bihun; mesin pembuat susu kedelai; mesin pemotong; mesin pemotong daging untuk keperluan rumah tangga; mesin pencuci
lantai; mesin pencuci piring; mesin pencuci piring untuk keperluan rumah tangga; mesin pengumpul debu; mesin press setrika
pakaian; mesin untuk mencuci peralatan dapur; mesin untuk pembuatan mie; mixer makanan, listrik, untuk keperluan rumah
tangga; pel robot; pembersih lantai otomatis; pembersih vakum tanpa kabel; pembuka kaleng, listrik; pemeras buah, listrik,
untuk keperluan rumah tangga; penggiling daging, listrik, untuk keperluan rumah tangga; penggiling kopi, listrik; penggiling
makanan, listrik, untuk keperluan rumah tangga; pengolah makanan, listrik, untuk keperluan rumah tangga; pengupas bawang
putih, listrik; pengupas sayuran, listrik; penyedot debu untuk keperluan rumah tangga; penyedot debu untuk mobil; robot untuk
melakukan pekerjaan rumah (untuk keperluan rumah tangga); robot untuk membersihkan; setrika robot===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

740

: JID2021012407
: 23/02/2021 11:57:55
:
: PT INVESTREND INFOTAMA INDONESIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: District 8, Treasury Tower, Lt. 39, SCBD Lot 28, Jl. Jend. Sudirman, Kav. 52-53, Kel.
Senayan, Kec. Kebayoran Baru, Kota Adm. Jakarta Selatan, Prov. DKI Jakarta, Kota
Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta
: Almania Rachmawati S.H.,
: Villa Melati Mas, Blok E3 No.2, Jl. Flamboyan II, Serpong 15310

Tipe Merek

: Merek Kata dan Lukisan

540 Etiket

Halaman 73 dari 2049

566

Nama Merek
Arti Bahasa

: INVESTREND
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih, biru, biru muda
: 35
: ===Administrasi bisnis dan urusan kantor, administrasi dan manajemen usaha; Akuntan perpajakan; Akuntansi perusahaan;
Layanan online untuk menghubungkan pengguna jaringan sosial dengan bisnis; Mempersiapkan dokumen yang terkait
dengan bisnis; Mempersiapkan laporan keuangan; Menyediakan informasi bisnis; Pembukuan perniagaan; Pembukuan
perusaahan; Pemotongan pajak; Pengelolaan arsip perniagaan; Pengelolaan informasi perpajakan; Perbandingan harga dan
evaluasi berbagai produk; database dan manajemen arsip yang terkomputerisasi; kompilasi dan/atau penggunaan model,
algoritma atau stimulasi untuk menganalisa dan menguji konsep bisnis atau komersial, purwa rupa (prototypes), data atau
informasi; layanan iklan untuk mempromosikan broker saham dan sekuritas lainnya; layanan penyimpanan catatan pemegang
saham; layanan perbandingan harga energi; penyediaan timbal balik evaluasi dan penilaian terhadap barang dan jasa dari
penjual dan kinerja pembeli dan penjual (penilaian dan evaluasi usaha)===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2021012408
: 23/02/2021 11:59:51
:
: PT INVESTREND INFOTAMA INDONESIA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: District 8, Treasury Tower, Lt. 39, SCBD Lot 28, Jl. Jend. Sudirman, Kav. 52-53, Kel.
Senayan, Kec. Kebayoran Baru, Kota Adm. Jakarta Selatan, Prov. DKI Jakarta, Kota
Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta
: Almania Rachmawati S.H.,
: Villa Melati Mas, Blok E3 No.2, Jl. Flamboyan II, Serpong 15310

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: INVESTREND
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih, biru, biru muda
: 36
: ===Jasa penyediaan informasi bursa efek/saham secara daring (online) dari database komputer atau Internet; jasa
penyediaan informasi harga saham; jasa penyediaan kutipan bursa efek/saham; jasa perdagangan indeks pasar saham; jasa
perdagangan instrumen keuangan, efek/surat berharga, saham, opsi dan produk turunan lainnya; jasa perdagangan kontrak
saham; jasa perdagangan saham; jasa perdagangan saham dan obligasi; jasa pialang saham; memberikan informasi pasar
saham; memberikan informasi pasar saham dan pasar sekuritas melalui database komputer online; memberikan informasi
pasar saham melalui database komputer online; pemberian informasi keuangan tentang saham; penyelesaian transaksi
keuangan untuk saham, obligasi, sekuritas dan ekuitas untuk orang lain; perdagangan instrumen keuangan, saham, opsi dan
produk turunan lainnya secara online===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2021012409
: 23/02/2021 12:01:19
:
: YUSMIN EFFENDY

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. VETERAN NO. 45, KEL. PANDAU HILIR, KEC. MEDAN PERJUANGAN, Kota
Medan, Sumatera Utara
: Salim Halim S.H.
: Jalan Merbabu No. 7A

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: KOPI PULANG PERGI DAN LOGO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: KUNING EMAS, BIRU, PUTIH
: 35
: ===Jasa stand penjualan makanan dan minuman; Penjualan makanan dan minuman secara online; Toko online di bidang
makanan dan minuman; layanan toko ritel untuk makanan dan minuman===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021012410
: 23/02/2021 12:02:09
:
: PT. SARI KRESNA KIMIA

540 Etiket

: JL. BIAK NO.1/B1. JAKARTA. 10150, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta,
10150

Halaman 74 dari 2049

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: OXYRAN
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Putih
: 5
: ===fungisida; herbisida; insektisida; pestisida; rodentisida===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021012411
: 23/02/2021 12:02:11
:
: PT. GOOD SALE TECH

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Ruko Roxy Trade Center, JL. Hasyim Ashari No. 233H, Cideng - Gambir, Jakarta
Pusat, Dki Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta
: Sugianto
: Jl. Kebun Dua Ratus No. 6B RT. 009 RW. 002 Kamal, Kalideres, Jakarta Barat

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: THE ORIGINOTE
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Putih
: 3
: ===Air penyegar wajah (untuk keperluan kosmetik); Alas bedak; Bahan kimia sebagai komponen dari krim , losion atau
kosmetik; Bahan nabati / tumbuhan sebagai komponen dari krim , losion , atau kosmetik.; Bahan-bahan perawatan pribadi dan
kecantikan, yaitu, tubuh, wajah, mata, krim pembersih tangan, busa, pelembab, losion, gel, scrub, minyak, bedak, penyegar,
toner, astringen, balsem, masker pelembab, sabun batangan yang tidak mengandung obat; Balsem dan losion yang dipakai
setelah bercukur; Barang kosmetik untuk mandi; Bedak muka putih untuk keperluan kosmetik; Bedak padat untuk rias wajah;
Bedak padat untuk wajah; Bedak salisil; Bedak wajah berupa kertas yang dilapisi bubuk; Bedak wajah untuk keperluan
kosmetik; Bibit parfum; Busa (kosmetik) [Mousse]; Cairan atau zat untuk menghilangkan lemak, minyak, dan kotoran; Cairan
atau zat pembersih saluran bahan bakar; Cairan atau zat pembersih saluran bahan bakar bensin; Cairan atau zat pembersih
saluran bahan bakar diesel; Cairan atau zat pembersih sisa pembakaran pada ruang pelumasan mesin; Cairan atau zat
pembersih sistem bahan bakar bensin; Cairan atau zat pembersih sistem bahan bakar diesel; Cairan atau zat untuk
membersihkan komponen-komponen rem kendaraan; Cairan atau zat untuk membersihkan tar jalan, getah pohon, dan
serangga membandel pada permukaan kendaraan; Cairan harum untuk tubuh; Cairan pembersih kaca dan lampu kendaraan;
Cairan pembersih kaca depan mobil; Cairan pembersih karat; Cairan pembersih kotoran (lumpur) yang melekat; Cairan
pembersih kotoran yang mengandung kalsium; Cairan pembersih transmisi otomatis; Cairan pembersih untuk pendingin
mesin; Cairan penyegar tubuh dengan cara disemprot; Cairan untuk berkumur (pembilas) dan penyegar mulut tidak
mengandung obat; Cairan untuk menyetrika; Cairan untuk menyetrika untuk digunakan dengan mesin penguap pakaian;
Cairan untuk rambut (kosmetik); Deodorant stick; Deterjen binatu untuk barang-barang keperluan bayi; Deterjen cair
konsentrat; Deterjen cair standar; Ekstrak herbal topikal untuk digunakan sebagai kosmetik; Esens and minyak yang mudah
menguap; Esensi untuk keperluan kosmetik; Gel jerawat (kosmetik); Gel kulit untuk penggunaan kosmetik; Gel pelangsing
(kosmetik ); Gel pelangsing (kosmetik); Gel untuk dipakai setelah bercukur untuk keperluan kosmetik; Highlighter badan
kosmetik; Highlighter bubuk (kosmetik); Highlighter cair (kosmetik); Highlighter krim (kosmetik); Highlighter kulit (kosmetik);
Highlighter wajah kosmetik; Kain, tisu atau penyeka yang diresapi sediaan kosmetik; Kapas Pembersih; Kapas wajah untuk
kosmetik; Kondisioner cair (kosmetik); Kosmetik berwarna untuk anak-anak; Kosmetik dasar rias, termasuk pembersih kulit,
toner kulit, losion kulit, krim kulit, serum wajah non-obat, tisu wajah dan pelembab wajah.; Kosmetik fungsional; Kosmetik
highlighter; Kosmetik menggunakan bahan alami; Kosmetik perpaduan dari powder dan liquid foundation (cushion); Kosmetik
untuk bulu mata; Kosmetik untuk manusia; Kosmetik untuk perawatan kulit dan rambut; Kosmetik untuk perawatan rambut;
Kosmetik untuk spa; Kosmetik yaitu bedak padat, bedak bubuk, lipstik, pensil alis dan eyeliner; Kosmetik, yaitu sediaan untuk
menghilangkan atau mengurangi garis-garis kulit halus di sekitar kening dan mata (glabellar), keriput di wajah,
ketidaksimetrisan dan kekurangan dan masalah kulit manusia; Kotak perlengkapan kosmetik terisi; Krim Badan area sensitif
(kosmetik); Krim dan losion perawatan kulit yang tidak mengandung obat; Krim flek (kosmetik); Krim kulit berminyak; Krim kulit
daerah sensitif (kosmetik); Krim kulit kering (kosmetik); Krim kulit sensitif (kosmetik); Krim lulur badan [Cream-body scrub]
kosmetik; Krim pembersih (kosmetik); Krim pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Krim sabun yang tidak mengandung obat
untuk digunakan dalam mencuci; Krim untuk keperluan kosmetik; Krim untuk pemutih kulit; Krim wajah (kosmetik); Krim wajah
untuk digunakan sebagai kosmetik; Krim, minyak, losion dan busa cukur; Krim, minyak, losion dan busa stelah bercukur;
Kumur gigi yang tidak mengandung obat; Lembaran kertas yang diresapi dengan losion deodoran untuk kulit dan bedak untuk
tubuh (tidak mengandung obat); Linen untuk menghilangkan minyak wajah; Lip tint (pewarna bibir); Lipstik berbentuk pasta;
Lipstik cair; Losion Pengelupasan Kulit; Losion anti ketombe (tidak mengandung obat); Losion anti-penuaan; Losion bernutrisi
untuk wajah; Losion dan serum; Losion dan spray untuk tubuh; Losion mandi berendam; Losion pelembab (kosmetik); Losion
pelindung sinar UV; Losion pembersih untuk keperluan merias diri; Losion pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Losion
pengelupasan untuk keperluan kosmetik; Losion perawatan kulit; Losion pijat wajah; Losion susu untuk membersihkan wajah;
Losion untuk dipakai setelah bercukur untuk keperluan kosmetik; Losion untuk pijat; Losion untuk tangan dan tubuh; Losion
untuk wajah; Lotion daerah sensitif (kosmetik); Lotion flek (kosmetik); Lotion kulit kering (kosmetik); Maker wajah (Kosmetik);

740

Halaman 75 dari 2049

Masker (kosmetik); Masker pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Masker untuk kulit sebagai penggunaan kosmetik; Masker
untuk tubuh sebagai penggunaan kosmetik; Masker wajah (kosmetik); Masker wajah untuk kuli berminyak; Minyak bayi;
Minyak memperbaiki rambut Jepang; Minyak sari buah merah untuk kosmetik; Minyak untuk mandi berendam untuk keperluan
kosmetik; Minyak untuk mandi pancuran; Minyak untuk pijat; Minyak untuk sumbu sembahyang; Minyak, krim dan losion untuk
kulit; Minyak, losion dan krem untuk badan dan kulit; Paket masker untuk keperluan kosmetik; Parfum laundry; Parfum tubuh
yang disemprotkan; Parfum, eau de toilette; Pasta gigi dan obat kumur; Pelembab (kosmetik); Pelembab Leher (kosmetik);
Pelembab [Moisturizer] kosmetik; Pelembab anti penuaan yang digunakan sebagai kosmetik; Pelembab mata untuk
penggunaan kosmetik; Pelet (Minyak); Pemerah pipi dalam bentuk bedak; Pencuci tangan dengan bahan dasar sabun yang
tidak mengandung obat-obatan; Pensil highlighter (kosmetik); Pensil untuk bibir; Penyeka sekali pakai yang diresapi dengan
sediaan membersihkan dan kosmetik, penyeka kosmetik yang sudah dilembabkan; Permen karet kunyah untuk memutihkan
gigi; Persiapan toiletry non medis, pasta gigi; Pewangi badan (kosmetik); Pewarna bibir dengan ketahanan yang lebih lama;
Pewarna dan cat rambut; Produk kosmetik; Produk kosmetik dan perawatan kulit; Produk kosmetik untuk perawatan kulit;
Produk perawatan kulit yang mengandung ektrak batu permata (kosmetik); Ramuan kosmetik untuk mandi; Reed diffusers
terdiri dari minyak wangi dalam wadah dan buluh; Sabun; Sabun Batang; Sabun Cuci Piring; Sabun Kecantikan (kosmetik);
Sabun Mandi; Sabun Tangan Cair; Sabun anti keringat; Sabun cair badan; Sabun cair wajah; Sabun cream; Sabun dengan
bahan dasar Herbal Oil (kosmetik); Sabun jerawat; Sabun kosmetik; Sabun mandi; Sabun mandi dalam bentuk cair, padat
atau gel tidak mengandung obat; Sabun mandi untuk hewan peliharaan; Sabun mandi, deodoran; Sabun pengelupasan untuk
keperluan kosmetik; Sabun penghilang bau badan; Sabun tangan cair; Sabun untuk keperluan binatu; Sabun untuk
membersihkan payudara; Sabun untuk muka; Sabun {bukan untuk keperluan pribadi}; Sabun, sabun mandi, sediaan untuk
mandi shower dan mandi, jel untuk mandi shower, minyak untuk mandi, busa untuk mandi, sabun batang dan sabun tangan
cair; Scrub untuk keperluan kosmetik; Scrub wajah [facial scrub] kosmetik; Sediaan Pembersih Kulit (kosmetik); Sediaan
cairan dan sediaan substansi untuk menghilangkan noda; Sediaan kosmetik perawatan bibir; Sediaan kosmetik seperti
semprotan tangan, gel tangan, larutan tangan, pelembab, lotion, toner & astringen, larutan alkohol, sabun mandi dalam bentuk
cair, bentuk batangan & bubuk, krim, sediaan deodoran dan anti-keringat.; Sediaan kosmetik tata rias dan penghapus riasan;
Sediaan kosmetik untuk bibir; Sediaan kosmetik untuk kulit wajah; Sediaan kosmetik untuk mata; Sediaan kosmetik untuk
perawatan pribadi, yaitu kultur mikroorganisme tidak hidup; Sediaan kosmetik yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel
kulit mati di wajah; Sediaan kosmetik, yakni lotion untuk mengencangkan kulit; Sediaan kumur gigi tidak mengandung obat;
Sediaan minyak panas (kosmetik); Sediaan pembersih badan dan kosmetik; Sediaan pemeliharaan gigi; Sediaan perawatan
kulit dan kosmetik; Sediaan perawatan matahari untuk keperluan kosmetik; Sediaan perawatan rambut, shampo, kondisioner
(pelembab) rambut, losion dan jel untuk rambut; Sediaan pewarna kuku; Sediaan tabir surya kosmetik; Sediaan untuk
memoles gigi (bukan untuk medis); Sediaan untuk menghilangkan bulu (kosmetik); Sediaan-sediaan dan losion untuk
perawatan kulit dan rambut, tidak mengandung obat; Sediaan-sediaan kosmetik untuk perawatan kulit; Sediaan-sediaan
perawatan kulit non-medis, yaitu, krim wajah, krim mata, pembersih wajah, losion dan minyak, losion untuk tubuh, pelembab
dan penyegar kulit, gel, pembersih, dan masker untuk digunakan pada wajah dan tubuh, krim pencukur; Sediaan-sediaan
pewarna bibir; Semprotan pelembab wajah (kosmetik); Serum Mata (kosmetik); Serum anti-penuaan untuk keperluan
kosmetik; Serum kecantikan (kosmetik); Serum leher (kosmetik); Serum pencerah (kosmetik); Serum untuk keperluan
kosmetik; Sipat (Kosmetik); Spirit Gum untuk penggunaan kosmetik; Spray wajah (kosmetik); Susu pelembab pemutih kulit
untuk keperluan kosmetik; Tambalan pemutih gigi; Tanah liat (kosmetik); Tapal gigi; Tempat lipstik; Tisu deodoran; Toner
(cairan penyegar wajah) kosmetik; Toner cair (Kosmetik); Toner wajah (kosmetik); air parfum; air toilet yang mengandung
minyak ular; amber [parfum]; ambergris [parfum]; amonia [alkali atsiri] [deterjen]; amplas untuk mengasah pensil gambar;
apitoxin [racun lebah madu] untuk keperluan kosmetik; aromatik [minyak esensial]; astringen untuk keperluan kosmetik; bahan
parfum dan perasa/aroma; bahan pewarna rambut; bantalan kapas untuk keperluan kosmetik; bantalan kapas untuk
menghilangkan make-up; bantalan pembersih diresapi dengan kosmetik; barang-barang toilet (toilet articles), yaitu, sabun dan
air toilet; basma [pewarna kosmetik]; basma untuk keperluan kosmetik; batang kapas untuk keperluan kosmetik; bedak; bedak
bayi; bedak bayi [perlengkapan mandi]; bedak dengan warna yang lebih gelap (Contour); bedak dengan warna yang lebih
terang dengan sedikit kilauan (Highlighter); bedak krem; bedak mandi; bedak rambut; bedak tabur; bedak talek; bedak talek
untuk keperluan kosmetik; bedak talek, untuk penggunaan toilet; bedak tubuh; bedak tubuh untuk keperluan kosmetik; bedak
untuk wanita dan anak-anak; bedak wajah; bedak wajah ditekan; bedak wajah kosmetik; bedak wajah longgar; bilasan pemutih
gigi; bintsuke-abura [minyak memperbaiki rambut Jepang]; body butter untuk keperluan kosmetik; body lotion untuk keperluan
kosmetik; body scrub untuk keperluan kosmetik; bola kapas untuk keperluan kosmetik; bubuk bedak wangi; bubuk bedak
wangi untuk keperluan kosmetik; bubuk gigi; bubuk gigi dibasahi; bubuk gigi untuk keperluan kosmetik; bubuk glitter kosmetik;
bubuk kosmetik, krim dan lotion untuk wajah, tangan dan tubuh; bubuk mandi untuk keperluan kosmetik; bubuk masker tubuh
untuk keperluan kosmetik; bubuk padat untuk compacts [kosmetik]; bubuk pasta gigi; bubuk sabun; bubuk wangi untuk
keperluan kosmetik; bubuk-bubuk untuk tubuh, wajah, kosmetik dan mandi; busa kosmetik yang mengandung tabir surya;
cairan gerusan; cairan pembersih; cairan pembersih kaca depan; cairan pembersih kaca depan mobil; cairan pembersih
kering; cairan pembersih untuk jenis mesin tik; cairan pembersih untuk lensa kamera; cairan pencuci; cairan penghapus kutek;
cairan penghilang noda; cairan rokok elektronik [e-liquid] terdiri dari perasa menjadi minyak esensial; cairan rokok elektronik
[e-liquid] terdiri dari perasa menjadi minyak esensial, digunakan untuk mengisi ulang kartrid rokok elektronik; cairan rokok
elektronik terdiri dari perasa menjadi minyak esensial; cairan rokok elektronik terdiri dari perasa menjadi minyak esensial,
digunakan untuk mengisi ulang kartrid rokok elektronik; cairan tidak tergelincir untuk lantai; cairan untuk pembersih injector;
cocoa butter untuk keperluan kosmetik; colognes, parfum dan kosmetik; concealer [kosmetik]; cosmeceuticals untuk keperluan
kosmetik; cotton buds untuk keperluan kosmetik; dasar bedak; dasar bedak (kosmetik); dasar bedak dengan tekstur lebih
ringan (BB cream); dasar bedak untuk kulit; dasar untuk parfum bunga; deodoran; deodoran dan antiperspiran untuk
penggunaan pribadi; deodoran roll-on; deodoran tubuh; deodoran tubuh [wewangian]; deodoran tubuh dalam bentuk pil;
deodoran untuk hewan; deodoran untuk hewan peliharaan; deodoran untuk kaki; deodoran untuk manusia; deodoran untuk
manusia atau untuk hewan; deodoran untuk penggunaan pribadi; deodoran untuk perawatan tubuh; deodoran, anti keringat
dan spray untuk ketiak untuk penggunaan pribadi; deodoran, spray untuk anti keringat dan ketiak untuk penggunaan pribadi;
deterjen; deterjen binatu komersial; deterjen mangkuk toilet; deterjen pencuci piring; deterjen pencuci piring cair; deterjen
pencuci piring dalam bentuk bubuk; deterjen pencuci piring dalam bentuk gel; deterjen piring; deterjen untuk keperluan rumah
tangga; deterjen untuk mobil; deterjen untuk penggunaan rumah tangga; deterjen yang disiapkan dari minyak bumi [untuk
keperluan rumah tangga]; deterjen, selain untuk digunakan dalam operasi manufaktur dan untuk tujuan medis; eau de parfum;
ekstrak bunga [parfum]; ekstrak herbal untuk keperluan kosmetik; ekstrak untuk parfum; emolien kulit untuk keperluan
kosmetik; emolien rambut untuk keperluan kosmetik; emulsi tubuh untuk keperluan kosmetik; emulsi wajah untuk keperluan
kosmetik; emulsi wajah untuk penggunaan kosmetik; esensi halus/esens yang mudah menguap untuk keperluan kosmetik,
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yaitu esensi badian; esensi mint [minyak esensial]; esensi yang dapat dimakan untuk bahan makanan [minyak esensial]; face
tonics klarifikasi penyeimbang minyak; garam mandi kosmetik; garam mandi untuk keperluan kosmetik; gel after-sun
[kosmetik]; gel after-sun untuk keperluan kosmetik; gel dan minyak kecantikan [kosmetik]; gel kosmetik; gel lidah buaya untuk
keperluan kosmetik; gel mandi, krim dan minyak; gel mata untuk keperluan kosmetik; gel pasta gigi; gel pelembab [kosmetik];
gel pelembab kulit [kosmetik]; gel pemutihan gigi; gel penyamakan [kosmetik]; gel pewarna alis; gel tahan lama untuk
keperluan kosmetik; gel tubuh dan wajah [kosmetik]; gel untuk gigi; gel untuk penggunaan kosmetik; gel untuk tubuh
(kosmetik); gel wajah [kosmetik]; glitter dekoratif untuk keperluan kosmetik; glitter untuk keperluan kosmetik; grease untuk
keperluan kosmetik; handuk basah yang sudah dibasahi diresapi dengan deterjen pencuci piring; handuk basah yang sudah
dibasahi diresapi dengan deterjen untuk pembersihan; handuk, kain dan kertas sekali pakai dan barang kapas diresapi
dengan atau untuk digunakan dengan sediaan kosmetik; hidrogen peroksida untuk keperluan kosmetik; highlighter (kosmetik);
kain diresapi dengan deterjen untuk dibersihkan; kain diresapi dengan deterjen untuk membersihkan kacamata; kain diresapi
dengan deterjen untuk membersihkan lensa kamera; kain make-up dari kapas; kapas dalam bentuk bola-bola, kuncup, kain,
gulungan, penyeka untuk kebutuhan kosmetik; kapas dan tongkat kapas untuk keperluan kosmetik; kapas kecantikan; kapas
pemupur diresapi dengan sediang untuk menghapus make-up; kapas untuk keperluan kosmetik; kapur untuk penggunaan
kosmetik; kaus kaki diresapi dengan krim pelembab kosmetik; kaus kaki yang sudah dilembabkan dengan sediaan kosmetik
untuk keperluan kosmetik; kertas amplas untuk mengasah pensil gambar; kertas untuk menghilangkan minyak wajah; kertas
untuk penggunaan kosmetik; kit kosmetik; kit make-up yang terutama terdiri dari fondasi, maskara, blushes, glosses dan lipstik
[tidak termasuk kuas dan spons]; kit tata rias yang terdiri dari maskara dan alat untuk mempertegas garis mata, gel alis, bubuk
alis, pensil alis; kit tata rias yang terdiri dari perona pipi, perona, bedak untuk badan, bedak wajah, penyamar noda pada
wajah; kit wewanginan khusus untuk digunakan pada pelembut kain, penguat aroma, bubuk dan cairan deterjen kain, bar
untuk binatu, semprotan penyegar binatu, unit-dosis untuk binatu, deterjen pencuci piring, pembersih lantai, pembersih
permukaan, sampo, pelembut, deodoran anti keringat, losion tubuh, perawatan kulit, sabun bar dan sabun cair untuk tangan,
sabun badan, sabun mandi cair, gel mandi, mutiara untuk mandi, penyegar udara, aroma wewangian, lilin, blok pewangi toilet
dan pembersih toilet; kompres mata untuk keperluan kosmetik; kondisioner pembersih untuk digunakan dalam mencuci
rambut khusus conditioner; kondisioner rambut, losion rambut, pewarna rambut; kosmetik; kosmetik alis; kosmetik bermain
anak-anak, menandai kulit; kosmetik dalam bentuk bubuk; kosmetik dalam bentuk krim; kosmetik dalam bentuk lotion;
kosmetik dalam bentuk susu, lotion dan emulsi; kosmetik dan alat rias/pembersih badan (tidak mengandung obat) untuk kuku,
rambut dan kulit; kosmetik dan make-up; kosmetik dan perlengkapan mandi; kosmetik dan sediaan kosmetik; kosmetik dan
sediaan pembersih badan yang tidak mengandung obat; kosmetik dan sediaan perawatan pribadi; kosmetik dekoratif;
kosmetik dekoratif [make-up]; kosmetik fungsional adalah krim anti-kerut; kosmetik fungsional menjadi sediaan penyamakan
matahari; kosmetik fungsional menjadi sediaan penyaringan sinar matahari; kosmetik fungsional menjadi sediaan perawatan
kulit anti-penuaan; kosmetik non-medis; kosmetik penyegar kulit; kosmetik perawatan kulit; kosmetik perawatan tubuh dan
kecantikan; kosmetik tabir surya; kosmetik tanpa obat; kosmetik tanpa obat dan sediaan perlengkapan mandi; kosmetik tidak
mengandung obat, perlengkapan mandi dan wewangian yang tidak mengandung obat untuk merawat dan mempercantik bulu
mata, alis, mata, bibir dan kuku; kosmetik untuk anak-anak; kosmetik untuk digunakan pada kulit; kosmetik untuk hewan;
kosmetik untuk kulit kepala; kosmetik untuk menutupi bekas luka operasi; kosmetik untuk pemakaian di rambut; kosmetik
untuk penggunaan pribadi; kosmetik untuk wajah dan tubuh dalam bubuk tertentu; kosmetik yaitu krim, susu, lotion, gel dan
bubuk untuk wajah, tubuh dan tangan; kosmetik yang digunakan sebagai sediaan perawatan kulit; kosmetik yang dijual
sebagai komponen integral dari persiapan perawatan kulit tanpa obat; kosmetik yang mengandung ekstrak batu permata;
kosmetik yang mengandung probiotik; kosmetik yang mengandung vitamin; kosmetik, yaitu alas bedak, concealer, pengkilap
bibir, maskara, pembersih make-up; kosmetik, yaitu, alas bedak, bedak, concealer, Celak mata (Eye shadow), pensil mata,
eyeliner cair, maskara, pensil bibir, lipstik, Pengkilat bibir (lip gloss), balsem bibir, cat kuku; krim after-sun untuk keperluan
kosmetik; krim anti-bintik untuk keperluan kosmetik; krim anti-iritasi [untuk keperluan kosmetik]; krim anti-kerut untuk keperluan
kosmetik; krim anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; krim bibir untuk keperluan kosmetik; krim dan gel kosmetik untuk
wajah, tangan dan tubuh; krim dan lotion kosmetik; krim dan lotion kosmetik untuk perawatan wajah dan tubuh; krim dasar
bedak; krim dingin untuk keperluan kosmetik; krim exfoliant untuk keperluan kosmetik; krim kosmetik; krim kosmetik bernutrisi;
krim kosmetik untuk kulit; krim kosmetik untuk mengencangkan kulit; krim kosmetik untuk mengencangkan kulit di sekitar
mata; krim kosmetik untuk perawatan kulit; krim kosmetik, lotion dan sediaan lain untuk berjemur; krim kosmetik, susu, lotion,
gel dan bubuk untuk wajah, tangan, dan tubuh; krim kuku untuk keperluan kosmetik; krim kulit untuk keperluan kosmetik; krim
kulit yang adil untuk keperluan kosmetik; krim masker tubuh untuk keperluan kosmetik; krim mata untuk keperluan kosmetik;
krim matahari untuk keperluan kosmetik; krim pagi untuk keperluan kosmetik; krim pelembab kulit [kosmetik]; krim pembersih
[kosmetik]; krim pemutih gigi; krim pemutih kulit; krim pemutih kulit wajah; krim pengencang [kosmetik]; krim pengkondisi kulit
untuk keperluan kosmetik; krim pengurang bintik penuaan untuk keperluan kosmetik; krim perawatan rambut untuk keperluan
kosmetik; krim retinol untuk keperluan kosmetik; krim tabir surya untuk keperluan kosmetik; krim tangan kosmetik; krim tangan
untuk keperluan kosmetik; krim tanning diri [kosmetik]; krim tubuh kosmetik; krim tubuh untuk keperluan kosmetik; krim untuk
keperluan kosmetik; krim untuk pemeliharaan kulit (kosmetik); krim untuk pengurangan selulit untuk keperluan kosmetik; krim
wajah [kosmetik]; krim wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; krim wajah untuk keperluan kosmetik; krim wajah untuk
penggunaan kosmetik; krim wangi untuk keperluan kosmetik; krim, losion dan gel penyamakan; krim, minyak, lotion,
semprotan, pensil dan balsem untuk keperluan kosmetik; kristal mandi untuk keperluan kosmetik; larutan pembersih untuk
peralatan sterilisasi ultrasonik gigi; linen untuk penggunaan kosmetik; lipstik; losion; losion untuk kulit; losion bayi; losion dan
krem pelembab badan dan kulit; losion dan krim untuk digunakan pada kulit; losion dan semprotan untuk kulit; losion dan
semprotan untuk kulit (non-medis); losion dan semprotan untuk muka; losion dan semprotan untuk rambut; losion kosmetik;
losion pelembab stimulasi non-obat untuk kulit; losion pemutih kulit wajah; losion pengelupasan untuk wajah; losion rambut;
losion sebelum dan sesudah bercukur; losion setelah bercukur; losion susu matahari kosmetik; losion susu untuk keperluan
kosmetik; losion susu untuk perawatan tubuh bayi; losion untuk rambut; losion untuk tubuh; losion untuk wajah tidak
mengandung obat; losion wajah; losion wajah untuk dipakai setelah bercukur; losion, krim, pelembab, minyak dan susu yang
dipakai setelah berjemur matahari; losion, susu, dan krim untuk tubuh (tidak mengandung obat); lotion berjemur kosmetik;
lotion kosmetik untuk mengurangi munculnya bintik-bintik dan bintik-bintik penuaan; lotion kulit dan tubuh, krim dan minyak
untuk penggunaan kosmetik; lotion kulit kosmetik; lotion kulit pelembab [kosmetik]; lotion mandi untuk keperluan kosmetik;
lotion masker tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion mata untuk keperluan kosmetik; lotion pelembab [kosmetik]; lotion
pembersih gigi; lotion pengencang untuk wajah, tubuh dan tangan untuk keperluan kosmetik; lotion perawatan kulit kosmetik;
lotion perawatan matahari untuk keperluan kosmetik; lotion perawatan rambut untuk keperluan kosmetik; lotion rambut
kosmetik; lotion setelah matahari untuk keperluan kosmetik; lotion tabir surya untuk keperluan kosmetik; lotion tahan usia
untuk keperluan kosmetik; lotion tangan untuk keperluan kosmetik; lotion tubuh pelembab [kosmetik]; lotion untuk keperluan

Halaman 77 dari 2049

kosmetik; lotion untuk pengurangan selulit untuk keperluan kosmetik; lotion untuk perawatan wajah dan tubuh untuk keperluan
kosmetik; lotion wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion wajah kosmetik; lulur kosmetik; make-up [kosmetik]; makeup bedak; make-up dasar bedak; make-up dasar bedak dalam bentuk bubuk; mandi minyak untuk perawatan rambut; manikmanik mandi untuk keperluan kosmetik; masker kosmetik; masker kulit [kosmetik]; masker kulit berbentuk losion dan
semprotan; masker kulit untuk keperluan kosmetik; masker mata untuk keperluan kosmetik; masker pemutih kulit wajah;
masker tanah liat penyeimbang minyak; masker tanah liat penyeimbang minyak rumput laut; masker tubuh untuk keperluan
kosmetik; masker wajah [kosmetik]; masker wajah kosmetik; masker wajah untuk penggunaan kosmetik; membersihkan dan
melembabkan krim, minyak, lotion dan preparat; memijat minyak dan lotion; minyak Kolonyo; minyak after-sun untuk
keperluan kosmetik; minyak almond; minyak aromaterapi; minyak aromatik; minyak aromatik untuk mandi; minyak atsiri citron;
minyak bergamot; minyak berjemur [kosmetik]; minyak berjemur untuk tujuan kosmetik; minyak dan lotion penyamakan
matahari; minyak esensial; minyak esensial alami; minyak esensial aromatik; minyak esensial dari kayu cedar; minyak
esensial lemon; minyak esensial sebagai pewangi untuk keperluan binatu; minyak esensial untuk digunakan dalam
aromaterapi; minyak esensial untuk digunakan dalam pembuatan produk beraroma; minyak esensial untuk digunakan dalam
proses pembuatan; minyak esensial untuk digunakan sebagai penyedap makanan; minyak esensial untuk industri umum,
pertanian dan perdagangan umum; minyak esensial untuk keperluan industri; minyak esensial untuk keperluan kosmetik;
minyak esensial untuk minuman penyedap; minyak esensial untuk penggunaan pribadi; minyak esensial untuk penggunaan
rumah tangga; minyak esensial yang berasal dari tumbuhan; minyak gaultheria; minyak kasturi [wewangian]; minyak kolonyo;
minyak kolonyo/air aromatik; minyak kosmetik; minyak kosmetik untuk kulit; minyak kutikula; minyak lavender; minyak
lavender untuk penggunaan kosmetik; minyak mandi; minyak mandi dan garam mandi; minyak mandi dan garam mandi,
bukan untuk keperluan medis; minyak mandi tanpa obat; minyak mandi untuk keperluan kosmetik; minyak mandi, bukan untuk
keperluan medis; minyak mawar; minyak mawar untuk keperluan kosmetik; minyak melati; minyak memperbaiki rambut;
minyak non-obat; minyak parfum; minyak parfum untuk pembuatan preparat kosmetik; minyak pelindung matahari [kosmetik];
minyak penataan rambut; minyak penyamakan [kosmetik]; minyak penyamakan matahari; minyak peppermint [wewangian];
minyak perlindungan matahari; minyak pijat; minyak pijat tubuh; minyak pinus untuk membersihkan lantai; minyak pohon teh;
minyak rambut; minyak rambut kemiri; minyak rambut orang aring; minyak setelah matahari; minyak setelah matahari
[kosmetik]; minyak terpentin untuk degreasing; minyak tubuh; minyak tubuh berkilau; minyak tubuh untuk keperluan kosmetik;
minyak untuk keperluan kosmetik; minyak untuk keperluan memotong kuku; minyak untuk keperluan pembersihan; minyak
untuk keperluan toilet; minyak untuk parfum dan aroma; minyak untuk pengkondisian rambut; minyak untuk sediaan
pembersihan; minyak wajah; minyak wangi; minyak wangi digunakan untuk menghasilkan aroma ketika dipanaskan; minyak,
losion dan susu semua untuk keperluan kosmetik dan alat rias/pembersih badan untuk kuku, rambut dan kulit; minyak-minyak
perawatan kulit; minyak-minyak sari kosmetika; mousses [kosmetik]; mutiara mandi untuk keperluan kosmetik; oil baths untuk
perawatan rambut untuk keperluan kosmetik; overlay memahat kuku [kosmetik]; pacar [pewarna kosmetik]; pacar untuk
keperluan kosmetik; paket kosmetik kecantikan (beauty pack) yang dijual satu unit; paket kosmetik wajah; paket masker
pengencangan pori digunakan sebagai kosmetik; paket masker untuk keperluan kosmetik; parfum; parfum air wangi; parfum
cair; parfum dalam bentuk bubuk; parfum dalam bentuk gel; parfum dalam bentuk padat; parfum dan air toilet; parfum dan
cologne; parfum untuk keperluan industri; parfum, eau de Cologne dan aftershaves; pasta gigi; pasta gigi cair; pasta gigi
dalam bentuk kue lunak; pasta gigi dalam bentuk permen karet; pasta gigi dan obat kumur; pasta gigi dan obat kumur tanpa
obat; pasta gigi tanpa obat; pasta kosmetik untuk aplikasi ke wajah untuk menangkal silau; pasta pemutih gigi; pasta wangi
untuk keperluan kosmetik; patch jerawat kosmetik; pelembab kulit berbentuk losion dan semprotan; pelembab kulit digunakan
sebagai kosmetik; pelembab wajah kosmetik; pelembab, losion dan krem untuk badan dan kulit; pelindung matahari untuk bibir
[kosmetik]; pembersih tata rias wajah , pembersih kosmetik; pembersih karang gigi (tidak mengandung obat); pembersih tata
rias wajah, pembersih kosmetik; pembersih untuk kuas kosmetik; pembersihan, pemolesan dan cairan abrasif untuk keperluan
umum dan serbuk; pembilas gigi; pembilasan rambut untuk keperluan kosmetik; pemelihara rambut untuk keperluan kosmetik;
pemerah pipi dalam bentuk bedak; pemutih gigi (strip dan pasta); pemutih gigi berbentuk pena; pencuci tubuh (sabun) bayi;
pencuci vagina untuk keperluan sanitasi atau deodoran pribadi; pensil alis; pensil blush on; pensil eyeliner; pensil kosmetik;
pensil make-up; pensil mata; pensil mata kosmetik; pensil untuk bibir; pensil untuk keperluan memutihkan gigi; penutup mata
gel untuk keperluan kosmetik; penyamakan kosmetik dan susu setelah matahari, gel dan minyak; penyedap untuk minuman
[minyak esensial]; penyeka kapas untuk keperluan kosmetik; penyeka, kapas dan tisu yang diresapi dengan sediaan kosmetik
dan losion wewangian yang tidak mengandung obat; penyeka, tisu dan handuk kosmetik yang telah diresapi pelembab;
perasa kue [minyak esensial]; perasa makanan [minyak esensial]; perasa makanan disiapkan dari minyak esensial; perasa
menjadi minyak esensial, untuk digunakan dalam rokok elektronik; perasa menjadi minyak esensial, untuk tembakau; perekat
untuk keperluan kosmetik; perhiasan kulit menjadi transfer dekoratif untuk keperluan kosmetik; perhiasan kulit self-adhesive
untuk keperluan kosmetik; perhiasan kulit untuk keperluan kosmetik; pernis kuku untuk keperluan kosmetik; persiapan kulit
wajah untuk penggunaan kosmetik; petroleum jelly untuk keperluan kosmetik; pewarna Rambut; pewarna bibir dalam bentuk
cairan atau gel [kosmetik]; pewarna janggut; pewarna kosmetik; pewarna lotion untuk rambut; pewarna rambut; pewarna
rambut dan produk pemutihan; pewarna untuk keperluan toilet; pewarnaan rambut dan sediaan pewarnaan rambut; pijat lilin
untuk keperluan kosmetik; poles gigitiruan; pomade rambut untuk keperluan kosmetik; pomades untuk keperluan kosmetik;
preparat kosmetik yang mengandung kolagen; preparat pelembab [kosmetik]; preparat pemutihan [decolorants] untuk
keperluan kosmetik; primer kuku [kosmetik]; produk dan sediaan kosmetik perawatan kecantikan; produk kosmetik dalam
bentuk aerosol untuk perawatan kulit; produk pelindung matahari (kosmetik); produk pemutih (kosmetik); produk perawatan
bibir (kosmetik); produk perawatan wajah [kosmetik]; produk sabun; produk untuk perawatan kulit berbentuk cairan; racun
lebah untuk keperluan kosmetik; reed diffusers terdiri dari minyak wangi dalam wadah dan termasuk buluh; rum rum untuk
keperluan kosmetik; sabun almond; sabun antiperspirant; sabun batang; sabun batangan untuk mandi; sabun batangan untuk
toilet; sabun beraroma; sabun cair; sabun cair bergelembung untuk mandi berendam; sabun cair untuk binatu; sabun cair
untuk mandi; sabun cair untuk mencuci piring; sabun cair untuk tangan dan wajah; sabun cair untuk tangan, wajah dan tubuh;
sabun cair yang digunakan untuk mandi kaki; sabun cair yang digunakan untuk mencuci kaki; sabun cuci; sabun cuci tangan;
sabun cukur; sabun dan deterjen; sabun deodoran; sabun deterjen; sabun industri; sabun kertas untuk penggunaan pribadi;
sabun kosmetik; sabun krim; sabun krim tubuh; sabun kulit; sabun lidah buaya; sabun loofah; sabun mandi; sabun mandi
[untuk manusia]; sabun mandi cair; sabun mandi cair tidak mengandung obat; sabun mandi dalam bentuk cair, padat atau gel;
sabun mandi*; sabun non-obat; sabun non-obat untuk bayi; sabun non-obat untuk tangan; sabun non-obat untuk wajah; sabun
pasir; sabun pelana; sabun pencerah warna untuk keperluan binatu; sabun pengelupasan untuk wajah; sabun tanpa air; sabun
tidak mengandung obat untuk penggunaan pribadi; sabun tidak mengandung obat untuk penggunaan pribadi dalam bentuk
cair, padat dan gel; sabun tubuh; sabun tubuh tanpa obat; sabun untuk keringat kaki; sabun untuk kulit; sabun untuk
mencerahkan tekstil; sabun untuk penggunaan pribadi; sabun untuk penggunaan rumah tangga; sabun untuk perawatan
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tubuh; sabun wajah; sabun wajah dan sabun badan yang tidak mengandung obat, butiran manik-manik untuk mandi, butiran
kristal untuk mandi, busa untuk mandi, gel untuk mandi, losion untuk mandi, minyak untuk mandi, garam untuk mandi yang
tidak mengandung obat, gelembung busa untuk mandi, busa untuk, sabun mandi cair, busa untuk mandi di bawah pancuran
dan busa untuk mandi, gel untuk mandi di bawah pancuran dan gel untuk mandi, lulur untuk mandi di bawah pancuran dan
lulur untuk mandi; sabun wangi; sabun-sabun; sabun-sabun, sabun mandi, wangi-wangian, minyak esensial, kosmetik,
shampoo, shampoo kering; sachet parfum; salep kosmetik; salep kulit pelembab [kosmetik]; sarung tangan pra-dibasahi
dengan sediaan kosmetik untuk keperluan kosmetik; scrub pengelupasan kulit untuk keperluan kosmetik; sediaan berjemur
[kosmetik]; sediaan binatu atau cairan untuk menghilangkan bau dan untuk membuat pakaian dan bahan tekstil tercium bersih;
sediaan dan produk perawatan kulit [kosmetik dan tidak mengandung obat-obatan]; sediaan douching untuk keperluan sanitasi
pribadi atau deodoran [perlengkapan mandi]; sediaan fumigasi [parfum]; sediaan gigi non-obat untuk anjing; sediaan gigi nonobat untuk hewan peliharaan; sediaan gigi non-obat untuk kucing; sediaan gigi non-obat untuk ternak; sediaan kolagen untuk
keperluan kosmetik; sediaan kosmetik; sediaan kosmetik anti-penuaan; sediaan kosmetik dan kecantikan; sediaan kosmetik
meminimalkan kerut untuk penggunaan wajah topikal; sediaan kosmetik perawatan rambut; sediaan kosmetik tanpa busa;
sediaan kosmetik tanpa obat; sediaan kosmetik tidak mengandung obat untuk penggelapan kulit dan penggelapan kulit yang
dilakukan sendiri; sediaan kosmetik tidak mengandung obat untuk tujuan pelangsingan; sediaan kosmetik untuk berjemur;
sediaan kosmetik untuk berjemur dan sediaan untuk melindungi kulit dari efek sinar matahari; sediaan kosmetik untuk bulu
mata; sediaan kosmetik untuk kulit; sediaan kosmetik untuk kulit kering selama kehamilan; sediaan kosmetik untuk mandi;
sediaan kosmetik untuk mandi dan mandi; sediaan kosmetik untuk melindungi dari sengatan matahari; sediaan kosmetik untuk
melindungi kulit dari sinar matahari; sediaan kosmetik untuk modifikasi kulit dan tubuh plastik simulasi dan kosmetik untuk
layanan make up artis; sediaan kosmetik untuk pembaruan kulit; sediaan kosmetik untuk pemeliharaan kulit dan perawatan
kulit; sediaan kosmetik untuk pengeringan cat kuku; sediaan kosmetik untuk perawatan kulit; sediaan kosmetik untuk
perawatan mulut dan gigi; sediaan kosmetik untuk perawatan tubuh; sediaan kosmetik untuk rambut dan kulit kepala; sediaan
kosmetik untuk tata rias artis khususnya sediaan untuk kulit, rambut dan untuk pewarnaan gigi; sediaan kosmetik untuk tujuan
pelangsingan; sediaan kosmetik untuk wajah dan tubuh; sediaan kosmetik wajah; sediaan kosmetik yang digunakan untuk
mengangkat sel-sel kulit mati dari permukaan kulit; sediaan kosmetik yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati di
wajah; sediaan kosmetik yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati diwajah; sediaan kosmetik, yakni krim untuk
mengencangkan kulit; sediaan kosmetika untuk perawatan jerawat; sediaan kulit wajah untuk keperluan kosmetik; sediaan
lidah buaya untuk keperluan kosmetik; sediaan mandi busa untuk keperluan kosmetik; sediaan menghilangkan kutikula untuk
keperluan kosmetik; sediaan pelindung matahari kosmetik; sediaan pemutih gigi; sediaan pemutih kulit; sediaan pemutih kulit
[kosmetik]; sediaan pemutihan gigi; sediaan pengencangan payudara kosmetik; sediaan penyamakan sendiri [kosmetik];
sediaan perawatan kuku kosmetik; sediaan perawatan kulit wajah (kosmetik); sediaan perawatan kulit, yaitu sabun mandi,
losion, krim dan sampo; sediaan perawatan matahari [kosmetik]; sediaan perawatan rambut tanpa obat untuk keperluan
kosmetik; sediaan perawatan rambut yang terdiri dari minyak kelapa murni organik dan minyak kelapa murni; sediaan
perawatan wajah kosmetik; sediaan pertumbuhan kembali rambut kosmetik menghambat; sediaan pewarnaan rambut;
sediaan pewarnaan untuk keperluan kosmetik; sediaan rias rambut kosmetik; sediaan sun block untuk keperluan kosmetik;
sediaan tubuh dan perawatan kecantikan untuk keperluan kosmetik; sediaan untuk membersihkan gigi; sediaan untuk
membersihkan gigi palsu; sediaan untuk menghilangkan limescale, karat atau minyak; sediaan untuk pembersihan,
pewarnaan, pewarnaan, pemutihan, pengaturan dan penataan rambut; sediaan untuk pembersihan, pewarnaan, pewarnaan,
pemutihan, pengaturan dan pengeritingan rambut permanen; sediaan untuk perlengkapan mandi (toilet preparations) yang
tidak mengandung obat, yaitu, sabun; sediaan untuk pewarnaan awal rambut; sediaan untuk pewarnaan awal rambut,
menghilangkan warna rambut, mengecat rambut dan mewarnai rambut; sediaan untuk simulasi warna darah pada bagian
tubuh, untuk menutupi noda kulit dan kosmetik untuk menindaklanjuti pengobatan pasca operasi bekas luka pada kulit;
sediaan-sediaan kosmetik rias rambut; sediaan-sediaan kosmetik untuk tata rias artis khususnya sediaan-sediaan untuk kulit,
rambut dan untuk pewarnaan gigi; sediaan-sediaan mencuci tangan diresapi untuk keperluan kosmetik; sediaan-sediaan untuk
memutihkan dan mencuci sediaan-sediaan untuk membersihkan, mengkilatkan, membuang lemak sabun, wangi-wangian,
minyak sari, kosmetik, minyak rambut bahan-bahan pemeliharaan gigi; sediaan-sediaan yang tidak mengandung obat untuk
kulit, mengandung vitamin, herbal, mineral, atau minyak sari; self-tanning lotion [kosmetik]; semir gigi; semprotan deodoran
feminin; semprotan deodoran kaki; semprotan kulit topikal untuk keperluan kosmetik; semprotan tubuh digunakan sebagai
deodoran pribadi dan wewangian; semprotan tubuh untuk keperluan kosmetik; semprotan untuk tubuh yang mengandung
wewangian dan sabun yang mengandung wewangian; serat untuk keperluan kosmetik; serum kulit (kosmetik); serum pemutih
(kosmetik); serum tidak eksklusif hyaluronat bisa mengandung vitamin dan pencerah (kosmetik); strip pemutih gigi; strip
pemutih, pasta gigi; sun block lotion untuk keperluan kosmetik; susu almond untuk keperluan kosmetik; susu pelembab untuk
pemutih kulit wajah; susu penyamakan [kosmetik]; susu setelah matahari [kosmetik]; susu setelah matahari untuk keperluan
kosmetik; susu wajah dan lotion untuk keperluan kosmetik; susu wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; tabir surya
berbentuk losion dan semprotan; tabir surya dalam bentuk losion dan semprotan; tabir surya untuk keperluan kosmetik; tablet
deterjen pencuci piring; tablet pembersih gigi tiruan tanpa obat; tambalan kosmetik yang mengandung tabir surya dan tabir
surya untuk digunakan pada kulit; tas organizer untuk keperluan kosmetik terisi; tata rias dan pembersih tata rias panggung,
film dan televisi (kosmetik teater) terutama untuk TV definisi tinggi; tata rias dan pembersih tata rias untuk panggung , film, dan
televisi (kosmetik teater)terutama untuk TV definisi tinggi; tato sementara untuk keperluan kosmetik; tato yang dapat dilepas
untuk keperluan kosmetik; tempat lipstik; terpene [minyak esensial]; tisu basah untuk keperluan kosmetik; tisu bayi sekali pakai
diresapi dengan sediaan kosmetik; tisu bayi untuk keperluan kosmetik; tisu diresapi dengan minyak esensial, untuk
penggunaan kosmetik; tisu diresapi dengan sediaan deodoran untuk penggunaan pribadi; tisu diresapi dengan sediaan
kosmetik; tisu kosmetik pra-lembab; tisu kosmetik yang sudah diresapi pelembab sebelumnya; tisu yang diresapi dengan
kosmetik; tisu yang diresapi dengan losion kosmetik; tisu, kain atau penyeka yang dilembapi atau diresapi dengan sediaan
membersihkan pribadi atau losion kosmetik; toner untuk penggunaan kosmetik; toner wajah kosmetik; tongkat kapas
serbaguna untuk penggunaan pribadi; tongkat pomades untuk keperluan kosmetik; tonik rambut untuk keperluan kosmetik;
transfer dekoratif untuk keperluan kosmetik; warna alis dalam bentuk pensil dan bubuk; wewangian, minyak atsiri, kosmetik
tanpa obat, lotion rambut tanpa obat; wewangian, minyak esensial; wewangian, minyak esensial, kosmetik, lotion rambut;
wewangian, wewangian dan dupa, selain parfum untuk penggunaan pribadi===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320

Prioritas

: JID2021012412
: 23/02/2021 12:02:27
:

540 Etiket

Halaman 79 dari 2049

730

Nama Pemohon

: PT INVESTREND INFOTAMA INDONESIA

Alamat Pemohon

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: District 8, Treasury Tower, Lt. 39, SCBD Lot 28, Jl. Jend. Sudirman, Kav. 52-53, Kel.
Senayan, Kec. Kebayoran Baru, Kota Adm. Jakarta Selatan, Prov. DKI Jakarta, Kota
Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta
: Almania Rachmawati S.H.,
: Villa Melati Mas, Blok E3 No.2, Jl. Flamboyan II, Serpong 15310

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: INVESTREND
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih, biru, biru muda
: 38
: ===Pengiriman pesan elektronik; jasa penyediaan forum komunitas online, ruang obrolan, dan ruang bagi pengguna untuk
memposting, mencari, melihat, menonton, berbagi, mengkritik, menilai, dan mengomentari, pesan, komentar, konten
multimedia, video, cinema, film, foto, konten audio, animasi, gambar, gambar, teks, informasi, dan konten buatan pengguna
lainnya; layanan konsultasi dan saran yang berkaitan dengan layanan tersebut di atas; layanan olahpesan web; layanan
pesan digital nirkabel; layanan telekomunikasi disediakan melalui Internet, intranet, dan ekstranet; layanan telekomunikasi
disediakan melalui platform dan portal Internet; mengirim dan menerima pesan elektronik; menyediakan akses ke web, surat
dan portal berita; menyediakan akses pengguna ke informasi di Internet; menyediakan akses pengguna ke situs on-line yang
berisi informasi tentang berbagai topik; pengiriman pesan elektronik melalui situs web; transfer data melalui layanan online;
transfer data nirkabel melalui Internet; transfer data nirkabel melalui telepon seluler digital; transfer data secara elektronik;
transfer informasi dan data melalui jaringan komputer; transfer informasi dan data melalui jaringan komputer dan Internet;
transmisi berita dan informasi terkini; transmisi data elektronik nirkabel; transmisi informasi elektronik nirkabel; transmisi
informasi melalui jaringan kabel; transmisi informasi pasar saham melalui media telekomunikasi; transmisi informasi tentang
berbagai topik; transmisi pesan melalui Internet; transmisi pesan melalui jaringan komputer; transmisi, penyiaran dan
penerimaan audio, gambar diam dan bergerak, teks dan data dengan komputer===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2021012413
: 23/02/2021 12:03:59
:
: PT INVESTREND INFOTAMA INDONESIA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: District 8, Treasury Tower, Lt. 39, SCBD Lot 28, Jl. Jend. Sudirman, Kav. 52-53, Kel.
Senayan, Kec. Kebayoran Baru, Kota Adm. Jakarta Selatan, Prov. DKI Jakarta, Kota
Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta
: Almania Rachmawati S.H.,
: Villa Melati Mas, Blok E3 No.2, Jl. Flamboyan II, Serpong 15310

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: INVESTREND
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih, biru, biru muda
: 42
: ===Jasa pengembangan lingkungan virtual online untuk pengguna platform perdagangan saham elektronik, marketplace
elektronik dan pertukaran keuangan dan moneter elektronik (jasa komputer); Penyedia layanan aplikasi (ASP) yang
menampilkan perangkat lunak untuk mengaktifkan atau memfasilitasi mengunggah, mengunduh, mengakses, memposting,
menampilkan, menandai, blogging, streaming, menghubungkan, berbagi, mengumpulkan, mengatur, merubah,
mempromosikan, menyimpan, atau menyediakan media elektronik atau informasi melalui jaringan komunikasi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

740

566

: JID2021012414
: 23/02/2021 12:04:32
:
: KWIK JOSHUA SANJAYA ADRIANTO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Alamanda Atas Blok III No.6 RT.012 RW.005, Karanganyar Gunung, Candisari,
Kota Semarang Jawa Tengah, Kota Semarang, Jawa Tengah, 50255
: Hendra Prasetya M.Si
: Gajahmada Plaza Lantai 2 D-17-18 Simpang Lima, Semarang

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: BT GOLD & JEWELLERY
: Tidak Ada Terjemahan

540 Etiket

Halaman 80 dari 2049

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: Hitam
: 35
: ===Jasa eceran atau grosiran untuk ornamen pribadi, dan gelang (perhiasan); Jasa pemesan dan penjualan barang secara
online; Toko emas dan perhiasan; Toko yang menjual kaca, kaca mata (optik), bingkai kacamata, rangka kaca mata, kaca
mata pelindung matahari, tempat-tempat kaca mata, lensa kontak, wadah-wadah untuk lensa kontak, tali kaca mata, kaca
mata anti silau, tas, tas ransel, tas selempang, dompet, koper, kulit, kulit Imitasi, payung, tongkat, kantong untuk pendaki
gunung, jam, tali jam tangan , rantai jam tangan, kotak jam tangan, perhiasan, gelang, kalung, cincin, bros(perhiasan), logam
mulia, baju, celana, t-shirt, sepatu, sandal, sepatu sandal, ikat pinggang, topi, jaket, sarung tangan (pakaian), tenda-tenda, talitali, tambang, tempat tidur gantung, jala-jala, terpal plastik, karung plastik, jaring-jaring, kerai diluar ruangan; jasa distributor
grosir untuk perhiasan; jasa grosir yang berkaitan dengan perhiasan; layanan distribusi grosir untuk perhiasan; layanan grosir
untuk perhiasan; layanan iklan dan pemasaran online; layanan iklan yang berkaitan dengan perhiasan; layanan iklan,
pemasaran dan promosi; layanan ritel disediakan oleh toko perhiasan; layanan ritel online yang berkaitan dengan perhiasan;
layanan ritel untuk perhiasan; layanan ritel yang berkaitan dengan perhiasan; layanan toko grosir menampilkan perhiasan;
layanan toko grosir online yang menampilkan perhiasan; layanan toko ritel menampilkan perhiasan; layanan toko ritel online
yang menampilkan perhiasan; mengatur dan melakukan acara promosi dan pemasaran; pemasaran online; pemasaran
promosi; publisitas dan promosi penjualan yang berkaitan dengan barang dan jasa yang tersedia secara online; toko; toko
online; toko perhiasan, emas batangan dan berlian===
: DID2021012415
: 23/02/2021 12:08:51
:
: PT. BATARA SURYA SEMESTA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Suryopranoto 1-9 Blok A No.13-14, Gambir - Jakarta Pusat , Kota Administrasi
Jakarta Pusat, DKI Jakarta
: Halim Wibisono S.E., M.M.
: Jalan Pembangunan I/27A Jakarta Pusat

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: DUOROCK
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Kuning, biru.
: 17
: ===Bahan peredam bunyi/suara dari rock wool bukan untuk keperluan bangunan; bahan isolasi fiberglass untuk bangunan;
bahan isolasi untuk bangunan; bahan-bahan untuk isolasi, isolasi panas dan isolasi suara; busa isolasi untuk digunakan dalam
bangunan dan konstruksi; isolasi busa dalam bentuk balok; kaca busa untuk digunakan sebagai bahan isolasi; kaca busa
untuk digunakan sebagai bahan isolasi untuk bangunan; rock wool (serat mineral ringan yang terbuat dari bahan dasar
bebatuan, yang dirancang sebagai bahan peredam suara, isolasi
erhadap panas, dan dapat juga digunakan sebagai media tanam hidroponik); wol kaca untuk insulasi bangunan; wol kaca
untuk isolasi; wol mineral [isolator]; wol mineral untuk digunakan dalam manufaktur media filter; wol mineral untuk insulasi
bangunan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021012416
: 23/02/2021 12:12:26
:
: PT. SOFIYA MANDIRI NUSANTARA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Komplek Toho Blok C No.6, Jl. Raya Pantai Indah Kapuk, Kota Administrasi Jakarta
Utara, DKI Jakarta
: Dra. Devi Yulian, S.H.
: Jalan Pangeran Jayakarta No. 117 Blok. C-4, Jakarta Pusat

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

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

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah, putih
: 11
: ===Alat untuk menjaga minuman panas tetap hangat, alat untuk membuat air hangat; Dispenser air; Fitting lampu; Instalasi

740

penerangan, pemanasan, penghasilan uap, memasak, pendinginan, pengeringan, penyegaran udara, pembagian air dan
instalasi kesehatan; Mesin kopi ekspreso; Mesin pemanggang biji kopi; Mesin–mesin yang mengatur pencucian pakaian
dengan pengeringan pakaian secara elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga; Pelembab
(humidifiers) elektrik untuk keperluan rumah tangga; Pemantul cahaya lampu; Pemijat wajah; Penerangan LED; Penyebar
cahaya (LED); Peralatan dan instalasi pendingin; Perlengkapan lampu langit-langit; Saringan kopi (listrik); Sterilisasi toilet UV
untuk keperluan rumah tangga; Teko kopi listrik; Ventilator; alat ionisasi untuk pengolahan udara; alat pembuat teh dan kopi
listrik; alat sterilisasi udara untuk keperluan rumah tangga; alat sterilisasi untuk botol bayi; aparat dan instalasi memasak;
aparat pemurni air untuk keperluan rumah tangga; aparatus penyegar udara; blower rambut; cooktops gas; dispenser air

Halaman 81 dari 2049

panas listrik; dispenser disinfektan untuk toilet; downlight; filter pembersih udara; filter untuk air minum; filter untuk kerudung
extractor; instalasi kamar mandi; ionizers air untuk keperluan rumah tangga; kap lampu; keran air; kerudung extractor untuk
dapur; kipas angin listrik; kompor gas untuk keperluan rumah tangga; kompor listrik; kulkas portable; kulkas-freezer; lampu
elektrik dan peralatan penerangan lainnya; lampu lampu; lampu lampu LED; lemari display freezer; lemari pendingin; mesin
kopi, listrik; mesin pengering pakaian, listrik, untuk keperluan rumah tangga; mesin untuk membuat susu kedelai; oven
microwave; oven pemanggang roti listrik; oven pemanggang untuk keperluan rumah tangga; oven uap listrik untuk
memanggang dengan panas yang tinggi untuk keperluan rumah tangga; panci masak listrik untuk keperluan rumah tangga;
panci penggorengan listrik; pemanas air untuk keperluan rumah tangga; pemanas elektrik untuk botol bayi; penanak nasi
listrik; pendingin udara; pengering rambut listrik; pengering tangan otomatis; pengukus makanan; peralatan dan instalasi
sanitasi; peralatan kamar mandi; peralatan ventilasi; peralatan-peralatan electrothermic rumah tangga, yaitu, oven
pemanggang roti, kompor induksi elektromagnetik untuk keperluan rumah tangga, roaster listrik, autoclave listrik, pemasakpemasak (cookers) sup listrik; percolators kopi, listrik; perlengkapan lampu; perlengkapan mandi; reflektor lampu; roaster listrik
untuk keperluan rumah tangga; steker lampu listrik; teko kopi listrik yang menggabungkan perkolator; toaster roti; tudung
ventilasi untuk kompor; unit pembersih udara===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021012417
: 23/02/2021 12:19:05
:
: RIO SUSANTO

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. DR. SAMRATULANGI NO.27 RT.002 RW.003 KEL.GONDANGDIA KEC.
MENTENG, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: PAPAGAYO + GAMBAR
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM, MERAH
: 28
: ===Senar untuk memancing; Tas untuk untuk memancing; alat untuk memancing; aroma umpan untuk berburu; aroma umpan
untuk memancing; joran pancing dan perlatan pancing; mata kail pancing; pelampung memancing untuk pemancing; tempat
gulungan pancing; umpan untuk memancing===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021012418
: 23/02/2021 12:23:48
:
: PT. GOOD SALE TECH

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Ruko Roxy Trade Center, JL. Hasyim Ashari No. 233H, Cideng - Gambir, Jakarta
Pusat, Dki Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta
: Sugianto
: Jl. Kebun Dua Ratus No. 6B RT. 009 RW. 002 Kamal, Kalideres, Jakarta Barat

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: BRIGHT DIARY
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Putih.
: 3
: ===Air penyegar wajah (untuk keperluan kosmetik); Alas bedak; Bahan kimia sebagai komponen dari krim , losion atau
kosmetik; Bahan nabati / tumbuhan sebagai komponen dari krim , losion , atau kosmetik.; Bahan-bahan perawatan pribadi dan
kecantikan, yaitu, tubuh, wajah, mata, krim pembersih tangan, busa, pelembab, losion, gel, scrub, minyak, bedak, penyegar,
toner, astringen, balsem, masker pelembab, sabun batangan yang tidak mengandung obat; Balsem dan losion yang dipakai
setelah bercukur; Barang kosmetik untuk mandi; Bedak muka putih untuk keperluan kosmetik; Bedak padat untuk rias wajah;
Bedak padat untuk wajah; Bedak salisil; Bedak wajah berupa kertas yang dilapisi bubuk; Bedak wajah untuk keperluan
kosmetik; Bibit parfum; Busa (kosmetik) [Mousse]; Cairan atau zat untuk menghilangkan lemak, minyak, dan kotoran; Cairan
atau zat pembersih saluran bahan bakar; Cairan atau zat pembersih saluran bahan bakar bensin; Cairan atau zat pembersih
saluran bahan bakar diesel; Cairan atau zat pembersih sisa pembakaran pada ruang pelumasan mesin; Cairan atau zat
pembersih sistem bahan bakar bensin; Cairan atau zat pembersih sistem bahan bakar diesel; Cairan atau zat untuk
membersihkan komponen-komponen rem kendaraan; Cairan atau zat untuk membersihkan tar jalan, getah pohon, dan
serangga membandel pada permukaan kendaraan; Cairan harum untuk tubuh; Cairan pembersih kaca dan lampu kendaraan;
Cairan pembersih kaca depan mobil; Cairan pembersih karat; Cairan pembersih kotoran (lumpur) yang melekat; Cairan
pembersih kotoran yang mengandung kalsium; Cairan pembersih transmisi otomatis; Cairan pembersih untuk pendingin
mesin; Cairan penyegar tubuh dengan cara disemprot; Cairan untuk berkumur (pembilas) dan penyegar mulut tidak
mengandung obat; Cairan untuk menyetrika; Cairan untuk menyetrika untuk digunakan dengan mesin penguap pakaian;
Cairan untuk rambut (kosmetik); Deodorant stick; Deterjen binatu untuk barang-barang keperluan bayi; Deterjen cair
konsentrat; Deterjen cair standar; Ekstrak herbal topikal untuk digunakan sebagai kosmetik; Esens and minyak yang mudah
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menguap; Esensi untuk keperluan kosmetik; Gel jerawat (kosmetik); Gel kulit untuk penggunaan kosmetik; Gel pelangsing
(kosmetik ); Gel pelangsing (kosmetik); Gel untuk dipakai setelah bercukur untuk keperluan kosmetik; Highlighter badan
kosmetik; Highlighter bubuk (kosmetik); Highlighter cair (kosmetik); Highlighter krim (kosmetik); Highlighter kulit (kosmetik);
Highlighter wajah kosmetik; Kain, tisu atau penyeka yang diresapi sediaan kosmetik; Kapas Pembersih; Kapas wajah untuk
kosmetik; Kondisioner cair (kosmetik); Kosmetik berwarna untuk anak-anak; Kosmetik dasar rias, termasuk pembersih kulit,
toner kulit, losion kulit, krim kulit, serum wajah non-obat, tisu wajah dan pelembab wajah.; Kosmetik fungsional; Kosmetik
highlighter; Kosmetik menggunakan bahan alami; Kosmetik perpaduan dari powder dan liquid foundation (cushion); Kosmetik
untuk bulu mata; Kosmetik untuk manusia; Kosmetik untuk perawatan kulit dan rambut; Kosmetik untuk perawatan rambut;
Kosmetik untuk spa; Kosmetik yaitu bedak padat, bedak bubuk, lipstik, pensil alis dan eyeliner; Kosmetik, yaitu sediaan untuk
menghilangkan atau mengurangi garis-garis kulit halus di sekitar kening dan mata (glabellar), keriput di wajah,
ketidaksimetrisan dan kekurangan dan masalah kulit manusia; Kotak perlengkapan kosmetik terisi; Krim Badan area sensitif
(kosmetik); Krim dan losion perawatan kulit yang tidak mengandung obat; Krim flek (kosmetik); Krim kulit berminyak; Krim kulit
daerah sensitif (kosmetik); Krim kulit kering (kosmetik); Krim kulit sensitif (kosmetik); Krim lulur badan [Cream-body scrub]
kosmetik; Krim pembersih (kosmetik); Krim pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Krim sabun yang tidak mengandung obat
untuk digunakan dalam mencuci; Krim untuk keperluan kosmetik; Krim untuk pemutih kulit; Krim wajah (kosmetik); Krim wajah
untuk digunakan sebagai kosmetik; Krim, minyak, losion dan busa cukur; Krim, minyak, losion dan busa stelah bercukur;
Kumur gigi yang tidak mengandung obat; Lembaran kertas yang diresapi dengan losion deodoran untuk kulit dan bedak untuk
tubuh (tidak mengandung obat); Linen untuk menghilangkan minyak wajah; Lip tint (pewarna bibir); Lipstik berbentuk pasta;
Lipstik cair; Losion Pengelupasan Kulit; Losion anti ketombe (tidak mengandung obat); Losion anti-penuaan; Losion bernutrisi
untuk wajah; Losion dan serum; Losion dan spray untuk tubuh; Losion mandi berendam; Losion pelembab (kosmetik); Losion
pelindung sinar UV; Losion pembersih untuk keperluan merias diri; Losion pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Losion
pengelupasan untuk keperluan kosmetik; Losion perawatan kulit; Losion pijat wajah; Losion susu untuk membersihkan wajah;
Losion untuk dipakai setelah bercukur untuk keperluan kosmetik; Losion untuk pijat; Losion untuk tangan dan tubuh; Losion
untuk wajah; Lotion daerah sensitif (kosmetik); Lotion flek (kosmetik); Lotion kulit kering (kosmetik); Maker wajah (Kosmetik);
Masker (kosmetik); Masker pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Masker untuk kulit sebagai penggunaan kosmetik; Masker
untuk tubuh sebagai penggunaan kosmetik; Masker wajah (kosmetik); Masker wajah untuk kuli berminyak; Minyak bayi;
Minyak memperbaiki rambut Jepang; Minyak sari buah merah untuk kosmetik; Minyak untuk mandi berendam untuk keperluan
kosmetik; Minyak untuk mandi pancuran; Minyak untuk pijat; Minyak untuk sumbu sembahyang; Minyak, krim dan losion untuk
kulit; Minyak, losion dan krem untuk badan dan kulit; Paket masker untuk keperluan kosmetik; Parfum laundry; Parfum tubuh
yang disemprotkan; Parfum, eau de toilette; Pasta gigi dan obat kumur; Pelembab (kosmetik); Pelembab Leher (kosmetik);
Pelembab [Moisturizer] kosmetik; Pelembab anti penuaan yang digunakan sebagai kosmetik; Pelembab mata untuk
penggunaan kosmetik; Pelet (Minyak); Pemerah pipi dalam bentuk bedak; Pencuci tangan dengan bahan dasar sabun yang
tidak mengandung obat-obatan; Pensil highlighter (kosmetik); Pensil untuk bibir; Penyeka sekali pakai yang diresapi dengan
sediaan membersihkan dan kosmetik, penyeka kosmetik yang sudah dilembabkan; Permen karet kunyah untuk memutihkan
gigi; Persiapan toiletry non medis, pasta gigi; Pewangi badan (kosmetik); Pewarna bibir dengan ketahanan yang lebih lama;
Pewarna dan cat rambut; Produk kosmetik; Produk kosmetik dan perawatan kulit; Produk kosmetik untuk perawatan kulit;
Produk perawatan kulit yang mengandung ektrak batu permata (kosmetik); Ramuan kosmetik untuk mandi; Reed diffusers
terdiri dari minyak wangi dalam wadah dan buluh; Sabun; Sabun Batang; Sabun Cuci Piring; Sabun Kecantikan (kosmetik);
Sabun Mandi; Sabun Tangan Cair; Sabun anti keringat; Sabun cair badan; Sabun cair wajah; Sabun cream; Sabun dengan
bahan dasar Herbal Oil (kosmetik); Sabun jerawat; Sabun kosmetik; Sabun mandi; Sabun mandi dalam bentuk cair, padat
atau gel tidak mengandung obat; Sabun mandi untuk hewan peliharaan; Sabun mandi, deodoran; Sabun pengelupasan untuk
keperluan kosmetik; Sabun penghilang bau badan; Sabun tangan cair; Sabun untuk keperluan binatu; Sabun untuk
membersihkan payudara; Sabun untuk muka; Sabun {bukan untuk keperluan pribadi}; Sabun, sabun mandi, sediaan untuk
mandi shower dan mandi, jel untuk mandi shower, minyak untuk mandi, busa untuk mandi, sabun batang dan sabun tangan
cair; Scrub untuk keperluan kosmetik; Scrub wajah [facial scrub] kosmetik; Sediaan Pembersih Kulit (kosmetik); Sediaan
cairan dan sediaan substansi untuk menghilangkan noda; Sediaan kosmetik perawatan bibir; Sediaan kosmetik seperti
semprotan tangan, gel tangan, larutan tangan, pelembab, lotion, toner & astringen, larutan alkohol, sabun mandi dalam bentuk
cair, bentuk batangan & bubuk, krim, sediaan deodoran dan anti-keringat.; Sediaan kosmetik tata rias dan penghapus riasan;
Sediaan kosmetik untuk bibir; Sediaan kosmetik untuk kulit wajah; Sediaan kosmetik untuk mata; Sediaan kosmetik untuk
perawatan pribadi, yaitu kultur mikroorganisme tidak hidup; Sediaan kosmetik yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel
kulit mati di wajah; Sediaan kosmetik, yakni lotion untuk mengencangkan kulit; Sediaan kumur gigi tidak mengandung obat;
Sediaan minyak panas (kosmetik); Sediaan pembersih badan dan kosmetik; Sediaan pemeliharaan gigi; Sediaan perawatan
kulit dan kosmetik; Sediaan perawatan matahari untuk keperluan kosmetik; Sediaan perawatan rambut, shampo, kondisioner
(pelembab) rambut, losion dan jel untuk rambut; Sediaan pewarna kuku; Sediaan tabir surya kosmetik; Sediaan untuk
memoles gigi (bukan untuk medis); Sediaan untuk menghilangkan bulu (kosmetik); Sediaan-sediaan dan losion untuk
perawatan kulit dan rambut, tidak mengandung obat; Sediaan-sediaan kosmetik untuk perawatan kulit; Sediaan-sediaan
perawatan kulit non-medis, yaitu, krim wajah, krim mata, pembersih wajah, losion dan minyak, losion untuk tubuh, pelembab
dan penyegar kulit, gel, pembersih, dan masker untuk digunakan pada wajah dan tubuh, krim pencukur; Sediaan-sediaan
pewarna bibir; Semprotan pelembab wajah (kosmetik); Serum Mata (kosmetik); Serum anti-penuaan untuk keperluan
kosmetik; Serum kecantikan (kosmetik); Serum leher (kosmetik); Serum pencerah (kosmetik); Serum untuk keperluan
kosmetik; Sipat (Kosmetik); Spirit Gum untuk penggunaan kosmetik; Spray wajah (kosmetik); Susu pelembab pemutih kulit
untuk keperluan kosmetik; Tambalan pemutih gigi; Tanah liat (kosmetik); Tapal gigi; Tempat lipstik; Tisu deodoran; Toner
(cairan penyegar wajah) kosmetik; Toner cair (Kosmetik); Toner wajah (kosmetik); air parfum; air toilet yang mengandung
minyak ular; amber [parfum]; ambergris [parfum]; amonia [alkali atsiri] [deterjen]; amplas untuk mengasah pensil gambar;
apitoxin [racun lebah madu] untuk keperluan kosmetik; aromatik [minyak esensial]; astringen untuk keperluan kosmetik; bahan
parfum dan perasa/aroma; bahan pewarna rambut; bantalan kapas untuk keperluan kosmetik; bantalan kapas untuk
menghilangkan make-up; bantalan pembersih diresapi dengan kosmetik; barang-barang toilet (toilet articles), yaitu, sabun dan
air toilet; basma [pewarna kosmetik]; basma untuk keperluan kosmetik; batang kapas untuk keperluan kosmetik; bedak; bedak
bayi; bedak bayi [perlengkapan mandi]; bedak dengan warna yang lebih gelap (Contour); bedak dengan warna yang lebih
terang dengan sedikit kilauan (Highlighter); bedak krem; bedak mandi; bedak rambut; bedak tabur; bedak talek; bedak talek
untuk keperluan kosmetik; bedak talek, untuk penggunaan toilet; bedak tubuh; bedak tubuh untuk keperluan kosmetik; bedak
untuk wanita dan anak-anak; bedak wajah; bedak wajah ditekan; bedak wajah kosmetik; bedak wajah longgar; bilasan pemutih
gigi; bintsuke-abura [minyak memperbaiki rambut Jepang]; body butter untuk keperluan kosmetik; body lotion untuk keperluan
kosmetik; body scrub untuk keperluan kosmetik; bola kapas untuk keperluan kosmetik; bubuk bedak wangi; bubuk
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bedak wangi untuk keperluan kosmetik; bubuk gigi; bubuk gigi dibasahi; bubuk gigi untuk keperluan kosmetik; bubuk glitter
kosmetik; bubuk kosmetik, krim dan lotion untuk wajah, tangan dan tubuh; bubuk mandi untuk keperluan kosmetik; bubuk
masker tubuh untuk keperluan kosmetik; bubuk padat untuk compacts [kosmetik]; bubuk pasta gigi; bubuk sabun; bubuk wangi
untuk keperluan kosmetik; bubuk-bubuk untuk tubuh, wajah, kosmetik dan mandi; busa kosmetik yang mengandung tabir
surya; cairan gerusan; cairan pembersih; cairan pembersih kaca depan; cairan pembersih kaca depan mobil; cairan pembersih
kering; cairan pembersih untuk jenis mesin tik; cairan pembersih untuk lensa kamera; cairan pencuci; cairan penghapus kutek;
cairan penghilang noda; cairan rokok elektronik [e-liquid] terdiri dari perasa menjadi minyak esensial; cairan rokok elektronik
[e-liquid] terdiri dari perasa menjadi minyak esensial, digunakan untuk mengisi ulang kartrid rokok elektronik; cairan rokok
elektronik terdiri dari perasa menjadi minyak esensial; cairan rokok elektronik terdiri dari perasa menjadi minyak esensial,
digunakan untuk mengisi ulang kartrid rokok elektronik; cairan tidak tergelincir untuk lantai; cairan untuk pembersih injector;
cocoa butter untuk keperluan kosmetik; colognes, parfum dan kosmetik; concealer [kosmetik]; cosmeceuticals untuk keperluan
kosmetik; cotton buds untuk keperluan kosmetik; dasar bedak; dasar bedak (kosmetik); dasar bedak dengan tekstur lebih
ringan (BB cream); dasar bedak untuk kulit; dasar untuk parfum bunga; deodoran; deodoran dan antiperspiran untuk
penggunaan pribadi; deodoran roll-on; deodoran tubuh; deodoran tubuh [wewangian]; deodoran tubuh dalam bentuk pil;
deodoran untuk hewan; deodoran untuk hewan peliharaan; deodoran untuk kaki; deodoran untuk manusia; deodoran untuk
manusia atau untuk hewan; deodoran untuk penggunaan pribadi; deodoran untuk perawatan tubuh; deodoran, anti keringat
dan spray untuk ketiak untuk penggunaan pribadi; deodoran, spray untuk anti keringat dan ketiak untuk penggunaan pribadi;
deterjen; deterjen binatu komersial; deterjen mangkuk toilet; deterjen pencuci piring; deterjen pencuci piring cair; deterjen
pencuci piring dalam bentuk bubuk; deterjen pencuci piring dalam bentuk gel; deterjen piring; deterjen untuk keperluan rumah
tangga; deterjen untuk mobil; deterjen untuk penggunaan rumah tangga; deterjen yang disiapkan dari minyak bumi [untuk
keperluan rumah tangga]; deterjen, selain untuk digunakan dalam operasi manufaktur dan untuk tujuan medis; eau de parfum;
ekstrak bunga [parfum]; ekstrak herbal untuk keperluan kosmetik; ekstrak untuk parfum; emolien kulit untuk keperluan
kosmetik; emolien rambut untuk keperluan kosmetik; emulsi tubuh untuk keperluan kosmetik; emulsi wajah untuk keperluan
kosmetik; emulsi wajah untuk penggunaan kosmetik; esensi halus/esens yang mudah menguap untuk keperluan kosmetik,
yaitu esensi badian; esensi mint [minyak esensial]; esensi yang dapat dimakan untuk bahan makanan [minyak esensial]; face
tonics klarifikasi penyeimbang minyak; garam mandi kosmetik; garam mandi untuk keperluan kosmetik; gel after-sun
[kosmetik]; gel after-sun untuk keperluan kosmetik; gel dan minyak kecantikan [kosmetik]; gel kosmetik; gel lidah buaya untuk
keperluan kosmetik; gel mandi, krim dan minyak; gel mata untuk keperluan kosmetik; gel pasta gigi; gel pelembab [kosmetik];
gel pelembab kulit [kosmetik]; gel pemutihan gigi; gel penyamakan [kosmetik]; gel pewarna alis; gel tahan lama untuk
keperluan kosmetik; gel tubuh dan wajah [kosmetik]; gel untuk gigi; gel untuk penggunaan kosmetik; gel untuk tubuh
(kosmetik); gel wajah [kosmetik]; glitter dekoratif untuk keperluan kosmetik; glitter untuk keperluan kosmetik; grease untuk
keperluan kosmetik; handuk basah yang sudah dibasahi diresapi dengan deterjen pencuci piring; handuk basah yang sudah
dibasahi diresapi dengan deterjen untuk pembersihan; handuk, kain dan kertas sekali pakai dan barang kapas diresapi
dengan atau untuk digunakan dengan sediaan kosmetik; hidrogen peroksida untuk keperluan kosmetik; highlighter (kosmetik);
kain diresapi dengan deterjen untuk dibersihkan; kain diresapi dengan deterjen untuk membersihkan kacamata; kain diresapi
dengan deterjen untuk membersihkan lensa kamera; kain make-up dari kapas; kapas dalam bentuk bola-bola, kuncup, kain,
gulungan, penyeka untuk kebutuhan kosmetik; kapas dan tongkat kapas untuk keperluan kosmetik; kapas kecantikan; kapas
pemupur diresapi dengan sediang untuk menghapus make-up; kapas untuk keperluan kosmetik; kapur untuk penggunaan
kosmetik; kaus kaki diresapi dengan krim pelembab kosmetik; kaus kaki yang sudah dilembabkan dengan sediaan kosmetik
untuk keperluan kosmetik; kertas amplas untuk mengasah pensil gambar; kertas untuk menghilangkan minyak wajah; kertas
untuk penggunaan kosmetik; kit kosmetik; kit make-up yang terutama terdiri dari fondasi, maskara, blushes, glosses dan lipstik
[tidak termasuk kuas dan spons]; kit tata rias yang terdiri dari maskara dan alat untuk mempertegas garis mata, gel alis, bubuk
alis, pensil alis; kit tata rias yang terdiri dari perona pipi, perona, bedak untuk badan, bedak wajah, penyamar noda pada
wajah; kit wewanginan khusus untuk digunakan pada pelembut kain, penguat aroma, bubuk dan cairan deterjen kain, bar
untuk binatu, semprotan penyegar binatu, unit-dosis untuk binatu, deterjen pencuci piring, pembersih lantai, pembersih
permukaan, sampo, pelembut, deodoran anti keringat, losion tubuh, perawatan kulit, sabun bar dan sabun cair untuk tangan,
sabun badan, sabun mandi cair, gel mandi, mutiara untuk mandi, penyegar udara, aroma wewangian, lilin, blok pewangi toilet
dan pembersih toilet; kompres mata untuk keperluan kosmetik; kondisioner pembersih untuk digunakan dalam mencuci
rambut khusus conditioner; kondisioner rambut, losion rambut, pewarna rambut; kosmetik; kosmetik alis; kosmetik bermain
anak-anak, menandai kulit; kosmetik dalam bentuk bubuk; kosmetik dalam bentuk krim; kosmetik dalam bentuk lotion;
kosmetik dalam bentuk susu, lotion dan emulsi; kosmetik dan alat rias/pembersih badan (tidak mengandung obat) untuk kuku,
rambut dan kulit; kosmetik dan make-up; kosmetik dan perlengkapan mandi; kosmetik dan sediaan kosmetik; kosmetik dan
sediaan pembersih badan yang tidak mengandung obat; kosmetik dan sediaan perawatan pribadi; kosmetik dekoratif;
kosmetik dekoratif [make-up]; kosmetik fungsional adalah krim anti-kerut; kosmetik fungsional menjadi sediaan penyamakan
matahari; kosmetik fungsional menjadi sediaan penyaringan sinar matahari; kosmetik fungsional menjadi sediaan perawatan
kulit anti-penuaan; kosmetik non-medis; kosmetik penyegar kulit; kosmetik perawatan kulit; kosmetik perawatan tubuh dan
kecantikan; kosmetik tabir surya; kosmetik tanpa obat; kosmetik tanpa obat dan sediaan perlengkapan mandi; kosmetik tidak
mengandung obat, perlengkapan mandi dan wewangian yang tidak mengandung obat untuk merawat dan mempercantik bulu
mata, alis, mata, bibir dan kuku; kosmetik untuk anak-anak; kosmetik untuk digunakan pada kulit; kosmetik untuk hewan;
kosmetik untuk kulit kepala; kosmetik untuk menutupi bekas luka operasi; kosmetik untuk pemakaian di rambut; kosmetik
untuk penggunaan pribadi; kosmetik untuk wajah dan tubuh dalam bubuk tertentu; kosmetik yaitu krim, susu, lotion, gel dan
bubuk untuk wajah, tubuh dan tangan; kosmetik yang digunakan sebagai sediaan perawatan kulit; kosmetik yang dijual
sebagai komponen integral dari persiapan perawatan kulit tanpa obat; kosmetik yang mengandung ekstrak batu permata;
kosmetik yang mengandung probiotik; kosmetik yang mengandung vitamin; kosmetik, yaitu alas bedak, concealer, pengkilap
bibir, maskara, pembersih make-up; kosmetik, yaitu, alas bedak, bedak, concealer, Celak mata (Eye shadow), pensil mata,
eyeliner cair, maskara, pensil bibir, lipstik, Pengkilat bibir (lip gloss), balsem bibir, cat kuku; krim after-sun untuk keperluan
kosmetik; krim anti-bintik untuk keperluan kosmetik; krim anti-iritasi [untuk keperluan kosmetik]; krim anti-kerut untuk keperluan
kosmetik; krim anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; krim bibir untuk keperluan kosmetik; krim dan gel kosmetik untuk
wajah, tangan dan tubuh; krim dan lotion kosmetik; krim dan lotion kosmetik untuk perawatan wajah dan tubuh; krim dasar
bedak; krim dingin untuk keperluan kosmetik; krim exfoliant untuk keperluan kosmetik; krim kosmetik; krim kosmetik bernutrisi;
krim kosmetik untuk kulit; krim kosmetik untuk mengencangkan kulit; krim kosmetik untuk mengencangkan kulit di sekitar
mata; krim kosmetik untuk perawatan kulit; krim kosmetik, lotion dan sediaan lain untuk berjemur; krim kosmetik, susu, lotion,
gel dan bubuk untuk wajah, tangan, dan tubuh; krim kuku untuk keperluan kosmetik; krim kulit untuk keperluan kosmetik; krim
kulit yang adil untuk keperluan kosmetik; krim masker tubuh untuk keperluan kosmetik; krim mata untuk keperluan kosmetik;
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krim matahari untuk keperluan kosmetik; krim pagi untuk keperluan kosmetik; krim pelembab kulit [kosmetik]; krim pembersih
[kosmetik]; krim pemutih gigi; krim pemutih kulit; krim pemutih kulit wajah; krim pengencang [kosmetik]; krim pengkondisi kulit
untuk keperluan kosmetik; krim pengurang bintik penuaan untuk keperluan kosmetik; krim perawatan rambut untuk keperluan
kosmetik; krim retinol untuk keperluan kosmetik; krim tabir surya untuk keperluan kosmetik; krim tangan kosmetik; krim tangan
untuk keperluan kosmetik; krim tanning diri [kosmetik]; krim tubuh kosmetik; krim tubuh untuk keperluan kosmetik; krim untuk
keperluan kosmetik; krim untuk pemeliharaan kulit (kosmetik); krim untuk pengurangan selulit untuk keperluan kosmetik; krim
wajah [kosmetik]; krim wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; krim wajah untuk keperluan kosmetik; krim wajah untuk
penggunaan kosmetik; krim wangi untuk keperluan kosmetik; krim, losion dan gel penyamakan; krim, minyak, lotion,
semprotan, pensil dan balsem untuk keperluan kosmetik; kristal mandi untuk keperluan kosmetik; larutan pembersih untuk
peralatan sterilisasi ultrasonik gigi; linen untuk penggunaan kosmetik; lipstik; losion; losion untuk kulit; losion bayi; losion dan
krem pelembab badan dan kulit; losion dan krim untuk digunakan pada kulit; losion dan semprotan untuk kulit; losion dan
semprotan untuk kulit (non-medis); losion dan semprotan untuk muka; losion dan semprotan untuk rambut; losion kosmetik;
losion pelembab stimulasi non-obat untuk kulit; losion pemutih kulit wajah; losion pengelupasan untuk wajah; losion rambut;
losion sebelum dan sesudah bercukur; losion setelah bercukur; losion susu matahari kosmetik; losion susu untuk keperluan
kosmetik; losion susu untuk perawatan tubuh bayi; losion untuk rambut; losion untuk tubuh; losion untuk wajah tidak
mengandung obat; losion wajah; losion wajah untuk dipakai setelah bercukur; losion, krim, pelembab, minyak dan susu yang
dipakai setelah berjemur matahari; losion, susu, dan krim untuk tubuh (tidak mengandung obat); lotion berjemur kosmetik;
lotion kosmetik untuk mengurangi munculnya bintik-bintik dan bintik-bintik penuaan; lotion kulit dan tubuh, krim dan minyak
untuk penggunaan kosmetik; lotion kulit kosmetik; lotion kulit pelembab [kosmetik]; lotion mandi untuk keperluan kosmetik;
lotion masker tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion mata untuk keperluan kosmetik; lotion pelembab [kosmetik]; lotion
pembersih gigi; lotion pengencang untuk wajah, tubuh dan tangan untuk keperluan kosmetik; lotion perawatan kulit kosmetik;
lotion perawatan matahari untuk keperluan kosmetik; lotion perawatan rambut untuk keperluan kosmetik; lotion rambut
kosmetik; lotion setelah matahari untuk keperluan kosmetik; lotion tabir surya untuk keperluan kosmetik; lotion tahan usia
untuk keperluan kosmetik; lotion tangan untuk keperluan kosmetik; lotion tubuh pelembab [kosmetik]; lotion untuk keperluan
kosmetik; lotion untuk pengurangan selulit untuk keperluan kosmetik; lotion untuk perawatan wajah dan tubuh untuk keperluan
kosmetik; lotion wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion wajah kosmetik; lulur kosmetik; make-up [kosmetik]; makeup bedak; make-up dasar bedak; make-up dasar bedak dalam bentuk bubuk; mandi minyak untuk perawatan rambut; manikmanik mandi untuk keperluan kosmetik; masker kosmetik; masker kulit [kosmetik]; masker kulit berbentuk losion dan
semprotan; masker kulit untuk keperluan kosmetik; masker mata untuk keperluan kosmetik; masker pemutih kulit wajah;
masker tanah liat penyeimbang minyak; masker tanah liat penyeimbang minyak rumput laut; masker tubuh untuk keperluan
kosmetik; masker wajah [kosmetik]; masker wajah kosmetik; masker wajah untuk penggunaan kosmetik; membersihkan dan
melembabkan krim, minyak, lotion dan preparat; memijat minyak dan lotion; minyak Kolonyo; minyak after-sun untuk
keperluan kosmetik; minyak almond; minyak aromaterapi; minyak aromatik; minyak aromatik untuk mandi; minyak atsiri citron;
minyak bergamot; minyak berjemur [kosmetik]; minyak berjemur untuk tujuan kosmetik; minyak dan lotion penyamakan
matahari; minyak esensial; minyak esensial alami; minyak esensial aromatik; minyak esensial dari kayu cedar; minyak
esensial lemon; minyak esensial sebagai pewangi untuk keperluan binatu; minyak esensial untuk digunakan dalam
aromaterapi; minyak esensial untuk digunakan dalam pembuatan produk beraroma; minyak esensial untuk digunakan dalam
proses pembuatan; minyak esensial untuk digunakan sebagai penyedap makanan; minyak esensial untuk industri umum,
pertanian dan perdagangan umum; minyak esensial untuk keperluan industri; minyak esensial untuk keperluan kosmetik;
minyak esensial untuk minuman penyedap; minyak esensial untuk penggunaan pribadi; minyak esensial untuk penggunaan
rumah tangga; minyak esensial yang berasal dari tumbuhan; minyak gaultheria; minyak kasturi [wewangian]; minyak kolonyo;
minyak kolonyo/air aromatik; minyak kosmetik; minyak kosmetik untuk kulit; minyak kutikula; minyak lavender; minyak
lavender untuk penggunaan kosmetik; minyak mandi; minyak mandi dan garam mandi; minyak mandi dan garam mandi,
bukan untuk keperluan medis; minyak mandi tanpa obat; minyak mandi untuk keperluan kosmetik; minyak mandi, bukan untuk
keperluan medis; minyak mawar; minyak mawar untuk keperluan kosmetik; minyak melati; minyak memperbaiki rambut;
minyak non-obat; minyak parfum; minyak parfum untuk pembuatan preparat kosmetik; minyak pelindung matahari [kosmetik];
minyak penataan rambut; minyak penyamakan [kosmetik]; minyak penyamakan matahari; minyak peppermint [wewangian];
minyak perlindungan matahari; minyak pijat; minyak pijat tubuh; minyak pinus untuk membersihkan lantai; minyak pohon teh;
minyak rambut; minyak rambut kemiri; minyak rambut orang aring; minyak setelah matahari; minyak setelah matahari
[kosmetik]; minyak terpentin untuk degreasing; minyak tubuh; minyak tubuh berkilau; minyak tubuh untuk keperluan kosmetik;
minyak untuk keperluan kosmetik; minyak untuk keperluan memotong kuku; minyak untuk keperluan pembersihan; minyak
untuk keperluan toilet; minyak untuk parfum dan aroma; minyak untuk pengkondisian rambut; minyak untuk sediaan
pembersihan; minyak wajah; minyak wangi; minyak wangi digunakan untuk menghasilkan aroma ketika dipanaskan; minyak,
losion dan susu semua untuk keperluan kosmetik dan alat rias/pembersih badan untuk kuku, rambut dan kulit; minyak-minyak
perawatan kulit; minyak-minyak sari kosmetika; mousses [kosmetik]; mutiara mandi untuk keperluan kosmetik; oil baths untuk
perawatan rambut untuk keperluan kosmetik; overlay memahat kuku [kosmetik]; pacar [pewarna kosmetik]; pacar untuk
keperluan kosmetik; paket kosmetik kecantikan (beauty pack) yang dijual satu unit; paket kosmetik wajah; paket masker
pengencangan pori digunakan sebagai kosmetik; paket masker untuk keperluan kosmetik; parfum; parfum air wangi; parfum
cair; parfum dalam bentuk bubuk; parfum dalam bentuk gel; parfum dalam bentuk padat; parfum dan air toilet; parfum dan
cologne; parfum untuk keperluan industri; parfum, eau de Cologne dan aftershaves; pasta gigi; pasta gigi cair; pasta gigi
dalam bentuk kue lunak; pasta gigi dalam bentuk permen karet; pasta gigi dan obat kumur; pasta gigi dan obat kumur tanpa
obat; pasta gigi tanpa obat; pasta kosmetik untuk aplikasi ke wajah untuk menangkal silau; pasta pemutih gigi; pasta wangi
untuk keperluan kosmetik; patch jerawat kosmetik; pelembab kulit berbentuk losion dan semprotan; pelembab kulit digunakan
sebagai kosmetik; pelembab wajah kosmetik; pelembab, losion dan krem untuk badan dan kulit; pelindung matahari untuk bibir
[kosmetik]; pembersih tata rias wajah , pembersih kosmetik; pembersih karang gigi (tidak mengandung obat); pembersih tata
rias wajah, pembersih kosmetik; pembersih untuk kuas kosmetik; pembersihan, pemolesan dan cairan abrasif untuk keperluan
umum dan serbuk; pembilas gigi; pembilasan rambut untuk keperluan kosmetik; pemelihara rambut untuk keperluan kosmetik;
pemerah pipi dalam bentuk bedak; pemutih gigi (strip dan pasta); pemutih gigi berbentuk pena; pencuci tubuh (sabun) bayi;
pencuci vagina untuk keperluan sanitasi atau deodoran pribadi; pensil alis; pensil blush on; pensil eyeliner; pensil kosmetik;
pensil make-up; pensil mata; pensil mata kosmetik; pensil untuk bibir; pensil untuk keperluan memutihkan gigi; penutup mata
gel untuk keperluan kosmetik; penyamakan kosmetik dan susu setelah matahari, gel dan minyak; penyedap untuk minuman
[minyak esensial]; penyeka kapas untuk keperluan kosmetik; penyeka, kapas dan tisu yang diresapi dengan sediaan kosmetik
dan losion wewangian yang tidak mengandung obat; penyeka, tisu dan handuk kosmetik yang telah diresapi pelembab;
perasa kue [minyak esensial]; perasa makanan [minyak esensial]; perasa makanan disiapkan dari minyak esensial; perasa
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menjadi minyak esensial, untuk digunakan dalam rokok elektronik; perasa menjadi minyak esensial, untuk tembakau; perekat
untuk keperluan kosmetik; perhiasan kulit menjadi transfer dekoratif untuk keperluan kosmetik; perhiasan kulit self-adhesive
untuk keperluan kosmetik; perhiasan kulit untuk keperluan kosmetik; pernis kuku untuk keperluan kosmetik; persiapan kulit
wajah untuk penggunaan kosmetik; petroleum jelly untuk keperluan kosmetik; pewarna Rambut; pewarna bibir dalam bentuk
cairan atau gel [kosmetik]; pewarna janggut; pewarna kosmetik; pewarna lotion untuk rambut; pewarna rambut; pewarna
rambut dan produk pemutihan; pewarna untuk keperluan toilet; pewarnaan rambut dan sediaan pewarnaan rambut; pijat lilin
untuk keperluan kosmetik; poles gigitiruan; pomade rambut untuk keperluan kosmetik; pomades untuk keperluan kosmetik;
preparat kosmetik yang mengandung kolagen; preparat pelembab [kosmetik]; preparat pemutihan [decolorants] untuk
keperluan kosmetik; primer kuku [kosmetik]; produk dan sediaan kosmetik perawatan kecantikan; produk kosmetik dalam
bentuk aerosol untuk perawatan kulit; produk pelindung matahari (kosmetik); produk pemutih (kosmetik); produk perawatan
bibir (kosmetik); produk perawatan wajah [kosmetik]; produk sabun; produk untuk perawatan kulit berbentuk cairan; racun
lebah untuk keperluan kosmetik; reed diffusers terdiri dari minyak wangi dalam wadah dan termasuk buluh; rum rum untuk
keperluan kosmetik; sabun almond; sabun antiperspirant; sabun batang; sabun batangan untuk mandi; sabun batangan untuk
toilet; sabun beraroma; sabun cair; sabun cair bergelembung untuk mandi berendam; sabun cair untuk binatu; sabun cair
untuk mandi; sabun cair untuk mencuci piring; sabun cair untuk tangan dan wajah; sabun cair untuk tangan, wajah dan tubuh;
sabun cair yang digunakan untuk mandi kaki; sabun cair yang digunakan untuk mencuci kaki; sabun cuci; sabun cuci tangan;
sabun cukur; sabun dan deterjen; sabun deodoran; sabun deterjen; sabun industri; sabun kertas untuk penggunaan pribadi;
sabun kosmetik; sabun krim; sabun krim tubuh; sabun kulit; sabun lidah buaya; sabun loofah; sabun mandi; sabun mandi
[untuk manusia]; sabun mandi cair; sabun mandi cair tidak mengandung obat; sabun mandi dalam bentuk cair, padat atau gel;
sabun mandi*; sabun non-obat; sabun non-obat untuk bayi; sabun non-obat untuk tangan; sabun non-obat untuk wajah; sabun
pasir; sabun pelana; sabun pencerah warna untuk keperluan binatu; sabun pengelupasan untuk wajah; sabun tanpa air; sabun
tidak mengandung obat untuk penggunaan pribadi; sabun tidak mengandung obat untuk penggunaan pribadi dalam bentuk
cair, padat dan gel; sabun tubuh; sabun tubuh tanpa obat; sabun untuk keringat kaki; sabun untuk kulit; sabun untuk
mencerahkan tekstil; sabun untuk penggunaan pribadi; sabun untuk penggunaan rumah tangga; sabun untuk perawatan
tubuh; sabun wajah; sabun wajah dan sabun badan yang tidak mengandung obat, butiran manik-manik untuk mandi, butiran
kristal untuk mandi, busa untuk mandi, gel untuk mandi, losion untuk mandi, minyak untuk mandi, garam untuk mandi yang
tidak mengandung obat, gelembung busa untuk mandi, busa untuk, sabun mandi cair, busa untuk mandi di bawah pancuran
dan busa untuk mandi, gel untuk mandi di bawah pancuran dan gel untuk mandi, lulur untuk mandi di bawah pancuran dan
lulur untuk mandi; sabun wangi; sabun-sabun; sabun-sabun, sabun mandi, wangi-wangian, minyak esensial, kosmetik,
shampoo, shampoo kering; sachet parfum; salep kosmetik; salep kulit pelembab [kosmetik]; sarung tangan pra-dibasahi
dengan sediaan kosmetik untuk keperluan kosmetik; scrub pengelupasan kulit untuk keperluan kosmetik; sediaan berjemur
[kosmetik]; sediaan binatu atau cairan untuk menghilangkan bau dan untuk membuat pakaian dan bahan tekstil tercium bersih;
sediaan dan produk perawatan kulit [kosmetik dan tidak mengandung obat-obatan]; sediaan douching untuk keperluan sanitasi
pribadi atau deodoran [perlengkapan mandi]; sediaan fumigasi [parfum]; sediaan gigi non-obat untuk anjing; sediaan gigi nonobat untuk hewan peliharaan; sediaan gigi non-obat untuk kucing; sediaan gigi non-obat untuk ternak; sediaan kolagen untuk
keperluan kosmetik; sediaan kosmetik; sediaan kosmetik anti-penuaan; sediaan kosmetik dan kecantikan; sediaan kosmetik
meminimalkan kerut untuk penggunaan wajah topikal; sediaan kosmetik perawatan rambut; sediaan kosmetik tanpa busa;
sediaan kosmetik tanpa obat; sediaan kosmetik tidak mengandung obat untuk penggelapan kulit dan penggelapan kulit yang
dilakukan sendiri; sediaan kosmetik tidak mengandung obat untuk tujuan pelangsingan; sediaan kosmetik untuk berjemur;
sediaan kosmetik untuk berjemur dan sediaan untuk melindungi kulit dari efek sinar matahari; sediaan kosmetik untuk bulu
mata; sediaan kosmetik untuk kulit; sediaan kosmetik untuk kulit kering selama kehamilan; sediaan kosmetik untuk mandi;
sediaan kosmetik untuk mandi dan mandi; sediaan kosmetik untuk melindungi dari sengatan matahari; sediaan kosmetik untuk
melindungi kulit dari sinar matahari; sediaan kosmetik untuk modifikasi kulit dan tubuh plastik simulasi dan kosmetik untuk
layanan make up artis; sediaan kosmetik untuk pembaruan kulit; sediaan kosmetik untuk pemeliharaan kulit dan perawatan
kulit; sediaan kosmetik untuk pengeringan cat kuku; sediaan kosmetik untuk perawatan kulit; sediaan kosmetik untuk
perawatan mulut dan gigi; sediaan kosmetik untuk perawatan tubuh; sediaan kosmetik untuk rambut dan kulit kepala; sediaan
kosmetik untuk tata rias artis khususnya sediaan untuk kulit, rambut dan untuk pewarnaan gigi; sediaan kosmetik untuk tujuan
pelangsingan; sediaan kosmetik untuk wajah dan tubuh; sediaan kosmetik wajah; sediaan kosmetik yang digunakan untuk
mengangkat sel-sel kulit mati dari permukaan kulit; sediaan kosmetik yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati di
wajah; sediaan kosmetik yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati diwajah; sediaan kosmetik, yakni krim untuk
mengencangkan kulit; sediaan kosmetika untuk perawatan jerawat; sediaan kulit wajah untuk keperluan kosmetik; sediaan
lidah buaya untuk keperluan kosmetik; sediaan mandi busa untuk keperluan kosmetik; sediaan menghilangkan kutikula untuk
keperluan kosmetik; sediaan pelindung matahari kosmetik; sediaan pemutih gigi; sediaan pemutih kulit; sediaan pemutih kulit
[kosmetik]; sediaan pemutihan gigi; sediaan pengencangan payudara kosmetik; sediaan penyamakan sendiri [kosmetik];
sediaan perawatan kuku kosmetik; sediaan perawatan kulit wajah (kosmetik); sediaan perawatan kulit, yaitu sabun mandi,
losion, krim dan sampo; sediaan perawatan matahari [kosmetik]; sediaan perawatan rambut tanpa obat untuk keperluan
kosmetik; sediaan perawatan rambut yang terdiri dari minyak kelapa murni organik dan minyak kelapa murni; sediaan
perawatan wajah kosmetik; sediaan pertumbuhan kembali rambut kosmetik menghambat; sediaan pewarnaan rambut;
sediaan pewarnaan untuk keperluan kosmetik; sediaan rias rambut kosmetik; sediaan sun block untuk keperluan kosmetik;
sediaan tubuh dan perawatan kecantikan untuk keperluan kosmetik; sediaan untuk membersihkan gigi; sediaan untuk
membersihkan gigi palsu; sediaan untuk menghilangkan limescale, karat atau minyak; sediaan untuk pembersihan,
pewarnaan, pewarnaan, pemutihan, pengaturan dan penataan rambut; sediaan untuk pembersihan, pewarnaan, pewarnaan,
pemutihan, pengaturan dan pengeritingan rambut permanen; sediaan untuk perlengkapan mandi (toilet preparations) yang
tidak mengandung obat, yaitu, sabun; sediaan untuk pewarnaan awal rambut; sediaan untuk pewarnaan awal rambut,
menghilangkan warna rambut, mengecat rambut dan mewarnai rambut; sediaan untuk simulasi warna darah pada bagian
tubuh, untuk menutupi noda kulit dan kosmetik untuk menindaklanjuti pengobatan pasca operasi bekas luka pada kulit;
sediaan-sediaan kosmetik rias rambut; sediaan-sediaan kosmetik untuk tata rias artis khususnya sediaan-sediaan untuk kulit,
rambut dan untuk pewarnaan gigi; sediaan-sediaan mencuci tangan diresapi untuk keperluan kosmetik; sediaan-sediaan untuk
memutihkan dan mencuci sediaan-sediaan untuk membersihkan, mengkilatkan, membuang lemak sabun, wangi-wangian,
minyak sari, kosmetik, minyak rambut bahan-bahan pemeliharaan gigi; sediaan-sediaan yang tidak mengandung obat untuk
kulit, mengandung vitamin, herbal, mineral, atau minyak sari; self-tanning lotion [kosmetik]; semir gigi; semprotan deodoran
feminin; semprotan deodoran kaki; semprotan kulit topikal untuk keperluan kosmetik; semprotan tubuh digunakan sebagai
deodoran pribadi dan wewangian; semprotan tubuh untuk keperluan kosmetik; semprotan untuk tubuh yang mengandung
wewangian dan sabun yang mengandung wewangian; serat untuk keperluan kosmetik; serum kulit (kosmetik);
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serum pemutih (kosmetik); serum tidak eksklusif hyaluronat bisa mengandung vitamin dan pencerah (kosmetik); strip pemutih
gigi; strip pemutih, pasta gigi; sun block lotion untuk keperluan kosmetik; susu almond untuk keperluan kosmetik; susu
pelembab untuk pemutih kulit wajah; susu penyamakan [kosmetik]; susu setelah matahari [kosmetik]; susu setelah matahari
untuk keperluan kosmetik; susu wajah dan lotion untuk keperluan kosmetik; susu wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik;
tabir surya berbentuk losion dan semprotan; tabir surya dalam bentuk losion dan semprotan; tabir surya untuk keperluan
kosmetik; tablet deterjen pencuci piring; tablet pembersih gigi tiruan tanpa obat; tambalan kosmetik yang mengandung tabir
surya dan tabir surya untuk digunakan pada kulit; tas organizer untuk keperluan kosmetik terisi; tata rias dan pembersih tata
rias panggung, film dan televisi (kosmetik teater) terutama untuk TV definisi tinggi; tata rias dan pembersih tata rias untuk
panggung , film, dan televisi (kosmetik teater)terutama untuk TV definisi tinggi; tato sementara untuk keperluan kosmetik; tato
yang dapat dilepas untuk keperluan kosmetik; tempat lipstik; terpene [minyak esensial]; tisu basah untuk keperluan kosmetik;
tisu bayi sekali pakai diresapi dengan sediaan kosmetik; tisu bayi untuk keperluan kosmetik; tisu diresapi dengan minyak
esensial, untuk penggunaan kosmetik; tisu diresapi dengan sediaan deodoran untuk penggunaan pribadi; tisu diresapi dengan
sediaan kosmetik; tisu kosmetik pra-lembab; tisu kosmetik yang sudah diresapi pelembab sebelumnya; tisu yang diresapi
dengan kosmetik; tisu yang diresapi dengan losion kosmetik; tisu, kain atau penyeka yang dilembapi atau diresapi dengan
sediaan membersihkan pribadi atau losion kosmetik; toner untuk penggunaan kosmetik; toner wajah kosmetik; tongkat kapas
serbaguna untuk penggunaan pribadi; tongkat pomades untuk keperluan kosmetik; tonik rambut untuk keperluan kosmetik;
transfer dekoratif untuk keperluan kosmetik; warna alis dalam bentuk pensil dan bubuk; wewangian, minyak atsiri, kosmetik
tanpa obat, lotion rambut tanpa obat; wewangian, minyak esensial; wewangian, minyak esensial, kosmetik, lotion rambut;
wewangian, wewangian dan dupa, selain parfum untuk penggunaan pribadi===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021012419
: 23/02/2021 12:24:24
:
: PT BYVO BEAUTYPHARMA INDONESIA

Alamat Pemohon

:

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: MY SKIN BUT BETTER
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Putih dan Coklat Muda.
: 3
: ===Sediaan perawatan wajah; krim dan lotion kosmetik untuk perawatan wajah dan tubuh; lotion untuk perawatan wajah dan
tubuh; lotion untuk perawatan wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion, krim dan sediaan untuk perawatan wajah,
tubuh, kulit kepala, kuku dan rambut; masker kecantikan, sediaan perawatan kulit wajah (facial packs); produk perawatan
wajah [kosmetik]; sediaan perawatan kulit wajah (kosmetik)===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

540 Etiket

Perum Citra Graha No. 14, Drono RT. 006 RW. 033, Sardonoharjo, Ngaglik, Kab.
Sleman D.I. Yogyakarta, Kabupaten Sleman, DI Yogyakarta, 55581

: J052021012420
: 23/02/2021 12:28:11
:
: ZANITA ANGGI RAINI

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. KIE SANIF RT.006 RW.002 KEL. SRIMULYA, Kota Palembang, Sumatera
Selatan, 30163
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: PECEL LELE & SEAFOOD PELANGI 77
: SEAFOOD MEMILIKI ARTI MAKANAN LAUT

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: BIRU, HITAM, PUTIH, MERAH, ORANGE, KUNING, DAN HIJAU
: 43
: ===Jasa penyediaan makanan dan minuman; Jasa penyediaan minuman; Kedai; Kedai yang menjual dan menyajikan
makanan dan minuman, makanan laut olahan; Kopi ( Kafe ); Layanan kedai makan; Tempat makan yang menghidangkan
kudapan; Tempat yang menghidangkan kudapan; Warung makan; melayani makanan dan minuman; melayani teh, kopi,
coklat, minuman berkarbonasi atau minuman jus buah; penyediaan makanan dan minuman untuk dikonsumsi; penyediaan
makanan yang dibawa pulang dan layanan makanan dan minuman; rumah makan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

: DID2021012421
: 23/02/2021 12:28:53
:
: Andy Pranoto Sarwono

540 Etiket
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Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Permata Kenanga G107 A, Kota Semarang, Jawa Tengah, 50176
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Pradeska
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: dasar hitam tulisan dan logo emas, dasar putih tulisan dan logo emas, dasar putih tulisan dan logo hitam
: 18
:
===BENANG KULIT; Bagasi perjalanan berbahan kain; Barang-barang terbuat dari kulit dan imitasi dari kulit, yaitu, sarung,
tas, pouch dan tas jinjing untuk komputer, tablet, smartphone, perangkat penyimpanan data, dan pemutar media; Barangbarang yang terbuat dari kulit dan kulit imitasi tidak termasuk dalam kelas-kelas lain; Barang-barang yang terbuat dari kulit
imitasi kulit, yaitu, tas, pouch, dan tas jinjing untuk perangkat keras komputer, perangkat penyimpanan komputer, tablet,
smartphone, perangkat penyimpanan data, dan pemutar media; Benang Jahit Kulit; Dompet; Dompet anti-pencurian RFID;
Dompet dan tempat kartu kredit (barang kulit); Dompet dengan RFID; Dompet kartu (dompet nota), tas kerja, tas kecil
penyimpan surat dan dokumen (attaché cases), tas sekolah, tas kulit bersabuk untuk seholah, tas pantai, tas untuk olahraga,
tas pinggang, tas selempang untuk bepergian, koper, koper besar, tas untuk bepergian, ransel, tas belanja, tas genggam,
kantong (pouches), tas kecil perlengkapan kosmetik/mandi, tas perlengkapan mandi yang dijual kosong, tas garmen untuk
perjalanan, kumpulan tas untuk bepergian yaitu kumpulan koper terkoordinasi untuk bepergian, dompet kunci (terbuat dari
kulit); Dompet kartu bisnis; Dompet kartu kulit; Dompet paspor; Dompet pria (terbuat dari kulit); Dompet terbuat dari fabrikasi
lainnya; Dompet tiket; Dompet untuk uang logam; Dompet wanita (terbuat dari kulit); Gantungan kunci dari kulit; Gantungan
kunci dari kulit imitasi; Grip untuk dompet wanita; Grip untuk kantong; Grip untuk tas; Item kulit kecil khusus koin dan tas;
KANTONG UNTUK PENDAKI GUNUNG; KULIT ANAK KAMBING; KULIT YANG SUDHA DISAMAK; Kantong; Kantong kulit;
Kantong penyisip dalam koper yaitu, kantong pengepak barang bentuk kubus; Kantong untuk penyimpanan hairdryer; Kantong
untuk penyimpanan sendal selop; Kantong, dari bahan kulit, untuk pengemasan; Kerangka untuk kantong; Koper bagasi;
Koper bagasi dengan roda; Koper listrik; Koper robot; Koper untuk membawa jas; Koper yang dapat dibawa ke dalam kabin
pesawat; Kotak dari kulit atau kulit imitasi; Kotak perlengkapan mandi dan kosmetik dijual kosong; Kotak topi; Kulit binatang
berbulu; Kulit dan kulit imitasi; Kulit dan kulit imitasi, kulit binatang dan kulit binatang imitasi; Kulit sintetis; LAPISAN LUAR
USUS TERNAK YANG DIGUNAKAN DALAM MENEMPA LEMPENGAN EMAS; Label bagasi; Label bagasi plastik; Label
untuk bagasi perjalanan; Label untuk koper; Mantel anjing; Mantel anjing berlapis; Mantel anjing dilapisi lilin; Payung, payung
matahari, tongkat untuk berjalan; Pegangan tas; Pegangan untuk dompet wanita; Pegangan untuk kantong; Pegangan untuk
tas; Pelindung (tempat) kartu kredit dengan RFID; Pembawa jas; Pemegang label kulit; Penutup tas; Perangkat bepergian
[barang kulit]; Perangkat untuk hewan; Portofolio seni (kasing); RANGKA PELANA SELAPUT LUAR USUS BESAR TERNAK
YANG SUDAH DI OLAH
DIGUNAKAN UNTUK MEMISAH-MISAHKAN DAUN LOGAM DALAM PENEMPAAN EMAS; Ransel; Ransel, tas carry all dan
tas perjalanan; Rantai sabuk dengan bahan kulit; SEPASANG KOTAK KULIT HITAM BERISI GULUNGAN PERKAMEN
DENGNA TULISAN AYAT ALKITAB DI DALAMNYA; Sabuk bahu untuk dompet wanita; Sabuk bahu untuk kantong; Sabuk
bahu untuk tas; Sarung; TALI UNTUK MENUNTUN ANAK BALITA BERJALAN; TAS PELANA; TEMPAT DUDUK LIPAT
BERKAKI SATU SEPERTI TONGKAT; Tag gantungan kunci plastik; Tali; Tali bahu dari kulit; Tali bahu untuk dompet wanita;
Tali bahu untuk kantong; Tali bahu untuk tas; Tali kekang untuk hewan; Tali kekang untuk hewan, cambuk, pelana; Tali
penuntun yang terbuat dari kulit; Tali untuk dompet wanita; Tali untuk kantong; Tali untuk tas; Tas (selain tas sekali pakai);
Tas penyimpan surat dan dokumen; Tas penyimpan surat dan dokumen dari kulit; Tas penyimpan surat dan dokumen dari
kulit imitasi; Tas (termasuk tas bukan-anyaman, tas untuk penyimpanan misalnya penyusun bagasi mobil); Tas (termasuk tas
bukan-anyaman, tas untuk penyimpanan misalnya penyusun bagasi mobil); Tas Boston; Tas Kulit; Tas alat selam; Tas anak;
Tas bagasi; Tas bahu; Tas bayi; Tas berpergian dari kulit; Tas besar berbentuk silinder; Tas besar untuk membawa popok dan
perlengkapan bayi lainnya; Tas buku; Tas carry all dan tas travel; Tas dan barang kulit, yaitu, tas, dompet wanita, dompet, tas
kantor, koper, tali, label, tali pengikat; tas untuk olahraga; ransel; tas pantai; tas buku; dompet untuk uang logam; tas kosmetik
dijual kosong; tas besar untuk membawa popok dan perlengkapan bayi lainnya; tas besar berbentuk silinder yang beritsleting;
tas tangan; ransel; dompet saku; tas untuk perlengkapan menginap semalam; dompet wanita; tas sekolah; tas sekolah
bersabuk dari kulit; koper; tas besar yang bagian atasnya terbuka; tas untuk bepergian; koper; dompet; kotak terbuat dari kulit
atau kulit imitasi; dompet kunci; payung matahari; payung, semua barang di atas untuk anak-anak dan berhubungan dengan
dan/atau berkaitan dengan koleksi boneka dan/atau aksesoris boneka; Tas dijepit yang berbahan kaku; Tas dokumen; Tas
hipster; Tas jinjing terbuat dari kain; Tas kantong dengan tali serut diatasnya; Tas kantor dan tas kecil penyimpan surat dan
dokumen; Tas kartrid; Tas kecil dari kain yang digunakan untuk mendaki gunung; Tas kecil dipakai di pinggang; Tas kecil
perlengkapan kosmetik/mandi untuk bepergian; Tas kecil untuk penyimpanan surat dan dokumen; Tas koper dan tas untuk
mengangkut; tas olahraga; Tas kosmetik; Tas kurir; Tas lipat berbahan kain; Tas olahraga; Tas olahraga serbaguna; Tas
organizer; Tas organizer untuk keperluan bayi; Tas perlengkapan mandi; Tas pinggang; Tas pria; Tas pundak pria dan wanita;
Tas punggung; Tas punggung yang didesain untuk melindungi tulang belakang; Tas ransel kantong , yaitu, tas kantong bertali
serut yang digunakan sebagai ransel; Tas selempang; Tas sepatu untuk perjalanan; Tas tangan (dapat dipakai formal maupun
informal); Tas tangan dengan tali; Tas tangan kecil; Tas tangan plastik; Tas tangan santai; Tas tangan terbuat dari kain; Tas
tangan, tas bahu, tas kurir, tas jinjing besar, koper, dompet saku, dompet; Tas untuk alas kaki; Tas untuk bepergian terbuat
dari bahan kanvas; Tas untuk jas dan pakaian; Tas untuk membawa perlengkapan bayi; Tas untuk olahraga; Tas untuk pria
dan wanita; Tas, Tas kartrid, Ransel, Koper, Tas bagasi, Tas perlengkapan mandi, Tas Tangan, dompet pria, dompet
perempuan, tas pundak, tas kantor, (semua dilapisi dengan lilin); Tas, tas kartrid, ransel, koper, tas bagasi, tas perlengkapan
mandi, tas tangan, dompet pria, dompet perempuan, tas pundak, tas kantor, (semua terbuat dari bahan berlapis); Tas, tas
kartrid, ransel, koper, tas bagasi, tas perlengkapan mandi, tas tangan, dompet pria, dompet perempuan, tas pundak, tas
kantor, (semua terbuat dari kulit); Tas, tas kartrid, ransel, koper, tas bagasi, tas perlengkapan mandi, tas tangan, dompet pria,
dompet wanita, tas pundak, tas kantor, (semua terbuat dari kulit halus); Tas-tas; Tas kecil perlengkapan kosmetik/mandi dijual
kosong; Tempat bullpen yang biasanya terbuat dari kain dan kulit; Tempat gunting; Tempat kartu [dompet]; Tempat kartu
kredit; Tempat kartu kulit; Tempat kemeja; Tempat kemeja untuk bepergian; Tempat pil obat untuk bepergian; Tongkat;
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Tongkat berjalan Nordic; alat bantu pelatihan non-elektronik untuk hewan [kalung anjing]; alat bantu pelatihan non-elektronik
untuk hewan [kalung]; alat bantu pelatihan non-elektronik untuk hewan [memanfaatkan]; alat bantu pelatihan non-elektronik
untuk hewan [penutup mulut]; alat kelengkapan pakaian kuda dari besi; alat kelengkapan pakaian kuda dari logam mulia; alat
kelengkapan pakaian kuda, bukan dari logam mulia; alat untuk membawa jas, kemeja dan gaun; amplop kulit untuk kemasan
barang dagangan; bagasi; bagian karet untuk sanggurdi; bagian logam dari payung; bagian logam untuk tas; bagian logam
untuk tongkat jalan dan tongkat; ban leher dan tali binatang; ban perut untuk anjing; bandana untuk anjing [pakaian untuk
hewan]; bandana untuk hewan peliharaan [pakaian untuk hewan]; bantalan bantal dibuat untuk pelana; bantalan lutut untuk
kuda; bantalan pelana untuk berkuda; bantalan untuk sadel kuda; barang bawaan adalah tas; barang-barang dari kulit imitasi,
tidak termasuk dalam kelas lain, yaitu: tempat kunci; barang-barang dari kulit yang tidak termasuk dalam kelas lain; bingkai
belakang untuk membawa anak-anak; bingkai payung; bingkai tas tangan; bingkai untuk dompet koin; bingkai untuk payung
atau payung; bit untuk kuda; bulu; bulu binatang; bulu binatang dan kain serta barang-barang yang terbuat dari bulu binatang;
bulu dijual dalam jumlah besar; bulu imitasi; bulu tiruan; bungkus kaki untuk kuda; busur rambut untuk anjing; busur rambut
untuk hewan peliharaan; cambuk; cambuk, pakaian kuda, dan sadel; celana untuk anjing [pakaian untuk hewan]; cincin
payung; cribing straps (tali untuk kuda); dasi kupu-kupu untuk anjing [pakaian untuk hewan]; dasi kupu-kupu untuk hewan
peliharaan [pakaian untuk hewan]; dasi kupu-kupu untuk kucing [pakaian untuk hewan]; dokumen koper; dompet; dompet
(barang kulit); dompet [tas] dari logam mulia; dompet [tas], bukan dari logam mulia; dompet dan tempat kartu kredit; dompet
dari kulit atau kulit imitasi; dompet dari logam mulia; dompet genggam kecil; dompet genggam kecil [tas]; dompet jala rantai;
dompet jala rantai , bukan dari logam mulia; dompet jala rantai dari logam mulia; dompet kartu; dompet kartu [barang dari
kulit]; dompet kartu kredit; dompet kartu kredit [dompet]; dompet kartu kredit dari kulit; dompet kartu kredit dengan pelindung
RFID; dompet kartu nama; dompet katalog; dompet kecil; dompet kecil [tas tangan]; dompet kecil [tas]; dompet koin; dompet
koin dari kulit; dompet koin dari logam mulia; dompet koin kecil; dompet koin, bukan dari logam mulia; dompet kopling kecil
[tas]; dompet kosmetik; dompet kulit; dompet kulit [tas]; dompet kulit imitasi; dompet kulit imitasi [tas]; dompet kunci; dompet
kunci dari kulit; dompet kunci dari kulit imitasi; dompet malam [tas tangan]; dompet malam [tas]; dompet menggabungkan
pemegang kartu; dompet menggabungkan teknologi RFID; dompet penyimpan kartu [dompet kecil]; dompet saku; dompet
serba guna [tas tangan]; dompet serbaguna [tas]; dompet travel [tas]; dompet uang kembalian; dompet uang yang terpasang
di pergelangan tangan; dompet untuk dipasang pada sabuk; dompet untuk pegangan kunci; dompet wanita; dompet yang
dipasang di pergelangan tangan [dompet uang]; dompet yang dipasang di pergelangan tangan atau kaki; dompet yang
terpasang di pergelangan kaki; dompet yang terpasang di pergelangan tangan; dompet, bukan dari logam mulia; eco-bags [tas
yang terbuat dari bahan yang dapat digunakan kembali]; folder konferensi; galah atau tongkat untuk pendaki; gantungan kunci;
gendongan bayi dikenakan di tubuh; gendongan bayi yang dikenakan di tubuh; gendongan untuk menggendong bayi; grip
[tas]; harness terbuat dari kulit; hiasan kulit untuk furnitur; janome-gasa [Payung kertas Jepang]; jas hujan untuk anjing
[pakaian untuk hewan]; jejak [harness]; kain kulit; kain pelana untuk kuda; kalung anjing; kalung anjing peliharaan; kalung dan
tali anjing; kalung hewan peliharaan; kalung hewan peliharaan elektronik; kalung kuda; kalung kulit; kalung untuk anjing;
kalung untuk hewan peliharaan; kalung untuk hewan peliharaan yang membawa informasi medis; kalung untuk hewan*;
kalung untuk kucing; kalung, kalung anjing dan pakaian untuk binatang; kantong (sampul) kulit untuk pengepakan; kantong
(tas) anti air; kantong - kantong yang ditempatkan pada ikat pinggang; kantong alat dijual kosong; kantong dari kain tebal
berbulu halus; kantong gantung pakaian beresleting; kantong gendongan bayi; kantong jala untuk belanja; kantong kanvas
untuk belanja; kantong kulit; kantong kulit untuk kemasan barang dagangan; kantong kunci; kantong pelana *; kantong
pinggang; kantong serut; kantong untuk bepergian, terbuat dari kulit; kantong untuk menyimpan make-up, kunci, dan barang
pribadi lainnya; kanvas pembawa kayu; karakasa [payung kertas Jepang]; karpet kuda; kasing kartu kredit; kasing kartu kredit
[dompet]; kasing kartu kredit dari kulit; kasing kartu menjadi notecases; kasing kulit; katup kulit; kekang [harness]; kekang
kuda; kekang untuk hewan; kekang untuk hewan [pakaian kuda]; kendali; kendali [harness]; kendali untuk membimbing anakanak; kerai di sifat payung; kerangka tas; kerangka tas tangan; ketebalan kulit; klip yang dijepit di bagian luar tas atau dompet
sebagai aksesori dekoratif; koper; koper [bagasi]; koper anyaman kori; koper bagasi tanpa roda; koper bepergian kulit; koper
bermotor; koper berpergian; koper besar; koper besar dengan dua bagian; koper besar untuk bagasi; koper besar, koper, tas
untuk bepergian, tas pakaian untuk bepergian, ransel, tas punggung, tas kecil perlengkapan kosmetik/mandi untuk bepergian;
koper dan tas bepergian; koper dan tas jinjing; koper dengan rak didalamnya; koper dengan roda; koper gulung; koper kecil;
koper kulit; koper lipat; koper termasuk koper dengan roda.; koper troli; kostum untuk hewan; kotak atau dompet kunci [barang
kulit]; kotak kulit; kotak kulit atau kulit imitasi; kotak kulit imitasi; kotak make up; kotak papan tulis; kotak perlengkapan mandi
dijual kosong; kotak serat vulkanisir; kotak tempat alat cukur dalam bentuk tas tempat alat cukur dijual kosong; kotak terbuat
dari kulit; kotak topi dari kulit; kotak topi dari kulit atau kulit imitasi; kotak topi dari kulit imitasi; kotak topi untuk perjalanan;
kotak-kotak papan tulis; kubus kompresi disesuaikan untuk bagasi; kulit; kulit [bagian belakang]; kulit binatang; kulit binatang
berulu; kulit bulu; kulit chamois, selain untuk keperluan pembersihan; kulit dan bulu binatang, yang belum diolah atau setengah
olah; kulit dan imitasi kulit; kulit dan kulit binatang; kulit dan kulit imitasi, dan barang-barang terbuat dari kulit dan kulit imitasi,
yaitu kantong, dompet, sarung, tas, amplop, kotak, tempat kartu kredit, dompet, tali, dompet [purses], tas punggung, tali bahu,
koper besar, tas untuk bepergian dan penutup perabot dari kulit, papan dari kulit, moleskin [kulit imitasi]; kulit dan tas kulit
imitasi; kulit dijual dalam jumlah besar; kulit disamak; kulit halus; kulit halus dan kulit binatang; kulit hewan, kulit hewan yang
berbulu; kulit imitasi; kulit imitasi dijual dalam jumlah besar; kulit kambing muda; kulit kecokelatan; kulit membran bagian luar;
kulit mentah; kulit mentah atau setengah dikerjakan; kulit mentahuntuk anjing mengunyah; kulit poliuretan; kulit sanggurdi; kulit
sapi; kulit setengah jadi; kulit untuk furnitur; kulit untuk sepatu; kulit untuk sol sepatu; kulit untuk tali kekang; kulit, tidak
dikerjakan atau setengah dikerjakan; kulit-kulit; kulit-kulit halus binatang; kursi tongkat; label bagasi; label bagasi atau bagasi;
label bagasi dari karet; label bagasi dari karton; label bagasi dari kulit; label bagasi dari logam; label bagasi dari plastik; label
bagasi kertas; label bagasi untuk bagasi travel; label kulit; label perekat dari kulit; lapisan pelana kuda; legging untuk hewan;
lembar terbang untuk kuda; lembaran dari kulit imitasi untuk digunakan dalam manufaktur; lembaran dari kulit untuk digunakan
dalam manufaktur; lilitan kulit; mantel untuk anjing; mantel untuk hewan; mantel untuk kucing; memanfaatkan untuk kucing;
moleskin [kulit imitasi]; neckerchiefs for dogs [pakaian untuk hewan]; neckerchiefs for pets [pakaian untuk hewan]; omamori-ire
[tas pesona]; operator garmen untuk jas, kemeja dan gaun; pakaian anjing; pakaian dari kulit; pakaian hewan peliharaan;
pakaian kuda; pakaian untuk bagal; pakaian untuk hewan; pakaian untuk hewan peliharaan; pakaian untuk keledai; pakaian
untuk kuda; pakaian untuk kuda poni; pakaian untuk llama; pakaian untuk monyet; pakaian untuk rusa; papan tulis; parka
anjing; payung; payung dan payung matahari; payung golf; payung hujan; payung matahari; payung matahari dan tongkat;
payung pantai; payung pintar dengan sensor prakiraan cuaca bawaan; payung pintar yang dilengkapi dengan perangkat
komunikasi data nirkabel; payung pintar yang dilengkapi dengan teknologi komunikasi data nirkabel; payung tahan hujan;
payung teleskopik; payung teras; payung untuk anak-anak; payung, payung matahari, dan tongkat jalan; pecut kuda;
pegangan koper; pegangan payung; pegangan tongkat; pegangan untuk memegang tas belanja; pegangan untuk tongkat;
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pegangan untuk tongkat dan tongkat jalan; pelana; pelana dari kulit; pelana kuda; pelindung rambut kuda; pembawa anak;
pembawa garmen; pembawa garmen untuk kemeja; pembawa hewan peliharaan; pembawa jas pelindung; pembawa pakaian
untuk gaun; pembawa pakaian untuk jas; pembungkus anjing [pakaian untuk hewan]; pembungkus ekor kuda; pembungkus
kaki kuda; pembungkus pengangan koper; pemegang koin dalam bentuk dompet; pemegang label bagasi [leatherware];
pemegang tiket kereta api dan bus dari kulit; penahan kuku kuda; pengantin; pengikat untuk pelana; pengunci kaki; penutup
furnitur dari kulit; penutup kain untuk tas travel; penutup mata [pakaian kuda]; penutup mata unggas untuk mencegah
perkelahian; penutup mata untuk kuda; penutup mulut; penutup mulut untuk hewan; penutup payung; penutup tahan air
berbentuk khusus disesuaikan untuk melindungi ransel; penutup tas; penutup untuk hewan; penutup untuk sadel kuda;
perangkat untuk bepergian [barang dari kulit]; perlengkapan pakaian kuda; perlengkapan untuk bepergian; pohon pelana;
portmanteaux; portofolio tipe tas kerja; rangka payung atau payung matahari; rangka tas tangan; ransel; ransel [tas sekolah
Jepang]; ransel dengan roda berputar; ransel di kastor; ransel hiking; ransel kanvas; ransel kecil; ransel kecil (daypack); ransel
pendaki gunung; ransel sekolah; ransel troli; ransel untuk membawa bayi; ransel untuk pendaki gunung; ransel yang
menggunakan tali dengan sistem serut; rantai dompet; sabuk bahu (tali pengikat) dari kulit atau dari kulit imitasi; sabuk bahu
dari kulit; sabuk kulit; sabuk pelana; salib kulit, selain perhiasan; sanggurdi; sanggurdi logam; sarung bepergian dari kulit;
sarung khusus yang disesuaikan untuk membawa tongkat lipat; sarung koper; sarung mebel dari kulit atau dari kulit imitasi;
sarung untuk papan selancar angin; selimut kuda; selimut pelana; sepatu anjing; sepatu bot anjing; sepatu bot kuda; sepatu
kuda; sepatu kuda dari logam; sepatu kuda plastik; sepatu kuda, bukan dari logam; shingen-bukuro [Kantong utilitas Jepang];
snoods for dogs [pakaian untuk hewan]; snoods for pets [pakaian untuk hewan]; sporran; spring casing dari kulit; stud dari
kulit; tag (label) hewan peliharaan secara khusus disesuaikan untuk dipasang pada pengikat atau kalung hewan peliharaan;
tag bagasi [leatherware]; tag tas golf dari kulit; tali bahu; tali bahu dari kulit; tali dagu, dari kulit; tali jalu; tali kekang; tali kekang
dari kulit imitasi; tali kekang kulit; tali kendali kuda; tali kulit; tali kulit [sadel]; tali kulit serbaguna; tali leher kuda; tali pengekang
untuk anjing; tali pengekang untuk ternak; tali pengikat; tali pengikat dari kulit; tali pengikat koper; tali pengikat untuk kucing;
tali pengikat untuk kuda; tali pengikat untuk unta; tali penyandang dari kulit; tali untuk bagasi; tali untuk dompet [tas]; tali untuk
dompet koin; tali untuk hewan; tali untuk melatih anjing; tali untuk melatih hewan; tali untuk melatih kuda; tali untuk peralatan
tentara; tali untuk sepatu roda; tali yang bisa dikunci untuk bagasi; tali yang terbuat dari kulit imitasi; tas; tas (trunk) bepergian;
tas *; tas Gladstone (koper); tas [amplop, kantong] dari kulit, untuk kemasan; tas [amplop, kantong] dari kulit, untuk kemasan
barang dagangan; tas [amplop, kantong] dari kulit, untuk pengemasan; tas [bukan dari logam mulia]; tas akhir pekan; tas alat
dijual kosong; tas alat kulit, kosong; tas alat, kosong; tas alat, kosong, untuk sepeda motor; tas anti air untuk olahraga air; tas
bahu anak-anak; tas bahu untuk digunakan oleh anak-anak; tas barang-barang perlengkapan untuk bepergian (travel) dijual
kosong; tas barel; tas belanja; tas belanja beroda; tas belanja dengan roda terpasang; tas belanja dua roda; tas belanja
kanvas; tas belanja kulit; tas belanja pakai ulang; tas belanja tekstil; tas belanja terbuat dari kulit; tas bepergian; tas bepergian
[leatherware]; tas bepergian dari kulit imitasi; tas berburu olahragawan; tas beroda; tas berpergian; tas bersabuk; tas besar
yang digunakan untuk membawa sejumlah barang; tas bucket; tas buku; tas buku sekolah; tas bulu tiruan; tas bumbags; tas
crossbody; tas cukur dijual kosong; tas dan dompet kulit; tas dan tas untuk pakaian olahraga; tas dari logam mulia; tas dengan
teknologi pemblokiran RFID; tas diplomatik; tas fleksibel untuk pakaian; tas garmen untuk perjalanan; tas garmen untuk
perjalanan yang terbuat dari kulit; tas genggam; tas gimnastik; tas handuk; tas haversack; tas hidung [tas pakan]; tas hiking;
tas holdalls untuk pakaian olahraga; tas jala rantai; tas jala untuk belanja; tas jinjing; tas jinjing belanjaan; tas jinjing dan
ransel; tas jinjing serba guna; tas jinjing serbaguna; tas jinjing untuk botol minuman anggur; tas jinjing untuk membawa
pakaian; tas jinjing untuk membawa pakaian untuk perjalanan; tas jinjing untuk membawa pakaian yang dilengkapi dengan
troli; tas jinjing yang dipasang di pergelangan tangan; tas kantor; tas kantor [barang kulit]; tas kantor terbuat dari kulit; tas
kartu; tas kecil (tas) anti air; tas kecil dari kulit; tas kecil dengan ritsleting untuk membawa berbagai sediaan; tas kecil
penyimpan surat dan dokumen; tas kecil untuk pria; tas kerja; tas konser; tas kosmetik atau perlengkapan mandi dijual
kosong; tas kosmetik dijual kosong; tas kosmetik portabel (yang dijual kosong); tas kotak rias; tas kulit; tas kulit imitasi; tas kulit
sekolah bersabuk; tas kulit, koper, dan dompet; tas kunci; tas kurir; tas lipat; tas make-up; tas make-up dijual kosong; tas
malam; tas mandi untuk membawa perlengkapan toilet; tas mandi untuk wadah rias, tidak dipasang; tas mandi, tidak
dipasang; tas multiguna, tas kantor, kantong untuk membawa-bawa, dompet saku, dompet [purses], dompet kunci, dompet
kartu, tag untuk koper, tas tangan; tas musik; tas olahraga; tas olahraga serba guna; tas organizer utk keperluan kosmetik
kosong; tas pakaian untuk bepergian; tas pakaian untuk berpergian; tas pakan untuk hewan; tas pantai; tas pendakian gunung
dan tongkat pendakian gunung; tas penyusun barang-barang perawatan pribadi untuk bepergian; tas peralatan; tas perhiasan
dari bahan tekstil [kosong]; tas perjalanan; tas perlengkapan mandi (yang dijual kosong); tas perlengkapan mandi dijual
kosong; tas permainan [aksesoris berburu]; tas pinggang; tas pinggul; tas plastik; tas popok; tas pullman; tas pundak; tas
punggung anak; tas punggung yang didesain untuk melindungi tulang belakang; tas rajut; tas rajutan; tas rajutan, bukan dari
logam mulia; tas sabuk dan tas pinggul; tas santai; tas sekolah; tas sekolah bersabuk dari kulit; tas sekolah dan tas sekolah
bersabuk dari kulit; tas selempang; tas selempang untuk menggendong bayi; tas seluncur es; tas sepatu untuk perjalanan; tas
serba guna untuk membawa barang; tas serut; tas spons; tas surat; tas suvenir; tas tahan air yang khusus dibentuk untuk
melindungi tas punggung; tas tangan; tas tangan [slouch handbags]; tas tangan fashion; tas tangan kecil (evening bags) yang
terbuat dari kulit dan kain; tas tangan kecil (tas tangan); tas tangan kecil [dompet]; tas tangan pria; tas tangan untuk pesta; tas
tangan untuk wanita; tas tangan wanita; tas tangan yang terbuat dari kulit imitasi; tas tangan, dompet dan dompet; tas travel;
tas travel dengan pesawat terbang; tas travel terbuat dari bahan plastik; tas troli; tas troli olahraga bersifat umum; tas uang; tas
untuk bepergian; tas untuk bepergian dari kanvas; tas untuk berkemah; tas untuk bermalam; tas untuk kemasan terbuat dari
kulit; tas untuk membawa barang; tas untuk membawa dokumen; tas untuk membawa hewan; tas untuk membawa hewan
peliharaan; tas untuk membawa mainan; tas untuk membawa sepatu; tas untuk olahraga; tas untuk pakaian olahraga; tas
untuk payung; tas untuk pendaki; tas untuk penerbangan; tas wanita; tas wol; tas wol untuk perjalanan; tas yang dilengkapi
roda; tas yang terbuat dari kulit imitasi; tas, dari kulit, untuk kemasan; tas-tas kantor; tas-tas kecantikan yang dijual kosong;
tefillin [satu set kotak kulit hitam kecil berisi gulungan perkamen bertuliskan ayat-ayat dari kitab suci]; tempat (pelindung) kartu
kredit; tempat alat musik; tempat cek [leatherware]; tempat cek berbentuk (bersifat) dompet; tempat dasi untuk berpergian;
tempat dokumen bisnis; tempat folio; tempat kartu (barang kulit); tempat kartu bisnis (dompet); tempat kartu dalam bentuk
dompet; tempat kartu kredit [dompet] menggabungkan teknologi pemblokiran RFID; tempat kartu kredit berupa dompet;
tempat kartu kredit dari kulit; tempat kartu kredit dari kulit imitasi; tempat kartu kredit menggabungkan teknologi RFID blocking;
tempat kartu nama; tempat kartu panggilan; tempat kartu telpon (dompet); tempat kartu, yaitu, tempat kartu bisnis, tempat
kartu kredit dan tempat kartu panggilan.; tempat koin; tempat kosmetik dijual kosong; tempat kunci dari kulit atau kulit imitasi;
tempat kunci dari kulit dan kulit; tempat label bagasi; tempat lipstick dari kulit; tempat surat izin mengemudi; tempat tiket dari
kulit; tempat untuk kunci; tempat untuk portofolio [koper]; tips yang khusus disesuaikan untuk tongkat jalan dan tongkat hiking;
tongkat; tongkat berkuda; tongkat berujung besi untuk pendakian gunung; tongkat gunung; tongkat hiking; tongkat jalan;

Halaman 90 dari 2049

tongkat jalan di daerah berair; tongkat joki; tongkat lipat; tongkat payung; tongkat rotan; topeng terbang untuk binatang; topeng
terbang untuk kuda; train case (tas); ujung tongkat yang diadaptasi untuk tongkat jalan; ujung tongkat yang diadaptasi untuk
tongkat jalan ditempat berair; ujung tongkat yang diadaptasi untuk tongkat mendaki gunung; wadah kain roll-up untuk alat-alat
tangan; wadah kosmetik kotak untuk lipstik dan krim dijual kosong; wadah pengemasan dari kulit; wadah pengemasan industri
dari kulit; wadah untuk bepergian; wine bottle tote bags===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021012422
: 23/02/2021 12:29:05
:
: SUJASNO

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. B. KATAMSO No. 363 MEDAN KEC. MEDAN MAIMUN, KEL. SEI MATI MEDAN,
INDONESIA, Kota Medan, Sumatera Utara
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: VALTEC
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru
: 6
: ===Katup atau klak katup yang dioperasikan dengan tangan, selain bagian dari mesin; Katup logam (untuk air, minyak dan
gas), selain dari bagian-bagian mesin, tidak digunakan dalam hubungannya dengan mobil; Katup pipa air dari logam; katrol
logam, mata air dan katup [tidak termasuk elemen mesin]; katup dari logam (selain bagian dari mesin); katup dari logam,
selain bagian dari mesin, termasuk yang terbuat dari paduan baja dan titanium; katup logam untuk mengendalikan aliran gas
di pipa; katup logam untuk mengontrol cairan; katup logam, selain dari bagian mesin; manual dioperasikan katup logam, selain
bagian dari mesin===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021012423
: 23/02/2021 12:31:51
:
: PT. SOFIYA MANDIRI NUSANTARA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Komplek Toho Blok C No.6, Jl. Raya Pantai Indah Kapuk, Kota Administrasi Jakarta
Utara, DKI Jakarta
: Dra. Devi Yulian, S.H.
: Jalan Pangeran Jayakarta No. 117 Blok. C-4, Jakarta Pusat

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

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

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah, putih
: 21
: ===Alat memasak yang menggunakan uap (bukan listrik); Alat untuk pengolahan makanan dan Minuman untuk keperluan
rumah tangga (tidak memakai listrik); Barang pecah belah; Barang-barang sikat; Botol aluminium; Botol termos untuk air
dingin; Gilingan untuk keperluan rumah tangga dioperasikan secara manual; Mangkok; Panci anti lengket (Teflon); Panci
bertekanan (otoklaf); Panci keramik bertangkai; Panci presto; Peralatan makan dari keramik; Peralatan makan, peralatan
masak dan wadah untuk keperluan dapur atau rumah tangga; Perlengkapan memasak yang dapat dibawa-bawa untuk
penggunaan di luar rumah; Piring makan; Serok penggorengan; Tas penyimpanan makanan dan minuman; Wadah untuk
keperluan rumah tangga, dapur dan memasak; Wajan anti lengket; alat alat kebersihan rumah tangga; alat masak bukan
listrik; alat memasak dengan tekanan uap, bukan listrik, untuk memasak; alat pengepel; alat-alat untuk menyajikan makanan;
baskom [mangkuk]; baskom [wadah]; blender, non-listrik, untuk keperluan rumah tangga; botol air untuk sepeda; botol minum
untuk olahraga; botol vakum; cangkir kopi; cangkir minum; ceret, non-listrik; dispenser sabun otomatis; dispenser untuk sabun
cair; ekstraktor jus buah, non-listrik; ember yang dilengkapi alat pemeras pel; gelas [wadah minuman]; gelas minum; kotak
makan siang terisolasi termal; kotak makan siang yang terbuat dari plastik; loyang untuk memanggang; mangkuk sup; mixer
makanan, non-listrik, untuk keperluan rumah tangga; panci bergagang; panci bertekanan uap; panci dan wajan untuk masak;
panci pancake; panci panggang; panci penggorengan; panci rebus; panggangan [peralatan memasak]; pembuat teh; pemeras
buah, non-listrik; penggiling daging, dioperasikan dengan tangan; penggiling kopi, dioperasikan dengan tangan; penggiling
lada, dioperasikan dengan tangan; penggiling makanan, dioperasikan dengan tangan; penggorengan dalam, non-listrik;
penyanggah handuk pada kamar mandi; peralatan dan wadah rumah tangga atau dapur; peralatan dapur; peralatan kue;
peralatan makan; peralatan memasak, non-listrik; peralatan oven; peralatan rumah tangga; peralatan rumah tangga dan
dapur; peralatan toilet; peralatan untuk barbekyu, yaitu, garpu, penjepit, pemutar; peralatan untuk keperluan rumah tangga;
perkakas-perkakas dan alat--alat untuk membersihkan; perkolator kopi, non-listrik; piring hidangan untuk penyajian; piring
keramik untuk memanggang; piring saji; pressure cooker, non-listrik; raket nyamuk; sapu; sendok saji; set panci masak; sikat
untuk membersihkan untuk keperluan rumah tangga; tas isotermik; teko non-listrik; termos *; termos terisolasi termal untuk
keperluan rumah tangga; tutup penggorengan; wadah dapur; wadah minuman; wadah peralatan dapur; wadah plastik untuk
keperluan rumah tangga; wadah rumah tangga portabel serba guna; wadah rumah tangga untuk makanan; wajan ceper
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[peralatan memasak non-listrik]; wajan non-listrik===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021012424
: 23/02/2021 12:34:31
:
: YEUNG KIT YIM WILLIAM

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Rm 1110, Tower A, Hung Hom Comm Center, 37-39 Matauwai Rd, Hong Kong
: Sugianto
: Jl. Kebun Dua Ratus No. 6B RT. 009 RW. 002 Kamal, Kalideres, Jakarta Barat

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: KING WILLIAM
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Putih.
: 34
: ===Alat genggam untuk memasukkan tembakau kedalam tabung kertas; Alat genggam untuk mengisi kerucut yang dilinting;
Alat pengisi kerucut rokok; Alat pengisi tabung rokok; Alat untuk memadamkan rokok dan cerutu yang dipanaskan serta
batang-batang tembakau yang dipanaskan; Alat untuk memanaskan tembakau untuk tujuan penghirupan; Asbak, kantong,
tempat atau kotak untuk batang tembakau; Bagian-bagian hookah yaitu kertas timah hookah, selang, mangkuk, batang
hookah, ujung selang hookah dan penjepit hookah; Barang-barang keperluan perokok; Barang-barang keperluan perokok
untuk produk-produk tembakau yang dipanaskan; Barang-barang perokok untuk rokok elektronik; Barang-barang perokok,
bukan dari logam mulia; Barang-barang untuk digunakan dengan tembakau; Batang tembakau; Batu api untuk hookah; Batu
uap untuk hookah; Bubuk tembakau; Bubuk yang mengandung nikotin untuk digunakan dalam perangkat untuk melepaskan
nikotin dengan dihirup sebagai pengganti tembakau; Cairan rokok elektronik (e-liquid) terdiri dari perasa dalam bentuk cair,
selain minyak esensial, yang digunakan untuk mengisi ulang kartrid rokok elektronik; Corong untuk hookah; Filter untuk korek
api; Geretan; Hookah (shisha); Hookah dengan tembakau perasa; Jasa penjualan kain; Kaleng tembakau; Kartrid untuk rokok
elektronik; Kerucut untuk merokok sebelum dilinting; Korek api listrik dan bukan listrik; Kotak korek api dan wadah korek api
dan pemegang korek api bukan dari logam mulia; Kotak rokok bukan dari logam; Kotak rokok elektrik; Kotak tembakau; Kotak
tembakau hirup; Kotak untuk aksesoris rokok elektronik; Kotak untuk rokok; Kotak untuk rokok elektronik; Larutan Cair untuk
digunakan dalam Rokok Elektronik; Larutan cair untuk digunakan dalam rokok elektronik; Larutan cairan untuk rokok
elektronik; Larutan nikotin cair untuk digunakan dalam rokok elektronik; Larutan perasa nikotin cair tanpa tembakau untuk
digunakan dalam penguap oral dan larutan isi ulang cair untuk katrid penguap oral; Larutan perasa untuk digunakan dalam
penguap oral dan larutan isi ulang cair untuk katrid penguap oral; MOD vape; POD vape; Penguap berkabel untuk rokok-rokok
elektronik dan alat-alat rokok elektronik; Penguap untuk keperluan merokok; Penusuk tembakau; Penyangga rokok; Peralatan
pembersih dan sikat pembersih untuk rokok elektronik; Perangkat elektronik dan bagian-bagiannya untuk memanaskan rokok
atau tembakau untuk melepaskan aerosol yang mengandung nikotin untuk inhalasi; Perangkat untuk melepaskan nikotin
dengan inhalasi bubuk yang megandung nikotin sebagai pengganti tembakau; Perangkat untuk memadamkan rokok yang
dipanaskan atau batang tembakau yang dipanaskan; Perangkat untuk menghirup pengganti tembakau; Perasa untuk
tembakau dan hookah; Perasa, selain minyak atsiri, untuk tembakau; Perasa, selain minyak esensial, untuk digunakan dalam
rokok elektronik dan dalam perangkat untuk inhalasi pengganti tembakau yang tidak mengandung nikotin; Perasa, selain
minyak esensial, untuk rokok elektronik; Perasa, selain minyak esensial, untuk rokok elektronik.; Perasa, selain minyak
esensial, untuk tembakau; Perokok menggunakan nebuliser oral; Pipa hookah (shisha); Pipa rokok; Pipa rokok bukan dari
logam mulia; Rokok dengan aroma kopi; Rokok dengan atau tanpa filter, terbuat dari campuran tembakau dan cengkeh
(bukan untuk keperluan medis); Rokok elektronik dengan tembakau perasa; Rokok non-medis yang menggandung pengganti
tembakau; Rokok yang mengandung bahan pengganti tembakau; Selubung pipa panjang tembakau; Sirih Tampin; Sisik
(Tembakau); Sumbu korek api; Tangki bahan bakar korek api; Tangki korek api; Tembakau hookah (shisha); Tembakau
linting; Tembakau mentah atau yang sudah diolah; Tembakau molase; Tembakau parut; Tembakau perasa; Tembakau, baik
yang diproduksi atau tidak diproduksi; Tempat untuk aksesoris rokok elektronik; Tempat untuk barang-barang keperluan
perokok; Tempat untuk perangkat elektronik yang digunakan untuk memanaskan tembakau; Tempat untuk rokok; Tempat
untuk rokok elektronik; Tempat, sarung atau kantong elektronik untuk rokok yang dapat diisi ulang daya; Tempat, sarung atau
kantong pelindung dan tempat, sarung atau kantong untuk membawa-bawa untuk rokok elektronik, perangkat rokok elektronik
atau produk untuk memanaskan tembakau; Tempat, sarung atau kantong rokok; Tempat, sarung atau kantong untuk barangbarang keperluan perokok; Tempat, sarung atau kantong untuk perangkat elektronik yang digunakan memanaskan tembakau;
Tempat, sarung atau kantong untuk rokok; Tempat, sarung atau kantong untuk rokok elektronik; Tempat, sarung atau kantong
untuk rokok elektronik yang terbuat dari kulit atau kulit imitas; Tempat, sarung, kantong, tempat atau kotak untuk produkproduk tembakau untuk keperluan dipanaskan; Tempered glass untuk rokok elektronik; Wadah dan tempat penyimpan
tembakau bukan dari logam mulia; Wadah tembakau bukan dari logam mulia; Wadah untuk mengeluarkan rokok dan cerutu
yang ditempatkan di meja; aksesoris untuk perangkat untuk memanaskan tembakau; aksesoris untuk rokok eletronik; alat
pembersih rokok elektronik; alat penguap oral untuk keperluan merokok; alat penguap oral untuk perokok; alat penguap
tembakau; asbak untuk perokok; asbak, bukan dari logam mulia, untuk perokok; asbak, dari logam mulia, untuk perokok;
barang-barang perokok dari logam mulia; barang-barang untuk perokok yang terbuat dari kulit atau kulit imitasi; batu api; batu
api untuk korek api; benda perokok sekali pakai; buku kertas rokok; cairan rokok elektronik [e-liquid]; cairan rokok elektronik
[e-liquid] terdiri dari perasa dalam bentuk cair yang digunakan untuk mengisi ulang kartrid rokok elektronik; cairan rokok
elektronik [e-liquid] terdiri dari propilen glikol; cairan rokok elektronik [e-liquid] terdiri dari sayuran gliserin; cartomizer untuk
rokok elektronik; cerutu; cerutu dan kotak rokok, bukan dari logam mulia; cerutu dengan ujung yang dipotong; cerutu
elektronik; cerutu-cerutu kecil; corong rokok; corong rokok elektronik; corong untuk pemegang rokok; cotton bud khusus
diadaptasi untuk perangkat elektronik yang digunakan untuk memanaskan tembakau; cotton bud khusus diadaptasi untuk
rokok elektronik; dudukan dalam mobil untuk perangkat elektronik yang digunakan untuk memanaskan tembakau; e-liquid
[cairan rokok elektronik]; evaporator tembakau; evaporator untuk tembakau; filter rokok; filter tembakau; filter untuk rokok;
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gutka [mengunyah tembakau]; hardcase untuk rokok elektronik; herbal untuk merokok; hookah; hookah elektronik; humidors;
kabel pengganti untuk rokok elektronik; kain pembersih khusus diadaptasi untuk rokok elektronik; kantong cerutu; kantong
nikotin oral bebas tembakau (bukan untuk penggunaan medis); kantong pipa; kantong tembakau; kartrid yang dijual diisi
dengan gliserin sayuran untuk rokok elektronik; kartrid yang dijual penuh dengan perasa kimia dalam bentuk cair untuk rokok
elektronik; kartrid yang dijual penuh dengan propilen glikol untuk rokok elektronik; kasing /selubung untuk perangkat merokok
elektronik; kasing untuk rokok elektronik; kasus pelindung untuk perangkat elektronik yang digunakan untuk memanaskan
tembakau; katrid yang dijual terisi utnuk rokok eletronik; katun vape; kertas linting rokok; kertas penyerap untuk pipa
tembakau; kertas rokok; kiseru [pipa tembakau panjang Jepang]; kizami [tembakau parut Jepang]; korek api; korek api
bertenaga baterai untuk perokok; korek api cerutu; korek api cerutu listrik; korek api dari logam mulia; korek api gas untuk
perokok; korek api piroforik untuk perokok; korek api untuk perokok [korek api rokok], selain untuk mobil; korek api, bukan dari
logam mulia; korek api, bukan dari logam mulia, selain untuk mobil; kotak cerutu; kotak cerutu dari logam mulia; kotak cerutu,
bukan dari logam mulia; kotak korek api dari logam mulia; kotak korek api, bukan dari logam mulia; kotak rokok; kotak rokok
dari logam mulia; kotak rokok, bukan dari logam mulia; kotak tembakau; kotak tembakau dari logam mulia; kotak tembakau
hirup; kotak tembakau, bukan dari logam mulia; kotak tempat korek api; kotak untuk perangkat elektronik yang digunakan
memanaskan tembakau; kotak-kotak rokok elektronik yang dapat di isi ulang; kreteks; kumparan pengganti untuk rokok
elektronik; larutan nikotin cair dan gel untuk digunakan dalam rokok elektronik; larutan nikotin cair untuk digunakan dalam
rokok elektronik; lem cerutu; merokok tembakau; mesin saku untuk menggulung rokok; molase herbal [pengganti tembakau];
nikotin untuk produk-produk tembakau yang dipanaskan-tidak dibakar atau produk-produk tembakau yang dipanaskan; nikotin
untuk rokok elektronik; pan masala [sebagai pengganti tembakau kunyah]; pelindung layar untuk rokok elektronik; pemantik
meja; pemantik rokok; pemantik rokok elektronik; pemantik untuk perokok; pemantik untuk rokok; pembersih pipa untuk pipa
tembakau; pemegang cerutu; pemegang cerutu dari logam mulia; pemegang cerutu, bukan dari logam mulia; pemegang korek
api; pemegang korek api logam mulia; pemegang korek api, bukan dari logam mulia; pemegang perangkat merokok elektronik
dalam mobil; pemegang rokok dari logam mulia; pemegang rokok elektronik dalam mobil; pemegang rokok, bukan dari logam
mulia; pemegang untuk pemantik rokok; pemegang, bukan dari logam mulia, untuk pemantik rokok; pemegang, dari logam
mulia, untuk korek api; pemotong cerutu; pengabut untuk rokok elektronik; pengganti tembakau; pengganti tembakau untuk
keperluan inhalasi; pengganti tembakau, bukan untuk keperluan medis; penggiling ganja; penggiling tembakau; penutup
dekoratif untuk perangkat elektronik yang digunakan untuk memanaskan tembakau; penutup dekoratif untuk perangkat
merokok elektronik; penutup dekoratif untuk rokok elektronik; penyeka kapas khusus disesuaikan untuk perangkat merokok
elektronik; peralatan kantong untuk menggulung rokok; perangkat dan bagian dari perangkat untuk memanaskan tembakau;
perangkat elektronik dan bagian-bagiannya untuk inhalasi aerosol yang mengandung nikotin (barang-barang keperluan
merokok); perangkat elektronik dan bagian-bagiannya untuk memanaskan rokok atau tembakau untuk melepaskan aerosol
yang mengandung nikotin inhalasi; perangkat elektronik untuk inhalasi aerosol yang mengandung nikotin; perangkat merokok
elektronik; perangkat pemanas tembakau; perangkat penguap oral untuk perokok, produk-produk tembakau dan pengganti
tembakau; perangkat vaping elektronik; perangkat vaping menjadi rokok elektronik; perasa kimia dalam bentuk cair yang
digunakan untuk mengisi ulang kartrid rokok elektronik; perasa selain minyak esensial untuk penggunaan dalam rokok
elektronik; perasa, selain minyak atsiri, untuk digunakan dalam rokok elektronik; perasa, selain minyak atsiri, untuk pengganti
tembakau; perasa, selain minyak atsiri, untuk tembakau; perasa, selain minyak esensial, untuk digunakan dalam penguap oral
untuk perokok; perencah, selain dari minyak esensial, untuk digunakan dalam rokok elektrik; perlataan kantong untuk
menggulung rokok; pertandingan belerang; pertandingan fosfor putih; pertandingan keamanan; pertandingan parafin; perusak
untuk pipa tembakau; pipa merokok elektronik; pipa shisha elektronik; pipa tembakau; pipa tembakau dari logam mulia; pipa
tembakau mentol; pipa tembakau, bukan dari logam mulia; pipa untuk merokok pengganti tembakau mentolated; pipa
vaporizer cerutu tanpa asap; pipa vaporizer rokok tanpa asap; produk tembakau untuk tujuan dipanaskan; produk tembakau
untuk tujuan dipanaskan agar melepaskan aerosol yang mengandung nikotin untuk inhalasi; produk-produk tembakau; produkproduk tembakau yang dipanaskan; produk-produk tembakau yang dipanaskan-tidak dibakar; rak pipa untuk pipa tembakau;
rokok; rokok bebas tembakau, selain untuk keperluan medis; rokok elektronik; rokok elektronik untuk digunakan sebagai
alternatif rokok tradisional; rokok filter; rokok kretek; rokok mentol; rokok putih; rokok yang mengandung pengganti tembakau,
bukan untuk keperluan medis; rokok-rokok elektronik sebagai pengganti rokok-rokok tradisional; saring kiat; saring rokok
berujung; sarung untuk pipa tembakau Asia yang panjang; sarung untuk rokok elektronik; selubung/wadah pelindung untuk
perangkat merokok elektronik; selubung/wadah pelindung untuk rokok elektronik; sleeve case untuk rokok elektronik; snus;
stiker aksesoris untuk rokok elektronik; sumbu disesuaikan untuk pemantik api cerutu; sumbu disesuaikan untuk pemantik
rokok; sumbu kapas khusus untuk digunakan dalam rokok elektronik; swab pembersih khusus diadaptasi untuk perangkat
elektronik yang digunakan untuk memanaskan tembakau; swab pembersih khusus diadaptasi untuk perangkat merokok
elektronik; tabung cerutu; tabung rokok; tangki pengganti untuk rokok elektronik; tas untuk membawa perangkat elektronik
yang digunakan untuk memanaskan tembakau; tas untuk membawa rokok elektronik; tas untuk rokok elektronik; tembakau;
tembakau daun; tembakau kunyah; tembakau linting tangan; tembakau mentah; tembakau mentolasi; tembakau pipa;
tembakau rokok; tembakau sirih dengan tembakau; tembakau sirih tanpa tembakau; tembakau tanpa asap; tembakau untuk
digulung sendiri; tembakau untuk dihirup; tembakau untuk dihirup dengan tembakau; tembakau untuk dihirup tanpa tembakau;
tembakau untuk rokok-rokok yang dilinting sendiri; tembakau yang dipanaskan; tempat rokok elektronik; tempat, sarung atau
kantong yang terbuat dari kulit atau kulit imitasi untuk aksesoris rokok elektronik; tempat, sarung atau kantong yang terbuat
dari kulit atau kulit imitasi untuk perangkat elektronik yang digunakan untuk memanaskan tembakau; tempolong untuk
pengguna tembakau; tongkat pembersih khusus diadaptasi untuk perangkat elektronik yang digunakan untuk memanaskan
tembakau; tongkat pembersih khusus diadaptasi untuk perangkat merokok elektronik; tongkat pembersih khusus diadaptasi
untuk rokok elektronik; ujung kuning amber untuk pemegang cerutu dan rokok; vaporiser oral untuk perokok; wadah abu
tembakau; wadah bukan dari logam mulia untuk puntung rokok; wadah dari logam mulia untuk puntung rokok; wadah gas
untuk korek api; wadah tembakau; wadah tembakau bukan dari logam mulia; wadah tembakau dari logam mulia; wadah untuk
puntung rokok===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021012425
: 23/02/2021 12:38:23
:
: KWIK YOYOK ADRIANTO

540 Etiket

: Jl. Menteri Supeno 36 RT.009 RW.005, Mugasari, Semarang Selatan, Kota
Semarang - Jawa Tengah , Kota Semarang, Jawa Tengah, 50249

Halaman 93 dari 2049

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Hendra Prasetya M.Si
: Gajahmada Plaza Lantai 2 D-17-18 Simpang Lima, Semarang

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: AU 17K
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam
: 14
: ===Barang-barang terbuat dari logam mulia atau dilapisi logam mulia, yaitu gelang, kalung, cincin, anting, liontin, bandul, bros,
manset, pin dasi, fob kunci, fob kunci dengan gantungan kunci, tali jam tangan, kotak dekoratif; Kancing hias yang menjadi
perhiasan; Logam mulia dan campuran logam mulia; Perhiasan dan batu mulia; anting-anting emas; barang-barang ornamen
dari logam mulia; batu berharga dan semi mulia; benang dari logam mulia [perhiasan]; berlian; cincin emas; emas; emas
batangan; emas, mentah atau setengah dikerjakan; gantungan kunci (perhiasan kecil atau hiasan yang dipasang pada ujung
rantai) dari logam mulia; gelang emas; hiasan topi (dari logam mulia); jam tangan emas; jam tangan perhiasan; kalung emas;
karya seni dari logam mulia; koin emas; kotak arloji dari logam mulia; kotak perhiasan; lencana kerah (perhiasan); liontin
[perhiasan]; logam mulia; logam mulia batangan; manset yang terbuat dari logam mulia; mutiara [perhiasan]; ornamen baju
dalam bentuk perhiasan; ornamen rambut dari logam mulia (perhiasan); patung-patung yang terbuat dari emas; peniti hias
bros batu berharga (perhiasan); perhiasan; perhiasan (termasuk perhiasan kustomisasi) dari logam mulia dan campurannya
dan disepuh, khususnya cincin, anting, manset, gelang, bros, liontin, jimat, rantai, rantai arloji, kalung, medal, medali;
perhiasan emas; perhiasan giok; perhiasan topi; perhiasan/permata yang terbuat dari cloisonne (cloisonne-jewelry); permata;
permata berharga dan semi mulia; pernak-pernik (perhiasan); piala hadiah dari logam mulia; rantai perhiasan; tarikan laci dari
logam mulia===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021012426
: 23/02/2021 12:39:28
:
: PT Nusa Jaya Perdana

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: KP. Pabuaran Rt. 002/004 Desa Pabuaran Kecamatan Gunung Sindur Kabupaten
Bogor, Kabupaten Bogor, Jawa Barat
: A A Dani Saliswijaya S.H., M.H.
: Menara Kuningan Lantai 1E Blok X-7 Kavling 5 Jakarta Selatan

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: NJP Frame
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: lukisan berwarna orange ( oranye) berbentuk lonjong, dengan tulisan NJP Frame
: 20
: ===bingkai foto; bingkai foto logam mulia; bingkai foto yang terbuat dari kertas; bingkai foto, bukan dari logam mulia; bingkai
gambar; kurung bingkai foto===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021012427
: 23/02/2021 12:45:07
:
: Emy Maryani

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. 21 No. 95, Rt. 013, Rw. 008, Kel. Pejagalan, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara,
Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta
: Fendrik Adibuana Patria S.H.
: Rukan Elang Laut Blok A No. 16 Pantai Indah Kapuk

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

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

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru tua
: 9
: ===Masker pelindung untuk pengendara; kacamata dan masker untuk perlindungan terhadap debu; masker anti polusi untuk
bersepeda; masker pelindung wajah bukan untuk keperluan medis; masker untuk perlindungan terhadap debu; sisipan untuk
masker pernapasan, selain untuk penggunaan medis===

740
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210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021012428
: 23/02/2021 12:45:16
:
: SUPIONO

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: KOMP. PENUIN CENTRE, RT/RW. 003/011, KEL. BATU SELICIN, KEC. LUBUK
BAJA, Kota Batam, Kepulauan Riau
: Radityo Herlambang S.H.,
: Jl. Cilenggang Raya Ruko No. 3, BSD City, Serpong Kota Tangerang Selatan

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: ALVINO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: hitam; putih
: 28
: ===Alat permainan edukasi; Balon mainan; Bola mainan; Boneka mainan; Catur Cina [permainan]; Karet sintetis untuk trek
balap (mainan); Lilin mainan; Lilin pemodelan mainan; Mainan; Mainan air (selain alat bantu renang); Mainan bola bean bag;
Mainan dari logam; Mainan kerajinan dijual lengkap; Mainan kertas; Mainan ketangkasan; Mainan pembelajaran elektronik;
Mainan tokoh karakter; Mainan yoyo; Mesin permainan arcade; Model (mainan atau alat permainan); Perangkat ember dan
sekop untuk permainan di pantai; Permainan; Permainan-permainan; Set Mainan; Struktur gedung mainan; Tenda mainan;
Tongkat pemukul bola untuk permainan; Topeng mainan dan kostum; adonan mainan; alat mainan; alat permainan elektronik;
balok konstruksi (mainan); balon mainan; bangunan mainan; beanbag menjadi mainan; binatang mainan; blok (mainan); blok
bangunan [mainan]; blok bangunan mainan; blok mainan; bola mainan; bola untuk permainan; boneka mainan; boneka
mainan berkarakter; busur dan panah mainan; drone [mainan]; furnitur mainan; game, mainan dan mainan; garasi mainan pit
stop; gasing (mainan); gelembung sabun [mainan]; hexacopters [mainan]; ikan mainan; joystick untuk permainan video; kapal
mainan; kapal ruang angkasa mainan; kartu permainan; kartu trivia [permainan]; kasing untuk kendaraan mainan; kastil
mainan; kendaraan mainan; kendaraan mainan mengunakan aki (accu); kendaraan mainan yang dikendalikan radio; kereta
luncur [mainan]; kereta luncur dan kereta seret (mainan); kereta luncur salju, anak panah, papan panah (mainan); kereta
mainan; kereta mainan model set; kincir mainan; kontrol jarak jauh untuk mainan; kosmetik mainan imitasi; kotak mainan untuk
berdandan/berpakaian; kotak musik mainan; kotak pasir [mainan]; kotak pasir mainan; kumpulan permainan papan; mainan
action figure; mainan air; mainan aksi elektronik; mainan aksi mekanis; mainan aksi untuk buaian; mainan aksi yang
dioperasikan dengan baterai; mainan alat pemancar air; mainan balok bantal; mainan baru untuk pesta; mainan bayi; mainan
berjalan yang digerakkan oleh dorongan angin; mainan beruang; mainan boneka jari; mainan buaian; mainan dengan fitur
lampu LED; mainan di luar ruangan; mainan fidget spinner; mainan genggam untuk bayi; mainan hewan peliharaan yang
terbuat dari tali; mainan jarum jam; mainan karakter fantasi; mainan karakter karet; mainan karakter plastik; mainan karet;
mainan kayu; mainan kolam tiup; mainan konstruksi; mainan konstruksi modular; mainan kotak pasir; mainan lunak; mainan
mandi tiup; mainan musik; mainan naik-on tiup; mainan pasir; mainan patung lunak; mainan pendidikan; mainan pesawat
tempur; mainan pintar; mainan plastik; mainan pop-up; mainan remas; mainan skuter; mainan susun; mainan susun kayu;
mainan teropong; mainan untuk anak-anak; mainan untuk bayi; mainan untuk mandi; mainan yang dapat
dipompa/digembungkan; mainan yang dikendalikan dari jarak jauh; masker wajah menjadi mainan; membuat sketsa mainan;
mesin game pinball (mainan); mesin permainan komputer; miniatur-miniatur untuk digunakan pada permainan perang;
miniatur-miniatur untuk digunakan pada permainan-permaian; mobil balap mainan; mobil mainan; motor mainan menggunakan
aki (accu); naik mobil mainan; ornament musiman (mainan); otopet mainan; panah mainan; papan-papan permainanpermainan; patung lembut mainan mewah; patung mainan; patung mainan yang dapat dikoleksi; pedang mainan; pembatas
balok (mainan); pengendali untuk mainan; pengendali untuk mobil mainan; pengontrol untuk pesawat mainan; peralatan
makan mainan [peralatan makan]; permainan; permainan beratap menggunakan koin; permainan bingo; permainan catur;
permainan gelang; permainan hoki; permainan kartu; permainan keterampilan aksi; permainan paddle ball; permainan papan;
permainan perang menggunakan model-model tentara; permainan untuk pesta; perosotan (mainan); pesawat mainan;
pesawat terbang mainan; piring terbang (mainan); pistol mainan; pistol mainan udara; pistol tutup mainan; ponsel mainan;
roda kemudi mainan; roda untuk kendaraan mainan; roket mainan; rumah mainan; rumah mainan anak-anak; sarung pistol
mainan; senjata mainan; senjata-senjata (permainan) udara lunak (airsoft) untuk tujuan rekreasi; set alat mainan; set mainan
balap; skuter [mainan]; slide [mainan]; stasiun layanan mainan; tarik mainan; tarik mainan kendaraan; tarik mobil mainan;
telepon mainan; terompet mainan; tokoh mainan; tokoh mainan dibentuk; tokoh mainan diposisikan; tongkat mainan; tongkat
sihir mainan; topeng [mainan]; topeng mainan; topi untuk pistol [mainan]; trek balap [mainan]; trek balap plastik [mainan]; truk
mainan; walkie-talkie mainan [tidak mampu mengirim dan menerima komunikasi]===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JID2021012429
: 23/02/2021 12:49:07
:
: JESSICA

540 Etiket

: Villa Taman Bandara C-10 No. 17, RT.005 RW.010, Kel. Dadap, Kec. Kosambi,
Kabupaten Tangerang, Banten
: Indrie Vietiamawan S.H
: WISNU AGUNG KENCANA Ruko Premier Park 2 Blok AA No. 16 - 17 Rt. 004 Rw.
015 Kelurahan Cikokol Tangerang

Halaman 95 dari 2049

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: MORYMONY + Lukisan/Logo
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam - Merah Muda ( Pink ) - Putih
: 35
: ===Distributor; Jasa eceran dan grosir yang diberikan dalam kaitannya dengan pakaian, alas kaki, tutup kepala, tas, aksesoris
mode, barang olahraga; Jasa ritel dan toko ritel online dalam bidang pakaian, alas kaki, tutup kepala, tas, dompet wanita,
koper dan aksesoris lainnya.; Jasa ritel dan toko ritel online yang berkaitan dengan penjualan pakaian, tas, dompet, sepatu,
topi, kacamata, kacamata pelindung dari sinar matahari, jam tangan, perhiasan, dan aksesoris mode lainnya; Jasa toko; Jasa
toko eceran secara online; Jasa toko on-line dan gerai yang menjual alas kaki, pakaian, penutup kepala dan asesoris pakaian,
tas punggung, tas untuk membawa segala keperluan, tas tangan dan dompet; Jasa toko pakaian eceran; Jasa toko ritel dalam
bidang desain pakaian, jam, kulit dan tas jinjing; Jasa toko ritel online yang menawarkan barang-barang pakaian, sepatu, tutup
kepala, alat dan asesoris untuk keperluan olahraga; Jasa-jasa ritel yang berkaitan dengan pakaian dan aksesoris, tas,
souvenir; Layanan agen ekspor-impor pakaian; Layanan agen penjualan yang menampilkan pakaian; Layanan bisnis, yaitu,
administrasi bisnis perusahaan dan operasi toko ritel yang menampilkan pakaian, aksesori pakaian, alas kaki, koper, ransel
dan peralatan luar ruang; Layanan ritel online yang berkaitan dengan pakaian dalam; Layanan ritel online yang berkaitan
dengan pakaian dalam wanita; Layanan ritel toko serba ada online; Layanan toko ritel online; Layanan toko ritel online yang
menampilan pakaian dalam wanita; Layanan toko ritel online yang menampilkan pakaian dalam; Layanan toko ritel online yang
menampilkan pakaian dan aksesori terkait; Layanan toko ritel yang menampilkan pakaian dan aksesori terkait; Mengimpor dan
mengekspor pakaian, alas kaki dan hiasan kepala; Penjualan eceran, grosir, penjualan langsung, penjualan melalui
pemesanan via pos termasuk melalui Internet atau sarana pemesanan jarak jauh elektronik lainnya, dan jasa pengadaan
kerjasama, untuk pihak lain, termasuk melalui Internet, berbagai barang di bidang berikut ini: perawatan, kecantikan, dan
kebersihan untuk manusia dan hewan, yaitu sabun, pasta gigi, deodoran, krim, lotion dan sampo, wewangian, yaitu parfum,
ekstrak parfum, eau de toilette dan kosmetik, yaitu sediaan makeup dan kecantikan untuk kulit dan rambut, pakaian, yaitu
pakaian, pakaian dalam untuk pakaian siang dan malam, alas kaki, celana ketat, kaus kaki, sepatu, sepatu bot dan sandal,
dan aksesoris fashion, yaitu tutup kepala, perhiasan, ikat pinggang, jam tangan, aksesoris rambut (klip, jepitan, perhiasan,
pita, ikatan rambut, jepit rambut, sisir, ikat rambut, ikat kepala), tekstil, yaitu hiasan dinding dari tekstil, kantong tidur (terpal),
tisu dari tekstil untuk menghilangkan make-up, kelambu, linen rumah tangga, label kain, tirai dari tekstil, saputangan (dari
tekstil), toko pakaian laki-laki, kecuali benang rajut dan benang, barang dari kulit, yaitu koper, set bepergian, koper bepergian,
label koper, tas, dompet saku, tempat kartu, dompet, tas kantor, tempat dokumen, koper dan barang-barang untuk berpergian,
yaitu bagasi dan tas bepergian, tas, tas perlengkapan mandi, kotak peti, koper, tas dan penutup jas, perhiasan, peralatan
horologis, barang optik, memungkinkan pelanggan untuk melihat dan membeli barang atau jasa tersebut dengan berbagai
macam cara; Penjualan pakaian,; Penjualan ritel dan penjualan secara online berupa pakaian, sepatu, topi, kaus kaki, ikat
pinggang; Toko Pakaian Jadi / konpeksi; Toko pakaian ritel; Toko tekstil dan pakaian; Toko yang menjual pakaian; jasa
distributor grosir untuk pakaian; jasa grosir untuk pakaian; jasa retail sehubungan dengan penjualan pakaian rajut, kaus kaki
penghangat, legging, legging, kostum topeng, sarung tangan musim dingin, ikat pinggang uang, sarung tangan bulu, dasi; jasa
retail sehubungan dengan penjualan pakaian, alas kaki, tutup kepala, apron, celana bayi, bandana, mantel mandi, sandal
mandi, laci kamar mandi, baju mandi, celana mandi, ikat pinggang, baret, korset, sepatu bot, bra, celana untuk dipakai,
kamisol, topi, jas, gaun, dressing gown, penutup telinga, footmuff, tidak dipanaskan dengan listrik, sepatu karet, pengikat kaus
kaki, sarung tangan, topi, ikat kepala, kaus kaki panjang, sol dalam, jaket, jersi, gaun jumper (baju hangat), baju sweater; jasa
toko retail secara online berupa rekaman suara musikal, rekaman suara musikal yang dapat diunduh, T-shirt, pakaian,
penutup kepala, dan alas kaki; jasa-jasa ritel dan grosir online terkait kosmetik-kosmetik, sabun-sabun, parfum-parfum,
perhiasan-perhiasan, alat tulis, produk-produk kertas, stiker tattoo, kulit dan imitasi kulit, tas-tas bepergian, tas-tas tangan,
dompet-dompet, dompet, tempat kunci, peralatan rumah tangga dan dapur, barang-barang tekstil, pakaian, alas kaki, tutup
kepala, pakaian dalam, pakaian renang, syal, lencana-lencana untuk dipakai, hiasan untuk rambut, permainan, mainan,
barang-barang mainan (playthings) atau untuk bermain dan barang olahraga; jasa-jasa ritel dan grosir yang disediakan melalui
perangkat lunak yang dapat diunduh termasuk aplikasi seluler terkait kosmetik-kosmetik, sabun-sabun, parfum-parfum,
perhiasan-perhiasan, alat tulis, produk-produk kertas, stiker tato, kulit dan imitasi kulit, tas-tas bepergian, tas-tas tangan,
dompet-dompet, dompet, tempat kunci, peralatan rumah tangga dan dapur, barang-barang tekstil, pakaian, alas kaki, tutup
kepala, pakaian dalam, pakaian renang, syal, lencana-lencana untuk dipakai, hiasan untuk rambut, permainan, mainan,
barang-barang mainan (playthings) atau untuk bermain dan barang olahraga; layanan eceran atau grosir untuk pakaian;
layanan grosir yang berkaitan dengan pakaian; layanan pemesanan melalui pos untuk aksesori pakaian; layanan pemesanan
melalui pos untuk pakaian; layanan pemesanan melalui pos untuk pakaian dan aksesori pakaian; layanan penjualan eceran
(atau grosir) dan layanan penjualan ritel yang disediakan pada media (internet), seluler, nirkabel atau jarak jauh yang
terhubung (belanja korespondensi, belanja rumah) media untuk pakaian, aksesoris pakaian, sepatu, aksesoris untuk sepatu,
topi, produk dan aksesoris optik, barang dan perlengkapan olahraga, tas olahraga serbaguna, barang dan aksesoris olahraga
dan kebugaran; pengelompokan atas nama pihak ketiga dari berbagai produk (tidak termasuk transportasi mereka) yaitu
pakaian, aksesoris pakaian, sepatu, aksesoris untuk sepatu, topi, produk dan aksesoris optik, barang dan peralatan olahraga,
tas olahraga serbaguna, barang olahraga dan kebugaran dan aksesoris, memungkinkan pelanggan untuk melihat dan
membelinya secara praktis; layanan ritel atau layanan grosiran untuk pakaian; layanan ritel dan grosir untuk berbagai barang,
termasuk tetapi tidak terbatas pada kosmetik dan sediaan perlengkapan mandi, pasta gigi, wewangian, minyak esensial,
sediaan pemutih dan bahan lain untuk keperluan binatu, sediaan pembersihan, sediaan pemolesan, sediaan penggosok,
sediaan abrasif, kosmetik, sabun, sabun mandi, sediaan kosmetik untuk mandi, sediaan perawatan kuku, kuku palsu, stiker
nail art, penghilang cat kuku, sediaan make-up, sediaan kosmetik untuk bulu mata, bulu mata palsu, perekat untuk
membubuhkan bulu mata palsu, sediaan pengharum ruangan, deodoran untuk manusia atau untuk hewan, sediaan perawatan
rambut, sampo, losion rambut, pembilasan rambut [kondisioner sampo], krim rambut, hair spray, pewarna rambut, sediaan
mandi, sediaan cukur, sediaan berjemur [kosmetik], gel pijat, sediaan farmasi, sediaan dokter hewan, sediaan sanitasi dan
persediaan medis, peralatan elektronik rumah tangga, alat keperluan makan, kacamata dan kacamata hitam, peralatan untuk
penerangan dan pemanasan, logam mulia dan paduannya, perhiasan, batu mulia dan semi mulia, instrumen horologis dan
kronometrik, alat tulis, kulit dan imitasi dari kulit, koper dan tas, kantong, payung dan payung matahari, furnitur, peralatan dan
wadah rumah tangga atau dapur, gelas, porselen dan gerabah, peralatan kosmetik dan toilet, linen rumah tangga, handuk,
pakaian, alas kaki, tutup kepala, karpet, permainan, mainan dan alat permainan, makanan dan minuman, perlengkapan
sehari-hari dan barang-barang pribadi; layanan ritel disediakan oleh butik pakaian; layanan ritel disediakan oleh toko pakaian;
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layanan ritel disediakan oleh toko pakaian diskon; layanan ritel online yang berkaitan dengan pakaian; layanan ritel untuk
pakaian; layanan ritel untuk pakaian luar; layanan ritel yang berkaitan dengan pakaian; layanan toko grosir dan toko ritel yang
menampilkan pakaian, alas kaki; layanan toko grosir menampilkan pakaian; layanan toko grosir online yang menampilkan
pakaian; layanan toko ritel menampilkan pakaian; layanan toko ritel on-line yang menampilkan pakaian; layanan toko ritel online yang menampilkan produk kosmetik dan kecantikan, pakaian dan aksesoris; penyediaan jasa ritel melalui pemesanan
dengan katalog melalui pos yang berkaitan dengan pakaian, tutup kepala dan alas kaki, perhiasan, jam tangan, aksesoris
mode, tekstil, kosmetik, sediaan untuk perlengkapan mandi yang tidak mengandung obat, produk perawatan, peralatan
perawatan, peralatan mandi yang tidak mengandung obat [kosmetik], kacamata, tempat untuk membawa, barang dari kulit,
tempat dan penutup untuk telepon genggam, tablet, laptop, koper, label untuk koper, tempat dan penutup paspor, dompet, tas
tangan dan segala macam tas, buku, lilin, perlengkapan audio, perangkat pendengar yang diletakkan di kepala, tempat
pengeras suara, pengeras suara nirkabel, perangkat pendengar yang diletakkan di dalam telinga; toko; toko grosir; toko grosir
online dan layanan toko ritel online yang menampilkan pakaian, alas kaki; toko online; toko ritel online dalam bidang
pakaian===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2021012430
: 23/02/2021 13:03:07
:
: EVINA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. KLY SUDARSO KOMP. HOCK LIE MAS NO. 8-S, KEL. GLUGUR KOTA, KEC.
MEDAN BARAT, Kota Medan, Sumatera Utara
: Salim Halim S.H.
: Jalan Merbabu No. 7A

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: CHENS-PAO DAN LOGO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: PUTIH, KUNING, HITAM, COKLAT MUDA, COKLAT TUA, MERAH, MERAH MUDA, ABU-ABU
: 43
: ===Catering makanan sehat; Restoran; Tempat yang menyediakan makanan dan minuman; jasa kafe; kafe; layanan cafe
keliling untuk menyediakan makanan dan minuman; rumah makan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021012432
: 23/02/2021 13:12:47
:
: CV. PANCA BINTANG CEMERLANG

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Cemerlang 1 No.45 Kel. Jatibening Baru, Kec. Pondokgede, Kota Bekasi, Jawa
Barat, 17412
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: HELLO HONEY + LOGO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM DAN KUNING
: 30
: ===Olesan manis (madu); gula madu herbal; gula, madu, sirup; madu; madu chancaca; madu herbal; madu mustard; madu
untuk makanan dan minuman; madu, madu sirup===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

566

: DID2021012433
: 23/02/2021 13:18:19
:
: CHAI RIANDRI KASINDRA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: PERUM GREEN COURT BLOK FELICIUM III NO.19 RT 14/RW14, Kota
Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11730
:
:

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: ARYAVA
: Tidak Ada Terjemahan

540 Etiket
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591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: HITAM dan PUTIH
: 3
: ===Produk perawatan kulit; lotion, krim dan sediaan untuk perawatan wajah, tubuh, kulit kepala, kuku dan rambut; make-up
[kosmetik]; sediaan kosmetik untuk pemeliharaan kulit dan perawatan kulit===
: DID2021012434
: 23/02/2021 13:22:09
:
: BUDI SANTOSO
: JL. PAPAN KENCANA NO. 38
BANDUNG
, Kota Bandung, Jawa Barat
: Fariz Syah Alam S.H
: AFFA Intelectual Property Rights, Gedung Graha Pratama Lantai 15, Jl. MT. Haryono
Kav. 15, Tebet, Kota Jakarta Selatan DKI Jakarta 12810

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: RATUSARI CERI
: -

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah, hitam, hijau, putih
: 30
: ===Kecap===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: D082021012435
: 23/02/2021 13:22:24
:
: Wan Chermawan

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Blok G5 -15 Vila Ilhami Rt. 003, Rw. 010 kel. Panunggangan Barat, Kec. Cibodas,
Kota Tangerang, Banten
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: KARYA MORTAR
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru Dongker, Merah
: 19
: ===semen mortar===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

540 Etiket

: DID2021012436
: 23/02/2021 13:29:10
:
: CHALAS KROMOTO dan DANIEL WILLIAM, DANIEL WILLIAM

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Poris Paradise 2 BB.3/27 RT. 008 RW. 010 Kel. Cipondoh Indah, Kec. Cipondoh,
Kota Tangerang, Prov. Banten - 15148, Kota Tangerang, Banten, 15148
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: DIXON + Lukisan
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah dan putih.
: 16
: ===Kantong plastik HD; Kantong plastik PP; Kantong plastik klip; Kantong plastik opp; Kantong plastik putih susu laundry;

740

Karet gelang untuk keperluan rumah tangga; Kertas Berlapis plastik untuk pembungkus makanan; bungkus kado plastik;
kantong belanja dari plastik; kantong plastik; kantong plastik (keresek); kantong plastik PE; kantong plastik untuk kemasan;
kantong plastik untuk keperluan rumah tangga; kantong plastik untuk keperluan umum; kantong plastik untuk memasak di
oven; kantong plastik untuk pembungkus; kantong plastik untuk pengepakan; kantong plastik untuk produk makanan; kantong
sampah plastik; kantong sandwich plastik; karet gelang [keperluan kantor]; karet gelang untuk mengikat barang [keperluan
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kantor atau rumah tangga]; kemasan kantong semen dari plastik; tas pesta dari kertas atau plastik; tas pesta plastik===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021012437
: 23/02/2021 13:29:40
:
: JESSICA

540 Etiket

: Villa Taman Bandara C-10 No. 17, RT.005 RW.010, Kel. Dadap, Kabupaten
Tangerang, Banten
: Indrie Vietiamawan S.H
: WISNU AGUNG KENCANA Ruko Premier Park 2 Blok AA No. 16 - 17 Rt. 004 Rw.
015 Kelurahan Cikokol Tangerang

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: MORYMONY + Lukisan/Logo
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam - Merah Muda ( Pink ) - Putih
: 25
:
===Atasan sebagai pakaian; BAJU DARI KULIT; Baju Hangat; Baju Hangat berkerah; Baju Hangat lengan pendek; Baju
Hangat terbuat dari wol; Baju Hangat untuk anak-anak; Baju Hangat untuk orang dewasa; Baju Hangat untuk pria; Baju
Hangat untuk wanita; Baju Kurung; Baju Syar'i; Baju Tikim; Baju atasan crop; Baju hangat Lengan panjang tertutup; Baju
hangat lengan panjang; Baju koko; Baju lengan panjang; Baju lengan pendek; Baju renang; Baju safari; Baju tidur; Baju
wanita; Bandana anak-anak; Bantalan anti keringat (bagian dari pakaian); Bantalan anti keringat untuk ketiak (bagian dari
pakaian); Bantalan penyerap keringat (bagian dari pakaian); Bantalan penyerap keringat untuk ketiak (bagian dari pakaian);
Barang-barang pakaian olahraga; Bawahan sebagai pakaian; Blus jumbo (pakaian); Celana; Celana Komprang; Celana jeans;
Celana panjang denim; Celana panjang untuk jalan; Daster anak-anak; Flashes (pakaian); Ikat kepala (pakaian); Jaket anakanak; Jas anak-anak; Jumpsuit untuk anak-anak; Kaos anak-anak; Kaos kaki bayi; Kaos polo (lengan pendek), kaos polo
(lengan panjang); Kaos t-shirt; Kaos tanpa lengan; Kaus pakaian; Manset untuk lengan kemejas (pakaian); Masker untuk
bermain ski [pakaian]; Masker wajah (pakaian); Meukasah (Baju); Pakaian; Pakaian (tidak termasuk ikat pinggang); Pakaian
Batik; Pakaian Bawahan [pakaian]; Pakaian Bawahan bikini; Pakaian Bawahan untuk anak-anak; Pakaian Bawahan untuk
orang dewasa; Pakaian Dalam (undergarments); Pakaian Jogging; Pakaian Olahraga; Pakaian Penghulu; Pakaian Pesta;
Pakaian Pria; Pakaian Pria Jeans; Pakaian Ski; Pakaian Tidur; Pakaian [pakaian]; Pakaian anak-anak; Pakaian bagian bawah
piyama; Pakaian bawahan bayi; Pakaian bawahan, celana, celana pendek, pakaian dalam, gaun, piyama, pakaian dalam
wanita, dasi pakaian, syal, sarung tangan, pakaian renang; Pakaian bayi; Pakaian berkaitan dengan skateboard (papan
luncur) yaitu, atasan (pakaian), tank top, kaus oblong (t-shirt), kemeja lengan panjang, celana, celana pendek, kaus/kemeja
yang menyerap keringat (sweatshirt), jaket, ikat pinggang, tutup kepala, topi, beanie dan kaus kaki.; Pakaian bersepeda;
Pakaian dalam; Pakaian dalam anti keringat; Pakaian dalam dua potong dengan kaki panjang dan lengan panjang yang
biasanya dipakai saat cuaca dingin; Pakaian dari kertas (bukan untuk kesehatan); Pakaian jadi untuk pria-wanita dan anakanak; Pakaian jeans untuk anak; Pakaian karet untuk olahraga air (wet suits); Pakaian kerja untuk perempuan; Pakaian ketat
yang pas di badan; Pakaian linen; Pakaian longgar; Pakaian luar; Pakaian luar untuk olahraga; Pakaian muslim; Pakaian
olahraga; Pakaian pramuka; Pakaian renang; Pakaian tahan air; Pakaian terbuat dari kulit imitasi; Pakaian tidur; Pakaian tidur
dan pakaian malam; Pakaian tidur untuk bayi; Pakaian untuk olahraga; Pakaian wanita; Pakaian wanita jeans; Pakaian wanita
ukuran jumbo; Pakaian yang terbuat dari bahan berlapis; Pakaian, tutup kepala, yaitu baju (dengan atau tanpa kerah dan/atau
lengan), celana (pendek atau panjang), rok, gaun, kaus kaki, jaket (dengan atau tanpa tudung), sapu tangan (handkerchiefs),
pita, topi (hats), topi (caps), visor, sepatu, sandal dan sandal selop; Pakaian, yaitu pakaian dalam wanita yang menampilkan
lekuk tubuh pemakainya (intimates); Pakaian, yaitu, atasan, kemeja, jaket, kaus yang menyerap keringat, jaket dengan
penutup kepala; Pakaian, yaitu, jaket, kemeja, sweater, kaos yang menyerap keringat, t-shirt, atasan, celana, celana panjang,
bawahan, alas kaki, topi, dan tutup kepala; Pakaian, yaitu, kemeja polo, pullover tanpa lengan, blus, blus tanpa lengan, t-shirt,
rompi, kaus, rok, pakaian renang, pakaian renang, jaket olahraga, rompi stadion, rompers, pengikat untuk pakaian; Pakaian,
yaitu, lilitan; Pakaian, yaitu, pakaian dalam wanita, atasan, pakaian bawahan, bra, pakaian wanita yang pas di tubuh
digunakan sebagai pakaian dalam, bra olahraga, celana dalam wanita, kamisol, pakaian tidur, pakaian kasual untuk bersantai,
pakaian dalam, pakaian untuk kegiatan aktif, yaitu, pakaian yang terdiri atas celana panjang dan jaket, pakaian dan celana
untuk olahraga, dan pakaian dan celana untuk yoga, pakaian renang, pakaian pantai, celana pendek pria untuk pakaian dalam
dengan karet pada bagian pinggang, korset, ikat kaos kaki elastis, pakaian ketat untuk pesenam/penari, jubah, jaket, jas,
jas/setelan, pakaian tahan air untuk dipakai pada saat hujan, celana pendek, celana panjang, gaun, rok, kemeja, kaos tanpa
lengan, kaos/kemeja yang menyerap keringat, baju hangat, rompi, blus, ikat pinggang, skarf, sarung tangan, sarung tangan
musim dingin, kaos kaki; Pakaian, yaitu, setelan baju, gaun-gaun, jas-jas, mantel panjang, jaket, pakaian hujan, celana, celana
panjang, celana pendek, jins, rok-rok, blus, kemeja, T-shirt, rompi, baju kaos, cardigan, pakaian dalam dan pakaian tidur;
Pakaian, yaitu, stoking panjang, alas kaki, sepatu basket, sepatu kets basket, kaos oblong, kemeja, kaos polo, sweater lengan
panjang, celana olahraga, celana, kaos tanpa lengan, kaos jersey, celana pendek, piyama, baju olahraga, kemeja rugby,
sweater, ikat pinggang, pakaian ringan untuk tidur, topi, topi sebagai tutup kepala, visor sebagai penutup kepala, pakaian
pemanasan untuk olahraga, celana untuk pemanasan, atasan untuk pemanasan, kaos aksesoris basket (shooting shirts),
jaket, blazer, dasi sebagai pakaian, kotak saku, sapu tangan, jaket tahan angin, parka, mantel, tadah liur bayi bukan dari
kertas, pakaian tidur bayi yang baru lahir, bando, ban pergelangan tangan sebagai pakaian, celemek, pakaian dalam, celana
pendek boxer, celana ketat boxer, celana panjang, pelindung telinga, sarung tangan, sarung tangan musim dingin, syal, baju
tenun dan rajut, gaun jersey, gaun, gaun dan seragam pemandu sorak, pakaian renang, pakaian mandi, baju renang, bikini,
tankini, celana renang, celana mandi, celana pendek untuk selancar, pakaian karet untuk olahraga air (wet suits), pakaian
penutup di pantai, pakaian penutup setelah mandi, kain penutup setelah mandi, sandal, sandal pantai, topi pantai, pelindung
matahari sebagai penutup kepala, topi renang, topi mandi, penutup kepala dengan tambahan rambut palsu (wigs); Pakaian,
yaitu, t-shirt, kemeja, hoodies, kemeja berkerudung, jaket, topi, beanies, syal, kaus kaki; Pakaian, yaitu, tank top, t-shirt,
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pullover bertudung, dan kemeja kasual bertudung; Pakaian, yang berkaitan dalam bidang bola basket, permainan elektronik,
olahraga elektronik dan olahraga virtual yaitu, stoking panjang, alas kaki, sepatu basket, sepatu kets basket, kaos oblong,
kemeja, kaos polo, sweater lengan panjang, celana olahraga, celana, kaos tanpa lengan, kaos jersey, celana pendek, piyama,
baju olahraga, kemeja rugby, sweater, ikat pinggang, dasi, pakaian ringan untuk tidur, topi, topi sebagai tutup kepala, visor
sebagai penutup kepala, beanies, pakaian pemanasan untuk olahraga, celana untuk pemanasan, atasan untuk pemanasan,
kaos aksesoris basket (shooting shirts), jaket, jaket tahan angin, parka, mantel, tadah liur bayi bukan dari kertas, bando, ikat
pergelangan tangan, celemek, pakaian dalam, celana pendek boxer, celana panjang, pelindung telinga, sarung tangan, sarung
tangan musim dingin, syal, baju tenun dan rajut, gaun jersey, gaun, gaun dan seragam pemandu sorak, pakaian renang,
pakaian mandi, baju renang, bikini, tankini, celana renang, celana mandi, celana pendek untuk selancar, pakaian karet (wet
suits) untuk ski air dan menyelam, pakaian penutup di pantai, pakaian penutup setelah mandi, kain penutup setelah mandi,
sandal, sandal pantai, topi pantai, pelindung matahari sebagai penutup kepala, topi renang, topi mandi, penutup kepala
dengan tambahan rambut palsu (wigs); Pakaian-pakaian pria dan wanita termasuk pakaian renang; Pelindung telinga
[pakaian]; Pembalut berbentuk kaus kaki (pakaian); Pembalut jari (pakaian); Pembalut paha (pakaian); Pembalut siku
(pakaian); Pembalut telapak tangan (pakaian); Rok dalam [pakaian dalam]; Rompi anak-anak; Sabuk dan ikat pinggang untuk
pakaian; Sarung tangan tenun (pakaian); Setelan pakaian main; Tali penyandang untuk pakaian; Tali pinggang (pakaian); Topi
dengan lidah yang menonjol berfungsi untuk melindungi dari sinar matahari (pakaian); Toro (Baju Kurung); Tudung kepala
(Pakaian); Tudung kepala wanita (pakaian); Tunik jumbo (pakaian); alas kaki untuk anak-anak; artikel pakaian untuk manusia;
atasan [pakaian]; atasan [pakaian] rugby; atasan baju tanpa lengan; atasan untuk anak-anak; baju; baju atau handuk mandi;
baju batik; baju bayi; baju berburu; baju berkerah; baju busana muslim; baju dalam; baju hamil bersalin; baju hangat; baju kaos
(t-shirt); baju kaos [pakaian]; baju kaos bertopi; baju kemeja; baju ketat; baju luar untuk memancing; baju luar yang dipakai
diatas baju tidur; baju olah raga; baju olahraga; baju olahraga lengan pendek; baju one-piece; baju pelindung; baju rajut; baju
rajut (pakaian); baju rami; baju santai; baju setelan; baju tenun; baju tidur; baju tidur empuk untuk bayi; baju untuk anak-anak;
baju untuk orang dewasa; baju yang menutupi seluruh badan; baju zoot; ban lengan [pakaian]; ban pinggang (pakaian); band
leher [bagian dari pakaian]; bandeaux [pakaian]; bando [pakaian]; bando menjadi pakaian; bantalan penambah payudara
silikon yang tidak dapat dilepas [bagian dari pakaian]; bantalan penambah payudara yang tidak dapat dilepas [bagian dari
pakaian]; barang-barang pakaian, alas kaki dan tutup kepala untuk bayi dan balita; blazer [pakaian bisnis]; blus [pakaian
bisnis]; bodices [pakaian dalam]; bodysuits untuk anak-anak; celana; celana anak; celana bahan katun; celana bayi; celana
bayi [pakaian dalam]; celana bayi [pakaian]; celana berupa kaos kaki (stoking); celana dalam wanita; celana dalam wanita
yang digabungkan dengan pakaian luar; celana jeans untuk anak; celana jins ketat seperti legging; celana jogging; celana
kasual; celana ketat; celana khaki; celana leging; celana pakaian; celana panjang; celana panjang (Am.); celana panjang
[pakaian kantor]; celana panjang besar batik; celana panjang untuk anak-anak; celana panjang untuk orang dewasa; celana
pendek; celana pendek anak laki-laki [pakaian]; celana pendek denim; celana pendek pria untuk pakaian dalam dengan karet
pada bagian pinggang; celana pendek untuk anak-anak; celana pendek untuk orang dewasa; celana pria; celana untuk anakanak; celemek [pakaian]; dasi (pakaian); dickeys [bagian depan baju]; earbands [pakaian]; gabardines [pakaian]; gaun
[pakaian bisnis]; gaun jumper (baju hangat); gaun untuk anak perempuan; gaun untuk anak-anak; gaya pakaian luaran
(outerclothing) non-jepang; gaya pakaian luaran [outerclothing]; gussets [bagian dari pakaian]; gussets for footlets [bagian dari
pakaian]; gussets for leotards [bagian dari pakaian]; gussets untuk celana ketat [bagian dari pakaian]; gussets untuk pakaian
dalam [bagian dari pakaian]; gussets untuk stocking [bagian dari pakaian]; ikat pinggang [bagian dari pakaian]; ikat pinggang
[pakaian]; ikat pinggang uang [pakaian]; ikat pinggang untuk pakaian; jaket [pakaian bisnis]; jaket [pakaian]; jaket barang
[pakaian]; jaket dengan penutup kepala [pakaian]; jaket garbadine (pakaian); jaket menjadi pakaian; jaket, gaun tanpa lengan
dengan blus di bagian dalamnya, jas, kemeja, baju hangat, T-shirt, celana, manset untuk kemeja, ikat pinggang dan kaus kaki;
jas [pakaian bisnis]; jas [pakaian]; jepret baju selangkangan untuk bayi dan balita; jumpsuits [pakaian]; kaftan batik (pakaian);
kain pengikat untuk pergelangan tangan [pakaian]; kantong untuk pakaian; kaos; kaos berkerah; kaos grafis; kaos kaki; kaos
kaki tipis yang dikenakan untuk melapisi bagian dalam sepatu (sol dalam sepatu, selain untuk kegunaan ortopedi); kaos
oblong; kaos oblong anak-anak; kaos oblong bayi; kaos polo; kaos singlet; kaos t shirt; kaos/kemeja yang menyerap keringat;
kaus [baju ketat]; kaus [pakaian]; kaus kaki anak-anak; kaus kaki baju pria; kaus kaki panjang, kaus kaki dan celana ketat;
kaus tanpa lengan, pakaian; kebaya batik (pakaian); kemeja [pakaian bisnis]; kepala membungkus [pakaian]; kerah [pakaian];
kerudung [pakaian]; ketiak gussets [bagian dari pakaian]; kombinasi [pakaian]; korset [pakaian dalam]; korset menjadi pakaian
dalam; kostum rakyat [pakaian]; kostum untuk digunakan dalam permainan berdandan anak-anak; kuk baju; kurta (pakaian);
laci [pakaian]; lapisan pakaian jadi; lapisan siap pakai [bagian dari pakaian]; legging [celana panjang]; legging menjadi celana
panjang; manset lengan kemeja sebagai pakaian yang terbuat dari kain, kulit atau kulit imitasi; mantel [pakaian]; masker wajah
musim dingin [pakaian]; memanjat baju; membungkus bahu [pakaian]; membungkus bahu menjadi pakaian; muffs [pakaian];
pakaian; pakaian [pakaian]; pakaian basah untuk olahraga air permukaan; pakaian basah untuk selancar angin; pakaian
bawahan dari bulu; pakaian bawahan rajut; pakaian bawahan untuk pria; pakaian bawahan untuk wanita; pakaian bayi;
pakaian berbahan denim; pakaian bermain; pakaian bermain one-piece; pakaian bermain untuk bayi dan anak-anak; pakaian
bisnis; pakaian dalam; pakaian dalam (bodies [underclothing]); pakaian dalam anak-anak; pakaian dalam anti keringat;
pakaian dalam dari wol; pakaian dalam olah raga; pakaian dalam panjang; pakaian dalam pria; pakaian dalam rajutan; pakaian
dalam sekali pakai; pakaian dalam tenun; pakaian dalam untuk bayi; pakaian dalam wanita; pakaian dalam wanita (teddies);
pakaian dalam yang menyerap keringat; pakaian dan celana untuk olahraga; pakaian dan celana untuk yoga; pakaian dari
kain linen; pakaian dari kulit; pakaian dari kulit atau imitasi dari kulit; pakaian dari segala bentuk di kelas ini; pakaian denim;
pakaian formal untuk pria; pakaian hangat; pakaian jadi; pakaian kedap air; pakaian kering; pakaian kerja; pakaian kulit;
pakaian lampin; pakaian lateks; pakaian latihan (olah raga); pakaian latihan beban dan latihan tambahan; pakaian linen;
pakaian luar; pakaian luar tahan air; pakaian luar untuk anak laki-laki; pakaian luar untuk anak perempuan; pakaian luar untuk
anak-anak; pakaian luar untuk bayi; pakaian luar untuk pria; pakaian luar untuk semua jenis kelamin; pakaian luar untuk
wanita; pakaian luar, yaitu, mantel; pakaian malam; pakaian mandi; pakaian mewah; pakaian mode/fesyen; pakaian olah raga;
pakaian olah raga untuk berkuda; pakaian olahraga; pakaian pantai; pakaian pantai untuk menutupi tubuh; pakaian pas untuk
pria; pakaian pengantin; pakaian pengendara; pakaian penutup bagian luar; pakaian pria; pakaian pribadi; pakaian rajut;
pakaian rajut dalam jenis atasan rajutan, bawahan rajutan, gaun rajutan, jaket rajutan, kemeja rajut, rok rajut, dan atasan
rajutan polo; pakaian renang; pakaian renang dua potong; pakaian renang one-piece; pakaian renang untuk anak-anak;
pakaian renang untuk wanita; pakaian resmi; pakaian ringan; pakaian santai; pakaian stockinet; pakaian tahan air; pakaian
tahan air untuk dipakai saat hujan; pakaian tahan air, yaitu, sepatu, jaket, dan celana tahan air; pakaian tenun; pakaian tenun
dan pakaian rajutan; pakaian tidak termasuk pakaian (apparel) yang dirancang khusus untuk digunakan dengan sepeda;
pakaian tidur; pakaian tidur [pakaian]; pakaian tidur untuk anak-anak; pakaian tidur untuk bayi; pakaian tidur untuk pria;
pakaian tidur untuk wanita; pakaian untuk anak laki-laki; pakaian
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untuk anak perempuan; pakaian untuk anak-anak; pakaian untuk bayi; pakaian untuk jalan kaki; pakaian untuk olahraga;
pakaian untuk pria; pakaian untuk pria, wanita dan anak-anak; pakaian untuk wanita; pakaian wanita; pakaian wanita yang pas
di tubuh digunakan sebagai pakaian dalam; pakaian wol; pakaian yaitu, bandana, blus, capri, jas, gaun, sarung tangan, jaket,
jeans, baju kaus jersey, legging, pakaian dalam, pakaian kasual untuk bersantai, baju hamil, dasi, pakaian kerja (overall),
piyama, celana, pakaian ponco, jas hujan, jubah, sarung, syal, kemeja , celana pendek, rok, skort, pakaian tidur, kaus kaki,
pita penahan keringat (sweat band), sweater, celana yang menyerap keringat, pakaian yang menyerap keringat, pakaian
renang, tank top, kaus oblong, pakaian olah raga (track suit), pakaian dalam (undergarment), rompi, jaket tahan angin dan
windshirt; pakaian yang mengikuti bentuk tubuh; pakaian yang menyerap keringat; pakaian yang terbuat dari kulit; pakaian
yang terdiri atas celana panjang dan jaket; pakaian yoga; pakaian, alas kaki dan hiasan kepala untuk manusia; pakaian, alas
kaki dan tutup kepala; pakaian, alas kaki, tutup kepala; pakaian, bukan pakaian pelindung, memasukkan elemen atau bahan
reflektif atau neon; pakaian, termasuk pakaian jadi, kaos, kaus kaki panjang berbahan kain, kaus kaki, celana ketat, legging,
pakaian dalam, rompi, bra, celana dalam, pakaian tidur; pakaian, yaitu piyama, baju kaos; kaos/kemeja yang menyerap
keringat, T-shirt, celana panjang, jaket, kaos kaki pendek, pakaian dalam, dasi dan baju hangat, tutup kepala, topi;
paramentos [pakaian]; penghangat kaki (pakaian); penghangat lengan [pakaian]; penghangat lutut [pakaian]; penyangga
pakaian; piyama untuk anak-anak; rajutan [pakaian]; rok [pakaian bisnis]; rok celana; sabuk kulit [pakaian]; sabuk pinggang
[pakaian]; sabuk tekstil [pakaian]; sabuk untuk pakaian; sabuk yang terbuat dari kain [pakaian]; sandal untuk anak-anak; sapu
tangan [pakaian]; sarung tangan [pakaian]; sarung tangan menjadi pakaian; sarung tangan pakaian; sarung tangan untuk
pakaian; selendang [pakaian]; sepatu bot untuk anak-anak; sepatu untuk anak-anak; sepatu untuk pakaian santai; sepatu
untuk pria, wanita dan anak-anak; alas kaki, seperti sepatu luar ruangan, pakaian dan karet; pakaian olahraga, yaitu, kaos,
Switer lengan panjang, celana pendek, celana olahraga, celana olahraga; set pendek [pakaian]; setelan baju (sweat suits)
sweater; setelan pakaian formal wanita; setelan pakaian yang longgar dan hangat untuk olahraga; shift [pakaian]; slip pakaian
dalam; sriwal (pakaian); tali bra [bagian dari pakaian]; tali celana; tali untuk bra [bagian pakaian]; teddies [pakaian dalam];
teddies pakaian dalam; topi pesta [pakaian]; topi untuk anak-anak; topi untuk bayi, bayi, balita, dan anak-anak; tubuh
[pakaian]; tutup kepala anak-anak===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021012438
: 23/02/2021 13:31:36
:
: JUMALIU

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jln. Muara Karang Blok M 3S. No.8, RT 008/RW 018, Kelurahan Pluit, Kecamatan
Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14450
: Verawati Lolo S.T.
: Citra Garden I Blok I 4/9 RT.010 RW.016, Kalideres, Jakarta Barat

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: J.K LABELS + LOGO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Ungu dan Putih
: 25
: ===Sabuk dan ikat pinggang untuk pakaian; alas kaki, yaitu, sepatu, sepatu bot, sepatu olah raga, sandal, sandal-sandal,
sandal bakiak khas Jepang dan sandal; pakaian yaitu, bandana, blus, capri, jas, gaun, sarung tangan, jaket, jeans, baju kaus
jersey, legging, pakaian dalam, pakaian kasual untuk bersantai, baju hamil, dasi, pakaian kerja (overall), piyama, celana,
pakaian ponco, jas hujan, jubah, sarung, syal, kemeja , celana pendek, rok, skort, pakaian tidur, kaus kaki, pita penahan
keringat (sweat band), sweater, celana yang menyerap keringat, pakaian yang menyerap keringat, pakaian renang, tank top,
kaus oblong, pakaian olah raga (track suit), pakaian dalam (undergarment), rompi, jaket tahan angin dan windshirt; tutup
kepala, yaitu, topi (caps), topi-topi (hats) dan kelep pici===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021012439
: 23/02/2021 13:32:26
:
: Perum BULOG

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl Gatot Subroto Kav 49 Jakarta Selatan, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI
Jakarta, 12950
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Rafflesia
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Putih, Cokelat, Kuning
: 30
: ===Beras; Beras Analog (Beras yang terbuat dari Jagung); Beras basmati; Beras campuran; Beras jepang; Beras organik;
beras analog; beras analog (Beras yang terbuat dari singkong); beras hitam; beras ketan; beras merah; beras putih; mi dari
tepung beras; mie beras; tepung beras===

740
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210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021012440
: 23/02/2021 13:32:39
:
: PATRICIA HARYADI

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jalan Bakar Batu No. 103D (Toko Himalaya) Tanjung Pinang Barat
, Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, 29112
: Agus Suprijono S.Kom
: Jalan Pondok Mas V no 69, Taman Pondok Mas Indah, Kota Cimahi

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: NEOSAVA
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam
: 11
: ===Aparatus dan instrumen, semua untuk memberikan wewangian, memurnikan atau menyegarkan udara, yaitu: pembersih
udara yang dioperasikan dengan listrik atau baterai, dispenser untuk penyegar udara yang dioperasikan dengan listrik atau
baterai, pengharum udara yang dioperasikan dengan listrik atau baterai; Mesin kopi dan biji kopi sangrai; Pemijat wajah; alat
memasak sous-vide, listrik; alat penggoreng tanpa minyak (air fryers); barbecue, table-top barbecue, pealatan barbecue dan
pemanggang untuk memanggang; freezer; humidifier; kapal uap telur listrik untuk keperluan rumah tangga; kapas membuat
permen mesin; kipas angin listrik; kompor; kulkas kosmetik; lampu buku; lampu kuku UV; mesin kopi, listrik; mesin
pemanggang roti; mesin pembuatan roti; mug dipanaskan secara elektrik; oven memasak listrik; oven pemanggang untuk
keperluan rumah tangga; panci masak listrik untuk keperluan rumah tangga; pemanas minuman, listrik; pembuat sandwich,
listrik; pengering tangan otomatis; penghangat makanan listrik; pengukus nasi menggunakan listrik; peralatan listrik untuk
pembuatan yoghurt; peralatan memasak, listrik; peralatan perawatan wajah elektrik untuk tujuan rumah tangga; peralatan
untuk rambut kering; peralatan wajah menggunakan gelombang ultrasonik untuk penggunaan komersial; pot memasak listrik;
senter pointer; toaster roti===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2021012441
: 23/02/2021 13:37:21
:
: NOVAL GOZALI KINO

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Perumahan Green Mansion Blok M No. 9, Kelurahan Ngingas, Kecamatan Waru,
Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, 61256
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Java Wallpaper
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Putih
: 35
: ===Jasa penjualan eceran secara online; Layanan penjualan ritel online; Layanan toko ritel online; Layanan toko ritel, layanan
pemesanan eceran online, dan layanan katalog pemesanan melalui pos, di bidang perangkat keras, aksesori rumah didalam
dan luar ruangan, barang olahraga, barang pengembangan rumah, dan peralatan rumah tangga; Layanan yang berkaitan
dengan kegiatan transaksi penjualan barang dagangan melalui situs web secara ritel online; Ritel online; jasa pemesanan dan
penjualan barang secara online; layanan ritel online===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: D102021012442
: 23/02/2021 13:38:20
:
: AHMAD SYAOKAD BIN SYIHAB

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: GADING FAJAR I B6/26 SIWALANPANJI, BUDURAN, Kabupaten Sidoarjo, Jawa
Timur, 61252
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: BOOYAH
: Tidak Ada Terjemahan

591

Uraian Warna

: COKLAT

740

540 Etiket
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511

Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 29
: ===Abon Ayam; Abon Sapi; Bawang merah goreng; Bawang putih goreng; Kroket; Minuman yogurt; Siomay; Tahu Bakso;
bakso; bakso ayam; bakso sapi; bakso urat; susu; susu kambing; susu kedelai; susu kurma; susu segar===
: DID2021012443
: 23/02/2021 13:40:23
:
: ANTONIUS HALIM, KELVIN KOESMANA

540 Etiket

: JL. JEND. SUDIRMAN BLK 527
BANDUNG
, Kota Bandung, Jawa Barat
: Fariz Syah Alam S.H
: AFFA Intelectual Property Rights, Gedung Graha Pratama Lantai 15, Jl. MT. Haryono
Kav. 15, Tebet, Kota Jakarta Selatan DKI Jakarta 12810

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: ILO MEANS JOY
: -

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam
: 25
: ===Baju Hangat; Sweater; Tudung kepala (Pakaian); baju; baju kaos [pakaian]; hoodies; jaket; jaket dengan penutup kepala;
kaos; kaos oblong; kaos singlet; kaos t shirt; kemeja untuk pria; kemeja untuk wanita; pakaian jadi; pakaian, alas kaki dan
tutup kepala; sandal; sepatu; sepatu sandal===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021012444
: 23/02/2021 13:40:32
:
: DINA MARIANA
: Jalan Gatot Kaca RT 008 RW 003 Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Cimanggis,
Kota Depok, Jawa Barat, Kota Depok, Jawa Barat
: Muhammad Kenang Maulana S.Pd
: PATENDO, Satrio Tower Level 16, Jl. Prof DR. Satrio Kav. C4, Kel. Kuningan Timur,
Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Be DAN`Skin + LOGO
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: PUTIH, PINK, HIJAU TOSCA
: 3
: ===kosmetik===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

540 Etiket

: JID2021012445
: 23/02/2021 13:41:02
:
: JUMALIU

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jln. Muara Karang Blok M 3S. No.8, RT 008/RW 018, Kelurahan Pluit, Kecamatan
Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14450
: Verawati Lolo S.T.
: Citra Garden I Blok I 4/9 RT.010 RW.016, Kalideres, Jakarta Barat

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: J.K LABELS + LOGO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Ungu dan Putih
: 35
: ===Penjualan ritel dan penjualan secara online berupa pakaian, sepatu, topi, kaus kaki, ikat pinggang; Penyediaan layanan
pemesanan yang berkaitan dengan pakaian, alas kaki dan headwear melalui telepon, faksimili, situs web online, aplikasi
mobile internet dan sarana elektronik lainnya; Toko pakaian ritel; Toko yang menjual pakaian; jasa distributor grosir untuk
pakaian; periklanan, pemasaran, riset pasar; toko online===

740
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210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2021012446
: 23/02/2021 13:44:21
:
: MOHAMMAD TAUFIQ TAMAZ

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Kemuning GG H No. 7, Kel. Utan Kayu Utara, Kota Administrasi Jakarta Timur,
DKI Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: RAMOL
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Kuning, Hijau, Putih, Abu-Abu
: 35
: ===Gerai penjualan makanan dan minuman; Jasa kios makanan dalam bentuk penyediaan makanan dan minuman; Jasa kios
makanan dan minuman dalam bentuk toko ritel; Jasa toko penjual Makanan dan Minuman secara online; Penjualan makanan
dan minuman secara online; Toko kue; Toko kue online; Toko makanan online; Toko online di bidang makanan dan minuman;
Toko yang menjual kue; jasa penjualan makanan dan minuman; layanan ritel untuk bahan makanan; layanan ritel untuk
makanan laut; stan penjualan kue-kue; stan penjualan makanan ringan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021012447
: 23/02/2021 13:44:44
:
: CV MOMEN BERSAMA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Sibela Dalam No. 4A, RT 004/RW 026, Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Jebres,
Kota Surakarta, Jawa Tengah, 57127
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: ESTEH.IN BY MOMEN BERSAMA
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau, Hitam, Coklat
: 30
: ===Kopi Susu ; Minuman berbahan dasar kopi yang mengandung susu; Minuman berbahan dasar makanan berbasis susu
(dairy); Minuman kopi espresso dicampur dengan susu dan bubuk coklat; Minuman teh dengan atau tanpa susu; Produkproduk susu; minuman berbahan dasar teh; minuman berbahan dasar teh dengan tambahan rasa buah; minuman berbahan
dasar teh dengan toping : boba, jelly, pearl; minuman berbahan dasar teh ditambah buah segar, boba, dan krim busa manis;
minuman berbahan dasar teh yang mengandung atau diberi perisa jus buah atau jus sayuran; minuman kopi; minuman kopi
dengan buah-buahan; minuman kopi dengan campuran susu; minuman kopi espresso dicampur dengan susu; minuman teh
dengan susu; minuman yang terbuat dari campuran susu dengan bubuk matcha; sediaan minuman kopi; sirup (sirup kental);
sirup pati untuk makanan dan minuman===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2021012448
: 23/02/2021 13:49:40
:
: PT.BOGA PRIMA NUTRINDO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Rukan Beach Boulevard Blok.B No.8 Kawasan Pantai Maju (Golf Island) Kel.Kamal
Muara Kec.Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14470
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: NUTRIFIT KITCHEN
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HIJAU,HITAM DAN PUTIH
: 43
: ===Restoran; Warung makan; kafe; layanan kafetaria dan kantin; rumah makan===

740

540 Etiket

Halaman 104 dari 2049

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021012449
: 23/02/2021 13:50:39
:
: Muhaimin Iqbal
: Jalan Juanda No. 43, Kelurahan Baktijaya Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok,
Jawa Barat, Kota Depok, Jawa Barat
: Fariz Syah Alam S.H
: AFFA Intelectual Property Rights, Gedung Graha Pratama Lantai 15, Jl. MT. Haryono
Kav. 15, Tebet, Kota Jakarta Selatan DKI Jakarta 12810

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: microturb
: -

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan putih
: 7
: ===Mesin pembangkit Listrik (Generator)===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

540 Etiket

: D102021012450
: 23/02/2021 13:51:49
:
: AHMAD SYAOKAD BIN SYIHAB

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: GADING FAJAR I B6/26 SIWALANPANJI, BUDURAN, Kabupaten Sidoarjo, Jawa
Timur, 61252
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: BOOYAH
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: COKLAT
: 30
: ===Kue; Kue Srikaya; Pastel berisi daging dan sayuran; Pastel daging; Risoles; Risoles Ayam; Risoles Daging; Roti Canai;
madu; madu mentah [pemanis alami]; puding===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021012451
: 23/02/2021 13:51:57
:
: Nanik Wahyuningsih

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Komp. Setneg Blok P No. 51/52 RT 004/RW 015, Kelurahan Tugu Utara, Kecamatan
Koja, Jakarta Utara, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta
: Salmiya S.E., S.H., M.Hum.,
: EightyEight@kasablanka 1Oth Floor Unit B, Jl. Casablanca Kav. 88

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: SURADI
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau tua dan putih.
: 5
: ===Minuman herbal untuk keperluan pengobatan; Minuman suplemen herbal tradisional tanpa pengawet; Obat herbal untuk
keperluan pengobatan termasuk obat herbal kering, ekstrak obat herbal cair dan kapsul obat herbal; Ramuan herbal
tradisional; ekstrak herbal obat untuk keperluan medis; obat herbal; obat-obatan herbal===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2021012452
: 23/02/2021 13:52:14
:
: PT. TIRTA GRACIA LOGISTIK

540 Etiket

: Grand ITC Permata Hijau, Ruko Blok Saphire no 34, Jakarta Selatan, Kebayoran
Lama 12210, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12210

Halaman 105 dari 2049

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: Kita Kirim
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam Putih
: 39
: ===Jasa Ekspedisi barang / kurir; Jasa kurir; Jasa pengiriman; Layanan kurir; Pengiriman paket; Pergudangan, penyimpanan,
pengepakan, pengiriman dan pengembalian sehubungan dengannya; jasa agen pengiriman barang; jasa kurir [pesan atau
barang dagangan]; jasa pengangkutan dan pengiriman barang melalui darat dan udara; jasa pengiriman; jasa pengiriman
barang, selain bea cukai barang untuk pihak ketiga; jasa pengiriman kargo; jasa pengiriman makanan; jasa pengiriman obat;
jasa pengiriman parsel; jasa transportasi dan pengiriman melalui udara, jalan, kereta api dan laut; layanan pengepakan,
pengemasan dan pergudangan; layanan pengiriman hari yang sama; layanan pergudangan yang berkaitan dengan
penyimpanan, pengemasan dan pengiriman barang; layanan pos, pengiriman dan kurir; memberikan informasi tentang
pengambilan dan pengiriman barang dalam perjalanan; memberikan informasi tentang pengiriman barang, melalui situs web;
mengemas artikel sesuai pesanan dan spesifikasi orang lain; panduan perjalanan, layanan pendamping dan kurir; pelacakan
dan penelusuran pengiriman untuk mengikuti pengiriman; pemantauan dan pelacakan pengiriman paket; penanganan kargo
dan jasa pengiriman; penanganan kargo, yaitu, pengemasan dan parsel/pengiriman barang untuk keperluan/tujuan
transportasi; pengambilan dan pengiriman surat; pengangkutan barang [pengiriman barang]; pengemasan barang dagangan;
pengemasan barang dalam perjalanan; pengiriman barang; pengiriman barang ekspres; pengiriman barang ekspres dengan
truk; pengiriman barang melalui jalan darat atau kereta api; pengiriman barang melalui kurir; pengiriman barang secara cepat
dengan kendaraan; pengiriman bingkisan oleh kurir; pengiriman ekspres; pengiriman korespondensi melalui pos atau kurir;
pengiriman majalah; pengiriman makanan dan minuman disiapkan untuk konsumsi; pengiriman paket; pengiriman paket
melalui kurir; pengiriman pesan melalui kurir; pengiriman surat kabar; pengiriman surat kilat; pengiriman surat melalui kurir;
pengumpulan, pengangkutan dan pengiriman barang; pengumpulan, pengangkutan dan pengiriman barang, barang pribadi
dan bagasi melalui jalan darat, kereta api, laut dan udara; pengumpulan, pengangkutan dan pengiriman barang, dokumen,
paket, dan surat; pengumpulan, penyimpanan, distribusi, dan pengiriman surat, korespondensi, majalah, paket, paket, surat
kabar, pengiriman dan barang, semuanya melalui kurir, jalan, rel, udara atau air; penjemputan dan pengiriman barang tekstil;
penjemputan dan pengiriman paket dan barang; penjemputan, pengiriman, dan penyimpanan properti pribadi; penjemputan,
transportasi, dan pengiriman paket dan surat dengan berbagai moda transportasi; penyimpanan, pengiriman dan pengiriman
barang; penyimpanan, transportasi dan pengiriman barang; transportasi dan layanan pengiriman melalui jalan darat;
transportasi dan pengiriman barang; transportasi dan pengiriman barang, sampel dan barang dagangan dari segala jenis
melalui jalan darat, kereta api dan kapal; transportasi, pengiriman, pengemasan, dan penyimpanan barang===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021012453
: 23/02/2021 13:56:56
:
: CHANDRA WIJAYA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. SURABAYA NO. 65 MEDAN, KEL. PASAR BARU, KEC. MEDAN KOTA, Kota
Medan, Sumatera Utara
: Salim Halim S.H.
: Jalan Merbabu No. 7A

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: HUG TIME DAN LOGO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM, PUTIH
: 14
: ===Ban jam tangan; Gelang jam dan gelang; Jam dan arloji; Jam tangan yang di dalamnya memiliki pengukur ketinggian,
barometer, kompas, perangkat komunikasi nirkabel yang menampilkan transmisi data dan gambar, dan sensor untuk
menentukan suhu, sensor penyesuai data; Jam tangan yang di dalamnya memiliki perangkat lunak dan layar tampilan untuk
melihat, mengirim dan menerima pesan, surat elektronik, data dan informasi; Jam tangan yang di dalamnya memiliki suatu
GPS; Jam tangan yang di dalamnya memiliki suatu Sistem Penentuan Posisi Global (GPS) atau mencakup suatu fungsi GPS;
Jam tangan, jam yang dipakai di pergelangan tangan, jam, jam dinding, kronometer, kronograf (jam tangan), kotak arloji,
gelang arloji, rantai arloji, kristal arloji, kotak untuk arloji, kotak untuk pembuatan jam dan arloji; Jam yang dilengkapi adzan;
Jam yang dilengkapi radio; Jam-jam dinding elektronik dan jam-jam tangan; Kotak jam; Kotak yang di gunakan untuk
menyimpan jam tangan; Kotak-kotak untuk jam-jam; Lempengan permukaan [jam dan pembuatan jam]; Mesin jam dan mesin
jam tangan; SILINDER (PEMBUATAN JAM DAN JAM TANGAN); bagian komponen jam tangan; bagian komponen untuk jam
dan arloji; bagian muka jam; bagian untuk jam tangan; ban jam tangan dari kulit; ban jam tangan dari logam; ban jam tangan
dari plastik; gelang untuk jam tangan; gerakan kuarsa untuk jam tangan; jam; jam alarm; jam alarm yang tergabung dengan
radio; jam atom; jam dan arloji listrik; jam dan arloji untuk peternak merpati; jam dan bagiannya; jam digital; jam dinding; jam
elektronik; jam kecil; jam kuarsa; jam lantai; jam listrik; jam matahari; jam meja; jam mobil; jam perjalanan; jam tangan; jam
tangan alarm; jam tangan digital; jam tangan emas; jam tangan kayu; jam tangan kuarsa; jam tangan menyelam; jam tangan
multifungsi; jam tangan olahraga; jam tangan otomatis; jam tangan perak; jam tangan yang terbuat dari logam mulia atau
dilapisi dengannya; jam untuk kendaraan bermotor; jangkar [jam- dan pembuatan jam]; jarum jam; jepit jam; kasing jam, bukan

740
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dari logam mulia; kotak arloji [bagian dari jam tangan]; kotak presentasi untuk jam tangan; kotak-kotak untuk jam dan arloji;
kristal jam tangan; kronograf (jam pembuatan jam); kronograf [jam tangan]; kronograf untuk digunakan sebagai jam tangan;
lempeng jam; lempengan untuk pembuatan jam dan pembuatan jam; mata air untuk jam dinding; mekanisme jam tangan;
osilator untuk jam; pemutar jam; pendulum untuk jam tangan; piringan (pada permukaan jam) pada pembuatan jam
dinding dan jam tangan); rantai jam tangan; rumah jam; tali jam tangan===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021012454
: 23/02/2021 13:59:52
:
: JESSICA

540 Etiket

: Villa Taman Bandara C-10 No. 17, RT.005 RW.010, Kel. Dadap, Kec. Kosambi,
Kabupaten Tangerang, Banten
: Indrie Vietiamawan S.H
: WISNU AGUNG KENCANA Ruko Premier Park 2 Blok AA No. 16 - 17 Rt. 004 Rw.
015 Kelurahan Cikokol Tangerang

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: MORYMONY + Lukisan/Logo
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam - Merah muda ( Pink ) - Putih
: 26
: ===Aksesoris dan kosmetik rambut yaitu ikat rambut, pita rambut elastis, jepit rambut, klip rambut, pita rambut, dan penutup
rambut; Gesper untuk dompet wanita; Gesper untuk kantong; Gesper untuk tas; Gesper yang berupa penyesuai pita; Hiasan
untuk pakaian; Kait untuk sabuk untuk dompet wanita; Kait untuk sabuk untuk tas; Kait untuk tali untuk dompet wanita; Kaitan
jepret; Pengencang gesper [retsleting]; Pengencang yang dapat disesuaikan untuk pakaian, alas kaki, penutup kepala dan tas;
Penyesuai pita; Pita; Pita dan tali sepatu; Pita ritsleting; Pita yang terbuat dari kain tenun; Spangles untuk pakaian; Tali elastis
untuk pakaian; Tali gesper; aksesoris rambut, yaitu, bando, baret, jepit bentuk pita, jepit, klip, jepit kecil, pita, ikat rambut
bahan kain; alat pengeriting rambut yang dipanaskan dengan listrik [selain alat tangan]; bahan strip untuk menghias tepi
pakaian; bantalan bahu untuk pakaian; bantalan bra silikon untuk pakaian; bantalan bra untuk pakaian; bantalan penambah
pantat silikon yang bisa dilepas [aksesori pakaian dalam]; bantalan penambah payudara silikon dilepas [aksesoris pakaian];
bantalan penambah payudara yang bisa dilepas [aksesoris pakaian]; bordir emas untuk pakaian; bordir perak untuk pakaian;
bordir untuk pakaian; bros [aksesoris pakaian]; bros, selain perhiasan; bulu [aksesoris pakaian]; bulu burung [aksesoris
pakaian]; bunga buatan; bunga buatan dari tekstil; bunga buatan untuk melekat pada pakaian; bunga dan pita (bordiran);
busur pakaian laki-laki; dekorasi rambut; ekstender untuk tali untuk bra; ekstensi rambut; embel-embel untuk pakaian; gesper
[aksesoris pakaian]; gesper ikat pinggang dari logam mulia, untuk pakaian; gesper ikat pinggang, bukan dari logam mulia,
untuk pakaian; gesper sabuk untuk pakaian; gesper untuk pakaian; gesper, bukan dari logam mulia [aksesori pakaian]; hiasan
berumbai untuk pakaian; hiasan ornamen sepatu untuk pakaian; hiasan rambut; hiasan rambut dalam bentuk sisir; hiasan
rambut yang sifatnya membungkus rambut; hiasan renda; hiasan topi; hiasan topi dan sepatu; hiasan untuk pakaian; ikat
rambut; ikat rambut bahan kain; ikat rambut besar dengan pola kain warna-warni; ikat rambut dari karet; ikat untuk pakaian;
jalinan pita; jaring rambut; jaring rambut untuk digunakan dalam menenun rambut; jarum kait untuk merenda; jepit rambut; jepit
rambut ikal; jepit untuk pakaian; jepitan kecil; jepitan rambut; jepret klip [aksesoris rambut]; jepret klip untuk rambut; kabel
untuk pakaian; kain terapan [pakaian laki-laki]; kait baju bagian atas; kait dan mata; kait dan tumpukan pita pengikat; kait ikat
pinggang; kait sepatu; kait untuk korset; kancing pakaian; kancing untuk pakaian; kancing, kait dan mata, pin dan jarum; kaset
[pakaian pria]; klem rambut; klip rahang untuk rambut; lencana bordir untuk pakaian; lencana kebaruan [aksesoris pakaian];
lubang tali untuk pakaian; melambaikan pin untuk rambut; patch bordir untuk pakaian; patch hias untuk pakaian; patch kain
untuk pakaian; patch perekat panas untuk memperbaiki pakaian; pengait pakaian [pengencang]; pengancing pakaian;
pengencang jepitan; pengeriting rambut, listrik dan non-listrik, selain alat tangan; perada kertas emas, perak dan timah (hiasan
untuk pakaian); perbatasan dan tepi untuk pakaian; pin rambut keriting; pin rambut oriental; pin topi, selain perhiasan;
pinggiran penghias untuk pakaian; pita (perlengkapan jahit menjahit); pita atau hiasan yang berbentuk mawar; pita dan busur
menjadi hiasan rambut; pita dan busur menjadi pakaian laki-laki; pita dan busur menjadi pakaian laki-laki atau digunakan
sebagai hiasan rambut; pita dan busur menjadi pakaian laki-laki atau untuk rambut; pita dan pita pakaian; pita dekoratif
[perlengkapan jahit menjahit]; pita elastis; pita hem; pita hias tekstil; pita menjadi hiasan rambut; pita pakaian laki-laki; pita
pengikat dan pengikat mata; pita rambut; pita tekstil; pita tekstil untuk pembungkus; pita untuk rambut; potongan rambut;
rambut elastis; rambut gesper; rambut palsu; rambut palsu [rambut palsu]; rambut sintetis untuk dipakai; renda; renda dan
bordir; renda dan sulaman, pita dan kepang; renda dan sulaman, pita pakaian bayi; renda gelendong; renda untuk hiasan;
renda untuk tepian; renda wol; renda, kecuali renda bordir; renda, kepang dan sulaman; simpul pada rambut; sulaman;
sulaman untuk membuat sepatu; tali ukur untuk pakaian; tali untuk menuntun anak balita berjalan; tali untuk pakaian; tambalan
untuk memperbaiki pakaian; tambalan untuk pakaian; tambalan untuk pakaian yang terbuat dari plastik; tambalan untuk
pakaian yang terbuat dari vinil; tepi untuk pakaian; topi hiasan rambut; topi pewarna rambut; twister rambut [aksesoris
rambut]===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021012455
: 23/02/2021 14:00:31
:
: Karan Kumar Melwani

540 Etiket

: Jl. Agung Jaya 9 Blok D IV/13 RT 016 RW 010 Kel. Sunter Agung Kec. Tanjung
Priuk, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta
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740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: NERWAYA
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Putih, Biru
: 29
: ===margarin; mentega; mentega putih; minyak goreng===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2021012456
: 23/02/2021 14:03:01
:
: PT. Tidak Ada Lawan

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Ruko Prominence Blok 38E No. 70 Alam Sutera, Kel. Panunggangan Timur, Kec.
Pinang, Tangerang, Kota Tangerang, Banten
: Fendrik Adibuana Patria S.H.
: Rukan Elang Laut Blok A No. 16 Pantai Indah Kapuk

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

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

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: hitam, putih
: 35
: ===Booth penjualan minuman ringan serta makanan; Gerai penjualan makanan dan minuman; Jasa Penjualan Makanan Dan
Minuman Pesan Antar(Drive Thru); Jasa agen pemesanan makanan melalui internet; Jasa kios makanan dan minuman dalam
bentuk toko ritel; Jasa penjualan makanan dan minuman khas jepang; Jasa stand penjualan makanan dan minuman;
Memberikan informasi kerjasama waralaba (administrasi) restoran, cafe yang menyediakan minuman berbahan dasar kopi,
teh dan coklat; Penjualan makanan dan minuman secara online; Toko oleh-oleh; administrasi franchise (waralaba); jasa
penjualan makanan dan minuman; jasa-jasa toko eceran, yaitu toko oleh-oleh, toko suvenir, jasa toko serba ada; layanan ritel
disediakan oleh supermarket; layanan ritel untuk makanan dan minuman; layanan toko grosir menampilkan alat persiapan
makanan; layanan toko grosir online yang menampilkan bahan makanan; layanan toko ritel untuk makanan dan minuman;
layanan waralaba dan ritel; penyediaan tempat pasar online untuk pembeli dan penjual barang dan jasa; pesanan pembelian
secara on-line di bidang pengiriman makanan; toko swalayan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: JID2021012457
: 23/02/2021 14:06:14
:
: Tiffany Wijaya

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Sutomo No. 548, Kota Medan, Sumatera Utara, 20212
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: PUFFY BAKES
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Coklat
: 43
: ===-; Bar; Bar kopi dan jus; Bar yang menyediakan jus; Bar yang menyediakan kudapan; Bar, layanan ruang publik, bar
makanan ringan, bar yang menyediakan minuman anggur, jasa klub yang menyediakan minuman anggur, bar untuk sandwich,
cafetaria, kantin & cafe; Catering makanan diet; Catering makanan sehat; Dekorasi kue; Depot penyediaan makanan dan
minuman; Fasilitas penitipan anak dan penitipan anak harian; Fasilitas perjamuan dan pesta sosial; Jasa Penyedia Makanan
dan Minuman yang bisa diantar dan dijemput; Jasa agen untuk memesan hotel dan akomodasi sementara; Jasa akomodasi
sementara; Jasa akomodasi sementara dalam bentuk tenda; Jasa akomodasi sementara dan resor; Jasa bar; Jasa hotel; Jasa
hotel dan resor; Jasa hotel, penginapan, dan akomodasi sementara; Jasa informasi hotel, penginapan, dan akomodasi
sementara; Jasa kedai kopi; Jasa klub malam; Jasa konsultasi dan nasihat tentang penyediaan akomodasi sementara; Jasa
konsultasi sehubungan dengan fasilitas hotel; Jasa pemesanan dan penyewaan akomodasi sementara dalam bentuk tenda;
Jasa pemondokan kemah; Jasa penginapan; Jasa penitipan untuk hewan; Jasa penyedia makanan Kebab; Jasa penyediaan
akomodasi hotel sementara; Jasa penyediaan es krim, es konsumsi, roti, kue-kue; Jasa penyediaan fasilitas konferensi,
pertemuan, acara, konvensi dan pameran; Jasa penyediaan fasilitas ruang jamuan; Jasa penyediaan fasilitas ruang konferensi
dan konvensi; Jasa penyediaan fasilitas seminar dan rapat; Jasa penyediaan makanan berupa burger; Jasa
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penyediaan makanan dan minuman; Jasa penyediaan makanan dan minuman dengan menggunakan kendaraan dan gerobak;
Jasa penyediaan makanan nasi uduk; Jasa penyediaan minuman; Jasa penyewaan Pondok Wisata; Jasa penyewaan gedung
untuk tempat konser; Jasa penyewaan ruang konferensi, konvensi, seminar dan rapat; Jasa penyewaan villa; Jasa
perkemahan [pondok untuk berlibur]; Jasa reservasi hotel, penginapan, dan akomodasi sementara; Jasa reservasi pemesanan
untuk akomodasi dan makan; Jasa resort; Jasa restoran sushi yang diberikan dalam bentuk kerjasama waralaba; Jasa
restoran yang diberikan dalam bentuk kerjasama waralaba; Jasa restoran, bar, lounge koktail, kafe, kedai kopi, dan bar
cemilan; Jasa restoran, termasuk jasa restoran yang bisa dibawa pulang; Jasa restoran, yaitu, penyediaan makanan dan
minuman untuk konsumsi di dalam dan di luar gedung; Jasa rumah orang tua; Jasa vila; Jasa yang melayani pemesanan dan
penjualan voucher kamar hotel baik secara individu atau berkelompok; Jasa/layanan akomodasi untuk pertemuan (meetings);
Jasa/layanan hotel, restoran, kafe, kafetaria, kantin dan layanan bar makanan ringan; Jasa/layanan klub makan; Kafe kopi;
Kafe kue beras; Kafe yang menyediakan berbagai jenis minuman; Kafe yang menyediakan minuman teh; Kafe-kafe; Kafetaria;
Kantin; Kedai; Kedai barbekyu; Kedai burger; Kedai es; Kedai es krim; Kedai hot pot; Kedai kopi; Kedai mie daging sapi; Kedai
minuman panas dan dingin; Kedai ramen; Kedai sabu– sabu; Kedai teh; Kedai untuk sarapan; Kedai yang menjual dan
menyajikan makanan dan minuman, makanan laut olahan; Kedai yang menyediakan makanan dan minuman; Kedai yang
menyediakan pisang goreng, pisang bakar, nasi mandhi arab; Kedai yang menyediakan teh bubble; Kopi ( Kafe ); Layanan bar
kopi; Layanan bar minuman anggur; Layanan biro akomodasi (hotel, rumah kos); Layanan hotel yang berupa program
penghargaan insentif; Layanan informasi tentang penyediaan akomodasi sementara; Layanan kafe; Layanan katering
termasuk layanan katering keliling dan layanan katering yang disediakan secara online dari database komputer atau dari
internet; Layanan katering untuk menyediakan makanan pizza; Layanan kedai bubur kacang hijau; Layanan kedai makan;
Layanan kedai mie ayam pangsit; Layanan keramahtamahan akomodasi, yaitu, menyediakan perumahan sementara; Layanan
losmen; Layanan menjemput makanan; Layanan mie gerobak (kaki lima); Layanan pariwisata sebagai penyediaan informasi
tentang akomodasi dan tempat untuk makan dan minum dan termasuk layanan pemesanan yang berkaitan dengannya;
Layanan pemberian nasihat dan informasi yang berkaitan dengan pemilihan, persiapan dan penyajian makanan dan minuman;
Layanan pemesanan dan layanan reservasi untuk hotel dan akomodasi sementara; Layanan pengasuhan anak; Layanan
perhotelan (hospitality); Layanan perhotelan (hospitality) [akomodasi dan makanan dan minuman]; Layanan perjamuan;
Layanan pondok penginapan; Layanan pusat penitipan anak anak; Layanan reservasi akomodasi; Layanan reservasi untuk
memesan makanan; Layanan restoran Jepang; Layanan restoran Spanyol; Layanan restoran yang diberikan dalam kerangka
kerja waralaba; Layanan tempat tidur dan sarapan; Layanan yang menyediakan makanan dan minuman dengan truk berjalan;
Lounge koktail; Memberikan informasi dan bertukar informasi sehubungan dengan makanan dan minuman tidak beralkohol
termasuk melalui Internet; Memberikan informasi, termasuk online, tentang layanan untuk menyediakan makanan dan
minuman, dan akomodasi sementara; Membuat reservasi dan pemesanan untuk restoran dan makanan; Mengatur dan
koordinasi akomodasi; Mengatur dan memesan jasa/layanan hotel dan layanan akomodasi; Menyediaan fasilitas untuk
pameran dan eksibisi; Menyediakan fasilitas untuk mengadakan konferensi, pertemuan, jamuan makan, seminar, resepsi,
pesta, dan pertunjukan; Menyediakan makanan dan minuman untuk orang yang membutuhkan untuk tujuan amal;
Menyediakan makanan dan minuman untuk para tamu di restoran dan bar; Pangkeng (Rumah Singgah Sementara);
Pemesanan akomodasi sementara; Pemesanan dan penyewaan akomodasi sementara; Pemesanan dan penyewaan ruang
rapat (meeting); Pemesanan meja restoran secara online; Pengetean (Tempat Penyediaan Kudapan); Penginapan untuk
liburan; Penilaian akomodasi hotel; Penyediaan akomodasi hotel; Penyediaan akomodasi untuk wisma; Penyediaan akses ke
lounge VIP; Penyediaan fasilitas dapur; Penyediaan fasilitas untuk pertemuan (meetings), konferensi, seminar, ruang resepsi
dan pameran; Penyediaan informasi tentang layanan akomodasi sementara; Penyediaan katering; Penyediaan layanan
informasi penginapan dan restoran; Penyediaan makanan dan minuman di kafe-kafe dan bar-bar; Penyewaan akomodasi
liburan; Penyewaan akomodasi sementara; Penyewaan losmen; Penyewaan rumah mobil [akomodasi sementara];
Penyewaan tempat untuk acara sosial; Penyewaan tisu basah; Perhotelan; Pondok penyediaan makanan sate; Pusat Jajanan
Serba Ada (Pujasera); Pusat penitipan anak; Pusat taman kanak-kanak dan penitipan anak; Restoran; Restoran Jepang;
Restoran Masakan Korea; Restoran Prasmanan; Restoran cepat saji dan tempat makan yang menyediakan kudapan;
Restoran cepat saji dan tempat makan yang menyediakan pizza dan minuman; Restoran daging panggang; Restoran dengan
layanan makan sepuasnya; Restoran keliling dengan menggunakan truk (Food Truck); Restoran masakan panggangan
daging, ayam, ikan; Restoran vegetarian; Restoran yang menyediakan se'i; Ruang es krim (parlours); Rumah Makan yang
menyediakan seafood, sate, soto, nasi goreng, ikan bakar, ayam goreng, ayam krispy; Rumah bir; Sediaan-sediaan makanan;
Sediaan-sediaan makanan yang dapat dibawa pulang; Teknik menyeduh dengan menuangkan air panas ke alas kopi yang
sudah digiling; Tempat makan yang menghidangkan kudapan; Tempat penyediaan makanan dan minuman; Tempat
penyediaan makanan dan minuman (Snack bar); Tempat yang menghidangkan kudapan; Tempat yang menyediakan
makanan dan minuman; Tempat yang meyediakan minuman beralkohol (izakaya); Warung makan; Warung penyediaan
makanan sate; akomodasi sementara; akomodasi sementara dan layanan katering untuk para tamu; akomodasi sementara
yang disediakan oleh peternakan Bung; akomodasi sementara yang disediakan oleh rumah singgah; anak prasekolah dan
perawatan bayi di pusat penitipan anak; angkringan; apartemen berlayanan; bar dan layanan katering; bar kopi; cafe yang
menyediakan makanan dan minuman berbahan dasar kelor; dekorasi kue; dekorasi makanan; delicatessens [restoran];
hidangan istimewa kampung (HIK); hotel yang diperpanjang tinggal; hotel, motel, restoran, bar dan layanan katering; hotel,
restoran, dan layanan katering; hotel, restoran, kafe-restoran dan layanan bar; informasi dan saran sehubungan dengan
persiapan makan; informasi sehubungan dengan persiapan makan; jasa agen perjalanan untuk membuat reservasi hotel; jasa
agen perjalanan untuk membuat reservasi restoran; jasa agen perjalanan untuk memesan akomodasi hotel; jasa agen
perjalanan untuk memesan akomodasi sementara; jasa agen perjalanan untuk mengatur akomodasi sementara; jasa agen
perjalanan untuk pemesanan akomodasi; jasa agen perjalanan untuk pemesanan dan membuat pemesanan akomodasi dan
hotel; jasa agen perjalanan untuk reservasi akomodasi; jasa agen perjalanan untuk reservasi akomodasi hotel; jasa agen
perjalanan, yaitu, membantu reservasi dan pemesanan untuk penginapan melalui jaringan komputer, jaringan komunikasi
komputer global, dan jaringan seluler; jasa biro akomodasi; jasa biro akomodasi [hotel, rumah kos]; jasa hotel khusus yang
diberikan sebagai bagian dari suatu program untuk tamu hotel yang sering berkunjung; jasa informasi, saran dan konsultasi
yang berkaitan dengan jasa katering; jasa informasi, saran dan konsultasi yang berkaitan dengan jasa katering bisnis; jasa
informasi, saran dan konsultasi yang berkaitan dengan jasa katering hotel; jasa informasi, saran dan konsultasi yang berkaitan
dengan jasa kontrak untuk katering; jasa informasi, saran dan konsultasi yang berkaitan dengan layanan untuk menyediakan
makanan dan minuman; jasa informasi, saran dan konsultasi yang berkaitan dengan menyediakan makanan untuk orang yang
membutuhkan [layanan amal]; jasa informasi, saran dan konsultasi yang berkaitan dengan pemesanan jasa katering; jasa
informasi, saran dan konsultasi yang berkaitan dengan restoran; jasa kafe; jasa katering; jasa katering bisnis; jasa katering
hotel; jasa katering kantor untuk penyediaan kopi; jasa katering khusus memotong ham dengan pisau untuk pameran,
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pengecapan dan acara publik; jasa katering khusus memotong ham dengan pisau untuk pernikahan dan acara pribadi; jasa
katering untuk kafetaria perusahaan; jasa katering untuk lembaga pendidikan; jasa katering untuk penyediaan makanan dan
minuman; jasa konsultasi di bidang katering makanan dan minuman; jasa konsultasi di bidang kuliner; jasa konsultasi di
bidang perhotelan; jasa konsultasi di bidang seni kuliner; jasa konsultasi dibidang penyediaan makanan dan minuman; jasa
kontrak untuk katering; jasa layanan kemah selama liburan; jasa memasak makanan; jasa penerima tamu, yaitu mengatur
reservasi makanan dan reservasi hotel; jasa penginapan wisatawan; jasa penyediaan kedai buah; jasa penyediaan kopi untuk
kantor; jasa penyediaan makanan berupa roti; jasa penyediaan makanan dan minuman untuk acara; jasa penyediaan
minuman dengan boba; jasa penyewaan ruang pertemuan; jasa penyiapan makanan dan minuman; jasa reservasi untuk
penyediaan akomodasi perumahan sementara untuk wisatawan dan orang yang sedang berlibur; jasa restoran; jasa restoran
dan katering; jasa tempat makan yang menyajikan kudapan; jasa-jasa pemesanan restoran dan kafe-kafe; jasa-jasa yang
disediakan oleh restoran-restoran, tempat-tempat pembuatan bir, kafe-kafe dan bar-bar; jasa/layanan penyewaan ruang; kafe;
kafe bermain anak-anak; kafe yang menyediakan makanan dan minuman kelor; kafe, kafetaria dan layanan restoran; kaferestoran dan layanan kafetaria; katering di kafetaria makanan cepat saji; katering makanan dan minuman; katering makanan
dan minuman oleh toko roti; katering makanan dan minuman untuk institusi; katering makanan dan minuman untuk jamuan
makan; katering makanan dan minuman untuk pesta koktail; katering yang menyediakan makanan dan minuman; kedai ayam
goreng; kedai roti dan kue (bakeries); kedai teh; keramahtamahan perusahaan dalam sifat menyediakan makanan dan
minuman; konsultasi yang disediakan oleh pusat panggilan telepon dan hotline di bidang akomodasi sementara; layanan agen
untuk pemesanan akomodasi hotel; layanan agen untuk pemesanan akomodasi sementara; layanan agen untuk pemesanan
restoran; layanan akomodasi hotel; layanan akomodasi perhotelan; layanan akomodasi sementara yang disediakan oleh kamp
liburan; layanan amal dalam sifat menyediakan akomodasi sementara di pusat penitipan anak anak; layanan amal dalam sifat
menyediakan akomodasi sementara di rumah penitipan anak keluarga; layanan amal dalam sifat menyediakan akomodasi
sementara untuk anak-anak dengan kebutuhan khusus; layanan amal dalam sifat menyediakan makanan dan minuman di
pusat penitipan anak anak; layanan amal dalam sifat menyediakan makanan dan minuman di rumah penitipan anak keluarga;
layanan amal dalam sifat menyediakan makanan dan minuman untuk anak-anak dengan kebutuhan khusus; layanan amal,
yaitu, menyediakan akomodasi sementara di pusat penitipan anak anak; layanan amal, yaitu, menyediakan akomodasi
sementara di rumah penitipan anak keluarga; layanan amal, yaitu, menyediakan akomodasi sementara untuk anak-anak
dengan kebutuhan khusus; layanan amal, yaitu, menyediakan makanan dan minuman di pusat penitipan anak anak; layanan
amal, yaitu, menyediakan makanan dan minuman di rumah penitipan anak keluarga anak; layanan amal, yaitu, menyediakan
makanan dan minuman untuk anak-anak dengan kebutuhan khusus; layanan asrama; layanan asrama turis; layanan bar;
layanan bar dan bistro; layanan bar dan koktail; layanan bar dan restoran; layanan bar jus buah dan sayuran; layanan bar kopi
dan kedai kopi (penyediaan makanan dan minuman); layanan bar susu; layanan bar teh; layanan bar yang mengutamakan jus
buah dan jus sayuran; layanan bar, lounge koktail, dan wine bar; layanan bartending; layanan bawa pulang makanan dan
minuman; layanan biro akomodasi [perantara pemesanan untuk hotel, rumah kos atau sejenisnya]; layanan bistro; layanan
cafe keliling untuk menyediakan makanan dan minuman; layanan dekorasi cookie khusus; layanan hostel pemuda; layanan
hotel; layanan hotel dan motel; layanan hotel dan restoran; layanan hotel hewan peliharaan; layanan hotel liburan; layanan
hotel resor; layanan hotel untuk pelanggan pilihan; layanan hotel, bar dan restoran; layanan hotel, motel dan resor; layanan
hotel, motel, dan rumah kos; layanan hotel, restoran, dan kafe; layanan hotel, restoran, kafe dan bar; layanan informasi bar;
layanan informasi hotel; layanan informasi restoran; layanan informasi restoran dan bar; layanan jus bar; layanan kafe dan bar
makanan ringan; layanan kafe dan kafetaria; layanan kafe dan restoran; layanan kafe, bistro, dan restoran; layanan kafetaria;
layanan kafetaria dan kantin; layanan kafetaria dan restoran; layanan kantin; layanan kantin swalayan; layanan katering
keliling; layanan katering luar; layanan katering untuk menyediakan masakan China atau masakan Oriental lainnya; layanan
katering untuk menyediakan masakan Jepang; layanan katering untuk menyediakan masakan Spanyol; layanan katering untuk
menyediakan masakan bergaya Eropa; layanan katering untuk panti jompo; layanan katering untuk pusat konferensi; layanan
katering untuk rangkaian keramahtamahan; layanan katering untuk rumah pensiun; layanan katering untuk rumah sakit;
layanan katering untuk sekolah; layanan kedai kopi dan makanan ringan; layanan kedai minuman; layanan kennel boarding
untuk hewan peliharaan; layanan kios makanan menjadi layanan untuk menyediakan makanan dan minuman; layanan koki
pribadi; layanan konsultasi yang berkaitan dengan penyiapan makanan; layanan kopi dan bar teh; layanan kopi dan jus bar;
layanan lounge airport; layanan lounge hotel; layanan lounge koktail; layanan makan malam dan restoran; layanan makanan
dan minuman dibawa pulang; layanan makanan dan minuman yang bisa dibawa pulang; layanan makanan dibawa pulang;
layanan minum teh; layanan motel; layanan pariwisata medis menjadi pemesanan atau pemesanan hotel atau akomodasi
sementara untuk mendapatkan perawatan kesehatan; layanan pembuatan bir; layanan pemesanan dan pemesanan untuk
hotel, restoran, dan akomodasi liburan; layanan pemesanan dan pemesanan untuk restoran dan makanan; layanan
pemesanan kamar hotel; layanan pemesanan kamar hotel secara online; layanan pemesanan untuk akomodasi hotel untuk
orang lain; layanan pemesanan untuk hotel; layanan penerimaan untuk akomodasi sementara [manajemen kedatangan dan
keberangkatan]; layanan pengasuhan anak; layanan penginapan resor; layanan penginapan tempat tidur dan sarapan;
layanan penginapan wisatawan; layanan penitipan anak; layanan penitipan anak [penitipan anak]; layanan penitipan anak
anjing; layanan penitipan hewan peliharaan; layanan penyediaan minuman yang bisa dibawa pulang; layanan perawatan
tangguh dalam sifat penitipan anak dewasa; layanan persiapan makanan; layanan prasmanan untuk lounge koktail; layanan
pusat penitipan anak; layanan pusat penitipan anak dan penitipan anak; layanan rantai restoran; layanan rantai rumah kopi;
layanan reservasi akomodasi sementara; layanan reservasi akomodasi sementara dalam sifat membuat reservasi dan
pemesanan penginapan ramah lingkungan melalui situs web; layanan reservasi dan pemesanan untuk restoran; layanan
reservasi hotel dan restoran; layanan reservasi hotel disediakan melalui Internet; layanan reservasi restoran; layanan restoran
Eropa; layanan restoran Italia; layanan restoran cepat saji; layanan restoran keliling; layanan restoran okonomiyaki; layanan
restoran ramen; layanan restoran soba; layanan restoran sushi; layanan restoran swalayan; layanan restoran tempura;
layanan restoran turis; layanan restoran udon; layanan restoran udon dan soba; layanan restoran washoku; layanan restoran
yang bisa dibawa pulang; layanan restoran, katering, bar dan ruang koktail; layanan ruang minum teh; layanan ruang publik,
bar makanan ringan, bar untuk sanwich, cafetaria, kantin & cafe; layanan rumah kopi; layanan rumah kos; layanan rumah
pensiun; layanan rumah untuk turis; layanan salad bar; layanan snack-bar; layanan snack-bar dan kantin; layanan sommelier
untuk penyediaan saran yang berkaitan dengan anggur, dan anggur dan pasangan makanan; layanan spa, yaitu, penyediaan
akomodasi sementara dan penyediaan makanan untuk klien dari suatu spa kesehatan atau spa kecantikan; layanan teater
makan malam menjadi penyediaan makanan dan minuman; layanan untuk menyediakan makanan dan minuman; layanan
untuk menyediakan makanan dan minuman, dan akomodasi sementara; layanan untuk pemesanan kamar; layanan wine bar;
layanan wisata medis dalam bentuk reservasi akomodasi sementara untuk mendapatkan perawatan kesehatan; layanan
wisma; layanan yang menawarkan makanan dan minuman untuk dibawa pulang; layanan yang menyediakan minuman teh;
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lounge; melayani makanan dan minuman; melayani minuman beralkohol; melayani teh, kopi, coklat, minuman berkarbonasi
atau minuman jus buah; memasok makanan untuk konsumsi segera; memasok makanan untuk para tunawisma atau yang
kurang mampu; memberikan informasi dalam sifat resep untuk minuman; memberikan informasi di bidang resep dan
memasak dari basis data komputer; memberikan informasi online terkait pemesanan akomodasi liburan; memberikan
informasi online terkait pemesanan hotel; memberikan informasi penginapan melalui Internet; memberikan informasi tentang
akomodasi sementara melalui Internet; memberikan informasi tentang bartending; memberikan informasi tentang karakteristik
anggur; memberikan informasi tentang layanan bar; memberikan informasi tentang layanan crèche; memberikan informasi
tentang layanan restoran yang menyediakan makanan dan minuman berbahan dasar kelor; memberikan informasi yang
berkaitan dengan hotel; memberikan peringkat dan ulasan restoran; memberikan ulasan on-line tentang restoran dan hotel;
memberikan ulasan restoran; memberikan ulasan tentang restoran dan bar; membuat reservasi hotel untuk orang lain;
mencari akomodasi dan jasa agen akomodasi untuk pembuat liburan, turis dan wisatawan; mengambil layanan makanan
cepat saji; mengatur akomodasi hotel; mengatur akomodasi perumahan sementara; mengatur dan menyediakan akomodasi
sementara; mengatur homestay untuk siswa luar negeri; menyajikan makanan dan minuman; menyajikan makanan dan
minuman di bar susu; menyajikan makanan dan minuman di bistro; menyajikan makanan dan minuman di kafe internet;
menyajikan makanan dan minuman di perusahaan ritel dan takeaway; menyajikan makanan dan minuman di restoran dan bar;
menyajikan makanan dan minuman di toko donat; menyajikan makanan dan minuman untuk para tamu; menyajikan makanan
dan minuman untuk para tamu di restoran; menyajikan minuman di brewpubs; menyediakan akomodasi di hotel dan motel;
menyediakan akomodasi hotel; menyediakan akomodasi liburan; menyediakan akomodasi perumahan sementara;
menyediakan akomodasi sementara; menyediakan akomodasi sementara dalam layanan apartemen; menyediakan
akomodasi sementara di apartemen berlayanan; menyediakan akomodasi sementara di apartemen liburan; menyediakan
akomodasi sementara di fasilitas tempat tinggal yang dibantu; menyediakan akomodasi sementara di hotel, motel dan rumah
kos; menyediakan akomodasi sementara di rumah kos; menyediakan akomodasi sementara di rumah liburan; menyediakan
akomodasi sementara sebagai bagian dari paket keramahtamahan; menyediakan akomodasi sementara untuk anak-anak
dengan kebutuhan khusus; menyediakan akomodasi sementara untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal;
menyediakan akomodasi sementara untuk bayi dan anak usia sekolah dasar; menyediakan akomodasi sementara untuk
orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan akomodasi sementara untuk para tamu; menyediakan
fasilitas konferensi; menyediakan fasilitas konferensi, pameran dan pertemuan; menyediakan fasilitas konvensi; menyediakan
fasilitas pameran di hotel; menyediakan fasilitas perkemahan; menyediakan fasilitas pesta dan fungsi sosial untuk acara-acara
khusus; menyediakan fasilitas taman trailer sementara; menyediakan fasilitas untuk pameran; menyediakan fasilitas untuk
pameran dan konferensi; menyediakan fasilitas untuk pameran dan pameran; menyediakan layanan bar; menyediakan
layanan hotel dan motel; menyediakan layanan hunian darurat dalam sifat perumahan sementara; menyediakan layanan
informasi penginapan perjalanan dan layanan agen pemesanan penginapan perjalanan untuk pelancong; menyediakan
layanan katering makanan dan minuman berbahan dasar kelor untuk fasilitas pameran; menyediakan layanan katering
makanan dan minuman untuk acara olahraga, konser, konvensi, dan pameran; menyediakan layanan katering makanan dan
minuman untuk fasilitas konvensi; menyediakan layanan katering makanan dan minuman untuk fasilitas pameran;
menyediakan layanan katering makanan dan minuman untuk fasilitas pameran dan adil; menyediakan layanan makanan
dalam penerbangan di pesawat; menyediakan layanan penitipan anak untuk orang dewasa dan anak-anak; menyediakan
layanan penitipan anak untuk orang tua; menyediakan layanan penitipan anak untuk orang tua, yaitu, menyediakan makanan
dan minuman; menyediakan layanan restoran; menyediakan layanan wisma; menyediakan makanan dan minuman;
menyediakan makanan dan minuman berbahan dasar kelor; menyediakan makanan dan minuman di bistro; menyediakan
makanan dan minuman di kafe internet; menyediakan makanan dan minuman di pusat penitipan anak untuk orang tua;
menyediakan makanan dan minuman di restoran; menyediakan makanan dan minuman di restoran dan bar; menyediakan
makanan dan minuman di toko donat; menyediakan makanan dan minuman kelor dengan kerjasama waralaba; menyediakan
makanan dan minuman kelor di kafe internet; menyediakan makanan dan minuman kelor untuk para tamu di restoran;
menyediakan makanan dan minuman sebagai bagian dari layanan keramahtamahan; menyediakan makanan dan minuman
untuk anak-anak dengan kebutuhan khusus; menyediakan makanan dan minuman untuk anak-anak yang membutuhkan untuk
tujuan amal; menyediakan makanan dan minuman untuk bayi dan anak usia sekolah dasar; menyediakan makanan dan
minuman untuk orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan makanan dan minuman untuk para tamu;
menyediakan makanan dan minuman untuk para tamu di restoran; menyediakan makanan dan minuman untuk pasien dan
tamu; menyediakan makanan dan penginapan di peternakan Bung; menyediakan makanan dan penginapan di resor
kesehatan yang berspesialisasi dalam mempromosikan kesehatan dan kesejahteraan umum pelanggan; menyediakan
makanan untuk orang yang membutuhkan [layanan amal]; menyediakan makanan, minuman, dan akomodasi sementara
untuk para tamu; menyediakan pemesanan kamar dan layanan pemesanan hotel; menyediakan penginapan sementara di
kamp liburan; menyediakan penginapan sementara untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan
penginapan sementara untuk orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan pusat komunitas untuk
pertemuan dan pertemuan sosial; menyediakan pusat penitipan anak; menyediakan pusat penitipan anak untuk anak-anak,
orang cacat atau orang tua; menyediakan pusat penitipan anak untuk orang tua; menyediakan ruang konferensi; menyediakan
saran dan layanan informasi on-line terkait dengan anggur dan pasangan makanan; menyediakan selimut untuk anak-anak
yang membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan selimut untuk orang yang kurang mampu untuk tujuan amal;
menyediakan tempat akomodasi sementara yang ramah untuk binatang peliharaan; menyewakan ruang serba guna di hotelhotel untuk mengadakan seminar; naik untuk kuda; pelayanan dalam menyediakan makanan dan minuman; pelayanan ruang
minum; pembuatan reservasi penginapan sementara untuk orang lain; pemesanan akomodasi perkemahan; pemesanan
akomodasi sementara; pemesanan akomodasi sementara di sifat rumah liburan; pemesanan dan penyediaan hotel dan
akomodasi sementara dan tempat restoran; pemesanan hotel; pemesanan jasa katering; pemesanan kamar hotel untuk
wisatawan; pemesanan kamar untuk pelancong; pemesanan penginapan; pemesanan penginapan sementara; pemesanan
reservasi hotel dan restoran untuk pihak lain; pemesanan rumah kos; pengaturan untuk penyediaan makanan; penginapan
turis; pengukiran makanan; penyajian makanan dan minuman; penyediaan fasilitas jamuan dan fungsi sosial untuk acaraacara khusus; penyediaan fasilitas keperluan umum untuk konvensi, perjamuan makan, acara sosial, penggalangan dana, dan
acara spesial; penyediaan fasilitas restoran; penyediaan fasilitas untuk keperluan umum untuk pertemuan, konferensi dan
pameran; penyediaan fasilitas untuk konferensi, pameran dan konvensi; penyediaan informasi dalam bidang hidangan makan
di restoran melalui Internet; penyediaan informasi dalam bidang hotel dan akomodasi sementara untuk wisatawan dan orang
yang sedang berlibur melalui suatu situs web; penyediaan informasi hotel; penyediaan informasi mengenai jasa restoran,
katering dan bar melalui informasi dan suatu situs web; penyediaan informasi secara pribadi mengenai hotel melalui Internet;
penyediaan informasi sehubungan dengan hotel, resort dan akomodasi sementara; penyediaan informasi tentang layanan
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restoran; penyediaan informasi tentang penyediaan makanan dan minuman; penyediaan informasi yang berhubungan dengan
pemesanan restoran; penyediaan informasi yang berhubungan dengan restoran; penyediaan informasi yang berkaitan dengan
penyiapan makanan dan minuman; penyediaan informasi yang menampilkan informasi mengenai jasa restoran, katering dan
bar melalui situs web; penyediaan makanan dan minuman; penyediaan makanan dan minuman untuk dikonsumsi; penyediaan
makanan dan minuman untuk konsumsi di hotel; penyediaan makanan dan minuman untuk perusahaan; penyediaan makanan
dan minuman, dan akomodasi sementara; penyediaan makanan dibawa pulang dan cepat saji; penyediaan makanan yang
dibawa pulang dan layanan makanan dan minuman; penyediaan menampilkan informasi dalam bidang hotel dan akomodasi
sementara untuk wisatawan dan orang yang sedang berlibur melalui situs web; penyediaan pembuatan reservasi kamar hotel
dan akomodasi sementara untuk wisatawan dan orang yang sedang berlibur melalui suatu situs web; penyediaan perawatan
sebelum sekolah; penyediaan perawatan setelah sekolah; penyediaan pertemuan sosial, perjamuan, fungsi acara sosial,
konferensi, fasilitas untuk pameran dan pertemuan; penyediaan pusat penitipan anak; penyediaan reservasi kamar hotel dan
akomodasi sementara untuk wisatawan dan orang yang sedang berlibur melalui situs web; penyediaan reservasi online,
pemesanan, dan layanan pencarian untuk penginapan sementara, akomodasi sementara dan sewa untuk tujuan liburan
sementara; penyediaan reservasi untuk hotel dan restoran melalui suatu website; penyediaan ruang-ruang dan akomodasiakomodasi sementara untuk pengorganisasian acara-acara, acara-acara, pertunjukan-pertunjukan, pesta-pesta, perjamuanperjamuan dan resepsi-resepsi; penyediaan tempat konferensi, ekshibisi dan pertemuan; penyediaan tempat perjamuan
makan dan acara sosial untuk acara spesial; penyediaan ulasan akomodasi dan restoran hotel melalui jaringan komputer dan
jaringan informasi global; penyediaan ulasan online tentang atraksi lokal melalui Internet, yaitu, memberikan ulasan online
tentang restoran, hotel, dan resor yang menyediakan makanan dan akomodasi melalui jaringan komputer dan jaringan
informasi global; penyewaan air mancur minuman; penyewaan akomodasi sementara; penyewaan akomodasi sementara di
rumah liburan dan apartemen; penyewaan akomodasi sementara di vila dan bungalow; penyewaan akomodasi sementara
untuk liburan; penyewaan alat memasak; penyewaan alat penerangan; penyewaan alat penerangan untuk mendekorasi rumah
pribadi; penyewaan alat penerangan untuk taman umum; penyewaan alat penerangan untuk tempat parkir; penyewaan
bangunan logam dan non-logam; penyewaan bangunan yang bisa diangkut *; penyewaan bangunan yang dapat dipindahpindahkan; penyewaan dan pemesanan kamar dan ruang pertemuan/rapat; penyewaan dan penyewaan peralatan
penerangan dan sistem penerangan untuk digunakan dalam penerangan kota dan acara-acara publik; penyewaan fasilitas
perjamuan dan fungsi sosial untuk acara-acara khusus; penyewaan furnitur untuk hotel; penyewaan furnitur untuk konferensi;
penyewaan furnitur, linen dan pengaturan meja; penyewaan futon; penyewaan handuk untuk hotel; penyewaan hiasan dinding
untuk hotel; penyewaan hot plate listrik; penyewaan hot plate non-listrik; penyewaan kabin liburan; penyewaan kamar sebagai
akomodasi sementara; penyewaan kamar untuk acara sosial; penyewaan kamar untuk fungsi sosial; penyewaan kamar untuk
mengadakan acara, konferensi, konvensi, pameran, seminar, dan rapat; penyewaan kamar untuk pesta ulang tahun;
penyewaan kamar untuk resepsi pernikahan; penyewaan kasur dan selimut; penyewaan kursi dan meja; penyewaan kursi,
meja, linen meja, barang pecah belah; penyewaan kursi, meja, taplak meja dan barang pecah belah untuk konferensi,
ekshibisi, pertemuan dan acara sosial dan perjamuan makan; penyewaan meja dapur; penyewaan meja dapur untuk
menyiapkan makanan untuk dikonsumsi segera; penyewaan mesin pembuat permen kapas; penyewaan mesin pengeluaran
minuman; penyewaan pendingin air minum; penyewaan penginapan sementara; penyewaan penutup lantai untuk hotel;
penyewaan peralatan bar; penyewaan peralatan layanan makanan; penyewaan peralatan makan; penyewaan peralatan
makan, peralatan makan, piring, dan aksesoris meja untuk acara khusus; penyewaan peralatan memasak untuk keperluan
industri; penyewaan perlengkapan lampu; penyewaan piring lecet; penyewaan popcorn popper; penyewaan ruang konferensi;
penyewaan ruang pertemuan; penyewaan ruang sementara; penyewaan ruang serba guna; penyewaan ruang serba guna
untuk pesta ulang tahun; penyewaan ruang serba guna untuk resepsi pernikahan; penyewaan ruangan untuk mengadakan
acara, konferensi, konvensi, pameran, seminar, dan rapat; penyewaan tempat pameran; penyewaan tempat untuk acara dan
memberikan informasi yang berkaitan dengannya; penyewaan unit untuk mengeluarkan minuman panas dan dingin, selain
mesin penjual otomatis; penyiapan makanan; persewaan karpet; persewaan tempat tidur; persewaan tenda; persiapan dan
penyediaan makanan dan minuman untuk konsumsi di dalam dan di luar gedung; persiapan dan penyediaan makanan dan
minuman untuk konsumsi di perusahaan ritel; persiapan dan penyediaan makanan dan minuman untuk konsumsi segera;
persiapan dan penyediaan makanan, yaitu, pemotongan ham tradisional untuk konsumsi segera; persiapan dan penyediaan
makanan, yaitu, pemotongan ham untuk konsumsi segera; persiapan makanan Jepang untuk konsumsi segera; persiapan
makanan Spanyol untuk konsumsi langsung; persiapan makanan dan minuman; persiapan makanan dan minuman untuk
konsumsi segera; persiapan makanan untuk orang lain berdasarkan outsourcing; pub; pusat makanan/jajan; pusat perawatan
lansia; reservasi akomodasi hotel; reservasi akomodasi hotel dan makanan; reservasi akomodasi sementara di hotel dan
rumah kos; reservasi akomodasi sementara melalui Internet; reservasi dan pemesanan akomodasi hotel, resor dan motel;
reservasi dan pemesanan eco-lodge; reservasi dan pemesanan penginapan sementara; reservasi kamar hotel dan
penginapan sementara; reservasi sementara akomodasi; restoran dengan layanan utama pengantaran pesanan/ restoran
pesan antar; restoran khusus menyediakan makanan sate; restoran masakan khas jepang; restoran pizza; restoran swalayan;
restoran yang menawarkan layanan untuk dibawa pulang; restoran yang menjual makanan untuk dibawa keluar; restoran yang
menyediakan makanan cepat saji dan layanan 24 jam; restoran yang menyediakan makanan dan minuman kelor; restoran,
bar dan layanan katering; restoran, bar, dan layanan lounge koktail; ruang es krim; rumah makan; rumah makan cina halal;
rumah pemondokan; rumah peristirahatan; salad bar [layanan restoran]; saran sehubungan dengan persiapan makan; saran
tentang resep memasak; sediaan-sediaan makanan dan minuman; sewa air mancur coklat; sewa bantal; sewa dispenser air;
sewa dispenser air minum; sewa rumah liburan; sewa selimut; sewa tenda; sewa tirai untuk hotel; tempat makan yang
menyediakan kudapan (penyediaan makanan dan minuman); tempat penitipan hewan peliharaan; tempat pizza; warung kopi;
warung makan tradisional; warung yang menyediakan bakso===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2021012458
: 23/02/2021 14:06:49
:
: PT.BOGA PRIMA NUTRINDO

540 Etiket

: Rukan Beach Boulevard Blok.B No.8 Kawasan Pantai Maju (Golf Island) Kel.Kamal
Muara Kec.Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14470
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740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: NUTRIFITCAFE
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HIJAU,HITAM DAN PUTIH
: 43
: ===Restoran; Warung makan; kafe; layanan kafetaria dan kantin; rumah makan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021012459
: 23/02/2021 14:06:58
:
: Perum BULOG

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl Gatot Subroto Kav 49 Jakarta Selatan, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI
Jakarta, 12950
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: befood
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: merah, cokelat, ungu, biru, hijau, jingga
: 30
: ===Beras; Beras Analog (Beras yang terbuat dari Jagung); Beras basmati; Beras campuran; Beras jepang; Beras organik;
Beras shirataki; Beras yang digabungkan dalam satu paket dengan bumbu dan perasa; Campuran beras coklat dan hitam;
beras analog; beras analog (Beras yang terbuat dari singkong); beras buatan; beras hitam; beras ketan; beras merah; beras
putih; beras sekam; bihun beras [mie Beras]; kopi, teh, kakao, gula, beras, tapioka, sagu, bahan pengganti kopi; makanan
ringan berbahan dasar beras; makanan siap saji berbahan dasar beras; mi dari tepung beras; mie beras; tepung beras===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021012460
: 23/02/2021 14:07:55
:
: JUMALIU

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jln. Muara Karang Blok M 3S. No.8, RT 008/RW 018, Kelurahan Pluit, Kecamatan
Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14450
: Verawati Lolo S.T.
: Citra Garden I Blok I 4/9 RT.010 RW.016, Kalideres, Jakarta Barat

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: ONIONS CLOTHING + LOGO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Ungu dan Putih
: 25
: ===Sabuk dan ikat pinggang untuk pakaian; alas kaki, yaitu, sepatu, sepatu bot, sepatu olah raga, sandal, sandal-sandal,
sandal bakiak khas Jepang dan sandal; pakaian yaitu, bandana, blus, capri, jas, gaun, sarung tangan, jaket, jeans, baju kaus
jersey, legging, pakaian dalam, pakaian kasual untuk bersantai, baju hamil, dasi, pakaian kerja (overall), piyama, celana,
pakaian ponco, jas hujan, jubah, sarung, syal, kemeja , celana pendek, rok, skort, pakaian tidur, kaus kaki, pita penahan
keringat (sweat band), sweater, celana yang menyerap keringat, pakaian yang menyerap keringat, pakaian renang, tank top,
kaus oblong, pakaian olah raga (track suit), pakaian dalam (undergarment), rompi, jaket tahan angin dan windshirt; tutup
kepala, yaitu, topi (caps), topi-topi (hats) dan kelep pici===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021012461
: 23/02/2021 14:10:04
:
: Desideria Utomo , Dipa Agung Utomo

540 Etiket

: Jl. Pulau Kelapa I Blok B1 No. 48,
Kembangan Utara, Kembangan, Jakarta Barat
, DKI Jakarta
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740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Fahmi Assegaf S.H.,M.H.
: Pacific Patent Multiglobal DIPO Business Center Lt. 11, Jalan Jend. Gatot Subroto
Kav. 51-52, Jakarta Pusat- 10260 Indonesia

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: Logo
: Tidak Ada Terjemahan

591

Uraian Warna

511

Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah tua, merah muda, merah, coklat tua, coklat muda, kuning, oranye, hijau,
abu-abu, hitam, putih
: 29
: ===Abon Ayam; Abon Kepiting; Abon Sapi; Abon ikan; Buah-buahan dalam kaleng; Kembang tahu pita; Keripik Kalakai;
Keripik Keladi; Keripik ceker ayam; Keripik pete; Keripik tahu; Kismis; Kurma; Makanan ringan, berbahan dasar dari buahbuahan atau sayuran; Manisan buah; Minuman susu cair; Minuman yogurt; Minyak-minyak yang dapat dimakan dan diminum;
Sari-sari daging; Sayuran dalam kaleng; Sosis; Susu jahe; Tahu; Tape singkong; Telur; acar; agar-agar*; bakso; buah-buahan
dan sayur-sayuran yang diawetkan, diasinkan, dimaniskan, dikeringkan dan dimasak; campuran makanan ringan yang terdiri
dari buah kering dan kacang olahan; campuran makanan ringan yang terdiri dari buah-buahan olahan, kacang olahan atau
kismis; campuran makanan ringan yang terdiri dari kacang wasabi, kacang olahan, buah atau kismis kering; daging, ikan,
unggas dan binatang buruan; dendeng; ikan, diawetkan; jamur, diawetkan; jeli, selai, saus buah-buahan; kacang dan makanan
ringan berbahan dasar buah kering; kacang diolah; kacang organik dan snack bar berbasis biji; kacang-kacangan yang dapat
dimakan; keju; keripik; keripik apel; keripik bayam; keripik buah; keripik jamur; keripik kedelai; keripik kentang; keripik kentang
rendah lemak; keripik kentang terbuat dari ubi jalar; keripik kubis; keripik kumara (kentang manis); keripik nangka; keripik pare;
keripik pisang; keripik sayuran; keripik singkong; keripik sukun; keripik tempe; keripik ubi; kuaci; lemak yang bisa dimakan;
makanan ringan berbahan dasar biji; makanan ringan berbahan dasar buah; makanan ringan berbahan dasar daging;
makanan ringan berbahan dasar kacang; makanan ringan berbahan dasar kedelai; makanan ringan berbahan dasar kentang;
makanan ringan berbahan dasar sayuran; makanan ringan dengan bahan utama daging; makanan ringan terutama terdiri dari
daging, ikan, unggas atau sayuran; makanan ringan yang terbuat dari daging; margarin; mentega; minuman berbahan dasar
susu dengan kandungan kopi; minyak goreng; minyak wijen; sari kelapa (santan); sayuran, diawetkan; snack bar berbahan
dasar biji; snack bar berbasis kacang dan biji; susu; susu dan produk hasil olahan susu===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2021012462
: 23/02/2021 14:10:22
:
: DAVID

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. GARUDA NO. 28 MEDAN, KEL. BANTAN TIMUR, KEC. MEDAN TEMBUNG,
Kota Medan, Sumatera Utara
: Salim Halim S.H.
: Jalan Merbabu No. 7A

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: D.A.D DAN LOGO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM, KUNING/JINGGA/KUNING EMAS, PUTIH
: 42
: ===Desain dan penyediaan informasi, saran dan konsultasi terkait warna, interior dan eksterior; Desain interior bangunan,
kantor dan apartemen; desain arsitektur; desain interior untuk kantor; jasa arsitektur dan teknik; jasa arsitektur interior; jasa
arsitektur untuk desain bangunan; jasa arsitektur untuk desain bangunan industri; jasa arsitektur untuk desain bangunan
kantor; jasa arsitektur untuk desain bangunan komersial; jasa arsitektur untuk desain tempat ritel; jasa arsitektur untuk
merencanakan bangunan, bangunan industri dan bangunan komersial; jasa arsitektur yang berkaitan dengan pengembangan
lahan; jasa desain interior dan eksterior; jasa desain, pengembangan dan arsitektur; konsultasi arsitektur; layanan
arsitektur===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 1/F, No. 15 Jishan 1st Street, Dali District, Taichung City, Taiwan
: Miftahul Hilmi S.H., M.H.
: Jakarta Patent Bureau Graha Tirtadi, 1th Floor, Room 106 Jalan Pangeran Antasari
No. 18A Cipete Utara

Tipe Merek
Nama Merek

: Merek Kata dan Lukisan
: NUTTEA

740

: JID2021012463
: 23/02/2021 14:10:48
:
: NUTTEA Stores Ltd

540 Etiket
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566

Arti Bahasa

: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Putih
: 35
: ===Administrasi urusan bisnis waralaba; Memberikan informasi komersial dan saran untuk konsumen dalam pilihan produk
dan layanan; Menyediakan informasi bisnis; Menyediakan ulasan pengguna untuk tujuan komersial atau periklanan;
administrasi komersial dari lisensi barang dan jasa orang lain; administrasi program loyalitas konsumen; analisis harga biaya;
bantuan manajemen bisnis; demonstrasi barang; distribusi sampel; iklan; iklan online pada jaringan komputer; jasa pengadaan
untuk orang lain [membeli barang dan jasa untuk bisnis lain]; layanan distribusi grosir untuk makanan dan minuman; layanan
distribusi grosir untuk produk segar; layanan distribusi grosir untuk teh dan kopi; layanan perbandingan harga; layanan ritel,
layanan ritel supermarket dan department store yang berkaitan dengan makanan dan minuman; menyediakan peringkat
pengguna untuk tujuan komersial atau periklanan; penelitian bisnis; penelitian pemasaran; penyediaan informasi bisnis melalui
situs web; penyediaan pasar daring untuk pembeli dan penjual barang dan jasa; penyewaan ruang iklan; penyewaan waktu
iklan di media komunikasi; presentasi barang di media komunikasi, untuk keperluan ritel; proses administrasi pesanan
pembelian; saran dan konsultasi bisnis terkait dengan waralaba===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021012464
: 23/02/2021 14:13:20
:
: Tiffany Wijaya

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Sutomo No. 548, Kota Medan, Sumatera Utara, 20212
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: PUFFY BAKES
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: coklat
: 30
: ===Adaan; Adas manis bubuk; Adonan Pastri; Adonan kue buah badam; Adonan makanan yang mengandung tepung;

540 Etiket

Adonan makaroni/spageti; Adonan terigu; Adonan yang didinginkan; Agar-agar buah (gula-gula); Amparan Tatak; Amplang;
Andewi (pengganti kopi); Andewi (sejenis rempah) dan campurannya, untuk digunakan sebagai pengganti kopi; Apam Batil;
Apang; Arang aktif untuk makanan; Ares; Asida; Asidah; Aunu Senebre; Bahan campuran minuman berbahan dasar kopi;
Bahan dasar pizza; Bahan makanan yang sudah disiapkan dalam bentuk saus-saus; Bahan pemanis untuk kue atau minuman
atau makanan; Bahan pengental untuk memasak bahan makanan; Bahan pengental untuk memasak makanan; Bahan
pengganti teh; Bahan pengikat saus; Bahan perekat untuk makanan; Baje Canggoreng; Bakcang (Makanan beras ketan diisi
daging); Bakmi goreng; Bakmi jawa; Bakpao; Bakpao rasa Kacang Merah, rasa kacang hijau, rasa kacang tanah, rasa coklat,
rasa kacang hitam, rasa kacang hijau pandan, rasa talas, rasa bengkoang asin, rasa labu dan rasa ayam kecap; Bakpia;
Bakpia Kukus (Kue tradisional); Bakwan; Balutan salad bumbu selada; Bandos; Bandrek; Bangle; Baozi (roti isi); Bawang
dayak kering (Bumbu); Bawang merah bubuk; Bay Tat; Bekatul; Beras; Beras Analog (Beras yang terbuat dari Jagung); Beras
basmati; Beras bulir panjang; Beras campuran; Beras jepang; Beras organik; Beras padi liar; Beras pratanak; Beras shirataki;
Beras untuk bubur; Beras yang digabungkan dalam satu paket dengan biji yang dapat dimakan, kacang-kacangan, polongpolongan, atau sayuran; Beras yang digabungkan dalam satu paket dengan bumbu dan perasa; Berbuat curang; Berego;
Berondong; Berondong jagung; Bihun Bebek; Bihun Goreng; Bihun instan; Bihun tepung kacang instan; Biji kopi; Biji olahan
digunakan sebagai bumbu; Biji rami untuk konsumsi manusia; Biji selasih; Biji-bijian olahan yang digabungkan dalam satu
paket dengan biji yang dapat dimakan, kacang-kacangan, polong-polongan atau sayuran; Biji-bijian olahan yang digabungkan
dalam satu paket dengan bumbu dan perasa; Biji-bijian yang terbagi dua; Bika Ambon; Bingke; Binte Biluhuta; Binyolos;
Biscotti; Biskuit (manis atau gurih); Biskuit Gabin (Kue tradisional); Biskuit Kentang (Kue tradisional); Biskuit coklat; Biskuit
kering; Biskuit petit-beure; Biskuit petit-beurre; Biskuit renyah dengan Krim; Biskuit selai kacang; Biskuit tipis kering; Biskuit
untuk menambah nafsu makan; Biskuit yang dilapisi cokelat; Biskuit yang dilapisi cokelat rasa cappuccino; Biskuit yang dilapisi
cokelat rasa green tea; Biskuit yang dilapisi cokelat rasa pisang; Biskuit yang dilapisi cokelat rasa strawberry; Biskuit yang
dilapisi cokelat rasa susu; Bluder; Boba teh durian; Bobongko; Bohromrom; Bola-bola kecil yang terbuat dari tepung tapioka;
Bolen Pisang; Bolo Kemojo; Bolu Koja; Bolu Kojo; Bolu Paranggi; Bolu nanas; Brem; Brownies Coklat; Buah Buni; Bubuk
bahan makanan terbuat dari tanaman kelor bernutrisi; Bubuk bahan minuman terbuat dari tanaman kelor bernutrisi; Bubuk dan
campuran untuk membuat saus daging dan saus kaldu; Bubuk dari buah prem; Bubuk ginseng dan ginseng merah, bukan
untuk keperluan medis; Bubuk herbal untuk membuat makanan dan minuman herbal; Bubuk kari; Bubuk ngo hiong; Bubuk
spekulas; Bubuk spikulas; Bubuk untuk es krim; Bubuk untuk membuat minuman dengan bahan dasar teh, bubuk untuk
membuat minuman dengan bahan dasar kakao; Bubuk untuk membuat roti; Bubur; Bubur Ase; Bubur Ayam; Bubur Baayak;
Bubur Mengguh; Bubur Pedas; Bubur Sagela; Bubur dengan bahan dasar susu untuk makanan; Bubur havermot; Bubur
jagung; Bubur kacang hijau; Bubur kacang merah; Bubur nasi ayam; Bumbu; Bumbu Acar Kuning; Bumbu Ayam Goreng
Kuning; Bumbu Ayam Goreng ; Bumbu Ayam Hainan; Bumbu Ayam Kalasan; Bumbu Ayam Panggang; Bumbu Ayam Saos
Inggris; Bumbu Ayam goreng Tumbar; Bumbu Ayam goreng canton; Bumbu Bacem ( Tahu dan Tempe ); Bumbu Bekicot
Goreng; Bumbu Bicap; Bumbu Gado-Gado; Bumbu Garang Asem Daging; Bumbu Gulai; Bumbu Kacang; Bumbu Kanji Rumbi;
Bumbu Karedok/ Terancam; Bumbu Kebuli; Bumbu Krengsengan; Bumbu Lontong Balap; Bumbu Nasi Goreng Jawa; Bumbu
Pepes; Bumbu Rujak Cingur; Bumbu Sambel Goreng; Bumbu Sate Ayam; Bumbu Sate lilit; Bumbu Sayur Asin Petis; Bumbu
Semanggi; Bumbu Soto Mie; Bumbu Soto Udang; Bumbu Tahu Campur; Bumbu Tahu Telur; Bumbu Tem Ayam Obat; Bumbu
Urap Urap; Bumbu ayam ngohiong; Bumbu baikut goreng; Bumbu dari buah-buahan; Bumbu ikan bakar; Bumbu instan bubuk;
Bumbu masak (moto); Bumbu masak dalam bentuk bubuk; Bumbu mie goreng; Bumbu mie kuah; Bumbu pasta; Bumbu pecel;
Bumbu pindang bandeng; Bumbu rendang; Bumbu serba guna; Bumbu siap saji; Bumbu untuk sup; Bumbu yang diawetkan;
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Bumbu-bumbu masak dari tanaman; Bumbu-bumbu yang mengandung monosodium glutamate atau ekstrak protein
terhidrolisasi yang berasal dari ikan, daging atau sayuran; Bumbu ayam goreng; Bumbu ayam kecap; Bumbu bakmoy;
Bumbu bali; Bumbu empal goreng; Bumbu kari singapura; Bumbu nasi goreng oriental; Bumbu nasi goreng pedas;
Bumbu nasi uduk; Bumbu sop buntut; Bumbu sop merah; Bumbu sop ayam; Bumbu soto ayam; Bumbu soto daging; Buras;
Burasa; Burger Daging Ayam (Sandwich); Burger Daging Ikan (Sandwich); Burgo; Burongcong; Busung (Daun Kelapa); Butir
gandum yang keras; Butiran jagung olahan; Buttermilk Pancakes; Cabe Kering; Cacapan Asam (Sambal); Cairan berbumbu
untuk merendam makanan; Campuran Bumbu beraroma untuk Makanan; Campuran beras coklat dan hitam; Campuran
minuman berbahan dasar teh; Campuran minuman berbahan dasar teh herbal; Campuran tepung; Campuran untuk roti;
Cecek; Celimpungan; Cempedak; Cendawan (truffles) dan pemanis-pemanis coklat; Cendol; Cengkir; Chai Kwe; Chai masala
/ minuman teh yang dicampur rempah; Che Hun Tiau; Chocolate chip cookie; Chutney Tomat; Cilok; Cimi-Cimi (kue kering);
Cimol; Cincalok (Bumbu); Cireng; Cokelat dalam bentuk pralin; Coklat terbuat dari bahan campuran antara dark cokelat dan
buah mangrove; Coklat, praline yang diisi dan tidak diisi, permen; Cone snack [makanan ringan berbahan dasar tepung];
Cucuru Bayao; Cuka dari sherry; Cuka hitam Cina; Cuka quince (buah); Custard; Dabu Dabu; Daun Mint Kering (bumbu);
Daun jeruk purut kering; Daun mint (bumbu); Daun pandan kering (bumbu); Daun salam kering (bumbu); Daun salam koja
kering (bumbu); Daun sirih kering (rempah-rempah); Dedak; Dodol; Dodol Cempedak; Dodol Kandangan; Dodol Kedondong;
Dodol Kentang Kerinci; Dodol Kole; Dodol buah; Dodol sayur; Doko - Doko Cangkuling; Donat berlubang; Dumpling ayam dan
udang; Ekstra herbal (bumbu); Ekstra ragi untuk makanan; Ekstrak coklat; Ekstrak ginseng dan ginseng merah, bukan untuk
keperluan medis; Ekstrak kopi malt; Ekstrak ragi; Ekstrak ragi sebagai olesan; Ekstrak rempah-rempah; Emping (kerupuk dari
melinjo); Enchilada [roti isi]; Engkak Ketan; Es (air yang dibekukan); Es Brenebon; Es Buah Matoa; Es Campur; Es Campur
Ayung; Es Campur Pelangi Angrek; Es Cendol Betawi; Es Doger; Es Goyang; Es Kelapa Muda Asam Manis; Es Konsumsi; Es
Lilin; Es Manado; Es Palu Butung; Es Selendang Mayang; Es Tiji Mei; Es alam atau buatan; Es cincau; Es coklat durian; Es
ketan durian; Es krim buatan; Es krim dengan bahan dasar yoghurt; Es krim novelties (bentuk genggam), yaitu, makanan
penutup es krim; Es kristal; Es loli; Es pisang ijo; Es silinder; Es sop durian; Es stik; Es teler; Es untuk minuman penyegar; Es
yang dapat dimakan berbahan dasar air dengan rasa yang dibekukan; Es yang dapat dimakan terutama terdiri dari yogurt;
Extrac nira kelapa (bumbu); Fla [custard]; GIS (bahan pemekar roti); Galamai (dodol khas Sumatera Barat); Gambir (RempahRempah); Gandaria; Gandasturi; Gandos; Gandum (Oats steel-cut); Gandum giling untuk makanan manusia; Gandum kupas;
Garam meja; Garam rumput laut; Garam untuk pengawetan bahan makanan; Garam, bumbu, rempah-rempah, bumbu dari
tumbuhan yang diawetkan; Gelenak; Gemblong; Getuk (Kue); Glasir dan isian untuk makanan manis; Glasir karamel; Glasir
konfeksioneri; Glasir untuk makanan manis; Glasir untuk produk-produk makanan; Gluten untuk makanan; Godo Godo;
Gogos; Gogoso; Gohok; Gula -gula (mesis) untuk menghias kue; Gula aren cair (ekstrak nira kelapa); Gula atau pemanis
(serbuk, cair atau tablet); Gula halus untuk glasir; Gula kacang; Gula nira kelapa; Gula semut; Gula sirup; Gula tetes untuk
makanan; Gula, pemanis alami, saus pelumur (glazer) dan isian manis (sweet filling), madu, sirup (treacle); Gula-gula beku
yang mengandung es krim; Gula-gula beku yang mengandung yoghurt; Gula-gula berisi krim (permen gula-gula); Gula-gula
berwarna hitam; Gula-gula kacang; Gulai Pisang; Gulali; Gulo Puan; Halua Kenari; Hamburger sandwiches; Hasil produksi
Madu; Hasil produksi coklat; Hasil produksi penggilingan tepung; Haver kupas; Hiasan roti yang dapat dimakan; Hidangan dan
makanan siap saji yang berbahan dasar utama pasta; Hidangan kering-beku dengan bahan utama adalah nasi; Hidangan
yang dimasak; Hintalu Karuang; Infus tanpa obat; Intip goreng (makanan berbahan dasar beras); Itak Gurgur; Jadah Lemang;
Jagung Bose; Jagung Catemak; Jagung Titi; Jagung bakar; Jagung goreng; Jagung yang sudah diolah; Jaje Tunjak Lapis
Poteng; Jalangkote; Jawawut yang dihancurkan; Jawawut yang dikupas; Jelai kupas; Jenang; Jenang ketan hitam; Jenang
waloh; Jepa; Jiaozi pangsit; Jinten bubuk; Jipang; Jorong-Jorong; Jus jahe [minuman]; Kacang Pukul Bagan Siapi-siapi;
Kakao; Kapsul kopi terisi; Kapsul kopi yang berisi kopi untuk diseduh; Kapulaga bubuk; Kapurung; Kapusu; Karamel; Karamel
gula-gula; Karasi; Kecalo; Kecap; Kecap asin; Kecap kedelai; Kecap manis; Kecapi; Kedelai bubuk untuk digunakan sebagai
makanan; Keju gembung [camilan jagung]; Kemang; Kembang Goyang; Kembang Loyang; Kembang gula beku; Kembang
gula yang dibekukan dengan perasa teh, teh herbal dan / atau buah-buahan; Kembang gula yang dibekukan dengan teh, teh
herbal dan/atau perasa buah-buahan; Kemplang; Kencur bubuk; Keningar (bumbu dapur); Kenta; Kepingan jagung; Kerak
Telor; Keripik Bawang; Keripik Kasubi Pahangga; Keripik camilan sereal; Keripik dan kerupuk berbahan dasar tepung dan
berbahan dasar gandum; Keripik produksi gandum; Keripik sereal; Kerupuk; Kerupuk Atom; Kerupuk Gendar; Kerupuk Ikan;
Kerupuk Jengkol; Kerupuk Kentang; Kerupuk Pecah Seribu; Kerupuk bawang; Kerupuk ikan aneka rasa; Kerupuk ikan dengan
perasa; Kerupuk jagung; Kerupuk kopi; Kerupuk pisang; Kerupuk sagu; Kerupuk udang aneka rasa; Kerupuk udang dengan
rasa; Ketan bumbu; Ketoprak; Ketumbar Bubuk (Bumbu); Ketupat; Ketupat Kandangan; Ketupat Sayur; Ketupat tahu; Kiam Ko
Kwe; Klabat; Klabat bubuk; Klapertaart; Klappertaart; Kolo; Kopi Aceh; Kopi Latte; Kopi Sibu-Sibu; Kopi Susu ; Kopi bubuk;
Kopi cokelat; Kopi durian; Kopi giling dan biji kopi utuh (yang belum diolah); Kopi gula aren; Kopi jahe; Kopi seduh; Kopi susu
bubuk; Kopi yang tidak disangrai; Kopi, ekstrak kopi, teh, kakao dan penggantinya; Kopi, teh, kakao dan kopi buatan; Kremes
dari tepung; Kuah Beulangong; Kuah daging; Kue; Kue Adee; Kue Akar Kelapa; Kue Apang; Kue Apang Colo; Kue Ape; Kue
Bagea; Kue Balapis Manado; Kue Bangket; Kue Bangkit; Kue Baruasa; Kue Berry Bell Trimit; Kue Bhoi; Kue Biji Ketapang;
Kue Bingka Kentang; Kue Bingkang; Kue Bolu Buju; Kue Bolu Kukus; Kue Bolu Panggang; Kue Bolu Suri; Kue Bong Li Pang;
Kue Bugis Betawi; Kue Burgo; Kue Caraisi; Kue Choco Chip; Kue Cincin; Kue Ciput; Kue Coklat Mente; Kue Coklat Mente (
Cookies ); Kue Combro; Kue Cubit; Kue Cucur; Kue Dadar Gulung; Kue Dadar Jiwo; Kue Dange; Kue Delapan Jam; Kue
Dongkal; Kue Engkak Medok; Kue Gagatas; Kue Gandus; Kue Gegicak; Kue Gemblong; Kue Getas; Kue Gulung; Kue
Jejongkong; Kue Jungkong; Kue Kacang Spesial; Kue Karawo; Kue Kecalo; Kue Keciput; Kue Kelen; Kue Kembang Goyang;
Kue Kericu; Kue Klepon; Kue Kubang Boyo; Kue Kui Kui; Kue Kuipau; Kue Kuping Gajah; Kue Lampu Lampu; Kue Lapis Kojo;
Kue Lapis Legit; Kue Lapis Maksuba; Kue Lapis Sagu; Kue Leker; Kue Lepek Binti; Kue Lepet; Kue Lidah Kucing; Kue Lontar;
Kue Lumpang; Kue Lupis; Kue Manan Samin; Kue Mangkok; Kue Muso; Kue Nastar Keju; Kue Ombusombus; Kue Onde; Kue
Ongol-Ongol; Kue Padamaran; Kue Paso; Kue Pepe; Kue Perut Punai; Kue Pia Saronde; Kue Pinende; Kue Popolulu; Kue
Putri Kandis; Kue Putu; Kue Putu Bambu; Kue Putu Mayang; Kue Rangi; Kue Rintak; Kue Sabongi; Kue Sari Penganten; Kue
Satu; Kue Semprit Desa; Kue Semprit keju; Kue Semprit keju spesial; Kue Sie Itek; Kue Siput; Kue Srikaya; Kue Strawberry;
Kue Susu; Kue Talam; Kue Tat; Kue Tenteng; Kue Timphan; Kue Unti; Kue Vanada; Kue berbahan dasar tepung; Kue bika
ambon; Kue choco ball; Kue daging; Kue dan gula-gula; Kue dan kue tar, gula-gula (termasuk yang beku); Kue eccles; Kue
keranjang; Kue kering (pastri); Kue kering Perancis; Kue kering Wina; Kue kering yang mengandung tempe; Kue lumpia; Kue
mentega Denmark; Kue mochi; Kue nanas; Kue pangsit Cina; Kue pastei; Kue pisang; Kue pukis; Kue semolina; Kue
semprong; Kue spiku; Kue tifor; Kue tradisional; Kue yang dibubuhi jahe dan gula; Kue-kue; Kue-kue Denmark; Kue-kue Italia;
Kue-kue dari bahan beras; Kue-kue kering berbahan dasar dari beras; Kue-kue lobak; Kulit lumpia; Kulit won ton (pangsit);
Kuncup bunga pohon caprier untuk pembuat saus; Kunyit bubuk; Kunyit kering; Kunyit putih bubuk (Bumbu); Kunyit*; Labia
Dange (Sagu Dange); Lada hitam bubuk (bumbu); Ladran (Kue Kering); Laksa Betawi; Lakse; Lakse Kuah; Lakso; Lalampa;
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Lamang; Lasagna; Lek Tau Suan; Lemang; Lemang Tapai; Lemper; Lemper Daging; Lempok; Lempok Durian; Lempok Durian
Riau; Lenggang; Lengkuas bubuk; Lepat; Lepet; Lobi-Lobi; Lontong; Lontong sayur; Lopek Bugi; Lumpia basah; Lumpia
goreng; Lumpia kering; MSG (Monosodium Glutamate); Macchiato (minuman kopi yang dibuat dengan mencampurkan
espresso dengan susu); Madu untuk Makanan manusia; Madu zaitun; Makanan batang berenergi berbahan dasar kopi;
Makanan batang berenergi berbahan dasar madu; Makanan beku terutama terdiri dari biji-bijian olahan; Makanan beku
terutama terdiri dari mie; Makanan beku terutama terdiri dari quinoa dan sereal yang diolah; Makanan beku terutama terdiri
dari sereal yang diolah; Makanan berbahan dasar madu; Makanan berbahan dasar teh; Makanan berbahan dasar tepung;
Makanan berbentuk batangan yang mengandung sereal, berprotein dan berenergi ; Makanan bubur beras organik; Makanan
dalam kaleng, alumunium kontener/alumunium foil maupun kanton plastik siap saji yang terdiri dari nasi dan lauk pauknya
dengan tambahan daging sapi/ daging ayam/ikan, sayur-sayuran, buahan-buahan dalam kaleng.; Makanan dan makanan
ringan porsi kecil utamanya terdiri dari nasi, pasta dan atau mi; Makanan dari gandum untuk makan pagi; Makanan pasta
farina; Makanan penutup; Makanan penutup beku berupa air es dengan rasa; Makanan penutup berbahan dasar beras,
makanan penutup muesli; Makanan penutup berbahan dasar sereal [kembang gula]; Makanan penutup mousse; Makanan
penutup terbuat dari cokelat; Makanan penutup terbuat dari nasi; Makanan penutup terbuat dari sereal; Makanan penutup
terbuat dari tepung; Makanan pokok orang Meksiko; Makanan ringan batangan yang mengandung campuran biji-bijian,
kacang-kacangan dan buah kering (gula-gula); Makanan ringan berbahan dasar beras; Makanan ringan berbahan dasar beras
[kembang gula]; Makanan ringan berbahan dasar cokelat; Makanan ringan berbahan dasar sereal; Makanan ringan berbahan
dasar sereal [kembang gula]; Makanan ringan berbahan dasar sereal dalam bentuk batangan; Makanan ringan berbahan
dasar tepung; Makanan ringan berbahan dasar tepung terigu; Makanan ringan berbahan dasar tepung yang memiliki varian
rasa udang pedas manis dan rumput laut; Makanan ringan dengan bahan dasar ketan dan beras; Makanan ringan terutama
terdiri dari gandum; Makanan ringan terutama terdiri dari pasta atau nasi; Makanan ringan terutama terdiri dari roti; Makanan
ringan terutama terdiri dari sereal atau gandum; Makanan ringan yang terbuat dari tepung kentang; Makanan siap saji
berbahan dasar mie yang dibekukan; Makanan siap saji berbahan dasar mie yang didinginkan; Makanan siap saji berbasi
beras; Makanan siap saji kering dan cair, terutama terdiri dari beras; Makanan siap saji kering dan cair, terutama terdiri dari
mie; Makanan siap saji kering dan cair, terutama terdiri dari pasta; Makanan siap saji yang mengandung (terutama) mie;
Makanan terutama terdiri dari quinoa dan sereal yang diolah; Makanan terutama terdiri dari sereal yang diolah; Makanan untuk
mencuci mulut berbahan dasar telur; Makanan untuk sarapan terbuat dari jagung; Makanan yang dibuat terutama dari nasi,
pasta, atau mie; Makanan yang dibuat terutama dari pasta; Makanan yang mengandung tepung; Makanan, makanan ringan
dan makanan ringan organik berbahan dasar sereal; Malt untuk makanan; Mantou; Martabak; Martabak Aceh; Martabak
bangka; Matcha / teh hijau dari jepang [minuman]; Matcha latte / teh hijau dari jepang latte; Menteng; Merica; Merica bubuk;
Meses cokelat; Mesis (gula-gula); Meuseukat; Mie; Mie Aceh; Mie Asia; Mie Celor; Mie Gomak; Mie Jalak Sabang; Mie
Keriting; Mie Koba; Mie Korea; Mie Lendir; Mie Pantiaw; Mie Sagu; Mie Tarempa; Mie Terbang; Mie Titi; Mie Vietnam; Mie
beras cina; Mie italia; Mie jepang; Mie kering (rehydratable) seperti soba kering (organik), udon kering (organik), ramen kering
(organik), somen kering (organik); Mie kering untuk bayi termasuk udon kering untuk bayi, spageti kering untuk bayi dan
somen kering untuk bayi.; Mie segar; Mie shirataki; Mie yang dibekukan hingga ke bagian dalam; Mie yang didinginkan; Mie
yang digabungkan dalam satu paket dengan biji yang dapat dimakan, kacang-kacangan, polong-polongan, atau sayuran; Mie
yang terbuat dari Jagung; Mie yang terbuat dari Singkong; Milu Siram; Minuman Air Tebu Nostalgia; Minuman Es Air Mata
Pengantin; Minuman Es Jeruk Kunci; Minuman Es Kacang Merah; Minuman Es Laksamana Mengamuk; Minuman Es Sirup
Mak Inang; Minuman Jus Pinang; Minuman Kopi Hawai; Minuman Martebe; Minuman Roco Timun; Minuman Sirsak Markisa;
Minuman Teh Susu Telur; Minuman barbahan dasar teh termasuk teh hitam -, teh hijau-, dan minuman berbahan dasar teh
oolong; Minuman beras kencur; Minuman berbahan dasar kopi espresso; Minuman berbahan dasar kopi yang mengandung
susu; Minuman berbahan dasar madu; Minuman berbahan dasar makanan berbasis susu (dairy); Minuman berbahan dasar
teh bunga blimbing wuluh; Minuman berbahan dasar teh bunga dahlia; Minuman berbahan dasar teh bunga mawar; Minuman
berbahan dasar teh bunga rosella; Minuman berbahan dasar teh bunga telang; Minuman berbahan dasar teh dan teh herbal;
Minuman cokelat; Minuman coklat dengan atau tanpa susu; Minuman dengan bahan dasar coklat; Minuman dengan bahan
dasar kopi, coklat dan teh; Minuman es krim; Minuman jahe; Minuman jahe merah; Minuman jahe merah siap minum;
Minuman kakao; Minuman karamel; Minuman karamel dengan campuran susu; Minuman kokoa dengan atau tanpa susu;
Minuman kopi dengan atau tanpa susu; Minuman kopi espresso dicampur dengan susu 90 ml; Minuman kopi espresso
dicampur dengan susu dan bubuk coklat; Minuman kunyit asam; Minuman serbuk berbahan dasar campuran buah beri;
Minuman serbuk campuran buah beri; Minuman serbuk daun kelor; Minuman serbuk daun kelor organik royal moringa rasa
alpukat (moringa avocado); Minuman serbuk daun kelor organik royal moringa rasa coklat (moringa chocolate); Minuman
serbuk daun kelor organik royal moringa rasa jahe (moringa ginger); Minuman serbuk daun kelor organik royal moringa rasa
kopi jahe (moringa coffe ginger); Minuman serbuk daun kelor organik royal moringa rasa latte (moringa latte); Minuman serbuk
rasa campuran buah beri; Minuman teh dengan atau tanpa susu; Minuman teh krisan; Minuman temulawak; Minyak cabe;
Miso; Moccacino (minuman yang terdiri dari bahan berupa susu, kopi dan cokelat); Model; Muesli; Muffin Inggris; Muffins;
Nasi; Nasi Antah; Nasi Aron; Nasi Ayam ala Sihlin; Nasi Ayam Bakar Bali; Nasi Ayam Bakar Bumbu Padang; Nasi Ayam
Bakar Bumbu Rujak; Nasi Ayam Bakar Solo; Nasi Ayam Bakar Taliwang; Nasi Ayam Betutu; Nasi Ayam Bumbu Bali; Nasi
Ayam Bumbu Rujak; Nasi Ayam Cabai Hijau; Nasi Ayam Fillet Crispy; Nasi Ayam Geprek; Nasi Ayam Geprek Cabe Hijau;
Nasi Ayam Geprek Keju; Nasi Ayam Geprek Sambal Matah; Nasi Ayam Goreng Bumbu Kelapa; Nasi Ayam Goreng Kuning;
Nasi Ayam Goreng Lengkuas; Nasi Ayam Goreng Mentega; Nasi Ayam Isi Buluh; Nasi Ayam Kailo; Nasi Ayam Kalasan; Nasi
Ayam Karage; Nasi Ayam Katsu; Nasi Ayam Kecap; Nasi Ayam Kecombrang; Nasi Ayam Kemangi; Nasi Ayam Krispi; Nasi
Ayam Lada Hitam; Nasi Ayam Paniki; Nasi Ayam Pedas; Nasi Ayam Penyet; Nasi Ayam Pop; Nasi Ayam Rica Rica; Nasi
Ayam Sambal Matah; Nasi Ayam Suwir sambal kecombrang; Nasi Ayam Tuturuga; Nasi Ayam crispy isi keju (Ayam goreng
tepung isi keju); Nasi Ayam crispy isi salted egg (Ayam goreng tepung isi salted egg); Nasi Ayam crispy original (Ayam goreng
tepung original); Nasi BBQ Saus Jawa; Nasi Bakar Ayam; Nasi Balap Puyung; Nasi Begana; Nasi Bekepor; Nasi Berkat; Nasi
Bola Tuna; Nasi Burung Puyuh; Nasi Cakalang Cabai Hijau; Nasi Cakalang Rica Rica; Nasi Cakalang Suwir Pedas; Nasi
Cakalang Woku; Nasi Cakalang suwir kecombrang; Nasi Campur Bali; Nasi Cumi Cabe hijau; Nasi Cumi pedas; Nasi
Dendeng Balado; Nasi Dendeng Batoko; Nasi Empal Daging; Nasi Gemuk; Nasi Goreng Bakso; Nasi Goreng Bakso Paket
Ekonomi; Nasi Goreng Jawa; Nasi Goreng Kampung; Nasi Goreng Kecombrang; Nasi Goreng Oriental; Nasi Goreng Paket
Eksekutif; Nasi Goreng Parahyangan; Nasi Goreng Seafood; Nasi Goreng Sosis; Nasi Goreng Tek-Tek; Nasi Goreng Teri;
Nasi Gulai Nangka; Nasi Ikan Asam Manis; Nasi Ikan Bakar Sambal Dabu; Nasi Ikan Dabu Dabu; Nasi Ikan Pesmol; Nasi Ikan
Saus Padang; Nasi Ikan Uilulia; Nasi Jagung; Nasi Jaha; Nasi Jinggo; Nasi Karage; Nasi Kari Ayam; Nasi Kari Sapi; Nasi
Katsu; Nasi Kebuli; Nasi Kotaraja; Nasi Krengseng; Nasi Krengsengan Ayam; Nasi Kresengan Mercon; Nasi Kuning; Nasi
Lapola; Nasi Lemak Ayam; Nasi Lemak Khas Riau; Nasi Lemak Melayu; Nasi Opor Ayam; Nasi Padang; Nasi Pepes Ayam;
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Nasi Pepes Ayam Bali; Nasi Pepes Ikan; Nasi Pepes Tahu; Nasi Pepes Tempe; Nasi Pepes Teri; Nasi Rames; Nasi Rames
Bali; Nasi Rames Cirebon (Nasi Jamblang); Nasi Rames Gresik (Nasi Krawu); Nasi Rames Gudek; Nasi Rames Nusantara;
Nasi Rames Oriental; Nasi Rames Padang; Nasi Rames Pekalongan (Nasi Megono); Nasi Rendang Ayam; Nasi Rendang
Ayam Kacang Merah; Nasi Rendang Sapi; Nasi Sambal Goreng Ati Kentang; Nasi Sambal goreng Teri; Nasi Sapi Krengseng
Mercon; Nasi Sapi Lada Hitam ; Nasi Sate Ayam; Nasi Semur Ayam; Nasi Semur Daging Sapi; Nasi Subut; Nasi Telur Balado;
Nasi Telur Bumbu Rendang; Nasi Telur Dadar Padang; Nasi Tepeng; Nasi Teriyaki; Nasi Terong Balado; Nasi Tuna Balado;
Nasi Tuna Bumbu Bali; Nasi Tuna Pedas Kemangi; Nasi Tuna Saus Asam Manis ; Nasi Tuna Woku; Nasi Uduk; Nasi Ulam;
Nasi Urap; Nasi Yakiniku; Nasi campuran dengan sayuran, ekstrak ayam, ekstrak daging, keju, kacang, polong-polongan
(kacang), rempah-rempah, perasa, bumbu dari tumbuhan, bumbu; Nasi coklat sudah diolah dalam kemasan; Nasi dalam
kemasan; Nasi goreng katsu; Nasi gurih Ayam penyet; Nasi gurih krengsengan Mercon; Nasi gurih telur balado; Nasi hitam
sudah diolah dalam kemasan; Nasi jepang sudah diolah dalam kemasan; Nasi kepal; Nasi krengsengan mercon; Nasi
krengsengan sapi; Nasi lemak; Nasi merah sudah diolah dalam kemasan; Nasi organik sudah diolah dalam kemasan; Nasi
untuk bubur; Nasi, pasta dan mie; Ngohiong (Bumbu); Nougat kacang; Ocha / teh jepang; Olahan yang terbuat dari gula;
Olahan yang terbuat dari sereal; Olesan berbahan dasar coklat; Olesan kakao; Olesan manis (madu); Onyop; Pacri Nanas;
Pai isi daging; Paket makanan dalam kotak yang terdiri dari nasi dengan tambahan daging ayam, ikan atau sayuran; Pala
Manis; Pala bubuk; Panada; Panettone (roti manis); Pangsit; Pangsit goreng; Pangsit hot pot; Pangsit ikan; Pangsit telur;
Papeda; Pasta; Pasta cabai dalam minyak; Pasta cabe untuk digunakan sebagai bumbu; Pasta kari hijau; Pasta kari masman;
Pasta kari merah; Pasta kue; Pasta yang digabungkan dalam satu paket dengan biji yang dapat dimakan, kacang-kacangan,
polong-polongan, atau sayuran; Pasta, saus dari lemak, saus dan pelapis untuk penyedap makanan; Pastel berisi daging dan
sayuran; Pastel daging; Pasung; Pati termasuk pati yang dimodifikasi untuk makanan; Pembungkus pastry (kue); Pengental
Tahu; Pengental untuk tahu; Pengganti Mayones; Pengganti Saus Tiram; Pengkang; Penguat rasa; Penyedam makan
(bumbu); Penyedap rasa (selain minyak essensial) untuk ditambahkan ke makanan dan / atau minuman; Penyedap rasa dan
aroma (selain minyak sari untuk kue); Penyedap rasa dan aroma kopi; Penyedap rasa selain minyak essensial untuk
minuman; Penyedap rasa/aroma selain minyak esensial; Penyedap rasa/aroma selain minyak esensial untuk kue; Pepe (Kue
Manis); Perasa alami dan perasa herbal (selain minyak esensial); Perasa, selain minyak esensial, untuk makanan dan
minuman; Permen; Permen Asam; Permen Jahe; Permen Kristal bening; Permen Pastilles; Permen Pelega Tenggorokan;
Permen cokelat; Permen karet (anggur/wine); Permen kenyal; Permen pedas; Permen stik; Permen susu; Permen susu dalam
bentuk bubuk; Pesak (Sekam Padi); Petatas; Pilus; Pizza (roti); Pizza beku; Pletek; Popcorn yang diberi perasa; Popcorn yang
dilapisi perasa; Pretzels (kue); Produk gula-gula dan kembang gula; Produk kembang gula rami yang dapat dimakan dan
produk kembang gula yang berasal dari atau diresapi dengan rami; Produk kue dan kembang gula; Produk makanan
berbahan dasar beras, tepung, oatmeal atau sereal, juga berupa hidangan yang dimasak; Produk untuk bumbu atau
penyedap bahan makanan, rempah-rempah yang dapat dimakan, bumbu, vinaigrettes, mayones; Produk zat tepung untuk
makanan; Produk-produk es krim berbahan dasar kacang kedelai; Produk-produk kakao ; Produk-produk susu; Puding
(makanan penutup); Puding Natal; Puding dari telur, susu dan gula; Puding kering; Puding pencuci mulut instan; Puding
semolina; Pulut Nasi; Putu Cangkiri; Quinoa dan sereal yang diolah yang digabungkan dalam satu paket dengan biji yang
dapat dimakan, kacang-kacangan, polong-polongan, atau sayuran; Quinoa dan sereal yang diolah yang digabungkan dalam
satu paket dengan bumbu dan perasa; Ragi dalam bentuk pil (bukan untuk pengobatan); Ragi untuk adonan; Rambutan
Goreng; Ramuan beraroma untuk makanan; Ravioli; Rempah-rempah terbuat dari pohon berry; Rempeyek; Risoles; Risoles
Ayam; Risoles Daging; Risoles durian mozarella; Roti Buaya; Roti Canai; Roti Denmark; Roti Gambang; Roti Pawa; Roti
Srikaya Goreng; Roti Srikaya Kukus Pandan; Roti Srikaya Panggang; Roti asin; Roti babi; Roti bagelan; Roti bun dengan selai;
Roti ciabatta; Roti kadet; Roti kebab; Roti kecil-kecil; Roti kelapa; Roti kering; Roti koktail; Roti kopi; Roti kue-kue semprit; Roti
kukus Cina; Roti lapis hotdog; Roti manis; Roti manis isi; Roti mantau; Roti panggang di suguhkan dengan saus keju dan Boba
dan di celup ke dalam kuah srikaya; Roti pastry; Roti perancis; Roti prata; Roti sayuran (vegan); Roti sobek; Roti susu; Roti
tawar; Roti tawar manis; Roti tipis dilapisi daging; Roti yang dikeringkan; Roti yang mengandung tempe; Roti, kue pastry dan
gula-gula; Roti, sandwich, biskuit; Saffron (rempah-rempah); Sage [bumbu]; Sagon (Kue); Sagu Lempeng; Sagu Woku KomoKomo; Sagu mutiara; Sahi (Teh); Sambal Andaliman; Sambal Bajak; Sambal Bakasang; Sambal Balado; Sambal Bali; Sambal
Bawang; Sambal Cabe Hijau; Sambal Colo-Colo; Sambal Geprek; Sambal Goreng Ati Kentang; Sambal Goreng Kentang Teri;
Sambal Hijau; Sambal Ikan Teri; Sambal Kampung; Sambal Lingkung; Sambal Matah; Sambal Roa; Sambal Rusip; Sambal
Terasi; Sambal Tombur; Sambal Tuktuk; Sambal baby cumi; Sambal bakso; Sambal cabe kering; Sambal cabe kering aneka
rasa; Sambal cabe tabur; Sambal cabe tabur aneka rasa; Sambal cobek; Sambal dari buah-buahan bawang merah; Sambal
goreng; Sambal goreng Teri; Sambal pedas manis; Sambal tabur; Sambal Gledek; Sambal Merah Padang (Sambal); Sambas;
Sambel Bajak; Sambel Ijo; Sambel Ikan Asin; Sambel Lumpang; Sambel Teri Kacang; Sambel Tomat; Sambel penyetan;
Sambel tumpang; Sambelingkung; Samosa; Sandwich egg cheese; Sandwich smoked beef cheese; Sanger; Sasagun;
Sashimi Tuna; Saus; Saus (bumbu masak), saus salad; Saus Pico de Gallo; Saus Pizza; Saus Worcestershire; Saus ayam;
Saus cabai pedas (sriracha); Saus celup berbahan dasar coklat; Saus dalam kemasan
sauces in a pouch; Saus
kacang kedelai; Saus kari kuning asam; Saus kari panang; Saus kental untuk penambah rasa; Saus pasta panggang; Saus
sayuran asam; Saus siap saji; Saus tom-yum; Saus untuk es krim; Saus untuk memasak [bumbu masak]; Saus untuk pasta
dan nasi; Saus untuk tumisan; Savarin; Seblak; Sediaan aromatik untuk es krim; Sediaan aromatik untuk kue; Sediaan
aromatik untuk kue kering; Sediaan aromatik untuk makanan; Sediaan aromatik untuk membuat tisan non-obat; Sediaan
berbahan dasar coklat; Sediaan berbahan karbohidrat untuk makanan; Sediaan hidangan nasi; Sediaan hidangan pasta;
Sediaan karbohidrat untuk makanan; Sediaan makanan berbahan dasar pasta; Sediaan pasta; Sediaan ravioli; Sediaan
rempah-rempah; Sediaan sayuran untuk digunakan sebagai pengganti kopi; Sediaan sereal; Sediaan terbuat dari gandum
termasuk serpih-serpih gandum; Sediaan untuk membuat ke dalam saus; Sediaan untuk membuat krim kocok; Sediaan untuk
membuat minuman coklat dengan susu berbentuk serbuk; Sediaan untuk membuat minuman teh dengan aroma buah-buahan
berbentuk serbuk; Sediaan untuk membuat saus kaldu; Sediaan-sediaan tepung untuk makanan; Seduhan bukan untuk
pengobatan; Seduhan dari rempah-rempah; Sengkulun (Kue Tradisional); Serabi Jakarta; Serbat (es yang dapat dimakan);
Serbuk garut Jepang untuk keperluan kuliner; Sereal batangan berprotein tinggi; Sereal yang diolah yang digabungkan dalam
satu paket dengan biji yang dapat dimakan, kacang-kacangan, polong-polongan, atau sayuran; Sereal yang diolah yang
digabungkan dalam satu paket dengan bumbu dan perasa; Sereh kering (Bumbu); Serpihan sereal; Sinonggi; Sirup berwarna
keemasan; Snack Bar (Makanan); Sokko / Sangkolo; Songkolo Bagadang; Sorbet (es); Soufflé (makanan penutup); Spageti
yang belum dimasak; Spaghetti Meatballs; Spätzle (Pasta); Stik Keju; Sumpia udang; Sushi; Tablet hisap (tidak mengandung
obat); Taffy (gula-gula); Talam Sagu Bakar; Tape Ketan; Tape Uli (Beras Ketan); Tart treacle (Dessert khas Inggris); Tauco;
Teh (bebas kafein) dengan pemanis tambahan; Teh Ginseng; Teh Jepang yang terbuat dari bubuk kombu [kelp]; Teh Krisan;
Teh Oolong; Teh Tarik; Teh bunga tisane; Teh dan teh herbal; Teh daun kelor; Teh daun sirsat; Teh herbal dan seduhan
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herbal; Teh herbal daun kelor; Teh herbal untuk pengunaan dalam makanan; Teh herbal yang mengandung kelor; Teh hijau
jepang; Teh hitam es; Teh latte; Teh lemon; Teh olahan khas negara Thailand; Teh rosela; Teh serai; Teh serbuk daun kelor;
Teh yang menggunakan kelor; Temulawak bubuk (bumbu); Tepung Jawawut; Tepung atau Serbuk dari daun kelor yang dapat
diminum atau dimasak menjadi tambahan makanan; Tepung atau serbuk daun kelor untuk konsumsi; Tepung dan sediaansediaan yang terbuat dari gandum; Tepung dari daun tanaman kelor untuk makanan; Tepung dari daun tanaman kelor untuk
minuman; Tepung gaplek; Tepung gula; Tepung jagung; Tepung kental buat makanan; Tepung kentucky; Tepung ketan;
Tepung panir; Tepung peyek; Tepung tapioka untuk makanan; Tepung untuk makanan; Tepung, roti, ragi, pastri (kue-kue);
Tetu; Thyme kering untuk digunakan sebagai bumbu; Tili Aya; Tinutuan; Tiwul instan; Tong tjiu pia; Tortila gulung diisi
potongan ayam; Trehalosa untuk makanan dan minuman; Trufel coklat; Turkish delight (gula-gula); Uli (Makanan Dari Beras
Ketan); Uli Ketan; Vermiseli pita; Vinaigrettes untuk salad; Wafer (kue); Wafer (pie); Wafer sundae; Wajik; Wingko; Won ton
(pangsit china); Yangko (kue moci); Yoghurt beku; Yogurt Beku; Yogurt beku (es yang dapat dimakan); Yorkshire (puding);
Yutiao; Zat pengikat untuk es konsumsi; Ziti (Makanan khas Amerika); acar jahe [bumbu]; acar manis [bumbu]; adas bintang;
adas manis; aditif gluten untuk keperluan kuliner; adonan; adonan biscotti; adonan biscotti beku; adonan brownies; adonan
brownies beku; adonan crepe; adonan empanada; adonan filo; adonan filo pastry; adonan kue; adonan kue beku; adonan
panekuk; adonan pastry yang sudah digulung; adonan pizza; adonan puff pastry (roti); adonan roti; adonan untuk membuat
crepes; adonan wafer; adonan yang dipilin untuk digoreng; adonan yang mengandung larva serangga; adonan yang
mengandung serangga; affogato [minuman berbasis kopi yang mengandung es krim]; agave nectar [pemanis alami]; air garam
untuk digunakan dalam koktail; air garam untuk memasak; air laut untuk memasak; air madu; allspice (lada); almond berlapis
cokelat; almond berlapis gula; almond berlapis permen; almond manis; ampiang ikan; ampiang kerang; ampiang telur ketam;
ampiang tinta cumi; ampiang udang; angel-hair (pasta); apel berlapis permen; apple betty (hidangan penutup); arem-arem;
aroma untuk makanan/kue; asam [bumbu]; asam chutney; bagel multigrain; baguettes [Roti Prancis]; bahan Penstabil krim
kocok; bahan dasar kakao untuk produk manisan; bahan makanan berbahan dasar sereal, beras dan gandum yang diekstrusi;
bahan makanan mengandung cokelat; bahan makanan untuk adonan roti dan kue; bahan pelembut kue; bahan pengental
untuk makanan; bahan pengganti es krim berbahan dasar kedelai; bahan pengganti gula; bahan pengganti kopi; bahan
pengganti marzipan; bahan pengikat sosis; bahan pengikat untuk es krim; baking cokelat; baking soda [soda bikarbonat untuk
keperluan memanggang]; baking soda [soda bikarbonat untuk keperluan memasak]; bakpao; bakpao isi daging; bakso yang
terbuat dari kanji; balok es; balsamic glaze [pemanis alami]; bar energi dan makanan ringan berbahan dasar gandum dan
cokelat; bar gula-gula; bar muesli; barbari [roti datar]; batang energi berbasis sereal; batang energi berbasis sereal yang
mengandung larva serangga; batang energi berbasis sereal yang mengandung serangga; batang energi, selain untuk
keperluan diet atau medis; batang es buah; batang nougat berlapis cokelat; batangan berbahan dasar cokelat; batangan es
susu; bawang bawang merah; bawang merah olahan untuk digunakan sebagai bumbu; bawang putih bubuk; bawang putih
cincang [sambal]; bawang putih olahan untuk digunakan sebagai bumbu; bawang putih purée [bumbu]; beras analog; beras
analog (Beras yang terbuat dari singkong); beras buatan; beras hitam; beras ketan; beras merah; beras plumula untuk
makanan; beras putih; beras sekam; bhakri [flatbread]; bibimbap [Hidangan Korea yang terdiri terutama dari nasi dengan
tambahan sayuran dan daging sapi]; bibimbap [nasi dicampur dengan sayuran dan daging sapi]; bibit gandum untuk makanan
manusia; bihun; bihun [mie]; bihun beras [mie Beras]; bihun coklat; biji bayam olahan; biji chuang chia [bumbu]; biji cokelat; biji
jali [bumbu]; biji jintan [bumbu]; biji ketumbar kering untuk digunakan sebagai bumbu; biji ketumbar, dikeringkan; biji kiwicha
olahan; biji kopi berlapis cokelat; biji kopi dilapisi gula; biji kopi panggang; biji kopi yang dilapisi cokelat; biji olahan untuk
digunakan sebagai bumbu; biji pala; biji rami untuk keperluan kuliner [bumbu]; biji rami untuk tujuan kuliner [bumbu]; biji wijen
[bumbu]; biji-bijian beku; biji-bijian cannihua olahan; biji-bijian olahan; bindaetteok [Pancake gaya Korea yang dibuat dengan
kacang hijau]; bing [flatbread]; biscuit tipis terbuat dari sereal; biskuit; biskuit asin; biskuit bawang; biskuit bebas gluten; biskuit
buttermilk; biskuit gula; biskuit gurih; biskuit malt; biskuit manis; biskuit marshmallow berlapis cokelat yang mengandung toffee;
biskuit mentega kecil; biskuit rasa keju; biskuit untuk keju; biskuit yang tidak manis; biskuit-biskuit; blackstrap molasses
[pemanis alami]; blinis; bola keju gembung [camilan jagung]; bola nasi ketan; bola-bola ubi; bonbons terbuat dari gula;
brondong jagung; brownies; buah hancur; buah kering berlapis cokelat; buah yang dilapisi cokelat; bubuk anggur merah untuk
digunakan sebagai bumbu; bubuk anggur merah untuk digunakan sebagai penyedap makanan; bubuk bawang; bubuk bawang
putih; bubuk biji perilla untuk keperluan kuliner; bubuk cabai; bubuk cabai [bumbu]; bubuk cengkeh [rempah-rempah]; bubuk
cokelat untuk sediaan minuman berbasis cokelat; bubuk coklat; bubuk custard; bubuk daun kelor dimakan mengandung kelor;
bubuk dimakan mengandung kelor; bubuk kakao instan ; bubuk kari [rempah-rempah]; bubuk kayu manis [rempah-rempah];
bubuk kelapa kering [pemanis alami]; bubuk kokoa; bubuk kurma kering [pemanis alami]; bubuk madu mentah kering [pemanis
alami]; bubuk mustard [rempah-rempah]; bubuk pengembang; bubuk ragi; bubuk saus; bubuk soda kue; bubuk stevia kering
[pemanis alami]; bubuk teh instan; bubuk untuk membuat es krim; bubuk untuk menggoreng ayam; bubuk wasabi; bubuk
wasabi [lobak Jepang]; bubur; bubur beras untuk keperluan kuliner; bubur gandum; bubur instan; bubur jagung; bubur manis;
bubur nasi; bubur tepung beras; bubur, dengan basis susu, untuk makanan; bumbu; bumbu berbasis ara kering; bumbu cabai;
bumbu dan bumbu; bumbu dan bumbu berbasis kakao untuk makanan dan minuman; bumbu kacang kedelai [penyedap];
bumbu kari; bumbu makanan terutama terdiri dari saus tomat dan salsa; bumbu masak; bumbu nasi goreng; bumbu nasi
kuning; bumbu olahan [bumbu]; bumbu opor; bumbu pasta; bumbu pasta kari; bumbu pasta laksa; bumbu pasta nasi ayam;
bumbu rawon; bumbu rujak; bumbu sayur asem; bumbu sayur lodeh; bumbu selain minyak esensial; bumbu semur; bumbu
sop; bumbu taco; bumbu taco [bumbu dan rempah-rempah untuk taco]; bumbu taman, diawetkan [bumbu]; bumbu umami;
bumbu yang dioles; bunga atau daun untuk digunakan sebagai pengganti teh; bunga lawang; bunga rampai; bungkil kacang;
bungkus pangsit; burger kalkun [sandwich]; burger kedelai [roti sandwich]; burger keju [sandwich]; burger sayur [sandwich];
burger vegetarian [sandwich]; burrito; butiran kopi berbentuk kristal sebagai pemanis; butterscotch; béchamel [saus putih];
cabai kering [bumbu]; cabe jamu (bumbu); cabe lembut dalam keadaan basah; cake frosting [icing]; cakwe/cakue; callisons
[gula-gula]; camilan granola; camilan granola dengan campuran buah kering dan kacang sebagai makanan ringan; camilan
jagung gembung; camilan jagung kembung rasa bumbu; camilan jagung rasa keju; camilan muesli; campuran adonan;
campuran adonan tempura; campuran adonan untuk okonomiyaki [pancake gurih Jepang]; campuran beku; campuran bubuk
untuk sediaan minuman cokelat; campuran bumbu; campuran bumbu kari; campuran bumbu kering untuk rebusan; campuran
bumbu untuk rebusan; campuran cokelat panas; campuran crêpe; campuran custard; campuran donat instan; campuran es
krim; campuran gula-gula instan; campuran isian berbasis roti; campuran kakao; campuran kopi; campuran kopi dan sawi
putih; campuran kopi hitam dengan susu panas; campuran kue; campuran makanan ringan yang terdiri dari kerupuk, pretzel
atau popcorn; campuran muffin; campuran panekuk; campuran panekuk instan; campuran pastry; campuran puding instan;
campuran puding pencuci mulut instan; campuran rempah-rempah; campuran remuk; campuran roti; campuran roti dalam
bentuk bubuk; campuran roti dalam bentuk pasta; campuran saus; campuran saus [bumbu]; campuran sawi putih dan sawi
putih untuk digunakan sebagai pengganti kopi; campuran untuk membuat serbat [es]; campuran untuk
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membuat teh; campuran untuk membuat teh chai; campuran untuk membuat teh kangzhuan; campuran untuk membuat teh
kombucha; campuran untuk sediaan roti dalam bentuk bubuk; campuran untuk sediaan roti dalam bentuk pasta; campuran
untuk sediaan saus; cangkir cokelat yang bisa dimakan; cangkir wafel berlapis cokelat; cangkir wafel yang dapat dimakan;
cangkir wafer yang dapat dimakan; cannelloni; caper; cappuccino; cañihua, diproses; celana; cengkeh (bumbu); cengkeh
[rempah-rempah]; chalupa [tortilla jagung]; chapati; chapati [roti tidak beragi]; chervil, diawetkan; chestnut panggang dilapisi
dengan sirup [kembang gula]; chetney bit; chimichangas [tortilla isi goreng]; chinese stuffed dumplings (gyoza, cooked);
chocolate fudge; chow mein [hidangan berbasis mie]; chow mein mie; chow-chow [bumbu]; churros; chutney; chutney (saus)
apel; chutney mangga; chutney mangga [sambal]; chutney tomat hijau; chutneys [bumbu]; cobbler (hidangan) apel; cokelat;
cokelat batangan; cokelat couverture; cokelat dan produk cokelat, yaitu gula-gula cokelat, permen cokelat, cokelat batangan,
olesan cokelat; cokelat dengan lobak Jepang; cokelat menyebar mengandung kacang-kacangan; cokelat menyebar untuk
digunakan pada roti; cokelat pahit; cokelat putih; cokelat tanpa pemanis; cokelat yang mengandung susu; cokelat éclairs;
cokelat-cokelat susu, kacang atau buah; coklat; coklat batangan diisi; coklat bebas susu; coklat berisi ekstrak buah; coklat
diisi; coklat hitam; coklat instan; coklat mousses; coklat panas; coklat pasta; coklat setengah manis; coklat, permen dan hadiah
biskuit menghambat; cookie bebas gluten; cookie berlapis cokelat; cookie yang mengandung serangga; corn curls [camilan
jagung kembung rasa rasa]; coulis buah [saus]; couscous [semolina]; crab boil [bumbu]; cream of tartar untuk keperluan
kuliner; creme brulee; crepes; crispbread; croissant; crouton; crumble (hidangan) apel; crumpets; cuka; cuka anggur; cuka
apel; cuka arak; cuka balsamik; cuka beras; cuka bir; cuka blackcurrant; cuka buah; cuka buah Kiwi; cuka buah kiwi; cuka
delima; cuka hasil penyulingan; cuka kelapa; cuka kental; cuka kesemek; cuka kombucha; cuka kurma; cuka malt; cuka
palem; cuka putih; cuka rasa; cuka raspberry; cuka sushi; cuka tebu; cuka tomat; cuka, saus [bumbu]; cuka, saus dan bumbu
lainnya; cupcake beku; cupcake cokelat; custard [makanan penutup panggang]; date nectar [pemanis alami]; daun ketumbar,
dikeringkan; daun stevia (pengganti gula); daun teh; dekorasi berbasis gula untuk kue; dekorasi cokelat untuk kue; dekorasi
cokelat untuk pohon Natal; dekorasi fondant untuk kue; dekorasi gula untuk kue; dekorasi kertas nasi untuk kue; dekorasi
marzipan untuk kue; dekorasi permen untuk kue; dekorasi wafer yang dapat dimakan untuk kue; dessert mousses [gula-gula];
dessert soufflés (hidangan); dodol garut; donat; dressing salad mengandung krim; dressings for salad (saus); dripper kopi
bubuk sekali pakai, diisi; dulce de leche (hidangan); ekstrak kakao untuk konsumsi manusia; ekstrak kopi; ekstrak malt
digunakan sebagai perasa untuk makanan dan minuman; ekstrak malt digunakan sebagai perasa untuk minuman; ekstrak
malt untuk digunakan sebagai penyedap makanan; ekstrak malt untuk makanan; ekstrak ragi untuk konsumsi manusia;
ekstrak teh untuk keperluan kuliner; ekstrak untuk digunakan sebagai perasa makanan, selain minyak esensial; ekstrak, selain
minyak esensial, untuk membumbui bahan makanan; ekstrak, selain minyak esensial, untuk minuman penyedap; entingenting; enting-enting kacang; es; es agar-agar buah; es batu; es batu bentuk kotak; es batu bentuk tabung; es buah; es buah
yang bisa dimakan; es dalam bentuk bubuk atau butiran; es gula; es kopi; es krim; es krim berbahan dasar yogurt, es krim
sebagai unsur utama; es krim buah; es krim dan produk es krim; es krim dengan menggunakan teh; es krim dengan
menggunakan teh hijau bubuk; es krim gateaux; es krim mochi; es krim soft-serve (hidangan penutup); es krim sundae; es
krim susu; es krim tanpa-susu; es krim, sorbet dan es lainnya yang dapat dimakan; es lilin (popsicle); es makanan; es mambo;
es muncul; es podeng; es putar; es rasa; es sayuran yang dapat dimakan; es serut; es serut dengan kacang merah manis; es
susu; es teh; es termasuk serbat-serbat; es untuk penyegaran; es yang dapat dimakan; es, alami atau buatan; es-es; esens
untuk bahan makanan, kecuali esens eterik dan minyak esensial; esensi kopi; esensi yang dapat dimakan untuk bahan
makanan selain minyak esensial; espreso; essens untuk bahan makanan selain untuk minyak esensial; fa gao [kue bolu
kukus]; fermentasi untuk pasta; fettuccine; flapjacks [bar gandum]; flapjacks [kue wajan]; flatbreads; focaccia [roti]; fondant;
fondant digulung; fondants [gula-gula]; fritters (kue) apel; fruktosa untuk keperluan kuliner; fusilli; gandum hancur; gandum
malt disiapkan untuk keperluan kuliner; gandum utuh yang dimasak; gandum yang dihancurkan; gandum yang ditumbuk;
gandum, diolah; gandum, diproses; garam; garam bawang; garam bawang putih; garam beraroma; garam berbumbu; garam
berbumbu untuk memasak; garam berikat (garam kotak); garam masala; garam meja dicampur dengan biji wijen; garam
seledri; garam untuk memasak; garam untuk mengawetkan bahan makanan; garam yang bisa dimakan; garam, mustard;
gelang permen; gelatin rasa [manis]; gelatin rasa dan manis; gelato; getuk; gilingan Kasar Bubur Jagung; gimbap [hidangan
nasi Korea]; ginseng olahan untuk digunakan sebagai ramuan, rempah-rempah atau penyedap untuk makanan atau minuman;
glasir madu treacle untuk ham; glasir untuk makanan; glukosa untuk keperluan kuliner; gluten gandum kering; gluten yang
diolah sebagai bahan makanan; gnocchi berbahan dasar semolina; gnocchi berbasis tepung; gochugaru [bubuk cabai merah];
gochujang [pasta cabai fermentasi]; granola; granola bar; gula; gula almond; gula anggur; gula aren; gula batu; gula beku; gula
berputar (dekorasi kue); gula bit; gula buah; gula bubuk; gula butterscotch; gula cair; gula demerara; gula gula non-obat; gula
gula rasa; gula gula rebus; gula gula untuk menghias kue; gula jarak; gula jawa; gula karamel; gula kayu manis; gula kelapa;
gula kelapa [pemanis alami]; gula kristal; gula kristal (selain gula-gula); gula kristal putih; gula kristal untuk keperluan kuliner;
gula kurma; gula madu herbal; gula manis rebus; gula maple; gula mentah; gula merah; gula muscovado; gula pasir; gula
pastilles (manisan); gula permen karet; gula rebus; gula tebu; gula tebu bubuk; gula tebu pasir; gula vanila; gula, madu, sirup;
gula, madu, tetes (treacle); gula-gula; gula-gula bebas gluten; gula-gula dalam bentuk beku; gula-gula dan dekorasi cokelat
untuk pohon Natal; gula-gula dengan menggunakan teh; gula-gula dengan menggunakan teh hijau bubuk; gula-gula dingin;
gula-gula non obat; gula-gula termasuk permen karet bukan obat; gula-gula tidak mengandung obat; gula-gula untuk dekorasi
pohon Natal; gula-gula untuk makanan; gulungan kayu manis; gulungan sosis; gulungan sosis segar; gyoza; halvah; ham
glasir; hamburger [sandwich]; hardtack [biskuit]; harissa [bumbu]; havermut; herbal kering untuk keperluan kuliner; hiasan
berbahan dasar cokelat atau kakao untuk keperluan yang berhubungan dengan makanan; hiasan berbahan dasar gula untuk
keperluan yang berhubungan dengan makanan; hiasan kue yang dapat dimakan; hidangan kering beku dengan bahan utama
pasta; hidangan pasta; hidangan penutup puding berbahan dasar nasi; hidangan utama yang terdiri dari pasta atau nasi;
hobak-juk [bubur labu]; hot dog [sandwich], pai daging; ice cream bars [gula-gula]; icing bukan dari susu; infus [bukan obat];
infus fieldmint; infus herbal; infus mint; infus peppermint; infus, bukan obat; injeolmi [kue beras ketan yang dilapisi bubuk
kacang]; injera [flatbread]; intip (makanan terbuat dari nasi yang di goreng); irisan kue [kue kering]; irisan pai [kue kering]; isi
berbahan dasar coklat, isi berbahan dasar custard dan icing bukan dari susu; isi bukan dari susu, yaitu, isi berasal dari biji
padi-padian; isian kantong penyaring kopi tetes; jagung giling; jagung panggang; jagung, digiling; jagung, diolah; jagung,
dipanggang; jahe [bumbu]; jahe bubuk untuk digunakan sebagai bumbu; jahe yang diawetkan [bumbu]; jambalaya [sajian nasi
Creole pedas dengan campuran ikan dan daging seperti udang, ayam, ham, dan sosis pedas]; jeli buah [gula-gula]; jeotgal
[Bumbu Korea yang terbuat dari makanan laut asin dan fermentasi]; jiaozi [boneka pangsit]; jinten (bumbu); kacang (gulagula); kacang berlapis cokelat; kacang berlapis gula [gula-gula]; kacang brazil dilapisi cokelat; kacang dilapisi gula; kacang jeli;
kacang macadamia berlapis cokelat; kafein tambahan, yaitu, konsentrat berkafein untuk membuat minuman kopi; kakao yang
mengandung kelor; kaki cokelat; kaldu jamur; kalung permen; kanji dr tepung jagung; kantong teh; kantong teh tanpa obat;
kapsul cappuccino, terisi; kapsul kakao, terisi; kapsul kopi ginseng, terisi; kapsul kopi jelai, terisi; kapsul kopi,
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terisi; kapsul teh, diisi; kapsul yang mengandung infus herbal; kapulaga (bumbu); kapulaga [bumbu]; karak beras; karamel
[permen]; karamel berlapis cokelat; karamel diisi; karamel keras berlapis gula; kari; kari [rempah-rempah]; kasha; kasutera
[kue bolu Jepang]; kayu manis [rempah-rempah]; kayu manis tanah; kecap; kecap [soy sauce]; kecap dengan tekstur lembut;
kecap pedas; kekacauan [flatbread]; kelor yang mengandung tepung kelor; kemangi, keringkan; kembang gula; kembang gula
beku berbahan dasar almond; kembang gula beku berbahan dasar kacang kedelai; kembang gula beku berbahan dasar
kacang mete; kembang gula beku berbahan dasar kacang polong; kembang gula beku berbahan dasar kelapa; kembang gula
beku berbahan dasar sereal; kembang gula yang dibekukan dengan perasa teh, teh herbal dan/atau buah-buahan; kemiri
(bumbu); keping cokelat; kepingan kayu alami (panggang) ditambahkan ke anggur untuk meningkatkan rasanya; kerang Taco;
kerang kue kering; keripik [produk sereal]; keripik berbahan dasar biji-bijian; keripik butterscotch; keripik camilan sereal instan;
keripik gandum utuh; keripik jagung; keripik kacang (gula-gula); keripik nasi; keripik permen untuk dipanggang; keripik taco;
keripik tipis kering yang terbuat dari mi goreng; keripik tortilla; keripik tortilla gandum utuh; keripik tortilla jagung; keripik udang;
kernel jagung bakar; kertas nasi yang bisa dimakan; kertas yang bisa dimakan; kerupuk; kerupuk cumi; kerupuk getas cumi;
kerupuk getas ikan; kerupuk getas udang; kerupuk graham; kerupuk ikan; kerupuk kepiting; kerupuk nasi; kerupuk opak;
kerupuk rambak; kerupuk singkong; kerupuk stik cumi; kerupuk stik ikan; kerupuk telur ketam; kerupuk udang; ketan hitam;
ketan putih; ketel jagung [popcorn]; ketumbar (bumbu); ketumbar kering untuk digunakan sebagai bumbu; ketumbar tanah;
kimchijeon [pancake sayuran fermentasi]; kismis berlapis cokelat; kiwicha, diolah; koji [beras malt fermentasi]; kombu-cha [Teh
Jepang yang terbuat dari rumput laut]; konsentrat sayuran digunakan untuk bumbu; kopi; kopi bebas kafein; kopi beku-kering;
kopi beraroma; kopi buatan; kopi bubuk; kopi dan coklat; kopi dawet; kopi dawet ireng; kopi giling; kopi instan; kopi kantongan;
kopi rempah; kopi susu instan; kopi tanpa kafein; kopi yang belum dipanggang; kopi yang mengandung kelor; kopi, teh, kakao,
gula, beras, tapioka, sagu, bahan pengganti kopi; krim bavaria; krim karamel; krim maple; krim-krim coklat; krimer yang tidak
mengandung susu untuk kopi; kue adonan goreng; kue almond; kue balok; kue basah; kue bebas gluten; kue beku; kue beras;
kue bola; kue bolu; kue buah; kue bubuk; kue bulan; kue cokelat; kue coklat; kue custard; kue es; kue es krim; kue filo; kue
frosting; kue gambang; kue gandum; kue geplak; kue gulung telur; kue jahe; kue jinten / kue biji ketapang; kue kastangel; kue
keberuntungan; kue kecipir (cipiran); kue keju; kue kering beku; kue kering berbasis bawang dayak; kue kering kastengel; kue
krim; kue lapis talas bogor; kue lekker; kue mentega; kue millet; kue muffin; kue nastar; kue nougat; kue pai; kue panekuk; kue
pang-pang; kue pastry; kue persik; kue potong; kue prem; kue pretzel; kue proll; kue putri salju; kue semprit; kue serabi; kue
sereal; kue stik bawang; kue sus; kue tar apel; kue tar blueberry; kue tar buah; kue tar ceri; kue tar cokelat; kue tar krim; kue
tar lemon; kue tar lezat; kue tar raspberry; kue tar stroberi; kue tar telur; kue tart; kue untuk makanan ringan; kue wafer
berlapis cokelat; kue widaran / bidaran; kue yang dikukus; kue yang mengandung larva serangga; kue yang mengandung
serangga; kue yogurt beku; kue-kue gurih; kue-kue segar; kukis (kue kering); kukis coklat dari tepung keto; kulit cokelat
mengandung biji kopi bubuk; kulit kerak tart; kulit kue; kulit pai meringue; kulit pasta; kulit pastry puff (roti); kulit pie; kulit tart;
kulit tortilla; kunyit untuk makanan; kupu-kupu; kwetiau; lada [bumbu]; lada bubuk (bumbu); lasagna; lem lebah; lem yang
dapat dimakan untuk dekorasi gula-gula; lembar pasta untuk lasagna atau cannelloni; lemon serbat [gula-gula]; lemper ayam;
liquorice [gula-gula]; lo mein (hidangan); lobak pedas; lokio, diawetkan; lokio, keringkan; lolipop [gula-gula]; lomper [roti pipih
berbasis kentang]; lumpia; lumpia pisang; madu; madu Manuka; madu campuran; madu chancaca; madu herbal; madu
mentah [pemanis alami]; madu mongso; madu mustard; madu untuk makanan dan minuman; madu, madu sirup; makan
gandum; makan mustard; makan siang dalam kotak yang terdiri dari nasi, dengan tambahan daging, ikan; makan siang dalam
kotak yang terdiri dari nasi, dengan tambahan daging, ikan, atau sayuran; makan siang dalam kotak yang terdiri dari nasi,
dengan tambahan tempura daging, tempura makanan laut, tempura telur, tempura sayuran atau tempura jamur; makan siang
dalam kotak yang utamanya terdiri dari nasi; makan siang dalam kotak yang utamanya terdiri dari pasta; makan siang dalam
kotak yang utamanya terdiri dari sushi; makan siang pra-paket yang terdiri terutama dari nasi, dan juga termasuk daging, ikan
atau sayuran; makan siang siap saji dalam kotak berbasis tempura; makanan Untuk Sarapan dari Padi-padian; makanan
batang berenergi berbahan dasar cokelat; makanan batang berenergi berbahan dasar kakao; makanan beku terutama terdiri
dari pasta; makanan beku terutama terdiri dari pasta atau nasi; makanan berbahan dasar oat; makanan berbahan dasar
tepung (SEMPOL); makanan dari jagung; makanan disiapkan terutama terdiri dari pasta atau nasi; makanan gurih siap saji
dalam bentuk pizza; makanan gurih siap saji di kelas ini terutama terdiri dari pasta atau nasi; makanan olahan berbahan dasar
sereal untuk sarapan, makanan ringan atau bahan untuk membuat makanan lain; makanan pembuka dan makanan ringan
yang terdiri dari kembang gula, pasta, nasi, biji-bijian, roti dan sereal; makanan pencuci mulut dan gula-gula dingin dan beku;
makanan pencuci mulut gaya China, yaitu, bubur dengan delapan bahan (yang termasuk kacang, beras, kacang merah,
longan yang dikeringkan, kacang hijau, dan lain-lain); makanan pengganti berbahan dasar coklat dalam bentuk batangan
(non-medis); makanan pengganti berbahan dasar sereal dalam bentuk batangan (non-medis); makanan penutup beku;
makanan penutup beku yang terbuat dari air, pemanis, dan sirup buah atau perasa lainnya; makanan penutup berbahan dasar
kacang; makanan penutup berbahan dasar kopi; makanan penutup berbasis custard; makanan penutup cokelat; makanan
penutup dari es; makanan penutup dengan rasa karamel; makanan penutup dengan rasa kopi; makanan penutup es krim;
makanan penutup gelatin rasa [manis]; makanan penutup gelatin rasa dan manis; makanan penutup muesli; makanan
penutup vanila; makanan ringan berbahan dasar beras; makanan ringan berbahan dasar biji probiotik; makanan ringan
berbahan dasar coklat probiotik; makanan ringan berbahan dasar gandum; makanan ringan berbahan dasar granola probiotik;
makanan ringan berbahan dasar jagung; makanan ringan berbahan dasar kakao probiotik; makanan ringan berbahan dasar
kopi probiotik; makanan ringan berbahan dasar mie; makanan ringan berbahan dasar oat; makanan ringan berbahan dasar
pati singkong diekstrusi; makanan ringan berbahan dasar pati yucca diekstrusi; makanan ringan berbahan dasar sereal;
makanan ringan berbahan dasar sereal bebas gluten; makanan ringan berbahan dasar sereal probiotik; makanan ringan
berbahan dasar tapioka; makanan ringan berbahan dasar tepung kentang; makanan ringan berbahan dasar tepung tapioka
diekstrusi; makanan ringan berbahan dasar multigrain yang larutkan dengan suplemen nutrisi dan makanan, bukan untuk
keperluan medis; makanan ringan berbasis jagung; makanan ringan berbasis sereal; makanan ringan dengan bahan dasar
mie; makanan ringan diekstrusi terutama terdiri dari pati; makanan ringan gandum diekstrusi; makanan ringan jagung
diekstrusi; makanan ringan yang terutama terdiri dari biji-bijian; makanan siap dimakan, berupa potongan makanan dari bahan
sereal; makanan siap saji berbahan dasar beras; makanan siap saji berbahan dasar mie; makanan siap saji dingin; makanan
siap saji kering; makanan siap saji terutama terdiri dari sereal dan biji-bijian; makanan siap santap berbentuk batangan
berbahan dasar cokelat; makanan yang dipanggang; makaroni; makaroni [kue kering]; makaroni dengan keju; malt untuk
konsumsi manusia; maltosa; maltosa untuk makanan; mandu [Bakpao ala Korea]; mangkuk tortilla yang bisa dimakan;
mangkuk wafel berlapis cokelat; mangkuk wafel yang dapat dimakan; mangkuk wafer yang dapat dimakan; manisan terbuat
dari minyak wijen; maple spreads (mentega); marinades (cairan yang memberikan rasa asin); marning jagung; marsmalow;
marzipan; matzo [roti tak beragi]; maté (minuman infused); mayones; membalikkan gula; membeku; menir untuk makanan
manusia; mentega maple; merica; merica (bumbu); meringues (kue); mi dari tepung beras; microwave popcorn; mie Cina; mie
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ayam; mie bebas gluten; mie beras; mie berbahan dasar kelor; mie gandum; mie goreng; mie instan; mie instan Cina; mie
kacang; mie kacang pati; mie kelor berwarna hijau; mie kering; mie kering bahan pengganti kopi; mie ramen; mie sayur; mie
soba; mie soba instan; mie somen; mie telur; mie tepung; mie udon; mie udon instan; mie yang mengandung kelor; mie yang
mengandung larva serangga; mie yang mengandung serangga; mie yang terbuat dari tanaman kelor; mie, dimasak atau tidak
dimasak; mille-feuilles (kue); mint untuk permen; mint, dikeringkan; minuman berbahan dasar cokelat; minuman berbahan
dasar cokelat dengan susu; minuman berbahan dasar cokelat yang mengandung susu; minuman berbahan dasar coklat;
minuman berbahan dasar coklat dengan toping : boba, jelly, pearl; minuman berbahan dasar espresso; minuman berbahan
dasar gula aren ditambah susu, krim keju dan gula aren bakar; minuman berbahan dasar kakao; minuman berbahan dasar
karamel; minuman berbahan dasar kopi; minuman berbahan dasar kopi atau kakao dengan atau tanpa susu; minuman
berbahan dasar kopi dengan toping : boba, jelly, pearl; minuman berbahan dasar kopi, kokoa, cokelat atau teh; minuman
berbahan dasar sereal [pengganti makanan cair]; minuman berbahan dasar teh; minuman berbahan dasar teh dengan
beraroma/ berasa bunga; minuman berbahan dasar teh dengan tambahan rasa buah; minuman berbahan dasar teh dengan
toping : boba, jelly, pearl; minuman berbahan dasar teh ditambah buah segar, boba, dan krim busa manis; minuman berbahan
dasar teh yang mengandung atau diberi perisa jus buah atau jus sayuran; minuman berbasis chamomile; minuman berbasis
kopi dan minuman berbasis kakao; minuman biji kakao; minuman biji kopi; minuman cokelat; minuman cokelat dengan susu;
minuman dari campuran espresso, es krim dan brownies; minuman dengan bahan dasar coklat; minuman dengan bahan
dasar kakao; minuman dengan bahan dasar kopi; minuman dengan bahan dasar teh; minuman es berbahan dasar kopi;
minuman es berbahan dasar teh; minuman herbal alang-alang; minuman herbal yang diseduh dari dedaunan pohon mate;
minuman jahe merah dengan atau tanpa susu; minuman jus ginseng menjadi teh ginseng; minuman jus ginseng merah
menjadi teh ginseng; minuman jus ginseng putih menjadi teh ginseng; minuman jus jahe menjadi teh jahe; minuman kakao
dengan susu; minuman kopi; minuman kopi dengan buah-buahan; minuman kopi dengan campuran susu; minuman kopi
espresso dengan tambahan sirup jeruk; minuman kopi espresso dicampur dengan susu; minuman kopi espresso dicampur
dengan susu 150 ml; minuman kopi espresso dicampur dengan susu 180 ml; minuman kopi espresso yang dicampur dengan
air panas; minuman sediaan berbahan dasar kakao; minuman sediaan berbahan dasar kopi; minuman serbuk berbahan dasar
rempah (jahe, kunyit, temulawak); minuman teh; minuman teh boba; minuman teh dengan susu; minuman wedang jahe;
minuman yang terbuat dari campuran susu dengan bubuk matcha; minuman yang terbuat dari cokelat; minuman yang terbuat
dari kopi; minuman yang terbuat dari susu, bubuk coklat dan es batu; minuman yang terbuat dari teh; minuman yang
terutamanya terdiri dari kopi; minuman-minuman berbahan dasar kopi; minuman-minuman berbahan dasar kopi;; minumanminuman berjenis kental/seperti lumpur dengan rasa kopi (coffee-flavored slush-type drinks); minuman-minuman
berperisa cokelat; minyak cabai untuk digunakan sebagai bumbu atau bumbu; minyak kopi; mirror icing [mirror glaze] (sejenis
kue); misoa; mitsumame [Makanan penutup Jepang yang terdiri dari agar-agar, adzuki rebus dan buah-buahan dengan sirup];
mizo-yokan-no-moto [Campuran gula Jepang berbahan dasar adzuki bean jelly]; mizu-yokan-no-moto [Makanan Jepang
terbuat dari sweet adzuki bean jelly]; moca; molase delima; molase untuk makanan; moster; msg (penyedap rasa); muesli
instan; mugi-cha [teh barley panggang]; mukhwas [permen untuk menyegarkan nafas]; nachos [keripik tortilla]; napas yang
menyegarkan; nasi babat; nasi bakar; nasi bebek; nasi gembung; nasi goreng; nasi gulai /gule; nasi instan; nasi kotak; nasi
kuning; nasi rawon; nasi tumpeng; nasi yang diperkaya; nasi, dimasak atau tidak dimasak; nasi/lontong kikil; nerikiri [gula-gula
tradisional Jepang yang terdiri dari cangkang kacang manis yang mengandung selai kacang manis]; nonpareils (permen);
nougat; nougat bar; nurungji [kerak nasi hangus]; okonomiyaki [pancake gurih Jepang]; olahan (sayuran) untuk digunakan
sebagai pengganti kopi; olesan berbahan dasar cokelat dengan atau tanpa kacang ; olesan berbasis cokelat; olesan berbasis
cokelat juga mengandung kacang; olesan serbat [gula-gula]; onigiri [bola nasi]; oolong dengan bunga osmanthus; orecchiette
(pasta); oregano, dikeringkan; oyaki dengan menggunakan teh; oyaki dengan menggunakan teh hijau bubuk; paella (Hidangan
Soanyol); pai; pai apel; pai aprikot; pai ayam; pai babi; pai beku; pai berbasis serangga; pai berbasis serangga larva; pai
blueberry; pai buah; pai ceri; pai daging; pai daging cincang; pai daging unggas dan daging buruan; pai game; pai gurih; pai
labu; pai lemon meringue; pai persik; pai raspberry; pai sayur; pai segar; pai stroberi; pai telur; pai yogurt beku; pajeon
[Panekuk gaya Korea yang dibuat dengan bawang hijau]; pajeon [panekuk bawang hijau]; paket makanan yang terdiri dari
pasta atau nasi; pala; pala (bumbu); pan masala [sebagai permen untuk menyegarkan nafas]; pancake; pandoro [roti ragi
manis]; pane carasau [roti datar]; panekuk; panekuk soba; panekuk tipis; panekuk yang bisa dimakan; panekuk yang
dipanggang; pangsit China yang diisi; pangsit Cina dengan isian (Shumai, dimasak); pangsit beku; pangsit berbasis tepung;
pangsit cumi-cumi; pangsit daging kukus [shaomai]; pangsit diisi dengan daging babi cincang [gyoza]; pangsit gurita [takoyaki];
pangsit ubi jalar beku; pangsit udang; pangsit yang diisi; pangsit yang mengandung larva serangga; panili; panna cotta
(hidangan penutup); papadum (roti renyah pipih); pappardelle (pasta); paprika [bumbu]; paprika bubuk; parfait dengan
menggunakan teh; parfait dengan menggunakan teh hijau bubuk; parfaits (hidangan penutup); pasta almond; pasta asam
jawa; pasta bawang putih [sambal]; pasta bebas gluten; pasta cokelat; pasta gandum; pasta jahe [bumbu]; pasta kacang
berbumbu digunakan sebagai bumbu; pasta kacang cabai pedas; pasta kacang kedelai [bumbu]; pasta kacang miso; pasta
kari; pasta kering; pasta kering dengan truffle; pasta penuh; pasta penyedap pandan; pasta permen [kembang gula]; pasta
sayur [saus]; pasta segar; pasta segar dengan truffle; pasta soba; pasta telur; pasta untuk sup; pasta wasabi; pasta yang
mengandung larva serangga; pasta yang mengandung serangga; pasta, dimasak atau tidak dimasak; pastel; pastila [gulagula]; pastilles [gula-gula]; pastilles gula berbusa; pati konjak; pati singkong untuk keperluan kuliner; pati singkong untuk
makanan; pati ubi jalar untuk keperluan kuliner; pati ubi jalar untuk makanan; pati untuk makanan; pati untuk makanan dan
minuman; patjuk [bubur kacang merah]; peach cobbler (kue); pearl barley (biji gandum); pecan logs (permen); pelapis
berbumbu; pelmeni [pangsit diisi dengan daging]; pelunak daging untuk keperluan rumah tangga; pemanis alami; pemanis
menjadi pengganti gula; pemanis rendah kalori; pemanis-pemanis coklat; pembungkus pangsit (china); pembungkus
sandwich; pengganti cokelat; pengganti es krim; pengganti kopi berbahan dasar chicory; penne (pasta); penyedap kopi;
penyedap makanan, selain minyak esensial; penyedap rasa; penyedap rasa dan aroma untuk makanan selain untuk minyak
esensial; perasa almond, selain minyak esensial, untuk bahan makanan; perasa almond, selain minyak esensial, untuk
makanan atau minuman; perasa almond, selain minyak esensial, untuk minuman; perasa buah untuk makanan atau minuman,
kecuali esens; perasa buah, selain minyak esensial, untuk bahan makanan; perasa buah, selain minyak esensial, untuk
minuman; perasa herbal, selain minyak esensial, untuk minuman; perasa kopi; perasa lemon, selain minyak esensial, untuk
bahan makanan; perasa lemon, selain minyak esensial, untuk makanan atau minuman; perasa lemon, selain minyak esensial,
untuk minuman; perasa makanan untuk digunakan dalam membuat es krim; perasa pandan untuk keperluan kuliner; perasa
sirup untuk digunakan dalam kopi espreso dan/atau cafucino; perasa teh untuk makanan atau minuman; perasa untuk
minuman, selain minyak esensial; perasa vanila untuk bahan makanan; perasa vanila untuk keperluan kuliner; perasa vanila
untuk makanan atau minuman; perasa vanila untuk minuman; perasa, selain minyak esensial, untuk keju; perasa, selain
minyak esensial, untuk kue; perasa, selain minyak esensial, untuk mentega; perasa, selain minyak esensial, untuk minuman;
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perasa, selain minyak esensial, untuk sup; perekat yang dapat dimakan untuk dekorasi gula-gula; permen; permen [gula-gula];
permen batangan; permen bebas gula; permen berbasis pati; permen bergetah; permen buah jelly; permen buah yang lembut;
permen butterscotch; permen cokelat yang mengandung pralin ; permen cokelat yang memiliki rasa pralin; permen coklat;
permen ginseng; permen ginseng merah; permen gula rebus; permen gula tanpa obat; permen kacang lokus; permen kapas;
permen karet; permen karet [gula-gula]; permen karet bebas gula [gula-gula]; permen karet kunyah; permen karet kunyah
bukan untuk keperluan medis; permen karet kunyah untuk menyegarkan nafas; permen karet tanpa obat; permen mint untuk
menyegarkan nafas; permen nougat; permen peppermint; permen permen; permen rasa buah-buahan; permen rasa kopi.;
permen rasa mint; permen rebus; permen susu; permen tongkat; permen yang dibuat dengan karamel; permen yang
diperkaya kalsium; permen yang terbuat dari cokelat; permen yogurt beku; persiapan aromatik untuk makanan, bukan dari
minyak esensial; persiapan kue yang mengandung larva serangga; persiapan kue yang mengandung serangga; persiapan
sereal; pesto [saus]; peterseli, kering; petir; petis; petits fours [kue]; pia kacang; piadina [roti datar]; picarones [donat]; piccalilli
(acar); pie Eskimo; pie kemiri; pilus; pinggiran pizza; pizza; pizza segar; pod cappuccino, diisi; polenta (hidangan Italia); polong
kopi barley, terisi; polong kopi ginseng, diisi; polong kopi, terisi; polong teh, diisi; popcorn berlapis karamel; popcorn berlapis
permen; popcorn dan makanan ringan berbahan dasar jagung; popcorn mengkilap; popcorn olahan; poppadums (hidangan
India); potongan gula kristal [gula-gula]; potongan kecil nanas; potongan-potongan kecil pisang; pralin terbuat dari cokelat;
pralin terbuat dari cokelat cokelat dengan rasa mint di tengahnya; praline (permen); prem chutney (saus); pretzel [roti
berbentuk simpul]; pretzel berlapis cokelat; pretzel berlapis yogurt [gula-gula]; produk cokelat; produk makanan yang
mengandung terutama tepung; produk makanan yang terdiri dari sereal; produk nasi untuk makanan; produk sereal bebas
gluten; produk-produk berbahan dasar cokelat; produk-produk kopi; produk-produk roti untuk makanan; propolis [lem lebah]
untuk makanan manusia; propolis*; puding; puding beku; puding beras; puding kembang tahu; puding penutup; puding pisang;
puding roti; puding tahu; puding yang dipanggang; puff krim; puff pastry (roti); pulau terapung; puree pisang [pemanis alami];
quesadillas [roti isi]; quiches (roti); quinoa yang diproses; quinoa, diolah; ragi; ragi pembuat bir untuk dipanggang; ragi untuk
keperluan kuliner; ragi*; ragi, baking powder; rakik; ramen [hidangan berbasis mie Jepang]; ramuan taman diawetkan untuk
digunakan sebagai bumbu; remah; remah roti; rempah-rempah; rempah-rempah bubuk; rempah-rempah kari; rempah-rempah
kue; rempah-rempah yang mengandung kelor; rengginang; rengginang dari tulang ikan; rhubarb crumble (hidangan); rhubarb
pies (roti pai); rhubarb tart; rigatoni; risol; risoles pisang; risotto; rocoto paste [bumbu]; rosemary, yang dikeringkan; roti [roti
tidak beragi]; roti bagel; roti bakar; roti bawang; roti bebas gluten; roti berlapis; roti berlapis keju dan daging asap; roti berlapis
keju dan telur; roti bir; roti buah; roti bun; roti bun carbomado; roti bun krim; roti bun kukus dengan isian; roti bun kukus yang
diisi dengan daging cincang [Chuka-manjuh]; roti dan roti bun; roti dibumbui dengan rempah-rempah; roti gandum; roti
gandum hitam; roti goreng; roti gulung; roti gulung bebas gluten; roti jahe; roti kacang; roti kering croutons; roti kismis; roti
kukus; roti multigrain; roti naan; roti nasi; roti oriental; roti panggang; roti panggang yang disuguhkan dengan saus keju dan
boba dicelupkan kuah srikaya; roti pita; roti rendah garam; roti scones; roti segar; roti singkong [roti keju]; roti soda; roti tidak
beragi; roti yang dibuat dari kacang kedelai; roti*; royal jelly *; royal jelly untuk makanan manusia, bukan untuk keperluan
medis; rugelach [kue kering]; rum pasta; rumput laut [bumbu]; rumput laut untuk digunakan sebagai bumbu; rusks; sage,
kering; sagu; salad makaroni; salad nasi; salad pasta; salsa; sambal; sambal kacang; sambal pedas; sambel; sambel ebi;
sambel ikan teri; sambel pecel; sambelingkung; sandwich burger daging sapi; sandwich es krim; sandwich hot dog; sandwich
ikan; sansho powder [bumbu lada Jepang]; saos; saos sari tape untuk masakan; saos tomat; saus; saus [bumbu]; saus [yang
dapat dimakan] [bumbu]; saus aioli; saus apel [bumbu]; saus asam manis; saus barbekyu; saus barbekyu maple; saus
berbasis bawang putih; saus berbasis tomat; saus brengsek; saus bumbu; saus cabai; saus cabai pedas; saus chimichurri;
saus cokelat; saus coklat; saus cranberry [bumbu]; saus daging; saus dibumbui dengan kacang; saus gurih; saus gurih
digunakan sebagai bumbu; saus horseradish; saus ikan; saus jamur; saus kalengan; saus karamel; saus kari; saus kari
organik; saus lada; saus madu mustard; saus maple; saus maple (salad); saus marinara; saus mustard; saus mustard madu;
saus pasta; saus pedas berbumbu; saus rocoto [sambal]; saus salad; saus sate; saus sayap ayam; saus spaghetti; saus
steak; saus tartar; saus teriyaki; saus terkonsentrasi; saus tiram [sambal]; saus tomat; saus untuk ayam; saus untuk daging;
saus untuk es krim; saus untuk ikan; saus untuk nasi; saus wasabi; saus yang mengandung kacang; sawi putih [pengganti
kopi]; sayatan madu untuk ham; sedap [bumbu]; sediaan Makanan dari Padi-padian; sediaan aromatik untuk membuat infus
tanpa obat; sediaan aromatik untuk permen; sediaan berbahan dasar kakao; sediaan berbahan dasar kopi; sediaan krim
kocok yang kental; sediaan lobak [bumbu]; sediaan makanan ringan terbuat dari sereal; sediaan makanan yang berbahan
dasar biji-bijian; sediaan malt barley untuk digunakan dalam membuat minuman; sediaan minuman kakao; sediaan minuman
kopi; sediaan untuk membuat minuman berbahan dasar kopi; sediaan-sediaan berbahan dasar makanan karbohidrat; sediaansediaan berbahan dasar sereal; sediaan-sediaan untuk minuman berbahan dasar kopi; sediaan-sediaan untuk minuman
cokelat ; semolina; senbei [kerupuk nasi]; serbat [es]; serbat [gula-gula]; sereal bar; sereal bar protein tinggi; sereal berbentuk
butiran; sereal bubuk; sereal dan biji-bijian olahan; sereal disiapkan untuk konsumsi manusia; sereal gandum; sereal jagung;
sereal siap saji; sereal untuk sarapan; sereal, diproses; serpihan Oat; sherbet fountains (permen); sherry trifle; shortbread
biskuit; shortbread tart shells (kue); shortcrust pastry (kue); sirup (pati) untuk keperluan kuliner; sirup (sejenis maple sirup);
sirup (sirup kental); sirup (treacle); sirup agave [pemanis alami]; sirup beras merah [pemanis alami]; sirup cokelat; sirup jagung
untuk keperluan kuliner; sirup kurma [pemanis alami]; sirup maple; sirup maple [pemanis alami]; sirup maple bebas gula; sirup
maple dehidrasi dalam bentuk butiran; sirup maple organik; sirup molase untuk keperluan kuliner; sirup panekuk; sirup pati
bubuk untuk makanan dan minuman; sirup pati untuk makanan dan minuman; sirup topping maple; sirup untuk topping; sistik
ubi ungu; slondok; snack bar berbasis granola; snack bar berbasis muesli; sofa; sohun; songpyeon [kue beras berbentuk
setengah bulan dengan isian manis atau semi-manis]; sopapillas [kue kering goreng]; sorbet (es); sorbet [es]; sorgum, diolah;
sosis yang dibungkus adonan; souffle berbasis custard; souffle coklat; sourdough (roti); spageti; spageti dengan bakso;
spaghetti bolognese; spaghetti kalengan dalam saus tomat; spearmint untuk air infused; spiced cookies (kue kering); sponge
fingers [biskuit]; stevia [pemanis alami]; stick cumi (kerupuk); stick kerang (kerupuk); stick liquorice [gula-gula]; stik balado; stik
dari tulang ikan; stik roti; sujebi [hidangan yang dimasak terdiri dari serpihan adonan dengan kaldu]; surabi bandung; sushi
futomaki; sushi hosomaki; sushi maki; sushi nigiri; sushi norimaki; sushi temaki; sushi uramaki; sweetmeats [permen];
tabbouleh (Salad); tablet hisap tanpa obat [gula-gula]; tablet madu herbal [permen]; taburan cokelat untuk menghias kue;
taburan gula (sprinkes); taburan gula (sprinkes) untuk menghias kue; taburan maple butiran; taburan praline untuk digunakan
pada es krim; taburan untuk menghias kue; taco (Hidangan khas Mexico); tagliatelle (Pasta Itali); taiyaki [kue berbentuk ikan
Jepang dengan berbagai isian]; takoyaki; tamale (Makanan khas Amerika Tengah); tambalan berbasis cokelat untuk kue dan
pai; tambalan berbasis custard untuk kue dan pai; tapioca pearls (isian untuk minuman boba); tapioka; tapioka dan sagu;
tapioka untuk makanan; tart aprikot; tart pear; tarte tatin (Hidangan berbahan dasar apel); tarwi (tanaman), diolah; teff
(rumput), diolah; teh; teh (bukan untuk keperluan medis); teh abu-abu earl; teh acanthopanax; teh atau kakao; teh barley; teh
barley yang dipanggang; teh bebas kafein; teh beraroma; teh buah; teh bubuk; teh bunga jeruk nipis; teh celup; teh chai; teh
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coca; teh dengan aroma bibit gandum; teh dingin; teh ekor kuda, selain untuk penggunaan obat; teh fieldmint; teh ginseng
merah; teh goji berry; teh herbal yang menggunakan kantong teh yang mengandung kelor; teh herbal, selain untuk
penggunaan obat; teh hijau; teh hijau bubuk; teh hijau nanah mint; teh hitam; teh instan; teh jahe; teh jeruk nipis; teh
kangzhuan [teh Cina fermentasi]; teh kombucha; teh kunyit; teh lengkeng; teh melati; teh melon; teh oolong [teh Cina]; teh
pelangsing; teh peppermint; teh putih; teh rooibos; teh rosella; teh rosemary; teh rumput hijau; teh sage; teh sitrun; teh
spearmint; teh susu; teh susu berbahan dasar teh; teh susu, berbahan dasar tanpa-susu; teh susu, teh yang mendominasi; teh
yang ditambahkan dengan berbagai aroma; teh yang ditambahkan dengan berbagai aroma, biji kopi, makanan ringan mie; teh
yang terbuat dari rumput laut; telur cokelat; tempel jahe untuk digunakan sebagai bumbu; tempura yang diletakkan di atas nasi
yang disajikan dalam mangkuk; temuan; tepung; tepung Hunkwe; tepung adlay; tepung arrowroot; tepung atau bubuk untuk
gula-gula; tepung bebas gluten; tepung beras; tepung berbasis larva serangga; tepung berbasis serangga; tepung bumbu;
tepung cannihua; tepung coca; tepung dan olahan yang terbuat dari sereal; tepung dan sediaan terbuat dari sereal, roti,
adonan terigu (kue basah) dan kembang gula, es konsumsi; tepung dan sediaan yang terbuat dari sereal; tepung gandum;
tepung gandum yang dipanggang; tepung hasil dari produksi penggilingan; tepung jagung; tepung jagung untuk keperluan
kuliner; tepung kacang; tepung kacang hijau; tepung kacang kacangan; tepung kedelai; tepung kelapa untuk konsumsi
manusia; tepung kentang; tepung kentang *; tepung kentang untuk keperluan kuliner; tepung kentang untuk makanan; tepung
kiwicha; tepung kuat (dari gandum keras); tepung kue; tepung maca; tepung oca; tepung quinoa; tepung roti; tepung roti
coklat; tepung roti gandum; tepung roti putih; tepung sagu; tepung serbaguna; tepung sereal; tepung soba; tepung tanpa rasa;
tepung tapioka; tepung tapioka*; tepung tarwi; tepung tempura; tepung terigu; tepung untuk makanan dan minuman; tepung
yang bisa dimakan; tepung yang mengembang sendiri; tepung*; terasi; tetes buah [gula-gula]; thyme, dikeringkan; timus beku;
tiramisu; toffee (gula-gula); toffees (gula-gula); tongkat jeli buah; tongkat kayu manis; topokki [hidangan yang dimasak
terutama terdiri dari kue beras tumis dengan pasta cabai yang difermentasi]; topping cokelat; topping cokelat yang dapat
dimakan; topping coklat; topping makanan penutup, kecuali topping kocok dengan bahan dasar susu dan topping kacang;
topping marshmallow; tortellini; tortilla; tortilla untuk campuran fajitas; tostadas (makanan khas Mexico); trifle (Hidangan
penutup/dessert); tteokguk [hidangan dari irisan kue beras oval dengan kaldu khas Korea]; tukang sepatu buah; tukang sepatu
ceri; turbinado sugar (Gula coklat (brown sugar), yaitu gula putih yang ditambahkan molase dari permurnian gula); untir-untir
dari tulang ikan; vanili; vanilla bubuk (Bumbu); vanilla pods (bumbu); vanillin [pengganti vanila]; vareniki [Pangsit dari eropa
Timur]; wafel; wafel diisi; wafer; wafer es krim; wafer gulung [cookies]; waffel; wasabi siap saji; yaksik [hidangan Korea yang
utamanya terdiri dari nasi manis dengan tambahan kacang dan jujub]; yoghurt beku (es permen); yogurt beku [es gula];
yohkan [batangan pasta jeli manis]; yuca (crackers); yule log (kue tradisional); za'atar (bumbu); zat pengikat berbasis pati
untuk es krim; zephyr [gula-gula]===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 1/F, No. 15 Jishan 1st Street, Dali District, Taichung City, Taiwan
: Miftahul Hilmi S.H., M.H.
: Jakarta Patent Bureau Graha Tirtadi, 1th Floor, Room 106 Jalan Pangeran Antasari
No. 18A Cipete Utara

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: NUTTEA
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Putih
: 43
: ===Layanan kafe; informasi dan saran sehubungan dengan persiapan makan; jasa restoran; layanan bar; layanan kafetaria;
layanan kantin; layanan koki pribadi; layanan restoran swalayan; layanan restoran udon dan soba; layanan restoran washoku;
layanan snack-bar===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JID2021012465
: 23/02/2021 14:17:48
:
: NUTTEA Stores Ltd

: DID2021012466
: 23/02/2021 14:19:16
:
: Desideria Utomo , Dipa Agung Utomo

540 Etiket

540 Etiket

: Jl. Pulau Kelapa I Blok B1 No. 48,
Kembangan Utara, Kembangan, Jakarta Barat
, DKI Jakarta
: Fahmi Assegaf S.H.,M.H.
: Pacific Patent Multiglobal DIPO Business Center Lt. 11, Jalan Jend. Gatot Subroto
Kav. 51-52, Jakarta Pusat- 10260 Indonesia

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: Logo
: Tidak Ada Terjemahan

591

Uraian Warna

: Merah tua, merah muda, merah, coklat tua, coklat muda, kuning, oranye, hijau,
abu-abu, hitam, putih
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511

Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: J132021012467
: 23/02/2021 14:19:57
:
: OEI EMANUEL SETIAWAN

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: TEMINDUNG PERMAI RT 17 , Kota Samarinda, Kalimantan Timur, 75117
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: SOLARCELL
: sel surya

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: merah hijau kuning biru hitam
: 37
: ===Pemasangan panel surya===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: 30
: ===Beras; Berondong jagung; Bubuk untuk membuat roti; Bumbu Gado-Gado; Bumbu Kacang; Bumbu pecel; Bumbu serba
guna; Bumbu siap saji; Emping (kerupuk dari melinjo); Es Konsumsi; Kecap; Kerupuk; Ketumbar Bubuk (Bumbu); Kopi jahe;
Kue-kue; Makanan ringan batangan yang mengandung campuran biji-bijian, kacang-kacangan dan buah kering (gula-gula);
Makanan ringan berbahan dasar beras; Makanan ringan berbahan dasar sereal dalam bentuk batangan; Martabak; Meses
cokelat; Mie; Mie Aceh; Mie Asia; Mie Celor; Mie Gomak; Mie Jalak Sabang; Mie Keriting; Mie Koba; Mie Korea; Mie Lendir;
Mie Pantiaw; Mie Sagu; Mie Tarempa; Mie Terbang; Mie Vietnam; Mie beras cina; Mie italia; Mie jepang; Mie shirataki; Mie
yang terbuat dari Jagung; Mie yang terbuat dari Singkong; Minuman kakao; Pasta; Penyedap rasa selain minyak essensial
untuk minuman; Permen; Produk kue dan kembang gula; Produk-produk kakao ; Sambal cabe tabur; Sambal cabe tabur
aneka rasa; Sambal goreng; Sambal tabur; Snack Bar (Makanan); Tauco; Tepung dan sediaan-sediaan yang terbuat dari
gandum; Tepung ketan; bahan pengganti kopi; bihun; bihun [mie]; bihun beras [mie Beras]; biskuit; bubur; bumbu; bumbu kari;
bumbu masak; campuran makanan ringan yang terdiri dari kerupuk, pretzel atau popcorn; cengkeh (bumbu); coklat; cuka;
ekstrak untuk digunakan sebagai perasa makanan, selain minyak esensial; es krim; essens untuk bahan makanan selain
untuk minyak esensial; garam yang bisa dimakan; gula; gula, madu, sirup; havermut; hiasan kue yang dapat dimakan;
kapulaga (bumbu); kembang gula; kopi; kue untuk makanan ringan; kwetiau; lada [bumbu]; lada bubuk (bumbu); madu, madu
sirup; makanan olahan berbahan dasar sereal untuk sarapan, makanan ringan atau bahan untuk membuat makanan lain;
makanan ringan berbahan dasar gandum; makanan ringan berbahan dasar jagung; makanan ringan berbahan dasar mie;
makanan ringan berbahan dasar sereal; makanan ringan berbahan dasar sereal bebas gluten; makanan ringan berbasis
jagung; makanan siap saji berbahan dasar mie; makaroni; mayones; merica; merica (bumbu); mie Cina; mie ayam; mie bebas
gluten; mie beras; mie berbahan dasar kelor; mie gandum; mie goreng; mie instan; mie instan Cina; mie kacang; mie kacang
pati; mie kering; mie ramen; mie sayur; mie soba; mie somen; mie telur; mie tepung; mie udon; mie udon instan; mie yang
terbuat dari tanaman kelor; minuman berbahan dasar coklat; minuman kopi; minuman kopi dengan campuran susu; minuman
teh; misoa; pala (bumbu); penyedap makanan, selain minyak esensial; penyedap rasa; permen karet; petis; pizza; puding;
ragi; ramen [hidangan berbasis mie Jepang]; rempah-rempah bubuk; roti*; sagu; sambal; sambal pedas; saos; saus cabai;
saus mustard; saus tomat; sereal bubuk; sohun; spageti; tapioka; teh; tepung beras; tepung bumbu; tepung jagung; tepung
tapioka; tepung terigu; tepung*; terasi; vanili; vanillin [pengganti vanila]===
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Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: LIGIA beauty empowered you Dan Lukisan
: Tidak Ada Terjemahan
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Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: hitam; putih
: 3
: ===Air penyegar wajah (untuk keperluan kosmetik); Aromatik diffuser; Bahan kimia sebagai komponen dari krim , losion atau
kosmetik; Bahan nabati / tumbuhan sebagai komponen dari krim , losion , atau kosmetik.; Bahan-bahan untuk perawatan
rambut, yaitu, sampo, kondisioner, pembilas yang berbentuk krim (creme rinse), penataan rambut glasir, semprotan, mousse,
gel; Barang kosmetik untuk mandi; Barang-barang kosmetik yaitu minyak rambut, minyak wangi, bedak wangil, bedak muka,
bedak bayi, krim muka, krim kulit, cat alis, cat alis, cat kkuku, cat bibir, obat kriting rambut cat rambut,bedak dasar,
shampoo,wangi-wangian, minyak-minyak sari kosmetik, bahan pemelihara gigi, tepal gigi, sabun wangi, sabun cuci, sabun
krim detergent dan detergent bubuk .; Bedak muka putih untuk keperluan kosmetik; Bedak wajah untuk keperluan kosmetik;
Bibit parfum; Busa (kosmetik) [Mousse]; Cairan untuk rambut (kosmetik); Ekstrak herbal topikal untuk digunakan sebagai
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Esensi untuk keperluan kosmetik; Eyeliner; Gel jerawat (kosmetik); Gel kulit untuk penggunaan kosmetik; Gel pelangsing
(kosmetik ); Gel pelangsing (kosmetik); Gel untuk dipakai setelah bercukur untuk keperluan kosmetik; Gel untuk keperluan
kosmetik; Highlighter badan kosmetik; Highlighter bubuk (kosmetik); Highlighter cair (kosmetik); Highlighter krim (kosmetik);
Highlighter kulit (kosmetik); Highlighter wajah kosmetik; Kain, tisu atau penyeka yang diresapi sediaan kosmetik; Kapas wajah
untuk kosmetik; Kondisioner cair (kosmetik); Kosmetik berwarna untuk anak-anak; Kosmetik dasar rias, termasuk pembersih
kulit, toner kulit, losion kulit, krim kulit, serum wajah non-obat, tisu wajah dan pelembab wajah.; Kosmetik fungsional; Kosmetik
highlighter; Kosmetik menggunakan bahan alami; Kosmetik perpaduan dari powder dan liquid foundation (cushion); Kosmetik
untuk bulu mata; Kosmetik untuk manusia; Kosmetik untuk perawatan kulit dan rambut; Kosmetik untuk perawatan rambut;
Kosmetik untuk spa; Kosmetik yaitu bedak padat, bedak bubuk, lipstik, pensil alis dan eyeliner; Kotak perlengkapan kosmetik
terisi; Krim Badan area sensitif (kosmetik); Krim flek (kosmetik); Krim kulit daerah sensitif (kosmetik); Krim kulit kering
(kosmetik); Krim kulit sensitif (kosmetik); Krim lulur badan [Cream-body scrub] kosmetik; Krim matahari (bukan untuk
pengunaan pengobatan); Krim matahari (tidak untuk penggunaan medis); Krim pelembab kulit beraroma; Krim pembersih
(kosmetik); Krim pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Krim untuk keperluan kosmetik; Krim untuk pemutih kulit; Krim wajah
(kosmetik); Krim wajah untuk digunakan sebagai kosmetik; Lipstik berbentuk pasta; Lipstik cair; Losion dan serum; Losion
pelembab (kosmetik); Losion pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Losion pengelupasan untuk keperluan kosmetik; Losion
untuk dipakai setelah bercukur untuk keperluan kosmetik; Lotion daerah sensitif (kosmetik); Lotion flek (kosmetik); Lotion kulit
kering (kosmetik); Maker wajah (Kosmetik); Masker (kosmetik); Masker pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Masker untuk
kulit sebagai penggunaan kosmetik; Masker untuk tubuh sebagai penggunaan kosmetik; Masker wajah (kosmetik); Minyak sari
buah merah untuk kosmetik; Minyak untuk mandi berendam untuk keperluan kosmetik; Minyak yang mudah menguap
(Kosmetik); Paket masker untuk keperluan kosmetik; Parfum laundry; Parfum tubuh yang disemprotkan; Parfum untuk bayi;
Parfum, eau de toilette; Pelembab (kosmetik); Pelembab Leher (kosmetik); Pelembab [Moisturizer] kosmetik; Pelembab anti
penuaan yang digunakan sebagai kosmetik; Pelembab mata untuk penggunaan kosmetik; Pembersih Wajah [Cleanser];
Pembersih wajah (kosmetik); Pemutih ketiak; Pemutih untuk digunakan pada rambut; Pensil highlighter (kosmetik); Penyeka
sekali pakai yang diresapi dengan sediaan membersihkan dan kosmetik, penyeka kosmetik yang sudah dilembabkan; Perona
Pipi; Pewangi badan (kosmetik); Pewangi pakaian; Produk kosmetik; Produk kosmetik dan perawatan kulit; Produk kosmetik
untuk perawatan kulit; Produk perawatan kulit yang mengandung ektrak batu permata (kosmetik); Produk-produk makeup,
seperti, makeup mata, penghapus makeup mata, pensil mata, perona mata, eyeliner, maskara, bedak wajah, alas bedak dan
alas bedak cair, perona wajah berbentuk krim, cairan atau bubuk, lipstik dan pensil untuk bibir, cat kuku, penghapus cat kuku;
Pundi berisi bunga, buah, dan rempah kering yang sudah diberikan wewangian; Ramuan kosmetik untuk mandi; Reed
diffusers terdiri dari minyak wangi dalam wadah dan buluh; Sabun Kecantikan (kosmetik); Sabun cair wajah; Sabun dengan
bahan dasar Herbal Oil (kosmetik); Sabun kosmetik; Sabun pengelupasan untuk keperluan kosmetik; Scrub untuk keperluan
kosmetik; Scrub wajah [facial scrub] kosmetik; Sediaan Pembersih Kulit (kosmetik); Sediaan Pewangi Ruangan; Sediaan kimia
untuk mencemerlangkan warna untuk keperluan rumah tangga (cucian); Sediaan kosmetik perawatan bibir; Sediaan kosmetik
tata rias dan penghapus riasan; Sediaan kosmetik untuk bibir; Sediaan kosmetik untuk kuku; Sediaan kosmetik untuk kulit
wajah; Sediaan kosmetik untuk mandi dan mandi pancuran (shower); Sediaan kosmetik untuk mata; Sediaan kosmetik untuk
perawatan pribadi, yaitu kultur mikroorganisme tidak hidup; Sediaan kosmetik yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel
kulit mati di wajah; Sediaan kosmetik, yakni lotion untuk mengencangkan kulit; Sediaan minyak panas (kosmetik); Sediaan
pembersih badan dan kosmetik; Sediaan pemutih dan bahan lain untuk keperluan binatu; Sediaan pemutih untuk keperluan
binatu; Sediaan perawatan kulit dan kosmetik; Sediaan perawatan kulit non-obat, yaitu, krim, lotion, gel, toner, pembersih dan
pengelupas sel kulit; Sediaan perawatan matahari untuk keperluan kosmetik; Sediaan perawatan rambut, shampo, kondisioner
(pelembab) rambut, losion dan jel untuk rambut; Sediaan perlengkapan mandi yang berasal dari wangi-wangian; Sediaan tabir
surya kosmetik; Sediaan untuk menghilangkan bulu (kosmetik); Sediaan untuk pengharum/pewangi udara; Sediaan-sediaan
kosmetik untuk perawatan kulit; Sediaan-sediaan perawatan dari sinar matahari non-medis; Semprotan pelembab wajah
(kosmetik); Senyawa wewangian; Serum Mata (kosmetik); Serum anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; Serum kecantikan
(kosmetik); Serum leher (kosmetik); Serum pencerah (kosmetik); Serum pengencang kulit; Serum untuk keperluan kosmetik;
Sipat (Kosmetik); Spirit Gum untuk penggunaan kosmetik; Spray wajah (kosmetik); Susu pelembab pemutih kulit untuk
keperluan kosmetik; Tambalan pemutih gigi; Tanah liat (kosmetik); Tissue wangi basah; Tisu yang diresapi dengan wangiwangian; Toner (cairan penyegar wajah) kosmetik; Toner Pelembab Wajah; Toner anti-penuaan; Toner cair (Kosmetik); Toner
wajah (kosmetik); air parfum; air wangi; amber [parfum]; ambergris [parfum]; apitoxin [racun lebah madu] untuk keperluan
kosmetik; aroma diffuser buluh udara; aromatik [minyak esensial]; astringen untuk keperluan kosmetik; bahan parfum dan
perasa/aroma; bantalan kapas untuk keperluan kosmetik; bantalan pembersih diresapi dengan kosmetik; basma [pewarna
kosmetik]; basma untuk keperluan kosmetik; batang kapas untuk keperluan kosmetik; batang kondisioner rambut padat; bedak
talek untuk keperluan kosmetik; bedak tubuh untuk keperluan kosmetik; bedak wajah kosmetik; bilasan pemutih gigi; body
butter untuk keperluan kosmetik; body lotion untuk keperluan kosmetik; body scrub untuk keperluan kosmetik; bola kapas
untuk keperluan kosmetik; bubuk bedak wangi; bubuk bedak wangi untuk keperluan kosmetik; bubuk gigi untuk keperluan
kosmetik; bubuk glitter kosmetik; bubuk kosmetik, krim dan lotion untuk wajah, tangan dan tubuh; bubuk mandi untuk
keperluan kosmetik; bubuk masker tubuh untuk keperluan kosmetik; bubuk padat untuk compacts [kosmetik]; bubuk pasta gigi;
bubuk pewangi anti bau badan; bubuk wangi; bubuk wangi untuk keperluan kosmetik; bubuk-bubuk untuk tubuh, wajah,
kosmetik dan mandi; busa kosmetik yang mengandung tabir surya; cat kuku (kosmetik); cocoa butter untuk keperluan
kosmetik; colognes, parfum dan kosmetik; concealer [kosmetik]; cosmeceuticals untuk keperluan kosmetik; cotton buds untuk
keperluan kosmetik; dasar bedak (kosmetik); dasar untuk parfum bunga; deodoran tubuh [wewangian]; deterjen pencuci piring
dalam bentuk bubuk; eau de parfum; ekstrak aromatik; ekstrak bunga [parfum]; ekstrak herbal untuk keperluan kosmetik;
ekstrak untuk parfum; emolien kulit untuk keperluan kosmetik; emolien rambut untuk keperluan kosmetik; emulsi tubuh untuk
keperluan kosmetik; emulsi wajah untuk keperluan kosmetik; emulsi wajah untuk penggunaan kosmetik; esens pemutih;
esensi halus/esens yang mudah menguap untuk keperluan kosmetik, yaitu esensi badian; fumigasi dupa untuk kamar
wewangian; garam mandi beraroma; garam mandi kosmetik; garam mandi untuk keperluan kosmetik; garam pemutih; gel
after-sun [kosmetik]; gel after-sun untuk keperluan kosmetik; gel dan minyak kecantikan [kosmetik]; gel kosmetik; gel lidah
buaya untuk keperluan kosmetik; gel mata untuk keperluan kosmetik; gel pelembab [kosmetik]; gel pelembab kulit [kosmetik];
gel penyamakan [kosmetik]; gel tahan lama untuk keperluan kosmetik; gel tubuh dan wajah [kosmetik]; gel untuk penggunaan
kosmetik; gel untuk tubuh (kosmetik); gel wajah [kosmetik]; glitter dekoratif untuk keperluan kosmetik; glitter untuk keperluan
kosmetik; grease untuk keperluan kosmetik; handuk, kain dan kertas sekali pakai dan barang kapas diresapi dengan atau
untuk digunakan dengan sediaan kosmetik; hidrogen peroksida untuk keperluan kosmetik; highlighter (kosmetik); ionone
[wewangian]; kapas dalam bentuk bola-bola, kuncup, kain, gulungan, penyeka untuk kebutuhan kosmetik; kapas dan tongkat
kapas untuk keperluan kosmetik; kapas untuk keperluan kosmetik; kapur untuk penggunaan kosmetik; kaus kaki diresapi
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dengan krim pelembab kosmetik; kaus kaki yang sudah dilembabkan dengan sediaan kosmetik untuk keperluan kosmetik;
kertas untuk penggunaan kosmetik; kit kosmetik; kit make-up yang terutama terdiri dari fondasi, maskara, blushes, glosses
dan lipstik [tidak termasuk kuas dan spons]; kit tata rias yang terdiri dari perona pipi, perona, bedak untuk badan, bedak wajah,
penyamar noda pada wajah; kit wewanginan khusus untuk digunakan pada pelembut kain, penguat aroma, bubuk dan cairan
deterjen kain, bar untuk binatu, semprotan penyegar binatu, unit-dosis untuk binatu, deterjen pencuci piring, pembersih lantai,
pembersih permukaan, sampo, pelembut, deodoran anti keringat, losion tubuh, perawatan kulit, sabun bar dan sabun cair
untuk tangan, sabun badan, sabun mandi cair, gel mandi, mutiara untuk mandi, penyegar udara, aroma wewangian, lilin, blok
pewangi toilet dan pembersih toilet; kompres mata untuk keperluan kosmetik; kondisioner rambut; kondisioner rambut untuk
bayi; kondisioner rambut, losion rambut, pewarna rambut; kosmetik; kosmetik alis; kosmetik bermain anak-anak, menandai
kulit; kosmetik dalam bentuk bubuk; kosmetik dalam bentuk krim; kosmetik dalam bentuk lotion; kosmetik dalam bentuk susu,
lotion dan emulsi; kosmetik dan alat rias/pembersih badan (tidak mengandung obat) untuk kuku, rambut dan kulit; kosmetik
dan make-up; kosmetik dan perlengkapan mandi; kosmetik dan sediaan kosmetik; kosmetik dan sediaan pembersih badan
yang tidak mengandung obat; kosmetik dan sediaan perawatan pribadi; kosmetik dekoratif; kosmetik dekoratif [make-up];
kosmetik fungsional adalah krim anti-kerut; kosmetik fungsional menjadi sediaan penyamakan matahari; kosmetik fungsional
menjadi sediaan penyaringan sinar matahari; kosmetik fungsional menjadi sediaan perawatan kulit anti-penuaan; kosmetik
non-medis; kosmetik penyegar kulit; kosmetik perawatan kulit; kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan; kosmetik tabir
surya; kosmetik tanpa obat; kosmetik tanpa obat dan sediaan perlengkapan mandi; kosmetik tidak mengandung obat,
perlengkapan mandi dan wewangian yang tidak mengandung obat untuk merawat dan mempercantik bulu mata, alis, mata,
bibir dan kuku; kosmetik untuk anak-anak; kosmetik untuk bibir; kosmetik untuk digunakan pada kulit; kosmetik untuk hewan;
kosmetik untuk kuku; kosmetik untuk kulit kepala; kosmetik untuk leher; kosmetik untuk menutupi bekas luka operasi; kosmetik
untuk pemakaian di rambut; kosmetik untuk pembersih tubuh; kosmetik untuk penggunaan pribadi; kosmetik untuk wajah dan
tubuh dalam bubuk tertentu; kosmetik yaitu krim, susu, lotion, gel dan bubuk untuk wajah, tubuh dan tangan; kosmetik yang
digunakan sebagai sediaan perawatan kulit; kosmetik yang digunakan untuk kulit; kosmetik yang dijual sebagai komponen
integral dari persiapan perawatan kulit tanpa obat; kosmetik yang mengandung ekstrak batu permata; kosmetik yang
mengandung probiotik; kosmetik yang mengandung vitamin; kosmetik, yaitu alas bedak, concealer, pengkilap bibir, maskara,
pembersih make-up; kosmetik, yaitu, alas bedak, bedak, concealer, Celak mata (Eye shadow), pensil mata, eyeliner cair,
maskara, pensil bibir, lipstik, Pengkilat bibir (lip gloss), balsem bibir, cat kuku; kosmetik, yaitu, susu, losion, gel dan bubuk
untuk wajah, gel dan bubuk untuk tubuh dan tangan; krim after-sun untuk keperluan kosmetik; krim anti-bintik untuk keperluan
kosmetik; krim anti-iritasi [untuk keperluan kosmetik]; krim anti-kerut untuk keperluan kosmetik; krim anti-penuaan untuk
keperluan kosmetik; krim aromaterapi; krim bibir untuk keperluan kosmetik; krim dan gel kosmetik untuk wajah, tangan dan
tubuh; krim dan lotion kosmetik; krim dan lotion kosmetik untuk perawatan wajah dan tubuh; krim dingin untuk keperluan
kosmetik; krim exfoliant untuk keperluan kosmetik; krim kosmetik; krim kosmetik bernutrisi; krim kosmetik untuk kulit; krim
kosmetik untuk mengencangkan kulit; krim kosmetik untuk mengencangkan kulit di sekitar mata; krim kosmetik untuk
perawatan kulit; krim kosmetik, lotion dan sediaan lain untuk berjemur; krim kosmetik, susu, lotion, gel dan bubuk untuk wajah,
tangan, dan tubuh; krim kuku untuk keperluan kosmetik; krim kulit untuk keperluan kosmetik; krim kulit yang adil untuk
keperluan kosmetik; krim masker tubuh untuk keperluan kosmetik; krim mata untuk keperluan kosmetik; krim matahari untuk
keperluan kosmetik; krim pagi untuk keperluan kosmetik; krim pelembab kulit [kosmetik]; krim pembersih [kosmetik]; krim
pemutih gigi; krim pemutih kulit; krim pemutih kulit wajah; krim pengencang [kosmetik]; krim pengkondisi kulit untuk keperluan
kosmetik; krim pengurang bintik penuaan untuk keperluan kosmetik; krim perawatan rambut untuk keperluan kosmetik; krim
retinol untuk keperluan kosmetik; krim tabir surya untuk keperluan kosmetik; krim tangan kosmetik; krim tangan untuk
keperluan kosmetik; krim tangan, krim kaki, krim bernutrisi, krim pembersih wajah; krim tanning diri [kosmetik]; krim tubuh
kosmetik; krim tubuh untuk keperluan kosmetik; krim untuk keperluan kosmetik; krim untuk pemeliharaan kulit (kosmetik); krim
untuk pengurangan selulit untuk keperluan kosmetik; krim wajah [kosmetik]; krim wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik;
krim wajah untuk keperluan kosmetik; krim wajah untuk penggunaan kosmetik; krim wangi untuk keperluan kosmetik; krim,
minyak, lotion, semprotan, pensil dan balsem untuk keperluan kosmetik; kristal mandi untuk keperluan kosmetik; kunko
[fumigasi dupa untuk kamar wewangian]; linen untuk penggunaan kosmetik; losion kosmetik; losion pemutih kulit wajah; losion
susu matahari kosmetik; losion susu untuk keperluan kosmetik; losion, krim, pelembab, minyak dan susu yang dipakai setelah
berjemur matahari; lotion aromaterapi; lotion berjemur kosmetik; lotion dan krim tubuh beraroma; lotion kosmetik untuk
mengurangi munculnya bintik-bintik dan bintik-bintik penuaan; lotion kulit dan tubuh, krim dan minyak untuk penggunaan
kosmetik; lotion kulit kosmetik; lotion kulit pelembab [kosmetik]; lotion mandi untuk keperluan kosmetik; lotion masker tubuh
untuk keperluan kosmetik; lotion mata untuk keperluan kosmetik; lotion pelembab [kosmetik]; lotion pengencang untuk wajah,
tubuh dan tangan untuk keperluan kosmetik; lotion perawatan kulit kosmetik; lotion perawatan matahari untuk keperluan
kosmetik; lotion perawatan rambut untuk keperluan kosmetik; lotion rambut kosmetik; lotion setelah matahari untuk keperluan
kosmetik; lotion tabir surya dan krim perawatan matahari; lotion tabir surya untuk keperluan kosmetik; lotion tahan usia untuk
keperluan kosmetik; lotion tangan untuk keperluan kosmetik; lotion tubuh beraroma; lotion tubuh pelembab [kosmetik]; lotion
untuk keperluan kosmetik; lotion untuk pengurangan selulit untuk keperluan kosmetik; lotion untuk perawatan wajah dan tubuh
untuk keperluan kosmetik; lotion wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion wajah kosmetik; lotion wangi [sediaan
toilet]; lulur kosmetik; make-up [kosmetik]; manik-manik mandi untuk keperluan kosmetik; masker kosmetik; masker kulit
[kosmetik]; masker kulit untuk keperluan kosmetik; masker mata untuk keperluan kosmetik; masker pembersih untuk wajah;
masker pemutih kulit wajah; masker tubuh untuk keperluan kosmetik; masker wajah [kosmetik]; masker wajah kosmetik;
masker wajah untuk penggunaan kosmetik; mint untuk wewangian; minyak after-sun untuk keperluan kosmetik; minyak
aromaterapi; minyak aromatik; minyak aromatik untuk mandi; minyak berjemur [kosmetik]; minyak berjemur untuk tujuan
kosmetik; minyak esensial aromatik; minyak esensial untuk digunakan dalam aromaterapi; minyak esensial untuk digunakan
dalam pembuatan produk beraroma; minyak esensial untuk keperluan kosmetik; minyak kasturi [wewangian]; minyak
kolonyo/air aromatik; minyak kosmetik; minyak kosmetik untuk kulit; minyak lavender untuk penggunaan kosmetik; minyak
mandi untuk keperluan kosmetik; minyak mawar untuk keperluan kosmetik; minyak parfum; minyak parfum untuk pembuatan
preparat kosmetik; minyak pelindung matahari [kosmetik]; minyak penyamakan [kosmetik]; minyak peppermint [wewangian];
minyak setelah matahari [kosmetik]; minyak tubuh untuk keperluan kosmetik; minyak untuk keperluan kosmetik; minyak untuk
parfum dan aroma; minyak wangi; minyak wangi digunakan untuk menghasilkan aroma ketika dipanaskan; minyak, losion dan
susu semua untuk keperluan kosmetik dan alat rias/pembersih badan untuk kuku, rambut dan kulit; mousses [kosmetik];
mutiara mandi untuk keperluan kosmetik; oil baths untuk perawatan rambut untuk keperluan kosmetik; overlay memahat kuku
[kosmetik]; pacar [pewarna kosmetik]; pacar untuk keperluan kosmetik; paket kosmetik kecantikan (beauty pack) yang dijual
satu unit; paket kosmetik wajah; paket masker pengencangan pori digunakan sebagai kosmetik; paket masker untuk
keperluan kosmetik; parfum; parfum air wangi; parfum cair; parfum dalam bentuk bubuk; parfum dalam bentuk gel; parfum
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dalam bentuk padat; parfum dan air toilet; parfum dan cologne; parfum untuk keperluan industri; parfum, eau de Cologne dan
aftershaves; pasta kosmetik untuk aplikasi ke wajah untuk menangkal silau; pasta wangi untuk keperluan kosmetik; patch
jerawat kosmetik; pelembab kulit digunakan sebagai kosmetik; pelembab wajah kosmetik; pelindung matahari untuk bibir
[kosmetik]; pelindung terhadap sinar matahari untuk wajah; pelindung terhadap sinar matahari untuk wajah tidak mengandung
obat; pembersih tata rias wajah , pembersih kosmetik; pembersih tata rias wajah, pembersih kosmetik; pembersih untuk kuas
kosmetik; pembilasan rambut [kondisioner sampo]; pembilasan rambut untuk keperluan kosmetik; pemelihara rambut untuk
keperluan kosmetik; pemutih gigi (strip dan pasta); pemutih gigi berbentuk pena; pemutih ketiak; pemutih kuku; pemutih
selakangan; pensil eyeliner; pensil kosmetik; pensil mata kosmetik; penutup mata gel untuk keperluan kosmetik; penyamakan
kosmetik dan susu setelah matahari, gel dan minyak; penyeka kapas untuk keperluan kosmetik; penyeka, kapas dan tisu yang
diresapi dengan sediaan kosmetik dan losion wewangian yang tidak mengandung obat; penyeka, tisu dan handuk kosmetik
yang telah diresapi pelembab; perekat kelopak mata ganda (kosmetik); perekat untuk keperluan kosmetik; perhiasan kulit
menjadi transfer dekoratif untuk keperluan kosmetik; perhiasan kulit self-adhesive untuk keperluan kosmetik; perhiasan kulit
untuk keperluan kosmetik; pernis kuku untuk keperluan kosmetik; perona pipi; perona pipi dalam bentuk krim (Cream blush);
persiapan kulit wajah untuk penggunaan kosmetik; petroleum jelly untuk keperluan kosmetik; pewangi bantal beraroma
dengan cara disemprot; pewangi rambut; pewarna bibir dalam bentuk cairan atau gel [kosmetik]; pewarna kosmetik; pewarna
rambut dan produk pemutihan; pijat lilin untuk keperluan kosmetik; pomade rambut untuk keperluan kosmetik; pomades untuk
keperluan kosmetik; potpourris [wewangian]; preparat kosmetik yang mengandung kolagen; preparat pelembab [kosmetik];
preparat pemutihan [decolorants] untuk keperluan kosmetik; preparat pemutihan [penghilang warna] untuk keperluan rumah
tangga; primer kuku [kosmetik]; produk dan sediaan kosmetik perawatan kecantikan; produk dan sediaan untuk rambut dan
perawatan rambut termasuk sampo, kondisioner, mousses, gel, lilin (waxes) dan semprotan (sprays); produk kosmetik dalam
bentuk aerosol untuk perawatan kulit; produk pelindung matahari (kosmetik); produk pemutih (kosmetik); produk perawatan
bibir (kosmetik); produk perawatan rambut, yaitu sampo dan kondisioner; produk perawatan wajah [kosmetik]; produk
wewangian; produk wewangian yaitu kolonye; racun lebah untuk keperluan kosmetik; reed diffusers terdiri dari minyak wangi
dalam wadah dan termasuk buluh; rum rum untuk keperluan kosmetik; sabun beraroma; sabun cair untuk tangan, wajah dan
tubuh; sabun kosmetik; sabun pengelupasan untuk wajah; sabun wangi; sabun-sabun, sabun mandi, wangi-wangian, minyak
esensial, kosmetik, shampoo, shampoo kering; sachet bunga rampai untuk dimasukkan dalam bantal aromaterapi; sachet
parfum; salep kosmetik; salep kulit pelembab [kosmetik]; sampo dan kondisioner rambut; sarung tangan pra-dibasahi dengan
sediaan kosmetik untuk keperluan kosmetik; scrub pengelupasan kulit untuk keperluan kosmetik; scrub pengelupasan untuk
tubuh; sediaan berjemur [kosmetik]; sediaan dan produk perawatan kulit [kosmetik dan tidak mengandung obat-obatan];
sediaan fumigasi [parfum]; sediaan kolagen untuk keperluan kosmetik; sediaan kosmetik; sediaan kosmetik anti-penuaan;
sediaan kosmetik dan kecantikan; sediaan kosmetik meminimalkan kerut untuk penggunaan wajah topikal; sediaan kosmetik
perawatan rambut; sediaan kosmetik tanpa busa; sediaan kosmetik tanpa obat; sediaan kosmetik tidak mengandung obat
untuk penggelapan kulit dan penggelapan kulit yang dilakukan sendiri; sediaan kosmetik tidak mengandung obat untuk tujuan
pelangsingan; sediaan kosmetik untuk berjemur; sediaan kosmetik untuk berjemur dan sediaan untuk melindungi kulit dari
efek sinar matahari; sediaan kosmetik untuk bulu mata; sediaan kosmetik untuk kulit; sediaan kosmetik untuk kulit kering
selama kehamilan; sediaan kosmetik untuk mandi; sediaan kosmetik untuk mandi dan mandi; sediaan kosmetik untuk
melindungi dari sengatan matahari; sediaan kosmetik untuk melindungi kulit dari sinar matahari; sediaan kosmetik untuk
modifikasi kulit dan tubuh plastik simulasi dan kosmetik untuk layanan make up artis; sediaan kosmetik untuk pembaruan kulit;
sediaan kosmetik untuk pemeliharaan kulit dan perawatan kulit; sediaan kosmetik untuk pengeringan cat kuku; sediaan
kosmetik untuk perawatan kulit; sediaan kosmetik untuk perawatan mulut dan gigi; sediaan kosmetik untuk perawatan tubuh;
sediaan kosmetik untuk rambut dan kulit kepala; sediaan kosmetik untuk tata rias artis khususnya sediaan untuk kulit, rambut
dan untuk pewarnaan gigi; sediaan kosmetik untuk tujuan pelangsingan; sediaan kosmetik untuk wajah dan tubuh; sediaan
kosmetik wajah; sediaan kosmetik yang digunakan untuk mengangkat sel-sel kulit mati dari permukaan kulit; sediaan kosmetik
yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati di wajah; sediaan kosmetik yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel
kulit mati diwajah; sediaan kosmetik, yakni krim untuk mengencangkan kulit; sediaan kulit wajah untuk keperluan kosmetik;
sediaan lidah buaya untuk keperluan kosmetik; sediaan mandi busa untuk keperluan kosmetik; sediaan menghilangkan
kutikula untuk keperluan kosmetik; sediaan pelindung matahari kosmetik; sediaan pemutih gigi; sediaan pemutih kulit
[kosmetik]; sediaan pemutihan gigi; sediaan pemutihan kulit; sediaan pengencangan payudara kosmetik; sediaan penyamakan
sendiri [kosmetik]; sediaan perawatan kuku kosmetik; sediaan perawatan kulit wajah (kosmetik); sediaan perawatan matahari
[kosmetik]; sediaan perawatan rambut tanpa obat untuk keperluan kosmetik; sediaan perawatan wajah kosmetik; sediaan
pertumbuhan kembali rambut kosmetik menghambat; sediaan pewangi ruangan; sediaan pewangi udara untuk mobil; sediaan
pewangi udara untuk ruangan; sediaan pewarnaan untuk keperluan kosmetik; sediaan rias rambut kosmetik; sediaan sun
block untuk keperluan kosmetik; sediaan tubuh dan perawatan kecantikan untuk keperluan kosmetik; sediaan untuk
pembersihan, pewarnaan, pewarnaan, pemutihan, pengaturan dan penataan rambut; sediaan untuk pembersihan, pewarnaan,
pewarnaan, pemutihan, pengaturan dan pengeritingan rambut permanen; sediaan untuk simulasi warna darah pada bagian
tubuh, untuk menutupi noda kulit dan kosmetik untuk menindaklanjuti pengobatan pasca operasi bekas luka pada kulit;
sediaan-sediaan aroma wangi ruangan; sediaan-sediaan kosmetik rias rambut; sediaan-sediaan kosmetik untuk tata rias artis
khususnya sediaan-sediaan untuk kulit, rambut dan untuk pewarnaan gigi; sediaan-sediaan mencuci tangan diresapi untuk
keperluan kosmetik; sediaan-sediaan untuk memutihkan dan mencuci sediaan-sediaan untuk membersihkan, mengkilatkan,
membuang lemak sabun, wangi-wangian, minyak sari, kosmetik, minyak rambut bahan-bahan pemeliharaan gigi; self-tanning
lotion [kosmetik]; semprotan kulit topikal untuk keperluan kosmetik; semprotan tubuh beraroma; semprotan tubuh digunakan
sebagai deodoran pribadi dan wewangian; semprotan tubuh untuk keperluan kosmetik; semprotan untuk tubuh yang
mengandung wewangian dan sabun yang mengandung wewangian; serat untuk keperluan kosmetik; serum kulit (kosmetik);
serum pemutih (kosmetik); serum tidak eksklusif hyaluronat bisa mengandung vitamin dan pencerah (kosmetik); soda pemutih;
sumbu diresapi dengan wewangian untuk kamar wewangian; sun block lotion untuk keperluan kosmetik; susu almond untuk
keperluan kosmetik; susu pelembab untuk pemutih kulit wajah; susu pembersih wajah; susu penyamakan [kosmetik]; susu
setelah matahari [kosmetik]; susu setelah matahari untuk keperluan kosmetik; susu wajah dan lotion untuk keperluan
kosmetik; susu wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; tabir surya untuk keperluan kosmetik; tambalan kosmetik yang
mengandung tabir surya dan tabir surya untuk digunakan pada kulit; tas organizer untuk keperluan kosmetik terisi; tata rias
dan pembersih tata rias panggung, film dan televisi (kosmetik teater) terutama untuk TV definisi tinggi; tata rias dan pembersih
tata rias untuk panggung , film, dan televisi (kosmetik teater)terutama untuk TV definisi tinggi; tato sementara untuk keperluan
kosmetik; tato yang dapat dilepas untuk keperluan kosmetik; tisu basah untuk keperluan kosmetik; tisu bayi sekali pakai
diresapi dengan sediaan kosmetik; tisu bayi untuk keperluan kosmetik; tisu diresapi dengan minyak esensial, untuk
penggunaan kosmetik; tisu diresapi dengan sediaan kosmetik; tisu kosmetik pra-lembab; tisu kosmetik yang
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sudah diresapi pelembab sebelumnya; tisu yang diresapi dengan kosmetik; tisu yang diresapi dengan losion kosmetik; tisu,
kain atau penyeka yang dilembapi atau diresapi dengan sediaan membersihkan pribadi atau losion kosmetik; toner untuk
penggunaan kosmetik; toner untuk wajah tidak mengandung obat; toner wajah; toner wajah kosmetik; tongkat pomades untuk
keperluan kosmetik; tonik rambut untuk keperluan kosmetik; transfer dekoratif untuk keperluan kosmetik; vanillin sintetis
[wewangian]; wangi-wangian; wewangian; wewangian alami; wewangian dan dupa; wewangian dan wangi-wangian;
wewangian dan wewangian; wewangian dicampur; wewangian kayu cedar; wewangian sintetis; wewangian untuk digunakan
dalam pembuatan; wewangian untuk keperluan rumah tangga; wewangian untuk mobil; wewangian untuk penggunaan pribadi;
wewangian vanila; wewangian, minyak atsiri, kosmetik tanpa obat, lotion rambut tanpa obat; wewangian, minyak esensial;
wewangian, minyak esensial, kosmetik, lotion rambut; wewangian, wewangian dan dupa; wewangian, wewangian dan dupa,
selain parfum untuk penggunaan pribadi===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021012469
: 23/02/2021 14:22:10
:
: PT. TIGA INSAN SEJAHTERA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Komp. Dwijaya Plaza No. 3A Jl. Radio Dalam Raya RT. 003 RW. 015, Gandaria
Utara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan , Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI
Jakarta, 12140
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: DEFENDER ULTRA
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Putih
: 16, 35
: ===Brosur-brosur; Kotak dari kardus atau kertas; Kotak terbuat dari karton; Wadah dan pengemasan kertas, kardus atau
karton; bahan pembungkus kertas; kantong plastik untuk pembungkus; kertas untuk pembungkus dan pengemasan; kotak dari
karton; kotak kertas atau kardus; pembungkus-pembungkus terbuat dari kertas===
===Iklan yang dipasang di luar ruangan; iklan billboard elektronik; jasa ritel, jasa ritel online, jasa grosir dan ritel penjualan
melalui pos yang berhubungan dengan penjualan peralatan dan instrumen ilmu pengetahuan, penelitian, navigasi, penelitian,
fotografi, sinematografi, audio-visual, optik, timbang, ukur, sinyal, deteksi, pengujian, inspeksi, penyelamatan dan pendidikan,
peralatan dan instrumen untuk penghantar, penukar, pengubah, pengumpul, pengatur atau pengendali distribusi atau
penggunaan listrik, peralatan dan instrumen untuk merekam, transmisi, reproduksi atau mengolah suara, gambar atau data,
media yang dapat direkam dan diunduh, perangkat lunak komputer, media perekam dan penyimpan analog atau digital
kosong, mekanisme untuk alat yang bekerja dengan memasukkan uang atau kepingan logam kedalamnya, kas register, mesin
hitung, komputer dan alat periferal komputer, pakaian penyelam, masker penyelam, sumbat kuping untuk penyelam, penjepit
hidung untuk penyelam dan perenang, sarung tangan untuk penyelam, alat pernapasan untuk berenang di bawah permukaan
air, alat pemadam kebakaran, pelindung perut ( untuk perlindungan terhadap kecelakaan dan cedera), peralatan untuk
digunakan dengan komputer, perekam audio, tas dan casing yang secara khusus disesuaikan untuk tempat atau pembawa
perangkat dan peralatan portabel, ponsel, yang digenggam dan tablet serta aksesoris untuk perangkat tersebut, baterai,
pengisi daya baterai, pelindung tubuh, pelindung dada, kalkulator, camcorder, kamera, kartu mengandung chip sirkuit terpadu,
kartu yang berkode dengan fitur keamanan untuk keperluan otentikasi, kartu yang menggunakan memori magnetik dan
memori sirkuit terpadu, tempat pembawa untuk telepon bergerak, tempat telepon bergerak, tempat kaca mata dan kaca mata
pelindung sinar matahari; periklanan melalui media cetak, media elektronik, brosur, poster, papan iklan (billboard), dan media
iklan lainnya; toko===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2021012470
: 23/02/2021 14:22:27
:
: PT. Tidak Ada Lawan

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Ruko Prominence Blok 38E No. 70 Alam Sutera, Kel. Panunggangan Timur, Kec.
Pinang, Tangerang, Kabupaten Tangerang, Banten
: Fendrik Adibuana Patria S.H.
: Rukan Elang Laut Blok A No. 16 Pantai Indah Kapuk

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

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

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: hitam, putih
: 43
: ===Jasa restoran yang diberikan dalam bentuk kerjasama waralaba; Jasa restoran, bar, lounge koktail, kafe, kedai kopi, dan
bar cemilan; Kafe-kafe; Kedai barbekyu; Kedai hot pot; Kedai kopi; Kedai ramen; Kedai sabu– sabu; Kedai teh; Kedai yang
menyediakan teh bubble; Layanan restoran Jepang; Layanan restoran yang diberikan dalam kerangka kerja waralaba;
Restoran Masakan Korea; Restoran dengan layanan makan sepuasnya; Restoran keliling dengan menggunakan truk (Food

740
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Truck); jasa katering; layanan kafe dan kafetaria; layanan kafe dan restoran; layanan katering untuk menyediakan masakan
Jepang; layanan kedai kopi dan makanan ringan; layanan kedai minuman; layanan makanan dan minuman yang bisa dibawa
pulang; layanan reservasi restoran; layanan restoran ramen; layanan restoran sushi; layanan untuk menyediakan makanan
dan minuman; menyajikan makanan dan minuman di restoran dan bar; menyediakan makanan dan minuman; persiapan
makanan Jepang untuk konsumsi segera; restoran masakan khas jepang; warung kopi===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021012471
: 23/02/2021 14:24:26
:
: Philip Morris Brands Sàrl

540 Etiket

: Quai Jeanrenaud 3
2000 Neuchâtel
Switzerland
: Rina Sinaga S.H.,
: PT Tilleke & Gibbins Indonesia Lippo Kuningan, Lantai 12 Unit A Jalan H.R Rasuna
Said Kavling B-12 Kuningan

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: MARLBORO SUMMIT
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih
: 34
: ===Barang-barang keperluan perokok; Perangkat elektronik dan bagian-bagiannya untuk memanaskan rokok atau tembakau
untuk melepaskan aerosol yang mengandung nikotin untuk inhalasi; Tembakau mentah atau yang sudah diolah; asbak untuk
perokok; cerutu; cerutu-cerutu kecil; filter rokok; kertas rokok; korek api; kotak rokok; kreteks; larutan nikotin cair untuk
digunakan dalam rokok elektronik; pemantik untuk rokok; pengganti tembakau, bukan untuk keperluan medis; peralatan
kantong untuk menggulung rokok; pipa tembakau; produk tembakau untuk tujuan dipanaskan; produk-produk tembakau;
rokok; rokok elektronik; snus; tabung rokok; tembakau kunyah; tembakau pipa; tembakau untuk dihirup; tembakau untuk
rokok-rokok yang dilinting sendiri; wadah tembakau===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021012472
: 23/02/2021 14:24:31
:
: Desideria Utomo , Dipa Agung Utomo

540 Etiket

: Jl. Pulau Kelapa I Blok B1 No. 48,
Kembangan Utara, Kembangan, Jakarta Barat
, DKI Jakarta
: Fahmi Assegaf S.H.,M.H.
: Pacific Patent Multiglobal DIPO Business Center Lt. 11, Jalan Jend. Gatot Subroto
Kav. 51-52, Jakarta Pusat- 10260 Indonesia

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: Logo
: Tidak Ada Terjemahan

591

Uraian Warna

511

Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah tua, merah muda, merah, coklat tua, coklat muda, kuning, oranye, hijau,
abu-abu, hitam, putih
: 29
: ===Abon Ayam; Abon Kepiting; Abon Sapi; Abon ikan; Buah-buahan dalam kaleng; Kembang tahu pita; Keripik Kalakai;
Keripik Keladi; Keripik ceker ayam; Keripik pete; Keripik tahu; Kismis; Kurma; Makanan ringan, berbahan dasar dari buahbuahan atau sayuran; Manisan buah; Minuman susu cair; Minuman yogurt; Minyak-minyak yang dapat dimakan dan diminum;
Sari-sari daging; Sayuran dalam kaleng; Sosis; Susu jahe; Tahu; Tape singkong; Telur; acar; agar-agar*; bakso; buah-buahan
dan sayur-sayuran yang diawetkan, diasinkan, dimaniskan, dikeringkan dan dimasak; campuran makanan ringan yang terdiri
dari buah kering dan kacang olahan; campuran makanan ringan yang terdiri dari buah-buahan olahan, kacang olahan atau
kismis; campuran makanan ringan yang terdiri dari kacang wasabi, kacang olahan, buah atau kismis kering; daging, ikan,
unggas dan binatang buruan; dendeng; ikan, diawetkan; jamur, diawetkan; jeli, selai, saus buah-buahan; kacang dan makanan
ringan berbahan dasar buah kering; kacang diolah; kacang organik dan snack bar berbasis biji; kacang-kacangan yang dapat
dimakan; keju; keripik; keripik apel; keripik bayam; keripik buah; keripik jamur; keripik kedelai; keripik kentang; keripik kentang
rendah lemak; keripik kentang terbuat dari ubi jalar; keripik kubis; keripik kumara (kentang manis); keripik nangka; keripik pare;
keripik pisang; keripik sayuran; keripik singkong; keripik sukun; keripik tempe; keripik ubi; kuaci; lemak yang bisa dimakan;
makanan ringan berbahan dasar biji; makanan ringan berbahan dasar buah; makanan ringan berbahan dasar daging;
makanan ringan berbahan dasar kacang; makanan ringan berbahan dasar kedelai; makanan ringan berbahan dasar kentang;
makanan ringan berbahan dasar sayuran; makanan ringan dengan bahan utama daging; makanan ringan terutama terdiri dari
daging, ikan, unggas atau sayuran; makanan ringan yang terbuat dari daging; margarin; mentega; minuman berbahan dasar
susu dengan kandungan kopi; minyak goreng; minyak wijen; sari kelapa (santan); sayuran, diawetkan; snack bar berbahan
dasar biji; snack bar berbasis kacang dan biji; susu; susu dan produk hasil olahan susu===
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210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021012473
: 23/02/2021 14:25:18
:
: DIANA, SILVIA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. KPT. MAULANA LUBIS NO. 14, KEL. PETISAH TENGAH, KEC. MEDAN
PETISAH, Kota Medan, Sumatera Utara
: Salim Halim S.H.
: Jalan Merbabu No. 7A

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: GRATA ATELIER DAN LOGO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM, PUTIH
: 25
: ===Celana jeans; Pakaian anak-anak; baju kaos [pakaian]; baju kemeja; dasi; gaun; pakaian; pakaian pria; pakaian wanita;
rok; sepatu; sundresses===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: JID2021012474
: 23/02/2021 14:28:14
:
: JUMALIU

Alamat Pemohon

:

740

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

Jln. Muara Karang Blok M 3S. No.8, RT 008/RW 018, Kelurahan Pluit, Kecamatan
Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14450
: Verawati Lolo S.T.
: Citra Garden I Blok I 4/9 RT.010 RW.016, Kalideres, Jakarta Barat

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: ONIONS CLOTHING + LOGO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Ungu dan Putih
: 35
: ===Penjualan ritel dan penjualan secara online berupa pakaian, sepatu, topi, kaus kaki, ikat pinggang; Penyediaan layanan
pemesanan yang berkaitan dengan pakaian, alas kaki dan headwear melalui telepon, faksimili, situs web online, aplikasi
mobile internet dan sarana elektronik lainnya; Toko pakaian ritel; Toko yang menjual pakaian; jasa distributor grosir untuk
pakaian; periklanan, pemasaran, riset pasar; toko online===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: JID2021012475
: 23/02/2021 14:28:18
:
: PERKUMPULAN KELUARGA BESAR CEMPAKA PUTIH

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. RAYA PANEKAN No. 27, Kabupaten Magetan, Jawa Timur, 63352
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: WIRO YUDHO WICAKSONO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM
: 41
: ===Pelatihan pencak silat; Pencak Silat===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021012476
: 23/02/2021 14:28:25
:
: KOPERASI PONDOK PESANTREN HIDAYATULLAH AS SAKINAH

540 Etiket

540 Etiket

: ARIF RAHMAN HAKIM 32 VI Rt/Rw.003/001,
SUKOLILO SURABAYA, Kota Surabaya, Jawa Timur

Halaman 131 dari 2049

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Muhammad Faisal S.H.,
: ACACIA Octrooibureau Kemang Swatama Blok B-18 Rt/002 Rw/008

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: USMANY + LOGO
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau, Emas & Putih
: 30
: ===Minuman berbahan dasar teh dan teh herbal; Minuman jahe; kopi instan; kopi susu instan; minuman berbahan dasar
cokelat; minuman berbahan dasar cokelat dengan susu; minuman berbahan dasar kopi; minuman berbasis kopi dan minuman
berbasis kakao; minuman jahe merah dengan atau tanpa susu; teh hijau bubuk; teh instan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021012477
: 23/02/2021 14:29:02
:
: PT Nusa Jaya Perdana

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: KP. Pabuaran Rt. 002/004 Desa Pabuaran Kecamatan Gunung Sindur Kabupaten
Bogor, Kabupaten Bogor, Jawa Barat
: A A Dani Saliswijaya S.H., M.H.
: Menara Kuningan Lantai 1E Blok X-7 Kavling 5 Jakarta Selatan

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: NJP Frame
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: pada gambar lonjong berwarna orange ( oranye) dan tulisan NJP Frame berwarna hitam
: 16
: ===alat untuk memasang foto; bingkai foto; bingkai foto dari kertas; bingkai fotografi atau karya seni; figura karya seni; foto
berbingkai; foto-foto [dicetak]; gambar berbingkai; kotak penyimpanan foto; litograf berbingkai; mount fotografi atau seni kertas
atau karton; papan gambar membingkai alas; stan foto===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021012478
: 23/02/2021 14:30:09
:
: Joseph Aditya Minarto

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: ALEXANDRITE UTARA AU-57 RT. 001 RW. 006 KEL. PAKULONAN BARAT KEC.
KELAPA DUA, Kabupaten Tangerang, Banten
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

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

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih, biru, merah muda, ungu
: 5
: ===Bahan pembasmi kuman; Cairan kimia saniter untuk membasmi kuman; Cairan pembersih tangan untuk menghilangkan
bakteri; Minyak Esensial (essential oils) untuk keperluan pengobatan atau medis; Minyak gosok; Sediaan disinfektan,
pembasmi kuman; Wangi-wangian pengharum ruangan; desinfektan sabun wangi; disinfektan serba guna; koyokoyo/tempelan-tempelan yang mengandung obat; lotion tangan antibakteri; minyak angin aromaterapi; minyak obat; obat anti
gigitan nyamuk dan serangga dalam bentuk cairan; pembersih luka untuk penggunaan medis; pembersih tangan antiseptik;
penghilang bau (selain untuk penggunaan pribadi); penolak nyamuk untuk aplikasi ke kulit; sabun antibakteri; sabun
desinfektan; sabun karbol; sediaan antibakteri; sediaan antijamur; sediaan balsamic untuk keperluan medis; sediaan
disinfektan dan penghilang bau serba guna; sediaan pembasmi serangga; sediaan penghilang bau di udara; semprotan anti
serangga===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021012479
: 23/02/2021 14:30:23
:
: PT INTERBAT

540 Etiket

: Ruko Mega Grosir Cempaka Mas Blok K1 Jl. Letjen Suprapto No. 01, Kel. Sumur
Batu, Kec. Kemayoran, Jakarta Pusat., Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta,
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10640
740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: FUSIBAT
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Putih
: 5
: ===Suplement, Obat tradisional, Obat-Obatan, Obat Jamu tradisional, Obat berasal dari Hewan-Hewanan, Obat berasal dari
Tumbuh-Tumbuhan, Obat Untuk Kesehatan, Minyak kayu putih, minyak angin, minyak telon, minyak tawon, minyak gosok,
minyak gandapura, minyak akar lawang, balsam untuk keperluan medis, salep untuk keperluan medis, koyo-koyo/tempelantempelan yang mengandung obat, kapas kesehatan, sediaan farmasi, ilmu hewan dan -ilmu kebersihan, hasil makanan
pantangan untuk keperluan medis, makanan bayi, jamu, vitamin, obat kumur untuk keperluan medis (mengandung obat dan
anti septic), obat kulit, obat merah, obat-obatan, minyak ikan, makanan dan minuman penambah stamina untuk pria/wanita
dewasa, obat dari tanaman obat, obat nyamuk; obat-obatan; obat-obatan farmasi; obat-obatan untuk keperluan medis;
sediaan farmasi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021012480
: 23/02/2021 14:30:50
:
: DR. MERI ALDILA RAHMANITA, MKK

540 Etiket

: JL. ANGGREK RAYA NO. 164B RT. 002 RW. 002 KEL. SIALANG KEC. SAKO, Kota
Palembang, Sumatera Selatan, 30161
: Ika Citra Dewi S.T
: CIDID LAW FIRM & IP SERVICES Menara Karya Lantai 28, Jl. H.R. rasuna Said
Blok X-5. Kav. 1-2, Jakarta Selatan 12950

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: DERMAMEAL BY dr MERI ALDILA, MKK, dipl CIBTAC
: Secara konseptual, merek “DERMAMEAL” memiliki makna yang merupakan singkatan dari bagian dari
nama Pemohon sendiri yakni MEAL: MERI ALDILA. Sehingga, untuk memudahkan klien dari Pemohon,
maka dipergunakan nama merek tersebut sebagai nama merek dagang.

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru, hijau
: 3
: ===Air penyegar wajah (untuk keperluan kosmetik); Bahan-bahan perawatan pribadi dan kecantikan, yaitu, tubuh, wajah,
mata, krim pembersih tangan, busa, pelembab, losion, gel, scrub, minyak, bedak, penyegar, toner, astringen, balsem, masker
pelembab, sabun batangan yang tidak mengandung obat; Barang-barang kosmetik yaitu minyak rambut, minyak wangi, bedak
wangil, bedak muka, bedak bayi, krim muka, krim kulit, cat alis, cat alis, cat kkuku, cat bibir, obat kriting rambut cat
rambut,bedak dasar, shampoo,wangi-wangian, minyak-minyak sari kosmetik, bahan pemelihara gigi, tepal gigi, sabun wangi,
sabun cuci, sabun krim detergent dan detergent bubuk .; Gel jerawat (kosmetik); Gel kulit untuk penggunaan kosmetik; Gel
pelangsing (kosmetik ); Gel pelangsing (kosmetik); Gel untuk keperluan kosmetik; Hyaluronic serum; Jel Penghilang Noda
Jerawat; Jel Perawatan Noda Jerawat non-medis; Kosmetik dasar rias, termasuk pembersih kulit, toner kulit, losion kulit, krim
kulit, serum wajah non-obat, tisu wajah dan pelembab wajah.; Kosmetik fungsional; Kosmetik untuk spa; Kosmetik yaitu bedak
padat, bedak bubuk, lipstik, pensil alis dan eyeliner; Kosmetik, yaitu sediaan untuk menghilangkan atau mengurangi garisgaris kulit halus di sekitar kening dan mata (glabellar), keriput di wajah, ketidaksimetrisan dan kekurangan dan masalah kulit
manusia; Krem Jerawat Non Medis; Krim Badan area sensitif (kosmetik); Krim dan losion perawatan kulit yang tidak
mengandung obat; Krim flek (kosmetik); Krim kulit berminyak; Krim kulit daerah sensitif (kosmetik); Krim kulit kering
(kosmetik); Krim kulit sensitif (kosmetik); Krim leher; Krim lulur badan [Cream-body scrub] kosmetik; Krim mata; Krim matahari
(bukan untuk pengunaan pengobatan); Krim matahari (tidak untuk penggunaan medis); Krim pelembab; Krim pelembab kulit
beraroma; Krim pelindung sinar UV; Krim pembersih (kosmetik); Krim pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Krim tabir surya;
Krim untuk keperluan kosmetik; Krim untuk mengencangkan kulit; Krim untuk pemutih kulit; Krim untuk tumit; Krim wajah; Krim
wajah (kosmetik); Krim wajah dan kulit; Krim wajah untuk digunakan sebagai kosmetik; Krim yang tidak mengandung obat
untuk mata dan area di sekitar mata; Krim, gel, lotion, susu dan pelembab setelah matahari; Krim, minyak, losion dan busa
stelah bercukur; Losion dan serum; Losion pelembab (kosmetik); Losion pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Losion
pengelupasan untuk keperluan kosmetik; Losion untuk dipakai setelah bercukur untuk keperluan kosmetik; Lotion daerah
sensitif (kosmetik); Lotion flek (kosmetik); Lotion jerawat; Lotion kulit kering (kosmetik); Maker wajah (Kosmetik); Masker
pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Masker untuk kulit sebagai penggunaan kosmetik; Masker untuk tubuh sebagai
penggunaan kosmetik; Masker wajah (kosmetik); Minyak, krim dan losion untuk kulit; Paket masker untuk keperluan kosmetik;
Pelembab Leher (kosmetik); Pelembab [Moisturizer] kosmetik; Pelembab anti penuaan yang digunakan sebagai kosmetik;
Pelembab mata untuk penggunaan kosmetik; Pembersih wajah (kosmetik); Pewangi badan (kosmetik); Produk kosmetik;
Produk kosmetik dan perawatan kulit; Produk kosmetik untuk perawatan kulit; Produk perawatan kulit, yaitu serum kulit nonobat, pembersih kulit, krim kulit; Produk-produk makeup, seperti, makeup mata, penghapus makeup mata, pensil mata, perona
mata, eyeliner, maskara, bedak wajah, alas bedak dan alas bedak cair, perona wajah berbentuk krim, cairan atau bubuk,
lipstik dan pensil untuk bibir, cat kuku, penghapus cat kuku; Sabun Kecantikan (kosmetik); Sabun cair wajah; Sabun jerawat;
Sabun kosmetik; Sabun pengelupasan untuk keperluan kosmetik; Sabun penghilang bau badan; Sabun untuk muka; Scrub
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untuk keperluan kosmetik; Scrub wajah [facial scrub] kosmetik; Sediaan Pembersih Kulit (kosmetik); Sediaan kosmetik
perawatan bibir; Sediaan kosmetik seperti semprotan tangan, gel tangan, larutan tangan, pelembab, lotion, toner & astringen,
larutan alkohol, sabun mandi dalam bentuk cair, bentuk batangan & bubuk, krim, sediaan deodoran dan anti-keringat.;
Sediaan kosmetik tata rias dan penghapus riasan; Sediaan kosmetik untuk bibir; Sediaan kosmetik untuk kulit wajah; Sediaan
kosmetik untuk mata; Sediaan kosmetik yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati di wajah; Sediaan kosmetik,
yakni lotion untuk mengencangkan kulit; Sediaan pembersih badan dan kosmetik; Sediaan perawatan kulit dan kosmetik;
Sediaan perawatan kulit non-obat, yaitu, krim, lotion, gel, toner, pembersih dan pengelupas sel kulit; Sediaan perawatan
matahari untuk keperluan kosmetik; Sediaan tabir surya kosmetik; Sediaan untuk menghilangkan bulu (kosmetik); Sediaansediaan kosmetik untuk perawatan kulit; Sediaan-sediaan perawatan kulit non-medis, yaitu, krim wajah, krim mata, pembersih
wajah, losion dan minyak, losion untuk tubuh, pelembab dan penyegar kulit, gel, pembersih, dan masker untuk digunakan
pada wajah dan tubuh, krim pencukur; Semprotan pelembab wajah (kosmetik); Serum Kulit Dengan Asam Hialuronat; Serum
Mata (kosmetik); Serum Peremajaan Kulit; Serum anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; Serum bibir; Serum jerawat; Serum
kecantikan (kosmetik); Serum leher (kosmetik); Serum pencerah (kosmetik); Serum pengencang kulit; Serum untuk keperluan
kosmetik; Spray wajah (kosmetik); Susu pelembab pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Susu untuk perawatan kulit; Toner;
Toner (cairan penyegar wajah) kosmetik; Toner Pelembab Wajah; Toner anti-penuaan; Toner cair (Kosmetik); Toner wajah
(kosmetik); Vitamin C serum; Zat pelembab, yaitu, krim pelembab, susu pelembab, lotion pelembab tubuh, larutan pelembab
untuk kulit; astringen untuk keperluan kosmetik; body butter untuk keperluan kosmetik; body lotion untuk keperluan kosmetik;
body scrub untuk keperluan kosmetik; busa kosmetik yang mengandung tabir surya; cocoa butter untuk keperluan kosmetik;
colognes, parfum dan kosmetik; concealer [kosmetik]; cosmeceuticals untuk keperluan kosmetik; dasar bedak (kosmetik); gel
dan minyak kecantikan [kosmetik]; gel kosmetik; gel pelembab [kosmetik]; gel pelembab kulit [kosmetik]; gel tubuh dan wajah
[kosmetik]; gel untuk tubuh (kosmetik); gel wajah [kosmetik]; kosmetik; kosmetik dalam bentuk susu, lotion dan emulsi;
kosmetik dan alat rias/pembersih badan (tidak mengandung obat) untuk kuku, rambut dan kulit; kosmetik dan make-up;
kosmetik dan sediaan kosmetik; kosmetik dan sediaan pembersih badan yang tidak mengandung obat; kosmetik dan sediaan
perawatan pribadi; kosmetik dekoratif [make-up]; kosmetik fungsional adalah krim anti-kerut; kosmetik fungsional menjadi
sediaan penyaringan sinar matahari; kosmetik fungsional menjadi sediaan perawatan kulit anti-penuaan; kosmetik penyegar
kulit; kosmetik perawatan kulit; kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan; kosmetik tabir surya; kosmetik tanpa obat; kosmetik
tidak mengandung obat, perlengkapan mandi dan wewangian yang tidak mengandung obat untuk merawat dan mempercantik
bulu mata, alis, mata, bibir dan kuku; kosmetik untuk bibir; kosmetik untuk digunakan pada kulit; kosmetik untuk leher;
kosmetik untuk pembersih tubuh; kosmetik yaitu krim, susu, lotion, gel dan bubuk untuk wajah, tubuh dan tangan; kosmetik
yang digunakan sebagai sediaan perawatan kulit; kosmetik yang digunakan untuk kulit; kosmetik yang dijual sebagai
komponen integral dari persiapan perawatan kulit tanpa obat; kosmetik yang mengandung vitamin; kosmetik, yaitu alas bedak,
concealer, pengkilap bibir, maskara, pembersih make-up; kosmetik, yaitu, alas bedak, bedak, concealer, Celak mata (Eye
shadow), pensil mata, eyeliner cair, maskara, pensil bibir, lipstik, Pengkilat bibir (lip gloss), balsem bibir, cat kuku; kosmetik,
yaitu, susu, losion, gel dan bubuk untuk wajah, gel dan bubuk untuk tubuh dan tangan; krim; krim anti penuaan; krim antibintik; krim anti-bintik untuk keperluan kosmetik; krim anti-iritasi [untuk keperluan kosmetik]; krim anti-kerut; krim anti-kerut
untuk keperluan kosmetik; krim anti-penuaan; krim anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; krim anti-penuaan untuk wajah;
krim berbentuk stik pelindung dari sinar matahari; krim berjemur; krim bibir untuk keperluan kosmetik; krim dan gel kosmetik
untuk wajah, tangan dan tubuh; krim dan lotion kosmetik; krim dan lotion kosmetik untuk perawatan wajah dan tubuh; krim
exfoliant untuk keperluan kosmetik; krim foundation; krim kecantikan; krim kecantikan balm; krim kecantikan untuk perawatan
tubuh; krim kecantikan wajah dan tubuh; krim kosmetik; krim kosmetik bernutrisi; krim kosmetik untuk kulit; krim kosmetik
untuk mengencangkan kulit; krim kosmetik untuk mengencangkan kulit di sekitar mata; krim kosmetik untuk perawatan kulit;
krim kosmetik, lotion dan sediaan lain untuk berjemur; krim kosmetik, susu, lotion, gel dan bubuk untuk wajah, tangan, dan
tubuh; krim kulit; krim kulit tabir surya; krim kulit tanpa obat; krim kulit untuk keperluan kosmetik; krim malam; krim masker
tubuh; krim masker tubuh untuk keperluan kosmetik; krim mata; krim mata untuk keperluan kosmetik; krim non-obat untuk
melembabkan kulit; krim non-obat untuk menenangkan kulit; krim non-obat untuk scrub wajah; krim pagi untuk keperluan
kosmetik; krim pelembab; krim pelembab kulit [kosmetik]; krim pelembab setelah bercukur; krim pelembab, lotion dan gel; krim
pembersih [kosmetik]; krim pembersih kulit; krim pembersih kulit [non-obat]; krim pembersih non-obat untuk penggunaan
pribadi; krim pemutih kulit; krim pemutih kulit wajah; krim pengelupas; krim pengencang [kosmetik]; krim penghalus kulit; krim
pengkondisi kulit untuk keperluan kosmetik; krim pengurang bintik penuaan; krim pengurang bintik penuaan untuk keperluan
kosmetik; krim siang; krim tabir surya; krim tabir surya untuk keperluan kosmetik; krim tangan; krim tangan kosmetik; krim
tangan untuk keperluan kosmetik; krim tangan, krim kaki, krim bernutrisi, krim pembersih wajah; krim tanpa obat untuk
melembutkan kulit; krim tanpa obat untuk memutihkan kulit; krim tanpa obat untuk mencerahkan kulit; krim tanpa obat untuk
perlindungan kulit; krim tubuh untuk keperluan kosmetik; krim untuk keperluan kosmetik; krim untuk memutihkan kulit; krim
untuk mencegah kerutan wajah; krim untuk mengelupas kulit mati; krim untuk menghindari kulit terbakar dari sengatan
matahari (non medis); krim untuk mengurangi selulit; krim untuk pemeliharaan kulit (kosmetik); krim untuk pengurangan selulit
untuk keperluan kosmetik; krim untuk spa; krim wajah; krim wajah [kosmetik]; krim wajah dan tubuh; krim wajah dan tubuh
untuk keperluan kosmetik; krim wajah tidak mengandung obat; krim wajah untuk keperluan kosmetik; krim wajah untuk
penggunaan kosmetik; krim, minyak dan susu untuk tubuh, sabun mandi, gel, minyak, susu dan garam; krim, minyak, lotion,
semprotan, pensil dan balsem untuk keperluan kosmetik; losion dan krim untuk digunakan pada kulit; losion kosmetik; losion
susu matahari kosmetik; losion susu untuk keperluan kosmetik; losion, krim, pelembab, minyak dan susu yang dipakai setelah
berjemur matahari; losion, susu, dan krim untuk tubuh (tidak mengandung obat); lotion berjemur kosmetik; lotion kosmetik
untuk mengurangi munculnya bintik-bintik dan bintik-bintik penuaan; lotion kulit dan tubuh, krim dan minyak untuk penggunaan
kosmetik; lotion kulit kosmetik; lotion kulit pelembab [kosmetik]; lotion masker tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion mata
untuk keperluan kosmetik; lotion pelembab [kosmetik]; lotion pengencang untuk wajah, tubuh dan tangan untuk keperluan
kosmetik; lotion perawatan kulit kosmetik; lotion perawatan matahari untuk keperluan kosmetik; lotion setelah matahari untuk
keperluan kosmetik; lotion tabir surya dan krim perawatan matahari; lotion tabir surya untuk keperluan kosmetik; lotion tahan
usia untuk keperluan kosmetik; lotion tangan untuk keperluan kosmetik; lotion tubuh pelembab [kosmetik]; lotion untuk
keperluan kosmetik; lotion untuk pengurangan selulit untuk keperluan kosmetik; lotion untuk perawatan wajah dan tubuh untuk
keperluan kosmetik; lotion wajah kosmetik; lotion, krim dan sediaan untuk perawatan wajah, tubuh, kulit kepala, kuku dan
rambut; lulur kosmetik; make-up [kosmetik]; masker kecantikan, krim dan minyak untuk membersihkan kulit, krim kulit, krim
untuk menghilangkan noda, krim mata, losion kulit, losion wajah, losion tubuh, pelembab kulit, krim malam, pengklarifikasi
kulit, sediaan untuk tanning matahari, sediaan perawatan matahari bukan medis, kapas untuk kecantikan; masker kosmetik;
masker kulit [kosmetik]; masker kulit untuk keperluan kosmetik; masker mata untuk keperluan kosmetik; masker tubuh untuk
keperluan kosmetik; masker wajah kosmetik; membersihkan dan melembabkan krim, minyak, lotion dan preparat; minyak
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kosmetik untuk kulit; minyak, losion dan susu semua untuk keperluan kosmetik dan alat rias/pembersih badan untuk kuku,
rambut dan kulit; minyak-minyak sari kosmetika; paket kosmetik kecantikan (beauty pack) yang dijual satu unit; paket kosmetik
wajah; paket masker pengencangan pori digunakan sebagai kosmetik; paket masker untuk keperluan kosmetik; pasta
kosmetik untuk aplikasi ke wajah untuk menangkal silau; pelembab kulit digunakan sebagai kosmetik; pelembab wajah
kosmetik; pelindung matahari untuk bibir [kosmetik]; pembersih tata rias wajah , pembersih kosmetik; pembersih tata rias
wajah, pembersih kosmetik; persiapan kulit wajah untuk penggunaan kosmetik; pewarna bibir dalam bentuk cairan atau gel
[kosmetik]; preparat kosmetik yang mengandung kolagen; produk dan sediaan kosmetik perawatan kecantikan; produk
pelindung matahari (kosmetik); produk pemutih (kosmetik); produk perawatan bibir (kosmetik); produk perawatan wajah
[kosmetik]; produk sabun; sabun cair untuk tangan dan wajah; sabun cair untuk tangan, wajah dan tubuh; sabun kosmetik;
sabun kulit; sabun non-obat untuk wajah; sabun pengelupasan untuk wajah; sabun tidak mengandung obat untuk penggunaan
pribadi; sabun untuk kulit; sabun untuk perawatan tubuh; sabun wajah; sabun wajah dan sabun badan yang tidak mengandung
obat, butiran manik-manik untuk mandi, butiran kristal untuk mandi, busa untuk mandi, gel untuk mandi, losion untuk mandi,
minyak untuk mandi, garam untuk mandi yang tidak mengandung obat, gelembung busa untuk mandi, busa untuk, sabun
mandi cair, busa untuk mandi di bawah pancuran dan busa untuk mandi, gel untuk mandi di bawah pancuran dan gel untuk
mandi, lulur untuk mandi di bawah pancuran dan lulur untuk mandi; sabun-sabun; sabun-sabun, sabun mandi, wangi-wangian,
minyak esensial, kosmetik, shampoo, shampoo kering; scrub pengelupasan kulit untuk keperluan kosmetik; sediaan berjemur
[kosmetik]; sediaan dan produk perawatan kulit [kosmetik dan tidak mengandung obat-obatan]; sediaan kolagen untuk
keperluan kosmetik; sediaan kosmetik; sediaan kosmetik anti-penuaan; sediaan kosmetik dan kecantikan; sediaan kosmetik
meminimalkan kerut untuk penggunaan wajah topikal; sediaan kosmetik tanpa obat; sediaan kosmetik tidak mengandung obat
untuk tujuan pelangsingan; sediaan kosmetik untuk berjemur; sediaan kosmetik untuk berjemur dan sediaan untuk melindungi
kulit dari efek sinar matahari; sediaan kosmetik untuk kulit; sediaan kosmetik untuk kulit kering selama kehamilan; sediaan
kosmetik untuk melindungi dari sengatan matahari; sediaan kosmetik untuk melindungi kulit dari sinar matahari; sediaan
kosmetik untuk pembaruan kulit; sediaan kosmetik untuk pemeliharaan kulit dan perawatan kulit; sediaan kosmetik untuk
perawatan kulit; sediaan kosmetik untuk perawatan tubuh; sediaan kosmetik untuk tujuan pelangsingan; sediaan kosmetik
untuk wajah dan tubuh; sediaan kosmetik wajah; sediaan kosmetik yang digunakan untuk mengangkat sel-sel kulit mati dari
permukaan kulit; sediaan kosmetik yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati di wajah; sediaan kosmetik yang
digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati diwajah; sediaan kosmetik, yakni krim untuk mengencangkan kulit; sediaan
kosmetika untuk perawatan jerawat; sediaan kulit wajah untuk keperluan kosmetik; sediaan pelindung matahari kosmetik;
sediaan pemutih kulit [kosmetik]; sediaan perawatan kulit wajah (kosmetik); sediaan perawatan kulit, yaitu sabun mandi,
losion, krim dan sampo; sediaan perawatan matahari [kosmetik]; sediaan perawatan wajah kosmetik; sediaan sun block untuk
keperluan kosmetik; sediaan tubuh dan perawatan kecantikan untuk keperluan kosmetik; sediaan, termasuk krim, gel, dan
mouse, untuk digunakan sebelum, selama dan setelah bercukur; sediaan-sediaan yang tidak mengandung obat untuk kulit,
mengandung vitamin, herbal, mineral, atau minyak sari; semprotan tubuh untuk keperluan kosmetik; semprotan untuk tubuh
yang mengandung wewangian dan sabun yang mengandung wewangian; serum anti-penuaan untuk wajah; serum kecantikan;
serum kulit (kosmetik); serum kulit tanpa obat; serum kulit tanpa obat untuk wajah; serum mata; serum pemutih (kosmetik);
serum tidak eksklusif hyaluronat bisa mengandung vitamin dan pencerah (kosmetik); serum untuk wajah tidak mengandung
obat; serum wajah; sun block lotion untuk keperluan kosmetik; susu kecantikan; susu pelembab; susu pelembab setelah
bercukur; susu pelembab untuk pemutih kulit wajah; susu pembersih; susu pembersih untuk perawatan kulit; susu pembersih
wajah; susu wajah dan lotion; susu wajah dan lotion untuk keperluan kosmetik; susu wajah dan tubuh untuk keperluan
kosmetik; tabir surya untuk keperluan kosmetik; tambalan kosmetik yang mengandung tabir surya dan tabir surya untuk
digunakan pada kulit; toner kulit; toner kulit non-obat; toner untuk penggunaan kosmetik; toner untuk wajah tidak mengandung
obat; toner wajah; toner wajah kosmetik; wewangian, minyak atsiri, kosmetik tanpa obat, lotion rambut tanpa obat; wewangian,
minyak esensial, kosmetik, lotion rambut===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021012481
: 23/02/2021 14:31:13
:
: Desideria Utomo , Dipa Agung Utomo

540 Etiket

: Jl. Pulau Kelapa I Blok B1 No. 48,
Kembangan Utara, Kembangan, Jakarta Barat
, DKI Jakarta
: Fahmi Assegaf S.H.,M.H.
: Pacific Patent Multiglobal DIPO Business Center Lt. 11, Jalan Jend. Gatot Subroto
Kav. 51-52, Jakarta Pusat- 10260 Indonesia

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: Logo
: Tidak Ada Terjemahan

591

Uraian Warna

511

Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah tua, merah muda, merah, coklat tua, coklat muda, kuning, oranye, hijau,
abu-abu, hitam, putih
: 30
: ===Beras; Berondong jagung; Bubuk untuk membuat roti; Bumbu Gado-Gado; Bumbu Kacang; Bumbu pecel; Bumbu serba
guna; Bumbu siap saji; Emping (kerupuk dari melinjo); Es Konsumsi; Kecap; Kerupuk; Ketumbar Bubuk (Bumbu); Kopi jahe;
Kue-kue; Makanan ringan batangan yang mengandung campuran biji-bijian, kacang-kacangan dan buah kering (gula-gula);
Makanan ringan berbahan dasar beras; Makanan ringan berbahan dasar sereal dalam bentuk batangan; Martabak; Meses
cokelat; Mie; Mie Aceh; Mie Asia; Mie Celor; Mie Gomak; Mie Jalak Sabang; Mie Keriting; Mie Koba; Mie Korea; Mie Lendir;
Mie Pantiaw; Mie Sagu; Mie Tarempa; Mie Terbang; Mie Vietnam; Mie beras cina; Mie italia; Mie jepang; Mie shirataki; Mie
yang terbuat dari Jagung; Mie yang terbuat dari Singkong; Minuman kakao; Pasta; Penyedap rasa selain minyak essensial
untuk minuman; Permen; Produk kue dan kembang gula; Produk-produk kakao ; Sambal cabe tabur; Sambal cabe tabur
aneka rasa; Sambal goreng; Sambal tabur; Snack Bar (Makanan); Tauco; Tepung dan sediaan-sediaan yang terbuat dari
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gandum; Tepung ketan; bahan pengganti kopi; bihun; bihun [mie]; bihun beras [mie Beras]; biskuit; bubur; bumbu; bumbu kari;
bumbu masak; campuran makanan ringan yang terdiri dari kerupuk, pretzel atau popcorn; cengkeh (bumbu); coklat; cuka;
ekstrak untuk digunakan sebagai perasa makanan, selain minyak esensial; es krim; essens untuk bahan makanan selain
untuk minyak esensial; garam yang bisa dimakan; gula; gula, madu, sirup; havermut; hiasan kue yang dapat dimakan;
kapulaga (bumbu); kembang gula; kopi; kue untuk makanan ringan; kwetiau; lada [bumbu]; lada bubuk (bumbu); madu, madu
sirup; makanan olahan berbahan dasar sereal untuk sarapan, makanan ringan atau bahan untuk membuat makanan lain;
makanan ringan berbahan dasar gandum; makanan ringan berbahan dasar jagung; makanan ringan berbahan dasar mie;
makanan ringan berbahan dasar sereal; makanan ringan berbahan dasar sereal bebas gluten; makanan ringan berbasis
jagung; makanan siap saji berbahan dasar mie; makaroni; mayones; merica; merica (bumbu); mie Cina; mie ayam; mie bebas
gluten; mie beras; mie berbahan dasar kelor; mie gandum; mie goreng; mie instan; mie instan Cina; mie kacang; mie kacang
pati; mie kering; mie ramen; mie sayur; mie soba; mie somen; mie telur; mie tepung; mie udon; mie udon instan; mie yang
terbuat dari tanaman kelor; minuman berbahan dasar coklat; minuman kopi; minuman kopi dengan campuran susu; minuman
teh; misoa; pala (bumbu); penyedap makanan, selain minyak esensial; penyedap rasa; permen karet; petis; pizza; puding;
ragi; ramen [hidangan berbasis mie Jepang]; rempah-rempah bubuk; roti*; sagu; sambal; sambal pedas; saos; saus cabai;
saus mustard; saus tomat; sereal bubuk; sohun; spageti; tapioka; teh; tepung beras; tepung bumbu; tepung jagung; tepung
tapioka; tepung terigu; tepung*; terasi; vanili; vanillin [pengganti vanila]===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JID2021012482
: 23/02/2021 14:34:19
:
: PT Falcon

540 Etiket

: Jl. Warung Buncit Raya No. 18D/18E , Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI
Jakarta
: Winuriska S.H.
: Cervino Village Building 2nd Floor Unit S & T, Jalan Raya Casablanca (Jl. KH.
Abdulah Syafei) Kavling 27

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Canary Studios + Logo
: Tidak Ada Terjemahan

591

Uraian Warna

511

Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Panthone (533C, 7416C, 7508C, 624C), RGB (R41 G51 B82, R227 G107 B77, R230 G194 B140, R125 G161 B143), CYMK
(C100 M86 Y41 K44, C5 M71 Y71, C11 M25 Y49, C60 M24 Y47 K2).
: 41
: ===Acara yang tidak dapat diunduh yang menampilkan program televisi dan dalam bentuk pendek serta gambar bergerak
dalam bentuk komedi, drama, berita, realitas, dan variasi konten; Distribusi [selain transportasi] video; Distribusi film; Distribusi
film animasi; Film ( hiburan); Hiburan dalam bentuk serial televisi dan konten hiburan dalam bentuk pendek, masing-masing
menampilkan realitas, komedi, drama, berita, dan variasi; Hiburan, kegiatan budaya, rekreasi, pertunjukan langsung, olahraga,
penerbitan, publikasi, travel, makanan, fashion, sastra, kesehatan dan kebugaran, televisi, film, radio, konten multimedia ,
teater, permainan, fotografi, layanan museum, layanan kebun binatang, layanan taman hiburan yang disediakan secara
elektronik atau online dari basis data komputer atau melalui Internet; Jasa hiburan dalam bentuk produksi dan distribusi film,
serial televisi, dan konten hiburan dalam bentuk pendek yang masing-masing menampilkan realitas, komedi, drama, berita,
dan variasi; Jasa hiburan dalam bentuk serial televisi yang sedang berlangsung; Jasa hiburan dan pendidikan, seperti
produksi film, acara televisi dan informasi, ulasan dan rekomendasi mengenai film dan acara televisi; Jasa hiburan film, video
dan teater; Jasa hiburan, yaitu, menyediakan film dan acara televisi yang tidak dapat diunduh melalui layanan transmisi videoon-demand; Jasa hiburan, yaitu, penyediaan film berkelanjutan, pertunjukan dan segmen yang menampilkan komedi, drama,
aksi, petualangan, dan/atau animasi yang disampaikan melalui internet; Jasa hiburan, yaitu, penyediaan program
berkelanjutan yang menampilkan realitas, komedi, drama, berita, dan variasi yang disampaikan melalui internet, nirkabel, dan
jaringan seluler; Jasa penerbitan elektronik, yaitu, publikasi buku komik digital, majalah komik dan novel bergambar yang
menyajikan cerita dan karakter petualangan aksi fiksi; produksi, distribusi dan penyewaan film bioskop; produksi dan distribusi
program televisi dan radio; prroduksi dan penyewaan rekaman suara dan video; jasa-jasa hiburan, yaitu produksi multimedia
pertunjukan hiburan dan program interaktif untuk distribusi melalui televisi, kabel, satelit, media audio dan video, kartrid, disk
komputer dan alat-alat digital; jasa-jasa hiburan, yaitu, produksi multimedia hiburan, berita dan informasi melalui jaringan
komunikasi dan komputer; jasa-jasa hiburan dalam bentuk penyediaan program berkelanjutan yang menyajikan kartun
animasi dan/atau petualangan aksi langsung yang ditransmisikan melalui alat komunikasi nirkabel, yaitu telepon seluler, tablet,
komputer dan alat genggam nirkabel; jasa-jasa hiburan dibidang film dan televisi, yaitu, penciptaan, produksi dan distribusi
gambar yang dihasilkan komputer untuk film bioskop, film animasi, video, video animasi, program televisi; jasa-jasa produksi
animasi; jasa penyediaan animasi efek khusus televisi dan gambar bergerak audio dan visual untuk film, video dan televisi;
jasa-jasa hiburan, yaitu, program televisi seri yang sedang berjalan yang menyajikan kartun animasi dan/atau petualangan
aksi langsung; pemrograman televisi yang menyajikan pertunjukan film dan pita video; jasa-jasa gedung bioskop, yaitu,
pertunjukan film dan pita video di teater; jasa-jasa hiburan, yaitu, pertunjukan teater langsung yang menyajikan karakterkarakter berkostum; penyediaan perangkat lunak permainan komputer interaktif secara on-line melalui jaringan elektronik yang
dapat diakses melalui jaringan luas oleh pemakai jaringan; penyediaan permainan komputer secara online; penyediaan situs
web (websites) dibidang hiburan yang berhubungan dengan buku komik, film bioskop, program televisi animasi dan permainan
video; penyediaan berita dan informasi dibidang hiburan yang berhubungan dengan buku komik, film bioskop, program televisi
animasi dan permainan video melalui jaringan elektronik; jasa-jasa taman hiburan dan theme park; jasa-jasa pendidikan, yaitu
pengembangan, pengaturan dan penyelenggaraan seminar dan program pendidikan dibidang buku komik; Jasa
pengembangan, produksi, distribusi, penyewaan, dan presentasi program radio, program televisi, gambar bergerak, konten
hiburan multimedia, podcast, dan rekaman suara; Jasa penyediaan program televisi, radio, audio, video, podcast, dan webcast
yang berkelanjutan; Layanan hiburan dalam bentuk menyediakan program dan konten hiburan, yaitu film, program televisi, klip
video, grafik dan informasi yang berkaitan dengan film dan program televise di bidang komedi, drama, aksi, variasi,
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petualangan, olahraga, music, acara-acara terkini dan berita-berita hiburan, dokumenter dan animasi, melalui jaringan internet,
jaringan komunikasi elektronik, jaringan komputer dan jaringan komunikasi nirkabel; Layanan hiburan dalam bentuk serial
televisi yang sedang berlangsung yang menampilkan drama, aksi, dan petualangan; Layanan hiburan dalam sifat
pengembangan, kreasi, produksi, distribusi, dan pasca produksi rekaman suara musik dan rekaman video; Layanan hiburan
film, musik, olahraga, video dan teater, produksi film, selain film iklan; Layanan hiburan yang bersifat menyediakan program
dan konten hiburan dan edukasi, yaitu program televisi, klip, grafis, dan informasi yang berkaitan dengan program televisi di
bidang kepentingan umum melalui internet, jaringan komunikasi elektronik, jaringan komputer dan jaringan komunikasi
nirkabel; Layanan hiburan, pengeditan film, layanan studio film dan televisi; Layanan hiburan, yaitu, penyediaan video,
gambar, film dan musik yang tidak dapat diunduh; Layanan produksi program film, televisi dan radio; Layanan produksi
program film, televisi, radio dan video; Mendistribusikan dan menyediakan musik, suara, film, animasi, drama, video, klip video
musik, cuplikan film, pratinjau film, data audio, data gambar visual, data teks melalui Internet dan/atau terminal komputer
(layanan hiburan); Menyediakan film dan acara televisi yang tidak dapat diunduh melalui layanan transmisi video-on-demand;
Menyediakan film dan acara televisi yang tidak dapat diunduh melalui layanan video-on-demand, dan juga informasi, ulasan
dan rekomendasi mengenai film dan acara televisi; Menyediakan musik, film, gambar, animasi dan informasi hiburan;
Menyediakan program hiburan over the top (OTT) di bidang kepentingan umum; Pameran film, distribusi film; Pemutaran dan
penyewaan film; Penyedia konten melalui aplikasi telepon seluler; Penyedia konten melalui situs web; Penyediaan gambar
dan film karakter animasi berbentuk serial televisi dan film melalui Internet, jaringan komputer global, siaran televisi;
Penyediaan secara online buku, foto, gambar, film, musik dan permainan elektronik; Penyewaan film; Produksi acara televisi;
Produksi animasi kartun; Produksi dan distribusi film; Produksi dan distribusi serial TV animasi; Produksi dan presentasi dan
distribusi film animasi; Produksi film; Produksi program animasi untuk digunakan dalam televisi dan kabel; Produksi program
televisi animasi; Produksi, presentasi, pertunjukan, distribusi, ekshibisi, sindikasi, penyediaan jaringan dan penyewaan
program, acara dan film televisi, film animasi dan rekaman suara dan video; Produksi, presentasi, sindikasi, distribusi dan
penyewaan rekaman audio, rekaman video, musik, permainan interaktif, film, film animasi, program televisi, konten digital yang
berkaitan dengan hiburan, program televisi dan radio, rekaman buku audio, yang dapat diunduh atau tidak dapat diunduh;
Produksi, presentasi, sindikasi, distribusi, dan penyewaan konten digital yang berkaitan dengan hiburan untuk anak-anak;
Program hiburan yang sedang berlangsung yang disiarkan melalui radio, televisi, komunikasi seluler, komunikasi nirkabel,
internet, jaringan komunikasi elektronik, dan jaringan komputer terkait peristiwa, berita, komentar, cuaca, olahraga, hiburan,
mode, makanan, keuangan, musik, inspirasi, kesehatan, gaya hidup, perjalanan, pengasuhan anak, sains, teknologi, budaya,
dan kesejahteraan (wellness) terkini; distribusi film bergerak; distribusi gambar bergerak; distribusi konten digital asli yang
menampilkan aksi langsung, menggunakan naskah, realitas, dan pemrograman bentuk pendek animasi melalui broadband
dan perangkat nirkabel untuk digunakan dengan pribadi dan beberapa episode serial televisi online, situs web hiburan, dan
outlet video-on-demand; distribusi program televisi; distribusi program televisi ke sistem televisi kabel; film distribusi; hiburan;
hiburan dalam sifat layanan televisi seluler; hiburan dalam sifat produksi teater; hiburan dalam sifat program televisi yang
sedang berlangsung; hiburan dalam sifat program televisi yang sedang berlangsung di bidang hiburan anak-anak; hiburan
dalam sifat program televisi yang sedang berlangsung di bidang komedi; hiburan dalam sifat program televisi yang sedang
berlangsung di bidang varietas; hiburan dalam sifat serial televisi animasi dan aksi langsung; hiburan televisi; jasa hiburan
berupa jasa produksi konten hiburan multimedia; jasa hiburan berupa suatu serial televisi yang sedang berlangsung yang
tersedia melalui televisi dan mengirim (streaming) internet online dalam bidang permainan komputer; jasa hiburan dalam
bentuk gambar dan video yang tidak dapat diunduh; jasa hiburan dalam bentuk hiburan audio, visual dan audio visual; jasa
hiburan dalam bentuk penyediaan konten audio-visual, film, video, program televisi, serial animasi, dan materi multimedia
lainnya dalam bidang permainan komputer dan permainan video; jasa hiburan yaitu rangkaian program multimedia yang
menampilkan fiksi ilmiah dan drama melalui layanan streaming; jasa hiburan, yaitu jasa film, program televisi dan produksi
video; jasa hiburan, yaitu menyediakan film, gambar bergerak, dan film (movies), program televisi, program multimedia dan
serial episode pendek yang ditayangkan di internet yang semuanya menampilkan konten hiburan melalui layanan streaming;
jasa hiburan, yaitu menyediakan film, gambar bergerak, dan film (movies), program televisi, program multimedia dan serial
episode pendek yang ditayangkan di internet, semuanya menampilkan konten hiburan, melalui jaringan komputer global; jasa
hiburan, yaitu serial televisi yang sedang berlangsung yang menampilkan materi di bidang fiksi ilmiah dan drama; jasa
penerbitan video digital, audio dan hiburan multimedia; jasa penulisan naskah, studio film (movie); jasa produksi animasi; jasa
produksi film; jasa produksi program televisi, yaitu, menciptakan dan mengembangkan konsep untuk karakter animasi dan
suatu serial televisi animasi; jasa-jasa hiburan dan pendidikan yang menyajikan disajikan melalui media elektronik, konten
multimedia, konten audio dan video, film, gambar, foto, grafik, image, teks dan informasi terkait yang disediakan melalui
internet dan jaringan komunikasi lain; jasa-jasa produksi film layar lebar; jasa-jasa produksi film televisi; jasa-jasa manajemen
artis; jasa-jasa pertunjukan film; jasa-jasa pertunjukan musik; jasa-jasa produksi program televisi; jasa hiburan dalam bentuk
video dan gambar yang tidak dapat diunduh yang mengutamakan film dan ditransmisikan melalui jaringan komunikasi dan
internet; konten hiburan, termasuk konten interaktif, semuanya disediakan melalui situs web; layanan hiburan; layanan hiburan
berupa layanan pengembangan, penciptaan/kreasi, produksi dan pasca produksi konten hiburan multimedia; layanan hiburan
dalam sifat penciptaan, pengembangan, dan produksi program televisi; layanan hiburan dalam sifat program televisi berbasis
realitas yang berkelanjutan; layanan hiburan dan pendidikan, yaitu, menyediakan film, acara televisi, webcast, audiovisual, dan
karya multimedia yang tidak dapat diunduh melalui internet, maupun informasi, ulasan/review, dan rekomendasi mengenai
film, acara televisi, webcast, audiovisual, dan karya multimedia; layanan hiburan teater; layanan hiburan televisi; layanan
pembuatan film digital; layanan penerbitan video digital, audio dan multimedia; layanan produksi konten web, yaitu produksi
acara televisi, film, video, dan efek audio untuk disiarkan melalui internet yang menampilkan konten hiburan; layanan rekaman
audio, film, video dan televisi; layanan sinematografi; layanan studio film; layanan studio film dan televisi; layanan studio
rekaman; menyediakan film dan program televisi yang tidak dapat diunduh melalui layanan video-on-demand; menyediakan
film dan program televisi yang tidak dapat diunduh melalui saluran televisi bayar per tayang; menyediakan film dan program
televisi yang tidak dapat diunduh melalui televisi berbayar; menyediakan film, televisi dan hiburan video musik melalui situs
web interaktif; menyediakan film, tidak dapat diunduh, melalui layanan video-on-demand; menyediakan hiburan; menyediakan
hiburan melalui televisi, radio, bioskop, televisi kabel, televisi satelit dan Internet; menyediakan klip video online yang tidak
dapat diunduh dan konten digital multimedia lainnya yang berisi audio, video, karya seni, dan teks dari dan terkait dengan fiksi
ilmiah dan serial televisi dramatis; menyediakan konten film dan drama Virtual Reality (VR) dan Augmented Reality (AR)
melalui internet online; menyediakan program televisi, tidak dapat diunduh, melalui layanan video-on-demand; menyediakan
video online, tidak dapat diunduh; menyediakan video yang tidak dapat diunduh melalui situs web; pembuatan,
pengembangan, produksi, dan pendistribusian konten hiburan yaitu konten hiburan multimedia, media elektronik, informasi,
video, audio, teks, data, film, gambar ilustrasi, gambar, grafik animasi, dan foto di bidang hiburan, orang, olahraga, seni,
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budaya populer, politik, berita, game elektronik, sains, teknologi, alam, pendidikan, drama, biografi, humor, musik, hewan, dan
minat manusia; pengeditan film; pengeditan film sinematografi; penulisan skenario film; penulisan skenario layar televisi;
penyediaan buku elektronik, gambar, video, film, musik dan permainan on-line; penyediaan film (movies) (yang tidak dapat
diunduh) melalui internet; penyediaan film (movies) melalui internet; penyediaan film (movies) melalui jaringan komunikasi;
penyediaan film (movies) melalui terminal computer; penyediaan film dan film (movies) yang tidak dapat diunduh melalui suatu
jasa video-sesuai-permintaan; penyediaan film, gambar bergerak, dan film (movies), program televisi, program multimedia
yang tidak dapat diunduh, semuanya menampilkan konten hiburan, melalui layanan video-sesuai-permintaan; penyediaan film,
pertunjukan televisi dan kartun yang tidak dapat diunduh; penyediaan film, yang tidak dapat diunduh, melalui jasa transmisi
video-sesuai-permintaan; penyediaan gambar bergerak yang menggunakan jaringan komunikasi; penyediaan gambar dan film
karakter avatar dan animasi melalui Internet atau jaringan komputer global; penyediaan jasa hiburan
dalam bentuk serial televisi, serial program multimedia, gambar bergerak, video, film dan klip film; penyediaan klip video yang
tidak dapat diunduh online dan konten digital multimedia lainnya yang berisi audio, video, karya seni, dan/atau teks dari atau
berhubungan dengan pertunjukan film atau televisi; penyediaan pertunjukan televisi, film, kartun, dan konten hiburan
multimedia yang tidak dapat diunduh, dan juga informasi mengenai pertunjukan televisi, film, kartun dan konten hiburan
multimedia melalui suatu situs web; penyediaan program dan konten hiburan, yaitu, jasa pemrograman televisi berupa suatu
serial televisi animasi; penyediaan program hiburan multimedia melalui televisi, broadband, nirkabel, dan layanan online;
penyediaan program televisi, program radio, film, material audio dan/atau visual dan permainan (games) online (yang tidak
dapat di download); penyediaan suatu serial program televisi online animasi; penyediaan video yang tidak dapat diunduh
melalui suatu situs web dalam bidang teknologi, Internet, perangkat lunak dan komunikasi nirkabel; penyewaan karya audiovisual, yaitu, gambar bergerak, program televisi, video, video musik, musik, dan player media digital (podcasts), dalam bidang
berita, hiburan, olahraga, komedi, drama, musik, dan video musik; penyewaan program televisi; penyewaan film-film bioskop;
penyutradaraan film, selain film iklan; perekaman, produksi dan distribusi film, rekaman video dan audio, program radio dan
televisi; persewaan film; persiapan subtitle untuk film; produki dan penyewaan film (movies) dan film rekaman video; produksi
acara komedi; produksi dan distribusi DVD yang telah direkam sebelumnya, disk digital definisi-tinggi, dan disk audio yang
telah direkam sebelumnya dan media penyimpanan digital bukan disk; produksi dan distribusi gambar bergerak; produksi dan
distribusi karya audio-visual, yaitu, gambar bergerak, program televisi, video, video musik, musik, dan player media digital
(podcasts), untuk streaming atau mengunduh dalam bidang laporan peristiwa saat ini, berita, hiburan, olahraga, komedi,
drama, musik, dan video musik; produksi dan distribusi program radio dan televisi; produksi dan distribusi program televisi;
produksi dan distribusi rekaman suara, film dan video; produksi dan penyewaan film, film video, program radio dan televisi;
produksi dan presentasi rekaman audio dan video, dan gambar diam dan bergerak; produksi dari pertunjukan hiburan dan
acara interaktif untuk didistribusikan melalui televisi, kabel, satelit, media audio dan video, katridge, cakram laser, cakram
komputer dan sarana elektronik; produksi drama; produksi efek khusus film; produksi film; produksi film (movies) animasi;
produksi film animasi; produksi film dan drama Virtual Reality (VR) dan Augmented Reality (AR); produksi film di studio;
produksi film gambar bergerak; produksi film televisi; produksi film, dan program audiovisual dan televisi; produksi film, film
video dan serial televisi; produksi lagu untuk film; produksi musik; produksi opera; produksi pertunjukan dan film; produksi
pertunjukan teater; produksi podcast; produksi podcast video; produksi program radio dan televisi; produksi program radio dan
televisi sindikasi; produksi program radio dan televisi untuk Internet dan media lainnya; produksi program televisi; produksi
program televisi kabel; produksi program televisi teks tertutup; produksi program televisi untuk disiarkan di perangkat seluler;
produksi program televisi untuk disiarkan di telepon seluler; produksi program televisi, televisi ponsel dan radio; produksi
program televisi, televisi seluler dan radio; produksi program-program televisi; produksi rekaman audio dan video; produksi
rekaman musik; produksi rekaman suara; produksi rekaman suara dan video; produksi rekaman suara, musik dan video;
produksi rekaman video; produksi siaran radio; produksi televisi, radio dan film; program televisi yang sedang berlangsung
yang menampilkan konten hiburan; program televisi, konten digital yang berkaitan dengan hiburan, program televisi dan radio,
rekaman buku audio, yang dapat diunduh atau tidak dapat diunduh; rumah-rumah produksi pembuatan film mikro untuk operaopera sabun; teater, musik, televisi, radio dan layanan hiburan film===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021012483
: 23/02/2021 14:35:01
:
: JIN, KUI

Alamat Pemohon

: Distric 1, Desa Taershan, Yindian, Kabupaten Sui, Provinsi Hubei

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Ryan Hartono S.E., S.H.
: Jalan Utan Kayu Raya No. 65 Jakarta Timur

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: House Gardening
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: COKELAT, HIJAU DAN PUTIH
: 21
:
===Alat Penyemprot Air Untuk Menyiram Bunga Dan Tumbuhan; Botol penyemprot; alat penyemprotan; alat penyiram; alat
penyiram rumput; alat penyiram untuk menyiram bunga dan tanaman; bak sampah; bejana keramik; bertengger untuk sangkar
burung; botol semprot; botol semprot, kosongkan; jarum suntik bunga; jarum suntik taman; jarum suntik tanaman; jarum suntik
untuk menyiram bunga dan tanaman; keranjang bunga; keranjang tanaman; mangkuk bunga; mangkuk bunga dari logam
mulia; mangkuk bunga, bukan dari logam mulia; menanam tenda yang sedang tumbuh; nampan budidaya bunga dan
tanaman; nozel semprot plastik untuk penyiraman selang; nozel untuk selang sprinkler; pekebun [pot]; pemegang bunga;
pemegang tanaman; pemegang untuk bunga dan tanaman [merangkai bunga]; penutup, bukan dari kertas, untuk pot bunga;
piring untuk pot bunga; pot; pot bunga; pot bunga porselen; pot keramik; pot tanah; pot tanaman hidroponik untuk berkebun di
rumah; pot yang terbuat dari tanah liat; sarung tangan berkebun; semprotan nozel untuk selang taman; tempat sampah;

740

540 Etiket
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terarium dalam ruangan [penanaman tanaman]; terarium dalam ruangan [vivarium]; tong sampah; tongkat semprotan untuk
selang taman; tutup plastik untuk pot tanaman; vas bunga; vas bunga dari logam mulia; vas bunga ritual; vas bunga, bukan
dari logam mulia; vas keramik; vas lantai batu===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JID2021012484
: 23/02/2021 14:36:06
:
: PT Satria Kurnia Irama

540 Etiket

: Jl. Raya Warung Buncit No.18 D-E, RT002/RW005, Kel. Kalibata, Kec. Pancoran,
Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta
: Winuriska S.H.
: Cervino Village Building 2nd Floor Unit S & T, Jalan Raya Casablanca (Jl. KH.
Abdulah Syafei) Kavling 27

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Merpati Film + Logo
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Putih
: 41
: ===Acara yang tidak dapat diunduh yang menampilkan program televisi dan dalam bentuk pendek serta gambar bergerak
dalam bentuk komedi, drama, berita, realitas, dan variasi konten; Distribusi [selain transportasi] video; Distribusi film; Distribusi
film animasi; Film ( hiburan); Hiburan dalam bentuk serial televisi dan konten hiburan dalam bentuk pendek, masing-masing
menampilkan realitas, komedi, drama, berita, dan variasi; Hiburan, kegiatan budaya, rekreasi, pertunjukan langsung, olahraga,
penerbitan, publikasi, travel, makanan, fashion, sastra, kesehatan dan kebugaran, televisi, film, radio, konten multimedia ,
teater, permainan, fotografi, layanan museum, layanan kebun binatang, layanan taman hiburan yang disediakan secara
elektronik atau online dari basis data komputer atau melalui Internet; Jasa hiburan dalam bentuk produksi dan distribusi film,
serial televisi, dan konten hiburan dalam bentuk pendek yang masing-masing menampilkan realitas, komedi, drama, berita,
dan variasi; Jasa hiburan dalam bentuk serial televisi yang sedang berlangsung; Jasa hiburan dan pendidikan, seperti
produksi film, acara televisi dan informasi, ulasan dan rekomendasi mengenai film dan acara televisi; Jasa hiburan film, video
dan teater; Jasa hiburan, yaitu, menyediakan film dan acara televisi yang tidak dapat diunduh melalui layanan transmisi videoon-demand; Jasa hiburan, yaitu, penyediaan film berkelanjutan, pertunjukan dan segmen yang menampilkan komedi, drama,
aksi, petualangan, dan/atau animasi yang disampaikan melalui internet; Jasa hiburan, yaitu, penyediaan program
berkelanjutan yang menampilkan realitas, komedi, drama, berita, dan variasi yang disampaikan melalui internet, nirkabel, dan
jaringan seluler; Jasa penerbitan elektronik, yaitu, publikasi buku komik digital, majalah komik dan novel bergambar yang
menyajikan cerita dan karakter petualangan aksi fiksi; produksi, distribusi dan penyewaan film bioskop; produksi dan distribusi
program televisi dan radio; prroduksi dan penyewaan rekaman suara dan video; jasa-jasa hiburan, yaitu produksi multimedia
pertunjukan hiburan dan program interaktif untuk distribusi melalui televisi, kabel, satelit, media audio dan video, kartrid, disk
komputer dan alat-alat digital; jasa-jasa hiburan, yaitu, produksi multimedia hiburan, berita dan informasi melalui jaringan
komunikasi dan komputer; jasa-jasa hiburan dalam bentuk penyediaan program berkelanjutan yang menyajikan kartun
animasi dan/atau petualangan aksi langsung yang ditransmisikan melalui alat komunikasi nirkabel, yaitu telepon seluler, tablet,
komputer dan alat genggam nirkabel; jasa-jasa hiburan dibidang film dan televisi, yaitu, penciptaan, produksi dan distribusi
gambar yang dihasilkan komputer untuk film bioskop, film animasi, video, video animasi, program televisi; jasa-jasa produksi
animasi; jasa penyediaan animasi efek khusus televisi dan gambar bergerak audio dan visual untuk film, video dan televisi;
jasa-jasa hiburan, yaitu, program televisi seri yang sedang berjalan yang menyajikan kartun animasi dan/atau petualangan
aksi langsung; pemrograman televisi yang menyajikan pertunjukan film dan pita video; jasa-jasa gedung bioskop, yaitu,
pertunjukan film dan pita video di teater; jasa-jasa hiburan, yaitu, pertunjukan teater langsung yang menyajikan karakterkarakter berkostum; penyediaan perangkat lunak permainan komputer interaktif secara on-line melalui jaringan elektronik yang
dapat diakses melalui jaringan luas oleh pemakai jaringan; penyediaan permainan komputer secara online; penyediaan situs
web (websites) dibidang hiburan yang berhubungan dengan buku komik, film bioskop, program televisi animasi dan permainan
video; penyediaan berita dan informasi dibidang hiburan yang berhubungan dengan buku komik, film bioskop, program televisi
animasi dan permainan video melalui jaringan elektronik; jasa-jasa taman hiburan dan theme park; jasa-jasa pendidikan, yaitu
pengembangan, pengaturan dan penyelenggaraan seminar dan program pendidikan dibidang buku komik; Jasa
pengembangan, produksi, distribusi, penyewaan, dan presentasi program radio, program televisi, gambar bergerak, konten
hiburan multimedia, podcast, dan rekaman suara; Jasa penyediaan program televisi, radio, audio, video, podcast, dan webcast
yang berkelanjutan; Layanan hiburan dalam bentuk menyediakan program dan konten hiburan, yaitu film, program televisi, klip
video, grafik dan informasi yang berkaitan dengan film dan program televise di bidang komedi, drama, aksi, variasi,
petualangan, olahraga, music, acara-acara terkini dan berita-berita hiburan, dokumenter dan animasi, melalui jaringan internet,
jaringan komunikasi elektronik, jaringan komputer dan jaringan komunikasi nirkabel; Layanan hiburan dalam bentuk serial
televisi yang sedang berlangsung yang menampilkan drama, aksi, dan petualangan; Layanan hiburan dalam sifat
pengembangan, kreasi, produksi, distribusi, dan pasca produksi rekaman suara musik dan rekaman video; Layanan hiburan
film, musik, olahraga, video dan teater, produksi film, selain film iklan; Layanan hiburan yang bersifat menyediakan program
dan konten hiburan dan edukasi, yaitu program televisi, klip, grafis, dan informasi yang berkaitan dengan program televisi di
bidang kepentingan umum melalui internet, jaringan komunikasi elektronik, jaringan komputer dan jaringan komunikasi
nirkabel; Layanan hiburan, pengeditan film, layanan studio film dan televisi; Layanan hiburan, yaitu, penyediaan video,
gambar, film dan musik yang tidak dapat diunduh; Layanan produksi program film, televisi dan radio; Layanan produksi
program film, televisi, radio dan video; Mendistribusikan dan menyediakan musik, suara, film, animasi, drama, video, klip video
musik, cuplikan film, pratinjau film, data audio, data gambar visual, data teks melalui Internet dan/atau terminal komputer
(layanan hiburan); Menyediakan film dan acara televisi yang tidak dapat diunduh melalui layanan transmisi video-on-demand;
Menyediakan film dan acara televisi yang tidak dapat diunduh melalui layanan video-on-demand, dan juga informasi, ulasan
dan rekomendasi mengenai film dan acara televisi; Menyediakan musik, film, gambar, animasi dan informasi hiburan;
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Menyediakan program hiburan over the top (OTT) di bidang kepentingan umum; Pameran film, distribusi film; Pemutaran dan
penyewaan film; Penyedia konten melalui aplikasi telepon seluler; Penyedia konten melalui situs web; Penyediaan gambar
dan film karakter animasi berbentuk serial televisi dan film melalui Internet, jaringan komputer global, siaran televisi;
Penyediaan secara online buku, foto, gambar, film, musik dan permainan elektronik; Penyewaan film; Produksi acara televisi;
Produksi animasi kartun; Produksi dan distribusi film; Produksi dan distribusi serial TV animasi; Produksi dan presentasi dan
distribusi film animasi; Produksi film; Produksi program animasi untuk digunakan dalam televisi dan kabel; Produksi program
radio dan televisi; Produksi program televisi animasi; Produksi, presentasi, pertunjukan, distribusi, ekshibisi, sindikasi,
penyediaan jaringan dan penyewaan program, acara dan film televisi, film animasi dan rekaman suara dan video; Produksi,
presentasi, sindikasi, distribusi dan penyewaan rekaman audio, rekaman video, musik, permainan interaktif, film, film animasi,
program televisi, konten digital yang berkaitan dengan hiburan, program televisi dan radio, rekaman buku audio, yang dapat
diunduh atau tidak dapat diunduh; Produksi, presentasi, sindikasi, distribusi, dan penyewaan konten digital yang berkaitan
dengan hiburan untuk anak-anak; Program hiburan yang sedang berlangsung yang disiarkan melalui radio, televisi,
komunikasi seluler, komunikasi nirkabel, internet, jaringan komunikasi elektronik, dan jaringan komputer terkait peristiwa,
berita, komentar, cuaca, olahraga, hiburan, mode, makanan, keuangan, musik, inspirasi, kesehatan, gaya hidup, perjalanan,
pengasuhan anak, sains, teknologi, budaya, dan kesejahteraan (wellness) terkini; distribusi film bergerak; distribusi gambar
bergerak; distribusi konten digital asli yang menampilkan aksi langsung, menggunakan naskah, realitas, dan pemrograman
bentuk pendek animasi melalui broadband dan perangkat nirkabel untuk digunakan dengan pribadi dan beberapa episode
serial televisi online, situs web hiburan, dan outlet video-on-demand; distribusi program televisi; distribusi program televisi ke
sistem televisi kabel; film distribusi; hiburan; hiburan dalam sifat layanan televisi seluler; hiburan dalam sifat produksi teater;
hiburan dalam sifat program televisi yang sedang berlangsung; hiburan dalam sifat program televisi yang sedang berlangsung
di bidang hiburan anak-anak; hiburan dalam sifat program televisi yang sedang berlangsung di bidang komedi; hiburan dalam
sifat program televisi yang sedang berlangsung di bidang varietas; hiburan dalam sifat serial televisi animasi dan aksi
langsung; hiburan televisi; jasa hiburan berupa jasa produksi konten hiburan multimedia; jasa hiburan berupa suatu serial
televisi yang sedang berlangsung yang tersedia melalui televisi dan mengirim (streaming) internet online dalam bidang
permainan komputer; jasa hiburan dalam bentuk gambar dan video yang tidak dapat diunduh; jasa hiburan dalam bentuk
hiburan audio, visual dan audio visual; jasa hiburan dalam bentuk penyediaan konten audio-visual, film, video, program
televisi, serial animasi, dan materi multimedia lainnya dalam bidang permainan komputer dan permainan video; jasa hiburan
yaitu rangkaian program multimedia yang menampilkan fiksi ilmiah dan drama melalui layanan streaming; jasa hiburan, yaitu
jasa film, program televisi dan produksi video; jasa hiburan, yaitu menyediakan film, gambar bergerak, dan film (movies),
program televisi, program multimedia dan serial episode pendek yang ditayangkan di internet yang semuanya menampilkan
konten hiburan melalui layanan streaming; jasa hiburan, yaitu menyediakan film, gambar bergerak, dan film (movies), program
televisi, program multimedia dan serial episode pendek yang ditayangkan di internet, semuanya menampilkan konten hiburan,
melalui jaringan komputer global; jasa hiburan, yaitu serial televisi yang sedang berlangsung yang menampilkan materi di
bidang fiksi ilmiah dan drama; jasa penerbitan video digital, audio dan hiburan multimedia; jasa penulisan naskah, studio film
(movie); jasa produksi animasi; jasa produksi film; jasa produksi program televisi, yaitu, menciptakan dan mengembangkan
konsep untuk karakter animasi dan suatu serial televisi animasi; jasa-jasa hiburan dan pendidikan yang menyajikan disajikan
melalui media elektronik, konten multimedia, konten audio dan video, film, gambar, foto, grafik, image, teks dan informasi
terkait yang disediakan melalui internet dan jaringan komunikasi lain; jasa-jasa produksi film layar lebar; jasa-jasa produksi film
televisi; jasa-jasa manajemen artis; jasa-jasa pertunjukan film; jasa-jasa pertunjukan musik; jasa-jasa produksi program
televisi; jasa hiburan dalam bentuk video dan gambar yang tidak dapat diunduh yang mengutamakan film dan ditransmisikan
melalui jaringan komunikasi dan internet; konten hiburan, termasuk konten interaktif, semuanya disediakan melalui situs web;
layanan hiburan; layanan hiburan berupa layanan pengembangan, penciptaan/kreasi, produksi dan pasca produksi konten
hiburan multimedia; layanan hiburan dalam sifat penciptaan, pengembangan, dan produksi program televisi; layanan hiburan
dalam sifat program televisi berbasis realitas yang berkelanjutan; layanan hiburan dan pendidikan, yaitu, menyediakan film,
acara televisi, webcast, audiovisual, dan karya multimedia yang tidak dapat diunduh melalui internet, maupun informasi,
ulasan/review, dan rekomendasi mengenai film, acara televisi, webcast, audiovisual, dan karya multimedia; layanan hiburan
teater; layanan hiburan televisi; layanan pembuatan film digital; layanan penerbitan video digital, audio dan multimedia;
layanan produksi konten web, yaitu produksi acara televisi, film, video, dan efek audio untuk disiarkan melalui internet yang
menampilkan konten hiburan; layanan rekaman audio, film, video dan televisi; layanan sinematografi; layanan studio film;
layanan studio film dan televisi; layanan studio rekaman; menyediakan film dan program televisi yang tidak dapat diunduh
melalui layanan video-on-demand; menyediakan film dan program televisi yang tidak dapat diunduh melalui saluran televisi
bayar per tayang; menyediakan film dan program televisi yang tidak dapat diunduh melalui televisi berbayar; menyediakan
film, televisi dan hiburan video musik melalui situs web interaktif; menyediakan film, tidak dapat diunduh, melalui layanan
video-on-demand; menyediakan hiburan; menyediakan hiburan melalui televisi, radio, bioskop, televisi kabel, televisi satelit
dan Internet; menyediakan klip video online yang tidak dapat diunduh dan konten digital multimedia lainnya yang berisi audio,
video, karya seni, dan teks dari dan terkait dengan fiksi ilmiah dan serial televisi dramatis; menyediakan konten film dan drama
Virtual Reality (VR) dan Augmented Reality (AR) melalui internet online; menyediakan program televisi, tidak dapat diunduh,
melalui layanan video-on-demand; menyediakan video online, tidak dapat diunduh; menyediakan video yang tidak dapat
diunduh melalui situs web; pembuatan, pengembangan, produksi, dan pendistribusian konten hiburan yaitu konten hiburan
multimedia, media elektronik, informasi, video, audio, teks, data, film, gambar ilustrasi, gambar, grafik animasi, dan foto di
bidang hiburan, orang, olahraga, seni, budaya populer, politik, berita, game elektronik, sains, teknologi, alam, pendidikan,
drama, biografi, humor, musik, hewan, dan minat manusia; pengeditan film; pengeditan film sinematografi; penulisan skenario
film; penulisan skenario layar televisi; penyediaan buku elektronik, gambar, video, film, musik dan permainan on-line;
penyediaan film (movies) (yang tidak dapat diunduh) melalui internet; penyediaan film (movies) melalui internet; penyediaan
film (movies) melalui jaringan komunikasi; penyediaan film (movies) melalui terminal computer; penyediaan film dan film
(movies) yang tidak dapat diunduh melalui suatu jasa video-sesuai-permintaan; penyediaan film, gambar bergerak, dan film
(movies), program televisi, program multimedia yang tidak dapat diunduh, semuanya menampilkan konten hiburan, melalui
layanan video-sesuai-permintaan; penyediaan film, pertunjukan televisi dan kartun yang tidak dapat diunduh; penyediaan film,
yang tidak dapat diunduh, melalui jasa transmisi video-sesuai-permintaan; penyediaan gambar bergerak yang menggunakan
jaringan komunikasi; penyediaan gambar dan film karakter avatar dan animasi melalui Internet atau jaringan komputer global;
penyediaan jasa hiburan
dalam bentuk serial televisi, serial program multimedia, gambar bergerak, video, film dan klip film; penyediaan klip video yang
tidak dapat diunduh online dan konten digital multimedia lainnya yang berisi audio, video, karya seni, dan/atau teks dari atau
berhubungan dengan pertunjukan film atau televisi; penyediaan pertunjukan televisi, film, kartun, dan konten hiburan
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multimedia yang tidak dapat diunduh, dan juga informasi mengenai pertunjukan televisi, film, kartun dan konten hiburan
multimedia melalui suatu situs web; penyediaan program dan konten hiburan, yaitu, jasa pemrograman televisi berupa suatu
serial televisi animasi; penyediaan program hiburan multimedia melalui televisi, broadband, nirkabel, dan layanan online;
penyediaan program televisi, program radio, film, material audio dan/atau visual dan permainan (games) online (yang tidak
dapat di download); penyediaan suatu serial program televisi online animasi; penyediaan video yang tidak dapat diunduh
melalui suatu situs web dalam bidang teknologi, Internet, perangkat lunak dan komunikasi nirkabel; penyewaan karya audiovisual, yaitu, gambar bergerak, program televisi, video, video musik, musik, dan player media digital (podcasts), dalam bidang
berita, hiburan, olahraga, komedi, drama, musik, dan video musik; penyewaan program televisi; penyewaan film-film bioskop;
penyutradaraan film, selain film iklan; perekaman, produksi dan distribusi film, rekaman video dan audio, program radio dan
televisi; persewaan film; persiapan subtitle untuk film; produki dan penyewaan film (movies) dan film rekaman video; produksi
acara komedi; produksi dan distribusi DVD yang telah direkam sebelumnya, disk digital definisi-tinggi, dan disk audio yang
telah direkam sebelumnya dan media penyimpanan digital bukan disk; produksi dan distribusi gambar bergerak; produksi dan
distribusi karya audio-visual, yaitu, gambar bergerak, program televisi, video, video musik, musik, dan player media digital
(podcasts), untuk streaming atau mengunduh dalam bidang laporan peristiwa saat ini, berita, hiburan, olahraga, komedi,
drama, musik, dan video musik; produksi dan distribusi program radio dan televisi; produksi dan distribusi program televisi;
produksi dan distribusi rekaman suara, film dan video; produksi dan penyewaan film, film video, program radio dan televisi;
produksi dan presentasi rekaman audio dan video, dan gambar diam dan bergerak; produksi dari pertunjukan hiburan dan
acara interaktif untuk didistribusikan melalui televisi, kabel, satelit, media audio dan video, katridge, cakram laser, cakram
komputer dan sarana elektronik; produksi drama; produksi efek khusus film; produksi film; produksi film (movies) animasi;
produksi film animasi; produksi film dan drama Virtual Reality (VR) dan Augmented Reality (AR); produksi film di studio;
produksi film gambar bergerak; produksi film televisi; produksi film, dan program audiovisual dan televisi; produksi film, film
video dan serial televisi; produksi lagu untuk film; produksi musik; produksi opera; produksi pertunjukan dan film; produksi
pertunjukan teater; produksi podcast; produksi podcast video; produksi program radio dan televisi sindikasi; produksi program
radio dan televisi untuk Internet dan media lainnya; produksi program televisi; produksi program televisi kabel; produksi
program televisi teks tertutup; produksi program televisi untuk disiarkan di perangkat seluler; produksi program televisi untuk
disiarkan di telepon seluler; produksi program televisi, televisi ponsel dan radio; produksi program televisi, televisi seluler dan
radio; produksi program-program televisi; produksi rekaman audio dan video; produksi rekaman musik; produksi rekaman
suara; produksi rekaman suara dan video; produksi rekaman suara, musik dan video; produksi rekaman video; produksi siaran
radio; produksi televisi, radio dan film; program televisi yang sedang berlangsung yang menampilkan konten hiburan; program
televisi, konten digital yang berkaitan dengan hiburan, program televisi dan radio, rekaman buku audio, yang dapat diunduh
atau tidak dapat diunduh; rumah-rumah produksi pembuatan film mikro untuk opera-opera sabun; teater, musik, televisi, radio
dan layanan hiburan film===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 600 Yosemite Boulevard, Modesto CA, USA 95354
: Lanny Setiawan MBA., M.Mgt., MA-LPC., MA-LMFT.
: Pacific Patent Multiglobal DIPO Business Center Lt. 11, Jalan Jend. Gatot Subroto
Kav. 51-52, Jakarta Pusat- 10260 Indonesia

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: RAVENSWOOD
: RAVENSWOOD = Suatu penamaan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih
: 33
: ===Minuman beralkohol (kecuali bir)===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021012485
: 23/02/2021 14:37:14
:
: E. & J. GALLO WINERY

: DID2021012486
: 23/02/2021 14:39:42
:
: PT. HALIM JAYA SAKTI

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: RAYA PABEAN NO. 109, RT/RW. 01/04, KEJAPANAN, GEMPOL, PASURUAN ,
Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur
: Bambang Suwarno S.H.,
: Jalan Cilenggang Raya Ruko No 3 Serpong Serpong Kota Tangerang Selatan

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: KURUMBA DAN LUKISAN
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: hitam; putih
: 18
:
===Dompet tiket; Koper bagasi; Kulit dan kulit imitasi; Payung, payung matahari, tongkat untuk berjalan; Tas penyimpan surat

740
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dan dokumen; Tas bagasi; Tas bayi; Tas kecil perlengkapan kosmetik/mandi untuk bepergian; Tas kosmetik; Tas
perlengkapan mandi; Tas punggung; Tas selempang; cincin payung; dompet; dompet kartu; dompet kartu kredit; dompet kartu
nama; dompet kecil; dompet kecil [tas tangan]; dompet koin kecil; dompet kosmetik; dompet kulit; dompet kulit imitasi [tas];
dompet kunci; dompet kunci dari kulit imitasi; dompet saku; gendongan bayi yang dikenakan di tubuh; gendongan untuk
menggendong bayi; kantong gendongan bayi; koper; koper kulit; koper troli; kotak topi dari kulit imitasi; kulit imitasi; payung;
pelana; ransel; ransel pendaki gunung; ransel sekolah; ransel untuk membawa bayi; tali pengikat; tali untuk dompet [tas]; tali
yang terbuat dari kulit imitasi; tas (trunk) bepergian; tas belanja; tas belanja beroda; tas belanja dua roda; tas berpergian; tas
jinjing belanjaan; tas kantor [barang kulit]; tas kecil penyimpan surat dan dokumen; tas kerja; tas kulit, koper, dan dompet; tas
kunci; tas olahraga; tas perjalanan; tas pinggang; tas pundak; tas rajutan; tas sekolah; tas sekolah bersabuk dari kulit; tas
selempang untuk menggendong bayi; tas surat; tas suvenir; tas tangan; tas tangan untuk pesta; tas troli; tas untuk berkemah;
tas untuk payung; tas wanita; tas-tas kecantikan yang dijual kosong===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021012487
: 23/02/2021 14:41:56
:
: PT. HALIM JAYA SAKTI

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: RAYA PABEAN NO. 109, RT/RW. 01/04, KEJAPANAN, GEMPOL, PASURUAN ,
Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur
: Bambang Suwarno S.H.,
: Jalan Cilenggang Raya Ruko No 3 Serpong Serpong Kota Tangerang Selatan

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: KURUMBA DAN LUKISAN
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: hitam; putih
: 25
: ===Atasan sebagai pakaian; Celana jeans; Ikat kepala (pakaian); Jaket Jeans; Kaos kaki bayi; Kebaya; Masker wajah
(pakaian); Mukena; Pakaian Batik; Pakaian Bawahan [pakaian]; Pakaian Pesta; Pakaian dinas seragam; Pakaian muslim; Rok
Jeans; Songkok (Peci); Tali pinggang (pakaian); atasan [pakaian]; baju kaos (t-shirt); baju kaos bertopi; baju rajut (pakaian);
ban lengan [pakaian]; ban pinggang (pakaian); bando [pakaian]; blazer [pakaian bisnis]; blus [pakaian bisnis]; celana dalam;
celana panjang; celana pendek; dasi (pakaian); daster; gaun [pakaian bisnis]; ikat pinggang [bagian dari pakaian]; jaket
[pakaian]; jas [pakaian]; jas hujan; jas luar-jas luar; kaftan batik (pakaian); kaos berkerah; kaos kaki; kaos oblong; kaos singlet;
kaos t shirt; kemeja [pakaian bisnis]; kemeja berkerah; kemeja kancing; kemeja-jacs; kerudung [pakaian]; korset [pakaian
dalam]; lapisan pakaian jadi; mantel [pakaian]; pakaian; pakaian dalam; pakaian dari kulit atau imitasi dari kulit; pakaian hamil;
pakaian hangat; pakaian jadi; pakaian kerja; pakaian luar; pakaian pengantin; pakaian renang; pakaian santai; pakaian
seragam; pakaian tenun; pakaian tidur; pakaian untuk bayi; pakaian untuk olahraga; pakaian untuk pria, wanita dan anakanak; pakaian, alas kaki, tutup kepala; piyama; rok [pakaian bisnis]; rok celana; rompi; sabuk kulit [pakaian]; sandal; sandal
jepit; sandal selop; sapu tangan [pakaian]; sarung tangan [pakaian]; selendang [pakaian]; sepatu; sepatu sandal; sol sandal;
sol untuk sepatu; syal; syal dan jilbab; syal leher [muffler]; tali bra [bagian dari pakaian]; tali celana; teddies [pakaian dalam];
topi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021012488
: 23/02/2021 14:44:02
:
: SURYADINATA SANTOSO

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: PARANG TRITIS 3 NO 22 RT 002 RW011 KEL ANCOL, Kota Administrasi Jakarta
Utara, DKI Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: LAPEPA
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM PUTIH
: 25
: ===Baju renang; Baju tidur; Ikat pinggang; Kerudung kepala; Kopiah; Pakaian Pria; Pakaian anak-anak; Peci; Selempang;
Selop; T-shirt; Tali penyandang untuk pakaian; alas kaki; baju atau handuk mandi; baju kemeja; baju tidur; celana anak;
celana ketat; celana popok bayi; celana pria; celana untuk wanita; dasi; jaket jas; kaos kaki; kaos kaki panjang; korset; kutang
wanita; mantel; pakaian untuk senam; pakaian wanita; piyama; rok dalam; rompi; sabuk; sandal; sarung tangan; sepatu;
sepatu sandal; seragam; singlet; syal; topi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320

Prioritas

740

: DID2021012489
: 23/02/2021 14:45:41
:

540 Etiket
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730

Nama Pemohon

: PT Sarana Bisnis Utama

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Plaza Bekasi Jaya, Blok A No. 6 & 8, Jl. Ir. H. Juanda No.81, RT.005/RW.001, Kota
Bekasi, Jawa Barat, 17111
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Freezby
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru, hitam dan putih
: 21
: ===Kemasan pemanas atau pendingin yang diisi dengan bahan kimia yang siap bereaksi bila diperlukan; Pendingin listrik
non-listrik; Perangkat yang digunakan di bar, yaitu alat pembuka botol, pengocok koktail, dekanter, wadah botol wine, alat
pembuka botol wine, alat pendingin untuk wine bukan listrik; botol pendingin; kontainer rumah tangga; kotak pendingin
portabel, non-listrik; pendingin anggur, non-listrik; pendingin mentega; pendingin minuman portabel, non-listrik; pendingin
portable, bukan listrik; rak pendingin; wadah pendingin untuk makanan yang mengandung cairan pertukangan; wadah
penyimpanan untuk rumah tangga dari plastik===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021012490
: 23/02/2021 14:48:21
:
: Kamit

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Perum. Pandawa Permai No.5, Widoro, RT.041/RW.012, Kelurahan Sragen Wetan,
Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, 57214
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Viralmas
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah, Kuning, Kuning Emas, Hijau
: 29
: ===minyak goreng===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2021012491
: 23/02/2021 14:49:57
:
: PT MADINA EDUNET INTERNASIONAL

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Cut Meutia No. 09, Cikini, Menteng, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta,
10330
: Decy Putri Yudianti S.Sn., M.Ba
: General Paten International Jalan Hayam Wuruk No 3i,j & jj

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: MADINA EDUNET
: Merupakan Suatu Penamaan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Abu-abu, Orange, Kuning, Biru Tua, Biru Muda, Biru Tosca, Putih
: 41
: ===Informasi pendidikan; Jasa Pendidikan; Jasa pengaturan pameran untuk tujuan pendidikan dan kebudayaan; Jasa sekolah
taman kanak-kanak; Pelatihan; Pendidikan keagamaan; Penyelenggaraan pertandingan (pendidikan atau hiburan); akademi
[pendidikan]; informasi pendidikan; jasa-jasa penerbitan buku; layanan perpustakaan keliling; layanan sekolah asrama;
pendampingan akademik anak usia sekolah; ujian pendidikan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2021012492
: 23/02/2021 14:50:13
:
: KAMAL TARACHAND. M

540 Etiket

: Jalan Kintamani Raya No. 12 RT. 002 RW. 007 Kelurahan Kelapa Gading Barat
Kecamatan Kelapa Gading Kota Jakarta Utara Provinsi DKI Jakarta 14240, Kota
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa

Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14240
: Reni Sunarty S.H., M.H.
: Law Office LUSDA SUNARTY & Partners - RENCHMARK, Jl. Wahyu II No. 10 H
RT. 004 RW. 05 Kel. Gandaria Selatan Kec. Cilandak, Jakarta Selatan

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: meMiles Coffee Shop
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Putih Gading, Biru tosca, Coklat, Krem, Putih
: 43
: ===-; Bar; Bar kopi dan jus; Bar yang menyediakan jus; Bar yang menyediakan kudapan; Bar, layanan ruang publik, bar
makanan ringan, bar yang menyediakan minuman anggur, jasa klub yang menyediakan minuman anggur, bar untuk sandwich,
cafetaria, kantin & cafe; Catering makanan diet; Catering makanan sehat; Dekorasi kue; Depot penyediaan makanan dan
minuman; Fasilitas penitipan anak dan penitipan anak harian; Fasilitas perjamuan dan pesta sosial; Jasa Penyedia Makanan
dan Minuman yang bisa diantar dan dijemput; Jasa agen untuk memesan hotel dan akomodasi sementara; Jasa akomodasi
sementara; Jasa akomodasi sementara dalam bentuk tenda; Jasa akomodasi sementara dan resor; Jasa bar; Jasa hotel; Jasa
hotel dan resor; Jasa hotel, penginapan, dan akomodasi sementara; Jasa informasi hotel, penginapan, dan akomodasi
sementara; Jasa kedai kopi; Jasa klub malam; Jasa konsultasi dan nasihat tentang penyediaan akomodasi sementara; Jasa
konsultasi sehubungan dengan fasilitas hotel; Jasa pemesanan dan penyewaan akomodasi sementara dalam bentuk tenda;
Jasa pemondokan kemah; Jasa penginapan; Jasa penitipan untuk hewan; Jasa penyedia makanan Kebab; Jasa penyediaan
akomodasi hotel sementara; Jasa penyediaan es krim, es konsumsi, roti, kue-kue; Jasa penyediaan fasilitas konferensi,
pertemuan, acara, konvensi dan pameran; Jasa penyediaan fasilitas ruang jamuan; Jasa penyediaan fasilitas ruang konferensi
dan konvensi; Jasa penyediaan fasilitas seminar dan rapat; Jasa penyediaan makanan berupa burger; Jasa penyediaan
makanan dan minuman; Jasa penyediaan makanan dan minuman dengan menggunakan kendaraan dan gerobak; Jasa
penyediaan makanan nasi uduk; Jasa penyediaan minuman; Jasa penyewaan Pondok Wisata; Jasa penyewaan gedung untuk
tempat konser; Jasa penyewaan ruang konferensi, konvensi, seminar dan rapat; Jasa penyewaan villa; Jasa perkemahan
[pondok untuk berlibur]; Jasa reservasi hotel, penginapan, dan akomodasi sementara; Jasa reservasi pemesanan untuk
akomodasi dan makan; Jasa resort; Jasa restoran sushi yang diberikan dalam bentuk kerjasama waralaba; Jasa restoran
yang diberikan dalam bentuk kerjasama waralaba; Jasa restoran, bar, lounge koktail, kafe, kedai kopi, dan bar cemilan; Jasa
restoran, termasuk jasa restoran yang bisa dibawa pulang; Jasa restoran, yaitu, penyediaan makanan dan minuman untuk
konsumsi di dalam dan di luar gedung; Jasa rumah orang tua; Jasa vila; Jasa yang melayani pemesanan dan penjualan
voucher kamar hotel baik secara individu atau berkelompok; Jasa/layanan akomodasi untuk pertemuan (meetings);
Jasa/layanan hotel, restoran, kafe, kafetaria, kantin dan layanan bar makanan ringan; Jasa/layanan klub makan; Kafe kopi;
Kafe kue beras; Kafe yang menyediakan berbagai jenis minuman; Kafe yang menyediakan minuman teh; Kafe-kafe; Kafetaria;
Kantin; Kedai; Kedai barbekyu; Kedai burger; Kedai es; Kedai es krim; Kedai hot pot; Kedai kopi; Kedai mie daging sapi; Kedai
minuman panas dan dingin; Kedai ramen; Kedai sabu– sabu; Kedai teh; Kedai untuk sarapan; Kedai yang menjual dan
menyajikan makanan dan minuman, makanan laut olahan; Kedai yang menyediakan makanan dan minuman; Kedai yang
menyediakan pisang goreng, pisang bakar, nasi mandhi arab; Kedai yang menyediakan teh bubble; Kopi ( Kafe ); Layanan bar
kopi; Layanan bar minuman anggur; Layanan biro akomodasi (hotel, rumah kos); Layanan hotel yang berupa program
penghargaan insentif; Layanan informasi tentang penyediaan akomodasi sementara; Layanan kafe; Layanan katering
termasuk layanan katering keliling dan layanan katering yang disediakan secara online dari database komputer atau dari
internet; Layanan katering untuk menyediakan makanan pizza; Layanan kedai bubur kacang hijau; Layanan kedai makan;
Layanan kedai mie ayam pangsit; Layanan keramahtamahan akomodasi, yaitu, menyediakan perumahan sementara; Layanan
losmen; Layanan menjemput makanan; Layanan mie gerobak (kaki lima); Layanan pariwisata sebagai penyediaan informasi
tentang akomodasi dan tempat untuk makan dan minum dan termasuk layanan pemesanan yang berkaitan dengannya;
Layanan pemberian nasihat dan informasi yang berkaitan dengan pemilihan, persiapan dan penyajian makanan dan minuman;
Layanan pemesanan dan layanan reservasi untuk hotel dan akomodasi sementara; Layanan pengasuhan anak; Layanan
perhotelan (hospitality); Layanan perhotelan (hospitality) [akomodasi dan makanan dan minuman]; Layanan perjamuan;
Layanan pondok penginapan; Layanan pusat penitipan anak anak; Layanan reservasi akomodasi; Layanan reservasi untuk
memesan makanan; Layanan restoran Jepang; Layanan restoran Spanyol; Layanan restoran yang diberikan dalam kerangka
kerja waralaba; Layanan tempat tidur dan sarapan; Layanan yang menyediakan makanan dan minuman dengan truk berjalan;
Lounge koktail; Memberikan informasi dan bertukar informasi sehubungan dengan makanan dan minuman tidak beralkohol
termasuk melalui Internet; Memberikan informasi, termasuk online, tentang layanan untuk menyediakan makanan dan
minuman, dan akomodasi sementara; Membuat reservasi dan pemesanan untuk restoran dan makanan; Mengatur dan
koordinasi akomodasi; Mengatur dan memesan jasa/layanan hotel dan layanan akomodasi; Menyediaan fasilitas untuk
pameran dan eksibisi; Menyediakan fasilitas untuk mengadakan konferensi, pertemuan, jamuan makan, seminar, resepsi,
pesta, dan pertunjukan; Menyediakan makanan dan minuman untuk orang yang membutuhkan untuk tujuan amal;
Menyediakan makanan dan minuman untuk para tamu di restoran dan bar; Pangkeng (Rumah Singgah Sementara);
Pemesanan akomodasi sementara; Pemesanan dan penyewaan akomodasi sementara; Pemesanan dan penyewaan ruang
rapat (meeting); Pemesanan meja restoran secara online; Pengetean (Tempat Penyediaan Kudapan); Penginapan untuk
liburan; Penilaian akomodasi hotel; Penyediaan akomodasi hotel; Penyediaan akomodasi untuk wisma; Penyediaan akses ke
lounge VIP; Penyediaan fasilitas dapur; Penyediaan fasilitas untuk pertemuan (meetings), konferensi, seminar, ruang resepsi
dan pameran; Penyediaan informasi tentang layanan akomodasi sementara; Penyediaan katering; Penyediaan layanan
informasi penginapan dan restoran; Penyediaan makanan dan minuman di kafe-kafe dan bar-bar; Penyewaan akomodasi
liburan; Penyewaan akomodasi sementara; Penyewaan losmen; Penyewaan rumah mobil [akomodasi sementara];
Penyewaan tempat untuk acara sosial; Penyewaan tisu basah; Perhotelan; Pondok penyediaan makanan sate; Pusat Jajanan
Serba Ada (Pujasera); Pusat penitipan anak; Pusat taman kanak-kanak dan penitipan anak; Restoran; Restoran Jepang;
Restoran Masakan Korea; Restoran Prasmanan; Restoran cepat saji dan tempat makan yang menyediakan kudapan;
Restoran cepat saji dan tempat makan yang menyediakan pizza dan minuman; Restoran daging panggang; Restoran dengan
layanan makan sepuasnya; Restoran keliling dengan menggunakan truk (Food Truck); Restoran masakan panggangan
daging, ayam, ikan; Restoran vegetarian; Restoran yang menyediakan se'i; Ruang es krim (parlours); Rumah
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Makan yang menyediakan seafood, sate, soto, nasi goreng, ikan bakar, ayam goreng, ayam krispy; Rumah bir; Sediaansediaan makanan; Sediaan-sediaan makanan yang dapat dibawa pulang; Teknik menyeduh dengan menuangkan air panas
ke alas kopi yang sudah digiling; Tempat makan yang menghidangkan kudapan; Tempat penyediaan makanan dan minuman;
Tempat penyediaan makanan dan minuman (Snack bar); Tempat yang menghidangkan kudapan; Tempat yang menyediakan
makanan dan minuman; Tempat yang meyediakan minuman beralkohol (izakaya); Warung makan; Warung penyediaan
makanan sate; akomodasi sementara; akomodasi sementara dan layanan katering untuk para tamu; akomodasi sementara
yang disediakan oleh peternakan Bung; akomodasi sementara yang disediakan oleh rumah singgah; anak prasekolah dan
perawatan bayi di pusat penitipan anak; angkringan; apartemen berlayanan; bar dan layanan katering; bar kopi; cafe yang
menyediakan makanan dan minuman berbahan dasar kelor; dekorasi kue; dekorasi makanan; delicatessens [restoran];
hidangan istimewa kampung (HIK); hotel yang diperpanjang tinggal; hotel, motel, restoran, bar dan layanan katering; hotel,
restoran, dan layanan katering; hotel, restoran, kafe-restoran dan layanan bar; informasi dan saran sehubungan dengan
persiapan makan; informasi sehubungan dengan persiapan makan; jasa agen perjalanan untuk membuat reservasi hotel; jasa
agen perjalanan untuk membuat reservasi restoran; jasa agen perjalanan untuk memesan akomodasi hotel; jasa agen
perjalanan untuk memesan akomodasi sementara; jasa agen perjalanan untuk mengatur akomodasi sementara; jasa agen
perjalanan untuk pemesanan akomodasi; jasa agen perjalanan untuk pemesanan dan membuat pemesanan akomodasi dan
hotel; jasa agen perjalanan untuk reservasi akomodasi; jasa agen perjalanan untuk reservasi akomodasi hotel; jasa agen
perjalanan, yaitu, membantu reservasi dan pemesanan untuk penginapan melalui jaringan komputer, jaringan komunikasi
komputer global, dan jaringan seluler; jasa biro akomodasi; jasa biro akomodasi [hotel, rumah kos]; jasa hotel khusus yang
diberikan sebagai bagian dari suatu program untuk tamu hotel yang sering berkunjung; jasa informasi, saran dan konsultasi
yang berkaitan dengan jasa katering; jasa informasi, saran dan konsultasi yang berkaitan dengan jasa katering bisnis; jasa
informasi, saran dan konsultasi yang berkaitan dengan jasa katering hotel; jasa informasi, saran dan konsultasi yang berkaitan
dengan jasa kontrak untuk katering; jasa informasi, saran dan konsultasi yang berkaitan dengan layanan untuk menyediakan
makanan dan minuman; jasa informasi, saran dan konsultasi yang berkaitan dengan menyediakan makanan untuk orang yang
membutuhkan [layanan amal]; jasa informasi, saran dan konsultasi yang berkaitan dengan pemesanan jasa katering; jasa
informasi, saran dan konsultasi yang berkaitan dengan restoran; jasa kafe; jasa katering; jasa katering bisnis; jasa katering
hotel; jasa katering kantor untuk penyediaan kopi; jasa katering khusus memotong ham dengan pisau untuk pameran,
pengecapan dan acara publik; jasa katering khusus memotong ham dengan pisau untuk pernikahan dan acara pribadi; jasa
katering untuk kafetaria perusahaan; jasa katering untuk lembaga pendidikan; jasa katering untuk penyediaan makanan dan
minuman; jasa konsultasi di bidang katering makanan dan minuman; jasa konsultasi di bidang kuliner; jasa konsultasi di
bidang perhotelan; jasa konsultasi di bidang seni kuliner; jasa konsultasi dibidang penyediaan makanan dan minuman; jasa
kontrak untuk katering; jasa layanan kemah selama liburan; jasa memasak makanan; jasa penerima tamu, yaitu mengatur
reservasi makanan dan reservasi hotel; jasa penginapan wisatawan; jasa penyediaan kedai buah; jasa penyediaan kopi untuk
kantor; jasa penyediaan makanan berupa roti; jasa penyediaan makanan dan minuman untuk acara; jasa penyediaan
minuman dengan boba; jasa penyewaan ruang pertemuan; jasa penyiapan makanan dan minuman; jasa reservasi untuk
penyediaan akomodasi perumahan sementara untuk wisatawan dan orang yang sedang berlibur; jasa restoran; jasa restoran
dan katering; jasa tempat makan yang menyajikan kudapan; jasa-jasa pemesanan restoran dan kafe-kafe; jasa-jasa yang
disediakan oleh restoran-restoran, tempat-tempat pembuatan bir, kafe-kafe dan bar-bar; jasa/layanan penyewaan ruang; kafe;
kafe bermain anak-anak; kafe yang menyediakan makanan dan minuman kelor; kafe, kafetaria dan layanan restoran; kaferestoran dan layanan kafetaria; katering di kafetaria makanan cepat saji; katering makanan dan minuman; katering makanan
dan minuman oleh toko roti; katering makanan dan minuman untuk institusi; katering makanan dan minuman untuk jamuan
makan; katering makanan dan minuman untuk pesta koktail; katering yang menyediakan makanan dan minuman; kedai ayam
goreng; kedai roti dan kue (bakeries); kedai teh; keramahtamahan perusahaan dalam sifat menyediakan makanan dan
minuman; konsultasi yang disediakan oleh pusat panggilan telepon dan hotline di bidang akomodasi sementara; layanan agen
untuk pemesanan akomodasi hotel; layanan agen untuk pemesanan akomodasi sementara; layanan agen untuk pemesanan
restoran; layanan akomodasi hotel; layanan akomodasi perhotelan; layanan akomodasi sementara yang disediakan oleh kamp
liburan; layanan amal dalam sifat menyediakan akomodasi sementara di pusat penitipan anak anak; layanan amal dalam sifat
menyediakan akomodasi sementara di rumah penitipan anak keluarga; layanan amal dalam sifat menyediakan akomodasi
sementara untuk anak-anak dengan kebutuhan khusus; layanan amal dalam sifat menyediakan makanan dan minuman di
pusat penitipan anak anak; layanan amal dalam sifat menyediakan makanan dan minuman di rumah penitipan anak keluarga;
layanan amal dalam sifat menyediakan makanan dan minuman untuk anak-anak dengan kebutuhan khusus; layanan amal,
yaitu, menyediakan akomodasi sementara di pusat penitipan anak anak; layanan amal, yaitu, menyediakan akomodasi
sementara di rumah penitipan anak keluarga; layanan amal, yaitu, menyediakan akomodasi sementara untuk anak-anak
dengan kebutuhan khusus; layanan amal, yaitu, menyediakan makanan dan minuman di pusat penitipan anak anak; layanan
amal, yaitu, menyediakan makanan dan minuman di rumah penitipan anak keluarga anak; layanan amal, yaitu, menyediakan
makanan dan minuman untuk anak-anak dengan kebutuhan khusus; layanan asrama; layanan asrama turis; layanan bar;
layanan bar dan bistro; layanan bar dan koktail; layanan bar dan restoran; layanan bar jus buah dan sayuran; layanan bar kopi
dan kedai kopi (penyediaan makanan dan minuman); layanan bar susu; layanan bar teh; layanan bar yang mengutamakan jus
buah dan jus sayuran; layanan bar, lounge koktail, dan wine bar; layanan bartending; layanan bawa pulang makanan dan
minuman; layanan biro akomodasi [perantara pemesanan untuk hotel, rumah kos atau sejenisnya]; layanan bistro; layanan
cafe keliling untuk menyediakan makanan dan minuman; layanan dekorasi cookie khusus; layanan hostel pemuda; layanan
hotel; layanan hotel dan motel; layanan hotel dan restoran; layanan hotel hewan peliharaan; layanan hotel liburan; layanan
hotel resor; layanan hotel untuk pelanggan pilihan; layanan hotel, bar dan restoran; layanan hotel, motel dan resor; layanan
hotel, motel, dan rumah kos; layanan hotel, restoran, dan kafe; layanan hotel, restoran, kafe dan bar; layanan informasi bar;
layanan informasi hotel; layanan informasi restoran; layanan informasi restoran dan bar; layanan jus bar; layanan kafe dan bar
makanan ringan; layanan kafe dan kafetaria; layanan kafe dan restoran; layanan kafe, bistro, dan restoran; layanan kafetaria;
layanan kafetaria dan kantin; layanan kafetaria dan restoran; layanan kantin; layanan kantin swalayan; layanan katering
keliling; layanan katering luar; layanan katering untuk menyediakan masakan China atau masakan Oriental lainnya; layanan
katering untuk menyediakan masakan Jepang; layanan katering untuk menyediakan masakan Spanyol; layanan katering untuk
menyediakan masakan bergaya Eropa; layanan katering untuk panti jompo; layanan katering untuk pusat konferensi; layanan
katering untuk rangkaian keramahtamahan; layanan katering untuk rumah pensiun; layanan katering untuk rumah sakit;
layanan katering untuk sekolah; layanan kedai kopi dan makanan ringan; layanan kedai minuman; layanan kennel boarding
untuk hewan peliharaan; layanan kios makanan menjadi layanan untuk menyediakan makanan dan minuman; layanan koki
pribadi; layanan konsultasi yang berkaitan dengan penyiapan makanan; layanan kopi dan bar teh; layanan kopi dan jus bar;
layanan lounge airport; layanan lounge hotel; layanan lounge koktail; layanan makan malam dan restoran;
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layanan makanan dan minuman dibawa pulang; layanan makanan dan minuman yang bisa dibawa pulang; layanan makanan
dibawa pulang; layanan minum teh; layanan motel; layanan pariwisata medis menjadi pemesanan atau pemesanan hotel atau
akomodasi sementara untuk mendapatkan perawatan kesehatan; layanan pembuatan bir; layanan pemesanan dan
pemesanan untuk hotel, restoran, dan akomodasi liburan; layanan pemesanan dan pemesanan untuk restoran dan makanan;
layanan pemesanan kamar hotel; layanan pemesanan kamar hotel secara online; layanan pemesanan untuk akomodasi hotel
untuk orang lain; layanan pemesanan untuk hotel; layanan penerimaan untuk akomodasi sementara [manajemen kedatangan
dan keberangkatan]; layanan pengasuhan anak; layanan penginapan resor; layanan penginapan tempat tidur dan sarapan;
layanan penginapan wisatawan; layanan penitipan anak; layanan penitipan anak [penitipan anak]; layanan penitipan anak
anjing; layanan penitipan hewan peliharaan; layanan penyediaan minuman yang bisa dibawa pulang; layanan perawatan
tangguh dalam sifat penitipan anak dewasa; layanan persiapan makanan; layanan prasmanan untuk lounge koktail; layanan
pusat penitipan anak; layanan pusat penitipan anak dan penitipan anak; layanan rantai restoran; layanan rantai rumah kopi;
layanan reservasi akomodasi sementara; layanan reservasi akomodasi sementara dalam sifat membuat reservasi dan
pemesanan penginapan ramah lingkungan melalui situs web; layanan reservasi dan pemesanan untuk restoran; layanan
reservasi hotel dan restoran; layanan reservasi hotel disediakan melalui Internet; layanan reservasi restoran; layanan restoran
Eropa; layanan restoran Italia; layanan restoran cepat saji; layanan restoran keliling; layanan restoran okonomiyaki; layanan
restoran ramen; layanan restoran soba; layanan restoran sushi; layanan restoran swalayan; layanan restoran tempura;
layanan restoran turis; layanan restoran udon; layanan restoran udon dan soba; layanan restoran washoku; layanan restoran
yang bisa dibawa pulang; layanan restoran, katering, bar dan ruang koktail; layanan ruang minum teh; layanan ruang publik,
bar makanan ringan, bar untuk sanwich, cafetaria, kantin & cafe; layanan rumah kopi; layanan rumah kos; layanan rumah
pensiun; layanan rumah untuk turis; layanan salad bar; layanan snack-bar; layanan snack-bar dan kantin; layanan sommelier
untuk penyediaan saran yang berkaitan dengan anggur, dan anggur dan pasangan makanan; layanan spa, yaitu, penyediaan
akomodasi sementara dan penyediaan makanan untuk klien dari suatu spa kesehatan atau spa kecantikan; layanan teater
makan malam menjadi penyediaan makanan dan minuman; layanan untuk menyediakan makanan dan minuman; layanan
untuk menyediakan makanan dan minuman, dan akomodasi sementara; layanan untuk pemesanan kamar; layanan wine bar;
layanan wisata medis dalam bentuk reservasi akomodasi sementara untuk mendapatkan perawatan kesehatan; layanan
wisma; layanan yang menawarkan makanan dan minuman untuk dibawa pulang; layanan yang menyediakan minuman teh;
lounge; melayani makanan dan minuman; melayani minuman beralkohol; melayani teh, kopi, coklat, minuman berkarbonasi
atau minuman jus buah; memasok makanan untuk konsumsi segera; memasok makanan untuk para tunawisma atau yang
kurang mampu; memberikan informasi dalam sifat resep untuk minuman; memberikan informasi di bidang resep dan
memasak dari basis data komputer; memberikan informasi online terkait pemesanan akomodasi liburan; memberikan
informasi online terkait pemesanan hotel; memberikan informasi penginapan melalui Internet; memberikan informasi tentang
akomodasi sementara melalui Internet; memberikan informasi tentang bartending; memberikan informasi tentang karakteristik
anggur; memberikan informasi tentang layanan bar; memberikan informasi tentang layanan crèche; memberikan informasi
tentang layanan restoran yang menyediakan makanan dan minuman berbahan dasar kelor; memberikan informasi yang
berkaitan dengan hotel; memberikan peringkat dan ulasan restoran; memberikan ulasan on-line tentang restoran dan hotel;
memberikan ulasan restoran; memberikan ulasan tentang restoran dan bar; membuat reservasi hotel untuk orang lain;
mencari akomodasi dan jasa agen akomodasi untuk pembuat liburan, turis dan wisatawan; mengambil layanan makanan
cepat saji; mengatur akomodasi hotel; mengatur akomodasi perumahan sementara; mengatur dan menyediakan akomodasi
sementara; mengatur homestay untuk siswa luar negeri; menyajikan makanan dan minuman; menyajikan makanan dan
minuman di bar susu; menyajikan makanan dan minuman di bistro; menyajikan makanan dan minuman di kafe internet;
menyajikan makanan dan minuman di perusahaan ritel dan takeaway; menyajikan makanan dan minuman di restoran dan bar;
menyajikan makanan dan minuman di toko donat; menyajikan makanan dan minuman untuk para tamu; menyajikan makanan
dan minuman untuk para tamu di restoran; menyajikan minuman di brewpubs; menyediakan akomodasi di hotel dan motel;
menyediakan akomodasi hotel; menyediakan akomodasi liburan; menyediakan akomodasi perumahan sementara;
menyediakan akomodasi sementara; menyediakan akomodasi sementara dalam layanan apartemen; menyediakan
akomodasi sementara di apartemen berlayanan; menyediakan akomodasi sementara di apartemen liburan; menyediakan
akomodasi sementara di fasilitas tempat tinggal yang dibantu; menyediakan akomodasi sementara di hotel, motel dan rumah
kos; menyediakan akomodasi sementara di rumah kos; menyediakan akomodasi sementara di rumah liburan; menyediakan
akomodasi sementara sebagai bagian dari paket keramahtamahan; menyediakan akomodasi sementara untuk anak-anak
dengan kebutuhan khusus; menyediakan akomodasi sementara untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal;
menyediakan akomodasi sementara untuk bayi dan anak usia sekolah dasar; menyediakan akomodasi sementara untuk
orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan akomodasi sementara untuk para tamu; menyediakan
fasilitas konferensi; menyediakan fasilitas konferensi, pameran dan pertemuan; menyediakan fasilitas konvensi; menyediakan
fasilitas pameran di hotel; menyediakan fasilitas perkemahan; menyediakan fasilitas pesta dan fungsi sosial untuk acara-acara
khusus; menyediakan fasilitas taman trailer sementara; menyediakan fasilitas untuk pameran; menyediakan fasilitas untuk
pameran dan konferensi; menyediakan fasilitas untuk pameran dan pameran; menyediakan layanan bar; menyediakan
layanan hotel dan motel; menyediakan layanan hunian darurat dalam sifat perumahan sementara; menyediakan layanan
informasi penginapan perjalanan dan layanan agen pemesanan penginapan perjalanan untuk pelancong; menyediakan
layanan katering makanan dan minuman berbahan dasar kelor untuk fasilitas pameran; menyediakan layanan katering
makanan dan minuman untuk acara olahraga, konser, konvensi, dan pameran; menyediakan layanan katering makanan dan
minuman untuk fasilitas konvensi; menyediakan layanan katering makanan dan minuman untuk fasilitas pameran;
menyediakan layanan katering makanan dan minuman untuk fasilitas pameran dan adil; menyediakan layanan makanan
dalam penerbangan di pesawat; menyediakan layanan penitipan anak untuk orang dewasa dan anak-anak; menyediakan
layanan penitipan anak untuk orang tua; menyediakan layanan penitipan anak untuk orang tua, yaitu, menyediakan makanan
dan minuman; menyediakan layanan restoran; menyediakan layanan wisma; menyediakan makanan dan minuman;
menyediakan makanan dan minuman berbahan dasar kelor; menyediakan makanan dan minuman di bistro; menyediakan
makanan dan minuman di kafe internet; menyediakan makanan dan minuman di pusat penitipan anak untuk orang tua;
menyediakan makanan dan minuman di restoran; menyediakan makanan dan minuman di restoran dan bar; menyediakan
makanan dan minuman di toko donat; menyediakan makanan dan minuman kelor dengan kerjasama waralaba; menyediakan
makanan dan minuman kelor di kafe internet; menyediakan makanan dan minuman kelor untuk para tamu di restoran;
menyediakan makanan dan minuman sebagai bagian dari layanan keramahtamahan; menyediakan makanan dan minuman
untuk anak-anak dengan kebutuhan khusus; menyediakan makanan dan minuman untuk anak-anak yang membutuhkan untuk
tujuan amal; menyediakan makanan dan minuman untuk bayi dan anak usia sekolah dasar; menyediakan makanan dan
minuman untuk orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan makanan dan minuman untuk para tamu;
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menyediakan makanan dan minuman untuk para tamu di restoran; menyediakan makanan dan minuman untuk pasien dan
tamu; menyediakan makanan dan penginapan di peternakan Bung; menyediakan makanan dan penginapan di resor
kesehatan yang berspesialisasi dalam mempromosikan kesehatan dan kesejahteraan umum pelanggan; menyediakan
makanan untuk orang yang membutuhkan [layanan amal]; menyediakan makanan, minuman, dan akomodasi sementara
untuk para tamu; menyediakan pemesanan kamar dan layanan pemesanan hotel; menyediakan penginapan sementara di
kamp liburan; menyediakan penginapan sementara untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan
penginapan sementara untuk orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan pusat komunitas untuk
pertemuan dan pertemuan sosial; menyediakan pusat penitipan anak; menyediakan pusat penitipan anak untuk anak-anak,
orang cacat atau orang tua; menyediakan pusat penitipan anak untuk orang tua; menyediakan ruang konferensi; menyediakan
saran dan layanan informasi on-line terkait dengan anggur dan pasangan makanan; menyediakan selimut untuk anak-anak
yang membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan selimut untuk orang yang kurang mampu untuk tujuan amal;
menyediakan tempat akomodasi sementara yang ramah untuk binatang peliharaan; menyewakan ruang serba guna di hotelhotel untuk mengadakan seminar; naik untuk kuda; pelayanan dalam menyediakan makanan dan minuman; pelayanan ruang
minum; pembuatan reservasi penginapan sementara untuk orang lain; pemesanan akomodasi perkemahan; pemesanan
akomodasi sementara; pemesanan akomodasi sementara di sifat rumah liburan; pemesanan dan penyediaan hotel dan
akomodasi sementara dan tempat restoran; pemesanan hotel; pemesanan jasa katering; pemesanan kamar hotel untuk
wisatawan; pemesanan kamar untuk pelancong; pemesanan penginapan; pemesanan penginapan sementara; pemesanan
reservasi hotel dan restoran untuk pihak lain; pemesanan rumah kos; pengaturan untuk penyediaan makanan; penginapan
turis; pengukiran makanan; penyajian makanan dan minuman; penyediaan fasilitas jamuan dan fungsi sosial untuk acaraacara khusus; penyediaan fasilitas keperluan umum untuk konvensi, perjamuan makan, acara sosial, penggalangan dana, dan
acara spesial; penyediaan fasilitas restoran; penyediaan fasilitas untuk keperluan umum untuk pertemuan, konferensi dan
pameran; penyediaan fasilitas untuk konferensi, pameran dan konvensi; penyediaan informasi dalam bidang hidangan makan
di restoran melalui Internet; penyediaan informasi dalam bidang hotel dan akomodasi sementara untuk wisatawan dan orang
yang sedang berlibur melalui suatu situs web; penyediaan informasi hotel; penyediaan informasi mengenai jasa restoran,
katering dan bar melalui informasi dan suatu situs web; penyediaan informasi secara pribadi mengenai hotel melalui Internet;
penyediaan informasi sehubungan dengan hotel, resort dan akomodasi sementara; penyediaan informasi tentang layanan
restoran; penyediaan informasi tentang penyediaan makanan dan minuman; penyediaan informasi yang berhubungan dengan
pemesanan restoran; penyediaan informasi yang berhubungan dengan restoran; penyediaan informasi yang berkaitan dengan
penyiapan makanan dan minuman; penyediaan informasi yang menampilkan informasi mengenai jasa restoran, katering dan
bar melalui situs web; penyediaan makanan dan minuman; penyediaan makanan dan minuman untuk dikonsumsi; penyediaan
makanan dan minuman untuk konsumsi di hotel; penyediaan makanan dan minuman untuk perusahaan; penyediaan makanan
dan minuman, dan akomodasi sementara; penyediaan makanan dibawa pulang dan cepat saji; penyediaan makanan yang
dibawa pulang dan layanan makanan dan minuman; penyediaan menampilkan informasi dalam bidang hotel dan akomodasi
sementara untuk wisatawan dan orang yang sedang berlibur melalui situs web; penyediaan pembuatan reservasi kamar hotel
dan akomodasi sementara untuk wisatawan dan orang yang sedang berlibur melalui suatu situs web; penyediaan perawatan
sebelum sekolah; penyediaan perawatan setelah sekolah; penyediaan pertemuan sosial, perjamuan, fungsi acara sosial,
konferensi, fasilitas untuk pameran dan pertemuan; penyediaan pusat penitipan anak; penyediaan reservasi kamar hotel dan
akomodasi sementara untuk wisatawan dan orang yang sedang berlibur melalui situs web; penyediaan reservasi online,
pemesanan, dan layanan pencarian untuk penginapan sementara, akomodasi sementara dan sewa untuk tujuan liburan
sementara; penyediaan reservasi untuk hotel dan restoran melalui suatu website; penyediaan ruang-ruang dan akomodasiakomodasi sementara untuk pengorganisasian acara-acara, acara-acara, pertunjukan-pertunjukan, pesta-pesta, perjamuanperjamuan dan resepsi-resepsi; penyediaan tempat konferensi, ekshibisi dan pertemuan; penyediaan tempat perjamuan
makan dan acara sosial untuk acara spesial; penyediaan ulasan akomodasi dan restoran hotel melalui jaringan komputer dan
jaringan informasi global; penyediaan ulasan online tentang atraksi lokal melalui Internet, yaitu, memberikan ulasan online
tentang restoran, hotel, dan resor yang menyediakan makanan dan akomodasi melalui jaringan komputer dan jaringan
informasi global; penyewaan air mancur minuman; penyewaan akomodasi sementara; penyewaan akomodasi sementara di
rumah liburan dan apartemen; penyewaan akomodasi sementara di vila dan bungalow; penyewaan akomodasi sementara
untuk liburan; penyewaan alat memasak; penyewaan alat penerangan; penyewaan alat penerangan untuk mendekorasi rumah
pribadi; penyewaan alat penerangan untuk taman umum; penyewaan alat penerangan untuk tempat parkir; penyewaan
bangunan logam dan non-logam; penyewaan bangunan yang bisa diangkut *; penyewaan bangunan yang dapat dipindahpindahkan; penyewaan dan pemesanan kamar dan ruang pertemuan/rapat; penyewaan dan penyewaan peralatan
penerangan dan sistem penerangan untuk digunakan dalam penerangan kota dan acara-acara publik; penyewaan fasilitas
perjamuan dan fungsi sosial untuk acara-acara khusus; penyewaan furnitur untuk hotel; penyewaan furnitur untuk konferensi;
penyewaan furnitur, linen dan pengaturan meja; penyewaan futon; penyewaan handuk untuk hotel; penyewaan hiasan dinding
untuk hotel; penyewaan hot plate listrik; penyewaan hot plate non-listrik; penyewaan kabin liburan; penyewaan kamar sebagai
akomodasi sementara; penyewaan kamar untuk acara sosial; penyewaan kamar untuk fungsi sosial; penyewaan kamar untuk
mengadakan acara, konferensi, konvensi, pameran, seminar, dan rapat; penyewaan kamar untuk pesta ulang tahun;
penyewaan kamar untuk resepsi pernikahan; penyewaan kasur dan selimut; penyewaan kursi dan meja; penyewaan kursi,
meja, linen meja, barang pecah belah; penyewaan kursi, meja, taplak meja dan barang pecah belah untuk konferensi,
ekshibisi, pertemuan dan acara sosial dan perjamuan makan; penyewaan meja dapur; penyewaan meja dapur untuk
menyiapkan makanan untuk dikonsumsi segera; penyewaan mesin pembuat permen kapas; penyewaan mesin pengeluaran
minuman; penyewaan pendingin air minum; penyewaan penginapan sementara; penyewaan penutup lantai untuk hotel;
penyewaan peralatan bar; penyewaan peralatan layanan makanan; penyewaan peralatan makan; penyewaan peralatan
makan, peralatan makan, piring, dan aksesoris meja untuk acara khusus; penyewaan peralatan memasak untuk keperluan
industri; penyewaan perlengkapan lampu; penyewaan piring lecet; penyewaan popcorn popper; penyewaan ruang konferensi;
penyewaan ruang pertemuan; penyewaan ruang sementara; penyewaan ruang serba guna; penyewaan ruang serba guna
untuk pesta ulang tahun; penyewaan ruang serba guna untuk resepsi pernikahan; penyewaan ruangan untuk mengadakan
acara, konferensi, konvensi, pameran, seminar, dan rapat; penyewaan tempat pameran; penyewaan tempat untuk acara dan
memberikan informasi yang berkaitan dengannya; penyewaan unit untuk mengeluarkan minuman panas dan dingin, selain
mesin penjual otomatis; penyiapan makanan; persewaan karpet; persewaan tempat tidur; persewaan tenda; persiapan dan
penyediaan makanan dan minuman untuk konsumsi di dalam dan di luar gedung; persiapan dan penyediaan makanan dan
minuman untuk konsumsi di perusahaan ritel; persiapan dan penyediaan makanan dan minuman untuk konsumsi segera;
persiapan dan penyediaan makanan, yaitu, pemotongan ham tradisional untuk konsumsi segera; persiapan dan penyediaan
makanan, yaitu, pemotongan ham untuk konsumsi segera; persiapan makanan Jepang untuk konsumsi segera; persiapan
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makanan Spanyol untuk konsumsi langsung; persiapan makanan dan minuman; persiapan makanan dan minuman untuk
konsumsi segera; persiapan makanan untuk orang lain berdasarkan outsourcing; pub; pusat makanan/jajan; pusat perawatan
lansia; reservasi akomodasi hotel; reservasi akomodasi hotel dan makanan; reservasi akomodasi sementara di hotel dan
rumah kos; reservasi akomodasi sementara melalui Internet; reservasi dan pemesanan akomodasi hotel, resor dan motel;
reservasi dan pemesanan eco-lodge; reservasi dan pemesanan penginapan sementara; reservasi kamar hotel dan
penginapan sementara; reservasi sementara akomodasi; restoran dengan layanan utama pengantaran pesanan/ restoran
pesan antar; restoran khusus menyediakan makanan sate; restoran masakan khas jepang; restoran pizza; restoran swalayan;
restoran yang menawarkan layanan untuk dibawa pulang; restoran yang menjual makanan untuk dibawa keluar; restoran yang
menyediakan makanan cepat saji dan layanan 24 jam; restoran yang menyediakan makanan dan minuman kelor; restoran,
bar dan layanan katering; restoran, bar, dan layanan lounge koktail; ruang es krim; rumah makan; rumah makan cina halal;
rumah pemondokan; rumah peristirahatan; salad bar [layanan restoran]; saran sehubungan dengan persiapan makan; saran
tentang resep memasak; sediaan-sediaan makanan dan minuman; sewa air mancur coklat; sewa bantal; sewa dispenser air;
sewa dispenser air minum; sewa rumah liburan; sewa selimut; sewa tenda; sewa tirai untuk hotel; tempat makan yang
menyediakan kudapan (penyediaan makanan dan minuman); tempat penitipan hewan peliharaan; tempat pizza; warung kopi;
warung makan tradisional; warung yang menyediakan bakso===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021012492
: 23/02/2021 14:50:17
:
: BAMBANG WAHYUDI PRAJA MANGGALA

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jln. HEGARSARI I. No.10, Hegarmanah , Kota Bandung, Jawa Barat, 40141
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: DRIPS By SVH
: Titisan SVH

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Putih
: 18
: ===Tas Kulit; Tas anak; Tas kecil dipakai di pinggang; Tas kecil perlengkapan kosmetik/mandi untuk bepergian; Tas olahraga;
Tas pinggang; Tas pria; Tas pundak pria dan wanita; Tas untuk olahraga; Tas untuk pria dan wanita; Tas-tas; kulit dan imitasi
kulit; kulit dan tas kulit imitasi; tas akhir pekan; tas alat kulit, kosong; tas bepergian; tas bepergian [leatherware]; tas dan
dompet kulit; tas gimnastik; tas jinjing dan ransel; tas kerja; tas kulit; tas kulit imitasi; tas kulit, koper, dan dompet; tas olahraga;
tas perjalanan; tas pinggang; tas tangan; tas tangan pria; tas tangan untuk wanita; tas untuk membawa barang; tas wanita===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021012493
: 23/02/2021 14:52:08
:
: Aminoto

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Dusun Kalimati RT 02 RW 01 Desa Kedungrejo, Kecamatan Muncar, Kabupaten
Banyuwangi, Jawa Timur, 68472
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Asahi
: Asahi berarti Matahari pagi dalam bahasa Jepang

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru Tua, Biru Muda, Merah
: 32
: ===Air kelapa dalam kemasan; Air mineral; Air mineral dan aerasi; Air minum kesehatan berakali; Air minum terapi bio energi
anti oksidan; Air minum terapi bio energi beroksigen; Minuman isotonik; Minuman mineral, aerasi dan tanpa alkohol; Minuman
ringan yang tidak mengandung alkohol; Minuman sari kedelai; air kelapa [minuman]; air mineral [minuman]; air mineral aerasi;
air mineral berkarbonasi; air mineral dengan rasa; air minum; air minum dalam kemasan; air minum dengan kandungan
mineral; air minum dengan rasa; air minum dengan rasa buah dan minuman non-alkohol; air minum suling; air soda
(berkarbonasi); air yang diperkaya nutrisi; minuman berbahan dasar buah; minuman berbahan dasar kelapa; minuman
berenergi; minuman berkarbonasi tanpa-alkohol; minuman buah; minuman elektrolit isotonik tanpa-karbonasi; minuman
isotonik; minuman nabati; minuman ringan rendah kalori; minuman ringan tanpa-karbonasi; minuman tanpa-alkohol; minuman
yang diperkaya nutrisi; minuman yang diperkaya protein nabati===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

: DID2021012494
: 23/02/2021 14:52:31
:
: E. & J. GALLO WINERY

540 Etiket

Halaman 148 dari 2049

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 600 Yosemite Boulevard, Modesto CA, 95354 United States of America
: Lanny Setiawan MBA., M.Mgt., MA-LPC., MA-LMFT.
: Pacific Patent Multiglobal DIPO Business Center Lt. 11, Jalan Jend. Gatot Subroto
Kav. 51-52, Jakarta Pusat- 10260 Indonesia

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: ABSTRACT
: ABSTRACT = Suatu penamaan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih
: 33
: ===Minuman beralkohol (kecuali bir)===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021012495
: 23/02/2021 14:55:14
:
: KAMAL TARACHAND. M
: Jalan Kintamani Raya No. 12 RT. 002 RW. 007 Kelurahan Kelapa Gading Barat
Kecamatan Kelapa Gading Kota Jakarta Utara Provinsi DKI Jakarta 14240 , Kota
Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14240
: Reni Sunarty S.H., M.H.
: Law Office LUSDA SUNARTY & Partners - RENCHMARK, Jl. Wahyu II No. 10 H
RT. 004 RW. 05 Kel. Gandaria Selatan Kec. Cilandak, Jakarta Selatan

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: meReseller
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru Tua, Biru Muda, Oranye, Kuning, dan Putih
: 0
: ======

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

540 Etiket

: DID2021012496
: 23/02/2021 14:56:53
:
: PT. MEDIKA SURYA BERSAMA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Wisma NH Lantai 2 Jl. Raya Pasar Minggu No.2B-C 2 1, RT.2/RW.2, Pancoran, Kec.
Pancoran, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kota Administrasi
Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12780
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: POVIGOWN
:

591

Uraian Warna

511

Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Warna yang digunakan adalah kombinasi Jingga dan Abu Abu, jingga diambil dari warna dominan perusahaan yang
menggambarkan citra perusahaan dan warna abu dapat menggambarkan kesan canggih dan penyempurna
: 10
: ===Pakaian kompresi ketat untuk keperluan medis; Pakaian medis; Pakaian untuk pemeriksaan pasien; Pakaian untuk ruang
operasi; berpakaian forsep untuk tujuan bedah; pakaian kompresi pasca-operasi; pakaian pelindung untuk keperluan
medis===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021012497
: 23/02/2021 14:57:22
:
: TEGUH TJENDANA

540 Etiket

: Taman Alfa Indah RT.013 RW.007, Joglo, Kembangan , Kota Administrasi Jakarta
Barat, DKI Jakarta, 11640
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740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: SAPTA HANNA
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau, Hitam, dan Cokelat
: 5
: ===Jamu herbal; Jamu memelihara kesehatan; Jamu menghilangkan encok pegal linu; Jamu menghilangkan pegal linu dan
nyeri; Jamu untuk kesehatan; Jamu untuk membantu mengurangi rasa sakit nyeri pada tubuh; Jamu untuk membantu
meringankan darah tinggi yang ringan; Obat tradisional stamina pria; Ramuan herbal tradisional; Suplement, Obat tradisional,
Obat-Obatan, Obat Jamu tradisional, Obat berasal dari Hewan-Hewanan, Obat berasal dari Tumbuh-Tumbuhan, Obat Untuk
Kesehatan, Minyak kayu putih, minyak angin, minyak telon, minyak tawon, minyak gosok, minyak gandapura, minyak akar
lawang, balsam untuk keperluan medis, salep untuk keperluan medis, koyo-koyo/tempelan-tempelan yang mengandung obat,
kapas kesehatan, sediaan farmasi, ilmu hewan dan -ilmu kebersihan, hasil makanan pantangan untuk keperluan medis,
makanan bayi, jamu, vitamin, obat kumur untuk keperluan medis (mengandung obat dan anti septic), obat kulit, obat merah,
obat-obatan, minyak ikan, makanan dan minuman penambah stamina untuk pria/wanita dewasa, obat dari tanaman obat, obat
nyamuk; ekstrak tumbuhan dan ramuan untuk keperluan pengobatan; jamu tradisional; minyak angin aromaterapi; minyak
terapi untuk kesehatan; obat-obatan tradisional Cina; ramuan jamu===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021012498
: 23/02/2021 14:59:23
:
: PT Etercon Pharma

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl Pos Pengumben Raya No. 8, Sukabumi Selatan, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Kota
Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11560
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: PURETEEN
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih
: 3
: ===Gel jerawat (kosmetik); Jel Penghilang Noda Jerawat; Krim flek (kosmetik); Krim wajah (kosmetik); Krim wajah dan kulit;
Lotion jerawat; Pelembab [Moisturizer] kosmetik; Pembersih wajah; Pembersih wajah (kosmetik); Sabun jerawat; Sediaan
pelembab untuk kulit; Sediaan-sediaan antibakteri untuk membersihkan kulit; Semprotan pelembab wajah (kosmetik); Serum
Peremajaan Kulit; Tisu penyerap untuk wajah; Toner (cairan penyegar wajah) kosmetik; kertas untuk menghilangkan minyak
wajah; krim kosmetik bernutrisi; krim untuk pemeliharaan kulit (kosmetik); minyak untuk sediaan pembersihan; paket kosmetik
wajah; patch jerawat kosmetik; pelembab kulit; produk perawatan wajah [kosmetik]; sediaan kosmetik wajah; sediaan kosmetik
yang digunakan untuk mengangkat sel-sel kulit mati dari permukaan kulit; sediaan kosmetika untuk perawatan jerawat;
sediaan pembersih wajah; sediaan perawatan kulit wajah (kosmetik); susu pembersih wajah===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 600 Yosemite Boulevard, Modesto CA, 95354 United States of America
: Lanny Setiawan MBA., M.Mgt., MA-LPC., MA-LMFT.
: Pacific Patent Multiglobal DIPO Business Center Lt. 11, Jalan Jend. Gatot Subroto
Kav. 51-52, Jakarta Pusat- 10260 Indonesia

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: EIGHT YEARS IN THE DESERT
: EIGHT YEARS IN THE DESERT = Suatu penamaan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih
: 33
: ===Minuman beralkohol (kecuali bir)===

740

: DID2021012499
: 23/02/2021 15:02:03
:
: E. & J. GALLO WINERY

540 Etiket
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210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 600 Yosemite Boulevard, Modesto CA, 95354 United States of America
: Lanny Setiawan MBA., M.Mgt., MA-LPC., MA-LMFT.
: Pacific Patent Multiglobal DIPO Business Center Lt. 11, Jalan Jend. Gatot Subroto
Kav. 51-52, Jakarta Pusat- 10260 Indonesia

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: MACHETE
: MACHETE = Suatu penamaan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih
: 33
: ===Minuman beralkohol (kecuali bir)===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021012500
: 23/02/2021 15:05:20
:
: E. & J. GALLO WINERY

: JID2021012501
: 23/02/2021 15:05:42
:
: PT MADINA EDUNET INTERNASIONAL

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Cut Meutia No. 09, Cikini, Menteng, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta,
10330
: Decy Putri Yudianti S.Sn., M.Ba
: General Paten International Jalan Hayam Wuruk No 3i,j & jj

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: MADINA ISLAMIC SCHOOL
: Merupakan Suatu Penamaan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Abu-abu, Orange, Kuning, Biru Tua, Biru Muda, Biru Tosca, Putih
: 41
: ===Informasi pendidikan; Jasa Pendidikan; Jasa pengaturan pameran untuk tujuan pendidikan dan kebudayaan; Jasa sekolah
taman kanak-kanak; Pelatihan; Pendidikan keagamaan; Penyelenggaraan pertandingan (pendidikan atau hiburan); akademi
[pendidikan]; informasi pendidikan; jasa-jasa penerbitan buku; layanan perpustakaan keliling; layanan sekolah asrama;
pendampingan akademik anak usia sekolah; ujian pendidikan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JID2021012502
: 23/02/2021 15:06:41
:
: PT. LEMONILO INDONESIA SEHAT

540 Etiket

: Ruko Puri Mansion Blok A Nomor 57, Jalan Lingkar Luar Barat, Kel. Kembangan
Selatan, Kec. Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta
: Heru Lukito S.H.,
: Heru Lukito & Partners Talavera Office Park, 28th Floor Jalan T.B. Simatupang
Kavling 22-26, Jakarta 12430

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: LEMONILO CLUB
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam - Putih
: 41
: ===Jasa kursus secara online; Jasa pelatihan secara online; Klub penggemar untuk tujuan hiburan; Komunitas di bidang
olahraga; Layanan klub penggemar (hiburan); Menyediakan kursus pelatihan secara online dan lokakarya pendidikan di
bidang administrasi bisnis, pemasaran, perancangan, pengembangan, inovasi, akselerasi perusahaan pemula (start-up) dan
kewiraswastaan; Menyediakan pelatihan dan tutorial secara online; Pengaturan klub penggemar untuk tujuan hiburan; jasa
klub penggemar; jasa klub yang berkaitan dengan hiburan, pendidikan dan kegiatan budaya; layanan klub (termasuk hiburan,
rekreasi, kesehatan, olahraga dan pendidikan); layanan klub kesehatan dan kebugaran; mengatur dan melakukan lokakarya
online di bidang kesehatan; mengatur dan melakukan lokakarya online di bidang makanan diet; mengatur dan melakukan
lokakarya online di bidang makanan gizi; mengatur dan melakukan lokakarya online di bidang nutrisi makanan; menyediakan
materi pendidikan online di bidang kesehatan; menyediakan materi pendidikan online di bidang makanan diet; menyediakan
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materi pendidikan online di bidang makanan gizi; menyediakan materi pendidikan online di bidang nutrisi makanan; publikasi
materi multimedia secara online===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021012503
: 23/02/2021 15:07:20
:
: PT. NUFEED INTERNASIONAL INDONESIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. RAYA PURWODADI-PATI KM 9,6 DUSUN SANGGRAHAN RT 07 RW 01 DESA
GETASREJO KEC. GROBOGAN KAB. GROBOGAN JAWA TENGAH, Kabupaten
Grobogan, Jawa Tengah, 58152
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: NUFEED
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Putih, Hijau Muda, Hijau Sedang, Hijau Tua
: 31
: ===Pakan ternak===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 600 Yosemite Boulevard, Modesto CA, 95354 United States of America
: Lanny Setiawan MBA., M.Mgt., MA-LPC., MA-LMFT.
: Pacific Patent Multiglobal DIPO Business Center Lt. 11, Jalan Jend. Gatot Subroto
Kav. 51-52, Jakarta Pusat- 10260 Indonesia

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: MANNEQUIN
: MANNEQUIN = Suatu penamaan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih
: 33
: ===Minuman beralkohol (kecuali bir)===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021012504
: 23/02/2021 15:08:42
:
: E. & J. GALLO WINERY

: DID2021012505
: 23/02/2021 15:09:06
:
: Zulaicha Makrufah

540 Etiket

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Perum Bukit Sejahtera, Blok EK-27, Rt.080 / Rw.023, Bukit Lama , Kota Palembang,
Sumatera Selatan, 30139
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: Yuli's Fashion Shop
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Putih
: 25
: ===Pakaian, yaitu, stoking panjang, alas kaki, sepatu basket, sepatu kets basket, kaos oblong, kemeja, kaos polo, sweater
lengan panjang, celana olahraga, celana, kaos tanpa lengan, kaos jersey, celana pendek, piyama, baju olahraga, kemeja
rugby, sweater, ikat pinggang, pakaian ringan untuk tidur, topi, topi sebagai tutup kepala, visor sebagai penutup kepala,
pakaian pemanasan untuk olahraga, celana untuk pemanasan, atasan untuk pemanasan, kaos aksesoris basket (shooting
shirts), jaket, blazer, dasi sebagai pakaian, kotak saku, sapu tangan, jaket tahan angin, parka, mantel, tadah liur bayi bukan
dari kertas, pakaian tidur bayi yang baru lahir, bando, ban pergelangan tangan sebagai pakaian, celemek, pakaian dalam,
celana pendek boxer, celana ketat boxer, celana panjang, pelindung telinga, sarung tangan, sarung tangan musim dingin,
syal, baju tenun dan rajut, gaun jersey, gaun, gaun dan seragam pemandu sorak, pakaian renang, pakaian mandi, baju
renang, bikini, tankini, celana renang, celana mandi, celana pendek untuk selancar, pakaian karet untuk olahraga air (wet
suits), pakaian penutup di pantai, pakaian penutup setelah mandi, kain penutup setelah mandi, sandal, sandal pantai, topi

740
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pantai, pelindung matahari sebagai penutup kepala, topi renang, topi mandi, penutup kepala dengan tambahan rambut palsu
(wigs); cardigan; celemek [pakaian]; gaun; jaket [pakaian]; jilbab; piyama; syal; topi===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: JID2021012506
: 23/02/2021 15:09:29
:
: PARLINDUNGAN PURBA SH, MM

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL GAPERTA NO 309 A, Kota Medan, Sumatera Utara
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: SARI MUTIARA
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HIJAU, KUNING, PUTIH, HITAM
: 41
: ===layanan pendidikan dan pelatihan pendidikan tinggi, akademik, linguistik dan kejuruan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JID2021012507
: 23/02/2021 15:11:39
:
: PT. LEMONILO INDONESIA SEHAT

540 Etiket

540 Etiket

: Ruko Puri Mansion Blok A Nomor 57, Jalan Lingkar Luar Barat, Kel. Kembangan
Selatan, Kec. Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta
: Heru Lukito S.H.,
: Heru Lukito & Partners Talavera Office Park, 28th Floor Jalan T.B. Simatupang
Kavling 22-26, Jakarta 12430

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: LEMONILO ENTREPRENEUR CLUB
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam - Putih
: 41
: ===Jasa kursus secara online; Jasa pelatihan secara online; Klub penggemar untuk tujuan hiburan; Komunitas di bidang
olahraga; Layanan klub penggemar (hiburan); Menyediakan kursus pelatihan secara online dan lokakarya pendidikan di
bidang administrasi bisnis, pemasaran, perancangan, pengembangan, inovasi, akselerasi perusahaan pemula (start-up) dan
kewiraswastaan; Menyediakan pelatihan dan tutorial secara online; Pengaturan klub penggemar untuk tujuan hiburan; jasa
klub penggemar; jasa klub yang berkaitan dengan hiburan, pendidikan dan kegiatan budaya; layanan klub (termasuk hiburan,
rekreasi, kesehatan, olahraga dan pendidikan); layanan klub kesehatan dan kebugaran; mengatur dan melakukan lokakarya
online di bidang kesehatan; mengatur dan melakukan lokakarya online di bidang makanan diet; mengatur dan melakukan
lokakarya online di bidang makanan gizi; mengatur dan melakukan lokakarya online di bidang nutrisi makanan; menyediakan
materi pendidikan online di bidang kesehatan; menyediakan materi pendidikan online di bidang makanan diet; menyediakan
materi pendidikan online di bidang makanan gizi; menyediakan materi pendidikan online di bidang nutrisi makanan; publikasi
materi multimedia secara online===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 600 Yosemite Boulevard, Modesto CA, 95354 United States of America
: Lanny Setiawan MBA., M.Mgt., MA-LPC., MA-LMFT.
: Pacific Patent Multiglobal DIPO Business Center Lt. 11, Jalan Jend. Gatot Subroto
Kav. 51-52, Jakarta Pusat- 10260 Indonesia

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: MERCURY HEAD
: MERCURY HEAD = Suatu penamaan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih
: 33
: ===Minuman beralkohol (kecuali bir)===

: DID2021012508
: 23/02/2021 15:12:24
:
: E. & J. GALLO WINERY

540 Etiket
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===Minuman beralkohol (kecuali bir)===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021012509
: 23/02/2021 15:13:14
:
: PT Sarana Bisnis Utama

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Plaza Bekasi Jaya, Blok A No. 6 & 8, Jl. Ir. H. Juanda No.81, RT.005/RW.001, Kota
Bekasi, Jawa Barat, 17111
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Freezby
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru, hitam dan putih
: 11
: ===Instalasi dan freezer pendingin; Kontainer berpendingin yang dapat dibongkar pasang; Pendingin susu; Peralatan dan
instalasi untuk keperluan penerangan, pemanasan, pendinginan, pembangkit uap, memasak, mengeringkan, ventilasi,
persediaan air dan sanitasi; Ruang pendingin; Ruang pendingin berukuran kontainer untuk penyimpanan bahan makanan; air
pendingin; alat pendingin minuman; aparat gabungan untuk pendinginan dan pembekuan; aparat minuman-pendingin; aparat
pendingin; aparat pendingin air; aparat pengendalian lingkungan untuk tujuan pendinginan; instalasi dan mesin pendingin;
instalasi pendingin air; instalasi pendingin untuk air; instalasi pendingin untuk cairan; kontainer berpendingin; lemari es,
peralatan pendingin dan freezer untuk tujuan penyimpanan medis; lemari pendingin; pendingin; pendingin (chiller); pendingin
air termasuk, air terjun, alat pengurang kelembaban udara, saringan air atau peralatan atau sistem lainnya untuk
mendinginkan (refrigerating), mendinginkan (cooling), menyaring, menukar udara, menyediakan, menyimpan; pendingin air, air
terjun, alat pengurang kelembaban udara, saringan air atau peralatan atau sistem lainnya untuk mendinginkan (refrigerating),
mendinginkan (cooling), menyaring, menukar udara, menyediakan, menyimpan dan atau menyuplai air yang dapat diminum;
pendingin aparat untuk tujuan penyimpanan medis; pendingin instalasi; pendingin kontainer; pendinginan instalasi;
pendinginan instalasi dan freezer; peralatan dan instalasi pendingin; peralatan dan mesin pendingin; unit pendingin air; wadah
pendingin dan wadah pembeku===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: D222021012510
: 23/02/2021 15:15:32
:
: Nisrina Fadhilah Wimanda

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Parangklitik 1, RT. 02/RW. 05, Kel. Sondakan, Kec. Laweyan, Kota Surakarta
Prov. Jawa Tengah , Kota Surakarta, Jawa Tengah, 57147
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: WIMANDA
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Emas, Merah Muda
: 3
: ===Air penyegar wajah (untuk keperluan kosmetik); Bahan kimia sebagai komponen dari krim , losion atau kosmetik; Bahan

740

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

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021012511
: 23/02/2021 15:15:37
:
: LOE, ADELINE

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jln. Muara Karang Blok K.9 Selatan No.8, RT 008/RW 015, Kelurahan Pluit,
Kecamatan Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14450
: Verawati Lolo S.T.
: Citra Garden I Blok I 4/9 RT.010 RW.016, Kalideres, Jakarta Barat

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: BLUES & BLUSH + LOGO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Putih
: 25
: ===Sabuk dan ikat pinggang untuk pakaian; alas kaki, yaitu, sepatu, sepatu bot, sepatu olah raga, sandal, sandal-sandal,
sandal bakiak khas Jepang dan sandal; pakaian yaitu, bandana, blus, capri, jas, gaun, sarung tangan, jaket, jeans, baju kaus
jersey, legging, pakaian dalam, pakaian kasual untuk bersantai, baju hamil, dasi, pakaian kerja (overall), piyama, celana,
pakaian ponco, jas hujan, jubah, sarung, syal, kemeja , celana pendek, rok, skort, pakaian tidur, kaus kaki, pita penahan
keringat (sweat band), sweater, celana yang menyerap keringat, pakaian yang menyerap keringat, pakaian renang, tank top,
kaus oblong, pakaian olah raga (track suit), pakaian dalam (undergarment), rompi, jaket tahan angin dan windshirt; tutup
kepala, yaitu, topi (caps), topi-topi (hats) dan kelep pici===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JID2021012512
: 23/02/2021 15:16:01
:
: PT. LEMONILO INDONESIA SEHAT

540 Etiket

: Ruko Puri Mansion Blok A Nomor 57, Jalan Lingkar Luar Barat, Kel. Kembangan
Selatan, Kec. Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta
: Heru Lukito S.H.,
: Heru Lukito & Partners Talavera Office Park, 28th Floor Jalan T.B. Simatupang
Kavling 22-26, Jakarta 12430

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: LEMONILO FIT CLUB
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam - Putih
: 41
: ===Jasa kursus secara online; Jasa pelatihan secara online; Klub penggemar untuk tujuan hiburan; Komunitas di bidang
olahraga; Layanan klub penggemar (hiburan); Menyediakan kursus pelatihan secara online dan lokakarya pendidikan di
bidang administrasi bisnis, pemasaran, perancangan, pengembangan, inovasi, akselerasi perusahaan pemula (start-up) dan
kewiraswastaan; Menyediakan pelatihan dan tutorial secara online; Pengaturan klub penggemar untuk tujuan hiburan; jasa
klub penggemar; jasa klub yang berkaitan dengan hiburan, pendidikan dan kegiatan budaya; layanan klub (termasuk hiburan,
rekreasi, kesehatan, olahraga dan pendidikan); layanan klub kesehatan dan kebugaran; mengatur dan melakukan lokakarya
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online di bidang kesehatan; mengatur dan melakukan lokakarya online di bidang makanan diet; mengatur dan melakukan
lokakarya online di bidang makanan gizi; mengatur dan melakukan lokakarya online di bidang nutrisi makanan; menyediakan
materi pendidikan online di bidang kesehatan; menyediakan materi pendidikan online di bidang makanan diet; menyediakan
materi pendidikan online di bidang makanan gizi; menyediakan materi pendidikan online di bidang nutrisi makanan; publikasi
materi multimedia secara online===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 600 Yosemite Boulevard, Modesto CA, 95354 United States of America
: Lanny Setiawan MBA., M.Mgt., MA-LPC., MA-LMFT.
: Pacific Patent Multiglobal DIPO Business Center Lt. 11, Jalan Jend. Gatot Subroto
Kav. 51-52, Jakarta Pusat- 10260 Indonesia

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: ORIN SWIFT CELLARS
: ORIN SWIFT CELLARS = Suatu penamaan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih
: 33
: ===Minuman beralkohol (kecuali bir)===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021012513
: 23/02/2021 15:16:08
:
: E. & J. GALLO WINERY

: JID2021012514
: 23/02/2021 15:16:26
:
: MARTONO RIDWAN, HENRY SUMALAY WIDJAJA

540 Etiket

540 Etiket

: PLUIT SAKTI RAYA NO.40 RT. 009/RW. 007 KEL. PLUIT KEC. PENJARINGAN,
Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta
: Kelvin Wibawa S.H.,
: Pondok Hijau Golf, Cluster Emerald, Jalan Emerald Selatan 2 No. 26, Gading
Serpong, Tangerang 15810

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

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

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Ungu, Oranye dan Putih
: 35
: ===Jasa yang menawarkan untuk dijual dan penjualan barang dalam perdagangan eceran dan grosir; Layanan pelelangan;
layanan pelelangan online melalui Internet; melakukan lelang; melakukan lelang virtual interaktif; mengatur pelelangan;
menyelenggarakan, mengatur dan melakukan lelang; organisasi lelang Internet; pelelangan; penawaran lelang online untuk
orang lain===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 2nd Fl., Bibong Bldg., 147, Dogok-ro, Gangnam-gu, Seoul, 06255, Korea
: Yi Seng Min S.H.MH
: Korea Center Building, Suite 202, Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 58, Jakarta
Selatan

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: SERAlikes
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah dan Biru keunguan
: 3
: ===kosmetik===

: DID2021012515
: 23/02/2021 15:16:35
:
: INNOPATH INTERNATIONAL INC.,

540 Etiket
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210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: D152021012516
: 23/02/2021 15:17:28
:
: YUYUN WAHYUNI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Lompoteke Dusun Kalumpang Utara Ds. Tritiro Kec. Bontotiro Kab. Bulukumba,
Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan, 92572
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: ATAP KONJO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: COKLAT, HIJAU, KUNING dan JINGGA
: 20
: ===barang anyaman===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JID2021012517
: 23/02/2021 15:20:08
:
: PT. LEMONILO INDONESIA SEHAT

540 Etiket

540 Etiket

: Ruko Puri Mansion Blok A Nomor 57, Jalan Lingkar Luar Barat, Kel. Kembangan
Selatan, Kec. Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta
: Heru Lukito S.H.,
: Heru Lukito & Partners Talavera Office Park, 28th Floor Jalan T.B. Simatupang
Kavling 22-26, Jakarta 12430

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: LEMONILO KIDS CLUB
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam - Putih
: 41
: ===Jasa kursus secara online; Jasa pelatihan secara online; Klub penggemar untuk tujuan hiburan; Komunitas di bidang
olahraga; Layanan klub penggemar (hiburan); Menyediakan kursus pelatihan secara online dan lokakarya pendidikan di
bidang administrasi bisnis, pemasaran, perancangan, pengembangan, inovasi, akselerasi perusahaan pemula (start-up) dan
kewiraswastaan; Menyediakan pelatihan dan tutorial secara online; Pengaturan klub penggemar untuk tujuan hiburan; jasa
klub penggemar; jasa klub yang berkaitan dengan hiburan, pendidikan dan kegiatan budaya; layanan klub (termasuk hiburan,
rekreasi, kesehatan, olahraga dan pendidikan); layanan klub kesehatan dan kebugaran; mengatur dan melakukan lokakarya
online di bidang kesehatan; mengatur dan melakukan lokakarya online di bidang makanan diet; mengatur dan melakukan
lokakarya online di bidang makanan gizi; mengatur dan melakukan lokakarya online di bidang nutrisi makanan; menyediakan
materi pendidikan online di bidang kesehatan; menyediakan materi pendidikan online di bidang makanan diet; menyediakan
materi pendidikan online di bidang makanan gizi; menyediakan materi pendidikan online di bidang nutrisi makanan; publikasi
materi multimedia secara online===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 600 Yosemite Boulevard, Modesto CA, 95354 United States of America
: Lanny Setiawan MBA., M.Mgt., MA-LPC., MA-LMFT.
: Pacific Patent Multiglobal DIPO Business Center Lt. 11, Jalan Jend. Gatot Subroto
Kav. 51-52, Jakarta Pusat- 10260 Indonesia

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: PALERMO
: PALERMO = Suatu penamaan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih
: 33
: ===Minuman beralkohol (kecuali bir)===

: DID2021012518
: 23/02/2021 15:21:19
:
: E. & J. GALLO WINERY

540 Etiket

Halaman 159 dari 2049

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021012519
: 23/02/2021 15:22:04
:
: HERLINA

540 Etiket

: JL. SETIA JAYA X RT.004 RW.008, KEL. JELAMBAR BARU, KEC. GROGOL
PETAMBURAN , Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11460
: Anny Susanto
: Pamerindo Paten Komplek Green Ville Maisonette blok FB 10 Jl. Tanjung Duren
Raya, Duri Kepa

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: MILLA ROSA
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM, PUTIH
: 26
: ===bunga buatan; bunga buatan dari tekstil; bunga buatan untuk melekat pada pakaian; bunga dan pita (bordiran); bunga
kertas buatan; bunga plastik buatan; karangan bunga buatan; korsase bunga buatan; rangkaian bunga buatan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021012520
: 23/02/2021 15:22:35
:
: SANTOSO SUTANTO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Anjasmoro Raya 24 RT.006 RW.003, Karangayu, Semarang Barat, Kota
Semarang - Jawa Tengah , Kota Semarang, Jawa Tengah, 50149
: Hendra Prasetya M.Si
: Gajahmada Plaza Lantai 2 D-17-18 Simpang Lima, Semarang

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: GUNUNG LAUT
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru
: 30
: ===Kecap===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021012521
: 23/02/2021 15:23:21
:
: PT Etercon Pharma

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl Pos Pengumben Raya No. 8, Sukabumi Selatan, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Kota
Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11560
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: PURETEEN
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih
: 5
: ===Minuman suplemen dan kecantikan yang mengandung obat; Minuman suplemen untuk kecantikan dan kesehatan;

740

Minuman suplemen untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan dan stamina dan kecantikan; Pembersih kulit medis
antibakteri; Sediaan farmasi untuk perawatan garis-garis kulit halus di sekitar kening dan mata (glabellar), keriput di wajah,
ketidaksimetrisan dan kekurangan dan masalah kulit manusia; Sediaan farmasi untuk perawatan kulit; gel untuk wajah
mengandung obat untuk mengobati kondisi dermatologis; krim obat untuk melembabkan kulit; krim wajah mengandung obat
untuk mengobati kondisi dermatologis; losion untuk wajah mengandung obat untuk mengobati kondisi dermatologis; lotion dan
krim obat untuk tubuh, kulit, wajah, dan tangan; pelembab wajah mengandung obat untuk mengobati kondisi dermatologis;
pembersih wajah mengandung obat untuk mengobati kondisi dermatologis; sabun obat untuk wajah; sediaan dan bahan
farmasi untuk perawatan kulit dan jaringan yang rusak; sediaan farmasi untuk perawatan kulit; sediaan obat untuk perawatan
kulit; sediaan perawatan kulit untuk keperluan medis; sediaan perawatan wajah mengandung obat untuk mengobati kondisi
dermatologis; sediaan untuk membersihkan kulit untuk keperluan medis; serum untuk wajah mengandung obat untuk

Halaman 160 dari 2049

mengobati kondisi dermatologis===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JID2021012522
: 23/02/2021 15:24:20
:
: PT. LEMONILO INDONESIA SEHAT

540 Etiket

: Ruko Puri Mansion Blok A Nomor 57, Jalan Lingkar Luar Barat, Kel. Kembangan
Selatan, Kec. Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta
: Heru Lukito S.H.,
: Heru Lukito & Partners Talavera Office Park, 28th Floor Jalan T.B. Simatupang
Kavling 22-26, Jakarta 12430

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: LEMONILO KOREAN CLUB
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam - Putih
: 41
: ===Jasa kursus secara online; Jasa pelatihan secara online; Klub penggemar untuk tujuan hiburan; Komunitas di bidang
olahraga; Layanan klub penggemar (hiburan); Menyediakan kursus pelatihan secara online dan lokakarya pendidikan di
bidang administrasi bisnis, pemasaran, perancangan, pengembangan, inovasi, akselerasi perusahaan pemula (start-up) dan
kewiraswastaan; Menyediakan pelatihan dan tutorial secara online; Pengaturan klub penggemar untuk tujuan hiburan; jasa
klub penggemar; jasa klub yang berkaitan dengan hiburan, pendidikan dan kegiatan budaya; layanan klub (termasuk hiburan,
rekreasi, kesehatan, olahraga dan pendidikan); layanan klub kesehatan dan kebugaran; mengatur dan melakukan lokakarya
online di bidang kesehatan; mengatur dan melakukan lokakarya online di bidang makanan diet; mengatur dan melakukan
lokakarya online di bidang makanan gizi; mengatur dan melakukan lokakarya online di bidang nutrisi makanan; menyediakan
materi pendidikan online di bidang kesehatan; menyediakan materi pendidikan online di bidang makanan diet; menyediakan
materi pendidikan online di bidang makanan gizi; menyediakan materi pendidikan online di bidang nutrisi makanan; publikasi
materi multimedia secara online===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021012523
: 23/02/2021 15:24:26
:
: CV. TEKNIKA PERKASA GEMILANG

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. MR ASSAAT RT.010 RW.000 KEL.ORANG KAYO HITAM KEC.PASAR , Kota
Jambi, Jambi, 36111
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: PERNIK
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: MERAH DAN PUTIH
: 7
: ===Air-powered tools; Anakan listrik; Blender las; mesin las; blender potong; mesin bor listrik; mesin amplas listrik; mesin serut
listrik; mesin gergaji listrik; mesin gurinda listrik; mesin router listrik; mesin potong logam listrik; mesin
potong keramik listrik; mesin perkakas; kompresor; mesin jahit; motor-motor listrik; mesin pompa air listrik; tali kipas untuk
mesin; mesin irigasi; mesin pertanian; mesin penyemprot cat; mesin pemangkas rumput; mesin penyemprot hama; mesin
bubut; motor (armature) bagian dari mesin perkakas; stator (field) bagian dari mesin perkakas; gigi mesin perkakas; pisau
serut mesin; pisau router mesin; mata bor kayu mesin; mata bor mesin; mata bobok kayu (pahat kayu) mesin; gergaji mesin;
gerenda pengasah mesin; gerenda pemotong mesin; gerenda pemoles mesin; pisau pemotong keramik (diamond wheel)
mesin; sikat arang mesin; kepala bor (drill chuck) mesin; sikat kawat mangkok mesin; mesin tatah kayu; Dieset generator set /
Diesel Genset; MESIN BAJAK SAWAH; MESIN DODOS SAWIT; Mesin besar yang menggunakan satu atau lebih piston yang
bergerak maju mundur (reciprocating engines) untuk pembangkit listrik dan kompresi gas yang digunakan untuk aplikasi
industri dan untuk bagian pengganti untuknya, dan bukan untuk kendaraan darurat; Mesin penanaman benih jagung; Mesin
sekam padi; alat pertanian, selain alat tangan yang dioperasikan dengan tangan; alat pertanian, selain dioperasikan dengan
tangan; alat potong untuk digunakan dengan Mesin Perkakas; batang penggerak untuk mesin (motor) dan mesin (engine);
diesel generator; elevator pertanian; mesin Mini compressor; mesin Potong Rumput; mesin diesel untuk mesin; mesin genset;
mesin parutan kelapa listrik; mesin pemanen dan perontok; mesin pemotong padi; mesin pemotong rumput [mesin]; mesin
penanam benih pertanian; mesin pengering padi; mesin penggiling padi; mesin pengupas jagung dan biji-bijian; mesin
pengupas kulit ari padi; mesin penyapu jalan [bergerak-sendiri] (road sweeping machines [self-propelled]); robot [mesin]
(robots [machines]); gunting elektrik (scissors, electric); mesin pengasah (sharpening machines); alat penyemprot dan
pewangi dan pemberantas hama (alat tambahan) pada mesin penghisap debu (vacuum cleaner attachments for disseminating
perfumes and disinfectants); kantong mesin penghisap debu (vacuum cleaner bags); selang mesin penghisap debu (vacuum
cleaner hoses); mesin penghisap debu (vacuum cleaners); mesin cuci (washing machines); mesin cuci [binatu] (washing
machines [laundry]); kunci impact (impact wrenches); bor impact (impacting drills); alat penggiling (grinders); palu berputar

740
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(rotary hammers); alat multi (multi tools); mesin gergaji bundar (circular saws); mesin gergaji reciprocating (tarik-dorong)
(reciprocating saws); mesin bor palu (hammer drills); hex impact driver (hex impact drivers); mesin obeng cepat (speed
screwdrivers); alat tekan lontaran panjang (long throw press tools); pistol gemuk (grease guns); ekstraktor debu (dust
extractors); obeng hex (hex screwdrivers); pistol perekat dan dempul laras bening (clear barrel caulk and adhesive guns);
perangkat konversi kuarsa (quart conversion kits); bor sudut siku-siku (right angle drills); bor kompak (compact drills);
perkakas putar (rotary tools); ratchet (ratchets); no-hub driver (no-hub drivers); mesin pemaku tipe-genggam (palm nailers);
perangkat alat penekan (press tool kits); alat multi (multi tools); pemotong kabel (cable cutters); pemotong selang tembaga
(copper tubing cutters); mesin gergaji ukir (jig saws); gunting besar elektrik (shears); mesin gergaji pita (band saws); mesin
gergaji logam (metal saws); alat perluasan (expansion tools); bor tekan (drill presses); bor tekan dengan motor (drill press with
motor); gergaji miter (miter saws); mesin potong (cut-off machines); gergaji panel (panel saws); gauge nibbler (gauge
nibblers); palu penghancuran (demolition hammers); amp bandfiles (amp bandfiles); pendirian dasar pengambilan inti (coring
base stands); pistol panas temperatur (temperature heat guns); motor pengambilan inti dengan kopling (coring motor with
clutch); motor pengambilan inti dengan pin geser (coring motor with shear pin); mesin penghisap debu kering/basah (wet/dry
vacuum cleaners); kepala motor mesin penghisap debu (vacuum cleaner motor heads); penyemprot cat (paint sprayers); tuas
mesin kerek (lever hoists); rantai mesin kerek (chain hoists); router (routers); mesin pengampelas (sanders); mesin pemoles
(polishers); sudu [bagian dari mesin] (blades); mata obeng [bagian dari mesin] (bits); pemegang mata obeng [bagian dari
mesin] (bit holders); mur [bagian dari mesin] (nuts); adaptor [bagian dari mesin] (adapters); soket impact (impact sockets);
extension (extension); kepala ekspansi/perluasan (expansion heads); alat-alat kebun dan halaman rumput luar ruangan
(outdoor lawn and garden tools); mesin gergaji penepi (edgers); pemotong semak-semak (brush cutters); pemotong pagar
tanam-tanaman (hedge cutters); pemangkas (trimmers); pemangkas rumput (line trimmers); pemangkas gulma (string
trimmers); pemangkas pagar tanam-tanaman (hedge trimmers); alat penghembus (blowers); vakum alat penghembus (blower
vacuums); mesin pemotong rumput (lawn mowers); mesin penghancur (shredders); mesin pemangkas (pruners); mesin
pemotong semak belukar (shrubbers); mesin pembelah kayu (log splitters); bor perkusi (percussion drills); hammer vac
(hammer vac); mesin pemotong (cutters); gergaji mitre (mitre saws); pendirian bor (drill stands); pendirian gergaji mitre (mitre
saw stands); motor pengeboran berlian (diamond drilling motors); mesin pelubang dinding (wall chasers); mesin gergaji potong
(chop saws); alat pertukangan kayu untuk menggabungkan 2 keping kayu (biscuit joiners); adaptor dan dust guard/pelindung
debu (dust guards and adaptors); selang [bagian dari mesin] (hoses); bagian-bagian dan aksesoris daripadanya (parts and
accessories therefor).; mesin perontok; mesin pertanian; pembudidaya bermotor; pengolah tanah [mesin]; pompa [bagian
mesin, mesin atau motor]; pompa air bensin; pompa air diesel; pompa air untuk motor dan mesin; pompa dan kompresor
menjadi bagian dari mesin, motor dan mesin; pompa diesel; pompa menjadi bagian dari mesin, motor dan mesin; router
[Mesin Perkakas]===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 600 Yosemite Boulevard, Modesto CA, 95354 United States of America
: Lanny Setiawan MBA., M.Mgt., MA-LPC., MA-LMFT.
: Pacific Patent Multiglobal DIPO Business Center Lt. 11, Jalan Jend. Gatot Subroto
Kav. 51-52, Jakarta Pusat- 10260 Indonesia

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: PAPILLON
: PAPILLON = Suatu penamaan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih
: 33
: ===Minuman beralkohol (kecuali bir)===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021012524
: 23/02/2021 15:25:54
:
: E. & J. GALLO WINERY

: JID2021012525
: 23/02/2021 15:28:14
:
: PT. LEMONILO INDONESIA SEHAT

540 Etiket

540 Etiket

: Ruko Puri Mansion Blok A Nomor 57, Jalan Lingkar Luar Barat, Kel. Kembangan
Selatan, Kec. Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta
: Heru Lukito S.H.,
: Heru Lukito & Partners Talavera Office Park, 28th Floor Jalan T.B. Simatupang
Kavling 22-26, Jakarta 12430

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: LEMONILO MOMS CLUB
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam - Putih
: 41
: ===Jasa kursus secara online; Jasa pelatihan secara online; Klub penggemar untuk tujuan hiburan; Komunitas di bidang
olahraga; Layanan klub penggemar (hiburan); Menyediakan kursus pelatihan secara online dan lokakarya pendidikan di

Halaman 162 dari 2049

bidang administrasi bisnis, pemasaran, perancangan, pengembangan, inovasi, akselerasi perusahaan pemula (start-up) dan
kewiraswastaan; Menyediakan pelatihan dan tutorial secara online; Pengaturan klub penggemar untuk tujuan hiburan; jasa
klub penggemar; jasa klub yang berkaitan dengan hiburan, pendidikan dan kegiatan budaya; layanan klub (termasuk hiburan,
rekreasi, kesehatan, olahraga dan pendidikan); layanan klub kesehatan dan kebugaran; mengatur dan melakukan lokakarya
online di bidang kesehatan; mengatur dan melakukan lokakarya online di bidang makanan diet; mengatur dan melakukan
lokakarya online di bidang makanan gizi; mengatur dan melakukan lokakarya online di bidang nutrisi makanan; menyediakan
materi pendidikan online di bidang kesehatan; menyediakan materi pendidikan online di bidang makanan diet; menyediakan
materi pendidikan online di bidang makanan gizi; menyediakan materi pendidikan online di bidang nutrisi makanan; publikasi
materi multimedia secara online===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 600 Yosemite Boulevard, Modesto CA, 95354 United States of America
: Lanny Setiawan MBA., M.Mgt., MA-LPC., MA-LMFT.
: Pacific Patent Multiglobal DIPO Business Center Lt. 11, Jalan Jend. Gatot Subroto
Kav. 51-52, Jakarta Pusat- 10260 Indonesia

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: SLANDER
: SLANDER = Suatu penamaan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih
: 33
: ===Minuman beralkohol (kecuali bir)===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021012526
: 23/02/2021 15:28:47
:
: E. & J. GALLO WINERY

: DID2021012527
: 23/02/2021 15:28:59
:
: Wafa Al Khauro

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Pondok Ungu Permai blok AA.8 No.15 RT 016 RW 010 Kaliabang Tengah , Kota
Bekasi, Jawa Barat, 17125
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: Piranti
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Ungu
: 3
:
===Permen karet kunyah untuk memutihkan gigi; Sabun Mandi; Sampo rambut 3-in-1; Sediaan pembersihan, pemolesan,
penggosok dan abrasif; Sediaan penghapus perekat; Sediaan perawatan rambut tanpa obat; amber [parfum]; ambergris
[parfum]; amonia [alkali atsiri] [deterjen]; antiperspiran [perlengkapan mandi]; antiperspiran untuk penggunaan pribadi;
astringen untuk keperluan kosmetik; baby oil [perlengkapan mandi]; bahan kikis; bahan-bahan dan sediaan pembersih; balm
rambut non-obat; balsem, selain untuk keperluan medis; bantalan pembersih diresapi dengan kosmetik; bantalan pembersih
diresapi dengan sediaan toilet; batu tawas [astringen]; bedak tubuh untuk keperluan kosmetik; body butter untuk keperluan
kosmetik; body lotion untuk keperluan kosmetik; body scrub untuk keperluan kosmetik; body shimmer lotion; bubuk masker
tubuh; bubuk masker tubuh untuk keperluan kosmetik; bubuk tubuh berkilau; cairan pembersih; cairan pembersih untuk jenis
mesin tik; cairan pembersih untuk lensa kamera; cat krom; cologne setelah bercukur; cuci tangan tanpa obat; dasar untuk
parfum bunga; deodoran tubuh; deodoran tubuh [wewangian]; deodoran tubuh dalam bentuk pil; emulsi setelah bercukur;
emulsi tubuh untuk keperluan kosmetik; esensi badian; gel lidah buaya untuk keperluan kosmetik; gel setelah dicukur; gel
tahan lama untuk keperluan kosmetik; gel tanpa obat; kain dan kertas abrasif; kapur untuk make-up; kapur untuk penggunaan
kosmetik; kit make-up; kosmetik bermain anak-anak, menandai kulit; kosmetik dan sediaan pembersih badan yang tidak
mengandung obat; kosmetik tanpa obat; krim after-shave (non-obat); krim anti-kerut untuk keperluan kosmetik; krim antipenuaan untuk keperluan kosmetik; krim aromaterapi; krim boot; krim kaki tanpa obat; krim masker tubuh untuk keperluan
kosmetik; krim non-obat untuk melembabkan kulit; krim non-obat untuk menenangkan kulit; krim non-obat untuk scrub wajah;
krim pengurang bintik penuaan; krim pengurang bintik penuaan untuk keperluan kosmetik; krim ruam popok tanpa obat; krim
tanpa obat untuk memutihkan kulit; krim tanpa obat untuk perlindungan kulit; krim tubuh; krim tubuh untuk keperluan kosmetik;
lembar abrasif; lilin boot; lilin carnauba polishing untuk penggunaan laut; lilin mobil; losion setelah bercukur; losion susu untuk
keperluan kosmetik; losion susu untuk perawatan tubuh bayi; losion untuk tubuh; lotion bayi [perlengkapan mandi]; lotion kaki
tanpa obat; lotion masker tubuh; lotion masker tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion non-obat untuk melembabkan kulit;
lotion non-obat untuk tubuh; lotion rambut tanpa obat; lotion restorasi rambut tanpa obat; lotion tahan usia; lotion tahan usia
untuk keperluan kosmetik; lotion wajah tanpa obat; make-up tubuh; mandi busa bayi; masker pembersih untuk tubuh; masker
tubuh; masker tubuh untuk keperluan kosmetik; masker untuk membersihkan wajah; masker wajah memurnikan arang;

740
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membersihkan dan mencuci preparat dan bahan; membersihkan dan menyinari sediaan daun tanaman; membersihkan
sediaan untuk artikel perokok; membersihkan sediaan untuk daun tanaman; membersihkan, menggerus dan memoles
preparat dan bahan; mengklarifikasi tonik wajah; minyak after-sun untuk keperluan kosmetik; minyak almond; minyak
aromatik; minyak aromatik untuk mandi; minyak esensial aromatik; minyak tubuh untuk keperluan kosmetik; obat kumur anti
rongga, bukan untuk keperluan medis; obat kumur dan obat kumur tanpa obat; obat kumur tanpa obat; pasta abrasif; pasta
gigi dan obat kumur tanpa obat; pasta gigi tanpa obat; pelembab anti-penuaan; pelembab dan pelembut kulit tubuh; pelembab
tubuh; pelindung bibir non-obat; pembersih karpet dengan pewangi; pembersih untuk baki sampah; pembersih untuk kuas
kosmetik; pembersihan, penggerusan dan sediaan abrasif; pemerah pipi; penyegar nafas; perekat untuk keperluan kosmetik;
perekat untuk membubuhkan alis palsu; perekat untuk membubuhkan bulu mata palsu; perekat untuk membubuhkan kuku
atau bulu mata palsu; perekat untuk membubuhkan kuku palsu; perekat untuk membubuhkan rambut palsu; pewangi nafas
dalam bentuk kunyah yang terbuat dari ekstrak kayu birch; rendam kaki tanpa pengobatan; sabun almond; sabun
antiperspirant; sabun batangan untuk mandi; sabun batangan untuk toilet; sabun krim tubuh; sabun lidah buaya; salep ruam
popok dan lotion tanpa obat; sampo karpet; sampo ketombe tanpa obat; sediaan abrasif; sediaan bahan kimia pembersih
untuk keperluan rumah tangga; sediaan baskom tanpa obat; sediaan eksfoliasi tanpa obat untuk wajah; sediaan gigi non-obat
untuk anjing; sediaan gigi non-obat untuk hewan peliharaan; sediaan gigi non-obat untuk kucing; sediaan gigi non-obat untuk
ternak; sediaan kosmetik anti-penuaan; sediaan kosmetik tanpa obat; sediaan lidah buaya untuk keperluan kosmetik; sediaan
mandi busa; sediaan mandi busa untuk keperluan kosmetik; sediaan menyegarkan nafas untuk kebersihan pribadi; sediaan
pembersihan; sediaan pembersihan dan pemolesan; sediaan pembersihan dengan dasar pelarut; sediaan pembersihan
karburator dan tersedak; sediaan pembersihan karpet; sediaan pembersihan serba guna; sediaan pembersihan serba guna
untuk barang-barang perokok; sediaan pembersihan tanpa obat untuk kulit; sediaan pembersihan untuk ban dan roda
kendaraan; sediaan pembersihan untuk ban dan roda mobil; sediaan pembersihan untuk ban kendaraan, pelek roda dan hub
roda; sediaan pembersihan untuk digunakan pada tubuh; sediaan pembersihan untuk kain; sediaan pembersihan untuk
keperluan rumah tangga; sediaan pembersihan untuk kulit; sediaan pembersihan untuk mobil; sediaan pembersihan,
pemolesan dan penggosok; sediaan pengharum ruangan; sediaan perawatan bibir tanpa obat; sediaan perawatan kaki tanpa
obat; sediaan perawatan kulit anti-penuaan; sediaan perawatan non-obat untuk anjing; sediaan perawatan non-obat untuk
hewan peliharaan; sediaan perawatan non-obat untuk kucing; sediaan perawatan non-obat untuk ternak; sediaan perawatan
rambut tanpa obat untuk keperluan kosmetik; sediaan pijat tanpa obat; sediaan rambut tanpa obat; semir boot; semir mobil;
semprotan antistatik untuk pakaian; semprotan tubuh; semprotan tubuh digunakan sebagai deodoran pribadi dan wewangian;
semprotan tubuh untuk keperluan kosmetik; senyawa buffing; stiker seni tubuh; strip napas menyegarkan; susu almond untuk
keperluan kosmetik; susu pelembab setelah bercukur; tisu bayi diresapi dengan sediaan pembersihan; tisu bayi untuk
keperluan kosmetik; tongkat kapas serbaguna untuk penggunaan pribadi; tubuh gemerlap; udara bertekanan kalengan untuk
keperluan pembersihan dan debu; warna pipi; wewangian kayu cedar===
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: ===Acara yang tidak dapat diunduh yang menampilkan program televisi dan dalam bentuk pendek serta gambar bergerak
dalam bentuk komedi, drama, berita, realitas, dan variasi konten; Akademi (pendidikan), sekolah, pelatihan (training), kursuskursus pelatihan, pengajaran, pelatihan, konseling (pelatihan) di bidang olahraga sepatu roda atau rollersports, khususnya
yang berkaitan dengan olah raga sepatu roda; Akademi animasi; Akademi computer; Aktivitas olahraga yang melibatkan
kinerja oleh tim basket; Balai musik; Beksi; Belantek; Belenggo; Belenggo Rebana; Bimbingan belajar (bimbel); Bimbingan
penguatan sumberdaya kesehatan nusantara; Cingkrik; Cokek; Counseling peningkatan kesadaran respon emosi dan aksi
seseorang dalam menghadapi permasalahan; Counseling untuk pemulihan kondisi emosi dan kesehatan mental; Database
online di bidang hiburan; Distribusi [selain transportasi] film; Distribusi [selain transportasi] program televisi; Distribusi [selain
transportasi] rekaman audio; Distribusi [selain transportasi] rekaman suara; Distribusi [selain transportasi] video; Distribusi film;
Distribusi film animasi; Distribusi tape video; Distributor perangkat lunak permainan; Duaklimapancer; Film ( hiburan); Hiburan
dalam bentuk serial televisi dan konten hiburan dalam bentuk pendek, masing-masing menampilkan realitas, komedi, drama,
berita, dan variasi; Hiburan online interaktif dalam bentuk situs
web yang berisi presentasi fotografi, video, audio dan prosa yang tidak dapat diunduh, klip video dan materi multimedia
lainnya yang berkaitan dengan film dan program
televisi di bidang komedi, drama, aksi, variasi, petualangan, olahraga, musikal,
acara terkini dan berita hiburan, dokumenter dan animasi.; Hiburan online interaktif dalam bentuk situs web yang memuat
presentasi fotografi, video, dan prosa, klip film terkait serta materi multimedia lainnya yang menampilkan drama serial televisi,
aksi dan petualangan; Hiburan, kegiatan budaya, rekreasi, pertunjukan langsung, olahraga, penerbitan, publikasi, travel,
makanan, fashion, sastra, kesehatan dan kebugaran, televisi, film, radio, konten multimedia , teater, permainan, fotografi,
layanan museum, layanan kebun binatang, layanan taman hiburan yang disediakan secara elektronik atau online dari basis
data komputer atau melalui Internet; Hiburan, yaitu konser musik secara langsung; Hosting, pengelolaan, pengorganisasian
dan penyediaan seminar, kuliah, kelas, kursus dan loka karya bisnis; Hosting, pengelolaan, pengorganisasian dan penyediaan
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seminar, kuliah, kelas, kursus dan loka karya jaringan bisnis; Hosting, pengelolaan, pengorganisasian dan penyediaan
seminar, kuliah, kelas, kursus dan loka karya komersial, pemasaran untuk orang lain; Hubungan dengan lembaga
internasional di bidang pendidikan, pelatihan, ketenagakerjaan dan sertifikasi kewirausahaan bagi usaha mikro kecil dan
menengah; Informasi hiburan, hiburan dalam sifat pertunjukan langsung; Informasi pendidikan; Informasi tentang pendidikan;
Informasi terkait dengan pendidikan; Instruksi jiu-jitsu Brasil; Instruksi keterampilan permainan; Instruksi sepak bola Amerika;
Jasa penyedia hiburan melalui sistem berbasis web dan portal online untuk pelanggan untuk berpartisipasi dalam permainan
elektronik online yang berkaitan dalam bidang bola basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan olahraga virtual;
Jasa Instruktur; Jasa Instruktur snorkeling dan diving; Jasa Pelatihan dan Praktik Pelayanan Sosial kemasyarakatan yang
Buddhistik; Jasa Pelatihan kuliner; Jasa Pelatihan selam (diving); Jasa Pendidikan; Jasa Penyedia Kursus Instruktur
Penyelam PADI (Professional Association of Diving Instructors); Jasa Penyedia Permainan Olahraga yaitu: Outbond, flying
fox, snorkling, diving, mancing; Jasa hiburan dalam bentuk penampilan khusus dari maskot berkostum atau regu penari dalam
permainan, pameran, klinik, kamp, promosi, dan acara lainnya, pertunjukan spesial dan pesta yang berkaitan dalam bidang
bola basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan olahraga virtual; Jasa hiburan dalam bentuk pengembangan,
kreasi, produksi, distribusi, dan pasca produksi film gambar bergerak, acara televisi, acara khusus untuk tujuan hiburan sosial,
dan konten hiburan multimedia; Jasa hiburan dalam bentuk pengembangan, kreasi, produksi, produksi teater; Jasa hiburan
dalam bentuk penyediaan fasilitas bioskop multipleks; Jasa hiburan dalam bentuk pertunjukan teater, musikal atau komedi
secara langsung; Jasa hiburan dalam bentuk produksi dan distribusi film, serial televisi, dan konten hiburan dalam bentuk
pendek yang masing-masing menampilkan realitas, komedi, drama, berita, dan variasi; Jasa hiburan dalam bentuk seri video
mengenai keuangan; Jasa hiburan dalam bentuk serial televisi yang sedang berlangsung; Jasa hiburan dan pendidikan dalam
bentuk pengaturan, penyelenggaraan dan pelaksanaan kompetisi permainan elektronik, kontes permainan elektronik,
turnamen permainan elektronik, pameran hiburan, kompetisi olahraga, liga, tur, klinik dan acara yang terdiri dari atlet
permainan elektronik, atlet olahraga elektronik, dan atlet olahraga virtual, layar interaktif, aktifitas partisipatif dan kontes yang
berkaitan dalam bidang bola basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan olahraga virtual; Jasa hiburan dan
pendidikan, seperti produksi film, acara televisi dan informasi, ulasan dan rekomendasi mengenai film dan acara televisi; Jasa
hiburan film, video dan teater; Jasa hiburan gawai (gadget) gerak; Jasa hiburan interaktif untuk digunakan dengan telepon
genggam; Jasa hiburan yang disediakan oleh hotel, klub kesehatan dan bersantai; Jasa hiburan, yaitu, acara serial yang
menampilkan permainan papan seluncur yang ditayangkan melalui platform berbagi video online; Jasa hiburan, yaitu, jasa
penyediaan program hiburan dan konten yang menampilkan animasi yang ditargetkan terutama untuk anak-anak dan orang
dewasa muda melalui televisi, satelit, Internet, jaringan nirkabel dan jaringan komunikasi elektronik lainnya, dimana program
hiburan dan konten tersebut hanya yang berhubungan dengan serial hiburan animasi yang ditargetkan untuk anak-anak dan
orang dewasa muda dan menampilkan dua karakter fiksi, diantaranya adalah karakter apel antropomorfisme dan karakter
sayuran antropomorfisme; Jasa hiburan, yaitu, mengatur, mengorganisir, dan mengadakan turnamen dan kompetisi
permainan komputer dan video dan pameran yang terdiri dari tampilan interaktif, aktifitas partisipatif dan kontes yang terpusat
di sekitar permainan komputer dan video; Jasa hiburan, yaitu, menyediakan film dan acara televisi yang tidak dapat diunduh
melalui layanan transmisi video-on-demand; Jasa hiburan, yaitu, menyediakan lingkungan virtual di mana pengguna dapat
berinteraksi untuk tujuan rekreasi, waktu luang atau hiburan; Jasa hiburan, yaitu, menyediakan permainan komputer dan
permainan video online; Jasa hiburan, yaitu, menyediakan presentasi audio dan video yang tidak dapat diunduh dalam bidang
permainan komputer dan video melalui suatu situs web; Jasa hiburan, yaitu, menyediakan presentasi audio dan video yang
tidak dapat diunduh dalam bidang permainan video melalui suatu situs web; Jasa hiburan, yaitu, penyediaan di bidang video di
bidang berita, ulasan, cuaca, olah raga, hiburan, fashion, keuangan, makanan, musik, inspirasi, kesehatan, gaya hidup,
perjalanan, pengasuhan anak, ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan kesejahteraan (wellness); Jasa hiburan, yaitu,
penyediaan film berkelanjutan, pertunjukan dan segmen yang menampilkan komedi, drama, aksi, petualangan, dan/atau
animasi yang disampaikan melalui internet; Jasa hiburan, yaitu, penyediaan program berkelanjutan yang menampilkan
realitas, komedi, drama, berita, dan variasi yang disampaikan melalui internet, nirkabel, dan jaringan seluler; Jasa hiburan,
yaitu, penyediaan video dan podcast di bidang video dan podcast di bidang berita, ulasan, cuaca, olah raga, hiburan, fashion,
makanan, keuangan, musik, inspirasi, kesehatan, gaya hidup, perjalanan, pengasuhan anak, ilmu pengetahuan, teknologi,
budaya dan kesejahteraan (wellness); Jasa informasi hiburan; Jasa informasi hiburan dan pertujukan; Jasa informasi,
pemberian nasehat dan konsultasi berkaitan dengan kegiatan hiburan, olahraga, dan kebudayaan; Jasa informasi, pemberian
nasehat dan konsultasi berkaitan dengan pendidikan; Jasa informasi, pemberian nasehat dan konsultasi yang berkaitan
dengan hiburan, kegiatan budaya, rekreasi, pertunjukan langsung, olahraga, penerbitan, publikasi, travel, makanan, fashion,
sastra, kesehatan dan kebugaran, televisi, film, radio, konten multimedia , teater, permainan, fotografi, layanan museum,
layanan kebun binatang, layanan taman hiburan; Jasa informasi, pemberian nasehat dan konsultasi yang berkaitan dengan
pendidikan, pelatihan, kursus, hiburan, kegiatan budaya, rekreasi, pertunjukan langsung, olahraga, penerbitan, publikasi,
travel, makanan, fashion, sastra, kesehatan dan kebugaran, televisi, film, radio, konten multimedia , teater, permainan,
fotografi, layanan museum, layanan kebun binatang, layanan taman hiburan; Jasa informasi, pemberian nasehat dan
konsultasi yang berkaitan dengan pengaturan, penyelenggaraan dan pengorganisasian acara dan kompetisi; Jasa informasi,
pemberian nasehat dan konsultasi yang berkaitan dengan pengaturan, penyelenggaraan dan pengorganisasian seminar,
konferensi, dan kompetisi; Jasa instruktur renang; Jasa kegiatan olahraga dan kebudayaan, jasa hiburan, yaitu, mengadakan,
melaksanakan dan mengatur konser, pertunjukan musik secara langsung, penerbitan dan/atau pengeditan, termasuk pada
jaringan telekomunikasi global (mirip dengan internet) atau akses pribadi atau yang sudah direservasi (intranet) untuk jurnal
yang tidak dapat diunduh, majalah, majalah periodik, buletin, buku elektronik, blog, konten hiburan multimedia yang tidak
dapat diunduh dalam bentuk arsip multimedia yang tidak dapat diunduh yang berisi audio, video, teks, biner, gambar tidak
bergerak, dan grafik dalam bidang musik; Jasa klub kebugaran untuk anak dan bayi; Jasa klub untuk tujuan hiburan yang
berkaitan dalam bidang bola basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan olahraga virtual; Jasa konsultasi kesehatan
dan medis terutama yang berkaitan dengan diet; Jasa konsultasi yang berkaitan dengan pelatihan untuk pengembangan
karakter dan kemampuan SDM; Jasa konsultasi yang berkaitan dengan promosi acara olahraga; Jasa kursus; Jasa kursus
secara online; Jasa manajemen acara; Jasa medis; Jasa mengatur, menyelenggarakan, mengadakan dan mempresentasikan
konser, pertunjukan langsung, acara khusus hiburan, acara seni dan budaya, hiburan teater, kompetisi, kontes, pameran,
festival, pameran, eksposisi, dan acara olahraga; Jasa mengatur, menyelenggarakan, mengadakan dan mempresentasikan
seminar, lokakarya, kelas, webinar, konferensi, instruksi online, dan program pembelajaran jarak jauh; Jasa mengorganisir,
mengatur, dan melakukan acara olahraga, yaitu balap lari dan jalan dan acara terkait dengan kebugaran fisik; Jasa nasehat
yang berhubungan dengan golf; Jasa pelatihan; Jasa pelatihan dan pendidikan barista; Jasa pelatihan dan pendidikan
pembuatan minuman beraroma dan beraneka rasa; Jasa pelatihan fotografi; Jasa pelatihan golf; Jasa pelatihan kegunaan
alat-alat; Jasa pelatihan pembentukan karakter (character building) SDM perusahaan; Jasa pelatihan pembuatan kue; Jasa
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pelatihan secara online; Jasa pelatihan snorkeling; Jasa pelatihan untuk guru teknik; Jasa pemasaran acara dan/atau hiburan,
pembuatan konsep, pengembangan dan pelaksanaan model acara secara wajar; Jasa pemberian materi pengajaran di bidang
bisnis; Jasa pemberian materi pengajaran di bidang bisnis melalui media sosial; Jasa pemberian materi pengajaran di bidang
hukum; Jasa pemberian materi pengajaran di bidang hukum melalui media sosial; Jasa pemberian materi pengajaran lewat
fisik maupun media sosial; Jasa pembuatan efek visual dan grafik untuk orang lain; Jasa pemesanan tiket dan pemesanan
untuk program pendidikan, hiburan, film, teater, acara seni dan budaya, konser, pertunjukan langsung, kompetisi, pameran,
festival, pameran, pameran, dan acara olahraga; Jasa pemesanan tiket untuk pertunjukan secara langsung; Jasa
pemondokan untuk berolah-raga selama liburan; Jasa pendidikan Bahasa Inggris secara online; Jasa pendidikan akademi;
Jasa pendidikan aritmatika (sempoa); Jasa pendidikan bisnis; Jasa pendidikan dan hiburan dalam bentuk program televisi,
radio, kabel, satelit dan program internet; Jasa pendidikan dan hiburan yaitu penyelenggaraan dan pelaksanaan konvensi di
bidang animasi hiburan, buku komik dan seni populer; Jasa pendidikan dan hiburan, yaitu program multimedia yang sedang
berlangsung, di bidang kepentingan umum, didistribusikan melalui berbagai platform di berbagai bentuk media transmisi; Jasa
pendidikan dan hiburan, yaitu, pengorganisasian dan pelaksanaan konvensi di bidang animasi, buku komik dan seni populer;
Jasa pendidikan dan penyuluhan di bidang perikanan; Jasa pendidikan di bidang bisnis; Jasa pendidikan di bidang bisnis
melalui sarana media sosial; Jasa pendidikan di bidang hukum; Jasa pendidikan di bidang hukum melalui sarana media sosial;
Jasa pendidikan di bidang medis; Jasa pendidikan kuliner; Jasa pendidikan melalui sarana media sosial; Jasa pendidikan non
formal/kursus yang bergerak dibidang Fashion Design; Jasa pendidikan orang dewasa; Jasa pendidikan pembuatan kue; Jasa
pendidikan secara online; Jasa pendidikan seniman; Jasa pendidikan untuk Ibu dan Anak; Jasa pendidikan yang disediakan
oleh sekolah kecantikan; Jasa pendidikan, yaitu, penyelenggaraan kelas dalam bidang kesenian dan pembagian bahan yang
berhubungan dengannya, menyediakan kelas; Jasa pendidikan, yakni, memberikan pelatihan dan kursus pendidikan tentang
interkoneksi, membangun, mengelola, mengamankan, memantau, mengatasi masalah, mengoperasikan, dan mengakses
perangkat keras dan perangkat lunak komputer, periferal, sistem operasi, jaringan area lokal, luas, dan global, infrastruktur
jaringan, jaringan keamanan, browser web, dan perangkat elektronik; Jasa penerbitan; Jasa penerbitan buku, terbitan berkala,
surat kabar, buletin, manual, blog, jurnal, dan publikasi lainnya; Jasa penerbitan elektronik, yaitu, publikasi buku komik digital,
majalah komik dan novel bergambar yang menyajikan cerita dan karakter petualangan aksi fiksi; produksi, distribusi dan
penyewaan film bioskop; produksi dan distribusi program televisi dan radio; prroduksi dan penyewaan rekaman suara dan
video; jasa-jasa hiburan, yaitu produksi multimedia pertunjukan hiburan dan program interaktif untuk distribusi melalui televisi,
kabel, satelit, media audio dan video, kartrid, disk komputer dan alat-alat digital; jasa-jasa hiburan, yaitu, produksi multimedia
hiburan, berita dan informasi melalui jaringan komunikasi dan komputer; jasa-jasa hiburan dalam bentuk penyediaan program
berkelanjutan yang menyajikan kartun animasi dan/atau petualangan aksi langsung yang ditransmisikan melalui alat
komunikasi nirkabel, yaitu telepon seluler, tablet, komputer dan alat genggam nirkabel; jasa-jasa hiburan dibidang film dan
televisi, yaitu, penciptaan, produksi dan distribusi gambar yang dihasilkan komputer untuk film bioskop, film animasi, video,
video animasi, program televisi; jasa-jasa produksi animasi; jasa penyediaan animasi efek khusus televisi dan gambar
bergerak audio dan visual untuk film, video dan televisi; jasa-jasa hiburan, yaitu, program televisi seri yang sedang berjalan
yang menyajikan kartun animasi dan/atau petualangan aksi langsung; pemrograman televisi yang menyajikan pertunjukan film
dan pita video; jasa-jasa gedung bioskop, yaitu, pertunjukan film dan pita video di teater; jasa-jasa hiburan, yaitu, pertunjukan
teater langsung yang menyajikan karakter-karakter berkostum; penyediaan perangkat lunak permainan komputer interaktif
secara on-line melalui jaringan elektronik yang dapat diakses melalui jaringan luas oleh pemakai jaringan; penyediaan
permainan komputer secara online; penyediaan situs web (websites) dibidang hiburan yang berhubungan dengan buku komik,
film bioskop, program televisi animasi dan permainan video; penyediaan berita dan informasi dibidang hiburan yang
berhubungan dengan buku komik, film bioskop, program televisi animasi dan permainan video melalui jaringan elektronik;
jasa-jasa taman hiburan dan theme park; jasa-jasa pendidikan, yaitu pengembangan, pengaturan dan penyelenggaraan
seminar dan program pendidikan dibidang buku komik; Jasa pengadaan acara pertunjukan untuk tujuan budaya dan hiburan;
Jasa pengadaan tiket untuk acara-acara hiburan dan olahraga; Jasa pengajaran orang dewasa; Jasa pengajaran secara
online; Jasa pengaturan dan penyelenggaraan acara Pernikahan (hiburan); Jasa pengaturan pameran untuk tujuan pendidikan
dan kebudayaan; Jasa pengelolaan kolam renang dan perlengkapannya yaitu: penyewaan baju untuk renang, ban untuk
renang, pelampung untuk renang; Jasa pengembangan kemampuan SDM perusahaan; Jasa pengembangan konten untuk
hiburan; Jasa pengembangan pendidikan pemahaman; Jasa pengembangan, produksi, distribusi, penyewaan, dan presentasi
program radio, program televisi, gambar bergerak, konten hiburan multimedia, podcast, dan rekaman suara; Jasa penyedia
permainan olahraga snorkelling dan diving; Jasa penyediaan fasilitas bermain; Jasa penyediaan fasilitas museum; Jasa
penyediaan fasilitas permainan; Jasa penyediaan fasilitas permainan PC; Jasa penyediaan hiburan, olahraga, animasi, musik,
informasi, berita, realitas, dokumenter, acara terkini yang tidak dapat diunduh, dan pemrograman seni dan budaya; Jasa
penyediaan hiburan, olahraga, animasi, musik, informasi, berita, realitas, dokumenter, acara terkini, dan pemrograman seni
dan budaya melalui jaringan telekomunikasi, jaringan komputer, Internet, satelit, radio, jaringan komunikasi nirkabel, televisi,
dan televisi kabel; Jasa penyediaan informasi hiburan di bidang berita, ulasan, cuaca, olah raga, hiburan, fashion, makanan,
keuangan, musik, inspirasi, kesehatan, gaya hidup, perjalanan, pengasuhan anak, ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan
kesejahteraan (wellness) yang disediakan melalui sebuah situs web; Jasa penyediaan informasi permainan; Jasa penyediaan
informasi yang berkaitan dengan permainan; Jasa penyediaan informasi yang berkaitan dengan pertunjukan budaya; Jasa
penyediaan konten permainan melalui online; Jasa penyediaan layanan dan informasi pendidikan di bidang teknologi
blockchain (sistem pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi) dan cryptocurrency (mata uang virtual).; Jasa
penyediaan nada dering yang tidak dapat diunduh, musik, video, dan gambar yang direkam sebelumnya untuk digunakan
pada perangkat komunikasi seluler; Jasa penyediaan panduan interaktif untuk mencari, memilih, merekam, dan mengarsipkan
program televisi, gambar bergerak, konten hiburan multimedia, podcast, dan rekaman suara; Jasa penyediaan pelatihan,
bimbingan, magang, masa belajar (apprenticeship), dan program konseling karir di bidang periklanan, pemasaran, komunikasi,
dan desain; Jasa penyediaan permainan komputer, permainan elektronik, permainan interaktif, dan video game yang tidak
dapat diunduh; Jasa penyediaan permainan melalui internet; Jasa penyediaan program televisi, radio, audio, video, podcast,
dan webcast yang berkelanjutan; Jasa penyediaan website yang menampilkan informasi tentang entertainmen; Jasa
penyediaan informasi, jadwal, ulasan, dan rekomendasi yang dipersonalisasi dari program pendidikan, hiburan, film, acara
seni dan budaya, konser, pertunjukan langsung, kompetisi, pameran, festival, pameran, pameran, dan acara olahraga; Jasa
penyelenggara lomba barista; Jasa penyelenggara lomba memasak; Jasa penyelenggaraan acara kendaraan offroad untuk
hiburan atau olahraga; Jasa penyewaan mesin di tempat hiburan di koridor beratap; Jasa penyewaan tempat pertunjukan;
Jasa perawatan kesehatan dan medis terutama yang berkaitan dengan diet dan pola makan; Jasa perencanaan pertunjukan
hiburan; Jasa perencanaan/ pengoperasian/pengaturan kompetisi permainan online/kompetisi permainan lainnya; Jasa
permainan online melalui perangkat mobile; Jasa permainan online yang disediakan melalui aplikasi ponsel; Jasa permainan
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secara online; Jasa permainan yang disediakan melalui jaringan komunikasi bergerak; Jasa perpustakaan elektronik dan
online; Jasa persewaan gedung; Jasa persewaan hall (ruangan gedung); Jasa persewaan ruang rapat/ pertemuan; Jasa
persewaan ruangan untuk kegiatan olah raga, pendidikan dan kebudayaan; Jasa persewaan ruangan untuk pertandingan olah
raga; Jasa persewaan ruangan untuk pesta; Jasa presentasi pertunjukan permainan; Jasa produksi dan
presentasi/penyuguhan untuk kompetisi, acara pentas panggung, pertunjukkan langsung dan acara dengan partisipasi; Jasa
produksi pertunjukan; Jasa produksi program video musik untuk siaran pada jaringan komputer; Jasa produksi program video
untuk siaran pada jaringan komputer; Jasa proses gambar digital (fotografi); Jasa publikasi; Jasa publikasi buku; Jasa
publikasi dan presentasi ulasan, survei, dan peringkat (rating), dan menyediakan situs web interaktif dan aplikasi komputer
untuk posting dan berbagi ulasan, survei, dan peringkat yang berkaitan dengan program pendidikan, hiburan, film, teater,
acara seni dan budaya, konser, langsung pertunjukan, kompetisi, pameran, festival, pameran, eksposisi, dan acara olahraga;
Jasa publikasi elektronik, yaitu, publikasi majalah, petunjuk, buletin, buku mewarnai, dan jadwal permainan orang lain secara
online melalui internet, selain publikasi teks yang berkaitan dalam bidang bola basket, permainan elektronik, olahraga
elektronik dan olahraga virtual; Jasa sekolah kecantikan; Jasa sekolah taman kanak-kanak; Jasa studio fotografi; Jasa taman
hiburan dan taman hiburan dengan tema; Jasa taman hiburan dan taman hiburan dengan tema bertema pertunjukan dan film
televisi; Jasa videografi; Jasa-jasa penyediaan pendidikan yang berkaitan dengan manajemen keuangan dengan media
interaktif digital dan elektronik; Jasa-jasa agensi tiket online, yaitu, menyediakan tiket dan voucher untuk penerimaan pada
acara olah raga, budaya dan hiburan.; Jasa-jasa hiburan dalam sifat kompetisi; Jasa-jasa hiburan di bidang permainan
komputer; Jasa-jasa hiburan komputer dan video game; Jasa-jasa hiburan permainan video; Jasa-jasa informasi, pemberian
nasihat dan konsultasi yang berkaitan dengan jasa hiburan, olah raga, dan pendidikan, termasuk yang disediakan secara
online dari database komputer atau dari Internet; Jasa-jasa pendidikan dalam bentuk penyediaan paket kursus, loka karyaloka karya dan seminar-seminar untuk pelanggan semua usia di prasekolah, sekolah dasar, sekolah menengah, perguruan
tinggi dan level dewasa; Jasa-jasa pendidikan dan pemberian gelar di bidang pendidikan; Jasa-jasa pendidikan, penyediaan
kursus pelatihan dan pendidikan tentang otomatisasi komputer, otomatisasi data, monitoring dan control komunikasi antara
komputer dan sistem-sistem mesin otomat, pengembangan perangkat lunak, peralatan otomatisasi perangkat lunak komputer,
aplikasi dan integrase database, sistem komputer dan pengembangan aplikasi, dan manajemen, pengujian perangkat lunak
dan otomatisasi, pemeliharaan dan pengoprasian sistem komputer, perangkat lunak untuk manajemen hubungan pelanggan /
customer relationship management (CRM), perangkat lunak untuk memelihara dan mengoperasikan sistem komputer,
perangkat lunak robotika dan perangkat lunak artificial intelligence.; Jasa-jasa pengajaran; Jasa-jasa penyediaan pendidikan
yang berkaitan dengan manajemen keuangan melalui audio dan video; Jasa-jasa penyediaan pendidikan yang berkaitan
dengan manajemen keuangan melalui media audio dan video; Jasa-jasa penyediaan pendidikan yang berkaitan dengan
manajemen keuangan online dari database komputer atau Internet; Jasa-jasa permainan virtual online yang disediakan online
dari jaringan komputer; Jasa-jasa presentasi tampilan audio-visual untuk tujuan hiburan; Jasa-jasa studi pendidikan di luar
negeri; Judul film (hiburan); Jurnal online, yaitu blog dan video log yang berisi konten multimedia; Jurnal online, yaitu, blog dan
video log dalam bidang kecantikan, kosmetik, produk perawatan tubuh dan perawatan kulit; Jurnal online, yaitu, blog yang
menampilkan informasi dan sumber daya kesehatan dan kebugaran; Kebun binatang; Kelas linguistik; Kelas renang untuk ibu
hamil; Klinik; Klub Bola Basket; Klub Sepak Bola; Klub Sepakbola; Klub golf; Klub penggemar untuk tujuan hiburan; Komunitas
Basket; Komunitas Olahraga Basket; Komunitas di bidang olahraga; Komunitas mancing peduli lingkungan ( olahraga );
Komunitas pendidik dan pengajar; Komunitas perkumpulan pelari; Komunitas pingpong (olahraga); Konsultansi pelatihan;
Konsultasi pendidikan dan pelatihan; Konten buatan pengguna dan strategi periklanan online; Kursus Sepak Bola; Kursus
diving; Kursus golf; Kursus memasak; Kursus pendidikan desain; Kursus pengembangan diri; Kursus selam; Kursus-kursus
pendidikan melalui internet; Latihan untuk pegawai; Layanan Peminjaman Buku Keliling; Layanan Permainan Meluncur yang
menggunakan Ban dan alat luncuran; Layanan acara amal, seperti pendampingan akademik; Layanan agen tiket online untuk
pertunjukan hiburan, olahraga, pendidikan dan acara budaya; Layanan akademi mengendarai; Layanan akademi pendidikan;
Layanan amal, yaitu pendidikan dan pelatihan; Layanan bantuan untuk mengatur dan merencanakan acara untuk keperluan
seremonial, kebudayaan, pendidikan, hiburan, rekreasi dan olahraga; Layanan bioskop; Layanan dalam memberikan informasi
dan saran mengenai fasilitas dan manfaat yang diberikan oleh klub sosial, klub rekreasi dan klub hiburan (leisure); Layanan
edukasi psikologi; Layanan fotografi; Layanan game disediakan secara online dari jaringan komputer atau jaringan ponsel;
Layanan hiburan berupa penampilan personal dengan mengenakan maskot berkostum atau tim tari di pertandingan dan
eksebisi bola basket, klinik, kamp, promosi-promosi, dan acara-acara lainnya yang berhubungan dengan bola basket, acara
khusus dan pesta; Layanan hiburan dalam bentuk menyediakan program dan konten hiburan, yaitu film, program televisi, klip
video, grafik dan informasi yang berkaitan dengan film dan program televise di bidang komedi, drama, aksi, variasi,
petualangan, olahraga, music, acara-acara terkini dan berita-berita hiburan, dokumenter dan animasi, melalui jaringan internet,
jaringan komunikasi elektronik, jaringan komputer dan jaringan komunikasi nirkabel; Layanan hiburan dalam bentuk
pertunjukan musik langsung; Layanan hiburan dalam bentuk serial televisi yang sedang berlangsung yang menampilkan
drama, aksi, dan petualangan; Layanan hiburan dalam sifat menghadirkan pertunjukan musik secara langsung; Layanan
hiburan dalam sifat pengembangan, kreasi, produksi, distribusi, dan pasca produksi rekaman suara musik dan rekaman video;
Layanan hiburan dalam sifat produksi rekaman suara musik dan rekaman video; Layanan hiburan dan pendidikan dalam
bentuk program televisi dan radio yang berkelanjutan dalam bidang bola basket dan menampilkan permainan basket dan
pertandingan basket secara langsung; Layanan hiburan film, musik, olahraga, video dan teater, produksi film, selain film iklan;
Layanan hiburan termasuk pertunjukan musik live berkala; Layanan hiburan untuk perjalanan, yaitu, menyediakan basis data
interaktif online berupa video dan konten buatan pengguna yang mengandung gambar digital, foto, teks, grafik, audio, klip
video, konten multimedia, dan pertunjukan visual dan audio; Layanan hiburan yang berhubungan dengan liga basket fantasi;
Layanan hiburan yang bersifat menyediakan program dan konten hiburan dan edukasi, yaitu program televisi, klip, grafis, dan
informasi yang berkaitan dengan program televisi di bidang kepentingan umum melalui internet, jaringan komunikasi
elektronik, jaringan komputer dan jaringan komunikasi nirkabel; Layanan hiburan yang disediakan di acara olahraga; Layanan
hiburan yang disediakan di sirkuit balap motor; Layanan hiburan yang sifatnya mengatur acara hiburan sosial; Layanan
hiburan, pengeditan film, layanan studio film dan televisi; Layanan hiburan, yaitu mengorganisir dan menyelenggarakan acara,
kompetisi, seminar, dan turnamen di bidang olahraga elektronik, permainan video, permainan komputer, komputer, dan
permainan; Layanan hiburan, yaitu penyediaan lingkungan virtual di mana pengguna dapat saling berinteraksi untuk tujuan
rekreasi, mengisi waktu luang, atau hiburan; Layanan hiburan, yaitu penyediaan materi multimedia yang tidak dapat diunduh
dalam bentuk ulasan tayangan televisi, ulasan tayangan televisi interaktif, rekaman video, rekaman video secara langsung,
tayangan video interaktif yang diseleksi, program radio, dan tayangan radio, dan rekaman suara di bidang bola basket yang
ditampilkan melalui situs web; Layanan hiburan, yaitu, menyediakan akses ke database interaktif elektronik dan online dari
konten yang ditentukan pengguna, konten pihak ketiga, video, audio, visual, dan materi audio-visual di bidang kepentingan
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umum; Layanan hiburan, yaitu, menyediakan game komputer online; Layanan hiburan, yaitu, menyediakan musik, video
musik, seri video untuk pengguna online melalui jaringan komunikasi; Layanan hiburan, yaitu, menyediakan podcast di bidang
manajemen proyek, manajemen bisnis, dan manajemen strategis; Layanan hiburan, yaitu, partisipasi dalam balapan mobil
sport; Layanan hiburan, yaitu, penampilan langsung oleh bintang film, bintang televisi, bintang musik, influencer, penari,
karakter berkostum dan atlet; Layanan hiburan, yaitu, penyediaan video, gambar, film dan musik yang tidak dapat diunduh;
Layanan hiburan, yaitu, pertunjukan dan kompetisi dalam acara olahraga motor; Layanan hiburan, yaitu, pertunjukan dan
kompetisi dalam acara olahraga perahu listrik; Layanan informasi pendidikan; Layanan institusi pendidikan; Layanan instruksi
dan pelatihan di bidang penjualan, pemeliharaan dan perbaikan otomotif; Layanan kamp olahraga; Layanan kamp sepakbola
Amerika; Layanan karoke yang menyediakan suara, film dan video secara online; Layanan kebun binatang; Layanan klub
kesehatan; Layanan klub kesehatan dan kebugaran, yaitu, menyediakan layanan, fasilitas, instruksi dan peralatan di bidang
kebugaran dan latihan fisik; Layanan klub penggemar (hiburan); Layanan klub penggemar otomotif; Layanan klub sosial, yaitu,
mengatur, menyelenggarakan, dan mengadakan acara sosial, berkumpul, dan pesta untuk anggota klub; Layanan konsultansi
terkait dengan pendidikan dan pelatihan manajemen; Layanan konsultansi terkait dengan pendidikan dan pelatihan
manajemen dan personil; Layanan konsultansi yang berkaitan dengan penerbitan; Layanan konsultasi pelatihan bisnis;
Layanan konsultasi pendidikan; Layanan konsultasi yang berkaitan dengan pendidikan dan pelatihan; Layanan kursus selam
(diving); Layanan manajemen acara [organisasi pendidikan, hiburan, olahraga atau acara budaya]; Layanan mengemudikan
kendaraan dan instruksi dan pengajaran mengemudi dan mengemudi di luar jalan raya; Layanan olahraga, kebudayaan dan
hiburan; Layanan pelatihan; Layanan pelatihan bisnis; Layanan pelatihan dan pendidikan; Layanan pelatihan di bidang
oftalmologi; Layanan pelatihan karyawan; Layanan pelatihan kejuruan; Layanan pelatihan komersial; Layanan pelatihan
teknik; Layanan pelatihan, pendidikan dan hiburan yang berkaitan dengan kendaraan air; Layanan pelatihan, pendidikan dan
hiburan yang berkaitan dengan kendaraan bermotor; Layanan pelatihan, pendidikan dan hiburan yang berkaitan dengan
kendaraan udara; Layanan pelatihan, pendidikan dan hiburan yang berkaitan dengan kendaraan yang dikendalikan dari jarak
jauh, drone, mobil yang dikendalikan dari jarak jauh; Layanan pelatihan, pendidikan dan hiburan yang berkaitan dengan
sepeda, skuter, go-kart, sepeda motor, kendaraan off road, kendaraan mainan anak-anak, skateboard, hoverboarding,
olahraga air, olahraga udara, menunggang kuda; Layanan pemutaran film; Layanan pendidikan; Layanan pendidikan bisnis;
Layanan pendidikan dan informasi yang berkaitan dengan musik dan hiburan, rekreasi dan gaya hidup (hiburan), masalah
sosial (hiburan), kegiatan dan acara keluarga, acara dan kegiatan olah raga dan budaya, pendidikan, budaya dan hiburan;
Layanan pendidikan dan layanan pengajaran di tingkat pra-taman kanak-kanak dan taman kanak-kanak; Layanan pendidikan
dan layanan pengajaran, yaitu kelas di bidang seni, kerajinan, olahraga, musik, kesehatan, senam, latihan, moralitas, etika,
literatur, ilmu sains, fisika, bahasa, matematika, aritmatika, ilmu sosial, geografi, sejarah dan politik di tingkat sekolah dasar,
sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas; Layanan pendidikan dan layanan pengajaran, yaitu kelas, seminar,
dan lokakarya di bidang seni, kerajinan, olahraga, musik, kesehatan, senam, latihan, moralitas, etika, hukum, ekonomi, obatobatan, operasi, farmasi, pertanian, teknik, literatur, ilmu sains, fisika, bahasa, matematika, aritmatika, ilmu social, geografi,
sejarah dan politik di tingkat perguruan tinggi; Layanan pendidikan dan layanan pengajaran, yaitu, kelas, seminar dan
lokakarya di bidang pengetahuan umum mengenai keterampilan hidup, pegawai, pembelajaran seumur hidup, keterampilan
pelajaran, persiapan ujian dan hobi; Layanan pendidikan dan layanan pengajaran, yaitu, kelas, seminar, dan lokakarya di
bidang pengetahuan umum mengenai keterampilan berburu pekerjaan, dan persiapan ujian kualifikasi; Layanan pendidikan
dasar; Layanan pendidikan di bidang bedah; Layanan pendidikan di bidang tidur, bidang kesehatan dan meditasi; Layanan
pendidikan kesehatan dan medis yang disediakan oleh asosiasi kepada anggotanya; Layanan pendidikan lanjutan; Layanan
pendidikan mengenai
penyediaan pengalaman pendidikan
yang berkaitan dengan budaya, sejarah
dan subyek sosial, tempat dan acara; Layanan pendidikan pra-sekolah untuk anak-anak, dan mengadakan seminar dan
lokakarya di bidang pengasuhan anak; Layanan pendidikan untuk membantu menjembatani antara orang tua dan anak
dengan para profesional yang bekerja khusus di bidang anak-anak dengan kebutuhan berbeda; Layanan pendidikan yang
berkaitan dengan konservasi lingkungan dan konservasi energi; Layanan pendidikan yang berkaitan dengan perjalanan dan
pariwisata, media dan telekomunikasi, keuangan dan uang, kesehatan dan kesejahteraan, masalah lingkungan; Layanan
pendidikan, pengajaran dan pelatihan bahasa dengan bantuan komputer, penyediaan materi pendidikan secara on-line;
Layanan pendidikan, yaitu penyediaan penilaian secara daring (online); Layanan pendidikan, yaitu, mengatur dan
menyelenggarakan seminar, lokakarya, kelas, konferensi dan simposium di bidang pengembangan kepemimpinan, sumber
daya manusia, pelayanan konsumen, kepuasan dan loyalitas konsumen dan karyawan, perekrutan karyawan dan orientasi
karyawan, pelatihan dan pengembangan memasak, seni, bahasa asing, etika, seni dan kerajinan, alam dan konservasi;
Layanan pendidikan, yaitu, menyediakan tampilan dan eksibit di bidang peralatan audio, sistem audio, akustik, dan musik;
Layanan pendidikan, yaitu, menyediakan webinar yang tidak dapat diunduh di bidang manajemen bisnis dan manajemen
proyek; Layanan pendidikan, yaitu penyediaan kelas, seminar, konferensi, dan lokakarya di bidang piranti keras
dan piranti lunak komputer; Layanan penerbitan elektronik, kelas pengayaan, layanan penghibur, hiburan dan kegiatan
budaya, hiburan oleh televisi protokol internet; Layanan penerbitan, yaitu penerbitan publikasi elektronik untuk orang lain;
Layanan pengajaran; Layanan pengajaran bahasa; Layanan pengajaran dan pendidikan yang berkaitan hanya untuk nutrisi,
kesehatan dan kebugaran; Layanan penilaian pendidikan; Layanan penyedia informasi terkait dengan pendidikan; Layanan
perencanaan pesta; Layanan permainan arcade; Layanan permainan elektronik yang disediakan melalui jaringan komputer
global; Layanan permainan kasino elektronik; Layanan permainan realitas virtual pada situs web; Layanan permainan yang
ditawarkan di, oleh, melalui, terkait atau berhubungan dengan hotel dan resort; Layanan perpustakaan referensi untuk literatur
dan catatan dokumenter; Layanan pertunjukan penghibur; Layanan produksi program film, televisi dan radio; Layanan
produksi program film, televisi, radio dan video; Layanan produksi radio dan televisi; Layanan pusat rekreasi; Layanan reporter
berita, layanan reporter foto; Layanan reservasi untuk tiket konser, tiket pertunjukan dan tiket teater; Layanan ruang
permainan; Layanan studio musik dan rekaman musik; Layanan tahap akhir dalam suatu rekaman musik; Layanan taman
bermain berpetualang; Layanan taman bermain petualangan untuk anak-anak; Layanan terjemahan; Layanan untuk mengatur
dan menyelenggarakan simposium, konferensi, kongres dan seminar; Layanan yang menyediakan studio audio, video,
program TV, foto dan gambar; Layanan-layanan pendidikan yaitu mengatur dan menyediakan wadah pendidikan bagi para
pengusaha di bidang usaha; Lembaga Pendidikan dan Ketrampilan ( Kursus ); Lembaga pendidikan olahraga; Lembaga
pengajaran; Lenong; Liga Pertandingan Sepak Bola; Manajemen acara budaya; Manajemen acara budaya, pendidikan,
hiburan dan olahraga; Manajemen acara pendidikan; Manajemen layanan pendidikan; Materi dan kurikulum pendidikan yang
tidak dapat diunduh secara online, termasuk dalam hal rantai pasok, desain, pengembangan, pengujian, manufaktur,
pemasaran, dan distribusi, dan karier dalam semikonduktor, elektronik, dan perangkat lunak terkait, perangkat keras,
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peralatan, dan jasa; Memberikan informasi di bidang olahraga dan kesehatan; Memberikan informasi hiburan audio-visual
online melalui jaringan komputer global; Memberikan informasi hiburan melalui situs web; Memberikan informasi terkait
rekreasi; Memberikan informasi yang berkaitan dengan layanan permainan yang disediakan secara online dari jaringan
komputer; Membuat publikasi seperti majalah, buku, koran, dan sebagainya siap untuk penerbitan, menjangkau mereka untuk
membaca, (termasuk penyediaan jasa tersebut melalui jaringan komunikasi global; Memproduksi program untuk pendidikan,
kebudayaan, hiburan dan olahraga; Mempromosikan acara olahraga di televisi, konser, festival, kompetisi, pameran,
penampilan karya seni secara langsung maupun yang direkam; Mencari musik, film, gambar, animasi dan informasi hiburan
melalui Internet dan/atau terminal komputer (layanan hiburan); Mendistribusikan dan menyediakan musik, suara, film, animasi,
drama, video, klip video musik, cuplikan film, pratinjau film, data audio, data gambar visual, data teks melalui Internet dan/atau
terminal komputer (layanan hiburan); Mengadakan pendidikan dan pelatihan dibidang ilmu geologi, mineral dan batubara;
Mengajar pada pendidikan lingkungan; Mengajarkan mengemudi aman; Mengajarkan mengemudi dengan hemat bahan
bakar; Mengajarkan pemeriksaan harian mobil; Mengajarkan pengetahuan umum dan keterampilan yang berkaitan dengan
keterampilan mengemudi dasar; Mengajarkan pengetahuan umum dan keterampilan yang berkaitan dengan mengemudi
mobil; Mengatur dan mengadakan kompetisi langsung (live) yang berupa permainan komputer dan permainan video;
Mengatur dan menyelanggarakn konferensi , kongres, seminar, simposium, kursus pelatihan, kelas dan kuliah; Mengatur dan
menyelenggarakan konferensi bisnis untuk pengusaha-pengusaha bisnis; Mengatur dan menyelenggarakan konferensi,
pameran, pelatihan, pelatihan pendidikan, seminar, lokakarya di dalam bidang bulutangkis; Mengatur dan menyelenggarakan
konvensi untuk tujuan hiburan; Mengatur dan menyelenggarakan pameran, konferensi, konvensi, kelas, ceramah, seminar dan
lokakarya pelatihan tentang produk halal; Mengatur dan menyelenggarakan pameran, seminar, dan konferensi; Mengatur dan
menyelenggarakan pelatihan dan lokakarya; Mengatur dan menyelenggarakan pelatihan lokakarya; Mengatur dan
menyelenggarakan seminar dan lokakarya; Mengatur dan menyelenggarakan seminar di bidang kecantikan, kesehatan dan
kebugaran; Mengatur dan merencanakan acara untuk keperluan seremonial, kebudayaan, pendidikan, hiburan, rekreasi dan
olahraga; Mengatur kompetisi, konser, permainan, festival, kuis, pencarian bakat, kontes, seminar, konferensi dan konvensi;
Mengatur konferensi dan mengorganisasi pameran untuk tujuan budaya dan pendidikan; Mengatur kuliah, pameran,
demonstrasi, pameran dan presentasi; Mengatur pameran, kongres, seminar, dan konferensi untuk tujuan budaya dan
hiburan; Mengatur penyelenggaraan kompetisi; Mengatur penyelenggaraan pameran untuk tujuan pendidikan; Mengatur
penyelenggaraan pengajaran; Mengatur penyelenggaraan permainan; Mengatur penyelenggaraan upacara penghargaan;
Mengatur, melakukan dan mengorganisir lokakarya; Mengatur, mengadakan dan mengorganisir pertemuan kuliah, lokakarya
dan seminar; Mengatur, mengorganisir dan menyelenggarakan kejuaraan permainan online; Mengatur, mengorganisir dan
menyelenggarakan lokakarya, pelatihan atau seminar; Mengatur, menyelenggarakan dan mengorganisir lokakarya [pelatihan]
atau seminar di bidang pengembangan sumber daya manusia dari suatu organisasi dan perusahaan; Mengatura
penyelenggaraan kurses instruksi; Mengembangkan manual dan panduan pendidikan untuk orang lain di bidang perangkat
keras dan lunak komputer, periferal, sistem operasi, jaringan area lokal, luas, dan global, infrastruktur jaringan, keamanan
jaringan, browser web, dan perangkat elektronik; Mengorganisasi kontes bakat dan pertunjukan pemberian penghargaan
musik dan televisi; Mengorganisasi, produksi dan presentasi kompetisi, kontes, permainan, kuis, ekshibisi, acara, pertunjukan,
pertunjukan dengan berkeliling, acara pementasan panggung, pertunjukan teater, konser, pertunjukan langsung dan acara
dengan partisipasi penonton; Mengorganisir dan melaksanakan pameran; Mengorganisir dan mengadakan pertemuan dan
acara; Mengorganisir grup hiburan; Mengorganisir kompetisi permainan komputer, permainan video dan olah raga elektronik
secara langsung (live); Mengorganisir, mengatur dan menyelenggarakan pengajaran, seminar, konferensi dan pelatihan
lokakarya yang berhubungan dengan golf; Mengumpulkan infaq, sodaqoh, zakat dan santunan bagi anak yatim dan dhuafa;
Menulis lagu; Menyediakan acara hiburan untuk orang lain, seperti hiburan, seni, olahraga dan budaya.; Menyediakan acara
olahraga; Menyediakan aplikasi perangkat telepon seluler yang menampilkan acara televisi, film, dan konten hiburan
multimedia yang tidak dapat diunduh, serta informasi, ulasan dan rekomendasi mengenai acara televisi, film dan konten
hiburan multimedia; Menyediakan aplikasi telepon seluler yang menampilkan acara televisi, film dan konten hiburan
multimedia dan informasi, ulasan dan rekomendasi mengenai acara televisi, film dan konten multimedia; Menyediakan basis
data daring yang dapat ditelusuri yang menampilkan skenario, musik, film, acara televisi, buku komik, dan publikasi;
Menyediakan berita dan informasi yang berhubungan dengan permainan komputer dan video, permainan video, para pemain
permainan video, turnamen permainan video, jadwal permainan video, statistik permainan video, strategi dan petunjuk (tips)
permainan video; Menyediakan dan mengoperasikan peralatan taman bermain indoor yang memasang fasilitas trampolin;
Menyediakan database komputer secara online dalam bidang bola basket; Menyediakan database komputer, elektronik, dan
online di bidang hiburan; Menyediakan fasilitas hiburan dan rekreasi; Menyediakan fasilitas olahraga bersepeda dalam
ruangan dengan irama musik tertentu; Menyediakan fasilitas olahraga tenis meja; Menyediakan fasilitas rekreasi;
Menyediakan fasilitas untuk acara olahraga; Menyediakan fasilitas untuk film, pertunjukan, drama, musik, pelatihan atau acara
pendidikan (untuk keperluan pendidikan atau hiburan); Menyediakan fasilitas untuk kegiatan fotografi; Menyediakan film dan
acara televisi yang tidak dapat diunduh melalui layanan transmisi video-on-demand; Menyediakan film dan acara televisi yang
tidak dapat diunduh melalui layanan video-on-demand, dan juga informasi, ulasan dan rekomendasi mengenai film dan acara
televisi; Menyediakan hiburan on-line di bidang turnamen game, liga olahraga fantasi dan pertunjukan game; Menyediakan
informasi berkaitan dengan acara bulutangkis; Menyediakan informasi berkaitan dengan bulutangkis; Menyediakan informasi
hiburan dan pendidikan; Menyediakan informasi hiburan dan rekreasi; Menyediakan informasi hiburan mengenai permainan
komputer dan permainan video melalui suatu situs web; Menyediakan informasi hiburan tentang program televisi yang sedang
berlangsung melalui jaringan komputer global; Menyediakan informasi mengenai pendidikan online; Menyediakan jasa-jasa
permainan video melalui internet; Menyediakan kegiatan budaya; Menyediakan kursus pelatihan; Menyediakan kursus
pelatihan online di bidang manajemen bisnis; Menyediakan kursus pelatihan online di bidang manajemen proyek;
Menyediakan kursus pelatihan online di bidang manajemen strategis; Menyediakan kursus pelatihan secara online dan
lokakarya pendidikan di bidang administrasi bisnis, pemasaran, perancangan, pengembangan, inovasi, akselerasi perusahaan
pemula (start-up) dan kewiraswastaan; Menyediakan layanan berbagi dan mencari foto dan video secara online untuk orang
lain; Menyediakan layanan informasi dan pendidikan untuk membantu menjembatani antara orang tua dan anak dengan para
profesional yang bekerja khusus di bidang anak-anak dengan kebutuhan berbeda; Menyediakan layanan pengajaran jarak
jauh secara online; Menyediakan musik, film, gambar, animasi dan informasi hiburan; Menyediakan pelacakan para pengguna
jasa permainan interaktif online dan mencocokkan para pemain permainan online dengan para pemain lain dari semua tingkat
kecakapan; Menyediakan pelatihan dan tutorial secara online; Menyediakan penggunaan sementara permainan interaktif yang
tidak dapat diunduh; Menyediakan permainan komputer dan video interaktif multi pemain online; Menyediakan permainan
komputer online; Menyediakan permainan komputer, elektronik dan video secara online; Menyediakan permainan online di
jaringan komputer; Menyediakan potongan informasi (trivia), kiat (tips) dan strategi online untuk permainan komputer dan
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permainan video; Menyediakan program hiburan over the top (OTT) di bidang kepentingan umum; Menyediakan publikasi
elektronik dalam bentuk buku komik, novel grafis dan cerita yang menampilkan adegan dan karakter berdasarkan pada
permainan komputer dan permainan video melalui suatu situs web; Menyediakan publikasi online; Menyediakan publikasi
online yang tidak dapat diunduh dalam bentuk buku komik, novel grafis dan cerita yang menampilkan adegan dan karakter
berdasarkan pada permainan komputer dan permainan video; Menyediakan situs web yang menampilkan acara televisi, film,
dan konten hiburan multimedia yang tidak dapat diunduh, serta informasi, ulasan dan rekomendasi mengenai acara televisi,
film dan konten hiburan multimedia; Menyediakan tes dan penilaian praktik online di bidang manajemen proyek; Menyedian
fasilitas olahraga bulu tangkis; Menyelenggarakan dan memimpin turnamen golf dan kompetisi golf; Menyelenggarakan kursus
pengajaran; Menyelenggarakan pameran untuk tujuan pendidikan; Menyelenggarakan seminar; Menyelenggarakan seminar
lokakarya; Menyelenggarakan seminar pelatihan; Menyelenggarakan tur dengan pemandu atas fasilitas kendaraan bermotor
dan kursus mengemudi; Menyelenggarakan, mengatur dan mengadakan acara mengendarai kendaraan bermotor untuk
tujuan hiburan dan rekreasi; Menyiapkan dan memberi nilai pertanyaan ujian; Merencanakan atau manajemen atas hiburan;
Merencanakan atau manajemen atas kompetisi olahraga; Merencanakan atau manajemen atas menampilkan film,
pertunjukan, drama atau pertunjukan musik (layanan hiburan); Merencanakan, memproduksi dan melaksanakan konser, acara
hiburan dan hiburan; Merencanakan, memproduksi dan melaksanakan seminar; Musik, hiburan berbasis musik, dan hiburan
yang ditampilkan di webcast; Ngerudat; Ngibing; Organisasi acara bulutangkis; Organisasi dari acara-acara pendidikan;
Organisasi dari kompetisi-kompetisi (pendidikan atau hiburan); Organisasi dari pameran untuk tujuan kebudayaan atau
pendidikan; Organisasi kompetisi [pendidikan atau hiburan]; Organisasi kompetisi untuk proyek-proyek teknik; Organisasi
pameran dan kegiatan yang berkaitan dengan bulutangkis; Organisasi untuk Ibu dan Anak; Organisasi, mengatur dan
menyelenggarakan kompetisi olahraga; Organisasi, mengatur dan menyelenggarakan pameran, konferensi, konvensi,
seminar, lokakarya, eksposisi dan acara; Orkes Samrah; Palang Pintu; Pameran film, distribusi film; Pameran, Exhibition,
Pendidikan, Pemberian Pelatihan, Hiburan, Kegiatan Kebudayaan, Kesenian; Pelaksanaan dan pengaturan liga, klinik dan
kamp yang berkaitan dalam bidang bola basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan olahraga virtual; Pelatihan;
Pelatihan aktifitas air seperti pendidikan renang, olah raga bawah air; Pelatihan bela negara cinta tanah air; Pelatihan dalam
perawatan anak-anak; Pelatihan dan instruksi balap kendaraan; Pelatihan dan pendidikan untuk penggunaan peralatan dan
instrumen bedah; Pelatihan fisik, instruksi pelatihan fisik, penyediaan informasi, termasuk online, tentang aktifitas pendidikan,
pelatihan, hiburan, olah raga dan budaya; Pelatihan industri; Pelatihan internal untuk manajemen bisnis; Pelatihan internal
untuk menciptakan ide-ide; Pelatihan internal untuk meningkatkan kreativitas; Pelatihan internal untuk pemasaran; Pelatihan
internal untuk penelitian dan pengembangan; Pelatihan kesehatan; Pelatihan membatik dan pembuatan batik; Pelatihan
pencak silat; Pelatihan personil; Pelatihan seni olahraga bela diri kungfu; Pelatihan terapi gendam; Pelatihan yang berkaitan
dengan industri; Pelatihan yang terkomputerisasi; Pelem; Pembelajaran antropologi kesehatan manusia; Pembelajaran
antropologi kesehatan masyarakat; Pembelajaran kesehatan mental dan jasmani; Pemberian gelar di bidang pendidikan dan
pelatihan; Pemberian gelar di bidang pendidikan dan pelatihan internal audit; Pemberian gelar kehormatan; Pemberian ijasah;
Pemberian informasi di bidang seni; Pemberian informasi terkait kursus pengajaran dalam mengendarai mobil performa tinggi
dari suatu situs web; Pembinaan atlit; Pembinaan berupa pendidikan, pelatihan dan pendampingan UMKM; Pemesanan,
reservasi, pengorganisasian, produksi dan penyediaan hiburan langsung, hiburan visual dan musik, layanan hiburan klub,
fasilitas menari, layanan kabaret, sirkus, konser, pesta, bola, kuis, permainan, kompetisi, kompetisi kecantikan, kompetisi olah
raga; Pemesanan, reservasi, pengorganisasian, produksi dan penyediaan konferensi, seminar dan pameran; Pemesanan,
reservasi, pengorganisasian, produksi, penyediaan pemesanan dan pengorganisasian acara sosial dan acara hiburan,
termasuk acara musik, olah raga, sinematik, teater, mode, artistik, kompetisi dan menari; Peminjaman buku-buku;
Pemondokan untuk keperluan pendidikan atau hiburan, menyelenggarakan acara pendidikan dan hiburan, menyediakan
permainan online; Pemutaran dan penyewaan film; Pencak Silat; Pendampingan [pendidikan dan pelatihan]; Pendidikan;
Pendidikan dan pelatihan di bidang teknik otomotif; Pendidikan dini [pendidikan]; Pendidikan keagamaan; Pendidikan
kesadaran publik atas kebutuhan untuk pencegahan dan kontrol diabetes; Pendidikan menyelam; Pendidikan nusantara;
Pendidikan olahraga dibidang sepak bola; Pendidikan sekolah yang dilakukan di rumah; Pendidikan seni olahraga bela diri
kungfu; Pendidikan teknik penggerak 4 roda (4WD) dan teknik mengemudi balap, mekanik kendaraan bermotor darat,
membaca peta, keselamatan berkendara, dan tanggung jawab lingkungan; Pendidikan, pelatihan, kursus, hiburan, kegiatan
budaya, rekreasi, pertunjukan langsung, olahraga, penerbitan, publikasi, travel, makanan, fashion, sastra, kesehatan dan
kebugaran, televisi, film, radio, konten multimedia , teater, permainan, fotografi, layanan museum, layanan kebun binatang,
layanan taman hiburan yang disediakan secara elektronik atau online dari basis data komputer atau melalui Internet;
Pendidikan, tidak disediakan oleh institusi akademik; Pendidikan; penyediaan latihan; semua jasa yang tersebut di atas
berhubungan dengan kebersihan, kecantikan dan perawatan pribadi; Penelitian dibidang pendidikan ke-Dharmaduta-an
Buddhis; Penelitian pendidikan; Penerbitan buku dan jurnal teknis, sastra artistik; Penerbitan buku tentang madu; Penerbitan
buku, majalah; Penerbitan buletin; Penerbitan majalah fanzine, cerita, informasi olahraga motor secara elektronik; Penerbitan
ulasan; Pengadaan tiket dan informasi untuk acara hiburan dan olah raga; Pengajaran pendidikan; Pengajaran pendidikan
dini; Pengajaran pendidikan internet; Pengajaran sekolah anak-anak di bidang teknik otomotif; Pengajian (Jasa Pendidikan);
Pengarahan atau presentasi pertunjukan drama; Pengarahan panggung; Pengaturan acara hiburan; Pengaturan dan
Penyelenggaraan seminar tentang madu; Pengaturan dan pengadaan loka karya-loka karya dan seminar-seminar untuk anakanak dalam bidang manajemen keuangan untuk anak-anak; Pengaturan dan penyelenggaraan Konser; Pengaturan dan
penyelenggaraan kompetisi; Pengaturan dan penyelenggaraan kompetisi beladiri KYOKUSHINKAI; Pengaturan dan
penyelenggaraan konferensi; Pengaturan dan penyelenggaraan konferensi, tidak disediakan oleh institusi akademik;
Pengaturan dan penyelenggaraan konperensi, konvensi, kongres, pameran, sekolah harian (day schools), konser, seminar,
simposium, seminar-seminar, lokakarya, kuliah semua untuk tujuan hiburan dan pendidikan; Pengaturan dan
penyelenggaraan lokakarya; Pengaturan dan penyelenggaraan pertunjukan, konser, kontes, permainan, konser dan tur,
semua untuk tujuan hiburan atau pendidikan; Pengaturan dan penyelenggaraan pertunjukan, konser, pertunjukan, kontes,
permainan, dan tur; Pengaturan dan penyelenggaraan seminar dan loka karya; Pengaturan klub penggemar untuk tujuan
hiburan; Pengaturan kompetisi dan turnamen yang berkaitan dengan balap perahu motor; Pengaturan kompetisi dan turnamen
yang berkaitan dengan mengemudi dan balap mobil; Pengaturan pertunjukan untuk tujuan hiburan; Pengeditan film;
Pengoperasian dan pengkoordinasian turnamen, liga dan tur untuk tujuan rekreasi dan kompetitif yang berkaitan dalam bidang
bola basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan olahraga virtual; Pengoperasian, administrasi, manajemen dan
penyelenggaraan taman hiburan dan taman hiburan dengan tema; Pengorganisasian kontes [pendidikan atau hiburan];
Pengorganisasian konvensi untuk tujuan bisnis dan komersial; Pengorganisasian pengundian lotere; Pengorganisasian,
manajemen atau pengaturan kompetisi olahraga; Pengurusan dan penyelenggaraan pertandingan olahraga; Penulisan dan
publikasi teks, selain dari teks publikasi.; Penyedia fasilitas dan layanan rekreasi; Penyedia konten melalui aplikasi telepon
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seluler; Penyedia konten melalui situs web; Penyedia publikasi-publikasi online tidak dapat diunduh yaitu teks-teks, grafikgrafik dan artikel-artikel dalam bidang manajemen keuangan untuk anak-anak; Penyediaan Empang Untuk Memancing;
Penyediaan Informasi hiburan; Penyediaan Pelatihan Basket; Penyediaan berita dan informasi dalam bentuk statistik dan trivia
di bidang bola basket; Penyediaan berita dan informasi dalam bentuk statistik dan trivia yang berkaitan dalam bidang bola
basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan olahraga virtual; Penyediaan berita dan informasi di bidang hiburan,
televisi dan film melalui internet, jaringan seluler dan nirkabel; Penyediaan berita online, informasi, komentar dan strategi yang
berkaitan dalam bidang bola basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan olahraga virtual; Penyediaan berita,
informasi, video dan podcast dengan sudut pandang keagamaan; Penyediaan dan pemesanan fasilitas rekreasi dan hiburan
(leisure); Penyediaan dan penyebaran informasi yang berkaitan dengan materi untuk pameran, konferensi, konvensi, seminar,
lokakarya, eksposisi dan acar; Penyediaan dan penyebaran informasi, bantuan dan nasihat untuk peserta pameran dan
konferensi, pengunjung dan penyelenggara pameran semua berkaitan dengan pameran, konferensi, eksposisi dan acara,
termasuk semua informasi dan nasihat tersebut yang disediakan secara elektronik, termasuk pada suatu situs web;
Penyediaan dari fasilitas pelatihan golf dalam ruangan; Penyediaan dari hiburan, jasa olah raga atau kebudayaan dari skema
loyalitas pelanggan dan pembeli yang sering melakukan pembelian.; Penyediaan dari informasi yang berhubungan dengan
pendidikan; Penyediaan dari jasa pendidikan anak-anak melalui kelompok bermain; Penyediaan database online yang dapat
dicari (providing a searchable online database) yang menampilkan informasi terkait dengan vendor-vendor pernikahan;
Penyediaan fasilitas bermain di kolam renang; Penyediaan fasilitas klub olahraga; Penyediaan fasilitas olahraga untuk acara
olahraga otomotif, kompetisi, dan program penghargaan; Penyediaan fasilitas pendidikan; Penyediaan fasilitas pengajaran;
Penyediaan fasilitas rekreasi; Penyediaan fasilitas rekreasi, instruksi dan peralatan untuk kolam renang, bersepeda, golf,
olahraga air, menunggang kuda, bermain ski dan akses pantai; Penyediaan gambar dan film karakter animasi berbentuk
serial televisi dan film melalui Internet, jaringan komputer global, siaran televisi; Penyediaan informasi berkaitan dengan bola
basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan hiburan olahraga virtual yang disediakan online dari database komputer
atau jaringan komunikasi global; Penyediaan informasi hiburan tentang artis musik, penampilannya, diskografi, dan juga
memberikan foto dan klip video semua melalui situs web dan halaman profil online; Penyediaan informasi mengenai
pendidikan bahasa melalui suatu jaringan global; Penyediaan informasi online di bidang hiburan, acara budaya dan olahraga;
Penyediaan informasi pendidikan; Penyediaan informasi pendidikan di bidang penyerapan karbon dan gas rumah kaca
lainnya; Penyediaan informasi ujian melalui jaringan komputer; Penyediaan informasi yang berkaitan dengan acara olahraga,
acara balap motor, pertunjukan langsung, pertunjukan berjalan, acara panggung langsung, pertunjukan teater, konser musik
secara langsung dan partisipasi penonton dalam acara tersebut; Penyediaan informasi yang berkaitan dengan pelatihan;
Penyediaan informasi yang berkaitan dengan pelatihan dan kompetisi beladiri KYOKUSHINKAI; Penyediaan informasi yang
berkaitan dengan publikasi; Penyediaan informasi, termasuk secara online, mengenai pendidikan, pelatihan, hiburan, olahraga
dan kegiatan budaya; Penyediaan jasa permainan elektronik yang memungkinkan pelacakan pengguna jasa permainan
elektronik interaktif online, olahraga elektronik dan olahraga virtual dan mencocokan pemain permainan online dengan pemain
lain dari segala tingkat keahlian yang berkaitan dalam bidang bola basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan
olahraga virtual; Penyediaan kegiatan rekreasi; Penyediaan kelas pijat dan olahraga; Penyediaan klub anggota pribadi untuk
tujuan hiburan dan/atau pendidikan; Penyediaan klub kesehatan, klub kebugaran, gimnasium, golf, dan fasilitas dan layanan
rekreasi; Penyediaan kursus pendidikan; Penyediaan layanan kasino dan game; Penyediaan majalah on-line di bidang travel,
makanan, fashion, seni, dan sastra; Penyediaan musik digital melalui perangkat bergerak; Penyediaan musik yang dapat
diputar kembali (playback) yang tidak dapat diunduh melalui satu jaringan komputer global melalui suatu situs web;
Penyediaan pelatihan dan kursus dalam industri yang berhubungan dengan pelayanan tamu dan spa; Penyediaan pelatihan
dan pendidikan sehubungan dengan layanan manajemen memasak, hotel dan restoran; Penyediaan pelatihan melalui
jaringan komputer global; Penyediaan pelatihan secara online; Penyediaan pendidikan dan pelatihan bahasa, ujian untuk
profisiensi bahasa; Penyediaan permainan melalui internet atau telekomunikasi telepon genggam; Penyediaan permainan
melalui telepon seluler dan telepon pintar; Penyediaan permainan realita virtual melalui jaringan komputer; Penyediaan
permainan video online yang tidak dapat diunduh; Penyediaan publikasi elektronik online; Penyediaan publikasi elektronik
online yang tidak dapat diunduh dalam bentuk majalah, berita berkala, jurnal, laporan, panduan, bahan pengajaran, buku
pegangan, dan buku di bidang manajemen bisnis; Penyediaan publikasi elektronik online yang tidak dapat diunduh dalam
bentuk majalah, berita berkala, jurnal, laporan, panduan, bahan pengajaran, buku pegangan, dan buku di bidang manajemen
proyek; Penyediaan publikasi elektronik online yang tidak dapat diunduh dalam bentuk majalah, berita berkala, jurnal, laporan,
panduan, bahan pengajaran, buku pegangan, dan buku di bidang manajemen strategis; Penyediaan publikasi-publikasi
elektronik yang tidak dapat diunduh dari jaringan komputer global atau internet; Penyediaan secara online buku, foto, gambar,
film, musik dan permainan elektronik; Penyediaan seminar kebugaran dan kesehatan, seminar tari aerobik; Penyediaan suatu
situs web online yang menampilkan berita, foto, jadwal, hasil, video, dan data waktu di bidang olahraga motor; Penyediaan
test dan ujian pendidikan di bidang bahasa asing; Penyediaan tutorial online dan sesi pelatihan di bidang perangkat lunak
komputer, otomatisasi komputer, otomatisasi data, monitoring dan control komunikasi antara komputer dan sistem-sistem
mesin otomatis, pengembangan perangkat lunak, peralatan-peralatan otomatisasi perangkat lunak komputer, aplikasi dan
integrase database, pengembangan, deployment, manajemen sistem komputer dan aplikasi, pengujian dan tes otomatisasi
perangkat lunak, pemeliharaan dan pengoprasian sistem komputer, perangkat lunak untuk manajemen hubungan pelanggan /
customer relationship management (CRM), perangkat lunak untuk memelihara dan mengoperasikan sistem-sistem komputer,
perangkat lunak robotika, dan perangkat lunak artificial intelligence untuk otamatisasi bisnis atau kegiatan usaha; Penyediaan
tutorial secara online; Penyediaan ujian pendidikan; Penyediaan video dan musik online di bidang permainan; Penyelenggara
Acara Hiburan Tahunan; Penyelenggara Kompetisi Otomotif; Penyelenggara Kompetisi kreativitas; Penyelenggara Kompetisi
musik; Penyelenggara Kompetisi olahraga; Penyelenggara Kompetisi seni dan budaya; Penyelenggara Pertandingan;
Penyelenggara acara olahraga; Penyelenggaraan acara untuk tujuan hiburan; Penyelenggaraan dan pengaturan konferensi;
Penyelenggaraan klub penggemar untuk pengguna mainan konstruksi (pendidikan dan hiburan), pengguna permainan
elektronik dan/atau pengguna mainan, alat-alatnya dan permainan lain; Penyelenggaraan pertandingan (pendidikan atau
hiburan); Penyelenggaraan pertandingan olah raga; Penyelenggaraan pertunjukan langsung; Penyelenggaraan webinar (
seminar online); Penyewaan Lampu/Lighting; Penyewaan buku; Penyewaan dekor; Penyewaan fasilitas mengemudi motor;
Penyewaan fasilitas untuk eksibisi, balai konser dan balai acara serbaguna; Penyewaan film; Penyewaan instrumen
pengajaran; Penyewaan kaset video, pita video dan rekaman disk video; Penyewaan materi pendidikan; Penyewaan mesin
dan peralatan permainan; Penyewaan mesin permainan video konsumen; Penyewaan pengeras suara; Penyewaan peralatan
atau materi pendidikan; Penyewaan peralatan gim/permainan; Penyewaan peralatan olah raga selam; Penyewaan peralatan
pendidikan; Penyewaan peralatan pengajaran; Penyewaan proyektor dan aksesori film; Penyewaan rekaman suara, sulih
suara; Penyewaan sepatu katak untuk selam; Perantara pemesanan tiket dan layanan pemesanan untuk hiburan, olahraga
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dan acara budaya; Perencanaan acara dan layanan manajemen, yaitu, mengatur, mengorganisasi, menjadwalkan dan
mendesain acara spesial untuk tujuan hiburan sosial; Perencanaan acara khusus untuk tujuan hiburan sosial; Perencanaan
atau pengaturan pertunjukan film, pertunjukan, drama atau pertunjukan musik; Perencanaan pertunjukan film; Perencanaan
pesta; Perencanaan, penyelenggaran dan pengajaran mengenai ujian percobaan; Perkumpulan seni olahraga bela diri kungfu;
Perkumpulan untuk Ibu dan Anak; Permainan Adu Dengkul; Permainan Adu Gelatik; Permainan Adu Kelapa; Permainan
Coko; Permainan Congklak; Permainan Merak-Merak Sintir; Permainan Ontek; Permainan Patok Lele; Permainan TumbukTumbuk Uang; Permainan Uang; Permainan online yang tidak dapat diunduh, yaitu, permainan komputer, permainan
elektronik, permainan video, permainan komputer interaktif, permainan elektronik interaktif, permainan video interaktif,
permainan keterampilan aksi, permainan arcade, permainan pesta anak-anak dan dewasa, papan permainan, teka-teki, dan
permainan trivia yang berkaitan dalam bidang bola basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan olahraga virtual;
Permainan online yang tidak dapat diunduh, yaitu, permainan komputer, permainan video, permainan video interaktif, dan
permainan trivia; Permainan video online, jasa hiburan dan mengorganisir kompetisi permainan video; Permianan Benteng;
Permianan Das; Persiapan untuk program televisi; Pertandingan seni olahraga bela diri kungfu; Pertunjukan film, produksi film,
atau distribusi film; Pertunjukan musik, tarian, komedi, bacaan, puisi, teater, dan hiburan sirkus, termasuk layanan yang
disediakan secara online dari basis data komputer atau Internet; Pertunjukan seni olahraga bela diri kungfu; Pesantren (Jasa
Pendidikan); Petak Umpet; Peyediaan foto yang tidak dapat diunduh di bidang perjalanan; Pocis (Permainan); Poliklinik;
Presentasi film; Presentasi pertunjukan secara langsung atau pra-rekam dan/atau film; Presentasi video musik melalui
perangkat seluler secara online; Produksi Video E-Learning; Produksi acara olahraga; Produksi acara televisi; Produksi
animasi kartun; Produksi audio dan/atau rekaman video; Produksi dan distribusi film; Produksi dan distribusi program radio
dan televisi, hiburan radio dan televisi, pertunjukkan langsung; Produksi dan distribusi radio, televisi, televisi kabel, televisi
satelit, siaran web, media sosial dan pertunjukan internet yang menampilkan kompetisi permainan elektronik, kontes
permainan elektronik, turnamen permainan elektronik, pameran hiburan, kompetisi olahraga, liga, tur, klinik dan acara yang
berkaitan dalam bidang bola basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan olahraga virtual; Produksi dan distribusi
radio, televisi, televisi kabel, televisi satelit, siaran web, podcast, blog, media sosial dan pertunjukan Internet menampilkan
berita highlight, rekaman video dan rekaman streaming video pada kontes permainan elektronik, turnamen permainan
elektronik, pameran hiburan, kompetisi olahraga, liga, tur, klinik dan acara yang berkaitan dalam bidang bola basket,
permainan elektronik, olahraga elektronik dan olahraga virtual; Produksi dan distribusi serial TV animasi; Produksi dan
presentasi dan distribusi film animasi; Produksi film; Produksi gambar bergerak, permainan dan video; Produksi hiburan dalam
bentuk seri televisi; Produksi multimedia; Produksi program animasi untuk digunakan dalam televisi dan kabel; Produksi
program multimedia; Produksi program radio atau televisi; Produksi program radio dan televisi; Produksi program televisi
animasi; Produksi rekaman; Produksi video; Produksi, presentasi, pertunjukan, distribusi, ekshibisi, sindikasi, penyediaan
jaringan dan penyewaan program, acara dan film televisi, film animasi dan rekaman suara dan video; Produksi, presentasi,
sindikasi, distribusi dan penyewaan rekaman audio, rekaman video, musik, permainan interaktif, film, film animasi, program
televisi, konten digital yang berkaitan dengan hiburan, program televisi dan radio, rekaman buku audio, yang dapat diunduh
atau tidak dapat diunduh; Produksi, presentasi, sindikasi, distribusi, dan penyewaan konten digital yang berkaitan dengan
hiburan untuk anak-anak; Produksi, presentasi, sindikasi, distribusi, dan penyewaan konten digital yang berkaitan dengan
kegiatan olahraga; Produksi, presentasi, sindikasi, distribusi, dan penyewaan konten digital yang berkaitan dengan pendidikan;
Produksi, siaran, rekaman, transmisi dan distribusi program televisi yang berkaitan dengan acara bulutangkis; Program
hiburan yang sedang berlangsung yang disiarkan melalui radio, televisi, komunikasi seluler, komunikasi nirkabel, internet,
jaringan komunikasi elektronik, dan jaringan komputer terkait peristiwa, berita, komentar, cuaca, olahraga, hiburan, mode,
makanan, keuangan, musik, inspirasi, kesehatan, gaya hidup, perjalanan, pengasuhan anak, sains, teknologi, budaya, dan
kesejahteraan (wellness) terkini; Publikasi buku; Publikasi buku elektronik dan jurnal online {tidak bisa diunduh}; Publikasi dan
penyediaan permainan komputer; Publikasi dari Majalah, barang cetakan, bahan ajar, bahan ajar tidak termasuk peralatan;
Publikasi dengan media elektronik; Publikasi dokumen; Publikasi elektronik informasi tentang berbagai topik, termasuk secara
online dan melalui jaringan komputer global; Publikasi elektronik on-line sistematis dan distribusi musik, film, gambar, animasi
dan informasi hiburan lainnya melalui Internet dan/atau terminal komputer (tidak dapat diunduh); Publikasi elektronik yang
menyediakan informasi tentang berbagai topik, termasuk online dan melalui jaringan komputer global (tidak dapat diunduh);
Publikasi game komputer online; Publikasi materi multimedia secara online; Publikasi materi semua berkaitan dengan
pameran, konferensi, konvensi, seminar, lokakarya, eksposisi dan acara; Publikasi online buku dan jurnal elektronik; Publikasi
panduan untuk game komputer; Publikasi poster, kartu ucapan, selebaran, pamflet, literatur promosi; Publikasi teks dan karya
grafis orang lain secara online yang menampilkan artikel, novelisasi, skrip, buku komik, panduan strategi, foto, dan materi
visual; Publikasi teks pendidikan; Publikasi teks-teks, buku-buku, majalah-majalah dan barang cetakan lainnya dalam bidang
manajemen keuangan untuk-anak-anak; Publikasi yang tidak dapat diunduh dalam bentuk buku yang menampilkan karakter
dari fitur animasi, aksi petualangan, komedi dan/atau drama, buku komik, buku anak-anak, panduan strategi, majalah yang
menampilkan karakter dari fitur animasi, aksi petualangan, komedi dan/atau drama, buku mewarnai, buku aktivitas anak dan
majalah di bidang hiburan; Pusat hiburan keluarga; Pusat kesehatan yang menyediakan jasa konsultasi diet; Pusat rekreasi
keluarga yang bertemakan hiburan atau pendidikan; Rental game komputer dan langganan game komputer; Reportasi hasil
fotografi; Riset yang terkait dengan bidang pendidikan; Sambrah (Pertunjukan Musik); Samrah (Pertunjukan Tari Tradisional);
Sarana pendidikan hiburan dan rekreasi; Sekolah; Sekolah Basket dengan Instruktur Yang Berpengalaman; Sekolah
Penerbangan; Sekolah Sepak Bola; Selodor (Permainan); Seminar, konferensi, dan kompetisi yang disediakan secara
elektronik atau online dari basis data komputer atau melalui Internet; Setikan (Permainan Kelereng); Sintir (Permainan Dadu);
Slepetan (Permainan); Stadion Sepak Bola; Taman hiburan dengan wahana yang dapat dinaiki dan dengan tema; Taman
kanak-kanak (TK); Taplak (Permainan Anak); Tari Bambangan Cakil; Tari Cokek Betawi; Tari Doger Amprok; Tari Gejrug Jidat;
Tari Japin; Tari Lenggang Nyai; Tari Rampak Gendang; Tari Samrah; Tari Topeng Betawi; Tari Topeng Gong; Tari Zapin;
Taruhan olah raga online; Tempat untuk membaca buku di tempat; Tetalu (Permainan Musik Dalam Acara Topeng Betawi);
Tjungge (Tradisi Arakan Kendaraan Hias); Topeng Betawi (Kesenian Teater Betawi); Topeng Blantek (Seni Pertunjukan);
Topeng Dalang (Pencerita Bayaran); Tukang Keker (Juru Kamera); Ujian pendidikan secara online; Ujungan (Seni
Ketangkasan Pukulan Rotan); Ulasan kursus untuk ujian negara; Universitas; Wawancara tokoh-tokoh kontemporer untuk
tujuan hiburan; Yapong (Tari Tradisional Betawi); acara festival permainan; acara talkshow (hiburan); adaptasi dan pengeditan
sinematografi; agen pemesanan untuk layanan hiburan; ajang pemilihan kontes (hiburan); akademi (pendidikan), sekolah,
pelatihan (training), kursus-kursus pelatihan, pengajaran, pelatihan, konseling (pelatihan) di bidang beladiri KYOKUSHINKAI;
akademi [pendidikan]; aktivitas olahraga dan budaya di pusat dan kompleks perdagangan; aktivitas rekreasi dan hiburan;
analisa statistik untuk tujuan pendidikan; aplikasi make-up untuk aktor televisi; bermain game; bimbingan kejuruan [nasihat
pendidikan atau pelatihan]; bimbingan kejuruan [nasihat pendidikan atau pelatihan] untuk orang-orang yang
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kurang mampu untuk tujuan amal; bimbingan pengajaran seni penyiaran; bimbingan seni kecantikan; cacat untuk acara
olahraga; coaching [pendidikan dan pelatihan]; deteksi plagiarisme untuk tujuan pendidikan; distribusi film bergerak; distribusi
gambar bergerak; distribusi konten digital asli yang menampilkan aksi langsung, menggunakan naskah, realitas, dan
pemrograman bentuk pendek animasi melalui broadband dan perangkat nirkabel untuk digunakan dengan pribadi dan
beberapa episode serial televisi online, situs web hiburan, dan outlet video-on-demand; distribusi musik; distribusi program
radio; distribusi program televisi; distribusi program televisi ke sistem televisi kabel; distribusi rekaman video; episode pendek
yang ditayangkan di internet; expo mengenai kesenian, kebudayaan, dan pendidikan; fashion show (hiburan); film distribusi;
fotografi; fotografi Digital; fotografi potret; fotografi udara; galeri seni untuk tujuan budaya; galeri seni untuk tujuan budaya atau
pendidikan; galeri seni untuk tujuan pendidikan; game on-line; grup band musik; hiburan; hiburan dalam bentuk pertunjukan
langsung oleh grup rock; hiburan dalam bentuk pertunjukan visual dan audio langsung; hiburan dalam bentuk pertunjukan
visual dan audio langsung, dan pertunjukan musikal, ragam, berita dan komedi; hiburan dalam pertunjukan oleh penyanyi;
hiburan dalam sifat balap mobil; hiburan dalam sifat balap mobil dan pameran; hiburan dalam sifat balap sepeda dan
pameran; hiburan dalam sifat daya tarik rumah hantu; hiburan dalam sifat klub gulat; hiburan dalam sifat kompetisi angkat
berat; hiburan dalam sifat kompetisi olahraga; hiburan dalam sifat kompetisi seluncur es; hiburan dalam sifat kompetisi sepatu
roda; hiburan dalam sifat kompetisi trek dan lapangan; hiburan dalam sifat kontes gulat; hiburan dalam sifat kontes tinju;
hiburan dalam sifat layanan televisi seluler; hiburan dalam sifat liga basket fantasi; hiburan dalam sifat liga bisbol fantasi;
hiburan dalam sifat liga olahraga fantasi; hiburan dalam sifat liga sepakbola fantasi; hiburan dalam sifat melakukan turnamen
catur; hiburan dalam sifat naik taman air; hiburan dalam sifat naik taman hiburan; hiburan dalam sifat pacuan kuda; hiburan
dalam sifat peragaan busana; hiburan dalam sifat permainan basket; hiburan dalam sifat permainan bisbol; hiburan dalam sifat
permainan hoki; hiburan dalam sifat permainan olahraga; hiburan dalam sifat permainan sepak bola; hiburan dalam sifat
pertandingan sepak bola Amerika; hiburan dalam sifat pertunjukan balet; hiburan dalam sifat pertunjukan cahaya; hiburan
dalam sifat pertunjukan game yang sedang berlangsung; hiburan dalam sifat pertunjukan grup musik; hiburan dalam sifat
pertunjukan grup vokal musik; hiburan dalam sifat pertunjukan kembang api; hiburan dalam sifat pertunjukan komedi; hiburan
dalam sifat pertunjukan konser; hiburan dalam sifat pertunjukan langsung; hiburan dalam sifat pertunjukan langsung dan
penampilan pribadi oleh karakter berkostum; hiburan dalam sifat pertunjukan langsung oleh aktor; hiburan dalam sifat
pertunjukan langsung oleh band-band musik; hiburan dalam sifat pertunjukan laser; hiburan dalam sifat pertunjukan musik
langsung; hiburan dalam sifat pertunjukan orkestra; hiburan dalam sifat pertunjukan orkestra simfoni; hiburan dalam sifat
pertunjukan seluncur es; hiburan dalam sifat pertunjukan senam; hiburan dalam sifat pertunjukan sepatu roda; hiburan dalam
sifat pertunjukan sulap; hiburan dalam sifat pertunjukan taman hiburan; hiburan dalam sifat pertunjukan udara; hiburan dalam
sifat pertunjukan vokal langsung; hiburan dalam sifat produksi panggung dan kabaret; hiburan dalam sifat produksi teater;
hiburan dalam sifat program televisi yang sedang berlangsung; hiburan dalam sifat program televisi yang sedang berlangsung
di bidang berita; hiburan dalam sifat program televisi yang sedang berlangsung di bidang hiburan anak-anak; hiburan dalam
sifat program televisi yang sedang berlangsung di bidang komedi; hiburan dalam sifat program televisi yang sedang
berlangsung di bidang varietas; hiburan dalam sifat ras anjing; hiburan dalam sifat ras kapal pesiar; hiburan dalam sifat serial
televisi animasi dan aksi langsung; hiburan dalam sifat turnamen golf; hiburan dalam sifat turnamen olahraga; hiburan dalam
sifat turnamen tenis; hiburan dan kegiatan budaya; hiburan dan kegiatan olahraga; hiburan dan penyajian pertunjukan hidup;
hiburan di alam fantasi liga sepak bola Amerika; hiburan di alam kontes kecantikan; hiburan di alam pertunjukan tari; hiburan
di alam pertunjukan tari langsung; hiburan di alam produksi teater makan malam; hiburan di alam sirkus; hiburan di alam
taman air dan pusat hiburan; hiburan melalui siaran televisi nirkabel; hiburan oleh televisi Protokol Internet; hiburan radio;
hiburan radio dan televisi; hiburan radio dan televisi disediakan melalui Internet; hiburan tarian; hiburan televisi; hiburan
tentang tempat-tempat wisata lokal dan tempat-tempat menarik di sekitar hotel dan mendistribusikan bahan-bahan yang
berkaitan dengannya; hiburan, yaitu menyediakan konten audio dan multimedia, permainan, aplikasi perangkat lunak, berita
dan komentar dalam bidang hiburan, budaya pop, rekreasi dan aktifitas santai, olahraga dan even olahraga, layanan
pendidikan, konser, even budaya serta produksi teater hidup; hiburan, yaitu, pertunjukan musik langsung, produksi teater dan
produksi komedi; informasi hiburan; informasi hiburan dan rekreasi; informasi hiburan on-line; informasi pendidikan; informasi
pendidikan sekolah asrama; informasi rekreasi; informasi tentang kegiatan rekreasi; informasi yang berhubungan dengan
hiburan, pendidikan dan olah raga; informasi yang berkaitan dengan hiburan permainan komputer disediakan secara online
dari basis data komputer atau jaringan komunikasi global; informasi yang berkaitan dengan pendidikan atau hiburan yang
disediakan secara online atau melalui televisi, broadband dan komunikasi nirkabel; informasi yang berkaitan dengan
pendidikan atau hiburan, disediakan secara online dari basis data komputer atau Internet atau melalui program televisi atau
radio; informasi yang berkaitan dengan pendidikan dan hiburan; informasi yang berkaitan dengan pendidikan dan hiburan
disediakan secara online dari basis data komputer atau Internet; informasi yang berkaitan dengan pendidikan kursus diving
dan snorkeling; instruksi agama; instruksi aikido; instruksi bahasa; instruksi balet; instruksi baseball; instruksi berburu; instruksi
berburu dan layanan panduan; instruksi berkuda; instruksi berlayar; instruksi bernyanyi; instruksi bola basket; instruksi
capoeira; instruksi chiropraktik; instruksi dan pelatihan; instruksi di bidang perbaikan otomotif; instruksi di bidang seni
pertunjukan; instruksi di bidang seni visual; instruksi fotografi; instruksi gitar; instruksi golf; instruksi hapkido; instruksi iceskating; instruksi judo; instruksi jujutsu; instruksi kaligrafi; instruksi karate; instruksi kebugaran fisik; instruksi kebugaran golf;
instruksi kebugaran udara; instruksi kendo [instruksi pagar Jepang]; instruksi kesadaran tubuh; instruksi kickboxing; instruksi
melukis; instruksi memancing; instruksi memancing dan layanan panduan; instruksi memancing dan panduan layanan yang
disediakan oleh peternakan Bung; instruksi memasak; instruksi menari tiang; instruksi menari untuk orang dewasa; instruksi
mengemudi; instruksi mengemudi kendaraan; instruksi mengemudi kendaraan komersial; instruksi mengendarai sepeda
motor; instruksi menggambar; instruksi menjahit; instruksi menjahit atau menjahit; instruksi menyelam; instruksi merangkai
bunga; instruksi muay thai; instruksi musik; instruksi olahraga; instruksi pemakaian formal kimono; instruksi pemandu terbang
dan layanan pemandu; instruksi pembalap; instruksi pembuatan kimono; instruksi pembukuan; instruksi penerbangan
pesawat; instruksi piano; instruksi pilates; instruksi renang; instruksi roller-skating; instruksi sado [instruksi upacara minum
teh]; instruksi sambo; instruksi sanshou; instruksi savate; instruksi sempoa; instruksi senam; instruksi seni; instruksi seni bela
diri; instruksi seni bela diri campuran (MMA); instruksi seni kecantikan; instruksi sepak bola; instruksi ski; instruksi snowboard;
instruksi taekwondo; instruksi tari untuk anak-anak; instruksi tarian; instruksi tata rambut; instruksi tenis; instruksi terapi
bodywork; instruksi tinju; instruksi wing chun; instruksi yoga; instruktur olah raga; interpretasi bahasa; jaringan komputer dan
jaringan komunikasi global; jasa Pendidikan pelatihan animasi; jasa agen tiket pertandingan olahraga; jasa agen tiket teater;
jasa entertainmen, yaitu, menyediakan konten buatan pengguna yang tidak dapat diunduh, media elektronik, konten hiburan
multimedia, informasi, video, audio, teks, data, film, gambar, gambar, grafik animasi, dan foto; jasa entertainmen, yaitu,
menyediakan pemutaran musik dan video yang tidak dapat diunduh melalui jaringan komunikasi global; jasa hiburan berupa
jasa produksi konten hiburan multimedia; jasa hiburan berupa suatu serial televisi yang sedang berlangsung yang tersedia
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melalui televisi dan mengirim (streaming) internet online dalam bidang permainan komputer; jasa hiburan dalam bentuk
gambar dan video yang tidak dapat diunduh; jasa hiburan dalam bentuk hiburan audio, visual dan audio visual; jasa hiburan
dalam bentuk objek wisata taman hiburan, yaitu area yang mempunyai tema tertentu; jasa hiburan dalam bentuk penyediaan
konten audio-visual, film, video, program televisi, serial animasi, dan materi multimedia lainnya dalam bidang permainan
komputer dan permainan video; jasa hiburan dalam bentuk pertunjukan konser; jasa hiburan dalam bentuk pertunjukan
langsung; jasa hiburan dalam bentuk pertunjukan oleh penyanyi; jasa hiburan keluarga; jasa hiburan musik; jasa hiburan
wisata dalam air; jasa hiburan yaitu rangkaian program multimedia yang menampilkan fiksi ilmiah dan drama melalui layanan
streaming; jasa hiburan, yaitu jasa film, program televisi dan produksi video; jasa hiburan, yaitu menyediakan acara hiburan
langsung; jasa hiburan, yaitu menyediakan film, gambar bergerak, dan film (movies), program televisi, program multimedia dan
serial episode pendek yang ditayangkan di internet yang semuanya menampilkan konten hiburan melalui layanan streaming;
jasa hiburan, yaitu menyediakan film, gambar bergerak, dan film (movies), program televisi, program multimedia dan serial
episode pendek yang ditayangkan di internet, semuanya menampilkan konten hiburan, melalui jaringan komputer global; jasa
hiburan, yaitu menyediakan penggunaan sementara dari permainan elektronik yang tidak dapat diunduh; jasa hiburan, yaitu
menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak realitas tertambah (augmented reality) yang tidak dapat diunduh yang
menampilkan konten hiburan; jasa hiburan, yaitu produksi acara hiburan langsung; jasa hiburan, yaitu program televisi dan
radio yang menampilkan informasi, berita dan balap motorsport serta pengembangan mengenai balap motorsport; jasa
hiburan, yaitu serial televisi yang sedang berlangsung yang menampilkan materi di bidang fiksi ilmiah dan drama; jasa hiburan,
yaitu, mengorganisir pertemuan penggemar langsung dan konferensi dalam bidang hiburan, permainan, permainan video dan
olahraga elektronik; jasa hiburan, yaitu, mengorganisir pertemuan penggemar secara langsung dan konferensi dengan aspek
taktis dari suatu permainan (gameplay) interaktif antara partisipan dalam bidang permainan, permainan video dan olah raga
elektronik; jasa hiburan, yaitu, menyediakan penggunaan sementara atas permainan komputer yang tidak dapat diunduh untuk
digunakan pada perangkat bergerak; jasa hiburan, yaitu, menyediakan penggunaan sementara atas permainan video yang
tidak dapat diunduh; jasa hiburan, yaitu, menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak realitas maya yang tidak dapat
diunduh yang menampilkan konten hiburan; jasa hiburan, yaitu, menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak yang
tidak dapat diunduh yang menampilkan konten hiburan; jasa hiburan, yaitu, menyediakan penggunaan sementara program
permainan komputer multimedia interaktif yang tidak dapat diunduh; jasa hiburan, yaitu, menyediakan perangkat lunak
permainan video yang tidak dapat diunduh yang memungkinkan para pengguna untuk menciptakan, memodifikasi,
mengunggah, mengunduh, menggunakan secara bersama-sama, meninjau, dan menerbitkan konten permainan video
interaktif yang diciptakan pengguna, musik, dan file media lainnya melalui suatu jaringan komputer global, internet dan
jaringan nirkabel; jasa hiburan, yaitu, menyediakan permainan komputer dan elektronik online; jasa hiburan, yaitu,
menyediakan permainan video online; jasa hiburan, yaitu, menyediakan rekaman audio yang tidak dapat didownload berupa
musik dan hiburan.; jasa hiburan, yaitu, menyediakan suatu situs web yang menampilkan permainan, puzzle dan informasi
mengenai permainan gawai; jasa hiburan, yaitu, pengaturan dan produksi pertunjukan, penampilan, program dan rekaman
audio dan visual yang berhubungan dengan musik; jasa hiburan, yaitu, penyediaan podcast dalam bidang teknologi, Internet,
perangkat lunak dan komunikasi nirkabel; jasa informasi online yang berhubungan dengan jasa permainan elektronik yang
tersedia melalui Internet atau telepon genggam; jasa kasino dan permainan kasino; jasa klub musik; jasa klub penggemar;
jasa klub yang berkaitan dengan hiburan, pendidikan dan kegiatan budaya; jasa komisi karya seniman; jasa konser musik;
jasa konsultasi di bidang hiburan; jasa konsultasi di bidang pelatihan pemotongan ham dengan pisau; jasa konsultasi di bidang
pendidikan; jasa konsultasi di bidang pendidikan, yaitu, memberikan analisis data siswa untuk tujuan manajemen pendidikan;
jasa konsultasi yang berkaitan dengan musik; jasa manajemen di bidang pendidikan, yaitu, pengaturan dan penyelenggaraan
program pendidikan di bidang pengajaran di tingkat pasca-sekolah menengah dan universitas; jasa menyelam dengan
instruktur; jasa nasehat yang berhubungan dengan organisasi dari acara olah raga yaitu kompetisi golf, turnamen dan acaraacara.; jasa pameran seni; jasa pelatihan beladiri; jasa pelatihan beladiri kyokushinkai; jasa pelatihan dan pendidikan yang
menyediakan informasi pendidikan secara online dari database komputer atau Internet; jasa pelatihan di bidang musik,
hiburan, seni pertunjukan, penulisan lagu, produksi musik, dan produksi video; jasa pelatihan penanaman trumbu karang; jasa
pelatihan simulasi berbasis komputer di bidang pendidikan; jasa pemandu wisata untuk tujuan rekreasi, pendidikan atau
budaya; jasa pemberian nasehat dan konsultasi untuk perencanaan, pengaturan dan pengoperasian pelatihan dan lokakarya;
jasa pemesanan atau reservasi acara hiburan, budaya atau olah raga yang disediakan sehubungan dengan loyalitas
pelanggan atau skema pembeli yang sering; jasa pemutaran film di sinema; jasa pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA);
jasa pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP); jasa pendidikan dalam bentuk kursus dan program di tingkat pascasekolah menengah dan universitas; jasa pendidikan dan hiburan, yaitu, pengorganisasian dan pelaksanaan konvensi di bidang
hiburan, animasi, buku komik dan seni populer; jasa pendidikan dan kursus untuk perawatan, perbaikan, penelitian tentang
mesin AC, Kulkas, Komputer, Genset, Microwave, pompa air, dan peralatan listrik lainnya, khususnya industri 4.0; jasa
pendidikan dan pelatihan jasa publikasi termasuk berhubungan dengan publikasi buku dan bahan tes penelitian pendidikan
jasa informasi, nasihat, konsultasi dan pendukung yang berhubungan dengan semua yang tersebut di atas; jasa pendidikan
dan pelatihan untuk tujuan amal; jasa pendidikan sekolah dasar (SD); jasa pendidikan, mengadakan program dalam bidang
produksi dan distribusi video online, konten yang dihasilkan oleh pengguna dan iklan online; jasa pendidikan, pengajaran dan
pelatihan berbasis komputer; jasa pendidikan, yaitu, memberikan konferensi, pelatihan, pengujian, lokakarya, kursus
pendidikan, dan mendistribusikan materi kursus tentang interkoneksi, membangun, mengelola, mengamankan, memantau,
memecahkan masalah, mengoperasikan, dan mengakses perangkat keras dan perangkat lunak komputer, teknologi, periferal,
sistem operasi, jaringan area lokal, luas, dan global, infrastruktur jaringan, keamanan jaringan, web browser dan perangkat
elektronik; jasa pendidikan, yaitu, menyelenggarakan kelas, lokakarya, dan konferensi di bidang manajemen proyek dan
pendistribusian materi kursusnya; jasa pendidikan, yaitu, penyediaan konferensi, lokakarya, dan diskusi panel dalam bidang
teknologi, Internet, perangkat lunak dan komunikasi nirkabel; jasa pendidikan, yaitu, perancangan program pendidikan dalam
bentuk pengembangan kurikulum untuk para pendidik dan pengelolaan program pendidikan dalam bentuk pengaturan dan
penyelenggaraan program pendidikan di bidang pengajaran di tingkat pasca-sekolah menengah dan universitas; jasa
penerbitan video digital, audio dan hiburan multimedia; jasa penerbitan, yaitu jasa penerbitan musik; jasa penerbitan, yaitu
jasa penerbitan video digital, audio, dan multimedia; jasa penulisan naskah; jasa penulisan naskah, studio film (movie); jasa
penyediaan bantuan untuk pendidikan; jasa penyediaan informasi di bidang kebugaran dan olahraga melalui situs web dan
aplikasi komputer; jasa penyediaan informasi kebugaran dan olahraga melalui perangkat lunak komputer yang tidak dapat
diunduh; jasa penyediaan musik online yang dapat diunduh; jasa penyelenggaraan konferensi, pameran, kompetisi dan acara
pendidikan, hiburan, atau informasi lainnya yang terkait dengan teknologi blockchain (sistem pencatatan transaksi digital yang
terdesentralisasi) dan cryptocurrency (mata uang virtual).; jasa perencanaan program pendidikan dalam bentuk
pengembangan kurikulum untuk para pendidik; jasa permainan; jasa permainan elektronik yang tersedia dari suatu database
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komputer atau melalui Internet atau telepon genggam; jasa permainan on-line; jasa produksi animasi; jasa produksi film; jasa
produksi hiburan langsung, yaitu, acara olahraga elektronik, kompetisi, dan turnamen; jasa produksi musik; jasa produksi
program televisi, yaitu, menciptakan dan mengembangkan konsep untuk karakter animasi dan suatu serial televisi animasi;
jasa produksi teater; jasa produksi, yaitu produksi rekaman musik dan audio; jasa proses gambar digital (fotografi); jasa
publikasi elektronik; jasa publikasi elektronik untuk informasi mengenai suatu topik yang memiliki cakupan luas, termasuk
secara daring dan melalui suatu jaringan komputer global; jasa publikasi termasuk berhubungan dengan publikasi buku dan
bahan tes; jasa rekayasa suara untuk acara-acara; jasa rekreasi; jasa reservasi untuk tiket konser, tiket pertunjukan, tiket
olahraga dan tiket teater; jasa saran yang berkaitan dengan karir [nasehat yang berkaitan dengan pendidikan atau pelatihan];
jasa yang menampilkan buku, majalah, surat kabar, buletin, manual, blog, jurnal, dan publikasi lainnya melalui situs web dan
aplikasi komputer; jasa yang menampilkan hiburan, olahraga, animasi, musik, informasi, berita, realitas, dokumenter, acara
terkini, dan pemrograman seni dan budaya melalui situs web dan aplikasi komputer; jasa yang menampilkan informasi di
bidang hiburan, olahraga, musik, berita, dokumenter, acara terkini, dan seni dan budaya melalui situs web dan aplikasi
komputer; jasa-jasa akademi bahasa; jasa-jasa akademi bahasa Inggeris; jasa-jasa fotografi pernikahan; jasa-jasa hiburan
dan pendidikan yang menyajikan disajikan melalui media elektronik, konten multimedia, konten audio dan video, film, gambar,
foto, grafik, image, teks dan informasi terkait yang disediakan melalui internet dan jaringan komunikasi lain; jasa-jasa hiburan
sepatu roda; jasa-jasa informasi industri untuk belajar di luar negeri; jasa-jasa informasi studi pendidikan di luar negeri; jasajasa informasi tentang hiburan, pelatihan, rekreasi dan olah raga yang disediakan melalui internet dan jaringan komunikasi
lain; jasa-jasa konsultansi studi di luar negeri; jasa-jasa konsultasi perencanaan pesta dan resepsi pernikahan; jasa-jasa
manajemen olahraga untuk pemain dan/atau atllet-atlet sepatu roda; jasa-jasa pendidikan bahasa via online; jasa-jasa
pendidikan dan hiburan yang disediakan melalui radio, televisi, telepon, internet dan database online; jasa-jasa pendidikan dan
pelatihan termasuk mengembangkan, mengatur dan menyelenggarakan seminar-seminar pendidikan, manajemen dan
pengembangan perusahaan; jasa-jasa pendidikan korespondensi Bahasa Inggeris via situs Internet; jasa-jasa pendidikan
korespondensi bahasa via situs Internet; jasa-jasa pendidikan yaitu mengatur dan menyelenggarakan presentasi –presentasi
pendidikan bagi para wirausaha di bidang usaha; jasa-jasa pendidikan, ialah organisasi dan penyelenggaraan kursus-kursus,
pameran-pameran, konperensi-konperensi, lokakarya-lokakarya, simposium-simposium, dan pelatihan-pelatihan dibidang
periklanan dan pemasaran; jasa-jasa penerbitan buku; jasa-jasa pengujian kecakapan bahasa; jasa-jasa penyuntingan (edit)
produksi dan setelah produksi untuk komunikasi-komunikasi audio dan video; jasa-jasa perencanaan dan koordinasi pesta dan
resepsi pernikahan; jasa-jasa perencanaan event (acara) untuk event-event (acara) hiburan dan pendidikan; jasa-jasa
perencanaan, koordinasi, dan konsultasi pesta dan resepsi pernikahan; jasa-jasa perniagaan institute bahasa asing; jasa-jasa
perpustakaan elektronik untuk persediaan (supply) data elektronik, teks, audio, gambar imaji grafik atau video dan data-data
yang disimpan dalam arsip; jasa-jasa produksi film layar lebar; jasa-jasa produksi film televisi; jasa-jasa produksi media digital
dan interaktip, ialah jasa-jasa sebelum produksi dan setelah produksi video dan audio; jasa-jasa produksi opera sabun; jasajasa produksi program media ialah jasa-jasa sebelum produksi dan sesudah produksi pencetakan, video, film dan audio; jasajasa studio kesenian ialah jasa-jasa penyediaan tarian, akting, nyanyi, mimik, kaligrafi dan fotografi; jasa-jasa taman kanakkanak (pendidikan atau hiburan); jasa-jasa dekorasi panggung; jasa-jasa manajemen artis; jasa-jasa pengaturan/organisasi
pertunjukan acara musik; jasa-jasa pertunjukan film; jasa-jasa pertunjukan musik; jasa-jasa produksi program radio; jasajasa produksi program televisi; jasa/layanan hiburan, yaitu, memfasilitasi jasa/layanan permainan multiplayer dan singleplayer
dan interaktif untuk permainan (games) yang dimainkan melalui jaringan internet atau komunikasi; jasa/layanan hiburan, yaitu,
menyediakan fasilitas online untuk streaming konten hiburan dan live streaming video acara hiburan; jasa/layanan hiburan,
yaitu, menyediakan lingkungan realitas tertambah (augmented reality) online; jasa/layanan hiburan, yaitu, menyediakan
lingkungan realitas virtual/maya (virtual reality) online; jasa/layanan hiburan, yaitu, menyediakan permainan (games) interaktif;
jasa/layanan hiburan, yaitu, menyediakan permainan realitas campuran (mixed reality games), hiburan interaktif dan konten
dan pengalaman realitas campuran (mixed reality); jasa/layanan hiburan, yaitu, menyediakan permainan realitas campuran
(mixes reality games), hiburan interaktif dan konten realitas campuran (mixed reality); jasa/layanan hiburan, yaitu,
menyediakan permainan realitas tertambah (augmented reality games), hiburan interaktif dan konten dan pengalaman realitas
tertambah (augmented reality); jasa/layanan hiburan, yaitu, menyediakan permainan realitas tertambah (augmented reality),
hiburan interaktif dan konten realitas tertambah (augmented reality games); jasa/layanan hiburan, yaitu, menyediakan
permainan realitas virtual/maya (virtual reality games), hiburan interaktif dan konten dan pengalaman realitas virtual/maya
(virtual reality); jasa/layanan hiburan, yaitu, menyediakan permainan realitas virtual/maya (virtual reality games), hiburan
interaktif dan konten realitas virtual/maya (virtual reality); jasa/layanan penerbitan elektronik untuk orang lain; jasa hiburan
dalam bentuk video dan gambar yang tidak dapat diunduh yang mengutamakan film dan ditransmisikan melalui jaringan
komunikasi dan internet; jurnal online; jurnal online, yaitu, bentuk aplikasi web yang berbentuk tulisan-tulisan (weblog (blog))
yang menampilkan konten yang ditentukan pengguna; jurnal online, yaitu, blog yang menampilkan informasi tentang artis
musikal; jurnal online, yaitu, blog-blog yang menampilkan komentar, saran dan informasi di bidang kesehatan,
kesehatan/kebugaran/kesejahteraan (wellness), tidur, kebugaran (fitness) dan nutrisi/gizi; jurnal online, yaitu, blog-blog yang
menampilkan periklanan, pemasaran dan bisnis; jurnal-jurnal online, yaitu blog-blog yang menampilkan informasi terkait
pernikahan dan perencanaan pernikahan; kasino, permainan, dan layanan judi; kegiatan budaya; kegiatan memancing
rekreasi disediakan oleh peternakan Bung; kegiatan olahraga; kegiatan olahraga dan budaya; kegiatan pendidikan dan
hiburan yang disediakan sehubungan dengan kapal pesiar dan wisata; kelas kebugaran tinju dan kickboxing; kelas
pengayaan; kelompok bermain; keramahan perusahaan dalam sifat layanan hiburan; klub automotif (hiburan); klub kesehatan
untuk latihan fisik; klub kesehatan, yaitu, penyediaan fasilitas fitnes dan olahraga atau latihan; klub kolam renang; klub pantai;
komposisi dan produksi musik untuk video dan film; komposisi musik; komposisi musik dan transkripsi untuk orang lain;
komunitas di bidang olahraga dan hiburan; konseling dan pelatihan karier [nasihat pelatihan dan pendidikan]; konseling karir
yang berkaitan dengan pendidikan dan pelatihan; konseling karir yang berkaitan dengan pendidikan perguruan tinggi;
konseling perguruan tinggi; konsultasi di bidang kesulitan belajar; konsultasi di bidang pendidikan dan hiburan yang disediakan
melalui pusat panggilan telepon dan hotline; konsultasi di bidang pendidikan, pelatihan dan pelatihan lebih lanjut, dan hiburan
yang disediakan melalui pusat panggilan telepon dan hotline; konsultasi editorial; konsultasi pelatihan bisnis; konsultasi
pendidikan; konsultasi pendidikan sekolah asrama; konsultasi yang berkaitan dengan layanan reservasi untuk acara olahraga,
ilmiah dan budaya yang disediakan melalui pusat panggilan telepon dan hotline; konsultasi yang berkaitan dengan mengatur
dan melakukan kolokium; konsultasi yang berkaitan dengan mengatur dan melakukan kongres; konsultasi yang berkaitan
dengan mengatur dan melakukan konser; konsultasi yang berkaitan dengan mengatur dan melakukan lokakarya pelatihan;
konsultasi yang berkaitan dengan mengatur dan melakukan simposium; konsultasi yang berkaitan dengan mengatur dan
menyelenggarakan konferensi; konsultasi yang berkaitan dengan mengatur dan menyelenggarakan seminar; konsultasi yang
berkaitan dengan organisasi kompetisi kuliner; konsultasi yang berkaitan dengan pelatihan dan
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pelatihan lebih lanjut; konsultasi yang berkaitan dengan pelatihan kebugaran fisik; konsultasi yang berkaitan dengan pelatihan
keterampilan kejuruan; konsultasi yang berkaitan dengan pelatihan, pelatihan lebih lanjut dan pendidikan; konsultasi yang
berkaitan dengan pendidikan dan pelatihan; konsultasi yang berkaitan dengan pendidikan dan pelatihan manajemen dan
personalia; konten hiburan, termasuk konten interaktif, semuanya disediakan melalui situs web; kursus bahasa; kursus dan
pelatihan selam lanjutan; kursus korespondensi; kursus pelatihan berbasis komputer; kursus pelatihan dalam perencanaan
strategis yang berkaitan dengan periklanan, promosi, pemasaran dan bisnis; kursus pelatihan guru yoga; kursus pembelajaran
jarak jauh; kursus pendidikan online dan layanan pendidikan; kursus snorkeling; layanan rekreasi keluarga; layanan agen
tiket [hiburan]; layanan agen tiket hiburan; layanan amal, yaitu, menyediakan televisi untuk anak-anak kurang mampu dalam
sifat acara hiburan; layanan animasi efek khusus untuk film dan video; layanan arcade hiburan; layanan arcade realitas
tertambah (augmented reality); layanan arcade realitas virtual/maya (virtual reality); layanan bimbingan akting, menyanyi, atau
menari; layanan bimbingan kejuruan; layanan bimbingan keterampilan budidaya tanaman di dalam ruangan; layanan
bimbingan keterampilan perikanan; layanan bimbingan pendidikan internet; layanan bimbingan pengajaran bahasa; layanan
bioskop; layanan budaya, pendidikan atau hiburan yang disediakan oleh galeri seni; layanan country club; layanan disc jockey;
layanan disc jockey untuk pesta dan acara khusus; layanan diskotik; layanan fan club berkaitan dengan hiburan; layanan fan
club dalam sifat hiburan; layanan galeri seni untuk tujuan budaya, pendidikan atau hiburan; layanan galeri seni untuk tujuan
hiburan; layanan game disediakan melalui aplikasi seluler yang dapat diunduh; layanan game disediakan melalui jaringan
komputer dan jaringan komunikasi global; layanan game disediakan melalui jaringan komunikasi; layanan game disediakan
melalui komunikasi dengan terminal komputer atau telepon seluler; layanan game disediakan secara online dari jaringan
komputer; layanan game disediakan secara online dari jaringan komputer atau jaringan ponsel; layanan game disediakan
secara online dari jaringan komputer untuk hiburan dan tujuan pendidikan lebih lanjut; layanan game on-line yang tidak dapat
diunduh; layanan game online; layanan gimnasium; layanan golf caddy; layanan hiburan; layanan hiburan audio; layanan
hiburan berupa layanan pengembangan, penciptaan/kreasi, produksi dan pasca produksi konten hiburan multimedia; layanan
hiburan dalam hal menyediakan dan mengatur pemutaran film; layanan hiburan dalam kontes seni bela diri campuran (MMA);
layanan hiburan dalam sifat acara berita televisi; layanan hiburan dalam sifat kontes aikido; layanan hiburan dalam sifat kontes
capoeira; layanan hiburan dalam sifat kontes gulat; layanan hiburan dalam sifat kontes hapkido; layanan hiburan dalam sifat
kontes jiu-jitsu Brasil; layanan hiburan dalam sifat kontes judo; layanan hiburan dalam sifat kontes jujutsu; layanan hiburan
dalam sifat kontes karate; layanan hiburan dalam sifat kontes kickboxing; layanan hiburan dalam sifat kontes sanshou;
layanan hiburan dalam sifat kontes seni bela diri; layanan hiburan dalam sifat kontes tinju; layanan hiburan dalam sifat kontes
wing chun; layanan hiburan dalam sifat kontes yang menarik; layanan hiburan dalam sifat penciptaan, pengembangan, dan
produksi program televisi; layanan hiburan dalam sifat program televisi berbasis realitas yang berkelanjutan; layanan hiburan
dalam sifat program televisi yang sedang berlangsung di bidang olahraga; layanan hiburan dan pendidikan, yaitu,
menyediakan film, acara televisi, webcast, audiovisual, dan karya multimedia yang tidak dapat diunduh melalui internet,
maupun informasi, ulasan/review, dan rekomendasi mengenai film, acara televisi, webcast, audiovisual, dan karya multimedia;
layanan hiburan di alam kontes Sambo; layanan hiburan di alam kontes muay thai; layanan hiburan disediakan di country club;
layanan hiburan disediakan di rumah sakit oleh badut; layanan hiburan disediakan melalui jaringan komunikasi global; layanan
hiburan disediakan oleh badut; layanan hiburan disediakan oleh diskotek; layanan hiburan disediakan oleh seniman
pertunjukan; layanan hiburan disediakan oleh taman rekreasi dan hiburan; layanan hiburan film, musik, olahraga, video dan
teater; layanan hiburan interaktif; layanan hiburan kabaret; layanan hiburan kapal pesiar; layanan hiburan klub malam; layanan
hiburan langsung; layanan hiburan menjadi penyediaan televisi untuk orang yang kurang mampu; layanan hiburan musik;
layanan hiburan musik dan audiovisual; layanan hiburan online; layanan hiburan radio dan televisi sindikasi; layanan hiburan
sifat kontes taekwondo; layanan hiburan teater; layanan hiburan televisi; layanan hiburan yang berhubungan dengan liga
basket fantasi; layanan hiburan yang disediakan oleh grup musik; layanan hiburan yang sifatnya mengatur pertandingan
olahraga elektronik, permainan video, turnamen, dan kompetisi; layanan hiburan, yaitu permainan kasino; layanan hiburan,
yaitu, memberikan ulasan musik online, komedi, dan rekaman kata yang diucapkan; layanan hiburan, yaitu, membuat musik,
komedi, dan rekomendasi perekaman kata yang diucapkan berdasarkan data yang dihasilkan pengguna melalui jaringan
komputer global dan jaringan komunikasi lainnya; layanan hiburan, yaitu, membuat profil musisi, artis, dan band dengan
menyediakan klip video pertunjukan musik, komedi, dan ucapan yang tidak dapat diunduh melalui jaringan komputer global
dan jaringan komunikasi lainnya; layanan hiburan, yaitu, mengatur dan menyelenggarakan kompetisi untuk mendorong
penggunaan dan pengembangan hiburan interaktif, realitas virtual/maya (virtual reality), realitas tertambah (augmented
reality), elektronik konsumen (consumer electronics), dan perangkat lunak dan perangkat keras hiburan permainan video;
layanan hiburan, yaitu, menyediakan game realitas tertambah (augmented reality) dan konten hiburan interaktif; layanan
hiburan, yaitu, menyediakan pemutaran rekaman file musik yang tidak dapat diunduh melalui jaringan komunikasi global;
layanan hiburan, yaitu, menyediakan permainan komputer yang diakses dan dimainkan melalui telepon seluler dan seluler
serta perangkat nirkabel lainnya; layanan hiburan, yaitu, menyediakan rekaman audio dan video yang tidak dapat diunduh,
yang direkam sebelumnya yang menampilkan musik dan hiburan musikal online melalui jaringan komputer global; layanan
hiburan, yaitu, menyediakan situs web yang menampilkan video yang tidak dapat diunduh yang menampilkan turnamen video
langsung yang dimainkan oleh pemain video game; layanan hiburan, yaitu, pengaturan, pengorganisasian, dan
penyelenggaraan acara hiburan secara langsung tentang seni, desain, alas kaki, dan pakaian; layanan hiburan, yaitu,
penyediaan rekaman musik live, komedi, dan rekaman kata lisan yang tidak dapat diunduh melalui transmisi audio dan video
melalui komputer global dan jaringan komunikasi lainnya; layanan informasi jadwal film; layanan informasi pelajaran di kelas
untuk tujuan pendidikan yang dapat diakses melalui Internet atau melalui Intranet; layanan instruksi dan pelatihan; layanan
instruksi dan pelatihan diving dan snorkeling; layanan instruksi olahraga; layanan instruksi pendidikan atau pelatihan kejuruan;
layanan instruksi simulasi berbasis komputer di bidang ilmu kedokteran; layanan instruksi yang disediakan oleh sekolah
kecantikan; layanan juru bahasa; layanan kaligrafi; layanan kamp baseball; layanan kamp basket; layanan kamp komputer;
layanan kamp menunggang kuda; layanan kamp menunggang kuda yang disediakan oleh dude ranches; layanan kamp
rekreasi; layanan kamp sepakbola; layanan karaoke; layanan kasino; layanan kebun binatang; layanan kebun binatang
mobile; layanan kebun botani; layanan kemah liburan [hiburan]; layanan klub (termasuk hiburan, rekreasi, kesehatan, olahraga
dan pendidikan); layanan klub [hiburan atau pendidikan]; layanan klub dalam sifat hiburan; layanan klub hiburan; layanan klub
kebugaran; layanan klub kebugaran dan olahraga; layanan klub kesehatan [pelatihan kesehatan dan kebugaran]; layanan klub
kesehatan dan kebugaran; layanan klub kesehatan dan rekreasi; layanan klub komedi; layanan klub latihan; layanan klub
malam; layanan klub malam [hiburan]; layanan klub olahraga; layanan klub perjamuan; layanan klub polo; layanan klub siang;
layanan klub tari; layanan komposisi musik; layanan konsultasi dan informasi yang berkaitan dengan pengaturan, pelaksanaan
dan organisasi simposium; layanan konsultasi dan informasi yang berkaitan dengan pengaturan, pelaksanaan dan pengaturan
konser; layanan konsultasi dan informasi yang berkaitan dengan pengaturan, pelaksanaan dan pengaturan lokakarya
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pelatihan; layanan konsultasi dan informasi yang berkaitan dengan pengaturan, pelaksanaan dan pengorganisasian kolokium;
layanan konsultasi dan informasi yang berkaitan dengan pengaturan, pelaksanaan dan pengorganisasian kongres; layanan
konsultasi dan informasi yang berkaitan dengan pengaturan, pelaksanaan dan pengorganisasian seminar; layanan konsultasi
dan informasi yang berkaitan dengan pengaturan, pelaksanaan, dan penyelenggaraan konferensi; layanan konsultasi di
bidang hiburan yang disediakan melalui Internet; layanan konsultasi yang berkaitan dengan mata pelajaran akademik; layanan
konsultasi yang berkaitan dengan pelatihan; layanan konsultasi yang berkaitan dengan pelatihan diving dan snorkeling;
layanan konsultasi yang berkaitan dengan pendidikan; layanan kurator museum; layanan liburan dan rekreasi; layanan lotre;
layanan lukisan seni mural; layanan melukis potret; layanan menari eksotis; layanan museum; layanan orkestra; layanan
orkestra dan konser; layanan pelaporan berita; layanan pelaporan berita di bidang berita bisnis; layanan pelaporan berita di
bidang berita keuangan; layanan pelaporan berita di bidang fashion; layanan pelaporan berita di bidang hukum; layanan
pelatih pribadi [pelatihan kebugaran]; layanan pelatihan atau pendidikan di bidang pembinaan kehidupan; layanan pelatihan
berkelanjutan; layanan pelatihan dalam sifat pembinaan; layanan pelatihan di bidang manajemen proyek; layanan pelatihan di
bidang pengembangan perangkat lunak komputer; layanan pelatihan di bidang piranti keras dan piranti lunak komputer;
layanan pelatihan di bidang sistem keamanan data; layanan pelatihan disediakan melalui simulator; layanan pelatihan guru;
layanan pelatihan kesehatan dan kebugaran yang disediakan oleh salon angka; layanan pelatihan kesehatan di bidang
promosi kesehatan/kebugaran/kesejahteraan (wellness), pengendalian (management) penyakit dan kondisi; layanan pelatihan
kesehatan, yaitu, menyediakan layanan pelatihan pribadi di bidang diet, nutrisi/gizi, kesehatan/kebugaran/kesejahteraan
(wellness), kebugaran (fitness), kesehatan mental, dan pengendalian (management) kondisi medis kronis; layanan pelatihan
militer berbasis simulator; layanan pelatihan pendidikan komputer; layanan pelatihan perawatan kesehatan yang menawarkan
panggilan atau obrolan (chats), pemberitahuan, kemampuan untuk melacak aktivitas, solusi manajemen/pengelolaan insentif
dan tantangan kesehatan/kebugaran/kesejahteraan (wellness); layanan pelatihan simulasi berbasis komputer di bidang fungsi
kantor; layanan pelatihan simulasi berbasis komputer di bidang ilmu kedokteran; layanan pelatihan simulasi berbasis komputer
di bidang manajemen bisnis; layanan pelatihan simulasi berbasis komputer di bidang pendidikan kedokteran; layanan
pelatihan simulasi berbasis komputer di bidang penerbangan komersial; layanan pelatihan simulasi berbasis komputer di
bidang penerbangan pribadi; layanan pelatihan simulasi berbasis komputer di bidang perdagangan efek; layanan pelatihan
simulasi berbasis komputer di bidang teknologi medis; layanan pelatihan simulasi penerbangan; layanan pelatihan tempur
berbasis simulator; layanan pembelajaran jarak jauh; layanan pembelajaran jarak jauh disediakan secara online; layanan
pembuatan film digital; layanan pemesanan tiket untuk acara hiburan, olahraga, dan kebudayaan; layanan peminjaman buku;
layanan pencitraan digital [fotografi]; layanan pencitraan digital [pengeditan gambar]; layanan pendidikan akademik; layanan
pendidikan bahasa asing; layanan pendidikan berbantuan komputer; layanan pendidikan dalam bentuk kursus di tingkat
universitas; layanan pendidikan dalam sifat pembinaan; layanan pendidikan dan hiburan; layanan pendidikan dan hiburan
yang disediakan oleh asosiasi kepada anggotanya; layanan pendidikan dan pelatihan; layanan pendidikan dan pelatihan
bisnis, yaitu, mengembangkan program kepemimpinan dan pengembangan eksekutif yang disesuaikan di bidang manajemen
proyek, manajemen bisnis, dan manajemen strategis; layanan pendidikan dan pelatihan bisnis, yaitu, menyediakan layanan
pelatihan eksekutif di bidang manajemen proyek, manajemen bisnis, dan manajemen strategis; layanan pendidikan dan
pelatihan bisnis, yaitu, menyediakan program pendidikan bisnis untuk karyawan dan para pelaksana di bidang manajemen
proyek, manajemen bisnis, dan manajemen strategis; layanan pendidikan dan pelatihan kejuruan; layanan pendidikan dan
pelatihan linguistik; layanan pendidikan dan pelatihan pendidikan tinggi, akademik, linguistik dan kejuruan; layanan pendidikan
dan pelatihan terkait kesehatan dan kebugaran; layanan pendidikan dan pelatihan terkait kesehatan dan kebugaran yang
disediakan untuk pemegang polis asuransi jiwa dan kesehatan; layanan pendidikan dan pelatihan yang berhubungan dengan
teknologi perangkat lunak komputer; layanan pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan konstruksi sistem komputer;
layanan pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan olahraga; layanan pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan
permainan; layanan pendidikan dan pengajaran; layanan pendidikan dan pengajaran yang berkaitan dengan musik dan tarian;
layanan pendidikan dan pengajaran yang berkaitan dengan olahraga; layanan pendidikan dan pengajaran yang berkaitan
dengan seni dan kerajinan; layanan pendidikan dan pengajaran yang berkaitan dengan seni, kerajinan, olahraga atau
pengetahuan umum; layanan pendidikan dan pengajaran yang menggunakan terminal komunikasi melalui jaringan komputer
atau di Internet; layanan pendidikan diet; layanan pendidikan disediakan oleh perguruan tinggi; layanan pendidikan disediakan
oleh sekolah; layanan pendidikan jasmani; layanan pendidikan untuk penggunaan dan pengoperasian peralatan pemantauan,
inspeksi, pengujian dan pengendalian; layanan pendidikan untuk penggunaan dan pengoperasian turbin, kompresor pompa
sentrifugal pasir; layanan pendidikan yang berkaitan dengan keselamatan jalan; layanan pendidikan yang berkaitan dengan
peralatan dan instrumen medis; layanan pendidikan yang disediakan melalui semua bentuk publikasi, pengiriman, penyebaran
dan transmisi elektronik; layanan pendidikan yang disediakan oleh akademi; layanan pendidikan yang disediakan oleh asisten
kebutuhan khusus; layanan pendidikan yang disediakan oleh sekolah korespondensi bisnis; layanan pendidikan yang
disediakan oleh sekolah menengah atas; layanan pendidikan yang disediakan oleh sekolah menengah pertama; layanan
pendidikan yang disediakan oleh universitas; layanan pendidikan yang mengarah ke bidang matematik; layanan pendidikan,
khususnya, mengorganisir dan menyelenggarakan konferensi, kursus, seminar, dan pelatihan online di bidang periklanan,
pemasaran, jejaring sosial, internet, dan media sosial, dan penyaluran/distribusi materi kursus yang berhubungan dengannya;
layanan pendidikan, kursus, pelatihan dan pengajaran selam (diving) dan snorkeling; layanan pendidikan, pelatihan dan
hiburan; layanan pendidikan, pelatihan dan pengajaran dalam kaitannya dengan manufaktur dan produksi; layanan
pendidikan, yaitu penerbitan buku, artikel, dan makalah teknis di bidang piranti keras dan piranti lunak komputer; layanan
pendidikan, yaitu pengetahuan mengajar; layanan pendidikan, yaitu, mengorganisir dan menyelenggarakan konferensi dan
seminar di bidang kecerdasan buatan dan internet of things; layanan pendidikan, yaitu, menyediakan program di bidang
manajemen bisnis; layanan pendidikan, yaitu, menyediakan program di bidang manajemen proyek; layanan pendidikan, yaitu,
menyediakan program di bidang manajemen strategis; layanan pendidikan, yaitu, menyediakan webinar yang tidak dapat
diunduh di bidang manajemen bisnis; layanan pendidikan, yaitu, menyediakan webinar yang tidak dapat diunduh di bidang
manajemen proyek; layanan pendidikan, yaitu, menyediakan webinar yang tidak dapat diunduh di bidang manajemen
strategis; layanan pendidikan, yaitu, menyelenggarakan kelas, lokakarya, konferensi, dan seminar di bidang manajemen bisnis
dan manajemen proyek; layanan pendidikan, yaitu, menyelenggarakan seminar, konferensi, dan lokakarya di bidang
kesehatan dan kesehatan/kebugaran/kesejahteraan (wellness); layanan pendidikan, yaitu, pelaksanaan program di bidang
penyerapan karbon dan gas rumah kaca lainnya; layanan pendidikan, yaitu, pelaksanaan program di bidang penyerapan
karbon dan gas rumah kaca lainnya pelaksanaan kompetisi dan tantangan pertanian untuk penyerapan karbon dan gas rumah
kaca lainnya memberikan pengakuan dan insentif melalui penghargaan untuk menunjukkan keunggulan di bidang pertanian
memberikan pengakuan dan insentif dengan cara penghargaan untuk menunjukkan keunggulan di bidang penyerapan karbon
dan gas rumah kaca lainnya; layanan pendidikan, yaitu, penyelenggaraan kelas, seminar, konferensi, dan lokakarya di bidang
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eksplorasi minyak dan gas; layanan pendidikan, yaitu, penulisan buku dan artikel untuk terbitan berkala selain untuk iklan atau
publisitas di bidang piranti keras dan piranti lunak komputer; layanan penerbitan; layanan penerbitan digital on-line; layanan
penerbitan elektronik; layanan penerbitan musik; layanan penerbitan video digital, audio dan multimedia; layanan penerbitan,
kecuali pencetakan; layanan penerjemahan dan terjemahan; layanan pengajaran dan pelatihan di bidang bisnis, industri, dan
teknologi informasi; layanan pengajaran dan pendidikan yang berkaitan hanya untuk nutrisi, kesehatan dan kebugaran, tidak
disediakan oleh institusi akademik; layanan pengajaran yang disediakan oleh sekolah seni rupa; layanan pengaturan dan
kordinasi hiburan atau klub; layanan pengaturan dan penyelenggaraan kelas-kelas pendidikan, seminar pendidikan, road show
pendidikan, konferensi pendidikan dan presentasi pendidikan mengenai infrastruktur virtual, penyimpanan virtual dan
jaringan virtual; layanan pengeditan audio dan video; layanan pengeditan pasca-produksi; layanan pengeditan pasca-produksi
di bidang musik, video, dan film; layanan pengeditan pasca-produksi di bidang video dan film; layanan pengeditan pascaproduksi di bidang video, pertunjukkan televisi dan film; layanan pengeditan video; layanan pengeditan video untuk acara;
layanan penghibur; layanan penguasaan audio; layanan penguasaan film; layanan penguasaan video; layanan penilaian
pendidikan online; layanan penulisan khusus, selain untuk tujuan iklan; layanan penulisan lagu, selain untuk tujuan iklan;
layanan penyelenggaraan pameran untuk tujuan kebudayaan atau pendidikan; layanan perekaman audio; layanan perekaman
audio dan video; layanan perekaman audio dan video untuk resital; layanan perekaman video; layanan perjudian; layanan
perjudian online; layanan permainan arcade realitas virtual; layanan permainan elektronik yang disediakan melalui Internet;
layanan permainan elektronik yang disediakan melalui Internet atau jaringan komunikasi lainnya; layanan permainan elektronik
yang disediakan melalui jaringan komunikasi global; layanan permainan on-line; layanan permainan realitas tertambah
(augmented reality) disediakan secara online dari jaringan komputer; layanan permainan realitas virtual disediakan secara
online dari jaringan komputer; layanan perpustakaan; layanan perpustakaan akademik on-line; layanan perpustakaan arsip;
layanan perpustakaan elektronik; layanan perpustakaan fotografi; layanan perpustakaan keliling; layanan perpustakaan online;
layanan perpustakaan penelitian; layanan perpustakaan referensi; layanan perpustakaan riset on-line; layanan perpustakaanperpustakaan; layanan planetarium; layanan produksi konten web, yaitu produksi acara televisi, film, video, dan efek audio
untuk disiarkan melalui internet yang menampilkan konten hiburan; layanan produksi multimedia; layanan produksi perangkat
lunak hiburan multimedia; layanan produksi pertunjukan langsung; layanan produksi video musik; layanan pusat hiburan;
layanan pustaka referensi online; layanan rekaman audio, film, video dan televisi; layanan rekaman musik; layanan rekreasi;
layanan reporter berita; layanan reporter berita dalam sifat analisis berita dan komentar berita; layanan reservasi dan
pemesanan tiket untuk acara hiburan, olahraga dan budaya; layanan reservasi untuk acara olahraga, ilmiah dan budaya;
layanan reservasi untuk hiburan; layanan salon bingo; layanan salon keno; layanan sekolah asrama; layanan sekolah bahasa;
layanan sekolah balet; layanan sekolah berkuda; layanan sekolah korespondensi; layanan sekolah mengemudi; layanan
sekolah seni bela diri; layanan sekolah tari; layanan sekolah yoga; layanan sinematografi; layanan studio film; layanan studio
film dan televisi; layanan studio rekaman; layanan studio rekaman musik; layanan studio rekaman suara; layanan studio
televisi; layanan taman hiburan; layanan taman rekreasi; layanan taruhan; layanan taruhan [judi]; layanan taruhan [turf
accountancy]; layanan tata letak, selain untuk tujuan iklan; layanan teater; layanan teknisi pencahayaan untuk acara-acara;
layanan transkripsi musik; layanan video arcade; layanan video game disediakan secara online dari jaringan komputer;
layanan yang berkaitan dengan penyediaan solusi pendidikan; lembaga pendidikan; les; les di sekolah menjejalkan; loka
karya, seminar dan perkemahan dalam bidang kesenian; manajemen/pengaturan klub sepatu roda dan penyelenggaraan
pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan sepatu roda; master layanan upacara untuk pesta dan acara khusus;
melakukan acara budaya; melakukan acara hiburan; melakukan acara hiburan, acara budaya, acara olahraga langsung, acara
pendidikan, dan kegiatan hiburan dan budaya; melakukan acara pendidikan; melakukan balapan kuda; melakukan instruksi
pembelajaran jarak jauh di tingkat universitas; melakukan kegiatan budaya; melakukan kegiatan hiburan; melakukan kelas
kebugaran; melakukan kelas kebugaran prenatal; melakukan kelas latihan; melakukan kelas latihan boot camp; melakukan
kelas latihan prenatal; melakukan kelas pengkondisian kebugaran fisik; melakukan kelas yoga; melakukan kolokium;
melakukan kompetisi di Internet; melakukan kursus korespondensi; melakukan kursus pelatihan; melakukan kursus pelatihan
di bidang teknologi dan inovasi; melakukan kursus pendidikan; melakukan kursus pengajaran, pendidikan dan pelatihan;
melakukan lokakarya dan seminar; melakukan lokakarya dan seminar dalam kesadaran diri; melakukan lokakarya dan
seminar dalam kesadaran pribadi; melakukan lokakarya pelatihan; melakukan pameran di bidang hiburan; melakukan
pameran untuk tujuan hiburan; melakukan pembelajaran pembelajaran jarak jauh di tingkat menengah; melakukan pengajaran
pembelajaran jarak jauh di tingkat dasar; melakukan pengajaran pembelajaran jarak jauh di tingkat pascasarjana; melakukan
pengajaran pembelajaran jarak jauh di tingkat perguruan tinggi; melakukan pertandingan sepak bola; melakukan seminar;
melakukan seminar pelatihan; melakukan simposium; melakukan tur berpemandu; melakukan tur berpemandu untuk tujuan
budaya atau pendidikan; melakukan tur gua dengan pemandu untuk tujuan pendidikan; melakukan tur kilang anggur yang
dipandu untuk tujuan pendidikan; melakukan tur museum dengan pemandu untuk tujuan pendidikan; melakukan tur panjat
tebing; melakukan tur situs bersejarah yang dipandu untuk tujuan pendidikan; melakukan tur situs budaya yang dipandu untuk
tujuan pendidikan; melatih anjing layanan untuk para tunanetra untuk tujuan amal; melukis wajah; memberikan berita di bidang
hukum; memberikan daftar teater; memberikan demonstrasi pendidikan; memberikan informasi berkaitan dengan organisasi
pendidikan, budaya, olahraga dan pameran hiburan, serta komunitas, olahraga dan aktifitas budaya, kontes dan permainan;
memberikan informasi dan instruksi di bidang nutrisi makanan; memberikan informasi di bidang hiburan; memberikan
informasi di bidang kegiatan rekreasi; memberikan informasi di bidang musik; memberikan informasi di bidang pendidikan;
memberikan informasi di bidang perburuan rekreasi; memberikan informasi di bidang perencanaan pesta [hiburan] untuk
resepsi pernikahan; memberikan informasi di bidang rekreasi memancing; memberikan informasi hiburan dari indeks dan
database informasi yang dapat dicari, termasuk teks, dokumen elektronik, database, grafik, gambar foto dan informasi audio
visual, melalui jaringan internet dan komunikasi; memberikan informasi hiburan dengan cara elektronik; memberikan informasi
hiburan melalui Internet; memberikan informasi hiburan melalui situs web; memberikan informasi hiburan melalui televisi,
broadband, nirkabel, dan layanan on-line; memberikan informasi instruksional tentang poker; memberikan informasi olahraga
dari situs web; memberikan informasi olahraga melalui pesan telepon yang direkam sebelumnya; memberikan informasi
olahraga melalui situs web; memberikan informasi on-line di bidang hiburan; memberikan informasi on-line di bidang hiburan
permainan komputer; memberikan informasi on-line di bidang pelatihan; memberikan informasi online tentang pelatihan;
memberikan informasi online tentang pendidikan, pelatihan, hiburan, olahraga, dan kegiatan budaya; memberikan informasi
online terkait dengan game komputer dan perangkat tambahan komputer untuk game; memberikan informasi online yang
berkaitan dengan hiburan atau pendidikan; memberikan informasi pendidikan; memberikan informasi tentang hasil
pertandingan seni bela diri; memberikan informasi tentang hasil pertandingan tinju; memberikan informasi tentang hiburan dan
acara hiburan melalui jaringan online dan Internet; memberikan informasi tentang hotspot memancing rekreasi; memberikan
informasi tentang kegiatan budaya; memberikan informasi tentang kegiatan olahraga; memberikan informasi tentang kegiatan
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olahraga dan budaya; memberikan informasi tentang olahraga dan kebugaran dari situs web; memberikan informasi tentang
olahraga dan kebugaran melalui situs web; memberikan informasi tentang pendidikan online; memberikan informasi tentang
pendidikan, pelatihan, hiburan, olahraga, dan kegiatan budaya; memberikan informasi tentang permainan komputer online dan
permainan video melalui jaringan komputer atau komunikasi; memberikan informasi tentang rekreasi memancing; memberikan
informasi terkait pelatihan; memberikan informasi terkait perencanaan pesta [hiburan] untuk resepsi pernikahan; memberikan
informasi yang berkaitan dengan acara hiburan; memberikan informasi yang berkaitan dengan acara olahraga; memberikan
informasi yang berkaitan dengan hiburan, musik, pertunjukan langsung, dan acara hiburan; memberikan informasi yang
berkaitan dengan latihan fisik melalui situs web online; memberikan informasi yang berkaitan dengan olahraga; memberikan
informasi yang berkaitan dengan olahraga dan acara olahraga; memberikan informasi yang berkaitan dengan pelatihan fisik
melalui situs web on-line; memberikan informasi yang berkaitan dengan pendidikan berkelanjutan melalui Internet;
memberikan informasi yang berkaitan dengan pendidikan jasmani melalui situs web on-line; memberikan informasi yang
berkaitan dengan penerbitan multimedia; memberikan informasi yang berkaitan dengan pertunjukan live; memberikan
informasi, daftar, dan berita mengenai pemrograman televisi dan hiburan melalui situs web; memberikan informasi, komentar
dan artikel di bidang musik melalui jaringan komputer; memberikan instruksi dalam pembuatan perhiasan; memberikan
instruksi di bidang latihan fisik; memberikan instruksi di bidang tari; memberikan pelatihan di bidang kebersihan untuk industri
katering; memberikan pelatihan seni bela diri; memberikan pendidikan di bidang komputer yang diberikan melalui konferensi
video; memberikan pendidikan di bidang komputer yang diberikan melalui kursus korespondensi; memberikan pendidikan di
bidang musik yang diberikan melalui konferensi video; memberikan pendidikan di bidang musik yang diberikan melalui kursus
korespondensi; memberikan pendidikan di bidang seni yang diberikan melalui konferensi video; memberikan pendidikan di
bidang seni yang diberikan melalui kursus korespondensi; memberikan peringkat pemain tenis dan program tenis;
memberikan peringkat usia untuk konten televisi, film, musik, video dan video game; memberikan ujian dan ujian pendidikan;
memberikan ujian pendidikan; memberikan ulasan musik, artis musik, dan video musik secara online; memimpin kelas;
meminjamkan layanan perpustakaan; memproduksi dan mengarahkan acara radio dan musik dalam bentuk siaran langsung
radio dan televisi; memproduksi film pita video di bidang pendidikan, kebudayaan, hiburan atau olahraga [bukan untuk film,
program radio atau televisi dan bukan untuk iklan dan publisitas]; menampilkan film; mengadakan kelas, seminar, konferensi,
dan lokakarya di bidang manajemen properti, penyewaan dan rental manajemen, penjaga keamanan, pembersihan properti,
perbaikan dan pemeliharaan; mengadakan konferensi pendidikan untuk profesi industri dalam bidang produksi dan distribusi
video online, konten yang dihasilkan oleh pengguna dan iklan online; mengajar dalam pendidikan diet; mengajar di bidang
kedokteran; mengajar di bidang musik; mengajar di sekolah dasar; mengajar di sekolah menengah pertama; mengajar musik;
menganalisis nilai tes pendidikan dan data untuk orang lain; mengarahkan drama; mengarahkan produksi teater;
mengarahkan program radio dan televisi; mengatur acara budaya; mengatur acara budaya dan olahraga; mengatur acara film
untuk tujuan hiburan; mengatur acara film, acara musik live, dan acara budaya dan olahraga; mengatur acara film, acara
musik, acara budaya dan olahraga dan acara hiburan langsung; mengatur acara hiburan; mengatur acara hiburan langsung;
mengatur acara musik live untuk tujuan hiburan; mengatur acara pendidikan; mengatur dan melakukan acara atletik perguruan
tinggi; mengatur dan melakukan acara budaya; mengatur dan melakukan acara hiburan; mengatur dan melakukan acara
hiburan langsung; mengatur dan melakukan acara mencicipi anggur untuk tujuan hiburan; mengatur dan melakukan acara
mencicipi anggur untuk tujuan pendidikan; mengatur dan melakukan acara olahraga; mengatur dan melakukan acara olahraga
dan budaya; mengatur dan melakukan acara pendidikan; mengatur dan melakukan acara, pertunjukan, konser, pertunjukan,
dan pertunjukan live; mengatur dan melakukan bola; mengatur dan melakukan ekspedisi hutan dan safari untuk tujuan
rekreasi; mengatur dan melakukan ekspedisi kuda untuk tujuan rekreasi; mengatur dan melakukan ekspedisi sampan untuk
tujuan rekreasi; mengatur dan melakukan festival film; mengatur dan melakukan forum langsung; mengatur dan melakukan
forum pendidikan secara langsung; mengatur dan melakukan kegiatan budaya; mengatur dan melakukan kegiatan hiburan;
mengatur dan melakukan kegiatan hiburan, olahraga dan budaya; mengatur dan melakukan kelas kebugaran; mengatur dan
melakukan kolokium; mengatur dan melakukan kompetisi atletik; mengatur dan melakukan kompetisi olahraga; mengatur dan
melakukan konferensi bisnis; mengatur dan melakukan konser; mengatur dan melakukan konser musik; mengatur dan
melakukan konvensi; mengatur dan melakukan kuliah; mengatur dan melakukan kursus pelatihan; mengatur dan melakukan
kursus pelatihan menyelam; mengatur dan melakukan kursus pelatihan yang berkaitan dengan industri perjalanan; mengatur
dan melakukan kursus pendidikan; mengatur dan melakukan kursus pendidikan yang berkaitan dengan industri perjalanan;
mengatur dan melakukan kursus pendidikan yang berkaitan dengan industri perjalanan wisata dalam air dengan diving dan
snorkeling; mengatur dan melakukan lokakarya [pelatihan]; mengatur dan melakukan lokakarya dalam pengendalian berat
badan; mengatur dan melakukan lokakarya online di bidang kesehatan; mengatur dan melakukan lokakarya online di bidang
makanan diet; mengatur dan melakukan lokakarya online di bidang makanan gizi; mengatur dan melakukan lokakarya online
di bidang nutrisi makanan; mengatur dan melakukan lokakarya, tutorial, seminar dan konferensi; mengatur dan melakukan
permainan; mengatur dan melakukan permainan poker; mengatur dan melakukan pertemuan di bidang hiburan; mengatur dan
melakukan pertemuan di bidang pendidikan; mengatur dan melakukan program pelatihan sepak bola; mengatur dan
melakukan program pelatihan sepak bola Amerika; mengatur dan melakukan program pelatihan sepak bola pemuda;
mengatur dan melakukan program pelatihan sepak bola pemuda Amerika; mengatur dan melakukan seminar pelatihan;
mengatur dan melakukan simposium; mengatur dan melakukan tur paddleboard untuk tujuan rekreasi; mengatur dan
melakukan tur perjalanan diving dan snorkeling untuk tujuan hiburan; mengatur dan melakukan tutorial; mengatur dan
melakukan wisata kayak untuk tujuan rekreasi; mengatur dan melakukan wisata mengamati paus untuk tujuan rekreasi;
mengatur dan memimpin kelas; mengatur dan memimpin kelas prenatal; mengatur dan memimpin kelas, lokakarya dan
pelatihan di bidang bahasa Arab; mengatur dan memimpin kongres; mengatur dan memimpin pertemuan, konferensi dan
kongres; mengatur dan mengadakan festival yang menampilkan grup musik dan penghibur musik; mengatur dan mengadakan
kejuaraan dan kompetisi speed skating; mengatur dan mengadakan kompetisi langsung (live) yang berupa permainan video;
mengatur dan mengadakan kompetisi langsung, ekshibisi dan turnamen berupa permainan video; mengatur dan mengadakan
kompetisi untuk para pemain permainan video dan para pemain permainan komputer; mengatur dan mengadakan konferensi
bisnis; mengatur dan menyelenggarakan kolokium, konferensi, kongres, seminar, simposium dan lokakarya pelatihan;
mengatur dan menyelenggarakan kompetisi [pendidikan atau hiburan]; mengatur dan menyelenggarakan kompetisi dan
memfasilitasi acara untuk pemain/gamer (gamers) video dan pemain (players) game komputer; mengatur dan
menyelenggarakan konferensi; mengatur dan menyelenggarakan konferensi dan kongres; mengatur dan menyelenggarakan
konferensi dan pameran untuk tujuan budaya atau pendidikan; mengatur dan menyelenggarakan konferensi dan seminar;
mengatur dan menyelenggarakan konferensi pendidikan; mengatur dan menyelenggarakan konferensi pendidikan di bidang
manajemen bisnis; mengatur dan menyelenggarakan konferensi pendidikan di bidang manajemen proyek; mengatur dan
menyelenggarakan konferensi pendidikan di bidang manajemen strategis; mengatur dan menyelenggarakan konferensi,
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kongres, konser, simposium, seminar, kursus pelatihan, kelas dan kuliah; mengatur dan menyelenggarakan konferensi,
kongres, seminar dan pelatihan lokakarya; mengatur dan menyelenggarakan konferensi, kongres, seminar, simposium, kursus
pelatihan, kelas dan kuliah; mengatur dan menyelenggarakan konferensi, kongres, simposium, dan seminar; mengatur dan
menyelenggarakan konferensi, konvensi dan pameran untuk tujuan budaya atau pendidikan; mengatur dan
menyelenggarakan konferensi, konvensi, pameran pendidikan, kelas, ceramah, seminar dan lokakarya pelatihan; mengatur
dan menyelenggarakan konferensi, konvensi, pameran pendidikan, kelas, ceramah, seminar dan lokakarya pelatihan tentang
penyedia jasa halal; mengatur dan menyelenggarakan konferensi, seminar, dan simposium; mengatur dan menyelenggarakan
kontes kecantikan; mengatur dan menyelenggarakan kursus sekolah harian untuk orang dewasa; mengatur dan
menyelenggarakan lokakarya dan seminar; mengatur dan menyelenggarakan lokakarya dan seminar dalam kesadaran diri;
mengatur dan menyelenggarakan lokakarya dan seminar dalam kesadaran pribadi; mengatur dan menyelenggarakan
pameran seni untuk tujuan budaya atau pendidikan; mengatur dan menyelenggarakan pameran untuk tujuan hiburan;
mengatur dan menyelenggarakan seminar; mengatur dan menyelenggarakan seminar dan lokakarya pelatihan; mengatur dan
menyelenggarakan seminar di bidang onkologi; mengatur dan menyelenggarakan seminar pendidikan; mengatur dan
menyelenggarakan seminar, konferensi, dan pameran untuk tujuan budaya atau pendidikan; mengatur dan menyelenggarakan
seminar, konferensi, kursus pelatihan dan pelatihan lebih lanjut; mengatur dan menyelenggarakan seminar, kongres,
konferensi dan simposium; mengatur dan menyelenggarakan seminar, lokakarya [pendidikan], kongres, seminar, kursus
pembelajaran jarak jauh dan pameran untuk tujuan budaya; mengatur fasilitas untuk acara hiburan dan olahraga; mengatur
festival film; mengatur forum pendidikan secara langsung; mengatur kelas; mengatur kolokium; mengatur kompetisi melalui
Internet; mengatur kompetisi olahraga; mengatur kompetisi olahraga untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal;
mengatur kompetisi olahraga untuk orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; mengatur kompetisi permainan
komputer dan video online untuk para pemain permainan interaktif; mengatur kompetisi untuk pendidikan atau hiburan;
mengatur konferensi; mengatur konferensi pendidikan; mengatur kongres; mengatur konser; mengatur kontes; mengatur
kontes kecantikan; mengatur konvensi; mengatur kursus pelatihan; mengatur kursus pelatihan di lembaga pengajaran;
mengatur kursus pendidikan; mengatur lokakarya dan seminar; mengatur lokakarya dan seminar dalam kesadaran diri;
mengatur lokakarya dan seminar dalam kesadaran pribadi; mengatur lokakarya profesional dan kursus pelatihan; mengatur
malam gala untuk tujuan hiburan; mengatur pameran untuk tujuan budaya atau pendidikan; mengatur pameran untuk tujuan
pelatihan; mengatur pameran, kongres, seminar dan konferensi untuk keperluan budaya dan hiburan; mengatur pameran,
seminar, dan konferensi; mengatur pelatihan olahraga untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal; mengatur
pelatihan olahraga untuk orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; mengatur pemesanan tiket untuk pertunjukan
dan acara hiburan lainnya; mengatur permainan dan kompetisi melalui Internet; mengatur pertandingan futsal; mengatur
pertandingan sepak bola; mengatur pertunjukan udara; mengatur seminar; mengatur seminar dan konferensi; mengatur
seminar di bidang onkologi; mengatur seminar pelatihan; mengatur seminar pendidikan; mengatur simposium; mengatur
simposium dan lokakarya pelatihan; mengatur turnamen golf profesional; mengatur upacara penghargaan dan malam gala
untuk tujuan hiburan; mengatur upacara penghargaan untuk perusahaan besar dan individu yang telah membuat kontribusi
amal yang signifikan; mengatur upacara penghargaan untuk tujuan hiburan; mengatur, melakukan dan menyediakan kursus
pendidikan pelatihan diving dan snorkeling; mengatur, memimpin dan mengatur konferensi, kongres, kolokium, lokakarya
[pelatihan], seminar dan simposium; mengatur, memimpin dan mengatur seminar, presentasi kuliah dan simposium untuk
pelatihan bahasa; mengatur, memimpin dan mengatur simposium; mengatur, memimpin dan menyelenggarakan konferensi;
mengatur, memimpin dan menyelenggarakan lokakarya pelatihan; mengatur, memimpin, dan mengatur kongres; mengatur,
memimpin, dan mengorganisasi kolokium; mengatur, menentukan, menyelenggarakan, mengadakan, mempromosikan dan
mendukung perlombaan balap motorsport; mengatur, mengadakan dan mengorganisir acara permainan; mengatur,
mengadakan dan mengorganisir turnamen permainan online; mengatur, mengorganisir dan menyelenggarakan acara-acara
pendidikan; mengatur, mengorganisir, dan menyelenggarakan pameran untuk tujuan hiburan; mengatur, mengorganisir,
mengadakan, dan menyelenggarakan acara hiburan sosial; mengatur, menyelenggarakan dan mengorganisasi konser;
mengedit rekaman audio; mengedit rekaman video; mengembangkan program pertukaran pelajar internasional; mengorganisir
acara menjadi penyediaan kegiatan hiburan, olahraga dan budaya untuk tujuan amal; mengorganisir dan melakukan acara
atletik; mengorganisir dan melakukan acara hiburan, budaya, artistik dan pendidikan; mengorganisir dan melakukan acara
olahraga dan budaya; mengorganisir dan melakukan kegiatan olahraga untuk anak-anak kurang mampu [layanan amal];
mengorganisir dan melakukan kegiatan rekreasi dan budaya; mengorganisir dan melakukan kompetisi atletik dan bertemu di
bidang renang; mengorganisir dan melakukan kompetisi atletik dan permainan di bidang bola basket; mengorganisir dan
melakukan kompetisi atletik dan permainan di bidang sepak bola; mengorganisir dan melakukan kompetisi dan permainan
atletik; mengorganisir dan melakukan kompetisi olahraga; mengorganisir dan melakukan kompetisi olahraga perguruan tinggi;
mengorganisir dan mengadakan kejuaraan dan kompetisi skating tokoh; mengorganisir dan mengatur pameran untuk tujuan
hiburan; mengorganisir kompetisi permainan video; mengorganisir kompetisi permainan video, ekshibisi dan turnamen;
mengorganisir konvensi, konferensi, seminar, kelas dan lokakarya dan pameran dagang untuk tujuan pendidikan, pelatihan,
hiburan, olahraga, rekreasi atau budaya; mengorganisir turnamen olahraga untuk orang-orang yang kurang mampu untuk
tujuan amal; mengorganisir, melakukan dan mengoperasikan kompetisi dan turnamen video game; mengorganisir, mengatur
dan melakukan balap mobil; mengorganisir, mengatur dan melakukan balapan sepeda; mengorganisir, mengatur dan
melakukan pacuan kuda; mengorganisir, menyelenggarakan, dan melakukan kegiatan olahraga dan budaya; menjalankan
lotere; menyebarkan kaset video; menyediakan acara hiburan untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal;
menyediakan acara hiburan untuk orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan area rekreasi di alam
area bermain anak-anak; menyediakan area rekreasi di alam area bermain untuk anak-anak; menyediakan bahan seni dan
kerajinan untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan bahan seni dan kerajinan untuk orang yang
kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan bahan-bahan pendidikan untuk orang-orang yang kurang mampu untuk
tujuan amal; menyediakan bahan-bahan seni dan kerajinan dan bahan-bahan pendidikan yang diproduksi dari bahan-bahan
daur ulang untuk anak-anak yang membutuhkan dan kurang mampu [layanan amal]; menyediakan barang-barang olahraga
untuk anak-anak kurang mampu dalam sifat kegiatan olahraga [layanan amal]; menyediakan barang-barang olahraga untuk
anak-anak yang kurang mampu dalam sifat kegiatan olahraga, untuk tujuan amal; menyediakan bengkel dalam pengendalian
berat badan; menyediakan bengkel online di bidang kesehatan; menyediakan bengkel online di bidang makanan diet;
menyediakan bengkel online di bidang makanan gizi; menyediakan bengkel online di bidang nutrisi makanan; menyediakan
berita dalam sifat pelaporan peristiwa terkini; menyediakan berita dan informasi gulat melalui jaringan komputer global;
menyediakan berita dan informasi mengenai motorsport pada sebuah database online melalui jaringan informasi komputer
dan jaringan nirkabel.; menyediakan berita dan komentar bisnis di bidang teknologi blockchain dan cryptocurrency;
menyediakan blog dalam bentuk jurnal secara online melalui internet berupa laporan peristiwa saat ini, hiburan, olahraga,
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komedi, drama, musik, dan video musik; menyediakan buku dan bahan ajar untuk orang-orang yang kurang mampu untuk
tujuan amal; menyediakan buku dan bahan pengajaran untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan
buku komik dan novel grafis online, tidak dapat diunduh; menyediakan buku komik online, tidak dapat diunduh; menyediakan
buku pedoman dan bahan ajar di bidang kesehatan; menyediakan buku pedoman dan bahan ajar di bidang makanan gizi;
menyediakan buku pedoman dan bahan ajar di bidang nutrisi makanan; menyediakan buku untuk orang yang kurang mampu
untuk tujuan amal; menyediakan catatan pertunjukan olah raga untuk golf; menyediakan dan menyewakan fasilitas-fasilitas
olahraga, pendidikan dan rekreasi; menyediakan dan menyewakan gelanggang track sepatu roda; menyediakan database
komputer, elektronik dan online untuk penggunaan pendidikan, rekreasi dan hiburan di bidang hiburan dan di bidang minat
kelompok menengah, perguruan tinggi, sosial dan masyarakat; menyediakan fasilitas baseball; menyediakan fasilitas bermain
untuk anak-anak; menyediakan fasilitas bioskop; menyediakan fasilitas bowling; menyediakan fasilitas dan layanan museum;
menyediakan fasilitas dan layanan rekreasi; menyediakan fasilitas dansa; menyediakan fasilitas gelanggang es; menyediakan
fasilitas gimnasium; menyediakan fasilitas golf; menyediakan fasilitas golf driving range; menyediakan fasilitas gym pelatihan
rintangan; menyediakan fasilitas hiburan; menyediakan fasilitas jangkauan tembak; menyediakan fasilitas karaoke;
menyediakan fasilitas kasino [perjudian]; menyediakan fasilitas kasino dan permainan; menyediakan fasilitas kebugaran;
menyediakan fasilitas kebugaran dan olahraga; menyediakan fasilitas kolam renang; menyediakan fasilitas lapangan tenis;
menyediakan fasilitas luar ruangan untuk bermain game paintball; menyediakan fasilitas menunggang kuda; menyediakan
fasilitas menunggang kuda untuk tujuan rekreasi; menyediakan fasilitas museum [presentasi, pameran]; menyediakan fasilitas
olah raga untuk rentang tembak senjata; menyediakan fasilitas olahraga; menyediakan fasilitas olahraga angkat barbel;
menyediakan fasilitas olahraga untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan fasilitas olahraga untuk
bermain polo; menyediakan fasilitas olahraga untuk bermain ski; menyediakan fasilitas olahraga untuk kejuaraan skating;
menyediakan fasilitas olahraga untuk kejuaraan speed skating; menyediakan fasilitas olahraga untuk memanah; menyediakan
fasilitas olahraga untuk orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan fasilitas pelatihan; menyediakan
fasilitas pelatihan olahraga; menyediakan fasilitas rekreasi; menyediakan fasilitas rekreasi dan rekreasi; menyediakan fasilitas
rekreasi di alam kolam untuk kegiatan menyelam di bawah air; menyediakan fasilitas renang; menyediakan fasilitas rollerskating; menyediakan fasilitas ruang dansa; menyediakan fasilitas seluncur es; menyediakan fasilitas senam; menyediakan
fasilitas ski; menyediakan fasilitas ski dalam ruangan; menyediakan fasilitas studio dansa; menyediakan fasilitas studio
rekaman; menyediakan fasilitas taman hiburan (amusement park); menyediakan fasilitas taman hiburan (theme park);
menyediakan fasilitas taruhan di luar jalur; menyediakan fasilitas teater; menyediakan fasilitas teater dan bioskop;
menyediakan fasilitas teater seni pertunjukan; menyediakan fasilitas tenis; menyediakan fasilitas trek dan lapangan;
menyediakan fasilitas untuk bermain; menyediakan fasilitas untuk bermain biliar; menyediakan fasilitas untuk bermain game
Go board; menyediakan fasilitas untuk bermain game paintball; menyediakan fasilitas untuk bermain shogi; menyediakan
fasilitas untuk film, pertunjukan, drama, musik atau pelatihan pendidikan; menyediakan fasilitas untuk keperluan hiburan,
rekreasi dan pendidikan; menyediakan fasilitas untuk musik; menyediakan fasilitas untuk olahraga musim dingin; menyediakan
fasilitas untuk pelatihan musik; menyediakan fasilitas untuk pelatihan pendidikan; menyediakan fasilitas untuk pertunjukan;
menyediakan fasilitas untuk pertunjukan game; menyediakan fasilitas untuk tujuan pendidikan; menyediakan fasilitas untuk
turnamen olahraga; menyediakan film dan program televisi yang tidak dapat diunduh melalui layanan video-on-demand;
menyediakan film dan program televisi yang tidak dapat diunduh melalui saluran televisi bayar per tayang; menyediakan film
dan program televisi yang tidak dapat diunduh melalui televisi berbayar; menyediakan film, televisi dan hiburan video musik
melalui situs web interaktif; menyediakan film, tidak dapat diunduh, melalui layanan video-on-demand; menyediakan gambar
dan video online; menyediakan game (permainan); menyediakan game komputer online; menyediakan game komputer online
dan game interaktif; menyediakan game komputer untuk digunakan di seluruh jaringan oleh pengguna jaringan; menyediakan
game poker online; menyediakan hiburan; menyediakan hiburan melalui televisi, radio, bioskop, televisi kabel, televisi satelit
dan Internet; menyediakan hiburan musik; menyediakan hiburan musik live; menyediakan hiburan on-line; menyediakan
hiburan on-line dalam sifat pertunjukan game; menyediakan hiburan on-line dalam sifat turnamen game; menyediakan hiburan
on-line di alam liga olahraga fantasi; menyediakan informasi atas artikel pada koran, majalah dan buku; menyediakan
informasi dalam bidang musik dan hiburan musikal melalui jaringan komunikasi global; menyediakan informasi dan berita
online di bidang pelatihan kerja; menyediakan informasi di bidang pendidikan pandangan dunia Alkitab untuk tujuan studi
akademik melalui situs web; menyediakan informasi dibidang pendidikan dan aktifitas hiburan serta acara untuk anak-anak;
menyediakan informasi hiburan melalui situs web; menyediakan informasi mengenai artikel koran; menyediakan informasi
mengenai olah raga elektronik dan permainan video melalui suatu situs web; menyediakan informasi on-line di bidang
pendidikan; menyediakan informasi online mengenai permainan video; menyediakan informasi online mengenai serial televisi
yang sedang berlangsung di bidang fiksi ilmiah dan drama; menyediakan informasi secara online melalui jaringan nirkabel,
internet, dan jaringan komputer global, regional dan lokal pada subyek gambar bergerak, program televisi, video, video musik,
dan musik; menyediakan kamar biliar; menyediakan kamar pachinko; menyediakan karaoke online dengan fungsi penilaian;
menyediakan kastil tiup untuk tujuan rekreasi; menyediakan kegiatan budaya untuk anak-anak yang membutuhkan untuk
tujuan amal; menyediakan kegiatan budaya untuk orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan kegiatan
hiburan untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan kegiatan hiburan untuk orang yang kurang
mampu untuk tujuan amal; menyediakan kegiatan olahraga untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal;
menyediakan kegiatan olahraga untuk orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan kelas dan seminar
di bidang makanan diet; menyediakan kelas dan seminar di bidang makanan gizi; menyediakan kelas dan seminar di bidang
nutrisi makanan; menyediakan kelas di bidang kebugaran (fitness) dan latihan/olah raga; menyediakan kelas online melalui
forum online; menyediakan kelas pendidikan online melalui obrolan video langsung; menyediakan kelas, kelas master, kuliah,
lokakarya, seminar, dan kamp di bidang yoga; menyediakan kelas, lokakarya dan instruksi menggunakan aplikasi perangkat
lunak yang diaktivasi melalui suara; menyediakan klip video online yang tidak dapat diunduh dan konten digital multimedia
lainnya yang berisi audio, video, karya seni, dan teks dari dan terkait dengan fiksi ilmiah dan serial televisi dramatis;
menyediakan kolam renang; menyediakan konten audio daring yang tidak dapat diunduh, termasuk musik, program radio yang
sedang berlangsung, buku audio, podcast dan siaran web; menyediakan konten film dan drama Virtual Reality (VR) dan
Augmented Reality (AR) melalui internet online; menyediakan kursus di bidang pengelolaan air; menyediakan kursus pelatihan
berkelanjutan; menyediakan kursus pelatihan lebih lanjut; menyediakan kursus pelatihan selam berkelanjutan; menyediakan
kursus pendidikan; menyediakan kursus pendidikan di bidang diet dan perawatan kesehatan; menyediakan kursus pendidikan
gigi berkelanjutan; menyediakan kursus pendidikan hukum berkelanjutan; menyediakan kursus pendidikan kedokteran
berkelanjutan; menyediakan kursus pendidikan keperawatan yang berkelanjutan; menyediakan kursus pendidikan yang
berkaitan dengan diet; menyediakan kursus pendidikan yang berkaitan dengan industri perjalanan; menyediakan kursus
pendidikan, kuliah, seminar dan skema pelatihan remaja; menyediakan kursus pengajaran; menyediakan kursus pengajaran di
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bidang bahasa asing; menyediakan kursus pengajaran di bidang matematika; menyediakan kursus pengajaran di bidang
sains; menyediakan kursus pengajaran di bidang seni; menyediakan kursus pengajaran di bidang teknik; menyediakan kursus
pengajaran di bidang teknologi; menyediakan kursus pengajaran di tingkat pasca sarjana; menyediakan kursus pengajaran di
tingkat perguruan tinggi; menyediakan kursus pengajaran di tingkat sekolah menengah; menyediakan kursus pengajaran di
tingkat sekolah menengah, perguruan tinggi atau pasca sarjana; menyediakan kursus pengajaran online; menyediakan
lapangan baseball; menyediakan lapangan tenis; menyediakan layanan arcade hiburan; menyediakan layanan hiburan dalam
bentuk pertunjukan musik live; menyediakan layanan hiburan dalam bentuk pertunjukan musik live atau rekaman musik;
menyediakan layanan hiburan dalam bentuk rekaman musik; menyediakan layanan hiburan pendidikan untuk anak-anak;
menyediakan layanan hiburan pendidikan untuk anak-anak di pusat-pusat setelah sekolah; menyediakan layanan hiburan
radio dan televisi; menyediakan layanan kamp atletik [hiburan atau pendidikan] untuk orang-orang yang kurang mampu untuk
tujuan amal; menyediakan layanan kamp olahraga [hiburan atau pendidikan] kepada orang-orang yang kurang mampu untuk
tujuan amal; menyediakan layanan kamp olahraga [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak yang membutuhkan untuk
tujuan amal; menyediakan layanan kamp rekreasi [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan
amal; menyediakan layanan kamp rekreasi [hiburan atau pendidikan] untuk orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan
amal; menyediakan layanan kamp renang [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal;
menyediakan layanan kamp renang [hiburan atau pendidikan] untuk orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal;
menyediakan layanan kamp sepakbola [hiburan atau pendidikan] kepada orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal;
menyediakan layanan kamp sepakbola [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal;
menyediakan layanan kamp sepakbola [hiburan atau pendidikan] untuk orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal;
menyediakan layanan kamp voli [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal;
menyediakan layanan kamp voli [hiburan atau pendidikan] untuk orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal;
menyediakan layanan karaoke; menyediakan layanan kemah liburan [hiburan atau pendidikan] kepada anak-anak yang
membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan layanan kemah liburan [hiburan atau pendidikan] kepada orang-orang yang
kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan layanan latihan hewan; menyediakan layanan panggilan tiket untuk hiburan,
olahraga, dan acara budaya; menyediakan layanan pelatihan kebugaran (wellness) dan kesehatan yang dipersonalisasi;
menyediakan layanan perkemahan atletik [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal;
menyediakan layanan perkemahan basket [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal;
menyediakan layanan perkemahan basket [hiburan atau pendidikan] untuk orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan
amal; menyediakan layanan perkemahan menunggang kuda [hiburan atau pendidikan] kepada orang-orang yang kurang
mampu untuk tujuan amal; menyediakan layanan perkemahan menunggang kuda [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak
yang membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan layanan perkemahan senam [hiburan atau pendidikan] kepada orangorang yang kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan layanan perkemahan senam [hiburan atau pendidikan] untuk
anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan layanan perkemahan tenis [hiburan atau pendidikan] kepada
orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan layanan perkemahan tenis [hiburan atau pendidikan] untuk
anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan layanan permainan melalui aplikasi messenger seluler;
menyediakan layanan studio audio atau video; menyediakan layanan taman air; menyediakan layanan video arcade;
menyediakan lereng ski; menyediakan lokakarya online di bidang kesehatan; menyediakan mainan untuk anak-anak kurang
mampu dalam sifat acara budaya [layanan amal]; menyediakan mainan untuk anak-anak kurang mampu dalam sifat acara
pendidikan [layanan amal]; menyediakan mainan untuk anak-anak yang kurang mampu di acara budaya, untuk tujuan amal;
menyediakan mainan untuk anak-anak yang kurang mampu di bidang pendidikan, untuk tujuan amal; menyediakan majalah
fitur umum online, tidak dapat diunduh; menyediakan majalah online, tidak dapat diunduh; menyediakan majalah online, tidak
dapat diunduh, menampilkan informasi di bidang permainan komputer; menyediakan manual dan bahan ajar di bidang
makanan diet; menyediakan materi pendidikan dan pengajaran dalam bahasa Arab; menyediakan materi pendidikan di bidang
nutrisi; menyediakan materi pendidikan online di bidang kesehatan; menyediakan materi pendidikan online di bidang makanan
diet; menyediakan materi pendidikan online di bidang makanan gizi; menyediakan materi pendidikan online di bidang nutrisi
makanan; menyediakan materi pendidikan untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan musik digital
dan materi audiovisual (tidak dapat diunduh) dari jaringan komputer global; menyediakan musik digital yang tidak dapat
diunduh dari Internet; menyediakan musik online, tidak dapat diunduh; menyediakan musik pra-rekaman yang tidak dapat
diunduh melalui internet; menyediakan musik yang direkam sebelumnya, informasi di bidang musik, dan komentar serta artikel
tentang musik melalui jaringan komputer global; menyediakan novel grafis online, tidak dapat diunduh; menyediakan pameran
online untuk tujuan budaya atau pendidikan; menyediakan pameran seni online untuk keperluan budaya atau pendidikan;
menyediakan papan dan penginapan untuk siswa asing dalam rangka layanan pendidikan sekolah asrama; menyediakan
pelatihan; menyediakan pelatihan dan pelatihan lebih lanjut; menyediakan pelatihan dan pendidikan yang berkaitan dengan
pertunjukan teater, musik, televisi, radio dan sinematik; menyediakan pelatihan kelompok dan forum pembelajaran secara
pribadi di bidang pengembangan kepemimpinan; menyediakan pelatihan on-line; menyediakan pendidikan jasmani,
permainan, dan fasilitas olahraga; menyediakan penggunaan sementara game online yang tidak dapat diunduh; menyediakan
penggunaan sementara materi pendidikan online yang tidak dapat diunduh; menyediakan peralatan karaoke; menyediakan
perangkat lunak permainan (game) online; menyediakan perlengkapan sekolah untuk anak-anak yang membutuhkan untuk
tujuan amal; menyediakan perlengkapan sekolah untuk orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan
permainan (games) online; menyediakan permainan komputer daring; menyediakan permainan realitas campuran (mixed
reality games) online; menyediakan permainan realitas tertambah online; menyediakan permainan realitas virtual online;
menyediakan permainan video interaktif online dan permainan komputer multimedia yang tidak dapat diunduh; menyediakan
permainan video online [layanan hiburan]; menyediakan pertunjukan musik, video musik, klip film terkait, foto, dan materi
multimedia lainnya melalui jaringan komputer global; menyediakan potongan informasi (trivia), kiat (tips) dan strategi online
untuk permainan video; menyediakan program televisi yang sedang berlangsung di bidang kepentingan umum; menyediakan
program televisi, tidak dapat diunduh, melalui layanan video-on-demand; menyediakan publikasi audio yang tidak dapat
diunduh melalui jaringan komputer, yaitu secara berkala dan laporan perihal pendidikan, hiburan, budaya pop, rekreasi dan
aktifitas santai; menyediakan publikasi elektronik online, tidak dapat diunduh; menyediakan publikasi elektronik online, tidak
dapat diunduh, di bidang musik; menyediakan publikasi elektronik yang tidak dapat diunduh; menyediakan publikasi elektronik,
tidak dapat diunduh; menyediakan publikasi elektronik, tidak dapat diunduh, dari Internet; menyediakan publikasi elektronik,
tidak dapat diunduh, dari jaringan komputer global; menyediakan publikasi elektronik, tidak dapat diunduh, dari jaringan
komputer global atau Internet; menyediakan publikasi elektronik, tidak dapat diunduh, terkait dengan pelatihan bahasa;
menyediakan publikasi elektronik online yang tidak dapat diunduh di bidang permainan komputer; menyediakan publikasi
online dalam bentuk buku audio yang menampilkan konten hiburan; menyediakan publikasi online dalam bentuk e-book yang
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menampilkan konten hiburan; menyediakan publikasi online yang tidak dapat diunduh dalam bentuk buku komik, novel grafis
dan cerita yang menampilkan adegan dan karakter berdasarkan pada permainan video; menyediakan publikasi online, tidak
dapat diunduh, dalam bentuk artikel berita untuk anak-anak; menyediakan rekaman suara dan rekaman audiovisual yang tidak
dapat didownload secara online berupa pertunjukan musikal dengan cara melalui jaringan komputer global; menyediakan
ruang dansa; menyediakan ruang mesin slot; menyediakan ruang tamu mahjong; menyediakan sebuah situs web (website)
yang menampilkan publikasi yang tidak dapat diunduh tentang teknologi realitas tertambah (augmented reality); menyediakan
sebuah situs web (website) yang menampilkan publikasi yang tidak dapat diunduh tentang teknologi realitas virtual/maya
(virtual reality); menyediakan seluncuran air untuk tujuan rekreasi; menyediakan seminar pelatihan online; menyediakan sesi
tutorial dan pelatihan online dan tatap muka di bidang perangkat keras dan lunak komputer, periferal, sistem operasi, jaringan
area lokal, luas, dan global, infrastruktur jaringan, keamanan jaringan, browser web, dan perangkat elektronik; menyediakan
situs web (website) yang menampilkan video yang telah direkam sebelumnya yang tidak dapat diunduh yang menampilkan
sesi-sesi atletik dan kebugaran (fitness); menyediakan situs web berupa informasi hiburan dalam bidang musik, hiburan
musikal dan artis musikal; menyediakan situs web dan laman web sehubungan dengan musik dan hiburan musikal melalui
jaringan komunikasi global; menyediakan situs web yang menampilkan acara televisi, film, dan konten multimedia serta
informasi, ulasan, dan rekomendasi mengenai acara televisi, film, dan konten multimedia.; menyediakan situs web yang
menampilkan blog dan publikasi yang tidak dapat diunduh berupa artikel dalam bidang kesenian; menyediakan situs web
yang menampilkan konten audio-visual langsung dan direkam sebelumnya, khususnya, gambar bergerak, program televisi,
video, video musik, dan musik, dan klip video, klip audio, klip musik, klip film, dan foto, dalam bidang laporan peristiwa saat ini,
berita, hiburan, olahraga, komedi, drama, musik, dan video musik; menyediakan strip komik online, tidak dapat diunduh;
menyediakan studio rekaman audio dan visual; menyediakan suatu pemutaran untuk menampilkan dan/atau mendengarkan
CD, DVD, disk laser dan disk dan pita lainnya yang sudah direkam sebelumnya (hiburan); menyediakan sumber daya online
untuk pengembang perangkat lunak (pendidikan); menyediakan sumber interaktif dan panduan pemrograman secara online
pada subyek gambar bergerak, program televisi, video, video musik, dan musik yang disesuaikan dengan preferensi
pemrograman pemirsa; menyediakan taman untuk penerimaan publik; menyediakan teks, video, audio dan program
multimedia secara daring; menyediakan televisi untuk anak-anak kurang mampu dalam sifat acara hiburan [layanan amal];
menyediakan televisi untuk orang-orang kurang mampu dalam sifat acara hiburan [layanan amal]; menyediakan tutorial online;
menyediakan tutorial online dan seminar pelatihan online; menyediakan video instruksional yang tidak dapat diunduh di bidang
keuangan melalui situs web; menyediakan video instruksional yang tidak dapat diunduh melalui situs web; menyediakan video
on-line, tidak dapat diunduh, di bidang keuangan; menyediakan video on-line, tidak dapat diunduh, di bidang perencanaan
keuangan; menyediakan video on-line, tidak dapat diunduh, di bidang transportasi; menyediakan video on-line, tidak dapat
diunduh, menampilkan informasi ilmiah di bidang perubahan iklim; menyediakan video on-line, tidak dapat diunduh,
menampilkan instruksi matematika; menyediakan video on-line, tidak dapat diunduh, menampilkan musik; menyediakan video
on-line, tidak dapat diunduh, pada topik inspirasional atau motivasi untuk wanita; menyediakan video online yang tidak dapat
diunduh yang menampilkan instruksi yoga; menyediakan video online, tidak dapat diunduh; menyediakan video pembelajaran
online yang tidak dapat diunduh di bidang keuangan; menyediakan video pembelajaran online, tidak dapat diunduh;
menyediakan video yang tidak dapat diunduh di bidang perencanaan keuangan melalui situs web; menyediakan video yang
tidak dapat diunduh melalui situs web; menyediakan video yang tidak dapat diunduh menampilkan informasi ilmiah di bidang
perubahan iklim melalui situs web; menyediakan video yang tidak dapat diunduh tentang topik inspirasional atau motivasi bagi
wanita melalui situs web; menyediakan wahana zip line untuk tujuan rekreasi; menyedikan informasi, memberikan nasehat,
berita, ulasan dan komentar dibidang acara hiburan, olahraga dan budaya; menyelenggarakan kursus pengajaran, pendidikan
dan pelatihan untuk kaum muda dan orang dewasa; menyelenggarakan lokakarya dan seminar dalam apresiasi seni;
menyelenggarakan lokakarya dan seminar di bidang peralatan audio, sistem audio, akustik, dan musik; menyelenggarakan
pameran dan acara di bidang pengembangan perangkat lunak untuk tujuan pendidikan; menyelenggarakan pameran dan
acara untuk tujuan budaya, pendidikan, atau hiburan; menyelenggarakan pameran dan konferensi langsung di bidang budaya,
hiburan dan jejaring sosial untuk tujuan non-bisnis dan non-komersial; menyelenggarakan pameran di bidang hiburan
interaktif, realitas virtual, elektronik konsumen dan industri hiburan video game untuk tujuan budaya atau pendidikan;
menyelenggarakan turnamen olahraga untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal; menyiapkan, mengelola, dan
menilai tes standar; menyusun puisi lucu; merekam deposisi hukum; merekam produksi induk; meresmikan di kontes
olahraga; meyediakan situs web berupa video dan permainan interaktif; mikrofilm; olahraga dan acara olahraga, teknologi,
konser, acara budaya serta produksi teater hidup; olahraga memimpin; organisasi acara budaya; organisasi acara budaya dan
seni; organisasi acara budaya untuk tujuan amal; organisasi acara dan disko tari; organisasi acara dan kompetisi olahraga;
organisasi acara di bidang arsitektur untuk keperluan budaya atau pendidikan; organisasi acara di bidang film untuk keperluan
budaya atau pendidikan; organisasi acara hiburan; organisasi acara hiburan cosplay; organisasi acara hiburan sosial;
organisasi acara menari; organisasi acara olahraga; organisasi acara olahraga dan budaya; organisasi acara olahraga di
bidang sepak bola; organisasi acara olahraga di bidang sepak bola Amerika; organisasi acara olahraga untuk tujuan amal;
organisasi acara pendidikan; organisasi acara pendidikan dan hiburan untuk para profesional dan eksekutif; organisasi acara
tari; organisasi acara untuk tujuan budaya; organisasi balapan mobil; organisasi balapan motor; organisasi balapan sepeda;
organisasi bola; organisasi dan melakukan kegiatan budaya dan rekreasi; organisasi dan mengatur acara musik dan acara
budaya dan artistik lainnya; organisasi dan pelaksanaan bola; organisasi dan penyediaan permainan dan kompetisi melalui
Internet; organisasi dan presentasi acara, kompetisi, permainan, konser dan acara hiburan; organisasi dan presentasi
pertunjukan; organisasi dari kursus-kursus pelatihan yang berhubungan dengan komputer; organisasi demonstrasi mobil;
organisasi demonstrasi sepeda motor; organisasi festival arsitektur untuk tujuan budaya atau hiburan; organisasi festival etnis
untuk tujuan budaya atau hiburan; organisasi festival film untuk tujuan budaya atau hiburan; organisasi forum pendidikan
secara langsung; organisasi forum tatap muka; organisasi kegiatan budaya untuk perkemahan musim panas; organisasi
kegiatan hiburan untuk perkemahan musim panas; organisasi kegiatan olahraga dan budaya; organisasi kegiatan olahraga
untuk perkemahan musim panas; organisasi kegiatan pendidikan untuk kamp musim panas; organisasi kejuaraan skating
tokoh; organisasi kejuaraan speed skating; organisasi kompetisi angkat berat; organisasi kompetisi atau acara olahraga dan
budaya lainnya untuk tujuan amal; organisasi kompetisi berperahu pesiar; organisasi kompetisi dan upacara penghargaan;
organisasi kompetisi figur dan speed skating; organisasi kompetisi figure skating; organisasi kompetisi golf; organisasi
kompetisi gulat sumo; organisasi kompetisi ice-skating; organisasi kompetisi memancing olahraga; organisasi kompetisi
pendidikan, hiburan, budaya dan olahraga; organisasi kompetisi permainan elektronik; organisasi kompetisi sepakbola;
organisasi kompetisi sepatu roda; organisasi kompetisi speed skating; organisasi kompetisi trek dan lapangan; organisasi
kompetisi untuk pendidikan atau hiburan; organisasi konferensi dan simposium di bidang ilmu kedokteran; organisasi
konferensi, pameran dan kompetisi; organisasi kongres dan konferensi untuk keperluan budaya dan pendidikan; organisasi
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konser musik; organisasi konser musik untuk tujuan amal; organisasi kontes gulat; organisasi kursus korespondensi;
organisasi kursus pelatihan; organisasi kursus pembelajaran jarak jauh; organisasi les bahasa; organisasi lomba perahu;
organisasi lotere; organisasi lotere dan kegiatan perjudian lainnya; organisasi olahraga komunitas dan acara budaya;
organisasi pacuan kuda; organisasi pameran bunga dan tanaman untuk tujuan budaya atau pendidikan; organisasi pameran
dan acara untuk tujuan budaya; organisasi pameran di bidang arsitektur untuk keperluan budaya atau pendidikan; organisasi
pameran di bidang film untuk keperluan budaya atau pendidikan; organisasi pameran hewan untuk tujuan budaya atau
pendidikan; organisasi pameran seni untuk tujuan budaya atau pendidikan; organisasi pameran tanaman untuk tujuan budaya
atau pendidikan; organisasi pameran untuk tujuan budaya; organisasi pameran untuk tujuan budaya atau pendidikan;
organisasi pameran untuk tujuan pendidikan; organisasi pameran, konvensi dan konferensi untuk keperluan budaya atau
pendidikan; organisasi pameran, konvensi, dan konferensi untuk tujuan budaya atau pendidikan; organisasi pelatihan;
organisasi pemutaran film; organisasi pendidikan, hiburan, olahraga dan acara budaya; organisasi peragaan busana untuk
tujuan hiburan; organisasi permainan; organisasi permainan bisbol; organisasi permainan dan kompetisi; organisasi
permainan sepak bola; organisasi pertandingan tinju; organisasi pertunjukan; organisasi pertunjukan [layanan impresario];
organisasi pertunjukan anjing; organisasi pertunjukan budaya; organisasi pertunjukan dan konser; organisasi pertunjukan
hiburan; organisasi pertunjukan ice-skating; organisasi pertunjukan komedi; organisasi pertunjukan kuda; organisasi
pertunjukan langsung; organisasi pertunjukan musik live; organisasi pertunjukan panggung; organisasi pertunjukan
pendidikan; organisasi pertunjukan roller-skating; organisasi ras anjing; organisasi ras kapal pesiar; organisasi seminar;
organisasi skema pelatihan pemuda; organisasi turnamen atau kompetisi golf profesional; organisasi turnamen catur;
organisasi turnamen golf; organisasi turnamen olahraga; organisasi turnamen poker; organisasi turnamen tenis; organisasi,
presentasi dan produksi pertunjukan dan pertunjukan live; organisasi, produksi dan presentasi acara untuk tujuan pendidikan,
budaya atau hiburan; organisasi, produksi, presentasi dan penyelenggaraan konser musik, festival, tur dan pertunjukan musik
dan budaya, acara dan kegiatan lainnya; organisasi/manajemen hosting pameran untuk tujuan hiburan, budaya dan
pendidikan; pameran budaya; pameran film; pameran kesenian; pelaksanaan kegiatan dan kompetisi untuk pendidikan atau
hiburan; pelaksanaan konferensi, konvensi, kongres, seminar dan loka karya pelatihan; pelaksanaan konser; pelaksanaan
konvensi; pelaksanaan loka karya dan seminar; pelaksanaan pameran, peragaan busana, dan pameran kebudayaan untuk
tujuan hiburan; pelaporan sindikasi berita; pelatihan (training) atlet sepatu roda; pelatihan (training) pelatih sepatu roda;
pelatihan anjing penuntun untuk orang buta; pelatihan bahasa; pelatihan bahasa dan pelatihan pra kerja; pelatihan berbasis
komputer; pelatihan bisnis; pelatihan bisnis di bidang neuromarketing; pelatihan dalam desain dan pengembangan perangkat
lunak komputasi awan; pelatihan dalam penggunaan dan pengoperasian komputer dan pemroses data; pelatihan dalam
penggunaan instrumen dan peralatan bedah, medis, gigi dan hewan; pelatihan dalam penggunaan komputer; pelatihan dalam
penggunaan mesin konstruksi; pelatihan dalam pengoperasian perangkat lunak komputasi awan; pelatihan dan pelatihan lebih
lanjut untuk pengembangan personel; pelatihan dan pelatihan lebih lanjut untuk pengembangan personil, tim dan organisasi;
pelatihan dan pendidikan untuk penggunaan peralatan dan instrumen medis; pelatihan dan pengajaran medis; pelatihan dasar
dan lanjutan untuk pengembangan sumber daya manusia; pelatihan di bidang desain; pelatihan di bidang desain, periklanan
dan teknologi komunikasi; pelatihan di bidang kedokteran; pelatihan di bidang kesehatan dan keselamatan kerja; pelatihan di
bidang komputasi awan; pelatihan di bidang manajemen bisnis; pelatihan di bidang manajemen real estat; pelatihan di bidang
memotong ham dengan pisau; pelatihan di bidang musik dan hiburan; pelatihan di bidang pemotongan ham tradisional;
pelatihan di bidang pengolahan data; pelatihan di bidang perencanaan media strategis yang berkaitan dengan periklanan,
pemasaran dan bisnis; pelatihan di bidang periklanan; pelatihan di bidang teknologi komunikasi; pelatihan futsal; pelatihan
hadroh (pendidikan); pelatihan hewan; pelatihan hidup [pelatihan]; pelatihan karir dan kejuruan; pelatihan kebugaran dengan
angkat barbel; pelatihan kebugaran fisik; pelatihan kebugaran metabolisme tubuh; pelatihan kebugaran pribadi; pelatihan
kejuruan; pelatihan kekuatan dan pengkondisian; pelatihan kembali kejuruan; pelatihan kerja; pelatihan kesehatan dan
kebugaran; pelatihan kesehatan, yaitu, konsultasi kebugaran (fitness) jasmani; pelatihan keselamatan jalan; pelatihan
keselamatan pengemudi; pelatihan keterampilan kejuruan; pelatihan kuda; pelatihan lanjutan; pelatihan meditasi; pelatihan
olahraga; pelatihan orang buta dalam penggunaan anjing penuntun; pelatihan orang dewasa; pelatihan pembalap; pelatihan
penanganan anjing; pelatihan pengembangan pribadi; pelatihan pengemudi; pelatihan pengemudi kendaraan komersial;
pelatihan personel di bidang rekrutmen, sumber daya manusia dan manajemen bisnis; pelatihan personil di bidang rekrutmen,
sumber daya manusia dan manajemen bisnis; pelatihan pra kerja; pelatihan praktis [demonstrasi]; pelatihan praktis di bidang
pengelasan; pelatihan pribadi [pelatihan]; pelatihan pribadi diving dan snorkeling; pelatihan saham; pelatihan sekolah
kepatuhan untuk hewan; pelatihan seni dan budaya betawi; pelatihan seni tari (pendidikan); pelatihan sepeda motor; pelatihan
spesialis dalam industri pipa ledeng; pelatihan untuk menangani instrumen dan peralatan ilmiah untuk penelitian di
laboratorium; pembelajaran multimedia; pemberian apresiasi dan insentif melalui penghargaan dan kontes untuk menunjukkan
keunggulan dalam bidang manajemen bisnis; pemberian apresiasi dan insentif melalui penghargaan dan kontes untuk
menunjukkan keunggulan dalam bidang manajemen proyek; pemberian apresiasi dan insentif melalui penghargaan dan
kontes untuk menunjukkan keunggulan dalam bidang manajemen strategis; pemberian pelatihan di bidang pertanian,
hortikultura dan kehutanan; pemberian, penyerahan dan pengambilan tugas pelajaran di kelas untuk tujuan pendidikan;
pembinaan di bidang olahraga; pembinaan olahraga; pembuatan, pengembangan, produksi, dan pendistribusian konten
hiburan yaitu konten hiburan multimedia, media elektronik, informasi, video, audio, teks, data, film, gambar ilustrasi, gambar,
grafik animasi, dan foto di bidang hiburan, orang, olahraga, seni, budaya populer, politik, berita, game elektronik, sains,
teknologi, alam, pendidikan, drama, biografi, humor, musik, hewan, dan minat manusia; pemesanan fasilitas kebugaran dan
olahraga; pemesanan fasilitas olahraga; pemesanan konser; pemesanan kursi untuk acara hiburan; pemesanan kursi untuk
acara olahraga; pemesanan kursi untuk konser; pemesanan kursi untuk pertunjukan; pemesanan kursi untuk pertunjukan dan
acara olahraga; pemesanan kursi untuk pertunjukan dan pemesanan tiket teater; pemesanan kursi untuk pertunjukan teater;
pemesanan lapangan golf; pemesanan seniman pertunjukan untuk acara (layanan promotor); pemesanan tiket dan layanan
pemesanan untuk acara budaya; pemesanan tiket dan layanan pemesanan untuk acara hiburan; pemesanan tiket dan
layanan pemesanan untuk acara olahraga; pemesanan tiket dan layanan pemesanan untuk acara rekreasi dan rekreasi;
pemesanan tiket dan layanan pemesanan untuk hiburan, olahraga dan acara budaya; pemesanan tiket dan layanan
pemesanan untuk konser musik; pemesanan tiket dan layanan pemesanan untuk pertunjukan teater; pemesanan tiket untuk
konser musik atau acara musik; pemodelan untuk seniman; pemutaran film; pemutaran film di bioskop drive-in; pemutaran film
di bioskop terbuka; penampilan pribadi oleh karakter berkostum (hiburan); pencampuran dan penguasaan musik untuk video
dan film; pendampingan akademik anak usia sekolah; pendidikan Bisnis; pendidikan Jasmani; pendidikan agama; pendidikan
anak usia dini (PAUD); pendidikan dan pelatihan berkaitan dengan industri musik dan hiburan; pendidikan dan pelatihan di
bidang kesehatan dan keselamatan kerja; pendidikan dan pelatihan di bidang manajemen bisnis; pendidikan dan pelatihan di
bidang musik dan hiburan; pendidikan dan pelatihan di bidang pengolahan data elektronik; pendidikan dan pelatihan untuk
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tujuan amal; pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan konservasi alam dan lingkungan; pendidikan di bidang
kesehatan dan keselamatan kerja; pendidikan di bidang manajemen bisnis; pendidikan di bidang musik dan hiburan;
pendidikan kesehatan; pendidikan kesehatan fisik; pendidikan lebih lanjut; pendidikan musikal; pendidikan orang dewasa;
pendidikan permainan golf menggunakan simulator golf; pendidikan sekolah asrama; pendidikan untuk penderita disabilitas;
pendidikan yang lebih tinggi; pendidikan, pengajaran dan pelatihan; penerapan tata rias panggung; penerapan tata rias untuk
aktor film; penerbitan buku dan majalah elektronik secara online; penerbitan buku elektronik dan majalah online; penerbitan
buku secara multimedia; penerbitan buku, publikasi berkala, majalah, surat kabar, dan buletin; penerbitan dan pengeditan
buku, surat kabar, dan terbitan berkala; penerbitan desktop elektronik; penerbitan game secara multimedia; penerbitan jurnal
secara multimedia; penerbitan majalah; penerbitan majalah dan buku dalam bentuk elektronik; penerbitan majalah secara
multimedia; penerbitan majalah, jurnal, dan surat kabar secara multimedia; penerbitan materi pendidikan; penerbitan
multimedia atas perangkat lunak untuk permainan komputer dan perangkat lunak untuk permainan video melalui siaran
elektronik multimedia atau transmisi jaringan, semua untuk hiburan; penerbitan multimedia buku, majalah, jurnal, musik, dan
publikasi elektronik; penerbitan multimedia dari barang cetakan; penerbitan multimedia dari barang cetakan, buku, majalah,
jurnal, koran, buletin, tutorial, peta, grafik, foto, video, musik dan publikasi elektronik; penerbitan multimedia publikasi
elektronik; penerbitan multimedia yang berkaitan dengan buku, majalah, jurnal, perangkat lunak, permainan, musik, dan
publikasi elektronik; penerbitan multimedia yang berkaitan dengan game; penerbitan multimedia yang berkaitan dengan
perangkat lunak; penerbitan musik secara multimedia; penerbitan panduan; penerbitan perangkat lunak video game dan
komputer interaktif; penerbitan publikasi elektronik; penerbitan surat kabar; penerbitan surat kabar multimedia; penerbitan
video game multimedia; penerjemah bahasa isyarat; pengajaran; pengajaran bahasa; pengajaran keterampilan kecantikan;
pengajaran musik; pengaturan acara musik; pengaturan acara untuk tujuan pendidikan atau hiburan; pengaturan atau
penyelenggaraan seminar untuk tujuan pendidikan; pengaturan dan pengadaan konferensi, kongres dan simposium;
pengaturan dan penyelenggaraan acara-acara terkait untuk tujuan-tujuan pengembangan pendidikan atau karir; pengaturan
dan penyelenggaraan acara-acara terkait untuk tujuan-tujuan pengembangan pendidikan atau karir.; pengaturan dan
penyelenggaraan festival; pengaturan dan penyelenggaraan kompetisi beladiri; pengaturan dan penyelenggaraan kompetisi
musik; pengaturan dan penyelenggaraan konferensi, konvensi, pameran pendidikan, kelas, kuliah, seminar dan lokakarya
[pelatihan]; pengaturan dan penyelenggaraan lokakarya; pengaturan dan penyelenggaraan lokakarya, layanan hiburan dalam
sifat penciptaan, pengembangan, dan produksi program televisi, proofreading naskah, produksi konten digital asli yang
menampilkan pemrograman pendek aksi langsung, menggunakan naskah, realitas, dan animasi melalui broadband dan
perangkat nirkabel untuk digunakan dengan serial televisi online yang ditampilkan dalam episode tunggal atau berseri, situs
hiburan dan outlet-outlet video-on-demand yang berkaitan; pengaturan dan penyelenggaraan pertandingan atau acara
olahraga; pengaturan dan penyelenggaraan pertunjukan musik; pengaturan dan penyelenggaraan seminar; pengaturan dan
penyelenggaraan simposium; pengaturan dan pertunjukan show, kompetisi, pertandingan dan konser; pengaturan dan
produksi acara hiburan live dalam bentuk konser musik live, konser disc jockey, festival musik, pesta dansa dan klub malam;
pengaturan festival yang menampilkan pertunjukan musik dan artistik; pengaturan kompetisi untuk tujuan pendidikan atau
hiburan; pengaturan kompetisi-kompetisi olahraga untuk anak-anak; pengaturan konser; pengaturan pelatihan olahraga untuk
anak-anak; pengaturan pemesanan tiket untuk film, musik dan pertunjukan artistik melalui jaringan komputer global;
pengaturan peragaan busana untuk keperluan pertunjukan; pengaturan pertandingan olahraga; pengaturan pertunjukan musik
live; pengaturan pesta untuk pertandingan/game menembak; pengaturan studi di luar negeri; pengaturan waktu pertandingan
olahraga; pengaturan, pengadaan, dan penyelenggaraan seminar-seminar; pengaturan, pengorganisasian, penyelenggaraan
dan mengadakan pesta ulang tahun; pengaturan, penyelenggaraan dan pelaksanaan konferensi, lokakarya, seminar,
konvensi, event-event dan pameran yang berhubungan dengan olah raga dan/atau untuk keperluan pendidikan dan atau
rekreasi; pengaturan, penyelenggaraan dan pelaksanaan pemberian penghargaan untuk keperluan hiburan; pengaturan,
penyelenggaraan dan pelaksanaan permainan (games), kontes dan kompetisi; pengaturan, produksi, pertunjukan dan
penyelenggaraan konser musik, festival, tur serta pertunjukan music dan budaya lainnya, acara dan aktifitas; pengeditan buku;
pengeditan buku dan publikasi elektronik; pengeditan buku elektronik; pengeditan film; pengeditan film fotografi; pengeditan
film sinematografi; pengeditan foto; pengeditan jurnal; pengeditan koran; pengeditan majalah; pengeditan materi cetak dan
teks; pengeditan materi cetak dan teks, selain teks publikasi; pengeditan materi tercetak yang berisi gambar, selain untuk
tujuan iklan; pengeditan program radio; pengeditan program radio dan televisi; pengeditan program televisi; pengeditan
publikasi; pengeditan publikasi elektronik; pengeditan rekaman video; pengeditan teks; pengeditan teks tertulis; pengeditan
teks tertulis, selain teks publikasi; pengeditan teks, selain teks publikasi; pengembangan eksekutif yang disesuaikan di bidang
manajemen bisnis; pengembangan eksekutif yang disesuaikan di bidang manajemen proyek; pengembangan eksekutif yang
disesuaikan di bidang manajemen strategis; pengembangan pendidikan manual dan panduan untuk orang lain di bidang
perangkat keras dan perangkat lunak komputer, periferal, sistem operasi, jaringan area lokal, luas, dan global, infrastruktur
jaringan, keamanan jaringan, web browser, dan perangkat elektronik; pengoperasian peralatan audio untuk produksi program
radio; pengoperasian peralatan video atau audio untuk produksi program radio atau televisi; pengoperasian peralatan video
dan audio untuk produksi program televisi; pengoperasian ruang-ruang sains pelajaran; pengorganisasian atau mengatur
pameran untuk keperluan budaya atau pendidikan; pengorganisasian dan aktivitas-aktivitas olahraga untuk anak-anak;
pengorganisasian dan mengatur seminar, konferensi, kursus pelatihan dan pelatihan lebih lanjut; pengorganisasian dan
mengatur seminar, konferensi, kursus pelatihan dan pelatihan lebih lanjut diving dan snorkeling; pengorganisasian dan
pelaksanaan kolokium, konferensi, atau kongres; pengorganisasian dan presentasi pertunjukan langsung; pengorganisasian
turnamen-turnamen olahraga untuk anak-anak; pengorganisasian, mengatur atau mengadakan acara (tidak termasuk gambar
bergerak, pertunjukan, drama, pertunjukan musikal, olahraga, pacuan kuda, balapan sepeda, balapan perahu motor atau
balapan mobil); pengorganisasian, mengatur atau mengadakan acara budaya; pengorganisasian, mengatur atau mengadakan
kontes; pengorganisasian, mengatur atau mengadakan seminar, simposium, konferensi, presentasi kuliah, forum atau
lokakarya; pengorganisasian, mengatur dan melakukan balapan sepeda; pengorganisasian, mengatur dan melakukan balapan
sepeda motor; pengorganisasian, mengatur dan melakukan pacuan kuda; pengorganisasian, mengatur dan memimpin lomba
perahu; pengorganisasian, pengaturan dan pengadaan kelas, kontes, kompetisi, konferensi, konvensi, symposium, seminar,
lokakarya, acara dan kegiatan budaya, konser, kegiatan atau acara hiburan/pertunjukan, permainan dan kompetisi melalui
internet dan kursus pelatihan; penguasaan audio untuk video dan film; pengujian pendidikan; pengujian standar; penilaian atas
karya untuk tujuan pendidikan; penulisan dan publikasi teks, selain teks publikasi; penulisan lirik lagu; penulisan pidato, selain
untuk tujuan iklan; penulisan skenario; penulisan skenario film; penulisan skenario layar televisi; penulisan skrip, selain untuk
tujuan iklan; penulisan teks *; penyaringan dan penyewaan film; penyebaran materi pendidikan; penyedia publikasi elektronik
dari jaringan komputer global atau internet, bukan download; penyediaan aktivitas-aktivitas kegiatan budaya; penyediaan
berita secara online; penyediaan buku elektronik, gambar, video, film, musik dan permainan on-
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line; penyediaan buku-buku dan materi-materi pengajaran untuk anak-anak; penyediaan dan pengoperasian fasilitas hiburan;
penyediaan dari permainan melalui sarana sistem berdasarkan komputer; penyediaan fasilitas bermain untuk anak-anak;
penyediaan fasilitas golf; penyediaan fasilitas hiburan untuk pengalaman simulasi dalam suatu ruang realitas virtual yang
disediakan oleh sarana jaringan komunikasi, termasuk komunikasi melalui telepon genggam; penyediaan fasilitas latihan fisik;
penyediaan fasilitas mesin hiburan otomatis dan taman hiburan; penyediaan fasilitas pelatihan; penyediaan fasilitas rekreasi;
penyediaan fasilitas studio film; penyediaan fasilitas untuk film; penyediaan film (movies) (yang tidak dapat diunduh) melalui
internet; penyediaan film (movies) melalui internet; penyediaan film (movies) melalui jaringan komunikasi; penyediaan film
(movies) melalui terminal computer; penyediaan film dan film (movies) yang tidak dapat diunduh melalui suatu jasa videosesuai-permintaan; penyediaan film, gambar bergerak, dan film (movies), program televisi, program multimedia yang tidak
dapat diunduh, semuanya menampilkan konten hiburan, melalui layanan video-sesuai-permintaan; penyediaan film,
pertunjukan televisi dan kartun yang tidak dapat diunduh; penyediaan film, yang tidak dapat diunduh, melalui jasa transmisi
video-sesuai-permintaan; penyediaan gambar bergerak yang menggunakan jaringan komunikasi; penyediaan gambar dan film
karakter avatar dan animasi melalui Internet atau jaringan komputer global; penyediaan gambar dan musik online yang
berkaitan dengan permainan; penyediaan game yang tidak dapat diunduh di Internet; penyediaan informasi dalam bidang
hiburan televisi, film, permainan dan musik melalui jaringan komputer dan jaringan komunikasi global atau telepon genggam;
penyediaan informasi di bidang perencanaan pesta pernikahan; penyediaan informasi hiburan; penyediaan informasi hiburan
tentang seorang penghibur dan musisi, dan tur-turnya, pertunjukan, rekaman audio dan audiovisual yang tidak dapat diunduh
menampilkan musik, hiburan berbasis musik, berita, penampilan, foto, biografi dan informasi hiburan lainnya yang ditampilkan
dalam situs web; penyediaan informasi hiburan tentang seorang penghibur dan musisi, penampilannya, diskografinya, dan
juga memberikan foto dan klip video semua melalui situs web, halaman profil online, jaringan komputer global, dan atau
jaringan nirkabel; penyediaan informasi hiburan yang berhubungan dengan suatu karakter animasi dan suatu serial televisi
animasi melalui situs web; penyediaan informasi mengenai artikel surat kabar; penyediaan informasi mengenai olah raga golf;
penyediaan informasi mengenai permainan komputer dan permainan video online melalui Internet; penyediaan informasi
online yang berhubungan dengan permainan video; penyediaan informasi tekstual, gambar dan ilustrasi melalui komunikasi
melalui Internet dan telepon seluler untuk tujuan hiburan, olahraga dan pendidikan.; penyediaan informasi tentang
perencanaan, pengaturan dan pengoperasian pelatihan dan lokakarya; penyediaan informasi terkait dengan perencanaan
pesta dan resepsi pernikahan; penyediaan informasi yang berkaitan dengan layanan permainan on-line; penyediaan informasi
yang berkaitan dengan musik; penyediaan informasi yang berkaitan dengan musik melalui Internet; penyediaan informasi yang
berkaitan dengan pelatihan dan kompetisi beladiri; penyediaan informasi yang berkaitan dengan pelatihan dan kompetisi
sepatu roda; penyediaan informasi yang berkaitan dengan permainan komputer elektronik yang disediakan melalui Internet;
penyediaan informasi yang berkaitan dengan pertunjukan secara langsung, konser musik secara langsung; penyediaan jasa
hiburan
dalam bentuk serial televisi, serial program multimedia, gambar bergerak, video, film dan klip film; penyediaan jasa kasino dan
permainan kasino melalui situs web dan suatu jaringan komputer global; penyediaan jasa-jasa hiburan yang mendidik untuk
anak-anak pada pusat-pusat kegiatan setelah sekolah; penyediaan jasa-jasa perkemahan atletik [hiburan atau pendidikan]
untuk anak-anak; penyediaan jasa-jasa perkemahan bola basket [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak; penyediaan jasajasa perkemahan gimnastik [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak; penyediaan jasa-jasa perkemahan liburan [hiburan
atau pendidikan] untuk anak-anak; penyediaan jasa-jasa perkemahan olahraga [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak;
penyediaan jasa-jasa perkemahan olahraga menunggang kuda [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak; penyediaan jasajasa perkemahan renang [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak; penyediaan jasa-jasa perkemahan sepak bola [hiburan
atau pendidikan] untuk anak-anak; penyediaan jasa-jasa perkemahan tenis [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak;
penyediaan jasa-jasa perkemahan voli [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak; penyediaan kasino dan fasilitas permainan
kasino; penyediaan kelas-kelas, seminar-seminar, dan lokakarya-lokakarya dibidang pengembangan brand (merek) dan
rancangan (design); penyediaan klip video yang tidak dapat diunduh online dan konten digital multimedia lainnya yang berisi
audio, video, karya seni, dan/atau teks dari atau berhubungan dengan pertunjukan film atau televisi; penyediaan kursus
bahasa; penyediaan kursus pelatihan; penyediaan kursus pengajaran di bidang manajemen bisnis; penyediaan kursus
pengajaran di bidang manajemen proyek; penyediaan kursus pengajaran di bidang manajemen strategis; penyediaan kursus
putting golf miniatur; penyediaan loka karya dan seminar; penyediaan materi-materi seni, kerajinan, dan pendidikan untuk
anak-anak yang diproduksi dari bahan-bahan daur ulang; penyediaan musik digital (tidak dapat diunduh) dari Internet;
penyediaan musik digital (yang tidak dapat diunduh) untuk Internet atau telepon genggam; penyediaan musik digital yang tidak
dapat diunduh dari jaringan komputer global; penyediaan musik online, tidak dapat diunduh; penyediaan nada dering dan
gambar yang tidak dapat diunduh yang disajikan ke perangkat komunikasi seluler melalui jaringan komputer global dan atau
jaringan nirkabel; penyediaan pelatihan; penyediaan pelatihan dan kursus dalam industri yang berhubungan dengan
pelayanan tamu dan spa, tidak disediakan oleh institusi akademik; penyediaan pelatihan dan kursus, tidak disediakan oleh
institusi akademik; penyediaan pelatihan dan pendidikan; penyediaan pelatihan melalui jaringan komputer global; penyediaan
pendidikan, rekreasi, instruktur, pengajaran (tuition) dan pelatihan; penyediaan peringkat pengguna untuk tujuan hiburan atau
budaya; penyediaan perlengkapan sekolah untuk anak-anak; penyediaan permainan interaktif multi pemain melalui internet;
penyediaan permainan komputer online untuk pihak lain melalui jaringan komputer area global dan lokal; penyediaan
permainan video online; penyediaan pertunjukan televisi, film, kartun, dan konten hiburan multimedia yang tidak dapat
diunduh, dan juga informasi mengenai pertunjukan televisi, film, kartun dan konten hiburan multimedia melalui suatu situs web;
penyediaan podcast di bidang musik dan hiburan; penyediaan pra-rekaman hiburan musik dan video musik yang tidak dapat
diunduh melalui jaringan komputer global; penyediaan pra-rekaman hiburan musik dan video musik yang tidak dapat diunduh
melalui jaringan komputer global dan atau jaringan nirkabel; penyediaan pra-rekaman video hiburan yang tidak dapat diunduh
melalui jaringan nirkabel; penyediaan program dan konten hiburan, yaitu, jasa pemrograman televisi berupa suatu serial
televisi animasi; penyediaan program hiburan multimedia melalui televisi, broadband, nirkabel, dan layanan online; penyediaan
program pelatihan; penyediaan program televisi, program radio, film, material audio dan/atau visual dan permainan (games)
online (yang tidak dapat di download); penyediaan publikasi elektronik online dari Internet atau di jaringan komputer atau
database komputer; penyediaan publikasi elektronik termasuk majalah dan buletin melalui saluran telekomunikasi; penyediaan
publikasi yang tidak dapat diunduh melalui suatu situs web dalam bentuk laporan penelitian dan kertas putih/laporan resmi
dalam bidang teknologi, Internet, perangkat lunak dan komunikasi nirkabel; penyediaan publikasi-publikasi online, tidak dapat
diunduh, terkait dengan artikel-artikel berita untuk anak-anak; penyediaan rekaman suara musik dan gambar diam dan
bergerak, tidak dapat diunduh, melalui jaringan telekomunikasi dan penyediaan informasi yang berkaitan dengannya;
penyediaan rekreasi klub, fasilitas olahraga dan ruang senam; penyediaan sesi pelatihan dan tutorial online dan secara
langsung di bidang perangkat keras dan perangkat lunak komputer, periferal, sistem operasi, jaringan area lokal, luas, dan
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global, infrastruktur jaringan, keamanan jaringan, web browser, perangkat elektronik, dan teknologi; penyediaan studio audio
atau studio video; penyediaan suatu serial program televisi online animasi; penyediaan suatu sistem pemungutan suara online
melalui Internet atau suatu alat komunikasi nirkabel untuk tujuan hiburan; penyediaan taman bermain anak-anak di stasiun
layanan; penyediaan tampilan dan pameran di bidang peralatan audio, sistem audio, akustik, dan musik; penyediaan tempattempat bermain anak; penyediaan ulasan, komentar dan informasi di bidang musik, komedi, dan rekaman kata yang
diucapkan melalui jaringan komputer global dan jaringan komunikasi lainnya; penyediaan video online yang tidak dapat
diunduh yang menampilkan konten yang berkaitan dengan seni, desain, alas kaki, dan pakaian; penyediaan video yang tidak
dapat diunduh melalui suatu situs web dalam bidang teknologi, Internet, perangkat lunak dan komunikasi nirkabel;
penyelenggaraan acara hiburan langsung; penyelenggaraan acara hiburan langsung dan festival film; penyelenggaraan acara
musik; penyelenggaraan dan pengaturan klinik dan kamp bola basket, klinik dan kamp pelatih-pelatih, klinik dan kamp tim tari
dan permainan bola basket; penyelenggaraan dan pengaturan untuk pameran hiburan; penyelenggaraan festival film;
penyelenggaraan forum pendidikan secara langsung; penyelenggaraan kelas fitness; penyelenggaraan kompetisi golf
profesional; penyelenggaraan kompetisi olahraga; penyelenggaraan konferensi; penyelenggaraan konferensi bisnis;
penyelenggaraan konferensi pendidikan; penyelenggaraan kongres; penyelenggaraan kursus pembelajaran jarak jauh;
penyelenggaraan kursus pendidikan; penyelenggaraan pameran di bidang hiburan; penyelenggaraan pameran untuk tujuan
budaya, pendidikan dan pelatihan; penyelenggaraan pameran untuk tujuan kebudayaan dan pendidikan; penyelenggaraan
pertandingan yang berkaitan dengan pendidikan atau hiburan; penyelenggaraan pertandingan/kontes untuk keperluan olah
raga; penyelenggaraan pertunjukan musik live; penyelenggaraan seminar di bidang onkologi; penyelenggaraan seminar
pendidikan; penyelenggaraan teater; penyewaan DVD; penyewaan akuarium dalam ruangan; penyewaan akuarium dan ikan;
penyewaan alat dan aksesoris sinematografi; penyewaan alat musik; penyewaan alat penerangan untuk studio televisi;
penyewaan alat perekam film; penyewaan alat perekam suara dan video; penyewaan alat reproduksi film; penyewaan alat ski;
penyewaan bahan ajar; penyewaan bahan dan peralatan pendidikan; penyewaan buku; penyewaan dan eksploitasi fasilitas
olah raga; penyewaan dan sewa-guna gambar bergerak, instrumen musik, perangkat televisi; penyewaan drum robot;
penyewaan fasilitas olahraga; penyewaan fasilitas stadion; penyewaan fasilitas stadium; penyewaan film dan rekaman suara;
penyewaan film dan video; penyewaan game kasino; penyewaan game komputer; penyewaan in-line skate; penyewaan
kamera; penyewaan kamera video; penyewaan karya audio-visual, yaitu, gambar bergerak, program televisi, video, video
musik, musik, dan player media digital (podcasts), dalam bidang berita, hiburan, olahraga, komedi, drama, musik, dan video
musik; penyewaan kaset audio magnetik yang direkam; penyewaan kaset audio untuk pelatihan bahasa; penyewaan kaset
audio yang sudah direkam; penyewaan kaset magnetik gambar yang direkam; penyewaan kaset video; penyewaan kaset
video dan gambar bergerak; penyewaan kaset video untuk pelatihan bahasa; penyewaan kios-kios (kiosks) fotografi dan/atau
videografi untuk menangkap (capturing), mengunggah, mengedit dan berbagi (sharing) gambar dan video; penyewaan kolam
renang; penyewaan konsol video game; penyewaan kostum teater; penyewaan lahan olahraga; penyewaan lapangan
olahraga; penyewaan lapangan tenis; penyewaan layang-layang; penyewaan layar video; penyewaan materi pendidikan;
penyewaan materi pendidikan dan pengajaran; penyewaan mesin dan peralatan hiburan; penyewaan mesin dan peralatan
sinematografi; penyewaan mesin game elektronik; penyewaan mesin karaoke; penyewaan mesin permainan video;
penyewaan mesin permainan video arcade; penyewaan mesin slot [mesin game]; penyewaan operator data yang direkam
untuk tujuan hiburan; penyewaan papan seluncur; penyewaan pemutar DVD; penyewaan peralatan audio; penyewaan
peralatan audio dan video; penyewaan peralatan audio dan visual; penyewaan peralatan dan aksesori proyeksi bioskop;
penyewaan peralatan fotografi; penyewaan peralatan game; penyewaan peralatan gim video; penyewaan peralatan golf;
penyewaan peralatan memancing untuk kegiatan rekreasi atau olahraga; penyewaan peralatan olahraga, kecuali kendaraan;
penyewaan peralatan pencahayaan untuk set film; penyewaan peralatan pencahayaan untuk set teater; penyewaan peralatan
pencahayaan untuk studio film; penyewaan peralatan penerangan untuk set film atau studio film; penyewaan peralatan
penerangan untuk set teater atau studio televisi; penyewaan peralatan proyeksi film; penyewaan peralatan rekaman;
penyewaan peralatan selam olahraga; penyewaan peralatan sinematografi; penyewaan peralatan ski; penyewaan peralatan
snowboarding; penyewaan peralatan tenis; penyewaan peralatan, peralatan, dan pemandangan panggung untuk set teater
atau studio televisi; penyewaan perekam kaset video; penyewaan permadani tekstil dan hiasan dinding hias untuk digunakan
sebagai tirai panggung dan layar di teater dan ruang pertunjukan; penyewaan program televisi; penyewaan proyektor dan
aksesori film; penyewaan proyektor film; penyewaan proyektor overhead; penyewaan publikasi cetak; penyewaan raket tenis;
penyewaan rekaman atau kaset audio magnetik yang direkam; penyewaan rekaman atau kaset audio magnetik yang direkam
untuk pelatihan bahasa; penyewaan rekaman atau kaset magnetik yang direkam dengan suara; penyewaan rekaman audio;
penyewaan rekaman audio via online internet; penyewaan rekaman audio dan video; penyewaan rekaman fonograf;
penyewaan rekaman fonografi dan musik; penyewaan rekaman fonografis; penyewaan rekaman suara dan gambar;
penyewaan rekaman video; penyewaan rekaman video magnetik yang direkam untuk pelatihan bahasa; penyewaan rekaman
video yang direkam sebelumnya; penyewaan sepatu es; penyewaan sepatu roda; penyewaan set radio; penyewaan simulator
diagnostik medis untuk digunakan dengan alat bantu pengajaran; penyewaan simulator pelatihan resusitasi; penyewaan
simulator penerbangan; penyewaan studio film; penyewaan teater film; penyewaan televisi; penyewaan tempat duduk arena
olahraga portabel; penyewaan video game; penyewaan film-film bioskop; penyutradaraan film, selain film iklan; perekaman
suara, DVD, CD, CD-ROM, pita video dan audio; perekaman, produksi dan distribusi film, rekaman video dan audio, program
radio dan televisi; perekrutan siswa untuk institusi pendidikan yang lebih tinggi; perencanaan atau publikasi majalah hubungan
masyarakat dari suatu entitas nirlaba termasuk pemerintah daerah; perencanaan dan pelaksanaan pesta [hiburan];
perencanaan pesta [hiburan]; perencanaan pesta [hiburan] untuk acara baby shower; perencanaan pesta [hiburan] untuk
acara bridal shower; perencanaan pesta [hiburan] untuk acara kelulusan; perencanaan pesta [hiburan] untuk acara perayaan;
perencanaan pesta [hiburan] untuk acara peringatan; perencanaan pesta [hiburan] untuk acara perusahaan; perencanaan
pesta [hiburan] untuk acara promosi sehubungan dengan demonstrasi politik; perencanaan pesta [hiburan] untuk acara
promosi sehubungan dengan organisasi nirlaba; perencanaan pesta [hiburan] untuk acara promosi sehubungan dengan
peluncuran produk; perencanaan pesta [hiburan] untuk acara promosi sehubungan dengan penggalangan dana amal;
perencanaan pesta [hiburan] untuk acara promosi sehubungan dengan peragaan busana; perencanaan pesta [hiburan] untuk
acara sosial; perencanaan pesta [hiburan] untuk pesta ulang tahun; perencanaan pesta [hiburan] untuk resepsi baby shower;
perencanaan pesta [hiburan] untuk resepsi pernikahan; perencanaan pesta [hiburan] untuk resepsi ulang tahun; perencanaan,
pengaturan dan pelaksanaan acara hiburan, tidak termasuk film, pertunjukan, teater, pertunjukan musikal, olahraga, balapan
kuda, balapan sepeda, balap perahu dan balap mobil; perencanaan, penyelenggaraan dan pengaturan kontes musik;
peringkat pemain tenis dan program tenis dengan memberikan peringkat statistik; perkumpulan alumni sekolah; permainan
komputer online yang disediakan melalui situs web; persewaan barang cetakan; persewaan film; persewaan gambar bergerak;
persewaan gambar bergerak dan rekaman suara; persewaan gambar bergerak dan video; persewaan karya seni; persewaan
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koran; persewaan koran dan majalah; persewaan lukisan dan karya kaligrafi; persewaan majalah; persewaan pemandangan
panggung; persewaan pemandangan pertunjukan; persewaan radio dan televisi; persewaan rekaman musik; persewaan
rekaman suara; persewaan rekaman suara dan rekaman video; persewaan skuter mainan; persiapan dan produksi program;
persiapan kursus dan ujian pendidikan; persiapan silabus, kursus, panduan belajar dan ujian; persiapan subtitle untuk film;
persiapan surititles untuk acara teater langsung; persiapan teks untuk publikasi dalam bentuk buklet dan buku petunjuk terkait
dengan program diet dan pengendalian berat badan; pertunjukan musik; pertunjukan panggung live; pertunjukan penari;
pertunjukan penyanyi; pertunjukan teater dan lantai musik disediakan di tempat pertunjukan; pertunjukan teater dan musikal
disediakan di diskotik dan klub malam; petting layanan kebun binatang; pinjaman buku dan majalah; pinjaman buku dan
publikasi lainnya; presentasi acara hiburan langsung; presentasi bioskop; presentasi bioskop di bioskop, bioskop drive-in dan
bioskop terbuka; presentasi dan penyewaan rekaman suara dan gambar; presentasi dari acara televisi dan radio; presentasi
drama; presentasi film; presentasi film, pertunjukan, drama atau pertunjukan musik; presentasi film, pertunjukan, permainan
atau pertunjukan musik; presentasi gambar bergerak; presentasi karya seni visual dan sastra kepada publik untuk tujuan
budaya atau pendidikan; presentasi komedi improvisasi langsung; presentasi konser musik; presentasi opera; presentasi
permainan langsung seperti bingo; presentasi pertunjukan air, api, dan cahaya yang disinkronkan; presentasi pertunjukan
badut; presentasi pertunjukan berkuda; presentasi pertunjukan bernyanyi; presentasi pertunjukan hiburan langsung;
presentasi pertunjukan komedi improvisasi; presentasi pertunjukan komedi live; presentasi pertunjukan komedi stand-up;
presentasi pertunjukan langsung; presentasi pertunjukan langsung oleh band-band musik; presentasi pertunjukan langsung
oleh grup musik; presentasi pertunjukan langsung oleh grup rock; presentasi pertunjukan langsung yang menampilkan
pertunjukan vokal dan instrumental yang direkam sebelumnya yang ditampilkan di layar lebar; presentasi pertunjukan lantai
musik di tempat pertunjukan; presentasi pertunjukan musik; presentasi pertunjukan orkestra; presentasi pertunjukan
panggung; presentasi pertunjukan roller-skating; presentasi pertunjukan seluncur es; presentasi pertunjukan sirkus; presentasi
pertunjukan sulap; presentasi pertunjukan tari langsung; presentasi pertunjukan teater; presentasi pertunjukan teater di tempat
pertunjukan; presentasi produksi musik Natal langsung; presentasi rekaman suara dan gambar; presentasi teater film atau
produksi dan distribusi film (movie film); presentasi teater film ; presentasi variety show; produki dan penyewaan film (movies)
dan film rekaman video; produksi acara hiburan langsung; produksi acara komedi; produksi acara permainan televisi; produksi
acara-acara olah raga untuk televisi dan radio; produksi bahan ajar; produksi cakram video musik; produksi dan distribusi
(selain transportasi) video musik televisi; produksi dan distribusi DVD yang telah direkam sebelumnya, disk digital definisitinggi, dan disk audio yang telah direkam sebelumnya dan media penyimpanan digital bukan disk; produksi dan distribusi
acara permainan televisi; produksi dan distribusi acara pertunjukan radio dan televisi yang meliputi pertandingan bola basket,
even-even bola basket dan program dalam bidang bola basket; produksi dan distribusi gambar bergerak; produksi dan
distribusi karya audio-visual, yaitu, gambar bergerak, program televisi, video, video musik, musik, dan player media digital
(podcasts), untuk streaming atau mengunduh dalam bidang laporan peristiwa saat ini, berita, hiburan, olahraga, komedi,
drama, musik, dan video musik; produksi dan distribusi perangkat lunak game video dan komputer; produksi dan distribusi
permainan komputer dan video yang berhubungan dengan multimedia melalui siaran televisi dan melalui Internet dan
peralatan lokal; produksi dan distribusi program radio; produksi dan distribusi program radio dan televisi; produksi dan
distribusi program televisi; produksi dan distribusi rekaman suara, film dan video; produksi dan penerbitan musik; produksi dan
pengeditan program radio dan televisi; produksi dan penyediaan dari hiburan, berita, dan informasi melalui jaringan
komunikasi dan komputer; produksi dan penyewaan film, film video, program radio dan televisi; produksi dan penyewaan
materi pendidikan dan pengajaran; produksi dan presentasi rekaman audio dan video, dan gambar diam dan bergerak;
produksi dari pertunjukan hiburan dan acara interaktif untuk didistribusikan melalui televisi, kabel, satelit, media audio dan
video, katridge, cakram laser, cakram komputer dan sarana elektronik; produksi drama; produksi efek khusus film; produksi
efek khusus untuk film; produksi film; produksi film (movies) animasi; produksi film animasi; produksi film dan drama Virtual
Reality (VR) dan Augmented Reality (AR); produksi film di studio; produksi film gambar bergerak; produksi film pita video;
produksi film rekaman video dalam bidang pendidikan, budaya, hiburan atau olahraga, bukan untuk film atau program televisi
dan bukan untuk iklan atau publisitas; produksi film televisi; produksi film videotape, selain film iklan; produksi film, dan
program audiovisual dan televisi; produksi film, film video dan serial televisi; produksi film, film video, program radio dan
televisi; produksi film, selain film iklan; produksi fitur hiburan langsung; produksi fitur televisi; produksi gambar bergerak;
produksi hiburan audio; produksi hiburan dalam bentuk film, acara televisi, radio dan video terkait dengan pengalaman
perjalanan dan belanja ritel mewah; produksi hiburan dalam bentuk pertunjukan film, televisi, radio dan video yang berkaitan
dengan perjalanan; produksi hiburan langsung; produksi hiburan langsung dan fitur televisi; produksi hiburan radio; produksi
konser musik; produksi konten digital asli yang menampilkan pemrograman pendek aksi langsung, menggunakan naskah,
realitas, dan animasi melalui broadband dan perangkat nirkabel untuk digunakan dengan serial televisi online yang
ditampilkan dalam episode tunggal atau berseri, situs hiburan dan outlet video-on-demand yang berkaitan; produksi lagu untuk
film; produksi master rekaman; produksi materi pendidikan; produksi materi pendidikan dan pengajaran; produksi musik;
produksi opera; produksi pagelaran; produksi pencahayaan untuk tujuan hiburan; produksi perangkat lunak game video dan
komputer; produksi pertunjukan; produksi pertunjukan bakat; produksi pertunjukan dan film; produksi pertunjukan film dan
video; produksi pertunjukan ice-skating; produksi pertunjukan panggung; produksi pertunjukan roller-skating; produksi
pertunjukan taman hiburan; produksi pertunjukan teater; produksi pertunjukan televisi; produksi podcast; produksi podcast
video; produksi program audio; produksi program pertunjukan, program radio dan televisi, film selain untuk keperluan
periklanan; produksi program radio; produksi program radio dan televisi; produksi program radio dan televisi sindikasi;
produksi program radio dan televisi untuk Internet dan media lainnya; produksi program radio, televisi dan audio; produksi
program televisi; produksi program televisi di bidang mode untuk tujuan hiburan; produksi program televisi kabel; produksi
program televisi teks tertutup; produksi program televisi untuk disiarkan di perangkat seluler; produksi program televisi untuk
disiarkan di telepon seluler; produksi program televisi, televisi ponsel dan radio; produksi program televisi, televisi seluler dan
radio; produksi program-program televisi; produksi rekaman audio; produksi rekaman audio dan video; produksi rekaman
audio dan video untuk resital; produksi rekaman master audio; produksi rekaman musik; produksi rekaman suara; produksi
rekaman suara dan video; produksi rekaman suara, musik dan video; produksi rekaman video; produksi siaran radio; produksi
studi film; produksi teater; produksi teater makan malam; produksi televisi, radio dan film; produksi video dan/atau rekaman
suara untuk tujuan hiburan atau pendidikan; produksi video realitas tertambah (augmented reality); produksi video realitas
virtual/maya (virtual reality); produksi, pertunjukan dan penyewaan film; program acara pendidikan; program pengayaan
akademik di bidang sains, teknologi, teknik dan matematika; program pengayaan sekolah di bidang ekonomi; program
pengayaan sekolah di bidang kewarganegaraan; program pengayaan sekolah di bidang matematika; program pengayaan
sekolah di bidang sains; program pengayaan sekolah di bidang sejarah; program pengembangan kepemimpinan; program
televisi yang sedang berlangsung dalam bidang permainan komputer; program televisi yang sedang berlangsung yang
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menampilkan konten hiburan; program televisi, konten digital yang berkaitan dengan hiburan, program televisi dan radio,
rekaman buku audio, yang dapat diunduh atau tidak dapat diunduh; program-program diskusi dan kursus-kursus singkat;
proofreading naskah; providing information in the field of music and musical entertainment via a global communications
network; publikasi bahan/materi pendidikan, yaitu, penerbitan buku, jurnal, berita berkala, dan publikasi elektronik; publikasi
barang cetakan dalam bentuk elektronik; publikasi barang cetakan untuk tujuan hiburan dan pengajaran; publikasi barang
cetakan, juga dalam bentuk elektronik, selain untuk tujuan periklanan; publikasi brosur; publikasi buklet; publikasi buku;
publikasi buku audio; publikasi buku dan majalah; publikasi buku dan majalah sehubungan dengan musik dan hiburan;
publikasi buku dan ulasan; publikasi buku elektronik online; publikasi buku elektronik, majalah dan jurnal online; publikasi buku
musik; publikasi buku pelajaran; publikasi buku tahunan; publikasi buku, majalah, almanak dan jurnal; publikasi buku, majalah,
dan jurnal; publikasi buku, majalah, dan surat kabar di Internet; publikasi buku, majalah, dan teks-teks lain, selain teks
publikasi; publikasi buletin; publikasi dan pengeditan buku; publikasi dan pengeditan buku, surat kabar dan majalah; publikasi
dan pengeditan majalah; publikasi dan pengeditan materi cetak; publikasi dan pengeditan materi cetak dan teks, selain teks
publikasi; publikasi dan pengeditan materi cetak, buku, surat kabar dan majalah, selain untuk tujuan periklanan; publikasi dan
pengeditan surat kabar; publikasi diagram, gambar dan foto-foto; publikasi direktori cetak; publikasi dokumen di bidang
pelatihan, sains, hukum publik dan urusan sosial; publikasi elektronik dari teks dan barang cetakan, selain teks publikasi, di
Internet; publikasi hasil uji klinis; publikasi hasil uji klinis untuk sediaan farmasi; publikasi informasi secara elektronik tentang
berbagai topik on-line; publikasi jurnal; publikasi jurnal atau buku harian online [layanan weblog]; publikasi jurnal elektronik
online; publikasi jurnal informasi ilmiah; publikasi jurnal, buku, dan buku pegangan di bidang kedokteran; publikasi kalender;
publikasi karya ilmiah; publikasi katalog; publikasi komposisi musik; publikasi konten editorial situs yang dapat diakses melalui
jaringan komputer global; publikasi lembar fakta; publikasi lembaran musik; publikasi lirik lagu dalam bentuk buku; publikasi
lirik lagu dalam bentuk lembaran; publikasi majalah; publikasi majalah berkala; publikasi majalah dalam bentuk elektronik;
publikasi majalah dalam bentuk elektronik di Internet; publikasi majalah dan buku dalam bentuk elektronik; publikasi majalah
elektronik; publikasi majalah elektronik online; publikasi majalah konsumen; publikasi majalah mode untuk tujuan hiburan;
publikasi majalah web; publikasi majalah, katalog dan prospektus; publikasi majalah, katalog, prospektus; publikasi makalah
ilmiah dalam kaitannya dengan teknologi medis; publikasi manual; publikasi manual pelatihan; publikasi materi cetak; publikasi
materi cetak dalam bentuk elektronik di Internet; publikasi materi cetak dan teks, selain teks publikasi; publikasi materi cetak,
selain teks publikasi; publikasi materi cetak, selain teks publikasi, dalam bentuk elektronik; publikasi materi multimedia online
yang berkaitan dengan buku, majalah, jurnal, perangkat lunak, permainan, musik, dan publikasi elektronik; publikasi materi
multimedia secara online; publikasi materi pendidikan; publikasi naskah, buku dan jurnal; publikasi online (tidak dapat
diunduh); publikasi online buku dan jurnal elektronik; publikasi online majalah elektronik; publikasi online surat kabar
elektronik; publikasi pamflet; publikasi panduan pendidikan dan pelatihan; publikasi pendidikan termasuk secara online;
publikasi peraturan teknis; publikasi permainan video; publikasi prospektus; publikasi selebaran; publikasi surat kabar;
publikasi surat kabar elektronik yang dapat diakses melalui jaringan komputer global; publikasi teks dan gambar, termasuk
dalam bentuk elektronik, selain untuk tujuan periklanan; publikasi teks musikal; publikasi teks, selain teks publikasi; publikasi
ulasan; publikasi ulasan online di bidang hiburan; publikasi yang tidak dapat diunduh dalam bentuk laporan penelitian dan
kertas putih/laporan resmi dalam bidang teknologi, Internet, perangkat lunak dan komunikasi nirkabel melalui website;
publikasi yang tidak dapat diunduh tentang teknologi realitas tertambah (augmented reality) melalui situs web; publikasi yang
tidak dapat diunduh tentang teknologi realitas virtual/maya (virtual reality) melalui situs web; publisitas dan publikasi buku,
naskah/teks selain literatur publikasi; puisi dan penulisan lirik; pusat hiburan dan tempat permainan hiburan beratap; referensi
layanan perpustakaan yang berkaitan dengan literatur dan catatan dokumenter; rekaman audio dan produksi; rekaman audio
dan produksi untuk video dan film; rekaman suara dan layanan hiburan video; rekaman video; rekaman video untuk keperluan
inventaris pribadi; rental mainan; rumah-rumah produksi pembuatan film mikro untuk opera-opera sabun; salin mengedit;
sarana pendidikan dan outbond (Hiburan); sarana pengembangan kegiatan-kegiatan (Hiburan); sarana pengembangan
sumber daya manusia (Hiburan); sarana rekreasi dan hiburan alam (Hiburan); sekolah Keperawatan; sekolah tari; senam
virtual; sewa rumah bouncing; studi pendidikan di luar negeri; studio rekaman dan layanan studio film untuk produksi
presentasi multimedia; studio rekaman dan layanan studio televisi; subtitle; sulih suara; sulih suara bahasa asing; sulih suara
film; sulih suara film asing; taman hiburan dan layanan pasar malam; taman hiburan dan layanan taman hiburan; taman-taman
hiburan; teater, musik, televisi, radio dan layanan hiburan film; teks film dan video tertutup; tempat peminjaman buku;
terjemahan; terjemahan bahasa; terjemahan braille; transfer pengetahuan [pelatihan]; transkripsi braille; uang sekolah
perbaikan; ujian pendidikan; ujian pendidikan bagi pengguna yang memenuhi syarat untuk pilot drone; waktu acara olahraga;
wasit olahraga; wasit olahraga dan memimpin===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: D222021012529
: 23/02/2021 15:31:20
:
: RESA AMALIA PUTRI

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: KP. BARU TIMUR RT.002 RW.008 KEL. CIKAMPEK UTARA, KEC. KOTABARU,
KARAWANG, JAWA BARAT, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, 41376
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: SAA GLOW
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Coklat, Hitam,
: 3
:
===Air penyegar wajah (untuk keperluan kosmetik); Bahan kimia sebagai komponen dari krim , losion atau kosmetik; Bahan
nabati / tumbuhan sebagai komponen dari krim , losion , atau kosmetik.; Barang kosmetik untuk mandi; Barang-barang
kosmetik yaitu minyak rambut, minyak wangi, bedak wangil, bedak muka, bedak bayi, krim muka, krim kulit, cat alis, cat alis,

740
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cat kkuku, cat bibir, obat kriting rambut cat rambut,bedak dasar, shampoo,wangi-wangian, minyak-minyak sari kosmetik,
bahan pemelihara gigi, tepal gigi, sabun wangi, sabun cuci, sabun krim detergent dan detergent bubuk .; Bedak muka putih
untuk keperluan kosmetik; Bedak wajah untuk keperluan kosmetik; Busa (kosmetik) [Mousse]; Cairan untuk rambut (kosmetik);
Ekstrak herbal topikal untuk digunakan sebagai kosmetik; Esensi untuk keperluan kosmetik; Gel jerawat (kosmetik); Gel kulit
untuk penggunaan kosmetik; Gel pelangsing (kosmetik ); Gel pelangsing (kosmetik); Gel untuk dipakai setelah bercukur untuk
keperluan kosmetik; Gel untuk keperluan kosmetik; Highlighter badan kosmetik; Highlighter bubuk (kosmetik); Highlighter cair
(kosmetik); Highlighter krim (kosmetik); Highlighter kulit (kosmetik); Highlighter wajah kosmetik; Kain, tisu atau penyeka yang
diresapi sediaan kosmetik; Kapas wajah untuk kosmetik; Kondisioner cair (kosmetik); Kosmetik berwarna untuk anak-anak;
Kosmetik dasar rias, termasuk pembersih kulit, toner kulit, losion kulit, krim kulit, serum wajah non-obat, tisu wajah dan
pelembab wajah.; Kosmetik fungsional; Kosmetik highlighter; Kosmetik menggunakan bahan alami; Kosmetik perpaduan dari
powder dan liquid foundation (cushion); Kosmetik untuk bulu mata; Kosmetik untuk manusia; Kosmetik untuk perawatan kulit
dan rambut; Kosmetik untuk perawatan rambut; Kosmetik untuk spa; Kosmetik yaitu bedak padat, bedak bubuk, lipstik, pensil
alis dan eyeliner; Kosmetik, yaitu sediaan untuk menghilangkan atau mengurangi garis-garis kulit halus di sekitar kening dan
mata (glabellar), keriput di wajah, ketidaksimetrisan dan kekurangan dan masalah kulit manusia; Kotak perlengkapan kosmetik
terisi; Krim Badan area sensitif (kosmetik); Krim flek (kosmetik); Krim kulit daerah sensitif (kosmetik); Krim kulit kering
(kosmetik); Krim kulit sensitif (kosmetik); Krim lulur badan [Cream-body scrub] kosmetik; Krim pembersih (kosmetik); Krim
pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Krim untuk keperluan kosmetik; Krim wajah (kosmetik); Krim wajah untuk digunakan
sebagai kosmetik; Losion pelembab (kosmetik); Losion pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Losion pengelupasan untuk
keperluan kosmetik; Losion untuk dipakai setelah bercukur untuk keperluan kosmetik; Lotion daerah sensitif (kosmetik); Lotion
flek (kosmetik); Lotion kulit kering (kosmetik); Maker wajah (Kosmetik); Masker (kosmetik); Masker pemutih kulit untuk
keperluan kosmetik; Masker untuk kulit sebagai penggunaan kosmetik; Masker untuk tubuh sebagai penggunaan kosmetik;
Masker wajah (kosmetik); Minyak sari buah merah untuk kosmetik; Minyak untuk mandi berendam untuk keperluan kosmetik;
Minyak yang mudah menguap (Kosmetik); Paket masker untuk keperluan kosmetik; Pelembab (kosmetik); Pelembab Leher
(kosmetik); Pelembab [Moisturizer] kosmetik; Pelembab anti penuaan yang digunakan sebagai kosmetik; Pelembab mata
untuk penggunaan kosmetik; Pembersih wajah (kosmetik); Pensil highlighter (kosmetik); Penyeka sekali pakai yang diresapi
dengan sediaan membersihkan dan kosmetik, penyeka kosmetik yang sudah dilembabkan; Pewangi badan (kosmetik);
Produk kosmetik; Produk kosmetik dan perawatan kulit; Produk kosmetik untuk perawatan kulit; Produk perawatan kulit yang
mengandung ektrak batu permata (kosmetik); Ramuan kosmetik untuk mandi; Sabun Kecantikan (kosmetik); Sabun dengan
bahan dasar Herbal Oil (kosmetik); Sabun kosmetik; Sabun pengelupasan untuk keperluan kosmetik; Scrub untuk keperluan
kosmetik; Scrub wajah [facial scrub] kosmetik; Sediaan Pembersih Kulit (kosmetik); Sediaan kosmetik perawatan bibir;
Sediaan kosmetik seperti semprotan tangan, gel tangan, larutan tangan, pelembab, lotion, toner & astringen, larutan alkohol,
sabun mandi dalam bentuk cair, bentuk batangan & bubuk, krim, sediaan deodoran dan anti-keringat.; Sediaan kosmetik tata
rias dan penghapus riasan; Sediaan kosmetik untuk bibir; Sediaan kosmetik untuk kuku; Sediaan kosmetik untuk kulit wajah;
Sediaan kosmetik untuk mandi dan mandi pancuran (shower); Sediaan kosmetik untuk mata; Sediaan kosmetik untuk
perawatan pribadi, yaitu kultur mikroorganisme tidak hidup; Sediaan kosmetik yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel
kulit mati di wajah; Sediaan kosmetik, yakni lotion untuk mengencangkan kulit; Sediaan minyak panas (kosmetik); Sediaan
pembersih badan dan kosmetik; Sediaan perawatan kulit dan kosmetik; Sediaan perawatan matahari untuk keperluan
kosmetik; Sediaan tabir surya kosmetik; Sediaan untuk menghilangkan bulu (kosmetik); Sediaan-sediaan kosmetik untuk
perawatan kulit; Semprotan pelembab wajah (kosmetik); Serum Mata (kosmetik); Serum anti-penuaan untuk keperluan
kosmetik; Serum kecantikan (kosmetik); Serum leher (kosmetik); Serum pencerah (kosmetik); Serum untuk keperluan
kosmetik; Sipat (Kosmetik); Spirit Gum untuk penggunaan kosmetik; Spray wajah (kosmetik); Susu pelembab pemutih kulit
untuk keperluan kosmetik; Tanah liat (kosmetik); Toner (cairan penyegar wajah) kosmetik; Toner cair (Kosmetik); Toner wajah
(kosmetik); apitoxin [racun lebah madu] untuk keperluan kosmetik; astringen untuk keperluan kosmetik; bantalan kapas untuk
keperluan kosmetik; bantalan pembersih diresapi dengan kosmetik; basma [pewarna kosmetik]; basma untuk keperluan
kosmetik; batang kapas untuk keperluan kosmetik; bedak talek untuk keperluan kosmetik; bedak tubuh untuk keperluan
kosmetik; bedak wajah kosmetik; body butter untuk keperluan kosmetik; body lotion untuk keperluan kosmetik; body scrub
untuk keperluan kosmetik; bola kapas untuk keperluan kosmetik; bubuk bedak wangi untuk keperluan kosmetik; bubuk gigi
untuk keperluan kosmetik; bubuk glitter kosmetik; bubuk kosmetik, krim dan lotion untuk wajah, tangan dan tubuh; bubuk
mandi untuk keperluan kosmetik; bubuk masker tubuh untuk keperluan kosmetik; bubuk padat untuk compacts [kosmetik];
bubuk wangi untuk keperluan kosmetik; bubuk-bubuk untuk tubuh, wajah, kosmetik dan mandi; busa kosmetik yang
mengandung tabir surya; cat kuku (kosmetik); cocoa butter untuk keperluan kosmetik; colognes, parfum dan kosmetik;
concealer [kosmetik]; cosmeceuticals untuk keperluan kosmetik; cotton buds untuk keperluan kosmetik; dasar bedak
(kosmetik); ekstrak herbal untuk keperluan kosmetik; emolien kulit untuk keperluan kosmetik; emolien rambut untuk keperluan
kosmetik; emulsi tubuh untuk keperluan kosmetik; emulsi wajah untuk keperluan kosmetik; emulsi wajah untuk penggunaan
kosmetik; esensi halus/esens yang mudah menguap untuk keperluan kosmetik, yaitu esensi badian; garam mandi kosmetik;
garam mandi untuk keperluan kosmetik; gel after-sun [kosmetik]; gel after-sun untuk keperluan kosmetik; gel dan minyak
kecantikan [kosmetik]; gel kosmetik; gel lidah buaya untuk keperluan kosmetik; gel mata untuk keperluan kosmetik; gel
pelembab [kosmetik]; gel pelembab kulit [kosmetik]; gel penyamakan [kosmetik]; gel tahan lama untuk keperluan kosmetik; gel
tubuh dan wajah [kosmetik]; gel untuk penggunaan kosmetik; gel untuk tubuh (kosmetik); gel wajah [kosmetik]; glitter dekoratif
untuk keperluan kosmetik; glitter untuk keperluan kosmetik; grease untuk keperluan kosmetik; handuk, kain dan kertas sekali
pakai dan barang kapas diresapi dengan atau untuk digunakan dengan sediaan kosmetik; hidrogen peroksida untuk keperluan
kosmetik; highlighter (kosmetik); kapas dalam bentuk bola-bola, kuncup, kain, gulungan, penyeka untuk kebutuhan kosmetik;
kapas dan tongkat kapas untuk keperluan kosmetik; kapas untuk keperluan kosmetik; kapur untuk penggunaan kosmetik; kaus
kaki diresapi dengan krim pelembab kosmetik; kaus kaki yang sudah dilembabkan dengan sediaan kosmetik untuk keperluan
kosmetik; kertas untuk penggunaan kosmetik; kit kosmetik; kompres mata untuk keperluan kosmetik; kosmetik; kosmetik alis;
kosmetik bermain anak-anak, menandai kulit; kosmetik dalam bentuk bubuk; kosmetik dalam bentuk krim; kosmetik dalam
bentuk lotion; kosmetik dalam bentuk susu, lotion dan emulsi; kosmetik dan alat rias/pembersih badan (tidak mengandung
obat) untuk kuku, rambut dan kulit; kosmetik dan make-up; kosmetik dan perlengkapan mandi; kosmetik dan sediaan
kosmetik; kosmetik dan sediaan pembersih badan yang tidak mengandung obat; kosmetik dan sediaan perawatan pribadi;
kosmetik dekoratif; kosmetik dekoratif [make-up]; kosmetik fungsional adalah krim anti-kerut; kosmetik fungsional menjadi
sediaan penyamakan matahari; kosmetik fungsional menjadi sediaan penyaringan sinar matahari; kosmetik fungsional menjadi
sediaan perawatan kulit anti-penuaan; kosmetik non-medis; kosmetik penyegar kulit; kosmetik perawatan kulit; kosmetik
perawatan tubuh dan kecantikan; kosmetik tabir surya; kosmetik tanpa obat; kosmetik tanpa obat dan sediaan perlengkapan
mandi; kosmetik tidak mengandung obat, perlengkapan mandi dan wewangian yang tidak mengandung obat
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untuk merawat dan mempercantik bulu mata, alis, mata, bibir dan kuku; kosmetik untuk anak-anak; kosmetik untuk bibir;
kosmetik untuk digunakan pada kulit; kosmetik untuk hewan; kosmetik untuk kuku; kosmetik untuk kulit kepala; kosmetik untuk
leher; kosmetik untuk menutupi bekas luka operasi; kosmetik untuk pemakaian di rambut; kosmetik untuk pembersih tubuh;
kosmetik untuk penggunaan pribadi; kosmetik untuk wajah dan tubuh dalam bubuk tertentu; kosmetik yaitu krim, susu, lotion,
gel dan bubuk untuk wajah, tubuh dan tangan; kosmetik yang digunakan sebagai sediaan perawatan kulit; kosmetik yang
digunakan untuk kulit; kosmetik yang dijual sebagai komponen integral dari persiapan perawatan kulit tanpa obat; kosmetik
yang mengandung ekstrak batu permata; kosmetik yang mengandung probiotik; kosmetik yang mengandung vitamin;
kosmetik, yaitu alas bedak, concealer, pengkilap bibir, maskara, pembersih make-up; kosmetik, yaitu, alas bedak, bedak,
concealer, Celak mata (Eye shadow), pensil mata, eyeliner cair, maskara, pensil bibir, lipstik, Pengkilat bibir (lip gloss), balsem
bibir, cat kuku; kosmetik, yaitu, susu, losion, gel dan bubuk untuk wajah, gel dan bubuk untuk tubuh dan tangan; krim after-sun
untuk keperluan kosmetik; krim anti-bintik untuk keperluan kosmetik; krim anti-iritasi [untuk keperluan kosmetik]; krim anti-kerut
untuk keperluan kosmetik; krim anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; krim bibir untuk keperluan kosmetik; krim dan gel
kosmetik untuk wajah, tangan dan tubuh; krim dan lotion kosmetik; krim dan lotion kosmetik untuk perawatan wajah dan tubuh;
krim dingin untuk keperluan kosmetik; krim exfoliant untuk keperluan kosmetik; krim kosmetik; krim kosmetik bernutrisi; krim
kosmetik untuk kulit; krim kosmetik untuk mengencangkan kulit; krim kosmetik untuk mengencangkan kulit di sekitar mata;
krim kosmetik untuk perawatan kulit; krim kosmetik, lotion dan sediaan lain untuk berjemur; krim kosmetik, susu, lotion, gel dan
bubuk untuk wajah, tangan, dan tubuh; krim kuku untuk keperluan kosmetik; krim kulit untuk keperluan kosmetik; krim kulit
yang adil untuk keperluan kosmetik; krim masker tubuh untuk keperluan kosmetik; krim mata untuk keperluan kosmetik; krim
matahari untuk keperluan kosmetik; krim pagi untuk keperluan kosmetik; krim pelembab kulit [kosmetik]; krim pembersih
[kosmetik]; krim pengencang [kosmetik]; krim pengkondisi kulit untuk keperluan kosmetik; krim pengurang bintik penuaan
untuk keperluan kosmetik; krim perawatan rambut untuk keperluan kosmetik; krim retinol untuk keperluan kosmetik; krim tabir
surya untuk keperluan kosmetik; krim tangan kosmetik; krim tangan untuk keperluan kosmetik; krim tanning diri [kosmetik];
krim tubuh kosmetik; krim tubuh untuk keperluan kosmetik; krim untuk keperluan kosmetik; krim untuk pemeliharaan kulit
(kosmetik); krim untuk pengurangan selulit untuk keperluan kosmetik; krim wajah [kosmetik]; krim wajah dan tubuh untuk
keperluan kosmetik; krim wajah untuk keperluan kosmetik; krim wajah untuk penggunaan kosmetik; krim wangi untuk
keperluan kosmetik; krim, minyak, lotion, semprotan, pensil dan balsem untuk keperluan kosmetik; kristal mandi untuk
keperluan kosmetik; linen untuk penggunaan kosmetik; losion kosmetik; losion susu matahari kosmetik; losion susu untuk
keperluan kosmetik; lotion berjemur kosmetik; lotion kosmetik untuk mengurangi munculnya bintik-bintik dan bintik-bintik
penuaan; lotion kulit dan tubuh, krim dan minyak untuk penggunaan kosmetik; lotion kulit kosmetik; lotion kulit pelembab
[kosmetik]; lotion mandi untuk keperluan kosmetik; lotion masker tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion mata untuk keperluan
kosmetik; lotion pelembab [kosmetik]; lotion pengencang untuk wajah, tubuh dan tangan untuk keperluan kosmetik; lotion
perawatan kulit kosmetik; lotion perawatan matahari untuk keperluan kosmetik; lotion perawatan rambut untuk keperluan
kosmetik; lotion rambut kosmetik; lotion setelah matahari untuk keperluan kosmetik; lotion tabir surya untuk keperluan
kosmetik; lotion tahan usia untuk keperluan kosmetik; lotion tangan untuk keperluan kosmetik; lotion tubuh pelembab
[kosmetik]; lotion untuk keperluan kosmetik; lotion untuk pengurangan selulit untuk keperluan kosmetik; lotion untuk perawatan
wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion wajah kosmetik; lulur
kosmetik; make-up [kosmetik]; manik-manik mandi untuk keperluan kosmetik; masker kosmetik; masker kulit [kosmetik];
masker kulit untuk keperluan kosmetik; masker mata untuk keperluan kosmetik; masker tubuh untuk keperluan kosmetik;
masker wajah [kosmetik]; masker wajah kosmetik; masker wajah untuk penggunaan kosmetik; minyak after-sun untuk
keperluan kosmetik; minyak berjemur [kosmetik]; minyak berjemur untuk tujuan kosmetik; minyak esensial untuk keperluan
kosmetik; minyak kosmetik; minyak kosmetik untuk kulit; minyak lavender untuk penggunaan kosmetik; minyak mandi untuk
keperluan kosmetik; minyak mawar untuk keperluan kosmetik; minyak parfum untuk pembuatan preparat kosmetik; minyak
pelindung matahari [kosmetik]; minyak penyamakan [kosmetik]; minyak setelah matahari [kosmetik]; minyak tubuh untuk
keperluan kosmetik; minyak untuk keperluan kosmetik; minyak, losion dan susu semua untuk keperluan kosmetik dan alat
rias/pembersih badan untuk kuku, rambut dan kulit; minyak-minyak sari kosmetika; mousses [kosmetik]; mutiara mandi untuk
keperluan kosmetik; oil baths untuk perawatan rambut untuk keperluan kosmetik; overlay memahat kuku [kosmetik]; pacar
[pewarna kosmetik]; pacar untuk keperluan kosmetik; paket kosmetik kecantikan (beauty pack) yang dijual satu unit; paket
kosmetik wajah; paket masker pengencangan pori digunakan sebagai kosmetik; paket masker untuk keperluan kosmetik;
pasta kosmetik untuk aplikasi ke wajah untuk menangkal silau; pasta wangi untuk keperluan kosmetik; patch jerawat kosmetik;
pelembab kulit digunakan sebagai kosmetik; pelembab wajah kosmetik; pelindung matahari untuk bibir [kosmetik]; pembersih
tata rias wajah , pembersih kosmetik; pembersih tata rias wajah, pembersih kosmetik; pembersih untuk kuas kosmetik;
pembilasan rambut untuk keperluan kosmetik; pemelihara rambut untuk keperluan kosmetik; pensil kosmetik; pensil mata
kosmetik; penutup mata gel untuk keperluan kosmetik; penyamakan kosmetik dan susu setelah matahari, gel dan minyak;
penyeka kapas untuk keperluan kosmetik; penyeka, kapas dan tisu yang diresapi dengan sediaan kosmetik dan losion
wewangian yang tidak mengandung obat; penyeka, tisu dan handuk kosmetik yang telah diresapi pelembab; perekat kelopak
mata ganda (kosmetik); perekat untuk keperluan kosmetik; perhiasan kulit menjadi transfer dekoratif untuk keperluan
kosmetik; perhiasan kulit self-adhesive untuk keperluan kosmetik; perhiasan kulit untuk keperluan kosmetik; pernis kuku untuk
keperluan kosmetik; persiapan kulit wajah untuk penggunaan kosmetik; petroleum jelly untuk keperluan kosmetik; pewarna
bibir dalam bentuk cairan atau gel [kosmetik]; pewarna kosmetik; pijat lilin untuk keperluan kosmetik; pomade rambut untuk
keperluan kosmetik; pomades untuk keperluan kosmetik; preparat kosmetik yang mengandung kolagen; preparat pelembab
[kosmetik]; preparat pemutihan [decolorants] untuk keperluan kosmetik; primer kuku [kosmetik]; produk dan sediaan kosmetik
perawatan kecantikan; produk kosmetik dalam bentuk aerosol untuk perawatan kulit; produk pelindung matahari (kosmetik);
produk pemutih (kosmetik); produk perawatan bibir (kosmetik); produk perawatan wajah [kosmetik]; racun lebah untuk
keperluan kosmetik; rum rum untuk keperluan kosmetik; sabun kosmetik; sabun-sabun, sabun mandi, wangi-wangian, minyak
esensial, kosmetik, shampoo, shampoo kering; salep kosmetik; salep kulit pelembab [kosmetik]; sarung tangan pra-dibasahi
dengan sediaan kosmetik untuk keperluan kosmetik; scrub pengelupasan kulit untuk keperluan kosmetik; sediaan berjemur
[kosmetik]; sediaan dan produk perawatan kulit [kosmetik dan tidak mengandung obat-obatan]; sediaan kolagen untuk
keperluan kosmetik; sediaan kosmetik; sediaan kosmetik anti-penuaan; sediaan kosmetik dan kecantikan; sediaan kosmetik
meminimalkan kerut untuk penggunaan wajah topikal; sediaan kosmetik perawatan rambut; sediaan kosmetik tanpa busa;
sediaan kosmetik tanpa obat; sediaan kosmetik tidak mengandung obat untuk penggelapan kulit dan penggelapan kulit yang
dilakukan sendiri; sediaan kosmetik tidak mengandung obat untuk tujuan pelangsingan; sediaan kosmetik untuk berjemur;
sediaan kosmetik untuk berjemur dan sediaan untuk melindungi kulit dari efek sinar matahari; sediaan kosmetik untuk bulu
mata; sediaan kosmetik untuk kulit; sediaan kosmetik untuk kulit kering selama kehamilan; sediaan kosmetik untuk mandi;
sediaan kosmetik untuk mandi dan mandi; sediaan kosmetik untuk melindungi dari sengatan matahari; sediaan kosmetik untuk
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melindungi kulit dari sinar matahari; sediaan kosmetik untuk modifikasi kulit dan tubuh plastik simulasi dan kosmetik untuk
layanan make up artis; sediaan kosmetik untuk pembaruan kulit; sediaan kosmetik untuk pemeliharaan kulit dan perawatan
kulit; sediaan kosmetik untuk pengeringan cat kuku; sediaan kosmetik untuk perawatan kulit; sediaan kosmetik untuk
perawatan mulut dan gigi; sediaan kosmetik untuk perawatan tubuh; sediaan kosmetik untuk rambut dan kulit kepala; sediaan
kosmetik untuk tata rias artis khususnya sediaan untuk kulit, rambut dan untuk pewarnaan gigi; sediaan kosmetik untuk tujuan
pelangsingan; sediaan kosmetik untuk wajah dan tubuh; sediaan kosmetik wajah; sediaan kosmetik yang digunakan untuk
mengangkat sel-sel kulit mati dari permukaan kulit; sediaan kosmetik yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati di
wajah; sediaan kosmetik yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati diwajah; sediaan kosmetik, yakni krim untuk
mengencangkan kulit; sediaan kosmetika untuk perawatan jerawat; sediaan kulit wajah untuk keperluan kosmetik; sediaan
lidah buaya untuk keperluan kosmetik; sediaan mandi busa untuk keperluan kosmetik; sediaan menghilangkan kutikula untuk
keperluan kosmetik; sediaan pelindung matahari kosmetik; sediaan pemutih kulit [kosmetik]; sediaan pengencangan payudara
kosmetik; sediaan penyamakan sendiri [kosmetik]; sediaan perawatan kuku kosmetik; sediaan perawatan kulit wajah
(kosmetik); sediaan perawatan matahari [kosmetik]; sediaan perawatan rambut tanpa obat untuk keperluan kosmetik; sediaan
perawatan wajah kosmetik; sediaan pertumbuhan kembali rambut kosmetik menghambat; sediaan pewarnaan untuk
keperluan kosmetik; sediaan rias rambut kosmetik; sediaan sun block untuk keperluan kosmetik; sediaan tubuh dan perawatan
kecantikan untuk keperluan kosmetik; sediaan untuk simulasi warna darah pada bagian tubuh, untuk menutupi noda kulit dan
kosmetik untuk menindaklanjuti pengobatan pasca operasi bekas luka pada kulit; sediaan-sediaan kosmetik rias rambut;
sediaan-sediaan kosmetik untuk tata rias artis khususnya sediaan-sediaan untuk kulit, rambut dan untuk pewarnaan gigi;
sediaan-sediaan mencuci tangan diresapi untuk keperluan kosmetik; sediaan-sediaan untuk memutihkan dan mencuci
sediaan-sediaan untuk membersihkan, mengkilatkan, membuang lemak sabun, wangi-wangian, minyak sari, kosmetik, minyak
rambut bahan-bahan pemeliharaan gigi; self-tanning lotion [kosmetik]; semprotan kulit topikal untuk keperluan kosmetik;
semprotan tubuh untuk keperluan kosmetik; serat untuk keperluan kosmetik; serum kulit (kosmetik); serum pemutih
(kosmetik); serum tidak eksklusif hyaluronat bisa mengandung vitamin dan pencerah (kosmetik); sun block lotion untuk
keperluan kosmetik; susu almond untuk keperluan kosmetik; susu penyamakan [kosmetik]; susu setelah matahari [kosmetik];
susu setelah matahari untuk keperluan kosmetik; susu wajah dan lotion untuk keperluan kosmetik; susu wajah dan tubuh
untuk keperluan kosmetik; tabir surya untuk keperluan kosmetik; tambalan kosmetik yang mengandung tabir surya dan tabir
surya untuk digunakan pada kulit; tas organizer untuk keperluan kosmetik terisi; tata rias dan pembersih tata rias panggung,
film dan televisi (kosmetik teater) terutama untuk TV definisi tinggi; tata rias dan pembersih tata rias untuk panggung , film, dan
televisi (kosmetik teater)terutama untuk TV definisi tinggi; tato sementara untuk keperluan kosmetik; tato yang dapat dilepas
untuk keperluan kosmetik; tisu basah untuk keperluan kosmetik; tisu bayi sekali pakai diresapi dengan sediaan kosmetik; tisu
bayi untuk keperluan kosmetik; tisu diresapi dengan minyak esensial, untuk penggunaan kosmetik; tisu diresapi dengan
sediaan kosmetik; tisu kosmetik pra-lembab; tisu kosmetik yang sudah diresapi pelembab sebelumnya; tisu yang diresapi
dengan kosmetik; tisu yang diresapi dengan losion kosmetik; tisu, kain atau penyeka yang dilembapi atau diresapi dengan
sediaan membersihkan pribadi atau losion kosmetik; toner untuk penggunaan kosmetik; toner wajah kosmetik; tongkat
pomades untuk keperluan kosmetik; tonik rambut untuk keperluan kosmetik; transfer dekoratif untuk keperluan kosmetik;
wewangian, minyak atsiri, kosmetik tanpa obat, lotion rambut tanpa obat; wewangian, minyak esensial, kosmetik, lotion
rambut===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2021012530
: 23/02/2021 15:32:12
:
: LOE, ADELINE

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jln. Muara Karang Blok K.9 Selatan No.8, RT 008/RW 015, Kelurahan Pluit,
Kecamatan Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14450
: Verawati Lolo S.T.
: Citra Garden I Blok I 4/9 RT.010 RW.016, Kalideres, Jakarta Barat

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: BLUES & BLUSH + LOGO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Putih
: 35
: ===Penjualan ritel dan penjualan secara online berupa pakaian, sepatu, topi, kaus kaki, ikat pinggang; Penyediaan layanan
pemesanan yang berkaitan dengan pakaian, alas kaki dan headwear melalui telepon, faksimili, situs web online, aplikasi
mobile internet dan sarana elektronik lainnya; Toko pakaian ritel; Toko yang menjual pakaian; jasa distributor grosir untuk
pakaian; periklanan, pemasaran, riset pasar; toko online===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021012531
: 23/02/2021 15:36:26
:
: LEIMAN

540 Etiket

: Jl. G. Krakatau No. 12 DE, Kel. Glugur Darat II, Kec. Medan Timur, Kota Medan,
Sumatera Utara, 20239
:
:
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566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: HIMUDO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru, hijau, putih
: 43, 30
: ===Depot penyediaan makanan dan minuman; Layanan restoran yang diberikan dalam kerangka kerja waralaba; Layanan
yang menyediakan makanan dan minuman dengan truk berjalan; Restoran; kafe, kafetaria dan layanan restoran; layanan bar
kopi dan kedai kopi (penyediaan makanan dan minuman); layanan makanan dan minuman yang bisa dibawa pulang;
menyajikan makanan dan minuman; menyajikan makanan dan minuman di perusahaan ritel dan takeaway; menyediakan
makanan dan minuman kelor dengan kerjasama waralaba; penyediaan makanan dan minuman===
===Cone snack [makanan ringan berbahan dasar tepung]; Keripik dan kerupuk berbahan dasar tepung dan berbahan dasar
gandum; Kerupuk; Kue-kue; Makanan, makanan ringan dan makanan ringan organik berbahan dasar sereal; Minuman dengan
bahan dasar kopi, coklat dan teh; Minuman kopi dengan atau tanpa susu; Snack Bar (Makanan); es krim; gula; kopi; kopi
bubuk; kopi giling; kopi rempah; kopi, teh, kakao, gula, beras, tapioka, sagu, bahan pengganti kopi; makanan pembuka dan
makanan ringan yang terdiri dari kembang gula, pasta, nasi, biji-bijian, roti dan sereal; minuman teh boba; minuman wedang
jahe; permen; produk-produk kopi; roti*===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021012532
: 23/02/2021 15:37:45
:
: CV AUTO TEKNOMEDIA SISTEM

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Kedamean, RT. 013, RW. 005, Kabupaten Gresik, Jawa Timur
: Dr. Michael Hans, S.H., S.E., M.Kn., LL.M.
: Jl. Bengawan 6B, Surabaya, Indonesia

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: ExPOS - Extra Point of Sale
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah
: 9
: ===Aplikasi mesin kasir online (Program computer); Perangkat lunak untuk POS (Point Of Sale) Terminal; Terminal poin of
sale elektronik; aplikasi tentang sistem kasir; perangkat lunak dan aplikasi untuk perangkat seluler; terminal point-of-sale
[POS]===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021012533
: 23/02/2021 15:40:23
:
: CV XOMODO GLOBAL TEKNOLOGI

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Perumahan Green Semanggi Mangrove Osbornia C No. 14, Kota Surabaya, Jawa
Timur
: Dr. Michael Hans, S.H., S.E., M.Kn., LL.M.
: Jl. Bengawan 6B, Surabaya, Indonesia

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Analitica
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Ungu, Merah muda, Merah jambu
: 9
: ===Aplikasi mobile berupa video, suara dan permainan termasuk alat untuk pendidikan bahasa; Aplikasi-aplikasi seluler yang
dapat diunduh untuk pendidikan bisnis dan jaringan bisnis; Perangkat lunak komputer untuk pendidikan; Perangkat lunak yang
dapat diunduh dan diinstal serta materi dan kurikulum pendidikan yang dapat diunduh, termasuk dalam hal rantai pasok,
desain, pengembangan, pengujian, manufaktur, pemasaran, dan distribusi, dan karier dalam semikonduktor, elektronik, dan
perangkat lunak terkait, perangkat keras, peralatan, dan jasa; Perangkat pendidikan ilmiah; Peranti lunak komputer untuk
menyediakan direktori informasi, situs web, dan sumber tersedia pada jaringan komputer; Pesawat dan perkakas ilmu
pengetahuan, pelayaran, survei, fotografi, sinematografi, optik, penimbang, pengukur, sinyal, pemeriksaan (pengawasan),
pertolongan jiwa dan pendidikan; buku-buku digital untuk pendidikan anak yang dapat diunduh; instrumen pengujian material;
materi kursus pendidikan yang dapat diunduh; materi-materi digital terkait dengan pendidikan yang dapat diunduh, yaitu
materi-materi kursus pendidikan dan rencana-rencana pengajaran di bidang literatur untuk anak, Bahasa Inggris, ilmu
pengetahuan, studi-studi sosial dan kesehatan; peralatan dan instrumen pendidikan; perangkat lunak komputer pendidikan;
perangkat lunak pendidikan; perangkat lunak pendidikan dan aplikasi seluler yang dapat diunduh di bidang pengujian penyakit
menular; perangkat lunak pendidikan untuk anak-anak; perangkat lunak untuk mengakses dan menelusuri database online
dan situs web===

740
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210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021012534
: 23/02/2021 15:41:58
:
: PT. Bukit Perak

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Raya Semarang Kendal km.10,5 Semarang, Kota Semarang, Jawa Tengah,
50185
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: CASTELLA
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM PUTIH
: 5
: ===Cairan pembersih tangan; Popok; Wangi-wangian pengharum ruangan; bedak yang mengandung obat; desinfektan; kit
yang terutama terdiri dari gel pembersih dan tisu disinfektan dan termasuk juga masker sanitasi, sarung tangan plastik dan
krim tangan yang digunakan untuk pencegahan kuman; lotion obat; pembersih antibakteri; sabun antibakteri; tissue diresapi
dengan sediaan antibakteri===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JID2021012535
: 23/02/2021 15:42:26
:
: KAMAL TARACHAND. M

540 Etiket

: Jalan Kintamani Raya No. 12 RT. 002 RW. 007 Kelurahan Kelapa Gading Barat
Kecamatan Kelapa Gading Kota Jakarta Utara Provinsi DKI Jakarta 14240 , Kota
Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14240
: Reni Sunarty S.H., M.H.
: Law Office LUSDA SUNARTY & Partners - RENCHMARK, Jl. Wahyu II No. 10 H
RT. 004 RW. 05 Kel. Gandaria Selatan Kec. Cilandak, Jakarta Selatan

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: meReseller
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru Tua, Biru Muda, Oranye, Kuning, dan Putih
: 35
: ===-; Administrasi Perdagangan; Administrasi bisnis; Administrasi bisnis dalam bidang transportasi; Administrasi bisnis dan
urusan kantor; Administrasi bisnis dan urusan kantor, administrasi dan manajemen usaha; Administrasi dan manajemen
usaha; Administrasi kantor; Administrasi komersial; Administrasi komersial lisensi musik pihak lain; Administrasi komersial
untuk lisensi barang dan jasa bagi orang lain; Administrasi online dan pengawasan diskon, penawaran khusus dan skema
voucher hadiah; Administrasi penjualan untuk penjualan mobil-mobil; Administrasi program keuntungan atau kompensasi
untuk anggota; Administrasi program loyalitas untuk mempromosikan kepemilikan liburan; Administrasi sistem dan portal
daring yang memungkinkan promosi kegiatan kebugaran dan kesehatan; Administrasi skema insentif dan loyalitas untuk
anggota; Administrasi skema keanggotaan termasuk skema kartu loyalitas pelanggan, skema insentif, skema bonus, kartu
hadiah dan kartu diskon; Administrasi untuk mengoperasikan komputer server; Administrasi untuk mengoperasikan komputer,
sistem komputer dan peralatan yang dapat dikendalikan komputer; Administrasi untuk peralatan yang beroperasi untuk akses
Internet; Administrasi urusan bisnis waralaba; Administrasi yang berkaitan dengan pemasaran; Agen Penjualan Elektronik
atau Distributor Elektronik; Agen ekspor-impor peralatan dan perlengkapan bayi; Agen informasi komersial (menyediakan
informasi bisnis, seperti pemasaran atau data demografis); Agen kontrak penjualan tenaga surya; Agen penjualan; Agen
penjualan peralatan elektronik untuk penerimaan nirkabel, penyimpanan dan pengiriman data dan pesan; Agen publikasi;
Agen untuk transaksi komersial; Agen-agen Penjualan Elektronik; Agen-agen ketenagakerjaan secara online melalui jaringanjaringan komputer global; Aktivitas konsultasi manajemen; Akuntan perpajakan; Akuntansi; Akuntansi perusahaan; Analisis
Pasar; Analisis biaya dan pengawasan dan manajemen persediaan; Analisis biaya dan pengawasan dan manajemen
persediaan; Jasa nasehat, informasi dan konsultasi sehubungan dengan kegiatan; Analisis manajemen bisnis atau konsultansi
bisnis dalam bidang teknologi informasi; Analisis manajemen bisnis atau konsultasi bisnis; Analisis manajemen bisnis atau
konsultasi bisnis di bidang keamanan dunia maya; Analisis manajemen bisnis dan konsultasi bisnis sehubungan dengan
keamanan dunia maya dan keamanan Internet; Asistensi bagi konsumen untuk pembelian barang-barang dan jasa-jasa
melalui jaringan komputer global; Audit laporan keuangan; Audit pembukuan; Bahan-bahan produksi, persiapan, presentasi
dan distribusi periklanan, promosi, publisitas dan pemasaran; Bantuan bisnis yang terkait dengan waralaba; Bantuan dalam
pengelolaan kegiatan bisnis; Bantuan manajemen bisnis atau industri dan layanan konsultasi manajemen bisnis untuk pusat
dan kompleks perdagangan; Bantuan, saran dan konsultasi berkaitan dengan analisis bisnis; Bantuan, saran dan konsultasi
berkaitan dengan manajemen bisnis; Bantuan, saran dan konsultasi berkaitan dengan organisasi bisnis; Bantuan, saran dan
konsultasi berkaitan dengan perencanaan bisnis; Beriklan melalui posting-tagihan; Bisnis konsultasi perekrutan; Booth
penjualan minuman ringan serta makanan; Booth penjualan wedang ronde; Booth untuk penjualan es krim; Bursa kerja;
Counter untuk penjualan es krim; DEPARTMENT STORE; Dealer motor; Distribusi deterjen, perekat dan preparat kimia untuk
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menstabilkan tanah; Distribusi materi perikanan dan informasi bisnis; Distribusi materi periklanan; Distribusi materi promosi;
Distribusi materi publisitas (selebaran, prospektus, brosur, sampel, khususnya katalog untuk penjualan jarak jauh) baik yang
melintasi perbatasan atau tidak; Distribusi sampel; Distribusi selebaran; Distribusi selebaran periklanan; Distributor; Distributor
Elektronik; Distributor alat kesehatan; Distributor alat pertanian; Distributor grosir yang menyediakan produk-produk farmasi;
Distributor mesin pertanian; Distributor peralatan dan perlengkapan bayi; Distributor perangkat-perangkat keras dan barangbarang yang berkaitan dengannya; Distributor plastik; Dukungan bisnis untuk memenuhi potensial konsumen; Eceran dan
grosir minuman; Eceran dan grosir mobil-mobil bekas; Eceran dan grosir toko roti; Gerai penjualan makanan dan minuman;
Grosir layanan pemesanan; Iklan dan promosi kosmetik; Iklan melalui media elektronik; Iklan niaga televisi; Iklan online
melalui jaringan komunikasi komputer; Iklan secara online; Iklan secara online melalui jaringan komputer; Iklan secara online
pada suatu jaringan komputer; Iklan secara online melalui jaringan-jaringan komputer; Iklan termasuk distribusi bahan iklan;
Iklan untuk mempromosikan penjualan produk dan penggunaan layanan dengan metode akumulasi poin atau metode
pemberian diskon hak istimewa; Iklan yang dipasang di luar ruangan; Iklan, termasuk manajemen, operasi, organisasi, dan
pengawasan diskon dan insentif pelanggan, perusahaan, dan korporasi; Impor, ekspor, promosi penjualan untuk pihak ketiga
dan komersial eksklusif yang menampilkan kacamata, kacamata hitam, lensa kontak, lensa mata, bingkai, tempat, tas dan
rantai untuk kacamata dan semua jenis aksesori dan aksesori untuk kacamata dan barang optik; Informasi atau pertanyaan
mengenai bisnis dan pemasaran; Informasi komersil dan saran untuk konsumen; Informasi mengenai bangunan ke dalam
basis data komputer; Informasi niaga; Input dan kompilasi data ke dalam basis data komputer; Invoicing perpajakan; Jasa
ritel/eceran ayam; Jasa -penyediaan, -penjualan, -impor, -ekspor barang / mesin industri; Jasa Pencarian Pegawai; Jasa
Penjualan Makanan Dan Minuman Pesan Antar(Drive Thru); Jasa Penyediaan tenaga kerja; Jasa Perdagangan Untuk
Komputer, Perlengkapan Komputer Dan Suku Cadangnya Komputer Dan Piranti Lunak; Jasa administrasi bisnis dan
pengelolaan akun; Jasa administrasi untuk relokasi bisnis; Jasa advis dan konsultasi terkait manajemen, operasi dan waralaba
hotel; Jasa advis, konsultasi, informasi dan bantuan teknis sehubungan dengan jasa penjualan eceran dan grosir, jasa
penyebaran, jasa administrasi bisnis dan akun; Jasa agen pembelian untuk alas kaki; Jasa agen pemesanan makanan melalui
internet; Jasa agen pemesanan untuk layanan pengiriman barang; Jasa agen penjualan suku cadang dan aksesoris sepeda
motor; Jasa agen penjualan tiket; Jasa agen penjualan untuk kosmetik; Jasa agen penjualan, yaitu, layanan toko ritel, layanan
toko ritel online, layanan toko grosir yang menampilkan kosmetik dan kit kosmetik; Jasa agen yang mengatur, intermediasi
atas pemesanan pembelian yang disediakan melalui Internet dan jaringan komunikasi lain; Jasa akuisisi bisnis; Jasa akuntan;
Jasa akuntan publik; Jasa akuntansi; Jasa akuntansi biaya sekolah; Jasa akunting; Jasa alih daya dalam mengatur
pengadaan barang untuk orang lain; Jasa analisis statistic bisnis; Jasa audit akuntansi; Jasa berlangganan keanggotaan klub;
Jasa bisnis di bidang program afiniti, program aliansi, program afiliasi, program pengembang solusi, dan program agen,
seperti mengembangkan strategi mitra komersial, mengidentifikasi perusahaan mitra yang sesuai untuk bersama ke pasar,
dan mengembangkan strategi aliansi; Jasa bisnis, yaitu, penyediaan area pasar online yang memungkinkan para pengguna
untuk melihat dan membeli barang dan jasa pada jaringan komputer global; Jasa broker perdagangan untuk produk-produk
farmasi; Jasa distribusi; Jasa distribusi biota-biota laut yang hidup; Jasa distribusi dan grosir barang; Jasa distribusi ganggang;
Jasa distribusi rumput laut; Jasa ecer yang berkaitan dengan peralatan teknologi informasi; Jasa eceran atau grosir untuk
Tutup toilet tekstil, tutup wadah kertas toilet yang terbuat dari tekstil; Jasa eceran atau grosiran untuk barang-barang tekstil
tenun untuk penggunaan pribadi, handuk mandi, handuk pantai, handuk untuk mencuci muka, dan handuk badan; Jasa
eceran atau grosiran untuk kosmetik, sampo rambut, kondisioner rambut, bilas rambut, perawatan rambut, pomade rambut,
lilin rambut, minyak rambut, semprotan rambut, mist rambut yang memiliki efek aromatisasi atau efek wewangian dalam
bentum semprotan, losion wajah kosmetik, losion badan, krim badan, krim wajah, minyak kelonyo, deodoran badan, krim
tangan, parfum cair, dan parfum dalam bentuk padat; Jasa eceran atau grosiran untuk ornamen pribadi, dan gelang
(perhiasan); Jasa eceran atau grosiran untuk pakaian, kaos, celana pendek, wetsuit untuk berselancar; Jasa eceran atau
grosiran untuk parfum dan bahan-bahan aroma, dupa, sediaan-sediaan wewangian, buluh penyebar pengharum udara,
sediaan-sediaan pengharum ruangan, pasta wangi untuk keperluan kosmetik, sachet wewangian, wewangian untuk mobil, dan
sediaan-sediaan pengharum udara; Jasa eceran atau grosiran untuk pelembut kain untuk penggunaan binatu; Jasa eceran
atau grosiran untuk peralatan olahraga untuk berselancar, papan selancar, tas yang didesain khusus untuk papan selancar,
dan tali papan selancar; Jasa eceran atau grosiran untuk sabun dan deterjen, dan sabun badan; Jasa eceran atau grosiran
untuk tas, tas tote, tas jinjing, ransel, tas pundak, tas pinggang, pouch dan tas pinggang; Jasa eceran dan grosir yang
diberikan dalam kaitannya dengan pakaian, alas kaki, tutup kepala, tas, aksesoris mode, barang olahraga; Jasa eceran
hypermarket; Jasa eceran toko serba ada dan supermarket sehubungan dengan perlengkapan mandi, sediaan-sediaan
kebersihan untuk penggunaan pribadi, kosmetik, sediaan-sediaan perawatan kulit, sediaan-sediaan farmasi dan sanitasi,
perlengkapan pertolongan pertama, sediaan-sediaan perawatan gigi, sediaan-sediaan perawakan kesehatan untuk perawatan
pribadi, gantungan kunci, gembok, alat cukur, alat cukur elektronik, pisau cukur, sikat gigi, sikat gigi elektronik, sisi, spons,
bingkai foto, cermin, peralatan dan wadah untuk rumah tangga, pecah-belah, perangkat porselin, kristal dan tembikar, alat
makan dan alat makan untuk di meja, perlengkapan audio dan/atau visual dan perangkat periferal, kalkulator, komputer,
peranti lunak komputer, peranti keras komputer, kamera, negatif film kamera, perlengkapan pemrosesan data, peralatan untuk
merekam, mengirim atau mereproduksi suara atau gambar, pembawa data magnetik, pita video, pita kaset, cakram perekam,
pita dan cakram pra-rekam, perhiasan, peralatan horologis dan kronometrik, kertas, karton dan barang-barang terbuat dari
kertas dan karton, barang-barang tercetak, buku, majalah, poster, koran, alat tulis, peralatan untuk menulis, kartu bermain,
barang-barang terbuat dari kulit dan kulit imitasi, koper dan tas untuk bepergian, koper, payung, tongkat untuk berjalan,
kantong dan tas yang tidak termasuk di kelas lain, barang-barang terbuat dari tekstil, pakaian, penutup kepala dan alas kaki,
mainan dan alat bermain, perlengkapan senam dan olahraga, makanan dan minuman, makanan yang diawetkan, makanan
ringan, kembang gula, minuman beralkohol dan/atau tidak beralkohol, bir; Jasa ekspor - impor untuk perbekalan farmasi,
peralatan farmasi, obat-obatan dan kosmetika; Jasa ekspor impor; Jasa ekspor impor bibit tanaman; Jasa ekspor impor biotabiota laut yang hidup; Jasa ekspor impor ganggang; Jasa ekspor impor rumput laut; Jasa evaluasi komersial; Jasa grosir; Jasa
grosir ayam; Jasa grosir ayam goreng; Jasa grosir ayam olahan; Jasa grosir di bidang kosmetik; Jasa grosir online; Jasa grosir
produk daging olahan; Jasa grosir produk sayuran olahan; Jasa grosir saus; Jasa grosir yang berkaitan dengan penjualan
buku; Jasa grosir yang berkaitan dengan peralatan teknologi informasi; Jasa iklan penerimaan tenaga kerja dan penyediaan
daftar pekerjaan, termasuk pada suatu situs web; Jasa iklan untuk keperluan komersial atau iklan; Jasa informasi iklan dan
komersial; jasa iklan dan promosi; produksi materi iklan dan komersial; penjualan eceran (retail) program perangkat lunak
aplikasi pintar untuk terminal nirkabel yang direkam; penjualan eceran (retail) dokumen elektronik, direkam; penjualan eceran
(retail) program komputer, direkam; penjualan eceran (retail) rekaman-rekaman video digital yang dapat diunduh; penjualan
eceran (retail) program perangkat lunak aplikasi pintar untuk terminal nirkabel; penjualan eceran (retail) file gambar yang
dapat diunduh; penjualan eceran (retail) publikasi elektronik, yang dapat diunduh; penjualan eceran (retail) program komputer
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multimedia interaktif; penjualan eceran (retail) perangkat lunak komputer untuk mengatur dan melihat gambar dan foto digital;
jasa pemasaran; jasa agen iklan komersial untuk orang lain; jasa iklan dan pemasaran secara on-line; penjualan eceran
(retail) perangkat lunak aplikasi komputer; penjualan eceran (retail) program dan perangkat lunak komputer.; Jasa informasi
yang berkaitan dengan diskon, kupon, potongan harga, voucher sambungan ke situs web retail milik pihak lain dan penawaran
khusus untuk barang dan jasa milik orang lain; Jasa informasi, pemberian nasehat dan konsultasi berkaitan dengan
administrasi bisnis; Jasa informasi, pemberian nasehat dan konsultasi berkaitan dengan manajemen bisnis; Jasa informasi,
pemberian nasehat dan konsultasi berkaitan dengan penggabungan (merger) dan pengambilalihan (acquisitions) bisnis; Jasa
informasi, pemberian nasehat dan konsultasi berkaitan dengan periklanan; Jasa informasi, pemberian nasehat dan konsultasi
berkaitan dengan ritel; Jasa informasi, penasihat dan jasa konsultasi yang berhubungan dengan skema keanggotaan
pelanggan; Jasa jasa informasi tentang perniagaan; Jasa jasa pencatatan dan analisis point of sales; Jasa jual beli kamera
dan aksesoris fotografi/ videografi bekas.; Jasa jual beli melalui internet / online; Jasa kios makanan dalam bentuk penyediaan
makanan dan minuman; Jasa kios makanan dan minuman dalam bentuk toko ritel; Jasa klerikal (administrasi) untuk
mengambil pesanan penjualan; Jasa konsultasi bisnis; Jasa konsultasi bisnis berhubungan dengan teknologi informasi,
pengelolaan dan integrasi sistem, pengembangan dan dukungan produk, dan rekayasa perangkat lunak; Jasa konsultasi
bisnis dalam bidang operasional distributor, orang ke orang, grosir dan layanan penjualan eceran untuk nutrisi dan suplemen
diet, kosmetik, minuman, dan sari buah.; Jasa konsultasi bisnis dalam bidang pengepakan dan pengemasan barang-barang;
Jasa konsultasi bisnis sehubungan untuk memfasilitasi transaksi bisnis melalui jaringan komputer lokal dan global dengan
mencari dan menyediakan rujukan untuk pengiriman berbagai macam bisnis dan jasa dan produk pelanggan; Jasa konsultasi
bisnis yang berhubungan dengan sistem mutu manajemen; Jasa konsultasi bisnis, seperti peningkatan proses bisnis dalam
hal menggunakan, mengumpulkan dan mengelola data dan informasi dari mesin yang dilengkapi teknologi untuk
memaksimalkan efisiensi dan produksi di lokasi kerja, mengurangi biaya dan meningkatkan keselamatan untuk sistem ban
berjalan (conveyor belt); Jasa konsultasi manajemen bisnis; Jasa konsultasi pemasaran usaha, promosi, dan periklanan; Jasa
konsultasi terkait penyelenggaraan dan pelaksanaan bisnis; Jasa konsultasi usaha yang berkaitan dengan operasi,
administrasi dan manajemen pusat data; Jasa layanan agen pembelian perangkat kontrol listrik untuk pemanasan dan
pengelolaan energi; Jasa layanan agen pembelian perangkat kontrol listrik untuk pengelolaan energi; Jasa layanan agen
penjualan pengontrol pasokan energi listrik; Jasa layanan agen penjualan peralatan untuk mengukur konsumsi listrik; Jasa
layanan agen penjualan perangkat kontrol listrik untuk pemanasan dan pengelolaan energi; Jasa layanan agen penjualan
untuk perangkat kontrol listrik untuk pengelolaan energi; Jasa layanan pelelangan secara online; Jasa layanan pengadaan
produk-produk farmasi untuk pihak lain [pembelian produk-produk farmasi untuk bisnis-bisnis lain]; Jasa layanan pengaturan
penjualan untuk alat pemanas; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk mesin-mesin dan instrumen-instrumen pneumatik
atau hidrolik; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk mesin-mesin dan peralatan komunikasi informasi; Jasa layanan
pengaturan penjualan untuk mesin-mesin dan peralatan pendingin (kulkas); Jasa layanan pengaturan penjualan untuk mesinmesin dan peralatan telekomunikasi; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk mesin-mesin yang diaplikasikan secara
elektronik, perangkatnya serta bagian-bagiannya; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk peralatan dan instrumen audio
dan visual elektrik, yaitu, perekam kaset audio dan video, perekam audio, perekam kaset video, atau penerima audio-video;
Jasa layanan pengaturan penjualan untuk peralatan dan perlengkapan pemanas elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk
keperluan rumah tangga; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk peralatan pembasmi kuman (disinfektan) pada hidangan
makanan; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk peralatan pengolahan makanan dan minuman; Jasa layanan pengaturan
penjualan untuk perkakas dan mesin-mesin bahan kimia; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk perlengkapan elektrik
(menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya
serta bagian-bagiannya, yaitu, Defibrilator Eksternal Otomatis (Automated External Defibrillator (AED)), mesin latihan berkuda
yang bersifat permanen untuk perawatan kesehatan dan kebugaran, alat berkendara secara elektromekanis untuk latihan fisik;
Jasa layanan pengaturan penjualan untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga,
mesin-mesin yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya serta bagian-bagiannya, yaitu, alat pendiagnosa DNA untuk
keperluan medis, alat pendiagnosa DNA untuk diagnosis in vitro di bidang medis, alat penguji DNA (DNA tester); Jasa layanan
pengaturan penjualan untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin
yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya serta bagian-bagiannya, yaitu, alat perawatan gigi secara elektrik
(menggunakan tenaga listrik), mesin dan instrumen-instrumen ortodontik untuk keperluan kedokteran gigi, alat-alat
keperawatan, benang jahitan operasi untuk keperluan medis; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk perlengkapan elektrik
(menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya
serta bagian-bagiannya, yaitu, alat-alat sinar-X (rontgen) untuk kedokteran gigi, alat penyemprotan (irrigators) untuk keperluan
medis, laser untuk keperluan medis, alat pacu jantung; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk perlengkapan elektrik
(menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya
serta bagian-bagiannya, yaitu, bahan-bahan reaksi diagnosa (reagents) untuk keperluan medis, bahan-bahan reaksi
diagnosa (reagents) untuk DNA, peralatan analisis DNA untuk keperluan medis; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk
perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin yang diaplikasikan secara
elektronik, perangkatnya serta bagian-bagiannya, yaitu, mesin-mesin dan instrumen medis, alat pemeriksaan darah, alat untuk
menganalisa darah, alat-alat pengukur gula darah; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk perlengkapan elektrik
(menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya
serta bagian-bagiannya, yaitu, peralatan diagnosa untuk keperluan medis, alat radiologi untuk keperluan medis, alat
radioterapi, peralatan sinar-X (rontgen) untuk keperluan medis; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk perlengkapan
elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin yang diaplikasikan secara elektronik,
perangkatnya serta bagian-bagiannya, yaitu, peralatan pijat, alat pijat bergetar, peralatan pijat elektrik (menggunakan tenaga
listrik) untuk keperluan rumah tangga, peralatan pijat untuk tubuh manusia; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk
perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin yang diaplikasikan secara
elektronik, perangkatnya serta bagian-bagiannya, yaitu, peralatan untuk pembilasan organ, peralatan sterilisasi untuk
keperluan medis, alat pendeteksi dengan sinar-X (rontgen) yang portabel untuk keperluan medis, alat pendeteksi sinarX (rontgen) yang portabel; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik)
untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya serta bagian-bagiannya,
yaitu, pesawat penerima televisi, telepon bergerak (telepon genggam), mesin-mesin pencuci pakaian secara elektrik
(menggunakan tenaga listrik), mesin pencuci piring otomatis, alat penghisap debu elektrik (menggunakan tenaga listrik), lemari
es elektrik (menggunakan tenaga listrik), alat pengering pakaian secara elektrik (menggunakan tenaga listrik); Jasa layanan
pengaturan penjualan untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin
yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya serta bagian-bagiannya, yaitu, selimut elektrik (menggunakan tenaga
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listrik) untuk keperluan medis, bantalan pemanas elektrik untuk keperluan medis, sarung tangan untuk keperluan medis,
masker-masker untuk keperluan medis; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk perlengkapan elektrik (menggunakan
tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya serta bagianbagiannya, yaitu, vibrator pembaringan, kursi pijat listrik untuk keperluan rumah tangga, alat pijat untuk estetika/kecantikan,
peralatan dan instrumen-instrumen medis; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk produk-produk farmasi; Jasa layanan
perantara bisnis yang berkaitan dengan pembelian dan penjualan pengontrol pasokan energi listrik; Jasa layanan perantara
bisnis yang berkaitan dengan pembelian dan penjualan peralatan untuk mengukur konsumsi energi listrik; Jasa layanan
perantara bisnis yang berkaitan dengan pembelian dan penjualan perangkat kontrol listrik untuk pemanasan dan pengelolaan
energi; Jasa layanan perantara bisnis yang berkaitan dengan pembelian dan penjualan perangkat kontrol listrik untuk
pengelolaan energi; Jasa layanan perantara bisnis yang berkaitan dengan perangkat lunak pengelolaan energi; Jasa layanan
sekretaris (menggunakan obrolan robot/chatter robot); Jasa layanan toko eceran yang menyediakan peralatan untuk
mengukur konsumsi listrik; Jasa layanan toko eceran yang menyediakan perangkat kontrol listrik untuk pemanasan dan
pengelolaan energi; Jasa layanan toko eceran yang menyediakan perangkat kontrol listrik untuk pengelolaan energi; Jasa
layanan toko eceran yang menyediakan produk-produk farmasi; Jasa layanan toko grosir menyediakan perangkat kontrol
listrik untuk pengelolaan energi; Jasa layanan toko grosir yang menyediakan peralatan untuk mengukur konsumsi energi
listrik; Jasa layanan toko grosir yang menyediakan perangkat kontrol listrik untuk pemanasan dan pengelolaan listrik; Jasa
manajemen bisnis dan administrasi bisnis terkait real estate, residensial, properti industrial dan komersial, kantor, pusat bisnis,
departmental store, pusat perbelanjaan, gerai ritel dan grosir, akomodasi sementara, hotel, motel, resort, apartemen layanan,
gedung bangunan, rumah-rumah, kondominium, apartemen, flat, gudang, pabrik dan bangunan-bangunan yang dibangun oleh
kontraktor yang sama (developments); Jasa manajemen bisnis khususnya manajemen logistik rantai pasok untuk orang lain;
Jasa manajemen waralaba; Jasa marketing dan periklanan yang diberikan melalui database komputer online; Jasa marketing
untuk mempertemukan penyedia jasa dengan pelanggan; Jasa mempertemukan penyedia jasa dengan pelanggan via
website; Jasa organisasi dan manajemen program loyalitas pelanggan; Jasa pemasaran hotel dan real estate; Jasa
pemasaran internet; Jasa pemberian nasihat mengenai produk farmasi untuk keperluan diet; Jasa pembuatan, evaluasi,
pemosisian, strategi, dan pengujian merek; Jasa pemesan dan penjualan barang secara online; Jasa pemesanan barang
secara sambung-langsung (online); Jasa pemesanan dan pembelian barang secara online; Jasa pemesanan melalui katalog;
Jasa pemesanan melalui surat, telekomunikasi, online dan melalui jaringan komunikasi global; Jasa pemesanan secara online
dan jasa penjualan eceran untuk berbelanja dari rumah; Jasa pemesanan secara online dan jasa penjualan eceran untuk
berbelanja dari rumah di bidang perlengkapan rumah tangga, peralatan dan wadah rumah tangga, peralatan dan wadah
dapur, alat tangan dan implemen untuk dapur, peralatan makan [cutlery], pisau, tas, handuk dapur, buku masak, makanan,
mainan, kosmetik, dan perawatan pribadi, produk-produk untuk badan dan kecantikan; Jasa pemesanan secara online melalui
komputer; Jasa pemrosesan data di bidang pengumpulan, organisasi, pemrosesan, menyesuaikan, dan otentikasi data digital;
Jasa pemrosesan pemesanan makanan melalui internet; Jasa penerimaan tamu di gedung; Jasa pengadaaan kerjasama,
untuk kepentingan pembeli, dari berbagai barang; Jasa pengadaan barang untuk orang lain; Jasa pengadaan kerjasama untuk
keuntungan pihak lain dari pakaian, tutup kepala dan alas kaki, perhiasan, jam tangan, aksesoris mode, tekstil, kosmetik,
sediaan untuk perlengkapan mandi yang tidak mengandung obat,
produk perawatan, peralatan perawatan, peralatan mandi yang tidak mengandung obat, [kosmetik], kacamata, tempat untuk
membawa, barang dari kulit, tempat dan penutup untuk telepon genggam, tablet, laptop, koper, label untuk koper, tempat dan
penutup paspor, dompet, tas tangan dan segala macam tas, buku, lilin, perlengkapan audio, perangkat pendengar yang
diletakkan di kepala, tempat pengeras suara, pengeras suara nirkabel, perangkat pendengar yang diletakkan di dalam telinga
yang memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan membeli barang tersebut; Jasa pengadaan kerjasama,
untuk kepentingan orang lain, dari berbagai barang yaitu, minuman dengan kopi, teh, gourmet, makanan kemasan dan siap
(tidak termasuk transportasi daripadanya), memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan membeli barangbarang itu dari outlet grosir, toko eceran, kafe, restoran dan outlet rantai toko kopi atau melalui telekomunikasi atau dari situs
web barang dagangan umum dalam jaringan komunikasi global; Jasa pengadaan kerjasama, untuk kepentingan pihak lain,
dari berbagai barang [tidak termasuk transportasi daripadanya],memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan
membeli barang-barang tersebut dari katalog barang dagangan melalui komunikasi telepon; Jasa pengadaan kerjasama,
untuk kepentingan pihak lain, dari berbagai barang [tidak termasuk transportasi daripadanya],memungkinkan pelanggan untuk
dengan mudah melihat dan membeli barang-barang tersebut dari katalog barang dagangan melalui pemesanan surat; Jasa
pengadaan kerjasama, untuk kepentingan pihak lain, dari berbagai barang [tidak termasuk transportasi
daripadanya],memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan membeli barang-barang tersebut dari outlet
distributor; Jasa pengadaan kerjasama, untuk kepentingan pihak lain, dari berbagai barang [tidak termasuk transportasi
daripadanya],memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan membeli barang-barang tersebut dari outlet ritel;
Jasa pengadaan kerjasama, untuk kepentingan pihak lain, dari berbagai barang [tidak termasuk transportasi
daripadanya],memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan membeli barang-barang tersebut dari situs barang
dagangan dalam jaringan komunikasi global; Jasa pengadaan kerjasama, untuk kepentingan pihak lain, dari berbagai barang
[tidak termasuk transportasi daripadanya],memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan membeli barangbarang tersebut dari toko serba ada, pusat perbelanjaan, mall, outlet grosir dan eceran, hotel, outlet makanan dan minuman,
katalog barang dagangan melalui pemesanan surat atau melalui komunikasi telepon, atau situs barang dagangan dalam
jaringan komunikasi global; Jasa pengadaan kerjasama, untuk kepentingan pihak lain, tidak termasuk transportasi
daripadanya, memungkinkan pelanggan dengan mudah melihat dan membeli barang-barang tersebut terutama semua jenis
kacamata, kacamata hitam, lensa kontak, lensa mata, bingkai, tempat, tas dan rantai untuk kacamata dan semua jenis
perangkat optik dan instrumen serta aksesori dan pelengkap kacamata dan barang optik, layanan ini dapat disediakan oleh
toko eceran atau grosir, online atau dengan katalog pemesanan barang melalui pos atau remote control media elektronik dan
melalui jaringan komunikasi global atau program teleshopping; Jasa pengadaan kerjasama, untuk keuntungan pihak lain, dari
berbagai barang (tidak termasuk transportasi dari padanya), memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan
membeli barang-barang tersebut dari toko retail, toko grosir, melalui mesin penjual otomatis, dengan pemesanan surat atau
melalui media telekomunikasi, dari situs web barang dagangan umum dalam jaringan komunikasi global dan melalui jaringan
belanja televisi; Jasa pengadaan kerjasama, untuk keuntungan pihak lain, dari berbagai barang, tidak termasuk transportasi
daripadanya, memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan membeli barang-barang tersebut dari toko grosir;
Jasa pengadaan kerjasama, untuk keuntungan pihak lain, yaitu jasa penawaran yang berkaitan dalam bidang medis dan
perawatan kesehatan, memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan membeli barang-barang tersebut melalui
website; Jasa pengadaan kopi untuk orang lain; Jasa pengadaan minuman teh untuk orang lain; Jasa pengadaan teh hijau
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lain; Jasa pengadaan untuk orang lain [membeli barang dan jasa untuk bisnis lain]; Jasa pengadaan untuk orang lain yang
berkaitan dengan persyaratan kantor; Jasa pengoperasian program loyalitas dan insentif pelanggan; Jasa pengorganisasian
dan administrasi yang berkaitan dengan penyediaan manfaat untuk pelanggan setia dan pelanggan yang sering melakukan
transaksi atau skema untuk pelanggan yang sering terbang (frequent flyer); Jasa pengurusan dan perijinan stnk; Jasa
pengurusan perijinan PT (Perseroan Terbatas); Jasa pengurusan perijinan badan usaha; Jasa pengurusan perijinan
perusahaan; Jasa pengurusan perijinan usaha; Jasa penjualan; Jasa penjualan alat - alat berkemah; Jasa penjualan alat cetak
(printer); Jasa penjualan alat kendali jarak jauh; Jasa penjualan alat musik; Jasa penjualan alat pemindai (scan); Jasa
penjualan asesoris telepon seluler; Jasa penjualan ayam potong, telur ayam, dan produk terbuat dari daging ayam; Jasa
penjualan bahan bangunan; Jasa penjualan barang pertambangan, yaitu batu, pasir, tanah, tanah liat, batu hias, batu
bangunan, batu kapur atau batu gamping, kerikil; Jasa penjualan barang secara retail, grosir dan eceran; Jasa penjualan
barang – barang untuk dekorasi rumah.; Jasa penjualan batu alam, marmer, kaca, batu alam, lampu, guci, keramik, pegangan
pintu, panel kayu, bingkai, kertas pelapis dinding; Jasa penjualan biota-biota laut yang hidup; Jasa penjualan drone dan drone
kamera baik secara langsung maupun onLine; Jasa penjualan eceran; Jasa penjualan eceran dan grosir; Jasa penjualan
eceran dan grosir untuk alat kesehatan; Jasa penjualan eceran dan grosir untuk alat kesehatan secara online; Jasa penjualan
eceran dan grosir untuk bagian dan aksesoris pipa saluran air; Jasa penjualan eceran dan grosir untuk pemanas air, peralatan
dan perlengkapan pendinginan dan penyaringan air; Jasa penjualan eceran kartu pra-bayar pihak ketiga untuk pembelian
konten multimedia dan konten untuk permainan komputer dan permainan video yang dapat diunduh; Jasa penjualan eceran
secara online; Jasa penjualan ikan hias; Jasa penjualan kain; Jasa penjualan kamera; Jasa penjualan kopi dan biji kopi; Jasa
penjualan makanan dan minuman khas jepang; Jasa penjualan melalui online (internet); Jasa penjualan merchandising produk
dalam bidang nutrisi dan sumplemen diet, minuman dan sari buah; Jasa penjualan minuman bubble; Jasa penjualan minuman
dengan pearl; Jasa penjualan minuman dengan topping Boba; Jasa penjualan minuman jelly; Jasa penjualan minuman kopi;
Jasa penjualan oleh-oleh haji dan umroh; Jasa penjualan online untuk pakaian bersepeda; Jasa penjualan online untuk
perlengkapan sepeda; Jasa penjualan online untuk sepeda; Jasa penjualan online untuk sepeda listrik; Jasa penjualan
pancake dan waffle; Jasa penjualan pancake dan waffle secara online; Jasa penjualan parfum dan wewangian; Jasa
penjualan perabotan; Jasa penjualan perlengkapan berkemah; Jasa penjualan perlengkapan mendaki gunung; Jasa penjualan
produk melalui perkumpulan-perkumpulan.; Jasa penjualan produk pipa dari logam; Jasa penjualan produk pipa secara
onLine; Jasa penjualan pulsa telepon dan kartu perdana baik secara langsung maupun secara onLine; Jasa penjualan retail
bubuk coklat, kopi dan teh; Jasa penjualan ritel dan grosir untuk pakaian bersepeda; Jasa penjualan ritel dan grosir untuk
perlengkapan sepeda; Jasa penjualan ritel dan grosir untuk sepeda listrik; Jasa penjualan sawit / hasil bumi baik secara
langsung ataupun secara online; Jasa penjualan sistem pengeras suara (sound system); Jasa penjualan suku cadang alat alat musik; Jasa penjualan telepon selular baik secara online atau secara langsung; Jasa penyebaran sehubungan dengan
produk-produk kapur dan batu kapur, produk-produk pertanian dan hortikultura, kimia, bangunan bukan logam, bahan-bahan
konstruksi dan lansekap, batu, batu besar dan kerikil, batu bangunan dan agregat, bahan-bahan untuk membuat, melapis dan
memperbaiki jalan, bahan makanan dan suplemen untuk hewan; Jasa penyedia pasar online bertemuanya pengguna jasa dan
penyedia jasa dengan berbagai ketrampilan dan pengalaman; Jasa penyediaan fasilitas biro bisnis; Jasa penyediaan media
penjualan barang untuk penjual dan pembeli secara sambung-langsung (online); Jasa penyewaan mesin penjual otomatis;
Jasa penyiapan invoice; Jasa peragaan produk; Jasa perantara bisnis yang berkaitan dengan pembelian dan penjualan batu
bara; Jasa perantara komersial dalam bidang peralatan komunikasi yang portabel, yaitu, handset, walkie-talkie, telepontelepon satelit dan asisten digital pribadi (PDA), telepon-telepon bergerak; Jasa perantara komersial untuk alat pemanas; Jasa
perantara komersial untuk komputer-komputer; Jasa perantara komersial untuk mesin dan perlengkapan kantor; Jasa
perantara komersial untuk mesin-mesin dan peralatan elektronik serta bagian-bagiannya; Jasa perantara komersial untuk
mesin-mesin dan peralatan komunikasi informasi; Jasa perantara komersial untuk mesin-mesin dan peralatan medis; Jasa
perantara komersial untuk mesin-mesin dan peralatan pendingin; Jasa perantara komersial untuk mesin-mesin dan peralatan
telekomunikasi; Jasa perantara komersial untuk pembelian dan penjualan produk konsumen; Jasa perantara komersial untuk
peralatan dan mesin-mesin bahan kimia; Jasa perantara komersial untuk peralatan dan perlengkapan pemanas elektrik
(menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga; Jasa perantara komersial untuk peralatan pembasmi kuman
(disinfektan) pada hidangan makanan; Jasa perantara komersial untuk peralatan pengolahan makanan dan minuman; Jasa
perantara komersial untuk perangkat pemanas; Jasa perantara komersial untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga
listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin dan peralatan elektronik serta bagian-bagiannya, yaitu, alat penguji
DNA (DNA tester), Defibrilator Eksternal Otomatis (Automated External Defibrillator (AED)), mesin latihan berkuda yang
bersifat statis untuk perawatan kesehatan dan kebugaran, alat berkendara secara elektromekanis untuk latihan fisik; Jasa
perantara komersial untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin
dan peralatan elektronik serta bagian-bagiannya, yaitu, alat-alat sinar-X (rontgen) untuk kedokteran gigi, alat
penyemprotan (irrigators) untuk keperluan medis, laser untuk keperluan medis, alat pacu jantung, alat perawatan gigi secara
elektrik (menggunakan tenaga listrik); Jasa perantara komersial untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik)
untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin dan peralatan elektronik serta bagian-bagiannya, yaitu, bahan reaksi untuk
mendiagnosa DNA, alat pendiagnosa DNA untuk keperluan medis, peralatan diagnosa DNA untuk keperluan medis, alat
pendiagnosa DNA untuk diagnosis in vitro di bidang medis; Jasa perantara komersial untuk perlengkapan elektrik
(menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin dan peralatan elektronik serta bagian-bagiannya,
yaitu, bantalan pemanas elektrik untuk keperluan medis, sarung tangan untuk keperluan medis, masker-masker untuk
keperluan medis, alat untuk pembilasan organ; Jasa perantara komersial untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga
listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin dan peralatan elektronik serta bagian-bagiannya, yaitu, mesin-mesin dan
instrumen-instrumen ortodontik untuk keperluan kedokteran gigi, alat-alat untuk keperawatan, benang jahitan operasi untuk
keperluan medis, selimut elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan medis; Jasa perantara komersial untuk
perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin dan peralatan elektronik
serta bagian-bagiannya, yaitu, mesin-mesin dan peralatan medis, alat pemeriksaan darah, peralatan untuk menganalisa
darah, alat-alat pengukur gula darah; Jasa perantara komersial untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik)
untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin dan peralatan elektronik serta bagian-bagiannya, yaitu, peralatan diagnosa untuk
keperluan medis, alat radiologi untuk keperluan medis, alat radioterapi, peralatan sinar-X (rontgen) untuk keperluan medis;
Jasa perantara komersial untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesinmesin dan peralatan elektronik serta bagian-bagiannya, yaitu, peralatan pijat, alat pijat bergetar, peralatan pijat elektrik
(menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, peralatan pijat untuk tubuh manusia; Jasa perantara komersial
untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin dan peralatan
elektronik serta bagian-bagiannya, yaitu, peralatan sterilisasi untuk keperluan rumah sakit, alat pendeteksi sinar-
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X (rontgen) yang portabel untuk keperluan medis, alat pendeteksi sinar-X (rontgen) yang portabel, bahan reaksi untuk
diagnosa (diagnostic reagent) untuk keperluan medis; Jasa perantara komersial untuk perlengkapan elektrik (menggunakan
tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin dan peralatan elektronik serta bagian-bagiannya, yaitu, pesawat
penerima televisi, telepon bergerak, mesin-mesin pencuci pakaian secara elektrik (menggunakan tenaga listrik), mesin
pencuci piring otomatis, alat penghisap debu elektrik (menggunakan tenaga listrik), lemari es elektrik (menggunakan tenaga
listrik), pengering pakaian secara elektrik (menggunakan tenaga listrik); Jasa perantara komersial untuk perlengkapan elektrik
(menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin dan peralatan elektronik serta bagian-bagiannya,
yaitu, vibrator pembaringan, kursi pijat listrik untuk keperluan rumah tangga, alat pijat untuk estetika/kecantikan, peralatan dan
instrumen-instrumen medis; Jasa perantara komersial untuk produk-produk farmasi; Jasa perantara yang mempertemukan
penjual dan pembeli secara bersama-sama secara sambung-langsung (online); Jasa perdagangan; Jasa perdagangan
(trading) makanan laut (seafood) dan daging; Jasa perdagangan besar (Distributor); Jasa perdagangan besar alat listrik; Jasa
perdagangan dan distributor alat-alat olahraga; Jasa perdagangan ekspor-impor; Jasa perdagangan untuk mempengaruhi
masyarakat untuk membeli barang; Jasa perdagangan/distribusi accu secara grosir maupun eceran (ritel); Jasa periklanan
barang secara sambung langsung (online); Jasa periklanan dan pemasaran yang dilakukan dengan metode komunikasi
pemasaran secara tidak langsung, yaitu, melalui media sosial, mesin pencari pemasaran, pertanyaan seputar pemasaran,
pemasaran melalui internet, pemasaran secara mobile, pembuatan blog dan bentuk-bentuk pasif lainnya, saluran-saluran
komunikasi yang bisa dibagikan atau viral; Jasa periklanan dan publisitas oleh televise, radio dan surat; Jasa periklanan
online; Jasa periklanan yang disediakan melalui internet; Jasa pialang penjualan barang; Jasa pialang untuk mesin-mesin dan
peralatan telekomunikasi; Jasa promosi; Jasa promosi dan pemasaran secara online melalui jaringan komputer dan situs web
(website); Jasa promosi penjualan untuk orang lain; Jasa promosi yang bersifat program loyalitas dan insentif pelanggan; Jasa
publisitas; Jasa publisitas luar ruangan; Jasa retail dan jasa retail online terkait dengan produk tembakau yang dipanaskan,
rokok elektronik, perangkat rokok elektronik, perangkat elektronik dan bagian-bagiannya untuk memanaskan rokok atau
tembakau, alat penguap oral, alat penguap untuk rokok elektronik dan peralatan rokok, kotak-kotak rokok elektronik yang
dapat di isi ulang, pengisi daya dan pusat pengisian daya (charging docks) untuk barang-barang tersebut di atas, alat
pemadam untuk rokok yang dipanaskan dan batang tembakau yang dipanaskan, bagian-bagian dan perangkat yang
disebutkan di atas, larutan nikotin cair untuk digunakan dalam rokok elektronik, pengganti tembakau, bukan untuk keperluan
medis, barang-barang perokok, kotak pelindung, penutup dekoratif dan kotak untuk membawa rokok elektronik dan perangkat
rokok elektronik, peralatan kebersihan, perlengkapan rumah tangga; Jasa retail yang disediakan oleh toko bebas bea; Jasa
ritel atau grosiran; Jasa ritel dan grosir, termasuk retail dan grosir online yang menjual kacamata, kacamata pelindung dengan
bingkai plastik atau karet yang pas di wajah untuk melindungi mata, kacamata pelindung dari sinar matahari, bagian,
perlengkapan dan aksesoris untuk kacamata, kacamata pelindung dengan bingkai plastik atau karet yang pas di wajah untuk
melindungi mata dan kacamata pelindung dari sinar matahari, termasuk, tempat-tempat, rantai-rantai, tali-tali, bingkai-bingkai,
pita-pita dan pengikat-pengikat pendukung; Jasa ritel dan toko ritel online dalam bidang pakaian, alas kaki, tutup kepala, tas,
dompet wanita, koper dan aksesoris lainnya.; Jasa ritel dan toko ritel online yang berkaitan dengan penjualan pakaian, tas,
dompet, sepatu, topi, kacamata, kacamata pelindung dari sinar matahari, jam tangan, perhiasan, dan aksesoris mode lainnya;
Jasa ritel sehubungan dengan pemutar media portabel; Jasa ritel sehubungan dengan perangkat keras komputer; Jasa ritel
sehubungan dengan perangkat lunak komputer; Jasa ritel sehubungan dengan periferal komputer; Jasa ritel sehubungan
dengan tempat untuk perangkat penyimpanan data; Jasa ritel yang berkaitan dengan penjualan pasta gigi, obat kumur oral,
obat kumur, semprotan penyegar nafas, strip pemutih, pasta gigi, obat kumur, strip perawatan oral mengandung obat, produk
perawatan mulut mengandung obat, produk perawatan mulut mengandung obat, yaitu pasta gigi obat, sediaan perawatan
mulut mengandung obat, obat-obatan untuk keperluan gigi, obat kumur gigi, semprotan mulut mengandung obat, pasta gigi
obat, bahan untuk menambal gigi, lilin gigi, sikat gigi (manual dan listrik), benang pembersih gigi, sikat gigi dan benang
interdental; Jasa ritel yang berkaitan dengan tekstil, sediaan untuk perlengkapan mandi yang tidak mengandung obat,
produk perawatan, peralatan perawatan, tempat untuk membawa, buku, lilin, perlengkapan audio, perangkat pendengar yang
diletakkan di kepala, tempat pengeras suara, pengeras suara nirkabel, perangkat pendengar yang diletakkan di dalam telinga;
Jasa ritel yang disebutkan di atas tidak termasuk ritel penjualan barang melalui toko dengan mendatangi tempat secara
langsung (brick and mortar); Jasa ritel/eceran ayam goreng; Jasa ritel/eceran ayam olahan; Jasa ritel/eceran produk daging
olahan; Jasa ritel/eceran produk sayuran olahan; Jasa ritel/eceran saus; Jasa sales dan promosi untuk pihak ketiga atas
perbekalan farmasi, produk farmasi, alat kesehatan, dan kosmetik; Jasa sekretaris bisnis; Jasa sekretaris virtual pada
perusahaan; Jasa stand penjualan makanan dan minuman; Jasa toko; Jasa toko dan jasa toko eceran secara online
menampilkan berbagai macam barang konsumen; Jasa toko eceran; Jasa toko eceran secara online; Jasa toko eceran secara
online untuk sediaan farmasi, kedokteran hewan dan sanitasi dan persediaan medis; Jasa toko eceran sehubungan dengan
penjualan rokok elektrik (e-cigarettes), rokok elektronik, cairan untuk digunakan pada rokok elektronik, tembakau,
pengganti tembakau (bukan untuk keperluan medis), barang-barang keperluan perokok, korek api untuk perokok, alat
penguap pribadi (untuk rokok elektronik) dan rokok elektronik dan pemberi rasa serta cairan untuk rokok elektronik, produk
tembakau untuk keperluan dipanaskan, perangkat dan bagian-bagian perangkat untuk memanaskan tembakau dan pengganti
tembakau untuk keperluan dihirup, tembakau sirih dengan tembakau, tembakau untuk dihirup dengan tembakau, tembakau
sirih tanpa tembakau, tembakau untuk dihirup tanpa tembakau, kantong nikotin oral bebas tembakau (bukan untuk
penggunaan medis); Jasa toko eceran sehubungan dengan penjualan rokok elektrik (e-cigarettes), rokok elektronik, cairan
untuk digunakan pada rokok elektronik, tembakau, barang-barang keperluan perokok, korek api, alat penguap pribadi (untuk
rokok elektronik) dan rokok elektronik dan pemberi rasa serta cairan untuk rokok elektronik; Jasa toko grosir untuk engsel
pintu dari logam; Jasa toko grosir untuk pintu lipat dari logam; Jasa toko grosir untuk pintu lipat non-logam; Jasa toko grosir
yang menampikan peralatan dan instrumen medis untuk perbaikan kulit yang menggunakan lampu LED; Jasa toko grosir yang
menampilkan alat pijat estetika; Jasa toko grosir yang menampilkan alat pijat getaran untuk keperluan rumah tangga; Jasa
toko grosir yang menampilkan alat pijat wajah estetika untuk efek memutihkan kulit; Jasa toko grosir yang menampilkan bidet;
Jasa toko grosir yang menampilkan pembersih udara, bukan bagian dari mesin; Jasa toko grosir yang menampilkan pemurni
air untuk keperluan rumah tangga; Jasa toko on-line dan gerai yang menjual alas kaki, pakaian, penutup kepala dan asesoris
pakaian, tas punggung, tas untuk membawa segala keperluan, tas tangan dan dompet; Jasa toko online sepatu bekas; Jasa
toko pakaian eceran; Jasa toko penjual Makanan dan Minuman secara online; Jasa toko retail secara daring (online) yang
menampilkan konten audio, video dan audio visual yang sebelumnya telah direkam, yang telah distandarkan (streamed) dan
dapat diunduh; Jasa toko retail yang menjual kosmetik; Jasa toko ritel dalam bidang desain pakaian, jam, kulit dan tas jinjing;
Jasa toko ritel online yang menampilkan program perangkat lunak komputer, game komputer, rekaman audio, publikasi
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elektronik, buku, film, musik, video, dan program TV; Jasa toko ritel online yang menawarkan barang-barang pakaian, sepatu,
tutup kepala, alat dan asesoris untuk keperluan olahraga; Jasa toko ritel yang menampikan peralatan dan instrumen medis
untuk perbaikan kulit yang menggunakan lampu LED; Jasa toko ritel yang menampilkan alat pijat estetika; Jasa toko ritel yang
menampilkan alat pijat getaran untuk keperluan rumah tangga; Jasa toko ritel yang menampilkan alat pijat wajah estetika
untuk efek memutihkan kulit; Jasa toko ritel yang menampilkan bidet; Jasa toko ritel yang menampilkan pembersih udara,
bukan bagian dari mesin; Jasa toko ritel yang menampilkan pemurni air untuk keperluan rumah tangga; Jasa toko ritel yang
menawarkan barang-barang pakaian, sepatu, tutup kepala, alat dan asesoris olahraga; Jasa toko ritel, baik secara
konvensional maupun secara online; Jasa toko sepatu bekas; Jasa transportasi logistik, yaitu pengaturan transportasi barang
untuk orang lain; Jasa waralaba, yaitu, penawaran bantuan manajemen bisnis dalam pendirian dan pengoperasian restoran
yang menyajikan ayam; Jasa yang menawarkan untuk dijual dan penjualan barang dalam perdagangan eceran dan grosir;
Jasa yang menyediakan kampanye periklanan manajemen dalam hal pelacakan, menganalisa, dan melaporkan data
konsumen, demigrafik, dan tanggapan konsumen pada bahan-bahan iklan dan promosi; Jasa-jasa di dalam bidang teknologi
blockchain (Sistem pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi).; Jasa-jasa kliping berita; Jasa-jasa konsultasi
perniagaan, informasi, penelitian dan analisis yang berhubungan dengan perencanaan, pembelian, penempatan dan
optimisasi online, interaktip, televisi, cable, pita lebar (broadband), mobile dan penemuan (inventory) media baru dan konten
yang berkaitan dengannya; Jasa-jasa pameran dan pameran dagang; Jasa-jasa pemberian nasehat, konsultasi, dan informasi
bisnis-bisnis; Jasa-jasa penjualan retail jam tangan dan instrumen horologis; Jasa-jasa penyediaan informasi, dan layanan jual
beli tentang akar rumput; Jasa-jasa ritel yang berkaitan dengan gas yang mudah terbakar; Jasa-jasa ritel yang berkaitan
dengan pakaian dan aksesoris, tas, souvenir; Jasa-jasa ritel yang berkaitan dengan pelumas, fluida dan aditif untuk digunakan
dalam otomotif, produk perawatan mobil, bagian-bagian otomotif, perlengkapan dan aksesori, alat-alat tangan, koran dan
majalah, makanan, minuman dan gula-gula dan serba-serbi yang lain.; Jasa-jasa toko penjualan eceran dibidang perangkatperangkat keras dan barang-barang yang berkaitan dengannya; Kampanye pasar; Kampanye pemasaran; Keagenan tenaga
kerja; Kompilasi bisnis data; Kompilasi dan penyediaan dari direktori informasi komersial on-line; Kompilasi dan sistemisasi
informasi untuk transmisi elektronik; Kompilasi iklan untuk digunakan sebagai halaman web; Kompilasi iklan untuk digunakan
sebagai halaman web di Internet; Komputerisasi kompilasi dari catatan kontrol stok; Komputerisasi kompilasi dari daftar
pesanan; Komputerisasi kompilasi dari indeks-indeks pelanggan; Komputerisasi pencatatan bisnis; Komputerisasi verifikasi
data; Konsultan Niaga; Konsultan Pajak; Konsultan bisnis; Konsultansi strategi bisnis; Konsultasi bisnis mengenai aktivitas
pemasaran dan peluncuran produk baru; Konsultasi bisnis profesional; Konsultasi bisnis, informasi atau penyelidikan;
Konsultasi komersial; Konsultasi manajemen bisnis di bidang perjalanan (bisnis) perusahaan; Konsultasi manajemen bisnis
perusahaan dan personalia; Konsultasi manajemen bisnis, yaitu, membantu bisnis untuk mengurangi tapak ekologi dan
mengubah praktik bisnis menjadi kegiatan yang ramah lingkungan melalui optimalisasi pengemasan.; Konsultasi manajemen
dan organisasi bisnis; Konsultasi manajemen personalia; Konsultasi manajemen personalia dan ketenagakerjaan; Konsultasi
manajemen perusahaan, yaitu: menasehatkan langganan dalam segala bidang bisnis, termasuk atmosfir bumi dan semua
angkasa di luarnya (aerospace) dan pertahanan, elektronika, telekomunikasi, otomotif, bahan-bahan dasar, industri
konsumen, hasil-hasil zat perantara, farmasi dan medik, dagang eceran, energi, perbankan, sekuritas, perawatan kesehatan,
asuransi dan angkutan, tentang strategi perusahaan, pengaturan, pelaksanaan, dan perniagaan yang berhubungan dengan
bidang polis perbaikan pelaksanaan perusahaan jangka pendek, pemasaran, pembuatan dan penyaluran pengembangan,
perencanaan dan pengaturan tenaga manusia, informasi manajemen dan teknologi informasi; Konsultasi mengenai strategi
komunikasi hubungan masyarakat; Konsultasi perdagangan produk UMKM di dalam dan luar negeri; Konsultasi sarana dan
pra sarana bagi kegiatan UMKM; Konsultasi sumber daya manusia; Konsultasi yang berkaitan dengan hubungan masyarakat;
Konsumen (Informasi komersial dan pemberian nasihat untuk -) [toko yang menyediakan pemberian naihat untuk konsumen];
Konter untuk penjualan es krim; Koperasi perdagangan; Layana agen penjualan yang menampilkan penggorengan; Layanan
administrasi bisnis yang disediakan yang berhubungan dengan layanan grosir dan ritel perangkat keras logam; Layanan
administrasi mengenai bisnis yang menggunakan basis data di Internet; Layanan administrasi untuk rujukan medis; Layanan
administratif manajemen hotel; Layanan agen ekspor-impor di bidang kosmetik; Layanan agen ekspor-impor pakaian; Layanan
agen informasi bisnis; Layanan agen informasi komersial, melalui internet; Layanan agen menjawab telepon; Layanan agen
penjualan untuk engsel pintu dari logam; Layanan agen penjualan untuk engsel pintu non-logam; Layanan agen penjualan
untuk pintu lipat dari logam; Layanan agen penjualan untuk pintu lipat non-logam; Layanan agen penjualan untuk selempang
jendela dari logam; Layanan agen penjualan untuk selempang jendela non-logam; Layanan agen penjualan yang
menampilkan alas kaki untuk mandi; Layanan agen penjualan yang menampilkan alat masak multi-guna; Layanan agen
penjualan yang menampilkan alat memasak tanpa minyak yang dipanaskan dengan uap; Layanan agen penjualan yang
menampilkan alat penggosok tubuh; Layanan agen penjualan yang menampilkan alat pengukus yang mudah digunakan;
Layanan agen penjualan yang menampilkan alat pijat untuk penggunaan pribadi; Layanan agen penjualan yang menampilkan
alat sterilisasi; Layanan agen penjualan yang menampilkan alat sterilisasi portabel untuk sikat gigi; Layanan agen penjualan
yang menampilkan alat sterilisasi untuk sikat gigi; Layanan agen penjualan yang menampilkan alat sterilisasi untuk talenan
untuk penggunaan di dapur; Layanan agen penjualan yang menampilkan aparatus dan instrumen untuk menimbang; Layanan
agen penjualan yang menampilkan aparatus perawatan gigi; Layanan agen penjualan yang menampilkan aparatus yang
dioperasikan tangan untuk mencincang makanan; Layanan agen penjualan yang menampilkan bagasi; Layanan agen
penjualan yang menampilkan bantal Korea, Bangsuk; Layanan agen penjualan yang menampilkan blender botol; Layanan
agen penjualan yang menampilkan blender botol yang disesuaikan untuk mempertahankan dingin; Layanan agen penjualan
yang menampilkan blender elektrik; Layanan agen penjualan yang menampilkan blender portabel; Layanan agen penjualan
yang menampilkan blender tangan nirkabel; Layanan agen penjualan yang menampilkan botol air dijual kosong; Layanan
agen penjualan yang menampilkan botol terisolasi; Layanan agen penjualan yang menampilkan botol untuk minum bukan
logam mulia; Layanan agen penjualan yang menampilkan buku dan publikasi; Layanan agen penjualan yang menampilkan
cangkir bukan logam mulia; Layanan agen penjualan yang menampilkan deterjen untuk penggunaan di dapur; Layanan agen
penjualan yang menampilkan gantungan baju; Layanan agen penjualan yang menampilkan handuk abrasif untuk menggosok
kulit; Layanan agen penjualan yang menampilkan handuk dapur dari kertas; Layanan agen penjualan yang menampilkan
handuk dari tekstil; Layanan agen penjualan yang menampilkan kabinet dan lemari plastik; Layanan agen penjualan yang
menampilkan kantong dengan penutup untuk penyimpanan makanan; Layanan agen penjualan yang menampilkan karpet;
Layanan agen penjualan yang menampilkan keranjang cucian untuk penggunaan domestik atau rumah tangga; Layanan agen
penjualan yang menampilkan keranjang sampah; Layanan agen penjualan yang menampilkan keranjang untuk keperluan
rumah tangga; Layanan agen penjualan yang menampilkan kertas perak; Layanan agen penjualan yang menampilkan kopi;
Layanan agen penjualan yang menampilkan kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan; Layanan agen penjualan yang
menampilkan kotak makanan pendamping; Layanan agen penjualan yang menampilkan kotak pendingin portabel bukan
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elektrik; Layanan agen penjualan yang menampilkan kuali digital; Layanan agen penjualan yang menampilkan kuali elektrik
yang dapat dilipat; Layanan agen penjualan yang menampilkan kuali multi-guna; Layanan agen penjualan yang menampilkan
lemari bukan logam; Layanan agen penjualan yang menampilkan mesin pengepakan hampa udara untuk makanan; Layanan
agen penjualan yang menampilkan minuman berbahan dasar teh alkohol; Layanan agen penjualan yang menampilkan
nutraseutikal; Layanan agen penjualan yang menampilkan oven yang dipanaskan dengan uap; Layanan agen penjualan yang
menampilkan pakaian; Layanan agen penjualan yang menampilkan panci untuk memasak; Layanan agen penjualan yang
menampilkan panggangan elektrik; Layanan agen penjualan yang menampilkan panggangan elektrik di dalam ruangan;
Layanan agen penjualan yang menampilkan panggangan elektrik di luar ruangan; Layanan agen penjualan yang menampilkan
panggangan induksi; Layanan agen penjualan yang menampilkan pelembab sterilisasi LED; Layanan agen penjualan yang
menampilkan pemanggang; Layanan agen penjualan yang menampilkan pembersih udara portabel; Layanan agen penjualan
yang menampilkan pengaduk elektrik untuk keperluan rumah tangga; Layanan agen penjualan yang menampilkan penghilang
serat elektrik; Layanan agen penjualan yang menampilkan penghisap debu; Layanan agen penjualan yang menampilkan
penjernih udara untuk kendaraan; Layanan agen penjualan yang menampilkan perabotan; Layanan agen penjualan yang
menampilkan peralatan dapur; Layanan agen penjualan yang menampilkan peralatan makan malam dari keramik; Layanan
agen penjualan yang menampilkan peralatan makan, selain pisau, garpu dan sendok; Layanan agen penjualan yang
menampilkan peralatan untuk membersihkan dan perlengkapan untuk mencuci, selain elektrik; Layanan agen penjualan yang
menampilkan perlengkapan mandi; Layanan agen penjualan yang menampilkan rak pengering untuk mencuci; Layanan agen
penjualan yang menampilkan sapu untuk membersihkan; Layanan agen penjualan yang menampilkan sarung tangan dapur;
Layanan agen penjualan yang menampilkan sediaan untuk memutihkan dan bahan lainnya untuk keperluan mencuci; Layanan
agen penjualan yang menampilkan serbet; Layanan agen penjualan yang menampilkan setrika uap; Layanan agen penjualan
yang menampilkan sikat gigi elektrik; Layanan agen penjualan yang menampilkan sikat untuk membersihkan; Layanan agen
penjualan yang menampilkan spatula untuk penggunaan di dapur; Layanan agen penjualan yang menampilkan sterilisasi
pengering piring; Layanan agen penjualan yang menampilkan talenan untuk penggunaan di dapur; Layanan agen penjualan
yang menampilkan tas dan dompet; Layanan agen penjualan yang menampilkan tas kecil untuk bepergian; Layanan agen
penjualan yang menampilkan teko kopi elektrik; Layanan agen penjualan yang menampilkan tembakau; Layanan agen
penjualan yang menampilkan tempat dan kotak sabun; Layanan agen penjualan yang menampilkan tepung dan sediaan yang
terbuat dari sereal; Layanan agen penjualan yang menampilkan tikar; Layanan agen penjualan yang menampilkan tisu
kosmetik yang sudah dibasahi; Layanan agen penjualan yang menampilkan turner untuk penggunaan di dapur; Layanan agen
penjualan yang menampilkan tusuk gigi; Layanan agen penjualan yang menampilkan wadah kaca yang disegel untuk
mengawetkan makanan; Layanan agen penjualan yang menampilkan wadah pengemas hampa udara untuk nasi; Layanan
agen penjualan yang menampilkan wadah plastik untuk penggunaan rumah tangga; Layanan agen penjualan yang
menampilkan wadah rumah tangga portabel multi-guna; Layanan agen penjualan yang menampilkan wadah untuk makanan
tradisional Korea, kimchi; Layanan agen penjualan yang menampilkan wadah untuk penggunaan rumah tangga atau dapur;
Layanan agen penjualan yang menampilkan wewangian; Layanan agen penjualanyang menampilkan lapisan kertas perak
untuk memasak di dapur; Layanan agen penjualanyang menampilkan peralatan memasak portabel untuk penggunaan di luar
ruangan; Layanan agen periklanan di Internet untuk orang lain; Layanan amal, yaitu, mengatur dan melakukan program
sukarela karyawan dan proyek layanan masyarakat; Layanan asosiasi, yaitu, mempromosikan kepentingan organisasi dan
orang-orang yang peduli dengan bidang manajemen proyek, manajemen bisnis, dan manajemen strategis; Layanan asosiasi,
yaitu, mempromosikan pemakaian dan penerimaan standar pertanian untuk penyerapan karbon dan gas rumah kaca lainnya;
Layanan asosiasi, yaitu, mempromosikan pemakaian dan penerimaan standar pertanian untuk penyerapan karbon dan gas
rumah kaca lainnya mempromosikan standar industri umum secara sukarela untuk penyerapan pertanian karbon dan gas
rumah kaca lainnya penyediaan pasar online untuk pembeli dan penjual karbon dan kredit gas rumah kaca lainnya, tunjangan
atau kompensasi mempromosikan penyerapan karbon internasional dan gas rumah kaca lainnya melalui administrasi
kompetisi dan tantangan untuk pihak lain.; Layanan asosiasi, yaitu, mempromosikan pemakaian dan penerimaan standar
pertanian untuk penyerapan karbon dan gas rumah kaca lainnya.; Layanan bantuan bisnis untuk pihak lain dalam
pengoperasian peralatan pengawasan keamanan dalam bidang teknologi informasi; Layanan bantuan dan konsultasi di
bidang manajemen bisnis perusahaan di sektor medis; Layanan bantuan manajemen personalia; Layanan bisnis, yaitu,
administrasi bisnis perusahaan dan operasi toko ritel yang menampilkan pakaian, aksesori pakaian, alas kaki, koper, ransel
dan peralatan luar ruang; Layanan bisnis/usaha yang berkaitan dengan manajemen fasilitas dan jasa operasi teknis, yaitu,
penyediaan manajemen usaha dan operasi usaha ke pusat data dengan infrastruktur dan interkoneksi internet dan jaringan,
pusat data tersebut menyediakan manajemen daya, pengendalian lingkungan, dan manajemen pengamanan data; Layanan
dealer kendaraan; Layanan diskon (untuk pengecer, grosir atau layanan promosi penjualan); Layanan distribusi dalam bidang
perangkat lunak permainan komputer, permainan video, permainan komputer, program permainan, konten permainan
komputer dan permainan video yang dapat diunduh; Layanan eceran atau grosir barang cetakan seperti buku, e-book;
Layanan eceran atau grosir untuk kosmetik dan alat kesehatan; Layanan eceran atau grosir untuk persediaan medis; Layanan
fungsi kantor dan penyediaan informasi yang berkaitan dengannya; Layanan fungsi kantor yang disediakan yang berhubungan
dengan layanan grosir dan ritel perangkat keras logam; Layanan grosir; Layanan grosir dan eceran dekorasi rumah; Layanan
grosir dan eceran di bidang produk tembakau, rokok elektronik dan produk-produk untuk digunakan dengan rokok elektronik;
Layanan grosir dan eceran perabotan rumah; Layanan grosir dan eceran peralatan listrik; Layanan grosir yang berkaitan
dengan buku; Layanan grosir yang disediakan oleh toko yang menjual bagian dan aksesoris mobil; Layanan grosir yang
menampilkan gantungan baju; Layanan iklan baris di bidang penilaian, perbaikan, layanan pemasangan, dan penjualan mobil
baru dan/atau bekas, sepeda motor, kendaraan komersial dan/atau tugas berat serta aksesori dan suku cadang terkait;
Layanan iklan yang berkaitan dengan parfum dan wewangian; Layanan iklan yang disediakan yang berhubungan dengan
layanan grosir dan ritel perangkat keras logam; Layanan iklan, pemasaran dan promosi di bidang jasa medis; Layanan iklan,
pemasaran dan promosi, yaitu, memberikan informasi mengenai diskon, kupon, potongan harga, voucher, tautan ke situs web
ritel orang lain, dan penawaran khusus untuk barang dan jasa orang lain; Layanan iklan, pemasaran, dan promosi; Layanan
iklan, yaitu mempromosikan merek, barang, dan layanan orang lain; Layanan impor dan ekspor agen untuk perangkat keras
logam; Layanan informasi bisnis bersifat menyediakan informasi peluang bisnis; Layanan informasi bisnis yang bersifat
memberikan informasi peluang bisnis; Layanan informasi iklan dan komersial melalui internet; Layanan informasi yang
berkaitan dengan jaringan kerja dan pertemuan bisnis; Layanan informasi yang berkaitan dengan perkenalan bisnis; Layanan
informasi, nasehat dan
konsultasi yang berkaitan dengan
proses administrasi pesanan pembelian,
jasa periklanan, periklanan, penilaian

Halaman 201 dari 2049

bisnis, informasi bisnis, investigasi
bisnis, bantuan manajemen bisnis,
konsultasi manajemen bisnis, konsultasi
organisasi bisnis, penelitian bisnis, agen
informasi komersial, informasi dan
nasehat komersial untuk konsumen,
layanan perantara komersial, bantuan
manajemen komersial atau industri,
kompilasi iklan digunakan sebagai
halaman web pada internet, kompilasi
direktori untuk penerbitan di internet,
kompilasi informasi ke dalam basis data
komputer, kompilasi statistik, analisis
harga biaya, pencarian data dalam file
komputer untuk orang lain, penyebaran
bahan untuk iklan, penelitian
pemasaran, pemasaran, iklan online di
jaringan komputer, jajak pendapat,
organisasi dan manajemen program
loyalitas pelanggan, iklan bayar per klik,
presentasi barang di media komunikasi, untuk keperluan ritel, layanan
perbandingan harga, jasa pengadaan
untuk orang lain (membeli barang dan
jasa untuk bisnis orang lain),
memberikan informasi bisnis melalui
situs web, penyediaan pasar daring
untuk pembeli dan penjual barang dan
jasa, penyediaan informasi kontak
komersial dan bisnis, publikasi teks
publisitas, publisitas, penyewaan waktu
iklan di media komunikasi, promosi
penjualan untuk orang lain, optimisasi
mesin pencari, sistemisasi informasi ke
dalam basis data komputer, jasa
pengadaan kerjasama, untuk
kepentingan pihak lain, dari berbagai
barang (tidak termasuk transportasi
daripadanya), memungkinkan
pelanggan untuk dengan mudah
melihat dan membeli barang-barang
tersebut dari situs barang dagangan
dalam jaringan komunikasi global,
memperbarui dan memelihara data
dalam database komputer,
memperbarui materi iklan,
pengoptimalan lalu lintas situs web,
audit keuangan, persiapan dan analisis
laporan keuangan untuk bisnis, proses
administrasi klaim asuransi, promosi
layanan asuransi, atas nama pihak
ketiga; Layanan jasa menguruskan pendirian PT (Perseroan Terbatas); Layanan jasa menguruskan pendirian badan usaha;
Layanan jasa menguruskan pendirian perusahaan; Layanan jual beli parfum, yaitu: isi ulang parfum; Layanan kliping berita
online; Layanan konsultasi untuk manajemen dan organisasi bisnis; Layanan konsultasi bisnis; Layanan konsultasi bisnis
yang berkaitan dengan pendirian usaha; Layanan konsultasi merek; Layanan konsultasi pemasaran bisnis, yaitu, melacak dan
menganalisis data pemasaran orang lain untuk tujuan memberikan strategi, wawasan, pemasaran, penjualan, operasi,
khususnya yang mengkhususkan diri dalam penggunaan model analitik dan statistik untuk memahami dan memprediksi
konsumen, tren dan tindakan bisnis dan pasar; Layanan konsultasi untuk periklanan dan manajemen bisnis; Layanan lisensi
musik, yaitu, administrasi komersial dari lisensi musik lainnya; Layanan manajemen bisnis yang disediakan yang berhubungan
dengan layanan grosir dan ritel perangkat keras logam; Layanan manajemen risiko bisnis; Layanan mengirimkan dan
menerima pesan elektronik; Layanan nasehat dan konsultasi yang berkaitan dengan suksesi bisnis dan memberikan informasi
tentangnya; Layanan nasehat untuk informasi bisnis dan akuntansi; Layanan online untuk menghubungkan pengguna jaringan
sosial dengan bisnis; Layanan online untuk menghubungkan pengguna jejaring sosial dengan pengecer untuk tujuan
memfasilitasi pembelian diskon; Layanan panggilan [layanan pelanggan]; Layanan pegawai sementara; Layanan pelelangan;
Layanan pemantauan dan konsultasi bisnis, yaitu, untuk memberikan strategi, wawasan, pemasaran, dan penjualan, terutama
yang mengkhususkan diri dalam penggunaan model analitik dan statistik untuk memahami dan memprediksi konsumen,
bisnis, dan tren dan tindakan pasar melalui situs web pelacakan; Layanan pemasaran bisnis; Layanan pemasaran dan
promosi penjualan di toko-toko dan atau melalui jaringan komunikasi di seluruh dunia; Layanan pemasaran yang disediakan
dengan cara jaringan digital melalui portal internet yang diarahkan kepada pelanggan produk kemasan; Layanan pemasaran,
periklanan dan promosi; Layanan pemesanan buku secara online; Layanan pemesanan melaui pos berbasis Internet;
Layanan pemesanan produk; Layanan pemrosesan data daring; Layanan pemrosesan kantor; Layanan penanganan data;
Layanan pencarian data dan penyediaan informasi yang berkaitan dengan hasil pencarian; Layanan pencarian database
melalui suatu jaringan; Layanan pencarian informasi di Internet; Layanan pencarian informasi melalui Internet; Layanan
pencarian untuk data elektronik pada komputer; Layanan penempatan pesanan untuk layanan pengiriman barang; Layanan
pengadaan kerjasama untuk kepentingan pihak lain, dari berbagai barang (tidak termasuk transportasi daripadanya),
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memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan membeli barang-barang tersebut, layanan yang dapat disediakan
melalui toko ritel, toko grosir, melalui katalog pesanan melalui surat atau melalui media elektronik seperti melalui toko online,
situs web atau belanja melalui program televisi; Layanan pengadaan untuk orang lain (perolehan barang dan jasa untuk
perusahaan lain); Layanan pengaturan acara [mengorganisir pameran atau pamern dagang untuk tujuan komersial atau
periklanan]; Layanan pengaturan rapat perusahaan; Layanan pengaturan tampilan etalase toko ritel; Layanan pengelolaan
rantai pasokan melalui solusi ketelusuran dari awal hingga akhir untuk produk kemasan dan pengemasan; Layanan
pengembangan bisnis, seperti menyediakan bantuan untuk perusahaan pemula milik pihak lain; Layanan penjualan eceran
bubuk boba; Layanan penjualan eceran bubuk coklat, kopi dan teh secara online; Layanan penjualan eceran bubuk minuman;
Layanan penjualan eceran produk roti; Layanan penjualan eceran sirup; Layanan penjualan eceran sirup untuk kuliner;
Layanan penjualan eceran sirup untuk minuman; Layanan penjualan jam tangan dan kacamata hitam (kacamata olahraga dan
kacamata) secara eceran atau grosir; Layanan penjualan kosmetik, persiapan untuk penggunaan pribadi, persiapan
perawatan gigi dan mulut, sabun dan deterjen secara eceran atau grosir; Layanan penjualan ritel; Layanan penjualan ritel
online; Layanan penjualan ritel yang berkaitan dengan produk makanan dan minuman; Layanan penyedia informasi komersial
melalui internet; Layanan penyedia informasi secara daring termasik informasi terkait dengan pedagang yang menerima
pembayaran dengan kartu kredit.; Layanan penyedia informasi, publikasi dan promosi pada pusat perbelanjaan secara online;
Layanan perantara bisnis; Layanan perantara komersial untuk mobil-mobil; Layanan perantara komersial untuk mobil-mobil
bekas; Layanan perantara komersial yang disediakan oleh toko yang menjual bagian dan asesoris mobil; Layanan perantara
yang berkaitan dengan perdagangan barang dan jasa; Layanan perdagangan elektronik, yaitu, menyediakan layanan toko ritel
online yang menampilkan perangkat lunak permainan komputer, permainan, pakaian; Layanan perekrutan; Layanan
perkenalan dan pertemuan bisnis dan skema jaringan kerja bisnis; Layanan perusahaan dan ayanan pengembangan bisnis
dalam bidang sediaan farmasi; Layanan promosi bisnis; Layanan promosi dan publisitas; Layanan promosi yang berhubungan
dengan acara eSports; Layanan pusat perbelanjaan (Mall); Layanan relasi media; Layanan ritel atau grosir di bidang
penyediaan perangkat lunak, pemutakhiran dan peningkatan pada perangkat lunak komputer atau pada perangkat keras
komputer; Layanan ritel atau grosir yang berhubungan dengan ponsel dan aksesoris ponsel; Layanan ritel atau layanan grosir
untuk gambar yang dapat diunduh; Layanan ritel atau layanan grosir untuk mesin dan peralatan telekomunikasi atau mesin,
peralatan; Layanan ritel atau layanan grosir untuk pengeras suara; Layanan ritel atau layanan grosir untuk perangkat lunak
permainan untuk konsol permainan video di rumah dan permainan portabel dengan layar kristal cair; Layanan ritel atau
layanan grosir untuk sistem pembangkit tenaga surya; Layanan ritel atau layanan grosir untuk sistem pengenalan suara;
Layanan ritel atau layanan grosir untuk video atau gambar yang dapat diunduh; Layanan ritel dan grosir teh; Layanan ritel dan
grosir untuk bagian, perlengkapan dan aksesoris untuk kacamata, kacamata pelindung dengan bingkai plastik atau karet yang
pas di wajah untuk melindungi mata dan kacamata pelindung dari sinar matahari, termasuk, tempat, rantai, tali, bingkai, pita
dan pengikat pendukung, termasuk layanan ritel dan grosir online yang menampilkan kacamata, kacamata pelindung dengan
bingkai plastik atau karet yang pas di wajah untuk melindungi mata, kacamata pelindung dari sinar matahari; Layanan ritel
department store; Layanan ritel online barang-barang elektronik melalui situs web; Layanan ritel online dari situs web internet
yang berkaitan dengan penjualan buku; Layanan ritel online yang berkaitan dengan alas kaki; Layanan ritel online yang
berkaitan dengan pakaian dalam; Layanan ritel online yang berkaitan dengan pakaian dalam wanita; Layanan ritel online yang
berkaitan dengan penjualan buku; Layanan ritel online yang berkaitan dengan sepatu; Layanan ritel online yang berkaitan
dengan topi; Layanan ritel online yang berkaitan dengan tutup kepala; Layanan ritel terkait dengan barang cetakan; Layanan
ritel terkait dengan persediaan pendidikan; Layanan ritel toko serba ada online; Layanan ritel untuk parfum dan wewangian;
Layanan ritel untuk penjualan bahan bakar, minyak bumi, minyak, pelumas, gemuk; Layanan ritel yang berkaitan dengan
produk roti; Layanan ritel, grosir dan toko online, termasuk toko roti ritel, farmasi, dan layanan suku cadang mobil; Layanan
sewa dan penjualan ruang iklan; Layanan tampilan untuk barang dagangan; Layanan toko eceran yang menjual mobil-mobil;
Layanan toko eceran yang menjual mobil-mobil bekas; Layanan toko grosir menampilkan alas kaki untuk pria dan wanita;
Layanan toko grosir menampilkan sandal; Layanan toko grosir menampilkan selempang jendela dari logam; Layanan toko
grosir menampilkan selempang jendela non-logam; Layanan toko grosir menampilkan sepatu; Layanan toko grosir
menampilkan sepatu anak-anak; Layanan toko grosir menampilkan sepatu kulit; Layanan toko grosir online yang menjual
bahan - bahan granit, keramik; Layanan toko grosir online yang menjual bahan - bahan untuk membuat bingkai, batu alam,
panel, kertas pelapis dinding; Layanan toko grosir yang menampilkan alas kaki untuk mandi; Layanan toko grosir yang
menampilkan alat masak multi-guna; Layanan toko grosir yang menampilkan alat memasak tanpa minyak yang dipanaskan
dengan uap; Layanan toko grosir yang menampilkan alat penggosok tubuh; Layanan toko grosir yang menampilkan alat
pengukus yang mudah digunakan; Layanan toko grosir yang menampilkan alat pijat untuk penggunaan pribadi; Layanan toko
grosir yang menampilkan alat sterilisasi; Layanan toko grosir yang menampilkan alat sterilisasi portabel untuk sikat gigi;
Layanan toko grosir yang menampilkan alat sterilisasi untuk sikat gigi; Layanan toko grosir yang menampilkan alat sterilisasi
untuk talenan untuk penggunaan di dapur; Layanan toko grosir yang menampilkan aparatus dan instrumen untuk menimbang;
Layanan toko grosir yang menampilkan aparatus perawatan gigi; Layanan toko grosir yang menampilkan aparatus yang
dioperasikan tangan untuk mencincang makanan; Layanan toko grosir yang menampilkan bahan bakar mineral; Layanan toko
grosir yang menampilkan bantal Korea, Bangsuk; Layanan toko grosir yang menampilkan batu bara; Layanan toko grosir yang
menampilkan blender botol; Layanan toko grosir yang menampilkan blender botol yang disesuaikan untuk mempertahankan
dingin; Layanan toko grosir yang menampilkan blender elektrik; Layanan toko grosir yang menampilkan blender portabel;
Layanan toko grosir yang menampilkan blender tangan nirkabel; Layanan toko grosir yang menampilkan botol air dijual
kosong; Layanan toko grosir yang menampilkan botol terisolasi; Layanan toko grosir yang menampilkan botol untuk minum
bukan logam mulia; Layanan toko grosir yang menampilkan cangkir bukan logam mulia; Layanan toko grosir yang
menampilkan deterjen untuk keperluan di dapur; Layanan toko grosir yang menampilkan handuk abrasif untuk menggosok
kulit; Layanan toko grosir yang menampilkan handuk dapur dari kertas; Layanan toko grosir yang menampilkan handuk dari
tekstil; Layanan toko grosir yang menampilkan jasa untuk mencuci piring; Layanan toko grosir yang menampilkan kabinet dan
lemari plastik; Layanan toko grosir yang menampilkan kantong dengan penutup untuk penyimpanan makanan; Layanan toko
grosir yang menampilkan karpet; Layanan toko grosir yang menampilkan keranjang cucian untuk penggunaan domestik atau
rumah tangga; Layanan toko grosir yang menampilkan keranjang sampah; Layanan toko grosir yang menampilkan keranjang
untuk keperluan rumah tangga; Layanan toko grosir yang menampilkan kertas perak; Layanan toko grosir yang menampilkan
kosmetik; Layanan toko grosir yang menampilkan kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan; Layanan toko grosir yang
menampilkan kotak makanan pendamping; Layanan toko grosir yang menampilkan kotak pendingin portabel bukan elektrik;
Layanan toko grosir yang menampilkan kuali digital; Layanan toko grosir yang menampilkan kuali elektrik yang dapat dilipat;
Layanan toko grosir yang menampilkan kuali multi-guna; Layanan toko grosir yang menampilkan lapisan kertas perak untuk
memasak di dapur; Layanan toko grosir yang menampilkan lemari bukan logam; Layanan toko grosir yang menampilkan
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mesin pengepakan hampa udara untuk makanan; Layanan toko grosir yang menampilkan nutraseutikal; Layanan toko grosir
yang menampilkan oven yang dipanaskan dengan uap; Layanan toko grosir yang menampilkan panci untuk memasak;
Layanan toko grosir yang menampilkan panggangan elektrik; Layanan toko grosir yang menampilkan panggangan elektrik di
dalam ruangan; Layanan toko grosir yang menampilkan panggangan elektrik di luar ruangan; Layanan toko grosir yang
menampilkan panggangan induksi; Layanan toko grosir yang menampilkan pelembab sterilisasi LED; Layanan toko grosir
yang menampilkan pemanggang; Layanan toko grosir yang menampilkan pembersih udara portabel; Layanan toko grosir yang
menampilkan pengaduk elektrik untuk keperluan rumah tangga; Layanan toko grosir yang menampilkan penggorengan;
Layanan toko grosir yang menampilkan penghilang serat elektrik; Layanan toko grosir yang menampilkan penghisap debu;
Layanan toko grosir yang menampilkan penjernih udara untuk kendaraan; Layanan toko grosir yang menampilkan peralatan
dapur; Layanan toko grosir yang menampilkan peralatan makan malam dari keramik; Layanan toko grosir yang menampilkan
peralatan makan, selain pisau, garpu dan sendok; Layanan toko grosir yang menampilkan peralatan memasak portabel untuk
penggunaan di luar ruangan; Layanan toko grosir yang menampilkan peralatan untuk membersihkan dan perlengkapan untuk
mencuci, selain elektrik; Layanan toko grosir yang menampilkan rak pengering untuk mencuci; Layanan toko grosir yang
menampilkan sapu untuk membersihkan; Layanan toko grosir yang menampilkan sarung tangan dapur; Layanan toko grosir
yang menampilkan sediaan untuk memutihkan dan bahan lainnya untuk keperluan mencuci; Layanan toko grosir yang
menampilkan serbet; Layanan toko grosir yang menampilkan setrika uap; Layanan toko grosir yang menampilkan sikat gigi
elektrik; Layanan toko grosir yang menampilkan sikat untuk membersihkan; Layanan toko grosir yang menampilkan spatula
untuk penggunaan di dapur; Layanan toko grosir yang menampilkan sterilisasi pengering piring; Layanan toko grosir yang
menampilkan talenan untuk penggunaan di dapur; Layanan toko grosir yang menampilkan tas dan dompet; Layanan toko
grosir yang menampilkan tas kecil untuk bepergian; Layanan toko grosir yang menampilkan teko kopi elektrik; Layanan toko
grosir yang menampilkan tempat dan kotak sabun; Layanan toko grosir yang menampilkan tepung dan sediaan yang terbuat
dari sereal; Layanan toko grosir yang menampilkan tikar; Layanan toko grosir yang menampilkan tisu kosmetik yang sudah
dibasahi; Layanan toko grosir yang menampilkan turner untuk penggunaan di dapur; Layanan toko grosir yang menampilkan
tusuk gigi; Layanan toko grosir yang menampilkan wadah kaca yang disegel untuk mengawetkan makanan; Layanan toko
grosir yang menampilkan wadah pengemas hampa udara untuk nasi; Layanan toko grosir yang menampilkan wadah plastik
untuk penggunaan rumah tangga; Layanan toko grosir yang menampilkan wadah rumah tangga portabel multi-guna; Layanan
toko grosir yang menampilkan wadah untuk makanan tradisional Korea, kimchi; Layanan toko grosir yang menampilkan wadah
untuk penggunaan rumah tangga atau dapur; Layanan toko grosir yang menampilkan wewangian; Layanan toko grosir yang
menjual mobil-mobil; Layanan toko grosir yang menjual mobil-mobil bekas; Layanan toko ritel di bidang suplemen makanan
kesehatan untuk digunakan sebagai suplemen diet (dietary supplements); Layanan toko ritel menampilkan alas kaki untuk pria
dan wanita retail; Layanan toko ritel menampilkan selempang jendela dari logam; Layanan toko ritel menampilkan selempang
jendela non-logam; Layanan toko ritel menampilkan sepatu; Layanan toko ritel menampilkan sepatu anak-anak; Layanan toko
ritel menampilkan sepatu kulit; Layanan toko ritel menu utama kopi; Layanan toko ritel menu utama teh; Layanan toko ritel
online; Layanan toko ritel online menampilkan rekaman musik, rekaman komedi, rekaman kata yang diucapkan, rekaman
video, dan produk yang terkait dengan musik; Layanan toko ritel online menu utama kopi; Layanan toko ritel online yang
menampilan pakaian dalam wanita; Layanan toko ritel online yang menampilkan buku; Layanan toko ritel online yang
menampilkan pakaian dalam; Layanan toko ritel online yang menampilkan pakaian dan aksesori terkait; Layanan toko ritel
online yang menampilkan sepatu; Layanan toko ritel online yang menampilkan topi; Layanan toko ritel online yang menjual
peralatan fotografi/videografi.; Layanan toko ritel secara on-line yang menjual parfum dan wewangian; Layanan toko ritel untuk
engsel pintu dari logam; Layanan toko ritel untuk perangkat lunak komputer untuk faksimili, surat elektronik, pesan suara atau
pesan internet; Layanan toko ritel untuk pintu lipat dari logam; Layanan toko ritel untuk pintu lipat non-logam; Layanan toko
ritel yang disediakan melalui Internet yang menampilkan kosmetik, sediaan perlengkapan mandi, minyak esensial, masker
kecantikan, sabun kosmetik dan shampoo; Layanan toko ritel yang menampilkan alas kaki untuk mandi; Layanan toko ritel
yang menampilkan alat masak multi-guna; Layanan toko ritel yang menampilkan alat memasak tanpa minyak yang
dipanaskan dengan uap; Layanan toko ritel yang menampilkan alat penggosok tubuh; Layanan toko ritel yang menampilkan
alat pengukus yang mudah digunakan; Layanan toko ritel yang menampilkan alat pijat untuk penggunaan pribadi; Layanan
toko ritel yang menampilkan alat sterilisasi; Layanan toko ritel yang menampilkan alat sterilisasi portabel untuk sikat gigi;
Layanan toko ritel yang menampilkan alat sterilisasi untuk sikat gigi; Layanan toko ritel yang menampilkan alat sterilisasi untuk
talenan untuk penggunaan di dapur; Layanan toko ritel yang menampilkan aparatus dan instrumen untuk menimbang;
Layanan toko ritel yang menampilkan aparatus perawatan gigi; Layanan toko ritel yang menampilkan aparatus yang
dioperasikan tangan untuk mencincang makanan; Layanan toko ritel yang menampilkan bantal Korea, Bangsuk; Layanan toko
ritel yang menampilkan barang-barang electrical atau listrik; Layanan toko ritel yang menampilkan blender botol; Layanan toko
ritel yang menampilkan blender botol yang disesuaikan untuk mempertahankan dingin; Layanan toko ritel yang menampilkan
blender elektrik; Layanan toko ritel yang menampilkan blender portabel; Layanan toko ritel yang menampilkan blender tangan
nirkabel; Layanan toko ritel yang menampilkan botol air dijual kosong; Layanan toko ritel yang menampilkan botol terisolasi;
Layanan toko ritel yang menampilkan botol untuk minum bukan logam mulia; Layanan toko ritel yang menampilkan cangkir
bukan logam mulia; Layanan toko ritel yang menampilkan deterjen untuk penggunaan di dapur; Layanan toko ritel yang
menampilkan gantungan baju; Layanan toko ritel yang menampilkan gulungan toilet; Layanan toko ritel yang menampilkan
handuk abrasif untuk menggosok kulit; Layanan toko ritel yang menampilkan handuk dapur dari kertas; Layanan toko ritel
yang menampilkan handuk dari tekstil; Layanan toko ritel yang menampilkan jasa untuk mencuci piring; Layanan toko ritel
yang menampilkan kabinet dan lemari plastik; Layanan toko ritel yang menampilkan kantong dengan penutup untuk
penyimpanan makanan; Layanan toko ritel yang menampilkan karpet; Layanan toko ritel yang menampilkan keranjang cucian
untuk penggunaan domestik atau rumah tangga; Layanan toko ritel yang menampilkan keranjang sampah; Layanan toko ritel
yang menampilkan keranjang untuk keperluan rumah tangga; Layanan toko ritel yang menampilkan kertas perak; Layanan
toko ritel yang menampilkan kosmetik; Layanan toko ritel yang menampilkan kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan;
Layanan toko ritel yang menampilkan kosmetik, sediaan perlengkapan mandi, kit kosmetik, minyak esensial, masker
kecantikan, sabun kosmetik dan shampoo; Layanan toko ritel yang menampilkan kotak makanan pendamping; Layanan toko
ritel yang menampilkan kotak pendingin portabel bukan elektrik; Layanan toko ritel yang menampilkan kuali digital; Layanan
toko ritel yang menampilkan kuali elektrik yang dapat dilipat; Layanan toko ritel yang menampilkan kuali multi-guna; Layanan
toko ritel yang menampilkan lapisan kertas perak untuk memasak di dapur; Layanan toko ritel yang menampilkan lemari bukan
logam; Layanan toko ritel yang menampilkan mesin pengepakan hampa udara untuk makanan; Layanan toko ritel yang
menampilkan nutraseutikal; Layanan toko ritel yang menampilkan oven yang dipanaskan dengan uap; Layanan toko ritel yang
menampilkan pakaian dan aksesori terkait; Layanan toko ritel yang menampilkan panci untuk memasak; Layanan toko ritel
yang menampilkan panggangan elektrik; Layanan toko ritel yang menampilkan panggangan elektrik di dalam ruangan;
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Layanan toko ritel yang menampilkan panggangan elektrik di luar ruangan; Layanan toko ritel yang menampilkan panggangan
induksi; Layanan toko ritel yang menampilkan pelembab sterilisasi LED; Layanan toko ritel yang menampilkan pemanggang;
Layanan toko ritel yang menampilkan pembersih udara portabel; Layanan toko ritel yang menampilkan pembungkus untuk
penyimpanan produksi makanan; Layanan toko ritel yang menampilkan pengaduk elektrik untuk keperluan rumah tangga;
Layanan toko ritel yang menampilkan penggorengan; Layanan toko ritel yang menampilkan penghilang serat elektrik; Layanan
toko ritel yang menampilkan penghisap debu; Layanan toko ritel yang menampilkan penjernih udara untuk kendaraan;
Layanan toko ritel yang menampilkan peralatan dapur; Layanan toko ritel yang menampilkan peralatan makan malam dari
keramik; Layanan toko ritel yang menampilkan peralatan makan, selain pisau, garpu dan sendok; Layanan toko ritel yang
menampilkan peralatan memasak portabel untuk penggunaan di luar ruangan; Layanan toko ritel yang menampilkan peralatan
olahraga selain peralatan golf/peralatan mendaki; Layanan toko ritel yang menampilkan peralatan untuk membersihkan dan
perlengkapan untuk mencuci, selain elektrik; Layanan toko ritel yang menampilkan rak pengering untuk mencuci; Layanan
toko ritel yang menampilkan sapu untuk membersihkan; Layanan toko ritel yang menampilkan sarung tangan dapur; Layanan
toko ritel yang menampilkan sediaan untuk memutihkan dan bahan lainnya untuk keperluan mencuci; Layanan toko ritel yang
menampilkan serbet; Layanan toko ritel yang menampilkan setrika uap; Layanan toko ritel yang menampilkan sikat gigi
elektrik; Layanan toko ritel yang menampilkan sikat untuk membersihkan; Layanan toko ritel yang menampilkan spatula untuk
penggunaan di dapur; Layanan toko ritel yang menampilkan sterilisasi pengering piring; Layanan toko ritel yang menampilkan
talenan untuk penggunaan di dapur; Layanan toko ritel yang menampilkan tas dan dompet; Layanan toko ritel yang
menampilkan tas kecil untuk bepergian; Layanan toko ritel yang menampilkan teko kopi elektrik; Layanan toko ritel yang
menampilkan tempat dan kotak sabun; Layanan toko ritel yang menampilkan tepung dan sediaan yang terbuat dari sereal;
Layanan toko ritel yang menampilkan tikar; Layanan toko ritel yang menampilkan tisu kosmetik yang sudah dibasahi; Layanan
toko ritel yang menampilkan turner untuk penggunaan di dapur; Layanan toko ritel yang menampilkan tusuk gigi; Layanan toko
ritel yang menampilkan wadah kaca yang disegel untuk mengawetkan makanan; Layanan toko ritel yang menampilkan wadah
pengemas hampa udara untuk nasi; Layanan toko ritel yang menampilkan wadah plastik untuk penggunaan rumah tangga;
Layanan toko ritel yang menampilkan wadah rumah tangga portabel multi-guna; Layanan toko ritel yang menampilkan wadah
untuk makanan tradisional Korea, kimchi; Layanan toko ritel yang menampilkan wadah untuk penggunaan rumah tangga atau
dapur; Layanan toko ritel yang menampilkan wewangian; Layanan toko ritel yang menjual peralatan fotografi/videografi.;
Layanan toko ritel, layanan pemesanan eceran online, dan layanan katalog pemesanan melalui pos, di bidang perangkat
keras, aksesori rumah didalam dan luar ruangan, barang olahraga, barang pengembangan rumah, dan peralatan rumah
tangga; Layanan toko serba ada dan ritel; Layanan toko yang menyediakan kebutuhan sehari-hari; Layanan untuk mengatur
dan melakukan pameran dagang dan pameran; Layanan yang berkaitan dengan kegiatan transaksi penjualan barang
dagangan baik barang-barang eletronik maupun barang-barang electrical atau listrik melalui situs web secara ritel online;
Layanan yang berkaitan dengan kegiatan transaksi penjualan barang dagangan melalui situs web secara ritel online; Layanan
– layanan perekrutan tenaga kerja; Layanan-layanan iklan dan promosi melalui internet; MINI MARKET; Manajemen Proses
Bisnis; Manajemen Usaha; Manajemen administrasi dari konsultan kesehatan; Manajemen bisnis bebas bea; Manajemen
bisnis dan layanan administrasi bisnis yang berkaitan dengan bidang pakaian, aksesori pakaian, alas kaki, koper, ransel dan
peralatan luar ruang; Manajemen bisnis dan layanan administrasi yang mendukung pemanfaatan jaringan komputer global;
Manajemen bisnis dan layanan konsultasi di bidang hotel, resort, resort kondominium, penyewaan apartemen untuk liburan,
penyewaan rumah untuk liburan, pengembangan konsep timeshare, dan pertukaran dengan konsep timeshare; Manajemen
bisnis dan layanan konsultasi di bidang resort hotel, resort kondominium, penyewaan apartemen untuk liburan,
pengembangan konsep timeshare dan pertukaran dengan konsep timeshare, pengiklanan penyewaan properti liburan;
Manajemen bisnis dan pengoperasian hotel, klub rekreasi serta tanah dan bangunan pemukiman untuk orang lain;
Manajemen bisnis dari hak komersil dalam atau yang berhubungan dengan turnamen golf dan media; Manajemen bisnis
fasilitas perjamuan dan fungsi sosial, fasilitas golf, dan restoran; Manajemen bisnis pada pusat perbelanjaan; Manajemen
bisnis toko serba ada; Manajemen dan pengisian kembali persediaan atas material yang digunakan pada proses pengeboran
minyak dan gas dan panas bumi dan mengatur ulang persediaan dan susunan rak; Manajemen dari kepribadian olah raga dan
pemain golf profesional; Manajemen data; Manajemen file komputer; Manajemen file terkomputerisasi; Manajemen kontrak
mengenai informasi pelanggan; Manajemen perizinan barang dan jasa pihak lain (manajemen bisnis); Manajemen perusahaan
ritel untuk orang lain; Manajemen promosi untuk tokoh olah raga; Manajemen spanduk iklan yang berafiliasi dengan
pemasaran; Manajemen sumber daya manusia; Manajemen usaha dan operasi pusat data; Manajemen yang berkaitan
dengan bisnis periklanan; Manajemen/pengelolaan restoran makanan dan minuman Jepang; Melaksanakan program loyalitas
pelanggan, hadiah, afinitas dan insentif untuk tujuan promosi komersil dan periklanan; Melakukan survei pasar; Membantu
perusahaan-perusahaan untuk mendapatkan kontrak pemerintah; Memberikan informasi dan analisis yang berkaitan dengan
data pasar ekonomi; Memberikan informasi iklan dan bisnis secara online atau melalui layanan web; Memberikan informasi
kerjasama waralaba (administrasi) restoran, cafe yang menyediakan minuman berbahan dasar kopi, teh dan coklat;
Memberikan informasi komersial dan saran untuk konsumen dalam pilihan produk dan layanan; Memberikan informasi kontak
komersial dan bisnis; Memberikan informasi produk konsumen yang berkaitan dengan pakaian dan aksesori terkait;
Memberikan informasi untuk penjualan barang orang lain; Memberikan informasi yang berhubungan dengan layanan
organisasi untuk penyuluhan umum kepada public dan usaha masyarakat bawah untuk perlindungan lingkungan dan energy
bersih; Mempersiapkan barang periklanan; Mempersiapkan dokumen publisitas; Mempersiapkan dokumen yang terkait
dengan bisnis; Mempersiapkan faktur; Mempersiapkan iklan; Mempersiapkan inventaris; Mempersiapkan laporan bisnis;
Mempersiapkan laporan keuangan; Mempersiapkan layanan pameran dagang untuk perusahaan industri dan komersial;
Mempersiapkan layanan pameran untuk perusahaan industri dan komersial; Mempersiapkan materi iklan; Mempersiapkan
pameran dagang untuk perusahaan industri dan komersial; Mempersiapkan pernyataan laporan keuangan; Mempersiapkan
rencana pemasaran; Mempromosikan barang dan jasa orang lain dengan memungkinkan pengguna untuk, mengakses kupon
online, rabat, diskon, voucher dan penawaran khusus melalui website, kupon scan, rabat, diskon, voucher dan penawaran
khusus dari bahan hasil cetakan, dan sticker pada ponsel; Mempromosikan barang dan jasa orang lain dengan
mengakumulasi poin, menerbitkan poin dan menyediakan informasi yang berkaitan dengannya; Mempromosikan barang
orang lain melalui situs web (website); Mempromosikan barang pihak lain, yaitu, menyediakan kupon, potongan harga dan
voucher untuk barang pihak lain; Mempromosikan barang-barang dan jasa-jasa dengan cara mengoperasikan ritel pusat
perbelanjaan komprehensif online, grosir, dan layanan ritel online kuku buatan, stiker nail art, tips kuku, kertas transfer untuk
nail art, cat kuku [kosmetik], sediaan penguatan kuku, kondisioner kuku, cat kuku, enamel kuku, penghilang enamel kuku, gel
kuku, sediaan untuk menghilangkan kuku gel, lapisan atas cat kuku, krim kuku untuk penggunaan kosmetik, glitter kuku, cat
kuku dan penghapus cat kuku, sediaan perawatan kuku kosmetik, perekat untuk membubuhkan kuku atau bulu mata buatan,
sediaan buffing kuku, kikir kuku dan warna kuku; Mempromosikan penjualan atau mempromosikan bisnis untuk orang lain;
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Mempromosikan sumbangan amal dari karyawan untuk orang lain, yaitu, untuk organisasi amal; Menata Dagangan;
Mengadakan pameran untuk tujuan iklan; Menganalisis dan menyusun data bisnis; Mengatur dan mengelola promosi
pemasaran untuk orang lain; Mengatur dan menyelenggarakan pameran, acara dan eksibisi untuk tujuan bisnis; Mengatur dan
menyelenggarakan pekan raya dan pameran untuk keperluan bisnis dan periklanan; Mengatur pameran untuk tujuan bisnis;
Mengatur pameran untuk tujuan komersial; Mengatur pameran untuk tujuan periklanan; Mengimpor dan mengekspor pakaian,
alas kaki dan hiasan kepala; Mengorganisir pameran, pameran dagang, pertunjukan dan acara untuk tujuan komersial atau
iklan; Mengorganisir pengerjaan promosi dan iklan dan mengorganisir pengerjaan retensi pelanggan, termasuk mengorganisir
pengerjaan promosi untuk mendorong loyalitas pelanggan, baik terkait dengan penggunaan kartu kredit maupun tidak;
Mengorganisir, mengatur dan menyelenggarakan pameran dagang dan eksibisi; Mengumpulkan informasi bisnis;
Mengumpulkan informasi komersial; Mengumpulkan informasi personil; Mengumpulkan informasi untuk bisnis; Mengumpulkan
statistic bisnis; Meniru dokumen; Menyalin dokumen; Menyediakan bantuan bisnis untuk pihak lain dalam pengoperasian
peralatan pengawasan keamanan dalam bidang keamanan dunia maya; Menyediakan informasi bisnis; Menyediakan
informasi bisnis, juga melalui internet, jaringan kabel atau bentuk transfer data lainnya; Menyediakan informasi, berita, dan
komentar di bidang bisnis hiburan; Menyediakan konsultan untuk penggabungan bisnis dan manajemen rantai; Menyediakan
konsultasi pemasaran di bidang media sosial; Menyediakan layanan iklan dan jasa reklame; Menyediakan portal situs web
internet yang menampilkan tautan ke situs web ritel online orang lain; Menyediakan pusat perbelanjaan daring (online
marketplaces) untuk pembeli-pembeli dan penjual-penjual barang-barang dan/atau jasa-jasa; Menyediakan ruang iklan di situs
web; Menyediakan ulasan pengguna untuk tujuan komersial atau periklanan; Menyediakan/memberikan layanan dan informasi
pelacakan mengenai pelacakan aset dalam perjalanan, yaitu, kendaraan, trailer, pengemudi/pengendara, kargo, dan kontainer
pengiriman untuk tujuan manajemen bisnis; Menyelenggarakan pameran bisnis; Menyelenggarakan pameran untuk tujuan
bisnis; Menyelenggarakan pameran untuk tujuan komersial; Menyelenggarakan pameran untuk tujuan komersial atau iklan;
Menyelenggarakan pameran untuk tujuan periklanan; Menyelenggarakan penjualan barang dengan sistem arisan;
Menyewakan materi publisitas; Menyewekan mesin atau peralatan untuk kantor; Menyiapkan dokumen; Nasehat bisnis dan
manajemen bisnis atas program yang berkaitan dengan organisasi dan manajemen bisnis; Nasehat dan bantuan bisnis;
Nasehat untuk konsumen; Optimisasi Mesin Pencari; Order melalui TV; Order melalui online; Organisasai kampanye
promosional; Organisasi bisnis kantor; Organisasi dan manajemen program insentif dan promosi penjualan; Organisasi nirlaba
di bidang kopi; Organisasi pameran untuk tujuan komersial atau iklan, sebagai model untuk iklan atau promosi penjualan;
Organisasi peragaan busana untuk keperluan promosi dan periklanan; Organisasi, mengatur dan menyelenggarakan antar
bisnis dan pameran perdagangan, forum dan acara bisnis dalam konteks pameran perdagangan dan eksposisi untuk
keperluan bisnis; Organisasi, mengatur dan menyelenggarakan pameran, pameran dagang dan eksposisi untuk keperluan
bisnis; Outlet pancake dan waffle; Outlet penjualan camilan khas jepang; Outlet toko ritel yang menampilkan kacamata,
kacamata pelindung dengan bingkai plastik atau karet yang pas di wajah untuk melindungi mata, kacamata pelindung dari
sinar matahari; PASAR SWALAYAN; PENYALURAN CONTOH-CONTOH BARANG; Pameran peragaan busana untuk
keperluan komersial; Pemasangan poster; Pemasaran dan periklanan pada jasa keuangan dan asuransi; Pemasaran dan
promosi barang dan jasa orang lain dengan cara mendistribusikan kupon atau voucher; Pemasaran digital; Pemasaran digital
melalui poral internet berdasarkan data yang dikumpulkan melalui solusi ketelusuran dari awak hingga akhir untuk produkproduk kemasan dan pengemasan; Pemasaran digital yang diarahkan kepada pelanggan produk kemasan; Pemasaran
melalui media elektronik; Pemasaran, riset pasar, dan analisis pasar melalui situs web internet; Pembelian Madu dan Hasil
produksi madu; Pembelian barang lokal untuk dibeli oleh konsumen di luar negeri; Pembuatan laporan keuangan; Pembuatan
materi periklanan; Pembuatan profil konsumen untuk tujuan komersial atau pemasaran; Pembukuan perniagaan; Pembukuan
perusaahan; Pembukuan, menyusun laporan rekening; Pemesanan buku secara online; Pemotongan pajak; Pemrosesan
administratif pesanan pembelian untuk pembelanjaan daring; Pemrosesan data dalam pengumpulan data untuk tujuan bisnis;
Pemrosesan pesanan secara elektronik untuk orang lain; Penasihat bisnis dan layanan informasi; Pencatatan perusahaan;
Penderep; Penelitain Perniagaan; Penelitian pemasaran dan promosi penjualan (untuk orang lain); Penelitian perniagaan dan
pemasaran madu; Penempatan iklan; Penempatan personel, yaitu jasa penyediaan pekerja terlatih dan material untuk
mengelola dan mengerjakan pembersihan peralatan industri dengan benar, yaitu, reaktor, kapal, tangki, menara vakum,
penukar panas, perpipaan, kolom penyulingan, dan peralatan industri lainnya.; Penempatan tenaga kerja; Penerbitan,
manajemen dan penyelesaian mata uang virtual yang disimpan dan dikelola sebagai data elektronik untuk promosi barang dan
jasa; Penerbitan, manajemen dan penyelesaian poin dan mata uang virtual untuk promosi barang dan jasa; Penerbitan,
manajemen dan penyelesaian poin untuk promosi barang dan jasa; Pengadaan barang untuk keperluan bisnis orang lain;
Pengadaan jasa untuk pihak lain; Pengadaan, manajemen, inventaris, pemasaran dan penjualan barang (dengan cara apapun
termasuk tetapi tidak terbatas pada jasa online dan melalui pengiriman); Pengambilan informasi bisnis yang terkomputerisasi;
Pengaturan dan pengoperasian materi iklan pada jaringan komputer dan jaringan komunikasi global; Pengaturan dan
penyelenggaraan kompetisi bisnis untuk wirausahawan dan perusahaan pemula (start-up) untuk bersaing mendapatkan modal
awal untuk membiayai kegiatan bisnis; Pengaturan demonstrasi untuk tujuan periklanan; Pengaturan distribusi literatur iklan
sebagai respons terhadap permintaan telepon; Pengaturan penjualan alas kaki; Pengaturan penjualan peralatan untuk
mengukur konsumsi energi listrik; Pengaturan penjualan perangkat kontrol listrik untuk pemanasan dan pengelolaan listrik;
Pengaturan penjualan perangkat kontrol listrik untuk pengelolaan energi; Pengecer barang-barang; Pengelolaan arsip
perniagaan; Pengelolaan arsip perpajakan; Pengelolaan bisnis hotel dan penginapan lainnya; Pengelolaan data pelanggan
menggunakan basis data komputer; Pengelolaan hubungan pelanggan khusus terkait dengan rokok elektronik, perangkat
pemanas tembakau, perangkat rokok elektronik dan baterai dan pengisi daya baterai untuk rokok elektronik, perangkat
pemanas tembakau dan perangkat rokok elektronik.; Pengelolaan informasi perniagaan; Pengelolaan informasi perpajakan;
Pengelolaan laporan proyek bisnis; Pengelolaan skema loyalitas, termasuk mengorganisir pengerjaan promosi untuk
mendorong loyalitas pelanggan, terkait dengan penggunaan kartu kredit maupun tidak; Pengembangan konsep periklanan;
Pengembangan standar sukarela di bidang manajemen bisnis; Pengembangan standar sukarela di bidang manajemen proyek;
Pengembangan standar sukarela di bidang manajemen strategis; Penghimpun informasi ke dalam basis data komputer;
Pengiklanan dengan pengiriman publisitas secara online untuk pihak ketiga melalui jaringan komunikasi elektronik;
Pengiklanan di surat kabar; Pengiklanan penjualan melalui pasar; Pengiklanan penjualan melalui pos; Pengoperasian bisnis
dari pusat perbelanjaan untuk pihak lain.; Pengoperasian bisnis pusat perbelanjaan online; Pengoperasian bisnis pusat
perbelanjaan online untuk orang lain; Pengoptimalan situs web; Pengorganisasian, pengawasan dan administrasi usaha dari
penjualan dan skema insentif promosi, skema kartu loyalitas, skema dan program insentif, program pengharagaan, skema
poin untuk penebusan terhadap barang dan jasa; Pengorganisasian, pengoperasian dan supervisi bisnis mata uang virtual;
Pengrekrutan staff permanen; Penilaian produk madu; Penjualan Madu dan Hasil produksi madu; Penjualan alat sablon botol
manual; Penjualan arang; Penjualan atau promosi penjualan; Penjualan barang pribadi eceran atau grosir; Penjualan barang
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secara online atau offline, baik retail maupun grosir untuk produk aksesoris barang-barang electrical atau listrik dan barangbarang elektronik; Penjualan barang secara online atau offline, baik retail maupun grosir untuk produk aksesoris barangbarang selam; Penjualan barang secara online atau offline, baik retail maupun grosir untuk produk aksesoris gadget atau
teknologi; Penjualan barang secara online atau offline, baik retail maupun grosir untuk produk aksesoris peralatan dan
perlengkapan selam; Penjualan deterjen, perekat dan preparat kimia untuk menstabilkan tanah; Penjualan eceran dan grosir
untuk tas dan dompet; Penjualan eceran untuk sediaan daging dan produk daging [butcher’s shop]; Penjualan eceran, grosir,
penjualan langsung, penjualan melalui pemesanan via pos termasuk melalui Internet atau sarana pemesanan jarak jauh
elektronik lainnya, dan jasa pengadaan kerjasama, untuk pihak lain, termasuk melalui Internet, berbagai barang di bidang
berikut ini: alat berkebun, yaitu alat yang dioperasikan dengan tangan untuk berkebun, alat penyiraman dari besi dan
penanaman, alat DIY, yaitu paku, kotak peralatan, kunci linggis, palu, obeng, baut dan kunci, barang untuk perawatan anak,
yaitu botol susu, dorongan bayi, kereta bayi, timbangan bayi, bak mandi, barang kuas, barang dan peralatan senam,
permainan dan mainan, barang-barang pers, yaitu barang cetakan dan buku, musik, yaitu alat musik, alat tulis, telekomunikasi,
telepon (termasuk telepon seluler), barang audio-visual dan multimedia, yaitu televisi (display kristal cair (LCD), plasma,
tabung sinar katoda), pemutar / perekam, speaker, netbook, kamera digital, bingkai foto digital, camcorder digital, cakram
kompak dan CD-ROM, cakram video digital (cakram serbaguna digital (DVD)) , cakram serbaguna digital HD (HD-DVD),
cakram penyimpanan optik, pemutar dan pembaca portabel (stereo pribadi), radio mobil, konverter, penyandi, perekam,
penulis, papan tombol, permainan digital, playstation, telepon seluler, telepon nirkabel, layar, radio jam, sistem hi-fi, turntable,
amplifier, pemutar dan pembaca, tuner, speaker, sistem bioskop rumah, amplifier untuk sistem bioskop rumah, layar plasma,
proyektor video, perangkat lunak komputer, film, sistem penentuan posisi global (GPS), barang komputasi, yaitu komputer dan
periferal komputer, unit pemrosesan pusat (CPU), monitor, printer laser, printer multifungsi, printer inkjet, hard disk, kunci USB,
kartu memori, floppy disk, bahan makanan pertanian dan minuman (alkohol dan non-alkohol), kendaraan, budidaya tanaman,
tembakau dan barang dan perlengkapan rokok, yaitu barang dari kayu, logam, keramik, kaca, kertas, karton, kulit dan imitasi
kulit, kain atau tekstil, bulu, serat sintetis, batu tulis, tongkat, gabus, buluh, anyaman, tanduk, tulang, seluloid dan pengganti
semua bahan ini, atau dari plastik, tiruan atau mengandung tiruan monumen atau yang mengingatkan pada suatu kabupaten,
kota kecil, kota, wilayah atau negara (tidak termasuk transportasi di dalamnya), memungkinkan pelanggan untuk melihat dan
membeli barang atau jasa tersebut dengan berbagai macam cara; Penjualan eceran, grosir, penjualan langsung, penjualan
melalui pemesanan via pos termasuk melalui Internet atau sarana pemesanan jarak jauh elektronik lainnya, dan jasa
pengadaan kerjasama, untuk pihak lain, termasuk melalui Internet, berbagai barang di bidang berikut ini: dekorasi interior dan
eksterior, yaitu linen rumah tangga, tirai bersih, gorden dari tekstil atau plastik, tirai dari tekstil, hiasan dinding dari tekstil, kain
non-anyaman (tekstil), penutup pelindung untuk furnitur, bantal (kecuali bantal untuk keperluan medis dan pemanasan),
sarung bantal, penutup furnitur dari tekstil, penutup tempat tidur, penutup meja, batang dan cincin gorden, kait tirai, rol, pita
gorden, gantungan untuk gorden, tirai dari logam, potongan ujung dan kurung untuk batang tirai bukan dari logam, gagang
pintu bukan dari logam dan kenop untuk furnitur bukan dari logam, renda dan bordir, pita, kawat untuk gorden, penahan
gorden tidak untuk tekstil, penutup lantai dan dinding, karpet dan permadani, bingkai foto, foto, stiker, cermin, karya seni dari
logam mulia, kayu, plester atau plastik, ponsel (benda dekoratif), kotak, kotak dari kayu atau plastik, lilin, tempat lilin, tembikar,
vas, pot, penutup untuk pot, patung dan patung dari logam mulia, porselen, terra-cotta atau kaca, air mancur, bunga kering
untuk dekorasi, lampu, penutup lampu, penahan tudung lampu, cat dan pernis, pewarna, pernis, pelapis permukaan, teras,
tembikar, pot, bak (untuk tanaman), penutup untuk pot (bukan dari kertas), kotak jendela, mangkuk hias, bak, patung dan
patung batu, beton atau terra-cotta, air mancur dan kolam, dukungan tanaman, teralis, busur, layar (furnitur), penahan vas,
pouffes, tiang untuk menaruh mantel, tempat payung, rak majalah, furnitur taman, tempat bunga (furnitur), payung, pandepo,
kotak peti untuk keperluan penyimpanan, penghias ponsel, perabot, yaitu furnitur, cermin, bingkai foto dan tempat duduk,
pengharum ruangan, pengharum dan pembersih, memungkinkan pelanggan untuk melihat dan membeli barang atau jasa
tersebut dengan berbagai macam cara; Penjualan eceran, grosir, penjualan langsung, penjualan melalui pemesanan via pos
termasuk melalui Internet atau sarana pemesanan jarak jauh elektronik lainnya, dan jasa pengadaan kerjasama, untuk pihak
lain, termasuk melalui Internet, berbagai barang di bidang berikut ini: peralatan makan, yaitu piring, gelas dan peralatan
makan, linen rumah tangga, peralatan listrik rumah tangga, yaitu lemari es, freezer, lemari wine, mesin pencuci piring, kompor,
kompor induksi, tudung extractor untuk dapur, peralatan masak listrik, oven, rotisseries, oven microwave, alat penimbang, pot
kopi, penggiling kopi, perkolator kopi listrik, ceret, pengolah makanan multifungsi, pengocok, mixer, alat pemotong makanan,
pemanas listrik untuk botol susu, sentrifugal, pengepres buah, mesin bir, pembuka kaleng, pisau listrik, blender listrik,
pengocok listrik untuk keperluan rumah tangga, gilingan daging, kompor bertekanan, steamer makanan, hot plate dan tabung
kue, pemasak dalam waktu lama, wajan, penggorengan listrik, pembuat yoghurt, bejana untuk membuat es dan minuman es,
mesin cokelat panas, popcorn mesin, barbekyu listrik, kotak pendingin listrik, mesin untuk membuat minuman, peralatan untuk
mengiris bahan makanan, peralatan untuk membuat dan mengiris roti, pemanggang roti, mesin wafel, pembuat sandwich
panggang, pembuat pancake, perlengakapan fondue, perlengkapan raclette, pembuat pizza, arang untuk memasak, mesin
untuk membuat pasta, panggangan, mixer rumah tangga, mesin jahit, mesin cuci untuk binatu, mesin pengering untuk binatu,
mesin pengering unit uap, setrika, sikat gigi listrik, pengering rambut, catokan pengeriting dan pelurus dari besi, sikat dengan
pemanasan untuk rambut, epilator, alat manikur dan pedikur, pisau cukur listrik, gunting jenggot dan rambut, elektro stimulator,
bantal pijat, penyedot debu, pembersih uap, parket lilin-pemoles elektrik, mesin listrik dan peralatan untuk pencuci karpet,
radiator listrik dan pengisi minyak, kipas listrik untuk penggunaan pribadi, AC, kipas pemanas, panel radiator, alat pemurnian
udara, memungkinkan pelanggan untuk melihat dan membeli barang atau jasa tersebut dengan berbagai macam cara;
Penjualan eceran, grosir, penjualan langsung, penjualan melalui pemesanan via pos termasuk melalui Internet atau sarana
pemesanan jarak jauh elektronik lainnya, dan jasa pengadaan kerjasama, untuk pihak lain, termasuk melalui Internet, berbagai
barang di bidang berikut ini: perawatan, kecantikan, dan kebersihan untuk manusia dan hewan, yaitu sabun, pasta gigi,
deodoran, krim, lotion dan sampo, wewangian, yaitu parfum, ekstrak parfum, eau de toilette dan kosmetik, yaitu sediaan
makeup dan kecantikan untuk kulit dan rambut, pakaian, yaitu pakaian, pakaian dalam untuk pakaian siang dan malam, alas
kaki, celana ketat, kaus kaki, sepatu, sepatu bot dan sandal, dan aksesoris fashion, yaitu tutup kepala, perhiasan, ikat
pinggang, jam tangan, aksesoris rambut (klip, jepitan, perhiasan, pita, ikatan rambut, jepit rambut, sisir, ikat rambut, ikat
kepala), tekstil, yaitu hiasan dinding dari tekstil, kantong tidur (terpal), tisu dari tekstil untuk menghilangkan make-up, kelambu,
linen rumah tangga, label kain, tirai dari tekstil, saputangan (dari tekstil), toko pakaian laki-laki, kecuali benang rajut dan
benang, barang dari kulit, yaitu koper, set bepergian, koper bepergian, label koper, tas, dompet saku, tempat kartu, dompet,
tas kantor, tempat dokumen, koper dan barang-barang untuk berpergian, yaitu bagasi dan tas bepergian, tas, tas
perlengkapan mandi, kotak peti, koper, tas dan penutup jas, perhiasan, peralatan horologis, barang optik, memungkinkan
pelanggan untuk melihat dan membeli barang atau jasa tersebut dengan berbagai macam cara; Penjualan grosir barangbarang; Penjualan makanan dan minuman secara online; Penjualan melalui pos (termasuk dengan cara elektronik); Penjualan
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online atas publikasi cetak, buku, majalah, materi cetak, terbitan berkala, teks elektronik dan teks non-elektronik; Penjualan
pakaian,; Penjualan ritel dan grosir bahan medis; Penjualan ritel dan grosir sampo sepatu; Penjualan ritel dan grosir sampo
sepatu (online); Penjualan ritel dan penjualan secara online berupa kacamata, aksesoris untuk telepon dan tablet, perhiasan,
jam tangan, barang-barang terbuat dari kulit, pakaian, alas kaki, penutup kepala, kaus kaki, pakaian yang terkoneksi dengan
teknologi, pakaian pintar, sepatu yang terkoneksi dengan teknologi, sepatu pintar; Penjualan ritel dan penjualan secara online
berupa kacamata, aksesoris untuk telepon dan tablet, perhiasan, jam tangan, barang-barang terbuat dari kulit, pakaian,
sepatu, topi, kaus kaki, pakaian yang terkoneksi dengan teknologi, pakaian pintar, sepatu yang terkoneksi dengan teknologi,
sepatu pintar; Penjualan ritel dan penjualan secara online berupa pakaian, sepatu, topi, kaus kaki, ikat pinggang; Penyajian
barang dan jasa pada semua alat komunikasi untuk ritel; Penyajian barang di media komunikasi untuk tujuan ritel; Penyajian
barang pada media komunikasi
untuk keperluan perdagangan eceran
(Presentation of goods on communication
media, for retail purposes), Penyewaan ruang periklanan (Rental of
advertising space), Periklanan radio (Radio advertising), Peragaan barang (Demonstration of goods), Jasa nasehat untuk
manajemen bisnis (Advisory
services for business management), Penyelenggaraan pameran untuk keperluan
perdagangan atau periklanan (Organization of
exhibitions for commercial or advertising purposes), Jasa perbandingan harga (Price comparison
services), Informasi dan nasehat komersial untuk konsumen (anjungan nasehat
pelanggan) (Commercial information and advice for consumers (consumer advice
shop), Penyediaan pasar daring (online) untuk pembeli dan penjual barang dan jasa
(Provision of an on-line marketplace for buyers and sellers of goods and services), Sistemisasi informasi ke dalam basis data
komputer (Systemization of
information into computer databases).; Penyajian barang-barang pada media komunikasi untuk keperluan retail, yaitu, jasa
toko retail dan jasa pesanan melalui pos dalam bidang musik dan hiburan musikal; Penyebaran bahan untuk iklan;
Penyebaran bahan untuk iklan, pengiklanan penjualan melalui pos; Penyebaran iklan untuk orang lain melalui jaringan
komunikasi on-line di internet; Penyedia jasa pemesanan secara daring dalam bidang berbagai macam berkaitan untuk
sediaan farmasi, kedokteran hewan dan sanitasi dan persediaan medis; Penyedia laporan statistik sesuai keinginan mengenai
data demografis; Penyediaan administrasi bisnis dan manajemen fasilitas-fasilitas penitipan anak untuk anak; Penyediaan dan
penyebaran informasi yang berkaitan dengan materi untuk pameran, pameran perdagangan dan eksposisi untuk keperluan
bisnis; Penyediaan dan penyebaran informasi, bantuan dan nasihat komersial untuk peserta pameran, pengunjung dan
penyelenggara pameran, termasuk semua informasi tersebut yang disediakan secara elektronik, termasuk pada suatu situs
web; Penyediaan informasi di bidang manajemen bisnis yang di tampilkan melalui situs web; Penyediaan informasi di bidang
manajemen strategis yang di tampilkan melalui situs web; Penyediaan informasi bisnis terkait dengan reseller; Penyediaan
informasi dan nasehat komersial/niaga (konsultan niaga); Penyediaan informasi dan saran yang berkaitan dengan jasa ritel;
Penyediaan informasi di bidang manajemen proyek yang di tampilkan melalui situs web; Penyediaan informasi komersial dari
basis data online; Penyediaan informasi komersial melalui internet global; Penyediaan informasi komersial melalui jaringan
komputer; Penyediaan informasi komersil; Penyediaan informasi konsumen melalui jaringan komputer global; Penyediaan
informasi mengenai analisis manajemen bisnis dalam aspek keuangan perusahaan; Penyediaan informasi mengenai
persiapan, audit, atau pengesahan laporan keuangan; Penyediaan informasi pasar konsumen berkaitan dengan penjualan
buku secara daring; Penyediaan informasi periklanan melalui jaringan komputer global; Penyediaan informasi produk,
termasuk informasi biaya dan toko
Penyediaan informasi produk, termasuk informasi biaya dan toko; Penyediaan informasi tentang survei kuesioner; Penyediaan
informasi terkait dengan semua pakaian, alas kaki dan hiasan kepala melalui situs web online; Penyediaan informasi,
termasuk on-line, mengenai periklanan, manajemen bisnis dan fungsi administrasi dan kantor; Penyediaan jasa layanan
informasi publisitas; Penyediaan jasa periklanan, administrasi bisnis dan fungsi kantor di bidang sistem penentuan posisi
global; Penyediaan jasa ritel dengan cara pemasaran langsung sehubungan dengan pakaian, tutup kepala dan alas kaki,
perhiasan, jam tangan, aksesoris mode, tekstil, kosmetik, sediaan untuk perlengkapan mandi yang tidak mengandung obat,
produk perawatan, peralatan perawatan, peralatan mandi yang tidak mengandung obat, [kosmetik], kacamata, tempat untuk
membawa, barang dari kulit, tempat dan penutup untuk telepon genggam, tablet, laptop, koper, label untuk koper, tempat dan
penutup paspor, dompet, tas tangan dan segala macam tas, buku, lilin, perlengkapan audio, perangkat pendengar yang
diletakkan di kepala, tempat pengeras suara, pengeras suara nirkabel, perangkat pendengar yang diletakkan di dalam telinga;
Penyediaan jasa ritel melalui suatu saluran televisi yang berkaitan dengan pakaian, tutup kepala dan alas kaki, perhiasan, jam
tangan, aksesoris mode, tekstil, kosmetik, sediaan untuk perlengkapan mandi yang tidak mengandung obat, produk
perawatan, peralatan perawatan, peralatan mandi yang tidak mengandung obat, [kosmetik], kacamata, tempat untuk
membawa, barang dari kulit, tempat dan penutup untuk telepon genggam, tablet, laptop, koper, label untuk koper, tempat dan
penutup paspor, dompet, tas tangan dan segala macam tas, buku, lilin, perlengkapan audio, perangkat pendengar yang
diletakkan di kepala, tempat pengeras suara, pengeras suara nirkabel, perangkat pendengar yang diletakkan di dalam telinga;
Penyediaan jasa ritel melalui suatu telepon atau telepon genggam atau perangkat telekomunikasi lainnya yang berkaitan
dengan pakaian, tutup kepala dan alas kaki, perhiasan, jam tangan, aksesoris mode, tekstil, kosmetik, sediaan untuk
perlengkapan mandi yang tidak mengandung obat, produk perawatan, peralatan perawatan, peralatan mandi yang tidak
mengandung obat, [kosmetik], kacamata, tempat untuk membawa, barang dari kulit, tempat dan penutup untuk telepon
genggam, tablet, laptop, koper, label untuk koper, tempat dan penutup paspor, dompet, tas tangan dan segala macam tas,
buku, lilin, perlengkapan audio, perangkat pendengar yang diletakkan di kepala, tempat pengeras suara, pengeras suara
nirkabel, perangkat pendengar yang diletakkan di dalam telinga; Penyediaan kolom publisitas; Penyediaan konsultasi, layanan
konsultasi dan informasi terkait jasa periklanan, pemasaran, Jasa promosi, manajemen bisnis, administrasi bisnis, layanan
administrasi bisnis terkait asuransi dan layanan broker dalam jaringan, layanan administrasi bisnis terkait layanan garansi,
penilaian bisnis, pertanyaan bisnis, investigasi bisnis, konsultasi manajemen dan organisasi bisnis, penasihat bisnis dan
layanan informasi, bantuan manajemen bisnis, konsultasi organisasi bisnis, penelitian bisnis, informasi dan saran komersial
untuk konsumen dan, toko saran konsumen, organisasi pameran untuk tujuan komerial atai periklanan, proses administrasi
pesanan pembelian, Penghimpun informasi ke dalam basis data komputer, kompilasi statistik, konsultasi bisnis, koleksi,
kompilasi, sistemisasi, verifikasi, analisis, proses, pembaruan, pengaturan, penyimpanan dan penyedia data, layanan
informasi bisnis disediakan dalam jaringan dari sebuah database komputer, internet atau perangkat komunikasi nirkabel,
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pencarian data dalam file komputer untuk orang lain, analisis harga biaya, menyusun laporan akun, peramalan ekonomi, pakar
efisiensi, konsultasi manajemen personal, layanan perbandingan harga, konsultasi bisnis profesional, analisis dan penyedia
informasi bisnis dan komersial, analisis bisnis, riset dan layanan informasi, mengumpulkan dan memverifikasi penilaian dan
ulasan bisnis untuk orang lain, menyediakan perbandingan harga, layanan, kualitas, ulasan dan penilaian penyedia layanan
untuk bisnis atau tujuan komerial, menyiapkan laporan keuangan; Penyediaan laporan bisnis (komersial); Penyediaan layanan
direktori manajemen bisnis dan profesional manajemen proyek melalui web online yang menampilkan hyperlink ke situs web;
Penyediaan layanan intelijen pasar; Penyediaan layanan pemesanan yang berkaitan dengan pakaian, alas kaki dan headwear
melalui telepon, faksimili, situs web online, aplikasi mobile internet dan sarana elektronik lainnya; Penyediaan pasar on-line
untuk pembeli dan penjual barang dan jasa yang mana untuk melayani sebagai perantara komersial dan promotor penjualan
untuk penjual dan pembeli pihak ketiga barang dan jasa, seperti, kendaraan darat.; Penyediaan penghargaan insentif dan
program keanggotaan kepada pelanggan dari pusat pelumasan kendaraan; Penyediaan platform e-commerce untuk tujuan
ritel melalui Internet.; Penyediaan program penghargaan insentif bagi pelanggan melalui pemberian hadiah bonus dan layanan
insentif untuk perjalanan udara yang sudah berkali-kali, yaitu, fasilitas transit lounge untuk relaksasi penumpang, layanan
maskapai penerbangan prioritas khusus dengan layanan reservasi, peningkatan pemrosesan tiket bandara, percepatan
prosedur menunggu panggilan penerbangan, check-in prioritas, check-in lobi prioritas, service center khusus dan jalur untuk
kumpulan penumpang elite, prioritas khusus dan percepatan pemrosesan keamanan, percepatan layanan penanganan di
pintu masuk dan keberangkatan pesawat, peningkatan akomodasi tempat duduk, peningkatan ruang pribadi termasuk hiburan
khusus, koneksi komputer, peningkatan layanan penyediaan makanan dan pemberian voucher dengan nilai-nilai yang telah
ditentukan untuk penumpang elite, pengiriman bagasi prioritas, peningkatan dan percepatan respons customer service untuk
penumpang elite; Penyediaan program penghargaan insentif dan penghargaan loyalitas keanggotaan kepada pelanggan dari
pusat pelumasan kendaraan; Penyediaan program penghargaan insentif pelanggan melalui penerbitan dan pemrosesan poin
loyalitas untuk pembelian barang dan jasa; Penyediaan promosi barang dan jasa melalui periklanan; Penyediaan ruang iklan
di situs web untuk mempromosikan barang dan jasa; Penyediaan ruang iklan untuk barang dan jasa di website; Penyediaan
skema insentif dan informasi yang berkaitan dengan skema insentif; Penyediaan tempat pasar online untuk pengguna jasa
dan penyedia jasa tenaga kerja professional/pencari kerja dengan berbagai jenis ketrampilan dan pengalaman;
Penyelenggaraan acara untuk keperluan komersial dan iklan; Penyelenggaraan pengundian hadiah untuk tujuan promosi dan
perdagangan; Penyelidikan klien; Penyewaan materi periklanan; Penyewaan media iklan, ruang, dan peralatan (termasuk
online melalui jaringan komunikasi global termasuk Internet); Penyewaan papan iklan; Penyewaan peralatan untuk periklanan;
Penyewaan ruang iklan di situs web; Peragaan barang; Peralaman pasar; Perbandingan harga dan evaluasi berbagai produk;
Perbelanjaan lokal daring dengan produk lokal yang dibeli oleh pelanggan di luar negeri; Perdagangan bahan bakar padat;
Perdagangan batu abu tahan api; Perdagangan batu bara; Perdagangan batu bara padat (briket); Perdagangan besar alat
laboratorium, farmasi dan kedokteran; Perdagangan besar komputer dan perlengkapannya dan piranti lunak; Perdagangan
besar kosmetik; Perdagangan retail kamera, video kamera, lensa, asesori fotografi/videografi.; Perencanaan dan pelaksanaan
pameran dagang, pameran dan presentasi untuk tujuan ekonomi atau iklan; Perencanaan pengiklanan; Perencanaan strategi
pemasaran; Perikalan melalui Koran; Periklanan melalui jaringan telepon seluler; Periklanan melalui media elektronik dan
internet untuk manajemen bisnis; Periklanan melalui transmisi publisitas
online untuk pihak ketiga melalui jaringan
komunikasi elektronik; Periklanan online; Periklanan online melalui jaringan komunikasi komputer; Periklanan untuk orang lain;
Periklanan untuk orang lain melalui komputer dan jaringan komunikasi; Periklanan, pemasaran dan layanan promosi terkait
untuk memfasilitasi jejaring dan peluang sosialisasi untuk tujuan bisnis; Periklanan, pemasaran dan layanan promosi yang
terkait dengan semua industri untuk tujuan memfasilitasi jejaring dan peluang sosialisasi untuk tujuan bisnis; Periklanan,
pemasaran, dan promosi barang dan jasa pihak lain dalam kaitannya dengan video game dan olahraga elektronik;
Perkumpulan Asosiasi Seles Marketing; Persiapan kolom publikasi; Persiapan penilaian pajak [akuntansi]; Persiapan,
kompilasi dan penyimpanan data elektronik; Presentasi barang dan jasa; Produksi film iklan dalam bentuk videotape/rekaman
video; Produksi film-film komersial/iklan televisi; Produksi kembali dokumen; Produksi keperluan periklanan visual; Produksi
rekaman video untuk tujuan pemasaran; Produksi rekaman video untuk tujuan periklanan; Produksi rekaman video untuk
tujuan publisitas; Program insentif kartu loyalitas untuk mempromosikan jasa toko ritel yang menampilkan pakaian dan
aksesoris fesyen dan sejenisnya; Program loyalitas dan insentif pelanggan; Program pemberian insentif berupa asuransi jiwa
dan kesehatan untuk partisipan program karena lebih aktif dan mencapai sasaran yang ditetapkan; Promosi [periklanan]
bisnis; Promosi barang dan jasa melalui jaringan internet dan komunikasi; Promosi barang dan jasa milik pihak lain melalui
program diskon dan insentif dimana poin pembelian diberikan untuk pembelian yang dilakukan oleh pelanggan vendor atau
perjalanan yang dilakukan oleh pelanggan anggota yang dapat ditukar dengan barang dagangan dan perjalanan; Promosi
penjualan (untuk orang lain); Promosi penjualan akun kartu kredit melalui administrasi program pemberian insentif; Promosi
penjualan produk elektronik, video dan/atau audio untuk orang lain; Promosi penjualan produk elektronik, video dan/atau audio
untuk orang lain melalui toko, Internet atau katalog produk; Promosi penjualan untuk bisnis bebas bea; Promosi penjualan
untuk pihak lain melalui jaringan komputer; Promosi secara online pada jaringan komputer; Promosi, periklanan dan
pemasaran situs online; Proses administratif pesanan belanjaan; Publikasi elektronik teks publikasi; Publikasi produksi film;
Pusat belanja melalui internet; Pusat perbelanjaan komprehensif melalui internet; Pusat perbelanjaan komprehensif melalui
internet, yaitu, bahan makanan, minuman, kosmetik, perlengkapan mandi (toiletries), sediaan pemeliharaan gigi (dentifrices),
sabun dan deterjen, peralatan pembersih dan pencuci, garmen, barang tekstil, pakaian, alas kaki dan penutup kepala, tas dan
dompet kulit, mainan dan cinderamata/suvenir, kertas dan alat tulis, jam dan arloji, alat pengajaran, bahan pengajaran,
sediaan farmasi, kedokteran hewan dan sanitasi dan persediaan medis, peralatan dapur peralatan makan, mebel/furnitur,
peralatan pendingin listrik, mesin pertanian, mesin industri, peralatan digital telekomunikasi; Pusat perbelanjaan yang menjual
peralatan rumah tangga, furnitur, barang elektronik; Retail store services featuring shoes; Riset dan analisis data bisnis; Ritel
online; Ritel seluruh barang; Saran bisnis dan analisis pasar; Saran dan konsultasi bisnis mengenai penggunaan dan
permintaan untuk material yang digunakan pada proses pengeboran minyak dan gas dan panas bumi; Saran manajemen
pemasaran; Sewa mesin penjual otomatis; Stan untuk penjualan es krim; Studi dan analisis pasar melalui Internet; Studi
statistic bisnis; Supermarket bahan bangunan; Survei [jajak pendapat]; Survei bisnis; Survei untuk kepentingan bisnis; TOKO
SERBA ADA; Tampilan barang dagangan di media komunikasi untuk tujuan ritel; Tempat penyelenggara kursus penyelaman
(diving) untuk tujuan komersial; Tempat yang menjual berbagai macam bir; Toko Aquarium; Toko Barang Pecah belah; Toko
Eceran Elektronik; Toko Grosir Elektronik; Toko Optik; Toko Pakaian Jadi / konpeksi; Toko Penjualan Lampu LED, lampu
tenaga surya dan bola lampu; Toko alat-alat musik dan rekaman-rekaman; Toko alat-alat olahraga; Toko barang elektronik
audio dan audio visual; Toko barang pernak pernik/aksesoris; Toko barang-barang grosir; Toko barang-barang seni; Toko
bebas bea bandara; Toko bebas pajak untuk kosmetik dan obat-obatan; Toko boneka; Toko buku dan alat-alat tulis; Toko
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bunga; Toko distro; Toko eceran aluminium; Toko eceran dan grosir yang menjual bagian dan aksesoris mobil; Toko eceran
yang menjual peralatan listrik rumah tangga; Toko eceran yang menjual perlengkapan rumah tangga dari tekstil; Toko eceran
yang menjual produk susu; Toko emas; Toko emas dan perhiasan; Toko handphone dan asesoris; Toko helm dan aksesoris
helm; Toko jam; Toko jam tangan; Toko jamu (herbal); Toko komputer dan aksesoris; Toko kue; Toko kue online; Toko mainan
anak-anak; Toko makanan dan minuman khas jepang; Toko makanan online; Toko mebel dan ranjang; Toko menjual produk
voucher secara elektronik / online; Toko minuman non-alkohol; Toko minuman online; Toko minuman panas dan dingin; Toko
olahraga; Toko oleh-oleh; Toko online dan offline (shop fasade) yang menampilkan dan menjual barang-barang merchandise
karakter animasi; Toko online di bidang makanan dan minuman; Toko online di bidang roti-roti dan kue-kue; Toko online yang
menjual peralatan dan perlengkapan bayi; Toko pakaian ritel; Toko pancake dan waffle; Toko parfum; Toko perabotan; Toko
perangkat hardware; Toko perhiasan; Toko perlengkapan bayi; Toko plastik; Toko pulsa dan kartu perdana; Toko ritel, katalog
pesanan melalui pos, dan layanan toko ritel yang ditawarkan melalui Internet di bidang alas kaki, pakaian, barang-barangbarang kecil terbuat dari kulit, tas besar yang digunakan untuk membawa sejumlah barang, tas tangan, kacamata hitam, dan
aksesoris terkait di atas; Toko roti online; Toko sepatu; Toko serba ada; Toko sparepart dan aksesoris kendaraan; Toko tekstil
dan pakaian; Toko telekomunikasi; Toko yang melayani penjualan mesin; Toko yang menjual Karpet; Toko yang menjual
antara lain: baterai telepon seluler, -baterai isi ulang, -pengisi daya baterai untuk gawai dan telepon selular baik secara onLine
maupun langsung; Toko yang menjual batu alam, marmer, kaca, batu alam, lampu, guci, keramik, pegangan pintu, panel kayu,
bingkai, kertas pelapis dinding; Toko yang menjual berbagai macam parcel; Toko yang menjual cat; Toko yang menjual emas
batangan; Toko yang menjual es krim; Toko yang menjual kaca, kaca mata (optik), bingkai kacamata, rangka kaca mata, kaca
mata pelindung matahari, tempat-tempat kaca mata, lensa kontak, wadah-wadah untuk lensa kontak, tali kaca mata, kaca
mata anti silau, tas, tas ransel, tas selempang, dompet, koper, kulit, kulit Imitasi, payung, tongkat, kantong untuk pendaki
gunung, jam, tali jam tangan , rantai jam tangan, kotak jam tangan, perhiasan, gelang, kalung, cincin, bros(perhiasan), logam
mulia, baju, celana, t-shirt, sepatu, sandal, sepatu sandal, ikat pinggang, topi, jaket, sarung tangan (pakaian), tenda-tenda, talitali, tambang, tempat tidur gantung, jala-jala, terpal plastik, karung plastik, jaring-jaring, kerai diluar ruangan; Toko yang
menjual kosmetik; Toko yang menjual kue; Toko yang menjual pakaian; Toko yang menjual pencuci mulut berupa es dan
buah; Toko yang menjual pompa air rumah tangga dan industri serta seluruh alat listrik; Toko yang menjual wallpaper, gorden,
blinds, vinyl floor, lantai kayu, sticker, kaca filem; Toko-toko Grosir Elektronik; Ulasan biaya perawatan kesehatan; Waralaba
restoran, yaitu, penawaran bantuan manajemen bisnis dalam pendirian dan pengoperasian restoran; Wholesale store services
featuring shoes; administasi program diskon yang memungkinkan peserta untuk memperoleh diskon barang dan jasa, diskon
pengiriman, percepatan pengiriman dan akses awal terhadap acara-acara penjualan; administrasi bisnis; administrasi bisnis
dan layanan konsultasi bisnis; administrasi bisnis di bidang jasa transportasi dan pengiriman; administrasi bisnis di bidang
pengangkutan kapal atas nama orang lain; administrasi bisnis hotel; administrasi bisnis perusahaan dalam industri
pengangkutan kapal; administrasi bisnis program dan layanan penggantian farmasi; administrasi bisnis program dan layanan
penggantian obat; administrasi bisnis program penggantian pasien; administrasi bisnis untuk orang lain; administrasi dan
manajemen hibah penelitian; administrasi franchise (waralaba); administrasi komersial dari lisensi barang dan jasa orang lain;
administrasi komersial untuk barang dan jasa bagi orang lain; administrasi komersial untuk lisensi barang dan jasa bagi orang
lain, untuk program diskon yang memungkinkan peserta mendapatkan diskon barang dan jasa melalui penggunaan kartu
anggota diskon, kompetisi untuk keperluan periklanan, program loyalitas konsumen, skema insentif dan loyalitas pelanggan,
program loyalitas menyangkut diskon atau insentif, program imbalan loyalitas, skema keanggotaan, skema insentif penjualan
dan promosi, program insentif promosi penjualan, urusan bisnis waralaba, urusan bisnis toko ritel; administrasi loyalitas
pelanggan dan skema insentif; administrasi penggajian bisnis untuk orang lain; administrasi program diskon untuk
memungkinkan peserta memperoleh diskon barang dan jasa melalui penggunaan kartu keanggotaan diskon; administrasi
program diskon yang memungkinkan peserta untuk mendapatkan diskon pada jasa pengiriman melalui penggunaan kartu
keanggotaan diskon; administrasi program frequent flyer; administrasi program frequent flyer yang memungkinkan anggota
menukarkan miles untuk poin atau penghargaan yang ditawarkan oleh program loyalitas lainnya; administrasi program
imbalan kerja; administrasi program imbalan kesetiaan; administrasi program imbalan loyalitas yang melibatkan pertukaran
cap; administrasi program insentif promosi penjualan; administrasi program loyalitas konsumen; administrasi program loyalitas
konsumen untuk mempromosikan layanan restoran dan layanan ritel orang lain; administrasi program loyalitas pelanggan;
administrasi program loyalitas yang melibatkan diskon atau insentif; administrasi program loyalti konsumen yang menyediakan
konsumen terdaftar dengan barang gratis dan menu diskon; administrasi program pemberian insentif untuk mempromosikan
penjualan barang dan jasa orang lain; administrasi program pensiun karyawan; administrasi program pertukaran budaya dan
pendidikan; administrasi program tunjangan karyawan mengenai asuransi dan keuangan; administrasi program tunjangan
karyawan mengenai keanggotaan klub kebugaran; administrasi program tunjangan kesejahteraan karyawan; administrasi
pusat data dalam bidang data besar (big data); administrasi rekening tabungan; administrasi rencana penyedia yang disukai;
administrasi rencana perawatan kesehatan prabayar; administrasi skema insentif penjualan dan promosi; administrasi skema
insentif penjualan dan promosi yang melibatkan perangko perdagangan; administrasi skema loyalitas dan insentif; administrasi
urusan bisnis; administrasi urusan bisnis waralaba; administrasi usaha; administrasi yang berkaitan dengan distribusi dan
pemasaran penjualan; administrasi, penagihan, dan rekonsiliasi akun atas nama orang lain; advertising to promote the sale of
products and the use of services by the point accumulation method or discount privilege grant method; agen agregat penjualan
dan penyediaan informasi yang terkait dengannya; agen atau agen penjualan pesanan melalui surat; agen impor-ekspor; agen
informasi komersial; agen kerja terkait dengan pembayaran barang; agen pemesanan teater; agen pemesanan teater [layanan
pemesanan pekerjaan untuk artis yang tampil]; agen pemesanan teater [manajemen bisnis artis pertunjukan]; agen
pemesanan teater untuk iklan atau promosi penjualan; agen penerbitan; agen penjualan barang baik eceran maupun grosir;
agen perencanaan dan pelaksanaan iklan dan promosi penjualan, serta pengajaran dan saran untuk iklan dan promosi
penjualan; agen perencanaan, pelaksanaan sehubungan dengan mempromosikan penjualan dan mempromosikan
penyediaan barang dan jasa di internet; agen perencanaan, pengoperasian, pelaksanaan untuk mempromosikan penjualan
dan mempromosikan penyediaan barang dan jasa di internet; agen perusahaan lokal dan asing untuk memberikan penawaran
untuk berbagai produk, yaitu, penetapan harga barang atau jasa; agen untuk kontrak pengadaan (untuk pihak lain) untuk
penjualan dari barang melalui telefon seluler dan internet; agen untuk langganan koran; agen untuk penerbitan kupon
(termasuk kupon elektronik) dan kupon diskon untuk mempromosikan penjualan atau layanan produk; agency services of
products, services and company on the internet; agensi ekspor dan impor; akuntansi; akuntansi administrasi; akuntansi biaya;
akuntansi forensik; akuntansi manajemen biaya; alih daya (bantuan komersial); analis data bisnis; analisa dan pengajaran
manajemen; analisa informasi bisnis; analisa manajemen atau pemberian nasehat tentang manajemen; analisa mengenai
masalah ekonomi; analisa respon konsumen; analisis biaya; analisis biaya-manfaat; analisis bisnis strategis; analisis bisnis,
layanan informasi dan penelitian pasar; analisis dan pelaporan statistik; analisis dan penelitian pasar; analisis dan studi atas
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informasi yang dikumpulkan pada pendapat-pendapat (opini) para konsumen dan lingkungan melalui penelitian pasar dan
studi-studi per-iklanan; analisis dan studi pasar; analisis data bisnis; analisis data dan statistik studi pasar; analisis data
penelitian pasar; analisis data penelitian pasar dan statistik; analisis data termasuk analisis perilaku pengguna dan intelijen;
analisis harga biaya; analisis harga biaya mengenai pembuangan, pembuangan, penanganan, dan daur ulang limbah; analisis
informasi bisnis; analisis kecenderungan busana dan pasar untuk memberikan saran dan konsultasi kepada pemilik merek
ritel; analisis kerja untuk menentukan keahlian pekerja dan persyaratan pekerja lainnya; analisis laba bisnis; analisis
manajemen bisnis; analisis manajemen bisnis dan konsultasi bisnis; analisis pasar biji-bijian; analisis pemasaran; analisis
pemasaran real estat; analisis respon iklan dan riset pasar; analisis respons iklan dan studi pasar; analisis respons terhadap
iklan; analisis statistik dan layanan pelaporan untuk keperluan bisnis; analisis statistik riset pasar; analisis studi pasar; analisis
tren bisnis; analitik data bisnis, yaitu, mengumpulkan dan melaporkan data kebugaran, informasi pembayaran dan data bisnis
lainnya ke departemen sumber daya manusia serta bisnis kebugaran dan kesehatan; asa-jasa pengadaan untuk orang lain
(pembelian barang dan jasa untuk orang lain); audisi seniman pertunjukan (pemilihan personil); audit akun; audit bisnis; audit
keuangan; audit laporan keuangan; bantuan administrasi bisnis; bantuan administrasi dalam menanggapi panggilan untuk
tender; bantuan bisnis; bantuan bisnis sehubungan dengan memfasilitasi transaksi bisnis melalui jaringan komputer lokal dan
global; bantuan bisnis terkait dengan pendirian waralaba; bantuan bisnis untuk orang lain dalam pendirian organisasi amal;
bantuan bisnis untuk orang lain dalam pendirian organisasi kemanusiaan; bantuan bisnis untuk seniman dan penampil;
bantuan bisnis, manajemen dan layanan administrasi; bantuan bisnis, manajemen dan layanan informasi; bantuan dalam
manajemen bisnis komersial waralaba; bantuan dan konsultasi yang berkaitan dengan manajemen bisnis dan organisasi;
bantuan dan saran mengenai organisasi dan manajemen bisnis; bantuan manajemen bisnis; bantuan manajemen bisnis
dalam pendirian dan pengoperasian restoran; bantuan manajemen bisnis dalam pengoperasian fasilitas pelabuhan untuk
orang lain; bantuan manajemen bisnis dalam pengoperasian restoran; bantuan manajemen bisnis di bidang waralaba; bantuan
manajemen bisnis untuk perusahaan industri atau komersial; bantuan manajemen industri; bantuan manajemen komersial;
bantuan manajemen komersial atau industri; bantuan manajemen personalia; bantuan manajemen perusahaan; bantuan
pemasaran; bantuan, layanan konsultasi dan konsultasi berkaitan dengan analisis bisnis; bantuan, layanan konsultasi dan
konsultasi berkaitan dengan manajemen bisnis; bantuan, layanan konsultasi dan konsultasi berkaitan dengan organisasi
bisnis; bantuan, layanan konsultasi dan konsultasi berkenaan dengan perencanaan bisnis; belanja online; beriklan di Internet
untuk orang lain; beriklan di kios elektronik; beriklan di majalah, brosur, dan koran; beriklan di pers populer dan profesional;
beriklan melalui Internet; beriklan melalui jaringan telepon seluler; beriklan melalui media elektronik; beriklan melalui semua
sarana komunikasi publik; beriklan untuk orang lain di Internet; bisnis dan manajemen; bisnis pemasaran; blockchain sebagai
suatu layanan (blockchain as a service), yaitu, saran dan informasi bisnis di bidang teknologi blockchain; copywriting;
copywriting iklan; copywriting untuk keperluan iklan dan promosi; database dan manajemen arsip yang terkomputerisasi;
demonstrasi barang; demonstrasi barang dan jasa dengan cara elektronik; demonstrasi barang dan jasa dengan cara
elektronik, juga untuk manfaat yang disebut layanan Teleshopping dan homeshopping; demonstrasi barang pada media
komunikasi untuk keperluan ritel; demonstrasi barang untuk keperluan iklan; demonstrasi barang untuk keperluan promosi;
demonstrasi penjualan untuk orang lain; demonstrasi produk di jendela toko dengan model langsung; demonstrasi produk
disediakan di dalam toko dan melalui jaringan komunikasi global dan jaringan elektronik dan komunikasi lainnya; desain bahan
iklan; desain bahan-bahan iklan untuk orang lain; desain brosur iklan; desain logo iklan; desain materi iklan, pemasaran, dan
publisitas; desain selebaran iklan; desain, kreasi, persiapan, produksi, dan penyebaran iklan dan materi iklan untuk orang lain;
distribusi bahan periklanan; distribusi barang promosi; distribusi barang-barang (bukan layanan-layanan transportasi) (agen,
grosir, layanan-layanan representatif); distribusi dan penyebaran materi iklan; distribusi dan penyebaran materi iklan
[selebaran, prospektus, materi cetak, sampel]; distribusi iklan; distribusi iklan dan pengumuman komersial; distribusi masalah
periklanan; distribusi materi iklan [selebaran, prospektus, materi cetak, sampel]; distribusi materi iklan dan penyebaran pesan
iklan; distribusi materi iklan secara elektronik; distribusi materi iklan, pemasaran dan promosi; distribusi minyak dan gas,
tempat penyimpanan, lubang besar, dan peralatan silinder untuk melindungi sensor suhu, mesin, dan bagiannya; distribusi
pengumuman iklan; distribusi produk untuk tujuan periklanan; distribusi prospektus; distribusi prospektus dan sampel;
distribusi prospektus dan sampel untuk keperluan periklanan; distribusi prospektus untuk keperluan periklanan; distribusi
prospektus, langsung atau melalui pos; distribusi sampel; distribusi sampel untuk keperluan iklan; distribusi sampel untuk
keperluan publisitas; distribusi sampel, langsung atau melalui pos; distribusi selebaran iklan; distribusi selebaran iklan untuk
orang lain; distribusi selebaran untuk tujuan periklanan; distribusi selebaran, brosur, barang cetakan, dan sampel untuk
keperluan periklanan; distributor aluminium; duplikasi dokumen; ekspor dan impor alat-alat berat dan suku cadang; evaluasi
bisnis; evaluasi peluang bisnis; evaluasi persyaratan personel; evaluasi statistik data dari studi pasar; evaluasi statistik data
pemasaran; evaluasi statistik data penelitian pasar; faktur; faktur bisnis; file sentral dan manajemen file bisnis
terkomputerisasi; fungsi kantor; galeri seni untuk tujuan iklan; galeri seni untuk tujuan komersial; galeri seni untuk tujuan
komersial atau iklan; general office work regarding management of pecuniary claim by computer; grosir dan eceran film,
rekaman suara, karya sastra, karya dramatis, karya musik dan karya artistik; hubungan Masyarakat; hubungan masyarakat
yang berkaitan dengan kecantikan; iklan; iklan banner; iklan baris; iklan bayar per klik; iklan billboard elektronik; iklan bioskop;
iklan dan layanan informasi komersial; iklan dan layanan pemasaran interaktif; iklan dan pemasaran kooperatif; iklan dan
pemasaran koperasi untuk layanan kebersihan perumahan dan komersial; iklan dan promosi perusahaan; iklan dan saran
bisnis; iklan daring pada internet dan sistem jaringan komputer global lainnya; iklan dengan komunikasi nirkabel; iklan di
bidang pariwisata dan perjalanan; iklan film; iklan jasa pelatihan penyelaman dalam air secara online; iklan komersial; iklan
komersial perusahaan; iklan komersial radio; iklan komersial televisi; iklan langsung; iklan majalah; iklan melalui pesanan
surat; iklan melalui sarana komunikasi umum; iklan melalui semua sarana komunikasi umum; iklan mobil untuk dijual melalui
Internet; iklan online; iklan online di jaringan komputer; iklan online pada jaringan komputer; iklan pengalaman, acara dan
secara langsung; iklan promosi produk dan layanan pihak ketiga melalui pengaturan sponsor dan perjanjian lisensi yang
berkaitan dengan acara olahraga domestik dan internasional; iklan promosi produk dan layanan pihak ketiga melalui
pengaturan sponsor dan perjanjian lisensi yang berkaitan dengan konser musik; iklan promosi produk dan layanan pihak
ketiga melalui pengaturan sponsor dan perjanjian lisensi yang berkaitan dengan olahraga, musik, dan acara budaya lainnya;
iklan radio; iklan radio dan televisi; iklan real estat; iklan real estat komersial; iklan real estat komersial atau perumahan; iklan
real estat perumahan; iklan respons langsung; iklan secara online dan mempromosikan barang dan jasa pihak lain melalui
internet; iklan secara online jasa pengaturan pengantaran orang-orang yang mengadakan perjalanan snorkeling dan diving;
iklan secara online jasa wisata dalam air snorkeling dan diving; iklan situs web bisnis; iklan sponsor; iklan surat langsung untuk
menarik pelanggan baru dan mempertahankan basis pelanggan yang ada; iklan televisi; iklan untuk keperluan rekrutmen; iklan
untuk perekrutan personil; iklan wisata diving dan snorkeling di Pulau melalui internet; iklan yang berkaitan dengan layanan
transportasi dan pengiriman; iklan yang berkaitan dengan produk farmasi dan produk pencitraan in-vivo; iklan, pemasaran dan
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konsultasi konsultasi, layanan konsultasi dan bantuan; iklan, promosi, dan layanan hubungan masyarakat; iklan, promosi, dan
layanan keagenan; informasi bisnis; informasi bisnis dan layanan penelitian; informasi bisnis dan layanan penelitian
berbantuan komputer; informasi bisnis dan layanan penilaian; informasi dan konsultasi manajemen bisnis; informasi dan
pertanyaan bisnis; informasi dan saran komersial untuk konsumen; informasi komersial dan nasehat untuk konsumen
penilaian bisnis; informasi komersial dan nasehat untuk konsumen terkait dengan diet [tempat konsultasi konsumen]; informasi
komersial dan saran untuk konsumen dalam pilihan produk dan layanan; informasi pemasaran; informasi penjualan produk;
informasi usaha untuk tinjauan umum perusahaan termasuk pengoperasian usaha, ukuran bisnis dan informasi lainnya;
informasi, jasa konsultasi, memberikan nasehat, menginformasikan yang berkaitan dengan semua yang disebutkan di atas.;
informasi, layanan konsultasi dan konsultasi yang berkaitan dengan manajemen bisnis dan administrasi bisnis yang
disediakan secara online atau melalui Internet; information retrieval services executed using electronic calculators for others;
information retrieval services on the internet using artificial intelligence program for others; input dan kompilasi informasi ke
dalam basis data komputer; input, kompilasi dan sistemisasi informasi ke dalam basis data komputer; internet dan layanan
situs belanja ritel online yang menampilkan streaming atau konten audio-visual yang dapat diunduh di bidang berita, hiburan,
olahraga, komedi, drama, musik, dan video musik; interpretasi data riset pasar; interpretasi data studi pasar; inventaris barang
dagangan; investigasi bisnis; issuing of trading stamp; issuing, clearing and managing point cards; issuing, issuing
intermediary and clearing of trading stamp, coupon, point accumulation type card and discount privilege card; jajak pendapat;
jaringan bisnis; jaringan bisnis melalui platform jejaring sosial; jasa administrasi bisnis di bidang kesehatan; jasa administrasi
bisnis di bidang transportasi; jasa administrasi dan manajemen bisnis sehubungan dengan program sponsor; jasa administrasi
kantor; jasa administrasi yang berkaitan dengan investasi; jasa administratif kartu loyalitas; jasa advis, konsultasi dan
perencanaan pajak (akunting); jasa agen bakat dalam sifat manajemen bisnis artis yang tampil; jasa agen ekspor; jasa agen
ekspor-impor di bidang energi; jasa agen impor-ekspor barang; jasa agen pemasaran; jasa agen pembelian; jasa agen
pemodelan; jasa agen penjualan untuk alas kaki; jasa agen periklanan; jasa agen periklanan radio; jasa agen periklanan
televisi; jasa agen pesanan pembelian; jasa agen sastra yang terdiri dari negosiasi kontrak; jasa agen tenaga kerja dan
pekerjaan; jasa agen yang berhubungan dengan penjualan komersial; jasa agensi talent (manajemen bisnis seniman
pertunjukan); jasa akuntansi untuk merger dan akuisisi; jasa akuntansi yang berkaitan dengan perencanaan pajak; jasa
akuntansi yang berkaitan dengan piutang dagang; jasa alih daya [bantuan bisnis]; jasa analisa penjualan; jasa analisis atau
konsultasi di bidang pertanian; jasa analisis pasar; jasa analisis periklanan; jasa audit; jasa bantuan bisnis sehubungan
dengan pengumpulan dan penyewaan daftar alamat; jasa bantuan manajemen dan operasi untuk bisnis komersial; jasa
bantuan untuk perusahaan industri atau komersial dalam menjalankan bisnis mereka; jasa bisnis dan periklanan; jasa bisnis,
seperti membantu pihak lain dalam perundingan dan pengembangan kemitraan bisnis dan aliansi bisnis; jasa diskon (-untuk
pengecer, -untuk grosir, untuk promosi pemasaran); jasa distribusi di bidang bahan kimia, pestisida, aplikator kimia dan
pestisida dan pakaian pelindung dan masker pelindung untuk digunakan selama penggunaan atau aplikasi bahan kimia; jasa
distributor bahan bangunan dari metal; jasa distributor grosir untuk alas kaki; jasa distributor grosir untuk anggur dan minuman
beralkohol; jasa distributor grosir untuk bir; jasa distributor grosir untuk furnitur; jasa distributor grosir untuk kosmetik; jasa
distributor grosir untuk lembaran dan gulungan aluminium dan stainless steel; jasa distributor grosir untuk makanan dan
minuman; jasa distributor grosir untuk pakaian; jasa distributor grosir untuk perhiasan; jasa distributor grosir untuk produk
segar; jasa distributor grosir untuk suku cadang dan komponen otomotif; jasa distributor grosir untuk untuk teh dan kopi; jasa
eceran atau grosiran robot industri; jasa eceran atau grosiran terkait dengan bagian-bagian atau aksesoris mobil; jasa eceran
atau grosiran terkait dengan bagian-bagian atau aksesoris mobil pada situs web internet; jasa eceran atau grosiran untuk
akumulator; jasa eceran atau grosiran untuk kendaraan bermotor roda dua; jasa eceran atau grosiran untuk mesin dan
instrumen pengukur atau penguji; jasa eceran atau grosiran untuk pendingin udara; jasa eceran atau grosiran untuk peralatan
dan instrumen telekomunikasi; jasa eceran atau grosiran untuk permesinan dan peralatan elektrikal; jasa evaluasi statistik data
pemasaran; jasa grosir berkaitan dengan pelana; jasa grosir dan eceran; jasa grosir untuk alas kaki; jasa grosir untuk alat
musik; jasa grosir untuk artikel menjahit; jasa grosir untuk artikel pembersih; jasa grosir untuk bahan kimia untuk digunakan
dalam hortikultura; jasa grosir untuk bahan kimia untuk digunakan dalam kehutanan; jasa grosir untuk bahan kimia untuk
digunakan dalam pertanian; jasa grosir untuk bahan seni; jasa grosir untuk barang cetakan; jasa grosir untuk barang yang
dipanggang; jasa grosir untuk daging; jasa grosir untuk furnitur; jasa grosir untuk instalasi sanitasi; jasa grosir untuk instrumen
horologis; jasa grosir untuk instrumen medis; jasa grosir untuk kain; jasa grosir untuk karya seni; jasa grosir untuk mainan;
jasa grosir untuk minuman beralkohol, kecuali bir; jasa grosir untuk pakaian; jasa grosir untuk pakan ternak; jasa grosir untuk
penerangan; jasa grosir untuk penutup dinding; jasa grosir untuk penutup lantai; jasa grosir untuk perabotan; jasa grosir untuk
peralatan hortikultura; jasa grosir untuk peralatan konstruksi; jasa grosir untuk peralatan memasak makanan; jasa grosir untuk
peralatan menyelam; jasa grosir untuk peralatan pasokan air; jasa grosir untuk peralatan pemindahan tanah; jasa grosir untuk
peralatan penyamakan matahari; jasa grosir untuk peralatan pertanian; jasa grosir untuk perangkat keras komputer; jasa grosir
untuk perangkat keras logam; jasa grosir untuk persediaan alat tulis; jasa grosir untuk persiapan membuat minuman; jasa
grosir untuk persiapan membuat minuman beralkohol; jasa grosir untuk persiapan pembersihan; jasa grosir untuk persiapan
perawatan hewan; jasa grosir untuk produk hortikultura; jasa grosir untuk produk susu; jasa grosir untuk sampah untuk hewan;
jasa grosir untuk tembakau; jasa grosir untuk tutup kepala; jasa grosir yang berkaitan dengan aksesoris mobil; jasa grosir yang
berkaitan dengan alas kaki; jasa grosir yang berkaitan dengan barang cetakan; jasa grosir yang berkaitan dengan bulu tiruan;
jasa grosir yang berkaitan dengan furnitur; jasa grosir yang berkaitan dengan ikan; jasa grosir yang berkaitan dengan kain;
jasa grosir yang berkaitan dengan karya seni; jasa grosir yang berkaitan dengan pakan untuk hewan; jasa grosir yang
berkaitan dengan peralatan hortikultura; jasa grosir yang berkaitan dengan peralatan konstruksi; jasa grosir yang berkaitan
dengan peralatan pertanian; jasa grosir yang berkaitan dengan peralatan yang dioperasikan dengan tangan untuk konstruksi;
jasa grosir yang berkaitan dengan perhiasan; jasa grosir yang berkaitan dengan produk hortikultura; jasa grosir yang berkaitan
dengan suku cadang kendaraan bermotor; jasa grosir yang berkaitan dengan tutup kepala; jasa humas; jasa iklan dan
promosi; jasa iklan ritel yaitu penyebaran masalah iklan untuk pihak lain melalui jaringan komunikasi elektronik daring; jasa
informasi bisnis; jasa informasi ekonomi untuk keperluan bisnis; jasa informasi komersial yang disediakan oleh akses ke
database komputer; jasa informasi penjualan, bisnis dan promosi; jasa informasi, penasehatan dan konsultansi yang berkaitan
dengan periklanan dan pemasaran; jasa informasi, yaitu menyediakan informasi tentang produk ritel kepada pelanggan yang
menampilkan ketersediaan produk tertentu yang menarik bagi mereka; jasa jaringan bisnis dan profesional; jasa jasa katalog
toko eceran; jasa jual beli mobil bekas; jasa jual beli mobil bekas secara online; jasa katalog pemesanan melalui pos dalam
kaitannya dengan kosmetik; jasa kliping berita iklan secara daring (online) melalui jaringan komputer; jasa klub pelanggan dan
jasa loyalitas pelanggan, untuk tujuan komersial, promosi dan/atau periklanan; jasa klub pelanggan, untuk keperluan
komersial, promosi dan/atau iklan; jasa konsultasi bisnis; jasa konsultasi bisnis dalam kaitannya dengan identitas perusahaan;
jasa konsultasi bisnis dalam kaitannya dengan tanggung jawab sosial perusahaan; jasa konsultasi bisnis dan informasi; jasa
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konsultasi bisnis di bidang logistik transportasi; jasa konsultasi bisnis di bidang pertanian; jasa konsultasi bisnis sehubungan
dengan menyediakan situs web pada jaringan komputer global yang pihak ketiga dapat menawarkan dan sumber barang dan
jasa, tempat, menentukan status dan memenuhi permintaan dan pesanan perdagangan, masuk ke dalam kontrak dan
transaksi bisnis; jasa konsultasi bisnis sehubungan dengan pengoperasian pasar elektronik untuk pembeli dan penjual barangbarang dan atau jasa-jasa pada jaringan komputer global; jasa konsultasi bisnis untuk organisasi nirlaba; jasa konsultasi bisnis
untuk perusahaan; jasa konsultasi bisnis untuk perusahaan pemula; jasa konsultasi bisnis yang berkaitan dengan integrasi
bidang teknologi proses bisnis, pembelajaran organisasi, manajemen perubahan dan keberlanjutan operasional; jasa
konsultasi dan informasi yang berkaitan dengan akuntansi; jasa konsultasi dan konsultasi di bidang strategi bisnis; jasa
konsultasi manajemen; jasa konsultasi manajemen bisnis yang disediakan melalui Internet; jasa konsultasi pemasaran bisnis;
jasa konsultasi perdagangan luar negeri; jasa konsultasi rekrutmen bisnis; jasa konsultasi terkait dengan manajemen pusat
perbelanjaan; jasa konsultasi usaha mengenai distribusi komersial dan penyediaan informasi yang berhubungan dengannya;
jasa konsultasi yang berhubungan dengan kontrak untuk pembelian barang; jasa konsultasi yang berkaitan dengan
administrasi bisnis dan manajemen personalia; jasa konsultasi yang berkaitan dengan pembuatan konsep, pengkreasian,
proses desain, pengembangan, penerapan, pengerjaan, pengaturan, promosi dan pengawasan skema keanggotaan,
termasuk skema kartu loyalitas pelanggan, skema insentif, skema bonus, kartu hadiah dan kartu diskon; jasa konsultasi yang
berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa; jasa konsultasi yang berkaitan dengan periklanan, promosi bisnis, manajemen
bisnis dan pemasaran; jasa kumpulan statistik untuk bisnis; jasa logistik (-untuk manajemen bisnis, -untuk fasilitas organisasi
dan sumber daya); jasa loyalitas pelanggan untuk tujuan komersial, promosi dan / atau iklan; jasa manajemen bisnis di bidang
pendidikan; jasa manajemen bisnis komersial; jasa manajemen bisnis sehubungan dengan penjualan secara elektronik; jasa
manajemen dan konsultasi pengelolaan bisnis; jasa manajemen penjualan di internet; jasa manajemen proyek bisnis untuk
proyek konstruksi; jasa marketing melalui berbagai media, termasuk media online dan offline, transaksi komersial secara
online; jasa menjual bersama-sama, untuk mendapatkan keuntungan satu sama lain, dari bermacam-macam barang, yang
memungkinkan pelanggan untuk melihat dengan baik dan membeli barang-barang tersebut melalui situs web internet barang
dagangan secara umum dan toko grosir; jasa organisasi dan manajemen program promosi insentif dan penjualan; jasa
outsourcing dalam sifat mengatur kontrak layanan untuk orang lain; jasa outsourcing dalam sifat mengatur pengadaan barang
untuk orang lain; jasa outsourcing di bidang analitik bisnis; jasa outsourcing di bidang manajemen hubungan pelanggan; jasa
outsourcing di bidang operasi bisnis; jasa pelaksanaan survei riset bisnis dan pasar; jasa pelelangan; jasa pemasaran; jasa
pemasaran di bidang kedokteran gigi; jasa pemasaran di bidang perjalanan; jasa pemasaran di bidang restoran; jasa
pembelanjaan melalui internet; jasa pembuatan indeks informasi, situs dan sumber daya lain yang tersedia di jaringan
komputer global dan jaringan elektronik dan komunikasi lainnya untuk pihak lain; jasa pemesanan (untuk orang lain); jasa
pemesanan dan penjualan barang secara online; jasa pemodelan statistik; jasa pemrosesan data dalam bidang transportasi;
jasa pemrosesan data di bidang transportasi; jasa penagihan; jasa penataan untuk tujuan iklan; jasa penelitian dan konsultasi
yang berkaitan dengan promosi, operasi, dan penjualan di pasar domestik dan luar negeri barang dan jasa yang diproduksi di
Taiwan, yaitu, konsultasi riset pasar; jasa penelitian pasar dan informasi; jasa penerbitan, pengelolaan dan penyelesaian
kupon dan poin untuk mempromosikan barang dan jasa; jasa pengadaan kerjasama, untuk keuntungan pihak lain, dari
berbagai barang, tidak termasuk transportasi daripadanya, memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan
membeli barang-barang tersebut; jasa pengadaan minuman beralkohol [membeli barang untuk bisnis lain]; jasa pengadaan
untuk orang lain [membeli barang dan jasa untuk bisnis lain]; jasa pengadaan, untuk manfaat pihak lain, berbagai barangbarang (tidak termasuk transportasi daripadanya), memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan membeli
barang-barang tersebut di outlet ritel, outlet grosir, supermarket dan toko serba ada; jasa pengaturan dan pengorganisasian
promosi pemasaran untuk pihak lain; jasa pengecer dan grosir dan jasa penjualan eceran secara online; jasa penggabungan
(merger) dan akuisisi bisnis; jasa pengorganisasian kompetisi bisnis dan perdagangan; jasa pengumpulan data; jasa penilaian
bisnis; jasa penilaian perusahaan; jasa penjualan aksesoris telepon selular; jasa penjualan alat teknik; jasa penjualan alat-alat
kedokteran; jasa penjualan camilan coklat, coklat batang, brownis; jasa penjualan daging beku; jasa penjualan dan publisitas;
jasa penjualan grosir produk garam kemasan secara online maupun offline; jasa penjualan hasil laut; jasa penjualan hasil laut
(beku); jasa penjualan ikan; jasa penjualan makanan berbahan dasar ikan; jasa penjualan makanan atau minuman yang
dioperasikan dengan memasukkan koin untuk mengeluarkan minuman atau makanan yang dipilih; jasa penjualan makanan
dan minuman; jasa penjualan makanan dan minuman khas jepang baik secara langsung maupun online; jasa penjualan
makanan dan minuman yang dipesan melalui mesin; jasa penjualan makanan olahan hasil laut; jasa penjualan melalui sistem
berbasis web dan portal online di bidang perdagangan konsumen dan bisnis (consumer-to-business); bagi konsumen untuk
masuk, mengatur dan mengubah profil pembayaran dan pengiriman serta bagi penjual untuk masuk, mengatur dan mengubah
daftar produknya; jasa penjualan minuman berbahan dasar kopi, coklat dan teh; jasa penjualan minuman teh bubble atau teh
pearl; jasa penjualan obat-obatan; jasa penjualan perabot rumah tangga; jasa penjualan produk dibidang nutrisi dan
suplemen diet, minuman dan sari buah; jasa penjualan produk baja ringan; jasa penjualan produk serta layanan kesehatan
secara online (internet).; jasa penjualan ritel produk garam kemasan secara online maupun offline; jasa penjualan ritel, grosir
dan online termasuk berhubungan dengan buku dan publikasi lainnya jasa informasi, nasihat, konsultasi dan pendukung yang
berhubungan dengan semua yang tersebut di atas; jasa penjualan secara online; jasa penjualan serta promosi untuk sediaan
farmasi; jasa penjualan wisata dalam air diving dan snorkeling secara online; jasa penjualan: atap baja ringan ,galvalum, reng,
hollow, atap Baja lembaran dengan lapisan seng dan almunium, kanal c; jasa penyaluran gas secara ritel (eceran); jasa
penyediaan data bisnis; jasa penyediaan informasi yang berkaitan dengan e-commerce melalui internet; jasa penyediaan
portal online berbasis web yang memberikan pelanggan akses ke informasi akun penjualan mereka, informasi logistik
transportasi dalam bentuk lokasi produk saat ini berdasarkan pesanan, informasi manajemen inventaris, dan informasi
promosi produk, semuanya di bidang bahan kimia dan produk kimia; jasa penyelenggaraan pameran untuk tujuan niaga atau
iklan; jasa perantara bisnis untuk menjual dan membeli barang dan jasa; jasa perantara bisnis yang berkaitan dengan
pengiriman pesanan melalui telekomunikasi; jasa perantara komersial untuk alat pijat estetika; jasa perantara komersial untuk
kosmetik; jasa perdagangan aluminium; jasa perdagangan besar (distributor) alat-alat berat dan suku cadang; jasa
perdagangan gas; jasa perdagangan secara online sehubungan dengan pelelangan elektronik dan menyediakan evaluasi
bisnis secara online sehubungan dengannya; jasa periklanan; jasa periklanan B2B (transaksi komersial antara pelaku bisnis);
jasa periklanan dan manajemen; jasa periklanan dan promosi dan konsultasi yang terkait dengannya; jasa periklanan dan
promosi di bidang hiburan, musik, film, televisi, televisi kabel, televisi satelit, radio dan siaran on-line; jasa periklanan dan
publisitas, yaitu, mempromosikan barang, jasa, identitas merek dan informasi serta berita komersial pihak ketiga melalui media
cetak, audio, video, digital dan medium on-line; jasa periklanan media sosial; jasa periklanan untuk promosi e-commerce; jasa
periklanan yang berkaitan dengan penjualan barang; jasa periklanan yang disediakan oleh agen periklanan radio dan televisi;
jasa periklanan, pemasaran dan konsultasi promosi, nasihat dan
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pemberian bantuan; jasa periklanan, promosi dan / atau animasi komersial; jasa periklanan, yaitu, manajemen kampanye
periklanan, penargetan, implementasi dan layanan pengoptimalan/optimisasi (optimization); jasa periklanan, yaitu, penargetan
dan optimalisasi (optimization) iklan online; jasa periklanan, yaitu, penjadwalan, pelacakan, dan pelaporan iklan untuk orang
lain; jasa periklanani toko ritel untuk menjual pakaian, alas kaki dan headwear; jasa perniagaan yang melayani penjualan
kendaraan bermotor; jasa pesanan pos dan jasa toko ritel online yang menjual kopi, teh, minuman berbahan dasar kopi,
minuman berbahan dasar teh, minuman berbahan dasar cokelat, mesin penyeduh listrik dan mesin espresso listrik, pemadat
kopi dan teh, panci dan penyaring, tempat minuman, dan kaos; jasa prakiraan ekonomi; jasa produksi iklan; jasa program
loyalitas, insentif dan bonus untuk pelanggan; jasa promosi dan pemasaran secara online; jasa promosi penjualan; jasa
promosi penjualan atas barang-barang dan jasa-jasa melalui sponsor untuk olahraga, musik dan hiburan; jasa promosi yaitu
distribusi voucer hadiah untuk keperluan promosi dan komersial, cek hadiah, cap dan kupon diskon melalui telepon seluler,
perlengkapan seluler lainnya dan melalui internet; jasa retail pemesanan melalui pos yang terkait dengan kosmetik; jasa retail
secara online untuk produk konsumen; jasa retail sehubungan dengan penjualan bahan plastik untuk pengemasan, jenis
mesin pencetak, blok pencetakan, pengering tinta, buklet, buku, kalender, kartu, tempat dokumen, alas gambar, pena gambar,
perangkat gambar, amplop, selebaran, folder, kartu ucapan, majalah, surat kabar, pamflet, pensil, pulpen, terbitan berkala,
kartu pos, poster, barang cetakan, cetakan publikasi, buku kliping, alat tulis kantor, bahan pengajaran (kecuali peralatan); jasa
retail sehubungan dengan penjualan daging, ikan, unggas dan binatang buruan, ekstrak daging, buah dan sayuran yang
diawetkan, dibekukan, dikeringkan dan dimasak, jeli, selai, saus buah, telur, susu dan produk susu, minyak dan lemak untuk
makanan, kopi, teh, kakao dan kopi buatan, beras, tapioka dan sagu, tepung dan sediaan yang terbuat dari sereal, roti, kue
dan gula-gula, es, gula, madu, sirup, ragi, bubuk pengembang, garam, mustar, cuka, saus (bumbu), rempah-rempah, es; jasa
retail sehubungan dengan penjualan furnitur, cermin, bingkai gambar kayu, gabus, alang-alang, rotan, anyaman, tanduk,
tulang, gading, tulang insang ikan paus, cangkang, amber, kerang mutiara, meerschaum; jasa retail sehubungan dengan
penjualan kertas, karton, barang cetakan, bahan penjilidan buku, foto, alat tulis kantor, perekat untuk alat tulis kantor atau
keperluan rumah tangga, bahan seniman, kuas lukis, mesin ketik dan keperluan kantor (kecuali furnitur), bahan instruksional
dan pengajaran (kecuali peralatan); jasa retail sehubungan dengan penjualan kosmetik; jasa retail sehubungan dengan
penjualan kuas, kotak wadah sisir, sisir, alat-alat kosmetik, alat penghilang bau untuk penggunaan pribadi, kuas alis mata,
rambut untuk kuas, perlengkapan penghapus tata rias, kuas kuku; jasa retail sehubungan dengan penjualan kulit dan kulit
imitasi, kulit halus, kulit binatang, koper, dan tas perjalanan, payung dan payung penahan matahari, tongkat jalan, cambuk, tali
kekang dan pelana kuda, backpack (sejenis ransel), tas pantai, kotak kulit atau papan kulit, tas kantor, tongkat, kotak wadah
kulit atau papan kulit, tali pengikat hewan; jasa retail sehubungan dengan penjualan malt, bir, air mineral dan air soda,
minuman lain yang tidak beralkohol, minuman buah dan jus buah, sirup dan sediaan lain untuk membuat minuman; jasa retail
sehubungan dengan penjualan mekanisme untuk peralatan yang dioperasikan dengan koin, mesin kasir, mesin hitung,
peralatan pemprosesan data, komputer, perangkat lunak komputer, alat pemadam kebakaran, kacamata hitam, kacamata,
logam mulia dan logam campurannya, perhiasan, batu mulia, instrumen horologis dan kronometrik; jasa retail sehubungan
dengan penjualan minuman ringan, minuman energi, anggur, es teh, aperitif (minuman beralkohol perangsang nafsu makan),
minuman berkarbonasi, ekstrak buah, ale jahe, grape must, must, minuman buah yang terbuat dari konsentrat, minuman
anggur manis, air malt, air seltzer, air soda, air tonik, jus sayuran, esens yang digunakan dalam sediaan minuman keras, air
barli, fruit squash, sarsaparilla, minuman beralkohol (kecuali bir); jasa retail sehubungan dengan penjualan padi-padian dan
pertanian, produk hortikultura dan kehutanan, hewan hidup, buah dan sayuran segar, biji-bijian, tanaman dan bunga alami,
bahan makanan untuk hewan; jasa retail sehubungan dengan penjualan pakaian luar, celana terusan, mantel panjang, celana,
parka, petikot, pinafor, ponco (baju selimut), pulover, piyama, sandal, sari, sarung, selendang, syal, kemeja, sepatu, kemeja
lengan pendek, shoulder wrap (bungkus bahu), topi mandi, singlet, rok, masker tidur, sandal selop, blus lindung (smok), kaus
kaki, jersi olahraga, sepatu olahraga, stoking, jaket yang diisi, jas, pelindung matahari, bretel, baju hangat, baju renang, kaus
oblong, topi tinggi, celana panjang, turban, pakaian dalam, celana kolor, celana dalam; jasa retail sehubungan dengan
penjualan pakaian rajut, kaus kaki penghangat, legging, legging, kostum topeng, sarung tangan musim dingin, ikat pinggang
uang, sarung tangan bulu, dasi; jasa retail sehubungan dengan penjualan pakaian, alas kaki, tutup kepala, apron, celana bayi,
bandana, mantel mandi, sandal mandi, laci kamar mandi, baju mandi, celana mandi, ikat pinggang, baret, korset, sepatu bot,
bra, celana untuk dipakai, kamisol, topi, jas, gaun, dressing gown, penutup telinga, footmuff, tidak dipanaskan dengan listrik,
sepatu karet, pengikat kaus kaki, sarung tangan, topi, ikat kepala, kaus kaki panjang, sol dalam, jaket, jersi, gaun jumper (baju
hangat), baju sweater; jasa retail sehubungan dengan penjualan pembakar parfum, semprotan parfum, alat penguap parfum,
bedak padat, paf bedak, tegakan kuas cukur, kuas cukur, kotak sabun, dispenser sabun, tempat sabun, mangkuk sup, tempat
spons, tegakan untuk kuas cukur, sikat gigi, sikat gigi elektrik; jasa retail sehubungan dengan penjualan peralatan dan wadah
rumah tangga atau dapur, sisir dan spons, kuas (kecuali kuas lukis), bahan pembuatan kuas, barang-barang untuk keperluan
pembersihan, wol baja, kaca yang belum dikerjakan atau dikerjakan sebagian (kecuali kaca yang digunakan dalam gedung),
barang pecah belah, porselen dan barang-barang tembikar, cermin, spons abrasif untuk menggosok kulit, dispenser aerosol,
tidak untuk keperluan medis; jasa retail sehubungan dengan penjualan perangkat manikur, perangkat manikur elektrik,
penghalus kuku elektrik atau non-elektrik, gunting kuku elektrik atau non-elektrik, kikir kuku, kikir kuku elektrik, perangkat
pedikur; jasa retail sehubungan dengan penjualan perkakas dan alat tangan (yang dioperasikan secara manual), peralatan
pemotong, senjata yang dipakai pada sisi badan, pisau cukur, penjepit keriting, alat penghilangan bulu, pemoles kuku jari
tangan elektrik dan non-elektrik, flat iron, gunting rambut untuk penggunaan pribadi, elektrik atau non-elektrik, alat tangan
elektrik dan non-elektrik untuk pengeritingan rambut, pinset pencabut rambut; jasa retail sehubungan dengan penjualan
perlengkapan dan instrumen ilmu pengetahuan, pelayaran, penyurveian, fotografi, sinematografi, optik, penimbangan,
pengukuran, pensinyalan, pemeriksaan (pengawasan), penyelamatan dan pengajaran, perlengkapan dan instrumen untuk
penghantaran, pengalihan, pengubahan, pengumpulan, pengaturan atau pengendalian listrik; jasa retail sehubungan dengan
penjualan perlengkapan untuk rekaman, transmisi, atau reproduksi suara atau gambar, pembawa data magnetik, disc
perekaman, compact disc, dvd dan media rekaman digital lain; jasa retail sehubungan dengan penjualan renda dan bordir, pita
dan jalinan pita, button kancing, kait dan mata kait, peniti dan jarum, bunga buatan, karpet, permadani, keset dan bahan
anyaman untuk membuat keset, linoleum dan bahan lain untuk menutup lantai, hiasan dinding (non-tekstil), permainan dan
alat permainan, perlengkapan senam dan olahraga, dekorasi untuk pohon natal; jasa retail sehubungan dengan penjualan
sediaan pemutihan dan bahan lain untuk penggunaan penatu, sediaan pembersihan, pengilapan, penggosokan, dan
pengampelasan, sabun; jasa retail sehubungan dengan penjualan seragam, kerudung, rompi, rompi berkancing, pakaian
tahan air, sepatu kayu, gelang handuk; jasa retail sehubungan dengan penjualan tali, senar, jaring, tenda, bidai, terpal, layar,
karung dan tas, bahan bantalan dan isian (kecuali karet atau plastik), bahan tekstil berserat mentah, kain tenun dan utas,
untuk penggunaan tekstil; jasa retail sehubungan dengan penjualan tas pakaian untuk perjalanan, tas tangan, kotak topi kulit,
tas haversack, kulit imitasi, kotak wadah kunci, tali penuntun kulit, kalung hewan kulit, moleskin, dompet saku, dompet wanita,
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tas rucksack, tas sekolah, tas bersabuk sekolah, tas belanja, tas perjalanan, koper perjalanan, koper kecil, kotak wadah
perlengkapan mandi, yang tidak terpasang, tas belanja beroda; jasa retail sehubungan dengan penjualan tekstil dan pakaian
tidur, selimut, seprai, kain besar, sarung bantal, tirai tekstil, handuk, flanel, kain penutup, taplak meja, penutup tempat tidur,
penutup meja; jasa retail sehubungan dengan penjualan tembakau, barang-barang keperluan perokok, korek api; jasa retail
sehubungan dengan penjualan wewangian, minyak esens, kosmetik, losion rambut, pembersih gigi, alat-alat kosmetik,
kosmetik, kolonye eau de, kosmetik alis mata, pensil alis mata, bulu mata palsu, kuku palsu, pengilap bibir, lipstik, tata rias,
bedak tata rias, sediaan tata rias, sediaan penghapus tata rias, maskara, pengilap kuku, cat kuku, wewangian, parfum; jasa
riset bisnis; jasa ritel; jasa ritel berkenaan dengan kelebihan stok dari koleksi musim sebelumnya untuk pria, wanita dan anakanak sehubungan dengan pakaian olahraga, sepatu, koper dan tas bepergian, aksesoris busana, perabotan, penerangan,
penutup lantai, peralatan dapur dan peralatan masak, pakaian dalam, perhiasan; jasa ritel dan jasa eceran untuk mobil; jasa
ritel dan jasa grosir untuk konsumen mesin permainan video, mesin permainan video arcade, dan peralatan permainan yang
dapat digenggam dengan layar kristal cair; jasa ritel dan jasa grosir untuk mainan permainan kartu dan aksesorisnya; jasa ritel
dan jasa grosir untuk mainan, boneka, mesin permainan dan peralatannya; jasa ritel online terkait mainan; jasa ritel
supermarket dan toko serba ada (departmental store); jasa ritel yang berhubungan dengan produk makanan dan minuman
beralkohol dan tidak beralkohol; jasa ritel, jasa ritel online, jasa grosir dan ritel penjualan melalui pos yang berhubungan
dengan penjualan karet yang belum diproses dan setengah jadi, getah perca, getah, asbes, mika dan pengganti semua bahan
ini, plastik dan resin dalam bentuk ekstrusi untuk digunakan dalam pembuatan, pengepakan, penghentian dan bahan isolasi,
pipa fleksibel, tabung dan selang, bukan dari logam, kulit dan kulit imitasi, kulit halus dan kulit binatang, koper dan tas
pembawa, payung dan payung matahari, tongkat, cambuk, tali kekang dan pelana, kalung, tali pengikat dan pakaian hewan,
tas surat seni [kasing], tas atletik, tas kecil penyimpan surat dan dokumen, gendongan bayi dan anak, ransel, koper, tas, tas
untuk aksesoris perjalanan, tas pantai, tas sabuk, ikat pinggang, ikat pinggang terbuat dari kulit imitasi, ikat pinggang terbuat
dari kulit, dompet, tas sepatu bot, tas kantor, tempat kartu nama, tas kemping, tongkat, kotak kartu, tempat kartu, tempat buku
cek, tas, tas untuk telepon bergerak, tas genggam, tas kosmetik, tas dokumen, tas besar berbentuk silinder, tas malam,
pengikat dan tali dari kulit, alat pembawa berbingkai berbentuk ransel untuk membawa bayi, bingkai untuk tas, bingkai untuk
payung, tas garmen, tas senam, tas tangan, pakaian kuda, tas ransel, kantong pinggul, holdall/koper, selimut kuda , barang
penunggang kuda dan tack kuda, dompet kunci, gantungan kunci terbuat dari kulit yang dilengkapi gantungan kunci, tempat
kunci, kantong kunci, ransel /knapsack, tali kulit, tali pengikat dari kulit, tas surat dari kulit [cover], label koper, tali koper , tas
untuk perlengkapan menginap semalam, buku saku, dompet saku, portofolio, kantong, dompet, tas record, pelana kuda,
ransel/rucksack, pelana, tas sekolah, tas sekolah bersabuk dari kulit, ransel anak sekolah, tas sepatu, tas belanja, kereta
belanja (tas belanja beroda), tas bahu, tas olah raga, tali untuk sepatu roda, koper/suitcase, tas perlengkapan mandi, tas
jinjing, tas untuk bepergian, koper untuk bepergian, koper/trunk, kursi payung, tas pinggang (waist bag), tas pinggang (waist
pack), kantong untuk tas pinggang (waist bag), kantong untuk tas pinggang (waist pack), dompet/wallet, dompet untuk
dicantelkan pada ikat pinggang, bahan bukan dari logam untuk bangunan dan konstruksi, pipa kaku bukan dari logam untuk
bangunan, aspal, ter (pitch), ter (tar) dan bitumen, bangunan yang dapat dipindahkan bukan dari logam, monumen bukan dari
logam, perabot rumah, cermin, bingkai foto , wadah bukan dari logam untuk penyimpanan atau pengangkutan, tulang, tanduk,
tulang ikan paus atau kulit mutiara, kerang, tanah liat magnesium, batu ambar belum dikerjakan atau setengah dikerjakan,
seprei [kecuali linen], tempat tidur untuk hewan peliharaan rumah tangga, perabotan untuk kemping, gantungan baju, cincin
gorden, hiasan dari plastik untuk bahan makanan, bantal tiup [selain untuk keperluan medis] untuk dipasang pada leher; jasa
ritel, jasa ritel online, jasa grosir dan ritel penjualan melalui pos yang berhubungan dengan penjualan peralatan dan instrumen
ilmu pengetahuan, penelitian, navigasi, penelitian, fotografi, sinematografi, audio-visual, optik, timbang, ukur, sinyal, deteksi,
pengujian, inspeksi, penyelamatan dan pendidikan, peralatan dan instrumen untuk penghantar, penukar, pengubah,
pengumpul, pengatur atau pengendali distribusi atau penggunaan listrik, peralatan dan instrumen untuk merekam, transmisi,
reproduksi atau mengolah suara, gambar atau data, media yang dapat direkam dan diunduh, perangkat lunak komputer,
media perekam dan penyimpan analog atau digital kosong, mekanisme untuk alat yang bekerja dengan memasukkan uang
atau kepingan logam kedalamnya, kas register, mesin hitung, komputer dan alat periferal komputer, pakaian penyelam,
masker penyelam, sumbat kuping untuk penyelam, penjepit hidung untuk penyelam dan perenang, sarung tangan untuk
penyelam, alat pernapasan untuk berenang di bawah permukaan air, alat pemadam kebakaran, pelindung perut ( untuk
perlindungan terhadap kecelakaan dan cedera), peralatan untuk digunakan dengan komputer, perekam audio, tas dan casing
yang secara khusus disesuaikan untuk tempat atau pembawa perangkat dan peralatan portabel, ponsel, yang digenggam dan
tablet serta aksesoris untuk perangkat tersebut, baterai, pengisi daya baterai, pelindung tubuh, pelindung dada, kalkulator,
camcorder, kamera, kartu mengandung chip sirkuit terpadu, kartu yang berkode dengan fitur keamanan untuk keperluan
otentikasi, kartu yang menggunakan memori magnetik dan memori sirkuit terpadu, tempat pembawa untuk telepon bergerak,
tempat telepon bergerak, tempat kaca mata dan kaca mata pelindung sinar matahari; jasa ritel, jasa ritel online, jasa grosir dan
ritel penjualan melalui pos yang berhubungan dengan penjualan peralatan dan instrumen pembedahan, medis, kedokteran
gigi dan kedokteran hewan, anggota badan, mata dan gigi palsu, barang ortopedi, bahan penjahit luka, alat terapeutik dan alat
bantu yang disesuaikan untuk orang penyandang cacat, alat pijat, peralatan, alat dan barang untuk menyusui bayi, masker
wajah untuk penggunaan medis, peralatan dan instalasi untuk penerangan, pemanasan, pembangkit uap, memasak,
pendinginan, pengeringan, penyegaran udara, penyediaan air, keperluan sanitasi, botol air panas, kendaraan,alat untuk
bergerak di darat, udara atau air, aksesoris, komponen dan bagian-bagian kendaraan, senjata api, amunisi dan proyektil,
bahan peledak, kembang api, logam mulia dan campurannya, perhiasan, batu mulia dan batu permata setengah mulia, jam
dan pesawat pengukur waktu, lencana dari logam mulia, kotak dari logam mulia, kotak untuk jam dan arloji, kancing perhiasan
pada lengan kemeja, jepitan dasi, pin dasi, kotak perhiasan dari logam mulia, gantungan kunci, medali, cincin lilin dari logam
mulia, mekanisme untuk jam dan arloji, hiasan dari logam mulia, alat pengatur waktu, perhiasan kecil, piala, sabuk gesper,
gelang arloji, tali arloji, arloji, jam tangan, alat musik, penyangga untuk musik dan penyangga untuk alat musik, tongkat dirigen,
kertas dan karton, barang cetakan, bahan penjilid buku, foto, alat tulis menulis dan keperluan kantor, kecuali perabot, perekat
untuk keperluan alat tulis menulis atau rumah tangga, bahan menggambar dan bahan untuk seniman, kuas cat, alat
pendidikan dan pengajaran, lembaran, film dan tas plastik untuk pembungkus dan pengemasan, huruf-huruf cetak, blok-blok
cetak, agenda, album, bahan seniman, tas [amplop, kantong] dari kertas atau plastik, untuk kemasan, buku, majalah [terbitan
berkala], brosur, selebaran dan publikasi cetak lainnya, kalender, kartu yang terbuat dari plastik [selain yang bersandi atau
magnet], kotak pena, kotak alat tulis menulis, katalog, kompas, decalcomanias, catatan meja, buku harian, arsip dokumen [alat
tulis], penghapus, spidol , kartu hadiah, voucher hadiah, lem stik, kartu ucapan, saputangan kertas, alat tulis untuk
penanda/stabilo, pena tinta, tinta untuk pena, label koper terbuat dari kulit, buletin, buku catatan, pastel [krayon], tempat
pensil, rautan pensil, pensil, pulpen, poster, tiket tercetak, catatan tempel yang dapat dilepas, tato yang dapat dihapus,
penggaris, tas belanja [pembawa] dari plastik, stempel [segel] , stapler, staples, stensil, tisu, mesin ketik dan keperluan kantor
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(kecuali perabot), bagan dinding untuk digunakan sebagai buku harian, papan tulis putih; jasa ritel, jasa ritel online, jasa grosir
dan ritel penjualan melalui pos yang berhubungan dengan penjualan bahan kimia untuk penggunaan dalam industri, ilmu
pengetahuan dan fotografi, serta di bidang pertanian, hortikultura dan kehutanan, damar buatan yang belum diproses, plastik
yang belum diproses, komposisi bahan pencegah kebakaran dan pemadam kebakaran, sediaan mengeraskan dan mematri,
zat untuk penyamakan kulit halus dan kulit binatang, bahan perekat untuk digunakan dalam industri, dempul dan pengisi pasta
lain, kompos, pupuk kandang, pupuk, sediaan biologis untuk digunakan dalam industri dan ilmu pengetahuan, cat, pernis, lak,
bahan pencegah karatan dan kelapukan kayu, pewarna, zat warna, tinta untuk pencetakan, tinta penandaan dan ukir, damar
alam mentah, logam dalam bentuk foil dan bubuk untuk digunakan dalam lukisan, dekorasi, percetakan dan seni, kosmetik
tidak mengandung obat dan sediaan pembersih badan, pasta gigi tidak mengandung obat, parfum, minyak esensial, sediaan
pemutih dan zat lain untuk penggunaan cucian, sediaan membersihkan, mengkilatkan, membuang lemak dan menggosok,
sediaan pembersih tubuh dan perawatan kecantikan, sediaan kebersihan mulut, wewangian, sediaan perawatan hewan,
sabun, anti keringat (pembersih badan), sediaan penyamakan buatan, krim sepatu bot, semir sepatu bot, pembersih, krim,
pasta gigi, deodoran, sediaan penghilang rambut, produk perawatan rambut, pewarna rambut, sediaan penataan rambut,
sediaan perawatan tangan, sediaan balsem untuk bibir [tidak mengandung obat], sediaan perawatan kuku, sediaan
menghilangkan cat kuku, cat kuku, sediaan tidak mengandung obat untuk digunakan setelah bercukur, sediaan untuk
menyegarkan napas [tidak mengandung obat], sampo, sediaan untuk mencukur, krim sepatu, semir sepatu, lilin sepatu,
sediaan mandi pancuran, produk perawatan kulit, sediaan perawatan kulit, bedak talk; jasa ritel, jasa ritel online, jasa grosir
dan ritel penjualan melalui pos yang berhubungan dengan penjualan oli dan gemuk industri, malam, pelumas, zat untuk
mengisap, membasahi dan mengikat debu, bahan bakar dan bahan penerangan, lilin dan sumbu untuk penerangan, lilin
beraroma dan wangi , sediaan farmasi, medis dan kedokteran hewan, sediaan saniter untuk keperluan medis, zat dan
makanan diet yang diadaptasi untuk penggunaan medis atau kedokteran hewan, makanan untuk bayi, suplemen pantangan
untuk manusia dan hewan, plester, bahan pembalut, bahan untuk menambal gigi, pembuat gigi buatan, pembasmi kuman,
sediaan untuk membasmi binatang perusak, bahan pembasmi jamur, bahan pembasmi rumput liar, sediaan penyegar udara,
kit dan kotak pertolongan pertama lengkap dengan isinya, sediaan pembersih tangan, kit yang berisi sediaan medis, plester,
protein, vitamin, suplemen diet dan mineral, logam kasar dan campurannya, bijih logam, bahan logam untuk bangunan dan
konstruksi, bangunan dari logam yang dapat dipindahkan, kabel dan kawat bukan untuk listrik dari logam biasa, barangbarang kecil dari logam besi, wadah logam untuk penyimpanan atau pengangkutan, lemari besi, lencana dari logam, cincin
kunci dan rantai kunci, kunci, kunci-kunci, ornamen, tempat sampah logam, kunci, kunci kosong, rambu, patung, patung kecil
dan arca kecil, perunggu, piala yang terbuat dari logam, kotak uang, mesin, mesin perkakas, perkakas yang dioperasikan
dengan listrik, motor dan mesin, kecuali untuk kendaraan darat, kopling mesin dan komponen transmisi, kecuali untuk
kendaraan darat, peralatan pertanian, selain alat tangan dioperasikan secara manual, inkubator untuk telur, mesin penjual
otomatis, perkakas dan alat tangan, yang dioperasikan secara manual, peralatan pemotong, senjata yang dipakai pada sisi
badan, pisau cukur, peralatan higienis dan kecantikan yang dioperasikan dengan tangan untuk manusia dan hewan, peralatan
pengangkat, peralatan tangan untuk darurat dan penyelamatan, alat berkebun , dioperasikan dengan tangan, gunting, besi
pengering rambut, jepitan untuk pengeriting rambut, pelengkung bulu mata, perangkat manikur, gunting kuku, kikir kuku,
perangkat pedikur, gunting pemangkas, pinset, penjepit, pemotong pizza; jasa ritel, jasa ritel online, jasa grosir dan ritel
penjualan melalui pos yang berhubungan dengan penjualan pakaian, alas kaki, tutup kepala, ikat pinggang [pakaian], replika
perlengkapan sepak bola, spul untuk sepatu bot sepak bola [sepatu], renda, jalinan pita dan sulaman, dan pita dan simpul pita
perlengkapan jahit menjahit, kancing, kait dan mata kait, peniti dan jarum, bunga buatan, hiasan rambut, rambut palsu,
pengikat untuk pakaian dan untuk rambut, kancing hias berbentuk lencana, tali sepatu, nomor peserta lomba, retsleting,
karpet, permadani, keset dan bahan anyaman untuk membuat keset, linoleum dan bahan lain untuk menutup lantai, matras
yoga, permainan, mainan dan alat-alatnya, peralatan video game, alat senam dan olah raga, hiasan untuk pohon Natal,
peralatan untuk tinju, peralatan untuk bermain permainan keterampilan, peralatan memanah, pohon Natal tiruan dan dudukan
pohon Natal, tas yang disesuaikan untuk membawa alat olah raga, tas yang didesain khusus untuk ski dan papan selancar,
tas yang disesuaikan khusus untuk peralatan olah raga, balon, bola, masker baseball, tongkat pemukul untuk olah raga,
pelindung badan, perlengkapan binaraga, pelindung dada, permainan kartu, hiasan Natal, permainan komputer, guntingan
kertas berwarna yang dihamburkan untuk pesta, alas panah, permainan panah-panahan, pelindung siku (alat olah raga),
permainan elektronik, peralatan latihan, kait ikan, barang dan peralatan memancing, alat pancing, pelindung tinju [alat olah
raga], peralatan fitnes, sarung tangan untuk sepak bola, sepak bola atau gawang sepak bola, chip permainan, peralatan
permainan, permainan yang berhubungan dengan olah raga, sarung tangan khusus disesuaikan untuk keperluan olah raga,
jaring gawang, tiang gawang, tas golf dengan atau tanpa roda, karpet golf, peralatan senam dan olah raga, latihan tangan,
pelindung tangan yang disesuaikan untuk penggunaan olah raga, pelindung pinggul yang dibuat khusus untuk berolahraga
[bagian dari pakaian olah raga], bola tiup untuk olah raga, jalur sepatu roda, pelindung lutut [alat olah raga], pelindung lutut
yang disesuaikan untuk digunakan saat berolahraga, pelindung kaki yang disesuaikan untuk olah raga, bantalan tulang kering
[alat olah raga], patung militer [mainan], hadiah-hadiah kecil, bantalan kolam, topi pesta dari kertas, mesin untuk latihan fisik,
trek plastik, tenda bermain, peralatan tempat bermain, kartu permainan; jasa ritel, jasa ritel online, jasa grosir dan ritel
penjualan melalui pos yang berhubungan dengan penjualan pemutar CD, kaset radio CD, rom CD, rantai dan tali untuk kaca
mata dan kaca mata pelindung matahari, pakaian pelindung terhadap kecelakaan, radiasi dan api, majalah perusahaan yang
dapat diunduh melalui internet, perangkat lunak aplikasi komputer, perangkat lunak aplikasi komputer untuk perangkat
komputer portabel, bergerak/mobile, genggam dan tablet, program permainan komputer dan video game, perangkat lunak
permainan komputer, permainan komputer, perangkat keras permainan komputer, perangkat keras komputer, periferal
komputer, program komputer, perangkat lunak komputer , komputer, komputer laptop dan notebook, digital audio tape, digital
versatile disc, peralatan driver, publikasi elektronik yang dapat diunduh, program dan perangkat lunak permainan video dan
permainan komputer interaktif yang dapat diunduh, penutup telinga, bantalan siku, perisai/shield dan pelindung, kabel daya
listrik, peralatan dan instrumen listrik, peralatan listrik rumah tangga, publikasi elektronik yang didistribusikan lewat email, kartu
bersandi dan alat penyandi magnetik, kartu chip bersandi yang berisi program yang digunakan untuk aplikasi keuangan,
program loyalitas, program imbalan dan preferensi pemegang kartu, kotak kaca mata, kaca mata (eyeglasses), kaca mata
(eyewear), kaca mata (spectacles), kaca mata pelindung matahari, kaca mata dan kaca mata olah raga, kaca mata renang,
pelindung/perisai wajah, filter untuk masker pernapasan, pelampung untuk mandi dan berenang, bingkai dan lensa untuk kaca
mata dan kacamata pelindung matahari, bingkai untuk kaca mata, kaca mata/goggle untuk digunakan olah raga, equalizer
grafis, headphone, headset, helm (kecuali helm bersepeda), dudukan yang disesuaikan untuk ponsel , hologram, joystick
untuk digunakan dengan komputer, bantalan lutut, perisai (shield) dan pelindung, tas pembawa laptop, penutup laptop, lensa
untuk kaca mata (eyewear), kaca mata (spectacles) dan kaca mata pelindung matahari, pelampung penyelamat, jaket
penyelamat dan pelampung, timbangan koper, pembawa data magnetik, disc perekam, magnet, kaca pembesar, stick memori,
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penutup ponsel, tali ponsel, pelindung mulut (karet pelindung), pemutar MP3 dan peralatan elektronik digital yang digenggam
dan portabel untuk merekam, mengatur, mentransmisi, memanipulasi dan meninjau file teks, data, audio dan video, peralatan
navigasi untuk kendaraan [komputer terpasang], odontoguard, mesin kantor, pedometer, stereo pribadi, peralatan telepon,
kartu berlapis plastik memuat barang cetakan [berkode], steker, soket dan kontak lainnya [sambungan listrik], pengatur waktu
yang dapat diprogram, alat pelindung untuk penggunaan pribadi terhadap kecelakaan, aksesoris dan pakaian pelindung,
pakaian pelindung untuk menyelam, pakaian pelindung untuk peserta olah raga motor [untuk pencegahan kecelakaan],
pakaian, tutup kepala dan alas kaki pelindung untuk digunakan dalam olah raga, kaca mata (glasses), kaca mata pelindung
matahari dan kaca mata (goggles) pelindung, pemutar rekaman, alat pengendali jarak jauh, pakaian penyelamat keselamatan,
peralatan navigasi satelit, kartu berkode keamanan, peluit sinyal, kartu berkode magnetik, kartu pembawa data elektronik ,
kartu chip, kaus kaki dipanasi dengan listrik, speaker, kabel speaker, tempat kaca mata, visor dan helm olah raga, tali dan
kotak untuk kaca mata (eyewear) dan kaca mata pelindung matahari, kaca mata renang, instalasi, peralatan dan instrumen
telekomunikasi, pesawat telepon, telepon, peralatan dan instrumen televisi, televisi, peralatan penyimpan digital, peralatan dan
instrumen video, pemutar video disc, perangkat lunak video game , permainan video, mesin perekam video, program
permainan video dan permainan virtual reality komputer, perangkat lunak permainan video dan permainan virtual reality
komputer, virtual reality headset dan virtual reality helm, visual display unit, wearable video display monitor; jasa ritel, jasa ritel
online, jasa grosir dan ritel penjualan melalui pos yang berhubungan dengan penjualan perkakas rumah tangga atau dapur
dan wadah kecil, peralatan memasak dan peralatan makan, sisir dan spons, sikat, bahan pembuat sikat, barang untuk
membersihkan, kaca belum dikerjakan atau setengah dikerjakan, barang pecah belah, porselen dan barang tembikar, gelas
bir, mangkuk dan piring, alat untuk menyikat, alat pembakar, tempat lilin, piringan tempat tadah lilin dari logam mulia, tempat
lilin dari logam mulia, hiasan dari porselen, peralatan pembersih [dioperasikan secara manual], pengocok minuman koktail,
teko kopi bukan listrik, tas pendingin, peralatan kosmetik, cangkir, barang porselen, botol minuman, sedotan untuk minum,
patung kecil, alas setrikaan, pot bunga, botol air yang bisa dilipat, ekstraktor jus buah (dioperasikan secara manual), barang
perlengkapan hadiah dan karya seni, semua terbuat dari porselen tulang (bone china), kristal porselen, tembikar, kaca,
porselen atau terakota, wadah es, perangkap serangga, tempat air dan bejana air minum, cerek, kotak makan siang, patung
miniatur, tempat pencampur [bukan listrik] untuk mencampur minuman , tempat pencampur secara manual [pengocok koktail],
mangkok, hiasan, keranjang piknik yang dilengkapi piring, piring, sedotan untuk minum yang dapat digunakan kembali,
sedotan yang dapat digunakan kembali, botol pengocok, botol untuk olah raga, wol baja, wadah penyimpanan untuk makanan,
wadah penyimpanan untuk keperluan rumah tangga, sedotan, mug bukan dari logam mulia, tas yang diisolasi secara termal
untuk keperluan rumah tangga atau dapur atau digunakan untuk mengangkut dan menyimpan makanan dan minuman, wadah
yang diisolasi secara termal untuk makanan, termos yang diisolasi secara termal untuk keperluan rumah tangga, sikat gigi,
tusuk gigi, vas dan kendi, botol air, kaleng penyiram tanaman, barang untuk berkebun, karya seni, tali tambang dan tali, jaring,
tenda dan terpal, awning dari bahan tekstil atau sintetis, layar, karung untuk pengangkutan dan penyimpanan bahan dalam
bentuk curah, bahan pelapis, bantalan dan pengisi kecuali dari kertas, karton, karet atau plastik, penutup tidak terpasang,
bahan tekstil berserat kasar dan bahan penggantinya, benang dan benang untuk keperluan tekstil, tekstil dan pengganti tekstil,
linen keperluan rumah tangga, tirai tekstil atau plastik, seprei, kain tempat tidur, flanel, handuk, penutup meja, kantong tidur;
jasa ritel, jasa ritel online, jasa grosir dan ritel penjualan melalui pos yang berhubungan dengan penjualan sepatu roda, papan
layar, pelindung tulang kering untuk penggunaan atletik, bantalan tulang kering [alat olah raga], papan luncur, papan selancar,
papan seluncur salju, ski, sepatu roda, bola snooker dan tongkat snooker, meja snooker, suvenir, tas olah raga, aksesoris dan
perlengkapan olah raga, sarung tangan untuk olah raga, sepeda stasioner untuk latihan fisik, pelindung perut [disesuaikan
untuk digunakan dalam olah raga tertentu], bahan senar untuk raket olah raga, pita/band penyerap keringat untuk raket, kolam
renang [alat bermain], jaring dan tiang tenis, tas termal tenis, tongkat mainan bercahaya, patung miniatur mainan, truk mainan,
peralatan latihan yang digunakan berkaitan dengan sepak bola, peluit, pelindung pergelangan tangan yang digunakan atletik,
daging, ikan, unggas dan binatang buruan, ekstrak daging, buah dan sayuran yang diawetkan, dibekukan, dikeringkan dan
dimasak, jeli, selai, saus buah, telur, susu, keju, mentega, yoghurt dan produk susu lainnya, minyak dan lemak untuk
makanan, keripik kentang, makanan yang telah diolah, sediaan protein dalam bentuk batangan untuk konsumsi manusia,
makanan ringan berbentuk batang [bahan makanan], kopi, teh, kokoa dan kopi buatan, beras, pasta dan mie, tapioka dan
sagu, tepung dan sediaan terbuat dari sereal, roti, kue dan gula-gula, cokelat, es krim, sorbet dan es yang dapat dimakan
lainnya, gula, madu, sirup, ragi, bubuk pengembang, garam, bumbu, rempah-rempah, tumbuh-tumbuhan (herba) yang
diawetkan, cuka, saus dan bumbu lainnya, es (air beku), makanan berenergi berbentuk batang, bubuk instan untuk membuat
minuman beraroma, bubuk untuk membuat minuman, makanan sereal protein berbentuk batang, makanan ringan protein
berbentuk batang, makanan ringan berbentuk batang (bahan makanan), makanan ringan, produk pertanian, akuakultur,
hortikultura dan kehutanan yang belum diolah dan mentah, biji-bijian dan padi-padian yang belum diolah dan mentah, buah
dan sayuran segar, tumbuh-tumbuhan (herba) segar , tanaman dan bunga alami, umbi-umbian, bibit dan benih untuk ditanam,
hewan hidup, bahan makanan dan minuman untuk hewan, malt, bir, minuman tidak mengandung alkohol, air mineral dan air
soda, minuman buah dan jus buah, sirup dan sediaan tidak mengandung alkohol lainnya untuk membuat minuman, minuman
untuk membantu melangsingkan tubuh [bukan untuk keperluan medis], cordial, minuman energi, minuman energi yang
mengandung kafein, minuman energi untuk olahragawan dan atlet, minuman berkarbonasi yang beraroma, minuman isotonik
[bukan untuk keperluan medis], sediaan untuk membuat minuman tidak mengandung alkohol, seltzer [minuman], shandy,
sorbet [minuman], minuman olah raga, minuman beralkohol, sediaan alkohol untuk membuat minuman, tembakau dan
pengganti tembakau, rokok dan cerutu, rokok elektronik dan vaporizer oral untuk perokok , barang-barang keperluan perokok,
korek api; jasa saran untuk manajemen bisnis; jasa sistemisasi data dalam database komputer; jasa strategi pemasaran
melalui media sosial; jasa toko besi dan bahan bangunan; jasa toko eceran sambung langsung (online) yang tersedia melalui
jaringan komputer global untuk komputer,; jasa toko retail secara online berupa berbagai macam barang-barang konsumen
pihak lain, kartu hadiah, dan pengiriman media digital, headset realitas virtual/maya, dan konten dan data realitas virtual/maya;
jasa toko retail secara online berupa berbagai macam barang-barang konsumen untuk pihak lain; jasa toko retail secara online
berupa rekaman suara musikal, rekaman suara musikal yang dapat diunduh, T-shirt, pakaian, penutup kepala, dan alas kaki;
jasa toko retail secara online yang berhubungan dengan kosmetik; jasa toko retail secara online yang meliputi perangkat lunak
komputer yang tersedia melalui internet dan jaringan komunikasi komputer dan elektronik lain; jasa toko retail secara online
yang menampilkan berbagai macam barang konsumen lainnya; jasa toko retail secara online yang menampilkan headset
realitas virtual/maya dan augmented reality, permainan (games), konten dan media digital; jasa toko retail sehubungan dengan
hadiah; jasa toko retail yang meliputi perangkat lunak komputer untuk penggunaan alat-alat elektronik digital ponsel genggam
dan elektronik konsumen lain; jasa toko ritel online yang menampilkan konten digital, karya audiovisual, film, dan pertunjukkan
televisi; jasa toko serba ada retail; jasa toko serba ada retail secara online; jasa toko untuk penjualan alat dapur; jasa toko
untuk penjualan alat make up; jasa toko untuk penjualan hadiah pesta
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pernikahan; jasa toko untuk penjualan hadiah ulang tahun; jasa toko untuk penjualan souvenir; jasa transkripsi; jasa untuk
membantu membangun jaringan kontak bisnis; jasa untuk memperoleh statistik bisnis untuk orang lain; jasa waralaba hotel
(manajemen dan operasional); jasa waralaba, yaitu penawaran assistensi manajemen bisnis dalam pendirian dan
pengoperasian hotel, restoran, klub malam, bar, spa, fasilitas rekreasi dan kebugaran, toko eceran, kondominium, gedung
apartemen, pusat konferensi, resor timeshare (kepemilikan bersama dengan perjanjian bagi waktu) untuk pihak lain; jasa yang
berkaitan dengan analisis data usaha dalam transaksi konsumen dan perilaku konsumen; jasa-jasa administrasi bisnis; jasajasa administrasi program loyalitas pelanggan yang memungkinkan peserta untuk memperoleh diskon barang dan jasa, diskon
pengiriman, percepatan pengiriman dan akses awal terhadap acara-acara penjualan; jasa-jasa analisis dan studi informasi
yang dikumpulkan pada pendapat-pendapat (opini) para konsumen dan tindak tanduk (behaviour) melalui penelitian
pemasaran dan studi-studi periklanan; jasa-jasa analitik data usaha mengenai penjualan produk dan jasa orang lain, dan
autentikasi, proses dan manajemen pembayaran selular; jasa-jasa grosir terkait kosmetik-kosmetik, sabun-sabun, parfumparfum, perhiasan-perhiasan, alat tulis, produk-produk kertas, stiker tato, kulit dan imitasi kulit, tas-tas bepergian, tas-tas
tangan, dompet-dompet, dompet, tempat kunci, peralatan rumah tangga dan dapur, barang-barang tekstil, pakaian, alas kaki,
tutup kepala, pakaian dalam, pakaian renang, syal, lencana-lencana untuk dipakai, hiasan untuk rambut, permainan, mainan,
barang-barang mainan (playthings) atau untuk bermain dan barang olahraga; jasa-jasa impor dan ekspor; jasa-jasa informasi
usaha dan komersil secara online; jasa-jasa informasi usaha secara online, yakni, menganalisa preferensi individu dan
menyediakan ulasan dan rekomendasi produk; jasa-jasa konsultasi bisnis, yaitu menilai rencana-rencana bisnis wirausaha;
jasa-jasa konsultasi manajemen bisnis; jasa-jasa konsultasi yang berkaitan dengan pencaharian karyawan-karyawan; jasajasa loyalitas pelanggan sehubungan dengan jasa-jasa hotel dan resor; jasa-jasa manajemen bisnis, yaitu manajemen dan
pengoperasian hotel, restoran, klub malam, bar, spa, fasilitas rekreasi dan kebugaran, toko eceran, kondominium, gedung
apartemen, pusat konferensi, resor timeshare (kepemilikan bersama dengan perjanjian bagi waktu), klub rekreasi resor, klub
liburan, klub dimana setiap pemilik memiliki hak yang berbeda dan proporsional, klub tempat kediaman pribadi, hak
penggunaan klub dan proyek kontrak untuk jangka panjang untuk pihak lain; jasa-jasa manajemen database; jasa-jasa
organisasi dan pameran-pameran dan pekan-pekan raya perdagangan untuk tujuan-tujuan komersial dan periklanan; jasajasa pemasaran melalui mesin penelusuran; jasa-jasa pemilihan (seleksi), penilaian dan pemeriksaan kesehatan pada
karyawan untuk tujuan pencaharian (penerimaan) karyawan; jasa-jasa penelitian media, ialah penelitian pada dampakdampak media masa berbeda pada pendapat-pendapat (opini) pada konsumen dan kelakukan konsumen, dan penyediaan
jasa-jasa konsultansi yang berkaitan dengan utillisasi hasil-hasil penelitian media; jasa-jasa penelitian perniagaan yang
berkaitan dengan periklanan, pemasaran dan komunikasi; jasa-jasa penempatan dan pencaharian para karyawan untuk
sementara; jasa-jasa pengorganisasian untuk menggelar acara dalam melibatkan customer untuk turut menyumbang
makanan hewan untuk tujuan promosi; jasa-jasa penjualan barang; jasa-jasa penyediaan barang; jasa-jasa penyediaan media
dibidang periklanan dan pemasaran satu persatu (one-to-one) ialah: perencanaan dan pembelian waktu dan ruang media
untuk periklanan pemasaran secara langsung; jasa-jasa perantara usaha untuk penjualan dan pembeliaan barang dan jasa,
yakni, memfasilitasi transaksi pembeli dan penjual dengan menyediaan informasi tentang penjual, barang dan/atau jasa
kepada pembeli; jasa-jasa perdagangan online; jasa-jasa perdagangan online, yakni, mengoperasikan pasar online untuk
penjual dan pembeli barang dan/atau jasa; jasa-jasa perencanaan strategik perniagaan, penasehatan dan konsultansi yang
berkaitan dengan periklanan, pemasaran dan komunikasi; jasa-jasa periklanan dan pemasaran online; jasa-jasa periklanan
dan pemasaran yang disediakan dengan cara metode-metode secara tidak langsung komunikasi-komunikasi pemasaran,
ialah: media sosial, pertanyaan-pertanyaan pemasaran, pemasaran melalui internet, pemasaran secara mobile (berpindahpindah), blogging-blogging dan cara-cara lain secara pasif, yang ditanggung bersama-sama, atau melalui saluran-saluran
komunikasi viral; jasa-jasa perniagaan elektronik, yakni, penyediaan informasi terkait produk melalui jaringan telekomunkasi
untuk kegunaan penjualan; jasa-jasa program loyalitas pelanggan yang menampilkan hadiah dalam bentuk diskon jasa
pengiriman; jasa-jasa promosi penjualan, ialah mempromosikan barang-barang dan jasa-jasa atas berbagai macam industriindustri melalui penyaluran bahan-bahan promosi dan memberikan nasehat promosi penjualan; jasa-jasa promosi yaitu
distribusi voucher hadiah, cek hadiah, cek bernilai, stempel diskon dan kupon melalui telepon seluler dan peralatan seluler
lainnya dan internet; jasa-jasa ritel dan grosir online terkait kosmetik-kosmetik, sabun-sabun, parfum-parfum, perhiasanperhiasan, alat tulis, produk-produk kertas, stiker tattoo, kulit dan imitasi kulit, tas-tas bepergian, tas-tas tangan, dompetdompet, dompet, tempat kunci, peralatan rumah tangga dan dapur, barang-barang tekstil, pakaian, alas kaki, tutup kepala,
pakaian dalam, pakaian renang, syal, lencana-lencana untuk dipakai, hiasan untuk rambut, permainan, mainan, barangbarang mainan (playthings) atau untuk bermain dan barang olahraga; jasa-jasa ritel dan grosir yang disediakan melalui
perangkat lunak yang dapat diunduh termasuk aplikasi seluler terkait kosmetik-kosmetik, sabun-sabun, parfum-parfum,
perhiasan-perhiasan, alat tulis, produk-produk kertas, stiker tato, kulit dan imitasi kulit, tas-tas bepergian, tas-tas tangan,
dompet-dompet, dompet, tempat kunci, peralatan rumah tangga dan dapur, barang-barang tekstil, pakaian, alas kaki, tutup
kepala, pakaian dalam, pakaian renang, syal, lencana-lencana untuk dipakai, hiasan untuk rambut, permainan, mainan,
barang-barang mainan (playthings) atau untuk bermain dan barang olahraga; jasa-jasa ritel, yakni, administrasi program
diskon untuk memungkinkan peserta untuk memperoleh diskon jasa pengiriman melalui penggunaan diskon program
keanggotaan dan program pengiriman tingkat variabel; jasa-jasa strategi perniagaan; jasa-jasa toko eceran yang menampilkan
perlengkapan make-up; jasa-jasa toko eceran yang menampilkan perlengkapan sabun mandi; jasa-jasa toko eceran, yaitu
toko oleh-oleh, toko suvenir, jasa toko serba ada; jasa-jasa toko ritel online menampilkan konten audio, video, dan audiovisual
yang direkam dan diunduh sebelumnya; jasa-jasa toko ritel terkait kosmetik-kosmetik, sabun-sabun, parfum-parfum,
perhiasan-perhiasan, alat tulis, produk-produk kertas, stiker tato, kulit dan imitasi kulit, tas-tas bepergian, tas-tas tangan,
dompet-dompet, dompet, tempat kunci, peralatan rumah tangga dan dapur, barang-barang tekstil, pakaian, alas kaki, tutup
kepala, pakaian dalam, pakaian renang, syal, lencana-lencana untuk dipakai, hiasan untuk rambut, permainan,
mainan, barang-barang mainan (playthings) atau untuk bermain dan barang olahraga; jasa/layanan amal, khususnya
mempromosikan kesadaran masyarakat tentang amal, kedermawanan/filantropi, sukarelawan (volunteer), pelayanan
masyarakat dan umum dan kegiatan kemanusiaan; jasa/layanan bisnis dan periklanan; jasa/layanan bisnis dan periklanan,
yaitu, jasa/layanan periklanan untuk melacak kinerja periklanan, untuk mengelola, menyalurkan dan melayani periklanan,
untuk menganalisa data iklan, untuk melaporkan data iklan, dan untuk mengoptimalkan kinerja periklanan; jasa/layanan bisnis
dan periklanan, yaitu, perencanaan media dan pembelian media untuk orang lain; jasa/layanan konsultasi di bidang periklanan
dan pemasaran; jasa/layanan penyaluran iklan dan informasi, khususnya, menyediakan ruang iklan baris/iklan diklasifikasikan
melalui jaringan komputer global; kamar layanan perdagangan dalam sifat mempromosikan bisnis dan pariwisata lokal;
kampanye pasar; kegiatan pemasaran dan promosi yang berkaitan dengan administrasi dan manajemen bisnis; ketentuan dari
informasi (dari konsultasi , -penasehat) yang berhubungan dengan jasa-jasa tersebut.; keypunching [fungsi kantor]; kompilasi
dan analisis data bisnis di bidang teknologi blockchain dan cryptocurrency; kompilasi dan analisis data dan informasi yang
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berkaitan dengan manajemen bisnis; kompilasi dan input informasi ke dalam basis data komputer; kompilasi dan pembayaran
poin dengan hak istimewa untuk mempromosikan barang dan jasa dan memberikan informasi yang berkaitan dengannya;
kompilasi dan penyediaan informasi bisnis; kompilasi dan sistematisasi informasi dalam bank data; kompilasi dan sistemisasi
informasi di dalam database komputer interaktif dalam bidang makanan, masakan, instruksi memasak, memanggang, resep
untuk makanan dan minuman, tips dan teknik memasak, ulasan, anggur, minuman, nutrisi, penurunan berat badan, diet, cara
makan dalam rangka menjaga berat badan dan mengurangi berat badan, rencana diet, perencanaan makan, perencanaan
menu, rekomendasi menu, makan, hiburan, resep, peralatan dapur, peralatan memasak dan aksesoris memasak; kompilasi
dan sistemisasi informasi ke dalam basis data komputer; kompilasi dan sistemisasi informasi yang digunakan dalam transmisi
elektronik; kompilasi dan sistemisasi komunikasi dan data tertulis; kompilasi dan/atau penggunaan model, algoritma atau
simulasi untuk menganalisa dan menguji konsep bisnis atau komersial, purwa rupa (prototypes), data atau informasi yang
berasal dari Internet of Things (IoT, yaitu suatu konsep dimana objek tertentu punya kemampuan untuk mentransfer data lewat
jaringan tanpa memerlukan adanya interaksi dari manusia ke manusia ataupun dari manusia ke perangkat komputer);
kompilasi dan/atau penggunaan model, algoritma atau simulasi untuk menganalisa dan menguji konsep bisnis atau komersial,
purwa rupa (prototypes), data atau informasi yang berasal dari Internet of Things (IoT, yaitu suatu konsep dimana objek
tertentu punya kemampuan untuk mentransfer data lewat jaringan tanpa memerlukan adanya interaksi dari manusia ke
manusia ataupun dari manusia ke perangkat komputer); kompilasi dan/atau penggunaan model, algoritma atau stimulasi untuk
menganalisa dan menguji konsep bisnis atau komersial, purwa rupa (prototypes), data atau informasi; kompilasi dan/atau
penggunaan model, algoritma atau stimulasi untuk menganalisa dan menguji konsep bisnis atau komersial, purwa rupa
(prototypes), data atau informasi yang berasal dari Internet of Things (IoT, yaitu suatu konsep dimana objek tertentu
mempunyai kemampuan untuk mentransfer data lewat jaringan tanpa memerlukan adanya interaksi dari manusia ke manusia
ataupun dari manusia ke perangkat komputer); kompilasi data ke dalam basis data komputer; kompilasi data matematika;
kompilasi data matematika atau statistik; kompilasi data statistik; kompilasi data untuk database online yang berisi daftar
rahasia (informasi), yaitu daftar dan jadwal di bidang kendaraan, bagian kendaraan dan aksesori kendaraan; kompilasi data
untuk orang lain; kompilasi direktori bisnis; kompilasi direktori bisnis online; kompilasi direktori bisnis untuk penerbitan di
Internet; kompilasi direktori untuk penerbitan di Internet; kompilasi direktori untuk penerbitan di Internet dan jaringan elektronik,
komputer dan jaringan komunikasi lainnya; kompilasi iklan untuk digunakan pada halaman web dan di internet; kompilasi iklan
untuk digunakan sebagai halaman web di Internet; kompilasi informasi bisnis; kompilasi informasi bisnis dalam database
komputer yang dapat dicari dan ditemukan melalui jaringan komputer global; kompilasi informasi bisnis ke dalam basis data
komputer; kompilasi informasi hukum; kompilasi informasi hukum ke dalam basis data komputer; kompilasi informasi ilmiah;
kompilasi informasi ilmiah ke dalam basis data komputer; kompilasi informasi ke dalam basis data komputer; kompilasi
informasi ke dalam basis data komputer, termasuk di bidang kendaraan, bagian kendaraan dan aksesori kendaraan; kompilasi
informasi ke dalam register yang terkomputerisasi; kompilasi informasi komersial; kompilasi informasi lingkungan; kompilasi
informasi lingkungan ke dalam basis data komputer; kompilasi informasi ornitologis; kompilasi informasi ornitologis ke dalam
basis data komputer; kompilasi informasi perusahaan; kompilasi informasi perusahaan ke dalam basis data komputer;
kompilasi informasi statistik; kompilasi informasi toksikologis; kompilasi informasi toksikologis ke dalam basis data komputer;
kompilasi informasi yang berkaitan dengan burung; kompilasi informasi yang berkaitan dengan kondisi lingkungan; kompilasi
informasi yang berkaitan dengan kondisi lingkungan ke dalam basis data komputer; kompilasi informasi yang berkaitan
dengan sistem informasi; kompilasi informasi yang berkaitan dengan teknologi informasi; kompilasi laporan medis; kompilasi
milis; kompilasi milis langsung; kompilasi model statistik untuk penyediaan informasi dinamika pasar; kompilasi prototipe
bisnis; kompilasi purwa rupa (prototypes) bisnis; kompilasi purwa rupa (prototypes) bisnis; kompilasi register komersial;
kompilasi statistik; kompilasi statistik bisnis; kompilasi statistik bisnis dan informasi komersial; kompilasi statistik pasar;
kompilasi statistik untuk menentukan peringkat audiens program televisi dan radio; kompilasi statistik yang berkaitan dengan
pemanfaatan layanan kesehatan; kompilasi, produksi, dan penyebaran materi iklan; komputerisasi Akuntansi; konseling karir
[saran dan informasi pekerjaan]; konsultasi administrasi bisnis; konsultasi akuisisi-akuisisi dan penggabungan (merger) bisnis;
konsultasi akuntansi; konsultasi akuntansi yang berkaitan dengan perpajakan; konsultasi bisnis; konsultasi bisnis dan
informasi bisnis untuk menyediakan program komputer pada jaringan data; konsultasi bisnis dan layanan informasi; konsultasi
bisnis dan layanan informasi bisnis yang diberikan kepada perusahaan; konsultasi bisnis dan layanan manajemen mengenai
kegiatan pemasaran dan peluncuran produk baru; konsultasi bisnis dan manajemen; konsultasi bisnis di bidang
telekomunikasi; konsultasi bisnis di bidang transportasi dan pengiriman; konsultasi bisnis mengenai kegiatan pemasaran;
konsultasi bisnis mengenai kegiatan pemasaran dan peluncuran produk baru; konsultasi bisnis pemasaran; konsultasi bisnis
profesional; konsultasi bisnis strategi konsumen dalam bidang pemasaran, merek, penjualan, pengoperasian, dan desain
produk untuk memahami dan memprediksi konsumen, bisnis, serta tren dan aksi pasar ritel; konsultasi bisnis untuk
bisnisukuran kecil dan bisnis ukuran menengah; konsultasi bisnis yang berkaitan dengan periklanan; konsultasi bisnis,
manajemen, perencanaan dan pengawasan; konsultasi di bidang penyelesaian mata uang virtual; konsultasi hubungan
masyarakat; konsultasi iklan pers; konsultasi kepegawaian; konsultasi komersial di bidang teknologi blockchain dan
cryptocurrency; konsultasi kreatif dan strategis mengenai pengembangan dan produksi kampanye pemasaran untuk pihak
lain; konsultasi managemen bisnis dalam bidang transportasi dan pengiriman; konsultasi manajemen bisnis; konsultasi
manajemen bisnis dan organisasi perusahaan; konsultasi manajemen bisnis di bidang jasa transportasi dan pengiriman;
konsultasi manajemen bisnis di bidang pengembangan eksekutif dan kepemimpinan; konsultasi manajemen bisnis di bidang
transportasi, yaitu, perencanaan dan koordinasi transportasi orang untuk orang lain; konsultasi manajemen bisnis yang
berkaitan dengan strategi, pemasaran, produksi, personalia dan penjualan eceran; konsultasi manajemen dan organisasi
bisnis; konsultasi manajemen industri; konsultasi manajemen personalia; konsultasi manajemen perusahaan; konsultasi
manajemen risiko bisnis; konsultasi mengenai strategi komunikasi periklanan; konsultasi merek; konsultasi organisasi bisnis;
konsultasi pemasaran; konsultasi pemasaran bisnis; konsultasi pemasaran di bidang teknologi blockchain dan cryptocurrency;
konsultasi pemasaran langsung; konsultasi pemrosesan data; konsultasi pemrosesan data elektronik; konsultasi penelitian
bisnis; konsultasi penempatan karier; konsultasi penempatan kerja; konsultasi penempatan personel; konsultasi
pengoperasian-pengoperasian bisnis; konsultasi penilaian pasar; konsultasi perekrutan; konsultasi perekrutan personil;
konsultasi perekrutan tenaga kerja; konsultasi perencanaan bisnis; konsultasi perencanaan karir; konsultasi periklanan;
konsultasi periklanan dan pemasaran; konsultasi periklanan di bidang teknologi blockchain dan cryptocurrency; konsultasi
profesional yang berkaitan dengan manajemen personalia; konsultasi riset pasar; konsultasi segmentasi pasar; konsultasi
sumber daya manusia; konsultasi usaha di bidang sistemasi informasi ke dalam database komputer; konsultasi yang berkaitan
dengan akuisisi bisnis; konsultasi yang berkaitan dengan akuntansi pajak; konsultasi yang berkaitan dengan analisis bisnis;
konsultasi yang berkaitan dengan demografi untuk tujuan pemasaran; konsultasi yang berkaitan dengan iklan bisnis;
konsultasi yang berkaitan dengan layanan iklan dan promosi; konsultasi yang berkaitan dengan layanan relokasi untuk bisnis;
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konsultasi yang berkaitan dengan manajemen biaya perawatan kesehatan; konsultasi yang berkaitan dengan manajemen
bisnis dan organisasi; konsultasi yang berkaitan dengan manajemen proses bisnis; konsultasi yang berkaitan dengan
manajemen risiko bisnis; konsultasi yang berkaitan dengan merger bisnis; konsultasi yang berkaitan dengan merger dan
akuisisi; konsultasi yang berkaitan dengan optimasi mesin pencari; konsultasi yang berkaitan dengan optimasi mesin pencari
untuk promosi penjualan; konsultasi yang berkaitan dengan pencarian sponsor; konsultasi yang berkaitan dengan
pengembangan citra perusahaan; konsultasi yang berkaitan dengan penilaian bisnis; konsultasi yang berkaitan dengan
perencanaan bisnis; konsultasi yang berkaitan dengan persiapan pajak dan layanan pengarsipan pajak; konsultasi yang
berkaitan dengan promosi penjualan; konsultasi yang berkaitan dengan strategi bisnis; konsultasi yang berkaitan dengan studi
pasar; kontrol inventaris terkomputerisasi; kutipan harga untuk barang atau jasa; layanan administrasi bisnis untuk
pemrosesan penjualan yang dilakukan di Internet; layanan administrasi bisnis untuk pemrosesan penjualan yang dilakukan
pada jaringan komputer global; layanan administrasi dan manajemen bisnis; layanan administrasi dan manajemen personalia
dan sumber daya manusia; layanan administrasi yang berhubungan dengan perjalanan bisnis; layanan administrasi yang
berkaitan dengan asuransi; layanan administrasi yang berkaitan dengan asuransi kesehatan gigi; layanan administrasi yang
berkaitan dengan asuransi rumah, kecelakaan dan kebakaran; layanan administrasi yang berkaitan dengan bea cukai;
layanan administrasi yang berkaitan dengan pemrosesan klaim asuransi; layanan administrasi yang berkaitan dengan
pemrosesan klaim garansi; layanan administrasi yang berkaitan dengan pendaftaran kartu kredit; layanan administrasi yang
berkaitan dengan pengelolaan kantong hukum; layanan administrasi yang berkaitan dengan relokasi personel; layanan
administrasi yang berkaitan dengan rencana stok karyawan; layanan administrasi yang berkaitan dengan rujukan klien ke
pengacara; layanan administrasi yang berkaitan dengan rujukan pasien; layanan administrasi yang berkaitan dengan rujukan
rumah sakit; layanan administrasi yang berkaitan dengan rujukan untuk agen asuransi; layanan administrasi yang berkaitan
dengan rujukan untuk kontraktor bangunan umum; layanan administratif; layanan agen ekspor, bukan layanan penanganan
kargo; layanan agen ekspor, bukan layanan transportasi kargo; layanan agen ekspor-impor; layanan agen hubungan
masyarakat; layanan agen impor; layanan agen impor dan ekspor; layanan agen impor, bukan layanan penanganan kargo;
layanan agen impor, bukan layanan transportasi kargo; layanan agen informasi komersial; layanan agen ketenagakerjaan
terkait penempatan tenaga medis dan keperawatan; layanan agen perekrutan; layanan agen produk, layanan dan perusahaan
di internet; layanan agen tenaga kerja; layanan agen tenaga kerja sementara; layanan agen tenaga kerja yang berkaitan
dengan au pair; layanan akuntansi administrasi, layanan akuntansi rental, layanan manajemen personalia, layanan bantuan
dalam manajemen kegiatan bisnis; layanan amal dalam sifat mengatur dan melakukan program sukarela; layanan amal dalam
sifat mengatur dan melakukan program sukarela yang bertujuan meningkatkan kehidupan imigran; layanan amal dalam sifat
mengatur dan melakukan program sukarela yang bertujuan untuk meningkatkan kehidupan orang-orang yang kurang mampu;
layanan amal dalam sifat mengatur dan melakukan program sukarela yang bertujuan untuk meningkatkan kehidupan orangorang yang sebelumnya dipenjara dan keluarga mereka; layanan amal dalam sifat mengatur dan melakukan program sukarela
yang bertujuan untuk meningkatkan kehidupan para pencari suaka; layanan amal dalam sifat mengatur dan melakukan
program sukarela yang bertujuan untuk meningkatkan kehidupan para pengungsi; layanan amal dalam sifat mengatur dan
melakukan proyek layanan masyarakat; layanan amal dalam sifat mengatur dan melakukan proyek sukarela untuk
mempromosikan kesadaran publik tentang masalah dan inisiatif lingkungan; layanan amal dalam sifat mengatur dan
melakukan proyek sukarela untuk mempromosikan kesadaran publik tentang masalah lingkungan; layanan amal dalam sifat
mengatur dan melakukan proyek sukarela yang bertujuan untuk meningkatkan kehidupan orang-orang yang kurang mampu;
layanan amal dalam sifat mengatur dan melakukan proyek sukarela yang bertujuan untuk meningkatkan kehidupan para
imigran; layanan amal dalam sifat mengatur dan melakukan proyek-proyek sukarela yang bertujuan untuk meningkatkan
kehidupan para pencari suaka; layanan amal dalam sifat mengatur dan melakukan proyek-proyek sukarela yang bertujuan
untuk meningkatkan kehidupan para pengungsi; layanan amal dalam sifat mengatur program sukarela untuk mempromosikan
kesadaran publik tentang masalah lingkungan; layanan amal dalam sifat mengatur program sukarelawan untuk
mempromosikan kesadaran publik tentang masalah dan inisiatif lingkungan; layanan amal dalam sifat mengorganisir dan
melakukan proyek layanan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kehidupan orang-orang yang sebelumnya
dipenjara dan keluarga mereka; layanan amal yang sifatnya memberikan informasi dan pertanyaan bisnis; layanan amal, yaitu,
mengatur dan melakukan program sukarela dan proyek layanan masyarakat; layanan analisis atau konsultasi di bidang
manajemen produk atau peningkatan organisasi; layanan analisis bisnis dan perencanaan strategis bisnis di bidang
manajemen bisnis; layanan analisis bisnis dan perencanaan strategis bisnis di bidang manajemen proyek; layanan analisis
bisnis dan perencanaan strategis bisnis di bidang manajemen strategis; layanan analitik bisnis; layanan asosiasi yang
mempromosikan kepentingan profesional dan bisnis di bidang pengembangan aplikasi perangkat lunak seluler; layanan
asosiasi, yaitu, mempromosikan kesadaran publik di bidang manajemen proyek, manajemen bisnis, dan manajemen strategis;
layanan bantuan dan konsultasi bisnis; layanan bantuan dan konsultasi di bidang manajemen bisnis perusahaan di sektor
energi; layanan bantuan direktori telepon; layanan basis data agar memungkinkan pihak lain dengan mudah melihat dan
memilih layanan dari situs web; layanan bea cukai, yaitu, menyediakan layanan bisnis untuk membantu pelanggan dengan
bea cukai/pabean dan agen/badan pemerintahan dan pihak berwenang lainnya dalam hal bea cukai yang terkait dengan
pergerakan perdagangan sehingga kargo dapat bergerak dengan lancar ke tujuan akhirnya; layanan benchmarking untuk
keperluan manajemen bisnis; layanan berbasis langganan menampilkan musik dan video yang direkam sebelumnya yang
dapat diunduh; layanan berlangganan ke server komputer, database, situs web, dan sumber daya perangkat lunak untuk
digunakan dalam analisis bisnis, pengembangan strategi bisnis, analisis data, dan data besar; layanan bisnis yang berkaitan
dengan bidang analisis data dan data besar; layanan berlangganan pada server komputer, pusat data, situs web dan sumber
daya perangkat lunak untuk digunakan dalam analisa bisnis, pengembangan strategi bisnis, analisa data dan data besar (big
data); layanan berlangganan, yaitu, penyediaan langganan teks, data, gambar, audio, video, dan konten multimedia, yang
disediakan melalui Internet dan jaringan elektronik dan komunikasi lainnya; layanan bisnis; layanan bisnis dan layanan
bantuan bisnis; layanan bisnis di bidang manajemen bisnis; layanan bisnis di bidang manajemen proyek; layanan bisnis di
bidang manajemen strategis; layanan bisnis online untuk menghubungkan pengguna jejaring sosial dengan bisnis; layanan
bisnis pemasaran multi-level [layanan jaringan bisnis]; layanan bisnis pemasaran multi-level, yaitu layanan jaringan bisnis;
layanan bisnis terkait dengan bidang analisa data dan data besar (big data); layanan bisnis untuk orang lain, yaitu, kredensial
individu dan para profesional di bidang manajemen proyek, manajemen bisnis, dan manajemen strategis; layanan bisnis untuk
pihak lain yang menjadi pengujian dalam menentukan kompetensi secara profesional, yaitu, menguji, menganalisis, dan
mengevaluasi tingkat pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan orang lain di bidang manajemen bisnis dan manajemen
proyek; layanan bisnis untuk pihak lain, yaitu, kredensial manajemen bisnis dan profesional manajemen proyek; layanan
bisnis, yaitu, mencocokkan investor swasta potensial dengan pengusaha yang membutuhkan dana; layanan bisnis, yaitu,
menyediakan informasi bisnis sehubungan dengan pembayaran mobile dan transaksi tanpa kontak langsung dengan
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pengecer, pedagang, dan vendor melalui basis data komputer; layanan bisnis, yaitu, penyediaan database komputer
mengenai pembelian dan penjualan berbagai macam produk dan layanan pihak lain; layanan bisnis, yaitu, perumusan praktik
terbaik di bidang manajemen proyek, manajemen bisnis, dan manajemen strategis; layanan branding perusahaan; layanan
distribusi grosir untuk anggur dan minuman beralkohol; layanan distribusi grosir untuk bir; layanan distribusi grosir untuk
makanan dan minuman; layanan distribusi grosir untuk perhiasan; layanan distribusi grosir untuk produk segar; layanan
distribusi grosir untuk teh dan kopi; layanan eceran atau grosir untuk alas kaki; layanan eceran atau grosir untuk alat tulis;
layanan eceran atau grosir untuk artikel perokok; layanan eceran atau grosir untuk artikel tembakau dan perokok; layanan
eceran atau grosir untuk barang cetakan; layanan eceran atau grosir untuk barang olahraga; layanan eceran atau grosir untuk
beras; layanan eceran atau grosir untuk beras dan sereal; layanan eceran atau grosir untuk buah-buahan dan sayuran;
layanan eceran atau grosir untuk deterjen; layanan eceran atau grosir untuk furnitur; layanan eceran atau grosir untuk gulagula, roti dan roti; layanan eceran atau grosir untuk kain tenun; layanan eceran atau grosir untuk kain tenun dan tempat tidur;
layanan eceran atau grosir untuk kakao; layanan eceran atau grosir untuk kendaraan bermotor roda dua; layanan eceran atau
grosir untuk kertas dan alat tulis; layanan eceran atau grosir untuk kopi; layanan eceran atau grosir untuk kosmetik; layanan
eceran atau grosir untuk kosmetik, perlengkapan mandi, pasta gigi, sabun dan deterjen; layanan eceran atau grosir untuk
makanan dan minuman; layanan eceran atau grosir untuk manisan; layanan eceran atau grosir untuk memancing; layanan
eceran atau grosir untuk mesin dan peralatan listrik; layanan eceran atau grosir untuk mobil; layanan eceran atau grosir untuk
pakaian; layanan eceran atau grosir untuk pasta gigi; layanan eceran atau grosir untuk peralatan CCTV; layanan eceran atau
grosir untuk peralatan mandi; layanan eceran atau grosir untuk peralatan sistem keamanan; layanan eceran atau grosir untuk
sabun; layanan eceran atau grosir untuk sediaan farmasi, kedokteran hewan dan sanitasi dan persediaan medis; layanan
eceran atau grosir untuk sepeda; layanan eceran atau grosir untuk sereal; layanan eceran atau grosir untuk tas; layanan
eceran atau grosir untuk tas dan kantong; layanan eceran atau grosir untuk teh; layanan eceran atau grosir untuk teh, kopi,
dan kakao; layanan eceran atau grosir untuk tembakau; layanan eceran atau grosir untuk tempat tidur; layanan eceran untuk
pelumas dan bensin; layanan evaluasi bisnis; layanan evaluasi merek; layanan evaluasi, analisis dan pengujian untuk
menentukan bakat secara profesional dan kompetensi dari individu dan para profesional, khususnya di bidang manajemen
bisnis; layanan evaluasi, analisis dan pengujian untuk menentukan bakat secara profesional dan kompetensi dari individu dan
para profesional, khususnya di bidang manajemen proyek; layanan evaluasi, analisis dan pengujian untuk menentukan bakat
secara profesional dan kompetensi dari individu dan para profesional, khususnya di bidang manajemen strategis; layanan
fotokopi; layanan ganti jendela dan pengaturan tampilan; layanan ganti jendela untuk tujuan iklan; layanan grosir penjualan
aksesoris tas, gelang, cincin; layanan grosir untuk alat bantu seks; layanan grosir untuk alat kecantikan untuk hewan; layanan
grosir untuk alat kecantikan untuk manusia; layanan grosir untuk alat kesehatan untuk hewan; layanan grosir untuk alat
kesehatan untuk manusia; layanan grosir untuk alat makan; layanan grosir untuk alat yang dioperasikan dengan tangan untuk
konstruksi; layanan grosir untuk aparatur veteriner; layanan grosir untuk artikel kedokteran hewan; layanan grosir untuk artikel
olahraga; layanan grosir untuk artikel untuk digunakan dengan tembakau; layanan grosir untuk bagasi; layanan grosir untuk
bahan bakar; layanan grosir untuk bahan makanan; layanan grosir untuk barang-barang untuk berkebun; layanan grosir untuk
benang; layanan grosir untuk bir; layanan grosir untuk bor dan gergaji listrik; layanan grosir untuk cokelat; layanan grosir untuk
dekorasi meriah; layanan grosir untuk es krim; layanan grosir untuk file musik yang dapat diunduh; layanan grosir untuk game;
layanan grosir untuk gula-gula; layanan grosir untuk instrumen hewan; layanan grosir untuk kakao; layanan grosir untuk
kendaraan; layanan grosir untuk komputer yang dapat dipakai; layanan grosir untuk konten yang direkam; layanan grosir untuk
kopi; layanan grosir untuk makanan laut; layanan grosir untuk makanan penutup; layanan grosir untuk minuman beralkohol;
layanan grosir untuk minuman non-alkohol; layanan grosir untuk payung; layanan grosir untuk pelana; layanan grosir untuk
pelumas; layanan grosir untuk pelumas dan bensin; layanan grosir untuk pemanas; layanan grosir untuk peralatan audiovisual;
layanan grosir untuk peralatan makan; layanan grosir untuk peralatan masak; layanan grosir untuk peralatan medis; layanan
grosir untuk peralatan olahraga; layanan grosir untuk peralatan pemanas; layanan grosir untuk peralatan pembekuan; layanan
grosir untuk peralatan pendingin; layanan grosir untuk peralatan persiapan makanan; layanan grosir untuk peralatan sanitasi;
layanan grosir untuk peralatan teknologi informasi; layanan grosir untuk peralatan terapi fisik; layanan grosir untuk peralatan
yang dioperasikan dengan tangan untuk konstruksi; layanan grosir untuk perangkat lunak komputer; layanan grosir untuk
perangkat navigasi; layanan grosir untuk perangkat perlindungan pendengaran; layanan grosir untuk perhiasan; layanan grosir
untuk perlengkapan mandi; layanan grosir untuk perlengkapan pendidikan; layanan grosir untuk persiapan diet; layanan grosir
untuk persiapan dokter hewan; layanan grosir untuk persiapan hewan dan artikel; layanan grosir untuk persiapan wewangian;
layanan grosir untuk pisau dapur; layanan grosir untuk produk kertas sekali pakai; layanan grosir untuk publikasi elektronik
yang dapat diunduh; layanan grosir untuk sediaan farmasi, kedokteran hewan dan sanitasi dan persediaan medis; layanan
grosir untuk senjata; layanan grosir untuk smartphone; layanan grosir untuk smartwatches; layanan grosir untuk sorbets;
layanan grosir untuk suplemen makanan; layanan grosir untuk tas; layanan grosir untuk teh; layanan grosir untuk tempat tidur
untuk hewan; layanan grosir untuk utas; layanan grosir untuk yogurt beku; layanan grosir yang berkaitan dengan alat bantu
seks; layanan grosir yang berkaitan dengan alat kecantikan untuk hewan; layanan grosir yang berkaitan dengan alat
kecantikan untuk manusia; layanan grosir yang berkaitan dengan alat musik; layanan grosir yang berkaitan dengan alat yang
dioperasikan dengan tangan untuk konstruksi; layanan grosir yang berkaitan dengan artikel kedokteran hewan; layanan grosir
yang berkaitan dengan artikel menjahit; layanan grosir yang berkaitan dengan artikel olahraga; layanan grosir yang berkaitan
dengan artikel pembersih; layanan grosir yang berkaitan dengan artikel untuk digunakan dengan tembakau; layanan grosir
yang berkaitan dengan bagasi; layanan grosir yang berkaitan dengan bahan bakar; layanan grosir yang berkaitan dengan
bahan kimia untuk digunakan dalam hortikultura; layanan grosir yang berkaitan dengan bahan kimia untuk digunakan dalam
kehutanan; layanan grosir yang berkaitan dengan bahan kimia untuk digunakan dalam pertanian; layanan grosir yang
berkaitan dengan bahan makanan; layanan grosir yang berkaitan dengan bahan seni; layanan grosir yang berkaitan dengan
barang olahraga; layanan grosir yang berkaitan dengan barang yang dipanggang; layanan grosir yang berkaitan dengan
barang-barang untuk berkebun; layanan grosir yang berkaitan dengan benang; layanan grosir yang berkaitan dengan bir;
layanan grosir yang berkaitan dengan bulu; layanan grosir yang berkaitan dengan bunga; layanan grosir yang berkaitan
dengan cokelat; layanan grosir yang berkaitan dengan daging; layanan grosir yang berkaitan dengan dekorasi meriah; layanan
grosir yang berkaitan dengan es krim; layanan grosir yang berkaitan dengan game; layanan grosir yang berkaitan dengan
instalasi sanitasi; layanan grosir yang berkaitan dengan instrumen hewan; layanan grosir yang berkaitan dengan instrumen
horologis; layanan grosir yang berkaitan dengan instrumen medis; layanan grosir yang berkaitan dengan kakao; layanan grosir
yang berkaitan dengan kendaraan; layanan grosir yang berkaitan dengan komputer yang dapat dipakai; layanan grosir yang
berkaitan dengan konten yang direkam; layanan grosir yang berkaitan dengan kopi; layanan grosir yang berkaitan dengan
mainan; layanan grosir yang berkaitan dengan makanan laut; layanan grosir yang berkaitan dengan makanan penutup;
layanan grosir yang berkaitan dengan minuman beralkohol; layanan grosir yang berkaitan dengan
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minuman beralkohol, kecuali bir; layanan grosir yang berkaitan dengan minuman non-alkohol; layanan grosir yang berkaitan
dengan pakaian; layanan grosir yang berkaitan dengan payung; layanan grosir yang berkaitan dengan pelumas; layanan
grosir yang berkaitan dengan pemanas; layanan grosir yang berkaitan dengan pencahayaan; layanan grosir yang berkaitan
dengan penutup dinding; layanan grosir yang berkaitan dengan penutup lantai; layanan grosir yang berkaitan dengan perabot;
layanan grosir yang berkaitan dengan peralatan audiovisual; layanan grosir yang berkaitan dengan peralatan earthmoving;
layanan grosir yang berkaitan dengan peralatan higienis untuk hewan; layanan grosir yang berkaitan dengan peralatan
higienis untuk manusia; layanan grosir yang berkaitan dengan peralatan makan; layanan grosir yang berkaitan dengan
peralatan masak; layanan grosir yang berkaitan dengan peralatan medis; layanan grosir yang berkaitan dengan peralatan
memasak makanan; layanan grosir yang berkaitan dengan peralatan menyelam; layanan grosir yang berkaitan dengan
peralatan olahraga; layanan grosir yang berkaitan dengan peralatan pasokan air; layanan grosir yang berkaitan dengan
peralatan pemanas; layanan grosir yang berkaitan dengan peralatan pembekuan; layanan grosir yang berkaitan dengan
peralatan pendingin; layanan grosir yang berkaitan dengan peralatan penyamakan matahari; layanan grosir yang berkaitan
dengan peralatan persiapan makanan; layanan grosir yang berkaitan dengan peralatan sanitasi; layanan grosir yang berkaitan
dengan peralatan teknologi informasi; layanan grosir yang berkaitan dengan peralatan terapi fisik; layanan grosir yang
berkaitan dengan peralatan veteriner; layanan grosir yang berkaitan dengan perangkat keras komputer; layanan grosir yang
berkaitan dengan perangkat keras logam; layanan grosir yang berkaitan dengan perangkat lunak komputer; layanan grosir
yang berkaitan dengan perangkat navigasi; layanan grosir yang berkaitan dengan perangkat perlindungan pendengaran;
layanan grosir yang berkaitan dengan perlengkapan mandi; layanan grosir yang berkaitan dengan permen; layanan grosir
yang berkaitan dengan persediaan alat tulis; layanan grosir yang berkaitan dengan persediaan pendidikan; layanan grosir
yang berkaitan dengan persiapan dan artikel kedokteran hewan; layanan grosir yang berkaitan dengan persiapan diet; layanan
grosir yang berkaitan dengan persiapan dokter hewan; layanan grosir yang berkaitan dengan persiapan pembersihan; layanan
grosir yang berkaitan dengan persiapan perawatan hewan; layanan grosir yang berkaitan dengan persiapan untuk membuat
minuman; layanan grosir yang berkaitan dengan persiapan untuk membuat minuman beralkohol; layanan grosir yang
berkaitan dengan persiapan wewangian; layanan grosir yang berkaitan dengan pisau dapur; layanan grosir yang berkaitan
dengan produk kertas sekali pakai; layanan grosir yang berkaitan dengan produk susu; layanan grosir yang berkaitan dengan
sampah untuk hewan; layanan grosir yang berkaitan dengan senjata; layanan grosir yang berkaitan dengan smartphone;
layanan grosir yang berkaitan dengan smartwatches; layanan grosir yang berkaitan dengan sorbets; layanan grosir yang
berkaitan dengan suplemen makanan; layanan grosir yang berkaitan dengan tas; layanan grosir yang berkaitan dengan teh;
layanan grosir yang berkaitan dengan tembakau; layanan grosir yang berkaitan dengan tempat tidur untuk hewan; layanan
grosir yang berkaitan dengan utas; layanan grosir yang berkaitan dengan yogurt beku; layanan hubungan media; layanan
husbanding adalah layanan administrasi yang berkaitan dengan bea cukai; layanan identitas perusahaan; layanan iklan baris;
layanan iklan dan informasi komersial yang disediakan melalui Internet; layanan iklan dan manajemen untuk penjualan gelas,
kotak makan siang dan wadah makanan, pakaian, tutup kepala yaitu, kemeja (dengan atau tanpa kerah dan/atau lengan),
celana (celana pendek atau panjang), rok, gaun, kaus kaki, jaket (dengan atau tanpa tudung), sapu tangan, pita, topi (hats),
topi (caps), visor, sepatu, sandal dan sandal selop, permainan, mainan dan alat permainan, alat olahraga, dekorasi, mainan
figur yang dapat dikoleksi, boneka, mainan mekanik, mainan mewah, mainan boneka, mainan tokoh aksi, jam tangan mainan;
layanan iklan dan pemasaran; layanan iklan dan pemasaran online; layanan iklan dan pemasaran secara daring untuk
restoran, yaitu, media sosial, internet, dan pemasaran bergerak; layanan iklan dan pemasaran yang disediakan melalui media
sosial; layanan iklan dan promosi; layanan iklan dan promosi dan layanan informasi yang berkaitan dengannya; layanan iklan
dan promosi penjualan; layanan iklan dan publisitas; layanan iklan dan publisitas yang disediakan melalui televisi, radio atau
surat; layanan iklan digital; layanan iklan disediakan melalui Internet; layanan iklan internet; layanan iklan pers; layanan iklan
promosi; layanan iklan seluler di kendaraan; layanan iklan seluler di perangkat telekomunikasi; layanan iklan seluler untuk
orang lain; layanan iklan surat langsung yang disediakan oleh para letterhops; layanan iklan untuk mempromosikan broker
saham dan sekuritas lainnya; layanan iklan untuk mempromosikan dan mempublikasikan pendidikan bahasa Arab; layanan
iklan untuk mempromosikan dan mempublikasikan terjemahan materi pendidikan dan pengajaran ke dalam bahasa Arab;
layanan iklan untuk mempromosikan karya amal orang lain; layanan iklan untuk mempromosikan kesadaran publik akan
bahaya mengemudi saat mengantuk; layanan iklan untuk mempromosikan kesadaran publik akan sindrom nefrotik dan
glomerulosklerosis segmental fokal [FSGS]; layanan iklan untuk mempromosikan kesadaran publik tentang industri seks
komersial; layanan iklan untuk mempromosikan kesadaran publik tentang manfaat berbelanja secara lokal; layanan iklan untuk
mempromosikan kesadaran publik tentang masalah dan inisiatif lingkungan; layanan iklan untuk mempromosikan kesadaran
publik tentang masalah ekonomi; layanan iklan untuk mempromosikan kesadaran publik tentang masalah energi; layanan iklan
untuk mempromosikan kesadaran publik tentang masalah global; layanan iklan untuk mempromosikan kesadaran publik
tentang masalah kebijakan publik; layanan iklan untuk mempromosikan kesadaran publik tentang masalah kemiskinan;
layanan iklan untuk mempromosikan kesadaran publik tentang masalah kesehatan; layanan iklan untuk mempromosikan
kesadaran publik tentang masalah kesetaraan; layanan iklan untuk mempromosikan kesadaran publik tentang masalah
lingkungan; layanan iklan untuk mempromosikan kesadaran publik tentang masalah lingkungan yang berkaitan dengan
ekosistem laut; layanan iklan untuk mempromosikan kesadaran publik tentang masalah pendidikan; layanan iklan untuk
mempromosikan kesadaran publik tentang masalah politik; layanan iklan untuk mempromosikan kesadaran publik tentang
masalah sosial; layanan iklan untuk mempromosikan kesadaran publik tentang perdagangan manusia; layanan iklan untuk
menciptakan identitas merek untuk orang lain; layanan iklan untuk menciptakan identitas perusahaan dan merek; layanan
iklan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kondisi medis; layanan iklan untuk orang lain; layanan iklan untuk
promosi barang; layanan iklan yang berkaitan dengan obat-obatan; layanan iklan yang berkaitan dengan obat-obatan untuk
pengobatan diabetes; layanan iklan yang berkaitan dengan pakaian; layanan iklan yang berkaitan dengan perhiasan; layanan
iklan yang berkaitan dengan produk farmasi; layanan iklan yang berkaitan dengan produk pencitraan in vivo; layanan iklan
yang berkaitan dengan wewangian; layanan iklan, pemasaran dan promosi; layanan iklan, pemasaran dan publisitas; layanan
iklan, yaitu, mempromosikan dan memasarkan barang dan jasa pihak lain melalui jaringan komunikasi elektronik; layanan
informasi bisnis terkomputerisasi; layanan informasi bisnis untuk perusahaan; layanan informasi direktori telepon; layanan
informasi komersial dan penyediaan informasi bisnis komersial yang disediakan dengan akses ke database komputer; layanan
informasi komersial disediakan melalui Internet; layanan informasi pasar konsumen; layanan informasi yang berkaitan dengan
manajemen bisnis bangunan perumahan dan hotel; layanan informasi yang berkaitan dengan masalah bisnis; layanan
informasi yang berkaitan dengan pekerjaan dan peluang karier; layanan informasi yang berkaitan dengan periklanan; layanan
intelijen kompetitif; layanan jaringan bisnis online di bidang manajemen bisnis; layanan jejaring bisnis di bidang manajemen
bisnis; layanan jejaring bisnis di bidang manajemen proyek; layanan jejaring bisnis di bidang manajemen strategis; layanan
jejaring bisnis online di bidang manajemen proyek; layanan jejaring bisnis online di bidang manajemen strategis; layanan
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jejaring karir; layanan katalog elektronik; layanan kesekretariatan; layanan kesekretariatan dan kependetaan; layanan
kesekretariatan singkat; layanan kesekretariatan yang disediakan oleh hotel; layanan ketenagakerjaan pegawai sementara;
layanan kios makanan yang merupakan toko retail dengan produk utama bahan makanan; layanan kliping berita; layanan
komunikasi korporat; layanan konsultasi bisnis; layanan konsultasi bisnis dalam kaitannya dengan citra perusahaan; layanan
konsultasi bisnis dalam kaitannya dengan komunikasi bisnis; layanan konsultasi bisnis dan pemasaran; layanan konsultasi
bisnis di bidang fungsi manajemen sumber daya manusia, termasuk sumber daya manusia, akuntansi, penggajian,
pengarsipan pajak, dan fungsi administrasi ketenagakerjaan dan terkait personel lainnya; layanan konsultasi bisnis terkait
manajemen armada kendaraan untuk tujuan komersial; layanan konsultasi bisnis untuk freelancer; layanan konsultasi bisnis
untuk organisasi nirlaba; layanan konsultasi bisnis untuk perusahaan pemula; layanan konsultasi bisnis yang berkaitan dengan
pemrosesan data; layanan konsultasi bisnis yang berkaitan dengan pendirian dan pengoperasian waralaba; layanan
konsultasi bisnis yang berkaitan dengan perencanaan dan pemulihan bencana; layanan konsultasi dan konsultasi bisnis;
layanan konsultasi dan konsultasi pemasaran dan promosi; layanan konsultasi dan konsultasi yang berkaitan dengan akuisisi
bisnis; layanan konsultasi dan konsultasi yang berkaitan dengan layanan agen ekspor-impor; layanan konsultasi dan
konsultasi yang berkaitan dengan manajemen bisnis; layanan konsultasi dan konsultasi yang berkaitan dengan pemasaran;
layanan konsultasi dan konsultasi yang berkaitan dengan penempatan personel; layanan konsultasi dan konsultasi yang
berkaitan dengan penempatan personel, rekrutmen, dan manajemen; layanan konsultasi dan konsultasi yang berkaitan
dengan pengadaan barang untuk orang lain; layanan konsultasi dan konsultasi yang berkaitan dengan perekrutan personil;
layanan konsultasi dan nasehat di bidang penyediaan bisnis dari informasi komersial dan bisnis; layanan konsultasi dan
nasihat yang berkaitan dengan penempatan personel, rekrutmen, dan manajemen; layanan konsultasi dan saran yang
berkaitan dengan manajemen personalia; layanan konsultasi dan strategi bisnis; layanan konsultasi di bidang kompilasi dan
sistemisasi informasi ke dalam basis data komputer; layanan konsultasi di bidang pemasaran; layanan konsultasi di bidang
pemasaran Internet; layanan konsultasi di bidang pemasaran afiliasi; layanan konsultasi manajemen bisnis untuk
memungkinkan entitas bisnis (business entities), organisasi non-pemerintah (non-governmental) dan organisasi nirlaba (nonprofit organizations) untuk mengembangkan, mengatur, dan mengurus/mengelola program untuk menawarkan akses yang
lebih besar ke jaringan komunikasi global; layanan konsultasi manajemen bisnis yang berkaitan dengan waralaba; layanan
konsultasi pemasaran; layanan konsultasi pemasaran dan periklanan; layanan konsultasi peningkatan karier; layanan
konsultasi rekrutmen staf; layanan konsultasi untuk mempersiapkan dan melakukan transaksi komersial; layanan konsultasi
yang berkaitan dengan administrasi bisnis; layanan konsultasi yang berkaitan dengan administrasi dan manajemen hotel;
layanan konsultasi yang berkaitan dengan agen ekspor-impor; layanan konsultasi yang berkaitan dengan akuisisi bisnis,
manajemen bisnis, organisasi bisnis, perencanaan bisnis, dan sumber daya manusia; layanan konsultasi yang berkaitan
dengan akuntansi; layanan konsultasi yang berkaitan dengan analisis bisnis; layanan konsultasi yang berkaitan dengan
layanan agen ekspor-impor; layanan konsultasi yang berkaitan dengan manajemen bisnis dan operasi bisnis; layanan
konsultasi yang berkaitan dengan manajemen risiko bisnis; layanan konsultasi yang berkaitan dengan organisasi bisnis;
layanan konsultasi yang berkaitan dengan organisasi bisnis dan manajemen; layanan konsultasi yang berkaitan dengan
pemasaran; layanan konsultasi yang berkaitan dengan pemrosesan data; layanan konsultasi yang berkaitan dengan
pengelolaan pusat panggilan telepon; layanan konsultasi yang berkaitan dengan pengoperasian waralaba; layanan konsultasi
yang berkaitan dengan penyelenggaraan bisnis; layanan konsultasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan bisnis dan
manajemen; layanan konsultasi yang berkaitan dengan perencanaan bisnis; layanan konsultasi yang berkaitan dengan
periklanan, publisitas dan pemasaran; layanan konsultasi yang berkaitan dengan persiapan pajak; layanan konsultasi yang
berkaitan dengan publisitas; layanan konsultasi yang berkaitan dengan transaksi komersial; layanan lelang disediakan di
Internet; layanan lelang disediakan melalui jaringan telekomunikasi; layanan lobi komersial; layanan logistik (manajemen
bisnis dan organisasi fasilitas dan sumber daya); layanan loyalitas pelanggan dan layanan klub pelanggan, untuk tujuan
komersial, promosi, iklan, dan keterlibatan pelanggan; layanan loyalitas pelanggan untuk tujuan komersial, promosi dan/atau
periklanan, yaitu, administrasi program yang memungkinkan anggota untuk menebus partisipasinya untuk poin atau hadiah;
layanan manajemen bisnis; layanan manajemen bisnis mengenai kegiatan pemasaran dan peluncuran produk baru; layanan
manajemen bisnis yang berkaitan dengan waralaba; layanan manajemen bisnis yang disediakan oleh agen teater; layanan
manajemen bisnis, yaitu, logistik rantai pasokan dan layanan logistik terbalik; layanan manajemen hubungan pelanggan;
layanan manajemen inventaris elektronik; layanan manajemen pameran dagang; layanan manajemen rantai pasokan; layanan
manajemen risiko bisnis; layanan mengelola urusan kapal di pelabuhan berupa layanan administrasi yang berkaitan dengan
pemenuhan kewajiban kepabeanan; layanan menjawab telepon; layanan merchandising; layanan merchandising untuk
mendorong publik membeli untuk membeli barang orang lain; layanan mesin penjual otomatis; layanan nasihat dan konsultasi
yang berkaitan dengan agen ekspor-impor; layanan nasihat yang berkaitan dengan promosi penjualan; layanan organisasi
untuk tujuan bisnis; layanan pakaian eceran disediakan oleh departement store; layanan pakar efisiensi bisnis; layanan
pelelangan online melalui Internet; layanan peluncuran produk; layanan pemasaran dan branding, yaitu strategi konten dan
rencana komunikasi; layanan pemasaran dan promosi; layanan pemasaran dan riset pasar; layanan pemasaran email;
layanan pemasaran merek; layanan pemasaran merek media sosial berbasis pelanggan online; layanan pemasaran online;
layanan pemasaran perdagangan; layanan pemasaran promosi menggunakan media audiovisual; layanan pemasaran untuk
orang lain; layanan pembelian media; layanan pemberian nasehat dan konsultasi bisnis di bidang manajemen bisnis; layanan
pemberian nasehat dan konsultasi bisnis di bidang manajemen proyek; layanan pemberian nasehat dan konsultasi bisnis di
bidang manajemen strategis; layanan pemesanan agen untuk artis yang tampil; layanan pemesanan agen untuk model;
layanan pemesanan eceran untuk kosmetik; layanan pemesanan hadiah online terkomputerisasi; layanan pemesanan melalui
pos; layanan pemesanan melalui pos untuk aksesori pakaian; layanan pemesanan melalui pos untuk pakaian; layanan
pemesanan melalui pos untuk pakaian dan aksesori pakaian; layanan pemesanan on-line di bidang pengambilan dan
pengiriman restoran; layanan pemesanan online; layanan pemesanan online terkomputerisasi; layanan pemesanan online
yang menampilkan musik dan video yang direkam sebelumnya; layanan pemesanan pekerjaan untuk artis yang tampil;
layanan pemesanan ritel online melalui jaringan komputer global di bidang kacamata, jam tangan, perangkat lunak untuk
kebugaran, dan sensor dan perangkat pemantauan elektronik yang menggabungkan mikroprosesor, tampilan digital, dan
akselerometer.; layanan pemesanan telepon untuk orang lain; layanan pemrosesan data di bidang kesehatan; layanan
pemrosesan data di bidang penggajian; layanan pemrosesan data elektronik yang berkaitan dengan informasi perawatan
kesehatan; layanan pemrosesan data online; layanan penagihan; layanan penagihan bisnis; layanan penagihan di bidang
energi; layanan penagihan di bidang kesehatan; layanan penagihan medis untuk dokter; layanan penagihan medis untuk
rumah sakit; layanan penataan etalase untuk toko ritel; layanan pencarian dan penempatan eksekutif; layanan pencarian data
riset pasar; layanan pencarian informasi di internet dengan menggunakan program kecerdasan buatan untuk orang lain;
layanan pencarian informasi yang dilaksanakan dengan menggunakan kalkulator elektronik untuk pihak lain; layanan
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pencatatan interaktif untuk digunakan dalam manajemen risiko dan kepatuhan terhadap peraturan oleh perusahaan asuransi
dan profesional di bidang medis; layanan pencocokan jaringan iklan online untuk menghubungkan pengiklan ke situs web;
layanan pencocokan pekerjaan; layanan pendaftaran hadiah; layanan pendaftaran pengantin; layanan penelitian yang
berkaitan dengan periklanan dan pemasaran; layanan penempatan kerja; layanan penempatan magang; layanan penempatan
pengasuh; layanan pengadaan untuk orang lain yang berkaitan dengan persyaratan kantor; layanan pengamatan dan
pengukuran perkembangan suatu merek merek; layanan pengambilan untuk data Internet; layanan pengangkutan kapal
adalah layanan administrasi yang berkaitan dengan bea cukai; layanan pengarsipan pajak; layanan pengaturan dan
pelaksanaan pemberian program hadiah insentif untuk mempromosikan penjualan barang dan jasa; layanan pengayauan;
layanan pengembangan bisnis untuk perusahaan pemula; layanan pengembangan iklan dan kampanye promosi untuk bisnis;
layanan pengindeksan dokumen; layanan pengingat janji [fungsi kantor]; layanan pengintaian pasar; layanan pengolah kata
dan mengetik; layanan pengumpulan dan otomatisasi data menggunakan perangkat lunak berpemilik untuk mengevaluasi,
menganalisis dan mengumpulkan data layanan; layanan pengumpulan data riset pasar; layanan penilaian pasar; layanan
penjadwalan janji [fungsi kantor]; layanan penjawab telepon dan penanganan pesan; layanan penjualan eceran (atau grosir)
dan layanan penjualan ritel yang disediakan pada media (internet), seluler, nirkabel atau jarak jauh yang terhubung (belanja
korespondensi, belanja rumah) media untuk pakaian, aksesoris pakaian, sepatu, aksesoris untuk sepatu, topi, produk dan
aksesoris optik, barang dan perlengkapan olahraga, tas olahraga serbaguna, barang dan aksesoris olahraga dan kebugaran;
pengelompokan atas nama pihak ketiga dari berbagai produk (tidak termasuk transportasi mereka) yaitu pakaian, aksesoris
pakaian, sepatu, aksesoris untuk sepatu, topi, produk dan aksesoris optik, barang dan peralatan olahraga, tas olahraga
serbaguna, barang olahraga dan kebugaran dan aksesoris, memungkinkan pelanggan untuk melihat dan membelinya secara
praktis; layanan penyediaan informasi bisnis, konsumen, dan komersial melalui jaringan komputer dan jaringan komunikasi
global; layanan penyimpanan catatan bisnis; layanan penyimpanan catatan bisnis terkomputerisasi; layanan penyimpanan
catatan pemegang saham; layanan perantara bisnis yang berkaitan dengan pencocokan investor swasta potensial dengan
pengusaha yang membutuhkan dana; layanan perantara dan penasehat bisnis; layanan perantara komersial; layanan
perantara untuk kain; layanan perantara yang berkaitan dengan iklan; layanan perantara yang berkaitan dengan penyewaan
waktu dan ruang iklan; layanan perbandingan belanja; layanan perbandingan harga; layanan perbandingan harga di bidang
perjalanan dan penginapan untuk digunakan oleh konsumen dalam menentukan biaya transportasi dan akomodasi, yang
tersedia secara elektronik melalui jaringan komputer dan jaringan informasi global; layanan perbandingan harga energi;
layanan perdagangan elektronik; layanan perdagangan online yang terkait dengan pengaturan pertukaran mata uang virtual
dan transaksi cryptocurrency; layanan perekrutan eksekutif; layanan perekrutan staf; layanan perekrutan tenaga kerja; layanan
perencanaan karir, penempatan tenaga kerja, dan informasi; layanan perencanaan media; layanan perencanaan periklanan;
layanan periklanan bisnis yang berkaitan dengan waralaba; layanan periklanan dan manajeman untuk penjualan dari tempat
minuman, kotak makan siang dan wadah makanan, pakaian, penutup kepala, kemeja, kemeja berkerah, kemeja lengan
panjang, t-shirt lengan pendek, celana, celana pendek, celana panjang, rok, gaun, kaos kaki, jaket, jaket berkerudung, topitopi, topi dengan lidah yang menonjol berfungsi untuk melindungi dari sinar matahari (pakaian), sepatu, sandal, game, mainan
dan mainan, artikel olahraga, dekorasi, tokoh mainan koleksi, boneka, mainan mekanik, boneka mainan berkarakter, boneka
mainan, mainan action figure, jam tangan mainan; layanan periklanan dan manajemen penjualan; layanan periklanan untuk
mempromosikan kesadaran publik di bidang kesejahteraan sosial; layanan periklanan untuk meningkatkan kesadaran
masyarakat tentang masalah medis; layanan periklanan yang berkaitan dengan alat pencitraan in vivo; layanan periklanan
yang berkaitan dengan komersialisasi produk-produk baru; layanan periklanan yang berkaitan dengan kosmetik; layanan
periklanan, yaitu, mempromosikan jasa pihak lain; layanan persiapan dan konsultasi pajak; layanan perwakilan bisnis; layanan
perwakilan penjualan; layanan perwakilan penjualan independen; layanan program loyalitas pelanggan yang mengutamakan
hadiah dalam bentuk layanan pengiriman diskon; layanan promosi; layanan promosi dan iklan; layanan promosi dan iklan
melalui internet; layanan promosi di dalam toko; layanan promosi ekspor; layanan promosi untuk mempublikasikan karya amal
orang lain; layanan promosi untuk pihak ketiga oleh program loyalitas pelanggan, di mana layanan loyalitas pelanggan dapat
atau tidak termasuk penggunaan kartu; layanan registrasi mobil; layanan rekrutmen dan manajemen personalia; layanan
rekrutmen olahraga untuk atlet sekolah menengah; layanan relokasi untuk bisnis; layanan resepsionis telepon; layanan riset
pasar; layanan riset pasar mengenai kebiasaan penggunaan Internet; layanan riset pasar mengenai kebiasaan penggunaan
Internet dan loyalitas pelanggan; layanan riset pasar mengenai loyalitas pelanggan; layanan riset pasar terkomputerisasi;
layanan riset, riset dan analisis pasar; layanan ritel atau grosir untuk film dan gambar yang dapat diunduh; layanan ritel atau
grosir untuk mesin dan aparatus telekomunikasi; layanan ritel atau grosir untuk obat-obatan; layanan ritel atau layanan grosir
untuk foto dan gambar yang dapat diunduh; layanan ritel atau layanan grosir untuk mesin dan peralatan listrik; layanan ritel
atau layanan grosir untuk mesin, aparatus elektronik dan bagian-bagiannya; layanan ritel atau layanan grosir untuk perangkat
lunak permainan untuk mesin permainan video untuk penggunaan di rumah dan permainan yang dapat digenggam dengan
layar kristal cair; layanan ritel atau layanan grosir untuk program permainan yang dapat diunduh; layanan ritel atau layanan
grosiran untuk alas kaki; layanan ritel atau layanan grosiran untuk barang cetakan; layanan ritel atau layanan grosiran untuk
furnitur; layanan ritel atau layanan grosiran untuk kain tenun dan bedding; layanan ritel atau layanan grosiran untuk kertas dan
alat tulis; layanan ritel atau layanan grosiran untuk kosmetik, perlengkapan mandi, pasta gigi, sabun dan deterjen; layanan ritel
atau layanan grosiran untuk makanan dan minuman; layanan ritel atau layanan grosiran untuk pakaian; layanan ritel atau
layanan grosiran untuk peralatan olahraga; layanan ritel atau layanan grosiran untuk sepeda; layanan ritel atau layanan
grosiran untuk tas dan kantong; layanan ritel atau layanan grosiran untuk tembakau dan barang-barang keperluan perokok;
layanan ritel dan grosir untuk berbagai barang, termasuk tetapi tidak terbatas pada kosmetik dan sediaan perlengkapan
mandi, pasta gigi, wewangian, minyak esensial, sediaan pemutih dan bahan lain untuk keperluan binatu, sediaan
pembersihan, sediaan pemolesan, sediaan penggosok, sediaan abrasif, kosmetik, sabun, sabun mandi, sediaan kosmetik
untuk mandi, sediaan perawatan kuku, kuku palsu, stiker nail art, penghilang cat kuku, sediaan make-up, sediaan kosmetik
untuk bulu mata, bulu mata palsu, perekat untuk membubuhkan bulu mata palsu, sediaan pengharum ruangan, deodoran
untuk manusia atau untuk hewan, sediaan perawatan rambut, sampo, losion rambut, pembilasan rambut [kondisioner sampo],
krim rambut, hair spray, pewarna rambut, sediaan mandi, sediaan cukur, sediaan berjemur [kosmetik], gel pijat, sediaan
farmasi, sediaan dokter hewan, sediaan sanitasi dan persediaan medis, peralatan elektronik rumah tangga, alat keperluan
makan, kacamata dan kacamata hitam, peralatan untuk penerangan dan pemanasan, logam mulia dan paduannya, perhiasan,
batu mulia dan semi mulia, instrumen horologis dan kronometrik, alat tulis, kulit dan imitasi dari kulit, koper dan tas, kantong,
payung dan payung matahari, furnitur, peralatan dan wadah rumah tangga atau dapur, gelas, porselen dan gerabah, peralatan
kosmetik dan toilet, linen rumah tangga, handuk, pakaian, alas kaki, tutup kepala, karpet, permainan, mainan dan alat
permainan, makanan dan minuman, perlengkapan sehari-hari dan barang-barang pribadi; layanan ritel dan grosir yang
menampilkan logam mulia dan paduannya, perhiasan, batu mulia dan semi mulia, instrumen horologis dan kronometrik, karya
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seni dari logam mulia, mebel, cermin, bingkai foto, wadah, bukan dari logam, untuk disimpan atau diangkut tulang, tanduk,
tulang paus atau tulang mutiara yang belum dikerjakan atau setengah dikerjakan, kerang, meerschaum, kuning amber;
layanan ritel disediakan melalui jaringan komunikasi komputer; layanan ritel disediakan melalui katalog pesanan melalui pos;
layanan ritel disediakan melalui pesta di rumah; layanan ritel disediakan melalui televisi interaktif; layanan ritel disediakan oleh
berbagai toko; layanan ritel disediakan oleh butik pakaian; layanan ritel disediakan oleh department store; layanan ritel
disediakan oleh hypermarket; layanan ritel disediakan oleh kios buah; layanan ritel disediakan oleh supermarket; layanan ritel
disediakan oleh toko ban; layanan ritel disediakan oleh toko barang olahraga; layanan ritel disediakan oleh toko buku; layanan
ritel disediakan oleh toko bunga; layanan ritel disediakan oleh toko daging; layanan ritel disediakan oleh toko diskon; layanan
ritel disediakan oleh toko furnitur; layanan ritel disediakan oleh toko kaset; layanan ritel disediakan oleh toko kelontong;
layanan ritel disediakan oleh toko musik; layanan ritel disediakan oleh toko pakaian; layanan ritel disediakan oleh toko pakaian
diskon; layanan ritel disediakan oleh toko pengiriman; layanan ritel disediakan oleh toko perhiasan; layanan ritel disediakan
oleh toko permen; layanan ritel disediakan oleh toko roti; layanan ritel disediakan oleh toko televisi; layanan ritel disediakan
oleh toko-toko; layanan ritel disediakan oleh toko-toko asap; layanan ritel disediakan oleh toko-toko suvenir; layanan ritel
disediakan oleh toko-toko suvenir online; layanan ritel disediakan oleh toko-toko tembakau; layanan ritel lilin wangi; layanan
ritel melalui mesin penjual otomatis; layanan ritel menampilkan berbagai macam barang konsumen; layanan ritel menampilkan
program insentif bonus untuk pelanggan; layanan ritel on-line yang berkaitan dengan bagasi; layanan ritel on-line yang
berkaitan dengan kosmetik; layanan ritel online; layanan ritel online untuk musik dan film yang dapat diunduh dan direkam
sebelumnya; layanan ritel online untuk musik digital yang dapat diunduh; layanan ritel online untuk nada dering yang dapat
diunduh; layanan ritel online yang berkaitan dengan hadiah; layanan ritel online yang berkaitan dengan mainan; layanan ritel
online yang berkaitan dengan pakaian; layanan ritel online yang berkaitan dengan perhiasan; layanan ritel online yang
berkaitan dengan tas tangan; layanan ritel untuk alas kaki; layanan ritel untuk alat bantu seks; layanan ritel untuk alat
kecantikan untuk hewan; layanan ritel untuk alat kecantikan untuk manusia; layanan ritel untuk alat kesehatan bagi manusia;
layanan ritel untuk alat kesehatan untuk hewan; layanan ritel untuk alat musik; layanan ritel untuk alat yang dioperasikan
dengan tangan untuk konstruksi; layanan ritel untuk aparatur veteriner; layanan ritel untuk artikel kedokteran hewan; layanan
ritel untuk artikel menjahit; layanan ritel untuk artikel olahraga; layanan ritel untuk artikel pembersih; layanan ritel untuk artikel
yang digunakan dengan tembakau; layanan ritel untuk bagasi; layanan ritel untuk bahan bakar; layanan ritel untuk bahan kimia
untuk digunakan dalam hortikultura; layanan ritel untuk bahan kimia untuk digunakan dalam kehutanan; layanan ritel untuk
bahan kimia untuk digunakan dalam pertanian; layanan ritel untuk bahan makanan; layanan ritel untuk bahan seni; layanan
ritel untuk bantal; layanan ritel untuk barang cetakan; layanan ritel untuk barang yang dipanggang; layanan ritel untuk barangbarang untuk berkebun; layanan ritel untuk benang; layanan ritel untuk bir; layanan ritel untuk bor dan gergaji listrik; layanan
ritel untuk bromide (fotografi); layanan ritel untuk buku; layanan ritel untuk cokelat; layanan ritel untuk daging; layanan ritel
untuk dekorasi meriah; layanan ritel untuk ear phone; layanan ritel untuk es krim; layanan ritel untuk file musik yang dapat
diunduh; layanan ritel untuk furnitur; layanan ritel untuk gantungan kunci [cincin terbelah dengan perhiasan atau fob dekoratif];
layanan ritel untuk instalasi sanitasi; layanan ritel untuk instrumen hewan; layanan ritel untuk instrumen horologis; layanan ritel
untuk instrumen medis; layanan ritel untuk jam tangan; layanan ritel untuk jam tangan pintar; layanan ritel untuk kacamata;
layanan ritel untuk kain; layanan ritel untuk kakao; layanan ritel untuk karya seni; layanan ritel untuk karya seni yang
disediakan oleh galeri seni; layanan ritel untuk kaus kaki; layanan ritel untuk kemeja; layanan ritel untuk kendaraan; layanan
ritel untuk komputer yang dapat dipakai; layanan ritel untuk konten yang direkam; layanan ritel untuk kopi; layanan ritel untuk
kopi yang diproses; layanan ritel untuk mainan; layanan ritel untuk makanan dan minuman; layanan ritel untuk makanan
hewan peliharaan; layanan ritel untuk makanan laut; layanan ritel untuk manisan; layanan ritel untuk media elektronik musik
yang direkam sebelumnya; layanan ritel untuk minuman beralkohol; layanan ritel untuk minuman beralkohol, kecuali bir;
layanan ritel untuk minuman non-alkohol; layanan ritel untuk muffler; layanan ritel untuk pakaian; layanan ritel untuk pakaian
luar; layanan ritel untuk pakan ternak; layanan ritel untuk payung; layanan ritel untuk pelana; layanan ritel untuk pelumas;
layanan ritel untuk pemanas; layanan ritel untuk pencuci mulut; layanan ritel untuk penerangan; layanan ritel untuk penutup
dinding; layanan ritel untuk penutup lantai; layanan ritel untuk perabotan; layanan ritel untuk peralatan audiovisual; layanan
ritel untuk peralatan golf; layanan ritel untuk peralatan hortikultura; layanan ritel untuk peralatan konstruksi; layanan ritel untuk
peralatan makan; layanan ritel untuk peralatan masak; layanan ritel untuk peralatan medis; layanan ritel untuk peralatan
memasak makanan; layanan ritel untuk peralatan menyelam; layanan ritel untuk peralatan olahraga; layanan ritel untuk
peralatan pasokan air; layanan ritel untuk peralatan pemanas; layanan ritel untuk peralatan pembekuan; layanan ritel untuk
peralatan pemindahan tanah; layanan ritel untuk peralatan pendingin; layanan ritel untuk peralatan penyamakan matahari;
layanan ritel untuk peralatan persiapan makanan; layanan ritel untuk peralatan pertanian; layanan ritel untuk peralatan
sanitasi; layanan ritel untuk peralatan teknologi informasi; layanan ritel untuk peralatan terapi fisik; layanan ritel untuk
peralatan yang dioperasikan dengan tangan untuk konstruksi; layanan ritel untuk perangkat keras komputer; layanan ritel
untuk perangkat keras logam; layanan ritel untuk perangkat lunak komputer; layanan ritel untuk perangkat navigasi; layanan
ritel untuk perangkat perlindungan pendengaran; layanan ritel untuk perhiasan; layanan ritel untuk perlengkapan mandi;
layanan ritel untuk permainan; layanan ritel untuk persediaan alat tulis; layanan ritel untuk persediaan pendidikan; layanan ritel
untuk persiapan diet; layanan ritel untuk persiapan dokter hewan; layanan ritel untuk persiapan hewan dan artikel; layanan ritel
untuk persiapan membuat minuman; layanan ritel untuk persiapan membuat minuman beralkohol; layanan ritel untuk
persiapan pembersihan; layanan ritel untuk persiapan perawatan hewan; layanan ritel untuk persiapan pewangi; layanan ritel
untuk piringan hitam; layanan ritel untuk pisau dapur; layanan ritel untuk produk hortikultura; layanan ritel untuk produk kertas
sekali pakai; layanan ritel untuk produk susu; layanan ritel untuk program komputer untuk permainan yang sebelumnya telah
direkam; layanan ritel untuk publikasi elektronik yang dapat diunduh; layanan ritel untuk sampah untuk hewan; layanan ritel
untuk sediaan farmasi, kedokteran hewan dan sanitasi dan persediaan medis; layanan ritel untuk senjata; layanan ritel untuk
sepatu; layanan ritel untuk smartphone; layanan ritel untuk sorbets; layanan ritel untuk stiker dan album stiker; layanan ritel
untuk suplemen makanan; layanan ritel untuk tas; layanan ritel untuk tas dan dompet kulit; layanan ritel untuk teh; layanan ritel
untuk tembakau; layanan ritel untuk tempat tidur untuk hewan; layanan ritel untuk tutup kepala; layanan ritel untuk utas;
layanan ritel untuk yogurt beku; layanan ritel yang berkaitan dengan aksesori mobil; layanan ritel yang berkaitan dengan alas
kaki; layanan ritel yang berkaitan dengan alat bantu seks; layanan ritel yang berkaitan dengan alat kecantikan untuk hewan;
layanan ritel yang berkaitan dengan alat kecantikan untuk manusia; layanan ritel yang berkaitan dengan alat musik; layanan
ritel yang berkaitan dengan alat yang dioperasikan dengan tangan untuk konstruksi; layanan ritel yang berkaitan dengan
artikel kedokteran hewan; layanan ritel yang berkaitan dengan artikel menjahit; layanan ritel yang berkaitan dengan artikel
olahraga; layanan ritel yang berkaitan dengan artikel pembersih; layanan ritel yang berkaitan dengan artikel untuk digunakan
dengan tembakau; layanan ritel yang berkaitan dengan bagasi; layanan ritel yang berkaitan dengan bahan bakar; layanan ritel
yang berkaitan dengan bahan kimia untuk digunakan dalam hortikultura; layanan ritel yang berkaitan dengan bahan kimia
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untuk digunakan dalam kehutanan; layanan ritel yang berkaitan dengan bahan kimia untuk digunakan dalam pertanian;
layanan ritel yang berkaitan dengan bahan makanan; layanan ritel yang berkaitan dengan bahan seni; layanan ritel yang
berkaitan dengan barang cetakan; layanan ritel yang berkaitan dengan barang olahraga; layanan ritel yang berkaitan dengan
barang yang dipanggang; layanan ritel yang berkaitan dengan barang-barang teknik; layanan ritel yang berkaitan dengan
barang-barang untuk berkebun; layanan ritel yang berkaitan dengan benang; layanan ritel yang berkaitan dengan bir; layanan
ritel yang berkaitan dengan buah; layanan ritel yang berkaitan dengan bulu; layanan ritel yang berkaitan dengan bulu tiruan;
layanan ritel yang berkaitan dengan bunga; layanan ritel yang berkaitan dengan cokelat; layanan ritel yang berkaitan dengan
daging; layanan ritel yang berkaitan dengan dekorasi pesta; layanan ritel yang berkaitan dengan es krim; layanan ritel yang
berkaitan dengan file musik yang dapat diunduh; layanan ritel yang berkaitan dengan furnitur; layanan ritel yang berkaitan
dengan game; layanan ritel yang berkaitan dengan ikan; layanan ritel yang berkaitan dengan instalasi sanitasi; layanan ritel
yang berkaitan dengan instrumen hewan; layanan ritel yang berkaitan dengan instrumen horologis; layanan ritel yang
berkaitan dengan instrumen medis; layanan ritel yang berkaitan dengan jam tangan pintar; layanan ritel yang berkaitan
dengan kain; layanan ritel yang berkaitan dengan kakao; layanan ritel yang berkaitan dengan karya seni; layanan ritel yang
berkaitan dengan kendaraan; layanan ritel yang berkaitan dengan komputer yang dapat dipakai; layanan ritel yang berkaitan
dengan konten yang direkam; layanan ritel yang berkaitan dengan kopi; layanan ritel yang berkaitan dengan mainan; layanan
ritel yang berkaitan dengan makanan laut; layanan ritel yang berkaitan dengan makanan penutup; layanan ritel yang berkaitan
dengan minuman beralkohol; layanan ritel yang berkaitan dengan minuman beralkohol, kecuali bir; layanan ritel yang
berkaitan dengan minuman non-alkohol; layanan ritel yang berkaitan dengan pakaian; layanan ritel yang berkaitan dengan
pakan ternak; layanan ritel yang berkaitan dengan payung; layanan ritel yang berkaitan dengan pelana; layanan ritel yang
berkaitan dengan pelumas; layanan ritel yang berkaitan dengan pemanas; layanan ritel yang berkaitan dengan pencahayaan;
layanan ritel yang berkaitan dengan penutup dinding; layanan ritel yang berkaitan dengan penutup lantai; layanan ritel yang
berkaitan dengan perabot; layanan ritel yang berkaitan dengan peralatan audiovisual; layanan ritel yang berkaitan dengan
peralatan higienis untuk hewan; layanan ritel yang berkaitan dengan peralatan higienis untuk manusia; layanan ritel yang
berkaitan dengan peralatan hortikultura; layanan ritel yang berkaitan dengan peralatan konstruksi; layanan ritel yang berkaitan
dengan peralatan makan; layanan ritel yang berkaitan dengan peralatan mandi; layanan ritel yang berkaitan dengan peralatan
masak; layanan ritel yang berkaitan dengan peralatan medis; layanan ritel yang berkaitan dengan peralatan memasak
makanan; layanan ritel yang berkaitan dengan peralatan menyelam; layanan ritel yang berkaitan dengan peralatan olahraga;
layanan ritel yang berkaitan dengan peralatan pasokan air; layanan ritel yang berkaitan dengan peralatan pemanas; layanan
ritel yang berkaitan dengan peralatan pembekuan; layanan ritel yang berkaitan dengan peralatan pemindahan tanah; layanan
ritel yang berkaitan dengan peralatan pendingin; layanan ritel yang berkaitan dengan peralatan penyamakan matahari;
layanan ritel yang berkaitan dengan peralatan persiapan makanan; layanan ritel yang berkaitan dengan peralatan pertanian;
layanan ritel yang berkaitan dengan peralatan sanitasi; layanan ritel yang berkaitan dengan peralatan teknologi informasi;
layanan ritel yang berkaitan dengan peralatan terapi fisik; layanan ritel yang berkaitan dengan peralatan veteriner; layanan ritel
yang berkaitan dengan peralatan yang dioperasikan dengan tangan untuk konstruksi; layanan ritel yang berkaitan dengan
perangkat keras komputer; layanan ritel yang berkaitan dengan perangkat keras logam; layanan ritel yang berkaitan dengan
perangkat lunak komputer; layanan ritel yang berkaitan dengan perangkat navigasi; layanan ritel yang berkaitan dengan
perangkat perlindungan pendengaran; layanan ritel yang berkaitan dengan perhiasan; layanan ritel yang berkaitan dengan
permen; layanan ritel yang berkaitan dengan persediaan alat tulis; layanan ritel yang berkaitan dengan persediaan pendidikan;
layanan ritel yang berkaitan dengan persiapan diet; layanan ritel yang berkaitan dengan persiapan dokter hewan; layanan ritel
yang berkaitan dengan persiapan hewan dan artikel; layanan ritel yang berkaitan dengan persiapan pembersihan; layanan ritel
yang berkaitan dengan persiapan perawatan hewan; layanan ritel yang berkaitan dengan persiapan untuk membuat minuman;
layanan ritel yang berkaitan dengan persiapan untuk membuat minuman beralkohol; layanan ritel yang berkaitan dengan
persiapan wewangian; layanan ritel yang berkaitan dengan pisau dapur; layanan ritel yang berkaitan dengan produk
hortikultura; layanan ritel yang berkaitan dengan produk kertas sekali pakai; layanan ritel yang berkaitan dengan produk susu;
layanan ritel yang berkaitan dengan produk toko makanan; layanan ritel yang berkaitan dengan publikasi elektronik yang dapat
diunduh; layanan ritel yang berkaitan dengan sampah untuk hewan; layanan ritel yang berkaitan dengan senjata; layanan ritel
yang berkaitan dengan smartphone; layanan ritel yang berkaitan dengan sorbets; layanan ritel yang berkaitan dengan suku
cadang kendaraan bermotor; layanan ritel yang berkaitan dengan suplemen makanan; layanan ritel yang berkaitan dengan
tas; layanan ritel yang berkaitan dengan teh; layanan ritel yang berkaitan dengan tembakau; layanan ritel yang berkaitan
dengan tempat tidur untuk hewan; layanan ritel yang berkaitan dengan tutup kepala; layanan ritel yang berkaitan dengan utas;
layanan ritel yang berkaitan dengan yogurt beku; layanan ritel yang disediakan oleh musik dan toko kaset; layanan ritel yang
disediakan oleh suku cadang mobil dan toko aksesoris; layanan ritel yang disediakan oleh toko obat; layanan ritel yang
disediakan oleh toko rumput, taman dan pembibitan; layanan ritel yang disediakan oleh toserba online; layanan ritel, layanan
ritel supermarket dan department store yang berkaitan dengan makanan dan minuman; layanan rujukan dan penempatan
pribadi; layanan sambutan telepon untuk pihak ketiga; layanan saran dan/atau konsultasi terkait dengan jasa kelas 35;
layanan strategi komunikasi hubungan masyarakat; layanan strategi komunikasi periklanan; layanan strategi merek; layanan
tampilan merchandising bisnis; layanan tata letak untuk tujuan periklanan; layanan telemarketing; layanan think tank dalam
bentuk layanan konsultasi di bidang manajemen bisnis; layanan think tank dalam bentuk layanan konsultasi di bidang
manajemen proyek; layanan think tank dalam bentuk layanan konsultasi di bidang manajemen strategis; layanan toko buku
ritel online yang menampilkan buku dan ebook di bidang manajemen bisnis; layanan toko buku ritel online yang menampilkan
buku dan ebook di bidang manajemen proyek; layanan toko buku ritel online yang menampilkan buku dan ebook di bidang
manajemen strategis; layanan toko grosir dan eceran secara online yang menampilkan jam dinding, jam tangan dan kacamata
(kacamata untuk melindungi mata atau memperbaiki daya penglihatan dan kacamata goggles); layanan toko grosir dan toko
ritel yang menampilkan pakaian, alas kaki; layanan toko grosir dengan produk utamanya daging; layanan toko grosir
menampilkan alas kaki; layanan toko grosir menampilkan alat bantu seks; layanan toko grosir menampilkan alat higienis untuk
manusia; layanan toko grosir menampilkan alat kecantikan untuk hewan; layanan toko grosir menampilkan alat kecantikan
untuk manusia; layanan toko grosir menampilkan alat makan; layanan toko grosir menampilkan alat musik; layanan toko grosir
menampilkan alat persiapan makanan; layanan toko grosir menampilkan alat yang dioperasikan dengan tangan untuk
konstruksi; layanan toko grosir menampilkan aparatur veteriner; layanan toko grosir menampilkan artikel berkebun; layanan
toko grosir menampilkan artikel menjahit; layanan toko grosir menampilkan artikel pembersih; layanan toko grosir
menampilkan bahan bakar; layanan toko grosir menampilkan bahan makanan; layanan toko grosir menampilkan barang
bawaan; layanan toko grosir menampilkan barang cetakan; layanan toko grosir menampilkan barang-barang yang
dipanggang; layanan toko grosir menampilkan bir; layanan toko grosir menampilkan cokelat; layanan toko grosir menampilkan
dekorasi meriah; layanan toko grosir menampilkan es krim; layanan toko grosir menampilkan furnitur; layanan toko grosir
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menampilkan gula-gula; layanan toko grosir menampilkan instalasi sanitasi; layanan toko grosir menampilkan instrumen
hewan; layanan toko grosir menampilkan instrumen horologis; layanan toko grosir menampilkan jam tangan pintar; layanan
toko grosir menampilkan kain; layanan toko grosir menampilkan kakao; layanan toko grosir menampilkan kendaraan; layanan
toko grosir menampilkan komputer yang dapat dikenakan; layanan toko grosir menampilkan konten yang direkam; layanan
toko grosir menampilkan kopi; layanan toko grosir menampilkan mainan; layanan toko grosir menampilkan makanan laut;
layanan toko grosir menampilkan makanan penutup; layanan toko grosir menampilkan mantel (kecuali pakaian untuk
penggunaan eksklusif untuk olahraga dan pakaian tradisional Korea); layanan toko grosir menampilkan pakaian; layanan toko
grosir menampilkan payung; layanan toko grosir menampilkan pelana; layanan toko grosir menampilkan pelumas; layanan
toko grosir menampilkan pemanas; layanan toko grosir menampilkan pencahayaan; layanan toko grosir menampilkan penutup
dinding; layanan toko grosir menampilkan penutup lantai; layanan toko grosir menampilkan perabotan; layanan toko grosir
menampilkan peralatan audiovisual; layanan toko grosir menampilkan peralatan earthmoving; layanan toko grosir
menampilkan peralatan hortikultura; layanan toko grosir menampilkan peralatan konstruksi; layanan toko grosir menampilkan
peralatan makan; layanan toko grosir menampilkan peralatan masak; layanan toko grosir menampilkan peralatan medis;
layanan toko grosir menampilkan peralatan memasak makanan; layanan toko grosir menampilkan peralatan menyelam;
layanan toko grosir menampilkan peralatan olahraga; layanan toko grosir menampilkan peralatan pasokan air; layanan toko
grosir menampilkan peralatan pemanas; layanan toko grosir menampilkan peralatan pembekuan; layanan toko grosir
menampilkan peralatan pendingin; layanan toko grosir menampilkan peralatan penyamakan matahari; layanan toko grosir
menampilkan peralatan pertanian; layanan toko grosir menampilkan peralatan sanitasi; layanan toko grosir menampilkan
peralatan terapi fisik; layanan toko grosir menampilkan peralatan yang dioperasikan dengan tangan untuk konstruksi; layanan
toko grosir menampilkan perangkat keras komputer; layanan toko grosir menampilkan perangkat keras logam; layanan toko
grosir menampilkan perangkat perlindungan pendengaran; layanan toko grosir menampilkan perhiasan; layanan toko grosir
menampilkan perlengkapan pendidikan; layanan toko grosir menampilkan persediaan alat tulis; layanan toko grosir
menampilkan persiapan dan artikel kedokteran hewan; layanan toko grosir menampilkan persiapan diet; layanan toko grosir
menampilkan persiapan dokter hewan; layanan toko grosir menampilkan persiapan pembersihan; layanan toko grosir
menampilkan persiapan perawatan hewan; layanan toko grosir menampilkan persiapan untuk membuat minuman; layanan
toko grosir menampilkan persiapan wewangian; layanan toko grosir menampilkan pisau dapur; layanan toko grosir
menampilkan produk kertas sekali pakai; layanan toko grosir menampilkan publikasi elektronik yang dapat diunduh; layanan
toko grosir menampilkan sampah untuk hewan; layanan toko grosir menampilkan sediaan untuk membuat minuman
beralkohol; layanan toko grosir menampilkan senjata; layanan toko grosir menampilkan sorbets; layanan toko grosir
menampilkan suplemen makanan; layanan toko grosir menampilkan tas; layanan toko grosir menampilkan teh; layanan toko
grosir menampilkan tembakau; layanan toko grosir menampilkan tempat tidur untuk hewan; layanan toko grosir menampilkan
tutup kepala; layanan toko grosir menampilkan utas; layanan toko grosir menampilkan yogurt beku; layanan toko grosir online
dengan produk utamanya daging; layanan toko grosir online yang menampilkan alas kaki; layanan toko grosir online yang
menampilkan alat bantu seks; layanan toko grosir online yang menampilkan alat kecantikan untuk hewan; layanan toko grosir
online yang menampilkan alat kecantikan untuk manusia; layanan toko grosir online yang menampilkan alat musik; layanan
toko grosir online yang menampilkan alat yang dioperasikan dengan tangan untuk konstruksi; layanan toko grosir online yang
menampilkan artikel berkebun; layanan toko grosir online yang menampilkan artikel kebersihan; layanan toko grosir online
yang menampilkan artikel kedokteran hewan; layanan toko grosir online yang menampilkan artikel menjahit; layanan toko
grosir online yang menampilkan artikel olahraga; layanan toko grosir online yang menampilkan artikel untuk digunakan dengan
tembakau; layanan toko grosir online yang menampilkan bahan bakar; layanan toko grosir online yang menampilkan bahan
kimia untuk digunakan dalam hortikultura; layanan toko grosir online yang menampilkan bahan kimia untuk digunakan dalam
kehutanan; layanan toko grosir online yang menampilkan bahan kimia untuk digunakan dalam pertanian; layanan toko grosir
online yang menampilkan bahan makanan; layanan toko grosir online yang menampilkan bahan seni; layanan toko grosir
online yang menampilkan barang bawaan; layanan toko grosir online yang menampilkan barang cetakan; layanan toko grosir
online yang menampilkan barang-barang yang dipanggang; layanan toko grosir online yang menampilkan benang; layanan
toko grosir online yang menampilkan bir; layanan toko grosir online yang menampilkan cokelat; layanan toko grosir online
yang menampilkan dekorasi meriah; layanan toko grosir online yang menampilkan es krim; layanan toko grosir online yang
menampilkan file musik yang dapat diunduh; layanan toko grosir online yang menampilkan furnitur; layanan toko grosir online
yang menampilkan instalasi sanitasi; layanan toko grosir online yang menampilkan instrumen horologis; layanan toko grosir
online yang menampilkan instrumen medis; layanan toko grosir online yang menampilkan instrumen veteriner; layanan toko
grosir online yang menampilkan jam tangan pintar; layanan toko grosir online yang menampilkan kain; layanan toko grosir
online yang menampilkan kakao; layanan toko grosir online yang menampilkan karya seni; layanan toko grosir online yang
menampilkan kendaraan; layanan toko grosir online yang menampilkan komputer yang dapat dikenakan; layanan toko grosir
online yang menampilkan konten yang direkam; layanan toko grosir online yang menampilkan kopi; layanan toko grosir online
yang menampilkan mainan; layanan toko grosir online yang menampilkan makanan laut; layanan toko grosir online yang
menampilkan makanan penutup; layanan toko grosir online yang menampilkan manisan; layanan toko grosir online yang
menampilkan minuman beralkohol, kecuali bir; layanan toko grosir online yang menampilkan minuman non-alkohol; layanan
toko grosir online yang menampilkan pakaian; layanan toko grosir online yang menampilkan pakan ternak; layanan toko grosir
online yang menampilkan payung; layanan toko grosir online yang menampilkan pelumas; layanan toko grosir online yang
menampilkan pemanas; layanan toko grosir online yang menampilkan pencahayaan; layanan toko grosir online yang
menampilkan penutup dinding; layanan toko grosir online yang menampilkan penutup lantai; layanan toko grosir online yang
menampilkan perabotan; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan audiovisual; layanan toko grosir online yang
menampilkan peralatan earthmoving; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan higienis bagi manusia; layanan
toko grosir online yang menampilkan peralatan higienis untuk hewan; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan
hortikultura; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan konstruksi; layanan toko grosir online yang menampilkan
peralatan makan; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan masak; layanan toko grosir online yang
menampilkan peralatan medis; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan memasak makanan; layanan toko
grosir online yang menampilkan peralatan olahraga; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan pasokan air;
layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan pemanas; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan
pembekuan; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan pendingin; layanan toko grosir online yang menampilkan
peralatan penyamakan matahari; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan persiapan makanan; layanan toko
grosir online yang menampilkan peralatan pertanian; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan sanitasi; layanan
toko grosir online yang menampilkan peralatan selam; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan teknologi
informasi; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan terapi fisik; layanan toko grosir online yang menampilkan
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peralatan veteriner; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan yang dioperasikan dengan tangan untuk
konstruksi; layanan toko grosir online yang menampilkan perangkat keras komputer; layanan toko grosir online yang
menampilkan perangkat keras logam; layanan toko grosir online yang menampilkan perangkat lunak komputer; layanan toko
grosir online yang menampilkan perangkat navigasi; layanan toko grosir online yang menampilkan perangkat perlindungan
pendengaran; layanan toko grosir online yang menampilkan perhiasan; layanan toko grosir online yang menampilkan
perlengkapan mandi; layanan toko grosir online yang menampilkan perlengkapan pendidikan; layanan toko grosir online yang
menampilkan permainan; layanan toko grosir online yang menampilkan persediaan alat tulis; layanan toko grosir online yang
menampilkan persiapan dan artikel kedokteran hewan; layanan toko grosir online yang menampilkan persiapan diet; layanan
toko grosir online yang menampilkan persiapan dokter hewan; layanan toko grosir online yang menampilkan persiapan
pembersihan; layanan toko grosir online yang menampilkan persiapan perawatan hewan; layanan toko grosir online yang
menampilkan persiapan pewangi; layanan toko grosir online yang menampilkan persiapan untuk membuat minuman; layanan
toko grosir online yang menampilkan persiapan untuk membuat minuman beralkohol; layanan toko grosir online yang
menampilkan pisau dapur; layanan toko grosir online yang menampilkan produk hortikultura; layanan toko grosir online yang
menampilkan produk kertas sekali pakai; layanan toko grosir online yang menampilkan produk susu; layanan toko grosir online
yang menampilkan publikasi elektronik yang dapat diunduh; layanan toko grosir online yang menampilkan sadel; layanan toko
grosir online yang menampilkan sampah untuk hewan; layanan toko grosir online yang menampilkan senjata; layanan toko
grosir online yang menampilkan smartphone; layanan toko grosir online yang menampilkan sorbets; layanan toko grosir online
yang menampilkan suplemen makanan; layanan toko grosir online yang menampilkan tas; layanan toko grosir online yang
menampilkan teh; layanan toko grosir online yang menampilkan tembakau; layanan toko grosir online yang menampilkan
tempat tidur untuk hewan; layanan toko grosir online yang menampilkan tutup kepala; layanan toko grosir online yang
menampilkan utas; layanan toko grosir online yang menampilkan yogurt beku; layanan toko grosir yang menampilkan artikel
kedokteran hewan; layanan toko grosir yang menampilkan artikel olahraga; layanan toko grosir yang menampilkan artikel
untuk digunakan dengan tembakau; layanan toko grosir yang menampilkan bahan kimia untuk digunakan dalam hortikultura;
layanan toko grosir yang menampilkan bahan kimia untuk digunakan dalam kehutanan; layanan toko grosir yang menampilkan
bahan kimia untuk digunakan dalam pertanian; layanan toko grosir yang menampilkan bahan seni; layanan toko grosir yang
menampilkan benang; layanan toko grosir yang menampilkan file musik yang dapat diunduh; layanan toko grosir yang
menampilkan instrumen medis; layanan toko grosir yang menampilkan karya seni; layanan toko grosir yang menampilkan
minuman beralkohol, kecuali bir; layanan toko grosir yang menampilkan minuman non-alkohol; layanan toko grosir yang
menampilkan pakan ternak; layanan toko grosir yang menampilkan peralatan higienis untuk hewan; layanan toko grosir yang
menampilkan peralatan teknologi informasi; layanan toko grosir yang menampilkan perangkat lunak komputer; layanan toko
grosir yang menampilkan perangkat navigasi; layanan toko grosir yang menampilkan perlengkapan mandi; layanan toko grosir
yang menampilkan permainan; layanan toko grosir yang menampilkan produk hortikultura; layanan toko grosir yang
menampilkan produk susu; layanan toko grosir yang menampilkan smartphone; layanan toko online yang menampilkan jasa
Pengaturan dan perjalanan wisata diving dan snorkeling di Pulau tujuan komersil; layanan toko ritel online yang produk
utamanya daging; layanan toko ritel dan layanan toko ritel online; layanan toko ritel dan layanan toko ritel online yang
menampilkan pakaian, alas kaki, tutup kepala, artikel olahraga, alat tulis, alat untuk merekam, transmisi dan reproduksi suara
dan gambar, buku, koran, majalah, publikasi, permainan video, mainan, boneka, lencana semua jenis, gantungan kunci, tiket,
jam tangan dan perhiasan, tas, koper, tas kerja, payung, bendera dan panji-panji, minuman beralkohol dan non-alkohol, gulagula, produk hiburan dan pendidikan interaktif, disk kompak interaktif, CD-ROM dan permainan komputer, dapat diunduh
aplikasi seluler, dan program komputer; layanan toko ritel dan toko grosir; layanan toko ritel di bidang buku, majalah, majalah,
buletin, jurnal dan publikasi lain tentang berbagai topik yang menjadi perhatian umum, disediakan melalui Internet dan
komputer lainnya, jaringan elektronik dan komunikasi; layanan toko ritel di bidang hiburan yang menampilkan film, program
televisi, acara olahraga, karya musik, dan karya audio dan audiovisual, yang disediakan melalui jaringan Internet dan jaringan
komputer, serta jaringan elektronik dan komunikasi lainnya; layanan toko ritel di bidang kacamata, jam tangan, perangkat
lunak untuk kebugaran, dan sensor dan perangkat pemantauan elektronik yang menggabungkan mikroprosesor, tampilan
digital, dan akselerometer; layanan toko ritel menampilkan alas kaki; layanan toko ritel menampilkan alas kaki untuk pria dan
wanita; layanan toko ritel menampilkan alat bantu seks; layanan toko ritel menampilkan alat kecantikan untuk manusia;
layanan toko ritel menampilkan alat musik; layanan toko ritel menampilkan alat yang dioperasikan dengan tangan untuk
konstruksi; layanan toko ritel menampilkan alat-alat kecantikan untuk hewan; layanan toko ritel menampilkan alat-alat
kesehatan untuk manusia; layanan toko ritel menampilkan artikel berkebun; layanan toko ritel menampilkan artikel menjahit;
layanan toko ritel menampilkan artikel pembersih; layanan toko ritel menampilkan artikel untuk digunakan dengan tembakau;
layanan toko ritel menampilkan bagasi; layanan toko ritel menampilkan bahan bakar; layanan toko ritel menampilkan bahan
kimia untuk digunakan dalam kehutanan; layanan toko ritel menampilkan bahan makanan; layanan toko ritel menampilkan
barang cetakan; layanan toko ritel menampilkan barang-barang panggang; layanan toko ritel menampilkan benang; layanan
toko ritel menampilkan bir; layanan toko ritel menampilkan cokelat; layanan toko ritel menampilkan dekorasi meriah; layanan
toko ritel menampilkan es krim; layanan toko ritel menampilkan furnitur; layanan toko ritel menampilkan gula-gula; layanan
toko ritel menampilkan instalasi sanitasi; layanan toko ritel menampilkan instrumen hewan; layanan toko ritel menampilkan
instrumen horologis; layanan toko ritel menampilkan instrumen medis; layanan toko ritel menampilkan jam tangan pintar;
layanan toko ritel menampilkan kacamata; layanan toko ritel menampilkan kain; layanan toko ritel menampilkan kakao;
layanan toko ritel menampilkan karya seni; layanan toko ritel menampilkan kendaraan; layanan toko ritel menampilkan
komputer yang dapat dikenakan; layanan toko ritel menampilkan konten yang direkam; layanan toko ritel menampilkan
mainan; layanan toko ritel menampilkan makanan laut; layanan toko ritel menampilkan makanan penutup; layanan toko ritel
menampilkan minuman beralkohol, kecuali bir; layanan toko ritel menampilkan pakaian; layanan toko ritel menampilkan
payung; layanan toko ritel menampilkan pelana; layanan toko ritel menampilkan pelumas; layanan toko ritel menampilkan
pemanas; layanan toko ritel menampilkan pencahayaan; layanan toko ritel menampilkan penutup dinding; layanan toko ritel
menampilkan penutup lantai; layanan toko ritel menampilkan perabotan; layanan toko ritel menampilkan peralatan audiovisual;
layanan toko ritel menampilkan peralatan earthmoving; layanan toko ritel menampilkan peralatan hortikultura; layanan toko
ritel menampilkan peralatan konstruksi; layanan toko ritel menampilkan peralatan makan; layanan toko ritel menampilkan
peralatan masak; layanan toko ritel menampilkan peralatan medis; layanan toko ritel menampilkan peralatan memasak
makanan; layanan toko ritel menampilkan peralatan menyelam; layanan toko ritel menampilkan peralatan olahraga; layanan
toko ritel menampilkan peralatan pasokan air; layanan toko ritel menampilkan peralatan pemanas; layanan toko ritel
menampilkan peralatan pembekuan; layanan toko ritel menampilkan peralatan pendingin; layanan toko ritel menampilkan
peralatan penyamakan matahari; layanan toko ritel menampilkan peralatan persiapan makanan; layanan toko ritel
menampilkan peralatan pertanian; layanan toko ritel menampilkan peralatan sanitasi; layanan toko ritel menampilkan peralatan
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teknologi informasi; layanan toko ritel menampilkan peralatan terapi fisik; layanan toko ritel menampilkan peralatan veteriner;
layanan toko ritel menampilkan peralatan yang dioperasikan dengan tangan untuk konstruksi; layanan toko ritel menampilkan
perangkat keras komputer; layanan toko ritel menampilkan perangkat keras logam; layanan toko ritel menampilkan perangkat
lunak komputer; layanan toko ritel menampilkan perangkat perlindungan pendengaran; layanan toko ritel menampilkan
perhiasan; layanan toko ritel menampilkan perlengkapan mandi; layanan toko ritel menampilkan perlengkapan pendidikan;
layanan toko ritel menampilkan permainan; layanan toko ritel menampilkan persediaan alat tulis; layanan toko ritel
menampilkan persiapan diet; layanan toko ritel menampilkan persiapan dokter hewan; layanan toko ritel menampilkan
persiapan hewan dan artikel; layanan toko ritel menampilkan persiapan pembersihan; layanan toko ritel menampilkan
persiapan perawatan hewan; layanan toko ritel menampilkan persiapan untuk membuat minuman; layanan toko ritel
menampilkan persiapan untuk membuat minuman beralkohol; layanan toko ritel menampilkan persiapan wewangian; layanan
toko ritel menampilkan pisau dapur; layanan toko ritel menampilkan produk hortikultura; layanan toko ritel menampilkan produk
kertas sekali pakai; layanan toko ritel menampilkan publikasi elektronik yang dapat diunduh; layanan toko ritel menampilkan
sampah untuk hewan; layanan toko ritel menampilkan sandal; layanan toko ritel menampilkan senjata; layanan toko ritel
menampilkan sorbets; layanan toko ritel menampilkan suplemen makanan; layanan toko ritel menampilkan tas; layanan toko
ritel menampilkan tembakau; layanan toko ritel menampilkan tempat tidur untuk hewan; layanan toko ritel menampilkan tutup
kepala; layanan toko ritel menampilkan utas; layanan toko ritel menampilkan yogurt beku; layanan toko ritel on-line
menampilkan persiapan untuk membuat minuman; layanan toko ritel on-line menampilkan persiapan untuk membuat minuman
beralkohol; layanan toko ritel on-line yang menampilkan alat kecantikan untuk manusia; layanan toko ritel on-line yang
menampilkan alat yang dioperasikan dengan tangan untuk konstruksi; layanan toko ritel on-line yang menampilkan artikel
menjahit; layanan toko ritel on-line yang menampilkan bagasi; layanan toko ritel on-line yang menampilkan bir; layanan toko
ritel on-line yang menampilkan dekorasi meriah; layanan toko ritel on-line yang menampilkan es krim; layanan toko ritel on-line
yang menampilkan furnitur; layanan toko ritel on-line yang menampilkan instalasi sanitasi; layanan toko ritel on-line yang
menampilkan karya seni; layanan toko ritel on-line yang menampilkan makanan laut; layanan toko ritel on-line yang
menampilkan makanan penutup; layanan toko ritel on-line yang menampilkan manisan; layanan toko ritel on-line yang
menampilkan pakaian; layanan toko ritel on-line yang menampilkan payung; layanan toko ritel on-line yang menampilkan
pemanas; layanan toko ritel on-line yang menampilkan pencahayaan; layanan toko ritel on-line yang menampilkan penutup
dinding; layanan toko ritel on-line yang menampilkan penutup lantai; layanan toko ritel on-line yang menampilkan perabotan;
layanan toko ritel on-line yang menampilkan peralatan earthmoving; layanan toko ritel on-line yang menampilkan peralatan
higienis untuk hewan; layanan toko ritel on-line yang menampilkan peralatan higienis untuk manusia; layanan toko ritel on-line
yang menampilkan peralatan hortikultura; layanan toko ritel on-line yang menampilkan peralatan pasokan air; layanan toko
ritel on-line yang menampilkan peralatan pemanas; layanan toko ritel on-line yang menampilkan peralatan pembekuan;
layanan toko ritel on-line yang menampilkan peralatan persiapan makanan; layanan toko ritel on-line yang menampilkan
peralatan sanitasi; layanan toko ritel on-line yang menampilkan peralatan yang dioperasikan dengan tangan untuk konstruksi;
layanan toko ritel on-line yang menampilkan persediaan pendidikan; layanan toko ritel on-line yang menampilkan persiapan
diet; layanan toko ritel on-line yang menampilkan persiapan perawatan hewan; layanan toko ritel on-line yang menampilkan
persiapan pewangi; layanan toko ritel on-line yang menampilkan produk kosmetik dan kecantikan, pakaian dan aksesoris;
layanan toko ritel online dengan produk utama kendaraan; layanan toko ritel online dengan produk utama peralatan CCTV;
layanan toko ritel online dengan produk utama peralatan sistem keamanan; layanan toko ritel online dengan produk utamanya
daging; layanan toko ritel online terkomputerisasi; layanan toko ritel online yang menampilkan alas kaki; layanan toko ritel
online yang menampilkan alat bantu seks; layanan toko ritel online yang menampilkan alat kecantikan untuk hewan; layanan
toko ritel online yang menampilkan alat musik; layanan toko ritel online yang menampilkan aparatur veteriner; layanan toko
ritel online yang menampilkan artikel berkebun; layanan toko ritel online yang menampilkan artikel kebersihan; layanan toko
ritel online yang menampilkan artikel kedokteran hewan; layanan toko ritel online yang menampilkan artikel olahraga; layanan
toko ritel online yang menampilkan artikel untuk digunakan dengan tembakau; layanan toko ritel online yang menampilkan
bahan bakar; layanan toko ritel online yang menampilkan bahan kimia untuk digunakan dalam hortikultura; layanan toko ritel
online yang menampilkan bahan kimia untuk digunakan dalam kehutanan; layanan toko ritel online yang menampilkan bahan
kimia untuk digunakan dalam pertanian; layanan toko ritel online yang menampilkan bahan makanan; layanan toko ritel online
yang menampilkan bahan seni; layanan toko ritel online yang menampilkan barang cetakan; layanan toko ritel online yang
menampilkan barang-barang yang dipanggang; layanan toko ritel online yang menampilkan benang; layanan toko ritel online
yang menampilkan cokelat; layanan toko ritel online yang menampilkan file musik yang dapat diunduh; layanan toko ritel
online yang menampilkan hiburan dan konten edukasi, yaitu, berlangganan film dan pertunjukkan televisi; layanan toko ritel
online yang menampilkan instrumen horologis; layanan toko ritel online yang menampilkan instrumen medis; layanan toko ritel
online yang menampilkan instrumen veteriner; layanan toko ritel online yang menampilkan jam tangan pintar; layanan toko ritel
online yang menampilkan kain; layanan toko ritel online yang menampilkan kakao; layanan toko ritel online yang menampilkan
komputer yang dapat dikenakan; layanan toko ritel online yang menampilkan konten yang direkam; layanan toko ritel online
yang menampilkan mainan; layanan toko ritel online yang menampilkan makanan ternak; layanan toko ritel online yang
menampilkan mikrofon, speaker, speaker pintar, speaker audio, amplifier, pengeras suara, kontrol jarak jauh untuk produk
audio dan video, headphone, earphone, headset, sistem hiburan rumah, peralatan audio dan teater rumah, serta bagian dan
aksesorisnya; layanan toko ritel online yang menampilkan minuman beralkohol, kecuali bir; layanan toko ritel online yang
menampilkan minuman non-alkohol; layanan toko ritel online yang menampilkan musik dan video yang direkam sebelumnya
yang dapat diunduh; layanan toko ritel online yang menampilkan nada dering yang dapat diunduh; layanan toko ritel online
yang menampilkan pelana; layanan toko ritel online yang menampilkan pelumas; layanan toko ritel online yang menampilkan
peralatan audiovisual; layanan toko ritel online yang menampilkan peralatan konstruksi; layanan toko ritel online yang
menampilkan peralatan makan; layanan toko ritel online yang menampilkan peralatan masak; layanan toko ritel online yang
menampilkan peralatan medis; layanan toko ritel online yang menampilkan peralatan memasak makanan; layanan toko ritel
online yang menampilkan peralatan olahraga; layanan toko ritel online yang menampilkan peralatan pendingin; layanan toko
ritel online yang menampilkan peralatan penyamakan matahari; layanan toko ritel online yang menampilkan peralatan
pertanian; layanan toko ritel online yang menampilkan peralatan selam; layanan toko ritel online yang menampilkan peralatan
teknologi informasi; layanan toko ritel online yang menampilkan peralatan terapi fisik; layanan toko ritel online yang
menampilkan perangkat keras komputer; layanan toko ritel online yang menampilkan perangkat keras logam; layanan toko
ritel online yang menampilkan perangkat lunak komputer; layanan toko ritel online yang menampilkan perangkat navigasi;
layanan toko ritel online yang menampilkan perangkat perlindungan pendengaran; layanan toko ritel online yang menampilkan
perhiasan; layanan toko ritel online yang menampilkan perlengkapan mandi; layanan toko ritel online yang menampilkan
permainan; layanan toko ritel online yang menampilkan persediaan alat tulis; layanan toko ritel online yang menampilkan
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persiapan dan artikel kedokteran hewan; layanan toko ritel online yang menampilkan persiapan dokter hewan; layanan toko
ritel online yang menampilkan persiapan pembersihan; layanan toko ritel online yang menampilkan pisau dapur; layanan toko
ritel online yang menampilkan produk hortikultura; layanan toko ritel online yang menampilkan produk kertas sekali pakai;
layanan toko ritel online yang menampilkan produk kosmetik dan kecantikan; layanan toko ritel online yang menampilkan
produk susu; layanan toko ritel online yang menampilkan publikasi elektronik yang dapat diunduh; layanan toko ritel online
yang menampilkan sampah untuk hewan; layanan toko ritel online yang menampilkan senjata; layanan toko ritel online yang
menampilkan smartphone; layanan toko ritel online yang menampilkan sorbets; layanan toko ritel online yang menampilkan
suplemen makanan; layanan toko ritel online yang menampilkan tas; layanan toko ritel online yang menampilkan teh; layanan
toko ritel online yang menampilkan tembakau; layanan toko ritel online yang menampilkan tempat tidur untuk hewan; layanan
toko ritel online yang menampilkan tutup kepala; layanan toko ritel online yang menampilkan utas; layanan toko ritel online
yang menampilkan yogurt beku; layanan toko ritel untuk mainan (alat permainan); layanan toko ritel untuk makanan dan
minuman; layanan toko ritel untuk nutraceuticals untuk digunakan sebagai suplemen diet; layanan toko ritel untuk sediaan
farmakologis untuk perawatan kulit; layanan toko ritel untuk tisu pembersih pra-dibasahi; layanan toko ritel yang menampilkan
artikel kedokteran hewan; layanan toko ritel yang menampilkan artikel olahraga; layanan toko ritel yang menampilkan bahan
kimia untuk digunakan dalam hortikultura; layanan toko ritel yang menampilkan bahan kimia untuk digunakan dalam pertanian;
layanan toko ritel yang menampilkan bahan seni; layanan toko ritel yang menampilkan batu bara; layanan toko ritel yang
menampilkan file musik yang dapat diunduh; layanan toko ritel yang menampilkan komputer, produk elektronik dan hiburan,
peralatan telekomunikasi, ponsel, perangkat elektronik digital genggam, dan elektronik konsumen lainnya, perangkat lunak
komputer, dan aksesori, periferal, suku cadang, dan tas jinjing untuk produk yang dijual, disediakan melalui jaringan Internet
dan jaringan komputer, jaringan elektronik dan jaringan komunikasi lainnya; layanan toko ritel yang menampilkan minuman
non-alkohol; layanan toko ritel yang menampilkan pakan ternak; layanan toko ritel yang menampilkan peralatan higienis untuk
hewan; layanan toko ritel yang menampilkan perangkat navigasi; layanan toko ritel yang menampilkan produk susu; layanan
toko ritel yang menampilkan smartphone; layanan toko ritel yang tersedia melalui jaringan Internet dan jaringan komputer,
serta jaringan elektronik dan jaringan komunikasi lainnya; layanan transkripsi medis [fungsi kantor]; layanan transkripsi
panggilan konferensi; layanan untuk analisa data besar (big data); layanan untuk menjual alas dudukan kloset dari tekstil;
layanan waralaba dalam bentuk memberikan bantuan manajemen bisnis dalam pendirian dan pengoperasian hotel; layanan
waralaba dalam bentuk memberikan bantuan manajemen bisnis dalam pendirian dan pengoperasian restoran; layanan
waralaba dan ritel; layanan waralaba yang menyediakan bantuan bisnis; layanan waralaba, termasuk memberikan bantuan
manajemen bisnis dalam pengaturan dan pendirian resort hotel, motel, dan restoran; layanan waralaba, termasuk memberikan
bantuan teknis dalam pengaturan dan pendirian resort hotel, motel, dan restoran; layanan waralaba, yaitu bantuan manajemen
bisnis dalam pendirian dan pengoperasian restoran; layanan waralaba, yaitu, memberikan bantuan bisnis dalam
pengoperasian, pengaturan dan pendirian resort hotel, hotel, motel, akomodasi, fasilitas akomodasi dan restoran; layanan
wawancara untuk perekrutan personil; layanan yang terdiri dari pendaftaran, transkripsi, komposisi, kompilasi atau
sistematisasi komunikasi tertulis dan pendaftaran; layanan-layanan konsultasi bisnis yang berkaitan dengan pendirian dan
pengoperasian administrasi waralaba; layanan-layanan perekrutan tenaga kerja, layanan-layanan relokasi; management
kantor; manajemen Sumber Daya Manusia; manajemen administrasi klinik perawatan kesehatan; manajemen administrasi
outsourcing untuk perusahaan; manajemen administrasi rumah sakit; manajemen basis data; manajemen basis data
terkomputerisasi; manajemen biaya; manajemen biaya medis; manajemen biaya perawatan kesehatan; manajemen bisnis;
manajemen bisnis acara hiburan dan presentasi; manajemen bisnis agen dan broker asuransi berdasarkan outsourcing;
manajemen bisnis agensi sastra; manajemen bisnis apartemen; manajemen bisnis atlet profesional; manajemen bisnis
bandara; manajemen bisnis bangunan perumahan dan jasa apartemen; manajemen bisnis dan layanan konsultasi;
manajemen bisnis dan mengelola studio audio atau video; manajemen bisnis dan pemasaran merek untuk bisnis dan individu;
manajemen bisnis di bidang jasa transportasi dan pengiriman; manajemen bisnis di bidang pembuatan kapal atas nama orang
lain; manajemen bisnis di bidang pengangkutan kapal atas nama orang lain; manajemen bisnis diskotik; manajemen bisnis
eceran on-line yang terkomputerisasi; manajemen bisnis fasilitas parkir mobil; manajemen bisnis gerai ritel; manajemen bisnis
hotel; manajemen bisnis hotel resor; manajemen bisnis hotel untuk orang lain; manajemen bisnis kamp musim panas;
manajemen bisnis komersial; manajemen bisnis musisi; manajemen bisnis orang-orang olahraga; manajemen bisnis outlet
grosir; manajemen bisnis outlet grosir dan eceran; manajemen bisnis para pelaku; manajemen bisnis pemain musik;
manajemen bisnis penghibur; manajemen bisnis penulis dan penulis; manajemen bisnis perusahaan; manajemen bisnis
perusahaan dalam industri pengangkutan kapal; manajemen bisnis perusahaan penerbangan; manajemen bisnis praktik
kedokteran hewan; manajemen bisnis program penggantian untuk orang lain; manajemen bisnis pusat konferensi; manajemen
bisnis restoran; manajemen bisnis restoran untuk orang lain; manajemen bisnis rumah sakit; manajemen bisnis sementara;
manajemen bisnis seniman; manajemen bisnis seniman pertunjukan; manajemen bisnis seniman pertunjukan, pemain musik
dan/atau musisi; manajemen bisnis studio film; manajemen bisnis teater; manajemen bisnis untuk pengoperasian waralaba;
manajemen bisnis untuk penyedia layanan freelance; manajemen bisnis untuk toko, tempat hiburan, hotel, pertunjukan artis,
tokoh olah raga, outlet ritel, klub olah raga, fasilitas olah raga, tempat olah raga, masyarakat olah raga, kompleks kolam
renang, outlet grosir dan ritel; manajemen bisnis, administrasi bisnis, fungsi kantor; manajemen bisnis, administrasi dan
layanan informasi; manajemen bisnis, administrasi, konsultasi dan jasa-jasa pendukung untuk pusat perbelanjaan daring
(online marketplaces) untuk pembeli-pembeli dan penjual-penjual barang-barang dan/atau jasa-jasa; manajemen catatan
bisnis; manajemen catatan keuangan; manajemen dan administrasi bisnis; manajemen dan administrasi bisnis dan fungsi
kantor kesemuanya berhubungan dengan permainan golf; manajemen dan administrasi bisnis kapal; manajemen dan
administrasi proyek bisnis; manajemen dan kompilasi database terkomputerisasi; manajemen dan operasi bisnis daur ulang;
manajemen file bisnis; manajemen file bisnis terkomputerisasi; manajemen file pajak; manajemen file pusat; manajemen file
pusat terkomputerisasi; manajemen file terkomputerisasi; manajemen hotel untuk orang lain; manajemen informasi bisnis;
manajemen informasi bisnis, yaitu, pelaporan informasi bisnis dan analitik (analytics) bisnis di bidang periklanan dan
pemasaran; manajemen informasi usaha, yakni, pelaporan elektronik mengenai informasi usaha; manajemen informasi usaha,
yakni, pelaporan elektronik terkait analitik usaha sehubungan dengan proses pembayaran, autentikasi dan pelacakan;
manajemen kantor yang terkomputerisasi; manajemen komersial; manajemen layanan pelanggan; manajemen logistik
pengiriman barang; manajemen merek; manajemen model bisnis; manajemen penjualan; manajemen penjualan real estat;
manajemen persediaan; manajemen persediaan di bidang bahan kimia; manajemen persediaan suku cadang dan komponen
untuk produsen dan pemasok; manajemen persediaan terkomputerisasi; manajemen personalia; manajemen proses bisnis
dan konsultasi yang berkaitan dengannya; manajemen proyek bisnis; manajemen proyek bisnis untuk orang lain; manajemen
pusat panggilan telepon untuk orang lain; manajemen register terkomputerisasi; manajemen reputasi bisnis dan layanan
peningkatan; manajemen risiko bisnis; manajemen risiko bisnis yang disediakan oleh asosiasi untuk para anggotanya;
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manajemen stok terkomputerisasi; manajemen sumber daya manusia untuk perusahaan pemula; manajemen usaha yang
berhubungan dalam mendirikan dan/atau mengoperasikan restoran, kafe, kedai kopi dan kedai yang menjual makanan ringan;
manajemen usaha, yaitu, majemen belanja online dan pembelian platform melalui jaringan komputer global; melacak dan
memantau fluktuasi harga bensin untuk orang lain untuk keperluan audit akun; melacak dan memantau konsumsi energi untuk
orang lain untuk keperluan audit akun; melakukan lelang; melakukan lelang virtual interaktif; melakukan pameran dagang;
melakukan pameran dagang di bidang mobil; melakukan penelitian dan studi pasar; melakukan penelitian dan studi
pemasaran; melakukan penelitian dan survei bisnis; melakukan penilaian bisnis; melakukan program penghargaan insentif
karyawan; melakukan studi di bidang hubungan masyarakat; melakukan studi kelayakan bisnis; melakukan studi kelayakan
ekonomi; melakukan studi kelayakan komersial; melakukan studi pasar; melakukan studi pasar dan analisis pasar; melakukan
studi pasar yang melibatkan jajak pendapat; melakukan studi pemasaran; melakukan studi pemasaran dan analisis pasar;
melakukan survei bisnis; melakukan survei online; melakukan survei pasar; melakukan survei riset bisnis dan pasar;
melakukan survei riset manajemen bisnis online; melakukan survei riset pasar; melakukan, mengatur dan mengatur pameran
dagang dan pameran dagang untuk tujuan komersial dan periklanan; melelang dan membalikkan layanan lelang; memantau
laporan kredit konsumen dan memberikan peringatan tentang segala perubahan di dalamnya untuk tujuan bisnis;
memasarkan barang dan jasa orang lain; memasarkan barang dan jasa orang lain dengan membagikan kupon; membantu
dalam eksploitasi atau pengelolaan perusahaan perdagangan atau industri, termasuk pusat dan kompleks perbelanjaan, yaitu
penyediaan layanan konsultasi bisnis untuk merek-merek berkualitas tinggi dan mewah untuk memungkinkan mereka
mendistribusikan kelebihan stok secara terkontrol dan efektif dari koleksi musim sebelumnya; membantu dalam pengelolaan
urusan bisnis atau fungsi komersial dari perusahaan industri atau komersial; membantu orang lain dalam menyiapkan dan
mengajukan aplikasi untuk mendapatkan izin usaha; membantu sektor industri dan komersial dalam mempromosikan barang
dan konsultasi pemasaran; memberikan bantuan administrasi ke apotek untuk mengelola inventaris obat; memberikan
bantuan bisnis kepada pihak lain dalam pengoperasian peralatan pemrosesan data yaitu, komputer, mesin tik, mesin teleks
dan mesin kantor sejenis lainnya; memberikan bantuan dalam pengelolaan bisnis waralaba; memberikan bantuan dalam
pengelolaan kegiatan bisnis; memberikan bantuan dalam pengelolaan perusahaan industri atau komersial; memberikan
bantuan di bidang komersialisasi produk; memberikan bantuan di bidang komersialisasi produk dalam kerangka kontrak
waralaba; memberikan bantuan di bidang manajemen bisnis; memberikan bantuan di bidang manajemen bisnis dalam
kerangka kontrak waralaba; memberikan bantuan di bidang manajemen bisnis dan komersialisasi produk dalam kerangka
kontrak waralaba; memberikan bantuan di bidang manajemen dan perencanaan bisnis; memberikan bantuan di bidang
organisasi bisnis; memberikan bantuan di bidang promosi bisnis; memberikan bantuan manajemen bisnis dalam pendirian dan
pengoperasian restoran; memberikan informasi bisnis dalam kesempatan kerja kepada orang yang membutuhkan [layanan
amal]; memberikan informasi bisnis dan pemasaran; memberikan informasi bisnis di bidang media sosial; memberikan
informasi bisnis di bidang teknologi blockchain dan cryptocurrency; memberikan informasi bisnis di bidang teknologi
blockchain dan mata uang virtual; memberikan informasi bisnis gigi melalui situs web; memberikan informasi bisnis melalui
Internet; memberikan informasi bisnis melalui jaringan komputer global; memberikan informasi bisnis melalui situs web;
memberikan informasi bisnis untuk organisasi amal; memberikan informasi bisnis untuk organisasi kemanusiaan; memberikan
informasi dan saran kepada konsumen mengenai pemilihan produk dan barang yang akan dibeli; memberikan informasi dan
saran komersial untuk konsumen; memberikan informasi di bidang manajemen waktu; memberikan informasi di bidang
pemasaran; memberikan informasi di bidang solusi bisnis berkelanjutan global; memberikan informasi direktori bisnis melalui
jaringan komputer global; memberikan informasi direktori telepon melalui jaringan komunikasi global; memberikan informasi
kerjasama waralaba (administrasi) restoran, cafe yang menyediakan makanan dan minuman berbahan dasar kelor;
memberikan informasi ketenagakerjaan; memberikan informasi ketenagakerjaan kepada orang yang membutuhkan [layanan
amal]; memberikan informasi ketenagakerjaan melalui jaringan komputer global; memberikan informasi komersial kepada
konsumen; memberikan informasi komersial melalui jaringan komputer global; memberikan informasi komersial yang berkaitan
dengan perusahaan; memberikan informasi komersial yang berkaitan dengan perusahaan di bidang manajemen perjalanan
dan industri perjalanan; memberikan informasi konsumen yang berkaitan dengan barang dan jasa; memberikan informasi
melalui Internet yang berkaitan dengan penjualan mobil; memberikan informasi mengenai penjualan komersial; memberikan
informasi mengenai penjualan komersial dari perangkat lunak komputer; memberikan informasi pemasaran bisnis;
memberikan informasi pemasaran melalui situs web; memberikan informasi pengembangan bisnis dan saran kepada para
profesional keuangan; memberikan informasi perbandingan tarif hotel; memberikan informasi perekrutan melalui jaringan
komputer global; memberikan informasi produk konsumen; memberikan informasi produk konsumen melalui Internet;
memberikan informasi produk konsumen yang berkaitan dengan kosmetik; memberikan informasi produk konsumen yang
berkaitan dengan laptop; memberikan informasi produk konsumen yang berkaitan dengan perangkat lunak; memberikan
informasi produk konsumen yang berkaitan dengan produk makanan atau minuman; memberikan informasi statistik untuk
tujuan bisnis atau komersial; memberikan informasi tentang analisis atau hasil untuk kecenderungan menonton program
televisi; memberikan informasi tentang mempromosikan dan menerbitkan prangko perdagangan; memberikan informasi
tentang penerbitan kupon distribusi; memberikan informasi tentang penggunaan kartu hadiah; memberikan informasi tentang
produk melalui jaringan telekomunikasi untuk tujuan periklanan dan penjualan; memberikan informasi terkait dengan
perekrutan personel; memberikan informasi terkait layanan relokasi karyawan; memberikan informasi terkait perekrutan
tenaga kerja; memberikan informasi terkait persiapan pajak; memberikan informasi terkait persiapan pajak dan layanan
pengarsipan pajak; memberikan informasi untuk layanan iklan dan publisitas; memberikan kartu diskon loyalitas pelanggan
untuk tujuan iklan; memberikan kartu diskon loyalitas pelanggan untuk tujuan promosi; memberikan kode diskon loyalitas
pelanggan untuk tujuan periklanan; memberikan kode diskon loyalitas pelanggan untuk tujuan promosi; memberikan
konsultasi pemasaran di bidang media sosial; memberikan kupon loyalitas pelanggan untuk tujuan iklan; memberikan
pengakuan dan insentif dengan cara penghargaan untuk menunjukkan keunggulan di bidang penyerapan karbon dan gas
rumah kaca lainnya; memberikan pengakuan dan insentif melalui penghargaan untuk menunjukkan keunggulan di bidang
pertanian; memberikan poin loyalitas pelanggan untuk tujuan iklan; memberikan poin loyalitas pelanggan untuk tujuan
promosi; memberikan saran bisnis di bidang teknologi blockchain dan cryptocurrency; memberikan saran dan informasi bisnis
dan komersial; memberikan saran dan informasi bisnis di bidang teknologi blockchain dan manajemen aset cryptocurrency;
memberikan saran dan informasi yang berkaitan dengan manajemen bisnis komersial; memberikan saran di bidang efisiensi
bisnis; memberikan saran di bidang manajemen bisnis dan pemasaran; memberikan saran produk konsumen; memberikan
saran produk konsumen yang berkaitan dengan kosmetik; memberikan saran produk konsumen yang berkaitan dengan
laptop; memberikan saran produk konsumen yang berkaitan dengan perangkat lunak; memberikan saran yang berkaitan
dengan analisis kebiasaan pembelian konsumen; memberikan saran yang berkaitan dengan metode dan teknik penjualan;
memberikan saran yang berkaitan dengan organisasi dan manajemen bisnis; memberikan saran yang berkaitan dengan
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pemasaran produk kimia; memelihara catatan dan file medis pasien; memelihara catatan dan file riwayat medis pribadi;
memelihara daftar breed ternak; memelihara daftar memorabilia olahraga dan karya seni; memelihara daftar penilai kejuruan
profesional; memelihara daftar ras anjing; memelihara file dan catatan mengenai kondisi medis individu; memelihara pendaftar
teknisi kedirgantaraan bersertifikat; memelihara registrasi profesional teknis medis bersertifikat; memelihara registri informasi;
memfasilitasi pertukaran dan penjualan dari jasa dan produk pihak ketiga melalui jaringan komputer dan komunikasi;
memfasilitasi pertukaran dan penjualan layanan dan produk pihak ketiga melalui jaringan komputer dan komunikasi;
memperbarui dan memelihara data dalam database komputer; memperbarui dan memelihara informasi dalam pendaftar;
memperbarui materi iklan; mempersiapkan penggajian; mempromosikan barang dan jasa dengan cara mengoperasikan pusat
perbelanjaan komprehensif secara online; mempromosikan barang dan jasa gigi orang lain; mempromosikan barang dan jasa
lainnya melalui penawaran diskon ketersediaan terbatas melalui suatu jaringan komunikasi elektronik daring; mempromosikan
barang dan jasa orang lain; mempromosikan barang dan jasa orang lain dengan cara menyalurkan iklan video di internet;
mempromosikan barang dan jasa orang lain dengan membagikan kupon; mempromosikan barang dan jasa orang lain dengan
membagikan kupon, kartu perdagangan dan kartu keanggotaan; mempromosikan barang dan jasa orang lain dengan
mendistribusikan materi iklan melalui berbagai metode; mempromosikan barang dan jasa orang lain dengan mengatur
sponsor untuk mengafiliasi barang dan jasa mereka dengan kegiatan olahraga; mempromosikan barang dan jasa orang lain
dengan mengatur sponsor untuk mengafiliasi barang dan jasa mereka dengan kompetisi olahraga; mempromosikan barang
dan jasa orang lain dengan mengatur sponsor untuk mengafiliasi barang dan jasa mereka dengan program penghargaan;
mempromosikan barang dan jasa orang lain dengan menyiapkan dan menempatkan iklan di majalah elektronik;
mempromosikan barang dan jasa orang lain di Internet; mempromosikan barang dan jasa orang lain melalui Internet dan
jaringan komunikasi; mempromosikan barang dan jasa orang lain melalui administrasi skema insentif penjualan dan promosi
yang melibatkan perangko perdagangan; mempromosikan barang dan jasa orang lain melalui iklan di situs web Internet;
mempromosikan barang dan jasa orang lain melalui infomersial; mempromosikan barang dan jasa orang lain melalui jaringan
komputer dan komunikasi; mempromosikan barang dan jasa orang lain melalui jaringan komputer global; mempromosikan
barang dan jasa orang lain melalui program kartu diskon; mempromosikan barang dan jasa orang lain melalui program
pelanggan pilihan; mempromosikan barang dan jasa orang lain melalui skema kartu loyalitas imbalan; mempromosikan barang
dan jasa yang dibuat atau diberikan di Taiwan oleh orang lain, dengan penyebaran materi iklan, dengan mengatur dan
melakukan pameran barang dan jasa tersebut, dan dengan distribusi T-shirt, tas belanja dan hadiah promosi lainnya;
mempromosikan dan melakukan pameran dagang; mempromosikan desain orang lain dengan menyediakan portofolio online
melalui situs web; mempromosikan karya seni orang lain dengan cara menyediakan portofolio online melalui situs web;
mempromosikan kepentingan bisnis para profesional yang disediakan oleh asosiasi untuk para anggotanya; mempromosikan
kepentingan bisnis pengusaha yang disediakan oleh asosiasi untuk para anggotanya; mempromosikan kepentingan komersial
dan bisnis akuntan profesional yang disediakan oleh asosiasi untuk para anggotanya; mempromosikan kepentingan komersial
dan bisnis analis keuangan yang disediakan oleh asosiasi untuk para anggotanya; mempromosikan kepentingan komersial
dan bisnis dari serikat kredit yang disediakan oleh asosiasi untuk para anggotanya; mempromosikan kepentingan komersial
dan bisnis investor yang disediakan oleh asosiasi untuk para anggotanya; mempromosikan kepentingan komersial dan bisnis
para profesional dalam pengembangan aplikasi perangkat lunak seluler yang disediakan oleh asosiasi untuk para anggotanya;
mempromosikan kepentingan komersial dan bisnis para profesional dari industri farmasi yang disediakan oleh asosiasi untuk
para anggotanya; mempromosikan kepentingan komersial dan bisnis para profesional dari industri gula dan kue yang
disediakan oleh asosiasi untuk para anggotanya; mempromosikan kepentingan komersial dan bisnis para profesional dari
industri kapal pesiar yang disediakan oleh asosiasi untuk para anggotanya; mempromosikan kepentingan komersial dan bisnis
para profesional dari industri kimia yang disediakan oleh asosiasi untuk para anggotanya; mempromosikan kepentingan
komersial dan bisnis para profesional dari industri ortopedi yang disediakan oleh asosiasi untuk para anggotanya;
mempromosikan kepentingan komersial dan bisnis para profesional dari industri perawatan kesehatan yang disediakan oleh
asosiasi untuk para anggotanya; mempromosikan kepentingan komersial dan bisnis para profesional dari industri rekaman
musik yang disediakan oleh asosiasi untuk para anggotanya; mempromosikan kepentingan komersial dan bisnis para
profesional yang berkaitan dengan manajemen risiko bisnis yang disediakan oleh asosiasi untuk para anggotanya;
mempromosikan kepentingan komersial dan bisnis pemilik merek dagang yang disediakan oleh asosiasi untuk para
anggotanya; mempromosikan kepentingan komersial dan bisnis perencana acara khusus yang disediakan oleh asosiasi untuk
para anggotanya; mempromosikan kepentingan komersial dan bisnis seniman pertunjukan yang disediakan oleh asosiasi
untuk para anggotanya; mempromosikan kepentingan komersial dan bisnis seniman visual yang disediakan oleh asosiasi
untuk para anggotanya; mempromosikan kepentingan komersial dan bisnis tim sepak bola yang disediakan oleh asosiasi
untuk para anggotanya; mempromosikan kepentingan komersial pengusaha yang disediakan oleh asosiasi untuk anggotanya;
mempromosikan kepentingan komersial profesional yang disediakan oleh asosiasi untuk anggotanya; mempromosikan
kepentingan komersial seniman yang disediakan oleh asosiasi untuk para anggotanya; mempromosikan kepentingan
organisasi dan orang-orang yang peduli dengan bidang manajemen bisnis; mempromosikan kepentingan organisasi dan
orang-orang yang peduli dengan bidang manajemen proyek; mempromosikan kepentingan organisasi dan orang-orang yang
peduli dengan bidang manajemen strategis; mempromosikan kepentingan publik/umum dan kesadaran akan/mengenai
masalah yang melibatkan akses ke internet untuk populasi global; mempromosikan kesadaran publik di bidang manajemen
bisnis; mempromosikan kesadaran publik di bidang manajemen proyek; mempromosikan kesadaran publik di bidang
manajemen strategis; mempromosikan musik orang lain dengan cara menyediakan portofolio online melalui situs web;
mempromosikan penggunaan energi dari turbin angin untuk pertanian; mempromosikan penggunaan energi surya untuk
pertanian; mempromosikan penjualan barang dan jasa orang lain dengan memberikan dan menebus poin pembelian dan
memberikan informasi yang berkaitan dengannya; mempromosikan penjualan barang dan jasa orang lain dengan memberikan
poin pembelian untuk penggunaan kartu kredit; mempromosikan penjualan barang dan jasa orang lain melalui acara promosi;
mempromosikan penjualan barang dan jasa orang lain melalui bahan cetak; mempromosikan penjualan barang dan jasa
orang lain melalui kontes dan program pemberian insentif; mempromosikan penjualan barang-barang mode melalui artikel
promosi di majalah; mempromosikan penjualan tiket dan hak istimewa VIP untuk paket hiburan langsung; mempromosikan
penyerapan karbon internasional dan gas rumah kaca lainnya melalui administrasi kompetisi dan tantangan untuk pihak lain;
mempromosikan serangkaian film untuk orang lain; mempromosikan standar industri umum secara sukarela untuk penyerapan
pertanian karbon dan gas rumah kaca lainnya.; memproses dokumen registrasi garansi untuk orang lain; memproses
pertanyaan telepon tentang barang dan jasa yang diiklankan; memproses, dan mengoperasikan informasi dalam pendaftar;
memulai panggilan telepon untuk orang lain; memverifikasi dan memantau kredensial individu di bidang manajemen bisnis;
memverifikasi dan memantau kredensial individu di bidang manajemen proyek; memverifikasi dan memantau kredensial
individu di bidang manajemen strategis; menampilkan iklan untuk orang lain; menangani amplop; mencari data dalam berkas
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komputer untuk pihak lain; mencocokkan sukarelawan terampil dengan organisasi nirlaba; menempatkan iklan untuk orang
lain; menerbitkan dan memperbarui teks iklan; mengadakan acara bisnis; mengadakan pameran dagang untuk profesional
industri dalam bidang produksi dan distribusi video online, konten yang dihasilkan oleh pengguna, dan iklan online;
mengadakan pameran untuk keperluan perdagangan dan komersial; mengatur berlangganan media untuk pihak lain, menjual
musik secara daring dalam bentuk media digital atau tersimpan; mengatur dan melakukan acara pemasaran; mengatur dan
melakukan acara penjualan untuk orang lain dari ternak dan ternak terdaftar dan komersial; mengatur dan melakukan acara
penjualan untuk ternak; mengatur dan melakukan acara periklanan; mengatur dan melakukan acara promosi; mengatur dan
melakukan acara promosi dan pemasaran; mengatur dan melakukan lelang; mengatur dan melakukan lelang Internet;
mengatur dan melakukan lelang dan membalikkan lelang melalui komputer dan jaringan telekomunikasi; mengatur dan
melakukan lelang dan membalikkan lelang melalui telepon seluler; mengatur dan melakukan lelang real estat; mengatur dan
melakukan lelang telepon; mengatur dan melakukan lelang telepon dan televisi; mengatur dan melakukan lelang televisi;
mengatur dan melakukan pameran dagang; mengatur dan melakukan pameran dagang dan eksibisi untuk tujuan komersial
atau iklan; mengatur dan melakukan pameran dagang untuk tujuan komersial atau iklan; mengatur dan melakukan pameran
dan pertunjukan komersial; mengatur dan melakukan pameran komersial; mengatur dan melakukan pameran pameran
dagang; mengatur dan melakukan pameran wisata dalam air untuk keperluan bisnis dan periklanan; mengatur dan melakukan
pasar loak; mengatur dan menyelenggarakan acara, pameran, eksposisi dan konferensi untuk tujuan komersial dalam hiburan
interaktif, realitas virtual/maya, elektronik konsumen (consumer electronics) dan industri hiburan permainan video; mengatur
dan menyelenggarakan acara-acara khusus keperluan bisnis; mengatur dan menyelenggarakan acara-acara khusus untuk
tujuan komersial, promosi atau periklanan; mengatur dan menyelenggarakan konferensi bisnis di bidang manajemen bisnis;
mengatur dan menyelenggarakan konferensi bisnis di bidang manajemen proyek; mengatur dan menyelenggarakan
konferensi bisnis di bidang manajemen strategis; mengatur dan menyelenggarakan pameran dan pameran untuk keperluan
bisnis dan periklanan pariwisata; mengatur dan menyelenggarakan pameran seni untuk tujuan komersial atau iklan; mengatur
dan menyimpulkan transaksi komersial untuk orang lain; mengatur iklan di bioskop; mengatur kontrak iklan dan promosi untuk
pihak ketiga; mengatur kontrak iklan untuk orang lain; mengatur kontrak, untuk orang lain, untuk pembelian dan penjualan
barang; mengatur kontrak, untuk orang lain, untuk pembelian dan penjualan barang dan jasa; mengatur kontrak, untuk orang
lain, untuk penyediaan layanan; mengatur langganan ke buku komik untuk orang lain; mengatur langganan ke buku untuk
orang lain; mengatur langganan ke buku, surat kabar atau komik; mengatur langganan ke buku, ulasan, surat kabar atau buku
komik untuk orang lain; mengatur langganan ke jurnal elektronik untuk orang lain; mengatur langganan ke layanan Internet
untuk orang lain; mengatur langganan ke layanan telekomunikasi untuk orang lain; mengatur langganan ke layanan
telematika, telepon atau komputer untuk orang lain; mengatur langganan ke layanan telepon untuk orang lain; mengatur
langganan ke media informasi untuk orang lain; mengatur langganan ke paket informasi untuk orang lain; mengatur langganan
ke paket media untuk orang lain; mengatur langganan ke publikasi online untuk orang lain; mengatur langganan ke saluran
televisi untuk orang lain; mengatur langganan koran untuk orang lain; mengatur langganan koran, majalah dan buku untuk
orang lain dan menyediakan informasi yang berhubungan dengannya; mengatur langganan publikasi online untuk orang lain,
untuk jurnal elektronik, untuk media informasi, untuk paket media, untuk jasa telekomunikasi untuk orang lain; mengatur
langganan publikasi untuk orang lain; mengatur langganan surat kabar, majalah dan buku untuk pihak lain dan memberikan
informasi yang berkaitan dengannya; mengatur langganan untuk publikasi orang lain; mengatur langganan untuk ulasan untuk
orang lain; mengatur pameran bisnis; mengatur pameran dagang; mengatur pameran untuk tujuan komersial; mengatur
pelelangan; mengatur pembelian kolektif; mengatur penjualan untuk konverter daya / inverter / charger untuk digunakan dalam
energi yang dapat diperbarui (termasuk fotovoltaik dan tenaga angin) sistem; mengatur perkenalan bisnis; mengatur transaksi
komersial, untuk orang lain, melalui toko online; mengatur transaksi perdagangan dan kontrak komersial; mengatur transaksi
perdagangan online; mengatur, mempromosikan dan menyelenggarakan pameran, pameran perdagangan (tradeshows) dan
acara-acara untuk tujuan bisnis; mengaudit tingkat utilitas untuk orang lain; mengelola komputerisasi data; mengembangkan
dan mengoordinasikan proyek sukarela untuk organisasi amal; mengembangkan kampanye promosi untuk bisnis; mengetik;
mengetik informasi ke komputer; mengetik singkat; mengevaluasi dampak iklan pada audiens; menghimpun basis data
kompouter untuk mengirimkan, menampilkan dan menyimpan transaksi, identifikasi dan informasi keuangan; mengiklankan
barang dan jasa dari vendor online melalui panduan online yang dapat dicari; mengoperasikan pasar online untuk penjual dan
pembeli barang dan jasa perawatan gigi; mengoperasikan platform belanja komparatif online untuk vendor barang dan jasa
gigi; mengorganisasikan pameran dan pengujian barang-barang olahraga untuk keperluan komersial atau iklan; mengorganisir
dan melakukan bursa kerja; mengorganisir dan melakukan lelang amal untuk tujuan penggalangan dana amal; mengorganisir
dan melakukan pameran dagang dan pameran untuk tujuan komersial atau iklan; mengorganisir dan melakukan pameran
dagang, acara dan pameran untuk tujuan komersial atau iklan; mengorganisir dan melakukan program sukarela untuk
organisasi amal; mengorganisir dan melakukan proyek layanan masyarakat untuk organisasi amal; mengumpulkan pilihan
penyedia layanan agar memungkinkan pihak lain dengan mudah melihat dan memilih layanan ini dari situs web; menjawab
telepon untuk pelanggan yang tidak tersedia; menulis curriculum vitae untuk orang lain; menulis resume untuk orang lain;
menyalin dokumen; menyediakan administrasi bisnis dan manajemen fasilitas panti jompo; menyediakan administrasi bisnis
dan manajemen fasilitas panti jompo untuk anak-anak yang membutuhkan dan orang-orang yang kurang mampu;
menyediakan administrasi bisnis dan manajemen fasilitas panti jompo untuk orang tua atau orang cacat; menyediakan
administrasi bisnis dan manajemen fasilitas penitipan anak; menyediakan administrasi bisnis dan manajemen fasilitas
penitipan anak untuk anak-anak yang membutuhkan dan orang-orang yang kurang mampu; menyediakan administrasi bisnis
dan manajemen fasilitas penitipan anak untuk orang tua atau orang cacat; menyediakan administrasi bisnis dan manajemen
fasilitas perumahan; menyediakan administrasi bisnis dan manajemen panti jompo; menyediakan administrasi bisnis dan
manajemen panti jompo untuk orang tua atau orang cacat; menyediakan administrasi bisnis dan pengelolaan fasilitas
perumahan untuk anak-anak yang membutuhkan dan orang-orang yang kurang mampu; menyediakan administrasi bisnis dan
pengelolaan fasilitas perumahan untuk orang tua atau orang cacat; menyediakan dan mengoperasikan pasar online untuk
penjual dan pembeli barang dan jasa; menyediakan dan menyewakan ruang iklan dan memberikan informasi yang berkaitan
dengannya; menyediakan dan menyewakan ruang iklan di internet; menyediakan database komputer online dan database
online yang dapat dicari di bidang iklan baris; menyediakan direktori bisnis online yang menampilkan restoran, bar, bioskop,
klub dansa, museum, galeri seni, dan ruang budaya dan sosial lainnya; menyediakan direktori informasi komersial on-line di
Internet; menyediakan dokumentasi transportasi untuk orang lain [layanan administrasi]; menyediakan dukungan memulai
manajemen bisnis untuk bisnis lain; menyediakan fasilitas online untuk live streaming video dari acara-acara promosi;
menyediakan fasilitas online untuk menghubungkan penjual dengan pembeli; menyediakan fasilitas online yang menampilkan
komentar pengguna mengenai organisasi bisnis, penyedia layanan, dan sumber daya lainnya; menyediakan informasi bisnis
kepada pengusaha-pengusaha melalui jaringan-jaringan komunikasi-komunikasi elektronik dan seluler; menyediakan
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informasi bisnis melalui sebuah basis data yang dapat dicari dan melalui jaringan komputer global; menyediakan informasi
direktori bisnis untuk kemudahan transaksi bisnis untuk pihak ketiga melalui situs web; menyediakan informasi direktori
komersial melalui Internet; menyediakan informasi gigi di bidang e-commerce; menyediakan informasi online dan konten multimedia dalam presentas-presentasii kepada para pengusaha, semua yang bergerak di bidang bisnis; menyediakan informasi
penjualan barang yang ditawarkan dalam bentuk mal di situs web internet; menyediakan informasi perbelanjaan; menyediakan
informasi tentang agen periklanan dan perencanaan dan pelaksanaan promosi penjualan; menyediakan informasi tentang
manajemen penjualan; menyediakan informasi tentang penerbitan, manajemen, kliring kartu poin untuk mempromosikan
penjualan produk atau menyediakan jasa; menyediakan informasi tentang penggunaan kartu poin; menyediakan informasi
tentang toko yang dapat menggunakan kupon (termasuk kupon elektronik) untuk anggota terdaftar dari layanan uang
elektronik; menyediakan informasi termasuk online mengenai periklanan, -mengenai manajemen bisnis, -mengenai
administrasi, -mengenai kegunaan kantor; menyediakan jasa pemesanan secara online melalui komputer; menyediakan kupon
loyalitas pelanggan untuk tujuan promosi; menyediakan layanan administrasi kursus akademik untuk institusi akademik;
menyediakan layanan administrasi kursus akademik yang berkaitan dengan pendaftaran kursus online; menyediakan layanan
berlangganan musik online; menyediakan layanan direktori informasi bisnis, melalui jaringan komputer global; menyediakan
layanan informasi direktori komersial online; menyediakan layanan konsultasi bisnis di bidang perjalanan bisnis untuk
mengembangkan dan mengimplementasikan solusi yang disesuaikan untuk manajemen perjalanan dan pengeluaran biaya
klien, yaitu, sumber pemasok udara (penerbangan) dan hotel strategis (strategic air and hotel supplier sourcing), pemesanan
perjalanan elektronik, manajemen dan penggantian pengeluaran biaya, manajemen pertemuan/rapat dan layanan konsultasi
terkait perjalanan bisnis lainnya; menyediakan layanan konsultasi dan jasa konsultasi dalam melakukan pameran dagang,
pameran (exhibitions) dan pameran (expositions) untuk bisnis industri dan komersial; menyediakan layanan konsultasi di
bidang solusi bisnis berkelanjutan global; menyediakan layanan lelang online; menyediakan layanan manajemen sumber daya
manusia dan perekrutan untuk orang lain; menyediakan layanan penelitian kuesioner dan informasi tentang hasil penelitian
kuesioner; menyediakan manajemen bisnis dan bantuan operasional untuk bisnis komersial; menyediakan manajemen bisnis
untuk organisasi amal; menyediakan manajemen bisnis untuk organisasi kemanusiaan; menyediakan panduan iklan online
yang dapat dicari; menyediakan pasar (marketplaces) online untuk penjual barang dan/atau jasa; menyediakan peringkat
pengguna untuk tujuan komersial atau periklanan; menyediakan program kontes dan penghargaan insentif yang dirancang
untuk mengenali, memberi penghargaan dan mendorong individu dan kelompok yang terlibat dalam pengembangan diri,
pemenuhan diri, amal, kedermawanan/filantropi, sukarelawan (volunteer), pelayanan masyarakat dan umum dan kegiatan
kemanusiaan serta berbagi produk kerja kreatif; menyediakan program loyalitas pelanggan untuk tujuan komersial;
menyediakan program loyalitas pelanggan untuk tujuan periklanan; menyediakan program loyalitas pelanggan untuk tujuan
promosi; menyediakan program penghargaan insentif pelanggan; menyediakan ruang iklan untuk pihak lain di Internet;
menyediakan ruang pada perangkat seluler, aplikasi perangkat lunak, dan situs web untuk mengiklankan barang dan jasa;
menyediakan situs web (website) yang menampilkan pasar (marketplace) online untuk menjual dan memperdagangkan
barang virtual dengan pengguna lain; menyediakan staf pendukung kantor sementara; menyelenggarakan pameran dagang
virtual secara online; menyelenggarakan pameran dan acara di bidang pengembangan perangkat lunak dan perangkat keras
untuk tujuan komersial atau iklan; menyelenggarakan pameran teknis; menyelenggarakan pameran-pameran dagang dan/atau
pameran-pameran untuk tujuan bisnis atau iklan; menyelenggarakan, mengatur dan melakukan lelang; menyewakan waktu
iklan di media komunikasi; menyiapkan dan menempatkan iklan luar ruang untuk orang lain; menyiapkan dan menempatkan
iklan luar ruangan untuk orang lain; menyiapkan dan menempatkan iklan untuk orang lain; menyiapkan dan mengatur
pameran dagang (trade fairs), pameran (exhibitions) dan pameran (expositions) untuk perusahaan industri dan komersial;
menyiapkan dan mengatur pameran produk untuk perusahaan industri dan komersial; menyortir dan menyunting informasi
dalam basis data komputer; menyusun dan memberikan informasi statistik untuk keperluan bisnis atau komersial; menyusun
data dalam database komputer; menyusun indeks informasi menggunakan teknologi blockchain; menyusun indeks informasi
untuk tujuan komersial atau iklan; menyusun laporan akun; merchandising produk; minimarket; model layanan agen
perekrutan; nasehat manajemen; nasihat yang berhubungan dengan manajemen bisnis dan pengoperasian klub kebugaran
dan kesehatan; negosiasi dan kesimpulan transaksi komersial untuk pihak ketiga; negosiasi dan kesimpulan transaksi
komersial untuk pihak ketiga melalui sistem telekomunikasi; negosiasi kontrak bisnis untuk orang lain; negosiasi kontrak
dengan pembayar perawatan kesehatan; negosiasi kontrak iklan; negosiasi kontrak yang berkaitan dengan pembelian dan
penjualan barang; negosiasi transaksi komersial untuk seniman pertunjukan, musisi dan/atau pemain musik; online manpower
recruitment and outsourcing; operasional bisnis pusat perbelanjaan dan mal perbelanjaan; optimasi situs web; optimisasi
mesin pencari untuk promosi penjualan; order melalui surat; order penjualan yang dapat dilakukan melalui aplikasi program
komputer; organisasi acara periklanan; organisasi acara, pameran, pameran dan pertunjukan untuk tujuan komersial, promosi
dan periklanan; organisasi bisnis dan / atau jasa konsultasi operasional berdasarkan analisis data; organisasi bisnis dan
administrasi armada transportasi; organisasi bisnis dan konsultasi manajemen di bidang manajemen personalia; organisasi
dan manajemen program insentif; organisasi dan manajemen program loyalitas pelanggan; organisasi dan manajemen
program loyalitas pelanggan khusus terkait dengan rokok elektronik, perangkat pemanas tembakau, perangkat rokok
elektronik dan baterai dan pengisi daya baterai untuk rokok elektronik, perangkat pemanas tembakau dan perangkat rokok
elektronik; organisasi dan manajemen program pembeli yang sering insentif; organisasi dan manajemen skema loyalitas kartu
diskon; organisasi dan melakukan presentasi produk; organisasi kompetisi untuk keperluan periklanan atau usaha; organisasi
lelang Internet; organisasi pameran bunga dan tanaman untuk tujuan komersial atau iklan; organisasi pameran dagang;
organisasi pameran dagang dan eksibisi untuk tujuan komersial atau iklan; organisasi pameran dagang untuk tujuan
komersial; organisasi pameran dagang untuk tujuan komersial atau iklan; organisasi pameran dagang untuk tujuan periklanan;
organisasi pameran dan acara untuk tujuan komersial atau iklan; organisasi pameran dan pameran dagang untuk tujuan
komersial atau iklan; organisasi pameran seni untuk tujuan komersial atau iklan; organisasi pameran untuk bisnis atau iklan;
organisasi pameran untuk tujuan komersial atau iklan; organisasi pengundian hadiah untuk tujuan iklan; organisasi peragaan
busana untuk tujuan komersial; organisasi peragaan busana untuk tujuan promosi; organisasi program loyalitas pelanggan
untuk tujuan komersial, promosi atau iklan; organisasi skema loyalitas dan insentif; organisasi skema loyalitas pelanggan;
organisasi, manajemen dan administrasi program loyalitas dan skema insentif; organisasi, operasi dan pengawasan skema
insentif penjualan dan promosi; organisasi, operasi dan pengawasan skema loyalitas dan insentif; organisasi, operasi dan
pengawasan skema loyalitas pelanggan; orientasi merek; outlet toko ritel yang menjual kacamata, kacamata pelindung
dengan bingkai plastik atau karet yang pas di wajah untuk melindungi mata, kacamata pelindung dari sinar matahari, bagian,
perlengkapan dan aksesoris untuk kacamata, kacamata pelindung dengan bingkai plastik atau karet yang pas di wajah untuk
melindungi mata dan kacamata pelindung dari sinar matahari, termasuk, tempat-tempat, rantai-rantai, tali-tali, bingkai-bingkai,
pita-pita dan pengikat-pengikat pendukung; pameran dagang; pekerjaan dan layanan informasi ketenagakerjaan; pekerjaan
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kantor secara umum tentang pengelolaan klaim uang oleh komputer; pekerjaan kantor tentang pembelian dan penjualan
barang untuk orang lain; pelacakan volume penjualan untuk orang lain; pelaksana studi pemasaran; pelaksanaan, pengaturan,
dan pengelolaan pameran dagang yang terkait dengan kosmetik; pelelangan; pelelangan kendaraan; pelelangan online;
pelelangan properti; pemantauan efektivitas periklanan; pemantauan status dan/atau lokasi pesanan restoran untuk tujuan
bisnis; pemasaran; pemasaran acara; pemasaran afiliasi; pemasaran bangunan yang kosong; pemasaran basis data;
pemasaran dalam rangka penerbitan perangkat lunak; pemasaran di bidang jasa medis; pemasaran internet; pemasaran katakata melalui mulut; pemasaran kendaraan bermotor dan suku cadang kendaraan bermotor; pemasaran langsung; pemasaran
layanan ritel pihak lain melalui situs jaringan online; pemasaran media sosial; pemasaran melalui telepon seluler,
perlengkapan seluler lainnya, dan melalui internet untuk barang dan jasa, melalui penawaran ringkasan produk, tautan
internet untuk situs web belanja, infromasi diskon, voucher hadiah (token), voucher hadiah untuk keperluan promosi dan
komersial, kupon dan cap diskon; pemasaran online; pemasaran produk; pemasaran promosi; pemasaran real estat;
pemasaran rujukan; pemasaran toko; pemasaran yang ditargetkan; pemasaran, riset pasar dan analisis pasar; pemasaran,
studi pasar dan analisis pasar; pembacaan meter air untuk tujuan penagihan; pembacaan meter gas untuk tujuan penagihan;
pembacaan meter listrik untuk tujuan penagihan; pembacaan meter utilitas untuk tujuan penagihan; pembaharuan dan
pemeliharaan data dalam pusat data komputer; pembelian barang dan jasa untuk bisnis lain; pemberian informasi kepada
konsumen di bidang restoran dan makanan, yaitu, menu, peringkat dan ulasan restoran dan kompilasi menu, peringkat dan
ulasan restoran; pembuatan dan pembaruan materi iklan; pembuatan materi iklan; pembukuan; pembukuan untuk transfer
dana elektronik; pemeriksaan pajak; pemesanan layanan daring terkomputerisasi untuk barang umum dan barang konsumsi
umum; pemesanan layanan jasa daring terkomputerisasi untuk pihak lain dari barang umum dan barang konsumsi umum;
pemodelan untuk iklan atau promosi penjualan; pemprosesan terkomputerisasi pesanan pembelian daring; pemrosesan
administratif klaim garansi; pemrosesan administratif pesanan pembelian dalam kerangka layanan yang disediakan oleh
perusahaan mail-order; pemrosesan data dan manajemen file; pemrosesan data elektronik; pemrosesan data otomatis;
pemrosesan data terkomputerisasi; pemrosesan pesanan administratif; pemrosesan pesanan elektronik; pemrosesan pesanan
pembelian secara online yang terkomputerisasi elektronik; penagihan; penahanan biaya; penasihat bisnis dan layanan
informasi; penataan etalase toko; penawaran lelang online untuk orang lain; penayangan iklan (ad serving), yaitu,
menempatkan iklan di situs web (websites) untuk orang lain; pencarian dan pemilihan layanan eksekutif; pencarian data dalam
file komputer untuk orang lain; pencarian data dalam komputer untuk pihak lain; pencarian database melalui komputer;
pencarian sponsor; pencarian sponsor untuk kompetisi berkuda; penciptaan merek; pendaftaran komunikasi tertulis dan data;
pendaftaran pengembalian kunci; penelitian bisnis; penelitian bisnis profesional; penelitian dan analisis bisnis; penelitian dan
analisis di bidang manipulasi pasar; penelitian dan evaluasi bisnis; penelitian dan survei bisnis; penelitian di bidang
manajemen bisnis, yang berkaitan dengan bisnis; penelitian di bidang manajemen proyek, yang berkaitan dengan bisnis;
penelitian di bidang manajemen strategis, yang berkaitan dengan bisnis; penelitian konsumen; penelitian pemasaran;
penelitian pemasaran, yaitu, kampanye periklanan dan penelitian dan analisis preferensi konsumen; penelitian periklanan;
penelitian untuk tujuan bisnis; penelusuran dari barang dan jasa dari pihak lain melalui sistem on-line komputer; penempatan
dan rekrutmen personel; penempatan karir; penempatan kerja; penempatan kerja dan personel; penempatan pegawai;
penempatan pegawai sementara; penempatan produk cetakan dalam amplop (surat langsung); penempatan staf; penerbitan
kupon (termasuk kupon elektronik) dan kupon diskon (termasuk kupon diskon elektronik) untuk mempromosikan penjualan
atau layanan produk; penerbitan sertifikat hadiah yang memungkinkan untuk ditukar dengan barang atau jasa; penerbitan
stempel perdagangan; penerbitan teks iklan; penerbitan, kliring dan pengelolaan kartu poin; penerbitan, pembayaran dan
pengelolaan kartu poin dengan hak istimewa untuk mempromosikan barang dan jasa; penerbitan, pengelolaan, kliring kartu
poin untuk mempromosikan penjualan produk atau menyediakan jasa; penerbitan, pengelolaan, kliring kupon (termasuk kupon
elektronik) dan kupon diskon untuk mempromosikan penjualan produk atau menyediakan layanan dan penyediaan informasi
terkait dengannya; penerbitan, pengelolaan, kliring poin untuk mempromosikan penjualan produk dan menyediakan jasa;
penerbitan, pengelolaan, kliring poin yang dapat diakumulasikan yang diberikan kepada pengguna sesuai dengan harga
pembelian barang dan jasa yang dapat ditukar dengan barang atau jasa atau ditawarkan untuk diskon dan pemyediaan
informasi terkait dengannya; penerbitan, penukaran, dan pengelolaan kartu hadiah royalti akumulatif; penerbitan, perantara
penerbitan dan kliring stempel perdagangan, kupon, kartu berjenis akumulasi poin dan kartu diskon
istimewa/ khusus; penerbitan, perantara penerbitan, kliring poin istimewa (disimpan dan dikelola sebagai data elektronik) untuk
promosi penjualan atau layanan penyediaan promosi; penetapan biaya siklus hidup; pengadaan jasa untuk keperluan lain
(pemesanan barang dan jasa untuk keperluan bisnis); pengadaan jasa untuk orang lain (pembelian barang dan jasa untuk
bisnis orang lain); pengadaan kontrak untuk orang lain; pengadaan kontrak untuk orang lain yang berkaitan dengan penjualan
barang; pengadaan kontrak untuk pembelian dan penjualan barang; pengadaan kontrak untuk pembelian dan penjualan
barang dan jasa; pengarsipan dokumen [fungsi kantor]; pengarsipan dokumen atau pita magnetik [fungsi kantor]; pengaturan
acara, pameran, pekan raya, dan pertunjukan untuk tujuan promosi dan iklan komersial; pengaturan dan penyelenggaraan
konferensi komersial, perdagangan dan bisnis, pertunjukan, dan pameran; pengaturan pameran dagang kosmetik; pengaturan
pameran dan acara untuk tujuan komersial atau periklanan; pengaturan peragaan busana untuk keperluan promosi;
pengaturan peragaan busana untuk tujuan promosi; pengaturan transaksi komersial untuk orang lain, termasuk dalam
kerangka penjualan secara daring/e-commerce; pengaturan transaksi komersial, untuk orang lain, termasuk dalam kerangka
perdagangan berbasis elektronik (e-commerce); pengaturan, pengerjaan, promosi dan pengawasan skema loyalitas
pelanggan; pengaturan, pengoperasian dan pengawasan skema loyalitas, skema insentif, skema insentif promosi dan
penjualan; pengawasan manajemen bisnis; pengawasan persediaan; pengecer toko serba ada; pengeceran dari barang
(dalam arti apapun); pengeditan teks publikasi; pengelolaan akun penjualan; pengelolaan bisnis kompleks kolam renang;
pengelolaan bisnis untuk penyedia jasa lepas; pengelolaan data informasi kesehatan untuk pengguna komputer; pengelolaan
file yang terkomputerisasi; pengelolaan file yang terkomputerisasi oleh output dari data yang disimpan secara elektronik;
pengelolaan hubungan pelanggan; pengelolaan iklan banner berbayar; pengelolaan laporan bisnis; pengelolaan periklanan;
pengelolaan program insentif hotel untuk orang lain; pengelolaan resiko bisnis; pengembangan artikel iklan; pengembangan
bisnis; pengembangan dan implementasi strategi pemasaran untuk orang lain; pengembangan kampanye komunikasi di
bidang hubungan masyarakat; pengembangan kampanye promosi; pengembangan konsep periklanan dan pemasaran;
pengembangan proses untuk analisis dan implementasi rencana strategi dan proyek manajemen; pengembangan strategi
bisnis; pengembangan strategi dan konsep pemasaran; pengembangan strategi komunikasi di bidang hubungan masyarakat;
pengiklanan penjualan melalui elektronik; pengiklanan penjualan melalui pos; pengiklanan penjualan melalui pos (direct mail
advertising); pengiklanan penjualan melalui pos (direct-mail advertising); pengiklanan penyewaan properti liburan untuk orang
lain; pengindeksan web untuk tujuan komersial; pengindeksan web untuk tujuan komersial atau iklan; pengindeksan web untuk
tujuan periklanan; pengkajian pemasaran; pengkinian materi periklanan; pengkoordinasian strategi pemasaran pihak
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ketiga; pengolah kata; pengolah kata terkomputerisasi; pengolahan data; pengolahan kata; pengoperasian usaha situs
komunitas di Internet; pengoptimalan lalu lintas situs web; pengorganisasian dan pameran-pameran dan pameran-pameran
dagang untuk tujuan komersial dan periklanan; pengorganisasian dan manajemen program loyalitas dan insentif pelanggan;
pengujian kepribadian untuk keperluan rekrutmen; pengujian kepribadian untuk pemilihan personel; pengujian merek;
pengujian psikometri untuk pemilihan personil; pengujian untuk menentukan keterampilan kerja; pengujian untuk menentukan
kompetensi kerja; pengujian untuk menentukan kompetensi profesional; pengumpulan dan analisa data dan statistik riset
pasar; pengumpulan data dan analisis statistikal; pengumpulan data untuk studi pasar; pengumpulan informasi berkaitan
dengan analisis pasar; pengumpulan informasi kedalam database; pengumpulan informasi melalui database komputer;
pengumpulan informasi riset pasar; pengumpulan informasi untuk studi pasar; pengumpulan poin dan poin kliring untuk
mempromosikan penjualan produk dan jasa; pengumpulan, kompilasi sistematisasi informasi ke dalam database komputer;
pengumpulan, sistematisasi, kompilasi dan analisis data bisnis dan informasi yang disimpan dalam database komputer;
pengumpulan, sistematisasi, kompilasi dan analisis data bisnis, statistik, informasi, dan indeks informasi untuk tujuan
komersial atau periklanan; penilaian bisnis; penilaian risiko bisnis; penjawab telepon; penjualan alat jahit, yaitu, jarum jahit,
benang, penggaris untuk pola, buku skizze untuk menggambar design secara eceran; penjualan busana muslim melalui
internet / online; penjualan eceran (retail) program perangkat lunak aplikasi pintar untuk terminal nirkabel yang direkam;
penjualan eceran dan grosir sampo; penjualan eceran dan layanan grosir untuk artikel pribadi; penjualan eceran kendaraan
bermotor dan suku cadang kendaraan bermotor; penjualan hijab melalui internet / online; penjualan lagu secara digital melalui
jaringan online; penjualan lukisan; penjualan ritel dan grosir busa pencuci wajah; penjualan ritel dan grosir kosmetik; penjualan
ritel dan grosir parfum; penjualan ritel dan grosir perlengkapan kecantikan; penjualan ritel dan grosir produk kebersihan;
penjualan ritel dan grosir sampo; penjualan seprei, bedcover, sarung bantal & guling, handuk, selimut, dan barang-barang
tekstil melalui internet / online; penjualan spareparts kendaraan bermotor; penjualan telepon seluler baik secara online
maupun secara langsung; penulisan kolom publisitas; penulisan skrip untuk tujuan periklanan; penulisan teks publisitas;
penulisan teks publisitas dan iklan; penyajian barang-barang untuk keperluan retail; penyalinan dokumen; penyaluran contohcontoh produk untuk pihak lain; penyatuan pada satu tempat untuk pakaian, pakaian olahraga, sepatu, koper dan tas
bepergian, aksesori busana, perabotan, penerangan, penutup lantai, peralatan dapur dan peralatan masak, pakaian dalam
dan perhiasan, sehingga memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan membeli barang-barang tersebut;
penyatuan, untuk kepentingan orang lain, dari berbagai barang (tidak termasuk transportasi daripadanya), memungkinkan
pelanggan untuk dengan mudah melihat dan membeli barang-barang tersebut dari ritel barang dagangan umum dan situs web
dalam jaringan komunikasi global; penyebaran bahan iklan; penyebaran bahan periklanan; penyebaran bahan-bahan jasa
diskon iklan; penyebaran bahan-bahan periklanan, pembaharuan bahan-bahan periklanan, pengumpulan iklan-iklan untuk
digunakan sebagai laman web pada internet; penyebaran iklan; penyebaran iklan dan materi iklan [selebaran, brosur,
selebaran, dan sampel]; penyebaran iklan dan materi iklan melalui internet; penyebaran iklan melalui Internet; penyebaran
iklan melalui jaringan komunikasi on-line; penyebaran iklan untuk orang lain; penyebaran iklan untuk orang lain melalui
Internet; penyebaran iklan untuk orang lain melalui jaringan komunikasi elektronik on-line; penyebaran iklan untuk pihak lain
melalui jaringan nirkabel, internet, kabel, satelit, dan jaringan komputer global, regional dan lokal; penyebaran informasi bisnis
barang dan jasa pihak lain melalui jaringan komputer lokal dan global; penyebaran informasi bisnis dan komersil; penyebaran
materi iklan [selebaran, brosur, dan barang cetakan]; penyebaran materi iklan dan promosi; penyebaran materi iklan melalui
pos; penyebaran materi iklan secara online; penyebaran materi iklan, pemasaran, dan publikasi; penyebaran materi
pemasaran; penyedia informasi statistik; penyedia sistem berbasis web dan portal daring di bidang pemanfaatan sumber daya
manusia dan pusat kebugaran, yaitu, untuk memungkinkan pemanfaatan departemen sumber daya manusia menggunakan
pusat kebugaran untuk menawarkan layanan kepada karyawan, untuk mengelola partisipasi mereka dan untuk penyusunan
laporan; penyediaan bantuan bisnis kepada pihak lain dalam pengoperasian komputer dan sistem komputer; penyediaan
bantuan bisnis operasional untuk perusahaan; penyediaan bantuan bisnis untuk pengoperasian waralaba; penyediaan barangbarang dalam media komunikasi untuk keperluan ritel; penyediaan dan penyewaan materi publikasi; penyediaan dan
penyewaan ruang iklan; penyediaan dan penyewaan ruang iklan dan materi publikasi; penyediaan dan penyewaan ruang iklan
dan ruang iklan luar ruang; penyediaan dan penyewaan ruang iklan di Internet; penyediaan dan penyewaan ruang iklan luar
ruang; penyediaan dan penyewaan ruang iklan, terutama di internet; penyediaan direktori informasi komersil secara online
melalui internet; penyediaan fasilitas pasar online untuk menghubungkan penjual dengan pembeli dan penjual barang dan
jasa; penyediaan fungsi kegiatan perkantoran; penyediaan informasi barang atau produk seperti gadget dan elektronik untuk
dapat diakses konsumen bertujuan untuk komersial; penyediaan informasi bisnis; penyediaan informasi bisnis dan komersial
dan semua layanan tersebut di atas disediakan online dari jaringan komputer global, internet atau komputer database;
penyediaan informasi bisnis melalui situs web; penyediaan informasi bisnis terkait dengan pariwisata; penyediaan informasi
dan layanan konsultasi yang berkaitan dengan e-commerce; penyediaan informasi di bidang manajemen bisnis; penyediaan
informasi di bidang manajemen bisnis dan manajemen proyek; penyediaan informasi di bidang manajemen proyek;
penyediaan informasi di bidang manajemen strategis; penyediaan informasi komersial; penyediaan informasi komersial dari
database online; penyediaan informasi komersial melalui Internet; penyediaan informasi komersial yang berkaitan dengan
produk konsumen melalui jaringan komunikasi komputer; penyediaan informasi konsumen untuk orang lain tentang
transportasi, perjalanan dan penginapan, yang tersedia secara elektronik melalui jaringan komputer dan jaringan informasi
global; penyediaan informasi kontak komersial dan bisnis; penyediaan informasi kontak komersial dan bisnis melalui Internet;
penyediaan informasi manajemen bisnis; penyediaan informasi mengenai artikel surat kabar, majalah atau buku melalui
Internet; penyediaan informasi mengenai hadiah untuk promosi penjualan; penyediaan informasi mengenai penjualan dan
urutan penjualan perangkat lunak permainan elektronik; penyediaan informasi mengenai penjualan komersial; penyediaan
informasi mengenai penjualan produk; penyediaan informasi pada penjualan komoditi; penyediaan informasi penjualan, bisnis,
periklanan dan promosi melalui jaringan komputer global dan melalui internet; penyediaan informasi perdagangan komersial
dari database online; penyediaan informasi perdagangan luar negeri; penyediaan informasi produk dan jasa untuk penjualan
komersial; penyediaan informasi riset pasar; penyediaan informasi statistik bisnis; penyediaan informasi tentang dunia Kerja,
Bisnis melalui situs web; penyediaan informasi tentang penerbitan kupon diskon (termasuk kupon elektronik); penyediaan
informasi tentang penerbitan, perantara penerbitan, kliring poin istimewa (disimpan dan dikelola sebagai data elektronik) untuk
promosi penjualan atau promosi penyediaan layanan; penyediaan informasi terkait penjualan barang dagangan dan peringkat
penjualan; penyediaan informasi usaha pada penyediaan dari jasa; penyediaan informasi yang berhubungan dengan harga
dan penjual produk; penyediaan informasi yang berkaitan dengan studi pasar; penyediaan jasa konsultasi, informasi, dan
penasehatan bisnis yang terkait dengan kosmetik; penyediaan jasa penelitian pasar dan informasi; penyediaan jasa penjualan
eceran melalui platform penjualan secara daring/e-commerce; penyediaan jasa perbandingan harga online; penyediaan jasa
publikasi dan informasi pasar konsumen secara daring; penyediaan jasa ritel melalui pemesanan dengan katalog melalui pos
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yang berkaitan dengan pakaian, tutup kepala dan alas kaki, perhiasan, jam tangan, aksesoris mode, tekstil, kosmetik, sediaan
untuk perlengkapan mandi yang tidak mengandung obat, produk perawatan, peralatan perawatan, peralatan mandi yang tidak
mengandung obat [kosmetik], kacamata, tempat untuk membawa, barang dari kulit, tempat dan penutup untuk telepon
genggam, tablet, laptop, koper, label untuk koper, tempat dan penutup paspor, dompet, tas tangan dan segala macam tas,
buku, lilin, perlengkapan audio, perangkat pendengar yang diletakkan di kepala, tempat pengeras suara, pengeras suara
nirkabel, perangkat pendengar yang diletakkan di dalam telinga; penyediaan jasa ritel online dari situs web internet yang
berkaitan dengan tekstil, sediaan untuk perlengkapan mandi yang tidak mengandung obat, produk perawatan, peralatan
perawatan, tempat untuk membawa, buku, lilin, perlengkapan audio, perangkat pendengar yang diletakkan di kepala, tempat
pengeras suara, pengeras suara nirkabel, perangkat pendengar yang diletakkan di dalam telinga; penyediaan konten teks,
data, gambar, audio, video, dan multimedia pra-rekaman yang dapat diunduh dengan biaya atau berlangganan pra-bayar,
melalui Internet dan jaringan elektronik dan komunikasi lainnya; penyediaan laporan bisnis dan / atau komersial; penyediaan
laporan pemasaran; penyediaan laporan usaha untuk orang lain terkait penjualan produk dan jasa orang lain; penyediaan
layanan berlangganan pada server komputer, pusat data, situs web dan sumber daya perangkat lunak; penyediaan layanan
riset dan informasi pasar; penyediaan pasar barang dan jasa secara daring bagi pembeli dan penjual; penyediaan pasar
daring (market online) untuk pembeli dan penjual barang dan jasa; penyediaan pasar daring untuk pembeli dan penjual barang
dan jasa; penyediaan pasar online; penyediaan pasar online (marketplace) untuk pembeli dan penjual; penyediaan pasar
online untuk pembeli dan penjual karbon dan kredit gas rumah kaca lainnya, tunjangan atau kompensasi; penyediaan pasar
online untuk pembeli dan penjual karbon dioksida dan kredit gas rumah kaca lainnya, tunjangan atau kompensasi.;
penyediaan ruang di Internet untuk periklanan; penyediaan ruang di situs web untuk iklan barang dan jasa; penyediaan ruang
iklan; penyediaan ruang iklan dalam majalah; penyediaan ruang iklan dan memberikan informasi yang berkaitan dengannya;
penyediaan ruang iklan di jaringan komputer global; penyediaan ruang iklan di majalah; penyediaan ruang iklan di majalah,
surat kabar dan majalah; penyediaan ruang iklan di media elektronik; penyediaan ruang iklan di surat kabar; penyediaan ruang
iklan melalui jaringan komputer dan situs web; penyediaan ruang iklan, waktu dan media, yaitu, penyewaan ruang iklan dan
waktu iklan di media komunikasi; penyediaan ruang pada halaman utama Internet untuk mengiklankan barang dan jasa;
penyediaan situs periklanan online yang dapat ditelusuri dan panduan informasi yang menampilkan barang-barang dan jasajasa dari vendor di bidang pernikahan melalui internet; penyediaan tempat pasar online untuk pembeli dan penjual barang dan
jasa; penyediaan timbal balik evaluasi dan penilaian terhadap barang dan jasa dari penjual dan kinerja pembeli dan penjual
(penilaian dan evaluasi usaha); penyediaan ulasan, penilaian, dan rekomendasi pengguna di hotel dan akomodasi sementara
lainnya untuk daftar keperluan komersil melalui situs web; penyediaan voucher-voucher belanja untuk kepentingan promosi;
penyeleksi barang-barang dan usaha memperoleh barang-barang untuk individu dan bisnis; penyelenggaraan acara untuk
tujuan komersial/promosi dan publisitas; penyelenggaraan analisis bisnis survei riset pemasaran; penyelenggaraan bisnis
dan/atau layanan konsultasi operasional atas dasar analisa data; penyelenggaraan pameran dan kompetisi untuk tujuan
komersial dan periklanan; penyelenggaraan pameran dan pameran dagang untuk keperluan bisnis dan promosi;
penyelenggaraan pameran untuk tujuan iklan; penyelenggaraan pameran untuk tujuan komersial; penyelenggaraan riset
pasar; penyelenggaraan riset pemasaran, pembelian konsumen dan iklan; penyelenggaraan survei riset pemasaran;
penyelidikan bisnis, evaluasi, penilaian ahli, informasi dan penelitian; penyelidikan dan penyelidikan bisnis; penyelidikan,
pengenalan, pemberian nasehat dan penyediaan informasi mengenai sistem stempel perdagangan, kupon, kartu berjenis
akumulasi poin dan kartu diskon istimewa/ khusus; penyesuaian bahan iklan dengan perkembangan terbaru; penyewaan
bahan publikasi dan pemasaran; penyewaan bahan publisitas; penyewaan karyawan; penyewaan materi pemasaran;
penyewaan materi publikasi; penyewaan mesin dan peralatan kantor; penyewaan mesin fotokopi; penyewaan mesin kantor;
penyewaan mesin penjual otomatis; penyewaan mesin tik dan mesin fotokopi; penyewaan mesin tik, mesin fotokopi dan
pengolah kata; penyewaan papan iklan; penyewaan papan iklan [papan iklan]; penyewaan papan iklan digital [papan iklan];
penyewaan peralatan kantor; penyewaan peralatan kantor di fasilitas kerja bersama; penyewaan peralatan publisitas;
penyewaan publikasi dan materi presentasi pemasaran; penyewaan ruang iklan; penyewaan ruang iklan dan materi iklan;
penyewaan ruang iklan di Internet; penyewaan ruang iklan di Internet untuk iklan pekerjaan; penyewaan ruang iklan di situs
web; penyewaan ruang iklan online; penyewaan ruang iklan pada media komunikasi; penyewaan tanda untuk tujuan iklan;
penyewaan waktu iklan di bioskop; penyewaan waktu iklan di media komunikasi; penyimpanan data dan pemrosesan data;
penyortiran surat, penanganan dan penerimaan [fungsi kantor]; penyusunan laporan keuangan; penyusunan materi publikasi;
penyusunan statistik untuk tujuan bisnis atau komersial; peramalan ekonomi; perantara / grosir / eceran baterai sekunder
litium; perantara bisnis dan layanan konsultasi di bidang penjualan produk; perantara kontrak untuk pembelian dan penjualan
barang dan penyediaan informasi yang berhubungan dengannya; perantara kontrak untuk pembelian dan penjualan barang
melalui Internet; perbandingan harga peringkat akomodasi; perdagangan barang; perdagangan barang dan jasa yang
terotomatisasi dan terkomputerisasi untuk orang lain yang disediakan melalui jaringan informasi komunikasi global, yakni,
penyediaan pasar online kepada penjual dan pembeli barang dan jasa; perdagangan batubara; perdagangan eceran komputer
bekas; perdagangan mineral; perdagangan online; perekrutan dan pengelolaan pedagang dan anggota stempel perdagangan,
kupon, kartu akumulasi poin, kartu manfaat diskon untuk promosi penjualan atau promosi penjualan; perekrutan dan
pengelolaan pedagang, anggota kartu poin untuk promosi penjualan; perekrutan pegawai sementara; perekrutan personel
maskapai; perekrutan personel penerbangan, staf darat teknis dan staf darat non-teknis; perekrutan staf teknis; perekrutan
tenaga kerja; perekrutan, perekrutan, penempatan, penempatan staf dan layanan jejaring karier; perencanaan bisnis;
perencanaan bisnis dan konsultasi kesinambungan bisnis; perencanaan bisnis strategis; perencanaan dan desain periklanan,
yaitu, desain materi iklan untuk orang lain, Persiapan dan realisasi rencana dan konsep media dan iklan; perencanaan dan
pameran peragaan busana untuk tujuan promosi; perencanaan dan pelaksanaan pameran dagang, pameran dan presentasi
untuk tujuan komersial atau iklan; perencanaan manajemen bisnis; perencanaan periklanan; perencanaan pertemuan bisnis;
perencanaan perusahaan; perencanaan strategi pemasaran; perencanaan strategis bisnis; perencanaan suksesi bisnis;
perencanaan, pembelian dan perundingan (negosiasi) ruang-ruang dan waktu periklanan dan media; perencanaan,
pengembangan dan implementasi strategi pemasaran; periklanan; periklanan barang dan jasa pihak lain melalui jaringan
komputer lokal dan global; periklanan dan konsultasi manajemen bisnis; periklanan dan pemasaran; periklanan melalui
gambar berjalan; periklanan melalui jaringan telepon seluler; periklanan melalui media cetak, media elektronik, brosur, poster,
papan iklan (billboard), dan media iklan lainnya; periklanan pemasaran langsung; periklanan situs bisnis; periklanan,
pemasaran dan mempromosikan barang dan jasa milik orang lain dengan cara menyediakan peralatan foto dan video di
acara-acara khusus; periklanan, pemasaran, riset pasar; perkerjaan pramuniaga yang berhubungan dengan penjualan barang
dari pihak lain melalui sistem on-line komputer; perkiraan dan analisis ekonomi; pernerbitan, pengelolaan, kliring poin
(termasuk poin elektronik) untuk mempromosikan penjualan produk atau menyediakan layanan dan penyediaan informasi
terkait dengannya; persewaan kios penjualan; persewaan mesin tik; persiapan bahan publikasi; persiapan dan analisis laporan
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keuangan untuk bisnis; persiapan dan penyediaan laporan pasar; persiapan dan penyusunan laporan dan informasi bisnis dan
komersial; persiapan dan presentasi tampilan audio visual untuk tujuan periklanan; persiapan dan realisasi rencana dan
konsep media dan iklan; persiapan dokumen yang berkaitan dengan perpajakan; persiapan evaluasi ahli dan laporan yang
berkaitan dengan masalah bisnis; persiapan iklan dan materi promosi dan pemasaran untuk orang lain; persiapan iklan khusus
untuk orang lain; persiapan iklan untuk orang lain; persiapan inventaris terkomputerisasi; persiapan kampanye iklan; persiapan
laporan analisis pasar; persiapan laporan bisnis; persiapan laporan dan studi pasar; persiapan laporan komersial; persiapan
laporan pajak; persiapan laporan pajak penghasilan; persiapan laporan pemasaran; persiapan materi promosi dan
merchandising untuk orang lain; persiapan milis; persiapan pajak; persiapan pajak penghasilan; persiapan penggajian;
persiapan presentasi audiovisual untuk digunakan dalam iklan; persiapan resume untuk orang lain; persiapan slip upah;
persiapan statistik bisnis; persiapan survei bisnis; persiapan survei opini publik; persiapan survei pemasaran; persiapan,
produksi, dan penyebaran iklan dan materi iklan untuk orang lain; pertanyaan bisnis; pertukaran tenaga kerja; perundingan
kontrak-kontrak dan transaksi-transaksi komersial antara para pemberi pengaruh (influencer) media sosial dan para pelaksana
perniagaan (business); perwakilan, agen dan mengatur iklan online di jaringan komputer; perwakilan, agen dan mengatur
penyediaan ruang untuk iklan barang dan jasa; pesanan pembelian secara on-line di bidang pengiriman makanan; positioning
merek; posting tagihan; presentasi barang di media komunikasi, untuk keperluan ritel; presentasi barang melalui media
komunikasi untuk keperluan pengecer; presentasi perusahaan dan barang serta layanan mereka di Internet; presentasi
perusahaan di Internet dan media lainnya; presentasi produk kepada publik; presentasi produk keuangan di media
komunikasi, untuk keperluan ritel; presentasi semua jenis produk dalam segala bentuk komunikasi untuk penjualan eceran;
produksi bahan iklan; produksi dan distribusi iklan radio dan televisi; produksi film iklan; produksi iklan; produksi iklan radio;
produksi iklan radio dan televisi; produksi iklan televisi; produksi iklan televisi, radio dan online; produksi iklan, yaitu, produksi
bahan iklan; produksi infomersial; produksi materi iklan dan iklan; produksi program teleshopping; program pemberian insentif
berupa asuransi jiwa dan kesehatan untuk partisipan program karena lebih aktif dan mencapai sasaran yang ditetapkan;
promosi acara hiburan; promosi acara khusus; promosi acara pihak lain; promosi atas undian berhadian, kompetisi-kompetisi
dan insentif-insentif kepada para pelanggan; promosi bangunan komersial, termasuk pusat perbelanjaan; promosi barang dan
jasa dianggap sebagai sponsor untuk acara olahraga; promosi barang dan jasa melalui sponsor acara hiburan; promosi
barang dan jasa melalui sponsor acara olahraga; promosi barang dan jasa melalui sponsor acara olahraga internasional;
promosi barang dan jasa pihak lain melalui internet; promosi barang dan jasa pihak lain melalui jaringan komputer dan
komunikasi; promosi barang dan jasa untuk orang lain dengan mendistribusikan kupon, melalui skema kartu imbalan loyalitas,
melalui program kartu diskon, melalui administrasi penjualan dan skema insentif promosi yang melibatkan stempel
perdagangan, dengan memberikan poin pembelian untuk penggunaan kartu kredit, melalui acara promosi , melalui distribusi
bahan cetakan dan kontes promosi; promosi barang-barang dan jasa-jasa dengan cara mengoperasikan pusat perbelanjaan
secara online dan komprehensif; promosi dan iklan dalam segala jenis dan bentuk promosi dan iklan dalam segala jenis dan
bentuk; radio, televisi, iklan daring (online); recruitment and management of trading stamp, coupon, point accumulation
type card franchise, member; ritel kartu prabayar pihak ketiga untuk pembelian layanan hiburan; semua layanan di atas
disediakan online melalui pusat data komputer, jaringan informasi dan/atau internet; skema keanggotaan termasuk skema
kartu loyalitas pelanggan, skema insentif, skema bonus, kartu hadiah dan kartu diskon, di mana anggota dapat memperoleh
barang dan jasa melalui layanan telepon dan / atau komputer online; skema keanggotaan, termasuk skema kartu loyalitas
pelanggan, skema insentif, skema bonus, kartu hadiah dan kartu diskon untuk tujuan pembuatan konsep, pengkreasian,
proses desain, pengembangan, penerapan, pengerjaan, pengaturan, promosi dan pengawasan; sponsor promosi acara
hiburan; sponsor promosi acara hiburan sosial; sponsor promosi acara musik; sponsor promosi kompetisi permainan video;
sponsor promosi konser musik; strategi media sosial dan konsultasi pemasaran; toko online; transaksi komersial secara
online; transaksi komersial yang dapat dilakukan melalui aplikasi program komputer; transaksi komersial yang dapat dilakukan
secara daring (online)===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021012536
: 23/02/2021 15:44:00
:
: SUI TEK

540 Etiket

: JL. PUKAT IV NO.22, KEL. BANTAN TIMUR, KEC. MEDAN TEMBUNG , Kota
Medan, Sumatera Utara
: Anny Susanto
: Pamerindo Paten Komplek Green Ville Maisonette blok FB 10 Jl. Tanjung Duren
Raya, Duri Kepa

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: JAGOO GO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: MERAH, PUTIH, HITAM
: 7
: ===Blender las; mesin las; blender potong; mesin bor listrik; mesin amplas listrik; mesin serut listrik; mesin gergaji listrik; mesin
gurinda listrik; mesin router listrik; mesin potong logam listrik; mesin
potong keramik listrik; mesin perkakas; kompresor; mesin jahit; motor-motor listrik; mesin pompa air listrik; tali kipas untuk
mesin; mesin irigasi; mesin pertanian; mesin penyemprot cat; mesin pemangkas rumput; mesin penyemprot hama; mesin
bubut; motor (armature) bagian dari mesin perkakas; stator (field) bagian dari mesin perkakas; gigi mesin perkakas; pisau
serut mesin; pisau router mesin; mata bor kayu mesin; mata bor mesin; mata bobok kayu (pahat kayu) mesin; gergaji mesin;
gerenda pengasah mesin; gerenda pemotong mesin; gerenda pemoles mesin; pisau pemotong keramik (diamond wheel)
mesin; sikat arang mesin; kepala bor (drill chuck) mesin; sikat kawat mangkok mesin; mesin tatah kayu; Head Rotor ( pegatur
hasil pembakaran mesin); Nozzle ( alat untuk mengatur hasil pembakaran mesin); Plunger ( pengatur hasil pembakaran
mesin); bagian-bagian dan perlengkapan-perlengkapan spesifik untuk pompa-pompa pelumasan (lubrication pumps), yaitu
pompa-pompa ember (bucket pumps), pompa-pompa gemuk (grease pumps), senjata api genggam (hand guns), rakitan-
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rakitan selang (hose assemblies), dan pompa-pompa tangan, juga termasuk bagian-bagian dan perlengkapan-perlengkapan
yang terkait seperti silinder-silinder, o-ring, alat pendorong (plungers), katup-katup, rakitan-rakitan, ring/washer, layar-layar,
filter-filter, bola-bola, alat-alat penahan (retainer), tutup-tutup (caps), kait-kait, batang (stems), cincin-cincin, lengan-lengan,
barel-barel, gagang-gagang, kepala-kepala, busi-busi, barel-barel, kerah-kerah, kancing-kancing, gasket-gasket, piston-piston,
selang-selang; katup dosis [bagian-bagian mesin]; katup kontrol pompa; katup menjadi bagian dari mesin; katup menjadi
bagian dari pompa; mesin, mesin perkakas, peralatan yang dioperasikan daya; nozel bahan bakar; nozel pengisian bahan
bakar otomatis; perangkat injeksi bahan bakar untuk mesin pembakaran internal; peredam kejut [bagian-bagian mesin];
pompa diesel===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021012537
: 23/02/2021 15:46:02
:
: WILKY KURNIAWAN

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Gg. SAMSI I NO. 48A/126A RT.001/001, Kota Bandung, Jawa Barat, 40272
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: ANGGANA
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: BIRU
: 10
: ===Masker bedah sekali pakai; Masker bedah yang dapat dipakai ulang; Masker hidung untuk pernapasan buatan untuk
keperluan medis; Masker medis; Masker pembiusan; Masker pernapasan untuk pernapasan buatan; Masker untuk
pernapasan non-invasif; Masker untuk terapi wajah; Masker wajah untuk penggunaan medis; masker bedah; masker oksigen
untuk keperluan medis; masker pelindung mulut untuk penggunaan medis; masker pelindung wajah untuk perlindungan
terhadap infeksi virus; masker sanitasi untuk melindungi terhadap infeksi virus; masker untuk digunakan oleh tenaga medis;
masker wajah untuk penggunaan bedah; masker wajah untuk penggunaan bedah untuk perlindungan antibakterial; masker
wajah untuk tujuan sanitasi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021012538
: 23/02/2021 15:46:15
:
: PT Etercon Pharma

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl Pos Pengumben Raya No. 8, Sukabumi Selatan, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Kota
Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11560
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: PURETEEN
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Putih
: 10
: ===Alat estetika untuk kulit (medis); Alat pijat estetika untuk keperluan industry (untuk tujuan medis); Alat untuk
menghilangkan kelenjar minyak pada kulit untuk penggunaan medis; Aparat dan instrumen untuk perawatan kulit; Filter
bakteri; Mesin facial wajah yang berfungsi untuk membersihkan wajah dari kotoran-kotoran sisa make up dan mengangkat
lapisan sel-sel kulit mati; Pembersih pori untuk keperluan medis; Peralatan Kecantikan; Peralatan dan instrumen medis;
Peralatan untuk menstimulasi kulit; alat estetika untuk mencerahkan kulit; alat estetis untuk kecantikan; alat pijat estetika untuk
menghilangkan kerutan kulit; alat pijat perawatan kulit; aparatus untuk pengobatan jerawat; aplikator untuk sediaan farmasi;
peralatan-peralatan facial menggunakan gelombang ultrasonik untuk keperluan rumah tangga; perangkat kosmetik untuk
perawatan mengencangkan wajah dengan microcurrents===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021012539
: 23/02/2021 15:46:44
:
: Riska Amaliawati

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Cisaranten Kulon 1 De Alma Regency Blok A7, Kota Bandung, Jawa Barat, 40293
:
:

740

540 Etiket
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566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Kairalook
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Putih
: 25
: ===Celana pelindung kaki; celana kasual; chasubles; chemisettes [bagian depan baju]; gaun seremonial untuk wanita;
pakaian kucing; pakaian santai; shirt; topi koki; tutup kepala anak-anak===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021012540
: 23/02/2021 15:47:53
:
: Kamit

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Perum. Pandawa Permai No.5, Widoro, RT.041/RW.012, Kelurahan Sragen Wetan,
Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, 57214
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Viral-Q
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah, Kuning, Kuning Emas, Hijau
: 29
: ===minyak goreng===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2021012541
: 23/02/2021 15:48:26
:
: PT INDOSIAR VISUAL MANDIRI

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jalan Damai No. 11, Daan Mogot, Jakarta 11510., Kota Administrasi Jakarta Barat,
DKI Jakarta, 11510
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: MEGA SERIES SUARA HATI ISTRI
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Abu-abu, pink atau merah muda, ungu muda, putih.
: 38, 41
: ===Jasa komunikasi audio; Jasa komunikasi, yaitu transmisi suara dan rekaman audio visual yang disiarkan melalui internet,
jaringan kabel, jaringan nirkabel, satelit, atau jaringan multimedia interaktif; Jasa komunikasi, yaitu, transmisi suara, audio,
gambar visual dan data melalui jaringan telekomunikasi, jaringan komunikasi nirkabel, internet, jaringan jasa informasi dan
jaringan data.; Jasa koneksi telekomunikasi di internet; Jasa konsultasi di bidang perencanaan telekomunikasi untuk
kelangsungan bisnis, layanan komunikasi surat elektronik, layanan komunikasi Voice over Internet Protocol (VoIP); Jasa
pengamanan dan pengawasan yang berkaitan dengan telekomunikasi, broadband, penyiaran, dan transmisi satelit; Jasa
pengiriman data, pesan, gambar, dan dokumen elektronik melalui jaringan komputer, perangkat mobile, dan internet; Jasa
penyedia informasi petunjuk online yang menampilkan hyperlink ke situs web lain; Jasa penyediaan akses ke data jaringan
online; Jasa penyediaan akses ke data, dokumen, audio, video atau multimedia lain yang tersimpan secara elektronik; Jasa
penyediaan akses ke konten multimedia online; Jasa penyediaan akses ke layanan penyedia layanan aplikasi; Jasa
penyediaan akses ke peranti lunak aplikasi yang digunakan pada telepon mobile dan perangkat mobile lain; Jasa penyediaan
akses ke peranti lunak dan basis data yang di-host dari jarak jauh melalui internet dan jaringan telekomunikasi lain; Jasa
penyediaan akses online ke platform perdagangan elektronik, marketplace elektronik dan pertukaran dan crossing keuangan
elektronik; Jasa penyediaan akses telekomunikasi dan tautan ke basis data komputer dan internet; Jasa penyediaan konten
hiburan multimedia; Jasa penyediaan layanan telepon kepada skema keanggotaan termasuk skema kartu loyalitas pelanggan,
skema insentif, skema bonus, kartu hadiah dan kartu diskon, di mana anggota dapat memperoleh barang dan layanan; Jasa
penyediaan ruang obrolan online dan papan buletin atau pesan elektronik untuk pengiriman pesan antara pengguna di bidang
kepentingan umum dan untuk bermain permainan; Jasa penyediaan streaming video secara online; Jasa penyiaran; Jasa
penyiaran audio, video, dan konten multimedia melalui radio, komunikasi selular, komunikasi nirkabel, internet, komputer,
perangkat mobile, jaringan komunikasi elektronik, dan jaringan komputer; Jasa penyiaran digital; Jasa penyiaran melalui
internet (webcasting) melalui jaringan komputer global dan lokal; Jasa penyiaran radio online; Jasa penyiaran televisi; Jasa
penyiaran televisi online; Jasa streaming konten media digital untuk pihak lain; Jasa telekomunikasi, yaitu pengiriman pesan
instan, dan pengiriman teks elektronik, audio, video dan multimedia lain; Jasa telekomunikasi, yaitu, peringatan jaringan
komunikasi global sehubungan dengan musik dan hiburan musikal; Jasa transmisi data dan penyiaran data; Jasa transmisi
konten ponsel melalui smart phone; Jasa-jasa komunikasi dalam bentuk koneksi data dan suara untuk memungkinkan secara

740

Halaman 240 dari 2049

online, keterlibatan real-time di antara para pengguna, lingkungan mereka, dan penyedia konten melalui internet, termasuk
untuk aplikasi internet of things; Jasa-jasa komunikasi dan penyiaran terkait internet, yaitu, penyediaan suara dan komunikasi
data melalui jaringan-jaringan berbasis luar angkasa dan terestrial; Jasa-jasa telekomunikasi, yaitu transmisi dan penyiaran
suara, bunyi, data, video, grafis, gambar-gambar visual, dan informasi lainnya melalui jaringan-jaringan komunikasi berbasis
luar angkasa dan terestrial; Jasa/layanan berbagi (sharing) foto dan berbagi (sharing) video; Jasa/layanan berbagi (sharing)
foto dan berbagi (sharing) video, yaitu, transmisi elektronik file foto digital, konten video dan audio visual antara pengguna
internet; Konsultasi, informasi dan jasa penasehat terkait dengan layanan telekomunikasi, Komunikasi; Layanan Komunikasi
Pribadi; Layanan Komunikasi nirkabel; Layanan Podcasting; Layanan Private Branch Exchange [PBX]; Layanan Terpadu
Layanan Jaringan Digital [ISDN]; Layanan berbagi video, yaitu transmisi elektronik video dan konten audio visual di antara
pengguna internet; Layanan informasi, nasehat dan konsultasi yang berkaitan dengan layanan untuk komunikasi dengan cara
elektronik, layanan untuk komunikasi dengan cara nirkabel, layanan komunikasi internat, layanan telekomunikasi melalui
jaringan komputer yang berkaitan dengan komunikasi informasi antara bank data, layanan papan buletin elektronik [layanan
telekomunikasi], layanan surat elektronik, menyediakan koneksi telekomunikasi ke jaringan komputer global, informasi tentang
telekomunikasi, konsultasi telekomunikasi, pengiriman pesan dan gambar dengan bantuan komputer, transmisi file digital,
menyediakan ruang obrolan internet, penyediaan forum secara onlin, streaming data, streaming konten media digital di
Internet, layanan telekonferensi, penyiaran nirkabel, transmisi berita, relating to electronic payments, telecommunication
services relating to wireless payments, providing online entertainment forums, communication services between data banks
menyediakan akses ke database, menyediakan akses pengguna ke jaringan komputer global, penyewaan waktu akses ke
jaringan komputer global, menyediakan tautan komunikasi on-line yang mentransfer pengguna situs web ke halaman web
lokal dan global lainnya, menyediakan saluran telekomunikasi untuk layanan teleshopping, layanan telekomunikasi yang
berkaitan dengan perdagangan, layanan telekomunikasi yang berkaitan dengan pembayaran elektronik, layanan
telekomunikasi yang berkaitan dengan pembayaran elektronik, layanan telekomunikasi yang berkaitan dengan pembayaran
nirkabel, penyediaan forum hiburan secara online, layanan komunikasi antara bank data; Layanan kantor berita untuk
transmisi elektronik; Layanan komputer yang berhubungan dengan transmisi informasi, data, dokumen, dan gambar melalui
Internet; Layanan komputer, yaitu, menciptakan komunitas online bagi pengguna terdaftar untuk berpartisipasi dalam diskusi,
mendapatkan umpan balik daripara anggota komunitas, membentuk komunitas virtual, terlibat dalam jejaring sosial, dan saling
bertukar dokumen; Layanan komunikasi antara bank data; Layanan komunikasi internet; Layanan komunikasi multimedia
secara real-time yang berbasis web melalui situs web di Internet untuk melihat, mengelola, mengedit dan menyimpan
dokumen; Layanan komunikasi, yaitu pengiriman sinyal suara, data, faksimili, gambar dan informasi secara elektronik;
Layanan komunikasi, yaitu penyediaan fasilitas dan peralatan untuk konferensi audio dan video, pertukaran data, konferensi
kehadiran jarak jauh, dan kolaborasi waktu nyata; Layanan komunikasi, yaitu, transmisi data, grafik, foto, pesan teks, surat
elektronik, file video dan audio oleh jaringan telekomunikasi, jaringan komunikasi nirkabel, Internet, jaringan layanan informasi
dan jaringan data; Layanan konferensi telepon; Layanan konsultasi mengenai perencanaan, pengorganisasian, produksi, dan
penyampaian pertemuan, acara, dan seminar online serta distribusi materi online yang berhubungan dengan layanan
konsultasi perencanaan, pengorganisasian, produksi, dan penyampaian pertemuan, acara, dan seminar online; Layanan
konsultasi, informasi dan konsultasi yang terkait dengan layanan telekomunikasi; Layanan media selular dalam bentuk
transmisi elektronik, penyiaran, dan pengiriman konten media hiburan; Layanan media seluler dalam bentuk transmisi
elektronik, penyiaran, dan pengiriman konten hiburan audio, video, dan multimedia, termasuk teks, data, gambar, audio, video,
dan file audiovisual melalui Internet, komunikasi nirkabel, jaringan komunikasi elektronik, dan jarigan computer.; Layanan
obrolan melalui internet kabel dan nirkabel; Layanan on-line, yaitu, jasa pemberian informasi melalui jaringan komputer lokal
dan jaringan global di bidang telekomunikasi dan telefoni; Layanan pendukung untuk pertemuan online dan acara online, yaitu,
pengembangan dan penyelenggaraan pertemuan dan acara secara online untuk pelanggan, dan pelayanan distribusi materi
secara online yang berhubungan dengan pertemuan dan penyelenggaraan acara secara online; Layanan pengiriman dan
penerimaan data melalui jaringan telekomunikasi; Layanan pengiriman pesan; Layanan pengiriman pesan instan; Layanan
pengiriman video-on-demand; Layanan pengunduhan piranti lunak komputer untuk memudahkan pengguna dalam
berpartisipasi di pertemuan dan kelas berbasis web, dengan akses ke data, dokumen, gambar, dan aplikasi piranti lunak
melalui penelusuran web; Layanan penyediaan fasilitas koneksi Wi-Fi (hotspot); Layanan penyiaran dan streaming untuk
kejuaraan permainan video dan bermain permainan video melalui jaringan komunikasi global, Internet dan jaringan nirkabel;
Layanan penyiaran internet, yaitu, penyiaran dan perekaman secara streaming dan langsung untuk materi audio dan video
dari acara dan pertemuan bagi para peserta jarak jauh, dan pendistribusian materi secara online yang berhubungan dengan
layanan penyiaran dan perekaman; Layanan pesan suara elektronik; Layanan ruang obrolan berbasis Internet; Layanan
telekomunikasi terutama akses yang mudah dan pengiriman (transmisi) data, informasi, teks dan gambar, khususnya di
bidang kendaraan, bagian kendaraan dan aksesoris kendaraan; Layanan telekomunikasi yang disediakan melalui platform dan
portal pada internet dan media lainnya; Layanan telekomunikasi yang disediakan melalui platform internet dan portal; Layanan
telekomunikasi, selain layanan penyiaran; Layanan telekomunikasi, yaitu layanan akses telekomunikasi; Layanan
telekomunikasi, yaitu, fasilitasi kolaborasi online dan pelatihan jarak jauh bagi karyawan badan usaha dan organisasi
pemerintahan; Layanan telekomunikasi, yaitu, jasa penyediaan telekonferensi multimedia berbasis web, konferensi video, dan
layanan pertemuan online yang memudahkan bagi pengguna untuk melihat, berbagi, mengedit, dan mendiskusikan isi
dokumen, data, dan gambar secara simultan dan asynchronous (proses pengeksekusian kode yang tidak sesuai dengan
urutan yang ada ) oleh para peserta melalui browser web; Layanan telekomunikasi, yaitu, menyediakan sambungan
telekomunikasi untuk jaringan komputer global; Layanan telekomunikasi, yaitu, penyediaan koneksi telekomunikasi ke jaringan
komputer global dan layanan gateway (gerbang jaringan) telekomunikasi terkait; Layanan telekomunikasi, yaitu, penyediaan
layanan akses jarak jauh yang aman melalui Internet ke jaringan komputer pribadi bagi para pelanggan dan karyawan mereka;
Layanan telekomunikasi, yaitu, penyediaan layanan kolaborasi online yang memudahkan pengguna untuk dapat mengakses
dokumen, data, kalender, daftar tugas, buku alamat, dan forum diskusi yang sama secara berbarengan, dari jarak jauh;
Layanan telekomunikasi, yaitu, transmisi informasi, data, dokumen, gambar dan aplikasi piranti lunak melalui Internet;
Layanan transmisi data/audio/video/game dan konten multimedia sesuai permintaan; Layanan transmisi video; Layanan video
dan berbagi data peer-to-peer, yaitu transmisi elektronik dari file video digital, konten grafis dan audio di antara pengguna
internet; Layanan video telepon; Layanan webcasting; Layanan yang memungkinkan orang untuk mengakses situs web
melalui internet; Manajemen jalur balik (return path management) untuk penyediaan aplikasi internet dan penyiaran, yaitu
transmisi suara dan data secara elektronik; Menyediakan akses ke jaringan telekomunikasi, yaitu menyediakan akses
pengguna ke layanan transmisi dan penerimaan data; Menyediakan akses ke jasa SNS melalui internet; Menyediakan akses
ke konten gabungan di bidang kepentingan umum melalui internet, jaringan kabel, jaringan nirkabel, satelit, atau jaringan
multimedia interaktif; Menyediakan akses ke platform dan portal di internet untuk melacak dari awal hingga akhir produk

Halaman 241 dari 2049

kemasan dan pengemasan; Menyediakan akses ke situs internet/mesin pencari; Menyediakan akses ke situs web dalam
jaringan global komputer dimana pihak ketiga dapat menawarkan kegiatan dan layanan yang berkaitan dengan makan,
kebugaran, kecantikan dan kesejahteraan dan pengguna dapat memesan dan mendapatkan akses ke layanan yang
ditawarkan tersebut; Menyediakan akses keplatform dan portal internet untuk pemasaran digital yang diarahkan kepada
pelanggan produk kemasan; Menyediakan jasa komunikasi online untuk transmisi pesan antar para pengguna komputer
permainan video; Menyediakan layanan obrolan melalui komunikasi seluler dan kabel; Menyediakan link komunikasi online
yang memindahkan para pengguna situs web ke permainan lain berhubungan halaman web lokal dan global; Menyediakan
ruang bicara online dan forum diskusi interaktif untuk transmisi pesan antar partisipan dalam dan para pemain dari permainan
komputer dan video; Menyediakan ruang obrolan online di bidang kepentingan umum; Menyediakan saluran media baru;
Pemindahan gambar fotografi dan digital ke cakram atau media elektronik lainnya; Pengiriman informasi online; Penyedia
informasi komunikasi dengan menghubungkan database komputer dan internet; Penyedia layanan komunikasi melalui
internet; Penyediaan akses ke database, forum dan ruang bicara online; Penyediaan akses ke layanan jejaring sosial online;
Penyediaan akses ke platform dan portal internet; Penyediaan akses kepada platform-platform dan portal-portal internet untuk
platform business to business (B2B) yang memfasilitasi transaksi antara para pedagang eceran dan produsen; Penyediaan
akses pengguna untuk internet dan sistem online lainnya; Penyediaan akses telekomunikasi dan tautan ke basis data
komputer dan ke internet; Penyediaan akses untuk layanan finansial dan informasi finansial melalui komputer jarak jauh dan
jarinan komputer global; Penyediaan forum hiburan secara online; Penyediaan jaringan untuk Pemesanan Barang Melalui
Internet; Penyediaan jaringan untuk Pemesanan Barang Melalui Internet,; Penyediaan koneksi telekomunikasi ke Internet;
Penyediaan layanan konektivitas telekomunikasi ke jaringan komputer global; Penyediaan online forums; Penyediaan papan
buletin elektronik online dan forum untuk pengiriman pesan dan foto di antara pengguna komputer di bidang perjalanan;
Penyediaan portal situs web Internet di bidang teknologi dan pengembangan piranti lunak yang memungkinkan pengguna
untuk melacak dan mengelola inventaris peralatan dan perangkat lunak jaringan, memperoleh informasi tentang rilis piranti
lunak, menerima peringatan keamanan dan laporan gangguan piranti lunak, informasi perbaikan dan alat pemecahan masalah
yang bersifat online, piranti lunak diagnostik yang tidak dapat didownload yang disesuaikan untuk pengguna jaringan komputer
dan peralatan telekomunikasi.; Penyediaan portal situs web Internet yang menampilkan informasi di bidang teknologi
informasi, jaringan komputer, dan teknologi telekomunikasi; Penyediaan tautan ke situs web orang lain yang menampilkan
musik yang dapat diunduh; Penyewaan waktu akses ke database komputer melalui internet; Penyewaan waktu akses online
ke database komputer; Program penyiaran melalui jaringan komputer; Streaming konten media digital di Internet; Streaming
rekaman audio dan video yang telah direkam sebelumnya yang tidak dapat didownload berupa musik dan hiburan musikal;
Telekomunikasi, yaitu streaming materi audio dan video di Internet; Telekomunikasi, yaitu, komunikasi melalui perangkat
elektronik portabel, pemutar media portabel, perangkat digital portabel, speaker, speaker pintar, speaker audio, pengeras
suara, amplifier, untuk mentransmisikan, mengakses, menerima, mengunggah, mengunduh, menyandikan, mendekode,
streaming, menampilkan, menyimpan, menyembunyikan, dan mentransfer suara, audio, gambar visual, data, buku, foto, video,
teks, konten, karya audiovisual, karya multimedia, karya sastra, file, dan karya elektronik lainnya; Transmisi Video dan Teks
melalui Aplikasi untuk Perangkat Seluler; Transmisi data elektronik dan dokumen multimedia melalui terminal komputer;
Transmisi elektronik atas data, grafik, gambar dan pesan antar para pengguna komputer permainan video melalui jaringan
komunikasi nirkabel dan Internet; Transmisi elektronik film/musik/video/permainan dan konten multimedia; Transmisi file
penagihan digital untuk konten online; Transmisi informasi, data, dan konten multimedia untuk kepentingan umum melalui
jaringan internet dan komunikasi lainnya secara elektronik; akses dan tautan telekomunikasi ke database komputer dan
internet; akses ke konten, situs web, dan portal; akses konferensi video dan atau telepon jarak jauh; cloud, keamanan, dan
layanan terkelola jaringan yang dikelola; distribusi dan pengiriman layanan video dan audio; informasi siaran televisi; informasi
siaran televisi kabel; informasi transmisi elektronik surat-surat berharga dan keuangan untuk pihak ketiga melalui layanan
interkoneksi komputer; internet broadband dan layanan komunikasi; internet dan jaringan nirkabel; internet dan layanan akses
dan komunikasi intranet; jasa fasilitas online dan telekomunikasi untuk bertukar pesan, teks, foto, gambar, video, konten audio,
konten multimedia, file elektronik, informasi, dan data; jasa informasi, konsultasi dan saran yang berkaitan dengan layanan
pertukaran data elektronik [EDI]; jasa informasi, konsultasi dan saran yang berkaitan dengan layanan telekomunikasi telepon
yang disediakan melalui kartu panggilan telepon prabayar; jasa informasi, konsultasi dan saran yang berkaitan dengan
penyediaan koneksi telekomunikasi ke Internet; jasa komunikasi nirkabel, yaitu transmisi program televisi dan gambar
bergerak ke perangkat bergerak; jasa komunikasi yang ditawarkan dalam sebuah perdagangan elektronik, gerbang
pembayaran mobile (mobile payment gateway) dan lingkungan dompet elektronik (e-wallet), termasuk jasa telepon Internet
dan transfer data, video dan informasi lainnya, melalui suatu jaringan komputer global dan jaringan komunikasi lainnya dan
sistem serta jaringan komunikasi lainnya, untuk orang yang menggunakan komputer pribadi, telepon, dan perangkat
komunikasi lainnya; jasa komunikasi, yaitu, transmisi, menerima, mengunduh, streaming, dan menyiarkan teks, gambar,
audio, video dan data melalui perangkat bergerak, perangkat pintar, perangkat elektronik portabel, perangkat digital portabel,
tablet, komputer, TV, penerima TV, dan set top box; jasa konferensi video dan audio yang dilakukan melalui web, telepon, dan
alat bergerak; jasa menggunakan secara bersama-sama peer-to-peer, yaitu, transmisi elektronik atas foto digital dan file video
di antara para pengguna internet; jasa pengaman dan pengawasan yang berkaitan dengan telekomunikasi, broadband,
penyiaran, dan transmisi satelit; jasa penyediaan database informasi online mengenai telekomunikasi dan Internet; jasa
penyediaan film dan program televisi yang tidak dapat di unduh melalui transmisi video-on-demand; jasa penyediaan film dan
program televisi yang tidak dapat diunduh melalui video-on-demand; jasa penyediaan forum dan ruang obrolan secara online;
jasa penyediaan forum komunitas online, ruang obrolan, dan ruang bagi pengguna untuk memposting, mencari, melihat,
menonton, berbagi, mengkritik, menilai, dan mengomentari, pesan, komentar, konten multimedia, video, cinema, film, foto,
konten audio, animasi, gambar, gambar, teks, informasi, dan konten buatan pengguna lainnya; jasa penyediaan forum on-line
untuk pengiriman pesan di antara para pengguna komputer mengenai pengembangan, perencanaan, dan pelaksanaan
presentasi multimedia, rapat online, acara online, pelatihan online, penjualan online, dan pemasaran online; jasa penyediaan
forum online untuk berbagi teks, foto, gambar, video, konten audio, konten multimedia, file elektronik, informasi, dan data; jasa
penyediaan forum online untuk pengiriman pesan dan data di antara para pengguna komputer; jasa penyediaan layanan
komunikasi elektronik real-time yang aman melalui jaringan komputer yang memudahkan pengguna untuk mencari dan
menemukan informasi dan orang-orang, berkomunikasi, berkolaborasi, dan saling berbagi layar komputer, desktop, data,
dokumen elektronik, video dan aplikasi melalui Internet; jasa penyediaan layanan komunikasi multimedia real-time melalui
situs web di Internet untuk penjadwalan dan pengelolaan kalender, kontak, rapat online, konferensi telepon, dan konferensi
video; jasa penyediaan portal online berbasis web yang memberikan pelanggan akses ke informasi akun penjualan mereka,
informasi logistik transportasi dalam bentuk lokasi produk saat ini berdasarkan pesanan, informasi manajemen inventaris, dan
informasi promosi produk, semuanya di bidang bahan kimia dan produk kimia; jasa penyiaran berkaitan dengan
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penyelanggaran dan kompetisi esports; jasa penyiaran film dan program televisi yang tidak dapat di unduh melalui transmisi
video-on-demand; jasa penyiaran film dan program televisi yang tidak dapat diunduh melalui video-on-demand; jasa
podcasting (sistem untuk mendownload file dari berbagai sumber seperti radio internet, ke dalam komputer personal dan
mendengarkannya melalui komputer ataupun player media digital) dan webcasting (alat komunikasi yang memanfaatkan
koneksi internet untuk membuat siaran media yang tersedia bagi pengguna dan menggunakan streaming teknologi); jasa
streaming video; jasa streaming video melalui internet, yang menampilkan film independen; jasa telekomunikasi untuk
telekonferensi, konferensi audio, konferensi web, jasa kolaborasi video, konferensi video, webinar, dan jasa streaming; jasa
telekomunikasi yang disediakan melalui platform dan portal internet untuk platform business to business (B2B) yang
memfasilitasi transaksi antara para pedagang eceran (retailers) dan para distributor; jasa telekomunikasi, yaitu, transmisi
elektronik atas data, gambar, video dan mengirim dan menerima pesan digital melalui komputer global dan jaringan
komunikasi; jasa telekomunikasi, yaitu, transmisi elektronik atas suara, data, gambar, audio dan video dengan menggunakan
jaringan komunikasi nirkabel dan Internet; jasa telekomunikasi, yaitu, transmisi elektronik dari konten dan data realitas
virtual/maya; jasa-jasa telekomunikasi yang disediakan melalui platform-platform dan portal-portal internet untuk
platform business to business (B2B) yang memfasilitasi transaksi antara para pedagang eceran (retailers) dan produsen;
jasa/layanan berbagi (sharing) foto dan data secara peer-to-peer, yaitu, transmisi elektronik file foto digital, grafik dan konten
audio antara pengguna internet; jasa/layanan penyiaran audio, teks dan video melalui internet atau jaringan komunikasi
lainnya; jasa/layanan telekomunikasi dan komputer jaringan peer-to-peer, yaitu, transmisi elektronik gambar, konten audiovisual dan video, foto, video, data, teks, pesan, iklan, komunikasi dan informasi iklan media; jasa/layanan telekomunikasi,
yaitu, jasa/layanan transmisi dan penerimaan data melalui jaringan telekomunikasi; jasa/layanan telekomunikasi, yaitu,
transmisi elektronik dari media elektronik, data, pesan, grafik, gambar, audio, video dan informasi; kartu ucapan melalui
berbagai fasilitas media sosial online / daring; komunikasi elektronik melalui ruang obrolan, saluran obrolan, dan forum
Internet; komunikasi internet; komunikasi konferensi video; komunikasi melalui berbagai fasilitas media sosial online / daring
dan non-online / non daring; komunikasi melalui jaringan komputer global atau internet; komunikasi melalui transmisi radio,
telegraf, telepon dan televisi; konektivitas internet; konsultasi penyiaran radio; konsultasi penyiaran televisi; konsultasi
telekomunikasi dalam hal konsultasi teknis di bidang pengiriman dan komunikasi audio, teks dan data visual; langganan
siaran audio melalui jaringan komputer global; langganan video-on-demand; layanan Wireless Private Exchange Exchange
[PBX]; layanan ahli di bidang telekomunikasi; layanan akses jaringan komputer disediakan melalui metro Ethernet; layanan
akses telekomunikasi; layanan cablecasting; layanan chatroom untuk jejaring sosial; layanan data surat elektronik; layanan
fasilitasi piranti lunak untuk komunikasi video dan suara antar pihak; layanan gateway telekomunikasi; layanan informasi
telekomunikasi; layanan jaringan; layanan kantor berita; layanan komputer, yaitu, menyediakan basis data dengan fitur berita
dan informasi bisnis, pengarsipan perusahaan bisnis, dan laporan bisnis untuk penelitian hukum dan kepatuhan menyediakan
akses ke database komputer elektronik online dengan fitur informasi sekuritas melalui jaringan komputer global; layanan
komunikasi; layanan komunikasi broadband nirkabel; layanan komunikasi cloud, yaitu pengiriman data dari jaringan cloud
untuk jaringan telekomunikasi; layanan komunikasi dan transmisi video dan audio; layanan komunikasi data melalui surat
elektronik; layanan komunikasi digital, yaitu, pengiriman dan pengiriman acara olahraga elektronik, kompetisi, dan turnamen,
dan acara hiburan melalui internet; layanan komunikasi disediakan melalui transmisi televisi; layanan komunikasi elektronik;
layanan komunikasi elektronik yaitu melanjutkan atau menyebarkan teks, dokumen elektronik, data, database, informasi grafis
dan audiovisual; layanan komunikasi interaktif; layanan komunikasi jaringan digital; layanan komunikasi jaringan komputer;
layanan komunikasi komputer untuk transmisi informasi; layanan komunikasi melalui surat elektronik dan Voice over Internet
Protocol (VOIP, layanan teknologi untuk percakapan suara jarak jauh melalui media Internet); layanan komunikasi nirkabel
broadband; layanan komunikasi radio, telepon dan telegraf; layanan komunikasi seluler; layanan komunikasi telematik;
layanan komunikasi telepon disediakan untuk hotline dan pusat panggilan; layanan komunikasi terkomputerisasi; layanan
komunikasi video, yaitu transmisi elektronik dari klip video; layanan komunikasi yang disediakan melalui Internet; layanan
komunikasi, yaitu, transmisi dan distribusi suara, audio, gambar visual melalui jaringan komunikasi global; layanan konferensi
audio; layanan konferensi jaringan; layanan konferensi telepresence; layanan konferensi video; layanan konferensi web;
layanan konsultasi dan konsultasi yang berkaitan dengan komunikasi nirkabel; layanan konsultasi dan konsultasi yang
berkaitan dengan komunikasi nirkabel dan peralatan komunikasi nirkabel; layanan konsultasi dan saran yang berkaitan
dengan layanan tersebut di atas; layanan konsultasi yang berkaitan dengan komunikasi data; layanan konsultasi, informasi
dan konsultasi di bidang telekomunikasi; layanan media seluler dalam sifat transmisi elektronik dari konten media hiburan;
layanan olah pesan instan yang berhubungan dengan jejaring sosial; layanan olahpesan multimedia [MMS]; layanan
olahpesan web; layanan paging radio dan telepon; layanan paging telepon; layanan panggilan penyaringan; layanan panggilan
yang diaktifkan suara; layanan papan buletin elektronik [layanan telekomunikasi]; layanan penerusan surat elektronik; layanan
pengiriman dan penerimaan pesan; layanan pengiriman pesan online; layanan pengiriman pesan suara elektronik, yaitu,
rekaman dan transmisi pesan suara yang selanjutnya; layanan pengiriman surat elektronik dan faksimili; layanan penyaringan
panggilan telepon otomatis; layanan penyedia akses internet; layanan penyedia layanan internet [ISP]; layanan penyediaan
akses dan koneksi ke Internet, jaringan komputer, database komputer serta aplikasi; layanan penyediaan forum online di
bidang teknologi, telekomunikasi, dan komunikasi; layanan penyelesaian panggilan telepon untuk pelanggan bantuan direktori;
layanan penyempitan video; layanan penyiaran audio; layanan penyiaran audio dan video melalui internet; layanan penyiaran
audio dan video yang disediakan melalui Internet; layanan penyiaran dan penyediaan akses telekomunikasi ke film dan
program televisi yang disediakan melalui layanan video-on-demand; layanan penyiaran dan penyediaan akses telekomunikasi
ke konten video dan audio yang disediakan melalui layanan video-on-demand melalui Internet; layanan penyiaran dan
penyiaran web interaktif melalui Internet dan jaringan telekomunikasi; layanan penyiaran dan transmisi video melalui internet,
menampilkan film, film:; layanan penyiaran internet; layanan penyiaran situs web; layanan penyiaran video; layanan perburuan
garis; layanan pertukaran data elektronik; layanan pertukaran data elektronik [EDI]; layanan pertukaran telepon; layanan
perutean dan sambungan telekomunikasi; layanan pesan digital nirkabel; layanan pesan digital nirkabel teks dan numerik;
layanan pesan suara; layanan pesan suara nirkabel; layanan pesan suara telepon; layanan pesan suara telepon otomatis;
layanan pesan teks; layanan pesan teks, audio dan video; layanan pesan telepon; layanan portal internet; layanan protokol
suara melalui internet [VoIP]; layanan radio, televisi dan siaran kabel; layanan siaran televisi untuk telepon seluler; layanan
streaming audio, data, video, dan gambar di Internet; layanan streaming televisi; layanan streaming video, audio dan televisi;
layanan streaming video, audio dan televisi dalam kaitannya dengan olahraga elektronik; layanan surat elektronik; layanan
surat elektronik dan kotak surat; layanan telegraf; layanan telekomunikasi antar jaringan komputer, yaitu komunikasi antar
jaringan komputer; layanan telekomunikasi dan komunikasi; layanan telekomunikasi disediakan melalui Internet, intranet, dan
ekstranet; layanan telekomunikasi disediakan melalui jaringan serat optik, nirkabel dan kabel; layanan telekomunikasi
disediakan melalui platform dan portal Internet; layanan telekomunikasi disediakan melalui platform dan portal di Internet dan
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media lainnya; layanan telekomunikasi jaringan digital; layanan telekomunikasi melalui radio elektronik dan nirkabel; layanan
telekomunikasi multi-media; layanan telekomunikasi penerbangan; layanan telekomunikasi telepon yang disediakan melalui
kartu panggilan telepon prabayar; layanan telekomunikasi untuk menyediakan akses multi-pengguna ke jaringan komputer
global; layanan telekomunikasi untuk tujuan e-commerce; layanan telekomunikasi, yaitu menyediakan akses Internet melalui
jaringan broadband optik atau nirkabel; layanan telekomunikasi, yaitu, mengalihkan panggilan, pesan sms, dan pemberitahuan
push ke operator kendaraan bermotor pihak ketiga lokal di sekitar penelepon menggunakan ponsel; layanan telekomunikasi,
yaitu, mengalihkan panggilan, pesan sms, dan pemberitahuan push ke operator kendaraan bermotor pihak ketiga lokal di
sekitar penelepon menggunakan ponsel telekomunikasi; layanan telekomunikasi, yaitu, transmisi suara, data, grafik, suara dan
video melalui jaringan broadband atau nirkabel; layanan telekonferensi; layanan telekonferensi audio; layanan telekonferensi
dan konferensi video; layanan telematika; layanan telepon; layanan telepon internasional; layanan telepon internet; layanan
telepon komputer; layanan telepon lokal dan jarak jauh; layanan telepon seluler; layanan telepon seluler nirkabel; layanan
telepon teks untuk individu yang tuli, tuna rungu atau tuna wicara; layanan telepon terkomputerisasi; layanan telepon tidak
bergerak dan bergerak; layanan teleteks; layanan teleteks dan penyiaran interaktif; layanan telex; layanan ticker tape; layanan
transmisi audiovisual; layanan transmisi dan pengambilan faksimili; layanan transmisi data bit-rate tinggi untuk operator
jaringan telekomunikasi; layanan transmisi digital; layanan transmisi digital untuk data audio dan video; layanan transmisi
internet dan digital untuk audio, video, atau data grafis; layanan transmisi satelit; layanan transmisi suara; layanan transmisi
suara, audio, gambar dan data visual melalui jaringan telekomunikasi, jaringan komunikasi nirkabel, Internet, jaringan layanan
informasi dan jaringan data; layanan transmisi televisi bayar per tayang; layanan transmisi televisi protokol internet [IPTV];
layanan transmisi video berdasarkan permintaan yang disediakan melalui Internet; layanan transmisi video dan data; layanan
transmisi yang dilakukan oleh operator jaringan telekomunikasi dengan menggunakan transmisi data tingkat tinggi; layanan
untuk komunikasi dengan alat elektronik; layanan untuk komunikasi dengan alat nirkabel; layanan untuk penyediaan, transmisi
atau tampilan informasi untuk keperluan bisnis atau domestik dari bank data yang disimpan komputer atau melalui internet;
layanan untuk transmisi dan penyajian informasi dengan komputer atau secara elektronik; layanan videophone; layanan
videotext; layanan videotext interaktif; memberikan informasi siaran televisi melalui situs web; memberikan informasi tentang
siaran televisi; memberikan informasi tentang siaran televisi kabel; memberikan informasi tentang siaran televisi, siaran televisi
kabel dan siaran radio; memfasilitasi akses ke situs web pihak ketiga atau konten pihak ketiga elektronik lainnya melalui
masuk (login) universal; meneruskan semua jenis pesan ke alamat Internet [pesan web]; mentransmisikan informasi melalui
sistem komunikasi video; mentransmisikan rekaman suara dan audiovisual melalui Internet; menyediakan akses Internet jarak
jauh; menyediakan akses Internet melalui jaringan broadband nirkabel; menyediakan akses Internet melalui jaringan
broadband serat optik; menyediakan akses dalam bentuk menyediakan jasa konektivitas telekomunikasi ke perangkat
elektronik untuk mentransfer gambar, pesan, audio, visual, audiovisual dan karya multimedia di antara perangkat bergerak,
perangkat pintar, perangkat elektronik portabel, perangkat digital portabel, tablet, komputer, TV, penerima TV, dan set top box;
menyediakan akses ke Internet; menyediakan akses ke Internet dan jaringan komunikasi lainnya; menyediakan akses ke blog,
ruang obrolan, papan buletin atau layanan diskusi; menyediakan akses ke chatroom online; menyediakan akses ke data dan
informasi di Internet; menyediakan akses ke data melalui Internet; menyediakan akses ke database dan direktori melalui
jaringan komunikasi untuk memperoleh data di bidang musik, video, film, kartun, buku, kartun, televisi, permainan, dan
olahraga; menyediakan akses ke database di Internet; menyediakan akses ke database elektronik dan online interaktif dari
konten yang ditentukan pengguna, konten pihak ketiga, bahan/materi foto, video, audio, visual, dan audio visual di bidang
kepentingan umum/yang diminati umum; menyediakan akses ke database komputer dan database yang dapat dicari secara
online di bidang jaringan/jejaring sosial, pengenalan sosial dan penyediaan teman kencan (dating); menyediakan akses ke
database online; menyediakan akses ke folder pusat data atau file yang disimpan secara elektronik yang digunakan untuk
konsultasi jarak jauh, dan menyediakan layanan transmisi sinyal untuk e-commerce melalui sistem telekomunikasi dan sistem
komunikasi data; menyediakan akses ke forum Internet; menyediakan akses ke forum online; menyediakan akses ke forum
secara online, ruang percakapan, daftar server untuk mengirimkan pesan dan blog melalui jaringan nirkabel, internet, kabel,
satelit dan jaringan komputer global, regional dan lokal; menyediakan akses ke informasi di Internet; menyediakan akses ke
informasi elektronik, komunikasi dan platform transaksi di Internet; menyediakan akses ke informasi melalui Internet;
menyediakan akses ke internet nirkabel; menyediakan akses ke jaringan komunikasi elektronik, ke Internet dan ke ekstranet;
menyediakan akses ke komputer, elektronik, dan database online; menyediakan akses ke konten multimedia secara online;
menyediakan akses ke platform Internet seluler; menyediakan akses ke platform Internet untuk tujuan pertukaran foto digital;
menyediakan akses ke platform dan portal di Internet; menyediakan akses ke platform di Internet; menyediakan akses ke
platform di Internet, serta di Internet seluler; menyediakan akses ke platform e-commerce di Internet; menyediakan akses ke
portal Internet seluler; menyediakan akses ke portal berbagi video; menyediakan akses ke portal di Internet; menyediakan
akses ke portal di Internet, serta di Internet seluler; menyediakan akses ke ruang obrolan Internet; menyediakan akses ke
saluran obrolan online; menyediakan akses ke saluran obrolan, ruang obrolan dan forum di Internet, termasuk Internet seluler;
menyediakan akses ke saluran obrolan, ruang obrolan dan forum melalui Internet seluler; menyediakan akses ke saluran
obrolan, ruang obrolan, dan forum melalui Internet; menyediakan akses ke saluran telekomunikasi untuk layanan
teleshopping; menyediakan akses ke situs web di Internet atau jaringan komunikasi lainnya; menyediakan akses ke situs web
di internet; menyediakan akses ke situs web di internet melalui komputer, ponsel dan perangkat elektronik lainnya;
menyediakan akses ke situs web di seluler dan internet; menyediakan akses ke situs web diskusi Internet; menyediakan akses
ke situs web musik digital di Internet; menyediakan akses kecepatan tinggi ke Internet; menyediakan akses melalui jaringan
data ke perangkat lunak untuk akses Internet; menyediakan akses melalui komputer dan jaringan komunikasi termasuk
Internet, teks, dokumen elektronik, data, database, informasi grafis dan audiovisual; menyediakan akses nirkabel multipengguna ke Internet; menyediakan akses online dan telekomunikasi untuk interaksi antar pengguna perangkat komunikasi
seluler; menyediakan akses online ke basis data; menyediakan akses online ke data; menyediakan akses pengguna ke
Internet [penyedia layanan]; menyediakan akses pengguna ke informasi dan layanan informasi yang tersedia di Internet dan di
jaringan komputer lainnya; menyediakan akses pengguna ke informasi di Internet; menyediakan akses pengguna ke jaringan
komputer global dan situs online yang berisi informasi tentang berbagai topik; menyediakan akses pengguna ke platform di
Internet; menyediakan akses pengguna ke platform di internet yang berkaitan dengan komunikasi seluler; menyediakan akses
pengguna ke portal di Internet; menyediakan basis data komputer dalam bentuk papan buletin di bidang musik, video, film,
buku, televisi, permainan dan olahraga; menyediakan database komputer online di bidang jejaring sosial; menyediakan dial-up
banyak pengguna dan akses khusus ke Internet; menyediakan fasilitas dan peralatan untuk konferensi video; menyediakan
forum internet; menyediakan forum komunitas online bagi pengguna untuk berbagi dan menyiarkan (stream) informasi, audio,
video, berita yang nyata/sebenarnya (real-time news), konten hiburan, atau informasi, untuk membentuk komunitas virtual, dan
untuk terlibat dalam jejaring sosia; menyediakan forum online; menyediakan forum online interaktif untuk menawarkan
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dukungan emosional kepada pasien kanker dan keluarga mereka; menyediakan forum online interaktif untuk orang-orang
yang terkena kanker; menyediakan forum online untuk komunikasi mengenai topik kepentingan umum; menyediakan forum
online untuk pengiriman pesan di antara pengguna komputer; menyediakan forum online untuk pengiriman pesan di antara
pengguna telepon genggam; menyediakan forum online untuk pengiriman pesan, komentar, dan konten multimedia di antara
pengguna; menyediakan forum secara online dan daftar server untuk transmisi dan pengiriman pesan berupa laporan
peristiwa saat ini, hiburan, olahraga, komedi, drama, musik, dan video musik; menyediakan jalur obrolan Internet;
menyediakan jasa komunikasi online; menyediakan koneksi telekomunikasi ke Internet atau database; menyediakan koneksi
telekomunikasi ke Internet di lingkungan kafe; menyediakan koneksi telekomunikasi ke internet atau database komputer;
menyediakan layanan akses pengguna program komputer dalam jaringan data; menyediakan layanan chatroom online;
menyediakan layanan diskusi on-line; menyediakan layanan dukungan teknis mengenai penggunaan peralatan komunikasi;
menyediakan layanan email; menyediakan layanan faks e-mail; menyediakan layanan komunikasi radio dan seluler;
menyediakan layanan komunikasi radio dan seluler untuk tujuan amal; menyediakan layanan komunikasi suara melalui
Internet; menyediakan layanan konferensi telepon; menyediakan layanan obrolan suara; menyediakan layanan surat
elektronik; menyediakan layanan surat elektronik dan pesan instan; menyediakan layanan telekomunikasi untuk platform ecommerce di Internet dan media elektronik lainnya; menyediakan layanan transmisi faksimili online; menyediakan link
komunikasi online yang mentransfer/memindahkan perangkat/alat bergerak (mobile) dan pengguna internet ke lokasi online
lokal dan global lainnya; menyediakan papan buletin elektronik online untuk transmisi pesan di antara pengguna komputer;
menyediakan papan buletin elektronik secara online untuk transmisi dan pengiriman pesan antara pengguna dalam bidang
kepentingan umum; menyediakan papan buletin interaktif online [layanan telekomunikasi]; menyediakan penggunaan
sementara dari aplikasi perangkat lunak yang tidak dapat diunduh untuk jejaring sosial, menciptakan komunitas virtual, dan
transmisi konten digital; menyediakan ruang obrolan (chat rooms) interaktif untuk transmisi pesan antar pengguna komputer
dan pelanggan mengenai barang-barang umum dan barang-barang konsumen umum, ulasan-ulasan produk dan informasi
pembelian di internet; menyediakan ruang obrolan (chat rooms) online dan papan buletin elektronik untuk transmisi pesan
antar pengguna komputer mengenai barang-barang umum dan barang-barang konsumen umum, ulasan-ulasan produk dan
informasi pembelian produk; menyediakan ruang obrolan Internet, forum Internet dan papan buletin elektronik untuk
pengiriman pesan di antara pengguna komputer terkait dengan olahraga elektronik; menyediakan ruang obrolan dan forum
internet; menyediakan ruang obrolan internet; menyediakan ruang obrolan online dan papan buletin elektronik untuk
pengiriman pesan di antara pengguna komputer; menyediakan ruang obrolan online dan papan buletin elektronik untuk
transmisi pesan di antara pengguna di bidang kepentingan umum; menyediakan ruang obrolan online untuk jejaring sosial;
menyediakan ruang obrolan online untuk pengiriman pesan di antara pengguna komputer; menyediakan ruang obrolan online
untuk transmisi pesan, komentar, dan konten multimedia di antara pengguna; menyediakan ruang obrolan online, forum
online, dan papan buletin elektronik untuk pengiriman pesan di antara pengguna komputer dan game elektronik; menyediakan
saluran telekomunikasi untuk layanan teleshopping; menyediakan situs web untuk mengirim dan membaca pesan (message
boards) atau forum diskusi interaktif, yaitu, menyediakan ruang bicara online dan papan buletin elektronik untuk transmisi
pesan di antara partisipan dalam dan para pemain dari permainan komputer dan video; menyediakan transmisi data dan
informasi melalui komputer dan jaringan komunikasi termasuk Internet untuk digunakan dalam menganalisis, mengukur dan
menghubungkan suatu peristiwa; menyelenggarakan layanan Private Branch Exchange [PBX]; menyiarkan dan mengirimkan
(streaming) permainan dari permainan video dan kompetisi permainan video melalui jaringan komunikasi global, internet, dan
jaringan nirkabel; menyiarkan siaran televisi melalui jaringan komunikasi global, Internet dan jaringan nirkabel; pada layanan
notifikasi panggilan; pengiriman dokumen online melalui jaringan komputer global; pengiriman informasi sehubungan dengan
belanja secara online dan jasa retail umum; pengiriman konten media melalui proses penyiaran (streaming) dari jaringan
elektronik dan komunikasi; pengiriman musik digital melalui telekomunikasi; pengiriman musik digital melalui transmisi
elektronik; pengiriman pesan melalui media elektronik; pengiriman video interaktif melalui jaringan digital; pengiriman videoon-demand; pengiriman, penyiaran dan streaming audio dan video melalui komputer, jaringan komputer dan jaringan
komunikasi global; pengoperasian jaringan dan saluran televisi; pengoperasian peralatan penyiaran radio; pengoperasian
peralatan penyiaran televisi; penyedia akses ke website internet atau jaringan komunikasi lainnya; penyedia akses ke website
internet atau jaringan komunikasi lainnya untuk tujuan layanan belanja realitas virtual; penyedia basis data komputer elektronik
online yang menyediakan pelanggan dengan informasi perdagangan mengenai sekuritas dan menyediakan lembaga dan
investor individu dengan jaringan otomatis untuk perdagangan sekuritas; penyedia forum online untuk transmisi pesan, komen
dan konten multimedia diantara para pengguna; penyedia konten multimedia melalui internet; penyedia layanan aplikasi (ASP)
yang dilengkapi perangkat lunak untuk mengaktifkan atau memfasilitasi pengunggahan, pengunduhan, streaming,
pengeposan, penyajian, pembuatan blog, penautan, pembagian, atau menyediakan media elektronik atau informasi melalui
jaringan komunikasi; penyedia waktu akses ke data terkomputerisasi atau database transmisi data di internet; penyediaan
akses ke jaringan telekomunikasi dan internet; penyediaan akses ke platform Internet seluler untuk platform business to
business (B2B) yang memfasilitasi transaksi antara para pedagang eceran (retailers) dan para distributor; penyediaan akses
ke platform Internet seluler untuk platform business to business (B2B) yang memfasilitasi transaksi antara para pedagang
eceran (retailers) dan produsen; penyediaan akses ke portal Internet yang menampilkan program video-atas-permintaan;
penyediaan akses kepada platform-platform dan portal-portal internet untuk platform business to business (B2B) yang
memfasilitasi transaksi antara para pedagang eceran (retailers) dan para distributor; penyediaan akses telekomunikasi ke film
dan program televisi yang disediakan melalui layanan video-on-demand; penyediaan akses telekomunikasi ke konten audio
yang disediakan melalui Internet; penyediaan akses telekomunikasi ke konten video dan audio; penyediaan akses
telekomunikasi ke konten video dan audio yang disediakan melalui layanan video-on-demand on-line; penyediaan akses
telekomunikasi ke konten video yang disediakan melalui Internet; penyediaan akses telekomunikasi ke program televisi yang
disediakan melalui layanan berdasarkan permintaan; penyediaan forum komunitas online bagi pengguna untuk berbagi dan
mengalirkan informasi, audio, video, konten hiburan, atau informasi, untuk membentuk komunitas virtual, dan untuk terlibat
dalam jejaring sosial; penyediaan koneksi antara situs web dan tampilan TV melalui portal televisi interaktif; penyediaan
koneksi telekomunikasi ke Internet; penyediaan koneksi telekomunikasi ke jaringan komunikasi elektronik, untuk transmisi atau
penerimaan konten audio, video atau multimedia; penyediaan layanan akses basis data; penyediaan layanan akses internet;
penyediaan layanan konferensi video; penyediaan layanan laporan online bagi pelanggan mengenai kinerja, efektivitas, dan
status telekonferensi berbasis web, konferensi video, dan rapat; penyediaan layanan pesan suara pendek [VSMS];
penyediaan layanan telepon dan / atau komputer online kepada anggota skema keanggotaan termasuk skema kartu loyalitas
pelanggan, skema insentif, skema bonus, kartu hadiah dan kartu diskon, di mana anggota dapat memperoleh barang dan
jasa; penyediaan papan buletin elektronik online untuk transmisi pesan di antara pengguna komputer di bidang informasi
produk konsumen; penyediaan ruang obrolan online, layanan pesan instan, dan papan buletin elektronik; penyediaan
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streaming publikasi elektronik secara online dari internet atau jaringan komputer atau database komputer; penyediaan waktu
akses ke situs web yang menampilkan materi multimedia; penyewaan fasilitas konferensi video; penyewaan fasilitas penyiaran
radio dan televisi; penyewaan peralatan konferensi video; penyewaan peralatan penyiaran; penyewaan peralatan penyiaran
radio dan televisi; penyewaan peralatan siaran televisi; penyewaan waktu akses ke database dan pusat host database
videotext atau pengolahan data, termasuk oleh jaringan internet; penyiaran; penyiaran atau transmisi program televisi, yaitu
kartun-kartun; penyiaran dan streaming audio-visual, multimedia, dan konten digital langsung dan direkam sebelumnya untuk
pihak lain melalui jaringan nirkabel, internet, kabel, satelit dan jaringan komputer global, regional dan lokal, dalam bidang
berita, hiburan, olahraga, komedi, drama, musik dan video musik; penyiaran dan transmisi data, suara atau gambar; penyiaran
dan transmisi data, suara atau gambar layanan komunikasi melalui satelit, televisi dan / atau radio; penyiaran dan transmisi
program radio; penyiaran dan transmisi program televisi; penyiaran dan transmisi program televisi bayar per tayang; penyiaran
dan transmisi program televisi kabel; penyiaran dan transmisi televisi interaktif, permainan interaktif, berita interaktif, esport
interaktif, hiburan interaktif dan kompetisi interaktif; penyiaran film dan program televisi melalui layanan video-on-demand;
penyiaran film gambar bergerak melalui Internet; penyiaran film kartun dan film animasi; penyiaran fitur atau program film dan
televisi, termasuk di Internet, di jaringan komunikasi seluler dan di media lain; penyiaran fitur film dan televisi; penyiaran fitur
film dan televisi melalui Internet; penyiaran fitur film dan televisi melalui jaringan komunikasi seluler; penyiaran interaktif;
penyiaran internet yang dispesialisasikan dalam permainan online; penyiaran konten audiovisual dan multimedia melalui
Internet; penyiaran konten audiovisual melalui Internet; penyiaran konten multimedia melalui Internet; penyiaran konten video
dan audio melalui Internet; penyiaran multimedia melalui Internet; penyiaran multimedia melalui Internet dan jaringan
komunikasi lainnya; penyiaran nirkabel; penyiaran pemrograman video dan audio melalui Internet; penyiaran program melalui
internet; penyiaran program melalui jaringan komputer global; penyiaran program televisi, film layar lebar, dan konten
audiovisual dan multimedia lainnya melalui protokol Internet dan jaringan komunikasi; penyiaran protokol internet; penyiaran
radio informasi dan program lainnya; penyiaran televisi ke perangkat bergerak, yaitu, telepon genggam, telepon pintar,
perangkat elektronik portabel, perangkat digital portabel, tablet, komputer, TV, penerima TV dan set top box; penyiaran video
dan transmisi film dan film melalui Internet; penyiaran video melalui Internet; penyiaran video melalui Internet dan jaringan
komunikasi lainnya; penyiaran video, penyiaran rekaman video yang menampilkan musik dan hiburan, program televisi,
kartun, film, berita, olahraga, permainan, acara budaya, dan program terkait segala jenis hiburan, melalui jaringan komputer
global, komputer, dan jaringan komunikasi lainnya;; penyiaran, penyebaran, transmisi dan memprosesan gambar, grafik,
ilustrasi, suara, teks, audiovisual dan konten multimedia atau data lainnya melalui internet dan website, terminal komputer,
perangkat elektronik, DVD promosi, dan iklan bioskop; pertukaran elektronik suara, data, audio, video, teks dan grafik yang
dapat diakses melalui jaringan komputer dan telekomunikasi; pertukaran pesan elektronik melalui saluran obrolan, ruang
obrolan dan forum Internet; pesan video; presentasi dan distribusi audio, video, gambar diam dan bergerak serta data; saluran
telekomunikasi untuk pembayaran elektronik pembayaran mobile; siaran audio; siaran audio dari kata yang diucapkan, musik,
konser dan program radio; siaran audio digital; siaran audio melalui Internet; siaran audio melalui Internet dan jaringan
komunikasi lainnya; siaran audio, video dan multimedia melalui Internet dan jaringan komunikasi lainnya; siaran kabel program
radio dan televisi; siaran musik; siaran program radio dan televisi; siaran program radio dan televisi dengan satelit; siaran
program radio dan televisi melalui jaringan kabel atau nirkabel; siaran program televisi; siaran program televisi bayar per
tayang; siaran program televisi kabel; siaran program televisi melalui Internet; siaran program televisi menggunakan layanan
televisi video sesuai permintaan dan bayar per tayang; siaran program televisi, film layar lebar, dan konten audiovisual dan
multimedia lainnya; siaran radio dan televisi; siaran radio internet; siaran televisi; siaran televisi berlangganan; siaran televisi
kabel; siaran televisi satelit; siaran video; streaming audio; streaming audio dan video; streaming audio konten melalui jaringan
komputer global; streaming content audio visual dan multimedia melalui internet dan jaringan telekomunikasi lainnya;
streaming dan live streaming video, audiovisual, dan konten audiovisual interaktif melalui internet; streaming data; streaming
data, semua menampilkan materi yang bersifat fiksi ilmiah dan program televisi yang berhubungan dengan drama; streaming
materi audio dan video di Internet; streaming materi audio di Internet; streaming materi audio, visual dan audiovisual melalui
Internet atau jaringan komputer atau komunikasi lainnya; streaming materi audio, visual dan audiovisual melalui jaringan
komputer global; streaming materi elektronik melalui jaringan komputer global; streaming materi video di Internet; streaming
permainan elektronik melaluin internet; streaming rekaman audio dan video yang direkam sebelumnya yang menampilkan
musik dan hiburan musikal di Internet; streaming rekaman file musik audio dan video di Internet; streaming rekaman file musik,
yang tidak dapat didownload; streaming video; streaming video dari film independen; streaming video film dan film independen
melalui Internet; telekomunikasi, selain penyiaran; telekonferensi video; transfer dan penyebaran informasi dan data melalui
jaringan komputer dan Internet; transfer data melalui Internet; transfer data melalui layanan online; transfer data nirkabel
melalui Internet; transfer informasi dan data melalui Internet; transfer informasi dan data melalui jaringan komputer dan
Internet; transfer informasi dan data melalui layanan online; transfer informasi dan data melalui layanan online dan Internet;
transfer informasi melalui Internet; transfer informasi melalui layanan online; transmisi audio, video dan / atau pemrograman
audio visual dengan protokol internet; transmisi audio, video dan data dengan kabel, satelit, jaringan komputer, saluran
telepon dan saluran ISDN; transmisi dan distribusi data atau gambar audiovisual melalui jaringan komputer global atau
Internet; transmisi dan mengirim konten audio visual dan multimedia melalui internet; transmisi dan pengiriman konten audiovisual, multimedia, dan digital langsung dan direkam sebelumnya untuk pihak lain melalui jaringan nirkabel, internet, kabel,
satelit, dan jaringan komputer global, regional, dan lokal; transmisi dan pengiriman konten media audio-visual, multimedia dan
digital yang dapat didownload dan tidak dapat didownload secara penuh, sebagian, dan klip dari gambar bergerak, program
televisi, video, video musik, dan musik; transmisi dan pengiriman video dan permainan interaktif; transmisi dan penyediaan
informasi terkait pesan atau musik atau video atau gambar atau dokumen atau data atau teks melalui internet atau telepon
seluler atau alat komunikasi lainnya; transmisi data audio; transmisi data audio melalui Internet; transmisi data dan informasi
melalui sarana elektronik, komputer, kabel, surat elektronik, televisi, sinar laser, satellite komunikasi atau komunikasi
elektronik; transmisi data dan layanan penerimaan melalui sarana telekomunikasi; transmisi data dan layanan telekomunikasi;
transmisi data digital melalui Internet; transmisi data elektronik dengan penyiaran video; transmisi data melalui Internet;
transmisi data oleh perangkat audio-visual yang dikendalikan oleh perangkat pemrosesan data atau komputer; transmisi data
video; transmisi data video melalui Internet; transmisi data, audio, video dan file multimedia; transmisi data, audio, video dan
file multimedia, termasuk file yang dapat diunduh dan file yang dialirkan melalui jaringan komputer global; transmisi elektronik
audio, video dan data serta dokumen lainnya di antara komputer; transmisi elektronik dan streaming konten media digital
untuk orang lain melalui jaringan komputer global dan lokal; transmisi elektronik dari audio, video dan data serta dokumen
lainnya melalui jaringan peer-to-peer; transmisi elektronik dari file audio dan video yang streaming dan dapat diunduh melalui
komputer dan jaringan komunikasi lainnya; transmisi elektronik dari file konten streaming audio dan video yang dapat diunduh
melalui komputer dan jaringan komunikasi lainnya; transmisi elektronik dari program komputer melalui Internet; transmisi
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elektronik data, audio, video dan file multimedia; transmisi elektronik file audio dan video melalui jaringan komunikasi;
transmisi elektronik file foto digital di antara pengguna Internet; transmisi elektronik peer-to-peer dari file digital di antara
pengguna internet; transmisi film melalui Internet; transmisi gambar melalui Internet; transmisi informasi di bidang audio-visual;
transmisi informasi di bidang audiovisual; transmisi informasi melalui Internet; transmisi informasi melalui sistem komunikasi
video; transmisi informasi online; transmisi informasi pasar saham melalui media telekomunikasi; transmisi kartu ucapan
online; transmisi konten audio; transmisi konten audio dan video melalui Internet; transmisi konten audio dan video melalui
jaringan komputer; transmisi konten audio dan video melalui kabel; transmisi konten audio dan video melalui saluran ISDN;
transmisi konten audio dan video melalui satelit; transmisi konten audio melalui Internet; transmisi konten multimedia melalui
Internet; transmisi konten ponsel melalui jaringan online; transmisi konten televisi; transmisi konten video melalui Internet;
transmisi konten yang dibuat pengguna melalui Internet; transmisi musik atau video atau gambar atau dokumen atau data
audio melalui jaringan seperti jaringan komunikasi seluler internet; transmisi musik digital; transmisi pesan melalui Internet;
transmisi pesan, data, dan konten melalui Internet dan jaringan komunikasi lainnya; transmisi pesan, data, dan konten melalui
Internet dan komputer lainnya serta jaringan komunikasi; transmisi pesan, suara, data, video, dan gambar melalui jaringan
komunikasi global; transmisi pesan/ gambar melalui seluler dan internet; transmisi program periklanan dan komunikasi
periklanan media melalui jaringan komunikasi digital; transmisi program radio dan televisi; transmisi program radio dan televisi
melalui satelit; transmisi program televisi; transmisi program televisi bayar per tayang; transmisi program televisi kabel;
transmisi radio dan televisi; transmisi siaran audio dan video digital melalui jaringan komputer global; transmisi suara dan
gambar melalui jaringan multimedia interaktif; transmisi suara dan gambar melalui satelit atau jaringan multimedia interaktif;
transmisi suara, gambar dan data serta informasi elektronik lainnya dari segala jenis melalui Internet; transmisi suara, gambar,
dan data melalui Internet; transmisi suara, video, dan informasi; transmisi teks melalui Internet; transmisi televisi; transmisi
televisi kabel; transmisi video; transmisi video interaktif melalui jaringan digital; transmisi video melalui jaringan digital;
transmisi video, film, lukisan, gambar, teks, foto, game, konten buatan pengguna, konten audio, dan informasi melalui Internet;
transmisi video-atas permintaan; transmisi, penyiaran dan penerimaan audio, gambar diam dan bergerak, teks dan data
dengan komputer; transmisi, penyiaran dan penerimaan audio, gambar diam dan bergerak, teks dan data melalui jaringan
komputer; transmisi, penyiaran dan penerimaan audio, video, gambar diam dan bergerak, teks dan data; transmisi, penyiaran
dan penerimaan audio, video, gambar diam dan bergerak, teks dan data secara real time===
===Acara yang tidak dapat diunduh yang menampilkan program televisi dan dalam bentuk pendek serta gambar bergerak
dalam bentuk komedi, drama, berita, realitas, dan variasi konten; Database online di bidang hiburan; Film ( hiburan); Hiburan
dalam bentuk serial televisi dan konten hiburan dalam bentuk pendek, masing-masing menampilkan realitas, komedi, drama,
berita, dan variasi; Hiburan online interaktif dalam bentuk situs
web yang berisi presentasi fotografi, video, audio dan prosa yang tidak dapat diunduh, klip video dan materi multimedia
lainnya yang berkaitan dengan film dan program
televisi di bidang komedi, drama, aksi, variasi, petualangan, olahraga, musikal,
acara terkini dan berita hiburan, dokumenter dan animasi.; Hiburan online interaktif dalam bentuk situs web yang memuat
presentasi fotografi, video, dan prosa, klip film terkait serta materi multimedia lainnya yang menampilkan drama serial televisi,
aksi dan petualangan; Hiburan, kegiatan budaya, rekreasi, pertunjukan langsung, olahraga, penerbitan, publikasi, travel,
makanan, fashion, sastra, kesehatan dan kebugaran, televisi, film, radio, konten multimedia , teater, permainan, fotografi,
layanan museum, layanan kebun binatang, layanan taman hiburan yang disediakan secara elektronik atau online dari basis
data komputer atau melalui Internet; Hiburan, yaitu konser musik secara langsung; Informasi hiburan, hiburan dalam sifat
pertunjukan langsung; Jasa hiburan dalam bentuk penampilan khusus dari maskot berkostum atau regu penari dalam
permainan, pameran, klinik, kamp, promosi, dan acara lainnya, pertunjukan spesial dan pesta yang berkaitan dalam bidang
bola basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan olahraga virtual; Jasa hiburan dalam bentuk pengembangan,
kreasi, produksi, distribusi, dan pasca produksi film gambar bergerak, acara televisi, acara khusus untuk tujuan hiburan sosial,
dan konten hiburan multimedia; Jasa hiburan dalam bentuk pengembangan, kreasi, produksi, produksi teater; Jasa hiburan
dalam bentuk pertunjukan teater, musikal atau komedi secara langsung; Jasa hiburan dalam bentuk produksi dan distribusi
film, serial televisi, dan konten hiburan dalam bentuk pendek yang masing-masing menampilkan realitas, komedi, drama,
berita, dan variasi; Jasa hiburan dalam bentuk serial televisi yang sedang berlangsung; Jasa hiburan dan pendidikan dalam
bentuk pengaturan, penyelenggaraan dan pelaksanaan kompetisi permainan elektronik, kontes permainan elektronik,
turnamen permainan elektronik, pameran hiburan, kompetisi olahraga, liga, tur, klinik dan acara yang terdiri dari atlet
permainan elektronik, atlet olahraga elektronik, dan atlet olahraga virtual, layar interaktif, aktifitas partisipatif dan kontes yang
berkaitan dalam bidang bola basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan olahraga virtual; Jasa hiburan dan
pendidikan, seperti produksi film, acara televisi dan informasi, ulasan dan rekomendasi mengenai film dan acara televisi; Jasa
hiburan film, video dan teater; Jasa hiburan interaktif untuk digunakan dengan telepon genggam; Jasa hiburan, yaitu, jasa
penyediaan program hiburan dan konten yang menampilkan animasi yang ditargetkan terutama untuk anak-anak dan orang
dewasa muda melalui televisi, satelit, Internet, jaringan nirkabel dan jaringan komunikasi elektronik lainnya, dimana program
hiburan dan konten tersebut hanya yang berhubungan dengan serial hiburan animasi yang ditargetkan untuk anak-anak dan
orang dewasa muda dan menampilkan dua karakter fiksi, diantaranya adalah karakter apel antropomorfisme dan karakter
sayuran antropomorfisme; Jasa hiburan, yaitu, mengatur, mengorganisir, dan mengadakan turnamen dan kompetisi
permainan komputer dan video dan pameran yang terdiri dari tampilan interaktif, aktifitas partisipatif dan kontes yang terpusat
di sekitar permainan komputer dan video; Jasa hiburan, yaitu, menyediakan film dan acara televisi yang tidak dapat diunduh
melalui layanan transmisi video-on-demand; Jasa hiburan, yaitu, menyediakan lingkungan virtual di mana pengguna dapat
berinteraksi untuk tujuan rekreasi, waktu luang atau hiburan; Jasa hiburan, yaitu, menyediakan presentasi audio dan video
yang tidak dapat diunduh dalam bidang permainan komputer dan video melalui suatu situs web; Jasa hiburan, yaitu,
menyediakan presentasi audio dan video yang tidak dapat diunduh dalam bidang permainan video melalui suatu situs web;
Jasa hiburan, yaitu, penyediaan di bidang video di bidang berita, ulasan, cuaca, olah raga, hiburan, fashion, keuangan,
makanan, musik, inspirasi, kesehatan, gaya hidup, perjalanan, pengasuhan anak, ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan
kesejahteraan (wellness); Jasa hiburan, yaitu, penyediaan film berkelanjutan, pertunjukan dan segmen yang menampilkan
komedi, drama, aksi, petualangan, dan/atau animasi yang disampaikan melalui internet; Jasa hiburan, yaitu, penyediaan
program berkelanjutan yang menampilkan realitas, komedi, drama, berita, dan variasi yang disampaikan melalui internet,
nirkabel, dan jaringan seluler; Jasa hiburan, yaitu, penyediaan video dan podcast di bidang video dan podcast di bidang berita,
ulasan, cuaca, olah raga, hiburan, fashion, makanan, keuangan, musik, inspirasi, kesehatan, gaya hidup, perjalanan,
pengasuhan anak, ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan kesejahteraan (wellness); Jasa informasi hiburan; Jasa informasi
hiburan dan pertujukan; Jasa informasi, pemberian nasehat dan konsultasi berkaitan dengan kegiatan hiburan, olahraga, dan
kebudayaan; Jasa informasi, pemberian nasehat dan konsultasi yang berkaitan dengan hiburan, kegiatan budaya, rekreasi,
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pertunjukan langsung, olahraga, penerbitan, publikasi, travel, makanan, fashion, sastra, kesehatan dan kebugaran, televisi,
film, radio, konten multimedia , teater, permainan, fotografi, layanan museum, layanan kebun binatang, layanan taman
hiburan; Jasa informasi, pemberian nasehat dan konsultasi yang berkaitan dengan pendidikan, pelatihan, kursus, hiburan,
kegiatan budaya, rekreasi, pertunjukan langsung, olahraga, penerbitan, publikasi, travel, makanan, fashion, sastra, kesehatan
dan kebugaran, televisi, film, radio, konten multimedia , teater, permainan, fotografi, layanan museum, layanan kebun
binatang, layanan taman hiburan; Jasa kegiatan olahraga dan kebudayaan, jasa hiburan, yaitu, mengadakan, melaksanakan
dan mengatur konser, pertunjukan musik secara langsung, penerbitan dan/atau pengeditan, termasuk pada jaringan
telekomunikasi global (mirip dengan internet) atau akses pribadi atau yang sudah direservasi (intranet) untuk jurnal yang tidak
dapat diunduh, majalah, majalah periodik, buletin, buku elektronik, blog, konten hiburan multimedia yang tidak dapat diunduh
dalam bentuk arsip multimedia yang tidak dapat diunduh yang berisi audio, video, teks, biner, gambar tidak bergerak, dan
grafik dalam bidang musik; Jasa mengatur, menyelenggarakan, mengadakan dan mempresentasikan konser, pertunjukan
langsung, acara khusus hiburan, acara seni dan budaya, hiburan teater, kompetisi, kontes, pameran, festival, pameran,
eksposisi, dan acara olahraga; Jasa pendidikan dan hiburan dalam bentuk program televisi, radio, kabel, satelit dan program
internet; Jasa pendidikan dan hiburan yaitu penyelenggaraan dan pelaksanaan konvensi di bidang animasi hiburan, buku
komik dan seni populer; Jasa pendidikan dan hiburan, yaitu program multimedia yang sedang berlangsung, di bidang
kepentingan umum, didistribusikan melalui berbagai platform di berbagai bentuk media transmisi; Jasa pendidikan dan
hiburan, yaitu, pengorganisasian dan pelaksanaan konvensi di bidang animasi, buku komik dan seni populer; Jasa penerbitan
elektronik, yaitu, publikasi buku komik digital, majalah komik dan novel bergambar yang menyajikan cerita dan karakter
petualangan aksi fiksi; produksi, distribusi dan penyewaan film bioskop; produksi dan distribusi program televisi dan radio;
prroduksi dan penyewaan rekaman suara dan video; jasa-jasa hiburan, yaitu produksi multimedia pertunjukan hiburan dan
program interaktif untuk distribusi melalui televisi, kabel, satelit, media audio dan video, kartrid, disk komputer dan alat-alat
digital; jasa-jasa hiburan, yaitu, produksi multimedia hiburan, berita dan informasi melalui jaringan komunikasi dan komputer;
jasa-jasa hiburan dalam bentuk penyediaan program berkelanjutan yang menyajikan kartun animasi dan/atau petualangan
aksi langsung yang ditransmisikan melalui alat komunikasi nirkabel, yaitu telepon seluler, tablet, komputer dan alat genggam
nirkabel; jasa-jasa hiburan dibidang film dan televisi, yaitu, penciptaan, produksi dan distribusi gambar yang dihasilkan
komputer untuk film bioskop, film animasi, video, video animasi, program televisi; jasa-jasa produksi animasi; jasa penyediaan
animasi efek khusus televisi dan gambar bergerak audio dan visual untuk film, video dan televisi; jasa-jasa hiburan, yaitu,
program televisi seri yang sedang berjalan yang menyajikan kartun animasi dan/atau petualangan aksi langsung;
pemrograman televisi yang menyajikan pertunjukan film dan pita video; jasa-jasa gedung bioskop, yaitu, pertunjukan film dan
pita video di teater; jasa-jasa hiburan, yaitu, pertunjukan teater langsung yang menyajikan karakter-karakter berkostum;
penyediaan perangkat lunak permainan komputer interaktif secara on-line melalui jaringan elektronik yang dapat diakses
melalui jaringan luas oleh pemakai jaringan; penyediaan permainan komputer secara online; penyediaan situs web (websites)
dibidang hiburan yang berhubungan dengan buku komik, film bioskop, program televisi animasi dan permainan video;
penyediaan berita dan informasi dibidang hiburan yang berhubungan dengan buku komik, film bioskop, program televisi
animasi dan permainan video melalui jaringan elektronik; jasa-jasa taman hiburan dan theme park; jasa-jasa pendidikan, yaitu
pengembangan, pengaturan dan penyelenggaraan seminar dan program pendidikan dibidang buku komik; Jasa pengadaan
acara pertunjukan untuk tujuan budaya dan hiburan; Jasa pengaturan dan penyelenggaraan acara Pernikahan (hiburan); Jasa
pengembangan konten untuk hiburan; Jasa pengembangan, produksi, distribusi, penyewaan, dan presentasi program radio,
program televisi, gambar bergerak, konten hiburan multimedia, podcast, dan rekaman suara; Jasa penyediaan hiburan,
olahraga, animasi, musik, informasi, berita, realitas, dokumenter, acara terkini yang tidak dapat diunduh, dan pemrograman
seni dan budaya; Jasa penyediaan hiburan, olahraga, animasi, musik, informasi, berita, realitas, dokumenter, acara terkini,
dan pemrograman seni dan budaya melalui jaringan telekomunikasi, jaringan komputer, Internet, satelit, radio, jaringan
komunikasi nirkabel, televisi, dan televisi kabel; Jasa penyediaan informasi hiburan di bidang berita, ulasan, cuaca, olah raga,
hiburan, fashion, makanan, keuangan, musik, inspirasi, kesehatan, gaya hidup, perjalanan, pengasuhan anak, ilmu
pengetahuan, teknologi, budaya dan kesejahteraan (wellness) yang disediakan melalui sebuah situs web; Jasa penyediaan
panduan interaktif untuk mencari, memilih, merekam, dan mengarsipkan program televisi, gambar bergerak, konten hiburan
multimedia, podcast, dan rekaman suara; Jasa penyediaan informasi, jadwal, ulasan, dan rekomendasi yang dipersonalisasi
dari program pendidikan, hiburan, film, acara seni dan budaya, konser, pertunjukan langsung, kompetisi, pameran, festival,
pameran, pameran, dan acara olahraga; Jasa perencanaan pertunjukan hiburan; Jasa produksi program video musik untuk
siaran pada jaringan komputer; Jasa taman hiburan dan taman hiburan dengan tema bertema pertunjukan dan film televisi;
Jasa-jasa agensi tiket online, yaitu, menyediakan tiket dan voucher untuk penerimaan pada acara olah raga, budaya dan
hiburan.; Jasa-jasa hiburan di bidang permainan komputer; Jasa-jasa hiburan komputer dan video game; Jasa-jasa hiburan
permainan video; Jasa-jasa informasi, pemberian nasihat dan konsultasi yang berkaitan dengan jasa hiburan, olah raga, dan
pendidikan, termasuk yang disediakan secara online dari database komputer atau dari Internet; Jasa-jasa presentasi tampilan
audio-visual untuk tujuan hiburan; Judul film (hiburan); Layanan agen tiket online untuk pertunjukan hiburan, olahraga,
pendidikan dan acara budaya; Layanan bantuan untuk mengatur dan merencanakan acara untuk keperluan seremonial,
kebudayaan, pendidikan, hiburan, rekreasi dan olahraga; Layanan hiburan berupa penampilan personal dengan mengenakan
maskot berkostum atau tim tari di pertandingan dan eksebisi bola basket, klinik, kamp, promosi-promosi, dan acara-acara
lainnya yang berhubungan dengan bola basket, acara khusus dan pesta; Layanan hiburan dalam bentuk menyediakan
program dan konten hiburan, yaitu film, program televisi, klip video, grafik dan informasi yang berkaitan dengan film dan
program televise di bidang komedi, drama, aksi, variasi, petualangan, olahraga, music, acara-acara terkini dan berita-berita
hiburan, dokumenter dan animasi, melalui jaringan internet, jaringan komunikasi elektronik, jaringan komputer dan jaringan
komunikasi nirkabel; Layanan hiburan dalam bentuk pertunjukan musik langsung; Layanan hiburan dalam bentuk serial televisi
yang sedang berlangsung yang menampilkan drama, aksi, dan petualangan; Layanan hiburan dalam sifat menghadirkan
pertunjukan musik secara langsung; Layanan hiburan dalam sifat pengembangan, kreasi, produksi, distribusi, dan pasca
produksi rekaman suara musik dan rekaman video; Layanan hiburan dalam sifat produksi rekaman suara musik dan rekaman
video; Layanan hiburan film, musik, olahraga, video dan teater, produksi film, selain film iklan; Layanan hiburan termasuk
pertunjukan musik live berkala; Layanan hiburan untuk perjalanan, yaitu, menyediakan basis data interaktif online berupa
video dan konten buatan pengguna yang mengandung gambar digital, foto, teks, grafik, audio, klip video, konten multimedia,
dan pertunjukan visual dan audio; Layanan hiburan yang bersifat menyediakan program dan konten hiburan dan edukasi, yaitu
program televisi, klip, grafis, dan informasi yang berkaitan dengan program televisi di bidang kepentingan umum melalui
internet, jaringan komunikasi elektronik, jaringan komputer dan jaringan komunikasi nirkabel; Layanan hiburan yang sifatnya
mengatur acara hiburan sosial; Layanan hiburan, pengeditan film, layanan studio film dan televisi; Layanan hiburan, yaitu
mengorganisir dan menyelenggarakan acara, kompetisi, seminar, dan turnamen di bidang olahraga elektronik, permainan
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video, permainan komputer, komputer, dan permainan; Layanan hiburan, yaitu penyediaan lingkungan virtual di mana
pengguna dapat saling berinteraksi untuk tujuan rekreasi, mengisi waktu luang, atau hiburan; Layanan hiburan, yaitu,
menyediakan akses ke database interaktif elektronik dan online dari konten yang ditentukan pengguna, konten pihak ketiga,
video, audio, visual, dan materi audio-visual di bidang kepentingan umum; Layanan hiburan, yaitu, menyediakan game
komputer online; Layanan hiburan, yaitu, menyediakan musik, video musik, seri video untuk pengguna online melalui jaringan
komunikasi; Layanan hiburan, yaitu, menyediakan podcast di bidang manajemen proyek, manajemen bisnis, dan manajemen
strategis; Layanan hiburan, yaitu, penampilan langsung oleh bintang film, bintang televisi, bintang musik, influencer, penari,
karakter berkostum dan atlet; Layanan hiburan, yaitu, penyediaan video, gambar, film dan musik yang tidak dapat diunduh;
Layanan klub penggemar (hiburan); Layanan manajemen acara [organisasi pendidikan, hiburan, olahraga atau acara budaya];
Layanan olahraga, kebudayaan dan hiburan; Layanan pendidikan dan informasi yang berkaitan dengan musik dan hiburan,
rekreasi dan gaya hidup (hiburan), masalah sosial (hiburan), kegiatan dan acara keluarga, acara dan kegiatan olah raga dan
budaya, pendidikan, budaya dan hiburan; Layanan pendidikan dan layanan pengajaran, yaitu kelas di bidang seni, kerajinan,
olahraga, musik, kesehatan, senam, latihan, moralitas, etika, literatur, ilmu sains, fisika, bahasa, matematika, aritmatika, ilmu
sosial, geografi, sejarah dan politik di tingkat sekolah dasar, sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas;
Layanan pendidikan dan layanan pengajaran, yaitu kelas, seminar, dan lokakarya di bidang seni, kerajinan, olahraga, musik,
kesehatan, senam, latihan, moralitas, etika, hukum, ekonomi, obat-obatan, operasi, farmasi, pertanian, teknik, literatur, ilmu
sains, fisika, bahasa, matematika, aritmatika, ilmu social, geografi, sejarah dan politik di tingkat perguruan tinggi; Layanan
penerbitan elektronik, kelas pengayaan, layanan penghibur, hiburan dan kegiatan budaya, hiburan oleh televisi protokol
internet; Layanan studio musik dan rekaman musik; Layanan tahap akhir dalam suatu rekaman musik; Layanan yang
menyediakan studio audio, video, program TV, foto dan gambar; Manajemen acara budaya, pendidikan, hiburan dan olahraga;
Memberikan informasi hiburan audio-visual online melalui jaringan komputer global; Memberikan informasi hiburan melalui
situs web; Memproduksi program untuk pendidikan, kebudayaan, hiburan dan olahraga; Mencari musik, film, gambar, animasi
dan informasi hiburan melalui Internet dan/atau terminal komputer (layanan hiburan); Mendistribusikan dan menyediakan
musik, suara, film, animasi, drama, video, klip video musik, cuplikan film, pratinjau film, data audio, data gambar visual, data
teks melalui Internet dan/atau terminal komputer (layanan hiburan); Mengatur dan menyelenggarakan konvensi untuk tujuan
hiburan; Mengorganisasi kontes bakat dan pertunjukan pemberian penghargaan musik dan televisi; Mengorganisir grup
hiburan; Menyediakan aplikasi perangkat telepon seluler yang menampilkan acara televisi, film, dan konten hiburan multimedia
yang tidak dapat diunduh, serta informasi, ulasan dan rekomendasi mengenai acara televisi, film dan konten hiburan
multimedia; Menyediakan basis data daring yang dapat ditelusuri yang menampilkan skenario, musik, film, acara televisi, buku
komik, dan publikasi; Menyediakan database komputer, elektronik, dan online di bidang hiburan; Menyediakan fasilitas hiburan
dan rekreasi; Menyediakan fasilitas olahraga bersepeda dalam ruangan dengan irama musik tertentu; Menyediakan fasilitas
untuk film, pertunjukan, drama, musik, pelatihan atau acara pendidikan (untuk keperluan pendidikan atau hiburan);
Menyediakan hiburan on-line di bidang turnamen game, liga olahraga fantasi dan pertunjukan game; Menyediakan informasi
hiburan dan pendidikan; Menyediakan informasi hiburan dan rekreasi; Menyediakan informasi hiburan tentang program televisi
yang sedang berlangsung melalui jaringan komputer global; Menyediakan musik, film, gambar, animasi dan informasi hiburan;
Menyediakan program hiburan over the top (OTT) di bidang kepentingan umum; Menyediakan situs web yang menampilkan
acara televisi, film, dan konten hiburan multimedia yang tidak dapat diunduh, serta informasi, ulasan dan rekomendasi
mengenai acara televisi, film dan konten hiburan multimedia; Menyelenggarakan, mengatur dan mengadakan acara
mengendarai kendaraan bermotor untuk tujuan hiburan dan rekreasi; Merencanakan atau manajemen atas hiburan;
Merencanakan atau manajemen atas menampilkan film, pertunjukan, drama atau pertunjukan musik (layanan hiburan);
Merencanakan, memproduksi dan melaksanakan konser, acara hiburan dan hiburan; Musik, hiburan berbasis musik, dan
hiburan yang ditampilkan di webcast; Organisasi kompetisi [pendidikan atau hiburan]; Pameran, Exhibition, Pendidikan,
Pemberian Pelatihan, Hiburan, Kegiatan Kebudayaan, Kesenian; Pemesanan, reservasi, pengorganisasian, produksi dan
penyediaan hiburan langsung, hiburan visual dan musik, layanan hiburan klub, fasilitas menari, layanan kabaret, sirkus,
konser, pesta, bola, kuis, permainan, kompetisi, kompetisi kecantikan, kompetisi olah raga; Pemesanan, reservasi,
pengorganisasian, produksi, penyediaan pemesanan dan pengorganisasian acara sosial dan acara hiburan, termasuk acara
musik, olah raga, sinematik, teater, mode, artistik, kompetisi dan menari; Pemondokan untuk keperluan pendidikan atau
hiburan, menyelenggarakan acara pendidikan dan hiburan, menyediakan permainan online; Pendidikan, pelatihan, kursus,
hiburan, kegiatan budaya, rekreasi, pertunjukan langsung, olahraga, penerbitan, publikasi, travel, makanan, fashion, sastra,
kesehatan dan kebugaran, televisi, film, radio, konten multimedia , teater, permainan, fotografi, layanan museum, layanan
kebun binatang, layanan taman hiburan yang disediakan secara elektronik atau online dari basis data komputer atau melalui
Internet; Pengaturan acara hiburan; Pengaturan dan penyelenggaraan pertunjukan, konser, kontes, permainan, konser dan
tur, semua untuk tujuan hiburan atau pendidikan; Pengaturan klub penggemar untuk tujuan hiburan; Pengoperasian,
administrasi, manajemen dan penyelenggaraan taman hiburan dan taman hiburan dengan tema; Pengorganisasian kontes
[pendidikan atau hiburan]; Penyediaan Informasi hiburan; Penyediaan berita dan informasi di bidang hiburan, televisi dan film
melalui internet, jaringan seluler dan nirkabel; Penyediaan dari hiburan, jasa olah raga atau kebudayaan dari skema loyalitas
pelanggan dan pembeli yang sering melakukan pembelian.; Penyediaan informasi hiburan tentang artis musik,
penampilannya, diskografi, dan juga memberikan foto dan klip video semua melalui situs web dan halaman profil online;
Penyediaan informasi online di bidang hiburan, acara budaya dan olahraga; Penyediaan informasi yang berkaitan dengan
acara olahraga, acara balap motor, pertunjukan langsung, pertunjukan berjalan, acara panggung langsung, pertunjukan teater,
konser musik secara langsung dan partisipasi penonton dalam acara tersebut; Penyediaan informasi, termasuk secara online,
mengenai pendidikan, pelatihan, hiburan, olahraga dan kegiatan budaya; Penyediaan klub anggota pribadi untuk tujuan
hiburan dan/atau pendidikan; Penyediaan musik digital melalui perangkat bergerak; Penyediaan musik yang dapat diputar
kembali (playback) yang tidak dapat diunduh melalui satu jaringan komputer global melalui suatu situs web; Penyediaan
publikasi elektronik online yang tidak dapat diunduh dalam bentuk majalah, berita berkala, jurnal, laporan, panduan, bahan
pengajaran, buku pegangan, dan buku di bidang manajemen proyek; Penyediaan secara online buku, foto, gambar, film,
musik dan permainan elektronik; Penyediaan video dan musik online di bidang permainan; Penyelenggara Acara Hiburan
Tahunan; Penyelenggara Kompetisi musik; Penyelenggaraan acara untuk tujuan hiburan; Penyelenggaraan klub penggemar
untuk pengguna mainan konstruksi (pendidikan dan hiburan), pengguna permainan elektronik dan/atau pengguna mainan,
alat-alatnya dan permainan lain; Penyelenggaraan pertandingan (pendidikan atau hiburan); Perencanaan acara dan layanan
manajemen, yaitu, mengatur, mengorganisasi, menjadwalkan dan mendesain acara spesial untuk tujuan hiburan sosial;
Perencanaan acara khusus untuk tujuan hiburan sosial; Perencanaan atau pengaturan pertunjukan film, pertunjukan, drama
atau pertunjukan musik; Permainan video online, jasa hiburan dan mengorganisir kompetisi permainan video; Presentasi video
musik melalui perangkat seluler secara online; Produksi dan distribusi program radio dan televisi, hiburan radio dan televisi,
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pertunjukkan langsung; Produksi dan distribusi radio, televisi, televisi kabel, televisi satelit, siaran web, media sosial dan
pertunjukan internet yang menampilkan kompetisi permainan elektronik, kontes permainan elektronik, turnamen permainan
elektronik, pameran hiburan, kompetisi olahraga, liga, tur, klinik dan acara yang berkaitan dalam bidang bola basket,
permainan elektronik, olahraga elektronik dan olahraga virtual; Produksi dan distribusi radio, televisi, televisi kabel, televisi
satelit, siaran web, podcast, blog, media sosial dan pertunjukan Internet menampilkan berita highlight, rekaman video dan
rekaman streaming video pada kontes permainan elektronik, turnamen permainan elektronik, pameran hiburan, kompetisi
olahraga, liga, tur, klinik dan acara yang berkaitan dalam bidang bola basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan
olahraga virtual; Produksi dan distribusi serial TV animasi; Produksi hiburan dalam bentuk seri televisi; Produksi, presentasi,
sindikasi, distribusi dan penyewaan rekaman audio, rekaman video, musik, permainan interaktif, film, film animasi, program
televisi, konten digital yang berkaitan dengan hiburan, program televisi dan radio, rekaman buku audio, yang dapat diunduh
atau tidak dapat diunduh; Program hiburan yang sedang berlangsung yang disiarkan melalui radio, televisi, komunikasi seluler,
komunikasi nirkabel, internet, jaringan komunikasi elektronik, dan jaringan komputer terkait peristiwa, berita, komentar, cuaca,
olahraga, hiburan, mode, makanan, keuangan, musik, inspirasi, kesehatan, gaya hidup, perjalanan, pengasuhan anak, sains,
teknologi, budaya, dan kesejahteraan (wellness) terkini; Publikasi elektronik on-line sistematis dan distribusi musik, film,
gambar, animasi dan informasi hiburan lainnya melalui Internet dan/atau terminal komputer (tidak dapat diunduh); Pusat
hiburan keluarga; Pusat rekreasi keluarga yang bertemakan hiburan atau pendidikan; Sarana pendidikan hiburan dan rekreasi;
Wawancara tokoh-tokoh kontemporer untuk tujuan hiburan; acara talkshow (hiburan); ajang pemilihan kontes (hiburan);
aktivitas rekreasi dan hiburan; distribusi konten digital asli yang menampilkan aksi langsung, menggunakan naskah, realitas,
dan pemrograman bentuk pendek animasi melalui broadband dan perangkat nirkabel untuk digunakan dengan pribadi dan
beberapa episode serial televisi online, situs web hiburan, dan outlet video-on-demand; distribusi musik; hiburan; hiburan
dalam bentuk pertunjukan langsung oleh grup rock; hiburan dalam bentuk pertunjukan visual dan audio langsung; hiburan
dalam bentuk pertunjukan visual dan audio langsung, dan pertunjukan musikal, ragam, berita dan komedi; hiburan dalam
pertunjukan oleh penyanyi; hiburan dalam sifat layanan televisi seluler; hiburan dalam sifat pertunjukan grup musik; hiburan
dalam sifat pertunjukan grup vokal musik; hiburan dalam sifat pertunjukan langsung; hiburan dalam sifat pertunjukan langsung
oleh aktor; hiburan dalam sifat pertunjukan langsung oleh band-band musik; hiburan dalam sifat pertunjukan musik langsung;
hiburan dalam sifat pertunjukan vokal langsung; hiburan dalam sifat program televisi yang sedang berlangsung; hiburan dalam
sifat program televisi yang sedang berlangsung di bidang berita; hiburan dalam sifat program televisi yang sedang
berlangsung di bidang hiburan anak-anak; hiburan dalam sifat program televisi yang sedang berlangsung di bidang komedi;
hiburan dalam sifat serial televisi animasi dan aksi langsung; hiburan dan penyajian pertunjukan hidup; hiburan melalui siaran
televisi nirkabel; hiburan radio; hiburan radio dan televisi; hiburan radio dan televisi disediakan melalui Internet; hiburan tarian;
hiburan televisi; hiburan tentang tempat-tempat wisata lokal dan tempat-tempat menarik di sekitar hotel dan mendistribusikan
bahan-bahan yang berkaitan dengannya; hiburan, yaitu menyediakan konten audio dan multimedia, permainan, aplikasi
perangkat lunak, berita dan komentar dalam bidang hiburan, budaya pop, rekreasi dan aktifitas santai, olahraga dan even
olahraga, layanan pendidikan, konser, even budaya serta produksi teater hidup; hiburan, yaitu, pertunjukan musik langsung,
produksi teater dan produksi komedi; informasi hiburan; informasi hiburan on-line; informasi yang berkaitan dengan hiburan
permainan komputer disediakan secara online dari basis data komputer atau jaringan komunikasi global; informasi yang
berkaitan dengan pendidikan atau hiburan yang disediakan secara online atau melalui televisi, broadband dan komunikasi
nirkabel; informasi yang berkaitan dengan pendidikan atau hiburan, disediakan secara online dari basis data komputer atau
Internet atau melalui program televisi atau radio; informasi yang berkaitan dengan pendidikan dan hiburan; informasi yang
berkaitan dengan pendidikan dan hiburan disediakan secara online dari basis data komputer atau Internet; instruksi musik;
jasa entertainmen, yaitu, menyediakan konten buatan pengguna yang tidak dapat diunduh, media elektronik, konten hiburan
multimedia, informasi, video, audio, teks, data, film, gambar, gambar, grafik animasi, dan foto; jasa entertainmen, yaitu,
menyediakan pemutaran musik dan video yang tidak dapat diunduh melalui jaringan komunikasi global; jasa hiburan berupa
jasa produksi konten hiburan multimedia; jasa hiburan berupa suatu serial televisi yang sedang berlangsung yang tersedia
melalui televisi dan mengirim (streaming) internet online dalam bidang permainan komputer; jasa hiburan dalam bentuk
gambar dan video yang tidak dapat diunduh; jasa hiburan dalam bentuk hiburan audio, visual dan audio visual; jasa hiburan
dalam bentuk objek wisata taman hiburan, yaitu area yang mempunyai tema tertentu; jasa hiburan dalam bentuk penyediaan
konten audio-visual, film, video, program televisi, serial animasi, dan materi multimedia lainnya dalam bidang permainan
komputer dan permainan video; jasa hiburan dalam bentuk pertunjukan langsung; jasa hiburan dalam bentuk pertunjukan oleh
penyanyi; jasa hiburan keluarga; jasa hiburan musik; jasa hiburan yaitu rangkaian program multimedia yang menampilkan fiksi
ilmiah dan drama melalui layanan streaming; jasa hiburan, yaitu jasa film, program televisi dan produksi video; jasa hiburan,
yaitu menyediakan acara hiburan langsung; jasa hiburan, yaitu menyediakan film, gambar bergerak, dan film (movies),
program televisi, program multimedia dan serial episode pendek yang ditayangkan di internet yang semuanya menampilkan
konten hiburan melalui layanan streaming; jasa hiburan, yaitu menyediakan film, gambar bergerak, dan film (movies), program
televisi, program multimedia dan serial episode pendek yang ditayangkan di internet, semuanya menampilkan konten hiburan,
melalui jaringan komputer global; jasa hiburan, yaitu menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak realitas tertambah
(augmented reality) yang tidak dapat diunduh yang menampilkan konten hiburan; jasa hiburan, yaitu produksi acara hiburan
langsung; jasa hiburan, yaitu serial televisi yang sedang berlangsung yang menampilkan materi di bidang fiksi ilmiah dan
drama; jasa hiburan, yaitu, mengorganisir pertemuan penggemar langsung dan konferensi dalam bidang hiburan, permainan,
permainan video dan olahraga elektronik; jasa hiburan, yaitu, menyediakan penggunaan sementara atas permainan komputer
yang tidak dapat diunduh untuk digunakan pada perangkat bergerak; jasa hiburan, yaitu, menyediakan penggunaan
sementara atas permainan video yang tidak dapat diunduh; jasa hiburan, yaitu, menyediakan penggunaan sementara
perangkat lunak realitas maya yang tidak dapat diunduh yang menampilkan konten hiburan; jasa hiburan, yaitu, menyediakan
penggunaan sementara perangkat lunak yang tidak dapat diunduh yang menampilkan konten hiburan; jasa hiburan, yaitu,
menyediakan penggunaan sementara program permainan komputer multimedia interaktif yang tidak dapat diunduh; jasa
hiburan, yaitu, menyediakan perangkat lunak permainan video yang tidak dapat diunduh yang memungkinkan para pengguna
untuk menciptakan, memodifikasi, mengunggah, mengunduh, menggunakan secara bersama-sama, meninjau, dan
menerbitkan konten permainan video interaktif yang diciptakan pengguna, musik, dan file media lainnya melalui suatu jaringan
komputer global, internet dan jaringan nirkabel; jasa hiburan, yaitu, menyediakan permainan video online; jasa hiburan, yaitu,
menyediakan rekaman audio yang tidak dapat didownload berupa musik dan hiburan.; jasa hiburan, yaitu, pengaturan dan
produksi pertunjukan, penampilan, program dan rekaman audio dan visual yang berhubungan dengan musik; jasa klub musik;
jasa klub yang berkaitan dengan hiburan, pendidikan dan kegiatan budaya; jasa konser musik; jasa konsultasi di bidang
hiburan; jasa konsultasi yang berkaitan dengan musik; jasa pelatihan di bidang musik, hiburan, seni pertunjukan, penulisan
lagu, produksi musik, dan produksi video; jasa pemesanan atau reservasi acara hiburan, budaya atau olah raga yang
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disediakan sehubungan dengan loyalitas pelanggan atau skema pembeli yang sering; jasa pendidikan dan hiburan, yaitu,
pengorganisasian dan pelaksanaan konvensi di bidang hiburan, animasi, buku komik dan seni populer; jasa penerbitan video
digital, audio dan hiburan multimedia; jasa penerbitan, yaitu jasa penerbitan musik; jasa penyediaan musik online yang dapat
diunduh; jasa produksi hiburan langsung, yaitu, acara olahraga elektronik, kompetisi, dan turnamen; jasa produksi musik; jasa
produksi, yaitu produksi rekaman musik dan audio; jasa yang menampilkan hiburan, olahraga, animasi, musik, informasi,
berita, realitas, dokumenter, acara terkini, dan pemrograman seni dan budaya melalui situs web dan aplikasi komputer; jasa
yang menampilkan informasi di bidang hiburan, olahraga, musik, berita, dokumenter, acara terkini, dan seni dan budaya
melalui situs web dan aplikasi komputer; jasa-jasa hiburan dan pendidikan yang menyajikan disajikan melalui media elektronik,
konten multimedia, konten audio dan video, film, gambar, foto, grafik, image, teks dan informasi terkait yang disediakan
melalui internet dan jaringan komunikasi lain; jasa-jasa informasi tentang hiburan, pelatihan, rekreasi dan olah raga yang
disediakan melalui internet dan jaringan komunikasi lain; jasa-jasa pendidikan dan hiburan yang disediakan melalui radio,
televisi, telepon, internet dan database online; jasa-jasa perencanaan event (acara) untuk event-event (acara) hiburan dan
pendidikan; jasa-jasa taman kanak-kanak (pendidikan atau hiburan); jasa/layanan hiburan, yaitu, memfasilitasi jasa/layanan
permainan multiplayer dan singleplayer dan interaktif untuk permainan (games) yang dimainkan melalui jaringan internet atau
komunikasi; jasa/layanan hiburan, yaitu, menyediakan fasilitas online untuk streaming konten hiburan dan live streaming video
acara hiburan; jasa/layanan hiburan, yaitu, menyediakan lingkungan realitas tertambah (augmented reality) online;
jasa/layanan hiburan, yaitu, menyediakan permainan (games) interaktif; jasa/layanan hiburan, yaitu, menyediakan permainan
realitas campuran (mixed reality games), hiburan interaktif dan konten dan pengalaman realitas campuran (mixed reality);
jasa/layanan hiburan, yaitu, menyediakan permainan realitas tertambah (augmented reality games), hiburan interaktif dan
konten dan pengalaman realitas tertambah (augmented reality); jasa hiburan dalam bentuk video dan gambar yang tidak dapat
diunduh yang mengutamakan film dan ditransmisikan melalui jaringan komunikasi dan internet; jurnal online, yaitu, blog yang
menampilkan informasi tentang artis musikal; kegiatan pendidikan dan hiburan yang disediakan sehubungan dengan kapal
pesiar dan wisata; keramahan perusahaan dalam sifat layanan hiburan; komposisi dan produksi musik untuk video dan film;
komposisi musik; komposisi musik dan transkripsi untuk orang lain; komunitas di bidang olahraga dan hiburan; konsultasi di
bidang pendidikan, pelatihan dan pelatihan lebih lanjut, dan hiburan yang disediakan melalui pusat panggilan telepon dan
hotline; konten hiburan, termasuk konten interaktif, semuanya disediakan melalui situs web; layanan agen tiket [hiburan];
layanan amal, yaitu, menyediakan televisi untuk anak-anak kurang mampu dalam sifat acara hiburan; layanan budaya,
pendidikan atau hiburan yang disediakan oleh galeri seni; layanan galeri seni untuk tujuan budaya, pendidikan atau hiburan;
layanan galeri seni untuk tujuan hiburan; layanan hiburan audio; layanan hiburan berupa layanan pengembangan,
penciptaan/kreasi, produksi dan pasca produksi konten hiburan multimedia; layanan hiburan dalam sifat acara berita televisi;
layanan hiburan dalam sifat kontes yang menarik; layanan hiburan dalam sifat program televisi berbasis realitas yang
berkelanjutan; layanan hiburan dan pendidikan, yaitu, menyediakan film, acara televisi, webcast, audiovisual, dan karya
multimedia yang tidak dapat diunduh melalui internet, maupun informasi, ulasan/review, dan rekomendasi mengenai film,
acara televisi, webcast, audiovisual, dan karya multimedia; layanan hiburan disediakan melalui jaringan komunikasi global;
layanan hiburan disediakan oleh seniman pertunjukan; layanan hiburan disediakan oleh taman rekreasi dan hiburan; layanan
hiburan film, musik, olahraga, video dan teater; layanan hiburan interaktif; layanan hiburan kapal pesiar; layanan hiburan
langsung; layanan hiburan menjadi penyediaan televisi untuk orang yang kurang mampu; layanan hiburan musik; layanan
hiburan musik dan audiovisual; layanan hiburan online; layanan hiburan radio dan televisi sindikasi; layanan hiburan teater;
layanan hiburan televisi; layanan hiburan yang disediakan oleh grup musik; layanan hiburan yang sifatnya mengatur
pertandingan olahraga elektronik, permainan video, turnamen, dan kompetisi; layanan hiburan, yaitu, memberikan ulasan
musik online, komedi, dan rekaman kata yang diucapkan; layanan hiburan, yaitu, membuat musik, komedi, dan rekomendasi
perekaman kata yang diucapkan berdasarkan data yang dihasilkan pengguna melalui jaringan komputer global dan jaringan
komunikasi lainnya; layanan hiburan, yaitu, membuat profil musisi, artis, dan band dengan menyediakan klip video pertunjukan
musik, komedi, dan ucapan yang tidak dapat diunduh melalui jaringan komputer global dan jaringan komunikasi lainnya;
layanan hiburan, yaitu, mengatur dan menyelenggarakan kompetisi untuk mendorong penggunaan dan pengembangan
hiburan interaktif, realitas virtual/maya (virtual reality), realitas tertambah (augmented reality), elektronik konsumen (consumer
electronics), dan perangkat lunak dan perangkat keras hiburan permainan video; layanan hiburan, yaitu, menyediakan
pemutaran rekaman file musik yang tidak dapat diunduh melalui jaringan komunikasi global; layanan hiburan, yaitu,
menyediakan permainan komputer yang diakses dan dimainkan melalui telepon seluler dan seluler serta perangkat nirkabel
lainnya; layanan hiburan, yaitu, menyediakan rekaman audio dan video yang tidak dapat diunduh, yang direkam sebelumnya
yang menampilkan musik dan hiburan musikal online melalui jaringan komputer global; layanan hiburan, yaitu, menyediakan
situs web yang menampilkan video yang tidak dapat diunduh yang menampilkan turnamen video langsung yang dimainkan
oleh pemain video game; layanan hiburan, yaitu, pengaturan, pengorganisasian, dan penyelenggaraan acara hiburan secara
langsung tentang seni, desain, alas kaki, dan pakaian; layanan hiburan, yaitu, penyediaan rekaman musik live, komedi, dan
rekaman kata lisan yang tidak dapat diunduh melalui transmisi audio dan video melalui komputer global dan jaringan
komunikasi lainnya; layanan klub (termasuk hiburan, rekreasi, kesehatan, olahraga dan pendidikan); layanan klub [hiburan
atau pendidikan]; layanan klub dalam sifat hiburan; layanan komposisi musik; layanan konsultasi di bidang hiburan yang
disediakan melalui Internet; layanan pelaporan berita di bidang berita keuangan; layanan pelatihan perawatan kesehatan yang
menawarkan panggilan atau obrolan (chats), pemberitahuan, kemampuan untuk melacak aktivitas, solusi
manajemen/pengelolaan insentif dan tantangan kesehatan/kebugaran/kesejahteraan (wellness); layanan pemesanan tiket
untuk acara hiburan, olahraga, dan kebudayaan; layanan pendidikan dan hiburan; layanan pendidikan dan hiburan yang
disediakan oleh asosiasi kepada anggotanya; layanan pendidikan dan pengajaran yang berkaitan dengan musik dan tarian;
layanan pendidikan, pelatihan dan hiburan; layanan penerbitan musik; layanan pengaturan dan kordinasi hiburan atau klub;
layanan pengeditan pasca-produksi di bidang musik, video, dan film; layanan produksi konten web, yaitu produksi acara
televisi, film, video, dan efek audio untuk disiarkan melalui internet yang menampilkan konten hiburan; layanan produksi
perangkat lunak hiburan multimedia; layanan produksi video musik; layanan pusat hiburan; layanan rekaman musik; layanan
reporter berita dalam sifat analisis berita dan komentar berita; layanan reservasi untuk hiburan; layanan studio rekaman musik;
layanan taman hiburan; layanan transkripsi musik; melakukan acara hiburan; melakukan acara hiburan, acara budaya, acara
olahraga langsung, acara pendidikan, dan kegiatan hiburan dan budaya; melakukan kegiatan hiburan; melakukan pameran di
bidang hiburan; melakukan pameran untuk tujuan hiburan; memberikan informasi berkaitan dengan organisasi pendidikan,
budaya, olahraga dan pameran hiburan, serta komunitas, olahraga dan aktifitas budaya, kontes dan permainan; memberikan
informasi di bidang hiburan; memberikan informasi di bidang musik; memberikan informasi hiburan dari indeks dan database
informasi yang dapat dicari, termasuk teks, dokumen elektronik, database, grafik, gambar foto dan informasi audio visual,
melalui jaringan internet dan komunikasi; memberikan informasi hiburan dengan cara elektronik; memberikan informasi

Halaman 251 dari 2049

hiburan melalui Internet; memberikan informasi hiburan melalui situs web; memberikan informasi hiburan melalui televisi,
broadband, nirkabel, dan layanan on-line; memberikan informasi on-line di bidang hiburan; memberikan informasi online
tentang pendidikan, pelatihan, hiburan, olahraga, dan kegiatan budaya; memberikan informasi online yang berkaitan dengan
hiburan atau pendidikan; memberikan informasi tentang hiburan dan acara hiburan melalui jaringan online dan Internet;
memberikan informasi tentang pendidikan, pelatihan, hiburan, olahraga, dan kegiatan budaya; memberikan informasi yang
berkaitan dengan acara hiburan; memberikan informasi yang berkaitan dengan hiburan, musik, pertunjukan langsung, dan
acara hiburan; memberikan informasi, daftar, dan berita mengenai pemrograman televisi dan hiburan melalui situs web;
memberikan informasi, komentar dan artikel di bidang musik melalui jaringan komputer; memberikan pendidikan di bidang
musik yang diberikan melalui konferensi video; memberikan pendidikan di bidang musik yang diberikan melalui kursus
korespondensi; memberikan peringkat usia untuk konten televisi, film, musik, video dan video game; memberikan ulasan
musik, artis musik, dan video musik secara online; memproduksi dan mengarahkan acara radio dan musik dalam bentuk
siaran langsung radio dan televisi; memproduksi film pita video di bidang pendidikan, kebudayaan, hiburan atau olahraga
[bukan untuk film, program radio atau televisi dan bukan untuk iklan dan publisitas]; mengatur acara film untuk tujuan hiburan;
mengatur acara film, acara musik live, dan acara budaya dan olahraga; mengatur acara film, acara musik, acara budaya dan
olahraga dan acara hiburan langsung; mengatur acara hiburan; mengatur acara hiburan langsung; mengatur acara musik live
untuk tujuan hiburan; mengatur dan melakukan acara hiburan; mengatur dan melakukan acara hiburan langsung; mengatur
dan melakukan acara mencicipi anggur untuk tujuan hiburan; mengatur dan melakukan kegiatan hiburan; mengatur dan
melakukan kegiatan hiburan, olahraga dan budaya; mengatur dan melakukan konser musik; mengatur dan melakukan
pertemuan di bidang hiburan; mengatur dan mengadakan festival yang menampilkan grup musik dan penghibur musik;
mengatur dan menyelenggarakan kompetisi [pendidikan atau hiburan]; mengatur dan menyelenggarakan pameran untuk
tujuan hiburan; mengatur fasilitas untuk acara hiburan dan olahraga; mengatur kompetisi untuk pendidikan atau hiburan;
mengatur malam gala untuk tujuan hiburan; mengatur pameran, kongres, seminar dan konferensi untuk keperluan budaya dan
hiburan; mengatur pemesanan tiket untuk pertunjukan dan acara hiburan lainnya; mengatur upacara penghargaan dan malam
gala untuk tujuan hiburan; mengatur upacara penghargaan untuk tujuan hiburan; mengatur, mengorganisir, dan
menyelenggarakan pameran untuk tujuan hiburan; mengatur, mengorganisir, mengadakan, dan menyelenggarakan acara
hiburan sosial; mengorganisir acara menjadi penyediaan kegiatan hiburan, olahraga dan budaya untuk tujuan amal;
mengorganisir dan melakukan acara hiburan, budaya, artistik dan pendidikan; mengorganisir dan mengatur pameran untuk
tujuan hiburan; menyediakan acara hiburan untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan acara
hiburan untuk orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan berita dan informasi mengenai motorsport
pada sebuah database online melalui jaringan informasi komputer dan jaringan nirkabel.; menyediakan blog dalam bentuk
jurnal secara online melalui internet berupa laporan peristiwa saat ini, hiburan, olahraga, komedi, drama, musik, dan video
musik; menyediakan database komputer, elektronik dan online untuk penggunaan pendidikan, rekreasi dan hiburan di bidang
hiburan dan di bidang minat kelompok menengah, perguruan tinggi, sosial dan masyarakat; menyediakan fasilitas hiburan;
menyediakan fasilitas untuk film, pertunjukan, drama, musik atau pelatihan pendidikan; menyediakan fasilitas untuk keperluan
hiburan, rekreasi dan pendidikan; menyediakan fasilitas untuk musik; menyediakan fasilitas untuk pelatihan musik;
menyediakan film, televisi dan hiburan video musik melalui situs web interaktif; menyediakan hiburan; menyediakan hiburan
melalui televisi, radio, bioskop, televisi kabel, televisi satelit dan Internet; menyediakan hiburan musik; menyediakan hiburan
musik live; menyediakan hiburan on-line; menyediakan hiburan on-line di alam liga olahraga fantasi; menyediakan informasi
dalam bidang musik dan hiburan musikal melalui jaringan komunikasi global; menyediakan informasi dibidang pendidikan dan
aktifitas hiburan serta acara untuk anak-anak; menyediakan informasi hiburan melalui situs web; menyediakan informasi
secara online melalui jaringan nirkabel, internet, dan jaringan komputer global, regional dan lokal pada subyek gambar
bergerak, program televisi, video, video musik, dan musik; menyediakan kegiatan hiburan untuk anak-anak yang
membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan kegiatan hiburan untuk orang yang kurang mampu untuk tujuan amal;
menyediakan konten audio daring yang tidak dapat diunduh, termasuk musik, program radio yang sedang berlangsung, buku
audio, podcast dan siaran web; menyediakan layanan hiburan dalam bentuk pertunjukan musik live; menyediakan layanan
hiburan dalam bentuk pertunjukan musik live atau rekaman musik; menyediakan layanan hiburan dalam bentuk rekaman
musik; menyediakan layanan hiburan pendidikan untuk anak-anak; menyediakan layanan hiburan radio dan televisi;
menyediakan layanan kamp atletik [hiburan atau pendidikan] untuk orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal;
menyediakan layanan perkemahan atletik [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal;
menyediakan layanan perkemahan basket [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal;
menyediakan layanan perkemahan basket [hiburan atau pendidikan] untuk orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan
amal; menyediakan musik digital dan materi audiovisual (tidak dapat diunduh) dari jaringan komputer global; menyediakan
musik digital yang tidak dapat diunduh dari Internet; menyediakan musik online, tidak dapat diunduh; menyediakan musik prarekaman yang tidak dapat diunduh melalui internet; menyediakan musik yang direkam sebelumnya, informasi di bidang musik,
dan komentar serta artikel tentang musik melalui jaringan komputer global; menyediakan pelatihan dan pendidikan yang
berkaitan dengan pertunjukan teater, musik, televisi, radio dan sinematik; menyediakan permainan video online [layanan
hiburan]; menyediakan pertunjukan musik, video musik, klip film terkait, foto, dan materi multimedia lainnya melalui jaringan
komputer global; menyediakan publikasi audio yang tidak dapat diunduh melalui jaringan komputer, yaitu secara berkala dan
laporan perihal pendidikan, hiburan, budaya pop, rekreasi dan aktifitas santai; menyediakan publikasi elektronik online, tidak
dapat diunduh, di bidang musik; menyediakan publikasi online dalam bentuk buku audio yang menampilkan konten hiburan;
menyediakan publikasi online dalam bentuk e-book yang menampilkan konten hiburan; menyediakan rekaman suara dan
rekaman audiovisual yang tidak dapat didownload secara online berupa pertunjukan musikal dengan cara melalui jaringan
komputer global; menyediakan situs web berupa informasi hiburan dalam bidang musik, hiburan musikal dan artis musikal;
menyediakan situs web dan laman web sehubungan dengan musik dan hiburan musikal melalui jaringan komunikasi global;
menyediakan situs web yang menampilkan konten audio-visual langsung dan direkam sebelumnya, khususnya, gambar
bergerak, program televisi, video, video musik, dan musik, dan klip video, klip audio, klip musik, klip film, dan foto, dalam
bidang laporan peristiwa saat ini, berita, hiburan, olahraga, komedi, drama, musik, dan video musik; menyediakan suatu
pemutaran untuk menampilkan dan/atau mendengarkan CD, DVD, disk laser dan disk dan pita lainnya yang sudah direkam
sebelumnya (hiburan); menyediakan sumber interaktif dan panduan pemrograman secara online pada subyek gambar
bergerak, program televisi, video, video musik, dan musik yang disesuaikan dengan preferensi pemrograman pemirsa;
menyediakan televisi untuk anak-anak kurang mampu dalam sifat acara hiburan [layanan amal]; menyediakan televisi untuk
orang-orang kurang mampu dalam sifat acara hiburan [layanan amal]; menyediakan video on-line, tidak dapat diunduh,
menampilkan musik; menyedikan informasi, memberikan nasehat, berita, ulasan dan komentar dibidang acara hiburan,
olahraga dan budaya; menyelenggarakan lokakarya dan seminar di bidang peralatan audio, sistem audio, akustik, dan musik;
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menyelenggarakan pameran dan konferensi langsung di bidang budaya, hiburan dan jejaring sosial untuk tujuan non-bisnis
dan non-komersial; menyelenggarakan pameran di bidang hiburan interaktif, realitas virtual, elektronik konsumen dan industri
hiburan video game untuk tujuan budaya atau pendidikan; organisasi acara hiburan; organisasi acara hiburan sosial;
organisasi acara pendidikan dan hiburan untuk para profesional dan eksekutif; organisasi dan mengatur acara musik dan
acara budaya dan artistik lainnya; organisasi dan presentasi acara, kompetisi, permainan, konser dan acara hiburan;
organisasi festival arsitektur untuk tujuan budaya atau hiburan; organisasi kompetisi pendidikan, hiburan, budaya dan
olahraga; organisasi kompetisi untuk pendidikan atau hiburan; organisasi konser musik; organisasi konser musik untuk tujuan
amal; organisasi pendidikan, hiburan, olahraga dan acara budaya; organisasi pertunjukan hiburan; organisasi pertunjukan
musik live; organisasi, produksi dan presentasi acara untuk tujuan pendidikan, budaya atau hiburan; organisasi, produksi,
presentasi dan penyelenggaraan konser musik, festival, tur dan pertunjukan musik dan budaya, acara dan kegiatan lainnya;
organisasi/manajemen hosting pameran untuk tujuan hiburan, budaya dan pendidikan; pelaksanaan kegiatan dan kompetisi
untuk pendidikan atau hiburan; pelaksanaan pameran, peragaan busana, dan pameran kebudayaan untuk tujuan hiburan;
pelatihan di bidang musik dan hiburan; pembuatan, pengembangan, produksi, dan pendistribusian konten hiburan yaitu konten
hiburan multimedia, media elektronik, informasi, video, audio, teks, data, film, gambar ilustrasi, gambar, grafik animasi, dan
foto di bidang hiburan, orang, olahraga, seni, budaya populer, politik, berita, game elektronik, sains, teknologi, alam,
pendidikan, drama, biografi, humor, musik, hewan, dan minat manusia; pemesanan kursi untuk acara hiburan; pemesanan
tiket dan layanan pemesanan untuk acara hiburan; pemesanan tiket dan layanan pemesanan untuk hiburan, olahraga dan
acara budaya; pemesanan tiket dan layanan pemesanan untuk konser musik; pemesanan tiket untuk konser musik atau acara
musik; pencampuran dan penguasaan musik untuk video dan film; pendidikan dan pelatihan berkaitan dengan industri musik
dan hiburan; pendidikan dan pelatihan di bidang musik dan hiburan; pendidikan di bidang musik dan hiburan; pendidikan
musikal; penerbitan multimedia atas perangkat lunak untuk permainan komputer dan perangkat lunak untuk permainan video
melalui siaran elektronik multimedia atau transmisi jaringan, semua untuk hiburan; penerbitan multimedia buku, majalah,
jurnal, musik, dan publikasi elektronik; penerbitan multimedia dari barang cetakan, buku, majalah, jurnal, koran, buletin,
tutorial, peta, grafik, foto, video, musik dan publikasi elektronik; penerbitan multimedia yang berkaitan dengan buku, majalah,
jurnal, perangkat lunak, permainan, musik, dan publikasi elektronik; penerbitan musik secara multimedia; pengajaran musik;
pengaturan acara musik; pengaturan acara untuk tujuan pendidikan atau hiburan; pengaturan dan penyelenggaraan kompetisi
musik; pengaturan dan penyelenggaraan lokakarya, layanan hiburan dalam sifat penciptaan, pengembangan, dan produksi
program televisi, proofreading naskah, produksi konten digital asli yang menampilkan pemrograman pendek aksi langsung,
menggunakan naskah, realitas, dan animasi melalui broadband dan perangkat nirkabel untuk digunakan dengan serial televisi
online yang ditampilkan dalam episode tunggal atau berseri, situs hiburan dan outlet-outlet video-on-demand yang berkaitan;
pengaturan dan penyelenggaraan pertunjukan musik; pengaturan dan produksi acara hiburan live dalam bentuk konser musik
live, konser disc jockey, festival musik, pesta dansa dan klub malam; pengaturan festival yang menampilkan pertunjukan
musik dan artistik; pengaturan kompetisi untuk tujuan pendidikan atau hiburan; pengaturan pemesanan tiket untuk film, musik
dan pertunjukan artistik melalui jaringan komputer global; pengaturan pertunjukan musik live; pengaturan, penyelenggaraan
dan pelaksanaan pemberian penghargaan untuk keperluan hiburan; pengaturan, produksi, pertunjukan dan penyelenggaraan
konser musik, festival, tur serta pertunjukan music dan budaya lainnya, acara dan aktifitas; pengorganisasian, pengaturan dan
pengadaan kelas, kontes, kompetisi, konferensi, konvensi, symposium, seminar, lokakarya, acara dan kegiatan budaya,
konser, kegiatan atau acara hiburan/pertunjukan, permainan dan kompetisi melalui internet dan kursus pelatihan; penyediaan
berita secara online; penyediaan buku elektronik, gambar, video, film, musik dan permainan on-line; penyediaan dan
pengoperasian fasilitas hiburan; penyediaan fasilitas hiburan untuk pengalaman simulasi dalam suatu ruang realitas virtual
yang disediakan oleh sarana jaringan komunikasi, termasuk komunikasi melalui telepon genggam; penyediaan fasilitas mesin
hiburan otomatis dan taman hiburan; penyediaan gambar dan musik online yang berkaitan dengan permainan; penyediaan
informasi dalam bidang hiburan televisi, film, permainan dan musik melalui jaringan komputer dan jaringan komunikasi global
atau telepon genggam; penyediaan informasi hiburan; penyediaan informasi hiburan tentang seorang penghibur dan musisi,
dan tur-turnya, pertunjukan, rekaman audio dan audiovisual yang tidak dapat diunduh menampilkan musik, hiburan berbasis
musik, berita, penampilan, foto, biografi dan informasi hiburan lainnya yang ditampilkan dalam situs web; penyediaan informasi
hiburan tentang seorang penghibur dan musisi, penampilannya, diskografinya, dan juga memberikan foto dan klip video
semua melalui situs web, halaman profil online, jaringan komputer global, dan atau jaringan nirkabel; penyediaan informasi
tekstual, gambar dan ilustrasi melalui komunikasi melalui Internet dan telepon seluler untuk tujuan hiburan, olahraga dan
pendidikan.; penyediaan informasi yang berkaitan dengan musik; penyediaan informasi yang berkaitan dengan musik melalui
Internet; penyediaan informasi yang berkaitan dengan pertunjukan secara langsung, konser musik secara langsung;
penyediaan jasa hiburan
dalam bentuk serial televisi, serial program multimedia, gambar bergerak, video, film dan klip film; penyediaan musik digital
(tidak dapat diunduh) dari Internet; penyediaan musik digital (yang tidak dapat diunduh) untuk Internet atau telepon genggam;
penyediaan musik digital yang tidak dapat diunduh dari jaringan komputer global; penyediaan musik online, tidak dapat
diunduh; penyediaan peringkat pengguna untuk tujuan hiburan atau budaya; penyediaan podcast di bidang musik dan hiburan;
penyediaan pra-rekaman hiburan musik dan video musik yang tidak dapat diunduh melalui jaringan komputer global;
penyediaan pra-rekaman hiburan musik dan video musik yang tidak dapat diunduh melalui jaringan komputer global dan atau
jaringan nirkabel; penyediaan pra-rekaman video hiburan yang tidak dapat diunduh melalui jaringan nirkabel; penyediaan
program hiburan multimedia melalui televisi, broadband, nirkabel, dan layanan online; penyediaan rekaman suara musik dan
gambar diam dan bergerak, tidak dapat diunduh, melalui jaringan telekomunikasi dan penyediaan informasi yang berkaitan
dengannya; penyediaan suatu sistem pemungutan suara online melalui Internet atau suatu alat komunikasi nirkabel untuk
tujuan hiburan; penyediaan tampilan dan pameran di bidang peralatan audio, sistem audio, akustik, dan musik;
penyelenggaraan acara hiburan langsung; penyelenggaraan acara hiburan langsung dan festival film; penyelenggaraan acara
musik; penyelenggaraan dan pengaturan untuk pameran hiburan; penyelenggaraan pameran di bidang hiburan;
penyelenggaraan pertandingan yang berkaitan dengan pendidikan atau hiburan; penyelenggaraan pertunjukan musik live;
penyewaan dan sewa-guna gambar bergerak, instrumen musik, perangkat televisi; penyewaan karya audio-visual, yaitu,
gambar bergerak, program televisi, video, video musik, musik, dan player media digital (podcasts), dalam bidang berita,
hiburan, olahraga, komedi, drama, musik, dan video musik; penyewaan operator data yang direkam untuk tujuan hiburan;
penyewaan rekaman fonografi dan musik; perencanaan dan pelaksanaan pesta [hiburan]; perencanaan pesta [hiburan];
perencanaan pesta [hiburan] untuk acara sosial; perencanaan, pengaturan dan pelaksanaan acara hiburan, tidak termasuk
film, pertunjukan, teater, pertunjukan musikal, olahraga, balapan kuda, balapan sepeda, balap perahu dan balap mobil;
perencanaan, penyelenggaraan dan pengaturan kontes musik; persewaan rekaman musik; pertunjukan musik; pertunjukan
teater dan lantai musik disediakan di tempat pertunjukan; presentasi acara hiburan langsung; presentasi film, pertunjukan,
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drama atau pertunjukan musik; presentasi film, pertunjukan, permainan atau pertunjukan musik; presentasi konser musik;
presentasi pertunjukan hiburan langsung; presentasi pertunjukan langsung oleh band-band musik; presentasi pertunjukan
langsung oleh grup musik; presentasi pertunjukan lantai musik di tempat pertunjukan; presentasi pertunjukan musik; produksi
acara hiburan langsung; produksi cakram video musik; produksi dan distribusi (selain transportasi) video musik televisi;
produksi dan distribusi karya audio-visual, yaitu, gambar bergerak, program televisi, video, video musik, musik, dan player
media digital (podcasts), untuk streaming atau mengunduh dalam bidang laporan peristiwa saat ini, berita, hiburan, olahraga,
komedi, drama, musik, dan video musik; produksi dan penerbitan musik; produksi dan penyediaan dari hiburan, berita, dan
informasi melalui jaringan komunikasi dan komputer; produksi dari pertunjukan hiburan dan acara interaktif untuk
didistribusikan melalui televisi, kabel, satelit, media audio dan video, katridge, cakram laser, cakram komputer dan sarana
elektronik; produksi film rekaman video dalam bidang pendidikan, budaya, hiburan atau olahraga, bukan untuk film atau
program televisi dan bukan untuk iklan atau publisitas; produksi fitur hiburan langsung; produksi hiburan audio; produksi
hiburan dalam bentuk pertunjukan film, televisi, radio dan video yang berkaitan dengan perjalanan; produksi hiburan langsung;
produksi hiburan langsung dan fitur televisi; produksi konser musik; produksi konten digital asli yang menampilkan
pemrograman pendek aksi langsung, menggunakan naskah, realitas, dan animasi melalui broadband dan perangkat nirkabel
untuk digunakan dengan serial televisi online yang ditampilkan dalam episode tunggal atau berseri, situs hiburan dan outlet
video-on-demand yang berkaitan; produksi musik; produksi pencahayaan untuk tujuan hiburan; produksi pertunjukan taman
hiburan; produksi program televisi di bidang mode untuk tujuan hiburan; produksi rekaman musik; produksi rekaman suara,
musik dan video; produksi video dan/atau rekaman suara untuk tujuan hiburan atau pendidikan; program televisi yang sedang
berlangsung yang menampilkan konten hiburan; program televisi, konten digital yang berkaitan dengan hiburan, program
televisi dan radio, rekaman buku audio, yang dapat diunduh atau tidak dapat diunduh; publikasi barang cetakan untuk tujuan
hiburan dan pengajaran; publikasi buku dan majalah sehubungan dengan musik dan hiburan; publikasi komposisi musik;
publikasi lembaran musik; publikasi majalah mode untuk tujuan hiburan; publikasi materi multimedia online yang berkaitan
dengan buku, majalah, jurnal, perangkat lunak, permainan, musik, dan publikasi elektronik; publikasi teks musikal; publikasi
ulasan online di bidang hiburan; rekaman suara dan layanan hiburan video; sarana pengembangan kegiatan-kegiatan
(Hiburan); sarana pengembangan sumber daya manusia (Hiburan); sarana rekreasi dan hiburan alam (Hiburan); taman
hiburan dan layanan taman hiburan; teater, musik, televisi, radio dan layanan hiburan film===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021012542
: 23/02/2021 15:56:12
:
: GITTI WULANDARI
: KP Ciketing RT. 002 RW. 020, Kelurahan Mustikajaya, Kecamatan Mustika jaya,
Kota Bekasi, Jawa Barat, Kota Bekasi, Jawa Barat
: Muhammad Kenang Maulana S.Pd
: PATENDO, Satrio Tower Level 16, Jl. Prof DR. Satrio Kav. C4, Kel. Kuningan Timur,
Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: JAISHY BEAUTY CARE
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: GOLD, PUTIH
: 3
: ===kosmetik===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

540 Etiket

: DID2021012543
: 23/02/2021 15:59:11
:
: PT Etercon Pharma

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl Pos Pengumben Raya No. 8, Sukabumi Selatan, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Kota
Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11560
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: PURETEEN
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Putih
: 29
: ===Krim rendah lemak; Krim untuk minuman [produk susu]; Makanan bantuan kesehatan yang mengandung ginseng dan
ginseng merah; Minuman bakteri asam laktat; Minuman-minuman susu beraneka rasa; Sediaan-sediaan krim terbuat dari susu
dan susu dan buah-buahan; yogurt rendah lemak===

740
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210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021012544
: 23/02/2021 16:00:45
:
: PT. ROYAL PESONA INDONESIA

540 Etiket

: Green Lake City Rukan Crown Blok RKAB No.7
Petir, Cipondoh, Kota Tangerang, Banten, 15147
: Benny Muliawan S,E.,M.H.,
: PT. BNL Patent, BNL Patent Building Jalan Ngagel Jaya No. 40, Surabaya. 60283,
Indonesia

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: GLOW INC
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: hitam, putih
: 3
: ===Bedak padat untuk wajah; Perona Pipi; Perona mata; Serum kecantikan (kosmetik); air parfum; bedak wajah kosmetik;
body lotion untuk keperluan kosmetik; bulu mata palsu; concealer [kosmetik]; highlighter (kosmetik); kit kosmetik; kit make-up;
kit make-up yang terutama terdiri dari fondasi, maskara, blushes, glosses dan lipstik [tidak termasuk kuas dan spons];
kosmetik; krim wajah; lipstik; make-up bedak; pembersih untuk kuas kosmetik; perekat untuk membubuhkan bulu mata palsu;
sabun kosmetik; sediaan kosmetik untuk bulu mata; sediaan perawatan rambut tanpa obat untuk keperluan kosmetik; toner
wajah kosmetik===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021012545
: 23/02/2021 16:07:57
:
: KAMAL TARACHAND. M

540 Etiket

: Jalan Kintamani Raya No. 12 RT. 002 RW. 007 Kelurahan Kelapa Gading Barat
Kecamatan Kelapa Gading Kota Jakarta Utara Provinsi DKI Jakarta 14240 , Kota
Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14240
: Reni Sunarty S.H., M.H.
: Law Office LUSDA SUNARTY & Partners - RENCHMARK, Jl. Wahyu II No. 10 H
RT. 004 RW. 05 Kel. Gandaria Selatan Kec. Cilandak, Jakarta Selatan

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Tiga Dimensi
: miGa + Lukisan
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru, Kuning, Putih dan Hitam
: 28
:
===Aksesoris kolam renang, yaitu pelampung renang, pelampung kolam renang, rakit air mainan, pelampung dari bahan
busa, pelampung renang berbentuk cincin, pelampung di kolam renang yang berbentuk cincin, pelampung busa yang
berbentuk cincin, papan penopang badan, papan seluncur, sepatu sirip untuk renang, sirip untuk papan seluncur, pelampung
renang yang dipakai di lengan dan sayap untuk bantuan renang, semua untuk keperluan rekreasi; Alat dan peralatan
permainan komputer; Alat dan peralatan tempat bermain (playground); Alat pembentuk otot pada tangan; Alat pembentuk otot
perut; Alat pemukul softball; Alat perbaikan pitch mark [aksesoris golf]; Alat permainan (playthings) elektronik; Alat permainan
edukasi; Alat rehabilitasi tubuh; Alat untuk membangun otot perut (barang-barang olahraga); Alat-alat pelindung dalam olah
raga; Arko; Balok start (balok untuk garis start); Balon mainan; Balon tiup; Bangku meditasi (barang-barang olahraga); Bank
mainan; Bantal yoga (barang-barang olahraga); Bantalan lengan pelindung untuk digunakan pada bidang atletik; Bantalan
lutut untuk penggunaan atletik; Bantalan sikut untuk penggunaan atletik; Bantalan tulang kering untuk penggunaan atletik; Bar
dinding untuk senam; Barang-barang permainan busa baru; Bean bag; Beban dalam lompat tali; Blok start untuk olahraga;
Bobot bebas; Bola air; Bola kaki Amerika; Bola kriket, Tongkat pemukul permainan kriket, barang pelindung yang diperkuat
untuk latihan kriket; tas olahraga yang dirancang khusus untuk peralatan kriket; Bola mainan; Bola ukuran apa saja; Bola, tee,
dan penanda golf; Boneka Daruma; Boneka Osuwari [boneka dalam posisi duduk]; Boneka ayam sebagai maskot; Boneka
bermain kartu; Boneka dari bahan vinil; Boneka mainan; Boneka mainan hewan (dengan isi); Boneka manekin; Boneka
maskot; Boneka natal; Boneka tokoh aksi; Busur memanah Jepang; Catur Cina [permainan]; Cones bola kerucut; Deck (papan
pijakan kaki) papan luncur dan piring terbang untuk permainan melempar; Dekorasi pohon Natal, kecuali permen dan lampu
Natal listrik; Egrang; Gangsing; Gawang/Stum kriket; Grip tape (alas pijakan kaki) papan luncur; Guncang bayi
menggabungkan cincin tumbuh gigi; Guncang untuk bayi; Gundu; Hiasan Dinding Wayang Kulit; Hiasan dan dekorasi untuk
pohon natal; Hiasan pohon Natal, kecuali gula-gula dan lampu-lampu pohon Natal listrik; Hiasan pohon natal dan kaus kaki
natal; Hiasan untuk pohon natal, kecuali lampu, lilin, dan gula-gula; Indikator gigitan (untuk memancing); Jari-jari dan tangantangan busa; Joran; Kantong jaring; Karet sintetis untuk trek balap (mainan); Kartu Poker; Kartu Remi; Kartu awal untuk lotere;
Kartu perdagangan (permainan kartu); Kasing untuk mesin permainan yang dapat dipegang dengan tangan; Kasing untuk
raket tenis; Kedok (Topeng Untuk Menari); Keleci; Kendaraan model untuk anak-anak; Kerupuk Natal [kebaruan pesta];
Koleksi boneka; Koper untuk memancing; Koper yang diadaptasi khusus untuk peralatan pancing; Koper yang diadaptasi
untuk peralatan pancing; Kostum menjadi mainan anak-anak; Kotak memancing [peralatan memancing]; Kotak untuk umpan
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bentuk lalat [peralatan memancing]; Kue kering Natal [bonbon]; Kursi game interaktif untuk game video; Kursi untuk permainan
(kursi permainan interaktif untuk permainan video); Lemari papan permainan panah-panahan; Lilin mainan; Lilin pemodelan
mainan; Mah-Jong; Mainan; Mainan (alat permainan); Mainan LED tongkat cahaya; Mainan action figure dengan kepala besar;
Mainan air (selain alat bantu renang); Mainan bola bean bag; Mainan dari busa atau bahan-bahan yang lembut; Mainan dari
logam; Mainan dijual dalam bentuk perangkat (kit); Mainan figur aksi; Mainan kerajinan dijual lengkap; Mainan kertas; Mainan
ketangkasan; Mainan malam (clay for toys); Mainan pembelajaran elektronik; Mainan pra-pabrikasi; Mainan tokoh karakter;
Mainan untuk dikoleksi yang dibentuk dari model dari bahan plastik dan mainan figurin dari bahan resin; Mainan untuk hewan
peliharaan rumah tangga; Mainan yang dapat dinaiki; Mainan yang dikendarai; Mainan yoyo; Mainan, barang permainan dan
olahraga, yaitu bola basket, bola golf, bola mainan, bola olahraga, mainan bola karet dan mainan bola busa, bola boneka
untuk permainan, bola plastik untuk permainan, jaring ring basket, papan net basket, papan basket ukuran kecil, pompa untuk
memompa bola basket dan beserta pentil pompa; Mainan, permainan dan alatnya; patung tokoh jagoan; mesin permainan
otomatis dan yang dioperasikan dengan koin; balon; bola basket; bola pantai; boneka yang berisi kacang dikeringkan atau
yang sejenis; permainan yang menggunakan papan; permainan kartu; kosmetik mainan anak-anak; ornamen pohon Natal
kecuali barang kembang gula atau iluminasi; konfeti; boneka; pakaian boneka; perabotan boneka; layang-layang; ponsel untuk
anak-anak; bola karet berwarna untuk bermain; mainan yang terbuat dari kain dan kapas; boneka yang digerakkan dengan tali
atau tangan di dalamnya; puzzle; sepatu roda; papan luncur; mainan patung tokoh jagoan dan aksesoris patung tokoh jagoan;
kendaraan mainan; perangkat bermain kendaraan mainan; skuter mainan; dan mainan otomatis yang digerakkan oleh motor
jarum jam, semua barang di atas untuk anak-anak dan berhubungan dengan dan/atau berkaitan dengan koleksi boneka
dan/atau aksesoris boneka; Mainan, yaitu, action figure boneka tempat untuk action figure cincin gulat mainan kendaraan
mainan permainan papan unit genggam untuk bermain permainan elektronik selain yang diadopsi untuk digunakan dengan
layar tampilan elektronik atau monitor permainan keterampilan aksi meja kartu permainan puzzle boneka mainan mainan
mewah sabuk mainan bantalan lutut dan siku untuk penggunaan atletik mainan busa tangan topeng kostum topeng kostum
masker wajah baru Dekorasi pohon natal; Meja permainan basket; Meja permainan basket elektronik; Menashi-daruma
[boneka bodhidharma tanpa murid]; Mesin game; Mesin latihan fisik; Mesin pachinko; Mesin permainan arcade; Mobil yang
dikendalikan dari jarak jauh [mainan]; Model (mainan atau alat permainan); Model die-cast; Natal kerupuk; Obyek kamuflase
untuk berburu; Ondel-Ondel (Boneka); Ornamen dan dekorasi pohon Natal; Ornamen dan dekorasi pohon Natal, kecuali gulagula dan lampu-lampu pohon Natal elektrik; Ornamen pohon Natal menggabungkan fungsi alarm kebakaran; Panjat Pinang;
Papan perut yaitu alat pembentuk otot tubuh (latihan fisik); Patung mainan yang dapat dikoleksi; patung mainan fantasi; bahan
yang dapat dicetak berupa mainan berbahan dasar polimer silikon, yang digunakan sebagai mainan dan alat hiburan;
perangkat kotak aktivitas untuk anak-anak, yaitu, kotak kerajinan hobi terdiri dari perlengkapan, bahan dan alat untuk
membuat dan mendekorasi bahan yang dapat dicetak yang digunakan sebagai mainan dan alat hiburan yang dijual sebagai
satu kesatuan; bahan dan alat untuk membuat dan mendekorasi bahan yang dapat dicetak yang digunakan sebagai mainan
dan alat hiburan yang dijual sebagai satu kesatuan; tempat/kotak untuk membawa dan menyimpan bahan yang dapat dicetak
yang digunakan sebagai mainan dan alat hiburan, semua barang di atas untuk anak-anak dan berhubungan dengan dan/atau
berkaitan dengan koleksi boneka dan/atau aksesoris boneka; Pegangan bibir untuk memegang ikan; Pegangan untuk bat
tenis meja; Pelembungan; Pelindung kaki untuk penggunaan atletik; Pelindung kaki untuk penggunaan olahraga kriket;
Pelindung lengan untuk penggunaan atletik; Pelindung lutut untuk penggunaan atletik; Pelindung lutut untuk penggunaan
olahraga kriket; Pelindung pinggul yang khusus dibuat untuk memancing; Pelindung tulang kering untuk penggunaan atletik;
Pelindung wajah untuk penggunaan olahraga kriket; Peluit berburu; Pembungkus pegangan untuk alat pemukul bisbol;
Penanda tee golf; Pendukung atletik; Pengapung untuk memancing; Pengarah senar pancing (digunakan pada batang
pancing); Penghilang kail ikan [memancing]; Penjaga lengan untuk penggunaan atletik; Penjaga sikut untuk penggunaan
atletik; Penutupan pohon Natal; Peralatan basket terdiri dari jaring dan peluit; Peralatan game; Peralatan ketahanan
pembentukan otot; Peralatan olah raga; Peralatan olahraga, yaitu, peredam getaran untuk raket; Peralatan papan seluncur
salju, yaitu binding dan deck papan seluncur salju; Peralatan rehabilitasi (peralatan senam); Peralatan tenis, yaitu, bola tenis;
Peralatan untuk kegiatan olahraga; Peralatan untuk latihan fisik; Perangkat (dijual lengkap) untuk membuat mainan-mainan
model; Perangkat dari bagian (dijual lengkap) untuk membuat model mainan; Perangkat dari bagian (dijual lengkap) untuk
membuat model mobil mainan; Perangkat dari bagian (dijual lengkap) untuk menyusun mainan; Perangkat dari bagian (dijual
lengkap) untuk menyusun miniatur (mainan); Perangkat dari bagian (dijual lengkap) untuk menyusun model; Perangkat dari
bagian (dijual lengkap) untuk menyusun model mainan; Perangkat dari bagian (dijual lengkap) untuk penyusunan mainan;
Perangkat dari bagian (dijual lengkap) untuk perakitan mainan; Perangkat ember dan sekop untuk permainan di pantai;
Perangkat kerajinan untuk permainan dan alat permainan; Perangkat model mainan; Pergilah naik game; Perlengkapan alat
senam dan olahraga; Perlengkapan papan luncur yang terdiri dari riser, bantalan (bearing), gandar dan perangkat keras
pemasangan; Permainan; Permainan dan mainan pembelajaran interaktif, teka-teki, mainan dan permainan pembelajaran
taktil, permainan dan mainan pembelajaran elektronik; Permainan disesuaikan untuk digunakan dengan tampilan dot matrix
kristal cair; Permainan disesuaikan untuk digunakan dengan tampilan layar eksternal atau monitor; Permainan edukasi taktil
(alat permainan); Permainan elektronik; Permainan informasi trivia dan mesin arcade permainan video elektronik; Permainan
pesta untuk dewasa dan anak-anak; Permainan teka teki dengan menyusun gambar; Permainan video elektronik dengan tipe
arkadia; Permainan video untuk digunakan dengan televisi; Permainan video yang dioperasikan dengan koin; Permainan yang
dimainkan di permukaan datar; Permainan yang menggunakan papan; permainan kartu; rumah melambung yang
dipompa/dapat digembungkan; permainan dalam ruangan; rumah bermain; tenda mainan; mainan patung; set perangkat
mainan patung; pakaian untuk mainan patung; skuter mainan; kendaraan mainan; topi pesta dari kertas, semua barang di atas
untuk anak-anak dan berhubungan dengan dan/atau berkaitan dengan koleksi boneka dan/atau aksesoris boneka; Permainan,
mainan dan alat-alatnya; Permainan, mainan, barang-barang senam dan olahraga (kecuali pakaian, alas kaki dan matras);
Permainan, mainan, barang-barang senam dan olahraga (kecuali pakaian, alas kaki dan matras), bantalan lutut (peralatan
olahraga); barang-barang pelindung (peralatan olahraga), bantalan sikut (peralatan olahraga), bantalan lutut (peralatan
olahraga), pelindung tulang kering (peralatan olahraga), pelindung tangan (peralatan olahraga); Permainan-permainan;
Permainan-permainan serta alat-alatnya; alat-alat senam dan olahraga (kecuali perkakas-perkakasnya); perhiasan-perhiasan
untuk pohon Natal. (Games; Perosotan air; Pi atas; Pita pegangan untuk raket soft tennis; Pita/ikatan elastis; Pita/ikatan
senam; Pohon natal dari bahan sintetis; Qiu-Qiu; Rak tongkat pemukul bola biliar; Rangkaian kail pada umpan untuk Tenya
Fishing; Rok pohon Natal; Rumah mainan; Sarung tangan kriket; Sarung tangan untuk tinju; Senar untuk memancing; Sero
(Perangkap Ikan Dari Bambu); Set Mainan; Simpai; Sirip untuk berenang; Skittles; Stoking Natal; Struktur gedung mainan; Tali
senam; Tanda pengenal tas golf; Tas khusus diadaptasi untuk peralatan tenis; Tas untuk untuk memancing; Tegakan pohon
natal; Tenda mainan; Tongkat golf, tas golf, pemukul golf, aksesoris golf, yaitu, perlengkapan golf yang digunakan untuk
memperbaiki lubang di tanah, pasak kecil untuk penopang bola golf, penanda bola, penutup tas golf,
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penutup kepala tongkat golf, sarung tangan golf, tempat bola golf, karpet latihan permainan golf; Tongkat pemukul bola untuk
permainan; Tongkat pemukul permainan kriket; Tongkat untuk memancing ikan; Tongkat untuk pemandu sorak; Topeng
halloween; Topeng mainan dan kostum; Truk (penyangga roda) papan luncur; Tutup kepala tongkat golf; Tutupan bungkusan
tongkat golf; Umbing (Jala Dari Kerangka Bambu); Wayang Kulit; [target]; adonan mainan; aileron untuk papan selancar angin;
aksesoris pakaian boneka; aksesoris untuk bangunan mainan; aksesoris untuk binatang mainan; aksesoris untuk boneka;
aksesoris untuk kendaraan mainan; aksesoris untuk kereta mainan; aksesoris untuk mainan tokoh aksi; alas lantai interaktif
untuk mengontrol gim video; alat bantu berenang sayap air untuk penggunaan rekreasi; alat bantu peletak bola rugby;; alat
bantu renang; alat bantu renang tiup untuk anak-anak; alat beban posisi berbaring (barang-barang olahraga); alat berkendara
gelanggang; alat dan mesin bowling; alat genggam untuk permainan elektronik; alat hiburan elektronik dan elektrik (umpan
koin/konter, otomatis); alat hiburan untuk digunakan dalam arcade; alat hiburan untuk digunakan dengan layar televisi; alat
latihan fisik, selain untuk keperluan medis; alat mainan; alat memanah; alat musik mainan; alat pelempar bola tenis; alat
pembuat sudut derajat ski; alat pemukul untuk anak-anak; alat peraga yoga di alam roda yoga; alat perbaikan divot [aksesoris
golf]; alat peringatan (indikator gigitan) untuk digunakan pada alat pancing; alat permainan; alat permainan anak-anak; alat
permainan elektronik; alat permainan genggam untuk anak-anak; alat permainan genggam untuk bayi; alat permainan lelucon
praktis; alat seukuran saku untuk bermain video game; alat sulap; alat untuk Tolak peluru ( berupa besi yg bentuknya bulat );
alat untuk game; alat untuk gim selain yang disesuaikan untuk digunakan dengan layar tampilan eksternal atau monitor; alat
untuk melakukan trik sulap; alat untuk melatih otot tangan (barang-barang olahraga); alat untuk memancing; alat untuk
memperbaiki tanah berumput (aksesoris golf); alat untuk permainan elektronik yang disesuaikan untuk digunakan dengan
tampilan layar eksternal atau monitor; alat untuk senam dada; alat untuk senam ritmik; alat utuk bermain pasir; alat yang
berupa cakram untuk Lempar cakram; alat-alat olahraga; alat-alat olahraga (selain perlengkapan golf/perlengkapan
memanjat); alat-alat senam; angka model skala [mainan]; angkat beban kaki untuk berolahraga; angkat beban untuk latihan
fisik; antena jaring voli; aparatus garis zip untuk tujuan rekreasi; aroma kamuflase manusia untuk berburu; aroma penarik
binatang untuk berburu; aroma umpan untuk berburu; aroma umpan untuk berburu atau memancing; aroma umpan untuk
memancing; artikel pakaian untuk mainan; ascenders [perlengkapan gunung]; ayunan; ayunan bayi; ayunan bayi untuk taman
bermain; ayunan yoga; badminton racket strings; badminton uprights; bahan model pesawat terbang; baju besi mainan;
bakeware mainan; balet permainan; balok konstruksi (mainan); balon; balon [hadiah-hadiah kecil pesta]; balon mainan; band
pegangan untuk raket; band pegangan untuk raket squash; band pegangan untuk raket tenis; band pegangan untuk raket
tenis meja; bangku angkat berat; bangku olahraga; bangku perut untuk berolahraga; bangku senam; bangunan mainan;
bangunan model skala [mainan]; bangunan playset; bantal Cihui yang baru; bantal meja biliar; bantal meja snooker; bantalan
bahu untuk penggunaan olahraga; bantalan bahu untuk sepak bola Amerika; bantalan dada untuk sepak bola Amerika;
bantalan fokus karate; bantalan fokus untuk seni bela diri; bantalan fokus untuk tinju; bantalan kaki untuk sepak bola Amerika;
bantalan karate shin; bantalan lengan untuk skateboard; bantalan lutut (peralatan olahraga); bantalan lutut untuk penggunaan
olahraga; bantalan lutut untuk sepak bola; bantalan lutut untuk sepak bola Amerika; bantalan lutut untuk skateboard; bantalan
pelindung [bagian dari pakaian olahraga]; bantalan pelindung untuk digunakan dalam olahraga; bantalan pelindung untuk
skateboard; bantalan pengaman untuk bola voli tegak; bantalan pengaman untuk tenis tegak; bantalan pergelangan tangan
untuk skateboard; bantalan riser skateboard; bantalan siku untuk sepak bola Amerika; bantalan siku untuk skateboard;
bantalan sikut (peralatan olahraga); bantalan tangan untuk penggunaan olahraga; bantalan tendangan karate; bantalan
tendangan untuk seni bela diri; bantalan traksi untuk bodyboard; bantalan traksi untuk papan dayung; bantalan traksi untuk
papan selancar; bantalan traksi untuk papan seluncur; bantalan traksi untuk skateboard; bantalan tulang kering untuk seni
bela diri; bantalan untuk kiper hoki es; bantalan untuk kiper hoki lapangan; bar latihan; bar monyet; bar paralel untuk senam;
barang untuk bermain janggi [catur Korea]; barang-barang olahraga dan senam (kecuali pakaian, matras, alas kaki); barangbarang olahraga untuk latihan olahraga bola basque pelota; barang-barang olahraga untuk senam seluncur es; barang-barang
senam; barang-barang senam dan olahraga; barbel; barbel angkat beban dan barbel heksagonal untuk latihan tambahan
(cross training); barbel untuk angkat berat; barbell; barel panah; baseball batting tees; bata bangunan mainan; batang paralel
yang tidak rata untuk senam; batangan alat angkat beban; batangan cakram angkat beban; batu bata yoga; batu keriting; batu
untuk bermain game Go; bean bean animals; beanbag dalam bentuk mainan; beanbag menjadi mainan; beanbag untuk
bermain otedama; beban kaki untuk pelatihan olahraga; beban pergelangan kaki untuk berolahraga; bebat-bebat
(pengikat) berbentuk stocking untuk olahraga; bebek karet; beberapa tabel aktivitas anak-anak [mainan]; bendera golf [artikel
olahraga]; bendera sudut untuk bidang bermain; berburu; berdiri khusus untuk memegang tongkat golf di lapangan golf;
berdiskusi; berenang mengapung untuk penggunaan rekreasi; bergetar [mainan]; berlatih jaring untuk baseball; berlatih jaring
untuk golf; berlatih jaring untuk kriket; bermain kartu untuk digunakan dalam trik sulap; bermain menyusun karpet puzzle;
bermain tikar memasukkan mainan bayi [mainan]; bermain tikar untuk digunakan dengan kendaraan mainan [mainan]; bidang
(pegangan) anti licin untuk raket; binatang mainan; binding ski; binding snowboard; binding untuk ski air; binding untuk ski
alpine; binding untuk ski lintas negara; bisbol; bisbol dan softball menggosok lumpur; blinds berburu [artikel olahraga]; blok
(mainan); blok awal untuk olahraga track; blok bangunan [mainan]; blok bangunan mainan; blok bangunan mainan yang
mampu interkoneksi; blok konstruksi [mainan]; blok mainan; blok yoga; bob-giring; bobot (pemberat) pancing; bobot kaki
[artikel olahraga]; bobot pergelangan tangan untuk berolahraga; bola; bola basket; bola biliar; bola biliar penghitungan; bola
bocce; bola bowling; bola bowling kembali; bola golf; bola gym untuk yoga; bola hoki lapangan; bola kaca salju; bola kaki; bola
karet; bola kebugaran; bola kriket; bola lacrosse; bola latihan; bola latihan menghilangkan stres; bola lunak; bola mainan; bola
olahraga; bola pantai; bola pantai tiup; bola pelota; bola permainan; bola petanque (petong); bola polo; bola polo air ; bola
pétanque; bola rugby; bola snooker; bola squash; bola tangan; bola tenis; bola tenis meja; bola tetherballs; bola untuk anakanak; bola untuk bermain paddleball; bola untuk bermain tenis platform; bola untuk game; bola untuk juggling; bola untuk
olahraga; bola untuk olahraga raket; bola untuk permainan; bola untuk permainan, meja bilyar, bola bilyar, tongkat bilyar dan
perlengkapan bilyar lainnya, bola golf, dudukan bola golf, penanda bola golf, peralatan untuk memproyeksikan bola
permainan; bola untuk senam ritmik; bola untuk soft tennis; bola voli; bola voli tegak; bola-bola; boneka (dolls); boneka
(puppets); boneka (stuffed puppets); boneka bayi; boneka bean bag; boneka berbicara; boneka berpakaian tradisional; boneka
beruang; boneka beruang mainan; boneka bobblehead; boneka dan mainan yang mainan dari kain berupa boneka yang diisi
dengan kapas; boneka jari; boneka kain; boneka kertas; boneka kokeshi; boneka lembut; boneka mainan; boneka mainan
berkarakter; boneka matryoshka; boneka matryoshka [boneka kayu bersarang Rusia]; boneka mewah; boneka porselen;
boneka tangan; boneka tradisional Jepang; boneka untuk First; boneka untuk Hanukkah; boneka ventriloquists; boneka yang
diisi; boneka yang terkait dengan Festival Anak Laki-Laki Jepang dan aksesorisnya; boneka yang terkait dengan Festival Girls
Jepang dan aksesorisnya; botol susu boneka; buah-buahan Mainan; bumerang; bumper biliar; bumper bowling; bumper kolam
renang; bumper pelindung dari karet, busa dan plastik untuk peralatan senam; bungkus tangan untuk penggunaan olahraga;
burung mainan; busa mengapung untuk berenang; busur berburu; busur dan panah mainan; busur
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silang [artikel olahraga]; busur untuk memanah; cacing memancing buatan; cacing plastik untuk digunakan sebagai umpan
memancing; cangkir untuk dadu; catur; cawat olahraga dengan cangkir pelindung bawaan untuk keperluan olahraga; cawat
olahraga untuk tujuan atletik; cendera mata mainan dari kertas; chip game; chip poker; chip poker [peralatan game]; chip
roulette; chip untuk judi; chistera untuk latihan olahraga bola Basque pelota; cincin berenang; cincin renang; cincin tinju; cincin
untuk senam; cindera mata berupa mainan kecil; colokan pancing; confetti meja; counter [cakram] untuk gim; craps tables
[peralatan game]; creels [perangkap ikan]; curling sapu; curling sapu [artikel olahraga]; dadu; daggerboard untuk papan
selancar angin; dam [permainan]; dayung dan raket tenis meja; dayung skateboard; dayung untuk bermain paddleball; dayung
untuk bermain tenis platform; dayung untuk ski selancar; deck skateboard; deck snowboard; dekorasi untuk pohon Natal;
dekorasi untuk pohon Natal, kecuali barang penerangan dan permen; dinding panjat; diskus [artikel olahraga]; diskus untuk
olahraga; diskus untuk olahraga lapangan; dreidels; drone [mainan]; duck blinds [artikel olahraga]; dumbbell; dumbel untuk
angkat berat); ekor layang-layang; ekspander dada [berolahraga]; ekspander[berolahraga]; ekstender untuk latihan dada; film
pelindung disesuaikan untuk game portabel dengan layar kristal cair; film pelindung yang disesuaikan untuk layar untuk game
portabel; fishing fly boxes [artikel memancing]; fletching untuk panah memanah; foil untuk pagar; foil, sayap foil, pengatur
keseimbangan foil, rangka foil, pelat tambatahan foil,tiang layar foil; furnitur boneka; furnitur mainan; furnitur untuk rumah
boneka; game backgammon; game basket meja; game dadu; game dart; game elektronik genggam; game elektronik genggam
yang diadaptasi hanya untuk digunakan dengan penerima televisi; game genggam dengan tampilan kristal cair; game
komputer bertenaga baterai dengan layar LCD; game panah magnetik; game papan sugoroku; game pinball; game portabel
dengan layar kristal cair; game portabel yang menggabungkan fungsi telekomunikasi; game ruang tamu; game sasaran; game
shogi [catur Jepang]; game tapal kuda; game tiup untuk kolam renang; game, mainan dan mainan; gamepad; gamepad untuk
digunakan dengan gim elektronik; gamepad untuk digunakan dengan konsol game; gamepad untuk video game; gantungan
baju untuk hiasan pohon Natal; gantungan di atas tempat tidur bayi [mainan]; garasi mainan; garasi mainan pit stop; garis
layang-layang; gasing (mainan); gaun boneka; gawang sepak bola; gelembung sabun [mainan]; gemerincing untuk bayi;
genggam, permainan keterampilan non-elektronik; gerobak tas golf bermotor; gigi palsu baru; girdle untuk sepak bola Amerika;
giroskop dan stabilisator penerbangan untuk pesawat model; gitar mainan; gol basket; gol hoki es; gol untuk sepak bola
Amerika; grip band untuk raket bulutangkis; grip pegangan untuk tongkat golf; grip untuk raket bulutangkis; grip untuk raket
squash; grip untuk raket tenis; gulungan layang-layang; gulungan untuk memancing; gym bayi; gym hutan [peralatan bermain];
hadiah-hadiah kecil untuk pesta; hadiah-hadiah kecil untuk pesta -pesta dansa (cindera mata pesta); hal baru dalam bentu
souvenir; halter; hanafuda [kartu remi Jepang]; hanafuda playing cards [Permainan kartu Jepang]; harmonika mainan; harness
(tali pengaman) untuk papan selancar angin, harness tip untuk papan selancar angin, lilitan harness, alat tambahan harness;
harness memancing; harness pendaki; harness untuk papan layar; headset gaming khusus diadaptasi untuk digunakan dalam
bermain video game; helikopter mainan yang dikendalikan dari jarak jauh; helikopter mainan yang dikendalikan radio; helm
mainan; hexacopters [mainan]; hiasan boneka; hiasan pohon Natal; hiasan pohon Natal musikal; home plate [artikel olahraga];
hwatu [kartu remi Korea]; ikan mainan; indikator mogok untuk memancing di es; isyarat biliar; isyarat snooker; jack-in-the-box;
jaket renang; jala ikan genggam; jalur balap untuk kolam renang; jalur lari dari plastik; jalur sepatu roda; jam mainan; jam
tangan mainan; jaring basket; jaring bola; jaring bulu tangkis; jaring ikan akuarium; jaring kupu-kupu; jaring mainan kupu-kupu;
jaring pendaratan untuk pemancing; jaring raket; jaring renang; jaring tenis; jaring tenis meja; jaring tenis platform; jaring untuk
gol hoki es; jaring untuk gol sepak bola; jaring untuk kantong meja biliar; jaring untuk kantong meja snooker; jaring untuk
lapangan olahraga; jaring untuk olahraga; jaring untuk permainan bola; jaring untuk saku meja biliar; jaring untuk sasaran hoki
lapangan; jaring voli; jarum untuk pompa untuk menggembungkan bola olahraga; jarum untuk pompa untuk menggembungkan
bola untuk game; jembatan biliar; jembatan biliar isyarat; jembatan isyarat snooker; jockstraps [pendukung atletik]; joran
pancing dan perlatan pancing; joystick game komputer; joystick untuk permainan video; juggling diabolos; jungkat-jungkit;
kacamata mainan prisma; kain strip penyerap keringan untuk bet dan raket; kait untuk hiasan pohon Natal; kaleidoskop;
kalung papan selancar; kalung perahu layar; kamar boneka; kapal mainan; kapal mainan yang dikendalikan dari jarak jauh;
kapal mainan yang dikendalikan radio; kapal ruang angkasa mainan; kapur untuk isyarat biliar; kapur untuk isyarat snooker;
kartu awal untuk bermain game lotere; kartu bermain tradisional Jepang; kartu bingo; kartu domino; kartu keno; kartu
perdagangan untuk permainan; kartu permainan; kartu tarot [kartu remi]; kartu trivia [permainan]; karung tinju; karung tinju
untuk tinju; karuta playing cards [permainan kartu Jepang]; kaset pegangan untuk raket; kaset pegangan untuk raket
bulutangkis; kaset pegangan untuk raket squash; kaset pegangan untuk raket tenis; kaset pegangan untuk raket tenis meja;
kasing yang disesuaikan untuk membawa tongkat pemukul bisbol; kasing khusus untuk peralatan olah raga; kasing papan
dart; kasing untuk bermain kartu; kasing untuk bola tenis; kasing untuk kendaraan mainan; kasing untuk raket bulutangkis;
kasing untuk raket soft tennis; kastil mainan; kasur atau bantalan mengapung tiup untuk penggunaan rekreasi; kasus panah;
kasus untuk aksesoris bermain; kasus untuk busur memanah; kasus untuk isyarat biliar; kasus untuk isyarat snooker; kasus
untuk panah memanah; kasus untuk struktur mainan; kasus untuk tokoh aksi; kelereng untuk game; kendali jarak jauh untuk
kendaraan model skala operasi; kendaraan balap model skala; kendaraan konstruksi mainan; kendaraan mainan; kendaraan
mainan elektronik pintar; kendaraan mainan menggunakan radio kontrol; kendaraan mainan mengunakan aki (accu);
kendaraan mainan yang berbentuk mobil, truk, kereta, dan van, semua yang bertema bola basket, mainan dari busa dalam
bentuk jari dan piala, piala mainan, kartu permainan, kartu mainan, mainan pembuat bunyi-bunyian, mainan untuk hewan
peliharaan; kendaraan mainan yang berubah menjadi robot; kendaraan mainan yang dikendalikan dari jarak jauh; kendaraan
mainan yang dikendalikan radio; kendaraan model skala; kendaraan model skala dikendalikan radio; kendaraan model skala
yang dikendalikan dari jarak jauh; kendaraan roda empat; kepala tongkat golf; keping permainan yang digunakan oleh
pembagi kartu dan pemain kartu dalam permainan poker; keranjang ikan; kereta bola; kereta golf tidak bermotor; kereta luncur
[artikel olahraga]; kereta luncur [mainan]; kereta luncur dan kereta seret (mainan); kereta luncur salju untuk penggunaan
rekreasi; kereta luncur salju, anak panah, papan panah (mainan); kereta luncur untuk digunakan dalam wahana hiburan
menurun; kereta mainan; kereta mainan model set; kereta model mainan; kereta tas golf; kerucut slalom (mainan); kettlebells;
keyboard untuk konsol gim video; keypad game; kincir mainan; kit model skala [mainan]; kiteboards; klub untuk juggling; klub
untuk senam ritmik; kneeboards; kok; kok badminton; kolam renang [artikel bermain]; kolam renang mengapung udara; kolam
renang tiup [artikel bermain]; kolam renang tiup dan plastik untuk penggunaan rekreasi; kolam tiup untuk penggunaan
rekreasi; koma [potongan kayu untuk game shogi]; komputer mainan (tidak bekerja); konfeti; konsol game; konsol game
genggam; konsol genggam untuk bermain video game; konsol permainan elektronik yang disesuaikan untuk digunakan
dengan tampilan layar eksternal atau monitor; konsol video game; konsol video game untuk digunakan dengan tampilan layar
eksternal atau monitor; kontrol jarak jauh untuk mainan; kontrol jarak jauh untuk mengoperasikan mainan dalam bentuk
kendaraan; kosmetik bermain anak-anak dari plastik; kosmetik mainan imitasi; kostum boneka; kotak alat-alat memancing;
kotak kubah; kotak mainan untuk berdandan/berpakaian; kotak memancing ikan [artikel memancing]; kotak musik mainan;
kotak pasir [artikel olahraga]; kotak pasir [mainan]; kotak pasir bermain; kotak pasir mainan; kotak peralatan pancing [alat
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memancing]; kotak plyometric untuk latihan; kotak surat mainan; kotak susun; kotak untuk umpan pancing; krim yang
dioleskan tanpa obat untuk meningkatkan cengkeraman tangan dalam aktivitas olahraga; krim yang dioleskan tanpa obat
untuk meningkatkan cengkeraman tangan di panjat tebing dalam dan luar ruangan; kru pit model skala; kubah kuda untuk
senam; kuda goyang; kuda kayu (artikel olahraga); kuku mainan; kulit gitar untuk pengendali permainan gitar elektronik;
kumpulan permainan papan; kursi reel; kutub untuk lompat galah; lalat buatan untuk digunakan dalam memancing; landasan
pacu plastik (mainan); langkah aerobik; lapisan pelindung untuk bermain olahraga; lapisan pelindung untuk papan luncur salju;
latih pucks dalam bentuk busa atau gel yang tertutup dalam case yang diadaptasi secara khusus; latihan beban; latihan katrol;
latihan trampolin; latihan treadmill; layang-layang; layang-layang parafoil; layar kamuflase [artikel olahraga]; layar kamuflase
[barang-barang olahraga]; layar kamuflase untuk tujuan berburu; layar melempar bisbol; ledakan pesta; leg guard; lemari
untuk mesin video game arcade; lembing untuk olahraga lapangan; lompat tali; loncatan untuk senam; lonceng untuk pohon
Natal; lubang mainan berhenti; mainan; mainan *; mainan action figure; mainan air; mainan aksi; mainan aksi elektronik;
mainan aksi listrik; mainan aksi mekanis; mainan aksi tuas; mainan aksi untuk buaian; mainan aksi yang dioperasikan dengan
baterai; mainan aktivitas ganda untuk anak-anak; mainan aktivitas ganda untuk bayi; mainan aktivitas multipel elektronik dan
permainan pembelajaran untuk anak-anak; mainan alat pemancar air; mainan anak-anak dengan beberapa aktifitas; mainan
anjing; mainan balok bantal; mainan baru untuk bermain lelucon; mainan baru untuk pesta; mainan bayi; mainan bean bag;
mainan berjalan yang digerakkan oleh dorongan angin; mainan beruang; mainan binatang yang diisi kain/kapas; mainan bola
untuk meringankan stres; mainan boneka binatang, bank mainan, model kit; mainan boneka jari; mainan buaian; mainan
bunga; mainan dan game komputer interaktif; mainan dan game output video; mainan dan masker wajah hal yang baru;
mainan dari logam; mainan dempul; mainan dengan fitur lampu LED; mainan di luar ruangan; mainan elektronik; mainan
elektronik yang digenggam (otomatis) (selain yang diadaptasi untuk digunakan dengan alat penerima televise); mainan fidget
spinner; mainan figur/orang-orangan [mainan atau alat permainan]; mainan gambar; mainan genggam untuk anak-anak;
mainan genggam untuk bayi; mainan glider; mainan glockenspiels; mainan hewan peliharaan yang mengandung catnip;
mainan hewan peliharaan yang terbuat dari tali; mainan jaga keseimbangan; mainan jarum jam; mainan jarum jam yang
terbuat dari logam; mainan jarum jam yang terbuat dari plastik; mainan karakter fantasi; mainan karakter karet; mainan
karakter plastik; mainan karet; mainan kayu; mainan kerajinan/ keterampilan yang dijual dalam bentuk kotak/perangkat;
mainan kolam renang dan tempat mandi; mainan kolam tiup; mainan konstruksi; mainan konstruksi modular; mainan kotak
musik; mainan kotak pasir; mainan kucing; mainan latihan menghilangkan stres; mainan lempar bebentuk piringan; mainan
lunak; mainan lunak berupa burung; mainan lunak dalam bentuk beruang; mainan lunak dalam bentuk binatang; mainan
mandi tiup; mainan mekanik; mainan menara bentuk 10 pasak; mainan mencicit yang bisa dipukul; mainan mesin pemotong
rumput; mainan mewah dengan selimut kenyamanan yang terpasang; mainan mewah yang cerdas; mainan muntah untuk
bermain lelucon; mainan musik; mainan naik-on tiup; mainan pasangkan angka; mainan pasir; mainan patung lunak; mainan
peluit; mainan pendidikan; mainan pendidikan untuk bayi; mainan perangkat model; mainan perkembangan bayi; mainan
permainan peran; mainan pesawat tempur; mainan pintar; mainan plastik; mainan plastik untuk digunakan di kamar mandi;
mainan pohon Natal; mainan pop-up; mainan portabel yang menggabungkan fungsi telekomunikasi; mainan remas; mainan
ring untuk mandi bayi; mainan robot pintar; mainan sarung tangan lempar tangkap; mainan skuter; mainan struktur gedung
dan trek kendaraan; mainan susun; mainan susun kayu; mainan tabung bentuk dan warna; mainan tenda dan mainan balokbalok anak-anak; mainan teropong; mainan tokoh aksi; mainan tokoh aksi dan aksesorisnya; mainan untuk anak-anak; mainan
untuk bayi; mainan untuk binatang piaraan; mainan untuk di bak mandi; mainan untuk hewan peliharaan; mainan untuk infant
(bayi); mainan untuk mandi; mainan xilofon; mainan yang berbicara; mainan yang bisa ditekuk; mainan yang dapat
dipompa/digembungkan; mainan yang diisi kain/kapas; mainan yang dikendalikan dari jarak jauh; mainan yang dikendalikan
radio; mainan yang dioperasikan secara elektronik; mainan yang dirancang untuk melekat pada buaian; mainan yang
dirancang untuk melekat pada kereta bayi; mainan yang dirancang untuk melekat pada kursi mobil; mainan yang dirancang
untuk melekat pada kursi tinggi; mainan yang menggabungkan fungsi telekomunikasi; mainan yang menyemprotkan air;
mainan, permainan, alat permainan dan alat-alat permainan dan hadiah kecil; mainan-mainan pantai, yaitu, bola pantai, bola
karet, ember mainan, sekop mainan, pasir mainan, bak pasir mainan, semprotan air mainan; mainkan terowongan; mainkan
uang; makanan mainan; mandi bola arena bermain; masker wajah kebaruan; masker wajah kertas [barang baru]; masker
wajah menjadi mainan; masker wajah untuk olahraga; masker wajah untuk olahraga, selain untuk menyelam; masker wajah
untuk pengendara sepeda; mata kail pancing; mata kail untuk memancing; meja biliar; meja biliar yang dioperasikan dengan
koin; meja dan tongkat bilyar, rak dan bola; meja foosball; meja mahjong otomatis; meja permainan; meja roulette; meja
snooker; meja untuk tenis meja; meja video game terkomputerisasi untuk keperluan gaming; memainkan perangkat pengocok
kartu; membawa tali khusus yang disesuaikan untuk papan dayung stand-up; memblokir boneka; memblokir kereta untuk
sepak bola Amerika; membuat sketsa mainan; memukul kuda untuk senam; mendorong mainan; menendang tee; mengapung
tiup untuk berenang; menggantung glider; meninju bola untuk tinju; meninju mainan; menyeimbangkan balok untuk senam;
mesin angkat berat untuk berolahraga; mesin ball pitching; mesin berat untuk latihan fisik; mesin bingo elektronik [mesin
game]; mesin dan aparatus game; mesin dan peralatan kebugaran; mesin dan peralatan untuk latihan fisik; mesin dan
permainan game hiburan (otomatis dan dioperasikan dengan koin); mesin dayung; mesin game [mesin perjudian kalibrasi
teralibrasi]; mesin game arcade; mesin game edukasi elektronik untuk anak-anak; mesin game pinball (mainan); mesin game
untuk judi; mesin game yang menampilkan perangkat yang menerima taruhan; mesin game yang menghasilkan atau
menampilkan hasil taruhan; mesin game, termasuk mesin slot dan mesin poker; mesin hiburan yang dioperasikan dengan
koin; mesin hiburan, otomatis dan dioperasikan dengan koin; mesin langkah aerobik; mesin latihan; mesin latihan elips; mesin
memanjat tangga untuk berolahraga; mesin pengocok kartu permainan; mesin permainan cakar derek; mesin permainan
elektronik; mesin permainan hiburan; mesin permainan komputer; mesin permainan output video untuk digunakan dengan
tampilan layar eksternal atau monitor; mesin permainan video; mesin permainan video rumah; mesin permainan video untuk
digunakan dengan televisi dan permainan video yang di kontrol dengan tangan untuk digunakan dengan sistem konsol
permainan video; mesin pinball; mesin pinball yang dioperasikan dengan koin; mesin pitching bisbol; mesin rehabilitasi dan
mesin latihan fisik (peralatan senam); mesin resistensi untuk berolahraga; mesin slot [mesin game]; mesin tangga untuk
berolahraga; mesin uap model mainan; mesin untuk bermain game kebetulan; mesin untuk latihan fisik; mesin video game
arcade; mesin video game arcade yang dioperasikan dengan koin; mesin video game untuk digunakan dengan tampilan layar
eksternal atau monitor; mesin video game untuk digunakan dengan televisi; mesin video game yang berdiri sendiri; mesin
video output game untuk digunakan dengan televisi; mikroskop mainan; miniatur-miniatur untuk digunakan pada permainan
perang; miniatur-miniatur untuk digunakan pada permainan-permaian; mobil balap mainan; mobil balap mainan yang
dikendalikan dari jarak jauh; mobil balap mainan yang dikendalikan radio; mobil balap model skala; mobil mainan; mobil
mainan mengunakan aki (accu); mobil mainan yang dikendalikan dari jarak jauh; mobil mainan yang dikendalikan radio; mobil
model skala [mainan]; model mainan; model skala; model skala vegetasi [mainan]; model-model plastik mainan; model-model
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untuk digunakan pada permainan peran; model-model untuk digunakan pada permainan perang; monoskis; motor mainan
menggunakan aki (accu); mouse gaming; mouse gaming khusus diadaptasi untuk bermain video game; mouse untuk konsol
gim video; mulai blok untuk berenang; naik mobil mainan; netballs; ornamen untuk pohon Natal, kecuali benda-benda iluminasi
dan permen; ornament musiman (mainan); otopet mainan; overgrip untuk raket; overgrip untuk raket bulutangkis; overgrip
untuk raket tenis; overgrips untuk raket squash; overgrips untuk raket tenis meja; paddleboards; paddleboards stand-up;
paintballs [amunisi untuk senjata paintball] [alat olahraga]; pakaian boneka; pakaian untuk boneka beruang; pakaian untuk
boneka tradisional Jepang; pala untuk latihan olahraga bola Basque pelota; palang horisontal untuk senam; palang pintu tarik;
palet (permainan); palu polo; palu untuk olahraga lapangan; panah mainan; panah untuk memanah; panahan; pancing
bersandar; pancing mainan; panggilan burung [umpan]; panggilan game berburu; panggung untuk tujuan rekreasi; pangkalan
baseball; papan berenang; papan berenang untuk penggunaan rekreasi; papan catur; papan dart; papan layar; papan layar
menggabungkan layar; papan luncur; papan pegas [artikel olahraga]; papan permainan basket; papan selancar; papan
selancar angin; papan selancar tidak bermotor; papan seluncur salju; papan seluncuran taman bermain; papan shogi; papan
ski; papan tubuh; papan untuk basket; papan untuk bermain game Go; papan untuk bermain janggi [catur Korea]; papan untuk
selancar layang-layang; papan yang digunakan untuk olahraga air; papan-papan permainan-permainan; paraglider;
paralayang; party popper [pesta hal baru]; pasak slalom (mainan); patung lembut mainan mewah; patung mainan; patung
mainan plastik yang dijadikan model; patung mainan yang dapat dikoleksi; patung-patung mainan plastik; pedang [senjata
anggar]; pedang bambu untuk kendo; pedang kayu untuk kendo; pedang mainan; pedang untuk pagar; pegangan layanglayang; pegangan pancing; pegangan panjang dinding (barang-barang olahraga); pegangan tongkat golf; pegangan untuk
raket; pegangan untuk raket tenis meja; pegangan untuk tongkat golf; pegas untuk berolahraga; pelampung memancing untuk
pemancing; pelampung untuk keperluan rekreasi, snorkeling,; pelat anti licin; pelatih (ekspander); pelindung anggota tubuh
(barang-barang olahraga); pelindung bahu ; pelindung dada (untuk penggunaan olahraga); pelindung dada untuk baseball;
pelindung dada untuk hoki es; pelindung dada untuk hoki lapangan; pelindung dada untuk penggunaan olahraga; pelindung
dinding bumper dari karet, busa dan plastik untuk gimnasium; pelindung ekor dan tapak kaki (untuk penggunaan olahraga);
pelindung layar akrilik disesuaikan untuk perangkat game portabel; pelindung layar kaca tempered disesuaikan untuk
perangkat game portabel; pelindung layar plastik disesuaikan untuk perangkat game portabel; pelindung layar yang terbuat
dari kaca temper yang diadaptasi khusus untuk konsol permainan genggam; pelindung layar yang terbuat dari kaca temper
yang diadaptasi khusus untuk peralatan video game elektronik genggam; pelindung layar yang terbuat dari kaca temper yang
diadaptasi khusus untuk perangkat permainan genggam; pelindung layar yang terbuat dari kaca temper yang diadaptasi
khusus untuk permainan elektronik genggam; pelindung layar yang terbuat dari kaca temper yang diadaptasi khusus untuk
unit permainan genggam elektronik; pelindung layar yang terbuat dari kaca temper yang diadaptasi khusus untuk video game
elektronik genggam elektronik; pelindung layar yang terbuat dari polyethylene terephthalate [PET] khusus diadaptasi untuk unit
permainan genggam elektronik; pelindung layar yang terbuat dari polyethylene terephthalate [PET] yang secara khusus
diadaptasi untuk konsol permainan genggam; pelindung layar yang terbuat dari polyethylene terephthalate [PET] yang secara
khusus diadaptasi untuk peralatan video game elektronik genggam; pelindung layar yang terbuat dari polyethylene
terephthalate [PET] yang secara khusus diadaptasi untuk perangkat permainan genggam; pelindung layar yang terbuat dari
polyethylene terephthalate [PET] yang secara khusus diadaptasi untuk permainan elektronik genggam; pelindung layar yang
terbuat dari polyethylene terephthalate [PET] yang secara khusus diadaptasi untuk permainan video elektronik genggam
elektronik; pelindung layar yang terbuat dari termoplastik poliuretan [TPU] yang diadaptasi khusus untuk peralatan video game
elektronik genggam; pelindung layar yang terbuat dari termoplastik poliuretan [TPU] yang diadaptasi khusus untuk perangkat
permainan genggam; pelindung layar yang terbuat dari termoplastik poliuretan [TPU] yang diadaptasi khusus untuk unit
permainan genggam elektronik; pelindung layar yang terbuat dari termoplastik poliuretan [TPU] yang secara khusus diadaptasi
untuk konsol permainan genggam; pelindung layar yang terbuat dari termoplastik poliuretan [TPU] yang secara khusus
diadaptasi untuk permainan elektronik genggam; pelindung layar yang terbuat dari termoplastik poliuretan [TPU] yang secara
khusus diadaptasi untuk permainan video elektronik genggam elektronik; pelindung leher (untuk penggunaan olahraga);
pelindung lutut [artikel olahraga]; pelindung paha (untuk penggunaan olahraga); pelindung panggul (untuk penggunaan
olahraga); pelindung pergelangan kaki; pelindung pergelangan tangan [artikel olahraga]; pelindung perut untuk judo; pelindung
perut untuk karate; pelindung perut untuk olahraga; pelindung perut untuk penggunaan atletik; pelindung perut untuk seni bela
diri; pelindung perut untuk taekwondo; pelindung pinggang untuk penggunaan atletik; pelindung pisau sepatu untuk melindungi
saat berolahraga seluncur es; pelindung siku [artikel olahraga]; pelindung tangan (peralatan olahraga); pelindung tapak dasar
untuk papan selancar angin, spreader, katrol, ekstensi tiang layar untuk papan selancar angin, tendon untuk tapak tiang layar
untuk papan selancar angin, diabolos untuk tapak tiang layar untuk papan selancar angin; pelindung telapak tangan untuk
penggunaan atletik; pelindung tenggorokan untuk penggunaan olahraga; pelindung tubuh untuk penggunaan olahraga;
pelindung tubuh untuk sepak bola Amerika; pelindung tulang ekor (untuk penggunaan olahraga); pelindung tulang kering (alat
olahraga); pelindung tulang kering (peralatan olahraga); pelindung tulang rusuk (untuk penggunaan olahraga); pelindung ujung
kaki; pelindung wajah [artikel olahraga]; peluncur target [artikel olahraga]; peluncur untuk merpati tanah liat; pemain rekaman
mainan; pemandangan busur non-teleskopik untuk memanah; pemandangan busur terbuka untuk memanah; pemandu sorak
pom-pom; pembalap model skala; pembatas balok (mainan); pembatas tempat bermain [peralatan tempat bermain]; pemberat
untuk latihan beban; pembuat mainan nois; pembuat suara baru untuk digunakan sebagai lelucon dan lelucon; pemegang
diadaptasi khusus untuk tiket lotre; pemegang pancing; pemegang untuk kapur isyarat biliar; pemegang untuk kapur tongkat
biliar; pemegang untuk snooker cue chalk; pemintal memancing; pemukul bisbol; pemukul bola untuk permainan; pemungut
bola golf; pemungut bola tenis; pemutar rekaman mainan untuk memainkan lagu dan kaset; penajam titik panah; penanda
biliar; penanda bola golf; penanda chip untuk bingo; penanda untuk bola golf; penarik ikan; penarik rusa; pendukung atletik
pria [artikel olahraga]; penerbangan panah; pengapung untuk berenang; pengapung untuk mandi dan berenang; pengendali
gerak untuk game komputer dan video; pengendali permainan di alam keyboard khusus disesuaikan untuk bermain video
game; pengendali untuk konsol game; pengendali untuk mainan; pengendali untuk mainan dan konsol game; pengendali
untuk mobil mainan; penggulung pancing; pengikat kepala ; pengontrol dan joystick untuk gim video; pengontrol permainan
video; pengontrol untuk mesin video game; pengontrol untuk pesawat mainan; pengunci papan luncur salju, pelindung papan
luncur salju, sabuk pengaman; penjaga kaki [artikel olahraga]; penjaga lengan [artikel olahraga]; penjaga lengan untuk
memanah; penjaga pisau seluncur es; penjaga siku untuk bermain skateboard; penutup berbentuk untuk binding ski; penutup
berbentuk untuk kepala tongkat golf; penutup berbentuk untuk putters golf; penutup berbentuk untuk raket bulutangkis;
penutup berbentuk untuk raket raket; penutup berbentuk untuk raket squash; penutup berbentuk untuk raket tenis; penutup
berbentuk untuk raket tenis meja; penutup berbentuk untuk ski; penutup berbentuk untuk tas golf; penutup berbentuk untuk
tongkat golf; penutup cocok untuk kereta tas golf; penutup kepala; penutup kepala untuk raket bulutangkis; penutup kepala
untuk raket squash; penutup kepala untuk raket tenis; penutup kepala untuk raket tenis meja; penutup khusus disesuaikan
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untuk pohon Natal buatan; penutup pelindung untuk raket; penutup pelindung yang dipasang khusus diadaptasi untuk raket
tenis; penutup pelindung yang dipasang khusus disesuaikan untuk ski; penutup pelindung yang dipasang khusus disesuaikan
untuk tongkat golf; penutup pelindung yang dipasang untuk perangkat swing; penutup tiang dan elemen pelindung dari karet,
busa dan plastik untuk peralatan senam; penutup tunggal untuk ski; penutup yang pas disesuaikan secara khusus untuk
konsol game; penutup yang pas disesuaikan secara khusus untuk melindungi konsol video game untuk digunakan dengan
tampilan layar eksternal atau monitor; penutup yang pas untuk kereta golf cart yang digunakan untuk melindungi dari
kerusakan akibat hujan es; penutup yang pas untuk kereta golf tidak bermotor yang digunakan untuk melindungi dari
kerusakan akibat hujan es; penutup yang pas untuk kereta golf yang digunakan untuk melindungi dari kerusakan akibat hujan
es; penutup yang pas untuk kereta tas golf bermotor; penutup yang pas untuk kereta tas golf tidak bermotor; perabot untuk
rumah boneka; perada untuk dekorasi pohon Natal; perahu model skala; perahu motor model skala; peralatan audio mainan;
peralatan bermain di luar ruangan; peralatan bermain di luar ruangan untuk anak-anak; peralatan biliar; peralatan bola voli;
peralatan bulutangkis; peralatan bulutangkis, yaitu, kok dan peralatan bermain permainan bulutangkis; peralatan dan aparatus
game; peralatan dan material latihan beban dan latihan tambahan (cross training) khususnya peralatan latihan beban dan
latihan cross training; peralatan game disesuaikan untuk digunakan dengan penerima televisi; peralatan game disesuaikan
untuk digunakan dengan tampilan layar eksternal atau monitor; peralatan game komputer, peralatan game elektronik dan
peralatan video game, tidak termasuk dalam kelas lain; peralatan golf; peralatan hiburan dan gim yang disesuaikan untuk
digunakan dengan tampilan layar eksternal atau monitor; peralatan hiburan disesuaikan untuk digunakan dengan penerima
televisi; peralatan hiburan disesuaikan untuk digunakan dengan tampilan layar eksternal atau monitor; peralatan juggling;
peralatan latihan; peralatan makan mainan [peralatan makan]; peralatan masak mainan; peralatan musik mainan; peralatan
olahraga; peralatan olahraga yang dioperasikan secara manual; peralatan olahraga, selain untuk keperluan rehabilitasi medis;
peralatan olahraga, selain untuk keperluan terapi fisik; peralatan pagar; peralatan pelatihan seni bela diri; peralatan pelatihan
tubuh; peralatan pembentukan badan); peralatan permainan elektronik dengan fungsi arloji; peralatan permainan komputer
selain yang dioperasikan dengan koin atau diadaptasikan untuk penggunaan dengan penerima televisi; peralatan permainan
papan; peralatan permainan video dan komputer selain dioperasikan dengan koin atau yang diadaptasikan untuk penggunaan
dengan penerima televisi.; peralatan raket; peralatan rehabilitasi tubuh; peralatan selancar; peralatan snooker; peralatan
squash; peralatan tenis; peralatan tetherball; peralatan untuk bermain biliar; peralatan untuk bermain game outdoor; peralatan
untuk game konsumen yang disesuaikan untuk digunakan dengan tampilan layar eksternal atau monitor; peralatan untuk
latihan perut; peralatan untuk permainan elektronik selain yang disesuaikan untuk digunakan dengan layar tampilan eksternal
atau monitor; peralatan untuk senam; peralatan video game; peralatan video game genggam; peralatan video game yang
berdiri bebas; peralatan video game yang disesuaikan untuk digunakan dengan tampilan layar eksternal atau monitor;
peralatan yang dijual sebagai satu unit permainan kartu; peralatan soft tennis, yaitu bola untuk soft tennis; perangkap merpati
tanah liat; perangkat model keterampilan mainan figur; perangkat pelindung untuk latihan olahraga; perangkat pengapungan
kickboard untuk penggunaan rekreasi; perangkat permainan catur; peredam getaran untuk raket; peredam getaran untuk raket
tenis; pergelangan tangan dan bobot pergelangan kaki untuk berolahraga; perhiasan dan rias wajah mainan; perisai mainan;
perisai mencolok untuk penggunaan olahraga; perlengkapan lapangan permainan, yaitu pembatas untuk lapangan olahraga
tim; perlengkapan permainan voli, yang terdiri dari bola, jaring, garis lapangan dan peluit, dan perlengkapan permainan polo
air yang terdiri dari bola, jaring dan peluit; permainan; permainan anak panah elektronik; permainan arcade; permainan
bangunan; permainan beratap menggunakan koin; permainan bingo; permainan catur; permainan dalam ruangan; permainan
dam (games); permainan dan alat-alat permainan; permainan dari Mexico (pinata); permainan di atas meja; permainan
elektronik genggam untuk anak-anak; permainan elektronik genggam untuk bayi; permainan elektronik yang digenggam;
permainan gelang; permainan hoki; permainan kartu; permainan keterampilan aksi; permainan komputer elektrik selain yang
diadaptasikan untuk penggunaan dengan penerima televisi; permainan manipulatif; permainan meja video terkomputerisasi
untuk tujuan permainan; permainan memori; permainan paddle ball; permainan papan; permainan pengajaran elektronik;
permainan peran; permainan perang atau permainan peran; permainan perang menggunakan model-model tentara;
permainan portabel dan mainan yang menggabungkan fungsi telekomunikasi; permainan sepak bola meja dalam ruangan;
permainan trivia dimainkan dengan kartu dan komponen permainan; permainan untuk mesin game; permainan untuk pesta;
permainan video elektronik genggam; permainan video tidak untuk untuk digunakan dengan televisi; permainan, mainan dan
alat permainan, alat olahraga, dekorasi; permainan-permainan selain yang dirancang untuk digunakan dengan tampilan layar
atau monitor independen; perosotan (mainan); pesawat mainan; pesawat mainan sling; pesawat model skala; pesawat
terbang mainan; pesawat terbang mainan yang dikendalikan dari jarak jauh; pesawat terbang mainan yang dikendalikan radio;
pesta nikmat dalam sifat kerupuk; pesta nikmat dalam sifat pembuat suara; piano mainan; pin bowling; pin, ketapel (peralatan
olahraga); pinetters bowling; piring pitcher; piring pitcher untuk baseball; piring pitcher untuk softball; piring salju; piring terbang
(mainan); piringan udara, permainan ruang tamu, model diecast, mainan penyusun balok gedung, kotak mainan, tiket lotere,
cakram terbang, menyusun potongan gambar, mainan anjing, mainan kucing; pisau es; pisau untuk tongkat hoki es; pistol air;
pistol mainan; pistol mainan udara; pistol tutup mainan; pita [hal baru pesta]; pita kertas [pesta hal baru]; pita kertas crêpe
[pesta hal baru]; pita penahan keringat (barang olahraga); pita senam ritmik; pita untuk senam sportif berirama; plastron
kendo; platform latihan; playhouses luar ruangan; playsets untuk boneka; playsets untuk tokoh aksi; pogs [mainan]; pohon
Natal buatan; pohon Natal buatan menggabungkan lampu; poin panah; poin panah untuk berburu; poin panah untuk
memanah; pompa disesuaikan secara khusus untuk digunakan dengan bola untuk game; pompa untuk menggelembungkan
balon; pompa untuk menggembungkan bola olahraga; ponsel mainan; ponsel untuk anak-anak; pool penghitungan bola; poros
bar-bell untuk angkat berat; poros bisu untuk mengangkat beban; poros panah; poros panah untuk memanah; poros tongkat
golf; poros untuk tongkat golf; poros untuk tongkat hoki es; posting jaring tenis meja; pot goke [pot untuk potongan batu yang
digunakan dalam game Go]; potongan catur; potongan untuk bermain catur Cina; praktikkan pucks dalam sifat busa atau gel
yang terbungkus; pucks hoki; pucks hoki es; puncak berputar; pushchairs mainan; putar untuk meninju tas; putters golf;
puzzle; puzzle manipulatif; puzzle mosaik; puzzle potongan gambar; puzzle tipe kubus; quiver untuk memanah; quoits; rak
bola biliar; raket; raket bulutangkis; raket frontenis; raket padel; raket pelota dari kayu; raket raket; raket soft tennis; raket
squash; raket tenis; raket tenis meja; raket tenis menekan; rantai (barang-barang olahraga); rel skateboard; rem ski;
reproduksi miniatur stadion, yaitu, mainan model stadium kecil yang terbuat dari plastik; ring bola basket; ring, bola dan balon
untuk cross training.; rintangan untuk olahraga lari; robot mainan; robot mainan yang dikendalikan dari jarak jauh; roda kemudi
mainan; roda lotre; roda omni [robot mainan]; roda roulette; roda skateboard; roda untuk kendaraan mainan; roda yoga; roket
mainan; rol busa dilipat; rol untuk sepeda latihan stasioner; rompi pemberat (barang-barang olahraga); rosin digunakan oleh
atlet; rumah bermain anak-anak; rumah boneka; rumah mainan; rumah mainan anak-anak; sabuk angkat beban dan cross
training; sabuk angkat berat [artikel olahraga]; sabuk angkat berat dan perkakas senam dan olahraga lainnya; sabuk latihan
pemangkas pinggang; sabuk olahraga; sabuk pemberat (barang-barang olahraga); sabuk renang; safety padding untuk
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badminton uprights; salep atau gel yang dioleskan tanpa obat untuk meningkatkan cengkeraman tangan dalam aktivitas
olahraga; salju Globes; salju buatan untuk pohon Natal; sandaran kepala untuk papan selancar angin; watch-lifter untuk papan
selancar angin; pengencang untuk papan selancar angin; ring tambahan untuk papan selancar angin; tali untuk papan
selancar; sarung pistol mainan; sarung raket; sarung tangan angkat berat; sarung tangan anyaman pelindung untuk latihan
bermain bola Basque pelota; sarung tangan baseball; sarung tangan baseball batting; sarung tangan batting [aksesoris untuk
permainan]; sarung tangan bola tangan; sarung tangan bowling; sarung tangan golf; sarung tangan hoki es; sarung tangan
hoki lapangan; sarung tangan karate; sarung tangan lacrosse; sarung tangan memanah; sarung tangan olahraga; sarung
tangan pagar; sarung tangan penangkap; sarung tangan penangkap untuk baseball; sarung tangan penangkap untuk softball;
sarung tangan pertama baseman; sarung tangan plastik pelindung untuk latihan bermain bola Basque pelota; sarung tangan
raket; sarung tangan renang; sarung tangan selancar angin; sarung tangan skydiving; sarung tangan softball; sarung tangan
untuk game; sarung tangan untuk kiper sepak bola; sarung tangan untuk sepak bola Amerika; sarung tangan untuk ski air;
sarung tinju; sarung yang dirancang untuk papan selancar dan ski; sayap air; segel kulit [penutup untuk ski]; segitiga bola
biliar; segitiga bola snooker; senar leader untuk memancing; senar raket; senar untuk memancing; sendok garpu mainan;
sendok umpan untuk memancing; senjata anggar; senjata mainan; senjata paintball [peralatan olahraga]; senjata tombak
[artikel olahraga]; senjata-senjata (permainan) udara lunak (airsoft) untuk tujuan rekreasi; sensor gigitan [memancing]; sepak
bola; sepatu boneka; sepatu es; sepatu hoki es; sepatu roda; sepatu roda in-line; sepatu roda untuk anak-anak; sepatu skating
dengan skate terlampir; sepeda anak-anak (bukan fasilitas transportasi); sepeda latihan stasioner; sepeda model skala
menjadi mainan; sepeda roda tiga untuk anak-anak untuk digunakan sebagai mainan; sepeda roda tiga untuk bayi [mainan];
set alat mainan; set ayunan; set bulu tangkis; set dumb-bell; set halter; set helipad; set konstruksi mainan; set mainan balap;
set teeball; set tiket sekali pakai untuk bermain game kesempatan; setrika golf; simpai (mainan); simpai untuk anak-anak;
simpai untuk berolahraga; simpai untuk senam ritmik; sinkers memancing; sirip buatan untuk berenang; sirip paddleboard; sirip
untuk bodiboarding; sirip untuk menyelam; sirip untuk papan layar; sirip untuk papan selancar; skateboard jari; ski; ski air; ski
alpine; ski lintas negara; ski roller; ski salju; ski selancar; skibobs; skittles [game]; skuter [mainan]; slide [mainan]; sling shot
[artikel olahraga]; speargun yang diaktifkan oleh pegas [artikel olahraga]; spreader (alat bantu angkat) untuk selancar angin;
stan berburu [artikel olahraga]; stasiun layanan mainan; stik untuk balon dari plastik; string untuk raket; string untuk raket
bulutangkis; string untuk raket olahraga; string untuk raket raket; string untuk raket squash; string untuk raket tenis; string
untuk raket soft tennis; string untuk tongkat lacrosse; stringers memanah busur; struktur model skala [mainan]; susun blok; tab
jari untuk memanah; tabel game elektronik dan elektromekanis dengan output video; tabel permainan video craps
komputerisasi; tabung tiup memancing mengapung; tali (lompat tali, tarik tambang); tali busur untuk memanah; tali digunakan
untuk kegiatan kebugaran; tali kaki papan layar; tali pengikat paha; tali pengikat untuk bodyboard; tali pengikat jari; tali
pengikat pergelangan tangan; tali pengikat siku; tali pengikat telapak tangan; tali penyangga untuk latihan beban; tali pusat
jaring tenis; tali sandang keamanan untuk papan selancar; tali tas golf; tali untuk papan selancar; tali untuk permainan lompat;
tali untuk senam ritmik; tali yoga; tanduk mainan; tangga senam; tangkai stik untuk balon dari plastik; target; target elektronik;
target elektronik untuk permainan dan olahraga; target senjata api; target udara miniatur yang dikendalikan dari jarak jauh
untuk olahraga; target udara miniatur yang dikendalikan radio untuk olahraga; target untuk memanah; tarik mainan; tarik
mainan kendaraan; tarik mobil mainan; tas bop tiup; tas dan sarung olahraga (untuk membawa peralatan dan raket keperluan
olahraga); tas disesuaikan untuk bola bowling; tas disesuaikan untuk digunakan dengan peralatan olahraga; tas disesuaikan
untuk digunakan dengan perlengkapan olahraga; tas disesuaikan untuk skateboard; tas disesuaikan untuk ski; tas disesuaikan
untuk snowboards; tas disesuaikan untuk tongkat hoki es; tas disesuaikan untuk tongkat hoki lapangan; tas disesuaikan untuk
tongkat lacrosse; tas golf; tas golf dengan atau tanpa roda; tas golf, dengan atau tanpa roda; tas jinjing pelindung yang
diadaptasi khusus untuk konsol video game untuk digunakan dengan tampilan layar eksternal atau monitor; tas jinjing
pelindung yang diadaptasi khusus untuk peralatan gim video genggam; tas jinjing pelindung yang diadaptasi khusus untuk
permainan video genggam; tas khusus diadaptasi untuk konsol video game; tas khusus diadaptasi untuk konsol video game
genggam; tas khusus diadaptasi untuk peralatan bulutangkis; tas khusus diadaptasi untuk raket soft tennis; tas khusus
diadaptasi untuk sepatu es; tas khusus diadaptasi untuk sepatu hoki es; tas khusus diadaptasi untuk skate yang digunakan
dalam ice figure skating; tas khusus disesuaikan untuk peralatan gim video genggam; tas khusus disesuaikan untuk peralatan
olahraga; tas kriket; tas memancing; tas mencolok untuk penggunaan olahraga; tas pembawa untuk papan ski air; tas
pengangkut bola; tas peralatan untuk rugby (peralatan latihan rugby); tas raket; tas tee golf; tas tongkat golf; tas troli untuk
peralatan golf; tas umpan untuk memegang umpan hidup; tas untuk tongkat hoki; tas yang dirancang khusus untuk papan
selancar; tas yang dirancang khusus untuk peralatan golf; tas yang dirancang khusus untuk peralatan hoki; tas yang dirancang
khusus untuk peralatan kriket; tas yang dirancang khusus untuk ski; tas yang dirancang khusus untuk ski dan papan selancar;
tas yang disesuaikan untuk alat pemukul bisbol; tas yang disesuaikan untuk alat pemukul softball; tas yang disesuaikan untuk
alat-alat memancing; teater boneka [mainan]; tee golf; telepon mainan; telepon mobil mainan (tidak bekerja); tembakan
menempatkan untuk olahraga lapangan; tempat (kotak) tongkat pancing; tempat batang untuk memancing; tempat gulungan
pancing; tempat lilin untuk pohon Natal; tempat tidur boneka; tempat tidur gantung mengapung tiup untuk penggunaan
rekreasi dalam air; tenis tegak; tepi papan ski; terminal lotere video [mesin game]; terompet mainan; tiang ganda untuk
berlayar (wishbone); tiang gawang dan jaring,; tiang latihan pull bar; tiang layar untuk papan selancar angin, dasar tiang layar
untuk papan selancar angin, pelat dasar tiang layar untuk papan selancar angin, engkol untuk tapak tiang layar untuk papan
selancar angin,; tiang net bola voli; tiang rugby; tiang slalom; tiang untuk papan layar; tiang untuk selancar angin; tikar latihan
[artikel golf]; tikar latihan mengemudi [artikel golf]; tiket lotere tercetak; tiket lotre; tiket lotre menjadi tiket undian; tiket undian;
tippet memancing; tips biliar; tips isyarat snooker; toboggans [artikel olahraga]; tokoh aksi; tokoh mainan; tokoh mainan
dibentuk; tokoh mainan diposisikan; tokoh mainan koleksi; tokoh mainan tertagih; tongkat berputar-putar; tongkat estafet;
tongkat hoki; tongkat hoki es; tongkat hoki lapangan; tongkat juggling; tongkat lacrosse; tongkat mainan; tongkat pancing;
tongkat pembuat gelembung dan set larutan; tongkat pemukul golf; tongkat pemukul golf untuk anak-anak; tongkat sihir
mainan; tongkat ski; tongkat ski untuk sepatu roda; tongkat untuk memancing; topeng (mainan); topeng [mainan]; topeng
anggar; topeng baru; topeng bisbol; topeng karnaval; topeng kendo; topeng kostum; topeng mainan; topeng penangkap;
topeng penangkap untuk baseball; topeng penangkap untuk softball; topeng teater; topeng topeng; topi mendukung partai; topi
perkusi [mainan]; topi pesta kertas; topi pesta kertas kerucut; topi pesta plastik; topi untuk pistol [mainan]; topi untuk pistol
mainan; trailer mainan; traktor untuk digunakan dalam wahana hiburan menurun; trampolin; treadmill untuk digunakan dalam
latihan fisik; trek balap [mainan]; trek balap mobil mainan; trek balap plastik [mainan]; troli golf bermotor; troli golf tidak
bermotor; troli pengangkut untuk papan selancar angin; trolley Mainan; truk mainan; truk mainan, kendaraan mainan yang
dioperasikan secara elektronik, sadel sepeda, tunggangan kendaraan mainan, kendaraan model skala, kereta api dan
pesawat terbang, kereta model ukuran kecil, kit model dari kendaraan, mainan yang ditiup, pakaian boneka, dan mainan
lainnya serta boneka, kendaraan mainan; tujuan hoki lapangan; tutup kepala boneka; tutup pelindung untuk papan selancar;
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umpan berburu unggas air; umpan memancing buatan; umpan rusa; umpan untuk berburu; umpan untuk berburu atau
memancing; umpan untuk memancing; unit genggam untuk bermain game elektronik untuk digunakan dengan tampilan layar
eksternal atau monitor; unit genggam untuk bermain game elektronik, selain yang disesuaikan untuk digunakan dengan
tampilan layar eksternal atau monitor; unit genggam untuk bermain permainan video; unit genggam untuk bermain video
game; unit genggam untuk memainkan game elektronik; unit genggam untuk memainkan permainan video, selain yang
disesuaikan untuk digunakan dengan layar tampilan eksternal atau monitor; unit joystick genggam untuk bermain video game;
unit penggerak air rekreasional untuk dipasang pada perahu pribadi; unit permainan elektronik genggam yang disesuaikan
untuk digunakan dengan tampilan layar eksternal atau monitor; unit permainan genggam elektronik; unit remote control
interaktif untuk gim video; usus untuk memancing; usus untuk raket; usus untuk raket bulutangkis; usus untuk raket tenis; utagaruta [kartu remi Jepang]; uta-garuta playing cards [permainan kartu Jepang]; video game selain dari yang diadaptasikan
hanya untuk penggunaan penerima televisi; wadah untuk peralatan memancing; wahana taman hiburan; wakeboards; walkietalkie mainan [tidak mampu mengirim dan menerima komunikasi]; walkie-talkie mainan tanpa kemampuan komunikasi;
waterski; yang; yo-yo; yoga guling; yumi [busur untuk memanah Jepang]; épées untuk pagar===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021012546
: 23/02/2021 16:09:23
:
: PT. Bea Sari Jelita

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Raya Semarang Kendal km.10,5 - Semarang, Kota Semarang, Jawa Tengah
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: VIDA
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM PUTIH
: 5
: ===Popok; Wangi-wangian pengharum ruangan; bedak yang mengandung obat; desinfektan; kit yang terutama terdiri dari gel
pembersih dan tisu disinfektan dan termasuk juga masker sanitasi, sarung tangan plastik dan krim tangan yang digunakan
untuk pencegahan kuman; lotion obat; pembersih antibakteri; pembersih tangan antiseptik; sabun antibakteri; tissue diresapi
dengan sediaan antibakteri===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021012547
: 23/02/2021 16:09:37
:
: Ir. Sonny Isdiarto

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Permata Regency Sidoarjo Blok C1 No.09 RT 001 RW 004 Kelurahan Kludan,
Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, 61272
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Ordinate
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru
: 30
:
===Bahan campuran minuman berbahan dasar kopi; Bahan pemanis untuk kue atau minuman atau makanan; Bubuk bahan
minuman terbuat dari tanaman kelor bernutrisi; Bubuk herbal untuk membuat makanan dan minuman herbal; Bubuk untuk
membuat minuman dengan bahan dasar teh, bubuk untuk membuat minuman dengan bahan dasar kakao; Campuran
minuman berbahan dasar teh; Campuran minuman berbahan dasar teh herbal; Chai masala / minuman teh yang dicampur
rempah; Es untuk minuman penyegar; Jus jahe [minuman]; Macchiato (minuman kopi yang dibuat dengan mencampurkan
espresso dengan susu); Matcha / teh hijau dari jepang [minuman]; Minuman Air Tebu Nostalgia; Minuman Es Air Mata
Pengantin; Minuman Es Jeruk Kunci; Minuman Es Kacang Merah; Minuman Es Laksamana Mengamuk; Minuman Es Sirup
Mak Inang; Minuman Jus Pinang; Minuman Kopi Hawai; Minuman Martebe; Minuman Roco Timun; Minuman Sirsak Markisa;
Minuman Teh Susu Telur; Minuman barbahan dasar teh termasuk teh hitam -, teh hijau-, dan minuman berbahan dasar teh
oolong; Minuman beras kencur; Minuman berbahan dasar kopi espresso; Minuman berbahan dasar kopi yang mengandung
susu; Minuman berbahan dasar madu; Minuman berbahan dasar makanan berbasis susu (dairy); Minuman berbahan dasar
teh bunga blimbing wuluh; Minuman berbahan dasar teh bunga dahlia; Minuman berbahan dasar teh bunga mawar; Minuman
berbahan dasar teh bunga rosella; Minuman berbahan dasar teh bunga telang; Minuman berbahan dasar teh dan teh herbal;
Minuman cokelat; Minuman coklat dengan atau tanpa susu; Minuman dengan bahan dasar coklat; Minuman dengan bahan
dasar kopi, coklat dan teh; Minuman es krim; Minuman jahe; Minuman jahe merah; Minuman jahe merah siap minum;
Minuman kakao; Minuman karamel; Minuman karamel dengan campuran susu; Minuman kokoa dengan atau tanpa susu;
Minuman kopi dengan atau tanpa susu; Minuman kopi espresso dicampur dengan susu 90 ml; Minuman kopi espresso
dicampur dengan susu dan bubuk coklat; Minuman kunyit asam; Minuman serbuk berbahan dasar campuran buah beri;
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Minuman serbuk campuran buah beri; Minuman serbuk daun kelor; Minuman serbuk daun kelor organik royal moringa rasa
alpukat (moringa avocado); Minuman serbuk daun kelor organik royal moringa rasa coklat (moringa chocolate); Minuman
serbuk daun kelor organik royal moringa rasa jahe (moringa ginger); Minuman serbuk daun kelor organik royal moringa rasa
kopi jahe (moringa coffe ginger); Minuman serbuk daun kelor organik royal moringa rasa latte (moringa latte); Minuman serbuk
rasa campuran buah beri; Minuman teh dengan atau tanpa susu; Minuman teh krisan; Minuman temulawak; Moccacino
(minuman yang terdiri dari bahan berupa susu, kopi dan cokelat); Penyedap rasa (selain minyak essensial) untuk ditambahkan
ke makanan dan / atau minuman; Penyedap rasa selain minyak essensial untuk minuman; Perasa, selain minyak esensial,
untuk makanan dan minuman; Sediaan untuk membuat minuman coklat dengan susu berbentuk serbuk; Sediaan untuk
membuat minuman teh dengan aroma buah-buahan berbentuk serbuk; Tepung atau Serbuk dari daun kelor yang dapat
diminum atau dimasak menjadi tambahan makanan; Tepung dari daun tanaman kelor untuk minuman; Trehalosa untuk
makanan dan minuman; affogato [minuman berbasis kopi yang mengandung es krim]; bubuk cokelat untuk sediaan minuman
berbasis cokelat; bumbu dan bumbu berbasis kakao untuk makanan dan minuman; campuran bubuk untuk sediaan minuman
cokelat; ekstrak malt digunakan sebagai perasa untuk makanan dan minuman; ekstrak malt digunakan sebagai perasa untuk
minuman; ekstrak, selain minyak esensial, untuk minuman penyedap; ginseng olahan untuk digunakan sebagai ramuan,
rempah-rempah atau penyedap untuk makanan atau minuman; kafein tambahan, yaitu, konsentrat berkafein untuk membuat
minuman kopi; madu untuk makanan dan minuman; maté (minuman infused); minuman berbahan dasar cokelat; minuman
berbahan dasar cokelat dengan susu; minuman berbahan dasar cokelat yang mengandung susu; minuman berbahan dasar
coklat; minuman berbahan dasar coklat dengan toping : boba, jelly, pearl; minuman berbahan dasar espresso; minuman
berbahan dasar gula aren ditambah susu, krim keju dan gula aren bakar; minuman berbahan dasar kakao; minuman berbahan
dasar karamel; minuman berbahan dasar kopi; minuman berbahan dasar kopi atau kakao dengan atau tanpa susu; minuman
berbahan dasar kopi dengan toping : boba, jelly, pearl; minuman berbahan dasar kopi, kokoa, cokelat atau teh; minuman
berbahan dasar sereal [pengganti makanan cair]; minuman berbahan dasar teh; minuman berbahan dasar teh dengan
beraroma/ berasa bunga; minuman berbahan dasar teh dengan tambahan rasa buah; minuman berbahan dasar teh dengan
toping : boba, jelly, pearl; minuman berbahan dasar teh ditambah buah segar, boba, dan krim busa manis; minuman berbahan
dasar teh yang mengandung atau diberi perisa jus buah atau jus sayuran; minuman berbasis chamomile; minuman berbasis
kopi dan minuman berbasis kakao; minuman biji kakao; minuman biji kopi; minuman cokelat; minuman cokelat dengan susu;
minuman dari campuran espresso, es krim dan brownies; minuman dengan bahan dasar coklat; minuman dengan bahan
dasar kakao; minuman dengan bahan dasar kopi; minuman dengan bahan dasar teh; minuman es berbahan dasar kopi;
minuman es berbahan dasar teh; minuman herbal alang-alang; minuman herbal yang diseduh dari dedaunan pohon mate;
minuman jahe merah dengan atau tanpa susu; minuman jus ginseng menjadi teh ginseng; minuman jus ginseng merah
menjadi teh ginseng; minuman jus ginseng putih menjadi teh ginseng; minuman jus jahe menjadi teh jahe; minuman kakao
dengan susu; minuman kopi; minuman kopi dengan buah-buahan; minuman kopi dengan campuran susu; minuman kopi
espresso dengan tambahan sirup jeruk; minuman kopi espresso dicampur dengan susu; minuman kopi espresso dicampur
dengan susu 150 ml; minuman kopi espresso dicampur dengan susu 180 ml; minuman kopi espresso yang dicampur dengan
air panas; minuman sediaan berbahan dasar kakao; minuman sediaan berbahan dasar kopi; minuman serbuk berbahan dasar
rempah (jahe, kunyit, temulawak); minuman teh; minuman teh boba; minuman teh dengan susu; minuman wedang jahe;
minuman yang terbuat dari campuran susu dengan bubuk matcha; minuman yang terbuat dari cokelat; minuman yang terbuat
dari kopi; minuman yang terbuat dari susu, bubuk coklat dan es batu; minuman yang terbuat dari teh; minuman yang
terutamanya terdiri dari kopi; minuman-minuman berbahan dasar kopi; minuman-minuman berbahan dasar kopi;; minumanminuman berjenis kental/seperti lumpur dengan rasa kopi (coffee-flavored slush-type drinks); minuman-minuman
berperisa cokelat; pati untuk makanan dan minuman; perasa almond, selain minyak esensial, untuk makanan atau minuman;
perasa almond, selain minyak esensial, untuk minuman; perasa buah untuk makanan atau minuman, kecuali esens; perasa
buah, selain minyak esensial, untuk minuman; perasa herbal, selain minyak esensial, untuk minuman; perasa lemon, selain
minyak esensial, untuk makanan atau minuman; perasa lemon, selain minyak esensial, untuk minuman; perasa teh untuk
makanan atau minuman; perasa untuk minuman, selain minyak esensial; perasa vanila untuk makanan atau minuman; perasa
vanila untuk minuman; perasa, selain minyak esensial, untuk minuman; sediaan malt barley untuk digunakan dalam membuat
minuman; sediaan minuman kakao; sediaan minuman kopi; sediaan untuk membuat minuman berbahan dasar kopi; sediaansediaan untuk minuman berbahan dasar kopi; sediaan-sediaan untuk minuman cokelat ; sirup pati bubuk untuk makanan dan
minuman; sirup pati untuk makanan dan minuman; tapioca pearls (isian untuk minuman boba); tepung untuk makanan dan
minuman===
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220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021012548
: 23/02/2021 16:09:53
:
: SANTOSO SUTANTO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Anjasmoro Raya 24 RT.006 RW.003, Karangayu, Semarang Barat, Kota
Semarang - Jawa
Tengah , Kota Semarang, Jawa Tengah, 50149
: Hendra Prasetya M.Si
: Gajahmada Plaza Lantai 2 D-17-18 Simpang Lima, Semarang

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: KERBAU EMAS
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Kuning Emas
: 30
: ===Kecap===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021012549
: 23/02/2021 16:10:24
:
: Ahmad Mujahid

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jalan Kampung Rawa Mulya Gg Haji Latief IV No.47, Mustika Jaya, RT.018/RW.003,
Mustika Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat, 17158
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Tasaji
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: coklat,kuning,merah,hijau,putih
: 30
: ===Roti Canai; roti berlapis===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
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Alamat Pemohon

: DID2021012550
: 23/02/2021 16:11:00
:
: EMA FATMAHWATI

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Permata Regency Sidoarjo Blok C1 No.09 RT 001 RW 004 Kelurahan Kludan,
Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, 61272
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: UTSUXLIM
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam
: 32
: ===Ades [minuman manis tanpa alkohol dari jus buah encer]; Air dan minuman lain yang tidak beralkohol; Air demineral
[minuman]; Air minum atau air minum bersoda (mineral atau non-mineral); Air minum berhidrogen; Air minum kesehatan
berakali; Air minum terapi bio energi anti oksidan; Air minum terapi bio energi beroksigen; Air minuman mengandung oksigen;
Ale ale (sejenis minuman beralkohol); Ale dingseng dari minuman jus gingseng merah; Ale gingseng dari minuman sari
gingseng putih; Ale jahe dari minuman jus jahe; Bir (minuman tanpa alkohol); Bir dingseng dari minuman jus gingseng merah;
Bir gingseng dari minuman sari gingseng putih; Bir jahe dari minuman jus jahe; Bubuk ginseng untuk minuman; Bubuk untuk
minuman; Bubur buah untuk membuat minuman; Campuran tanpa-alkohol digunakan untuk membuat minuman beralkohol;
Ekstrak ginseng untuk minuman; Kedelai bubuk untuk digunakan sebagai minuman; Konsentrat untuk membuat minuman;
Konsentrat untuk membuat minuman buah; MINUMAN BERKARBONASI, NON-ALKOHOL; Minuman serat buah; Minuman
(air dengan kandungan vitamin); Minuman Perasa (essence) teh dan susu; Minuman air kelapa bukan berbahan dasar susu;
Minuman almon; Minuman almon dengan rasa; Minuman bebas alkohol; Minuman beralkohol dari minuman tanpa alkohol;
Minuman beralkohol penggugah selera; Minuman beraroma Ganoderma Lucidum Extract bukan untuk penggunaan medis;
Minuman berbahan dasar ale (alkohol atau tanpa alkohol); Minuman berbahan dasar bir (alkohol atau tanpa alkohol);
Minuman berbahan dasar buah beku; Minuman berbahan dasar kacang; Minuman berbahan dasar kelapa bukan pengganti
susu; Minuman berbahan dasar lager (alkohol atau tanpa alkohol); Minuman berbahan dasar nabati; Minuman berbahan dasar
porter (alkohol atau tanpa alkohol); Minuman berbahan dasar stout (alkohol atau tanpa alkohol); Minuman berenergi dengan
kandungan kafein; Minuman berenergi mengandung buah campuran berry; Minuman berenergi non-alkohol mengandung
ginseng merah; Minuman berkarbonasi non-alkohol, yaitu, soda; Minuman bersoda; Minuman bersoda (air dengan kandungan
vitamin); Minuman bersoda non-alkohol yang dibumbui dengan teh; Minuman buah atau sayuran; Minuman buah es; Minuman
buah-buahan dan jus buah-buahan termasuk minuman bernutrisi dan jus berbasis buah; Minuman cincau hijau; Minuman
ekstrak buah atau sayuran yang bebas alkohol; Minuman energi 3D dicetak dalam gelas; Minuman energi cetak 3Dpolycapsule; Minuman gandum (smoothie); Minuman hipertonik; Minuman hipotonik; Minuman instan berbahan dasar kacang;
Minuman instan kacang; Minuman isotonik; Minuman jeruk nipis dan sereh; Minuman jus buah; Minuman jus buah dan
sayuran dalam kelas ini yang mengandung vitamin, mineral atau suplemen gizi lainnya; Minuman kacang hijau; Minuman
kacang hijau fermentasi; Minuman kacang kedelai, selain pengganti susu; Minuman malt; Minuman mineral, aerasi dan tanpa
alkohol; Minuman non-alkohol bervitamin (bukan untuk medis); Minuman non-alkohol, yaitu, minuman bersoda, minuman
berenergi, minuman olahraga, dan minuman jus buah.; Minuman olahraga yang diperkaya protein; Minuman protein berbahan
dasar buah, protein, cordial tidak beralkohol dan nutrisi lainnya untuk digunakan bukan untuk digunakan sebagai pengganti
makanan; Minuman rasa buah; Minuman rasa sayuran; Minuman ringan berkarbonasi; Minuman ringan rasa buah, nonalkohol; Minuman ringan yang tidak mengandung alkohol; Minuman sari buah; Minuman sari kacang almond; Minuman sari
kedelai; Minuman sari nanas dalam kemasan; Minuman sari sayuran; Minuman sayur termasuk minuman bernutrisi berbasis
sayuran; Minuman sayuran; Minuman semi transparan yang tertinggal selama proses pengendapan dalam pembuatan keju
yang memiliki warna kuning kehijauan dengan rasa yang sedikit asam dan aroma yang agak harum; Minuman serbat;
Minuman serbuk jahe merah; Minuman serbuk jahe putih; Minuman soda; Minuman soda non-alkohol berperasa teh; Minuman
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tanpa akohol; Minuman tidak mengandung alkohol; air mineral [minuman] sirop untuk minuman; esens-esens untuk membuat
minuman; minuman jus buah [tidak beralkohol]; sari buah; Minuman yang dicampur dengan Ginseng bukan untuk penggunaan
medis; Minuman yang terbuat dari air kelapa dan air kelapa muda; Minuman yang tidak mengandung alkohol; Minumanminuman beraroma dan bercita rasa; Minuman-minuman yang tidak beralkohol; Punch minuman tanpa alkohol; Sari sayur
(minuman); Sediaan tanpa-alkohol untuk membuat minuman; Sediaan untuk membuat liqueurs (minuman keras); Sediaan
untuk membuat minuman; Sediaan-sediaan untuk membuat minuman; Sirup dan sediaan-sediaan lain untuk membuat
minuman, sari buah, minuman sari buah, minuman sari sayuran, serbat, jus; Sirup konsentrat atau serbuk yang digunakan
dalam sediaan minuman buah; Sirup markisa untuk minuman; Sirup untuk minuman; Sirup, konsentrat, dan bubuk untuk
membuat air rasa, minuman hipotonik, isotonik dan hipertonik, minuman dan jus buah, minuman energi dan minuman
olahraga; Sorbet (minuman).; Sorbet [minuman]; Wine (minuman anggur tanpa alkohol); Wine (minuman anggur) dengan
kadar alkohol yang rendah; ades [minuman berbahan dasar buah tanpa-alkohol]; air [minuman]; air dari pegunungan dan air
soda dan minuman tidak beralkohol lainnya; air kelapa [minuman]; air mineral [minuman]; air mineral dan air soda dan
minuman tidak beralkohol lainnya; air minum; air minum dalam kemasan; air minum dengan kandungan mineral; air minum
dengan rasa; air minum dengan rasa buah dan minuman non-alkohol; air minum dengan vitamin; air minum suling; air murni
(minuman); bahan dasar untuk membuat minuman ringan yang dimaniskan atau diberi rasa; bubuk anggur merah [persiapan
untuk membuat minuman]; bubuk anggur merah untuk membuat minuman; bubuk ginseng untuk minuman (bukan untuk
keperluan medis); bubuk untuk membuat minuman; bubuk untuk minuman boba; bubuk yang digunakan dalam persiapan
minuman olahraga; bubuk yang digunakan dalam persiapan minuman ringan; campuran bubuk jeruk dan gula (powdered
orange and sugar) untuk membuat minuman; campuran untuk membuat minuman serbat; cola [minuman ringan]; cordial
(minuman tanpa-alkohol); ekstrak buah tanpa-alkohol untuk membuat minuman; ekstrak ginseng untuk minuman (bukan untuk
keperluan medis); ekstrak malt untuk membuat minuman keras; esens (aroma) tanpa-alkohol dan ekstrak buah untuk
membuat minuman; esens (aroma) tanpa-alkohol untuk membuat minuman; esens untuk membuat minuman tanpa-alkohol,
bukan dalam sifat minyak esensial; esensi untuk membuat minuman; jus agave [minuman]; jus jeruk nipis untuk digunakan
dalam persiapan minuman; jus lemon untuk digunakan dalam persiapan minuman; jus sayuran [minuman]; jus tebu
[minuman]; jus tomat [minuman]; konsentrat buah dan pure digunakan untuk membuat minuman; konsentrat buah untuk
membuat minuman; konsentrat sayur untuk membuat minuman; konsentrat untuk membuat minuman elektrolitik isotonik nonkarbonasi; konsentrat yang digunakan dalam persiapan minuman olahraga; konsentrat yang digunakan dalam persiapan
minuman ringan; konsentrat, sirup dan bubuk yang digunakan dalam persiapan minuman ringan; kvass [minuman tanpaalkohol]; minuman air perasan buah dan jus buah; minuman aroma bir tanpa-alkohol; minuman asam laktat (produk buah,
non-susu); minuman asam laktosa; minuman beraroma; minuman berbahan dasar almond, selain sebagai bahan pengganti
susu; minuman berbahan dasar beras dan kedelai, selain pengganti susu; minuman berbahan dasar beras, selain pengganti
susu; minuman berbahan dasar biji chia; minuman berbahan dasar bir; minuman berbahan dasar buah; minuman berbahan
dasar buah beku; minuman berbahan dasar kacang; minuman berbahan dasar kacang mete [bukan sebagai minuman
pengganti]; minuman berbahan dasar kacang polong [bukan sebagai bahan pengganti susu]; minuman berbahan dasar
kedelai, selain pengganti susu; minuman berbahan dasar kedelai, selain sebagai bahan pengganti susu; minuman berbahan
dasar kelapa; minuman berbahan dasar madu tanpa-alkohol; minuman berbahan dasar madu tanpa-alkohol yang
mengandung susu; minuman berbahan dasar rumput laut; minuman berbahan dasar sayuran; minuman berbahan dasar
sereal bukan sebagai pengganti susu; minuman berbahan dasar wijen, selain pengganti susu; minuman berbentuk bubuk
untuk minuman penambah tenaga; minuman berenergi; minuman berenergi yang mengandung kafein; minuman berkarbonasi
beku; minuman berkarbonasi rasa buah; minuman berkarbonasi tanpa-alkohol; minuman berprotein; minuman buah; minuman
buah asam jawa; minuman buah beku; minuman buah dan jus buah; minuman buah es; minuman cincau; minuman cola;
minuman dan sediaan kadar rendah kalori non-alkohol di kelas ini untuk membuat minuman tersebut; minuman dan sediaan
non-alkohol untuk membuat minuman tersebut; minuman dari kacang polong/ercis; minuman dari rumput laut; minuman
dawet; minuman dengan cita rasa tidak mengandung alkohol, tidak mengandung soda; minuman dengan kadar alkohol
rendah; minuman dengan penambah aroma; minuman ekstrak kacang; minuman ekstrak sayuran; minuman elektrolit dalam
sifat minuman isotonik tanpa-karbonasi; minuman elektrolit isotonik tanpa-karbonasi; minuman energi; minuman energi instan
yang tertanam dalam cangkir cetak 3D-polycapsule; minuman es buah; minuman fermentasi lacto berbahan dasar buah;
minuman fermentasi lacto berbahan dasar sayuran; minuman guarana (sejenis maple); minuman gurana; minuman hipotonik
dan hipertonik (untuk penggunan dan/atau sebagai persyaratan yang dibutuhkan oleh para atlit); minuman isotonik; minuman
jeli; minuman jeli herbal, bukan untuk keperluan medis; minuman jus anggur, tanpa-alkohol; minuman jus apel; minuman jus
buah bersoda tanpa-alkohol; minuman jus buah tanpa-alkohol; minuman jus buah tanpa-alkohol dengan kandungan susu;
minuman jus cranberry; minuman jus jeruk; minuman jus lidah buaya; minuman jus nanas; minuman jus prem; minuman jus
sayuran tanpa-alkohol; minuman jus tomat; minuman kacang hazelnut; minuman kolang kaling; minuman labu putih; minuman
lidah buaya, tanpa-alkohol; minuman malt tanpa-alkohol; minuman mengandung ion dan minuman pengembang otot;
minuman mineral tidak beralkohol dan glukosa tambahan; minuman nabati; minuman nata de coco; minuman non alkohol
yang terbuat dari air mineral dan berbagai macam potongan buah; minuman non-alkohol berbahan dasar biji-bijian; minuman
non-alkohol mengandung bubur; minuman non-obat mengandung nutrisi dan vitamin tambahan (bukan untuk keperluan
pengobatan); minuman olahraga; minuman olahraga dan minuman berenergi; minuman olahraga yang diperkaya protein;
minuman olahraga yang mengandung elektrolit; minuman pemulihan; minuman penambah nafsu makan, tanpa-alkohol;
minuman pengganti makanan yang diperkaya dengan vitamin, mineral dan protein; minuman protein untuk digunakan sebagai
pengisi makanan dan bukan untuk digunakan sebagai pengganti makanan; minuman rasa berkarbonasi; minuman rasa buah;
minuman rasa dengan karbonasi tanpa-alkohol; minuman ringan; minuman ringan beraroma kopi; minuman ringan berbahan
dasar buah dengan aroma teh; minuman ringan dengan aroma teh; minuman ringan rasa buah; minuman ringan rendah kalori;
minuman ringan tanpa-karbonasi; minuman sarang burung walet; minuman sari apel; minuman sari kacang; minuman semi
beku yang mengandung soda; minuman sereal instan; minuman tanpa-alkohol; minuman tanpa-alkohol dengan aroma
cokelat; minuman tanpa-alkohol dengan aroma kopi; minuman tanpa-alkohol dengan kandungan jus buah; minuman tanpaalkohol dengan kandungan jus ginseng; minuman tanpa-alkohol dengan kandungan jus ginseng merah; minuman tanpaalkohol dengan kandungan jus ginseng putih; minuman tanpa-alkohol dengan kandungan jus jahe; minuman tanpa-alkohol
dengan kandungan jus sayuran; minuman tanpa-alkohol yang aroma teh; minuman tanpa-alkohol yang diperkaya dengan
vitamin; minuman tanpa-alkohol yang terbuat dari rumput laut; minuman tanpa-alkohol, selain pengganti susu; minuman tidak
beralkohol dengan kadar kalori rendah, minuman tidak beralkohol; minuman tidak beralkohol yang diperkaya dengan vitamin;
minuman whey; minuman yang diperkaya dengan protein; minuman yang diperkaya nutrisi; minuman yang diperkaya protein
nabati; minuman yang terdiri dari campuran jus buah dan sayuran; minuman, yaitu, air minum, air minum dengan rasa, air
mineral dan air soda dan minuman non-alkohol lainnya, yaitu, minuman ringan, minuman penambah tenaga dan minuman
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untuk olah raga; pastilles untuk minuman boba; persiapan berbahan dasar serangga untuk membuat minuman tanpa-alkohol;
persiapan untuk membuat minuman tanpa-alkohol; ramune [Minuman bersoda Jepang]; root beer (minuman tradisional
Amerika Utara, dengan atau tanpa alkohol); sangrita [minuman tanpa-alkohol]; sarsaparilla [minuman tanpa-alkohol]; serbat
[minuman]; serbuk digunakan dalam persiapan minuman air kelapa; serbuk digunakan dalam persiapan minuman berbahan
dasar buah; sikhye [minuman khas korea dari nasi yang difermentasi dengan tepung ragi]; sirup buah untuk membuat
minuman; sirup dan olahan tanpa-alkohol lainnya untuk membuat minuman; sirup dan sediaan lain untuk membuat minuman;
sirup malt untuk minuman; sirup untuk membuat minuman; sirup untuk membuat minuman berbahan dasar (air daih); sirup
untuk membuat minuman rasa buah; sirup untuk membuat minuman ringan; sirup untuk membuat minuman tanpa-alkohol;
sirup untuk minuman; sirup, konsentrat dan bubuk untuk membuat minuman; smoothies [minuman buah, buah yang
mendominasi]; smoothies [minuman buah-buahan non alkohol]; sujeonggwa [minuman kayu manis tanpa-alkohol dengan
kesemek kering]; tablet (serbat) efervesen dan bubuk efervesen untuk minuman===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Weena 455, 3013 AL Rotterdam, Netherlands
: Daru Lukiantono S.H.
: Hadiputranto, Hadinoto and Partners, Pacific Century Place Lt. 35, SCBD Lot 10, Jl.
Jenderal Sudirman Kav. 52-53

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: NATURAL WHITENING
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan putih
: 3
: ===Sediaan pemeliharaan gigi; bubuk gigi; bubuk gigi dibasahi; gel pasta gigi; gel pemutihan gigi; gel untuk gigi; krim pemutih
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: 32, 30
: ===Ades [minuman manis tanpa alkohol dari jus buah encer]; Air dan minuman lain yang tidak beralkohol; Air demineral
[minuman]; Air minum atau air minum bersoda (mineral atau non-mineral); Air minum berhidrogen; Air minum kesehatan
berakali; Air minum terapi bio energi anti oksidan; Air minum terapi bio energi beroksigen; Air minuman mengandung oksigen;
Ale ale (sejenis minuman beralkohol); Ale dingseng dari minuman jus gingseng merah; Ale gingseng dari minuman sari
gingseng putih; Ale jahe dari minuman jus jahe; Bir (minuman tanpa alkohol); Bir dingseng dari minuman jus gingseng merah;
Bir gingseng dari minuman sari gingseng putih; Bir jahe dari minuman jus jahe; Bubuk ginseng untuk minuman; Bubuk untuk
minuman; Bubur buah untuk membuat minuman; Campuran tanpa-alkohol digunakan untuk membuat minuman beralkohol;
Ekstrak ginseng untuk minuman; Kedelai bubuk untuk digunakan sebagai minuman; Konsentrat untuk membuat minuman;
Konsentrat untuk membuat minuman buah; MINUMAN BERKARBONASI, NON-ALKOHOL; Minuman serat buah; Minuman
(air dengan kandungan vitamin); Minuman Perasa (essence) teh dan susu; Minuman air kelapa bukan berbahan dasar susu;
Minuman almon; Minuman almon dengan rasa; Minuman bebas alkohol; Minuman beralkohol dari minuman tanpa alkohol;
Minuman beralkohol penggugah selera; Minuman beraroma Ganoderma Lucidum Extract bukan untuk penggunaan medis;
Minuman berbahan dasar ale (alkohol atau tanpa alkohol); Minuman berbahan dasar bir (alkohol atau tanpa alkohol);
Minuman berbahan dasar buah beku; Minuman berbahan dasar kacang; Minuman berbahan dasar kelapa bukan pengganti
susu; Minuman berbahan dasar lager (alkohol atau tanpa alkohol); Minuman berbahan dasar nabati; Minuman berbahan dasar
porter (alkohol atau tanpa alkohol); Minuman berbahan dasar stout (alkohol atau tanpa alkohol); Minuman berenergi dengan
kandungan kafein; Minuman berenergi mengandung buah campuran berry; Minuman berenergi non-alkohol mengandung
ginseng merah; Minuman berkarbonasi non-alkohol, yaitu, soda; Minuman bersoda; Minuman bersoda (air dengan kandungan
vitamin); Minuman bersoda non-alkohol yang dibumbui dengan teh; Minuman buah atau sayuran; Minuman buah es; Minuman
buah-buahan dan jus buah-buahan termasuk minuman bernutrisi dan jus berbasis buah; Minuman cincau hijau; Minuman
ekstrak buah atau sayuran yang bebas alkohol; Minuman energi 3D dicetak dalam gelas; Minuman energi cetak 3D-
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polycapsule; Minuman gandum (smoothie); Minuman hipertonik; Minuman hipotonik; Minuman instan berbahan dasar kacang;
Minuman instan kacang; Minuman isotonik; Minuman jeruk nipis dan sereh; Minuman jus buah; Minuman jus buah dan
sayuran dalam kelas ini yang mengandung vitamin, mineral atau suplemen gizi lainnya; Minuman kacang hijau; Minuman
kacang hijau fermentasi; Minuman kacang kedelai, selain pengganti susu; Minuman malt; Minuman mineral, aerasi dan tanpa
alkohol; Minuman non-alkohol bervitamin (bukan untuk medis); Minuman non-alkohol, yaitu, minuman bersoda, minuman
berenergi, minuman olahraga, dan minuman jus buah.; Minuman olahraga yang diperkaya protein; Minuman protein berbahan
dasar buah, protein, cordial tidak beralkohol dan nutrisi lainnya untuk digunakan bukan untuk digunakan sebagai pengganti
makanan; Minuman rasa buah; Minuman rasa sayuran; Minuman ringan berkarbonasi; Minuman ringan rasa buah, nonalkohol; Minuman ringan yang tidak mengandung alkohol; Minuman sari buah; Minuman sari kacang almond; Minuman sari
kedelai; Minuman sari nanas dalam kemasan; Minuman sari sayuran; Minuman sayur termasuk minuman bernutrisi berbasis
sayuran; Minuman sayuran; Minuman semi transparan yang tertinggal selama proses pengendapan dalam pembuatan keju
yang memiliki warna kuning kehijauan dengan rasa yang sedikit asam dan aroma yang agak harum; Minuman serbat;
Minuman serbuk jahe merah; Minuman serbuk jahe putih; Minuman soda; Minuman soda non-alkohol berperasa teh; Minuman
tanpa akohol; Minuman tidak mengandung alkohol; air mineral [minuman] sirop untuk minuman; esens-esens untuk membuat
minuman; minuman jus buah [tidak beralkohol]; sari buah; Minuman yang dicampur dengan Ginseng bukan untuk penggunaan
medis; Minuman yang terbuat dari air kelapa dan air kelapa muda; Minuman yang tidak mengandung alkohol; Minumanminuman beraroma dan bercita rasa; Minuman-minuman yang tidak beralkohol; Punch minuman tanpa alkohol; Sari sayur
(minuman); Sediaan tanpa-alkohol untuk membuat minuman; Sediaan untuk membuat liqueurs (minuman keras); Sediaan
untuk membuat minuman; Sediaan-sediaan untuk membuat minuman; Sirup dan sediaan-sediaan lain untuk membuat
minuman, sari buah, minuman sari buah, minuman sari sayuran, serbat, jus; Sirup konsentrat atau serbuk yang digunakan
dalam sediaan minuman buah; Sirup markisa untuk minuman; Sirup untuk minuman; Sirup, konsentrat, dan bubuk untuk
membuat air rasa, minuman hipotonik, isotonik dan hipertonik, minuman dan jus buah, minuman energi dan minuman
olahraga; Sorbet (minuman).; Sorbet [minuman]; Wine (minuman anggur tanpa alkohol); Wine (minuman anggur) dengan
kadar alkohol yang rendah; ades [minuman berbahan dasar buah tanpa-alkohol]; air [minuman]; air dari pegunungan dan air
soda dan minuman tidak beralkohol lainnya; air kelapa [minuman]; air mineral [minuman]; air mineral dan air soda dan
minuman tidak beralkohol lainnya; air minum; air minum dalam kemasan; air minum dengan kandungan mineral; air minum
dengan rasa; air minum dengan rasa buah dan minuman non-alkohol; air minum dengan vitamin; air minum suling; air murni
(minuman); bahan dasar untuk membuat minuman ringan yang dimaniskan atau diberi rasa; bubuk anggur merah [persiapan
untuk membuat minuman]; bubuk anggur merah untuk membuat minuman; bubuk ginseng untuk minuman (bukan untuk
keperluan medis); bubuk untuk membuat minuman; bubuk untuk minuman boba; bubuk yang digunakan dalam persiapan
minuman olahraga; bubuk yang digunakan dalam persiapan minuman ringan; campuran bubuk jeruk dan gula (powdered
orange and sugar) untuk membuat minuman; campuran untuk membuat minuman serbat; cola [minuman ringan]; cordial
(minuman tanpa-alkohol); ekstrak buah tanpa-alkohol untuk membuat minuman; ekstrak ginseng untuk minuman (bukan untuk
keperluan medis); ekstrak malt untuk membuat minuman keras; esens (aroma) tanpa-alkohol dan ekstrak buah untuk
membuat minuman; esens (aroma) tanpa-alkohol untuk membuat minuman; esens untuk membuat minuman tanpa-alkohol,
bukan dalam sifat minyak esensial; esensi untuk membuat minuman; jus agave [minuman]; jus jeruk nipis untuk digunakan
dalam persiapan minuman; jus lemon untuk digunakan dalam persiapan minuman; jus sayuran [minuman]; jus tebu
[minuman]; jus tomat [minuman]; konsentrat buah dan pure digunakan untuk membuat minuman; konsentrat buah untuk
membuat minuman; konsentrat sayur untuk membuat minuman; konsentrat untuk membuat minuman elektrolitik isotonik nonkarbonasi; konsentrat yang digunakan dalam persiapan minuman olahraga; konsentrat yang digunakan dalam persiapan
minuman ringan; konsentrat, sirup dan bubuk yang digunakan dalam persiapan minuman ringan; kvass [minuman tanpaalkohol]; minuman air perasan buah dan jus buah; minuman aroma bir tanpa-alkohol; minuman asam laktat (produk buah,
non-susu); minuman asam laktosa; minuman beraroma; minuman berbahan dasar almond, selain sebagai bahan pengganti
susu; minuman berbahan dasar beras dan kedelai, selain pengganti susu; minuman berbahan dasar beras, selain pengganti
susu; minuman berbahan dasar biji chia; minuman berbahan dasar bir; minuman berbahan dasar buah; minuman berbahan
dasar buah beku; minuman berbahan dasar kacang; minuman berbahan dasar kacang mete [bukan sebagai minuman
pengganti]; minuman berbahan dasar kacang polong [bukan sebagai bahan pengganti susu]; minuman berbahan dasar
kedelai, selain pengganti susu; minuman berbahan dasar kedelai, selain sebagai bahan pengganti susu; minuman berbahan
dasar kelapa; minuman berbahan dasar madu tanpa-alkohol; minuman berbahan dasar madu tanpa-alkohol yang
mengandung susu; minuman berbahan dasar rumput laut; minuman berbahan dasar sayuran; minuman berbahan dasar
sereal bukan sebagai pengganti susu; minuman berbahan dasar wijen, selain pengganti susu; minuman berbentuk bubuk
untuk minuman penambah tenaga; minuman berenergi; minuman berenergi yang mengandung kafein; minuman berkarbonasi
beku; minuman berkarbonasi rasa buah; minuman berkarbonasi tanpa-alkohol; minuman berprotein; minuman buah; minuman
buah asam jawa; minuman buah beku; minuman buah dan jus buah; minuman buah es; minuman cincau; minuman cola;
minuman dan sediaan kadar rendah kalori non-alkohol di kelas ini untuk membuat minuman tersebut; minuman dan sediaan
non-alkohol untuk membuat minuman tersebut; minuman dari kacang polong/ercis; minuman dari rumput laut; minuman
dawet; minuman dengan cita rasa tidak mengandung alkohol, tidak mengandung soda; minuman dengan kadar alkohol
rendah; minuman dengan penambah aroma; minuman ekstrak kacang; minuman ekstrak sayuran; minuman elektrolit dalam
sifat minuman isotonik tanpa-karbonasi; minuman elektrolit isotonik tanpa-karbonasi; minuman energi; minuman energi instan
yang tertanam dalam cangkir cetak 3D-polycapsule; minuman es buah; minuman fermentasi lacto berbahan dasar buah;
minuman fermentasi lacto berbahan dasar sayuran; minuman guarana (sejenis maple); minuman gurana; minuman hipotonik
dan hipertonik (untuk penggunan dan/atau sebagai persyaratan yang dibutuhkan oleh para atlit); minuman isotonik; minuman
jeli; minuman jeli herbal, bukan untuk keperluan medis; minuman jus anggur, tanpa-alkohol; minuman jus apel; minuman jus
buah bersoda tanpa-alkohol; minuman jus buah tanpa-alkohol; minuman jus buah tanpa-alkohol dengan kandungan susu;
minuman jus cranberry; minuman jus jeruk; minuman jus lidah buaya; minuman jus nanas; minuman jus prem; minuman jus
sayuran tanpa-alkohol; minuman jus tomat; minuman kacang hazelnut; minuman kolang kaling; minuman labu putih; minuman
lidah buaya, tanpa-alkohol; minuman malt tanpa-alkohol; minuman mengandung ion dan minuman pengembang otot;
minuman mineral tidak beralkohol dan glukosa tambahan; minuman nabati; minuman nata de coco; minuman non alkohol
yang terbuat dari air mineral dan berbagai macam potongan buah; minuman non-alkohol berbahan dasar biji-bijian; minuman
non-alkohol mengandung bubur; minuman non-obat mengandung nutrisi dan vitamin tambahan (bukan untuk keperluan
pengobatan); minuman olahraga; minuman olahraga dan minuman berenergi; minuman olahraga yang diperkaya protein;
minuman olahraga yang mengandung elektrolit; minuman pemulihan; minuman penambah nafsu makan, tanpa-alkohol;
minuman pengganti makanan yang diperkaya dengan vitamin, mineral dan protein; minuman protein untuk digunakan sebagai
pengisi makanan dan bukan untuk digunakan sebagai pengganti makanan; minuman rasa berkarbonasi; minuman rasa buah;
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minuman rasa dengan karbonasi tanpa-alkohol; minuman ringan; minuman ringan beraroma kopi; minuman ringan berbahan
dasar buah dengan aroma teh; minuman ringan dengan aroma teh; minuman ringan rasa buah; minuman ringan rendah kalori;
minuman ringan tanpa-karbonasi; minuman sarang burung walet; minuman sari apel; minuman sari kacang; minuman semi
beku yang mengandung soda; minuman sereal instan; minuman tanpa-alkohol; minuman tanpa-alkohol dengan aroma
cokelat; minuman tanpa-alkohol dengan aroma kopi; minuman tanpa-alkohol dengan kandungan jus buah; minuman tanpaalkohol dengan kandungan jus ginseng; minuman tanpa-alkohol dengan kandungan jus ginseng merah; minuman tanpaalkohol dengan kandungan jus ginseng putih; minuman tanpa-alkohol dengan kandungan jus jahe; minuman tanpa-alkohol
dengan kandungan jus sayuran; minuman tanpa-alkohol yang aroma teh; minuman tanpa-alkohol yang diperkaya dengan
vitamin; minuman tanpa-alkohol yang terbuat dari rumput laut; minuman tanpa-alkohol, selain pengganti susu; minuman tidak
beralkohol dengan kadar kalori rendah, minuman tidak beralkohol; minuman tidak beralkohol yang diperkaya dengan vitamin;
minuman whey; minuman yang diperkaya dengan protein; minuman yang diperkaya nutrisi; minuman yang diperkaya protein
nabati; minuman yang terdiri dari campuran jus buah dan sayuran; minuman, yaitu, air minum, air minum dengan rasa, air
mineral dan air soda dan minuman non-alkohol lainnya, yaitu, minuman ringan, minuman penambah tenaga dan minuman
untuk olah raga; pastilles untuk minuman boba; persiapan berbahan dasar serangga untuk membuat minuman tanpa-alkohol;
persiapan untuk membuat minuman tanpa-alkohol; ramune [Minuman bersoda Jepang]; root beer (minuman tradisional
Amerika Utara, dengan atau tanpa alkohol); sangrita [minuman tanpa-alkohol]; sarsaparilla [minuman tanpa-alkohol]; serbat
[minuman]; serbuk digunakan dalam persiapan minuman air kelapa; serbuk digunakan dalam persiapan minuman berbahan
dasar buah; sikhye [minuman khas korea dari nasi yang difermentasi dengan tepung ragi]; sirup buah untuk membuat
minuman; sirup dan olahan tanpa-alkohol lainnya untuk membuat minuman; sirup dan sediaan lain untuk membuat minuman;
sirup malt untuk minuman; sirup untuk membuat minuman; sirup untuk membuat minuman berbahan dasar (air daih); sirup
untuk membuat minuman rasa buah; sirup untuk membuat minuman ringan; sirup untuk membuat minuman tanpa-alkohol;
sirup untuk minuman; sirup, konsentrat dan bubuk untuk membuat minuman; smoothies [minuman buah, buah yang
mendominasi]; smoothies [minuman buah-buahan non alkohol]; sujeonggwa [minuman kayu manis tanpa-alkohol dengan
kesemek kering]; tablet (serbat) efervesen dan bubuk efervesen untuk minuman===
===Bahan campuran minuman berbahan dasar kopi; Bahan pemanis untuk kue atau minuman atau makanan; Bubuk bahan
minuman terbuat dari tanaman kelor bernutrisi; Bubuk herbal untuk membuat makanan dan minuman herbal; Bubuk untuk
membuat minuman dengan bahan dasar teh, bubuk untuk membuat minuman dengan bahan dasar kakao; Campuran
minuman berbahan dasar teh; Campuran minuman berbahan dasar teh herbal; Chai masala / minuman teh yang dicampur
rempah; Es untuk minuman penyegar; Jus jahe [minuman]; Macchiato (minuman kopi yang dibuat dengan mencampurkan
espresso dengan susu); Matcha / teh hijau dari jepang [minuman]; Minuman Air Tebu Nostalgia; Minuman Es Air Mata
Pengantin; Minuman Es Jeruk Kunci; Minuman Es Kacang Merah; Minuman Es Laksamana Mengamuk; Minuman Es Sirup
Mak Inang; Minuman Jus Pinang; Minuman Kopi Hawai; Minuman Martebe; Minuman Roco Timun; Minuman Sirsak Markisa;
Minuman Teh Susu Telur; Minuman barbahan dasar teh termasuk teh hitam -, teh hijau-, dan minuman berbahan dasar teh
oolong; Minuman beras kencur; Minuman berbahan dasar kopi espresso; Minuman berbahan dasar kopi yang mengandung
susu; Minuman berbahan dasar madu; Minuman berbahan dasar makanan berbasis susu (dairy); Minuman berbahan dasar
teh bunga blimbing wuluh; Minuman berbahan dasar teh bunga dahlia; Minuman berbahan dasar teh bunga mawar; Minuman
berbahan dasar teh bunga rosella; Minuman berbahan dasar teh bunga telang; Minuman berbahan dasar teh dan teh herbal;
Minuman cokelat; Minuman coklat dengan atau tanpa susu; Minuman dengan bahan dasar coklat; Minuman dengan bahan
dasar kopi, coklat dan teh; Minuman es krim; Minuman jahe; Minuman jahe merah; Minuman jahe merah siap minum;
Minuman kakao; Minuman karamel; Minuman karamel dengan campuran susu; Minuman kokoa dengan atau tanpa susu;
Minuman kopi dengan atau tanpa susu; Minuman kopi espresso dicampur dengan susu 90 ml; Minuman kopi espresso
dicampur dengan susu dan bubuk coklat; Minuman kunyit asam; Minuman serbuk berbahan dasar campuran buah beri;
Minuman serbuk campuran buah beri; Minuman serbuk daun kelor; Minuman serbuk daun kelor organik royal moringa rasa
alpukat (moringa avocado); Minuman serbuk daun kelor organik royal moringa rasa coklat (moringa chocolate); Minuman
serbuk daun kelor organik royal moringa rasa jahe (moringa ginger); Minuman serbuk daun kelor organik royal moringa rasa
kopi jahe (moringa coffe ginger); Minuman serbuk daun kelor organik royal moringa rasa latte (moringa latte); Minuman serbuk
rasa campuran buah beri; Minuman teh dengan atau tanpa susu; Minuman teh krisan; Minuman temulawak; Moccacino
(minuman yang terdiri dari bahan berupa susu, kopi dan cokelat); Penyedap rasa (selain minyak essensial) untuk ditambahkan
ke makanan dan / atau minuman; Penyedap rasa selain minyak essensial untuk minuman; Perasa, selain minyak esensial,
untuk makanan dan minuman; Sediaan untuk membuat minuman coklat dengan susu berbentuk serbuk; Sediaan untuk
membuat minuman teh dengan aroma buah-buahan berbentuk serbuk; Tepung atau Serbuk dari daun kelor yang dapat
diminum atau dimasak menjadi tambahan makanan; Tepung dari daun tanaman kelor untuk minuman; Trehalosa untuk
makanan dan minuman; affogato [minuman berbasis kopi yang mengandung es krim]; bubuk cokelat untuk sediaan minuman
berbasis cokelat; bumbu dan bumbu berbasis kakao untuk makanan dan minuman; campuran bubuk untuk sediaan minuman
cokelat; ekstrak malt digunakan sebagai perasa untuk makanan dan minuman; ekstrak malt digunakan sebagai perasa untuk
minuman; ekstrak, selain minyak esensial, untuk minuman penyedap; ginseng olahan untuk digunakan sebagai ramuan,
rempah-rempah atau penyedap untuk makanan atau minuman; kafein tambahan, yaitu, konsentrat berkafein untuk membuat
minuman kopi; madu untuk makanan dan minuman; maté (minuman infused); minuman berbahan dasar cokelat; minuman
berbahan dasar cokelat dengan susu; minuman berbahan dasar cokelat yang mengandung susu; minuman berbahan dasar
coklat; minuman berbahan dasar coklat dengan toping : boba, jelly, pearl; minuman berbahan dasar espresso; minuman
berbahan dasar gula aren ditambah susu, krim keju dan gula aren bakar; minuman berbahan dasar kakao; minuman berbahan
dasar karamel; minuman berbahan dasar kopi; minuman berbahan dasar kopi atau kakao dengan atau tanpa susu; minuman
berbahan dasar kopi dengan toping : boba, jelly, pearl; minuman berbahan dasar kopi, kokoa, cokelat atau teh; minuman
berbahan dasar sereal [pengganti makanan cair]; minuman berbahan dasar teh; minuman berbahan dasar teh dengan
beraroma/ berasa bunga; minuman berbahan dasar teh dengan tambahan rasa buah; minuman berbahan dasar teh dengan
toping : boba, jelly, pearl; minuman berbahan dasar teh ditambah buah segar, boba, dan krim busa manis; minuman berbahan
dasar teh yang mengandung atau diberi perisa jus buah atau jus sayuran; minuman berbasis chamomile; minuman berbasis
kopi dan minuman berbasis kakao; minuman biji kakao; minuman biji kopi; minuman cokelat; minuman cokelat dengan susu;
minuman dari campuran espresso, es krim dan brownies; minuman dengan bahan dasar coklat; minuman dengan bahan
dasar kakao; minuman dengan bahan dasar kopi; minuman dengan bahan dasar teh; minuman es berbahan dasar kopi;
minuman es berbahan dasar teh; minuman herbal alang-alang; minuman herbal yang diseduh dari dedaunan pohon mate;
minuman jahe merah dengan atau tanpa susu; minuman jus ginseng menjadi teh ginseng; minuman jus ginseng merah
menjadi teh ginseng; minuman jus ginseng putih menjadi teh ginseng; minuman jus jahe menjadi teh jahe; minuman kakao
dengan susu; minuman kopi; minuman kopi dengan buah-buahan; minuman kopi dengan campuran susu; minuman kopi
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espresso dengan tambahan sirup jeruk; minuman kopi espresso dicampur dengan susu; minuman kopi espresso dicampur
dengan susu 150 ml; minuman kopi espresso dicampur dengan susu 180 ml; minuman kopi espresso yang dicampur dengan
air panas; minuman sediaan berbahan dasar kakao; minuman sediaan berbahan dasar kopi; minuman serbuk berbahan dasar
rempah (jahe, kunyit, temulawak); minuman teh; minuman teh boba; minuman teh dengan susu; minuman wedang jahe;
minuman yang terbuat dari campuran susu dengan bubuk matcha; minuman yang terbuat dari cokelat; minuman yang terbuat
dari kopi; minuman yang terbuat dari susu, bubuk coklat dan es batu; minuman yang terbuat dari teh; minuman yang
terutamanya terdiri dari kopi; minuman-minuman berbahan dasar kopi; minuman-minuman berbahan dasar kopi;; minumanminuman berjenis kental/seperti lumpur dengan rasa kopi (coffee-flavored slush-type drinks); minuman-minuman
berperisa cokelat; pati untuk makanan dan minuman; perasa almond, selain minyak esensial, untuk makanan atau minuman;
perasa almond, selain minyak esensial, untuk minuman; perasa buah untuk makanan atau minuman, kecuali esens; perasa
buah, selain minyak esensial, untuk minuman; perasa herbal, selain minyak esensial, untuk minuman; perasa lemon, selain
minyak esensial, untuk makanan atau minuman; perasa lemon, selain minyak esensial, untuk minuman; perasa teh untuk
makanan atau minuman; perasa untuk minuman, selain minyak esensial; perasa vanila untuk makanan atau minuman; perasa
vanila untuk minuman; perasa, selain minyak esensial, untuk minuman; sediaan malt barley untuk digunakan dalam membuat
minuman; sediaan minuman kakao; sediaan minuman kopi; sediaan untuk membuat minuman berbahan dasar kopi; sediaansediaan untuk minuman berbahan dasar kopi; sediaan-sediaan untuk minuman cokelat ; sirup pati bubuk untuk makanan dan
minuman; sirup pati untuk makanan dan minuman; tapioca pearls (isian untuk minuman boba); tepung untuk makanan dan
minuman===
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:
: Chasjiah Widyawati

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Dr. Ratulangi Komp. PDAM No. 46 Kel. Mangkura Kec. Ujung Pandang Kota
Makassar, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, 90113
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: AYAM BAKAR RASA MANTAN
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM. PUTIH dan KUNING
: 43
: ===Jasa Penyedia Makanan dan Minuman yang bisa diantar dan dijemput; Jasa penyediaan makanan dan minuman; Kedai
yang menjual dan menyajikan makanan dan minuman, makanan laut olahan; Kedai yang menyediakan makanan dan
minuman; Layanan kedai makan; Warung makan; katering makanan dan minuman; layanan makanan dan minuman dibawa
pulang===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021012554
: 23/02/2021 16:14:49
:
: PT. ROKET EDUKASI INDONESIA

540 Etiket

: JALAN MUARA KARANG RAYA NO. 291, RT.003/RW.008, KEL. PLUIT, KEC.
PENJARINGAN, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA, Kota Administrasi
Jakarta Utara, DKI Jakarta
: Indrie Vietiamawan S.H
: WISNU AGUNG KENCANA Ruko Premier Park 2 Blok AA No. 16 - 17 Rt. 004 Rw.
015 Kelurahan Cikokol Tangerang

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: ROCKED
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: PUTIH DAN JINGGA (ORANYE)
: 9
: ===Piranti lunak komputer yang dapat diunduh untuk memudahkan pengguna yang berpartisipasi dalam pertemuan dan kelas
berbasis web, dengan akses ke data, dokumen, gambar, dan aplikasi piranti lunak melalui browser (peramban) web;
Piranti lunak komputer untuk penyediaan, penggunaan, konfigurasi, pengelolaan, pengamanan, optimisasi, pemantauan,
pencadangan, pemulihan, pemodelan, pengujian, penyimpanan, pembaruan, diagnosa, perbaikan, analisis, penyelesaian
masalah, penemuan, dan penggunaan berbagai sistem operasi, piranti keras komputer, piranti lunak komputer, jaringan
komputer dan jaringan infrastruktur komputasi virtual; perangkat lunak aplikasi; perangkat lunak pendidikan; perangkat lunak
pengembangan situs web; perangkat lunak untuk mengelola transaksi pembayaran dan pertukaran===
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210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021012555
: 23/02/2021 16:16:25
:
: PT Etercon Pharma

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl Pos Pengumben Raya No. 8, Sukabumi Selatan, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Kota
Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11560
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: PURETEEN
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Putih
: 30
: ===Bubuk herbal untuk membuat makanan dan minuman herbal; Campuran minuman berbahan dasar teh herbal; Ekstra
herbal (bumbu); Minuman berbahan dasar teh dan teh herbal; Perasa alami dan perasa herbal (selain minyak esensial);
Perasa, selain minyak esensial, untuk makanan dan minuman; ekstrak malt digunakan sebagai perasa untuk makanan dan
minuman; herbal kering untuk keperluan kuliner; kapsul yang mengandung infus herbal; maté (minuman infused); pati untuk
makanan dan minuman; pemanis alami; perasa herbal, selain minyak esensial, untuk minuman; sirup pati bubuk untuk
makanan dan minuman; sirup pati untuk makanan dan minuman===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021012556
: 23/02/2021 16:16:44
:
: Genta Lazuardi

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. kelapa sawit 3 no 10 perumahan harapan baru bekasi, kota baru , Kota Bekasi,
Jawa Barat, 17133
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: PAPANALA
: Roti Panggang

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah, putih, hitam
: 30
: ===roti panggang===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021012557
: 23/02/2021 16:17:18
:
: VINCENT OTTO LIEMIAGO

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. KL. Yos Sudarso Link. IV, Kel. Martubung, Kec. Medan Labuhan, Kota Medan,
Sumatera Utara, 20251
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: ONNA
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah; kuning
: 30
: ===Keripik dan kerupuk berbahan dasar tepung dan berbahan dasar gandum; Kerupuk; Kerupuk Ikan; Kerupuk Jengkol;
Kerupuk bawang; Kerupuk ikan aneka rasa; Kerupuk ikan dengan perasa; Kerupuk udang aneka rasa; Kerupuk udang dengan
rasa; bihun; bihun [mie]; kerupuk; kerupuk ikan; kerupuk singkong; kerupuk stik ikan; kerupuk udang; saos; saos tomat===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320

Prioritas

740

: DID2021012558
: 23/02/2021 16:20:48
:

540 Etiket
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730

Nama Pemohon

: ROBBY GUNAWAN

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Dukuh Kupang Barat 9 / 79, RT.003 RW.008, Kel/Desa Dukuh Kupang, Kec. Dukuh
Pakis, Kota Surabaya, Jawa Timur, Kota Surabaya, Jawa Timur
: Emmy Hartati Hardjo S.Si
: Jl. Raya Perjuangan No. 11 C, Kebon Jeruk, Jakarta Barat

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: CAP GUNUNG TERONG + LUKISAN
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Orange (jingga), ungu, hijau, putih
: 16
: ===karet gelang untuk mengikat barang [keperluan kantor atau rumah tangga]===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2021012559
: 23/02/2021 16:22:40
:
: ANOP MIRCHANDANI

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Sungai Gerong No. 12, RT. 010 RW. 020, Kebon Melati , Jakarta Pusat, DKI
Jakarta, Indonesia, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10230
: Drs. Ilyas Kartakusumah
: Komplek Legenda Wisata L 9 No. 27 Cibubur

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: IKLANONLINE AJA
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM; PUTIH
: 35
: ===Bahan-bahan produksi, persiapan, presentasi dan distribusi periklanan, promosi, publisitas dan pemasaran; Beriklan

740

melalui posting-tagihan; Distribusi materi periklanan; Distribusi selebaran periklanan; Iklan dan promosi kosmetik; Iklan melalui
media elektronik; Iklan niaga televisi; Iklan online melalui jaringan komunikasi komputer; Iklan secara online; Iklan secara
online melalui jaringan komputer; Iklan secara online pada suatu jaringan komputer; Iklan secara online melalui jaringanjaringan komputer; Iklan termasuk distribusi bahan iklan; Iklan untuk mempromosikan penjualan produk dan penggunaan
layanan dengan metode akumulasi poin atau metode pemberian diskon hak istimewa; Iklan yang dipasang di luar ruangan;
Iklan, termasuk manajemen, operasi, organisasi, dan pengawasan diskon dan insentif pelanggan, perusahaan, dan korporasi;
Jasa iklan penerimaan tenaga kerja dan penyediaan daftar pekerjaan, termasuk pada suatu situs web; Jasa iklan untuk
keperluan komersial atau iklan; Jasa informasi iklan dan komersial; jasa iklan dan promosi; produksi materi iklan dan
komersial; penjualan eceran (retail) program perangkat lunak aplikasi pintar untuk terminal nirkabel yang direkam; penjualan
eceran (retail) dokumen elektronik, direkam; penjualan eceran (retail) program komputer, direkam; penjualan eceran (retail)
rekaman-rekaman video digital yang dapat diunduh; penjualan eceran (retail) program perangkat lunak aplikasi pintar untuk
terminal nirkabel; penjualan eceran (retail) file gambar yang dapat diunduh; penjualan eceran (retail) publikasi elektronik,
yang dapat diunduh; penjualan eceran (retail) program komputer multimedia interaktif; penjualan eceran (retail) perangkat
lunak komputer untuk mengatur dan melihat gambar dan foto digital; jasa pemasaran; jasa agen iklan komersial untuk orang
lain; jasa iklan dan pemasaran secara on-line; penjualan eceran (retail) perangkat lunak aplikasi komputer; penjualan eceran
(retail) program dan perangkat lunak komputer.; Jasa informasi, pemberian nasehat dan konsultasi berkaitan dengan
periklanan; Jasa konsultasi pemasaran usaha, promosi, dan periklanan; Jasa marketing dan periklanan yang diberikan melalui
database komputer online; Jasa periklanan barang secara sambung langsung (online); Jasa periklanan dan pemasaran yang
dilakukan dengan metode komunikasi pemasaran secara tidak langsung, yaitu, melalui media sosial, mesin pencari
pemasaran, pertanyaan seputar pemasaran, pemasaran melalui internet, pemasaran secara mobile, pembuatan blog dan
bentuk-bentuk pasif lainnya, saluran-saluran komunikasi yang bisa dibagikan atau viral; Jasa periklanan dan publisitas oleh
televise, radio dan surat; Jasa periklanan online; Jasa periklanan yang disediakan melalui internet; Jasa yang menyediakan
kampanye periklanan manajemen dalam hal pelacakan, menganalisa, dan melaporkan data konsumen, demigrafik, dan
tanggapan konsumen pada bahan-bahan iklan dan promosi; Kompilasi iklan untuk digunakan sebagai halaman web;
Kompilasi iklan untuk digunakan sebagai halaman web di Internet; Layanan agen periklanan di Internet untuk orang lain;
Layanan iklan baris di bidang penilaian, perbaikan, layanan pemasangan, dan penjualan mobil baru dan/atau bekas, sepeda
motor, kendaraan komersial dan/atau tugas berat serta aksesori dan suku cadang terkait; Layanan iklan yang berkaitan
dengan parfum dan wewangian; Layanan iklan yang disediakan yang berhubungan dengan layanan grosir dan ritel perangkat
keras logam; Layanan iklan, pemasaran dan promosi di bidang jasa medis; Layanan iklan, pemasaran dan promosi, yaitu,
memberikan informasi mengenai diskon, kupon, potongan harga, voucher, tautan ke situs web ritel orang lain, dan penawaran
khusus untuk barang dan jasa orang lain; Layanan iklan, pemasaran, dan promosi; Layanan iklan, yaitu mempromosikan
merek, barang, dan layanan orang lain; Layanan informasi iklan dan komersial melalui internet; Layanan informasi, nasehat
dan
konsultasi yang berkaitan dengan
proses administrasi pesanan pembelian,
jasa periklanan, periklanan, penilaian
bisnis, informasi bisnis, investigasi

Halaman 272 dari 2049

bisnis, bantuan manajemen bisnis,
konsultasi manajemen bisnis, konsultasi
organisasi bisnis, penelitian bisnis, agen
informasi komersial, informasi dan
nasehat komersial untuk konsumen,
layanan perantara komersial, bantuan
manajemen komersial atau industri,
kompilasi iklan digunakan sebagai
halaman web pada internet, kompilasi
direktori untuk penerbitan di internet,
kompilasi informasi ke dalam basis data
komputer, kompilasi statistik, analisis
harga biaya, pencarian data dalam file
komputer untuk orang lain, penyebaran
bahan untuk iklan, penelitian
pemasaran, pemasaran, iklan online di
jaringan komputer, jajak pendapat,
organisasi dan manajemen program
loyalitas pelanggan, iklan bayar per klik,
presentasi barang di media komunikasi, untuk keperluan ritel, layanan
perbandingan harga, jasa pengadaan
untuk orang lain (membeli barang dan
jasa untuk bisnis orang lain),
memberikan informasi bisnis melalui
situs web, penyediaan pasar daring
untuk pembeli dan penjual barang dan
jasa, penyediaan informasi kontak
komersial dan bisnis, publikasi teks
publisitas, publisitas, penyewaan waktu
iklan di media komunikasi, promosi
penjualan untuk orang lain, optimisasi
mesin pencari, sistemisasi informasi ke
dalam basis data komputer, jasa
pengadaan kerjasama, untuk
kepentingan pihak lain, dari berbagai
barang (tidak termasuk transportasi
daripadanya), memungkinkan
pelanggan untuk dengan mudah
melihat dan membeli barang-barang
tersebut dari situs barang dagangan
dalam jaringan komunikasi global,
memperbarui dan memelihara data
dalam database komputer,
memperbarui materi iklan,
pengoptimalan lalu lintas situs web,
audit keuangan, persiapan dan analisis
laporan keuangan untuk bisnis, proses
administrasi klaim asuransi, promosi
layanan asuransi, atas nama pihak
ketiga; Layanan konsultasi untuk periklanan dan manajemen bisnis; Layanan pemasaran, periklanan dan promosi; Layanan
pengaturan acara [mengorganisir pameran atau pamern dagang untuk tujuan komersial atau periklanan]; Layanan sewa dan
penjualan ruang iklan; Layanan-layanan iklan dan promosi melalui internet; Manajemen bisnis dan layanan konsultasi di
bidang resort hotel, resort kondominium, penyewaan apartemen untuk liburan, pengembangan konsep timeshare dan
pertukaran dengan konsep timeshare, pengiklanan penyewaan properti liburan; Manajemen spanduk iklan yang berafiliasi
dengan pemasaran; Manajemen yang berkaitan dengan bisnis periklanan; Melaksanakan program loyalitas pelanggan,
hadiah, afinitas dan insentif untuk tujuan promosi komersil dan periklanan; Memberikan informasi iklan dan bisnis secara
online atau melalui layanan web; Mempersiapkan barang periklanan; Mempersiapkan iklan; Mempersiapkan materi iklan;
Mengadakan pameran untuk tujuan iklan; Mengatur dan menyelenggarakan pekan raya dan pameran untuk keperluan bisnis
dan periklanan; Mengatur pameran untuk tujuan periklanan; Mengorganisir pameran, pameran dagang, pertunjukan dan acara
untuk tujuan komersial atau iklan; Mengorganisir pengerjaan promosi dan iklan dan mengorganisir pengerjaan retensi
pelanggan, termasuk mengorganisir pengerjaan promosi untuk mendorong loyalitas pelanggan, baik terkait dengan
penggunaan kartu kredit maupun tidak; Menyediakan layanan iklan dan jasa reklame; Menyediakan ruang iklan di situs web;
Menyediakan ulasan pengguna untuk tujuan komersial atau periklanan; Menyelenggarakan pameran untuk tujuan komersial
atau iklan; Menyelenggarakan pameran untuk tujuan periklanan; Organisasi pameran untuk tujuan komersial atau iklan,
sebagai model untuk iklan atau promosi penjualan; Organisasi peragaan busana untuk keperluan promosi dan periklanan;
Pemasaran dan periklanan pada jasa keuangan dan asuransi; Pembuatan materi periklanan; Penempatan iklan; Pengaturan
dan pengoperasian materi iklan pada jaringan komputer dan jaringan komunikasi global; Pengaturan demonstrasi untuk tujuan
periklanan; Pengaturan distribusi literatur iklan sebagai respons terhadap permintaan telepon; Pengembangan konsep
periklanan; Pengiklanan dengan pengiriman publisitas secara online untuk pihak ketiga melalui jaringan komunikasi elektronik;
Pengiklanan di surat kabar; Pengiklanan penjualan melalui pasar; Pengiklanan penjualan melalui pos; Penyajian barang pada
media komunikasi
untuk keperluan perdagangan eceran
(Presentation of goods on communication
media, for retail purposes), Penyewaan ruang periklanan (Rental of
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advertising space), Periklanan radio (Radio advertising), Peragaan barang (Demonstration of goods), Jasa nasehat untuk
manajemen bisnis (Advisory
services for business management), Penyelenggaraan pameran untuk keperluan
perdagangan atau periklanan (Organization of
exhibitions for commercial or advertising purposes), Jasa perbandingan harga (Price comparison
services), Informasi dan nasehat komersial untuk konsumen (anjungan nasehat
pelanggan) (Commercial information and advice for consumers (consumer advice
shop), Penyediaan pasar daring (online) untuk pembeli dan penjual barang dan jasa
(Provision of an on-line marketplace for buyers and sellers of goods and services), Sistemisasi informasi ke dalam basis data
komputer (Systemization of
information into computer databases).; Penyebaran bahan untuk iklan; Penyebaran bahan untuk iklan, pengiklanan penjualan
melalui pos; Penyebaran iklan untuk orang lain melalui jaringan komunikasi on-line di internet; Penyediaan informasi
periklanan melalui jaringan komputer global; Penyediaan informasi, termasuk on-line, mengenai periklanan, manajemen bisnis
dan fungsi administrasi dan kantor; Penyediaan jasa periklanan, administrasi bisnis dan fungsi kantor di bidang sistem
penentuan posisi global; Penyediaan konsultasi, layanan konsultasi dan informasi terkait jasa periklanan, pemasaran, Jasa
promosi, manajemen bisnis, administrasi bisnis, layanan administrasi bisnis terkait asuransi dan layanan broker dalam
jaringan, layanan administrasi bisnis terkait layanan garansi, penilaian bisnis, pertanyaan bisnis, investigasi bisnis, konsultasi
manajemen dan organisasi bisnis, penasihat bisnis dan layanan informasi, bantuan manajemen bisnis, konsultasi organisasi
bisnis, penelitian bisnis, informasi dan saran komersial untuk konsumen dan, toko saran konsumen, organisasi pameran untuk
tujuan komerial atai periklanan, proses administrasi pesanan pembelian, Penghimpun informasi ke dalam basis data
komputer, kompilasi statistik, konsultasi bisnis, koleksi, kompilasi, sistemisasi, verifikasi, analisis, proses, pembaruan,
pengaturan, penyimpanan dan penyedia data, layanan informasi bisnis disediakan dalam jaringan dari sebuah database
komputer, internet atau perangkat komunikasi nirkabel, pencarian data dalam file komputer untuk orang lain, analisis harga
biaya, menyusun laporan akun, peramalan ekonomi, pakar efisiensi, konsultasi manajemen personal, layanan perbandingan
harga, konsultasi bisnis profesional, analisis dan penyedia informasi bisnis dan komersial, analisis bisnis, riset dan layanan
informasi, mengumpulkan dan memverifikasi penilaian dan ulasan bisnis untuk orang lain, menyediakan perbandingan harga,
layanan, kualitas, ulasan dan penilaian penyedia layanan untuk bisnis atau tujuan komerial, menyiapkan laporan keuangan;
Penyediaan promosi barang dan jasa melalui periklanan; Penyediaan ruang iklan di situs web untuk mempromosikan barang
dan jasa; Penyediaan ruang iklan untuk barang dan jasa di website; Penyelenggaraan acara untuk keperluan komersial dan
iklan; Penyewaan materi periklanan; Penyewaan media iklan, ruang, dan peralatan (termasuk online melalui jaringan
komunikasi global termasuk Internet); Penyewaan papan iklan; Penyewaan peralatan untuk periklanan; Penyewaan ruang
iklan di situs web; Perencanaan dan pelaksanaan pameran dagang, pameran dan presentasi untuk tujuan ekonomi atau iklan;
Perencanaan pengiklanan; Periklanan melalui jaringan telepon seluler; Periklanan melalui media elektronik dan internet untuk
manajemen bisnis; Periklanan melalui transmisi publisitas
online untuk pihak ketiga melalui jaringan
komunikasi elektronik; Periklanan online; Periklanan online melalui jaringan komunikasi komputer; Periklanan untuk orang lain;
Periklanan untuk orang lain melalui komputer dan jaringan komunikasi; Periklanan, pemasaran dan layanan promosi terkait
untuk memfasilitasi jejaring dan peluang sosialisasi untuk tujuan bisnis; Periklanan, pemasaran dan layanan promosi yang
terkait dengan semua industri untuk tujuan memfasilitasi jejaring dan peluang sosialisasi untuk tujuan bisnis; Periklanan,
pemasaran, dan promosi barang dan jasa pihak lain dalam kaitannya dengan video game dan olahraga elektronik; Produksi
film iklan dalam bentuk videotape/rekaman video; Produksi film-film komersial/iklan televisi; Produksi keperluan periklanan
visual; Produksi rekaman video untuk tujuan periklanan; Promosi [periklanan] bisnis; Promosi, periklanan dan pemasaran situs
online; administrasi komersial untuk lisensi barang dan jasa bagi orang lain, untuk program diskon yang memungkinkan
peserta mendapatkan diskon barang dan jasa melalui penggunaan kartu anggota diskon, kompetisi untuk keperluan
periklanan, program loyalitas konsumen, skema insentif dan loyalitas pelanggan, program loyalitas menyangkut diskon atau
insentif, program imbalan loyalitas, skema keanggotaan, skema insentif penjualan dan promosi, program insentif promosi
penjualan, urusan bisnis waralaba, urusan bisnis toko ritel; agen pemesanan teater untuk iklan atau promosi penjualan; agen
perencanaan dan pelaksanaan iklan dan promosi penjualan, serta pengajaran dan saran untuk iklan dan promosi penjualan;
analisis dan studi atas informasi yang dikumpulkan pada pendapat-pendapat (opini) para konsumen dan lingkungan melalui
penelitian pasar dan studi-studi per-iklanan; analisis respon iklan dan riset pasar; analisis respons iklan dan studi pasar;
analisis respons terhadap iklan; beriklan di Internet untuk orang lain; beriklan di kios elektronik; beriklan di majalah, brosur,
dan koran; beriklan di pers populer dan profesional; beriklan melalui Internet; beriklan melalui jaringan telepon seluler; beriklan
melalui media elektronik; beriklan melalui semua sarana komunikasi publik; beriklan untuk orang lain di Internet; copywriting
iklan; copywriting untuk keperluan iklan dan promosi; demonstrasi barang untuk keperluan iklan; desain bahan iklan; desain
bahan-bahan iklan untuk orang lain; desain brosur iklan; desain logo iklan; desain materi iklan, pemasaran, dan publisitas;
desain selebaran iklan; desain, kreasi, persiapan, produksi, dan penyebaran iklan dan materi iklan untuk orang lain; distribusi
bahan periklanan; distribusi dan penyebaran materi iklan; distribusi dan penyebaran materi iklan [selebaran, prospektus,
materi cetak, sampel]; distribusi iklan; distribusi iklan dan pengumuman komersial; distribusi masalah periklanan; distribusi
materi iklan [selebaran, prospektus, materi cetak, sampel]; distribusi materi iklan dan penyebaran pesan iklan; distribusi materi
iklan secara elektronik; distribusi materi iklan, pemasaran dan promosi; distribusi pengumuman iklan; distribusi produk untuk
tujuan periklanan; distribusi prospektus dan sampel untuk keperluan periklanan; distribusi prospektus untuk keperluan
periklanan; distribusi sampel untuk keperluan iklan; distribusi selebaran iklan; distribusi selebaran iklan untuk orang lain;
distribusi selebaran untuk tujuan periklanan; distribusi selebaran, brosur, barang cetakan, dan sampel untuk keperluan
periklanan; galeri seni untuk tujuan iklan; galeri seni untuk tujuan komersial atau iklan; iklan; iklan banner; iklan baris; iklan
bayar per klik; iklan billboard elektronik; iklan bioskop; iklan dan layanan informasi komersial; iklan dan layanan pemasaran
interaktif; iklan dan pemasaran kooperatif; iklan dan pemasaran koperasi untuk layanan kebersihan perumahan dan komersial;
iklan dan promosi perusahaan; iklan dan saran bisnis; iklan daring pada internet dan sistem jaringan komputer global lainnya;
iklan dengan komunikasi nirkabel; iklan di bidang pariwisata dan perjalanan; iklan film; iklan jasa pelatihan penyelaman dalam
air secara online; iklan komersial; iklan komersial perusahaan; iklan komersial radio; iklan komersial televisi; iklan langsung;
iklan majalah; iklan melalui pesanan surat; iklan melalui sarana komunikasi umum; iklan melalui semua sarana komunikasi
umum; iklan mobil untuk dijual melalui Internet; iklan online; iklan online di jaringan komputer; iklan online pada jaringan
komputer; iklan pengalaman, acara dan secara langsung; iklan promosi produk dan layanan pihak ketiga melalui pengaturan
sponsor dan perjanjian lisensi yang berkaitan dengan acara olahraga domestik dan internasional; iklan promosi produk dan
layanan pihak ketiga melalui pengaturan sponsor dan perjanjian lisensi yang berkaitan dengan konser musik; iklan promosi
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produk dan layanan pihak ketiga melalui pengaturan sponsor dan perjanjian lisensi yang berkaitan dengan olahraga, musik,
dan acara budaya lainnya; iklan radio; iklan radio dan televisi; iklan real estat; iklan real estat komersial; iklan real estat
komersial atau perumahan; iklan real estat perumahan; iklan respons langsung; iklan secara online dan mempromosikan
barang dan jasa pihak lain melalui internet; iklan secara online jasa pengaturan pengantaran orang-orang yang mengadakan
perjalanan snorkeling dan diving; iklan secara online jasa wisata dalam air snorkeling dan diving; iklan situs web bisnis; iklan
sponsor; iklan surat langsung untuk menarik pelanggan baru dan mempertahankan basis pelanggan yang ada; iklan televisi;
iklan untuk keperluan rekrutmen; iklan untuk perekrutan personil; iklan wisata diving dan snorkeling di Pulau melalui internet;
iklan yang berkaitan dengan layanan transportasi dan pengiriman; iklan yang berkaitan dengan produk farmasi dan produk
pencitraan in-vivo; iklan, pemasaran dan konsultasi konsultasi, layanan konsultasi dan bantuan; iklan, promosi, dan layanan
hubungan masyarakat; iklan, promosi, dan layanan keagenan; jasa agen periklanan; jasa agen periklanan radio; jasa agen
periklanan televisi; jasa analisis periklanan; jasa bisnis dan periklanan; jasa iklan dan promosi; jasa iklan ritel yaitu penyebaran
masalah iklan untuk pihak lain melalui jaringan komunikasi elektronik daring; jasa informasi, penasehatan dan konsultansi
yang berkaitan dengan periklanan dan pemasaran; jasa kliping berita iklan secara daring (online) melalui jaringan komputer;
jasa klub pelanggan dan jasa loyalitas pelanggan, untuk tujuan komersial, promosi dan/atau periklanan; jasa klub pelanggan,
untuk keperluan komersial, promosi dan/atau iklan; jasa konsultasi yang berkaitan dengan periklanan, promosi bisnis,
manajemen bisnis dan pemasaran; jasa loyalitas pelanggan untuk tujuan komersial, promosi dan / atau iklan; jasa penataan
untuk tujuan iklan; jasa penyelenggaraan pameran untuk tujuan niaga atau iklan; jasa periklanan; jasa periklanan B2B
(transaksi komersial antara pelaku bisnis); jasa periklanan dan manajemen; jasa periklanan dan promosi dan konsultasi yang
terkait dengannya; jasa periklanan dan promosi di bidang hiburan, musik, film, televisi, televisi kabel, televisi satelit, radio dan
siaran on-line; jasa periklanan dan publisitas, yaitu, mempromosikan barang, jasa, identitas merek dan informasi serta berita
komersial pihak ketiga melalui media cetak, audio, video, digital dan medium on-line; jasa periklanan media sosial; jasa
periklanan untuk promosi e-commerce; jasa periklanan yang berkaitan dengan penjualan barang; jasa periklanan yang
disediakan oleh agen periklanan radio dan televisi; jasa periklanan, pemasaran dan konsultasi promosi, nasihat dan
pemberian bantuan; jasa periklanan, promosi dan / atau animasi komersial; jasa periklanan, yaitu, manajemen kampanye
periklanan, penargetan, implementasi dan layanan pengoptimalan/optimisasi (optimization); jasa periklanan, yaitu, penargetan
dan optimalisasi (optimization) iklan online; jasa periklanan, yaitu, penjadwalan, pelacakan, dan pelaporan iklan untuk orang
lain; jasa periklanani toko ritel untuk menjual pakaian, alas kaki dan headwear; jasa produksi iklan; jasa-jasa analisis dan studi
informasi yang dikumpulkan pada pendapat-pendapat (opini) para konsumen dan tindak tanduk (behaviour) melalui penelitian
pemasaran dan studi-studi periklanan; jasa-jasa organisasi dan pameran-pameran dan pekan-pekan raya perdagangan untuk
tujuan-tujuan komersial dan periklanan; jasa-jasa penelitian perniagaan yang berkaitan dengan periklanan, pemasaran dan
komunikasi; jasa-jasa penyediaan media dibidang periklanan dan pemasaran satu persatu (one-to-one) ialah: perencanaan
dan pembelian waktu dan ruang media untuk periklanan pemasaran secara langsung; jasa-jasa perencanaan strategik
perniagaan, penasehatan dan konsultansi yang berkaitan dengan periklanan, pemasaran dan komunikasi; jasa-jasa
periklanan dan pemasaran online; jasa-jasa periklanan dan pemasaran yang disediakan dengan cara metode-metode secara
tidak langsung komunikasi-komunikasi pemasaran, ialah: media sosial, pertanyaan-pertanyaan pemasaran, pemasaran
melalui internet, pemasaran secara mobile (berpindah-pindah), blogging-blogging dan cara-cara lain secara pasif, yang
ditanggung bersama-sama, atau melalui saluran-saluran komunikasi viral; jasa/layanan bisnis dan periklanan; jasa/layanan
bisnis dan periklanan, yaitu, jasa/layanan periklanan untuk melacak kinerja periklanan, untuk mengelola, menyalurkan dan
melayani periklanan, untuk menganalisa data iklan, untuk melaporkan data iklan, dan untuk mengoptimalkan kinerja
periklanan; jasa/layanan bisnis dan periklanan, yaitu, perencanaan media dan pembelian media untuk orang lain; jasa/layanan
konsultasi di bidang periklanan dan pemasaran; jasa/layanan penyaluran iklan dan informasi, khususnya, menyediakan ruang
iklan baris/iklan diklasifikasikan melalui jaringan komputer global; kompilasi iklan untuk digunakan pada halaman web dan di
internet; kompilasi iklan untuk digunakan sebagai halaman web di Internet; kompilasi, produksi, dan penyebaran materi iklan;
konsultasi bisnis yang berkaitan dengan periklanan; konsultasi iklan pers; konsultasi mengenai strategi komunikasi periklanan;
konsultasi periklanan; konsultasi periklanan dan pemasaran; konsultasi periklanan di bidang teknologi blockchain dan
cryptocurrency; konsultasi yang berkaitan dengan iklan bisnis; konsultasi yang berkaitan dengan layanan iklan dan promosi;
layanan ganti jendela untuk tujuan iklan; layanan iklan baris; layanan iklan dan informasi komersial yang disediakan melalui
Internet; layanan iklan dan manajemen untuk penjualan gelas, kotak makan siang dan wadah makanan, pakaian, tutup kepala
yaitu, kemeja (dengan atau tanpa kerah dan/atau lengan), celana (celana pendek atau panjang), rok, gaun, kaus kaki, jaket
(dengan atau tanpa tudung), sapu tangan, pita, topi (hats), topi (caps), visor, sepatu, sandal dan sandal selop, permainan,
mainan dan alat permainan, alat olahraga, dekorasi, mainan figur yang dapat dikoleksi, boneka, mainan mekanik, mainan
mewah, mainan boneka, mainan tokoh aksi, jam tangan mainan; layanan iklan dan pemasaran; layanan iklan dan pemasaran
online; layanan iklan dan pemasaran secara daring untuk restoran, yaitu, media sosial, internet, dan pemasaran bergerak;
layanan iklan dan pemasaran yang disediakan melalui media sosial; layanan iklan dan promosi; layanan iklan dan promosi
dan layanan informasi yang berkaitan dengannya; layanan iklan dan promosi penjualan; layanan iklan dan publisitas; layanan
iklan dan publisitas yang disediakan melalui televisi, radio atau surat; layanan iklan digital; layanan iklan disediakan melalui
Internet; layanan iklan internet; layanan iklan pers; layanan iklan promosi; layanan iklan seluler di kendaraan; layanan iklan
seluler di perangkat telekomunikasi; layanan iklan seluler untuk orang lain; layanan iklan surat langsung yang disediakan oleh
para letterhops; layanan iklan untuk mempromosikan broker saham dan sekuritas lainnya; layanan iklan untuk
mempromosikan dan mempublikasikan pendidikan bahasa Arab; layanan iklan untuk mempromosikan dan mempublikasikan
terjemahan materi pendidikan dan pengajaran ke dalam bahasa Arab; layanan iklan untuk mempromosikan karya amal orang
lain; layanan iklan untuk mempromosikan kesadaran publik akan bahaya mengemudi saat mengantuk; layanan iklan untuk
mempromosikan kesadaran publik akan sindrom nefrotik dan glomerulosklerosis segmental fokal [FSGS]; layanan iklan untuk
mempromosikan kesadaran publik tentang industri seks komersial; layanan iklan untuk mempromosikan kesadaran publik
tentang manfaat berbelanja secara lokal; layanan iklan untuk mempromosikan kesadaran publik tentang masalah dan inisiatif
lingkungan; layanan iklan untuk mempromosikan kesadaran publik tentang masalah ekonomi; layanan iklan untuk
mempromosikan kesadaran publik tentang masalah energi; layanan iklan untuk mempromosikan kesadaran publik tentang
masalah global; layanan iklan untuk mempromosikan kesadaran publik tentang masalah kebijakan publik; layanan iklan untuk
mempromosikan kesadaran publik tentang masalah kemiskinan; layanan iklan untuk mempromosikan kesadaran publik
tentang masalah kesehatan; layanan iklan untuk mempromosikan kesadaran publik tentang masalah kesetaraan; layanan
iklan untuk mempromosikan kesadaran publik tentang masalah lingkungan; layanan iklan untuk mempromosikan kesadaran
publik tentang masalah lingkungan yang berkaitan dengan ekosistem laut; layanan iklan untuk mempromosikan kesadaran
publik tentang masalah pendidikan; layanan iklan untuk mempromosikan kesadaran publik tentang masalah politik; layanan
iklan untuk mempromosikan kesadaran publik tentang masalah sosial; layanan iklan untuk mempromosikan kesadaran publik
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tentang perdagangan manusia; layanan iklan untuk menciptakan identitas merek untuk orang lain; layanan iklan untuk
menciptakan identitas perusahaan dan merek; layanan iklan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kondisi
medis; layanan iklan untuk orang lain; layanan iklan untuk promosi barang; layanan iklan yang berkaitan dengan obat-obatan;
layanan iklan yang berkaitan dengan obat-obatan untuk pengobatan diabetes; layanan iklan yang berkaitan dengan pakaian;
layanan iklan yang berkaitan dengan perhiasan; layanan iklan yang berkaitan dengan produk farmasi; layanan iklan yang
berkaitan dengan produk pencitraan in vivo; layanan iklan yang berkaitan dengan wewangian; layanan iklan, pemasaran dan
promosi; layanan iklan, pemasaran dan publisitas; layanan iklan, yaitu, mempromosikan dan memasarkan barang dan jasa
pihak lain melalui jaringan komunikasi elektronik; layanan informasi yang berkaitan dengan periklanan; layanan konsultasi
pemasaran dan periklanan; layanan konsultasi yang berkaitan dengan periklanan, publisitas dan pemasaran; layanan loyalitas
pelanggan dan layanan klub pelanggan, untuk tujuan komersial, promosi, iklan, dan keterlibatan pelanggan; layanan loyalitas
pelanggan untuk tujuan komersial, promosi dan/atau periklanan, yaitu, administrasi program yang memungkinkan anggota
untuk menebus partisipasinya untuk poin atau hadiah; layanan pencocokan jaringan iklan online untuk menghubungkan
pengiklan ke situs web; layanan penelitian yang berkaitan dengan periklanan dan pemasaran; layanan pengembangan iklan
dan kampanye promosi untuk bisnis; layanan perantara yang berkaitan dengan iklan; layanan perantara yang berkaitan
dengan penyewaan waktu dan ruang iklan; layanan perencanaan periklanan; layanan periklanan bisnis yang berkaitan dengan
waralaba; layanan periklanan dan manajeman untuk penjualan dari tempat minuman, kotak makan siang dan wadah
makanan, pakaian, penutup kepala, kemeja, kemeja berkerah, kemeja lengan panjang, t-shirt lengan pendek, celana, celana
pendek, celana panjang, rok, gaun, kaos kaki, jaket, jaket berkerudung, topi-topi, topi dengan lidah yang menonjol berfungsi
untuk melindungi dari sinar matahari (pakaian), sepatu, sandal, game, mainan dan mainan, artikel olahraga, dekorasi, tokoh
mainan koleksi, boneka, mainan mekanik, boneka mainan berkarakter, boneka mainan, mainan action figure, jam tangan
mainan; layanan periklanan dan manajemen penjualan; layanan periklanan untuk mempromosikan kesadaran publik di bidang
kesejahteraan sosial; layanan periklanan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang masalah medis; layanan
periklanan yang berkaitan dengan alat pencitraan in vivo; layanan periklanan yang berkaitan dengan komersialisasi produkproduk baru; layanan periklanan yang berkaitan dengan kosmetik; layanan periklanan, yaitu, mempromosikan jasa pihak lain;
layanan promosi dan iklan; layanan promosi dan iklan melalui internet; layanan strategi komunikasi periklanan; layanan tata
letak untuk tujuan periklanan; manajemen informasi bisnis, yaitu, pelaporan informasi bisnis dan analitik (analytics) bisnis di
bidang periklanan dan pemasaran; melakukan, mengatur dan mengatur pameran dagang dan pameran dagang untuk tujuan
komersial dan periklanan; memberikan informasi tentang produk melalui jaringan telekomunikasi untuk tujuan periklanan dan
penjualan; memberikan informasi untuk layanan iklan dan publisitas; memberikan kartu diskon loyalitas pelanggan untuk
tujuan iklan; memberikan kode diskon loyalitas pelanggan untuk tujuan periklanan; memberikan kupon loyalitas pelanggan
untuk tujuan iklan; memberikan poin loyalitas pelanggan untuk tujuan iklan; memperbarui materi iklan; mempromosikan barang
dan jasa orang lain dengan cara menyalurkan iklan video di internet; mempromosikan barang dan jasa orang lain dengan
mendistribusikan materi iklan melalui berbagai metode; mempromosikan barang dan jasa orang lain dengan menyiapkan dan
menempatkan iklan di majalah elektronik; mempromosikan barang dan jasa orang lain melalui iklan di situs web Internet;
mempromosikan barang dan jasa yang dibuat atau diberikan di Taiwan oleh orang lain, dengan penyebaran materi iklan,
dengan mengatur dan melakukan pameran barang dan jasa tersebut, dan dengan distribusi T-shirt, tas belanja dan hadiah
promosi lainnya; memproses pertanyaan telepon tentang barang dan jasa yang diiklankan; menampilkan iklan untuk orang
lain; menempatkan iklan untuk orang lain; menerbitkan dan memperbarui teks iklan; mengadakan pameran dagang untuk
profesional industri dalam bidang produksi dan distribusi video online, konten yang dihasilkan oleh pengguna, dan iklan online;
mengatur dan melakukan acara periklanan; mengatur dan melakukan pameran dagang dan eksibisi untuk tujuan komersial
atau iklan; mengatur dan melakukan pameran dagang untuk tujuan komersial atau iklan; mengatur dan melakukan pameran
wisata dalam air untuk keperluan bisnis dan periklanan; mengatur dan menyelenggarakan acara-acara khusus untuk tujuan
komersial, promosi atau periklanan; mengatur dan menyelenggarakan pameran dan pameran untuk keperluan bisnis dan
periklanan pariwisata; mengatur dan menyelenggarakan pameran seni untuk tujuan komersial atau iklan; mengatur iklan di
bioskop; mengatur kontrak iklan dan promosi untuk pihak ketiga; mengatur kontrak iklan untuk orang lain; mengevaluasi
dampak iklan pada audiens; mengiklankan barang dan jasa dari vendor online melalui panduan online yang dapat dicari;
mengorganisasikan pameran dan pengujian barang-barang olahraga untuk keperluan komersial atau iklan; mengorganisir dan
melakukan pameran dagang dan pameran untuk tujuan komersial atau iklan; mengorganisir dan melakukan pameran dagang,
acara dan pameran untuk tujuan komersial atau iklan; menyediakan dan menyewakan ruang iklan dan memberikan informasi
yang berkaitan dengannya; menyediakan dan menyewakan ruang iklan di internet; menyediakan database komputer online
dan database online yang dapat dicari di bidang iklan baris; menyediakan informasi tentang agen periklanan dan perencanaan
dan pelaksanaan promosi penjualan; menyediakan informasi termasuk online mengenai periklanan, -mengenai manajemen
bisnis, -mengenai administrasi, -mengenai kegunaan kantor; menyediakan panduan iklan online yang dapat dicari;
menyediakan peringkat pengguna untuk tujuan komersial atau periklanan; menyediakan program loyalitas pelanggan untuk
tujuan periklanan; menyediakan ruang iklan untuk pihak lain di Internet; menyediakan ruang pada perangkat seluler, aplikasi
perangkat lunak, dan situs web untuk mengiklankan barang dan jasa; menyelenggarakan pameran dan acara di bidang
pengembangan perangkat lunak dan perangkat keras untuk tujuan komersial atau iklan; menyelenggarakan pameranpameran dagang dan/atau pameran-pameran untuk tujuan bisnis atau iklan; menyewakan waktu iklan di media komunikasi;
menyiapkan dan menempatkan iklan luar ruang untuk orang lain; menyiapkan dan menempatkan iklan luar ruangan untuk
orang lain; menyiapkan dan menempatkan iklan untuk orang lain; menyusun indeks informasi untuk tujuan komersial atau
iklan; negosiasi kontrak iklan; organisasi acara periklanan; organisasi acara, pameran, pameran dan pertunjukan untuk tujuan
komersial, promosi dan periklanan; organisasi kompetisi untuk keperluan periklanan atau usaha; organisasi pameran bunga
dan tanaman untuk tujuan komersial atau iklan; organisasi pameran dagang dan eksibisi untuk tujuan komersial atau iklan;
organisasi pameran dagang untuk tujuan komersial atau iklan; organisasi pameran dagang untuk tujuan periklanan; organisasi
pameran dan acara untuk tujuan komersial atau iklan; organisasi pameran dan pameran dagang untuk tujuan komersial atau
iklan; organisasi pameran seni untuk tujuan komersial atau iklan; organisasi pameran untuk bisnis atau iklan; organisasi
pameran untuk tujuan komersial atau iklan; organisasi pengundian hadiah untuk tujuan iklan; organisasi program loyalitas
pelanggan untuk tujuan komersial, promosi atau iklan; pemantauan efektivitas periklanan; pembuatan dan pembaruan materi
iklan; pembuatan materi iklan; pemodelan untuk iklan atau promosi penjualan; penayangan iklan (ad serving), yaitu,
menempatkan iklan di situs web (websites) untuk orang lain; penelitian pemasaran, yaitu, kampanye periklanan dan penelitian
dan analisis preferensi konsumen; penelitian periklanan; penerbitan teks iklan; pengaturan acara, pameran, pekan raya, dan
pertunjukan untuk tujuan promosi dan iklan komersial; pengaturan pameran dan acara untuk tujuan komersial atau periklanan;
pengelolaan iklan banner berbayar; pengelolaan periklanan; pengembangan artikel iklan; pengembangan konsep periklanan
dan pemasaran; pengiklanan penjualan melalui elektronik; pengiklanan penjualan melalui pos; pengiklanan penjualan melalui
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pos (direct mail advertising); pengiklanan penjualan melalui pos (direct-mail advertising); pengiklanan penyewaan properti
liburan untuk orang lain; pengindeksan web untuk tujuan komersial atau iklan; pengindeksan web untuk tujuan periklanan;
pengkinian materi periklanan; pengorganisasian dan pameran-pameran dan pameran-pameran dagang untuk tujuan komersial
dan periklanan; pengumpulan, sistematisasi, kompilasi dan analisis data bisnis, statistik, informasi, dan indeks informasi untuk
tujuan komersial atau periklanan; penulisan skrip untuk tujuan periklanan; penulisan teks publisitas dan iklan; penyebaran
bahan iklan; penyebaran bahan periklanan; penyebaran bahan-bahan jasa diskon iklan; penyebaran bahan-bahan periklanan,
pembaharuan bahan-bahan periklanan, pengumpulan iklan-iklan untuk digunakan sebagai laman web pada internet;
penyebaran iklan; penyebaran iklan dan materi iklan [selebaran, brosur, selebaran, dan sampel]; penyebaran iklan dan materi
iklan melalui internet; penyebaran iklan melalui Internet; penyebaran iklan melalui jaringan komunikasi on-line; penyebaran
iklan untuk orang lain; penyebaran iklan untuk orang lain melalui Internet; penyebaran iklan untuk orang lain melalui jaringan
komunikasi elektronik on-line; penyebaran iklan untuk pihak lain melalui jaringan nirkabel, internet, kabel, satelit, dan jaringan
komputer global, regional dan lokal; penyebaran materi iklan [selebaran, brosur, dan barang cetakan]; penyebaran materi iklan
dan promosi; penyebaran materi iklan melalui pos; penyebaran materi iklan secara online; penyebaran materi iklan,
pemasaran, dan publikasi; penyediaan dan penyewaan ruang iklan; penyediaan dan penyewaan ruang iklan dan materi
publikasi; penyediaan dan penyewaan ruang iklan dan ruang iklan luar ruang; penyediaan dan penyewaan ruang iklan di
Internet; penyediaan dan penyewaan ruang iklan luar ruang; penyediaan dan penyewaan ruang iklan, terutama di internet;
penyediaan informasi penjualan, bisnis, periklanan dan promosi melalui jaringan komputer global dan melalui internet;
penyediaan ruang di Internet untuk periklanan; penyediaan ruang di situs web untuk iklan barang dan jasa; penyediaan ruang
iklan; penyediaan ruang iklan dalam majalah; penyediaan ruang iklan dan memberikan informasi yang berkaitan dengannya;
penyediaan ruang iklan di jaringan komputer global; penyediaan ruang iklan di majalah; penyediaan ruang iklan di majalah,
surat kabar dan majalah; penyediaan ruang iklan di media elektronik; penyediaan ruang iklan di surat kabar; penyediaan ruang
iklan melalui jaringan komputer dan situs web; penyediaan ruang iklan, waktu dan media, yaitu, penyewaan ruang iklan dan
waktu iklan di media komunikasi; penyediaan ruang pada halaman utama Internet untuk mengiklankan barang dan jasa;
penyediaan situs periklanan online yang dapat ditelusuri dan panduan informasi yang menampilkan barang-barang dan jasajasa dari vendor di bidang pernikahan melalui internet; penyelenggaraan pameran dan kompetisi untuk tujuan komersial dan
periklanan; penyelenggaraan pameran untuk tujuan iklan; penyelenggaraan riset pemasaran, pembelian konsumen dan iklan;
penyesuaian bahan iklan dengan perkembangan terbaru; penyewaan papan iklan; penyewaan papan iklan [papan iklan];
penyewaan papan iklan digital [papan iklan]; penyewaan ruang iklan; penyewaan ruang iklan dan materi iklan; penyewaan
ruang iklan di Internet; penyewaan ruang iklan di Internet untuk iklan pekerjaan; penyewaan ruang iklan di situs web;
penyewaan ruang iklan online; penyewaan ruang iklan pada media komunikasi; penyewaan tanda untuk tujuan iklan;
penyewaan waktu iklan di bioskop; penyewaan waktu iklan di media komunikasi; perencanaan dan desain periklanan, yaitu,
desain materi iklan untuk orang lain, Persiapan dan realisasi rencana dan konsep media dan iklan; perencanaan dan
pelaksanaan pameran dagang, pameran dan presentasi untuk tujuan komersial atau iklan; perencanaan periklanan;
perencanaan, pembelian dan perundingan (negosiasi) ruang-ruang dan waktu periklanan dan media; periklanan; periklanan
barang dan jasa pihak lain melalui jaringan komputer lokal dan global; periklanan dan konsultasi manajemen bisnis; periklanan
dan pemasaran; periklanan melalui gambar berjalan; periklanan melalui jaringan telepon seluler; periklanan melalui media
cetak, media elektronik, brosur, poster, papan iklan (billboard), dan media iklan lainnya; periklanan pemasaran langsung;
periklanan situs bisnis; periklanan, pemasaran dan mempromosikan barang dan jasa milik orang lain dengan cara
menyediakan peralatan foto dan video di acara-acara khusus; periklanan, pemasaran, riset pasar; persiapan dan presentasi
tampilan audio visual untuk tujuan periklanan; persiapan dan realisasi rencana dan konsep media dan iklan; persiapan iklan
dan materi promosi dan pemasaran untuk orang lain; persiapan iklan khusus untuk orang lain; persiapan iklan untuk orang
lain; persiapan kampanye iklan; persiapan presentasi audiovisual untuk digunakan dalam iklan; persiapan, produksi, dan
penyebaran iklan dan materi iklan untuk orang lain; perwakilan, agen dan mengatur iklan online di jaringan komputer;
perwakilan, agen dan mengatur penyediaan ruang untuk iklan barang dan jasa; produksi bahan iklan; produksi dan distribusi
iklan radio dan televisi; produksi film iklan; produksi iklan; produksi iklan radio; produksi iklan radio dan televisi; produksi iklan
televisi; produksi iklan televisi, radio dan online; produksi iklan, yaitu, produksi bahan iklan; produksi materi iklan dan iklan;
promosi dan iklan dalam segala jenis dan bentuk promosi dan iklan dalam segala jenis dan bentuk; promosi periklanan
(sponsor); promosi, iklan, dan pemasaran situs web online; publikasi barang cetakan untuk keperluan periklanan dalam bentuk
elektronik; publikasi elektronik dari barang cetakan untuk keperluan periklanan; publikasi materi cetak untuk tujuan periklanan;
publikasi naskah publisitas/iklan; publisitas iklan industri dan komersial; radio, televisi, iklan daring (online); riset pasar untuk
tujuan periklanan; saran bisnis yang berkaitan dengan periklanan; studi pasar untuk tujuan periklanan===
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220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021012560
: 23/02/2021 16:23:30
:
: SUSTIYO REJEKI DEDES N

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. Dorowati Selatan Rt. 01 Rw. 10, Kabupaten Malang, Jawa Timur, 65216
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: D2S
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Pink dan Putih
: 29
: ===Selai; Selai Plum; Selai berbahan dasar kacang; Selai jahe; Selai kacang coklat; selai; selai aprikot; selai blackberry; selai
blackcurrant; selai blueberry; selai buah; selai ceri; selai ceri hitam; selai jahe; selai jeruk; selai jeruk dan jahe; selai kacang;
selai kacang coklat; selai kacang mete; selai kelembak; selai lemon; selai nanas; selai peach; selai prem merah; selai rasberi;
selai srikaya; selai stroberi===

540 Etiket
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210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021012561
: 23/02/2021 16:25:03
:
: KAMAL TARACHAND. M

540 Etiket

: Jalan Kintamani Raya No. 12 RT. 002 RW. 007 Kelurahan Kelapa Gading Barat
Kecamatan Kelapa Gading Kota Jakarta Utara Provinsi DKI Jakarta 14240 , Kota
Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14240
: Reni Sunarty S.H., M.H.
: Law Office LUSDA SUNARTY & Partners - RENCHMARK, Jl. Wahyu II No. 10 H
RT. 004 RW. 05 Kel. Gandaria Selatan Kec. Cilandak, Jakarta Selatan

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Tiga Dimensi
: miGa + Lukisan
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: BIru, Kuning, Putih dan Hitam
: 9
: ===.mesin absen; AIat elektronik yang dikembangkan untuk diletakkan kedalam suatu instrumen; AIat pendeteksi laser; AIat
penerjemah elektronik; AIat perekam gambar; ALAT PENGUKUR VOLTASE; ALAT PEREDUP LAMPU; ATM / Anjungan
Tunai Mandiri; AVO METER; Adaptor AC untuk game dengan tampilan kristal cair; Adaptor USB; Adaptor untuk audio dan
video; Akselerator data; Akselerator gambar; Akselerator grafis video; Akselerator suara; Aksesoris kaca mata, yaitu, tali dan
rantai untuk kaca mata yang dapat menahan gerakan dari pemakainya; Aksesoris komputer, yaitu alat penyimpan data USB
kosong, alat penyimpan data yang menampilkan informasi berkaitan dengan bola basket yang telah direkam sebelumnya;
Aksesoris telepon seluler, yaitu headset, tali telepon genggam; Aktuator; Aktuator dan pengontrol untuk bermacam-macam
referensi penggerak motor-listrik, yang diatur secara terpisah atau menyatu dalam unit compact dan mencakup peralatan
sensor untuk jumlah fisik yang digunakan secara teknis, gigi untuk kontrol, sistem kopling dan pengereman yang bekerja
secara mekanis, elektrik, pneumatik atau hidrolik yang berkenaan dengan transmisi daya dan teknologi switching; Aktuator
elektro-mekanis akurasi tinggi; Alarm Gas Medis Digital; Alarm Gas Medis Digital Touchscreen; Alarm Gas Medis
Konvensional; Alat Meteran; Alat Meteran dan alat Pengontrol; Alat Pelindung Diri (APD); Alat Penambah Akseleras pada
kendaraan bermotor berbentuk kabel; Alat Penambah Akselerasi pada kendaraan bermotor; Alat Pengukur indikator
kecepatan; Alat Sambung Kabel Fiber Optik; Alat dan instrumen ilmiah untuk digunakan dalam analisis genetik; Alat dan
mesin komunikasi radio; Alat dan mesin penghasil suara; Alat dan perangkat yang menyediakan penglihatan malam; Alat
deteksi temperatur suhu ruangan; Alat diagnostik untuk deteksi patogen untuk penggunaan laboratorium atau penelitian; Alat
digunakan untuk analisis serat pada suatu zat (Raw Fiber Extractor); Alat identifikasi dan otentikasi biometrik; Alat inkubasi
yang dapat dikontrol secara otomatis, yang meniru kondisi di lingkungan luar (Electric Germinator); Alat kendali jarak jauh
elektrik; Alat pelacak kendaraan yang terdiri dari modul radio seluler, sensor, pemancar, semuanya untuk digunakan
sehubungan dengan pelacakan kendaraan, pemantauan kendaraan dan alarm anti-pencurian kendaraan [sehubungan dengan
otomobil]; Alat pelindung diri dari ancaman bahan biologis; Alat pemadam api ringan (APAR); Alat pemantau cuaca dan iklim
(Weather Station Digital); Alat pemantau listrik yaitu perangkat elektronik untuk memantau orang dan lingkungannya selama
tidur; Alat pemantauan pergerakan tubuh dan kecepatan; Alat pemetaan dan survei; Alat pemutar (players) siaran media
digital, yaitu pemutar video dan audio digital; Alat pemutar DVD (Digital Versatile Disc) untuk home theaters; Alat pemutar dan
alat perekam audio dan video digital; Alat pemutar dan perekam audio; Alat pemutar dan perekam media; Alat pemutar
karaoke; Alat pemutar kaset di mobil; Alat pencahayaan untuk digunakan pada pemotretan profesional yang berkualitas; Alat
pencetak nota yang dihubungkan dengan komputer/handphone; Alat pendeteksi; Alat pendeteksi dari logam untuk keperluan
industri atau militer; Alat pendeteksi visual lokasi kerusakaan optik; Alat penerima suara dan gambar video (AudioVideo) untuk home theaters; Alat penganalisa kelembaban, sensor, dan pengukuran; Alat pengatur (regulator), listrik; Alat
pengatur lampu (peredup lampu) (listrik); Alat pengatur pencahayaan untuk pengambilan gambar dan video; Alat pengatur
waktu; Alat pengendali jarak jauh yang menggabungkan sistem pengenalan suara; Alat pengeras suara; Alat penghitung; Alat
pengidentifikasi fiber optik; Alat pengisi daya untuk smartphone; Alat pengontrol dan pengatur daya; Alat pengontrol dan
pengatur listrik dan elektronik; Alat pengontrol dan pengatur listrik dan elektronik untuk digunakan dalam kaitannya dengan
dan/atau peralatan dan perlengkapan pemanas air; Alat pengontrol dan pengatur listrik dan elektronik untuk digunakan
dengan peralatan dan perlengkapan untuk penyediaan air; Alat pengontrol dan pengatur suhu; Alat penguji relay; Alat
pengujian semikonduktor; Alat pengukur dan penguji listrik dan elektronik, yaitu pengukuran dan pengujian beban elektronik
DC; Alat pengukur energi termal; Alat pengukur kelembaban; Alat pengukur suhu dan kelembaban ruangan; Alat pengukur,
alat pengukur kecepatan (spedometer), alat pengukur jarak, GPS; Alat penstabil listrik untuk kendaraan; Alat penyambung
atau splicer kabel serat optik; Alat penyimpan daya listrik untuk menyalakan lampu saat lampu padam/mati lampu; Alat peraga
pendidikan; Alat perangkat lunak komputer untuk memfasilitasi aplikasi perangkat lunak pihak ketiga; Alat perekam pekerjaan;
Alat perekam suara dan pengenalan suara; Alat perekam video pada mobil; Alat peringatan anti maling atau anti pencurian;
Alat putus-hubungan (MCB); Alat rontgen bukan untuk tujuan medis; Alat sensor digital; Alat sensor elektronik; Alat sensor
metal; Alat sensor metal (dapat dipindahkan); Alat sensor temperator suhu (dapat dipindahkan); Alat sistem navigasi, terdiri
dari pengirim, penerima, sirkuit, mikroprosesor, semuanya untuk digunakan dalam navigasi dan semuanya terintegrasi ke
dalam kendaraan bermotor [sehubungan dengan otomobil]; Alat ukur berbentuk huruf T untuk mengukur; Alat ukur berbentuk
siku atau kotak untuk mengukur; Alat untuk analisis protein pada suatu zat (Nitrogen Analyzer with Digest Furnace); Alat untuk
ekstraksi soxhlet secara otomatis pada analisis kadar lemak (Auto Soxhlet Fat Extractor); Alat untuk melihat benda/makhluk
hidup yang berukuran sangat kecil (Biological Microscope); Alat untuk melihat dan memilih benih supaya tidak tercampur
dengan varietas lain, kotoran, maupun benih yang rusak, guna menjaga kualitas varietas unggul (Seed netness workbench);
Alat untuk membagi sampel benih secara elektrik (Centrifuge Seed Divider); Alat untuk membagi suara; Alat untuk
memisahkan suatu larutan dengan berat molekul yang berbeda dengan memutar sampel pada kecepatan tinggi (Centrifuge);
Alat untuk mendiagnosa kerusakan CDI/Coil pada kendaraan (Ignition Coil Tester); Alat untuk mengendalikan perangkat
otomatisasi rumah, perangkat informasi yang dikendalikan oleh suara, perangkat asisten pribadi
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digital yang dikendalikan oleh suara yang terintegrasikan dengan layanan yang tersedia melalui aplikasi serta aplikasi piranti
lunak, alat pengeras suara audio pintar yang terhubung ke cloud dan dikendalikan oleh suara; Alat untuk mengetahui tingkat
kematangan/kekerasan buah (Fruit Sclerometer); Alat untuk menginkubasi atau memeram mikroba pada suhu yang terkontrol
(Inkubator); Alat untuk menguji / mengukur kadar N, P, K, bahan-bahan organik, pH, salinitas, dan kelembaban pada tanah,
pupuk, dan tanaman (Soil Nutrient Analyzer).; Alat untuk menguji / mengukur kandungan nitrogen, klorofil, suhu pada daun,
dan kelembaban pada daun (Plant Nutrition Analyzer); Alat untuk mengukur berbagai jenis data pada daun, seperti panjang
daun, lebar daun, luas daun (Portable Leaf Area Meter); Alat untuk mengukur dan merekam beberapa parameter cuaca / iklim
mikro di suatu lokasi secara terus menerus untuk jangka waktu yang lama (Microclimate Information Collector); Alat untuk
mengukur jumlah kandungan air yang terdapat pada suatu zat (Moisture Tester); Alat untuk mengukur kadar air pada biji-bijian
(Grain Moisture Meter); Alat untuk mengukur kadar emisi buang sepeda motor (Gaz analizer for motorcylce); Alat untuk
mengukur kadar lengas tanah (Soil Tensiometer); Alat untuk mengukur keasaman tanah (Soil Acidometer); Alat untuk
mengukur kekerasan tanah (Soil Hardness Meter); Alat untuk mengukur kekuatan batang (culm) tanaman tertentu (Plant Culm
Strength Meter); Alat untuk mengukur kemampuan suatu larutan menghantarkan arus listrik (Conductivity Meter); Alat untuk
mengukur laju transpirasi (Plant Transpiration Rate Meter); Alat untuk mengukur massa suatu bahan/benda dengan ketelitian
yang tinggi yaitu 0.1 mg (Analitical Balance); Alat untuk mengukur pH / ORP / Conductivity / DO (Portable pH/ORP/Conducti
vity/DO Meter); Alat untuk mengukur potensi air tanah dan suhu tanah secara bersamaan (Soil Water Potential Locator); Alat
untuk mengukur rerata fotosintesis, kandungan CO2 (Plant Photosynthesis Meter); Alat untuk mengukur transmitansi,
reflektansi dan absorbsi dari cuplikan sebagai fungsi dari panjang gelombang di daerah ultraviolet dan daerah tampak (UV-VIS
Spectrophotometer); Alat untuk mengukur/ memantau/ menganalisa konsumsi listrik; Alat untuk menyimpan energi surya; Alat
untuk merekam gambar; Alat untuk penghitungan, penghisapan, dan penempatan benih dalam suatu wadah dalam proses
perkecambahan benih (Vacuum Seed Counter); Alat yang digunakan untuk memantau kondisi bayi, serta menghasilkan suara
dan gambar (audio-video baby monitors), bukan untuk keperluan medis; Alat yang digunakan untuk memperbesar suara
(Delay); Alat yang digunakan untuk tempat proses pendorongan noda oleh eluen dalam proses kromatografi lapis tipis (DO
Meter); Alat yang dikendalikan oleh suara, yaitu, asisten digital pribadi, alat penghubung untuk otomatisasi rumah yang terdiri
dari alat pengeras suara dengan aktivasi melalui suara, piranti keras komputer, serta piranti lunak untuk mengendalikan
peralatan yang terhubung dalam jaringan di internet of things (IoT), peralatan penwrangan/pencahayaan serta aparatus
keamanan rumah yang pengoperasiannya didukung dan terkoneksi melalui internet; Alat-alat navigasi; Alat-alat pemetaan;
Alat-alat pemetaan dan survei untuk keperluan navigasi; Alat-alat pemutar (players) MPEG audio layer-5; Alat-alat streaming
video; Alat-alat survei; Alat-alat untuk streaming konten media melalui jaringan nirkabel lokal; Alat pengujian dan pengukuran,
yaitu penerima gangguan elektromagnetik, penerima gangguan frekuensi radio dan produk kesesuaianelektromagnetik, yaitu
penerima gangguan elektromagnetik untuk menguji kesesuaianelektromagnetik dan membuat pengukuran emisi konduktif;
Alat pengujian otomatis untuk sirkuit terpadu, papan sirkuit dan peralatan elektronik, yaitu penguji displaypanel datar, penguji
sistem pada chip (system on chip (SOC)), penguji memori, penguji parametrik, penguji inspeksi optik otomatis dan penguji di
dalam sirkuit; Album-album foto elektronik; Aluminium anode; Ampli mixer; Amplifier Bass; Amplifier Guitar; Amplifier
Keyboard; Amplifier dan penerima audio; Analisis fluoresensi sinar-X; Animasi yang dapat diunduh; Anoda terbuat dari paduan
logam untuk digunakan dalam melindungi terhadap korosi; Antarmuka Pemrogaman Aplikasi (API) untuk perangkat lunak
komputer yang memfasilitasi jasa-jasa secara daring (online) untuk membangun jaringan sosial, membangun aplikasi jejaring
sosial, dan untuk memungkinakan para penggunanya menemukan, mengunduh, mengunggah, mengakses dan mengelola
data; Antarmuka pengguna untuk komputer kendaraan bermotor dan perangkat elektronik terpasang, yaitu panel kontrol
elektronik, monitor, layar sentuh, kontrol jarak jauh, stasiun dok, konektor, sakelar, dan kontrol yang diaktifkan suara; Antena
HDTV; Antena parabola; Anti gores; Aparat (alat pemadam kebakaran); Aparat menghitung untuk mengajari aritmatika untuk
anak-anak; Aparat penyimpanan gambar dengan cara digital; Aparatus alarm; Aparatus audio kendaraan bermotor; Aparatus
dan instrumen fotografi; Aparatus dan instrumen ilmu pengetahuan, yaitu, perangkat keras komputer, periferal komputer, alat
pemutar dan perekam audio, alat pemutar dan perekam media, perangkat elektronik digital genggam, pengendali nirkabel,
perangkat pengendali jarak jauh, perangkat informasi dalam suatu sistem lengkap yang dapat dikendalikan oleh suara,
perangkat asisten pribadi dalam suatu sistem lengkap yang dapat dikendalikan oleh suara, alat pengontrol otomatisasi rumah,
dan adaptor daya; Aparatus dan instrumen pemeriksaan [pengawasan]; Aparatus dan instrumen, semua untuk memproses,
menyimpan, memperoleh kembali, transmisi, menampilkan, input, output, pengkompresan, pendekompresan, memodifikasi,
menyiarkan dan mencetak data; Aparatus dan perangkat memori periferal; Aparatus dan perlengkapan komunikasi nirkabel;
Aparatus pendeteksi asap; Aparatus pengalih, pengendali, pemonitor serta pemeriksa (supervisi) elektronik untuk jendela;
Aparatus pengalih, pengendali, pemonitor serta pemeriksa (supervisi) elektronik untuk kunci; Aparatus pengalih, pengendali,
pemonitor serta pemeriksa (supervisi) elektronik untuk pintu; Aparatus pengatur serta pengendali listrik untuk partisi; Aparatus
pengatur serta pengendali listrik untuk pintu; Aparatus pengatur serta pengendali listrik untuk pintu gerbang; Aparatus
transaksi keuangan elektronik; Aparatus untuk berbagi jaringan nirkabel atau kabel; Aparatus untuk pengujian dan
pemrograman sirkuit terpadu; Aparatus yang dioperasikan secara elektrik untuk menghasilkan uap insektisida; Aparatus,
instalasi serta peranti pengendali keamanan; Aplikasi / Perangkat Lunak yang dapat digunakan sebagai sarana edukasi,
ibadah dan amal (charity) bagi warga Muslim; Aplikasi Informasi data kota; Aplikasi atau Sistem informasi yang mengolah data
tentang kesehatan di Rumah Sakit atau instansi kesehatan; Aplikasi digital reimbursement; Aplikasi gawai yang berkaitan
dengan penghubung pencari kerja (talent/service :soft skill & hard skill) dengan penyedia kerja (Untuk semua jenis pekerjaan
upah harian, mingguan, bulanan) Untuk Perorangan/ Perusahaan mengiklan kan lowongan pekerjaan marketplace untuk UKM
& Penyedia Jasa/service mengiklankan Jasa/Service mereka dalam produk Kantor Online kepada Pencari Jasa, dan pencari
jasa dapat request/order pekerjaan/project Media penyimpanan database user seperti KTP,SIM, nama PT, SIUP, No Hp, Foto
Profile, dan data lainnya untuk keperluan keamanan periklanan bagi Perusahaan yang ingin beriklan di platform Werkzone
Aplikasi Website & Aplikasi Mobile yang dapat melakukan transaksi pembayaran iklan, Kantor Online, dan jasa/service/project
yang sudah selesai dikerjakan, yang dapat diunduh; Aplikasi intelligent operation platform (aplikasi platform operasi cerdas);
Aplikasi komputer untuk ponsel, tablet, dan perangkat serupa lainnya; Aplikasi komputer yang dapat dipasang maupun
diunduh melalui telepon selular, komputer, komputer berbentuk pipih dan telepon selular berbentuk pipih (tablet); Aplikasi
mesin kasir online (Program computer); Aplikasi mobile berupa video, suara dan permainan termasuk alat untuk pendidikan
bahasa; Aplikasi mobile yang dapat didownload untuk menciptakan, mengedit, meng-upload, memposting, menunjukkan,
menampilkan, berbagi, dan melihat media elektronik, klip audio, klip video, dan teks melalui internet; Aplikasi mobile yang
dapat diunduh untuk berita, ulasan, cuaca, olah raga, hiburan, fashion, keuangan, makanan, musik, inspirasi, kesehatan, gaya
hidup, perjalanan, pengasuhan anak, ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan kesejahteraan (wellness); Aplikasi mobile yang
dapat diunduh untuk melihat permainan, program online, teks, gambar, konten multimedia dan video di terkait peristiwa, berita,
ulasan, cuaca, olahraga, hiburan, fashion, keuangan, makanan, musik, inspirasi, kesehatan, gaya hidup, perjalanan,
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pengasuhan anak, ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan kesejahteraan (wellness) terkini; Aplikasi mobile yang dapat
diunduh untuk melihat program online, teks, gambar, konten multimedia dan video terkait peristiwa, berita, ulasan, cuaca, olah
raga, hiburan, fashion, keuangan, makanan, musik, inspirasi, kesehatan, gaya hidup, perjalanan, pengasuhan anak, ilmu
pengetahuan, teknologi, budaya dan kesejahteraan (wellness) terkini; Aplikasi mobile yang dapat diunduh untuk ruang obrolan
electronic dan papan buletin; Aplikasi mobile yang dapat diunduh untuk surat elektronik, pengiriman pesan elektronik, dan
pengiriman data, gambar, dan dokumen, audio, video dan multimedia lain secara elektronik; Aplikasi mobile yang dapat
diunduh yang memungkinkan pengguna untuk mengakses dan melacak data kesehatan, mendapatkan informasi kesehatan
dan kebugaran, menetapkan tujuan kesehatan dan kebugaran, mengelola dan berpartisipasi dalam tantangan dan inisiatif
kesehatan dan kebugaran, dan berpartisipasi dalam pelatihan digital di bidang kesehatan dan kebugaran; Aplikasi mobile yang
dapat diunduh yang menampilkan peranti lunak untuk digunakan dalam grup komunikasi, yaitu olahpesan cepat, media sosial,
berbagi file, dan pencarian serta posting teks, video, gambar, dan multimedia lainnya; Aplikasi mobile yang dapat diunduh
yang menampilkan peranti lunak untuk digunakan dalam komunikasi group, yaitu pengiriman pesan secara instan, media
sosial, file sharing, dan mencari dan memposting teks dan gambar; Aplikasi mobile yang dapat diunduh yang menampilkan
peranti lunak untuk menulis pesan, berbagi video gambar, konten multimudia; Aplikasi mobile yang dapat diunduh, untuk
digunakan bermain suatu permainan didalam komputer, tablet dan perangkat mobile.; Aplikasi pemantau/monitor harga emas
secara real time; Aplikasi pengambil keputusan dari pimpinan; Aplikasi perangkat lunak (telepon) bergerak (mobile) untuk entri
(entry) teks dan karakter prediktif dan korektif; Aplikasi perangkat lunak bergerak untuk layanan komputasi awan untuk
digunakan berhubungan dengan pemasaran digital yang diarahkan kepada pelanggan produk kemasan.; Aplikasi perangkat
lunak bergerak untuk layanan komputasi awan untuk digunakan berhubungan dengan solusi ketelusuran dari awal hingga
akhir atas produk kemasan dan pengemasan; Aplikasi perangkat lunak computer yang dapat diunduh, yang dipasang di
ponsel dan/atau komputer, digunakan untuk memberikan evaluasi kredit, pinjaman tunai dan pinjaman angsuran konsumen,
dan lain-lain untuk pengguna; Aplikasi perangkat lunak dan perangkat keras komputer untuk kontrol mengemudi kendaraan
otomatis; Aplikasi perangkat lunak dan perangkat keras komputer untuk kontrol mengemudi kendaraan otomatis, kontrol
secara mandiri, navigasi, mengemudi dengan bantuan untuk kendaraan, dan mengemudi sendiri untuk kendaraan; Aplikasi
perangkat lunak digunakan untuk instalasi dan peralatan sanitasi, yaitu, unit bangku toilet dengan alat pembersih kebocoran
dengan air hangat, bejana kakus, bidet, urinal, bak mandi, instalasi mandi berendam, instalasi mandi pancuran, wastafel
tangan [bagian dari instalasi sanitasi], keran, mandi pancuran, pemanas air listrik, alat pengering tangan listrik untuk kamar
mandi, dispenser sabun otomatis; Aplikasi perangkat lunak jaringan sebagai program komputer yang dapat diunduh; Aplikasi
perangkat lunak khusus untuk penukaran emas dengan mata uang virtual; Aplikasi perangkat lunak komputer di bidang
periklanan dan layanan perdagangan elektronik; Aplikasi perangkat lunak komputer untuk agen virtual digital, sistem prediktif,
pembelajaran mesin, otomatisasi proses kognitif, pengenalan pola, pengenalan karakter, aplikasi komputasi visual, virtualisasi
pengetahuan, robotik, drone, dan kendaraan tak berawak; Aplikasi perangkat lunak komputer untuk alat pemurni air; Aplikasi
perangkat lunak komputer untuk alat pemurni udara; Aplikasi perangkat lunak komputer untuk lemari es; Aplikasi perangkat
lunak komputer untuk mesin pencuci piring; Aplikasi perangkat lunak komputer untuk monitor-monitor pribadi; Aplikasi
perangkat lunak komputer untuk oven-oven; Aplikasi perangkat lunak komputer untuk oven-oven microwave; Aplikasi
perangkat lunak komputer untuk peralatan rumah tangga; Aplikasi perangkat lunak komputer untuk perangkat seluler,
komputer pribadi, konsol, dan tablet; Aplikasi perangkat lunak komputer untuk ponsel pintar dan perangkat seluler di bidang
penilaian, perbaikan, layanan pemasangan dan penjualan mobil baru dan/atau bekas, sepeda motor, kendaraan komersial
dan/ atau kendaraan tugas berat serta aksesoris dan suku cadang terkait; Aplikasi perangkat lunak komputer untuk sistem
pengolahan air limbah untuk mengendalikan pompa, modul pemisahan, modul kontrol dan peralatan tambahan yang
digunakan dalam operasi minyak dan gas lepas pantai; Aplikasi perangkat lunak komputer untuk televisi; Aplikasi perangkat
lunak komputer untuk alat penghisap debu; Aplikasi perangkat lunak komputer untuk mesin-mesin pencuci pakaian; Aplikasi
perangkat lunak komputer untuk mesin-mesin pengelolaan pencucian pakaian; Aplikasi perangkat lunak komputer yang dapat
diunduh untuk mengumpulkan dan menganalisis data; Aplikasi perangkat lunak komputer, download; Aplikasi perangkat lunak
secara lengkap (super app) untuk layanan komunikasi elektronik, layanan penjualan barang, layanan penjualan jasa, layanan
pengantaran barang, layanan kesehatan, layanan keuangan dan layanan ketenagakerjaan; Aplikasi perangkat lunak terkait
infomasi Liga Basket; Aplikasi perangkat lunak untuk bermain game Liga Basket; Aplikasi perangkat lunak untuk digunakan
dengan perangkat seluler; Aplikasi perangkat lunak untuk layanan komputasi awan untuk digunakan berhubungan dengan
pemasaran digital yang diarahkan kepada pelanggan produk kemasan; Aplikasi perangkat lunak untuk layanan komputasi
awan untuk digunakan berhubungan dengan solusi ketelusuran dari awal hingga akhir atas produk kemasan dan
pengemasan; Aplikasi perangkat lunak untuk melihat teks, gambar, dan konten multimedia terkait peristiwa, berita, ulasan,
cuaca, olah raga, hiburan, fashion, keuangan, makanan, musik, inspirasi, kesehatan, gaya hidup, perjalanan, pengasuhan
anak, ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan kesejahteraan (wellness) terkini; Aplikasi perangkat lunak untuk telepon
bergerak; Aplikasi perangkat lunak untuk telepon selular dan tablet untuk membantu tidur, memantau tidur, memantau
lingkungan selama tidur; Aplikasi perangkat lunak yang dapat diunduh untuk komputer, ponsel, tablet, perangkat genggam,
kendaraan, dan perangkat yang mendukung Internet of Things (IoT); Aplikasi perangkat lunak yang dapat diunduh untuk
melihat kartun elektronik dan komik elektronik; Aplikasi perangkat lunak yang dapat diunduh untuk telepon seluler; Aplikasi
perangkat lunak yang khusus melakukan transaksi jual-beli emas; Aplikasi perangkat lunak yang memungkinkan pencarian
dan perekrutan atlet/ pemain basket/ pelatih basket; Aplikasi perangkat lunak yang memungkinkan penjual untuk mengirimkan
kupon, potongan, diskon, voucher dan tawaran khusus secara langsung ke perangkat telekomunikasi yang dapat dibawa milik
nasabah melalui komunikasi RFID atau NFC tanpa kontak; Aplikasi perangkat lunak yang memungkinkan penjual untuk
menyebarkan poster pintar baik pada lokasi toko penjualan eceran dan grosir sehingga pelanggan dapat langsung
menempelkan perlengkapan telekomunikasi mereka yang dapat dibawa lang sung di lokasi toko tersebut untuk mengakses
kupon, potongan, diskon, voucher dan tawaran khusus yang telah dikirimkan melalui komunikasi RFID atau NFC tanpa kontak;
Aplikasi perangkat lunak yang menampilkan manajemen Kekayaan Intelektual; Aplikasi peranti lukan untuk perangkat mobile
atau nirkabel dan perangkat komputer untuk mengaktifkan perbankan elektronik, mobile dan online; Aplikasi peranti lunak
untuk perangkat mobile atau nirkabel dan perangkat komputer untuk mengaktifkan perbankan elektronik, mobile dan online;
Aplikasi peranti lunak yang dapat diunduh (downloadable) untuk perangkat seluler atau komputer yang menyediakan informasi
yang dapat disesuaikan tentang fungsi dan fitur kendaraan bermotor dan memberikan pengguna kemampuan untuk
mengendalikan fitur kendaraan bermotornya dari jarak jauh, yaitu, mengunci dan membuka pintu kendaraan, memulai atau
mematikan kendaraan, mengecek status sistem pengoperasian kendaraan bermotor dari jarak jauh, yaitu, masa pakai oli
mesin, tingkat bahan bakar, tekanan ban dan pengisian daya baterai, terhubung ke penasihat di call center, mencari dealer
kendaraan bermotor dan jadwal perawatan dan perbaikan kendaraan bermotor, dan permintaan bantuan di tepi jalan
[sehubungan dengan otomobil]; Aplikasi peranti lunak yang digunakan untuk menyediakan
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lokasi geografis kendaraan tertentu [sehubungan dengan otomobil]; Aplikasi pesan telepon; Aplikasi piranti lunak yang dapat
diunduh dengan fitur yang menampilan database resep untuk peralatan mobile; Aplikasi ponsel; Aplikasi ponsel pintar yang
dapat diunduh (perangkat lunak) untuk mengumpulkan dan menganalisis data; Aplikasi ponsel pintar yang dapat diunduh
(perangkat lunak), yaitu, aplikasi untuk mengumpulkan dan menganalisis data; Aplikasi ponsel pintar yang dapat diunduh
(perangkat lunak), yaitu, aplikasi untuk mengumpulkan dan menganalisis data terkait kompetisi Liga Basket; Aplikasi program
komputer untuk manajemen usaha peternakan; Aplikasi program untuk melacak operasi mesin pertanian; Aplikasi seluler
yang dapat diunduh untuk digunakan sehubungan dengan layanan toko ritel; Aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk
memutar video secara offline dengan pemutar bawaan; Aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk menelusuri video dengan
browser bawaan; Aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk mengelola unduhan; Aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk
mengunduh semua item format; Aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk mengunduh video besar dalam kartu memori
dengan kecepatan tinggi; Aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk mengunduh video dari situs web; Aplikasi seluler yang
dapat diunduh untuk mengunduh video dilatar belakang, dalam sekumpulan; Aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk
mengunduh, menjeda dan melanjutkan mengunduh video; Aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk menyediakan akses ke
informasi perawatan kesehatan dan profesional perawatan kesehatan, dan untuk memungkinkan pemeriksaan dan konsultasi
jarak jauh dengan dokter dan profesional perawatan kesehatan; Aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk menyimpan file
yang diunduh dalam folder yang dilindungi kata sandi; Aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk merencanakan perjalanan,
menerima informasi perjalanan, cuaca, medis, keselamatan, kesehatan, dan keamanan, menerima peringatan keamanan, dan
alat konverter mata uang; Aplikasi seluler yang dapat diunduh yang digunakan untuk pengiriman dan distribusi konten hiburan
audio, video dan multimedia termasuk teks, data, gambar, audio, video dan file audiovisual.; Aplikasi sistem informasi untuk
mengatur, mengawasi dan mengendalikan serta melakukan transaksi BBM; Aplikasi telepon genggam untuk kebutuhan
transaksi perbankan; Aplikasi telepon genggam yang diperuntukkan bagi broker/pialang asuransi untuk memberikan
penawaran asuransi, pengikatan polis asuransi dan menghasilkan dokumen polis asuransi; Aplikasi telepon seluler (perangkat
lunak); Aplikasi telepon yang dapat diunduh; Aplikasi transaksi emas secara real time; Aplikasi untuk memantau
perkembangan data informasi dengan laporan-laporan berbentuk tabel maupun grafik; Aplikasi yang mobil dan perangkat
lunak yang dapat diunduh untuk pemrosesan, pemeriksaan kembali dan penyuntingan data dari jam tangan pintar dan alat
yang mobil yang menampilkan sistem pemosisian global, kompas, barometer, altimeter, pedometer, meter detak jantung,
accelerometer dan termometer; Aplikasi, podcast, aparatus belajar dan menerjemahkan bahasa, perangkat lunak belajar
bahasa, perangkat lunak AI dan mesin belajar untuk pendidikan bahasa; Aplikasi-aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk
pendidikan bisnis dan jaringan bisnis; Audio crossover; Audio video visual; BATERAI JAM TANGAN; Bagian, perlengkapan
dan aksesoris untuk kacamata, kacamata pelindung dengan bingkai plastik atau karet yang pas di wajah untuk melindungi
mata dan kacamata pelindung dari sinar matahari, termasuk, tempat, rantai, tali, bingkai, pita dan pengikat pendukung;
Bagian-bagian untuk kacamata; Bahan untuk listrik utama [kawat, kabel]; Bahan-bahan pendidikan dalam bentuk disk yang
sudah terekam untuk mengajari bahasa; Bahan-bahan pendidikan dalam bentuk pita yang sudah terekam untuk mengajari
bahasa; Bahan-bahan pendidikan dalam bentuk program komputer untuk mengajari bahasa; Baju Alat Pelindung Diri; Baju
balap mobil tahan api untuk tujuan keamanan; Baliho LED; Baliho neon box; Bank Daya (Pengisi daya Baterai); Bank data;
Batang leveling; Batang tubuh untuk mikroskop (tabung lensa), bukan untuk keperluan medis; Baterai; Baterai dan sel baterai;
Baterai laut; Baterai listrik untuk peralatan pernapasan; Baterai listrik untuk peralatan pernapasan untuk pasien dengan
pelembab gas pernapasan terintegrasi; Baterai lithium polimer (Li-Po); Baterai penyimpanan timbal-asam untuk kendaraan
listrik; Baterai ponsel (baterai isi ulang); Baterai tambahan untuk smartphone; Baterai untuk alat berat; Baterai untuk alat
elektronik; Baterai untuk alat penguap; Baterai untuk drone; Baterai untuk kendaraan udara; Baterai untuk pakaian yang
dipanaskan dengan listrik; Baterai untuk penyedot debu; Baterai untuk peralatan konstruksi; Baterai untuk peralatan olahraga;
Baterai untuk peralatan pernapasan; Baterai untuk peralatan pernapasan untuk pasien dengan pelembab gas pernapasan
terintegrasi; Baterai untuk rompi yang dipanaskan dengan listrik; Baterai untuk sarung tangan yang dipanaskan dengan listrik;
Baterai untuk senter; Baterai untuk sepatu bot yang dipanaskan dengan listrik; Baterai untuk sepeda listrik; Baterai untuk
telepon genggam; Baterai untuk telepon tanpa kabel; Baterai untuk traktor beroda; Baterai untuk truk; Baterai, listrik, untuk
kendaraan; Baterai, listrik, untuk telepon seluler, telepon pintar dan tablet komputer;; Beacon perangkat nirkabel energi
rendah; Bel pintu listrik; Bingkai kacamata; Bingkai untuk kacamata; Bingkai, tali, rantai, kotak dan sarung untuk kacamata
hitam; Bingkai-bingkai gambar digital untuk menampilkan gambar-gambar, klip-klip video dan musik digital; Booster antena;
Braket untuk ponsel; Braket untuk proyektor; Breket televisi; CD; CD dan DVD yang menampilkan suara dan video di bidang
musik; CD digital; CD yang direkam sebelumnya; CD yang menampilkan musik; CD yang menampilkan musik dan pertunjukan
musik; CD, CD-ROM, DVD dan media lain untuk merekam atau menyimpan perangkat lunak; CD, DVD, CD-ROM, yang telah
direkam sebelumnya, dengan menampilkan kartun animasi dan komik animasi; CD, DVD, dan media perekaman digital
lainnya; CD, DVD, rekaman vinil, dan kaset audio pra-rekaman yang menampilkan musik; CD-Is [compact disc interactive];
CD-Is yang sudah direkam sebelumnya [compact disc interactive]; CD-ROM kosong untuk merekam suara atau video; CDROM yang berisi direktori telepon elektronik; CD-ROM yang direkam dengan program kinerja otomatis untuk alat musik
elektronik; CD-ROM yang direkam sebelumnya; CD-ROMs; CDRW (Compact disc - rewritable); CINCIN TERA; Cakram
audio/video dan pita audio/video yang direkam dengan musik, film, animasi, drama, olahraga; Cakram cermin pemantul untuk
dipakai guna mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas; Cakram magnetik, pita magnetik, kartu IC, cakram optik, kartrid
ROM, CD-ROM, DVD-ROM, DVD-RAM yang disandikan untuk penggunaan di bidang animasi; Cakram magnetik, pita
magnetik, kartu IC, cakram optik, kartrid ROM, CD-ROM, DVD-ROM, DVD-RAM yang disandikan untuk penggunaan di bidang
gambar; Cakram magnetik, pita magnetik, kartu IC, cakram optik, kartrid ROM, CD-ROM, DVD-ROM, DVD-RAM yang
disandikan untuk penggunaan di bidang musik; Cakram magnetik, pita magnetik, kartu IC, cakram optik, kartrid ROM, CDROM, DVD-ROM, DVD-RAM yang disandikan untuk program perangkat lunak komputer; Cakram optic yang telah direkam
sebelumnya (audio, video); Cakram optik untuk musik yang telah direkam sebelumnya; Cakram padat video (VCD); Cakram
video kompak dengan gambar bergerak yang direkam/video compact discs dengan gambar bergerak yang direkam; Cantelan
Kamera; Capacitor discharge ignition (CDI); Card reader untuk kartu magnetik; Casing (wadah) dari kulit untuk komputer
tablet; Casing (wadah) dari kulit untuk telepon genggam; Casing (wadah) dari kulit untuk telepon pintar; Casing komputer;
Catatan LP; Catu daya AC / DC; Catu daya input DC; Catu daya penstabil tegangan; Catu daya tegangan rendah; Catu daya
yang portable (baterai isi ulang); Cawan petri untuk penggunaan laboratorium; Cermin reflektif untuk mencegah kecelakaan;
Chat dan email application ( software); Chip DNA; Chip elektronik untuk pembuatan sirkuit terpadu; Chip prosesor
semikonduktor; Chips/ kepingan komputer dengan piranti lunak yang ditanamkan untuk mengalihkan aplikasi; Cincin adaptor
untuk melekatkan benda ke kamera; Cincin pegangan pada telepon pintar; Computer programs for communication devices;
Control Panel Mesin Kompresor dan Vakum; DTG printer; DVD; DVD (Digital Versatile Discs); DVD dan disk kompak yang
telah direkam terlebih dahulu menampilkan informasi dalam bidang permainan komputer; DVD dan media perekaman digital
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lainnya; DVD dan media pra-rekaman digital yang menampilkan konten hiburan; DVD interaktif; DVD kebugaran yang direkam
sebelumnya; DVD konten musik yang telah direkam sebelumnya; DVD kosong; DVD latihan yang direkam sebelumnya; DVD
pra-rekam yang berisi serial televisi; DVD yang direkam sebelumnya; DVD yang direkam sebelumnya menampilkan musik;
DVD yang menampilkan musik dan pertunjukan musik; Database elektronik menampilkan jalan raya, geografis, peta, informasi
jalur transit publik, informasi lintasan transit publik, informasi rute transit publik, jadwal waktu dan daftar perjalanan transit
publik dan informasi transit publik lainnya yang direkam di media komputer; Dekoder kode batang; Die prosesor kemasan dan
casing; Dinding sentuh digital; Diseq swith (Digital Satellite Equipment Control) yaitu alat kontrol peralatan Satelit Digital; Disk
audio, pita dan piringan hitam yang telah terekam sebelumnya berupa musik dan hiburan; Disk drive eksternal pada komputer;
Disk komputer; Disk perekaman video; Disk rekaman, yaitu, disk audio dan video yang menampilkan rekaman suara musikal;
Disk yang telah direkam sebelumnya, yaitu video digital disk, disk serbaguna digital, DVD, dan disk digital definisi tinggi yang
menampilkan program televisi fiksi ilmiah dan drama; Display listrik; Dokumen elektronik, direkam; Dompet elektronik yang
dapat digunakan untuk melakukan transaksi pembayaran; Dompet elektronik yang dapat diunduh; Drive CD untuk komputer;
Drive CD-ROM; Drive DVD; Drive memori flash USB (universal serial bus); Driver komputer; Drone; Dudukan alarm dan video
kamera; Dudukan braket untuk kamera; Dudukan kacamata; Dudukan mikroskop operasi/bedah, bukan untuk keperluan
medis; Dudukan untuk peralatan fotografi; Earphone nirkabel; Elektro fusion fitting; Elektronik handy talkie; Encoders; File dan
rekaman audio digital, video, dan multimedia yang dapat diunduh menampilkan musik, televisi, film, buku, berita, konser, radio,
olahraga, permainan, acara budaya, serta program hiburan dan pendidikan terkait; File digital yang dapat diunduh; File
gambar/imej yang dapat diunduh yang berisi karya seni, teks/pesan, audio, video, permainan dan tautan Web Internet yang
berhubungan dengan kegiatan-kegiatan olahraga dan budaya; File suara yang dapat diunduh atau direkam yang
mereproduksi kebisingan latar belakang; Film dan gambar animasi yang dapat diunduh; Film dan video yang dapat diunduh
dari internet, film (movies) yang dapat diunduh dari internet; Film kartun animasi; Film sinar-X, terbuka; Film sinematografi
terbuka; Film slide terbuka; Film yang dapat diunduh; Film yang mengandung bahan-bahan pendidikan yang terekam; Filmfilm bioskop yang diexpose; Filter pernapasan wajah selain untuk pernapasan buatan; Filter untuk peralatan fotografi; Fiting
listrik; Fitur komponen dari sistem pengujian, sinyal, diagnostik dan pengukuran elektronik serta peralatan yang digunakan
dalam pembangkit sinyal, penganalisis sinyal, pembangkit gelombang berubah-ubah, pembangkit pulsa dan satu-kotak
penguji, yaitu penganalisis jaringan dan penguji jaringan area lokal nirkabel (WLAN) dan telepon selular, komponen elektronik
dalam bentuk perangkat lunak dan perangkat keras, yaitu pengolah (prosesor) sinyal digital dan algoritme pengontrolnya,
dijual sebagai komponen terpadu dari pembangkit gelombang, untuk meningkatkan keakuratan sinyal dan lebar sinyal;
Flasher; Flasher Relay; Flyback tv (FBT); Foto-foto X-ray, selain untuk keperluan medis; GPS navigasi dan petunjuk,
pelacakan lokasi GPS, GPS tampilan peta dan perangkat kalkulasi rute, video perekam, dan perangkat jaringan komunikasi
nirkabel untuk transmisi data atau gambar untuk kendaraan; Gambar untuk kupon yang dapat diunduh; Gambar, video, arsip,
dokumen dan imej yang diunduh dari internet; Gelang lengan khusus diadaptasi untuk perangkat elektronik pribadi, yaitu,
untuk smartphones; Gelang untuk pemutar media elektronik portabel; Gelang yang mempunyai koneksi; Gelang-gelang yang
mengkomunikasikan data ke personal digital assistant, telepon-telepon pintar, komputer-komputer tablet dan komputerkomputer pribadi melalui situs internet dan jaringan-jaringan komunikasi komputer dan elektronik lainnya; Gepyok karet
pemadam api; Gerbang Internet of Things [IoT]; Gerbang jaringan nirkabel dan kabel; Gigabit interface converter (GBIC)
modul; Gigabit router; Harnes kawat kelistrikan untuk mobil; Headphone dan sumbat telinga (ear buds); Headphone nirkabel;
Headset amplifier dengan fitur audio link ke smartphones; Headset komunikasi; Headset telepon dan komputer;
Headsets untuk telepon genggam; Helm khusus latihan olahraga kriket; Helm olahraga; Hiasan pelindung saklar listrik; Hub
USB; Hydrosubmote (3000M water deliver/fire) yaitu suatu alat pemadam jarak jauh, kira-kira 3000M; I-Ring untuk ponsel
genggam; Instalasi alarm yang menyediakan pengintai dengan notifikasi otomatis melalui sinyal dari berbagai sensor;
Instrumen dan komponen komunikasi elektronik dan optik, yaitu penguji tautan (link) komunikasi untuk pengujian
tautan (link) komunikasi dan peralatan pengujian integritas saluran telekomunikasi; Instrumen elektronik
dalam bentuk pembangkit sinyal,yaitu pembangkit sinyal analog dan vektor, pembangkit gelombang, pembangkit fungsi
dalambentuk perangkat elektronik yang digunakan untuk menghasilkan berbagai jenis sinyal gelombang berulang dengan
berbagai frekuensi, pembangkit pulsa dan data, pembangkit gelombang berubah-ubah, pembangkit suara
dalam bentuk perangkat elektronik yang menghasilkan sinyal acak, dan perangkat pembangkitan sinyal yang
mensintesis sinyal elektronik, dan modul sinkronisasi untuk berbagai jenis pembangkit sinyal; Instrumen komunikasi elektronik
dan optik, yaitu penguji gelombang cahaya dan multimeter gelombang cahaya; Instrumen komunikasi optik; Instrumen
pendidikan matematika untuk sekolah dasar; Instrumen pengujian dan pengukuran elektronik dalam bentuk penguji, yaitu
kabel, antena, tegangan (voltage), arus listrik (amperage), saluran telepon dan penguji kontinuitas; Instrumen pengujian dan
pengukuran elektronik, yaitu kabel genggam dan penguji antena dengan penganalisis spektrum opsional,
penganalisis jaringan dan meter daya; Instrumen pengujian dan pengukuran elektronik, yaitu voltmeter dan unit pengukur
sumber; Instrumen pengujian dan pengukuran elektronik dalam bentuk penganalisis, yaitu spektrum, vektor, sinyal,
jaringan, daya dan sumber daya, protokol, frekuensi radio, gelombang mikro, logik, domain modulasi, komponen optik,
komponen gelombang cahaya, modulasi optik, jarak waktu, polarisasi serta penganalisis kerugian dan dispersi fotonik;
Instrumen-instrumen sel fotovoltaik untuk mengubah panas matahari menjadi listrik; Instrumentasi dan alat ukur, yaitu digitizer;
Instrumen pengujian dan pengukuran elektronik, yaitu osiloskop dan bagian-bagiannya; Interfon; Inverator; Inverter; Inverter
AC / DC; Inverter DC / AC; Inverter untuk catu daya; Inverter yang digunakan pada pembangkit tenaga surya; Jack
penghubung antara satu alat ke alat lainnya; Jam pasir; Jam pasir [alat pengukur waktu]; Jam tangan dengan fungsi sebagai
alat komunikasi bergerak; Jam tangan pintar (pengolahan data); Jam tangan pintar yang digunakan pada pergelangan tangan
yang memiliki tampilan sebagai telepon, perangkat lunak dan layar yang menampilkan, mengirimkan dan menerima
teks/pesan, email-email, data dan informasi; Jam tangan pintar yang mempunyai fungsi radio pengawasan; Jam-jam tangan
dengan fungsi sebagai alat komunikasi tanpa kabel dengan terminal-terminal elektronik seperti telepon-telepon pintar,
komputer-komputer tablet, PDA, komputer-komputer; Jam-jam tangan yang dilengkapi kamera dan alat pemutar MP3, dan
yang mengkomunikasikan data ke telepon-telepon pintar dan PDAs; Jasa valuasi keuangan; Jendela mobil depan dan
belakang; KISI KISI AKI (ACCU); KONTAK KONTAK LISTRIK; KONTRAKTOR; KOTAK MCB; KWH METER; Kabel Antena;
Kabel Arde; Kabel Busi; Kabel Generator; Kabel HDMI; Kabel HDTV; Kabel High definition interface (HDMI); Kabel Listrik
Tahan Api; Kabel Listrik Tegangan Menengah; Kabel Listrik Tegangan Tinggi; Kabel Listrik Tegangan rendah; Kabel Listrik
Untuk Pertambangan; Kabel Pengendali; Kabel USB; Kabel USB untuk ponsel; Kabel USB untuk ponsel selular; Kabel audio;
Kabel audio penghubung jarak panjang; Kabel cdi; Kabel daya untuk perangkat elektronik yang digunakan untuk memanaskan
tembakau; Kabel daya untuk untuk rokok elektronik; Kabel ekstensi speaker; Kabel las listrik; Kabel listrik; Kabel listrik dan
elektronik untuk peralatan komunikasi audio dan video, dan manual instruksi yang dapat diunduh untuk peralatan komunikasi
audio dan video; Kabel listrik, harnessing, pengukur dan sakelar; Kabel pengisi daya listrik; Kabel serat optik; Kabel-kabel
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elektrik datar yang lentur; Kabinet Pelindung Biologis; Kaca mata pintar (pengolahan data); Kacamata 3D; Kacamata
Perlindungan; Kacamata anti silau; Kacamata dengan resep; Kacamata pelindung; Kacamata renang; Kacamata tiga dimensi
sebagai pesawat penerima siaran televisi; Kacamata untuk pengendara motor; Kamera 35mm; Kamera CCTV; Kamera
bongkar pasang; Kamera cetak digital; Kamera dengan perangkat lunak penditeksi; Kamera digital (SLR); Kamera digital
kompak; Kamera konferensi video, speaker ponsel, monitor komputer, televisi; Kamera pada dasbor; Kamera panoramic;
Kamera untuk berbagai kegunaan; Kamera untuk mendapatkan hasil foto dan video yang lonjong dan imersif; Kamera untuk
menghasilkan gambar pandangan 180, 360 derajat dan sangat lebar; Kamera video untuk memonitor interior dan eksterior
tempat tinggal dan bangunan komersial, dan pengontrol nirkabel untuk perangkat pemantauan, kontrol, dan otomatisasi jarak
jauh; Kamera yang berisi sensor gambar linier; Kamera-kamera komputer pribadi; Kamera-kamera pemantau jaringan untuk
pengawasan; Kamera-kamera untuk konferensi melalui video; Kantong kacamata; Kartu PC; Kartu SIM; Kartu USB; Kartu chip
elektronik yang dikodekan berisi pemrograman yang digunakan untuk sekuensing DNA; Kartu debet (bermagnetik); Kartu
elektronik dan identifikasi magnetik yang digunakan untuk layanan pembayaran; Kartu hadiah yang berkode magnetik; Kartu
identifikasi yang dikodekan secara magnetis; Kartu identitas biometrik; Kartu identitas magnetik; Kartu identitas, magnetik;
Kartu kredit; Kartu kredit dan kartu debit yang dikodekan; Kartu kredit dikodekan tidak mengandung magnet; Kartu kredit, kartu
debit, kartu tunai, kartu kunci dan kartu telepon prabayar yang dikodekan secara magnetis; Kartu loyalti yang berkode
magnetik; Kartu magnetik atau bersandi; Kartu magnetik berkode; Kartu memori Digital [SD] aman; Kartu pembayaran; Kartu
pembayaran magnetik; Kartu penyimpanan; Kartu perbankan, dikodekan atau magnetik; Kartu pintar [kartu sirkuit terpadu];
Kartu pintar/mutakhir (kartu sirkuit terpadu); Kartu port USB; Kartu pra-pembayaran yang dikodekan secara magnetis; Kartu
susunan video grafis; Kartu telepon; Kartu yang disandikan, yaitu kartu kredit, kartu debit, kartu loyalitas, kartu tagihan, kartu
tunai; Kartu, disk, kaset, kabel, catatan, microchip dan sirkuit elektronik, semua untuk mencatat dan transmisi data; Kartu-kartu
chip elektronik bersandi untuk meningkatkan kualitas gambar televisi; Kartun animasi yang direkam pada DVD, CD dan file
video yang dapat diunduh dan sebagai bagian dari perangkat lunak komputer yang dapat diunduh; Kartu berkode magnetik
yang diprogram khusus berhadiah (reward) untuk para pelanggan setia; Kas register, perangkat untuk menghitung; Kaset
audio menampilkan suara menenangkan hidup; Kaset audio yang menampilkan hiburan musik dan musik; Kaset yang direkam
(bukan untuk musik); Kasing DVD; Kasing ponsel; Kasing telepon selular; Katup penguat suara; Katup, Instrumentasi dan
Sistem Pemantauan Korosi; Kawat dan kabel untuk pengisi listrik kamera; Kawat-kawat dan kabel-kabel listrik; Kawat-kawat
yang disekat; Kbel Listrik Instrumen; Kemasan baterai ukuran besar; Kendali jarak jauh untuk peralatan komunikasi audio dan
video; Kesing untuk membawa computer; Keyboard komputer, perlengkapan joystik komputer, bantalan mouse, mouse
komputer, stylus komputer, stylus kapasitif untuk perangkat layar sentuh, kotak CD, kotak pembawa komputer, sarung
pelindung untuk laptop dan komputer tablet, sandaran tangan untuk digunakan dengan komputer, semua yang berkaitan
dengan bola basket; Kit pengembangan perangkat lunak komputer untuk visi komputer, pembelajaran mesin, pembelajaran
mendalam, kecerdasan buatan, pemrosesan bahasa alami, algoritme pembelajaran, dan analisis data; Kit/perangkat untuk
pengembangan peranti lunak computer (SDK) terdiri dari alat pengembangan peranti lunak dan peranti lunak untuk
digunakan sebagai pemrograman aplikasi antarmuka (API) untuk membuat peranti lunak dan aplikasi yang berkaitan dengan
pencegahan-pencurian dan sistem keamanan, dan sistem pengawasan rumah dan bisnis; Kit/perangkat untuk pengembangan
peranti lunak computer (SDK) terdiri dari alat pengembangan perangkat lunak dan peranti lunak untuk digunakan
sebagai pemrograman aplikasi antarmuka (API) untuk membuat peranti lunak dan aplikasi yang terkait dengan perangkat
elektronik konsumen yang terhubung ke internet; Kit/perangkat untuk pengembangan peranti lunak komputer (SDK)
yang terdiri dari peranti lunak komputer untuk pengembangan, penggunaan, dan interoperabilitas pemrograman aplikasi
antarmuka (API )yang digunakan oleh perangkat elektronik, sistem, dan pertukaran yang bertukar data melalui jaringan
komunikasi dan internet dan yang terhubung dengan penyimpanan data dan layanan pertukaran data berbasis cloud.;
Kit/perangkat untuk pengembangan piranti lunak (SDK); Kit/perangkat untuk pengembangan piranti lunak computer (SDK);
Kit/perangkat untuk pengembangan piranti lunak yang dapat diunduh (SDK); Klip audio, klip video dan spot promosi dalam
CD, pita video dan DVD pra-rekam; Komplotan XY; Komponen dan kelengkapan listrik untuk kendaraan darat, mesin, dan
peralatan, yaitu, amplifier untuk komunikasi nirkabel, antena, dan baterai; Komponen-komponen elektronik, perangkat, dan
sistem untuk komunikasi nirkabel antar perangkat, yaitu, untuk, penentuan posisi, lokasi, navigasi, pelacakan, keamanan,
radar, pencitraan, perasa, dan komunikasi lainnya; Komponen-komponen elektronik, perangkat, dan sistem yang
memungkinkan komunikasi nirkabel, yaitu, untuk, penentuan posisi, lokasi, navigasi, pelacakan, keamanan, radar, pencitraan,
perasa, dan komunikasi lainnya yang memanfaatkan teknologi pita lebar ultra di dalamnya, yaitu, telepon selular pita lebar
ultra, radar pita lebar ultra dan sistem penentuan posisi pita lebar ultra; Komputer; Komputer dan perangkat lunak bergerak
dan aplikasi yang memberikan nasehat, layanan, informasi kepada penggunanya terkait kosmetik dan memungkinkan
pengguna untuk mencoba kosmetik secara virtual; Komputer dan perangkat periferal komputer; Komputer dan sistem operasi
komputer untuk mengemudi secara mandiri, bantuan pengemudi, kendaraan yang terhubung, perangkat antena tak berawak,
dan drone; Komputer genggam; Komputer layar sentuh; Komputer tablet digunakan untuk instalasi dan peralatan sanitasi,
yaitu, unit bangku toilet dengan alat pembersih kebocoran dengan air hangat, bejana kakus, bidet, urinal, bak mandi, instalasi
mandi berendam, instalasi mandi pancuran, wastafel tangan [bagian dari instalasi sanitasi], keran, mandi pancuran, pemanas
air listrik, alat pengering tangan listrik untuk kamar mandi, dispenser sabun otomatis; Komputer terpasang untuk mobil;
Komputer untuk pemrosesan dokumen; Komputer-komputer papan tulis elektronik interaktif; Komunikasi optik; Konektor
ponsel untuk kendaraan; Konektor, terminal, dan kontrol elektronik; Kontaktor daya; Konten audio, video, dan multimedia yang
direkam sebelumnya; Konten terekam; Kontrol pengering; Konverter DC / AC; Konverter DC / DC; Konverter arus (listrik) pada
energi matahari; Konverter fotoelektrik; Konverter mata uang genggam elektronik multibahasa; Konverter mata uang ukuran
saku elektronik multibahasa; Kotak Konverter; Kotak juke musikal; Kotak kaca mata dan kaca mata pelindung matahari; Kotak
listrik; Kotak meteran air; Kotak sambungan [listrik]; Kotak set-top (penerima sinyal digital); Kotak speaker; Kotak untuk
pengeras suara; Kotak untuk telepon seluler; Kotak untuk terminasi optik; Kotak yang dilengkapi dengan peralatan
pembedahan (mikroskopi), bukan untuk keperluan medis; Kotak, tali dan rantai kacamata; Kunci akses yang dikontrol secara
elektronik; Kunci transponder; Kunci web USB; Kunci web USB untuk meluncurkan URL situs web yang diprogram
sebelumnya secara otomatis; Kupon elektronik; LAMPU BLITZ; LAMPU PEMOTRETAN (FOTOGRAFI); LCD multifungsi
penganalisis kualitas jaringan daya; LCD untuk peralatan telekomunikasi dan elektronik; LED display dengan layar sentuh;
LED videotron; Laci uang bagian dari mesin kasir (cash drawer); Lampu Mercusuar; Lapisan film pelindung dalam bentuk
kristal cair untuk telepon pintar; Lapisan film pelindung yang diadaptasikan untuk layar kamera; Laporan elektronik yang dapat
diunduh di bidang berbagai macam asam (acid) yang terdiri atas matarantai nucleotide, tipe-tipe species, diagnostic,
diagnostic ilmu kedokteran, diagnostic ilmu kedokteran hewan, forensic ilmu kedokteran, laboratorium obat-obatan, obatobatan untuk ilmu kedokteran hewan, penelitian klinikal, pengembangan obat-obatan, hasil-hasil pharmasi, penelitian
laboratorium, penelitian ilmu pengetahuan, penelitian ilmu kedokteran, ilmu hayati, biologi, mikrobiologi dan metagenomik,
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bioteknologi, pertanian, forensik, keamanan pangan, pengujian genetika dan genetika; Laser bukan untuk penggunaan medis,
mikroskop; Layar LED; Layar LED untuk laptop; Layar LED yang menampilkan teks yang berjalan (running text) dan video;
Layar OLED; Layar Proyeksi Gantung; Layar QLED; Layar atau alat tambahan yang menghadap ke pelanggan; Layar dengan
motor elektrik; Layar dengan penopang tiga kaki; Layar elektronik; Layar sentuh; Layar tampilan komputer; Layar tampilan
visual dalam bentuk komputer, monitor komputer dan televisi; Lensa; Lensa untuk memperbaiki penglihatan [optik]; METERAN
ROLL; MISTAR TUKANG KAYU; MULTI TESTER LISTRIK; Masker pelindung untuk pengendara; Masker pelindung wajah
(topeng); Materi digital, yaitu, arsip audio, arsip video dan arsip grafik pra-rekam untuk digunakan pada perangkat nirkabel;
Materi pendidikan dan pengajaran bahasa yang dapat diunduh tersedia melalui Internet, telepon seluler, jaringan komputer
global atau perangkat nirkabel; Media digital, yaitu file audio dan video yang dapat diunduh yang menampilkan program
televisi fiksi ilmiah dan drama; Media digital, yaitu klip video yang sudah direkam sebelumnya yang dapat diunduh, klip audio
yang sudah direkam sebelumnya, teks dan gambar yang disimpan dalam komputer pribadi elektronik dan perangkat genggam
nirkabel, semuanya menampilkan subjek kepentingan umum; Media digital, yaitu, DVD yang direkam sebelumnya, rekaman
audio dan video yang dapat diunduh, dan CD yang menampilkan dan mempromosikan musik dan hiburan musik; Media
elektronik bukan musik yang direkam sebelumnya (selain perangkat lunak komputer); Media elektronik yang menampilkan
program permainan komputer; Media penyimpanan permanen (non-volatile) (termasuk CD, DVD, kaset dan kaset video dan
perangkat lain) untuk merekam data, suara, gambar, teks atau informasi lainnya; Media perekaman dan penyimpanan digital
atau analog kosong; Meja kerja steris untuk Penanaman; Mekanisme kontrol untuk mesin, engine, atau motor; Mengatur dan
mengelola promosi pemasaran untuk orang lain; Mesin Alarm untuk menjaga rumah dari kemalingan; Mesin cetak dokumen
yang digunakan dengan komputer; Mesin dan instrumen pengukur atau uji coba yang digunakan untuk mengukur ukuran
konsentrasi dan kualitas ozone; Mesin dan instrumen pengukur atau uji coba yang digunakan untuk mengukur ukuran partikel
dan cairan; Mesin dan instrument optik; Mesin dan peralatan radio suar; Mesin fotokopi; Mesin hitung dan peralatan
pemrosesan data; Mesin hitung, peralatan pemrosesan data dan komputer; Mesin inspeksi sidik jari yang digunakan untuk
memeriksa sidik jari secara fisik; Mesin kiosk; Mesin navigasi LORAN; Mesin pelurusan roda kendaraan 3 dimensi (3D Wheel
Alignment); Mesin pembayaran; Mesin pembelajaran; Mesin pemutaran dan perekam suara dan video; Mesin pengeditan
untuk sinematografi; Mesin pengenal mata uang; Mesin penghitung elektronik, perlengkapan pengolah data elektronik,
peralatan pemroresan data elektronik, komputer; Mesin untuk transaksi bank; Mesin yang dioperasikan dengan listrik untuk
mengeluarkan uang, kupon-kupon, tiket-tiket, voucher-voucher, coin-coin dan untuk menerima deposit dan uang tunai dan
perangkat lunak komputer untuk pengoperasian mesin tersebut; Meter peningkat suara; Meter refleksi penentu waktu optikal;
Meteran energi digital; Meteran yang terpasang pada kendaraan; Mikroarray DNA untuk penggunaan laboratorium;
Mikroprosesor; Mikroprosesor digital dan optikal; Mistar bujur sangkar untuk mengukur; Mistar geser; Mistar/meteran [alat
ukur]; Mobile game software; Model tiga dimensi untuk tujuan pendidikan (aparat pendidikan); Modul-modul daya; Modulmodul untuk pembangkit daya fotovoltaik; Monitor liquid crystal display [LCD] komputer; Monitor televisi; Monitor, layar
tampilan, display yang dipasang di kepala, dan headset untuk digunakan dengan komputer, smartphone, perangkat elektronik
bergerak, perangkat elektronik yang dapat dipakai, jam tangan pintar, kacamata pintar, televisi, set top box, dan pemutar dan
perekam audio dan video; Monitor-monitor jaringan dalam bentuk server perangkat keras pada akses jaringan; Monitormonitor komputer untuk konferensi melalui video; Monitor-monitor untuk komputer; Monitor-monitor yang menampilkan
informasi komersial; Monopod digunakan untuk mengambil foto yang diletakkan pada smartphone atau kamera yang berada di
luar jangkauan normal tangan; Mouse (Alat pengolah data); Mouse komputer; Multimeter digital; Musik yang dapat diunduh;
Nada dering yang dapat diunduh untuk telepon selular, telepon pintar, asisten digital pribadi (PDA); Nada dering, grafik, dan
musik yang dapat diunduh melalui jaringan komputer global dan perangkat nirkabel; Notepads elektronik (ENote); ODP
(Optical Distribution Panel) berfungsi sebagai tempat pengaman sambungan kabel optic sekaligus pemisah kabel; OTG (Alat
untuk menggunakan usb atau flashdisk pada handphone); Organizer data pribadi elektronik genggam; Organizer pribadi
elektronik; Otomatisasi dan kontrol perangkat lunak dan sistem otomatisasi untuk pengoperasian yang memanfaatkan sistem
pendingin berbasis air/fluida dan menganalisis data kinerja operasional berbasis sistem dan data lingkungan untuk
menyesuaikan laju aliran, tekanan dan suhu air/fluida dalam sistem untuk kinerja yang optimal; Outlet daya listrik; PC tablet;
PENGUKUR ASAM UNTUK BATERAI; PENGUKUR KEKENTALAN; Pakaian kontrol kebakaran dan pakaian perlindungan
terhadap api untuk industri balap olahraga motor, yaitu—kemeja dan celana dalam, celana panjang, kemeja, jaket, jas, kaus
kaki, sepatu, sepatu bot, helm pengaman, kacamata, topi dan topi; Pakaian untuk perlindungan terhadap kecelakaan, iradiasi,
listrik statistik dan api, termasuk untuk perlindungan terhadap panas; Panel Filter Harmonisasi Arus Listrik; Panel Kapasitor
Bank; Panel Miniature Circuit Breaker; Panel RCD; Panel interaktif; Panel komposit aluminum untuk aliran listrik; Panel layar
QLED; Panel pengontrol (listrik); Panel tampilan LED; Panel tampilan elektronik; Papan ketik, alat pengendali kursor komputer
dan alas alat pengendali kursor komputer, stylus (pena elektronik yang digunakan pada permukaan layar), peralatan dan
media penyimpanan data; Papan ketik, mouse, alas mouse, printer, drive disk, dan hard drive; Papan kontrol elektronik; Papan
pemberitahuan elektronik; Papan sirkuit audio-video; Papan sirkuit yang terdiri dari perangkat keras dan perangkat lunak
komputer yang digunakan untuk mengoperasikan kamera; Papan tampilan informasi digital; Papan tulis elektronik; Papan tulis
interaktif digital; Partikulat mikro, tag yang bersandi yang terbuat dari plastik logam atau silikat untuk digunakan dalam bidang
perlabelan pasif, penelusuran atau pelacakan orang, hewan, kendaraan, atau barang; Pasokan daya listrik untuk telepon
pintar; Pegangan untuk diadaptasikan pada telepon genggam; Pelampung Tangki Bensin; Pelampung untuk kamera;
Pelindung dan penyangga untuk pemutar musik portabel; Pelindung dan penyangga untuk pemutar musik portabel, tablet
elektronik dan perangkat PDA; Pelindung kamera khusus yang berbentuk selongsong untuk kamera; Pelindung kamera
terhadap angin yang terbuat dari busa; Pelindung layar anti cahaya/sinar biru; Pelindung layar anti silau; Pelindung permukaan
jam tangan; Pelindung tutup kepala; Peluit isyarat; Pemadam api beroda (troiley units); Pemadam api semi permanen (skil
unit); Pemancar FM; Pemancar Global Positioning System [GPS]; Pemancar dan penerima nirkabel; Pemancar dan penerima
suara dan data; Pemancar telekomunikasi; Pembaca digital; Pembaca kartu USB; Pembaca sidik jari biometrik; Pembakar CD;
Pembakar DVD; Pembawa data magnetik pra-rekam yang menampilkan informasi di bidang layanan perbankan dan finansial;
Pembawa data untuk komputer yang memiliki perangkat lunak yang terekam didalamnya; Pembawa suara; Pemegang
kamera; Pemindai 3D; Pemroses data bioinformatika sequencing (ngs) generasi berikutnya; Pemutar / perekam MP3 dan
perangkat lunak yang terkait dengannya; Pemutar DVD; Pemutar DVD (digital versatile disc); Pemutar MP3; Pemutar dan
perekam CD (compact disc); Pemutar dan perekam DVD; Pemutus Sirkuit Udara; Pena untuk layar sentuh; Penahan pintu
elektrik; Penangkal petir; Pencahayaan dengan penggunaan komputer dan kamera video; Pencatat jarak tempuh untuk
kendaraan; Pencatat waktu untuk operasi bedah; Penerima Global Positioning System [GPS]; Penerima dan monitor televisi;
Penerima dan pemancar radio; Penerima data; Penerima radio; Penerima satelite digital; Penerima sinyal video; Penerima
transmisi satelit digital; Penerima yang dapat digenggam; Penganalisa kelembaban; Pengatur pemindahan arus listrik;
Pengekang kamera; Pengendali faktor daya; Pengendali jarak jauh; Pengendali jarak jauh digunakan untuk
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instalasi dan peralatan sanitasi, yaitu, unit bangku toilet dengan alat pembersih kebocoran dengan air hangat, bejana kakus,
bidet, urinal, bak mandi, instalasi mandi berendam, instalasi mandi pancuran, wastafel tangan [bagian dari instalasi sanitasi],
keran, mandi pancuran, pemanas air listrik, alat pengering tangan listrik untuk kamar mandi, dispenser sabun otomatis;
Pengendali mikro untuk tujuan meyediakan verifikasi komponen perangkat tetap dan perangkat lunak; Pengeras suara;
Pengeras suara audio (audio speakers) untuk home theaters; Pengeras suara elektronik; Pengeras suara kecil; Pengeras
suara terhubung; Pengeras suara untuk mobil; Pengeras suara untuk konferensi melalui video; Penggandeng [peralatan
pengolah data]; Penggaris/ mistar siku atau kotak untuk mengukur; Penghitung geiger; Penghubung audio; Pengisi baterai
portabel; Pengisi baterai portabel untuk ponsel; Pengisi baterai yang portabel untuk baterai-baterai telepon bergerak dan
baterai-baterai kamera digital; Pengisi daya; Pengisi daya USB untuk perangkat elektronik yang digunakan untuk
memanaskan tembakau; Pengisi daya baterai untuk telepon genggam; Pengisi daya baterai pipet elektronik; Pengisi daya
baterai ponsel; Pengisi daya baterai ponsel pintar; Pengisi daya baterai ponsel untuk digunakan di kendaraan; Pengisi daya
baterai telepon seluler untuk digunakan dalam kendaraan; Pengisi daya baterai telepon seluler untuk digunakan di kendaraan;
Pengisi daya baterai untuk ponsel; Pengisi daya baterai untuk telepon seluler; Pengisi daya cepat untuk digunakan didalam
mobil; Pengisi daya super cepat (nirkabel); Pengisi daya untuk akumulator listrik; Pengisi daya untuk baterai; Pengisi daya
untuk peralatan pernapasan; Pengisi daya untuk perangkat elektronik; Pengisi daya untuk rokok elektronik; Pengisi daya usb
untuk perangkat elektronik; Pengisi daya usb untuk ponsel; Pengontrol Suhu; Pengontrol jaringan komputer; Pengontrol listrik
untuk mengelola energi listrik; Pengontrol pasokan energi listrik; Pengonversi; Pengonversi AC / DC; Penguat Headset untuk
telepon seluler; Penguat headset; Penguat suara; Pengukur amper; Pengukur tanjakan (kompas inklinasi); Pengukur tekanan
sensor level meter tangki air; Pengukur udara; Pengukur waktu dan alat pengaturan; Pengumpul energi surya untuk
pembangkit listrik; Penjepit untuk kamera; Penjepit yang digunakan untuk penghubung kabel; Pensil pengetesan (pensil uji)
untuk elektrik; Penstabil dan penopang komputer tablet dan ponsel pintar yang dapat disesuaikan; Penulis CD-ROM; Penutup
pelindung lensa untuk kamera; Penutup untuk telepon; Penyangga diadaptasi untuk komputer tablet; Penyangga disesuaikan
untuk telepon mobil; Penyangga tangan, dudukan, dan dudukan untuk genggaman tangan untuk perangkat elektronik
genggam dan menggabungkan cermin compact; Penyangga tangan, dudukan, dan dudukan untuk genggaman tangan untuk
perangkat elektronik genggam, dan menggabungkan cermin compact; Penyangga tangan, dudukan, dan dudukan untuk
genggaman tangan untuk perangkat elektronik genggam, yaitu ponsel pintar (smartphone), komputer tablet, kamera, dan
pemutar suara dan video portabel; Penyangga tangan, dudukan, dan dudukan untuk genggaman tangan untuk perangkat
elektronik genggam, yaitu, ponsel pintar [smartphone], komputer tablet, kamera, dan pemutar suara dan video portabel;
Penyangga tangan, penyangga, dan dudukan disesuaikan untuk perangkat elektronik genggam, yaitu, telepon pintar,
komputer tablet, kamera, dan pemutar suara dan video portabel; Penyangga yang diadaptasi untuk komputer, laptop, dan
komputer tablet; Penyanggah Lampu; Penyedia daya, sistem penyedia daya dan sistem daya yang digunakan untuk daya dan
uji pengoperasian peralatan dan alat elektronik yang diuji dengan menyediakan berbagai level daya untuk peralatan elektronik;
Peralatan Global Positioning System [GPS]; Peralatan Indikator Angka Acak Elektronik [ERNIE]; Peralatan WiFi untuk
perangkat seluler; Peralatan baku berinduktansi; Peralatan catu daya yang diatur; Peralatan dan instrumen ilmiah dan
penelitian termasuk sekuens asam nukleat, susunan, pemindai, perangkat dan analisis pencitraan elektronik, pengujian
peralatan pengumpulan sampel, instrumen kontrol kualitas sampel, sekuensing reagen cartridge dan nampan, peralatan
persiapan sampel pengujian, dan peralatan laboratorium untuk penggunaan laboratorium termasuk dalam bidang berbagai
macam asam (acid) yang terdiri atas matarantai nucleotide, tipe-tipe species, diagnostic ilmu kedokteran, diagnostic ilmu
kedokteran hewan, diagnostic klinikal, penelitian medis, penelitian ilmu kedokteran hewan, diagnostic, penelitian klinikal, hasilhasil pharmasi, penelitian pengembangan obat-obatan, penelitian laboratorium obat-obatan, penelitian dan ilmu pengetahuan
kedokteran hewan, ilmu hayati, biologi, mikrobiologi, bioteknologi, pertanian, forensik, keamanan pangan, metagenomik,
pengujian genetika dan genetika; Peralatan dan instrumen navigasi dan penentuan posisi elektronik; Peralatan dan instrumen
pengendali tenaga listrik; Peralatan dan instrumen untuk mendiagnosa instalasi daya listrik; Peralatan dan instrumen untuk
menguji gas, cairan, atau padatan; Peralatan dan instrumen untuk perekaman, transmisi, penyiaran, penerimaan,
penyimpanan, tampilan atau reproduksi suara, gambar dan data; Peralatan elektronik digital yang dapat dipakai untuk
penyediaan akses ke internet, untuk mengirimkan, menerima dan menyimpan panggilan telepon, surat elektronik, dan data
digital lainnya; Peralatan elektronik digital yang digunakan pada bagian anggota badan (misal dipergelangan tangan) terutama
terdiri dari arloji yang juga menampilkan telepon, perangkat lunak dan tampilan layar untuk melihat, mengirimkan dan
menerima teks/pesan, email-email, data dan informasi dari telepon pintar, komputer-komputer tablet dan komputer-komputer
yang portabel; Peralatan elektronik untuk mendeteksi logam; Peralatan elektronik untuk mendeteksi temperatur suhu;
Peralatan elektronik untuk transmisi suara atau gambar; Peralatan elektronik untuk penguji karakteristik dansifat
elektromagnetik dari bahan industri; Peralatan ilmiah untuk digunakan pada aplikasi diagnostik; Peralatan informasi elektronik
yang dapat diakses dari jarak jauh secara online; Peralatan jaringan komunikasi; Peralatan kendali listrik tanpa kabel jarak
jauh; Peralatan keselamatan yaitu teknologi penghalang termal yang digunakan pada topi keras dan helm pengaman;
Peralatan komunikasi gelombang mikro; Peralatan komunikasi nirkabel, yaitu, peralatan telekomunikasi, peralatan komunikasi
komputer, dan pengendali antarmuka nirkabel untuk komunikasi nirkabel, yaitu, untuk, penentuan posisi, lokasi, navigasi,
pelacakan, keamanan, radar, pencitraan, perasa, dan komunikasi lainnya; Peralatan konferensi video, yaitu telepon, speaker,
monitor, kamera, headset telepon dan komputer, penunjuk jarak jauh presenter nirkabel, dan perangkat periferal komputer
untuk konferensi dan kolaborasi audio dan video; Peralatan kontrol jarak jauh; Peralatan kontrol listrik; Peralatan kontrol listrik
dan elektronik untuk meningkatkan efisiensi daya; Peralatan kromatografi untuk analisa cairan dan gas untuk keperluan
industri; Peralatan listrik dan elektronik; Peralatan memori komputer; Peralatan otomatisasi pada rumah; Peralatan
pemantauan; Peralatan pembatal kebisingan dan gema, yaitu, speaker audio dan headphone pembatal gema; Peralatan
pengenalan wajah; Peralatan penghasil suara dan peredam suara elektronik, penghasil peredam kebisingan, dan unit kontrol
elektronik untuk meredam dan mengontrol suara, yaitu, perangkat keras komputer dan perangkat lunak yang dapat diunduh
atau direkam untuk menghasilkan suara, menghilangkan kebisingan, menghilangkan gema dan meredam suara; Peralatan
pengiriman pesan dan keamanan jaringan yang terdiri dari piranti keras dan piranti lunak komputer untuk mendeteksi,
memblokir, dan mengotomatiskan penghapusan virus dan ancaman komputer, mengenkripsi dan mengotentikasi data,
mencegah kehilangan data, memulihkan data, mengamankan jaringan, dan mendeteksi, memfilter, menganalisis, mengelola,
dan memblokir komunikasi elektronik; Peralatan pengisi daya baterai; Peralatan penguji elektronik, yaitu meter daya
untukpenguji sinyal gelombang mikro dan frekuensi radio; Peralatan pengukur kekuatan; Peralatan pengukur yang digunakan
untuk mengukur ukuran partikel dan penyebaran ukuran partikel; Peralatan penyimpan energi yang terdiri dari baterai-baterai;
Peralatan periferal komputer; Peralatan pribadi yang portabel untuk merekam, mengorganisir, mentransmisi, memanipulasi,
mereview dan menerima teks/pesan, data, gambar-gambar/imej-imej dan file dalam bentuk audio yang berkaitan dengan
kesehatan dan kebugaran tubuh; Peralatan printer (pencetak)/personalisasi kartu plastik; Peralatan sensor elektronik, kamera,
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dan mikrofon untuk pendeteksian, penangkapan dan pengenalan gerakan tubuh, gerakan wajah dan suara; Peralatan survei
untuk keperluan navigasi; Peralatan telekomunikasi listrik digunakan untuk instalasi dan peralatan sanitasi, yaitu, unit bangku
toilet dengan alat pembersih kebocoran dengan air hangat, bejana kakus, bidet, urinal, bak mandi, instalasi mandi berendam,
instalasi mandi pancuran, wastafel tangan [bagian dari instalasi sanitasi], keran, mandi pancuran, pemanas air listrik, alat
pengering tangan listrik untuk kamar mandi, dispenser sabun otomatis; Peralatan telekomunikasi, peralatan komunikasi
komputer, termasuk modem radio; Peralatan telematika, yaitu, perangkat nirkabel yang terdiri dari pemancar [sehubungan
dengan otomobil]; Peralatan transmisi data audio dan video nirkabel, yaitu, perangkat keras komputer dan perangkat lunak
yang dapat diunduh atau direkam untuk transmisi atau reproduksi suara atau gambar; Peralatan untuk enkripsi; Peralatan
untuk memproduksi, melakukan, mengalihkan, mengubah, mengatur dan mengendalikan energi listrik; Peralatan untuk
memproses pembayaran elektronik, yaitu
Mesin pembayaran non tunai menggunakan RFID; Peralatan untuk mengidentifikasi pidato; Peralatan untuk mengontrol
pengoperasian pemanas dan pendingin air; Peralatan untuk mengukur kadar air; Peralatan untuk mengukur konsumsi energi
listrik; Peralatan untuk merekam dan menghasilkan suara untuk pelatihan binatang; Peralatan untuk merekam, menstransmisi
atau mereproduksi suara atau gambar-gambar/imej-imej untuk digunakan pada telekomunikasi; Peralatan untuk pengiriman
data; Peralatan untuk pengujian DNA dan RNA untuk tujuan penelitian; Peralatan yang diaktifkan dengan teknologi pita lebar
ultra, yaitu, pembaca dan pemindai; Peralatan-peralatan elektronik dengan fungsi-fungsi interaktif; Peralatan-peralatan
jaringan pada rumah; Peralatan-peralatan pembuatan air murni untuk keperluan laboratorium; Peralatan-peralatan pembuatan
air ultra murni untuk keperluan laboratorium; Peralatan-peralatan pengolahan air untuk keperluan laboratorium; Peralatanperalatan pengolahan air untuk keperluan laboratorium untuk produksi air murni; Peralatan-peralatan pengolahan air untuk
keperluan laboratorium untuk produksi air ultra murni; Perangkat Lunak computer yang dapat mengunggah, mengunduh,
mengakses, mencatat, menulis, menampilkan, dan menghubungkan; Perangkat Lunak yang dapat diunduh untuk komputer,
seluler, digital portebel, prangkat komunikasi dengan kabel dan tanpa kabel; Perangkat Televisi Nirkabel yang digunakan
untuk mengambil gambar (CCTV); Perangkat antar muka jaringan komputer; Perangkat asisten personal dalam suatu system
lengkap yang dapat dikendalikan oleh suara; Perangkat atau instrumen dengan fungsi pengaturan waktu untuk merekam;
Perangkat atau instrumen dengan fungsi pengaturan waktu untuk pelacakan; Perangkat atau instrumen dengan fungsi
pengaturan waktu untuk pemantauan; Perangkat atau instrumen dengan fungsi pengaturan waktu untuk display; Perangkat
atau instrumen untuk pemantauan; Perangkat atau instrumen untuk tampilan; Perangkat dan instrumen augmentasi dan
koreksi optik; Perangkat dengan fungsi pengukuran waktu dan untuk mengkalkulasi, memantau, merekam atau menampilkan
jarak yang dicakup selama pelatihan; Perangkat dengan fungsi pengukuran waktu dan untuk mengkalkulasi, memantau,
merekam atau menampilkan tujuan pelatihan berdasarkan pelatihan sebelumnya; Perangkat dengan fungsi pengukuran waktu
dan untuk mengkalkulasi, memantau, merekam, atau menampilkan konsumsi kalori; Perangkat dengan fungsi pengukuran
waktu dan untuk mengkalkulasi, memantau, merekam, atau menampilkan kualitas istirahat dan pola tidur.; Perangkat dengan
fungsi pengukuran waktu dan untuk mengkalkulasi, memantau, merekam, atau menampilkan langkah berjalan atau berlari;
Perangkat dengan fungsi pengukuran waktu dan untuk mengkalkulasi, memantau, merekam, atau menampilkan tingkat
pelatihan dibandingkan dengan tujuan pelatihan; Perangkat dengan fungsi pengukuran waktu dan untuk mengkalkulasi,
memantau, merekam, atau menampilkan waktu tanpa aktivitas fisik; Perangkat distribusi daya optik gelombang waveguide
terintegrasi berbasis kuarsa; Perangkat elektronik atau perangkat lunaknya untuk digunakan dalam mentransmisikan data
dan/atau suara melalui jaringan nirkabel atau kabel; Perangkat elektronik digital genggam yang mampu menyediakan akses
ke internet dan untuk mengirim, menerima, dan menyimpan panggilan telepon, surat elektronik, dan data digital lainnya;
Perangkat elektronik digital untuk merekam, mengatur, mentransmisikan, memanipulasi, dan meninjau kembali file teks, data,
audio, gambar dan video; Perangkat elektronik digital yang dapat dipakai yang mampu menyediakan akses ke internet, untuk
mengirim, menerima dan menyimpan panggilan telepon, surat elektronik, dan data digital lainnya; Perangkat elektronik digital
yang terutama terdiri dari perangkat lunak untuk peringatan, pesan, email, dan pengingat, dan untuk merekam, mengatur,
mentransmisikan, memanipulasi, meninjau kembali, dan menerima file teks, data, dan digital dan layar display/tampilan;
Perangkat elektronik mutifungsi untuk menampilkan, mengukur, dan mengunggah informasi ke Internet; Perangkat elektronik
pribadi yang digunakan untuk melacak sasaran dan statistik kebugaran (fitness); Perangkat elektronik untuk buaian bayi;
Perangkat elektronik untuk mendeteksi sistem kebocoran yang mampu mendeteksi kebocoran cairan dengan sensor kabel
atau probe dengan cara pemantauan jarak jauh dengan perangkat lunak pemantauan berbasis web; Perangkat genggam
nirkabel, yaitu, perangkat informasi yang dikontrol suara terdiri dari speaker audio pintar yang terkoneksi dengan awan (cloud)
dan dikontrol suara dengan kemampuan asisten pribadi virtual, tidak satupun barang tersebut untuk kamera fotografi dan
sinematografi profesional termasuk aksesoris spesifik fotografi dan sinematografi profesional khusus untuknya dan perangkat
lunak fotografi dan sinematografi profesional; Perangkat getaran pensinyalan hewan untuk mengarahkan ternak; Perangkat
ilmiah; Perangkat ilmiah untuk anak-anak berupa aparat instruksi; Perangkat ilmiah untuk anak-anak berupa aparat mengajar;
Perangkat informasi dalam suatu sistem lengkap yang dapat dikendalikan oleh suara; Perangkat input dan output komputer;
Perangkat keras USB; Perangkat keras dan perangkat lunak komputer untuk digunakan dalam operasi dan kontrol keamanan
rumah dan sistem pemantauan; Perangkat keras dan perangkat lunak komputer untuk membuat, memfasilitasi, dan mengelola
akses jarak jauh ke dan komunikasi dengan jaringan area lokal (lans), jaringan pribadi virtual (vpn), jaringan area luas (wans)
dan jaringan komputer global; Perangkat keras dan perangkat lunak komputer untuk menerima, menampilkan, dan
menggunakan siaran video, audio, dan sinyal data digital; Perangkat keras dan perangkat lunak komputer untuk
mengembangkan, memelihara, dan menggunakan jaringan komputer area lokal dan luas; Perangkat keras dan perangkat
lunak komputer untuk mengembangkan, memelihara, dan menggunakan sistem konferensi komputer audio-video interaktif;
Perangkat keras dan perangkat lunak komputer untuk meningkatkan dan menyediakan transfer waktu nyata, transmisi,
penerimaan, pemrosesan dan digitalisasi data; Perangkat keras dan perangkat lunak komputer untuk meningkatkan dan
menyediakan transfer waktu nyata, transmisi, penerimaan, pemrosesan dan digitalisasi informasi grafis audio dan video;
Perangkat keras dan perangkat lunak komputer untuk merekam, memproses, menerima, mereproduksi, transmisi,
memodifikasi, pengkompresan, pendekompresan, menyiarkan, menggabungkan dan meningkatkan suara, gambar, grafik, dan
data; Perangkat keras dan perangkat lunak komputer untuk pengenalan gambar untuk keamanan dan pengawasan;
Perangkat keras dan perangkat lunak komputer yang terdiri dari dompet digital yang dapat menyimpan informasi data
pelanggan untuk mengakses kupon voucher, kode voucher dan potongan harga di penjual eceran dan untuk mendapatkan
loyalitas atau hadiah uang yang dapat ditambahkan dalam akun pelanggan; Perangkat keras dan perangkat lunak sebagai
penyimpanan basis data untuk kegiatan jual beli dan pembayaran; Perangkat keras komputer dan perangkat lunak yang dapat
diunduh atau direkam untuk telekomunikasi, konferensi jarak jauh dan konferensi video, komunikasi audio, video dan data
antar komputer melalui jaringan komputer global, jaringan komputer area luas, dan jaringan komputer peer-to-peer dengan
memanipulasi dan mengendalikan gambar dari kamera web dan kamera digital; Perangkat keras komputer dan program
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perangkat lunak komputer untuk integrasi teks, audio, grafik, gambar diam dan gambar bergerak kedalam pengiriman interaktif
untuk aplikasi multimedia; Perangkat keras komputer dan program perangkat lunak komputer yang dapat diunduh atau
direkam untuk integrasi teks, audio, grafik, gambar diam dan gambar bergerak ke dalam pengiriman interaktif untuk aplikasi
multimedia; Perangkat keras komputer dan sistem perangkat lunak komputer untuk telekomunikasi, tele-konferensi dan video
konferensi, komunikasi audio, video dan data antar komputer melalui jaringan komputer global, jaringan komputer area luas,
dan jaringan komputer peer to peer dengan memanipulasi dan mengendalikan gambar dari kamera web dan kamera digital;
Perangkat keras komputer digunakan untuk instalasi dan peralatan sanitasi, yaitu, unit bangku toilet dengan alat pembersih
kebocoran dengan air hangat, bejana kakus, bidet, urinal, bak mandi, instalasi mandi berendam, instalasi mandi pancuran,
wastafel tangan [bagian dari instalasi sanitasi], keran, mandi pancuran, pemanas air listrik, alat pengering tangan listrik untuk
kamar mandi, dispenser sabun otomatis; Perangkat keras komputer untuk digunakan dalam mengambil elektrokardiogram;
Perangkat keras komputer untuk digunakan dalam mengambil pengukuran; Perangkat keras komputer untuk digunakan dalam
menyediakan jaringan komputasi awan yang aman; Perangkat keras komputer untuk digunakan dalam menyediakan
komputasi environment (area memori komputer) yang aman; Perangkat keras komputer untuk digunakan dalam visi mesin,
pembelajaran mesin, pembelajaran yang mendalam, kecerdasan buatan, pemrosesan bahasa alami, pembelajaran algoritma
dan analisa data; Perangkat keras komputer untuk komputasi; Perangkat keras komputer untuk komputasi awan; Perangkat
keras komputer untuk komputasi latency rendah dan bandwith tinggi; Perangkat keras komputer untuk komputasi melalui
jaringan global dan lokal; Perangkat keras komputer untuk komunikasi jaringan nirkabel; Perangkat keras komputer untuk
menganalisa ayunan golf; Perangkat keras komputer untuk penyimpanan data; Perangkat keras komputer yang dapat dipakai;
Perangkat keras komputer, komputer tablet, peralatan telekomunikasi listrik, pengendali jarak jauh, aplikasi perangkat lunak,
perangkat lunak komputer, perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk pemantauan dan analisis jarak jauh, yang
digunakan untuk instalasi dan peralatan sanitasi, yaitu, unit bangku toilet dengan alat pembersih kebocoran dengan air hangat,
bejana kakus, bidet, urinal, bak mandi, instalasi mandi berendam, instalasi mandi pancuran, wastafel tangan [bagian dari
instalasi sanitasi], keran, mandi pancuran, pemanas air listrik, alat pengering tangan listrik untuk kamar mandi, dispenser
sabun otomatis; Perangkat keras untuk mendeteksi obyek, gerakan tubuh pengguna dan perintah; Perangkat keras untuk
pemrosesan dokumen; Perangkat keras untuk penyimpan data untuk kegiatan jual-beli dan pembayaran; Perangkat
keras yang menyimpan data sekunder dan berisi piringan magnetis yang portabel (portable hard disk drives); Perangkat
komunikasi nirkabel untuk transmisi suara, data, gambar, audio, video, dan konten multimedia; Perangkat komunikasi nirkabel
untuk transmisi suaro, data, atau gambar; Perangkat komunikasi visual digital; Perangkat komunikasi yang dapat dipakai
dalam bentuk jam tangan, gelang; Perangkat komunikasi yang portabel, yaitu gagang telepon (handsets), alat
komunikasi (walkie-talkies), telepon-telepon satelit dan personal digital assistants [PDA]; Perangkat kontrol elektronik untuk
antar muka dan kontrol komputer dan komputer global dan jaringan telekomunikasi dengan siaran dan perlengkapan televisi
dan kabel; Perangkat laboratorium untuk mendeteksi urutan genetik; Perangkat listrik yang mengubah antara sinyal seimbang
dan sinyal tidak seimbang; Perangkat lunak BIOS [sistem input / output dasar]; Perangkat lunak akuntansi; Perangkat lunak
aplikasi komputer untuk aplikasi seluler yang dapt diunduh, diunggah, dilihat, ditulis, menghubungkan, dan mencari informasi
lainnya; Perangkat lunak aplikasi komputer untuk asisten digital pribadi; Perangkat lunak aplikasi komputer untuk
menyematkan browser web, interfase dengan penyimpanan kunci perangkat keras yang aman, dan melaksanakan transaksi
yang diusulkan melalui blockchain (sistem pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi).; Perangkat lunak aplikasi
komputer untuk pengumpulan dan verifikasi informasi pengguna untuk membuat akun blockchain (sistem pencatatan transaksi
digital yang terdesentralisasi).; Perangkat lunak aplikasi komputer untuk penyediaan keamanan, otomatisasi, fasilitasi, dan
enkripsi komunikasi, proses bisnis, dan transaksi keuangan menggunakan sistem kontrak pintar, blockchain (sistem
pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi), dan teknologi buku besar yang didistribusikan.; Perangkat lunak aplikasi
komputer untuk perangkat seluler, yaitu perangkat lunak untuk perangkat layar sentuh yang digunakan untuk memasukkan
data, teks prediktif, teks korektif, dan memasukkan teks berbasis sikap (gesture); Perangkat lunak aplikasi komputer untuk
perangkat seluler, yaitu, perangkat lunak untuk memasukkan (input) teks yang digunakan untuk mengakses dan mencari pada
Internet; Perangkat lunak aplikasi komputer untuk ponsel, pemutar media portabel, komputer genggam, komputer tablet, dan
komputer, yaitu, perangkat lunak untuk menerima dan menyimpan DNA dan catatan genetik, dan untuk memberi wewenang
kepada personel medis dan peneliti untuk menggunakan catatan; Perangkat lunak aplikasi komputer yang dapat diunduh
untuk memproses, memfasilitasi, memverifikasi, dan autentikasi pembayaran bergerak (mobile) dan transaksi tanpa kontak
langsung dengan pengecer, pedagang, dan penjual menggunakan suatu alat komunikasi bergerak (mobile); Perangkat lunak
aplikasi komputer yang dapat diunduh yang berkaitan dengan pengaturan dan pengawasan skema insentif penjualan dan
promosi, skema keanggotaan, skema bonus, skema hadiah, skema diskon dan layanan promosi; Perangkat lunak aplikasi
komputer yang dapat diunduh yang berhubungan dengan program loyalti dan dana yang tersimpan dalam suatu akun;
Perangkat lunak aplikasi mobile untuk menyaksikan Liga Basket (rekaman); Perangkat lunak aplikasi mobile untuk
menyaksikan Liga Basket secara langsung; Perangkat lunak aplikasi untuk perangkat seluler; Perangkat lunak aplikasi web;
Perangkat lunak aplikasi yang terkait dengan penyewaan mobil, taksi, dan semua jenis layanan penyewaan kendaraan
penumpang; Perangkat lunak berbasis cloud yang dapat diunduh; Perangkat lunak cloud; Perangkat lunak cloud komputer
yang tidak dapat diunduh; Perangkat lunak computer dan aplikasi perangkat lunak untuk perangkat seluler yang
memperkenankan pengguna untuk menyewa alat komunikasi dan/atau komputer; Perangkat lunak computer dan aplikasi
perangkat lunak untuk perangkat seluler yang memperkenankan, menyediakan, mengizinkan, dan memfasilitasi pengguna
untuk mendaftar dan menyewa penginapan sementara, mengakses informasi, daftar dan pengumuman tentang perumahan,
apartemen, kondominium, town house, real estate, dan iklan penyewaan; Perangkat lunak computer dan firmware untuk
program sistem operasi.; Perangkat lunak computer untuk penggunaan pada perangkat seluler dan perangkat komputasi dan
komunikasi untuk memfasilitasi pengawasan, log-in jarak jauh dan penyediaan jasa support teknis secara langsung untuk
perangkat, peralatan, kendaraan, peralatan penerangan, sistem HVAC, dan sistem keamanan rumah di internet yang
terhubung dengan jaringan; Perangkat lunak computer untuk penggunaan pada perangkat seluler dan perangkat komputasi
dan komunikasi untuk mengakses jasa help desk untuk computer desktop dan laptop, ponsel pintar, dan perangkat, peralatan,
kendaraan, peralatan penerangan, sistem HVAC, dan sistem keamanan rumah di internet.; Perangkat lunak computer untuk
penggunaan pada perangkat seluler dan perangkat komputasi dan komunikasi untuk menyediakan advis dan rekomendasi
mengenai perbedaan ponsel pintar, perangkat komputasi, dan perangkat komunikasi, dan perangkat, peralatan, kendaraan,
peralatan penerangan, sistem HVAC, dan sistem keamanan rumah di internet yang terhubung dengan jaringan.; Perangkat
lunak computer untuk penggunaan pada perangkat seluler dan perangkat komputasi dan komunikasi untuk secara proaktif
menyediakan konten yang merekomendasikan solusi, tips, trik dan informasi mengenai cara, kesemuanya untuk pengguna
perangkat, peralatan, kendaraan, peralatan penerangan, sistem HVAC, dan sistem keamanan rumah di internet yang
terhubung dengan jaringan; Perangkat lunak computer untuk penggunaan pada perangkat seluler dan perangkat komputasi
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dan komunikasi, yaitu untuk perangkat lunak untuk menyediakan back-up foto dan video, dan untuk transfer foto dan video
kepada perangkat komputer lain; Perangkat lunak computer yang dapat diunduh, yaitu perangkat lunak untuk mengatur
pengaturan (settings) dan performance secara jarak jauh; Perangkat lunak dan aplikasi perangkat lunak untuk eksekusi,
transmisi, dan penyimpanan tanda tangan elektronik yang aman.; Perangkat lunak dan aplikasi perangkat lunak yang
memungkinkan pengguna untuk mengidentifikasi dan berkomunikasi dengan orang di depan pintu; Perangkat lunak dan
aplikasi seluler yang dapat diunduh berkaitan dengan layanan konsultasi kecantikan; Perangkat lunak dan aplikasi seluler
yang dapat diunduh berkaitan dengan pembuatan reservasi salon kecantikan untuk orang lain; Perangkat lunak dan aplikasi
seluler yang dapat diunduh berkaitan dengan pemesanan layanan perawatan kecantikan dan kesehatan; Perangkat lunak dan
aplikasi seluler yang dapat diunduh berkaitan dengan penyediaan informasi tentang perawatan kecantikan dan kesehatan;
Perangkat lunak dan aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk digunakan oleh penyedia kebugaran dan kesehatan, klien
perusahaan, dan pelanggan, untuk informasi lokasi dan tujuan pusat kebugaran dan kesehatan, pemeriksaan jadwal kelas
kebugaran dan kebugaran, pemesanan kelas kebugaran dan kesehatan, pendaftaran kelas kebugaran dan kesehatan,
pemantauan aktivitas dan kebugaran, penerimaan dan penebusan penawaran produk terkait kebugaran dan kesehatan,
memungkinkan pengguna untuk berpartisipasi dalam program loyalitas pelanggan dan jejaring sosial yang berhubungan
dengan kesehatan dan kebugaran; Perangkat lunak dan aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk digunakan sehubungan
dengan pengujian penyakit menular; Perangkat lunak dan keras computer untuk memproses pembayaran elektronik dan untuk
mentransfer dan mencatat transfer dana ke dan dari orang lain melalui perangkat komunikasi elektronik termasuk smartphone,
tablet dan laptop; Perangkat lunak hiburan interaktif; Perangkat lunak integrasi kendaraan pribadi, tidak satupun barang
tersebut untuk kamera fotografi dan sinematografi profesional termasuk aksesoris spesifik fotografi dan sinematografi
profesional khusus untuknya dan perangkat lunak fotografi dan sinematografi profesional; Perangkat lunak interaktif yang
mendasarkan pada kecerdasan buatan; Perangkat lunak keamanan dunia maya; Perangkat lunak kecerdasan buatan dan
inferensi cerdas untuk prediksi kontekstual; Perangkat lunak komputasi awan untuk digunakan berhubungan dengan
pemasaran digital yang diarahkan kepada pelanggan produk kemasan; Perangkat lunak komputer & publikasi secara
elektronik yang diberikan online dari data base atau dari fasilitas yang disediakan dalam internet; Perangkat lunak komputer
berbasis kecerdasan buatan; Perangkat lunak komputer berbasis kecerdasan buatan untuk konsultasi kesehatan; Perangkat
lunak komputer dalam bentuk perangkat lunak yang dapat diunduh atau direkam untuk berbagi multimedia; Perangkat lunak
komputer dalam bentuk perangkat lunak yang dapat diunduh atau direkam untuk mengontrol pengoperasian peralatan audio
dan video dan untuk melihat, mencari dan / atau membaca suara, video, televisi, film, foto dan gambar digital lainnya dan
konten multimedia lainnya; Perangkat lunak komputer dalam bentuk perangkat lunak yang dapat diunduh atau direkam untuk
mengunduh, mentransmisikan, menerima, memproses, membaca, menonton, dan mengendalikan aplikasi, data elektronik,
gambar, file audio dan video; Perangkat lunak komputer dalam bentuk perangkat lunak yang dapat diunduh atau direkam
untuk mereproduksi, memproses dan mengalirkan konten audio, video dan multimedia dan untuk panggilan audio, panggilan
video dan kolaborasi jarak jauh; Perangkat lunak komputer dan aplikasi perangkat lunak komputer untuk peralatan portabel
untuk mengumpulkan dan menganalisa variabel yang berkaitan dengan lingkungan yaitu suhu, kualitas udara dan cahaya
sekaligus kebisingan sekitarnya selama tidur; Perangkat lunak komputer dan aplikasi perangkat lunak untuk digunakan dalam
verifikasi dan otentikasi transaksi melalui blockchain (sistem pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi).; Perangkat
lunak komputer dan aplikasi perangkat lunak untuk identifikasi dan otentikasi pengguna.; Perangkat lunak komputer dan
aplikasi perangkat lunak untuk memungkinkan transaksi keuangan; Perangkat lunak komputer dan aplikasi perangkat lunak
untuk verifikasi dan autentikasi identitas pengguna biometrik; Perangkat lunak komputer dan aplikasi perangkat lunak yang
berkaitan dengan layanan pinjaman; Perangkat lunak komputer dan aplikasi perangkat lunak yang berkaitan dengan masalah
keuangan dan transaksi keuangan; Perangkat lunak komputer dan aplikasi perangkat lunak yang memungkinkan pembelian
barang dan jasa secara online; Perangkat lunak komputer dan aplikasi telepon genggam yang mengizinkan pelanggan
(pengguna) untuk mengakses rekening bank dan bertransaksi; Perangkat lunak komputer dan peralatan dan instrumen untuk
digunakan yang berkaitan dengan internet; Perangkat lunak komputer dan perangkat lunak aplikasi ponsel yang bisa diunduh
yang berisi informasi rujukan dalam bidang keuangan, investasi, bisnis, berita; Perangkat lunak komputer dan perangkat lunak
aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk melakukan atau mencari kinerja pekerjaan, usaha atau proyek dengan imbalan uang
atau nilai; Perangkat lunak komputer dan perangkat lunak aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk mempromosikan jasa
pihak lain; Perangkat lunak komputer dan perangkat lunak aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk mencocokkan para
pengguna dengan pekerjaan, usaha atau proyek; Perangkat lunak komputer dan perangkat lunak aplikasi seluler yang dapat
diunduh untuk menemukan pekerjaan, usaha atau proyek atas dasar permintaan; Perangkat lunak komputer dan perangkat
lunak aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk menyediakan area pasar online untuk pembeli dan penjual barang dan jasa;
Perangkat lunak komputer dan perangkat lunak aplikasi seluler yang dapat diunduh yang memungkinkan urun daya
(crowdsourcing) permintaan yang berhubungan dengan kinerja pekerjaan, usaha atau proyek; Perangkat lunak komputer dan
program komputer yang dapat diunduh untuk manajemen database, membuat lembar lajur (spreadsheet) elektronik,
mendesain, membuat, mengedit dan mempublikasikan dokumen, pencatatan, email, memasukkan ke dalam kalendar,
manajemen kontak, membuat grafik presentasi, publikasi desktop, manajemen dokumen, pemrosesan kata, mengirim pesan
instan, protokol suara melalui internet (VOIP), konferensi video, konferensi audio, menggunakan bersama-sama aplikasi,
memastikan keamanan jaringan komputer, dan menyediakan deteksi dan pencegahan intrusi jaringan komputer; Perangkat
lunak komputer digunakan untuk instalasi dan peralatan sanitasi, yaitu, unit bangku toilet dengan alat pembersih kebocoran
dengan air hangat, bejana kakus, bidet, urinal, bak mandi, instalasi mandi berendam, instalasi mandi pancuran, wastafel
tangan [bagian dari instalasi sanitasi], keran, mandi pancuran, pemanas air listrik, alat pengering tangan listrik untuk kamar
mandi, dispenser sabun otomatis; Perangkat lunak komputer online yang tidak dapat diunduh untuk menampilkan,
mengumpulkan, menganalisis, dan mengatur data dan informasi di bidang kesehatan, kebugaran, fitness, aktivitas fisik,
pengelolaan berat badan, tidur, dan nutrisi; Perangkat lunak komputer pengenalan pola; Perangkat lunak komputer
pengenalan suara; Perangkat lunak komputer sosial interaktif untuk memperoleh kembali dan menampilkan transit publik,
navigasi, geografis, peta dan informasi perjalanan; Perangkat lunak komputer sosial interaktif untuk memungkinkan transmisi
informasi transit publik, pemetaan, navigasi, lalu lintas, rute dan informasi yang diminati ke jaringan telekomunikasi, telepon
selular, perangkat navigasi dan perangkat bergerak dan genggam lainnya; Perangkat lunak komputer sosial interaktif yang
memungkinkan pertukaran informasi antar para pengguna; Perangkat lunak komputer untuk berbagi multi media, perangkat
lunak komputer berbagi media untuk komputer; Perangkat lunak komputer untuk digunakan dalam memonitor meter jarak
jauh; Perangkat lunak komputer untuk digunakan dalam mengatur, mentransmisikan, memanipulasi, mereproduksi,
memproses, streaming, memutar dan meninjau audio, video, gambar dan konten multimedia lainnya pada perangkat
elektronik digital; Perangkat lunak komputer untuk digunakan dalam meninjau, menyimpan, mengatur, dan memutar konten
audio dan video; Perangkat lunak komputer untuk digunakan dalam menyediakan jaringan komputasi awan yang aman;
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Perangkat lunak komputer untuk digunakan dalam operasi dan manajemen pusat kontak telekomunikasi; Perangkat lunak
komputer untuk digunakan dalam streaming konten audio visual; Perangkat lunak komputer untuk digunakan dalam transaksi
dengan pengecer, pedagang, vendor, dan peer-to-peer melalui perangkat seluler, perangkat komputer, dan kartu fisik yang
digunakan untuk memproses pembayaran seluler; Perangkat lunak komputer untuk hiburan interaktif, yang memungkinkan
pengguna untuk menyesuaikan pengalaman melihat, mendengar, dan bermain dengan memilih dan mengatur tampilan dan
pertunjukan elemen audio, video dan audiovisual; Perangkat lunak komputer untuk jejaring sosial dan berinteraksi dengan
komunitas online; Perangkat lunak komputer untuk keperluan bisnis, yaitu, perangkat lunak untuk mengumpulkan dan
menganalisis data; Perangkat lunak komputer untuk komputasi; Perangkat lunak komputer untuk komputasi kognitif,
pembelajaran yang mendalam, kecerdasan buatan; Perangkat lunak komputer untuk komputasi latency rendah dan bandwith
tinggi; Perangkat lunak komputer untuk komputasi melalui jaringan global dan lokal; Perangkat lunak komputer untuk
komunikasi data nirkabel untuk menerima, memproses, mentransmisikan, dan menampilkan informasi olahraga/ lemak tubuh /
BMI; Perangkat lunak komputer untuk koneksi dan koordinasi berbagai perangkat komunikasi; Perangkat lunak komputer
untuk manajemen jaringan.; Perangkat lunak komputer untuk manajemen keuangan; Perangkat lunak komputer untuk
masukan (input) tulisan tangan melalui jari atau stilus (stylus); Perangkat lunak komputer untuk memasukkan data berbasis
sikap (gesture); Perangkat lunak komputer untuk membuat dan mengedit template digital foto; Perangkat lunak komputer
untuk memfasilitasi kolaborasi dan pengambilan keputusan untuk bisnis; Perangkat lunak komputer untuk memodifikasi audio,
video, dan konten audio-visual; Perangkat lunak komputer untuk memodifikasi dan memungkinkan transmisi konten dan data
video, audio, audio visual dan video; Perangkat lunak komputer untuk memonitor, memproses, menampilkan, menyimpan dan
mentransmisikan data; Perangkat lunak komputer untuk memproses pembayaran emas secara elektronik; Perangkat lunak
komputer untuk mengakses dan melihat wallpaper komputer; Perangkat lunak komputer untuk mengakses dan menggunakan
jaringan cloud computing untuk bidang bisnis percetakan; Perangkat lunak komputer untuk mengaktifkan papan ketik pada
layar sentuh; Perangkat lunak komputer untuk menganalisa ayunan golf; Perangkat lunak komputer untuk menganalisa
informasi pasar; Perangkat lunak komputer untuk mengawasi pengoperasian perangkat audio dan video dan untuk melihat,
mencari, dan/atau memainkan audio, video, televisi, film, gambar-gambar digital lainnya, dan konten multimedia lainnya;
Perangkat lunak komputer untuk mengendalikan masukan (input) keyboard; Perangkat lunak komputer untuk menghasilkan,
memasukkan, mengedit, dan menampilkan font, jenis huruf (typefaces), dan desain; Perangkat lunak komputer untuk
menghubungkan sumber-sumber data; Perangkat lunak komputer untuk mengirim, memproses, memfasilitasi, memverifikasi,
computer software for dan mengotentifikasi informasi kartu kredit maupun kartu debet; Perangkat lunak komputer untuk
mengirim, menerima, memproses, membaca dan menonton, dan untuk kontrol file aplikasi, data elektronik, gambar, audio dan
video; Perangkat lunak komputer untuk mengontrol pengoperasian apparatus audio dan video dan untuk melihat, mencari
dan/atau membaca suara, video, televise, film, fotograf dan gambar digital lainnya dan muatan multimedia lainnya; Perangkat
lunak komputer untuk mengumpulkan dan menganalisis data; Perangkat lunak komputer untuk menunjuk penempatan dan
pengaturan huruf, angka, karakter, dan tanda pada keyboard; Perangkat lunak komputer untuk menyediakan jaringan
komputasi yang aman; Perangkat lunak komputer untuk menyiarkan klip video, klip audio, gambar, foto, dan konten
multimedia lainnya melalui jaringan internet dan komunikasi lainnya; Perangkat lunak komputer untuk mereproduksi,
memproses dan menyalurkan audio, video dan muatan multimedia dan panggilan audio dan kolaborasi jarak jauh; Perangkat
lunak komputer untuk pembelajaran mesin, permintaan data, dan analisa data; Perangkat lunak komputer untuk pemenuhan
dan pencetakan gambar digital; Perangkat lunak komputer untuk pemrosesan data, aplikasi perangkat lunak komputer yang
dapat diunduh, yaitu, aplikasi untuk mengumpulkan dan menganalisis data; Perangkat lunak komputer untuk pendidikan;
Perangkat lunak komputer untuk pengalaman simulasi realitas tertambah; Perangkat lunak komputer untuk pengelolaan
peralatan komunikasi audio dan video; Perangkat lunak komputer untuk penggalian data; Perangkat lunak komputer untuk
penggunaan pada perangkat seluler dan perangkat seluler komputasi dan komunikasi dan peralatan dan perangkat yang
terhubung dengan jaringan, yaitu perangkat lunak untuk menganalisa dan optimisasi proses booting, browser web, proses
aplikasi, perlilaku pelayanan, performa alat, baterai dan kapasitas penyimpanan, untuk memfasilitasi pemantauan, log-in jarak
jauh, dan penyediaan jasa support teknis secara langsung untuk perlindungan jasa anti-virus, dan untuk mengidentifikasi
risiko-risiko keamanan dan kerahasiaan pribadi; Perangkat lunak komputer untuk penggunaan pada perangkat seluler dan
perangkat seluler komputasi dan komunikasi, yaitu perangkat lunak untuk secara proaktif menyediakan konten yang
merekomendasikan solusi, tips, trik, dan informasi mengenai cara untuk membantu pengguna memahami penggunaan dan
fitur dari peralatan dan perangkat yang terhubung dengan jaringan, dan menyediakan penguncian perangkat, penghapusan
data, back-up data, pengaktivan alarm perangkat, dan penyediaan informasi terkait lokasi dengan menggunakan GPS;
Perangkat lunak komputer untuk pengumpulan, penemuan, manajemen dan analisis data; Perangkat lunak komputer untuk
pengumpulan, pengelolaan, pengeditan, pengorganisasian, modifikasi, transmisi, pembagian, dan penyimpanan data dan
informasi; Perangkat lunak komputer untuk peringatan, pesan, email, dan pengingat, dan untuk merekam, mengorganisir,
mentransmisikan, memanipulasi, meninjau kembali, dan menerima file teks, data, dan digital; Perangkat lunak komputer untuk
representasi grafis atas data; Perangkat lunak komputer untuk sistem akuntansi; Perangkat lunak komputer untuk sistem
pencetakan dan untuk perangkat untuk pra-pemrosesan dan pasca-pemrosesan barang cetakan; Perangkat lunak komputer
untuk streaming konten media audio visual melalui Internet dan ke perangkat elektronik digital seluler; Perangkat lunak
komputer untuk telekomunikasi nirkabel untuk digunakan dengan perangkat/alat nirkabel; Perangkat lunak komputer yang
berkaitan dengan manajemen sumber daya manusia; Perangkat lunak komputer yang dapat diunduh atau direkam untuk
akses ke komputasi berbasis cloud dan sumber daya komputer berbasis cloud; Perangkat lunak komputer yang dapat diunduh
atau direkam untuk digunakan dalam mengoperasikan dan mengelola pusat kontak telekomunikasi untuk menjadwalkan,
mengendalikan, meningkatkan, dan mengelola komunikasi video, suara, dan data; Perangkat lunak komputer yang dapat
diunduh atau direkam untuk koneksi dan koordinasi beberapa perangkat komunikasi; Perangkat lunak komputer yang dapat
diunduh atau direkam untuk mengontrol tingkat suara; Perangkat lunak komputer yang dapat diunduh atau direkam untuk
pengelolaan kebisingan latar belakang; Perangkat lunak komputer yang dapat diunduh atau direkam untuk pengelolaan
peralatan komunikasi audio dan video; Perangkat lunak komputer yang dapat diunduh atau direkam yang menampilkan
algoritma untuk digunakan pada alat penghasil suara dan peredam suara; Perangkat lunak komputer yang dapat diunduh dan
direkam untuk koleksi, kompilasi, memproses, transmisi, dan diseminasi data Sistem Pencari Posisi Global (GPS) untuk
digunakan pada perangkat tetap, bergerak dan genggam; Perangkat lunak komputer yang dapat diunduh dan platform
perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk digunakan di dan dengan perangkat dan kendaraan seluler (mobile
devices and vehicles) untuk memungkinkan pengoperasian, kontrol, dan kinerja sistem kendaraan; Perangkat lunak komputer
yang dapat diunduh untuk digunakan sebagai screensaver dan wallpaper, untuk mengakses dan menampilkan penjelajahan
komputer, untuk digunakan melihat data di internet; Perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk melihat dan
menelusuri informasi, foto, ulasan, peringkat atau nilai bisnis dan organisasi; Perangkat lunak komputer yang dapat diunduh
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untuk memperlihatkan informasi database, informasi statistik, trivia, informasi polling, dan polling interaktif dalam bidang bola
basket yang tersedia pada Internet; Perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk menghubungkan, mengoperasikan,
dan mengelola perangkat bergerak yang diaktifkan dengan internet of things (IoT) bergerak; Perangkat lunak komputer yang
dapat diunduh untuk menghubungkan, mengoperasikan, dan mengelola perangkat yang diaktifkan dengan internet of things
(IoT); Perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk menyediakan informasi geografis, peta geografis interaktif, gambar
peta dan lokasi yang dipetakan; Perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk pemantauan dan analisis jarak jauh
digunakan untuk instalasi dan peralatan sanitasi, yaitu, unit bangku toilet dengan alat pembersih kebocoran dengan air hangat,
bejana kakus, bidet, urinal, bak mandi, instalasi mandi berendam, instalasi mandi pancuran, wastafel tangan [bagian dari
instalasi sanitasi], keran, mandi pancuran, pemanas air listrik, alat pengering tangan listrik untuk kamar mandi, dispenser
sabun otomatis; Perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk perdagangan, penyimpanan, pengiriman, penerimaan,
penerimaan dan pengiriman mata uang digital secara elektronik, dan mengatur transaksi pembayaran dan penukaran mata
uang digital.; Perangkat lunak komputer yang dapat diunduh yang memungkinkan komputer, desktop, laptop, dan perangkat
tipis untuk terhubung dari jarak jauh ke workstation; Perangkat lunak komputer yang dapat diunduh, yaitu, perangkat lunak
simulasi rekayasa dengan bantuan komputer; Perangkat lunak komputer yang memungkinkan pengguna perangkat
komunikasi untuk mengakses database dan jaringan komputer global; Perangkat lunak komputer yang memungkinkan transfer
data antara perangkat komunikasi bergerak; Perangkat lunak komputer yang mengijinkan permainan untuk dimainkan;
Perangkat lunak komputer yang mengijinkan permainan untuk dimainkan ; Perangkat lunak komputer yang telah direkam yang
berhubungan dengan golf; Perangkat lunak komputer, program komputer, dan web terkait berbasis interface serta platform
bagi konsumen untuk mengukur, mengkonfigurasi, mengoordinasi, dan mengimplementasikan integrasi komponen sistem
yang terdiri dari: pompa sirkulasi fluida dan katup terkait, otomatisasi dan kontrol untuk pompa sirkulasi fluida tersebut,
ekspansi dan separator udara untuk sistem hidronik dan Hvac, pompa sirkulasi cairan sistem kebakaran, penukar panas,
pompa dan booster air limbah domestik, pompa terintegrasi dan sistem kontrol untuk aplikasi pabrik air dingin.; Perangkat
lunak komputer, yaitu perangkat lunak dan perangkat lunak yang dapat diunduh untuk pendidikan bahasa; Perangkat lunak
komputer, yaitu screen saver yang menampilkan tema-tema bola basket; Perangkat lunak komputer, yaitu, perangkat lunak
yang dapat diunduh atau direkam untuk menjadwalkan, mengendalikan, meningkatkan, dan mengelola komunikasi video,
suara dan data dan memantau, mengelola dan memelihara alat-alat suara, video dan data; Perangkat lunak komputer, yaitu,
platform perdagangan keuangan elektronik untuk perdagangan cryptocurrency (mata uang virtual), token blockchain (sistem
pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi), dan aset digital lainnya.; Perangkat lunak komputer, yakni perangkat lunak
sistem operasi; Perangkat lunak komputer, yakni program sistem operasi untuk layanan manajemen router; Perangkat lunak
komunikasi; Perangkat lunak komunikasi data; Perangkat lunak komunikasi untuk menghubungkan jaringan komputer global
dan blockchains; Perangkat lunak mainan video untuk mesin hiburan secara elektrik dengan layar; Perangkat lunak
manajemen energi; Perangkat lunak masukan (input) data dan teks untuk perangkat/alat layar sentuh; Perangkat lunak offline
yang dapat diunduh untuk mengontrol tegangan turbin uap dan pemantauan seumur hidup; Perangkat lunak otomatisasi
proses untuk digunakan dalam industri pengemasan; Perangkat lunak otomatisasi proses untuk digunakan dalam instalasi
pengemasan dan instalasi pengisian; Perangkat lunak otomatisasi proses untuk digunakan dalam mesin pengemasan dan
mesin pengisian; Perangkat lunak pemantauan jaringan awan (cloud) untuk digunakan berhubungan dengan solusi
ketelusuran dari awal hingga akhir atas produk kemasan dan pengemasan; Perangkat lunak pemantauan jaringan awan untuk
digunakan berhubungan dengan pemasaran digital yang diarahkan kepada pelanggan produk kemasan; Perangkat lunak
pembatal kebisingan dan gema yang dapat diunduh atau direkam untuk mengendalikan dan mengoperasikan headphone dan
speaker pembatal kebisingan dan gema; Perangkat lunak pembelajaran mesin; Perangkat lunak pembuatan dan konversi
PDF; Perangkat lunak pembuktian keaslian untuk mengontrol akses dan komunikasi dengan komputer-komputer dan jaringanjaringan komputer; Perangkat lunak pemrosesan bahasa alami; Perangkat lunak pencetakan 3D untuk memahat; Perangkat
lunak pencetakan 3D untuk menyesuaikan; Perangkat lunak pencetakan 3D untuk pemodelan; Perangkat lunak pengelolaan
rantai pasokan untuk digunakan berhubungan dengan solusi ketelusuran dari awal hingga akhir atas produk kemasan dan
pengemasan; Perangkat lunak pengembangan game; Perangkat lunak pengenalan wajah; Perangkat lunak penggunaan
komputer, perangkat lunak penjelajahan komputer, yaitu perangkat lunak untuk penjelajahan jaringan komputer global dan
jaringan privasi, perangkat lunak komputer untuk penyediaan akses internet; Perangkat lunak perintah dan pengenalan suara;
Perangkat lunak perintah dan pengenalan suara, tidak satupun barang tersebut untuk kamera fotografi dan sinematografi
profesional termasuk aksesoris spesifik fotografi dan sinematografi profesional khusus untuknya dan perangkat lunak fotografi
dan sinematografi profesional; Perangkat lunak permainan (game) komputer untuk perangkat komunikasi; Perangkat lunak
permainan komputer untuk digunakan pada ponsel dan telepon seluler; Perangkat lunak permainan komputer yang dapat
diunduh; Perangkat lunak permainan komputer yang dapat diunduh melalui jaringan komputer global dan perangkat nirkabel;
Perangkat lunak permainan komputer yang telah direkam dan manual/petunjuk dalam format elektronik yang dijual dalam satu
unit; Perangkat lunak permainan papan komputer; Perangkat lunak permainan video dalam bentuk cakram; Perangkat lunak
permainan video dan manual/petunjuk dalam format elektronik yang dijual dalam satu unit; Perangkat lunak permainan video
untuk penggunaan di rumah, direkam; Perangkat lunak permainan video yang telah direkam dan manual/petunjuk dalam
format elektronik yang dijual dalam satu unit; Perangkat lunak platform berbasis website dan aplikasi untuk menjual barangbarang kebutuhan bayi; Perangkat lunak platform berbasis website yang digunakan untuk calon ibu yang akan melahirkan
dengan cara membuat daftar kebutuhan untuk calon bayi; Perangkat lunak sebagai asisten pribadi dengan kecerdasan
buatan; Perangkat lunak selular untuk prediksi kontekstual; Perangkat lunak seluler; Perangkat lunak seluler yang dapat
diunduh; Perangkat lunak server awan untuk digunakan berhubungan dengan pemasaran digital yang diarahkan kepada
pelanggan produk kemasan; Perangkat lunak server cloud (awan) untuk digunakan berhubungan dengan solusi ketelusuran
dari awal hingga akhir atas produk kemasan dan pengemasan; Perangkat lunak sistem parkir yang mengatur dan integrasi
terhadap komponen sebagai berikut: Ticket dispenser, Boom gate, Kamera untuk merekam foto plat nomor (& streaming
connecting ke CCTV), Kamera untuk memfoto wajah penegemudi, Printer karcis / card, Loop detector / infrared, Dapat
mencetak foto plat nomor kendaraan pada tiket, Dapat mendeteksi golongan kendaraan mobil dan motor secara otomatis,
Universal pembayaran non tuani software payment, Universal sensor lot system; Perangkat lunak tanda tangan elektronik
untuk mengamankan transaksi; Perangkat lunak telekomunikasi yang dapat diunduh untuk penyediaan komunikasi video dan
audio, kolaborasi, menggunakan dokumen secara bersama-sama, telekonferensi, streaming acara dan konten, webinar, dan
konferensi video, audio dan web; Perangkat lunak telepon Protokol Internet dalam bentuk perangkat lunak yang dapat diunduh
atau direkam untuk melakukan panggilan konferensi VOIP; Perangkat lunak telepon protokol internet; Perangkat lunak untuk
POS (Point Of Sale) Terminal; Perangkat lunak untuk anjungan tunai mandiri (ATM); Perangkat lunak untuk digunakan dalam
industri pengemasan; Perangkat lunak untuk digunakan dalam menghitung, mentransfer dan menyimpan data yang berkaitan
dengan diagnosis medis dan evaluasi atas pencitraan medis; Perangkat lunak untuk digunakan dalam otomatisasi proses
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pengemasan dan proses pengisian; Perangkat lunak untuk digunakan sehubungan dengan pemantauan kinerja perangkat
lunak; Perangkat lunak untuk informasi kredit pribadi terkait dengan keuangan; Perangkat lunak untuk infrastruktur layanan
telekomunikasi; Perangkat lunak untuk infrastruktur pengelolaan telekomunikasi; Perangkat lunak untuk kartu smartcard
(chipcard); Perangkat lunak untuk kendali pencahayaan; Perangkat lunak untuk komputer; Perangkat lunak untuk komunitas
virtual, jejaring sosial, berbagi foto, berbagi media elektronik, dan pengiriman pesan dan transmisi media terenkripsi atau
diamankan.; Perangkat lunak untuk konsultasi kredit; Perangkat lunak untuk memantau dan mengoptimalkan pengilangan dan
operasi pembuatan pelumas; Perangkat lunak untuk memasukkan data dan teks; Perangkat lunak untuk membuat dan
mengatur akun pengguna; Perangkat lunak untuk memungkinkan pengguna menemukan, memprogram, mengatur,
mengakses, dan bekerjasama dengan program perangkat lunak komputer pihak ketiga pada platform blockchain (sistem
pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi) apa pun.; Perangkat lunak untuk mencari, mengatur dan
merekomendasikan konten multimedia; Perangkat lunak untuk mengumpulkan dan menganalisis data; Perangkat lunak untuk
merekomendasikan barang-barang/jasa-jasa dan pesanan belanjaan (purchase orders) berdasarkan kecerdasan buatan;
Perangkat lunak untuk pemrosesan dokumen; Perangkat lunak untuk pemutar audio dan/atau video.; Perangkat lunak untuk
penentuan posisi pencahayaan; Perangkat lunak untuk peralatan telekomunikasi; Perangkat lunak untuk perdagangan melalui
suatu jaringan komunikasi global; Perangkat lunak untuk personalisasi, mendukung dan mengelola iklan dan pemasaran untuk
kampanye, personalisasi konten dan komunikasi elektronik, analisis data termasuk perilaku pengguna analitik dan
kecerdasan.; Perangkat lunak untuk streaming audio visual dan konten multimedia melalui internet dan jaringan komunikasi
global; Perangkat lunak untuk streaming konten audio visual dan multimedia ke perangkat elektronik digital seluler; Perangkat
lunak untuk telepon genggam; Perangkat lunak untuk unit onboard yang menggabungkan fungsi telekomunikasi; Perangkat
lunak video dan permainan komputer; Perangkat lunak visi komputer untuk memperoleh, memproses, menganalisa dan
memahami gambar digital dan mengekstraksi data visual; Perangkat lunak visi yang dapat diunduh dan direkam yang
menggunakan kecerdasan buatan untuk melihat dan menginterpretasi data, menghubungkan dengan perangkat keras dan
menyimpan, mengelola dan memproses data di awan; Perangkat lunak yang dapat didownload untuk menciptakan, mengedit,
meng-upload, memposting, menunjukkan, menampilkan, berbagi, dan melihat media elektronik, klip audio, klip video, dan teks
melalui internet; Perangkat lunak yang dapat diunduh dalam bentuk aplikasi seluler; Perangkat lunak yang dapat diunduh
dalam bentuk aplikasi seluler yang digunakan untuk mengakses panduan dan ulasan penyedia layanan perjalanan, tujuan
perjalanan, tur, dan atraksi lokal;; Perangkat lunak yang dapat diunduh dalam bentuk platform perdagangan untuk penyediaan
perdagangan cryptocurrency (mata uang virtual), token blockchain (sistem pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi),
dan aset digital lainnya; Perangkat lunak yang dapat diunduh dan diinstal serta materi dan kurikulum pendidikan yang dapat
diunduh, termasuk dalam hal rantai pasok, desain, pengembangan, pengujian, manufaktur, pemasaran, dan distribusi, dan
karier dalam semikonduktor, elektronik, dan perangkat lunak terkait, perangkat keras, peralatan, dan jasa; Perangkat lunak
yang dapat diunduh dan direkam sebelumnya untuk digunakan dalam bidang perancangan dan pengelolaan program
pendidikan; Perangkat lunak yang dapat diunduh untuk manajemen inventaris berbasis blockchain; Perangkat lunak yang
dapat diunduh untuk memberikan informasi konsumen, yaitu: kompilasi, peringkat, urutan, ulasan, rujukan dan rekomendasi
yang berkaitan dengan bisnis, restoran, penyedia layanan, acara, layanan publik dan lembaga pemerintah, taman dan tempat
rekreasi, organisasi keagamaan dan organisasi nirlaba; Perangkat lunak yang dapat diunduh untuk memelihara, mengelola,
menganalisa, mengenkripsi, dan otentikasi pengguna data digital; Perangkat lunak yang dapat diunduh untuk mengakses,
mengelola, mengoptimalkan, memperbaharui dan melacak perangkat serta untuk pengelolaan dan pengoptimalisasikan
fasilitas; Perangkat lunak yang dapat diunduh untuk menyediakan keamanan antarmuka akses tunggal (single sign-on) pada
desktop, server, alat yang dapat dibawa-bawa, alat jaringan dan jaringan antarmuka; Perangkat lunak yang dapat diunduh
untuk otentikasi akses tunggal (single sign-on), manajemen identitas, manajemen privasi data, dan pengumpulan persetujuan;
Perangkat lunak yang dapat diunduh untuk pengumpulan data dan penggunaan data dalam bidang periklanan dan pemasaran
digital; Perangkat lunak yang dapat diunduh untuk untuk penggunaan yang berhubungan dengan program loyalitas konsumen
dan kartu loyalitas.; Perangkat lunak yang dapat diunduh, yaitu, perangkat lunak untuk mengumpulkan dan menganalisis data;
Perangkat lunak yang dapat memprogram mikroprosesor; Perangkat lunak yang menggunakan sistem, proses atau peralatan
otomatisasi; Perangkat lunak yang menjalankan fungsi pengawasan pada pekerja dengan kemampuan mendeteksi
penggunaan alat pelindung diri; Perangkat lunak yang menyediakan dompet digital.; Perangkat lunak yang menyediakan
informasi cuaca, berita-berita, musik dan informasi hiburan berdasarkan kecerdasan buatan; Perangkat lunak yang
menyediakan jadwal perjalanan, informasi parkir dan informasi terkait fasilitas yang tersedia di sekitar lokasi berdasarkan
informasi pada lokasi tersebut, yang mendasarkan pada kecerdasan buatan; Perangkat lunak yang menyediakan jasa-jasa
pemesanan berdasarkan kecerdasan buatan; Perangkat lunak-perangkat lunak komputer untuk digunakan dalam asuransi;
Perangkat navigasi Global Positioning System [GPS]; Perangkat nirkabel untuk pertukaran data; Perangkat pelacak dan
penentuan lokasi untuk merekam dan mentransmisikan koordinat lintang dan bujur untuk melaporkan posisi global suatu aset
termasuk yang melekat padanya untuk peralatan pertambangan dan konstruksi; Perangkat pelacakan dan lokasi Global
Positioning System [GPS]; Perangkat pelacakan kendaraan terdiri dari perangkat lunak komputer dan perangkat keras
komputer, sensor, transmiter, penerima dan penerima pencari posisi satelit global, semua untuk digunakan berhubungan
dengan pelacakan kendaraan dan memonitor kendaraan; Perangkat pemantauan untuk mengkalkulasi, memantau, merekam,
atau menampilkan tingkat aktivitas fisik dan / atau periode ketidakaktifan fisik dan / atau langkah berjalan atau berlari dan /
atau jarak yang dicakup selama pelatihan dan / atau tingkat pelatihan dibandingkan dengan tujuan pelatihan dan / atau kalori
yang terbakar dan / atau tujuan pelatihan berdasarkan pelatihan sebelumnya dan / atau kualitas istirahat dan pola tidur;
Perangkat pendengar nirkabel; Perangkat pendidikan ilmiah; Perangkat pengendali listrik; Perangkat penghubung pengisi
daya [charging docks]; Perangkat penghubung pengisi daya [charging docks] untuk perangkat elektronik yang digunakan
untuk memanaskan tembakau; Perangkat penghubung pengisi daya [charging docks] untuk rokok elektronik; Perangkat
pengubah arus (listrik); Perangkat pengubah arus [listrik]; Perangkat penyimpanan yang tersambung ke jaringan (NAS);
Perangkat periferal untuk komputer, telepon seluler, perangkat elektronik seluler, perangkat elektronik yang dapat dipakai, jam
tangan pintar, kacamata pintar, earphone, headphone, televisi, set top box, serta pemutar dan perekam audio dan video;
Perangkat pintar yang dapat dipakai; Perangkat rekam gambar suara digital; Perangkat speaker atau audio; Perangkat
telekomunikasi, yaitu satelit-satelit, gateway dan stasiun satelit serta alat pengatur dan bagiannya; Perangkat untuk
mendapatkan informasi lingkungan (yaitu: jumlah/daya jalur telekomunikasi, troughput dan sejenisnya) mengenai
telekomunikasi melalui sinyal dari berbagai sensor; Perangkat visual interaktif digital; Perangkat yang dapat dibaca mesin
untuk sistem pembayaran tanpa uang tunai; Perangkat yang dapat dipakai untuk mengendalikan komputer, telepon seluler,
perangkat elektronik seluler, jam tangan pintar, kacamata pintar, earphone, headphone, pemutar dan perekam audio dan
video, televisi, set top box, speaker, amplifier, sistem home theatre, dan sistem hiburan; Perangkat-perangkat lunak computer
dan perangkat-perangkat keras computer dalam telepon genggam yang memungkinkan pemutaran dan unduhan aplikasi
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perangkat lunak; Perangkat-perangkat lunak penerapan yang dapat dipindah-pindahkan untuk perkakas-perkakas
pemantauan air dan perkakas-perkakas untuk mendeteksi kebocoran; Perangkat-perangkat pengukur elektrik;
Perangkat–perangkat kontrol listrik untuk pemanas dan pengaturan energi; Peranti lunak aplikasi komputer untuk telepon
pintar, alat PDA dan komputer tablet, yaitu, peranti lunak untuk digunakan oleh pengemudi kendaraan dan penumpang untuk
mengakses, melihat, dan berinteraksi dengan dan mengunduh (download) konten informasi dan hiburan [sehubungan dengan
otomobil]; Peranti lunak aplikasi yang dapat diunduh yang menampilkan informasi cuaca, berita cuaca, ramalan cuaca,
informasi indeks suhu; Peranti lunak komputer dan peranti lunak aplikasi komputer untuk digunakan di telepon genggam dan
di kendaraan bermotor untuk pengiriman dan penerimaan sinyal untuk memfasilitasi pembukaan kunci dan penguncian pintu
dan sistem pengamanan yang dikonfirmasi, memulai dan menghentikan mesin dan mengakses, mengelola dan
mengendalikan sistem kendaraan, termasuk sistem informasi, sistem hiburan, sistem kontrol iklim dan fungsi
kendaraan[sehubungan dengan otomobil]; Peranti lunak komputer untuk digunakan di dalam layanan perbankan dan transaksi
keuangan; Peranti lunak komputer untuk digunakan di dalam layanan perbankan dan transaksi keuangan.; Peranti lunak
komputer untuk memfasilitasi transaksi pembayaran dengan cara elektronik dan mencatat operasi keuangan; Peranti lunak
komputer untuk mencari, mendapatkan, indeks, dan mengatur data; Peranti lunak komputer untuk mengaktifkan pencarian
data elektronik; Peranti lunak komputer untuk mengaktifkan perbankan elektronik, mobile dan online; Peranti lunak komputer
untuk mengirim surat elektronik; Peranti lunak komputer untuk menyediakan direktori informasi, situs web, dan sumber
tersedia pada jaringan komputer; Peranti lunak komputer untuk menyediakan ruang obrolan online dan papan buletin
elektronik untuk pengiriman pesan di antara pengguna di bidang kepentingan umum; Peranti lunak komputer untuk pengiriman
elektronik data, gambar, dan dokumen, audio, video dan multimedia lain melalui jaringan komputer global; Peranti lunak
komputer untuk pesan elektronik; Peranti lunak komputer yang dapat diunduh yang memungkinkan pengguna untuk mengatur
dan membatasi akses pada data dan aktivitas pencarian mereka ketika menggunakan internet.; Peranti lunak komputer yang
digunakan untuk meningkatkan kinerja dan fungsionalitas jaringan komputer; Peranti lunak komputer yang memungkinkan
pengguna untuk menyesuaikan pengalaman melihat, mendengarkan dan bermain dengan memilih dan mengatur tampilan dan
kinerja element audio, video, dan audiovisual oleh pengguna di bidang musik, video, olahraga, berita, ulasan, cuaca, hiburan,
fashion, keuangan, makanan, musik, inspirasi, kesehatan, gaya hidup, perjalanan, pengasuhan anak, ilmu pengetahuan,
teknologi, budaya, dan kesejahteraan (wellness); Peranti lunak komputer yang menampilkan grafik, peta, bagan dan tampilan
terkomputerisasi terkait cuaca; Peranti lunak komputer yang menyediakan akses multi-pengguna ke jaringan komputer untuk
penyebaran berbagai dan beragam informasi; Peranti lunak screensaver yang dapat diunduh untuk digunakan pada komputer
Pribadi; Peranti lunak untuk memfasilitasi transaksi pembayaran yang aman dengan cara elektronik; Peranti lunak untuk
mencari dan mendapatkan informasi, situ web, dan sumber lain dari jaringan komputer; Peranti lunak untuk penyediaan
layanan perdagangan ekuitas, layanan crossing dan pertukaran sekuritas, metode otomatis untuk crossing perintah keuangan
(crossing financial orders), pertukaran keuangan dan crossing elektronik; Peranti lunak untuk telepon pintar yang memberikan
pengguna kemampuan untuk mengendalikan fitur kendaraan bermotornya dari jarak jauh, yaitu, mengunci dan membuka
kunci pintu kendaraan dan memulai dan mematikan kendaraan [sehubungan dengan otomobil]; Peranti lunak yang dapat
diunduh di bidang ilmu meteorologi dan lingkungan; Peranti lunak yang dapat diunduh yang menampilkan informasi cuaca,
berita cuaca, ramalan cuaca, informasi indeks suhu; Peranti lunak yang digunakan dalam identifikasi, penyimpanan, transmisi
dan pengambilan data yang aman secara elektronik; Peranti lunak yang menyediakan platform perdagangan (trading)
elektronik dan marketplace elektronik online; Peranti jaringan komputer untuk menghubungkan beberapa komputer dalam
suatu jaringan (Network hubs); Peredam Suara; Perekam DVD; Perekam compact disc; Perekam suara dan perekam video
yang menampilkan hiburan dan informasi dalam bidang bola basket; Periferal yang dapat dikenakan untuk digunakan dengan
komputer, telepon seluler, perangkat elektronik seluler, jam tangan pintar, kacamata pintar, cincin pintar, earphone,
headphone, televisi, set top box, dan pemutar dan perekam audio dan video; Perisai pelindung yang dapat dipindahkan untuk
memisahkan inner mesin dari operator dan pengamat; Perkakas-perkakas pemantauan air dan perkakas-perkakas untuk
mendeteksi kebocoran; Perkakas-perkakas penghubung (konektor) kabel listrik; Perluasan dan penambahan jangkauan akses
jaringan; Perluasan, alat dan utilitas sistem komputer dalam bidang perangkat lunak aplikasi untuk menghubungkan komputer
pribadi, jaringan, aparatus telekomunikasi dan aplikasi jaringan komputer global; Permainan komputer untuk digunakan di
telepon genggam dan telepon seluler; Pesawat dan perkakas ilmu pengetahuan, pelayaran, penelitian, potret, kinematografi,
optik, timbang, ukur, sinyal, pengawasan (pemeriksaan), pertolongan dan pendidikan; Pesawat dan perkakas ilmu
pengetahuan, pelayaran, survei, fotografi, sinematografi, optik, penimbang, pengukur, sinyal, pemeriksaan (pengawasan),
pertolongan jiwa dan pendidikan; Pesawat dan perkakas ilmu pengetahuan, penelitian, navigasi, survei, fotografi,
sinematografi, audiovisual, optik, penimbangan, pengukuran, pensinyalan, deteksi, pengujian, inspeksi, penyelamatan jiwa
dan pengajaran; Pesawat dan perkakas ilmu pengetahuan, penelitian, navigasi, survey, fotografi, sinematografi, audiovisual,
optic, penimbangan, pengukuran, pensinyalan, deteksi, pengujian, inpseksi untuk untuk melakukan, mengalihkan, mengubah,
mengakumulasi, mengatur atau mengendalikan distribusi atau penggunaan listrik; Pesawat komputer; Pesawat televisi;
Pesawat-pesawat dan perkakas-perkakas komunikasi; Pesawat-pesawat dan perkakas-perkakas untuk perekaman, transmisi,
penerimaan, pengolahan, pencaharian, reproduksi, manipulasi, memperagakan data analisi dan pencetakan suara, gambar
imaji dan/atau data; Pheriperal audio; Pintu otomatis yang dioperasikan dengan listrik; Pintu/tangga keluar darurat pada saat
terjadi kebakaran; Pipa saluran kabel listrik; Piranti keras dan piranti lunak komputer untuk interkoneksi, pengintegrasian,
pengamanan, pengelolaan, pemantauan, dan pengoperasian sistem telefoni dan video conferencing; Piranti keras dan piranti
lunak komputer untuk pusat data yang digunakan dalam mengumpulkan, menganalisis, dan melaporkan jaringan komputer
dan data telekomunikasi; Piranti keras komputer dan alat pengendali jarak jauh untuk mengendalikan pengoperasian televisi,
monitor video, kotak konverter, audio, video, dan alat pemutar media dan alat perekam media, alat pemutar permainan, sistem
hiburan, sistem teater rumah, penghubung otomatisasi rumah, dan alat elektronik konsumen dan display; Piranti keras
komputer yang memuat fungsionalitas keamanan jaringan, termasuk firewall, enkripsi data, dan / atau interoperabilitas dengan
protokol keamanan jaringan; Piranti lunak dan aplikasi komputer yang menyediakan analisis perilaku pengguna, forensik
keamanan, manajemen risiko, pencegahan kehilangan data, perlindungan data cloud/awan, tata kelola data, pemantauan
kepatuhan, manajemen hak data, keamanan data, dan penyimpanan yang aman serta akses ke data, file, dan media; Piranti
lunak dan piranti keras komputer untuk mengirim, menyimpan, mengelola, mengintegrasikan dan mengakses pesan teks dan
pesan suara melalui telepon, surat elektronik, pager, asisten digital pribadi, serta jaringan komputer internal dan global; Piranti
lunak komputer dan piranti keras keamanan jaringan untuk memantau, menganalisis atau melaporkan informasi, data, dan lalu
lintas jaringan; Piranti lunak komputer dan piranti keras keamanan jaringan untuk mengoptimalkan sumber daya dan
ketersediaan sistem komputer; Piranti lunak komputer dan piranti keras keamanan jaringan yang digunakan dalam mendeteksi
dan mencegah intrusi jaringan dan malware serta untuk mengendalikan dan mengelola akses pengguna jaringan dan untuk
penegakan kebijakan jaringan; Piranti lunak komputer dan piranti keras komputer untuk keamanan jaringan, keamanan email
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dan web, kendali akses yang aman, identifikasi pengguna, enkripsi, dan manajemen keamanan; Piranti lunak komputer ecommerce yang bisa diunduh yang memungkinkan pengguna untuk melakukan transaksi bisnis elektronik melalui jaringan
komputer dan komunikasi global; Piranti lunak komputer untuk analisis berbasis situs web dan lalu lintas Internet; Piranti lunak
komputer untuk memastikan keamanan data yang berada di lingkungan komputasi awan; Piranti lunak komputer untuk
memfasilitasi kolaborasi antar individu dan antar organisasi; Piranti lunak komputer untuk memfasilitasi panggilan Voice Over
Internet Protocol (VOIP), panggilan telepon, panggilan video, pesan teks, pesan instan dan layanan online jaringan sosial;
Piranti lunak komputer untuk memudahkan para penggunadalam berkomunikasi, berkolaborasi, dan saling berbagi layar
komputer, desktop, data, dokumen elektronik, video dan aplikasi melalui Internet; Piranti lunak komputer untuk
mengadministrasikan, mengelola, dan memantau lalu lintas dan akses jaringan, mengoptimalkan kinerja jaringan, melakukan
diagnostik jaringan, mendeteksi malware dan ancaman jaringan, serta melaporkan keamanan jaringan dan analisis kinerja;
Piranti lunak komputer untuk mengamankan perangkat seluler; Piranti lunak komputer untuk menjadwalkan dan mengelola
kalender, menjadwalkan dan mengelola kontak, menjadwalkan dan mengelola rapat online; Piranti lunak komputer yang dapat
diunduh untuk memfasilitasi transmisi informasi, data, dokumen, suara, dan gambar melalui Internet secara elektronik; Piranti
lunak komputer yang dapat diunduh untuk memudahkan pengguna yang berpartisipasi dalam pertemuan dan kelas berbasis
web, dengan akses ke data, dokumen, gambar, dan aplikasi piranti lunak melalui browser (peramban) web; Piranti lunak
komputer yang dapat diunduh untuk mengakses, melihat, dan mengendalikan komputer dan jaringan komputer dari jarak jauh;
Piranti lunak komputer yang digunakan untuk pengendalian informasi yang dikendalikan melalui suara dan asisten.pribadi,
yaitu, alat pengeras suara pintar dengan kemampuan asisten pribadi virtual yang terkoneksi dengan cloud dan dikendalikan
melalui suara; Piranti lunak komputer yang menyediakan pemantauan, analisis, audit, manajemen, deteksi, klasifikasi,
perlindungan, laporan, dan keamanan informasi serta data sensitif yang terletak di lingkungan komputasi awan untuk aplikasi
komputer dan seluler, platform komputer dan seluler, serta antarmuka pengguna yang terkait dengannya; Piranti lunak untuk
komputer dan perangkat seluler untuk mengamankan akses jarak jauh melalui Internet ke jaringan komputer pribadi; Piranti
lunak untuk melakukan konferensi audio dan video, komunikasi video dan suara, pengiriman pesan singkat, layanan
komunikasi Voice over Internet Protocol (VoIP), saling berbagi aplikasi, saling berbagi desktop komputer, manajemen
kehadiran, manajemen dokumen, integrasi aplikasi; Piranti lunak untuk melakukan proses panggilan melalui transmisi audio,
data, video, dan lalu lintas suara; Piranti lunak untuk memudahkan pengunggahan, posting, menampilkan, memberi tag,
mengedit, mengatur, dan mentransmisikan gambar serta karya audio visual; Piranti lunak untuk mengirim dan menerima
pesan-pesan elektronik, grafik, gambar, konten audio dan audio visual melalui jaringan komunikasi global; Piranti lunak untuk
pemrosesan gambar, grafik, audio, video dan teks; Piranti lunak yang bisa diunduh dalam lingkup aplikasi pesan; Piranti lunak
yang bisa diunduh, yaitu, piranti lunak pesan instan, piranti lunak berbagi file, piranti lunak komunikasi untuk pertukaran data,
audio, gambar dan grafik video melalui komputer secara elektronik, seluler, jaringan nirkabel dan komunikasi; Piranti lunak
komputer untuk penyediaan, penggunaan, konfigurasi, pengelolaan, pengamanan, optimisasi, pemantauan, pencadangan,
pemulihan, pemodelan, pengujian, penyimpanan, pembaruan, diagnosa, perbaikan, analisis, penyelesaian masalah,
penemuan, dan penggunaan berbagai sistem operasi, piranti keras komputer, piranti lunak komputer, jaringan komputer
dan jaringan infrastruktur komputasi virtual; Piring Petri; Piringan (disc) kaset dan kartu memori dengan program video game
yang telah direkam; Piringan hitam; Pita keamanan holografik bersandi; Pita pengiriman holografik bersandi; Pita pengukur
baja; Pita pengukur baja stainlis; Pita pengukur fiberglass; Pita perekaman video; Pita video dan permainan komputer, disk
video dan permainan komputer, kaset video dan permainan komputer, video dan permainan komputer, CD-ROM video dan
permainan komputer, mesin permainan dengan output video untuk digunakan dengan televisi; Pita-pita video; Planimeter;
Platform arsitektur terbuka untuk keamanan elektronik dan otomatisasi aplikasi di industri pertambangan terdiri dari, yaitu,
suatu server pusat, suatu perangkat lunak untuk mengelola, modul gateway, probe jaringan, node nirkabel, modem
kendaraan, pemancar-penerima dan antarmuka kendaraan, modul lampu pada topi dan modul jaringan sensor; Platform
berbasis website dan aplikasi yang memungkinkan pengguna untuk melakukan transaksi keuangan; Platform dan aplikasi
yang menyediakan jasa layanan yang menghubungkan pembeli emas dengan penjualan emas; Platform digital; Platform
perangkat keras dan perangkat lunak komputer menampilkan tampilan interaktif, sistem pengontrol, dan perangkat pengontrol,
sistem peringatan, konektivitas, komputer onboard, dan GPS untuk kendaraan, kendaraan yang terhubung, kendaraan yang
dikemudikan secara mandiri, dan kendaraan tanpa pengemudi; Platform perangkat lunak arsitektur terbuka otomatis untuk
industri pertambangan terdiri dari suatu server pusat jaringan, suatu perangkat lunak manajemen jaringan, gateway untuk
modul router jaringan, node nirkabel, modul router jaringan, modem kendaraan, pemancar-penerima kendaraan dan sirkuit
antarmuka dan modul router jaringan untuk kendaraan, modul lampu pada topi, sirkuit antarmuka dan modul router jaringan
untuk penambang dan modul jaringan sensor, modul router jaringan yang menyampaikan informasi dari sensor yang
ditempatkan di tambang ke server pusat jaringan; Platform perangkat lunak komputer untuk komputasi kognitif; Platform
perangkat lunak yang digunakan untuk perdagangan emas secara daring/online (berbasis mobile ataupun web) di bursa
berjangka; Platform perangkat lunak yang memfasilitasi penyediaan informasi; Platform piranti lunak komputer untuk mencari,
menilai, mengukur, dan memulihkan malware yang diduga menargetkan perangkat komputasi; Platform-platform pesan
menggunakan program komputer chatbot (perangkat lunak); Plotter; Podcast yang dapat diunduh di bidang manajemen bisnis;
Podcast yang dapat diunduh di bidang manajemen proyek; Podcast yang dapat diunduh di bidang manajemen strategis;
Ponsel dan tablet; Ponsel pintar dalam bentuk kacamata; Ponsel pintar yang digunakan pada bagian anggota badan; Pos
pembatas jalan (Traffic post); Power Meter digital; Power bank portabel; Power inverter; Power supply dvb; Power system;
Printer digital berwarna; Printer ink jet; Printer inkjet; Printer kartu identitas; Printer yang dapat dibawa [portable]; Printer-printer
berwarna; Probe untuk penguji sirkuit terpadu, semikonduktor dan jaringan telekomunikasi, alat dan instrumen elektronik,
elektronik opto, fotonik, dan penguji skala nano, sinyal, gambar dan pengukur, yaitu amplifier, attenuator, filter dalam bentuk
pengolah sinyal yang berfungsi untuk menghilangkan komponen frekuensi yang tidak diinginkan dari sinyal, untuk
menambahkan yang diinginkan atau keduanya, mengondisikan dalam bentuk alat yang digunakan untuk persiapan sensor
sinyal output untuk pengolahan, konverter, mixer dalam bentuk perangkat untuk membuat frekuensi baru dari dua atau lebih
sinyal untuk diaplikasikan, modulator dalam bentuk peralatan untuk memvariasikan satu atau lebih sifat gelombang periodik
untuk membawa sinyal, demodulator, prescaler, pembagi dalam bentuk peralatan untuk menggabungkan sebagian dari sinyal
dalam saluran transmisi ke port yang memungkinkan sinyal porsi untuk digunakan pada sirkuit lain, penggabung dalam bentuk
peralatan untuk menggabungkan sinyal di port ke dalam sinyal yang sudah ada dalam saluran transmisi, isolator dalam bentuk
peralatan 2 port non-resiprokal yang memungkinkan sinyal untuk melintas hanya dalam satu arah, sirkulator dalam bentuk
peralatan multi-port non-resiprokal di mana sinyal yang memasuki port apa pun ditransmisikan hanya ke port berikutnya
secara rotasi, pembatas dioda terpadu, sakelar dan router untuk melakukan pembangkitan sinyal, pengolahan sinyal,
penguatan sinyal, konversi sinyal dan kontrol sinyal; Processor; Profesional speaker sistem; Program aplikasi komputer untuk
ponsel pintar dan jam tangan pintar; Program aplikasi yang dapat digunakan pada ponsel, smartphone, tablet, komputer dan
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perangkat serupa lainnya untuk manajemen Kekayaan Intelektual; Program aplikasi yang dapat digunakan pada ponsel,
smartphone, tablet, komputer dan perangkat serupa lainnya untuk manajemen aset Kekayaan Intelektual; Program aplikasi
yang dapat digunakan pada ponsel, smartphone, tablet, komputer dan perangkat serupa lainnya untuk penilaian Kekayaan
Intelektual; Program aplikasi yang dapat digunakan pada ponsel, smartphone, tablet, komputer dan perangkat serupa lainnya
untuk penilaian aset Kekayaan Intelektual; Program computer untuk pengembangan piranti lunak; Program computer,
perangkat lunak computer, rekaman audio dan/atau video; Program dan perangkat lunak komputer yang dipasang di dalam
kendaraan; Program dan perangkat lunak permainan (game) komputer yang memungkinkan pengguna untuk bermain
permainan (game) dengan telepon bergerak; Program komputer (perangkat lunak yang bisa diunduh); Program komputer
untuk alat-alat komunikasi; Program komputer untuk deteksi dan penghapusan virus komputer; Program komputer untuk
digunakan dalam aplikasi grafik komputer; Program komputer untuk digunakan dalam pemrosesan data yang berhubungan
dengan catatan keuangan; Program komputer untuk manajemen keuangan; Program komputer untuk menganalisa ayunan
golf; Program komputer untuk menjalankan transaksi melalui e-commerce; Program komputer untuk pelaporan keuangan;
Program komputer untuk perangkat komunikasi; Program komputer untuk permainan yang sebelumnya telah direkam;
Program komputer yang berhubungan dengan perihal keuangan; Program komputer yang dapat diunduh dalam lingkup
aplikasi seluler; Program komputer yang dapat diunduh untuk digunakan dalam melacak status berbagai pengguna dari jasa
permainan interaktif online dan untuk mencocokkan para pemain permainan online dengan para pemain lain dari semua
tingkat kecakapan; Program perangkat lunak algoritma untuk mengoperasikan dan mengontrol komputer; Program perangkat
lunak aplikasi pintar untuk terminal nirkabel yang direkam; Program perangkat lunak aplikasi pintar, dapat diunduh untuk
terminal nirkabel; Program perangkat lunak komputer yang dapat diunduh, yang dipasang di ponsel atau komputer, digunakan
untuk memberikan evaluasi kredit, pinjaman tunai dan pinjaman angsuran konsumen, dan lain-lain untuk pengguna; Program
perekaman sirkuit elektronik untuk peralatan hiburan untuk digunakan dengan layar kristal cair; Program permainan komputer;
Program permainan komputer multimedia interaktif yang dapat diunduh; Program permainan komputer untuk mensimulasikan
perdagangan sekuritas keuangan (perangkat lunak); Program permainan komputer yang dapat diunduh melalui internet;
Program permainan online; Program permainan portabel yang dapat diunduh; Program permainan untuk mesin permainan
video di rumah atau permainan genggam dengan layar kristal cair yang dapat diunduh; Program permainan video dan
komputer; Program permainan video interaktif yang dapat diunduh; Program permainan video yang dapat diunduh; Program
permainan yang dapat diunduh, yang disediakan dari online; Program-program komputer terekam; Program-program
komputer untuk melihat informasi, statistik atau trivia tentang bola basket; Prosesor data dan sinyal digital dan optikal;
Proyektor gambar bergerak; Proyektor holografik 3D; Proyektor untuk pengeditan film; Proyektor-proyektor multimedia
untuk home theaters; Publikasi elektronik dan digital yang dapat diunduh; Publikasi elektronik yang dapat diunduh dalam area
aparatus dan perangkat elektronik, semikonduktor, dan elektronik terpadu, komputer, telekomunikasi, hiburan, teleponi, dan
telekomunikasi dengan kabel dan nirkabel; Publikasi elektronik yang dapat diunduh dalam bentuk artikel, makalah, dan bahan
pengajaran di bidang telekomunikasi, Internet, pelatihan, bisnis, penjualan, dan pemasaran; Publikasi elektronik yang dapat
diunduh dalam bentuk e-book/buku elektronik, panduan kepatuhan, lembar data, dan laporan di bidang komputasi awan/cloud
dan keamanan data untuk lingkungan komputasi awan/cloud computing publik; Publikasi elektronik yang dapat diunduh dalam
bentuk jadwal permainan semua dalam bidang bola basket yang disediakan melalui Internet; Publikasi elektronik yang dapat
diunduh dalam bentuk laporan penelitian dan kertas putih/laporan resmi dalam bidang teknologi, Internet, perangkat lunak dan
komunikasi nirkabel.; Publikasi elektronik yang dapat diunduh di bidang berbagai macam asam (acid) yang terdiri atas
matarantai nucleotide, tipe-tipe species, diagnostic, diagnostic ilmu kedokteran, diagnostic ilmu kedokteran hewan, forensic
ilmu kedokteran, laboratorium obat-obatan, obat-obatan untuk ilmu kedokteran hewan, penelitian klinikal, pengembangan
obat-obatan, hasil-hasil pharmasi, penelitian laboratorium, penelitian ilmu pengetahuan, penelitian ilmu kedokteran, ilmu
hayati, biologi, mikrobiologi dan metagenomik, bioteknologi, pertanian, forensik, keamanan pangan, pengujian genetika dan
genetika; Publikasi elektronik yang dapat diunduh, yaitu, buku komik, novel grafis, majalah, manual/petunjuk, dan berita
berkala dalam bidang hiburan dan permainan video; Publikasi elektronik, termasuk bahan yang dapat diunduh dalam bentuk
majalah, berita berkala, jurnal, laporan, panduan, bahan ajar, buku petunjuk dan buku-buku di bidang hukum; Publikasi yang
berkaitan dengan layanan keuangan dan keuangan, disediakan dalam bentuk elektronik dan dipasok secara online dari
database, dari Internet, atau melalui perangkat komunikasi seluler; Publikasi-publikasi elektronik yang dapat diunduh dalam
bentuk majalah-majalah, surat kabar-surat kabar, buku-buku, buku pedoman di bidang elektronik; Pusat distribusi serat optik;
Pusat sensor curah hujan; Pusat sensor level air; Pusat sensor untuk pertanian; RADIO PANGGIL (HT); RELAI LISTRIK; Rak
penyimpanan CD, bukan furnitur; Rangkaian chip; Rangkaian rekaman suara musikal; Ransel dan tas bawaan terutama yang
diadaptasi untuk membawa komputer; Ransel dan tas jinjing khusus diadaptasi untuk membawa komputer; Reduktor (Listrik);
Rekaman audio dan video yang menampilkan hiburan musik dan musik; Rekaman audio visual yang menampilkan film dan
program hiburan yang menampilkan animasi yang ditargetkan terutama untuk anak-anak dan orang dewasa muda; Rekaman
audio yang dapat diunduh; Rekaman audiovisual yang menampilkan hiburan musik dan musikal; Rekaman compact [musik];
Rekaman suara dan / atau video; Rekaman video yang dapat diunduh menampilkan musik dan hiburan musik; Rekaman video
yang dapat diunduh, rekaman video langsung (streaming), dan rekaman suara yang dapat diunduh dalam bidang bola basket
yang tersedia pada Internet; Rel MCB; Relai beban lebih; Relai kompensasi faktor daya reaktif; Relai kontrol faktor daya; Relai
listrik dan elektronik; Relai perlindungan daya; Relay listrik; Relay untuk stasiun radio dan TV; Remote kontrol televisi; Resistor
listrik; Respirator wajah elastomer selain untuk pernapasan buatan; Reverb; Robot untuk hiburan; Rompi jaring untuk
keselamatan; Rotator untuk laboratorium; Rumah kamera; Ruter, sakelar, hub dan server pengoperasian perangkat lunak;
SEKUN KABEL; SELONGSONG KABEL; SISTEM PANGGILAN NIRKABEL; Sakelar Jendela; Sakelar Kunci Pintu; Sakelar
kontrol; Sakelar untuk jaringan komputer, server dan router; Saklar Kecil Pengganti; Sambungan untuk saluran listrik;
Sandaran penyangga yang diadaptasikan untuk komputer laptop, komputer tablet, telepon mobile; Saringan Kamera; Sarung
dan tas untuk computer portabel; Sarung pelindung untuk kartu memori; Sarung untuk komputer laptop, komputer tablet,
telepon mobile; Sarung untuk peramban multimedia genggam; Sarung, wadah dan tempat lensa kontak; Saver mobil (pengisi
daya); Sekering untuk baterai kendraan; Selongsong sambungan untuk kabel listrik; Sensor alarm pendeteksi motion, suhu,
cahaya, getar, micro switch; Sensor Interaktif; Sensor aki deteksi aki; Sensor arah kecepatan angin; Sensor cuaca lalu lintas;
Sensor curah hujan; Sensor debu; Sensor ec tanah; Sensor elektronik atau listrik untuk mendeteksi, memproses,
mengumpulkan, merekam dan mentransmisikan data umum yang berkaitan dengan kesehatan, siklus tidur, irama jantung dan
aktifitas fisik; Sensor fotoelektrik; Sensor hujan; Sensor kualitas air; Sensor posisi LED; Sensor posisi optik; Sensor suhu
evaporator untuk kendaraan; Sensor suhu listrik; Sensor suhu pendingin untuk kendaraan; Sensor suhu udara sekitar untuk
kendaraan; Sensor untuk penggunaan ilmiah; Sepatu untuk perlindungan yang tahan asam (acidproof); Sepatu/alas kaki
pelindung, sepatu/alas kaki pengaman, sepatu bot pengaman dan sepatu pengaman; Seperangkat pesawat telepon;
Seperangkat pesawat telepon tanpa kabel; Serangkaian data kriptografi yang dapat diunduh untuk menerima dan
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membelanjakan mata uang kripto; Serat untuk transmisi suara dan gambar; Server untuk otomatisasi rumah; Set-top box yang
memiliki kemampuan mengenali suara; Set-top boxes yang menggabungkan fungsi pengenalan suara; Simulator latihan golf;
Simulator pelatihan kelistrikan; Simulator pelatihan kelistrikan (perangkat pengajaran berbasis perangkat keras dan perangkat
lunak); Sinematografi; Sirkuit elektronik penyimpan program permainan video; Sirkuit elektronik, cakram magnetik, cakram
magnetik optik dan cakram optik dalam bentuk kartrid (cartridges) ROM dan media penyimpanan yang menyimpan program
permainan untuk peralatan permainan (game) genggam dengan display kristal cair; Sirkuit terpadu, chip, modul, pengendali
untuk komunikasi nirkabel, yaitu, untuk, penentuan posisi, lokasi, navigasi, pelacakan, keamanan, radar, pencitraan, perasa,
dan komunikasi lainnya yang memanfaatkan teknologi pita lebar ultra di dalamnya, yaitu, telepon selular pita lebar ultra, radar
pita lebar ultra dan sistem penentuan posisi pita lebar ultra; Sistem Penentuan Posisi Global; Sistem Penentuan Posisi Global
untuk kapal; Sistem alat pemadam api secara otomatis untuk perlindungan dari api; Sistem baterai yang dapat diperbarui
untuk menyediakan daya cadangan; Sistem kabel gantung (listrik),; Sistem keamanan secara elektronik untuk jaringan rumah;
Sistem keamanan untuk perangkat keras dan perangkat lunak komputer; Sistem kendali untuk penerangan; Sistem komponen
audio terdiri dari pengeras suara kitar (surround sound), pengeras suara, tuner, sound mixers, alat untuk menyamakan suara
speaker (equalizer), perekam audio, alat penerima radio; Sistem konferensi video dan audio yang terdiri dari peralatan
endpoint (titik terakhir di mana pesan itu diterima), port daya dan Ethernet, telepon IP, kamera, display, pencahayaan,
speaker, mikrofon, dan proyektor; Sistem konferensi video dan audio yang terdiri dari perangkat endpoint, port daya dan
Ethernet, telepon IP, kamera, display, pencahayaan, speaker, mikrofon, dan proyektor, kursi dan meja konferensi, yang
semuanya dijual sebagai satu unit; Sistem kontrol [perangkat keras komputer] untuk sistem pencetakan; Sistem memori untuk
komputer; Sistem menarik dan mengulur kabel listrik; Sistem multi kamera untuk digunakan dalam kendaraan; Sistem navigasi
transit publik meliputi tampilan peta digital interaktif, instruksi interaktif dan informasi yang dihasilkan oleh pengguna; Sistem
otomatisasi rumah yaitu peralatan kontrol pusat untuk rumah pintar; Sistem pemantauan kualitas gas dan udara; Sistem
penentuan posisi; Sistem penentuan posisi untuk pencahayaan; Sistem pengenalan suara; Sistem pengeras suara; Sistem
penghantar listrik (Conductor system); Sistem penghantar listrik tertutup dengan bahan pvc dan tembaga sebagai bahan
penghantar listrik (Enclosed conductor system); Sistem pengontrol tenaga listrik untuk digunakan bersama dengan mesin
pembakaran besar internal untuk jasa industri dan sistem pengontrol tenaga listrik untuk unit yang dikemas yang terdiri dari
mesin pembakaran besar internal dan generator.; Sistem pengontrol untuk ventilasi, pemanasan dan suhu AC; Sistem
perkabelan listrik; Sistem suara terdiri dari remote control, amplifier, pengeras suara dan komponennya; Sistem-sistem
pemrosesan suara; Sistem-sistem pengumpulan pembayaran tol secara elektronik; Situs web dan aplikasi perangkat lunak
yang dapat diunduh yang memungkinkan pengguna untuk dengan mudah melihat, memesan atau membeli kegiatan dan
layanan yang berkaitan dengan makan, kebugaran, kecantikan dan kesehatan; Slide (fotografi); Slide fotografi; Software
aplikasi komunikasi melalui internet; Software penyimpanan database untuk kegiatan jual-beli dan pembayaran; Software
untuk survey; Soket yang dapat digerakan; Sombok (Toa); Sonar; Speaker [peralatan audio]; Speaker aktif dan pasif; Speaker
audio pintar; Speaker mobil; Speaker yang dapat dikendalikan dengan suara; Splitter hdmi; Stabilizer listrik; Stand yang
disesuaikan untuk ponsel; Stasiun cadangan darurat untuk pengisian baterai; Stasiun dok dan adaptor, yaitu, stasiun dock
elektronik dan adaptor listrik untuk mengisi daya perangkat seluler dan baterai, yang menghubungkan perangkat
telekomunikasi, perangkat seluler, perangkat layar, komputer, mouse dan keyboard; Stiker (skins) komputer, yaitu, plastik film
yang dipasang sebagai stiker untuk menutupi dan melindungi peralatan elektronik, yaitu, telepon genggam, pemutar musik
portabel, PDA, dan tablet elektronik; Stop kontak; Stop kontak listrik; Suar pensinyalan LED; Suara yang dapat diunduh; Suhu
udara masuk atau untuk kendaraan; Sumber pencahayaan optik; Suplai daya bebas gangguan; Suplai daya listrik, bergerak
(Baterai yang dapat diisi ulang); Switch Stater; Switchgear; TESPEN; TRAFO STEP DOWN; TRAFO STEP UP; Tablet
elektronik dan perangkat PDA; Tabung api ringan; Tabung pemadam api; Tabung pitot; Tabung sinar-X tidak untuk tujuan
medis; Tag yang dapat dibaca mesin; Tali Telepon Seluler; Tali jam tangan (pintar) elektronik untuk memonitor kesehatan
yang mengkomunikasikan data waktu-nyata ke perangkat elektronik lainnya; Tali jam tangan dengan fungsi sebagai alat
komunikasi tanpa kabel dengan terminal-terminal elektronik seperti telepon-telepon pintar, komputer-komputer tablet, PDA,
komputer-komputer; Tampilan OLED; Tampilan QLED; Tampilan holografik 3D; Tampilan iklan elektronik; Tampilan layar LED
untuk televisi; Tampilan panel yang berbentuk datar; Tampilan virtual dan tampilan penggabungan antara obyek virtual dengan
obyek nyata/realita (augmented reality), kacamata, pengontrol, dan headset; Tampilan-tampilan layar LED (LED Displays);
Tangga telekop single [bagian dari teleskop]; Tas khusus untuk ponsel; Tas komputer dan ransel yang diadaptasi untuk
membawa komputer; Tas untuk kamera dan peralatan fotografi; Tas untuk peralatan fotografi; Tas-tas untuk membawa
keyboards; Tatakan dudukan untuk kamera; Telepon Seluler; Telepon VoIP; Telepon nirkabel; Telepon pintar (smartphones)
yang dipasang di pergelangan tangan; Telepon pintar berupa jam tangan; Telepon pintar yang dipasang di pergelangan
tangan; Telepon portabel; Telepon seluler pintar; Televisi DMB [Penyiaran Multimedia Digital]; Televisi LED; Televisi QLED;
Televisi daring; Televisi dioda kuantum dot pemancar cahaya; Televisi mobil; Televisi tabung sinar katoda; Tempat kumparan
listrik; Tempat penyimpanan baterai; Tempat telepon seluler terbuat dari kulit atau kulit imitasi; Terminal komunikasi yang
terdiri dari peranti keras dan/atau peranti lunak komputer untuk menyediakan video, audio, data, permainan video dan
komunikasi telepon dan/atau transmisi; Terminal poin of sale elektronik; Terminal radio; Terminal telekomunikasi interaktif
listrik; Terminal-terminal interaktif; Terminal–terminal portabel untuk penggunaan pribadi untuk merekam/ mengatur/
mentransmisikan/ mengendalikan/ mereview kesehatan dan perawatan kesehatan, dan menerima teks, data, gambar, file
audio; Textile printer; Theodolit; Tiang mic; Tiang speaker; Timbangan; Timbangan analitik; Timbangan diet; Timbangan digital
(Digital Balance); Timbangan duduk; Timbangan fitness; Timbangan gantung [timbangan tuas]; Timbangan kamar mandi
elektronik; Timbangan kue; Timbangan presisi; Timbangan compact (kecil); Token keamanan; Tongkat pengatur lalu lintas
berkilau atau mekanis (Traffic baton); Transmisi nirkabel untuk digunakan dalam mobil untuk pelacakan, pemantauan dan
diagnosis perawatan kendaraan dan untuk memberikan informasi kepada pengemudi [sehubungan dengan otomobil];
Transponder-transponder yaitu, terminal-terminal elektronik yang dipasang pada kendaraan untuk transaksi-transaksi
komersial secara elektronik; Truk pemadam api (fire trucks); Truk pemadam api berfungsi sebagai anti huru hara (Riot trucks);
Tudung pencegahan bencana alam; Tuner sinyal radio; Tusuk kontak, sok kontak dan kontak-kontak lain (sambungan listrik).;
Tutup pelindung untuk komputer laptop, komputer tablet, telepon mobile; USB drive perangkat keras (Universal serial bus
hardware drives); USB flash drive; USB flash drive kosong; USB flash drive yang sudah direkam sebelumnya; USB pengisi
daya; USB port pengisi baterai; USB yang dapat dihubungkan dengan periferal komputer; Unit onboard yang menggabungkan
peralatan telekomunikasi dan fungsi telekomunikasi; Unit alarm central; Unit head (kepala) audio visual; Unit pengawas hewan
peliharaan; Unit transmisi audio; Unit-unit pengeras suara (Speakers); Variabel resistor; Video dan podcast yang dapat
diunduh di bidang berita, ulasan, cuaca, olah raga, hiburan, fashion, keuangan, makanan, musik, inspirasi, kesehatan, gaya
hidup, perjalanan, pengasuhan anak, ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan kesejahteraan (wellness); Video game; Video
interkom; Video kartun yang dapat diunduh; Video komik yang dapat diunduh; Video pendek dan spot
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promosi dalam CD, pita video dan DVD pra-rekam; Video wall; Video yang dapat diunduh di bidang manajemen bisnis; Video
yang dapat diunduh di bidang manajemen proyek; Video yang dapat diunduh di bidang manajemen strategis; Videotron;
Wadah lensa kontak; Wadah pelindung tahan air dan bukan tahan air untuk kamera; Wadah/tempat untuk membawa,
pegangan, wadah/tempat pelindung dan sandaran/penyangga dengan tampilan/dengan fitur konektor untuk catu daya,
adaptor, alat pengeras suara pengisi daya dengan baterei, yaitu, komputer laptop, komputer tablet, telepon mobile;
Waveguides untuk pengiriman balok berdaya tinggi; Webcast dan podcast yang dapat diunduh yang menampilkan audio,
video, dan siaran multimedia lainnya yang dapat diunduh di bidang musik, televisi, film, buku, berita, konser, radio, olahraga,
permainan, acara budaya, dan program terkait hiburan dan pendidikan; Webinar yang dapat diunduh di bidang manajemen
bisnis; Webinar yang dapat diunduh di bidang manajemen proyek; Webinar yang dapat diunduh di bidang manajemen
strategis; Wide format printer; Woofer; acidimeter untuk baterai; adapter jaringan komputer; adapter lensa kamera; adapter
tanpa kabel untuk komputer; adapter, sakelar, router dan hub jaringan komputer; adaptor daya; adaptor daya untuk komputer;
adaptor ethernet; adaptor frekuensi radio; adaptor kabel; adaptor kartu flash; adaptor kartu komputer; adaptor kartu memori
flash; adaptor listrik; adaptor penghubung dari server ke jaringan area penyimpanan; adaptor stereo mobil; adaptor telepon;
adaptor untuk laptop; agenda elektronik; agitator magnetik untuk penggunaan laboratorium; agregator ethernet-over-VDSL;
aki; aki mobil; aki motor; aki untuk sepeda listrik, baterai untuk senter; akselerator grafis; akselerator partikel; akselerator
partikel [mesin]; akselerator video; akselerometer; akseptor uang kertas; aksesoris daya listrik yaitu dalam bentuk outlet daya
listrik; aksesoris earphone, yaitu, bantal earphone (earphone cushions), bantalan earphone (earphone pads), dan kabel
ekstensi earphone (earphone cases); aksesoris earphone, yaitu, bantal earphone (earphone cushions), bantalan earphone
(earphone pads), dan sarung earphone (earphone cases); aksesoris headphone, yaitu, bantal headphone (headphone
cushions), bantalan headphone (headphone pads), dan kabel ekstensi headphone; aksesoris kacamata; aksesoris kacamata,
yaitu tali, tali leher dan tali kepala untuk kacamata; aksesoris komputer, yaitu, tutup pelindung dan tempat untuk telepon
genggam, mouse komputer (tetikus komputer), headphone, komputer tablet, USB drive; aksesoris telepon seluler, yaitu
headset, tali telepon genggam; aksesoris untuk perangkat seluler, portabel dan genggam, yaitu, earbud (perangkat pendengar
berukuran kecil yang diletakan dilubang telinga), earphone dan headphone; aktinometer; aktuator otomatis untuk digunakan
dalam minyak dan gas, tempat penyimpanan, lubang besar, dan alat silinder untuk melindungi sensor suhu; aktuator
pembangkit pulsa; akumulator [baterai]; akumulator untuk daya fotovoltaik; akumulator, listrik; akumulator, listrik, untuk
kendaraan; alarm; alarm akustik; alarm anti-intrusi; alarm anti-pencurian, selain untuk kendaraan; alarm asap; alarm bayi;
alarm bergetar sebagai pengingat untuk minum obat; alarm bunyi; alarm gas; alarm jendela; alarm jendela elektronik; alarm
keamanan; alarm keamanan anti pengganggu untuk pintu; alarm keamanan pribadi; alarm kebakaran; alarm kebakaran dalam
bentuk ornamen pohon Natal; alarm kebocoran air; alarm kebocoran gas; alarm kolam renang; alarm peluit; alarm pencuri;
alarm pencuri elektronik; alarm pencurian; alarm pintu; alarm pintu elektronik; alarm pribadi; alarm, sensor alarm, dan sistem
pemantauan alarm; alas kaki untuk perlindungan dari bahaya biologis; alas kaki untuk perlindungan terhadap api; alas kaki
untuk perlindungan terhadap iradiasi; alas kaki untuk perlindungan terhadap kecelakaan; alas kaki untuk perlindungan
terhadap kecelakaan atau cedera; alas kaki untuk perlindungan terhadap kecelakaan, iradiasi dan kebakaran; alas kaki untuk
perlindungan terhadap kecelakaan, iradiasi dan kebakaran, termasuk sepatu bot dan sepatu untuk perlindungan kecelakaan
untuk digunakan dalam industri; alas kaki untuk perlindungan terhadap tumpahan bahan kimia; alas mouse; alas mouse
komputer; alat alarm pribadi; alat analisis gas; alat analisis kelembaban kulit, bukan untuk keperluan medis; alat analisis
kromatogram untuk penggunaan ilmiah atau laboratorium; alat analisis makanan; alat analisis udara; alat anti pencurian; alat
anti-korosi katodik; alat baca [peralatan pengolah data]; alat baca sandi balok (barcode); alat bantu pernapasan bawah air; alat
bantu pernapasan oksigen, selain untuk alat bantu pernapasan buatan; alat bantu pernapasan untuk berenang di bawah air;
alat bantu pernapasan, kecuali untuk pernapasan buatan; alat cetak biru; alat dan instrumen astrometri; alat dan instrumen
fotografi; alat dan instrumen gambar yang disesuaikan untuk digunakan dengan komputer; alat dan instrumen keselamatan
dan keamanan; alat dan instrumen multimedia; alat dan instrumen pengajaran; alat dan instrumen pensinyalan; alat dan
instrumen radio; alat dan instrumen survei; alat dan instrumen ukur listrik; alat dan instrumen untuk astronomi; alat dan
instrumen untuk fisika; alat dan instrumen untuk memindai mikroskop konduktansi ion; alat dan instrumen untuk memindai
mikroskop probe; alat dan instrumen untuk mengukur dan mengendalikan; alat dan instrumen untuk mentransfer, menerima
dan menyimpan suara, gambar dan data, baik dalam bentuk digital maupun analog; alat dan instrumen untuk merekam,
mengirim atau mereproduksi suara atau gambar; alat dan instrumen untuk merekam, mentransmisikan, mereproduksi, atau
memproses suara, gambar, atau data; alat dan instrumen untuk mikroskop; alat dan instrumen untuk pemindaian mikroskop
ion; alat dan instrumen untuk tujuan penelitian; alat dan perlengkapan fotografi; alat dan simulator pelatihan; alat dan sistem
pemadam kebakaran; alat demagnetisasi untuk pita magnetik; alat diagnostik, bukan untuk tujuan medis; alat difraksi
[mikroskop]; alat distilasi untuk tujuan ilmiah; alat distilasi vakum untuk penggunaan laboratorium; alat elektro-dinamis untuk
kendali jarak jauh sinyal; alat elektronik Global Positioning System [GPS]; alat elektronik dan perangkat lunak komputer yang
mengijinkan penggunaan bersama-sama dan transmisi data dan informasi antar alat dengan tujuan memfasilitasi pemantauan,
kontrol, dan otomatisasi lingkungan; alat elektronik genggam untuk penerimaan dan/atau pengiriman data nirkabel, terutama
pengiriman dan penerimaan pesan-pesan, video-video, suara-suara; alat elektronik yang dapat dikenakan; alat fototelegrafi;
alat holografi; alat identifikasi hewan elektronik; alat informasi yang berdiri sendiri, yaitu, pengeras suara audio pengontrol
suara dan manual dengan kemampuan asisten digital pribadi untuk mengakses dan menelusuri database online, situs web,
telepon genggam, komputer, tablet, telepon pintar, komputer genggam, komputer portabel untuk dokumen, berkas, dan
informasi atas perintah yang disimpan lainnya; alat informasi yang berdiri sendiri, yaitu, pengeras suara audio pengontrol
suara dan manual dengan kemampuan asisten digital pribadi untuk mengirim (streaming) dan memainkan audio, video, dan
konten multimedia, untuk mengontrol televisi, monitor, sistem permainan, alat pemutar DVD, alat pemutar media portabel, dan
alat untuk mengirim (streaming) media digital; alat informasi yang berdiri sendiri, yaitu, pengeras suara audio pengontrol suara
dan manual dengan kemampuan asisten digital pribadi untuk menyediakan jasa pelayanan pengurus (concierge) pribadi untuk
pihak lain yang diinisiasikan oleh perintah pengontrol-suara melalui suatu telepon genggam, komputer, tablet, telepon pintar,
komputer genggam, komputer portabel, yaitu, menambah dan mengakses janji bertemu dengan kalendar, alarm,
penghitung/pengatur waktu (timers), pengingat (reminders) dan membuat reservasi restoran, perjalanan, dan hotel; alat input
komputer; alat inspeksi cacat permukaan wafer; alat inspeksi optik untuk keperluan industri; alat inspeksi optik untuk
keterlacakan persiapan farmasi dan paket farmasi; alat ionisasi tidak untuk pengolahan udara atau air; alat ionisasi untuk
penggunaan ilmiah atau laboratorium; alat ionisasi, kecuali untuk pengolahan udara atau air; alat juru bahasa elektronik; alat
kaca untuk cetakan foto; alat kemudi, otomatis, untuk kendaraan; alat kendali jarak jauh *; alat kendali jarak jauh portable
untuk kick-up block; alat kendali jarak jauh radio untuk memulai mesin mobil; alat kendali jarak jauh untuk mengendalikan
komputer, telepon seluler, perangkat elektronik bergerak, perangkat elektronik yang dapat dipakai, jam tangan pintar,
kacamata pintar, earphone, headphone, pemutar dan perekam audio dan video, televisi, set top box, speaker, amplifier,
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sistem home theatre, dan sistem hiburan; alat kendali jarak jauh untuk mengontrol komputer, telepon seluler, perangkat
elektronik mobile, perangkat elektronik yang dapat dikenakan, jam tangan pintar, kacamata pintar, alat pemutar dan alat
perekam audio dan video, televisi, alat pengeras suara, amplifier, sistem home theater, dan sistem hiburan; alat keselamatan
diri; alat keselamatan kerja; alat komunikasi data yang mengirimkan data dan informasi ke database; alat kontrol elektronik
[EKG] untuk lampu LED dan lampu; alat kontrol elektronik untuk robot; alat kontrol jarak jauh untuk kompresor; alat kontrol
jarak jauh untuk membuka dan menutup pintu; alat kontrol jarak jauh untuk membuka dan menutup pintu kendaraan; alat
kontrol jarak jauh untuk pompa vakum; alat kontrol keamanan; alat kontrol lalu lintas udara; alat kontrol listrik untuk robot; alat
kontrol pencahayaan; alat kontrol, pengujian dan pemantauan listrik; alat kromatografi cair untuk penggunaan laboratorium;
alat kromatografi otomatis untuk penggunaan laboratorium; alat kromatografi penukar ion otomatis untuk penggunaan
laboratorium; alat kromatografi untuk penggunaan laboratorium; alat lampu lalu lintas [perangkat pensinyalan]; alat listrik untuk
mengontrol; alat magnetic resonance imaging [MRI], bukan untuk tujuan medis; alat medis dalam bentuk sensor untuk
memantau pasien sebelum, selama atau setelah bedah ortopedi; alat medis untuk analisis gaya berjalan; alat medis yang
menggabungkan realitas virtual atau realitas tertambah (augmented reality) untuk digunakan oleh praktisi kesehatan dalam
prosedur pembedahan, keterlibatan pasien atau rehabilitasi pasien; alat medis, yaitu, sistem robot bedah yang terdiri dari
lengan robot bedah, sensor, kamera, instrumen bedah, perangkat lunak untuk pengelolaan operasional dari sistem, monitor
video, peralatan dan instrumen navigasi dan penentuan posisi, unit tampilan visual, peralatan perekam dan tampilan optik
(optical viewing), kontrol elektronik, penyangga (stand) dari kamera navigasi, penyangga (stand) dari lengan robot serta layar
sentuh, semua dijual sebagai satu unit; alat multiplexing video; alat navigasi satelit; alat navigasi satelit, yaitu, sebuah Global
Positioning System (GPS); alat navigasi untuk kapal; alat navigasi untuk kendaraan; alat navigasi untuk kendaraan [komputer
terpasang]; alat navigasi untuk mobil; alat pemadam api; alat pemadam api untuk mobil; alat pemadam kebakaran untuk
mobil; alat pemancar dan alat penerima yang digunakan untuk menemukan hewan peliharaan yang hilang; alat pemancar
elektronik untuk mengirim tempat menarik ke kendaraan [sehubungan dengan otomobil]; alat pemancar suara; alat pemantau
tingkat cairan; alat pemantauan pembangkit listrik; alat pemantauan untuk perangkat yang mendukung Internet of Things [IoT];
alat pemantauan, selain untuk keperluan medis; alat pembaca kartu flash; alat pembayaran elektronik dan terminal untuk
tempat penyelesaian transaksi jual beli; alat pembersih kepala magnetik; alat pembersih lensa kontak; alat pembersih pita
magnetik; alat pembersih untuk disc rekaman suara; alat pembesar [fotografi]; alat pembicara; alat pemusatan untuk
transparansi fotografi; alat pemutar reproduksi suara; alat pemutus listrik; alat penahan kabel listrik; alat penarik kabel listrik;
alat pencampur suara; alat pencatat absensi elektronika; alat pendengar; alat pendengar untuk komunikasi jarak jauh; alat
pendeteksi api; alat pendeteksi asap dan karbon monoksida; alat pendeteksi dan penguji kebocoran; alat pendeteksi ranjau;
alat pendeteksi uang palsu elektronika; alat pendistribusi daya untuk penerangan jalan; alat penerima audio dan video; alat
penerima telepon; alat penerima televisi LCD; alat penerima televisi dengan layar tampilan yang dapat digunakan sebagai
cermin; alat peneropong telur; alat pengacau radar; alat pengajaran; alat pengajaran audiovisual; alat pengaman listrik untuk
instalasi elevator; alat penganalisa fluoresensi untuk protein, bukan untuk keperluan medis; alat pengapung renang untuk
keperluan keamanan; alat pengatur elektronik; alat pengatur suhu air; alat pengatur waktu listrik; alat pengatur, listrik; alat
pengecek kerusakan pada piringan optik; alat pengembangan perangkat lunak; alat pengembangan perangkat lunak
komputer; alat pengembangan perangkat lunak untuk membuat perangkat lunak dan aplikasi selular; alat pengembangan
perangkat lunak untuk mengaktifkan aplikasi perangkat lunak seluler untuk mengakses layanan backend, yaitu, penyimpanan
data, pemberitahuan push, dan manajemen/pengelolaan pengguna; alat pengendali jarak jauh untuk kebutuhan rumah
tangga; alat pengendali listrik dan elektronik untuk pintu garasi; alat pengeras suara berukuran kecil yang dipakai di dalam
telinga; alat pengering untuk cetakan foto; alat pengisi baterai ponsel yang dapat dibawa; alat pengisi daya; alat pengisi daya
baterai untuk kamera/kamera digital; alat pengkait kabel listrik; alat pengolah data; alat pengolah data dan komputer; alat
pengolah data elektronik; alat pengolah data, yaitu coupler; alat pengolah kata; alat pengontrol (termostat) ; alat pengontrol
daya untuk penerangan; alat pengontrol jaringan; alat pengontrol manajemen jaringan; alat pengontrol memori semikonduktor;
alat pengontrol mikro berdaya rendah; alat pengontrol motor penggerak, elektronik; alat pengontrol otomatis dan monitor jarak
jauh untuk keperluan mengukur, monitoring dan mengontrol untuk pendingin udara; alat pengontrol otomatisasi rumah; alat
pengontrol tenaga untuk monitoring jarak jauh; alat penguji untuk penguji papan sirkuit; alat penguji untuk pengujian serat
optik; alat pengujian genetik untuk tujuan ilmiah; alat pengukur; alat pengukur air (meteran air); alat pengukur cahaya optik;
alat pengukur diameter kawat; alat pengukur gas (meteran gas); alat pengukur jarak; alat pengukur kecepatan; alat pengukur
kecepatan [fotografi]; alat pengukur luminescence; alat pengukur minyak (meteran minyak); alat pengukur panjang; alat
pengukur parameter fisik laut; alat pengukur presisi; alat pengukur radiasi; alat pengukur radioaktivitas; alat pengukur suara;
alat pengukur tekanan; alat pengukur tingkat cairan; alat pengukur untuk mengukur potensial permukaan, yaitu, potensial zeta,
ukuran dan distribusi ukuran partikel koloid dalam suatu larutan.; alat pengukur untuk pengeluaran parfum dalam jumlah yang
terukur; alat pengukur, listrik; alat pengulang jaringan nirkabel; alat pengurai listrik; alat penulis sandi magnetik; alat
penyalaan, listrik, untuk menyalakan dari kejauhan; alat penyangga kabel listrik; alat penyeimbang; alat penyimpan data
komputer; alat penyimpanan data; alat penyimpanan data, yaitu, drive disk keras, drive disk digital, alat pemutar media, media
penyimpan digital kosong, drive disk keras portabel, drive dalam keadaan solid, drive memori flash, drive disk hybrid dan
periferal komputer; alat penyimpanan data, yaitu, drive disk keras, drive disk digital, drive dalam keadaan solid, media
penyimpan digital kosong, drive hybrid dan periferal komputer; alat penyimpanan jaringan komputer, yaitu, drive disk keras,
drive disk digital, media penyimpan digital kosong, drive disk keras portabel, drive dalam keadaan solid, drive memori flash,
drive disk hybrid dan periferal komputer untuk menyimpan dan cadangan data elektronik baik secara lokal atau melalui suatu
jaringan telekomunikasi atau melalui awan; alat penyimpanan jaringan komputer, yaitu, menyimpan dan cadangan data
elektronik baik secara lokal atau melalui suatu jaringan telekomunikasi; alat penyimpanan jaringan komputer, yaitu, untuk
menyimpan dan cadangan data elektronik baik secara lokal atau melalui suatu jaringan telekomunikasi; alat penyimpanan
komputer, yaitu, perangkat keras memori komputer, drive keras untuk komputer dan drive dalam keadaan solid (SSD) untuk
komputer; alat penyimpanan komputer, yaitu, sistem atau subsistem untuk menyimpan dan mengarsip data elektronik; alat
penyimpanan perangkat keras komputer untuk menyimpan dan memperoleh kembali data; alat penyimpanan untuk
menyimpan dan memperoleh kembali data; alat peraga data; alat peredup cahaya untuk penerangan; alat perekam dan
reproduksi suara; alat perekam data; alat perekam data untuk pengiriman dan penyimpanan antara alat memori elektronik
melalui kabel atau tanpa kabel; alat perekam film; alat perekam jarak; alat perekam suara; alat perekam suara dan gambar;
alat perekam tekanan; alat perekam untuk mengemudi; alat perekam untuk merekam lalu lintas pada jaringan telekomunikasi;
alat perekam video; alat perekam waktu; alat perekam waktu dan tanggal; alat perluas untuk papan ketik, video dan mouse;
alat perluasan jaringan nirkabel; alat pertukaran telepon; alat pertukaran telepon elektronik; alat poin akses nirkabel (WAP);
alat portabel penahan mobil yang dikendalikan dari jarak jauh; alat reproduksi suara; alat sensor; alat spektrograf; alat
stereoskopik; alat streaming media digital; alat telegraf manual; alat telegraf otomatis; alat telemetering; alat telemetering
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kendali jarak jauh; alat terjemahan elektronik; alat transmisi data interaktif; alat transmisi suara; alat transmisi telepon; alat uji
bukan untuk tujuan medis; alat uji dan pengukuran, yaitu satu kotak pengujian yang berisikan sumber sinyal dan penganalisis
sinyal untuk menguji disain dan alat komunikasi nirkabel dan gelombang mikro; alat uji elektronik; alat uji elektronik untuk
digunakan di bidang telekomunikasi; alat uji semi-konduktor; alat uji untuk menguji papan sirkuit cetak; alat ukur; alat ukur alat;
alat ukur dan instrumen; alat ukur elektromagnetik; alat ukur lensa korektif; alat ukur radiasi; alat ukur radioaktivitas; alat ukur
resistensi; alat ukur tinggi badan; alat untuk darurat dan penyelamatan; alat untuk efisiensi energi listrik tegangan rendah; alat
untuk fermentasi [alat laboratorium]; alat untuk meletakkan kamera dan monitor; alat untuk memantau dan merekam kinerja
mesin; alat untuk memberitahukan notifikasi pelanggaran kecepatan, batas geografis virtual (geo-fence) dan jam malam dalam
mobil, yaitu, indikator kecepatan dan sensor waktu [sehubungan dengan otomobil]; alat untuk memeriksa absensi kerja; alat
untuk memeriksa franking; alat untuk memeriksa keaslian uang kertas; alat untuk memeriksa kecepatan kendaraan; alat untuk
memproses pembayaran elektronik; alat untuk memproses pembayaran secara elektronik; alat untuk memproses,
mentransmisikan dan menyimpan informasi basis data; alat untuk memverifikasi data pada kartu yang dikodekan secara
magnetis; alat untuk menganalisis gas; alat untuk mengedit film sinematografi; alat untuk mengembangkan film; alat untuk
mengembangkan foto; alat untuk mengendalikan listrik statis; alat untuk mengganti jarum pemutar rekaman; alat untuk
menghantarkan, mengalihkan, mengubah, mengumpulkan, mengatur atau mengendalikan listrik; alat untuk menghasilkan
gambar; alat untuk menghasilkan gambar virtual; alat untuk menghasilkan karakter; alat untuk menghasilkan kebisingan; alat
untuk menguji detektor asap menggunakan semprotan aerosol; alat untuk menguji detektor karbon monoksida menggunakan
semprotan aerosol; alat untuk menguji detektor panas menggunakan semprotan aerosol; alat untuk menguji makanan; alat
untuk menguji rem kendaraan; alat untuk menguji transmisi kendaraan; alat untuk mengukur; alat untuk mengukur kecepatan
ayunan golf; alat untuk mengukur ketebalan kulit; alat untuk mengukur, mendeteksi dan memonitor instrumen yang digunakan
pada aplikasi industri; alat untuk mentransmisikan dan mereproduksi suara atau gambar; alat untuk mentransmisikan program
radio dan pesan relai radio; alat untuk merekam dan mereproduksi ucapan; alat untuk merekam gambar; alat untuk merekam
suara atau gambar; alat untuk merekam, mengirim atau mereproduksi gambar; alat untuk merekam, mengirim atau
mereproduksi informasi; alat untuk merekam, mengirim atau mereproduksi suara; alat untuk merekam, mengirim atau
mereproduksi suara atau gambar; alat untuk merekam, mengirim atau mereproduksi suara, gambar dan data; alat untuk
merekam, mengirim, memproses dan mereproduksi suara, gambar atau data; alat untuk merekam, menyimpan, mengirim dan
mereproduksi suara dan gambar; alat untuk merekam, transmisi, penerimaan, pemrosesan atau reproduksi suara, gambar
atau data; alat untuk mereproduksi suara; alat untuk pengembangan piranti lunak untuk pembuatan aplikasi mobile Internet
dan antarmuka klien; alat untuk pengembangan piranti lunak, yaitu, piranti lunak untuk pengujian aplikasi; alat untuk
penyiaran, perekaman, transmisi atau reproduksi suara atau gambar; alat untuk penyiaran, perekaman, transmisi atau
reproduksi suara, data atau gambar; alat untuk perekaman, transmisi, amplifikasi dan reproduksi suara; alat untuk reproduksi
suara atau gambar; alat untuk transmisi komunikasi; alat untuk transmisi radio, alat pembaca optik; alat untuk transmisi suara
atau gambar; alat validasi tiket elektronik; alat verifikasi elektronik untuk mengecek pengesahan kartu-kartu; alat-alat optik
yang dapat dilihat; alat-alat otomatisasi perangkat lunak komputer.; alat interfase komputer; alidades; altimeter; amplifier;
amplifier akustik; amplifier audio; amplifier dan penerima audio; amplifier daya; amplifier gitar; amplifier semi-konduktor optik;
amplifier semikonduktor optik; amplifier stereo; amplifier untuk alat musik; amplifier untuk gitar bass; analisa audio; analisa
gangguan universal; analisa gas buang; analisa gas residu; analisa kuantum resonansi magnetik; analisis laboratorium
penelitian untuk mengukur, menguji dan menganalisis darah dan cairan tubuh lainnya; anemometer; anggota badan tiruan
untuk keperluan instruksi medis [peralatan pengajaran]; anjungan tunai mandiri [ATM]; anoda; antarmuka pemrograman
aplikasi [Application Programming Interface (API)] untuk digunakan dalam membangun aplikasi perangkat lunak; antarmuka
pemrograman aplikasi [Application Programming Interface (API)] untuk perangkat lunak yang memfasilitasi jasa/layanan online
untuk jaringan/jejaring sosial dan untuk pengambilan, mengunggah, mengunduh, mengakses dan manajemen data;
antarmuka pengguna untuk komputer kendaraan bermotor dan perangkat elektronik, yaitu panel kontrol elektronik, monitor,
layar sentuh, remot kontrol, stasiun dok, konektor, sakelar, dan kontrol yang diaktifkan suara; antarmuka untuk komputer;
antarmuka untuk komputer, layar komputer, telepon mobil, perangkat elektronik mobil, perangkat elektronik yang dapat
dipakai, arloji pintar, kacamata pintar, televisi, set top box, serta pemutar dan perekam audio dan video; antarmuka untuk
komputer, layar komputer, telepon seluler, perangkat elektronik seluler, perangkat elektronik yang dapat dipakai, jam tangan
pintar, kacamata pintar, televisi, set top box, serta pemutar dan perekam audio dan video; antarmuka untuk komputer, periferal
komputer, telepon seluler, perangkat elektronik digital mobile, perangkat elektronik yang dapat dikenakan, jam tangan pintar,
kacamata pintar, televisi, set top box, serta alat pemutar dan alat perekam audio dan video; antena; antena frekuensi radio;
antena microwave; antena mobil; antena pemancar gelombang radio; antena penerima siaran satelit; antena radar; antena
radio; antena radio dan televisi; antena satelit; antena sinyal radio; antena televisi; antena untuk jaringan telekomunikasi;
antena untuk peralatan komunikasi nirkabel; antena untuk peralatan radio; antikode; aparat komunikasi gelombang mikro;
aparat pengawasan keamanan; aparat pengawasan video; aparat peringatan keamanan; aparat untuk memeriksa surat
stempel; aparatus (termasuk perangkat keras komputer dan perangkat lunak komputer) untuk menyediakan, memproses,
menampilkan, merekam, mentransmisikan, menerima, mereproduksi, mengedit, memanfaatkan dan memutar ulang gambar,
suara, data dan informasi; aparatus balok elektromagnetik untuk proyektil; aparatus catu daya listrik selain generator; aparatus
dan instrumen bahari; aparatus dan instrumen ilmiah, optik, pengukur, pensinyalan dan pengecekan; aparatus dan instrumen
kendali jarak jauh; aparatus dan instrumen komunikasi data; aparatus dan instrumen penimbang; aparatus dan instrumen
penimbang untuk unit standar; aparatus dan instrumen sinematografi; aparatus dan instrumen untuk mengendalikan dan
memantau kendaraan tanpa awak; aparatus dan instrumen untuk mengendalikan dan memonitor aliran air; aparatus dan
instrumen untuk menghantarkan, mengalihkan, mengubah, mengakumulasi, mengatur atau mengendalikan distribusi listrik;
aparatus dan instrumen untuk menghantarkan, mengalihkan, mengubah, mengakumulasi, mengatur atau mengendalikan
listrik; aparatus dan instrumen untuk menghantarkan, mengalihkan, mengubah, mengakumulasikan, mengatur atau
mengendalikan distribusi atau penggunaan listrik; aparatus dan instrumen untuk menghantarkan, mengalihkan, mengubah,
mengakumulasikan, mengatur atau mengendalikan penggunaan listrik; aparatus dan instrumen untuk tujuan ilmiah; aparatus
dan instrumen xerografis; aparatus dan penerima telepon; aparatus dan perkakas yang menyelamatkan jiwa; aparatus dan
perlengkapan otentikasi mata uang; aparatus dan perlengkapan yang menyelamatkan jiwa; aparatus diagnostik, bukan untuk
tujuan medis, yaitu, aparatus yang digunakan untuk analisa dan optimasi sistem komputer; aparatus dubbing audio; aparatus
elektroforesis untuk penggunaan laboratorium; aparatus elektroforesis, bukan untuk tujuan medis; aparatus frekuensi tinggi;
aparatus generasi suara; aparatus memori; aparatus pemotongan film; aparatus pengatur panas; aparatus penghasil sinyal
elektronik; aparatus penguat gen untuk penggunaan laboratorium; aparatus pengukur fluida; aparatus pengukur kecepatan
untuk bola golf; aparatus pensinyalan angkatan laut; aparatus peralihan audio; aparatus peralihan telepon digital; aparatus
serta peranti untuk pengidentifikasian pribadi; aparatus sinyal kereta api, bercahaya atau mekanis; aparatus transvasing
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oksigen; aparatus untuk bernyanyi dengan musik latar yang telah direkam sebelumnya dan dengan lirik yang ditampilkan di
layar; aparatus untuk memonitor jarak jauh; aparatus untuk mengenkripsi dan mendekripsi sinyal video dan/atau suara
dan/atau data elektronik; aparatus untuk merekam suara; aparatus untuk merekam transmisi atau reproduksi data, suara atau
gambar, peralatan pengolah data, perangkat keras komunikasi data; aparatus untuk merekam, transmisi , memanipulasi, dan
mereproduksi suara dan gambar; aparatus untuk merekam, transmisi atau reproduksi data elektronik; apertometer [optik];
aplikasi (perangkat lunak) yang dapat diunduh untuk telepon pintar; aplikasi dekstop; aplikasi komputer untuk mengotorisasi
pembayaran elektronik serta transaksi keuangan elektronik; aplikasi komputer untuk mengumpulkan pembayaran elektronik
serta transaksi keuangan elektronik; aplikasi komputer untuk streaming video, musik dan gambar; aplikasi komputer utuk
mengolah pembayaran elektronik serta transaksi keuangan elektronik; aplikasi multimedia interaktif dan program komputer
untuk digunakan sehubungan dengan skema keanggotaan pelanggan, termasuk skema kartu loyalitas pelanggan, skema
insentif, skema bonus, kartu hadiah dan kartu diskon; aplikasi pembayaran elektronik (uang digital/ digital money) yang dapat
digunakan untuk memfasilitasi pembelian/ pembayaran; aplikasi pendaftaran merek internasional; aplikasi pengaturan
keuangan; aplikasi perangkat lunak [aplikasi] untuk perangkat yang mendukung Internet of Things [IoT]; aplikasi perangkat
lunak [dapat diunduh]; aplikasi perangkat lunak berkemampuan suara untuk manajemen informasi pribadi, tidak satupun
barang tersebut untuk kamera fotografi dan sinematografi profesional termasuk aksesoris spesifik fotografi dan sinematografi
profesional khusus untuknya dan perangkat lunak fotografi dan sinematografi profesional; aplikasi perangkat lunak komputer
untuk digunakan dalam kaitannya dengan pelestarian lingkungan, perubahan iklim dan penyeimbangan karbon; aplikasi
perangkat lunak komputer untuk komputer yang bisa dipakai, ponsel pintar, monitor, layar, perangkat keras komputer, pelacak
aktivitas, peralatan audio, peralatan komunikasi, peralatan telekomunikasi, perangkat periferal komputer, pemutar media
portabel, dan perangkat komunikasi elektronik digital; aplikasi perangkat lunak komputer untuk memungkinkan pengumpulan
dan pemrosesan data terkait tempat kerja, termasuk sumber daya manusia dan informasi penggajian, data waktu karyawan,
data tenaga kerja, data produk, data produksi, data operasional, data logistik, data keuangan dan data perusahaan, dan
manajemen personalia, pelaksanaan tugas dan manajemen/pengelolaan alur kerja; aplikasi perangkat lunak komputer yang
dapat diprogram untuk perangkat seluler, televisi, dan perangkat video lainnya; aplikasi perangkat lunak komputer yang dapat
diunduh; aplikasi perangkat lunak komputer yang digunakan untuk asisten digital pribadi; aplikasi perangkat lunak komputer,
dapat diunduh; aplikasi perangkat lunak metronom yang dapat diunduh; aplikasi perangkat lunak ponsel yang dapat diunduh;
aplikasi perangkat lunak pusat data ; aplikasi perangkat lunak seluler yang dapat diunduh; aplikasi perangkat lunak untuk
perangkat elektronik seluler dan perangkat elektronik portabel, yaitu, telepon seluler, telepon selular, ponsel pintar, konsol
permainan genggam, komputer tablet, komputer laptop, dan komputer notebook; aplikasi perangkat lunak untuk bermain
game; aplikasi perangkat lunak untuk digunakan dengan perangkat seluler; aplikasi perangkat lunak untuk digunakan dengan
perangkat seluler untuk memantau dan mengelola informasi medis pasien; aplikasi perangkat lunak untuk layanan jejaring
sosial melalui internet; aplikasi perangkat lunak untuk memberikan informasi tentang kesehatan dan kesejahteraan, untuk
digunakan sehubungan dengan terapi perilaku, untuk memasukkan, menyimpan, mengelola, dan menganalisis catatan medis
dan data pasien, bagi pengguna untuk melacak gejala dan mencatat perawatan, bagi pengguna untuk melacak aktivitas fisik,
penting tanda-tanda, dan informasi biometrik, untuk mengakses dan mengumpulkan data imunisasi, untuk melacak, merekam,
dan berbagi informasi perawatan kesehatan.; aplikasi perangkat lunak untuk memposting, mendistribusikan, dan melihat
peluang kerja, untuk memposting dan melihat resume, untuk berlangganan pemberitahuan pekerjaan melalui email dan teks,
untuk menyaring pelamar pekerjaan dengan melihat atau mengunduh resume dalam database resume, untuk mencari
peluang kerja dan untuk melamar ke pekerjaan; aplikasi perangkat lunak untuk pengumpulan dan pemrosesan data terkait
tempat kerja, yaitu, data waktu karyawan, data tenaga kerja, data produk, data produksi, dan data perusahaan, dan untuk
manajemen personalia, dan untuk pengelolaan perangkat seluler, yaitu, aplikasi perangkat seluler, sistem operasi seluler,
keamanan pengguna, dan keamanan aplikasi perangkat lunak; aplikasi perangkat lunak untuk perangkat bergerak (mobile
application) untuk digunakan oleh pasien bedah ortopedi sebelum pembedahan dan sesudah pembedahan; aplikasi perangkat
lunak untuk perangkat bergerak (mobile application) yang memungkinkan penyedia layanan kesehatan untuk terlibat,
membuat stratifikasi dan memantau pasien bedah ortopedi sebelum pembedahan dan sesudah pembedahan; aplikasi
perangkat lunak untuk perangkat seluler untuk memantau dan mengelola informasi medis pasien; aplikasi perangkat lunak
untuk perencanaan pernikahan; aplikasi perangkat lunak untuk produk perbankan melalui fasilitas pesan singkat (SMS);
aplikasi perangkat lunak untuk transmisi komunikasi elektronik.; aplikasi perangkat lunak yang dapat diunduh; aplikasi
perangkat lunak yang dapat diunduh untuk mengakses situs web di mana pengguna dapat memposting peringkat, ulasan, dan
rekomendasi pada daftar real estat liburan, akomodasi sementara, acara, lokasi, bisnis, layanan, dan kegiatan di bidang
hiburan, perjalanan, pariwisata, dan restoran; aplikasi perangkat lunak yang dapat diunduh untuk pemesanan dan pemesanan
transportasi, perjalanan, dan restoran; aplikasi perangkat lunak yang dapat diunduh untuk ponsel; aplikasi perangkat lunak
yang dipasang pada komputer pribadi untuk mentransfer data musik dari komputer pribadi ke pemutar audio HDD (Hard Disk
Drive); aplikasi perangkat lunak yang memungkinkan pengusaha mencari dan merekrut karyawan.; aplikasi perangkat lunak
yang menampilkan informasi tentang layanan rekrutmen, solusi kepegawaian dan perencanaan karir; aplikasi perangkat lunak
yang menampilkan permainan komputer; aplikasi perangkat seluler yang dapat diunduh (downloadble) untuk merekam data
mengemudi, menghasilkan penilaian mengemudi, permintaan bantuan di jalan, pemeriksaan kesehatan kendaraan,
pengiriman pengingat pemeliharaan, pelacakan lokasi mobil, penyampaikan peringatan vandalisme, penyediaan informasi
keselamatan pengemudi [sehubungan dengan otomobi]; aplikasi percetakan online yang dikombinasikan dengan jarinqan
sosial dimana para penqquna dapat chattinq, sharinq, kolaborasi.; aplikasi piranti lunak komputer untuk perangkat seluler,
komputer pribadi, konsol dan tablet, yaitu piranti lunak yang digunakan untuk menyimpan dan menarik dana dari rekening
bank, rekening kartu kredit, rekening kartu debit, transfer dana, melakukan transaksi, dan melihat informasi rekening bank;
aplikasi ponsel pintar [perangkat lunak]; aplikasi ponsel pintar yang dapat diunduh [perangkat lunak]; aplikasi ponsel pintar,
dapat diunduh; aplikasi seluler; aplikasi seluler untuk memantau kegiatan latihan olahraga papan; aplikasi seluler untuk
perbankan, keuangan, peminjaman dan pembayaran; aplikasi seluler yang dapat diunduh; aplikasi seluler yang dapat diunduh
untuk digunakan dengan komputer yang bisa dipakai, ponsel pintar, monitor, layar, perangkat keras komputer, pelacak
aktivitas, peralatan audio, peralatan komunikasi, peralatan telekomunikasi, perangkat periferal komputer, pemutar media
portabel, dan perangkat komunikasi elektronik digital; aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk mencocokkan pencari kerja
dengan pemberi kerja dan kesempatan kerja; aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk menelusuri video dengan browser
bawaan; aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk mengirim (posting) dan melihat daftar pekerjaan, mengirim (posting) dan
melihat resume, dan mencari dan melamar untuk kesempatan kerja; aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk ponsel cerdas
dan komputer tablet; aplikasi seluler yang dapat diunduh yang menampilkan konten hiburan, termasuk konten interaktif;
aplikasi seluler, direkam; aplikasi telepon selular untuk mengakses dan streaming audio visual dan konten multimedia melalui
internet dan jaringan komunikasi global; aplikasi tentang sistem kasir; aplikasi terkait dengan sistem pengaturan transportasi;
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aplikasi untuk digunakan dengan telepon selular, tablet dan komputer pribadi; aplikasi untuk pembayaran parkir; aplikasi untuk
pencatatan hak cipta; aplikasi untuk pendaftaran desain industri; aplikasi untuk pendaftaran merek; aplikasi untuk pendaftaran
paten; aplikasi untuk pengaturan kegiatan penyewaan kendaraan; aplikasi untuk pengawasan perusahaan sewa kendaraan
dan perilaku supir kendaraan sewaan; aplikasi untuk perpanjangan merek; aplikasi untuk ponsel, komputer tablet, dan ponsel
pintar dalam bentuk permainan video yang dapat diunduh; aplikasi yang dapat diunduh; aplikasi yang dapat diunduh untuk
digunakan dengan perangkat seluler; aplikasi yang memungkinkan pengguna untuk berkolaborasi dan berkomunikasi melalui
ruang chat untuk membuat foto cetak produk; aplikasi yang menyediakan jasa percetakan online; aplikasi-aplikasi seluler yang
dapat diunduh menggunakan artificial intelligence untuk otomatisasi bisnis.; application programming interface (API) untuk
digunakan dalam mengembangkan platform AI (kecerdasan buatan), yaitu, bot (bots), agen virtual dan asisten virtual;
application programming interface (API) untuk perangkat lunak komputer untuk mengembangkan pengalaman realitas virtual
dan augmented reality; application software for smart phone; apron bahan bakar; armatures [listrik]; armatures untuk
digunakan dalam peralatan listrik; array berlebihan dari pengontrol disk [RAID] independen; array dioda; array panel tenaga
surya; arsip MP3 yang direkam (mengenai musik); arsip digital; arsip digital (dapat diunduh); artikel reflektif untuk dipakai,
untuk pencegahan kecelakaan; asisten digital pribadi; asisten digital pribadi (PDA); asisten digital pribadi dalam bentuk arloji;
aspirator untuk penggunaan laboratorium; attenuator; attenuators sinyal listrik; aturan bevel; aturan lipat; aturan pengukuran;
aturan slide melingkar; audio dan video analog dan rekaman digital pada kaset, cakram, rekaman, DVD dan CD, kaset, atau
media perekaman lainnya; audio processor; audiometer; autocollimators; automata musik yang dioperasikan dengan koin
[kotak juke]; autotransformers; bagian dan aksesori untuk kacamata; bagian komponen untuk antena; bagian untuk kacamata;
baju balap motor tahan api untuk tujuan keamanan; baju besi tubuh; baju zirah; baki cuci [fotografi]; baki laboratorium;
balaclava tahan api; balaclavas untuk perlindungan terhadap kecelakaan, iradiasi dan kebakaran; balancers penguat ganda;
ballast elektronik untuk lampu; ballast listrik untuk peralatan penerangan neon; ballast pencahayaan; ballast untuk lampu
halogen; ballast untuk lampu neon; ballast untuk lampu pelepasan gas; ballast untuk peralatan penerangan listrik; balon
meteorologi; ban leher elektronik untuk melatih binatang; bantalan hidung kacamata; bantalan hidung sunglass; bantalan
hidung untuk kacamata; bantalan hidung untuk kacamata hitam; bantalan lutut untuk pekerja; bantalan pendingin komputer
notebook; bantalan pengisian nirkabel untuk smartphone; bantalan rahang diadaptasi khusus untuk helm pelindung olahraga;
bantalan sentuh; bantalan sentuh untuk komputer; bantalan telinga khusus disesuaikan untuk helm olahraga pelindung;
bantalan telinga untuk bingkai kacamata; bantalan telinga untuk earphone; bantalan telinga untuk headphone; bar lampu
darurat untuk kendaraan [sinyal bercahaya]; barang dari pakaian pelindung untuk dipakai oleh pengendara sepeda motor
untuk perlindungan terhadap kecelakaan atau cedera; barang-barang optik; barang-barang yang bersifat magnetik, optik atau
pembawa informasi elektronik, atau kombinasinya, yaitu stiker, label, label berperekat, kertas-kertas, yang dilengkapi dengan
sarana/cara pengkodean dan/atau struktur difraksi dan/atau struktur holografik untuk digunakan sebagai sarana/cara
keperluan identifikasi, otentikasi atau keamanan; barel lensa untuk mikroskop; barel lensa untuk teleskop; barometer; base
chargers untuk perangkat elektronik seluler; batang pengukur; batang untuk peramal air; baterai; baterai anoda; baterai dan
alat pengisi daya baterai; baterai dan pengisi daya untuk rokok elektronik; baterai elektrik; baterai galvanik; baterai isi ulang
bertenaga surya; baterai isi ulang yang memberi daya pada kendaraan listrik; baterai kamera; baterai kering; baterai laptop;
baterai listrik; baterai listrik isi ulang; baterai listrik untuk menyalakan kendaraan listrik; baterai lithium; baterai lithium-ion;
baterai matahari; baterai nikel-kadmium; baterai pengapian; baterai penyimpanan listrik; baterai penyimpanan listrik untuk
penggunaan rumah tangga; baterai penyimpanan nikel-kadmium; baterai sekunder lithium; baterai surya; baterai surya untuk
kegunaan industri; baterai telepon genggam; baterai tensi tinggi; baterai untuk alat bantu dengar; baterai untuk cerutu
elektronik; baterai untuk kamera digital dan kamera perekam; baterai untuk kamera/kamera digital; baterai untuk kendaraan;
baterai untuk penerangan; baterai untuk peralatan komunikasi audio dan video; baterai untuk perangkat elektronik yang
digunakan untuk memanaskan tembakau; baterai untuk pocketlamps; baterai untuk ponsel; baterai untuk rokok elektronik;
baterai untuk telepon genggam; baterai yang dapat diisi ulang; baterai, listrik; beban; bel; bel alarm darurat elektronik; bel
alarm, listrik; bel elektronik; bel panggilan elektronik; bel panggilan, listrik; bel untuk memanggil suster; bel, listrik; bellow untuk
kamera; benang pengenal untuk kabel listrik; benda pelindung pakaian untuk dipakai oleh pengendara bermotor supaya
terlindungi dari kecelakaan atau cedera, yaitu, sepatu bot keselamatan dan sarung tangan keselamatan; benda pelindung
pakaian untuk pengendara bermotor untuk melindungi dari kecelakaan atau cedera, iradiasi dan api; benda-benda optik yang
telah lulus uji; bendera peringatan; berat menyelam; berburu teropong; berdiri disesuaikan untuk tablet; berenang mengapung
untuk tujuan keamanan; berita berkala elektronik yang dapat diunduh; betatron industri; betatrone; bevel; bevel geser; binder
diadaptasi untuk compact disc; bingkai foto digital; bingkai kacamata; bingkai kacamata anak yang terbuat dari bahan sintesis;
bingkai kacamata anak yang terbuat dari plastik; bingkai kacamata berlensa; bingkai kacamata dan kacamata hitam; bingkai
kacamata yang dibongkar; bingkai kacamata yang terbuat dari kombinasi logam dan plastik; bingkai kacamata yang terbuat
dari logam; bingkai kacamata yang terbuat dari plastik; bingkai untuk kacamata dan kacamata hitam; bingkai untuk kacamata
hitam; bingkai untuk transparansi fotografi; bingkai-bingkai kacamata matahari; biochip; biomikroskop; bioreaktor plastik sekali
pakai untuk kultur sel; bioreaktor untuk kultur sel; bioreaktor untuk penggunaan laboratorium; bioreaktor untuk penggunaan
penelitian; bipod untuk kamera; blok distribusi tenaga listrik; blok terminal; blok terminal listrik; blok terminal listrik biometrik;
blok terminal tanah; boneka resusitasi [alat pengajaran]; booming untuk mikrofon; boot untuk perlindungan terhadap
kecelakaan; boot untuk perlindungan terhadap kecelakaan, iradiasi dan api; borescop serat optik; borescopes; borescopes
untuk memeriksa pekerjaan; boresighters [alat pelurus untuk pemandangan senjata]; botol media untuk penggunaan
laboratorium; botol reagen untuk penggunaan laboratorium; botol untuk penggunaan laboratorium; box speaker; braket untuk
kamera; brosur elektronik yang dapat diunduh; buffer komputer; buku audio; buku audio untuk anak, dan film-film untuk anak
yang terekam pada media optik; buku audio yang menampilkan konten hiburan; buku catatan digital; buku digital yang dapat
diunduh dari Internet; buku digital, dapat diunduh; buku elektronik fiksi direkam pada media komputer; buku elektronik fiksi
yang dapat diunduh; buku elektronik non-fiksi yang dapat diunduh; buku elektronik non-fiksi yang direkam di media komputer;
buku elektronik yang dapat diunduh; buku harian elektronik; buku petunjuk dalam bentuk elektronik; buku yang direkam dalam
kaset; buku yang direkam pada disk; buku-buku digital anak yang dapat diunduh; buku-buku digital untuk aktifitas anak yang
dapat diunduh; buku-buku digital untuk pendidikan anak yang dapat diunduh; buret; busur derajat [alat ukur]; busur derajat
penuh; busur derajat setengah lingkaran; cadangan peralatan catu daya listrik selain generator; cakram audio; cakram audio
kompak; cakram kosong untuk komputer; cakram laser; cakram musik yang direkam; cakram optik; cakram optik yang
menampilkan musik; cakram padat audio-video; cakram permainan video; cakram video digital; cakram video, pita video dan
compact disc yang direkam yang menampilkan permainan (games) video, permainan (games) komputer, game mobile (mobile
games), animasi, dan musik dan karya seni; car MP3 Player; cartridge game untuk digunakan dengan peralatan game
elektronik; case diadaptasi untuk komputer; case diadaptasi untuk komputer netbook; case diadaptasi untuk komputer
notebook; case diadaptasi untuk pemutar DVD; case diadaptasi untuk pemutar MP3; case disesuaikan untuk pemutar CD;
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case khusus dibuat untuk peralatan dan instrumen fotografi; case untuk compact disc; case untuk compact disc atau DVD;
case untuk perangkat penyimpanan musik; casing dan cover untuk smartphone; casing dan kantong untuk menyimpan
kacamata dan kacamata hitam; casing telepon seluler; casing untuk perangkat elektronik seluler; casing untuk ponsel pintar;
casing untuk ponsel pintar (smart phones); casing, cover dan selongsong untuk menyimpan komputer tablet; casing, cover
dan selongsong untuk menyimpan laptop; catu daya elektronik; catu daya listrik; catu daya listrik portabel untuk perangkat
elektronik yang digunakan untuk memanaskan tembakau; catu daya listrik portabel untuk rokok elektronik; catu daya listrik
selain generator; catu daya listrik untuk rokok elektronik; catu daya listrik yang tidak pernah terputus; catu daya portabel untuk
perangkat elektronik yang digunakan untuk memanaskan tembakau; catu daya portabel untuk rokok elektronik; catu daya
switching frekuensi tinggi; catu daya tegangan tinggi; cawan lebur [laboratorium]; celana panjang untuk perlindungan terhadap
kecelakaan, iradiasi dan kebakaran; cermin inspeksi; cermin inspeksi teleskopik untuk penggunaan otomotif; cermin optik;
cermin untuk memeriksa pekerjaan; cetakan holografik; charger mobil untuk perangkat yang digunakan untuk memanaskan
tembakau; charger mobil untuk rokok elektronik; chatbot [perangkat lunak yang dapat diunduh untuk mensimulasikan
percakapan]; chip [sirkuit terpadu]; chip elektronik; chip elektronik bersandi berisi pemrograman yang digunakan untuk
menghasilkan suatu identitas unik pengguna dan kode sandi untuk digunakan sekali; chip elektronik untuk pembuatan sirkuit
terpadu; chip elektronik yang memuat teknologi yang aman untuk tujuan menyediakan verifikasi komponen perangkat tetap
dan perangkat lunak; chip komputer; chip semi-konduktor; chip semikonduktor; chip set, yaitu chip set semikonduktor terutama
terdiri dari chip semikonduktor, rakitan papan sirkuit dan sirkuit terpadu; chip silikon; chip sirkuit terpadu; chips komputer dan
CPU RISC-V (arsitektur perangkat keras set sumber terbuka yang didasarkan pada prinsip-prinsip komputer set instruksi yang
dikurangi); chips komputer dan CPU dengan set instruksi arsitektur; chips memori semikonduktor; chips prosesor
semikonduktor; chips sirkuit; chipset grafis; chipset grafis definisi tinggi; chipset komputer; chipset komputer untuk digunakan
dalam mentransmisikan data ke dan dari unit pemrosesan pusat; cincin adaptor untuk lensa kamera; cincin kalibrasi; cincin
pintar; cincin sizers; clamp meter [alat ukur]; coelostats; colokan dan soket listrik; colokan indikator tekanan untuk katup;
colokan listrik; colokan listrik untuk mengisi daya rokok elektronik; colokan pisang; colokan tahan debu untuk jack telepon
seluler; colokan untuk mengisi daya perangkat elektronik yang digunakan untuk memanaskan tembakau; colokan, soket dan
kontak lainnya [sambungan listrik]; compact disc; compact disc [audio-video]; compact disc [hanya membaca memori];
compact disc audio yang direkam yang menampilkan musik; compact disc dan CD-ROM interaktif; compact disc kosong;
compact disc yang direkam; compact disc yang direkam sebelumnya; compact disk yang telah direkam sebelumnya berisi
manual pemilik kendaraan dan perangkat lunak untuk mengelola jadwal perawatan kendaraan; corong untuk pengeras suara;
corong pemisah untuk penggunaan laboratorium; corong untuk penggunaan laboratorium; counter; counter revolusi;
countertops laboratorium; crack meter [alat ukur]; crossover; cryostats untuk penggunaan laboratorium; cybergloves;
cyclocomputers; cyclometers; data compact disc; data ilmiah dan medis dapat diunduh melalui Internet; data-data yang
direkam secara elektronik; database elektronik direkam pada media komputer; daun jendela [fotografi]; daun jendela optik;
daun jendela untuk kamera; daya ponsel (baterai isi ulang); deck dubbing cakram audio dan video; decoder televisi; dekoder;
demodulator; demultiplexer; densimeter; densitometer; detektor bug; detektor cacat ultrasonik; detektor frekuensi
elektromagnetik [EMF]; detektor gas yang mudah terbakar elektronik genggam; detektor gerak; detektor inframerah; detektor
karbon dioksida; detektor karbon monoksida; detektor kebakaran; detektor kebakaran dan asap; detektor koin palsu; detektor
mata uang; detektor objek ultrasonik untuk digunakan pada kendaraan; detektor panas; detektor penangkap elektron; detektor
radar; detektor radiasi; detektor radiasi gamma; detektor radon; detektor seismik; detektor ultrasonik; detektor untuk perangkat
yang mendukung Internet of Things [IoT]; diafragma [akustik]; diafragma [fotografi]; diafragma untuk peralatan ilmiah; dialer
telepon elektronik; dialer telepon otomatis; digitizers video; dimmer cahaya; dinamometer; dioda; dioda bolak switch saat ini;
dioda laser; dioda pemancar cahaya [LED]; dioda pemancar cahaya organik [OLED]; dioda pemancar cahaya polimer [PLED];
dioda penerangan cahaya; diode alternating current switches [DIACs]; dipstik kendaraan; disc compact musik yang direkam
sebelumnya; disc rekaman suara; disk audio kosong; disk audio yang direkam sebelumnya; disk drive (untuk komputer); disk
drive untuk komputer; disk game komputer; disk magnetik kosong; disk magneto-optik; disk memori flash kosong; disk optik
kosong; disk perekam, yaitu, disk audio dan video berupa rekaman suara; disk rekaman; disk rekaman kosong; disk rekaman
suara berupa musik; disk video pra-rekam, kompak disk, DVD, dan disk digital definisi tinggi terkait dengan permainan video,
olahraga elektronik, dan kompetisi dan turnamen olahraga elektronik; disk yang diprogram sebelumnya; disk, magnetik; disket;
disket komputer; disket kosong; dispenser deterjen otomatis; dispenser dosis; dispenser tiket; dispenser tiket otomatis; display
augmented reality yang dipasang di kepala; display elektroforetik; display elektronik yang dinamis (digital signage); display
holografik yang dipasang di kepala; display kepala-up untuk kendaraan bermotor; display layar besar LCD; display panel
datar; display panel datar yang fleksibel untuk komputer; docking stations untuk perangkat elektronik seluler; dompet
elektronik yang dapat diunduh yang digunakan untuk aplikasi blockchain; dompet penyimpanan disesuaikan untuk compact
disc; dompet perangkat keras cryptocurrency; dompet telepon seluler; dosimeter radiasi; dosimeter untuk cairan; dosimeter
untuk padatan; drainer untuk digunakan dalam fotografi; drive cadangan untuk komputer; drive cakram optik dan pengubah
otomatis cakram optik; drive dan driver disk komputer; drive disk; drive disk digital; drive disk keras; drive disk komputer; drive
disk komputer dan memori komputer untuk jaringan yang terpasang pada alat penyimpanan untuk menggunakan secara
bersama-sama file dan cadangan awan; drive disk optik; drive memori flash; drive untuk kontrol gerak motor listrik; driver
speaker; dropper untuk pengukuran, selain untuk keperluan medis; dropper untuk pengukuran, selain untuk keperluan medis
atau rumah tangga; dropper untuk pengukuran, selain untuk keperluan medis dan rumah tangga; dropper untuk pengukuran,
selain untuk keperluan rumah tangga; ducting untuk kabel listrik; dudukan (stands) untuk perangkat elektronik seluler; dudukan
diadaptasi untuk PC tablet; dudukan disesuaikan untuk komputer tablet; dudukan disesuaikan untuk laptop; dudukan kamera;
dudukan kamera video; dudukan komputer yang dirancang khusus untuk memegang komputer, printer, dan aksesori; dudukan
lensa kamera; dudukan mikrofon; dudukan ponsel untuk kendaraan; dudukan slide film; dudukan telepon genggam; dudukan
telepon seluler; dudukan untuk kamera helm; dudukan untuk peralatan fotografi; dudukan untuk peralatan komputer; dudukan
untuk telepon seluler; duplexer; duplikator piringan cakram (audio dan video); e-book yang menampilkan konten hiburan,
direkam di media komputer; e-reader; earphone; earphone nirkabel; earphone pribadi untuk digunakan dengan sistem
transmisi suara; earphone untuk telepon seluler; efektor suara dan/atau video; ekstensi browser menjadi perangkat lunak yang
dapat diunduh; ekstensi telepon mengarah; elektroda grafit untuk digunakan dalam proses pembuatan baja; elektroda sel
bahan bakar; elektroda untuk penelitian laboratorium; elektroliser; elektromagnet; elektrometer; elemen semikonduktor; ember
api; emoji yang dapat diunduh untuk komputer; emoji yang dapat diunduh untuk komputer tablet; emoji yang dapat diunduh
untuk ponsel; emoji yang dapat diunduh untuk tablet; emotikon yang dapat diunduh untuk komputer; emotikon yang dapat
diunduh untuk komputer tablet; emotikon yang dapat diunduh untuk ponsel; emotikon yang dapat diunduh untuk tablet;
emulator mikro komputer [perangkat lunak komputer, direkam]; endoskopi untuk keperluan industri; engsel untuk bingkai
kacamata; epidemi; equalizer grafis; equalizers [peralatan audio]; ergometer; exposure meter [meter cahaya]; fiber-to-the-
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home [FTTH]; filament penghantar cahaya [serat optik]; file audio untuk mereproduksi suara latar belakang; file audio yang
dapat diunduh; file audiovisual yang dapat diunduh yang menampilkan animasi yang ditargetkan terutama untuk anak-anak
dan orang dewasa muda, dimana rekaman dan file audiovisual tersebut hanya yang berhubungan dengan serial hiburan
animasi yang ditargetkan untuk anak-anak dan orang dewasa muda dan menampilkan dua karakter fiksi, diantaranya adalah
karakter apel antropomorfisme dan karakter sayuran antropomorfisme; file data yang dapat diunduh; file gambar yang dapat
diunduh; file multimedia yang dapat diunduh; file musik yang dapat diunduh; file teks yang dapat diunduh; file video dan audio
yang dapat diunduh; file video yang dapat diunduh; file-file audio, yaitu buku audio anak yang dapat diunduh; film dan program
televisi yang dapat diunduh menampilkan episod dari suatu serial televisi animasi yang tersedia melalui suatu jasa videosesuai-permintaan; film film yang direkam sebelumnya; film kamera, terbuka; film layar lebar yang menampilkan musik dan
hiburan; film pelindung diadaptasi untuk layar untuk komputer tablet; film pelindung diadaptasi untuk smartphone; film
pelindung diadaptasi untuk smartphone untuk melindungi tampilan kristal cair; film pelindung disesuaikan untuk layar
komputer; film pelindung disesuaikan untuk layar komputer, layar ponsel, dan layar jam tangan pintar; film pelindung
disesuaikan untuk layar ponsel; film pelindung disesuaikan untuk layar ponsel pintar; film pelindung disesuaikan untuk telepon
seluler; film pelindung yang diadaptasi untuk layar komputer, layar telepon mobil dan layar arloji pintar; film pelindung yang
diadaptasi untuk ponsel pintar (smart phones); film pelindung yang disesuaikan untuk layar ponsel cerdas; film pemisahan
warna; film sinematografi; film sinematografi, terbuka; film slide, terbuka; film splicers; film tipis transistor liquid crystal display
panel [TFT-LCD]; film video; film yang sudah terekspos; film, gambar bergerak, dan film (movies) yang menampilkan konten
hiburan; filter antena; filter anti-silau untuk monitor komputer; filter anti-silau untuk televisi; filter fotografi; filter frekuensi radio;
filter kapasitansi induktansi; filter layar komputer; filter layar tampilan disesuaikan untuk digunakan dengan komputer tablet;
filter layar tampilan disesuaikan untuk digunakan dengan monitor komputer; filter layar tampilan disesuaikan untuk digunakan
dengan televisi; filter layar untuk komputer dan televisi; filter lensa untuk kamera; filter optik; filter untuk antena; filter untuk
digunakan dalam fotografi; filter untuk layar televisi; filter untuk masker pernapasan; filter untuk masker pernapasan non
medis; filter untuk menekan gangguan radio; filter untuk perangkat optik; filter untuk pesawat televisi; filter untuk sinar
ultraviolet, untuk fotografi; filter warna untuk layar liquid crystal display [LCD]; filter warna untuk televisi dan kamera
sinematografi; firmware komputer; flare jalan raya, tidak meledak atau kembang api; flash drive USB bergaya kartu kredit;
flash kamera; flash-bulbs [fotografi]; flashdisk; flip cover untuk smartphone; floppy disk drive; floppy disk kosong untuk
komputer; fobs kunci elektronik menjadi alat kendali jarak jauh; fonograf listrik; fonografi; font pencetakan yang dapat diunduh;
font typeface direkam pada media magnetik; foto yang dapat diunduh; foto, gambar dan film yang dapat diunduh; foto-foto;
fotodioda; fotometer; fotoresistor; fotosensor; frame monitor komputer; frame untuk kacamata dan pince-nez; freeware;
galvanometer; gambar bergerak yang dapat diunduh; gambar bergerak yang dapat diunduh dan pertunjukkan televisi yang
menampilkan cerita fiksi dan non-fiksi pada berbagai topik yang disediakan melalui layanan video-on-demand; gambar dan
film digital; gambar dan film digital (dapat diunduh); gambar dan lukisan yang dapat diunduh di bidang permainan (games)
komputer, permainan video (video games), game mobile (mobile games) dan animasi; gambar dan lukisan yang dapat
diunduh untuk display/tampilan siaga telepon genggam (mobile phones), ponsel pintar (smart phones) dan peralatan terminal
informasi mobile; gambar diam dan bergerak yang dapat diunduh; gambar holografik; gambar meningkatkan tabung; gambar
yang dapat diunduh; gambar yang dapat diunduh, gambar bergerak atau video; game komputer yang dapat diunduh; garis
tegak lurus; garis yang terdengar; gasifiers untuk penggunaan laboratorium; gasometer [alat ukur]; gateway cerdas untuk
analisis data waktu-nyata; gelang (bands) untuk telepon pintar (smartphones) dalam bentuk jam tangan; gelang identifikasi
dikodekan, magnetik; gelang identifikasi elektronik yang dikodekan; gelang pintar; gelang pintar untuk menerima dan mengirim
panggilan telepon, surat elektronik, dan pesan; gelang pintar yang digunakan dengan ponsel pintar; gelang pintar yang
mengkomunikasikan data ke perangkat elektronik lainnya; gelang pintar yang mengkomunikasikan data ke telepon pintar;
gelang pintar yang terdiri dari perangkat lunak untuk mengirim dan menerima pertukaran data dan informasi dari ponsel pintar;
gelang terhubung [alat ukur]; gelas augmented reality; gelas dikalibrasi; gelas gletser; gelas kimia [gelas laboratorium]; gelas
ukur; gelas ukur polietilen; gelas untuk penggunaan laboratorium; gelas yang diendapkan untuk penggunaan laboratorium;
gembok, elektronik; gender changers [adapter kabel] untuk telepon seluler; generator arus; generator frekuensi tinggi selain
untuk penggunaan medis; generator fungsi; generator fungsi digital; generator gelombang elektromagnetik; generator
gelombang elektronik; generator jam; generator jam untuk komputer; generator medan impuls; generator medan magnet
selain untuk penggunaan medis; generator partikel; generator pulsa selain untuk penggunaan medis; generator pulsa untuk
penghitung revolusi elektronik; generator sinyal; gerbang penumpang; giroskop; go / no-go gauges; go / no-go plug gauges;
grafik komputer yang dapat diunduh; grafik yang dapat diunduh; grafik yang dapat diunduh untuk ponsel; grafik, gambar dan
film yang dapat diunduh; grafis screensaver dan wallpaper yang dapat diunduh untuk komputer, telepon genggam, tablet;
gramofon; gravimeters; grid dip meter; groupware komputer; gulungan [fotografi]; gulungan chip; gulungan kabel ekstensi;
gulungan kabel yang dilengkapi soket listrik [koneksi listrik]; gulungan magnetik; gulungan tersedak untuk digunakan dalam
peralatan listrik; gulungan untuk kamera; gulungan, listrik; gyrocompasses; gyrometer; handset telekomunikasi seluler;
handsfree; hard disk kosong untuk komputer; hard disk untuk komputer; hard drive komputer eksternal; hard drive untuk
komputer; headphone; headphone dengan radio built-in; headphone in-ear; headphone musik; headphone nirkabel;
headphone nirkabel dengan radio built-in; headphone peredam bising; headphone peredam bising untuk pekerja; headphone
pribadi untuk digunakan dengan sistem transmisi suara; headphone stereo; headset; headset augmented reality; headset dan
helm virtual reality disesuaikan untuk digunakan dalam bermain video game; headset handsfree untuk telepon seluler; headset
nirkabel; headset nirkabel untuk digunakan dengan smartphone; headset nirkabel untuk digunakan dengan telepon seluler;
headset nirkabel untuk telepon seluler, ponsel pintar dan komputer tablet; headset realitas maya; headset tanpa kabel untuk
smartphone; headset telepon; headset untuk digunakan dengan komputer; headset untuk digunakan dengan konsol
permainan video (video game); headset untuk game augmented reality; headset untuk game realitas virtual; headset untuk
komunikasi; headset untuk telepon; headset untuk telepon seluler; headset virtual reality disesuaikan untuk digunakan dalam
bermain video game; heat sink untuk digunakan di komputer; heliograf; helm; helm berkuda; helm bisbol; helm kecelakaan;
helm kecelakaan untuk pengendara sepeda motor; helm las gelap otomatis; helm pelindung; helm pelindung untuk anak-anak;
helm pelindung untuk olahraga; helm pelindung untuk pengendara; helm pelindung untuk pengendara sepeda; helm pelindung
untuk pengendara sepeda motor; helm pelindung untuk penggunaan militer; helm pelindung untuk tinju; helm pemukul bisbol;
helm penangkap bisbol; helm pengaman; helm penyolder; helm selam; helm sepeda; helm sepeda motor; helm skateboard;
helm ski; helm snowboarding; helm softball; helm untuk hoki es; helm untuk pengendara sepeda motor; helm untuk sepak bola
Amerika; hidrofon; hidrometer; hidrometer asam; higrometer; hologram; hologram untuk sertifikasi produk asli; hologram yang
dihasilkan komputer [CGH]; hologram yang disandikan untuk sertifikasi produk asli; house mark untuk serangkaian piranti
keras komputer dan piranti lunak komputer; hub jaringan komputer; hub, sakelar, dan router jaringan komputer; iluminometer;
indikator fase; indikator kecepatan; indikator kemiringan; indikator kerugian listrik; indikator ketinggian air; indikator ketinggian
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air untuk kendaraan; indikator kuantitas; indikator level; indikator level oli untuk kendaraan; indikator otomatis tekanan rendah
di ban; indikator otomatis tekanan rendah pada ban kendaraan; indikator suhu; indikator tekanan; indikator tingkat bahan
bakar untuk kendaraan; induktor [listrik]; induktor listrik; informasi gambar dan teks yang dapat diunduh dari majalah, buku,
surat kabar, peta, foto dan gambar; inkubator kelembaban konstan untuk penggunaan laboratorium; inkubator suhu konstan
untuk penggunaan laboratorium; inkubator untuk kultur bakteri; inkubator untuk penggunaan laboratorium; inlet, yaitu kepingan
sirkuit terpadu dengan antena dan tag eksternal dimana kepingan sirkuit terpadu tertanam; instalasi alarm; instalasi daya
selain generator; instalasi fotovoltaik untuk menghasilkan listrik [pembangkit listrik fotovoltaik]; instalasi listrik untuk kendali
jarak jauh operasi industri; instalasi listrik untuk remot kontrol operasi industri; instalasi pemonitoran video; instalasi
pencegahan pencurian, listrik; instalasi pengawasan video listrik dan elektronik; instalasi untuk menggunakan kartu cip, yaitu
pembaca kartu cip; instrumen azimuth; instrumen dan komponen komunikasi elektronik dan optik, yaitu pemancar optik dan
pemancar optik elektro; instrumen dan mesin uji material; instrumen dan perlengkapan biometrik; instrumen dan perlengkapan
pengukur; instrumen kalibrasi; instrumen komunikasi gelombang mikro; instrumen kontrol ketel; instrumen kosmografis;
instrumen kromatografi untuk penggunaan laboratorium; instrumen matematika; instrumen meratakan; instrumen meteorologi;
instrumen navigasi; instrumen navigasi elektronik; instrumen navigasi kendaraan (memuat komputer); instrumen navigasi
satelit; instrumen observasi; instrumen penempatan suara; instrumen pengujian gas; instrumen pengujian material; instrumen
pengukur (instrumen survei); instrumen pengukur alat; instrumen pengukur koordinat; instrumen pengukur level (pengukur);
instrumen pengukur panjang; instrumen pengukur presisi; instrumen survei; instrumen survei dan pemetaan; instrumen uji dan
pengukuran elektronik, yaitu interferometer, transduser listrik dan transduser getaran; instrumen uji dan pengukuran elektronik,
yaitu nano indenter untuk pengujian nanomekanik dari semikonduktor, lapisan sangat tipis (thin film), aplikasi wafer, pelapis
keras dan film DLC, bahan komposit, serat (fiber), polimer, logam, keramik dan biomaterial; instrumen untuk mengukur
panjang; instrumen yang mengandung kanta mata; instrumen-instrumen listrik untuk melepaskan bagian listrik dan/atau
elektronik; insulator untuk listrik; interface komputer; interferometer; interkom; internal communication devices; inti magnetik;
inverter [listrik]; inverter daya; inverter fotovoltaik; jaket keselamatan; jaket pelampung reflektif; jaket pelampung untuk hewan
peliharaan; jaket untuk perlindungan terhadap kecelakaan, iradiasi dan kebakaran; jalur listrik; jalur pemeriksaan alat tangan;
jam central processing unit [CPU]; jam mesin meter; jam tangan dengan fungsi komunikasi nirkabel; jam tangan dengan
pelacakan Global Positioning System [GPS] dan fungsi lokasi; jam tangan pintar; jam tangan pintar (pengolah data); jam
tangan pintar (smart watches) yang mengkomunikasikan data ke telepon pintar (smartphones), melalui situs web internet dan
komputer dan jaringan komunikasi elektronik lainnya; jam tangan pintar menggabungkan fungsi permainan elektronik; jam
tangan yang mengkomunikasikan data ke telepon pintar; jam tangan yang mengkomunikasikan data ke telepon pintar
(smartphone); jam tanggan yang menggabungkankamera dan pemutar MP3, dan yang mengkomunikasikan data ke telepon
pintar (smartphones) dan PDA; jam terhubung yaitu perangkat lunak untuk membantu tidur, memantau tidur, memantau
lingkungan selama tidur, membangungkan tidur, statistic berkaitan dengan tidur, streaming dan penerima muski dan radio dan
pengaturan alarm; jam waktu [alat perekam waktu]; jam waktu terkomputerisasi dengan pengenalan sidik jari; jam-jam tangan
yang dilengkapi kamera; jangka lengkung; jangka sorong (alat ukur); jaring pengaman; jaring untuk perlindungan terhadap
kecelakaan; jaringan area lokal; jaringan area luas; jaringan komputer dan piranti keras untuk komunikasi komputer; jarum
fonograf; jarum suntik dispenser sekali pakai untuk penggunaan laboratorium; jarum suntik dispenser yang dapat digunakan
kembali untuk penggunaan laboratorium; jarum untuk mensurvei kompas; jarum untuk pemain rekaman; jas biohazard; jas
terbang tahan api; jeck konektor untuk keperluan audio; jembatan jaringan komputer; jembatan timbang; jembatan untuk
bingkai kacamata; jig [alat ukur]; joint meter [alat ukur]; joystick untuk digunakan dengan komputer, selain untuk video game;
kabel RCA; kabel USB untuk telepon genggam; kabel [listrik]; kabel adaptor listrik untuk headset; kabel adaptor untuk
headphone; kabel aki; kabel antarmuka multimedia definisi tinggi; kabel audio; kabel audio dan video; kabel baterai; kabel
charger; kabel dan kabel listrik; kabel dan konektor audio dan speaker listrik; kabel data; kabel data untuk digunakan dalam
komputasi; kabel daya; kabel daya bawah air; kabel daya mobil; kabel ekstensi listrik; kabel elektronik; kabel ethernet; kabel
fleksibel; kabel gitar; kabel harness; kabel internet; kabel jack; kabel jumper accu; kabel kacamata; kabel koaksial; kabel
komputer; kabel komunikasi; kabel koneksi; kabel konektor telepon seluler; kabel listrik; kabel listrik berisolasi mineral; kabel
listrik berlapis plastik; kabel listrik untuk transmisi suara dan gambar; kabel listrik yang dilapisi karet; kabel magnet; kabel micro
USB; kabel mikrofon; kabel modem; kabel optik; kabel pembumian; kabel pengumpan; kabel printer; kabel relay radio; kabel
resistensi; kabel serat optik; kabel sinkronisasi data; kabel starter baterai; kabel starter untuk motor; kabel telegraf; kabel
telekomunikasi; kabel telepon; kabel transmisi data; kabel universal serial bus [USB]; kabel untuk kacamata dan kacamata
hitam; kabel untuk kacamata hitam; kabel untuk kamera; kabel untuk mengirim dan menerima sinyal televisi kabel; kabel untuk
sistem transmisi sinyal listrik; kabel untuk sistem transmisi sinyal listrik dan optik; kabel untuk sistem transmisi sinyal optik;
kabel untuk telepon pintar (smartphones) dalam bentuk jam tangan; kabel untuk transmisi sinyal listrik; kabel untuk transmisi
sinyal listrik atau optik; kabel untuk transmisi sinyal optik; kabel untuk transmisi suara dan gambar; kabel vga; kabel, listrik;
kabel, yaitu, kabel pengisian daya; kabel-kabel; kabinet aliran laminar untuk penggunaan laboratorium; kabinet untuk speaker;
kaca mata pintar (pengolah data); kaca optik; kacamata; kacamata (goggles) untuk mengaktifkan pengalaman dunia realitas
virtual, augmented reality; kacamata 3D; kacamata anak; kacamata anti-silau; kacamata astigmatis; kacamata berlensa
cembung; kacamata bifocal; kacamata dan kacamata hitam; kacamata dan masker untuk perlindungan terhadap debu;
kacamata debu; kacamata fashion; kacamata hitam resep; kacamata hitam untuk anjing; kacamata hitam untuk binatang;
kacamata hitam untuk hewan peliharaan; kacamata kamera; kacamata korektif; kacamata korektif anak; kacamata lapangan;
kacamata las; kacamata lihat dekat; kacamata lihat jauh; kacamata matahari; kacamata multifokal; kacamata olahraga;
kacamata olahraga pelindung; kacamata olahraga, kacamata anti-silau, kacamata pintar, kacamata 3D; kacamata opera;
kacamata optik; kacamata pelindung; kacamata pelindung dari sinar matahari; kacamata pelindung untuk anjing; kacamata
pelindung untuk hewan; kacamata pelindung untuk hewan peliharaan; kacamata pembesar; kacamata pembesar [optik];
kacamata pengaman; kacamata pengaman, vizor dan pelindung wajah; kacamata pintar; kacamata polarisasi; kacamata
realitas virtual; kacamata renang; kacamata renang dengan resep; kacamata resep; kacamata resep untuk berenang;
kacamata resep untuk olahraga; kacamata salju; kacamata scuba; kacamata selam; kacamata ski; kacamata tahan debu;
kacamata tanpa gagang; kacamata teks tertutup; kacamata terpolarisasi; kacamata untuk anak-anak; kacamata untuk
membaca; kacamata untuk olahraga; kacamata untuk pengendara sepeda motor; kacamata untuk perlindungan terhadap
debu; kacamata visi malam; kacamata yang dipakai untuk pelatihan olahraga; kalender desktop elektronik; kalender elektronik;
kalender meja elektronik; kaliper geser; kaliper slide elektronik; kaliper untuk penggunaan laboratorium; kalkulator; kalkulator
elektronik; kalkulator elektronik genggam; kalkulator meja elektronik; kalkulator saku; kalkulator saku elektronik; kalorimeter;
kalung pintar; kamar gelap [fotografi]; kamera; kamera [fotografi]; kamera bawah air; kamera dengan fitur khusus untuk
mengambil gambar atau video di luar ruangan; kamera dengan sensor gambar linier; kamera digital; kamera digital [SLR]
lensa tunggal; kamera digital kompak; kamera digital untuk keperluan industri; kamera endoskopi untuk keperluan industri;
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kamera film; kamera foto untuk produksi instan gambar; kamera gambar bergerak; kamera helm; kamera inframerah; kamera
jejak; kamera konferensi video, speaker ponsel, monitor komputer, televisi; kamera mini; kamera multiguna; kamera
pencitraan termal; kamera pengawas; kamera pengintai video; kamera perekam; kamera piring; kamera refleks lensa digital
tunggal; kamera retina, selain untuk penggunaan medis; kamera sekali pakai; kamera sinematografi; kamera spion untuk
kendaraan; kamera tampak belakang untuk kendaraan; kamera tampak depan dan tampak samping untuk kendaraan; kamera
tanpa cermin; kamera televisi; kamera televisi sirkuit tertutup; kamera untuk film yang dikembangkan sendiri; kamera untuk
keperluan monitoring; kamera video; kamera video digital; kamera video untuk penyiaran; kamera video yang
mentransmisikan gambar ke layar kendali nirkabel juga melalui kabel; kamera view yang memiliki multiframe; kamera web;
kamera yang bisa dipakai; kamera yang diaktifkan gerak; kamus elektronik; kamus elektronik genggam; kanta mata; kantong
kacamata; kapal pembakaran untuk penggunaan laboratorium; kapasitor keramik monolitik; kapasitor listrik untuk peralatan
telekomunikasi; kapsul penyelamat jiwa untuk bencana alam; karbon nanotube untuk digunakan dalam aplikasi elektronik dan
mekanik skala sangat kecil; kartrid filter untuk masker pernapasan; kartrid permainan komputer; kartrid tinta, tidak terisi, untuk
mesin fotokopi; kartrid tinta, tidak terisi, untuk printer; kartrid tinta, tidak terisi, untuk printer dan mesin fotokopi; kartrid tinta,
tidak terisi, untuk printer komputer; kartrid toner, tidak terisi, untuk mesin fotokopi; kartrid toner, tidak terisi, untuk printer;
kartrid toner, tidak terisi, untuk printer dan mesin fotokopi; kartu SIM tertanam; kartu USB kosong; kartu WLAN (jaringan area
lokal nirkabel); kartu [RAM] memori akses acak; kartu antarmuka untuk komputer; kartu antarmuka untuk peralatan
pemrosesan data; kartu bank yang dikodekan; kartu bank yang dikodekan secara magnetis; kartu biaya dikodekan; kartu biaya
elektronik; kartu biaya yang dikodekan secara magnetis; kartu chip; kartu chip elektronik; kartu chip elektronik kosong [kartu
pintar kosong]; kartu chip elektronik yang dikodekan; kartu chip elektronik yang dikodekan untuk mengidentifikasi pengguna
komputer dan telepon seluler tertentu; kartu chip elektronik yang dikodekan yang berisi rekaman musik; kartu cip elektronik
terkode untuk mengakses dan komunikasi dengan pengguna jaringan data; kartu cip terkode, dan kartu cip elektronik kosong
untuk memproduksi dan memasukkan aplikasi ke dalam terminal pengguna; kartu debit yang dikodekan; kartu debit yang
dikodekan secara magnetis; kartu dengan sirkuit terintegrasi; kartu diskon bermagnetik; kartu diskon magnetis; kartu diskon,
berkode; kartu ekspansi memori; kartu ethernet; kartu game komputer; kartu grafis; kartu grafis komputer; kartu hadiah yang
dikodekan; kartu hadiah yang dikodekan secara magnetis; kartu identifikasi elektronik; kartu identifikasi frekuensi radio (RFID);
kartu identifikasi magnetik; kartu identitas yang disandikan; kartu identitas, disandikan; kartu identitas, magnet; kartu jaringan
antarmuka; kartu keanggotaan yang disandikan; kartu komputer jaringan area lokal [LAN]; kartu komputer jaringan area lokal
[LAN] untuk menghubungkan perangkat komputer portabel ke jaringan komputer; kartu kredit (bermagnetik); kartu kredit dan
kartu pembayaran yang dikodekan secara magnetis; kartu kredit prabayar yang disandikan; kartu kredit yang dikodekan; kartu
kredit yang dikodekan secara magnetis; kartu kredit, debit, tunai, biaya bank yang dikodekan atau magnetik, kartu telepon dan
identifikasi; kartu kunci elektronik; kartu kunci yang dikodekan secara magnetis; kartu kunci yang disandikan; kartu loyalitas
yang dikodekan; kartu magnetik prabayar yang dikodekan; kartu memori; kartu memori IC [sirkuit terpadu]; kartu memori
[perangkat keras komputer]; kartu memori flash; kartu memori flash kosong; kartu memori flash yang direkam sebelumnya;
kartu memori keamanan digital (SD); kartu memori untuk kamera; kartu memori untuk komputer; kartu memori untuk mesin
video game; kartu microchip; kartu modem faks untuk komputer; kartu panggilan telepon prabayar, dikodekan secara
magnetis; kartu pembayaran magnetik atau bersandi dan/atau kartu yang digunakan dengan penjualan dan skema insentif
promosi dan jasa promosi; kartu pembayaran prabayar yang disandikan; kartu pembayaran prabayar, bank, kredit, debit, tunai
dan identifikasi yang dikodekan atau magnetik; kartu pembayaran yang dikodekan; kartu pembayaran yang dikodekan secara
magnetis; kartu pemeriksaan; kartu pengidentifikasi terenkode; kartu pintar (kartu chip); kartu pintar kosong; kartu pintar yang
dikodekan; kartu plug-in komputer; kartu sirkuit elektronik; kartu sirkuit terpadu; kartu sirkuit terpadu [kartu pintar]; kartu sirkuit
terpadu bersandi berisi pemrograman yang digunakan untuk menghasilkan identitas unik pengguna dan kode sandi untuk
digunakan sekali; kartu sirkuit terpadu kosong [kartu pintar kosong]; kartu sirkuit terpadu yang disandikan; kartu skema bonus,
berkode; kartu skema insentif, berkode; kartu suara; kartu telepon magnetik; kartu telepon yang dikodekan; kartu video; kartu
yang dikodekan; kartu yang dikodekan secara magnetis untuk membawa data; kartu yang disandikan dan alat pembaca kartu
yang disandikan; kartu yang disandikan secara magnetik, yaitu kartu kredit, kartu debit, kartu loyalitas, kartu tagihan, kartu
tunai; kartu, lembaran dan kaset magnetik rekaman suara; kartu-kartu bersandi dan magnetik untuk digunakan dalam
pengiriman dana secara elektronik dan untuk transaksi-transaksi keuangan pada umumnya; kartun animasi; kartun animasi
yang dapat diunduh; karya seni yang dapat diunduh; kas register; kaset audio; kaset audio dan pemutar CD; kaset audio dan
video yang menampilkan musik; kaset audio digital; kaset audio digital kosong; kaset audio digital yang direkam sebelumnya;
kaset audio kosong; kaset audio musik yang direkam sebelumnya; kaset audio non-musik yang direkam sebelumnya; kaset
audio yang direkam sebelumnya; kaset audio yang direkam sebelumnya menampilkan musik; kaset audio yang menampilkan
musik; kaset audio yang sudah direkam sebelumnya; kaset game komputer; kaset komputer magnetik kosong; kaset kosong
untuk penyimpanan data komputer; kaset magnetik kosong untuk tape recorder; kaset pembersih kepala [perekaman]; kaset
pembersih kepala untuk perekam kaset audio; kaset pembersih kepala untuk perekam video; kaset permainan komputer;
kaset video; kaset video game; kaset video kosong; kaset video yang direkam sebelumnya; kaset video yang direkam
sebelumnya menampilkan kartun; kaset video yang direkam sebelumnya menampilkan musik; kasing untuk kacamata anak;
kasing dan penutup untuk kamera; kasing dan penutup untuk laptop; kasing dan penutup untuk pemutar MP3; kasing dan
penutup untuk perangkat elektronik; kasing dan penutup untuk telepon seluler; kasing disesuaikan untuk camcorder; kasing
disesuaikan untuk kamera; kasing disesuaikan untuk peralatan fotografi; kasing disesuaikan untuk semikonduktor; kasing
disesuaikan untuk telepon seluler; kasing kamera; kasing kulit untuk telepon seluler; kasing optik, yaitu, kasing untuk
kacamata dan kacamata hitam; kasing plastik dan kardus disesuaikan untuk penyimpanan album rekaman; kasing tahan air
disesuaikan untuk kamera; kasing tahan air untuk ponsel pintar; kasing untuk asisten digital pribadi [PDA]; kasing untuk disket;
kasing untuk disket dan compact disc; kasing untuk kacamata anak-anak; kasing untuk kacamata dan kacamata hitam; kasing
untuk kacamata hitam; kasing untuk kacamata hitam dan kacamata pelindung; kasing untuk kalkulator saku; kasing untuk
kamera dan peralatan fotografi; kasing untuk komputer tablet; kasing untuk laptop; kasing untuk membawa komputer seluler;
kasing untuk pemutar media digital; kasing untuk pemutar media portabel; kasing untuk perangkat elektronik; kasing untuk
perangkat navigasi satelit; kasing yang diadaptasi untuk memegang jam tangan pintar; kasus klip hidung; kasus pelindung
untuk asisten pribadi digital [PDA]; kasus pelindung untuk komputer tablet; kasus pelindung untuk pembaca buku elektronik;
kasus pelindung untuk pemutar MP3; kasus pelindung untuk telepon seluler; kasus untuk buku harian elektronik; kasus untuk
digunakan dengan perangkat telekomunikasi seluler; kasus untuk teropong; katoda; katrid permainan video; katup kontrol
untuk mengatur aliran gas dan cairan [katup solenoid]; katup otomatis untuk digunakan dalam minyak dan gas, tempat
penyimpanan, lubang besar, dan alat silinder untuk melindungi sensor suhu; katup pengaman untuk penutup aliran dalam
konstruksi sumur [katup solenoid]; katup solenoid [sakelar elektromagnetik]; katup termionik untuk radio; katup thermostat
untuk mesin kendaraan; kaus kaki angin
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dekoratif untuk menunjukkan arah angin; kaus kaki angin untuk menunjukkan arah angin; kaus kaki angin untuk menunjukkan
arah dan intensitas angin; kaus kaki kain dekoratif untuk menunjukkan arah angin; kaus kaki untuk perlindungan terhadap
kecelakaan, iradiasi dan kebakaran; kawat bumi; kawat listrik; kawat sekering; kawat telepon; kawat tembaga, terisolasi;
kemasan baterai; kemasan baterai eksternal yang dapat diisi ulang untuk digunakan dengan perangkat elektronik seluler;
kendali jarak jauh (remote control) untuk mengendalikan perangkat seluler; kendali jarak jauh menggabungkan sistem
pengenalan suara; kendali jarak jauh untuk perangkat elektronik seluler; kendali jarak jauh untuk proyektor; kendali jarak jauh,
baterai (battery packs), kabel listrik dan kabel elektronik, dan petunjuk manual (terekam) untuk barang-barang tersebut diatas;
kepala konektor kabel internet; kepala pelatihan tata rambut [peralatan pengajaran]; keping memori, yaitu memori komputer
dan memori piranti keras komputer; kepingan sirkuit terpadu; kerah elektronik untuk melatih hewan; kereta pengisian untuk
tablet dan laptop; kerucut keamanan jalan raya; kerucut lalu lintas; keyboard komputer; keyboard komputer multifungsi;
keyboard laptop; keyboard proyeksi; keyboard untuk ponsel; keyboard untuk smartphone; keyboard, mouse, bantalan mouse,
printer, disk drive, dan hard drive; keypad komputer; keypad untuk alarm keamanan; keypad untuk ponsel; kiat pipet untuk
penggunaan laboratorium; kipas pendingin internal untuk komputer [perangkat keras]; kipas unit pemrosesan pusat [CPU]; kit
hands-free untuk ponsel; kit hands-free untuk telepon; kit/perangkat untuk pengembangan perangkat piranti lunak (SDK) yang
terdiri dari alat pengembangan perangkat lunak dan perangkat lunak untuk digunakan sebagai aplikasi pemrograman
antarmuka (API) untuk membuat perangkat lunak dan aplikasi yang terkait dengan perangkat elektronik konsumen yang
terhubung internet, tidak satupun barang tersebut untuk kamera fotografi dan sinematografi profesional termasuk aksesoris
spesifik fotografi dan sinematografi profesional khusus untuknya dan perangkat lunak fotografi dan sinematografi profesional;
kit/perangkat untuk pengembangan perangkat piranti lunak (SDK) yang terdiri dari alat pengembangan perangkat lunak
komputer untuk pengembangan pengiriman layanan suara dan teknologi pemahaman bahasa alami di seluruh jaringan
komputer global, jaringan nirkabel, dan jaringan komunikasi elektronik, tidak satupun barang tersebut untuk kamera fotografi
dan sinematografi profesional termasuk aksesoris spesifik fotografi dan sinematografi profesional khusus untuknya dan
perangkat lunak fotografi dan sinematografi profesional; klakson untuk pengeras suara; klip hidung; klip hidung untuk
penyelam; klip hidung untuk penyelam dan perenang; klip hidung untuk perenang; kolektor, listrik; kolimator; kolom distilasi
untuk penggunaan laboratorium; kolom distilasi vakum untuk penggunaan laboratorium; kolom kromatografi untuk
penggunaan laboratorium; kolorimeter; kombinasi karbon monoksida dan detektor asap; kompas; kompas laut; kompas
magnetik; kompas magnetik untuk survei; kompas terarah; kompas untuk mengukur; komplotan; komplotan digital; komponen
audio; komponen dan aksesori untuk komputer, yaitu: periferal komputer, telepon seluler, perangkat elektronik bergerak,
perangkat elektronik yang dapat dipakai, jam tangan pintar, kacamata pintar, earphone, headphone, pemutar dan perekam
audio dan video, televisi, dan set top box; komponen dan periferal untuk komputer; komponen elektronik; komponen elektronik
audio, yaitu, sistem suara dengan teknik khusus; komponen elektronik untuk kartu sirkuit terpadu; komponen elektronik untuk
komputer; komponen elektronik untuk mesin judi; komponen listrik; komponen listrik dan elektronik; komponen untuk
komputer; kompresi data dan perangkat lunak enkripsi; komputer; komputer bersepeda; komputer dan buku petunjuk dalam
format elektronik dijual sebagai satu unit; komputer dan perangkat lunak komputer untuk perangkat biometrik untuk
mengindentifikasi dan mengautentifikasi orang;; komputer dan perangkat lunak telepon selular untuk membeli, mengakses dan
melihat film, pertunjukkan TV, video dan konten multimedia; komputer dan perangkat lunak telepon selular untuk membuat
dan menyediakan pengguna akses ke pusat data informasi dan data yang dapat dicari; komputer dan perangkat lunak telepon
selular untuk pengiriman konten nirkabel; komputer dan piranti keras komunikasi komputer untuk area jaringan penyimpanan;
komputer desktop; komputer genggam; komputer klien tipis; komputer komunikasi; komputer laptop; komputer mini; komputer
navigasi untuk mobil; komputer netbook; komputer notebook; komputer palmtop; komputer portable; komputer pribadi;
komputer pribadi genggam; komputer saku untuk pencatatan; komputer seluler; komputer sepeda; komputer siklus; komputer
super; komputer tablet; komputer tablet yang dapat dilipat; komputer tablet yang dapat dipasang di dinding dan portabel;
komputer untuk digunakan dalam manajemen data; komputer untuk pendingin udara otomatis untuk kendaraan; komputer
yang bisa dipakai; komputer yang bisa dipakai berbentuk jam tangan pintar dan kacamata pintar; komputer yang bisa dipakai,
ponsel pintar, monitor, display, perangkat keras komputer, pelacak aktivitas, peralatan audio, peralatan komunikasi, peralatan
telekomunikasi, perangkat periferal komputer, pemutar media portabel dan semua perangkat komunikasi elektronik digital
yang mampu untuk menyediakan akses ke jaringan komunikasi nirkabel, jaringan telekomunikasi dan Internet; komputer yang
bisa dipakai, smartphone, monitor, display, perangkat keras komputer, pelacak aktivitas, peralatan audio, peralatan
komunikasi, peralatan telekomunikasi, perangkat perangkat komputer, pemutar media portabel dan semua perangkat
komunikasi elektronik digital semua untuk memfasilitasi transaksi pembayaran dengan cara elektronik dan untuk
memungkinkan pelanggan mengakses informasi keuangan dan rekening bank dan untuk melakukan transaksi bisnis bank;
komputer yang dapat dipakai; komputer yang melakukan banyak tugas komputasi rumit dalam waktu singkat; komputer,
perlengkapan periferal komputer, hard disk drive, memori komputer, perangkat lunak komputer untuk aplikasi kecerdasan
buatan; komputer, video dan disk game elektronik interaktif; komputer, video dan permainan elektronik interaktif yang dapat
diunduh melalui internet dan perangkat nirkabel; komputer, video dan program serta piranti lunak permainan elektronik
interaktif; komunikasi antarmuka untuk menghubungkan alat elektronik ke jaringan komunikasi kabel atau nirkabel; komutator;
komutator (Alat Pengisi Accu); kondensor [kapasitor]; kondensor mikroskop; kondensor optik; kondisioner saluran listrik;
konduktor lampu; konduktor, listrik; koneksi untuk saluran listrik; konektor [listrik]; konektor audio mobil; konektor busi bulat;
konektor daya; konektor elektronik; konektor kabel listrik; konektor kabel listrik berulir; konektor kawat [listrik]; konektor listrik;
konektor listrik dan elektronik, skrup, kabel, kabel, pengisi daya, dok, stasiun dok, dan adaptor untuk digunakan dengan
komputer, telepon seluler, komputer genggam, periferal komputer, telepon seluler, perangkat elektronik seluler, perangkat
elektronik yang dapat dipakai, jam tangan pintar, kacamata pintar, earphone , headphone, pemutar dan perekam audio dan
video, televisi, dan set top box; konektor listrik dan konektor elektronik, alat pengatur pemindahan arus listrik, kawat, kabel,
alat pengisi daya, dok, stasiun dok, dan adaptor untuk digunakan dengan semua barang-barang yang disebutkan sebelumnya;
konektor listrik terisolasi; konektor plug-in; konektor serat optik; konektor untuk mengisi daya perangkat elektronik yang
digunakan untuk memanaskan tembakau; konektor untuk peralatan telekomunikasi; konektor untuk sirkuit elektronik; konektor
untuk telepon seluler; konsol distribusi [listrik]; konsol untuk digunakan dengan komputer; kontak, listrik; kontak, listrik, dari
logam mulia; kontak/saklar yang diputar; konten audio, video, dan audiovisual yang dapat diunduh yang disediakan melalui
komputer dan jaringan komunikasi yang menampilkan acara TV dan rekaman video, semuanya menampilkan subjek
kepentingan umum manusia.; konten audio, video, dan multimedia pra rekaman yang dapat diunduh; konten digital yang dapat
diunduh dalam bentuk publikasi elektronik buku; konten media; kontrol akses dan sistem pemantauan alarm; kontrol digital
untuk robot; kontrol elektronik untuk motor; kontrol jalur penerbangan untuk proyektil; kontrol jarak jauh inframerah; kontrol
jarak jauh untuk mengoperasikan alarm kendaraan; kontrol jarak jauh untuk mengoperasikan sistem alarm; kontrol jarak jauh
untuk peralatan pendingin udara; kontrol jarak jauh untuk radio; kontrol jarak jauh untuk stereo; kontrol jarak jauh untuk
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televisi; kontrol jarak jauh untuk televisi dan kontrol jarak jauh untuk stereo; kontrol listrik untuk generator suara yang dapat
diprogram; kontrol listrik untuk sistem irigasi penyiram; kontrol pancuran air dan bak mandi (elektronik); kontrol panel (listrik);
kontrol rasio bahan bakar / udara untuk mesin; konverter DC / DC profil rendah; konverter analog-ke-digital; konverter arus
searah; konverter daya elektronik; konverter daya listrik; konverter digital-ke-analog; konverter ethernet-over-VDSL; konverter
frekuensi; konverter mata uang elektronik; konverter putar; konverter serat optik; konverter tegangan-ke-arus; konverter
tekanan-ke-arus; konverter televisi kabel; konverter tingkat; konverter untuk colokan listrik; konverter, listrik; kopling selang
pemadam kebakaran; kopling serat optik; kopling, listrik; koprosesor matematika; koran elektronik yang dapat diunduh; kosong
rekaman DVD; kotak Akumulator; kotak baterai; kotak cabang [listrik]; kotak disesuaikan untuk slide; kotak distribusi [listrik];
kotak distribusi daya; kotak geser [alat ukur]; kotak hitam [perekam data]; kotak juke untuk komputer; kotak kacamata; kotak
musik, perekam dan pemutar kaset, kamera DVD, kaset video dan pemutar DVD, antena; kotak penyimpanan untuk CD dan
DVD; kotak peralatan pemadan api; kotak persimpangan [listrik]; kotak sekering listrik; kotak terminal listrik; kotak untuk
baterai; kotak untuk peralatan fotografi; kristal galena [detektor]; kristal optik; kronograf [alat perekam waktu]; kronograf untuk
digunakan sebagai alat perekam waktu khusus; kuil kacamata; kuil sunglass; kumparan elektromagnetik; kumparan listrik;
kumparan tercekik [impedansi]; kunci listrik dan elektronik serta kait listrik dan elektronik untuk pintu dan jendela; kunci daya
untuk kendaraan bermotor; kunci dikendalikan frekuensi radio; kunci elektrik atau perangkat untuk mengontrol akses ke
bangunan; kunci elektromagnetik; kunci elektronik; kunci elektronik untuk kendaraan; kunci elektronik untuk mobil; kunci listrik;
kunci magnetik; kunci pintar; kunci pintu digital; kunci pintu elektronik; kunci pintu sidik jari; kunci untuk kendaraan, listrik;
kunci, elektronik; kunci, listrik; kupon konsumen dalam bentuk elektronik; kupon konsumen yang disandikan; kupon seluler
yang dapat diunduh; kupon yang dapat diunduh; kurung pemasangan speaker; kurung untuk mengatur televisi layar datar;
kuvet untuk penggunaan laboratorium; label dengan chip identifikasi frekuensi radio [RFID] terintegrasi; label dengan kode
yang dapat dibaca mesin; label elektronik; label elektronik untuk barang-barang; label indikator suhu, bukan untuk tujuan
medis; label kode batang, disandikan; label magnetik; label yang dikodekan secara magnetis; label yang disandikan secara
optik; labu untuk penggunaan laboratorium; laktodensimeter; laktometer; lampu berkedip [sinyal bercahaya]; lampu indikator
untuk peralatan telekomunikasi; lampu kamar gelap [fotografi]; lampu keamanan berkedip; lampu keamanan helm [lampu
keamanan berkedip]; lampu kilat untuk kamera; lampu kotak; lampu lalu lintas; lampu mikroskop; lampu optik; lampu
peringatan bahaya jalan; lampu peringatan kerusakan kendaraan, selain bagian kendaraan; lampu pilot (manual dan digital);
lampu sinyal; lanyard untuk memegang kacamata; lanyard untuk memegang kartu identitas magnetik; lanyard untuk
memegang kartu identitas yang disandikan; lanyard untuk tujuan keamanan untuk perlindungan jatuh; laser untuk keperluan
pengukuran dan aksesorisnya, yaitu kombinator laser monolitik, kepala laser, beam splitter (pembagi cahaya), beam bender,
beam translator, retro reflector, dudukan yang dapat disesuaikan, cermin bidang, konverter cermin bidang, reflektor cermin
bidang dan cermin putar; laser untuk mengukur; laser, bukan untuk keperluan medis; layanan webcast, webinar, studi kasus,
file audio, dan video yang dapat diunduh di bidang komputasi awan/cloud computing dan keamanan data untuk lingkungan
komputasi awan/cloud computing; layar LCD untuk laptop; layar [fotografi]; layar asbes untuk petugas pemadam kebakaran;
layar dioda pemancar cahaya; layar dioda pemancar cahaya kuantum dot; layar dioda pemancar cahaya organik; layar display
panel datar electroluminescent; layar gambar bergerak; layar holografik; layar komputer; layar kristal cair; layar kristal cair
layar besar [LCD]; layar liquid crystal display [LCD]; layar monitor dan penerima televisi; layar neon; layar pengatur elektronik;
layar plasma; layar proyeksi; layar proyeksi untuk film sinematografi; layar radiologi untuk keperluan industri; layar sentuh
interaktif; layar sentuh komputer; layar sentuh untuk asisten digital pribadi [PDA]; layar sentuh untuk smartphone; layar taktil
[elektronik]; layar tampilan iklan elektronik; layar tampilan panel datar; layar tampilan visual; layar untuk photoengraving; layar
video; lead terdengar; lemari asam; lemari pengaman biologis untuk penggunaan laboratorium; lemari untuk penggunaan
laboratorium; lembaran musik dan poster elektronik yang dapat diunduh; lembaran musik elektronik, dapat diunduh; lembaran
tipis berteknologi nano untuk memperbaiki kualitas sistem jaringan listrik dan menurunkan tatal harmonic distortion (listrik);
lempeng baterai; lengan pelindung; lengan persimpangan untuk serat optik; lengan robot untuk keperluan laboratorium; lengan
sambungan untuk kabel listrik; lensa anti-reflektif; lensa bifocal untuk kacamata; lensa close-up; lensa close-up untuk kamera;
lensa fisheye untuk kamera; lensa kaca mata; lensa kacamata; lensa kacamata hitam; lensa kacamata kosong; lensa
kacamata pelindung dari sinar matahari; lensa kacamata progresif; lensa kacamata setengah jadi; lensa kontak; lensa kontak
berwarna; lensa kontak bifocal; lensa kontak kosong; lensa makro untuk kamera; lensa mata; lensa mentah untuk
memperbaiki penglihatan; lensa optik; lensa optik kosong; lensa optik untuk kacamata hitam; lensa pelindung matahari untuk
kacamata; lensa pembesar; lensa pengganti untuk kacamata; lensa selfie; lensa sudut lebar untuk kamera; lensa tele untuk
kamera; lensa untuk astrofotografi; lensa untuk kacamata; lensa untuk kacamata berlensa; lensa untuk kacamata hitam; lensa
untuk kamera; lensa untuk kamera video; lensa untuk memperbaiki penglihatan; lensa untuk memperbaiki penglihatan [optik];
lensa untuk mikroskop; lensa untuk pelindung wajah pekerja; lensa untuk peralatan dan kamera pengintai; lensa untuk
peralatan fotografi; lensa untuk teleskop; lensa untuk teropong; lensa untuk topeng pelindung pekerja; lensa zoom untuk
kamera; lense korektif optik; lentera ajaib; lentera sinyal; level [instrumen untuk menentukan horisontal]; leveling rods untuk
survei; leveling staffs [instrumen survei]; lihat kamera; lilitan kawat [listrik]; limiter [listrik]; lingkaran arus terpadu; lingkungan
belanja realitas virtual; liquid crystal display [LCDs] untuk teater rumah; log [alat ukur]; logger data; lompat kabel mulai;
lonceng [perangkat peringatan]; lonceng peringatan; lonceng pintu listrik; lonceng sinyal; loudspeakers; lubang intip; lubang
intip [lensa pembesar] untuk pintu; magnesium anode; magnet; magnet dekoratif; magnet dekoratif dalam bentuk angka;
magnet dekoratif dalam bentuk binatang; magnet dekoratif dalam bentuk huruf; magnet hiasan; magnet kulkas; magnet kulkas
dekoratif; magnet untuk keperluan industri; magnetometer; majalah film untuk kamera; manipulator untuk operasi jarak jauh
dari lengan robot; manometer tekanan tinggi; manual pengguna komputer dalam bentuk publikasi elektronik yang dapat
diunduh; manual pengguna komputer dalam format elektronik; mask aligners; masker anti polusi untuk bersepeda; masker anti
polusi untuk perlindungan pernapasan; masker debu; masker gas; masker oksigen, bukan untuk keperluan medis; masker
pelindung; masker pelindung debu; masker pelindung pernapasan, selain untuk pernapasan buatan; masker pelindung wajah
bukan untuk keperluan medis; masker pelindung wajah untuk mencegah kecelakaan atau cedera; masker penyelam; masker
pernapasan untuk mencegah kecelakaan atau cedera; masker pernapasan untuk perlindungan industri; masker pernapasan,
selain untuk pernapasan buatan; masker untuk perlindungan terhadap debu; masker untuk snorkeling; masker wajah
penyelam; masker wajah untuk berenang; masker wajah yang secara khusus diadaptasi untuk helm pelindung olahraga;
materi kursus pendidikan yang dapat diunduh; materi-materi digital terkait dengan pendidikan yang dapat diunduh, yaitu
materi-materi kursus pendidikan dan rencana-rencana pengajaran di bidang literatur untuk anak, Bahasa Inggris, ilmu
pengetahuan, studi-studi sosial dan kesehatan; materi-materi digital terkait dengan pendidikan yang dapat diunduh, yaitu
peralatan-peralatan pendidikan yang terdiri dari perangkat lunak untuk pendidikan anak, materi-materi kursus Pendidikan yang
dapat diunduh, lembar-lembar kerja, dan brosur-brosur aktifitas di bidang literatur untuk anak, Bahasa Inggris, ilmu
pengetahuan, studi-studi sosial dan kesehatan; maxmizer; media data magnetik; media data optik; media digital, yaitu video
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disk digital, disk serbaguna digital, rekaman audio dan video yang dapat diunduh, DVD, dan disk digital definisi tinggi yang
menampilkan serial televisi yang telah direkam sebelumnya dalam bidang fiksi ilmiah dan drama; media digital, yaitu, konten
media audio-visual yang dapat didownload dalam bidang berita, hiburan, olahraga, komedi, drama, musik, dan video musik;
media elektronik musik yang direkam sebelumnya; media elektronik yang menampilkan pertunjukan musik; media
penyimpanan analog kosong; media penyimpanan digital kosong; media penyimpanan elektronik; media penyimpanan
elektronik kosong; media perekaman analog kosong; media perekaman dan penyimpanan analog kosong; media perekaman
dan penyimpanan digital kosong; media perekaman digital; media perekaman digital kosong; media perekaman digital, yaitu,
rekaman audio dan audiovisual, semua yang menampilkan musik dan hiburan musikal; media perekaman magnetik; media
untuk merekam, membawa, menyimpan, memproses, memanipulasi, mentransmisikan, menyiarkan, mengambil dan
mereproduksi musik, suara, gambar, teks, dan informasi; media yang dapat diunduh; media yang direkam; media yang
direkam dan dapat diunduh; media yang direkam dan dapat diunduh, perangkat lunak komputer, media perekaman dan
penyimpanan digital atau analog kosong; media yang direkam sebelumnya, yaitu, memori solid-state dan semikonduktor, hard
drive dan disk, memori magnetik, hard drive dan disk, flash atau "thumb" drive, kartu memori, stik memori, DVD, CD, optical
disk, disk interaktif yang menampilkan musik dan video musik, kaset audio video, dan laser disk yang menampilkan berita,
hiburan, olahraga, komedi, drama, musik dan video musik; meja atau unit yang dipasang di mobil yang dilengkapi loudspeaker
untuk memungkinkan handset telepon digunakan bebas genggam; meja pencampuran audio; meja pencampuran audio dan
video; meja pencampuran digital; meja pencampuran video; meja rias (meja rias) dengan fungsi Internet of Things (IoT) yang
sudah terpasang; mekanisme elektronik untuk peralatan yang dioperasikan dengan koin; mekanisme komputer untuk
telekomunikasi; mekanisme penguncian elektronik untuk brankas; mekanisme untuk peralatan yang dioperasikan dengan koin;
mekanisme untuk peralatan yang dioperasikan secara berlawanan; mekanisme validasi tiket untuk gerbang otomatis;
mekanisme yang dioperasikan dengan koin untuk bilik foto; mekanisme yang dioperasikan dengan koin untuk mengoperasikan
bilik foto; mekanisme yang dioperasikan dengan koin untuk mengoperasikan gerbang untuk tempat parkir mobil; mekanisme
yang dioperasikan dengan koin untuk mesin penjual otomatis; mekanisme yang dioperasikan dengan koin untuk perangkat
televisi; membawa case untuk pager radio; membawa case untuk pemutar musik digital; membawa kasing dan wadah untuk
lensa kontak; membawa tas untuk komputer notebook; membawa tas untuk telepon seluler; membawa tas yang disesuaikan
untuk komputer; membawa tas yang khusus disesuaikan untuk printer komputer; membran akustik yang digunakan dalam
peralatan perekaman atau reproduksi suara; memindai probe mikroskop; memori data; memori disk; memori elektronik;
memori flash; memori komputer; memori semicondutor; memperbaiki tabung; memutar lampu pensinyalan; menambahkan
mesin; menampilkan dioda pemancar cahaya kuantum dot; menampilkan pesan elektronik; menandai gauges [bengkel tukang
kayu]; menandai pelampung; mencakup asisten digital pribadi [PDA]; mencakup untuk laptop; mencakup untuk pemutar MP3;
mencakup untuk perangkat penyimpanan data; mencakup untuk teropong; menerima antena untuk siaran satelit; menghitung
skala; mengintensifkan layar untuk film sinar-X; mengoperasikan perangkat lunak untuk server akses jaringan; mengukur dan
mengendalikan perangkat untuk teknologi pendingin udara; mengukur ember; mengukur mangkuk; mengukur penguasa;
mengukur sendok; menyelamatkan suar pensinyalan laser; merekam alat dan instrumen bermain; mesin anjungan tunai
mandiri, otomat uang; mesin antrian; mesin bayar dan setoran otomatis; mesin dan instrumen komunikasi listrik; mesin dan
instrumen pengontrol otomatis oleh suhu dan monitoring pergerakan untuk keperluan pendinginan udara atau pembekuan;
mesin dan instrumen pengujian kekasaran permukaan; mesin dan instrumen pengukur atau penguji untuk suhu, kelembapan
dan tekanan atmosfir; mesin dan instrumen pengukur ulir; mesin dan instrument pengukuran dan pengujian; mesin dan
peralatan distribusi atau kontrol daya; mesin dan peralatan fotografi; mesin dan peralatan komunikasi yang menggunakan
kabel; mesin dan peralatan sinematografi; mesin dan peralatan telekomunikasi; mesin dan peralatan telekomunikasi yang
dipasang di pergelangan tangan berupa jam tangan; mesin deposisi untuk pembuatan baterai surya; mesin distribusi
daya/tenaga listrik; mesin elektronik untuk membaca kartu kredit; mesin elektronik untuk merekam operasi keuangan; mesin
elektronik, peralatan dan bagiannya; mesin encoding kartu kredit [peripheral komputer]; mesin faks; mesin faksimili; mesin
faksimili portabel; mesin faktur; mesin fotokopi [fotografi, elektrostatik, termik]; mesin fotokopi elektrostatik; mesin fotokopi
warna digital; mesin hitung; mesin hitung dan penyortiran koin; mesin hitung dan penyortiran uang; mesin hitung uang kertas;
mesin karaoke; mesin kartu untuk kantor; mesin kas; mesin kas, mesin hitung, peralatan pemrosesan data, komputer; mesin
kasir; mesin lotre; mesin mekanis untuk peralatan yang dioperasikan dengan uang logam; mesin mendikte; mesin optik; mesin
pelurusan roda kendaraan; mesin pemadam kebakaran; mesin pembaca sandi; mesin pembatalan tiket; mesin pembelajaran;
mesin pembelajaran bahasa; mesin pembuat salinan elektrostatik dan mesin fotokopi; mesin pemeriksaan sidik jari yang
digunakan untuk memeriksa sidik jari secara fisik; mesin pemungutan suara; mesin penagihan; mesin pendikte; mesin
pengeditan untuk film sinematografi; mesin penghitung elektronik; mesin penghitung koin; mesin penghitung mata uang; mesin
pengolah data; mesin pengolah data elektronik; mesin pengolah kata; mesin pengukur koordinat; mesin penimbang; mesin
penjawab; mesin penyeimbang ban untuk kendaraan darat; mesin penyortir koin; mesin penyortir mata uang; mesin penyortir
uang kertas; mesin penyortir uang kertas otomatis; mesin poligraf, bukan untuk keperluan medis; mesin sortasi dan
penghitungan uang tunai otomatis; mesin stamping waktu dan tanggal; mesin transmisi faksimili; mesin uji beton; mesin uji
kekerasan logam; mesin uji kekuatan logam; mesin uji kompresi logam; mesin uji material; mesin uji plastik; mesin uji semen;
mesin uji tekstil; mesin undian; mesin untuk memilih hadiah; mesin untuk mengembangkan film sinematografi; mesin yang
dioperasikan dengan koin; mesin-mesin elektronik; mesin-mesin yang berfungsi sebagai sarana penyedia transaksi dan alat
pembayaran (electronic data capture); meter air; meter aktivitas air; meter akustik; meter aliran turbin; meter ampere-jam;
meter arus listrik; meter biaya; meter cairan; meter daya frekuensi radio; meter daya optik; meter eksposur fotografi; meter
elektronik; meter energi untuk melacak dan memantau penggunaan energi; meter fase listrik; meter fluks bercahaya; meter
frekuensi; meter gas; meter gas putar; meter gelombang disesuaikan untuk digunakan dengan gelombang mikro; meter
gelombang elastis; meter getaran; meter jarak laser menjadi alat ukur; meter kapasitansi; meter keasaman; meter kecepatan;
meter kelembaban; meter kelembaban tanah; meter konduktivitas; meter konduktivitas menjadi alat ukur ilmiah; meter
konsentrasi; meter konsumsi bahan bakar; meter listrik; meter listrik polifase; meter millivolt; meter panel digital; meter parkir;
meter parkir elektronik di dalam kendaraan; meter parkir kendaraan; meter pelurusan roda; meter pemanas; meter pencari
satelit; meter penjepit untuk mengukur arus listrik; meter penjepit untuk mengukur listrik; meter perpindahan positif; meter
refrigeran; meter resistensi isolasi; meter saat ini; meter siklus; meter sistem daya; meter sudut fase; meter tingkat suara;
meter torsi; meter turbin sitogenik; meter untuk memeriksa konsumsi tinta; meter untuk menguji kelembaban; meter untuk
mengukur aliran gas; meter untuk mengukur alkalinitas; meter untuk mengukur arus; meter untuk mengukur arus listrik; meter
untuk mengukur hambatan listrik; meter untuk mengukur nilai parameter listrik; meter untuk mengukur resistansi; meter untuk
mengukur tegangan; meter untuk mengukur tegangan listrik; meteran dan peralatan pengukur elektrik, magnetik dan
elektromagnetik; meteran tekanan; metronom; metronom elektronik; metronom mekanik; microchips [perangkat keras
komputer]; microfiche; microphone listrik; mikrocip; mikrofon; mikrofon binaural; mikrofon
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handsfree untuk ponsel; mikrofon tanpa kabel; mikrofon untuk peralatan telekomunikasi; mikrofon untuk perangkat komunikasi;
mikrokomputer; mikrokontroler; mikrokontroler untuk perangkat berkemampuan Internet of things (IoT); mikrometer; mikropon;
mikroprosesor aman; mikroprosesor multi-inti; mikroskop; mikroskop biologis; mikroskop dioda pemancar cahaya [LED];
mikroskop elektron; mikroskop elektron transmisi; mikroskop fluoresensi; mikroskop metalurgi; mikroskop polarisasi; mikroskop
stereo stereo; mikroskop untuk operasi; mikroskop, yaitu mikroskop gaya atom; mikroskop, yaitu scanning electron
microscope; mikrotom; mirror [optik]; mirror dengan fungsi Internet of Things (IoT) yang sudah terpasang; mistar tukang kayu
berlipat; mixer daya [peralatan audio]; mixer frekuensi radio; mixer gas untuk penggunaan laboratorium; mixer mikrofon; mixer
suara dengan amplifier terintegrasi; mixer video; mobil pemadam kebakaran; modem; modem eksternal; modem internal;
modem kabel; modem nirkabel dan kabel dan perangkat dan kartu komunikasi; modem universal serial bus [USB]; modul
DRAM (dynamic random access memory); modul Light Emitting Diode [LED]; modul RAM (random access memory); modul
beban elektronik; modul ekspansi memori; modul fotovoltaik; modul komputasi; modul memori; modul penyearah; modul
piezoceramic untuk pembangkit tegangan tinggi; modul sirkuit terpadu; modulator frekuensi radio; monitor; monitor LED;
monitor [LED] pemancar cahaya; monitor [perangkat keras komputer]; monitor [program komputer]; monitor aliran gas; monitor
aliran partikel; monitor audio bayi; monitor bayi; monitor dengan layar tampilan yang dapat digunakan sebagai cermin; monitor
emisi debu; monitor emisi partikel; monitor komputer; monitor layar; monitor layar komputer; monitor layar sentuh; monitor
liquid crystal display [LCD]; monitor oksigen atmosfer; monitor oksigen, bukan untuk keperluan medis; monitor plasma; monitor
radio untuk reproduksi suara dan sinyal; monitor signage digital; monitor suhu untuk keperluan industri; monitor suhu untuk
keperluan rumah tangga; monitor suhu untuk tujuan ilmiah; monitor tablet; monitor tampilan video yang dapat dipakai; monitor
untuk hewan peliharaan; monitor video; monitor video bayi; monitor video untuk hewan peliharaan; monitor, layar display,
display yang terpasang di kepala, serta headset untuk digunakan dengan komputer, telepon pintar, perangkat elektronik mobil,
perangkat elektronik yang dapat dipakai, arloji pintar, kacamata pintar, televisi, set top box dan audio serta video dan perekam;
monitor, sensor, dan alat pengendali untuk perangkat dan sistem pendingin udara, pemanas, dan ventilasi; monokles;
monopod untuk alat elektronik digital genggam, yaitu, kamera, telepon genggam, komputer tablet; monopod untuk alat
elektronik digital genggam, yaitu, telepon genggam, komputer tablet; monopod untuk kamera; motherboard; motherboard
komputer; motherboard komputer dan motherboard; motor AC atau DC kendaraan darat (tidak termasuk bagian-bagiannya);
mount dinding untuk memasang perangkat elektronik seluler; mounting bracket disesuaikan untuk monitor komputer; mouse
[periferal komputer]; mouse komputer (tetikus komputer); mouse komputer nirkabel; mouse komputer tanpa kabel; multimeter;
multimeter untuk mengukur arus listrik; multimeter untuk mengukur hambatan listrik; multimeter untuk mengukur tegangan
listrik; multiplexer; multiplexer divisi panjang gelombang; multiplexer telekomunikasi; multiprosesor chip; musik panggil walet
yang terekam; musik digital (dapat diunduh dari Internet); musik digital yang dapat diunduh; musik digital yang dapat diunduh
dari Internet; musik digital yang dapat diunduh disediakan dari Internet; musik digital yang dapat diunduh disediakan dari situs
web Internet MP3; nada dering dan gambar yang dapat diunduh untuk ponsel; nada dering dan grafik yang dapat diunduh
untuk ponsel dan perangkat nirkabel; nada dering dan musik yang dapat diunduh; nada dering dan musik yang dapat diunduh
untuk telepon genggam (mobile phones), ponsel pintar (smart phones) dan peralatan terminal informasi mobile; nada dering
telepon yang dapat diunduh; nada dering telepon yang dapat diunduh untuk telepon genggam; nada dering yang dapat
diunduh; nada dering yang dapat diunduh untuk ponsel; nada dering, grafik, dan musik yang dapat diunduh melalui jaringan
komputer global dan perangkat nirkabel; nada lengan untuk pemain rekaman; negatif fotografis; netbook [komputer]; nosel
selang pemadam kebakaran; odometer; ohmmm; oktan; opacimeter; operator data yang berisi tipografi tipografi tersimpan;
operator data yang dapat dibaca mesin; operator data yang dapat dibaca mesin direkam dengan program; operator data yang
direkam sebelumnya untuk digunakan dengan komputer; operator listrik (sakelar) untuk jendela kendaraan; operator untuk
pelat hitam [fotografi]; optik; osilator; osilator kristal kuarsa; osilograf; osiloskop; otomatisasi rumah dan perangkat lunak
integrasi perangkat rumah, tidak satupun barang tersebut untuk kamera fotografi dan sinematografi profesional termasuk
aksesoris spesifik fotografi dan sinematografi profesional khusus untuknya dan perangkat lunak fotografi dan sinematografi
profesional; outlet listrik; outlet multimedia daya listrik; oven microwave untuk penggunaan laboratorium; overdubber, yaitu,
alat pencampur suara, stereo tuner, mesin penghasil gema elektronik, kotak amplifier dan kotak stereo; ozoniser [ozonator];
pH meter; pH meter digital; pagar listrik; pager; pager elektronik; pager radio; pakaian anti peluru; pakaian asbes untuk
perlindungan terhadap api; pakaian basah untuk scuba diving; pakaian bertahan hidup; pakaian dan alas kaki untuk
perlindungan terhadap kecelakaan, iradiasi dan kebakaran; pakaian dan sarung tangan untuk digunakan dalam pengelasan
untuk perlindungan terhadap kecelakaan atau cedera; pakaian kerja untuk perlindungan terhadap kecelakaan atau cedera;
pakaian khusus dibuat untuk laboratorium; pakaian khusus untuk laboratorium, tidak termasuk dalam kelas lain, termasuk
untuk perlindungan terhadap bahan kimia dan bakteri; pakaian pelindung [pelindung tubuh]; pakaian pelindung untuk
keselamatan; pakaian pelindung untuk penerbang; pakaian pelindung yang terbuat dari bahan tahan balistik; pakaian
pengaman untuk perlindungan terhadap kecelakaan atau cedera; pakaian pintar; pakaian reflektif dan pakaian untuk
pencegahan kecelakaan; pakaian selam; pakaian selam, masker penyelam, sumbat telinga untuk penyelam, klip hidung untuk
penyelam dan perenang, sarung tangan untuk penyelam, alat bantu pernapasan untuk berenang di bawah air; pakaian tahan
air tahan air untuk mencegah tenggelam; pakaian tahan api; pakaian terisolasi untuk perlindungan terhadap kecelakaan atau
cedera; pakaian untuk perlindungan terhadap api; pakaian untuk perlindungan terhadap bahan kimia; pakaian untuk
perlindungan terhadap bahan kimia dan radiasi; pakaian untuk perlindungan terhadap bahaya biologis; pakaian untuk
perlindungan terhadap cedera; pakaian untuk perlindungan terhadap iradiasi; pakaian untuk perlindungan terhadap
kecelakaan; pakaian untuk perlindungan terhadap kecelakaan, iradiasi dan kebakaran; pakaian untuk perlindungan terhadap
radiasi; pakaian yang terkoneksi dengan teknologi; pakaian, alas kaki dan penutup kepala untuk perlindungan terhadap
kecelakaan, iradiasi dan kebakaran; paket garis besar transistor; paket garis besar transistor dengan perangkat pemasangan
permukaan terintegrasi; paket garis transistor dengan jendela inframerah terintegrasi; paket garis transistor dengan lensa
terintegrasi; paket perangkat lunak terintegrasi; palang pintu parkir otomatis; panel kendali; panel OLED; panel alarm; panel
display; panel display dioda pemancar cahaya kuantum dot; panel display electroluminescent; panel display plasma; panel
display signage digital; panel distribusi daya; panel indikator elektronik; panel instrumen (listrik); panel instrumen sepeda
motor; panel kontrol [listrik]; panel kontrol alarm; panel kontrol alarm kebakaran; panel kontrol pencahayaan; panel kontrol
untuk alarm keamanan; panel kontrol untuk elevator; panel kontrol untuk gerbang; panel layar kristal cair [LCD]; panel listrik;
panel pengendali elektrik untuk pendingin udara untuk kendaraan; panel penghubung serat optik untuk memindai; panel
pengontrol distribusi optik; panel pengontrol distribusi optik pada tiang; panel pengontrol listrik; panel pengontrol otomatis;
panel sinyal, bercahaya atau mekanis; panel surya untuk produksi listrik; panel tampilan dioda pemancar cahaya; panel
tampilan diode pemancar cahaya organik [Organic Light-Emitting Diode “OLED”]; panel tampilan papan informasi digital; panel
tembaga untuk papan sirkuit; panggilan dekoratif untuk termostat; papan akselerator komputer; papan akselerator multimedia;
papan anak perempuan; papan distribusi [listrik]; papan ekspansi untuk komputer; papan indikator elektronik; papan kabel
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dicetak multilayer; papan ketik; papan komputer; papan memori; papan pengumuman elektronik; papan rangkaian utama
untuk LCD; papan rangkaian utama untuk LED; papan rangkaian utama untuk Televisi; papan setrika; papan sirkuit; papan
sirkuit audio; papan sirkuit elektronik; papan sirkuit komputer; papan sirkuit listrik; papan sirkuit tercetak; papan sirkuit tercetak
menggabungkan sirkuit terpadu; papan sirkuit terintegrasi; papan sirkuit video; papan skor elektronik; papan tempat memotong
roti optik; papan tombol komputer; papan tulis elektronik; papan tulis interaktif elektronik; parabola; pasang adaptor; pasang
konektor; pasang pengukur; paspor [dokumen identifikasi yang dikodekan secara magnetis]; paspor biometrik [dokumen
identifikasi yang dikodekan secara magnetis]; pedal efek elektronik untuk alat musik; pedal efek elektronik untuk digunakan
dengan amplifier suara; pedal efek suara untuk alat musik; pedal efek untuk digunakan dengan alat musik listrik; pedal kontrol
volume; pedal wah-wah; pedal wah-wah untuk gitar; pedometer; pelacak aktivitas yang dapat dipakai; pelacak kendaraan gps;
pelampung; pelampung cincin untuk digunakan dalam penyelamatan air; pelampung navigasi; pelampung sinyal; pelat outlet
listrik, berbentuk; pelat punggung ponsel; pelat saklar listrik; pelat/piringan baterai; pelindung body(body protector) untuk
keselamatan; pelindung dan penutup ponsel dan perangkat elektronik pribadi; pelindung dan penutup untuk speaker, speaker
pintar, speaker audio, pengeras suara, amplifier dan headphone dan earphone; pelindung gelombang; pelindung gigi *;
pelindung hidung untuk kacamata; pelindung kepala untuk keselamatan; pelindung layar akrilik disesuaikan untuk peralatan
televisi; pelindung layar akrilik disesuaikan untuk perangkat elektronik portabel selain peralatan gaming; pelindung layar kaca
tempered diadaptasi untuk perangkat elektronik portabel selain peralatan gaming; pelindung layar plastik disesuaikan untuk
perangkat elektronik portabel selain peralatan gaming; pelindung layar privasi disesuaikan untuk asisten digital pribadi [PDA];
pelindung layar privasi disesuaikan untuk laptop; pelindung layar privasi disesuaikan untuk ponsel; pelindung layar privasi
disesuaikan untuk smartphone; pelindung layar privasi disesuaikan untuk telepon seluler; pelindung layar tampilan untuk
memberikan keteduhan dan privasi yang secara khusus disesuaikan untuk perangkat elektronik; pelindung layar untuk
perangkat seluler; pelindung layar untuk telepon genggam; pelindung layar yang terbuat dari kaca temper yang diadaptasi
khusus untuk asisten digital pribadi; pelindung layar yang terbuat dari kaca temper yang diadaptasi khusus untuk e-reader;
pelindung layar yang terbuat dari kaca temper yang diadaptasi khusus untuk jam tangan pintar; pelindung layar yang terbuat
dari kaca temper yang diadaptasi khusus untuk jam waktu; pelindung layar yang terbuat dari kaca temper yang diadaptasi
khusus untuk kamera; pelindung layar yang terbuat dari kaca temper yang diadaptasi khusus untuk layar komputer; pelindung
layar yang terbuat dari kaca temper yang diadaptasi khusus untuk layar laptop; pelindung layar yang terbuat dari kaca temper
yang diadaptasi khusus untuk layar tablet; pelindung layar yang terbuat dari kaca temper yang diadaptasi khusus untuk
pelacak aktivitas yang dapat dipakai; pelindung layar yang terbuat dari kaca temper yang diadaptasi khusus untuk pemutar
media portabel; pelindung layar yang terbuat dari kaca temper yang diadaptasi khusus untuk ponsel; pelindung layar yang
terbuat dari kaca temper yang diadaptasi khusus untuk smartphone; pelindung layar yang terbuat dari polietilen tereftalat
[PET] yang secara khusus diadaptasi untuk pelacak aktivitas yang dapat dipakai; pelindung layar yang terbuat dari polietilen
tereftalat [PET] yang secara khusus disesuaikan untuk asisten digital pribadi; pelindung layar yang terbuat dari polyethylene
terephthalate [PET] khusus diadaptasi untuk smartphone; pelindung layar yang terbuat dari polyethylene terephthalate [PET]
yang secara khusus diadaptasi untuk kamera; pelindung layar yang terbuat dari polyethylene terephthalate [PET] yang secara
khusus diadaptasi untuk layar tablet; pelindung layar yang terbuat dari polyethylene terephthalate [PET] yang secara khusus
diadaptasi untuk pembaca elektronik; pelindung layar yang terbuat dari polyethylene terephthalate [PET] yang secara khusus
diadaptasi untuk pemutar media portabel; pelindung layar yang terbuat dari polyethylene terephthalate [PET] yang secara
khusus disesuaikan untuk jam tangan pintar; pelindung layar yang terbuat dari polyethylene terephthalate [PET] yang secara
khusus disesuaikan untuk jam waktu; pelindung layar yang terbuat dari polyethylene terephthalate [PET] yang secara khusus
disesuaikan untuk layar komputer; pelindung layar yang terbuat dari polyethylene terephthalate [PET] yang secara khusus
disesuaikan untuk layar laptop; pelindung layar yang terbuat dari polyethylene terephthalate [PET] yang secara khusus
disesuaikan untuk ponsel; pelindung layar yang terbuat dari termoplastik poliuretan [TPU] yang diadaptasi khusus untuk jam
tangan pintar; pelindung layar yang terbuat dari termoplastik poliuretan [TPU] yang diadaptasi khusus untuk kamera; pelindung
layar yang terbuat dari termoplastik poliuretan [TPU] yang diadaptasi khusus untuk pelacak aktivitas yang dapat dipakai;
pelindung layar yang terbuat dari termoplastik poliuretan [TPU] yang diadaptasi khusus untuk pemutar media portabel;
pelindung layar yang terbuat dari termoplastik poliuretan [TPU] yang secara khusus disesuaikan untuk asisten digital pribadi;
pelindung layar yang terbuat dari termoplastik poliuretan [TPU] yang secara khusus disesuaikan untuk jam waktu; pelindung
layar yang terbuat dari termoplastik poliuretan [TPU] yang secara khusus disesuaikan untuk layar komputer; pelindung layar
yang terbuat dari termoplastik poliuretan [TPU] yang secara khusus disesuaikan untuk layar laptop; pelindung layar yang
terbuat dari termoplastik poliuretan [TPU] yang secara khusus disesuaikan untuk layar tablet; pelindung layar yang terbuat dari
termoplastik poliuretan [TPU] yang secara khusus disesuaikan untuk pembaca elektronik; pelindung layar yang terbuat dari
termoplastik poliuretan [TPU] yang secara khusus disesuaikan untuk ponsel; pelindung layar yang terbuat dari termoplastik
poliuretan [TPU] yang secara khusus disesuaikan untuk smartphone; pelindung leher untuk keselamatan; pelindung lonjakan
tegangan; pelindung lutut dan siku (elbow protector) untuk keselamatan; pelindung mata yang secara khusus diadaptasi untuk
helm pelindung olahraga; pelindung pergelangan; pelindung tulang engkel; pelindung untuk helm; pelindung untuk telepon
seluler; pelindung wajah pelindung pekerja; pelindung wajah untuk helm pelindung; pelindung wajah untuk perlindungan
terhadap kecelakaan atau cedera; pelindung wajah untuk perlindungan terhadap kecelakaan, iradiasi, dan kebakaran;
pelindung wajah, selain untuk keperluan medis; peluit anjing; peluit isyarat; peluit olahraga; pemadam api; pemancar
[telekomunikasi]; pemancar audio; pemancar dan penerima nirkabel; pemancar dan penerima nirkabel untuk reproduksi suara
dan sinyal; pemancar dan penerima radio; pemancar digital; pemancar frekuensi radio; pemancar jarak jauh; pemancar kontrol
jarak jauh; pemancar nirkabel; pemancar optik; pemancar optik dan pemancar optik elektro; pemancar radar; pemancar radio;
pemancar radio untuk kontrol jarak jauh; pemancar satelit; pemancar sinyal darurat; pemancar sinyal elektronik; pemancar
telepon; pemancar televisi; pemancar televisi kabel; pemandangan busur teleskopik untuk memanah; pemandangan lensa
optik; pemandangan lensa teleskopik; pemandangan teleskopik; pemandangan teleskopik untuk artileri; pemandangan
teleskopik untuk senjata; pemandangan teleskopik untuk senjata api; pemandian air laboratorium; pemasangan kacamata;
pemasangan pince-nez; pembaca [RFID] identifikasi frekuensi radio; pembaca [peralatan pemrosesan data]; pembaca buku
digital; pembaca buku elektronik; pembaca disk optik; pembaca elektronik; pembaca elektronik untuk mengecek dan
mengidentifikasi data digital; pembaca karakter optik; pembaca kartu; pembaca kartu [SD] digital aman; pembaca kartu chip;
pembaca kartu elektronik; pembaca kartu magnetik sandi; pembaca kartu magnetik yang disandikan; pembaca kartu memori;
pembaca kartu memori flash; pembaca kartu pintar; pembaca kartu untuk kartu kredit; pembaca kartu untuk kartu yang
dikodekan secara magnetis; pembaca kode batang; pembaca lempeng mikro; pembaca mikrofilm; pembaca perangkat lunak
komputer, terminal komputer dan perangkat elektronik yang membuktikan keaslian dan mengidentifikasi area yang dapat
dibaca mesin pada paspor, visa, kartu identitas, SIM, kartu kesehatan, kartu pemilih, kartu penduduk, ijin tinggal, kartu
kesehatan profesional dan dokumen administratif pribadi lainnya yang memiliki cip elektronik yang dapat mengirim data untuk

Halaman 309 dari 2049

keperluan verifikasi identitas seseorang; pembaca strip magnetik; pembanding; pembangkit koleksi tenaga surya; pembaruan
perangkat lunak elektronik, yaitu, perangkat lunak komputer yang dapat diunduh dan file data yang dapat diunduh terkait untuk
memperbarui perangkat lunak komputer untuk menerima, mengelola, dan membayar dana melalui jaringan komputer;
pembatas otomatis; pembatasan keamanan, selain untuk kursi kendaraan dan peralatan olahraga; pembawa data elektronik;
pembawa data magnetik; pembawa data magnetik dan optik; pembawa data magnetik kosong; pembawa data magnetik
kosong dan cakram optik perekam; pembawa data magnetik yang direkam sebelumnya; pembawa data magnetik, disc
perekaman; pembawa data magnetis; pembawa data magneto-optik dan optik; pembawa data untuk sistem pengenalan suara
yang telah direkam sebelumnya; pembawa data yang dapat dibaca mesin untuk peralatan rumah tangga; pembersih dengan
ozon untuk udara dan air; pembersih kepala pencetak digital ( Printhead ) printer dan plotter; pembesar berkas gambar
[perangkat lunak komputer, direkam]; pembicara pribadi; pembuat telur; pembuka dan penutup pintu otomatis elektrik;
pemegang dan kasing untuk compact disc dan DVD; pemegang disesuaikan untuk compact disc; pemegang hands-free untuk
telepon seluler; pemegang kacamata; pemegang untuk gulungan listrik; pemindah fase optik; pemindai; pemindai barcode;
pemindai biometrik; pemindai gambar; pemindai optik; pemindai retina biometrik; pemindai sidik jari; pemindai sidik jari
biometric untuk pintu; pemindai sidik jari biometrik; pemindai tangan biometrik; pemindai termal; pemindaian mikroskop
elektron; pemisah baterai; pemisah berkas gambar [perangkat lunak komputer, direkam]; pemisah magnetik untuk
penggunaan ilmiah; pemula melompat baterai; pemutar CD; pemutar CD digital; pemutar DVD portabel; pemutar MP3
portabel; pemutar MP4; pemutar audio; pemutar audio dan pemutar video yang mengggabungkan memori IC; pemutar audio
digital; pemutar cakram audio dan video; pemutar cakram video; pemutar dan perekam cakram optik untuk data audio, video
dan komputer; pemutar dan perekam video cakram (disc) optik; pemutar disk Blu-ray; pemutar kaset; pemutar kaset audio;
pemutar kaset audio digital; pemutar kaset audio untuk mobil; pemutar kaset untuk mobil; pemutar kaset video; pemutar media
portabel; pemutar media pribadi; pemutar media, tidak satupun barang tersebut untuk kamera fotografi dan sinematografi
profesional termasuk aksesoris spesifik fotografi dan sinematografi profesional khusus untuknya dan perangkat lunak fotografi
dan sinematografi profesional; pemutar multimedia genggam; pemutar multimedia portabel [PMPs]; pemutar musik digital;
pemutar musik portabel; pemutar rekaman; pemutar untuk pembawa suara dan gambar; pemutar video compact disc; pemutar
video dan audio digital serta perekam; pemutar video digital; pemutar video kombinasi dan perekam; pemutus sirkuit; pena
cahaya; pena elektronik; pena elektronik [unit tampilan visual]; pena elektronik untuk unit tampilan visual; pena layar sentuh;
penanda hemline; penanda keamanan elektronik; penangkal petir; penangkap petir; pencari arah radio; pencari dinding
magnet; pencari jangkauan; pencari jangkauan untuk kamera; pencari jarak untuk golf; pencari kabel; pencari kedalaman laut;
pencitra sidik jari; pendeteksi asap; pendeteksi logam; pendingin unit pemrosesan pusat [CPU]; penekan lonjakan tegangan;
penerima GPS (Global Positioning System); penerima audio; penerima audio dan video; penerima data seluler; penerima
frekuensi radio; penerima kendali jarak jauh; penerima nirkabel; penerima optik; penerima optik dan elektrik opto; penerima
radar; penerima radar dengan amplifier; penerima radio; penerima radio untuk kontrol jarak jauh; penerima satelit; penerima
sinyal elektronik; penerima sistem penentuan posisi global; penerima stereo; penerima telepon; penerima televisi; penerima
televisi [TV set]; penerima televisi kabel; penerima video; penerjemah saku elektronik; pengaman lalu lintas berbentuk kerucut;
pengaman, pengunci serta peranti kendali akses yang dikendalikan secara listrik, elektronik, optik serta akustik; penganalisa
daya listrik; penganalisa gambar; penganalisa jaringan listrik; penganalisa mesin; penganalisa mesin kendaraan
terkomputerisasi; penganalisa spektrum; penganalisa ukuran nanopartikel; penganalisa ukuran partikel; penganalisa warna
elektronik; penganalisis spektrum, selain untuk penggunaan medis; pengatur katub dengan pengatur suhu; pengatur
kecepatan untuk mesin, engine dan motor; pengatur keran (elektronik); pengatur oksigen; pengatur panas; pengatur telur
[sandglasses]; pengatur waktu dapur; pengatur waktu dapur, elektronik; pengatur waktu elektronik; pengatur waktu telur;
pengatur waktu telur digital; pengatur waktu telur mekanis; pengatur waktu untuk kamera; pengekangan keselamatan menjadi
peralatan perlindungan jatuh untuk menahan dan menjatuhkan jatuh, selain peralatan olahraga; pengendali augmented reality
genggam; pengendali daya; pengendali daya elektronik; pengendali elektronik untuk digunakan dengan headset augmented
reality; pengendali elektronik untuk digunakan dengan headset realitas virtual; pengendali inverter digunakan dalam
pembangkit listrik tenaga surya; pengendali keyboard komputer.; pengendali motor servo elektronik; pengendali muatan listrik;
pengendali muatan tenaga surya; pengendali nirkabel untuk memantau dan mengontrol fungsi dan status sistem keamanan
dari jarak jauh; pengendali nirkabel untuk memantau dan mengontrol fungsi perangkat elektronik lainnya, tidak satupun barang
tersebut untuk kamera fotografi dan sinematografi profesional termasuk aksesoris spesifik fotografi dan sinematografi
profesional khusus untuknya dan perangkat lunak fotografi dan sinematografi profesional; pengendali nirkabel untuk
memonitor dan mengontrol fungsi dan status perangkat atau sistem kelistrikan, elektronik, dan mekanik lainnya dari jarak jauh;
pengendali realitas virtual genggam; pengendalian jarak jauh untuk peralatan, sistem dan alat uji, sinyal dan pengukuran
elektronik; pengeras suara; pengeras suara audio; pengeras suara audio untuk mengontrol suara; pengeras suara audio yang
dikontrol oleh aplikasi bergerak; pengeras suara dengan amplifier built-in; pengeras suara elektronik dengan buku; pengeras
suara nirkabel untuk di dalam rumah dan di luar rumah; pengering kaca untuk penggunaan laboratorium; pengeringan oven
untuk penggunaan laboratorium; pengganda tegangan; pengganti bantalan telinga untuk headphone; penggaris dengan dua
skala linier; penghalang cahaya; penghapus pita magnetik; penghasil suara elektronik dan peralatan peredam suara,
penghasil peredam kebisingan, unit kontrol elektronik untuk meredam dan mengontrol suara; penghasil suara, penghasil suara
tanpa kabel; perangkat lunak aplikasi; perangkat lunak aplikasi komputer untuk perangkat seluler; perangkat lunak aplikasi
komputer untuk platform berbasis blockchain, yaitu, perangkat lunak untuk pertukaran digital untuk item virtual; perangkat
lunak aplikasi komputer untuk telepon seluler; perangkat lunak aplikasi komputer yang dapat diunduh untuk digunakan pada
telepon seluler, yaitu, perangkat lunak komputer untuk menyediakan akses ke permainan elektronik melalui situs web jaringan
sosial online; perangkat lunak aplikasi komputer yang dapat diunduh untuk telepon seluler yang memungkinkan pelanggan
untuk mencari melalui basis data online di bidang pakaian, sepatu, aksesoris, jam tangan, mainan, dan kartu untuk
perdagangan, dan untuk membeli barang-barang konsumen dan melihat informasi produk; perangkat lunak aplikasi seluler;
perangkat lunak aplikasi untuk smartphone; perangkat lunak dalam bentuk aplikasi seluler untuk membuat, berbagi,
menyebarluaskan dan memposting iklan; perangkat lunak dan aplikasi untuk perangkat seluler; perangkat lunak e-commerce
(perdagangan secara elektronik) komputer untuk memungkinkan pengguna untuk melakukan transaksi bisnis secara
elektronik melalui jaringan komputer global; perangkat lunak e-commerce komputer untuk memungkinkan pengguna
melakukan transaksi bisnis elektronik melalui jaringan komputer global; perangkat lunak jejaring sosial; perangkat lunak
komputer dalam bentuk pemrograman aplikasi antarmuka (API) yang memfasilitasi layanan online untuk jejaring sosial,
membangun aplikasi jejaring sosial dan untuk memungkinkan pengambilan data, mengunggah, mengunduh, mengakses dan
mengelola; perangkat lunak komputer dan aplikasi perangkat lunak komputer untuk jejaring sosial, mengirim pesan, teks, foto,
grafik, file audio dan video ke pengguna lain; perangkat lunak komputer e-commerce yang dapat diunduh untuk
memungkinkan pengguna melakukan transaksi bisnis elektronik melalui jaringan komputer dan komunikasi global; perangkat
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lunak komputer untuk berinteraksi dengan platform blockchain; perangkat lunak komputer untuk digunakan dalam layanan
operasional dan pemesanan toko ritel untuk berbagai barang konsumen, tidak satupun barang tersebut untuk kamera fotografi
dan sinematografi profesional termasuk aksesoris spesifik fotografi dan sinematografi profesional khusus untuknya dan
perangkat lunak fotografi dan sinematografi profesional; perangkat lunak komputer untuk digunakan yang berhubungan
dengan penyimpanan elektronik, transmisi, presentasi, verifikasi, otentikasi, dan penukaran kupon, potongan harga, diskon,
insentif, dan penawaran khusus; perangkat lunak komputer untuk mengoordinasikan layanan transportasi; perangkat lunak
komputer untuk menjelajahi/menelusuri (browsing) dan mengakses konten digital, perangkat lunak komputer, game komputer,
karya audio, karya visual, karya audiovisual, publikasi elektronik, buku, film, dan musik; perangkat lunak komputer untuk
ponsel untuk tujuan bermain video game; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk bisnis/perusahaan, pemberi
kerja, dan pelamar kerja; perangkat lunak komputer yang memungkinkan pengguna untuk membangun dan mengakses
informasi jejaring sosial termasuk profil, daftar anggota, daftar pengikut, lokasi yang dikunjungi, preferensi dan data pribadi;
perangkat lunak lintas platform; perangkat lunak multimedia interaktif untuk bermain game; perangkat lunak pelacakan iklan
dan pengoptimalisasi; perangkat lunak pendidikan yang dapat diunduh dan direkam sebelumnya yang menampilkan
pengajaran dalam pendidikan pasca-sekolah menengah, pengajaran dalam pendidikan universitas, analisis data siswa, dan
untuk menghubungkan siswa dengan layanan dukungan dan layanan karir; perangkat lunak pengambilan / pengiriman
informasi produk untuk keperluan periklanan melalui jaringan komputer; perangkat lunak platform blockchain; perangkat lunak
platform buku besar (ledger) yang didistribusikan; perangkat lunak sistem operasi yang menyelenggarakan aplikasi perangkat
lunak komputer dan memfasilitasi interaksi dengan komputer dan periferal lain di seluruh jaringan perusahaan; perangkat
lunak untuk digunakan dalam membuat, mengelola, mengukur, dan menyebarkan iklan orang lain; perangkat lunak untuk
digunakan dalam memfasilitasi panggilan voice over internet protocol (VOIP), panggilan telepon, panggilan video, pesan teks,
pesan instan dan layanan jejaring sosial online; perangkat lunak untuk iklan berbasis geo-lokasi (geo-location) dan promosi
produk dan jasa; perangkat lunak untuk jasa/layanan pemetaan; perangkat lunak untuk jejaring sosial dan berinteraksi dengan
komunitas online; perangkat lunak untuk komunitas virtual bagi pengguna untuk mengatur grup dan acara, berpartisipasi
dalam diskusi, dan terlibat dalam jejaring sosial, bisnis, dan komunitas.; perangkat lunak untuk memfasilitasi interaksi dan
komunikasi antara manusia dan platform AI (kecerdasan buatan); perangkat lunak untuk memungkinkan pembangunan
aplikasi pada blockchain (sistem pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi), berinteraksi dengan kontrak pintar
blockchain, dan pertukaran komoditas blockchain (sistem pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi) dalam jaringan
sosial; perangkat lunak untuk memutar video, komputer dan permainan online; perangkat lunak untuk menciptakan/membuat
dan mengelola profil media sosial dan akun pengguna; perangkat lunak untuk menciptakan/membuat, mengelola, dan
berinteraksi dengan komunitas online; perangkat lunak untuk mengakses dan menelusuri database online dan situs web;
perangkat lunak untuk mengelola konten jaringan sosial, berinteraksi dengan komunitas virtual, dan transmisi gambar, audio,
konten video dan audio visual, foto, video, data, teks, pesan, komentar, iklan, komunikasi dan informasi iklan media; perangkat
lunak untuk mengintegrasikan data elektronik dengan lingkungan dunia nyata untuk keperluan hiburan, pendidikan, permainan
(gaming), komunikasi, dan jaringan/jejaring sosial; perangkat lunak untuk mengoptimalkan dan memaksimalkan kinerja
bermain game (gaming) untuk telepon pintar dan perangkat elektronik yang digenggam; perangkat lunak untuk meningkatkan
keahlian pengguna permainan online banyak pemain (multiplayer) untuk telepon pintar; perangkat lunak untuk menyediakan
jasa pelayanan pengurus (concierge) pribadi untuk pihak lain yang diinisiasikan oleh perintah pengontrol-suara melalui suatu
telepon genggam, komputer, tablet, telepon pintar, komputer genggam, komputer portabel, yaitu, menambah dan mengakses
janji bertemu dengan kalendar, alarm, penghitung/pengatur waktu (timers), pengingat (reminders) dan membuat reservasi
restoran, perjalanan, dan hotel; perangkat lunak untuk pemesanan dan/atau pembelian barang dan jasa; perangkat lunak
untuk pemetaan sosial dan tujuan; perangkat lunak untuk pengiklan untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan komunitas
online; perangkat lunak untuk platform berbasis blockchain, yaitu perangkat lunak untuk aplikasi terdistribusi; perangkat lunak
yang berkaitan dengan pengaturan dan pengawasan skema insentif penjualan dan promosi, skema keanggotaan, skema
bonus, skema hadiah, skema diskon dan layanan promosi; perangkat lunak yang dapat diunduh dalam bentuk aplikasi seluler
untuk jejaring sosial; perangkat lunak yang dapat diunduh untuk layanan pengiriman pesan instan dan surat elektronik;
perangkat lunak yang dapat diunduh untuk mengorganisir, menyimpan, menyediakan akses ke, mendapatkan kembali,
memindai, menggunakan bersama-sama, dan menyediakan informasi mengenai barang, jasa, diskon, tiket, boarding pass,
kupon, dan program loyalitas konsumen; perangkat lunak yang dapat diunduh yang bersifat aplikasi seluler yang
memungkinkan pengguna untuk mencari, menemukan, meneliti, menganalisa, membandingkan, menjual, dan membeli barang
dan jasa melalui Internet, jaringan komunikasi komputer global, dan jaringan telekomunikasi nirkabel; perangkat lunak yang
memungkinkan individu, kelompok, perusahaan, dan merek untuk menciptakan/membuat dan mempertahankan
kehadiran/keberadaan online untuk keperluan pemasaran; perangkat lunak yang memungkinkan pengguna untuk membuat
profil dan berpartisipasi dalam jejaring sosial di bidang blockchain (sistem pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi)
dan teknologi buku besar yang didistribusikan; perangkat lunak yang memungkinkan pengguna untuk terlibat dalam tantangan
kesehatan dan kebugaran (wellness) dengan orang lain, untuk berpartisipasi dalam jejaring/jaringan sosial dan diskusi online
dengan orang lain mengenai masalah-masalah medis, perawatan kesehatan, dan kebugaran (wellness), untuk melakukan
penilaian kesehatan, dan untuk melacak kegiatan, tujuan (goals), hasil (outcomes), dan hadiah (rewards) kesehatan dan
kebugaran (wellness); perangkat lunak yang menyediakan pasar (marketplace) virtual; perangkat lunak, yaitu, aplikasi yang
menyediakan fungsionalitas jaringan/jejaring sosial; perangkat-perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk
memungkinkan akses pada jasa-jasa perkenalan sosial; perangkat-perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk
memungkinkan jasa-jasa jaringan sosial; piranti lunak komputer cloud yang digunakan pada aplikasi, manajemen database,
dan penyimpanan data elektronik perusahaan; piranti lunak untuk perencanaan sumber daya perusahaan (ERP); piranti lunak
yang menyediakan akses berbasis web untuk aplikasi dan layanan melalui suatu web yang mengoperasikan sistem atau portal
antarmuka; piranti lunak komputer untuk digunakan dalam penyediaan, penggunaan, konfigurasi, pengelolaan,
pengamanan, optimasi, pemantauan, pencadangan, pemulihan, pemodelan, pengujian, penyimpanan, pembaruan, diagnosa,
perbaikan, analisis, penyelesaian masalah, penemuan, dan penggunaan sumber daya piranti keras dan piranti lunak dan
komponen komputer dan jaringan komunikasi, serta untuk mengaktifkan fungsionalitas lintas platform, untuk bisnis dan
individu; platform berbasis website dan aplikasi; platform game (permainan); platform perangkat lunak komputer; platform
perangkat lunak komputer untuk jejaring sosial; platform perangkat lunak komputer untuk manajemen keuangan; platform
perangkat lunak komputer untuk pengaturan kegiatan penyewaan kendaraan; platform perangkat lunak komputer untuk
pengawasan perusahaan sewa kendaraan dan perilaku supir kendaraan sewaan; platform perangkat lunak komputer yang
direkam atau yang dapat diunduh; platform perangkat lunak komputer, direkam atau diunduh; platform perangkat lunak untuk
menyediakan program interface untuk pihak ketiga untuk mengakses konten situs web dan data untuk pengembangan web
dan pengembangan aplikasi situs web; platform-platform untuk pengetesan dan pengujian otomatisasi perangkat lunak
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komputer.; program aplikasi antarmuka (Application Programming Interfaces “API”) untuk perangkat lunak komputer yang
memfasilitasi jasa daring (online) untuk jejaring sosial, membangun aplikasi jejaring sosial dan untuk memberikan akses untuk
memulihkan, mengunggah, mengunduh, mengakses dan mengelola data, perangkat lunak komputer untuk memberikan akses
untuk mengunggah, mengunduh, mengakses, memasang, menampilkan, menandai), menulis blog, mengalirkan,
menghubungkan, membagi dan menyediakan media elektronik atau informasi melalui jaringan komputer dan komunikasi;
program aplikasi antarmuka (Application Programming Interfaces “API”) untuk perangkat lunak komputer yang memfasilitasi
jasa daring (online) untuk jejaring sosial, membangun aplikasi jejaring sosial dan untuk memberikan akses untuk memulihkan,
mengunggah, mengunduh, mengakses dan mengelola data, perangkat lunak komputer untuk memberikan akses untuk
mengunggah, mengunduh, mengakses, memasang, menampilkan, menandai), menulis blog, mengalirkan, menghubungkan,
membagi dan menyediakan media elektronik atau informasi melalui jaringan komputer dan komunikasi.; program game
komputer yang direkam; program komputer platform perangkat lunak komputer untuk jaringan dan aplikasi komputasi awan
(cloud computing); program komputer untuk digunakan dalam melacak status berbagai pengguna dari jasa permainan
interaktif online dan untuk mencocokkan para pemain permainan online dengan para pemain lain dari semua tingkat
kecakapan; program untuk jaringan sosial yang memungkinkan untuk dapat di akses melalui internet; program video game
interaktif; program-program komputer untuk mengakses, melihat-lihat (browsing) dan menelusuri database secara sambunglangsung (online); publikasi elektronik [dapat diunduh] disediakan secara online dari database atau Internet; publikasi
elektronik yang dapat didownload dalam bentuk majalah, artikel, brosur, selebaran, lembaran data, bahan-bahan informasi,
bahan-bahan instruksi dalam bidang bisnis, perdagangan elektronik (e-commerce), teknologi informasi, cloud computing,
telekomunikasi, internet, pelatihan bisnis dan perdagangan elektronik (e-commerce), bisnis, penjualan, manajemen
pemasaran dan keuangan; sertifikat hadiah elektronik yang dapat diunduh; server iklan, yaitu, server komputer untuk
menyimpan iklan dan mengirimkan iklan ke situs web (websites); software aplikasi utk mengakomodasi segala kebutuhan chef
(koki) dan lowongan kerja di bidang kuliner; voucher hadiah, disandikan===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021012562
: 23/02/2021 16:26:55
:
: Zhejiang Josiny Holding Co., Ltd.

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: No. 2066, No. 6 of Binhai Road, Yongxing Street, Longwan District, Wenzhou City,
Zhejiang Province
: Emirsyah Dinar
: Gedung Graha Pratama Lantai 15 Jalan MT. Haryono Kavling 15

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: JOSINY
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih
: 25
: ===dasi; girdle; kaos kaki panjang; masker tidur; pakaian; pakaian dalam; sandal; sandal selop; sarung tangan [pakaian];
sepatu; sepatu bot; sepatu olahraga; sol dalam; syal; topi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021012563
: 23/02/2021 16:27:10
:
: VINCENT OTTO LIEMIAGO

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. KL. Yos Sudarso Link. IV, Kel. Martubung, Kec. Medan Labuhan, Kota Medan,
Sumatera Utara, 20251
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: QUINA + Lukisan Mahkota
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Kuning emas; Merah
: 30
: ===Keripik dan kerupuk berbahan dasar tepung dan berbahan dasar gandum; Kerupuk; Kerupuk Ikan; Kerupuk Jengkol;
Kerupuk bawang; Kerupuk ikan aneka rasa; Kerupuk ikan dengan perasa; Kerupuk udang aneka rasa; Kerupuk udang dengan
rasa; bihun; bihun [mie]; bihun beras [mie Beras]; kerupuk; kerupuk getas udang; kerupuk ikan; kerupuk opak; kerupuk
singkong; kerupuk stik ikan; kerupuk udang; saos; saos tomat===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

: JID2021012564
: 23/02/2021 16:28:37
:
: Target Brands, Inc.

540 Etiket
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Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 1000 Nicollet Mall,
Minneapolis, Minnesota 55403-2467
: Emirsyah Dinar
: Gedung Graha Pratama Lantai 15 Jalan MT. Haryono Kavling 15

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

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

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih
: 35
: ===Jasa toko dan jasa toko eceran secara online menampilkan berbagai macam barang konsumen===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021012565
: 23/02/2021 16:28:59
:
: LISHARYANTI KUSUMA LIMARAN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL PRATAMA BLOK Q NO 5, RT/RW 003/021, KEL. BOJONG RAWALUMBU, KEC.
RAWALUMBU, KOTA BEKASI 17116, Kota Bekasi, Jawa Barat, 17116
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: VEATU
: PROSPERITY (KEMAKMURAN)

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: MERAH, PUTIH, HITAM, DAN KUNING (HIGHLIGHT TULISAN)
: 3
: ===semir mobil===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021012567
: 23/02/2021 16:32:46
:
: PT TRIBUANA OPTIMA PRIMA

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Rukan Sentra Niaga Green Lake City RGLM 22, Jakarta Barat, Kota Administrasi
Jakarta Barat, DKI Jakarta
: Thelly Rope S.H., M.H.
: Law Office Lesse Indonesia Patent, Jl. Hadiah Utama V, Kavling Polri Blok B
VII/705A No. 34, RT. 004/ RW. 011 Kelurahan Jelambar, Kecamatan Grogol
Petamburan, Jakarta Barat

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: MOOM
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan putih
: 3
: ===Highlighter kulit (kosmetik); Kapas wajah untuk kosmetik; Krim lulur badan [Cream-body scrub] kosmetik; Krim wajah
(kosmetik); Masker wajah (kosmetik); Sabun Kecantikan (kosmetik); Scrub wajah [facial scrub] kosmetik; Serum kecantikan
(kosmetik); Toner (cairan penyegar wajah) kosmetik; body butter untuk keperluan kosmetik; gel pelembab [kosmetik];
kosmetik, yaitu, alas bedak, bedak, concealer, Celak mata (Eye shadow), pensil mata, eyeliner cair, maskara, pensil bibir,
lipstik, Pengkilat bibir (lip gloss), balsem bibir, cat kuku; krim dan gel kosmetik untuk wajah, tangan dan tubuh; krim pembersih
[kosmetik]; krim tanning diri [kosmetik]; lotion kulit pelembab [kosmetik]; lotion, krim dan sediaan untuk perawatan wajah,
tubuh, kulit kepala, kuku dan rambut; make-up [kosmetik]; parfum dan cologne; pembersih tata rias wajah, pembersih
kosmetik; produk perawatan tubuh dan perawatan kecantikan; sabun untuk perawatan tubuh; sediaan kosmetik anti-penuaan;
sediaan kosmetik untuk rambut dan kulit kepala; sediaan kosmetik untuk tujuan pelangsingan; tisu bayi untuk keperluan
kosmetik; wewangian, minyak esensial, kosmetik, lotion rambut===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: JID2021012568
: 23/02/2021 16:32:53
:
: ANOP MIRCHANDANI

Alamat Pemohon

: Jl. Sungai Gerong No. 12, RT. 010 RW. 020, Kebon Melati , Jakarta Pusat, DKI

740

540 Etiket
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa

Jakarta, Indonesia, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10230
: Drs. Ilyas Kartakusumah
: Komplek Legenda Wisata L 9 No. 27 Cibubur

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: IKLANONLINE AJA
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM; PUTIH
: 36
: ===jasa transaksi keuangan online; layanan pembayaran elektronik; layanan pembayaran perdagangan elektronik; layanan
rekening kas online; melakukan transaksi keuangan secara online; melakukan transaksi pembayaran tanpa uang tunai;
pemrosesan elektronik pembayaran elektronik melalui jaringan komputer global; pemrosesan transaksi debit elektronik;
pemrosesan transaksi pembayaran melalui Internet; pemrosesan transaksi tunai elektronik; penyewaan apartemen,
kondominium, villa, dan kabin yang menggunakan iklan berbayar per klik pada jaringan komputer global; transaksi kartu kredit
elektronik; transaksi keuangan online===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021012569
: 23/02/2021 16:33:03
:
: EMILLIO ANTONELLI

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Taman Kedoya Permai Blok A 9 No. 24, RT.005 RW.007, Kel/Desa Kebon Jeruk,
Kec. Kebon Jeruk, Jakarta Barat, DKI Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI
Jakarta
: Emmy Hartati Hardjo S.Si
: Jl. Raya Perjuangan No. 11 C, Kebon Jeruk, Jakarta Barat

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: SPLENDID COFFEE + LOGO
: SPLENDID = Mewah, indah, bagus sekali

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih
: 30
: ===Biji kopi; Hamburger sandwiches; Kopi bubuk; Kopi giling dan biji kopi utuh (yang belum diolah); Kue-kue; Mantou;
Minuman berbahan dasar kopi yang mengandung susu; Minuman dengan bahan dasar kopi, coklat dan teh; Minuman
karamel dengan campuran susu; Muffins; Pasta; Roti kecil-kecil; Roti pastry; Roti, sandwich, biskuit; biji kopi panggang;
hidangan pasta; kopi; kopi beraroma; kopi yang belum dipanggang; kue panekuk; kue pastry; kue sus; kukis (kue kering);
makaroni dengan keju; minuman berbahan dasar teh; minuman berbahan dasar teh dengan tambahan rasa buah; minuman
dengan bahan dasar coklat; minuman dengan bahan dasar kakao; minuman dengan bahan dasar kopi; minuman es berbahan
dasar kopi; minuman kopi; minuman kopi dengan campuran susu; minuman teh; minuman teh dengan susu; nasi goreng;
pizza; risol; roti bakar; roti panggang; spageti; teh beraroma===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021012570
: 23/02/2021 16:33:58
:
: CONG TY CO PHAN EARLY START

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 2nd Floor, HH-N01 Block, Gold Season Project, No. 47 Nguyen Tuan, Thanh Xuan
Trung Ward, Thanh Xuan District, Hanoi
: Emirsyah Dinar
: Gedung Graha Pratama Lantai 15 Jalan MT. Haryono Kavling 15

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Monkey STORIES + logo
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, merah, kuning, biru, putih
: 41, 9, 42
: ===Layanan pendidikan; coaching [pendidikan dan pelatihan]; publikasi teks, selain teks publikasi===
===perangkat lunak komputer, direkam; program komputer, dapat diunduh; publikasi elektronik, dapat diunduh===
===desain perangkat lunak komputer; desain sistem komputer; pemrograman komputer===

740
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210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021012571
: 23/02/2021 16:36:38
:
: CONG TY CO PHAN EARLY START

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 2nd Floor, HH-N01 Block, Gold Season Project, No. 47 Nguyen Tuan, Thanh Xuan
Trung Ward, Thanh Xuan District, Hanoi
: Emirsyah Dinar
: Gedung Graha Pratama Lantai 15 Jalan MT. Haryono Kavling 15

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Monkey MATH + logo
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, merah, kuning, putih
: 41, 9, 42
: ===Layanan pendidikan; coaching [pendidikan dan pelatihan]; publikasi teks, selain teks publikasi===
===perangkat lunak komputer, direkam; program komputer, dapat diunduh; publikasi elektronik, dapat diunduh===
===desain perangkat lunak komputer; desain sistem komputer; pemrograman komputer===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2021012653
: 24/02/2021 00:34:00
:
: BILLY

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: KP. CIPADU, RT. 001 RW. 007 KEC. CIPADU, KEL. LARANGAN, Kota
Tangerang, Banten
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: CAFE SEBLAK MABEL
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah Dan Hitam
: 43
: ===Jasa penyediaan makanan dan minuman; Jasa restoran, termasuk jasa restoran yang bisa dibawa pulang; Restoran;
Tempat yang menghidangkan kudapan; Warung makan; jasa kafe; jasa restoran; kafe, kafetaria dan layanan restoran;
layanan kafe dan restoran; layanan kafetaria dan restoran; menyajikan makanan dan minuman untuk para tamu di restoran;
menyediakan makanan dan minuman di restoran; menyediakan makanan dan minuman untuk para tamu di restoran; rumah
makan; warung makan tradisional===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021012654
: 24/02/2021 00:58:57
:
: PT ANDALAN UTAMA FARMAINDO

540 Etiket

: Jl. Jalan Pahlawan Raya No. 6A, Kelurahan Rempoa, Kecamatan Ciputat Timur,
Kota Tangerang Selatan, Banten
: Deddy Firdaus Yulianto S.H.
: AFJ Counselors At Law, Estubizi Business Center, Setiabudi Building 2, 2nd Floor
(207 B-C) Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 62

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: ActiFit Impact
: ActiFit Impact mempunyai arti Dampak Impact

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau dan merah
: 5
:
===Jamu berbentuk serbuk; Jamu herbal; Makanan dan minuman untuk keperluan nutrisi; Minuman dalam bentuk serbuk dan
berasa untuk pelangsing; Minuman mengandung obat; Minuman pelangsing; Minuman suplemen dan kecantikan yang
mengandung obat; Minuman yang mengandung vitamin; Minyak Telon; Minyak kayu putih; Minyak-minyak yang mengandung
obat; Serat makanan yang dapat larut dalam air (water-soluble); Serbuk untuk suplement diet; Suplemen diet dan tambahan
nutrisi dalam bentuk kapsul, teh, dan tincture; Suplemen vitamin, mineral dan nutrisi; Suplemen-suplemen serat makanan diet;
Teh herbal untuk tujuan pengobatan; air mineral untuk keperluan medis; kolagen untuk keperluan medis; makanan/minuman
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suplemen kesehatan; minuman diet yang diadaptasi untuk keperluan medis; minuman kesehatan yang mengandung ginseng;
minuman obat; minuman pengganti elektrolit untuk keperluan medis; minuman suplemen gizi; minyak angin aromaterapi;
minyak hati ikan kod; minyak pijat obat; minyak terapi untuk kesehatan; minyak untuk keperluan farmasi; obat-obatan; obatobatan berbahan baku herbal; obat-obatan farmasi; sediaan multivitamin; serat makanan; serat makanan untuk membantu
pencernaan; serat untuk keperluan medis; serbuk minuman kesehatan rasa beras kencur; serum; suplemen herbal; suplemen
makanan; suplemen makanan bervitamin; suplemen makanan obat berbasis kolagen; suplemen minuman kolagen; teh obat;
teh pelangsing untuk keperluan medis; vitamin; vitamin dan suplemen vitamin===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021012655
: 24/02/2021 01:04:47
:
: PT. WIJAYA WIYATA SEJAHTERA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Rukan Daan Mogot, Jl. Daan Mogot Raya, No.47, Kelurahan Tanjung Duren Utara,
Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: YOMETU
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Oranye
: 9
: ===Platform digital; Platform perangkat lunak yang memfasilitasi penyediaan informasi; perangkat lunak aplikasi komputer;
perangkat lunak aplikasi komputer untuk perangkat seluler; platform perangkat lunak komputer; platform perangkat lunak
komputer untuk digunakan dalam bidang kesehatan, kebugaran (wellness), dan nutrisi/gizi; platform perangkat lunak
komputer, direkam atau diunduh===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021012656
: 24/02/2021 01:24:14
:
: PT SINERGI KINAN MEDIKA

540 Etiket

: Treasury Tower Lantai 7 Unit F District 8 SCBD Lot 28, Jl. Jenderal Sudirman Kav.
52-53, Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Administrasi Jakarta
Selatan, DKI Jakarta
: Deddy Firdaus Yulianto S.H.
: AFJ Counselors At Law, Estubizi Business Center, Setiabudi Building 2, 2nd Floor
(207 B-C) Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 62

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: SIKIMED
: SIKIMED merupakan singkatan dari nama Pemohon

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau, merah dan putih
: 5
: ===BAHAN PENCETAK GIGI; BAHAN PENGGOSOK GIGI; Cairan pembersih tangan; Jamu; Kapas batangan untuk
keperluan medis; MINYAK ANGIN; Minyak Telon; Obat kumur gigi; Obat pembasmi rumput; Pembalut untuk haid; Pembasmi
jamur; Pembasmi kuman untuk pertanian; Plester dan bahan untuk pembalut; Produk perawatan mulut mengandung obat,
yaitu pasta gigi obat; Sediaan farmasi untuk perawatan kulit; Sediaan untuk pembasmi bakteri dan virus; Sediaan-sediaan
tabir surya yang mengandung obat untuk kulit dan bibir; Suplemen makanan (supplement diet); Tampon untuk haid wanita;
analgesik; antibiotik; antiparasit; antiseptik; antivirus; bahan-bahan diet yang diadaptasi untuk pemakaian medis.; balsem
untuk keperluan medis; busa pembersih tangan untuk desinfektan; deterjen kuman; deterjen untuk keperluan medis; farmasi;
gel pembersih kulit antibakteri berbasis alkohol; gel perawatan mulut obat; infus obat; kain kasa untuk pembalut; kapas
antiseptik; kapas untuk keperluan medis; kapsul untuk obat-obatan; kayu putih untuk keperluan farmasi; kompres; kotak P3K
untuk penggunaan rumah tangga; kotak obat, portable, terisi; krim kulit berbasis kortison; krim obat untuk melembabkan kulit;
krim obat untuk perlindungan kulit; krim pelindung kulit untuk penggunaan medis; losion sanitasi tangan untuk desinfektan;
lotion dan krim obat untuk tubuh, kulit, wajah, dan tangan; lotion farmasi untuk kulit; lotion obat untuk kulit terbakar; makanan
diet yang diadaptasi untuk keperluan medis; mentol untuk keperluan farmasi; minuman diet yang diadaptasi untuk keperluan
medis; minuman yang diperkaya nutrisi untuk keperluan medis; minuman yang diperkaya vitamin untuk keperluan medis;
minyak hati ikan kod; minyak hati ikan yang dapat dimakan untuk keperluan medis; minyak obat; minyak pijat obat; minyak
untuk keperluan farmasi; obat kumur; obat kumur untuk keperluan medis; obat tetes mata; obat-obatan herbal; obat-obatan
untuk mencuci mata; obat-obatan untuk pengobatan penyakit virus; oksigen untuk keperluan medis; pasta gigi obat; pelumas
seksual pribadi; pembalut luka; pembasmi kuman di udara dalam bentuk semprotan; pembersih hewan; pembersih rongga
mulut untuk keperluan medis; penolak nyamuk untuk aplikasi ke kulit; perawatan mulut dan sediaan perawatan; perban dan
pembalut higienis, medis dan bedah untuk perawatan luka; permen, obat; pestisida; plester; popok bayi; propolis untuk
keperluan pengobatan atau terapi; protein untuk suplemen diet; racun tikus; royal jelly [suplemen gizi]; royal jelly untuk
keperluan medis; sabun kulit antibakteri; salep-salep yang mengandung obat; sediaan bahan kimia untuk keperluan medis;
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sediaan farmasi; sediaan farmasi untuk pengobatan penyakit virus; sediaan lidah buaya untuk keperluan farmasi; sediaan
multivitamin; sediaan obat untuk mulut dalam bentuk tetes, kapsul, tablet atau tablet terkompresi; sediaan obat untuk
perawatan kulit; sediaan pembersihan lensa kontak; sediaan pemurnian udara; sediaan penghilang bau udara; sediaan
pengobatan mulut obat; sediaan perawatan kulit obat; sediaan perawatan mulut yang mengandung obat; sediaan perawatan
rambut mengandung obat; sediaan pertumbuhan rambut obat; sediaan untuk membersihkan kulit untuk keperluan medis;
sediaan untuk pembasmi hama; sediaan-sediaan farmasi untuk pencegahan dan pengobatan penyakit menular, yaitu infeksi
virus dan bakteri; sediaan-sediaan makanan diet; semprotan obat; semprotan obat untuk mulut; semprotan pembersih tangan
untuk desinfektan; semprotan pendingin untuk keperluan medis; sirup untuk keperluan farmasi; suplemen makanan; suplemen
makanan bervitamin; suplemen makanan kesehatan; suplemen protein untuk manusia; teh obat; teh pelangsing untuk
keperluan medis; tisu pelindung kulit pelindung untuk penggunaan medis; tonik [obat-obatan]; vaksin; vitamin===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2021012657
: 24/02/2021 02:15:17
:
: PT. WIJAYA WIYATA SEJAHTERA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Rukan Daan Mogot, Jl. Daan Mogot Raya, No.47, Kelurahan Tanjung Duren Utara,
Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: YOMETU
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Oranye
: 42
: ===Hosting dan pemeliharaan komunitas online yang menampilkan konten audio-visual di bidang berita, hiburan film,
olahraga, komedi, drama dan musik; Perangkat lunak berbentuk layanan (SaaS); aplikasi perangkat lunak yang dapat diakses
melalui situs web; konsultasi perangkat lunak komputer; konsultasi teknologi komputer; layanan komputer yang bersifat
Perangkat Lunak sebagai Layanan (SaaS), yaitu hosting perangkat lunak komputer dan layanan yang memanfaatkan
perangkat lunak untuk diakses oleh, atau diunduh oleh, atau digunakan oleh, orang lain; pengembangan platform komputer;
penyedia informasi pada teknologi komputer dan program melalui jaringan situs; perangkat lunak sebagai layanan (SAAS)
layanan yang menampilkan perangkat lunak untuk mendiagnosis masalah teknis dalam perangkat komputasi pribadi,
perangkat ponsel, tablet, perangkat komputer lainnya dan produk konsumen, yaitu, peralatan rumah tangga dan konsumen,
sistem HVAC, pipa rumah tangga, vakuum sentral, air panas pemanas, pelembap udara, penurun air, pelembut air, peralatan
olahraga dan rekreasi, peralatan taman dan kebun, dan peralatan listrik luar ruangan. Layanan dukungan teknis dan
pelanggan, yaitu, layanan help desk dan pemecahan masalah masalah perangkat lunak dan perangkat keras untuk perangkat
yang terhubung jaringan, peralatan, peralatan kontrol pencahayaan, dan sistem kontrol hvac di internet yang terhubung
dengan jaringan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JID2021012658
: 24/02/2021 02:47:57
:
: NUR ROHMAN

540 Etiket

: Perum Rajeg Asri Asri Blok E – 3 No. 20 RT. 015/RW. 001, Kelurahan Rajeg,
Kecamatan Rajeg, Kabupaten Tangerang, Banten
: Deddy Firdaus Yulianto S.H.
: AFJ Counselors At Law, Estubizi Business Center, Setiabudi Building 2, 2nd Floor
(207 B-C) Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 62

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: SiMaC SANTRI MILLENIAL CENTER
: SIMAC SANTRI MILLENIAL CENTER mempunyai arti SIMAC merupakan singkatan dari SANTRI
MILLENIAL CENTER mempunyai arti Pusat Santri Milenial

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, merah dan putih
: 35
: ===Kampanye pasar; Kampanye pemasaran; Konsultasi mengenai strategi komunikasi hubungan masyarakat; Konsultasi
yang berkaitan dengan hubungan masyarakat; Organisasai kampanye promosional; administrasi program pertukaran budaya
dan pendidikan; hubungan Masyarakat; iklan, promosi, dan layanan hubungan masyarakat; jasa manajemen bisnis di bidang
pendidikan; layanan amal dalam sifat mengatur dan melakukan proyek layanan masyarakat; layanan konsultasi manajemen
bisnis untuk memungkinkan entitas bisnis (business entities), organisasi non-pemerintah (non-governmental) dan organisasi
nirlaba (non-profit organizations) untuk mengembangkan, mengatur, dan mengurus/mengelola program untuk menawarkan
akses yang lebih besar ke jaringan komunikasi global; layanan strategi komunikasi hubungan masyarakat; melakukan studi di
bidang hubungan masyarakat; mengembangkan kampanye promosi untuk bisnis; mengorganisir dan melakukan program
sukarela untuk organisasi amal; menyediakan program kontes dan penghargaan insentif yang dirancang untuk mengenali,
memberi penghargaan dan mendorong individu dan kelompok yang terlibat dalam pengembangan diri, pemenuhan diri, amal,
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kedermawanan/filantropi, sukarelawan (volunteer), pelayanan masyarakat dan umum dan kegiatan kemanusiaan serta berbagi
produk kerja kreatif===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021012659
: 24/02/2021 06:06:51
:
: DIYAH ROHMATUS SHOLIHAH

540 Etiket

: DENGOK, RT.002 RW.001, KEL. KANDANGSEMANGKON, KEC. PACIRAN,
Kabupaten Lamongan, Jawa Timur
: Fahmy Azzy S.E.,
: Graha SUMBER SARI Lt.2, Jalan Raya Wonocolo No.40, Taman, Sepanjang,
Kab.Sidoarjo, JAWA TIMUR– 61257

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: Daissy
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Putih
: 25
: ===Celana; Hijab; baju; sandal; sepatu; syal leher [muffler]; syal sutra; tas kain non woven===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2021012660
: 24/02/2021 07:04:32
:
: JUAN JOSE SUAREZ JIMENO

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jalan Umalas Tunon, gang 7, Villa 4, Kerobokan Kelod, Kuta Utara, Badung, Bali,
Kabupaten Badung, Bali, 80361
: I Putu Uye Arya Berbudi S.H., M.H.,
: Jalan Palapa VIII No. 12 B, Denpasar 80223

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Shelter BALI
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: hitam
: 43
: ===Bar; Bar kopi dan jus; Bar yang menyediakan kudapan; Bar, layanan ruang publik, bar makanan ringan, bar yang
menyediakan minuman anggur, jasa klub yang menyediakan minuman anggur, bar untuk sandwich, cafetaria, kantin & cafe;
Fasilitas penitipan anak dan penitipan anak harian; Jasa Penyedia Makanan dan Minuman yang bisa diantar dan dijemput;
Jasa akomodasi sementara; Jasa hotel dan resor; Jasa kedai kopi; Jasa pemondokan kemah; Jasa penginapan; Jasa
penyediaan makanan dan minuman; Jasa penyediaan makanan dan minuman dengan menggunakan kendaraan dan gerobak;
Jasa penyediaan makanan nasi uduk; Jasa penyediaan minuman; Jasa penyewaan Pondok Wisata; Jasa penyewaan villa;
Jasa perkemahan [pondok untuk berlibur]; Jasa rumah orang tua; Jasa vila; Jasa/layanan hotel, restoran, kafe, kafetaria,
kantin dan layanan bar makanan ringan; Kafe kopi; Kafe-kafe; Kafetaria; Kedai kopi; Kopi ( Kafe ); Layanan bar minuman
anggur; Layanan kedai makan; Layanan pemesanan dan layanan reservasi untuk hotel dan akomodasi sementara; Layanan
perhotelan (hospitality); Layanan restoran yang diberikan dalam kerangka kerja waralaba; Layanan tempat tidur dan sarapan;
Layanan yang menyediakan makanan dan minuman dengan truk berjalan; Penginapan untuk liburan; Penyediaan akomodasi
untuk wisma; Penyediaan fasilitas dapur; Penyediaan makanan dan minuman di kafe-kafe dan bar-bar; Penyewaan
akomodasi liburan; Penyewaan rumah mobil [akomodasi sementara]; Restoran; Restoran Prasmanan; Restoran dengan
layanan makan sepuasnya; Restoran keliling dengan menggunakan truk (Food Truck); Tempat makan yang menghidangkan
kudapan; Tempat penyediaan makanan dan minuman; Tempat penyediaan makanan dan minuman (Snack bar); Tempat yang
meyediakan minuman beralkohol (izakaya); akomodasi sementara; jasa agen perjalanan untuk membuat reservasi hotel; jasa
agen perjalanan untuk pemesanan akomodasi; jasa agen perjalanan untuk reservasi akomodasi; jasa agen perjalanan untuk
reservasi akomodasi hotel; jasa biro akomodasi; jasa kafe; jasa katering; jasa katering bisnis; jasa katering hotel; jasa
memasak makanan; jasa penerima tamu, yaitu mengatur reservasi makanan dan reservasi hotel; jasa penginapan wisatawan;
jasa reservasi untuk penyediaan akomodasi perumahan sementara untuk wisatawan dan orang yang sedang berlibur; jasa
restoran; jasa restoran dan katering; kafe; kafe bermain anak-anak; katering makanan dan minuman; kedai roti dan kue
(bakeries); layanan akomodasi hotel; layanan bar dan restoran; layanan bar kopi dan kedai kopi (penyediaan makanan dan
minuman); layanan bar, lounge koktail, dan wine bar; layanan bartending; layanan hotel dan motel; layanan hotel dan restoran;
layanan hotel, bar dan restoran; layanan kafe dan restoran; layanan kafe, bistro, dan restoran; layanan kafetaria dan restoran;
layanan katering luar; layanan kedai kopi dan makanan ringan; layanan lounge koktail; layanan makanan dan minuman
dibawa pulang; layanan penginapan wisatawan; layanan reservasi hotel dan restoran; layanan restoran cepat saji; layanan
restoran turis; layanan restoran, katering, bar dan ruang koktail; layanan rumah pensiun; layanan salad bar; layanan snack-bar
dan kantin; menyediakan akomodasi liburan; menyediakan akomodasi sementara di rumah kos; menyediakan akomodasi
sementara di rumah liburan; menyediakan layanan bar; menyediakan makanan dan minuman di bistro; menyediakan makanan
dan minuman di restoran dan bar; menyediakan penginapan sementara di kamp liburan; menyediakan pusat penitipan anak;
naik untuk kuda; pemesanan jasa katering; penginapan turis; penyediaan

740
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informasi yang menampilkan informasi mengenai jasa restoran, katering dan bar melalui situs web; penyediaan menampilkan
informasi dalam bidang hotel dan akomodasi sementara untuk wisatawan dan orang yang sedang berlibur melalui situs web;
penyediaan reservasi kamar hotel dan akomodasi sementara untuk wisatawan dan orang yang sedang berlibur melalui situs
web; reservasi dan pemesanan penginapan sementara; reservasi kamar hotel dan penginapan sementara; restoran swalayan;
restoran, bar dan layanan katering; restoran, bar, dan layanan lounge koktail; rumah makan; rumah pemondokan; sewa rumah
liburan===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021012661
: 24/02/2021 07:09:42
:
: Dr. Setiadjit

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Kembang Sari Blok C No. 87, Rt. 002 Rw. 004, Kel. Taman Baloi, Kec. Batam Kota ,
Kota Batam, Kepulauan Riau
: Cesar Resha, S.E., S.H., M.H.
: D'Mansion @Jatinegara Indah Blok A-4, Jl. KRT Radjiman Widyodiningrat

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: KLOP!!
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Putih, Merah
: 32
: ===Bubuk untuk minuman; Jus sari buah-buahan; Minuman buah es; Minuman buah-buahan dan jus buah-buahan termasuk
minuman bernutrisi dan jus berbasis buah; Minuman isotonik; Minuman jus buah dan sayuran dalam kelas ini yang
mengandung vitamin, mineral atau suplemen gizi lainnya; Minuman non-alkohol, yaitu, minuman bersoda, minuman berenergi,
minuman olahraga, dan minuman jus buah.; Sediaan untuk membuat air mineral; Sirup dan sediaan-sediaan lain untuk
membuat minuman, sari buah, minuman sari buah, minuman sari sayuran, serbat, jus; Sirup, konsentrat, dan bubuk untuk
membuat air rasa, minuman hipotonik, isotonik dan hipertonik, minuman dan jus buah, minuman energi dan minuman
olahraga; air mineral [minuman]; air mineral berkarbonasi; air mineral bersoda; air mineral dengan rasa; air yang dimurnikan
dengan aroma jus buah-buahan; campuran bubuk jeruk dan gula (powdered orange and sugar) untuk membuat minuman; jus
buah; jus buah campuran; jus jambu; jus jeruk nipis (sirup); jus kelapa; jus lemon untuk digunakan dalam persiapan minuman;
jus mangga; jus melon; minuman air perasan buah dan jus buah; minuman berbentuk bubuk untuk minuman penambah
tenaga; minuman buah dan jus buah; minuman elektrolit dalam sifat minuman isotonik tanpa-karbonasi; minuman jus buah
tanpa-alkohol dengan kandungan susu; minuman jus cranberry; minuman tanpa-alkohol dengan kandungan jus buah;
minuman tanpa-alkohol dengan kandungan jus sayuran; sirup untuk membuat air mineral dengan rasa; tablet (serbat)
efervesen dan bubuk efervesen untuk minuman===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021012662
: 24/02/2021 07:18:32
:
: SITI FATIMAH AZ ZAHRA

540 Etiket

: Jl. Pinang Ranti No.133, RT.013 / RW.002, Kel. Pinangranti,
Kec. Makasar, Jakarta Timur, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta
: Danthy Julinentie S.T., S.H., M.H.
: BAZT Law Office & Consultants Gedung Thamrin City, Lantai 3, Blok G28 No 7-8,
Jalan Thamrin Boulevard, Jakarta Pusat 10230

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: NICE SUGAR + LUKISAN
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru muda, Hijau, Abu-abu, Putih, Coklat.
: 30
: ===Gula -gula (mesis) untuk menghias kue; Gula aren cair (ekstrak nira kelapa); Gula atau pemanis (serbuk, cair atau tablet);
Gula halus untuk glasir; Gula kacang; Gula nira kelapa; Gula semut; Gula sirup; Gula tetes untuk makanan; Gula, pemanis
alami, saus pelumur (glazer) dan isian manis (sweet filling), madu, sirup (treacle); Gula-gula berwarna hitam; Kembang gula
yang dibekukan dengan perasa teh, teh herbal dan / atau buah-buahan; Kopi gula aren; Kue dan gula-gula; Makanan penutup
berbahan dasar sereal [kembang gula]; Makanan ringan berbahan dasar beras [kembang gula]; Mesis (gula-gula); Olahan
yang terbuat dari gula; Produk gula-gula dan kembang gula; Tepung gula; almond berlapis gula; almond manis; bahan
pengganti gula; bar gula-gula; biji kopi dilapisi gula; campuran gula-gula instan; daun stevia (pengganti gula); dekorasi
berbasis gula untuk kue; dekorasi gula untuk kue; fondants [gula-gula]; gula; gula almond; gula anggur; gula aren; gula batu;
gula beku; gula berputar (dekorasi kue); gula bit; gula buah; gula bubuk; gula butterscotch; gula cair; gula demerara; gula gula
rasa; gula gula rebus; gula gula untuk menghias kue; gula jarak; gula jawa; gula karamel; gula kayu manis; gula kelapa; gula
kelapa [pemanis alami]; gula kristal; gula kristal (selain gula-gula); gula kristal putih; gula kristal untuk keperluan kuliner; gula
kurma; gula madu herbal; gula manis rebus; gula maple; gula mentah; gula merah; gula muscovado; gula pasir; gula pastilles
(manisan); gula permen karet; gula rebus; gula tebu; gula tebu bubuk; gula tebu pasir; gula vanila; gula, madu, sirup; gula,
madu, tetes (treacle); gula-gula; gula-gula bebas gluten; gula-gula dalam bentuk beku; gula-gula non obat; gula-gula untuk
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makanan; kacang berlapis gula [gula-gula]; kacang dilapisi gula; karamel keras berlapis gula; kembang gula; kembang gula
yang dibekukan dengan perasa teh, teh herbal dan/atau buah-buahan; makanan pencuci mulut dan gula-gula dingin dan beku;
membalikkan gula; pastilles gula berbusa; pemanis menjadi pengganti gula; permen bebas gula; permen gula rebus; potongan
gula kristal [gula-gula]; taburan gula (sprinkes); taburan gula (sprinkes) untuk menghias kue; tepung atau bubuk untuk gulagula; toffees (gula-gula); turbinado sugar (Gula coklat (brown sugar), yaitu gula putih yang ditambahkan molase dari
permurnian gula)===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021012663
: 24/02/2021 07:39:30
:
: PT. MEDAN JAYA PANGAN MUTU

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. BERLIAN SARI No. 170 LK. IV, KEL. KEDAI DURIAN, KEC. MEDAN JOHOR,
SUMATERA UTARA 20145, Kota Medan, Sumatera Utara
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: JAGUNG De'ULEQ + LOGO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Oranye, Hiaju, Kuning, Merah, Putih, Abu-abu
: 30
: ===Makanan ringan berbahan dasar tepung terigu; makanan ringan berbahan dasar tapioka; makanan ringan berbahan dasar
tepung kentang; makanan ringan jagung diekstrusi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021012664
: 24/02/2021 07:51:11
:
: david handiyoko

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: jl imam bonjol no 63, Kota Bandar Lampung, Lampung, 35151
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: GILA DURIAN
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: kuning hitam hijau
: 32
: ===minuman berbahan dasar buah; minuman buah; minuman buah dan jus buah===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021012665
: 24/02/2021 07:53:51
:
: SITI FATIMAH AZ ZAHRA

540 Etiket

540 Etiket

: Jl. Pinang Ranti No.133, RT.013 / RW.002, Kel. Pinangranti,
Kec. Makasar, Jakarta Timur, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta
: Danthy Julinentie S.T., S.H., M.H.
: BAZT Law Office & Consultants Gedung Thamrin City, Lantai 3, Blok G28 No 7-8,
Jalan Thamrin Boulevard, Jakarta Pusat 10230

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: GULASE + LUKISAN
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Ungu tua, Ungu muda, Hijau, Abu-abu, Coklat, Hitam, Putih.
: 30
: ===Gula -gula (mesis) untuk menghias kue; Gula aren cair (ekstrak nira kelapa); Gula atau pemanis (serbuk, cair atau tablet);
Gula halus untuk glasir; Gula kacang; Gula nira kelapa; Gula semut; Gula sirup; Gula tetes untuk makanan; Gula, pemanis
alami, saus pelumur (glazer) dan isian manis (sweet filling), madu, sirup (treacle); Gula-gula berwarna hitam; Kembang gula
yang dibekukan dengan perasa teh, teh herbal dan / atau buah-buahan; Kopi gula aren; Kue dan gula-gula; Makanan penutup
berbahan dasar sereal [kembang gula]; Makanan ringan berbahan dasar beras [kembang gula]; Mesis (gula-gula); Olahan
yang terbuat dari gula; Produk gula-gula dan kembang gula; Tepung gula; almond berlapis gula; almond manis; bahan
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pengganti gula; bar gula-gula; biji kopi dilapisi gula; campuran gula-gula instan; daun stevia (pengganti gula); dekorasi
berbasis gula untuk kue; dekorasi gula untuk kue; fondants [gula-gula]; gula; gula almond; gula anggur; gula aren; gula batu;
gula beku; gula berputar (dekorasi kue); gula bit; gula buah; gula bubuk; gula butterscotch; gula cair; gula demerara; gula gula
rasa; gula gula rebus; gula gula untuk menghias kue; gula jarak; gula jawa; gula karamel; gula kayu manis; gula kelapa; gula
kelapa [pemanis alami]; gula kristal; gula kristal (selain gula-gula); gula kristal putih; gula kristal untuk keperluan kuliner; gula
kurma; gula madu herbal; gula manis rebus; gula maple; gula mentah; gula merah; gula muscovado; gula pasir; gula pastilles
(manisan); gula permen karet; gula rebus; gula tebu; gula tebu bubuk; gula tebu pasir; gula vanila; gula, madu, sirup; gula,
madu, tetes (treacle); gula-gula; gula-gula bebas gluten; gula-gula dalam bentuk beku; gula-gula non obat; gula-gula untuk
makanan; kacang berlapis gula [gula-gula]; kacang dilapisi gula; karamel keras berlapis gula; kembang gula; kembang gula
yang dibekukan dengan perasa teh, teh herbal dan/atau buah-buahan; makanan pencuci mulut dan gula-gula dingin dan beku;
membalikkan gula; pastilles gula berbusa; pemanis menjadi pengganti gula; permen bebas gula; permen gula rebus; potongan
gula kristal [gula-gula]; taburan gula (sprinkes); taburan gula (sprinkes) untuk menghias kue; tepung atau bubuk untuk gulagula; toffees (gula-gula); turbinado sugar (Gula coklat (brown sugar), yaitu gula putih yang ditambahkan molase dari
permurnian gula)===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021012666
: 24/02/2021 08:19:21
:
: Deborah P. Hutauruk

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. H. Baping Raya No.100, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta, 13740
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: LINDUNG
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Coklat, Oranye, Hijau, Merah, Hitam, Putih
: 16
: ===Barang cetakan dan barang-barang yang terbuat dari kertas, yaitu, kalender, poster, jurnal kosong, buku catatan; Barang
cetakan untuk keperluan pengajaran; Barang cetakan untuk keperluan periklanan; Barang cetakan utuk keperluan pendidikan;
Barang cetakan, yaitu, buku komik, novel grafis, selebaran instruksional dalam bidang permainan komputer, manual/petunjuk
untuk permainan video, panduan strategi untuk permainan; Barang-barang cetakan, yaitu, koran, foto-foto, majalah, buku,
majalah cetak, buletin, dan brosur di bidang hukum; Barang-barang cetakan, yaitu, koran, foto-foto, majalah, buku, majalah
cetak, buletin, dan brosur di bidang sekuritas, opsi dan instrumen keuangan lain; Barang-barang terbuat dari kertas, yaitu buku
nota, buku catatan, buku harian, jurnal kosong, buku tulis dan kertas tulis; Buku anak-anak; krayon; spidol dengan ujung bulu
kempa atau serat yang padat; pena untuk menandai; spidol/penanda; kartu liburan; pena tinta; majalah dalam bidang fesyen,
mainan dan fantasi; buku untuk koleksi autograf; jurnal kosong; buku komik; kalender; buku kegiatan anak-anak; buku harian;
map; kertas hadiah/kado; kantong hadiah/kado; kartu undangan; novel grafis; kartu ucapan; kotak kerajinan hobi untuk
membuat kolase; kotak kerajinan hobi untuk dikerjakan dengan kompon pemodelan; kompon pemodelan; serbet kertas; buku
catatan; bloknot; novel; poster; alat tulis menulis; buku stiker; kartu perdagangan, selain untuk permainan; pola untuk
membuat pakaian; pensil; stiker [alat tulis menulis]; kotak penyimpanan terbuat dari karton, semua barang di atas untuk anakanak dan berhubungan dengan dan/atau berkaitan dengan koleksi boneka dan/atau aksesoris boneka; Buku tahunan (barang
cetakan); Buku tulis; Daftar (barang cetakan); Grafis (barang cetakan); Iklan (Barang Cetakan); Kartu yang dilaminasi (barang
cetakan); Lembar kerja (barang cetakan); Materi pengajaran audiovisual (barang cetakan); Panduan (Barang Cetakan);
Pencatat nilai (barang cetakan); Perencana (barang cetakan); Publikasi dan barang cetakan, yaitu kartu dagang bola basket,
kartu dagang, stiker, dekal, tato sementara yang dapat dipindahkan, perangko bertema bola basket, tiket bertema bola basket,
karton untuk menyimpan koleksi piringan perdagangan, papan tulis tempel dan penghapus papan tulis, papan memorandum,
penjepit papan untuk menulis, tatakan gelas dari kertas, kartu pos, alas piring dari kertas, tissue wajah, kartu catatan, bantalan
memo, bantalan catatan, pulpen, krayon, spidol penanda, karet gelang, pena dan pensil, kotak pena dan pensil, pena dan
tatakan untuk menulis, penyangga dokumen desktop, scrapbook, stempel karet, penggaris untuk merancang, spanduk kertas
dan bendera, binder dengan 3 cincin, folder alat tulis, buku catatan wirebound, buku catatan portofolio, foto-foto berbingkai
dan tidak berbingkai, litografi, cetakan seni, poster, kalender, stiker bumper, sampul buku, penunjuk halaman buku, kertas
pembungkus, buku kegiatan anak-anak, buku mewarnai anak-anak; Publikasi mingguan (barang cetakan); Surat jaminan
(barang cetakan); alat tulis kantor; alat tulis kertas kantor; barang cetakan; barang cetakan (kecuali buku dan majalah berkala);
barang cetakan bertanda tangan; barang cetakan dibidang komputer; barang cetakan dibidang komputer tablet; barang
cetakan dibidang produk multimedia, produk interaktif dan layanan daring; barang cetakan digital; barang cetakan untuk
informasi pengetahuan; barang cetakan yang berhubungan dengan pendidikan, tes dan penilaian psikologis; barang cetakan
yang berkaitan dengan pendidikan kesehatan; barang-barang cetakan; barang-barang cetakan dan bahan-bahan kertas; buku
pencatat [alat tulis]; buku petunjuk (dalam bentuk barang cetakan); buku tulis; buletin [barang cetakan]; buletin berita [barang
cetakan]; direktori [barang cetakan]; kartun koran [barang cetakan]; kebutuhan alat tulis dan kantor, kecuali furnitur; lemari
untuk alat tulis [keperluan kantor]; lembaran plastik, film dan tas untuk pembungkus dan pengemasan dan barang-barang
cetakan dan bahan-bahan kertas; mesin dispenser klip kertas otomatis untuk penggunaan kantor atau alat tulis; notasi musik
(barang cetakan); panduan saku referensi cepat [barang cetakan]; pemegang buku resep [alat tulis]; penahan buku [alat tulis];
strip komik [barang cetakan]; strip komik koran [barang cetakan]===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320

Prioritas

: DID2021012667
: 24/02/2021 08:23:53
:

540 Etiket

540 Etiket
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730

Nama Pemohon

: SUJASNO

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. B. KATAMSO No. 363 MEDAN KEC. MEDAN MAIMUN, KEL. SEI MATI MEDAN,
INDONESIA, Kota Medan, Sumatera Utara
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

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

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru, Merah, Abu-abu
: 7
: ===Gearboxes (set gigi) selain untuk kendaraan darat; aktuator katup hidrolik; aktuator katup pneumatik; bagian logam dan
aksesori untuk katup, yaitu kit segel yang terdiri dari bantalan dan segel, trim aliran dan aktuator; bagian-bagian dan
perlengkapan-perlengkapan spesifik untuk pompa-pompa pelumasan (lubrication pumps), yaitu pompa-pompa ember (bucket
pumps), pompa-pompa gemuk (grease pumps), senjata api genggam (hand guns), rakitan-rakitan selang (hose assemblies),
dan pompa-pompa tangan, juga termasuk bagian-bagian dan perlengkapan-perlengkapan yang terkait seperti silinder-silinder,
o-ring, alat pendorong (plungers), katup-katup, rakitan-rakitan, ring/washer, layar-layar, filter-filter, bola-bola, alat-alat penahan
(retainer), tutup-tutup (caps), kait-kait, batang (stems), cincin-cincin, lengan-lengan, barel-barel, gagang-gagang, kepalakepala, busi-busi, barel-barel, kerah-kerah, kancing-kancing, gasket-gasket, piston-piston, selang-selang; katup [bagian dari
mesin]; katup kontrol untuk mengatur aliran gas dan cairan [bagian-bagian mesin]; katup tekanan balik menjadi bagian dari
mesin; katup tekanan hidrolik; tekanan mengurangi katup menjadi bagian dari aparat kriogenik [mesin]; turbin, kompresor,
katup, pompa sentrifugal, dan peralatan terkait dalam bidang minyak dan gas, jalur pipa minyak dan gas, petrokimia dan
industri.===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021012668
: 24/02/2021 08:25:37
:
: Deborah P. Hutauruk

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. H. Baping Raya No.100, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta, 13740
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: MIA
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: merah muda, ungu, abu abu, kuning, putih, hitam
: 16
: ===Barang cetakan dan barang-barang yang terbuat dari kertas, yaitu, kalender, poster, jurnal kosong, buku catatan; Barang

740

540 Etiket

cetakan untuk keperluan pengajaran; Barang cetakan untuk keperluan periklanan; Barang cetakan utuk keperluan pendidikan;
Barang cetakan, yaitu, buku komik, novel grafis, selebaran instruksional dalam bidang permainan komputer, manual/petunjuk
untuk permainan video, panduan strategi untuk permainan; Barang-barang cetakan, yaitu, koran, foto-foto, majalah, buku,
majalah cetak, buletin, dan brosur di bidang hukum; Barang-barang cetakan, yaitu, koran, foto-foto, majalah, buku, majalah
cetak, buletin, dan brosur di bidang sekuritas, opsi dan instrumen keuangan lain; Barang-barang terbuat dari kertas, yaitu buku
nota, buku catatan, buku harian, jurnal kosong, buku tulis dan kertas tulis; Buku anak-anak; krayon; spidol dengan ujung bulu
kempa atau serat yang padat; pena untuk menandai; spidol/penanda; kartu liburan; pena tinta; majalah dalam bidang fesyen,
mainan dan fantasi; buku untuk koleksi autograf; jurnal kosong; buku komik; kalender; buku kegiatan anak-anak; buku harian;
map; kertas hadiah/kado; kantong hadiah/kado; kartu undangan; novel grafis; kartu ucapan; kotak kerajinan hobi untuk
membuat kolase; kotak kerajinan hobi untuk dikerjakan dengan kompon pemodelan; kompon pemodelan; serbet kertas; buku
catatan; bloknot; novel; poster; alat tulis menulis; buku stiker; kartu perdagangan, selain untuk permainan; pola untuk
membuat pakaian; pensil; stiker [alat tulis menulis]; kotak penyimpanan terbuat dari karton, semua barang di atas untuk anakanak dan berhubungan dengan dan/atau berkaitan dengan koleksi boneka dan/atau aksesoris boneka; Buku tahunan (barang
cetakan); Buku tulis; Daftar (barang cetakan); Grafis (barang cetakan); Iklan (Barang Cetakan); Kartu yang dilaminasi (barang
cetakan); Lembar kerja (barang cetakan); Materi pengajaran audiovisual (barang cetakan); Panduan (Barang Cetakan);
Pencatat nilai (barang cetakan); Perencana (barang cetakan); Publikasi dan barang cetakan, yaitu kartu dagang bola basket,
kartu dagang, stiker, dekal, tato sementara yang dapat dipindahkan, perangko bertema bola basket, tiket bertema bola basket,
karton untuk menyimpan koleksi piringan perdagangan, papan tulis tempel dan penghapus papan tulis, papan memorandum,
penjepit papan untuk menulis, tatakan gelas dari kertas, kartu pos, alas piring dari kertas, tissue wajah, kartu catatan, bantalan
memo, bantalan catatan, pulpen, krayon, spidol penanda, karet gelang, pena dan pensil, kotak pena dan pensil, pena dan
tatakan untuk menulis, penyangga dokumen desktop, scrapbook, stempel karet, penggaris untuk merancang, spanduk kertas
dan bendera, binder dengan 3 cincin, folder alat tulis, buku catatan wirebound, buku catatan portofolio, foto-foto berbingkai
dan tidak berbingkai, litografi, cetakan seni, poster, kalender, stiker bumper, sampul buku, penunjuk halaman buku, kertas
pembungkus, buku kegiatan anak-anak, buku mewarnai anak-anak; Publikasi mingguan (barang cetakan); Surat jaminan
(barang cetakan); alat tulis kantor; alat tulis kertas kantor; barang cetakan; barang cetakan (kecuali buku dan majalah berkala);
barang cetakan bertanda tangan; barang cetakan dibidang komputer; barang cetakan dibidang komputer tablet; barang
cetakan dibidang produk multimedia, produk interaktif dan layanan daring; barang cetakan digital; barang cetakan untuk
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informasi pengetahuan; barang cetakan yang berhubungan dengan pendidikan, tes dan penilaian psikologis; barang cetakan
yang berkaitan dengan pendidikan kesehatan; barang-barang cetakan; barang-barang cetakan dan bahan-bahan kertas; buku
pencatat [alat tulis]; buku petunjuk (dalam bentuk barang cetakan); buku tulis; buletin [barang cetakan]; buletin berita [barang
cetakan]; direktori [barang cetakan]; kartun koran [barang cetakan]; kebutuhan alat tulis dan kantor, kecuali furnitur; lemari
untuk alat tulis [keperluan kantor]; lembaran plastik, film dan tas untuk pembungkus dan pengemasan dan barang-barang
cetakan dan bahan-bahan kertas; mesin dispenser klip kertas otomatis untuk penggunaan kantor atau alat tulis; notasi musik
(barang cetakan); panduan saku referensi cepat [barang cetakan]; pemegang buku resep [alat tulis]; penahan buku [alat tulis];
strip komik [barang cetakan]; strip komik koran [barang cetakan]===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021012669
: 24/02/2021 08:31:28
:
: Deborah P. Hutauruk

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. H. Baping Raya No.100, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta, 13740
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: PAIMA
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: COKLAT, PUTIH, HITAM, MERAH, UNGU, ABU ABU
: 16
: ===Barang cetakan dan barang-barang yang terbuat dari kertas, yaitu, kalender, poster, jurnal kosong, buku catatan; Barang
cetakan untuk keperluan pengajaran; Barang cetakan untuk keperluan periklanan; Barang cetakan utuk keperluan pendidikan;
Barang cetakan, yaitu, buku komik, novel grafis, selebaran instruksional dalam bidang permainan komputer, manual/petunjuk
untuk permainan video, panduan strategi untuk permainan; Barang-barang cetakan, yaitu, koran, foto-foto, majalah, buku,
majalah cetak, buletin, dan brosur di bidang hukum; Barang-barang cetakan, yaitu, koran, foto-foto, majalah, buku, majalah
cetak, buletin, dan brosur di bidang sekuritas, opsi dan instrumen keuangan lain; Barang-barang terbuat dari kertas, yaitu buku
nota, buku catatan, buku harian, jurnal kosong, buku tulis dan kertas tulis; Buku anak-anak; krayon; spidol dengan ujung bulu
kempa atau serat yang padat; pena untuk menandai; spidol/penanda; kartu liburan; pena tinta; majalah dalam bidang fesyen,
mainan dan fantasi; buku untuk koleksi autograf; jurnal kosong; buku komik; kalender; buku kegiatan anak-anak; buku harian;
map; kertas hadiah/kado; kantong hadiah/kado; kartu undangan; novel grafis; kartu ucapan; kotak kerajinan hobi untuk
membuat kolase; kotak kerajinan hobi untuk dikerjakan dengan kompon pemodelan; kompon pemodelan; serbet kertas; buku
catatan; bloknot; novel; poster; alat tulis menulis; buku stiker; kartu perdagangan, selain untuk permainan; pola untuk
membuat pakaian; pensil; stiker [alat tulis menulis]; kotak penyimpanan terbuat dari karton, semua barang di atas untuk anakanak dan berhubungan dengan dan/atau berkaitan dengan koleksi boneka dan/atau aksesoris boneka; Buku tahunan (barang
cetakan); Buku tulis; Daftar (barang cetakan); Grafis (barang cetakan); Iklan (Barang Cetakan); Kartu yang dilaminasi (barang
cetakan); Lembar kerja (barang cetakan); Materi pengajaran audiovisual (barang cetakan); Panduan (Barang Cetakan);
Pencatat nilai (barang cetakan); Perencana (barang cetakan); Publikasi dan barang cetakan, yaitu kartu dagang bola basket,
kartu dagang, stiker, dekal, tato sementara yang dapat dipindahkan, perangko bertema bola basket, tiket bertema bola basket,
karton untuk menyimpan koleksi piringan perdagangan, papan tulis tempel dan penghapus papan tulis, papan memorandum,
penjepit papan untuk menulis, tatakan gelas dari kertas, kartu pos, alas piring dari kertas, tissue wajah, kartu catatan, bantalan
memo, bantalan catatan, pulpen, krayon, spidol penanda, karet gelang, pena dan pensil, kotak pena dan pensil, pena dan
tatakan untuk menulis, penyangga dokumen desktop, scrapbook, stempel karet, penggaris untuk merancang, spanduk kertas
dan bendera, binder dengan 3 cincin, folder alat tulis, buku catatan wirebound, buku catatan portofolio, foto-foto berbingkai
dan tidak berbingkai, litografi, cetakan seni, poster, kalender, stiker bumper, sampul buku, penunjuk halaman buku, kertas
pembungkus, buku kegiatan anak-anak, buku mewarnai anak-anak; Publikasi mingguan (barang cetakan); Surat jaminan
(barang cetakan); alat tulis kantor; alat tulis kertas kantor; barang cetakan; barang cetakan (kecuali buku dan majalah berkala);
barang cetakan bertanda tangan; barang cetakan dibidang komputer; barang cetakan dibidang komputer tablet; barang
cetakan dibidang produk multimedia, produk interaktif dan layanan daring; barang cetakan digital; barang cetakan untuk
informasi pengetahuan; barang cetakan yang berhubungan dengan pendidikan, tes dan penilaian psikologis; barang cetakan
yang berkaitan dengan pendidikan kesehatan; barang-barang cetakan; barang-barang cetakan dan bahan-bahan kertas; buku
pencatat [alat tulis]; buku petunjuk (dalam bentuk barang cetakan); buku tulis; buletin [barang cetakan]; buletin berita [barang
cetakan]; direktori [barang cetakan]; kartun koran [barang cetakan]; kebutuhan alat tulis dan kantor, kecuali furnitur; lemari
untuk alat tulis [keperluan kantor]; lembaran plastik, film dan tas untuk pembungkus dan pengemasan dan barang-barang
cetakan dan bahan-bahan kertas; mesin dispenser klip kertas otomatis untuk penggunaan kantor atau alat tulis; notasi musik
(barang cetakan); panduan saku referensi cepat [barang cetakan]; pemegang buku resep [alat tulis]; penahan buku [alat tulis];
strip komik [barang cetakan]; strip komik koran [barang cetakan]===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021012670
: 24/02/2021 08:31:51
:
: SUJASNO

540 Etiket

540 Etiket

: JL. B. KATAMSO No. 363 MEDAN KEC. MEDAN MAIMUN, KEL. SEI MATI MEDAN,
INDONESIA, Kota Medan, Sumatera Utara
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740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

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

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru, Merah, Abu-abu
: 6
: ===Katup atau klak katup yang dioperasikan dengan tangan, selain bagian dari mesin; Katup dari logam (selain bagian-bagian
mesin); Katup logam (untuk air, minyak dan gas), selain dari bagian-bagian mesin, tidak digunakan dalam hubungannya
dengan mobil; Katup pipa air dari logam; katrol logam, mata air dan katup [tidak termasuk elemen mesin]; katup dari logam,
selain bagian dari mesin, termasuk yang terbuat dari paduan baja dan titanium; katup logam untuk mengendalikan aliran gas
di pipa; katup logam untuk mengontrol cairan; katup logam, selain dari bagian mesin; manual dioperasikan katup logam, selain
bagian dari mesin===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021012671
: 24/02/2021 08:33:28
:
: BUDIMAN JOANDI

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. PETA SELATAN BLOK B 5, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11840
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: WLY
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM
: 9
: ===Helm olahraga; helm; helm berkuda; helm kecelakaan; helm kecelakaan untuk pengendara sepeda motor; helm pelindung;
helm pelindung untuk anak-anak; helm pelindung untuk olahraga; helm pelindung untuk pengendara; helm pelindung untuk
pengendara sepeda; helm pelindung untuk pengendara sepeda motor; helm pelindung untuk tinju; helm pemukul bisbol; helm
pengaman; helm penyolder; helm sepeda; helm sepeda motor; helm skateboard; helm ski; helm snowboarding; helm softball;
helm untuk hoki es; helm untuk pengendara sepeda motor; kamera helm; pelindung untuk helm; tali dagu untuk helm untuk
pengendara sepeda motor; tutup kepala menjadi helm pelindung===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021012672
: 24/02/2021 08:40:15
:
: Deborah P. Hutauruk

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. H. Baping Raya No.100, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta, 13740
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Suma dan teman teman
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: merah, merah muda, coklat, ungu, hijau, kuning, biru, abu abu, oranye, hitam
: 16
: ===Barang cetakan dan barang-barang yang terbuat dari kertas, yaitu, kalender, poster, jurnal kosong, buku catatan; Barang
cetakan untuk keperluan pengajaran; Barang cetakan untuk keperluan periklanan; Barang cetakan utuk keperluan pendidikan;
Barang cetakan, yaitu, buku komik, novel grafis, selebaran instruksional dalam bidang permainan komputer, manual/petunjuk
untuk permainan video, panduan strategi untuk permainan; Barang-barang cetakan, yaitu, koran, foto-foto, majalah, buku,
majalah cetak, buletin, dan brosur di bidang hukum; Barang-barang cetakan, yaitu, koran, foto-foto, majalah, buku, majalah
cetak, buletin, dan brosur di bidang sekuritas, opsi dan instrumen keuangan lain; Barang-barang terbuat dari kertas, yaitu buku
nota, buku catatan, buku harian, jurnal kosong, buku tulis dan kertas tulis; Buku anak-anak; krayon; spidol dengan ujung bulu
kempa atau serat yang padat; pena untuk menandai; spidol/penanda; kartu liburan; pena tinta; majalah dalam bidang fesyen,
mainan dan fantasi; buku untuk koleksi autograf; jurnal kosong; buku komik; kalender; buku kegiatan anak-anak; buku harian;
map; kertas hadiah/kado; kantong hadiah/kado; kartu undangan; novel grafis; kartu ucapan; kotak kerajinan hobi untuk
membuat kolase; kotak kerajinan hobi untuk dikerjakan dengan kompon pemodelan; kompon pemodelan; serbet kertas; buku
catatan; bloknot; novel; poster; alat tulis menulis; buku stiker; kartu perdagangan, selain untuk permainan; pola untuk
membuat pakaian; pensil; stiker [alat tulis menulis]; kotak penyimpanan terbuat dari karton, semua barang di atas untuk anak-

540 Etiket

540 Etiket
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anak dan berhubungan dengan dan/atau berkaitan dengan koleksi boneka dan/atau aksesoris boneka; Buku tahunan (barang
cetakan); Buku tulis; Daftar (barang cetakan); Grafis (barang cetakan); Iklan (Barang Cetakan); Kartu yang dilaminasi (barang
cetakan); Lembar kerja (barang cetakan); Materi pengajaran audiovisual (barang cetakan); Panduan (Barang Cetakan);
Pencatat nilai (barang cetakan); Perencana (barang cetakan); Publikasi dan barang cetakan, yaitu kartu dagang bola basket,
kartu dagang, stiker, dekal, tato sementara yang dapat dipindahkan, perangko bertema bola basket, tiket bertema bola basket,
karton untuk menyimpan koleksi piringan perdagangan, papan tulis tempel dan penghapus papan tulis, papan memorandum,
penjepit papan untuk menulis, tatakan gelas dari kertas, kartu pos, alas piring dari kertas, tissue wajah, kartu catatan, bantalan
memo, bantalan catatan, pulpen, krayon, spidol penanda, karet gelang, pena dan pensil, kotak pena dan pensil, pena dan
tatakan untuk menulis, penyangga dokumen desktop, scrapbook, stempel karet, penggaris untuk merancang, spanduk kertas
dan bendera, binder dengan 3 cincin, folder alat tulis, buku catatan wirebound, buku catatan portofolio, foto-foto berbingkai
dan tidak berbingkai, litografi, cetakan seni, poster, kalender, stiker bumper, sampul buku, penunjuk halaman buku, kertas
pembungkus, buku kegiatan anak-anak, buku mewarnai anak-anak; Publikasi mingguan (barang cetakan); Surat jaminan
(barang cetakan); alat tulis kantor; alat tulis kertas kantor; barang cetakan; barang cetakan (kecuali buku dan majalah berkala);
barang cetakan bertanda tangan; barang cetakan dibidang komputer; barang cetakan dibidang komputer tablet; barang
cetakan dibidang produk multimedia, produk interaktif dan layanan daring; barang cetakan digital; barang cetakan untuk
informasi pengetahuan; barang cetakan yang berhubungan dengan pendidikan, tes dan penilaian psikologis; barang cetakan
yang berkaitan dengan pendidikan kesehatan; barang-barang cetakan; barang-barang cetakan dan bahan-bahan kertas; buku
pencatat [alat tulis]; buku petunjuk (dalam bentuk barang cetakan); buku tulis; buletin [barang cetakan]; buletin berita [barang
cetakan]; direktori [barang cetakan]; kartun koran [barang cetakan]; kebutuhan alat tulis dan kantor, kecuali furnitur; lemari
untuk alat tulis [keperluan kantor]; lembaran plastik, film dan tas untuk pembungkus dan pengemasan dan barang-barang
cetakan dan bahan-bahan kertas; mesin dispenser klip kertas otomatis untuk penggunaan kantor atau alat tulis; notasi musik
(barang cetakan); panduan saku referensi cepat [barang cetakan]; pemegang buku resep [alat tulis]; penahan buku [alat tulis];
strip komik [barang cetakan]; strip komik koran [barang cetakan]===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021012673
: 24/02/2021 08:45:43
:
: Deborah P. Hutauruk

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. H. Baping Raya No.100, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta, 13740
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: TIO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: biru, abu abu, hitam, putih, merah, coklat
: 16
: ===Barang cetakan dan barang-barang yang terbuat dari kertas, yaitu, kalender, poster, jurnal kosong, buku catatan; Barang

540 Etiket

cetakan untuk keperluan pengajaran; Barang cetakan untuk keperluan periklanan; Barang cetakan utuk keperluan pendidikan;
Barang cetakan, yaitu, buku komik, novel grafis, selebaran instruksional dalam bidang permainan komputer, manual/petunjuk
untuk permainan video, panduan strategi untuk permainan; Barang-barang cetakan, yaitu, koran, foto-foto, majalah, buku,
majalah cetak, buletin, dan brosur di bidang hukum; Barang-barang cetakan, yaitu, koran, foto-foto, majalah, buku, majalah
cetak, buletin, dan brosur di bidang sekuritas, opsi dan instrumen keuangan lain; Barang-barang terbuat dari kertas, yaitu buku
nota, buku catatan, buku harian, jurnal kosong, buku tulis dan kertas tulis; Buku anak-anak; krayon; spidol dengan ujung bulu
kempa atau serat yang padat; pena untuk menandai; spidol/penanda; kartu liburan; pena tinta; majalah dalam bidang fesyen,
mainan dan fantasi; buku untuk koleksi autograf; jurnal kosong; buku komik; kalender; buku kegiatan anak-anak; buku harian;
map; kertas hadiah/kado; kantong hadiah/kado; kartu undangan; novel grafis; kartu ucapan; kotak kerajinan hobi untuk
membuat kolase; kotak kerajinan hobi untuk dikerjakan dengan kompon pemodelan; kompon pemodelan; serbet kertas; buku
catatan; bloknot; novel; poster; alat tulis menulis; buku stiker; kartu perdagangan, selain untuk permainan; pola untuk
membuat pakaian; pensil; stiker [alat tulis menulis]; kotak penyimpanan terbuat dari karton, semua barang di atas untuk anakanak dan berhubungan dengan dan/atau berkaitan dengan koleksi boneka dan/atau aksesoris boneka; Buku tahunan (barang
cetakan); Buku tulis; Daftar (barang cetakan); Grafis (barang cetakan); Iklan (Barang Cetakan); Kartu yang dilaminasi (barang
cetakan); Lembar kerja (barang cetakan); Materi pengajaran audiovisual (barang cetakan); Panduan (Barang Cetakan);
Pencatat nilai (barang cetakan); Perencana (barang cetakan); Publikasi dan barang cetakan, yaitu kartu dagang bola basket,
kartu dagang, stiker, dekal, tato sementara yang dapat dipindahkan, perangko bertema bola basket, tiket bertema bola basket,
karton untuk menyimpan koleksi piringan perdagangan, papan tulis tempel dan penghapus papan tulis, papan memorandum,
penjepit papan untuk menulis, tatakan gelas dari kertas, kartu pos, alas piring dari kertas, tissue wajah, kartu catatan, bantalan
memo, bantalan catatan, pulpen, krayon, spidol penanda, karet gelang, pena dan pensil, kotak pena dan pensil, pena dan
tatakan untuk menulis, penyangga dokumen desktop, scrapbook, stempel karet, penggaris untuk merancang, spanduk kertas
dan bendera, binder dengan 3 cincin, folder alat tulis, buku catatan wirebound, buku catatan portofolio, foto-foto berbingkai
dan tidak berbingkai, litografi, cetakan seni, poster, kalender, stiker bumper, sampul buku, penunjuk halaman buku, kertas
pembungkus, buku kegiatan anak-anak, buku mewarnai anak-anak; Publikasi mingguan (barang cetakan); Surat jaminan
(barang cetakan); alat tulis kantor; alat tulis kertas kantor; barang cetakan; barang cetakan (kecuali buku dan majalah berkala);
barang cetakan bertanda tangan; barang cetakan dibidang komputer; barang cetakan dibidang komputer tablet; barang
cetakan dibidang produk multimedia, produk interaktif dan layanan daring; barang cetakan digital; barang cetakan untuk
informasi pengetahuan; barang cetakan yang berhubungan dengan pendidikan, tes dan penilaian psikologis; barang cetakan
yang berkaitan dengan pendidikan kesehatan; barang-barang cetakan; barang-barang cetakan dan bahan-bahan kertas; buku
pencatat [alat tulis]; buku petunjuk (dalam bentuk barang cetakan); buku tulis; buletin [barang cetakan]; buletin berita [barang
cetakan]; direktori [barang cetakan]; kartun koran [barang cetakan]; kebutuhan alat tulis dan kantor, kecuali furnitur; lemari
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untuk alat tulis [keperluan kantor]; lembaran plastik, film dan tas untuk pembungkus dan pengemasan dan barang-barang
cetakan dan bahan-bahan kertas; mesin dispenser klip kertas otomatis untuk penggunaan kantor atau alat tulis; notasi musik
(barang cetakan); panduan saku referensi cepat [barang cetakan]; pemegang buku resep [alat tulis]; penahan buku [alat tulis];
strip komik [barang cetakan]; strip komik koran [barang cetakan]===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JID2021012674
: 24/02/2021 08:53:04
:
: LOLIYANTO BUDY EFFENDY

540 Etiket

: Jl. Taman Ratu Blok D-I/1, Kel. Duri Kepa Kec. Kebon Jeruk, Kota Administrasi
Jakarta Barat, DKI Jakarta
: Anny Susanto
: Pamerindo Paten Komplek Green Ville Maisonette blok FB 10 Jl. Tanjung Duren
Raya, Duri Kepa

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: BANDAR STEAK
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM, PUTIH, MERAH, KUNING
: 43
: ===Depot penyediaan makanan dan minuman; Jasa penyediaan makanan dan minuman; Jasa restoran yang diberikan dalam
bentuk kerjasama waralaba; Kedai barbekyu; Kedai burger; Kedai es; Kedai hot pot; Kedai yang menyediakan makanan dan
minuman; Layanan menjemput makanan; Layanan reservasi untuk memesan makanan; Restoran Prasmanan; Restoran cepat
saji dan tempat makan yang menyediakan kudapan; Restoran daging panggang; Restoran dengan layanan makan
sepuasnya; Restoran masakan panggangan daging, ayam, ikan; akomodasi sementara; jasa penyediaan makanan berupa
roti; kafe, kafetaria dan layanan restoran; layanan restoran keliling; restoran dengan layanan utama pengantaran pesanan/
restoran pesan antar; restoran pizza; restoran swalayan; restoran yang menyediakan makanan cepat saji dan layanan 24 jam;
restoran, bar dan layanan katering; salad bar [layanan restoran]; tempat makan yang menyediakan kudapan (penyediaan
makanan dan minuman)===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021012676
: 24/02/2021 09:04:11
:
: PT PUTRA HARAPAN NUSA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Rukan Daan Mogot, Jl. Daan Mogot Raya Nomor 47, Kota Administrasi Jakarta
Barat, DKI Jakarta, 11470
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: PUHANU dan Lukisan
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: navy,,mustard,hijau toska, ,orange
: 2
: ===cat *===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021012677
: 24/02/2021 09:15:39
:
: Jimmy L

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Parapat No. 16 Rt.24/12, PD Hilir, Medan Perjuangan, Kota Medan, Sumatera
Utara
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: STRAWBERRY + LUK
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

: HITAM, HIJAU, MERAH, PUTIH
: 7

740

540 Etiket

540 Etiket
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510

Uraian Barang/Jasa

: ===Air-powered tools; Alat pengelas busur listrik; Alat pengembus (mesin); Alat penggali (mesin); Alat penghembus bagian
dari mesin; Aparat pembuat air soda; Apron (bagian mesin); Bantalan untuk poros transmisi; Besi bor (bagian mesin); Blok
bantalan penyangga untuk mesin; Bor batu [mesin]; Bor tangan listrik; Cincin bola untuk bantalan; Dudukan mesin, selain
untuk kendaraan darat; Kepala bor (bagian mesin); Keranjang penekan; Kipas untuk motor dan mesin; Lengan robotik untuk
mesin pengeluaran; Lengan robotik untuk pemotongan; Mata bor batu; Mekanisme robotik [mesin] untuk pemuatan;
Mekanisme robotik [mesin] untuk pengangkatan; Mesin las robotik; Mesin pembuat minuman soda; Mesin pembungkus
(pengepak); Mesin penghisap udara; Mesin pengukir; Mesin sekam padi; Mesin sortasi beras; Mesin untuk pekerjaan tanah;
Motor untuk kapal; Nibbler [alat-alat listrik]; O-ring menjadi bagian dari mesin kemasan; O-ring menjadi bagian dari mesin
sortasi; O-ring menjadi bagian-bagian mesin; Palu yang dioperasikan dengan listrik; Pena cetak 3D; Pipa pembuangan
bermulut banyak [manifold] untuk mesin; Pompa saringan; Printer 3D; Rantai pengangkut [bagian-bagian mesin]; Robot untuk
pemolesan; Robot untuk pengecatan; Router robotik [alat-alat mesin]; Sabuk katrol; Sabuk konveyor; Tanki perluasan (bagianbagian mesin); agitator; alat [mesin] untuk menyaring gas; alat las hot plate listrik; alat pembersih asetilena; alat potong untuk
digunakan dengan Mesin Perkakas; alat tambahan penyedot debu untuk menyebarkan parfum dan disinfektan; alat untuk
membuat bir di bawah tekanan; alat untuk membuat pelat cetak; alat untuk pemesinan pelat cetak; alat-alat listrik; alat-alat
listrik yang dioperasikan udara; alat-alat pneumatik; aliran proporsional katup menjadi bagian dari mesin; alternator; alternator
untuk kendaraan darat; amplop mesin sortasi; aparat knalpot untuk kendaraan air; aparat knalpot untuk kendaraan darat;
aparat knalpot untuk mesin pembakaran internal; aparat penggulung, mekanis; aparatur knalpot [bagian mesin]; augers bumi;
backhoes [mesin pengeruk tanah]; bangku gergaji [bagian dari mesin]; bangku melihat menjadi bagian dari mesin; bantalan
anti gesekan untuk mesin; bantalan bola; bantalan bola untuk sepatu roda; bantalan bola untuk sepatu roda in-line; bantalan
bola untuk skateboard; bantalan menjadi bagian dari mesin; bantalan mesin; bantalan rol; bantalan rol untuk mesin; bantalan
self-oiling; bantalan untuk mesin; bantalan vakum untuk mesin pompa vakum; batang mesin; batu gilingan; berkas elektron
pengelasan robot; bermotor kunci pintu; bijih pemisah [mesin]; blender bar, listrik; blok mesin otomotif; blower aliran aksial; bor
chuck untuk latihan daya; bypass knalpot; camshafts mesin; cetakan [bagian mesin]; cetakan menjadi bagian dari mesin untuk
pengolahan plastik; cincin piston; crane dermaga seluler; diafragma pompa; didinginkan mesin penjual; difusi untuk pompa;
dinamo; disc harrow; distributor untuk mesin kendaraan; domba [mesin]; drive motor, yaitu, drive untuk motor servo dan motor
stepper; drive untuk elevator; drum [bagian mesin]; ejectors; elektroda untuk mesin las; excavator; excavator hidrolik; filter
debu untuk pembersih vakum; filter oli; filter oli untuk motor dan mesin; filter udara untuk mesin mobil; filter untuk mesin; filter
untuk motor dan mesin; frothers susu listrik; garu untuk mesin menyapu; gasket mesin bukan logam untuk kendaraan; geared
box (roda gigi sebagai penggerak transmisi dan pengatur kecepatan yang dipergunakan pada mesin-mesin industri), kotak/alat
pengatur gerakan mempercepat atau memperlambat (gear box), alat pengatur kecepatan (variator), kotak gigi pengatur
putaran (gear box); generator arus searah; generator listrik darurat; generator listrik untuk kapal; generator listrik untuk
penggunaan darurat; gergaji [mesin]; gergaji pita; gergaji, listrik; gigi perakitan, selain untuk kendaraan darat; gigi reduksi,
selain untuk kendaraan darat; gigi untuk pengangkut (bagian dari mesin); gigi untuk pintu gerbang (bagian dari mesin);
gulungan [bagian mesin]; gulungan, listrik, untuk selang taman; gulungan, mekanik, untuk selang fleksibel; gunting pagar,
listrik; gunting, listrik; hedge pemotong, listrik; hidrogen dispensing pompa untuk stasiun layanan; impeller pompa; instalasi
pencuci untuk kendaraan; instalasi tenaga air untuk pembangkit listrik [pembangkit listrik tenaga air]; intake udara menjadi
snorkel untuk motor dan mesin; jalan mesin menyapu, self-propelled; jembatan rol; jitter saluran pembuangan; katrol *; katrol
[bagian mesin]; katrol drive untuk sabuk transmisi daya dari mesin pertanian; katrol drive untuk sabuk transmisi listrik dari
mesin-mesin industri; katrol menjadi bagian dari mesin; katup [bagian dari mesin]; katup [bagian pompa]; katup bola menjadi
bagian dari mesin; katup dosis [bagian-bagian mesin]; katup kontrol pompa; katup menjadi bagian dari pompa; kebisingan
isolasi kandang [bagian mesin]; keling senjata [alat-alat listrik]; kepala pengeboran [bagian mesin]; kerangka-kerangka
saringan (filter) untuk mesin-mesin dan peralatan-peralatan pengolahan makanan dan minuman; kerangka-kerangka saringan
(filter) untuk mesin-mesin penyaringan; kereta api gerobak lift; kereta api membangun mesin; kocokan telur, listrik; kompresor
aliran aksial; kompresor listrik; kompresor putar; kompresor udara; kompresor udara untuk kendaraan; kondensor udara;
kontrol hidrolik untuk mesin; kontrol hidrolik untuk mesin, motor dan mesin; konveyor lift; kopling poros [mesin]; kopling poros
menjadi bagian dari mesin; kopling poros untuk mesin; kopling transmisi listrik untuk mesin; latihan [alat-alat listrik]; latihan
untuk industri pertambangan; lengan robot untuk ikatan dan penyegelan; lengan robotik untuk perakitan; lengan rocker untuk
motor dan mesin; listrik pompa untuk akuarium; manifold asupan otomotif; mata gergaji [bagian-bagian mesin]; mekanisme
pembukaan listrik untuk jendela kendaraan; mekanisme penutupan listrik untuk jendela kendaraan; mekanisme propulsi, selain
untuk kendaraan darat; mekanisme robot untuk digunakan dalam pengolahan makanan; mekanisme robot untuk digunakan
dalam pengolahan sayuran; membentuk mesin untuk pengerjaan logam; mendorong batang untuk motor dan mesin;
mendorong kopling poros untuk mesin; mendorong kopling poros, selain untuk kendaraan darat; mengangkat platform;
mengangkat platform kerja; mengemudi motor, selain untuk kendaraan darat; mengemudi rantai untuk mesin; mengemudi
rantai, selain untuk kendaraan darat; mengemudi sabuk untuk mesin; mengemudi sabuk untuk motor, selain untuk kendaraan
darat; menggerakkan perangkat untuk membuka dan menutup pintu kendaraan; menyisipkan bantalan untuk mesin; menyortir
mesin optik, selain untuk uang; mesin bor; mesin bor [mesin]; mesin bordir; mesin cetak digital untuk keperluan industri; mesin
cetak rotary; mesin conveyor jalur perakitan; mesin cuci kendaraan; mesin cuci otomatis untuk peralatan bedah, medis dan
laboratorium; mesin dan motor untuk model perahu; mesin dan motor untuk pesawat model; mesin die-stamping; mesin droppenempaan; mesin embossing; mesin gergaji pita; mesin hauling net [ikan]; mesin hidrolik dan motor; mesin industrii
penyaringan getaran untuk memisahkan bahan basah dan kering; mesin jahit; mesin jahit untuk keperluan rumah tangga;
mesin jahit, listrik; mesin jalan bergulir; mesin jalan paving; mesin keling; mesin marka jalan; mesin menggigit; mesin menyapu
jalan; mesin pemadat tanah; mesin pembersih pasir; mesin pembuat sosis; mesin pemisah; mesin pemisahan barley; mesin
pemoles lilin, listrik, untuk keperluan rumah tangga; mesin pemotong busur listrik; mesin penanam benih pertanian; mesin
penanam rotari [mesin]; mesin pencampur karet; mesin pencampuran; mesin pengamplasan orbital; mesin pengamplasan
untuk pengerjaan kayu; mesin pengikat kulit; mesin pengolah bijih; mesin penjual otomatis untuk makanan dan minuman;
mesin penjual otomatis untuk pengeluaran minuman; mesin penjual otomatis, listrik, untuk minuman atau makanan; mesin
penyegel untuk keperluan industri; mesin penyulingan minyak; mesin polishing barley; mesin rel-peletakan; mesin roket, selain
untuk kendaraan darat; mesin scutching untuk industri tekstil; mesin sortasi optik untuk biji-bijian; mesin sortasi optik untuk
keperluan industri; mesin sortasi optik untuk sereal; mesin sumur minyak memompa; mesin telur mengiris; mesin tidur siang
untuk industri tekstil; mesin untuk aerostats; mesin untuk kendaraan bantalan udara; mesin-mesin penyaringan untuk
digunakan pada pembuatan semikonduktor-semikonduktor; mixer [mesin]; mixer, listrik, untuk keperluan rumah tangga; motor
listrik dan bagiannya, selain untuk kendaraan darat; motor listrik untuk mesin; motor listrik untuk mesin dengan servo digital
controller drive; motor listrik, bukan untuk kendaraan darat; motor mesin jahit; motor servo arus bolak balik; motor untuk lift
penumpang; motor, selain untuk kendaraan darat; naik-on mesin pemotong rumput; notchers [mesin alat]; nozel untuk
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pembersih vakum; obeng, listrik; obeng, pneumatik; pabrik [mesin]; pabrik pakan; pabrik penggergajian; palu hidrolik; palu
putar, listrik; pelepasan dan pemasangan perangkat ban otomatis; pemanen untuk pertanian; pemasangan gantungan
diadaptasi untuk sistem pembuangan untuk mesin pembakaran internal; pemasangan pelat untuk mesin; pembersih uap multitujuan; pembuatan outerbox mesin; pembuka kaleng, listrik; pembuka pintu, hidrolik; pembuka pintu, listrik; pembuka pintu,
pneumatik; pembukaan dan penutupan mekanisme listrik untuk jendela kendaraan; penajam gunting, listrik; pencetakan
silinder; pendingin minyak untuk motor dan mesin; pengeboran mesin dan bagian untuk itu; pengisian bahan bakar robot;
pengumpul skala untuk boiler mesin; penugal benih untuk mesin pertanian; penukar panas [bagian mesin]; penutup pintu,
hidrolik; penutup pintu, listrik; penutup pintu, pneumatik; penyemprot otomatis untuk lukisan elektrostatik; perangkat anti polusi
untuk motor dan mesin; perangkat drive yang elektromekanis untuk membuka dan menutup pintu kendaraan; perangkat
pengurangan kebisingan untuk mesin dan bagian mesin; pipa knalpot otomotif; platform kerja elevating seluler; pompa [bagian
mesin, mesin atau motor]; pompa [mesin]; pompa dan kompresor menjadi bagian dari mesin, motor dan mesin; pompa lobus
putar; pompa menjadi bagian dari mesin, motor dan mesin; pompa minyak untuk mesin kendaraan darat; pompa multiphase
sekrup; pompa pemulihan refrigeran; pompa putar; pompa udara [instalasi garasi]; pompa udara akuarium; pompa ulir; pompa
untuk berenang kontra-saat; pompa untuk ekstraksi gas [mesin]; pompa untuk instalasi pemanas; pompa untuk mesin
kendaraan darat; pompa untuk mesin pendingin; pompa, listrik; poros untuk pompa; puli dinamo untuk kendaraan; pulverisers
[mesin]; radiator [pendinginan] untuk motor dan mesin; rak dan pinion jack; rak pencuci piring [bagian dari mesin pencuci
piring]; rammers [mesin]; rantai roller menjadi bagian dari mesin; rantai roller, selain untuk kendaraan darat; reaktor epitaxial
untuk semikonduktor manufaktur mesin; reamers [bagian mesin]; reciprocating kompresor; regulator [bagian mesin]; regulator
air umpan [mesin]; regulator menjadi bagian dari mesin; rem band, selain untuk kendaraan darat; rem cakram menjadi bagian
dari mesin; rem cakram untuk mesin; reverse osmosis pompa; robot pengamplas; robot untuk penggilingan; roda abrasif untuk
gerinda yang dioperasikan dengan daya; rol konveyor; rol untuk mesin cetak rotary; rol untuk mesin pengolahan barley; roll
pengiling; roll pengiling silinder; rotary blower; router [Mesin Perkakas]; rumah bantalan untuk mesin; sabuk dinamo; sabuk
kipas untuk mesin kendaraan darat; sabuk kipas untuk motor dan mesin; sabuk lift; saluran minyak pompa; sapu listrik;
saringan-saringan (filters) kartrid-kartrid untuk pengolahan minuman-minuman; saringan-saringan (filters) untuk mesin-mesin
penyaringan; scarifiers [mesin pemindah bumi]; scroll saws [mesin]; sekrup konveyor; senjata kuku, listrik; senjata semprot
powder coating; sentrifugal minyak; servomotor; servomotors untuk mesin jahit; sikat dinamo; sikat rotary untuk mesin; silinder
mesin untuk kendaraan; sistem asupan udara dan komponen untuk kendaraan; sistem pembuangan untuk kendaraan;
squeezers buah listrik; tiriskan auger, listrik; trek karet menjadi bagian dari perayap di mesin penyapu jalan; turbin hidrolik;
turbin udara untuk pesawat terbang; turbin udara, selain untuk kendaraan darat; vibrator [mesin] untuk keperluan industri;
windlasses bertenaga listrik===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2021012678
: 24/02/2021 09:26:29
:
: IMAM PURWOKO

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Wisma Lidah Kulon Blok XF No.11, RT.006,RW.004,Kelurahan Bangkingan,
Kecamatan Lakar Santri,Surabaya, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60214
: Amirul Mohammad Nur S.H., M.HKI., LL.M.,
: Jalan Ngagel Wasana III No 53

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: NEVSU
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah,Kuning,Hijau,Hitam
: 43
: ===Layanan menjemput makanan; Restoran; Tempat penyediaan makanan dan minuman (Snack bar); jasa kafe; katering
makanan dan minuman===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: D012021012679
: 24/02/2021 09:27:04
:
: SYAFIANI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jalan Meunasah Barat Dusun Meunasah Barat Gampong Pante Gajah Kecamatan
Peusangan, Kabupaten Bireuen, Aceh, 24261
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: BAYKE
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Kuning, Hitam, Abu-Abu dan Hijau
: 5
: ===Minuman herbal untuk keperluan pengobatan===

740

540 Etiket
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210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: J222021012680
: 24/02/2021 09:29:51
:
: LAKU KERAS INDONESIA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: GREEN VALLEY RESIDENCE NO. E-14, RT. 007, RW. 001, PASIRLAYUNG,
CIBEUNYING KIDUL, KOTA BANDUNG, JAWA BARAT, Kota Bandung, Jawa Barat,
40192
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: LakuKerasin
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru, Hitam
: 41
: ===Akademi (pendidikan), sekolah, pelatihan (training), kursus-kursus pelatihan, pengajaran, pelatihan, konseling (pelatihan)
di bidang olahraga sepatu roda atau rollersports, khususnya yang berkaitan dengan olah raga sepatu roda; Hosting,
pengelolaan, pengorganisasian dan penyediaan seminar, kuliah, kelas, kursus dan loka karya bisnis; Hosting, pengelolaan,
pengorganisasian dan penyediaan seminar, kuliah, kelas, kursus dan loka karya jaringan bisnis; Hosting, pengelolaan,
pengorganisasian dan penyediaan seminar, kuliah, kelas, kursus dan loka karya komersial, pemasaran untuk orang lain;
Hubungan dengan lembaga internasional di bidang pendidikan, pelatihan, ketenagakerjaan dan sertifikasi kewirausahaan bagi
usaha mikro kecil dan menengah; Informasi pendidikan; Informasi tentang pendidikan; Informasi terkait dengan pendidikan;
Jasa Pelatihan dan Praktik Pelayanan Sosial kemasyarakatan yang Buddhistik; Jasa Pelatihan kuliner; Jasa Pelatihan selam
(diving); Jasa Pendidikan; Jasa hiburan dan pendidikan dalam bentuk pengaturan, penyelenggaraan dan pelaksanaan
kompetisi permainan elektronik, kontes permainan elektronik, turnamen permainan elektronik, pameran hiburan, kompetisi
olahraga, liga, tur, klinik dan acara yang terdiri dari atlet permainan elektronik, atlet olahraga elektronik, dan atlet olahraga
virtual, layar interaktif, aktifitas partisipatif dan kontes yang berkaitan dalam bidang bola basket, permainan elektronik,
olahraga elektronik dan olahraga virtual; Jasa hiburan dan pendidikan, seperti produksi film, acara televisi dan informasi,
ulasan dan rekomendasi mengenai film dan acara televisi; Jasa informasi, pemberian nasehat dan konsultasi berkaitan
dengan pendidikan; Jasa informasi, pemberian nasehat dan konsultasi yang berkaitan dengan pendidikan, pelatihan, kursus,
hiburan, kegiatan budaya, rekreasi, pertunjukan langsung, olahraga, penerbitan, publikasi, travel, makanan, fashion, sastra,
kesehatan dan kebugaran, televisi, film, radio, konten multimedia , teater, permainan, fotografi, layanan museum, layanan
kebun binatang, layanan taman hiburan; Jasa informasi, pemberian nasehat dan konsultasi yang berkaitan dengan
pengaturan, penyelenggaraan dan pengorganisasian seminar, konferensi, dan kompetisi; Jasa konsultasi yang berkaitan
dengan pelatihan untuk pengembangan karakter dan kemampuan SDM; Jasa mengatur, menyelenggarakan, mengadakan
dan mempresentasikan seminar, lokakarya, kelas, webinar, konferensi, instruksi online, dan program pembelajaran jarak jauh;
Jasa pelatihan; Jasa pelatihan dan pendidikan barista; Jasa pelatihan dan pendidikan pembuatan minuman beraroma dan
beraneka rasa; Jasa pelatihan fotografi; Jasa pelatihan golf; Jasa pelatihan kegunaan alat-alat; Jasa pelatihan pembentukan
karakter (character building) SDM perusahaan; Jasa pelatihan pembuatan kue; Jasa pelatihan secara online; Jasa pelatihan
snorkeling; Jasa pelatihan untuk guru teknik; Jasa pemesanan tiket dan pemesanan untuk program pendidikan, hiburan, film,
teater, acara seni dan budaya, konser, pertunjukan langsung, kompetisi, pameran, festival, pameran, pameran, dan acara
olahraga; Jasa pendidikan Bahasa Inggris secara online; Jasa pendidikan akademi; Jasa pendidikan aritmatika (sempoa);
Jasa pendidikan bisnis; Jasa pendidikan dan hiburan dalam bentuk program televisi, radio, kabel, satelit dan program internet;
Jasa pendidikan dan hiburan yaitu penyelenggaraan dan pelaksanaan konvensi di bidang animasi hiburan, buku komik dan
seni populer; Jasa pendidikan dan hiburan, yaitu program multimedia yang sedang berlangsung, di bidang kepentingan umum,
didistribusikan melalui berbagai platform di berbagai bentuk media transmisi; Jasa pendidikan dan hiburan, yaitu,
pengorganisasian dan pelaksanaan konvensi di bidang animasi, buku komik dan seni populer; Jasa pendidikan dan
penyuluhan di bidang perikanan; Jasa pendidikan di bidang bisnis; Jasa pendidikan di bidang bisnis melalui sarana media
sosial; Jasa pendidikan di bidang hukum; Jasa pendidikan di bidang hukum melalui sarana media sosial; Jasa pendidikan di
bidang medis; Jasa pendidikan kuliner; Jasa pendidikan melalui sarana media sosial; Jasa pendidikan non formal/kursus yang
bergerak dibidang Fashion Design; Jasa pendidikan orang dewasa; Jasa pendidikan pembuatan kue; Jasa pendidikan secara
online; Jasa pendidikan seniman; Jasa pendidikan untuk Ibu dan Anak; Jasa pendidikan yang disediakan oleh sekolah
kecantikan; Jasa pendidikan, yaitu, penyelenggaraan kelas dalam bidang kesenian dan pembagian bahan yang berhubungan
dengannya, menyediakan kelas; Jasa pendidikan, yakni, memberikan pelatihan dan kursus pendidikan tentang interkoneksi,
membangun, mengelola, mengamankan, memantau, mengatasi masalah, mengoperasikan, dan mengakses perangkat keras
dan perangkat lunak komputer, periferal, sistem operasi, jaringan area lokal, luas, dan global, infrastruktur jaringan, jaringan
keamanan, browser web, dan perangkat elektronik; Jasa penerbitan elektronik, yaitu, publikasi buku komik digital, majalah
komik dan novel bergambar yang menyajikan cerita dan karakter petualangan aksi fiksi; produksi, distribusi dan penyewaan
film bioskop; produksi dan distribusi program televisi dan radio; prroduksi dan penyewaan rekaman suara dan video; jasa-jasa
hiburan, yaitu produksi multimedia pertunjukan hiburan dan program interaktif untuk distribusi melalui televisi, kabel, satelit,
media audio dan video, kartrid, disk komputer dan alat-alat digital; jasa-jasa hiburan, yaitu, produksi multimedia hiburan, berita
dan informasi melalui jaringan komunikasi dan komputer; jasa-jasa hiburan dalam bentuk penyediaan program berkelanjutan
yang menyajikan kartun animasi dan/atau petualangan aksi langsung yang ditransmisikan melalui alat komunikasi nirkabel,
yaitu telepon seluler, tablet, komputer dan alat genggam nirkabel; jasa-jasa hiburan dibidang film dan televisi, yaitu,
penciptaan, produksi dan distribusi gambar yang dihasilkan komputer untuk film bioskop, film animasi, video, video animasi,
program televisi; jasa-jasa produksi animasi; jasa penyediaan animasi efek khusus televisi dan gambar bergerak audio dan
visual untuk film, video dan televisi; jasa-jasa hiburan, yaitu, program televisi seri yang sedang berjalan yang menyajikan
kartun animasi dan/atau petualangan aksi langsung; pemrograman televisi yang menyajikan pertunjukan film dan pita video;
jasa-jasa gedung bioskop, yaitu, pertunjukan film dan pita video di teater; jasa-jasa hiburan, yaitu, pertunjukan teater langsung

740
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yang menyajikan karakter-karakter berkostum; penyediaan perangkat lunak permainan komputer interaktif secara on-line
melalui jaringan elektronik yang dapat diakses melalui jaringan luas oleh pemakai jaringan; penyediaan permainan komputer
secara online; penyediaan situs web (websites) dibidang hiburan yang berhubungan dengan buku komik, film bioskop,
program televisi animasi dan permainan video; penyediaan berita dan informasi dibidang hiburan yang berhubungan dengan
buku komik, film bioskop, program televisi animasi dan permainan video melalui jaringan elektronik; jasa-jasa taman hiburan
dan theme park; jasa-jasa pendidikan, yaitu pengembangan, pengaturan dan penyelenggaraan seminar dan program
pendidikan dibidang buku komik; Jasa pengaturan pameran untuk tujuan pendidikan dan kebudayaan; Jasa pengembangan
pendidikan pemahaman; Jasa penyediaan layanan dan informasi pendidikan di bidang teknologi blockchain (sistem
pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi) dan cryptocurrency (mata uang virtual).; Jasa penyediaan pelatihan,
bimbingan, magang, masa belajar (apprenticeship), dan program konseling karir di bidang periklanan, pemasaran, komunikasi,
dan desain; Jasa penyediaan informasi, jadwal, ulasan, dan rekomendasi yang dipersonalisasi dari program pendidikan,
hiburan, film, acara seni dan budaya, konser, pertunjukan langsung, kompetisi, pameran, festival, pameran, pameran, dan
acara olahraga; Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan olah raga, pendidikan dan kebudayaan; Jasa publikasi dan
presentasi ulasan, survei, dan peringkat (rating), dan menyediakan situs web interaktif dan aplikasi komputer untuk posting
dan berbagi ulasan, survei, dan peringkat yang berkaitan dengan program pendidikan, hiburan, film, teater, acara seni dan
budaya, konser, langsung pertunjukan, kompetisi, pameran, festival, pameran, eksposisi, dan acara olahraga; Jasa-jasa
penyediaan pendidikan yang berkaitan dengan manajemen keuangan dengan media interaktif digital dan elektronik; Jasa-jasa
informasi, pemberian nasihat dan konsultasi yang berkaitan dengan jasa hiburan, olah raga, dan pendidikan, termasuk yang
disediakan secara online dari database komputer atau dari Internet; Jasa-jasa pendidikan dalam bentuk penyediaan paket
kursus, loka karya-loka karya dan seminar-seminar untuk pelanggan semua usia di prasekolah, sekolah dasar, sekolah
menengah, perguruan tinggi dan level dewasa; Jasa-jasa pendidikan dan pemberian gelar di bidang pendidikan; Jasa-jasa
pendidikan, penyediaan kursus pelatihan dan pendidikan tentang otomatisasi komputer, otomatisasi data, monitoring dan
control komunikasi antara komputer dan sistem-sistem mesin otomat, pengembangan perangkat lunak, peralatan otomatisasi
perangkat lunak komputer, aplikasi dan integrase database, sistem komputer dan pengembangan aplikasi, dan manajemen,
pengujian perangkat lunak dan otomatisasi, pemeliharaan dan pengoprasian sistem komputer, perangkat lunak untuk
manajemen hubungan pelanggan / customer relationship management (CRM), perangkat lunak untuk memelihara dan
mengoperasikan sistem komputer, perangkat lunak robotika dan perangkat lunak artificial intelligence.; Jasa-jasa penyediaan
pendidikan yang berkaitan dengan manajemen keuangan melalui audio dan video; Jasa-jasa penyediaan pendidikan yang
berkaitan dengan manajemen keuangan melalui media audio dan video; Jasa-jasa penyediaan pendidikan yang berkaitan
dengan manajemen keuangan online dari database komputer atau Internet; Jasa-jasa studi pendidikan di luar negeri;
Konsultansi pelatihan; Konsultasi pendidikan dan pelatihan; Kursus pendidikan desain; Kursus-kursus pendidikan melalui
internet; Layanan agen tiket online untuk pertunjukan hiburan, olahraga, pendidikan dan acara budaya; Layanan akademi
pendidikan; Layanan amal, yaitu pendidikan dan pelatihan; Layanan bantuan untuk mengatur dan merencanakan acara untuk
keperluan seremonial, kebudayaan, pendidikan, hiburan, rekreasi dan olahraga; Layanan hiburan dan pendidikan dalam
bentuk program televisi dan radio yang berkelanjutan dalam bidang bola basket dan menampilkan permainan basket dan
pertandingan basket secara langsung; Layanan hiburan, yaitu mengorganisir dan menyelenggarakan acara, kompetisi,
seminar, dan turnamen di bidang olahraga elektronik, permainan video, permainan komputer, komputer, dan permainan;
Layanan informasi pendidikan; Layanan institusi pendidikan; Layanan instruksi dan pelatihan di bidang penjualan,
pemeliharaan dan perbaikan otomotif; Layanan konsultansi terkait dengan pendidikan dan pelatihan manajemen; Layanan
konsultansi terkait dengan pendidikan dan pelatihan manajemen dan personil; Layanan konsultasi pelatihan bisnis; Layanan
konsultasi pendidikan; Layanan konsultasi yang berkaitan dengan pendidikan dan pelatihan; Layanan manajemen acara
[organisasi pendidikan, hiburan, olahraga atau acara budaya]; Layanan pelatihan; Layanan pelatihan bisnis; Layanan
pelatihan dan pendidikan; Layanan pelatihan di bidang oftalmologi; Layanan pelatihan karyawan; Layanan pelatihan kejuruan;
Layanan pelatihan komersial; Layanan pelatihan teknik; Layanan pelatihan, pendidikan dan hiburan yang berkaitan dengan
kendaraan air; Layanan pelatihan, pendidikan dan hiburan yang berkaitan dengan kendaraan bermotor; Layanan pelatihan,
pendidikan dan hiburan yang berkaitan dengan kendaraan udara; Layanan pelatihan, pendidikan dan hiburan yang berkaitan
dengan kendaraan yang dikendalikan dari jarak jauh, drone, mobil yang dikendalikan dari jarak jauh; Layanan pelatihan,
pendidikan dan hiburan yang berkaitan dengan sepeda, skuter, go-kart, sepeda motor, kendaraan off road, kendaraan mainan
anak-anak, skateboard, hoverboarding, olahraga air, olahraga udara, menunggang kuda; Layanan pendidikan; Layanan
pendidikan bisnis; Layanan pendidikan dan informasi yang berkaitan dengan musik dan hiburan, rekreasi dan gaya hidup
(hiburan), masalah sosial (hiburan), kegiatan dan acara keluarga, acara dan kegiatan olah raga dan budaya, pendidikan,
budaya dan hiburan; Layanan pendidikan dan layanan pengajaran di tingkat pra-taman kanak-kanak dan taman kanak-kanak;
Layanan pendidikan dan layanan pengajaran, yaitu kelas di bidang seni, kerajinan, olahraga, musik, kesehatan, senam,
latihan, moralitas, etika, literatur, ilmu sains, fisika, bahasa, matematika, aritmatika, ilmu sosial, geografi, sejarah dan politik di
tingkat sekolah dasar, sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas; Layanan pendidikan dan layanan pengajaran,
yaitu kelas, seminar, dan lokakarya di bidang seni, kerajinan, olahraga, musik, kesehatan, senam, latihan, moralitas, etika,
hukum, ekonomi, obat-obatan, operasi, farmasi, pertanian, teknik, literatur, ilmu sains, fisika, bahasa, matematika, aritmatika,
ilmu social, geografi, sejarah dan politik di tingkat perguruan tinggi; Layanan pendidikan dan layanan pengajaran, yaitu, kelas,
seminar dan lokakarya di bidang pengetahuan umum mengenai keterampilan hidup, pegawai, pembelajaran seumur hidup,
keterampilan pelajaran, persiapan ujian dan hobi; Layanan pendidikan dan layanan pengajaran, yaitu, kelas, seminar, dan
lokakarya di bidang pengetahuan umum mengenai keterampilan berburu pekerjaan, dan persiapan ujian kualifikasi; Layanan
pendidikan dasar; Layanan pendidikan di bidang bedah; Layanan pendidikan di bidang tidur, bidang kesehatan dan meditasi;
Layanan pendidikan kesehatan dan medis yang disediakan oleh asosiasi kepada anggotanya; Layanan pendidikan lanjutan;
Layanan pendidikan mengenai
penyediaan pengalaman pendidikan
yang berkaitan dengan budaya, sejarah
dan subyek sosial, tempat dan acara; Layanan pendidikan pra-sekolah untuk anak-anak, dan mengadakan seminar dan
lokakarya di bidang pengasuhan anak; Layanan pendidikan untuk membantu menjembatani antara orang tua dan anak
dengan para profesional yang bekerja khusus di bidang anak-anak dengan kebutuhan berbeda; Layanan pendidikan yang
berkaitan dengan konservasi lingkungan dan konservasi energi; Layanan pendidikan yang berkaitan dengan perjalanan dan
pariwisata, media dan telekomunikasi, keuangan dan uang, kesehatan dan kesejahteraan, masalah lingkungan; Layanan
pendidikan, pengajaran dan pelatihan bahasa dengan bantuan komputer, penyediaan materi pendidikan secara on-line;
Layanan pendidikan, yaitu penyediaan penilaian secara daring (online); Layanan pendidikan, yaitu, mengatur dan
menyelenggarakan seminar, lokakarya, kelas, konferensi dan simposium di bidang pengembangan kepemimpinan, sumber
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daya manusia, pelayanan konsumen, kepuasan dan loyalitas konsumen dan karyawan, perekrutan karyawan dan orientasi
karyawan, pelatihan dan pengembangan memasak, seni, bahasa asing, etika, seni dan kerajinan, alam dan konservasi;
Layanan pendidikan, yaitu, menyediakan tampilan dan eksibit di bidang peralatan audio, sistem audio, akustik, dan musik;
Layanan pendidikan, yaitu, menyediakan webinar yang tidak dapat diunduh di bidang manajemen bisnis dan manajemen
proyek; Layanan pendidikan, yaitu penyediaan kelas, seminar, konferensi, dan lokakarya di bidang piranti keras
dan piranti lunak komputer; Layanan pengajaran dan pendidikan yang berkaitan hanya untuk nutrisi, kesehatan dan
kebugaran; Layanan penilaian pendidikan; Layanan penyedia informasi terkait dengan pendidikan; Layanan untuk mengatur
dan menyelenggarakan simposium, konferensi, kongres dan seminar; Layanan-layanan pendidikan yaitu mengatur dan
menyediakan wadah pendidikan bagi para pengusaha di bidang usaha; Lembaga Pendidikan dan Ketrampilan ( Kursus );
Lembaga pendidikan olahraga; Manajemen acara budaya, pendidikan, hiburan dan olahraga; Manajemen acara pendidikan;
Manajemen layanan pendidikan; Materi dan kurikulum pendidikan yang tidak dapat diunduh secara online, termasuk dalam hal
rantai pasok, desain, pengembangan, pengujian, manufaktur, pemasaran, dan distribusi, dan karier dalam semikonduktor,
elektronik, dan perangkat lunak terkait, perangkat keras, peralatan, dan jasa; Memproduksi program untuk pendidikan,
kebudayaan, hiburan dan olahraga; Mengadakan pendidikan dan pelatihan dibidang ilmu geologi, mineral dan batubara;
Mengajar pada pendidikan lingkungan; Mengatur dan menyelanggarakn konferensi , kongres, seminar, simposium, kursus
pelatihan, kelas dan kuliah; Mengatur dan menyelenggarakan konferensi, pameran, pelatihan, pelatihan pendidikan, seminar,
lokakarya di dalam bidang bulutangkis; Mengatur dan menyelenggarakan pameran, konferensi, konvensi, kelas, ceramah,
seminar dan lokakarya pelatihan tentang produk halal; Mengatur dan menyelenggarakan pameran, seminar, dan konferensi;
Mengatur dan menyelenggarakan pelatihan dan lokakarya; Mengatur dan menyelenggarakan pelatihan lokakarya; Mengatur
dan menyelenggarakan seminar dan lokakarya; Mengatur dan menyelenggarakan seminar di bidang kecantikan, kesehatan
dan kebugaran; Mengatur dan merencanakan acara untuk keperluan seremonial, kebudayaan, pendidikan, hiburan, rekreasi
dan olahraga; Mengatur kompetisi, konser, permainan, festival, kuis, pencarian bakat, kontes, seminar, konferensi dan
konvensi; Mengatur konferensi dan mengorganisasi pameran untuk tujuan budaya dan pendidikan; Mengatur pameran,
kongres, seminar, dan konferensi untuk tujuan budaya dan hiburan; Mengatur penyelenggaraan pameran untuk tujuan
pendidikan; Mengatur, mengadakan dan mengorganisir pertemuan kuliah, lokakarya dan seminar; Mengatur, mengorganisir
dan menyelenggarakan lokakarya, pelatihan atau seminar; Mengatur, menyelenggarakan dan mengorganisir lokakarya
[pelatihan] atau seminar di bidang pengembangan sumber daya manusia dari suatu organisasi dan perusahaan;
Mengembangkan manual dan panduan pendidikan untuk orang lain di bidang perangkat keras dan lunak komputer, periferal,
sistem operasi, jaringan area lokal, luas, dan global, infrastruktur jaringan, keamanan jaringan, browser web, dan perangkat
elektronik; Mengorganisir, mengatur dan menyelenggarakan pengajaran, seminar, konferensi dan pelatihan lokakarya yang
berhubungan dengan golf; Menyediakan fasilitas untuk film, pertunjukan, drama, musik, pelatihan atau acara pendidikan
(untuk keperluan pendidikan atau hiburan); Menyediakan informasi hiburan dan pendidikan; Menyediakan informasi mengenai
pendidikan online; Menyediakan kursus pelatihan; Menyediakan kursus pelatihan online di bidang manajemen bisnis;
Menyediakan kursus pelatihan online di bidang manajemen proyek; Menyediakan kursus pelatihan online di bidang
manajemen strategis; Menyediakan kursus pelatihan secara online dan lokakarya pendidikan di bidang administrasi bisnis,
pemasaran, perancangan, pengembangan, inovasi, akselerasi perusahaan pemula (start-up) dan kewiraswastaan;
Menyediakan layanan informasi dan pendidikan untuk membantu menjembatani antara orang tua dan anak dengan para
profesional yang bekerja khusus di bidang anak-anak dengan kebutuhan berbeda; Menyediakan pelatihan dan tutorial secara
online; Menyelenggarakan pameran untuk tujuan pendidikan; Menyelenggarakan seminar; Menyelenggarakan seminar
lokakarya; Menyelenggarakan seminar pelatihan; Merencanakan, memproduksi dan melaksanakan seminar; Organisasi dari
acara-acara pendidikan; Organisasi dari kompetisi-kompetisi (pendidikan atau hiburan); Organisasi dari pameran untuk tujuan
kebudayaan atau pendidikan; Organisasi kompetisi [pendidikan atau hiburan]; Organisasi, mengatur dan menyelenggarakan
pameran, konferensi, konvensi, seminar, lokakarya, eksposisi dan acara; Pameran, Exhibition, Pendidikan, Pemberian
Pelatihan, Hiburan, Kegiatan Kebudayaan, Kesenian; Pelatihan; Pelatihan aktifitas air seperti pendidikan renang, olah raga
bawah air; Pelatihan bela negara cinta tanah air; Pelatihan dalam perawatan anak-anak; Pelatihan dan instruksi balap
kendaraan; Pelatihan dan pendidikan untuk penggunaan peralatan dan instrumen bedah; Pelatihan fisik, instruksi pelatihan
fisik, penyediaan informasi, termasuk online, tentang aktifitas pendidikan, pelatihan, hiburan, olah raga dan budaya; Pelatihan
industri; Pelatihan internal untuk manajemen bisnis; Pelatihan internal untuk menciptakan ide-ide; Pelatihan internal untuk
meningkatkan kreativitas; Pelatihan internal untuk pemasaran; Pelatihan internal untuk penelitian dan pengembangan;
Pelatihan kesehatan; Pelatihan membatik dan pembuatan batik; Pelatihan pencak silat; Pelatihan personil; Pelatihan seni
olahraga bela diri kungfu; Pelatihan terapi gendam; Pelatihan yang berkaitan dengan industri; Pelatihan yang terkomputerisasi;
Pemberian gelar di bidang pendidikan dan pelatihan; Pemberian gelar di bidang pendidikan dan pelatihan internal audit;
Pembinaan berupa pendidikan, pelatihan dan pendampingan UMKM; Pemesanan, reservasi, pengorganisasian, produksi dan
penyediaan konferensi, seminar dan pameran; Pemondokan untuk keperluan pendidikan atau hiburan, menyelenggarakan
acara pendidikan dan hiburan, menyediakan permainan online; Pendampingan [pendidikan dan pelatihan]; Pendidikan;
Pendidikan dan pelatihan di bidang teknik otomotif; Pendidikan dini [pendidikan]; Pendidikan keagamaan; Pendidikan
kesadaran publik atas kebutuhan untuk pencegahan dan kontrol diabetes; Pendidikan menyelam; Pendidikan nusantara;
Pendidikan olahraga dibidang sepak bola; Pendidikan sekolah yang dilakukan di rumah; Pendidikan seni olahraga bela diri
kungfu; Pendidikan teknik penggerak 4 roda (4WD) dan teknik mengemudi balap, mekanik kendaraan bermotor darat,
membaca peta, keselamatan berkendara, dan tanggung jawab lingkungan; Pendidikan, pelatihan, kursus, hiburan, kegiatan
budaya, rekreasi, pertunjukan langsung, olahraga, penerbitan, publikasi, travel, makanan, fashion, sastra, kesehatan dan
kebugaran, televisi, film, radio, konten multimedia , teater, permainan, fotografi, layanan museum, layanan kebun binatang,
layanan taman hiburan yang disediakan secara elektronik atau online dari basis data komputer atau melalui Internet;
Pendidikan, tidak disediakan oleh institusi akademik; Pendidikan; penyediaan latihan; semua jasa yang tersebut di atas
berhubungan dengan kebersihan, kecantikan dan perawatan pribadi; Penelitian dibidang pendidikan ke-Dharmaduta-an
Buddhis; Penelitian pendidikan; Pengajaran pendidikan; Pengajaran pendidikan dini; Pengajaran pendidikan internet;
Pengajian (Jasa Pendidikan); Pengaturan dan Penyelenggaraan seminar tentang madu; Pengaturan dan pengadaan loka
karya-loka karya dan seminar-seminar untuk anak-anak dalam bidang manajemen keuangan untuk anak-anak; Pengaturan
dan penyelenggaraan konperensi, konvensi, kongres, pameran, sekolah harian (day schools), konser, seminar, simposium,
seminar-seminar, lokakarya, kuliah semua untuk tujuan hiburan dan pendidikan; Pengaturan dan penyelenggaraan
pertunjukan, konser, kontes, permainan, konser dan tur, semua untuk tujuan hiburan atau pendidikan; Pengaturan dan
penyelenggaraan seminar dan loka karya; Pengorganisasian kontes [pendidikan atau hiburan]; Penyediaan Pelatihan Basket;
Penyediaan dan penyebaran informasi yang berkaitan dengan materi untuk pameran, konferensi, konvensi, seminar,
lokakarya, eksposisi dan acar; Penyediaan dari fasilitas pelatihan golf dalam ruangan; Penyediaan dari informasi yang
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berhubungan dengan pendidikan; Penyediaan dari jasa pendidikan anak-anak melalui kelompok bermain; Penyediaan fasilitas
pendidikan; Penyediaan informasi mengenai pendidikan bahasa melalui suatu jaringan global; Penyediaan informasi
pendidikan; Penyediaan informasi pendidikan di bidang penyerapan karbon dan gas rumah kaca lainnya; Penyediaan
informasi yang berkaitan dengan pelatihan; Penyediaan informasi yang berkaitan dengan pelatihan dan kompetisi beladiri
KYOKUSHINKAI; Penyediaan informasi, termasuk secara online, mengenai pendidikan, pelatihan, hiburan, olahraga dan
kegiatan budaya; Penyediaan klub anggota pribadi untuk tujuan hiburan dan/atau pendidikan; Penyediaan kursus pendidikan;
Penyediaan pelatihan dan kursus dalam industri yang berhubungan dengan pelayanan tamu dan spa; Penyediaan pelatihan
dan pendidikan sehubungan dengan layanan manajemen memasak, hotel dan restoran; Penyediaan pelatihan melalui
jaringan komputer global; Penyediaan pelatihan secara online; Penyediaan pendidikan dan pelatihan bahasa, ujian untuk
profisiensi bahasa; Penyediaan seminar kebugaran dan kesehatan, seminar tari aerobik; Penyediaan test dan ujian pendidikan
di bidang bahasa asing; Penyediaan tutorial online dan sesi pelatihan di bidang perangkat lunak komputer, otomatisasi
komputer, otomatisasi data, monitoring dan control komunikasi antara komputer dan sistem-sistem mesin otomatis,
pengembangan perangkat lunak, peralatan-peralatan otomatisasi perangkat lunak komputer, aplikasi dan integrase database,
pengembangan, deployment, manajemen sistem komputer dan aplikasi, pengujian dan tes otomatisasi perangkat lunak,
pemeliharaan dan pengoprasian sistem komputer, perangkat lunak untuk manajemen hubungan pelanggan / customer
relationship management (CRM), perangkat lunak untuk memelihara dan mengoperasikan sistem-sistem komputer, perangkat
lunak robotika, dan perangkat lunak artificial intelligence untuk otamatisasi bisnis atau kegiatan usaha; Penyediaan ujian
pendidikan; Penyelenggaraan klub penggemar untuk pengguna mainan konstruksi (pendidikan dan hiburan), pengguna
permainan elektronik dan/atau pengguna mainan, alat-alatnya dan permainan lain; Penyelenggaraan pertandingan
(pendidikan atau hiburan); Penyelenggaraan webinar ( seminar online); Penyewaan materi pendidikan; Penyewaan peralatan
atau materi pendidikan; Penyewaan peralatan pendidikan; Pesantren (Jasa Pendidikan); Produksi, presentasi, sindikasi,
distribusi, dan penyewaan konten digital yang berkaitan dengan pendidikan; Publikasi materi semua berkaitan dengan
pameran, konferensi, konvensi, seminar, lokakarya, eksposisi dan acara; Publikasi teks pendidikan; Pusat rekreasi keluarga
yang bertemakan hiburan atau pendidikan; Riset yang terkait dengan bidang pendidikan; Sarana pendidikan hiburan dan
rekreasi; Seminar, konferensi, dan kompetisi yang disediakan secara elektronik atau online dari basis data komputer atau
melalui Internet; Ujian pendidikan secara online; akademi (pendidikan), sekolah, pelatihan (training), kursus-kursus pelatihan,
pengajaran, pelatihan, konseling (pelatihan) di bidang beladiri KYOKUSHINKAI; akademi [pendidikan]; analisa statistik untuk
tujuan pendidikan; bimbingan kejuruan [nasihat pendidikan atau pelatihan]; bimbingan kejuruan [nasihat pendidikan atau
pelatihan] untuk orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; coaching [pendidikan dan pelatihan]; deteksi plagiarisme
untuk tujuan pendidikan; expo mengenai kesenian, kebudayaan, dan pendidikan; galeri seni untuk tujuan budaya atau
pendidikan; galeri seni untuk tujuan pendidikan; hiburan, yaitu menyediakan konten audio dan multimedia, permainan, aplikasi
perangkat lunak, berita dan komentar dalam bidang hiburan, budaya pop, rekreasi dan aktifitas santai, olahraga dan even
olahraga, layanan pendidikan, konser, even budaya serta produksi teater hidup; informasi pendidikan; informasi pendidikan
sekolah asrama; informasi yang berhubungan dengan hiburan, pendidikan dan olah raga; informasi yang berkaitan dengan
pendidikan atau hiburan yang disediakan secara online atau melalui televisi, broadband dan komunikasi nirkabel; informasi
yang berkaitan dengan pendidikan atau hiburan, disediakan secara online dari basis data komputer atau Internet atau melalui
program televisi atau radio; informasi yang berkaitan dengan pendidikan dan hiburan; informasi yang berkaitan dengan
pendidikan dan hiburan disediakan secara online dari basis data komputer atau Internet; informasi yang berkaitan dengan
pendidikan kursus diving dan snorkeling; instruksi dan pelatihan; jasa Pendidikan pelatihan animasi; jasa klub yang berkaitan
dengan hiburan, pendidikan dan kegiatan budaya; jasa konsultasi di bidang pelatihan pemotongan ham dengan pisau; jasa
konsultasi di bidang pendidikan; jasa konsultasi di bidang pendidikan, yaitu, memberikan analisis data siswa untuk tujuan
manajemen pendidikan; jasa manajemen di bidang pendidikan, yaitu, pengaturan dan penyelenggaraan program pendidikan di
bidang pengajaran di tingkat pasca-sekolah menengah dan universitas; jasa pelatihan beladiri; jasa pelatihan beladiri
kyokushinkai; jasa pelatihan dan pendidikan yang menyediakan informasi pendidikan secara online dari database komputer
atau Internet; jasa pelatihan di bidang musik, hiburan, seni pertunjukan, penulisan lagu, produksi musik, dan produksi video;
jasa pelatihan penanaman trumbu karang; jasa pelatihan simulasi berbasis komputer di bidang pendidikan; jasa pemandu
wisata untuk tujuan rekreasi, pendidikan atau budaya; jasa pemberian nasehat dan konsultasi untuk perencanaan, pengaturan
dan pengoperasian pelatihan dan lokakarya; jasa pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA); jasa pendidikan Sekolah
Menengah Pertama (SMP); jasa pendidikan dalam bentuk kursus dan program di tingkat pasca-sekolah menengah dan
universitas; jasa pendidikan dan hiburan, yaitu, pengorganisasian dan pelaksanaan konvensi di bidang hiburan, animasi, buku
komik dan seni populer; jasa pendidikan dan kursus untuk perawatan, perbaikan, penelitian tentang mesin AC, Kulkas,
Komputer, Genset, Microwave, pompa air, dan peralatan listrik lainnya, khususnya industri 4.0; jasa pendidikan dan pelatihan
jasa publikasi termasuk berhubungan dengan publikasi buku dan bahan tes penelitian pendidikan jasa informasi, nasihat,
konsultasi dan pendukung yang berhubungan dengan semua yang tersebut di atas; jasa pendidikan dan pelatihan untuk
tujuan amal; jasa pendidikan sekolah dasar (SD); jasa pendidikan, mengadakan program dalam bidang produksi dan distribusi
video online, konten yang dihasilkan oleh pengguna dan iklan online; jasa pendidikan, pengajaran dan pelatihan berbasis
komputer; jasa pendidikan, yaitu, memberikan konferensi, pelatihan, pengujian, lokakarya, kursus pendidikan, dan
mendistribusikan materi kursus tentang interkoneksi, membangun, mengelola, mengamankan, memantau, memecahkan
masalah, mengoperasikan, dan mengakses perangkat keras dan perangkat lunak komputer, teknologi, periferal, sistem
operasi, jaringan area lokal, luas, dan global, infrastruktur jaringan, keamanan jaringan, web browser dan perangkat elektronik;
jasa pendidikan, yaitu, menyelenggarakan kelas, lokakarya, dan konferensi di bidang manajemen proyek dan pendistribusian
materi kursusnya; jasa pendidikan, yaitu, penyediaan konferensi, lokakarya, dan diskusi panel dalam bidang teknologi,
Internet, perangkat lunak dan komunikasi nirkabel; jasa pendidikan, yaitu, perancangan program pendidikan dalam bentuk
pengembangan kurikulum untuk para pendidik dan pengelolaan program pendidikan dalam bentuk pengaturan dan
penyelenggaraan program pendidikan di bidang pengajaran di tingkat pasca-sekolah menengah dan universitas; jasa
penyediaan bantuan untuk pendidikan; jasa penyelenggaraan konferensi, pameran, kompetisi dan acara pendidikan, hiburan,
atau informasi lainnya yang terkait dengan teknologi blockchain (sistem pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi)
dan cryptocurrency (mata uang virtual).; jasa perencanaan program pendidikan dalam bentuk pengembangan kurikulum untuk
para pendidik; jasa saran yang berkaitan dengan karir [nasehat yang berkaitan dengan pendidikan atau pelatihan]; jasa-jasa
hiburan dan pendidikan yang menyajikan disajikan melalui media elektronik, konten multimedia, konten audio dan video, film,
gambar, foto, grafik, image, teks dan informasi terkait yang disediakan melalui internet dan jaringan komunikasi lain; jasa-jasa
informasi studi pendidikan di luar negeri; jasa-jasa informasi tentang hiburan, pelatihan, rekreasi dan olah raga yang
disediakan melalui internet dan jaringan komunikasi lain; jasa-jasa pendidikan bahasa via online; jasa-jasa pendidikan dan
hiburan yang disediakan melalui radio, televisi, telepon, internet dan database online; jasa-jasa pendidikan dan pelatihan
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termasuk mengembangkan, mengatur dan menyelenggarakan seminar-seminar pendidikan, manajemen dan pengembangan
perusahaan; jasa-jasa pendidikan korespondensi Bahasa Inggeris via situs Internet; jasa-jasa pendidikan korespondensi
bahasa via situs Internet; jasa-jasa pendidikan yaitu mengatur dan menyelenggarakan presentasi –presentasi pendidikan bagi
para wirausaha di bidang usaha; jasa-jasa pendidikan, ialah organisasi dan penyelenggaraan kursus-kursus, pameranpameran, konperensi-konperensi, lokakarya-lokakarya, simposium-simposium, dan pelatihan-pelatihan dibidang periklanan
dan pemasaran; jasa-jasa perencanaan event (acara) untuk event-event (acara) hiburan dan pendidikan; jasa-jasa taman
kanak-kanak (pendidikan atau hiburan); kegiatan pendidikan dan hiburan yang disediakan sehubungan dengan kapal pesiar
dan wisata; konseling dan pelatihan karier [nasihat pelatihan dan pendidikan]; konseling karir yang berkaitan dengan
pendidikan dan pelatihan; konseling karir yang berkaitan dengan pendidikan perguruan tinggi; konsultasi di bidang pendidikan
dan hiburan yang disediakan melalui pusat panggilan telepon dan hotline; konsultasi di bidang pendidikan, pelatihan dan
pelatihan lebih lanjut, dan hiburan yang disediakan melalui pusat panggilan telepon dan hotline; konsultasi pelatihan bisnis;
konsultasi pendidikan; konsultasi pendidikan sekolah asrama; konsultasi yang berkaitan dengan mengatur dan melakukan
lokakarya pelatihan; konsultasi yang berkaitan dengan mengatur dan menyelenggarakan seminar; konsultasi yang berkaitan
dengan pelatihan dan pelatihan lebih lanjut; konsultasi yang berkaitan dengan pelatihan kebugaran fisik; konsultasi yang
berkaitan dengan pelatihan keterampilan kejuruan; konsultasi yang berkaitan dengan pelatihan, pelatihan lebih lanjut dan
pendidikan; konsultasi yang berkaitan dengan pendidikan dan pelatihan; konsultasi yang berkaitan dengan pendidikan dan
pelatihan manajemen dan personalia; kursus dan pelatihan selam lanjutan; kursus pelatihan berbasis komputer; kursus
pelatihan dalam perencanaan strategis yang berkaitan dengan periklanan, promosi, pemasaran dan bisnis; kursus pelatihan
guru yoga; kursus pendidikan online dan layanan pendidikan; layanan bimbingan pendidikan internet; layanan budaya,
pendidikan atau hiburan yang disediakan oleh galeri seni; layanan galeri seni untuk tujuan budaya, pendidikan atau hiburan;
layanan game disediakan secara online dari jaringan komputer untuk hiburan dan tujuan pendidikan lebih lanjut; layanan
hiburan dan pendidikan, yaitu, menyediakan film, acara televisi, webcast, audiovisual, dan karya multimedia yang tidak dapat
diunduh melalui internet, maupun informasi, ulasan/review, dan rekomendasi mengenai film, acara televisi, webcast,
audiovisual, dan karya multimedia; layanan informasi pelajaran di kelas untuk tujuan pendidikan yang dapat diakses melalui
Internet atau melalui Intranet; layanan instruksi dan pelatihan; layanan instruksi dan pelatihan diving dan snorkeling; layanan
instruksi pendidikan atau pelatihan kejuruan; layanan klub (termasuk hiburan, rekreasi, kesehatan, olahraga dan pendidikan);
layanan klub [hiburan atau pendidikan]; layanan klub kesehatan [pelatihan kesehatan dan kebugaran]; layanan konsultasi dan
informasi yang berkaitan dengan pengaturan, pelaksanaan dan pengaturan lokakarya pelatihan; layanan konsultasi dan
informasi yang berkaitan dengan pengaturan, pelaksanaan dan pengorganisasian seminar; layanan konsultasi yang berkaitan
dengan pelatihan; layanan konsultasi yang berkaitan dengan pelatihan diving dan snorkeling; layanan konsultasi yang
berkaitan dengan pendidikan; layanan pelatih pribadi [pelatihan kebugaran]; layanan pelatihan atau pendidikan di bidang
pembinaan kehidupan; layanan pelatihan berkelanjutan; layanan pelatihan dalam sifat pembinaan; layanan pelatihan di bidang
manajemen proyek; layanan pelatihan di bidang pengembangan perangkat lunak komputer; layanan pelatihan di bidang
piranti keras dan piranti lunak komputer; layanan pelatihan di bidang sistem keamanan data; layanan pelatihan disediakan
melalui simulator; layanan pelatihan guru; layanan pelatihan kesehatan dan kebugaran yang disediakan oleh salon angka;
layanan pelatihan kesehatan di bidang promosi kesehatan/kebugaran/kesejahteraan (wellness), pengendalian (management)
penyakit dan kondisi; layanan pelatihan kesehatan, yaitu, menyediakan layanan pelatihan pribadi di bidang diet, nutrisi/gizi,
kesehatan/kebugaran/kesejahteraan (wellness), kebugaran (fitness), kesehatan mental, dan pengendalian (management)
kondisi medis kronis; layanan pelatihan militer berbasis simulator; layanan pelatihan pendidikan komputer; layanan pelatihan
perawatan kesehatan yang menawarkan panggilan atau obrolan (chats), pemberitahuan, kemampuan untuk melacak aktivitas,
solusi manajemen/pengelolaan insentif dan tantangan kesehatan/kebugaran/kesejahteraan (wellness); layanan pelatihan
simulasi berbasis komputer di bidang fungsi kantor; layanan pelatihan simulasi berbasis komputer di bidang ilmu kedokteran;
layanan pelatihan simulasi berbasis komputer di bidang manajemen bisnis; layanan pelatihan simulasi berbasis komputer di
bidang pendidikan kedokteran; layanan pelatihan simulasi berbasis komputer di bidang penerbangan komersial; layanan
pelatihan simulasi berbasis komputer di bidang penerbangan pribadi; layanan pelatihan simulasi berbasis komputer di bidang
perdagangan efek; layanan pelatihan simulasi berbasis komputer di bidang teknologi medis; layanan pelatihan simulasi
penerbangan; layanan pelatihan tempur berbasis simulator; layanan pendidikan akademik; layanan pendidikan bahasa asing;
layanan pendidikan berbantuan komputer; layanan pendidikan dalam bentuk kursus di tingkat universitas; layanan pendidikan
dalam sifat pembinaan; layanan pendidikan dan hiburan; layanan pendidikan dan hiburan yang disediakan oleh asosiasi
kepada anggotanya; layanan pendidikan dan pelatihan; layanan pendidikan dan pelatihan bisnis, yaitu, mengembangkan
program kepemimpinan dan pengembangan eksekutif yang disesuaikan di bidang manajemen proyek, manajemen bisnis, dan
manajemen strategis; layanan pendidikan dan pelatihan bisnis, yaitu, menyediakan layanan pelatihan eksekutif di bidang
manajemen proyek, manajemen bisnis, dan manajemen strategis; layanan pendidikan dan pelatihan bisnis, yaitu,
menyediakan program pendidikan bisnis untuk karyawan dan para pelaksana di bidang manajemen proyek, manajemen
bisnis, dan manajemen strategis; layanan pendidikan dan pelatihan kejuruan; layanan pendidikan dan pelatihan linguistik;
layanan pendidikan dan pelatihan pendidikan tinggi, akademik, linguistik dan kejuruan; layanan pendidikan dan pelatihan
terkait kesehatan dan kebugaran; layanan pendidikan dan pelatihan terkait kesehatan dan kebugaran yang disediakan untuk
pemegang polis asuransi jiwa dan kesehatan; layanan pendidikan dan pelatihan yang berhubungan dengan teknologi
perangkat lunak komputer; layanan pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan konstruksi sistem komputer; layanan
pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan olahraga; layanan pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan
permainan; layanan pendidikan dan pengajaran; layanan pendidikan dan pengajaran yang berkaitan dengan musik dan tarian;
layanan pendidikan dan pengajaran yang berkaitan dengan olahraga; layanan pendidikan dan pengajaran yang berkaitan
dengan seni dan kerajinan; layanan pendidikan dan pengajaran yang berkaitan dengan seni, kerajinan, olahraga atau
pengetahuan umum; layanan pendidikan dan pengajaran yang menggunakan terminal komunikasi melalui jaringan komputer
atau di Internet; layanan pendidikan diet; layanan pendidikan disediakan oleh perguruan tinggi; layanan pendidikan disediakan
oleh sekolah; layanan pendidikan jasmani; layanan pendidikan untuk penggunaan dan pengoperasian peralatan pemantauan,
inspeksi, pengujian dan pengendalian; layanan pendidikan untuk penggunaan dan pengoperasian turbin, kompresor pompa
sentrifugal pasir; layanan pendidikan yang berkaitan dengan keselamatan jalan; layanan pendidikan yang berkaitan dengan
peralatan dan instrumen medis; layanan pendidikan yang disediakan melalui semua bentuk publikasi, pengiriman, penyebaran
dan transmisi elektronik; layanan pendidikan yang disediakan oleh akademi; layanan pendidikan yang disediakan oleh asisten
kebutuhan khusus; layanan pendidikan yang disediakan oleh sekolah korespondensi bisnis; layanan pendidikan yang
disediakan oleh sekolah menengah atas; layanan pendidikan yang disediakan oleh sekolah menengah pertama; layanan
pendidikan yang disediakan oleh universitas; layanan pendidikan yang mengarah ke bidang matematik; layanan pendidikan,
khususnya, mengorganisir dan menyelenggarakan konferensi, kursus, seminar, dan pelatihan online di bidang periklanan,
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pemasaran, jejaring sosial, internet, dan media sosial, dan penyaluran/distribusi materi kursus yang berhubungan dengannya;
layanan pendidikan, kursus, pelatihan dan pengajaran selam (diving) dan snorkeling; layanan pendidikan, pelatihan dan
hiburan; layanan pendidikan, pelatihan dan pengajaran dalam kaitannya dengan manufaktur dan produksi; layanan
pendidikan, yaitu penerbitan buku, artikel, dan makalah teknis di bidang piranti keras dan piranti lunak komputer; layanan
pendidikan, yaitu pengetahuan mengajar; layanan pendidikan, yaitu, mengorganisir dan menyelenggarakan konferensi dan
seminar di bidang kecerdasan buatan dan internet of things; layanan pendidikan, yaitu, menyediakan program di bidang
manajemen bisnis; layanan pendidikan, yaitu, menyediakan program di bidang manajemen proyek; layanan pendidikan, yaitu,
menyediakan program di bidang manajemen strategis; layanan pendidikan, yaitu, menyediakan webinar yang tidak dapat
diunduh di bidang manajemen bisnis; layanan pendidikan, yaitu, menyediakan webinar yang tidak dapat diunduh di bidang
manajemen proyek; layanan pendidikan, yaitu, menyediakan webinar yang tidak dapat diunduh di bidang manajemen
strategis; layanan pendidikan, yaitu, menyelenggarakan kelas, lokakarya, konferensi, dan seminar di bidang manajemen bisnis
dan manajemen proyek; layanan pendidikan, yaitu, menyelenggarakan seminar, konferensi, dan lokakarya di bidang
kesehatan dan kesehatan/kebugaran/kesejahteraan (wellness); layanan pendidikan, yaitu, pelaksanaan program di bidang
penyerapan karbon dan gas rumah kaca lainnya; layanan pendidikan, yaitu, pelaksanaan program di bidang penyerapan
karbon dan gas rumah kaca lainnya pelaksanaan kompetisi dan tantangan pertanian untuk penyerapan karbon dan gas rumah
kaca lainnya memberikan pengakuan dan insentif melalui penghargaan untuk menunjukkan keunggulan di bidang pertanian
memberikan pengakuan dan insentif dengan cara penghargaan untuk menunjukkan keunggulan di bidang penyerapan karbon
dan gas rumah kaca lainnya; layanan pendidikan, yaitu, penyelenggaraan kelas, seminar, konferensi, dan lokakarya di bidang
eksplorasi minyak dan gas; layanan pendidikan, yaitu, penulisan buku dan artikel untuk terbitan berkala selain untuk iklan atau
publisitas di bidang piranti keras dan piranti lunak komputer; layanan pengajaran dan pelatihan di bidang bisnis, industri, dan
teknologi informasi; layanan pengajaran dan pendidikan yang berkaitan hanya untuk nutrisi, kesehatan dan kebugaran, tidak
disediakan oleh institusi akademik; layanan pengaturan dan penyelenggaraan kelas-kelas pendidikan, seminar pendidikan,
road show pendidikan, konferensi pendidikan dan presentasi pendidikan mengenai infrastruktur virtual,
penyimpanan virtual dan jaringan virtual; layanan penilaian pendidikan online; layanan penyelenggaraan pameran untuk tujuan
kebudayaan atau pendidikan; layanan yang berkaitan dengan penyediaan solusi pendidikan; lembaga pendidikan; loka karya,
seminar dan perkemahan dalam bidang kesenian; manajemen/pengaturan klub sepatu roda dan penyelenggaraan pendidikan
dan pelatihan yang berkaitan dengan sepatu roda; melakukan acara hiburan, acara budaya, acara olahraga langsung, acara
pendidikan, dan kegiatan hiburan dan budaya; melakukan acara pendidikan; melakukan kursus pelatihan; melakukan kursus
pelatihan di bidang teknologi dan inovasi; melakukan kursus pendidikan; melakukan kursus pengajaran, pendidikan dan
pelatihan; melakukan lokakarya dan seminar; melakukan lokakarya dan seminar dalam kesadaran diri; melakukan lokakarya
dan seminar dalam kesadaran pribadi; melakukan lokakarya pelatihan; melakukan seminar; melakukan seminar pelatihan;
melakukan tur berpemandu untuk tujuan budaya atau pendidikan; melakukan tur gua dengan pemandu untuk tujuan
pendidikan; melakukan tur kilang anggur yang dipandu untuk tujuan pendidikan; melakukan tur museum dengan pemandu
untuk tujuan pendidikan; melakukan tur situs bersejarah yang dipandu untuk tujuan pendidikan; melakukan tur situs budaya
yang dipandu untuk tujuan pendidikan; memberikan demonstrasi pendidikan; memberikan informasi berkaitan dengan
organisasi pendidikan, budaya, olahraga dan pameran hiburan, serta komunitas, olahraga dan aktifitas budaya, kontes dan
permainan; memberikan informasi di bidang pendidikan; memberikan informasi on-line di bidang pelatihan; memberikan
informasi online tentang pelatihan; memberikan informasi online tentang pendidikan, pelatihan, hiburan, olahraga, dan
kegiatan budaya; memberikan informasi online yang berkaitan dengan hiburan atau pendidikan; memberikan informasi
pendidikan; memberikan informasi tentang pendidikan online; memberikan informasi tentang pendidikan, pelatihan, hiburan,
olahraga, dan kegiatan budaya; memberikan informasi terkait pelatihan; memberikan informasi yang berkaitan dengan
pelatihan fisik melalui situs web on-line; memberikan informasi yang berkaitan dengan pendidikan berkelanjutan melalui
Internet; memberikan informasi yang berkaitan dengan pendidikan jasmani melalui situs web on-line; memberikan pelatihan di
bidang kebersihan untuk industri katering; memberikan pelatihan seni bela diri; memberikan pendidikan di bidang komputer
yang diberikan melalui konferensi video; memberikan pendidikan di bidang komputer yang diberikan melalui kursus
korespondensi; memberikan pendidikan di bidang musik yang diberikan melalui konferensi video; memberikan pendidikan di
bidang musik yang diberikan melalui kursus korespondensi; memberikan pendidikan di bidang seni yang diberikan melalui
konferensi video; memberikan pendidikan di bidang seni yang diberikan melalui kursus korespondensi; memberikan ujian dan
ujian pendidikan; memberikan ujian pendidikan; memproduksi film pita video di bidang pendidikan, kebudayaan, hiburan atau
olahraga [bukan untuk film, program radio atau televisi dan bukan untuk iklan dan publisitas]; mengadakan kelas, seminar,
konferensi, dan lokakarya di bidang manajemen properti, penyewaan dan rental manajemen, penjaga keamanan,
pembersihan properti, perbaikan dan pemeliharaan; mengadakan konferensi pendidikan untuk profesi industri dalam bidang
produksi dan distribusi video online, konten yang dihasilkan oleh pengguna dan iklan online; mengajar dalam pendidikan diet;
menganalisis nilai tes pendidikan dan data untuk orang lain; mengatur acara pendidikan; mengatur dan melakukan acara
mencicipi anggur untuk tujuan pendidikan; mengatur dan melakukan acara pendidikan; mengatur dan melakukan forum
pendidikan secara langsung; mengatur dan melakukan kursus pelatihan; mengatur dan melakukan kursus pelatihan
menyelam; mengatur dan melakukan kursus pelatihan yang berkaitan dengan industri perjalanan; mengatur dan melakukan
kursus pendidikan; mengatur dan melakukan kursus pendidikan yang berkaitan dengan industri perjalanan; mengatur dan
melakukan kursus pendidikan yang berkaitan dengan industri perjalanan wisata dalam air dengan diving dan snorkeling;
mengatur dan melakukan lokakarya [pelatihan]; mengatur dan melakukan lokakarya, tutorial, seminar dan konferensi;
mengatur dan melakukan pertemuan di bidang pendidikan; mengatur dan melakukan program pelatihan sepak bola; mengatur
dan melakukan program pelatihan sepak bola Amerika; mengatur dan melakukan program pelatihan sepak bola pemuda;
mengatur dan melakukan program pelatihan sepak bola pemuda Amerika; mengatur dan melakukan seminar pelatihan;
mengatur dan memimpin kelas, lokakarya dan pelatihan di bidang bahasa Arab; mengatur dan menyelenggarakan kolokium,
konferensi, kongres, seminar, simposium dan lokakarya pelatihan; mengatur dan menyelenggarakan kompetisi [pendidikan
atau hiburan]; mengatur dan menyelenggarakan konferensi dan pameran untuk tujuan budaya atau pendidikan; mengatur dan
menyelenggarakan konferensi dan seminar; mengatur dan menyelenggarakan konferensi pendidikan; mengatur dan
menyelenggarakan konferensi pendidikan di bidang manajemen bisnis; mengatur dan menyelenggarakan konferensi
pendidikan di bidang manajemen proyek; mengatur dan menyelenggarakan konferensi pendidikan di bidang manajemen
strategis; mengatur dan menyelenggarakan konferensi, kongres, konser, simposium, seminar, kursus pelatihan, kelas dan
kuliah; mengatur dan menyelenggarakan konferensi, kongres, seminar dan pelatihan lokakarya; mengatur dan
menyelenggarakan konferensi, kongres, seminar, simposium, kursus pelatihan, kelas dan kuliah; mengatur dan
menyelenggarakan konferensi, kongres, simposium, dan seminar; mengatur dan menyelenggarakan konferensi, konvensi dan
pameran untuk tujuan budaya atau pendidikan; mengatur dan menyelenggarakan konferensi, konvensi, pameran pendidikan,

Halaman 334 dari 2049

kelas, ceramah, seminar dan lokakarya pelatihan; mengatur dan menyelenggarakan konferensi, konvensi, pameran
pendidikan, kelas, ceramah, seminar dan lokakarya pelatihan tentang penyedia jasa halal; mengatur dan menyelenggarakan
konferensi, seminar, dan simposium; mengatur dan menyelenggarakan lokakarya dan seminar; mengatur dan
menyelenggarakan lokakarya dan seminar dalam kesadaran diri; mengatur dan menyelenggarakan lokakarya dan seminar
dalam kesadaran pribadi; mengatur dan menyelenggarakan pameran seni untuk tujuan budaya atau pendidikan; mengatur
dan menyelenggarakan seminar; mengatur dan menyelenggarakan seminar dan lokakarya pelatihan; mengatur dan
menyelenggarakan seminar di bidang onkologi; mengatur dan menyelenggarakan seminar pendidikan; mengatur dan
menyelenggarakan seminar, konferensi, dan pameran untuk tujuan budaya atau pendidikan; mengatur dan menyelenggarakan
seminar, konferensi, kursus pelatihan dan pelatihan lebih lanjut; mengatur dan menyelenggarakan seminar, kongres,
konferensi dan simposium; mengatur dan menyelenggarakan seminar, lokakarya [pendidikan], kongres, seminar, kursus
pembelajaran jarak jauh dan pameran untuk tujuan budaya; mengatur forum pendidikan secara langsung; mengatur kompetisi
untuk pendidikan atau hiburan; mengatur konferensi pendidikan; mengatur kursus pelatihan; mengatur kursus pelatihan di
lembaga pengajaran; mengatur kursus pendidikan; mengatur lokakarya dan seminar; mengatur lokakarya dan seminar dalam
kesadaran diri; mengatur lokakarya dan seminar dalam kesadaran pribadi; mengatur lokakarya profesional dan kursus
pelatihan; mengatur pameran untuk tujuan budaya atau pendidikan; mengatur pameran untuk tujuan pelatihan; mengatur
pameran, kongres, seminar dan konferensi untuk keperluan budaya dan hiburan; mengatur pameran, seminar, dan konferensi;
mengatur pelatihan olahraga untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal; mengatur pelatihan olahraga untuk
orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; mengatur seminar; mengatur seminar dan konferensi; mengatur seminar
di bidang onkologi; mengatur seminar pelatihan; mengatur seminar pendidikan; mengatur simposium dan lokakarya pelatihan;
mengatur, melakukan dan menyediakan kursus pendidikan pelatihan diving dan snorkeling; mengatur, memimpin dan
mengatur konferensi, kongres, kolokium, lokakarya [pelatihan], seminar dan simposium; mengatur, memimpin dan mengatur
seminar, presentasi kuliah dan simposium untuk pelatihan bahasa; mengatur, memimpin dan menyelenggarakan lokakarya
pelatihan; mengatur, mengorganisir dan menyelenggarakan acara-acara pendidikan; mengorganisir dan melakukan acara
hiburan, budaya, artistik dan pendidikan; mengorganisir konvensi, konferensi, seminar, kelas dan lokakarya dan pameran
dagang untuk tujuan pendidikan, pelatihan, hiburan, olahraga, rekreasi atau budaya; menyediakan bahan-bahan pendidikan
untuk orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan bahan-bahan seni dan kerajinan dan bahan-bahan
pendidikan yang diproduksi dari bahan-bahan daur ulang untuk anak-anak yang membutuhkan dan kurang mampu [layanan
amal]; menyediakan dan menyewakan fasilitas-fasilitas olahraga, pendidikan dan rekreasi; menyediakan database komputer,
elektronik dan online untuk penggunaan pendidikan, rekreasi dan hiburan di bidang hiburan dan di bidang minat kelompok
menengah, perguruan tinggi, sosial dan masyarakat; menyediakan fasilitas gym pelatihan rintangan; menyediakan fasilitas
pelatihan; menyediakan fasilitas pelatihan olahraga; menyediakan fasilitas untuk film, pertunjukan, drama, musik atau
pelatihan pendidikan; menyediakan fasilitas untuk keperluan hiburan, rekreasi dan pendidikan; menyediakan fasilitas untuk
pelatihan musik; menyediakan fasilitas untuk pelatihan pendidikan; menyediakan fasilitas untuk tujuan pendidikan;
menyediakan informasi dan berita online di bidang pelatihan kerja; menyediakan informasi di bidang pendidikan pandangan
dunia Alkitab untuk tujuan studi akademik melalui situs web; menyediakan informasi dibidang pendidikan dan aktifitas hiburan
serta acara untuk anak-anak; menyediakan informasi on-line di bidang pendidikan; menyediakan kelas dan seminar di bidang
makanan diet; menyediakan kelas dan seminar di bidang makanan gizi; menyediakan kelas dan seminar di bidang nutrisi
makanan; menyediakan kelas pendidikan online melalui obrolan video langsung; menyediakan kelas, kelas master, kuliah,
lokakarya, seminar, dan kamp di bidang yoga; menyediakan kursus pelatihan berkelanjutan; menyediakan kursus pelatihan
lebih lanjut; menyediakan kursus pelatihan selam berkelanjutan; menyediakan kursus pendidikan; menyediakan kursus
pendidikan di bidang diet dan perawatan kesehatan; menyediakan kursus pendidikan gigi berkelanjutan; menyediakan kursus
pendidikan hukum berkelanjutan; menyediakan kursus pendidikan kedokteran berkelanjutan; menyediakan kursus pendidikan
keperawatan yang berkelanjutan; menyediakan kursus pendidikan yang berkaitan dengan diet; menyediakan kursus
pendidikan yang berkaitan dengan industri perjalanan; menyediakan kursus pendidikan, kuliah, seminar dan skema pelatihan
remaja; menyediakan layanan hiburan pendidikan untuk anak-anak; menyediakan layanan hiburan pendidikan untuk anakanak di pusat-pusat setelah sekolah; menyediakan layanan kamp atletik [hiburan atau pendidikan] untuk orang-orang yang
kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan layanan kamp olahraga [hiburan atau pendidikan] kepada orang-orang yang
kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan layanan kamp olahraga [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak yang
membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan layanan kamp rekreasi [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak yang
membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan layanan kamp rekreasi [hiburan atau pendidikan] untuk orang-orang yang
kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan layanan kamp renang [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak yang
membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan layanan kamp renang [hiburan atau pendidikan] untuk orang-orang yang
kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan layanan kamp sepakbola [hiburan atau pendidikan] kepada orang-orang yang
kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan layanan kamp sepakbola [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak yang
membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan layanan kamp sepakbola [hiburan atau pendidikan] untuk orang-orang yang
kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan layanan kamp voli [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak yang
membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan layanan kamp voli [hiburan atau pendidikan] untuk orang-orang yang kurang
mampu untuk tujuan amal; menyediakan layanan kemah liburan [hiburan atau pendidikan] kepada anak-anak yang
membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan layanan kemah liburan [hiburan atau pendidikan] kepada orang-orang yang
kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan layanan pelatihan kebugaran (wellness) dan kesehatan yang dipersonalisasi;
menyediakan layanan perkemahan atletik [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal;
menyediakan layanan perkemahan basket [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal;
menyediakan layanan perkemahan basket [hiburan atau pendidikan] untuk orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan
amal; menyediakan layanan perkemahan menunggang kuda [hiburan atau pendidikan] kepada orang-orang yang kurang
mampu untuk tujuan amal; menyediakan layanan perkemahan menunggang kuda [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak
yang membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan layanan perkemahan senam [hiburan atau pendidikan] kepada orangorang yang kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan layanan perkemahan senam [hiburan atau pendidikan] untuk
anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan layanan perkemahan tenis [hiburan atau pendidikan] kepada
orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan layanan perkemahan tenis [hiburan atau pendidikan] untuk
anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan mainan untuk anak-anak kurang mampu dalam sifat acara
pendidikan [layanan amal]; menyediakan mainan untuk anak-anak yang kurang mampu di bidang pendidikan, untuk tujuan
amal; menyediakan materi pendidikan dan pengajaran dalam bahasa Arab; menyediakan materi pendidikan di bidang nutrisi;
menyediakan materi pendidikan online di bidang kesehatan; menyediakan materi pendidikan online di bidang makanan diet;
menyediakan materi pendidikan online di bidang makanan
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gizi; menyediakan materi pendidikan online di bidang nutrisi makanan; menyediakan materi pendidikan untuk anak-anak yang
membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan pameran online untuk tujuan budaya atau pendidikan; menyediakan pameran
seni online untuk keperluan budaya atau pendidikan; menyediakan papan dan penginapan untuk siswa asing dalam rangka
layanan pendidikan sekolah asrama; menyediakan pelatihan; menyediakan pelatihan dan pelatihan lebih lanjut; menyediakan
pelatihan dan pendidikan yang berkaitan dengan pertunjukan teater, musik, televisi, radio dan sinematik; menyediakan
pelatihan kelompok dan forum pembelajaran secara pribadi di bidang pengembangan kepemimpinan; menyediakan pelatihan
on-line; menyediakan pendidikan jasmani, permainan, dan fasilitas olahraga; menyediakan penggunaan sementara materi
pendidikan online yang tidak dapat diunduh; menyediakan publikasi audio yang tidak dapat diunduh melalui jaringan komputer,
yaitu secara berkala dan laporan perihal pendidikan, hiburan, budaya pop, rekreasi dan aktifitas santai; menyediakan publikasi
elektronik, tidak dapat diunduh, terkait dengan pelatihan bahasa; menyediakan seminar pelatihan online; menyediakan sesi
tutorial dan pelatihan online dan tatap muka di bidang perangkat keras dan lunak komputer, periferal, sistem operasi, jaringan
area lokal, luas, dan global, infrastruktur jaringan, keamanan jaringan, browser web, dan perangkat elektronik; menyediakan
sumber daya online untuk pengembang perangkat lunak (pendidikan); menyediakan tutorial online dan seminar pelatihan
online; menyelenggarakan kursus pengajaran, pendidikan dan pelatihan untuk kaum muda dan orang dewasa;
menyelenggarakan lokakarya dan seminar dalam apresiasi seni; menyelenggarakan lokakarya dan seminar di bidang
peralatan audio, sistem audio, akustik, dan musik; menyelenggarakan pameran dan acara di bidang pengembangan
perangkat lunak untuk tujuan pendidikan; menyelenggarakan pameran dan acara untuk tujuan budaya, pendidikan, atau
hiburan; menyelenggarakan pameran di bidang hiburan interaktif, realitas virtual, elektronik konsumen dan industri hiburan
video game untuk tujuan budaya atau pendidikan; organisasi acara di bidang arsitektur untuk keperluan budaya atau
pendidikan; organisasi acara di bidang film untuk keperluan budaya atau pendidikan; organisasi acara pendidikan; organisasi
acara pendidikan dan hiburan untuk para profesional dan eksekutif; organisasi dari kursus-kursus pelatihan yang berhubungan
dengan komputer; organisasi forum pendidikan secara langsung; organisasi kegiatan pendidikan untuk kamp musim panas;
organisasi kompetisi pendidikan, hiburan, budaya dan olahraga; organisasi kompetisi untuk pendidikan atau hiburan;
organisasi kongres dan konferensi untuk keperluan budaya dan pendidikan; organisasi kursus pelatihan; organisasi pameran
bunga dan tanaman untuk tujuan budaya atau pendidikan; organisasi pameran di bidang arsitektur untuk keperluan budaya
atau pendidikan; organisasi pameran di bidang film untuk keperluan budaya atau pendidikan; organisasi pameran hewan
untuk tujuan budaya atau pendidikan; organisasi pameran seni untuk tujuan budaya atau pendidikan; organisasi pameran
tanaman untuk tujuan budaya atau pendidikan; organisasi pameran untuk tujuan budaya atau pendidikan; organisasi pameran
untuk tujuan pendidikan; organisasi pameran, konvensi dan konferensi untuk keperluan budaya atau pendidikan; organisasi
pameran, konvensi, dan konferensi untuk tujuan budaya atau pendidikan; organisasi pelatihan; organisasi pendidikan, hiburan,
olahraga dan acara budaya; organisasi pertunjukan pendidikan; organisasi seminar; organisasi skema pelatihan pemuda;
organisasi, produksi dan presentasi acara untuk tujuan pendidikan, budaya atau hiburan; organisasi/manajemen hosting
pameran untuk tujuan hiburan, budaya dan pendidikan; pelaksanaan kegiatan dan kompetisi untuk pendidikan atau hiburan;
pelaksanaan konferensi, konvensi, kongres, seminar dan loka karya pelatihan; pelaksanaan loka karya dan seminar; pelatihan
(training) atlet sepatu roda; pelatihan (training) pelatih sepatu roda; pelatihan anjing penuntun untuk orang buta; pelatihan
bahasa; pelatihan bahasa dan pelatihan pra kerja; pelatihan berbasis komputer; pelatihan bisnis; pelatihan bisnis di bidang
neuromarketing; pelatihan dalam desain dan pengembangan perangkat lunak komputasi awan; pelatihan dalam penggunaan
dan pengoperasian komputer dan pemroses data; pelatihan dalam penggunaan instrumen dan peralatan bedah, medis, gigi
dan hewan; pelatihan dalam penggunaan komputer; pelatihan dalam penggunaan mesin konstruksi; pelatihan dalam
pengoperasian perangkat lunak komputasi awan; pelatihan dan pelatihan lebih lanjut untuk pengembangan personel;
pelatihan dan pelatihan lebih lanjut untuk pengembangan personil, tim dan organisasi; pelatihan dan pendidikan untuk
penggunaan peralatan dan instrumen medis; pelatihan dan pengajaran medis; pelatihan dasar dan lanjutan untuk
pengembangan sumber daya manusia; pelatihan di bidang desain; pelatihan di bidang desain, periklanan dan teknologi
komunikasi; pelatihan di bidang kedokteran; pelatihan di bidang kesehatan dan keselamatan kerja; pelatihan di bidang
komputasi awan; pelatihan di bidang manajemen bisnis; pelatihan di bidang manajemen real estat; pelatihan di bidang
memotong ham dengan pisau; pelatihan di bidang musik dan hiburan; pelatihan di bidang pemotongan ham tradisional;
pelatihan di bidang pengolahan data; pelatihan di bidang perencanaan media strategis yang berkaitan dengan periklanan,
pemasaran dan bisnis; pelatihan di bidang periklanan; pelatihan di bidang teknologi komunikasi; pelatihan futsal; pelatihan
hadroh (pendidikan); pelatihan hewan; pelatihan hidup [pelatihan]; pelatihan karir dan kejuruan; pelatihan kebugaran dengan
angkat barbel; pelatihan kebugaran fisik; pelatihan kebugaran metabolisme tubuh; pelatihan kebugaran pribadi; pelatihan
kejuruan; pelatihan kekuatan dan pengkondisian; pelatihan kembali kejuruan; pelatihan kerja; pelatihan kesehatan dan
kebugaran; pelatihan kesehatan, yaitu, konsultasi kebugaran (fitness) jasmani; pelatihan keselamatan jalan; pelatihan
keselamatan pengemudi; pelatihan keterampilan kejuruan; pelatihan kuda; pelatihan lanjutan; pelatihan meditasi; pelatihan
olahraga; pelatihan orang buta dalam penggunaan anjing penuntun; pelatihan orang dewasa; pelatihan pembalap; pelatihan
penanganan anjing; pelatihan pengembangan pribadi; pelatihan pengemudi; pelatihan pengemudi kendaraan komersial;
pelatihan personel di bidang rekrutmen, sumber daya manusia dan manajemen bisnis; pelatihan personil di bidang rekrutmen,
sumber daya manusia dan manajemen bisnis; pelatihan pra kerja; pelatihan praktis [demonstrasi]; pelatihan praktis di bidang
pengelasan; pelatihan pribadi [pelatihan]; pelatihan pribadi diving dan snorkeling; pelatihan saham; pelatihan sekolah
kepatuhan untuk hewan; pelatihan seni dan budaya betawi; pelatihan seni tari (pendidikan); pelatihan sepeda motor; pelatihan
spesialis dalam industri pipa ledeng; pelatihan untuk menangani instrumen dan peralatan ilmiah untuk penelitian di
laboratorium; pemberian pelatihan di bidang pertanian, hortikultura dan kehutanan; pemberian, penyerahan dan pengambilan
tugas pelajaran di kelas untuk tujuan pendidikan; pembuatan, pengembangan, produksi, dan pendistribusian konten hiburan
yaitu konten hiburan multimedia, media elektronik, informasi, video, audio, teks, data, film, gambar ilustrasi, gambar, grafik
animasi, dan foto di bidang hiburan, orang, olahraga, seni, budaya populer, politik, berita, game elektronik, sains, teknologi,
alam, pendidikan, drama, biografi, humor, musik, hewan, dan minat manusia; pendidikan Bisnis; pendidikan Jasmani;
pendidikan agama; pendidikan anak usia dini (PAUD); pendidikan dan pelatihan berkaitan dengan industri musik dan hiburan;
pendidikan dan pelatihan di bidang kesehatan dan keselamatan kerja; pendidikan dan pelatihan di bidang manajemen bisnis;
pendidikan dan pelatihan di bidang musik dan hiburan; pendidikan dan pelatihan di bidang pengolahan data elektronik;
pendidikan dan pelatihan untuk tujuan amal; pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan konservasi alam dan
lingkungan; pendidikan di bidang kesehatan dan keselamatan kerja; pendidikan di bidang manajemen bisnis; pendidikan di
bidang musik dan hiburan; pendidikan kesehatan; pendidikan kesehatan fisik; pendidikan lebih lanjut; pendidikan musikal;
pendidikan orang dewasa; pendidikan permainan golf menggunakan simulator golf; pendidikan sekolah asrama; pendidikan
untuk penderita disabilitas; pendidikan yang lebih tinggi; pendidikan, pengajaran dan pelatihan; penerbitan materi pendidikan;
pengaturan acara untuk tujuan pendidikan atau hiburan; pengaturan atau penyelenggaraan seminar untuk tujuan pendidikan;
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pengaturan dan penyelenggaraan acara-acara terkait untuk tujuan-tujuan pengembangan pendidikan atau karir; pengaturan
dan penyelenggaraan acara-acara terkait untuk tujuan-tujuan pengembangan pendidikan atau karir.; pengaturan dan
penyelenggaraan konferensi, konvensi, pameran pendidikan, kelas, kuliah, seminar dan lokakarya [pelatihan]; pengaturan dan
penyelenggaraan seminar; pengaturan kompetisi untuk tujuan pendidikan atau hiburan; pengaturan pelatihan olahraga untuk
anak-anak; pengaturan, pengadaan, dan penyelenggaraan seminar-seminar; pengaturan, penyelenggaraan dan pelaksanaan
konferensi, lokakarya, seminar, konvensi, event-event dan pameran yang berhubungan dengan olah raga dan/atau untuk
keperluan pendidikan dan atau rekreasi; pengembangan pendidikan manual dan panduan untuk orang lain di bidang
perangkat keras dan perangkat lunak komputer, periferal, sistem operasi, jaringan area lokal, luas, dan global, infrastruktur
jaringan, keamanan jaringan, web browser, dan perangkat elektronik; pengorganisasian atau mengatur pameran untuk
keperluan budaya atau pendidikan; pengorganisasian dan mengatur seminar, konferensi, kursus pelatihan dan pelatihan lebih
lanjut; pengorganisasian dan mengatur seminar, konferensi, kursus pelatihan dan pelatihan lebih lanjut diving dan snorkeling;
pengorganisasian, mengatur atau mengadakan seminar, simposium, konferensi, presentasi kuliah, forum atau lokakarya;
pengorganisasian, pengaturan dan pengadaan kelas, kontes, kompetisi, konferensi, konvensi, symposium, seminar,
lokakarya, acara dan kegiatan budaya, konser, kegiatan atau acara hiburan/pertunjukan, permainan dan kompetisi melalui
internet dan kursus pelatihan; pengujian pendidikan; penilaian atas karya untuk tujuan pendidikan; penyebaran materi
pendidikan; penyediaan fasilitas pelatihan; penyediaan informasi tekstual, gambar dan ilustrasi melalui komunikasi melalui
Internet dan telepon seluler untuk tujuan hiburan, olahraga dan pendidikan.; penyediaan informasi tentang perencanaan,
pengaturan dan pengoperasian pelatihan dan lokakarya; penyediaan informasi yang berkaitan dengan pelatihan dan kompetisi
beladiri; penyediaan informasi yang berkaitan dengan pelatihan dan kompetisi sepatu roda; penyediaan jasa-jasa perkemahan
atletik [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak; penyediaan jasa-jasa perkemahan bola basket [hiburan atau pendidikan]
untuk anak-anak; penyediaan jasa-jasa perkemahan gimnastik [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak; penyediaan jasajasa perkemahan liburan [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak; penyediaan jasa-jasa perkemahan olahraga [hiburan
atau pendidikan] untuk anak-anak; penyediaan jasa-jasa perkemahan olahraga menunggang kuda [hiburan atau pendidikan]
untuk anak-anak; penyediaan jasa-jasa perkemahan renang [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak; penyediaan jasa-jasa
perkemahan sepak bola [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak; penyediaan jasa-jasa perkemahan tenis [hiburan atau
pendidikan] untuk anak-anak; penyediaan jasa-jasa perkemahan voli [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak; penyediaan
kelas-kelas, seminar-seminar, dan lokakarya-lokakarya dibidang pengembangan brand (merek) dan rancangan (design);
penyediaan kursus pelatihan; penyediaan loka karya dan seminar; penyediaan materi-materi seni, kerajinan, dan pendidikan
untuk anak-anak yang diproduksi dari bahan-bahan daur ulang; penyediaan pelatihan; penyediaan pelatihan dan kursus dalam
industri yang berhubungan dengan pelayanan tamu dan spa, tidak disediakan oleh institusi akademik; penyediaan pelatihan
dan kursus, tidak disediakan oleh institusi akademik; penyediaan pelatihan dan pendidikan; penyediaan pelatihan melalui
jaringan komputer global; penyediaan pendidikan, rekreasi, instruktur, pengajaran (tuition) dan pelatihan; penyediaan program
pelatihan; penyediaan sesi pelatihan dan tutorial online dan secara langsung di bidang perangkat keras dan perangkat lunak
komputer, periferal, sistem operasi, jaringan area lokal, luas, dan global, infrastruktur jaringan, keamanan jaringan, web
browser, perangkat elektronik, dan teknologi; penyelenggaraan forum pendidikan secara langsung; penyelenggaraan
konferensi pendidikan; penyelenggaraan kursus pendidikan; penyelenggaraan pameran untuk tujuan budaya, pendidikan dan
pelatihan; penyelenggaraan pameran untuk tujuan kebudayaan dan pendidikan; penyelenggaraan pertandingan yang
berkaitan dengan pendidikan atau hiburan; penyelenggaraan seminar di bidang onkologi; penyelenggaraan seminar
pendidikan; penyewaan bahan dan peralatan pendidikan; penyewaan kaset audio untuk pelatihan bahasa; penyewaan kaset
video untuk pelatihan bahasa; penyewaan materi pendidikan; penyewaan materi pendidikan dan pengajaran; penyewaan
rekaman atau kaset audio magnetik yang direkam untuk pelatihan bahasa; penyewaan rekaman video magnetik yang direkam
untuk pelatihan bahasa; penyewaan simulator pelatihan resusitasi; perekrutan siswa untuk institusi pendidikan yang lebih
tinggi; persiapan kursus dan ujian pendidikan; presentasi karya seni visual dan sastra kepada publik untuk tujuan budaya atau
pendidikan; produksi dan penyewaan materi pendidikan dan pengajaran; produksi film rekaman video dalam bidang
pendidikan, budaya, hiburan atau olahraga, bukan untuk film atau program televisi dan bukan untuk iklan atau publisitas;
produksi materi pendidikan; produksi materi pendidikan dan pengajaran; produksi video dan/atau rekaman suara untuk tujuan
hiburan atau pendidikan; program acara pendidikan; publikasi bahan/materi pendidikan, yaitu, penerbitan buku, jurnal, berita
berkala, dan publikasi elektronik; publikasi dokumen di bidang pelatihan, sains, hukum publik dan urusan sosial; publikasi
manual pelatihan; publikasi materi pendidikan; publikasi panduan pendidikan dan pelatihan; publikasi pendidikan termasuk
secara online; sarana pendidikan dan outbond (Hiburan); studi pendidikan di luar negeri; transfer pengetahuan [pelatihan];
ujian pendidikan; ujian pendidikan bagi pengguna yang memenuhi syarat untuk pilot drone===
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global; Bantuan dalam pengelolaan kegiatan bisnis; DEPARTMENT STORE; Iklan secara online; Iklan secara online melalui
jaringan-jaringan komputer; Jasa agen penjualan, yaitu, layanan toko ritel, layanan toko ritel online, layanan toko grosir yang
menampilkan kosmetik dan kit kosmetik; Jasa ecer yang berkaitan dengan peralatan teknologi informasi; Jasa eceran atau
grosiran untuk barang-barang tekstil tenun untuk penggunaan pribadi, handuk mandi, handuk pantai, handuk untuk mencuci
muka, dan handuk badan; Jasa konsultasi usaha yang berkaitan dengan operasi, administrasi dan manajemen pusat data;
Jasa pemasaran internet; Jasa perantara komersial untuk komputer-komputer; Jasa perantara komersial untuk mesin dan
perlengkapan kantor; Jasa perantara komersial untuk mesin-mesin dan peralatan komunikasi informasi; Jasa pialang
penjualan barang; Jasa promosi; Jasa ritel dan grosir, termasuk retail dan grosir online yang menjual kacamata, kacamata
pelindung dengan bingkai plastik atau karet yang pas di wajah untuk melindungi mata, kacamata pelindung dari sinar
matahari, bagian, perlengkapan dan aksesoris untuk kacamata, kacamata pelindung dengan bingkai plastik atau karet yang
pas di wajah untuk melindungi mata dan kacamata pelindung dari sinar matahari, termasuk, tempat-tempat, rantai-rantai, talitali, bingkai-bingkai, pita-pita dan pengikat-pengikat pendukung; Jasa ritel sehubungan dengan perangkat keras komputer;
Jasa yang menawarkan untuk dijual dan penjualan barang dalam perdagangan eceran dan grosir; Kampanye pasar;
Keagenan tenaga kerja; Konsultan bisnis; Konsultasi bisnis mengenai aktivitas pemasaran dan peluncuran produk baru;
Konsultasi mengenai strategi komunikasi hubungan masyarakat; Konsultasi yang berkaitan dengan hubungan masyarakat;
Layanan agen informasi bisnis; Layanan iklan, yaitu mempromosikan merek, barang, dan layanan orang lain; Layanan online
untuk menghubungkan pengguna jaringan sosial dengan bisnis; Layanan pemasaran dan promosi penjualan di toko-toko dan
atau melalui jaringan komunikasi di seluruh dunia; Layanan penjualan ritel; Layanan penjualan ritel online; Layanan promosi
dan publisitas; Layanan toko ritel yang disediakan melalui Internet yang menampilkan kosmetik, sediaan perlengkapan mandi,
minyak esensial, masker kecantikan, sabun kosmetik dan shampoo; Layanan toko ritel yang menampilkan kosmetik, sediaan
perlengkapan mandi, kit kosmetik, minyak esensial, masker kecantikan, sabun kosmetik dan shampoo; Layanan yang
berkaitan dengan kegiatan transaksi penjualan barang dagangan melalui situs web secara ritel online; MINI MARKET;
Manajemen usaha dan operasi pusat data; Melakukan survei pasar; Menata Dagangan; Mengimpor dan mengekspor pakaian,
alas kaki dan hiasan kepala; Menyediakan portal situs web internet yang menampilkan tautan ke situs web ritel online orang
lain; Organisasai kampanye promosional; PASAR SWALAYAN; Pemasaran dan periklanan pada jasa keuangan dan asuransi;
Pemasaran digital; Pengelolaan laporan proyek bisnis; Penjualan barang secara online atau offline, baik retail maupun grosir
untuk produk aksesoris barang-barang selam; Penjualan barang secara online atau offline, baik retail maupun grosir untuk
produk aksesoris peralatan dan perlengkapan selam; Penyediaan dan penyebaran informasi yang berkaitan dengan materi
untuk pameran, pameran perdagangan dan eksposisi untuk keperluan bisnis; Penyediaan informasi bisnis terkait dengan
reseller; Penyediaan informasi komersial melalui internet global; Penyediaan informasi komersial melalui jaringan komputer;
Penyediaan informasi periklanan melalui jaringan komputer global; Penyediaan informasi, termasuk on-line, mengenai
periklanan, manajemen bisnis dan fungsi administrasi dan kantor; Penyewaan media iklan, ruang, dan peralatan (termasuk
online melalui jaringan komunikasi global termasuk Internet); Perbandingan harga dan evaluasi berbagai produk;
Perdagangan besar kosmetik; Periklanan melalui media elektronik dan internet untuk manajemen bisnis; Periklanan melalui
transmisi publisitas
online untuk pihak ketiga melalui jaringan
komunikasi elektronik; Periklanan untuk orang lain melalui komputer dan jaringan komunikasi; Periklanan, pemasaran dan
layanan promosi terkait untuk memfasilitasi jejaring dan peluang sosialisasi untuk tujuan bisnis; Periklanan, pemasaran dan
layanan promosi yang terkait dengan semua industri untuk tujuan memfasilitasi jejaring dan peluang sosialisasi untuk tujuan
bisnis; Promosi barang dan jasa melalui jaringan internet dan komunikasi; Promosi penjualan untuk pihak lain melalui jaringan
komputer; Pusat perbelanjaan komprehensif melalui internet; Saran manajemen pemasaran; Supermarket bahan bangunan;
TOKO SERBA ADA; administrasi yang berkaitan dengan distribusi dan pemasaran penjualan; analisis data bisnis; analisis
data dan statistik studi pasar; analisis data penelitian pasar; analisis data penelitian pasar dan statistik; analisis respon iklan
dan riset pasar; analisis respons iklan dan studi pasar; analisis respons terhadap iklan; analisis statistik riset pasar; analisis
studi pasar; analisis tren bisnis; beriklan melalui Internet; beriklan melalui jaringan telepon seluler; beriklan melalui media
elektronik; beriklan melalui semua sarana komunikasi publik; copywriting iklan; demonstrasi barang dan jasa dengan cara
elektronik; demonstrasi barang untuk keperluan iklan; desain bahan iklan; desain logo iklan; desain materi iklan, pemasaran,
dan publisitas; desain selebaran iklan; distribusi barang promosi; distribusi dan penyebaran materi iklan [selebaran,
prospektus, materi cetak, sampel]; distribusi iklan dan pengumuman komersial; distribusi masalah periklanan; distribusi materi
iklan [selebaran, prospektus, materi cetak, sampel]; distribusi materi iklan dan penyebaran pesan iklan; distribusi selebaran
iklan; distribusi selebaran iklan untuk orang lain; distribusi selebaran, brosur, barang cetakan, dan sampel untuk keperluan
periklanan; iklan dan promosi perusahaan; iklan mobil untuk dijual melalui Internet; informasi dan konsultasi manajemen
bisnis; informasi usaha untuk tinjauan umum perusahaan termasuk pengoperasian usaha, ukuran bisnis dan informasi lainnya;
informasi, jasa konsultasi, memberikan nasehat, menginformasikan yang berkaitan dengan semua yang disebutkan di atas.;
internet dan layanan situs belanja ritel online yang menampilkan streaming atau konten audio-visual yang dapat diunduh di
bidang berita, hiburan, olahraga, komedi, drama, musik, dan video musik; inventaris barang dagangan; jasa administrasi yang
berkaitan dengan investasi; jasa agen pesanan pembelian; jasa agen yang berhubungan dengan penjualan komersial; jasa
analisis periklanan; jasa informasi ekonomi untuk keperluan bisnis; jasa informasi komersial yang disediakan oleh akses ke
database komputer; jasa informasi penjualan, bisnis dan promosi; jasa konsultasi usaha mengenai distribusi komersial dan
penyediaan informasi yang berhubungan dengannya; jasa konsultasi yang berhubungan dengan kontrak untuk pembelian
barang; jasa konsultasi yang berkaitan dengan periklanan, promosi bisnis, manajemen bisnis dan pemasaran; jasa menjual
bersama-sama, untuk mendapatkan keuntungan satu sama lain, dari bermacam-macam barang, yang memungkinkan
pelanggan untuk melihat dengan baik dan membeli barang-barang tersebut melalui situs web internet barang dagangan
secara umum dan toko grosir; jasa pelaksanaan survei riset bisnis dan pasar; jasa penataan untuk tujuan iklan; jasa
penerbitan, pengelolaan dan penyelesaian kupon dan poin untuk mempromosikan barang dan jasa; jasa penjualan alat teknik;
jasa penyediaan data bisnis; jasa periklanan; jasa periklanan dan manajemen; jasa periklanan dan promosi dan konsultasi
yang terkait dengannya; jasa periklanan dan promosi di bidang hiburan, musik, film, televisi, televisi kabel, televisi satelit, radio
dan siaran on-line; jasa periklanan dan publisitas, yaitu, mempromosikan barang, jasa, identitas merek dan informasi serta
berita komersial pihak ketiga melalui media cetak, audio, video, digital dan medium on-line; jasa periklanan, promosi dan / atau
animasi komersial; jasa periklanan, yaitu, manajemen kampanye periklanan, penargetan, implementasi dan layanan
pengoptimalan/optimisasi (optimization); jasa periklanan, yaitu, penargetan dan optimalisasi (optimization) iklan online; jasa
periklanan, yaitu, penjadwalan, pelacakan, dan pelaporan iklan untuk orang lain; jasa periklanani toko ritel untuk menjual
pakaian, alas kaki dan headwear; jasa sistemisasi data dalam database komputer; jasa toko serba ada retail secara online;
jasa-jasa perencanaan strategik perniagaan, penasehatan dan konsultansi yang berkaitan dengan periklanan, pemasaran dan
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komunikasi; jasa/layanan bisnis dan periklanan; jasa/layanan penyaluran iklan dan informasi, khususnya, menyediakan ruang
iklan baris/iklan diklasifikasikan melalui jaringan komputer global; kompilasi dan/atau penggunaan model, algoritma atau
stimulasi untuk menganalisa dan menguji konsep bisnis atau komersial, purwa rupa (prototypes), data atau informasi;
kompilasi dan/atau penggunaan model, algoritma atau stimulasi untuk menganalisa dan menguji konsep bisnis atau komersial,
purwa rupa (prototypes), data atau informasi yang berasal dari Internet of Things (IoT, yaitu suatu konsep dimana objek
tertentu mempunyai kemampuan untuk mentransfer data lewat jaringan tanpa memerlukan adanya interaksi dari manusia ke
manusia ataupun dari manusia ke perangkat komputer); kompilasi direktori untuk penerbitan di Internet dan jaringan
elektronik, komputer dan jaringan komunikasi lainnya; konsultasi bisnis; konsultasi manajemen dan organisasi bisnis;
konsultasi mengenai strategi komunikasi periklanan; konsultasi riset pasar; konsultasi segmentasi pasar; konsultasi usaha di
bidang sistemasi informasi ke dalam database komputer; konsultasi yang berkaitan dengan akuisisi bisnis; konsultasi yang
berkaitan dengan layanan iklan dan promosi; layanan agen tenaga kerja sementara; layanan analisis bisnis dan perencanaan
strategis bisnis di bidang manajemen bisnis; layanan analisis bisnis dan perencanaan strategis bisnis di bidang manajemen
proyek; layanan analisis bisnis dan perencanaan strategis bisnis di bidang manajemen strategis; layanan asosiasi, yaitu,
mempromosikan kesadaran publik di bidang manajemen proyek, manajemen bisnis, dan manajemen strategis; layanan
berlangganan ke server komputer, database, situs web, dan sumber daya perangkat lunak untuk digunakan dalam analisis
bisnis, pengembangan strategi bisnis, analisis data, dan data besar; layanan bisnis yang berkaitan dengan bidang analisis
data dan data besar; layanan bisnis di bidang manajemen bisnis; layanan bisnis di bidang manajemen proyek; layanan bisnis
di bidang manajemen strategis; layanan bisnis untuk orang lain, yaitu, kredensial individu dan para profesional di bidang
manajemen proyek, manajemen bisnis, dan manajemen strategis; layanan bisnis, yaitu, penyediaan database komputer
mengenai pembelian dan penjualan berbagai macam produk dan layanan pihak lain; layanan bisnis, yaitu, perumusan praktik
terbaik di bidang manajemen proyek, manajemen bisnis, dan manajemen strategis; layanan hubungan media; layanan iklan
dan promosi dan layanan informasi yang berkaitan dengannya; layanan iklan dan promosi penjualan; layanan iklan dan
publisitas; layanan iklan internet; layanan iklan seluler untuk orang lain; layanan iklan untuk orang lain; layanan iklan untuk
promosi barang; layanan iklan, pemasaran dan promosi; layanan jaringan bisnis online di bidang manajemen bisnis; layanan
jejaring bisnis di bidang manajemen bisnis; layanan jejaring bisnis di bidang manajemen proyek; layanan jejaring bisnis di
bidang manajemen strategis; layanan jejaring bisnis online di bidang manajemen proyek; layanan jejaring bisnis online di
bidang manajemen strategis; layanan konsultasi dan konsultasi pemasaran dan promosi; layanan manajemen bisnis; layanan
merchandising; layanan merchandising untuk mendorong publik membeli untuk membeli barang orang lain; layanan pakaian
eceran disediakan oleh departement store; layanan pemasaran untuk orang lain; layanan pembelian media; layanan
pemberian nasehat dan konsultasi bisnis di bidang manajemen bisnis; layanan pemberian nasehat dan konsultasi bisnis di
bidang manajemen proyek; layanan pemberian nasehat dan konsultasi bisnis di bidang manajemen strategis; layanan
pencarian data riset pasar; layanan pengintaian pasar; layanan pengumpulan data riset pasar; layanan perdagangan
elektronik; layanan periklanan dan manajemen penjualan; layanan periklanan yang berkaitan dengan kosmetik; layanan
periklanan, yaitu, mempromosikan jasa pihak lain; layanan riset pasar mengenai kebiasaan penggunaan Internet; layanan riset
pasar mengenai kebiasaan penggunaan Internet dan loyalitas pelanggan; layanan riset pasar mengenai loyalitas pelanggan;
layanan ritel disediakan melalui jaringan komunikasi komputer; layanan ritel yang berkaitan dengan perangkat lunak komputer;
layanan rujukan dan penempatan pribadi; layanan think tank dalam bentuk layanan konsultasi di bidang manajemen bisnis;
layanan think tank dalam bentuk layanan konsultasi di bidang manajemen proyek; layanan toko ritel yang tersedia melalui
jaringan Internet dan jaringan komputer, serta jaringan elektronik dan jaringan komunikasi lainnya; layanan wawancara untuk
perekrutan personil; layanan-layanan perekrutan tenaga kerja, layanan-layanan relokasi; manajemen persediaan; memberikan
informasi dan saran kepada konsumen mengenai pemilihan produk dan barang yang akan dibeli; memberikan informasi di
bidang pemasaran; memberikan informasi mengenai penjualan komersial; memberikan informasi tentang produk melalui
jaringan telekomunikasi untuk tujuan periklanan dan penjualan; mempromosikan barang dan jasa yang dibuat atau diberikan di
Taiwan oleh orang lain, dengan penyebaran materi iklan, dengan mengatur dan melakukan pameran barang dan jasa
tersebut, dan dengan distribusi T-shirt, tas belanja dan hadiah promosi lainnya; mempromosikan kepentingan organisasi dan
orang-orang yang peduli dengan bidang manajemen bisnis; mempromosikan kepentingan organisasi dan orang-orang yang
peduli dengan bidang manajemen proyek; mempromosikan kepentingan organisasi dan orang-orang yang peduli dengan
bidang manajemen strategis; mempromosikan kesadaran publik di bidang manajemen bisnis; mempromosikan kesadaran
publik di bidang manajemen proyek; mempromosikan kesadaran publik di bidang manajemen strategis; mencocokkan
sukarelawan terampil dengan organisasi nirlaba; mengadakan pameran dagang untuk profesional industri dalam bidang
produksi dan distribusi video online, konten yang dihasilkan oleh pengguna, dan iklan online; mengatur dan
menyelenggarakan konferensi bisnis di bidang manajemen bisnis; mengatur dan menyelenggarakan konferensi bisnis di
bidang manajemen proyek; mengatur dan menyelenggarakan konferensi bisnis di bidang manajemen strategis; mengiklankan
barang dan jasa dari vendor online melalui panduan online yang dapat dicari; menyediakan database komputer online dan
database online yang dapat dicari di bidang iklan baris; menyediakan fasilitas online untuk menghubungkan penjual dengan
pembeli; menyediakan ruang pada perangkat seluler, aplikasi perangkat lunak, dan situs web untuk mengiklankan barang dan
jasa; menyelenggarakan pameran-pameran dagang dan/atau pameran-pameran untuk tujuan bisnis atau iklan; menyiapkan
dan menempatkan iklan luar ruang untuk orang lain; menyiapkan dan menempatkan iklan untuk orang lain; nasehat
manajemen; organisasi pameran dagang dan eksibisi untuk tujuan komersial atau iklan; organisasi pameran dan acara untuk
tujuan komersial atau iklan; organisasi pameran dan pameran dagang untuk tujuan komersial atau iklan; organisasi pameran
untuk bisnis atau iklan; organisasi pameran untuk tujuan komersial atau iklan; pemasaran internet; pembuatan dan pembaruan
materi iklan; penayangan iklan (ad serving), yaitu, menempatkan iklan di situs web (websites) untuk orang lain; pencarian
database melalui komputer; penelitian di bidang manajemen bisnis, yang berkaitan dengan bisnis; penelitian di bidang
manajemen proyek, yang berkaitan dengan bisnis; penelitian di bidang manajemen strategis, yang berkaitan dengan bisnis;
penelitian pemasaran, yaitu, kampanye periklanan dan penelitian dan analisis preferensi konsumen; pengawasan persediaan;
pengembangan kampanye komunikasi di bidang hubungan masyarakat; pengembangan konsep periklanan dan pemasaran;
pengembangan proses untuk analisis dan implementasi rencana strategi dan proyek manajemen; pengembangan strategi dan
konsep pemasaran; pengembangan strategi komunikasi di bidang hubungan masyarakat; pengkoordinasian strategi
pemasaran pihak ketiga; pengoperasian usaha situs komunitas di Internet; pengorganisasian dan pameran-pameran dan
pameran-pameran dagang untuk tujuan komersial dan periklanan; penjualan eceran dan layanan grosir untuk artikel pribadi;
penyebaran iklan melalui Internet; penyebaran iklan melalui jaringan komunikasi on-line; penyebaran iklan untuk pihak lain
melalui jaringan nirkabel, internet, kabel, satelit, dan jaringan komputer global, regional dan lokal; penyebaran materi
pemasaran; penyediaan bantuan bisnis kepada pihak lain dalam pengoperasian komputer dan sistem komputer; penyediaan
informasi bisnis dan komersial dan semua layanan tersebut di atas disediakan online dari jaringan komputer global, internet
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atau komputer database; penyediaan informasi di bidang manajemen bisnis; penyediaan informasi di bidang manajemen
strategis; penyediaan informasi mengenai artikel surat kabar, majalah atau buku melalui Internet; penyediaan informasi
mengenai hadiah untuk promosi penjualan; penyediaan informasi mengenai penjualan dan urutan penjualan perangkat lunak
permainan elektronik; penyediaan informasi mengenai penjualan produk; penyediaan informasi penjualan, bisnis, periklanan
dan promosi melalui jaringan komputer global dan melalui internet; penyediaan informasi produk dan jasa untuk penjualan
komersial; penyediaan informasi yang berhubungan dengan harga dan penjual produk; penyediaan laporan bisnis dan / atau
komersial; penyediaan pasar online; penyediaan ruang iklan melalui jaringan komputer dan situs web; penyediaan ruang pada
halaman utama Internet untuk mengiklankan barang dan jasa; penyelenggaraan survei riset pemasaran; perantara kontrak
untuk pembelian dan penjualan barang dan penyediaan informasi yang berhubungan dengannya; perantara kontrak untuk
pembelian dan penjualan barang melalui Internet; perencanaan dan pameran peragaan busana untuk tujuan promosi;
perencanaan, pembelian dan perundingan (negosiasi) ruang-ruang dan waktu periklanan dan media; periklanan, pemasaran,
riset pasar; persiapan dan realisasi rencana dan konsep media dan iklan; persiapan laporan komersial; produksi iklan, yaitu,
produksi bahan iklan; promosi komersial untuk pihak ketiga; promosi penjualan; promosi penjualan untuk orang lain melalui
jaringan internet, intranet, ekstranet dan pemasaran; promosi penjualan untuk pihak ketiga; proyek manajemen untuk bisnis, untuk administrasi; publikasi naskah publisitas/iklan; publisitas dan layanan pemasaran; publisitas iklan industri dan komersial;
riset dan penelitian pasar; riset pasar; riset pasar dengan polling pendapat; riset pasar dilakukan dengan menggunakan basis
data komputer; riset pasar untuk tujuan periklanan; riset pemasaran di bidang kosmetik, parfum dan produk kecantikan;
sistemasi informasi ke dalam database komputer; studi pasar; studi pasar tentang kebiasaan penggunaan Internet dan
loyalitas pelanggan; studi pasar untuk tujuan periklanan; studi penelitian pasar; survei pasar; survei pasar, analisis dan studi;
toko online dan offline untuk barang-barang selam===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2021012682
: 24/02/2021 09:33:39
:
: SUJASNO

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. B. KATAMSO No. 363 MEDAN KEC. MEDAN MAIMUN, KEL. SEI MATI MEDAN,
INDONESIA, Kota Medan, Sumatera Utara
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: Valve & Gauge Expert
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Putih
: 35
: ===Jasa jasa informasi tentang perniagaan; Manajemen Usaha; Pengelolaan informasi perniagaan; administrasi usaha; jasa
penyelenggaraan pameran untuk tujuan niaga atau iklan; konsultasi manajemen bisnis; penilaian bisnis; penyelenggaraan
pameran untuk tujuan komersial; penyewaan ruang iklan; periklanan; tes psikologis untuk pemilihan personil===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2021012683
: 24/02/2021 09:35:05
:
: Hendrian Kentjana Djaya

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Petojo Binatu 2 no 24, RT 04 RW 08, Jakarta Pusat 10130, Kota Administrasi Jakarta
Pusat, DKI Jakarta, 10130
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: klubstory
: Cerita klub

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau, Oranye, Tosca, Merah kecoklatan
: 45
: ===Pengenalan dan jejaring sosial berbasis jaringan komputer global; jasa pemantauan video fasilitas, yang dapat dilihat
melalui jaringan komputer global [pemantauan online / daring]; layanan jaringan sosial daring; menyediakan/memberikan
informasi dalam bentuk database yang menampilkan informasi di bidang jaringan/jejaring sosial dan pengenalan sosial===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: D012021012684
: 24/02/2021 09:36:50
:
: ABDUL MALIK

540 Etiket

: Dusun Seupeng I, Gampong Putoh Kecamatan Samalanga, Kabupaten Bireuen,
Aceh, 24264
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740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: UMAYSA
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru dan Putih
: 32
: ===Air mineral dan aerasi; Minuman bebas alkohol; air minum dalam kemasan; minuman buah dan jus buah; minuman tanpaalkohol; sirup dan olahan tanpa-alkohol lainnya untuk membuat minuman===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021012685
: 24/02/2021 09:38:29
:
: TEDDY KASTOWO TJHIN

540 Etiket

: Apt. Mediterania G R 2 TWR. F 30-F/M, Kel. Tanjung Duren Selatan Kec. Grogol
Petamburan, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta
: Anny Susanto
: Pamerindo Paten Komplek Green Ville Maisonette blok FB 10 Jl. Tanjung Duren
Raya, Duri Kepa

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: MISURE
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: PUTIH dan UNGU
: 3
: ===Eyeliner; Pelembut pakaian; Perona Pipi; Perona mata; Pewangi pakaian; Sediaan pemutih dan bahan lain untuk
keperluan binatu; Spray wajah (kosmetik); astringen untuk keperluan kosmetik; bedak wajah kosmetik; bubuk kosmetik, krim
dan lotion untuk wajah, tangan dan tubuh; bubuk mandi untuk keperluan kosmetik; bubuk wangi untuk keperluan kosmetik; cat
kuku dan penghapus cat kuku; colognes, parfum dan kosmetik; concealer [kosmetik]; dasar bedak (kosmetik); deodoran;
highlighter (kosmetik); kapas dan tongkat kapas untuk keperluan kosmetik; kondisioner sampo; kosmetik alis; kosmetik dan
make-up; krim bibir untuk keperluan kosmetik; krim kosmetik, susu, lotion, gel dan bubuk untuk wajah, tangan, dan tubuh; krim
pembersih [kosmetik]; lulur kosmetik; maskara; minyak aromaterapi; minyak esensial sebagai pewangi untuk keperluan binatu;
minyak kosmetik; pensil kosmetik; pensil mata kosmetik; penutup mata gel untuk keperluan kosmetik; pernis kuku untuk
keperluan kosmetik; perona mata; pewarna bibir dalam bentuk cairan atau gel [kosmetik]; pewarna kosmetik; pomade rambut
untuk keperluan kosmetik; sabun cair untuk mencuci piring; sabun dan deterjen; sabun kosmetik; sampo; sediaan kolagen
untuk keperluan kosmetik; sediaan kosmetik anti-penuaan; sediaan kosmetik perawatan rambut; sediaan kosmetik untuk
mandi; sediaan kosmetik untuk perawatan kulit; sediaan kosmetik untuk tujuan pelangsingan; sediaan kosmetik untuk wajah
dan tubuh; sediaan pemutih kulit [kosmetik]; sediaan pengencangan payudara kosmetik; sediaan perawatan kuku kosmetik;
sediaan pewangi ruangan; sediaan sun block untuk keperluan kosmetik; sediaan-sediaan untuk membersihkan,
mengkilapkan, menggosok dan membuang lemak; semprotan tubuh untuk keperluan kosmetik; tisu bayi untuk keperluan
kosmetik; tonik rambut untuk keperluan kosmetik===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021012686
: 24/02/2021 09:38:41
:
: AWITTIYA SUMANTRI

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: KAPUK RT. 016 RW. 003, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: AWITTIYAGLOW
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM
: 3
: ===Bulu mata palsu untuk ekstensi bulu mata; Losion anti-penuaan; Losion menghapus make-up; Paket masker untuk

540 Etiket

keperluan kosmetik; Pelet (Minyak); Permen karet kunyah untuk memutihkan gigi; Sabun Mandi; Sampo rambut 3-in-1;
Sediaan cairan dan sediaan substansi untuk menghilangkan noda; Sediaan kosmetik untuk perawatan pribadi, yaitu kultur
mikroorganisme tidak hidup; Sediaan mandi; Sediaan pembersihan, pemolesan, penggosok dan abrasif; Sediaan pemutih dan
bahan lain untuk keperluan binatu; Sediaan pengelupasan atau penghilangan cat dan pernis; Sediaan penghapus perekat;
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Sediaan perawatan rambut tanpa obat; Semir sepatu; Tabir surya yang disemprot; agen pembilas pencuci piring; agen
pembilas untuk cucian; air bunga jeruk [sulingan herbal]; air lavender; air linen beraroma; alis palsu perekat diri; amber
[parfum]; ambergris [parfum]; amonia [alkali atsiri] [deterjen]; ampelas; amplas untuk mengasah pensil gambar; antiperspiran
[perlengkapan mandi]; antiperspiran non-obat; antiperspiran untuk penggunaan pribadi; astringen untuk keperluan kosmetik;
baby oil [perlengkapan mandi]; bahan kikis; bahan-bahan dan sediaan pembersih; balm cukur; balm rambut non-obat; balsem
setelah dicukur; balsem, selain untuk keperluan medis; band abrasif; bantalan diresapi dengan sediaan melepas make-up;
bantalan pembersih diresapi dengan kosmetik; bantalan pembersih diresapi dengan sediaan toilet; bantalan pembersihan, tisu
atau tisu pra-dibasahi atau diresapi; basis make-up dalam bentuk pasta; basma [pewarna kosmetik]; basma untuk keperluan
kosmetik; batu apung; batu apung untuk penggunaan pribadi; batu cukur [astringen]; batu keramik beraroma; batu tawas
[astringen]; bedak mandi; bedak tubuh untuk keperluan kosmetik; bedak wajah ditekan; bedak wajah longgar; bintsuke-abura
[minyak memperbaiki rambut Jepang]; body butter untuk keperluan kosmetik; body lotion untuk keperluan kosmetik; body
scrub untuk keperluan kosmetik; body shimmer lotion; bronzer kulit; bubuk bedak wangi untuk keperluan kosmetik; bubuk gigi
dibasahi; bubuk gosok; bubuk mandi untuk keperluan kosmetik; bubuk masker tubuh; bubuk masker tubuh untuk keperluan
kosmetik; bubuk pemoles; bubuk tubuh berkilau; bubuk wangi; bubuk wangi untuk keperluan kosmetik; busa cukur; busa
mandi; busa pembersih; busa pembersih kulit; busa untuk mandi berendam dan pancuran; cairan gerusan; cairan pembersih;
cairan pembersih kering; cairan pembersih untuk jenis mesin tik; cairan pembersih untuk lensa kamera; cairan rokok elektronik
[e-liquid] terdiri dari perasa menjadi minyak esensial, digunakan untuk mengisi ulang kartrid rokok elektronik; cairan tidak
tergelincir untuk lantai; cat krom; cologne setelah bercukur; cuci tangan tanpa obat; dandan; dasar bedak untuk kulit; dasar
untuk parfum bunga; decalcomanias untuk kuku; deodoran tubuh; deodoran tubuh [wewangian]; deodoran tubuh dalam bentuk
pil; deodoran untuk hewan; diamantine [abrasif]; eksfoliasi kulit; eksfoliasi pembersih pori; emolien kulit; emolien kulit untuk
keperluan kosmetik; emulsi setelah bercukur; emulsi tubuh untuk keperluan kosmetik; esens perawatan kulit non-medis;
esensi badian; esensi mint [minyak esensial]; esensi yang dapat dimakan untuk bahan makanan [zat eterik]; face tonics
klarifikasi penyeimbang minyak; fizzies mandi; foundation cair; garam mandi; garam mandi beraroma; garam mandi tanpa
obat; garam mandi untuk keperluan kosmetik; garam mandi, bukan untuk keperluan medis; garam pemutih; gel kecantikan; gel
lidah buaya untuk keperluan kosmetik; gel mandi; gel mandi dan mandi; gel mandi, krim dan minyak; gel pelembab [kosmetik];
gel pelembab kulit [kosmetik]; gel pijat, selain untuk keperluan medis; gel pra-cukur; gel setelah dicukur; gel tahan lama untuk
keperluan kosmetik; gel tanpa obat; gel untuk mandi dan mandi, bukan untuk keperluan medis; gelatin rumput laut untuk
penggunaan binatu; glitter kuku; handuk basah yang sudah dibasahi diresapi dengan deterjen pencuci piring; handuk basah
yang sudah dibasahi diresapi dengan deterjen untuk pembersihan; handuk pembersih kebersihan feminin; ionone
[wewangian]; kain dan kertas abrasif; kain diresapi dengan deterjen untuk dibersihkan; kapur untuk make-up; kapur untuk
penggunaan kosmetik; kaus kaki yang sudah dilembabkan dengan sediaan kosmetik untuk keperluan kosmetik; kayu wangi;
kerucut pinus beraroma; kit make-up; kit make-up yang terutama terdiri dari fondasi, maskara, blushes, glosses dan lipstik
[tidak termasuk kuas dan spons]; komposisi abrasif yang digunakan dalam pembuatan cat logam; komposisi pelepas cat;
kondisioner pembersih untuk digunakan dalam mencuci rambut khusus conditioner; korundum [abrasif]; kosmetik bermain
anak-anak, menandai kulit; kosmetik dan sediaan pembersih badan yang tidak mengandung obat; kosmetik perawatan tubuh
dan kecantikan; kosmetik tanpa obat; krim after-shave (non-obat); krim anti-kerut untuk keperluan kosmetik; krim anti-penuaan
untuk keperluan kosmetik; krim aromaterapi; krim boot; krim kaki tanpa obat; krim kecantikan; krim kuku; krim kuku untuk
keperluan kosmetik; krim kulit; krim kulit dalam bentuk cair dan padat; krim malam; krim mandi; krim masker tubuh untuk
keperluan kosmetik; krim non-obat untuk melembabkan kulit; krim non-obat untuk menenangkan kulit; krim non-obat untuk
scrub wajah; krim pelembab, lotion dan gel; krim pembersih [kosmetik]; krim pembersih kulit; krim pembersih non-obat untuk
penggunaan pribadi; krim pemoles; krim pemutih kulit; krim pengkondisi kulit untuk keperluan kosmetik; krim pengurang bintik
penuaan; krim pengurang bintik penuaan untuk keperluan kosmetik; krim penyamak sendiri; krim pra-cukur; krim retinol untuk
keperluan kosmetik; krim ruam popok tanpa obat; krim tanning diri [kosmetik]; krim tanpa obat untuk memutihkan kulit; krim
tanpa obat untuk perlindungan kulit; krim tubuh; krim tubuh untuk keperluan kosmetik; krim untuk mandi; krim wangi; krim
wangi untuk keperluan kosmetik; kristal mandi; kristal mandi untuk keperluan kosmetik; kulit mengklarifikasi; kulit quillaia untuk
dicuci; lapisan atas cat kuku; lapisan dasar cat kuku; lembar abrasif; lilin boot; lilin carnauba polishing untuk penggunaan laut;
lilin lantai; lilin mobil; lilin tanpa selip untuk lantai; linen untuk penggunaan kosmetik; lipstik; losion setelah bercukur; losion
susu untuk keperluan kosmetik; losion susu untuk perawatan tubuh bayi; losion untuk tubuh; losion untuk wajah tidak
mengandung obat; lotion bayi [perlengkapan mandi]; lotion cukur; lotion dan krim tubuh beraroma; lotion kaki tanpa obat; lotion
kecantikan; lotion kulit dan tubuh, krim dan minyak untuk penggunaan kosmetik; lotion kulit pelembab [kosmetik]; lotion mandi;
lotion masker tubuh; lotion masker tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion non-obat untuk melembabkan kulit; lotion non-obat
untuk tubuh; lotion pelembab [kosmetik]; lotion pembersih kulit; lotion pembersih non-obat; lotion rambut tanpa obat; lotion
restorasi rambut tanpa obat; lotion stimulasi non-obat untuk kulit; lotion tahan usia; lotion tahan usia untuk keperluan kosmetik;
lotion untuk jenggot; lotion untuk keperluan kosmetik; lotion untuk mengurangi selulit; lotion untuk pengurangan selulit untuk
keperluan kosmetik; lotion untuk perawatan tubuh; lotion untuk perawatan wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion
untuk wajah; lotion wajah tanpa obat; lotion wangi [sediaan toilet]; lotion, krim dan sediaan untuk perawatan wajah, tubuh, kulit
kepala, kuku dan rambut; make-up [kosmetik]; make-up bedak; make-up dijual dalam bentuk compact; make-up mengeluarkan
susu, gel, lotion dan krim; make-up menghapus krim; make-up tubuh; make-up untuk compacts; make-up untuk wajah dan
tubuh; mandi busa bayi; mandi minyak untuk perawatan rambut; manik-manik mandi; manik-manik mandi untuk keperluan
kosmetik; maskara; masker kulit; masker kulit [kosmetik]; masker kulit untuk keperluan kosmetik; masker pembersih mineral;
masker pembersih untuk tubuh; masker pembersihan; masker tanah liat penyeimbang minyak; masker tanah liat penyeimbang
minyak rumput laut; masker tanah liat yang membersihkan kulit; masker tubuh; masker tubuh untuk keperluan kosmetik;
masker untuk membersihkan wajah; masker wajah memurnikan arang; membersihkan dan melembabkan krim, minyak, lotion
dan preparat; membersihkan dan mencuci preparat dan bahan; membersihkan dan menyinari sediaan daun tanaman;
membersihkan pelarut, selain untuk digunakan dalam proses pembuatan; membersihkan sediaan untuk artikel perokok;
membersihkan sediaan untuk daun tanaman; membersihkan, menggerus dan memoles preparat dan bahan; memijat minyak
dan lotion; memoles batu; memoles untuk alat musik; mencuci soda, untuk membersihkan; mengklarifikasi tonik wajah; minyak
after-sun untuk keperluan kosmetik; minyak almond; minyak aromatik; minyak aromatik untuk mandi; minyak esensial alami;
minyak esensial aromatik; minyak esensial dari kayu cedar; minyak esensial untuk digunakan sebagai penyedap makanan;
minyak kasturi [wewangian]; minyak mandi; minyak mandi dan garam mandi; minyak mandi dan garam mandi, bukan untuk
keperluan medis; minyak mandi tanpa obat; minyak mandi untuk keperluan kosmetik; minyak mandi, bukan untuk keperluan
medis; minyak mawar; minyak mawar untuk keperluan kosmetik; minyak parfum; minyak parfum untuk pembuatan preparat
kosmetik; minyak penyamakan matahari; minyak peppermint [wewangian]; minyak pijat; minyak pinus untuk membersihkan
lantai; minyak terpentin untuk degreasing; minyak tubuh untuk keperluan kosmetik; minyak untuk keperluan pembersihan;
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minyak untuk keperluan toilet; minyak untuk parfum dan aroma; minyak untuk pengkondisian rambut; minyak wangi; minyak
wangi digunakan untuk menghasilkan aroma ketika dipanaskan; mizu-oshiroi [foundation cair]; mousse perawatan kulit;
mousses [kosmetik]; mousses menjadi alat bantu penata rambut; mutiara mandi untuk keperluan kosmetik; obat dan bahan
obat menghilangkan rambut; obat kumur anti rongga, bukan untuk keperluan medis; obat kumur dan obat kumur tanpa obat;
obat kumur tanpa obat; obat kumur, bukan untuk keperluan medis; oil baths untuk perawatan rambut untuk keperluan
kosmetik; parfum; parfum cair; parfum dalam bentuk padat; parfum dan air toilet; parfum dan cologne; parfum untuk keperluan
industri; parfum, eau de Cologne dan aftershaves; pasir abrasif; pasir untuk sandblasting; pasta abrasif; pasta gigi cair; pasta
gigi dan obat kumur tanpa obat; pasta gigi tanpa obat; pasta untuk tangkai pisau cukur; pasta wangi untuk keperluan kosmetik;
pelembab anti-penuaan; pelembab dan pelembut kulit tubuh; pelembab kulit; pelembab tubuh; pelindung bibir non-obat;
pelindung terhadap sinar matahari untuk wajah tidak mengandung obat; pembersih baki sampah menggunakan pewangi;
pembersih karpet dengan pewangi; pembersih oven; pembersih untuk baki sampah; pembersih untuk kuas kosmetik;
pembersihan, penggerusan dan sediaan abrasif; pemerah pipi; pemerah pipi cair; pemoles bibir; pemolesan pemerah pipi;
pemutih kuku; pena cat kuku; pencerah kulit; penetral bibir; penetral untuk pengeritingan permanen; pengelupas sel kulit (peel)
wajah tidak mengandung obat; penghilang cat kuku; penghilang noda hewan peliharaan; penyegar nafas; penyeka kapas
untuk keperluan kosmetik; peralatan mandi tanpa obat; perekat untuk keperluan kosmetik; perekat untuk membubuhkan alis
palsu; perekat untuk membubuhkan bulu mata palsu; perekat untuk membubuhkan kuku atau bulu mata palsu; perekat untuk
membubuhkan kuku palsu; perekat untuk membubuhkan rambut palsu; perhiasan kulit menjadi transfer dekoratif untuk
keperluan kosmetik; perhiasan kulit self-adhesive untuk keperluan kosmetik; perhiasan kulit untuk keperluan kosmetik; pernis
kuku untuk keperluan kosmetik; perona pipi; petroleum jelly untuk keperluan kosmetik; pewangi nafas dalam bentuk kunyah
yang terbuat dari ekstrak kayu birch; pijat lilin untuk keperluan kosmetik; poles untuk kulit; poles untuk sepatu bersinar;
pomades untuk keperluan kosmetik; pomanders [zat aromatik]; potpourris [wewangian]; preparat pelembab [kosmetik];
preparat pemutihan [decolorants] untuk keperluan kosmetik; preparat pemutihan [penghilang warna] untuk keperluan rumah
tangga; primer kuku [kosmetik]; primer make-up; racun lebah untuk keperluan kosmetik; reed diffusers terdiri dari minyak
wangi dalam wadah dan termasuk buluh; rendam kaki tanpa pengobatan; rum rum; rum rum untuk keperluan kosmetik; rumput
laut untuk digunakan dalam tata rias; sabun almond; sabun antiperspirant; sabun batangan untuk mandi; sabun batangan
untuk toilet; sabun beraroma; sabun cair; sabun cair untuk binatu; sabun cair untuk mandi; sabun cair untuk mencuci piring;
sabun cair untuk tangan dan wajah; sabun cair untuk tangan, wajah dan tubuh; sabun cukur; sabun kertas untuk penggunaan
pribadi; sabun krim tubuh; sabun lidah buaya; sabun loofah; sabun mandi; sabun mandi cair; sabun mandi dalam bentuk cair,
padat atau gel; sabun non-obat; sabun non-obat untuk tangan; sabun non-obat untuk wajah; sabun pelana; sabun pencerah
warna untuk keperluan binatu; sabun tubuh tanpa obat; sabun wangi; sachet bunga rampai untuk dimasukkan dalam bantal
aromaterapi; sachet parfum; sachet untuk linen wangi; sahampoo untuk kendaraan; salep kulit pelembab [kosmetik]; salep
ruam popok dan lotion tanpa obat; sampo karpet; sampo ketombe tanpa obat; sampo untuk bayi; sampo untuk rambut
manusia; sarung tangan pengamplasan; sarung tangan pra-dibasahi dengan sediaan kosmetik untuk keperluan kosmetik;
sealant polimer untuk membersihkan, menyinari, dan melindungi permukaan eksterior mobil; sediaan untuk mengkilapkan
buah; sediaan abrasif; sediaan bahan kimia pembersih untuk keperluan rumah tangga; sediaan baskom tanpa obat; sediaan
bercukur dan bercukur; sediaan binatu atau cairan untuk menghilangkan bau dan untuk membuat pakaian dan bahan tekstil
tercium bersih; sediaan cukur; sediaan eksfoliasi tanpa obat untuk wajah; sediaan gerusan; sediaan gigi non-obat untuk
anjing; sediaan gigi non-obat untuk hewan peliharaan; sediaan gigi non-obat untuk kucing; sediaan gigi non-obat untuk ternak;
sediaan kosmetik anti-penuaan; sediaan kosmetik tanpa busa; sediaan kosmetik tanpa obat; sediaan lidah buaya untuk
keperluan kosmetik; sediaan make-up untuk wajah dan tubuh; sediaan mandi busa; sediaan mandi busa tanpa obat; sediaan
mandi busa untuk keperluan kosmetik; sediaan mandi dan mandi pancuran (shower); sediaan mandi mentol, bukan untuk
keperluan medis; sediaan mandi tanpa obat; sediaan mandi, bukan untuk keperluan medis; sediaan menghapus make-up;
sediaan menghilangkan karat; sediaan menyegarkan nafas untuk kebersihan pribadi; sediaan pembersihan; sediaan
pembersihan dan pemolesan; sediaan pembersihan dan pemolesan kulit; sediaan pembersihan dengan dasar pelarut; sediaan
pembersihan karburator dan tersedak; sediaan pembersihan karpet; sediaan pembersihan serba guna; sediaan pembersihan
serba guna untuk barang-barang perokok; sediaan pembersihan tanpa obat; sediaan pembersihan tanpa obat untuk
digunakan pada tubuh; sediaan pembersihan tanpa obat untuk kulit; sediaan pembersihan untuk ban dan roda kendaraan;
sediaan pembersihan untuk ban dan roda mobil; sediaan pembersihan untuk ban kendaraan, pelek roda dan hub roda;
sediaan pembersihan untuk digunakan pada tubuh; sediaan pembersihan untuk kain; sediaan pembersihan untuk keperluan
rumah tangga; sediaan pembersihan untuk kulit; sediaan pembersihan untuk mobil; sediaan pembersihan, pemolesan dan
penggosok; sediaan pemolesan; sediaan pemolesan, penggerusan dan abrasif; sediaan pengeritingan dan pengeritingan
permanen; sediaan pengharum ruangan; sediaan penyamakan sendiri [kosmetik]; sediaan peralatan mandi tanpa obat;
sediaan perawatan bibir tanpa obat; sediaan perawatan kaki tanpa obat; sediaan perawatan kecantikan; sediaan perawatan
kulit; sediaan perawatan kulit anti-penuaan; sediaan perawatan non-obat untuk anjing; sediaan perawatan non-obat untuk
hewan peliharaan; sediaan perawatan non-obat untuk kucing; sediaan perawatan non-obat untuk ternak; sediaan perawatan
rambut tanpa obat untuk keperluan kosmetik; sediaan perawatan tubuh tanpa obat; sediaan perawatan wajah tidak
mengandung obat; sediaan perbaikan kuku; sediaan phytocosmetic; sediaan pijat tanpa obat; sediaan pra-cukur dan setelahcukur; sediaan rambut tanpa obat; sediaan sanitasi menjadi peralatan mandi non-obat; sediaan sanitasi menjadi perlengkapan
mandi; sediaan tata rias; sediaan tubuh dan perawatan kecantikan untuk keperluan kosmetik; sediaan untuk melindungi
rambut dari sinar matahari; sediaan untuk membersihkan gigi; sediaan untuk membersihkan gigi palsu; sediaan untuk
membersihkan, melindungi dan menjaga permukaan kendaraan; sediaan untuk membuat daun tanaman mengkilap; sediaan
untuk membuka saluran pipa drainase; sediaan untuk membuka wastafel; sediaan untuk mencuci buah dan sayuran; sediaan
untuk mencuci pakaian; sediaan untuk mengeriting dan mengatur rambut; sediaan untuk menghilangkan kuku gel; sediaan
untuk menghilangkan limescale, karat atau minyak; sediaan untuk mengilatkan [semir]; sediaan untuk pembersihan,
perawatan dan perawatan rambut; sediaan untuk pembersihan, pewarnaan, pewarnaan, pemutihan, pengaturan dan penataan
rambut; sediaan untuk pengeritingan rambut permanen; sediaan untuk pengupasan lilin dari lantai; sediaan untuk perawatan
dan pembersihan hewan; sediaan untuk perawatan kulit kepala dan rambut; sediaan untuk perawatan tubuh dan kecantikan;
sediaan, termasuk krim, gel, dan mouse, untuk digunakan sebelum, selama dan setelah bercukur; self-tanning lotion
[kosmetik]; semir boot; semir mobil; semir sepatu dan krim; semir untuk furnitur dan lantai; semprotan antistatik untuk pakaian;
semprotan kamar beraroma; semprotan linen beraroma; semprotan penyegar nafas; semprotan tubuh; semprotan tubuh
beraroma; semprotan tubuh digunakan sebagai deodoran pribadi dan wewangian; semprotan tubuh untuk keperluan kosmetik;
senyawa buffing; sepatu hitam [semir sepatu]; sepatu sesuatu; serpih mandi; serum kecantikan; serum kulit tanpa obat untuk
wajah; serum untuk wajah tidak mengandung obat; shampo dan kondisioner hewan peliharaan [sediaan perawatan hewan
non-obat-obatan]; shampo hewan peliharaan, non-obat [sediaan perawatan hewan]; shampo untuk hewan [sediaan perawatan
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non-obat]; shampo untuk hewan peliharaan [sediaan perawatan tanpa pengobatan]; shampoo pH netral; shampoo pH
seimbang; silikon karbida [abrasif]; stik untuk menyebarkan aroma; stiker nail art; stiker seni tubuh; strip abrasif; strip napas
menyegarkan; sulingan tanaman; susu almond untuk keperluan kosmetik; susu kecantikan; susu mandi; susu pelembab
setelah bercukur; tato yang dapat dilepas untuk keperluan kosmetik; tempat lipstik; texturizers kulit; tips kuku; tisu bayi diresapi
dengan sediaan pembersihan; tisu bayi untuk keperluan kosmetik; tisu kosmetik pra-lembab; tisu kosmetik yang sudah
diresapi pelembab sebelumnya; tisu pra-dibasahi dengan sediaan pembersihan untuk keperluan rumah tangga; toner kulit;
toner kulit non-obat; toner untuk wajah tidak mengandung obat; tongkat kapas serbaguna untuk penggunaan pribadi; topeng
kulit kepala; transfer tato yang bisa dilepas; tubuh gemerlap; tubuh yang tidak berobat meresap; udara bertekanan kalengan
untuk keperluan pembersihan dan debu; wangi-wangian; warna jenggot; warna pipi; wewangian alami; wewangian dan
wewangian; wewangian dicampur; wewangian kayu cedar; wewangian, minyak atsiri, kosmetik tanpa obat, lotion rambut tanpa
obat; wewangian, minyak esensial, kosmetik, lotion rambut; wewangian, wewangian dan dupa, selain parfum untuk
penggunaan pribadi===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021012687
: 24/02/2021 09:42:20
:
: A Darmawan Achmad

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Bumi Asri Pamijahan, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, 45158
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: AL ANSHARY
: Penolong dalam kebaikan

591

Uraian Warna

511

Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: 1. Warna putih: Bersih, damai
2. Warna hitam: Tegas, mencerminkan kematangan dalam berbisnis
3. Warna Oren: Menyeluruh, kejujuran dan kesetaraan
4. Warna Merah: Bijaksana, Energik, kemenangan, keberuntungan
: 29
: ===Buah kurma===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2021012688
: 24/02/2021 09:44:03
:
: PT LINXCHAT GLOBAL INDONESIA

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Gedung STC Senayan Lantai IV Ruang 31-34, Gelora, Tanah Abang
, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta
: Hendra Widjaya S.H., M.Kn.
: The Bellezza Office Tower 19th floor, Jl. Arteri Permata Hijau No. 34 Permata Hijau

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: LOGO LC
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau, oranye dan putih
: 35
: ===Jasa agen penjualan, yaitu, layanan toko ritel, layanan toko ritel online, layanan toko grosir yang menampilkan kosmetik
dan kit kosmetik; Jasa periklanan dan pemasaran yang dilakukan dengan metode komunikasi pemasaran secara tidak
langsung, yaitu, melalui media sosial, mesin pencari pemasaran, pertanyaan seputar pemasaran, pemasaran melalui internet,
pemasaran secara mobile, pembuatan blog dan bentuk-bentuk pasif lainnya, saluran-saluran komunikasi yang bisa dibagikan
atau viral; Menyediakan portal situs web internet yang menampilkan tautan ke situs web ritel online orang lain; Toko serba
ada; administrasi urusan bisnis; iklan online pada jaringan komputer; jasa pemesanan dan penjualan barang secara online;
jasa periklanan yang berkaitan dengan penjualan barang; layanan administrasi bisnis untuk pemrosesan penjualan yang
dilakukan di Internet; layanan pemasaran merek media sosial berbasis pelanggan online; layanan ritel online; manajemen
penjualan; melakukan pameran dagang; mengatur dan melakukan acara promosi; promosi online jaringan komputer dan situs
web; strategi media sosial dan konsultasi pemasaran; toko-toko===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021012689
: 24/02/2021 09:46:08
:
: PT. Kino Indonesia Tbk

540 Etiket

: Kino Tower Lt. 17, Jl. Jalur Sutera Boulevard No. 01, Kelurahan Panunggangan
Timur, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang – Indonesia 15143, Kota Tangerang,
Banten

Halaman 344 dari 2049

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Agus Nasrudin S.H.
: UNITED PATENT OFFICE Jl. Celebration Boulevard Blok AA15 No. 29, Grand
Wisata Bekasi 17510

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Q-Life
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: biru, hijau
: 10
: ===Bantalan atau tempelan pemanas untuk keperluan medis; Peralatan pemanas untuk keperluan pertolongan pertama;
bantal leher rahim untuk tujuan medis; bantalan pemanas kimia diaktifkan untuk tujuan medis; kimiawi diaktifkan kompres
dingin untuk tujuan medis; kimiawi diaktifkan paket gel dingin untuk tujuan medis; kimiawi diaktifkan paket gel panas untuk
tujuan medis===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2021012690
: 24/02/2021 09:49:17
:
: WANDI RUSTANDI

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. CIJEROKASO, CLUSTER GREEN RESIDENCE UNIT E , RT/RW : 007/001,
KEL. SARIJADI, KEC. SUKASARI ,, Kota Bandung, Jawa Barat, 40151
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: RUANG SANTAP + LUKISAN
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM, HIJAU PISTACHIO
: 43
: ===Jasa penyediaan makanan dan minuman; Kafe-kafe; Kafetaria; Kantin; Kedai; Penyediaan katering; Restoran; Warung
makan; jasa katering; kafe; katering makanan dan minuman; layanan kafetaria dan kantin; layanan kantin; rumah makan;
warung makan tradisional===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021012691
: 24/02/2021 09:51:54
:
: PT LINXCHAT GLOBAL INDONESIA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Gedung STC Senayan Lantai IV Ruang 31-34, Gelora, Tanah Abang
, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta
: Hendra Widjaya S.H., M.Kn.
: The Bellezza Office Tower 19th floor, Jl. Arteri Permata Hijau No. 34 Permata Hijau

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: LOGO LC
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau, oranye dan putih
: 25
: ===Baju Hangat; Celana jeans; Jaket-jaket; Pakaian dinas seragam; Syal; celana; gaun; jas [pakaian]; kaos; kaos kaki;
kemeja; pakaian; pakaian dalam anak-anak; pakaian untuk bayi; pakaian untuk pria, wanita dan anak-anak; piyama; rok;
sandal; sapu tangan [pakaian]; sarung tangan [pakaian]; sepatu; sweater katun; topi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021012692
: 24/02/2021 09:53:17
:
: erick hakim, wiwin

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jln. Cendana no 116 Cemara asri, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara
:
:

740

540 Etiket

Halaman 345 dari 2049

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Wegerie
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah , Merah Jambu, Putih
: 25
: ===Baju renang; Baju tidur; Celana dalam dari kertas (bukan untuk kesehatan) sekali pakai untuk traveling; G-string; Gurita
(Korset); Kaos kaki bayi; Pakaian Bawahan bikini; beha dan miniset; bikini; bikini top; bra; bra menyusui; bra olahraga; bra
perekat; bra tanpa strap; bralettes; celana berupa kaos kaki (stoking); celana bikini; celana boxer; celana dalam; celana dalam
pria; celana dalam untuk bayi; celana dalam wanita; celana pendek boxer; kaos kaki; kaos kaki panjang; kaos kaki
penghangat; korset [pakaian dalam]; korset menjadi pakaian dalam; legging [celana panjang]; legging pelangsing anti-selulit;
lingerie; lingerie bersalin; suspender [bretel]; tali untuk bra [bagian pakaian]===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021012693
: 24/02/2021 09:56:07
:
: PT UNIMAX POWER

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl Gading Bukit Indah Lt. 2 Blok L no. 17, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI
Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: BIO 9
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, kuning dan merah
: 5
: ===Minuman herbal untuk keperluan pengobatan; Obat herbal untuk keperluan pengobatan termasuk obat herbal kering,
ekstrak obat herbal cair dan kapsul obat herbal; Obat tradisional untuk daya tahan tubuh; Obat-obatan tradisional; Sediaan
dan bahan farmasi dan obat-obatan; jamu tradisional; kapsul untuk obat-obatan; obat herbal; obat-obatan farmasi; obat-obatan
herbal; suplemen dan sediaan herbal; suplemen herbal===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021012694
: 24/02/2021 09:58:41
:
: PT LINXCHAT GLOBAL INDONESIA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Gedung STC Senayan Lantai IV Ruang 31-34, Gelora, Tanah Abang
, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta
: Hendra Widjaya S.H., M.Kn.
: The Bellezza Office Tower 19th floor, Jl. Arteri Permata Hijau No. 34 Permata Hijau

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: LOGO LC
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau, oranye dan putih
: 9
: ===Aplikasi telepon seluler (perangkat lunak); Peranti lunak untuk memfasilitasi transaksi pembayaran yang aman dengan
cara elektronik; Platform berbasis website dan aplikasi yang memungkinkan pengguna untuk melakukan transaksi keuangan;
aplikasi seluler; aplikasi yang dapat diunduh; perangkat lunak aplikasi; perangkat lunak e-commerce komputer untuk
memungkinkan pengguna melakukan transaksi bisnis elektronik melalui jaringan komputer global; perangkat lunak
smartphone; perangkat lunak yang dapat diunduh; perangkat periferal komputer; platform berbasis website dan aplikasi;
publikasi elektronik yang dapat diunduh===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2021012695
: 24/02/2021 10:00:18
:
: SUJASNO

540 Etiket

: JL. B. KATAMSO No. 363 MEDAN KEC. MEDAN MAIMUN, KEL. SEI MATI MEDAN,
INDONESIA, Kota Medan, Sumatera Utara

Halaman 346 dari 2049

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: Your Safety & Quality Partner
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih
: 35
: ===Jasa jasa informasi tentang perniagaan; Manajemen Usaha; Pengelolaan informasi perniagaan; administrasi usaha; jasa
penyelenggaraan pameran untuk tujuan niaga atau iklan; konsultasi manajemen bisnis; penilaian bisnis; penyelenggaraan
pameran untuk tujuan komersial; penyewaan ruang iklan; periklanan; tes psikologis untuk pemilihan personil===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021012696
: 24/02/2021 10:00:55
:
: PT BRASBASINDO SURYA PERSADA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: GRAHA ISKA, JL. PRAMUKA NO. 165
KEL. RAWASARI, KEC. CEMPAKA PUTIH
KOTA ADM. JAKARTA PUSAT, PROVINSI DKI JAKARTA 10570
, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10570
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: BRASBASA
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM DAN PUTIH
: 3
: ===Barang kosmetik untuk mandi; Bedak wajah untuk keperluan kosmetik; Busa (kosmetik) [Mousse]; Cairan untuk rambut
(kosmetik); Esensi untuk keperluan kosmetik; Gel jerawat (kosmetik); Gel kulit untuk penggunaan kosmetik; Gel pelangsing
(kosmetik ); Gel pelangsing (kosmetik); Gel untuk keperluan kosmetik; Highlighter badan kosmetik; Highlighter bubuk
(kosmetik); Highlighter cair (kosmetik); Highlighter krim (kosmetik); Highlighter kulit (kosmetik); Hyaluronic serum; Kapas wajah
untuk kosmetik; Kondisioner cair (kosmetik); Kosmetik berwarna untuk anak-anak; Kosmetik fungsional; Kosmetik highlighter;
Kosmetik menggunakan bahan alami; Kosmetik untuk bulu mata; Kosmetik untuk manusia; Kosmetik untuk perawatan rambut;
Kosmetik untuk spa; Krim Badan area sensitif (kosmetik); Krim flek (kosmetik); Krim kulit daerah sensitif (kosmetik); Krim kulit
kering (kosmetik); Krim kulit sensitif (kosmetik); Krim pembersih (kosmetik); Krim untuk keperluan kosmetik; Krim wajah
(kosmetik); Losion dan serum; Lotion daerah sensitif (kosmetik); Lotion flek (kosmetik); Lotion kulit kering (kosmetik); Maker
wajah (Kosmetik); Masker (kosmetik); Masker Wajah; Masker pelembab kulit; Masker pemutih kulit untuk keperluan kosmetik;
Masker perawatan [kaki]; Masker perawatan [tangan]; Masker untuk kebersihan daerah kewanitaan; Masker untuk kulit
sebagai penggunaan kosmetik; Masker untuk tubuh sebagai penggunaan kosmetik; Masker wajah (kosmetik); Masker wajah
arang; Masker wajah pembersih pori-pori; Masker wajah pembersihan mendalam; Masker wajah untuk kuli berminyak; Masker
wajah yang dipakai saat tidur; Minyak sari buah merah untuk kosmetik; Minyak yang mudah menguap (Kosmetik); Paket
masker untuk keperluan kosmetik; Pelembab (kosmetik); Pelembab Leher (kosmetik); Pelembab [Moisturizer] kosmetik;
Pembersih wajah (kosmetik); Pewangi badan (kosmetik); Produk kosmetik dan perawatan kulit; Produk kosmetik untuk
perawatan kulit; Ramuan kosmetik untuk mandi; Sabun Kecantikan (kosmetik); Sabun kosmetik; Scrub untuk keperluan
kosmetik; Scrub wajah [facial scrub] kosmetik; Sediaan Pembersih Kulit (kosmetik); Sediaan kosmetik perawatan bibir;
Sediaan kosmetik untuk bibir; Sediaan kosmetik untuk kuku; Sediaan kosmetik untuk kulit wajah; Sediaan kosmetik untuk
mata; Sediaan minyak panas (kosmetik); Sediaan pembersih badan dan kosmetik; Sediaan perawatan kulit dan kosmetik;
Sediaan tabir surya kosmetik; Semprotan pelembab wajah (kosmetik); Serum Kulit Dengan Asam Hialuronat; Serum Mata
(kosmetik); Serum Peremajaan Kulit; Serum anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; Serum bibir; Serum bulu mata; Serum
jerawat; Serum kecantikan (kosmetik); Serum kulit berbasis hemp; Serum leher (kosmetik); Serum pencerah (kosmetik);
Serum pengencang kulit; Serum rambut; Serum untuk keperluan kosmetik; Spray wajah (kosmetik); Tanah liat (kosmetik);
Toner (cairan penyegar wajah) kosmetik; Toner cair (Kosmetik); Toner wajah (kosmetik); Vitamin C serum; astringen untuk
keperluan kosmetik; basma [pewarna kosmetik]; basma untuk keperluan kosmetik; bedak talek untuk keperluan kosmetik;
bedak tubuh untuk keperluan kosmetik; bedak wajah kosmetik; body butter untuk keperluan kosmetik; body lotion untuk
keperluan kosmetik; body scrub untuk keperluan kosmetik; bubuk glitter kosmetik; bubuk mandi untuk keperluan kosmetik;
bubuk masker tubuh; bubuk masker tubuh untuk keperluan kosmetik; bubuk padat untuk compacts [kosmetik]; bubuk wangi
untuk keperluan kosmetik; cat kuku (kosmetik); cocoa butter untuk keperluan kosmetik; colognes, parfum dan kosmetik;
concealer [kosmetik]; cotton buds untuk keperluan kosmetik; dasar bedak (kosmetik); emolien kulit untuk keperluan kosmetik;
emulsi tubuh untuk keperluan kosmetik; emulsi wajah untuk keperluan kosmetik; emulsi wajah untuk penggunaan kosmetik;
garam mandi kosmetik; gel after-sun [kosmetik]; gel after-sun untuk keperluan kosmetik; gel dan minyak kecantikan [kosmetik];
gel kosmetik; gel mata untuk keperluan kosmetik; gel pelembab [kosmetik]; gel pelembab kulit [kosmetik]; gel penyamakan
[kosmetik]; gel tubuh dan wajah [kosmetik]; gel untuk penggunaan kosmetik; gel untuk tubuh (kosmetik); gel wajah [kosmetik];
glitter untuk keperluan kosmetik; highlighter (kosmetik); kompres mata untuk keperluan kosmetik; kosmetik; kosmetik alis;
kosmetik dalam bentuk bubuk; kosmetik dalam bentuk krim; kosmetik dalam bentuk lotion; kosmetik dan make-up; kosmetik
dan perlengkapan mandi; kosmetik dan sediaan kosmetik; kosmetik dan sediaan perawatan pribadi; kosmetik dekoratif;

740

Halaman 347 dari 2049

kosmetik dekoratif [make-up]; kosmetik non-medis; kosmetik penyegar kulit; kosmetik perawatan kulit; kosmetik tabir surya;
kosmetik tanpa obat; kosmetik untuk anak-anak; kosmetik untuk bibir; kosmetik untuk digunakan pada kulit; kosmetik untuk
hewan; kosmetik untuk kuku; kosmetik untuk kulit kepala; kosmetik untuk leher; kosmetik untuk pemakaian di rambut;
kosmetik untuk pembersih tubuh; kosmetik untuk penggunaan pribadi; kosmetik yang digunakan untuk kulit; kosmetik yang
mengandung probiotik; kosmetik yang mengandung vitamin; krim bibir untuk keperluan kosmetik; krim dan lotion kosmetik;
krim dingin untuk keperluan kosmetik; krim kosmetik; krim kosmetik bernutrisi; krim kosmetik untuk kulit; krim kosmetik untuk
perawatan kulit; krim kuku untuk keperluan kosmetik; krim kulit untuk keperluan kosmetik; krim masker tubuh; krim masker
tubuh untuk keperluan kosmetik; krim mata untuk keperluan kosmetik; krim matahari untuk keperluan kosmetik; krim pagi
untuk keperluan kosmetik; krim pelembab kulit [kosmetik]; krim pembersih [kosmetik]; krim pengencang [kosmetik]; krim retinol
untuk keperluan kosmetik; krim tangan kosmetik; krim tangan untuk keperluan kosmetik; krim tanning diri [kosmetik]; krim
tubuh kosmetik; krim tubuh untuk keperluan kosmetik; krim untuk keperluan kosmetik; krim wajah [kosmetik]; krim wajah untuk
keperluan kosmetik; krim wajah untuk penggunaan kosmetik; krim wangi untuk keperluan kosmetik; linen untuk penggunaan
kosmetik; losion kosmetik; losion susu matahari kosmetik; losion susu untuk keperluan kosmetik; lotion berjemur kosmetik;
lotion kulit kosmetik; lotion kulit pelembab [kosmetik]; lotion mandi untuk keperluan kosmetik; lotion masker tubuh; lotion
masker tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion mata untuk keperluan kosmetik; lotion pelembab [kosmetik]; lotion perawatan
kulit kosmetik; lotion rambut kosmetik; lotion tangan untuk keperluan kosmetik; lotion tubuh pelembab [kosmetik]; lotion untuk
keperluan kosmetik; lotion wajah kosmetik; lulur kosmetik; make-up [kosmetik]; masker kaki untuk perawatan kulit; masker
kecantikan; masker kecantikan rambut; masker kecantikan wajah; masker kecantikan wajah tidak mengandung obat; masker
kecantikan, sediaan perawatan kulit wajah (facial packs); masker kosmetik; masker kulit; masker kulit [kosmetik]; masker kulit
berbentuk losion dan semprotan; masker kulit untuk keperluan kosmetik; masker mata; masker mata gel; masker mata untuk
keperluan kosmetik; masker pelembab kulit; masker pembersih mineral; masker pembersih untuk tubuh; masker pembersih
untuk wajah; masker pembersihan; masker pemutih kulit wajah; masker penataan rambut; masker perawatan rambut; masker
rambut; masker rambut dan kulit kepala; masker scrub pemurnian mendalam; masker tanah liat penyeimbang minyak; masker
tanah liat yang membersihkan kulit; masker tangan untuk perawatan kulit; masker tubuh; masker tubuh untuk keperluan
kosmetik; masker untuk membersihkan wajah; masker wajah [kosmetik]; masker wajah bergizi madu dalam; masker wajah
kosmetik; masker wajah memurnikan arang; masker wajah smoothing; masker wajah untuk penggunaan kosmetik; minyak
berjemur [kosmetik]; minyak berjemur untuk tujuan kosmetik; minyak kosmetik; minyak kosmetik untuk kulit; minyak mandi
untuk keperluan kosmetik; minyak mawar untuk keperluan kosmetik; minyak pelindung matahari [kosmetik]; minyak
penyamakan [kosmetik]; minyak tubuh untuk keperluan kosmetik; minyak untuk keperluan kosmetik; mousses [kosmetik];
overlay memahat kuku [kosmetik]; pacar [pewarna kosmetik]; paket kosmetik wajah; pasta wangi untuk keperluan kosmetik;
patch jerawat kosmetik; pelembab wajah kosmetik; pembersih untuk kuas kosmetik; pensil mata kosmetik; perekat kelopak
mata ganda (kosmetik); perekat untuk keperluan kosmetik; pewarna kosmetik; pomade rambut untuk keperluan kosmetik;
pomades untuk keperluan kosmetik; primer kuku [kosmetik]; produk pelindung matahari (kosmetik); produk pemutih
(kosmetik); produk perawatan bibir (kosmetik); produk perawatan wajah [kosmetik]; rum rum untuk keperluan kosmetik; sabun
kosmetik; salep kosmetik; salep kulit pelembab [kosmetik]; sediaan berjemur [kosmetik]; sediaan kosmetik; sediaan kosmetik
anti-penuaan; sediaan kosmetik dan kecantikan; sediaan kosmetik perawatan rambut; sediaan kosmetik tanpa busa; sediaan
kosmetik tanpa obat; sediaan kosmetik untuk berjemur; sediaan kosmetik untuk bulu mata; sediaan kosmetik untuk kulit;
sediaan kosmetik untuk mandi; sediaan kosmetik untuk mandi dan mandi; sediaan kosmetik untuk pembaruan kulit; sediaan
kosmetik untuk perawatan kulit; sediaan kosmetik untuk perawatan tubuh; sediaan kosmetik untuk wajah dan tubuh; sediaan
kosmetik wajah; sediaan pelindung matahari kosmetik; sediaan pemutih kulit [kosmetik]; sediaan pengencangan payudara
kosmetik; sediaan penyamakan sendiri [kosmetik]; sediaan perawatan kuku kosmetik; sediaan perawatan matahari [kosmetik];
sediaan perawatan wajah kosmetik; sediaan rias rambut kosmetik; sediaan-sediaan kosmetik rias rambut; self-tanning lotion
[kosmetik]; serat untuk keperluan kosmetik; serum anti-penuaan untuk wajah; serum jenggot; serum kecantikan; serum kulit
(kosmetik); serum kulit tanpa obat; serum kulit tanpa obat untuk wajah; serum mata; serum pemutih (kosmetik); serum
penataan rambut; serum perawatan rambut; serum untuk wajah tidak mengandung obat; serum wajah; serum yang
mengandung ekstrak batu permata; susu almond untuk keperluan kosmetik; susu penyamakan [kosmetik]; susu setelah
matahari [kosmetik]; tabir surya untuk keperluan kosmetik; tisu kosmetik pra-lembab; toner untuk penggunaan kosmetik; toner
wajah kosmetik; tonik rambut untuk keperluan kosmetik===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: D012021012697
: 24/02/2021 10:08:21
:
: MUHAMMAD YUNUS

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Dusun Mesjid Lama Kelurahan Blang Weu Baroh Kecamatan Blang Mangat, Kota
Lhokseumawe, Aceh, 24375
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Perak Jaya Tehnik
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Orange
: 7
: ===mesin molen pasir; mesin molen pasir listrik===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320

Prioritas

740

: JID2021012698
: 24/02/2021 10:12:03
:

540 Etiket

540 Etiket

Halaman 348 dari 2049

730

Nama Pemohon

: PT LINXCHAT GLOBAL INDONESIA

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Gedung STC Senayan Lantai IV Ruang 31-34, Gelora, Tanah Abang, Kota
Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta
: Hendra Widjaya S.H., M.Kn.
: The Bellezza Office Tower 19th floor, Jl. Arteri Permata Hijau No. 34 Permata Hijau

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: linxchat
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Oranye dan hijau
: 35
: ===Jasa agen penjualan, yaitu, layanan toko ritel, layanan toko ritel online, layanan toko grosir yang menampilkan kosmetik
dan kit kosmetik; Jasa periklanan dan pemasaran yang dilakukan dengan metode komunikasi pemasaran secara tidak
langsung, yaitu, melalui media sosial, mesin pencari pemasaran, pertanyaan seputar pemasaran, pemasaran melalui internet,
pemasaran secara mobile, pembuatan blog dan bentuk-bentuk pasif lainnya, saluran-saluran komunikasi yang bisa dibagikan
atau viral; Menyediakan portal situs web internet yang menampilkan tautan ke situs web ritel online orang lain; Toko serba
ada; administrasi urusan bisnis; iklan online pada jaringan komputer; jasa pemesanan dan penjualan barang secara online;
jasa periklanan yang berkaitan dengan penjualan barang; layanan administrasi bisnis untuk pemrosesan penjualan yang
dilakukan di Internet; layanan pemasaran merek media sosial berbasis pelanggan online; layanan ritel online; manajemen
penjualan; melakukan pameran dagang; mengatur dan melakukan acara promosi; promosi online jaringan komputer dan situs
web; strategi media sosial dan konsultasi pemasaran; toko-toko===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2021012699
: 24/02/2021 10:13:19
:
: MUHAMMAD SAYID SABIQ, M.BA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. JAMBU NO. 10 RT. 002/RW. 010 KELURAHAN LEMAH MEKAR, Kabupaten
Indramayu, Jawa Barat, 45212
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Nawa Indonesia
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Putih
: 43
: ===Bar kopi dan jus; Bar, layanan ruang publik, bar makanan ringan, bar yang menyediakan minuman anggur, jasa klub yang
menyediakan minuman anggur, bar untuk sandwich, cafetaria, kantin & cafe; Jasa Penyedia Makanan dan Minuman yang bisa
diantar dan dijemput; Jasa kedai kopi; Jasa penyedia makanan Kebab; Jasa penyediaan makanan dan minuman; Jasa
penyediaan makanan dan minuman dengan menggunakan kendaraan dan gerobak; Jasa penyediaan minuman; Jasa restoran
sushi yang diberikan dalam bentuk kerjasama waralaba; Jasa restoran yang diberikan dalam bentuk kerjasama waralaba;
Jasa restoran, bar, lounge koktail, kafe, kedai kopi, dan bar cemilan; Jasa restoran, termasuk jasa restoran yang bisa dibawa
pulang; Jasa restoran, yaitu, penyediaan makanan dan minuman untuk konsumsi di dalam dan di luar gedung; Jasa/layanan
hotel, restoran, kafe, kafetaria, kantin dan layanan bar makanan ringan; Kafe kopi; Kedai kopi; Kedai yang menjual dan
menyajikan makanan dan minuman, makanan laut olahan; Kopi ( Kafe ); Layanan bar kopi; Layanan bar minuman anggur;
Layanan katering termasuk layanan katering keliling dan layanan katering yang disediakan secara online dari database
komputer atau dari internet; Layanan katering untuk menyediakan makanan pizza; Layanan menjemput makanan; Layanan
pemberian nasihat dan informasi yang berkaitan dengan pemilihan, persiapan dan penyajian makanan dan minuman; Layanan
perhotelan (hospitality) [akomodasi dan makanan dan minuman]; Layanan reservasi untuk memesan makanan; Layanan
restoran Jepang; Layanan restoran Spanyol; Layanan restoran yang diberikan dalam kerangka kerja waralaba; Memberikan
informasi dan bertukar informasi sehubungan dengan makanan dan minuman tidak beralkohol termasuk melalui Internet;
Memberikan informasi, termasuk online, tentang layanan untuk menyediakan makanan dan minuman, dan akomodasi
sementara; Membuat reservasi dan pemesanan untuk restoran dan makanan; Menyediakan makanan dan minuman untuk
orang yang membutuhkan untuk tujuan amal; Menyediakan makanan dan minuman untuk para tamu di restoran dan bar;
Pemesanan meja restoran secara online; Penyediaan katering; Penyediaan makanan dan minuman di kafe-kafe dan bar-bar;
Pondok penyediaan makanan sate; Restoran; Restoran Jepang; Restoran Masakan Korea; Restoran Prasmanan; Restoran
cepat saji dan tempat makan yang menyediakan kudapan; Restoran cepat saji dan tempat makan yang menyediakan pizza
dan minuman; Restoran daging panggang; Restoran dengan layanan makan sepuasnya; Restoran keliling dengan
menggunakan truk (Food Truck); Restoran masakan panggangan daging, ayam, ikan; Restoran vegetarian; Restoran yang
menyediakan se'i; Sediaan-sediaan makanan; Sediaan-sediaan makanan yang dapat dibawa pulang; Tempat penyediaan
makanan dan minuman; Tempat penyediaan makanan dan minuman (Snack bar); Tempat yang meyediakan minuman
beralkohol (izakaya); Warung penyediaan makanan sate; akomodasi sementara dan layanan katering untuk para tamu; bar
dan layanan katering; cafe yang menyediakan makanan dan minuman berbahan dasar kelor; dekorasi makanan;
delicatessens [restoran]; hotel, motel, restoran, bar dan layanan katering; hotel, restoran, dan layanan katering; hotel, restoran,
kafe-restoran dan layanan bar; jasa agen perjalanan untuk membuat reservasi restoran; jasa informasi, saran dan konsultasi
yang berkaitan dengan jasa katering; jasa informasi, saran dan konsultasi yang berkaitan dengan jasa katering

740
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bisnis; jasa informasi, saran dan konsultasi yang berkaitan dengan jasa katering hotel; jasa informasi, saran dan konsultasi
yang berkaitan dengan jasa kontrak untuk katering; jasa informasi, saran dan konsultasi yang berkaitan dengan layanan untuk
menyediakan makanan dan minuman; jasa informasi, saran dan konsultasi yang berkaitan dengan menyediakan makanan
untuk orang yang membutuhkan [layanan amal]; jasa informasi, saran dan konsultasi yang berkaitan dengan pemesanan jasa
katering; jasa informasi, saran dan konsultasi yang berkaitan dengan restoran; jasa kafe; jasa katering; jasa katering bisnis;
jasa katering hotel; jasa katering kantor untuk penyediaan kopi; jasa katering khusus memotong ham dengan pisau untuk
pameran, pengecapan dan acara publik; jasa katering khusus memotong ham dengan pisau untuk pernikahan dan acara
pribadi; jasa katering untuk kafetaria perusahaan; jasa katering untuk lembaga pendidikan; jasa katering untuk penyediaan
makanan dan minuman; jasa konsultasi di bidang katering makanan dan minuman; jasa konsultasi dibidang penyediaan
makanan dan minuman; jasa kontrak untuk katering; jasa memasak makanan; jasa penerima tamu, yaitu mengatur reservasi
makanan dan reservasi hotel; jasa penyediaan kopi untuk kantor; jasa penyediaan makanan berupa roti; jasa penyediaan
minuman dengan boba; jasa restoran; jasa restoran dan katering; jasa-jasa pemesanan restoran dan kafe-kafe; jasa-jasa yang
disediakan oleh restoran-restoran, tempat-tempat pembuatan bir, kafe-kafe dan bar-bar; kafe yang menyediakan makanan
dan minuman kelor; kafe, kafetaria dan layanan restoran; kafe-restoran dan layanan kafetaria; katering di kafetaria makanan
cepat saji; katering makanan dan minuman; katering makanan dan minuman oleh toko roti; katering makanan dan minuman
untuk institusi; katering makanan dan minuman untuk jamuan makan; katering makanan dan minuman untuk pesta koktail;
katering yang menyediakan makanan dan minuman; keramahtamahan perusahaan dalam sifat menyediakan makanan dan
minuman; layanan agen untuk pemesanan restoran; layanan amal dalam sifat menyediakan makanan dan minuman di pusat
penitipan anak anak; layanan amal dalam sifat menyediakan makanan dan minuman di rumah penitipan anak keluarga;
layanan amal dalam sifat menyediakan makanan dan minuman untuk anak-anak dengan kebutuhan khusus; layanan amal,
yaitu, menyediakan makanan dan minuman di pusat penitipan anak anak; layanan amal, yaitu, menyediakan makanan dan
minuman di rumah penitipan anak keluarga anak; layanan amal, yaitu, menyediakan makanan dan minuman untuk anak-anak
dengan kebutuhan khusus; layanan bar dan restoran; layanan bar kopi dan kedai kopi (penyediaan makanan dan minuman);
layanan bawa pulang makanan dan minuman; layanan cafe keliling untuk menyediakan makanan dan minuman; layanan hotel
dan restoran; layanan hotel, bar dan restoran; layanan hotel, restoran, dan kafe; layanan hotel, restoran, kafe dan bar; layanan
informasi restoran; layanan informasi restoran dan bar; layanan kafe dan bar makanan ringan; layanan kafe dan restoran;
layanan kafe, bistro, dan restoran; layanan kafetaria dan restoran; layanan katering keliling; layanan katering luar; layanan
katering untuk menyediakan masakan China atau masakan Oriental lainnya; layanan katering untuk menyediakan masakan
Jepang; layanan katering untuk menyediakan masakan Spanyol; layanan katering untuk menyediakan masakan bergaya
Eropa; layanan katering untuk panti jompo; layanan katering untuk pusat konferensi; layanan katering untuk rangkaian
keramahtamahan; layanan katering untuk rumah pensiun; layanan katering untuk rumah sakit; layanan katering untuk sekolah;
layanan kedai kopi dan makanan ringan; layanan kedai minuman; layanan kios makanan menjadi layanan untuk menyediakan
makanan dan minuman; layanan kopi dan bar teh; layanan kopi dan jus bar; layanan makanan dibawa pulang; layanan
pemesanan dan pemesanan untuk hotel, restoran, dan akomodasi liburan; layanan pemesanan dan pemesanan untuk
restoran dan makanan; layanan penyediaan minuman yang bisa dibawa pulang; layanan persiapan makanan; layanan rantai
restoran; layanan rantai rumah kopi; layanan reservasi dan pemesanan untuk restoran; layanan reservasi hotel dan restoran;
layanan reservasi restoran; layanan restoran Eropa; layanan restoran Italia; layanan restoran cepat saji; layanan restoran
keliling; layanan restoran okonomiyaki; layanan restoran ramen; layanan restoran soba; layanan restoran sushi; layanan
restoran swalayan; layanan restoran tempura; layanan restoran turis; layanan restoran udon; layanan restoran udon dan soba;
layanan restoran washoku; layanan restoran yang bisa dibawa pulang; layanan restoran, katering, bar dan ruang koktail;
layanan ruang publik, bar makanan ringan, bar untuk sanwich, cafetaria, kantin & cafe; layanan rumah kopi; layanan
sommelier untuk penyediaan saran yang berkaitan dengan anggur, dan anggur dan pasangan makanan; layanan spa, yaitu,
penyediaan akomodasi sementara dan penyediaan makanan untuk klien dari suatu spa kesehatan atau spa kecantikan;
layanan teater makan malam menjadi penyediaan makanan dan minuman; layanan untuk menyediakan makanan dan
minuman; layanan untuk menyediakan makanan dan minuman, dan akomodasi sementara; layanan yang menawarkan
makanan dan minuman untuk dibawa pulang; melayani makanan dan minuman; melayani minuman beralkohol; melayani teh,
kopi, coklat, minuman berkarbonasi atau minuman jus buah; memasok makanan untuk konsumsi segera; memasok makanan
untuk para tunawisma atau yang kurang mampu; memberikan informasi dalam sifat resep untuk minuman; memberikan
informasi tentang layanan restoran yang menyediakan makanan dan minuman berbahan dasar kelor; memberikan peringkat
dan ulasan restoran; memberikan ulasan on-line tentang restoran dan hotel; memberikan ulasan restoran; memberikan ulasan
tentang restoran dan bar; mengambil layanan makanan cepat saji; menyajikan makanan dan minuman di bar susu;
menyajikan makanan dan minuman di bistro; menyajikan makanan dan minuman di kafe internet; menyajikan makanan dan
minuman di perusahaan ritel dan takeaway; menyajikan makanan dan minuman di restoran dan bar; menyajikan makanan dan
minuman di toko donat; menyajikan makanan dan minuman untuk para tamu; menyajikan makanan dan minuman untuk para
tamu di restoran; menyajikan minuman di brewpubs; menyediakan layanan katering makanan dan minuman berbahan dasar
kelor untuk fasilitas pameran; menyediakan layanan katering makanan dan minuman untuk acara olahraga, konser, konvensi,
dan pameran; menyediakan layanan katering makanan dan minuman untuk fasilitas konvensi; menyediakan layanan katering
makanan dan minuman untuk fasilitas pameran; menyediakan layanan katering makanan dan minuman untuk fasilitas
pameran dan adil; menyediakan layanan penitipan anak untuk orang tua, yaitu, menyediakan makanan dan minuman;
menyediakan layanan restoran; menyediakan makanan dan minuman; menyediakan makanan dan minuman di bistro;
menyediakan makanan dan minuman di kafe internet; menyediakan makanan dan minuman di pusat penitipan anak untuk
orang tua; menyediakan makanan dan minuman di restoran; menyediakan makanan dan minuman di restoran dan bar;
menyediakan makanan dan minuman di toko donat; menyediakan makanan dan minuman kelor dengan kerjasama waralaba;
menyediakan makanan dan minuman kelor di kafe internet; menyediakan makanan dan minuman kelor untuk para tamu di
restoran; menyediakan makanan dan minuman sebagai bagian dari layanan keramahtamahan; menyediakan makanan dan
minuman untuk anak-anak dengan kebutuhan khusus; menyediakan makanan dan minuman untuk bayi dan anak usia sekolah
dasar; menyediakan makanan dan minuman untuk orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan
makanan dan minuman untuk para tamu; menyediakan makanan dan minuman untuk para tamu di restoran; menyediakan
makanan dan minuman untuk pasien dan tamu; menyediakan makanan dan penginapan di resor kesehatan yang
berspesialisasi dalam mempromosikan kesehatan dan kesejahteraan umum pelanggan; menyediakan makanan, minuman,
dan akomodasi sementara untuk para tamu; pemesanan jasa katering; pemesanan reservasi hotel dan restoran untuk pihak
lain; pengukiran makanan; penyajian makanan dan minuman; penyediaan informasi dalam bidang hidangan makan di restoran
melalui Internet; penyediaan informasi mengenai jasa restoran, katering dan bar melalui informasi dan suatu situs web;
penyediaan informasi tentang layanan restoran; penyediaan informasi yang berhubungan dengan pemesanan restoran;
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penyediaan informasi yang berhubungan dengan restoran; penyediaan informasi yang menampilkan informasi mengenai jasa
restoran, katering dan bar melalui situs web; penyediaan makanan dan minuman untuk dikonsumsi; penyediaan makanan
yang dibawa pulang dan layanan makanan dan minuman; penyediaan reservasi untuk hotel dan restoran melalui suatu
website; penyewaan air mancur minuman; penyewaan meja dapur untuk menyiapkan makanan untuk dikonsumsi segera;
penyewaan mesin pengeluaran minuman; penyewaan unit untuk mengeluarkan minuman panas dan dingin, selain mesin
penjual otomatis; persiapan dan penyediaan makanan dan minuman untuk konsumsi di dalam dan di luar gedung; persiapan
dan penyediaan makanan dan minuman untuk konsumsi di perusahaan ritel; persiapan dan penyediaan makanan dan
minuman untuk konsumsi segera; persiapan dan penyediaan makanan, yaitu, pemotongan ham tradisional untuk konsumsi
segera; persiapan dan penyediaan makanan, yaitu, pemotongan ham untuk konsumsi segera; persiapan makanan Jepang
untuk konsumsi segera; persiapan makanan Spanyol untuk konsumsi langsung; persiapan makanan dan minuman; persiapan
makanan dan minuman untuk konsumsi segera; persiapan makanan untuk orang lain berdasarkan outsourcing; restoran
dengan layanan utama pengantaran pesanan/ restoran pesan antar; restoran khusus menyediakan makanan sate; restoran
masakan khas jepang; restoran pizza; restoran swalayan; restoran yang menawarkan layanan untuk dibawa pulang; restoran
yang menjual makanan untuk dibawa keluar; restoran yang menyediakan makanan cepat saji dan layanan 24 jam; restoran
yang menyediakan makanan dan minuman kelor; restoran, bar dan layanan katering; restoran, bar, dan layanan lounge
koktail; salad bar [layanan restoran]; tempat makan yang menyediakan kudapan (penyediaan makanan dan minuman)===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021012700
: 24/02/2021 10:15:07
:
: LM. Arini Candraputri
: Jl. Ligar Melati 40 Bukit Ligar, RT/RW 003/007, Cibeunying, Cimenyan , Kabupaten
Bandung, Jawa Barat
: Setiawan Yosua Sabungan S.H.,LLM
: Jl.Batu Panca Warna No.19 RT.002 RW.011, Kayu Putih, Pulo Gadung, Jakarta
Timur

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: Kalëa Studio
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Abu
: 25
: ===Baju wanita; Pakaian wanita; baju; pakaian===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

540 Etiket

: DID2021012701
: 24/02/2021 10:16:02
:
: HARYO SARWO PRAYOGO

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DUSUN NGADILUWIH RT. 01 RW. 01 DESA KEDUNG PENDARINGAN, Kabupaten
Malang, Jawa Timur, 65153
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: MINA FACTORY
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru dan Hitam
: 29
: ===Bebek goreng; Ikan Beku; Ikan Kakap Fillet Goreng; Ikan Salem; Ikan Tuna; Ikan dori goreng tepung; Ikan goreng tenggiri;
Sea bass (ikan), tidak hidup; ayam; ayam bumbu beku (frozen) siap saji; bebek beku; bebek panggang; daging atau ikan
kalengan; ikan dan kentang goreng; ikan goreng; ikan goreng kremes; ikan goreng rempah; ikan teri, diolah; ikan teri, tidak
hidup; kakap merah (ikan), tidak hidup; makanan dingin terutama terdiri dari ikan; olahan daging ayam untuk isian roti burger;
pasta ikan teri; produk ikan kaleng; produk ikan olahan; rollmops (ikan fillet); salmon (ikan), kalengan; salmon (ikan), tidak
hidup; sarden (ikan), kalengan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021012702
: 24/02/2021 10:16:46
:
: Andy Ibrahim

Alamat Pemohon

: Jl. Karees Timur No.138/121 Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat, 40273

740

540 Etiket
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740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

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

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: merah dan hitam
: 25
: ===Baju Hangat untuk anak-anak; Jaket anak-anak; Kaos anak-anak; Pakaian Bawahan untuk anak-anak; Pakaian anakanak; Pakaian bawahan bayi; Pakaian bayi; Pakaian jeans untuk anak; artikel pakaian untuk bayi dan balita; atasan bayi;
atasan untuk anak-anak; baju bayi; baju untuk anak-anak; barang-barang pakaian, alas kaki dan tutup kepala untuk bayi dan
balita; celana anak; celana bayi; celana bayi [pakaian dalam]; celana bayi [pakaian]; celana jeans untuk anak; celana panjang
untuk anak-anak; celana panjang untuk bayi; celana pendek anak laki-laki [pakaian]; celana pendek bayi; celana pendek untuk
anak-anak; celana untuk anak-anak; kaos oblong anak-anak; kaos oblong bayi; pakaian bayi; pakaian bermain untuk bayi dan
anak-anak; pakaian luar untuk anak laki-laki; pakaian luar untuk anak-anak; pakaian luar untuk bayi; pakaian tidur untuk anakanak; pakaian untuk anak laki-laki; pakaian untuk anak-anak; pakaian untuk bayi; pakaian untuk pria, wanita dan anak-anak;
piyama untuk anak-anak===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021012703
: 24/02/2021 10:21:15
:
: PT LINXCHAT GLOBAL INDONESIA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Gedung STC Senayan Lantai IV Ruang 31-34, Gelora, Tanah Abang
, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta
: Hendra Widjaya S.H., M.Kn.
: The Bellezza Office Tower 19th floor, Jl. Arteri Permata Hijau No. 34 Permata Hijau

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: linxchat
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Oranye dan hijau
: 25
: ===Baju Hangat; Celana jeans; Jaket-jaket; Pakaian dinas seragam; celana; gaun; jas [pakaian]; kaos; kaos kaki; kemeja;
pakaian; pakaian dalam anak-anak; pakaian untuk bayi; pakaian untuk pria, wanita dan anak-anak; piyama; rok; sandal; sapu
tangan [pakaian]; sarung tangan [pakaian]; sepatu; sweater katun; syal; topi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021012704
: 24/02/2021 10:23:39
:
: Suningsih, Naser Abdul Salam Mohammad Abu-Qteish
: Dusun Kapas Melati, RT. 003, RW. 001, Jabaran, Balongbendo, Sidoarjo, Kabupaten
Sidoarjo, Jawa Timur
: E. L. Sajogo S.H., MCIArb.
: Sajogo Law Building, Jalan Untung Suropati Nomor 64 Tegal Sari, Surabaya, Jawa
Timur 60264

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: LOGO NASSER COAL
: Arang Nasser

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam; Merah; Oranye; Putih; Abu-abu; Kuning; Cokelat;
: 4
: ===briket; briket arang; briket bahan bakar; briket kayu; tadon [briket arang]===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

540 Etiket

: DID2021012705
: 24/02/2021 10:25:51
:
: PT LINXCHAT GLOBAL INDONESIA

540 Etiket

: Gedung STC Senayan Lantai IV Ruang 31-34, Gelora, Tanah Abang
, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta
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740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Hendra Widjaya S.H., M.Kn.
: The Bellezza Office Tower 19th floor, Jl. Arteri Permata Hijau No. 34 Permata Hijau

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: linxchat
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Oranye dan hijau
: 9
: ===Aplikasi telepon seluler (perangkat lunak); Peranti lunak untuk memfasilitasi transaksi pembayaran yang aman dengan
cara elektronik; Platform berbasis website dan aplikasi yang memungkinkan pengguna untuk melakukan transaksi keuangan;
aplikasi seluler; aplikasi yang dapat diunduh; perangkat lunak aplikasi; perangkat lunak e-commerce komputer untuk
memungkinkan pengguna melakukan transaksi bisnis elektronik melalui jaringan komputer global; perangkat lunak
smartphone; perangkat lunak yang dapat diunduh; perangkat periferal komputer; platform berbasis website dan aplikasi;
publikasi elektronik yang dapat diunduh===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021012706
: 24/02/2021 10:28:04
:
: RIZAL DAUD TANDJUNG

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. BENESARI NO. 16 KUTA, LINGK. PELASA KUTA, KEL. KUTA, KEC. KUTA,
KAB. BADUNG . BALI. ALAMAT SURAT MENYURAT : TANAH BALI JL.TUNDUN
PENYU BALANGAN BALI INDONESIA 80361. , Kabupaten Badung, Bali, 80361
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: TING TONG + LOGO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: MERAH, KUNING, BIRU
: 9
: ===Aplikasi mobile yang dapat diunduh yang menampilkan peranti lunak untuk digunakan dalam grup komunikasi, yaitu
olahpesan cepat, media sosial, berbagi file, dan pencarian serta posting teks, video, gambar, dan multimedia lainnya; Aplikasi
mobile yang dapat diunduh yang menampilkan peranti lunak untuk digunakan dalam komunikasi group, yaitu pengiriman
pesan secara instan, media sosial, file sharing, dan mencari dan memposting teks dan gambar; perangkat lunak untuk
menciptakan/membuat dan mengelola profil media sosial dan akun pengguna===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021012707
: 24/02/2021 10:29:00
:
: PT. Kino Indonesia Tbk

540 Etiket

: Kino Tower Lt. 17, Jl. Jalur Sutera Boulevard No. 01, Kelurahan Panunggangan
Timur, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang – Indonesia 15143, Kota Tangerang,
Banten
: Agus Nasrudin S.H.
: UNITED PATENT OFFICE Jl. Celebration Boulevard Blok AA15 No. 29, Grand
Wisata Bekasi 17510

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Q-Life
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru, hijau
: 11
: ===Instalasi penerangan, pemanasan, penghasilan uap, pendinginan, pengeringan, penyegaran udara, pembagian air dan
instalasi kesehatan; bantal pemanasan [bantalan], bukan untuk keperluan medis; elektrik dipanaskan bantalan, bantal dan
selimut, bukan untuk tujuan medis; kimia akan mengaktifkan pemanasan bantalan, bukan untuk tujuan medis; pemanas
celup===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320

Prioritas

: DID2021012708
: 24/02/2021 10:29:02
:

540 Etiket

Halaman 353 dari 2049

730

740

Nama Pemohon

: TEDDY KASTOWO TJHIN

Alamat Pemohon

: Apt. Mediterania G R 2 TWR. F 30-F/M, Kel. Tanjung Duren Selatan Kec. Grogol
Petamburan, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta
: Anny Susanto
: Pamerindo Paten Komplek Green Ville Maisonette blok FB 10 Jl. Tanjung Duren
Raya, Duri Kepa

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: 7 / 14
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM dan PUTIH
: 3
: ===Eyeliner; Pelembut pakaian; Perona Pipi; Perona mata; Pewangi pakaian; Sediaan pemutih dan bahan lain untuk
keperluan binatu; Spray wajah (kosmetik); astringen untuk keperluan kosmetik; bedak wajah kosmetik; bubuk kosmetik, krim
dan lotion untuk wajah, tangan dan tubuh; bubuk mandi untuk keperluan kosmetik; bubuk wangi untuk keperluan kosmetik; cat
kuku dan penghapus cat kuku; colognes, parfum dan kosmetik; concealer [kosmetik]; dasar bedak (kosmetik); deodoran;
highlighter (kosmetik); kapas dan tongkat kapas untuk keperluan kosmetik; kondisioner sampo; kosmetik alis; kosmetik dan
make-up; krim bibir untuk keperluan kosmetik; krim kosmetik, susu, lotion, gel dan bubuk untuk wajah, tangan, dan tubuh; krim
pembersih [kosmetik]; lulur kosmetik; maskara; minyak aromaterapi; minyak esensial sebagai pewangi untuk keperluan binatu;
minyak kosmetik; pensil kosmetik; pensil mata kosmetik; penutup mata gel untuk keperluan kosmetik; pernis kuku untuk
keperluan kosmetik; perona mata; pewarna bibir dalam bentuk cairan atau gel [kosmetik]; pewarna kosmetik; pomade rambut
untuk keperluan kosmetik; sabun cair untuk mencuci piring; sabun dan deterjen; sabun kosmetik; sampo; sediaan kolagen
untuk keperluan kosmetik; sediaan kosmetik anti-penuaan; sediaan kosmetik perawatan rambut; sediaan kosmetik untuk
mandi; sediaan kosmetik untuk perawatan kulit; sediaan kosmetik untuk tujuan pelangsingan; sediaan kosmetik untuk wajah
dan tubuh; sediaan pemutih kulit [kosmetik]; sediaan pengencangan payudara kosmetik; sediaan perawatan kuku kosmetik;
sediaan pewangi ruangan; sediaan sun block untuk keperluan kosmetik; sediaan-sediaan untuk membersihkan,
mengkilapkan, menggosok dan membuang lemak; semprotan tubuh untuk keperluan kosmetik; tisu bayi untuk keperluan
kosmetik; tonik rambut untuk keperluan kosmetik===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021012709
: 24/02/2021 10:29:27
:
: RICHARD LITYO

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: KOMP. SD GARUDA NO. 12 RT. 003 RW. 002. DURI UTARA - TAMBORA, Kota
Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: BIRCH DAN LUKISAN
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM PUTIH
: 32
: ===Air mineral; Minuman berenergi mengandung buah campuran berry; Minuman jus buah; Minuman sari sayuran; Minuman
yang tidak mengandung alkohol; Sari buah; Sari sayuran; Sediaan-sediaan untuk membuat minuman; Sirup; air mineral dan
air soda dan minuman tidak beralkohol lainnya; air minum; campuran untuk membuat minuman serbat; ekstrak buah tanpaalkohol; esensi untuk membuat minuman; minuman air perasan buah dan jus buah; minuman berbahan dasar madu tanpaalkohol; minuman buah dan jus buah; sari buah apel, tanpa-alkohol; sirup untuk membuat minuman; sirup untuk membuat
minuman ringan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

Tipe Merek
Nama Merek

: DID2021012710
: 24/02/2021 10:30:51
:
: Suningsih, Naser Abdul Salam Mohammad Abu-Qteish

540 Etiket

: Dusun Kapas Melati, RT. 003, RW.001, Jabaran, Balongbendo, Sidoarjo, Kabupaten
Sidoarjo, Jawa Timur
: E. L. Sajogo S.H., MCIArb.
: Sajogo Law Building, Jalan Untung Suropati Nomor 64 Tegal Sari, Surabaya, Jawa
Timur 60264

: Merek Kata dan Lukisan
: LOGO

Halaman 354 dari 2049

566

Arti Bahasa

: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam;
: 4
: ===briket; briket arang; briket bahan bakar; briket kayu; tadon [briket arang]===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021012711
: 24/02/2021 10:34:01
:
: Anhui Formaster Biosci Co., Ltd.

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Building 1, No.1, Fumao Road, Wuwei Economic Development Zone, Wuhu City,
Anhui Province, China
: Teuku Kemal Hussein S.S.
: JL. T NO. 29 RT. 04 RW. 09, KEBON BARU, TEBET

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: LOGO FM
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih
: 10
: ===Alat diagnosa untuk keperluan medis; Alat pemeriksa komposisi tubuh; Alat pemeriksa lemak tubuh; Alat pengukur kadar
kolesterol; Alat tetes untuk keperluan medis; Alat uji untuk keperluan medis; Alat ukur kadar gula (glukosa) dalam darah;
Peralatan dan instrumen medis; aparatus untuk DNA dan RNA pengujian untuk tujuan medis; kasus cocok untuk peralatan
medis===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021012712
: 24/02/2021 10:34:07
:
: PT. TEESON LIMA BINTANG SUKSES

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Kemlaten XI/3, Surabaya, Kota Surabaya, Jawa Timur
: Hari Purnomo Chandra B.Sc.
: Jalan Kartini Nomor 88-A, Surabaya

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: fish&tees
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Putih, abu-abu
: 25
: ===Alas kaki untuk olahraga; Masker wajah (pakaian); Pakaian untuk olahraga; Pakaian, yaitu, kemeja polo, pullover tanpa
lengan, blus, blus tanpa lengan, t-shirt, rompi, kaus, rok, pakaian renang, pakaian renang, jaket olahraga, rompi stadion,
rompers, pengikat untuk pakaian; Pakaian, yaitu, pakaian dalam wanita, atasan, pakaian bawahan, bra, pakaian wanita yang
pas di tubuh digunakan sebagai pakaian dalam, bra olahraga, celana dalam wanita, kamisol, pakaian tidur, pakaian kasual
untuk bersantai, pakaian dalam, pakaian untuk kegiatan aktif, yaitu, pakaian yang terdiri atas celana panjang dan jaket,
pakaian dan celana untuk olahraga, dan pakaian dan celana untuk yoga, pakaian renang, pakaian pantai, celana pendek pria
untuk pakaian dalam dengan karet pada bagian pinggang, korset, ikat kaos kaki elastis, pakaian ketat untuk pesenam/penari,
jubah, jaket, jas, jas/setelan, pakaian tahan air untuk dipakai pada saat hujan, celana pendek, celana panjang, gaun, rok,
kemeja, kaos tanpa lengan, kaos/kemeja yang menyerap keringat, baju hangat, rompi, blus, ikat pinggang, skarf, sarung
tangan, sarung tangan musim dingin, kaos kaki; Syal untuk menutup kepala; alas kaki; alas kaki, yaitu, sepatu, sepatu bot,
sepatu olah raga, sandal, sandal-sandal, sandal bakiak khas Jepang dan sandal; baju ketat; celana ketat; gaun; jaket denim;
jas; pakaian denim; pakaian, termasuk pakaian jadi, kaos, kaus kaki panjang berbahan kain, kaus kaki, celana ketat, legging,
pakaian dalam, rompi, bra, celana dalam, pakaian tidur; pakaian, yaitu piyama, baju kaos; kaos/kemeja yang menyerap
keringat, T-shirt, celana panjang, jaket, kaos kaki pendek, pakaian dalam, dasi dan baju hangat, tutup kepala, topi; penutup
kepala; rok denim; sol alas kaki; stoking dan celana ketat tipis wanita; tutup kepala, yaitu, topi, topi memuncak, dan topi
rajutan; visor (tutup kepala)===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2021012713
: 24/02/2021 10:40:35
:
: Anggi cahya

540 Etiket

540 Etiket

: Jl. Babakan Garut RT 002/010 Cibangkong , Batu nunggal, Kota Bandung, Jawa
Barat, 40273

Halaman 355 dari 2049

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Chick Bites
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: kuning, hitam dan merah
: 43
: ===Restoran cepat saji dan tempat makan yang menyediakan kudapan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021012714
: 24/02/2021 10:42:22
:
: Emerson Quiet Kool Co. Ltd.

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Parsippany, New Jersey
: Teuku Kemal Hussein S.S.
: JL. T NO. 29 RT. 04 RW. 09, KEBON BARU, TEBET

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: EQK
: EQK = singkatan dari nama pemohon "Emerson Quiet Kool"

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih
: 11
: ===AC untuk kendaraan; aparat dan mesin pemurni udara; aparat pendingin udara; aparatur penghilang bau udara; instalasi
AC; kipas angin [AC]; pengering udara; penghangat saku; radiator, listrik; ventilasi [AC] instalasi dan peralatan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: D012021012715
: 24/02/2021 10:43:48
:
: AS'AD ALI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jalan Darussalam Kelurahan Kampung Jawa Kecamatan Banda Sakti, Kota
Lhokseumawe, Aceh, 24351
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: SUPERIORITY COFFEE
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau dan Hitam
: 30
: ===brownies; donat; kopi; minuman yang terbuat dari kopi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021012716
: 24/02/2021 10:48:22
:
: RICHARD LITYO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: KOMP. SD GARUDA NO. 12 RT. 003 RW. 002. DURI UTARA - TAMBORA, Kota
Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: HYDROHUMATE DAN LUKISAN
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

: COKLAT,HIJAU, PUTIH
: 1

740

540 Etiket

540 Etiket

540 Etiket

Halaman 356 dari 2049

510

Uraian Barang/Jasa

: ===Bahan kimia untuk digunakan dalam pertanian, hortikultura, dan kehutanan, terutama sediaan-sediaan penguat tanaman;
Pengatur pertumbuhan tanaman; gambut [pupuk]; gen benih untuk produksi pertanian; pupuk; sediaan kimia untuk
menghilangkan jamur; sediaan kimia untuk menstabilkan tanah; sediaan kimia untuk pengobatan benih; sediaan pupuk; zat
antara kimia untuk digunakan dalam pembuatan bahan kimia pertanian===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: D222021012717
: 24/02/2021 10:50:12
:
: Evelien Rachel T

Alamat Pemohon

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Mawar merah III No. 58 RT 08 RW 12 Malaka Jaya, Duren Sawit, Jakarta timur,
DKI Jakarta 13460, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta, 13460
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: EMOIST CHERISH YOUR SKIN
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru Putih Hitam
: 3
: ===sediaan-sediaan untuk memutihkan dan mencuci sediaan-sediaan untuk membersihkan, mengkilatkan, membuang lemak
sabun, wangi-wangian, minyak sari, kosmetik, minyak rambut bahan-bahan pemeliharaan gigi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021012718
: 24/02/2021 10:50:26
:
: ABDULLOH HAMZAH AL

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Dusun Sendung Rt 01/Rw 02, Ngaglik, Kec. Srengat, Kab. Blitar, Kabupaten Blitar,
Jawa Timur
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: As Salaamah
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: warna label menyesuaikan kemasan produk terbaru
: 3
: ===kosmetik===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021012719
: 24/02/2021 10:50:52
:
: PT. LINGGO SUKSES ABADI

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Lingkar Luar Barat No.8 D Rt.007 Rw.004, Cengkareng-Jakarta Barat, Kota
Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta
: Halim Wibisono S.E., M.M.
: Jalan Pembangunan I/27A Jakarta Pusat

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: BOCAH TANI & SIMBOL
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau & putih.
: 1
: ===Bahan kimia pertanian seperti pupuk dan nutrisi untuk tanaman; Gen benih untuk keperluan pertanian; Hasil-hasil kimia
digunakan untuk pertanian, kehutanan, perkebunan buah-buahan, perkebunan bunga-bunga, pada khususnya pupuk-pupuk
daun-daunan, pupuk-pupuk akar tanaman, bahan-bahan stimulasi bio, sediaan-sediaan untuk memperbaiki (korektor) tanah
dan/atau air, sediaan-sediaan untuk meningkatkan kesehatan tanaman, termasuk atas dasar bahan-bahan mentah organik;
Pelapis Pupuk Untuk tanaman; Perekat untuk digunakan dalam industri, pupuk; Produk kimia untuk industri, pertanian,
hortikultura, kehutanan dan pengawetan makanan, pupuk tanah, pupuk, sediaan untuk menstilmulir dan mengatur
pertumbuhan tanaman; Pupuk Kompos; Pupuk dan sediaan pupuk, termasuk pupuk untuk disebarkan melalui udara, pupuk
cair, pengaya mulsa, pakan kebun, pupuk tanah, pupuk anorganik dan pupuk tanah; Pupuk hidroponik; Pupuk organik hayati

740

Halaman 357 dari 2049

cair; Pupuk untuk keperluan pertanian; Pupuk untuk tanah; Sediaan-sediaan biologis untuk digunakan pada pertanian dan
hortikultura, termasuk perawatan benih; Senyawa kelat (digunakan untuk menghilangkan logam beracun pada pupuk);
Suplemen pupuk; Thomas phosphate [pupuk]; aditif kimia untuk pupuk; anhidrida fosfat; asam fosfat; bekatul [pupuk]; bubuk
darah [pupuk]; campuran bahan-bahan kimia dan bahan-bahan alami digunakan untuk pupuk pertanian; cetakan daun
[pupuk]; dedak beras yang telah difermentasi untuk digunakan dalam industri kosmetik; digestat organik (pupuk); fosfat; fosfat
[pupuk]; fosfat untuk pengolahan air; fosfat untuk pengolahan air minum; fosfatida; gambut [pupuk]; garam [pupuk]; gen benih
untuk produksi pertanian; gipsum untuk digunakan sebagai pupuk; kalium fosfat dibasik; kalsium sianamida [pupuk]; kapur
nitrogen pupuk kandang; kompos [pupuk]; kompos, pupuk kandang, pupuk; kotoran hewan (untuk pupuk); mangan metafosfat;
natrium aluminium fosfat; natrium fosfat; pakan kebun [pupuk]; pupuk; pupuk alami; pupuk amonium klorida; pupuk amonium
nitrat; pupuk amonium sulfat; pupuk anorganik; pupuk bebas klorin; pupuk cair; pupuk campuran; pupuk dari kotoran burung;
pupuk fosfat; pupuk fosfat menyatu; pupuk hayati; pupuk hayati non-kimia; pupuk kalium; pupuk kalium klorida; pupuk kalium
sulfat; pupuk kalium terkalsinasi; pupuk kalsium silikat; pupuk kalsium superfosfat; pupuk kandang; pupuk kimia; pupuk
kompleks; pupuk laut; pupuk majemuk; pupuk majemuk yang dikonversi secara kimia; pupuk mangan; pupuk mineral; pupuk
multi-nutrisi; pupuk natrium nitrat; pupuk nitrogen; pupuk organik; pupuk organik cair (biokultur tanah, biokultur daun, antigen);
pupuk rumput; pupuk serbuk gergaji; pupuk sintetis untuk keperluan pertanian; pupuk superfosfat; pupuk superfosfat ganda;
pupuk superfosfat ganda atau tripel; pupuk superfosfat yang tergabung; pupuk tanaman terbuat dari tepung ikan; pupuk
tepung tulang; pupuk untuk hidroponik; pupuk untuk keperluan rumah tangga; pupuk untuk penggunaan pertanian; pupuk
untuk penyubur tanaman budidaya pertanian; pupuk untuk pot tanah; pupuk untuk tanah; pupuk untuk tanah dan pot tanah;
pupuk untuk tanaman rumah tangga; pupuk urea; rabuk (pupuk) alam; rumput laut [pupuk]; rumput laut untuk digunakan
sebagai pupuk; sediaan kimia untuk pengobatan benih; sediaan pupuk; seng fosfat; superphosphate [pupuk]; tembaga fosfat;
tepung tulang [pupuk]; terak [pupuk]; triple superfosfat (pupuk); zat pengawet benih===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021012720
: 24/02/2021 10:51:12
:
: CV. BEWELL HOME INDONESIA

540 Etiket

: PANTAI INDAH SELATAN I RUKO ELANG LAUT BOULEVARD PIK BLOK M1 NO.
07, KAPUK MUARA, PENJARINGAN, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta
: Anny Susanto
: Pamerindo Paten Komplek Green Ville Maisonette blok FB 10 Jl. Tanjung Duren
Raya, Duri Kepa

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: TWISTER
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Putih
: 21
: ===Bakul; Baskom; Cangkir kertas atau plastik; Gilingan untuk keperluan rumah tangga dioperasikan secara manual; Jepitan
pakaian; Sabut pembersih berbahan stainless; Sedotan minum dari plastik; alas piring dari plastik bukan pengganti tekstil; alat
pengepel; artikel untuk keperluan pembersihan; bak mandi tiup untuk bayi; bak sampah; barang pecah belah, porselen dan
gerabah; botol-botol plastik; cetakan kue; dispenser sabun otomatis; ember plastik; gagang sapu; gantungan baju pengeringan
yang dirancang khusus untuk pakaian khusus; gelas kertas atau plastik; kain lap penghapus debu; kain lap, kain penyeka dan
kulit dari chamois, semua untuk keperluan membersihka; kain pel; kain pembersih [lap]; kuas *; lap pembersih untuk peralatan
makan; lap sintetis chamois; mangkuk [baskom]; mangkuk plastik; mug plastik; pemeras pel; pendingin [ember es]; peralatan
dan wadah untuk keperluan rumah tangga dan dapur; peralatan makan untuk di meja, peralatan masak dan wadah; peralatan
masak untuk digunakan dalam oven microwave; peralatan pembersih yang dioperasikan secara manual; perangkap serangga;
perkakas dan wadah dan dispenser untuk rumah tangga, dapur, kosmetik atau wewangian (bukan dari logam mulia atau
dilapisi dengannya); piring kaca [bahan baku]; piring plastik; pispot; pot bunga; puff bedak; raket nyamuk; rantang; sabut gosok
untuk keperluan rumah tangga; sapu; saringan [peralatan rumah tangga]; sarung tangan plastik untuk keperluan rumah
tangga; set panci masak; sikat bak mandi; sikat botol; sikat gigi; sikat lantai; sikat rias; sisir dan spons; spons pel; sumpit;
talenan dari plastik; teko; tempat telur plastik untuk keperluan rumah tangga; termos minum; termos nasi; toples; toples plastik
untuk keperluan rumah tangga; tusuk gigi; tusuk sate memasak; tutup silikon yang dapat digunakan kembali untuk mangkuk,
panci, wajan dan cangkir; vas bunga; wadah penyimpanan untuk rumah tangga dari plastik; wadah plastik portabel untuk
keperluan rumah tangga dan dapur; wadah plastik untuk keperluan rumah tangga; wadah plastik untuk penggunaan dapur===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

: JID2021012721
: 24/02/2021 10:51:28
:
: RIZAL DAUD TANDJUNG

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. BENESARI NO. 16 KUTA, LINGK. PELASA KUTA, KEL. KUTA, KEC. KUTA,
KAB. BADUNG . BALI. , Kabupaten Badung, Bali, 80361
:
:

Tipe Merek
Nama Merek

: Merek Kata dan Lukisan
: TING TONG + LOGO

540 Etiket

Halaman 358 dari 2049

566

Arti Bahasa

: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: MERAH, KUNING, BIRU
: 35
: ===Jasa periklanan dan pemasaran yang dilakukan dengan metode komunikasi pemasaran secara tidak langsung, yaitu,
melalui media sosial, mesin pencari pemasaran, pertanyaan seputar pemasaran, pemasaran melalui internet, pemasaran
secara mobile, pembuatan blog dan bentuk-bentuk pasif lainnya, saluran-saluran komunikasi yang bisa dibagikan atau viral;
Menyediakan konsultasi pemasaran di bidang media sosial; jasa periklanan media sosial; jasa strategi pemasaran melalui
media sosial; jasa-jasa periklanan dan pemasaran yang disediakan dengan cara metode-metode secara tidak langsung
komunikasi-komunikasi pemasaran, ialah: media sosial, pertanyaan-pertanyaan pemasaran, pemasaran melalui internet,
pemasaran secara mobile (berpindah-pindah), blogging-blogging dan cara-cara lain secara pasif, yang ditanggung bersamasama, atau melalui saluran-saluran komunikasi viral; layanan iklan dan pemasaran secara daring untuk restoran, yaitu, media
sosial, internet, dan pemasaran bergerak; layanan iklan dan pemasaran yang disediakan melalui media sosial; layanan
pemasaran merek media sosial berbasis pelanggan online; memberikan informasi bisnis di bidang media sosial; memberikan
konsultasi pemasaran di bidang media sosial; pemasaran media sosial; perundingan kontrak-kontrak dan transaksi-transaksi
komersial antara para pemberi pengaruh (influencer) media sosial dan para pelaksana perniagaan (business); strategi media
sosial dan konsultasi pemasaran===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2021012722
: 24/02/2021 10:52:36
:
: RIZAL DAUD TANDJUNG

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. BENESARI NO. 16 KUTA, LINGK. PELASA KUTA, KEL. KUTA, KEC. KUTA,
KAB. BADUNG BALI , Kabupaten Badung, Bali, 80361
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: TING TONG + LOGO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: KUNING, MERAH, BIRU
: 41
: ===Jasa pemberian materi pengajaran di bidang bisnis melalui media sosial; Jasa pemberian materi pengajaran di bidang
hukum melalui media sosial; Jasa pemberian materi pengajaran lewat fisik maupun media sosial; Jasa pendidikan di bidang
bisnis melalui sarana media sosial; Jasa pendidikan di bidang hukum melalui sarana media sosial; Jasa pendidikan melalui
sarana media sosial; Produksi dan distribusi radio, televisi, televisi kabel, televisi satelit, siaran web, media sosial dan
pertunjukan internet yang menampilkan kompetisi permainan elektronik, kontes permainan elektronik, turnamen permainan
elektronik, pameran hiburan, kompetisi olahraga, liga, tur, klinik dan acara yang berkaitan dalam bidang bola basket,
permainan elektronik, olahraga elektronik dan olahraga virtual; Produksi dan distribusi radio, televisi, televisi kabel, televisi
satelit, siaran web, podcast, blog, media sosial dan pertunjukan Internet menampilkan berita highlight, rekaman video dan
rekaman streaming video pada kontes permainan elektronik, turnamen permainan elektronik, pameran hiburan, kompetisi
olahraga, liga, tur, klinik dan acara yang berkaitan dalam bidang bola basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan
olahraga virtual; layanan pendidikan, khususnya, mengorganisir dan menyelenggarakan konferensi, kursus, seminar, dan
pelatihan online di bidang periklanan, pemasaran, jejaring sosial, internet, dan media sosial, dan penyaluran/distribusi materi
kursus yang berhubungan dengannya===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2021012723
: 24/02/2021 10:54:51
:
: WANDI RUSTANDI

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. CIJEROKASO, CLUSTER GREEN RESIDENCE UNIT E , RT/RW : 007/001,
KEL. SARIJADI, KEC. SUKASARI ,, Kota Bandung, Jawa Barat, 40151
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: RUANG GALERI + LUKISAN
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: ORANGE, HITAM.
: 35
: ===Agen penjualan; Distributor; Jasa eceran hypermarket; Jasa penjualan; Jasa penjualan eceran; Jasa penjualan eceran
dan grosir; Jasa penjualan eceran secara online; Jasa promosi dan pemasaran secara online melalui jaringan komputer dan
situs web (website); Jasa toko; Jasa toko eceran secara online; Layanan grosir; Layanan penjualan ritel online; Layanan ritel
toko serba ada online; Layanan toko ritel online; PASAR SWALAYAN; Ritel online; belanja online; jasa pemesanan dan
penjualan barang secara online; jasa penjualan secara online; jasa promosi dan pemasaran secara online; jasa ritel

740

Halaman 359 dari 2049

supermarket dan toko serba ada (departmental store); layanan pemasaran online; layanan ritel disediakan oleh hypermarket;
layanan ritel disediakan oleh supermarket; layanan ritel disediakan oleh toko-toko; layanan ritel online; layanan toko ritel dan
layanan toko ritel online; layanan toko ritel dan toko grosir; minimarket; pemasaran online; supermarket; supplier; toko; toko
grosir; toko online; toko swalayan; toko-toko===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021012724
: 24/02/2021 10:56:04
:
: PT. JAYAMAS MEDICA INDUSTRI

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Sebelah Selatan Jalan By Pass Rt.05/Rw.01 Sidomojo, Krian, Sidoarjo
: Hari Purnomo Chandra B.Sc.
: Jalan Kartini Nomor 88-A, Surabaya

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: ONEMED
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam
: 5
: ===Agen, reagen, tes, enzim, nukleotida, buffer, sediaan kimia dan biologis untuk penggunaan medis dan kedokteran hewan

540 Etiket

di bidang diagnostik medis, diagnostik klinis, diagnostik veteriner, forensik medis, kedokteran laboratorium, kedokteran hewan,
pengujian genetik, dan genetika; Agen-agen, reagen-reagen kimia, bahan-bahan pengujian logam (assay), enzim-enzim,
nucleotide, buffers, sediaan-sediaan kimia, dan sediaan-sediaan biological untuk untuk ilmu kedokteran dan ilmu kedokeran
hewan dibidang diagnostic ilmu kedokteran, klinik diagnostic, diagnostic ilmu kedokteran hewan, forensic ilmu kedokteran,
penelitian obat-obatan, obat-obatan ilmu kedokteran hewan, pengujian genetika dan genetika.; Alat tes kehamilan; Anti
bakteri; Aplikator atau bantalan yang mengandung obat yang digunakan untuk sediaan-sediaan kulit untuk melindungi kulit
dan bibir; Bahan tambahan/aditif untuk makanan hewan; Bantalan atau tempelan pemanas yang diaktifkan udara untuk
menghangatkan area belakang dan meningkatkan sirkulasi darah; Busa tangan antibakteri; Cairan kimia saniter untuk
membasmi kuman; Cairan pembersih tangan untuk menghilangkan bakteri; Cairan sanitasi untuk perabotan dapur; Celana
dalam haid wanita; Celana dalam sanitasi; Celana untuk orang yang tidak mampu menahan buang air; Deodoran untuk kain
dan udara; Gel pembersih kulit antibakteri berbasis chlorine dioxide; Gula rendah lemak untuk diet dan mempertahankan
kelangsingan tubuh; Herbisida, pestisida, fungisida untuk keperluan pertanian dan perkebunan (hortikultura); Kapas penyeka
untuk tujuan medis; Kapas yang disterilkan; Kertas anti kuman; Kertas tissue diresapi dengan losion farmasi; Kontrasepsi
kimia yang dapat digunakan oleh wanita setelah hubungan seksual tanpa pelindung untuk mencegah kehamilan; Korek kuping
untuk keperluan medis; Kotak P3K terisi, kain, penyeka, tisu dan spons yang diresapi dengan sediaan antiseptik desinfektan
untuk keperluan kebersihan; Krim farmasi; Makanan dan minuman berbahan dasar susu untuk anak-anak; Makanan diet
tambahan dalam bentuk bubuk, kapsul, atau tablet yang terbuat dari minyak, lemak dan kacang yang telah diolah; Minuman
diet; Minyak-minyak yang mengandung obat; Obat tradisional untuk daya tahan tubuh; Pembersih kulit medis antibakteri;
Popok sekali pakai dan popok celana; Ramuan obat tradisional Cina; Reagen untuk digunakan dalam tes diagnostik untuk
tujuan medis; Sediaan farmasi untuk manusia untuk pencegahan dan pengobatan penyakit virus, penyakit auto-imun dan
inflamasi, penyakit kardiovaskular dan paru-paru, penyakit sistem saraf pusat, penyakit sistem saraf perifer/tepi, rasa sakit
(nyeri), penyakit dermatologis, penyakit saluran pencernaan, penyakit terkait infeksi, penyakit metabolisme, penyakit
onkologis, penyakit mata, penyakit pernapasan, ulkus digital dan penyakit pembuluh darah di otak (serebrovaskular); Sediaan
farmasi untuk perawatan kulit; Sediaan sanitasi kulit; Sediaan untuk membasmi rumput liar dan binatang perusak; Suplemen
makanan berupa kapsul minyak ikan; Suplemen vitamin, mineral dan nutrisi; Teh herbal untuk tujuan pengobatan; Vitamin,
mineral dan obat-obatan lainnya yang mengandung madu; air anti-bakteri untuk keperluan industri (termasuk alkohol dan nonalkohol); air mineral untuk keperluan medis; anestesi; anestesi umum; antivirus; bahan untuk penambal gigi; balsem yang
mengandung obat; bantalan menyusui; bantalan untuk orang yang tidak dapat menahan buang air; celana pelatihan sekali
pakai [popok]; deodoran toilet; desinfektan untuk keperluan sanitasi; desinfektan untuk peralatan dan instrumen gigi dan
medis; garam mineral untuk mandi; gel antibakteri; gel perawatan mulut obat; gel, krim dan solusi untuk penggunaan
dermatologis; gula diet untuk keperluan medis; hasil-hasil/produk farmasi pelangsing tubuh; jamu-jamuan pelangsing tubuh;
kain lap sekali pakai anti bakteri untuk pengunaan medis; kamper untuk penggunaan medis; kapas antiseptik; kapas aseptik;
kapas penyerap; kapas untuk keperluan medis; kertas krep untuk keperluan sanitasi; kit medis keperluan tes diagnostik; kit
yang terutama terdiri dari gel pembersih dan tisu disinfektan dan termasuk juga masker sanitasi, sarung tangan plastik dan
krim tangan yang digunakan untuk pencegahan kuman; kompres; koyo-koyo/tempelan-tempelan yang mengandung obat; krim
herbal untuk keperluan medis; krim kulit obat; krim obat untuk melembabkan kulit; laktosa untuk tujuan medis; losion sanitasi
tangan untuk desinfektan; losion untuk keperluan farmasi; makanan bayi; mint untuk keperluan farmasi; minuman diet untuk
penggunaan medis; minuman diet yang diadaptasi untuk keperluan medis; minuman elektrolit untuk keperluan medis;
minuman jus buah diabetes diadaptasi untuk keperluan medis; minuman obat; minuman pengganti makanan yang diperkaya
dengan vitamin, mineral dan protein sebagai zat tambahan untuk kesehatan dan kesejahteraan secara umum; minuman
suplemen diet; minuman suplemen gizi; minuman tambahan makanan diet; minuman untuk bayi; minuman yang diperkaya
nutrisi untuk keperluan medis; minyak ikan untuk keperluan medis; minyak kamper untuk keperluan medis; minyak pijat obat;
minyak untuk keperluan farmasi; obat tetes mata; obat-obatan farmasi; oksigen untuk keperluan medis; pelapis gigi;
pembersih antibakteri; pembersih kamar mandi desinfektan; pensil hemostatik; pereaksi uji diagnostik untuk keperluan medis;
permen karet untuk keperluan medis; pita/plester perekat untuk keperluan medis; plester bedah; plester perekat untuk
keperluan medis; plester tempel untuk keperluan medis; plester, bahan untuk pembalut; pomades untuk keperluan medis;
popok celana dewasa untuk orang yang tidak bisa menahan buang air kecil/besar; ramuan jamu; roti yang diperkaya vitamin
untuk tujuan terapi; royal jelly [suplemen gizi]; sabun antibakteri; sabun desinfektan; sabun karbol; salep kulit terbakar; sediaan
antijamur; sediaan diagnostik untuk tujuan medis; sediaan farmasi; sediaan farmasi dan biologis untuk tujuan diagnostik;
sediaan farmasi untuk mencegah cacat kulit selama kehamilan; sediaan farmasi untuk mengobati ketombe; sediaan farmasi
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untuk mengurangi demam, mengurangi sakit kepala, menghilangkan rasa sakit dan menyegarkan suasana; sediaan farmasi,
kedokteran hewan dan sanitasi; sediaan kimia untuk diagnosis kehamilan; sediaan mandi untuk keperluan medis; sediaan
medis dan kedokteran hewan; sediaan multivitamin; sediaan obat untuk perawatan kulit; sediaan pembakar lemak untuk
keperluan medis; sediaan pengujian; sediaan perlengkapan mandi medikasi; sediaan terapi untuk mandi; sediaan untuk
membunuh gulma dan menghancurkan kutu; sediaan-sediaan diet untuk keperluan pelangsingan (kesehatan); sediaansediaan farmasi untuk pencegahan dan pengobatan penyakit menular, yaitu infeksi virus dan bakteri; sediaan-sediaan untuk
memberantas dan membasmi binatang perusak; semprotan antibakteri; semprotan dan stik aromaterapi yang mengandung
obat untuk menghilangkan stres; semprotan hidung dekongestan; semprotan obat; semprotan obat untuk mulut; semprotan
pendingin [medis]; semprotan pewangi udara; sereal gandum bayi; sirup untuk keperluan farmasi; strip tes diagnostik medis;
suplemen bubuk nutrisi; suplemen diet gandum; suplemen gizi dalam bentuk minuman; suplemen makanan; suplemen
makanan diet dalam sifat campuran minuman bubuk; suplemen makanan mineral; susu bubuk dan produk susu bubuk untuk
bayi, anak-anak dan orang tua; susu formula bayi; teh obat; teh pelangsing untuk keperluan medis; tepung untuk keperluan
farmasi; tes diagnostik medis untuk deteksi, diagnosis, dan skrining penyakit; tisu basah antibakteri; tisu dan tisu diresapi
dengan lotion dan krim farmasi; tisu disinfektan sekali pakai; tisu sanitasi sekali pakai; tonik [obat-obatan]; uji diagnostik untuk
keperluan medis; yodium untuk keperluan farmasi===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021012725
: 24/02/2021 10:56:53
:
: HASAN MULIO

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. DAZAM RAYA NO.41-P3 MEDAN , KEL. PETISAH TENGAH , KEC. MEDAN
PETISAH., Kota Medan, Sumatera Utara
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

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

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: KUNING, HITAM.
: 6
: ===Alat pengunci dari logam untuk wadah-wadah; Baja ringan; Baut jendela dari logam; Engsel pintu dari logam; Grendel
pengunci; Klem dari logam untuk pengikat pipa; Logam Untuk penutup lantai tersusun (baja ringan); Mur mata; Paku; Paku
[brad] dari logam; Paku beton; Paku keling logam; Paku keling, kram dan paku logam; Paku pasak dari logam; Paku payung
[paku]; Paku potong; Paku tapal kuda; Pengencang dari logam, yaitu, pengencang yang terdiri dari sambungan, cincin
penahan dan wadah dan pengencang penguncian panel; Pengencang penguncian panel; Perangkat yang terutama terdiri dari
sisipan sekrup berulir dari logam, semua dijual sebagai satu kesatuan; Sekrup bagian atas logam untuk botol; Sekrup baja
ringan; Sekrup gypsum; Sekrup jangkar dinding; Sisipan mur dari logam biasa; Sisipan sekrup berulir dari logam dan peralatan
instalasi yang dijual sebagai satu perangkat; bahan bangunan dari logam; baja kawat paku; baut angkur dari logam; baut baja
mata; baut cincin; baut jangkar logam; baut jangkar logam untuk digunakan dalam konstruksi jembatan; baut kunci logam; baut
logam; baut mata; baut terkunci logam; baut, flat; besi dan baja; cincin mur aluminium; deadbolts logam; engsel; engsel dari
logam; engsel dari logam untuk kamar mandi; engsel dari logam untuk pintu dan jendela; engsel jendela logam; engsel pintu
logam; eyebolts lifting; eyenuts lifting; ingot besi murni; logam memperluas lengan untuk pembubuhan sekrup; mekanisme
penguncian logam; mengikat sekrup logam untuk kabel; mur logam; paku payung jok logam; panel bangunan dari logam;
pemancang sekrup dari logam; ring sekrup dari logam; sekrup baja ringan; sekrup logam; sekrup untuk pengunci kendaraan;
staybolts logam; tinggal baut logam===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021012726
: 24/02/2021 10:59:20
:
: BONG CHIN KONG

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jln. Krendang Timur, RT.004 RW.001, Kel. Krendang, Kec. Tambora, Kota. Jakarta
Barat - DKI Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11260
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: NEWSAMTREEMELY
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Putih
: 25
: ===Baju koko; Busana Muslim; Celana jeans; Celana pelindung kaki; Celana pendek Bermuda; Celana pendek selancar;
Hijab; Hijab olahraga; Jaket Jeans; Jaket anak-anak; Jaket bordir; Jaket bulu atau wol; Jaket luar; Jaket printing; Jaket sablon;
Kaos anak-anak; Kaos polo (lengan pendek), kaos polo (lengan panjang); Kaos t-shirt; Kemeja (lengan pendek); Kemeja
Hawaii; Kerudung kepala; Manset untuk lengan kemejas (pakaian); Mukena; Pakaian Bawahan [pakaian]; Pakaian Bawahan
untuk anak-anak; Pakaian Pria Jeans; Pakaian bagian bawah piyama; Pakaian berkaitan dengan skateboard (papan luncur)

740
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yaitu, atasan (pakaian), tank top, kaus oblong (t-shirt), kemeja lengan panjang, celana, celana pendek, kaus/kemeja yang
menyerap keringat (sweatshirt), jaket, ikat pinggang, tutup kepala, topi, beanie dan kaus kaki.; Pakaian dinas seragam;
Pakaian jeans untuk anak; Pakaian muslim; Pakaian wanita jeans; Pakaian, yaitu, atasan, kemeja, jaket, kaus yang menyerap
keringat, jaket dengan penutup kepala; Pakaian, yaitu, setelan baju, gaun-gaun, jas-jas, mantel panjang, jaket, pakaian hujan,
celana, celana panjang, celana pendek, jins, rok-rok, blus, kemeja, T-shirt, rompi, baju kaos, cardigan, pakaian dalam dan
pakaian tidur; Pakaian, yaitu, stoking panjang, alas kaki, sepatu basket, sepatu kets basket, kaos oblong, kemeja, kaos polo,
sweater lengan panjang, celana olahraga, celana, kaos tanpa lengan, kaos jersey, celana pendek, piyama, baju olahraga,
kemeja rugby, sweater, ikat pinggang, pakaian ringan untuk tidur, topi, topi sebagai tutup kepala, visor sebagai penutup
kepala, pakaian pemanasan untuk olahraga, celana untuk pemanasan, atasan untuk pemanasan, kaos aksesoris basket
(shooting shirts), jaket, blazer, dasi sebagai pakaian, kotak saku, sapu tangan, jaket tahan angin, parka, mantel, tadah liur bayi
bukan dari kertas, pakaian tidur bayi yang baru lahir, bando, ban pergelangan tangan sebagai pakaian, celemek, pakaian
dalam, celana pendek boxer, celana ketat boxer, celana panjang, pelindung telinga, sarung tangan, sarung tangan musim
dingin, syal, baju tenun dan rajut, gaun jersey, gaun, gaun dan seragam pemandu sorak, pakaian renang, pakaian mandi, baju
renang, bikini, tankini, celana renang, celana mandi, celana pendek untuk selancar, pakaian karet untuk olahraga air (wet
suits), pakaian penutup di pantai, pakaian penutup setelah mandi, kain penutup setelah mandi, sandal, sandal pantai, topi
pantai, pelindung matahari sebagai penutup kepala, topi renang, topi mandi, penutup kepala dengan tambahan rambut palsu
(wigs); Pakaian, yaitu, t-shirt, kemeja, hoodies, kemeja berkerudung, jaket, topi, beanies, syal, kaus kaki; Peci; Rok Jeans;
Songkok (Peci); Sweater; Sweater [dimasukkan melalui kepala]; Sweater tanpa kancing yang dimasukkan melalui kepala
(pullovers); atasan berkerudung; bagian depan kemeja; baju busana muslim; baju kaos (t-shirt); baju kaos bertopi; baju
kemeja; celana atletik; celana balon; celana bayi [pakaian]; celana berburu; celana bersalin; celana berupa kaos kaki (stoking);
celana boxer; celana dalam; celana dalam wanita; celana formal; celana jeans untuk anak; celana kaki; celana kamuflase;
celana kapri; celana kasual; celana ketat atletik; celana ketat wol; celana khaki; celana kulit; celana palazzo; celana panjang;
celana panjang militer; celana panjang untuk anak-anak; celana panjang untuk bayi; celana panjang untuk orang dewasa;
celana panjang untuk pria; celana pelangsing anti selulit; celana pendek; celana pendek anak laki-laki [pakaian]; celana
pendek atletik; celana pendek berjalan; celana pendek bersalin; celana pendek bersepeda; celana pendek bib; celana pendek
bulu; celana pendek denim; celana pendek empuk untuk penggunaan atletik; celana pendek golf; celana pendek tinju; celana
perawat; celana plastik; celana pof; celana renang; celana tanaman denim; celana tempur; celana trekking; celana untuk
dipakai; celana untuk olahraga; celana untuk tunggang kuda; celana yoga; gussets untuk celana ketat [bagian dari pakaian];
ikat pinggang uang [pakaian]; jaket [pakaian]; jaket barang [pakaian]; jaket berat; jaket berburu; jaket bomber; jaket bulu; jaket
bulu tiruan; jaket dan celana tahan air; jaket dengan penutup kepala; jaket denim; jaket empuk; jaket jas; jaket katun; jaket
kulit; jaket kulit domba; jaket lengan panjang; jaket lengan pendek; jaket menjadi pakaian; jaket merokok; jaket olahraga; jaket
panjang; jaket pelindung angin dan hujan [parkas]; jaket pemanasan; jaket rajut; jaket reversibel; jaket ringan; jaket safari;
jaket shell; jaket ski; jaket snowboard; jaket sutra; jaket tahan air; jaket tahan angin; jaket tanpa lengan; jaket trekking; jeans
biru; kaos; kaos kaki; kaos oblong; kaos oblong anak-anak; kaos polo; kaos singlet; kaos t shirt; kaos/kemeja yang menyerap
keringat; kaus kaki celana panjang; kemeja; kemeja [pakaian bisnis]; kemeja aloha kancing-depan; kemeja berkerah; kemeja
berleher terbuka; kemeja empuk untuk penggunaan atletik; kemeja golf; kemeja kamp; kemeja kamuflase; kemeja kancing;
kemeja kekesalan; kemeja kulit; kemeja lengan panjang; kemeja lengan pendek; kemeja memancing; kemeja olahraga
kelembaban; kemeja otot; kemeja polo; kemeja rugby; kemeja tenis; kemeja turtleneck; kemeja untuk dipakai dengan jas;
kemeja untuk pria; kemeja untuk wanita; kemeja-jacs; kerudung [pakaian]; kostum rakyat [pakaian]; legging [celana panjang];
legging menjadi celana panjang; magoja [Jaket luar Korea dikenakan di atas pakaian dasar]; manset lengan kemeja; pakaian;
pakaian bawahan untuk wanita; pakaian bermain; pakaian dalam; pakaian dalam anak-anak; pakaian dalam panjang; pakaian
dalam pria; pakaian dasar; pakaian denim; pakaian hamil; pakaian kasual untuk bersantai; pakaian malam; pakaian mewah;
pakaian olahraga muslim; pakaian pas untuk pria; pakaian pengantin; pakaian pengendara; pakaian resmi; pakaian santai;
pakaian tidur bersalin; pakaian untuk anak laki-laki; pakaian untuk anak-anak; pakaian untuk bayi; pakaian untuk pria; pakaian
untuk pria, wanita dan anak-anak; pakaian untuk wanita; pakaian wanita yang pas di tubuh digunakan sebagai pakaian dalam;
pakaian, alas kaki, tutup kepala; rok celana; sandal untuk anak-anak; sandal untuk pria; sandal untuk wanita; sarung tangan
[pakaian]; selendang [pakaian]; sepatu; sepatu sandal; sepatu untuk pria, wanita dan anak-anak; alas kaki, seperti sepatu luar
ruangan, pakaian dan karet; pakaian olahraga, yaitu, kaos, Switer lengan panjang, celana pendek, celana olahraga, celana
olahraga; setelan baju (sweat suits) sweater; setelan celana untuk wanita; singlet; singlet olahraga; sorban; sweater bayi;
sweater kasmir; sweater katun; sweater leher kru; sweater ringan; tali celana; topi dan peci===
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Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa
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Uraian Barang/Jasa

: Abu-abu, Hitam, Orange
: 42
:
===Desain dan pengembangan perangkat keras dan lunak komputer; Desain dan pengembangan perangkat keras dan
perangkat lunak komputer; Desain dan pengembangan perangkat keras komputer dan perangkat lunak komputer, tidak
satupun jasa tersebut untuk kamera fotografi dan sinematografi profesional termasuk aksesoris spesifik fotografi dan
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sinematografi profesional khusus untuknya dan perangkat lunak fotografi dan sinematografi profesional; Desain dan
pengembangan perangkat lunak komputer untuk komputer; Desain dan pengembangan perangkat lunak komputer untuk
logistik, pengelolaan rantai pasokan dan portal e-bisnis berhubungan dengan solusi ketelusuran dari awal hingga akhir untuk
produk kemasan dan pengemasan; Desain dan pengembangan perangkat lunak komputer untuk pengelolaan rantai pasokan
berhubungan dengan solusi ketelusuran dari awal hingga akhir untuk produk kemasan dan pengemasan; Desain dan
pengembangan perangkat lunak operasi untuk jaringan komputasi awan berhubungan dengan platform untuk pelacakan dari
awal hingga akhir produk kemasan dan pengemasan; Desain dan pengembangan perangkat lunak operasi untuk jaringan
komputasi awan berhubungan dengan platform untuk pemasaran digital yang diarahkan kepada pelanggan produk kemasan;
Desain dan pengembangan perangkat lunak yang beroperasi untuk mengakses dan menggunakan jaringan komputasi awan
berhubungan dengan platform untuk pelacakan dari awal hingga akhir produk kemasan dan pengemasan; Desain dan
pengembangan perangkat lunak yang beroperasi untuk mengakses dan menggunakan jaringan komputasi awan berhubungan
dengan platform untuk pemasaran digital yang diarahkan kepada pelanggan produk kemasan; Desain perangkat keras dan
perangkat lunak komputer untuk pengelolaan energi; Desain perangkat lunak komputer dalam bidang keamanan, peranti
pengunci serta kendali akses; Desain perangkat lunak komputer untuk mengendalikan mesin, terminal serta untuk peralatan
pengendali akses serta pemonitor waktu; Desain perangkat lunak komputer yang berkaitan dengan instalasi dan peralatan
sanitasi, yaitu, unit bangku toilet dengan alat pembersih kebocoran dengan air hangat, bejana kakus, bidet, urinal, bak mandi,
instalasi mandi berendam, instalasi mandi pancuran, wastafel tangan [bagian dari instalasi sanitasi], keran, mandi pancuran,
pemanas air listrik, alat pengering tangan listrik untuk kamar mandi, dispenser sabun otomatis; Desain perangkat lunak
komputer, pemrograman komputer, atau pemeliharaan perangkat lunak komputer; Desain perangkat lunak komputer,
pengembangan perangkat lunak komputer, konsultasi desain sistem komputer, pemeliharaan perangkat lunak komputer,
memperbarui perangkat lunak komputer, pemrograman perangkat lunak yang beroperasi untuk mengakses dan menggunakan
jaringan cloud computing, pemantauan sistem komputer dengan akses jarak jauh, backup data di luar situs, penyewaan
perangkat lunak dan program komputer, penyewaan perangkat keras komputer, menyediakan perangkat lunak komputer
yang tidak dapat diunduh secara online, penyewaan perangkat lunak yang beroperasi untuk mengakses dan menggunakan
jaringan cloud computing, yang berkaitan dengan instalasi dan peralatan sanitasi, yaitu, unit bangku toilet dengan alat
pembersih kebocoran dengan air hangat, bejana kakus, bidet, urinal, bak mandi, instalasi mandi berendam, instalasi mandi
pancuran, wastafel tangan [bagian dari instalasi sanitasi], keran, mandi pancuran, pemanas air listrik, alat pengering tangan
listrik untuk kamar mandi, dispenser sabun otomatis.; Desain perangkat lunak ponsel; Desain perangkat lunak untuk orang lain
untuk mengoptimalkan dan memaksimalkan kinerja bermain game (gaming) untuk telepon pintar dan perangkat elektronik
yang digenggam; Desain perangkat lunak untuk orang lain untuk meningkatkan keahlian pengguna permainan online banyak
pemain (multiplayer) untuk telepon pintar; Desain, pemrograman, atau pemeliharaan perangkat lunak komputer yang
digunakan untuk perantara pembelian, penjualan dan penukaran mata uang virtual; Desain, pengembangan, dan
implementasi perangkat lunak untuk platform komputasi terdistribusi; Desain, pengembangan, instalasi, pemeliharaan, dan
pembaruan perangkat lunak komputer; Design dan perkembangan perangkat keras (hardware) dan perangkat lunak (software)
komputer; Disain perangkat lunak komputer untuk orang lain; Hosting konten digital pihak ketiga yang berupa foto, video, teks,
data, gambar, situs web, dan karya elektronik lainnya di internet, tidak satupun jasa tersebut untuk kamera fotografi dan
sinematografi profesional termasuk aksesoris spesifik fotografi dan sinematografi profesional khusus untuknya dan perangkat
lunak fotografi dan sinematografi profesional; Hosting perangkat lunak berbentuk layanan (SaaS); Hosting perangkat lunak
aplikasi komputer untuk mencari dan mengambil informasi dari database dan jaringan komputer; Integrasi perangkat lunak
komputer dalam industri pengemasan; Integrasi perangkat lunak komputer dalam instalasi pengemasan dan instalasi
pengisian; Jasa desain dan pengembangan perangkat lunak; Jasa desain perangkat lunak komputer; Jasa dukungan
komputer [pemrograman dan instalasi perangkat lunak, perbaikan dan jasa pemeliharaan]; Jasa informasi, pemberian nasehat
dan konsultasi berkaitan dengan desain dan pengembangan perangkat keras dan perangkat lunak komputer; Jasa komputer,
yaitu menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak komputer yang tidak dapat diunduh untuk mengunggah,
memposting, mempertunjukkan, menampilkan, menandai, membuat blog, mengelola, mengumpulkan, mengedit, mengatur,
memodifikasi, menganalisis, melaporkan, menyimpan dan membagikan gambar, termasuk lingkungan virtual offline untuk uji
coba virtual yang tersedia di fasilitas perawatan mata dan informasi di bidang kesehatan mata, kecantikan dan gaya (style);
Jasa komputer, yaitu penyedia layanan aplikasi (Application Service Provider (ASP)) yang mengutamakan perangkat lunak
untuk penyaringan kolaboratif dan optimalisasi gambar dan informasi untuk pengecer dan pengiklan merek untuk
meningkatkan kemampuan konsumen dalam mengenali atau mengingat sebuah merek dan belanja online di bidang
kesehatan mata, kecantikan dan gaya (style); Jasa komputer, yaitu, penyediaan penggunaan sementara atas perangkat lunak
yang tidak dapat diunduh online, perangkat lunak aplikasi pemrograman antar muka (API), dan widget perangkat lunak untuk
pembelajaran mesin, penggalian data, permintaan data, dan analisa data; Jasa konsultasi penyediaan perangkat keras dan
perangkat lunak komputer dalam bidang pengembangan environment (area memori komputer) berbasis awan dengan
integrasi aplikasi melalui berbagai platform dan perangkat yang terkoneksi; Jasa konsultasi untuk pihak lain di bidang
otomatisasi perangkat lunak.; Jasa layanan aplikasi perangkat lunak untuk transmisi komunikasi elektronik.; Jasa layanan
aplikasi perangkat lunak yang menampilkan permainan komputer; Jasa pembuatan perangkat lunak termasuk aplikasi telepon
genggam terkait rantai pasokan industri konstruksi; Jasa pengembangan perangkat lunak open-source (Jenis perangkat lunak
yang kode sumbernya terbuka untuk dipelajari, diubah, ditingkatkan dan disebarluaskan) yang dapat diadopsi oleh blockchains
(sistem pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi) untuk membangun aplikasi pada blockchain (sistem pencatatan
transaksi digital yang terdesentralisasi); Jasa pengembangan perangkat lunak open-source (jenis perangkat lunak yang kode
sumbernya terbuka untuk dipelajari, diubah, ditingkatkan dan disebarluaskan) yang dapat diadopsi oleh blockchains (sistem
pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi) untuk membangun aplikasi pada blockchain (sistem pencatatan transaksi
digital yang terdesentralisasi); Jasa penyedia layanan aplikasi (ASP) berupa perangkat lunak untuk mengontrol,
mengintegrasikan, mengoperasikan, menghubungkan, dan mengelola perangkat informasi suara yang dikendalikan yaitu,
perangkat elektronik dan perangkat asisten pribadi elektronik yang terhubung dengan awan dan dikendalikan oleh suara, tidak
satupun jasa tersebut untuk kamera fotografi dan sinematografi profesional termasuk aksesoris spesifik fotografi dan
sinematografi profesional khusus untuknya dan perangkat lunak fotografi dan sinematografi profesional; Jasa penyediaan
perangkat lunak komunikasi on-line yang tidak dapat diunduh untuk konferensi suara dan video, berbagi data, dan kolaborasi
waktu nyata; Jasa perangkat lunak berbentuk layanan (SAAS) berupa perangkat lunak untuk digunakan dalam komputasi
melalui jaringan global dan lokal; Jasa perangkat lunak berbentuk layanan (SAAS) berupa perangkat lunak untuk digunakan
dalam menyediakan kemampuan komputasi awan dan jasa teknologi informasi (IT), komputasi, dan komputasi awan; Jasa
perangkat lunak berbentuk layanan (SAAS) berupa perangkat lunak untuk digunakan dalam menyediakan komputasi latency
rendah dan bandwith tinggi; Jasa perangkat lunak berbentuk layanan (SAAS) berupa platform
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pengembangan perangkat lunak untuk digunakan dalam menghubungkan aplikasi ke sistem dan perangkat perusahaan; Jasa
perangkat lunak komputer untuk menyediakan kemampuan komputasi awan untuk pengembang aplikasi dan penyedia konten;
Jasa perangkat lunak komputer untuk menyediakan kemampuan komputasi untuk pengembang aplikasi dan penyedia konten;
Jasa perangkat lunak sebagai layanan (SAAS) yang menampilkan perangkat lunak untuk digunakan dalam layanan
komputasi, simulasi, dan analitik yang berkinerja tinggi di bidang teknik dan sains; Jasa perangkat lunak sebagai layanan
(SAAS) yang menampilkan perangkat lunak untuk digunakan sehubungan dengan pemantauan kinerja perangkat lunak; Jasa
perangkat lunak sebagai suatu layanan (SaaS) berupa perangkat lunak untuk digunakan dalam manajemen database, tidak
satupun jasa tersebut untuk kamera fotografi dan sinematografi profesional termasuk aksesoris spesifik fotografi dan
sinematografi profesional khusus untuknya dan perangkat lunak fotografi dan sinematografi profesional; Jasa perangkat lunak
sebagai suatu layanan (SaaS) berupa perangkat lunak untuk menghubungkan data dari sistem eksternal, yaitu, database
berbasis cloud dan di perangkat yang terkomputerisasi untuk digunakan dalam perencanaan sumber daya perusahaan,
manajemen hubungan pelanggan, manajemen kinerja perusahaan, sumber daya manusia dan pembuatan pengolah angka
(spreadsheets); Jasa perangkat lunak sebagai suatu layanan (SaaS) berupa perangkat lunak untuk mengotomatisasi proses
untuk mengumpulkan, mempersiapkan, memperkaya, dan menerbitkan data untuk pelaporan; Jasa perangkat lunak sebagai
suatu layanan (SaaS) untuk mengotomatisasi proses untuk mengumpulkan, mempersiapkan, memperkaya, dan menerbitkan
data untuk pelaporan; Jasa perangkat lunak sebagai suatu layanan (SaaS), yaitu, hosting perangkat lunak untuk digunakan
oleh pihak lain untuk digunakan sebagai penyediaan database online berupa berbagai macam informasi minat umum melalui
internet, tidak satupun jasa tersebut untuk kamera fotografi dan sinematografi profesional termasuk aksesoris spesifik fotografi
dan sinematografi profesional khusus untuknya dan perangkat lunak fotografi dan sinematografi profesional; Jasa proyek
manajemen komputer yaitu, sistem informasi, perangkat lunak komputer dan proyek manajemen infrastruktur; Jasa-jasa
dukungan teknologi, yaitu, layanan help desk untuk bantuan ponsel, komputer, komputasi seluler dan perangkat komunikasi,
dan perangkat dan peralatan yang terhubung ke jaringan, yang disediakan melalui telepon dan melalui perangkat lunak
aplikasi seluler; Jasa-jasa konsultasi dan desain perangkat lunak komputer; Jasa-jasa optimisasi untuk komputer, yaitu,
jaringan-jaringan komputer dan konfigurasi perangkat lunak komputer, instalasi perangkat lunak komputer, pemeliharaan dan
peningkatan perangkat lunak komputer yaitu, peningkatan fungsi-fungsi perangkat lunak komputer, mengubah atau
menambahkan fungsi-fungsi untuk perangkat lunak komputer, dan menyediakan informasi tersebut; Jasa-jasa perangkat lunak
berbentuk layanan (SAAS); Jasa-jasa perangkat lunak berbentuk layanan (SAAS) berupa perangkat lunak untuk keamanan
komputer; Jasa-jasa perangkat lunak berbentuk layanan (SAAS) berupa perangkat lunak untuk melindungi komputer dari
gangguan; Jasa-jasa perangkat lunak berbentuk layanan (SAAS) berupa perangkat lunak untuk memfasilitasi komunikasi
video antar pihak.; Jasa-jasa perangkat lunak berbentuk layanan (SAAS) berupa perangkat lunak untuk transmisi elektronik
dan pengiriman konten audio, video dan multimedia; Jasa-jasa perangkat lunak berbentuk layanan (SAAS) berupa perangkat
lunak untuk mengakses Internet dan jaringan komputer;; Jasa-jasa perangkat lunak berbentuk layanan (SAAS) berupa
perangkat lunak untuk mengunggah, memposting, menampilkan, mengedit, mengatur, mentransmisikan, berbagi dan
menandai video, gambar, audio, dan konten; Jasa-jasa perangkat lunak berbentuk layanan (SAAS) berupa perangkat lunak
untuk pengoperasian sistem televisi kabel, sistem distribusi konten, dan sistem komunikasi.; Jasa-jasa perangkat lunak
berbentuk layanan (SAAS) berupa perangkat lunak untuk digunakan oleh komunikasi broadband dan industri layanan kabel
untuk digunakan dalam manajemen jaringan dan untuk manajemen akun pelanggan; Jasa-jasa perangkat lunak berbentuk
layanan (SAAS) berupa perangkat lunak untuk perdagangan elektronik, video-sesuai-permintaan, game online interaktif,
menjelajah internet, dan mengirim dan menerima email dan pesan instan; Jasa-jasa perangkat lunak berbentuk layanan
(SAAS) berupa perangkat lunak untuk digunakan dalam pemantauan kinerja perangkat lunak, mengumpulkan dan
menganalisis data pelanggan untuk tujuan penjualan dan pemasaran, mengelola akun pelanggan dan akses pelanggan, serta
melacak dan mengarahkan iklan ke pelanggan.; Jasa-jasa perangkat lunak berbentuk layanan (SAAS) yang menampilkan
perangkat lunak untuk perbankan, keuangan, peminjaman dan pembayaran; Jasa-jasa perangkat lunak berbentuk layanan
(SAAS) yang menampilkan aplikasi perangkat lunak untuk digunakan di dalam dan dengan perangkat dan kendaraan seluler
(mobile devices and vehicles) untuk mengaktifkan/memungkinkan pengoperasian, kontrol dan kinerja sistem kendaraan; Jasajasa perangkat lunak sebagai layanan (SAAS), yaitu, hosting perangkat lunak untuk pengangkutan , logistik, pialang pabean ,
dan manajemen kepatuhan untuk digunakan oleh orang lain di bidang transportasi, pengiriman barang , manajemen
pengangkutan , pialang pabean , logistik, rantai pasokan, kepatuhan, dan layanan terkait.; Jasa-jasa perangkat lunak sebagai
layanan (SAAS), yaitu, hosting perangkat lunak untuk digunakan oleh pihak lain untuk mengimpor, menciptakan, dan
mengelola data untuk pemanfaatan sumber daya manusia dan pusat kebugaran; Jasa dukungan teknis, yakni pemecahan
masalah dalam kaitannya dengan perangkat keras dan perangkat lunak untuk menghubungkan, mengelola, mengamankan,
memantau, mengendalikan, mengoperasikan, memvirtualisasikan dan mengakses jaringan, komputer, dan sistem telepon
lokal dan daerah yang luas; Jasa perangkat lunak sebagai layanan (SAAS) yang menampilkan perangkat lunak
untuk mengoperasikan komputer; Komputasi awan berupa perangkat lunak untuk digunakan dalam menyediakan komputasi
latency rendah dan bandwith tinggi, jasa teknologi informasi (IT), dan komputasi melalui jaringan global dan lokal; Konsultasi
perangkat lunak dan penyediaan informasi mengenai perangkat lunak berbentuk layanan; Kustomisasi perangkat lunak web,
dan desain antar muka pengguna komputer untuk pihak lain; Layanan E-commerce, yaitu, menyediakan layanan otentikasi
pengguna menggunakan perangkat keras biometrik dan teknologi perangkat lunak untuk transaksi e-commerce; Layanan
dukungan dan konsultasi teknis untuk mengembangkan aplikasi, tidak satupun jasa tersebut untuk kamera fotografi dan
sinematografi profesional termasuk aksesoris spesifik fotografi dan sinematografi profesional khusus untuknya dan perangkat
lunak fotografi dan sinematografi profesional; Layanan informasi terkait dengan penggunaan perangkat lunak komputer untuk
sistem percetakan dan untuk perangkat untuk pra-pemrosesan dan pasca-pemrosesan barang cetakan yang disediakan
melalui cloud; Layanan informasi, nasehat dan
konsultasi yang berkaitan dengan
komputasi awan, pemrograman
komputer, konsultasi keamanan
komputer, konsultasi perangkat lunak
komputer, desain perangkat lunak
komputer, desain sistem komputer,
layanan integrasi sistem komputer,
konsultasi teknologi komputer, layanan
perlindungan virus komputer, konversi
data atau dokumen dari fisik ke media
elektronik, konversi data program dan
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data data komputer [bukan konversi
fisik], enkripsi data dan layanan
decoding, desain dan pengembangan
program komputer untuk telepon
genggam, desain dan pengembangan
perangkat lunak komputer untuk
komputer, diagnosis kesalahan pada
program komputer, hosting situs
komputer [situs web], hosting
perangkat lunak berbentuk layanan
(Saas), pemeliharaan perangkat lunak
komputer yang berkaitan dengan
keamanan komputer dan pencegahan
risiko komputer, penyediaan layanan
outsourcing di bidang teknologi
informasi, memberikan informasi
tentang teknologi komputer dan
pemrograman melalui situs web,
menyediakan mesin pencari untuk
internet, menyediakan penggunaan
sementara perangkat lunak otentikasi
online yang tidak dapat diunduh untuk
komunikasi dengan komputer melalui
jaringan komunikasi global,
menyediakan penggunaan sementara
perangkat lunak online yang tidak dapat
diunduh untuk memproses pembayaran
elektronik, menyediakan penggunaan
sementara perangkat lunak online yang
tidak dapat diunduh untuk memproses
pembayaran nirkabel, menyediakan
penggunaan sementara perangkat lunak
online yang tidak dapat diunduh untuk
perdagangan elektronik, hosting server,
perangkat lunak sebagai layanan [SaaS],
konsultasi teknologo, konsultasi
teknologi konsultasi, pemecahan
masalah perangkat lunak komputer
[dukungan teknis], memperbarui
perangkat lunak komputer yang
berkaitan dengan keamanan komputer
dan pencegahan resiko komputer,
konsultasi desain situs web, desain situs
web, menyediakan penggunaan
sementara perangkat lunak yang tidak
dapat diunduh untuk menganalisis data
keuangan dan menghasilkan laporan,
pemantauan elektronik atas aktivitas
kartu kredit untuk mendeteksi penipuan
melalui internet.; Layanan informasi, nasehat dan konsultasi yang berkaitan dengan komputasi awan, pemrograman komputer,
konsultasi keamanan komputer, konsultasi perangkat lunak komputer, desain perangkat lunak komputer, desain sistem
komputer, layanan integrasi sistem komputer, konsultasi teknologi komputer, layanan perlindungan virus komputer, konversi
data atau dokumen dari fisik ke media elektronik, konversi data program dan data data komputer [bukan konversi fisik],
enkripsi data dan layanan decoding, desain dan pengembangan program komputer untuk telepon genggam, desain dan
pengembangan perangkat lunak komputer untuk komputer, diagnosis kesalahan pada program komputer, hosting situs
komputer [situs web], hosting perangkat lunak berbentuk layanan (Saas), pemeliharaan perangkat lunak komputer yang
berkaitan dengan keamanan komputer dan pencegahan risiko komputer, penyediaan layanan outsourcing di bidang teknologi
informasi, memberikan informasi tentang teknologi komputer dan pemrograman melalui situs web, menyediakan mesin
pencari untuk internet, menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak otentikasi online yang tidak dapat diunduh untuk
komunikasi dengan komputer melalui jaringan komunikasi global, menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak
online yang tidak dapat diunduh untuk memproses pembayaran elektronik, menyediakan penggunaan sementara perangkat
lunak online yang tidak dapat diunduh untuk memproses pembayaran nirkabel, menyediakan penggunaan sementara
perangkat lunak online yang tidak dapat diunduh untuk perdagangan elektronik, hosting server, perangkat lunak sebagai
layanan [SaaS], konsultasi teknologi, konsultasi teknologi konsultasi, pemecahan masalah perangkat lunak komputer
[dukungan teknis], memperbarui perangkat lunak komputer yang berkaitan dengan keamanan komputer dan pencegahan
resiko komputer, konsultasi desain situs web, desain situs web, menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak yang
tidak dapat diunduh untuk menganalisis data keuangan dan menghasilkan laporan, pemantauan elektronik atas aktivitas kartu
kredit untuk mendeteksi penipuan melalui internet; Layanan komputer, yaitu, jasa komputer, yaitu, menciptakan dan hosting
suatu komunitas online untuk jejaring sosial, tidak satupun jasa tersebut untuk kamera fotografi dan sinematografi profesional
termasuk aksesoris spesifik fotografi dan sinematografi profesional khusus untuknya dan perangkat lunak fotografi dan
sinematografi profesional; Layanan konsultasi dan informasi yang berkaitan dengan pemeliharaan dan inspeksi perangkat
lunak komputer untuk sistem jaringan komputer dan keamanan informasi; Layanan konsultasi di bidang telekomunikasi yang
berkaitan dengan desain, pemrograman atau pemeliharaan perangkat lunak komputer; Layanan konsultasi terkait dengan
penggunaan perangkat lunak komputer untuk sistem percetakan dan untuk perangkat untuk pra-pemrosesan dan pasca-
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pemrosesan barang cetakan yang disediakan melalui cloud; Layanan konsultasi yang berkaitan dengan desain perangkat
lunak komputer; Layanan konsultasi yang berkaitan dengan jaringan komputer yang menggunakan lingkungan perangkat
lunak; Layanan konsultasi, informasi dan konsultasi yang berkaitan dengan verifikasi dan otentikasi identitas pengguna
biometrik, verifikasi identitas, otentikasi identitas, transaksi e-commerce, perangkat lunak komputer, perangkat keras
komputer, sistem perangkat lunak komputer online, sistem keamanan data elektronik, kriptografi, enkripsi, dekripsi, pengodean
dokumen identitas, otentikasi dan pelacakan produk dan dokumen, pemantauan dan perlindungan merek, perangkat keras
dan lunak pengenalan wajah, perangkat keras dan lunak otentikasi sidik jari, perangkat keras dan lunak pengenalan suara,
ancaman keamanan komputer, dan otentikasi data melalui blockchain (sistem pencatatan transaksi digital yang
terdesentralisasi); Layanan otomatisasi untuk komputer, yaitu, otomasi dan pengumpulan data dengan menggunakan
perangkat lunak berpemilik untuk mengevaluasi, menganalisa dan mengumpulkan layanan data; Layanan pengamanan
komputer (pemograman dan instalasi perangkat lunak, layanan perbaikan dan pemeliharaan); Layanan perangkat lunak
online, layanan perangkat lunak berbasis cloud, layanan perangkat lunak sebagai layanan (SAAS), dan layanan platform
sebagai layanan (PAAS) untuk digunakan sehubungan dengan pengujian penyakit menular; Layanan perangkat lunak sebagai
layanan (SaaS) dengan fitur perangkat lunak yang menyediakan informasi keuangan dalam hal perdagangan, pertukaran
uang, penyelesaian dagang, informasi pasar keuangan, informasi yang akan digunakan dalam perdagangan dan perkiraan
komoditas; Layanan perangkat lunak sistem komputer; Layanan perangkat lunak, pemrograman dan pemeliharaan keamanan
dunia maya dan keamanan internet; Layanan untuk desain perangkat lunak pemrosesan data elektronik; Membuat desain dan
mengembangkan standar untuk pihak lain dalam desain dan implementasi atas perangkat lunak komputer, perangkat keras
komputer dan perlengkapan telekomunikas; Menyediakan informasi tentang perangkat lunak komputer untuk digunakan dalam
bidang perdagangan pertukaran emas dan logam mulia; Menyediakan jasa otentikasi pengguna yang menggunakan
perangkat keras biometrik dan teknologi perangkat lunak untuk transaksi e-commerce; Menyediakan jasa otentikasi pengguna
yang menggunakan teknologi akses tunggal untuk aplikasi perangkat lunak online; Menyediakan jasa otentikasi pengguna
yang menggunakan teknologi perangkat lunak pengenalan wajah, atau sidik jari, atau Kode QR untuk transaksi pembayaran
melalui dompet digital; Menyediakan layanan pencarian komputer yang disesuaikan, yaitu, mencari dan mengambil informasi
atas permintaan spesifik pengguna melalui internet, tidak satupun jasa tersebut untuk kamera fotografi dan sinematografi
profesional termasuk aksesoris spesifik fotografi dan sinematografi profesional khusus untuknya dan perangkat lunak fotografi
dan sinematografi profesional; Menyediakan layanan perangkat lunak aplikasi komputer yang melakukan peralihan dan
komunikasi antara berbagai sistem operasi; Menyediakan mesin pencari internet, tidak satupun jasa tersebut untuk kamera
fotografi dan sinematografi profesional termasuk aksesoris spesifik fotografi dan sinematografi profesional khusus untuknya
dan perangkat lunak fotografi dan sinematografi profesional; Menyediakan penggunaan sementara
perangkat lunak online yang tidak dapat
diunduh untuk memproses pembayaran
elektronik; Menyediakan penggunaan sementara
perangkat lunak online yang tidak dapat
diunduh untuk memproses pembayaran
nirkabel; Menyediakan penggunaan sementara
perangkat lunak otentikasi online yang
tidak dapat diunduh untuk komunikasi
dengan komputer melalui jaringan
komunikasi global; Menyediakan penggunaan sementara atas perangkat lunak otentikasi yang tidak dapat diunduh online
untuk komunikasi dengan komputer melalui jaringan komunikasi global; Menyediakan penggunaan sementara atas perangkat
lunak yang tidak dapat diunduh online untuk memproses pembayaran elektronik; Menyediakan penggunaan sementara atas
perangkat lunak yang tidak dapat diunduh online untuk memproses pembayaran nirkabel; Menyediakan penggunaan
sementara perangkat lunak dan platform yang tidak dapat diunduh sebagai layanan (PAAS) yang menampilkan perangkat
lunak untuk mengutip, mengikat, dan menerbitkan asuransi; Menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak komputer
yang tidak dapat diunduh; Menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak online yang tidak dapat diunduh;
Menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak online yang tidak dapat diunduh untuk asimilasi data untuk digunakan
dalam pelaporan ad hoc; Menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak online yang tidak dapat diunduh untuk
digunakan dalam menyiapkan laporan finansial dan manajerial; Menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak online
yang tidak dapat diunduh untuk manajemen data dalam sistem perusahaan yang terkomputerisasi; Menyediakan penggunaan
sementara perangkat lunak online yang tidak dapat diunduh untuk membuat laporan; Menyediakan penggunaan sementara
perangkat lunak online yang tidak dapat diunduh untuk menghubungkan data yang berbeda dari beberapa sistem untuk
digunakan dalam perencanaan sumber daya perusahaan, manajemen hubungan pelanggan, manajemen kinerja perusahaan,
sumber daya manusia; Menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak online yang tidak dapat diunduh untuk para
pengguna untuk mengumpulkan, mempersiapkan, memperkaya, dan menerbitkan data untuk pelaporan finansial dan
manajemen; Menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak online yang tidak dapat diunduh untuk pemeliharaan
kebijakan asuransi; Menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak operasi online dan tidak dapat diunduh untuk
jaringan komputer dan server, dan untuk mengakses dan menggunakan jaringan cloud computing; Menyediakan penggunaan
sementara perangkat lunak pengoperasian yang tidak dapat diunduh secara daring untuk mengakses dan menggunakan
jaringan komputasi awan berhubungan dengan platform untuk pelacakan dari awal hingga akhir produk kemasan dan
pengemasan; Menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak pengoperasian yang tidak dapat diunduh secara daring
untuk mengakses dan menggunakan jaringan komputasi awan berhubungan dengan platform untuk pemasaran digital yang
diarahkan kepada pelanggan produk kemasan; Menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak yang tidak dapat
diunduh online untuk perdagangan elektronik; Menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak yang tidak dapat
diunduh secara daring untuk mengakses dan menggunakan jaringan komputasi awan berhubungan dengan platform untuk
pelacakan dari awal hingga akhir produk kemasan dan pengemasan; Menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak
yang tidak dapat diunduh secara daring untuk mengakses dan menggunakan jaringan komputasi awan berhubungan dengan
platform untuk pemasaran digital yang diarahkan kepada pelanggan produk kemasan; Menyediakan penggunaan sementara
perangkat lunak yang tidak dapat diunduh untuk otentikasi sistem masuk tunggal, pengelolaan identitas, pengelolaan privasi
data, dan pengumpulan izin; Menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak yang tidak dapat diunduh untuk
pengiriman media audio-visual dalam bentuk panjang-penuh, panjang-sebagian dan klip dari film, program televisi, video, klip
audio, klip musik, klip film dan foto; Menyediakan penggunaan sementara system operasi perangkat lunak secara online dan
tidak dapat diunduh untuk jaringan komputer dan server, dan untuk mengakses dan menggunakan jaringan cloud computing;
Menyediakan pengunaan perangkat lunak untuk penilaian dan pemrofilan resiko kesehatan dalam bidang obat pencegahan;
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Menyediakan perangkat lunak komputer yang tidak dapat diunduh secara online; Menyediakan perangkat lunak antarmuka
online yang tidak dapat diunduh untuk layanan asuransi, yaitu, memberi peringkat, mengutip, penjaminan, pengikatan, dan
menerbitkan tanggungan asuransi; Menyediakan perangkat lunak berbentuk layanan online untuk koleksi, kompilasi,
memproses, transmisi dan diseminasi data Sistem Pencari Posisi Global (GPS); Menyediakan perangkat lunak berbentuk
layanan online untuk kontrol mengemudi kendaraan otomatis, kontrol secara mandiri, navigasi, mengemudi dengan bantuan
untuk kendaraan, dan mengemudi sendiri untuk kendaraan; Menyediakan perangkat lunak komputer online yang tidak dapat
diunduh yang berkaitan dengan instalasi dan peralatan sanitasi, yaitu, unit bangku toilet dengan alat pembersih kebocoran
dengan air hangat, bejana kakus, bidet, urinal, bak mandi, instalasi mandi berendam, instalasi mandi pancuran, wastafel
tangan [bagian dari instalasi sanitasi], keran, mandi pancuran, pemanas air listrik, alat pengering tangan listrik untuk kamar
mandi, dispenser sabun otomatis; Menyediakan perangkat lunak komputer yang tidak dapat diunduh; Menyediakan perangkat
lunak komputer yang tidak dapat diunduh online untuk memungkinkan menggunakan bersama-sama atas informasi transit
publik, pemetaan, navigasi, lalu lintas, rute dan informasi yang diminati; Menyediakan perangkat lunak navigasi yang tidak
dapat diunduh online untuk mengkalkulasi dan menampilkan rute dan menggunakan bersama-sama sistem navigasi transit
publik, peta dan informasi perjalanan; Menyediakan perangkat lunak yang menampilkan teknologi yang memungkinkan
pengguna online untuk membuat profil pribadi yang menampilkan informasi jejaring sosial; Menyediakan perangkat lunak yang
tidak dapat diunduh online menampilkan jalan raya, geografis, peta, informasi jalur transit publik, informasi lintasan transit
publik, informasi rute transit publik, jadwal waktu dan daftar perjalanan transit publik dan informasi transit publik lainnya;
Menyediakan perangkat lunak yang tidak dapat diunduh secara online untuk digunakan dalam formulasi dan manajemen cat;
Menyediakan situs web yang menampilkan penggunaan sementara perangkat lunak yang tidak dapat diunduh untuk melihat,
mengunggah, berbagi, dan menyajikan kursus pendidikan dan materi kursus pendidikan; Pembaruan perangkat lunak
komputer yang berkaitan dengan instalasi dan peralatan sanitasi, yaitu, unit bangku toilet dengan alat pembersih kebocoran
dengan air hangat, bejana kakus, bidet, urinal, bak mandi, instalasi mandi berendam, instalasi mandi pancuran, wastafel
tangan [bagian dari instalasi sanitasi], keran, mandi pancuran, pemanas air listrik, alat pengering tangan listrik untuk kamar
mandi, dispenser sabun otomatis; Pembaruan perangkat lunak ponsel; Pemberian nasihat teknis terkait perangkat keras dan
perangkat lunak komputer untuk pengelolaan energi; Pembuatan perangkat lunak dalam industri pengemasan; Pemecahan
masalah perangkat lunak komputer yang berkaitan dengan peralatan dan instrumen medis; Pemecahan permasalahan
perangkat lunak komputer yang berkaitan dengan peralatan dan instrumen bedah; Pemeliharaan dan peningkatan perangkat
lunak komputer; Pemeliharaan perangkat lunak komputer yang berkaitan dengan instalasi dan peralatan sanitasi, yaitu, unit
bangku toilet dengan alat pembersih kebocoran dengan air hangat, bejana kakus, bidet, urinal, bak mandi, instalasi mandi
berendam, instalasi mandi pancuran, wastafel tangan [bagian dari instalasi sanitasi], keran, mandi pancuran, pemanas air
listrik, alat pengering tangan listrik untuk kamar mandi, dispenser sabun otomatis; Peminjaman perangkat lunak komputer;
Pemograman perangkat lunak yang beroperasi untuk mengakses dan menggunakan jaringan cloud computing yang berkaitan
dengan instalasi dan peralatan sanitasi, yaitu, unit bangku toilet dengan alat pembersih kebocoran dengan air hangat, bejana
kakus, bidet, urinal, bak mandi, instalasi mandi berendam, instalasi mandi pancuran, wastafel tangan [bagian dari instalasi
sanitasi], keran, mandi pancuran, pemanas air listrik, alat pengering tangan listrik untuk kamar mandi, dispenser sabun
otomatis; Pemprograman perangkat lunak yang beroperasi untuk mengakses dan menggunakan jaringan komputasi awan
berhubungan dengan platform untuk pelacakan dari awal hinggal akhir produk kemasan dan pengemasan; Pemprograman
perangkat lunak yang beroperasi untuk mengakses dan menggunakan jaringan komputasi awan berhubungan dengan
platform untuk pemasaran digital yang diarahkan kepada pelanggan produk kemasan; Pemrograman perangkat lunak untuk
platform internet berhubungan dengan platform untuk pelacakan dari awal hingga akhir produk kemasan dan pengemasan;
Pemrograman perangkat lunak untuk platform internet berhubungan dengan platform untuk pemasaran digital yang diarahkan
kepada pelanggan produk kemasan; Penelitian perangkat lunak komputer 3D; Penelitian, analisis dan konsultasi yang
berkaitan dengan desain perangkat lunak komputer, pemrograman komputer, atau pemeliharaan perangkat lunak komputer;
Penelitian, analisis, kalibrasi dan evaluasi komputer, sistem komputer, jaringan komputer dan perangkat lunak komputer;
Penelitian, analisis, kalibrasi dan evaluasi komputer, sistem komputer, jaringan komputer, perangkat lunak komputer, data
elektronik dan file data; Pengembangan dan desain perangkat lunak komputer pendidikan; Pengembangan pengoperasian
sistem perangkat lunak untuk pengontrolan daya dengan perlindungan komprehensif; Pengembangan perangkat lunak
aplikasi untuk TV; Pengembangan perangkat lunak aplikasi untuk pemesanan makanan; Pengembangan perangkat lunak
komputer di bidang aplikasi mobile, tidak satupun jasa tersebut untuk kamera fotografi dan sinematografi profesional termasuk
aksesoris spesifik fotografi dan sinematografi profesional khusus untuknya dan perangkat lunak fotografi dan sinematografi
profesional; Pengembangan perangkat lunak komputer termasuk berhubungan dengan pendidikan dan penelitian pendidikan
jasa penelitian yang berhubungan dengan perangkat lunak komputer untuk pendidikan, masalah dan penilaian pendidikan
atas siswa dan personil jasa desain jasa informasi, nasihat, konsultasi dan pendukung yang berhubungan dengan semua yang
tersebut di atas.; Pengembangan perangkat lunak komputer untuk logistik, pengelolaan rantai pasokan dan portal e-bisnis
berhubungan dengan solusi ketelusuran dari awal hingga akhir untuk produk kemasan dan pengemasan; Pengembangan
perangkat lunak komputer yang berkaitan dengan instalasi dan peralatan sanitasi, yaitu, unit bangku toilet dengan alat
pembersih kebocoran dengan air hangat, bejana kakus, bidet, urinal, bak mandi, instalasi mandi berendam, instalasi mandi
pancuran, wastafel tangan [bagian dari instalasi sanitasi], keran, mandi pancuran, pemanas air listrik, alat pengering tangan
listrik untuk kamar mandi, dispenser sabun otomatis; Pengembangan perangkat lunak untuk konversi data dan konten
multimedia dari dan ke berbagai protokol; Pengembangan perangkat lunak untuk permainan (game); Pengembangan
perangkat lunak untuk telepon seluler yang meminta pengiriman barang; Pengembangan periklanan/pemasaran perangkat
lunak untuk terminal seluler; Pengujian peralatan elektronik dan perangkat lunak komputer mengenai basis data dan data;
Penyedia jasa aplikasi (ASP), yaitu, penempatan (hosting) aplikasi perangkat lunak komputer dari pihak lain; Penyedia
layanan aplikasi (ASP) berupa perangkat lunak untuk digunakan dalam manajemen database, tidak satupun jasa tersebut
untuk kamera fotografi dan sinematografi profesional termasuk aksesoris spesifik fotografi dan sinematografi profesional
khusus untuknya dan perangkat lunak fotografi dan sinematografi profesional; Penyedia layanan aplikasi (ASP) yang
menampilkan perangkat lunak e-commerce untuk digunakan sebagai alat pembayaran yang mengesahkan pemrosesan kartu
kredit atau pembayaran langsung untuk pedagang; Penyedia layanan aplikasi (ASP) yang menampilkan perangkat lunak ecommerce untuk digunakan sebagai alat pembayaran yang mengesahkan pemrosesan pembayaran langsung untuk
pedagang; Penyedia layanan aplikasi (ASP) yang menampilkan perangkat lunak untuk mengaktifkan atau memfasilitasi
mengunggah, mengunduh, mengakses, memposting, menampilkan, menandai, blogging, streaming, menghubungkan,
berbagi, mengumpulkan, mengatur, merubah, mempromosikan, menyimpan, atau menyediakan media elektronik atau
informasi melalui jaringan komunikasi; Penyedia layanan aplikasi (asp) berupa perangkat lunak aplikasi pemrograman
antarmuka (api) untuk streaming, penyimpanan, dan berbagi permainan video, konten, data dan informasi, tidak
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satupun jasa tersebut untuk kamera fotografi dan sinematografi profesional termasuk aksesoris spesifik fotografi dan
sinematografi profesional khusus untuknya dan perangkat lunak fotografi dan sinematografi profesional; Penyedia
penggunaan sementara aplikasi perangkat lunak yang tidak dapat diunduh untuk digunakan sehubungan dengan pencarian,
penjaminan, pemesanan, dan pemeriksaan kegiatan kebugaran dan kesehatan; Penyedia program komputer perangkat lunak
untuk infrastruktur layanan telekomunikasi; Penyedia program komputer perangkat lunak untuk infrastruktur pengelolaan
telekomunikasi; Penyediaan informasi teknis sehubungan dengan perangkat lunak keamanan dunia maya; Penyediaan
informasi yang berkaitan dengan desain perangkat lunak komputer, pemrograman komputer, atau pemeliharaan perangkat
lunak komputer; Penyediaan kit pengembangan perangkat lunak komputer yang tidak dapat diunduh online; Penyediaan kit
pengembangan perangkat lunak komputer yang tidak dapat diunduh online untuk visi komputer, pembelajaran mesin,
pembelajaran yang mendalam, kecerdasan buatan, pemrosesan bahasa alami, pembelajaran algoritma, dan analisa data;
Penyediaan konsultasi, layanan konsultasi dan informasi terkait Desain dan pengembangan perangkat keras komputer,
perangkat lunak komputer, peralatan telekomunikasi, ponsel, ponsel pintar, komputer tablet, komputer laptop dan perangkat
dan aksesori genggam, perangkat komunikasi kabel dan nirkabel, dan perangkat elektronik digital, keamanan komputer, Jasajasa komputer, layanan komputer yang berkaitan dengan sistem analisis keuangan dan investasi, layanan komputer yang
berkaitan dengan interkoneksi perangkat keras dan perangkat lunak komputer, konsultasi perangkat lunak komputer, desain
perangkat lunak aplikasi, pemrograman komputer, analisa sistem komputer, desain sistem komputer, teknologi informasi,
pengembangan basis data komputer, konversi data atau dokumen dari fisik ke media elektronik, konversi data program dan
data komputer [bukan konversi fisik], layanan komputer yang berkaitan dengan pembuatan indeks informasi, situs, dan
sumber daya di jaringan komputer, layanan komputer terkait dengan kompilasi dan pemrosesan data yang terkomputerisasi,
membuat dan memelihara situs web, hosting situs web, hosting server, sewa dan menyewakan perangkat lunak komputer,
data komputer, peripheral komputer, perangkat keras komputer, sistem komputer, instalasi pemrosesan data elektronik,
peralatan dan instrumen listrik dan elektronik, membuka kunci ponsel, ponsel pintar, komputer, dan perangkat elektronik
digital, menyediakan perangkat lunak yang tidak dapat diunduh menggunakan kecerdasan buatan dan / atau pembelajaran
mesin yang memungkinkan pengguna untuk mendapatkan, mencari, membeli, memilih, mengelola, menganalisis,
mengevaluasi informasi yang berkaitan dengan layanan garansi, investasi, asuransi dan / atau reasuransi, menyediakan
perangkat lunak yang tidak dapat diunduh untuk investasi, pemrosesan dan pengelolaan transaksi keuangan, merancang,
membuat, dan hosting platform online untuk memproses pembayaran elektronik, transaksi keuangan, manajemen keuangan
dan administrasi melalui jaringan komunikasi global, layanan komputer sehubungan dengan menyediakan situs web interaktif
yang menampilkan teknologi yang memungkinkan pengguna untuk masuk, mengakses, mencari, bertukar, dan mensintesis
informasi dan menghasilkan laporan untuk digunakan dalam pemilihan dan pengelolaan asuransi, reasuransi, garansi dan /
atau rencana investasi, Penyedia layanan aplikasi (ASP) menampilkan layanan hosting aplikasi perangkat lunak komputer
pihak lain, Penyedia layanan aplikasi (ASP) yang menampilkan perangkat lunak untuk membuat, membuat, mendistribusikan,
mengunduh, mentransmisikan, menerima, memutar, mengekstraksi, menyandikan, mendekode, menampilkan, menyimpan
dan mengatur teks, grafik, gambar, audio, video, dan konten multimedia , dan publikasi elektronik, menyediakan perangkat
lunak yang tidak dapat diunduh secara online, jasa penyediakan mesin pencari untuk memperoleh data melalui internet dan
jaringan komunikasi elektronik lainnya, layanan komputer yang berkaitan dengan pembuatan indeks informasi online, situs dan
sumber daya lain yang tersedia di jaringan komputer global untuk pihak lain, Penyedia layanan aplikasi (ASP) yang
menampilkan perangkat lunak untuk digunakan dalam manajemen basis data, platform sebagai layanan (PAAS) yang
menampilkan platform perangkat lunak komputer untuk digunakan dalam manajemen basis data, perangkat lunak sebagai
layanan (SAAS) layanan yang menampilkan perangkat lunak untuk digunakan dalam manajemen basis data, penelitian dan
pengembangan produk baru untuk pihak lain; Penyediaan layanan mesin pencari Internet, tidak satupun jasa tersebut untuk
kamera fotografi dan sinematografi profesional termasuk aksesoris spesifik fotografi dan sinematografi profesional khusus
untuknya dan perangkat lunak fotografi dan sinematografi profesional; Penyediaan penggunaan aplikasi seluler dan perangkat
lunak komputer pribadi yang tidak dapat diunduh untuk membuat komunitas virtual bagi pengguna terdaftar untuk
berpartisipasi dalam diskusi, untuk memfasilitasi ulasan konsumen, dan untuk terlibat dalam jejaring sosial dan komunitas di
bidang kosmetik, perawatan kulit, serta produk dan layanan kecantikan.; Penyediaan penggunaan aplikasi seluler dan
perangkat lunak komputer pribadi yang tidak dapat diunduh untuk memungkinkan pengguna terdaftar mengakses platform
digital untuk penjualan dan pembelian barang-barang rumah tangga orang lain.; Penyediaan penggunaan sementara atas
perangkat lunak komputer yang tidak dapat diunduh untuk menghubungkan, mengoperasikan, dan mengelola perangkat
dengan jaringan dalam internet of things (IoT); Penyediaan penggunaan sementara atas perangkat lunak yang tidak dapat
diunduh online untuk komputasi kognitif, pembelajaran yang mendalam, kecerdasan buatan; Penyediaan penggunaan
sementara atas perangkat lunak yang tidak dapat diunduh online untuk melakukan atau mencari kinerja pekerjaan, usaha atau
proyek dengan imbalan uang atau nilai; Penyediaan penggunaan sementara atas perangkat lunak yang tidak dapat diunduh
online untuk mempromosikan jasa pihak lain; Penyediaan penggunaan sementara atas perangkat lunak yang tidak dapat
diunduh online untuk mencocokkan para pengguna dengan pekerjaan, usaha atau proyek; Penyediaan penggunaan
sementara atas perangkat lunak yang tidak dapat diunduh online untuk menemukan pekerjaan, usaha atau proyek atas dasar
permintaan; Penyediaan penggunaan sementara atas perangkat lunak yang tidak dapat diunduh online untuk menyediakan
area pasar online untuk pembeli dan penjual barang dan jasa; Penyediaan penggunaan sementara atas perangkat lunak yang
tidak dapat diunduh online untuk pembelajaran mesin, penggalian data, permintaan data, dan analisa data; Penyediaan
penggunaan sementara atas perangkat lunak yang tidak dapat diunduh untuk penggalian data; Penyediaan penggunaan
sementara atas perangkat lunak yang tidak dapat diunduh untuk permintaan data dan analisa data; Penyediaan penggunaan
sementara perangkat lunak online yang tidak dapat didownload untuk mengakses dan menggunakan jaringan cloud computing
untuk bidang bisnis percetakan; Penyediaan penggunaan sementara perangkat lunak yang tidak dapat diunduh untuk evaluasi
perkembangan bahasa, pelaporan dan pelatihan otomatis; Penyediaan penggunaan sementara perangkat lunak yang tidak
dapat diunduh untuk pengenalan suara otomatis; Penyediaan pengunaan sementara atas perangkat lunak browser internet
yang tidak dapat diunduh, tidak satupun jasa tersebut untuk kamera fotografi dan sinematografi profesional termasuk
aksesoris spesifik fotografi dan sinematografi profesional khusus untuknya dan perangkat lunak fotografi dan sinematografi
profesional; Penyediaan pengunaan sementara atas perangkat lunak dan aplikasi yang tidak dapat diunduh online untuk
mengakses streaming file audio dan video, permainan, jaringan sosial, file teks, dan file multimedia, tidak satupun jasa
tersebut untuk kamera fotografi dan sinematografi profesional termasuk aksesoris spesifik fotografi dan sinematografi
profesional khusus untuknya dan perangkat lunak fotografi dan sinematografi profesional; Penyediaan pengunaan sementara
atas perangkat lunak komputer dan hosting fasilitas online yang tidak dapat diunduh yang memungkinkan para pengguna
untuk mengakses dan mengunduh perangkat lunak komputer, tidak satupun jasa tersebut untuk kamera fotografi dan
sinematografi profesional termasuk aksesoris spesifik fotografi dan sinematografi profesional khusus untuknya dan perangkat
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lunak fotografi dan sinematografi profesional; Penyediaan pengunaan sementara perangkat lunak online yang tidak dapat
diunduh untuk pendidikan bahasa yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan sesi grup online dan akses online
melalui komputer, telepon selular dan perangkat elektronik lainnya; Penyediaan perangkat lunak daring yang tidak dapat
diunduh untuk mengontrol tegangan turbin uap dan pemantauan seumur hidup secara real-time; Penyediaan perangkat lunak
daring yang tidak dapat diunduh untuk perhitungan dan evaluasi tegangan termal, batasan tegangan, pemantauan tegangan,
dan kontrol operasional komponen turbin uap; Penyediaan perangkat lunak komputer untuk layanan ruang obrolan online;
Penyediaan perangkat lunak komputer yang tidak dapat diunduh online untuk menghubungkan, mengoperasikan, dan
mengelola perangkat dengan jaringan dalam internet of things (IoT); Penyediaan perangkat lunak on-line yang tidak dapat
diunduh untuk pendidikan bahasa; Penyediaan perangkat lunak visi komputer yang tidak dapat diunduh online untuk
memperoleh, memproses, menganalisa dan memahami gambar digital dan mengekstraksi data visual; Penyediaan perangkat
lunak visi yang tidak dapat diunduh online yang menggunakan kecerdasan buatan untuk melihat dan menginterpretasi data,
menghubungkan dengan perangkat keras dan menyimpan, mengelola dan memproses data di awan; Penyediaan perangkat
lunak yang dapat diunduh secara online untuk penggunaan sementara untuk memfasilitasi perdagangan secara elektronik;
Penyediaan perangkat lunak yang tidak dapat diunduh di bidang perbaikan, layanan instalasi dan pembelian dan penjualan
mobil baru dan bekas, motor, kendaraan komersial dan/atau kendaraan tugas berat dan aksesoris dan suku cadang yang
terkait; Penyediaan perangkat lunak yang tidak dapat diunduh/ dapat diunduh secara online untuk penggunaan sementara
untuk memfasilitasi perdagangan secara elektronik; Penyediaan perangkat-perangkat lunak komputer penelusuran enjin yang
tidak dapat di download secara online; Penyediaan platform penelusuran untuk memungkinkan para pengguna untuk meminta
dan menerima foto, video, teks, data, gambar dan karya elektronik, tidak satupun jasa tersebut untuk kamera fotografi dan
sinematografi profesional termasuk aksesoris spesifik fotografi dan sinematografi profesional khusus untuknya dan perangkat
lunak fotografi dan sinematografi profesional; Penyediaan platform penelusuran untuk memungkinkan para pengguna untuk
meminta dan menerima konten, teks, karya visual, karya audio, karya audiovisual, karya sastra, data, file, dokumen dan karya
elektronik, tidak satupun jasa tersebut untuk kamera fotografi dan sinematografi profesional termasuk aksesoris spesifik
fotografi dan sinematografi profesional khusus untuknya dan perangkat lunak fotografi dan sinematografi profesional;
Penyediaan situs web dan layanan berbasis web untuk manajemen online perangkat lunak permainan komputer pribadi;
Penyewaan perangkat keras dan perangkat lunak komputer untuk pengelolaan energi; Penyewaan perangkat lunak dan
program komputer yang berkaitan dengan instalasi dan peralatan sanitasi, yaitu, unit bangku toilet dengan alat pembersih
kebocoran dengan air hangat, bejana kakus, bidet, urinal, bak mandi, instalasi mandi berendam, instalasi mandi pancuran,
wastafel tangan [bagian dari instalasi sanitasi], keran, mandi pancuran, pemanas air listrik, alat pengering tangan listrik untuk
kamar mandi, dispenser sabun otomatis; Penyewaan perangkat lunak hiburan; Penyewaan perangkat lunak untuk
pemrosesan data, memasukan data dan mengelola data; Penyewaan perangkat lunak yang beroperasi untuk mengakses dan
menggunakan jaringan cloud computing yang berkaitan dengan instalasi dan peralatan sanitasi, yaitu, unit bangku toilet
dengan alat pembersih kebocoran dengan air hangat, bejana kakus, bidet, urinal, bak mandi, instalasi mandi berendam,
instalasi mandi pancuran, wastafel tangan [bagian dari instalasi sanitasi], keran, mandi pancuran, pemanas air listrik, alat
pengering tangan listrik untuk kamar mandi, dispenser sabun otomatis; Penyewaan perangkat lunak yang beroperasi untuk
mengakses dan menggunakan jaringan komputasi awan berhubungan dengan platform untuk pelacakan dari awal hingga
akhir produk kemasan dan pengemasan; Penyewaan perangkat lunak yang beroperasi untuk mengakses dan menggunakan
jaringan komputasi awan berhubungan dengan platform untuk pemasaran digital yang diarahkan kepada pelanggan produk
kemasan; Perancangan dan pengembangan perangkat lunak aplikasi mobile; Perancangan, pemrograman dan pemeliharaan
perangkat lunak komputer dari perangkat lunak untuk infrastruktur layanan telekomunikasi; Perancangan, pemrograman dan
pemeliharaan perangkat lunak komputer dari perangkat lunak untuk infrastruktur pengelolaan telekomunikasi; Perangkat
Lunak sebagai Layanan (SAAS) yang menampilkan perangkat lunak untuk memelihara, mengelola, memantau, menganalisis,
mengenkripsi, dan mengautentikasi data pengguna digital; Perangkat Lunak sebagai Layanan (SAAS) yang menampilkan
perangkat lunak untuk pengumpulan data dan penggunaan data di bidang periklanan dan pemasaran digital; Perangkat lunak
aplikasi komputer untuk telepon seluler; Perangkat lunak berbentuk layanan (SAAS), yang menampilkan perangkat lunak
untuk koneksi berbasis cloud antara workstation sumber tunggal dan perangkat endpoint jarak jauh, yaitu, komputer, desktop,
dan laptop; Perangkat lunak berbentuk layanan (SAAS), yang menampilkan perangkat lunak yang digunakan untuk mengelola
koneksi antara workstation sumber tunggal dan perangkat endpoint jarak jauh, yaitu, komputer, desktop, laptop, dan perangkat
tipis; Perangkat lunak berbentuk layanan (SaaS); Perangkat lunak komputer online yang tidak dapat diunduh untuk melacak
sasaran dan statistik kebugaran (fitness), kesehatan dan kebugaran (wellness); Perangkat lunak komputer yang tidak dapat
diunduh, yakni, platform aplikasi jaringan terbuka untuk pengembangan, penyebaran, pengujian, konfigurasi, pemantauan, dan
hosting aplikasi jaringan; Perangkat lunak sebagai layanan (SAAS) yang menampilkan perangkat lunak untuk menyediakan
antarmuka keamanan sistem masuk tunggal (single sign-on) di desktop, server, perangkat seluler, perangkat jaringan, dan
antarmuka web; Perangkat lunak sebagai layanan (SAAS) yang menampilkan perangkat lunak untuk pendidikan interaktif,
yaitu, simulasi pengajaran dan ujian melalui ruang kelas belajar secara elektronik (e-learning), langsung (live), dan virtual di
bidang manajemen proyek; Perangkat lunak sebagai layanan [SaaS]; Perangkat lunak sebagai layanan berupa perangkat
lunak komputer untuk mengakses, memonitor, melacak, menelusuri, menyimpan, dan menggunakan bersama-sama informasi
mengenai berbagai topik minat umum, termasuk kecantikan, kosmetik dan produk perawatan kulit; Perangkat lunak sebagai
layanan, yaitu, perangkat lunak untuk peningkatan permainan komputer dan permainan video, perangkat lunak untuk
mengunduh dan membeli permainan komputer dan permainan video, perangkat lunak untuk mengunduh dan membeli konten
yang dapat diunduh untuk permainan komputer dan permainan video, perangkat lunak untuk mengunduh dan membeli poin
dalam permainan dan mata uang untuk permainan komputer dan permainan video, perangkat lunak untuk menyediakan
marketplace online; Perangkat lunak sebagai sebuah layanan dan platform sebagai sebuah layanan yang menampilkan
platform perangkat lunak komputer untuk mengakses, mengelola, mengoptimalkan, memperbaharui dan melacak perangkat
serta untuk pengelolaan dan pengoptimalisasikan fasilitas.; Perangkat lunak sebagai suatu layanan (SaaS) berupa perangkat
lunak komputer untuk digunakan pada layanan pengoperasian toko ritel dan pemesanan untuk berbagai macam barang
konsumen, tidak satupun jasa tersebut untuk kamera fotografi dan sinematografi profesional termasuk aksesoris spesifik
fotografi dan sinematografi profesional khusus untuknya dan perangkat lunak fotografi dan sinematografi profesional;
Perangkat lunak sebagai suatu layanan (SaaS) berupa perangkat lunak komputer untuk mengakses, memonitor, melacak,
mencari, menyimpan dan berbagi informasi tentang topik yang menjadi minat umum, tidak satupun jasa tersebut untuk kamera
fotografi dan sinematografi profesional termasuk aksesoris spesifik fotografi dan sinematografi profesional khusus untuknya
dan perangkat lunak fotografi dan sinematografi profesional; Perangkat lunak sebagai suatu layanan (SaaS) berupa perangkat
lunak komputer untuk mengakses, menjelajahi, dan mencari database online, audio, video dan konten multimedia, dan aplikasi
perangkat lunak, pasar aplikasi perangkat lunak,
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tidak satupun jasa tersebut untuk kamera fotografi dan sinematografi profesional termasuk aksesoris spesifik fotografi dan
sinematografi profesional khusus untuknya dan perangkat lunak fotografi dan sinematografi profesional; Perangkat lunak
sebagai suatu layanan (SaaS) berupa perangkat lunak komputer untuk menghubungkan, mengoperasikan, mengintegrasikan,
mengontrol, dan mengelola perangkat elektronik konsumen dengan jaringan, perangkat iklim rumah dan produk penerangan
melalui jaringan nirkabel, tidak satupun jasa tersebut untuk kamera fotografi dan sinematografi profesional termasuk aksesoris
spesifik fotografi dan sinematografi profesional khusus untuknya dan perangkat lunak fotografi dan sinematografi profesional;
Perangkat lunak sebagai suatu layanan (SaaS) berupa perangkat lunak komputer untuk pihak lain untuk digunakan untuk
pengembangan aplikasi perangkat lunak, tidak satupun jasa tersebut untuk kamera fotografi dan sinematografi profesional
termasuk aksesoris spesifik fotografi dan sinematografi profesional khusus untuknya dan perangkat lunak fotografi dan
sinematografi profesional; Perangkat lunak sebagai suatu layanan (SaaS) berupa perangkat lunak komputer untuk pihak lain
untuk digunakan untuk pengembangan perangkat lunak untuk mengendalikan, menghubungkan, dan mengoperasikan
perangkat elektronik internet, tidak satupun jasa tersebut untuk kamera fotografi dan sinematografi profesional termasuk
aksesoris spesifik fotografi dan sinematografi profesional khusus untuknya dan perangkat lunak fotografi dan sinematografi
profesional; Perangkat lunak sebagai suatu layanan (SaaS) berupa perangkat lunak komputer yang digunakan untuk
mengontrol perangkat informasi suara yang dikendalikan berdiri sendiri dan asisten pribadi, tidak satupun jasa tersebut untuk
kamera fotografi dan sinematografi profesional termasuk aksesoris spesifik fotografi dan sinematografi profesional khusus
untuknya dan perangkat lunak fotografi dan sinematografi profesional; Perangkat lunak sebagai suatu layanan (Saas) berupa
perangkat lunak komputer untuk digunakan sebagai aplikasi pemrograman antarmuka (API), tidak satupun jasa tersebut untuk
kamera fotografi dan sinematografi profesional termasuk aksesoris spesifik fotografi dan sinematografi profesional khusus
untuknya dan perangkat lunak fotografi dan sinematografi profesional; Perangkat lunak yang tidak dapat diunduh; Perangkat
lunak yang tidak dapat diunduh secara online, termasuk dalam hal rantai pasok, desain, pengembangan, pengujian,
manufaktur, pemasaran, dan distribusi, dan karier dalam semikonduktor, elektronik, dan perangkat lunak terkait, perangkat
keras, peralatan, dan jasa; Perangkat lunak yang tidak dapat diunduh untuk interkoneksi, membangun, mengelola,
mengamankan, memantau, mengendalikan, mengoperasikan, virtualisasi, mengoptimalkan, mengkonfigurasi, menyebarkan,
memelihara, mengakses dan mengatasi masalah protokol manajemen router, infrastruktur jaringan, dan jaringan area lokal,
luas, dan global; Perangkat lunak yang tidak dapat diunduh untuk perutean dan perpindahan, transmisi, pemrosesan,
pemfilteran, analisis, pengamanan, dan penyimpanan data, lalu lintas video atau suara, paket, atau bentuk komunikasi
lainnya; Perangkat lunak yang tidak dapat diunduh yang berisi fungsi pencarian dan pengambilan untuk dokumen publik yang
memberikan informasi untuk digunakan sehubungan dengan uji tuntas kenali pelanggan Anda; Perawatan perangkat lunak
komputer; Platform sebagai layanan (PAAS) yang menampilkan perangkat lunak komputer untuk digunakan untuk
menghubungkan dan mengontrol perangkat jaringan di internet of things (IOT); Platform sebagai layanan (PAAS) yang
menampilkan perangkat lunak untuk memelihara, mengelola, memantau, menganalisis, mengenkripsi, dan mengautentikasi
data pengguna digital; Platform sebagai layanan (PAAS) yang menampilkan perangkat lunak untuk menyediakan antarmuka
keamanan sistem masuk tunggal (single sign-on) di desktop, server, perangkat seluler, perangkat jaringan, dan antarmuka
web; Platform sebagai layanan (PAAS) yang menampilkan perangkat lunak untuk pengumpulan data dan penggunaan data di
bidang periklanan dan pemasaran digital; Platform sebagai suatu layanan (PAAS) yang menyajikan platform perangkat lunak
komputer yang memungkinkan pengguna untuk mengakses dan melacak data, mendapatkan informasi kesehatan dan
kebugaran, menetapkan tujuan kesehatan dan kebugaran, mengelola dan berpartisipasi dalam tantangan dan inisiatif
kesehatan dan kebugaran, dan berpartisipasi dalam pelatihan digital di bidang kesehatan dan kebugaran; Platform sebagai
suatu layanan (paas) berupa platform perangkat lunak komputer untuk digunakan dalam manajemen database, tidak satupun
jasa tersebut untuk kamera fotografi dan sinematografi profesional termasuk aksesoris spesifik fotografi dan sinematografi
profesional khusus untuknya dan perangkat lunak fotografi dan sinematografi profesional; Saran teknologi terkait dengan
kinerja dan prosedur operasi perangkat lunak untuk infrastruktur layanan telekomunikasi; Saran teknologi terkait dengan
kinerja dan prosedur operasi perangkat lunak untuk infrastruktur pengelolaan telekomunikasi; Saran teknologi yang diberikan
kepada pengguna Internet melalui hotline dukungan, Konsultasi mengenai perangkat keras komputer, perangkat lunak
komputer, sistem komputer, jaringan komputer, intranet, dan Internet; Verifikasi identitas pengguna biometrik dan layanan
perangkat lunak otentikasi untuk digunakan sehubungan dengan sistem pembayaran; analisis ilmiah dan spesifikasi teknologi,
yaitu, pengembangan rekomendasi program tindakan dalam bidang praktik pertanian dan standar pertanian untuk mengurangi
emisi karbon dan emisi gas rumah kaca lainnya, dan meningkatkan karbon tanah pengukuran dan verifikasi karbon dioksida
dan penggantian kerugian emisi gas rumah kaca lainnya pengukuran, analisis, dan verifikasi karbon tanah, emisi karbon dan
emisi gas rumah kaca lainnya platform sebagai layanan (PaaS) yang menampilkan platform perangkat lunak komputer untuk
pengumpulan data dan analisis untuk digunakan dalam penelitian yang berkaitan dengan penyerapan karbon dan gas rumah
kaca lainnya; aplikasi perangkat lunak komputer yang tidak dapat didownload dan dapat diprogram untuk perangkat seluler,
televisi, dan perangkat video lainnya; aplikasi perangkat lunak untuk memberikan informasi tentang kesehatan dan
kesejahteraan, untuk digunakan sehubungan dengan terapi perilaku, untuk memasukkan, menyimpan, mengelola, dan
menganalisis catatan medis dan data pasien, bagi pengguna untuk melacak gejala dan mencatat perawatan, bagi pengguna
untuk melacak aktivitas fisik, penting tanda-tanda, dan informasi biometrik, untuk mengakses dan mengumpulkan data
imunisasi, untuk melacak, merekam, dan berbagi informasi perawatan kesehatan; aplikasi perangkat lunak yang dapat diakses
melalui situs web; data otomatisasi dan pengumpulan data menggunakan perangkat lunak berpemilik (proprietary software)
untuk mengevaluasi; desain (pengembangan), pengembangan perangkat lunak komputer yang dirancang untuk industri besi
dan baja; desain (pengembangan), pengembangan perangkat lunak komputer yang dirancang untuk platform business to
business (B2B) yang memfasilitasi transaksi antara para pedagang eceran (retailers) dan para distributor; desain
(pengembangan), pengembangan perangkat lunak komputer yang dirancang untuk platform business to business (B2B) yang
memfasilitasi transaksi antara para pedagang eceran (retailers) dan produsen; desain dan pembaruan perangkat lunak
komputer; desain dan pengembangan arsitektur perangkat lunak komputer; desain dan pengembangan komputer dan
perangkat lunak komputer; desain dan pengembangan perangkat keras dan lunak komputer; desain dan pengembangan
perangkat keras dan lunak komputer untuk aplikasi industri; desain dan pengembangan perangkat keras dan perangkat lunak
komputer; desain dan pengembangan perangkat keras dan perangkat lunak komputer untuk digunakan dalam bidang
kedokteran; desain dan pengembangan perangkat keras dan perangkat lunak permainan (game) komputer; desain dan
pengembangan perangkat keras dan perangkat lunak permainan video (video game); desain dan pengembangan perangkat
keras dan perangkat lunak realitas campuran (mixed reality); desain dan pengembangan perangkat keras dan perangkat lunak
realitas tertambah (augmented reality); desain dan pengembangan perangkat keras dan perangkat lunak realitas virtual/maya
(virtual reality); desain dan pengembangan perangkat keras komputer, perangkat lunak dan database; desain dan
pengembangan perangkat lunak dan perangkat keras untuk kompresi dan dekompresi konten multimedia; desain dan
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pengembangan perangkat lunak dan perangkat keras untuk konversi data dan konten multimedia dari dan ke berbagai
protokol; desain dan pengembangan perangkat lunak dan perangkat keras untuk memproduksi, merekam dan memproses
sinyal digital dan analog; desain dan pengembangan perangkat lunak dan perangkat keras untuk operator audio dan video;
desain dan pengembangan perangkat lunak dan perangkat keras untuk pemrosesan dan distribusi konten multimedia; desain
dan pengembangan perangkat lunak dan perangkat keras untuk pemrosesan sinyal digital; desain dan pengembangan
perangkat lunak dan perangkat keras untuk penguatan dan transmisi sinyal; desain dan pengembangan perangkat lunak
database komputer; desain dan pengembangan perangkat lunak di bidang aplikasi mobile; desain dan pengembangan
perangkat lunak driver; desain dan pengembangan perangkat lunak komputer; desain dan pengembangan perangkat lunak
komputer untuk digunakan dengan teknologi medis; desain dan pengembangan perangkat lunak komputer untuk evaluasi dan
perhitungan data; desain dan pengembangan perangkat lunak komputer untuk komputasi awan; desain dan pengembangan
perangkat lunak komputer untuk kontrol proses; desain dan pengembangan perangkat lunak komputer untuk logistik; desain
dan pengembangan perangkat lunak komputer untuk logistik, manajemen rantai pasokan, dan portal e-bisnis; desain dan
pengembangan perangkat lunak komputer untuk manajemen basis data; desain dan pengembangan perangkat lunak
komputer untuk manajemen rantai pasokan; desain dan pengembangan perangkat lunak komputer untuk membaca, mengirim
dan mengatur data; desain dan pengembangan perangkat lunak komputer untuk pemrosesan data; desain dan
pengembangan perangkat lunak komputer untuk pengolah kata; desain dan pengembangan perangkat lunak komputer,;
desain dan pengembangan perangkat lunak manajemen energi; desain dan pengembangan perangkat lunak operasi untuk
jaringan komputer dan server; desain dan pengembangan perangkat lunak pendidikan; desain dan pengembangan perangkat
lunak pengambilan data; desain dan pengembangan perangkat lunak pengolah gambar; desain dan pengembangan
perangkat lunak pengoperasian untuk mengakses dan menggunakan jaringan cloud computing; desain dan pengembangan
perangkat lunak perencanaan rute; desain dan pengembangan perangkat lunak permainan komputer; desain dan
pengembangan perangkat lunak permainan komputer dan perangkat lunak realitas virtual; desain dan pengembangan
perangkat lunak realitas virtual; desain dan pengembangan perangkat lunak sistem operasi; desain dan pengembangan
perangkat lunak untuk database elektronik; desain dan pengembangan perangkat lunak untuk digunakan di bidang
perancangan dan pengelolaan program pendidikan; desain dan pengembangan perangkat lunak untuk kontrol, regulasi dan
pemantauan sistem energi surya; desain dan pengembangan perangkat lunak untuk manajemen persediaan; desain dan
pengembangan perangkat lunak untuk mengimpor dan mengelola data; desain dan pengembangan perangkat lunak untuk
olahpesan cepat; desain dan pengembangan perangkat lunak untuk panduan program televisi elektronik; desain dan
pengembangan perangkat lunak untuk pengembangan situs web; desain dan pengembangan perangkat lunak video game;
desain dan pengembangan sistem navigasi dan perangkat lunak perencanaan rute; desain dan penulisan perangkat lunak
komputer; desain dan penyewaan perangkat lunak; desain dan perkembangan perangkat keras (hardware) dan perangkat
lunak (software) komputer; desain homepage, perangkat lunak komputer dan situs web; desain perangkat keras dan
perangkat lunak komputer; desain perangkat keras dan perangkat lunak komputer dan pengembangan solusi teknis untuk
meningkatkan keamanan dan produktivitas dalam operasi pertambangan; desain perangkat keras dan perangkat lunak
komputer untuk analisis dan pelaporan komersial; desain perangkat keras dan perangkat lunak komputer yang disesuaikan;
desain perangkat keras komputer, perangkat lunak, dan periferal komputer; desain perangkat lunak aplikasi, membuat
perangkat lunak aplikasi, atau pemeliharaan perangkat lunak aplikasi; desain perangkat lunak basis data komputer; desain
perangkat lunak driver; desain perangkat lunak komputer; desain perangkat lunak komputer untuk mengendalikan terminal
swalayan; desain perangkat lunak komputer untuk pemrosesan data; desain perangkat lunak komputer untuk pengolah kata;
desain perangkat lunak komputer yang disesuaikan; desain perangkat lunak komputer, firmware komputer, perangkat keras
komputer, dan sistem komputer; desain perangkat lunak komputer, pemrograman komputer, instalasi, pemeliharaan dan
perbaikan perangkat lunak komputer untuk digunakan dalam analisis bisnis, pengembangan strategi bisnis, analisis data dan
data besar; desain perangkat lunak komputer, pemrograman komputer, instalasi, pemeliharaan dan perbaikan perangkat lunak
komputer untuk digunakan dalam mengimplementasikan Internet of Things (IoT); desain perangkat lunak pengolah gambar;
desain perangkat lunak permainan komputer; desain perangkat lunak sistem operasi; desain perangkat lunak smartphone;
desain perangkat lunak untuk digunakan dengan mesin cetak; desain perangkat lunak video game; desain program komputer
dan perangkat lunak yang berkaitan dengan pesawat terbang; desain, instalasi, pembaruan, dan pemeliharaan perangkat
lunak komputer; desain, instalasi, pemeliharaan dan pembaharuan perangkat lunak komputer untuk mengolah data; desain,
pembaruan, dan penyewaan perangkat lunak komputer; desain, pembuatan, pemrograman dan pemeliharaan program
komputer, perangkat lunak komputer dan perangkat lunak aplikasi; desain, pemeliharaan, dan pembaruan perangkat lunak
komputer; desain, pemeliharaan, penyewaan, dan pembaruan perangkat lunak komputer; desain, pemrograman, dan
pemeliharaan perangkat lunak komputer; desain, penelitian dan pengembangan program komputer dan perangkat lunak
komputer untuk identifikasi elektronik; desain, penelitian dan pengembangan program komputer dan perangkat lunak
komputer untuk menginterpretasikan sidik jari atau telapak tangan, karakterikstik bola mata, nadi, suara, tampilan wajah dan
badan atau karakterikstik biometrik lainnya dalam bidang pengawasan akses atau autentikasi orang; desain, pengembangan
dan implementasi perangkat lunak audit dan keamanan untuk platform berbasis blockchain; desain, pengembangan dan
pemeliharaan perangkat lunak telekomunikasi; desain, pengembangan, dan hosting perangkat lunak untuk dan berdasarkan
teknologi buku besar terdistribusi; desain, pengembangan, dan hosting perangkat lunak untuk pengelolaan yang dihosting
dengan aman, penyimpanan dan administrasi kata sandi, kredensial dan informasi identitas yang berkaitan dengan orang,
akun, dan perangkat untuk tujuan keamanan; desain, pengembangan, dan implementasi perangkat lunak; desain,
pengembangan, dan implementasi perangkat lunak untuk blockchain; desain, pengembangan, dan implementasi perangkat
lunak untuk layanan verifikasi pihak ketiga untuk transaksi mata uang digital, termasuk tetapi tidak terbatas pada transaksi
yang melibatkan mata uang bitcoin; desain, pengembangan, dan implementasi perangkat lunak untuk mata uang digital, mata
uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized asset), token digital, token kripto (crypto token)
dan dompet token utilitas; desain, pengembangan, dan implementasi solusi perangkat lunak untuk keamanan mata uang
digital; desain, pengembangan, dan pemrograman perangkat lunak komputer; desain, pengembangan, instalasi, dan
pemeliharaan perangkat keras dan perangkat lunak komputer; desain, pengembangan, instalasi, dan pemeliharaan perangkat
lunak komputer; desain, pengembangan, pemeliharaan, dan pembaruan perangkat lunak komputer; desain, pengembangan,
pemeliharaan, dan pembaruan perangkat lunak komputer untuk kontrol proses; desain, pengembangan, pemeliharaan, dan
pembaruan perangkat lunak komputer untuk pemrosesan data; desain, pengembangan, pemeliharaan, dan pembaruan
perangkat lunak komputer untuk pemrosesan kata; desain, pengembangan, pemeliharaan, dan pembaruan perangkat lunak
komputer untuk pemrosesan kata, pemrosesan data, dan kontrol proses; desain, pengujian, teknik, penelitian dan layanan
konsultasi yang berkaitan dengan komputer, teknologi telekomunikasi, sistem telepon, jaringan, perangkat lunak komputer,
perangkat keras komputer, pemrograman komputer, dan keamanan jaringan; desain, peningkatan, dan penyewaan perangkat
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lunak komputer; design dan perkembangan perangkat keras (hardware) dan perangkat lunak (software) computer; diagnosis
masalah perangkat keras komputer melalui penggunaan perangkat lunak; diagnosis masalah perangkat lunak komputer;
duplikasi perangkat lunak game komputer; duplikasi perangkat lunak komputer; duplikasi program komputer menjadi program
perlindungan perangkat lunak dan program keamanan; hosting aplikasi perangkat lunak komputer untuk orang lain; hosting
aplikasi perangkat lunak untuk orang lain; hosting aplikasi-aplikasi perangkat lunak komputer untuk pihak-pihak lain; hosting
perangkat lunak aplikasi komputer di bidang manajemen pengetahuan untuk membuat database informasi dan data yang
dapat dicari; hosting perangkat lunak online yang memungkinkan pembuatan dan hosting situs web mikro untuk bisnis; hosting
perangkat lunak untuk digunakan dalam manajemen perpustakaan; informasi yang berkaitan dengan desain dan
pengembangan perangkat lunak komputer; instalasi dan pemeliharaan perangkat lunak basis data; instalasi dan pemeliharaan
perangkat lunak komputer; instalasi dan pemeliharaan perangkat lunak komputer komunikasi; instalasi dan pemeliharaan
perangkat lunak untuk akses Internet; instalasi perangkat lunak basis data; instalasi perangkat lunak komputer; instalasi
perangkat lunak untuk akses Internet; instalasi perangkat lunak untuk sistem komputer; instalasi, pemeliharaan dan
pembaruan perangkat lunak basis data; instalasi, pemeliharaan dan perbaikan perangkat lunak komputer; instalasi,
pemeliharaan dan perbaikan perangkat lunak untuk sistem komputer; instalasi, pemeliharaan, dan pembaruan perangkat
lunak komputer; instalasi, pemeliharaan, pembaruan, dan peningkatan perangkat lunak komputer; instalasi, perbaikan dan
pemeliharaan perangkat lunak komputer; jasa device-as-aservice (DaaS), seperti menyediakan komputer, perangkat keras
computer, perangkat lunak komputer, mesin cetak/printer, bahan untuk pencetakan, perangkat tambahan yang dihubungkan
ke komputer; jasa keamanan komputer (perancangan dan pengembangan keamanan perangkat keras, perangkat lunak, dan
sistem komputer, pemrograman dan pemasangan perangkat lunak, jasa perbaikan dan pemeliharaan, percobaan dan
penilaian risiko terhadap jaringan komputer); jasa komputer, yaitu, penyediaan antarmuka perangkat lunak yang tersedia
melalui suatu jaringan untuk membentuk layanan informasi secara daring (online) terpersonalisasi; jasa konsultasi dalam
bidang perangkat lunak komputer; jasa konsultasi di bidang desain, pemilihan, implementasi dan penggunaan perangkat keras
komputer dan sistem perangkat lunak; jasa layanan aplikasi perangkat lunak untuk bermain game; jasa layanan aplikasi
perangkat lunak untuk memposting, mendistribusikan, dan melihat peluang kerja, untuk memposting dan melihat resume,
untuk berlangganan pemberitahuan pekerjaan melalui email dan teks, untuk menyaring pelamar pekerjaan dengan melihat
atau mengunduh resume dalam database resume, untuk mencari peluang kerja dan untuk melamar pekerjaan; jasa layanan
aplikasi perangkat lunak untuk memposting, mendistribusikan, dan melihat peluang kerja, untuk memposting dan melihat
resume, untuk berlangganan pemberitahuan pekerjaan melalui email dan teks, untuk menyaring pelamar pekerjaan dengan
melihat atau mengunduh resume dalam database resume, untuk mencari peluang kerja dan untuk melamar pekerjaan jasa
desain dan pengembangan perangkat lunak; jasa layanan aplikasi perangkat lunak yang memungkinkan pengusaha mencari
dan merekrut karyawan; jasa layanan aplikasi perangkat lunak yang menampilkan informasi tentang layanan rekrutmen, solusi
kepegawaian dan perencanaan karir; jasa layanan perangkat lunak dan aplikasi perangkat lunak untuk eksekusi, transmisi,
dan penyimpanan tanda tangan elektronik yang aman; jasa layanan perangkat lunak komputer dan aplikasi perangkat lunak
untuk digunakan dalam verifikasi dan otentikasi transaksi melalui blockchain (sistem pencatatan transaksi digital yang
terdesentralisasi); jasa layanan perangkat lunak komputer dan aplikasi perangkat lunak untuk digunakan dalam verifikasi
otentikasi transaksi melalui blockchain(sistem pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi); jasa layanan perangkat
lunak komputer dan aplikasi perangkat lunak untuk identifikasi dan otentikasi pengguna; jasa layanan perangkat lunak sebagai
layanan (SAAS) yang menampilkan perangkat lunak untuk memfasilitasi penggunaan blockchain (sistem pencatatan transaksi
digital yang terdesentralisasi) atau buku besar yang didistribusikan untuk mencatat dan melacak transaksi; jasa layanan
perangkat lunak tanda tangan elektronik untuk mengamankan transaksi; jasa pemeliharaan perangkat lunak; jasa pendukung
teknis, yaitu, mencari dan memecahkan masalah perangkat lunak komputer; jasa pendukung teknis, yaitu, mencari dan
memecahkan masalah perangkat lunak komputer dalam bidang komputasi awan; jasa penelitian dan konsultasi yang
berkaitan dengan perangkat lunak komputer; jasa penelitian dan pengembangan perangkat keras dan perangkat lunak
komputer berbasis kecerdasan buatan (artificial intelligence); jasa penelitian dan pengembangan yang berkaitan dengan
perangkat keras dan lunak komputer; jasa penelitian dan pengembangan yang berkaitan dengan perangkat lunak komputer;
jasa penelitian, desain dan pengembangan yang berkaitan dengan solusi aplikasi perangkat lunak; jasa pengujian perangkat
keras dan lunak komputer; jasa penyedia layanan aplikasi (ASP) yang menampilkan perangkat lunak untuk mengaktifkan atau
memfasilitasi pengunggahan terenkripsi atau yang diamankan, mengunduh, streaming, memposting, menampilkan, membuat
blog, menghubungkan, berbagi, atau menyediakan media elektronik, data, transaksi, atau informasi jaringan komunikasi.; jasa
penyedia layanan aplikasi (ASP) yang menampilkan perangkat lunak untuk memungkinkan pembangunan aplikasi pada
blockchain (sistem pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi), berinteraksi dengan kontrak pintar blockchain (sistem
pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi), dan pertukaran komoditas blockchain (sistem pencatatan transaksi digital
yang terdesentralisasi) dalam jaringan sosial; jasa penyedia layanan aplikasi (ASP) yang menampilkan perangkat lunak untuk
memungkinkan pembangunan aplikasi pada blockchain (sistem pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi),
berinteraksi dengan kontrak pintar blockchain (sistem pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi), dan pertukaran
komoditas blockchain (sistem pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi) dalam jaringan sosial jasa layanan perangkat
lunak sebagai layanan (SAAS) yang menampilkan perangkat lunak untuk memfasilitasi penggunaan blockchain (sistem
pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi) atau buku besar yang didistribusikan untuk mencatat dan melacak
transaksi; jasa penyedia layanan aplikasi (ASP) yang menampilkan perangkat lunak untuk memungkinkan pengguna
menemukan, memprogram, mengatur, mengakses, dan terlibat dengan program perangkat lunak komputer pihak ketiga pada
platform blockchain (sistem pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi) apa pun; jasa penyedia layanan aplikasi (ASP)
yang menampilkan perangkat lunak untuk mengaktifkan atau memfasilitasi pengunggahan terenkripsi atau yang diamankan,
mengunduh, streaming, memposting, menampilkan, membuat blog, menghubungkan, berbagi, atau menyediakan media
elektronik, data, transaksi, atau informasi melalui jaringan komunikasi; jasa penyedia layanan aplikasi (ASP) yang
menampilkan perangkat lunak untuk mengaktifkan atau memfasilitasi/memudahkan panggilan voice over internet protocol
(VOIP), panggilan telepon, panggilan video, pesan teks, pesan elektronik, pesan instan, dan layanan jejaring sosial online;
jasa penyedia layanan aplikasi (ASP) yang menampilkan perangkat lunak yang menyediakan dompet digital; jasa penyedia
layanan aplikasi (ASP) yang menampilkan perangkat lunak yang menyediakan dompet digital jasa penyedia layanan mesin
pencari; jasa penyedia layanan aplikasi (ASP), yaitu, aplikasi perangkat lunak hosting lainnya; jasa penyedia perangkat lunak
aplikasi komputer untuk keamanan, otomatisasi, fasilitasi, dan enkripsi komunikasi, proses bisnis, dan transaksi keuangan
menggunakan sistem kontrak pintar, blockchain (sistem pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi), dan teknologi
buku besar yang didistribusikan; jasa penyedia perangkat lunak aplikasi komputer untuk menyematkan browser web, interfase
dengan penyimpanan kunci perangkat keras yang aman, dan melaksanakan transaksi yang diusulkan melalui blockchain
(sistem pencatatan digital yang terdesentralisasi); jasa penyedia perangkat lunak aplikasi komputer untuk menyematkan
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browser web, interfase dengan penyimpanan kunci perangkat keras yang aman, dan melaksanakan transaksi yang diusulkan
melalui blockchain (sistem pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi); jasa penyedia perangkat lunak aplikasi
komputer untuk pengumpulan dan verifikasi informasi pengguna untuk membuat akun blockchain (sistem pencatatan transaksi
digital yang terdesentralisasi); jasa penyediaan alat pengembangan perangkat lunak komputer untuk pembuatan aplikasi
blockchain (sistem pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi); jasa penyediaan alat pengembangan perangkat lunak
komputer untuk pembuatan aplikasi blockchain (sistem pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi).; jasa penyediaan
penggunaan sementara perangkat lunak aplikasi web dan seluler yang tidak dapat diunduh untuk komunitas virtual, jejaring
sosial, berbagi foto, berbagi media elektronik, dan pengiriman pesan dan transmisi media terenkripsi atau paling tidak yang
aman; jasa penyediaan perangkat lunak untuk digunakan dalam membangun, mengembangkan, mengeksekusi, dan
menjalankan perangkat lunak dan aplikasi lain di blockchain (sistem pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi); jasa
penyediaan perangkat lunak yang tidak dapat diunduh secara on-line dalam bentuk platform perdagangan untuk perdagangan
cryptocurrency (mata uang virtual), token blockchain (sistem pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi), dan aset
digital lainnya; jasa perangkat lunak sebagai layanan (SaaS) yang memuat perangkat lunak untuk mengendalikan peralatan
komunikasi audio dan video, peralatan konferensi, peralatan kolaborasi, dan untuk mengendalikan komunikasi atau aplikasi
perangkat lunak operasional lainnya yang terkait dengan peralatan tersebut; jasa perangkat lunak sebagai layanan (software
as a service (SAAS)) yang mengutamakan perangkat lunak untuk digunakan pada bidang perawatan kesehatan untuk
membantu dalam menciptakan/membuat implan ortopedi sesuai pesanan, penentuan posisi komponen ortopedi selama
pembedahan dan dalam perencanaan sebelum operasi dan analisis intraoperatif pembedahan ortopedi; jasa perangkat lunak
sebagai layanan (software as a service (SAAS)) yang mengutamakan perangkat lunak untuk melapisi templat prostetik pada
gambar radiologis, melakukan pengukuran pada gambar dan templat posisi; jasa perangkat lunak sebagai suatu jasa (SaaS)
berupa program penyusun, program untuk mencari dan mengurangi bug/kerusakan pada program komputer (debugger), dan
program utilitas untuk membuat aplikasi perangkat lunak bergerak; jasa perangkat lunak sebagai suatu jasa (SaaS) untuk
digunakan dalam mendesain, mengembangkan dan menguji aplikasi perangkat lunak bergerak; jasa perangkat lunak sebagai
suatu layanan (SaaS) yang menampilkan perangkat lunak untuk kliring, alokasi, kepatuhan, pencatatan dan penyelesaian
perdagangan yang terkait dengan mata uang digital, mata uang virtual, aset mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset
digital (digitized assets), token digital, token kripto (crypto tokens) dan token utilitas; jasa perawatan perangkat lunak; jasa
platform sebagai suatu layanan (PaaS) yang menampilkan perangkat lunak untuk kliring, alokasi, kepatuhan, pencatatan dan
penyelesaian perdagangan yang terkait dengan mata uang digital, mata uang virtual, aset mata uang kripto, aset digital dan
blockchain, aset digital (digitized assets), token digital, token kripto (crypto tokens) dan token utilitas; jasa rekayasa perangkat
lunak untuk program pemrosesan data; jasa-jasa dukungan teknis dan pelanggan, yaitu pemecahan masalah yang sifatnya
mendiagnosis masalah perangkat keras dan perangkat lunak komputer di perangkat ponsel, tablet, dan perangkat komputer
genggam lainnya; jasa-jasa dukungan teknis dan pelanggan, yaitu, layanan help desk dan pemecahan masalah perangkat
lunak dan masalah perangkat keras untuk perangkat, peralatan, kendaraan yang terhubung ke jaringan, sistem otomasi
rumah, dan sistem keamanan rumah di internet yang terhubung dengan jaringan; jasa-jasa dukungan teknis dan pelanggan,
yaitu, pemecahan masalah yang sifatnya mendiagnosis masalah dalam perangkat keras dan perangkat lunak komputer dalam
perangkat komputasi pribadi, dan mendiagnosis masalah dalam produk konsumen, yaitu, peralatan rumah tangga dan
konsumen, sistem HVAC, pipa rumah tangga, vakuum sentral, air panas pemanas, pelembap, penurun, pelembut air,
peralatan olahraga dan rekreasi, peralatan taman dan kebun, dan peralatan listrik luar ruangan; jasa-jasa konsultasi di bidang
implementasi dan penggunaan perangkat lunak dan perangkat keras komputer untuk perangkat yang terhubung ke jaringan,
peralatan, peralatan kontrol pencahayaan, dan sistem kontrol hvac di internet yang terhubung dengan jaringan; jasa-jasa
konsultasi di bidang implementasi dan penggunaan perangkat lunak dan perangkat keras komputer untuk perangkat,
peralatan, kendaraan yang terhubung ke jaringan, sistem otomasi rumah, dan sistem keamanan rumah di internet yang
terhubung dengan jaringan; jasa-jasa pemasangan (instalasi) dan pembuatan atas perangkat-perangkat lunak komputer dan
penerapan database untuk pihak lain; jasa-jasa pemasangan (instalasi) dan pembuatan atas perangkat-perangkat lunak
komputer dan penerapan database untuk pihak lain dibidang rangkaian-rangkaian berbagai macam asam (acid) yang terdiri
atas matarantai nucleotide, tipe-tipe species, diagnostic ilmu kedokteran, diagnostic ilmu kedokteran hewan, diagnostic
klinikal, penelitian medis, penelitian ilmu kedokteran hewan, penelitian diagnostic, penelitian klinikal, pengembangan obatobatan, penelitian pengembangan obat-obatan, penelitian laboratorium obat-obatan, penelitian dan ilmu pengetahuan
kedokteran hewan, ilmu hayati, biologi, mikrobiologi, bioteknologi, pertanian, forensik, keamanan pangan, dan genetika.; jasajasa penasehatan dan konsultasi teknologi yang berkaitan dengan penggunaan perangkat-perangkat lunak komputer dan
penerapan-penerapan untuk perencanaan, pembelian, penempatan dan optimisasi online, interaktip, televisi, kabel, pita lebar
(broadband), mobile dan penemuan (inventory) media baru dan konten yang berkaitan dengannya; jasa-jasa pengembangan
dan pemukhtahiran perangkat lunak komputer; jasa-jasa perangkat lunak berbentuk layanan (SAAS) menampilkan aplikasi
perangkat lunak untuk digunakan dalam operasi dan kontrol kendaraan yang mengemudi sendiri (autonomous-driving
vehicles); jasa-jasa perangkat lunak berbentuk layanan (SAAS) yang menampilkan aplikasi perangkat lunak termasuk
perangkat lunak kecerdasan buatan (artificial intelligence) untuk memungkinkan/mengaktifkan interaksi pengguna dengan
kendaraan; jasa-jasa perangkat lunak berbentuk layanan (SAAS) yang menampilkan aplikasi perangkat lunak untuk deteksi
tatapan (gaze) dan langkah/gerak-isyarat (gesture) di atau terkait dengan kendaraan; jasa-jasa perangkat lunak berbentuk
layanan (SAAS) yang menampilkan aplikasi perangkat lunak untuk digunakan di dalam dan dengan perangkat dan kendaraan
seluler (mobile devices and vehicles) untuk mengaktifkan/memungkinkan pengoperasian dan kontrol perangkat seluler dan
fungsi kendaraan berbasis perintah pengguna; jasa-jasa perangkat lunak berbentuk layanan (SAAS) yang menampilkan
aplikasi perangkat lunak untuk memahami preferensi pengguna ; jasa-jasa perangkat lunak berbentuk layanan (SAAS) yang
menampilkan aplikasi perangkat lunak untuk membaca dan menerjemahkan tulisan tangan (handwriting) dan mengubah teks
menjadi ucapan; jasa-jasa perangkat lunak berbentuk layanan (SAAS) yang menampilkan aplikasi perangkat lunak untuk
menghubungkan kendaraan dengan satu atau lebih perangkat komputasi (computing); jasa-jasa perangkat lunak berbentuk
layanan (SAAS) yang menampilkan aplikasi perangkat lunak untuk menghubungkan, mengoperasikan, dan mengelola
kendaraan berjaringan; jasa-jasa perangkat lunak berbentuk layanan (SAAS) yang menampilkan aplikasi perangkat lunak
untuk navigasi kendaraan ; jasa-jasa perangkat lunak berbentuk layanan (SAAS) yang menampilkan aplikasi perangkat lunak
untuk operasi kendaraan, kontrol dan interaksi pengguna dengan kendaraan; jasa-jasa perangkat lunak berbentuk layanan
(SAAS) yang menampilkan aplikasi perangkat lunak untuk otentikasi dan identifikasi individu; jasa-jasa perangkat lunak
berbentuk layanan (SAAS) yang menampilkan aplikasi perangkat lunak untuk pengenalan suara dan pemahaman bahasa
alami; jasa-jasa perangkat lunak berbentuk layanan (SAAS) yang menampilkan aplikasi perangkat lunak untuk peningkatan
sinyal ucapan ; jasa-jasa perangkat lunak berbentuk layanan (SAAS) yang menampilkan perangkat lunak untuk melacak dan
memelihara rencana kesehatan dan perawatan; jasa-jasa perangkat lunak berbentuk layanan (SAAS) yang menampilkan
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perangkat lunak untuk memfasilitasi komunikasi antara fasilitas medis, dokter, pelatih kesehatan dan pasien; jasa-jasa
perangkat lunak berbentuk layanan (SAAS) yang menampilkan perangkat lunak untuk memfasilitasi pengobatan perawatan
kesehatan kolaboratif antara fasilitas medis, dokter, perawat, pelatih kesehatan dan pasien; jasa-jasa perangkat lunak
berbentuk layanan (SAAS) yang menampilkan perangkat lunak untuk mengkomunikasikan data kesehatan antara fasilitas
medis, dokter, perawat, pelatih kesehatan dan pasien; jasa-jasa perangkat lunak berbentuk layanan (SAAS) yang
menampilkan perangkat lunak untuk merekam data kesehatan; jasa-jasa perangkat lunak berbentuk layanan (SAAS) yang
menampilkan perangkat lunak yang mengkomunikasikan data kesehatan antara fasilitas medis, dokter, perawat, pelatih
kesehatan dan pasien; jasa-jasa perangkat lunak berbentuk layanan (SaaS) yang menampilkan perangkat lunak bagi
pengguna untuk mengumpulkan, mengakses dan bertukar informasi perawatan kesehatan, mengendalikan (manage) penyakit
dan kondisi, dan mengendalikan (manage) biaya perawatan kesehatan; jasa-jasa perangkat lunak berbentuk layanan
(software as a service/SAAS) yang menampilkan perangkat lunak computer yang dirancang untuk platform business to
business (B2B) yang memfasilitasi transaksi antara para pedagang eceran (retailers) dan produsen; jasa-jasa perangkat lunak
berbentuk layanan (software as a service/SAAS) yang menampilkan perangkat lunak computer yang dirancang
untuk platform business to business (B2B) yang memfasilitasi transaksi antara para pedagang eceran (retailers) dan para
distributor; jasa/layanan desain, rekayasa, penelitian, pengembangan dan pengujian di bidang pengembangan perangkat
lunak aplikasi seluler yang terkait dengan penggunaan dan fungsionalitas hyperlink; jasa/layanan perangkat lunak sebagai
layanan (SAAS) yang menampilkan perangkat lunak untuk mengirim dan menerima pesan elektronik, pemberitahuan dan
peringatan dan untuk memfasilitasi transaksi bisnis elektronik melalui jaringan internet dan komunikasi; jasa/layanan platform
sebagai layanan (PAAS) yang menampilkan perangkat lunak komputer untuk memungkinkan pengguna melakukan transaksi
bisnis dan perdagangan elektronik (e-commerce); kalibrasi perangkat lunak komputer; komputasi awan yang menampilkan
perangkat lunak untuk digunakan dalam konferensi telekonferensi dan video, audio, dan web; konfigurasi jaringan komputer
menggunakan perangkat lunak; konfigurasi perangkat keras komputer menggunakan perangkat lunak; konfigurasi perangkat
lunak komputer; konfigurasi, instalasi, diagnosis kesalahan, perbaikan, peningkatan dan pemeliharaan perangkat lunak
komputer; konsultasi dan saran dalam desain dan pengembangan perangkat keras dan perangkat lunak komputer; konsultasi
di bidang desain perangkat lunak komputer; konsultasi di bidang perangkat keras, perangkat lunak, dan komputasi awan
komputer di bidang bedah ortopedi, konsultasi di bidang desain kamar pembedahan untuk bedah ortopedi, serta ruang operasi
dan optimalisasi proses pembedahan untuk bedah ortopedi; konsultasi di bidang perangkat lunak keamanan; konsultasi
perangkat lunak komputer; konsultasi teknis di bidang pengembangan perangkat lunak aplikasi seluler yang terkait dengan
penggunaan dan fungsionalitas hyperlink; konsultasi teknis yang berkaitan dengan aplikasi dan penggunaan perangkat lunak
komputer; konsultasi teknis yang berkaitan dengan desain perangkat keras komputer, perangkat lunak, dan periferal
komputer; konsultasi teknis yang berkaitan dengan instalasi dan pemeliharaan perangkat lunak komputer; konsultasi teknologi
yang berkaitan dengan pengoperasian perangkat keras, perangkat lunak, dan periferal komputer melalui helpdesk; konsultasi
terkait dengan pembaruan perangkat lunak komputer; konsultasi yang berkaitan dengan desain dan pengembangan perangkat
lunak komputer; konsultasi yang berkaitan dengan desain dan pengembangan perangkat lunak komputer dan arsitektur
perangkat keras; konsultasi yang berkaitan dengan desain dan pengembangan program perangkat lunak komputer; konsultasi
yang berkaitan dengan desain, pemrograman, dan pemeliharaan perangkat lunak komputer; konsultasi yang berkaitan dengan
pemeliharaan perangkat lunak komputer; konsultasi yang berkaitan dengan perangkat keras dan perangkat lunak komputer
berbasis kecerdasan buatan (artificial intelligence); konsultasi yang berkaitan dengan perangkat lunak untuk sistem
komunikasi; layanan desain, pengembangan dan pemrograman perangkat lunak komputer; layanan dukungan perangkat
lunak komputer; layanan dukungan teknis perangkat lunak komputer; layanan dukungan teknis, mendiagnosa dan
memecahkan masalah mengenai permasalahan perangkat keras dan perangkat lunak komputer, serta jasa memperbaiki
komputer; layanan dukungan teknis, yaitu, pemecahan masalah (troubleshooting) yang bersifat mendiagnosis masalahmasalah perangkat keras dan perangkat lunak komputer; layanan enkripsi data yang menampilkan teknologi perangkat lunak
blockchain dan protokol peer-to-peer untuk menyediakan penyimpanan cloud yang aman, pribadi, dan terenkripsi; layanan
komputer dalam bentuk Perangkat Lunak sebagai Layanan (SaaS); layanan komputer yang bersifat Perangkat Lunak sebagai
Layanan (SaaS), yaitu hosting perangkat lunak komputer dan layanan yang memanfaatkan perangkat lunak untuk diakses
oleh, atau diunduh oleh, atau digunakan oleh, orang lain; layanan komputer yang bersifat Perangkat Lunak sebagai Layanan
(SaaS), yaitu hosting perangkat lunak komputer dan layanan yang memanfaatkan perangkat lunak untuk diakses oleh, atau
mengunduh oleh, atau digunakan oleh, orang lain di bidang analisis bisnis, pengembangan strategi bisnis, analisis data, data
besar, sistem pengujian, sistem pemodelan, sistem dan layanan simulasi dan di bidang penerapan Internet of Things (IoT);
layanan komputer yang bersifat Perangkat Lunak sebagai Layanan (SaaS), yaitu penyediaan sumber daya perangkat lunak
secara online (dari situs web atau melalui Internet) untuk digunakan oleh orang lain di bidang analisis bisnis, pengembangan
strategi bisnis, analisis data, data besar, sistem pengujian, sistem pemodelan, sistem simulasi dan layanan dan di bidang
penerapan Internet of Things (IoT)]; layanan komputer, khususnya, penyedia layanan aplikasi (ASP) yang menampilkan
perangkat lunak application programming interface (API) untuk memungkinkan pengguna untuk melakukan transaksi bisnis
elektronik melalui jaringan komputer global; layanan komputer, khususnya, penyedia layanan aplikasi yang menampilkan
perangkat lunak application programming interface (API) untuk manajemen hubungan pelanggan (customer relationship
management (CRM)); layanan komputer, yaitu, memberikan informasi di bidang teknologi dan pengembangan perangkat
lunak melalui jaringan internet dan komunikasi; layanan komputer, yaitu, memberikan informasi di bidang teknologi dan
pengembangan perangkat lunak melalui jaringan komputer global; layanan komputer, yaitu, meneliti, mengembangkan,
merancang, mengimplementasikan dan menginstal/memasang perangkat lunak komputer; layanan komputer, yaitu,
menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak komputer yang tidak dapat diunduh untuk menerima, mengelola, dan
membayar dana melalui jaringan komputer; layanan konsultasi dan informasi yang berkaitan dengan desain perangkat lunak
komputer; layanan konsultasi dan informasi yang berkaitan dengan desain, pemrograman, dan pemeliharaan perangkat lunak
komputer; layanan konsultasi dan informasi yang berkaitan dengan pemeliharaan perangkat lunak komputer; layanan
konsultasi dan informasi yang berkaitan dengan penyewaan perangkat lunak komputer; layanan konsultasi dan informasi yang
berkaitan dengan perangkat lunak komputer; layanan konsultasi dan konsultasi yang berkaitan dengan perangkat lunak
komputer; layanan konsultasi di bidang pengembangan produk dan peningkatan kualitas perangkat lunak; layanan konsultasi
perangkat lunak komputer; layanan konsultasi yang berkaitan dengan desain, pengembangan, dan penggunaan perangkat
keras dan lunak komputer; layanan konsultasi yang berkaitan dengan perangkat lunak komputer; layanan konsultasi yang
berkaitan dengan perangkat lunak yang digunakan di bidang e-commerce; layanan konsultasi, desain, pengujian, penelitian
dan konsultasi, semua yang berkaitan dengan sistem informasi, komputer, perangkat lunak komputer, jaringan komputer,
peralatan elektronik, sistem telekomunikasi dan sistem transmisi data; layanan konsultasi, konsultasi dan informasi yang
berkaitan dengan desain perangkat lunak komputer; layanan konsultasi, konsultasi dan informasi yang berkaitan dengan
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instalasi, pemeliharaan dan perbaikan perangkat lunak komputer; layanan pemeliharaan dan konsultasi yang berkaitan
dengan perangkat lunak yang digunakan di bidang e-commerce; layanan pemrograman komputer untuk perlindungan
perangkat lunak; layanan pengembangan di bidang perangkat lunak komputer dan layanan konsultasi yang berkaitan
dengannya; layanan pengujian untuk perangkat keras dan perangkat lunak komputer yang digunakan dengan sistem alarm
dan pemantauan; layanan penyediaan piranti lunak sebagai suatu layanan (SaaS) yang menampilkan perangkat lunak untuk
melihat, mengelola, mengedit, dan menyimpan dokumen melalui jaringan komputer; layanan perangkat lunak online, layanan
perangkat lunak berbasis cloud, layanan perangkat lunak sebagai layanan (SAAS), dan layanan platform sebagai layanan
(PAAS) untuk data penyakit menular dan manajemen informasi; layanan perangkat lunak online, layanan perangkat lunak
berbasis cloud, layanan perangkat lunak sebagai layanan (SAAS), dan layanan platform sebagai layanan (PAAS) untuk
digunakan di bidang pengujian penyakit menular; layanan perangkat lunak online, layanan perangkat lunak berbasis cloud,
layanan perangkat lunak sebagai layanan (SAAS), dan layanan platform sebagai layanan (PAAS) untuk menerima,
menyimpan, menampilkan, melacak, berbagi, melaporkan, memelihara, mengelola, memantau, dan menganalisis infeksi data
dan informasi penyakit; layanan perangkat lunak online, layanan perangkat lunak berbasis cloud, layanan perangkat lunak
sebagai layanan (SAAS), dan layanan platform sebagai layanan (PAAS) untuk pelatihan di bidang pengujian penyakit
menular; layanan perangkat lunak pendidikan online, layanan perangkat lunak berbasis cloud, layanan perangkat lunak
sebagai layanan (SAAS), dan layanan platform sebagai layanan (PAAS) di bidang pengujian penyakit menular; layanan
perangkat lunak sebagai layanan (SaaS) yang menampilkan perangkat lunak untuk kliring, alokasi, kepatuhan, pencatatan,
dan penyelesaian perdagangan yang terkait dengan mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan
blockchain, aset digital, token digital, token kripto, dan token utilitas; layanan perangkat lunak yang tidak bisa diunduh yang
berisi informasi keuangan serta basis data catatan publik untuk digunakan sehubungan dengan uji tuntas kenali pelanggan
Anda, dan penilaian resiko korporasi; layanan platform sebagai layanan (PaaS) yang menampilkan perangkat lunak untuk
kliring, alokasi, kepatuhan, pencatatan dan penyelesaian perdagangan yang terkait dengan mata uang digital, mata uang
virtual, mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital, token digital, token kripto, dan token utilitas; layanan
teknologi informasi (TI) (perangkat keras komputer, desain perangkat lunak dan periferal dan konsultasi teknis); manajemen
sistem perangkat lunak dan informasi teknologi untuk pihak lain; memberikan informasi di bidang desain perangkat lunak
komputer; memberikan informasi di bidang pengembangan perangkat lunak komputer; memberikan informasi teknis tentang
komputer, perangkat lunak komputer, dan jaringan komputer; memberikan informasi tentang desain dan pengembangan
perangkat keras dan perangkat lunak komputer; memberikan informasi tentang desain dan pengembangan perangkat lunak
komputer; memberikan informasi tentang desain dan pengembangan perangkat lunak komputer, sistem dan jaringan;
memberikan jaminan kualitas di bidang perangkat lunak komputer; memperbarui dan memelihara perangkat lunak komputer;
memperbarui perangkat lunak database komputer; memperbarui perangkat lunak komputer; memperbarui perangkat lunak
komputer yang berkaitan dengan keamanan komputer dan pencegahan risiko komputer; memperbarui perangkat lunak ponsel
cerdas; memperbarui perangkat lunak untuk pemrosesan data; memperbarui perangkat lunak untuk sistem komunikasi; mendebug perangkat lunak komputer untuk orang lain; mencari dan memecahkan masalah perangkat lunak komputer; mengubah
atau menambah fungsi untuk perangkat lunak komputer, dan memberikan informasi yang berhubungan dengan hal tersebut;
meningkatkan fungsi perangkat lunak komputer; menulis dan memperbarui perangkat lunak komputer; menyalin perangkat
lunak komputer; menyediakan basis data daring yang dapat dicari yang menampilkan perangkat lunak komputer dan file
audio; menyediakan fasilitas online yang menampilkan penggunaan sementara perangkat lunak yang tidak dapat diunduh
untuk mengirim dan menerima pesan elektronik, pesan instan, peringatan dan pengingat pesan elektronik, foto, gambar,
grafik, data, audio, video dan konten audio-visual melalui jaringan internet dan komunikasi; menyediakan informasi online
tentang desain dan pengembangan perangkat keras dan perangkat lunak komputer; menyediakan jasa autentikasi
menggunakan biometrik, pengenal wajah, autentikasi sidik jari, pengenal suara dan tipe teknologi autentikasi perangkat keras
serta perangkat lunak lainnya untuk penyedia layanan keuangan, transaksi e-commerce, donasi, melacak produk terlisensi,
dan pertemuan penggemar; menyediakan jasa konsultasi untuk mengembangkan sistem komputer, aplikasi, arsitektur dan
perangkat keras komputer, perangkat lunak dan firmware, yakni, program pengembangan perangkat lunak komputer;
menyediakan jasa otentikasi pengguna yang menggunakan teknologi perangkat keras dan perangkat lunak biometrik untuk
transaksi e-commerce; menyediakan jasa penggunaan sementara perangkat lunak untuk pembelajaran mesin dan kecerdasan
buatan yang tidak dapat diunduh untuk digunakan di manajemen jaringan, pemantauan dan pemecahan masalah komputer;
menyediakan jasa/layanan pembuktian keaslian/otentikasi pengguna transfer dana elektronik, transaksi kartu kredit dan kartu
debit dan cek elektronik yang menggunakan teknologi akses tunggal (single sign-on) dan perangkat lunak; menyediakan
layanan otentikasi untuk menggunakan teknologi perangkat lunak berbasis blockchain untuk transaksi cryptocurrency;
menyediakan layanan platform perangkat lunak online yang memberi pengguna kemampuan untuk
menempatkan/memberikan peringkat (post ratings), ulasan/review, rujukan (referrals) dan rekomendasi yang berkaitan
dengan bisnis, restoran, penyedia layanan, acara, layanan publik dan lembaga pemerintah (government agencies);
menyediakan penggunaan sementara alat pengembangan perangkat lunak online yang tidak dapat diunduh; menyediakan
penggunaan sementara aplikasi online dan perangkat lunak; menyediakan penggunaan sementara aplikasi perangkat lunak
yang tidak dapat diunduh untuk jejaring sosial, menciptakan/membuat komunitas virtual, dan transmisi konten dan data
realitas virtual/maya (virtual reality); menyediakan penggunaan sementara aplikasi perangkat lunak yang tidak dapat diunduh
yang dapat diakses melalui situs web; menyediakan penggunaan sementara atas perangkat lunak yang tidak dapat diunduh
online untuk mengakses dan streaming materi audio, visual dan audiovisual melalui Internet atau jaringan komputer atau
komunikasi lainnya; menyediakan penggunaan sementara atas perangkat lunak yang tidak dapat diunduh online untuk
menganalisa data media; menyediakan penggunaan sementara atas perangkat lunak yang tidak dapat diunduh online untuk
streaming konten audio dan video pada perangkat bergerak, perangkat pintar, perangkat elektronik portabel, perangkat digital
portabel, tablet, komputer, TV, penerima TV, dan set top box; menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak berbasis
web; menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak bisnis yang tidak dapat diunduh; menyediakan penggunaan
sementara perangkat lunak dan aplikasi yang tidak dapat diunduh secara online untuk pengiriman pesan instan, voice over
internet protocol (VOIP), konferensi video, dan konferensi audio; menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak
investasi online yang tidak dapat diunduh; menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak komputasi awan (cloud
computing) yang tidak dapat diunduh secara online untuk aplikasi dan lingkungan realitas virtual/maya (virtual reality), realitas
tertambah (augmented reality); menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak komputasi awan (cloud computing)
yang tidak dapat diunduh secara online untuk digunakan dalam penyimpanan data elektronik; menyediakan penggunaan
sementara perangkat lunak komputer on-line yang tidak dapat diunduh untuk digunakan dalam aplikasi pemantauan siaran;
menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak komputer on-line yang tidak dapat diunduh untuk terjemahan bahasa;
menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak komputer online yang tidak dapat diunduh; menyediakan penggunaan
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sementara perangkat lunak komputer yang tidak dapat diunduh untuk digunakan dalam memfasilitasi/memudahkan panggilan
voice over internet protocol (VOIP), panggilan telepon, panggilan video, pesan teks, pesan elektronik, pesan instan, dan
layanan jejaring sosial online; menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak komputer yang tidak dapat diunduh
untuk mengakses, mengumpulkan, menampilkan, mengedit, menghubungkan (linking), memodifikasi, mengatur, memberi tag
(tagging), streaming, berbagi, menyimpan, mentransmisikan, dan menyediakan media elektronik, foto, gambar, grafik, audio,
video, konten audio-visual, data dan informasi melalui jaringan internet dan komunikasi; menyediakan penggunaan sementara
perangkat lunak komputer yang tidak dapat diunduh untuk mengirim, berbagi, menerima, mengunduh, menampilkan,
berinteraksi dengan dan mentransfer konten, teks, karya visual, karya audio, karya audiovisual, karya sastra, data, file,
dokumen dan karya elektronik; menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak komputer yang tidak dapat diunduh
untuk menyiapkan faktur; menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak komunikasi yang tidak dapat diunduh;
menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak on-line yang tidak dapat diunduh untuk jejaring sosial di bidang
investasi; menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak online yang tidak dapat diunduh; menyediakan penggunaan
sementara perangkat lunak online yang tidak dapat diunduh untuk digunakan dalam penerbitan dan pencetakan; menyediakan
penggunaan sementara perangkat lunak online yang tidak dapat diunduh untuk manajemen basis data; menyediakan
penggunaan sementara perangkat lunak online yang tidak dapat diunduh untuk manajemen inventaris; menyediakan
penggunaan sementara perangkat lunak online yang tidak dapat diunduh untuk mengimpor dan mengelola data; menyediakan
penggunaan sementara perangkat lunak online yang tidak dapat diunduh untuk pengembangan situs web; menyediakan
penggunaan sementara perangkat lunak online yang tidak dapat diunduh untuk pengolah kata; menyediakan penggunaan
sementara perangkat lunak operasi on-line yang tidak dapat diunduh untuk mengakses dan menggunakan jaringan cloud
computing; menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak operasi online yang tidak dapat diunduh untuk jaringan
komputer dan server; menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak operasi online yang tidak dapat diunduh untuk
mengakses menggunakan jaringan cloud computing; menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak telekomunikasi
online yang tidak dapat diunduh untuk layanan telepon terkomputerisasi; menyediakan penggunaan sementara perangkat
lunak yang tidak dapat diunduh untuk digunakan dalam mengumpulkan, mentransfer, menerima, melacak, menyimpan dan
mentransfer bitcoin; menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak yang tidak dapat diunduh untuk digunakan oleh
pasien bedah ortopedi sebelum operasi dan pasca operasi; menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak yang tidak
dapat diunduh untuk memungkinkan berbagi konten multimedia dan komentar di antara pengguna; menyediakan penggunaan
sementara perangkat lunak yang tidak dapat diunduh untuk memungkinkan penyedia konten melacak konten multimedia;
menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak yang tidak dapat diunduh untuk menganalisis data keuangan dan
menghasilkan laporan; menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak yang tidak dapat diunduh untuk
mengembangkan game komputer; menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak yang tidak dapat diunduh untuk
mengembangkan materi pendidikan online; menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak yang tidak dapat diunduh
untuk mengembangkan permainan video; menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak yang tidak dapat diunduh
untuk pengendalian (management) penyakit kronis, pengendalian (management) diabetes dan pengendalian (management)
kesehatan; menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak yang tidak dapat diunduh yang disediakan melalui jaringan;
menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak yang tidak dapat diunduh yang memungkinkan penyedia layanan
kesehatan untuk terlibat, membuat stratifikasi dan memantau pasien bedah ortopedi sebelum operasi dan pasca operasi;
menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak yang tidak dapat diunduh yang mengaktifkan konektivitas internet;
menyediakan penggunaan sementara program dan perangkat lunak komputer yang tidak dapat diunduh online untuk
digunakan dalam perbaikan dan perawatan kendaraan; menyediakan penggunaan sementara program komputer yang tidak
dapat diunduh, perangkat lunak komputer dan perangkat lunak aplikasi; menyediakan perangkat lunak application
programming interface (API) untuk digunakan dalam pengiriman pesan elektronik dan transmisi audio, video, gambar, teks,
konten dan data; menyediakan perangkat lunak bagi pengguna untuk membeli dan menjual produk dengan menggunakan
mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized assets), token digital,
token kripto (crypto tokens) dan token utilitas; menyediakan perangkat lunak bagi pengiklan untuk berkomunikasi dan
berinteraksi dengan komunitas online; menyediakan perangkat lunak buku besar (ledger) yang didistribusikan untuk digunakan
dalam memproses transaksi keuangan; menyediakan perangkat lunak dan aplikasi untuk manajemen hubungan pelanggan
(customer relationship management (CRM)); menyediakan perangkat lunak komputasi awan (cloud computing); menyediakan
perangkat lunak komputer dan aplikasi komputer yang tidak dapat di unduh secara online untuk streaming video, musik dan
gambar; menyediakan perangkat lunak komputer untuk percakapan menggunakan chatbots (kecerdasan buatan);
menyediakan perangkat lunak online yang tidak dapat diunduh di bidang kesehatan dan kebugaran (wellness) untuk
memungkinkan jejaring/jaringan sosial di antara pengguna; menyediakan perangkat lunak online yang tidak dapat diunduh
untuk keterlibatan konsumen dan pemodelan perubahan perilaku untuk memungkinkan pengguna meningkatkan kesehatan
dan kebugaran (wellness) mereka; menyediakan perangkat lunak online yang tidak dapat diunduh untuk mengelola partisipasi
pengguna dalam tantangan kesehatan dalam sifat/yang bersifat kompetisi yang berfokus pada kesehatan dan kebugaran
(wellness); menyediakan perangkat lunak online yang tidak dapat diunduh yang membantu pengguna mempertahankan dan
memperluas kebiasaan kesehatan; menyediakan perangkat lunak online yang tidak dapat diunduh yang memungkinkan
pengguna untuk berinteraksi dengan pengguna lain untuk membentuk jaringan pendukung di bidang nutrisi/gizi, kebugaran
(fitness), kesehatan dan kebugaran (wellness); menyediakan perangkat lunak online yang tidak dapat diunduh yang
memungkinkan pengguna untuk membuat katalog kebiasaan kesehatan di bidang nutrisi/gizi, kebugaran (fitness), kesehatan
dan kebugaran (wellness); menyediakan perangkat lunak online yang tidak dapat diunduh yang memungkinkan pengguna
untuk menilai kebiasaan mereka di bidang kesehatan, nutrisi/gizi, dan kebugaran (wellness); menyediakan perangkat lunak
pembuktian keaslian untuk mengontrol akses dan komunikasi dengan komputer-komputer dan jaringan-jaringan komputer;
menyediakan perangkat lunak perdagangan elektronik (e-commerce) yang tidak dapat diunduh untuk memungkinkan
pengguna melakukan transaksi bisnis elektronik melalui jaringan internet dan komunikasi; menyediakan perangkat lunak
platform keuangan elektronik; menyediakan perangkat lunak untuk berbagi (sharing) dan menampilkan lokasi pengguna,
merencanakan kegiatan dengan pengguna lain dan membuat rekomendasi; menyediakan perangkat lunak untuk digunakan
dalam memfasilitasi transaksi yang aman; menyediakan perangkat lunak untuk digunakan dalam memungkinkan transfer dana
elektronik ke dan dari orang lain; menyediakan perangkat lunak untuk digunakan dalam mengakses informasi keuangan dan
data pasar dan tren; menyediakan perangkat lunak untuk digunakan dalam mengakses, membaca, melacak, dan
menggunakan teknologi blockchain; menyediakan perangkat lunak untuk digunakan dalam mengambil dan mengedit foto serta
merekam dan mengedit video; menyediakan perangkat lunak untuk digunakan dalam mengelola dengan aman konversi mata
uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized assets), token digital, token
kripto (crypto tokens) dan token utilitas ke dalam/menjadi mata uang keras; menyediakan perangkat lunak untuk
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digunakan dalam mengelola portofolio mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset
digital (digitized asset), token digital, token kripto (cryto token) dan aset token utilitas; menyediakan perangkat lunak untuk
digunakan dalam mengeluarkan/menerbitkan mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan
blockchain, aset digital (digitized assets), token digital, token kripto (crypto tokens) dan token utilitas; menyediakan perangkat
lunak untuk digunakan dalam mengumpulkan, mentransfer, menerima, melacak, menyimpan dan mentransfer mata uang
peer-to-peer; menyediakan perangkat lunak untuk digunakan dalam merancang, mengelola, mengukur, menganalisa,
menyebarkan, dan menayangkan iklan lainnya; menyediakan perangkat lunak untuk digunakan dalam perdagangan
keuangan; menyediakan perangkat lunak untuk digunakan dalam perdagangan, kliring, pengiriman, penerimaan,
penyimpanan, konfirmasi, dan manajemen risiko perdagangan keuangan untuk transaksi pasar pertukaran di bidang mata
uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized assets), token digital, token
kripto (crypto tokens) dan token utilitas; menyediakan perangkat lunak untuk digunakan dalam pertukaran item/barang virtual;
menyediakan perangkat lunak untuk digunakan dalam pertukaran keuangan; menyediakan perangkat lunak untuk digunakan
dengan dompet mata uang digital dan layanan penyimpanan; menyediakan perangkat lunak untuk digunakan dengan mata
uang digital; menyediakan perangkat lunak untuk digunakan dengan mata uang kripto; menyediakan perangkat lunak untuk
digunakan dengan mata uang virtual; menyediakan perangkat lunak untuk digunakan dengan teknologi blockchain;
menyediakan perangkat lunak untuk digunakan sebagai application programming interface (API) untuk pengembangan,
pengujian, dan pengintegrasian aplikasi perangkat lunak blockchain; menyediakan perangkat lunak untuk digunakan sebagai
dompet mata uang kripto; menyediakan perangkat lunak untuk jasa/layanan penggalangan dana amal online dan jasa/layanan
donasi/sumbangan keuangan.; menyediakan perangkat lunak untuk jejaring sosial, menciptakan/membuat komunitas virtual,
dan transmisi audio, video, gambar, teks, konten, dan data; menyediakan perangkat lunak untuk konversi mata uang;
menyediakan perangkat lunak untuk layanan pemetaan; menyediakan perangkat lunak untuk manajemen keamanan
kriptografi dari transmisi elektronik melalui jaringan komputer; menyediakan perangkat lunak untuk melakukan reservasi dan
pemesanan; menyediakan perangkat lunak untuk memberikan informasi cuaca berbasis lokasi; menyediakan perangkat lunak
untuk membuat aset digital (digitized asset) terdesentralisasi dan open source untuk digunakan dalam transaksi berbasis
blockchain; menyediakan perangkat lunak untuk membuat dan mengelola kontrak pintar (smart contracts); menyediakan
perangkat lunak untuk membuat dan mengelola profil media sosial dan akun pengguna; menyediakan perangkat lunak untuk
membuat database informasi dan data yang dapat dicari; menyediakan perangkat lunak untuk membuat mata uang digital
terdesentralisasi dan open source untuk digunakan dalam transaksi berbasis blockchain; menyediakan perangkat lunak untuk
membuat mata uang kripto terdesentralisasi dan open source untuk digunakan dalam transaksi berbasis blockchain;
menyediakan perangkat lunak untuk membuat mata uang virtual terdesentralisasi dan open source untuk digunakan dalam
transaksi berbasis blockchain; menyediakan perangkat lunak untuk membuat token digital terdesentralisasi dan open source
untuk digunakan dalam transaksi berbasis blockchain; menyediakan perangkat lunak untuk memfasilitasi dan mengatur untuk
pembiayaan dan penyaluran penggalangan dana dan donasi/sumbangan; menyediakan perangkat lunak untuk memfasilitasi
transfer uang, transfer dana elektronik, transfer komoditas, pengiriman pembayaran tagihan (bill payment remittance), dan
transfer dana antar pihak; menyediakan perangkat lunak untuk memfasilitasi/memudahkan interaksi dan komunikasi antara
manusia dan platform AI (kecerdasan buatan); menyediakan perangkat lunak untuk memodifikasi foto, gambar dan audio,
video, dan konten audio-video dengan filter fotografi dan efek realitas tertambah (augmented reality (AR)), yaitu, grafik,
animasi, teks, gambar, geotag, tag metadata, hyperlink; menyediakan perangkat lunak untuk memproses pembayaran
elektronik; menyediakan perangkat lunak untuk memproses pembayaran elektronik dan untuk mentransfer dana ke dan dari
orang lain; menyediakan perangkat lunak untuk memungkinkan pengguna menghitung parameter terkait dengan transaksi
keuangan; menyediakan perangkat lunak untuk mencari dan mengidentifikasi peluang kerja; menyediakan perangkat lunak
untuk mencari dan mengidentifikasi titik/tempat yang diminati, acara, peristiwa penting (landmarks), peluang kerja, hiburan,
acara budaya, perbelanjaan dan penawaran berbasis lokal dan lokasi; menyediakan perangkat lunak untuk
menciptakan/membuat dan mempertahankan keberadaan/kehadiran online untuk individu, kelompok, perusahaan, dan merek;
menyediakan perangkat lunak untuk menciptakan/membuat, mengelola dan mengakses kelompok pribadi yang dibuat dan
dikelola pengguna dalam komunitas virtual; menyediakan perangkat lunak untuk menemukan konten dan penerbit konten, dan
untuk berlangganan konten; menyediakan perangkat lunak untuk mengambil foto dan merekam konten audio, audio-visual dan
video; menyediakan perangkat lunak untuk mengatur gambar, video, dan konten audio-visual yang menggunakan tag
metadata; menyediakan perangkat lunak untuk mengaudit mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital
dan blockchain, aset digital (digitized assets), token digital, token kripto (crypto tokens) dan token utilitas; menyediakan
perangkat lunak untuk mengelola dan memvalidasi mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital (digital
asset), aset blockchain, aset digital (digitized asset), token digital, token kripto (crypto token) dan transaksi token utilitas;
menyediakan perangkat lunak untuk mengelola mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan
blockchain, aset digital (digitized asset), token digital, token kripto (crypto token) dan pembayaran token utilitas, transfer uang,
dan transfer komoditas; menyediakan perangkat lunak untuk mengelola pertukaran digital untuk item/barang virtual secara
demokratis melalui kontrak pintar (smart contracts); menyediakan perangkat lunak untuk mengelola transaksi pembayaran dan
pertukaran; menyediakan perangkat lunak untuk mengenkripsi dan mengaktifkan transmisi informasi digital yang aman melalui
Internet, serta mode komunikasi lainnya antara perangkat komputasi; menyediakan perangkat lunak untuk menghubungkan
komputer ke database lokal dan jaringan komputer global; menyediakan perangkat lunak untuk mengidentifikasi dan
mengizinkan pengguna menghubungi perwakilan pemerintah; menyediakan perangkat lunak untuk mengimplementasikan dan
mencatat transaksi keuangan, untuk membuat akun dan memelihara dan mengelola informasi tentang transaksi keuangan
pada buku besar (ledgers) publik yang didistribusikan dan jaringan pembayaran peer to peer; menyediakan perangkat lunak
untuk mengirim, menerima (receiving), menyetujui (accepting), membeli, menjual, menyimpan, mentransmisikan,
memperdagangkan dan menukar mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset
digital (digitized assets), token digital, token kripto (crypto tokens) dan token utilitas; menyediakan perangkat lunak untuk
mengunggah, mengunduh, mengarsipkan, mengaktifkan transmisi, dan berbagi (sharing) gambar, konten audio-visual dan
video serta teks dan data terkait; menyediakan perangkat lunak untuk menjual, memperdagangkan dan mengelola token
(tokens) atau appcoin (appcoins) berbasis blockchain; menyediakan perangkat lunak untuk menyediakan lapangan pasar
(marketplace) virtual; menyediakan perangkat lunak untuk menyediakan, menautkan/menghubungkan, atau streaming berita
atau informasi acara terkini; menyediakan perangkat lunak untuk menyelesaikan transaksi keuangan, untuk menyediakan
pembuktian keaslian/autentikasi pihak-pihak dalam transaksi keuangan, untuk memelihara buku besar (ledgers) untuk
transaksi keuangan; menyediakan perangkat lunak untuk pembayaran mata uang digital dan transaksi pertukaran;
menyediakan perangkat lunak untuk pemesanan dan/atau pembelian barang dan jasa; menyediakan perangkat lunak untuk
pemetaan sosial dan tujuan; menyediakan perangkat lunak untuk pengiriman pesan elektronik; menyediakan perangkat lunak
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untuk pengumpulan dan distribusi data; menyediakan perangkat lunak untuk pertukaran mata uang secara elektronik untuk
mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized assets), token digital,
token kripto (crypto tokens) dan token utilitas; menyediakan perangkat lunak untuk streaming konten hiburan multimedia;
menyediakan perangkat lunak untuk transaksi pembayaran; menyediakan perangkat lunak untuk transfer dana elektronik;
menyediakan perangkat lunak untuk transfer dana elektronik dan konversi mata uang; menyediakan perangkat lunak untuk
transfer mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized assets), token
digital, token kripto (crypto tokens) dan token utilitas antar pihak; menyediakan perangkat lunak yang memfasilitasi
kemampuan pengguna untuk melihat, menganalisis, merekam, menyimpan, memonitor, mengelola, memperdagangkan dan
menukar mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized assets),
token digital, token kripto (crypto tokens) dan token utilitas; menyediakan perangkat lunak yang memungkinkan
pengembangan, penilaian, pengujian, dan pemeliharaan aplikasi perangkat lunak seluler untuk perangkat komputasi
(computing) portabel; menyediakan perangkat lunak yang memungkinkan pengguna untuk berinvestasi dalam mata uang
digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized assets), token digital, token kripto
(crypto tokens) dan token utilitas; menyediakan perangkat lunak yang memungkinkan pengguna untuk mengembangkan,
membangun dan menjalankan aplikasi terdistribusi melalui kontrak pintar (smart-contract) open-source peer-to-peer dan
platform jaringan pembayaran; menyediakan perangkat lunak yang sadar lokasi (location-aware) untuk mencari, menentukan
dan berbagi (sharing) lokasi barang, layanan dan acara menarik; menyediakan perangkat lunak yang tidak dapat didownload
secara online untuk digunakan dalam komunikasi; menyediakan perangkat lunak yang tidak dapat didownload secara online
untuk digunakan dalam manajemen basis data; menyediakan perangkat lunak yang tidak dapat didownload secara online
untuk digunakan dalam manajemen hubungan pelanggan; menyediakan perangkat lunak yang tidak dapat didownload secara
online untuk pengolah kata; menyediakan perangkat lunak yang tidak dapat diunduh dengan fitur teknologi yang
memungkinkan pertukaran informasi, data, dan mata uang digital; menyediakan perangkat lunak yang tidak dapat diunduh
secara online; menyediakan perangkat lunak yang tidak dapat diunduh secara online untuk digunakan dalam manajemen
rantai pasokan; menyediakan perangkat lunak yang tidak dapat diunduh secara online untuk digunakan dalam perencanaan
sumber daya perusahaan; menyediakan platform online yang menampilkan perangkat lunak yang tidak dapat diunduh;
menyediakan platform perangkat lunak untuk memfasilitasi transaksi dan pembayaran menggunakan mata uang digital, mata
uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized assets), token digital, token kripto (crypto
tokens) atau token utilitas yang memungkinkan pengguna untuk membeli dari, dan menjual produk dan layanan kepada orang
lain; menyediakan portal situs Internet dan platform perangkat lunak berbasis web untuk digunakan dalam bidang pengujian
penyakit menular; menyediakan portal situs Internet dan platform perangkat lunak berbasis web untuk pengelolaan informasi
dan data penyakit menular; menyediakan portal situs internet pendidikan dan platform perangkat lunak berbasis web di bidang
pengujian penyakit menular; menyediakan portal situs web Internet dan platform perangkat lunak berbasis web untuk
digunakan sehubungan dengan pengujian penyakit menular; menyediakan portal situs web Internet dan platform perangkat
lunak berbasis web untuk menerima, menyimpan, menampilkan, melacak, berbagi, melaporkan, memelihara, mengelola,
memantau, dan menganalisis data dan informasi penyakit menular; menyediakan situs web yang menampilkan informasi
berhubungan dengan perangkat lunak komputer untuk mengakses, streaming dan transmisi data dan konten audio dan video
di antara konsumen perangkat dan displai elektronik; menyediakan perangkat lunak komputer online yang tidak dapat diunduh
untuk mengunggah, memanipulasi, menyimpan dan berbagi foto, gambar, video, dan multimedia lainnya melalui Internet;
menyediakan perangkat lunak komputer online yang tidak dapat diunduh untuk mereservasi dan memesan transportasi,
perjalanan, dan restoran; merancang dan mengembangkan perangkat lunak permainan (game) komputer dan perangkat lunak
permainan video (video game) untuk digunakan dengan komputer, sistem program permainan video dan jaringan komputer;
merancang, mengembangkan, dan memelihara aplikasi perangkat lunak komputer untuk orang lain dan layanan konsultasi
yang terkait dengannya; operasi, desain dan pengembangan aplikasi perangkat lunak komputer, yakni, perangkat lunak
peningkatan efisiensi jaringan, desain penyimpanan dan keamanan cloud dan desain pusat data; pembaruan dan
pemeliharaan perangkat lunak komputer; pembaruan perangkat lunak komputer; pembaruan perangkat lunak pengolahan
data; pembuatan perangkat lunak; pembuatan, pemeliharaan, dan pembaruan perangkat lunak komputer; pemecahan
masalah masalah perangkat lunak komputer [dukungan teknis]; pemeliharaan dan pembaruan perangkat lunak untuk sistem
komunikasi; pemeliharaan dan perbaikan perangkat lunak komputer; pemeliharaan perangkat lunak basis data; pemeliharaan
perangkat lunak komputer; pemeliharaan perangkat lunak komputer untuk pemrosesan data; pemeliharaan perangkat lunak
komputer yang berkaitan dengan keamanan komputer dan pencegahan risiko komputer; pemeliharaan perangkat lunak
komputer yang digunakan untuk mengoperasikan peralatan dan mesin pengisi; pemeliharaan perangkat lunak permainan
(game) komputer; pemeliharaan perangkat lunak untuk akses Internet; pemeliharaan perangkat lunak untuk sistem komputer;
pemeliharaan perangkat lunak untuk sistem komunikasi; pemeliharaan perangkat lunak yang digunakan di bidang ecommerce; pemeliharaan perangkat tetap dan perangkat lunak; pemrograman komputer dan desain perangkat lunak
komputer; pemrograman perangkat lunak komputer untuk evaluasi dan perhitungan data; pemrograman perangkat lunak
komputer untuk kamus dan database terjemahan bahasa elektronik; pemrograman perangkat lunak komputer untuk
membaca, mengirim dan mengatur data; pemrograman perangkat lunak manajemen energi; pemrograman perangkat lunak
pemrosesan data elektronik [EDP]; pemrograman perangkat lunak permainan komputer; pemrograman perangkat lunak
telekomunikasi; pemrograman perangkat lunak untuk manajemen basis data; pemrograman perangkat lunak untuk
manajemen persediaan; pemrograman perangkat lunak untuk mengimpor dan mengelola data; pemrograman perangkat lunak
untuk paltform Intenet; pemrograman perangkat lunak untuk pengembangan situs web; pemrograman perangkat lunak untuk
platform Internet; pemrograman perangkat lunak untuk platform Internet untuk orang lain; pemrograman perangkat lunak untuk
platform e-commerce; pemrograman perangkat lunak untuk platform informasi di Internet; pemrograman perangkat lunak
untuk platform informasi ke Internet; pemrograman perangkat lunak untuk portal Internet, ruang obrolan, saluran obrolan dan
forum Internet; pemrograman perangkat lunak video game; pemrograman perangkat lunak yang beroperasi untuk jaringan
komputer dan server; pemrograman perangkat lunak yang beroperasi untuk mengakses dan menggunakan jaringan cloud
computing; pemutakhiran perangkat tetap dan perangkat lunak; penelitian dan pengembangan perangkat lunak komputer;
penelitian di bidang perangkat keras dan lunak komputer; penelitian di bidang perangkat lunak komputer; penelitian di bidang
program komputer dan perangkat lunak; penelitian yang berkaitan dengan pengembangan perangkat lunak komputer;
penelitian yang berkaitan dengan pengembangan program komputer dan perangkat lunak; penelitian, desain, dan
pengembangan perangkat lunak untuk manajemen data; penelitian, desain, dan pengembangan perangkat lunak untuk
mengelola data; penelitian, desain, dan pengembangan perangkat lunak untuk sistem komunikasi; penelitian, desain, dan
pengembangan sistem perangkat lunak komputer daring untuk mengecek sejarah terdahulu dari sejarah masa lalu dan latar
belakang orang; penelitian, pengembangan, desain, dan peningkatan perangkat lunak komputer; pengembangan dan
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pembaruan perangkat lunak komputer; pengembangan dan pemeliharaan perangkat lunak basis data komputer;
pengembangan dan pemeliharaan perangkat lunak komputer; pengembangan dan pendukung perangkat lunak;
pengembangan dan pengujian metode komputasi, algoritma dan perangkat lunak; pengembangan dan pengujian metode
komputasi, algoritma dan perangkat lunak untuk menghasilkan data telekomunikasi dan navigasi; pengembangan dan
pengujian metode komputasi, algoritma, dan perangkat lunak untuk memproses sinyal telekomunikasi dan navigasi;
pengembangan dan pengujian perangkat lunak komputer; pengembangan perangkat keras dan perangkat lunak komputer;
pengembangan perangkat lunak; pengembangan perangkat lunak aplikasi untuk pengiriman konten multimedia;
pengembangan perangkat lunak basis data komputer; pengembangan perangkat lunak dalam rangka penerbitan perangkat
lunak; pengembangan perangkat lunak driver; pengembangan perangkat lunak driver dan sistem operasi; pengembangan
perangkat lunak komputer; pengembangan perangkat lunak komputer dan internet; pengembangan perangkat lunak komputer
di bidang aplikasi seluler; pengembangan perangkat lunak komputer untuk desain dengan bantuan komputer / pabrikan
dengan bantuan komputer [CAD / CAM]; pengembangan perangkat lunak komputer untuk digunakan dengan pengontrol yang
dapat diprogram; pengembangan perangkat lunak komputer untuk digunakan dengan sistem switching yang dikendalikan
komputer; pengembangan perangkat lunak komputer untuk logistik, manajemen rantai pasokan, dan portal e-bisnis;
pengembangan perangkat lunak komputer untuk membuat panduan program televisi elektronik; pengembangan perangkat
lunak komputer untuk pemrosesan data; pengembangan perangkat lunak komputer untuk pengolah kata; pengembangan
perangkat lunak multimedia interaktif; pengembangan perangkat lunak pengolah gambar; pengembangan perangkat lunak
permainan komputer; pengembangan perangkat lunak sistem operasi; pengembangan perangkat lunak untuk operasi jaringan
yang aman; pengembangan perangkat lunak untuk sistem komunikasi; pengembangan perangkat lunak video game;
pengembangan perangkat lunak, produk dan aplikasi multimedia interaktif untuk digunakan dalam kaitannya dengan skema
keanggotaan pelanggan, termasuk skema kartu loyalitas pelanggan, skema insentif, skema bonus, kartu hadiah dan kartu
diskon; pengembangan program komputer dan perangkat lunak permainan komputer; pengembangan solusi aplikasi
perangkat lunak; pengembangan solusi aplikasi perangkat lunak komputer; pengembangan, pembaruan, dan pemeliharaan
perangkat lunak dan sistem basis data; pengujian perangkat keras dan perangkat lunak komputer; pengujian perangkat lunak
komputer; peningkatan dan pemeliharaan perangkat lunak komputer; peningkatan perangkat lunak komputer; penulisan
perangkat lunak komputer; penulisan program komputer, perangkat lunak dan kode untuk pembuatan halaman web di internet;
penulisan program komputer, perangkat lunak, dan kode yang ditugaskan untuk pembuatan halaman web di Internet;
penulisan, pengembangan, pembaruan, dan desain perangkat lunak komputer; penyedia jasa aplikasi berupa perangkat lunak
aplikasi pemrograman antar muka (API) untuk desain, pengembangan, dan menguji aplikasi perangkat lunak bergerak;
penyedia jasa aplikasi berupa perangkat lunak untuk desain, pengembangan, dan menguji aplikasi perangkat lunak bergerak;
penyedia jasa aplikasi, yaitu, hosting dan pemeliharaan situs web kolaboratif yang dibuat oleh pihak lain menggunakan
perangkat lunak yang tidak dapat diunduh; penyedia layanan aplikasi (ASP) yang menampilkan perangkat lunak application
programming interface (API) untuk mengelola, melacak, melaporkan dan mengukur perencanaan media, pembelian media
dan periklanan lainnya; penyedia layanan aplikasi (ASP) yang menampilkan perangkat lunak application programming
interface (API) yang memfasilitasi layanan online untuk jejaring sosial, mengembangkan aplikasi perangkat lunak; penyedia
layanan aplikasi (ASP) yang menampilkan perangkat lunak untuk digunakan dalam membeli, menjual, melacak, menilai,
mengoptimalkan, menargetkan, menganalisis, mengirim, dan melaporkan periklanan dan pemasaran online; penyedia layanan
aplikasi (ASP) yang menampilkan perangkat lunak untuk digunakan dalam membeli, menjual, merancang, mengelola,
melacak, menilai, mengoptimalkan, menargetkan, menganalisis, mengirim, dan melaporkan iklan dan pemasaran online;
penyedia layanan aplikasi (ASP) yang menampilkan perangkat lunak untuk digunakan dalam merancang dan mengelola
kampanye periklanan dan pemasaran online; penyedia layanan aplikasi (ASP) yang menampilkan perangkat lunak untuk
digunakan dalam merancang dan mengelola kampanye periklanan dan pemasaran video online; penyedia layanan aplikasi
(ASP) yang menampilkan perangkat lunak untuk jasa/layanan pemetaan; penyedia layanan aplikasi (ASP) yang menampilkan
perangkat lunak untuk jejaring sosial, mengelola konten jejaring sosial, menciptakan/membuat komunitas virtual, dan transmisi
gambar, konten audio-visual dan video, foto, video, data, teks, pesan, iklan, komunikasi dan informasi iklan media; penyedia
layanan aplikasi (ASP) yang menampilkan perangkat lunak untuk manajemen hubungan pelanggan (customer relationship
management (CRM)); penyedia layanan aplikasi (ASP) yang menampilkan perangkat lunak untuk memungkinkan atau
memfasilitasi melakukan reservasi dan pemesanan; penyedia layanan aplikasi (ASP) yang menampilkan perangkat lunak
untuk memungkinkan/mengaktifkan atau memfasilitasi berbagi (sharing) dan menampilkan lokasi pengguna, merencanakan
kegiatan dengan pengguna lain dan membuat rekomendasi; penyedia layanan aplikasi (ASP) yang menampilkan perangkat
lunak untuk memungkinkan/mengaktifkan atau memfasilitasi menciptakan/membuat, menyunting (editing), mengunggah,
mengunduh, mengakses, melihat, menulis/menerbitkan tulisan ke media (posting), menampilkan, memberi tag (tagging),
menulis blog (blogging), streaming, menghubungkan (linking), memberi anotasi, menunjukkan tentang sentimen (indicating
sentiment about), mengomentari, menyematkan/melekatkan (embedding), mentransmisikan, dan berbagi (sharing) atau
menyediakan media atau informasi elektronik melalui jaringan internet dan komunikasi; penyedia layanan aplikasi (ASP) yang
menampilkan perangkat lunak untuk memungkinkan/mengaktifkan atau memfasilitasi pemesanan dan/atau pembelian barang
dan jasa; penyedia layanan aplikasi (ASP) yang menampilkan perangkat lunak untuk memungkinkan/mengaktifkan atau
memfasilitasi pemetaan sosial dan tujuan; penyedia layanan aplikasi (ASP) yang menampilkan perangkat lunak untuk
memungkinkan/mengizinkan atau memfasilitasi/memudahkan mengambil dan mengedit foto serta merekam dan mengedit
video; penyedia layanan aplikasi (ASP) yang menampilkan perangkat lunak untuk mengaktifkan atau memfasilitasi
mengunggah, mengunduh, mengakses, memposting, menampilkan, menandai, blogging, streaming, menghubungkan,
berbagi, mengumpulkan, mengatur, merubah, mempromosikan, menyimpan, atau menyediakan media elektronik atau
informasi melalui jaringan komunikasi; penyedia layanan aplikasi (ASP) yang menampilkan perangkat lunak untuk
mengaktifkan atau memfasilitasi/memudahkan interaksi dan komunikasi antara manusia dan platform AI (kecerdasan buatan);
penyedia layanan aplikasi (ASP) yang menampilkan perangkat lunak yang sadar lokasi (location-aware) untuk mencari,
menentukan dan berbagi (sharing) lokasi barang, layanan dan acara menarik; penyedia layanan aplikasi (ASP), yaitu,
menyediakan, hosting, mengelola, mengembangkan, dan memelihara aplikasi, perangkat lunak, situs web (web sites), dan
database di bidang komunikasi nirkabel, akses informasi seluler (mobile information access), dan manajemen data jarak jauh
untuk pengiriman konten nirkabel ke komputer genggam, laptop dan perangkat elektronik seluler (mobile electronic devices);
penyedia layanan aplikasi yang menampilkan perangkat lunak antar-muka pemrograman (API) dan alat pengembangan
perangkat lunak untuk digunakan dalam mengaktifkan layanan komunikasi cloud; penyedia layanan aplikasi yang
menampilkan perangkat lunak antarmuka pemrograman aplikasi (API) untuk pemantauan, kontrol, dan otomasi rumah dan
lingkungan; penyedia layanan aplikasi yang menampilkan perangkat lunak application programming interface [API] untuk
mengunggah, berbagi, mengelola, dan streaming file digital; penyedia layanan aplikasi, yang menampilkan perangkat lunak
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aplikasi pemrograman antarmuka (API) untuk memungkinkan pengambilan data, mengunggah, mengakses, mengelola,
melacak, dan menganalisis data pengguna; penyedia penggunaan sementara perangkat lunak yang tidak dapat diunduh
secara daring untuk partisipasi klien pusat kebugaran dan perusahaan untuk mengakses portal administrator untuk
mengakses, menganalisa dan melaporkan kegiatan pengguna; penyedia perangkat lunak yang tidak dapat diunduh
menampilkan teknologi yang memungkinkan pengguna untuk membuat saluran musik yang dipersonalisasi untuk
mendengarkan secara independen, bersamaan, dan berbagi saluran dengan pengguna lain; penyedia perangkat lunak yang
tidak dapat diunduh untuk membuat, mengunduh, streaming, menyiarkan, mentransmisikan, mengedit, mengekstraksi,
memberi sandi, membuka sandi, memutar, menyimpan, mengatur dan mereproduksi musik dan komedi; penyedia perangkat
lunak yang tidak dapat diunduh untuk mengendalikan sistem hiburan rumah yang terdiri dari pemutar musik digital, pengontrol
musik digital, speaker, amplifier, dan pengontrol genggam nirkabel; penyedia perangkat lunak yang tidak dapat diunduh untuk
mengendalikan sistem otomasi rumah, yaitu, pencahayaan, peralatan, pemanas dan unit pendingin udara, alarm dan
peralatan keselamatan lainnya, peralatan pemantauan rumah; penyedia perangkat lunak yang tidak dapat diunduh untuk
merekam, melihat, menyimpan, berbagi, dan menganalisa audio dan video online; penyedia perangkat lunak yang tidak dapat
diunduh yang disediakan melalui jaringan komputer global dan jaringan komunikasi lainnya untuk membuat profil informasi
dan hiburan berdasarkan pilihan pengguna atas hiburan dan informasi atau berdasarkan spesifikasi pengguna dari
karakteristik hiburan dan informasi, dan merekomendasikan hiburan dan informasi lain berdasarkan pilihan dan spesifikasi
tersebut; penyedia perangkat lunak yang tidak dapat diunduh yang menampilkan teknologi yang memungkinkan pengguna
untuk memasukkan pilihan karakteristik musik mereka, atau yang mengidentifikasi karakteristik musik berdasarkan pilihan
pengguna, sehingga pembuatan profil dapat diselesaikan dan rekomendasi diberikan berdasarkan karakteristik tersebut;
penyedia platform pembelian iklan online, yaitu, menyediakan program perangkat lunak yang tidak dapat diunduh untuk
memungkinkan pembeli dan penjual iklan online untuk membeli dan menjual inventaris iklan; penyedia platform pembelian
iklan video online, yaitu, menyediakan program perangkat lunak yang tidak dapat diunduh untuk memungkinkan pembeli dan
penjual iklan video online untuk membeli dan menjual inventaris iklan video; penyediaan informasi teknikal dan nasehat
mengenai komputer-komputer, perangkat-perangkat lunak komputer dan jaringan-jaringan komputer; penyediaan layanan
pemberian nasihat, konsultasi dan informasi yang berkaitan dengan perangkat lunak komputer, termasuk melalui jaringan
komputer global; penyediaan nasihat teknis yang berkaitan dengan perangkat keras dan perangkat lunak komputer;
penyediaan penggunaan sementara aplikasi perangkat lunak yang tidak dapat diunduh untuk mengunggah, mengunduh,
mengakses, memposting, membuat, mengunggah, melihat, menampilkan, berbagi, atau menyediakan media elektronik,
konten hiburan multimedia, informasi, video, audio, teks, data, film, gambar, gambar, grafik animasi, dan foto; penyediaan
penggunaan sementara atas perangkat lunak online yang tidak dapat diunduh untuk publikasi dan penggunaan secara
bersama-sama media digital dan informasi melalui komputer global dan jaringan komunikasi.; penyediaan penggunaan
sementara atas perangkat lunak yang tidak dapat diunduh; penyediaan pengopersian perangkat lunak penggunaan sementara
yang tidak dapat diunduh untuk mengakses dan menggunakan jaringan cloud computing; penyediaan perangkat lunak
aplikasi; penyediaan perangkat lunak daring (online) yang tidak dapat diunduh untuk memberi dan mengendalikan akses ke
dokumen; penyediaan perangkat lunak komputer untuk digunakan dalam transaksi mata uang virtual; penyediaan perangkat
lunak komputer untuk digunakan dengan papan buletin elektronik; penyediaan perangkat lunak komputer yang tidak dapat
diunduh online untuk menampilkan informasi geografis, peta geografis interaktif, dan gambar peta dan lokasi yang dipetakan;
penyediaan perangkat lunak komputer yang tidak dapat diunduh untuk melihat dan menelusuri informasi, foto, ulasan,
peringkat/nilai bisnis dan organisasi; penyediaan perangkat lunak online yang tidak dapat diunduh (penyedia layanan aplikasi);
penyediaan perangkat lunak online yang tidak dapat diunduh [penyedia layanan aplikasi]; penyediaan perangkat lunak untuk
membuat dan mengatur akun pengguna; penyediaan perangkat lunak untuk mengaktifkan atau memfasilitasi pengunggahan,
pengunduhan, pengaliran, pengeposan, tampilan, blogging, menghubungkan atau berbagi informasi atau media melalui
jaringan komunikasi; penyediaan perangkat lunak yang tidak dapat diunduh secara online yang memberikan para pengguna
kemampuan untuk mengunggah, mengunduh, mengedit, dan menggunakan secara bersama-sama foto dan video;
penyediaan perangkat-perangkat lunak komputer perancangan secara khusus (custom) dan pemesanan bahan-bahan
pengujian kadar logam (assay), agen-agen, nukleutida, berbagai macam asam (acid) yang terdiri atas matarantai nucleotide,
buffer-buffer, sediaan-sediaan kimia, sediaan-sediaan biological dan; penyediaan suatu platform perangkat lunak untuk
digunakan dalam hubungannya dengan utilisasi kepandaian buatan (artificial intellegence) dan pengolahan bahasa asli
(natural) yang berkenaan dengan strategi merek (brand), pengalaman-pengalaman para konsumen, dan penelitian pasar;
penyediaan suatu platform perangkat lunak untuk digunakan pada penelitian pasar dan analitik data; penyesuaian perangkat
lunak komputer; penyewaan dan pembaruan perangkat lunak untuk pemrosesan data; penyewaan dan pemeliharaan
perangkat lunak komputer; penyewaan komputer dan perangkat lunak komputer; penyewaan perangkat keras dan lunak
komputer; penyewaan perangkat keras komputer dan perangkat lunak komputer; penyewaan perangkat keras, perangkat
lunak dan periferal komputer; penyewaan perangkat lunak aplikasi; penyewaan perangkat lunak basis data komputer;
penyewaan perangkat lunak dan program komputer; penyewaan perangkat lunak komputer; penyewaan perangkat lunak
komputer di bidang analisis bisnis, pengembangan strategi bisnis, analisis data, data besar, sistem uji, sistem pemodelan,
sistem dan layanan simulasi, dan di bidang penerapan Internet of Things (IoT); penyewaan perangkat lunak komputer untuk
manajemen keuangan; penyewaan perangkat lunak komputer untuk mengembangkan game komputer; penyewaan perangkat
lunak komputer untuk mengembangkan materi pendidikan online; penyewaan perangkat lunak komputer untuk
mengembangkan permainan video; penyewaan perangkat lunak komputer yang berkaitan dengan perjalanan; penyewaan
perangkat lunak untuk akses Internet; penyewaan perangkat lunak untuk manajemen basis data; penyewaan perangkat lunak
untuk manajemen inventaris; penyewaan perangkat lunak untuk mengimpor dan mengelola data; penyewaan perangkat lunak
untuk pemrosesan data; penyewaan perangkat lunak untuk pengembangan situs web; penyewaan perangkat lunak yang
beroperasi untuk jaringan komputer dan server; penyewaan perangkat lunak yang beroperasi untuk mengakses dan
menggunakan jaringan cloud computing; penyewaan perangkat lunak yang memberi pengguna kemampuan untuk
mengunggah, menyunting/mengedit (edit), dan berbagi (share) gambar, video dan konten audio-visual; perancangan dan
pengembangan perangkat keras dan perangkat lunak komputer; perancangan dan pengembangan perangkat keras dan
perangkat lunak komputer terkait dengan aktivitas-aktivitas anak; perancangan dan pengembangan perangkat keras dan
perangkat lunak komputer terkait dengan pernikahan; perancangan dan pengembangan perangkat lunak untuk logistik,
pengelolaan rantai pasokan dan portal e-business; perancangan, pemeliharaan, pengembangan dan pemutakhiran perangkat
lunak komputer; perangkat lunak asisten pribadi; perangkat lunak asisten sosial; perangkat lunak berbentuk layanan (SAAS)
yang menampilkan perangkat lunak telekomunikasi untuk konferensi video, audio, dan web; perangkat lunak berbentuk
layanan (SaaS) yang menampilkan perangkat lunak komputer untuk mengakses, menelusuri, dan mencari basis data online;
perangkat lunak berbentuk layanan (SaaS) yang menampilkan perangkat lunak pendidikan; perangkat lunak berbentuk
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layanan (SaaS) yang menampilkan perangkat lunak untuk digunakan di bidang perancangan dan pengelolaan program
pendidikan; perangkat lunak berbentuk layanan yang menampilkan perangkat lunak untuk verifikasi dan autentikasi identitas
pengguna; perangkat lunak komputer online yang tidak dapat diunduh untuk menampilkan, mengumpulkan, menganalisis dan
mengatur data dan informasi di bidang kesehatan, kebugaran (wellness), kebugaran (fitness), aktivitas fisik, pengendalian
(management) berat badan, tidur, dan nutrisi/gizi; perangkat lunak komputer yang tidak dapat diunduh untuk menyediakan
fungsionalitas keamanan dalam jaringan, seperti menyediakan filter firewall, kontrol akses, (VPN) jaringan pribadi virtual,
interoperabilitas dengan protokol keamanan router dan perlindungan terhadap intrusi jaringan dan virus; perangkat lunak
online yang tidak dapat diunduh untuk membuat program pelatihan kebugaran (fitness) yang dipersonalisasi; perangkat lunak
online yang tidak dapat diunduh untuk menyediakan layanan pelatihan pribadi, latihan (workouts) dan penilaian kebugaran
(fitness); perangkat lunak perdagangan elektronik (e-commerce) untuk memungkinkan/mengizinkan pengguna melakukan
transaksi bisnis elektronik melalui internet; perangkat lunak platform buku besar (ledger) yang didistribusikan untuk digunakan
dalam memproses transaksi keuangan; perangkat lunak sebagai layanan (SAAS) layanan yang menampilkan perangkat lunak
untuk mendiagnosis masalah teknis dalam perangkat komputasi pribadi, perangkat ponsel, tablet, perangkat komputer lainnya
dan produk konsumen, yaitu, peralatan rumah tangga dan konsumen, sistem HVAC, pipa rumah tangga, vakuum sentral, air
panas pemanas, pelembap udara, penurun air, pelembut air, peralatan olahraga dan rekreasi, peralatan taman dan kebun,
dan peralatan listrik luar ruangan. Layanan dukungan teknis dan pelanggan, yaitu, layanan help desk dan pemecahan
masalah masalah perangkat lunak dan perangkat keras untuk perangkat yang terhubung jaringan, peralatan, peralatan kontrol
pencahayaan, dan sistem kontrol hvac di internet yang terhubung dengan jaringan; perangkat lunak sebagai layanan (SAAS)
menampilkan perangkat lunak komputer yang memfasilitasi efisiensi energi dalam sistem kontrol pengiriman energi dan sistem
kontrol lingkungan; perangkat lunak sebagai layanan (SAAS) yang menampilkan perangkat lunak komputer untuk digunakan
dengan perangkat jaringan untuk pemantauan, kontrol dan otomasi di lingkungan perumahan, komersial, dan otomotif yang
memungkinkan berbagi dan mentransmisi data dan informasi antara perangkat tersebut; perangkat lunak sebagai layanan
(SAAS) yang menampilkan perangkat lunak untuk surat elektronik dan pesan digital; perangkat lunak sebagai layanan (SAAS)
yang menampilkan platform perangkat lunak komputer untuk analitis kecerdasan di bidang perawatan kesehatan; perangkat
lunak sebagai layanan (SAAS), yaitu hosting perangkat lunak untuk otomatisasi perangkat lunak.; perangkat lunak sebagai
layanan (SaaS) untuk digunakan dalam merancang, membuat dan menganalisis data, metrik dan laporan di bidang
kesehatan, kebugaran (fitness), tidur, nutrisi/gizi, dan kebugaran (wellness); perangkat lunak sebagai layanan (SaaS) yang
memungkinkan pengguna untuk mengelola akun karyawan, menjadwalkan dan melacak partisipasi karyawan, dan
memfasilitasi serta mengelola program kebugaran (fitness) dan kesehatan/kebugaran (wellness) perusahaan; perangkat lunak
sebagai layanan (SaaS) yang menampilkan perangkat lunak komputer untuk digunakan sebagai antarmuka pemrograman
aplikasi (API); perangkat lunak sebagai layanan (SaaS) yang menampilkan perangkat lunak komputer untuk mengakses,
memantau, melacak, mencari, menyimpan, dan berbagi informasi tentang topik-topik yang menjadi minat umum, perjalanan,
kegiatan rekreasi, makanan dan minuman, dan restoran; perangkat lunak sebagai layanan (Saas) dengan perangkat lunak
yang menggunakan teknologi buku besar terdistribusi; perangkat lunak sebagai layanan [SaaS] untuk jejaring sosial;
perangkat lunak sebagai layanan [SaaS], yaitu menyediakan perangkat lunak aplikasi online; perangkat lunak sebagai layanan
[SaaS], yaitu perangkat lunak yang tidak dapat diunduh secara online untuk memungkinkan interaksi, diskusi, kolaborasi dan
berbagi ide, musik, lirik, data, suara, video, gambar, klip suara dan video serta rekaman antara orang, penulis, artis, dan
pemain; perangkat lunak sebagai layanan [SaaS], yaitu, perangkat lunak online yang tidak dapat diunduh untuk
mengekstraksi, memanipulasi, menyesuaikan, mengedit, mereproduksi, mentransmisikan, mengunggah, merekam, membuat,
mencari, mencatat, mengkategorikan, dan berbagi musik, lirik, data, suara, video, gambar , klip dan rekaman suara dan video,
dan untuk menambahkan efek dan filter pada musik, data, suara, gambar, klip suara dan video serta rekaman; perangkat
lunak sebagai layanan, merancang, membuat, memelihara, dan meng-hosting situs web ritel dan perdagangan elektronik
untuk orang lain; perangkat lunak sebagai layanan (SAAS) yang menampilkan peranti lunak komputer untuk menghubungkan,
mengoperasikan, mengintegrasikan, mengendalikan, dan mengelola jaringan perangkat elektronik konsumen.; perangkat
lunak sebagai suatu jasa (SaaS) dan landasan-landasan (platform) sebagai suatu Jasa (PaaS) untuk pengumpulan,
penyimpanan, peng-analisa, berbagi bersama dan pelaporan biological, genetika, klinikal, medis dan informasi diagnostic, dan
untuk pelacakan sampel dan mengelola proyek, alur kerja dan data laboratorium seluruhnya digunakan dalam berbagai
macam asam (acid) yang terdiri atas matarantai nucleotide, tipe-tipe species, diagnostic ilmu kedokteran, diagnostic ilmu
kedokteran hewan, diagnostic klinikal, penelitian medis, penelitian ilmu kedokteran hewan, penelitian diagnostic, penelitian
klinikal, pengembangan obat-obatan, penelitian pengembangan obat-obatan, penelitian laboratorium obat-obatan, penelitian
dan ilmu pengetahuan kedokteran hewan, ilmu hayati, biologi, mikrobiologi, bioteknologi, pertanian, forensik, keamanan
pangan, metagenomik, pengujian genetika dan genetika; perangkat lunak sebagai suatu jasa (SaaS) dan landasan-landasan
(platform) sebagai suatu Jasa (PaaS), digunakan dalam berbagai macam asam (acid) yang terdiri atas matarantai nucleotide,
tipe-tipe species, diagnostic ilmu kedokteran, diagnostic ilmu kedokteran hewan, diagnostic klinikal, penelitian medis,
penelitian ilmu kedokteran hewan, penelitian diagnostic, penelitian klinikal, pengembangan obat-obatan, penelitian
pengembangan obat-obatan, penelitian laboratorium obat-obatan, penelitian dan ilmu pengetahuan kedokteran hewan, ilmu
hayati, biologi, mikrobiologi, bioteknologi, pertanian, forensik, keamanan pangan, metagenomik, pengujian genetika dan
genetika; perangkat lunak sebagai suatu jasa (SaaS) dan landasan-landasan (platform) sebagai suatu Jasa (PaaS), ialah
hosting computer digunakan oleh pihak lain untuk perancangan secara khusus (custom) dan pemesanan bahan-bahan
pengujian kadar logam (assay), agen-agen, nucleotide, berbagai macam asam (acid) yang terdiri atas matarantai nucleotide,
buffer-buffer, sediaan-sediaan kimia, sediaan-sediaan biological dan dan reagen-reagen dibidang rangkaian-rangkaian
berbagai macam asam (acid) yang terdiri atas matarantai nucleotide, tipe-tipe species, diagnostic ilmu kedokteran, diagnostic
ilmu kedokteran hewan, diagnostic klinikal, penelitian medis, penelitian ilmu kedokteran hewan, penelitian diagnostic,
penelitian klinikal, pengembangan obat-obatan, penelitian pengembangan obat-obatan, penelitian laboratorium obat-obatan,
penelitian dan ilmu pengetahuan kedokteran hewan, ilmu hayati, biologi, mikrobiologi, bioteknologi, pertanian, forensik,
keamanan pangan, metagenomik, pengujian genetika dan genetika; perangkat lunak sebagai suatu layanan (SAAS) yang
menampilkan perangkat lunak berbasis cloud untuk memproses penggajian karyawan (termasuk pengarsipan pajak dan
pemotongan lainnya); perangkat lunak sebagai suatu layanan (SAAS) yang menampilkan perangkat lunak manajemen bakat
berbasis cloud untuk melacak dan menghasilkan analitik, intelijen bisnis, dan pelaporan di bidang penggajian, tunjangan
karyawan, kinerja karyawan, budaya karyawan, keterlibatan karyawan, pengembangan bakat, pelatihan dan sertifikasi, akuisisi
bakat, waktu dan kehadiran, penjadwalan karyawan, dan biaya tenaga kerja; perangkat lunak sebagai suatu layanan (SAAS)
yang menampilkan perangkat lunak manajemen sumber daya manusia berbasis cloud untuk melacak, memproses dan
menghasilkan analitik, intelijen bisnis dan pelaporan di bidang penggajian (termasuk pengarsipan pajak dan pemotongan
lainnya), tunjangan karyawan, kinerja karyawan, keterlibatan karyawan, budaya karyawan, pengembangan bakat, pelatihan
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dan sertifikasi, akuisisi bakat, waktu dan kehadiran, penjadwalan karyawan, dan biaya tenaga kerja; perangkat lunak sebagai
suatu layanan (SaaS) yang menampilkan platform perangkat lunak komputer untuk mengelola blockchain dan driven token
(token driven), sistem komputer penyimpanan terdistribusi; perangkat lunak sebagai suatu layanan (SaaS) yang menampilkan
platform perangkat lunak komputer untuk pengembangan, penyebaran, dan manajemen/pengelolaan sistem dan aplikasi
komputer; perangkat lunak sebagai suatu layanan (SaaS) yang menampilkan platform perangkat lunak komputer untuk
penjualan dan pembelian mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital
(digitized assets), token digital, token kripto (crypto tokens) dan token utilitas; perangkat lunak sebagai suatu layanan (SaaS)
yang menampilkan platform perangkat lunak untuk memfasilitasi transaksi dan pembayaran menggunakan mata uang digital,
mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized assets), token digital, token kripto (crypto
tokens) dan token utilitas yang memungkinkan pengguna untuk membeli dari, dan menjual produk dan layanan kepada orang
lain; perangkat lunak sebagai suatu layanan (SaaS) yang menampilkan platform perangkat lunak untuk mengautentikasi,
memfasilitasi, mencocokkan, memproses, membersihkan, menyimpan, menerima, melacak, mentransfer, dan mengirimkan
data perdagangan (submitting trade data), bertukar rincian transaksi perdagangan (exchanging of trading transaction details),
dan mengelola siklus perdagangan keseluruhan (management of the overall trading lifecycle); perangkat lunak sistem operasi
yang tidak dapat diunduh yang menampung aplikasi perangkat lunak komputer dan memfasilitasi interaksi dengan komputer
dan periferal lain di seluruh jaringan perusahaan; perangkat lunak telekomunikasi yang tidak dapat diunduh untuk penyediaan
komunikasi video dan audio, kolaborasi, menggunakan dokumen secara bersama-sama, telekonferensi, streaming acara dan
konten, webinar, dan video, konferensi audio dan web; perangkat lunak untuk melihat dan berinteraksi dengan umpan media
elektronik, yaitu, gambar, konten audio-visual dan video, live streaming video, komentar, iklan, berita, dan link/tautan internet;
perangkat lunak yang tidak dapat diunduh untuk manajemen jaringan komputer, manajemen infrastruktur jaringan, infrastruktur
teknologi informasi, dan infrastruktur pusat data; perbaikan perangkat lunak dalam perangkat komputasi pribadi, perangkat
ponsel, tablet, dan perangkat komputasi lainnya; perbaikan perangkat lunak komputer; perbaikan perangkat lunak untuk
sistem komputer; persewaan perangkat lunak komputer; platform berbentuk layanan (PaaS) yang menampilkan perangkat
lunak komputer untuk mengakses, menjelajahi, dan mencari basis data online; platform perangkat lunak berbasis blockchain
dan platform perangkat lunak komputasi terdistribusi (distributed computing software platforms) untuk mengaudit dan
memverifikasi informasi dan kode digital; platform perangkat lunak untuk komunikasi gaya blockchain yang terdesentralisasi;
platform perangkat lunak untuk pelacakan dan dukungan transaksi data; platform sebagai layanan (PAAS) yang menampilkan
perangkat lunak antar-muka pemrograman aplikasi (API) dan perangkat pengembangan perangkat lunak untuk layanan
komunikasi cloud; platform sebagai layanan (PAAS) yang menampilkan platform perangkat lunak komputer untuk digunakan
dalam pembelian dan penyebaran iklan; platform sebagai layanan (PAAS) yang menampilkan platform perangkat lunak
komputer untuk pengiriman pesan elektronik dan transmisi audio, video, gambar foto, teks, grafik dan data; platform sebagai
layanan (PAAS) yang menampilkan platform perangkat lunak untuk jejaring sosial, mengelola konten jejaring sosial,
menciptakan/membuat komunitas virtual, dan transmisi gambar, konten audio-visual dan video, foto, video, data, teks, pesan,
iklan, komunikasi dan informasi iklan media; platform sebagai layanan (PaaS) yang menampilkan perangkat lunak komputer
untuk digunakan sebagai antarmuka pemrograman aplikasi (API); platform sebagai layanan (PaaS) yang menampilkan
perangkat lunak komputer untuk mengakses, memantau, melacak, mencari, menyimpan, dan berbagi informasi tentang
perjalanan, kegiatan rekreasi, makanan dan minuman, dan restoran; platform sebagai layanan (PaaS) yang menampilkan
platform perangkat lunak komputer untuk pengumpulan data dan analisis untuk digunakan dalam penelitian yang berkaitan
dengan penyerapan karbon dan gas rumah kaca lainnya; platform sebagai layanan (platform as a service/PaaS) yang
menampilkan perangkat lunak platform-platform komputer yang dirancang untuk platform business to business (B2B) yang
memfasilitasi transaksi antara para pedagang eceran (retailers) dan produsen; platform sebagai layanan (platform as a
service/PaaS) yang menampilkan perangkat lunak platform komputer yang dirancang untuk platform business to
business (B2B) yang memfasilitasi transaksi antara para pedagang eceran (retailers) dan para distributor; platform sebagai
layanan [PaaS] yang menampilkan platform perangkat lunak komputer untuk mengunggah, streaming, dan mengumpulkan
analitik; platform sebagai layanan [PaaS] yang menampilkan platform perangkat lunak untuk transmisi konten dan pesan
digital; platform sebagai suatu layanan (PaaS) yang menampilkan platform perangkat lunak komputer untuk mengelola
blockchain dan driven token (token driven), sistem komputer penyimpanan terdistribusi; platform sebagai suatu layanan
(PaaS) yang menampilkan platform perangkat lunak komputer untuk pengembangan, penyebaran, dan
manajemen/pengelolaan sistem dan aplikasi komputer; platform sebagai suatu layanan (PaaS) yang menampilkan platform
perangkat lunak komputer untuk penjualan dan pembelian mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital
dan blockchain, aset digital (digitized assets), token digital, token kripto (crypto tokens) dan token utilitas; platform sebagai
suatu layanan (PaaS) yang menampilkan platform perangkat lunak untuk memfasilitasi transaksi dan pembayaran
menggunakan mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized
assets), token digital, token kripto (crypto tokens) dan token utilitas yang memungkinkan pengguna untuk membeli dari, dan
menjual produk dan layanan kepada orang lain; platform sebagai suatu layanan (PaaS) yang menampilkan platform perangkat
lunak untuk mengautentikasi, memfasilitasi, mencocokkan, memproses, membersihkan, menyimpan, menerima, melacak,
mentransfer, dan mengirimkan data perdagangan, bertukar rincian transaksi perdagangan, dan mengelola siklus perdagangan
secara keseluruhan; rekayasa Perangkat Lunak; saran yang berkaitan dengan desain perangkat lunak komputer; studi proyek
teknis, yaitu, melakukan studi teknis dalam bidang desain perangkat lunak permainan komputer dan impelentasinya===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

: DID2021012728
: 24/02/2021 11:14:20
:
: Yansen Kristanto

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Naim Usman RT.12 RW.11 Kel. Kelapa Dua Wetan Kec. Ciracas, Jakarta Timur.
Kode Pos : 13730, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta, 13730
:
:

Tipe Merek

: Merek Lukisan

540 Etiket
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566

Nama Merek
Arti Bahasa

: MICCIO EXTINGUISHER
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: MERAH
: 9
: ===Alat pemadam api ringan (APAR); Sistem alat pemadam api secara otomatis untuk perlindungan dari api; alat pemadam
api; alat pemadam api untuk mobil===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021012729
: 24/02/2021 11:14:25
:
: PT. LINGGO SUKSES ABADI

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Lingkar Luar Barat No.8 D Rt.007 Rw.004, Cengkareng-Jakarta Barat, Kota
Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta
: Halim Wibisono S.E., M.M.
: Jalan Pembangunan I/27A Jakarta Pusat

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: BOCAH TANI & SIMBOL
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau & putih
: 8
: ===Pemotong spiral untuk sayuran, dioperasikan dengan tangan; Pencincang sayuran; Pompa air tangan, cangkul, sekop,
gerinda, batu asahan, gergaji tangan, intan pemotong kaca, obeng, kunci, kikir, dongkrak tangan, pisau-pisau, perkakas
ketam, pedang, palu (martil), bor-bor, tang, pisau cukur, sabit, kampak, pahat tusuk, godam, alat pematri, alat solder, linggis,
serutan kayu (bukan listrik atau mesin), peralatan pertanian (perkakas tangan), alat penyemprot cairan (sprayer dengan
tangan), alat penyemprot serangga (alat tangan), pisau pemangkas tanaman, pisau untuk pemotong rumput (alat tangan), alat
penyemprot hama tanaman (sprayer) yang digerakkan dengan tangan, alat-alat dan perkakas tangan (dijalankan dengan
tangan), penyemprot-penyemprot backpack manual dengan tekanan tinggi, penyemprot-penyemprot ransel semi otomatis, alat
penanam benih (benih jagung, padi, kacang-kacangan dan sayur-sayuran), peralatan pertanian (perkakas tangan), alat
penyemprot serangga (alat tangan), gerek (alat tangan), alat pelubang, kampak-kampak, batang pemotong, pisau pemangkas
tanaman, mata bor (bagian dari alat tangan), alat pengasah mata pisau, pisau (alat tangan), pemangkas tanaman pembatas,
pisau untuk mencangkok tanaman, pahat-pahat, alat pemotong (pisau), pisau kecil, alat penyemprot obat pembasmi parasit
tanaman (alat tangan), alat penggali (alat tangan), pegangan bor (alat tangan), bor-bor, pemadat tanah (alat tangan), alat
pemotong (alat tangan), alat pemetik buah (alat tangan), alat-alat kebun (alat tangan), alat-alat pencangkokan (alat tangan),
bor tangan (alat tangan), alat pemecah es, alat pemercik obat serangga (alat tangan), semprotan obat serangga (alat tangan),
alat penguap obat serangga (alat tangan), gergaji ukir, pisau baja, pisau-pisau, gunting pemotong rumput (alat tangan), pisau
pemotong, alat pelobang (alat tangan), alat pembunuh parasit tanaman, gunting besar pemangkas, pompa (tangan), alat
pelantak tangan (alat tangan), daun gergaji (bagian dari alat tangan), pegangan gergaji, gergaji (alat tangan), gunting, obeng,
sabit-sabit bertangkai, gunting tanaman, alat-alat pengasah, alat penyemprot serangga (alat tangan), alat pencabut tangan
berduri (alat tangan), pemangkas pohon, alat penyemprot obat pembasmi serangga (alat tangan), pencincang sayuran, pisau
sayuran, pemotong sayuran, pengiris sayuran, roda pengasah (alat tangan), kunci inggris (alat tangan).; Shredders sayur,
tangan-dioperasikan; alat pengiris sayuran (non-listrik); alat pengolah makanan dan alat pemotong yang dioperasikan dengan
tangan, alat pengupas makanan, alat pengiris sayuran.; corers sayuran; helikopter sayuran; mandolines untuk sayuran
mengiris; pengupas sayur, non-listrik; pengupas sayuran [alat-alat tangan]; pisau sayuran pemotong sayuran/pengiris sayuran;
slicers sayuran===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2021012730
: 24/02/2021 11:21:20
:
: TJIOE, YOHANES SUCIPTO

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Walikota Mustajab 35-B, RT.001/RW.005, Kel. Ketabang, Kec. Genteng, Kota
Surabaya, Jawa Timur, 60272
: Dra. Devi Yulian, S.H.
: Jalan Pangeran Jayakarta No. 117 Blok. C-4, Jakarta Pusat

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: INSTAN AJA + LUKISAN
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru, jingga, kuning, merah, hitam, putih
: 35
: ===Jasa iklan penerimaan tenaga kerja dan penyediaan daftar pekerjaan, termasuk pada suatu situs web; Keagenan tenaga
kerja; Penempatan tenaga kerja; layanan perencanaan karir, penempatan tenaga kerja, dan informasi; memberikan informasi
terkait perekrutan tenaga kerja; perekrutan tenaga kerja; pertukaran tenaga kerja===

740
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210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021012731
: 24/02/2021 11:21:37
:
: SULAIMAN

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Dusun Penjalinan Rt. 38 Rw. 04 Desa Gondanglegi Kulon , Kabupaten Malang, Jawa
Timur, 65174
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

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

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Kuning Mas, Merah
: 34
: ===rokok filter; rokok kretek===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: JID2021012732
: 24/02/2021 11:22:36
:
: PT. OTENTIK SAMBEL INDONESIA

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Taman Internasional 1 B-4/47, Sambikerep, Surabaya , Kota Surabaya, Jawa Timur
: Hari Purnomo Chandra B.Sc.
: Jalan Kartini Nomor 88-A, Surabaya

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: Rendang dong
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam
: 43
: ===Jasa penyediaan makanan dan minuman; Jasa penyediaan minuman; Jasa restoran, termasuk jasa restoran yang bisa
dibawa pulang; Jasa restoran, yaitu, penyediaan makanan dan minuman untuk konsumsi di dalam dan di luar gedung;
Layanan kedai makan; Layanan menjemput makanan; Layanan perjamuan; Layanan reservasi untuk memesan makanan;
Layanan restoran yang diberikan dalam kerangka kerja waralaba; Penyediaan katering; Pusat Jajanan Serba Ada (Pujasera);
Restoran Prasmanan; Restoran dengan layanan makan sepuasnya; Tempat makan yang menghidangkan kudapan; jasa
memasak makanan; layanan kafe, bistro, dan restoran; layanan koki pribadi; layanan makanan dan minuman dibawa pulang;
layanan rantai restoran; layanan restoran cepat saji; layanan yang menawarkan makanan dan minuman untuk dibawa pulang;
menyajikan makanan dan minuman di perusahaan ritel dan takeaway; persiapan makanan dan minuman untuk konsumsi
segera; pusat makanan/jajan; restoran yang menyediakan makanan cepat saji dan layanan 24 jam===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: D272021012733
: 24/02/2021 11:24:58
:
: ARIS HASANSYAH

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: KP. PASAR HEBEL RT/RW. 003/001 KELURAHAN SUKADANA KECAMATAN
CIOMAS, Kabupaten Serang, Banten, 42164
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: ANNAKU
: merupakan sebuh penamaan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: biru
: 32
: ===air minum; air minum dalam kemasan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320

Prioritas

740

: JID2021012735
: 24/02/2021 11:32:27
:

540 Etiket

540 Etiket

540 Etiket
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730

740

Nama Pemohon

: YUNGKY DHARMA PANGESTANU

Alamat Pemohon

: Gg. Adimaja No. 36, Kel. Karanganyar, Kec. Astana Anyar, Bandung., Kota
Bandung, Jawa Barat
: H. Eko Tanuwiharja S.H.
: Komplek Banceuy Permai Kav. E-19 No. 27, Sumur Bandung, Kota Bandung, Jawa
Barat 40111

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: FENG FU DIMSUM & BAR
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah, hitam dan putih
: 43
: ===Jasa Penyedia Makanan dan Minuman yang bisa diantar dan dijemput; Jasa kedai kopi; Kafetaria; Kantin; Kedai;
Restoran; Tempat yang menyediakan makanan dan minuman; jasa katering; jasa restoran; jasa restoran dan katering; kafe;
kafe, kafetaria dan layanan restoran; layanan kafe dan restoran; layanan makanan dibawa pulang; layanan snack-bar dan
kantin; layanan untuk menyediakan makanan dan minuman; menyajikan makanan dan minuman untuk para tamu di restoran;
menyediakan layanan restoran; menyediakan makanan dan minuman; menyediakan makanan dan minuman di restoran;
rumah makan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: D222021012737
: 24/02/2021 11:34:38
:
: DEWA EKA PRAYOGA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: GREEN VALLEY RESIDENCE NO. E-14, RT. 007, RW. 001, PASIRLAYUNG,
CIBEUNYING KIDUL, KOTA BANDUNG, JAWA BARAT, Kota Bandung, Jawa Barat
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Commercioo DIGITAL
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Abu-abu, Hitam, Orange
: 9
: ===Alat perangkat lunak komputer untuk memfasilitasi aplikasi perangkat lunak pihak ketiga; Aplikasi / Perangkat Lunak yang
dapat digunakan sebagai sarana edukasi, ibadah dan amal (charity) bagi warga Muslim; Aplikasi perangkat lunak (telepon)
bergerak (mobile) untuk entri (entry) teks dan karakter prediktif dan korektif; Aplikasi perangkat lunak dan perangkat keras
komputer untuk kontrol mengemudi kendaraan otomatis; Aplikasi perangkat lunak dan perangkat keras komputer untuk kontrol
mengemudi kendaraan otomatis, kontrol secara mandiri, navigasi, mengemudi dengan bantuan untuk kendaraan, dan
mengemudi sendiri untuk kendaraan; Aplikasi perangkat lunak jaringan sebagai program komputer yang dapat diunduh;
Aplikasi perangkat lunak khusus untuk penukaran emas dengan mata uang virtual; Aplikasi perangkat lunak komputer di
bidang periklanan dan layanan perdagangan elektronik; Aplikasi perangkat lunak komputer untuk alat pemurni air; Aplikasi
perangkat lunak komputer untuk alat pemurni udara; Aplikasi perangkat lunak komputer untuk lemari es; Aplikasi perangkat
lunak komputer untuk mesin pencuci piring; Aplikasi perangkat lunak komputer untuk monitor-monitor pribadi; Aplikasi
perangkat lunak komputer untuk oven-oven; Aplikasi perangkat lunak komputer untuk oven-oven microwave; Aplikasi
perangkat lunak komputer untuk peralatan rumah tangga; Aplikasi perangkat lunak komputer untuk perangkat seluler,
komputer pribadi, konsol, dan tablet; Aplikasi perangkat lunak komputer untuk televisi; Aplikasi perangkat lunak komputer
untuk alat penghisap debu; Aplikasi perangkat lunak komputer untuk mesin-mesin pencuci pakaian; Aplikasi perangkat lunak
komputer untuk mesin-mesin pengelolaan pencucian pakaian; Aplikasi perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk
mengumpulkan dan menganalisis data; Aplikasi perangkat lunak komputer, download; Aplikasi perangkat lunak terkait
infomasi Liga Basket; Aplikasi perangkat lunak untuk bermain game Liga Basket; Aplikasi perangkat lunak untuk digunakan
dengan perangkat seluler; Aplikasi perangkat lunak untuk telepon bergerak; Aplikasi perangkat lunak yang dapat diunduh
untuk melihat kartun elektronik dan komik elektronik; Aplikasi perangkat lunak yang dapat diunduh untuk telepon seluler;
Aplikasi perangkat lunak yang khusus melakukan transaksi jual-beli emas; Aplikasi perangkat lunak yang memungkinkan
pencarian dan perekrutan atlet/ pemain basket/ pelatih basket; Aplikasi perangkat lunak yang menampilkan manajemen
Kekayaan Intelektual; Aplikasi ponsel pintar yang dapat diunduh (perangkat lunak) untuk mengumpulkan dan menganalisis
data; Aplikasi ponsel pintar yang dapat diunduh (perangkat lunak), yaitu, aplikasi untuk mengumpulkan dan menganalisis data;
Aplikasi telepon seluler (perangkat lunak); Aplikasi, podcast, aparatus belajar dan menerjemahkan bahasa, perangkat lunak
belajar bahasa, perangkat lunak AI dan mesin belajar untuk pendidikan bahasa; CD, CD-ROM, DVD dan media lain untuk
merekam atau menyimpan perangkat lunak; Kamera dengan perangkat lunak penditeksi; Media elektronik bukan musik yang
direkam sebelumnya (selain perangkat lunak komputer); Pembawa data untuk komputer yang memiliki perangkat lunak yang
terekam didalamnya; Pemutar / perekam MP3 dan perangkat lunak yang terkait dengannya; Pengendali mikro untuk tujuan
meyediakan verifikasi komponen perangkat tetap dan perangkat lunak; Perangkat keras dan perangkat lunak komputer untuk
pengenalan gambar untuk keamanan dan pengawasan; Perangkat keras dan perangkat lunak sebagai penyimpanan basis
data untuk kegiatan jual beli dan pembayaran; Perangkat lunak BIOS [sistem input / output dasar]; Perangkat lunak akuntansi;
Perangkat lunak aplikasi komputer untuk asisten digital pribadi; Perangkat lunak aplikasi komputer untuk perangkat seluler,
yaitu perangkat lunak untuk perangkat layar sentuh yang digunakan untuk memasukkan data, teks prediktif, teks korektif, dan
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memasukkan teks berbasis sikap (gesture); Perangkat lunak aplikasi komputer untuk perangkat seluler, yaitu, perangkat lunak
untuk memasukkan (input) teks yang digunakan untuk mengakses dan mencari pada Internet; Perangkat lunak aplikasi mobile
untuk menyaksikan Liga Basket (rekaman); Perangkat lunak aplikasi mobile untuk menyaksikan Liga Basket secara langsung;
Perangkat lunak aplikasi untuk perangkat seluler; Perangkat lunak aplikasi web; Perangkat lunak berbasis cloud yang dapat
diunduh; Perangkat lunak cloud; Perangkat lunak cloud komputer yang tidak dapat diunduh; Perangkat lunak computer dan
aplikasi perangkat lunak untuk perangkat seluler yang memperkenankan pengguna untuk menyewa alat komunikasi dan/atau
komputer; Perangkat lunak computer dan aplikasi perangkat lunak untuk perangkat seluler yang memperkenankan,
menyediakan, mengizinkan, dan memfasilitasi pengguna untuk mendaftar dan menyewa penginapan sementara, mengakses
informasi, daftar dan pengumuman tentang perumahan, apartemen, kondominium, town house, real estate, dan iklan
penyewaan; Perangkat lunak computer dan firmware untuk program sistem operasi.; Perangkat lunak computer untuk
penggunaan pada perangkat seluler dan perangkat komputasi dan komunikasi, yaitu untuk perangkat lunak untuk
menyediakan back-up foto dan video, dan untuk transfer foto dan video kepada perangkat komputer lain; Perangkat lunak
computer yang dapat diunduh, yaitu perangkat lunak untuk mengatur pengaturan (settings) dan performance secara jarak
jauh; Perangkat lunak dan aplikasi perangkat lunak untuk eksekusi, transmisi, dan penyimpanan tanda tangan elektronik yang
aman.; Perangkat lunak dan aplikasi perangkat lunak yang memungkinkan pengguna untuk mengidentifikasi dan
berkomunikasi dengan orang di depan pintu; Perangkat lunak dan aplikasi seluler yang dapat diunduh berkaitan dengan
layanan konsultasi kecantikan; Perangkat lunak dan aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk digunakan sehubungan dengan
pengujian penyakit menular; Perangkat lunak hiburan interaktif; Perangkat lunak interaktif yang mendasarkan pada
kecerdasan buatan; Perangkat lunak keamanan dunia maya; Perangkat lunak kecerdasan buatan dan inferensi cerdas untuk
prediksi kontekstual; Perangkat lunak komputer berbasis kecerdasan buatan; Perangkat lunak komputer berbasis kecerdasan
buatan untuk konsultasi kesehatan; Perangkat lunak komputer dalam bentuk perangkat lunak yang dapat diunduh atau
direkam untuk berbagi multimedia; Perangkat lunak komputer dalam bentuk perangkat lunak yang dapat diunduh atau direkam
untuk mengunduh, mentransmisikan, menerima, memproses, membaca, menonton, dan mengendalikan aplikasi, data
elektronik, gambar, file audio dan video; Perangkat lunak komputer dalam bentuk perangkat lunak yang dapat diunduh atau
direkam untuk mereproduksi, memproses dan mengalirkan konten audio, video dan multimedia dan untuk panggilan audio,
panggilan video dan kolaborasi jarak jauh; Perangkat lunak komputer dan aplikasi perangkat lunak untuk digunakan dalam
verifikasi dan otentikasi transaksi melalui blockchain (sistem pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi).; Perangkat
lunak komputer dan aplikasi perangkat lunak untuk identifikasi dan otentikasi pengguna.; Perangkat lunak komputer dan
aplikasi perangkat lunak untuk memungkinkan transaksi keuangan; Perangkat lunak komputer dan aplikasi perangkat lunak
untuk verifikasi dan autentikasi identitas pengguna biometrik; Perangkat lunak komputer dan aplikasi perangkat lunak yang
berkaitan dengan layanan pinjaman; Perangkat lunak komputer dan aplikasi perangkat lunak yang berkaitan dengan masalah
keuangan dan transaksi keuangan; Perangkat lunak komputer dan aplikasi perangkat lunak yang memungkinkan pembelian
barang dan jasa secara online; Perangkat lunak komputer dan peralatan dan instrumen untuk digunakan yang berkaitan
dengan internet; Perangkat lunak komputer dan perangkat lunak aplikasi ponsel yang bisa diunduh yang berisi informasi
rujukan dalam bidang keuangan, investasi, bisnis, berita; Perangkat lunak komputer dan perangkat lunak aplikasi seluler yang
dapat diunduh untuk melakukan atau mencari kinerja pekerjaan, usaha atau proyek dengan imbalan uang atau nilai;
Perangkat lunak komputer dan perangkat lunak aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk mempromosikan jasa pihak lain;
Perangkat lunak komputer dan perangkat lunak aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk mencocokkan para pengguna
dengan pekerjaan, usaha atau proyek; Perangkat lunak komputer dan perangkat lunak aplikasi seluler yang dapat diunduh
untuk menemukan pekerjaan, usaha atau proyek atas dasar permintaan; Perangkat lunak komputer dan perangkat lunak
aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk menyediakan area pasar online untuk pembeli dan penjual barang dan jasa;
Perangkat lunak komputer dan perangkat lunak aplikasi seluler yang dapat diunduh yang memungkinkan urun daya
(crowdsourcing) permintaan yang berhubungan dengan kinerja pekerjaan, usaha atau proyek; Perangkat lunak komputer
pengenalan pola; Perangkat lunak komputer pengenalan suara; Perangkat lunak komputer sosial interaktif yang
memungkinkan pertukaran informasi antar para pengguna; Perangkat lunak komputer untuk berbagi multi media, perangkat
lunak komputer berbagi media untuk komputer; Perangkat lunak komputer untuk digunakan dalam memonitor meter jarak
jauh; Perangkat lunak komputer untuk digunakan dalam meninjau, menyimpan, mengatur, dan memutar konten audio dan
video; Perangkat lunak komputer untuk digunakan dalam menyediakan jaringan komputasi awan yang aman; Perangkat lunak
komputer untuk digunakan dalam operasi dan manajemen pusat kontak telekomunikasi; Perangkat lunak komputer untuk
digunakan dalam streaming konten audio visual; Perangkat lunak komputer untuk jejaring sosial dan berinteraksi dengan
komunitas online; Perangkat lunak komputer untuk keperluan bisnis, yaitu, perangkat lunak untuk mengumpulkan dan
menganalisis data; Perangkat lunak komputer untuk komputasi; Perangkat lunak komputer untuk komputasi kognitif,
pembelajaran yang mendalam, kecerdasan buatan; Perangkat lunak komputer untuk komputasi latency rendah dan bandwith
tinggi; Perangkat lunak komputer untuk komputasi melalui jaringan global dan lokal; Perangkat lunak komputer untuk koneksi
dan koordinasi berbagai perangkat komunikasi; Perangkat lunak komputer untuk manajemen jaringan.; Perangkat lunak
komputer untuk manajemen keuangan; Perangkat lunak komputer untuk masukan (input) tulisan tangan melalui jari atau stilus
(stylus); Perangkat lunak komputer untuk memasukkan data berbasis sikap (gesture); Perangkat lunak komputer untuk
membuat dan mengedit template digital foto; Perangkat lunak komputer untuk memfasilitasi kolaborasi dan pengambilan
keputusan untuk bisnis; Perangkat lunak komputer untuk memodifikasi audio, video, dan konten audio-visual; Perangkat lunak
komputer untuk memonitor, memproses, menampilkan, menyimpan dan mentransmisikan data; Perangkat lunak komputer
untuk memproses pembayaran emas secara elektronik; Perangkat lunak komputer untuk mengakses dan melihat wallpaper
komputer; Perangkat lunak komputer untuk mengakses dan menggunakan jaringan cloud computing untuk bidang bisnis
percetakan; Perangkat lunak komputer untuk mengaktifkan papan ketik pada layar sentuh; Perangkat lunak komputer untuk
menganalisa ayunan golf; Perangkat lunak komputer untuk menganalisa informasi pasar; Perangkat lunak komputer untuk
mengendalikan masukan (input) keyboard; Perangkat lunak komputer untuk menghubungkan sumber-sumber data; Perangkat
lunak komputer untuk mengumpulkan dan menganalisis data; Perangkat lunak komputer untuk menunjuk penempatan dan
pengaturan huruf, angka, karakter, dan tanda pada keyboard; Perangkat lunak komputer untuk menyediakan jaringan
komputasi yang aman; Perangkat lunak komputer untuk pembelajaran mesin, permintaan data, dan analisa data; Perangkat
lunak komputer untuk pemenuhan dan pencetakan gambar digital; Perangkat lunak komputer untuk pemrosesan data, aplikasi
perangkat lunak komputer yang dapat diunduh, yaitu, aplikasi untuk mengumpulkan dan menganalisis data; Perangkat lunak
komputer untuk pendidikan; Perangkat lunak komputer untuk pengalaman simulasi realitas tertambah; Perangkat lunak
komputer untuk pengelolaan peralatan komunikasi audio dan video; Perangkat lunak komputer untuk penggalian data;
Perangkat lunak komputer untuk pengumpulan, penemuan, manajemen dan analisis data; Perangkat lunak komputer untuk
representasi grafis atas data; Perangkat lunak komputer untuk sistem akuntansi; Perangkat lunak komputer untuk
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telekomunikasi nirkabel untuk digunakan dengan perangkat/alat nirkabel; Perangkat lunak komputer yang berkaitan dengan
manajemen sumber daya manusia; Perangkat lunak komputer yang dapat diunduh atau direkam untuk koneksi dan koordinasi
beberapa perangkat komunikasi; Perangkat lunak komputer yang dapat diunduh atau direkam untuk mengontrol tingkat suara;
Perangkat lunak komputer yang dapat diunduh atau direkam untuk pengelolaan kebisingan latar belakang; Perangkat lunak
komputer yang dapat diunduh atau direkam untuk pengelolaan peralatan komunikasi audio dan video; Perangkat lunak
komputer yang dapat diunduh, yaitu, perangkat lunak simulasi rekayasa dengan bantuan komputer; Perangkat lunak komputer
yang memungkinkan transfer data antara perangkat komunikasi bergerak; Perangkat lunak komputer yang mengijinkan
permainan untuk dimainkan; Perangkat lunak komputer yang mengijinkan permainan untuk dimainkan ; Perangkat lunak
komputer yang telah direkam yang berhubungan dengan golf; Perangkat lunak komputer, yaitu perangkat lunak dan perangkat
lunak yang dapat diunduh untuk pendidikan bahasa; Perangkat lunak komputer, yaitu screen saver yang menampilkan tematema bola basket; Perangkat lunak komputer, yaitu, perangkat lunak yang dapat diunduh atau direkam untuk menjadwalkan,
mengendalikan, meningkatkan, dan mengelola komunikasi video, suara dan data dan memantau, mengelola dan memelihara
alat-alat suara, video dan data; Perangkat lunak komputer, yakni perangkat lunak sistem operasi; Perangkat lunak
komputer, yakni program sistem operasi untuk layanan manajemen router; Perangkat lunak komunikasi; Perangkat lunak
komunikasi data; Perangkat lunak komunikasi untuk menghubungkan jaringan komputer global dan blockchains; Perangkat
lunak mainan video untuk mesin hiburan secara elektrik dengan layar; Perangkat lunak manajemen energi; Perangkat lunak
masukan (input) data dan teks untuk perangkat/alat layar sentuh; Perangkat lunak offline yang dapat diunduh untuk
mengontrol tegangan turbin uap dan pemantauan seumur hidup; Perangkat lunak otomatisasi proses untuk digunakan dalam
industri pengemasan; Perangkat lunak otomatisasi proses untuk digunakan dalam instalasi pengemasan dan instalasi
pengisian; Perangkat lunak otomatisasi proses untuk digunakan dalam mesin pengemasan dan mesin pengisian; Perangkat
lunak pembelajaran mesin; Perangkat lunak pembuatan dan konversi PDF; Perangkat lunak pemrosesan bahasa alami;
Perangkat lunak pencetakan 3D untuk memahat; Perangkat lunak pencetakan 3D untuk menyesuaikan; Perangkat lunak
pencetakan 3D untuk pemodelan; Perangkat lunak pengembangan game; Perangkat lunak pengenalan wajah; Perangkat
lunak penggunaan komputer, perangkat lunak penjelajahan komputer, yaitu perangkat lunak untuk penjelajahan jaringan
komputer global dan jaringan privasi, perangkat lunak komputer untuk penyediaan akses internet; Perangkat lunak perintah
dan pengenalan suara; Perangkat lunak permainan (game) komputer untuk perangkat komunikasi; Perangkat lunak
permainan komputer untuk digunakan pada ponsel dan telepon seluler; Perangkat lunak permainan komputer yang dapat
diunduh; Perangkat lunak permainan komputer yang dapat diunduh melalui jaringan komputer global dan perangkat nirkabel;
Perangkat lunak permainan papan komputer; Perangkat lunak permainan video dalam bentuk cakram; Perangkat lunak
permainan video dan manual/petunjuk dalam format elektronik yang dijual dalam satu unit; Perangkat lunak permainan video
untuk penggunaan di rumah, direkam; Perangkat lunak platform berbasis website dan aplikasi untuk menjual barang-barang
kebutuhan bayi; Perangkat lunak sebagai asisten pribadi dengan kecerdasan buatan; Perangkat lunak selular untuk prediksi
kontekstual; Perangkat lunak seluler; Perangkat lunak seluler yang dapat diunduh; Perangkat lunak tanda tangan elektronik
untuk mengamankan transaksi; Perangkat lunak telepon Protokol Internet dalam bentuk perangkat lunak yang dapat diunduh
atau direkam untuk melakukan panggilan konferensi VOIP; Perangkat lunak telepon protokol internet; Perangkat lunak untuk
POS (Point Of Sale) Terminal; Perangkat lunak untuk anjungan tunai mandiri (ATM); Perangkat lunak untuk digunakan dalam
industri pengemasan; Perangkat lunak untuk digunakan dalam otomatisasi proses pengemasan dan proses pengisian;
Perangkat lunak untuk digunakan sehubungan dengan pemantauan kinerja perangkat lunak; Perangkat lunak untuk informasi
kredit pribadi terkait dengan keuangan; Perangkat lunak untuk infrastruktur layanan telekomunikasi; Perangkat lunak untuk
infrastruktur pengelolaan telekomunikasi; Perangkat lunak untuk kartu smartcard (chipcard); Perangkat lunak untuk kendali
pencahayaan; Perangkat lunak untuk komputer; Perangkat lunak untuk konsultasi kredit; Perangkat lunak untuk memantau
dan mengoptimalkan pengilangan dan operasi pembuatan pelumas; Perangkat lunak untuk memasukkan data dan teks;
Perangkat lunak untuk membuat dan mengatur akun pengguna; Perangkat lunak untuk mencari, mengatur dan
merekomendasikan konten multimedia; Perangkat lunak untuk mengumpulkan dan menganalisis data; Perangkat lunak untuk
pemrosesan dokumen; Perangkat lunak untuk pemutar audio dan/atau video.; Perangkat lunak untuk penentuan posisi
pencahayaan; Perangkat lunak untuk peralatan telekomunikasi; Perangkat lunak untuk perdagangan melalui suatu jaringan
komunikasi global; Perangkat lunak untuk streaming audio visual dan konten multimedia melalui internet dan jaringan
komunikasi global; Perangkat lunak untuk streaming konten audio visual dan multimedia ke perangkat elektronik digital seluler;
Perangkat lunak untuk telepon genggam; Perangkat lunak untuk unit onboard yang menggabungkan fungsi telekomunikasi;
Perangkat lunak video dan permainan komputer; Perangkat lunak yang dapat diunduh dalam bentuk aplikasi seluler;
Perangkat lunak yang dapat diunduh dan diinstal serta materi dan kurikulum pendidikan yang dapat diunduh, termasuk dalam
hal rantai pasok, desain, pengembangan, pengujian, manufaktur, pemasaran, dan distribusi, dan karier dalam semikonduktor,
elektronik, dan perangkat lunak terkait, perangkat keras, peralatan, dan jasa; Perangkat lunak yang dapat diunduh untuk
manajemen inventaris berbasis blockchain; Perangkat lunak yang dapat diunduh, yaitu, perangkat lunak untuk mengumpulkan
dan menganalisis data; Perangkat lunak yang dapat memprogram mikroprosesor; Perangkat lunak yang menggunakan
sistem, proses atau peralatan otomatisasi; Perangkat lunak yang menyediakan dompet digital.; Perangkat lunak yang
menyediakan jasa-jasa pemesanan berdasarkan kecerdasan buatan; Perangkat lunak-perangkat lunak komputer untuk
digunakan dalam asuransi; Perangkat-perangkat lunak computer dan perangkat-perangkat keras computer dalam telepon
genggam yang memungkinkan pemutaran dan unduhan aplikasi perangkat lunak; Platform perangkat lunak komputer untuk
komputasi kognitif; Platform perangkat lunak yang memfasilitasi penyediaan informasi; Platform-platform pesan menggunakan
program komputer chatbot (perangkat lunak); Program computer, perangkat lunak computer, rekaman audio dan/atau video;
Program dan perangkat lunak komputer yang dipasang di dalam kendaraan; Program komputer (perangkat lunak yang bisa
diunduh); Program perangkat lunak algoritma untuk mengoperasikan dan mengontrol komputer; Program perangkat lunak
aplikasi pintar untuk terminal nirkabel yang direkam; Program perangkat lunak aplikasi pintar, dapat diunduh untuk terminal
nirkabel; Program permainan komputer untuk mensimulasikan perdagangan sekuritas keuangan (perangkat lunak); Ruter,
sakelar, hub dan server pengoperasian perangkat lunak; Simulator pelatihan kelistrikan (perangkat pengajaran berbasis
perangkat keras dan perangkat lunak); Sistem keamanan untuk perangkat keras dan perangkat lunak komputer; alat
pengembangan perangkat lunak; alat pengembangan perangkat lunak komputer; alat pengembangan perangkat lunak untuk
membuat perangkat lunak dan aplikasi selular; alat pengembangan perangkat lunak untuk mengaktifkan aplikasi perangkat
lunak seluler untuk mengakses layanan backend, yaitu, penyimpanan data, pemberitahuan push, dan
manajemen/pengelolaan pengguna; alat-alat otomatisasi perangkat lunak komputer.; aplikasi (perangkat lunak) yang dapat
diunduh untuk telepon pintar; aplikasi perangkat lunak [aplikasi] untuk perangkat yang mendukung Internet of Things [IoT];
aplikasi perangkat lunak [dapat diunduh]; aplikasi perangkat lunak komputer yang dapat diprogram untuk perangkat seluler,
televisi, dan perangkat video lainnya; aplikasi perangkat lunak komputer yang dapat diunduh; aplikasi perangkat lunak
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komputer yang digunakan untuk asisten digital pribadi; aplikasi perangkat lunak komputer, dapat diunduh; aplikasi perangkat
lunak metronom yang dapat diunduh; aplikasi perangkat lunak ponsel yang dapat diunduh; aplikasi perangkat lunak pusat
data ; aplikasi perangkat lunak seluler yang dapat diunduh; aplikasi perangkat lunak untuk bermain game; aplikasi perangkat
lunak untuk digunakan dengan perangkat seluler; aplikasi perangkat lunak untuk layanan jejaring sosial melalui internet;
aplikasi perangkat lunak untuk perangkat bergerak (mobile application) untuk digunakan oleh pasien bedah ortopedi sebelum
pembedahan dan sesudah pembedahan; aplikasi perangkat lunak untuk perangkat bergerak (mobile application) yang
memungkinkan penyedia layanan kesehatan untuk terlibat, membuat stratifikasi dan memantau pasien bedah ortopedi
sebelum pembedahan dan sesudah pembedahan; aplikasi perangkat lunak untuk perangkat seluler untuk memantau dan
mengelola informasi medis pasien; aplikasi perangkat lunak untuk perencanaan pernikahan; aplikasi perangkat lunak untuk
produk perbankan melalui fasilitas pesan singkat (SMS); aplikasi perangkat lunak untuk transmisi komunikasi elektronik.;
aplikasi perangkat lunak yang dapat diunduh; aplikasi perangkat lunak yang dapat diunduh untuk pemesanan dan pemesanan
transportasi, perjalanan, dan restoran; aplikasi perangkat lunak yang dapat diunduh untuk ponsel; aplikasi perangkat lunak
yang memungkinkan pengusaha mencari dan merekrut karyawan.; aplikasi perangkat lunak yang menampilkan permainan
komputer; aplikasi ponsel pintar [perangkat lunak]; aplikasi ponsel pintar yang dapat diunduh [perangkat lunak]; chatbot
[perangkat lunak yang dapat diunduh untuk mensimulasikan percakapan]; ekstensi browser menjadi perangkat lunak yang
dapat diunduh; emulator mikro komputer [perangkat lunak komputer, direkam]; kit/perangkat untuk pengembangan perangkat
piranti lunak (SDK) yang terdiri dari alat pengembangan perangkat lunak dan perangkat lunak untuk digunakan sebagai
aplikasi pemrograman antarmuka (API) untuk membuat perangkat lunak dan aplikasi yang terkait dengan perangkat elektronik
konsumen yang terhubung internet, tidak satupun barang tersebut untuk kamera fotografi dan sinematografi profesional
termasuk aksesoris spesifik fotografi dan sinematografi profesional khusus untuknya dan perangkat lunak fotografi dan
sinematografi profesional; kompresi data dan perangkat lunak enkripsi; komputer dan perangkat lunak komputer untuk
perangkat biometrik untuk mengindentifikasi dan mengautentifikasi orang;; komputer dan perangkat lunak telepon selular
untuk pengiriman konten nirkabel; mengoperasikan perangkat lunak untuk server akses jaringan; otomatisasi rumah dan
perangkat lunak integrasi perangkat rumah, tidak satupun barang tersebut untuk kamera fotografi dan sinematografi
profesional termasuk aksesoris spesifik fotografi dan sinematografi profesional khusus untuknya dan perangkat lunak fotografi
dan sinematografi profesional; paket perangkat lunak terintegrasi; pembaruan perangkat lunak elektronik, yaitu, perangkat
lunak komputer yang dapat diunduh dan file data yang dapat diunduh terkait untuk memperbarui perangkat lunak komputer
untuk menerima, mengelola, dan membayar dana melalui jaringan komputer; pembesar berkas gambar [perangkat lunak
komputer, direkam]; pemisah berkas gambar [perangkat lunak komputer, direkam]; peralatan, perlengkapan dan perangkat
lunak komputer untuk mendeteksi dan mengidentifikasi pemalsuan dokumen; perangkat Lunak Komputer untuk digunakan
dalam mengambil dan mengedit foto serta merekam dan mengedit video; perangkat elektronik dan perangkat lunak komputer
untuk identifikasi, melalui kata sandi, dari identitas seseorang;; perangkat keras dan lunak komputer audio-visual; perangkat
keras dan lunak komputer untuk cryptocurrency; perangkat keras dan lunak komputer untuk manajemen basis data; perangkat
keras dan lunak komputer untuk mata uang digital; perangkat keras dan lunak komputer untuk mata uang virtual; perangkat
keras dan lunak komputer untuk melacak dan berbagi lagu, album, dan artis favorit; perangkat keras dan lunak komputer
untuk mencari basis data yang menampilkan file audio dan multimedia; perangkat keras dan lunak komputer untuk teknologi
blockchain; perangkat keras dan perangkat lunak komputer; perangkat keras dan perangkat lunak komputer audio-video;
perangkat keras dan perangkat lunak komputer untuk melakukan diagnosa optik; perangkat keras dan perangkat lunak
komputer untuk membuat dan berbagi daftar putar dan daftar lagu; perangkat keras dan perangkat lunak komputer untuk
mendeteksi objek, gerakan (gesture) dan perintah pengguna; perangkat keras dan perangkat lunak komputer untuk mengatur
dan mengkonfigurasi jaringan area lokal; perangkat keras dan perangkat lunak komputer untuk mengatur dan mengkonfigurasi
jaringan area luas; perangkat keras dan perangkat lunak komputer untuk mengoperasikan perangkat sensor; perangkat keras
dan perangkat lunak komputer untuk menyimpan data; perangkat keras dan perangkat lunak komputer untuk penyimpanan
data; perangkat keras dan perangkat lunak yang dijual sebagai satu unit untuk pengujian sistem komputer yang tertanam.;
perangkat keras komputer dan perangkat lunak yang direkam untuk manajemen inventori; perangkat lunak; perangkat lunak
akuntansi; perangkat lunak analisis wajah; perangkat lunak analisis wicara; perangkat lunak antarmuka komputer; perangkat
lunak antarmuka pengguna grafis; perangkat lunak anti-spyware untuk perangkat seluler dan sistem-sistem telekomunikasi;
perangkat lunak anti-virus komputer; perangkat lunak anti-virus komputer yang dapat diunduh; perangkat lunak anti-virus
komputer yang direkam; perangkat lunak aplikasi; perangkat lunak aplikasi (termasuk yang dapat diunduh); perangkat lunak
aplikasi blockchain; perangkat lunak aplikasi komputer; perangkat lunak aplikasi komputer untuk perangkat seluler; perangkat
lunak aplikasi komputer untuk platform berbasis blockchain, yaitu, perangkat lunak untuk pertukaran digital untuk item barang
virtual; perangkat lunak aplikasi komputer untuk platform berbasis blockchain, yaitu, perangkat lunak untuk pertukaran digital
untuk item virtual; perangkat lunak aplikasi komputer untuk ponsel, tablet, atau perangkat seluler lainnya, yaitu, perangkat
lunak untuk mengendalikan perangkat yang meningkatkan atau memperkuat suara sekitar atau menutupi kebisingan;
perangkat lunak aplikasi komputer untuk streaming konten media audio-visual melalui internet; perangkat lunak aplikasi
komputer untuk telepon seluler; perangkat lunak aplikasi komputer untuk telepon seluler, yaitu, alat pengembangan perangkat
lunak untuk membuat aplikasi perangkat lunak bergerak; perangkat lunak aplikasi komputer yang berkaitan dengan
pemesanan hotel; perangkat lunak aplikasi komputer yang dapat diunduh untuk digunakan pada telepon seluler, yaitu,
perangkat lunak komputer untuk menyediakan akses ke permainan elektronik melalui situs web jaringan sosial online;
perangkat lunak aplikasi mobile untuk memperoleh, mengatur dan pemesanan jasa transportasi; perangkat lunak aplikasi
mobile untuk mengkoordinasikan dan memperoleh jasa pengiriman; perangkat lunak aplikasi mobile untuk mengkoordinasikan
layanan transportasi, yaitu, perangkat lunak untuk penjadwalan otomatis dan pengiriman kendaraan bermotor; perangkat
lunak aplikasi permainan gawai yang dapat diunduh; perangkat lunak aplikasi seluler; perangkat lunak aplikasi seluler untuk
membuat program pelatihan kebugaran (fitness) yang dipersonalisasi; perangkat lunak aplikasi telepon genggam melalui
satelit; perangkat lunak aplikasi untuk digunakan dengan robot; perangkat lunak aplikasi untuk layanan cloud computing;
perangkat lunak aplikasi untuk perangkat seluler, yaitu, perangkat lunak untuk menyelidiki aplikasi yang mencurigakan dengan
menggunakan mesin analisa berbasis cloud; perangkat lunak aplikasi untuk smartphone; perangkat lunak aplikasi untuk
telepon pintar; perangkat lunak aplikasi untuk telepon seluler; perangkat lunak aplikasi untuk telepon seluler, dapat diunduh;
perangkat lunak aplikasi yang berkaitan dengan pemesanan hotel untuk smartphone; perangkat lunak augmented reality;
perangkat lunak augmented reality untuk bermain game komputer; perangkat lunak augmented reality untuk digunakan dalam
perangkat seluler; perangkat lunak augmented reality untuk hiburan interaktif; perangkat lunak augmented reality untuk
membuat peta; perangkat lunak augmented reality untuk menavigasi lingkungan augmented reality; perangkat lunak
augmented reality untuk mengoperasikan headset augmented reality; perangkat lunak augmented reality untuk pelacakan
objek, kontrol gerakan dan visualisasi konten; perangkat lunak augmented reality untuk pelatihan pilot; perangkat lunak
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augmented reality untuk pendidikan; perangkat lunak augmented reality untuk pengajaran medis; perangkat lunak augmented
reality untuk sinematografi; perangkat lunak bagi pengusaha untuk melakukan survei terhadap karyawan dan menganalisis
umpan balik dan tanggapan; perangkat lunak berbagi file; perangkat lunak bioinformatika; perangkat lunak blockchain;
perangkat lunak buku besar (ledger) yang didistribusikan untuk digunakan dalam memproses transaksi keuangan; perangkat
lunak cloud komputer yang dapat diunduh; perangkat lunak computer untuk perangkat seluler, yaitu, perangkat lunak untuk
menyediakan crowd-sourcing dan statistik yang teragregasi tentang keterpercayaan dan keamanan aplikasi perangkat lunak
lain berdasarkan masukan dari pengguna; perangkat lunak dalam bentuk aplikasi seluler; perangkat lunak dalam bentuk
aplikasi seluler untuk membuat, berbagi, menyebarluaskan dan memposting iklan; perangkat lunak dan aplikasi seluler yang
dapat diunduh untuk data penyakit menular dan manajemen informasi; perangkat lunak dan aplikasi untuk perangkat seluler;
perangkat lunak dan aplikasi untuk perangkat seluler yang dapat di unduh; perangkat lunak dan aplikasi untuk perangkat
seluler, dapat diunduh; perangkat lunak dan firmware untuk mengendalikan, mengkonfigurasikan dan mengelola pengontrol;
perangkat lunak dan perangkat keras komputer untuk digunakan oleh karyawan untuk menyediakan sumber daya manusia
dan informasi penggajian, dan memungkinkan pengumpulan dan pemrosesan data tempat kerja; perangkat lunak dan
perangkat keras komputer yang dapat diunduh untuk manajemen jaringan; perangkat lunak dan perangkat keras komunikasi
untuk menyediakan akses ke Internet; perangkat lunak dan perangkat keras untuk digunakan sebagai dompet aset digital;
perangkat lunak dan perangkat keras untuk digunakan sebagai dompet mata uang digital; perangkat lunak dan perangkat
keras untuk digunakan sebagai dompet mata uang virtual; perangkat lunak dan perangkat keras untuk digunakan sebagai
dompet token digital; perangkat lunak dan perangkat keras untuk digunakan sebagai dompet token kripto (crypto token wallet);
perangkat lunak dan perangkat keras untuk digunakan sebagai dompet token utilitas; perangkat lunak dan perangkat keras
untuk mengelola informasi identitas, hak akses ke sumber daya dan aplikasi informasi dan kegunaan autentikasi; perangkat
lunak dan perangkat tetap komputer untuk menyediakan kontrol, memonitor dan manipulasi data atas produk dan sistem
rekayasa; perangkat lunak dan perangkat tetap komputer yang digunakan untuk memelihara dan mengoperasikan suatu
sistem komputer; perangkat lunak dan program komputer; perangkat lunak dekoder; perangkat lunak di bidang blockchain;
perangkat lunak diagnostik yang didesain untuk perawatan dan perbaikan kendaraan bermotor; perangkat lunak
display/tampilan video; perangkat lunak firewall komputer; perangkat lunak game komputer; perangkat lunak game komputer
yang direkam untuk perjudian; perangkat lunak grafik komputer; perangkat lunak hiburan interaktif untuk digunakan dengan
komputer; perangkat lunak hiburan interaktif yang dapat diunduh untuk bermain game komputer; perangkat lunak hiburan
interaktif yang dapat diunduh untuk bermain video game; perangkat lunak input computer; perangkat lunak input untuk telepon
seluler; perangkat lunak interaktif; perangkat lunak jejaring sosial; perangkat lunak keamanan; perangkat lunak keamanan dan
privasi komputer; perangkat lunak keamanan e-mail; perangkat lunak keamanan komputer yang dapat diunduh; perangkat
lunak kecerdasan buatan; perangkat lunak kecerdasan buatan untuk konsultasi kesehatan; perangkat lunak kecerdasan
buatan untuk perawatan kesehatan; perangkat lunak kelistrikan; perangkat lunak komposisi musik; perangkat lunak kompresi
data; perangkat lunak komputasi awan; perangkat lunak komputasi awan yang dapat diunduh; perangkat lunak komputer;
perangkat lunak komputer (software) untuk media pembelajaran; perangkat lunak komputer berisi algoritma yang digunakan
dengan peralatan suara dan peredam suara; perangkat lunak komputer chatbot untuk mensimulasikan percakapan; perangkat
lunak komputer chatbot yang dapat diunduh untuk memberikan informasi manajemen bisnis; perangkat lunak komputer
chatbot yang dapat diunduh untuk mensimulasikan percakapan; perangkat lunak komputer dalam bentuk aplikasi untuk
perangkat seluler dan komputer; perangkat lunak komputer dan aplikasi perangkat lunak komputer untuk jejaring sosial,
mengirim pesan, teks, foto, grafik, file audio dan video ke pengguna lain; perangkat lunak komputer dan aplikasi perangkat
lunak untuk verifikasi dan autentikasi identitas pengguna; perangkat lunak komputer dan peralatan telekomunikasi untuk
memungkinkan koneksi ke database dan Internet; perangkat lunak komputer dan program yang digunakan untuk reproduksi
musik komputer; perangkat lunak komputer dapat diunduh dari jaringan informasi komputer global; perangkat lunak komputer
di bidang kesehatan dan kebugaran (wellness) untuk pengiriman pesan di antara pengguna; perangkat lunak komputer
interaktif; perangkat lunak komputer pendidikan; perangkat lunak komputer sistem biometrik untuk mengidentifikasi dan
membuktikan keaslian orang; perangkat lunak komputer untuk Global Positioning Systems [GPS]; perangkat lunak komputer
untuk administrasi jaringan area lokal; perangkat lunak komputer untuk akses ke komputasi berbasis cloud dan sumber daya
komputer berbasis cloud; perangkat lunak komputer untuk aplikasi dan dompet seluler blockchain; perangkat lunak komputer
untuk berinteraksi dengan platform blockchain; perangkat lunak komputer untuk berkomunikasi dengan pengguna komputer
genggam; perangkat lunak komputer untuk desain dengan bantuan komputer / pabrikan dengan bantuan komputer [CAD /
CAM]; perangkat lunak komputer untuk digunakan dalam membuat dan mendesain situs web; perangkat lunak komputer untuk
digunakan dalam memproses semikonduktor wafer; perangkat lunak komputer untuk digunakan dalam mengendalikan sistem
pencahayaan; perangkat lunak komputer untuk digunakan dalam mengotomatisasi dan mengelola proses bisnis; perangkat
lunak komputer untuk digunakan dalam mesin pemrograman faksimili; perangkat lunak komputer untuk digunakan sebagai
pemrograman aplikasi antarmuka (API); perangkat lunak komputer untuk enkripsi; perangkat lunak komputer untuk enkripsi
dan membuka kunci data; perangkat lunak komputer untuk faksimili, surat elektronik, pesan suara atau pesan Internet;
perangkat lunak komputer untuk integrasi aplikasi dan basis data; perangkat lunak komputer untuk kartu telepon virtual;
perangkat lunak komputer untuk keperluan bisnis; perangkat lunak komputer untuk komunikasi jaringan nirkabel; perangkat
lunak komputer untuk kontrol level suara; perangkat lunak komputer untuk manajemen aset cryptocurrency; perangkat lunak
komputer untuk manajemen basis data; perangkat lunak komputer untuk manajemen jaringan komputer; perangkat lunak
komputer untuk manajemen proyek; perangkat lunak komputer untuk memantau sistem komputer; perangkat lunak komputer
untuk membaca tag; perangkat lunak komputer untuk membantu pengembangan aplikasi berbasis blockchain; perangkat
lunak komputer untuk membuat basis data yang dapat dicari; perangkat lunak komputer untuk membuat dan mengedit musik
dan suara; perangkat lunak komputer untuk membuat indeks informasi, indeks situs web dan indeks sumber informasi lainnya;
perangkat lunak komputer untuk membuat musik; perangkat lunak komputer untuk membuat permainan komputer dan
permainan video; perangkat lunak komputer untuk membuat pola digital; perangkat lunak komputer untuk memelihara dan
mengoperasikan sistem komputer; perangkat lunak komputer untuk memperoleh, mengatur dan pemesanan jasa transportasi;
perangkat lunak komputer untuk memproses file musik digital; perangkat lunak komputer untuk memproses gambar digital;
perangkat lunak komputer untuk memproses gambar, grafik dan teks; perangkat lunak komputer untuk memproses gambar,
grafik, audio, video, dan teks; perangkat lunak komputer untuk memproses informasi; perangkat lunak komputer untuk
memungkinkan memperoleh kembali data; perangkat lunak komputer untuk memungkinkan pengiriman foto ke telepon seluler;
perangkat lunak komputer untuk memungkinkan penyediaan media elektronik melalui jaringan komunikasi; perangkat lunak
komputer untuk mencatat/merekam dan mengatur waktu dan aktivitas tenaga kerja; perangkat lunak komputer untuk
mendeteksi orang; perangkat lunak komputer untuk mengakses broadband, nirkabel dan jaringan telekomunikasi lainnya;
perangkat lunak komputer untuk mengakses direktori informasi yang dapat diunduh dari jaringan komputer global; perangkat
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lunak komputer untuk mengakses, menelusuri, dan mencari basis data, audio, video, dan konten multimedia, permainan,
aplikasi perangkat lunak, pasar aplikasi perangkat lunak secara online, tidak satupun barang tersebut untuk kamera fotografi
dan sinematografi profesional termasuk aksesoris spesifik fotografi dan sinematografi profesional khusus untuknya dan
perangkat lunak fotografi dan sinematografi profesional; perangkat lunak komputer untuk mengaktifkan pencarian data;
perangkat lunak komputer untuk menganalisis data aktivitas dan waktu karyawan; perangkat lunak komputer untuk mengatur
dan melihat gambar dan foto digital; perangkat lunak komputer untuk mengembangkan dan mengoperasikan jaringan dan
aplikasi komputer cloud (cloud computer); perangkat lunak komputer untuk mengembangkan, membangun, dan
mengoperasikan aplikasi blockchain konsumen; perangkat lunak komputer untuk mengendalikan dan mengelola aplikasi
server akses; perangkat lunak komputer untuk mengendalikan operasi perangkat audio dan video; perangkat lunak komputer
untuk mengendalikan terminal swalayan; perangkat lunak komputer untuk menghasilkan model keuangan; perangkat lunak
komputer untuk mengkoordinasikan dan memperoleh jasa pengiriman; perangkat lunak komputer untuk mengkoordinasikan
jasa transportasi, yaitu, perangkat lunak untuk penjadwalan otomatis dan pengiriman kendaraan bermotor; perangkat lunak
komputer untuk mengkoordinasikan jasa-jasa transportasi, seperti perangkat lunak untuk penjadwalan otomatis dan
pengiriman kendaraan bermotor; perangkat lunak komputer untuk mengoordinasikan layanan transportasi; perangkat lunak
komputer untuk mengotomatisasi pergudangan data; perangkat lunak komputer untuk mengubah gambar dokumen menjadi
format elektronik; perangkat lunak komputer untuk meningkatkan kemampuan audiovisual dan aplikasi multimedia; perangkat
lunak komputer untuk meningkatkan kemampuan audiovisual dari aplikasi multimedia; perangkat lunak komputer untuk
menjaga dan mengoperasikan sistem komputer.; perangkat lunak komputer untuk menjelajahi/menelusuri (browsing) dan
mengakses konten digital, perangkat lunak komputer, game komputer, karya audio, karya visual, karya audiovisual, publikasi
elektronik, buku, film, dan musik; perangkat lunak komputer untuk menyinkronkan data antara komputer genggam atau
portabel dan komputer host; perangkat lunak komputer untuk pembersihan dan optimasi/pengoptimalan (optimization) sistem;
perangkat lunak komputer untuk pembuatan firewall; perangkat lunak komputer untuk pemrosesan data; perangkat lunak
komputer untuk pemrosesan gambar; perangkat lunak komputer untuk penambangan data blockchain; perangkat lunak
komputer untuk pengambilan data dan dokumen, transmisi, penyimpanan dan pengindeksan; perangkat lunak komputer untuk
pengelolaan kebisingan latar belakang; perangkat lunak komputer untuk pengembangan, penyebaran, dan manajemen sistem
komputer dan aplikasi.; perangkat lunak komputer untuk penggunaan pada manajemen hubungan pelanggan/customer
relationship management (CRM).; perangkat lunak komputer untuk pengiriman konten nirkabel; perangkat lunak komputer
untuk pengolah kata; perangkat lunak komputer untuk penjelajahan internet; perangkat lunak komputer untuk penyediaan
jaringan keamanan; perangkat lunak komputer untuk peralatan dan game arcade; perangkat lunak komputer untuk perbankan,
keuangan, peminjaman dan pembayaran; perangkat lunak komputer untuk perdagangan elektronik mata uang virtual;
perangkat lunak komputer untuk perdagangan mata uang elektronik; perangkat lunak komputer untuk permainan video dan
audio; perangkat lunak komputer untuk ponsel; perangkat lunak komputer untuk ponsel untuk tujuan bermain video game;
perangkat lunak komputer untuk teknologi blockchain; perangkat lunak komputer untuk teknologi blockchain dan
cryptocurrency; perangkat lunak komputer untuk terlibat dalam obrolan teks, audio dan video dengan pengguna lain;
perangkat lunak komputer untuk transfer lintas blok; perangkat lunak komputer untuk transmisi pesan suara dan video;
perangkat lunak komputer untuk video yang menggunakan telepon (telephony); perangkat lunak komputer yang berkaitan
dengan musik dan hiburan; perangkat lunak komputer yang dalam sifat aplikasi mobile untuk verifikasi dan pembuktian
identitas pengguna; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh dan
perangkat-perangkat seluler di bidang buku-buku anak, yaitu perangkat lunak untuk tujuan-tujuan pendidikan dan permainan;
perangkat lunak komputer yang dapat diunduh dan platform perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk
menghubungkan kendaraan dengan satu atau lebih perangkat komputasi (computing); perangkat lunak komputer yang dapat
diunduh untuk bisnis/perusahaan, pemberi kerja, dan pelamar kerja; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk
digunakan dalam perdagangan elektronik dan perdagangan via selular; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk
digunakan sebagai dompet mata uang kripto; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk manajemen bisnis;
perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk memahami preferensi pengguna; perangkat lunak komputer yang dapat
diunduh untuk menemukan konten dan penerbit konten, dan untuk berlangganan konten; perangkat lunak komputer yang
dapat diunduh untuk menerima, mengelola, dan membayar dana melalui jaringan komputer; perangkat lunak komputer yang
dapat diunduh untuk menghubungkan, mengoperasikan, dan mengelola perangkat lunak kendaraan berjaringan untuk
navigasi kendaraan; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk operasi kendaraan, kontrol dan interaksi pengguna
dengan kendaraan; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk otentikasi dan identifikasi individu; perangkat lunak
komputer yang dapat diunduh untuk pemantauan dan analisis jarak jauh; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk
pengembangan karir; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk pengenalan suara dan pemahaman bahasa alami;
perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk peningkatan sinyal bicara; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh
untuk penjadwalan janji temu online; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh yang berisi rekaman suara dan atau video
atau nada dering telepon; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh, yaitu perangkat lunak sistem operasi yang dapat
diunduh; perangkat lunak komputer yang dapat menelusuri dan mengelola mata uang digital; perangkat lunak komputer yang
digunakan oleh orang lain untuk memberikan layanan transportasi; perangkat lunak komputer yang digunakan untuk
berhubungan dengan pembayaran mobile; perangkat lunak komputer yang digunakan untuk menyediakan layanan mesin
pencari; perangkat lunak komputer yang dirancang untuk memperkirakan biaya; perangkat lunak komputer yang dirancang
untuk memperkirakan kebutuhan sumber daya; perangkat lunak komputer yang direkam; perangkat lunak komputer yang
disediakan di internet; perangkat lunak komputer yang diunduh dari Internet; perangkat lunak komputer yang membantu
komputer dalam menyebarkan aplikasi paralel dan melakukan komputasi paralel; perangkat lunak komputer yang memberikan
informasi kesehatan, kebugaran (wellness), perawatan kesehatan, dan medis; perangkat lunak komputer, direkam; perangkat
lunak komputer, direkam, dan dapat diunduh; perangkat lunak komputer, firmware dan perangkat keras; perangkat lunak
komputer, perangkat lunak komputer yang dapat diunduh dan perangkat lunak aplikasi seluler untuk digunakan dalam
mengambil dan mengedit foto serta merekam dan mengedit video; perangkat lunak komputer, yaitu perangkat lunak yang
direkam di media data, digunakan untuk komputer on-board untuk digunakan dalam mengendalikan fungsi kendaraan dan
untuk digunakan dalam melacak dan mengelola perawatan kendaraan; perangkat lunak komputer, yaitu perangkat lunak yang
direkam pada cip IC, digunakan untuk komputer on-board untuk digunakan dalam mengendalikan fungsi kendaraan dan untuk
digunakan dalam melacak dan mengelola perawatan kendaraan; perangkat lunak komputer, yaitu, perangkat lunak yang dapat
diunduh untuk mengekstraksi, memanipulasi, menyesuaikan, mengedit, mereproduksi, mentransmisikan, mengunggah,
merekam, membuat, mencari, mencatat, mengkategorikan, dan berbagi musik, lirik, data, suara, video, gambar, suara dan klip
video dan rekaman; perangkat lunak komunikasi; perangkat lunak komunikasi dan perangkat keras komputer komunikasi
untuk menyediakan akses ke Internet.; perangkat lunak komunikasi dan telekomunikasi dalam bentuk perangkat lunak yang
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dapat diunduh atau direkam untuk konferensi audio dan video, berbagi data, dan kolaborasi waktu nyata; perangkat lunak
komunikasi untuk menghubungkan jaringan komputer global; perangkat lunak komunikasi untuk menghubungkan pengguna
jaringan komputer; perangkat lunak konferensi video dan audio; perangkat lunak kontrol orangtua (parental control software);
perangkat lunak kontrol pencahayaan untuk digunakan dalam fasilitas komersial dan industri; perangkat lunak kontrol proses
industri; perangkat lunak lintas platform; perangkat lunak manajemen dokumen; perangkat lunak media; perangkat lunak
mesin pencari komputer; perangkat lunak mesin pencari komputer di bidang musik dan hiburan; perangkat lunak metronom;
perangkat lunak multimedia; perangkat lunak multimedia dan interaktif untuk bermain permainan video; perangkat lunak
multimedia direkam dalam CD-ROM; perangkat lunak multimedia interaktif untuk bermain game; perangkat lunak multimedia
yang direkam dalam CD-ROM yang menampilkan konten hiburan; perangkat lunak musik komputer untuk perangkat
komunikasi; perangkat lunak navigasi untuk mengkalkulasi dan menampilkan rute; perangkat lunak open-source [OSS];
perangkat lunak operasi jaringan luas [WAN]; perangkat lunak operasi tertanam; perangkat lunak operasi universal serial bus
[USB]; perangkat lunak operasi virtual private network [VPN]; perangkat lunak otomasi industri; perangkat lunak papan tulis
komputer; perangkat lunak pelacakan gps; perangkat lunak pelacakan iklan dan pengoptimalisasi; perangkat lunak pelatihan
dan aplikasi seluler yang dapat diunduh di bidang pengujian penyakit menular; perangkat lunak pembatal gema; perangkat
lunak pembatal kebisingan; perangkat lunak pembuktian keaslian; perangkat lunak pemindaian; perangkat lunak pencarian
video dan anotasi; perangkat lunak pencitraan yang dihasilkan komputer [CGI]; perangkat lunak pendidikan; perangkat lunak
pendidikan dan aplikasi seluler yang dapat diunduh di bidang pengujian penyakit menular; perangkat lunak pendidikan untuk
anak-anak; perangkat lunak penerbitan desktop; perangkat lunak pengambilan / pengiriman informasi produk untuk keperluan
periklanan melalui jaringan komputer; perangkat lunak pengeditan video; perangkat lunak pengembangan aplikasi; perangkat
lunak pengembangan situs web; perangkat lunak pengenalan gambar; perangkat lunak pengenalan gerakan; perangkat lunak
pengenalan suara; perangkat lunak pengenalan wajah; perangkat lunak pengiriman pesan instan; perangkat lunak pengolah
data untuk representasi grafik; perangkat lunak pengoperasian jaringan area lokal [LAN]; perangkat lunak pengoperasian
komputer; perangkat lunak penyaringan kredit; perangkat lunak penyusun; perangkat lunak perawatan kesehatan; perangkat
lunak perlindungan privasi; perangkat lunak permainan augmented reality; perangkat lunak permainan elektronik; perangkat
lunak permainan elektronik untuk perangkat elektronik genggam; perangkat lunak permainan elektronik untuk perangkat
nirkabel; perangkat lunak permainan elektronik untuk ponsel; perangkat lunak permainan elektronik untuk telepon seluler;
perangkat lunak permainan gawai gerak; perangkat lunak permainan gawai yang dapat diunduh; perangkat lunak permainan
interaktif; perangkat lunak permainan komputer; perangkat lunak permainan komputer augmented reality; perangkat lunak
permainan komputer dan instruksi manual terkait yang dijual bersama sebagai satu unit dan perangkat lunak permainan
komputer yang dapat diunduh; perangkat lunak permainan komputer dan manual dalam format elektronik dijual sebagai satu
unit; perangkat lunak permainan komputer dan perangkat lunak hiburan, yaitu file grafik dan musik digital untuk digunakan
pada atau dengan telepon seluler dan seluler, baik genggam maupun berdiri bebas, dan perangkat nirkabel lainnya; perangkat
lunak permainan komputer dapat diunduh dari jaringan komputer global; perangkat lunak permainan komputer dapat diunduh
melalui jaringan komputer global dan perangkat nirkabel; perangkat lunak permainan komputer menampilkan kartu untuk
tukar-menukar digital; perangkat lunak permainan komputer untuk konsol permainan video (video game) rumahan; perangkat
lunak permainan komputer video dan manual/petunjuk dalam format elektronik dijual sebagai satu unit; perangkat lunak
permainan komputer virtual reality; perangkat lunak permainan komputer yang dapat diunduh melalui perangkat nirkabel;
perangkat lunak permainan komputer yang dapat diunduh untuk digunakan pada perangkat bergerak; perangkat lunak
permainan komputer yang dapat diunduh untuk mesin judi; perangkat lunak permainan komputer, dapat diunduh; perangkat
lunak permainan komputer, direkam; perangkat lunak permainan realitas campuran (mixed reality game); perangkat lunak
permainan realitas virtual yang dapat diunduh untuk bermain permainan video; perangkat lunak permainan video; perangkat
lunak permainan video komputer; perangkat lunak permainan video untuk digunakan pada telepon genggam; perangkat lunak
permainan video yang dapat diunduh; perangkat lunak permainan video yang dapat diunduh melalui suatu jaringan komputer
global dan alat nirkabel; perangkat lunak permainan video yang direkam; perangkat lunak permainan virtual reality; perangkat
lunak permainan yang direkam dalam CD-ROM; perangkat lunak permainan yang direkam untuk telepon seluler; perangkat
lunak perpesanan instan yang dapat diunduh; perangkat lunak perpesanan internet; perangkat lunak persiapan pajak;
perangkat lunak pertukaran cryptocurrency; perangkat lunak platform blockchain; perangkat lunak platform buku besar (ledger)
yang didistribusikan; perangkat lunak prosesor data yang dapat diprogram; perangkat lunak realitas campuran (mixed reality);
perangkat lunak realitas maya yang dapat diunduh yang menampilkan konten hiburan; perangkat lunak realitas tertambah
(augmented reality) yang dapat diunduh yang menampilkan konten hiburan; perangkat lunak realitas tertambah yang dapat
diunduh untuk bermain permainan video; perangkat lunak realitas tertambah yang telah direkam untuk bermain permainan
video; perangkat lunak realitas virtual; perangkat lunak realitas virtual untuk hiburan interaktif; perangkat lunak realitas virtual
untuk menavigasi lingkungan realitas virtual; perangkat lunak realitas virtual untuk mengoperasikan headset realitas virtual;
perangkat lunak realitas virtual untuk pelacakan objek, kontrol gerakan dan visualisasi konten; perangkat lunak realitas virtual
untuk pendidikan; perangkat lunak realitas virtual untuk sinematografi; perangkat lunak realitas virtual yang telah direkam
untuk bermain permainan video; perangkat lunak robotika.; perangkat lunak screen saver komputer; perangkat lunak screen
saver komputer, direkam atau diunduh; perangkat lunak server file; perangkat lunak simulasi; perangkat lunak simulasi
pelatihan augmented reality di bidang keamanan; perangkat lunak simulasi pelatihan augmented reality di bidang pendidikan;
perangkat lunak simulasi pelatihan augmented reality di bidang penerbangan; perangkat lunak simulasi pelatihan augmented
reality di bidang sains; perangkat lunak simulasi pelatihan augmented reality di bidang sinematografi; perangkat lunak simulasi
pelatihan augmented reality di bidang teknik; perangkat lunak simulasi pelatihan augmented reality di bidang teknologi
informasi; perangkat lunak simulasi pelatihan virtual reality di bidang keamanan; perangkat lunak simulasi pelatihan virtual
reality di bidang kontrol lalu lintas udara; perangkat lunak simulasi pelatihan virtual reality di bidang penerbangan; perangkat
lunak simulasi pelatihan virtual reality di bidang sains; perangkat lunak simulasi pelatihan virtual reality di bidang
sinematografi; perangkat lunak simulasi pelatihan virtual reality di bidang teknik; perangkat lunak simulasi untuk digunakan
dalam komputer digital; perangkat lunak simulasi untuk tujuan hiburan; perangkat lunak simulasi untuk tujuan pelatihan;
perangkat lunak sinkronisasi file; perangkat lunak sistem operasi komputer; perangkat lunak sistem operasi komputer yang
dapat diunduh yang menampung aplikasi perangkat lunak komputer dan memfasilitasi interaksi dengan komputer dan periferal
lain di seluruh jaringan perusahaan; perangkat lunak sistem operasi yang dapat diunduh; perangkat lunak sistem operasi yang
menyelenggarakan aplikasi perangkat lunak komputer dan memfasilitasi interaksi dengan komputer dan periferal lain di
seluruh jaringan perusahaan; perangkat lunak smartphone; perangkat lunak surat elektronik; perangkat lunak surat elektronik
yang dapat diunduh; perangkat lunak teknologi blockchain; perangkat lunak telekomunikasi; perangkat lunak tengah komputer,
yaitu, perangkat lunak yang menengahi antara sistem operasi dari suatu alat bergerak dan perangkat lunak aplikasi dari suatu
alat bergerak; perangkat lunak termasuk aplikasi telepon genggam terkait rantai pasokan industri konstruksi.; perangkat lunak
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untuk Internet of Things; perangkat lunak untuk TV pintar (aplikasi); perangkat lunak untuk akses Internet; perangkat lunak
untuk analisa dan optimasi sistem komputer; perangkat lunak untuk analisis data bisnis; perangkat lunak untuk anjungan tunai
mandiri (ATM); perangkat lunak untuk aplikasi komputer; perangkat lunak untuk desain robotika; perangkat lunak untuk
diagnostik dan pemecahan masalah; perangkat lunak untuk digunakan dalam membuat, mengelola, mengukur, dan
menyebarkan iklan orang lain; perangkat lunak untuk digunakan dalam memfasilitasi transaksi yang aman; perangkat lunak
untuk digunakan dalam memungkinkan transfer dana secara elektronik ke dan dari orang lain; perangkat lunak untuk
digunakan dalam menciptakan/membuat dan merancang perangkat lunak realitas virtual dan augmented reality; perangkat
lunak untuk digunakan dalam mengakses, membaca, melacak, dan menggunakan teknologi blockchain; perangkat lunak
untuk digunakan dalam perdagangan keuangan; perangkat lunak untuk digunakan dalam pertukaran keuangan; perangkat
lunak untuk digunakan dalam platform keuangan elektronik; perangkat lunak untuk digunakan dengan mata uang digital;
perangkat lunak untuk digunakan dengan mata uang kripto; perangkat lunak untuk digunakan dengan mata uang virtual;
perangkat lunak untuk digunakan dengan robot; perangkat lunak untuk digunakan dengan telepon selular, tablet dan komputer
pribadi; perangkat lunak untuk digunakan pada evaluasi dan analisa pembelajaran mesin utilitas data; perangkat lunak untuk
digunakan sebagai aplikasi pemrograman antarmuka (API); perangkat lunak untuk digunakan sebagai application
programming interface (API) untuk pengembangan, pengujian, dan pengintegrasian aplikasi perangkat lunak; perangkat lunak
untuk digunakan sebagai application programming interface (API) untuk pengembangan, pengujian, dan pengintegrasian
aplikasi perangkat lunak blockchain; perangkat lunak untuk digunakan sebagai perangkat lunak application program interface
(API) untuk digunakan dalam identifikasi alat perangkat keras komputer; perangkat lunak untuk enkripsi; perangkat lunak
untuk enkripsi data; perangkat lunak untuk game elektronik; perangkat lunak untuk iklan berbasis geo-lokasi (geo-location) dan
promosi produk dan jasa; perangkat lunak untuk jasa/layanan pemetaan; perangkat lunak untuk jejaring sosial dan berinteraksi
dengan komunitas online; perangkat lunak untuk kartu identifikasi frekuensi radio (RFID); perangkat lunak untuk kode
berbahaya dan penyaringan konten; perangkat lunak untuk kompresi data; perangkat lunak untuk konten nirkabel, pengiriman
data dan informasi; perangkat lunak untuk konversi mata uang; perangkat lunak untuk layanan penggalangan dana amal
online dan layanan donasi/sumbangan keuangan; perangkat lunak untuk manajemen file dan perangkat lunak berbagi file;
perangkat lunak untuk manajemen informasi pribadi, dan perangkat lunak sinkronisasi data; perangkat lunak untuk
manajemen keamanan kriptografi dari transmisi elektronik melalui jaringan komputer; perangkat lunak untuk memaksimalkan
penyimpanan data; perangkat lunak untuk memastikan keamanan surat elektronik; perangkat lunak untuk memberikan
informasi konsumen; perangkat lunak untuk membuat dan mengelola kontrak pintar (smart contracts); perangkat lunak untuk
membuat database informasi dan data yang dapat dicari; perangkat lunak untuk membuat pemesanan dan reservasi;
perangkat lunak untuk membuat, menjual dan mengelola token atau appcoin (appcoins) berbasis blockchain; perangkat lunak
untuk memelihara buku besar (ledgers) untuk transaksi keuangan; perangkat lunak untuk memfasilitasi interaksi dan
komunikasi antara manusia dan platform AI (kecerdasan buatan); perangkat lunak untuk memfasilitasi transaksi kartu kredit
yang aman; perangkat lunak untuk memperbaharui (update) speaker nirkabel, amplifier, headphone dan earphone; perangkat
lunak untuk memproses gambar, grafik dan teks; perangkat lunak untuk memproses pembayaran elektronik dan untuk
mentransfer dana ke dan dari orang lain; perangkat lunak untuk memproses pembayaran elektronik ke dan dari pihak lain;
perangkat lunak untuk memungkinkan pengguna menghitung parameter terkait dengan transaksi keuangan; perangkat lunak
untuk memutar video, komputer dan permainan online; perangkat lunak untuk menavigasi lingkungan realitas virtual;
perangkat lunak untuk mencari dan mengambil informasi di seluruh jaringan komputer; perangkat lunak untuk mencari dan
mengidentifikasi peluang kerja; perangkat lunak untuk menciptakan/membuat dan mengelola profil media sosial dan akun
pengguna; perangkat lunak untuk menciptakan/membuat, mengelola dan mengakses kelompok dalam komunitas virtual;
perangkat lunak untuk menciptakan/membuat, mengelola, dan berinteraksi dengan komunitas online; perangkat lunak untuk
mengakses dan melihat teks, gambar dan data elektronik yang berkaitan dengan konferensi di bidang pengembangan
perangkat lunak; perangkat lunak untuk mengakses dan menelusuri database online dan situs web; perangkat lunak untuk
mengakses informasi keuangan dan data pasar dan tren; perangkat lunak untuk mengakses jasa-jasa perbankan dan
keuangan melalui jaringan komputer global; perangkat lunak untuk mengatur acara; perangkat lunak untuk mengatur acara,
mencari acara, kalender/menjadwal (calendaring) dan mengelola acara; perangkat lunak untuk mengatur gambar, video, dan
konten audio-visual yang menggunakan tag metadata; perangkat lunak untuk mengelola transaksi pembayaran dan
pertukaran; perangkat lunak untuk mengembangkan, menyebarkan, dan mengelola aplikasi perangkat lunak, dan
mengintegrasikan aplikasi perangkat lunak untuk mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan
blockchain, aset digital (digitized assets), token digital, token kripto (crypto token) dan akun token utilitas; perangkat lunak
untuk mengenkripsi dan mengaktifkan transmisi informasi digital yang aman melalui Internet; perangkat lunak untuk
menghubungkan komputer ke database lokal dan jaringan komputer global; perangkat lunak untuk mengidentifikasi dan
mengizinkan pengguna menghubungi perwakilan pemerintah; perangkat lunak untuk mengimplementasikan dan mencatat
transaksi keuangan; perangkat lunak untuk mengirim dan menerima pesan elektronik, peringatan, pemberitahuan dan
pengingat; perangkat lunak untuk mengoperasikan dan menjalankan alat penyimpanan data; perangkat lunak untuk
mengoperasikan kunci; perangkat lunak untuk mengoptimalkan gambar grafik komputer; perangkat lunak untuk mengubah
bahasa alami menjadi perintah yang dapat dieksekusi/dikeluarkan mesin; perangkat lunak untuk menyediakan pembuktian
keaslian (autentikasi) pihak ke transaksi keuangan; perangkat lunak untuk menyediakan suatu asisten digital pengaktif-suara
pribadi; perangkat lunak untuk menyediakan, menghubungkan ke, atau streaming berita atau informasi peristiwa/acara terkini;
perangkat lunak untuk menyelesaikan transaksi keuangan; perangkat lunak untuk merekam, mentransmisikan dan
mereproduksi suara dan/atau gambar; perangkat lunak untuk merencanakan kegiatan dengan pengguna lain dan membuat
rekomendasi; perangkat lunak untuk otomatisasi proses robot; perangkat lunak untuk pembayaran mata uang digital dan
transaksi pertukaran; perangkat lunak untuk pemesanan dan/atau pembelian barang dan jasa; perangkat lunak untuk
pemetaan sosial dan tujuan; perangkat lunak untuk pemrograman robotika; perangkat lunak untuk pencarian dan peringatan
berbasis lokasi; perangkat lunak untuk pengelolaan keamanan kriptografi transmisi elektronik melintasi jaringan komputer;
perangkat lunak untuk pengenalan karakter optik; perangkat lunak untuk penggajian, sumber daya manusia dan manajemen
sumber daya manusia; perangkat lunak untuk pengguna terdaftar di bidang aplikasi terdesentralisasi (DApps); perangkat lunak
untuk pengiklan untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan komunitas online; perangkat lunak untuk pengumpulan dan
distribusi data; perangkat lunak untuk penjadwalan dan pengiriman otomatis kendaraan bermotor; perangkat lunak untuk
pertukaran mata uang kripto; perangkat lunak untuk platform berbasis blockchain, yaitu perangkat lunak untuk aplikasi
terdistribusi; perangkat lunak untuk sistem informasi klinik; perangkat lunak untuk sistem informasi laboratorium; perangkat
lunak untuk sistem navigasi GPS; perangkat lunak untuk sistem navigasi satelit; perangkat lunak untuk smartphone; perangkat
lunak untuk streaming konten hiburan multimedia; perangkat lunak untuk telepon komputer; perangkat lunak untuk telepon
seluler; perangkat lunak untuk transaksi pembayaran; perangkat lunak untuk transfer dana elektronik; perangkat lunak untuk
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verifikasi identifikasi jaringan, autentikasi dan layanan manajemen untuk tujuan keamanan; perangkat lunak utilitas; perangkat
lunak utilitas komputer, dapat diunduh; perangkat lunak virtual reality untuk bermain game komputer; perangkat lunak virtual
reality untuk pelatihan pilot; perangkat lunak yang berbentuk aplikasi seluler dan aplikasi desktop untuk merekam data medis;
perangkat lunak yang berkaitan, peralatan pelindung untuk latihan senam seluncur indah; perangkat lunak yang dapat
diunduh; perangkat lunak yang dapat diunduh dalam bentuk aplikasi seluler untuk jejaring sosial; perangkat lunak yang dapat
diunduh dan aplikasi seluler untuk digunakan di bidang pengujian penyakit menular; perangkat lunak yang dapat diunduh dari
internet untuk tujuan melacak dan memonitor aktivitas fisik; perangkat lunak yang dapat diunduh untuk digunakan dalam
mengembangkan, melaksanakan, dan menjalankan perangkat lunak lain pada alat bergerak, komputer, jaringan komputer,
dan jaringan komunikasi global; perangkat lunak yang dapat diunduh untuk digunakan sebagai token keamanan; perangkat
lunak yang dapat diunduh untuk layanan pengiriman pesan instan dan surat elektronik; perangkat lunak yang dapat diunduh
untuk memungkinkan transfer uang secara elektronik antara para pengguna; perangkat lunak yang dapat diunduh untuk
mengaktifkan konektivitas internet; perangkat lunak yang dapat diunduh untuk mengambil, mengurus, dan menyimpan
informasi kartu kredit dan kartu debit; perangkat lunak yang digunakan untuk mengontrol alat informasi dan komunikasi
pengontrol suara; perangkat lunak yang dikemas; perangkat lunak yang mampu menyediakan fasilitas perbankan, finansial
dan pembayaran; perangkat lunak yang menampilkan trek suara musik dan gambar bergerak untuk tujuan bermain permainan
video; perangkat lunak yang mengetahui lokasi (location-aware) untuk mencari, menentukan dan berbagi (sharing) lokasi;
perangkat lunak yang menggabungkan permainan komputer; perangkat lunak yang menyediakan informasi cuaca berbasis
lokasi; perangkat lunak yang menyediakan pasar (marketplace) virtual; perangkat lunak, firmware dan perangkat keras untuk
digunakan dalam pelacakan dan pengenalan visual, suara, audio, gerakan (motion), mata dan gerakan (gesture); perangkat
lunak, yaitu, antarmuka interpretif untuk memfasilitasi interaksi antara manusia dan mesin; perangkat lunak, yaitu, aplikasi
yang menyediakan fungsionalitas jaringan/jejaring sosial; perangkat lunak, yaitu, perangkat lunak pengiriman pesan instan,
perangkat lunak berbagi file, perangkat lunak komunikasi untuk bertukar data, audio, gambar video dan grafik secara
elektronik melalui jaringan komputer, seluler, nirkabel, dan komunikasi; perangkat-perangkat lunak anti-virus; perangkatperangkat lunak computer untuk pesawat-pesawat dan perkakas-perkakas telekomunikasi; perangkat-perangkat lunak
komputer untuk memungkinkan penelusuran data; perangkat-perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk
memungkinkan akses pada jasa-jasa perkenalan sosial; perangkat-perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk
memungkinkan akses untuk jasa-jasa kencan; perangkat-perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk memungkinkan
jasa-jasa jaringan sosial; perangkat-perangkat lunak pengamanan pesawat computer; petunjuk pengoperasian dan pengguna
untuk perangkat lunak komputer yang disimpan dalam bentuk digital; petunjuk pengoperasian dan pengguna untuk perangkat
lunak komputer yang disimpan dalam bentuk digital pada CD-ROM; platform perangkat lunak komputer; platform perangkat
lunak komputer terkait dengan sistem pengaturan transportasi; platform perangkat lunak komputer untuk digunakan dalam
bidang kesehatan, kebugaran (wellness), dan nutrisi/gizi; platform perangkat lunak komputer untuk jejaring sosial; platform
perangkat lunak komputer untuk manajemen keuangan; platform perangkat lunak komputer untuk pengaturan kegiatan
penyewaan kendaraan; platform perangkat lunak komputer untuk pengawasan perusahaan sewa kendaraan dan perilaku
supir kendaraan sewaan; platform perangkat lunak komputer yang direkam atau yang dapat diunduh; platform perangkat
lunak komputer, direkam atau diunduh; platform-platform untuk pengetesan dan pengujian otomatisasi perangkat lunak
komputer.; plug-in menjadi perangkat lunak yang dapat diunduh; produk perangkat lunak komputer; program dan perangkat
lunak komputer; program dan perangkat lunak permainan video dan elektronik, komputer (termasuk perangkat lunak yang
dapat didownload dari internet); program driver perangkat lunak untuk perangkat elektronik untuk mengaktifkan perangkat
keras komputer dan perangkat elektronik untuk berkomunikasi satu sama lain/saling berkomunikasi; program komputer
(perangkat lunak yang dapat diunduh); program komputer [perangkat lunak yang dapat diunduh]; program komputer dan
perangkat lunak komputer untuk perdagangan efek elektronik; program komputer dan perangkat lunak untuk pemrosesan
gambar; program komputer dan perangkat lunak untuk pemrosesan gambar yang digunakan untuk telepon seluler; program
komputer dan perangkat lunak untuk perangkat komunikasi, yaitu program dan perangkat lunak yang memungkinkan
telekomunikasi/koneksi lokal atau global antara perangkat elektronik konsumen, perangkat komunikasi nirkabel, base stasiun,
dan/atau peralatan/fasilitas telekomunikasi; program komputer platform perangkat lunak komputer untuk jaringan dan aplikasi
komputasi awan (cloud computing); program perangkat lunak komputer; program perangkat lunak komputer berupa sumber
daya dalam permainan; program perangkat lunak komputer untuk mengembangkan aplikasi perangkat lunak computer, tidak
satupun barang tersebut untuk kamera fotografi dan sinematografi profesional termasuk aksesoris spesifik fotografi dan
sinematografi profesional khusus untuknya dan perangkat lunak fotografi dan sinematografi profesional; program perangkat
lunak komputer yang dapat diunduh yang berhubungan dengan golf; simulator pelatihan olahraga elektronik [perangkat
pengajaran berbasis perangkat keras dan perangkat lunak komputer]; sistem alat medis yang terdiri dari sistem perangkat
lunak dan perangkat keras komputer yang berisi alur kerja pembedahan digital untuk bedah ortopedi; sistem pengenalan pola
terdiri dari chip komputer, perangkat keras komputer dan perangkat lunak; terminal entri data keamanan yang memiliki
perangkat keras dan perangkat lunak pemindaian jari dan pengenalan wajah; terminal entri data keamanan yang memiliki
perangkat keras dan perangkat lunak pengenalan wajah===
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Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021012738
: 24/02/2021 11:36:45
:
: STEPHANIE CHRISTINE W

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. GDG INDAH UTARA III NH 4/18 PEGANGSAAN DUA, Kota Administrasi Jakarta
Utara, DKI Jakarta, 14250
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: CUKUP TAHU
:

591

Uraian Warna

: Hitam"t: #3a3a3c

740

540 Etiket

Halaman 393 dari 2049

511

Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

Merah"t: #ef3e36
Kuning"t: #fef200
: 29
: ===Produk tahu (kacang dadih); Tahu; Tahu goreng isi; makanan berbahan dasar tahu; tahu goreng===
: DID2021012739
: 24/02/2021 11:37:30
:
: CV. ARTHA BUANA MANDIRI

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Komplek Industri dan Pergudangan \safe n lock\, Blok A-1288 Jl. Raya Lingkar
Timur, Rangkah Kidul, Sidoarjo, Jawa Timur, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur,
61234
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: FORCE ONE
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM
: 5
: ===Herbisida, pestisida, fungisida untuk keperluan pertanian dan perkebunan (hortikultura); pestisida; pestisida pertanian===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021012740
: 24/02/2021 11:38:47
:
: PT. DENKA PRATAMA INDONESIA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Gold Coast Office Tower Eiffel 22 H & 22 J, Jl. Pantai Indak Kapuk Boulevard, Kel.
Kamal Muara, Kec. Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta
: Dra. Devi Yulian, S.H.
: Jalan Pangeran Jayakarta No. 117 Blok. C-4, Jakarta Pusat

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

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

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah, putih
: 9
: ===CD, DVD, dan media perekaman digital lainnya; Drone; Dudukan braket untuk kamera; Kamera CCTV; Kamera pada
dasbor; Kamera-kamera pemantau jaringan untuk pengawasan; Mesin pemutaran dan perekam suara dan video; Penjepit
untuk kamera; Penutup pelindung lensa untuk kamera; Perangkat Televisi Nirkabel yang digunakan untuk mengambil gambar
(CCTV); Power bank portabel; alat pengisi daya baterai untuk kamera/kamera digital; alat perekam suara dan gambar; baterai
untuk kamera digital dan kamera perekam; bipod untuk kamera; compact disc [audio-video]; dudukan untuk kamera helm; filter
lensa untuk kamera; instrumen navigasi; kamera [fotografi]; kamera bawah air; kamera digital kompak; kamera helm; kamera
inframerah; kamera multiguna; kamera perekam; kamera spion untuk kendaraan; kamera tampak belakang untuk kendaraan;
kamera tampak depan dan tampak samping untuk kendaraan; kamera yang diaktifkan gerak; kartu memori untuk kamera;
kasing disesuaikan untuk kamera; komputer tablet; lampu kilat untuk kamera; layar [fotografi]; lensa makro untuk kamera;
lensa optik; lensa untuk kamera; lingkaran arus terpadu; media yang direkam; monopod untuk kamera; pelindung layar yang
terbuat dari kaca temper yang diadaptasi khusus untuk kamera; pelindung layar yang terbuat dari termoplastik poliuretan
[TPU] yang diadaptasi khusus untuk kamera; pemindai gambar; pemutar rekaman; pemutar video kombinasi dan perekam;
penganalisa gambar; pengatur waktu untuk kamera; penguat gambar; penutup lensa untuk kamera; penutup untuk kamera;
perangkat lunak pengenalan gambar; perangkat perlindungan untuk penggunaan pribadi terhadap kecelakaan; program
pengoperasian komputer terekam; rekaman suara dan video; rekaman video dan kaset; semi-konduktor; tali untuk untuk
kamera; tas khusus diadaptasi untuk kamera dan peralatan fotografi; tongkat selfie [monopod genggam]; tongkat selfie
digunakan sebagai aksesori smartphone; tongkat selfie untuk digunakan dengan kamera digital; tongkat selfie untuk
digunakan dengan smartphone; tongkat selfie untuk ponsel; tripod untuk kamera; tudung lensa untuk kamera===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021012741
: 24/02/2021 11:45:01
:
: PT. DENKA PRATAMA INDONESIA

540 Etiket

: Gold Coast Office Tower Eiffel 22 H & 22 J, Jl. Pantai Indak Kapuk Boulevard, Kel.
Kamal Muara, Kec. Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta
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740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Dra. Devi Yulian, S.H.
: Jalan Pangeran Jayakarta No. 117 Blok. C-4, Jakarta Pusat

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

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

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah, putih
: 12
: ===baling-baling; baling-baling pesawat; drone; drone kamera; drone militer; drone pengiriman; drone sipil; kapal; kendaraan
udara; mobil; parasut; peredam kejut suspensi untuk kendaraan; pesawat terbang; sepeda; suspensi peredam kejut untuk
kendaraan darat===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021012742
: 24/02/2021 11:45:44
:
: Jessica

540 Etiket

: Jl. Mangga Besar IV.P/40, RT. 010 RW. 005,
Taman Sari, Jakarta Barat
, DKI Jakarta
: Lanny Setiawan MBA., M.Mgt., MA-LPC., MA-LMFT.
: Pacific Patent Multiglobal DIPO Business Center Lt. 11, Jalan Jend. Gatot Subroto
Kav. 51-52, Jakarta Pusat- 10260 Indonesia

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: cobbie
: Suatu penamaan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan putih
: 25
: ===Baju renang; Kaos tanpa lengan; Selop; Tutup kepala; alas kaki; atasan [pakaian]; celana; celana leging; celana olahraga;
celana pakaian; celana panjang; celana panjang [pakaian kantor]; celana pendek; celana pendek boxer; celana pendek untuk
berenang; dasi; ikat pinggang [pakaian]; kaos kaki; kaos oblong; kaos singlet; kemeja [pakaian bisnis]; kutang wanita; pakaian;
pakaian dalam; pakaian jadi; pakaian untuk pria, wanita dan anak-anak; pakaian wanita; sabuk pinggang [pakaian]; sandal;
sarung; sarung tangan [pakaian]; sepatu; sol sandal; suspender stocking; topi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021012743
: 24/02/2021 11:48:52
:
: PT. OTENTIK SAMBEL INDONESIA

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Taman Internasional 1 B-4/47, Sambikerep, Surabaya , Kota Surabaya, Jawa Timur
: Hari Purnomo Chandra B.Sc.
: Jalan Kartini Nomor 88-A, Surabaya

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: Rendang dong
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam
: 30
: ===Biji-bijian olahan yang digabungkan dalam satu paket dengan bumbu dan perasa; Bumbu; Bumbu dari buah-buahan;

540 Etiket

Bumbu instan bubuk; Bumbu pasta; Bumbu rendang; Bumbu serba guna; Bumbu siap saji; Bumbu untuk sup; Bumbu yang
diawetkan; Bumbu-bumbu masak dari tanaman; Bumbu ayam goreng; Bumbu bali; Bumbu nasi uduk; Bumbu sop buntut;
Bumbu sop ayam; Bumbu soto ayam; Bumbu soto daging; Ekstra herbal (bumbu); Ekstrak rempah-rempah; Kuah daging; Kue
daging; Nasi Rendang Ayam; Nasi Rendang Ayam Kacang Merah; Nasi Rendang Sapi; Nasi Telur Bumbu Rendang; Nasi
campuran dengan sayuran, ekstrak ayam, ekstrak daging, keju, kacang, polong-polongan (kacang), rempah-rempah, perasa,
bumbu dari tumbuhan, bumbu; Penyedam makan (bumbu); Saus (bumbu masak), saus salad; Saus untuk memasak [bumbu
masak]; acar jahe [bumbu]; bawang merah olahan untuk digunakan sebagai bumbu; bawang putih olahan untuk digunakan
sebagai bumbu; biji olahan untuk digunakan sebagai bumbu; bumbu; bumbu cabai; bumbu masak; bumbu olahan [bumbu];
bumbu pasta; bumbu pasta kari; bumbu yang dioles; cabai kering [bumbu]; campuran bumbu; campuran bumbu kari;
campuran bumbu untuk rebusan; campuran rempah-rempah; campuran saus [bumbu]; jahe bubuk untuk digunakan sebagai
bumbu; jahe yang diawetkan [bumbu]; kerupuk; konsentrat sayuran digunakan untuk bumbu; lada [bumbu]; makan siang
dalam kotak yang terdiri dari nasi, dengan tambahan daging, ikan, atau sayuran; makan siang dalam kotak yang utamanya
terdiri dari nasi; makan siang dalam kotak yang utamanya terdiri dari pasta; pai daging; paprika [bumbu]; ramuan taman
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diawetkan untuk digunakan sebagai bumbu; rempah-rempah; rempah-rempah bubuk; saus [bumbu]; saus [yang dapat
dimakan] [bumbu]; saus bumbu; saus daging; sedap [bumbu]===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021012744
: 24/02/2021 11:49:34
:
: PT Astery Groseri dan Roasteri

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JALAN TEKUKUR, RT.04 RW.04, PURWOREJO, MANGKUBUMEN, BANJARSARI,
SURAKARTA, Kota Surakarta, Jawa Tengah, 57139
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Astery
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru Kuning
: 32, 35, 29, 30
:
===Ale beraroma kopi; Minuman serbuk jahe merah; Minuman serbuk jahe putih; Sirup konsentrat atau serbuk yang
digunakan dalam sediaan minuman buah; esens (aroma) tanpa-alkohol untuk membuat minuman; minuman ringan beraroma
kopi; minuman tanpa-alkohol dengan aroma cokelat; minuman tanpa-alkohol dengan aroma kopi; minuman tanpa-alkohol
yang aroma teh; serbuk digunakan dalam persiapan minuman air kelapa; serbuk digunakan dalam persiapan minuman
berbahan dasar buah===
===Jasa pengadaan minuman teh untuk orang lain; Jasa penjualan minuman dengan pearl; Jasa penjualan minuman dengan
topping Boba; Jasa penjualan minuman jelly; Jasa penjualan minuman kopi; jasa grosir dan eceran; jasa grosir untuk
persiapan membuat minuman; jasa penjualan minuman berbahan dasar kopi, coklat dan teh; jasa penjualan minuman teh
bubble atau teh pearl===
===Boba; Hasil produksi yang terbuat dari susu (Bukan termasuk Minuman); Kefir [minuman susu]; Krim untuk minuman
[produk susu]; Krimmer kopi (berbahan dasar susu); Kumis (minuman susu); Minuman bakteri asam laktat; Minuman berbahan
dasar beras (pengganti susu), minuman berbahan dasar kedelai (pengganti susu), minuman berbahan dasar susu almond;
Minuman berbahan dasar beras [bahan pengganti susu] yang menjadi bahan pengganti makanan cair; Minuman berbahan
dasar kedelai digunakan sebagai pengganti susu; Minuman berbahan dasar susu; Minuman berbahan dasar susu almond;
Minuman berbahan dasar susu beraroma; Minuman berbahan dasar susu dengan rasa cokelat; Minuman berbahan dasar
susu dengan rasa vanila; Minuman berbahan dasar susu kacang tanah; Minuman berbahan dasar susu yang diperkaya
dengan protein, vitamin dan mineral; Minuman berbahan dasar yoghurt; Minuman buah atau sayuran terdiri terutama dari
produk susu; Minuman dari biji basil; Minuman dengan bahan dasar yoghurt; Minuman rasa dengan pasta buah dan berbahan
dasar susu; Minuman susu (dengan susu sebagai kandungan utama) baik dengan tambahan bahan lainnya atau tidak;
Minuman susu cair; Minuman susu terdiri dari buah-buahan; Minuman susu terutama terbuat dari susu; Minuman terbuat dari
keseluruhan atau terutama susu; Minuman terbuat dari yoghurt; Minuman terbuat utamanya dari susu atau produk susu,
minuman susu (didominasi susu), minuman susu mengandung buah; Minuman terdiri terutama dari susu atau produk susu;
Minuman yang berbahan dasar susu; Minuman yang mengandung putih telur; Minuman yang terbuat dari putih telur; Minuman
yoghurt; Minuman yogurt; Minuman yogurt yang dicampur biji-bijian; Minuman yogurt yang dicampur buah-buahan; Minumanminuman berbahan dasar susu mengandung teh; Minuman-minuman dengan rasa asam susu/ asam laktat, minumanminuman mengandung rasa asam susu/ asam laktat; Minuman-minuman susu beraneka rasa; Produk makanan vegetarian,
yaitu, pengganti daging dan ikan berbasis sayuran, pengganti telur, pengganti keju dan minuman makanan berbasis kedelai
yang digunakan sebagai pengganti susu; Susu dan produk susu, termasuk minuman berbahan dasar susu, susu UHT, susu
bubuk, dan produk susu yang diperkaya dengan tambahan nutrisi, vitamin dan/atau mineral; Susu dan produk susu, termasuk
yang dicampur dengan produk lain (memiliki produk susu dan susu sebagai kandungan utama) dan pengganti yang sama dan
produk yang dibuat darinya (tidak termasuk dalam kelas lain) khususnya minuman susu dan susu bubuk, baik dengan perasa
maupun tidak; Susu kelapa (minuman); half and half (minuman) [campuran susu dan krim]; jeli kopi; kephir [minuman susu];
krim untuk minuman; kumys [minuman susu]; lassi (minuman yoghurt); makanan minuman berbahan dasar susu, tidak
termasuk susu kocok; minuman asam laktat; minuman asam laktosa (produk buah, bukan susu); minuman berbahan dasar
bukan dari lemak susu; minuman berbahan dasar gandum [bahan pengganti susu]; minuman berbahan dasar kacang polong
[bahan pengganti susu]; minuman berbahan dasar santan; minuman berbahan dasar sereal (pengganti susu); minuman
berbahan dasar sereal [bahan pengganti susu]; minuman berbahan dasar susu; minuman berbahan dasar susu almond;
minuman berbahan dasar susu beras; minuman berbahan dasar susu dengan kandungan buah-buahan; minuman berbahan
dasar susu dengan kandungan jus buah; minuman berbahan dasar susu dengan kandungan kopi; minuman berbahan dasar
susu dengan toping : boba, pearl, jelly; minuman berbahan dasar susu kacang; minuman berbahan dasar susu kacang mete;
minuman berbahan dasar susu, yaitu susu evaporasi; minuman berbahan dasar yogurt; minuman berdasarkan pengganti susu
fermentasi; minuman berenergi berbahan dasar susu; minuman dan bubuk berbahan dasar susu; minuman non-alkohol
disiapkan dari susu atau yoghurt; minuman pengganti makanan nabati berbasis susu; minuman pengganti makanan yang
diperkaya dengan protein, vitamin dan mineral; minuman prebiotik; minuman rasa stroberi berbahan dasar susu; minuman
segar yaitu minuman berbahan dasar susu ditambah krim keju dan gula aren bakar; minuman susu dengan rasa cokelat;
minuman susu dengan rasa kakao; minuman susu dengan rasa kopi; minuman susu dengan rasa kopi, coklat, coklat atau teh;
minuman susu dengan rasa teh; minuman susu kedelai; minuman susu yang mengandung rasa; minuman susu, susu sebagai
komponen utama; minuman yang terbuat dari yogurt; minuman yang terutama terdiri dari susu; minuman yogurt; minuman
yogurt yang dicampur ice cream; minuman yogurt yang dicampur perasa kopi; pemutih kopi terutama terdiri dari produk susu;
persiapan berbahan dasar susu untuk membuat minuman; sediaan bubuk untuk membuat minuman susu; sediaan bubuk
untuk membuat minuman susu, khususnya bubuk susu; susu dan minuman susu; susu kacang [minuman tanpa-alkohol]===
===Adaan; Adas manis bubuk; Adonan Pastri; Adonan kue buah badam; Adonan makanan yang mengandung tepung;

740
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Adonan makaroni/spageti; Adonan terigu; Adonan yang didinginkan; Agar-agar buah (gula-gula); Amparan Tatak; Amplang;
Andewi (pengganti kopi); Andewi (sejenis rempah) dan campurannya, untuk digunakan sebagai pengganti kopi; Apam Batil;
Apang; Arang aktif untuk makanan; Ares; Asida; Asidah; Aunu Senebre; Bahan campuran minuman berbahan dasar kopi;
Bahan dasar pizza; Bahan makanan yang sudah disiapkan dalam bentuk saus-saus; Bahan pemanis untuk kue atau minuman
atau makanan; Bahan pengental untuk memasak bahan makanan; Bahan pengental untuk memasak makanan; Bahan
pengganti teh; Bahan pengikat saus; Bahan perekat untuk makanan; Baje Canggoreng; Bakcang (Makanan beras ketan diisi
daging); Bakmi goreng; Bakmi jawa; Bakpao; Bakpao rasa Kacang Merah, rasa kacang hijau, rasa kacang tanah, rasa coklat,
rasa kacang hitam, rasa kacang hijau pandan, rasa talas, rasa bengkoang asin, rasa labu dan rasa ayam kecap; Bakpia;
Bakpia Kukus (Kue tradisional); Bakwan; Balutan salad bumbu selada; Bandos; Bandrek; Bangle; Baozi (roti isi); Bawang
dayak kering (Bumbu); Bawang merah bubuk; Bay Tat; Bekatul; Beras; Beras Analog (Beras yang terbuat dari Jagung); Beras
basmati; Beras bulir panjang; Beras campuran; Beras jepang; Beras organik; Beras padi liar; Beras pratanak; Beras shirataki;
Beras untuk bubur; Beras yang digabungkan dalam satu paket dengan biji yang dapat dimakan, kacang-kacangan, polongpolongan, atau sayuran; Beras yang digabungkan dalam satu paket dengan bumbu dan perasa; Berbuat curang; Berego;
Berondong; Berondong jagung; Bihun Bebek; Bihun Goreng; Bihun instan; Bihun tepung kacang instan; Biji kopi; Biji olahan
digunakan sebagai bumbu; Biji rami untuk konsumsi manusia; Biji selasih; Biji-bijian olahan yang digabungkan dalam satu
paket dengan biji yang dapat dimakan, kacang-kacangan, polong-polongan atau sayuran; Biji-bijian olahan yang digabungkan
dalam satu paket dengan bumbu dan perasa; Biji-bijian yang terbagi dua; Bika Ambon; Bingke; Binte Biluhuta; Binyolos;
Biscotti; Biskuit (manis atau gurih); Biskuit Gabin (Kue tradisional); Biskuit Kentang (Kue tradisional); Biskuit coklat; Biskuit
kering; Biskuit petit-beure; Biskuit petit-beurre; Biskuit renyah dengan Krim; Biskuit selai kacang; Biskuit tipis kering; Biskuit
untuk menambah nafsu makan; Biskuit yang dilapisi cokelat; Biskuit yang dilapisi cokelat rasa cappuccino; Biskuit yang dilapisi
cokelat rasa green tea; Biskuit yang dilapisi cokelat rasa pisang; Biskuit yang dilapisi cokelat rasa strawberry; Biskuit yang
dilapisi cokelat rasa susu; Bluder; Boba teh durian; Bobongko; Bohromrom; Bola-bola kecil yang terbuat dari tepung tapioka;
Bolen Pisang; Bolo Kemojo; Bolu Koja; Bolu Kojo; Bolu Paranggi; Bolu nanas; Brem; Brownies Coklat; Buah Buni; Bubuk
bahan makanan terbuat dari tanaman kelor bernutrisi; Bubuk bahan minuman terbuat dari tanaman kelor bernutrisi; Bubuk dan
campuran untuk membuat saus daging dan saus kaldu; Bubuk dari buah prem; Bubuk ginseng dan ginseng merah, bukan
untuk keperluan medis; Bubuk herbal untuk membuat makanan dan minuman herbal; Bubuk kari; Bubuk ngo hiong; Bubuk
spekulas; Bubuk spikulas; Bubuk untuk es krim; Bubuk untuk membuat minuman dengan bahan dasar teh, bubuk untuk
membuat minuman dengan bahan dasar kakao; Bubuk untuk membuat roti; Bubur; Bubur Ase; Bubur Ayam; Bubur Baayak;
Bubur Mengguh; Bubur Pedas; Bubur Sagela; Bubur dengan bahan dasar susu untuk makanan; Bubur havermot; Bubur
jagung; Bubur kacang hijau; Bubur kacang merah; Bubur nasi ayam; Bumbu; Bumbu Acar Kuning; Bumbu Ayam Goreng
Kuning; Bumbu Ayam Goreng ; Bumbu Ayam Hainan; Bumbu Ayam Kalasan; Bumbu Ayam Panggang; Bumbu Ayam Saos
Inggris; Bumbu Ayam goreng Tumbar; Bumbu Ayam goreng canton; Bumbu Bacem ( Tahu dan Tempe ); Bumbu Bekicot
Goreng; Bumbu Bicap; Bumbu Gado-Gado; Bumbu Garang Asem Daging; Bumbu Gulai; Bumbu Kacang; Bumbu Kanji Rumbi;
Bumbu Karedok/ Terancam; Bumbu Kebuli; Bumbu Krengsengan; Bumbu Lontong Balap; Bumbu Nasi Goreng Jawa; Bumbu
Pepes; Bumbu Rujak Cingur; Bumbu Sambel Goreng; Bumbu Sate Ayam; Bumbu Sate lilit; Bumbu Sayur Asin Petis; Bumbu
Semanggi; Bumbu Soto Mie; Bumbu Soto Udang; Bumbu Tahu Campur; Bumbu Tahu Telur; Bumbu Tem Ayam Obat; Bumbu
Urap Urap; Bumbu ayam ngohiong; Bumbu baikut goreng; Bumbu dari buah-buahan; Bumbu ikan bakar; Bumbu instan bubuk;
Bumbu masak (moto); Bumbu masak dalam bentuk bubuk; Bumbu mie goreng; Bumbu mie kuah; Bumbu pasta; Bumbu pecel;
Bumbu pindang bandeng; Bumbu rendang; Bumbu serba guna; Bumbu siap saji; Bumbu untuk sup; Bumbu yang diawetkan;
Bumbu-bumbu masak dari tanaman; Bumbu-bumbu yang mengandung monosodium glutamate atau ekstrak protein
terhidrolisasi yang berasal dari ikan, daging atau sayuran; Bumbu ayam goreng; Bumbu ayam kecap; Bumbu bakmoy;
Bumbu bali; Bumbu empal goreng; Bumbu kari singapura; Bumbu nasi goreng oriental; Bumbu nasi goreng pedas;
Bumbu nasi uduk; Bumbu sop buntut; Bumbu sop merah; Bumbu sop ayam; Bumbu soto ayam; Bumbu soto daging; Buras;
Burasa; Burger Daging Ayam (Sandwich); Burger Daging Ikan (Sandwich); Burgo; Burongcong; Busung (Daun Kelapa); Butir
gandum yang keras; Butiran jagung olahan; Buttermilk Pancakes; Cabe Kering; Cacapan Asam (Sambal); Cairan berbumbu
untuk merendam makanan; Campuran Bumbu beraroma untuk Makanan; Campuran beras coklat dan hitam; Campuran
minuman berbahan dasar teh; Campuran minuman berbahan dasar teh herbal; Campuran tepung; Campuran untuk roti;
Cecek; Celimpungan; Cempedak; Cendawan (truffles) dan pemanis-pemanis coklat; Cendol; Cengkir; Chai Kwe; Chai masala
/ minuman teh yang dicampur rempah; Che Hun Tiau; Chocolate chip cookie; Chutney Tomat; Cilok; Cimi-Cimi (kue kering);
Cimol; Cincalok (Bumbu); Cireng; Cokelat dalam bentuk pralin; Coklat terbuat dari bahan campuran antara dark cokelat dan
buah mangrove; Coklat, praline yang diisi dan tidak diisi, permen; Cone snack [makanan ringan berbahan dasar tepung];
Cucuru Bayao; Cuka dari sherry; Cuka hitam Cina; Cuka quince (buah); Custard; Dabu Dabu; Daun Mint Kering (bumbu);
Daun jeruk purut kering; Daun mint (bumbu); Daun pandan kering (bumbu); Daun salam kering (bumbu); Daun salam koja
kering (bumbu); Daun sirih kering (rempah-rempah); Dedak; Dodol; Dodol Cempedak; Dodol Kandangan; Dodol Kedondong;
Dodol Kentang Kerinci; Dodol Kole; Dodol buah; Dodol sayur; Doko - Doko Cangkuling; Donat berlubang; Dumpling ayam dan
udang; Ekstra herbal (bumbu); Ekstra ragi untuk makanan; Ekstrak coklat; Ekstrak ginseng dan ginseng merah, bukan untuk
keperluan medis; Ekstrak kopi malt; Ekstrak ragi; Ekstrak ragi sebagai olesan; Ekstrak rempah-rempah; Emping (kerupuk dari
melinjo); Enchilada [roti isi]; Engkak Ketan; Es (air yang dibekukan); Es Brenebon; Es Buah Matoa; Es Campur; Es Campur
Ayung; Es Campur Pelangi Angrek; Es Cendol Betawi; Es Doger; Es Goyang; Es Kelapa Muda Asam Manis; Es Konsumsi; Es
Lilin; Es Manado; Es Palu Butung; Es Selendang Mayang; Es Tiji Mei; Es alam atau buatan; Es cincau; Es coklat durian; Es
ketan durian; Es krim buatan; Es krim dengan bahan dasar yoghurt; Es krim novelties (bentuk genggam), yaitu, makanan
penutup es krim; Es kristal; Es loli; Es pisang ijo; Es silinder; Es sop durian; Es stik; Es teler; Es untuk minuman penyegar; Es
yang dapat dimakan berbahan dasar air dengan rasa yang dibekukan; Es yang dapat dimakan terutama terdiri dari yogurt;
Extrac nira kelapa (bumbu); Fla [custard]; GIS (bahan pemekar roti); Galamai (dodol khas Sumatera Barat); Gambir (RempahRempah); Gandaria; Gandasturi; Gandos; Gandum (Oats steel-cut); Gandum giling untuk makanan manusia; Gandum kupas;
Garam meja; Garam rumput laut; Garam untuk pengawetan bahan makanan; Garam, bumbu, rempah-rempah, bumbu dari
tumbuhan yang diawetkan; Gelenak; Gemblong; Getuk (Kue); Glasir dan isian untuk makanan manis; Glasir karamel; Glasir
konfeksioneri; Glasir untuk makanan manis; Glasir untuk produk-produk makanan; Gluten untuk makanan; Godo Godo;
Gogos; Gogoso; Gohok; Gula -gula (mesis) untuk menghias kue; Gula aren cair (ekstrak nira kelapa); Gula atau pemanis
(serbuk, cair atau tablet); Gula halus untuk glasir; Gula kacang; Gula nira kelapa; Gula semut; Gula sirup; Gula tetes untuk
makanan; Gula, pemanis alami, saus pelumur (glazer) dan isian manis (sweet filling), madu, sirup (treacle); Gula-gula beku
yang mengandung es krim; Gula-gula beku yang mengandung yoghurt; Gula-gula berisi krim (permen gula-gula); Gula-gula
berwarna hitam; Gula-gula kacang; Gulai Pisang; Gulali; Gulo Puan; Halua Kenari; Hamburger sandwiches; Hasil produksi
Madu; Hasil produksi coklat; Hasil produksi penggilingan tepung; Haver kupas; Hiasan roti yang dapat dimakan; Hidangan dan
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makanan siap saji yang berbahan dasar utama pasta; Hidangan kering-beku dengan bahan utama adalah nasi; Hidangan
yang dimasak; Hintalu Karuang; Infus tanpa obat; Intip goreng (makanan berbahan dasar beras); Itak Gurgur; Jadah Lemang;
Jagung Bose; Jagung Catemak; Jagung Titi; Jagung bakar; Jagung goreng; Jagung yang sudah diolah; Jaje Tunjak Lapis
Poteng; Jalangkote; Jawawut yang dihancurkan; Jawawut yang dikupas; Jelai kupas; Jenang; Jenang ketan hitam; Jenang
waloh; Jepa; Jiaozi pangsit; Jinten bubuk; Jipang; Jorong-Jorong; Jus jahe [minuman]; Kacang Pukul Bagan Siapi-siapi;
Kakao; Kapsul kopi terisi; Kapsul kopi yang berisi kopi untuk diseduh; Kapulaga bubuk; Kapurung; Kapusu; Karamel; Karamel
gula-gula; Karasi; Kecalo; Kecap; Kecap asin; Kecap kedelai; Kecap manis; Kecapi; Kedelai bubuk untuk digunakan sebagai
makanan; Keju gembung [camilan jagung]; Kemang; Kembang Goyang; Kembang Loyang; Kembang gula beku; Kembang
gula yang dibekukan dengan perasa teh, teh herbal dan / atau buah-buahan; Kembang gula yang dibekukan dengan teh, teh
herbal dan/atau perasa buah-buahan; Kemplang; Kencur bubuk; Keningar (bumbu dapur); Kenta; Kepingan jagung; Kerak
Telor; Keripik Bawang; Keripik Kasubi Pahangga; Keripik camilan sereal; Keripik dan kerupuk berbahan dasar tepung dan
berbahan dasar gandum; Keripik produksi gandum; Keripik sereal; Kerupuk; Kerupuk Atom; Kerupuk Gendar; Kerupuk Ikan;
Kerupuk Jengkol; Kerupuk Kentang; Kerupuk Pecah Seribu; Kerupuk bawang; Kerupuk ikan aneka rasa; Kerupuk ikan dengan
perasa; Kerupuk jagung; Kerupuk kopi; Kerupuk pisang; Kerupuk sagu; Kerupuk udang aneka rasa; Kerupuk udang dengan
rasa; Ketan bumbu; Ketoprak; Ketumbar Bubuk (Bumbu); Ketupat; Ketupat Kandangan; Ketupat Sayur; Ketupat tahu; Kiam Ko
Kwe; Klabat; Klabat bubuk; Klapertaart; Klappertaart; Kolo; Kopi Aceh; Kopi Latte; Kopi Sibu-Sibu; Kopi Susu ; Kopi bubuk;
Kopi cokelat; Kopi durian; Kopi giling dan biji kopi utuh (yang belum diolah); Kopi gula aren; Kopi jahe; Kopi seduh; Kopi susu
bubuk; Kopi yang tidak disangrai; Kopi, ekstrak kopi, teh, kakao dan penggantinya; Kopi, teh, kakao dan kopi buatan; Kremes
dari tepung; Kuah Beulangong; Kuah daging; Kue; Kue Adee; Kue Akar Kelapa; Kue Apang; Kue Apang Colo; Kue Ape; Kue
Bagea; Kue Balapis Manado; Kue Bangket; Kue Bangkit; Kue Baruasa; Kue Berry Bell Trimit; Kue Bhoi; Kue Biji Ketapang;
Kue Bingka Kentang; Kue Bingkang; Kue Bolu Buju; Kue Bolu Kukus; Kue Bolu Panggang; Kue Bolu Suri; Kue Bong Li Pang;
Kue Bugis Betawi; Kue Burgo; Kue Caraisi; Kue Choco Chip; Kue Cincin; Kue Ciput; Kue Coklat Mente; Kue Coklat Mente (
Cookies ); Kue Combro; Kue Cubit; Kue Cucur; Kue Dadar Gulung; Kue Dadar Jiwo; Kue Dange; Kue Delapan Jam; Kue
Dongkal; Kue Engkak Medok; Kue Gagatas; Kue Gandus; Kue Gegicak; Kue Gemblong; Kue Getas; Kue Gulung; Kue
Jejongkong; Kue Jungkong; Kue Kacang Spesial; Kue Karawo; Kue Kecalo; Kue Keciput; Kue Kelen; Kue Kembang Goyang;
Kue Kericu; Kue Klepon; Kue Kubang Boyo; Kue Kui Kui; Kue Kuipau; Kue Kuping Gajah; Kue Lampu Lampu; Kue Lapis Kojo;
Kue Lapis Legit; Kue Lapis Maksuba; Kue Lapis Sagu; Kue Leker; Kue Lepek Binti; Kue Lepet; Kue Lidah Kucing; Kue Lontar;
Kue Lumpang; Kue Lupis; Kue Manan Samin; Kue Mangkok; Kue Muso; Kue Nastar Keju; Kue Ombusombus; Kue Onde; Kue
Ongol-Ongol; Kue Padamaran; Kue Paso; Kue Pepe; Kue Perut Punai; Kue Pia Saronde; Kue Pinende; Kue Popolulu; Kue
Putri Kandis; Kue Putu; Kue Putu Bambu; Kue Putu Mayang; Kue Rangi; Kue Rintak; Kue Sabongi; Kue Sari Penganten; Kue
Satu; Kue Semprit Desa; Kue Semprit keju; Kue Semprit keju spesial; Kue Sie Itek; Kue Siput; Kue Srikaya; Kue Strawberry;
Kue Susu; Kue Talam; Kue Tat; Kue Tenteng; Kue Timphan; Kue Unti; Kue Vanada; Kue berbahan dasar tepung; Kue bika
ambon; Kue choco ball; Kue daging; Kue dan gula-gula; Kue dan kue tar, gula-gula (termasuk yang beku); Kue eccles; Kue
keranjang; Kue kering (pastri); Kue kering Perancis; Kue kering Wina; Kue kering yang mengandung tempe; Kue lumpia; Kue
mentega Denmark; Kue mochi; Kue nanas; Kue pangsit Cina; Kue pastei; Kue pisang; Kue pukis; Kue semolina; Kue
semprong; Kue spiku; Kue tifor; Kue tradisional; Kue yang dibubuhi jahe dan gula; Kue-kue; Kue-kue Denmark; Kue-kue Italia;
Kue-kue dari bahan beras; Kue-kue kering berbahan dasar dari beras; Kue-kue lobak; Kulit lumpia; Kulit won ton (pangsit);
Kuncup bunga pohon caprier untuk pembuat saus; Kunyit bubuk; Kunyit kering; Kunyit putih bubuk (Bumbu); Kunyit*; Labia
Dange (Sagu Dange); Lada hitam bubuk (bumbu); Ladran (Kue Kering); Laksa Betawi; Lakse; Lakse Kuah; Lakso; Lalampa;
Lamang; Lasagna; Lek Tau Suan; Lemang; Lemang Tapai; Lemper; Lemper Daging; Lempok; Lempok Durian; Lempok Durian
Riau; Lenggang; Lengkuas bubuk; Lepat; Lepet; Lobi-Lobi; Lontong; Lontong sayur; Lopek Bugi; Lumpia basah; Lumpia
goreng; Lumpia kering; MSG (Monosodium Glutamate); Macchiato (minuman kopi yang dibuat dengan mencampurkan
espresso dengan susu); Madu untuk Makanan manusia; Madu zaitun; Makanan batang berenergi berbahan dasar kopi;
Makanan batang berenergi berbahan dasar madu; Makanan beku terutama terdiri dari biji-bijian olahan; Makanan beku
terutama terdiri dari mie; Makanan beku terutama terdiri dari quinoa dan sereal yang diolah; Makanan beku terutama terdiri
dari sereal yang diolah; Makanan berbahan dasar madu; Makanan berbahan dasar teh; Makanan berbahan dasar tepung;
Makanan berbentuk batangan yang mengandung sereal, berprotein dan berenergi ; Makanan bubur beras organik; Makanan
dalam kaleng, alumunium kontener/alumunium foil maupun kanton plastik siap saji yang terdiri dari nasi dan lauk pauknya
dengan tambahan daging sapi/ daging ayam/ikan, sayur-sayuran, buahan-buahan dalam kaleng.; Makanan dan makanan
ringan porsi kecil utamanya terdiri dari nasi, pasta dan atau mi; Makanan dari gandum untuk makan pagi; Makanan pasta
farina; Makanan penutup; Makanan penutup beku berupa air es dengan rasa; Makanan penutup berbahan dasar beras,
makanan penutup muesli; Makanan penutup berbahan dasar sereal [kembang gula]; Makanan penutup mousse; Makanan
penutup terbuat dari cokelat; Makanan penutup terbuat dari nasi; Makanan penutup terbuat dari sereal; Makanan penutup
terbuat dari tepung; Makanan pokok orang Meksiko; Makanan ringan batangan yang mengandung campuran biji-bijian,
kacang-kacangan dan buah kering (gula-gula); Makanan ringan berbahan dasar beras; Makanan ringan berbahan dasar beras
[kembang gula]; Makanan ringan berbahan dasar cokelat; Makanan ringan berbahan dasar sereal; Makanan ringan berbahan
dasar sereal [kembang gula]; Makanan ringan berbahan dasar sereal dalam bentuk batangan; Makanan ringan berbahan
dasar tepung; Makanan ringan berbahan dasar tepung terigu; Makanan ringan berbahan dasar tepung yang memiliki varian
rasa udang pedas manis dan rumput laut; Makanan ringan dengan bahan dasar ketan dan beras; Makanan ringan terutama
terdiri dari gandum; Makanan ringan terutama terdiri dari pasta atau nasi; Makanan ringan terutama terdiri dari roti; Makanan
ringan terutama terdiri dari sereal atau gandum; Makanan ringan yang terbuat dari tepung kentang; Makanan siap saji
berbahan dasar mie yang dibekukan; Makanan siap saji berbahan dasar mie yang didinginkan; Makanan siap saji berbasi
beras; Makanan siap saji kering dan cair, terutama terdiri dari beras; Makanan siap saji kering dan cair, terutama terdiri dari
mie; Makanan siap saji kering dan cair, terutama terdiri dari pasta; Makanan siap saji yang mengandung (terutama) mie;
Makanan terutama terdiri dari quinoa dan sereal yang diolah; Makanan terutama terdiri dari sereal yang diolah; Makanan untuk
mencuci mulut berbahan dasar telur; Makanan untuk sarapan terbuat dari jagung; Makanan yang dibuat terutama dari nasi,
pasta, atau mie; Makanan yang dibuat terutama dari pasta; Makanan yang mengandung tepung; Makanan, makanan ringan
dan makanan ringan organik berbahan dasar sereal; Malt untuk makanan; Mantou; Martabak; Martabak Aceh; Martabak
bangka; Matcha / teh hijau dari jepang [minuman]; Matcha latte / teh hijau dari jepang latte; Menteng; Merica; Merica bubuk;
Meses cokelat; Mesis (gula-gula); Meuseukat; Mie; Mie Aceh; Mie Asia; Mie Celor; Mie Gomak; Mie Jalak Sabang; Mie
Keriting; Mie Koba; Mie Korea; Mie Lendir; Mie Pantiaw; Mie Sagu; Mie Tarempa; Mie Terbang; Mie Titi; Mie Vietnam; Mie
beras cina; Mie italia; Mie jepang; Mie kering (rehydratable) seperti soba kering (organik), udon kering (organik), ramen kering
(organik), somen kering (organik); Mie kering untuk bayi termasuk udon kering untuk bayi, spageti kering untuk bayi dan
somen kering untuk bayi.; Mie segar; Mie shirataki; Mie yang dibekukan hingga ke bagian dalam; Mie yang didinginkan; Mie
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yang digabungkan dalam satu paket dengan biji yang dapat dimakan, kacang-kacangan, polong-polongan, atau sayuran; Mie
yang terbuat dari Jagung; Mie yang terbuat dari Singkong; Milu Siram; Minuman Air Tebu Nostalgia; Minuman Es Air Mata
Pengantin; Minuman Es Jeruk Kunci; Minuman Es Kacang Merah; Minuman Es Laksamana Mengamuk; Minuman Es Sirup
Mak Inang; Minuman Jus Pinang; Minuman Kopi Hawai; Minuman Martebe; Minuman Roco Timun; Minuman Sirsak Markisa;
Minuman Teh Susu Telur; Minuman barbahan dasar teh termasuk teh hitam -, teh hijau-, dan minuman berbahan dasar teh
oolong; Minuman beras kencur; Minuman berbahan dasar kopi espresso; Minuman berbahan dasar kopi yang mengandung
susu; Minuman berbahan dasar madu; Minuman berbahan dasar makanan berbasis susu (dairy); Minuman berbahan dasar
teh bunga blimbing wuluh; Minuman berbahan dasar teh bunga dahlia; Minuman berbahan dasar teh bunga mawar; Minuman
berbahan dasar teh bunga rosella; Minuman berbahan dasar teh bunga telang; Minuman berbahan dasar teh dan teh herbal;
Minuman cokelat; Minuman coklat dengan atau tanpa susu; Minuman dengan bahan dasar coklat; Minuman dengan bahan
dasar kopi, coklat dan teh; Minuman es krim; Minuman jahe; Minuman jahe merah; Minuman jahe merah siap minum;
Minuman kakao; Minuman karamel; Minuman karamel dengan campuran susu; Minuman kokoa dengan atau tanpa susu;
Minuman kopi dengan atau tanpa susu; Minuman kopi espresso dicampur dengan susu 90 ml; Minuman kopi espresso
dicampur dengan susu dan bubuk coklat; Minuman kunyit asam; Minuman serbuk berbahan dasar campuran buah beri;
Minuman serbuk campuran buah beri; Minuman serbuk daun kelor; Minuman serbuk daun kelor organik royal moringa rasa
alpukat (moringa avocado); Minuman serbuk daun kelor organik royal moringa rasa coklat (moringa chocolate); Minuman
serbuk daun kelor organik royal moringa rasa jahe (moringa ginger); Minuman serbuk daun kelor organik royal moringa rasa
kopi jahe (moringa coffe ginger); Minuman serbuk daun kelor organik royal moringa rasa latte (moringa latte); Minuman serbuk
rasa campuran buah beri; Minuman teh dengan atau tanpa susu; Minuman teh krisan; Minuman temulawak; Minyak cabe;
Miso; Moccacino (minuman yang terdiri dari bahan berupa susu, kopi dan cokelat); Model; Muesli; Muffin Inggris; Muffins;
Nasi; Nasi Antah; Nasi Aron; Nasi Ayam ala Sihlin; Nasi Ayam Bakar Bali; Nasi Ayam Bakar Bumbu Padang; Nasi Ayam
Bakar Bumbu Rujak; Nasi Ayam Bakar Solo; Nasi Ayam Bakar Taliwang; Nasi Ayam Betutu; Nasi Ayam Bumbu Bali; Nasi
Ayam Bumbu Rujak; Nasi Ayam Cabai Hijau; Nasi Ayam Fillet Crispy; Nasi Ayam Geprek; Nasi Ayam Geprek Cabe Hijau;
Nasi Ayam Geprek Keju; Nasi Ayam Geprek Sambal Matah; Nasi Ayam Goreng Bumbu Kelapa; Nasi Ayam Goreng Kuning;
Nasi Ayam Goreng Lengkuas; Nasi Ayam Goreng Mentega; Nasi Ayam Isi Buluh; Nasi Ayam Kailo; Nasi Ayam Kalasan; Nasi
Ayam Karage; Nasi Ayam Katsu; Nasi Ayam Kecap; Nasi Ayam Kecombrang; Nasi Ayam Kemangi; Nasi Ayam Krispi; Nasi
Ayam Lada Hitam; Nasi Ayam Paniki; Nasi Ayam Pedas; Nasi Ayam Penyet; Nasi Ayam Pop; Nasi Ayam Rica Rica; Nasi
Ayam Sambal Matah; Nasi Ayam Suwir sambal kecombrang; Nasi Ayam Tuturuga; Nasi Ayam crispy isi keju (Ayam goreng
tepung isi keju); Nasi Ayam crispy isi salted egg (Ayam goreng tepung isi salted egg); Nasi Ayam crispy original (Ayam goreng
tepung original); Nasi BBQ Saus Jawa; Nasi Bakar Ayam; Nasi Balap Puyung; Nasi Begana; Nasi Bekepor; Nasi Berkat; Nasi
Bola Tuna; Nasi Burung Puyuh; Nasi Cakalang Cabai Hijau; Nasi Cakalang Rica Rica; Nasi Cakalang Suwir Pedas; Nasi
Cakalang Woku; Nasi Cakalang suwir kecombrang; Nasi Campur Bali; Nasi Cumi Cabe hijau; Nasi Cumi pedas; Nasi
Dendeng Balado; Nasi Dendeng Batoko; Nasi Empal Daging; Nasi Gemuk; Nasi Goreng Bakso; Nasi Goreng Bakso Paket
Ekonomi; Nasi Goreng Jawa; Nasi Goreng Kampung; Nasi Goreng Kecombrang; Nasi Goreng Oriental; Nasi Goreng Paket
Eksekutif; Nasi Goreng Parahyangan; Nasi Goreng Seafood; Nasi Goreng Sosis; Nasi Goreng Tek-Tek; Nasi Goreng Teri;
Nasi Gulai Nangka; Nasi Ikan Asam Manis; Nasi Ikan Bakar Sambal Dabu; Nasi Ikan Dabu Dabu; Nasi Ikan Pesmol; Nasi Ikan
Saus Padang; Nasi Ikan Uilulia; Nasi Jagung; Nasi Jaha; Nasi Jinggo; Nasi Karage; Nasi Kari Ayam; Nasi Kari Sapi; Nasi
Katsu; Nasi Kebuli; Nasi Kotaraja; Nasi Krengseng; Nasi Krengsengan Ayam; Nasi Kresengan Mercon; Nasi Kuning; Nasi
Lapola; Nasi Lemak Ayam; Nasi Lemak Khas Riau; Nasi Lemak Melayu; Nasi Opor Ayam; Nasi Padang; Nasi Pepes Ayam;
Nasi Pepes Ayam Bali; Nasi Pepes Ikan; Nasi Pepes Tahu; Nasi Pepes Tempe; Nasi Pepes Teri; Nasi Rames; Nasi Rames
Bali; Nasi Rames Cirebon (Nasi Jamblang); Nasi Rames Gresik (Nasi Krawu); Nasi Rames Gudek; Nasi Rames Nusantara;
Nasi Rames Oriental; Nasi Rames Padang; Nasi Rames Pekalongan (Nasi Megono); Nasi Rendang Ayam; Nasi Rendang
Ayam Kacang Merah; Nasi Rendang Sapi; Nasi Sambal Goreng Ati Kentang; Nasi Sambal goreng Teri; Nasi Sapi Krengseng
Mercon; Nasi Sapi Lada Hitam ; Nasi Sate Ayam; Nasi Semur Ayam; Nasi Semur Daging Sapi; Nasi Subut; Nasi Telur Balado;
Nasi Telur Bumbu Rendang; Nasi Telur Dadar Padang; Nasi Tepeng; Nasi Teriyaki; Nasi Terong Balado; Nasi Tuna Balado;
Nasi Tuna Bumbu Bali; Nasi Tuna Pedas Kemangi; Nasi Tuna Saus Asam Manis ; Nasi Tuna Woku; Nasi Uduk; Nasi Ulam;
Nasi Urap; Nasi Yakiniku; Nasi campuran dengan sayuran, ekstrak ayam, ekstrak daging, keju, kacang, polong-polongan
(kacang), rempah-rempah, perasa, bumbu dari tumbuhan, bumbu; Nasi coklat sudah diolah dalam kemasan; Nasi dalam
kemasan; Nasi goreng katsu; Nasi gurih Ayam penyet; Nasi gurih krengsengan Mercon; Nasi gurih telur balado; Nasi hitam
sudah diolah dalam kemasan; Nasi jepang sudah diolah dalam kemasan; Nasi kepal; Nasi krengsengan mercon; Nasi
krengsengan sapi; Nasi lemak; Nasi merah sudah diolah dalam kemasan; Nasi organik sudah diolah dalam kemasan; Nasi
untuk bubur; Nasi, pasta dan mie; Ngohiong (Bumbu); Nougat kacang; Ocha / teh jepang; Olahan yang terbuat dari gula;
Olahan yang terbuat dari sereal; Olesan berbahan dasar coklat; Olesan kakao; Olesan manis (madu); Onyop; Pacri Nanas;
Pai isi daging; Paket makanan dalam kotak yang terdiri dari nasi dengan tambahan daging ayam, ikan atau sayuran; Pala
Manis; Pala bubuk; Panada; Panettone (roti manis); Pangsit; Pangsit goreng; Pangsit hot pot; Pangsit ikan; Pangsit telur;
Papeda; Pasta; Pasta cabai dalam minyak; Pasta cabe untuk digunakan sebagai bumbu; Pasta kari hijau; Pasta kari masman;
Pasta kari merah; Pasta kue; Pasta yang digabungkan dalam satu paket dengan biji yang dapat dimakan, kacang-kacangan,
polong-polongan, atau sayuran; Pasta, saus dari lemak, saus dan pelapis untuk penyedap makanan; Pastel berisi daging dan
sayuran; Pastel daging; Pasung; Pati termasuk pati yang dimodifikasi untuk makanan; Pembungkus pastry (kue); Pengental
Tahu; Pengental untuk tahu; Pengganti Mayones; Pengganti Saus Tiram; Pengkang; Penguat rasa; Penyedam makan
(bumbu); Penyedap rasa (selain minyak essensial) untuk ditambahkan ke makanan dan / atau minuman; Penyedap rasa dan
aroma (selain minyak sari untuk kue); Penyedap rasa dan aroma kopi; Penyedap rasa selain minyak essensial untuk
minuman; Penyedap rasa/aroma selain minyak esensial; Penyedap rasa/aroma selain minyak esensial untuk kue; Pepe (Kue
Manis); Perasa alami dan perasa herbal (selain minyak esensial); Perasa, selain minyak esensial, untuk makanan dan
minuman; Permen; Permen Asam; Permen Jahe; Permen Kristal bening; Permen Pastilles; Permen Pelega Tenggorokan;
Permen cokelat; Permen karet (anggur/wine); Permen kenyal; Permen pedas; Permen stik; Permen susu; Permen susu dalam
bentuk bubuk; Pesak (Sekam Padi); Petatas; Pilus; Pizza (roti); Pizza beku; Pletek; Popcorn yang diberi perasa; Popcorn yang
dilapisi perasa; Pretzels (kue); Produk gula-gula dan kembang gula; Produk kembang gula rami yang dapat dimakan dan
produk kembang gula yang berasal dari atau diresapi dengan rami; Produk kue dan kembang gula; Produk makanan
berbahan dasar beras, tepung, oatmeal atau sereal, juga berupa hidangan yang dimasak; Produk untuk bumbu atau
penyedap bahan makanan, rempah-rempah yang dapat dimakan, bumbu, vinaigrettes, mayones; Produk zat tepung untuk
makanan; Produk-produk es krim berbahan dasar kacang kedelai; Produk-produk kakao ; Produk-produk susu; Puding
(makanan penutup); Puding Natal; Puding dari telur, susu dan gula; Puding kering; Puding pencuci mulut instan; Puding
semolina; Pulut Nasi; Putu Cangkiri; Quinoa dan sereal yang diolah yang digabungkan dalam satu paket dengan biji yang
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dapat dimakan, kacang-kacangan, polong-polongan, atau sayuran; Quinoa dan sereal yang diolah yang digabungkan dalam
satu paket dengan bumbu dan perasa; Ragi dalam bentuk pil (bukan untuk pengobatan); Ragi untuk adonan; Rambutan
Goreng; Ramuan beraroma untuk makanan; Ravioli; Rempah-rempah terbuat dari pohon berry; Rempeyek; Risoles; Risoles
Ayam; Risoles Daging; Risoles durian mozarella; Roti Buaya; Roti Canai; Roti Denmark; Roti Gambang; Roti Pawa; Roti
Srikaya Goreng; Roti Srikaya Kukus Pandan; Roti Srikaya Panggang; Roti asin; Roti babi; Roti bagelan; Roti bun dengan selai;
Roti ciabatta; Roti kadet; Roti kebab; Roti kecil-kecil; Roti kelapa; Roti kering; Roti koktail; Roti kopi; Roti kue-kue semprit; Roti
kukus Cina; Roti lapis hotdog; Roti manis; Roti manis isi; Roti mantau; Roti panggang di suguhkan dengan saus keju dan Boba
dan di celup ke dalam kuah srikaya; Roti pastry; Roti perancis; Roti prata; Roti sayuran (vegan); Roti sobek; Roti susu; Roti
tawar; Roti tawar manis; Roti tipis dilapisi daging; Roti yang dikeringkan; Roti yang mengandung tempe; Roti, kue pastry dan
gula-gula; Roti, sandwich, biskuit; Saffron (rempah-rempah); Sage [bumbu]; Sagon (Kue); Sagu Lempeng; Sagu Woku KomoKomo; Sagu mutiara; Sahi (Teh); Sambal Andaliman; Sambal Bajak; Sambal Bakasang; Sambal Balado; Sambal Bali; Sambal
Bawang; Sambal Cabe Hijau; Sambal Colo-Colo; Sambal Geprek; Sambal Goreng Ati Kentang; Sambal Goreng Kentang Teri;
Sambal Hijau; Sambal Ikan Teri; Sambal Kampung; Sambal Lingkung; Sambal Matah; Sambal Roa; Sambal Rusip; Sambal
Terasi; Sambal Tombur; Sambal Tuktuk; Sambal baby cumi; Sambal bakso; Sambal cabe kering; Sambal cabe kering aneka
rasa; Sambal cabe tabur; Sambal cabe tabur aneka rasa; Sambal cobek; Sambal dari buah-buahan bawang merah; Sambal
goreng; Sambal goreng Teri; Sambal pedas manis; Sambal tabur; Sambal Gledek; Sambal Merah Padang (Sambal); Sambas;
Sambel Bajak; Sambel Ijo; Sambel Ikan Asin; Sambel Lumpang; Sambel Teri Kacang; Sambel Tomat; Sambel penyetan;
Sambel tumpang; Sambelingkung; Samosa; Sandwich egg cheese; Sandwich smoked beef cheese; Sanger; Sasagun;
Sashimi Tuna; Saus; Saus (bumbu masak), saus salad; Saus Pico de Gallo; Saus Pizza; Saus Worcestershire; Saus ayam;
Saus cabai pedas (sriracha); Saus celup berbahan dasar coklat; Saus dalam kemasan
sauces in a pouch; Saus
kacang kedelai; Saus kari kuning asam; Saus kari panang; Saus kental untuk penambah rasa; Saus pasta panggang; Saus
sayuran asam; Saus siap saji; Saus tom-yum; Saus untuk es krim; Saus untuk memasak [bumbu masak]; Saus untuk pasta
dan nasi; Saus untuk tumisan; Savarin; Seblak; Sediaan aromatik untuk es krim; Sediaan aromatik untuk kue; Sediaan
aromatik untuk kue kering; Sediaan aromatik untuk makanan; Sediaan aromatik untuk membuat tisan non-obat; Sediaan
berbahan dasar coklat; Sediaan berbahan karbohidrat untuk makanan; Sediaan hidangan nasi; Sediaan hidangan pasta;
Sediaan karbohidrat untuk makanan; Sediaan makanan berbahan dasar pasta; Sediaan pasta; Sediaan ravioli; Sediaan
rempah-rempah; Sediaan sayuran untuk digunakan sebagai pengganti kopi; Sediaan sereal; Sediaan terbuat dari gandum
termasuk serpih-serpih gandum; Sediaan untuk membuat ke dalam saus; Sediaan untuk membuat krim kocok; Sediaan untuk
membuat minuman coklat dengan susu berbentuk serbuk; Sediaan untuk membuat minuman teh dengan aroma buah-buahan
berbentuk serbuk; Sediaan untuk membuat saus kaldu; Sediaan-sediaan tepung untuk makanan; Seduhan bukan untuk
pengobatan; Seduhan dari rempah-rempah; Sengkulun (Kue Tradisional); Serabi Jakarta; Serbat (es yang dapat dimakan);
Serbuk garut Jepang untuk keperluan kuliner; Sereal batangan berprotein tinggi; Sereal yang diolah yang digabungkan dalam
satu paket dengan biji yang dapat dimakan, kacang-kacangan, polong-polongan, atau sayuran; Sereal yang diolah yang
digabungkan dalam satu paket dengan bumbu dan perasa; Sereh kering (Bumbu); Serpihan sereal; Sinonggi; Sirup berwarna
keemasan; Snack Bar (Makanan); Sokko / Sangkolo; Songkolo Bagadang; Sorbet (es); Soufflé (makanan penutup); Spageti
yang belum dimasak; Spaghetti Meatballs; Spätzle (Pasta); Stik Keju; Sumpia udang; Sushi; Tablet hisap (tidak mengandung
obat); Taffy (gula-gula); Talam Sagu Bakar; Tape Ketan; Tape Uli (Beras Ketan); Tart treacle (Dessert khas Inggris); Tauco;
Teh (bebas kafein) dengan pemanis tambahan; Teh Ginseng; Teh Jepang yang terbuat dari bubuk kombu [kelp]; Teh Krisan;
Teh Oolong; Teh Tarik; Teh bunga tisane; Teh dan teh herbal; Teh daun kelor; Teh daun sirsat; Teh herbal dan seduhan
herbal; Teh herbal daun kelor; Teh herbal untuk pengunaan dalam makanan; Teh herbal yang mengandung kelor; Teh hijau
jepang; Teh hitam es; Teh latte; Teh lemon; Teh olahan khas negara Thailand; Teh rosela; Teh serai; Teh serbuk daun kelor;
Teh yang menggunakan kelor; Temulawak bubuk (bumbu); Tepung Jawawut; Tepung atau Serbuk dari daun kelor yang dapat
diminum atau dimasak menjadi tambahan makanan; Tepung atau serbuk daun kelor untuk konsumsi; Tepung dan sediaansediaan yang terbuat dari gandum; Tepung dari daun tanaman kelor untuk makanan; Tepung dari daun tanaman kelor untuk
minuman; Tepung gaplek; Tepung gula; Tepung jagung; Tepung kental buat makanan; Tepung kentucky; Tepung ketan;
Tepung panir; Tepung peyek; Tepung tapioka untuk makanan; Tepung untuk makanan; Tepung, roti, ragi, pastri (kue-kue);
Tetu; Thyme kering untuk digunakan sebagai bumbu; Tili Aya; Tinutuan; Tiwul instan; Tong tjiu pia; Tortila gulung diisi
potongan ayam; Trehalosa untuk makanan dan minuman; Trufel coklat; Turkish delight (gula-gula); Uli (Makanan Dari Beras
Ketan); Uli Ketan; Vermiseli pita; Vinaigrettes untuk salad; Wafer (kue); Wafer (pie); Wafer sundae; Wajik; Wingko; Won ton
(pangsit china); Yangko (kue moci); Yoghurt beku; Yogurt Beku; Yogurt beku (es yang dapat dimakan); Yorkshire (puding);
Yutiao; Zat pengikat untuk es konsumsi; Ziti (Makanan khas Amerika); acar jahe [bumbu]; acar manis [bumbu]; adas bintang;
adas manis; aditif gluten untuk keperluan kuliner; adonan; adonan biscotti; adonan biscotti beku; adonan brownies; adonan
brownies beku; adonan crepe; adonan empanada; adonan filo; adonan filo pastry; adonan kue; adonan kue beku; adonan
panekuk; adonan pastry yang sudah digulung; adonan pizza; adonan puff pastry (roti); adonan roti; adonan untuk membuat
crepes; adonan wafer; adonan yang dipilin untuk digoreng; adonan yang mengandung larva serangga; adonan yang
mengandung serangga; affogato [minuman berbasis kopi yang mengandung es krim]; agave nectar [pemanis alami]; air garam
untuk digunakan dalam koktail; air garam untuk memasak; air laut untuk memasak; air madu; allspice (lada); almond berlapis
cokelat; almond berlapis gula; almond berlapis permen; almond manis; ampiang ikan; ampiang kerang; ampiang telur ketam;
ampiang tinta cumi; ampiang udang; angel-hair (pasta); apel berlapis permen; apple betty (hidangan penutup); arem-arem;
aroma untuk makanan/kue; asam [bumbu]; asam chutney; bagel multigrain; baguettes [Roti Prancis]; bahan Penstabil krim
kocok; bahan dasar kakao untuk produk manisan; bahan makanan berbahan dasar sereal, beras dan gandum yang diekstrusi;
bahan makanan mengandung cokelat; bahan makanan untuk adonan roti dan kue; bahan pelembut kue; bahan pengental
untuk makanan; bahan pengganti es krim berbahan dasar kedelai; bahan pengganti gula; bahan pengganti kopi; bahan
pengganti marzipan; bahan pengikat sosis; bahan pengikat untuk es krim; baking cokelat; baking soda [soda bikarbonat untuk
keperluan memanggang]; baking soda [soda bikarbonat untuk keperluan memasak]; bakpao; bakpao isi daging; bakso yang
terbuat dari kanji; balok es; balsamic glaze [pemanis alami]; bar energi dan makanan ringan berbahan dasar gandum dan
cokelat; bar gula-gula; bar muesli; barbari [roti datar]; batang energi berbasis sereal; batang energi berbasis sereal yang
mengandung larva serangga; batang energi berbasis sereal yang mengandung serangga; batang energi, selain untuk
keperluan diet atau medis; batang es buah; batang nougat berlapis cokelat; batangan berbahan dasar cokelat; batangan es
susu; bawang bawang merah; bawang merah olahan untuk digunakan sebagai bumbu; bawang putih bubuk; bawang putih
cincang [sambal]; bawang putih olahan untuk digunakan sebagai bumbu; bawang putih purée [bumbu]; beras analog; beras
analog (Beras yang terbuat dari singkong); beras buatan; beras hitam; beras ketan; beras merah; beras plumula untuk
makanan; beras putih; beras sekam; bhakri [flatbread]; bibimbap [Hidangan Korea yang terdiri terutama dari nasi dengan
tambahan sayuran dan daging sapi]; bibimbap [nasi dicampur dengan sayuran dan daging sapi]; bibit gandum untuk makanan
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manusia; bihun; bihun [mie]; bihun beras [mie Beras]; bihun coklat; biji bayam olahan; biji chuang chia [bumbu]; biji cokelat; biji
jali [bumbu]; biji jintan [bumbu]; biji ketumbar kering untuk digunakan sebagai bumbu; biji ketumbar, dikeringkan; biji kiwicha
olahan; biji kopi berlapis cokelat; biji kopi dilapisi gula; biji kopi panggang; biji kopi yang dilapisi cokelat; biji olahan untuk
digunakan sebagai bumbu; biji pala; biji rami untuk keperluan kuliner [bumbu]; biji rami untuk tujuan kuliner [bumbu]; biji wijen
[bumbu]; biji-bijian beku; biji-bijian cannihua olahan; biji-bijian olahan; bindaetteok [Pancake gaya Korea yang dibuat dengan
kacang hijau]; bing [flatbread]; biscuit tipis terbuat dari sereal; biskuit; biskuit asin; biskuit bawang; biskuit bebas gluten; biskuit
buttermilk; biskuit gula; biskuit gurih; biskuit malt; biskuit manis; biskuit marshmallow berlapis cokelat yang mengandung toffee;
biskuit mentega kecil; biskuit rasa keju; biskuit untuk keju; biskuit yang tidak manis; biskuit-biskuit; blackstrap molasses
[pemanis alami]; blinis; bola keju gembung [camilan jagung]; bola nasi ketan; bola-bola ubi; bonbons terbuat dari gula;
brondong jagung; brownies; buah hancur; buah kering berlapis cokelat; buah yang dilapisi cokelat; bubuk anggur merah untuk
digunakan sebagai bumbu; bubuk anggur merah untuk digunakan sebagai penyedap makanan; bubuk bawang; bubuk bawang
putih; bubuk biji perilla untuk keperluan kuliner; bubuk cabai; bubuk cabai [bumbu]; bubuk cengkeh [rempah-rempah]; bubuk
cokelat untuk sediaan minuman berbasis cokelat; bubuk coklat; bubuk custard; bubuk daun kelor dimakan mengandung kelor;
bubuk dimakan mengandung kelor; bubuk kakao instan ; bubuk kari [rempah-rempah]; bubuk kayu manis [rempah-rempah];
bubuk kelapa kering [pemanis alami]; bubuk kokoa; bubuk kurma kering [pemanis alami]; bubuk madu mentah kering [pemanis
alami]; bubuk mustard [rempah-rempah]; bubuk pengembang; bubuk ragi; bubuk saus; bubuk soda kue; bubuk stevia kering
[pemanis alami]; bubuk teh instan; bubuk untuk membuat es krim; bubuk untuk menggoreng ayam; bubuk wasabi; bubuk
wasabi [lobak Jepang]; bubur; bubur beras untuk keperluan kuliner; bubur gandum; bubur instan; bubur jagung; bubur manis;
bubur nasi; bubur tepung beras; bubur, dengan basis susu, untuk makanan; bumbu; bumbu berbasis ara kering; bumbu cabai;
bumbu dan bumbu; bumbu dan bumbu berbasis kakao untuk makanan dan minuman; bumbu kacang kedelai [penyedap];
bumbu kari; bumbu makanan terutama terdiri dari saus tomat dan salsa; bumbu masak; bumbu nasi goreng; bumbu nasi
kuning; bumbu olahan [bumbu]; bumbu opor; bumbu pasta; bumbu pasta kari; bumbu pasta laksa; bumbu pasta nasi ayam;
bumbu rawon; bumbu rujak; bumbu sayur asem; bumbu sayur lodeh; bumbu selain minyak esensial; bumbu semur; bumbu
sop; bumbu taco; bumbu taco [bumbu dan rempah-rempah untuk taco]; bumbu taman, diawetkan [bumbu]; bumbu umami;
bumbu yang dioles; bunga atau daun untuk digunakan sebagai pengganti teh; bunga lawang; bunga rampai; bungkil kacang;
bungkus pangsit; burger kalkun [sandwich]; burger kedelai [roti sandwich]; burger keju [sandwich]; burger sayur [sandwich];
burger vegetarian [sandwich]; burrito; butiran kopi berbentuk kristal sebagai pemanis; butterscotch; béchamel [saus putih];
cabai kering [bumbu]; cabe jamu (bumbu); cabe lembut dalam keadaan basah; cake frosting [icing]; cakwe/cakue; callisons
[gula-gula]; camilan granola; camilan granola dengan campuran buah kering dan kacang sebagai makanan ringan; camilan
jagung gembung; camilan jagung kembung rasa bumbu; camilan jagung rasa keju; camilan muesli; campuran adonan;
campuran adonan tempura; campuran adonan untuk okonomiyaki [pancake gurih Jepang]; campuran beku; campuran bubuk
untuk sediaan minuman cokelat; campuran bumbu; campuran bumbu kari; campuran bumbu kering untuk rebusan; campuran
bumbu untuk rebusan; campuran cokelat panas; campuran crêpe; campuran custard; campuran donat instan; campuran es
krim; campuran gula-gula instan; campuran isian berbasis roti; campuran kakao; campuran kopi; campuran kopi dan sawi
putih; campuran kopi hitam dengan susu panas; campuran kue; campuran makanan ringan yang terdiri dari kerupuk, pretzel
atau popcorn; campuran muffin; campuran panekuk; campuran panekuk instan; campuran pastry; campuran puding instan;
campuran puding pencuci mulut instan; campuran rempah-rempah; campuran remuk; campuran roti; campuran roti dalam
bentuk bubuk; campuran roti dalam bentuk pasta; campuran saus; campuran saus [bumbu]; campuran sawi putih dan sawi
putih untuk digunakan sebagai pengganti kopi; campuran untuk membuat serbat [es]; campuran untuk membuat teh;
campuran untuk membuat teh chai; campuran untuk membuat teh kangzhuan; campuran untuk membuat teh kombucha;
campuran untuk sediaan roti dalam bentuk bubuk; campuran untuk sediaan roti dalam bentuk pasta; campuran untuk sediaan
saus; cangkir cokelat yang bisa dimakan; cangkir wafel berlapis cokelat; cangkir wafel yang dapat dimakan; cangkir wafer
yang dapat dimakan; cannelloni; caper; cappuccino; cañihua, diproses; celana; cengkeh (bumbu); cengkeh [rempah-rempah];
chalupa [tortilla jagung]; chapati; chapati [roti tidak beragi]; chervil, diawetkan; chestnut panggang dilapisi dengan sirup
[kembang gula]; chetney bit; chimichangas [tortilla isi goreng]; chinese stuffed dumplings (gyoza, cooked); chocolate fudge;
chow mein [hidangan berbasis mie]; chow mein mie; chow-chow [bumbu]; churros; chutney; chutney (saus) apel; chutney
mangga; chutney mangga [sambal]; chutney tomat hijau; chutneys [bumbu]; cobbler (hidangan) apel; cokelat; cokelat
batangan; cokelat couverture; cokelat dan produk cokelat, yaitu gula-gula cokelat, permen cokelat, cokelat batangan, olesan
cokelat; cokelat dengan lobak Jepang; cokelat menyebar mengandung kacang-kacangan; cokelat menyebar untuk digunakan
pada roti; cokelat pahit; cokelat putih; cokelat tanpa pemanis; cokelat yang mengandung susu; cokelat éclairs; cokelat-cokelat
susu, kacang atau buah; coklat; coklat batangan diisi; coklat bebas susu; coklat berisi ekstrak buah; coklat diisi; coklat hitam;
coklat instan; coklat mousses; coklat panas; coklat pasta; coklat setengah manis; coklat, permen dan hadiah biskuit
menghambat; cookie bebas gluten; cookie berlapis cokelat; cookie yang mengandung serangga; corn curls [camilan jagung
kembung rasa rasa]; coulis buah [saus]; couscous [semolina]; crab boil [bumbu]; cream of tartar untuk keperluan kuliner;
creme brulee; crepes; crispbread; croissant; crouton; crumble (hidangan) apel; crumpets; cuka; cuka anggur; cuka apel; cuka
arak; cuka balsamik; cuka beras; cuka bir; cuka blackcurrant; cuka buah; cuka buah Kiwi; cuka buah kiwi; cuka delima; cuka
hasil penyulingan; cuka kelapa; cuka kental; cuka kesemek; cuka kombucha; cuka kurma; cuka malt; cuka palem; cuka putih;
cuka rasa; cuka raspberry; cuka sushi; cuka tebu; cuka tomat; cuka, saus [bumbu]; cuka, saus dan bumbu lainnya; cupcake
beku; cupcake cokelat; custard [makanan penutup panggang]; date nectar [pemanis alami]; daun ketumbar, dikeringkan; daun
stevia (pengganti gula); daun teh; dekorasi berbasis gula untuk kue; dekorasi cokelat untuk kue; dekorasi cokelat untuk pohon
Natal; dekorasi fondant untuk kue; dekorasi gula untuk kue; dekorasi kertas nasi untuk kue; dekorasi marzipan untuk kue;
dekorasi permen untuk kue; dekorasi wafer yang dapat dimakan untuk kue; dessert mousses [gula-gula]; dessert soufflés
(hidangan); dodol garut; donat; dressing salad mengandung krim; dressings for salad (saus); dripper kopi bubuk sekali pakai,
diisi; dulce de leche (hidangan); ekstrak kakao untuk konsumsi manusia; ekstrak kopi; ekstrak malt digunakan sebagai perasa
untuk makanan dan minuman; ekstrak malt digunakan sebagai perasa untuk minuman; ekstrak malt untuk digunakan sebagai
penyedap makanan; ekstrak malt untuk makanan; ekstrak ragi untuk konsumsi manusia; ekstrak teh untuk keperluan kuliner;
ekstrak untuk digunakan sebagai perasa makanan, selain minyak esensial; ekstrak, selain minyak esensial, untuk membumbui
bahan makanan; ekstrak, selain minyak esensial, untuk minuman penyedap; enting-enting; enting-enting kacang; es; es agaragar buah; es batu; es batu bentuk kotak; es batu bentuk tabung; es buah; es buah yang bisa dimakan; es dalam bentuk
bubuk atau butiran; es gula; es kopi; es krim; es krim berbahan dasar yogurt, es krim sebagai unsur utama; es krim buah; es
krim dan produk es krim; es krim dengan menggunakan teh; es krim dengan menggunakan teh hijau bubuk; es krim gateaux;
es krim mochi; es krim soft-serve (hidangan penutup); es krim sundae; es krim susu; es krim tanpa-susu; es krim, sorbet dan
es lainnya yang dapat dimakan; es lilin (popsicle); es makanan; es mambo; es muncul; es podeng; es putar; es rasa; es
sayuran yang dapat dimakan; es serut; es serut dengan kacang
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merah manis; es susu; es teh; es termasuk serbat-serbat; es untuk penyegaran; es yang dapat dimakan; es, alami atau
buatan; es-es; esens untuk bahan makanan, kecuali esens eterik dan minyak esensial; esensi kopi; esensi yang dapat
dimakan untuk bahan makanan selain minyak esensial; espreso; essens untuk bahan makanan selain untuk minyak esensial;
fa gao [kue bolu kukus]; fermentasi untuk pasta; fettuccine; flapjacks [bar gandum]; flapjacks [kue wajan]; flatbreads; focaccia
[roti]; fondant; fondant digulung; fondants [gula-gula]; fritters (kue) apel; fruktosa untuk keperluan kuliner; fusilli; gandum
hancur; gandum malt disiapkan untuk keperluan kuliner; gandum utuh yang dimasak; gandum yang dihancurkan; gandum
yang ditumbuk; gandum, diolah; gandum, diproses; garam; garam bawang; garam bawang putih; garam beraroma; garam
berbumbu; garam berbumbu untuk memasak; garam berikat (garam kotak); garam masala; garam meja dicampur dengan biji
wijen; garam seledri; garam untuk memasak; garam untuk mengawetkan bahan makanan; garam yang bisa dimakan; garam,
mustard; gelang permen; gelatin rasa [manis]; gelatin rasa dan manis; gelato; getuk; gilingan Kasar Bubur Jagung; gimbap
[hidangan nasi Korea]; ginseng olahan untuk digunakan sebagai ramuan, rempah-rempah atau penyedap untuk makanan atau
minuman; glasir madu treacle untuk ham; glasir untuk makanan; glukosa untuk keperluan kuliner; gluten gandum kering;
gluten yang diolah sebagai bahan makanan; gnocchi berbahan dasar semolina; gnocchi berbasis tepung; gochugaru [bubuk
cabai merah]; gochujang [pasta cabai fermentasi]; granola; granola bar; gula; gula almond; gula anggur; gula aren; gula batu;
gula beku; gula berputar (dekorasi kue); gula bit; gula buah; gula bubuk; gula butterscotch; gula cair; gula demerara; gula gula
non-obat; gula gula rasa; gula gula rebus; gula gula untuk menghias kue; gula jarak; gula jawa; gula karamel; gula kayu manis;
gula kelapa; gula kelapa [pemanis alami]; gula kristal; gula kristal (selain gula-gula); gula kristal putih; gula kristal untuk
keperluan kuliner; gula kurma; gula madu herbal; gula manis rebus; gula maple; gula mentah; gula merah; gula muscovado;
gula pasir; gula pastilles (manisan); gula permen karet; gula rebus; gula tebu; gula tebu bubuk; gula tebu pasir; gula vanila;
gula, madu, sirup; gula, madu, tetes (treacle); gula-gula; gula-gula bebas gluten; gula-gula dalam bentuk beku; gula-gula dan
dekorasi cokelat untuk pohon Natal; gula-gula dengan menggunakan teh; gula-gula dengan menggunakan teh hijau bubuk;
gula-gula dingin; gula-gula non obat; gula-gula termasuk permen karet bukan obat; gula-gula tidak mengandung obat; gulagula untuk dekorasi pohon Natal; gula-gula untuk makanan; gulungan kayu manis; gulungan sosis; gulungan sosis segar;
gyoza; halvah; ham glasir; hamburger [sandwich]; hardtack [biskuit]; harissa [bumbu]; havermut; herbal kering untuk keperluan
kuliner; hiasan berbahan dasar cokelat atau kakao untuk keperluan yang berhubungan dengan makanan; hiasan berbahan
dasar gula untuk keperluan yang berhubungan dengan makanan; hiasan kue yang dapat dimakan; hidangan kering beku
dengan bahan utama pasta; hidangan pasta; hidangan penutup puding berbahan dasar nasi; hidangan utama yang terdiri dari
pasta atau nasi; hobak-juk [bubur labu]; hot dog [sandwich], pai daging; ice cream bars [gula-gula]; icing bukan dari susu; infus
[bukan obat]; infus fieldmint; infus herbal; infus mint; infus peppermint; infus, bukan obat; injeolmi [kue beras ketan yang
dilapisi bubuk kacang]; injera [flatbread]; intip (makanan terbuat dari nasi yang di goreng); irisan kue [kue kering]; irisan pai
[kue kering]; isi berbahan dasar coklat, isi berbahan dasar custard dan icing bukan dari susu; isi bukan dari susu, yaitu, isi
berasal dari biji padi-padian; isian kantong penyaring kopi tetes; jagung giling; jagung panggang; jagung, digiling; jagung,
diolah; jagung, dipanggang; jahe [bumbu]; jahe bubuk untuk digunakan sebagai bumbu; jahe yang diawetkan [bumbu];
jambalaya [sajian nasi Creole pedas dengan campuran ikan dan daging seperti udang, ayam, ham, dan sosis pedas]; jeli buah
[gula-gula]; jeotgal [Bumbu Korea yang terbuat dari makanan laut asin dan fermentasi]; jiaozi [boneka pangsit]; jinten (bumbu);
kacang (gula-gula); kacang berlapis cokelat; kacang berlapis gula [gula-gula]; kacang brazil dilapisi cokelat; kacang dilapisi
gula; kacang jeli; kacang macadamia berlapis cokelat; kafein tambahan, yaitu, konsentrat berkafein untuk membuat minuman
kopi; kakao yang mengandung kelor; kaki cokelat; kaldu jamur; kalung permen; kanji dr tepung jagung; kantong teh; kantong
teh tanpa obat; kapsul cappuccino, terisi; kapsul kakao, terisi; kapsul kopi ginseng, terisi; kapsul kopi jelai, terisi; kapsul kopi,
terisi; kapsul teh, diisi; kapsul yang mengandung infus herbal; kapulaga (bumbu); kapulaga [bumbu]; karak beras; karamel
[permen]; karamel berlapis cokelat; karamel diisi; karamel keras berlapis gula; kari; kari [rempah-rempah]; kasha; kasutera
[kue bolu Jepang]; kayu manis [rempah-rempah]; kayu manis tanah; kecap; kecap [soy sauce]; kecap dengan tekstur lembut;
kecap pedas; kekacauan [flatbread]; kelor yang mengandung tepung kelor; kemangi, keringkan; kembang gula; kembang gula
beku berbahan dasar almond; kembang gula beku berbahan dasar kacang kedelai; kembang gula beku berbahan dasar
kacang mete; kembang gula beku berbahan dasar kacang polong; kembang gula beku berbahan dasar kelapa; kembang gula
beku berbahan dasar sereal; kembang gula yang dibekukan dengan perasa teh, teh herbal dan/atau buah-buahan; kemiri
(bumbu); keping cokelat; kepingan kayu alami (panggang) ditambahkan ke anggur untuk meningkatkan rasanya; kerang Taco;
kerang kue kering; keripik [produk sereal]; keripik berbahan dasar biji-bijian; keripik butterscotch; keripik camilan sereal instan;
keripik gandum utuh; keripik jagung; keripik kacang (gula-gula); keripik nasi; keripik permen untuk dipanggang; keripik taco;
keripik tipis kering yang terbuat dari mi goreng; keripik tortilla; keripik tortilla gandum utuh; keripik tortilla jagung; keripik udang;
kernel jagung bakar; kertas nasi yang bisa dimakan; kertas yang bisa dimakan; kerupuk; kerupuk cumi; kerupuk getas cumi;
kerupuk getas ikan; kerupuk getas udang; kerupuk graham; kerupuk ikan; kerupuk kepiting; kerupuk nasi; kerupuk opak;
kerupuk rambak; kerupuk singkong; kerupuk stik cumi; kerupuk stik ikan; kerupuk telur ketam; kerupuk udang; ketan hitam;
ketan putih; ketel jagung [popcorn]; ketumbar (bumbu); ketumbar kering untuk digunakan sebagai bumbu; ketumbar tanah;
kimchijeon [pancake sayuran fermentasi]; kismis berlapis cokelat; kiwicha, diolah; koji [beras malt fermentasi]; kombu-cha [Teh
Jepang yang terbuat dari rumput laut]; konsentrat sayuran digunakan untuk bumbu; kopi; kopi bebas kafein; kopi beku-kering;
kopi beraroma; kopi buatan; kopi bubuk; kopi dan coklat; kopi dawet; kopi dawet ireng; kopi giling; kopi instan; kopi kantongan;
kopi rempah; kopi susu instan; kopi tanpa kafein; kopi yang belum dipanggang; kopi yang mengandung kelor; kopi, teh, kakao,
gula, beras, tapioka, sagu, bahan pengganti kopi; krim bavaria; krim karamel; krim maple; krim-krim coklat; krimer yang tidak
mengandung susu untuk kopi; kue adonan goreng; kue almond; kue balok; kue basah; kue bebas gluten; kue beku; kue beras;
kue bola; kue bolu; kue buah; kue bubuk; kue bulan; kue cokelat; kue coklat; kue custard; kue es; kue es krim; kue filo; kue
frosting; kue gambang; kue gandum; kue geplak; kue gulung telur; kue jahe; kue jinten / kue biji ketapang; kue kastangel; kue
keberuntungan; kue kecipir (cipiran); kue keju; kue kering beku; kue kering berbasis bawang dayak; kue kering kastengel; kue
krim; kue lapis talas bogor; kue lekker; kue mentega; kue millet; kue muffin; kue nastar; kue nougat; kue pai; kue panekuk; kue
pang-pang; kue pastry; kue persik; kue potong; kue prem; kue pretzel; kue proll; kue putri salju; kue semprit; kue serabi; kue
sereal; kue stik bawang; kue sus; kue tar apel; kue tar blueberry; kue tar buah; kue tar ceri; kue tar cokelat; kue tar krim; kue
tar lemon; kue tar lezat; kue tar raspberry; kue tar stroberi; kue tar telur; kue tart; kue untuk makanan ringan; kue wafer
berlapis cokelat; kue widaran / bidaran; kue yang dikukus; kue yang mengandung larva serangga; kue yang mengandung
serangga; kue yogurt beku; kue-kue gurih; kue-kue segar; kukis (kue kering); kukis coklat dari tepung keto; kulit cokelat
mengandung biji kopi bubuk; kulit kerak tart; kulit kue; kulit pai meringue; kulit pasta; kulit pastry puff (roti); kulit pie; kulit tart;
kulit tortilla; kunyit untuk makanan; kupu-kupu; kwetiau; lada [bumbu]; lada bubuk (bumbu); lasagna; lem lebah; lem yang
dapat dimakan untuk dekorasi gula-gula; lembar pasta untuk lasagna atau cannelloni; lemon serbat [gula-gula]; lemper ayam;
liquorice [gula-gula]; lo mein (hidangan); lobak pedas; lokio, diawetkan; lokio, keringkan; lolipop [gula-gula]; lomper [roti pipih
berbasis kentang]; lumpia; lumpia pisang; madu; madu Manuka; madu campuran; madu chancaca; madu herbal; madu
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mentah [pemanis alami]; madu mongso; madu mustard; madu untuk makanan dan minuman; madu, madu sirup; makan
gandum; makan mustard; makan siang dalam kotak yang terdiri dari nasi, dengan tambahan daging, ikan; makan siang dalam
kotak yang terdiri dari nasi, dengan tambahan daging, ikan, atau sayuran; makan siang dalam kotak yang terdiri dari nasi,
dengan tambahan tempura daging, tempura makanan laut, tempura telur, tempura sayuran atau tempura jamur; makan siang
dalam kotak yang utamanya terdiri dari nasi; makan siang dalam kotak yang utamanya terdiri dari pasta; makan siang dalam
kotak yang utamanya terdiri dari sushi; makan siang pra-paket yang terdiri terutama dari nasi, dan juga termasuk daging, ikan
atau sayuran; makan siang siap saji dalam kotak berbasis tempura; makanan Untuk Sarapan dari Padi-padian; makanan
batang berenergi berbahan dasar cokelat; makanan batang berenergi berbahan dasar kakao; makanan beku terutama terdiri
dari pasta; makanan beku terutama terdiri dari pasta atau nasi; makanan berbahan dasar oat; makanan berbahan dasar
tepung (SEMPOL); makanan dari jagung; makanan disiapkan terutama terdiri dari pasta atau nasi; makanan gurih siap saji
dalam bentuk pizza; makanan gurih siap saji di kelas ini terutama terdiri dari pasta atau nasi; makanan olahan berbahan dasar
sereal untuk sarapan, makanan ringan atau bahan untuk membuat makanan lain; makanan pembuka dan makanan ringan
yang terdiri dari kembang gula, pasta, nasi, biji-bijian, roti dan sereal; makanan pencuci mulut dan gula-gula dingin dan beku;
makanan pencuci mulut gaya China, yaitu, bubur dengan delapan bahan (yang termasuk kacang, beras, kacang merah,
longan yang dikeringkan, kacang hijau, dan lain-lain); makanan pengganti berbahan dasar coklat dalam bentuk batangan
(non-medis); makanan pengganti berbahan dasar sereal dalam bentuk batangan (non-medis); makanan penutup beku;
makanan penutup beku yang terbuat dari air, pemanis, dan sirup buah atau perasa lainnya; makanan penutup berbahan dasar
kacang; makanan penutup berbahan dasar kopi; makanan penutup berbasis custard; makanan penutup cokelat; makanan
penutup dari es; makanan penutup dengan rasa karamel; makanan penutup dengan rasa kopi; makanan penutup es krim;
makanan penutup gelatin rasa [manis]; makanan penutup gelatin rasa dan manis; makanan penutup muesli; makanan
penutup vanila; makanan ringan berbahan dasar beras; makanan ringan berbahan dasar biji probiotik; makanan ringan
berbahan dasar coklat probiotik; makanan ringan berbahan dasar gandum; makanan ringan berbahan dasar granola probiotik;
makanan ringan berbahan dasar jagung; makanan ringan berbahan dasar kakao probiotik; makanan ringan berbahan dasar
kopi probiotik; makanan ringan berbahan dasar mie; makanan ringan berbahan dasar oat; makanan ringan berbahan dasar
pati singkong diekstrusi; makanan ringan berbahan dasar pati yucca diekstrusi; makanan ringan berbahan dasar sereal;
makanan ringan berbahan dasar sereal bebas gluten; makanan ringan berbahan dasar sereal probiotik; makanan ringan
berbahan dasar tapioka; makanan ringan berbahan dasar tepung kentang; makanan ringan berbahan dasar tepung tapioka
diekstrusi; makanan ringan berbahan dasar multigrain yang larutkan dengan suplemen nutrisi dan makanan, bukan untuk
keperluan medis; makanan ringan berbasis jagung; makanan ringan berbasis sereal; makanan ringan dengan bahan dasar
mie; makanan ringan diekstrusi terutama terdiri dari pati; makanan ringan gandum diekstrusi; makanan ringan jagung
diekstrusi; makanan ringan yang terutama terdiri dari biji-bijian; makanan siap dimakan, berupa potongan makanan dari bahan
sereal; makanan siap saji berbahan dasar beras; makanan siap saji berbahan dasar mie; makanan siap saji dingin; makanan
siap saji kering; makanan siap saji terutama terdiri dari sereal dan biji-bijian; makanan siap santap berbentuk batangan
berbahan dasar cokelat; makanan yang dipanggang; makaroni; makaroni [kue kering]; makaroni dengan keju; malt untuk
konsumsi manusia; maltosa; maltosa untuk makanan; mandu [Bakpao ala Korea]; mangkuk tortilla yang bisa dimakan;
mangkuk wafel berlapis cokelat; mangkuk wafel yang dapat dimakan; mangkuk wafer yang dapat dimakan; manisan terbuat
dari minyak wijen; maple spreads (mentega); marinades (cairan yang memberikan rasa asin); marning jagung; marsmalow;
marzipan; matzo [roti tak beragi]; maté (minuman infused); mayones; membalikkan gula; membeku; menir untuk makanan
manusia; mentega maple; merica; merica (bumbu); meringues (kue); mi dari tepung beras; microwave popcorn; mie Cina; mie
ayam; mie bebas gluten; mie beras; mie berbahan dasar kelor; mie gandum; mie goreng; mie instan; mie instan Cina; mie
kacang; mie kacang pati; mie kelor berwarna hijau; mie kering; mie kering bahan pengganti kopi; mie ramen; mie sayur; mie
soba; mie soba instan; mie somen; mie telur; mie tepung; mie udon; mie udon instan; mie yang mengandung kelor; mie yang
mengandung larva serangga; mie yang mengandung serangga; mie yang terbuat dari tanaman kelor; mie, dimasak atau tidak
dimasak; mille-feuilles (kue); mint untuk permen; mint, dikeringkan; minuman berbahan dasar cokelat; minuman berbahan
dasar cokelat dengan susu; minuman berbahan dasar cokelat yang mengandung susu; minuman berbahan dasar coklat;
minuman berbahan dasar coklat dengan toping : boba, jelly, pearl; minuman berbahan dasar espresso; minuman berbahan
dasar gula aren ditambah susu, krim keju dan gula aren bakar; minuman berbahan dasar kakao; minuman berbahan dasar
karamel; minuman berbahan dasar kopi; minuman berbahan dasar kopi atau kakao dengan atau tanpa susu; minuman
berbahan dasar kopi dengan toping : boba, jelly, pearl; minuman berbahan dasar kopi, kokoa, cokelat atau teh; minuman
berbahan dasar sereal [pengganti makanan cair]; minuman berbahan dasar teh; minuman berbahan dasar teh dengan
beraroma/ berasa bunga; minuman berbahan dasar teh dengan tambahan rasa buah; minuman berbahan dasar teh dengan
toping : boba, jelly, pearl; minuman berbahan dasar teh ditambah buah segar, boba, dan krim busa manis; minuman berbahan
dasar teh yang mengandung atau diberi perisa jus buah atau jus sayuran; minuman berbasis chamomile; minuman berbasis
kopi dan minuman berbasis kakao; minuman biji kakao; minuman biji kopi; minuman cokelat; minuman cokelat dengan susu;
minuman dari campuran espresso, es krim dan brownies; minuman dengan bahan dasar coklat; minuman dengan bahan
dasar kakao; minuman dengan bahan dasar kopi; minuman dengan bahan dasar teh; minuman es berbahan dasar kopi;
minuman es berbahan dasar teh; minuman herbal alang-alang; minuman herbal yang diseduh dari dedaunan pohon mate;
minuman jahe merah dengan atau tanpa susu; minuman jus ginseng menjadi teh ginseng; minuman jus ginseng merah
menjadi teh ginseng; minuman jus ginseng putih menjadi teh ginseng; minuman jus jahe menjadi teh jahe; minuman kakao
dengan susu; minuman kopi; minuman kopi dengan buah-buahan; minuman kopi dengan campuran susu; minuman kopi
espresso dengan tambahan sirup jeruk; minuman kopi espresso dicampur dengan susu; minuman kopi espresso dicampur
dengan susu 150 ml; minuman kopi espresso dicampur dengan susu 180 ml; minuman kopi espresso yang dicampur dengan
air panas; minuman sediaan berbahan dasar kakao; minuman sediaan berbahan dasar kopi; minuman serbuk berbahan dasar
rempah (jahe, kunyit, temulawak); minuman teh; minuman teh boba; minuman teh dengan susu; minuman wedang jahe;
minuman yang terbuat dari campuran susu dengan bubuk matcha; minuman yang terbuat dari cokelat; minuman yang terbuat
dari kopi; minuman yang terbuat dari susu, bubuk coklat dan es batu; minuman yang terbuat dari teh; minuman yang
terutamanya terdiri dari kopi; minuman-minuman berbahan dasar kopi; minuman-minuman berbahan dasar kopi;; minumanminuman berjenis kental/seperti lumpur dengan rasa kopi (coffee-flavored slush-type drinks); minuman-minuman
berperisa cokelat; minyak cabai untuk digunakan sebagai bumbu atau bumbu; minyak kopi; mirror icing [mirror glaze] (sejenis
kue); misoa; mitsumame [Makanan penutup Jepang yang terdiri dari agar-agar, adzuki rebus dan buah-buahan dengan sirup];
mizo-yokan-no-moto [Campuran gula Jepang berbahan dasar adzuki bean jelly]; mizu-yokan-no-moto [Makanan Jepang
terbuat dari sweet adzuki bean jelly]; moca; molase delima; molase untuk makanan; moster; msg (penyedap rasa); muesli
instan; mugi-cha [teh barley panggang]; mukhwas [permen untuk menyegarkan nafas]; nachos [keripik tortilla]; napas yang
menyegarkan; nasi babat; nasi bakar; nasi bebek; nasi gembung; nasi goreng; nasi gulai /gule; nasi instan; nasi kotak; nasi
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kuning; nasi rawon; nasi tumpeng; nasi yang diperkaya; nasi, dimasak atau tidak dimasak; nasi/lontong kikil; nerikiri [gula-gula
tradisional Jepang yang terdiri dari cangkang kacang manis yang mengandung selai kacang manis]; nonpareils (permen);
nougat; nougat bar; nurungji [kerak nasi hangus]; okonomiyaki [pancake gurih Jepang]; olahan (sayuran) untuk digunakan
sebagai pengganti kopi; olesan berbahan dasar cokelat dengan atau tanpa kacang ; olesan berbasis cokelat; olesan berbasis
cokelat juga mengandung kacang; olesan serbat [gula-gula]; onigiri [bola nasi]; oolong dengan bunga osmanthus; orecchiette
(pasta); oregano, dikeringkan; oyaki dengan menggunakan teh; oyaki dengan menggunakan teh hijau bubuk; paella (Hidangan
Soanyol); pai; pai apel; pai aprikot; pai ayam; pai babi; pai beku; pai berbasis serangga; pai berbasis serangga larva; pai
blueberry; pai buah; pai ceri; pai daging; pai daging cincang; pai daging unggas dan daging buruan; pai game; pai gurih; pai
labu; pai lemon meringue; pai persik; pai raspberry; pai sayur; pai segar; pai stroberi; pai telur; pai yogurt beku; pajeon
[Panekuk gaya Korea yang dibuat dengan bawang hijau]; pajeon [panekuk bawang hijau]; paket makanan yang terdiri dari
pasta atau nasi; pala; pala (bumbu); pan masala [sebagai permen untuk menyegarkan nafas]; pancake; pandoro [roti ragi
manis]; pane carasau [roti datar]; panekuk; panekuk soba; panekuk tipis; panekuk yang bisa dimakan; panekuk yang
dipanggang; pangsit China yang diisi; pangsit Cina dengan isian (Shumai, dimasak); pangsit beku; pangsit berbasis tepung;
pangsit cumi-cumi; pangsit daging kukus [shaomai]; pangsit diisi dengan daging babi cincang [gyoza]; pangsit gurita [takoyaki];
pangsit ubi jalar beku; pangsit udang; pangsit yang diisi; pangsit yang mengandung larva serangga; panili; panna cotta
(hidangan penutup); papadum (roti renyah pipih); pappardelle (pasta); paprika [bumbu]; paprika bubuk; parfait dengan
menggunakan teh; parfait dengan menggunakan teh hijau bubuk; parfaits (hidangan penutup); pasta almond; pasta asam
jawa; pasta bawang putih [sambal]; pasta bebas gluten; pasta cokelat; pasta gandum; pasta jahe [bumbu]; pasta kacang
berbumbu digunakan sebagai bumbu; pasta kacang cabai pedas; pasta kacang kedelai [bumbu]; pasta kacang miso; pasta
kari; pasta kering; pasta kering dengan truffle; pasta penuh; pasta penyedap pandan; pasta permen [kembang gula]; pasta
sayur [saus]; pasta segar; pasta segar dengan truffle; pasta soba; pasta telur; pasta untuk sup; pasta wasabi; pasta yang
mengandung larva serangga; pasta yang mengandung serangga; pasta, dimasak atau tidak dimasak; pastel; pastila [gulagula]; pastilles [gula-gula]; pastilles gula berbusa; pati konjak; pati singkong untuk keperluan kuliner; pati singkong untuk
makanan; pati ubi jalar untuk keperluan kuliner; pati ubi jalar untuk makanan; pati untuk makanan; pati untuk makanan dan
minuman; patjuk [bubur kacang merah]; peach cobbler (kue); pearl barley (biji gandum); pecan logs (permen); pelapis
berbumbu; pelmeni [pangsit diisi dengan daging]; pelunak daging untuk keperluan rumah tangga; pemanis alami; pemanis
menjadi pengganti gula; pemanis rendah kalori; pemanis-pemanis coklat; pembungkus pangsit (china); pembungkus
sandwich; pengganti cokelat; pengganti es krim; pengganti kopi berbahan dasar chicory; penne (pasta); penyedap kopi;
penyedap makanan, selain minyak esensial; penyedap rasa; penyedap rasa dan aroma untuk makanan selain untuk minyak
esensial; perasa almond, selain minyak esensial, untuk bahan makanan; perasa almond, selain minyak esensial, untuk
makanan atau minuman; perasa almond, selain minyak esensial, untuk minuman; perasa buah untuk makanan atau minuman,
kecuali esens; perasa buah, selain minyak esensial, untuk bahan makanan; perasa buah, selain minyak esensial, untuk
minuman; perasa herbal, selain minyak esensial, untuk minuman; perasa kopi; perasa lemon, selain minyak esensial, untuk
bahan makanan; perasa lemon, selain minyak esensial, untuk makanan atau minuman; perasa lemon, selain minyak esensial,
untuk minuman; perasa makanan untuk digunakan dalam membuat es krim; perasa pandan untuk keperluan kuliner; perasa
sirup untuk digunakan dalam kopi espreso dan/atau cafucino; perasa teh untuk makanan atau minuman; perasa untuk
minuman, selain minyak esensial; perasa vanila untuk bahan makanan; perasa vanila untuk keperluan kuliner; perasa vanila
untuk makanan atau minuman; perasa vanila untuk minuman; perasa, selain minyak esensial, untuk keju; perasa, selain
minyak esensial, untuk kue; perasa, selain minyak esensial, untuk mentega; perasa, selain minyak esensial, untuk minuman;
perasa, selain minyak esensial, untuk sup; perekat yang dapat dimakan untuk dekorasi gula-gula; permen; permen [gula-gula];
permen batangan; permen bebas gula; permen berbasis pati; permen bergetah; permen buah jelly; permen buah yang lembut;
permen butterscotch; permen cokelat yang mengandung pralin ; permen cokelat yang memiliki rasa pralin; permen coklat;
permen ginseng; permen ginseng merah; permen gula rebus; permen gula tanpa obat; permen kacang lokus; permen kapas;
permen karet; permen karet [gula-gula]; permen karet bebas gula [gula-gula]; permen karet kunyah; permen karet kunyah
bukan untuk keperluan medis; permen karet kunyah untuk menyegarkan nafas; permen karet tanpa obat; permen mint untuk
menyegarkan nafas; permen nougat; permen peppermint; permen permen; permen rasa buah-buahan; permen rasa kopi.;
permen rasa mint; permen rebus; permen susu; permen tongkat; permen yang dibuat dengan karamel; permen yang
diperkaya kalsium; permen yang terbuat dari cokelat; permen yogurt beku; persiapan aromatik untuk makanan, bukan dari
minyak esensial; persiapan kue yang mengandung larva serangga; persiapan kue yang mengandung serangga; persiapan
sereal; pesto [saus]; peterseli, kering; petir; petis; petits fours [kue]; pia kacang; piadina [roti datar]; picarones [donat]; piccalilli
(acar); pie Eskimo; pie kemiri; pilus; pinggiran pizza; pizza; pizza segar; pod cappuccino, diisi; polenta (hidangan Italia); polong
kopi barley, terisi; polong kopi ginseng, diisi; polong kopi, terisi; polong teh, diisi; popcorn berlapis karamel; popcorn berlapis
permen; popcorn dan makanan ringan berbahan dasar jagung; popcorn mengkilap; popcorn olahan; poppadums (hidangan
India); potongan gula kristal [gula-gula]; potongan kecil nanas; potongan-potongan kecil pisang; pralin terbuat dari cokelat;
pralin terbuat dari cokelat cokelat dengan rasa mint di tengahnya; praline (permen); prem chutney (saus); pretzel [roti
berbentuk simpul]; pretzel berlapis cokelat; pretzel berlapis yogurt [gula-gula]; produk cokelat; produk makanan yang
mengandung terutama tepung; produk makanan yang terdiri dari sereal; produk nasi untuk makanan; produk sereal bebas
gluten; produk-produk berbahan dasar cokelat; produk-produk kopi; produk-produk roti untuk makanan; propolis [lem lebah]
untuk makanan manusia; propolis*; puding; puding beku; puding beras; puding kembang tahu; puding penutup; puding pisang;
puding roti; puding tahu; puding yang dipanggang; puff krim; puff pastry (roti); pulau terapung; puree pisang [pemanis alami];
quesadillas [roti isi]; quiches (roti); quinoa yang diproses; quinoa, diolah; ragi; ragi pembuat bir untuk dipanggang; ragi untuk
keperluan kuliner; ragi*; ragi, baking powder; rakik; ramen [hidangan berbasis mie Jepang]; ramuan taman diawetkan untuk
digunakan sebagai bumbu; remah; remah roti; rempah-rempah; rempah-rempah bubuk; rempah-rempah kari; rempah-rempah
kue; rempah-rempah yang mengandung kelor; rengginang; rengginang dari tulang ikan; rhubarb crumble (hidangan); rhubarb
pies (roti pai); rhubarb tart; rigatoni; risol; risoles pisang; risotto; rocoto paste [bumbu]; rosemary, yang dikeringkan; roti [roti
tidak beragi]; roti bagel; roti bakar; roti bawang; roti bebas gluten; roti berlapis; roti berlapis keju dan daging asap; roti berlapis
keju dan telur; roti bir; roti buah; roti bun; roti bun carbomado; roti bun krim; roti bun kukus dengan isian; roti bun kukus yang
diisi dengan daging cincang [Chuka-manjuh]; roti dan roti bun; roti dibumbui dengan rempah-rempah; roti gandum; roti
gandum hitam; roti goreng; roti gulung; roti gulung bebas gluten; roti jahe; roti kacang; roti kering croutons; roti kismis; roti
kukus; roti multigrain; roti naan; roti nasi; roti oriental; roti panggang; roti panggang yang disuguhkan dengan saus keju dan
boba dicelupkan kuah srikaya; roti pita; roti rendah garam; roti scones; roti segar; roti singkong [roti keju]; roti soda; roti tidak
beragi; roti yang dibuat dari kacang kedelai; roti*; royal jelly *; royal jelly untuk makanan manusia, bukan untuk keperluan
medis; rugelach [kue kering]; rum pasta; rumput laut [bumbu]; rumput laut untuk digunakan sebagai bumbu; rusks; sage,
kering; sagu; salad makaroni; salad nasi; salad pasta; salsa; sambal; sambal kacang; sambal pedas; sambel; sambel ebi;
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sambel ikan teri; sambel pecel; sambelingkung; sandwich burger daging sapi; sandwich es krim; sandwich hot dog; sandwich
ikan; sansho powder [bumbu lada Jepang]; saos; saos sari tape untuk masakan; saos tomat; saus; saus [bumbu]; saus [yang
dapat dimakan] [bumbu]; saus aioli; saus apel [bumbu]; saus asam manis; saus barbekyu; saus barbekyu maple; saus
berbasis bawang putih; saus berbasis tomat; saus brengsek; saus bumbu; saus cabai; saus cabai pedas; saus chimichurri;
saus cokelat; saus coklat; saus cranberry [bumbu]; saus daging; saus dibumbui dengan kacang; saus gurih; saus gurih
digunakan sebagai bumbu; saus horseradish; saus ikan; saus jamur; saus kalengan; saus karamel; saus kari; saus kari
organik; saus lada; saus madu mustard; saus maple; saus maple (salad); saus marinara; saus mustard; saus mustard madu;
saus pasta; saus pedas berbumbu; saus rocoto [sambal]; saus salad; saus sate; saus sayap ayam; saus spaghetti; saus
steak; saus tartar; saus teriyaki; saus terkonsentrasi; saus tiram [sambal]; saus tomat; saus untuk ayam; saus untuk daging;
saus untuk es krim; saus untuk ikan; saus untuk nasi; saus wasabi; saus yang mengandung kacang; sawi putih [pengganti
kopi]; sayatan madu untuk ham; sedap [bumbu]; sediaan Makanan dari Padi-padian; sediaan aromatik untuk membuat infus
tanpa obat; sediaan aromatik untuk permen; sediaan berbahan dasar kakao; sediaan berbahan dasar kopi; sediaan krim
kocok yang kental; sediaan lobak [bumbu]; sediaan makanan ringan terbuat dari sereal; sediaan makanan yang berbahan
dasar biji-bijian; sediaan malt barley untuk digunakan dalam membuat minuman; sediaan minuman kakao; sediaan minuman
kopi; sediaan untuk membuat minuman berbahan dasar kopi; sediaan-sediaan berbahan dasar makanan karbohidrat; sediaansediaan berbahan dasar sereal; sediaan-sediaan untuk minuman berbahan dasar kopi; sediaan-sediaan untuk minuman
cokelat ; semolina; senbei [kerupuk nasi]; serbat [es]; serbat [gula-gula]; sereal bar; sereal bar protein tinggi; sereal berbentuk
butiran; sereal bubuk; sereal dan biji-bijian olahan; sereal disiapkan untuk konsumsi manusia; sereal gandum; sereal jagung;
sereal siap saji; sereal untuk sarapan; sereal, diproses; serpihan Oat; sherbet fountains (permen); sherry trifle; shortbread
biskuit; shortbread tart shells (kue); shortcrust pastry (kue); sirup (pati) untuk keperluan kuliner; sirup (sejenis maple sirup);
sirup (sirup kental); sirup (treacle); sirup agave [pemanis alami]; sirup beras merah [pemanis alami]; sirup cokelat; sirup jagung
untuk keperluan kuliner; sirup kurma [pemanis alami]; sirup maple; sirup maple [pemanis alami]; sirup maple bebas gula; sirup
maple dehidrasi dalam bentuk butiran; sirup maple organik; sirup molase untuk keperluan kuliner; sirup panekuk; sirup pati
bubuk untuk makanan dan minuman; sirup pati untuk makanan dan minuman; sirup topping maple; sirup untuk topping; sistik
ubi ungu; slondok; snack bar berbasis granola; snack bar berbasis muesli; sofa; sohun; songpyeon [kue beras berbentuk
setengah bulan dengan isian manis atau semi-manis]; sopapillas [kue kering goreng]; sorbet (es); sorbet [es]; sorgum, diolah;
sosis yang dibungkus adonan; souffle berbasis custard; souffle coklat; sourdough (roti); spageti; spageti dengan bakso;
spaghetti bolognese; spaghetti kalengan dalam saus tomat; spearmint untuk air infused; spiced cookies (kue kering); sponge
fingers [biskuit]; stevia [pemanis alami]; stick cumi (kerupuk); stick kerang (kerupuk); stick liquorice [gula-gula]; stik balado; stik
dari tulang ikan; stik roti; sujebi [hidangan yang dimasak terdiri dari serpihan adonan dengan kaldu]; surabi bandung; sushi
futomaki; sushi hosomaki; sushi maki; sushi nigiri; sushi norimaki; sushi temaki; sushi uramaki; sweetmeats [permen];
tabbouleh (Salad); tablet hisap tanpa obat [gula-gula]; tablet madu herbal [permen]; taburan cokelat untuk menghias kue;
taburan gula (sprinkes); taburan gula (sprinkes) untuk menghias kue; taburan maple butiran; taburan praline untuk digunakan
pada es krim; taburan untuk menghias kue; taco (Hidangan khas Mexico); tagliatelle (Pasta Itali); taiyaki [kue berbentuk ikan
Jepang dengan berbagai isian]; takoyaki; tamale (Makanan khas Amerika Tengah); tambalan berbasis cokelat untuk kue dan
pai; tambalan berbasis custard untuk kue dan pai; tapioca pearls (isian untuk minuman boba); tapioka; tapioka dan sagu;
tapioka untuk makanan; tart aprikot; tart pear; tarte tatin (Hidangan berbahan dasar apel); tarwi (tanaman), diolah; teff
(rumput), diolah; teh; teh (bukan untuk keperluan medis); teh abu-abu earl; teh acanthopanax; teh atau kakao; teh barley; teh
barley yang dipanggang; teh bebas kafein; teh beraroma; teh buah; teh bubuk; teh bunga jeruk nipis; teh celup; teh chai; teh
coca; teh dengan aroma bibit gandum; teh dingin; teh ekor kuda, selain untuk penggunaan obat; teh fieldmint; teh ginseng
merah; teh goji berry; teh herbal yang menggunakan kantong teh yang mengandung kelor; teh herbal, selain untuk
penggunaan obat; teh hijau; teh hijau bubuk; teh hijau nanah mint; teh hitam; teh instan; teh jahe; teh jeruk nipis; teh
kangzhuan [teh Cina fermentasi]; teh kombucha; teh kunyit; teh lengkeng; teh melati; teh melon; teh oolong [teh Cina]; teh
pelangsing; teh peppermint; teh putih; teh rooibos; teh rosella; teh rosemary; teh rumput hijau; teh sage; teh sitrun; teh
spearmint; teh susu; teh susu berbahan dasar teh; teh susu, berbahan dasar tanpa-susu; teh susu, teh yang mendominasi; teh
yang ditambahkan dengan berbagai aroma; teh yang ditambahkan dengan berbagai aroma, biji kopi, makanan ringan mie; teh
yang terbuat dari rumput laut; telur cokelat; tempel jahe untuk digunakan sebagai bumbu; tempura yang diletakkan di atas nasi
yang disajikan dalam mangkuk; temuan; tepung; tepung Hunkwe; tepung adlay; tepung arrowroot; tepung atau bubuk untuk
gula-gula; tepung bebas gluten; tepung beras; tepung berbasis larva serangga; tepung berbasis serangga; tepung bumbu;
tepung cannihua; tepung coca; tepung dan olahan yang terbuat dari sereal; tepung dan sediaan terbuat dari sereal, roti,
adonan terigu (kue basah) dan kembang gula, es konsumsi; tepung dan sediaan yang terbuat dari sereal; tepung gandum;
tepung gandum yang dipanggang; tepung hasil dari produksi penggilingan; tepung jagung; tepung jagung untuk keperluan
kuliner; tepung kacang; tepung kacang hijau; tepung kacang kacangan; tepung kedelai; tepung kelapa untuk konsumsi
manusia; tepung kentang; tepung kentang *; tepung kentang untuk keperluan kuliner; tepung kentang untuk makanan; tepung
kiwicha; tepung kuat (dari gandum keras); tepung kue; tepung maca; tepung oca; tepung quinoa; tepung roti; tepung roti
coklat; tepung roti gandum; tepung roti putih; tepung sagu; tepung serbaguna; tepung sereal; tepung soba; tepung tanpa rasa;
tepung tapioka; tepung tapioka*; tepung tarwi; tepung tempura; tepung terigu; tepung untuk makanan dan minuman; tepung
yang bisa dimakan; tepung yang mengembang sendiri; tepung*; terasi; tetes buah [gula-gula]; thyme, dikeringkan; timus beku;
tiramisu; toffee (gula-gula); toffees (gula-gula); tongkat jeli buah; tongkat kayu manis; topokki [hidangan yang dimasak
terutama terdiri dari kue beras tumis dengan pasta cabai yang difermentasi]; topping cokelat; topping cokelat yang dapat
dimakan; topping coklat; topping makanan penutup, kecuali topping kocok dengan bahan dasar susu dan topping kacang;
topping marshmallow; tortellini; tortilla; tortilla untuk campuran fajitas; tostadas (makanan khas Mexico); trifle (Hidangan
penutup/dessert); tteokguk [hidangan dari irisan kue beras oval dengan kaldu khas Korea]; tukang sepatu buah; tukang sepatu
ceri; turbinado sugar (Gula coklat (brown sugar), yaitu gula putih yang ditambahkan molase dari permurnian gula); untir-untir
dari tulang ikan; vanili; vanilla bubuk (Bumbu); vanilla pods (bumbu); vanillin [pengganti vanila]; vareniki [Pangsit dari eropa
Timur]; wafel; wafel diisi; wafer; wafer es krim; wafer gulung [cookies]; waffel; wasabi siap saji; yaksik [hidangan Korea yang
utamanya terdiri dari nasi manis dengan tambahan kacang dan jujub]; yoghurt beku (es permen); yogurt beku [es gula];
yohkan [batangan pasta jeli manis]; yuca (crackers); yule log (kue tradisional); za'atar (bumbu); zat pengikat berbasis pati
untuk es krim; zephyr [gula-gula]===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320

Prioritas

: DID2021012745
: 24/02/2021 11:54:04
:

540 Etiket
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730

740

Nama Pemohon

: Bytedance Ltd.

Alamat Pemohon

: Scotia Centre, 4th Floor, Willow House, Cricket Square, P.O. Box 2804, George
Town, Grand Cayman KY1-1112
: Prudence Jahja S.H.,LL.M
: Januar Jahja and Partners Menara Batavia lantai 19, Jalan K.H Mas Mansyur
Kavling 126, Jakarta Pusat

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: TikTok Shop Instant Message
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan putih.
: 9
: ===Kabel USB; Media perekaman dan penyimpanan digital atau analog kosong; Perangkat lunak untuk perdagangan melalui
suatu jaringan komunikasi global; Telepon Seluler; alarm; aplikasi perangkat lunak komputer yang dapat diunduh; aplikasi
ponsel pintar yang dapat diunduh [perangkat lunak]; baterai; casing untuk ponsel pintar; dudukan untuk telepon seluler;
earphone; film pelindung disesuaikan untuk telepon seluler; film pelindung yang diadaptasi untuk ponsel pintar (smart phones);
headphone; headset; kacamata pelindung dari sinar matahari; layar video; magnet dekoratif; magnet kulkas; pengisi daya
USB ; pengisi daya baterai; penutup untuk smartphone; peralatan dan instrumen optik; perangkat lunak aplikasi; perangkat
lunak aplikasi untuk telepon pintar; perangkat lunak e-commerce (perdagangan secara elektronik) komputer untuk
memungkinkan pengguna untuk melakukan transaksi bisnis secara elektronik melalui jaringan komputer global; perangkat
lunak e-commerce komputer untuk memungkinkan pengguna melakukan transaksi bisnis elektronik melalui jaringan komputer
global; perangkat lunak komputer e-commerce yang dapat diunduh untuk memungkinkan pengguna melakukan transaksi
bisnis elektronik melalui jaringan komputer dan komunikasi global; sarung pelindung untuk smartphone; tali (straps) untuk
ponsel pintar (smart phones); tempat untuk telepon genggam; tongkat selfie digunakan sebagai aksesori smartphone; tutup
pelindung untuk telepon genggam===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2021012746
: 24/02/2021 11:56:19
:
: YUSMIN EFFENDY

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. VETERAN NO. 45, KEL. PANDAU HILIR, KEC. MEDAN PERJUANGAN, Kota
Medan, Sumatera Utara
: Salim Halim S.H.
: Jalan Merbabu No. 7A

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: KOPI PULANG PERGI DAN LOGO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: KUNING EMAS, BIRU, PUTIH
: 43
: ===Kedai kopi; Restoran; Tempat yang menyediakan makanan dan minuman; jasa kafe; rumah makan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021012747
: 24/02/2021 11:57:12
:
: RISKI HAMDANI

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: TEGAL CATAK UH 4/663 D, RT. 026/RW. 006, KEL. WARUNGBOTO, KEC.
UMBULHARJO, Kota Yogyakarta, DI Yogyakarta, 55164
: Adnan Hardie S.H.,
: Jl. Mayang IV Blok AH 3/10, Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: KETLER CHOICE
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan putih
: 3
: ===Garis Mata (Eye liner); Masker Wajah; Sabun Mandi; Sabun cair badan; bedak tubuh untuk keperluan kosmetik; krim
wajah; lipstik; losion untuk tubuh; make-up bedak; maskara; pensil alis; sabun wajah; sampo dan kondisioner rambut; serum
wajah; toner wajah===

740
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210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021012748
: 24/02/2021 11:59:04
:
: PT. FORAGRO MAJU SEJAHTERA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. KH. Sholeh Iskandar, Perkantoran Bogor Indah Raya, Blok C, No. 11, Kel.
Kedung Badak, Kec. Tanah Sareal, Kota Bogor, Jawa Barat, 16161
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: BARION
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam Putih
: 5
: ===Herbisida, pestisida, fungisida untuk keperluan pertanian dan perkebunan (hortikultura)===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021012749
: 24/02/2021 12:00:12
:
: DANIEL MURATOV, PAULUS MORDHEWEYK PETONENGAN

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Puspa Gading II Blok G-1/12 Rt.011/016, Pegangsaan Dua - Kelapa Gading,
Jakarta Utara, Dki Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta
: Sugianto
: Jl. Kebun Dua Ratus No. 6B RT. 009 RW. 002 Kamal, Kalideres, Jakarta Barat

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: SHAMAN + LUKISAN
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Putih.
: 4
: ===Arang untuk Hookah dan BBQ; Arang untuk hookah; Bahan bakar bioenergi dari kayu (bahan bakar padat); arang [bahan
bakar]; arang kokas; arang untuk digunakan sebagai bahan bakar; bahan bakar padat; batu bara; batu bara muda; bongkahan
arang; bongkahan arang [bahan bakar]; briket; briket arang; briket bahan bakar; briket batubara; briket gambut; briket gambut
[bahan bakar]; briket kayu; cairan arang lebih ringan; serbuk batu bara (bahan bakar); serpihan kayu untuk digunakan sebagai
bahan bakar; tadon [briket arang]===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021012750
: 24/02/2021 12:01:23
:
: Ruli Anwari

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Sawangan Village Cluster Jasmine Blok F4/27 RT007/002, Kota Depok, Jawa Barat,
16519
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: janji seger
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: hijau dan putih
: 32
: ===jus buah; minuman berbahan dasar buah; minuman buah; minuman buah dan jus buah; minuman rasa buah===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021012751
: 24/02/2021 12:02:25
:
: EVA HERLINA

540 Etiket

: Jl. Cempaka Wangi lll Rt. 010 RW. 009, Kel. Harapan Mulya, Kec. Kemayoran,
Jakarta Pusat, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta
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740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Anton Budiman S.H.
: Gedung Wisma Bhakti Mulia, Lantai 2, Suite 209 Jl. Kramat Raya No. 160, Jakarta
10430 Kota Jakarta Pusat Dki Jakarta

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Clarintha cosmetics
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

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

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021012752
: 24/02/2021 12:03:03
:
: PT PRIMA SUPLEMEN INDONESIA

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. AM Sangaji No. 25 , Kota Yogyakarta, DI Yogyakarta, 55233
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: ALLMAX NUTRITION
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: MERAH, HITAM, PUTIH
: 5, 29
: ===Campuran minuman suplemen gizi bubuk yang mengandung satu atau lebih bahan berikut, dekstrosa, protein, protein
susu, atau konsentrat protein whey; Kasein untuk suplemen diet; Minuman yang digunakan sebagai suplemen diet; Produk
pengganti makanan suplement nutrisi untuk meningkatkan energi; Protein suplemen diet berbahan dasar tumbuhan dalam
bentuk bubuk; Protein untuk suplemen diet; Serbuk untuk suplement diet; Suplemen diet protein dan produk protein untuk
konsumsi manusia; Suplemen diet untuk mempercepat pertumbuhan probiotik; Suplemen diet, nutrisi, vitamin, mineral, alami
dan antioksidan; Suplemen diet, sediaan vitamin dan mineral untuk pembuahan, kehamilan dan paska-melahirkan, yang
diadaptasi untuk penggunaan medis; Suplemen gizi atau makanan dalam bentuk bubuk atau sachet; Suplemen makanan
(supplement diet); Suplemen makanan dan gizi; Suplemen makanan diet; Suplemen makanan yang terdiri dari asam amino;
Suplemen nutrisi dalam sifat berbasis protein, berbentuk snack bar padat nutrisi; Suplemen nutrisi enzim; Suplemen vitamin,
mineral dan nutrisi; Suplemen-suplemen serat makanan diet; Suplement; Suplement bernutrisi; Suplement, Obat tradisional,
Obat-Obatan, Obat Jamu tradisional, Obat berasal dari Hewan-Hewanan, Obat berasal dari Tumbuh-Tumbuhan, Obat Untuk
Kesehatan, Minyak kayu putih, minyak angin, minyak telon, minyak tawon, minyak gosok, minyak gandapura, minyak akar
lawang, balsam untuk keperluan medis, salep untuk keperluan medis, koyo-koyo/tempelan-tempelan yang mengandung obat,
kapas kesehatan, sediaan farmasi, ilmu hewan dan -ilmu kebersihan, hasil makanan pantangan untuk keperluan medis,
makanan bayi, jamu, vitamin, obat kumur untuk keperluan medis (mengandung obat dan anti septic), obat kulit, obat merah,
obat-obatan, minyak ikan, makanan dan minuman penambah stamina untuk pria/wanita dewasa, obat dari tanaman obat, obat
nyamuk; bar energi suplemen gizi; bubuk protein sebagai pengganti makanan untuk digunakan sebagai suplemen diet, protein
yang dikocok (protein shakes); campuran minuman suplemen diet bubuk rasa buah; energy bar digunakan sebagai suplemen
makanan; makanan suplemen vitamin dan mineral; makanan/minuman suplemen kesehatan; mineral dan suplemen mineral;
minuman suplemen gizi, bukan untuk keperluan medis; protein untuk suplemen diet; serbuk kalsium (suplemen); suplemen
bernutrisi; suplemen bernutrisi dengan probiotik; suplemen dan sediaan nutrisi; suplemen diet; suplemen diet atau zat gizi
tambahan; suplemen diet untuk konsumsi manusia; suplemen diet wheatgrass; suplemen diet, suplemen nutrisi dan suplemen
makanan; suplemen gizi bubuk; suplemen gizi dalam bentuk minuman; suplemen gizi yang mengandung vitamin dan mineral;
suplemen makanan; suplemen makanan berbasis karbohidrat; suplemen makanan bervitamin; suplemen makanan bubuk;
suplemen makanan dan gizi untuk olahraga ketahanan; suplemen makanan dan nutrisi sebagai suplemen makanan
pembentuk otot; suplemen makanan dan nutrisi/gizi untuk penurunan berat badan; suplemen makanan diet; suplemen
makanan kesehatan; suplemen makanan kesehatan untuk orang dengan kebutuhan diet khusus; suplemen makanan mineral
untuk manusia; suplemen makanan terdiri dari mineral; suplemen makanan yang mengandung bahan-bahan alami; suplemen
nutrisi; suplemen nutrisi atau makanan dalam bentuk daya atau sachet; suplemen nutrisi yang digunakan untuk diet sebagai
makanan fungsionalitas; suplemen protein diet; suplemen protein untuk manusia; suplemen tambahan nutrisi dan diet;
suplemen vitamin; tambalan suplemen vitamin; vitamin dan suplemen vitamin===
===Bubuk susu kacang kedelai; Hasil produksi susu; Minuman berbahan dasar susu; Minuman berbahan dasar susu almond;
Minuman berbahan dasar susu beraroma; Minuman berbahan dasar susu dengan rasa cokelat; Minuman berbahan dasar
susu dengan rasa vanila; Minuman berbahan dasar susu kacang tanah; Minuman berbahan dasar susu yang diperkaya
dengan protein, vitamin dan mineral; Minuman susu terdiri dari buah-buahan; Minuman susu terutama terbuat dari susu;
Minuman terbuat utamanya dari susu atau produk susu, minuman susu (didominasi susu), minuman susu mengandung buah;

540 Etiket

Halaman 408 dari 2049

Minuman-minuman berbahan dasar susu mengandung teh; Minuman-minuman susu beraneka rasa; Produk Susu Bubuk;
Susu dan produk susu, termasuk minuman berbahan dasar susu, susu UHT, susu bubuk, dan produk susu yang diperkaya
dengan tambahan nutrisi, vitamin dan/atau mineral; bubuk susu; minuman berbahan dasar susu; minuman berbahan dasar
susu almond; minuman berbahan dasar susu dengan kandungan buah-buahan; minuman berbahan dasar susu dengan
kandungan kopi; minuman berbahan dasar susu kacang; minuman berbahan dasar susu, yaitu susu evaporasi; minuman dan
bubuk berbahan dasar susu; minuman susu dengan rasa cokelat; minuman susu dengan rasa kakao; minuman susu dengan
rasa kopi; minuman susu dengan rasa kopi, coklat, coklat atau teh; minuman susu dengan rasa teh; minuman susu yang
mengandung rasa; minuman susu, susu sebagai komponen utama; olesan berbahan dasar kacang; produk susu dalam
bentuk bubuk; sediaan bubuk untuk membuat minuman susu; sediaan bubuk untuk membuat minuman susu, khususnya
bubuk susu; susu bubuk*; susu cair atau susu bubuk dengan protein susu untuk orang dewasa dan orang tua; susu dan
minuman susu; susu kacang [minuman tanpa-alkohol]; susu non-dairi dan susu bubuk, yaitu susu bubuk berbahan dasar
tanaman, sayuran, gandum, kacang-kacangan, biji-bijian dan buah-buahan; susu sapi bubuk===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021012753
: 24/02/2021 12:03:47
:
: PT WILDES SUKSES INDONESIA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: RUKAN BOULEVARD MUTIARA TAMAN PALEM BLOK I-01 NO.28, Kota
Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11730
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: MEILY KAY
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM
: 3
: ===Kosmetik yaitu bedak padat, bedak bubuk, lipstik, pensil alis dan eyeliner; Krim wajah; Serum kecantikan (kosmetik);
Toner (cairan penyegar wajah) kosmetik; bedak tabur; dasar bedak dengan tekstur lebih ringan (BB cream); deodoran;
kosmetik, yaitu alas bedak, concealer, pengkilap bibir, maskara, pembersih make-up; krim kecantikan wajah dan tubuh; lipstik;
lulur; masker kecantikan, krim dan minyak untuk membersihkan kulit, krim kulit, krim untuk menghilangkan noda, krim mata,
losion kulit, losion wajah, losion tubuh, pelembab kulit, krim malam, pengklarifikasi kulit, sediaan untuk tanning matahari,
sediaan perawatan matahari bukan medis, kapas untuk kecantikan; pelembab wajah; pembersih wajah; serum anti-penuaan
untuk wajah; toner wajah===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2021012754
: 24/02/2021 12:03:55
:
: SHINTA DEWI DHIAH S

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Teratai Blok J-1 Rt. 003 Rw. 002
Kel. Tanjung Barat, Kec. Jagakarsa
Jakarta Selatan, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta
: Lice Verdiana Efdora S.H., M.H.
: ACEMARK, Jl. Cikini Raya No. 58 G-H, Jakarta 10330, Indonesia

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: GLOWING Community
: GLOWING Community : merupakan suatu penamaan.

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Putih.
: 41
: ===Produksi acara televisi; Produksi dan distribusi radio, televisi, televisi kabel, televisi satelit, siaran web, podcast, blog,
media sosial dan pertunjukan Internet menampilkan berita highlight, rekaman video dan rekaman streaming video pada kontes
permainan elektronik, turnamen permainan elektronik, pameran hiburan, kompetisi olahraga, liga, tur, klinik dan acara yang
berkaitan dalam bidang bola basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan olahraga virtual; jasa-jasa hiburan dan
pendidikan yang menyajikan disajikan melalui media elektronik, konten multimedia, konten audio dan video, film, gambar, foto,
grafik, image, teks dan informasi terkait yang disediakan melalui internet dan jaringan komunikasi lain; produksi program
televisi; produksi program-program televisi; program televisi, konten digital yang berkaitan dengan hiburan, program televisi
dan radio, rekaman buku audio, yang dapat diunduh atau tidak dapat diunduh===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

: DID2021012755
: 24/02/2021 12:06:26
:
: STEPHANIE YOSI

540 Etiket

Halaman 409 dari 2049

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. IR.H.JUANDA 83 PAV, RT/W 001/004 Kel Lebak Siliwangi, Kota Bandung, Jawa
Barat, 40132
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: MIKIMANA
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: warna dasar transparan, tulisan logo Hitam
: 25
: ===Baju Hangat berkerah; Baju Hangat kerah kura-kura; Baju Hangat untuk orang dewasa; Baju Hangat untuk pria; Baju
Hangat untuk wanita; Baju atasan crop; Baju hangat Lengan panjang tertutup; Baju hangat lengan panjang; Baju hangat tenis;
Baju koko; Baju safari; Celana Komprang; Celana jeans; Celana sepak bola Amerika; Gaun malam; Kaos tanpa lengan;
Kemeja Hawaii; Pakaian; Pakaian Bawahan [pakaian]; Pakaian bagian bawah piyama; Pakaian bersepeda; Pakaian dari
bahan spandek; Pakaian kerja untuk perempuan; Pakaian linen; Pakaian longgar; Pakaian luar untuk olahraga; Pakaian
training; Pakaian, yaitu, setelan baju, gaun-gaun, jas-jas, mantel panjang, jaket, pakaian hujan, celana, celana panjang, celana
pendek, jins, rok-rok, blus, kemeja, T-shirt, rompi, baju kaos, cardigan, pakaian dalam dan pakaian tidur; Pakaian, yaitu,
stoking panjang, alas kaki, sepatu basket, sepatu kets basket, kaos oblong, kemeja, kaos polo, sweater lengan panjang,
celana olahraga, celana, kaos tanpa lengan, kaos jersey, celana pendek, piyama, baju olahraga, kemeja rugby, sweater, ikat
pinggang, pakaian ringan untuk tidur, topi, topi sebagai tutup kepala, visor sebagai penutup kepala, pakaian pemanasan untuk
olahraga, celana untuk pemanasan, atasan untuk pemanasan, kaos aksesoris basket (shooting shirts), jaket, blazer, dasi
sebagai pakaian, kotak saku, sapu tangan, jaket tahan angin, parka, mantel, tadah liur bayi bukan dari kertas, pakaian tidur
bayi yang baru lahir, bando, ban pergelangan tangan sebagai pakaian, celemek, pakaian dalam, celana pendek boxer, celana
ketat boxer, celana panjang, pelindung telinga, sarung tangan, sarung tangan musim dingin, syal, baju tenun dan rajut, gaun
jersey, gaun, gaun dan seragam pemandu sorak, pakaian renang, pakaian mandi, baju renang, bikini, tankini, celana renang,
celana mandi, celana pendek untuk selancar, pakaian karet untuk olahraga air (wet suits), pakaian penutup di pantai, pakaian
penutup setelah mandi, kain penutup setelah mandi, sandal, sandal pantai, topi pantai, pelindung matahari sebagai penutup
kepala, topi renang, topi mandi, penutup kepala dengan tambahan rambut palsu (wigs); Setelan pakaian main; Switer lengan
panjang; T-shirt; T-shirt cetak; T-shirt dengan logo desainer; T-shirt lengan panjang; T-shirt lengan pendek; atasan [pakaian];
atasan berleher tinggi; atasan dan bawahan atletik untuk pelari; atasan olahraga; atasan untuk pria; atasan untuk wanita;
bagian depan kemeja; baju hamil; baju hangat; baju kaos (t-shirt); baju kaos bertopi; baju kemeja; baju olah raga; baju
olahraga; baju one-piece; baju tidur; baju untuk orang dewasa; blazer; blus [pakaian bisnis]; blus lengan pendek; bodysuits
untuk orang dewasa; bodysuits untuk wanita; celana atletik; celana bahan katun; celana bersalin; celana boxer; celana chinos;
celana formal; celana jas; celana kapri; celana kasual; celana ketat; celana ketat atletik; celana olahraga; celana olahraga
untuk orang dewasa; celana olahraga untuk pria; celana pakaian; celana palazzo; celana panjang; celana panjang [pakaian
kantor]; celana panjang longgar; celana panjang untuk orang dewasa; celana panjang untuk pria; celana pendek; celana
pendek anak laki-laki [pakaian]; celana pendek atletik; celana pendek bersalin; celana pendek bersepeda; celana pendek bulu;
celana pendek denim; celana pendek empuk untuk penggunaan atletik; celana pendek geser; celana pendek golf; celana
pendek keringat; celana pendek rugby; celana pendek sepak bola; celana pendek sepak bola replika; celana pendek untuk
pria; celana pendek untuk wanita; celana santai; celana snowboard; celana stretch; celana tahan cuaca; celana tanaman
denim; celana untuk dipakai; celana untuk olahraga; celana untuk wanita; gaun; gaun [pakaian bisnis]; gaun bersalin; gaun
dari wol; gaun ganti; gaun kasmir; gaun mohair; gaun pengiring pengantin; gaun pesta; gaun tenis; gaun untuk anak
perempuan; gaun untuk wanita; jaket [pakaian bisnis]; jaket [pakaian]; jaket makan malam; jaket ringan; jas [pakaian]; jas
panjang; jas pelaut; jas snowboard; jeans biru; kain oto untuk pengunjung dewasa; kaos; kaos grafis; kaos oblong; kaos polo;
kaos replika sepak bola; kaos sepak bola; kaos singlet; kaos t shirt; kaos turtleneck tiruan; kaos, celana pendek dan kaus kaki
American football; kaus; kaus [baju ketat]; kaus [pakaian]; kaus lengan panjang; kaus lengan pendek; kaus olahraga; kaus
pengendara sepeda; kemeja; kemeja [pakaian bisnis]; kemeja aloha kancing-depan; kemeja berkerah; kemeja berleher
terbuka; kemeja empuk untuk penggunaan atletik; kemeja golf; kemeja kamp; kemeja kamuflase; kemeja kancing; kemeja
kekesalan; kemeja lengan panjang; kemeja lengan pendek; kemeja otot; kemeja polo; kemeja rugby; kemeja tenis; kemeja
untuk dipakai dengan jas; kemeja-jacs; kerah [pakaian]; kombinasi [pakaian]; kostum Halloween; kostum rakyat [pakaian];
kostum tari; kostum untuk digunakan dalam permainan berdandan anak-anak; kostum untuk digunakan dalam permainan
peran; lapisan pakaian jadi; legging [celana panjang]; legging menjadi celana panjang; mantel denim; muffs [pakaian]; overall;
overshirts; pakaian; pakaian bawahan untuk wanita; pakaian berbahan denim; pakaian bermain; pakaian bermain one-piece;
pakaian bisnis; pakaian bulu; pakaian dansa; pakaian dasar; pakaian denim; pakaian formal untuk pria; pakaian hamil; pakaian
jadi; pakaian kasmir; pakaian kasual untuk bersantai; pakaian kering; pakaian khusus untuk olahraga; pakaian linen; pakaian
luar; pakaian luar tahan air; pakaian luar untuk anak laki-laki; pakaian luar untuk anak perempuan; pakaian luar untuk pria;
pakaian luar untuk wanita; pakaian malam; pakaian mewah; pakaian olahraga; pakaian olahraga muslim; pakaian pantai;
pakaian pas untuk pria; pakaian pengendara; pakaian pengendara sepeda; pakaian pria; pakaian pribadi; pakaian renang
untuk pria; pakaian resmi; pakaian santai; pakaian santai untuk pria; pakaian tahan air; pakaian tahan angin; pakaian tahan
cuaca; pakaian tidur; pakaian tidur [pakaian]; pakaian tidur bersalin; pakaian tidur untuk pria; pakaian tidur untuk wanita;
pakaian untuk anak laki-laki; pakaian untuk anak-anak; pakaian untuk olahraga; pakaian untuk penggunaan teater; pakaian
untuk pria; pakaian untuk pria, wanita dan anak-anak; pakaian untuk skating; pakaian untuk wanita; pakaian wanita; pakaian
yang mengikuti bentuk tubuh; piyama; piyama untuk orang dewasa; piyama untuk pria; piyama untuk wanita; puncak untuk
orang dewasa; replika celana pendek sepak bola Amerika; replika kaus kaki sepak bola Amerika; rok; rok atletik; rok celana;
rok golf; rok mini; seragam; seragam olahraga; seragam sekolah; setelan baju (sweat suits) sweater; setelan bisnis; setelan
kaos bertudung (hoodies); setelan pakaian formal wanita; shirt; sweater ringan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320

Prioritas

740

: DID2021012756
: 24/02/2021 12:06:45
:

540 Etiket

Halaman 410 dari 2049

730

Nama Pemohon

: PAULUS MORDHEWEYK PETONENGAN

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Puspa Gading II Blok G-1/12 Rt.011/016, Pegangsaan Dua - Kelapa Gading,
Jakarta Utara, Dki Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta
: Sugianto
: Jl. Kebun Dua Ratus No. 6B RT. 009 RW. 002 Kamal, Kalideres, Jakarta Barat

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: PAMOR 1984 + LUKISAN
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Putih.
: 11
: ===Kopi mesin domestik (elektrik); Mesin kopi bubuk; Mesin kopi dan biji kopi sangrai; Mesin kopi ekspreso; Mesin kopi
elektrik untuk penggunaan komersial; Mesin kopi espresso; Mesin pemanggang biji kopi; Mesin pembuat kopi bubuk; kapsul
kopi kosong untuk mesin kopi elektrik; kapsul kopi yang dapat digunakan kembali untuk mesin kopi listrik; kapsul kopi yang
dapat diisi ulang untuk mesin kopi listrik; kapsul kopi, dapat digunakan kembali, untuk mesin kopi listrik; kapsul kopi, dapat diisi
ulang, untuk mesin kopi listrik; kapsul kopi, kosong, untuk mesin kopi listrik; mesin kopi; mesin kopi elektrik; mesin kopi listrik
untuk keperluan rumah tangga; mesin kopi otomatis; mesin kopi, listrik; semi-otomatis mesin kopi listrik; sepenuhnya otomatis
mesin kopi listrik===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2021012757
: 24/02/2021 12:08:12
:
: SHINTA DEWI DHIAH S

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Teratai Blok J-1 Rt. 003 Rw. 002
Kel. Tanjung Barat, Kec. Jagakarsa
Jakarta Selatan, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta
: Lice Verdiana Efdora S.H., M.H.
: ACEMARK, Jl. Cikini Raya No. 58 G-H, Jakarta 10330, Indonesia

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: BossBabe
: BossBabe : merupakan suatu penamaan.

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Putih.
: 41
: ===Produksi acara televisi; Produksi dan distribusi radio, televisi, televisi kabel, televisi satelit, siaran web, podcast, blog,
media sosial dan pertunjukan Internet menampilkan berita highlight, rekaman video dan rekaman streaming video pada kontes
permainan elektronik, turnamen permainan elektronik, pameran hiburan, kompetisi olahraga, liga, tur, klinik dan acara yang
berkaitan dalam bidang bola basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan olahraga virtual; jasa-jasa hiburan dan
pendidikan yang menyajikan disajikan melalui media elektronik, konten multimedia, konten audio dan video, film, gambar, foto,
grafik, image, teks dan informasi terkait yang disediakan melalui internet dan jaringan komunikasi lain; produksi program
televisi; produksi program-program televisi; program televisi, konten digital yang berkaitan dengan hiburan, program televisi
dan radio, rekaman buku audio, yang dapat diunduh atau tidak dapat diunduh===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JID2021012758
: 24/02/2021 12:10:06
:
: Kartika Yusuf, dr

540 Etiket

: Villa Setia Budi Makmur I Blok D No. 40 Medan, RT. 000 RW. 000, Kel. Simpang
Selayang, Kec. Medan Tuntungan, Medan, Kota Medan, Sumatera Utara
: Anton Budiman S.H.
: Gedung Wisma Bhakti Mulia, Lantai 2, Suite 209 Jl. Kramat Raya No. 160, Jakarta
10430 Kota Jakarta Pusat Dki Jakarta

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: KLINIK CIPTA AYU
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Gold, Coklat, Hitam, Putih
: 44
: ===Klinik kecantikan; Perawatan kecantikan; jasa konsultasi yang berkaitan dengan penampilan pribadi (rambut, kecantikan,
kosmetik); jasa perawatan pribadi (perawatan medis, kesehatan, kebersihan dan perawatan kecantikan); jasa salon
kecantikan; jasa salon kecantikan dan perawatan kecantikan; jasa yang berkaitan dengan perawatan kecantikan; layanan
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klinik bedah plastik dan kosmetik; layanan konsultasi dan nasehat di bidang perawatan kecantikan dan tata rambut; layanan
salon kecantikan untuk manusia; memberikan informasi tentang kecantikan===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021012759
: 24/02/2021 12:11:58
:
: RAHMAT HARTANTO

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Mangga Besar XIII No. 255, RT.014/RW.002, Kel. Mangga Dua Selatan, Kec.
Sawah Besar, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10730
: Dra. Devi Yulian, S.H.
: Jalan Pangeran Jayakarta No. 117 Blok. C-4, Jakarta Pusat

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: GUNUNG SALAK - SNAKE FRUIT MOUNTAIN + KARAKTER HURUF NON LATIN + LUKISAN
: SNAKE FRUIT MOUNTAIN = Gunung salak

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru, jingga, kuning, hijau, coklat, putih
: 30
: ===Beras; Beras basmati; Beras bulir panjang; Beras organik; beras buatan; beras ketan; beras merah; beras sekam===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: JID2021012760
: 24/02/2021 12:12:13
:
: CV. MITRA UNTUNG BERSAMA

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Letjen Suprapto No.04, Waru, Sidoarjo
: Hari Purnomo Chandra B.Sc.
: Jalan Kartini Nomor 88-A, Surabaya

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: PUTRI KENCONO
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah, emas
: 35
: ===Jasa eceran atau grosiran untuk ornamen pribadi, dan gelang (perhiasan); jasa distributor grosir untuk perhiasan; layanan
grosir untuk perhiasan; layanan iklan yang berkaitan dengan perhiasan; layanan ritel disediakan oleh toko perhiasan; layanan
ritel untuk perhiasan; layanan ritel yang berkaitan dengan perhiasan; layanan toko grosir menampilkan perhiasan; layanan
toko ritel menampilkan perhiasan; layanan toko ritel online yang menampilkan perhiasan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2021012761
: 24/02/2021 12:14:57
:
: SHINTA DEWI DHIAH S

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Teratai Blok J-1 Rt. 003 Rw. 002
Kel. Tanjung Barat, Kec. Jagakarsa
Jakarta Selatan, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta
: Lice Verdiana Efdora S.H., M.H.
: ACEMARK, Jl. Cikini Raya No. 58 G-H, Jakarta 10330, Indonesia

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: LD Squad
: LD Squad : merupakan suatu penamaan.

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Putih.
: 41
: ===Produksi acara televisi; Produksi dan distribusi radio, televisi, televisi kabel, televisi satelit, siaran web, podcast, blog,
media sosial dan pertunjukan Internet menampilkan berita highlight, rekaman video dan rekaman streaming video pada kontes
permainan elektronik, turnamen permainan elektronik, pameran hiburan, kompetisi olahraga, liga, tur, klinik dan acara yang
berkaitan dalam bidang bola basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan olahraga virtual; jasa-jasa hiburan dan
pendidikan yang menyajikan disajikan melalui media elektronik, konten multimedia, konten audio dan video, film, gambar, foto,
grafik, image, teks dan informasi terkait yang disediakan melalui internet dan jaringan komunikasi lain; produksi program
televisi; produksi program-program televisi; program televisi, konten digital yang berkaitan dengan hiburan, program televisi
dan radio, rekaman buku audio, yang dapat diunduh atau tidak dapat diunduh===

740
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===Produksi acara televisi; Produksi dan distribusi radio, televisi, televisi kabel, televisi satelit, siaran web, podcast, blog,
media sosial dan pertunjukan Internet menampilkan berita highlight, rekaman video dan rekaman streaming video pada kontes
permainan elektronik, turnamen permainan elektronik, pameran hiburan, kompetisi olahraga, liga, tur, klinik dan acara yang
berkaitan dalam bidang bola basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan olahraga virtual; jasa-jasa hiburan dan
pendidikan yang menyajikan disajikan melalui media elektronik, konten multimedia, konten audio dan video, film, gambar, foto,
grafik, image, teks dan informasi terkait yang disediakan melalui internet dan jaringan komunikasi lain; produksi program
televisi; produksi program-program televisi; program televisi, konten digital yang berkaitan dengan hiburan, program televisi
dan radio, rekaman buku audio, yang dapat diunduh atau tidak dapat diunduh===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021012762
: 24/02/2021 12:15:46
:
: RASIMIN

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DK CENGKOLAK RT 005 RW 002 KALIBENING, KARANGGAYAM, Kabupaten
Kebumen, Jawa Tengah, 54365
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: OYEKE SITI
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HIJAU - MERAH - PUTIH
: 30
: ===Beras; Produk makanan berbahan dasar beras, tepung, oatmeal atau sereal, juga berupa hidangan yang dimasak; beras
putih; makanan ringan berbahan dasar beras; ragi; rempah-rempah; tapioka; tepung beras; tepung gandum; tepung
kacang===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JID2021012763
: 24/02/2021 12:16:55
:
: Bytedance Ltd.

540 Etiket

: Scotia Centre, 4th Floor, Willow House, Cricket Square, P.O. Box 2804, George
Town, Grand Cayman KY1-1112
: Prudence Jahja S.H.,LL.M
: Januar Jahja and Partners Menara Batavia lantai 19, Jalan K.H Mas Mansyur
Kavling 126, Jakarta Pusat

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: TikTok Shop Instant Message
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan putih.
: 35
: ===Bantuan dalam pengelolaan kegiatan bisnis; Iklan secara online melalui jaringan-jaringan komputer; Layanan
perdagangan elektronik, yaitu, menyediakan layanan toko ritel online yang menampilkan perangkat lunak permainan
komputer, permainan, pakaian; Menyediakan layanan iklan dan jasa reklame; Optimisasi Mesin Pencari; Penyajian barang di
media komunikasi untuk tujuan ritel; Penyebaran bahan untuk iklan; Penyediaan platform e-commerce untuk tujuan ritel
melalui Internet.; beriklan melalui semua sarana komunikasi publik; iklan bayar per klik; jasa agen periklanan; konsultasi
manajemen personalia; layanan agen informasi komersial; memberikan saran di bidang manajemen bisnis dan pemasaran;
memperbarui dan memelihara data dalam database komputer; penasihat bisnis dan layanan informasi; penyediaan dan
penyewaan ruang iklan di Internet; penyediaan informasi bisnis melalui situs web; persiapan iklan untuk orang lain; promosi
penjualan untuk pihak lain===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2021012764
: 24/02/2021 12:20:11
:
: PT. Media Nawacita Indonesia

540 Etiket

: Gedung Rhema Lt.3 Nomor 2 Komplek Ruko Duta Permai Jl. Kalimalang Raya, Kel.
Jakasampurna, Kec. Bekasi Barat, Kota Bekasi, Prov. Jawa Barat, Kota Bekasi,
Jawa Barat, 17145

Halaman 413 dari 2049

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: NAWACITA TV
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru, Orange, Abu-abu (shadow)
: 38
: ===Layanan informasi, nasehat dan konsultasi yang berkaitan dengan layanan untuk komunikasi dengan cara elektronik,
layanan untuk komunikasi dengan cara nirkabel, layanan komunikasi internat, layanan telekomunikasi melalui jaringan
komputer yang berkaitan dengan komunikasi informasi antara bank data, layanan papan buletin elektronik [layanan
telekomunikasi], layanan surat elektronik, menyediakan koneksi telekomunikasi ke jaringan komputer global, informasi tentang
telekomunikasi, konsultasi telekomunikasi, pengiriman pesan dan gambar dengan bantuan komputer, transmisi file digital,
menyediakan ruang obrolan internet, penyediaan forum secara onlin, streaming data, streaming konten media digital di
Internet, layanan telekonferensi, penyiaran nirkabel, transmisi berita, relating to electronic payments, telecommunication
services relating to wireless payments, providing online entertainment forums, communication services between data banks
menyediakan akses ke database, menyediakan akses pengguna ke jaringan komputer global, penyewaan waktu akses ke
jaringan komputer global, menyediakan tautan komunikasi on-line yang mentransfer pengguna situs web ke halaman web
lokal dan global lainnya, menyediakan saluran telekomunikasi untuk layanan teleshopping, layanan telekomunikasi yang
berkaitan dengan perdagangan, layanan telekomunikasi yang berkaitan dengan pembayaran elektronik, layanan
telekomunikasi yang berkaitan dengan pembayaran elektronik, layanan telekomunikasi yang berkaitan dengan pembayaran
nirkabel, penyediaan forum hiburan secara online, layanan komunikasi antara bank data; Layanan penyiaran dan streaming
untuk kejuaraan permainan video dan bermain permainan video melalui jaringan komunikasi global, Internet dan jaringan
nirkabel; Layanan penyiaran internet, yaitu, penyiaran dan perekaman secara streaming dan langsung untuk materi audio dan
video dari acara dan pertemuan bagi para peserta jarak jauh, dan pendistribusian materi secara online yang berhubungan
dengan layanan penyiaran dan perekaman; Layanan telekomunikasi, selain layanan penyiaran; jasa/layanan penyiaran audio,
teks dan video melalui internet atau jaringan komunikasi lainnya; layanan penyiaran audio; layanan penyiaran dan penyediaan
akses telekomunikasi ke film dan program televisi yang disediakan melalui layanan video-on-demand; layanan penyiaran dan
penyediaan akses telekomunikasi ke konten video dan audio yang disediakan melalui layanan video-on-demand melalui
Internet; layanan penyiaran dan penyiaran web interaktif melalui Internet dan jaringan telekomunikasi; layanan penyiaran dan
transmisi video melalui internet, menampilkan film, film:; layanan penyiaran internet; layanan penyiaran situs web; layanan
penyiaran video; layanan teleteks dan penyiaran interaktif===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021012765
: 24/02/2021 12:20:32
:
: PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA (PERADI)

540 Etiket

: Grand Slipi Tower 11th Floor, Jl S. Parman Kav 22-24 , Kota Administrasi Jakarta
Barat, DKI Jakarta, 11480
: Susy Tan S.H., M.H.
: SUSY TAN & PARTNERS Wisma Slipi Lantai 4 Ruang 408 Jl. Letjen S Parman Kav
12 Jakarta Barat, 11480

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: PERADI + LOGO
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: PUTIH DAN BIRU
: 16
: ===Barang-barang cetakan, yaitu, koran, foto-foto, majalah, buku, majalah cetak, buletin, dan brosur di bidang hukum;
Publikasi tercetak dalam bentuk buku di bidang hukum; brosur di bidang hukum; buku catatan hukum; buku intisari hukum;
jurnal hukum; laporan hukum===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

Tipe Merek

: JID2021012766
: 24/02/2021 12:25:28
:
: PT. AGATA PROMAR

540 Etiket

: Taman Meruya Plaza Blok E 14/10 Jakarta Barat 11620, Kota Administrasi Jakarta
Barat, DKI Jakarta
: Anton Budiman S.H.
: Gedung Wisma Bhakti Mulia, Lantai 2, Suite 209 Jl. Kramat Raya No. 160, Jakarta
10430 Kota Jakarta Pusat Dki Jakarta

: Merek Kata dan Lukisan

Halaman 414 dari 2049

566

Nama Merek
Arti Bahasa

: Agata Toys
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Putih, Hitam
: 35
: ===Toko mainan anak-anak; layanan grosir yang berkaitan dengan mainan; layanan ritel online yang berkaitan dengan
mainan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021012767
: 24/02/2021 12:28:40
:
: Aminoto

540 Etiket

: Dusun Kalimati RT 02 RW 01 Desa Kedungrejo, Kecamatan Muncar, Kabupaten
Banyuwangi, Jawa Timur, 68472
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Asahi Supermilk
: “Asahi” berarti “Matahari Pagi” dalam Bahasa Jepang.
“Supermilk” berarti “Susu Super” dalam Bahasa Inggris

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru Tua, Hitam, Merah, Putih
: 29
: ===Bahan dasar untuk membuat susu kocok; Buah beku-kering dan makanan ringan yoghurt; Cream for beverage [dairy
products]; Hasil produksi susu; Keju; Keju kocok; Keju segar (fresh cheese); Krim asam (pengganti); Krim segar; Krimmer kopi
(berbahan dasar susu); Kumis (minuman susu); Makanan penutup terbuat dari produk susu (kecuali es krim); Mentega
almond; Minuman berbahan dasar kedelai digunakan sebagai pengganti susu; Minuman susu (dengan susu sebagai
kandungan utama) baik dengan tambahan bahan lainnya atau tidak; Minuman susu terdiri dari buah-buahan; Nata de coco;
Produk Susu Asam; Produk Susu Bubuk; Produk Susu Kental; Produk Susu Rendah Lemak; Produk susu alami atau
berperisa yang difermentasi; Susu Kedelai Kental; Susu UHT; Susu evaporasi (susu kental) dengan dan tanpa pemanis; Susu
jahe; Susu kacang kedelai; Susu kambing dan produk susu yang berasal dari susu kambing; Susu kedelai; Susu kelapa
(minuman); Susu kelapa, kelapa kalengan, dikeringkan dan diawetkan; Susu protein; bubuk keju; bubuk susu; hasil produksi
susu kambing; hasil produksi susu sapi; hasil produksi susu soya; keju Fondue; keju dalam bentuk dips; keju dari susu domba;
keju lembut; keju peram; keju putih lembut; keju yang diawetkan; krim [susu sebagai unsur utama]; krim buatan [bahan
pengganti produk susu]; krim mentega; mentega; mentega putih; mentega susu; minuman berbahan dasar santan; minuman
berbahan dasar sereal (pengganti susu); minuman berbahan dasar susu almond; minuman berbahan dasar susu beras;
minuman berbahan dasar susu, yaitu susu evaporasi; minuman berdasarkan pengganti susu fermentasi; minuman non-alkohol
disiapkan dari susu atau yoghurt; minuman pengganti makanan nabati berbasis susu; minuman susu kedelai; minuman yang
terutama terdiri dari susu; nasi susu; olesan keju; pemutih kopi terutama terdiri dari produk susu; pengganti keju; produk susu;
produk susu bebas laktosa; produk susu kalsium yang difortifikasi; protein susu untuk konsumsi manusia; quark [produk susu];
santan untuk keperluan kuliner; serbuk susu kambing; souffle keju; stik keju; susu; susu acidophilus; susu albumin; susu
almon; susu almond untuk keperluan kuliner; susu beras untuk digunakan sebagai bahan pengganti susu; susu beras untuk
keperluan kuliner; susu cair atau susu bubuk dengan protein susu untuk orang dewasa dan orang tua; susu cair atau susu
bubuk dengan vitamin dan mineral untuk orang dewasa dan orang tua; susu cair atau susu bubuk untuk anak kecil dan anakanak; susu cair atau susu bubuk untuk orang dewasa dan orang tua; susu dengan sereal; susu domba; susu kacang hijau;
susu kambing bubuk; susu kedelai; susu kedelai menjadi bahan pengganti susu; susu kedelai untuk keperluan kuliner; susu
kelapa; susu kental; susu kurma; susu lanjutan untuk anak kecil; susu pertumbuhan untuk anak kecil dan anak-anak; susu
sapi; susu sapi bubuk; susu segar; susu skim; tablet susu sapi; yoghurt untuk membuat custard===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021012768
: 24/02/2021 12:30:03
:
: PT. MULTI SUKSES SENTOSA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Raya Semarang Purwodadi KM.16.7 No.18, Kabupaten Demak, Jawa Tengah,
59567
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: SOLARPLAST
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: MERAH, KUNING, BIRU, JINGGA, PUTIH
: 19
: ===Atap plastik; Bahan bangunan (non-logam), khususnya papan skirting dan profil dari plastik, papan skirting dari kayu,

740
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potongan kayu yang biasanya dibentuk bundar untuk melembutkan tepian kayu, rel akhir, tangga penopang, rel transisi, panel
fasad dan elemen fasad, profil fasad, pelapis plastik; Bahan bangunan plastik; JEBAKAN (KATUP) SALURAN PEMBUANGAN
BUKAN LOGAM ATAU PLASTIK; Jendela keamanan plastik memungkinkan komunikasi; Lembaran Plastik yang digunakan
untuk Penyekat pada Bangunan; Panel dinding plastik; Pipa Plastik; Pipa yang terbuat dari plastik hdpe + hydrocarbon barrier
khusus (zat aditif) yang diperkuat dengan pita benang aramid dan digunakan untuk menyalurkan cairan dan gas alam
bertekanan tinggi; Plafon-plafon yang sudah berbentuk digunakan untuk atap yang terbuat dari plastik; Strip berlapis dari
bahan plastik (PVC) untuk aplikasi untuk bekerja permukaan, perabotan tepi atau panel dekoratif untuk digunakan dalam
bangunan dan konstruksi.; atap gelombang plastik; bahan bangunan dari plastik; bingkai jendela dari plastik; decking plastik
modular berfungsi sebagai penutup tanah; genteng plastik; gifsum/lembaran terbuat dari plastik / PVC; hambatan kecelakaan
beton, kayu atau plastik untuk jalan; hambatan kecelakaan plastik untuk jalan; katup air-pipa, bukan dari logam atau plastik;
lantai batu komposit plastik; lembaran plastik digunakan untuk penghalang cahaya; panel plastik multi lapis untuk digunakan
dalam bangunan; papan dinding plastik; papan lantai plastik; pemandangan lanskap plastik; pipa plastik untuk keperluan pipa
ledeng; pipa plastik untuk membawa gas alam; rel dado plastik; saluran air plastik untuk atap dan balkon; saluran plastik untuk
drainase; saluran plastik untuk drainase dan irigasi; saluran plastik untuk irigasi; saluran trap [katup], bukan dari logam atau
plastik; tulisan tanda batas plastik; ubin dinding dari plastik; ubin langit-langit plastik; ubin lantai dari plastik; ubin lantai yang
terbuat dari campuran batu dan plastik; ubin plastik===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021012769
: 24/02/2021 12:31:16
:
: PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA (PERADI)

540 Etiket

: GRAND SLIPI TOWER 11th FLOOR, JL LETJEND S PARMAN KAV 22-24, Kota
Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11480
: Susy Tan S.H., M.H.
: SUSY TAN & PARTNERS Wisma Slipi Lantai 4 Ruang 408 Jl. Letjen S Parman Kav
12 Jakarta Barat, 11480

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

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

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: BIRU DAN PUTIH
: 14
: ===Barang-barang terbuat dari logam mulia atau dilapisi logam mulia, yaitu gelang, kalung, cincin, anting, liontin, bandul, bros,
manset, pin dasi, fob kunci, fob kunci dengan gantungan kunci, tali jam tangan, kotak dekoratif; pin dasi; pin kerah [perhiasan];
pin lencana logam mulia; pin topi dari logam mulia; pin topi perhiasan; pin topi, bukan dari logam mulia; pin ukiran
perhiasan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021012770
: 24/02/2021 12:32:49
:
: Randi Redifan

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Filodenrum I no. 60 Rt.06/02 Suka Bumi utara kebon Jeruk, Kota Administrasi
Jakarta Barat, DKI Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: MAXMO MOUNTAIN
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam Putih
: 25
: ===Celana jeans; Jaket Jeans; Pakaian Pria Jeans; Pakaian anak-anak; Pakaian jeans untuk anak; Pakaian wanita jeans;
Rok Jeans; T-shirt; celana jeans untuk anak; kaos t shirt; kemeja; pakaian; pakaian pria; pakaian untuk pria, wanita dan anakanak; pakaian wanita===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021012771
: 24/02/2021 12:36:00
:
: PT.ATSIRI JAMALINDO JAYA

Alamat Pemohon

: Ruko Boulevard Harapan Indah AT 16-11, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, 17214

740

540 Etiket
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740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: ESSENCARE
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Emas
: 3
: ===Barang-barang kosmetik yaitu minyak rambut, minyak wangi, bedak wangil, bedak muka, bedak bayi, krim muka, krim
kulit, cat alis, cat alis, cat kkuku, cat bibir, obat kriting rambut cat rambut,bedak dasar, shampoo,wangi-wangian, minyakminyak sari kosmetik, bahan pemelihara gigi, tepal gigi, sabun wangi, sabun cuci, sabun krim detergent dan detergent bubuk .;
Cairan atau zat untuk menghilangkan lemak, minyak, dan kotoran; Esens and minyak yang mudah menguap; Krim kulit
berminyak; Krim, minyak, losion dan busa cukur; Krim, minyak, losion dan busa stelah bercukur; Linen untuk menghilangkan
minyak wajah; Masker wajah untuk kuli berminyak; Minyak bayi; Minyak memperbaiki rambut Jepang; Minyak sari buah merah
untuk kosmetik; Minyak untuk mandi berendam untuk keperluan kosmetik; Minyak untuk mandi pancuran; Minyak untuk pijat;
Minyak yang mudah menguap (Kosmetik); Minyak, krim dan losion untuk kulit; Minyak, losion dan krem untuk badan dan kulit;
Reed diffusers terdiri dari minyak wangi dalam wadah dan buluh; Sabun, sabun mandi, sediaan untuk mandi shower dan
mandi, jel untuk mandi shower, minyak untuk mandi, busa untuk mandi, sabun batang dan sabun tangan cair; Sampo rambut
3-in-1; Sediaan-sediaan perawatan kulit non-medis, yaitu, krim wajah, krim mata, pembersih wajah, losion dan minyak, losion
untuk tubuh, pelembab dan penyegar kulit, gel, pembersih, dan masker untuk digunakan pada wajah dan tubuh, krim
pencukur; air toilet yang mengandung minyak ular; amber [parfum]; aromatik [minyak esensial]; bintsuke-abura [minyak
memperbaiki rambut Jepang]; cairan rokok elektronik [e-liquid] terdiri dari perasa menjadi minyak esensial; cairan rokok
elektronik [e-liquid] terdiri dari perasa menjadi minyak esensial, digunakan untuk mengisi ulang kartrid rokok elektronik; cairan
rokok elektronik terdiri dari perasa menjadi minyak esensial; cairan rokok elektronik terdiri dari perasa menjadi minyak
esensial, digunakan untuk mengisi ulang kartrid rokok elektronik; esensi mint [minyak esensial]; esensi yang dapat dimakan
untuk bahan makanan [minyak esensial]; face tonics klarifikasi penyeimbang minyak; gel dan minyak kecantikan [kosmetik];
gel lidah buaya untuk keperluan kosmetik; gel mandi, krim dan minyak; gel tahan lama untuk keperluan kosmetik; kertas untuk
menghilangkan minyak wajah; krim pengurang bintik penuaan; krim pengurang bintik penuaan untuk keperluan kosmetik; krim,
minyak dan susu untuk tubuh, sabun mandi, gel, minyak, susu dan garam; krim, minyak, lotion, semprotan, pensil dan balsem
untuk keperluan kosmetik; losion, krim, pelembab, minyak dan susu yang dipakai setelah berjemur matahari; lotion kulit dan
tubuh, krim dan minyak untuk penggunaan kosmetik; lotion tahan usia; lotion tahan usia untuk keperluan kosmetik; mandi
minyak untuk perawatan rambut; masker kecantikan, krim dan minyak untuk membersihkan kulit, krim kulit, krim untuk
menghilangkan noda, krim mata, losion kulit, losion wajah, losion tubuh, pelembab kulit, krim malam, pengklarifikasi kulit,
sediaan untuk tanning matahari, sediaan perawatan matahari bukan medis, kapas untuk kecantikan; masker tanah liat
penyeimbang minyak; masker tanah liat penyeimbang minyak rumput laut; membersihkan dan melembabkan krim, minyak,
lotion dan preparat; memijat minyak dan lotion; minyak after-sun untuk keperluan kosmetik; minyak almond; minyak
aromaterapi; minyak aromatik; minyak aromatik untuk mandi; minyak atsiri citron; minyak bergamot; minyak berjemur
[kosmetik]; minyak berjemur untuk tujuan kosmetik; minyak dan lotion penyamakan matahari; minyak esensial; minyak
esensial alami; minyak esensial aromatik; minyak esensial dari kayu cedar; minyak esensial lemon; minyak esensial sebagai
pewangi untuk keperluan binatu; minyak esensial untuk digunakan dalam aromaterapi; minyak esensial untuk digunakan
dalam pembuatan produk beraroma; minyak esensial untuk digunakan dalam proses pembuatan; minyak esensial untuk
digunakan sebagai penyedap makanan; minyak esensial untuk industri umum, pertanian dan perdagangan umum; minyak
esensial untuk keperluan industri; minyak esensial untuk keperluan kosmetik; minyak esensial untuk minuman penyedap;
minyak esensial untuk penggunaan pribadi; minyak esensial untuk penggunaan pribadi, yaitu minyak untuk mandi, minyak
tubuh dan minyak pijat; minyak esensial untuk penggunaan rumah tangga; minyak esensial yang berasal dari tumbuhan;
minyak jenggot; minyak kasturi [wewangian]; minyak kolonyo/air aromatik; minyak kosmetik; minyak kosmetik untuk kulit;
minyak kutikula; minyak lavender; minyak lavender untuk penggunaan kosmetik; minyak mandi; minyak mandi dan garam
mandi; minyak mandi dan garam mandi, bukan untuk keperluan medis; minyak mandi tanpa obat; minyak mandi untuk
keperluan kosmetik; minyak mandi, bukan untuk keperluan medis; minyak mawar; minyak mawar untuk keperluan kosmetik;
minyak melati; minyak memperbaiki rambut; minyak parfum; minyak parfum untuk pembuatan preparat kosmetik; minyak
pelindung matahari [kosmetik]; minyak penataan rambut; minyak penyamakan [kosmetik]; minyak penyamakan matahari;
minyak peppermint [wewangian]; minyak perlindungan matahari; minyak pijat; minyak pijat tubuh; minyak pinus untuk
membersihkan lantai; minyak pohon teh; minyak rambut; minyak rambut kemiri; minyak rambut orang aring; minyak setelah
matahari; minyak setelah matahari [kosmetik]; minyak terpentin untuk degreasing; minyak tubuh; minyak tubuh berkilau;
minyak tubuh untuk keperluan kosmetik; minyak untuk keperluan kosmetik; minyak untuk keperluan memotong kuku; minyak
untuk keperluan pembersihan; minyak untuk keperluan toilet; minyak untuk parfum dan aroma; minyak untuk pengkondisian
rambut; minyak untuk sediaan pembersihan; minyak wajah; minyak wangi; minyak wangi digunakan untuk menghasilkan
aroma ketika dipanaskan; minyak, losion dan susu semua untuk keperluan kosmetik dan alat rias/pembersih badan untuk
kuku, rambut dan kulit; minyak-minyak perawatan kulit; minyak-minyak sari kosmetika; penyamakan kosmetik dan susu
setelah matahari, gel dan minyak; penyedap untuk minuman [minyak esensial]; perasa kue [minyak esensial]; perasa
makanan [minyak esensial]; perasa makanan disiapkan dari minyak esensial; perasa menjadi minyak esensial, untuk
digunakan dalam rokok elektronik; perasa menjadi minyak esensial, untuk tembakau; reed diffusers terdiri dari minyak wangi
dalam wadah dan termasuk buluh; sabun almond; sabun lidah buaya; sabun wajah dan sabun badan yang tidak mengandung
obat, butiran manik-manik untuk mandi, butiran kristal untuk mandi, busa untuk mandi, gel untuk mandi, losion untuk mandi,
minyak untuk mandi, garam untuk mandi yang tidak mengandung obat, gelembung busa untuk mandi, busa untuk, sabun
mandi cair, busa untuk mandi di bawah pancuran dan busa untuk mandi, gel untuk mandi di bawah pancuran dan gel untuk
mandi, lulur untuk mandi di bawah pancuran dan lulur untuk mandi; sabun-sabun, sabun mandi, wangi-wangian, minyak
esensial, kosmetik, shampoo, shampoo kering; sediaan kosmetik anti-penuaan; sediaan pembersihan serba guna; sediaan
pembersihan serba guna untuk barang-barang perokok; sediaan pengharum ruangan; sediaan untuk menghilangkan
limescale, karat atau minyak; sediaan-sediaan untuk memutihkan dan mencuci sediaan-sediaan untuk membersihkan,
mengkilatkan, membuang lemak sabun, wangi-wangian, minyak sari, kosmetik, minyak rambut bahan-bahan pemeliharaan
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gigi; sediaan-sediaan yang tidak mengandung obat untuk kulit, mengandung vitamin, herbal, mineral, atau minyak sari; susu
almond untuk keperluan kosmetik; terpene [minyak esensial]; tisu diresapi dengan minyak esensial, untuk penggunaan
kosmetik; tongkat kapas serbaguna untuk penggunaan pribadi; wewangian, minyak atsiri, kosmetik tanpa obat, lotion rambut
tanpa obat; wewangian, minyak esensial; wewangian, minyak esensial, kosmetik, lotion rambut===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JID2021012772
: 24/02/2021 12:37:35
:
: Bytedance Ltd.

540 Etiket

: Scotia Centre, 4th Floor, Willow House, Cricket Square, P.O. Box 2804, George
Town, Grand Cayman KY1-1112
: Prudence Jahja S.H.,LL.M
: Januar Jahja and Partners Menara Batavia lantai 19, Jalan K.H Mas Mansyur
Kavling 126, Jakarta Pusat

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: TikTok Shop Instant Message
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan putih.
: 36
: ===Jasa-jasa perangkat lunak berbentuk layanan (SAAS) yang menampilkan perangkat lunak untuk perbankan, keuangan,
peminjaman dan pembayaran; Pialang Pembayaran melalui Seluler dan Internet; informasi keuangan dan layanan konsultasi;
jasa keuangan; jasa kredit sementara untuk pengecer; jasa pembayaran secara online; jasa-jasa kartu kredit dan kartu
pembayaran serta jasa-jasa pemrosesan transaksi pembayaran; jasa-jasa keuangan, yaitu layanan pinjaman peer-to-peer
(p2p lending); jasa-jasa keuangan, yaitu pinjaman secara online; layanan pembayaran otomatis; layanan pembayaran
perdagangan elektronik; layanan pembayaran yang disediakan melalui alat dan perangkat telekomunikasi nirkabel;
menyediakan beberapa opsi pembayaran melalui terminal elektronik yang dioperasikan pelanggan yang tersedia di tempat di
toko ritel; pembayaran dan layanan kredit; pemrosesan pembayaran elektronik; pemrosesan transaksi kartu toko; pengelolaan
keuangan pembayaran penggantian untuk orang lain; perpanjangan kredit ritel; transfer pembayaran untuk pihak lain melalui
internet===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2021012773
: 24/02/2021 12:39:29
:
: PT. CITICON NUSANTARA INDUSTRIES

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Dusun Bakalan RT.001 RW.001, Tempuran Pungging, Mojokerto, Jawa Timur,
Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, 61384
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: CITI NEWS
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HIJAU, KUNING
: 35
: ===Agen penjualan; Iklan secara online; Jasa layanan pelelangan secara online; Jasa pemasaran internet; Jasa pemesanan
secara online dan jasa penjualan eceran untuk berbelanja dari rumah; Jasa penjualan; Jasa penjualan eceran; Jasa penjualan
eceran dan grosir; Jasa penjualan eceran secara online; Jasa penjualan melalui online (internet); Jasa perdagangan (trading)
makanan laut (seafood) dan daging; Jasa toko eceran; Penjualan atau promosi penjualan; Penjualan barang pribadi eceran
atau grosir; Penjualan makanan dan minuman secara online; iklan online; jasa distributor grosir untuk makanan dan minuman;
jasa konsultasi manajemen; jasa pemasaran; jasa pengecer dan grosir dan jasa penjualan eceran secara online; jasa
penjualan makanan dan minuman; jasa penjualan secara online; layanan iklan dan pemasaran online; layanan iklan pers;
layanan pemasaran dan promosi; pemasaran internet; pemasaran online; pemasaran produk; perdagangan online===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2021012774
: 24/02/2021 12:40:28
:
: EZRA BENAYA SADIKIN

540 Etiket

: JL. KEMANG SELATAN I No. I B RT 006/ RW 002 KEL. BANGKA, KEC. MAMPANG
PRAPATAN, JAKARTA SELATAN, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta
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740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: BE NA YA
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Navajowhite, Hitam
: 43
: ===Jasa restoran, termasuk jasa restoran yang bisa dibawa pulang; Jasa/layanan hotel, restoran, kafe, kafetaria, kantin dan
layanan bar makanan ringan; Kantin; Restoran; Restoran keliling dengan menggunakan truk (Food Truck); Tempat makan
yang menghidangkan kudapan; jasa-jasa pemesanan restoran dan kafe-kafe; kafe; layanan kafe, bistro, dan restoran; layanan
pemesanan dan pemesanan untuk restoran dan makanan; layanan restoran cepat saji===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JID2021012775
: 24/02/2021 12:41:25
:
: PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA (PERADI)

540 Etiket

: GRAND SLIPI TOWER 11th FLOOR, JL LETJEND S PARMAN, Kota Administrasi
Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11480
: Susy Tan S.H., M.H.
: SUSY TAN & PARTNERS Wisma Slipi Lantai 4 Ruang 408 Jl. Letjen S Parman Kav
12 Jakarta Barat, 11480

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

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

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: BIRU DAN PUTIH
: 35
: ===Administrasi bisnis dan urusan kantor, administrasi dan manajemen usaha; Konsultan Niaga; Konsultan Pajak; Konsultan
bisnis; Layanan konsultasi untuk manajemen dan organisasi bisnis; Manajemen usaha dan operasi pusat data; Menyediakan
konsultan untuk penggabungan bisnis dan manajemen rantai; Penyediaan informasi dan nasehat komersial/niaga (konsultan
niaga); fungsi kantor; iklan dan promosi perusahaan; jasa bantuan untuk perusahaan industri atau komersial dalam
menjalankan bisnis mereka; jasa penilaian perusahaan; kompilasi informasi hukum; kompilasi informasi hukum ke dalam basis
data komputer; konsultasi manajemen bisnis dan organisasi perusahaan; layanan administrasi yang berkaitan dengan
pengelolaan kantong hukum===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021012776
: 24/02/2021 12:43:00
:
: PT PRIMA SUPLEMEN INDONESIA

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. AM Sangaji No. 25 , Kota Yogyakarta, DI Yogyakarta, 55233
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: ISOFLEX
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: MERAH, HITAM, PUTIH
: 5, 29
: ===Campuran minuman suplemen gizi bubuk yang mengandung satu atau lebih bahan berikut, dekstrosa, protein, protein
susu, atau konsentrat protein whey; Kasein untuk suplemen diet; Minuman non-alkohol yang mengandung suplemen
bernutrisi; Minuman suplemen dari madu hutan dan lemon yang difermentasi dengan anggur, kaya dengan enzym dan
antioksidan; Minuman yang digunakan sebagai suplemen diet; Produk pengganti makanan suplement nutrisi untuk
meningkatkan energi; Protein suplemen diet berbahan dasar tumbuhan dalam bentuk bubuk; Protein untuk suplemen diet;
Sediaan-sediaan untuk perawatan kesehatan, suplemen kesehatan, makanan tambahan untuk kesehatan, nutrisi tambahan
untuk tujuan perawatan kesehatan; Serbuk untuk suplement diet; Suplemen diet dan tambahan nutrisi dalam bentuk kapsul,
teh, dan tincture; Suplemen diet protein dan produk protein untuk konsumsi manusia; Suplemen diet untuk mempercepat
pertumbuhan probiotik; Suplemen diet yang terdiri dari unsur mikro; Suplemen diet, nutrisi, vitamin, mineral, alami dan
antioksidan; Suplemen gizi atau makanan dalam bentuk bubuk atau sachet; Suplemen gizi dan makanan, yaitu probiotik untuk
digunakan dalam makanan dan suplemen makanan untuk konsumsi manusia; Suplemen laktasi bernutrisi untuk konsumsi
manusia dalam bentuk teh, kapsul, bubuk, cairan, kapsul gel, ekstrak, dan tincture; Suplemen makanan (supplement diet);

540 Etiket
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Suplemen makanan dan gizi; Suplemen makanan dan makanan termasuk yang terbuat dari atau dengan madu; Suplemen
makanan diet; Suplemen makanan hewan untuk menggemukkan; Suplemen makanan yang terdiri dari asam amino;
Suplemen makanan yang terdiri dari asam amino, mineral dan unsur mikro; Suplemen nutrisi dalam sifat berbasis protein,
berbentuk snack bar padat nutrisi; Suplemen nutrisi enzim; Suplemen nutrisi untuk konsumsi manusia terbuat dari buahbuahan, sayur-sayuran dan bahan superfood berwarna hijau; Suplemen tambahan nutrisi; Suplemen vitamin, mineral dan
nutrisi; Suplemen yang mengandung vitamin C; Suplemen-suplemen serat makanan diet; Suplement; Suplement bernutrisi;
Suplement, Obat tradisional, Obat-Obatan, Obat Jamu tradisional, Obat berasal dari Hewan-Hewanan, Obat berasal dari
Tumbuh-Tumbuhan, Obat Untuk Kesehatan, Minyak kayu putih, minyak angin, minyak telon, minyak tawon, minyak gosok,
minyak gandapura, minyak akar lawang, balsam untuk keperluan medis, salep untuk keperluan medis, koyo-koyo/tempelantempelan yang mengandung obat, kapas kesehatan, sediaan farmasi, ilmu hewan dan -ilmu kebersihan, hasil makanan
pantangan untuk keperluan medis, makanan bayi, jamu, vitamin, obat kumur untuk keperluan medis (mengandung obat dan
anti septic), obat kulit, obat merah, obat-obatan, minyak ikan, makanan dan minuman penambah stamina untuk pria/wanita
dewasa, obat dari tanaman obat, obat nyamuk; agen pengiriman dalam bentuk pelapis untuk tablet yang memfasilitasi
pengiriman suplemen gizi; anti-oksidan untuk digunakan sebagai suplemen makanan; antioksidan [suplemen makanan];
antioksidan untuk suplemen gizi; bar energi suplemen gizi; bubuk protein sebagai pengganti makanan untuk digunakan
sebagai suplemen diet, protein yang dikocok (protein shakes); campuran minuman suplemen diet bubuk rasa buah; energy
bar digunakan sebagai suplemen makanan; enzim untuk suplemen diet; kasein untuk suplemen diet; makanan suplemen
vitamin dan mineral; makanan/minuman suplemen kesehatan; minuman suplemen gizi; probiotik digunakan sebagai suplemen
diet; produk dan suplemen makanan kesehatan; protein untuk suplemen diet; sediaan nutraceutical untuk digunakan sebagai
suplemen diet; suplemen bernutrisi; suplemen bubuk nutrisi; suplemen dan sediaan herbal; suplemen dan sediaan nutrisi;
suplemen diet; suplemen diet bubuk anggur merah; suplemen diet gandum; suplemen diet kolostrum; suplemen diet probiotik;
suplemen diet untuk konsumsi manusia; suplemen diet, suplemen nutrisi dan suplemen makanan; suplemen gizi dalam bentuk
bubuk; suplemen gizi dalam bentuk butiran; suplemen gizi dalam bentuk minuman; suplemen gizi dalam sifat campuran
minuman bubuk; suplemen gizi mineral; suplemen kalsium; suplemen karbohidrat; suplemen makanan alami untuk mengobati
claustrophobia; suplemen makanan berbasis karbohidrat; suplemen makanan berbasis quinoa; suplemen makanan
bervitamin; suplemen makanan bubuk; suplemen makanan bubuk untuk keperluan medis; suplemen makanan bubuk, bukan
untuk tujuan medis; suplemen makanan dalam bentuk bubuk; suplemen makanan dalam bentuk butiran; suplemen makanan
dan gizi untuk olahraga ketahanan; suplemen makanan dan nutrisi sebagai suplemen makanan pembentuk otot; suplemen
makanan dan nutrisi/gizi untuk penurunan berat badan; suplemen makanan dengan efek kosmetik; suplemen makanan diet;
suplemen makanan diet bubuk; suplemen makanan kesehatan untuk orang dengan kebutuhan diet khusus; suplemen
makanan mineral; suplemen makanan mineral untuk manusia; suplemen makanan terdiri dari mineral; suplemen makanan
untuk unggas, sapi, babi dan ternak lainnya; suplemen mineral; suplemen nutrisi; suplemen nutrisi atau makanan dalam
bentuk daya atau sachet; suplemen pakan ternak untuk keperluan dokter hewan; suplemen protein untuk manusia; suplemen
tambahan dan vitamin; suplemen vitamin; suplemen vitamin dan mineral; tambalan suplemen vitamin===
===Bubuk susu kacang kedelai; Minuman berbahan dasar susu; Minuman berbahan dasar susu almond; Minuman berbahan
dasar susu beraroma; Minuman berbahan dasar susu dengan rasa cokelat; Minuman berbahan dasar susu dengan rasa
vanila; Minuman berbahan dasar susu kacang tanah; Minuman berbahan dasar susu yang diperkaya dengan protein, vitamin
dan mineral; Minuman susu terdiri dari buah-buahan; Minuman susu terutama terbuat dari susu; Minuman terbuat utamanya
dari susu atau produk susu, minuman susu (didominasi susu), minuman susu mengandung buah; Minuman-minuman
berbahan dasar susu mengandung teh; Minuman-minuman susu beraneka rasa; Produk Susu Bubuk; Produk susu dalam
bentuk bubuk untuk membuat yoghurt beku; Susu bubuk tanpa lemak dan susu asam dengan kadar kalori rendah; Susu dan
produk susu, termasuk yang dicampur dengan produk lain (memiliki produk susu dan susu sebagai kandungan utama) dan
pengganti yang sama dan produk yang dibuat darinya (tidak termasuk dalam kelas lain) khususnya minuman susu dan susu
bubuk, baik dengan perasa maupun tidak; Susu kambing bubuk; bubuk berbahan dasar susu yang diperkaya dengan protein,
mineral dan vitamin untuk membuat protein yang dikocok (protein shakes); bubuk susu; krim bubuk (produk susu); krim bubuk
[produk susu]; minuman berbahan dasar susu; minuman berbahan dasar susu almond; minuman berbahan dasar susu beras;
minuman berbahan dasar susu dengan kandungan buah-buahan; minuman berbahan dasar susu dengan kandungan kopi;
minuman berbahan dasar susu kacang; minuman berbahan dasar susu kacang mete; minuman dan bubuk berbahan dasar
susu; minuman susu dengan rasa cokelat; minuman susu dengan rasa kakao; minuman susu dengan rasa kopi; minuman
susu dengan rasa kopi, coklat, coklat atau teh; minuman susu dengan rasa teh; minuman susu kedelai; minuman susu yang
mengandung rasa; minuman susu, susu sebagai komponen utama; produk susu dalam bentuk bubuk; sediaan bubuk untuk
membuat minuman susu; sediaan bubuk untuk membuat minuman susu, khususnya bubuk susu; susu bubuk kedelai; susu
bubuk kering (selain untuk bayi) di kelas ini; susu bubuk*; susu bubuk, selain untuk bayi; susu cair atau susu bubuk dengan
protein susu untuk orang dewasa dan orang tua; susu cair atau susu bubuk untuk anak kecil dan anak-anak; susu cair atau
susu bubuk untuk orang dewasa dan orang tua; susu dan minuman susu; susu kacang [minuman tanpa-alkohol]; susu
kambing bubuk; susu non-dairi dan susu bubuk, yaitu susu bubuk berbahan dasar tanaman, sayuran, gandum, kacangkacangan, biji-bijian dan buah-buahan; susu sapi bubuk===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: JID2021012777
: 24/02/2021 12:43:31
:
: PT. MAKELAR INDONESIA ABADI

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Ngagel Jaya Selatan I No.34-35, Surabaya, Kota Surabaya, Jawa Timur
: Hari Purnomo Chandra B.Sc.
: Jalan Kartini Nomor 88-A, Surabaya

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: TOKOONLINECOM
:

591

Uraian Warna

: Hijau, putih

540 Etiket

Halaman 420 dari 2049

511

Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: JID2021012778
: 24/02/2021 12:45:47
:
: TAUFIQ AKBAR RAMADHONI

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Bukirsari, Taman Bukirsari Estate Ruko 17C, Kota Malang, Jawa Timur
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: MITUFAYA
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Ungu
: 35
: ===Jasa pengadaan kerjasama untuk keuntungan pihak lain dari pakaian, tutup kepala dan alas kaki, perhiasan, jam tangan,
aksesoris mode, tekstil, kosmetik, sediaan untuk perlengkapan mandi yang tidak mengandung obat,

: 35
: ===Jasa distribusi dan grosir barang; Jasa konsultasi usaha yang berkaitan dengan operasi, administrasi dan manajemen
pusat data; Jasa penjualan eceran dan grosir; Jasa yang menawarkan untuk dijual dan penjualan barang dalam perdagangan
eceran dan grosir; Jasa-jasa pameran dan pameran dagang; Layanan perantara bisnis; Layanan-layanan iklan dan promosi
melalui internet; Menyediakan pusat perbelanjaan daring (online marketplaces) untuk pembeli-pembeli dan penjual-penjual
barang-barang dan/atau jasa-jasa; Penyediaan informasi, termasuk on-line, mengenai periklanan, manajemen bisnis dan
fungsi administrasi dan kantor; Penyediaan tempat pasar online untuk pengguna jasa dan penyedia jasa tenaga kerja
professional/pencari kerja dengan berbagai jenis ketrampilan dan pengalaman; Ritel seluruh barang; analisis bisnis, layanan
informasi dan penelitian pasar; belanja online; jaringan bisnis melalui platform jejaring sosial; jasa bisnis dan periklanan; jasa
konsultasi bisnis sehubungan dengan pengoperasian pasar elektronik untuk pembeli dan penjual barang-barang dan atau
jasa-jasa pada jaringan komputer global; jasa periklanan; jasa periklanan untuk promosi e-commerce; jasa ritel; jasa ritel
supermarket dan toko serba ada (departmental store); jasa-jasa perdagangan online; jasa-jasa perdagangan online, yakni,
mengoperasikan pasar online untuk penjual dan pembeli barang dan/atau jasa; layanan agen impor dan ekspor; layanan
akuntansi administrasi, layanan akuntansi rental, layanan manajemen personalia, layanan bantuan dalam manajemen
kegiatan bisnis; layanan iklan, pemasaran dan promosi; layanan pemasaran online; layanan periklanan dan manajemen
penjualan; layanan ritel online; layanan waralaba dan ritel; pengaturan, pengoperasian dan pengawasan skema loyalitas,
skema insentif, skema insentif promosi dan penjualan; penyediaan informasi produk dan jasa untuk penjualan komersial;
penyediaan layanan riset dan informasi pasar; penyediaan pasar barang dan jasa secara daring bagi pembeli dan penjual;
penyediaan pasar daring untuk pembeli dan penjual barang dan jasa; penyediaan pasar online; penyediaan tempat pasar
online untuk pembeli dan penjual barang dan jasa; perdagangan barang dan jasa yang terotomatisasi dan terkomputerisasi
untuk orang lain yang disediakan melalui jaringan informasi komunikasi global, yakni, penyediaan pasar online kepada penjual
dan pembeli barang dan jasa; promosi penjualan; toko-toko===
540 Etiket

produk perawatan, peralatan perawatan, peralatan mandi yang tidak mengandung obat, [kosmetik], kacamata, tempat untuk
membawa, barang dari kulit, tempat dan penutup untuk telepon genggam, tablet, laptop, koper, label untuk koper, tempat dan
penutup paspor, dompet, tas tangan dan segala macam tas, buku, lilin, perlengkapan audio, perangkat pendengar yang
diletakkan di kepala, tempat pengeras suara, pengeras suara nirkabel, perangkat pendengar yang diletakkan di dalam telinga
yang memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan membeli barang tersebut; Jasa toko retail yang menjual
kosmetik; Layanan agen penjualan yang menampilkan tisu kosmetik yang sudah dibasahi; Layanan eceran atau grosir untuk
kosmetik dan alat kesehatan; Layanan toko grosir yang menampilkan kosmetik; Layanan toko ritel yang menampilkan
kosmetik; Layanan toko ritel yang menampilkan kosmetik, sediaan perlengkapan mandi, kit kosmetik, minyak esensial, masker
kecantikan, sabun kosmetik dan shampoo; Perdagangan besar kosmetik; Toko yang menjual kosmetik; jasa distributor grosir
untuk kosmetik; layanan pemesanan eceran untuk kosmetik; layanan periklanan yang berkaitan dengan kosmetik; layanan ritel
on-line yang berkaitan dengan kosmetik; layanan toko ritel on-line yang menampilkan produk kosmetik dan kecantikan,
pakaian dan aksesoris; layanan toko ritel online yang menampilkan produk kosmetik dan kecantikan; penyediaan jasa ritel
melalui pemesanan dengan katalog melalui pos yang berkaitan dengan pakaian, tutup kepala dan alas kaki, perhiasan, jam
tangan, aksesoris mode, tekstil, kosmetik, sediaan untuk perlengkapan mandi yang tidak mengandung obat, produk
perawatan, peralatan perawatan, peralatan mandi yang tidak mengandung obat [kosmetik], kacamata, tempat untuk
membawa, barang dari kulit, tempat dan penutup untuk telepon genggam, tablet, laptop, koper, label untuk koper, tempat dan
penutup paspor, dompet, tas tangan dan segala macam tas, buku, lilin, perlengkapan audio, perangkat pendengar yang
diletakkan di kepala, tempat pengeras suara, pengeras suara nirkabel, perangkat pendengar yang diletakkan di dalam telinga;
riset pemasaran di bidang kosmetik, parfum dan produk kecantikan===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2021012779
: 24/02/2021 12:45:55
:
: SUKATNO

540 Etiket

: JL. H. SAIKIN NO. 44, RT.008/RW.08, PONDOK PINANG, KEBAYORAN LAMA,
JAKARTA SELATAN, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12310

Halaman 421 dari 2049

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: SOLID LOGISTICS
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru, Biru Muda, Merah Tua
: 39
: ===layanan impor dan ekspor penanganan kargo; layanan penanganan kargo ekspor; layanan penanganan kargo impor;
penanganan kargo; penanganan kargo dan jasa pengiriman===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2021012780
: 24/02/2021 12:46:21
:
: Dian Puspaningrum

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Ruko Samoraya Residence No. 06-07 Cilendek Barat, Bogor Barat, Kota Bogor, Kota
Bogor, Jawa Barat, 16112
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: APOTEK ASKIA
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: BIRU, KUNING, UNGU, HITAM, DAN PUTIH
: 35
: ===Jasa layanan toko eceran yang menyediakan produk-produk farmasi; Jasa perdagangan; Jasa toko eceran; Jasa toko
eceran secara online; Jasa toko eceran secara online untuk sediaan farmasi, kedokteran hewan dan sanitasi dan persediaan
medis; jasa penjualan obat-obatan; jasa-jasa perdagangan online; toko online===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: D152021012782
: 24/02/2021 12:50:21
:
: David Tjioe

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Gn. Merapi No. 117 A/B Kel. Lajangiru Kec. Ujung Pandang Kota Makassar, Kota
Makassar, Sulawesi Selatan, 90114
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: TERMINATOR MAGNITE
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM dan PUTIH
: 9
: ===Power bank portabel; power bank [baterai yang bisa diisi ulang)===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

740

: DID2021012783
: 24/02/2021 12:52:00
:
: FRANKY

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. BUDI MULIA, RT/ RW: 008/006, PADEMANGAN BARAT, PADEMANGAN,
JAKARTA UTARA, INDONESIA, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta,
14420
: Drs. Ilyas Kartakusumah
: Komplek Legenda Wisata L 9 No. 27 Cibubur

Tipe Merek
Nama Merek

: Merek Kata dan Lukisan
: THEDIMSUMCO

540 Etiket

540 Etiket

Halaman 422 dari 2049

566

Arti Bahasa

: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: COKLAT; HITAM
: 29
: ===Bakso dan/atau lumpia udang; Bakso tahu dengan ikan dan/atau ayam; Gulungan (lumpia) ikan atau ayam; Minuman
yoghurt; Siomay; Siomay sayuran; Sosis; Tahu; Telur; bakso; buah dan sayuran yang diawetkan, dibekukan, dikeringkan dan
dimasak; dimsum; keju; makanan beku terutama terdiri dari daging, ikan, unggas atau sayuran; makanan laut beku; minuman
yang terutama terdiri dari susu; nugget ayam; nugget ikan; pangsit; pangsit berbahan dasar kentang; produk daging olahan;
produk ikan olahan; produk makanan laut olahan; telur olahan; tempe===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JID2021012784
: 24/02/2021 12:52:26
:
: PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA (PERADI)

540 Etiket

: GRAND SLIPI TOWER 11th FLOOR, JL LETJEND S PARMAN KAV 22-24, Kota
Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11480
: Susy Tan S.H., M.H.
: SUSY TAN & PARTNERS Wisma Slipi Lantai 4 Ruang 408 Jl. Letjen S Parman Kav
12 Jakarta Barat, 11480

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

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

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: BIRU DAN PUTIH
: 36
: ===asuransi biaya hukum; asuransi untuk biaya hukum; jasa asuransi penjaminan emisi untuk layanan hukum prabayar; jasa
asuransi yang berkaitan dengan biaya hukum===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: JID2021012785
: 24/02/2021 12:52:42
:
: SARI HANDOJO

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Taman Duta Mas Blok F 7/12 Grogol Petamburan, Jakarta Barat
: Hari Purnomo Chandra B.Sc.
: Jalan Kartini Nomor 88-A, Surabaya

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: LAKSATIAM
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah, putih
: 43
: ===Jasa penyediaan makanan dan minuman; Jasa penyediaan minuman; Jasa restoran, termasuk jasa restoran yang bisa
dibawa pulang; Jasa restoran, yaitu, penyediaan makanan dan minuman untuk konsumsi di dalam dan di luar gedung;
Layanan kedai makan; Layanan menjemput makanan; Layanan perjamuan; Layanan reservasi untuk memesan makanan;
Layanan restoran yang diberikan dalam kerangka kerja waralaba; Penyediaan katering; Pusat Jajanan Serba Ada (Pujasera);
Restoran Prasmanan; Restoran dengan layanan makan sepuasnya; Tempat makan yang menghidangkan kudapan; jasa
memasak makanan; layanan kafe, bistro, dan restoran; layanan koki pribadi; layanan makanan dan minuman dibawa pulang;
layanan rantai restoran; layanan restoran cepat saji; layanan yang menawarkan makanan dan minuman untuk dibawa pulang;
menyajikan makanan dan minuman di perusahaan ritel dan takeaway; persiapan makanan dan minuman untuk konsumsi
segera; pusat makanan/jajan; restoran yang menyediakan makanan cepat saji dan layanan 24 jam===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

Tipe Merek

: JID2021012786
: 24/02/2021 12:58:25
:
: PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA (PERADI)

540 Etiket

540 Etiket

: GRAND SLIPI TOWER 11th FLOOR, JL LETJEND S PARMAN, Kota Administrasi
Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11480
: Susy Tan S.H., M.H.
: SUSY TAN & PARTNERS Wisma Slipi Lantai 4 Ruang 408 Jl. Letjen S Parman Kav
12 Jakarta Barat, 11480

Merek Kata dan Lukisan

Halaman 423 dari 2049

566

Nama Merek
Arti Bahasa

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

:
: PERADI + LOGO
: Tidak Ada Terjemahan
: BIRU DAN PUTIH
: 38
: ===layanan komputer, yaitu, menyediakan basis data dengan fitur berita dan informasi bisnis, pengarsipan perusahaan bisnis,
dan laporan bisnis untuk penelitian hukum dan kepatuhan menyediakan akses ke database komputer elektronik online dengan
fitur informasi sekuritas melalui jaringan komputer global===
: DID2021012787
: 24/02/2021 12:59:41
:
: NIKEN INDRA DHAMAYANTI

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: ADHYAKSA VIII / D-72 RT.004 RW. 005, KEL. LEBAK BULUS, KEC. CILANDAK,
KOTA ADM. JAKARTA SELATAN, PROVINSI DKI JAKARTA 12440, Kota
Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12440
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: NATURAL KEN BEAUTY AND HEALTH BY NIKEN
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM DAN PUTIH
: 5
: ===Jamu berbentuk serbuk; Minuman dalam bentuk serbuk dan berasa untuk pelangsing; Minuman pelangsing; Minuman
suplemen untuk kecantikan dan kesehatan; Minuman suplemen untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan dan
stamina dan kecantikan; Minuman yang digunakan sebagai suplemen diet; Serbuk untuk suplement diet; Suplemen diet, yaitu,
bar protein; Suplemen makanan berupa kapsul minyak ikan; Suplemen makanan dan gizi; Suplemen tambahan nutrisi;
Suplemen yang mengandung vitamin C; Suplement bernutrisi; Supplement yang berupa bubuk; bee pollen untuk digunakan
sebagai suplemen makanan diet; energy bar digunakan sebagai suplemen makanan; herbal atau ekstrak tumbuhan untuk
digunakan sebagai suplemen makanan; losion sanitasi tangan untuk desinfektan; makanan/minuman suplemen kesehatan;
minuman kesehatan menambah vitalitas badan dan menambah kecerdasan anak-anak; minuman kesehatan yang
mengandung ginseng; minuman suplemen diet; minuman tambahan makanan diet; sediaan-sediaan untuk suplemen
kesehatan; semprotan pembersih tangan untuk desinfektan; suplemen bubuk nutrisi; suplemen diet; suplemen diet dari serbuk
sari; suplemen diet kolostrum; suplemen diet, suplemen nutrisi dan suplemen makanan; suplemen gizi dalam bentuk butiran;
suplemen karbohidrat; suplemen makanan berbasis karbohidrat; suplemen makanan berbasis kiwicha; suplemen makanan
dalam bentuk bubuk; suplemen makanan dalam bentuk butiran; suplemen makanan dengan efek kosmetik; suplemen
makanan diet; suplemen makanan diet dalam bentuk kapsul; suplemen makanan kesehatan terutama terbuat dari minyak;
suplemen makanan mineral; suplemen makanan terutama terdiri dari kalsium; suplemen makanan terutama terdiri dari
magnesium; suplemen makanan terutama terdiri dari zat besi; suplemen makanan yang mengandung bahan-bahan alami;
suplemen makanan yang terdiri dari mineral; suplemen makanan yang terdiri dari vitamin; suplemen minuman kolagen;
suplemen minyak biji rami; suplemen nutrisi; suplemen nutrisi cair; suplemen tambahan dan vitamin; suplemen tambahan
nutrisi dan diet; suplemen vitalitas; suplemen vitamin cair; tablet vitamin efervesen; tambalan suplemen vitamin; vitamin dan
suplemen vitamin===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021012788
: 24/02/2021 13:03:55
:
: FRANKY

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. BUDI MULIA, RT/ RW: 008/006, PADEMANGAN BARAT, PADEMANGAN,
JAKARTA UTARA, INDONESIA, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta,
14420
: Drs. Ilyas Kartakusumah
: Komplek Legenda Wisata L 9 No. 27 Cibubur

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: THEDIMSUMCO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: COKLAT; HITAM
: 30
:
===Bakpao; Bakpao rasa Kacang Merah, rasa kacang hijau, rasa kacang tanah, rasa coklat, rasa kacang hitam, rasa kacang
hijau pandan, rasa talas, rasa bengkoang asin, rasa labu dan rasa ayam kecap; Kecap; Kue kering (pastri); Lumpia basah;
Pangsit hot pot; Pangsit ikan; Pangsit telur; Saus (bumbu masak), saus salad; Saus untuk memasak [bumbu masak]; Sediaan

740

Halaman 424 dari 2049

rempah-rempah; bakpao isi daging; biskuit; bumbu masak; campuran rempah-rempah; chinese stuffed dumplings (gyoza,
cooked); donat; es krim; kopi; kue basah; lumpia; minuman berbahan dasar kopi; minuman berbahan dasar kopi, kokoa,
cokelat atau teh; minuman berbahan dasar teh; minuman sediaan berbahan dasar kakao; minuman serbuk berbahan dasar
rempah (jahe, kunyit, temulawak); pangsit China yang diisi; pangsit Cina dengan isian (Shumai, dimasak); pangsit daging
kukus [shaomai]; pangsit udang; rempah-rempah; rempah-rempah bubuk; roti bakar; roti*; saus; saus tomat===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021012789
: 24/02/2021 13:08:01
:
: SUWITA TJAHJADI

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Mesjid Pekojan No. 157, RT.004/RW.006, Kel. Pekojan, Kec. Tambora , Kota
Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta
: Dra. Devi Yulian, S.H.
: Jalan Pangeran Jayakarta No. 117 Blok. C-4, Jakarta Pusat

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: RIKU FURU
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih.
: 25
: ===Baju Hangat; Busana Muslim; Jaket-jaket; Mukena; Pakaian olahraga; alas kaki; blus; bra; celana dalam; celana panjang;
celana pendek; dasi; gaun; ikat pinggang [pakaian]; jas; jas hujan; jilbab; kaos kaki; kaos oblong; kemeja; kerudung [pakaian];
pakaian; pakaian dalam; pakaian renang; penutup kepala; piyama; rok; rompi; sandal; sarung; sarung tangan [pakaian];
sepatu; singlet; sol untuk alas kaki; syal; topi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JID2021012790
: 24/02/2021 13:11:32
:
: Bytedance Ltd.

540 Etiket

: Scotia Centre, 4th Floor, Willow House, Cricket Square, P.O. Box 2804, George
Town, Grand Cayman KY1-1112
: Prudence Jahja S.H.,LL.M
: Januar Jahja and Partners Menara Batavia lantai 19, Jalan K.H Mas Mansyur
Kavling 126, Jakarta Pusat

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: TikTok Shop Instant Message
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan putih.
: 38
: ===Layanan pengiriman pesan; jasa menggunakan secara bersama-sama peer-to-peer, yaitu, transmisi elektronik atas foto
digital dan file video di antara para pengguna internet; jasa streaming video; jasa telekomunikasi yang berhubungan dengan
perdagangan; jasa telekomunikasi, yaitu, transmisi elektronik atas data, gambar, video dan mengirim dan menerima pesan
digital melalui komputer global dan jaringan komunikasi; komunikasi melalui jaringan pribadi virtual [VPN]; layanan pesan
singkat [SMS]; menyediakan akses ke portal berbagi video; menyediakan akses pengguna ke mesin pencari; menyediakan
layanan telekomunikasi untuk platform e-commerce di Internet dan media elektronik lainnya; pengiriman gambar dan foto
secara elektronik melalui jaringan komputer global; pengiriman pesan teks melalui telepon seluler dan perangkat seluler;
penyediaan akses ke platform perdagangan elektronik (situs web) untuk perdagangan elektronik; transfer data melalui layanan
online; transmisi data dan layanan telekomunikasi; transmisi data video; transmisi elektronik file foto digital di antara pengguna
Internet; transmisi informasi melalui Internet; transmisi informasi melalui jaringan komunikasi elektronik; transmisi, penyiaran
dan penerimaan audio, video, gambar diam dan bergerak, teks dan data===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2021012791
: 24/02/2021 13:11:33
:
: FRANKY

540 Etiket

: JL. BUDI MULIA, RT/ RW: 008/006, PADEMANGAN BARAT, PADEMANGAN,
JAKARTA UTARA, INDONESIA, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta,
14420
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740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Drs. Ilyas Kartakusumah
: Komplek Legenda Wisata L 9 No. 27 Cibubur

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: THE DIMSUM CO.
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: COKLAT; HITAM
: 35
: ===Booth penjualan minuman ringan serta makanan; Gerai penjualan makanan dan minuman; Jasa kios makanan dalam
bentuk penyediaan makanan dan minuman; Jasa kios makanan dan minuman dalam bentuk toko ritel; Jasa stand penjualan
makanan dan minuman; Toko makanan online; jasa distributor grosir untuk makanan dan minuman; jasa retail sehubungan
dengan penjualan daging, ikan, unggas dan binatang buruan, ekstrak daging, buah dan sayuran yang diawetkan, dibekukan,
dikeringkan dan dimasak, jeli, selai, saus buah, telur, susu dan produk susu, minyak dan lemak untuk makanan, kopi, teh,
kakao dan kopi buatan, beras, tapioka dan sagu, tepung dan sediaan yang terbuat dari sereal, roti, kue dan gula-gula, es,
gula, madu, sirup, ragi, bubuk pengembang, garam, mustar, cuka, saus (bumbu), rempah-rempah, es; layanan waralaba dan
ritel; manajemen bisnis outlet grosir dan eceran===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2021012792
: 24/02/2021 13:12:56
:
: LAURA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Palem Ratu 2 No. 39, Taman Baverly Lippo Cikarang, Cibatu, Cikarang Selatan,
, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat
: Hendrawati Santoso S.H.
: Komplek Gedung Rahardjo Blok 5E, Jalan Roa Malaka Utara No. 4-6,

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: SPIKUEH INDONESIA
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: KUNING, HITAM, PUTIH
: 35
: ===Booth penjualan minuman ringan serta makanan; Eceran dan grosir toko roti; Gerai penjualan makanan dan minuman;
Jasa agen pemesanan makanan melalui internet; Jasa kios makanan dalam bentuk penyediaan makanan dan minuman; Jasa
kios makanan dan minuman dalam bentuk toko ritel; Jasa pemrosesan pemesanan makanan melalui internet; Jasa penjualan
makanan secara daring; Jasa stand penjualan makanan dan minuman; Jasa toko; Jasa toko eceran; Jasa toko eceran secara
online; Jasa toko penjual Makanan dan Minuman secara online; Layanan penjualan eceran produk roti; Layanan ritel toko
serba ada online; Layanan ritel yang berkaitan dengan produk roti; Layanan toko ritel online; Penjualan makanan dan
minuman secara online; TOKO SERBA ADA; Toko barang-barang grosir; Toko kue; Toko kue online; Toko makanan online;
Toko minuman online; Toko oleh-oleh; Toko online di bidang makanan dan minuman; Toko online di bidang roti-roti dan kuekue; Toko pancake dan waffle; Toko roti online; Toko serba ada; Toko yang menjual es krim; Toko yang menjual kue; jasa
distributor grosir untuk makanan dan minuman; jasa jasa katalog toko eceran; jasa penjualan makanan dan minuman; jasa
penjualan makanan dan minuman yang dipesan melalui mesin; jasa toko serba ada retail; jasa toko serba ada retail secara
online; layanan eceran atau grosir untuk gula-gula, roti dan roti; layanan penataan etalase untuk toko ritel; layanan ritel atau
layanan grosiran untuk makanan dan minuman; layanan ritel disediakan oleh berbagai toko; layanan ritel disediakan oleh toko
roti; layanan ritel disediakan oleh toko-toko; layanan ritel untuk makanan dan minuman; layanan ritel, layanan ritel supermarket
dan department store yang berkaitan dengan makanan dan minuman; layanan toko grosir menampilkan bahan makanan;
layanan toko grosir online yang menampilkan cokelat; layanan toko ritel dan toko grosir; layanan toko ritel menampilkan bahan
makanan; layanan toko ritel online yang menampilkan cokelat; pemasaran toko; penataan etalase toko; pengecer toko serba
ada; stan penjualan kue-kue; stan penjualan makanan ringan; stan penjualan roti-roti; toko; toko eceran; toko grosir; toko
online; toko roti; toko swalayan; toko yang menjual minuman; toko-toko===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

: JID2021012793
: 24/02/2021 13:16:27
:
: SINDY SURYA WIJAYA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Kedamaian No. 3, RT.005/RW.002, Kel. Karet Semanggi, Kec. Setia Budi, Kota
Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta
: Dra. Devi Yulian, S.H.
: Jalan Pangeran Jayakarta No. 117 Blok. C-4, Jakarta Pusat

Tipe Merek
Nama Merek

: Merek Kata dan Lukisan
: BLOOMWOOD FLOWERS & GIFTS + LOGO

540 Etiket
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566

Arti Bahasa

: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih.
: 35
: ===Toko bunga; jasa toko untuk penjualan hadiah pesta pernikahan; jasa toko untuk penjualan hadiah ulang tahun; jasa toko
untuk penjualan souvenir; layanan grosir yang berkaitan dengan bunga; layanan ritel disediakan oleh toko bunga; layanan ritel
online yang berkaitan dengan hadiah; organisasi pameran bunga dan tanaman untuk tujuan komersial atau iklan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021012796
: 24/02/2021 13:25:43
:
: Fenki Tanuwidjaja

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl Kelapa Molek 5 Blok U1 no 6 Kelapa Gading
, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14240
: Agus Suprijono S.Kom
: Jalan Pondok Mas V no 69, Taman Pondok Mas Indah, Kota Cimahi

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Theraser
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Putih, Merah
: 10
: ===laser untuk perawatan kosmetik wajah, kulit, folikel rambut===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021012797
: 24/02/2021 13:31:21
:
: AHMAD GHUFRON

540 Etiket

540 Etiket

: Jaten RT. 014 RW. 003 Kel. Dlingo Kec. Mojosongo, Kabupaten Boyolali, Jawa
Tengah, 57322
: Rully Purwanto, S.H., S.Mn.
: Jalan Soekarno Hatta No. 590, Komplek Metro Trade Center Blok B-36, Lt. 2,
Bandung

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: SYIFAMILK
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Putih, biru
: 29
: ===Bahan dasar untuk membuat susu kocok; Bahan pengganti produk susu terbuat dari tumbuhan atau kacang-kacangan;
Bahan pengganti susu yang berasal dari tumbuhan; Bubuk susu kacang kedelai; Dadih susu; Ekstrak susu kedelai;
Fermentasi susu dan laktosa susu; Fermentasi susu, air dadih susu dan laktosa susu dalam bentuk bubuk; Hasil produksi
susu; Hasil produksi yang terbuat dari susu (Bukan termasuk Minuman); Hasil-hasil produksi susu; Irisan-irisan susu (Keju);
Kefir [minuman susu]; Keju, mentega, yoghurt, dan produk susu lainnya; Krim kocok beku bukan dari susu; Krim kocok bukan
berbahan dasar susu; Krim kocok bukan dari susu; Krim kocok untuk topping yang bukan berbahan dasar susu; Krim susu;
Krim untuk minuman [produk susu]; Krim untuk topping yang tidak dikocok untuk kue dan makanan penutup, beku atau tidak
beku, siap pakai atau tidak siap pakai berbahan dasar susu; Krimmer kopi (berbahan dasar susu); Kumis (minuman susu);
Makanan olahan dengan protein tambahan terutama terdiri dari daging, ikan, binatang buruan unggas, buah-buahan, sayuran,
telur atau produk susu; Makanan pencuci mulut terbuat dari yoghurt, selain es krim, es susu dan yoghurt beku; Makanan
pencuci mulut yoghurt selain es krim, es susu dan yoghurt beku; Makanan penutup berbahan dasar susu; Makanan penutup
cepat saji yang berbahan dasar susu; Makanan penutup krem, kecuali es krim, es susu dan yoghurt beku; Makanan penutup
terbuat dari produk susu (kecuali es krim); Makanan penutup terbuat dari susu; Makanan ringan berbahan dasar buah,
sayuran dan susu kelapa untuk bayi dan anak-anak, tidak termasuk es krim, es susu dan yoghurt beku; Minuman berbahan
dasar beras (pengganti susu), minuman berbahan dasar kedelai (pengganti susu), minuman berbahan dasar susu almond;
Minuman berbahan dasar beras [bahan pengganti susu] yang menjadi bahan pengganti makanan cair; Minuman berbahan
dasar kedelai digunakan sebagai pengganti susu; Minuman berbahan dasar susu; Minuman berbahan dasar susu almond;
Minuman berbahan dasar susu beraroma; Minuman berbahan dasar susu dengan rasa cokelat; Minuman berbahan dasar
susu dengan rasa vanila; Minuman berbahan dasar susu kacang tanah; Minuman berbahan dasar susu yang diperkaya
dengan protein, vitamin dan mineral; Minuman buah atau sayuran terdiri terutama dari produk susu; Minuman rasa dengan
pasta buah dan berbahan dasar susu; Minuman susu (dengan susu sebagai kandungan utama) baik dengan tambahan bahan
lainnya atau tidak; Minuman susu cair; Minuman susu terdiri dari buah-buahan; Minuman susu terutama terbuat dari susu;
Minuman terbuat dari keseluruhan atau terutama susu; Minuman terbuat utamanya dari susu atau produk susu, minuman susu
(didominasi susu), minuman susu mengandung buah; Minuman terdiri terutama dari susu atau produk susu; Minuman yang
berbahan dasar susu; Minuman-minuman berbahan dasar susu mengandung teh; Minuman-minuman dengan rasa asam
susu/ asam laktat, minuman-minuman mengandung rasa asam susu/ asam laktat; Minuman-minuman susu beraneka rasa;
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Olesan berbahan dasar susu; Pengganti produk-produk susu berbasis tumbuhan dan kacang; Produk Susu Asam; Produk
Susu Bubuk; Produk Susu Kental; Produk Susu Rendah Lemak; Produk berbahan dasar susu terbuat dari tumbuhan (bahan
pengganti susu); Produk makanan vegetarian, yaitu, pengganti daging dan ikan berbasis sayuran, pengganti telur, pengganti
keju dan minuman makanan berbasis kedelai yang digunakan sebagai pengganti susu; Produk susu alami atau berperisa
yang difermentasi; Produk susu dalam bentuk bubuk untuk membuat yoghurt beku; Produk susu tawar atau dengan rasa yang
difermentasi; Saus berbahan dasar susu; Sediaan-sediaan krim terbuat dari susu dan susu dan buah-buahan; Sediaansediaan makanan berbahan dasar susu; Susu Kedelai Kental; Susu UHT; Susu beraneka rasa; Susu berbentuk jel, susu
dengan rasa dan susu kocok; Susu bubuk tanpa lemak dan susu asam dengan kadar kalori rendah; Susu cair dalam
kemasan; Susu dan produk susu; Susu dan produk susu, termasuk minuman berbahan dasar susu, susu UHT, susu bubuk,
dan produk susu yang diperkaya dengan tambahan nutrisi, vitamin dan/atau mineral; Susu dan produk susu, termasuk yang
dicampur dengan produk lain (memiliki produk susu dan susu sebagai kandungan utama) dan pengganti yang sama dan
produk yang dibuat darinya (tidak termasuk dalam kelas lain) khususnya minuman susu dan susu bubuk, baik dengan perasa
maupun tidak; Susu evaporasi (susu kental) dengan dan tanpa pemanis; Susu full cream; Susu jahe; Susu kacang kedelai;
Susu kaleng; Susu kambing bubuk; Susu kambing dan produk susu yang berasal dari susu kambing; Susu kedelai; Susu
kelapa (minuman); Susu kelapa, kelapa kalengan, dikeringkan dan diawetkan; Susu kental manis; Susu kocok; Susu protein;
Susu protein dari telur; Susu yang mengandung rasa; Susu, produk susu dan pengganti produk susu; Yoghurt berbentuk jelly
setengah padat terbuat dari susu yang diinkubasi; alternatif yogurt berbahan dasar tanpa susu; bahan pengganti produk susu
berbahan dasar larva serangga; bahan pengganti produk susu berbahan dasar serangga; bahan pengganti susu; bahan
pengganti susu fermentasi; bahan-bahan produk olahan susu untuk membuat roti; bahan-bahan susu untuk membuat roti;
bubuk berbahan dasar susu yang diperkaya dengan protein, mineral dan vitamin untuk membuat protein yang dikocok (protein
shakes); bubuk berbahan dasar susu yang diperkaya dengan protein, mineral dan vitamin untuk membuat smoothie; bubuk
susu; cairan semi-transparan yang tertinggal selama proses pengendapan dalam pembuatan keju yang memiliki warna
kuning-kehijauan dengan rasa yang sedikit asam dan aroma yang agak harum (whey powder) (hasil produk susu); chia milk
[bahan pengganti susu]; fermentasi susu untuk keperluan kuliner; half and half (minuman) [campuran susu dan krim]; hasil
produksi susu kambing; hasil produksi susu sapi; hasil produksi susu soya; keju dari susu domba; keju segar dari Perancis
yang menggunakan susu sapi yang dipasteurisasi; keju susu kambing; kephir [minuman susu]; krim [produk susu]; krim [susu
sebagai unsur utama]; krim buatan [bahan pengganti produk susu]; krim bubuk (produk susu); krim bubuk [produk susu]; krim
menjadi produk susu; krim non-susu (krim yang terbuat dari minyak dan/atau lemak yang dapat dimakan); krim senyawa
(compound cream) (krim yang terbuat dari krim susu dan minyak dan/atau lemak yang dapat dimakan); krimer bukan dari
susu; krimer tanpa kandungan susu; kumys [minuman susu]; laktoferin yang mengandung zat besi (iron lactoferrin) (produk
susu); makanan minuman berbahan dasar susu, tidak termasuk susu kocok; makanan penutup dibuat terutama dari pengganti
susu; makanan penutup dibuat terutama dari produk susu; makanan penutup susu dingin; makanan penutup terbuat dari
pengganti susu; makanan penutup terbuat dari produk susu; makanan penutup yang dibuat dari susu, selain es krim atau
yoghurt beku; mentega susu; minuman asam laktosa (produk buah, bukan susu); minuman berbahan dasar bukan dari lemak
susu; minuman berbahan dasar gandum [bahan pengganti susu]; minuman berbahan dasar kacang polong [bahan pengganti
susu]; minuman berbahan dasar sereal (pengganti susu); minuman berbahan dasar sereal [bahan pengganti susu]; minuman
berbahan dasar susu; minuman berbahan dasar susu almond; minuman berbahan dasar susu beras; minuman berbahan
dasar susu dengan kandungan buah-buahan; minuman berbahan dasar susu dengan kandungan jus buah; minuman
berbahan dasar susu dengan kandungan kopi; minuman berbahan dasar susu dengan toping : boba, pearl, jelly; minuman
berbahan dasar susu kacang; minuman berbahan dasar susu kacang mete; minuman berbahan dasar susu, yaitu susu
evaporasi; minuman berdasarkan pengganti susu fermentasi; minuman berenergi berbahan dasar susu; minuman dan bubuk
berbahan dasar susu; minuman non-alkohol disiapkan dari susu atau yoghurt; minuman pengganti makanan nabati berbasis
susu; minuman rasa stroberi berbahan dasar susu; minuman segar yaitu minuman berbahan dasar susu ditambah krim keju
dan gula aren bakar; minuman susu dengan rasa cokelat; minuman susu dengan rasa kakao; minuman susu dengan rasa
kopi; minuman susu dengan rasa kopi, coklat, coklat atau teh; minuman susu dengan rasa teh; minuman susu kedelai;
minuman susu yang mengandung rasa; minuman susu, susu sebagai komponen utama; minuman yang terutama terdiri dari
susu; nasi susu; olesan berbahan dasar susu; pemutih kopi terutama terdiri dari produk susu; pengganti susu, khususnya susu
beras, susu kedelai dan susu rami yang digunakan sebagai pengganti susu; persiapan berbahan dasar susu untuk membuat
minuman; produk berbahan dasar susu kering untuk digunakan sebagai bahan pengganti makanan; produk nutrisi olahraga
berbasis susu; produk olahan hasil susu berbahan pengganti susu; produk susu; produk susu bebas laktosa; produk susu
dalam bentuk bubuk; produk susu kalsium yang difortifikasi; prostokvasha [susu asam]; protein susu untuk konsumsi manusia;
quark [produk susu]; ryazhenka [susu panggang fermentasi]; sediaan berbahan dasar larva serangga untuk membuat susu
kocok; sediaan berbahan dasar serangga untuk membuat susu kocok; sediaan bubuk untuk membuat minuman susu; sediaan
bubuk untuk membuat minuman susu, khususnya bubuk susu; seramida (ceramide) (produk susu); seramida (ceramide) susu
(produk susu); serbuk susu kambing; sphingomyelin (produk susu); sup kacang dengan aroma susu; susu; susu (dalam
bentuk) padatan; susu acidophilus; susu albumin; susu almon; susu almon dengan rasa dan tanpa rasa; susu almond; susu
almond untuk keperluan kuliner; susu barley mutiara China; susu bebas laktosa; susu beragi (susu diberi ragi); susu beras
untuk digunakan sebagai bahan pengganti susu; susu beras untuk keperluan kuliner; susu berbahan dasar kacang; susu
berbahan dasar kacang digunakan sebagai pengganti susu; susu berbahan dasar tumbuh-tumbuhan; susu bubuk kedelai;
susu bubuk kering (selain untuk bayi) di kelas ini; susu bubuk*; susu bubuk, selain untuk bayi; susu cair atau susu bubuk
dengan protein susu untuk orang dewasa dan orang tua; susu cair atau susu bubuk dengan vitamin dan mineral untuk orang
dewasa dan orang tua; susu cair atau susu bubuk untuk anak kecil dan anak-anak; susu cair atau susu bubuk untuk orang
dewasa dan orang tua; susu dan minuman susu; susu dan produk hasil olahan susu; susu dan produk susu, tidak termasuk es
krim, es susu dan yogurt beku; susu dengan penambahan kandungan vitamin D; susu dengan penambahan vitamin; susu
dengan sereal; susu domba; susu evaporasi; susu fermentasi; susu gandum; susu kacang; susu kacang [minuman tanpaalkohol]; susu kacang hijau; susu kacang menjadi bahan pengganti susu; susu kacang mete; susu kacang tanah; susu kacang
untuk keperluan kuliner; susu kambing; susu kambing bubuk; susu kedelai; susu kedelai menjadi bahan pengganti susu; susu
kedelai untuk keperluan kuliner; susu kelapa; susu kental; susu kurma; susu lanjutan untuk anak kecil; susu non-dairi dan susu
berbahan dasar tanaman, sayuran, gandum, kacang-kacangan, biji-bijian dan buah-buahan; susu non-dairi dan susu bubuk,
yaitu susu bubuk berbahan dasar tanaman, sayuran, gandum, kacang-kacangan, biji-bijian dan buah-buahan; susu organik;
susu pasteurisasi; susu pertumbuhan untuk anak kecil dan anak-anak; susu rami untuk digunakan sebagai pengganti susu;
susu rendah lemak; susu sapi; susu sapi bubuk; susu segar; susu semi-skim; susu skim; susu teh, susu sebagai komponen
utama; susu umur panjang (tahan lama); susu yang berasal dari hewan; susu yang berasal dari tumbuhan; susu, keju,
mentega, yoghurt, dan produk susu lainnya; tablet susu sapi; teh susu berbahan dasar susu; telur, susu, dan produk
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susu; topping bukan dari susu untuk makanan, yaitu, topping berasal dari sayuran, buah, biji dan kacang; topping dan isi yang
terbuat dari susu gandum, susu berbahan dasar kacang, dan minyak inti kelapa sawit untuk makanan penutup, gula-gula,
pastry dan produk roti; topping untuk makanan yang terbuat dari susu gandum, susu berbahan dasar kacang, dan minyak inti
kelapa sawit; yoghurt berdasarkan pengganti susu===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JID2021012798
: 24/02/2021 13:33:33
:
: PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA (PERADI)

540 Etiket

: GRAND SLIPI TOWER 11th FLOOR, JL LETJEND S PARMAN, Kota Administrasi
Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11480
: Susy Tan S.H., M.H.
: SUSY TAN & PARTNERS Wisma Slipi Lantai 4 Ruang 408 Jl. Letjen S Parman Kav
12 Jakarta Barat, 11480

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

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

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: BIRU DAN PUTIH
: 41
: ===Jasa pemberian materi pengajaran di bidang hukum; Jasa pemberian materi pengajaran di bidang hukum melalui media
sosial; Jasa pendidikan di bidang hukum; Jasa pendidikan di bidang hukum melalui sarana media sosial; Layanan pendidikan
dan layanan pengajaran, yaitu kelas, seminar, dan lokakarya di bidang seni, kerajinan, olahraga, musik, kesehatan, senam,
latihan, moralitas, etika, hukum, ekonomi, obat-obatan, operasi, farmasi, pertanian, teknik, literatur, ilmu sains, fisika, bahasa,
matematika, aritmatika, ilmu social, geografi, sejarah dan politik di tingkat perguruan tinggi; layanan pelaporan berita di bidang
hukum; memberikan berita di bidang hukum; menyediakan kursus pendidikan hukum berkelanjutan; merekam deposisi hukum;
publikasi dokumen di bidang pelatihan, sains, hukum publik dan urusan sosial===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2021012799
: 24/02/2021 13:35:13
:
: FARHAT SAID

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Percetakan Negara No. D 757 Rt. 004 Rw. 006, Kel. Cempaka Putih Barat, Kec.
Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10520
: Isnaini S.H.,
: Gedung Panti Trisula Perwari Jalan Menteng Raya No 35

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: SAIDOV dan GAMBAR
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Abu-abu, Putih
: 35
: ===Jasa penjualan batu alam, marmer, kaca, batu alam, lampu, guci, keramik, pegangan pintu, panel kayu, bingkai, kertas
pelapis dinding; Layanan toko grosir online yang menjual bahan - bahan granit, keramik; Supermarket bahan bangunan; Toko
yang menjual batu alam, marmer, kaca, batu alam, lampu, guci, keramik, pegangan pintu, panel kayu, bingkai, kertas pelapis
dinding; jasa distributor bahan bangunan dari metal; jasa toko besi dan bahan bangunan; toko eceran bahan bangunan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021012800
: 24/02/2021 13:35:22
:
: PT. Bea Sari Jelita

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Raya Semarang Kendal km.10,5 Semarang, Kota Semarang, Jawa Tengah
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: RYER
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

: Hitam Putih
: 5

740

540 Etiket
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510

Uraian Barang/Jasa

: ===Deterjen cucian antibakteri dan antiseptik; Obat kumur dan penyegar nafas mengandung obat; desinfektan; kit yang
terutama terdiri dari gel pembersih dan tisu disinfektan dan termasuk juga masker sanitasi, sarung tangan plastik dan krim
tangan yang digunakan untuk pencegahan kuman; lotion kulit obat; sabun antibakteri; sediaan penyegar udara (pewangi
udara); semprotan dan stik aromaterapi yang mengandung obat untuk menghilangkan stres; shampoo ketombe obat; tissue
diresapi dengan sediaan antibakteri===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021012801
: 24/02/2021 13:35:43
:
: PT. GARDANA MULTI ENERGI

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. AHMAD YANI KM 12,2, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: B-SOLAR GARDANA MULTI ENERGI HSD SOLAR
: PADA GAMBAR MEREK B-SOLAR, HURUF "B" DIGANTI DENGAN SYMBOL "BETA" DENGAN
PEMBACAAN "B(i)-SOLAR"

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HIJAU, SILVER DAN ABU-ABU.
: 4
: ===Bahan Bakar Solar HSD (High Speed Diesel); Minyak solar CN 48===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021012802
: 24/02/2021 13:38:49
:
: IMING SIDHARTA

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Pinus No. 45 PMS Prajenan, RT.004/RW.002, Kel. Mertoyudan, Kec. Mertoyudan,
Kabupaten Magelang, Jawa Tengah
: Dra. Devi Yulian, S.H.
: Jalan Pangeran Jayakarta No. 117 Blok. C-4, Jakarta Pusat

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: KIIP FROZEN
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, biru, putih.
: 21
: ===Gelas, kotak makan siang dan wadah makanan; Kemasan wadah gelas untuk makanan; Kemasan wadah gelas untuk
minuman; Sedotan minum dari plastik; Tumbler [gelas minum]; Wadah makanan dan minuman untuk kegunaan rumah tangga
dan untuk bepergian; botol plastik untuk kemasan; botol-botol plastik; gelas [wadah]; gelas kertas atau plastik; gelas minum;
kotak kue plastik untuk keperluan rumah tangga; kotak makan siang; kotak makan siang terisolasi termal; mangkuk plastik;
mug plastik; peralatan dan wadah untuk keperluan rumah tangga dan dapur; piring plastik; toples plastik untuk keperluan
rumah tangga; wadah plastik portabel untuk keperluan rumah tangga dan dapur; wadah plastik untuk keperluan rumah tangga;
wadah terisolasi termal untuk makanan atau minuman===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JID2021012803
: 24/02/2021 13:39:02
:
: PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA (PERADI)

540 Etiket

: GRAND SLIPI TOWER 11th FLOOR, JL LETJEND S PARMA, Kota Administrasi
Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11480
: Susy Tan S.H., M.H.
: SUSY TAN & PARTNERS Wisma Slipi Lantai 4 Ruang 408 Jl. Letjen S Parman Kav
12 Jakarta Barat, 11480

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

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

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

: BIRU DAN PUTIH
: 45
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510

Uraian Barang/Jasa

: ===Jasa konsultasi ahli dibidang penilaian kerugian dibidang hukum; Jasa konsultasi hukum di bidang bisnis; Jasa konsultasi
hukum di bidang pertanahan; Jasa konsultasi kontrak dan hukum; Jasa penanganan perkara bisnis (hukum); Jasa
penanganan perkara hukum; Konsultan hukum; Konsultasi hukum dan hubungan industrial; Konsultasi hukum di bidang pasar
modal; Layanan Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.; Layanan Kurator dalam Kepailitan
(Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang).; Layanan Pengurus dalam Penundaan Kewajiban
Pembayaran Utang (Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang).; Layanan hukum terkait pendaftaran
merek Internasional; Layanan hukum yang berkaitan dengan klaim asuransi sosial; Memberikan Solusi Hukum
mengenai Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.; Memberikan informasi mengenai prosedur hukum yang
berkaitan dengan hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.; Memberikan informasi tentang
Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.; Nasihat hukum dalam menanggapi permintaan untuk
tender; Pengumpulan, manajemen, penelitian, analisis dan evaluasi informasi yang berkaitan dengan situasi dan hukum
internasional; jasa administrasi hukum lisensi; jasa advokasi hukum; jasa bantuan hukum dalam pembuatan kontrak; jasa
dukungan hukum; jasa eksploitasi hak properti industri dan hak cipta dengan lisensi [layanan hukum]; jasa hukum; jasa hukum
dalam hal pemantauan merek dagang; jasa hukum di bidang hukum privasi dan keamanan yang berkaitan dengan perangkat
lunak; jasa hukum pro bono; jasa hukum untuk prosedur yang berkaitan dengan hak properti industri; jasa hukum yang
berkaitan dengan eksploitasi hak cipta film; jasa hukum yang berkaitan dengan eksploitasi hak cipta untuk barang cetakan;
jasa hukum yang berkaitan dengan eksploitasi hak kekayaan intelektual; jasa hukum yang berkaitan dengan eksploitasi hak
properti industri dan hak cipta; jasa hukum yang berkaitan dengan eksploitasi hak siar; jasa hukum yang berkaitan dengan
eksploitasi hak transmisi; jasa hukum yang berkaitan dengan eksploitasi hak-hak tambahan di bidang pengelolaan barang
dagangan; jasa hukum yang berkaitan dengan eksploitasi hak-hak tambahan yang berkaitan dengan produksi film, televisi,
video dan musik; jasa hukum yang berkaitan dengan eksploitasi paten; jasa hukum yang berkaitan dengan lisensi hak cipta;
jasa hukum yang berkaitan dengan manajemen klaim untuk perusahaan asuransi, pialang asuransi dan perusahaan industri;
jasa hukum yang berkaitan dengan manajemen, kontrol dan pemberian hak lisensi; jasa hukum yang berkaitan dengan
negosiasi dan penyusunan kontrak yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual; jasa hukum yang berkaitan dengan
negosiasi kontrak untuk orang lain; jasa hukum yang berkaitan dengan pembentukan dan pendaftaran perusahaan; jasa
hukum yang berkaitan dengan pendaftaran merek dagang; jasa hukum yang berkaitan dengan pengelolaan dan eksploitasi
hak cipta dan hak cipta tambahan; jasa hukum yang berkaitan dengan perlindungan dan eksploitasi hak cipta untuk produksi
film, televisi, teater dan musik; jasa investigasi hukum; jasa konsultasi ahli yang berkaitan dengan isu/persoalan hukum; jasa
konsultasi dan layanan hukum di bidang peraturan, persyaratan dan undang-undang privasi dan keamanan; jasa konsultasi
hukum; jasa konsultasi hukum di bidang perpajakan; jasa konsultasi hukum profesional yang berkaitan dengan waralaba; jasa
konsultasi hukum yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual; jasa konsultasi hukum yang berkaitan dengan iklan
televisi, hiburan televisi dan olahraga; jasa konsultasi hukum yang berkaitan dengan pemetaan paten; jasa konsultasi hukum
yang berkaitan dengan waralaba; jasa konsultasi yang berkaitan dengan aspek hukum waralaba; jasa konsultasi yang
berkaitan dengan urusan hukum pribadi; jasa lisensi [layanan hukum] dalam kerangka penerbitan perangkat lunak; jasa lisensi
barang cetakan [layanan hukum]; jasa lisensi database [layanan hukum]; jasa lisensi desain terdaftar [layanan hukum]; jasa
lisensi film, televisi dan video [layanan hukum]; jasa lisensi film, televisi, video, musik dan gambar [layanan hukum]; jasa
lisensi gambar arsitektur untuk orang lain [layanan hukum]; jasa lisensi hak atas produksi film, televisi dan video [layanan
hukum]; jasa lisensi hak cipta [layanan hukum]; jasa lisensi hak properti industri dan hak cipta [layanan hukum]; jasa lisensi
hak yang berkaitan dengan film [layanan hukum]; jasa lisensi hak yang berkaitan dengan penggunaan foto [layanan hukum];
jasa lisensi hak yang berkaitan dengan produksi audio [layanan hukum]; jasa lisensi hak yang berkaitan dengan produksi
televisi [layanan hukum]; jasa lisensi hak yang berkaitan dengan produksi video [layanan hukum]; jasa lisensi hak yang
berkaitan dengan produksi, format dan program televisi, video dan radio [layanan hukum]; jasa lisensi karakter kartun [layanan
hukum]; jasa lisensi karya musik [layanan hukum]; jasa lisensi kekayaan intelektual di bidang hak cipta [layanan hukum]; jasa
lisensi kekayaan intelektual di bidang merek dagang [layanan hukum]; jasa lisensi konsep waralaba [layanan hukum]; jasa
lisensi merek dagang [layanan hukum]; jasa lisensi musik [layanan hukum]; jasa lisensi paten [jasa hukum]; jasa lisensi paten
dan permohonan paten [layanan hukum]; jasa lisensi penelitian dan pengembangan [layanan hukum]; jasa lisensi perangkat
lunak komputer [layanan hukum]; jasa lisensi perangkat lunak komputer dan hak properti industri [layanan hukum]; jasa lisensi
permohonan paten [layanan hukum]; jasa lisensi program komputer [layanan hukum]; jasa lisensi program radio dan televisi
[layanan hukum]; jasa lisensi slogan iklan dan karakter kartun [layanan hukum]; jasa lisensi teknologi [layanan hukum]; jasa
lisensi yang berkaitan dengan hak pertunjukan [layanan hukum]; jasa lisensi yang berkaitan dengan pembuatan barang
[layanan hukum]; jasa lisensi yang berkaitan dengan penerbitan musik [layanan hukum]; jasa manajemen dan eksploitasi hak
properti industri dan hak cipta dengan lisensi untuk orang lain [layanan hukum]; jasa manajemen kasus, yaitu, layanan hukum
untuk orang-orang yang dilecehkan di dalam negeri; jasa mediasi [layanan hukum]; jasa mediasi dalam prosedur hukum; jasa
pelaporan pengadilan [layanan hukum]; jasa pemantauan hak kekayaan intelektual untuk tujuan penasehat hukum; jasa
pemantauan hak properti industri untuk tujuan penasehat hukum; jasa pemantauan merek dagang [layanan hukum]; jasa
pemesanan layanan hukum secara daring (online); jasa pemesanan untuk layanan hukum; jasa penasehatan dan konsultansi
mengenai masalah peraturan-peraturan hukum; jasa penasihat dan perwakilan hukum; jasa penasihat hukum; jasa penasihat
hukum dalam menanggapi permintaan proposal [RFP]; jasa penasihat hukum yang berkaitan dengan waralaba; jasa
pendaftaran dokumen tentang catatan publik resmi [layanan hukum]; jasa pendaftaran nama domain [layanan hukum]; jasa
pendaftaran nama domain untuk identifikasi pengguna pada jaringan komputer global [layanan hukum]; jasa pendaftaran
nama domain, yaitu, melakukan penelusuran nama domain untuk tujuan memberikan nasihat hukum tentang pendaftaran
nama domain; jasa penelitian hukum; jasa penelitian hukum dan peradilan di bidang kekayaan intelektual; jasa penelitian
hukum yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual; jasa penelitian hukum yang berkaitan dengan penggabungan bisnis;
jasa penelitian hukum yang berkaitan dengan transaksi lahan yasan/realestat; jasa pengawasan hukum; jasa penyediaan
informasi di bidang hukum; jasa penyediaan informasi hukum; jasa penyediaan informasi hukum dari database interaktif daring
(online); jasa penyediaan informasi secara daring (online) dibidang hukum; jasa penyediaan informasi tentang layanan hukum
melalui situs web; jasa penyediaan informasi tentang prosedur hukum yang berkaitan dengan tuntutan hukum atau
isu/persoalan hukum lainnya; jasa penyediaan informasi yang berkaitan dengan urusan hukum; jasa penyediaan informasi,
penasihat dan konsultasi yang berkaitan dengan masalah hukum; jasa penyediaan layanan hukum yang berkaitan dengan
tuntutan hukum; jasa penyediaan pendapat hukum ahli; jasa penyiapan dokumen hukum; jasa penyiapan dokumen hukum
dan jasa penelitian untuk pengacara; jasa penyiapan laporan hukum; jasa penyiapan laporan hukum di bidang hak asasi
manusia; jasa perwakilan dan bantuan dalam sengketa hukum di hadapan badan arbitrasi, mediasi, dan penyelesaian
sengketa alternatif; jasa sertifikasi dokumen hukum yang diberikan oleh asosiasi kepada anggotanya; jasa sewa guna usaha
hak reproduksi foto dan transparansi kepada orang lain [layanan hukum]===
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210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: D102021012804
: 24/02/2021 13:42:47
:
: Heribertus Roy Juan

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jln. Karet 65 C, Surabaya, Kota Surabaya, Jawa Timur
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: officelio
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: hitam
: 16
: ===Kertas termal; Kertas, kardus, dan barang-barang yang terbuat dari bahan-bahan ini, tidak termasuk dalam kelas-kelas
lain, yaitu kertas cetak dan foil plastik dan kertas release untuk menutupi atau menata permukaan benda kerja atau perabotan;
alat tulis kertas kantor; alat tulis menulis; program perangkat lunak dan program pemrosesan data dalam bentuk cetak===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021012806
: 24/02/2021 13:44:50
:
: Fenki Tanuwidjaja

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl Kelapa Molek 5 Blok U1 no 6 Kelapa Gading
, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14240
: Agus Suprijono S.Kom
: Jalan Pondok Mas V no 69, Taman Pondok Mas Indah, Kota Cimahi

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Folixil
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Putih
: 3
: ===Krim untuk pemutih kulit; kosmetik; krim; krim kecantikan; krim pemutih kulit; krim wajah; lotion, krim dan sediaan untuk
perawatan wajah, tubuh, kulit kepala, kuku dan rambut; sediaan untuk membersihkan, merawat, memelihara dan
memperindah kulit, kulit kepala dan rambut; serum kecantikan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021012807
: 24/02/2021 13:49:55
:
: IMING SIDHARTA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Pinus No. 45 PMS Prajenan, RT.004/RW.002, Kel. Mertoyudan, Kec. Mertoyudan,
Kabupaten Magelang, Jawa Tengah
: Dra. Devi Yulian, S.H.
: Jalan Pangeran Jayakarta No. 117 Blok. C-4, Jakarta Pusat

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: KIIP FROZEN
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, biru, putih.
: 20
: ===Wadah dari plastik untuk kemasan; kotak alat dari kayu atau plastik, kosong; kotak kayu atau plastik; kotak penyimpanan,
bukan dari logam; kotak plastik; tempat penyimpanan, bukan dari logam; wadah penyimpanan, bukan dari logam; wadah,
bukan dari logam, untuk penggunaan komersial===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021012808
: 24/02/2021 13:52:01
:
: PT. TRIMAN

Alamat Pemohon

: Jl. Banten No.6 Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat, 40272

740

540 Etiket
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740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: MV VOOST
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: warna biru dan hijau
: 5
: ===Suplemen diet, sediaan vitamin dan mineral untuk pembuahan, kehamilan dan paska-melahirkan, yang diadaptasi untuk
penggunaan medis; Suplemen vitamin, mineral dan nutrisi; Suplemen yang mengandung vitamin C; Vitamin tanpa resep;
formulasi vitamin untuk konsumsi manusia; makanan suplemen vitamin dan mineral; sediaan farmasi multi-vitamin; sediaan
multivitamin; stimulan [sediaan farmasi] terbuat dari vitamin; suplemen makanan bervitamin; suplemen makanan yang terdiri
dari vitamin; suplemen vitamin; vitamin dan mineral untuk digunakan dalam pencegahan gangguan dermatologis; vitamin dan
mineral untuk digunakan dalam pencegahan gangguan kardiovaskular; vitamin dan mineral untuk digunakan dalam
pencegahan gangguan neurologis; vitamin dan mineral untuk digunakan dalam pencegahan gangguan otot; vitamin dan
mineral untuk digunakan dalam pencegahan gangguan sendi; vitamin dan mineral untuk digunakan dalam pencegahan
gangguan tulang; vitamin dan suplemen vitamin; vitamin prenatal; vitamin untuk orang dewasa; zat makanan yang terdiri dari
vitamin, mineral dan elemen, baik secara individu atau dalam kombinasi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021012809
: 24/02/2021 13:52:03
:
: Thye Huat Chan Sdn Bhd

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 368-3-12A, Bellisa Row, Jalan Burma, Penang 10350, Malaysia
: Yurio Astari S.E.,
: Suite 702, Pondok Indah Office Tower 2 Jl. Sultan Iskandar Muda Kav. V-TA

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: CAP IBU & device
:

591

Uraian Warna

: Coklat, kuning dan putih

511

Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: 29
: ===Kurma; Tahu; buah kaleng atau botol; buah-buahan, dikeringkan; jeli untuk makanan; kacang tanah, diawetkan; kacang,
diawetkan; makanan (hasil) laut, kalengan; makanan laut yang dikeringkan; sediaan-sediaan berbahan dasar kedelai; tahu
(dadih kacang kedelai)===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JID2021012810
: 24/02/2021 13:56:03
:
: PT. Iting Boga Jaya

540 Etiket

540 Etiket

: Gd. Puri Enka Deli,
Jl. Sunda No. 7 Gondangdia,
Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta
: Lanny Setiawan MBA., M.Mgt., MA-LPC., MA-LMFT.
: Pacific Patent Multiglobal DIPO Business Center Lt. 11, Jalan Jend. Gatot Subroto
Kav. 51-52, Jakarta Pusat- 10260 Indonesia

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: BICARA RASA
: Suatu penamaan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Coklat, kuning, merah, hijau
: 43
: ===Layanan katering termasuk layanan katering keliling dan layanan katering yang disediakan secara online dari database
komputer atau dari internet; Restoran Prasmanan; jasa katering untuk penyediaan makanan dan minuman; jasa restoran dan
katering; katering yang menyediakan makanan dan minuman; layanan pemesanan dan pemesanan untuk restoran dan
makanan; menyediakan layanan restoran; restoran dengan layanan utama pengantaran pesanan/ restoran pesan antar===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320

Prioritas

: DID2021012811
: 24/02/2021 13:56:36
:

540 Etiket

Halaman 433 dari 2049

730

Nama Pemohon

: NANANG RIBUT SANTOSO

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Desa Kendalrejo, RT. 008/001, Kelurahan Kendalrejo, Kabupaten Pemalang, Jawa
Tengah, 52362
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Mahkota Sari
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Kuning dan Jingga
: 30
: ===Kue Bolu Buju; Kue Bolu Kukus; Kue Bolu Panggang; Kue Bolu Suri; fa gao [kue bolu kukus]; kasutera [kue bolu Jepang];
kue bolu; kue tart===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021012812
: 24/02/2021 13:56:50
:
: Fenki Tanuwidjaja

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl Kelapa Molek 5 Blok U1 no 6 Kelapa Gading
, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14240
: Agus Suprijono S.Kom
: Jalan Pondok Mas V no 69, Taman Pondok Mas Indah, Kota Cimahi

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Foligum
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru dan Putih
: 3
: ===Krim untuk pemutih kulit; kosmetik; krim; krim kecantikan; krim pemutih kulit; krim wajah; lotion, krim dan sediaan untuk
perawatan wajah, tubuh, kulit kepala, kuku dan rambut; sediaan untuk membersihkan, merawat, memelihara dan
memperindah kulit, kulit kepala dan rambut; serum kecantikan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2021012814
: 24/02/2021 13:58:45
:
: TANIA VITRI HAPSARI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. PASIR RT. 009 RW. 001. KEL. CIGANJUR - KEC. JAGAKARSA, Kota
Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: CUISINIA DELISH HOMEMADE
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Ungu, kuning, putih
: 35
: ===Jasa penjualan makanan secara daring===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2021012815
: 24/02/2021 13:58:52
:
: Bytedance Ltd.

540 Etiket

540 Etiket

: Scotia Centre, 4th Floor, Willow House, Cricket Square, P.O. Box 2804, George
Town, Grand Cayman KY1-1112

Halaman 434 dari 2049

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Prudence Jahja S.H.,LL.M
: Januar Jahja and Partners Menara Batavia lantai 19, Jalan K.H Mas Mansyur
Kavling 126, Jakarta Pusat

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: TikTok Shop Instant Message
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan putih.
: 41
: ===Konten buatan pengguna dan strategi periklanan online; Layanan pelatihan; Layanan pendidikan; Presentasi video musik
melalui perangkat seluler secara online; Produksi multimedia; Produksi video; layanan game disediakan secara online dari
jaringan komputer; layanan hiburan; layanan pelatihan simulasi berbasis komputer di bidang perdagangan efek; mengatur,
mengorganisir, mengadakan, dan menyelenggarakan acara hiburan sosial; menyediakan musik online, tidak dapat diunduh;
menyediakan publikasi elektronik online, tidak dapat diunduh; menyediakan video online, tidak dapat diunduh; organisasi dan
presentasi acara, kompetisi, permainan, konser dan acara hiburan; penerbitan multimedia dari barang cetakan, buku, majalah,
jurnal, koran, buletin, tutorial, peta, grafik, foto, video, musik dan publikasi elektronik; penyediaan informasi hiburan;
penyelenggaraan konferensi pendidikan; presentasi pertunjukan langsung; produksi program audio; publikasi informasi secara
elektronik tentang berbagai topik on-line===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: J222021012817
: 24/02/2021 13:59:40
:
: SUTIYOSO WIJANARKO

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Ngasem KP II/197, RT.053/RW.015, Kel. Kadipaten, Kec. Kraton, Kota
Yogyakarta, D.I. Yogyakarta, Kota Yogyakarta, DI Yogyakarta, 55132
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: BIOFARMAKA
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam
: 44
: ===Jasa informasi dan konsultasi pertanian terkait dengan praktik agrikultur dan pertanian (farming), yaitu, jasa terkait dengan
pemilihan benih, penanaman tanaman, dan penerapan bahan kimia pertanian dan pupuk untuk produksi tanaman; Jasa
konsultasi pertanian, termasuk jasa konsultasi pertanian yang disediakan lewat internet; Layanan pertanian, akuakultur,
hortikultura, dan kehutanan; Penyebaran pupuk dan bahan kimia untuk pertanian lain dari udara dan di permukaan tanah;
hama memusnahkan untuk pertanian; hama pemusnahan untuk pertanian, akuakultur, hortikultura dan kehutanan; jasa
akuakultur, yaitu, layanan pertanian hidroponik; jasa pertanian; jasa pertanian, hortikultura, dan kehutanan yang berkaitan
dengan reklamasi lahan kritis industri; jasa-jasa penasehatan hasil panen yang berkaitan dengan pertanian dan perkebunan;
konsultasi di bidang pertanian, hortikultura dan kehutanan; konsultasi online dan layanan konsultasi terkait dengan pertanian
dan bertani, peternakan, hortikultura dan kehutanan; konsultasi pertanian; konsultasi profesional di bidang pupuk dan
persiapan pertanian lainnya; konsultasi teknis di bidang memberi makan dan memelihara ikan, udang, dan kehidupan laut lain
yang dibudidayakan di pertanian; layanan konsultasi dan konsultasi yang berkaitan dengan pengendalian gulma, hama dan
hama di bidang pertanian, hortikultura, dan kehutanan; layanan konsultasi dan konsultasi yang berkaitan dengan penggunaan
perawatan non-kimia untuk pertanian berkelanjutan dan hortikultura; layanan konsultasi dan konsultasi yang berkaitan dengan
penggunaan pupuk di pertanian, hortikultura dan kehutanan; layanan konsultasi dan konsultasi yang berkaitan dengan
penggunaan pupuk kandang di pertanian, hortikultura dan kehutanan; layanan konsultasi dan konsultasi yang berkaitan
dengan penggunaan pupuk pertanian dan hortikultura; layanan konsultasi dan konsultasi yang berkaitan dengan pertanian,
hortikultura, dan kehutanan; layanan pengendalian hama untuk pertanian; layanan pengendalian hama untuk pertanian,
akuakultur, hortikultura, dan kehutanan; layanan pengendalian hama untuk pertanian, hortikultura atau kehutanan; layanan
pertanian serangga; layanan pertanian ternak; layanan pertanian, hortikultura dan kehutanan; memberikan informasi tentang
pertanian, hortikultura, dan layanan kehutanan; memberikan informasi terkait dengan hama pemusnahan untuk pertanian,
hortikultura, dan kehutanan; memberikan informasi terkait penyebaran pupuk dan bahan kimia pertanian melalui udara dan
permukaan; memberikan informasi terkait penyewaan peralatan pertanian; menyediakan informasi online tentang layanan
pertanian dan bertani, peternakan, hortikultura dan kehutanan; menyediakan informasi online tentang pertanian, hortikultura,
dan layanan kehutanan; pembunuhan gulma untuk pertanian, hortikultura dan kehutanan; penghancuran parasit untuk
pertanian, hortikultura dan kehutanan; penghancuran parasit, hama pemusnahan dan pembunuhan gulma untuk pertanian,
hortikultura dan kehutanan; penyebaran pupuk dan bahan kimia pertanian lainnya; penyebaran pupuk dan bahan kimia
pertanian melalui udara dan permukaan; penyediaan informasi tentang pengurangan karbon dioksida dan emisi gas rumah
kaca lainnya melalui proses pertanian via situs web; penyemprotan insektisida untuk keperluan pertanian, hortikultura dan
kehutanan; penyemprotan insektisida untuk pertanian; penyemprotan produk perlindungan tanaman untuk keperluan
pertanian; penyewaan alat-alat pertanian; penyewaan peralatan pertanian; saran pertanian; saran pertanian yang berkaitan
dengan praktik pertanian regeneratif; vermin memusnahkan untuk pertanian, hortikultura dan kehutanan, dan memberikan
informasi yang berkaitan dengannya===

740

Halaman 435 dari 2049

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021012818
: 24/02/2021 14:00:33
:
: Thye Huat Chan Sdn Bhd

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 368-3-12A, Bellisa Row, Jalan Burma, Penang 10350, Malaysia
: Yurio Astari S.E.,
: Suite 702, Pondok Indah Office Tower 2 Jl. Sultan Iskandar Muda Kav. V-TA

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: CAP IBU & device
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Coklat, kuning dan putih
: 30
: ===Tepung ketan; bihun; bubuk custard; kanji dr tepung jagung; saus sate; tepung beras; tepung gandum; tepung kentang
untuk makanan; tepung tapioka*; tepung terigu===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021012819
: 24/02/2021 14:00:44
:
: Sardjono Gunadi

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Puri Anjasmoro P7 no.1, Semarang, Kota Semarang, Jawa Tengah
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: SYMBA
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM PUTIH
: 5
: ===Bahan penyerap bau; Pembersih karpet dan sampo karpet antibakteri dan antiseptik; Penyegar udara dan penghilang bau
di ruangan; Penyeka yang diresapi dengan sediaan antiseptik desinfektan untuk keperluan kebersihan; Popok; Suplemen
makanan dan gizi; pembersih antibakteri; pembersih hewan; sabun obat; sediaan disinfektan dan penghilang bau serba
guna===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021012820
: 24/02/2021 14:00:53
:
: Abi Akbar Wibowo

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jalan Wonorejo Asri 11/K28 Surabaya, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60296
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: SUEMEGS
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: BIRU
: 5
: ===Minuman vitamin dan mineral (untuk medis); Probiotik untuk hewan; Suplemen makanan yang terdiri dari asam amino,
mineral dan unsur mikro; Suplemen mineral untuk bahan makanan; Suplemen vitamin, mineral dan nutrisi; Zat mineral untuk
keperluan medis; aditif makanan hewan peliharaan dalam bentuk vitamin dan mineral; formulasi bakteri probiotik untuk
penggunaan hewan; garam mineral untuk keperluan medis; makanan suplemen vitamin dan mineral; mineral dan suplemen
mineral; preparat dan zat mineral untuk keperluan medis; probiotik untuk ikan; sediaan mineral untuk keperluan medis;
sediaan vitamin dan mineral; sediaan vitamin dan mineral untuk keperluan medis; suplemen diet dari mineral untuk hewan;
suplemen gizi mineral; suplemen gizi yang mengandung vitamin dan mineral; suplemen makanan mineral; suplemen makanan
terdiri dari mineral; suplemen mineral; suplemen probiotik; suplemen untuk udang; suplemen vitamin dan mineral; suplemen
vitamin dan mineral untuk hewan peliharaan; vitamin dan mineral untuk digunakan dalam pencegahan gangguan
dermatologis; vitamin dan mineral untuk digunakan dalam pencegahan gangguan mukosa; vitamin dan mineral untuk
digunakan dalam pencegahan gangguan otot; vitamin dan mineral untuk digunakan dalam pencegahan gangguan terkait
jaringan ikat; vitamin dan mineral untuk digunakan dalam pengobatan gangguan dermatologis; vitamin dan mineral untuk

540 Etiket

540 Etiket

540 Etiket

Halaman 436 dari 2049

digunakan dalam pengobatan gangguan mukosa; vitamin dan mineral untuk digunakan dalam pengobatan gangguan otot;
vitamin dan mineral untuk digunakan dalam pengobatan gangguan terkait jaringan ikat; vitamin dan mineral untuk perbaikan
struktural struktur epidermis; vitamin dan mineral untuk perlindungan struktural struktur epidermis; zat diet yang terdiri dari
vitamin, mineral, asam amino dan unsur mikro; zat makanan yang terdiri dari vitamin, mineral dan elemen, baik secara individu
atau dalam kombinasi===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021012821
: 24/02/2021 14:03:21
:
: PT PAKETKU LOGIESS ANAKBANGSA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jalan K. H. Abdulah Syafei Blok A No. 24 B, Kel. Kebon Baru, Kec. Tebet, Kota
Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12830
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: PAKETKUPOS
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Oranye dan Biru
: 9
: ===Aplikasi perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk mengumpulkan dan menganalisis data; Aplikasi seluler
yang dapat diunduh untuk digunakan sehubungan dengan layanan toko ritel; aplikasi perangkat lunak komputer, dapat
diunduh; aplikasi perangkat lunak yang dapat diunduh untuk pemesanan dan pemesanan transportasi, perjalanan, dan
restoran; aplikasi terkait dengan sistem pengaturan transportasi; aplikasi yang dapat diunduh; aplikasi yang dapat diunduh
untuk digunakan dengan perangkat seluler; perangkat lunak aplikasi mobile untuk memperoleh, mengatur dan pemesanan
jasa transportasi; perangkat lunak aplikasi mobile untuk mengkoordinasikan dan memperoleh jasa pengiriman; perangkat
lunak dan aplikasi untuk perangkat seluler; perangkat lunak komputer dan aplikasi seluler untuk memungkinkan mengunggah,
mengunduh, mengakses, memposting, menampilkan, menandai, membuat blog, streaming, menghubungkan, berbagi,
mengumpulkan, mengatur, mengedit, mempromosikan, menyimpan, atau menyediakan media elektronik atau informasi
melalui komputer dan jaringan komunikasi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021012822
: 24/02/2021 14:03:33
:
: TANIA VITRI HAPSARI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. PASIR RT. 009 RW. 001. KEL. CIGANJUR - KEC. JAGAKARSA, Kota
Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: CUISINIA DELISH HOMEMADE
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Ungu, kuning, putih
: 30
: ===Kue-kue; kue basah; kue bolu; pastel; roti*; saus salad===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2021012823
: 24/02/2021 14:05:31
:
: Shofyan Abdul Rahman

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Kp. BAntarmuncangpermen RT 005/005 Ds. Sekarwangi, Kec. Cibadak-Sukabumi,
Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, 43351
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: TECHNOCA
:

591

Uraian Warna

: Abu dan Putih,

740

540 Etiket

540 Etiket

Halaman 437 dari 2049

511

Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

C 37, M 28 , Y 29, K 7, R 168, G 168, B 168
: 35
: ===Jasa perdagangan ekspor-impor; Jasa promosi dan pemasaran secara online melalui jaringan komputer dan situs web
(website); Jasa ritel sehubungan dengan perangkat keras komputer; Jasa toko ritel online yang menampilkan program
perangkat lunak komputer, game komputer, rekaman audio, publikasi elektronik, buku, film, musik, video, dan program TV;
Layanan ritel atau grosir di bidang penyediaan perangkat lunak, pemutakhiran dan peningkatan pada perangkat lunak
komputer atau pada perangkat keras komputer; Perdagangan besar komputer dan perlengkapannya dan piranti lunak; Toko
komputer dan aksesoris; layanan toko ritel yang menampilkan komputer, produk elektronik dan hiburan, peralatan
telekomunikasi, ponsel, perangkat elektronik digital genggam, dan elektronik konsumen lainnya, perangkat lunak komputer,
dan aksesori, periferal, suku cadang, dan tas jinjing untuk produk yang dijual, disediakan melalui jaringan Internet dan jaringan
komputer, jaringan elektronik dan jaringan komunikasi lainnya; perdagangan eceran komputer bekas===
: JID2021012825
: 24/02/2021 14:09:30
:
: DONY CHANDRA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. DELI INDAH VII NO. 7-D, KEL. PULO BRAYAN KOTA, KEC. MEDAN BARAT,
Kota Medan, Sumatera Utara
: Salim Halim S.H.
: Jalan Merbabu No. 7A

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: TAMBUAH CIEK DAN LOGO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM, PUTIH, JINGGA, KUNING, COKLAT
: 43
: ===Pondok penyediaan makanan sate; Rumah Makan yang menyediakan seafood, sate, soto, nasi goreng, ikan bakar, ayam
goreng, ayam krispy; Warung penyediaan makanan sate; restoran khusus menyediakan makanan sate; rumah makan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021012826
: 24/02/2021 14:10:55
:
: Setiawan Mahadjaja

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: jl. Seroja II no. 40 Taman Yasmin III Rt/Rw 005/008, Kota Bogor, Jawa Barat
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Firetecs
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru, merah, kuning
: 9
: ===alat pemadam api; sistem pemadam api===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021012827
: 24/02/2021 14:12:45
:
: AMANAH

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. LUMBU TIMUR IV BLOK X NO. 127 RT. 003 RW. 032. KEL. BOJONG
RAWALUMBU -KEC. RAWALUMBU, Kota Bekasi, Jawa Barat
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: ORAPAPA DAN LUKISAN
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HIJAU, PUTIH, KUNING
: 30
: ===coklat; kopi; minuman teh===

740

540 Etiket

540 Etiket
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210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021012829
: 24/02/2021 14:16:03
:
: Fenki Tanuwidjaja

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl Kelapa Molek 5 Blok U1 no 6 Kelapa Gading
, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14240
: Agus Suprijono S.Kom
: Jalan Pondok Mas V no 69, Taman Pondok Mas Indah, Kota Cimahi

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Airflou
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Putih
: 11
: ===Pelembab udara untuk keperluan rumah tangga atau industri; alat pelembab udara; aparat dan mesin pemurni air; aparat
dan mesin pemurni udara; mesin penghembus dengan pelembab ion untuk keperluan pendinginan udara; pembersih udara
rumah tangga; pemurni air untuk penggunaan rumah tangga===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021012830
: 24/02/2021 14:16:55
:
: SULAIMAN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Dusun Penjalinan Rt. 38 Rw. 04 Desa Gondanglegi Kulon , Kabupaten Malang, Jawa
Timur, 65174
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: KING POWER
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah, Putih
: 34
: ===rokok filter; rokok putih===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2021012831
: 24/02/2021 14:16:55
:
: pt.OMIND NGANTOR ASEEK

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: jl. Gotong royong, Kel. Sewu, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Prov. Jawa Tengah, Kota
Surakarta, Jawa Tengah
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: OMIND
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HIJAU
: 35
: ===Jasa pemesanan barang secara sambung-langsung (online); Jasa penyediaan media penjualan barang untuk penjual dan
pembeli secara sambung-langsung (online); Jasa perantara yang mempertemukan penjual dan pembeli secara bersamasama secara sambung-langsung (online); Jasa periklanan barang secara sambung langsung (online); jasa toko eceran
sambung langsung (online) yang tersedia melalui jaringan komputer global untuk komputer,===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: JID2021012833
: 24/02/2021 14:18:54
:
: Bytedance Ltd.

Alamat Pemohon

: Scotia Centre, 4th Floor, Willow House, Cricket Square, P.O. Box 2804, George

740

540 Etiket

Halaman 439 dari 2049

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

Town, Grand Cayman KY1-1112
: Prudence Jahja S.H.,LL.M
: Januar Jahja and Partners Menara Batavia lantai 19, Jalan K.H Mas Mansyur
Kavling 126, Jakarta Pusat

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: TikTok Shop Instant Message
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan putih.
: 42
: ===Desain dan pengembangan perangkat keras dan perangkat lunak komputer; Konsultasi yang berkaitan dengan
pembuatan dan desain situs web untuk e-commerce; Membangun platform internet untuk bisnis elektronik berhubungan
dengan platform untuk pelacakan dari awal hingga akhir produk kemasan dan pengemasan; desain dan analisis sistem
komputer; desain dan pengembangan perangkat lunak komputer; desain dan pengembangan program komputer; desain
perangkat keras komputer; hosting fasilitas web on-line untuk orang lain untuk berbagi konten on-line; hosting konten digital di
Internet; hosting platform interaktif untuk mengunggah, memposting, menampilkan, menampilkan, menandai, berbagi dan
mengirimkan pesan, komentar, konten multimedia, foto, gambar, gambar, teks, informasi, dan konten buatan pengguna
lainnya; jasa komputasi awan; jasa penyedia layanan aplikasi (ASP); jasa penyedia layanan mesin pencari; jasa penyediaan
penggunaan sementara perangkat lunak aplikasi web dan seluler yang tidak dapat diunduh untuk komunitas virtual, jejaring
sosial, berbagi foto, berbagi media elektronik, dan pengiriman pesan dan transmisi media terenkripsi atau paling tidak yang
aman; memberikan informasi yang berkaitan dengan penelitian teknologi; mengembangkan dan hosting server di jaringan
komputer global untuk tujuan memfasilitasi e-commerce melalui server semacam itu; menyediakan informasi dan data yang
berkaitan dengan penelitian dan pengembangan ilmiah dan teknologi; pengujian perangkat keras dan perangkat lunak
komputer; perangkat lunak perdagangan elektronik (e-commerce) untuk memungkinkan/mengizinkan pengguna melakukan
transaksi bisnis elektronik melalui internet===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021012834
: 24/02/2021 14:20:42
:
: AMANAH

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. LUMBU TIMUR IV BLOK X NO. 127 RT. 003 RW. 032. KEL. BOJONG
RAWALUMBU - KEC. RAWALUMBU, Kota Bekasi, Jawa Barat
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: ORAPAPA DAN LUKISAN
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HIJAU, PUTIH, KUNING
: 21
: ===botol; botol plastik untuk kemasan; botol-botol plastik; gelas plastik===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021012835
: 24/02/2021 14:23:48
:
: R Rida Sakra Muhamad

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl Sriwijaya no.08-10 RT.002 RW. 001 Kel. Gunung Puyuh, Kota Sukabumi, Jawa
Barat, 16000
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: RASTEFLEX
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: background berwarna putih, untuk huruf RASTE dan LEX berwarna hitam, huruf F berwana orange
: 6
: ===sendi ekspansi logam untuk pipa dan ducting===

740

Halaman 440 dari 2049

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021012836
: 24/02/2021 14:25:05
:
: Setiawan Mahadjaja

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: jl. Seroja II no. 40 Taman Yasmin III Rt/Rw 005/008, Jawa Barat
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Lube-in
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Orange, Biru, Putih
: 7
: ===Pompa-pompa pelumasan; pelumas pompa===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021012837
: 24/02/2021 14:28:00
:
: PT Satriakarya Adiyudha

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: SOHO Pancoran Noble Wing Lt. 20 Unit 03 & 05, Jl. Let. Jend. MT Haryono Kav. 2-3,
Tebet, Jakarta Selatan 12810, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta
: George Widjojo S.H.
: Jalan Kali Besar Barat No. 5 Jakarta

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

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

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru, Abu-abu
: 1
: ===Dempul; Dempul untuk mengisi rongga bangunan [bangunan]; Lem epoksi / lem besi; Sediaan untuk semen kedap air dan
beton kedap air (kecuali cat); bahan kimia untuk industri cat; perekat untuk industri bangunan; perekat untuk menerapkan
penutup dinding===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JID2021012839
: 24/02/2021 14:29:44
:
: Bytedance Ltd.

540 Etiket

: Scotia Centre, 4th Floor, Willow House, Cricket Square, P.O. Box 2804, George
Town, Grand Cayman KY1-1112
: Prudence Jahja S.H.,LL.M
: Januar Jahja and Partners Menara Batavia lantai 19, Jalan K.H Mas Mansyur
Kavling 126, Jakarta Pusat

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: TikTok Shop Instant Message
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan putih.
: 45
: ===Pengenalan dan jejaring sosial berbasis jaringan komputer global; jasa jejaring sosial daring (online); layanan jejaring
sosial online yang dapat diakses melalui aplikasi seluler yang dapat diunduh.; menyediakan/memberikan informasi dalam
bentuk database yang menampilkan informasi di bidang jaringan/jejaring sosial dan pengenalan sosial===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021012840
: 24/02/2021 14:30:49
:
: WILLIAM STEPHANUS

540 Etiket

: Jl. Janur Elok IV Blok QE 9 No.10 Kel.Kelapa Gading Barat Kec.Kelapa Gading, Kota
Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta

Halaman 441 dari 2049

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Miftahul Hilmi S.H., M.H.
: Jakarta Patent Bureau Graha Tirtadi, 1th Floor, Room 106 Jalan Pangeran Antasari
No. 18A Cipete Utara

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: AERUS
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Orange & Putih
: 11
: ===pembersih udara===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021012841
: 24/02/2021 14:31:16
:
: CV. Derma Ayu Gemilang

540 Etiket

: Ruko Glodok Plaza Blok H No. 31 Lt. 1
Jl. Pinangsia Raya No. 1 Rt. 001 Rw. 006
Mangga Besar, Tamansari, Jakarta Barat, DKI Jakarta
: Lanny Setiawan MBA., M.Mgt., MA-LPC., MA-LMFT.
: Pacific Patent Multiglobal DIPO Business Center Lt. 11, Jalan Jend. Gatot Subroto
Kav. 51-52, Jakarta Pusat- 10260 Indonesia

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: Senandika
: Suatu penamaan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau
: 3
: ===Alas bedak; Belau cucian; Deodorant stick; Eyeliner; Kertas tisu yang sudah dilembabkan untuk bayi; Kondisioner; Krim
rambut; Masker Wajah; Sampo; Semir sepatu; Sipat (Kosmetik); Tapal gigi; amril; astrigen untuk wajah tidak mengandung
obat; baby oil [perlengkapan mandi]; batu apung; bedak; bulu mata palsu; cat kuku; dupa; hio; kain amplas; kapas kecantikan;
kemenyan; kosmetik; krim cukur; krim pelembab; kuku palsu; lipstik; losion; maskara; minyak kolonyo; minyak rambut; minyakminyak sari kosmetika; parfum; pensil alis; sediaan-sediaan untuk memutihkan dan mencuci sediaan-sediaan untuk
membersihkan, mengkilatkan, membuang lemak sabun, wangi-wangian, minyak sari, kosmetik, minyak rambut bahan-bahan
pemeliharaan gigi; semprotan rambut; susu pembersih untuk perawatan kulit; susu tubuh; wangi-wangian===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021012842
: 24/02/2021 14:31:40
:
: Intan Aprilia

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Perum Grand Lestari Agung Rt.001/Rw.012 Desa Taman, Kabupaten Pemalang,
Jawa Tengah, 52361
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Iwakayamami
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan putih
: 29
: ===Ayam Goreng; Ayam goreng jawa; Bandeng presto (bandeng duri lunak); Bebek goreng; Ikan Bakar Bandeng; ayam
goreng kremes; ayam goreng tepung; ikan goreng===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021012843
: 24/02/2021 14:34:19
:
: Sardjono Gunadi

Alamat Pemohon

: Puri Anjasmoro P7 no.1 Semarang, Kota Semarang, Jawa Tengah

740

540 Etiket

Halaman 442 dari 2049

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: PARTNER
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM PUTIH
: 5
: ===Bahan penyerap bau; Deodoran untuk kain dan udara; Deterjen cucian antibakteri dan antiseptik; Penyegar kain,
penghilang bau pada kain, penghilang bau pada jok, penghilang bau pada karpet; Penyeka yang diresapi dengan sediaan
antiseptik desinfektan untuk keperluan kebersihan; antiseptik; desinfektan; sabun antibakteri; sediaan penghilang bau untuk
keperluan rumah tangga, komersial atau industri; tisu pembersih===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2021012844
: 24/02/2021 14:35:06
:
: PT Satriakarya Adiyudha

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: SOHO Pancoran Noble Wing Lt. 20 Unit 03 & 05, Jl. Let. Jend. MT Haryono Kav. 2-3,
Tebet, Jakarta Selatan 12810, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta
: George Widjojo S.H.
: Jalan Kali Besar Barat No. 5 Jakarta

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

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

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru, Abu-abu
: 35
: ===Agen penjualan; Jasa penjualan bahan bangunan; Jasa penjualan barang secara retail, grosir dan eceran; penyediaan
informasi komersial yang berkaitan dengan produk konsumen melalui jaringan komunikasi komputer; penyediaan informasi
produk dan jasa untuk penjualan komersial; perdagangan barang===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021012845
: 24/02/2021 14:35:25
:
: i made fajar angkasa

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: jalan pertulaka timur gang santi II no1, peninjoan, Kota Denpasar, Bali, 80115
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: flamm
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: pink putrih hitam
: 3
: ===Krim lulur badan [Cream-body scrub] kosmetik; Sabun Kecantikan (kosmetik); Sabun Mandi; Sabun kosmetik; Sabun
untuk muka; body lotion untuk keperluan kosmetik; krim dan lotion kosmetik untuk perawatan wajah dan tubuh; losion untuk
tubuh; lotion tubuh pelembab [kosmetik]; lotion untuk perawatan wajah dan tubuh; lotion untuk perawatan wajah dan tubuh
untuk keperluan kosmetik; lotion wajah dan tubuh; lotion wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; lulur; lulur kosmetik;
sabun kosmetik; sabun mandi*; sabun tubuh; sabun untuk perawatan tubuh; sabun wajah; sabun wajah dan sabun badan
yang tidak mengandung obat, butiran manik-manik untuk mandi, butiran kristal untuk mandi, busa untuk mandi, gel untuk
mandi, losion untuk mandi, minyak untuk mandi, garam untuk mandi yang tidak mengandung obat, gelembung busa untuk
mandi, busa untuk, sabun mandi cair, busa untuk mandi di bawah pancuran dan busa untuk mandi, gel untuk mandi di bawah
pancuran dan gel untuk mandi, lulur untuk mandi di bawah pancuran dan lulur untuk mandi; sabun-sabun===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021012846
: 24/02/2021 14:38:14
:
: IRFAN ARIFIANSYAH

540 Etiket

540 Etiket

: Perum. Griya Sawangan Indah No.22, RT005/RW003, Bedahan, Sawangan, , Kota
Depok, Jawa Barat

Halaman 443 dari 2049

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Muchamad Arif Rochman, S.S., S.H.
: Komp. The Address@Cibubur, Cluster Platinum, Blok BB. No 35, Leuwinanggung,
Tapos, Depok

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: IMAJI
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: PUTIH, ORANYE
: 30
: ===Bahan campuran minuman berbahan dasar kopi; Biji kopi; Kopi Susu ; Kopi bubuk; Kopi giling dan biji kopi utuh (yang
belum diolah); Minuman kopi dengan atau tanpa susu; Penyedap rasa dan aroma kopi; biji kopi panggang; kopi buatan; kopi
instan; kopi susu instan; minuman dengan bahan dasar kopi; minuman es berbahan dasar kopi; minuman kopi; minuman kopi
dengan campuran susu; produk-produk kopi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021012847
: 24/02/2021 14:38:53
:
: Fenki Tanuwidjaja

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl Kelapa Molek 5 Blok U1 no 6 Kelapa Gading
, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14240
: Agus Suprijono S.Kom
: Jalan Pondok Mas V no 69, Taman Pondok Mas Indah, Kota Cimahi

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: FoliHair
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Putih
: 3
: ===Krim untuk pemutih kulit; kosmetik; krim; krim kecantikan; krim pemutih kulit; krim wajah; lotion, krim dan sediaan untuk
perawatan wajah, tubuh, kulit kepala, kuku dan rambut; sediaan untuk membersihkan, merawat, memelihara dan
memperindah kulit, kulit kepala dan rambut; serum kecantikan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021012848
: 24/02/2021 14:39:49
:
: PT Novell Pharmaceutical Laboratories

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jalan Pos Pengumben Raya No 8, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta,
11560
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: CARMELO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam putih
: 5
: ===Sediaan dan bahan farmasi dan obat-obatan; Sediaan obat dan farmasi; antihipertensi; obat dalam bentuk tablet untuk
farmasi; obat-obatan; obat-obatan untuk keperluan manusia; sediaan farmasi untuk pengobatan hipertensi; tablet-tablet yang
mengandung obat===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021012849
: 24/02/2021 14:41:53
:
: LULUK RIFQAH

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Anggur Rt. 27 Rw. 06 Desa Sananrejo, Kabupaten Malang, Jawa Timur, 65175
:
:

740

540 Etiket

Halaman 444 dari 2049

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: ASALI BAROKAH ALAMI (ABA)
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah, Biru
: 32
: ===Minuman sari buah===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021012850
: 24/02/2021 14:41:56
:
: Setiawan Mahadjaja

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: jl. Seroja II no. 40 Taman Yasmin III Rt/Rw 005/008, Kota Bogor, Jawa Barat
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: FLIZENFLEX
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM, BIRU, KUNING
: 6, 7
: ===alat kelengkapan selang logam; fitting berbentuk cincin logam; fitting logam untuk pipa; fitting logam untuk pipa fleksibel;
fitting logam untuk pipa kaku; fitting pipa [persimpangan] logam===
===bagian-bagian dan perlengkapan-perlengkapan spesifik untuk pompa-pompa pelumasan (lubrication pumps), yaitu
pompa-pompa ember (bucket pumps), pompa-pompa gemuk (grease pumps), senjata api genggam (hand guns), rakitanrakitan selang (hose assemblies), dan pompa-pompa tangan, juga termasuk bagian-bagian dan perlengkapan-perlengkapan
yang terkait seperti silinder-silinder, o-ring, alat pendorong (plungers), katup-katup, rakitan-rakitan, ring/washer, layar-layar,
filter-filter, bola-bola, alat-alat penahan (retainer), tutup-tutup (caps), kait-kait, batang (stems), cincin-cincin, lengan-lengan,
barel-barel, gagang-gagang, kepala-kepala, busi-busi, barel-barel, kerah-kerah, kancing-kancing, gasket-gasket, piston-piston,
selang-selang===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021012851
: 24/02/2021 14:42:00
:
: PT BAUMA INTELLECTUAL PROPERTY

540 Etiket

540 Etiket

: 9th Floor, Dea Tower II, Kawasan Mega Kuningan, kav E4.3 No.1-2, Jl Mega
Kuningan Barat, Jakarta Selatan 12950, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI
Jakarta, 12950
: Ir. H.M. Suwandi Muljadi (Suwandi Muljadi)
: Somerset Grand Citra #16-04, Jl. Prof. Dr. Satrio Kav.1 Jakarta 12940 (Samping
Raffless Hotel/ Lotte Shopping Avenue)

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Number One Shop (NOS)
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Putih
: 16
: ===Bahan kemasan dari kertas, kardus, karton dan/atau plastik; Foil, bukan logam untuk pengemasan makanan; Kantong
plastik untuk membungkus bahan makanan; Kertas serap minyak; Label dari kertas atau karton yang dapat dipasang di leher
botol atau sambungan daun pintu untuk bahan promosi; Pita plastik untuk kemasan; Wadah dan pengemasan kertas, kardus
atau karton; alas meja dari kardus; bahan kemasan yang terbuat dari kertas daur ulang; bahan pengemasan dan pembungkus
yang terbuat dari karton, kertas dan plastik; bahan-bahan plastik untuk pengemasan dan pembungkus; barang cetakan; film
plastik digunakan sebagai kemasan untuk makanan; film plastik pembungkus makanan untuk penggunaan rumah tangga;
kantong [amplop, kantong] dari kertas atau plastik, untuk kemasan barang dagangan; kantong belanja dari plastik; kantong
dari kertas atau plastik; kantong plastik; kantong plastik (keresek); kantong plastik untuk mengawetkan makanan tengik;
kantong plastik untuk pembungkus; kantong plastik untuk pengepakan dan pengemasan; kantong sekali pakai untuk kemasan
instrumen yang disterilkan; kantong-kantong terbuat dari kertas atau plastik; kapsul kertas teh kosong; kardus pembawa
makanan dan minuman; kemasan kertas dan wadah untuk makanan dan minuman terdiri dari bahan yang dirancang untuk
mengurangi efek buruk terhadap lingkungan; kemasan wadah kertas atau karton; kemasan wadah selulosa yang diregenerasi;
kertas dekoratif dicetak; kertas pembungkus; kertas pembungkus makanan; kertas untuk memasak; kertas untuk pembungkus
dan pengemasan; kotak kardus; kotak kemasan kardus; kotak kemasan kardus dalam bentuk yang dibuat-buat; kotak kertas
atau kardus; label kertas atau karton; label kertas dicetak; materi promosi tercetak; pembungkus botol kertas atau kardus;
pembungkus kedap air; penutup kertas untuk wadah; pita kertas; produk-produk cetakan; stiker holografik yaitu, lembaran
perekat plastik yang dilapisi untuk tampilan, pelindung, dan peningkatan iklan, papan tanda/sign, tampilan, label, grafik, dan
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dekorasi.; tanda/papan iklan dari kertas; tanda/papan iklan dari kertas atau karton; tape bag makanan untuk penggunaan
freezer; taplak kertas; tisu kertas untuk membersihkan; tisu pembersih terbuat dari kertas; wadah dari kertas untuk kemasan;
wadah kemasan industri dari kertas dan karton; wadah kertas biodegradable berbasis pulp untuk dibawa pulang makanan;
wadah yang terbuat dari karton; wadah yang terbuat dari kertas===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2021012852
: 24/02/2021 14:43:18
:
: PT PAKETKU LOGIESS ANAKBANGSA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jalan K. H. Abdulah Syafei Blok A No. 24 B, Kel. Kebon Baru, Kec. Tebet , Kota
Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12830
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: PAKETKUPOS
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Oranye dan Biru
: 35
: ===Jasa distribusi dan grosir barang; Jasa penjualan barang secara retail, grosir dan eceran; Layanan pemasaran dan
promosi penjualan di toko-toko dan atau melalui jaringan komunikasi di seluruh dunia; Layanan penjualan ritel yang berkaitan
dengan produk makanan dan minuman; konsultasi manajemen bisnis di bidang jasa transportasi dan pengiriman; layanan
distribusi grosir untuk makanan dan minuman; layanan distribusi grosir untuk produk segar; layanan konsultasi bisnis terkait
manajemen armada kendaraan untuk tujuan komersial; layanan pemasaran perdagangan; manajemen bisnis di bidang jasa
transportasi dan pengiriman; manajemen bisnis komersial; menyediakan ruang pada perangkat seluler, aplikasi perangkat
lunak, dan situs web untuk mengiklankan barang dan jasa; order penjualan yang dapat dilakukan melalui aplikasi program
komputer; pemasaran layanan ritel pihak lain melalui situs jaringan online; pemasaran produk; penyediaan informasi produk
dan jasa untuk penjualan komersial; transaksi komersial yang dapat dilakukan melalui aplikasi program komputer===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021012853
: 24/02/2021 14:43:47
:
: ERWAN

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. KLY SUDARSO LK. XV NO. 43, KEL. GLUGUR KOTA, KEC. MEDAN BARAT,
Kota Medan, Sumatera Utara
: Salim Halim S.H.
: Jalan Merbabu No. 7A

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: ROVIGO DAN LOGO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: BIRU TUA, MERAH, HITAM, PUTIH
: 21
: ===Baskom; Botol galon air; Gayung; Gelas; Lap pembersih; Nampan untuk keperluan rumah tangga; Panci dan wajan masak
[non-listrik]; Parutan (alat rumah tangga); Pemotong/pisau biskuit/kue kecil; Penekan kopi; Pengocok sayur; Penjepit; Piring
makan; Saringan Kopi, bukan listrik; Stick es krim; Tatakan; Tatakan Kue; Termos air; alat pembersih [instrumen pembersih];
alat pengepel; baskom [wadah]; baskom cuci (mangkok, bukan bagian dari instalasi sanitasi); botol; botol air; cangkir kopi;
ceret teh, non-listrik; ceret, non-listrik; cetakan [peralatan dapur]; cetakan kue; cetakan masakan; dispenser pompa untuk
keperluan rumah tangga; ember kamar mandi; ember pel; gantungan baju pengeringan; gantungan baju pengeringan yang
dirancang khusus untuk pakaian khusus; garpu memasak; gelas [wadah]; gelas kopi; kain pel; kain pembersih [lap]; kotak
makan siang dari kertas; kotak makan siang yang terbuat dari plastik; kuali; mangkuk [baskom]; mangkuk buah; mangkuk
kaca; mangkuk plastik; mangkuk saji; mangkuk sup; mug perjalanan kopi; nampan saji sekali pakai untuk keperluan rumah
tangga; panci; panci bergagang; panci masak; panci masak, non-listrik; panci panggang; panci tumis; pembuka botol;
pengaduk kopi; penggiling kopi, non-listrik; penggosok panci; pengocok bumbu; pengocok telur, non-listrik; pengocok, nonlistrik; penutup makanan silikon dapat digunakan kembali untuk mangkuk, panci, wajan dan cangkir; peralatan masak dan
peralatan makan, kecuali garpu, pisau, dan sendok; peralatan untuk barbekyu, yaitu, garpu, penjepit, pemutar; piring; piring
kaca [bahan baku]; piring plastik; piring saji; sapu; saringan [peralatan rumah tangga]; saringan teh; saringan untuk keperluan
rumah tangga; saringan untuk penggunaan dapur; sendok beras untuk keperluan rumah tangga; sendok biji-bijian untuk
keperluan rumah tangga; sendok gula untuk keperluan rumah tangga; sendok ikan untuk keperluan rumah tangga; sendok
kayu [peralatan dapur]; sendok pencampur [peralatan dapur]; sendok pupuk untuk keperluan rumah tangga; sendok saji;
sendok untuk keperluan rumah tangga; set panci masak; sikat untuk keperluan rumah tangga; spatula untuk penggunaan
dapur; spons untuk pembersih dan rumah tangga; sumpit; sumpit sekali pakai; tabung gelas untuk keperluan rumah tangga;
tatakan gelas; tatakan gelas karet; tatakan gelas, bukan dari kertas atau tekstil; teko; teko kopi, non-listrik; teko non-listrik;
termos *; termos minum; termos terisolasi termal; termos terisolasi termal untuk keperluan rumah tangga; termos, bukan dari
logam mulia; tetesan kopi non-listrik untuk menyeduh kopi; tetsubin [ceret besi cor Jepang], non-listrik; tusuk gigi; tusuk gigi

740
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rasa; tutup panci; wajan===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JID2021012854
: 24/02/2021 14:44:28
:
: PT BAUMA INTELLECTUAL PROPERTY

540 Etiket

: 9th Floor, Dea Tower II, Kawasan Mega Kuningan, kav E4.3 No.1-2, Jl Mega
Kuningan Barat, Jakarta Selatan 12950, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI
Jakarta, 12950
: Ir. H.M. Suwandi Muljadi (Suwandi Muljadi)
: Somerset Grand Citra #16-04, Jl. Prof. Dr. Satrio Kav.1 Jakarta 12940 (Samping
Raffless Hotel/ Lotte Shopping Avenue)

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Number One Shop (NOS)
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Putih
: 35
: ===Jasa marketing untuk mempertemukan penyedia jasa dengan pelanggan; Jasa penjualan barang secara retail, grosir dan
eceran; Jasa pialang penjualan barang; Jasa toko; Layanan online untuk menghubungkan pengguna jaringan sosial dengan
bisnis; Layanan yang berkaitan dengan kegiatan transaksi penjualan barang dagangan melalui situs web secara ritel online;
Menyediakan portal situs web internet yang menampilkan tautan ke situs web ritel online orang lain; Menyediakan pusat
perbelanjaan daring (online marketplaces) untuk pembeli-pembeli dan penjual-penjual barang-barang dan/atau jasa-jasa;
Pemrosesan pesanan secara elektronik untuk orang lain; Penyediaan platform e-commerce untuk tujuan ritel melalui Internet.;
Promosi barang dan jasa melalui jaringan internet dan komunikasi; Pusat perbelanjaan komprehensif melalui internet; iklan
dan promosi perusahaan; jasa retail secara online untuk produk konsumen; layanan ritel disediakan oleh berbagai toko;
layanan ritel disediakan oleh supermarket; layanan ritel disediakan oleh toko-toko; memberikan informasi produk konsumen;
menyediakan pasar (marketplaces) online untuk penjual barang dan/atau jasa; pemasaran produk; penyediaan informasi
produk dan jasa untuk penjualan komersial; penyediaan pasar daring (market online) untuk pembeli dan penjual barang dan
jasa; penyediaan pasar online (marketplace) untuk pembeli dan penjual===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021012855
: 24/02/2021 14:47:01
:
: Sardjono Gunadi

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Puri Anjasmoro P7 no.1, Semarang, Kota Semarang, Jawa Tengah
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: WABEL
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM PUTIH
: 5
: ===Deterjen cucian antibakteri dan antiseptik; Popok; Suplement, Obat tradisional, Obat-Obatan, Obat Jamu tradisional, Obat
berasal dari Hewan-Hewanan, Obat berasal dari Tumbuh-Tumbuhan, Obat Untuk Kesehatan, Minyak kayu putih, minyak
angin, minyak telon, minyak tawon, minyak gosok, minyak gandapura, minyak akar lawang, balsam untuk keperluan medis,
salep untuk keperluan medis, koyo-koyo/tempelan-tempelan yang mengandung obat, kapas kesehatan, sediaan farmasi, ilmu
hewan dan -ilmu kebersihan, hasil makanan pantangan untuk keperluan medis, makanan bayi, jamu, vitamin, obat kumur
untuk keperluan medis (mengandung obat dan anti septic), obat kulit, obat merah, obat-obatan, minyak ikan, makanan dan
minuman penambah stamina untuk pria/wanita dewasa, obat dari tanaman obat, obat nyamuk; antiseptik; desinfektan; kapas
antiseptik; plester; sabun antibakteri; sediaan penetralisir bau untuk digunakan di karpet, kain dan udara; sediaan penghilang
bau untuk keperluan rumah tangga, komersial atau industri===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021012856
: 24/02/2021 14:49:02
:
: KENT CARSWELL FRANS

540 Etiket

540 Etiket

: JL. TAMAN GOLF NO. 272 RT.001 RW.008, KELURAHAN BENCONGAN INDAH,
KECAMATAN KELAPA DUA, Kabupaten Tangerang, Banten, 15810
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740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: AMAN FRAGRANCES
: MEREK "AMAN" YANG BERKAITAN DENGAN PRODUK WEWANGIAN

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM
: 3
: ===Aftershave; Air beling; Air penyegar wajah (untuk keperluan kosmetik); Air untuk mengatur rambut; Alas bedak; Amplas
besi; Amplas cat duco; Amplas kayu; Aromaterapi, bukan untuk penggunaan medis; Aromatik diffuser; Baby soaps; Bahan
kimia sebagai komponen dari krim , losion atau kosmetik; Bahan nabati / tumbuhan sebagai komponen dari krim , losion , atau
kosmetik.; Bahan pengawet kulit (pengkilat); Bahan riasan; Bahan-bahan pembersih untuk kaca; Bahan-bahan perawatan
pribadi dan kecantikan, yaitu, tubuh, wajah, mata, krim pembersih tangan, busa, pelembab, losion, gel, scrub, minyak, bedak,
penyegar, toner, astringen, balsem, masker pelembab, sabun batangan yang tidak mengandung obat; Bahan-bahan untuk
perawatan rambut, yaitu, sampo, kondisioner, pembilas yang berbentuk krim (creme rinse), penataan rambut glasir,
semprotan, mousse, gel; Balsam bayi (lilin lebah) tidak mengandung obat; Balsem dan losion yang dipakai setelah bercukur;
Balsem kecantikan; Balsem mata; Bantal mata mengandung pengharum; Barang kosmetik untuk mandi; Barang-barang
kosmetik yaitu minyak rambut, minyak wangi, bedak wangil, bedak muka, bedak bayi, krim muka, krim kulit, cat alis, cat alis,
cat kkuku, cat bibir, obat kriting rambut cat rambut,bedak dasar, shampoo,wangi-wangian, minyak-minyak sari kosmetik,
bahan pemelihara gigi, tepal gigi, sabun wangi, sabun cuci, sabun krim detergent dan detergent bubuk .; Batang kondisioner;
Bedak muka putih untuk keperluan kosmetik; Bedak padat untuk rias wajah; Bedak padat untuk wajah; Bedak wajah berupa
kertas yang dilapisi bubuk; Bedak wajah untuk keperluan kosmetik; Belau cucian; Bibit parfum; Bintang terima 3; Bubuk
sampo; Bubuk toilet; Bulu mata buatan; Bulu mata palsu untuk ekstensi bulu mata; Bulu mata rambut asli; Bumbu Mayat;
Bunga Rampe; Busa (kosmetik) [Mousse]; Busa pembersih; Busa pencuci wajah; Busa rambut; Cairan Esensi; Cairan atau zat
untuk menghilangkan lemak, minyak, dan kotoran; Cairan atau zat pembersih saluran bahan bakar; Cairan atau zat pembersih
saluran bahan bakar bensin; Cairan atau zat pembersih saluran bahan bakar diesel; Cairan atau zat pembersih sisa
pembakaran pada ruang pelumasan mesin; Cairan atau zat pembersih sistem bahan bakar bensin; Cairan atau zat pembersih
sistem bahan bakar diesel; Cairan atau zat untuk membersihkan komponen-komponen rem kendaraan; Cairan atau zat untuk
membersihkan tar jalan, getah pohon, dan serangga membandel pada permukaan kendaraan; Cairan bernutrisi untuk bulu
mata; Cairan harum untuk tubuh; Cairan pembersih kaca dan lampu kendaraan; Cairan pembersih kaca depan mobil; Cairan
pembersih karat; Cairan pembersih kotoran (lumpur) yang melekat; Cairan pembersih kotoran yang mengandung kalsium;
Cairan pembersih transmisi otomatis; Cairan pembersih untuk pendingin mesin; Cairan penyegar tubuh dengan cara
disemprot; Cairan untuk berkumur (pembilas) dan penyegar mulut tidak mengandung obat; Cairan untuk menyetrika; Cairan
untuk menyetrika untuk digunakan dengan mesin penguap pakaian; Cairan untuk rambut (kosmetik); Cat alis; Coating kaca
mobil; Cologne bayi; Deodorant stick; Deterjen bayi; Deterjen binatu untuk barang-barang keperluan bayi; Deterjen cair
konsentrat; Deterjen cair standar; Deterjen dan zat tambahan untuk laundry dalam bentuk sediaan pembersih untuk
meningkatkan kualitas laundry; Deterjen untuk keperluan binatu; Dispenser pengharum ruangan; Dupa berbentuk kerucut;
Dupa dalam kemasan; Dupa yang disemprotkan; Eksfoliator; Ekstrak herbal topikal untuk digunakan sebagai kosmetik; Esens
and minyak yang mudah menguap; Esens rambut; Esensi untuk keperluan kosmetik; Eyeliner; Fondation yang lembut; Garis
Mata (Eye liner); Gel alis; Gel jerawat (kosmetik); Gel kulit untuk penggunaan kosmetik; Gel pelangsing (kosmetik ); Gel
pelangsing (kosmetik); Gel pelembab kulit; Gel pembersih kepala dan tubuh; Gel pembersih kulit; Gel untuk dipakai setelah
bercukur untuk keperluan kosmetik; Gel untuk keperluan kosmetik; Gel untuk mandi; Gel, garam untuk mandi berendam dan
shower bukan untuk keperluan medis; Gincu; Highlighter; Highlighter badan kosmetik; Highlighter bubuk (kosmetik);
Highlighter cair (kosmetik); Highlighter krim (kosmetik); Highlighter kulit (kosmetik); Highlighter wajah kosmetik; Home Peeling
wajah; Hyaluronic serum; Isi ulang dispenser pengharum ruangan non listrik; Isi ulang untuk dispenser pengharum ruangan
listrik; Jel Penghilang Noda Jerawat; Jel Perawatan Noda Jerawat non-medis; Kain Penggosok; Kain amplas dari pasir; Kain
penyeka [perlengkapan mandi]; Kain, tisu atau penyeka yang diresapi sediaan kosmetik; Kapas Pembersih; Kapas wajah
untuk kosmetik; Kapas yang diresapi dengan sediaan pembersih riasan.; Kertas tisu yang sudah dilembabkan untuk bayi;
Kolonye; Kondisioner; Kondisioner cair (kosmetik); Korektor warna bibir; Kosmetik berwarna untuk anak-anak; Kosmetik dasar
rias, termasuk pembersih kulit, toner kulit, losion kulit, krim kulit, serum wajah non-obat, tisu wajah dan pelembab wajah.;
Kosmetik fungsional; Kosmetik highlighter; Kosmetik menggunakan bahan alami; Kosmetik perpaduan dari powder dan liquid
foundation (cushion); Kosmetik untuk bulu mata; Kosmetik untuk manusia; Kosmetik untuk perawatan kulit dan rambut;
Kosmetik untuk perawatan rambut; Kosmetik untuk spa; Kosmetik yaitu bedak padat, bedak bubuk, lipstik, pensil alis dan
eyeliner; Kosmetik, yaitu sediaan untuk menghilangkan atau mengurangi garis-garis kulit halus di sekitar kening dan mata
(glabellar), keriput di wajah, ketidaksimetrisan dan kekurangan dan masalah kulit manusia; Kotak perlengkapan kosmetik
terisi; Krem Jerawat Non Medis; Krim Badan area sensitif (kosmetik); Krim balm cacat; Krim bernutrisi; Krim creambath; Krim
dan losion perawatan kulit yang tidak mengandung obat; Krim flek (kosmetik); Krim kulit berminyak; Krim kulit daerah sensitif
(kosmetik); Krim kulit kering (kosmetik); Krim kulit sensitif (kosmetik); Krim leher; Krim lulur badan [Cream-body scrub]
kosmetik; Krim mandi untuk bayi; Krim mata; Krim matahari (bukan untuk pengunaan pengobatan); Krim matahari (tidak untuk
penggunaan medis); Krim pelembab; Krim pelembab kulit beraroma; Krim pelindung sinar UV; Krim pelurusan rambut; Krim
pembersih (kosmetik); Krim pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Krim pencuci tangan; Krim rambut; Krim sabun yang tidak
mengandung obat untuk digunakan dalam mencuci; Krim tabir surya; Krim untuk bercukur; Krim untuk keperluan kosmetik;
Krim untuk mandi; Krim untuk mengencangkan kulit; Krim untuk menggelapkan rambut; Krim untuk pemutih kulit; Krim untuk
pijat; Krim untuk tumit; Krim untuk vagina yang tidak mengandung obat; Krim wajah; Krim wajah (kosmetik); Krim wajah dan
kulit; Krim wajah untuk digunakan sebagai kosmetik; Krim yang tidak mengandung obat untuk mata dan area di sekitar mata;
Krim, gel, lotion, susu dan pelembab setelah matahari; Krim, minyak, losion dan busa cukur; Krim, minyak, losion dan busa
stelah bercukur; Kuku buatan; Kumur gigi yang tidak mengandung obat; Lak rambut; Larutan pembersih muka; Lembaran
kertas yang diresapi dengan losion deodoran untuk kulit dan bedak untuk tubuh (tidak mengandung obat); Lembaran kertas
yang diresapi dengan pembersih wajah untuk keperluan merias diri; Lembaran untuk pori-pori di hidung; Lembaran, bantalan,
ban, cakram dan roda abrasif; Lilin leleh; Linen untuk menghilangkan minyak wajah; Lip tint (pewarna bibir); Lipensetip; Lipstik
berbentuk pasta; Lipstik cair; Losion Pengelupasan Kulit; Losion anti ketombe (tidak mengandung obat); Losion anti-penuaan;
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Losion bernutrisi untuk wajah; Losion dan serum; Losion dan spray untuk tubuh; Losion mandi berendam; Losion menghapus
make-up; Losion pelembab (kosmetik); Losion pelindung sinar UV; Losion pembersih untuk keperluan merias diri; Losion
pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Losion pengelupasan untuk keperluan kosmetik; Losion perawatan kulit; Losion pijat
wajah; Losion susu untuk membersihkan wajah; Losion tanpa obat untuk rambut; Losion untuk dipakai setelah bercukur untuk
keperluan kosmetik; Losion untuk pijat; Losion untuk tangan dan tubuh; Losion untuk wajah; Lotion daerah sensitif (kosmetik);
Lotion flek (kosmetik); Lotion jerawat; Lotion kulit kering (kosmetik); Lotion pelindung sinar ultra-violet; Lotion perawatan kulit
dan preparat anti penuaan; Make up remover gel; Make up remover krim; Maker wajah (Kosmetik); Malam pembuat sepatu;
Malam tukang sepatu; Malam untuk kulit; Malam untuk sepatu; Maskara; Masker (kosmetik); Masker Wajah; Masker pelembab
kulit; Masker pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Masker perawatan [kaki]; Masker perawatan [tangan]; Masker untuk
kebersihan daerah kewanitaan; Masker untuk kulit sebagai penggunaan kosmetik; Masker untuk tubuh sebagai penggunaan
kosmetik; Masker wajah (kosmetik); Masker wajah arang; Masker wajah pembersih pori-pori; Masker wajah pembersihan
mendalam; Masker wajah untuk kuli berminyak; Masker wajah yang dipakai saat tidur; Media abrasif untuk keperluan dapur
(pembersihan); Minyak bayi; Minyak memperbaiki rambut Jepang; Minyak sari buah merah untuk kosmetik; Minyak untuk
mandi berendam untuk keperluan kosmetik; Minyak untuk mandi pancuran; Minyak untuk pijat; Minyak untuk sumbu
sembahyang; Minyak yang mudah menguap (Kosmetik); Minyak, krim dan losion untuk kulit; Minyak, losion dan krem untuk
badan dan kulit; Mousse (busa) untuk bercukur; Nyongyong; Obat kumur; Obat kumur oral; Obat kumur tidak mengandung
obat; Odol; Paket masker untuk keperluan kosmetik; Parfum laundry; Parfum tubuh yang disemprotkan; Parfum untuk bayi;
Parfum, eau de toilette; Pasta cuci tangan (non-medis); Pasta gigi dan obat kumur; Pasta gigi untuk bayi; Pelapis kuku;
Pelembab (kosmetik); Pelembab Leher (kosmetik); Pelembab [Moisturizer] kosmetik; Pelembab anti penuaan yang digunakan
sebagai kosmetik; Pelembab dari susu; Pelembab kulit sensitif; Pelembab mata untuk penggunaan kosmetik; Pelembut kain;
Pelembut kain konsentrat; Pelembut kain untuk barang-barang keperluan bayi; Pelembut kain untuk kegunaan cucian;
Pelembut pakaian; Pelet (Minyak); Pelicin pakaian; Pembasmi jamur yang pada kaca mobil; Pembersih; Pembersih Badan;
Pembersih Wajah [Cleanser]; Pembersih anti-penuaan; Pembersih blok mesin mobil; Pembersih botol bayi; Pembersih kaca;
Pembersih karpet; Pembersih kerak untuk keperluan rumah tangga; Pembersih kulit non medis; Pembersih make-up;
Pembersih makeup all-in-one; Pembersih mobil; Pembersih serba guna; Pembersih toilet; Pembersih untuk badan; Pembersih
untuk mandi bayi; Pembersih wajah; Pembersih wajah (kosmetik); Pembilas kain; Pemerah bibir; Pemerah kuku; Pemerah pipi
berbentuk bubuk; Pemerah pipi dalam bentuk bedak; Pemutih ketiak; Pemutih pakaian; Pemutih untuk digunakan pada
rambut; Pencuci tangan; Pencuci tangan dengan bahan dasar sabun yang tidak mengandung obat-obatan; Pengawet kulit
(poles); Pengharum interior mobil; Pengharum ruangan; Pengharum ruangan yang disemprotkan; Pengkilap ban; Pengkilap
body mobil; Pengkilap interior; Pengkilap serba guna (semir ban); Penguat kuku dan pembersih cat kuku; Penguat warna pada
kain; Penjernih; Pensil highlighter (kosmetik); Pensil untuk bibir; Penyegar kain untuk keperluan binatu; Penyegar lemari
pakaian; Penyegar nafas tidak mengandung obat; Penyegar ruangan; Penyegar udara ruangan; Penyeka sekali pakai yang
diresapi dengan sediaan membersihkan dan kosmetik, penyeka kosmetik yang sudah dilembabkan; Perangkat dan set hadiah
yang berisi produk dan sediaan perawatan kulit dan perawatan tubuh; Perangkat dan set hadiah yang berisi produk dan
sediaan perawatan rambut; Perawatan anti-penuaan; Perlengkapan mandi; Permen karet kunyah untuk memutihkan gigi;
Perona Pipi; Perona mata; Persiapan diet dan zat untuk penggunaan medis dalam pengendalian berat badan; Persiapan
tanpa selip dan penutup lantai anti slip; Persiapan toiletry non medis, pasta gigi; Pewangi badan (kosmetik); Pewangi dan
produk pewangi untuk penggunaan pribadi; Pewangi pakaian; Pewangi untuk pewangi ruangan; Pewarna bibir dengan
ketahanan yang lebih lama; Pewarna dan cat rambut; Pomade alis; Pomade bibir; Produk kecantikan dan perawatan kulit
tanpa obat; Produk kosmetik; Produk kosmetik dan perawatan kulit; Produk kosmetik untuk perawatan kulit; Produk non-obat
untuk perawatan kulit; Produk penataan rambut; Produk perawatan kecantikan; Produk perawatan kulit; Produk perawatan
kulit dalam bentuk semprotan; Produk perawatan kulit dan kecantikan non-obat; Produk perawatan kulit untuk penggunaan
pribadi, yaitu, pelembab wajah, mata, dan bibir; Produk perawatan kulit yang mengandung ektrak batu permata (kosmetik);
Produk perawatan kulit, yaitu serum kulit non-obat, pembersih kulit, krim kulit; Produk perawatan pribadi, yaitu, sediaan
pembersih kulit dan badan; Produk perawatan rambut; Produk-produk makeup, seperti, makeup mata, penghapus makeup
mata, pensil mata, perona mata, eyeliner, maskara, bedak wajah, alas bedak dan alas bedak cair, perona wajah berbentuk
krim, cairan atau bubuk, lipstik dan pensil untuk bibir, cat kuku, penghapus cat kuku; Pundi berisi bunga, buah, dan rempah
kering yang sudah diberikan wewangian; Pupur; Ramuan kosmetik untuk mandi; Reed diffusers terdiri dari minyak wangi
dalam wadah dan buluh; Sabun; Sabun Batang; Sabun Cuci Piring; Sabun Kecantikan (kosmetik); Sabun Mandi; Sabun
Tangan Cair; Sabun anti keringat; Sabun cair badan; Sabun cair wajah; Sabun cream; Sabun dengan bahan dasar Herbal Oil
(kosmetik); Sabun jerawat; Sabun kosmetik; Sabun mandi; Sabun mandi dalam bentuk cair, padat atau gel tidak mengandung
obat; Sabun mandi untuk hewan peliharaan; Sabun mandi, deodoran; Sabun pengelupasan untuk keperluan kosmetik; Sabun
penghilang bau badan; Sabun tangan cair; Sabun untuk keperluan binatu; Sabun untuk membersihkan payudara; Sabun untuk
muka; Sabun {bukan untuk keperluan pribadi}; Sabun, sabun mandi, sediaan untuk mandi shower dan mandi, jel untuk mandi
shower, minyak untuk mandi, busa untuk mandi, sabun batang dan sabun tangan cair; Sampo; Sampo rambut 3-in-1; Scrub
bibir; Scrub untuk keperluan kosmetik; Scrub wajah [facial scrub] kosmetik; Sediaan Pembersih Kulit (kosmetik); Sediaan
Pewangi Ruangan; Sediaan buatan untuk proses mencoklatkan kulit; Sediaan cairan dan sediaan substansi untuk
menghilangkan noda; Sediaan dan bahan untuk keperluan mencuci; Sediaan dasar untuk tata rias wajah; Sediaan eksfoliasi
untuk kulit; Sediaan kecantikan; Sediaan kecantikan tanpa obat; Sediaan kimia untuk mencemerlangkan warna untuk
keperluan rumah tangga (cucian); Sediaan kosmetik perawatan bibir; Sediaan kosmetik seperti semprotan tangan, gel tangan,
larutan tangan, pelembab, lotion, toner & astringen, larutan alkohol, sabun mandi dalam bentuk cair, bentuk batangan &
bubuk, krim, sediaan deodoran dan anti-keringat.; Sediaan kosmetik tata rias dan penghapus riasan; Sediaan kosmetik untuk
bibir; Sediaan kosmetik untuk kuku; Sediaan kosmetik untuk kulit wajah; Sediaan kosmetik untuk mandi dan mandi pancuran
(shower); Sediaan kosmetik untuk mata; Sediaan kosmetik untuk perawatan pribadi, yaitu kultur mikroorganisme tidak hidup;
Sediaan kosmetik yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati di wajah; Sediaan kosmetik, yakni lotion untuk
mengencangkan kulit; Sediaan kumur gigi tidak mengandung obat; Sediaan mandi; Sediaan mencuci pakaian dan tekstil
menggunakan tangan; Sediaan minyak panas (kosmetik); Sediaan pelembab untuk kulit; Sediaan pembersih badan dan
kosmetik; Sediaan pembersih kamar mandi; Sediaan pembersih perkakas; Sediaan pembersih pribadi; Sediaan pembersih
untuk campuran air wiper mobil (wiper fluid); Sediaan pembersih untuk keperluan rumah tangga; Sediaan pembersihan untuk
penggunaan kamar mandi; Sediaan pembersihan untuk penggunaan pribadi (tidak mengandung obat); Sediaan pembersihan,
pemolesan, penggosok dan abrasif; Sediaan pemeliharaan gigi; Sediaan pemutih dan bahan lain untuk keperluan binatu;
Sediaan pemutih untuk keperluan binatu; Sediaan pengelupas cat dan sticker; Sediaan pengelupasan atau penghilangan cat
dan pernis; Sediaan pengeringan rambut; Sediaan penghapus perekat; Sediaan penghilang noda untuk keperluan laundry;
Sediaan penghilang warna untuk keperluan binatu; Sediaan penyegar udara; Sediaan perawatan kulit dan kosmetik; Sediaan
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perawatan kulit non-obat, yaitu, krim, lotion, gel, toner, pembersih dan pengelupas sel kulit; Sediaan perawatan kulit non-obat,
yaitu, lotion; Sediaan perawatan kulit, yaitu, balsem untuk tubuh; Sediaan perawatan matahari untuk keperluan kosmetik;
Sediaan perawatan matahari untuk kulit dan untuk rambut; Sediaan perawatan pribadi; Sediaan perawatan rambut tanpa obat;
Sediaan perawatan rambut, shampo, kondisioner (pelembab) rambut, losion dan jel untuk rambut; Sediaan perawatan wajah;
Sediaan peredam cucian; Sediaan perlengkapan mandi yang berasal dari wangi-wangian; Sediaan perlindungan dari sinar
matahari; Sediaan pewangi untuk udara; Sediaan pewarna kuku; Sediaan sanitasi untuk tangan; Sediaan sebelum bercukur;
Sediaan sediaan untuk membersihkan, sediaan pembersih; Sediaan sediaan untuk membuang lemak; Sediaan setelah
bercukur; Sediaan tabir surya; Sediaan tabir surya kosmetik; Sediaan tata rias dan penghapus riasan; Sediaan tata rias wajah;
Sediaan toning untuk bibir; Sediaan untuk keperluan pembersihan; Sediaan untuk mandi dan mandi; Sediaan untuk manikur
kuku; Sediaan untuk melembutkan rambut; Sediaan untuk membersihkan (tidak mengandung obat); Sediaan untuk
membersihkan kulit (tidak mengandung obat); Sediaan untuk membersihkan saluran pipa; Sediaan untuk memoles gigi (bukan
untuk medis); Sediaan untuk menahan sinar matahari; Sediaan untuk menata rambut; Sediaan untuk mencoklatkan kulit;
Sediaan untuk menghilangkan bulu (kosmetik); Sediaan untuk menghilangkan kerak air untuk kebutuhan rumah tangga;
Sediaan untuk menghilangkan rambut; Sediaan untuk mengkilatkan dan menggosok kendaraan; Sediaan untuk
pengharum/pewangi udara; Sediaan untuk perawatan kulit bayi; Sediaan wajah; Sediaan-sediaan antibakteri untuk
membersihkan kulit; Sediaan-sediaan dan losion untuk perawatan kulit dan rambut, tidak mengandung obat; Sediaan-sediaan
kosmetik untuk perawatan kulit; Sediaan-sediaan pembersih untuk keperluan industri, yaitu komposisi berbasis pelarut untuk
pembersihan dan dekontaminasi reaktor, kapal, tangki, menara vakum, alat penukar panas, perpipaan, kolom penyulingan,
dan peralatan industri lainnya.; Sediaan-sediaan perawatan dari sinar matahari non-medis; Sediaan-sediaan perawatan kulit
non-medis, yaitu, krim wajah, krim mata, pembersih wajah, losion dan minyak, losion untuk tubuh, pelembab dan penyegar
kulit, gel, pembersih, dan masker untuk digunakan pada wajah dan tubuh, krim pencukur; Sediaan-sediaan pewarna bibir;
Sediaan-sediaan untuk membersihkan; Sediaan-sediaan untuk mengkilapkan (semir); Semir sepatu; Semir sepatu bot;
Semprotan pelembab wajah; Semprotan pelembab wajah (kosmetik); Semprotan pembersih karpet; Semprotan untuk
keperluan pribadi yang tidak mengandung obat; Senyawa wewangian; Serum Kulit Dengan Asam Hialuronat; Serum Mata
(kosmetik); Serum Peremajaan Kulit; Serum anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; Serum bibir; Serum bulu mata; Serum
jerawat; Serum kecantikan (kosmetik); Serum kulit berbasis hemp; Serum leher (kosmetik); Serum pencerah (kosmetik);
Serum pengencang kulit; Serum rambut; Serum untuk keperluan kosmetik; Shampo berbentuk batangan; Sipat; Sipat
(Kosmetik); Siwak; Spirit Gum untuk penggunaan kosmetik; Spray penyegar mulut; Spray wajah (kosmetik); Standar pelembut
kain; Strip perban pelembab untuk kulit di sekitar mata; Strip untuk pori-pori kulit; Susu pelembab pemutih kulit untuk
keperluan kosmetik; Susu untuk perawatan kulit; Tabir surya yang disemprot; Tambalan pemutih gigi; Tanah liat (kosmetik);
Tapal gigi; Tempat lipstik; Tissue basah; Tissue wangi basah; Tisu basah; Tisu basah bayi; Tisu deodoran; Tisu diresapi
sediaan pembersih untuk membersihkan lensa; Tisu pembersih pra-dibasahi; Tisu penyerap untuk wajah; Tisu yang diresapi
dengan sediaan dan bahan pembersih dan pemoles; Tisu yang diresapi dengan wangi-wangian; Toner; Toner (cairan
penyegar wajah) kosmetik; Toner Pelembab Wajah; Toner anti-penuaan; Toner cair (Kosmetik); Toner wajah (kosmetik); Tonik
kecantikan untuk diaplikasikan pada badan; Tonik kecantikan untuk diaplikasikan pada wajah; Udara yang dimampatkan
dalam kaleng untuk tujuan pembersihan dan penghapusan; Vitamin C serum; Vitamin rambut; Warna alis; Wax polishing
(malam pemoles); Zat pelembab, yaitu, krim pelembab, susu pelembab, lotion pelembab tubuh, larutan pelembab untuk kulit;
Zat pembersih dashboard mobil; Zat pembersih interior mobil; Zat tambahan untuk perawatan kulit, yaitu, sediaan perawatan
kulit terkonsentrat yang tidak mengandung obat untuk perawatan berbagai jenis kondisi kulit; Zat untuk menurunkan
kelembaban untuk penggunaan rumah tangga; abrasive fleksibel; abrasive industri; abu vulkanik untuk dibersihkan; aditif
cucian; agen pembilas pencuci piring; agen pembilas untuk cucian; agen pencuci untuk tekstil; air bunga jeruk [sulingan
herbal]; air lavender; air linen beraroma; air mawar [sulingan herbal]; air parfum; air toilet biasa; air toilet yang mengandung
minyak ular; air wangi; alis palsu; alis palsu perekat diri; amber [parfum]; ambergris [parfum]; amonia [alkali atsiri] [deterjen];
amonia untuk keperluan pembersihan; ampelas; amplas untuk mengasah pensil gambar; amril; anti keringat; anti keringat
(pembersih badan); antiperspiran [perlengkapan mandi]; antiperspiran non-obat; antiperspiran untuk penggunaan pribadi;
apitoxin [racun lebah madu] untuk keperluan kosmetik; aplikator semir sepatu yang mengandung semir sepatu; aroma diffuser
buluh udara; aromatik [minyak esensial]; aromatik untuk keperluan rumah tangga; astrigen untuk wajah tidak mengandung
obat; astringen untuk keperluan kosmetik; baby oil [perlengkapan mandi]; bahan kikis; bahan kimia pencerah warna untuk
keperluan rumah tangga [binatu]; bahan parfum dan perasa/aroma; bahan pembersih untuk keperluan rumah tangga; bahan
pembersih untuk membersihkan permukaan; bahan pemoles untuk pengawetan kulit; bahan pewarna rambut; bahan-bahan
untuk rias modifikasi kulit plastik dan untuk rias modifikasi simulasi tubuh; bahan-bahan dan sediaan pembersih; bahan-bahan
untuk rias modifikasi kulit plastik dan untuk rias modifikasi simulasi tubuh; baju-baju bayi yang diresapi; bakhoor; balm cukur;
balm dan krim setelah bercukur; balm rambut non-obat; balsam non-medis untuk rambut; balsam rambut; balsem bibir tanpa
obat; balsem selain untuk keperluan medis yang biasanya berupa balsem non medis yang digunakan untuk rambut, kult dan
bibir; balsem setelah dicukur; balsem, selain untuk keperluan medis; band abrasif; bantalan diresapi dengan sediaan melepas
make-up; bantalan kapas untuk keperluan kosmetik; bantalan kapas untuk menghilangkan make-up; bantalan pembersih
diresapi dengan kosmetik; bantalan pembersih diresapi dengan sediaan toilet; bantalan pembersihan, tisu atau tisu pradibasahi atau diresapi; bar sampo padat; barang-barang toilet (toilet articles), yaitu, sabun dan air toilet; basis make-up dalam
bentuk pasta; basis untuk make-up; basma [pewarna kosmetik]; basma untuk keperluan kosmetik; batang dupa; batang kapas
untuk keperluan kosmetik; batang kondisioner rambut padat; batu apung; batu apung buatan; batu apung untuk digunakan
pada tubuh; batu apung untuk penggunaan pribadi; batu cukur [astringen]; batu keramik beraroma; batu pemulih kaki; batu
penghalus; batu tawas [astringen]; batu tripoli untuk dipoles; bedak; bedak bayi; bedak bayi [perlengkapan mandi]; bedak
dengan warna yang lebih gelap (Contour); bedak dengan warna yang lebih terang dengan sedikit kilauan (Highlighter); bedak
krem; bedak mandi; bedak rambut; bedak tabur; bedak talek; bedak talek untuk keperluan kosmetik; bedak talek, untuk
penggunaan toilet; bedak tubuh; bedak tubuh untuk keperluan kosmetik; bedak untuk wanita dan anak-anak; bedak wajah;
bedak wajah ditekan; bedak wajah kosmetik; bedak wajah longgar; benzine penghilang noda; berkumur, bukan untuk tujuan
medis; bilas warna untuk rambut; bilasan pemutih gigi; bintsuke-abura [minyak memperbaiki rambut Jepang]; blau cuci; body
butter untuk keperluan kosmetik; body lotion untuk keperluan kosmetik; body scrub untuk keperluan kosmetik; body shimmer
lotion; bola kapas untuk keperluan kosmetik; bom mandi; bronzer kulit; bubuk bedak wangi; bubuk bedak wangi untuk
keperluan kosmetik; bubuk gigi; bubuk gigi dibasahi; bubuk gigi untuk keperluan kosmetik; bubuk glitter kosmetik; bubuk
gosok; bubuk kaki tanpa obat; bubuk kosmetik, krim dan lotion untuk wajah, tangan dan tubuh; bubuk mandi tanpa obat; bubuk
mandi untuk keperluan kosmetik; bubuk masker tubuh; bubuk masker tubuh untuk keperluan kosmetik; bubuk pacar; bubuk
padat untuk compacts [kosmetik]; bubuk pasta gigi; bubuk pemoles; bubuk pencuci rambut; bubuk pewangi anti bau badan;
bubuk sabun; bubuk tubuh berkilau; bubuk wangi; bubuk wangi untuk keperluan kosmetik; bubuk-bubuk untuk tubuh,
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wajah, kosmetik dan mandi; bulu mata palsu; busa cukur; busa kosmetik yang mengandung tabir surya; busa mandi; busa
pembersih; busa pembersih kulit; busa pembersih tubuh dan wajah; busa untuk digunakan di mandi pancuran (shower); busa
untuk mandi berendam dan pancuran; butiran pembersih wajah; butiran penggosok badan, butiran penggosok wajah; cairan
gerusan; cairan pembersih; cairan pembersih kaca depan; cairan pembersih kaca depan mobil; cairan pembersih kering;
cairan pembersih untuk jenis mesin tik; cairan pembersih untuk lensa kamera; cairan pencuci; cairan penghapus kutek; cairan
penghilang noda; cairan rokok elektronik [e-liquid] terdiri dari perasa menjadi minyak esensial; cairan rokok elektronik [e-liquid]
terdiri dari perasa menjadi minyak esensial, digunakan untuk mengisi ulang kartrid rokok elektronik; cairan rokok elektronik
terdiri dari perasa menjadi minyak esensial; cairan rokok elektronik terdiri dari perasa menjadi minyak esensial, digunakan
untuk mengisi ulang kartrid rokok elektronik; cairan tidak tergelincir untuk lantai; cairan untuk pembersih injector; cat krom; cat
kuku; cat kuku (kosmetik); cat kuku dan penghapus cat kuku; cat kuku gel; cat sediaan pengupasan; cat wajah; cat, pernis dan
pernis menghapus komposisi; celak mata; cemerlang; cocoa butter untuk keperluan kosmetik; cologne setelah bercukur;
colognes, parfum dan kosmetik; compacts / kompak yang mengandung make-up; concealer [kosmetik]; concealer untuk flek
dan noda; concealer wajah; cosmeceuticals untuk keperluan kosmetik; cotton buds untuk keperluan kosmetik; cotton buds
untuk penggunaan pribadi; cream bath campuran bunga kering dengan rempah-rempah; cuci buah dan sayuran; cuci masker;
cuci tangan tanpa obat; dandan; dandanan teater; darah teater; dasar bedak; dasar bedak (kosmetik); dasar bedak dengan
tekstur lebih ringan (BB cream); dasar bedak untuk kulit; dasar perona mata agar warna lebih keluar (Eye primer); dasar
untuk parfum bunga; decalcomanias untuk kuku; degreas, selain untuk digunakan dalam proses pembuatan; deodoran;
deodoran dan antiperspiran untuk penggunaan pribadi; deodoran roll-on; deodoran tubuh; deodoran tubuh [wewangian];
deodoran tubuh dalam bentuk pil; deodoran untuk hewan; deodoran untuk hewan peliharaan; deodoran untuk kaki; deodoran
untuk manusia; deodoran untuk manusia atau untuk hewan; deodoran untuk penggunaan pribadi; deodoran untuk perawatan
tubuh; deodoran, anti keringat dan spray untuk ketiak untuk penggunaan pribadi; deodoran, spray untuk anti keringat dan
ketiak untuk penggunaan pribadi; detergen untuk menghilangkan jamur; deterjen; deterjen binatu komersial; deterjen mangkuk
toilet; deterjen pencuci piring; deterjen pencuci piring cair; deterjen pencuci piring dalam bentuk bubuk; deterjen pencuci piring
dalam bentuk gel; deterjen piring; deterjen rumah tangga sintetis; deterjen rumah tangga yang mengandung bahan disinfektan;
deterjen untuk keperluan dapur; deterjen untuk keperluan rumah tangga; deterjen untuk mobil; deterjen untuk penggunaan
rumah tangga; deterjen yang disiapkan dari minyak bumi [untuk keperluan rumah tangga]; deterjen, selain untuk digunakan
dalam operasi manufaktur dan untuk tujuan medis; deterjen, tissue basah; diamantine [abrasif]; dupa; eau de parfum; eau de
toilette; eksfolian untuk kulit; eksfoliasi kulit; eksfoliasi pembersih pori; ekstrak aromatik; ekstrak bunga [parfum]; ekstrak herbal
untuk keperluan kosmetik; ekstrak untuk parfum; emolien kulit; emolien kulit untuk keperluan kosmetik; emolien rambut;
emolien rambut untuk keperluan kosmetik; emulsi setelah bercukur; emulsi tubuh; emulsi tubuh untuk keperluan kosmetik;
emulsi wajah; emulsi wajah untuk keperluan kosmetik; emulsi wajah untuk penggunaan kosmetik; emulsi, gel dan lotion untuk
perawatan kulit; enamel kuku; esens pemutih; esens perawatan kulit non-medis; esens tubuh; esens untuk kulit; esens wajah;
esensi badian; esensi halus; esensi halus/esens yang mudah menguap untuk keperluan kosmetik, yaitu esensi badian; esensi
mint [minyak esensial]; esensi yang dapat dimakan untuk bahan makanan [minyak esensial]; esensi yang dapat dimakan
untuk bahan makanan [zat eterik]; face tonics klarifikasi penyeimbang minyak; fizzies mandi; formula anti-kerut; foundation;
foundation cair; fumigasi dupa untuk kamar wewangian; garam mandi; garam mandi beraroma; garam mandi kosmetik; garam
mandi tanpa obat; garam mandi untuk keperluan kosmetik; garam mandi, bukan untuk keperluan medis; garam pemutih; gel
after-sun [kosmetik]; gel after-sun untuk keperluan kosmetik; gel cukur; gel dan minyak kecantikan [kosmetik]; gel kecantikan;
gel kosmetik; gel kuku; gel kulit untuk mempercepat, meningkatkan atau memperpanjang tan; gel lidah buaya untuk keperluan
kosmetik; gel mandi; gel mandi dan mandi; gel mandi dan mandi, bukan untuk tujuan medis; gel mandi tidak mengandung
obat; gel mandi, krim dan minyak; gel mata; gel mata untuk keperluan kosmetik; gel menjadi alat bantu penata rambut; gel
pasta gigi; gel patung; gel pelembab [kosmetik]; gel pelembab kulit [kosmetik]; gel pelindung rambut; gel pemanas non-medis;
gel pemutihan gigi; gel penata alis; gel penata rambut; gel penyamakan [kosmetik]; gel pewarna alis; gel pijat, selain untuk
keperluan medis; gel pra-cukur; gel rambut; gel rambut dan mousse rambut; gel setelah dicukur; gel setelah matahari; gel
tahan lama untuk keperluan kosmetik; gel tahan usia; gel tanpa obat; gel tanpa obat untuk melembabkan kulit; gel tubuh dan
wajah [kosmetik]; gel untuk gigi; gel untuk mandi dan mandi, bukan untuk keperluan medis; gel untuk mandi pancuran
(shower); gel untuk penggunaan kosmetik; gel untuk tubuh; gel untuk tubuh (kosmetik); gel untuk wajah; gel untuk wajah tidak
mengandung obat; gel wajah [kosmetik]; gel wajah untuk dipakai setelah bercukur; gel, powder, pembersih tangan dan
pencuci tangan; gel, semprotan, mousses dan balsem untuk penataan rambut dan perawatan rambut; gel-gel perawatan kulit;
gelatin rumput laut untuk penggunaan binatu; geraniol; ginseng mengklarifikasi masker wajah pemolesan; glasir cucian; glasir
pati untuk keperluan binatu; glasir rambut; glitter dekoratif untuk keperluan kosmetik; glitter kuku; glitter tubuh; glitter untuk
keperluan kosmetik; grease untuk keperluan kosmetik; greasepaint; gulungan abrasif; handuk basah yang sudah dibasahi
diresapi dengan deterjen pencuci piring; handuk basah yang sudah dibasahi diresapi dengan deterjen untuk pembersihan;
handuk pembersih kebersihan feminin; handuk, kain dan kertas sekali pakai dan barang kapas diresapi dengan atau untuk
digunakan dengan sediaan kosmetik; heliotropin; hidrator kulit; hidrogen peroksida untuk digunakan pada rambut; hidrogen
peroksida untuk keperluan kosmetik; highlighter (kosmetik); hio; ionone [wewangian]; isi ulang aroma untuk dispenser aroma
ruangan listrik; isi ulang aroma untuk dispenser aroma ruangan non-listrik; isi ulang aroma untuk reed diffusers; jel dan krem
untuk mandi shower; jel dan krim untuk mandi shower; kain abrasif; kain ampelas; kain amplas; kain atau tisu diresapi dengan
pembersih kulit; kain dan kertas abrasif; kain diresapi dengan deterjen untuk dibersihkan; kain diresapi dengan deterjen untuk
membersihkan kacamata; kain diresapi dengan deterjen untuk membersihkan lensa kamera; kain diresapi dengan pembersih
kulit; kain diresapi dengan sediaan pembersihan; kain diresapi dengan sediaan pemolesan untuk dibersihkan; kain diresapi
untuk debu; kain diresapi untuk pemolesan; kain kaca [kain abrasif]; kain make-up dari kapas; kain pembersih, debu atau
pemolesan diresapi; kain yang diresapi sediaan pembersih; kamar mandi tanpa obat; kapas dalam bentuk bola-bola, kuncup,
kain, gulungan, penyeka untuk kebutuhan kosmetik; kapas dan tongkat kapas untuk keperluan kosmetik; kapas kecantikan;
kapas pemupur diresapi dengan sediang untuk menghapus make-up; kapas untuk keperluan kosmetik; kapur pembersih;
kapur sirih; kapur untuk make-up; kapur untuk penggunaan kosmetik; karbida logam [abrasive]; kaset untuk membubuhkan
wig; kaus kaki diresapi dengan krim pelembab kosmetik; kaus kaki diresapi dengan sediaan pelembab untuk kaki; kaus kaki
yang sudah dilembabkan dengan sediaan kosmetik untuk keperluan kosmetik; kayu wangi; kemenyan; kepingan baja untuk
digunakan sebagai bahan abrasif pada sandblasting; kertas abrasif; kertas ampelas; kertas amplas; kertas amplas untuk
mengasah pensil gambar; kertas polishing; kertas untuk menghilangkan minyak wajah; kertas untuk penggunaan kosmetik;
kerucut dupa dan dupa; kerucut pinus beraroma; kit kosmetik; kit make-up; kit make-up yang terutama terdiri dari fondasi,
maskara, blushes, glosses dan lipstik [tidak termasuk kuas dan spons]; kit tata rias terdiri dari gloss; kit tata rias yang terdiri
dari maskara dan alat untuk mempertegas garis mata, gel alis, bubuk alis, pensil alis; kit tata rias yang terdiri dari perona mata;
kit tata rias yang terdiri dari perona pipi, perona,
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bedak untuk badan, bedak wajah, penyamar noda pada wajah; kit wewanginan khusus untuk digunakan pada pelembut kain,
penguat aroma, bubuk dan cairan deterjen kain, bar untuk binatu, semprotan penyegar binatu, unit-dosis untuk binatu,
deterjen pencuci piring, pembersih lantai, pembersih permukaan, sampo, pelembut, deodoran anti keringat, losion tubuh,
perawatan kulit, sabun bar dan sabun cair untuk tangan, sabun badan, sabun mandi cair, gel mandi, mutiara untuk mandi,
penyegar udara, aroma wewangian, lilin, blok pewangi toilet dan pembersih toilet; komposisi abrasif yang digunakan dalam
pembuatan cat logam; komposisi pelepas cat; komposisi pelepas pernis; kompres mata untuk keperluan kosmetik; kondisioner
bibir; kondisioner kain; kondisioner kuku; kondisioner kulit; kondisioner pembersih untuk digunakan dalam mencuci rambut
khusus conditioner; kondisioner rambut; kondisioner rambut untuk bayi; kondisioner rambut, losion rambut, pewarna rambut;
kondisioner sampo; korundum [abrasif]; kosmetik; kosmetik alis; kosmetik bermain anak-anak, menandai kulit; kosmetik dalam
bentuk bubuk; kosmetik dalam bentuk krim; kosmetik dalam bentuk lotion; kosmetik dalam bentuk susu, lotion dan emulsi;
kosmetik dan alat rias/pembersih badan (tidak mengandung obat) untuk kuku, rambut dan kulit; kosmetik dan make-up;
kosmetik dan perlengkapan mandi; kosmetik dan sediaan kosmetik; kosmetik dan sediaan pembersih badan yang tidak
mengandung obat; kosmetik dan sediaan perawatan pribadi; kosmetik dekoratif; kosmetik dekoratif [make-up]; kosmetik
fungsional adalah krim anti-kerut; kosmetik fungsional menjadi sediaan penyamakan matahari; kosmetik fungsional menjadi
sediaan penyaringan sinar matahari; kosmetik fungsional menjadi sediaan perawatan kulit anti-penuaan; kosmetik non-medis;
kosmetik penyegar kulit; kosmetik perawatan kulit; kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan; kosmetik tabir surya; kosmetik
tanpa obat; kosmetik tanpa obat dan sediaan perlengkapan mandi; kosmetik tidak mengandung obat, perlengkapan mandi dan
wewangian yang tidak mengandung obat untuk merawat dan mempercantik bulu mata, alis, mata, bibir dan kuku; kosmetik
untuk anak-anak; kosmetik untuk bibir; kosmetik untuk digunakan pada kulit; kosmetik untuk hewan; kosmetik untuk kuku;
kosmetik untuk kulit kepala; kosmetik untuk leher; kosmetik untuk menutupi bekas luka operasi; kosmetik untuk pemakaian di
rambut; kosmetik untuk pembersih tubuh; kosmetik untuk penggunaan pribadi; kosmetik untuk wajah dan tubuh dalam bubuk
tertentu; kosmetik yaitu krim, susu, lotion, gel dan bubuk untuk wajah, tubuh dan tangan; kosmetik yang digunakan sebagai
sediaan perawatan kulit; kosmetik yang digunakan untuk kulit; kosmetik yang dijual sebagai komponen integral dari persiapan
perawatan kulit tanpa obat; kosmetik yang mengandung ekstrak batu permata; kosmetik yang mengandung probiotik; kosmetik
yang mengandung vitamin; kosmetik, yaitu alas bedak, concealer, pengkilap bibir, maskara, pembersih make-up; kosmetik,
yaitu, alas bedak, bedak, concealer, Celak mata (Eye shadow), pensil mata, eyeliner cair, maskara, pensil bibir, lipstik,
Pengkilat bibir (lip gloss), balsem bibir, cat kuku; kosmetik, yaitu, susu, losion, gel dan bubuk untuk wajah, gel dan bubuk untuk
tubuh dan tangan; krim; krim after-shave (non-obat); krim after-sun untuk keperluan kosmetik; krim anti penuaan; krim antibintik; krim anti-bintik untuk keperluan kosmetik; krim anti-iritasi [untuk keperluan kosmetik]; krim anti-kerut; krim anti-kerut
untuk keperluan kosmetik; krim anti-penuaan; krim anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; krim anti-penuaan untuk wajah;
krim aromaterapi; krim bayi tidak mengandung obat; krim bayi yang tidak mengandung obat; krim berbentuk stik pelindung dari
sinar matahari; krim berjemur; krim bibir; krim bibir untuk keperluan kosmetik; krim boot; krim bronzing kulit; krim creambath;
krim cukur; krim dan gel kosmetik untuk wajah, tangan dan tubuh; krim dan lotion kosmetik; krim dan lotion kosmetik untuk
perawatan wajah dan tubuh; krim dan lotion penyamakan sinar matahari; krim dan sediaan setelah matahari; krim dasar
bedak; krim dingin; krim dingin untuk keperluan kosmetik; krim exfoliant untuk keperluan kosmetik; krim foundation; krim herbal
topikal untuk mengencangkan dan meningkatkan payudara; krim kaki tanpa obat; krim kecantikan; krim kecantikan balm; krim
kecantikan untuk perawatan tubuh; krim kecantikan wajah dan tubuh; krim kosmetik; krim kosmetik bernutrisi; krim kosmetik
untuk kulit; krim kosmetik untuk mengencangkan kulit; krim kosmetik untuk mengencangkan kulit di sekitar mata; krim
kosmetik untuk perawatan kulit; krim kosmetik, lotion dan sediaan lain untuk berjemur; krim kosmetik, susu, lotion, gel dan
bubuk untuk wajah, tangan, dan tubuh; krim kuku; krim kuku untuk keperluan kosmetik; krim kulit; krim kulit dalam bentuk cair
dan padat; krim kulit tabir surya; krim kulit tanpa obat; krim kulit untuk keperluan kosmetik; krim kulit yang adil; krim kulit yang
adil untuk keperluan kosmetik; krim kutikula; krim malam; krim mandi; krim masker tubuh; krim masker tubuh untuk keperluan
kosmetik; krim mata; krim mata untuk keperluan kosmetik; krim matahari; krim matahari untuk keperluan kosmetik; krim nonobat untuk melembabkan kulit; krim non-obat untuk menenangkan kulit; krim non-obat untuk scrub wajah; krim obat
menghilangkan rambut; krim pagi untuk keperluan kosmetik; krim pelembab; krim pelembab kulit [kosmetik]; krim pelembab
setelah bercukur; krim pelembab, lotion dan gel; krim pelurus rambut; krim pembersih; krim pembersih [kosmetik]; krim
pembersih kulit; krim pembersih kulit [non-obat]; krim pembersih non-obat untuk penggunaan pribadi; krim pemoles; krim
pemutih gigi; krim pemutih kulit; krim pemutih kulit wajah; krim pengelupas; krim pengencang [kosmetik]; krim penghalus kulit;
krim pengkondisi; krim pengkondisi kulit untuk keperluan kosmetik; krim pengurang bintik penuaan; krim pengurang bintik
penuaan untuk keperluan kosmetik; krim penyamak sendiri; krim perawatan kulit kepala tanpa obat; krim perawatan rambut;
krim perawatan rambut untuk keperluan kosmetik; krim perlindungan rambut; krim perlindungan rambut, non-obat; krim pijat,
selain untuk keperluan medis; krim pra-cukur; krim rambut; krim retinol untuk keperluan kosmetik; krim ruam popok tanpa obat;
krim sepatu; krim sepatu dan boot; krim setelah dicukur; krim setelah matahari; krim siang; krim tabir surya; krim tabir surya
untuk keperluan kosmetik; krim tangan; krim tangan kosmetik; krim tangan untuk keperluan kosmetik; krim tangan, krim kaki,
krim bernutrisi, krim pembersih wajah; krim tanning diri [kosmetik]; krim tanpa obat untuk melembutkan kulit; krim tanpa obat
untuk memutihkan kulit; krim tanpa obat untuk mencerahkan kulit; krim tanpa obat untuk perlindungan kulit; krim tubuh; krim
tubuh beraroma; krim tubuh kosmetik; krim tubuh untuk keperluan kosmetik; krim untuk bahan kulit; krim untuk keperluan
kosmetik; krim untuk kulit; krim untuk mandi; krim untuk memutihkan kulit; krim untuk mencegah kerutan wajah; krim untuk
mengelupas kulit mati; krim untuk menghindari kulit terbakar dari sengatan matahari (non medis); krim untuk mengurangi
selulit; krim untuk pemeliharaan kulit (kosmetik); krim untuk pengurangan selulit untuk keperluan kosmetik; krim untuk spa;
krim wajah; krim wajah [kosmetik]; krim wajah dan tubuh; krim wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; krim wajah tidak
mengandung obat; krim wajah untuk keperluan kosmetik; krim wajah untuk penggunaan kosmetik; krim wangi; krim wangi
untuk keperluan kosmetik; krim yang hilang; krim, losion dan gel penyamakan; krim, minyak dan susu untuk tubuh, sabun
mandi, gel, minyak, susu dan garam; krim, minyak, lotion, semprotan, pensil dan balsem untuk keperluan kosmetik; kristal
mandi; kristal mandi untuk keperluan kosmetik; kristal mandi, bukan untuk keperluan medis; kuku buatan akrilik; kuku buatan
bubuk; kuku buatan dari logam mulia; kuku jari kaki palsu; kuku palsu; kulit mengklarifikasi; kulit quillaia untuk dicuci; kunko
[fumigasi dupa untuk kamar wewangian]; kutek kuku; lapisan atas cat kuku; lapisan dasar cat kuku; larutan pembersih
bioteknologi untuk memecah bahan organik dan menghilangkan noda; larutan pembersih untuk peralatan sterilisasi ultrasonik
gigi; lem ikatan potongan rambut; lem untuk menguatkan kuku; lembar abrasif; lembar pengering antistatik; lilin bahan kulit;
lilin boot; lilin carnauba polishing untuk penggunaan laut; lilin carnauba polishing untuk penggunaan mobil; lilin kumis; lilin
lantai; lilin mobil; lilin obat menghilangkan rambut; lilin pembuat sepatu; lilin pemoles; lilin penata rambut; lilin penjahit; lilin
penjahit dan tukang sepatu; lilin pijat, selain untuk keperluan medis; lilin tanpa selip untuk lantai; lilin tukang sepatu; lilin untuk
keperluan kecantikan; lilin untuk lantai parket; linen untuk penggunaan kosmetik; lipstik; losion; losion untuk kulit; losion bayi;
losion dan krem pelembab badan dan
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kulit; losion dan krim untuk digunakan pada kulit; losion dan semprotan untuk kulit; losion dan semprotan untuk kulit (nonmedis); losion dan semprotan untuk muka; losion dan semprotan untuk rambut; losion kosmetik; losion pelembab stimulasi
non-obat untuk kulit; losion pemutih kulit wajah; losion pengelupasan untuk wajah; losion rambut; losion sebelum dan sesudah
bercukur; losion setelah bercukur; losion susu matahari kosmetik; losion susu untuk keperluan kosmetik; losion susu untuk
perawatan tubuh bayi; losion tubuh dan wajah; losion untuk rambut; losion untuk tubuh; losion untuk wajah tidak mengandung
obat; losion wajah; losion wajah untuk dipakai setelah bercukur; losion, krim, pelembab, minyak dan susu yang dipakai setelah
berjemur matahari; losion, susu, dan krim untuk tubuh (tidak mengandung obat); lotion aromaterapi; lotion bayi [perlengkapan
mandi]; lotion berjemur; lotion berjemur kosmetik; lotion cukur; lotion dan krim tubuh beraroma; lotion dan pelembab antipenuaan; lotion gelombang-set; lotion kaki tanpa obat; lotion kecantikan; lotion klarifikasi kulit non-obat; lotion kosmetik untuk
mengurangi munculnya bintik-bintik dan bintik-bintik penuaan; lotion kulit dan tubuh, krim dan minyak untuk penggunaan
kosmetik; lotion kulit kosmetik; lotion kulit pelembab [kosmetik]; lotion mandi; lotion mandi untuk keperluan kosmetik; lotion
masker tubuh; lotion masker tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion mata; lotion mata untuk keperluan kosmetik; lotion nonobat untuk kulit; lotion non-obat untuk melembabkan kulit; lotion non-obat untuk tubuh; lotion obat menghilangkan rambut;
lotion pelembab [kosmetik]; lotion pelindung rambut; lotion pembersih gigi; lotion pembersih kulit; lotion pembersih non-obat;
lotion pengencang untuk tubuh; lotion pengencang untuk wajah; lotion pengencang untuk wajah, tubuh dan tangan untuk
keperluan kosmetik; lotion pengeritingan permanen; lotion penguat untuk tangan; lotion perawatan kulit kosmetik; lotion
perawatan matahari; lotion perawatan matahari untuk keperluan kosmetik; lotion perawatan penguatan rambut; lotion
perawatan rambut; lotion perawatan rambut untuk keperluan kosmetik; lotion rambut kosmetik; lotion rambut melambai; lotion
rambut tanpa obat; lotion restorasi rambut tanpa obat; lotion setelah matahari; lotion setelah matahari untuk keperluan
kosmetik; lotion stimulasi non-obat untuk kulit; lotion styling; lotion tabir surya; lotion tabir surya dan krim perawatan matahari;
lotion tabir surya untuk keperluan kosmetik; lotion tahan usia; lotion tahan usia untuk keperluan kosmetik; lotion tangan; lotion
tangan untuk keperluan kosmetik; lotion tubuh beraroma; lotion tubuh pelembab [kosmetik]; lotion untuk jenggot; lotion untuk
keperluan kosmetik; lotion untuk memperkuat kuku; lotion untuk mengurangi selulit; lotion untuk pengurangan selulit untuk
keperluan kosmetik; lotion untuk perawatan tubuh; lotion untuk perawatan wajah dan tubuh; lotion untuk perawatan wajah dan
tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion untuk wajah; lotion wajah dan tubuh; lotion wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik;
lotion wajah kosmetik; lotion wajah tanpa obat; lotion wangi [sediaan toilet]; lotion, krim dan sediaan untuk perawatan wajah,
tubuh, kulit kepala, kuku dan rambut; lulur; lulur kosmetik; make-up [kosmetik]; make-up bedak; make-up dasar bedak; makeup dasar bedak dalam bentuk bubuk; make-up dijual dalam bentuk compact; make-up mengeluarkan susu; make-up
mengeluarkan susu, gel, lotion dan krim; make-up menghapus gel; make-up menghapus krim; make-up tubuh; make-up untuk
compacts; make-up untuk wajah dan tubuh; mandi busa bayi; mandi minyak untuk perawatan rambut; manik-manik mandi;
manik-manik mandi untuk keperluan kosmetik; maskara; maskara rambut; masker kaki untuk perawatan kulit; masker
kecantikan; masker kecantikan rambut; masker kecantikan wajah; masker kecantikan wajah tidak mengandung obat; masker
kecantikan, krim dan minyak untuk membersihkan kulit, krim kulit, krim untuk menghilangkan noda, krim mata, losion kulit,
losion wajah, losion tubuh, pelembab kulit, krim malam, pengklarifikasi kulit, sediaan untuk tanning matahari, sediaan
perawatan matahari bukan medis, kapas untuk kecantikan; masker kecantikan, sediaan perawatan kulit wajah (facial packs);
masker kosmetik; masker kulit; masker kulit [kosmetik]; masker kulit berbentuk losion dan semprotan; masker kulit untuk
keperluan kosmetik; masker mata; masker mata gel; masker mata untuk keperluan kosmetik; masker pelembab kulit; masker
pembersih jahe; masker pembersih mineral; masker pembersih untuk tubuh; masker pembersih untuk wajah; masker
pembersihan; masker pemutih kulit wajah; masker penataan rambut; masker perawatan rambut; masker rambut; masker
rambut dan kulit kepala; masker scrub pemurnian mendalam; masker tanah liat penyeimbang minyak; masker tanah liat
penyeimbang minyak rumput laut; masker tanah liat yang membersihkan kulit; masker tangan untuk perawatan kulit; masker
tubuh; masker tubuh untuk keperluan kosmetik; masker untuk membersihkan wajah; masker wajah; masker wajah [kosmetik];
masker wajah bergizi madu dalam; masker wajah kosmetik; masker wajah memurnikan arang; masker wajah smoothing;
masker wajah untuk penggunaan kosmetik; membersihkan dan melembabkan krim, minyak, lotion dan preparat;
membersihkan dan mencuci preparat dan bahan; membersihkan dan menyinari sediaan daun tanaman; membersihkan kapur;
membersihkan pelarut, selain untuk digunakan dalam proses pembuatan; membersihkan sediaan untuk artikel perokok;
membersihkan sediaan untuk daun tanaman; membersihkan, mencuci dan memoles sediaan; membersihkan, menggerus dan
memoles preparat dan bahan; memijat minyak dan lotion; memoles batu; memoles untuk alat musik; mencuci soda, untuk
membersihkan; menggiling foil; menghapus kerutan sediaan perawatan kulit; menghidrasi; mengklarifikasi tonik wajah; mint
untuk wewangian; minyak Kolonyo; minyak after-sun untuk keperluan kosmetik; minyak almond; minyak aromaterapi; minyak
aromatik; minyak aromatik untuk mandi; minyak atsiri citron; minyak bergamot; minyak berjemur [kosmetik]; minyak berjemur
untuk tujuan kosmetik; minyak dan lotion penyamakan matahari; minyak esensial; minyak esensial alami; minyak esensial
aromatik; minyak esensial dari kayu cedar; minyak esensial lemon; minyak esensial sebagai pewangi untuk keperluan binatu;
minyak esensial untuk digunakan dalam aromaterapi; minyak esensial untuk digunakan dalam pembuatan produk beraroma;
minyak esensial untuk digunakan dalam proses pembuatan; minyak esensial untuk digunakan sebagai penyedap makanan;
minyak esensial untuk industri umum, pertanian dan perdagangan umum; minyak esensial untuk keperluan industri; minyak
esensial untuk keperluan kosmetik; minyak esensial untuk minuman penyedap; minyak esensial untuk penggunaan pribadi;
minyak esensial untuk penggunaan pribadi, yaitu minyak untuk mandi, minyak tubuh dan minyak pijat; minyak esensial untuk
penggunaan rumah tangga; minyak esensial yang berasal dari tumbuhan; minyak gaultheria; minyak jenggot; minyak kasturi
[wewangian]; minyak kolonyo; minyak kolonyo/air aromatik; minyak kosmetik; minyak kosmetik untuk kulit; minyak kutikula;
minyak lavender; minyak lavender untuk penggunaan kosmetik; minyak mandi; minyak mandi dan garam mandi; minyak
mandi dan garam mandi, bukan untuk keperluan medis; minyak mandi tanpa obat; minyak mandi untuk keperluan kosmetik;
minyak mandi, bukan untuk keperluan medis; minyak mawar; minyak mawar untuk keperluan kosmetik; minyak melati; minyak
memperbaiki rambut; minyak non-obat; minyak parfum; minyak parfum untuk pembuatan preparat kosmetik; minyak pelindung
matahari [kosmetik]; minyak penataan rambut; minyak penyamakan [kosmetik]; minyak penyamakan matahari; minyak
peppermint [wewangian]; minyak perlindungan matahari; minyak pijat; minyak pijat tubuh; minyak pinus untuk membersihkan
lantai; minyak pohon teh; minyak rambut; minyak rambut kemiri; minyak rambut orang aring; minyak setelah matahari; minyak
setelah matahari [kosmetik]; minyak terpentin untuk degreasing; minyak tubuh; minyak tubuh berkilau; minyak tubuh untuk
keperluan kosmetik; minyak untuk keperluan kosmetik; minyak untuk keperluan memotong kuku; minyak untuk keperluan
pembersihan; minyak untuk keperluan toilet; minyak untuk parfum dan aroma; minyak untuk pengkondisian rambut; minyak
untuk sediaan pembersihan; minyak wajah; minyak wangi; minyak wangi digunakan untuk menghasilkan aroma ketika
dipanaskan; minyak, losion dan susu semua untuk keperluan kosmetik dan alat rias/pembersih badan untuk kuku, rambut dan
kulit; minyak-minyak perawatan kulit; minyak-minyak sari kosmetika; mizu-oshiroi [foundation cair]; mousse dan gel penataan
rambut; mousse perawatan kulit; mousse perlindungan rambut; mousse rambut; mousses [kosmetik]; mousses menjadi alat
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bantu penata rambut; musk alami; musk sintetis; mutiara mandi; mutiara mandi untuk keperluan kosmetik; obat dan bahan
obat menghilangkan rambut; obat kumur anti rongga, bukan untuk keperluan medis; obat kumur dan obat kumur tanpa obat;
obat kumur tanpa obat; obat kumur tanpa obat untuk hewan peliharaan; obat kumur, bukan untuk keperluan medis; oil baths
untuk perawatan rambut untuk keperluan kosmetik; overlay memahat kuku [kosmetik]; pacar [pewarna kosmetik]; pacar untuk
keperluan kosmetik; paket kecantikan (beauty pack) untuk menyusut/mengecilkan pori; paket kosmetik kecantikan (beauty
pack) yang dijual satu unit; paket kosmetik wajah; paket masker pengencangan pori digunakan sebagai kosmetik; paket
masker untuk keperluan kosmetik; paket wajah; palet pengkilap bibir; palet perona mata; parfum; parfum air wangi; parfum
cair; parfum dalam bentuk bubuk; parfum dalam bentuk gel; parfum dalam bentuk padat; parfum dan air toilet; parfum dan
cologne; parfum untuk keperluan industri; parfum, eau de Cologne dan aftershaves; pasir abrasif; pasir untuk sandblasting;
pasta abrasif; pasta gigi; pasta gigi bayi; pasta gigi cair; pasta gigi dalam bentuk kue lunak; pasta gigi dalam bentuk permen
karet; pasta gigi dan obat kumur; pasta gigi dan obat kumur tanpa obat; pasta gigi tanpa obat; pasta kosmetik untuk aplikasi ke
wajah untuk menangkal silau; pasta pemutih gigi; pasta styling untuk rambut; pasta untuk mengkilapkan bahan kulit; pasta
untuk tangkai pisau cukur; pasta wangi untuk keperluan kosmetik; patch jerawat kosmetik; pati cucian; pelarut pembersih,
selain untuk digunakan dalam proses pembuatan; pelembab; pelembab anti-penuaan; pelembab bibir; pelembab dan
pelembut kulit tubuh; pelembab kulit; pelembab kulit berbentuk losion dan semprotan; pelembab kulit digunakan sebagai
kosmetik; pelembab rambut; pelembab setelah matahari; pelembab tangan; pelembab tubuh; pelembab untuk wajah, badan,
tangan dan kaki; pelembab wajah; pelembab wajah kosmetik; pelembab wajah tidak mengandung obat; pelembab, losion dan
krem untuk badan dan kulit; pelembut kain; pelembut kain untuk penggunaan binatu; pelicin dan pengharum pakaian yang
akan di setrika; pelindung bibir non-obat; pelindung matahari untuk bibir; pelindung matahari untuk bibir [kosmetik]; pelindung
terhadap sinar matahari untuk wajah; pelindung terhadap sinar matahari untuk wajah tidak mengandung obat; pelunak
kutikula; pembentuk garis bibir; pembersih tata rias wajah , pembersih kosmetik; pembersih baki sampah menggunakan
pewangi; pembersih berbasis kimia bioteknologi dan semprotan pembersih untuk diaplikasikan di industri dan rumah tangga
(selain untuk digunakan dalam proses manufaktur) seperti penghilangan noda, dan bioremediasi bahan organik dan
hidrokarbon; pembersih berbentuk krim; pembersih busa untuk penggunaan pribadi; pembersih daerah kewanitaan tidak
mengandung obat; pembersih dinding ban; pembersih jendela; pembersih jok; pembersih kamar mandi; pembersih karang gigi
(tidak mengandung obat); pembersih karpet dengan pewangi; pembersih kipas angin; pembersih kulit; pembersih oven;
pembersih pakaian selam; pembersih rumah tangga; pembersih saluran pembuangan kimia dalam bentuk bubuk; pembersih
saluran pembuangan kimia dalam bentuk cairan; pembersih saluran pembuangan kimia dalam bentuk gel; pembersih semprot;
pembersih semprot untuk digunakan pada tekstil; pembersih semprot untuk keperluan rumah tangga; pembersih semprot
untuk menyegarkan penjaga mulut atletik; pembersih tangan; pembersih tata rias wajah, pembersih kosmetik; pembersih
untuk baki sampah; pembersih untuk keperluan kebersihan pribadi yang intim, tanpa obat; pembersih untuk kuas kosmetik;
pembersih wajah; pembersih wajah tidak mengandung obat; pembersihan, pemolesan dan cairan abrasif untuk keperluan
umum dan serbuk; pembersihan, pemolesan, penggerusan, persiapan abrasif untuk keperluan rumah tangga; pembersihan,
pemolesan, sediaan degreasing dan abrasif; pembersihan, penggerusan dan sediaan abrasif; pembilas akhir cucian; pembilas
gigi; pembilasan rambut; pembilasan rambut [kondisioner sampo]; pembilasan rambut untuk keperluan kosmetik; pemecah
rambut [sediaan penataan rambut]; pemelihara rambut; pemelihara rambut untuk keperluan kosmetik; pemerah pipi; pemerah
pipi cair; pemerah pipi dalam bentuk bedak; pemerah susu krim; pemoles bibir; pemolesan pemerah pipi; pemutih bokong;
pemutih cucian; pemutih gigi (strip dan pasta); pemutih gigi berbentuk pena; pemutih ketiak; pemutih kuku; pemutih rambut;
pemutih selakangan; pena cat kuku; pena cat kuku remover; pena korektor untuk riasan mata; pencerah kulit; pencerah
rambut; pencuci muka; pencuci tubuh (sabun) bayi; pencuci tubuh dan rambut bayi; pencuci vagina untuk keperluan sanitasi
atau deodoran pribadi; pencuci wajah berbentuk bubuk; pencucian cucian; pencucian mata, bukan untuk tujuan medis;
penetral bibir; penetral untuk pengeritingan permanen; pengatur tekstur rambut; pengawet untuk kulit [poles]; pengelupas sel
kulit (peel) wajah; pengelupas sel kulit (peel) wajah tidak mengandung obat; pengeras kuku; penggosok (scrub) wajah tidak
mengandung obat; penghapus enamel kuku, pena korektor enamel kuku; pengharum ruangan; penghilang cat kuku;
penghilang cat kuku berbentuk gel; penghilang dan pembersih lantai & kisi-kisi lantai; penghilang enamel kuku; penghilang
kapur; penghilang lem [selain untuk keperluan industri]; penghilang lemak; penghilang lilin lantai [sediaan gerusan]; penghilang
limescale; penghilang noda; penghilang noda hewan peliharaan; penghilang pernis; penghilang riasan mata; penghitam alis;
pengkilap bibir; pengkilap rambut; pengkilau rambut dalam bentuk semprotan; peningkat bawah mata; pensil alis; pensil blush
on; pensil eyeliner; pensil kosmetik; pensil make-up; pensil mata; pensil mata kosmetik; pensil untuk bibir; pensil untuk
keperluan memutihkan gigi; penutup mata gel untuk keperluan kosmetik; penyamakan kosmetik dan susu setelah matahari,
gel dan minyak; penyedap untuk minuman [minyak esensial]; penyegar kulit; penyegar nafas; penyegar nafas, bukan untuk
tujuan medis; penyegar tubuh dengan cara disemprot; penyeka kapas untuk keperluan kosmetik; penyeka yang dilembabkan
terlebih dahulu dan tissue yang diresapi dengan bahan pembersih; penyeka yang diresapi dengan sediaan dan bahan-bahan
untuk membersihkan dan memoles; penyeka, kapas dan tisu yang diresapi dengan sediaan kosmetik dan losion wewangian
yang tidak mengandung obat; penyeka, tisu dan handuk kosmetik yang telah diresapi pelembab; penyemprot tubuh; peralatan
mandi tanpa obat; perasa kue [minyak esensial]; perasa makanan [minyak esensial]; perasa makanan disiapkan dari minyak
esensial; perasa menjadi minyak esensial, untuk digunakan dalam rokok elektronik; perasa menjadi minyak esensial, untuk
tembakau; perawatan kulit dalam bentuk semprotan; perawatan pelurusan rambut; perawatan rambut dan sediaan
pembersihan; perawatan rambut keratin; perekat kelopak mata ganda (kosmetik); perekat untuk bulu mata palsu, rambut dan
kuku; perekat untuk keperluan kosmetik; perekat untuk membubuhkan alis palsu; perekat untuk membubuhkan bulu mata
palsu; perekat untuk membubuhkan kuku atau bulu mata palsu; perekat untuk membubuhkan kuku palsu; perekat untuk
membubuhkan rambut palsu; perhiasan kulit menjadi transfer dekoratif untuk keperluan kosmetik; perhiasan kulit self-adhesive
untuk keperluan kosmetik; perhiasan kulit untuk keperluan kosmetik; pernis kuku untuk keperluan kosmetik; perona mata;
perona mata berupa kilauan (Eyeshadow glitter); perona pipi; perona pipi dalam bentuk krim (Cream blush); persiapan kulit
wajah untuk penggunaan kosmetik; persiapan scrubbing (scrubbing preparations) untuk digunakan pada kulit, yaitu, lulur
(body scrubs) dan scrub wajah (facial scrubs); persiapan untuk perawatan rambut; petroleum jelly untuk keperluan kosmetik;
pewangi bantal beraroma dengan cara disemprot; pewangi nafas dalam bentuk kunyah yang terbuat dari ekstrak kayu birch;
pewangi rambut; pewarna Rambut; pewarna bibir dalam bentuk cairan atau gel [kosmetik]; pewarna janggut; pewarna
kosmetik; pewarna lotion untuk rambut; pewarna rambut; pewarna rambut dan produk pemutihan; pewarna untuk keperluan
toilet; pewarna-pewarna rambut; pewarnaan rambut dan sediaan pewarnaan rambut; pijat lilin untuk keperluan kosmetik; poles
gigitiruan; poles untuk kulit; poles untuk sepatu bersinar; pomade rambut; pomade rambut untuk keperluan kosmetik; pomades
untuk keperluan kosmetik; pomanders [zat aromatik]; potpourris [wewangian]; preparat dan bahan membersihkan dan mencuci
untuk penggunaan pribadi, yaitu, persiapan untuk mandi dan mandi pancuran (shower) yang tidak mengandung obat; preparat
kosmetik yang mengandung kolagen; preparat pelembab [kosmetik]; preparat pelembab setelah bercukur; preparat pemutihan
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[decolorants] untuk keperluan kosmetik; preparat pemutihan [penghilang warna] untuk keperluan rumah tangga; primer kuku
[kosmetik]; primer make-up; produk dan sediaan kosmetik perawatan kecantikan; produk dan sediaan untuk rambut dan
perawatan rambut termasuk sampo, kondisioner, mousses, gel, lilin (waxes) dan semprotan (sprays); produk dan sediaan
yang tidak mengandung obat-obatan untuk merawat kuku; produk dan sediaan yang tidak mengandung obat-obatan untuk
merawat mulut dan gigi; produk dan sediaan yang tidak mengandung obat-obatan untuk merawat rambut dan kulit kepala;
produk dan sediaan yang tidak mengandung obat-obatan untuk merawat tangan dan kaki; produk dan sediaan yang tidak
mengandung obat-obatan untuk merawat tubuh dan kulit; produk dan sediaan yang tidak mengandung obat-obatan untuk
merawat wajah; produk kosmetik dalam bentuk aerosol untuk perawatan kulit; produk mandi non-medis; produk pelindung
matahari (kosmetik); produk pembersih rumah tangga; produk pemutih (kosmetik); produk pengelupas untuk merawat dan
membersihkan kulit; produk perawatan bibir (kosmetik); produk perawatan kulit yang tidak mengandung obat; produk
perawatan rambut, yaitu sampo dan kondisioner; produk perawatan tubuh [tidak mengandung obat-obatan] untuk wajah dan
kulit; produk perawatan tubuh dan perawatan kecantikan; produk perawatan untuk melindungi rambut; produk perawatan
wajah [kosmetik]; produk sabun; produk untuk perawatan kulit berbentuk cairan; produk wewangian; produk wewangian yaitu
kolonye; produk yang tidak mengandung obat untuk penggunaan higienis mulut; racun lebah untuk keperluan kosmetik;
rambut rontok; ramuan mandi, bukan untuk tujuan medis; reed diffusers terdiri dari minyak wangi dalam wadah dan termasuk
buluh; rendam kaki tanpa pengobatan; rias wajah; riasan mata; rum rum; rum rum untuk keperluan kosmetik; rumput laut untuk
digunakan dalam tata rias; sabun almond; sabun antiperspirant; sabun batang; sabun batangan untuk mandi; sabun batangan
untuk toilet; sabun beraroma; sabun cair; sabun cair bergelembung untuk mandi berendam; sabun cair untuk binatu; sabun
cair untuk mandi; sabun cair untuk mencuci piring; sabun cair untuk tangan dan wajah; sabun cair untuk tangan, wajah dan
tubuh; sabun cair yang digunakan untuk mandi kaki; sabun cair yang digunakan untuk mencuci kaki; sabun cuci; sabun cuci
tangan; sabun cukur; sabun dan deterjen; sabun deodoran; sabun deterjen; sabun industri; sabun kertas untuk penggunaan
pribadi; sabun kosmetik; sabun krim; sabun krim tubuh; sabun kulit; sabun lidah buaya; sabun loofah; sabun mandi; sabun
mandi [untuk manusia]; sabun mandi cair; sabun mandi cair tidak mengandung obat; sabun mandi dalam bentuk cair, padat
atau gel; sabun mandi*; sabun non-obat; sabun non-obat untuk bayi; sabun non-obat untuk tangan; sabun non-obat untuk
wajah; sabun pasir; sabun pelana; sabun pencerah warna untuk keperluan binatu; sabun pengelupasan untuk wajah; sabun
tanpa air; sabun tidak mengandung obat untuk penggunaan pribadi; sabun tidak mengandung obat untuk penggunaan pribadi
dalam bentuk cair, padat dan gel; sabun toilet; sabun tubuh; sabun tubuh tanpa obat; sabun untuk bahan kulit; sabun untuk
keringat kaki; sabun untuk kulit; sabun untuk mencerahkan tekstil; sabun untuk penggunaan pribadi; sabun untuk penggunaan
rumah tangga; sabun untuk perawatan tubuh; sabun wajah; sabun wajah dan sabun badan yang tidak mengandung obat,
butiran manik-manik untuk mandi, butiran kristal untuk mandi, busa untuk mandi, gel untuk mandi, losion untuk mandi, minyak
untuk mandi, garam untuk mandi yang tidak mengandung obat, gelembung busa untuk mandi, busa untuk, sabun mandi cair,
busa untuk mandi di bawah pancuran dan busa untuk mandi, gel untuk mandi di bawah pancuran dan gel untuk mandi, lulur
untuk mandi di bawah pancuran dan lulur untuk mandi; sabun wangi; sabun-sabun; sabun-sabun, sabun mandi, wangiwangian, minyak esensial, kosmetik, shampoo, shampoo kering; sachet aroma untuk bantal mata; sachet bunga rampai untuk
dimasukkan dalam bantal aromaterapi; sachet parfum; sachet untuk linen wangi; safrol; sahampoo untuk kendaraan; salep
kosmetik; salep kulit pelembab [kosmetik]; salep ruam popok dan lotion tanpa obat; salep tanpa obat untuk melembabkan kulit;
salep tanpa obat untuk pencegahan dan pengobatan kulit terbakar; sampo; sampo dan kondisioner rambut; sampo dan
kondisioner untuk digunakan pada rambut; sampo hewan peliharaan tanpa obat; sampo karpet; sampo ketombe tanpa obat;
sampo mobil; sampo tanpa obat; sampo untuk bayi; sampo untuk kendaraan bermotor; sampo untuk rambut manusia; samposampo, kondisioner-kondisioner; sarung tangan pengamplasan; sarung tangan pra-dibasahi dengan sediaan kosmetik untuk
keperluan kosmetik; scrub kaki; scrub krim tubuh; scrub pengelupasan kulit untuk keperluan kosmetik; scrub pengelupasan
untuk kaki; scrub pengelupasan untuk tangan; scrub pengelupasan untuk tubuh; scrub pengelupasan untuk wajah; scrub
tangan; scrub tanpa obat untuk wajah dan tubuh; scrub wajah; sealant polimer untuk membersihkan, menyinari, dan
melindungi permukaan eksterior mobil; sediaan untuk mencuci tangan; sediaan untuk mengkilapkan buah; sediaan abrasif;
sediaan anti keringat (sediaan mandi); sediaan antistatik untuk keperluan rumah tangga; sediaan aromaterapi; sediaan bahan
kimia pembersih untuk keperluan rumah tangga; sediaan baskom tanpa obat; sediaan bercukur dan bercukur; sediaan
berjemur; sediaan berjemur [kosmetik]; sediaan berjemur dan sediaan perlindungan dari matahari; sediaan binatu; sediaan
binatu atau cairan untuk menghilangkan bau dan untuk membuat pakaian dan bahan tekstil tercium bersih; sediaan buffing
kuku; sediaan busa untuk mandi; sediaan cucian dan pemutihan; sediaan cukur; sediaan dalam bentuk emulsi untuk merawat
kulit [tidak mengandung obat-obatan]; sediaan dan bahan non-obat untuk perlindungan dan perawatan kulit; sediaan dan
bahan untuk pembersihan, pemolesan, sediaan degreasing dan abrasif; sediaan dan perawatan rambut; sediaan dan produk
perawatan kulit [kosmetik dan tidak mengandung obat-obatan]; sediaan degreasing; sediaan degreasing dengan basis pelarut;
sediaan degreasing untuk keperluan rumah tangga; sediaan douching untuk keperluan sanitasi pribadi atau deodoran
[perlengkapan mandi]; sediaan dry-cleaning; sediaan eksfoliasi tanpa obat untuk perawatan kulit dan rambut; sediaan
eksfoliasi tanpa obat untuk wajah; sediaan fumigasi [parfum]; sediaan furbishing; sediaan gerusan; sediaan gigi non-obat
untuk anjing; sediaan gigi non-obat untuk hewan peliharaan; sediaan gigi non-obat untuk kucing; sediaan gigi non-obat untuk
ternak; sediaan hiasan rambut [sediaan highlight]; sediaan kolagen untuk keperluan kosmetik; sediaan kondisioner kain;
sediaan kosmetik; sediaan kosmetik anti-penuaan; sediaan kosmetik dan kecantikan; sediaan kosmetik meminimalkan kerut
untuk penggunaan wajah topikal; sediaan kosmetik perawatan rambut; sediaan kosmetik tanpa busa; sediaan kosmetik tanpa
obat; sediaan kosmetik tidak mengandung obat untuk penggelapan kulit dan penggelapan kulit yang dilakukan sendiri; sediaan
kosmetik tidak mengandung obat untuk tujuan pelangsingan; sediaan kosmetik untuk berjemur; sediaan kosmetik untuk
berjemur dan sediaan untuk melindungi kulit dari efek sinar matahari; sediaan kosmetik untuk bulu mata; sediaan kosmetik
untuk kulit; sediaan kosmetik untuk kulit kering selama kehamilan; sediaan kosmetik untuk mandi; sediaan kosmetik untuk
mandi dan mandi; sediaan kosmetik untuk melindungi dari sengatan matahari; sediaan kosmetik untuk melindungi kulit dari
sinar matahari; sediaan kosmetik untuk modifikasi kulit dan tubuh plastik simulasi dan kosmetik untuk layanan make up artis;
sediaan kosmetik untuk pembaruan kulit; sediaan kosmetik untuk pemeliharaan kulit dan perawatan kulit; sediaan kosmetik
untuk pengeringan cat kuku; sediaan kosmetik untuk perawatan kulit; sediaan kosmetik untuk perawatan mulut dan gigi;
sediaan kosmetik untuk perawatan tubuh; sediaan kosmetik untuk rambut dan kulit kepala; sediaan kosmetik untuk tata rias
artis khususnya sediaan untuk kulit, rambut dan untuk pewarnaan gigi; sediaan kosmetik untuk tujuan pelangsingan; sediaan
kosmetik untuk wajah dan tubuh; sediaan kosmetik wajah; sediaan kosmetik yang digunakan untuk mengangkat sel-sel kulit
mati dari permukaan kulit; sediaan kosmetik yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati di wajah; sediaan kosmetik
yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati diwajah; sediaan kosmetik, yakni krim untuk mengencangkan kulit;
sediaan kosmetika untuk perawatan jerawat; sediaan kulit wajah untuk keperluan kosmetik; sediaan lidah buaya untuk
keperluan kosmetik; sediaan make-up untuk wajah dan tubuh; sediaan mandi bukan untuk tujuan medis; sediaan mandi busa;

Halaman 455 dari 2049

sediaan mandi busa tanpa obat; sediaan mandi busa untuk keperluan kosmetik; sediaan mandi dan mandi pancuran (shower);
sediaan mandi mentol, bukan untuk keperluan medis; sediaan mandi tanpa obat; sediaan mandi untuk hewan peliharaan;
sediaan mandi, bukan untuk keperluan medis; sediaan meluruskan rambut; sediaan membersihkan dan mencuci untuk
keperluan rumah tangga; sediaan membersihkan kendaraan; sediaan mencuci rambut; sediaan menghapus make-up; sediaan
menghapus pernis; sediaan menghilangkan karat; sediaan menghilangkan kutikula; sediaan menghilangkan kutikula untuk
keperluan kosmetik; sediaan menyegarkan nafas untuk kebersihan pribadi; sediaan non-obat untuk mengurangi sengatan
matahari; sediaan obat menghilangkan rambut; sediaan obat menghilangkan rambut dan pengelupasan kulit; sediaan
pelindung matahari kosmetik; sediaan pembersih badan; sediaan pembersih jok mobil; sediaan pembersih otomotif; sediaan
pembersih peralatan rumah tangga; sediaan pembersih pribadi untuk wajah, tangan dan tubuh; sediaan pembersih untuk
membersihkan permukaan substrat dari pelapis, noda, cat dan komposisi endapan yang tidak diinginkan untuk menghilangkan
getah dan perekat, pelumas dan tar serta sediaan dekalsifikasi dan penghancuran kerak untuk pembersihan produk rumah
tangga; sediaan pembersih wajah; sediaan pembersihan; sediaan pembersihan busa; sediaan pembersihan dan pemolesan;
sediaan pembersihan dan pemolesan kulit; sediaan pembersihan dengan dasar pelarut; sediaan pembersihan kaca; sediaan
pembersihan kaca depan; sediaan pembersihan karburator dan tersedak; sediaan pembersihan karpet; sediaan pembersihan
kulit tanpa obat; sediaan pembersihan lantai; sediaan pembersihan serba guna; sediaan pembersihan serba guna untuk
barang-barang perokok; sediaan pembersihan tangan; sediaan pembersihan tanpa obat; sediaan pembersihan tanpa obat
untuk digunakan pada tubuh; sediaan pembersihan tanpa obat untuk kulit; sediaan pembersihan tubuh dan perawatan
kecantikan; sediaan pembersihan untuk ban dan roda kendaraan; sediaan pembersihan untuk ban dan roda mobil; sediaan
pembersihan untuk ban kendaraan, pelek roda dan hub roda; sediaan pembersihan untuk digunakan pada tubuh; sediaan
pembersihan untuk kain; sediaan pembersihan untuk keperluan rumah tangga; sediaan pembersihan untuk kulit; sediaan
pembersihan untuk membersihkan permukaan; sediaan pembersihan untuk mobil; sediaan pembersihan untuk penggunaan
pribadi; sediaan pembersihan wallpaper; sediaan pembersihan, pemolesan dan penggosok; sediaan pemolesan; sediaan
pemolesan untuk bahan kulit; sediaan pemolesan, penggerusan dan abrasif; sediaan pemutih gigi; sediaan pemutih kulit;
sediaan pemutih kulit [kosmetik]; sediaan pemutih untuk keperluan domestik; sediaan pemutih, pembersih dan kompon;
sediaan pemutihan gigi; sediaan pemutihan kulit; sediaan penataan rambut; sediaan pencuci; sediaan pencuci piring; sediaan
pencucian dan pemutihan; sediaan pencucian untuk keperluan binatu; sediaan pengasah; sediaan pengencangan payudara
kosmetik; sediaan pengeriting rambut; sediaan pengeritingan dan pengeritingan permanen; sediaan pengeritingan rambut dan
pengaturan rambut; sediaan penghapus noda; sediaan pengharum ruangan; sediaan penghilang pernis; sediaan penghilang
rambut; sediaan penghilang warna; sediaan penghilang warna untuk rambut; sediaan penguatan kuku; sediaan pengupasan
lantai; sediaan pengupasan lilin; sediaan penyamakan sendiri [kosmetik]; sediaan peralatan mandi tanpa obat; sediaan
perataan [kanji]; sediaan perawatan bibir; sediaan perawatan bibir tanpa obat; sediaan perawatan kaki tanpa obat; sediaan
perawatan kecantikan; sediaan perawatan kecantikan kulit tanpa obat; sediaan perawatan kuku; sediaan perawatan kuku
kosmetik; sediaan perawatan kulit; sediaan perawatan kulit anti-penuaan; sediaan perawatan kulit tanpa obat; sediaan
perawatan kulit tanpa obat dalam sifat penyegar tubuh dengan cara disemprot; sediaan perawatan kulit wajah (kosmetik);
sediaan perawatan kulit yang menggabungkan madu Manuka dan/atau bahan-bahan herbal; sediaan perawatan kulit, bukan
untuk keperluan medis; sediaan perawatan kulit, mata, bibir dan kuku (tidak mengandung obat); sediaan perawatan kulit, yaitu
pengelupas sel kulit; sediaan perawatan kulit, yaitu sabun mandi, losion, krim dan sampo; sediaan perawatan matahari;
sediaan perawatan matahari [kosmetik]; sediaan perawatan matahari bukan medis; sediaan perawatan matahari dan sun
block tanpa obat; sediaan perawatan non-obat untuk anjing; sediaan perawatan non-obat untuk hewan peliharaan; sediaan
perawatan non-obat untuk kucing; sediaan perawatan non-obat untuk ternak; sediaan perawatan rambut; sediaan perawatan
rambut tanpa obat untuk keperluan kosmetik; sediaan perawatan rambut untuk manusia; sediaan perawatan rambut yang
terdiri dari minyak kelapa murni organik dan minyak kelapa murni; sediaan perawatan rambut, bukan untuk keperluan medis;
sediaan perawatan tanpa obat, selain mencuci hewan; sediaan perawatan tubuh tanpa obat; sediaan perawatan wajah
kosmetik; sediaan perawatan wajah tidak mengandung obat; sediaan perbaikan kuku; sediaan perendaman cucian; sediaan
pertumbuhan kembali rambut kosmetik menghambat; sediaan pewangi ruangan; sediaan pewangi udara untuk mobil; sediaan
pewangi udara untuk ruangan; sediaan pewarnaan rambut; sediaan pewarnaan untuk keperluan kosmetik; sediaan
phytocosmetic; sediaan pijat tanpa obat; sediaan pra-cukur dan setelah-cukur; sediaan pra-perendaman; sediaan rambut
santai; sediaan rambut tanpa obat; sediaan rias rambut kosmetik; sediaan sanitasi menjadi peralatan mandi non-obat; sediaan
sanitasi menjadi perlengkapan mandi; sediaan setelah bercukur; sediaan sun block; sediaan sun block untuk keperluan
kosmetik; sediaan tabir surya; sediaan tabir surya untuk digunakan pada kulit; sediaan tanpa obat untuk digunakan di kamar
mandi; sediaan tanpa obat untuk merawat dan membersihkan hewan; sediaan tanpa obat untuk perawatan kulit, rambut dan
kulit kepala; sediaan tata rias; sediaan tidak mengandung obat untuk pembersihan dan perawatan tubuh; sediaan tubuh dan
perawatan kecantikan; sediaan tubuh dan perawatan kecantikan untuk keperluan kosmetik; sediaan ukuran binatu; sediaan
untuk mandi berendam berbentuk butiran kristal; sediaan untuk melindungi rambut dari sinar matahari; sediaan untuk
membersihkan dan menyemir kulit dan alas kaki, tidak termasuk produk rambut; sediaan untuk membersihkan dapur, sediaan
untuk membersihkan kamar mandi, sediaan untuk membersihkan toilet; sediaan untuk membersihkan gigi; sediaan untuk
membersihkan gigi palsu; sediaan untuk membersihkan pipa saluran pembuangan; sediaan untuk membersihkan rambut;
sediaan untuk membersihkan, melindungi dan menjaga permukaan kendaraan; sediaan untuk membersihkan, melindungi dan
menjaga permukaan kendaraan termasuk sediaan untuk mencuci, memoles, mengkilapkan; sediaan untuk membersihkan,
merawat dan memperindah kulit, kulit kepala dan rambut; sediaan untuk membersihkan, merawat, memelihara dan
memperindah kulit, kulit kepala dan rambut; sediaan untuk membuat daun tanaman mengkilap; sediaan untuk membuka blokir
pipa limbah; sediaan untuk membuka saluran pipa drainase; sediaan untuk membuka wastafel; sediaan untuk memperbaiki
dan menempelkan bulu mata, jenggot, memasang rambut palsu; sediaan untuk mencuci; sediaan untuk mencuci buah dan
sayuran; sediaan untuk mencuci pakaian; sediaan untuk mengasah; sediaan untuk mengecat rambut; sediaan untuk
mengeriting dan mengatur rambut; sediaan untuk menggosok; sediaan untuk menghapus manikur; sediaan untuk
menghilangkan kuku gel; sediaan untuk menghilangkan limescale, karat atau minyak; sediaan untuk menghilangkan warna
rambut; sediaan untuk mengikalkan rambut; sediaan untuk mengilatkan [semir]; sediaan untuk merawat tangan dan tubuh;
sediaan untuk pembersihan, perawatan dan perawatan rambut; sediaan untuk pembersihan, pewarnaan, pewarnaan,
pemutihan, pengaturan dan penataan rambut; sediaan untuk pembersihan, pewarnaan, pewarnaan, pemutihan, pengaturan
dan pengeritingan rambut permanen; sediaan untuk pengeritingan rambut; sediaan untuk pengeritingan rambut permanen;
sediaan untuk pengupasan lilin dari lantai; sediaan untuk perawatan bulu mata; sediaan untuk perawatan dan pembersihan
hewan; sediaan untuk perawatan kulit kepala dan rambut; sediaan untuk perawatan tubuh dan kecantikan; sediaan untuk
perlengkapan mandi (toilet preparations) yang tidak mengandung obat, yaitu, sabun; sediaan untuk perlengkapan mandi
(toilet preparations) yang tidak mengandung obat; sediaan untuk pewarnaan awal rambut; sediaan untuk pewarnaan awal
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rambut, menghilangkan warna rambut, mengecat rambut dan mewarnai rambut; sediaan untuk simulasi warna darah pada
bagian tubuh untuk menutupi noda kulit; sediaan untuk simulasi warna darah pada bagian tubuh, untuk menutupi noda kulit
dan kosmetik untuk menindaklanjuti pengobatan pasca operasi bekas luka pada kulit; sediaan yang tidak mengandung obat
untuk bercukur; sediaan yang tidak mengandung obat untuk digunakan sebelum bercukur; sediaan yang tidak mengandung
obat untuk digunakan setelah bercukur; sediaan yang tidak mengandung obat-obatan untuk melembabkan, memberi nutrisi,
mengencangkan dan merawat kulit; sediaan) zat pencerah warna untuk keperluan binatu di dalam rumah tangga; sediaan,
termasuk krim, gel, dan mouse, untuk digunakan sebelum, selama dan setelah bercukur; sediaan-sediaan untuk
membersihkan, mengkilapkan, menggosok dan membuang lemak; sediaan-sediaan aroma wangi ruangan; sediaan-sediaan
eksfoliasi non-medis untuk kulit kepala dan rambut; sediaan-sediaan kosmetik rias rambut; sediaan-sediaan kosmetik untuk
tata rias artis khususnya sediaan-sediaan untuk kulit, rambut dan untuk pewarnaan gigi; sediaan-sediaan mencuci tangan
diresapi untuk keperluan kosmetik; sediaan-sediaan pembersih kulit untuk wajah dan tubuh; sediaan-sediaan perawatan gigi;
sediaan-sediaan pewangi udara untuk kamar mandi dan kamar kecil; sediaan-sediaan untuk membersihkan dan mencuci;
sediaan-sediaan untuk memutihkan dan mencuci sediaan-sediaan untuk membersihkan, mengkilatkan, membuang lemak
sabun, wangi-wangian, minyak sari, kosmetik, minyak rambut bahan-bahan pemeliharaan gigi; sediaan-sediaan yang tidak
mengandung obat untuk kulit, mengandung vitamin, herbal, mineral, atau minyak sari; self-tanning lotion [kosmetik]; semir
boot; semir dan lilin sepatu; semir furnitur; semir gigi; semir lantai; semir mobil; semir sepatu dan boot; semir sepatu dan krim;
semir untuk furnitur dan lantai; semprotan antistatik untuk pakaian; semprotan dengan pengharum untuk badan, semprotan
dengan pengharum untuk ruangan; semprotan deodoran feminin; semprotan deodoran kaki; semprotan kamar beraroma;
semprotan kulit topikal untuk keperluan kosmetik; semprotan linen beraroma; semprotan menjadi alat bantu penata rambut;
semprotan mulut tanpa obat; semprotan pelindung panas untuk rambut; semprotan penata rambut; semprotan penyegar kain
beraroma; semprotan penyegar nafas; semprotan rambut; semprotan rambut dan gel rambut; semprotan tubuh; semprotan
tubuh beraroma; semprotan tubuh digunakan sebagai deodoran pribadi dan wewangian; semprotan tubuh untuk keperluan
kosmetik; semprotan untuk tubuh yang mengandung wewangian dan sabun yang mengandung wewangian; senyawa buffing;
senyawa penggosok lantai; sepatu hitam [semir sepatu]; sepatu sesuatu; serat untuk keperluan kosmetik; serbuk basma;
serbuk gosok untuk tujuan umum; serpih mandi; serum anti-penuaan untuk wajah; serum bulumata; serum jenggot; serum
kecantikan; serum kulit (kosmetik); serum kulit tanpa obat; serum kulit tanpa obat untuk wajah; serum mata; serum pemutih
(kosmetik); serum penataan rambut; serum perawatan rambut; serum rambut; serum tidak eksklusif hyaluronat bisa
mengandung vitamin dan pencerah (kosmetik); serum untuk wajah tidak mengandung obat; serum wajah; serum yang
mengandung ekstrak batu permata; shampo dan kondisioner hewan peliharaan [sediaan perawatan hewan non-obat-obatan];
shampo hewan peliharaan tidak mengandung obat; shampo hewan peliharaan, non-obat [sediaan perawatan hewan]; shampo
rambut; shampo untuk hewan [sediaan perawatan non-obat]; shampo untuk hewan peliharaan [sediaan perawatan tanpa
pengobatan]; shampoo kering; shampoo ketombe; shampoo pH netral; shampoo pH seimbang; silikon karbida [abrasif]; soda
pemutih; soda soda; solusi gerusan; solusi pembersih lensa kacamata; solusi pengeritingan dingin; stik untuk menyebarkan
aroma; stiker kuku jari kaki; stiker nail art; stiker seni tubuh; strip abrasif; strip lilin untuk menghilangkan rambut tubuh; strip
napas menyegarkan; strip pemutih gigi; strip pemutih, pasta gigi; strip wajah untuk menghilangkan sumbatan dari pori-pori
pada kulit; styling mousse; sulingan herbal; sulingan tanaman; sumbu diresapi dengan wewangian untuk kamar wewangian;
sun block lotion untuk keperluan kosmetik; sun-tanning gel; susu almond untuk keperluan kosmetik; susu berjemur; susu
kecantikan; susu mandi; susu pelembab; susu pelembab setelah bercukur; susu pelembab tubuh; susu pelembab untuk
pemutih kulit wajah; susu pembersih; susu pembersih untuk keperluan toilet; susu pembersih untuk perawatan kulit; susu
pembersih wajah; susu penyamakan [kosmetik]; susu setelah dicukur; susu setelah matahari; susu setelah matahari
[kosmetik]; susu setelah matahari untuk keperluan kosmetik; susu tubuh; susu wajah dan lotion; susu wajah dan lotion untuk
keperluan kosmetik; susu wajah dan tubuh; susu wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; tabir surya; tabir surya berbentuk
losion dan semprotan; tabir surya dalam bentuk losion dan semprotan; tabir surya tahan air; tabir surya untuk keperluan
kosmetik; tablet deterjen pencuci piring; tablet pembersih gigi tiruan tanpa obat; tambalan kosmetik yang mengandung tabir
surya dan tabir surya untuk digunakan pada kulit; tas organizer untuk keperluan kosmetik terisi; tata rias dan pembersih tata
rias panggung, film dan televisi (kosmetik teater) terutama untuk TV definisi tinggi; tata rias dan pembersih tata rias untuk
panggung , film, dan televisi (kosmetik teater)terutama untuk TV definisi tinggi; tato sementara untuk keperluan kosmetik; tato
yang dapat dilepas untuk keperluan kosmetik; tempat lipstik; terpene [minyak esensial]; terpentin untuk mengalami
degreasing; texturizers kulit; tips kuku; tiriskan dan cuci sediaan yang tidak menghalangi; tiriskan sediaan pembersihan;
tiriskan sediaan pemblokiran; tissue (penyeka) yang telah dilembabkan sebelumnya untuk wajah tidak mengandung obat; tisu
(wipes) atau bantalan yang diresapi dengan persiapan atau bahan pembersihan, pemolesan, penggosok atau abrasif; tisu
basah untuk keperluan kosmetik; tisu bayi diresapi dengan sediaan pembersihan; tisu bayi sekali pakai diresapi dengan
sediaan kosmetik; tisu bayi sekali pakai diresapi dengan sediaan pembersihan pribadi; tisu bayi untuk keperluan kosmetik; tisu
diresapi dengan larutan pembersih; tisu diresapi dengan minyak esensial, untuk penggunaan kosmetik; tisu diresapi dengan
pembersih kulit; tisu diresapi dengan preparat anti-keringat untuk penggunaan pribadi; tisu diresapi dengan sediaan berjemur;
tisu diresapi dengan sediaan deodoran untuk penggunaan pribadi; tisu diresapi dengan sediaan kosmetik; tisu diresapi dengan
sediaan menghilangkan make-up; tisu diresapi dengan sediaan pembersihan; tisu diresapi dengan sediaan pembersihan
pribadi; tisu diresapi dengan sediaan perawatan kulit; tisu kacamata diresapi dengan pembersih; tisu kertas diresapi untuk
membersihkan piring; tisu kosmetik pra-lembab; tisu kosmetik yang sudah diresapi pelembab sebelumnya; tisu pembersih kulit
yang sudah direndam sebelumnya; tisu pra-dibasahi dengan sediaan pembersihan untuk keperluan rumah tangga; tisu sekali
pakai diresapi dengan bahan kimia pembersih atau senyawa untuk kebersihan pribadi; tisu sekali pakai diresapi dengan bahan
kimia pembersih atau senyawa untuk keperluan industri dan komersial; tisu sekali pakai diresapi dengan senyawa pembersih
untuk digunakan pada wajah; tisu yang diresapi dengan kosmetik; tisu yang diresapi dengan losion kosmetik; tisu yang
diresapi dengan pembersih kulit; tisu, kain atau penyeka yang dilembapi atau diresapi dengan sediaan membersihkan pribadi
atau losion kosmetik; tisyu bayi; toner kulit; toner kulit non-obat; toner untuk penggunaan kosmetik; toner untuk wajah tidak
mengandung obat; toner wajah; toner wajah kosmetik; tongkat dupa; tongkat kapas serbaguna untuk penggunaan pribadi;
tongkat pomade; tongkat pomades untuk keperluan kosmetik; tonik rambut; tonik rambut untuk keperluan kosmetik; topeng
kulit kepala; transfer dekoratif untuk keperluan kosmetik; transfer tato temporer; transfer tato yang bisa dilepas; tubuh
gemerlap; tubuh yang tidak berobat meresap; udara bertekanan kalengan untuk keperluan pembersihan dan debu; ujung kuku
buatan; vanillin sintetis [wewangian]; wajah berkilauan; wajah dan tubuh gemerlap; wangi-wangian; warna alis dalam bentuk
pensil dan bubuk; warna bulu mata; warna jenggot; warna pipi; warna rambut; wax rambut; wewangian; wewangian alami;
wewangian dan dupa; wewangian dan wangi-wangian; wewangian dan wewangian; wewangian dicampur; wewangian kayu
cedar; wewangian sintetis; wewangian untuk digunakan dalam pembuatan; wewangian untuk keperluan rumah tangga;
wewangian untuk mobil; wewangian untuk penggunaan pribadi;
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wewangian vanila; wewangian, minyak atsiri, kosmetik tanpa obat, lotion rambut tanpa obat; wewangian, minyak esensial;
wewangian, minyak esensial, kosmetik, lotion rambut; wewangian, wewangian dan dupa; wewangian, wewangian dan dupa,
selain parfum untuk penggunaan pribadi; witch hazel [sulingan herbal]; wol baja diresapi untuk pembersihan; zat pelembut
untuk keperluan rumah tangga; zat pengering untuk mesin pencuci piring===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2021012856
: 24/02/2021 14:49:19
:
: PT OTO MULTIARTHA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Gedung Sumitmas II, Lantai 18, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 61 – 62, Jakarta
Selatan
: Juanitasari Winaga S.Pd.,M.M.,
: Menara Batavia lantai 19, Jalan K.H Mas Mansyur Kavling 126, Jakarta Pusat

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: OTO Financial Solutions Provider + Logo
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau, biru tua, biru muda, kuning, hitam, putih, dan abu-abu.
: 36
: ===anjak piutang; jasa keuangan; jasa pinjaman [pembiayaan]; jasa-jasa pinjam-meminjam; layanan agen penagihan
pembayaran; pembiayaan sewa-beli; penanaman Modal; penyelenggaraan penagihan utang; urusan keuangan; urusan
moneter===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021012857
: 24/02/2021 14:49:42
:
: PT. BEM NUSANTARA GROUP

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Ruko Valencia Blok JC No.36, Kelurahan Paku Jaya, Kecamatan Serpong Utara,
Kota Tangerang Selatan, Banten, 15324
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: MILADY
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Putih; Hitam;
: 3
: ===Krim wajah; krim aromaterapi; krim kecantikan; krim kosmetik; krim kosmetik untuk kulit; krim malam; krim pemutih kulit;
krim siang; krim tubuh; krim tubuh untuk keperluan kosmetik===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2021012858
: 24/02/2021 14:52:55
:
: UNIVERSITAS SURABAYA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JALAN NGAGEL JAYA SELATAN NO. 169 SURABAYA, Kota Surabaya, Jawa
Timur, 60284
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Ubaya Global Academy
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Warna Hitam
: 41
: ===Jasa Pendidikan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320

Prioritas

740

: DID2021012859
: 24/02/2021 14:53:41
:

540 Etiket

540 Etiket

Halaman 458 dari 2049

730

Nama Pemohon

: Maharani Widia Chandra

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. Gunung Sahari XII/B.7, RT. 016 RW. 003, Kel. Gunung Sahari Utara, Kec. Sawah
Besar, Jakarta Pusat, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta
: Binsar P. Sihotang S.H.,
: Komplek DKI Blok E Nomor 13 Kembangan Kota Jakarta Barat Dki Jakarta

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: CASCARA COOKIES
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah muda, coklat
: 30
: ===Kue kering (pastri); kue basah; roti*===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021012860
: 24/02/2021 14:56:36
:
: Elis

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: jl. Ampera Besar No. 44, Rt. 008, Rw. 006 Kel. Pademangan Barat, Kec.
Pademangan, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14420
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: PASSEL
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Orange, Abu-abu
: 25
: ===pakaian; sandal; sepatu===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2021012861
: 24/02/2021 14:58:48
:
: Muhammad Yasin

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. Angklung Raya No.53, RT.004/009, Kelurahan Mekarjaya, Kecamatan
Sukmajaya, Kota Depok, Jawa Barat, 16411
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: EMQ ENTREPRENEUR MAMA QURSHID
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam; Oranye;
: 43
: ===Kafe kopi; Kafetaria; Kedai; Kedai kopi; Penyediaan katering; Restoran; Warung makan; jasa katering; kafe; katering
makanan dan minuman; layanan kafe dan kafetaria; layanan kafe dan restoran; warung kopi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

: JID2021012862
: 24/02/2021 14:59:09
:
: PT PAKETKU LOGIESS ANAKBANGSA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jalan K. H. Abdulah Syafei Blok A No. 24 B, Kel. Kebon Baru ,Kec. Tebet, Kota
Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12830
:
:

Tipe Merek
Nama Merek

: Merek Kata dan Lukisan
: PAKETKUPOS

540 Etiket

Halaman 459 dari 2049

566

Arti Bahasa

: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Oranye dan Biru
: 38
: ===Jasa penyediaan akses ke peranti lunak aplikasi yang digunakan pada telepon mobile dan perangkat mobile lain; Layanan
telekomunikasi, yaitu, transmisi informasi, data, dokumen, gambar dan aplikasi piranti lunak melalui Internet; layanan
olahpesan web; layanan penyediaan akses dan koneksi ke Internet, jaringan komputer, database komputer serta aplikasi;
layanan telekomunikasi dan komunikasi; layanan telekomunikasi untuk menyediakan akses multi-pengguna ke jaringan
komputer global; mengirim dan menerima pesan elektronik; mengirim, menerima dan meneruskan pesan elektronik;
menyediakan akses ke pasar elektronik [portal] di jaringan komputer; menyediakan akses ke platform dan portal di Internet;
menyediakan akses ke portal web; penyediaan koneksi telekomunikasi ke Internet; penyediaan koneksi telekomunikasi ke
jaringan atau database komunikasi global; transfer informasi dan data melalui jaringan komputer===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021012863
: 24/02/2021 14:59:13
:
: MUCHSIN ALATAS

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Kampung Keramat RT 005 RW 016 Cililitan Kramat Jati, Kota Administrasi Jakarta
Timur, DKI Jakarta, 13640
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Nama Merk dan Kemasan
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Warna Kombinasi
: 29
: ===Buah kurma; Minyak zaitun extra virgin; kacang-kacangan yang dapat dimakan; kismis; makanan ringan terutama terdiri
dari buah-buahan dan kacang-kacangan; minyak zaitun murni===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 103 rue Paul Eluard, 34130 MAUGUIO, FRANCE
: Ratu Santi Ermawati, S.T.
: Asiamark Graha DLA, 2nd Floor Suite 06, Jalan Otto Iskandar Dinata No. 392,
Bandung

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: BRESCIA BERCANE dan Lukisan
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan putih
: 25
: ===celana renang; kostum renang dilengkapi dengan bra cup; maillots [pakaian renang]; pakaian; pakaian dalam; pakaian
pria; pakaian renang; pakaian renang one-piece; pakaian renang thong; pakaian renang untuk anak-anak; pakaian renang
untuk pria; pakaian renang untuk wanita; pakaian santai; pakaian tidur [pakaian]; pakaian untuk wanita; pakaian wanita; topi
renang===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

566

: DID2021012865
: 24/02/2021 15:05:34
:
: BRESCIA MARIE BERCANE

: DID2021012866
: 24/02/2021 15:07:26
:
: PT. AICA INDONESIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Ir. H. Juanda No. 318, RT. 001 RW. 021, Margahayu, Bekasi Timur, Kota Bekasi,
Jawa Barat
: Juanitasari Winaga S.Pd.,M.M.,
: Menara Batavia lantai 19, Jalan K.H Mas Mansyur Kavling 126, Jakarta Pusat

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: AICA MFC
: Tidak Ada Terjemahan

540 Etiket

540 Etiket

Halaman 460 dari 2049

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: Hitam dan coklat muda.
: 20
: ===Dekorasi permukaan, bukan dari logam, produk jadi yang terbuat dari kertas cetak dan imprenasi atau foil plastik untuk
digunakan dalam konstruksi perabotan, desain interior, konstruksi kendaraan, dan bidang terkait; bahan lapisan laci plastik;
panel furnitur; panel kayu dekoratif [furnitur]; plak dinding dari tulang, gading, plester, plastik, lilin atau kayu; unit dinding
[furnitur]; unit panel yang dipasang di dinding untuk pameran, tampilan, dan partisi===
: DID2021012867
: 24/02/2021 15:08:16
:
: PT Kreasi Via Sciesa

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Ruko Alam Sutera Town Center Blok 10 H Nomor 11. Jalan Alam Sutera Boulevard,
Pakulonan, Serpong Utara., Kota Tangerang Selatan, Banten
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Relith
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Putih
: 3
: ===Barang-barang kosmetik yaitu minyak rambut, minyak wangi, bedak wangil, bedak muka, bedak bayi, krim muka, krim
kulit, cat alis, cat alis, cat kkuku, cat bibir, obat kriting rambut cat rambut,bedak dasar, shampoo,wangi-wangian, minyakminyak sari kosmetik, bahan pemelihara gigi, tepal gigi, sabun wangi, sabun cuci, sabun krim detergent dan detergent bubuk .;
Sabun Mandi; Sediaan sediaan untuk membersihkan, sediaan pembersih; Sediaan-sediaan antibakteri untuk membersihkan
kulit; Sediaan-sediaan untuk membersihkan; minyak untuk parfum dan aroma; parfum cair; parfum dalam bentuk padat;
parfum dan cologne; parfum, eau de Cologne dan aftershaves; sabun batangan untuk mandi; sabun cair; sabun mandi cair;
sediaan untuk membersihkan dapur, sediaan untuk membersihkan kamar mandi, sediaan untuk membersihkan toilet; sediaansediaan untuk membersihkan, mengkilapkan, menggosok dan membuang lemak; sediaan-sediaan untuk membersihkan dan
mencuci; sediaan-sediaan untuk memutihkan dan mencuci sediaan-sediaan untuk membersihkan, mengkilatkan, membuang
lemak sabun, wangi-wangian, minyak sari, kosmetik, minyak rambut bahan-bahan pemeliharaan gigi; wangi-wangian;
wewangian dan wangi-wangian===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021012868
: 24/02/2021 15:09:11
:
: SULAIMAN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Dusun Penjalinan Rt. 38 Rw. 04 Desa Gondanglegi Kulon , Kabupaten Malang, Jawa
Timur, 65174
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: GOLDEN WING'S
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Kuning mas, hitam
: 34
: ===rokok putih===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

: DID2021012870
: 24/02/2021 15:11:50
:
: H. Hendra Haryasyah

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Sentra Duta Laguna B4 No.5 RT.002 RW.001, Kabupaten Bandung Barat, Jawa
Barat
: Thelly Rope S.H., M.H.
: Law Office Lesse Indonesia Patent, Jl. Hadiah Utama V, Kavling Polri Blok B
VII/705A No. 34, RT. 004/ RW. 011 Kelurahan Jelambar, Kecamatan Grogol
Petamburan, Jakarta Barat

Tipe Merek

: Merek Kata dan Lukisan

540 Etiket

540 Etiket

Halaman 461 dari 2049

566

Nama Merek
Arti Bahasa

: EMIGO DNM CO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: biru dan hitam
: 25
: ===Pakaian, yaitu, stoking panjang, alas kaki, sepatu basket, sepatu kets basket, kaos oblong, kemeja, kaos polo, sweater
lengan panjang, celana olahraga, celana, kaos tanpa lengan, kaos jersey, celana pendek, piyama, baju olahraga, kemeja
rugby, sweater, ikat pinggang, pakaian ringan untuk tidur, topi, topi sebagai tutup kepala, visor sebagai penutup kepala,
pakaian pemanasan untuk olahraga, celana untuk pemanasan, atasan untuk pemanasan, kaos aksesoris basket (shooting
shirts), jaket, blazer, dasi sebagai pakaian, kotak saku, sapu tangan, jaket tahan angin, parka, mantel, tadah liur bayi bukan
dari kertas, pakaian tidur bayi yang baru lahir, bando, ban pergelangan tangan sebagai pakaian, celemek, pakaian dalam,
celana pendek boxer, celana ketat boxer, celana panjang, pelindung telinga, sarung tangan, sarung tangan musim dingin,
syal, baju tenun dan rajut, gaun jersey, gaun, gaun dan seragam pemandu sorak, pakaian renang, pakaian mandi, baju
renang, bikini, tankini, celana renang, celana mandi, celana pendek untuk selancar, pakaian karet untuk olahraga air (wet
suits), pakaian penutup di pantai, pakaian penutup setelah mandi, kain penutup setelah mandi, sandal, sandal pantai, topi
pantai, pelindung matahari sebagai penutup kepala, topi renang, topi mandi, penutup kepala dengan tambahan rambut palsu
(wigs); jaket [pakaian]; pakaian; pakaian dalam===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021012871
: 24/02/2021 15:12:15
:
: PT. Ezone Asia Indonesa

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Graha Lestari, Jl Kesehatan Raya Lt.2 No.48, Kel. Petojo Selatan, Kec. Gambir, Kota
Adm. Jakarta Pusat, Prop. DKI Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI
Jakarta, 10160
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

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

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah , Putih dan Hitam
: 5
: ===Obat-obatan tradisional; Suplement, Obat tradisional, Obat-Obatan, Obat Jamu tradisional, Obat berasal dari HewanHewanan, Obat berasal dari Tumbuh-Tumbuhan, Obat Untuk Kesehatan, Minyak kayu putih, minyak angin, minyak telon,
minyak tawon, minyak gosok, minyak gandapura, minyak akar lawang, balsam untuk keperluan medis, salep untuk keperluan
medis, koyo-koyo/tempelan-tempelan yang mengandung obat, kapas kesehatan, sediaan farmasi, ilmu hewan dan -ilmu
kebersihan, hasil makanan pantangan untuk keperluan medis, makanan bayi, jamu, vitamin, obat kumur untuk keperluan
medis (mengandung obat dan anti septic), obat kulit, obat merah, obat-obatan, minyak ikan, makanan dan minuman
penambah stamina untuk pria/wanita dewasa, obat dari tanaman obat, obat nyamuk===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: JID2021012872
: 24/02/2021 15:14:34
:
: LEVINA

Alamat Pemohon

: BCI , JL. INTAN II BLOK X/11, BATUCEPER, TANGERANG

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

, Kota Tangerang, Banten
: Anny Susanto
: Pamerindo Paten Komplek Green Ville Maisonette blok FB 10 Jl. Tanjung Duren
Raya, Duri Kepa

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: KACHIKU
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: MERAH, HITAM, PUTIH
: 43
: ===Jasa penyediaan makanan dan minuman; Jasa penyediaan makanan dan minuman dengan menggunakan kendaraan dan
gerobak; Kedai barbekyu; Kedai burger; Kedai hot pot; Kedai sabu– sabu; Layanan kafe; Layanan katering termasuk layanan
katering keliling dan layanan katering yang disediakan secara online dari database komputer atau dari internet; Layanan kedai
makan; Layanan restoran Jepang; Layanan restoran yang diberikan dalam kerangka kerja waralaba; Menyediakan makanan
dan minuman untuk orang yang membutuhkan untuk tujuan amal; Restoran; Restoran Jepang; Restoran Masakan Korea;
Restoran daging panggang; Restoran dengan layanan makan sepuasnya; Restoran masakan panggangan daging, ayam,
ikan; Restoran vegetarian; Warung makan; jasa katering; jasa katering bisnis; jasa katering untuk penyediaan makanan dan
minuman; jasa restoran; jasa restoran dan katering; kafe; kafe, kafetaria dan layanan restoran; kafe-restoran dan layanan

740

740

540 Etiket

Halaman 462 dari 2049

kafetaria; katering makanan dan minuman; layanan kafe dan kafetaria; layanan kafe dan restoran; layanan kafetaria; layanan
kafetaria dan kantin; layanan kantin swalayan; layanan katering untuk menyediakan masakan China atau masakan Oriental
lainnya; layanan katering untuk menyediakan masakan Jepang; layanan katering untuk menyediakan masakan bergaya
Eropa; layanan kedai minuman; layanan makanan dibawa pulang; layanan restoran cepat saji; layanan restoran ramen;
layanan restoran swalayan; layanan restoran tempura; layanan restoran udon dan soba; layanan restoran washoku; layanan
salad bar; layanan snack-bar dan kantin; layanan untuk menyediakan makanan dan minuman; memberikan peringkat dan
ulasan restoran; mengambil layanan makanan cepat saji; menyajikan makanan dan minuman untuk para tamu; menyajikan
makanan dan minuman untuk para tamu di restoran; menyediakan akomodasi sementara untuk orang-orang yang kurang
mampu untuk tujuan amal; menyediakan akomodasi sementara untuk para tamu; menyediakan layanan katering makanan dan
minuman untuk acara olahraga, konser, konvensi, dan pameran; menyediakan layanan katering makanan dan minuman untuk
fasilitas konvensi; menyediakan layanan katering makanan dan minuman untuk fasilitas pameran; menyediakan layanan
katering makanan dan minuman untuk fasilitas pameran dan adil; menyediakan layanan restoran; menyediakan makanan dan
minuman; menyediakan makanan dan minuman di bistro; menyediakan makanan dan minuman di kafe internet; menyediakan
makanan dan minuman di pusat penitipan anak untuk orang tua; menyediakan makanan dan minuman di restoran;
menyediakan makanan dan minuman di restoran dan bar; menyediakan makanan dan minuman sebagai bagian dari layanan
keramahtamahan; menyediakan makanan dan minuman untuk anak-anak dengan kebutuhan khusus; menyediakan makanan
dan minuman untuk bayi dan anak usia sekolah dasar; persiapan dan penyediaan makanan dan minuman untuk konsumsi di
dalam dan di luar gedung; persiapan makanan Jepang untuk konsumsi segera; restoran masakan khas jepang; restoran
swalayan; restoran yang menyediakan makanan cepat saji dan layanan 24 jam; restoran, bar dan layanan katering; rumah
makan; salad bar [layanan restoran]; warung yang menyediakan bakso===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021012874
: 24/02/2021 15:14:58
:
: IVEN CHANDRA EFFENDY

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: GRAHA SUNTER PRATAMA BLOK O NO 1 RT017/RW002 KEL. SUNTER AGUNG,
KEC. TANJUNG PRIOK, JAKARTA UTARA, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI
Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: COUGAR
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM PUTIH UNGU
: 9
: ===Masker pelindung wajah (topeng); Pakaian kontrol kebakaran dan pakaian perlindungan terhadap api untuk industri balap
olahraga motor, yaitu—kemeja dan celana dalam, celana panjang, kemeja, jaket, jas, kaus kaki, sepatu, sepatu bot, helm
pengaman, kacamata, topi dan topi; Pakaian untuk perlindungan terhadap kecelakaan, iradiasi, listrik statistik dan api,
termasuk untuk perlindungan terhadap panas; Pelindung tutup kepala; Sepatu/alas kaki pelindung, sepatu/alas kaki
pengaman, sepatu bot pengaman dan sepatu pengaman; alas kaki untuk perlindungan terhadap kecelakaan, iradiasi dan
kebakaran, termasuk sepatu bot dan sepatu untuk perlindungan kecelakaan untuk digunakan dalam industri; kacamata
pelindung; kacamata pengaman, vizor dan pelindung wajah; lensa untuk pelindung wajah pekerja; masker pelindung wajah
bukan untuk keperluan medis; masker pelindung wajah untuk mencegah kecelakaan atau cedera; pakaian asbes untuk
perlindungan terhadap api; pakaian khusus untuk laboratorium, tidak termasuk dalam kelas lain, termasuk untuk perlindungan
terhadap bahan kimia dan bakteri; pakaian pelindung [pelindung tubuh]; pakaian pengaman untuk perlindungan terhadap
kecelakaan atau cedera; pakaian tahan api; pakaian untuk perlindungan terhadap kecelakaan, iradiasi dan kebakaran;
pelindung kepala untuk keselamatan; pelindung wajah pelindung pekerja; pelindung wajah untuk helm pelindung; pelindung
wajah untuk perlindungan terhadap kecelakaan, iradiasi, dan kebakaran; perisai samping untuk kacamata; sepatu boot untuk
perlindungan terhadap api; sepatu bot pelindung; sepatu pelindung; sepatu pelindung untuk perlindungan terhadap
kecelakaan atau cedera; sepatu untuk perlindungan terhadap kecelakaan dan kebakaran; tutup kepala menjadi helm
pelindung===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

566

: DID2021012875
: 24/02/2021 15:15:10
:
: Karan Kumar Melwani

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Agung Jaya 9 Blok D IV/13 RT 016 RW 010 Kel. Sunter Agung Kec. Tanjung
Priuk, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta
:
:

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: AURELIA
: Tidak Ada Terjemahan

540 Etiket

Halaman 463 dari 2049

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021012876
: 24/02/2021 15:15:21
:
: Lucas Fredy Prayitno

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: LONG BEACH S-8/10 PAKUWON CITY, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60112
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Best Mortar
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Merah
: 19
: ===mortar untuk bangunan; semen mortar===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: Hitam, Putih, Hijau
: 29
: ===margarin; mentega; mentega putih; minyak goreng===

: JID2021012877
: 24/02/2021 15:15:43
:
: PT PAKETKU LOGIESS ANAKBANGSA

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jalan K. H. Abdulah Syafei Blok A No. 24 B, Kel. Kebon Baru,Kec. Tebet, Kota Adm.
Jakarta Selatan, Prov. DKI Jakarta - 12830, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI
Jakarta, 12830
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: PAKETKUPOS
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Oranye dan Biru
: 39
: ===jasa pengiriman angkutan udara; jasa pengiriman angkutan udara internasional; jasa pengiriman kargo; jasa transportasi
dan pengiriman melalui udara, jalan, kereta api dan laut; layanan konsultasi yang berkaitan dengan pengiriman barang;
layanan penerbangan dan pengiriman; layanan pergudangan yang berkaitan dengan penyimpanan, pengemasan dan
pengiriman barang; layanan pos, pengiriman dan kurir; memberikan informasi terkait pengiriman dokumen, surat dan paket;
memberikan informasi yang berkaitan dengan perantara pengiriman barang; memberikan saran terkait layanan pengiriman
barang; penanganan kargo dan jasa pengiriman; pengambilan dan pengiriman surat; pengepakan barang menggunakan
bahan pengepakan dan pengiriman yang berkelanjutan atau biodegradable; pengiriman barang melalui pos; pengiriman dan
penerusan surat dan paket; pengiriman dan penyimpanan barang; pengiriman korespondensi melalui pos atau kurir;
pengiriman paket; pengiriman pizza; pengiriman pos; pengumpulan, pengangkutan dan pengiriman barang; pengumpulan,
pengangkutan dan pengiriman barang, barang pribadi dan bagasi melalui jalan darat, kereta api, laut dan udara;
pengumpulan, pengangkutan dan pengiriman barang, dokumen, paket, dan surat; pengumpulan, penyimpanan, distribusi, dan
pengiriman surat, korespondensi, majalah, paket, paket, surat kabar, pengiriman dan barang, semuanya melalui kurir, jalan,
rel, udara atau air; penjemputan dan pengiriman barang tekstil; penjemputan dan pengiriman paket dan barang; penjemputan,
pengiriman, dan penyimpanan properti pribadi; penjemputan, transportasi, dan pengiriman paket dan surat dengan berbagai
moda transportasi; transportasi dan pengiriman barang; transportasi dan pengiriman barang, sampel dan barang dagangan
dari segala jenis melalui jalan darat, kereta api dan kapal; transportasi pengiriman melalui udara===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JID2021012878
: 24/02/2021 15:15:50
:
: MUCHSIN ALATAS

540 Etiket

: Kampung Keramat RT 005 RW 016 Cililitan Kramat Jati, Kota Administrasi Jakarta
Timur, DKI Jakarta
:
:
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566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Toko Huraydhoh
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Warna Fleksibel atau Kombinasi
: 35
: ===Agen penjualan; layanan toko ritel dan toko grosir; toko-toko===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021012880
: 24/02/2021 15:17:02
:
: KENT CARSWELL FRANS

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. TAMAN GOLF NO. 272 RT.001 RW.008, KELURAHAN BENCONGAN INDAH,
KECAMATAN KELAPA DUA, Kabupaten Tangerang, Banten, 15810
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: AMAN FRAGRANCES
: MEREK "AMAN" YANG BERKAITAN DENGAN PRODUK WEWANGIAN

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM
: 4
: ===Aditif bahan bakar non-kimia; Arang untuk Hookah dan BBQ; Arang untuk hookah; Areng; Bahan Bakar Bensin; Bahan
Bakar Pesawat; Bahan Bakar Solar HSD (High Speed Diesel); Bahan bakar bioenergi dari kayu (bahan bakar padat); Bahan
bakar diesel; Bahan bakar kendaraan, yaitu gasoline dan bahan bakar diesel; Bahan pengapian batubara; Bahan tambahan
bukan kimia untuk bahan bakar motor, bahan bakar dan pelumas, bahan bakar untuk keperluan membalap; Bahan tambahan,
bukan bahan kimia, untuk Bahan Bakar Minyak (Minyak bakar); Bensin RON 90; Bensin RON 92; Biodesel; Biosolar 48
(bahan bakar); Biosolar 51 (bahan bakar); Biosolar 53 (bahan bakar); Energi listrik dari sumber terbarukan; Energi surya,
angin, listrik dan terbarukan; Gas alam terkompresi; Gas dan gas minyak bumi cair; Gasolin; Gemuk pelumas; Gemuk untuk
senjata (senjata); Grafit sebagai pelumas; Hal Jepang; Komposisi berbahan dasar granular absorbent oil untuk menyerap
tumpahan dari lantai; Komposisi pengontrol debu; Lampu Natal [lilin]; Lilin pohon Natal; Lilin untuk Sembahyang; Lilin-lilin
Lancip; Marine Diesel Oil (MDO) (Bahan Bakar); Marine Fuel Oil (MFO) cSt 180 (Bahan Bakar); Marine Fuel Oil (MFO) cSt
380 (bahan bakar); Mazut; Minyak inti sawit untuk keperluan industri; Minyak sawit menjadi bahan bakar biodiesel;
Minyak Bahan Bakar Kendaraan Laut; Minyak Diesel Hijau; Minyak Mentah Rendah; Minyak biji rami untuk digunakan sebagai
pelumas; Minyak bumi olahan tanpa aditif; Minyak dan lemak industri; Minyak dan lemak untuk industri (selain minyak dan
lemak yang dapat dimakan dan minyak esensial); Minyak dasar; Minyak gas; Minyak insulasi listrik; Minyak kelapa sawit untuk
penggunaan industri; Minyak kompresor; Minyak mineral yang telah melalui proses penyulingan dan tidak berwarna; Minyak
pelepasan cetakan; Minyak pelumas sebagai minyak hidrolik; Minyak pemanas; Minyak pemotongan; Minyak roda gigi
terbuka; Minyak solar CN 48; Minyak turbin; Minyak untuk sumbu sembahyang (bahan bakar); Minyak untuk turbin; Nafta;
Olein; Oli bantalan; Oli mesin untuk sepeda motor; Oli mobil; Oli pelumas; Pelumas kompresor; Pelumas roda gigi terbuka;
Pelumas silinder; Pelumas untuk bor; Pelumas untuk senjata (senjata); Pelumas yang dirancang untuk digunakan pada
bantalan dan rol bearing dan busing; Pelumas-pelumas untuk lubang bawah mesin; Pelumas/perekat untuk industri minyak
dan gas; Pelumas minyak dan lemak otomotif; Produk petroleum; Reformat; Residu lilinan; Sediaan penghilang debu;
Senyawa pelumas anti-kejang untuk digunakan pada mesin; Spiritus bakar; Upet (Sebagai Penerangan Tradisional); aditif
non-kimia untuk minyak mesin; aditif non-kimia untuk bahan bakar; aditif non-kimia untuk bahan bakar, pelumas dan gemuk;
aditif non-kimia untuk bensin; aditif non-kimia untuk gemuk; aditif non-kimia untuk minyak mesin; aditif non-kimia untuk oli
motor; aditif non-kimia untuk pelumas; aditif, non-kimia, untuk bahan bakar motor; alkohol [bahan bakar]; alkohol dan bahan
bakar alkohol campuran; alkohol untuk digunakan sebagai bahan bakar; antrasit; arang [bahan bakar]; arang kokas; arang
untuk digunakan sebagai bahan bakar; bagasse untuk digunakan sebagai bahan bakar; bahan bakar; bahan bakar (termasuk
minyak sari untuk motor); bahan bakar (termasuk minyak sari untuk motor) dan bahan penerangan; bahan bakar (termasuk
minyak sari untuk motor) untuk digunakan pada semua permukaan dan bahan, baik secara internal maupun eksternal
termasuk penggunaan domestik, rumah tangga dan industri; bahan bakar bensin; bahan bakar benzena; bahan bakar
biodiesel; bahan bakar biomassa; bahan bakar butana; bahan bakar butana lebih ringan; bahan bakar cair; bahan bakar dan
bahan penerangan; bahan bakar dari sumber biologis; bahan bakar dengan basis alkohol; bahan bakar etanol; bahan bakar
gas; bahan bakar gesekan piring; bahan bakar hidrokarbon; bahan bakar jet; bahan bakar kendaraan; bahan bakar lampu;
bahan bakar metanol; bahan bakar mineral; bahan bakar motor; bahan bakar padat; bahan bakar penerangan; bahan bakar
penerbangan; bahan bakar solar; bahan bakar untuk kapal; bahan bakar untuk kendaraan bermotor; bahan bakar untuk korek
api; bahan bakar untuk pesawat dan kapal; bahan bakar untuk pesawat terbang; bahan bakar xylene; bahan bakar yang
berasal dari minyak mentah; bahan pembuatan gas; bahan penerangan; bahan tambahan bukan bahan kimia untuk minyak
dan bahan bakar; batu bara; batu bara muda; bensin; bensin industri; biofuel; biofuel jet; biofuel penerbangan; bongkahan
arang; bongkahan arang [bahan bakar]; bougies di alam lilin lilin; briket; briket arang; briket bahan bakar; briket batubara;
briket gambut; briket gambut [bahan bakar]; briket kayu; butana untuk penerangan; butiran kaca digunakan sebagai senyawa
penyapu untuk bahan kimia dan tumpahan lainnya; cairan arang lebih ringan; cairan pelumas mesin potong; cairan pemantik
rokok; cairan yang lebih ringan; campuran bahan bakar menguap; casting minyak; ceresine; cetakan pelepasan minyak; debu
batubara [bahan bakar]; debu yang menempel dan menyerap komposisi untuk digunakan pada jalan yang tidak beraspal;
dispersi lilin untuk keperluan industri; emulsi lilin untuk keperluan industri; energi listrik; etanol [bahan bakar]; eter minyak
bumi; flux oil untuk digunakan sebagai bahan dalam aspal; gambut [bahan bakar]; gas TPA; gas alam; gas alam cair; gas
batubara; gas bumi cair untuk digunakan untuk keperluan rumah tangga dan industri dan kendaraan bermotor; gas bumi cair
untuk keperluan industri; gas bumi cair untuk keperluan rumah tangga; gas butana untuk digunakan sebagai bahan bakar; gas
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butana untuk digunakan sebagai bahan bakar rumah tangga; gas cair; gas hidrokarbon cair [LHG] untuk digunakan sebagai
bahan bakar; gas minyak bumi cair; gas propana; gas propana dijual dalam silinder untuk digunakan dalam obor; gas sintesis
[bahan bakar]; gas sintetis [bahan bakar]; gas untuk digunakan dalam memasak; gas untuk digunakan dalam pemanasan; gas
untuk digunakan sebagai bahan bakar; gas untuk pemanas api; gas untuk penerangan; gas yang dipadatkan [bahan bakar];
gemuk industri; gemuk otomotif; gemuk untuk mesin; grafit sebagai pelumas; grease untuk kulit; grease untuk pengawetan
kulit; kartrid gas butana terjual terisi; kayu; kayu bakar; kayu untuk digunakan sebagai bahan bakar; komposisi menyerap debu
berbasis minyak bumi; komposisi peletakan debu; komposisi pembasahan debu; komposisi penekan debu berbasis minyak
bumi; komposisi pengikat debu; komposisi pengikat debu untuk penyapuan; komposisi penyerap debu; komposisi penyerap,
pembasahan dan pengikatan debu; lampu malam [lilin]; lanolin; lanolin untuk digunakan dalam pembuatan kosmetik; lanolin
untuk digunakan dalam pembuatan kosmetik dan salep; lanolin untuk keperluan industri; lemak; lemak sapi untuk keperluan
industri; lemak untuk keperluan industri; ligroin; lilin *; lilin [bahan baku]; lilin aroma aromaterapi; lilin belting; lilin beraroma; lilin
carnauba; lilin dan sumbu untuk penerangan; lilin doa; lilin industri; lilin lebah; lilin lebah untuk digunakan dalam pembuatan;
lilin lebah untuk digunakan dalam pembuatan kosmetik; lilin lebah untuk digunakan dalam pembuatan lilin; lilin lebah untuk
digunakan dalam pembuatan salep; lilin lilin; lilin nazar; lilin sayur; lilin tealight; lilin untuk bodyboards; lilin untuk digunakan
dalam melapisi bahan kemasan makanan; lilin untuk membuat lilin; lilin untuk menyerap asap; lilin untuk papan selancar; lilin
untuk penerangan; lilin untuk skateboard; lilin untuk ski; lilin untuk snowboards; lilin untuk wakeboards; lilin wangi; lilin yang
mengandung pembasmi serangga; log perapian; log perapian buatan; malam untuk penerangan; memanaskan minyak;
mineral roh untuk digunakan sebagai akselerator; minyak bakar; minyak berat; minyak biji kapas untuk keperluan industri;
minyak biji rami untuk keperluan industri; minyak bumi; minyak bumi, mentah atau halus; minyak bunga matahari untuk
keperluan industri; minyak dan gemuk industri; minyak dan lemak industri, lilin; minyak dan lemak industri, pelumas; minyak
dan minyak pengawet kulit; minyak diesel; minyak gas untuk pemanas industri; minyak gas untuk pemanasan domestik;
minyak gerinda; minyak hewani untuk keperluan industri; minyak ikan untuk keperluan industri; minyak ikan, tidak bisa
dimakan; minyak industri; minyak jagung untuk keperluan industri; minyak jarak untuk keperluan industri; minyak jarak, tidak
bisa dimakan; minyak kacang kedelai untuk keperluan industri; minyak kacang untuk keperluan industri; minyak kedelai untuk
digunakan dalam pembuatan cat dan pelapis lainnya; minyak lampu; minyak lampu yang mengandung anti serangga; minyak
lobak untuk keperluan industri; minyak lobak untuk mesin pelumas; minyak mentah; minyak mentah berat; minyak mentah
ringan; minyak mesin; minyak mineral; minyak mineral dan gemuk untuk keperluan industri [bukan untuk bahan bakar]; minyak
mineral putih teknis; minyak mineral untuk digunakan dalam pembuatan cairan pemotongan logam; minyak mineral untuk
digunakan dalam pembuatan cat; minyak mineral untuk digunakan dalam pembuatan kosmetik dan produk perawatan kulit;
minyak mineral untuk keperluan industri, pertanian dan perdagangan umum; minyak nabati untuk digunakan dalam
pembuatan cat atau sabun; minyak non-mineral untuk keperluan industri; minyak non-mineral untuk keperluan industri, selain
untuk digunakan sebagai bahan bakar; minyak otomotif; minyak pelembab; minyak pelumas; minyak pelumas [pelumas
industri]; minyak pelumas mineral; minyak pelumas untuk kendaraan; minyak pelumas untuk keperluan industri; minyak
pemotong untuk pengerjaan logam industri; minyak pendingin; minyak pendingin untuk sarung tangan baseball; minyak
penembus serba guna; minyak penetrasi; minyak penetrasi untuk digunakan pada kunci pintu; minyak penyerap goncangan;
minyak perilla untuk keperluan industri; minyak putih; minyak putih grade teknis; minyak putih teknis; minyak rantai; minyak
rebus untuk keperluan industri; minyak ringan; minyak tanah; minyak tar batubara; minyak tekstil; minyak tulang untuk
keperluan industri; minyak untuk alas kaki; minyak untuk cat; minyak untuk digunakan dalam industri tekstil; minyak untuk
keperluan umum; minyak untuk melepaskan pekerjaan bentuk [bangunan]; minyak untuk pengawetan kulit; minyak untuk
pengawetan pasangan bata; minyak untuk pengawetan pasangan bata atau kulit; minyak untuk pengerjaan logam; minyak
untuk perawatan permukaan; minyak untuk senjata [senjata]; minyak untuk sepatu; minyak untuk sirkulasi; minyak wijen untuk
keperluan industri; minyak yang dikeraskan [minyak terhidrogenasi untuk keperluan industri]; minyak yang mudah terbakar;
minyak zaitun untuk keperluan industri; minyak-minyak untuk penerangan; nafta; nafta batubara; olahan minyak kacang
kedelai untuk perawatan peralatan masak tanpa lengket; oli dan pelumas dan oli motor; oli halus untuk motor; oli industri untuk
baterai; oli mesin otomotif; oli motor; oli pelumas dan gemuk; oli pelumas untuk mesin kendaraan bermotor; oli roda gigi;
ozokerite; parafin; pelet bahan bakar; pelet kayu untuk pemanasan [bahan bakar]; pelet serat terkompresi yang diproduksi dari
tanaman untuk digunakan sebagai bahan bakar; pelumas; pelumas grafit; pelumas industri; pelumas kendaraan bermotor;
pelumas non-mineral untuk keperluan industri; pelumas non-mineral untuk keperluan industri (bukan untuk bahan bakar);
pelumas non-mineral untuk keperluan industri, selain untuk digunakan sebagai bahan bakar; pelumas otomotif; pelumas
padat; pelumas padat untuk keperluan industri; pelumas pengeboran; pelumas pengeboran sumur minyak; pelumas serba
guna; pelumas untuk binding wakeboard; pelumas untuk keperluan industri; pelumas untuk mesin; pelumas untuk mesin
industri; pelumas untuk mesin pesawat terbang; pelumas untuk sabuk; pelumas untuk senjata; pelumas untuk sepatu bot;
pemantik api; pemantik api di alam kayu bakar; pemantik api untuk pemanggang; penting; persiapan sabuk yang tidak
tergelincir; petroleum jelly untuk keperluan industri; produk bahan bakar serpihan kayu ditekan; produk minyak bumi yang
berasal dari minyak mentah; propana; propana untuk digunakan sebagai bahan bakar; rabuk; roh yang dimetilasi untuk bahan
bakar [alkohol bahan bakar terdenaturasi]; semangat motorik; serbuk batu bara (bahan bakar); serbuk lilin untuk keperluan
industri; serpihan kayu applewood untuk merokok dan memanggang makanan; serpihan kayu cedar untuk merokok dan
memanggang makanan; serpihan kayu kemiri untuk merokok dan memanggang makanan; serpihan kayu untuk digunakan
sebagai bahan bakar; serpihan kayu untuk makanan merokok; serpihan kayu untuk merokok dan memanggang; serpihan kayu
untuk rokok dan makanan penyedap; sesuatu yang montan; stearine; sumbu lampu; sumbu lilin; sumbu lilin untuk
penerangan; sumbu untuk lampu minyak; sumbu untuk penerangan; tadon [briket arang]; tumpahan kayu untuk penerangan;
tumpahan kertas untuk penerangan===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021012881
: 24/02/2021 15:17:13
:
: PT EXTRUPACK

Alamat Pemohon

: Jl. Raya Bekasi KM. 28.5, Bekasi , Kota Bekasi, Jawa Barat, 17133

540 Etiket

Halaman 466 dari 2049

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Anna S.Si., M.Si.,
: Jl. Utan Kayu Raya No. 65 Jakarta Timur

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: EXTRU PACK
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: BIRU, ABU-ABU DAN PUTIH
: 6
: ===Alumunium casting (cor); Alumunium extrusi; Batang lempengan alumunium; Batang lempengan campuran alumunium;
Campuran aluminium; Produk yang menawarkan aluminium CO2 Rendah pada produk aluminium dan paduan aluminium
serta billet, lempeng/lembar, batang logam pengecoran, batang logam dengan kemurnian tinggi, tangkai; Wadah kemasan dari
logam; aluminium; aluminium dan campurannya; coran, foil, bubuk, dan digulung, ditarik atau diekstrusi setengah jadi artikel
dari aluminium atau paduannya; logam kaleng, dijual kosong; minuman kaleng logam; wadah dari logam untuk pengepakan
dan pengemasan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021012882
: 24/02/2021 15:18:10
:
: PT. Ezone Asia Indonesa

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Graha Lestari, Jl Kesehatan Raya Lt.2 No.48, Kel. Petojo Selatan, Kec. Gambir, Kota
Adm. Jakarta Pusat, Prop. DKI Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI
Jakarta, 10160
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: NUTRIVITEX
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Berwarna Putih, HItam, Hijau, dan abu abu
: 5
: ===Obat tradisional untuk daya tahan tubuh; Obat-obatan tradisional; Suplement, Obat tradisional, Obat-Obatan, Obat Jamu
tradisional, Obat berasal dari Hewan-Hewanan, Obat berasal dari Tumbuh-Tumbuhan, Obat Untuk Kesehatan, Minyak kayu
putih, minyak angin, minyak telon, minyak tawon, minyak gosok, minyak gandapura, minyak akar lawang, balsam untuk
keperluan medis, salep untuk keperluan medis, koyo-koyo/tempelan-tempelan yang mengandung obat, kapas kesehatan,
sediaan farmasi, ilmu hewan dan -ilmu kebersihan, hasil makanan pantangan untuk keperluan medis, makanan bayi, jamu,
vitamin, obat kumur untuk keperluan medis (mengandung obat dan anti septic), obat kulit, obat merah, obat-obatan, minyak
ikan, makanan dan minuman penambah stamina untuk pria/wanita dewasa, obat dari tanaman obat, obat nyamuk===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021012883
: 24/02/2021 15:18:11
:
: IVEN CHANDRA EFFENDY

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: GRAHA SUNTER PRATAMA BLOK O NO 1 RT017/RW002 KEL. SUNTER AGUNG,
KEC. TANJUNG PRIOK, JAKARTA UTARA, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI
Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: TOUGH
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM DAN PUTIH
: 9
: ===Pakaian kontrol kebakaran dan pakaian perlindungan terhadap api untuk industri balap olahraga motor, yaitu—kemeja dan
celana dalam, celana panjang, kemeja, jaket, jas, kaus kaki, sepatu, sepatu bot, helm pengaman, kacamata, topi dan topi;
Rompi jaring untuk keselamatan; jaket keselamatan; jaket pelampung reflektif; jaket untuk perlindungan terhadap kecelakaan,
iradiasi dan kebakaran; pakaian bertahan hidup; pakaian pelindung [pelindung tubuh]; pakaian pengaman untuk perlindungan
terhadap kecelakaan atau cedera; pakaian reflektif dan pakaian untuk pencegahan kecelakaan; pakaian untuk perlindungan
terhadap kecelakaan, iradiasi dan kebakaran; rompi keselamatan reflektif; rompi pengapungan; sarung tangan pelindung;
sarung tangan pelindung dari kecelakaan; sarung tangan tahan api===
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210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021012884
: 24/02/2021 15:21:30
:
: Yoshua Putera Handoyo

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Graha Natura A-159, RT 001/RW 006, Kelurahan Lontar, Kecamatan Sambi Kerep,
Kota Surabaya, Kota Surabaya, Jawa Timur
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: OfficeLink
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Kuning, Putih
: 16, 35
: ===Adhesive film untuk keperluan alat tulis-menulis/ rumah tangga; Alat tulis menulis kertas dan amplop; Busa berperekat
untuk alat tulis-menulis/ keperluan rumah-tangga; Kertas, karton dan barang-barang terbuat dari bahan-bahan ini tidak
termasuk dalam kelas lain; Map [alat tulis menulis]; Perekat film untuk keperluan alat tulis-menulis/ rumah tangga; Stempel
(cap) dan stiker (alat tulis menulis); Tempat alat tulis menulis [set]; alat tulis kantor; alat tulis kertas kantor; alat tulis menulis;
huruf-huruf cetak, blok-blok cetak; kebutuhan alat tulis dan kantor, kecuali furnitur; kertas dan karton dan barang-barang
terbuat dari bahan itu, yaitu, buku, boks, kartu, amplop, buku catatan, kalendar; lemari untuk alat tulis [keperluan kantor];
mesin dispenser klip kertas otomatis untuk penggunaan kantor atau alat tulis; perekat untuk alat tulis menulis; pulpen untuk
menandai [alat tulis menulis]===
===Administrasi bisnis dan urusan kantor, administrasi dan manajemen usaha; Administrasi dan manajemen usaha;
Pemasaran dan periklanan pada jasa keuangan dan asuransi; Pengorganisasian, pengawasan dan administrasi usaha dari
penjualan dan skema insentif promosi, skema kartu loyalitas, skema dan program insentif, program pengharagaan, skema
poin untuk penebusan terhadap barang dan jasa; Penyediaan informasi, termasuk on-line, mengenai periklanan, manajemen
bisnis dan fungsi administrasi dan kantor; Periklanan untuk orang lain melalui komputer dan jaringan komunikasi; Periklanan,
pemasaran dan layanan promosi yang terkait dengan semua industri untuk tujuan memfasilitasi jejaring dan peluang
sosialisasi untuk tujuan bisnis; administrasi usaha; fungsi kantor; jasa konsultasi yang berkaitan dengan periklanan, promosi
bisnis, manajemen bisnis dan pemasaran; jasa periklanan; jasa periklanan dan manajemen; jasa periklanan dan promosi di
bidang hiburan, musik, film, televisi, televisi kabel, televisi satelit, radio dan siaran on-line; layanan periklanan dan manajeman
untuk penjualan dari tempat minuman, kotak makan siang dan wadah makanan, pakaian, penutup kepala, kemeja, kemeja
berkerah, kemeja lengan panjang, t-shirt lengan pendek, celana, celana pendek, celana panjang, rok, gaun, kaos kaki, jaket,
jaket berkerudung, topi-topi, topi dengan lidah yang menonjol berfungsi untuk melindungi dari sinar matahari (pakaian),
sepatu, sandal, game, mainan dan mainan, artikel olahraga, dekorasi, tokoh mainan koleksi, boneka, mainan mekanik, boneka
mainan berkarakter, boneka mainan, mainan action figure, jam tangan mainan; layanan periklanan dan manajemen
penjualan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021012885
: 24/02/2021 15:22:07
:
: PT. Central Data Technology

540 Etiket

: Centennial Tower Lt. 12,
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 24 – 25, Jakarta Selatan
, DKI Jakarta
: Fahmi Assegaf S.H.,M.H.
: Pacific Patent Multiglobal DIPO Business Center Lt. 11, Jalan Jend. Gatot Subroto
Kav. 51-52, Jakarta Pusat- 10260 Indonesia

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: NCC NEBULA CLOUD CONSOLE + Logo
: Suatu penamaan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Ungu, merah muda, biru tua, biru muda, putih
: 9
: ===Perangkat lunak cloud; Piranti lunak dan aplikasi komputer yang menyediakan analisis perilaku pengguna, forensik
keamanan, manajemen risiko, pencegahan kehilangan data, perlindungan data cloud/awan, tata kelola data, pemantauan
kepatuhan, manajemen hak data, keamanan data, dan penyimpanan yang aman serta akses ke data, file, dan media;
Publikasi elektronik yang dapat diunduh dalam bentuk e-book/buku elektronik, panduan kepatuhan, lembar data, dan laporan
di bidang komputasi awan/cloud dan keamanan data untuk lingkungan komputasi awan/cloud computing publik; layanan
webcast, webinar, studi kasus, file audio, dan video yang dapat diunduh di bidang komputasi awan/cloud computing dan
keamanan data untuk lingkungan komputasi awan/cloud computing; perangkat lunak aplikasi untuk layanan cloud computing;
perangkat lunak cloud komputer yang dapat diunduh; perangkat lunak komputer untuk akses ke komputasi berbasis cloud dan
sumber daya komputer berbasis cloud; piranti lunak komputer cloud yang digunakan pada aplikasi, manajemen database, dan
penyimpanan data elektronik perusahaan; piranti lunak komputer untuk cloud yang dapat diunduh untuk digunakan dalam
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manajemen infrastruktur cloud, manajemen infrastruktur gudang data, manajemen database dan penyimpanan data
elektronik ; piranti lunak komputer untuk manajemen dan otomatisasi infrastruktur cloud; piranti lunak untuk memantau kinerja
cloud, web dan aplikasi; program komputer platform perangkat lunak komputer untuk jaringan dan aplikasi komputasi awan
(cloud computing); server cloud===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021012886
: 24/02/2021 15:27:28
:
: PT BAUMA INTELLECTUAL PROPERTY

540 Etiket

: 9th Floor, Dea Tower II, Kawasan Mega Kuningan, kav E4.3 No.1-2, Jl Mega
Kuningan Barat, Jakarta Selatan 12950, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI
Jakarta, 12950
: Ir. H.M. Suwandi Muljadi (Suwandi Muljadi)
: Somerset Grand Citra #16-04, Jl. Prof. Dr. Satrio Kav.1 Jakarta 12940 (Samping
Raffless Hotel/ Lotte Shopping Avenue)

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Number One (NO1)
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Putih
: 16
: ===Bahan kemasan dari kertas, kardus, karton dan/atau plastik; Foil, bukan logam untuk pengemasan makanan; Kantong
plastik untuk membungkus bahan makanan; Kertas serap minyak; Label dari kertas atau karton yang dapat dipasang di leher
botol atau sambungan daun pintu untuk bahan promosi; Pita plastik untuk kemasan; Wadah dan pengemasan kertas, kardus
atau karton; alas meja dari kardus; bahan kemasan yang terbuat dari kertas daur ulang; bahan pengemasan dan pembungkus
yang terbuat dari karton, kertas dan plastik; bahan-bahan plastik untuk pengemasan dan pembungkus; barang cetakan; film
plastik digunakan sebagai kemasan untuk makanan; film plastik pembungkus makanan untuk penggunaan rumah tangga;
kantong [amplop, kantong] dari kertas atau plastik, untuk kemasan barang dagangan; kantong belanja dari plastik; kantong
dari kertas atau plastik; kantong plastik; kantong plastik (keresek); kantong plastik untuk mengawetkan makanan tengik;
kantong plastik untuk pembungkus; kantong plastik untuk pengepakan dan pengemasan; kantong sekali pakai untuk kemasan
instrumen yang disterilkan; kantong-kantong terbuat dari kertas atau plastik; kapsul kertas teh kosong; kardus pembawa
makanan dan minuman; kemasan kertas dan wadah untuk makanan dan minuman terdiri dari bahan yang dirancang untuk
mengurangi efek buruk terhadap lingkungan; kemasan wadah kertas atau karton; kemasan wadah selulosa yang diregenerasi;
kertas dekoratif dicetak; kertas pembungkus; kertas pembungkus makanan; kertas untuk memasak; kertas untuk pembungkus
dan pengemasan; kotak kardus; kotak kemasan kardus; kotak kemasan kardus dalam bentuk yang dibuat-buat; kotak kertas
atau kardus; label kertas atau karton; label kertas dicetak; materi promosi tercetak; pembungkus botol kertas atau kardus;
pembungkus kedap air; penutup kertas untuk wadah; pita kertas; produk-produk cetakan; stiker holografik yaitu, lembaran
perekat plastik yang dilapisi untuk tampilan, pelindung, dan peningkatan iklan, papan tanda/sign, tampilan, label, grafik, dan
dekorasi.; tanda/papan iklan dari kertas; tanda/papan iklan dari kertas atau karton; tape bag makanan untuk penggunaan
freezer; taplak kertas; tisu kertas untuk membersihkan; tisu pembersih terbuat dari kertas; wadah dari kertas untuk kemasan;
wadah kemasan industri dari kertas dan karton; wadah kertas biodegradable berbasis pulp untuk dibawa pulang makanan;
wadah yang terbuat dari karton; wadah yang terbuat dari kertas===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021012887
: 24/02/2021 15:28:37
:
: KENT CARSWELL FRANS

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. TAMAN GOLF NO. 272 RT.001 RW.008, KELURAHAN BENCONGAN INDAH,
KECAMATAN KELAPA DUA, Kabupaten Tangerang, Banten, 15810
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: AMAN NATURAL WATER
: MEREK "AMAN" YANG BERKAITAN DENGAN PRODUK AIR MINERAL

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM
: 32
: ===Ade dan punch; Ades [minuman manis tanpa alkohol dari jus buah encer]; Air Alkaline; Air Reverse Osmosis; Air
berkarbonasi; Air bio energi; Air botolan; Air dan minuman lain yang tidak beralkohol; Air demineral [minuman]; Air kelapa
dalam kemasan; Air litium; Air mineral; Air mineral alami, selain untuk keperluan medis; Air mineral dan aerasi; Air mineral
dengan ozon; Air minum atau air minum bersoda (mineral atau non-mineral); Air minum berhidrogen; Air minum kesehatan
berakali; Air minum terapi bio energi anti oksidan; Air minum terapi bio energi beroksigen; Air minuman mengandung oksigen;
Air oksigen; Air pegunungan; Air rasa; Ale (tanpa alkohol); Ale ale (sejenis minuman beralkohol); Ale beraroma kopi; Ale
dingseng dari minuman jus gingseng merah; Ale gingseng dari minuman sari gingseng putih; Ale jahe dari minuman jus jahe;
Ale ragi; Anggur (bir), tanpa fermentasi; Bahan dasar jus buah; Bir; Bir (minuman tanpa alkohol); Bir Pletok; Bir dingseng dari

740
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minuman jus gingseng merah; Bir gingseng dari minuman sari gingseng putih; Bir jahe dari minuman jus jahe; Bubuk ginseng
untuk minuman; Bubuk untuk minuman; Bubur buah untuk membuat minuman; Campuran tanpa-alkohol digunakan untuk
membuat minuman beralkohol; Eisbock (bir); Ekstrak ginseng untuk minuman; Hop (tanaman) yang diolah dalam pembuatan
bir; India pale (bir) [IPAS]; Jenis-jenis bir; Jus Salak; Jus buah atau sayuran; Jus buah-buahan bernutrisi (bukan untuk
keperluan medis); Jus cranberry; Jus rumput laut; Jus sari buah-buahan; Jus sayuran bernutrisi (bukan untuk keperluan
medis); Jus sayuran yang bernutrisi; Kedelai bubuk untuk digunakan sebagai minuman; Koktail tanpa-alkohol; Konsentrat jus
buah; Konsentrat untuk membuat minuman; Konsentrat untuk membuat minuman buah; Konsentrat hop (tanaman) untuk
membuat bir; Konsentrat untuk membuat jus buah; Lager (tanpa alkohol); Lemon (sirup); Limun; MINUMAN BERKARBONASI,
NON-ALKOHOL; Minuman serat buah; Minuman (air dengan kandungan vitamin); Minuman Perasa (essence) teh dan susu;
Minuman air kelapa bukan berbahan dasar susu; Minuman almon; Minuman almon dengan rasa; Minuman bebas alkohol;
Minuman beralkohol dari minuman tanpa alkohol; Minuman beralkohol penggugah selera; Minuman beraroma Ganoderma
Lucidum Extract bukan untuk penggunaan medis; Minuman berbahan dasar ale (alkohol atau tanpa alkohol); Minuman
berbahan dasar bir (alkohol atau tanpa alkohol); Minuman berbahan dasar buah beku; Minuman berbahan dasar kacang;
Minuman berbahan dasar kelapa bukan pengganti susu; Minuman berbahan dasar lager (alkohol atau tanpa alkohol);
Minuman berbahan dasar nabati; Minuman berbahan dasar porter (alkohol atau tanpa alkohol); Minuman berbahan dasar
stout (alkohol atau tanpa alkohol); Minuman berenergi dengan kandungan kafein; Minuman berenergi mengandung buah
campuran berry; Minuman berenergi non-alkohol mengandung ginseng merah; Minuman berkarbonasi non-alkohol, yaitu,
soda; Minuman bersoda; Minuman bersoda (air dengan kandungan vitamin); Minuman bersoda non-alkohol yang dibumbui
dengan teh; Minuman buah atau sayuran; Minuman buah es; Minuman buah-buahan dan jus buah-buahan termasuk minuman
bernutrisi dan jus berbasis buah; Minuman cincau hijau; Minuman ekstrak buah atau sayuran yang bebas alkohol; Minuman
energi 3D dicetak dalam gelas; Minuman energi cetak 3D-polycapsule; Minuman gandum (smoothie); Minuman hipertonik;
Minuman hipotonik; Minuman instan berbahan dasar kacang; Minuman instan kacang; Minuman isotonik; Minuman jeruk nipis
dan sereh; Minuman jus buah; Minuman jus buah dan sayuran dalam kelas ini yang mengandung vitamin, mineral atau
suplemen gizi lainnya; Minuman kacang hijau; Minuman kacang hijau fermentasi; Minuman kacang kedelai, selain pengganti
susu; Minuman malt; Minuman mineral, aerasi dan tanpa alkohol; Minuman non-alkohol bervitamin (bukan untuk medis);
Minuman non-alkohol, yaitu, minuman bersoda, minuman berenergi, minuman olahraga, dan minuman jus buah.; Minuman
olahraga yang diperkaya protein; Minuman protein berbahan dasar buah, protein, cordial tidak beralkohol dan nutrisi lainnya
untuk digunakan bukan untuk digunakan sebagai pengganti makanan; Minuman rasa buah; Minuman rasa sayuran; Minuman
ringan berkarbonasi; Minuman ringan rasa buah, non-alkohol; Minuman ringan yang tidak mengandung alkohol; Minuman sari
buah; Minuman sari kacang almond; Minuman sari kedelai; Minuman sari nanas dalam kemasan; Minuman sari sayuran;
Minuman sayur termasuk minuman bernutrisi berbasis sayuran; Minuman sayuran; Minuman semi transparan yang tertinggal
selama proses pengendapan dalam pembuatan keju yang memiliki warna kuning kehijauan dengan rasa yang sedikit asam
dan aroma yang agak harum; Minuman serbat; Minuman serbuk jahe merah; Minuman serbuk jahe putih; Minuman soda;
Minuman soda non-alkohol berperasa teh; Minuman tanpa akohol; Minuman tidak mengandung alkohol; air mineral [minuman]
sirop untuk minuman; esens-esens untuk membuat minuman; minuman jus buah [tidak beralkohol]; sari buah; Minuman yang
dicampur dengan Ginseng bukan untuk penggunaan medis; Minuman yang terbuat dari air kelapa dan air kelapa muda;
Minuman yang tidak mengandung alkohol; Minuman-minuman beraroma dan bercita rasa; Minuman-minuman yang tidak
beralkohol; Mocktail tidak beralkohol; Must (buah) diawetkan, tanpa fermentasi; Perairan mata air mineral non-obat; Porter
(tanpa alkohol); Punch minuman tanpa alkohol; Saraba; Sari buah; Sari sayur (minuman); Sari sayuran; Sediaan tanpa-alkohol
untuk membuat minuman; Sediaan untuk membuat air mineral; Sediaan untuk membuat likeur; Sediaan untuk membuat
liqueurs (minuman keras); Sediaan untuk membuat minuman; Sediaan-sediaan untuk membuat minuman; Sekoteng; Sirup;
Sirup Kalamansi; Sirup dan sediaan-sediaan lain untuk membuat minuman, sari buah, minuman sari buah, minuman sari
sayuran, serbat, jus; Sirup konsentrat atau serbuk yang digunakan dalam sediaan minuman buah; Sirup markisa untuk
minuman; Sirup untuk minuman; Sirup, konsentrat, dan bubuk untuk membuat air rasa, minuman hipotonik, isotonik dan
hipertonik, minuman dan jus buah, minuman energi dan minuman olahraga; Sorbet (minuman).; Sorbet [minuman]; Stout
(tanpa alkohol); Wine (minuman anggur tanpa alkohol); Wine (minuman anggur) dengan kadar alkohol yang rendah; ades
[minuman berbahan dasar buah tanpa-alkohol]; air [minuman]; air aerasi; air aerasi dengan aroma jus buah-buahan; air
berperasa yang dibotolkan; air dalam kemasan; air dari pegunungan dan air soda dan minuman tidak beralkohol lainnya; air
glasial; air kelapa [minuman]; air mineral [minuman]; air mineral aerasi; air mineral berkarbonasi; air mineral bersoda; air
mineral dan air soda dan minuman tidak beralkohol lainnya; air mineral dengan rasa; air minum; air minum dalam kemasan; air
minum dengan kandungan mineral; air minum dengan rasa; air minum dengan rasa buah dan minuman non-alkohol; air
minum dengan vitamin; air minum suling; air murni (minuman); air soda; air soda (berkarbonasi); air tonik; air yang dimurnikan;
air yang dimurnikan dengan aroma jus buah-buahan; air yang diperkaya nutrisi; alcopop berbahan dasar bir; ale jahe kering;
ale ragi untuk membuat bir; anggur barley [bir]; anggur non alkohol; bahan dasar untuk membuat minuman ringan yang
dimaniskan atau diberi rasa; biji-bijian khusus untuk membuat bir; bir; bir agave; bir beraroma kopi; bir berbahan dasar buah;
bir dengan kadar alkohol rendah; bir dengan rasa; bir dilindungi oleh sebutan asal "Pilsner"; bir gandum; bir hitam [bir malt
panggang]; bir jagung; bir jahe; bir jahe beralkohol; bir jahe tanpa-alkohol; bir kentang; bir malt; bir pilsner; bir putih; bir putih
jahe; bir quinoa; bir ragi; bir ragi untuk membuat bir; bir rasa buah; bir rendah alkohol; bir rendah alkohol yang mengandung
tidak lebih dari 1,2% volume alkohol; bir ubi jalar; bir wort; bitter [bir]; bitter lemon (bir); bock [bir]; bubuk anggur merah
[persiapan untuk membuat minuman]; bubuk anggur merah untuk membuat minuman; bubuk ginseng untuk minuman (bukan
untuk keperluan medis); bubuk untuk membuat minuman; bubuk untuk minuman boba; bubuk yang digunakan dalam
persiapan minuman olahraga; bubuk yang digunakan dalam persiapan minuman ringan; campuran bubuk jeruk dan gula
(powdered orange and sugar) untuk membuat minuman; campuran untuk membuat minuman serbat; chicha de jora [bir
jagung]; cola [minuman ringan]; cordial (minuman tanpa-alkohol); craft (bir); dark (bir); doppelbock (bir); draught (bir); ekstrak
buah tanpa-alkohol; ekstrak buah tanpa-alkohol untuk membuat minuman; ekstrak ginseng untuk minuman (bukan untuk
keperluan medis); ekstrak hop (tanaman) untuk membuat bir; ekstrak malt untuk membuat minuman keras; ekstrak must
(buah) tanpa fermentasi; esens (aroma) tanpa-alkohol dan ekstrak buah untuk membuat minuman; esens (aroma) tanpaalkohol untuk membuat minuman; esens hop (tanaman) untuk membuat bir; esens untuk membuat minuman tanpa-alkohol,
bukan dalam sifat minyak esensial; esensi untuk membuat air mineral berasa, bukan dalam sifat minyak esensial; esensi untuk
membuat minuman; hop (tanaman) (Berbentuk) pelet untuk membuat bir; jus; jus agave [minuman]; jus anggur; jus aparagus;
jus apel; jus belimbing; jus bit; jus blackcurrant; jus blackcurrant (SIRUP); jus buah; jus buah aerasi; jus buah campuran; jus
buah markisa; jus delima; jus jambu; jus jeruk; jus jeruk nipis (sirup); jus jeruk nipis untuk digunakan dalam persiapan
minuman; jus kelapa; jus kurma madu; jus lemon untuk digunakan dalam persiapan minuman; jus lidah buaya; jus mangga;
jus melon; jus nanas; jus palem; jus pepaya; jus persik; jus sayuran [minuman]; jus semangka; jus tebu [minuman]; jus tomat
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[minuman]; jus wortel; keranjang hadiah (bir); kit pembuatan bir yang terdiri dari ekstrak malt, hop, biji-bijian khusus dan ragi
bir; kiwicha (bir); koktail berbahan dasar bir; koktail buah, tanpa-alkohol; koktail, tanpa-alkohol; konsentrat buah dan pure
digunakan untuk membuat minuman; konsentrat buah untuk membuat minuman; konsentrat jus buah; konsentrat sayur untuk
membuat minuman; konsentrat untuk membuat minuman elektrolitik isotonik non-karbonasi; konsentrat yang digunakan dalam
persiapan minuman olahraga; konsentrat yang digunakan dalam persiapan minuman ringan; konsentrat, sirup dan bubuk yang
digunakan dalam persiapan minuman ringan; kvass [minuman tanpa-alkohol]; labu buah; lager (Bir); limun; lithia water (sejenis
air mineral); maibock (Bir); malt wort (Bir); milk stout (bir); minuman air perasan buah dan jus buah; minuman aroma bir tanpaalkohol; minuman asam laktat (produk buah, non-susu); minuman asam laktosa; minuman beraroma; minuman berbahan
dasar almond, selain sebagai bahan pengganti susu; minuman berbahan dasar beras dan kedelai, selain pengganti susu;
minuman berbahan dasar beras, selain pengganti susu; minuman berbahan dasar biji chia; minuman berbahan dasar bir;
minuman berbahan dasar buah; minuman berbahan dasar buah beku; minuman berbahan dasar kacang; minuman berbahan
dasar kacang mete [bukan sebagai minuman pengganti]; minuman berbahan dasar kacang polong [bukan sebagai bahan
pengganti susu]; minuman berbahan dasar kedelai, selain pengganti susu; minuman berbahan dasar kedelai, selain sebagai
bahan pengganti susu; minuman berbahan dasar kelapa; minuman berbahan dasar madu tanpa-alkohol; minuman berbahan
dasar madu tanpa-alkohol yang mengandung susu; minuman berbahan dasar rumput laut; minuman berbahan dasar sayuran;
minuman berbahan dasar sereal bukan sebagai pengganti susu; minuman berbahan dasar wijen, selain pengganti susu;
minuman berbentuk bubuk untuk minuman penambah tenaga; minuman berenergi; minuman berenergi yang mengandung
kafein; minuman berkarbonasi beku; minuman berkarbonasi rasa buah; minuman berkarbonasi tanpa-alkohol; minuman
berprotein; minuman buah; minuman buah asam jawa; minuman buah beku; minuman buah dan jus buah; minuman buah es;
minuman cincau; minuman cola; minuman dan sediaan kadar rendah kalori non-alkohol di kelas ini untuk membuat minuman
tersebut; minuman dan sediaan non-alkohol untuk membuat minuman tersebut; minuman dari kacang polong/ercis; minuman
dari rumput laut; minuman dawet; minuman dengan cita rasa tidak mengandung alkohol, tidak mengandung soda; minuman
dengan kadar alkohol rendah; minuman dengan penambah aroma; minuman ekstrak kacang; minuman ekstrak sayuran;
minuman elektrolit dalam sifat minuman isotonik tanpa-karbonasi; minuman elektrolit isotonik tanpa-karbonasi; minuman
energi; minuman energi instan yang tertanam dalam cangkir cetak 3D-polycapsule; minuman es buah; minuman fermentasi
lacto berbahan dasar buah; minuman fermentasi lacto berbahan dasar sayuran; minuman guarana (sejenis maple); minuman
gurana; minuman hipotonik dan hipertonik (untuk penggunan dan/atau sebagai persyaratan yang dibutuhkan oleh para atlit);
minuman isotonik; minuman jeli; minuman jeli herbal, bukan untuk keperluan medis; minuman jus anggur, tanpa-alkohol;
minuman jus apel; minuman jus buah bersoda tanpa-alkohol; minuman jus buah tanpa-alkohol; minuman jus buah tanpaalkohol dengan kandungan susu; minuman jus cranberry; minuman jus jeruk; minuman jus lidah buaya; minuman jus nanas;
minuman jus prem; minuman jus sayuran tanpa-alkohol; minuman jus tomat; minuman kacang hazelnut; minuman kolang
kaling; minuman labu putih; minuman lidah buaya, tanpa-alkohol; minuman malt tanpa-alkohol; minuman mengandung ion dan
minuman pengembang otot; minuman mineral tidak beralkohol dan glukosa tambahan; minuman nabati; minuman nata de
coco; minuman non alkohol yang terbuat dari air mineral dan berbagai macam potongan buah; minuman non-alkohol
berbahan dasar biji-bijian; minuman non-alkohol mengandung bubur; minuman non-obat mengandung nutrisi dan vitamin
tambahan (bukan untuk keperluan pengobatan); minuman olahraga; minuman olahraga dan minuman berenergi; minuman
olahraga yang diperkaya protein; minuman olahraga yang mengandung elektrolit; minuman pemulihan; minuman penambah
nafsu makan, tanpa-alkohol; minuman pengganti makanan yang diperkaya dengan vitamin, mineral dan protein; minuman
protein untuk digunakan sebagai pengisi makanan dan bukan untuk digunakan sebagai pengganti makanan; minuman rasa
berkarbonasi; minuman rasa buah; minuman rasa dengan karbonasi tanpa-alkohol; minuman ringan; minuman ringan
beraroma kopi; minuman ringan berbahan dasar buah dengan aroma teh; minuman ringan dengan aroma teh; minuman
ringan rasa buah; minuman ringan rendah kalori; minuman ringan tanpa-karbonasi; minuman sarang burung walet; minuman
sari apel; minuman sari kacang; minuman semi beku yang mengandung soda; minuman sereal instan; minuman tanpaalkohol; minuman tanpa-alkohol dengan aroma cokelat; minuman tanpa-alkohol dengan aroma kopi; minuman tanpa-alkohol
dengan kandungan jus buah; minuman tanpa-alkohol dengan kandungan jus ginseng; minuman tanpa-alkohol dengan
kandungan jus ginseng merah; minuman tanpa-alkohol dengan kandungan jus ginseng putih; minuman tanpa-alkohol dengan
kandungan jus jahe; minuman tanpa-alkohol dengan kandungan jus sayuran; minuman tanpa-alkohol yang aroma teh;
minuman tanpa-alkohol yang diperkaya dengan vitamin; minuman tanpa-alkohol yang terbuat dari rumput laut; minuman
tanpa-alkohol, selain pengganti susu; minuman tidak beralkohol dengan kadar kalori rendah, minuman tidak beralkohol;
minuman tidak beralkohol yang diperkaya dengan vitamin; minuman whey; minuman yang diperkaya dengan protein;
minuman yang diperkaya nutrisi; minuman yang diperkaya protein nabati; minuman yang terdiri dari campuran jus buah dan
sayuran; minuman, yaitu, air minum, air minum dengan rasa, air mineral dan air soda dan minuman non-alkohol lainnya, yaitu,
minuman ringan, minuman penambah tenaga dan minuman untuk olah raga; must (jus buah); nektar buah, tanpa-alkohol;
orange squash (sirup); orgeat (sirup); pale ale (Bir); pastilles untuk minuman boba; pembuat bir untuk pembuatan bir;
persiapan berbahan dasar serangga untuk membuat minuman tanpa-alkohol; persiapan untuk membuat air aerasi; persiapan
untuk membuat bir; persiapan untuk membuat minuman tanpa-alkohol; porter [bir]; punch buah, tanpa-alkohol; ragi yang lebih
rendah; ramune [Minuman bersoda Jepang]; rice beer (Bir hasil dari fermentasi beras); root beer (minuman tradisional
Amerika Utara, dengan atau tanpa alkohol); sangrita [minuman tanpa-alkohol]; sari buah apel, tanpa-alkohol; sari buah
mangga tanpa alkohol; sari buah sirsak tanpa alkohol; sari buah tanpa alkohol; sarsaparilla [minuman tanpa-alkohol]; sediaan
untuk membuat air berkarbonasi; serbat [minuman]; serbuk digunakan dalam persiapan minuman air kelapa; serbuk
digunakan dalam persiapan minuman berbahan dasar buah; shandy (sejenis bir dengan kandungan jeruk lemon); sikhye
[minuman khas korea dari nasi yang difermentasi dengan tepung ragi]; sirup; sirup buah untuk membuat minuman; sirup dan
olahan tanpa-alkohol lainnya untuk membuat minuman; sirup dan sediaan lain untuk membuat minuman; sirup green tea; sirup
malt untuk minuman; sirup red tea; sirup rempah; sirup untuk limun; sirup untuk membuat air mineral dengan rasa; sirup untuk
membuat limun; sirup untuk membuat minuman; sirup untuk membuat minuman berbahan dasar (air daih); sirup untuk
membuat minuman rasa buah; sirup untuk membuat minuman ringan; sirup untuk membuat minuman tanpa-alkohol; sirup
untuk minuman; sirup, konsentrat dan bubuk untuk membuat minuman; smoothie; smoothie (sari sayuran); smoothie yang
mengandung biji-bijian dan gandum; smoothie yang mengandung larva serangga; smoothie yang mengandung serangga;
smoothies [minuman buah, buah yang mendominasi]; smoothies [minuman buah-buahan non alkohol]; smoothies [serangga
mendominasi]; soda krim; soda pop; still water (air tanpa karbonasi); stout (sejnis bir); sujeonggwa [minuman kayu manis
tanpa-alkohol dengan kesemek kering]; tablet (serbat) efervesen dan bubuk efervesen untuk minuman===
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210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021012888
: 24/02/2021 15:28:50
:
: PT. SENDANGBRATA MITRA AMBARAWA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. SINGOSARI GG I NO.13 KEL. PLEBURAN, Kota Semarang, Jawa Tengah,
50241
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Emobox
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam
: 25
: ===Ikat pinggang; Pakaian, yaitu, jaket, kemeja, sweater, kaos yang menyerap keringat, t-shirt, atasan, celana, celana
panjang, bawahan, alas kaki, topi, dan tutup kepala; Pakaian, yaitu, setelan baju, gaun-gaun, jas-jas, mantel panjang, jaket,
pakaian hujan, celana, celana panjang, celana pendek, jins, rok-rok, blus, kemeja, T-shirt, rompi, baju kaos, cardigan, pakaian
dalam dan pakaian tidur; Switer bordir; T-shirt bordir; blazer; pakaian rajut dalam jenis atasan rajutan, bawahan rajutan, gaun
rajutan, jaket rajutan, kemeja rajut, rok rajut, dan atasan rajutan polo; pakaian, termasuk pakaian jadi, kaos, kaus kaki panjang
berbahan kain, kaus kaki, celana ketat, legging, pakaian dalam, rompi, bra, celana dalam, pakaian tidur; sepatu sandal===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JID2021012889
: 24/02/2021 15:29:07
:
: PT BAUMA INTELLECTUAL PROPERTY

540 Etiket

: 9th Floor, Dea Tower II, Kawasan Mega Kuningan, kav E4.3 No.1-2, Jl Mega
Kuningan Barat, Jakarta Selatan 12950, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI
Jakarta, 12950
: Ir. H.M. Suwandi Muljadi (Suwandi Muljadi)
: Somerset Grand Citra #16-04, Jl. Prof. Dr. Satrio Kav.1 Jakarta 12940 (Samping
Raffless Hotel/ Lotte Shopping Avenue)

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Number One (NO1)
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Putih
: 35
: ===Jasa marketing untuk mempertemukan penyedia jasa dengan pelanggan; Jasa penjualan barang secara retail, grosir dan
eceran; Jasa pialang penjualan barang; Jasa toko; Layanan online untuk menghubungkan pengguna jaringan sosial dengan
bisnis; Layanan yang berkaitan dengan kegiatan transaksi penjualan barang dagangan melalui situs web secara ritel online;
Menyediakan portal situs web internet yang menampilkan tautan ke situs web ritel online orang lain; Menyediakan pusat
perbelanjaan daring (online marketplaces) untuk pembeli-pembeli dan penjual-penjual barang-barang dan/atau jasa-jasa;
Pemrosesan pesanan secara elektronik untuk orang lain; Penyediaan platform e-commerce untuk tujuan ritel melalui Internet.;
Promosi barang dan jasa melalui jaringan internet dan komunikasi; Pusat perbelanjaan komprehensif melalui internet; iklan
dan promosi perusahaan; jasa retail secara online untuk produk konsumen; layanan ritel disediakan oleh berbagai toko;
layanan ritel disediakan oleh supermarket; layanan ritel disediakan oleh toko-toko; memberikan informasi produk konsumen;
menyediakan pasar (marketplaces) online untuk penjual barang dan/atau jasa; pemasaran produk; penyediaan informasi
produk dan jasa untuk penjualan komersial; penyediaan pasar daring (market online) untuk pembeli dan penjual barang dan
jasa; penyediaan pasar online (marketplace) untuk pembeli dan penjual===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JID2021012890
: 24/02/2021 15:31:42
:
: PT BAUMA INTELLECTUAL PROPERTY

540 Etiket

: 9th Floor, Dea Tower II, Kawasan Mega Kuningan, kav E4.3 No.1-2, Jl Mega
Kuningan Barat, Jakarta Selatan 12950, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI
Jakarta, 12950
: Ir. H.M. Suwandi Muljadi (Suwandi Muljadi)
: Somerset Grand Citra #16-04, Jl. Prof. Dr. Satrio Kav.1 Jakarta 12940 (Samping
Raffless Hotel/ Lotte Shopping Avenue)
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566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: PT Number One Perso (NOP)
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Putih
: 35
: ===Jasa marketing untuk mempertemukan penyedia jasa dengan pelanggan; Jasa penjualan barang secara retail, grosir dan
eceran; Jasa pialang penjualan barang; Jasa toko; Layanan online untuk menghubungkan pengguna jaringan sosial dengan
bisnis; Layanan yang berkaitan dengan kegiatan transaksi penjualan barang dagangan melalui situs web secara ritel online;
Menyediakan portal situs web internet yang menampilkan tautan ke situs web ritel online orang lain; Menyediakan pusat
perbelanjaan daring (online marketplaces) untuk pembeli-pembeli dan penjual-penjual barang-barang dan/atau jasa-jasa;
Pemrosesan pesanan secara elektronik untuk orang lain; Penyediaan platform e-commerce untuk tujuan ritel melalui Internet.;
Promosi barang dan jasa melalui jaringan internet dan komunikasi; Pusat perbelanjaan komprehensif melalui internet; iklan
dan promosi perusahaan; jasa retail secara online untuk produk konsumen; layanan ritel disediakan oleh berbagai toko;
layanan ritel disediakan oleh supermarket; layanan ritel disediakan oleh toko-toko; memberikan informasi produk konsumen;
menyediakan pasar (marketplaces) online untuk penjual barang dan/atau jasa; pemasaran produk; penyediaan informasi
produk dan jasa untuk penjualan komersial; penyediaan pasar daring (market online) untuk pembeli dan penjual barang dan
jasa; penyediaan pasar online (marketplace) untuk pembeli dan penjual===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

Tipe Merek
Nama Merek
566

Arti Bahasa

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021012891
: 24/02/2021 15:32:00
:
: HANDOKO ATMODJO

540 Etiket

: SUTERA KIRANA 1 NO.48 RT 003 RW 007, PONDOK JAGUNG TIMUR,
SERPONG UTARA, Kota Tangerang Selatan, Banten, 15326
:
:

:
Merek Kata dan Lukisan
: AQQALARS, AQQALARS SKINCARE, AQQALARS BEAUTY, AQQALARS CLINIC, AQQALARS
BOUTIQUE
: Tidak Ada Terjemahan
: HITAM DAN GOLD
: 3
: ===Krem Jerawat Non Medis; Krim matahari (tidak untuk penggunaan medis); Krim untuk pemutih kulit; Krim wajah;
Pembersih wajah; Pembersih wajah (kosmetik); Pewarna bibir dengan ketahanan yang lebih lama; Sediaan tabir surya; Serum
kecantikan (kosmetik); Serum rambut; Toner; Toner (cairan penyegar wajah) kosmetik; Toner anti-penuaan; Toner cair
(Kosmetik); butiran penggosok badan, butiran penggosok wajah; kosmetik tabir surya; krim anti penuaan; krim bibir; krim bibir
untuk keperluan kosmetik; krim kecantikan; krim kecantikan untuk perawatan tubuh; krim kecantikan wajah dan tubuh; krim
malam; krim pagi untuk keperluan kosmetik; krim pembersih kulit [non-obat]; krim siang; krim tabir surya; krim untuk spa;
lipstik; maskara; maskara rambut; masker kecantikan rambut; masker penataan rambut; masker perawatan rambut; masker
rambut; masker rambut dan kulit kepala; pelembab bibir; pembersih tata rias wajah , pembersih kosmetik; pembersih tata rias
wajah, pembersih kosmetik; pembersih wajah; pengkilap bibir; scrub krim tubuh; serum anti-penuaan untuk wajah; serum
kecantikan; serum penataan rambut; serum perawatan rambut; tabir surya; toner wajah; tonik rambut; tonik rambut untuk
keperluan kosmetik===
: JID2021012892
: 24/02/2021 15:34:04
:
: PT BAUMA INTELLECTUAL PROPERTY

540 Etiket

: 9th Floor, Dea Tower II, Kawasan Mega Kuningan, kav E4.3 No.1-2, Jl Mega
Kuningan Barat, Jakarta Selatan 12950, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI
Jakarta, 12950
: Ir. H.M. Suwandi Muljadi (Suwandi Muljadi)
: Somerset Grand Citra #16-04, Jl. Prof. Dr. Satrio Kav.1 Jakarta 12940 (Samping
Raffless Hotel/ Lotte Shopping Avenue)

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: PT Number One Card (NOC)
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Putih
: 35
:
===Jasa marketing untuk mempertemukan penyedia jasa dengan pelanggan; Jasa penjualan barang secara retail, grosir dan
eceran; Jasa pialang penjualan barang; Jasa toko; Layanan online untuk menghubungkan pengguna jaringan sosial dengan
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bisnis; Layanan yang berkaitan dengan kegiatan transaksi penjualan barang dagangan melalui situs web secara ritel online;
Menyediakan portal situs web internet yang menampilkan tautan ke situs web ritel online orang lain; Menyediakan pusat
perbelanjaan daring (online marketplaces) untuk pembeli-pembeli dan penjual-penjual barang-barang dan/atau jasa-jasa;
Pemrosesan pesanan secara elektronik untuk orang lain; Penyediaan platform e-commerce untuk tujuan ritel melalui Internet.;
Promosi barang dan jasa melalui jaringan internet dan komunikasi; Pusat perbelanjaan komprehensif melalui internet; iklan
dan promosi perusahaan; jasa retail secara online untuk produk konsumen; layanan ritel disediakan oleh berbagai toko;
layanan ritel disediakan oleh supermarket; layanan ritel disediakan oleh toko-toko; memberikan informasi produk konsumen;
menyediakan pasar (marketplaces) online untuk penjual barang dan/atau jasa; pemasaran produk; penyediaan informasi
produk dan jasa untuk penjualan komersial; penyediaan pasar daring (market online) untuk pembeli dan penjual barang dan
jasa; penyediaan pasar online (marketplace) untuk pembeli dan penjual===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021012893
: 24/02/2021 15:34:05
:
: PT. ETOSAGRO CITA MANDIRI

540 Etiket

: Eightyeight@kasablanka Office Tower LT.30 Unit E, Jl. Casablanca Kav 88, Menteng
Dalam, Tebet , Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta
: Anny Susanto
: Pamerindo Paten Komplek Green Ville Maisonette blok FB 10 Jl. Tanjung Duren
Raya, Duri Kepa

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: EGRO FRESH
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: PUTIH, HIJAU, ORANGE
: 31
: ===Biji-bijian dan hasil-hasil pertanian, hortikultura tidak termasuk dalam kelas lain; Hasil-hasil pertanian, perkebunan dan
kehutanan dan bibit-bibit tanaman; Produk pertanian dan hortikultura; Produk-produk benih pertanian; alpukat, segar; benih
yang belum diolah untuk keperluan pertanian; buah naga, segar; buah-buahan dan sayuran segar, bumbu segar; buahbuahan segar, tidak diolah, sayuran, kacang-kacangan dan biji-bijian; jambu biji, segar; jeruk, segar; kentang, segar; mangga,
segar; pepaya, segar; tanaman dan bunga alami; umbi tanaman untuk keperluan hortikultura===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021012894
: 24/02/2021 15:38:41
:
: ELLIYA WIDIAWATI

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. RAYA BEKASI KM.17/21, RT/RW: 005/003, JATINEGARA KAUM, PULO
GADUNG, JAKARTA TIMUR, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta, 13250
: Drs. Ilyas Kartakusumah
: Komplek Legenda Wisata L 9 No. 27 Cibubur

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: KINORI DAN HURUF JEPANG
: KINORI MERUPAKAN BAHASA JEPANG YANG BERARTI ANTUSIAS / TERTARIK

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM; PINK; HIJAU; PUTIH
: 3
: ===Kosmetik yaitu bedak padat, bedak bubuk, lipstik, pensil alis dan eyeliner; Sabun Kecantikan (kosmetik); Sediaan kosmetik
seperti semprotan tangan, gel tangan, larutan tangan, pelembab, lotion, toner & astringen, larutan alkohol, sabun mandi dalam
bentuk cair, bentuk batangan & bubuk, krim, sediaan deodoran dan anti-keringat.; Sediaan perawatan rambut, shampo,
kondisioner (pelembab) rambut, losion dan jel untuk rambut; kosmetik; kosmetik tidak mengandung obat, perlengkapan mandi
dan wewangian yang tidak mengandung obat untuk merawat dan mempercantik bulu mata, alis, mata, bibir dan kuku; lipstik;
losion untuk tubuh; make-up [kosmetik]; sabun wajah; sabun-sabun; shampo rambut===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021012895
: 24/02/2021 15:39:30
:
: PT. ROYAL PESONA INDONESIA

540 Etiket

: Green Lake City Rukan Crown Blok RKAB No.7
Kel. Petir, Kec. Cipondoh, Kota Tangerang, Banten, 15147
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740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Benny Muliawan S,E.,M.H.,
: PT. BNL Patent, BNL Patent Building Jalan Ngagel Jaya No. 40, Surabaya. 60283,
Indonesia

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: SOMETHINC + LOGO
: Somethinc (3) DID2019052250

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: hitam
: 3
: ===Bedak padat untuk wajah; Perona Pipi; Perona mata; Serum kecantikan (kosmetik); air parfum; bedak wajah kosmetik;
body lotion untuk keperluan kosmetik; bulu mata palsu; concealer [kosmetik]; highlighter (kosmetik); kit kosmetik; kit make-up;
kit make-up yang terutama terdiri dari fondasi, maskara, blushes, glosses dan lipstik [tidak termasuk kuas dan spons];
kosmetik; krim wajah; lipstik; make-up bedak; pembersih untuk kuas kosmetik; perekat untuk membubuhkan bulu mata palsu;
sabun kosmetik; sediaan kosmetik untuk bulu mata; sediaan perawatan rambut tanpa obat untuk keperluan kosmetik; toner
wajah kosmetik===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021012896
: 24/02/2021 15:40:49
:
: Life Biopharma Sdn. Bhd.

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: No.250-251, Jalan Industri Galla 13, Kawasan Perindustrian Galla, 70200
Seremban, Negeri Sembilan
: Andrati Sukmaningsih S.H.
: Jl. Legenda Wisata Blok E2 / 06, Zona Napoleon Cibubur, Bogor 16965

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: LIFE BIOPHARMA
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih
: 5
: ===Germisida; acaricides; adjuvan untuk tujuan medis; aldehida untuk keperluan farmasi; algisida; alkali iodida untuk
keperluan farmasi; alkaloid untuk keperluan medis; alkohol untuk keperluan farmasi; aluminium asetat untuk keperluan
farmasi; analgesik; anestesi; anthelmintik (obat cacing); antibiotik; antiseptik; asam amino untuk keperluan dokter hewan;
asam amino untuk keperluan medis; asam untuk keperluan farmasi; asetat untuk keperluan farmasi; bahan makanan
albuminous untuk keperluan medis; bahan tambahan/aditif nutrisi untuk keperluan kesehatan; biosida; bouillons untuk kultur
bakteriologis; bromin untuk keperluan farmasi; bubuk cantharides; budaya mikroorganisme untuk penggunaan medis atau
kedokteran hewan; cachou untuk keperluan farmasi; cap untuk keperluan farmasi; carbolineum [parasitisida]; creosote untuk
keperluan farmasi; decoctions untuk keperluan farmasi; desinfektan untuk keperluan kebersihan; desinfektan untuk toilet
kimia; deterjen untuk keperluan medis; elixirs [sediaan farmasi]; enzim untuk keperluan dokter hewan; enzim untuk keperluan
medis; ergot untuk keperluan farmasi; ester selulosa untuk keperluan farmasi; ester untuk keperluan farmasi; eter selulosa
untuk keperluan farmasi; eter untuk keperluan farmasi; febrifuges; fermentasi untuk keperluan farmasi; fungisida; garam mandi
untuk keperluan medis; grease untuk keperluan dokter hewan; grease untuk keperluan medis; herbisida; iodida untuk
keperluan farmasi; iodoform; kamper untuk keperluan medis; kapsul untuk keperluan farmasi; kaustik untuk keperluan farmasi;
kulit angostura untuk keperluan medis; laktosa untuk tujuan medis; losion untuk keperluan farmasi; lotion anjing untuk
keperluan dokter hewan; lotion untuk keperluan dokter hewan; minuman obat; minyak kamper untuk keperluan medis; obatobatan untuk keperluan dokter hewan; obat-obatan untuk keperluan medis; pencucian anjing [insektisida]; pencucian hewan
[insektisida]; pestisida; preparat kimia untuk keperluan farmasi; produk sampingan dari pemrosesan sereal untuk keperluan
medis; racun bakteri; ragi untuk keperluan farmasi; reagen kimia untuk keperluan medis atau kedokteran hewan; sediaan
albuminous untuk keperluan medis; sediaan anti-urat; sediaan anticryptogamic; sediaan antiparasit; sediaan bahan kimia
untuk keperluan medis; sediaan bakteri untuk penggunaan medis dan kedokteran hewan; sediaan bakteriologis untuk
penggunaan medis dan kedokteran hewan; sediaan biologis untuk keperluan dokter hewan; sediaan biologis untuk keperluan
medis; sediaan chemico-farmasi; sediaan diagnostik untuk tujuan medis; sediaan enzim untuk keperluan dokter hewan;
sediaan enzim untuk keperluan medis; sediaan farmasi; sediaan kimia untuk keperluan dokter hewan; sediaan mandi, obat;
sediaan terapi untuk mandi; sediaan untuk menghancurkan jamur busuk kering; sediaan vitamin; sediaan-sediaan kedokteran
hewan; sirup untuk keperluan farmasi; soda bikarbonat untuk keperluan farmasi; suplemen pakan ternak untuk keperluan
dokter hewan; susu almond untuk keperluan farmasi; tepung untuk keperluan farmasi; tingtur yodium; yodium untuk keperluan
farmasi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021012897
: 24/02/2021 15:41:02
:
: The Hershey Company

540 Etiket

: 19 East Chocolate Avenue
Hershey PA 17033,
USA

Halaman 475 dari 2049

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Yenny Halim S.E., S.H., M.H.
: ACEMARK, Jl. Cikini Raya No. 58 G-H, Jakarta 10330, Indonesia

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: HERSHEY’S
: HERSHEY’S : bagian dari nama pemohon.

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Putih.
: 28
: ===Mah-Jong; Permainan; Pi atas; Skittles; alat permainan lelucon praktis; alat sulap; alat untuk game; ayunan; balon mainan;
bantal meja biliar; bergetar [mainan]; blok bangunan [mainan]; bola biliar; bola mainan; bola untuk game; boneka (dolls);
boneka (puppets); boneka beruang; boneka mainan berkarakter; botol susu boneka; cangkir untuk dadu; chip untuk judi;
counter [cakram] untuk gim; dadu; dam [permainan]; game backgammon; game tapal kuda; gasing (mainan); gelembung
sabun [mainan]; gulungan layang-layang; hadiah-hadiah kecil untuk pesta -pesta dansa (cindera mata pesta); kaleidoskop;
kamar boneka; kapur untuk isyarat biliar; kartu awal untuk bermain game lotere; kartu bingo; kartu domino; kartu permainan;
kelereng untuk game; kendaraan mainan; kendaraan mainan yang dikendalikan radio; kendaraan model skala; kit model skala
[mainan]; kolam renang [artikel bermain]; konfeti; kuda goyang; layang-layang; mainan untuk binatang piaraan; mainan yang
diisi kain/kapas; mainan, permainan, alat permainan dan alat-alat permainan dan hadiah kecil; mesin game untuk judi; mesin
hiburan, otomatis dan dioperasikan dengan koin; mesin slot [mesin game]; pakaian boneka; panahan; papan catur; penanda
biliar; pengapung untuk mandi dan berenang; permainan bangunan; permainan catur; permainan dalam ruangan; permainan
dam (games); permainan gelang; permainan papan; permainan sepak bola meja dalam ruangan; piring terbang (mainan);
pistol mainan; pistol mainan udara; ponsel mainan; puzzle potongan gambar; quoits; roda roulette; rumah boneka; salju
Globes; sayap air; skittles [game]; skuter [mainan]; tempat tidur boneka; tongkat berputar-putar; topeng mainan; topeng teater;
topi perkusi [mainan]; topi pesta kertas; topi untuk pistol [mainan]; yang===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021012898
: 24/02/2021 15:41:48
:
: PT SEMBADA MUTIARA ENERGI

540 Etiket

: RUKAN EAST POINT NOMOR 1 LANTAI 2 JL.CAMAN RAYA, Kel. Jatibening, Kec.
Pondokgede, Kota Bekasi, Prov. Jawa Barat , Kota Bekasi, Jawa Barat, 17412
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: SME PETROLEUM
: PETROLEUM ADALAH MINYAK BUMI YANG DI OLAH MENJADI MINYAK SIAP PAKAI ATAU YANG
DI SEBUT BAHAN BAKAR MINYAK OLAHAN SEPERTI : BENSI ,SOLAR, MFO ATAU MINYAK
BAKAR

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: BIRU TUA, BIRU MUDA, PUTIH , MERAH,ORANGE , ORANGE MUDA,
: 4
: ===Bahan Bakar Bensin; Bahan Bakar Solar HSD (High Speed Diesel); Bahan bakar kendaraan, yaitu gasoline dan bahan
bakar diesel; Bensin RON 90; Bensin RON 92; Biosolar 48 (bahan bakar); Biosolar 51 (bahan bakar); Biosolar 53 (bahan
bakar); Gasolin; Marine Fuel Oil (MFO) cSt 180 (Bahan Bakar); Marine Fuel Oil (MFO) cSt 380 (bahan bakar); Minyak Bahan
Bakar Kendaraan Laut; Minyak pelumas sebagai minyak hidrolik; Minyak solar CN 48; Oli mesin untuk sepeda motor; Oli
mobil; Oli pelumas; bahan bakar bensin; bahan bakar solar; bensin; bensin industri; minyak bakar; oli dan pelumas dan oli
motor; oli halus untuk motor; oli mesin otomotif; oli motor; oli pelumas dan gemuk; oli pelumas untuk mesin kendaraan
bermotor; oli roda gigi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021012899
: 24/02/2021 15:43:28
:
: Amrul khoirwaton asofa

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl kedasih 1 blok 1 nomor 12 desa mekarmukti kecamatan cikarang utara kabupaten
bekasi, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, 17530
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: BERYLA
: Tidak Ada Terjemahan

591

Uraian Warna

: merah muda, huruf Hijau tosca, ungu muda, oranye, biru muda, merah bata, kuning & putih

740

Halaman 476 dari 2049

511

Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: 3
: ===Sabun Mandi; baby oil [perlengkapan mandi]; balsem, selain untuk keperluan medis; body lotion untuk keperluan
kosmetik; deodoran tubuh; krim tubuh; krim tubuh untuk keperluan kosmetik; losion untuk tubuh; lotion bayi [perlengkapan
mandi]; lotion masker tubuh; lotion pelembab [kosmetik]; mandi busa bayi; minyak aromatik; minyak aromatik untuk mandi;
minyak esensial alami; minyak esensial aromatik; minyak mandi; minyak tubuh untuk keperluan kosmetik; minyak wangi;
pelembab anti-penuaan; penyegar nafas; sabun krim tubuh; sabun mandi; semprotan tubuh untuk keperluan kosmetik; tisu
bayi diresapi dengan sediaan pembersihan; tisu bayi untuk keperluan kosmetik===
: DID2021012900
: 24/02/2021 15:47:01
:
: Andre Suyono

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Imam Bonjol RT.001 RW.002, Kel. Siranindi, Kec. Palu Barat, Kota Palu, Sulawesi
Tengah
: Phoa Bing Hauw S.H.
: Rukan Sentra Niaga Puri Blok T1-14 Puri Indah,

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: SUNPU
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Putih, Merah, Hitam
: 7
: ===Mesin poles mobil motor===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: D152021012901
: 24/02/2021 15:47:55
:
: NURLAELA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Malaka Raya No. 20 Kel. Lapajung Kec. Lalabata Kab. Soppeng, Kabupaten
Soppeng, Sulawesi Selatan, 90811
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: CANTIKA SABBENA
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM dan EMAS
: 24
: ===Kain Batik; kain bordir; kain tenun; kain untuk bordir===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021012902
: 24/02/2021 15:49:50
:
: PT. Fadjarpurnama Prtatama Inti

540 Etiket

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Bungur Grand Center BLok C 8-9, Jl. Ciputat Raya Kebayoran Lama Utara Jakarta
Selatan 12240, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12240
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: FARINTOP 50 EC
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru dan Kuning
: 5
: ===Herbisida, pestisida, fungisida untuk keperluan pertanian dan perkebunan (hortikultura)===

740

Halaman 477 dari 2049

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021012903
: 24/02/2021 15:49:59
:
: CV. Planet Agronusa

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Perum Yasmin Residence, Jl. Melati Raya No. 06 E, Kel. Genuk, Kec. Ungaran
Barat, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, 50512
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: Optima
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah dan Kuning
: 5
: ===fungisida; herbisida; insektisida; pestisida; pestisida untuk keperluan rumah tangga===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 4-4, Nishitemma 2-chome, Kita-ku, Osaka-shi, Osaka 530-8565, JAPAN
: Daru Lukiantono S.H.
: Hadiputranto, Hadinoto and Partners, Pacific Century Place Lt. 35, SCBD Lot 10, Jl.
Jenderal Sudirman Kav. 52-53

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: SEKISUI (NEW LOGO)
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru dan merah
: 11, 27
: ===Lampu listrik dan peralatan penerangan lainnya; Pendingin udara untuk keperluan industri; Pengering binatu, listrik, untuk
keperluan industri; Peralatan-peralatan electrothermic rumah tangga; Steamer handuk untuk tujuan penataan rambut; alat
distilasi untuk proses kimia; alat listrik untuk sterilisasi dan detoksifikasi (detoxification) makanan dan benda-benda dengan
efek penghilang bau; aparat dan instalasi untuk penggunaan komersial memasak; aparat irigasi untuk keperluan pertanian;
aparatur asupan air; aparatur pembangkit uap; aparatur pengeringan; aparatur pengeringan panen; aparatus pengeringan
makanan ternak; aparatus pengeringan untuk proses kimia; baskom sampo untuk penggunaan di tempat pangkas rambut;
bejana kakus gaya Jepang; berdiri bebas lentera kertas; boiler, selain bagian dari mesin; botol air panas; cerobong asap
lampu; dispenser disinfektan untuk toilet; evaporator untuk proses kimia; industri mesin pengeringan hidangan; insenerator
sampah; instalasi distribusi air; instalasi mandi; instalasi pasokan air; instalasi pemurnian air; instalasi pemurnian untuk
pembuangan air; instalasi pencahayaan untuk kendaraan udara; kamar mandi prefabrikasi yang dijual sebagai satu kesatuan;
katup pengendali ketinggian di tangki; keran air; keran saluran pipa; keran untuk pipa dan saluran pipa; kompor memasak
listrik untuk keperluan rumah tangga; lampu gas; lampu kuman; lampu minyak; lentera kertas portable; mangkuk cuci tangan
(bagian dari instalasi sanitasi); mangkuk toilet; mangkuk toilet dan kursi dijual sebagai satu unit; meja dapur dengan wastafel
yang terintegrasi untuk penggunaan komersial; mencuci tangan cekungan [bagian dari instalasi sanitasi]; mesin dan peralatan
pembeku untuk keperluan industri; mesin kayu lapis pengeringan; mesin pembuatan es krim; mesin pembuatan roti; mesin
pengering rambut untuk penggunaan salon kecantikan; panci pemanasan non-listrik untuk tidur; pasteurisers; pemanas air
berbahan bakar gas untuk keperluan rumah tangga; pemanas air tenaga surya; pemanas masakan non-elektrik untuk
keperluan rumah tangga; pemurni udara industri; pencahayaan peralatan untuk kendaraan; penghangat saku; penukar panas
untuk proses kimia; penukar panas, selain bagian dari mesin; penyiraman instalasi, otomatis; peralatan dan instalasi sanitasi;
peralatan penghilang kuman pada piring saji untuk keperluan industri; peralatan-peralatan pemurni air untuk keperluan
industri; perlengkapan mandi; perlengkapan pembilasan; perlengkapan pipa mandi; pipa [bagian dari instalasi sanitasi]; pipa
air untuk instalasi sanitasi; reaktor nuklir; recuperators untuk proses kimia; ruang bersih [instalasi sanitasi]; saringan-saringan
(filters) air keran rumah tangga, bukan elektrik; septic tank untuk keperluan industri; septic tank untuk keperluan rumah tangga;
sink dapur; steamer rambut untuk penggunaan salon kecantikan; sterilisasi susu; tangki pembilasan; tangki pengolahan air
limbah; tungku industri; unit toilet stool dengan semprotan air pencuci; urinal portabel untuk kegiatan di luar ruangan [instalasi
sanitasi]; ventilasi [AC] instalasi untuk kendaraan; wastafel dapur untuk penggunaan komersial; alat pembersih untuk keran
air===
===goza [tikar terburu-buru]; hana-mushiro [tikar terburu-buru dengan pola bunga]; hiasan dinding [non-tekstil]; keset kamar
mandi; mushiro [tikar jerami]; penutup lantai; rumput buatan; tikar; tikar anyaman jerami; tikar jerami; tikar senam; tikar tatami;
wallpaper===

740

: DID2021012905
: 24/02/2021 15:50:55
:
: SEKISUI KAGAKU KOGYO KABUSHIKI KAISHA (doing business as SEKISUI

540 Etiket

Halaman 478 dari 2049

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021012906
: 24/02/2021 15:54:58
:
: Andre Suyono

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Imam Bonjol RT.001 RW.002, Kel. Siranindi, Kec. Palu Barat, Kota Palu, Sulawesi
Tengah
: Phoa Bing Hauw S.H.
: Rukan Sentra Niaga Puri Blok T1-14 Puri Indah,

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: TAKENOW
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Putih, Hitam
: 11
: ===Lampu LED; Lampu yang dioperasikan dengan baterai portabel yang dapat ditempatkan pada permukaan dimana sumber
cahaya lain tidak tersedia; lampu kerja===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021012907
: 24/02/2021 15:55:08
:
: KARTIKA IRMA CAHYANI

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Dusun Sidotentrem RT 003/RW 002 Kel Yosomulyo Kec Gambiran, Kabupaten
Banyuwangi, Jawa Timur
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: esmee
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: hitam , putih
: 3
: ===Busa (kosmetik) [Mousse]; Eyeliner; Gel pelangsing (kosmetik); Kapas wajah untuk kosmetik; Kolonye; Krim lulur badan
[Cream-body scrub] kosmetik; Lipstik cair; Losion pelembab (kosmetik); Pasta gigi dan obat kumur; Pelembab [Moisturizer]
kosmetik; Perona Pipi; Sabun Kecantikan (kosmetik); Sabun Mandi; Sabun mandi dalam bentuk cair, padat atau gel tidak
mengandung obat; Sampo; Sampo rambut 3-in-1; Scrub wajah [facial scrub] kosmetik; Sediaan tabir surya; Sediaan tabir
surya kosmetik; Serum kecantikan (kosmetik); Tabir surya yang disemprot; Tempat lipstik; Toner; Toner (cairan penyegar
wajah) kosmetik; alis palsu; aromatik [minyak esensial]; bedak wajah kosmetik; body lotion untuk keperluan kosmetik; body
scrub untuk keperluan kosmetik; bola kapas untuk keperluan kosmetik; busa kosmetik yang mengandung tabir surya; cairan
pembersih; cat kuku dan penghapus cat kuku; cat kuku gel; colognes, parfum dan kosmetik; dupa; gel pelembab [kosmetik];
gel pelembab kulit [kosmetik]; kapas dan tongkat kapas untuk keperluan kosmetik; kapas untuk keperluan kosmetik; kosmetik;
kosmetik dalam bentuk lotion; kosmetik dan make-up; kosmetik dan sediaan kosmetik; kosmetik dekoratif; kosmetik untuk
anak-anak; krim aromaterapi; krim berbentuk stik pelindung dari sinar matahari; krim dan gel kosmetik untuk wajah, tangan
dan tubuh; krim dan lotion kosmetik; krim dan lotion kosmetik untuk perawatan wajah dan tubuh; krim kosmetik; krim kosmetik
untuk kulit; krim kosmetik untuk mengencangkan kulit; krim kosmetik untuk mengencangkan kulit di sekitar mata; krim
kosmetik untuk perawatan kulit; krim kosmetik, lotion dan sediaan lain untuk berjemur; krim kosmetik, susu, lotion, gel dan
bubuk untuk wajah, tangan, dan tubuh; krim pelembab kulit [kosmetik]; krim pembersih [kosmetik]; krim pengencang
[kosmetik]; krim tabir surya; krim tabir surya untuk keperluan kosmetik; kuku palsu; lipstik; losion kosmetik; lotion aromaterapi;
lotion berjemur kosmetik; lotion kulit kosmetik; lotion pengencang untuk wajah, tubuh dan tangan untuk keperluan kosmetik;
lotion perawatan rambut untuk keperluan kosmetik; lotion rambut kosmetik; lotion tabir surya; lotion tabir surya dan krim
perawatan matahari; lotion tabir surya untuk keperluan kosmetik; lotion wajah kosmetik; lulur; lulur kosmetik; make-up
[kosmetik]; make-up bedak; maskara; masker kulit [kosmetik]; masker wajah kosmetik; minyak aromaterapi; minyak esensial;
minyak esensial alami; minyak esensial aromatik; minyak esensial lemon; minyak esensial yang berasal dari tumbuhan;
minyak kosmetik; minyak pijat; minyak rambut; minyak untuk parfum dan aroma; minyak wangi; minyak wangi digunakan untuk
menghasilkan aroma ketika dipanaskan; pacar [pewarna kosmetik]; parfum; parfum cair; parfum dalam bentuk padat; parfum
dan cologne; parfum, eau de Cologne dan aftershaves; pasta gigi; pasta gigi cair; pasta gigi dalam bentuk permen karet;
pelembab; pelembab wajah kosmetik; pelindung terhadap sinar matahari untuk wajah; pelindung terhadap sinar matahari
untuk wajah tidak mengandung obat; penghilang cat kuku berbentuk gel; pensil alis; pensil blush on; pensil eyeliner; pensil
kosmetik; pensil mata kosmetik; penyeka, kapas dan tisu yang diresapi dengan sediaan kosmetik dan losion wewangian yang
tidak mengandung obat; perona pipi; perona pipi dalam bentuk krim (Cream blush); persiapan scrubbing (scrubbing
preparations) untuk digunakan pada kulit, yaitu, lulur (body scrubs) dan scrub wajah (facial scrubs); sabun almond; sabun
antiperspirant; sabun beraroma; sabun cair; sabun cair untuk binatu; sabun cair untuk mencuci piring; sabun cuci; sabun cuci
tangan; sabun cukur; sabun dan deterjen; sabun deodoran; sabun industri; sabun kertas untuk penggunaan pribadi; sabun
kosmetik; sabun krim; sabun krim tubuh; sabun kulit; sabun lidah buaya; sabun loofah; sabun mandi dalam bentuk cair, padat
atau gel; sabun non-obat; sabun non-obat untuk bayi; sabun non-obat untuk tangan; sabun non-obat untuk wajah; sabun

740

Halaman 479 dari 2049

untuk mencerahkan tekstil; sabun untuk penggunaan rumah tangga; sabun wajah; sabun wangi; sabun-sabun; sabun-sabun,
sabun mandi, wangi-wangian, minyak esensial, kosmetik, shampoo, shampoo kering; sachet parfum; salep kulit pelembab
[kosmetik]; sampo; sampo untuk bayi; sampo-sampo, kondisioner-kondisioner; sediaan kosmetik untuk melindungi kulit dari
sinar matahari; sediaan pelindung matahari kosmetik; sediaan pengencangan payudara kosmetik; sediaan tabir surya; sediaan
tabir surya untuk digunakan pada kulit; semprotan penata rambut; semprotan rambut; shampoo kering; shampoo ketombe;
shampoo pH netral; shampoo pH seimbang; susu pembersih; susu pembersih untuk perawatan kulit; susu pembersih wajah;
tabir surya; tabir surya dalam bentuk losion dan semprotan; tabir surya tahan air; tabir surya untuk keperluan kosmetik; tisu
bayi sekali pakai diresapi dengan sediaan kosmetik; tisu bayi untuk keperluan kosmetik; tisu diresapi dengan sediaan
kosmetik; tisu kosmetik pra-lembab; toner kulit; toner kulit non-obat; toner untuk penggunaan kosmetik; toner wajah kosmetik;
tonik rambut; tonik rambut untuk keperluan kosmetik; wewangian; wewangian alami; wewangian, wewangian dan dupa;
wewangian, wewangian dan dupa, selain parfum untuk penggunaan pribadi===
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220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021012908
: 24/02/2021 15:55:57
:
: YOVITA SUTIONO TIO

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. IMAM BONJOL NO.89 RT 004 RW 020 Kel BENUA MELAYU DARAT, Kota
Pontianak, Kalimantan Barat, 78391
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: FORYOU
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Rose Gold, Merah muda, Emas
: 30
:
===Bahan campuran minuman berbahan dasar kopi; Bahan pemanis untuk kue atau minuman atau makanan; Bubuk bahan
minuman terbuat dari tanaman kelor bernutrisi; Bubuk herbal untuk membuat makanan dan minuman herbal; Bubuk untuk
membuat minuman dengan bahan dasar teh, bubuk untuk membuat minuman dengan bahan dasar kakao; Campuran
minuman berbahan dasar teh; Campuran minuman berbahan dasar teh herbal; Chai masala / minuman teh yang dicampur
rempah; Es untuk minuman penyegar; Jus jahe [minuman]; Macchiato (minuman kopi yang dibuat dengan mencampurkan
espresso dengan susu); Matcha / teh hijau dari jepang [minuman]; Minuman Air Tebu Nostalgia; Minuman Es Air Mata
Pengantin; Minuman Es Jeruk Kunci; Minuman Es Kacang Merah; Minuman Es Laksamana Mengamuk; Minuman Es Sirup
Mak Inang; Minuman Jus Pinang; Minuman Kopi Hawai; Minuman Martebe; Minuman Roco Timun; Minuman Sirsak Markisa;
Minuman Teh Susu Telur; Minuman barbahan dasar teh termasuk teh hitam -, teh hijau-, dan minuman berbahan dasar teh
oolong; Minuman beras kencur; Minuman berbahan dasar kopi espresso; Minuman berbahan dasar kopi yang mengandung
susu; Minuman berbahan dasar madu; Minuman berbahan dasar makanan berbasis susu (dairy); Minuman berbahan dasar
teh bunga blimbing wuluh; Minuman berbahan dasar teh bunga dahlia; Minuman berbahan dasar teh bunga mawar; Minuman
berbahan dasar teh bunga rosella; Minuman berbahan dasar teh bunga telang; Minuman berbahan dasar teh dan teh herbal;
Minuman cokelat; Minuman coklat dengan atau tanpa susu; Minuman dengan bahan dasar coklat; Minuman dengan bahan
dasar kopi, coklat dan teh; Minuman es krim; Minuman jahe; Minuman jahe merah; Minuman jahe merah siap minum;
Minuman kakao; Minuman karamel; Minuman karamel dengan campuran susu; Minuman kokoa dengan atau tanpa susu;
Minuman kopi dengan atau tanpa susu; Minuman kopi espresso dicampur dengan susu 90 ml; Minuman kopi espresso
dicampur dengan susu dan bubuk coklat; Minuman kunyit asam; Minuman serbuk berbahan dasar campuran buah beri;
Minuman serbuk campuran buah beri; Minuman serbuk daun kelor; Minuman serbuk daun kelor organik royal moringa rasa
alpukat (moringa avocado); Minuman serbuk daun kelor organik royal moringa rasa coklat (moringa chocolate); Minuman
serbuk daun kelor organik royal moringa rasa jahe (moringa ginger); Minuman serbuk daun kelor organik royal moringa rasa
kopi jahe (moringa coffe ginger); Minuman serbuk daun kelor organik royal moringa rasa latte (moringa latte); Minuman serbuk
rasa campuran buah beri; Minuman teh dengan atau tanpa susu; Minuman teh krisan; Minuman temulawak; Moccacino
(minuman yang terdiri dari bahan berupa susu, kopi dan cokelat); Penyedap rasa (selain minyak essensial) untuk ditambahkan
ke makanan dan / atau minuman; Penyedap rasa selain minyak essensial untuk minuman; Perasa, selain minyak esensial,
untuk makanan dan minuman; Sediaan untuk membuat minuman coklat dengan susu berbentuk serbuk; Sediaan untuk
membuat minuman teh dengan aroma buah-buahan berbentuk serbuk; Tepung atau Serbuk dari daun kelor yang dapat
diminum atau dimasak menjadi tambahan makanan; Tepung dari daun tanaman kelor untuk minuman; Trehalosa untuk
makanan dan minuman; affogato [minuman berbasis kopi yang mengandung es krim]; bubuk cokelat untuk sediaan minuman
berbasis cokelat; bumbu dan bumbu berbasis kakao untuk makanan dan minuman; campuran bubuk untuk sediaan minuman
cokelat; ekstrak malt digunakan sebagai perasa untuk makanan dan minuman; ekstrak malt digunakan sebagai perasa untuk
minuman; ekstrak, selain minyak esensial, untuk minuman penyedap; ginseng olahan untuk digunakan sebagai ramuan,
rempah-rempah atau penyedap untuk makanan atau minuman; kafein tambahan, yaitu, konsentrat berkafein untuk membuat
minuman kopi; madu untuk makanan dan minuman; maté (minuman infused); minuman berbahan dasar cokelat; minuman
berbahan dasar cokelat dengan susu; minuman berbahan dasar cokelat yang mengandung susu; minuman berbahan dasar
coklat; minuman berbahan dasar coklat dengan toping : boba, jelly, pearl; minuman berbahan dasar espresso; minuman
berbahan dasar gula aren ditambah susu, krim keju dan gula aren bakar; minuman berbahan dasar kakao; minuman berbahan
dasar karamel; minuman berbahan dasar kopi; minuman berbahan dasar kopi atau kakao dengan atau tanpa susu; minuman
berbahan dasar kopi dengan toping : boba, jelly, pearl; minuman berbahan dasar kopi, kokoa, cokelat atau teh; minuman
berbahan dasar sereal [pengganti makanan cair]; minuman berbahan dasar teh; minuman berbahan dasar teh dengan
beraroma/ berasa bunga; minuman berbahan dasar teh dengan tambahan rasa buah; minuman berbahan dasar teh dengan
toping : boba, jelly, pearl; minuman berbahan dasar teh ditambah buah segar, boba, dan krim busa manis; minuman berbahan
dasar teh yang mengandung atau diberi perisa jus buah atau jus sayuran; minuman berbasis chamomile; minuman berbasis
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kopi dan minuman berbasis kakao; minuman biji kakao; minuman biji kopi; minuman cokelat; minuman cokelat dengan susu;
minuman dari campuran espresso, es krim dan brownies; minuman dengan bahan dasar coklat; minuman dengan bahan
dasar kakao; minuman dengan bahan dasar kopi; minuman dengan bahan dasar teh; minuman es berbahan dasar kopi;
minuman es berbahan dasar teh; minuman herbal alang-alang; minuman herbal yang diseduh dari dedaunan pohon mate;
minuman jahe merah dengan atau tanpa susu; minuman jus ginseng menjadi teh ginseng; minuman jus ginseng merah
menjadi teh ginseng; minuman jus ginseng putih menjadi teh ginseng; minuman jus jahe menjadi teh jahe; minuman kakao
dengan susu; minuman kopi; minuman kopi dengan buah-buahan; minuman kopi dengan campuran susu; minuman kopi
espresso dengan tambahan sirup jeruk; minuman kopi espresso dicampur dengan susu; minuman kopi espresso dicampur
dengan susu 150 ml; minuman kopi espresso dicampur dengan susu 180 ml; minuman kopi espresso yang dicampur dengan
air panas; minuman sediaan berbahan dasar kakao; minuman sediaan berbahan dasar kopi; minuman serbuk berbahan dasar
rempah (jahe, kunyit, temulawak); minuman teh; minuman teh boba; minuman teh dengan susu; minuman wedang jahe;
minuman yang terbuat dari campuran susu dengan bubuk matcha; minuman yang terbuat dari cokelat; minuman yang terbuat
dari kopi; minuman yang terbuat dari susu, bubuk coklat dan es batu; minuman yang terbuat dari teh; minuman yang
terutamanya terdiri dari kopi; minuman-minuman berbahan dasar kopi; minuman-minuman berbahan dasar kopi;; minumanminuman berjenis kental/seperti lumpur dengan rasa kopi (coffee-flavored slush-type drinks); minuman-minuman
berperisa cokelat; pati untuk makanan dan minuman; perasa almond, selain minyak esensial, untuk makanan atau minuman;
perasa almond, selain minyak esensial, untuk minuman; perasa buah untuk makanan atau minuman, kecuali esens; perasa
buah, selain minyak esensial, untuk minuman; perasa herbal, selain minyak esensial, untuk minuman; perasa lemon, selain
minyak esensial, untuk makanan atau minuman; perasa lemon, selain minyak esensial, untuk minuman; perasa teh untuk
makanan atau minuman; perasa untuk minuman, selain minyak esensial; perasa vanila untuk makanan atau minuman; perasa
vanila untuk minuman; perasa, selain minyak esensial, untuk minuman; sediaan malt barley untuk digunakan dalam membuat
minuman; sediaan minuman kakao; sediaan minuman kopi; sediaan untuk membuat minuman berbahan dasar kopi; sediaansediaan untuk minuman berbahan dasar kopi; sediaan-sediaan untuk minuman cokelat ; sirup pati bubuk untuk makanan dan
minuman; sirup pati untuk makanan dan minuman; tapioca pearls (isian untuk minuman boba); tepung untuk makanan dan
minuman===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021012909
: 24/02/2021 15:56:01
:
: Thania Zabrina Ramadhani

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Pondok Sidokare Indah AC/08 Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, 61214
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: KopiSüt Sidoarjo
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Warna dalam label merek hitam dan putih
: 30
: ===minuman berbahan dasar cokelat dengan susu; minuman kopi dengan campuran susu===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2021012910
: 24/02/2021 15:56:25
:
: KENT CARSWELL FRANS

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. TAMAN GOLF NO. 272 RT.001 RW. 008, KELURAHAN BENCONGAN INDAH,
KECAMATAN KELAPA DUA, Kabupaten Tangerang, Banten, 15810
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: AMAN RESORT BY FRANK CARSWELL F&G
: PENGINAPAN YANG BERMEREK "AMAN" YANG DIKELOLA OLEH "FRANK CARSWELL F&G"

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM
: 35
: ===-; Administrasi Perdagangan; Administrasi bisnis; Administrasi bisnis dalam bidang transportasi; Administrasi bisnis dan

740

urusan kantor; Administrasi bisnis dan urusan kantor, administrasi dan manajemen usaha; Administrasi dan manajemen
usaha; Administrasi kantor; Administrasi komersial; Administrasi komersial lisensi musik pihak lain; Administrasi komersial
untuk lisensi barang dan jasa bagi orang lain; Administrasi online dan pengawasan diskon, penawaran khusus dan skema
voucher hadiah; Administrasi penjualan untuk penjualan mobil-mobil; Administrasi program keuntungan atau kompensasi
untuk anggota; Administrasi program loyalitas untuk mempromosikan kepemilikan liburan; Administrasi sistem dan portal
daring yang memungkinkan promosi kegiatan kebugaran dan kesehatan; Administrasi skema insentif dan loyalitas untuk
anggota; Administrasi skema keanggotaan termasuk skema kartu loyalitas pelanggan, skema insentif, skema bonus, kartu
hadiah dan kartu diskon; Administrasi untuk mengoperasikan komputer server; Administrasi untuk mengoperasikan komputer,

Halaman 481 dari 2049

sistem komputer dan peralatan yang dapat dikendalikan komputer; Administrasi untuk peralatan yang beroperasi untuk akses
Internet; Administrasi urusan bisnis waralaba; Administrasi yang berkaitan dengan pemasaran; Agen Penjualan Elektronik
atau Distributor Elektronik; Agen ekspor-impor peralatan dan perlengkapan bayi; Agen informasi komersial (menyediakan
informasi bisnis, seperti pemasaran atau data demografis); Agen kontrak penjualan tenaga surya; Agen penjualan; Agen
penjualan peralatan elektronik untuk penerimaan nirkabel, penyimpanan dan pengiriman data dan pesan; Agen publikasi;
Agen untuk transaksi komersial; Agen-agen Penjualan Elektronik; Agen-agen ketenagakerjaan secara online melalui jaringanjaringan komputer global; Aktivitas konsultasi manajemen; Akuntan perpajakan; Akuntansi; Akuntansi perusahaan; Analisis
Pasar; Analisis biaya dan pengawasan dan manajemen persediaan; Analisis biaya dan pengawasan dan manajemen
persediaan; Jasa nasehat, informasi dan konsultasi sehubungan dengan kegiatan; Analisis manajemen bisnis atau konsultansi
bisnis dalam bidang teknologi informasi; Analisis manajemen bisnis atau konsultasi bisnis; Analisis manajemen bisnis atau
konsultasi bisnis di bidang keamanan dunia maya; Analisis manajemen bisnis dan konsultasi bisnis sehubungan dengan
keamanan dunia maya dan keamanan Internet; Asistensi bagi konsumen untuk pembelian barang-barang dan jasa-jasa
melalui jaringan komputer global; Audit laporan keuangan; Audit pembukuan; Bahan-bahan produksi, persiapan, presentasi
dan distribusi periklanan, promosi, publisitas dan pemasaran; Bantuan bisnis yang terkait dengan waralaba; Bantuan dalam
pengelolaan kegiatan bisnis; Bantuan manajemen bisnis atau industri dan layanan konsultasi manajemen bisnis untuk pusat
dan kompleks perdagangan; Bantuan, saran dan konsultasi berkaitan dengan analisis bisnis; Bantuan, saran dan konsultasi
berkaitan dengan manajemen bisnis; Bantuan, saran dan konsultasi berkaitan dengan organisasi bisnis; Bantuan, saran dan
konsultasi berkaitan dengan perencanaan bisnis; Beriklan melalui posting-tagihan; Bisnis konsultasi perekrutan; Booth
penjualan minuman ringan serta makanan; Booth penjualan wedang ronde; Booth untuk penjualan es krim; Bursa kerja;
Counter untuk penjualan es krim; DEPARTMENT STORE; Dealer motor; Distribusi deterjen, perekat dan preparat kimia untuk
menstabilkan tanah; Distribusi materi perikanan dan informasi bisnis; Distribusi materi periklanan; Distribusi materi promosi;
Distribusi materi publisitas (selebaran, prospektus, brosur, sampel, khususnya katalog untuk penjualan jarak jauh) baik yang
melintasi perbatasan atau tidak; Distribusi sampel; Distribusi selebaran; Distribusi selebaran periklanan; Distributor; Distributor
Elektronik; Distributor alat kesehatan; Distributor alat pertanian; Distributor grosir yang menyediakan produk-produk farmasi;
Distributor mesin pertanian; Distributor peralatan dan perlengkapan bayi; Distributor perangkat-perangkat keras dan barangbarang yang berkaitan dengannya; Distributor plastik; Dukungan bisnis untuk memenuhi potensial konsumen; Eceran dan
grosir minuman; Eceran dan grosir mobil-mobil bekas; Eceran dan grosir toko roti; Gerai penjualan makanan dan minuman;
Grosir layanan pemesanan; Iklan dan promosi kosmetik; Iklan melalui media elektronik; Iklan niaga televisi; Iklan online
melalui jaringan komunikasi komputer; Iklan secara online; Iklan secara online melalui jaringan komputer; Iklan secara online
pada suatu jaringan komputer; Iklan secara online melalui jaringan-jaringan komputer; Iklan termasuk distribusi bahan iklan;
Iklan untuk mempromosikan penjualan produk dan penggunaan layanan dengan metode akumulasi poin atau metode
pemberian diskon hak istimewa; Iklan yang dipasang di luar ruangan; Iklan, termasuk manajemen, operasi, organisasi, dan
pengawasan diskon dan insentif pelanggan, perusahaan, dan korporasi; Impor, ekspor, promosi penjualan untuk pihak ketiga
dan komersial eksklusif yang menampilkan kacamata, kacamata hitam, lensa kontak, lensa mata, bingkai, tempat, tas dan
rantai untuk kacamata dan semua jenis aksesori dan aksesori untuk kacamata dan barang optik; Informasi atau pertanyaan
mengenai bisnis dan pemasaran; Informasi komersil dan saran untuk konsumen; Informasi mengenai bangunan ke dalam
basis data komputer; Informasi niaga; Input dan kompilasi data ke dalam basis data komputer; Invoicing perpajakan; Jasa
ritel/eceran ayam; Jasa -penyediaan, -penjualan, -impor, -ekspor barang / mesin industri; Jasa Pencarian Pegawai; Jasa
Penjualan Makanan Dan Minuman Pesan Antar(Drive Thru); Jasa Penyediaan tenaga kerja; Jasa Perdagangan Untuk
Komputer, Perlengkapan Komputer Dan Suku Cadangnya Komputer Dan Piranti Lunak; Jasa administrasi bisnis dan
pengelolaan akun; Jasa administrasi untuk relokasi bisnis; Jasa advis dan konsultasi terkait manajemen, operasi dan waralaba
hotel; Jasa advis, konsultasi, informasi dan bantuan teknis sehubungan dengan jasa penjualan eceran dan grosir, jasa
penyebaran, jasa administrasi bisnis dan akun; Jasa agen pembelian untuk alas kaki; Jasa agen pemesanan makanan melalui
internet; Jasa agen pemesanan untuk layanan pengiriman barang; Jasa agen penjualan suku cadang dan aksesoris sepeda
motor; Jasa agen penjualan tiket; Jasa agen penjualan untuk kosmetik; Jasa agen penjualan, yaitu, layanan toko ritel, layanan
toko ritel online, layanan toko grosir yang menampilkan kosmetik dan kit kosmetik; Jasa agen yang mengatur, intermediasi
atas pemesanan pembelian yang disediakan melalui Internet dan jaringan komunikasi lain; Jasa akuisisi bisnis; Jasa akuntan;
Jasa akuntan publik; Jasa akuntansi; Jasa akuntansi biaya sekolah; Jasa akunting; Jasa alih daya dalam mengatur
pengadaan barang untuk orang lain; Jasa analisis statistic bisnis; Jasa audit akuntansi; Jasa berlangganan keanggotaan klub;
Jasa bisnis di bidang program afiniti, program aliansi, program afiliasi, program pengembang solusi, dan program agen,
seperti mengembangkan strategi mitra komersial, mengidentifikasi perusahaan mitra yang sesuai untuk bersama ke pasar,
dan mengembangkan strategi aliansi; Jasa bisnis, yaitu, penyediaan area pasar online yang memungkinkan para pengguna
untuk melihat dan membeli barang dan jasa pada jaringan komputer global; Jasa broker perdagangan untuk produk-produk
farmasi; Jasa distribusi; Jasa distribusi biota-biota laut yang hidup; Jasa distribusi dan grosir barang; Jasa distribusi ganggang;
Jasa distribusi rumput laut; Jasa ecer yang berkaitan dengan peralatan teknologi informasi; Jasa eceran atau grosir untuk
Tutup toilet tekstil, tutup wadah kertas toilet yang terbuat dari tekstil; Jasa eceran atau grosiran untuk barang-barang tekstil
tenun untuk penggunaan pribadi, handuk mandi, handuk pantai, handuk untuk mencuci muka, dan handuk badan; Jasa
eceran atau grosiran untuk kosmetik, sampo rambut, kondisioner rambut, bilas rambut, perawatan rambut, pomade rambut,
lilin rambut, minyak rambut, semprotan rambut, mist rambut yang memiliki efek aromatisasi atau efek wewangian dalam
bentum semprotan, losion wajah kosmetik, losion badan, krim badan, krim wajah, minyak kelonyo, deodoran badan, krim
tangan, parfum cair, dan parfum dalam bentuk padat; Jasa eceran atau grosiran untuk ornamen pribadi, dan gelang
(perhiasan); Jasa eceran atau grosiran untuk pakaian, kaos, celana pendek, wetsuit untuk berselancar; Jasa eceran atau
grosiran untuk parfum dan bahan-bahan aroma, dupa, sediaan-sediaan wewangian, buluh penyebar pengharum udara,
sediaan-sediaan pengharum ruangan, pasta wangi untuk keperluan kosmetik, sachet wewangian, wewangian untuk mobil, dan
sediaan-sediaan pengharum udara; Jasa eceran atau grosiran untuk pelembut kain untuk penggunaan binatu; Jasa eceran
atau grosiran untuk peralatan olahraga untuk berselancar, papan selancar, tas yang didesain khusus untuk papan selancar,
dan tali papan selancar; Jasa eceran atau grosiran untuk sabun dan deterjen, dan sabun badan; Jasa eceran atau grosiran
untuk tas, tas tote, tas jinjing, ransel, tas pundak, tas pinggang, pouch dan tas pinggang; Jasa eceran dan grosir yang
diberikan dalam kaitannya dengan pakaian, alas kaki, tutup kepala, tas, aksesoris mode, barang olahraga; Jasa eceran
hypermarket; Jasa eceran toko serba ada dan supermarket sehubungan dengan perlengkapan mandi, sediaan-sediaan
kebersihan untuk penggunaan pribadi, kosmetik, sediaan-sediaan perawatan kulit, sediaan-sediaan farmasi dan sanitasi,
perlengkapan pertolongan pertama, sediaan-sediaan perawatan gigi, sediaan-sediaan perawakan kesehatan untuk perawatan
pribadi, gantungan kunci, gembok, alat cukur, alat cukur elektronik, pisau cukur, sikat gigi, sikat gigi elektronik, sisi, spons,
bingkai foto, cermin, peralatan dan wadah untuk rumah tangga, pecah-belah, perangkat porselin, kristal dan tembikar, alat
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makan dan alat makan untuk di meja, perlengkapan audio dan/atau visual dan perangkat periferal, kalkulator, komputer,
peranti lunak komputer, peranti keras komputer, kamera, negatif film kamera, perlengkapan pemrosesan data, peralatan untuk
merekam, mengirim atau mereproduksi suara atau gambar, pembawa data magnetik, pita video, pita kaset, cakram perekam,
pita dan cakram pra-rekam, perhiasan, peralatan horologis dan kronometrik, kertas, karton dan barang-barang terbuat dari
kertas dan karton, barang-barang tercetak, buku, majalah, poster, koran, alat tulis, peralatan untuk menulis, kartu bermain,
barang-barang terbuat dari kulit dan kulit imitasi, koper dan tas untuk bepergian, koper, payung, tongkat untuk berjalan,
kantong dan tas yang tidak termasuk di kelas lain, barang-barang terbuat dari tekstil, pakaian, penutup kepala dan alas kaki,
mainan dan alat bermain, perlengkapan senam dan olahraga, makanan dan minuman, makanan yang diawetkan, makanan
ringan, kembang gula, minuman beralkohol dan/atau tidak beralkohol, bir; Jasa ekspor - impor untuk perbekalan farmasi,
peralatan farmasi, obat-obatan dan kosmetika; Jasa ekspor impor; Jasa ekspor impor bibit tanaman; Jasa ekspor impor biotabiota laut yang hidup; Jasa ekspor impor ganggang; Jasa ekspor impor rumput laut; Jasa evaluasi komersial; Jasa grosir; Jasa
grosir ayam; Jasa grosir ayam goreng; Jasa grosir ayam olahan; Jasa grosir di bidang kosmetik; Jasa grosir online; Jasa grosir
produk daging olahan; Jasa grosir produk sayuran olahan; Jasa grosir saus; Jasa grosir yang berkaitan dengan penjualan
buku; Jasa grosir yang berkaitan dengan peralatan teknologi informasi; Jasa iklan penerimaan tenaga kerja dan penyediaan
daftar pekerjaan, termasuk pada suatu situs web; Jasa iklan untuk keperluan komersial atau iklan; Jasa informasi iklan dan
komersial; jasa iklan dan promosi; produksi materi iklan dan komersial; penjualan eceran (retail) program perangkat lunak
aplikasi pintar untuk terminal nirkabel yang direkam; penjualan eceran (retail) dokumen elektronik, direkam; penjualan eceran
(retail) program komputer, direkam; penjualan eceran (retail) rekaman-rekaman video digital yang dapat diunduh; penjualan
eceran (retail) program perangkat lunak aplikasi pintar untuk terminal nirkabel; penjualan eceran (retail) file gambar yang
dapat diunduh; penjualan eceran (retail) publikasi elektronik, yang dapat diunduh; penjualan eceran (retail) program komputer
multimedia interaktif; penjualan eceran (retail) perangkat lunak komputer untuk mengatur dan melihat gambar dan foto digital;
jasa pemasaran; jasa agen iklan komersial untuk orang lain; jasa iklan dan pemasaran secara on-line; penjualan eceran
(retail) perangkat lunak aplikasi komputer; penjualan eceran (retail) program dan perangkat lunak komputer.; Jasa informasi
yang berkaitan dengan diskon, kupon, potongan harga, voucher sambungan ke situs web retail milik pihak lain dan penawaran
khusus untuk barang dan jasa milik orang lain; Jasa informasi, pemberian nasehat dan konsultasi berkaitan dengan
administrasi bisnis; Jasa informasi, pemberian nasehat dan konsultasi berkaitan dengan manajemen bisnis; Jasa informasi,
pemberian nasehat dan konsultasi berkaitan dengan penggabungan (merger) dan pengambilalihan (acquisitions) bisnis; Jasa
informasi, pemberian nasehat dan konsultasi berkaitan dengan periklanan; Jasa informasi, pemberian nasehat dan konsultasi
berkaitan dengan ritel; Jasa informasi, penasihat dan jasa konsultasi yang berhubungan dengan skema keanggotaan
pelanggan; Jasa jasa informasi tentang perniagaan; Jasa jasa pencatatan dan analisis point of sales; Jasa jual beli kamera
dan aksesoris fotografi/ videografi bekas.; Jasa jual beli melalui internet / online; Jasa kios makanan dalam bentuk penyediaan
makanan dan minuman; Jasa kios makanan dan minuman dalam bentuk toko ritel; Jasa klerikal (administrasi) untuk
mengambil pesanan penjualan; Jasa konsultasi bisnis; Jasa konsultasi bisnis berhubungan dengan teknologi informasi,
pengelolaan dan integrasi sistem, pengembangan dan dukungan produk, dan rekayasa perangkat lunak; Jasa konsultasi
bisnis dalam bidang operasional distributor, orang ke orang, grosir dan layanan penjualan eceran untuk nutrisi dan suplemen
diet, kosmetik, minuman, dan sari buah.; Jasa konsultasi bisnis dalam bidang pengepakan dan pengemasan barang-barang;
Jasa konsultasi bisnis sehubungan untuk memfasilitasi transaksi bisnis melalui jaringan komputer lokal dan global dengan
mencari dan menyediakan rujukan untuk pengiriman berbagai macam bisnis dan jasa dan produk pelanggan; Jasa konsultasi
bisnis yang berhubungan dengan sistem mutu manajemen; Jasa konsultasi bisnis, seperti peningkatan proses bisnis dalam
hal menggunakan, mengumpulkan dan mengelola data dan informasi dari mesin yang dilengkapi teknologi untuk
memaksimalkan efisiensi dan produksi di lokasi kerja, mengurangi biaya dan meningkatkan keselamatan untuk sistem ban
berjalan (conveyor belt); Jasa konsultasi manajemen bisnis; Jasa konsultasi pemasaran usaha, promosi, dan periklanan; Jasa
konsultasi terkait penyelenggaraan dan pelaksanaan bisnis; Jasa konsultasi usaha yang berkaitan dengan operasi,
administrasi dan manajemen pusat data; Jasa layanan agen pembelian perangkat kontrol listrik untuk pemanasan dan
pengelolaan energi; Jasa layanan agen pembelian perangkat kontrol listrik untuk pengelolaan energi; Jasa layanan agen
penjualan pengontrol pasokan energi listrik; Jasa layanan agen penjualan peralatan untuk mengukur konsumsi listrik; Jasa
layanan agen penjualan perangkat kontrol listrik untuk pemanasan dan pengelolaan energi; Jasa layanan agen penjualan
untuk perangkat kontrol listrik untuk pengelolaan energi; Jasa layanan pelelangan secara online; Jasa layanan pengadaan
produk-produk farmasi untuk pihak lain [pembelian produk-produk farmasi untuk bisnis-bisnis lain]; Jasa layanan pengaturan
penjualan untuk alat pemanas; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk mesin-mesin dan instrumen-instrumen pneumatik
atau hidrolik; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk mesin-mesin dan peralatan komunikasi informasi; Jasa layanan
pengaturan penjualan untuk mesin-mesin dan peralatan pendingin (kulkas); Jasa layanan pengaturan penjualan untuk mesinmesin dan peralatan telekomunikasi; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk mesin-mesin yang diaplikasikan secara
elektronik, perangkatnya serta bagian-bagiannya; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk peralatan dan instrumen audio
dan visual elektrik, yaitu, perekam kaset audio dan video, perekam audio, perekam kaset video, atau penerima audio-video;
Jasa layanan pengaturan penjualan untuk peralatan dan perlengkapan pemanas elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk
keperluan rumah tangga; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk peralatan pembasmi kuman (disinfektan) pada hidangan
makanan; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk peralatan pengolahan makanan dan minuman; Jasa layanan pengaturan
penjualan untuk perkakas dan mesin-mesin bahan kimia; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk perlengkapan elektrik
(menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya
serta bagian-bagiannya, yaitu, Defibrilator Eksternal Otomatis (Automated External Defibrillator (AED)), mesin latihan berkuda
yang bersifat permanen untuk perawatan kesehatan dan kebugaran, alat berkendara secara elektromekanis untuk latihan fisik;
Jasa layanan pengaturan penjualan untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga,
mesin-mesin yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya serta bagian-bagiannya, yaitu, alat pendiagnosa DNA untuk
keperluan medis, alat pendiagnosa DNA untuk diagnosis in vitro di bidang medis, alat penguji DNA (DNA tester); Jasa layanan
pengaturan penjualan untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin
yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya serta bagian-bagiannya, yaitu, alat perawatan gigi secara elektrik
(menggunakan tenaga listrik), mesin dan instrumen-instrumen ortodontik untuk keperluan kedokteran gigi, alat-alat
keperawatan, benang jahitan operasi untuk keperluan medis; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk perlengkapan elektrik
(menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya
serta bagian-bagiannya, yaitu, alat-alat sinar-X (rontgen) untuk kedokteran gigi, alat penyemprotan (irrigators) untuk keperluan
medis, laser untuk keperluan medis, alat pacu jantung; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk perlengkapan elektrik
(menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya
serta bagian-bagiannya, yaitu, bahan-bahan reaksi diagnosa (reagents) untuk keperluan medis, bahan-bahan reaksi

Halaman 483 dari 2049

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

Halaman 496 dari 2049

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

Halaman 511 dari 2049

layar kristal cair; layanan ritel atau layanan grosir untuk program permainan yang dapat diunduh; layanan ritel atau layanan
grosiran untuk alas kaki; layanan ritel atau layanan grosiran untuk barang cetakan; layanan ritel atau layanan grosiran untuk
furnitur; layanan ritel atau layanan grosiran untuk kain tenun dan bedding; layanan ritel atau layanan grosiran untuk kertas dan
alat tulis; layanan ritel atau layanan grosiran untuk kosmetik, perlengkapan mandi, pasta gigi, sabun dan deterjen; layanan ritel
atau layanan grosiran untuk makanan dan minuman; layanan ritel atau layanan grosiran untuk pakaian; layanan ritel atau
layanan grosiran untuk peralatan olahraga; layanan ritel atau layanan grosiran untuk sepeda; layanan ritel atau layanan
grosiran untuk tas dan kantong; layanan ritel atau layanan grosiran untuk tembakau dan barang-barang keperluan perokok;
layanan ritel dan grosir untuk berbagai barang, termasuk tetapi tidak terbatas pada kosmetik dan sediaan perlengkapan
mandi, pasta gigi, wewangian, minyak esensial, sediaan pemutih dan bahan lain untuk keperluan binatu, sediaan
pembersihan, sediaan pemolesan, sediaan penggosok, sediaan abrasif, kosmetik, sabun, sabun mandi, sediaan kosmetik
untuk mandi, sediaan perawatan kuku, kuku palsu, stiker nail art, penghilang cat kuku, sediaan make-up, sediaan kosmetik
untuk bulu mata, bulu mata palsu, perekat untuk membubuhkan bulu mata palsu, sediaan pengharum ruangan, deodoran
untuk manusia atau untuk hewan, sediaan perawatan rambut, sampo, losion rambut, pembilasan rambut [kondisioner sampo],
krim rambut, hair spray, pewarna rambut, sediaan mandi, sediaan cukur, sediaan berjemur [kosmetik], gel pijat, sediaan
farmasi, sediaan dokter hewan, sediaan sanitasi dan persediaan medis, peralatan elektronik rumah tangga, alat keperluan
makan, kacamata dan kacamata hitam, peralatan untuk penerangan dan pemanasan, logam mulia dan paduannya, perhiasan,
batu mulia dan semi mulia, instrumen horologis dan kronometrik, alat tulis, kulit dan imitasi dari kulit, koper dan tas, kantong,
payung dan payung matahari, furnitur, peralatan dan wadah rumah tangga atau dapur, gelas, porselen dan gerabah, peralatan
kosmetik dan toilet, linen rumah tangga, handuk, pakaian, alas kaki, tutup kepala, karpet, permainan, mainan dan alat
permainan, makanan dan minuman, perlengkapan sehari-hari dan barang-barang pribadi; layanan ritel dan grosir yang
menampilkan logam mulia dan paduannya, perhiasan, batu mulia dan semi mulia, instrumen horologis dan kronometrik, karya
seni dari logam mulia, mebel, cermin, bingkai foto, wadah, bukan dari logam, untuk disimpan atau diangkut tulang, tanduk,
tulang paus atau tulang mutiara yang belum dikerjakan atau setengah dikerjakan, kerang, meerschaum, kuning amber;
layanan ritel disediakan melalui jaringan komunikasi komputer; layanan ritel disediakan melalui katalog pesanan melalui pos;
layanan ritel disediakan melalui pesta di rumah; layanan ritel disediakan melalui televisi interaktif; layanan ritel disediakan oleh
berbagai toko; layanan ritel disediakan oleh butik pakaian; layanan ritel disediakan oleh department store; layanan ritel
disediakan oleh hypermarket; layanan ritel disediakan oleh kios buah; layanan ritel disediakan oleh supermarket; layanan ritel
disediakan oleh toko ban; layanan ritel disediakan oleh toko barang olahraga; layanan ritel disediakan oleh toko buku; layanan
ritel disediakan oleh toko bunga; layanan ritel disediakan oleh toko daging; layanan ritel disediakan oleh toko diskon; layanan
ritel disediakan oleh toko furnitur; layanan ritel disediakan oleh toko kaset; layanan ritel disediakan oleh toko kelontong;
layanan ritel disediakan oleh toko musik; layanan ritel disediakan oleh toko pakaian; layanan ritel disediakan oleh toko pakaian
diskon; layanan ritel disediakan oleh toko pengiriman; layanan ritel disediakan oleh toko perhiasan; layanan ritel disediakan
oleh toko permen; layanan ritel disediakan oleh toko roti; layanan ritel disediakan oleh toko televisi; layanan ritel disediakan
oleh toko-toko; layanan ritel disediakan oleh toko-toko asap; layanan ritel disediakan oleh toko-toko suvenir; layanan ritel
disediakan oleh toko-toko suvenir online; layanan ritel disediakan oleh toko-toko tembakau; layanan ritel lilin wangi; layanan
ritel melalui mesin penjual otomatis; layanan ritel menampilkan berbagai macam barang konsumen; layanan ritel menampilkan
program insentif bonus untuk pelanggan; layanan ritel on-line yang berkaitan dengan bagasi; layanan ritel on-line yang
berkaitan dengan kosmetik; layanan ritel online; layanan ritel online untuk musik dan film yang dapat diunduh dan direkam
sebelumnya; layanan ritel online untuk musik digital yang dapat diunduh; layanan ritel online untuk nada dering yang dapat
diunduh; layanan ritel online yang berkaitan dengan hadiah; layanan ritel online yang berkaitan dengan mainan; layanan ritel
online yang berkaitan dengan pakaian; layanan ritel online yang berkaitan dengan perhiasan; layanan ritel online yang
berkaitan dengan tas tangan; layanan ritel untuk alas kaki; layanan ritel untuk alat bantu seks; layanan ritel untuk alat
kecantikan untuk hewan; layanan ritel untuk alat kecantikan untuk manusia; layanan ritel untuk alat kesehatan bagi manusia;
layanan ritel untuk alat kesehatan untuk hewan; layanan ritel untuk alat musik; layanan ritel untuk alat yang dioperasikan
dengan tangan untuk konstruksi; layanan ritel untuk aparatur veteriner; layanan ritel untuk artikel kedokteran hewan; layanan
ritel untuk artikel menjahit; layanan ritel untuk artikel olahraga; layanan ritel untuk artikel pembersih; layanan ritel untuk artikel
yang digunakan dengan tembakau; layanan ritel untuk bagasi; layanan ritel untuk bahan bakar; layanan ritel untuk bahan kimia
untuk digunakan dalam hortikultura; layanan ritel untuk bahan kimia untuk digunakan dalam kehutanan; layanan ritel untuk
bahan kimia untuk digunakan dalam pertanian; layanan ritel untuk bahan makanan; layanan ritel untuk bahan seni; layanan
ritel untuk bantal; layanan ritel untuk barang cetakan; layanan ritel untuk barang yang dipanggang; layanan ritel untuk barangbarang untuk berkebun; layanan ritel untuk benang; layanan ritel untuk bir; layanan ritel untuk bor dan gergaji listrik; layanan
ritel untuk bromide (fotografi); layanan ritel untuk buku; layanan ritel untuk cokelat; layanan ritel untuk daging; layanan ritel
untuk dekorasi meriah; layanan ritel untuk ear phone; layanan ritel untuk es krim; layanan ritel untuk file musik yang dapat
diunduh; layanan ritel untuk furnitur; layanan ritel untuk gantungan kunci [cincin terbelah dengan perhiasan atau fob dekoratif];
layanan ritel untuk instalasi sanitasi; layanan ritel untuk instrumen hewan; layanan ritel untuk instrumen horologis; layanan ritel
untuk instrumen medis; layanan ritel untuk jam tangan; layanan ritel untuk jam tangan pintar; layanan ritel untuk kacamata;
layanan ritel untuk kain; layanan ritel untuk kakao; layanan ritel untuk karya seni; layanan ritel untuk karya seni yang
disediakan oleh galeri seni; layanan ritel untuk kaus kaki; layanan ritel untuk kemeja; layanan ritel untuk kendaraan; layanan
ritel untuk komputer yang dapat dipakai; layanan ritel untuk konten yang direkam; layanan ritel untuk kopi; layanan ritel untuk
kopi yang diproses; layanan ritel untuk mainan; layanan ritel untuk makanan dan minuman; layanan ritel untuk makanan
hewan peliharaan; layanan ritel untuk makanan laut; layanan ritel untuk manisan; layanan ritel untuk media elektronik musik
yang direkam sebelumnya; layanan ritel untuk minuman beralkohol; layanan ritel untuk minuman beralkohol, kecuali bir;
layanan ritel untuk minuman non-alkohol; layanan ritel untuk muffler; layanan ritel untuk pakaian; layanan ritel untuk pakaian
luar; layanan ritel untuk pakan ternak; layanan ritel untuk payung; layanan ritel untuk pelana; layanan ritel untuk pelumas;
layanan ritel untuk pemanas; layanan ritel untuk pencuci mulut; layanan ritel untuk penerangan; layanan ritel untuk penutup
dinding; layanan ritel untuk penutup lantai; layanan ritel untuk perabotan; layanan ritel untuk peralatan audiovisual; layanan
ritel untuk peralatan golf; layanan ritel untuk peralatan hortikultura; layanan ritel untuk peralatan konstruksi; layanan ritel untuk
peralatan makan; layanan ritel untuk peralatan masak; layanan ritel untuk peralatan medis; layanan ritel untuk peralatan
memasak makanan; layanan ritel untuk peralatan menyelam; layanan ritel untuk peralatan olahraga; layanan ritel untuk
peralatan pasokan air; layanan ritel untuk peralatan pemanas; layanan ritel untuk peralatan pembekuan; layanan ritel untuk
peralatan pemindahan tanah; layanan ritel untuk peralatan pendingin; layanan ritel untuk peralatan penyamakan matahari;
layanan ritel untuk peralatan persiapan makanan; layanan ritel untuk peralatan pertanian; layanan ritel untuk peralatan
sanitasi; layanan ritel untuk peralatan teknologi informasi; layanan ritel untuk peralatan terapi fisik; layanan ritel untuk
peralatan yang dioperasikan dengan tangan untuk konstruksi; layanan ritel untuk perangkat keras komputer; layanan ritel
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untuk perangkat keras logam; layanan ritel untuk perangkat lunak komputer; layanan ritel untuk perangkat navigasi; layanan
ritel untuk perangkat perlindungan pendengaran; layanan ritel untuk perhiasan; layanan ritel untuk perlengkapan mandi;
layanan ritel untuk permainan; layanan ritel untuk persediaan alat tulis; layanan ritel untuk persediaan pendidikan; layanan ritel
untuk persiapan diet; layanan ritel untuk persiapan dokter hewan; layanan ritel untuk persiapan hewan dan artikel; layanan ritel
untuk persiapan membuat minuman; layanan ritel untuk persiapan membuat minuman beralkohol; layanan ritel untuk
persiapan pembersihan; layanan ritel untuk persiapan perawatan hewan; layanan ritel untuk persiapan pewangi; layanan ritel
untuk piringan hitam; layanan ritel untuk pisau dapur; layanan ritel untuk produk hortikultura; layanan ritel untuk produk kertas
sekali pakai; layanan ritel untuk produk susu; layanan ritel untuk program komputer untuk permainan yang sebelumnya telah
direkam; layanan ritel untuk publikasi elektronik yang dapat diunduh; layanan ritel untuk sampah untuk hewan; layanan ritel
untuk sediaan farmasi, kedokteran hewan dan sanitasi dan persediaan medis; layanan ritel untuk senjata; layanan ritel untuk
sepatu; layanan ritel untuk smartphone; layanan ritel untuk sorbets; layanan ritel untuk stiker dan album stiker; layanan ritel
untuk suplemen makanan; layanan ritel untuk tas; layanan ritel untuk tas dan dompet kulit; layanan ritel untuk teh; layanan ritel
untuk tembakau; layanan ritel untuk tempat tidur untuk hewan; layanan ritel untuk tutup kepala; layanan ritel untuk utas;
layanan ritel untuk yogurt beku; layanan ritel yang berkaitan dengan aksesori mobil; layanan ritel yang berkaitan dengan alas
kaki; layanan ritel yang berkaitan dengan alat bantu seks; layanan ritel yang berkaitan dengan alat kecantikan untuk hewan;
layanan ritel yang berkaitan dengan alat kecantikan untuk manusia; layanan ritel yang berkaitan dengan alat musik; layanan
ritel yang berkaitan dengan alat yang dioperasikan dengan tangan untuk konstruksi; layanan ritel yang berkaitan dengan
artikel kedokteran hewan; layanan ritel yang berkaitan dengan artikel menjahit; layanan ritel yang berkaitan dengan artikel
olahraga; layanan ritel yang berkaitan dengan artikel pembersih; layanan ritel yang berkaitan dengan artikel untuk digunakan
dengan tembakau; layanan ritel yang berkaitan dengan bagasi; layanan ritel yang berkaitan dengan bahan bakar; layanan ritel
yang berkaitan dengan bahan kimia untuk digunakan dalam hortikultura; layanan ritel yang berkaitan dengan bahan kimia
untuk digunakan dalam kehutanan; layanan ritel yang berkaitan dengan bahan kimia untuk digunakan dalam pertanian;
layanan ritel yang berkaitan dengan bahan makanan; layanan ritel yang berkaitan dengan bahan seni; layanan ritel yang
berkaitan dengan barang cetakan; layanan ritel yang berkaitan dengan barang olahraga; layanan ritel yang berkaitan dengan
barang yang dipanggang; layanan ritel yang berkaitan dengan barang-barang teknik; layanan ritel yang berkaitan dengan
barang-barang untuk berkebun; layanan ritel yang berkaitan dengan benang; layanan ritel yang berkaitan dengan bir; layanan
ritel yang berkaitan dengan buah; layanan ritel yang berkaitan dengan bulu; layanan ritel yang berkaitan dengan bulu tiruan;
layanan ritel yang berkaitan dengan bunga; layanan ritel yang berkaitan dengan cokelat; layanan ritel yang berkaitan dengan
daging; layanan ritel yang berkaitan dengan dekorasi pesta; layanan ritel yang berkaitan dengan es krim; layanan ritel yang
berkaitan dengan file musik yang dapat diunduh; layanan ritel yang berkaitan dengan furnitur; layanan ritel yang berkaitan
dengan game; layanan ritel yang berkaitan dengan ikan; layanan ritel yang berkaitan dengan instalasi sanitasi; layanan ritel
yang berkaitan dengan instrumen hewan; layanan ritel yang berkaitan dengan instrumen horologis; layanan ritel yang
berkaitan dengan instrumen medis; layanan ritel yang berkaitan dengan jam tangan pintar; layanan ritel yang berkaitan
dengan kain; layanan ritel yang berkaitan dengan kakao; layanan ritel yang berkaitan dengan karya seni; layanan ritel yang
berkaitan dengan kendaraan; layanan ritel yang berkaitan dengan komputer yang dapat dipakai; layanan ritel yang berkaitan
dengan konten yang direkam; layanan ritel yang berkaitan dengan kopi; layanan ritel yang berkaitan dengan mainan; layanan
ritel yang berkaitan dengan makanan laut; layanan ritel yang berkaitan dengan makanan penutup; layanan ritel yang berkaitan
dengan minuman beralkohol; layanan ritel yang berkaitan dengan minuman beralkohol, kecuali bir; layanan ritel yang
berkaitan dengan minuman non-alkohol; layanan ritel yang berkaitan dengan pakaian; layanan ritel yang berkaitan dengan
pakan ternak; layanan ritel yang berkaitan dengan payung; layanan ritel yang berkaitan dengan pelana; layanan ritel yang
berkaitan dengan pelumas; layanan ritel yang berkaitan dengan pemanas; layanan ritel yang berkaitan dengan pencahayaan;
layanan ritel yang berkaitan dengan penutup dinding; layanan ritel yang berkaitan dengan penutup lantai; layanan ritel yang
berkaitan dengan perabot; layanan ritel yang berkaitan dengan peralatan audiovisual; layanan ritel yang berkaitan dengan
peralatan higienis untuk hewan; layanan ritel yang berkaitan dengan peralatan higienis untuk manusia; layanan ritel yang
berkaitan dengan peralatan hortikultura; layanan ritel yang berkaitan dengan peralatan konstruksi; layanan ritel yang berkaitan
dengan peralatan makan; layanan ritel yang berkaitan dengan peralatan mandi; layanan ritel yang berkaitan dengan peralatan
masak; layanan ritel yang berkaitan dengan peralatan medis; layanan ritel yang berkaitan dengan peralatan memasak
makanan; layanan ritel yang berkaitan dengan peralatan menyelam; layanan ritel yang berkaitan dengan peralatan olahraga;
layanan ritel yang berkaitan dengan peralatan pasokan air; layanan ritel yang berkaitan dengan peralatan pemanas; layanan
ritel yang berkaitan dengan peralatan pembekuan; layanan ritel yang berkaitan dengan peralatan pemindahan tanah; layanan
ritel yang berkaitan dengan peralatan pendingin; layanan ritel yang berkaitan dengan peralatan penyamakan matahari;
layanan ritel yang berkaitan dengan peralatan persiapan makanan; layanan ritel yang berkaitan dengan peralatan pertanian;
layanan ritel yang berkaitan dengan peralatan sanitasi; layanan ritel yang berkaitan dengan peralatan teknologi informasi;
layanan ritel yang berkaitan dengan peralatan terapi fisik; layanan ritel yang berkaitan dengan peralatan veteriner; layanan ritel
yang berkaitan dengan peralatan yang dioperasikan dengan tangan untuk konstruksi; layanan ritel yang berkaitan dengan
perangkat keras komputer; layanan ritel yang berkaitan dengan perangkat keras logam; layanan ritel yang berkaitan dengan
perangkat lunak komputer; layanan ritel yang berkaitan dengan perangkat navigasi; layanan ritel yang berkaitan dengan
perangkat perlindungan pendengaran; layanan ritel yang berkaitan dengan perhiasan; layanan ritel yang berkaitan dengan
permen; layanan ritel yang berkaitan dengan persediaan alat tulis; layanan ritel yang berkaitan dengan persediaan pendidikan;
layanan ritel yang berkaitan dengan persiapan diet; layanan ritel yang berkaitan dengan persiapan dokter hewan; layanan ritel
yang berkaitan dengan persiapan hewan dan artikel; layanan ritel yang berkaitan dengan persiapan pembersihan; layanan ritel
yang berkaitan dengan persiapan perawatan hewan; layanan ritel yang berkaitan dengan persiapan untuk membuat minuman;
layanan ritel yang berkaitan dengan persiapan untuk membuat minuman beralkohol; layanan ritel yang berkaitan dengan
persiapan wewangian; layanan ritel yang berkaitan dengan pisau dapur; layanan ritel yang berkaitan dengan produk
hortikultura; layanan ritel yang berkaitan dengan produk kertas sekali pakai; layanan ritel yang berkaitan dengan produk susu;
layanan ritel yang berkaitan dengan produk toko makanan; layanan ritel yang berkaitan dengan publikasi elektronik yang dapat
diunduh; layanan ritel yang berkaitan dengan sampah untuk hewan; layanan ritel yang berkaitan dengan senjata; layanan ritel
yang berkaitan dengan smartphone; layanan ritel yang berkaitan dengan sorbets; layanan ritel yang berkaitan dengan suku
cadang kendaraan bermotor; layanan ritel yang berkaitan dengan suplemen makanan; layanan ritel yang berkaitan dengan
tas; layanan ritel yang berkaitan dengan teh; layanan ritel yang berkaitan dengan tembakau; layanan ritel yang berkaitan
dengan tempat tidur untuk hewan; layanan ritel yang berkaitan dengan tutup kepala; layanan ritel yang berkaitan dengan utas;
layanan ritel yang berkaitan dengan yogurt beku; layanan ritel yang disediakan oleh musik dan toko kaset; layanan ritel yang
disediakan oleh suku cadang mobil dan toko aksesoris; layanan ritel yang disediakan oleh toko obat; layanan ritel yang
disediakan oleh toko rumput, taman dan pembibitan; layanan ritel yang disediakan oleh toserba online;

Halaman 513 dari 2049

layanan ritel, layanan ritel supermarket dan department store yang berkaitan dengan makanan dan minuman; layanan rujukan
dan penempatan pribadi; layanan sambutan telepon untuk pihak ketiga; layanan saran dan/atau konsultasi terkait dengan jasa
kelas 35; layanan strategi komunikasi hubungan masyarakat; layanan strategi komunikasi periklanan; layanan strategi merek;
layanan tampilan merchandising bisnis; layanan tata letak untuk tujuan periklanan; layanan telemarketing; layanan think tank
dalam bentuk layanan konsultasi di bidang manajemen bisnis; layanan think tank dalam bentuk layanan konsultasi di bidang
manajemen proyek; layanan think tank dalam bentuk layanan konsultasi di bidang manajemen strategis; layanan toko buku
ritel online yang menampilkan buku dan ebook di bidang manajemen bisnis; layanan toko buku ritel online yang menampilkan
buku dan ebook di bidang manajemen proyek; layanan toko buku ritel online yang menampilkan buku dan ebook di bidang
manajemen strategis; layanan toko grosir dan eceran secara online yang menampilkan jam dinding, jam tangan dan kacamata
(kacamata untuk melindungi mata atau memperbaiki daya penglihatan dan kacamata goggles); layanan toko grosir dan toko
ritel yang menampilkan pakaian, alas kaki; layanan toko grosir dengan produk utamanya daging; layanan toko grosir
menampilkan alas kaki; layanan toko grosir menampilkan alat bantu seks; layanan toko grosir menampilkan alat higienis untuk
manusia; layanan toko grosir menampilkan alat kecantikan untuk hewan; layanan toko grosir menampilkan alat kecantikan
untuk manusia; layanan toko grosir menampilkan alat makan; layanan toko grosir menampilkan alat musik; layanan toko grosir
menampilkan alat persiapan makanan; layanan toko grosir menampilkan alat yang dioperasikan dengan tangan untuk
konstruksi; layanan toko grosir menampilkan aparatur veteriner; layanan toko grosir menampilkan artikel berkebun; layanan
toko grosir menampilkan artikel menjahit; layanan toko grosir menampilkan artikel pembersih; layanan toko grosir
menampilkan bahan bakar; layanan toko grosir menampilkan bahan makanan; layanan toko grosir menampilkan barang
bawaan; layanan toko grosir menampilkan barang cetakan; layanan toko grosir menampilkan barang-barang yang
dipanggang; layanan toko grosir menampilkan bir; layanan toko grosir menampilkan cokelat; layanan toko grosir menampilkan
dekorasi meriah; layanan toko grosir menampilkan es krim; layanan toko grosir menampilkan furnitur; layanan toko grosir
menampilkan gula-gula; layanan toko grosir menampilkan instalasi sanitasi; layanan toko grosir menampilkan instrumen
hewan; layanan toko grosir menampilkan instrumen horologis; layanan toko grosir menampilkan jam tangan pintar; layanan
toko grosir menampilkan kain; layanan toko grosir menampilkan kakao; layanan toko grosir menampilkan kendaraan; layanan
toko grosir menampilkan komputer yang dapat dikenakan; layanan toko grosir menampilkan konten yang direkam; layanan
toko grosir menampilkan kopi; layanan toko grosir menampilkan mainan; layanan toko grosir menampilkan makanan laut;
layanan toko grosir menampilkan makanan penutup; layanan toko grosir menampilkan mantel (kecuali pakaian untuk
penggunaan eksklusif untuk olahraga dan pakaian tradisional Korea); layanan toko grosir menampilkan pakaian; layanan toko
grosir menampilkan payung; layanan toko grosir menampilkan pelana; layanan toko grosir menampilkan pelumas; layanan
toko grosir menampilkan pemanas; layanan toko grosir menampilkan pencahayaan; layanan toko grosir menampilkan penutup
dinding; layanan toko grosir menampilkan penutup lantai; layanan toko grosir menampilkan perabotan; layanan toko grosir
menampilkan peralatan audiovisual; layanan toko grosir menampilkan peralatan earthmoving; layanan toko grosir
menampilkan peralatan hortikultura; layanan toko grosir menampilkan peralatan konstruksi; layanan toko grosir menampilkan
peralatan makan; layanan toko grosir menampilkan peralatan masak; layanan toko grosir menampilkan peralatan medis;
layanan toko grosir menampilkan peralatan memasak makanan; layanan toko grosir menampilkan peralatan menyelam;
layanan toko grosir menampilkan peralatan olahraga; layanan toko grosir menampilkan peralatan pasokan air; layanan toko
grosir menampilkan peralatan pemanas; layanan toko grosir menampilkan peralatan pembekuan; layanan toko grosir
menampilkan peralatan pendingin; layanan toko grosir menampilkan peralatan penyamakan matahari; layanan toko grosir
menampilkan peralatan pertanian; layanan toko grosir menampilkan peralatan sanitasi; layanan toko grosir menampilkan
peralatan terapi fisik; layanan toko grosir menampilkan peralatan yang dioperasikan dengan tangan untuk konstruksi; layanan
toko grosir menampilkan perangkat keras komputer; layanan toko grosir menampilkan perangkat keras logam; layanan toko
grosir menampilkan perangkat perlindungan pendengaran; layanan toko grosir menampilkan perhiasan; layanan toko grosir
menampilkan perlengkapan pendidikan; layanan toko grosir menampilkan persediaan alat tulis; layanan toko grosir
menampilkan persiapan dan artikel kedokteran hewan; layanan toko grosir menampilkan persiapan diet; layanan toko grosir
menampilkan persiapan dokter hewan; layanan toko grosir menampilkan persiapan pembersihan; layanan toko grosir
menampilkan persiapan perawatan hewan; layanan toko grosir menampilkan persiapan untuk membuat minuman; layanan
toko grosir menampilkan persiapan wewangian; layanan toko grosir menampilkan pisau dapur; layanan toko grosir
menampilkan produk kertas sekali pakai; layanan toko grosir menampilkan publikasi elektronik yang dapat diunduh; layanan
toko grosir menampilkan sampah untuk hewan; layanan toko grosir menampilkan sediaan untuk membuat minuman
beralkohol; layanan toko grosir menampilkan senjata; layanan toko grosir menampilkan sorbets; layanan toko grosir
menampilkan suplemen makanan; layanan toko grosir menampilkan tas; layanan toko grosir menampilkan teh; layanan toko
grosir menampilkan tembakau; layanan toko grosir menampilkan tempat tidur untuk hewan; layanan toko grosir menampilkan
tutup kepala; layanan toko grosir menampilkan utas; layanan toko grosir menampilkan yogurt beku; layanan toko grosir online
dengan produk utamanya daging; layanan toko grosir online yang menampilkan alas kaki; layanan toko grosir online yang
menampilkan alat bantu seks; layanan toko grosir online yang menampilkan alat kecantikan untuk hewan; layanan toko grosir
online yang menampilkan alat kecantikan untuk manusia; layanan toko grosir online yang menampilkan alat musik; layanan
toko grosir online yang menampilkan alat yang dioperasikan dengan tangan untuk konstruksi; layanan toko grosir online yang
menampilkan artikel berkebun; layanan toko grosir online yang menampilkan artikel kebersihan; layanan toko grosir online
yang menampilkan artikel kedokteran hewan; layanan toko grosir online yang menampilkan artikel menjahit; layanan toko
grosir online yang menampilkan artikel olahraga; layanan toko grosir online yang menampilkan artikel untuk digunakan dengan
tembakau; layanan toko grosir online yang menampilkan bahan bakar; layanan toko grosir online yang menampilkan bahan
kimia untuk digunakan dalam hortikultura; layanan toko grosir online yang menampilkan bahan kimia untuk digunakan dalam
kehutanan; layanan toko grosir online yang menampilkan bahan kimia untuk digunakan dalam pertanian; layanan toko grosir
online yang menampilkan bahan makanan; layanan toko grosir online yang menampilkan bahan seni; layanan toko grosir
online yang menampilkan barang bawaan; layanan toko grosir online yang menampilkan barang cetakan; layanan toko grosir
online yang menampilkan barang-barang yang dipanggang; layanan toko grosir online yang menampilkan benang; layanan
toko grosir online yang menampilkan bir; layanan toko grosir online yang menampilkan cokelat; layanan toko grosir online
yang menampilkan dekorasi meriah; layanan toko grosir online yang menampilkan es krim; layanan toko grosir online yang
menampilkan file musik yang dapat diunduh; layanan toko grosir online yang menampilkan furnitur; layanan toko grosir online
yang menampilkan instalasi sanitasi; layanan toko grosir online yang menampilkan instrumen horologis; layanan toko grosir
online yang menampilkan instrumen medis; layanan toko grosir online yang menampilkan instrumen veteriner; layanan toko
grosir online yang menampilkan jam tangan pintar; layanan toko grosir online yang menampilkan kain; layanan toko grosir
online yang menampilkan kakao; layanan toko grosir online yang menampilkan karya seni; layanan toko grosir online yang
menampilkan kendaraan; layanan toko grosir online yang menampilkan komputer yang dapat dikenakan; layanan toko grosir
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online yang menampilkan konten yang direkam; layanan toko grosir online yang menampilkan kopi; layanan toko grosir online
yang menampilkan mainan; layanan toko grosir online yang menampilkan makanan laut; layanan toko grosir online yang
menampilkan makanan penutup; layanan toko grosir online yang menampilkan manisan; layanan toko grosir online yang
menampilkan minuman beralkohol, kecuali bir; layanan toko grosir online yang menampilkan minuman non-alkohol; layanan
toko grosir online yang menampilkan pakaian; layanan toko grosir online yang menampilkan pakan ternak; layanan toko grosir
online yang menampilkan payung; layanan toko grosir online yang menampilkan pelumas; layanan toko grosir online yang
menampilkan pemanas; layanan toko grosir online yang menampilkan pencahayaan; layanan toko grosir online yang
menampilkan penutup dinding; layanan toko grosir online yang menampilkan penutup lantai; layanan toko grosir online yang
menampilkan perabotan; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan audiovisual; layanan toko grosir online yang
menampilkan peralatan earthmoving; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan higienis bagi manusia; layanan
toko grosir online yang menampilkan peralatan higienis untuk hewan; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan
hortikultura; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan konstruksi; layanan toko grosir online yang menampilkan
peralatan makan; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan masak; layanan toko grosir online yang
menampilkan peralatan medis; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan memasak makanan; layanan toko
grosir online yang menampilkan peralatan olahraga; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan pasokan air;
layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan pemanas; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan
pembekuan; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan pendingin; layanan toko grosir online yang menampilkan
peralatan penyamakan matahari; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan persiapan makanan; layanan toko
grosir online yang menampilkan peralatan pertanian; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan sanitasi; layanan
toko grosir online yang menampilkan peralatan selam; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan teknologi
informasi; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan terapi fisik; layanan toko grosir online yang menampilkan
peralatan veteriner; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan yang dioperasikan dengan tangan untuk
konstruksi; layanan toko grosir online yang menampilkan perangkat keras komputer; layanan toko grosir online yang
menampilkan perangkat keras logam; layanan toko grosir online yang menampilkan perangkat lunak komputer; layanan toko
grosir online yang menampilkan perangkat navigasi; layanan toko grosir online yang menampilkan perangkat perlindungan
pendengaran; layanan toko grosir online yang menampilkan perhiasan; layanan toko grosir online yang menampilkan
perlengkapan mandi; layanan toko grosir online yang menampilkan perlengkapan pendidikan; layanan toko grosir online yang
menampilkan permainan; layanan toko grosir online yang menampilkan persediaan alat tulis; layanan toko grosir online yang
menampilkan persiapan dan artikel kedokteran hewan; layanan toko grosir online yang menampilkan persiapan diet; layanan
toko grosir online yang menampilkan persiapan dokter hewan; layanan toko grosir online yang menampilkan persiapan
pembersihan; layanan toko grosir online yang menampilkan persiapan perawatan hewan; layanan toko grosir online yang
menampilkan persiapan pewangi; layanan toko grosir online yang menampilkan persiapan untuk membuat minuman; layanan
toko grosir online yang menampilkan persiapan untuk membuat minuman beralkohol; layanan toko grosir online yang
menampilkan pisau dapur; layanan toko grosir online yang menampilkan produk hortikultura; layanan toko grosir online yang
menampilkan produk kertas sekali pakai; layanan toko grosir online yang menampilkan produk susu; layanan toko grosir online
yang menampilkan publikasi elektronik yang dapat diunduh; layanan toko grosir online yang menampilkan sadel; layanan toko
grosir online yang menampilkan sampah untuk hewan; layanan toko grosir online yang menampilkan senjata; layanan toko
grosir online yang menampilkan smartphone; layanan toko grosir online yang menampilkan sorbets; layanan toko grosir online
yang menampilkan suplemen makanan; layanan toko grosir online yang menampilkan tas; layanan toko grosir online yang
menampilkan teh; layanan toko grosir online yang menampilkan tembakau; layanan toko grosir online yang menampilkan
tempat tidur untuk hewan; layanan toko grosir online yang menampilkan tutup kepala; layanan toko grosir online yang
menampilkan utas; layanan toko grosir online yang menampilkan yogurt beku; layanan toko grosir yang menampilkan artikel
kedokteran hewan; layanan toko grosir yang menampilkan artikel olahraga; layanan toko grosir yang menampilkan artikel
untuk digunakan dengan tembakau; layanan toko grosir yang menampilkan bahan kimia untuk digunakan dalam hortikultura;
layanan toko grosir yang menampilkan bahan kimia untuk digunakan dalam kehutanan; layanan toko grosir yang menampilkan
bahan kimia untuk digunakan dalam pertanian; layanan toko grosir yang menampilkan bahan seni; layanan toko grosir yang
menampilkan benang; layanan toko grosir yang menampilkan file musik yang dapat diunduh; layanan toko grosir yang
menampilkan instrumen medis; layanan toko grosir yang menampilkan karya seni; layanan toko grosir yang menampilkan
minuman beralkohol, kecuali bir; layanan toko grosir yang menampilkan minuman non-alkohol; layanan toko grosir yang
menampilkan pakan ternak; layanan toko grosir yang menampilkan peralatan higienis untuk hewan; layanan toko grosir yang
menampilkan peralatan teknologi informasi; layanan toko grosir yang menampilkan perangkat lunak komputer; layanan toko
grosir yang menampilkan perangkat navigasi; layanan toko grosir yang menampilkan perlengkapan mandi; layanan toko grosir
yang menampilkan permainan; layanan toko grosir yang menampilkan produk hortikultura; layanan toko grosir yang
menampilkan produk susu; layanan toko grosir yang menampilkan smartphone; layanan toko online yang menampilkan jasa
Pengaturan dan perjalanan wisata diving dan snorkeling di Pulau tujuan komersil; layanan toko ritel online yang produk
utamanya daging; layanan toko ritel dan layanan toko ritel online; layanan toko ritel dan layanan toko ritel online yang
menampilkan pakaian, alas kaki, tutup kepala, artikel olahraga, alat tulis, alat untuk merekam, transmisi dan reproduksi suara
dan gambar, buku, koran, majalah, publikasi, permainan video, mainan, boneka, lencana semua jenis, gantungan kunci, tiket,
jam tangan dan perhiasan, tas, koper, tas kerja, payung, bendera dan panji-panji, minuman beralkohol dan non-alkohol, gulagula, produk hiburan dan pendidikan interaktif, disk kompak interaktif, CD-ROM dan permainan komputer, dapat diunduh
aplikasi seluler, dan program komputer; layanan toko ritel dan toko grosir; layanan toko ritel di bidang buku, majalah, majalah,
buletin, jurnal dan publikasi lain tentang berbagai topik yang menjadi perhatian umum, disediakan melalui Internet dan
komputer lainnya, jaringan elektronik dan komunikasi; layanan toko ritel di bidang hiburan yang menampilkan film, program
televisi, acara olahraga, karya musik, dan karya audio dan audiovisual, yang disediakan melalui jaringan Internet dan jaringan
komputer, serta jaringan elektronik dan komunikasi lainnya; layanan toko ritel di bidang kacamata, jam tangan, perangkat
lunak untuk kebugaran, dan sensor dan perangkat pemantauan elektronik yang menggabungkan mikroprosesor, tampilan
digital, dan akselerometer; layanan toko ritel menampilkan alas kaki; layanan toko ritel menampilkan alas kaki untuk pria dan
wanita; layanan toko ritel menampilkan alat bantu seks; layanan toko ritel menampilkan alat kecantikan untuk manusia;
layanan toko ritel menampilkan alat musik; layanan toko ritel menampilkan alat yang dioperasikan dengan tangan untuk
konstruksi; layanan toko ritel menampilkan alat-alat kecantikan untuk hewan; layanan toko ritel menampilkan alat-alat
kesehatan untuk manusia; layanan toko ritel menampilkan artikel berkebun; layanan toko ritel menampilkan artikel menjahit;
layanan toko ritel menampilkan artikel pembersih; layanan toko ritel menampilkan artikel untuk digunakan dengan tembakau;
layanan toko ritel menampilkan bagasi; layanan toko ritel menampilkan bahan bakar; layanan toko ritel menampilkan bahan
kimia untuk digunakan dalam kehutanan; layanan toko ritel menampilkan bahan makanan; layanan toko ritel menampilkan
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barang cetakan; layanan toko ritel menampilkan barang-barang panggang; layanan toko ritel menampilkan benang; layanan
toko ritel menampilkan bir; layanan toko ritel menampilkan cokelat; layanan toko ritel menampilkan dekorasi meriah; layanan
toko ritel menampilkan es krim; layanan toko ritel menampilkan furnitur; layanan toko ritel menampilkan gula-gula; layanan
toko ritel menampilkan instalasi sanitasi; layanan toko ritel menampilkan instrumen hewan; layanan toko ritel menampilkan
instrumen horologis; layanan toko ritel menampilkan instrumen medis; layanan toko ritel menampilkan jam tangan pintar;
layanan toko ritel menampilkan kacamata; layanan toko ritel menampilkan kain; layanan toko ritel menampilkan kakao;
layanan toko ritel menampilkan karya seni; layanan toko ritel menampilkan kendaraan; layanan toko ritel menampilkan
komputer yang dapat dikenakan; layanan toko ritel menampilkan konten yang direkam; layanan toko ritel menampilkan
mainan; layanan toko ritel menampilkan makanan laut; layanan toko ritel menampilkan makanan penutup; layanan toko ritel
menampilkan minuman beralkohol, kecuali bir; layanan toko ritel menampilkan pakaian; layanan toko ritel menampilkan
payung; layanan toko ritel menampilkan pelana; layanan toko ritel menampilkan pelumas; layanan toko ritel menampilkan
pemanas; layanan toko ritel menampilkan pencahayaan; layanan toko ritel menampilkan penutup dinding; layanan toko ritel
menampilkan penutup lantai; layanan toko ritel menampilkan perabotan; layanan toko ritel menampilkan peralatan audiovisual;
layanan toko ritel menampilkan peralatan earthmoving; layanan toko ritel menampilkan peralatan hortikultura; layanan toko
ritel menampilkan peralatan konstruksi; layanan toko ritel menampilkan peralatan makan; layanan toko ritel menampilkan
peralatan masak; layanan toko ritel menampilkan peralatan medis; layanan toko ritel menampilkan peralatan memasak
makanan; layanan toko ritel menampilkan peralatan menyelam; layanan toko ritel menampilkan peralatan olahraga; layanan
toko ritel menampilkan peralatan pasokan air; layanan toko ritel menampilkan peralatan pemanas; layanan toko ritel
menampilkan peralatan pembekuan; layanan toko ritel menampilkan peralatan pendingin; layanan toko ritel menampilkan
peralatan penyamakan matahari; layanan toko ritel menampilkan peralatan persiapan makanan; layanan toko ritel
menampilkan peralatan pertanian; layanan toko ritel menampilkan peralatan sanitasi; layanan toko ritel menampilkan peralatan
teknologi informasi; layanan toko ritel menampilkan peralatan terapi fisik; layanan toko ritel menampilkan peralatan veteriner;
layanan toko ritel menampilkan peralatan yang dioperasikan dengan tangan untuk konstruksi; layanan toko ritel menampilkan
perangkat keras komputer; layanan toko ritel menampilkan perangkat keras logam; layanan toko ritel menampilkan perangkat
lunak komputer; layanan toko ritel menampilkan perangkat perlindungan pendengaran; layanan toko ritel menampilkan
perhiasan; layanan toko ritel menampilkan perlengkapan mandi; layanan toko ritel menampilkan perlengkapan pendidikan;
layanan toko ritel menampilkan permainan; layanan toko ritel menampilkan persediaan alat tulis; layanan toko ritel
menampilkan persiapan diet; layanan toko ritel menampilkan persiapan dokter hewan; layanan toko ritel menampilkan
persiapan hewan dan artikel; layanan toko ritel menampilkan persiapan pembersihan; layanan toko ritel menampilkan
persiapan perawatan hewan; layanan toko ritel menampilkan persiapan untuk membuat minuman; layanan toko ritel
menampilkan persiapan untuk membuat minuman beralkohol; layanan toko ritel menampilkan persiapan wewangian; layanan
toko ritel menampilkan pisau dapur; layanan toko ritel menampilkan produk hortikultura; layanan toko ritel menampilkan produk
kertas sekali pakai; layanan toko ritel menampilkan publikasi elektronik yang dapat diunduh; layanan toko ritel menampilkan
sampah untuk hewan; layanan toko ritel menampilkan sandal; layanan toko ritel menampilkan senjata; layanan toko ritel
menampilkan sorbets; layanan toko ritel menampilkan suplemen makanan; layanan toko ritel menampilkan tas; layanan toko
ritel menampilkan tembakau; layanan toko ritel menampilkan tempat tidur untuk hewan; layanan toko ritel menampilkan tutup
kepala; layanan toko ritel menampilkan utas; layanan toko ritel menampilkan yogurt beku; layanan toko ritel on-line
menampilkan persiapan untuk membuat minuman; layanan toko ritel on-line menampilkan persiapan untuk membuat minuman
beralkohol; layanan toko ritel on-line yang menampilkan alat kecantikan untuk manusia; layanan toko ritel on-line yang
menampilkan alat yang dioperasikan dengan tangan untuk konstruksi; layanan toko ritel on-line yang menampilkan artikel
menjahit; layanan toko ritel on-line yang menampilkan bagasi; layanan toko ritel on-line yang menampilkan bir; layanan toko
ritel on-line yang menampilkan dekorasi meriah; layanan toko ritel on-line yang menampilkan es krim; layanan toko ritel on-line
yang menampilkan furnitur; layanan toko ritel on-line yang menampilkan instalasi sanitasi; layanan toko ritel on-line yang
menampilkan karya seni; layanan toko ritel on-line yang menampilkan makanan laut; layanan toko ritel on-line yang
menampilkan makanan penutup; layanan toko ritel on-line yang menampilkan manisan; layanan toko ritel on-line yang
menampilkan pakaian; layanan toko ritel on-line yang menampilkan payung; layanan toko ritel on-line yang menampilkan
pemanas; layanan toko ritel on-line yang menampilkan pencahayaan; layanan toko ritel on-line yang menampilkan penutup
dinding; layanan toko ritel on-line yang menampilkan penutup lantai; layanan toko ritel on-line yang menampilkan perabotan;
layanan toko ritel on-line yang menampilkan peralatan earthmoving; layanan toko ritel on-line yang menampilkan peralatan
higienis untuk hewan; layanan toko ritel on-line yang menampilkan peralatan higienis untuk manusia; layanan toko ritel on-line
yang menampilkan peralatan hortikultura; layanan toko ritel on-line yang menampilkan peralatan pasokan air; layanan toko
ritel on-line yang menampilkan peralatan pemanas; layanan toko ritel on-line yang menampilkan peralatan pembekuan;
layanan toko ritel on-line yang menampilkan peralatan persiapan makanan; layanan toko ritel on-line yang menampilkan
peralatan sanitasi; layanan toko ritel on-line yang menampilkan peralatan yang dioperasikan dengan tangan untuk konstruksi;
layanan toko ritel on-line yang menampilkan persediaan pendidikan; layanan toko ritel on-line yang menampilkan persiapan
diet; layanan toko ritel on-line yang menampilkan persiapan perawatan hewan; layanan toko ritel on-line yang menampilkan
persiapan pewangi; layanan toko ritel on-line yang menampilkan produk kosmetik dan kecantikan, pakaian dan aksesoris;
layanan toko ritel online dengan produk utama kendaraan; layanan toko ritel online dengan produk utama peralatan CCTV;
layanan toko ritel online dengan produk utama peralatan sistem keamanan; layanan toko ritel online dengan produk utamanya
daging; layanan toko ritel online terkomputerisasi; layanan toko ritel online yang menampilkan alas kaki; layanan toko ritel
online yang menampilkan alat bantu seks; layanan toko ritel online yang menampilkan alat kecantikan untuk hewan; layanan
toko ritel online yang menampilkan alat musik; layanan toko ritel online yang menampilkan aparatur veteriner; layanan toko
ritel online yang menampilkan artikel berkebun; layanan toko ritel online yang menampilkan artikel kebersihan; layanan toko
ritel online yang menampilkan artikel kedokteran hewan; layanan toko ritel online yang menampilkan artikel olahraga; layanan
toko ritel online yang menampilkan artikel untuk digunakan dengan tembakau; layanan toko ritel online yang menampilkan
bahan bakar; layanan toko ritel online yang menampilkan bahan kimia untuk digunakan dalam hortikultura; layanan toko ritel
online yang menampilkan bahan kimia untuk digunakan dalam kehutanan; layanan toko ritel online yang menampilkan bahan
kimia untuk digunakan dalam pertanian; layanan toko ritel online yang menampilkan bahan makanan; layanan toko ritel online
yang menampilkan bahan seni; layanan toko ritel online yang menampilkan barang cetakan; layanan toko ritel online yang
menampilkan barang-barang yang dipanggang; layanan toko ritel online yang menampilkan benang; layanan toko ritel online
yang menampilkan cokelat; layanan toko ritel online yang menampilkan file musik yang dapat diunduh; layanan toko ritel
online yang menampilkan hiburan dan konten edukasi, yaitu, berlangganan film dan pertunjukkan televisi; layanan toko ritel
online yang menampilkan instrumen horologis; layanan toko ritel online yang menampilkan instrumen medis; layanan toko ritel
online yang menampilkan instrumen veteriner; layanan toko ritel online yang menampilkan jam tangan pintar; layanan toko ritel
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online yang menampilkan kain; layanan toko ritel online yang menampilkan kakao; layanan toko ritel online yang menampilkan
komputer yang dapat dikenakan; layanan toko ritel online yang menampilkan konten yang direkam; layanan toko ritel online
yang menampilkan mainan; layanan toko ritel online yang menampilkan makanan ternak; layanan toko ritel online yang
menampilkan mikrofon, speaker, speaker pintar, speaker audio, amplifier, pengeras suara, kontrol jarak jauh untuk produk
audio dan video, headphone, earphone, headset, sistem hiburan rumah, peralatan audio dan teater rumah, serta bagian dan
aksesorisnya; layanan toko ritel online yang menampilkan minuman beralkohol, kecuali bir; layanan toko ritel online yang
menampilkan minuman non-alkohol; layanan toko ritel online yang menampilkan musik dan video yang direkam sebelumnya
yang dapat diunduh; layanan toko ritel online yang menampilkan nada dering yang dapat diunduh; layanan toko ritel online
yang menampilkan pelana; layanan toko ritel online yang menampilkan pelumas; layanan toko ritel online yang menampilkan
peralatan audiovisual; layanan toko ritel online yang menampilkan peralatan konstruksi; layanan toko ritel online yang
menampilkan peralatan makan; layanan toko ritel online yang menampilkan peralatan masak; layanan toko ritel online yang
menampilkan peralatan medis; layanan toko ritel online yang menampilkan peralatan memasak makanan; layanan toko ritel
online yang menampilkan peralatan olahraga; layanan toko ritel online yang menampilkan peralatan pendingin; layanan toko
ritel online yang menampilkan peralatan penyamakan matahari; layanan toko ritel online yang menampilkan peralatan
pertanian; layanan toko ritel online yang menampilkan peralatan selam; layanan toko ritel online yang menampilkan peralatan
teknologi informasi; layanan toko ritel online yang menampilkan peralatan terapi fisik; layanan toko ritel online yang
menampilkan perangkat keras komputer; layanan toko ritel online yang menampilkan perangkat keras logam; layanan toko
ritel online yang menampilkan perangkat lunak komputer; layanan toko ritel online yang menampilkan perangkat navigasi;
layanan toko ritel online yang menampilkan perangkat perlindungan pendengaran; layanan toko ritel online yang menampilkan
perhiasan; layanan toko ritel online yang menampilkan perlengkapan mandi; layanan toko ritel online yang menampilkan
permainan; layanan toko ritel online yang menampilkan persediaan alat tulis; layanan toko ritel online yang menampilkan
persiapan dan artikel kedokteran hewan; layanan toko ritel online yang menampilkan persiapan dokter hewan; layanan toko
ritel online yang menampilkan persiapan pembersihan; layanan toko ritel online yang menampilkan pisau dapur; layanan toko
ritel online yang menampilkan produk hortikultura; layanan toko ritel online yang menampilkan produk kertas sekali pakai;
layanan toko ritel online yang menampilkan produk kosmetik dan kecantikan; layanan toko ritel online yang menampilkan
produk susu; layanan toko ritel online yang menampilkan publikasi elektronik yang dapat diunduh; layanan toko ritel online
yang menampilkan sampah untuk hewan; layanan toko ritel online yang menampilkan senjata; layanan toko ritel online yang
menampilkan smartphone; layanan toko ritel online yang menampilkan sorbets; layanan toko ritel online yang menampilkan
suplemen makanan; layanan toko ritel online yang menampilkan tas; layanan toko ritel online yang menampilkan teh; layanan
toko ritel online yang menampilkan tembakau; layanan toko ritel online yang menampilkan tempat tidur untuk hewan; layanan
toko ritel online yang menampilkan tutup kepala; layanan toko ritel online yang menampilkan utas; layanan toko ritel online
yang menampilkan yogurt beku; layanan toko ritel untuk mainan (alat permainan); layanan toko ritel untuk makanan dan
minuman; layanan toko ritel untuk nutraceuticals untuk digunakan sebagai suplemen diet; layanan toko ritel untuk sediaan
farmakologis untuk perawatan kulit; layanan toko ritel untuk tisu pembersih pra-dibasahi; layanan toko ritel yang menampilkan
artikel kedokteran hewan; layanan toko ritel yang menampilkan artikel olahraga; layanan toko ritel yang menampilkan bahan
kimia untuk digunakan dalam hortikultura; layanan toko ritel yang menampilkan bahan kimia untuk digunakan dalam pertanian;
layanan toko ritel yang menampilkan bahan seni; layanan toko ritel yang menampilkan batu bara; layanan toko ritel yang
menampilkan file musik yang dapat diunduh; layanan toko ritel yang menampilkan komputer, produk elektronik dan hiburan,
peralatan telekomunikasi, ponsel, perangkat elektronik digital genggam, dan elektronik konsumen lainnya, perangkat lunak
komputer, dan aksesori, periferal, suku cadang, dan tas jinjing untuk produk yang dijual, disediakan melalui jaringan Internet
dan jaringan komputer, jaringan elektronik dan jaringan komunikasi lainnya; layanan toko ritel yang menampilkan minuman
non-alkohol; layanan toko ritel yang menampilkan pakan ternak; layanan toko ritel yang menampilkan peralatan higienis untuk
hewan; layanan toko ritel yang menampilkan perangkat navigasi; layanan toko ritel yang menampilkan produk susu; layanan
toko ritel yang menampilkan smartphone; layanan toko ritel yang tersedia melalui jaringan Internet dan jaringan komputer,
serta jaringan elektronik dan jaringan komunikasi lainnya; layanan transkripsi medis [fungsi kantor]; layanan transkripsi
panggilan konferensi; layanan untuk analisa data besar (big data); layanan untuk menjual alas dudukan kloset dari tekstil;
layanan waralaba dalam bentuk memberikan bantuan manajemen bisnis dalam pendirian dan pengoperasian hotel; layanan
waralaba dalam bentuk memberikan bantuan manajemen bisnis dalam pendirian dan pengoperasian restoran; layanan
waralaba dan ritel; layanan waralaba yang menyediakan bantuan bisnis; layanan waralaba, termasuk memberikan bantuan
manajemen bisnis dalam pengaturan dan pendirian resort hotel, motel, dan restoran; layanan waralaba, termasuk memberikan
bantuan teknis dalam pengaturan dan pendirian resort hotel, motel, dan restoran; layanan waralaba, yaitu bantuan manajemen
bisnis dalam pendirian dan pengoperasian restoran; layanan waralaba, yaitu, memberikan bantuan bisnis dalam
pengoperasian, pengaturan dan pendirian resort hotel, hotel, motel, akomodasi, fasilitas akomodasi dan restoran; layanan
wawancara untuk perekrutan personil; layanan yang terdiri dari pendaftaran, transkripsi, komposisi, kompilasi atau
sistematisasi komunikasi tertulis dan pendaftaran; layanan-layanan konsultasi bisnis yang berkaitan dengan pendirian dan
pengoperasian administrasi waralaba; layanan-layanan perekrutan tenaga kerja, layanan-layanan relokasi; management
kantor; manajemen Sumber Daya Manusia; manajemen administrasi klinik perawatan kesehatan; manajemen administrasi
outsourcing untuk perusahaan; manajemen administrasi rumah sakit; manajemen basis data; manajemen basis data
terkomputerisasi; manajemen biaya; manajemen biaya medis; manajemen biaya perawatan kesehatan; manajemen bisnis;
manajemen bisnis acara hiburan dan presentasi; manajemen bisnis agen dan broker asuransi berdasarkan outsourcing;
manajemen bisnis agensi sastra; manajemen bisnis apartemen; manajemen bisnis atlet profesional; manajemen bisnis
bandara; manajemen bisnis bangunan perumahan dan jasa apartemen; manajemen bisnis dan layanan konsultasi;
manajemen bisnis dan mengelola studio audio atau video; manajemen bisnis dan pemasaran merek untuk bisnis dan individu;
manajemen bisnis di bidang jasa transportasi dan pengiriman; manajemen bisnis di bidang pembuatan kapal atas nama orang
lain; manajemen bisnis di bidang pengangkutan kapal atas nama orang lain; manajemen bisnis diskotik; manajemen bisnis
eceran on-line yang terkomputerisasi; manajemen bisnis fasilitas parkir mobil; manajemen bisnis gerai ritel; manajemen bisnis
hotel; manajemen bisnis hotel resor; manajemen bisnis hotel untuk orang lain; manajemen bisnis kamp musim panas;
manajemen bisnis komersial; manajemen bisnis musisi; manajemen bisnis orang-orang olahraga; manajemen bisnis outlet
grosir; manajemen bisnis outlet grosir dan eceran; manajemen bisnis para pelaku; manajemen bisnis pemain musik;
manajemen bisnis penghibur; manajemen bisnis penulis dan penulis; manajemen bisnis perusahaan; manajemen bisnis
perusahaan dalam industri pengangkutan kapal; manajemen bisnis perusahaan penerbangan; manajemen bisnis praktik
kedokteran hewan; manajemen bisnis program penggantian untuk orang lain; manajemen bisnis pusat konferensi; manajemen
bisnis restoran; manajemen bisnis restoran untuk orang lain; manajemen bisnis rumah sakit; manajemen bisnis sementara;
manajemen bisnis seniman; manajemen bisnis seniman pertunjukan; manajemen bisnis seniman pertunjukan, pemain musik
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dan/atau musisi; manajemen bisnis studio film; manajemen bisnis teater; manajemen bisnis untuk pengoperasian waralaba;
manajemen bisnis untuk penyedia layanan freelance; manajemen bisnis untuk toko, tempat hiburan, hotel, pertunjukan artis,
tokoh olah raga, outlet ritel, klub olah raga, fasilitas olah raga, tempat olah raga, masyarakat olah raga, kompleks kolam
renang, outlet grosir dan ritel; manajemen bisnis, administrasi bisnis, fungsi kantor; manajemen bisnis, administrasi dan
layanan informasi; manajemen bisnis, administrasi, konsultasi dan jasa-jasa pendukung untuk pusat perbelanjaan daring
(online marketplaces) untuk pembeli-pembeli dan penjual-penjual barang-barang dan/atau jasa-jasa; manajemen catatan
bisnis; manajemen catatan keuangan; manajemen dan administrasi bisnis; manajemen dan administrasi bisnis dan fungsi
kantor kesemuanya berhubungan dengan permainan golf; manajemen dan administrasi bisnis kapal; manajemen dan
administrasi proyek bisnis; manajemen dan kompilasi database terkomputerisasi; manajemen dan operasi bisnis daur ulang;
manajemen file bisnis; manajemen file bisnis terkomputerisasi; manajemen file pajak; manajemen file pusat; manajemen file
pusat terkomputerisasi; manajemen file terkomputerisasi; manajemen hotel untuk orang lain; manajemen informasi bisnis;
manajemen informasi bisnis, yaitu, pelaporan informasi bisnis dan analitik (analytics) bisnis di bidang periklanan dan
pemasaran; manajemen informasi usaha, yakni, pelaporan elektronik mengenai informasi usaha; manajemen informasi usaha,
yakni, pelaporan elektronik terkait analitik usaha sehubungan dengan proses pembayaran, autentikasi dan pelacakan;
manajemen kantor yang terkomputerisasi; manajemen komersial; manajemen layanan pelanggan; manajemen logistik
pengiriman barang; manajemen merek; manajemen model bisnis; manajemen penjualan; manajemen penjualan real estat;
manajemen persediaan; manajemen persediaan di bidang bahan kimia; manajemen persediaan suku cadang dan komponen
untuk produsen dan pemasok; manajemen persediaan terkomputerisasi; manajemen personalia; manajemen proses bisnis
dan konsultasi yang berkaitan dengannya; manajemen proyek bisnis; manajemen proyek bisnis untuk orang lain; manajemen
pusat panggilan telepon untuk orang lain; manajemen register terkomputerisasi; manajemen reputasi bisnis dan layanan
peningkatan; manajemen risiko bisnis; manajemen risiko bisnis yang disediakan oleh asosiasi untuk para anggotanya;
manajemen stok terkomputerisasi; manajemen sumber daya manusia untuk perusahaan pemula; manajemen usaha yang
berhubungan dalam mendirikan dan/atau mengoperasikan restoran, kafe, kedai kopi dan kedai yang menjual makanan ringan;
manajemen usaha, yaitu, majemen belanja online dan pembelian platform melalui jaringan komputer global; melacak dan
memantau fluktuasi harga bensin untuk orang lain untuk keperluan audit akun; melacak dan memantau konsumsi energi untuk
orang lain untuk keperluan audit akun; melakukan lelang; melakukan lelang virtual interaktif; melakukan pameran dagang;
melakukan pameran dagang di bidang mobil; melakukan penelitian dan studi pasar; melakukan penelitian dan studi
pemasaran; melakukan penelitian dan survei bisnis; melakukan penilaian bisnis; melakukan program penghargaan insentif
karyawan; melakukan studi di bidang hubungan masyarakat; melakukan studi kelayakan bisnis; melakukan studi kelayakan
ekonomi; melakukan studi kelayakan komersial; melakukan studi pasar; melakukan studi pasar dan analisis pasar; melakukan
studi pasar yang melibatkan jajak pendapat; melakukan studi pemasaran; melakukan studi pemasaran dan analisis pasar;
melakukan survei bisnis; melakukan survei online; melakukan survei pasar; melakukan survei riset bisnis dan pasar;
melakukan survei riset manajemen bisnis online; melakukan survei riset pasar; melakukan, mengatur dan mengatur pameran
dagang dan pameran dagang untuk tujuan komersial dan periklanan; melelang dan membalikkan layanan lelang; memantau
laporan kredit konsumen dan memberikan peringatan tentang segala perubahan di dalamnya untuk tujuan bisnis;
memasarkan barang dan jasa orang lain; memasarkan barang dan jasa orang lain dengan membagikan kupon; membantu
dalam eksploitasi atau pengelolaan perusahaan perdagangan atau industri, termasuk pusat dan kompleks perbelanjaan, yaitu
penyediaan layanan konsultasi bisnis untuk merek-merek berkualitas tinggi dan mewah untuk memungkinkan mereka
mendistribusikan kelebihan stok secara terkontrol dan efektif dari koleksi musim sebelumnya; membantu dalam pengelolaan
urusan bisnis atau fungsi komersial dari perusahaan industri atau komersial; membantu orang lain dalam menyiapkan dan
mengajukan aplikasi untuk mendapatkan izin usaha; membantu sektor industri dan komersial dalam mempromosikan barang
dan konsultasi pemasaran; memberikan bantuan administrasi ke apotek untuk mengelola inventaris obat; memberikan
bantuan bisnis kepada pihak lain dalam pengoperasian peralatan pemrosesan data yaitu, komputer, mesin tik, mesin teleks
dan mesin kantor sejenis lainnya; memberikan bantuan dalam pengelolaan bisnis waralaba; memberikan bantuan dalam
pengelolaan kegiatan bisnis; memberikan bantuan dalam pengelolaan perusahaan industri atau komersial; memberikan
bantuan di bidang komersialisasi produk; memberikan bantuan di bidang komersialisasi produk dalam kerangka kontrak
waralaba; memberikan bantuan di bidang manajemen bisnis; memberikan bantuan di bidang manajemen bisnis dalam
kerangka kontrak waralaba; memberikan bantuan di bidang manajemen bisnis dan komersialisasi produk dalam kerangka
kontrak waralaba; memberikan bantuan di bidang manajemen dan perencanaan bisnis; memberikan bantuan di bidang
organisasi bisnis; memberikan bantuan di bidang promosi bisnis; memberikan bantuan manajemen bisnis dalam pendirian dan
pengoperasian restoran; memberikan informasi bisnis dalam kesempatan kerja kepada orang yang membutuhkan [layanan
amal]; memberikan informasi bisnis dan pemasaran; memberikan informasi bisnis di bidang media sosial; memberikan
informasi bisnis di bidang teknologi blockchain dan cryptocurrency; memberikan informasi bisnis di bidang teknologi
blockchain dan mata uang virtual; memberikan informasi bisnis gigi melalui situs web; memberikan informasi bisnis melalui
Internet; memberikan informasi bisnis melalui jaringan komputer global; memberikan informasi bisnis melalui situs web;
memberikan informasi bisnis untuk organisasi amal; memberikan informasi bisnis untuk organisasi kemanusiaan; memberikan
informasi dan saran kepada konsumen mengenai pemilihan produk dan barang yang akan dibeli; memberikan informasi dan
saran komersial untuk konsumen; memberikan informasi di bidang manajemen waktu; memberikan informasi di bidang
pemasaran; memberikan informasi di bidang solusi bisnis berkelanjutan global; memberikan informasi direktori bisnis melalui
jaringan komputer global; memberikan informasi direktori telepon melalui jaringan komunikasi global; memberikan informasi
kerjasama waralaba (administrasi) restoran, cafe yang menyediakan makanan dan minuman berbahan dasar kelor;
memberikan informasi ketenagakerjaan; memberikan informasi ketenagakerjaan kepada orang yang membutuhkan [layanan
amal]; memberikan informasi ketenagakerjaan melalui jaringan komputer global; memberikan informasi komersial kepada
konsumen; memberikan informasi komersial melalui jaringan komputer global; memberikan informasi komersial yang berkaitan
dengan perusahaan; memberikan informasi komersial yang berkaitan dengan perusahaan di bidang manajemen perjalanan
dan industri perjalanan; memberikan informasi konsumen yang berkaitan dengan barang dan jasa; memberikan informasi
melalui Internet yang berkaitan dengan penjualan mobil; memberikan informasi mengenai penjualan komersial; memberikan
informasi mengenai penjualan komersial dari perangkat lunak komputer; memberikan informasi pemasaran bisnis;
memberikan informasi pemasaran melalui situs web; memberikan informasi pengembangan bisnis dan saran kepada para
profesional keuangan; memberikan informasi perbandingan tarif hotel; memberikan informasi perekrutan melalui jaringan
komputer global; memberikan informasi produk konsumen; memberikan informasi produk konsumen melalui Internet;
memberikan informasi produk konsumen yang berkaitan dengan kosmetik; memberikan informasi produk konsumen yang
berkaitan dengan laptop; memberikan informasi produk konsumen yang berkaitan dengan perangkat lunak; memberikan
informasi produk konsumen yang berkaitan dengan produk makanan atau minuman; memberikan informasi statistik untuk
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tujuan bisnis atau komersial; memberikan informasi tentang analisis atau hasil untuk kecenderungan menonton program
televisi; memberikan informasi tentang mempromosikan dan menerbitkan prangko perdagangan; memberikan informasi
tentang penerbitan kupon distribusi; memberikan informasi tentang penggunaan kartu hadiah; memberikan informasi tentang
produk melalui jaringan telekomunikasi untuk tujuan periklanan dan penjualan; memberikan informasi terkait dengan
perekrutan personel; memberikan informasi terkait layanan relokasi karyawan; memberikan informasi terkait perekrutan
tenaga kerja; memberikan informasi terkait persiapan pajak; memberikan informasi terkait persiapan pajak dan layanan
pengarsipan pajak; memberikan informasi untuk layanan iklan dan publisitas; memberikan kartu diskon loyalitas pelanggan
untuk tujuan iklan; memberikan kartu diskon loyalitas pelanggan untuk tujuan promosi; memberikan kode diskon loyalitas
pelanggan untuk tujuan periklanan; memberikan kode diskon loyalitas pelanggan untuk tujuan promosi; memberikan
konsultasi pemasaran di bidang media sosial; memberikan kupon loyalitas pelanggan untuk tujuan iklan; memberikan
pengakuan dan insentif dengan cara penghargaan untuk menunjukkan keunggulan di bidang penyerapan karbon dan gas
rumah kaca lainnya; memberikan pengakuan dan insentif melalui penghargaan untuk menunjukkan keunggulan di bidang
pertanian; memberikan poin loyalitas pelanggan untuk tujuan iklan; memberikan poin loyalitas pelanggan untuk tujuan
promosi; memberikan saran bisnis di bidang teknologi blockchain dan cryptocurrency; memberikan saran dan informasi bisnis
dan komersial; memberikan saran dan informasi bisnis di bidang teknologi blockchain dan manajemen aset cryptocurrency;
memberikan saran dan informasi yang berkaitan dengan manajemen bisnis komersial; memberikan saran di bidang efisiensi
bisnis; memberikan saran di bidang manajemen bisnis dan pemasaran; memberikan saran produk konsumen; memberikan
saran produk konsumen yang berkaitan dengan kosmetik; memberikan saran produk konsumen yang berkaitan dengan
laptop; memberikan saran produk konsumen yang berkaitan dengan perangkat lunak; memberikan saran yang berkaitan
dengan analisis kebiasaan pembelian konsumen; memberikan saran yang berkaitan dengan metode dan teknik penjualan;
memberikan saran yang berkaitan dengan organisasi dan manajemen bisnis; memberikan saran yang berkaitan dengan
pemasaran produk kimia; memelihara catatan dan file medis pasien; memelihara catatan dan file riwayat medis pribadi;
memelihara daftar breed ternak; memelihara daftar memorabilia olahraga dan karya seni; memelihara daftar penilai kejuruan
profesional; memelihara daftar ras anjing; memelihara file dan catatan mengenai kondisi medis individu; memelihara pendaftar
teknisi kedirgantaraan bersertifikat; memelihara registrasi profesional teknis medis bersertifikat; memelihara registri informasi;
memfasilitasi pertukaran dan penjualan dari jasa dan produk pihak ketiga melalui jaringan komputer dan komunikasi;
memfasilitasi pertukaran dan penjualan layanan dan produk pihak ketiga melalui jaringan komputer dan komunikasi;
memperbarui dan memelihara data dalam database komputer; memperbarui dan memelihara informasi dalam pendaftar;
memperbarui materi iklan; mempersiapkan penggajian; mempromosikan barang dan jasa dengan cara mengoperasikan pusat
perbelanjaan komprehensif secara online; mempromosikan barang dan jasa gigi orang lain; mempromosikan barang dan jasa
lainnya melalui penawaran diskon ketersediaan terbatas melalui suatu jaringan komunikasi elektronik daring; mempromosikan
barang dan jasa orang lain; mempromosikan barang dan jasa orang lain dengan cara menyalurkan iklan video di internet;
mempromosikan barang dan jasa orang lain dengan membagikan kupon; mempromosikan barang dan jasa orang lain dengan
membagikan kupon, kartu perdagangan dan kartu keanggotaan; mempromosikan barang dan jasa orang lain dengan
mendistribusikan materi iklan melalui berbagai metode; mempromosikan barang dan jasa orang lain dengan mengatur
sponsor untuk mengafiliasi barang dan jasa mereka dengan kegiatan olahraga; mempromosikan barang dan jasa orang lain
dengan mengatur sponsor untuk mengafiliasi barang dan jasa mereka dengan kompetisi olahraga; mempromosikan barang
dan jasa orang lain dengan mengatur sponsor untuk mengafiliasi barang dan jasa mereka dengan program penghargaan;
mempromosikan barang dan jasa orang lain dengan menyiapkan dan menempatkan iklan di majalah elektronik;
mempromosikan barang dan jasa orang lain di Internet; mempromosikan barang dan jasa orang lain melalui Internet dan
jaringan komunikasi; mempromosikan barang dan jasa orang lain melalui administrasi skema insentif penjualan dan promosi
yang melibatkan perangko perdagangan; mempromosikan barang dan jasa orang lain melalui iklan di situs web Internet;
mempromosikan barang dan jasa orang lain melalui infomersial; mempromosikan barang dan jasa orang lain melalui jaringan
komputer dan komunikasi; mempromosikan barang dan jasa orang lain melalui jaringan komputer global; mempromosikan
barang dan jasa orang lain melalui program kartu diskon; mempromosikan barang dan jasa orang lain melalui program
pelanggan pilihan; mempromosikan barang dan jasa orang lain melalui skema kartu loyalitas imbalan; mempromosikan barang
dan jasa yang dibuat atau diberikan di Taiwan oleh orang lain, dengan penyebaran materi iklan, dengan mengatur dan
melakukan pameran barang dan jasa tersebut, dan dengan distribusi T-shirt, tas belanja dan hadiah promosi lainnya;
mempromosikan dan melakukan pameran dagang; mempromosikan desain orang lain dengan menyediakan portofolio online
melalui situs web; mempromosikan karya seni orang lain dengan cara menyediakan portofolio online melalui situs web;
mempromosikan kepentingan bisnis para profesional yang disediakan oleh asosiasi untuk para anggotanya; mempromosikan
kepentingan bisnis pengusaha yang disediakan oleh asosiasi untuk para anggotanya; mempromosikan kepentingan komersial
dan bisnis akuntan profesional yang disediakan oleh asosiasi untuk para anggotanya; mempromosikan kepentingan komersial
dan bisnis analis keuangan yang disediakan oleh asosiasi untuk para anggotanya; mempromosikan kepentingan komersial
dan bisnis dari serikat kredit yang disediakan oleh asosiasi untuk para anggotanya; mempromosikan kepentingan komersial
dan bisnis investor yang disediakan oleh asosiasi untuk para anggotanya; mempromosikan kepentingan komersial dan bisnis
para profesional dalam pengembangan aplikasi perangkat lunak seluler yang disediakan oleh asosiasi untuk para anggotanya;
mempromosikan kepentingan komersial dan bisnis para profesional dari industri farmasi yang disediakan oleh asosiasi untuk
para anggotanya; mempromosikan kepentingan komersial dan bisnis para profesional dari industri gula dan kue yang
disediakan oleh asosiasi untuk para anggotanya; mempromosikan kepentingan komersial dan bisnis para profesional dari
industri kapal pesiar yang disediakan oleh asosiasi untuk para anggotanya; mempromosikan kepentingan komersial dan bisnis
para profesional dari industri kimia yang disediakan oleh asosiasi untuk para anggotanya; mempromosikan kepentingan
komersial dan bisnis para profesional dari industri ortopedi yang disediakan oleh asosiasi untuk para anggotanya;
mempromosikan kepentingan komersial dan bisnis para profesional dari industri perawatan kesehatan yang disediakan oleh
asosiasi untuk para anggotanya; mempromosikan kepentingan komersial dan bisnis para profesional dari industri rekaman
musik yang disediakan oleh asosiasi untuk para anggotanya; mempromosikan kepentingan komersial dan bisnis para
profesional yang berkaitan dengan manajemen risiko bisnis yang disediakan oleh asosiasi untuk para anggotanya;
mempromosikan kepentingan komersial dan bisnis pemilik merek dagang yang disediakan oleh asosiasi untuk para
anggotanya; mempromosikan kepentingan komersial dan bisnis perencana acara khusus yang disediakan oleh asosiasi untuk
para anggotanya; mempromosikan kepentingan komersial dan bisnis seniman pertunjukan yang disediakan oleh asosiasi
untuk para anggotanya; mempromosikan kepentingan komersial dan bisnis seniman visual yang disediakan oleh asosiasi
untuk para anggotanya; mempromosikan kepentingan komersial dan bisnis tim sepak bola yang disediakan oleh asosiasi
untuk para anggotanya; mempromosikan kepentingan komersial pengusaha yang disediakan oleh asosiasi untuk anggotanya;
mempromosikan kepentingan komersial profesional yang disediakan oleh asosiasi untuk anggotanya; mempromosikan
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kepentingan komersial seniman yang disediakan oleh asosiasi untuk para anggotanya; mempromosikan kepentingan
organisasi dan orang-orang yang peduli dengan bidang manajemen bisnis; mempromosikan kepentingan organisasi dan
orang-orang yang peduli dengan bidang manajemen proyek; mempromosikan kepentingan organisasi dan orang-orang yang
peduli dengan bidang manajemen strategis; mempromosikan kepentingan publik/umum dan kesadaran akan/mengenai
masalah yang melibatkan akses ke internet untuk populasi global; mempromosikan kesadaran publik di bidang manajemen
bisnis; mempromosikan kesadaran publik di bidang manajemen proyek; mempromosikan kesadaran publik di bidang
manajemen strategis; mempromosikan musik orang lain dengan cara menyediakan portofolio online melalui situs web;
mempromosikan penggunaan energi dari turbin angin untuk pertanian; mempromosikan penggunaan energi surya untuk
pertanian; mempromosikan penjualan barang dan jasa orang lain dengan memberikan dan menebus poin pembelian dan
memberikan informasi yang berkaitan dengannya; mempromosikan penjualan barang dan jasa orang lain dengan memberikan
poin pembelian untuk penggunaan kartu kredit; mempromosikan penjualan barang dan jasa orang lain melalui acara promosi;
mempromosikan penjualan barang dan jasa orang lain melalui bahan cetak; mempromosikan penjualan barang dan jasa
orang lain melalui kontes dan program pemberian insentif; mempromosikan penjualan barang-barang mode melalui artikel
promosi di majalah; mempromosikan penjualan tiket dan hak istimewa VIP untuk paket hiburan langsung; mempromosikan
penyerapan karbon internasional dan gas rumah kaca lainnya melalui administrasi kompetisi dan tantangan untuk pihak lain;
mempromosikan serangkaian film untuk orang lain; mempromosikan standar industri umum secara sukarela untuk penyerapan
pertanian karbon dan gas rumah kaca lainnya.; memproses dokumen registrasi garansi untuk orang lain; memproses
pertanyaan telepon tentang barang dan jasa yang diiklankan; memproses, dan mengoperasikan informasi dalam pendaftar;
memulai panggilan telepon untuk orang lain; memverifikasi dan memantau kredensial individu di bidang manajemen bisnis;
memverifikasi dan memantau kredensial individu di bidang manajemen proyek; memverifikasi dan memantau kredensial
individu di bidang manajemen strategis; menampilkan iklan untuk orang lain; menangani amplop; mencari data dalam berkas
komputer untuk pihak lain; mencocokkan sukarelawan terampil dengan organisasi nirlaba; menempatkan iklan untuk orang
lain; menerbitkan dan memperbarui teks iklan; mengadakan acara bisnis; mengadakan pameran dagang untuk profesional
industri dalam bidang produksi dan distribusi video online, konten yang dihasilkan oleh pengguna, dan iklan online;
mengadakan pameran untuk keperluan perdagangan dan komersial; mengatur berlangganan media untuk pihak lain, menjual
musik secara daring dalam bentuk media digital atau tersimpan; mengatur dan melakukan acara pemasaran; mengatur dan
melakukan acara penjualan untuk orang lain dari ternak dan ternak terdaftar dan komersial; mengatur dan melakukan acara
penjualan untuk ternak; mengatur dan melakukan acara periklanan; mengatur dan melakukan acara promosi; mengatur dan
melakukan acara promosi dan pemasaran; mengatur dan melakukan lelang; mengatur dan melakukan lelang Internet;
mengatur dan melakukan lelang dan membalikkan lelang melalui komputer dan jaringan telekomunikasi; mengatur dan
melakukan lelang dan membalikkan lelang melalui telepon seluler; mengatur dan melakukan lelang real estat; mengatur dan
melakukan lelang telepon; mengatur dan melakukan lelang telepon dan televisi; mengatur dan melakukan lelang televisi;
mengatur dan melakukan pameran dagang; mengatur dan melakukan pameran dagang dan eksibisi untuk tujuan komersial
atau iklan; mengatur dan melakukan pameran dagang untuk tujuan komersial atau iklan; mengatur dan melakukan pameran
dan pertunjukan komersial; mengatur dan melakukan pameran komersial; mengatur dan melakukan pameran pameran
dagang; mengatur dan melakukan pameran wisata dalam air untuk keperluan bisnis dan periklanan; mengatur dan melakukan
pasar loak; mengatur dan menyelenggarakan acara, pameran, eksposisi dan konferensi untuk tujuan komersial dalam hiburan
interaktif, realitas virtual/maya, elektronik konsumen (consumer electronics) dan industri hiburan permainan video; mengatur
dan menyelenggarakan acara-acara khusus keperluan bisnis; mengatur dan menyelenggarakan acara-acara khusus untuk
tujuan komersial, promosi atau periklanan; mengatur dan menyelenggarakan konferensi bisnis di bidang manajemen bisnis;
mengatur dan menyelenggarakan konferensi bisnis di bidang manajemen proyek; mengatur dan menyelenggarakan
konferensi bisnis di bidang manajemen strategis; mengatur dan menyelenggarakan pameran dan pameran untuk keperluan
bisnis dan periklanan pariwisata; mengatur dan menyelenggarakan pameran seni untuk tujuan komersial atau iklan; mengatur
dan menyimpulkan transaksi komersial untuk orang lain; mengatur iklan di bioskop; mengatur kontrak iklan dan promosi untuk
pihak ketiga; mengatur kontrak iklan untuk orang lain; mengatur kontrak, untuk orang lain, untuk pembelian dan penjualan
barang; mengatur kontrak, untuk orang lain, untuk pembelian dan penjualan barang dan jasa; mengatur kontrak, untuk orang
lain, untuk penyediaan layanan; mengatur langganan ke buku komik untuk orang lain; mengatur langganan ke buku untuk
orang lain; mengatur langganan ke buku, surat kabar atau komik; mengatur langganan ke buku, ulasan, surat kabar atau buku
komik untuk orang lain; mengatur langganan ke jurnal elektronik untuk orang lain; mengatur langganan ke layanan Internet
untuk orang lain; mengatur langganan ke layanan telekomunikasi untuk orang lain; mengatur langganan ke layanan
telematika, telepon atau komputer untuk orang lain; mengatur langganan ke layanan telepon untuk orang lain; mengatur
langganan ke media informasi untuk orang lain; mengatur langganan ke paket informasi untuk orang lain; mengatur langganan
ke paket media untuk orang lain; mengatur langganan ke publikasi online untuk orang lain; mengatur langganan ke saluran
televisi untuk orang lain; mengatur langganan koran untuk orang lain; mengatur langganan koran, majalah dan buku untuk
orang lain dan menyediakan informasi yang berhubungan dengannya; mengatur langganan publikasi online untuk orang lain,
untuk jurnal elektronik, untuk media informasi, untuk paket media, untuk jasa telekomunikasi untuk orang lain; mengatur
langganan publikasi untuk orang lain; mengatur langganan surat kabar, majalah dan buku untuk pihak lain dan memberikan
informasi yang berkaitan dengannya; mengatur langganan untuk publikasi orang lain; mengatur langganan untuk ulasan untuk
orang lain; mengatur pameran bisnis; mengatur pameran dagang; mengatur pameran untuk tujuan komersial; mengatur
pelelangan; mengatur pembelian kolektif; mengatur penjualan untuk konverter daya / inverter / charger untuk digunakan dalam
energi yang dapat diperbarui (termasuk fotovoltaik dan tenaga angin) sistem; mengatur perkenalan bisnis; mengatur transaksi
komersial, untuk orang lain, melalui toko online; mengatur transaksi perdagangan dan kontrak komersial; mengatur transaksi
perdagangan online; mengatur, mempromosikan dan menyelenggarakan pameran, pameran perdagangan (tradeshows) dan
acara-acara untuk tujuan bisnis; mengaudit tingkat utilitas untuk orang lain; mengelola komputerisasi data; mengembangkan
dan mengoordinasikan proyek sukarela untuk organisasi amal; mengembangkan kampanye promosi untuk bisnis; mengetik;
mengetik informasi ke komputer; mengetik singkat; mengevaluasi dampak iklan pada audiens; menghimpun basis data
kompouter untuk mengirimkan, menampilkan dan menyimpan transaksi, identifikasi dan informasi keuangan; mengiklankan
barang dan jasa dari vendor online melalui panduan online yang dapat dicari; mengoperasikan pasar online untuk penjual dan
pembeli barang dan jasa perawatan gigi; mengoperasikan platform belanja komparatif online untuk vendor barang dan jasa
gigi; mengorganisasikan pameran dan pengujian barang-barang olahraga untuk keperluan komersial atau iklan; mengorganisir
dan melakukan bursa kerja; mengorganisir dan melakukan lelang amal untuk tujuan penggalangan dana amal; mengorganisir
dan melakukan pameran dagang dan pameran untuk tujuan komersial atau iklan; mengorganisir dan melakukan pameran
dagang, acara dan pameran untuk tujuan komersial atau iklan; mengorganisir dan melakukan program sukarela untuk
organisasi amal; mengorganisir dan melakukan proyek layanan masyarakat untuk organisasi amal; mengumpulkan pilihan
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penyedia layanan agar memungkinkan pihak lain dengan mudah melihat dan memilih layanan ini dari situs web; menjawab
telepon untuk pelanggan yang tidak tersedia; menulis curriculum vitae untuk orang lain; menulis resume untuk orang lain;
menyalin dokumen; menyediakan administrasi bisnis dan manajemen fasilitas panti jompo; menyediakan administrasi bisnis
dan manajemen fasilitas panti jompo untuk anak-anak yang membutuhkan dan orang-orang yang kurang mampu;
menyediakan administrasi bisnis dan manajemen fasilitas panti jompo untuk orang tua atau orang cacat; menyediakan
administrasi bisnis dan manajemen fasilitas penitipan anak; menyediakan administrasi bisnis dan manajemen fasilitas
penitipan anak untuk anak-anak yang membutuhkan dan orang-orang yang kurang mampu; menyediakan administrasi bisnis
dan manajemen fasilitas penitipan anak untuk orang tua atau orang cacat; menyediakan administrasi bisnis dan manajemen
fasilitas perumahan; menyediakan administrasi bisnis dan manajemen panti jompo; menyediakan administrasi bisnis dan
manajemen panti jompo untuk orang tua atau orang cacat; menyediakan administrasi bisnis dan pengelolaan fasilitas
perumahan untuk anak-anak yang membutuhkan dan orang-orang yang kurang mampu; menyediakan administrasi bisnis dan
pengelolaan fasilitas perumahan untuk orang tua atau orang cacat; menyediakan dan mengoperasikan pasar online untuk
penjual dan pembeli barang dan jasa; menyediakan dan menyewakan ruang iklan dan memberikan informasi yang berkaitan
dengannya; menyediakan dan menyewakan ruang iklan di internet; menyediakan database komputer online dan database
online yang dapat dicari di bidang iklan baris; menyediakan direktori bisnis online yang menampilkan restoran, bar, bioskop,
klub dansa, museum, galeri seni, dan ruang budaya dan sosial lainnya; menyediakan direktori informasi komersial on-line di
Internet; menyediakan dokumentasi transportasi untuk orang lain [layanan administrasi]; menyediakan dukungan memulai
manajemen bisnis untuk bisnis lain; menyediakan fasilitas online untuk live streaming video dari acara-acara promosi;
menyediakan fasilitas online untuk menghubungkan penjual dengan pembeli; menyediakan fasilitas online yang menampilkan
komentar pengguna mengenai organisasi bisnis, penyedia layanan, dan sumber daya lainnya; menyediakan informasi bisnis
kepada pengusaha-pengusaha melalui jaringan-jaringan komunikasi-komunikasi elektronik dan seluler; menyediakan
informasi bisnis melalui sebuah basis data yang dapat dicari dan melalui jaringan komputer global; menyediakan informasi
direktori bisnis untuk kemudahan transaksi bisnis untuk pihak ketiga melalui situs web; menyediakan informasi direktori
komersial melalui Internet; menyediakan informasi gigi di bidang e-commerce; menyediakan informasi online dan konten multimedia dalam presentas-presentasii kepada para pengusaha, semua yang bergerak di bidang bisnis; menyediakan informasi
penjualan barang yang ditawarkan dalam bentuk mal di situs web internet; menyediakan informasi perbelanjaan; menyediakan
informasi tentang agen periklanan dan perencanaan dan pelaksanaan promosi penjualan; menyediakan informasi tentang
manajemen penjualan; menyediakan informasi tentang penerbitan, manajemen, kliring kartu poin untuk mempromosikan
penjualan produk atau menyediakan jasa; menyediakan informasi tentang penggunaan kartu poin; menyediakan informasi
tentang toko yang dapat menggunakan kupon (termasuk kupon elektronik) untuk anggota terdaftar dari layanan uang
elektronik; menyediakan informasi termasuk online mengenai periklanan, -mengenai manajemen bisnis, -mengenai
administrasi, -mengenai kegunaan kantor; menyediakan jasa pemesanan secara online melalui komputer; menyediakan kupon
loyalitas pelanggan untuk tujuan promosi; menyediakan layanan administrasi kursus akademik untuk institusi akademik;
menyediakan layanan administrasi kursus akademik yang berkaitan dengan pendaftaran kursus online; menyediakan layanan
berlangganan musik online; menyediakan layanan direktori informasi bisnis, melalui jaringan komputer global; menyediakan
layanan informasi direktori komersial online; menyediakan layanan konsultasi bisnis di bidang perjalanan bisnis untuk
mengembangkan dan mengimplementasikan solusi yang disesuaikan untuk manajemen perjalanan dan pengeluaran biaya
klien, yaitu, sumber pemasok udara (penerbangan) dan hotel strategis (strategic air and hotel supplier sourcing), pemesanan
perjalanan elektronik, manajemen dan penggantian pengeluaran biaya, manajemen pertemuan/rapat dan layanan konsultasi
terkait perjalanan bisnis lainnya; menyediakan layanan konsultasi dan jasa konsultasi dalam melakukan pameran dagang,
pameran (exhibitions) dan pameran (expositions) untuk bisnis industri dan komersial; menyediakan layanan konsultasi di
bidang solusi bisnis berkelanjutan global; menyediakan layanan lelang online; menyediakan layanan manajemen sumber daya
manusia dan perekrutan untuk orang lain; menyediakan layanan penelitian kuesioner dan informasi tentang hasil penelitian
kuesioner; menyediakan manajemen bisnis dan bantuan operasional untuk bisnis komersial; menyediakan manajemen bisnis
untuk organisasi amal; menyediakan manajemen bisnis untuk organisasi kemanusiaan; menyediakan panduan iklan online
yang dapat dicari; menyediakan pasar (marketplaces) online untuk penjual barang dan/atau jasa; menyediakan peringkat
pengguna untuk tujuan komersial atau periklanan; menyediakan program kontes dan penghargaan insentif yang dirancang
untuk mengenali, memberi penghargaan dan mendorong individu dan kelompok yang terlibat dalam pengembangan diri,
pemenuhan diri, amal, kedermawanan/filantropi, sukarelawan (volunteer), pelayanan masyarakat dan umum dan kegiatan
kemanusiaan serta berbagi produk kerja kreatif; menyediakan program loyalitas pelanggan untuk tujuan komersial;
menyediakan program loyalitas pelanggan untuk tujuan periklanan; menyediakan program loyalitas pelanggan untuk tujuan
promosi; menyediakan program penghargaan insentif pelanggan; menyediakan ruang iklan untuk pihak lain di Internet;
menyediakan ruang pada perangkat seluler, aplikasi perangkat lunak, dan situs web untuk mengiklankan barang dan jasa;
menyediakan situs web (website) yang menampilkan pasar (marketplace) online untuk menjual dan memperdagangkan
barang virtual dengan pengguna lain; menyediakan staf pendukung kantor sementara; menyelenggarakan pameran dagang
virtual secara online; menyelenggarakan pameran dan acara di bidang pengembangan perangkat lunak dan perangkat keras
untuk tujuan komersial atau iklan; menyelenggarakan pameran teknis; menyelenggarakan pameran-pameran dagang dan/atau
pameran-pameran untuk tujuan bisnis atau iklan; menyelenggarakan, mengatur dan melakukan lelang; menyewakan waktu
iklan di media komunikasi; menyiapkan dan menempatkan iklan luar ruang untuk orang lain; menyiapkan dan menempatkan
iklan luar ruangan untuk orang lain; menyiapkan dan menempatkan iklan untuk orang lain; menyiapkan dan mengatur
pameran dagang (trade fairs), pameran (exhibitions) dan pameran (expositions) untuk perusahaan industri dan komersial;
menyiapkan dan mengatur pameran produk untuk perusahaan industri dan komersial; menyortir dan menyunting informasi
dalam basis data komputer; menyusun dan memberikan informasi statistik untuk keperluan bisnis atau komersial; menyusun
data dalam database komputer; menyusun indeks informasi menggunakan teknologi blockchain; menyusun indeks informasi
untuk tujuan komersial atau iklan; menyusun laporan akun; merchandising produk; minimarket; model layanan agen
perekrutan; nasehat manajemen; nasihat yang berhubungan dengan manajemen bisnis dan pengoperasian klub kebugaran
dan kesehatan; negosiasi dan kesimpulan transaksi komersial untuk pihak ketiga; negosiasi dan kesimpulan transaksi
komersial untuk pihak ketiga melalui sistem telekomunikasi; negosiasi kontrak bisnis untuk orang lain; negosiasi kontrak
dengan pembayar perawatan kesehatan; negosiasi kontrak iklan; negosiasi kontrak yang berkaitan dengan pembelian dan
penjualan barang; negosiasi transaksi komersial untuk seniman pertunjukan, musisi dan/atau pemain musik; online manpower
recruitment and outsourcing; operasional bisnis pusat perbelanjaan dan mal perbelanjaan; optimasi situs web; optimisasi
mesin pencari untuk promosi penjualan; order melalui surat; order penjualan yang dapat dilakukan melalui aplikasi program
komputer; organisasi acara periklanan; organisasi acara, pameran, pameran dan pertunjukan untuk tujuan komersial, promosi
dan periklanan; organisasi bisnis dan / atau jasa konsultasi operasional berdasarkan analisis data; organisasi bisnis dan
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administrasi armada transportasi; organisasi bisnis dan konsultasi manajemen di bidang manajemen personalia; organisasi
dan manajemen program insentif; organisasi dan manajemen program loyalitas pelanggan; organisasi dan manajemen
program loyalitas pelanggan khusus terkait dengan rokok elektronik, perangkat pemanas tembakau, perangkat rokok
elektronik dan baterai dan pengisi daya baterai untuk rokok elektronik, perangkat pemanas tembakau dan perangkat rokok
elektronik; organisasi dan manajemen program pembeli yang sering insentif; organisasi dan manajemen skema loyalitas kartu
diskon; organisasi dan melakukan presentasi produk; organisasi kompetisi untuk keperluan periklanan atau usaha; organisasi
lelang Internet; organisasi pameran bunga dan tanaman untuk tujuan komersial atau iklan; organisasi pameran dagang;
organisasi pameran dagang dan eksibisi untuk tujuan komersial atau iklan; organisasi pameran dagang untuk tujuan
komersial; organisasi pameran dagang untuk tujuan komersial atau iklan; organisasi pameran dagang untuk tujuan periklanan;
organisasi pameran dan acara untuk tujuan komersial atau iklan; organisasi pameran dan pameran dagang untuk tujuan
komersial atau iklan; organisasi pameran seni untuk tujuan komersial atau iklan; organisasi pameran untuk bisnis atau iklan;
organisasi pameran untuk tujuan komersial atau iklan; organisasi pengundian hadiah untuk tujuan iklan; organisasi peragaan
busana untuk tujuan komersial; organisasi peragaan busana untuk tujuan promosi; organisasi program loyalitas pelanggan
untuk tujuan komersial, promosi atau iklan; organisasi skema loyalitas dan insentif; organisasi skema loyalitas pelanggan;
organisasi, manajemen dan administrasi program loyalitas dan skema insentif; organisasi, operasi dan pengawasan skema
insentif penjualan dan promosi; organisasi, operasi dan pengawasan skema loyalitas dan insentif; organisasi, operasi dan
pengawasan skema loyalitas pelanggan; orientasi merek; outlet toko ritel yang menjual kacamata, kacamata pelindung
dengan bingkai plastik atau karet yang pas di wajah untuk melindungi mata, kacamata pelindung dari sinar matahari, bagian,
perlengkapan dan aksesoris untuk kacamata, kacamata pelindung dengan bingkai plastik atau karet yang pas di wajah untuk
melindungi mata dan kacamata pelindung dari sinar matahari, termasuk, tempat-tempat, rantai-rantai, tali-tali, bingkai-bingkai,
pita-pita dan pengikat-pengikat pendukung; pameran dagang; pekerjaan dan layanan informasi ketenagakerjaan; pekerjaan
kantor secara umum tentang pengelolaan klaim uang oleh komputer; pekerjaan kantor tentang pembelian dan penjualan
barang untuk orang lain; pelacakan volume penjualan untuk orang lain; pelaksana studi pemasaran; pelaksanaan, pengaturan,
dan pengelolaan pameran dagang yang terkait dengan kosmetik; pelelangan; pelelangan kendaraan; pelelangan online;
pelelangan properti; pemantauan efektivitas periklanan; pemantauan status dan/atau lokasi pesanan restoran untuk tujuan
bisnis; pemasaran; pemasaran acara; pemasaran afiliasi; pemasaran bangunan yang kosong; pemasaran basis data;
pemasaran dalam rangka penerbitan perangkat lunak; pemasaran di bidang jasa medis; pemasaran internet; pemasaran katakata melalui mulut; pemasaran kendaraan bermotor dan suku cadang kendaraan bermotor; pemasaran langsung; pemasaran
layanan ritel pihak lain melalui situs jaringan online; pemasaran media sosial; pemasaran melalui telepon seluler,
perlengkapan seluler lainnya, dan melalui internet untuk barang dan jasa, melalui penawaran ringkasan produk, tautan
internet untuk situs web belanja, infromasi diskon, voucher hadiah (token), voucher hadiah untuk keperluan promosi dan
komersial, kupon dan cap diskon; pemasaran online; pemasaran produk; pemasaran promosi; pemasaran real estat;
pemasaran rujukan; pemasaran toko; pemasaran yang ditargetkan; pemasaran, riset pasar dan analisis pasar; pemasaran,
studi pasar dan analisis pasar; pembacaan meter air untuk tujuan penagihan; pembacaan meter gas untuk tujuan penagihan;
pembacaan meter listrik untuk tujuan penagihan; pembacaan meter utilitas untuk tujuan penagihan; pembaharuan dan
pemeliharaan data dalam pusat data komputer; pembelian barang dan jasa untuk bisnis lain; pemberian informasi kepada
konsumen di bidang restoran dan makanan, yaitu, menu, peringkat dan ulasan restoran dan kompilasi menu, peringkat dan
ulasan restoran; pembuatan dan pembaruan materi iklan; pembuatan materi iklan; pembukuan; pembukuan untuk transfer
dana elektronik; pemeriksaan pajak; pemesanan layanan daring terkomputerisasi untuk barang umum dan barang konsumsi
umum; pemesanan layanan jasa daring terkomputerisasi untuk pihak lain dari barang umum dan barang konsumsi umum;
pemodelan untuk iklan atau promosi penjualan; pemprosesan terkomputerisasi pesanan pembelian daring; pemrosesan
administratif klaim garansi; pemrosesan administratif pesanan pembelian dalam kerangka layanan yang disediakan oleh
perusahaan mail-order; pemrosesan data dan manajemen file; pemrosesan data elektronik; pemrosesan data otomatis;
pemrosesan data terkomputerisasi; pemrosesan pesanan administratif; pemrosesan pesanan elektronik; pemrosesan pesanan
pembelian secara online yang terkomputerisasi elektronik; penagihan; penahanan biaya; penasihat bisnis dan layanan
informasi; penataan etalase toko; penawaran lelang online untuk orang lain; penayangan iklan (ad serving), yaitu,
menempatkan iklan di situs web (websites) untuk orang lain; pencarian dan pemilihan layanan eksekutif; pencarian data dalam
file komputer untuk orang lain; pencarian data dalam komputer untuk pihak lain; pencarian database melalui komputer;
pencarian sponsor; pencarian sponsor untuk kompetisi berkuda; penciptaan merek; pendaftaran komunikasi tertulis dan data;
pendaftaran pengembalian kunci; penelitian bisnis; penelitian bisnis profesional; penelitian dan analisis bisnis; penelitian dan
analisis di bidang manipulasi pasar; penelitian dan evaluasi bisnis; penelitian dan survei bisnis; penelitian di bidang
manajemen bisnis, yang berkaitan dengan bisnis; penelitian di bidang manajemen proyek, yang berkaitan dengan bisnis;
penelitian di bidang manajemen strategis, yang berkaitan dengan bisnis; penelitian konsumen; penelitian pemasaran;
penelitian pemasaran, yaitu, kampanye periklanan dan penelitian dan analisis preferensi konsumen; penelitian periklanan;
penelitian untuk tujuan bisnis; penelusuran dari barang dan jasa dari pihak lain melalui sistem on-line komputer; penempatan
dan rekrutmen personel; penempatan karir; penempatan kerja; penempatan kerja dan personel; penempatan pegawai;
penempatan pegawai sementara; penempatan produk cetakan dalam amplop (surat langsung); penempatan staf; penerbitan
kupon (termasuk kupon elektronik) dan kupon diskon (termasuk kupon diskon elektronik) untuk mempromosikan penjualan
atau layanan produk; penerbitan sertifikat hadiah yang memungkinkan untuk ditukar dengan barang atau jasa; penerbitan
stempel perdagangan; penerbitan teks iklan; penerbitan, kliring dan pengelolaan kartu poin; penerbitan, pembayaran dan
pengelolaan kartu poin dengan hak istimewa untuk mempromosikan barang dan jasa; penerbitan, pengelolaan, kliring kartu
poin untuk mempromosikan penjualan produk atau menyediakan jasa; penerbitan, pengelolaan, kliring kupon (termasuk kupon
elektronik) dan kupon diskon untuk mempromosikan penjualan produk atau menyediakan layanan dan penyediaan informasi
terkait dengannya; penerbitan, pengelolaan, kliring poin untuk mempromosikan penjualan produk dan menyediakan jasa;
penerbitan, pengelolaan, kliring poin yang dapat diakumulasikan yang diberikan kepada pengguna sesuai dengan harga
pembelian barang dan jasa yang dapat ditukar dengan barang atau jasa atau ditawarkan untuk diskon dan pemyediaan
informasi terkait dengannya; penerbitan, penukaran, dan pengelolaan kartu hadiah royalti akumulatif; penerbitan, perantara
penerbitan dan kliring stempel perdagangan, kupon, kartu berjenis akumulasi poin dan kartu diskon
istimewa/ khusus; penerbitan, perantara penerbitan, kliring poin istimewa (disimpan dan dikelola sebagai data elektronik) untuk
promosi penjualan atau layanan penyediaan promosi; penetapan biaya siklus hidup; pengadaan jasa untuk keperluan lain
(pemesanan barang dan jasa untuk keperluan bisnis); pengadaan jasa untuk orang lain (pembelian barang dan jasa untuk
bisnis orang lain); pengadaan kontrak untuk orang lain; pengadaan kontrak untuk orang lain yang berkaitan dengan penjualan
barang; pengadaan kontrak untuk pembelian dan penjualan barang; pengadaan kontrak untuk pembelian dan penjualan
barang dan jasa; pengarsipan dokumen [fungsi kantor]; pengarsipan dokumen atau pita magnetik [fungsi kantor]; pengaturan

Halaman 522 dari 2049

acara, pameran, pekan raya, dan pertunjukan untuk tujuan promosi dan iklan komersial; pengaturan dan penyelenggaraan
konferensi komersial, perdagangan dan bisnis, pertunjukan, dan pameran; pengaturan pameran dagang kosmetik; pengaturan
pameran dan acara untuk tujuan komersial atau periklanan; pengaturan peragaan busana untuk keperluan promosi;
pengaturan peragaan busana untuk tujuan promosi; pengaturan transaksi komersial untuk orang lain, termasuk dalam
kerangka penjualan secara daring/e-commerce; pengaturan transaksi komersial, untuk orang lain, termasuk dalam kerangka
perdagangan berbasis elektronik (e-commerce); pengaturan, pengerjaan, promosi dan pengawasan skema loyalitas
pelanggan; pengaturan, pengoperasian dan pengawasan skema loyalitas, skema insentif, skema insentif promosi dan
penjualan; pengawasan manajemen bisnis; pengawasan persediaan; pengecer toko serba ada; pengeceran dari barang
(dalam arti apapun); pengeditan teks publikasi; pengelolaan akun penjualan; pengelolaan bisnis kompleks kolam renang;
pengelolaan bisnis untuk penyedia jasa lepas; pengelolaan data informasi kesehatan untuk pengguna komputer; pengelolaan
file yang terkomputerisasi; pengelolaan file yang terkomputerisasi oleh output dari data yang disimpan secara elektronik;
pengelolaan hubungan pelanggan; pengelolaan iklan banner berbayar; pengelolaan laporan bisnis; pengelolaan periklanan;
pengelolaan program insentif hotel untuk orang lain; pengelolaan resiko bisnis; pengembangan artikel iklan; pengembangan
bisnis; pengembangan dan implementasi strategi pemasaran untuk orang lain; pengembangan kampanye komunikasi di
bidang hubungan masyarakat; pengembangan kampanye promosi; pengembangan konsep periklanan dan pemasaran;
pengembangan proses untuk analisis dan implementasi rencana strategi dan proyek manajemen; pengembangan strategi
bisnis; pengembangan strategi dan konsep pemasaran; pengembangan strategi komunikasi di bidang hubungan masyarakat;
pengiklanan penjualan melalui elektronik; pengiklanan penjualan melalui pos; pengiklanan penjualan melalui pos (direct mail
advertising); pengiklanan penjualan melalui pos (direct-mail advertising); pengiklanan penyewaan properti liburan untuk orang
lain; pengindeksan web untuk tujuan komersial; pengindeksan web untuk tujuan komersial atau iklan; pengindeksan web untuk
tujuan periklanan; pengkajian pemasaran; pengkinian materi periklanan; pengkoordinasian strategi pemasaran pihak ketiga;
pengolah kata; pengolah kata terkomputerisasi; pengolahan data; pengolahan kata; pengoperasian usaha situs komunitas di
Internet; pengoptimalan lalu lintas situs web; pengorganisasian dan pameran-pameran dan pameran-pameran dagang untuk
tujuan komersial dan periklanan; pengorganisasian dan manajemen program loyalitas dan insentif pelanggan; pengujian
kepribadian untuk keperluan rekrutmen; pengujian kepribadian untuk pemilihan personel; pengujian merek; pengujian
psikometri untuk pemilihan personil; pengujian untuk menentukan keterampilan kerja; pengujian untuk menentukan
kompetensi kerja; pengujian untuk menentukan kompetensi profesional; pengumpulan dan analisa data dan statistik riset
pasar; pengumpulan data dan analisis statistikal; pengumpulan data untuk studi pasar; pengumpulan informasi berkaitan
dengan analisis pasar; pengumpulan informasi kedalam database; pengumpulan informasi melalui database komputer;
pengumpulan informasi riset pasar; pengumpulan informasi untuk studi pasar; pengumpulan poin dan poin kliring untuk
mempromosikan penjualan produk dan jasa; pengumpulan, kompilasi sistematisasi informasi ke dalam database komputer;
pengumpulan, sistematisasi, kompilasi dan analisis data bisnis dan informasi yang disimpan dalam database komputer;
pengumpulan, sistematisasi, kompilasi dan analisis data bisnis, statistik, informasi, dan indeks informasi untuk tujuan
komersial atau periklanan; penilaian bisnis; penilaian risiko bisnis; penjawab telepon; penjualan alat jahit, yaitu, jarum jahit,
benang, penggaris untuk pola, buku skizze untuk menggambar design secara eceran; penjualan busana muslim melalui
internet / online; penjualan eceran (retail) program perangkat lunak aplikasi pintar untuk terminal nirkabel yang direkam;
penjualan eceran dan grosir sampo; penjualan eceran dan layanan grosir untuk artikel pribadi; penjualan eceran kendaraan
bermotor dan suku cadang kendaraan bermotor; penjualan hijab melalui internet / online; penjualan lagu secara digital melalui
jaringan online; penjualan lukisan; penjualan ritel dan grosir busa pencuci wajah; penjualan ritel dan grosir kosmetik; penjualan
ritel dan grosir parfum; penjualan ritel dan grosir perlengkapan kecantikan; penjualan ritel dan grosir produk kebersihan;
penjualan ritel dan grosir sampo; penjualan seprei, bedcover, sarung bantal & guling, handuk, selimut, dan barang-barang
tekstil melalui internet / online; penjualan spareparts kendaraan bermotor; penjualan telepon seluler baik secara online
maupun secara langsung; penulisan kolom publisitas; penulisan skrip untuk tujuan periklanan; penulisan teks publisitas;
penulisan teks publisitas dan iklan; penyajian barang-barang untuk keperluan retail; penyalinan dokumen; penyaluran contohcontoh produk untuk pihak lain; penyatuan pada satu tempat untuk pakaian, pakaian olahraga, sepatu, koper dan tas
bepergian, aksesori busana, perabotan, penerangan, penutup lantai, peralatan dapur dan peralatan masak, pakaian dalam
dan perhiasan, sehingga memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan membeli barang-barang tersebut;
penyatuan, untuk kepentingan orang lain, dari berbagai barang (tidak termasuk transportasi daripadanya), memungkinkan
pelanggan untuk dengan mudah melihat dan membeli barang-barang tersebut dari ritel barang dagangan umum dan situs web
dalam jaringan komunikasi global; penyebaran bahan iklan; penyebaran bahan periklanan; penyebaran bahan-bahan jasa
diskon iklan; penyebaran bahan-bahan periklanan, pembaharuan bahan-bahan periklanan, pengumpulan iklan-iklan untuk
digunakan sebagai laman web pada internet; penyebaran iklan; penyebaran iklan dan materi iklan [selebaran, brosur,
selebaran, dan sampel]; penyebaran iklan dan materi iklan melalui internet; penyebaran iklan melalui Internet; penyebaran
iklan melalui jaringan komunikasi on-line; penyebaran iklan untuk orang lain; penyebaran iklan untuk orang lain melalui
Internet; penyebaran iklan untuk orang lain melalui jaringan komunikasi elektronik on-line; penyebaran iklan untuk pihak lain
melalui jaringan nirkabel, internet, kabel, satelit, dan jaringan komputer global, regional dan lokal; penyebaran informasi bisnis
barang dan jasa pihak lain melalui jaringan komputer lokal dan global; penyebaran informasi bisnis dan komersil; penyebaran
materi iklan [selebaran, brosur, dan barang cetakan]; penyebaran materi iklan dan promosi; penyebaran materi iklan melalui
pos; penyebaran materi iklan secara online; penyebaran materi iklan, pemasaran, dan publikasi; penyebaran materi
pemasaran; penyedia informasi statistik; penyedia sistem berbasis web dan portal daring di bidang pemanfaatan sumber daya
manusia dan pusat kebugaran, yaitu, untuk memungkinkan pemanfaatan departemen sumber daya manusia menggunakan
pusat kebugaran untuk menawarkan layanan kepada karyawan, untuk mengelola partisipasi mereka dan untuk penyusunan
laporan; penyediaan bantuan bisnis kepada pihak lain dalam pengoperasian komputer dan sistem komputer; penyediaan
bantuan bisnis operasional untuk perusahaan; penyediaan bantuan bisnis untuk pengoperasian waralaba; penyediaan barangbarang dalam media komunikasi untuk keperluan ritel; penyediaan dan penyewaan materi publikasi; penyediaan dan
penyewaan ruang iklan; penyediaan dan penyewaan ruang iklan dan materi publikasi; penyediaan dan penyewaan ruang iklan
dan ruang iklan luar ruang; penyediaan dan penyewaan ruang iklan di Internet; penyediaan dan penyewaan ruang iklan luar
ruang; penyediaan dan penyewaan ruang iklan, terutama di internet; penyediaan direktori informasi komersil secara online
melalui internet; penyediaan fasilitas pasar online untuk menghubungkan penjual dengan pembeli dan penjual barang dan
jasa; penyediaan fungsi kegiatan perkantoran; penyediaan informasi barang atau produk seperti gadget dan elektronik untuk
dapat diakses konsumen bertujuan untuk komersial; penyediaan informasi bisnis; penyediaan informasi bisnis dan komersial
dan semua layanan tersebut di atas disediakan online dari jaringan komputer global, internet atau komputer database;
penyediaan informasi bisnis melalui situs web; penyediaan informasi bisnis terkait dengan pariwisata; penyediaan informasi
dan layanan konsultasi yang berkaitan dengan e-commerce; penyediaan informasi di bidang manajemen bisnis; penyediaan
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informasi di bidang manajemen bisnis dan manajemen proyek; penyediaan informasi di bidang manajemen proyek;
penyediaan informasi di bidang manajemen strategis; penyediaan informasi komersial; penyediaan informasi komersial dari
database online; penyediaan informasi komersial melalui Internet; penyediaan informasi komersial yang berkaitan dengan
produk konsumen melalui jaringan komunikasi komputer; penyediaan informasi konsumen untuk orang lain tentang
transportasi, perjalanan dan penginapan, yang tersedia secara elektronik melalui jaringan komputer dan jaringan informasi
global; penyediaan informasi kontak komersial dan bisnis; penyediaan informasi kontak komersial dan bisnis melalui Internet;
penyediaan informasi manajemen bisnis; penyediaan informasi mengenai artikel surat kabar, majalah atau buku melalui
Internet; penyediaan informasi mengenai hadiah untuk promosi penjualan; penyediaan informasi mengenai penjualan dan
urutan penjualan perangkat lunak permainan elektronik; penyediaan informasi mengenai penjualan komersial; penyediaan
informasi mengenai penjualan produk; penyediaan informasi pada penjualan komoditi; penyediaan informasi penjualan, bisnis,
periklanan dan promosi melalui jaringan komputer global dan melalui internet; penyediaan informasi perdagangan komersial
dari database online; penyediaan informasi perdagangan luar negeri; penyediaan informasi produk dan jasa untuk penjualan
komersial; penyediaan informasi riset pasar; penyediaan informasi statistik bisnis; penyediaan informasi tentang dunia Kerja,
Bisnis melalui situs web; penyediaan informasi tentang penerbitan kupon diskon (termasuk kupon elektronik); penyediaan
informasi tentang penerbitan, perantara penerbitan, kliring poin istimewa (disimpan dan dikelola sebagai data elektronik) untuk
promosi penjualan atau promosi penyediaan layanan; penyediaan informasi terkait penjualan barang dagangan dan peringkat
penjualan; penyediaan informasi usaha pada penyediaan dari jasa; penyediaan informasi yang berhubungan dengan harga
dan penjual produk; penyediaan informasi yang berkaitan dengan studi pasar; penyediaan jasa konsultasi, informasi, dan
penasehatan bisnis yang terkait dengan kosmetik; penyediaan jasa penelitian pasar dan informasi; penyediaan jasa penjualan
eceran melalui platform penjualan secara daring/e-commerce; penyediaan jasa perbandingan harga online; penyediaan jasa
publikasi dan informasi pasar konsumen secara daring; penyediaan jasa ritel melalui pemesanan dengan katalog melalui pos
yang berkaitan dengan pakaian, tutup kepala dan alas kaki, perhiasan, jam tangan, aksesoris mode, tekstil, kosmetik, sediaan
untuk perlengkapan mandi yang tidak mengandung obat, produk perawatan, peralatan perawatan, peralatan mandi yang tidak
mengandung obat [kosmetik], kacamata, tempat untuk membawa, barang dari kulit, tempat dan penutup untuk telepon
genggam, tablet, laptop, koper, label untuk koper, tempat dan penutup paspor, dompet, tas tangan dan segala macam tas,
buku, lilin, perlengkapan audio, perangkat pendengar yang diletakkan di kepala, tempat pengeras suara, pengeras suara
nirkabel, perangkat pendengar yang diletakkan di dalam telinga; penyediaan jasa ritel online dari situs web internet yang
berkaitan dengan tekstil, sediaan untuk perlengkapan mandi yang tidak mengandung obat, produk perawatan, peralatan
perawatan, tempat untuk membawa, buku, lilin, perlengkapan audio, perangkat pendengar yang diletakkan di kepala, tempat
pengeras suara, pengeras suara nirkabel, perangkat pendengar yang diletakkan di dalam telinga; penyediaan konten teks,
data, gambar, audio, video, dan multimedia pra-rekaman yang dapat diunduh dengan biaya atau berlangganan pra-bayar,
melalui Internet dan jaringan elektronik dan komunikasi lainnya; penyediaan laporan bisnis dan / atau komersial; penyediaan
laporan pemasaran; penyediaan laporan usaha untuk orang lain terkait penjualan produk dan jasa orang lain; penyediaan
layanan berlangganan pada server komputer, pusat data, situs web dan sumber daya perangkat lunak; penyediaan layanan
riset dan informasi pasar; penyediaan pasar barang dan jasa secara daring bagi pembeli dan penjual; penyediaan pasar
daring (market online) untuk pembeli dan penjual barang dan jasa; penyediaan pasar daring untuk pembeli dan penjual barang
dan jasa; penyediaan pasar online; penyediaan pasar online (marketplace) untuk pembeli dan penjual; penyediaan pasar
online untuk pembeli dan penjual karbon dan kredit gas rumah kaca lainnya, tunjangan atau kompensasi; penyediaan pasar
online untuk pembeli dan penjual karbon dioksida dan kredit gas rumah kaca lainnya, tunjangan atau kompensasi.;
penyediaan ruang di Internet untuk periklanan; penyediaan ruang di situs web untuk iklan barang dan jasa; penyediaan ruang
iklan; penyediaan ruang iklan dalam majalah; penyediaan ruang iklan dan memberikan informasi yang berkaitan dengannya;
penyediaan ruang iklan di jaringan komputer global; penyediaan ruang iklan di majalah; penyediaan ruang iklan di majalah,
surat kabar dan majalah; penyediaan ruang iklan di media elektronik; penyediaan ruang iklan di surat kabar; penyediaan ruang
iklan melalui jaringan komputer dan situs web; penyediaan ruang iklan, waktu dan media, yaitu, penyewaan ruang iklan dan
waktu iklan di media komunikasi; penyediaan ruang pada halaman utama Internet untuk mengiklankan barang dan jasa;
penyediaan situs periklanan online yang dapat ditelusuri dan panduan informasi yang menampilkan barang-barang dan jasajasa dari vendor di bidang pernikahan melalui internet; penyediaan tempat pasar online untuk pembeli dan penjual barang dan
jasa; penyediaan timbal balik evaluasi dan penilaian terhadap barang dan jasa dari penjual dan kinerja pembeli dan penjual
(penilaian dan evaluasi usaha); penyediaan ulasan, penilaian, dan rekomendasi pengguna di hotel dan akomodasi sementara
lainnya untuk daftar keperluan komersil melalui situs web; penyediaan voucher-voucher belanja untuk kepentingan promosi;
penyeleksi barang-barang dan usaha memperoleh barang-barang untuk individu dan bisnis; penyelenggaraan acara untuk
tujuan komersial/promosi dan publisitas; penyelenggaraan analisis bisnis survei riset pemasaran; penyelenggaraan bisnis
dan/atau layanan konsultasi operasional atas dasar analisa data; penyelenggaraan pameran dan kompetisi untuk tujuan
komersial dan periklanan; penyelenggaraan pameran dan pameran dagang untuk keperluan bisnis dan promosi;
penyelenggaraan pameran untuk tujuan iklan; penyelenggaraan pameran untuk tujuan komersial; penyelenggaraan riset
pasar; penyelenggaraan riset pemasaran, pembelian konsumen dan iklan; penyelenggaraan survei riset pemasaran;
penyelidikan bisnis, evaluasi, penilaian ahli, informasi dan penelitian; penyelidikan dan penyelidikan bisnis; penyelidikan,
pengenalan, pemberian nasehat dan penyediaan informasi mengenai sistem stempel perdagangan, kupon, kartu berjenis
akumulasi poin dan kartu diskon istimewa/ khusus; penyesuaian bahan iklan dengan perkembangan terbaru; penyewaan
bahan publikasi dan pemasaran; penyewaan bahan publisitas; penyewaan karyawan; penyewaan materi pemasaran;
penyewaan materi publikasi; penyewaan mesin dan peralatan kantor; penyewaan mesin fotokopi; penyewaan mesin kantor;
penyewaan mesin penjual otomatis; penyewaan mesin tik dan mesin fotokopi; penyewaan mesin tik, mesin fotokopi dan
pengolah kata; penyewaan papan iklan; penyewaan papan iklan [papan iklan]; penyewaan papan iklan digital [papan iklan];
penyewaan peralatan kantor; penyewaan peralatan kantor di fasilitas kerja bersama; penyewaan peralatan publisitas;
penyewaan publikasi dan materi presentasi pemasaran; penyewaan ruang iklan; penyewaan ruang iklan dan materi iklan;
penyewaan ruang iklan di Internet; penyewaan ruang iklan di Internet untuk iklan pekerjaan; penyewaan ruang iklan di situs
web; penyewaan ruang iklan online; penyewaan ruang iklan pada media komunikasi; penyewaan tanda untuk tujuan iklan;
penyewaan waktu iklan di bioskop; penyewaan waktu iklan di media komunikasi; penyimpanan data dan pemrosesan data;
penyortiran surat, penanganan dan penerimaan [fungsi kantor]; penyusunan laporan keuangan; penyusunan materi publikasi;
penyusunan statistik untuk tujuan bisnis atau komersial; peramalan ekonomi; perantara / grosir / eceran baterai sekunder
litium; perantara bisnis dan layanan konsultasi di bidang penjualan produk; perantara kontrak untuk pembelian dan penjualan
barang dan penyediaan informasi yang berhubungan dengannya; perantara kontrak untuk pembelian dan penjualan barang
melalui Internet; perbandingan harga peringkat akomodasi; perdagangan barang; perdagangan barang dan jasa yang
terotomatisasi dan terkomputerisasi untuk orang lain yang disediakan melalui jaringan informasi komunikasi global, yakni,
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penyediaan pasar online kepada penjual dan pembeli barang dan jasa; perdagangan batubara; perdagangan eceran komputer
bekas; perdagangan mineral; perdagangan online; perekrutan dan pengelolaan pedagang dan anggota stempel perdagangan,
kupon, kartu akumulasi poin, kartu manfaat diskon untuk promosi penjualan atau promosi penjualan; perekrutan dan
pengelolaan pedagang, anggota kartu poin untuk promosi penjualan; perekrutan pegawai sementara; perekrutan personel
maskapai; perekrutan personel penerbangan, staf darat teknis dan staf darat non-teknis; perekrutan staf teknis; perekrutan
tenaga kerja; perekrutan, perekrutan, penempatan, penempatan staf dan layanan jejaring karier; perencanaan bisnis;
perencanaan bisnis dan konsultasi kesinambungan bisnis; perencanaan bisnis strategis; perencanaan dan desain periklanan,
yaitu, desain materi iklan untuk orang lain, Persiapan dan realisasi rencana dan konsep media dan iklan; perencanaan dan
pameran peragaan busana untuk tujuan promosi; perencanaan dan pelaksanaan pameran dagang, pameran dan presentasi
untuk tujuan komersial atau iklan; perencanaan manajemen bisnis; perencanaan periklanan; perencanaan pertemuan bisnis;
perencanaan perusahaan; perencanaan strategi pemasaran; perencanaan strategis bisnis; perencanaan suksesi bisnis;
perencanaan, pembelian dan perundingan (negosiasi) ruang-ruang dan waktu periklanan dan media; perencanaan,
pengembangan dan implementasi strategi pemasaran; periklanan; periklanan barang dan jasa pihak lain melalui jaringan
komputer lokal dan global; periklanan dan konsultasi manajemen bisnis; periklanan dan pemasaran; periklanan melalui
gambar berjalan; periklanan melalui jaringan telepon seluler; periklanan melalui media cetak, media elektronik, brosur, poster,
papan iklan (billboard), dan media iklan lainnya; periklanan pemasaran langsung; periklanan situs bisnis; periklanan,
pemasaran dan mempromosikan barang dan jasa milik orang lain dengan cara menyediakan peralatan foto dan video di
acara-acara khusus; periklanan, pemasaran, riset pasar; perkerjaan pramuniaga yang berhubungan dengan penjualan barang
dari pihak lain melalui sistem on-line komputer; perkiraan dan analisis ekonomi; pernerbitan, pengelolaan, kliring poin
(termasuk poin elektronik) untuk mempromosikan penjualan produk atau menyediakan layanan dan penyediaan informasi
terkait dengannya; persewaan kios penjualan; persewaan mesin tik; persiapan bahan publikasi; persiapan dan analisis laporan
keuangan untuk bisnis; persiapan dan penyediaan laporan pasar; persiapan dan penyusunan laporan dan informasi bisnis dan
komersial; persiapan dan presentasi tampilan audio visual untuk tujuan periklanan; persiapan dan realisasi rencana dan
konsep media dan iklan; persiapan dokumen yang berkaitan dengan perpajakan; persiapan evaluasi ahli dan laporan yang
berkaitan dengan masalah bisnis; persiapan iklan dan materi promosi dan pemasaran untuk orang lain; persiapan iklan khusus
untuk orang lain; persiapan iklan untuk orang lain; persiapan inventaris terkomputerisasi; persiapan kampanye iklan; persiapan
laporan analisis pasar; persiapan laporan bisnis; persiapan laporan dan studi pasar; persiapan laporan komersial; persiapan
laporan pajak; persiapan laporan pajak penghasilan; persiapan laporan pemasaran; persiapan materi promosi dan
merchandising untuk orang lain; persiapan milis; persiapan pajak; persiapan pajak penghasilan; persiapan penggajian;
persiapan presentasi audiovisual untuk digunakan dalam iklan; persiapan resume untuk orang lain; persiapan slip upah;
persiapan statistik bisnis; persiapan survei bisnis; persiapan survei opini publik; persiapan survei pemasaran; persiapan,
produksi, dan penyebaran iklan dan materi iklan untuk orang lain; pertanyaan bisnis; pertukaran tenaga kerja; perundingan
kontrak-kontrak dan transaksi-transaksi komersial antara para pemberi pengaruh (influencer) media sosial dan para pelaksana
perniagaan (business); perwakilan, agen dan mengatur iklan online di jaringan komputer; perwakilan, agen dan mengatur
penyediaan ruang untuk iklan barang dan jasa; pesanan pembelian secara on-line di bidang pengiriman makanan; positioning
merek; posting tagihan; presentasi barang di media komunikasi, untuk keperluan ritel; presentasi barang melalui media
komunikasi untuk keperluan pengecer; presentasi perusahaan dan barang serta layanan mereka di Internet; presentasi
perusahaan di Internet dan media lainnya; presentasi produk kepada publik; presentasi produk keuangan di media
komunikasi, untuk keperluan ritel; presentasi semua jenis produk dalam segala bentuk komunikasi untuk penjualan eceran;
produksi bahan iklan; produksi dan distribusi iklan radio dan televisi; produksi film iklan; produksi iklan; produksi iklan radio;
produksi iklan radio dan televisi; produksi iklan televisi; produksi iklan televisi, radio dan online; produksi iklan, yaitu, produksi
bahan iklan; produksi infomersial; produksi materi iklan dan iklan; produksi program teleshopping; program pemberian insentif
berupa asuransi jiwa dan kesehatan untuk partisipan program karena lebih aktif dan mencapai sasaran yang ditetapkan;
promosi acara hiburan; promosi acara khusus; promosi acara pihak lain; promosi atas undian berhadian, kompetisi-kompetisi
dan insentif-insentif kepada para pelanggan; promosi bangunan komersial, termasuk pusat perbelanjaan; promosi barang dan
jasa dianggap sebagai sponsor untuk acara olahraga; promosi barang dan jasa melalui sponsor acara hiburan; promosi
barang dan jasa melalui sponsor acara olahraga; promosi barang dan jasa melalui sponsor acara olahraga internasional;
promosi barang dan jasa pihak lain melalui internet===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
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Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021012911
: 24/02/2021 15:57:40
:
: PT. INDAH GOLDEN SIGNATURE

540 Etiket

: Menara IGS, Jl. Embong Gayam No. 17,
Kel. Embong Kaliasin, Kec. Genteng, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60271
: Benny Muliawan S,E.,M.H.,
: PT. BNL Patent, BNL Patent Building Jalan Ngagel Jaya No. 40, Surabaya. 60283,
Indonesia
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Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: LOGO GOLD TRADE
: Sebuah logo

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, emas, dan abu-abu
: 9
: ===.mesin absen; AIat elektronik yang dikembangkan untuk diletakkan kedalam suatu instrumen; AIat pendeteksi laser; AIat
penerjemah elektronik; AIat perekam gambar; ALAT PENGUKUR VOLTASE; ALAT PEREDUP LAMPU; ATM / Anjungan
Tunai Mandiri; AVO METER; Adaptor AC untuk game dengan tampilan kristal cair; Adaptor USB; Adaptor untuk audio dan
video; Akselerator data; Akselerator gambar; Akselerator grafis video; Akselerator suara; Aksesoris kaca mata, yaitu, tali dan
rantai untuk kaca mata yang dapat menahan gerakan dari pemakainya; Aksesoris komputer, yaitu alat penyimpan data USB
kosong, alat penyimpan data yang menampilkan informasi berkaitan dengan bola basket yang telah direkam sebelumnya;
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Aksesoris telepon seluler, yaitu headset, tali telepon genggam; Aktuator; Aktuator dan pengontrol untuk bermacam-macam
referensi penggerak motor-listrik, yang diatur secara terpisah atau menyatu dalam unit compact dan mencakup peralatan
sensor untuk jumlah fisik yang digunakan secara teknis, gigi untuk kontrol, sistem kopling dan pengereman yang bekerja
secara mekanis, elektrik, pneumatik atau hidrolik yang berkenaan dengan transmisi daya dan teknologi switching; Aktuator
elektro-mekanis akurasi tinggi; Alarm Gas Medis Digital; Alarm Gas Medis Digital Touchscreen; Alarm Gas Medis
Konvensional; Alat Meteran; Alat Meteran dan alat Pengontrol; Alat Pelindung Diri (APD); Alat Penambah Akseleras pada
kendaraan bermotor berbentuk kabel; Alat Penambah Akselerasi pada kendaraan bermotor; Alat Pengukur indikator
kecepatan; Alat Sambung Kabel Fiber Optik; Alat dan instrumen ilmiah untuk digunakan dalam analisis genetik; Alat dan
mesin komunikasi radio; Alat dan mesin penghasil suara; Alat dan perangkat yang menyediakan penglihatan malam; Alat
deteksi temperatur suhu ruangan; Alat diagnostik untuk deteksi patogen untuk penggunaan laboratorium atau penelitian; Alat
digunakan untuk analisis serat pada suatu zat (Raw Fiber Extractor); Alat identifikasi dan otentikasi biometrik; Alat inkubasi
yang dapat dikontrol secara otomatis, yang meniru kondisi di lingkungan luar (Electric Germinator); Alat kendali jarak jauh
elektrik; Alat pelacak kendaraan yang terdiri dari modul radio seluler, sensor, pemancar, semuanya untuk digunakan
sehubungan dengan pelacakan kendaraan, pemantauan kendaraan dan alarm anti-pencurian kendaraan [sehubungan dengan
otomobil]; Alat pelindung diri dari ancaman bahan biologis; Alat pemadam api ringan (APAR); Alat pemantau cuaca dan iklim
(Weather Station Digital); Alat pemantau listrik yaitu perangkat elektronik untuk memantau orang dan lingkungannya selama
tidur; Alat pemantauan pergerakan tubuh dan kecepatan; Alat pemetaan dan survei; Alat pemutar (players) siaran media
digital, yaitu pemutar video dan audio digital; Alat pemutar DVD (Digital Versatile Disc) untuk home theaters; Alat pemutar dan
alat perekam audio dan video digital; Alat pemutar dan perekam audio; Alat pemutar dan perekam media; Alat pemutar
karaoke; Alat pemutar kaset di mobil; Alat pencahayaan untuk digunakan pada pemotretan profesional yang berkualitas; Alat
pencetak nota yang dihubungkan dengan komputer/handphone; Alat pendeteksi; Alat pendeteksi dari logam untuk keperluan
industri atau militer; Alat pendeteksi visual lokasi kerusakaan optik; Alat penerima suara dan gambar video (AudioVideo) untuk home theaters; Alat penganalisa kelembaban, sensor, dan pengukuran; Alat pengatur (regulator), listrik; Alat
pengatur lampu (peredup lampu) (listrik); Alat pengatur pencahayaan untuk pengambilan gambar dan video; Alat pengatur
waktu; Alat pengendali jarak jauh yang menggabungkan sistem pengenalan suara; Alat pengeras suara; Alat penghitung; Alat
pengidentifikasi fiber optik; Alat pengisi daya untuk smartphone; Alat pengontrol dan pengatur daya; Alat pengontrol dan
pengatur listrik dan elektronik; Alat pengontrol dan pengatur listrik dan elektronik untuk digunakan dalam kaitannya dengan
dan/atau peralatan dan perlengkapan pemanas air; Alat pengontrol dan pengatur listrik dan elektronik untuk digunakan
dengan peralatan dan perlengkapan untuk penyediaan air; Alat pengontrol dan pengatur suhu; Alat penguji relay; Alat
pengujian semikonduktor; Alat pengukur dan penguji listrik dan elektronik, yaitu pengukuran dan pengujian beban elektronik
DC; Alat pengukur energi termal; Alat pengukur kelembaban; Alat pengukur suhu dan kelembaban ruangan; Alat pengukur,
alat pengukur kecepatan (spedometer), alat pengukur jarak, GPS; Alat penstabil listrik untuk kendaraan; Alat penyambung
atau splicer kabel serat optik; Alat penyimpan daya listrik untuk menyalakan lampu saat lampu padam/mati lampu; Alat peraga
pendidikan; Alat perangkat lunak komputer untuk memfasilitasi aplikasi perangkat lunak pihak ketiga; Alat perekam pekerjaan;
Alat perekam suara dan pengenalan suara; Alat perekam video pada mobil; Alat peringatan anti maling atau anti pencurian;
Alat putus-hubungan (MCB); Alat rontgen bukan untuk tujuan medis; Alat sensor digital; Alat sensor elektronik; Alat sensor
metal; Alat sensor metal (dapat dipindahkan); Alat sensor temperator suhu (dapat dipindahkan); Alat sistem navigasi, terdiri
dari pengirim, penerima, sirkuit, mikroprosesor, semuanya untuk digunakan dalam navigasi dan semuanya terintegrasi ke
dalam kendaraan bermotor [sehubungan dengan otomobil]; Alat ukur berbentuk huruf T untuk mengukur; Alat ukur berbentuk
siku atau kotak untuk mengukur; Alat untuk analisis protein pada suatu zat (Nitrogen Analyzer with Digest Furnace); Alat untuk
ekstraksi soxhlet secara otomatis pada analisis kadar lemak (Auto Soxhlet Fat Extractor); Alat untuk melihat benda/makhluk
hidup yang berukuran sangat kecil (Biological Microscope); Alat untuk melihat dan memilih benih supaya tidak tercampur
dengan varietas lain, kotoran, maupun benih yang rusak, guna menjaga kualitas varietas unggul (Seed netness workbench);
Alat untuk membagi sampel benih secara elektrik (Centrifuge Seed Divider); Alat untuk membagi suara; Alat untuk
memisahkan suatu larutan dengan berat molekul yang berbeda dengan memutar sampel pada kecepatan tinggi (Centrifuge);
Alat untuk mendiagnosa kerusakan CDI/Coil pada kendaraan (Ignition Coil Tester); Alat untuk mengendalikan perangkat
otomatisasi rumah, perangkat informasi yang dikendalikan oleh suara, perangkat asisten pribadi digital yang dikendalikan oleh
suara yang terintegrasikan dengan layanan yang tersedia melalui aplikasi serta aplikasi piranti lunak, alat pengeras suara
audio pintar yang terhubung ke cloud dan dikendalikan oleh suara; Alat untuk mengetahui tingkat kematangan/kekerasan buah
(Fruit Sclerometer); Alat untuk menginkubasi atau memeram mikroba pada suhu yang terkontrol (Inkubator); Alat untuk
menguji / mengukur kadar N, P, K, bahan-bahan organik, pH, salinitas, dan kelembaban pada tanah, pupuk, dan tanaman
(Soil Nutrient Analyzer).; Alat untuk menguji / mengukur kandungan nitrogen, klorofil, suhu pada daun, dan kelembaban pada
daun (Plant Nutrition Analyzer); Alat untuk mengukur berbagai jenis data pada daun, seperti panjang daun, lebar daun, luas
daun (Portable Leaf Area Meter); Alat untuk mengukur dan merekam beberapa parameter cuaca / iklim mikro di suatu lokasi
secara terus menerus untuk jangka waktu yang lama (Microclimate Information Collector); Alat untuk mengukur jumlah
kandungan air yang terdapat pada suatu zat (Moisture Tester); Alat untuk mengukur kadar air pada biji-bijian (Grain Moisture
Meter); Alat untuk mengukur kadar emisi buang sepeda motor (Gaz analizer for motorcylce); Alat untuk mengukur kadar
lengas tanah (Soil Tensiometer); Alat untuk mengukur keasaman tanah (Soil Acidometer); Alat untuk mengukur kekerasan
tanah (Soil Hardness Meter); Alat untuk mengukur kekuatan batang (culm) tanaman tertentu (Plant Culm Strength Meter); Alat
untuk mengukur kemampuan suatu larutan menghantarkan arus listrik (Conductivity Meter); Alat untuk mengukur laju
transpirasi (Plant Transpiration Rate Meter); Alat untuk mengukur massa suatu bahan/benda dengan ketelitian yang tinggi
yaitu 0.1 mg (Analitical Balance); Alat untuk mengukur pH / ORP / Conductivity / DO (Portable pH/ORP/Conducti vity/DO
Meter); Alat untuk mengukur potensi air tanah dan suhu tanah secara bersamaan (Soil Water Potential Locator); Alat untuk
mengukur rerata fotosintesis, kandungan CO2 (Plant Photosynthesis Meter); Alat untuk mengukur transmitansi, reflektansi dan
absorbsi dari cuplikan sebagai fungsi dari panjang gelombang di daerah ultraviolet dan daerah tampak (UV-VIS
Spectrophotometer); Alat untuk mengukur/ memantau/ menganalisa konsumsi listrik; Alat untuk menyimpan energi surya; Alat
untuk merekam gambar; Alat untuk penghitungan, penghisapan, dan penempatan benih dalam suatu wadah dalam proses
perkecambahan benih (Vacuum Seed Counter); Alat yang digunakan untuk memantau kondisi bayi, serta menghasilkan suara
dan gambar (audio-video baby monitors), bukan untuk keperluan medis; Alat yang digunakan untuk memperbesar suara
(Delay); Alat yang digunakan untuk tempat proses pendorongan noda oleh eluen dalam proses kromatografi lapis tipis (DO
Meter); Alat yang dikendalikan oleh suara, yaitu, asisten digital pribadi, alat penghubung untuk otomatisasi rumah yang terdiri
dari alat pengeras suara dengan aktivasi melalui suara, piranti keras komputer, serta piranti lunak untuk mengendalikan
peralatan yang terhubung dalam jaringan di internet of things (IoT), peralatan penwrangan/pencahayaan serta aparatus
keamanan rumah yang pengoperasiannya didukung dan terkoneksi melalui internet; Alat-alat navigasi; Alat-alat pemetaan;
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Alat-alat pemetaan dan survei untuk keperluan navigasi; Alat-alat pemutar (players) MPEG audio layer-5; Alat-alat streaming
video; Alat-alat survei; Alat-alat untuk streaming konten media melalui jaringan nirkabel lokal; Alat pengujian dan pengukuran,
yaitu penerima gangguan elektromagnetik, penerima gangguan frekuensi radio dan produk kesesuaianelektromagnetik, yaitu
penerima gangguan elektromagnetik untuk menguji kesesuaianelektromagnetik dan membuat pengukuran emisi konduktif;
Alat pengujian otomatis untuk sirkuit terpadu, papan sirkuit dan peralatan elektronik, yaitu penguji displaypanel datar, penguji
sistem pada chip (system on chip (SOC)), penguji memori, penguji parametrik, penguji inspeksi optik otomatis dan penguji di
dalam sirkuit; Album-album foto elektronik; Aluminium anode; Ampli mixer; Amplifier Bass; Amplifier Guitar; Amplifier
Keyboard; Amplifier dan penerima audio; Analisis fluoresensi sinar-X; Animasi yang dapat diunduh; Anoda terbuat dari paduan
logam untuk digunakan dalam melindungi terhadap korosi; Antarmuka Pemrogaman Aplikasi (API) untuk perangkat lunak
komputer yang memfasilitasi jasa-jasa secara daring (online) untuk membangun jaringan sosial, membangun aplikasi jejaring
sosial, dan untuk memungkinakan para penggunanya menemukan, mengunduh, mengunggah, mengakses dan mengelola
data; Antarmuka pengguna untuk komputer kendaraan bermotor dan perangkat elektronik terpasang, yaitu panel kontrol
elektronik, monitor, layar sentuh, kontrol jarak jauh, stasiun dok, konektor, sakelar, dan kontrol yang diaktifkan suara; Antena
HDTV; Antena parabola; Anti gores; Aparat (alat pemadam kebakaran); Aparat menghitung untuk mengajari aritmatika untuk
anak-anak; Aparat penyimpanan gambar dengan cara digital; Aparatus alarm; Aparatus audio kendaraan bermotor; Aparatus
dan instrumen fotografi; Aparatus dan instrumen ilmu pengetahuan, yaitu, perangkat keras komputer, periferal komputer, alat
pemutar dan perekam audio, alat pemutar dan perekam media, perangkat elektronik digital genggam, pengendali nirkabel,
perangkat pengendali jarak jauh, perangkat informasi dalam suatu sistem lengkap yang dapat dikendalikan oleh suara,
perangkat asisten pribadi dalam suatu sistem lengkap yang dapat dikendalikan oleh suara, alat pengontrol otomatisasi rumah,
dan adaptor daya; Aparatus dan instrumen pemeriksaan [pengawasan]; Aparatus dan instrumen, semua untuk memproses,
menyimpan, memperoleh kembali, transmisi, menampilkan, input, output, pengkompresan, pendekompresan, memodifikasi,
menyiarkan dan mencetak data; Aparatus dan perangkat memori periferal; Aparatus dan perlengkapan komunikasi nirkabel;
Aparatus pendeteksi asap; Aparatus pengalih, pengendali, pemonitor serta pemeriksa (supervisi) elektronik untuk jendela;
Aparatus pengalih, pengendali, pemonitor serta pemeriksa (supervisi) elektronik untuk kunci; Aparatus pengalih, pengendali,
pemonitor serta pemeriksa (supervisi) elektronik untuk pintu; Aparatus pengatur serta pengendali listrik untuk partisi; Aparatus
pengatur serta pengendali listrik untuk pintu; Aparatus pengatur serta pengendali listrik untuk pintu gerbang; Aparatus
transaksi keuangan elektronik; Aparatus untuk berbagi jaringan nirkabel atau kabel; Aparatus untuk pengujian dan
pemrograman sirkuit terpadu; Aparatus yang dioperasikan secara elektrik untuk menghasilkan uap insektisida; Aparatus,
instalasi serta peranti pengendali keamanan; Aplikasi / Perangkat Lunak yang dapat digunakan sebagai sarana edukasi,
ibadah dan amal (charity) bagi warga Muslim; Aplikasi Informasi data kota; Aplikasi atau Sistem informasi yang mengolah data
tentang kesehatan di Rumah Sakit atau instansi kesehatan; Aplikasi digital reimbursement; Aplikasi gawai yang berkaitan
dengan penghubung pencari kerja (talent/service :soft skill & hard skill) dengan penyedia kerja (Untuk semua jenis pekerjaan
upah harian, mingguan, bulanan) Untuk Perorangan/ Perusahaan mengiklan kan lowongan pekerjaan marketplace untuk UKM
& Penyedia Jasa/service mengiklankan Jasa/Service mereka dalam produk Kantor Online kepada Pencari Jasa, dan pencari
jasa dapat request/order pekerjaan/project Media penyimpanan database user seperti KTP,SIM, nama PT, SIUP, No Hp, Foto
Profile, dan data lainnya untuk keperluan keamanan periklanan bagi Perusahaan yang ingin beriklan di platform Werkzone
Aplikasi Website & Aplikasi Mobile yang dapat melakukan transaksi pembayaran iklan, Kantor Online, dan jasa/service/project
yang sudah selesai dikerjakan, yang dapat diunduh; Aplikasi intelligent operation platform (aplikasi platform operasi cerdas);
Aplikasi komputer untuk ponsel, tablet, dan perangkat serupa lainnya; Aplikasi komputer yang dapat dipasang maupun
diunduh melalui telepon selular, komputer, komputer berbentuk pipih dan telepon selular berbentuk pipih (tablet); Aplikasi
mesin kasir online (Program computer); Aplikasi mobile berupa video, suara dan permainan termasuk alat untuk pendidikan
bahasa; Aplikasi mobile yang dapat didownload untuk menciptakan, mengedit, meng-upload, memposting, menunjukkan,
menampilkan, berbagi, dan melihat media elektronik, klip audio, klip video, dan teks melalui internet; Aplikasi mobile yang
dapat diunduh untuk berita, ulasan, cuaca, olah raga, hiburan, fashion, keuangan, makanan, musik, inspirasi, kesehatan, gaya
hidup, perjalanan, pengasuhan anak, ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan kesejahteraan (wellness); Aplikasi mobile yang
dapat diunduh untuk melihat permainan, program online, teks, gambar, konten multimedia dan video di terkait peristiwa, berita,
ulasan, cuaca, olahraga, hiburan, fashion, keuangan, makanan, musik, inspirasi, kesehatan, gaya hidup, perjalanan,
pengasuhan anak, ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan kesejahteraan (wellness) terkini; Aplikasi mobile yang dapat
diunduh untuk melihat program online, teks, gambar, konten multimedia dan video terkait peristiwa, berita, ulasan, cuaca, olah
raga, hiburan, fashion, keuangan, makanan, musik, inspirasi, kesehatan, gaya hidup, perjalanan, pengasuhan anak, ilmu
pengetahuan, teknologi, budaya dan kesejahteraan (wellness) terkini; Aplikasi mobile yang dapat diunduh untuk ruang obrolan
electronic dan papan buletin; Aplikasi mobile yang dapat diunduh untuk surat elektronik, pengiriman pesan elektronik, dan
pengiriman data, gambar, dan dokumen, audio, video dan multimedia lain secara elektronik; Aplikasi mobile yang dapat
diunduh yang memungkinkan pengguna untuk mengakses dan melacak data kesehatan, mendapatkan informasi kesehatan
dan kebugaran, menetapkan tujuan kesehatan dan kebugaran, mengelola dan berpartisipasi dalam tantangan dan inisiatif
kesehatan dan kebugaran, dan berpartisipasi dalam pelatihan digital di bidang kesehatan dan kebugaran; Aplikasi mobile yang
dapat diunduh yang menampilkan peranti lunak untuk digunakan dalam grup komunikasi, yaitu olahpesan cepat, media sosial,
berbagi file, dan pencarian serta posting teks, video, gambar, dan multimedia lainnya; Aplikasi mobile yang dapat diunduh
yang menampilkan peranti lunak untuk digunakan dalam komunikasi group, yaitu pengiriman pesan secara instan, media
sosial, file sharing, dan mencari dan memposting teks dan gambar; Aplikasi mobile yang dapat diunduh yang menampilkan
peranti lunak untuk menulis pesan, berbagi video gambar, konten multimudia; Aplikasi mobile yang dapat diunduh, untuk
digunakan bermain suatu permainan didalam komputer, tablet dan perangkat mobile.; Aplikasi pemantau/monitor harga emas
secara real time; Aplikasi pengambil keputusan dari pimpinan; Aplikasi perangkat lunak (telepon) bergerak (mobile) untuk entri
(entry) teks dan karakter prediktif dan korektif; Aplikasi perangkat lunak bergerak untuk layanan komputasi awan untuk
digunakan berhubungan dengan pemasaran digital yang diarahkan kepada pelanggan produk kemasan.; Aplikasi perangkat
lunak bergerak untuk layanan komputasi awan untuk digunakan berhubungan dengan solusi ketelusuran dari awal hingga
akhir atas produk kemasan dan pengemasan; Aplikasi perangkat lunak computer yang dapat diunduh, yang dipasang di
ponsel dan/atau komputer, digunakan untuk memberikan evaluasi kredit, pinjaman tunai dan pinjaman angsuran konsumen,
dan lain-lain untuk pengguna; Aplikasi perangkat lunak dan perangkat keras komputer untuk kontrol mengemudi kendaraan
otomatis; Aplikasi perangkat lunak dan perangkat keras komputer untuk kontrol mengemudi kendaraan otomatis, kontrol
secara mandiri, navigasi, mengemudi dengan bantuan untuk kendaraan, dan mengemudi sendiri untuk kendaraan; Aplikasi
perangkat lunak digunakan untuk instalasi dan peralatan sanitasi, yaitu, unit bangku toilet dengan alat pembersih kebocoran
dengan air hangat, bejana kakus, bidet, urinal, bak mandi, instalasi mandi berendam, instalasi mandi pancuran, wastafel
tangan [bagian dari instalasi sanitasi], keran, mandi pancuran, pemanas air listrik, alat pengering
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tangan listrik untuk kamar mandi, dispenser sabun otomatis; Aplikasi perangkat lunak jaringan sebagai program komputer
yang dapat diunduh; Aplikasi perangkat lunak khusus untuk penukaran emas dengan mata uang virtual; Aplikasi perangkat
lunak komputer di bidang periklanan dan layanan perdagangan elektronik; Aplikasi perangkat lunak komputer untuk agen
virtual digital, sistem prediktif, pembelajaran mesin, otomatisasi proses kognitif, pengenalan pola, pengenalan karakter,
aplikasi komputasi visual, virtualisasi pengetahuan, robotik, drone, dan kendaraan tak berawak; Aplikasi perangkat lunak
komputer untuk alat pemurni air; Aplikasi perangkat lunak komputer untuk alat pemurni udara; Aplikasi perangkat lunak
komputer untuk lemari es; Aplikasi perangkat lunak komputer untuk mesin pencuci piring; Aplikasi perangkat lunak komputer
untuk monitor-monitor pribadi; Aplikasi perangkat lunak komputer untuk oven-oven; Aplikasi perangkat lunak komputer untuk
oven-oven microwave; Aplikasi perangkat lunak komputer untuk peralatan rumah tangga; Aplikasi perangkat lunak komputer
untuk perangkat seluler, komputer pribadi, konsol, dan tablet; Aplikasi perangkat lunak komputer untuk ponsel pintar dan
perangkat seluler di bidang penilaian, perbaikan, layanan pemasangan dan penjualan mobil baru dan/atau bekas, sepeda
motor, kendaraan komersial dan/ atau kendaraan tugas berat serta aksesoris dan suku cadang terkait; Aplikasi perangkat
lunak komputer untuk sistem pengolahan air limbah untuk mengendalikan pompa, modul pemisahan, modul kontrol dan
peralatan tambahan yang digunakan dalam operasi minyak dan gas lepas pantai; Aplikasi perangkat lunak komputer untuk
televisi; Aplikasi perangkat lunak komputer untuk alat penghisap debu; Aplikasi perangkat lunak komputer untuk mesin-mesin
pencuci pakaian; Aplikasi perangkat lunak komputer untuk mesin-mesin pengelolaan pencucian pakaian; Aplikasi perangkat
lunak komputer yang dapat diunduh untuk mengumpulkan dan menganalisis data; Aplikasi perangkat lunak komputer,
download; Aplikasi perangkat lunak secara lengkap (super app) untuk layanan komunikasi elektronik, layanan penjualan
barang, layanan penjualan jasa, layanan pengantaran barang, layanan kesehatan, layanan keuangan dan layanan
ketenagakerjaan; Aplikasi perangkat lunak terkait infomasi Liga Basket; Aplikasi perangkat lunak untuk bermain game Liga
Basket; Aplikasi perangkat lunak untuk digunakan dengan perangkat seluler; Aplikasi perangkat lunak untuk layanan
komputasi awan untuk digunakan berhubungan dengan pemasaran digital yang diarahkan kepada pelanggan produk
kemasan; Aplikasi perangkat lunak untuk layanan komputasi awan untuk digunakan berhubungan dengan solusi ketelusuran
dari awal hingga akhir atas produk kemasan dan pengemasan; Aplikasi perangkat lunak untuk melihat teks, gambar, dan
konten multimedia terkait peristiwa, berita, ulasan, cuaca, olah raga, hiburan, fashion, keuangan, makanan, musik, inspirasi,
kesehatan, gaya hidup, perjalanan, pengasuhan anak, ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan kesejahteraan (wellness)
terkini; Aplikasi perangkat lunak untuk telepon bergerak; Aplikasi perangkat lunak untuk telepon selular dan tablet untuk
membantu tidur, memantau tidur, memantau lingkungan selama tidur; Aplikasi perangkat lunak yang dapat diunduh untuk
komputer, ponsel, tablet, perangkat genggam, kendaraan, dan perangkat yang mendukung Internet of Things (IoT); Aplikasi
perangkat lunak yang dapat diunduh untuk melihat kartun elektronik dan komik elektronik; Aplikasi perangkat lunak yang dapat
diunduh untuk telepon seluler; Aplikasi perangkat lunak yang khusus melakukan transaksi jual-beli emas; Aplikasi perangkat
lunak yang memungkinkan pencarian dan perekrutan atlet/ pemain basket/ pelatih basket; Aplikasi perangkat lunak yang
memungkinkan penjual untuk mengirimkan kupon, potongan, diskon, voucher dan tawaran khusus secara langsung ke
perangkat telekomunikasi yang dapat dibawa milik nasabah melalui komunikasi RFID atau NFC tanpa kontak; Aplikasi
perangkat lunak yang memungkinkan penjual untuk menyebarkan poster pintar baik pada lokasi toko penjualan eceran dan
grosir sehingga pelanggan dapat langsung menempelkan perlengkapan telekomunikasi mereka yang dapat dibawa lang sung
di lokasi toko tersebut untuk mengakses kupon, potongan, diskon, voucher dan tawaran khusus yang telah dikirimkan melalui
komunikasi RFID atau NFC tanpa kontak; Aplikasi perangkat lunak yang menampilkan manajemen Kekayaan Intelektual;
Aplikasi peranti lukan untuk perangkat mobile atau nirkabel dan perangkat komputer untuk mengaktifkan perbankan elektronik,
mobile dan online; Aplikasi peranti lunak untuk perangkat mobile atau nirkabel dan perangkat komputer untuk mengaktifkan
perbankan elektronik, mobile dan online; Aplikasi peranti lunak yang dapat diunduh (downloadable) untuk perangkat seluler
atau komputer yang menyediakan informasi yang dapat disesuaikan tentang fungsi dan fitur kendaraan bermotor dan
memberikan pengguna kemampuan untuk mengendalikan fitur kendaraan bermotornya dari jarak jauh, yaitu, mengunci dan
membuka pintu kendaraan, memulai atau mematikan kendaraan, mengecek status sistem pengoperasian kendaraan bermotor
dari jarak jauh, yaitu, masa pakai oli mesin, tingkat bahan bakar, tekanan ban dan pengisian daya baterai, terhubung ke
penasihat di call center, mencari dealer kendaraan bermotor dan jadwal perawatan dan perbaikan kendaraan bermotor, dan
permintaan bantuan di tepi jalan [sehubungan dengan otomobil]; Aplikasi peranti lunak yang digunakan untuk menyediakan
lokasi geografis kendaraan tertentu [sehubungan dengan otomobil]; Aplikasi pesan telepon; Aplikasi piranti lunak yang dapat
diunduh dengan fitur yang menampilan database resep untuk peralatan mobile; Aplikasi ponsel; Aplikasi ponsel pintar yang
dapat diunduh (perangkat lunak) untuk mengumpulkan dan menganalisis data; Aplikasi ponsel pintar yang dapat diunduh
(perangkat lunak), yaitu, aplikasi untuk mengumpulkan dan menganalisis data; Aplikasi ponsel pintar yang dapat diunduh
(perangkat lunak), yaitu, aplikasi untuk mengumpulkan dan menganalisis data terkait kompetisi Liga Basket; Aplikasi program
komputer untuk manajemen usaha peternakan; Aplikasi program untuk melacak operasi mesin pertanian; Aplikasi seluler
yang dapat diunduh untuk digunakan sehubungan dengan layanan toko ritel; Aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk
memutar video secara offline dengan pemutar bawaan; Aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk menelusuri video dengan
browser bawaan; Aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk mengelola unduhan; Aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk
mengunduh semua item format; Aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk mengunduh video besar dalam kartu memori
dengan kecepatan tinggi; Aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk mengunduh video dari situs web; Aplikasi seluler yang
dapat diunduh untuk mengunduh video dilatar belakang, dalam sekumpulan; Aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk
mengunduh, menjeda dan melanjutkan mengunduh video; Aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk menyediakan akses ke
informasi perawatan kesehatan dan profesional perawatan kesehatan, dan untuk memungkinkan pemeriksaan dan konsultasi
jarak jauh dengan dokter dan profesional perawatan kesehatan; Aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk menyimpan file
yang diunduh dalam folder yang dilindungi kata sandi; Aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk merencanakan perjalanan,
menerima informasi perjalanan, cuaca, medis, keselamatan, kesehatan, dan keamanan, menerima peringatan keamanan, dan
alat konverter mata uang; Aplikasi seluler yang dapat diunduh yang digunakan untuk pengiriman dan distribusi konten hiburan
audio, video dan multimedia termasuk teks, data, gambar, audio, video dan file audiovisual.; Aplikasi sistem informasi untuk
mengatur, mengawasi dan mengendalikan serta melakukan transaksi BBM; Aplikasi telepon genggam untuk kebutuhan
transaksi perbankan; Aplikasi telepon genggam yang diperuntukkan bagi broker/pialang asuransi untuk memberikan
penawaran asuransi, pengikatan polis asuransi dan menghasilkan dokumen polis asuransi; Aplikasi telepon seluler (perangkat
lunak); Aplikasi telepon yang dapat diunduh; Aplikasi transaksi emas secara real time; Aplikasi untuk memantau
perkembangan data informasi dengan laporan-laporan berbentuk tabel maupun grafik; Aplikasi yang mobil dan perangkat
lunak yang dapat diunduh untuk pemrosesan, pemeriksaan kembali dan penyuntingan data dari jam tangan pintar dan alat
yang mobil yang menampilkan sistem pemosisian global, kompas, barometer, altimeter, pedometer, meter detak jantung,
accelerometer dan termometer; Aplikasi, podcast, aparatus belajar dan menerjemahkan bahasa, perangkat lunak belajar
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bahasa, perangkat lunak AI dan mesin belajar untuk pendidikan bahasa; Aplikasi-aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk
pendidikan bisnis dan jaringan bisnis; Audio crossover; Audio video visual; BATERAI JAM TANGAN; Bagian, perlengkapan
dan aksesoris untuk kacamata, kacamata pelindung dengan bingkai plastik atau karet yang pas di wajah untuk melindungi
mata dan kacamata pelindung dari sinar matahari, termasuk, tempat, rantai, tali, bingkai, pita dan pengikat pendukung;
Bagian-bagian untuk kacamata; Bahan untuk listrik utama [kawat, kabel]; Bahan-bahan pendidikan dalam bentuk disk yang
sudah terekam untuk mengajari bahasa; Bahan-bahan pendidikan dalam bentuk pita yang sudah terekam untuk mengajari
bahasa; Bahan-bahan pendidikan dalam bentuk program komputer untuk mengajari bahasa; Baju Alat Pelindung Diri; Baju
balap mobil tahan api untuk tujuan keamanan; Baliho LED; Baliho neon box; Bank Daya (Pengisi daya Baterai); Bank data;
Batang leveling; Batang tubuh untuk mikroskop (tabung lensa), bukan untuk keperluan medis; Baterai; Baterai dan sel baterai;
Baterai laut; Baterai listrik untuk peralatan pernapasan; Baterai listrik untuk peralatan pernapasan untuk pasien dengan
pelembab gas pernapasan terintegrasi; Baterai lithium polimer (Li-Po); Baterai penyimpanan timbal-asam untuk kendaraan
listrik; Baterai ponsel (baterai isi ulang); Baterai tambahan untuk smartphone; Baterai untuk alat berat; Baterai untuk alat
elektronik; Baterai untuk alat penguap; Baterai untuk drone; Baterai untuk kendaraan udara; Baterai untuk pakaian yang
dipanaskan dengan listrik; Baterai untuk penyedot debu; Baterai untuk peralatan konstruksi; Baterai untuk peralatan olahraga;
Baterai untuk peralatan pernapasan; Baterai untuk peralatan pernapasan untuk pasien dengan pelembab gas pernapasan
terintegrasi; Baterai untuk rompi yang dipanaskan dengan listrik; Baterai untuk sarung tangan yang dipanaskan dengan listrik;
Baterai untuk senter; Baterai untuk sepatu bot yang dipanaskan dengan listrik; Baterai untuk sepeda listrik; Baterai untuk
telepon genggam; Baterai untuk telepon tanpa kabel; Baterai untuk traktor beroda; Baterai untuk truk; Baterai, listrik, untuk
kendaraan; Baterai, listrik, untuk telepon seluler, telepon pintar dan tablet komputer;; Beacon perangkat nirkabel energi
rendah; Bel pintu listrik; Bingkai kacamata; Bingkai untuk kacamata; Bingkai, tali, rantai, kotak dan sarung untuk kacamata
hitam; Bingkai-bingkai gambar digital untuk menampilkan gambar-gambar, klip-klip video dan musik digital; Booster antena;
Braket untuk ponsel; Braket untuk proyektor; Breket televisi; CD; CD dan DVD yang menampilkan suara dan video di bidang
musik; CD digital; CD yang direkam sebelumnya; CD yang menampilkan musik; CD yang menampilkan musik dan pertunjukan
musik; CD, CD-ROM, DVD dan media lain untuk merekam atau menyimpan perangkat lunak; CD, DVD, CD-ROM, yang telah
direkam sebelumnya, dengan menampilkan kartun animasi dan komik animasi; CD, DVD, dan media perekaman digital
lainnya; CD, DVD, rekaman vinil, dan kaset audio pra-rekaman yang menampilkan musik; CD-Is [compact disc interactive];
CD-Is yang sudah direkam sebelumnya [compact disc interactive]; CD-ROM kosong untuk merekam suara atau video; CDROM yang berisi direktori telepon elektronik; CD-ROM yang direkam dengan program kinerja otomatis untuk alat musik
elektronik; CD-ROM yang direkam sebelumnya; CD-ROMs; CDRW (Compact disc - rewritable); CINCIN TERA; Cakram
audio/video dan pita audio/video yang direkam dengan musik, film, animasi, drama, olahraga; Cakram cermin pemantul untuk
dipakai guna mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas; Cakram magnetik, pita magnetik, kartu IC, cakram optik, kartrid
ROM, CD-ROM, DVD-ROM, DVD-RAM yang disandikan untuk penggunaan di bidang animasi; Cakram magnetik, pita
magnetik, kartu IC, cakram optik, kartrid ROM, CD-ROM, DVD-ROM, DVD-RAM yang disandikan untuk penggunaan di bidang
gambar; Cakram magnetik, pita magnetik, kartu IC, cakram optik, kartrid ROM, CD-ROM, DVD-ROM, DVD-RAM yang
disandikan untuk penggunaan di bidang musik; Cakram magnetik, pita magnetik, kartu IC, cakram optik, kartrid ROM, CDROM, DVD-ROM, DVD-RAM yang disandikan untuk program perangkat lunak komputer; Cakram optic yang telah direkam
sebelumnya (audio, video); Cakram optik untuk musik yang telah direkam sebelumnya; Cakram padat video (VCD); Cakram
video kompak dengan gambar bergerak yang direkam/video compact discs dengan gambar bergerak yang direkam; Cantelan
Kamera; Capacitor discharge ignition (CDI); Card reader untuk kartu magnetik; Casing (wadah) dari kulit untuk komputer
tablet; Casing (wadah) dari kulit untuk telepon genggam; Casing (wadah) dari kulit untuk telepon pintar; Casing komputer;
Catatan LP; Catu daya AC / DC; Catu daya input DC; Catu daya penstabil tegangan; Catu daya tegangan rendah; Catu daya
yang portable (baterai isi ulang); Cawan petri untuk penggunaan laboratorium; Cermin reflektif untuk mencegah kecelakaan;
Chat dan email application ( software); Chip DNA; Chip elektronik untuk pembuatan sirkuit terpadu; Chip prosesor
semikonduktor; Chips/ kepingan komputer dengan piranti lunak yang ditanamkan untuk mengalihkan aplikasi; Cincin adaptor
untuk melekatkan benda ke kamera; Cincin pegangan pada telepon pintar; Computer programs for communication devices;
Control Panel Mesin Kompresor dan Vakum; DTG printer; DVD; DVD (Digital Versatile Discs); DVD dan disk kompak yang
telah direkam terlebih dahulu menampilkan informasi dalam bidang permainan komputer; DVD dan media perekaman digital
lainnya; DVD dan media pra-rekaman digital yang menampilkan konten hiburan; DVD interaktif; DVD kebugaran yang direkam
sebelumnya; DVD konten musik yang telah direkam sebelumnya; DVD kosong; DVD latihan yang direkam sebelumnya; DVD
pra-rekam yang berisi serial televisi; DVD yang direkam sebelumnya; DVD yang direkam sebelumnya menampilkan musik;
DVD yang menampilkan musik dan pertunjukan musik; Database elektronik menampilkan jalan raya, geografis, peta, informasi
jalur transit publik, informasi lintasan transit publik, informasi rute transit publik, jadwal waktu dan daftar perjalanan transit
publik dan informasi transit publik lainnya yang direkam di media komputer; Dekoder kode batang; Die prosesor kemasan dan
casing; Dinding sentuh digital; Diseq swith (Digital Satellite Equipment Control) yaitu alat kontrol peralatan Satelit Digital; Disk
audio, pita dan piringan hitam yang telah terekam sebelumnya berupa musik dan hiburan; Disk drive eksternal pada komputer;
Disk komputer; Disk perekaman video; Disk rekaman, yaitu, disk audio dan video yang menampilkan rekaman suara musikal;
Disk yang telah direkam sebelumnya, yaitu video digital disk, disk serbaguna digital, DVD, dan disk digital definisi tinggi yang
menampilkan program televisi fiksi ilmiah dan drama; Display listrik; Dokumen elektronik, direkam; Dompet elektronik yang
dapat digunakan untuk melakukan transaksi pembayaran; Dompet elektronik yang dapat diunduh; Drive CD untuk komputer;
Drive CD-ROM; Drive DVD; Drive memori flash USB (universal serial bus); Driver komputer; Drone; Dudukan alarm dan video
kamera; Dudukan braket untuk kamera; Dudukan kacamata; Dudukan mikroskop operasi/bedah, bukan untuk keperluan
medis; Dudukan untuk peralatan fotografi; Earphone nirkabel; Elektro fusion fitting; Elektronik handy talkie; Encoders; File dan
rekaman audio digital, video, dan multimedia yang dapat diunduh menampilkan musik, televisi, film, buku, berita, konser, radio,
olahraga, permainan, acara budaya, serta program hiburan dan pendidikan terkait; File digital yang dapat diunduh; File
gambar/imej yang dapat diunduh yang berisi karya seni, teks/pesan, audio, video, permainan dan tautan Web Internet yang
berhubungan dengan kegiatan-kegiatan olahraga dan budaya; File suara yang dapat diunduh atau direkam yang
mereproduksi kebisingan latar belakang; Film dan gambar animasi yang dapat diunduh; Film dan video yang dapat diunduh
dari internet, film (movies) yang dapat diunduh dari internet; Film kartun animasi; Film sinar-X, terbuka; Film sinematografi
terbuka; Film slide terbuka; Film yang dapat diunduh; Film yang mengandung bahan-bahan pendidikan yang terekam; Filmfilm bioskop yang diexpose; Filter pernapasan wajah selain untuk pernapasan buatan; Filter untuk peralatan fotografi; Fiting
listrik; Fitur komponen dari sistem pengujian, sinyal, diagnostik dan pengukuran elektronik serta peralatan yang digunakan
dalam pembangkit sinyal, penganalisis sinyal, pembangkit gelombang berubah-ubah, pembangkit pulsa dan satu-kotak
penguji, yaitu penganalisis jaringan dan penguji jaringan area lokal nirkabel (WLAN) dan telepon selular, komponen elektronik
dalam bentuk perangkat lunak dan perangkat keras, yaitu pengolah (prosesor) sinyal digital dan algoritme pengontrolnya,
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dijual sebagai komponen terpadu dari pembangkit gelombang, untuk meningkatkan keakuratan sinyal dan lebar sinyal;
Flasher; Flasher Relay; Flyback tv (FBT); Foto-foto X-ray, selain untuk keperluan medis; GPS navigasi dan petunjuk,
pelacakan lokasi GPS, GPS tampilan peta dan perangkat kalkulasi rute, video perekam, dan perangkat jaringan komunikasi
nirkabel untuk transmisi data atau gambar untuk kendaraan; Gambar untuk kupon yang dapat diunduh; Gambar, video, arsip,
dokumen dan imej yang diunduh dari internet; Gelang lengan khusus diadaptasi untuk perangkat elektronik pribadi, yaitu,
untuk smartphones; Gelang untuk pemutar media elektronik portabel; Gelang yang mempunyai koneksi; Gelang-gelang yang
mengkomunikasikan data ke personal digital assistant, telepon-telepon pintar, komputer-komputer tablet dan komputerkomputer pribadi melalui situs internet dan jaringan-jaringan komunikasi komputer dan elektronik lainnya; Gepyok karet
pemadam api; Gerbang Internet of Things [IoT]; Gerbang jaringan nirkabel dan kabel; Gigabit interface converter (GBIC)
modul; Gigabit router; Harnes kawat kelistrikan untuk mobil; Headphone dan sumbat telinga (ear buds); Headphone nirkabel;
Headset amplifier dengan fitur audio link ke smartphones; Headset komunikasi; Headset telepon dan komputer;
Headsets untuk telepon genggam; Helm khusus latihan olahraga kriket; Helm olahraga; Hiasan pelindung saklar listrik; Hub
USB; Hydrosubmote (3000M water deliver/fire) yaitu suatu alat pemadam jarak jauh, kira-kira 3000M; I-Ring untuk ponsel
genggam; Instalasi alarm yang menyediakan pengintai dengan notifikasi otomatis melalui sinyal dari berbagai sensor;
Instrumen dan komponen komunikasi elektronik dan optik, yaitu penguji tautan (link) komunikasi untuk pengujian
tautan (link) komunikasi dan peralatan pengujian integritas saluran telekomunikasi; Instrumen elektronik
dalam bentuk pembangkit sinyal,yaitu pembangkit sinyal analog dan vektor, pembangkit gelombang, pembangkit fungsi
dalambentuk perangkat elektronik yang digunakan untuk menghasilkan berbagai jenis sinyal gelombang berulang dengan
berbagai frekuensi, pembangkit pulsa dan data, pembangkit gelombang berubah-ubah, pembangkit suara
dalam bentuk perangkat elektronik yang menghasilkan sinyal acak, dan perangkat pembangkitan sinyal yang
mensintesis sinyal elektronik, dan modul sinkronisasi untuk berbagai jenis pembangkit sinyal; Instrumen komunikasi elektronik
dan optik, yaitu penguji gelombang cahaya dan multimeter gelombang cahaya; Instrumen komunikasi optik; Instrumen
pendidikan matematika untuk sekolah dasar; Instrumen pengujian dan pengukuran elektronik dalam bentuk penguji, yaitu
kabel, antena, tegangan (voltage), arus listrik (amperage), saluran telepon dan penguji kontinuitas; Instrumen pengujian dan
pengukuran elektronik, yaitu kabel genggam dan penguji antena dengan penganalisis spektrum opsional,
penganalisis jaringan dan meter daya; Instrumen pengujian dan pengukuran elektronik, yaitu voltmeter dan unit pengukur
sumber; Instrumen pengujian dan pengukuran elektronik dalam bentuk penganalisis, yaitu spektrum, vektor, sinyal,
jaringan, daya dan sumber daya, protokol, frekuensi radio, gelombang mikro, logik, domain modulasi, komponen optik,
komponen gelombang cahaya, modulasi optik, jarak waktu, polarisasi serta penganalisis kerugian dan dispersi fotonik;
Instrumen-instrumen sel fotovoltaik untuk mengubah panas matahari menjadi listrik; Instrumentasi dan alat ukur, yaitu digitizer;
Instrumen pengujian dan pengukuran elektronik, yaitu osiloskop dan bagian-bagiannya; Interfon; Inverator; Inverter; Inverter
AC / DC; Inverter DC / AC; Inverter untuk catu daya; Inverter yang digunakan pada pembangkit tenaga surya; Jack
penghubung antara satu alat ke alat lainnya; Jam pasir; Jam pasir [alat pengukur waktu]; Jam tangan dengan fungsi sebagai
alat komunikasi bergerak; Jam tangan pintar (pengolahan data); Jam tangan pintar yang digunakan pada pergelangan tangan
yang memiliki tampilan sebagai telepon, perangkat lunak dan layar yang menampilkan, mengirimkan dan menerima
teks/pesan, email-email, data dan informasi; Jam tangan pintar yang mempunyai fungsi radio pengawasan; Jam-jam tangan
dengan fungsi sebagai alat komunikasi tanpa kabel dengan terminal-terminal elektronik seperti telepon-telepon pintar,
komputer-komputer tablet, PDA, komputer-komputer; Jam-jam tangan yang dilengkapi kamera dan alat pemutar MP3, dan
yang mengkomunikasikan data ke telepon-telepon pintar dan PDAs; Jasa valuasi keuangan; Jendela mobil depan dan
belakang; KISI KISI AKI (ACCU); KONTAK KONTAK LISTRIK; KONTRAKTOR; KOTAK MCB; KWH METER; Kabel Antena;
Kabel Arde; Kabel Busi; Kabel Generator; Kabel HDMI; Kabel HDTV; Kabel High definition interface (HDMI); Kabel Listrik
Tahan Api; Kabel Listrik Tegangan Menengah; Kabel Listrik Tegangan Tinggi; Kabel Listrik Tegangan rendah; Kabel Listrik
Untuk Pertambangan; Kabel Pengendali; Kabel USB; Kabel USB untuk ponsel; Kabel USB untuk ponsel selular; Kabel audio;
Kabel audio penghubung jarak panjang; Kabel cdi; Kabel daya untuk perangkat elektronik yang digunakan untuk memanaskan
tembakau; Kabel daya untuk untuk rokok elektronik; Kabel ekstensi speaker; Kabel las listrik; Kabel listrik; Kabel listrik dan
elektronik untuk peralatan komunikasi audio dan video, dan manual instruksi yang dapat diunduh untuk peralatan komunikasi
audio dan video; Kabel listrik, harnessing, pengukur dan sakelar; Kabel pengisi daya listrik; Kabel serat optik; Kabel-kabel
elektrik datar yang lentur; Kabinet Pelindung Biologis; Kaca mata pintar (pengolahan data); Kacamata 3D; Kacamata
Perlindungan; Kacamata anti silau; Kacamata dengan resep; Kacamata pelindung; Kacamata renang; Kacamata tiga dimensi
sebagai pesawat penerima siaran televisi; Kacamata untuk pengendara motor; Kamera 35mm; Kamera CCTV; Kamera
bongkar pasang; Kamera cetak digital; Kamera dengan perangkat lunak penditeksi; Kamera digital (SLR); Kamera digital
kompak; Kamera konferensi video, speaker ponsel, monitor komputer, televisi; Kamera pada dasbor; Kamera panoramic;
Kamera untuk berbagai kegunaan; Kamera untuk mendapatkan hasil foto dan video yang lonjong dan imersif; Kamera untuk
menghasilkan gambar pandangan 180, 360 derajat dan sangat lebar; Kamera video untuk memonitor interior dan eksterior
tempat tinggal dan bangunan komersial, dan pengontrol nirkabel untuk perangkat pemantauan, kontrol, dan otomatisasi jarak
jauh; Kamera yang berisi sensor gambar linier; Kamera-kamera komputer pribadi; Kamera-kamera pemantau jaringan untuk
pengawasan; Kamera-kamera untuk konferensi melalui video; Kantong kacamata; Kartu PC; Kartu SIM; Kartu USB; Kartu chip
elektronik yang dikodekan berisi pemrograman yang digunakan untuk sekuensing DNA; Kartu debet (bermagnetik); Kartu
elektronik dan identifikasi magnetik yang digunakan untuk layanan pembayaran; Kartu hadiah yang berkode magnetik; Kartu
identifikasi yang dikodekan secara magnetis; Kartu identitas biometrik; Kartu identitas magnetik; Kartu identitas, magnetik;
Kartu kredit; Kartu kredit dan kartu debit yang dikodekan; Kartu kredit dikodekan tidak mengandung magnet; Kartu kredit, kartu
debit, kartu tunai, kartu kunci dan kartu telepon prabayar yang dikodekan secara magnetis; Kartu loyalti yang berkode
magnetik; Kartu magnetik atau bersandi; Kartu magnetik berkode; Kartu memori Digital [SD] aman; Kartu pembayaran; Kartu
pembayaran magnetik; Kartu penyimpanan; Kartu perbankan, dikodekan atau magnetik; Kartu pintar [kartu sirkuit terpadu];
Kartu pintar/mutakhir (kartu sirkuit terpadu); Kartu port USB; Kartu pra-pembayaran yang dikodekan secara magnetis; Kartu
susunan video grafis; Kartu telepon; Kartu yang disandikan, yaitu kartu kredit, kartu debit, kartu loyalitas, kartu tagihan, kartu
tunai; Kartu, disk, kaset, kabel, catatan, microchip dan sirkuit elektronik, semua untuk mencatat dan transmisi data; Kartu-kartu
chip elektronik bersandi untuk meningkatkan kualitas gambar televisi; Kartun animasi yang direkam pada DVD, CD dan file
video yang dapat diunduh dan sebagai bagian dari perangkat lunak komputer yang dapat diunduh; Kartu berkode magnetik
yang diprogram khusus berhadiah (reward) untuk para pelanggan setia; Kas register, perangkat untuk menghitung; Kaset
audio menampilkan suara menenangkan hidup; Kaset audio yang menampilkan hiburan musik dan musik; Kaset yang direkam
(bukan untuk musik); Kasing DVD; Kasing ponsel; Kasing telepon selular; Katup penguat suara; Katup, Instrumentasi dan
Sistem Pemantauan Korosi; Kawat dan kabel untuk pengisi listrik kamera; Kawat-kawat dan kabel-kabel listrik; Kawat-kawat
yang disekat; Kbel Listrik Instrumen; Kemasan baterai ukuran besar; Kendali jarak jauh untuk peralatan komunikasi audio dan
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video; Kesing untuk membawa computer; Keyboard komputer, perlengkapan joystik komputer, bantalan mouse, mouse
komputer, stylus komputer, stylus kapasitif untuk perangkat layar sentuh, kotak CD, kotak pembawa komputer, sarung
pelindung untuk laptop dan komputer tablet, sandaran tangan untuk digunakan dengan komputer, semua yang berkaitan
dengan bola basket; Kit pengembangan perangkat lunak komputer untuk visi komputer, pembelajaran mesin, pembelajaran
mendalam, kecerdasan buatan, pemrosesan bahasa alami, algoritme pembelajaran, dan analisis data; Kit/perangkat untuk
pengembangan peranti lunak computer (SDK) terdiri dari alat pengembangan peranti lunak dan peranti lunak untuk
digunakan sebagai pemrograman aplikasi antarmuka (API) untuk membuat peranti lunak dan aplikasi yang berkaitan dengan
pencegahan-pencurian dan sistem keamanan, dan sistem pengawasan rumah dan bisnis; Kit/perangkat untuk pengembangan
peranti lunak computer (SDK) terdiri dari alat pengembangan perangkat lunak dan peranti lunak untuk digunakan
sebagai pemrograman aplikasi antarmuka (API) untuk membuat peranti lunak dan aplikasi yang terkait dengan perangkat
elektronik konsumen yang terhubung ke internet; Kit/perangkat untuk pengembangan peranti lunak komputer (SDK)
yang terdiri dari peranti lunak komputer untuk pengembangan, penggunaan, dan interoperabilitas pemrograman aplikasi
antarmuka (API )yang digunakan oleh perangkat elektronik, sistem, dan pertukaran yang bertukar data melalui jaringan
komunikasi dan internet dan yang terhubung dengan penyimpanan data dan layanan pertukaran data berbasis cloud.;
Kit/perangkat untuk pengembangan piranti lunak (SDK); Kit/perangkat untuk pengembangan piranti lunak computer (SDK);
Kit/perangkat untuk pengembangan piranti lunak yang dapat diunduh (SDK); Klip audio, klip video dan spot promosi dalam
CD, pita video dan DVD pra-rekam; Komplotan XY; Komponen dan kelengkapan listrik untuk kendaraan darat, mesin, dan
peralatan, yaitu, amplifier untuk komunikasi nirkabel, antena, dan baterai; Komponen-komponen elektronik, perangkat, dan
sistem untuk komunikasi nirkabel antar perangkat, yaitu, untuk, penentuan posisi, lokasi, navigasi, pelacakan, keamanan,
radar, pencitraan, perasa, dan komunikasi lainnya; Komponen-komponen elektronik, perangkat, dan sistem yang
memungkinkan komunikasi nirkabel, yaitu, untuk, penentuan posisi, lokasi, navigasi, pelacakan, keamanan, radar, pencitraan,
perasa, dan komunikasi lainnya yang memanfaatkan teknologi pita lebar ultra di dalamnya, yaitu, telepon selular pita lebar
ultra, radar pita lebar ultra dan sistem penentuan posisi pita lebar ultra; Komputer; Komputer dan perangkat lunak bergerak
dan aplikasi yang memberikan nasehat, layanan, informasi kepada penggunanya terkait kosmetik dan memungkinkan
pengguna untuk mencoba kosmetik secara virtual; Komputer dan perangkat periferal komputer; Komputer dan sistem operasi
komputer untuk mengemudi secara mandiri, bantuan pengemudi, kendaraan yang terhubung, perangkat antena tak berawak,
dan drone; Komputer genggam; Komputer layar sentuh; Komputer tablet digunakan untuk instalasi dan peralatan sanitasi,
yaitu, unit bangku toilet dengan alat pembersih kebocoran dengan air hangat, bejana kakus, bidet, urinal, bak mandi, instalasi
mandi berendam, instalasi mandi pancuran, wastafel tangan [bagian dari instalasi sanitasi], keran, mandi pancuran, pemanas
air listrik, alat pengering tangan listrik untuk kamar mandi, dispenser sabun otomatis; Komputer terpasang untuk mobil;
Komputer untuk pemrosesan dokumen; Komputer-komputer papan tulis elektronik interaktif; Komunikasi optik; Konektor
ponsel untuk kendaraan; Konektor, terminal, dan kontrol elektronik; Kontaktor daya; Konten audio, video, dan multimedia yang
direkam sebelumnya; Konten terekam; Kontrol pengering; Konverter DC / AC; Konverter DC / DC; Konverter arus (listrik) pada
energi matahari; Konverter fotoelektrik; Konverter mata uang genggam elektronik multibahasa; Konverter mata uang ukuran
saku elektronik multibahasa; Kotak Konverter; Kotak juke musikal; Kotak kaca mata dan kaca mata pelindung matahari; Kotak
listrik; Kotak meteran air; Kotak sambungan [listrik]; Kotak set-top (penerima sinyal digital); Kotak speaker; Kotak untuk
pengeras suara; Kotak untuk telepon seluler; Kotak untuk terminasi optik; Kotak yang dilengkapi dengan peralatan
pembedahan (mikroskopi), bukan untuk keperluan medis; Kotak, tali dan rantai kacamata; Kunci akses yang dikontrol secara
elektronik; Kunci transponder; Kunci web USB; Kunci web USB untuk meluncurkan URL situs web yang diprogram
sebelumnya secara otomatis; Kupon elektronik; LAMPU BLITZ; LAMPU PEMOTRETAN (FOTOGRAFI); LCD multifungsi
penganalisis kualitas jaringan daya; LCD untuk peralatan telekomunikasi dan elektronik; LED display dengan layar sentuh;
LED videotron; Laci uang bagian dari mesin kasir (cash drawer); Lampu Mercusuar; Lapisan film pelindung dalam bentuk
kristal cair untuk telepon pintar; Lapisan film pelindung yang diadaptasikan untuk layar kamera; Laporan elektronik yang dapat
diunduh di bidang berbagai macam asam (acid) yang terdiri atas matarantai nucleotide, tipe-tipe species, diagnostic,
diagnostic ilmu kedokteran, diagnostic ilmu kedokteran hewan, forensic ilmu kedokteran, laboratorium obat-obatan, obatobatan untuk ilmu kedokteran hewan, penelitian klinikal, pengembangan obat-obatan, hasil-hasil pharmasi, penelitian
laboratorium, penelitian ilmu pengetahuan, penelitian ilmu kedokteran, ilmu hayati, biologi, mikrobiologi dan metagenomik,
bioteknologi, pertanian, forensik, keamanan pangan, pengujian genetika dan genetika; Laser bukan untuk penggunaan medis,
mikroskop; Layar LED; Layar LED untuk laptop; Layar LED yang menampilkan teks yang berjalan (running text) dan video;
Layar OLED; Layar Proyeksi Gantung; Layar QLED; Layar atau alat tambahan yang menghadap ke pelanggan; Layar dengan
motor elektrik; Layar dengan penopang tiga kaki; Layar elektronik; Layar sentuh; Layar tampilan komputer; Layar tampilan
visual dalam bentuk komputer, monitor komputer dan televisi; Lensa; Lensa untuk memperbaiki penglihatan [optik]; METERAN
ROLL; MISTAR TUKANG KAYU; MULTI TESTER LISTRIK; Masker pelindung untuk pengendara; Masker pelindung wajah
(topeng); Materi digital, yaitu, arsip audio, arsip video dan arsip grafik pra-rekam untuk digunakan pada perangkat nirkabel;
Materi pendidikan dan pengajaran bahasa yang dapat diunduh tersedia melalui Internet, telepon seluler, jaringan komputer
global atau perangkat nirkabel; Media digital, yaitu file audio dan video yang dapat diunduh yang menampilkan program
televisi fiksi ilmiah dan drama; Media digital, yaitu klip video yang sudah direkam sebelumnya yang dapat diunduh, klip audio
yang sudah direkam sebelumnya, teks dan gambar yang disimpan dalam komputer pribadi elektronik dan perangkat genggam
nirkabel, semuanya menampilkan subjek kepentingan umum; Media digital, yaitu, DVD yang direkam sebelumnya, rekaman
audio dan video yang dapat diunduh, dan CD yang menampilkan dan mempromosikan musik dan hiburan musik; Media
elektronik bukan musik yang direkam sebelumnya (selain perangkat lunak komputer); Media elektronik yang menampilkan
program permainan komputer; Media penyimpanan permanen (non-volatile) (termasuk CD, DVD, kaset dan kaset video dan
perangkat lain) untuk merekam data, suara, gambar, teks atau informasi lainnya; Media perekaman dan penyimpanan digital
atau analog kosong; Meja kerja steris untuk Penanaman; Mekanisme kontrol untuk mesin, engine, atau motor; Mengatur dan
mengelola promosi pemasaran untuk orang lain; Mesin Alarm untuk menjaga rumah dari kemalingan; Mesin cetak dokumen
yang digunakan dengan komputer; Mesin dan instrumen pengukur atau uji coba yang digunakan untuk mengukur ukuran
konsentrasi dan kualitas ozone; Mesin dan instrumen pengukur atau uji coba yang digunakan untuk mengukur ukuran partikel
dan cairan; Mesin dan instrument optik; Mesin dan peralatan radio suar; Mesin fotokopi; Mesin hitung dan peralatan
pemrosesan data; Mesin hitung, peralatan pemrosesan data dan komputer; Mesin inspeksi sidik jari yang digunakan untuk
memeriksa sidik jari secara fisik; Mesin kiosk; Mesin navigasi LORAN; Mesin pelurusan roda kendaraan 3 dimensi (3D Wheel
Alignment); Mesin pembayaran; Mesin pembelajaran; Mesin pemutaran dan perekam suara dan video; Mesin pengeditan
untuk sinematografi; Mesin pengenal mata uang; Mesin penghitung elektronik, perlengkapan pengolah data elektronik,
peralatan pemroresan data elektronik, komputer; Mesin untuk transaksi bank; Mesin yang dioperasikan dengan listrik untuk
mengeluarkan uang, kupon-kupon, tiket-tiket, voucher-voucher, coin-coin dan untuk menerima deposit dan uang tunai dan
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perangkat lunak komputer untuk pengoperasian mesin tersebut; Meter peningkat suara; Meter refleksi penentu waktu optikal;
Meteran energi digital; Meteran yang terpasang pada kendaraan; Mikroarray DNA untuk penggunaan laboratorium;
Mikroprosesor; Mikroprosesor digital dan optikal; Mistar bujur sangkar untuk mengukur; Mistar geser; Mistar/meteran [alat
ukur]; Mobile game software; Model tiga dimensi untuk tujuan pendidikan (aparat pendidikan); Modul-modul daya; Modulmodul untuk pembangkit daya fotovoltaik; Monitor liquid crystal display [LCD] komputer; Monitor televisi; Monitor, layar
tampilan, display yang dipasang di kepala, dan headset untuk digunakan dengan komputer, smartphone, perangkat elektronik
bergerak, perangkat elektronik yang dapat dipakai, jam tangan pintar, kacamata pintar, televisi, set top box, dan pemutar dan
perekam audio dan video; Monitor-monitor jaringan dalam bentuk server perangkat keras pada akses jaringan; Monitormonitor komputer untuk konferensi melalui video; Monitor-monitor untuk komputer; Monitor-monitor yang menampilkan
informasi komersial; Monopod digunakan untuk mengambil foto yang diletakkan pada smartphone atau kamera yang berada di
luar jangkauan normal tangan; Mouse (Alat pengolah data); Mouse komputer; Multimeter digital; Musik yang dapat diunduh;
Nada dering yang dapat diunduh untuk telepon selular, telepon pintar, asisten digital pribadi (PDA); Nada dering, grafik, dan
musik yang dapat diunduh melalui jaringan komputer global dan perangkat nirkabel; Notepads elektronik (ENote); ODP
(Optical Distribution Panel) berfungsi sebagai tempat pengaman sambungan kabel optic sekaligus pemisah kabel; OTG (Alat
untuk menggunakan usb atau flashdisk pada handphone); Organizer data pribadi elektronik genggam; Organizer pribadi
elektronik; Otomatisasi dan kontrol perangkat lunak dan sistem otomatisasi untuk pengoperasian yang memanfaatkan sistem
pendingin berbasis air/fluida dan menganalisis data kinerja operasional berbasis sistem dan data lingkungan untuk
menyesuaikan laju aliran, tekanan dan suhu air/fluida dalam sistem untuk kinerja yang optimal; Outlet daya listrik; PC tablet;
PENGUKUR ASAM UNTUK BATERAI; PENGUKUR KEKENTALAN; Pakaian kontrol kebakaran dan pakaian perlindungan
terhadap api untuk industri balap olahraga motor, yaitu—kemeja dan celana dalam, celana panjang, kemeja, jaket, jas, kaus
kaki, sepatu, sepatu bot, helm pengaman, kacamata, topi dan topi; Pakaian untuk perlindungan terhadap kecelakaan, iradiasi,
listrik statistik dan api, termasuk untuk perlindungan terhadap panas; Panel Filter Harmonisasi Arus Listrik; Panel Kapasitor
Bank; Panel Miniature Circuit Breaker; Panel RCD; Panel interaktif; Panel komposit aluminum untuk aliran listrik; Panel layar
QLED; Panel pengontrol (listrik); Panel tampilan LED; Panel tampilan elektronik; Papan ketik, alat pengendali kursor komputer
dan alas alat pengendali kursor komputer, stylus (pena elektronik yang digunakan pada permukaan layar), peralatan dan
media penyimpanan data; Papan ketik, mouse, alas mouse, printer, drive disk, dan hard drive; Papan kontrol elektronik; Papan
pemberitahuan elektronik; Papan sirkuit audio-video; Papan sirkuit yang terdiri dari perangkat keras dan perangkat lunak
komputer yang digunakan untuk mengoperasikan kamera; Papan tampilan informasi digital; Papan tulis elektronik; Papan tulis
interaktif digital; Partikulat mikro, tag yang bersandi yang terbuat dari plastik logam atau silikat untuk digunakan dalam bidang
perlabelan pasif, penelusuran atau pelacakan orang, hewan, kendaraan, atau barang; Pasokan daya listrik untuk telepon
pintar; Pegangan untuk diadaptasikan pada telepon genggam; Pelampung Tangki Bensin; Pelampung untuk kamera;
Pelindung dan penyangga untuk pemutar musik portabel; Pelindung dan penyangga untuk pemutar musik portabel, tablet
elektronik dan perangkat PDA; Pelindung kamera khusus yang berbentuk selongsong untuk kamera; Pelindung kamera
terhadap angin yang terbuat dari busa; Pelindung layar anti cahaya/sinar biru; Pelindung layar anti silau; Pelindung permukaan
jam tangan; Pelindung tutup kepala; Peluit isyarat; Pemadam api beroda (troiley units); Pemadam api semi permanen (skil
unit); Pemancar FM; Pemancar Global Positioning System [GPS]; Pemancar dan penerima nirkabel; Pemancar dan penerima
suara dan data; Pemancar telekomunikasi; Pembaca digital; Pembaca kartu USB; Pembaca sidik jari biometrik; Pembakar CD;
Pembakar DVD; Pembawa data magnetik pra-rekam yang menampilkan informasi di bidang layanan perbankan dan finansial;
Pembawa data untuk komputer yang memiliki perangkat lunak yang terekam didalamnya; Pembawa suara; Pemegang
kamera; Pemindai 3D; Pemroses data bioinformatika sequencing (ngs) generasi berikutnya; Pemutar / perekam MP3 dan
perangkat lunak yang terkait dengannya; Pemutar DVD; Pemutar DVD (digital versatile disc); Pemutar MP3; Pemutar dan
perekam CD (compact disc); Pemutar dan perekam DVD; Pemutus Sirkuit Udara; Pena untuk layar sentuh; Penahan pintu
elektrik; Penangkal petir; Pencahayaan dengan penggunaan komputer dan kamera video; Pencatat jarak tempuh untuk
kendaraan; Pencatat waktu untuk operasi bedah; Penerima Global Positioning System [GPS]; Penerima dan monitor televisi;
Penerima dan pemancar radio; Penerima data; Penerima radio; Penerima satelite digital; Penerima sinyal video; Penerima
transmisi satelit digital; Penerima yang dapat digenggam; Penganalisa kelembaban; Pengatur pemindahan arus listrik;
Pengekang kamera; Pengendali faktor daya; Pengendali jarak jauh; Pengendali jarak jauh digunakan untuk instalasi dan
peralatan sanitasi, yaitu, unit bangku toilet dengan alat pembersih kebocoran dengan air hangat, bejana kakus, bidet, urinal,
bak mandi, instalasi mandi berendam, instalasi mandi pancuran, wastafel tangan [bagian dari instalasi sanitasi], keran, mandi
pancuran, pemanas air listrik, alat pengering tangan listrik untuk kamar mandi, dispenser sabun otomatis; Pengendali mikro
untuk tujuan meyediakan verifikasi komponen perangkat tetap dan perangkat lunak; Pengeras suara; Pengeras suara
audio (audio speakers) untuk home theaters; Pengeras suara elektronik; Pengeras suara kecil; Pengeras suara terhubung;
Pengeras suara untuk mobil; Pengeras suara untuk konferensi melalui video; Penggandeng [peralatan pengolah data];
Penggaris/ mistar siku atau kotak untuk mengukur; Penghitung geiger; Penghubung audio; Pengisi baterai portabel; Pengisi
baterai portabel untuk ponsel; Pengisi baterai yang portabel untuk baterai-baterai telepon bergerak dan baterai-baterai kamera
digital; Pengisi daya; Pengisi daya USB untuk perangkat elektronik yang digunakan untuk memanaskan tembakau; Pengisi
daya baterai untuk telepon genggam; Pengisi daya baterai pipet elektronik; Pengisi daya baterai ponsel; Pengisi daya baterai
ponsel pintar; Pengisi daya baterai ponsel untuk digunakan di kendaraan; Pengisi daya baterai telepon seluler untuk
digunakan dalam kendaraan; Pengisi daya baterai telepon seluler untuk digunakan di kendaraan; Pengisi daya baterai untuk
ponsel; Pengisi daya baterai untuk telepon seluler; Pengisi daya cepat untuk digunakan didalam mobil; Pengisi daya super
cepat (nirkabel); Pengisi daya untuk akumulator listrik; Pengisi daya untuk baterai; Pengisi daya untuk peralatan pernapasan;
Pengisi daya untuk perangkat elektronik; Pengisi daya untuk rokok elektronik; Pengisi daya usb untuk perangkat elektronik;
Pengisi daya usb untuk ponsel; Pengontrol Suhu; Pengontrol jaringan komputer; Pengontrol listrik untuk mengelola energi
listrik; Pengontrol pasokan energi listrik; Pengonversi; Pengonversi AC / DC; Penguat Headset untuk telepon seluler; Penguat
headset; Penguat suara; Pengukur amper; Pengukur tanjakan (kompas inklinasi); Pengukur tekanan sensor level meter tangki
air; Pengukur udara; Pengukur waktu dan alat pengaturan; Pengumpul energi surya untuk pembangkit listrik; Penjepit untuk
kamera; Penjepit yang digunakan untuk penghubung kabel; Pensil pengetesan (pensil uji) untuk elektrik; Penstabil dan
penopang komputer tablet dan ponsel pintar yang dapat disesuaikan; Penulis CD-ROM; Penutup pelindung lensa untuk
kamera; Penutup untuk telepon; Penyangga diadaptasi untuk komputer tablet; Penyangga disesuaikan untuk telepon mobil;
Penyangga tangan, dudukan, dan dudukan untuk genggaman tangan untuk perangkat elektronik genggam dan
menggabungkan cermin compact; Penyangga tangan, dudukan, dan dudukan untuk genggaman tangan untuk perangkat
elektronik genggam, dan menggabungkan cermin compact; Penyangga tangan, dudukan, dan dudukan untuk genggaman
tangan untuk perangkat elektronik genggam, yaitu ponsel pintar (smartphone), komputer tablet, kamera, dan pemutar suara
dan video portabel; Penyangga tangan, dudukan, dan dudukan untuk genggaman tangan untuk perangkat
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elektronik genggam, yaitu, ponsel pintar [smartphone], komputer tablet, kamera, dan pemutar suara dan video portabel;
Penyangga tangan, penyangga, dan dudukan disesuaikan untuk perangkat elektronik genggam, yaitu, telepon pintar,
komputer tablet, kamera, dan pemutar suara dan video portabel; Penyangga yang diadaptasi untuk komputer, laptop, dan
komputer tablet; Penyanggah Lampu; Penyedia daya, sistem penyedia daya dan sistem daya yang digunakan untuk daya dan
uji pengoperasian peralatan dan alat elektronik yang diuji dengan menyediakan berbagai level daya untuk peralatan elektronik;
Peralatan Global Positioning System [GPS]; Peralatan Indikator Angka Acak Elektronik [ERNIE]; Peralatan WiFi untuk
perangkat seluler; Peralatan baku berinduktansi; Peralatan catu daya yang diatur; Peralatan dan instrumen ilmiah dan
penelitian termasuk sekuens asam nukleat, susunan, pemindai, perangkat dan analisis pencitraan elektronik, pengujian
peralatan pengumpulan sampel, instrumen kontrol kualitas sampel, sekuensing reagen cartridge dan nampan, peralatan
persiapan sampel pengujian, dan peralatan laboratorium untuk penggunaan laboratorium termasuk dalam bidang berbagai
macam asam (acid) yang terdiri atas matarantai nucleotide, tipe-tipe species, diagnostic ilmu kedokteran, diagnostic ilmu
kedokteran hewan, diagnostic klinikal, penelitian medis, penelitian ilmu kedokteran hewan, diagnostic, penelitian klinikal, hasilhasil pharmasi, penelitian pengembangan obat-obatan, penelitian laboratorium obat-obatan, penelitian dan ilmu pengetahuan
kedokteran hewan, ilmu hayati, biologi, mikrobiologi, bioteknologi, pertanian, forensik, keamanan pangan, metagenomik,
pengujian genetika dan genetika; Peralatan dan instrumen navigasi dan penentuan posisi elektronik; Peralatan dan instrumen
pengendali tenaga listrik; Peralatan dan instrumen untuk mendiagnosa instalasi daya listrik; Peralatan dan instrumen untuk
menguji gas, cairan, atau padatan; Peralatan dan instrumen untuk perekaman, transmisi, penyiaran, penerimaan,
penyimpanan, tampilan atau reproduksi suara, gambar dan data; Peralatan elektronik digital yang dapat dipakai untuk
penyediaan akses ke internet, untuk mengirimkan, menerima dan menyimpan panggilan telepon, surat elektronik, dan data
digital lainnya; Peralatan elektronik digital yang digunakan pada bagian anggota badan (misal dipergelangan tangan) terutama
terdiri dari arloji yang juga menampilkan telepon, perangkat lunak dan tampilan layar untuk melihat, mengirimkan dan
menerima teks/pesan, email-email, data dan informasi dari telepon pintar, komputer-komputer tablet dan komputer-komputer
yang portabel; Peralatan elektronik untuk mendeteksi logam; Peralatan elektronik untuk mendeteksi temperatur suhu;
Peralatan elektronik untuk transmisi suara atau gambar; Peralatan elektronik untuk penguji karakteristik dansifat
elektromagnetik dari bahan industri; Peralatan ilmiah untuk digunakan pada aplikasi diagnostik; Peralatan informasi elektronik
yang dapat diakses dari jarak jauh secara online; Peralatan jaringan komunikasi; Peralatan kendali listrik tanpa kabel jarak
jauh; Peralatan keselamatan yaitu teknologi penghalang termal yang digunakan pada topi keras dan helm pengaman;
Peralatan komunikasi gelombang mikro; Peralatan komunikasi nirkabel, yaitu, peralatan telekomunikasi, peralatan komunikasi
komputer, dan pengendali antarmuka nirkabel untuk komunikasi nirkabel, yaitu, untuk, penentuan posisi, lokasi, navigasi,
pelacakan, keamanan, radar, pencitraan, perasa, dan komunikasi lainnya; Peralatan konferensi video, yaitu telepon, speaker,
monitor, kamera, headset telepon dan komputer, penunjuk jarak jauh presenter nirkabel, dan perangkat periferal komputer
untuk konferensi dan kolaborasi audio dan video; Peralatan kontrol jarak jauh; Peralatan kontrol listrik; Peralatan kontrol listrik
dan elektronik untuk meningkatkan efisiensi daya; Peralatan kromatografi untuk analisa cairan dan gas untuk keperluan
industri; Peralatan listrik dan elektronik; Peralatan memori komputer; Peralatan otomatisasi pada rumah; Peralatan
pemantauan; Peralatan pembatal kebisingan dan gema, yaitu, speaker audio dan headphone pembatal gema; Peralatan
pengenalan wajah; Peralatan penghasil suara dan peredam suara elektronik, penghasil peredam kebisingan, dan unit kontrol
elektronik untuk meredam dan mengontrol suara, yaitu, perangkat keras komputer dan perangkat lunak yang dapat diunduh
atau direkam untuk menghasilkan suara, menghilangkan kebisingan, menghilangkan gema dan meredam suara; Peralatan
pengiriman pesan dan keamanan jaringan yang terdiri dari piranti keras dan piranti lunak komputer untuk mendeteksi,
memblokir, dan mengotomatiskan penghapusan virus dan ancaman komputer, mengenkripsi dan mengotentikasi data,
mencegah kehilangan data, memulihkan data, mengamankan jaringan, dan mendeteksi, memfilter, menganalisis, mengelola,
dan memblokir komunikasi elektronik; Peralatan pengisi daya baterai; Peralatan penguji elektronik, yaitu meter daya
untukpenguji sinyal gelombang mikro dan frekuensi radio; Peralatan pengukur kekuatan; Peralatan pengukur yang digunakan
untuk mengukur ukuran partikel dan penyebaran ukuran partikel; Peralatan penyimpan energi yang terdiri dari baterai-baterai;
Peralatan periferal komputer; Peralatan pribadi yang portabel untuk merekam, mengorganisir, mentransmisi, memanipulasi,
mereview dan menerima teks/pesan, data, gambar-gambar/imej-imej dan file dalam bentuk audio yang berkaitan dengan
kesehatan dan kebugaran tubuh; Peralatan printer (pencetak)/personalisasi kartu plastik; Peralatan sensor elektronik, kamera,
dan mikrofon untuk pendeteksian, penangkapan dan pengenalan gerakan tubuh, gerakan wajah dan suara; Peralatan survei
untuk keperluan navigasi; Peralatan telekomunikasi listrik digunakan untuk instalasi dan peralatan sanitasi, yaitu, unit bangku
toilet dengan alat pembersih kebocoran dengan air hangat, bejana kakus, bidet, urinal, bak mandi, instalasi mandi berendam,
instalasi mandi pancuran, wastafel tangan [bagian dari instalasi sanitasi], keran, mandi pancuran, pemanas air listrik, alat
pengering tangan listrik untuk kamar mandi, dispenser sabun otomatis; Peralatan telekomunikasi, peralatan komunikasi
komputer, termasuk modem radio; Peralatan telematika, yaitu, perangkat nirkabel yang terdiri dari pemancar [sehubungan
dengan otomobil]; Peralatan transmisi data audio dan video nirkabel, yaitu, perangkat keras komputer dan perangkat lunak
yang dapat diunduh atau direkam untuk transmisi atau reproduksi suara atau gambar; Peralatan untuk enkripsi; Peralatan
untuk memproduksi, melakukan, mengalihkan, mengubah, mengatur dan mengendalikan energi listrik; Peralatan untuk
memproses pembayaran elektronik, yaitu
Mesin pembayaran non tunai menggunakan RFID; Peralatan untuk mengidentifikasi pidato; Peralatan untuk mengontrol
pengoperasian pemanas dan pendingin air; Peralatan untuk mengukur kadar air; Peralatan untuk mengukur konsumsi energi
listrik; Peralatan untuk merekam dan menghasilkan suara untuk pelatihan binatang; Peralatan untuk merekam, menstransmisi
atau mereproduksi suara atau gambar-gambar/imej-imej untuk digunakan pada telekomunikasi; Peralatan untuk pengiriman
data; Peralatan untuk pengujian DNA dan RNA untuk tujuan penelitian; Peralatan yang diaktifkan dengan teknologi pita lebar
ultra, yaitu, pembaca dan pemindai; Peralatan-peralatan elektronik dengan fungsi-fungsi interaktif; Peralatan-peralatan
jaringan pada rumah; Peralatan-peralatan pembuatan air murni untuk keperluan laboratorium; Peralatan-peralatan pembuatan
air ultra murni untuk keperluan laboratorium; Peralatan-peralatan pengolahan air untuk keperluan laboratorium; Peralatanperalatan pengolahan air untuk keperluan laboratorium untuk produksi air murni; Peralatan-peralatan pengolahan air untuk
keperluan laboratorium untuk produksi air ultra murni; Perangkat Lunak computer yang dapat mengunggah, mengunduh,
mengakses, mencatat, menulis, menampilkan, dan menghubungkan; Perangkat Lunak yang dapat diunduh untuk komputer,
seluler, digital portebel, prangkat komunikasi dengan kabel dan tanpa kabel; Perangkat Televisi Nirkabel yang digunakan
untuk mengambil gambar (CCTV); Perangkat antar muka jaringan komputer; Perangkat asisten personal dalam suatu system
lengkap yang dapat dikendalikan oleh suara; Perangkat atau instrumen dengan fungsi pengaturan waktu untuk merekam;
Perangkat atau instrumen dengan fungsi pengaturan waktu untuk pelacakan; Perangkat atau instrumen dengan fungsi
pengaturan waktu untuk pemantauan; Perangkat atau instrumen dengan fungsi pengaturan waktu untuk display; Perangkat
atau instrumen untuk pemantauan; Perangkat atau instrumen untuk tampilan; Perangkat dan instrumen augmentasi dan
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koreksi optik; Perangkat dengan fungsi pengukuran waktu dan untuk mengkalkulasi, memantau, merekam atau menampilkan
jarak yang dicakup selama pelatihan; Perangkat dengan fungsi pengukuran waktu dan untuk mengkalkulasi, memantau,
merekam atau menampilkan tujuan pelatihan berdasarkan pelatihan sebelumnya; Perangkat dengan fungsi pengukuran waktu
dan untuk mengkalkulasi, memantau, merekam, atau menampilkan konsumsi kalori; Perangkat dengan fungsi pengukuran
waktu dan untuk mengkalkulasi, memantau, merekam, atau menampilkan kualitas istirahat dan pola tidur.; Perangkat dengan
fungsi pengukuran waktu dan untuk mengkalkulasi, memantau, merekam, atau menampilkan langkah berjalan atau berlari;
Perangkat dengan fungsi pengukuran waktu dan untuk mengkalkulasi, memantau, merekam, atau menampilkan tingkat
pelatihan dibandingkan dengan tujuan pelatihan; Perangkat dengan fungsi pengukuran waktu dan untuk mengkalkulasi,
memantau, merekam, atau menampilkan waktu tanpa aktivitas fisik; Perangkat distribusi daya optik gelombang waveguide
terintegrasi berbasis kuarsa; Perangkat elektronik atau perangkat lunaknya untuk digunakan dalam mentransmisikan data
dan/atau suara melalui jaringan nirkabel atau kabel; Perangkat elektronik digital genggam yang mampu menyediakan akses
ke internet dan untuk mengirim, menerima, dan menyimpan panggilan telepon, surat elektronik, dan data digital lainnya;
Perangkat elektronik digital untuk merekam, mengatur, mentransmisikan, memanipulasi, dan meninjau kembali file teks, data,
audio, gambar dan video; Perangkat elektronik digital yang dapat dipakai yang mampu menyediakan akses ke internet, untuk
mengirim, menerima dan menyimpan panggilan telepon, surat elektronik, dan data digital lainnya; Perangkat elektronik digital
yang terutama terdiri dari perangkat lunak untuk peringatan, pesan, email, dan pengingat, dan untuk merekam, mengatur,
mentransmisikan, memanipulasi, meninjau kembali, dan menerima file teks, data, dan digital dan layar display/tampilan;
Perangkat elektronik mutifungsi untuk menampilkan, mengukur, dan mengunggah informasi ke Internet; Perangkat elektronik
pribadi yang digunakan untuk melacak sasaran dan statistik kebugaran (fitness); Perangkat elektronik untuk buaian bayi;
Perangkat elektronik untuk mendeteksi sistem kebocoran yang mampu mendeteksi kebocoran cairan dengan sensor kabel
atau probe dengan cara pemantauan jarak jauh dengan perangkat lunak pemantauan berbasis web; Perangkat genggam
nirkabel, yaitu, perangkat informasi yang dikontrol suara terdiri dari speaker audio pintar yang terkoneksi dengan awan (cloud)
dan dikontrol suara dengan kemampuan asisten pribadi virtual, tidak satupun barang tersebut untuk kamera fotografi dan
sinematografi profesional termasuk aksesoris spesifik fotografi dan sinematografi profesional khusus untuknya dan perangkat
lunak fotografi dan sinematografi profesional; Perangkat getaran pensinyalan hewan untuk mengarahkan ternak; Perangkat
ilmiah; Perangkat ilmiah untuk anak-anak berupa aparat instruksi; Perangkat ilmiah untuk anak-anak berupa aparat mengajar;
Perangkat informasi dalam suatu sistem lengkap yang dapat dikendalikan oleh suara; Perangkat input dan output komputer;
Perangkat keras USB; Perangkat keras dan perangkat lunak komputer untuk digunakan dalam operasi dan kontrol keamanan
rumah dan sistem pemantauan; Perangkat keras dan perangkat lunak komputer untuk membuat, memfasilitasi, dan mengelola
akses jarak jauh ke dan komunikasi dengan jaringan area lokal (lans), jaringan pribadi virtual (vpn), jaringan area luas (wans)
dan jaringan komputer global; Perangkat keras dan perangkat lunak komputer untuk menerima, menampilkan, dan
menggunakan siaran video, audio, dan sinyal data digital; Perangkat keras dan perangkat lunak komputer untuk
mengembangkan, memelihara, dan menggunakan jaringan komputer area lokal dan luas; Perangkat keras dan perangkat
lunak komputer untuk mengembangkan, memelihara, dan menggunakan sistem konferensi komputer audio-video interaktif;
Perangkat keras dan perangkat lunak komputer untuk meningkatkan dan menyediakan transfer waktu nyata, transmisi,
penerimaan, pemrosesan dan digitalisasi data; Perangkat keras dan perangkat lunak komputer untuk meningkatkan dan
menyediakan transfer waktu nyata, transmisi, penerimaan, pemrosesan dan digitalisasi informasi grafis audio dan video;
Perangkat keras dan perangkat lunak komputer untuk merekam, memproses, menerima, mereproduksi, transmisi,
memodifikasi, pengkompresan, pendekompresan, menyiarkan, menggabungkan dan meningkatkan suara, gambar, grafik, dan
data; Perangkat keras dan perangkat lunak komputer untuk pengenalan gambar untuk keamanan dan pengawasan;
Perangkat keras dan perangkat lunak komputer yang terdiri dari dompet digital yang dapat menyimpan informasi data
pelanggan untuk mengakses kupon voucher, kode voucher dan potongan harga di penjual eceran dan untuk mendapatkan
loyalitas atau hadiah uang yang dapat ditambahkan dalam akun pelanggan; Perangkat keras dan perangkat lunak sebagai
penyimpanan basis data untuk kegiatan jual beli dan pembayaran; Perangkat keras komputer dan perangkat lunak yang dapat
diunduh atau direkam untuk telekomunikasi, konferensi jarak jauh dan konferensi video, komunikasi audio, video dan data
antar komputer melalui jaringan komputer global, jaringan komputer area luas, dan jaringan komputer peer-to-peer dengan
memanipulasi dan mengendalikan gambar dari kamera web dan kamera digital; Perangkat keras komputer dan program
perangkat lunak komputer untuk integrasi teks, audio, grafik, gambar diam dan gambar bergerak kedalam pengiriman interaktif
untuk aplikasi multimedia; Perangkat keras komputer dan program perangkat lunak komputer yang dapat diunduh atau
direkam untuk integrasi teks, audio, grafik, gambar diam dan gambar bergerak ke dalam pengiriman interaktif untuk aplikasi
multimedia; Perangkat keras komputer dan sistem perangkat lunak komputer untuk telekomunikasi, tele-konferensi dan video
konferensi, komunikasi audio, video dan data antar komputer melalui jaringan komputer global, jaringan komputer area luas,
dan jaringan komputer peer to peer dengan memanipulasi dan mengendalikan gambar dari kamera web dan kamera digital;
Perangkat keras komputer digunakan untuk instalasi dan peralatan sanitasi, yaitu, unit bangku toilet dengan alat pembersih
kebocoran dengan air hangat, bejana kakus, bidet, urinal, bak mandi, instalasi mandi berendam, instalasi mandi pancuran,
wastafel tangan [bagian dari instalasi sanitasi], keran, mandi pancuran, pemanas air listrik, alat pengering tangan listrik untuk
kamar mandi, dispenser sabun otomatis; Perangkat keras komputer untuk digunakan dalam mengambil elektrokardiogram;
Perangkat keras komputer untuk digunakan dalam mengambil pengukuran; Perangkat keras komputer untuk digunakan dalam
menyediakan jaringan komputasi awan yang aman; Perangkat keras komputer untuk digunakan dalam menyediakan
komputasi environment (area memori komputer) yang aman; Perangkat keras komputer untuk digunakan dalam visi mesin,
pembelajaran mesin, pembelajaran yang mendalam, kecerdasan buatan, pemrosesan bahasa alami, pembelajaran algoritma
dan analisa data; Perangkat keras komputer untuk komputasi; Perangkat keras komputer untuk komputasi awan; Perangkat
keras komputer untuk komputasi latency rendah dan bandwith tinggi; Perangkat keras komputer untuk komputasi melalui
jaringan global dan lokal; Perangkat keras komputer untuk komunikasi jaringan nirkabel; Perangkat keras komputer untuk
menganalisa ayunan golf; Perangkat keras komputer untuk penyimpanan data; Perangkat keras komputer yang dapat dipakai;
Perangkat keras komputer, komputer tablet, peralatan telekomunikasi listrik, pengendali jarak jauh, aplikasi perangkat lunak,
perangkat lunak komputer, perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk pemantauan dan analisis jarak jauh, yang
digunakan untuk instalasi dan peralatan sanitasi, yaitu, unit bangku toilet dengan alat pembersih kebocoran dengan air hangat,
bejana kakus, bidet, urinal, bak mandi, instalasi mandi berendam, instalasi mandi pancuran, wastafel tangan [bagian dari
instalasi sanitasi], keran, mandi pancuran, pemanas air listrik, alat pengering tangan listrik untuk kamar mandi, dispenser
sabun otomatis; Perangkat keras untuk mendeteksi obyek, gerakan tubuh pengguna dan perintah; Perangkat keras untuk
pemrosesan dokumen; Perangkat keras untuk penyimpan data untuk kegiatan jual-beli dan pembayaran; Perangkat
keras yang menyimpan data sekunder dan berisi piringan magnetis yang portabel (portable hard disk drives); Perangkat
komunikasi nirkabel untuk transmisi suara, data, gambar, audio, video, dan konten multimedia; Perangkat komunikasi nirkabel
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untuk transmisi suaro, data, atau gambar; Perangkat komunikasi visual digital; Perangkat komunikasi yang dapat dipakai
dalam bentuk jam tangan, gelang; Perangkat komunikasi yang portabel, yaitu gagang telepon (handsets), alat
komunikasi (walkie-talkies), telepon-telepon satelit dan personal digital assistants [PDA]; Perangkat kontrol elektronik untuk
antar muka dan kontrol komputer dan komputer global dan jaringan telekomunikasi dengan siaran dan perlengkapan televisi
dan kabel; Perangkat laboratorium untuk mendeteksi urutan genetik; Perangkat listrik yang mengubah antara sinyal seimbang
dan sinyal tidak seimbang; Perangkat lunak BIOS [sistem input / output dasar]; Perangkat lunak akuntansi; Perangkat lunak
aplikasi komputer untuk aplikasi seluler yang dapt diunduh, diunggah, dilihat, ditulis, menghubungkan, dan mencari informasi
lainnya; Perangkat lunak aplikasi komputer untuk asisten digital pribadi; Perangkat lunak aplikasi komputer untuk
menyematkan browser web, interfase dengan penyimpanan kunci perangkat keras yang aman, dan melaksanakan transaksi
yang diusulkan melalui blockchain (sistem pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi).; Perangkat lunak aplikasi
komputer untuk pengumpulan dan verifikasi informasi pengguna untuk membuat akun blockchain (sistem pencatatan transaksi
digital yang terdesentralisasi).; Perangkat lunak aplikasi komputer untuk penyediaan keamanan, otomatisasi, fasilitasi, dan
enkripsi komunikasi, proses bisnis, dan transaksi keuangan menggunakan sistem kontrak pintar, blockchain (sistem
pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi), dan teknologi buku besar yang didistribusikan.; Perangkat lunak aplikasi
komputer untuk perangkat seluler, yaitu perangkat lunak untuk perangkat layar sentuh yang digunakan untuk memasukkan
data, teks prediktif, teks korektif, dan memasukkan teks berbasis sikap (gesture); Perangkat lunak aplikasi komputer untuk
perangkat seluler, yaitu, perangkat lunak untuk memasukkan (input) teks yang digunakan untuk mengakses dan mencari pada
Internet; Perangkat lunak aplikasi komputer untuk ponsel, pemutar media portabel, komputer genggam, komputer tablet, dan
komputer, yaitu, perangkat lunak untuk menerima dan menyimpan DNA dan catatan genetik, dan untuk memberi wewenang
kepada personel medis dan peneliti untuk menggunakan catatan; Perangkat lunak aplikasi komputer yang dapat diunduh
untuk memproses, memfasilitasi, memverifikasi, dan autentikasi pembayaran bergerak (mobile) dan transaksi tanpa kontak
langsung dengan pengecer, pedagang, dan penjual menggunakan suatu alat komunikasi bergerak (mobile); Perangkat lunak
aplikasi komputer yang dapat diunduh yang berkaitan dengan pengaturan dan pengawasan skema insentif penjualan dan
promosi, skema keanggotaan, skema bonus, skema hadiah, skema diskon dan layanan promosi; Perangkat lunak aplikasi
komputer yang dapat diunduh yang berhubungan dengan program loyalti dan dana yang tersimpan dalam suatu akun;
Perangkat lunak aplikasi mobile untuk menyaksikan Liga Basket (rekaman); Perangkat lunak aplikasi mobile untuk
menyaksikan Liga Basket secara langsung; Perangkat lunak aplikasi untuk perangkat seluler; Perangkat lunak aplikasi web;
Perangkat lunak aplikasi yang terkait dengan penyewaan mobil, taksi, dan semua jenis layanan penyewaan kendaraan
penumpang; Perangkat lunak berbasis cloud yang dapat diunduh; Perangkat lunak cloud; Perangkat lunak cloud komputer
yang tidak dapat diunduh; Perangkat lunak computer dan aplikasi perangkat lunak untuk perangkat seluler yang
memperkenankan pengguna untuk menyewa alat komunikasi dan/atau komputer; Perangkat lunak computer dan aplikasi
perangkat lunak untuk perangkat seluler yang memperkenankan, menyediakan, mengizinkan, dan memfasilitasi pengguna
untuk mendaftar dan menyewa penginapan sementara, mengakses informasi, daftar dan pengumuman tentang perumahan,
apartemen, kondominium, town house, real estate, dan iklan penyewaan; Perangkat lunak computer dan firmware untuk
program sistem operasi.; Perangkat lunak computer untuk penggunaan pada perangkat seluler dan perangkat komputasi dan
komunikasi untuk memfasilitasi pengawasan, log-in jarak jauh dan penyediaan jasa support teknis secara langsung untuk
perangkat, peralatan, kendaraan, peralatan penerangan, sistem HVAC, dan sistem keamanan rumah di internet yang
terhubung dengan jaringan; Perangkat lunak computer untuk penggunaan pada perangkat seluler dan perangkat komputasi
dan komunikasi untuk mengakses jasa help desk untuk computer desktop dan laptop, ponsel pintar, dan perangkat, peralatan,
kendaraan, peralatan penerangan, sistem HVAC, dan sistem keamanan rumah di internet.; Perangkat lunak computer untuk
penggunaan pada perangkat seluler dan perangkat komputasi dan komunikasi untuk menyediakan advis dan rekomendasi
mengenai perbedaan ponsel pintar, perangkat komputasi, dan perangkat komunikasi, dan perangkat, peralatan, kendaraan,
peralatan penerangan, sistem HVAC, dan sistem keamanan rumah di internet yang terhubung dengan jaringan.; Perangkat
lunak computer untuk penggunaan pada perangkat seluler dan perangkat komputasi dan komunikasi untuk secara proaktif
menyediakan konten yang merekomendasikan solusi, tips, trik dan informasi mengenai cara, kesemuanya untuk pengguna
perangkat, peralatan, kendaraan, peralatan penerangan, sistem HVAC, dan sistem keamanan rumah di internet yang
terhubung dengan jaringan; Perangkat lunak computer untuk penggunaan pada perangkat seluler dan perangkat komputasi
dan komunikasi, yaitu untuk perangkat lunak untuk menyediakan back-up foto dan video, dan untuk transfer foto dan video
kepada perangkat komputer lain; Perangkat lunak computer yang dapat diunduh, yaitu perangkat lunak untuk mengatur
pengaturan (settings) dan performance secara jarak jauh; Perangkat lunak dan aplikasi perangkat lunak untuk eksekusi,
transmisi, dan penyimpanan tanda tangan elektronik yang aman.; Perangkat lunak dan aplikasi perangkat lunak yang
memungkinkan pengguna untuk mengidentifikasi dan berkomunikasi dengan orang di depan pintu; Perangkat lunak dan
aplikasi seluler yang dapat diunduh berkaitan dengan layanan konsultasi kecantikan; Perangkat lunak dan aplikasi seluler
yang dapat diunduh berkaitan dengan pembuatan reservasi salon kecantikan untuk orang lain; Perangkat lunak dan aplikasi
seluler yang dapat diunduh berkaitan dengan pemesanan layanan perawatan kecantikan dan kesehatan; Perangkat lunak dan
aplikasi seluler yang dapat diunduh berkaitan dengan penyediaan informasi tentang perawatan kecantikan dan kesehatan;
Perangkat lunak dan aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk digunakan oleh penyedia kebugaran dan kesehatan, klien
perusahaan, dan pelanggan, untuk informasi lokasi dan tujuan pusat kebugaran dan kesehatan, pemeriksaan jadwal kelas
kebugaran dan kebugaran, pemesanan kelas kebugaran dan kesehatan, pendaftaran kelas kebugaran dan kesehatan,
pemantauan aktivitas dan kebugaran, penerimaan dan penebusan penawaran produk terkait kebugaran dan kesehatan,
memungkinkan pengguna untuk berpartisipasi dalam program loyalitas pelanggan dan jejaring sosial yang berhubungan
dengan kesehatan dan kebugaran; Perangkat lunak dan aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk digunakan sehubungan
dengan pengujian penyakit menular; Perangkat lunak dan keras computer untuk memproses pembayaran elektronik dan untuk
mentransfer dan mencatat transfer dana ke dan dari orang lain melalui perangkat komunikasi elektronik termasuk smartphone,
tablet dan laptop; Perangkat lunak hiburan interaktif; Perangkat lunak integrasi kendaraan pribadi, tidak satupun barang
tersebut untuk kamera fotografi dan sinematografi profesional termasuk aksesoris spesifik fotografi dan sinematografi
profesional khusus untuknya dan perangkat lunak fotografi dan sinematografi profesional; Perangkat lunak interaktif yang
mendasarkan pada kecerdasan buatan; Perangkat lunak keamanan dunia maya; Perangkat lunak kecerdasan buatan dan
inferensi cerdas untuk prediksi kontekstual; Perangkat lunak komputasi awan untuk digunakan berhubungan dengan
pemasaran digital yang diarahkan kepada pelanggan produk kemasan; Perangkat lunak komputer & publikasi secara
elektronik yang diberikan online dari data base atau dari fasilitas yang disediakan dalam internet; Perangkat lunak komputer
berbasis kecerdasan buatan; Perangkat lunak komputer berbasis kecerdasan buatan untuk konsultasi kesehatan; Perangkat
lunak komputer dalam bentuk perangkat lunak yang dapat diunduh atau direkam untuk berbagi multimedia; Perangkat lunak
komputer dalam bentuk perangkat lunak yang dapat diunduh atau direkam untuk mengontrol pengoperasian peralatan audio
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dan video dan untuk melihat, mencari dan / atau membaca suara, video, televisi, film, foto dan gambar digital lainnya dan
konten multimedia lainnya; Perangkat lunak komputer dalam bentuk perangkat lunak yang dapat diunduh atau direkam untuk
mengunduh, mentransmisikan, menerima, memproses, membaca, menonton, dan mengendalikan aplikasi, data elektronik,
gambar, file audio dan video; Perangkat lunak komputer dalam bentuk perangkat lunak yang dapat diunduh atau direkam
untuk mereproduksi, memproses dan mengalirkan konten audio, video dan multimedia dan untuk panggilan audio, panggilan
video dan kolaborasi jarak jauh; Perangkat lunak komputer dan aplikasi perangkat lunak komputer untuk peralatan portabel
untuk mengumpulkan dan menganalisa variabel yang berkaitan dengan lingkungan yaitu suhu, kualitas udara dan cahaya
sekaligus kebisingan sekitarnya selama tidur; Perangkat lunak komputer dan aplikasi perangkat lunak untuk digunakan dalam
verifikasi dan otentikasi transaksi melalui blockchain (sistem pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi).; Perangkat
lunak komputer dan aplikasi perangkat lunak untuk identifikasi dan otentikasi pengguna.; Perangkat lunak komputer dan
aplikasi perangkat lunak untuk memungkinkan transaksi keuangan; Perangkat lunak komputer dan aplikasi perangkat lunak
untuk verifikasi dan autentikasi identitas pengguna biometrik; Perangkat lunak komputer dan aplikasi perangkat lunak yang
berkaitan dengan layanan pinjaman; Perangkat lunak komputer dan aplikasi perangkat lunak yang berkaitan dengan masalah
keuangan dan transaksi keuangan; Perangkat lunak komputer dan aplikasi perangkat lunak yang memungkinkan pembelian
barang dan jasa secara online; Perangkat lunak komputer dan aplikasi telepon genggam yang mengizinkan pelanggan
(pengguna) untuk mengakses rekening bank dan bertransaksi; Perangkat lunak komputer dan peralatan dan instrumen untuk
digunakan yang berkaitan dengan internet; Perangkat lunak komputer dan perangkat lunak aplikasi ponsel yang bisa diunduh
yang berisi informasi rujukan dalam bidang keuangan, investasi, bisnis, berita; Perangkat lunak komputer dan perangkat lunak
aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk melakukan atau mencari kinerja pekerjaan, usaha atau proyek dengan imbalan uang
atau nilai; Perangkat lunak komputer dan perangkat lunak aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk mempromosikan jasa
pihak lain; Perangkat lunak komputer dan perangkat lunak aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk mencocokkan para
pengguna dengan pekerjaan, usaha atau proyek; Perangkat lunak komputer dan perangkat lunak aplikasi seluler yang dapat
diunduh untuk menemukan pekerjaan, usaha atau proyek atas dasar permintaan; Perangkat lunak komputer dan perangkat
lunak aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk menyediakan area pasar online untuk pembeli dan penjual barang dan jasa;
Perangkat lunak komputer dan perangkat lunak aplikasi seluler yang dapat diunduh yang memungkinkan urun daya
(crowdsourcing) permintaan yang berhubungan dengan kinerja pekerjaan, usaha atau proyek; Perangkat lunak komputer dan
program komputer yang dapat diunduh untuk manajemen database, membuat lembar lajur (spreadsheet) elektronik,
mendesain, membuat, mengedit dan mempublikasikan dokumen, pencatatan, email, memasukkan ke dalam kalendar,
manajemen kontak, membuat grafik presentasi, publikasi desktop, manajemen dokumen, pemrosesan kata, mengirim pesan
instan, protokol suara melalui internet (VOIP), konferensi video, konferensi audio, menggunakan bersama-sama aplikasi,
memastikan keamanan jaringan komputer, dan menyediakan deteksi dan pencegahan intrusi jaringan komputer; Perangkat
lunak komputer digunakan untuk instalasi dan peralatan sanitasi, yaitu, unit bangku toilet dengan alat pembersih kebocoran
dengan air hangat, bejana kakus, bidet, urinal, bak mandi, instalasi mandi berendam, instalasi mandi pancuran, wastafel
tangan [bagian dari instalasi sanitasi], keran, mandi pancuran, pemanas air listrik, alat pengering tangan listrik untuk kamar
mandi, dispenser sabun otomatis; Perangkat lunak komputer online yang tidak dapat diunduh untuk menampilkan,
mengumpulkan, menganalisis, dan mengatur data dan informasi di bidang kesehatan, kebugaran, fitness, aktivitas fisik,
pengelolaan berat badan, tidur, dan nutrisi; Perangkat lunak komputer pengenalan pola; Perangkat lunak komputer
pengenalan suara; Perangkat lunak komputer sosial interaktif untuk memperoleh kembali dan menampilkan transit publik,
navigasi, geografis, peta dan informasi perjalanan; Perangkat lunak komputer sosial interaktif untuk memungkinkan transmisi
informasi transit publik, pemetaan, navigasi, lalu lintas, rute dan informasi yang diminati ke jaringan telekomunikasi, telepon
selular, perangkat navigasi dan perangkat bergerak dan genggam lainnya; Perangkat lunak komputer sosial interaktif yang
memungkinkan pertukaran informasi antar para pengguna; Perangkat lunak komputer untuk berbagi multi media, perangkat
lunak komputer berbagi media untuk komputer; Perangkat lunak komputer untuk digunakan dalam memonitor meter jarak
jauh; Perangkat lunak komputer untuk digunakan dalam mengatur, mentransmisikan, memanipulasi, mereproduksi,
memproses, streaming, memutar dan meninjau audio, video, gambar dan konten multimedia lainnya pada perangkat
elektronik digital; Perangkat lunak komputer untuk digunakan dalam meninjau, menyimpan, mengatur, dan memutar konten
audio dan video; Perangkat lunak komputer untuk digunakan dalam menyediakan jaringan komputasi awan yang aman;
Perangkat lunak komputer untuk digunakan dalam operasi dan manajemen pusat kontak telekomunikasi; Perangkat lunak
komputer untuk digunakan dalam streaming konten audio visual; Perangkat lunak komputer untuk digunakan dalam transaksi
dengan pengecer, pedagang, vendor, dan peer-to-peer melalui perangkat seluler, perangkat komputer, dan kartu fisik yang
digunakan untuk memproses pembayaran seluler; Perangkat lunak komputer untuk hiburan interaktif, yang memungkinkan
pengguna untuk menyesuaikan pengalaman melihat, mendengar, dan bermain dengan memilih dan mengatur tampilan dan
pertunjukan elemen audio, video dan audiovisual; Perangkat lunak komputer untuk jejaring sosial dan berinteraksi dengan
komunitas online; Perangkat lunak komputer untuk keperluan bisnis, yaitu, perangkat lunak untuk mengumpulkan dan
menganalisis data; Perangkat lunak komputer untuk komputasi; Perangkat lunak komputer untuk komputasi kognitif,
pembelajaran yang mendalam, kecerdasan buatan; Perangkat lunak komputer untuk komputasi latency rendah dan bandwith
tinggi; Perangkat lunak komputer untuk komputasi melalui jaringan global dan lokal; Perangkat lunak komputer untuk
komunikasi data nirkabel untuk menerima, memproses, mentransmisikan, dan menampilkan informasi olahraga/ lemak tubuh /
BMI; Perangkat lunak komputer untuk koneksi dan koordinasi berbagai perangkat komunikasi; Perangkat lunak komputer
untuk manajemen jaringan.; Perangkat lunak komputer untuk manajemen keuangan; Perangkat lunak komputer untuk
masukan (input) tulisan tangan melalui jari atau stilus (stylus); Perangkat lunak komputer untuk memasukkan data berbasis
sikap (gesture); Perangkat lunak komputer untuk membuat dan mengedit template digital foto; Perangkat lunak komputer
untuk memfasilitasi kolaborasi dan pengambilan keputusan untuk bisnis; Perangkat lunak komputer untuk memodifikasi audio,
video, dan konten audio-visual; Perangkat lunak komputer untuk memodifikasi dan memungkinkan transmisi konten dan data
video, audio, audio visual dan video; Perangkat lunak komputer untuk memonitor, memproses, menampilkan, menyimpan dan
mentransmisikan data; Perangkat lunak komputer untuk memproses pembayaran emas secara elektronik; Perangkat lunak
komputer untuk mengakses dan melihat wallpaper komputer; Perangkat lunak komputer untuk mengakses dan menggunakan
jaringan cloud computing untuk bidang bisnis percetakan; Perangkat lunak komputer untuk mengaktifkan papan ketik pada
layar sentuh; Perangkat lunak komputer untuk menganalisa ayunan golf; Perangkat lunak komputer untuk menganalisa
informasi pasar; Perangkat lunak komputer untuk mengawasi pengoperasian perangkat audio dan video dan untuk melihat,
mencari, dan/atau memainkan audio, video, televisi, film, gambar-gambar digital lainnya, dan konten multimedia lainnya;
Perangkat lunak komputer untuk mengendalikan masukan (input) keyboard; Perangkat lunak komputer untuk menghasilkan,
memasukkan, mengedit, dan menampilkan font, jenis huruf (typefaces), dan desain; Perangkat lunak komputer untuk
menghubungkan sumber-sumber data; Perangkat lunak komputer untuk mengirim, memproses, memfasilitasi, memverifikasi,
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computer software for dan mengotentifikasi informasi kartu kredit maupun kartu debet; Perangkat lunak komputer untuk
mengirim, menerima, memproses, membaca dan menonton, dan untuk kontrol file aplikasi, data elektronik, gambar, audio dan
video; Perangkat lunak komputer untuk mengontrol pengoperasian apparatus audio dan video dan untuk melihat, mencari
dan/atau membaca suara, video, televise, film, fotograf dan gambar digital lainnya dan muatan multimedia lainnya; Perangkat
lunak komputer untuk mengumpulkan dan menganalisis data; Perangkat lunak komputer untuk menunjuk penempatan dan
pengaturan huruf, angka, karakter, dan tanda pada keyboard; Perangkat lunak komputer untuk menyediakan jaringan
komputasi yang aman; Perangkat lunak komputer untuk menyiarkan klip video, klip audio, gambar, foto, dan konten
multimedia lainnya melalui jaringan internet dan komunikasi lainnya; Perangkat lunak komputer untuk mereproduksi,
memproses dan menyalurkan audio, video dan muatan multimedia dan panggilan audio dan kolaborasi jarak jauh; Perangkat
lunak komputer untuk pembelajaran mesin, permintaan data, dan analisa data; Perangkat lunak komputer untuk pemenuhan
dan pencetakan gambar digital; Perangkat lunak komputer untuk pemrosesan data, aplikasi perangkat lunak komputer yang
dapat diunduh, yaitu, aplikasi untuk mengumpulkan dan menganalisis data; Perangkat lunak komputer untuk pendidikan;
Perangkat lunak komputer untuk pengalaman simulasi realitas tertambah; Perangkat lunak komputer untuk pengelolaan
peralatan komunikasi audio dan video; Perangkat lunak komputer untuk penggalian data; Perangkat lunak komputer untuk
penggunaan pada perangkat seluler dan perangkat seluler komputasi dan komunikasi dan peralatan dan perangkat yang
terhubung dengan jaringan, yaitu perangkat lunak untuk menganalisa dan optimisasi proses booting, browser web, proses
aplikasi, perlilaku pelayanan, performa alat, baterai dan kapasitas penyimpanan, untuk memfasilitasi pemantauan, log-in jarak
jauh, dan penyediaan jasa support teknis secara langsung untuk perlindungan jasa anti-virus, dan untuk mengidentifikasi
risiko-risiko keamanan dan kerahasiaan pribadi; Perangkat lunak komputer untuk penggunaan pada perangkat seluler dan
perangkat seluler komputasi dan komunikasi, yaitu perangkat lunak untuk secara proaktif menyediakan konten yang
merekomendasikan solusi, tips, trik, dan informasi mengenai cara untuk membantu pengguna memahami penggunaan dan
fitur dari peralatan dan perangkat yang terhubung dengan jaringan, dan menyediakan penguncian perangkat, penghapusan
data, back-up data, pengaktivan alarm perangkat, dan penyediaan informasi terkait lokasi dengan menggunakan GPS;
Perangkat lunak komputer untuk pengumpulan, penemuan, manajemen dan analisis data; Perangkat lunak komputer untuk
pengumpulan, pengelolaan, pengeditan, pengorganisasian, modifikasi, transmisi, pembagian, dan penyimpanan data dan
informasi; Perangkat lunak komputer untuk peringatan, pesan, email, dan pengingat, dan untuk merekam, mengorganisir,
mentransmisikan, memanipulasi, meninjau kembali, dan menerima file teks, data, dan digital; Perangkat lunak komputer untuk
representasi grafis atas data; Perangkat lunak komputer untuk sistem akuntansi; Perangkat lunak komputer untuk sistem
pencetakan dan untuk perangkat untuk pra-pemrosesan dan pasca-pemrosesan barang cetakan; Perangkat lunak komputer
untuk streaming konten media audio visual melalui Internet dan ke perangkat elektronik digital seluler; Perangkat lunak
komputer untuk telekomunikasi nirkabel untuk digunakan dengan perangkat/alat nirkabel; Perangkat lunak komputer yang
berkaitan dengan manajemen sumber daya manusia; Perangkat lunak komputer yang dapat diunduh atau direkam untuk
akses ke komputasi berbasis cloud dan sumber daya komputer berbasis cloud; Perangkat lunak komputer yang dapat diunduh
atau direkam untuk digunakan dalam mengoperasikan dan mengelola pusat kontak telekomunikasi untuk menjadwalkan,
mengendalikan, meningkatkan, dan mengelola komunikasi video, suara, dan data; Perangkat lunak komputer yang dapat
diunduh atau direkam untuk koneksi dan koordinasi beberapa perangkat komunikasi; Perangkat lunak komputer yang dapat
diunduh atau direkam untuk mengontrol tingkat suara; Perangkat lunak komputer yang dapat diunduh atau direkam untuk
pengelolaan kebisingan latar belakang; Perangkat lunak komputer yang dapat diunduh atau direkam untuk pengelolaan
peralatan komunikasi audio dan video; Perangkat lunak komputer yang dapat diunduh atau direkam yang menampilkan
algoritma untuk digunakan pada alat penghasil suara dan peredam suara; Perangkat lunak komputer yang dapat diunduh dan
direkam untuk koleksi, kompilasi, memproses, transmisi, dan diseminasi data Sistem Pencari Posisi Global (GPS) untuk
digunakan pada perangkat tetap, bergerak dan genggam; Perangkat lunak komputer yang dapat diunduh dan platform
perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk digunakan di dan dengan perangkat dan kendaraan seluler (mobile
devices and vehicles) untuk memungkinkan pengoperasian, kontrol, dan kinerja sistem kendaraan; Perangkat lunak komputer
yang dapat diunduh untuk digunakan sebagai screensaver dan wallpaper, untuk mengakses dan menampilkan penjelajahan
komputer, untuk digunakan melihat data di internet; Perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk melihat dan
menelusuri informasi, foto, ulasan, peringkat atau nilai bisnis dan organisasi; Perangkat lunak komputer yang dapat diunduh
untuk memperlihatkan informasi database, informasi statistik, trivia, informasi polling, dan polling interaktif dalam bidang bola
basket yang tersedia pada Internet; Perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk menghubungkan, mengoperasikan,
dan mengelola perangkat bergerak yang diaktifkan dengan internet of things (IoT) bergerak; Perangkat lunak komputer yang
dapat diunduh untuk menghubungkan, mengoperasikan, dan mengelola perangkat yang diaktifkan dengan internet of things
(IoT); Perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk menyediakan informasi geografis, peta geografis interaktif, gambar
peta dan lokasi yang dipetakan; Perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk pemantauan dan analisis jarak jauh
digunakan untuk instalasi dan peralatan sanitasi, yaitu, unit bangku toilet dengan alat pembersih kebocoran dengan air hangat,
bejana kakus, bidet, urinal, bak mandi, instalasi mandi berendam, instalasi mandi pancuran, wastafel tangan [bagian dari
instalasi sanitasi], keran, mandi pancuran, pemanas air listrik, alat pengering tangan listrik untuk kamar mandi, dispenser
sabun otomatis; Perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk perdagangan, penyimpanan, pengiriman, penerimaan,
penerimaan dan pengiriman mata uang digital secara elektronik, dan mengatur transaksi pembayaran dan penukaran mata
uang digital.; Perangkat lunak komputer yang dapat diunduh yang memungkinkan komputer, desktop, laptop, dan perangkat
tipis untuk terhubung dari jarak jauh ke workstation; Perangkat lunak komputer yang dapat diunduh, yaitu, perangkat lunak
simulasi rekayasa dengan bantuan komputer; Perangkat lunak komputer yang memungkinkan pengguna perangkat
komunikasi untuk mengakses database dan jaringan komputer global; Perangkat lunak komputer yang memungkinkan transfer
data antara perangkat komunikasi bergerak; Perangkat lunak komputer yang mengijinkan permainan untuk dimainkan;
Perangkat lunak komputer yang mengijinkan permainan untuk dimainkan ; Perangkat lunak komputer yang telah direkam yang
berhubungan dengan golf; Perangkat lunak komputer, program komputer, dan web terkait berbasis interface serta platform
bagi konsumen untuk mengukur, mengkonfigurasi, mengoordinasi, dan mengimplementasikan integrasi komponen sistem
yang terdiri dari: pompa sirkulasi fluida dan katup terkait, otomatisasi dan kontrol untuk pompa sirkulasi fluida tersebut,
ekspansi dan separator udara untuk sistem hidronik dan Hvac, pompa sirkulasi cairan sistem kebakaran, penukar panas,
pompa dan booster air limbah domestik, pompa terintegrasi dan sistem kontrol untuk aplikasi pabrik air dingin.; Perangkat
lunak komputer, yaitu perangkat lunak dan perangkat lunak yang dapat diunduh untuk pendidikan bahasa; Perangkat lunak
komputer, yaitu screen saver yang menampilkan tema-tema bola basket; Perangkat lunak komputer, yaitu, perangkat lunak
yang dapat diunduh atau direkam untuk menjadwalkan, mengendalikan, meningkatkan, dan mengelola komunikasi video,
suara dan data dan memantau, mengelola dan memelihara alat-alat suara, video dan data; Perangkat lunak komputer, yaitu,
platform perdagangan keuangan elektronik untuk perdagangan cryptocurrency (mata uang virtual), token blockchain (sistem
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pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi), dan aset digital lainnya.; Perangkat lunak komputer, yakni perangkat lunak
sistem operasi; Perangkat lunak komputer, yakni program sistem operasi untuk layanan manajemen router; Perangkat lunak
komunikasi; Perangkat lunak komunikasi data; Perangkat lunak komunikasi untuk menghubungkan jaringan komputer global
dan blockchains; Perangkat lunak mainan video untuk mesin hiburan secara elektrik dengan layar; Perangkat lunak
manajemen energi; Perangkat lunak masukan (input) data dan teks untuk perangkat/alat layar sentuh; Perangkat lunak offline
yang dapat diunduh untuk mengontrol tegangan turbin uap dan pemantauan seumur hidup; Perangkat lunak otomatisasi
proses untuk digunakan dalam industri pengemasan; Perangkat lunak otomatisasi proses untuk digunakan dalam instalasi
pengemasan dan instalasi pengisian; Perangkat lunak otomatisasi proses untuk digunakan dalam mesin pengemasan dan
mesin pengisian; Perangkat lunak pemantauan jaringan awan (cloud) untuk digunakan berhubungan dengan solusi
ketelusuran dari awal hingga akhir atas produk kemasan dan pengemasan; Perangkat lunak pemantauan jaringan awan untuk
digunakan berhubungan dengan pemasaran digital yang diarahkan kepada pelanggan produk kemasan; Perangkat lunak
pembatal kebisingan dan gema yang dapat diunduh atau direkam untuk mengendalikan dan mengoperasikan headphone dan
speaker pembatal kebisingan dan gema; Perangkat lunak pembelajaran mesin; Perangkat lunak pembuatan dan konversi
PDF; Perangkat lunak pembuktian keaslian untuk mengontrol akses dan komunikasi dengan komputer-komputer dan jaringanjaringan komputer; Perangkat lunak pemrosesan bahasa alami; Perangkat lunak pencetakan 3D untuk memahat; Perangkat
lunak pencetakan 3D untuk menyesuaikan; Perangkat lunak pencetakan 3D untuk pemodelan; Perangkat lunak pengelolaan
rantai pasokan untuk digunakan berhubungan dengan solusi ketelusuran dari awal hingga akhir atas produk kemasan dan
pengemasan; Perangkat lunak pengembangan game; Perangkat lunak pengenalan wajah; Perangkat lunak penggunaan
komputer, perangkat lunak penjelajahan komputer, yaitu perangkat lunak untuk penjelajahan jaringan komputer global dan
jaringan privasi, perangkat lunak komputer untuk penyediaan akses internet; Perangkat lunak perintah dan pengenalan suara;
Perangkat lunak perintah dan pengenalan suara, tidak satupun barang tersebut untuk kamera fotografi dan sinematografi
profesional termasuk aksesoris spesifik fotografi dan sinematografi profesional khusus untuknya dan perangkat lunak fotografi
dan sinematografi profesional; Perangkat lunak permainan (game) komputer untuk perangkat komunikasi; Perangkat lunak
permainan komputer untuk digunakan pada ponsel dan telepon seluler; Perangkat lunak permainan komputer yang dapat
diunduh; Perangkat lunak permainan komputer yang dapat diunduh melalui jaringan komputer global dan perangkat nirkabel;
Perangkat lunak permainan komputer yang telah direkam dan manual/petunjuk dalam format elektronik yang dijual dalam satu
unit; Perangkat lunak permainan papan komputer; Perangkat lunak permainan video dalam bentuk cakram; Perangkat lunak
permainan video dan manual/petunjuk dalam format elektronik yang dijual dalam satu unit; Perangkat lunak permainan video
untuk penggunaan di rumah, direkam; Perangkat lunak permainan video yang telah direkam dan manual/petunjuk dalam
format elektronik yang dijual dalam satu unit; Perangkat lunak platform berbasis website dan aplikasi untuk menjual barangbarang kebutuhan bayi; Perangkat lunak platform berbasis website yang digunakan untuk calon ibu yang akan melahirkan
dengan cara membuat daftar kebutuhan untuk calon bayi; Perangkat lunak sebagai asisten pribadi dengan kecerdasan
buatan; Perangkat lunak selular untuk prediksi kontekstual; Perangkat lunak seluler; Perangkat lunak seluler yang dapat
diunduh; Perangkat lunak server awan untuk digunakan berhubungan dengan pemasaran digital yang diarahkan kepada
pelanggan produk kemasan; Perangkat lunak server cloud (awan) untuk digunakan berhubungan dengan solusi ketelusuran
dari awal hingga akhir atas produk kemasan dan pengemasan; Perangkat lunak sistem parkir yang mengatur dan integrasi
terhadap komponen sebagai berikut: Ticket dispenser, Boom gate, Kamera untuk merekam foto plat nomor (& streaming
connecting ke CCTV), Kamera untuk memfoto wajah penegemudi, Printer karcis / card, Loop detector / infrared, Dapat
mencetak foto plat nomor kendaraan pada tiket, Dapat mendeteksi golongan kendaraan mobil dan motor secara otomatis,
Universal pembayaran non tuani software payment, Universal sensor lot system; Perangkat lunak tanda tangan elektronik
untuk mengamankan transaksi; Perangkat lunak telekomunikasi yang dapat diunduh untuk penyediaan komunikasi video dan
audio, kolaborasi, menggunakan dokumen secara bersama-sama, telekonferensi, streaming acara dan konten, webinar, dan
konferensi video, audio dan web; Perangkat lunak telepon Protokol Internet dalam bentuk perangkat lunak yang dapat diunduh
atau direkam untuk melakukan panggilan konferensi VOIP; Perangkat lunak telepon protokol internet; Perangkat lunak untuk
POS (Point Of Sale) Terminal; Perangkat lunak untuk anjungan tunai mandiri (ATM); Perangkat lunak untuk digunakan dalam
industri pengemasan; Perangkat lunak untuk digunakan dalam menghitung, mentransfer dan menyimpan data yang berkaitan
dengan diagnosis medis dan evaluasi atas pencitraan medis; Perangkat lunak untuk digunakan dalam otomatisasi proses
pengemasan dan proses pengisian; Perangkat lunak untuk digunakan sehubungan dengan pemantauan kinerja perangkat
lunak; Perangkat lunak untuk informasi kredit pribadi terkait dengan keuangan; Perangkat lunak untuk infrastruktur layanan
telekomunikasi; Perangkat lunak untuk infrastruktur pengelolaan telekomunikasi; Perangkat lunak untuk kartu smartcard
(chipcard); Perangkat lunak untuk kendali pencahayaan; Perangkat lunak untuk komputer; Perangkat lunak untuk komunitas
virtual, jejaring sosial, berbagi foto, berbagi media elektronik, dan pengiriman pesan dan transmisi media terenkripsi atau
diamankan.; Perangkat lunak untuk konsultasi kredit; Perangkat lunak untuk memantau dan mengoptimalkan pengilangan dan
operasi pembuatan pelumas; Perangkat lunak untuk memasukkan data dan teks; Perangkat lunak untuk membuat dan
mengatur akun pengguna; Perangkat lunak untuk memungkinkan pengguna menemukan, memprogram, mengatur,
mengakses, dan bekerjasama dengan program perangkat lunak komputer pihak ketiga pada platform blockchain (sistem
pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi) apa pun.; Perangkat lunak untuk mencari, mengatur dan
merekomendasikan konten multimedia; Perangkat lunak untuk mengumpulkan dan menganalisis data; Perangkat lunak untuk
merekomendasikan barang-barang/jasa-jasa dan pesanan belanjaan (purchase orders) berdasarkan kecerdasan buatan;
Perangkat lunak untuk pemrosesan dokumen; Perangkat lunak untuk pemutar audio dan/atau video.; Perangkat lunak untuk
penentuan posisi pencahayaan; Perangkat lunak untuk peralatan telekomunikasi; Perangkat lunak untuk perdagangan melalui
suatu jaringan komunikasi global; Perangkat lunak untuk personalisasi, mendukung dan mengelola iklan dan pemasaran untuk
kampanye, personalisasi konten dan komunikasi elektronik, analisis data termasuk perilaku pengguna analitik dan
kecerdasan.; Perangkat lunak untuk streaming audio visual dan konten multimedia melalui internet dan jaringan komunikasi
global; Perangkat lunak untuk streaming konten audio visual dan multimedia ke perangkat elektronik digital seluler; Perangkat
lunak untuk telepon genggam; Perangkat lunak untuk unit onboard yang menggabungkan fungsi telekomunikasi; Perangkat
lunak video dan permainan komputer; Perangkat lunak visi komputer untuk memperoleh, memproses, menganalisa dan
memahami gambar digital dan mengekstraksi data visual; Perangkat lunak visi yang dapat diunduh dan direkam yang
menggunakan kecerdasan buatan untuk melihat dan menginterpretasi data, menghubungkan dengan perangkat keras dan
menyimpan, mengelola dan memproses data di awan; Perangkat lunak yang dapat didownload untuk menciptakan, mengedit,
meng-upload, memposting, menunjukkan, menampilkan, berbagi, dan melihat media elektronik, klip audio, klip video, dan teks
melalui internet; Perangkat lunak yang dapat diunduh dalam bentuk aplikasi seluler; Perangkat lunak yang dapat diunduh
dalam bentuk aplikasi seluler yang digunakan untuk mengakses panduan dan ulasan penyedia layanan perjalanan, tujuan
perjalanan, tur, dan atraksi lokal;; Perangkat lunak yang dapat diunduh dalam bentuk platform perdagangan untuk penyediaan
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perdagangan cryptocurrency (mata uang virtual), token blockchain (sistem pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi),
dan aset digital lainnya; Perangkat lunak yang dapat diunduh dan diinstal serta materi dan kurikulum pendidikan yang dapat
diunduh, termasuk dalam hal rantai pasok, desain, pengembangan, pengujian, manufaktur, pemasaran, dan distribusi, dan
karier dalam semikonduktor, elektronik, dan perangkat lunak terkait, perangkat keras, peralatan, dan jasa; Perangkat lunak
yang dapat diunduh dan direkam sebelumnya untuk digunakan dalam bidang perancangan dan pengelolaan program
pendidikan; Perangkat lunak yang dapat diunduh untuk manajemen inventaris berbasis blockchain; Perangkat lunak yang
dapat diunduh untuk memberikan informasi konsumen, yaitu: kompilasi, peringkat, urutan, ulasan, rujukan dan rekomendasi
yang berkaitan dengan bisnis, restoran, penyedia layanan, acara, layanan publik dan lembaga pemerintah, taman dan tempat
rekreasi, organisasi keagamaan dan organisasi nirlaba; Perangkat lunak yang dapat diunduh untuk memelihara, mengelola,
menganalisa, mengenkripsi, dan otentikasi pengguna data digital; Perangkat lunak yang dapat diunduh untuk mengakses,
mengelola, mengoptimalkan, memperbaharui dan melacak perangkat serta untuk pengelolaan dan pengoptimalisasikan
fasilitas; Perangkat lunak yang dapat diunduh untuk menyediakan keamanan antarmuka akses tunggal (single sign-on) pada
desktop, server, alat yang dapat dibawa-bawa, alat jaringan dan jaringan antarmuka; Perangkat lunak yang dapat diunduh
untuk otentikasi akses tunggal (single sign-on), manajemen identitas, manajemen privasi data, dan pengumpulan persetujuan;
Perangkat lunak yang dapat diunduh untuk pengumpulan data dan penggunaan data dalam bidang periklanan dan pemasaran
digital; Perangkat lunak yang dapat diunduh untuk untuk penggunaan yang berhubungan dengan program loyalitas konsumen
dan kartu loyalitas.; Perangkat lunak yang dapat diunduh, yaitu, perangkat lunak untuk mengumpulkan dan menganalisis data;
Perangkat lunak yang dapat memprogram mikroprosesor; Perangkat lunak yang menggunakan sistem, proses atau peralatan
otomatisasi; Perangkat lunak yang menjalankan fungsi pengawasan pada pekerja dengan kemampuan mendeteksi
penggunaan alat pelindung diri; Perangkat lunak yang menyediakan dompet digital.; Perangkat lunak yang menyediakan
informasi cuaca, berita-berita, musik dan informasi hiburan berdasarkan kecerdasan buatan; Perangkat lunak yang
menyediakan jadwal perjalanan, informasi parkir dan informasi terkait fasilitas yang tersedia di sekitar lokasi berdasarkan
informasi pada lokasi tersebut, yang mendasarkan pada kecerdasan buatan; Perangkat lunak yang menyediakan jasa-jasa
pemesanan berdasarkan kecerdasan buatan; Perangkat lunak-perangkat lunak komputer untuk digunakan dalam asuransi;
Perangkat navigasi Global Positioning System [GPS]; Perangkat nirkabel untuk pertukaran data; Perangkat pelacak dan
penentuan lokasi untuk merekam dan mentransmisikan koordinat lintang dan bujur untuk melaporkan posisi global suatu aset
termasuk yang melekat padanya untuk peralatan pertambangan dan konstruksi; Perangkat pelacakan dan lokasi Global
Positioning System [GPS]; Perangkat pelacakan kendaraan terdiri dari perangkat lunak komputer dan perangkat keras
komputer, sensor, transmiter, penerima dan penerima pencari posisi satelit global, semua untuk digunakan berhubungan
dengan pelacakan kendaraan dan memonitor kendaraan; Perangkat pemantauan untuk mengkalkulasi, memantau, merekam,
atau menampilkan tingkat aktivitas fisik dan / atau periode ketidakaktifan fisik dan / atau langkah berjalan atau berlari dan /
atau jarak yang dicakup selama pelatihan dan / atau tingkat pelatihan dibandingkan dengan tujuan pelatihan dan / atau kalori
yang terbakar dan / atau tujuan pelatihan berdasarkan pelatihan sebelumnya dan / atau kualitas istirahat dan pola tidur;
Perangkat pendengar nirkabel; Perangkat pendidikan ilmiah; Perangkat pengendali listrik; Perangkat penghubung pengisi
daya [charging docks]; Perangkat penghubung pengisi daya [charging docks] untuk perangkat elektronik yang digunakan
untuk memanaskan tembakau; Perangkat penghubung pengisi daya [charging docks] untuk rokok elektronik; Perangkat
pengubah arus (listrik); Perangkat pengubah arus [listrik]; Perangkat penyimpanan yang tersambung ke jaringan (NAS);
Perangkat periferal untuk komputer, telepon seluler, perangkat elektronik seluler, perangkat elektronik yang dapat dipakai, jam
tangan pintar, kacamata pintar, earphone, headphone, televisi, set top box, serta pemutar dan perekam audio dan video;
Perangkat pintar yang dapat dipakai; Perangkat rekam gambar suara digital; Perangkat speaker atau audio; Perangkat
telekomunikasi, yaitu satelit-satelit, gateway dan stasiun satelit serta alat pengatur dan bagiannya; Perangkat untuk
mendapatkan informasi lingkungan (yaitu: jumlah/daya jalur telekomunikasi, troughput dan sejenisnya) mengenai
telekomunikasi melalui sinyal dari berbagai sensor; Perangkat visual interaktif digital; Perangkat yang dapat dibaca mesin
untuk sistem pembayaran tanpa uang tunai; Perangkat yang dapat dipakai untuk mengendalikan komputer, telepon seluler,
perangkat elektronik seluler, jam tangan pintar, kacamata pintar, earphone, headphone, pemutar dan perekam audio dan
video, televisi, set top box, speaker, amplifier, sistem home theatre, dan sistem hiburan; Perangkat-perangkat lunak computer
dan perangkat-perangkat keras computer dalam telepon genggam yang memungkinkan pemutaran dan unduhan aplikasi
perangkat lunak; Perangkat-perangkat lunak penerapan yang dapat dipindah-pindahkan untuk perkakas-perkakas
pemantauan air dan perkakas-perkakas untuk mendeteksi kebocoran; Perangkat-perangkat pengukur elektrik;
Perangkat–perangkat kontrol listrik untuk pemanas dan pengaturan energi; Peranti lunak aplikasi komputer untuk telepon
pintar, alat PDA dan komputer tablet, yaitu, peranti lunak untuk digunakan oleh pengemudi kendaraan dan penumpang untuk
mengakses, melihat, dan berinteraksi dengan dan mengunduh (download) konten informasi dan hiburan [sehubungan dengan
otomobil]; Peranti lunak aplikasi yang dapat diunduh yang menampilkan informasi cuaca, berita cuaca, ramalan cuaca,
informasi indeks suhu; Peranti lunak komputer dan peranti lunak aplikasi komputer untuk digunakan di telepon genggam dan
di kendaraan bermotor untuk pengiriman dan penerimaan sinyal untuk memfasilitasi pembukaan kunci dan penguncian pintu
dan sistem pengamanan yang dikonfirmasi, memulai dan menghentikan mesin dan mengakses, mengelola dan
mengendalikan sistem kendaraan, termasuk sistem informasi, sistem hiburan, sistem kontrol iklim dan fungsi
kendaraan[sehubungan dengan otomobil]; Peranti lunak komputer untuk digunakan di dalam layanan perbankan dan transaksi
keuangan; Peranti lunak komputer untuk digunakan di dalam layanan perbankan dan transaksi keuangan.; Peranti lunak
komputer untuk memfasilitasi transaksi pembayaran dengan cara elektronik dan mencatat operasi keuangan; Peranti lunak
komputer untuk mencari, mendapatkan, indeks, dan mengatur data; Peranti lunak komputer untuk mengaktifkan pencarian
data elektronik; Peranti lunak komputer untuk mengaktifkan perbankan elektronik, mobile dan online; Peranti lunak komputer
untuk mengirim surat elektronik; Peranti lunak komputer untuk menyediakan direktori informasi, situs web, dan sumber
tersedia pada jaringan komputer; Peranti lunak komputer untuk menyediakan ruang obrolan online dan papan buletin
elektronik untuk pengiriman pesan di antara pengguna di bidang kepentingan umum; Peranti lunak komputer untuk pengiriman
elektronik data, gambar, dan dokumen, audio, video dan multimedia lain melalui jaringan komputer global; Peranti lunak
komputer untuk pesan elektronik; Peranti lunak komputer yang dapat diunduh yang memungkinkan pengguna untuk mengatur
dan membatasi akses pada data dan aktivitas pencarian mereka ketika menggunakan internet.; Peranti lunak komputer yang
digunakan untuk meningkatkan kinerja dan fungsionalitas jaringan komputer; Peranti lunak komputer yang memungkinkan
pengguna untuk menyesuaikan pengalaman melihat, mendengarkan dan bermain dengan memilih dan mengatur tampilan dan
kinerja element audio, video, dan audiovisual oleh pengguna di bidang musik, video, olahraga, berita, ulasan, cuaca, hiburan,
fashion, keuangan, makanan, musik, inspirasi, kesehatan, gaya hidup, perjalanan, pengasuhan anak, ilmu pengetahuan,
teknologi, budaya, dan kesejahteraan (wellness); Peranti lunak komputer yang menampilkan grafik, peta, bagan dan tampilan
terkomputerisasi terkait cuaca; Peranti lunak komputer yang menyediakan akses multi-pengguna ke jaringan komputer untuk
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penyebaran berbagai dan beragam informasi; Peranti lunak screensaver yang dapat diunduh untuk digunakan pada komputer
Pribadi; Peranti lunak untuk memfasilitasi transaksi pembayaran yang aman dengan cara elektronik; Peranti lunak untuk
mencari dan mendapatkan informasi, situ web, dan sumber lain dari jaringan komputer; Peranti lunak untuk penyediaan
layanan perdagangan ekuitas, layanan crossing dan pertukaran sekuritas, metode otomatis untuk crossing perintah keuangan
(crossing financial orders), pertukaran keuangan dan crossing elektronik; Peranti lunak untuk telepon pintar yang memberikan
pengguna kemampuan untuk mengendalikan fitur kendaraan bermotornya dari jarak jauh, yaitu, mengunci dan membuka
kunci pintu kendaraan dan memulai dan mematikan kendaraan [sehubungan dengan otomobil]; Peranti lunak yang dapat
diunduh di bidang ilmu meteorologi dan lingkungan; Peranti lunak yang dapat diunduh yang menampilkan informasi cuaca,
berita cuaca, ramalan cuaca, informasi indeks suhu; Peranti lunak yang digunakan dalam identifikasi, penyimpanan, transmisi
dan pengambilan data yang aman secara elektronik; Peranti lunak yang menyediakan platform perdagangan (trading)
elektronik dan marketplace elektronik online; Peranti jaringan komputer untuk menghubungkan beberapa komputer dalam
suatu jaringan (Network hubs); Peredam Suara; Perekam DVD; Perekam compact disc; Perekam suara dan perekam video
yang menampilkan hiburan dan informasi dalam bidang bola basket; Periferal yang dapat dikenakan untuk digunakan dengan
komputer, telepon seluler, perangkat elektronik seluler, jam tangan pintar, kacamata pintar, cincin pintar, earphone,
headphone, televisi, set top box, dan pemutar dan perekam audio dan video; Perisai pelindung yang dapat dipindahkan untuk
memisahkan inner mesin dari operator dan pengamat; Perkakas-perkakas pemantauan air dan perkakas-perkakas untuk
mendeteksi kebocoran; Perkakas-perkakas penghubung (konektor) kabel listrik; Perluasan dan penambahan jangkauan akses
jaringan; Perluasan, alat dan utilitas sistem komputer dalam bidang perangkat lunak aplikasi untuk menghubungkan komputer
pribadi, jaringan, aparatus telekomunikasi dan aplikasi jaringan komputer global; Permainan komputer untuk digunakan di
telepon genggam dan telepon seluler; Pesawat dan perkakas ilmu pengetahuan, pelayaran, penelitian, potret, kinematografi,
optik, timbang, ukur, sinyal, pengawasan (pemeriksaan), pertolongan dan pendidikan; Pesawat dan perkakas ilmu
pengetahuan, pelayaran, survei, fotografi, sinematografi, optik, penimbang, pengukur, sinyal, pemeriksaan (pengawasan),
pertolongan jiwa dan pendidikan; Pesawat dan perkakas ilmu pengetahuan, penelitian, navigasi, survei, fotografi,
sinematografi, audiovisual, optik, penimbangan, pengukuran, pensinyalan, deteksi, pengujian, inspeksi, penyelamatan jiwa
dan pengajaran; Pesawat dan perkakas ilmu pengetahuan, penelitian, navigasi, survey, fotografi, sinematografi, audiovisual,
optic, penimbangan, pengukuran, pensinyalan, deteksi, pengujian, inpseksi untuk untuk melakukan, mengalihkan, mengubah,
mengakumulasi, mengatur atau mengendalikan distribusi atau penggunaan listrik; Pesawat komputer; Pesawat televisi;
Pesawat-pesawat dan perkakas-perkakas komunikasi; Pesawat-pesawat dan perkakas-perkakas untuk perekaman, transmisi,
penerimaan, pengolahan, pencaharian, reproduksi, manipulasi, memperagakan data analisi dan pencetakan suara, gambar
imaji dan/atau data; Pheriperal audio; Pintu otomatis yang dioperasikan dengan listrik; Pintu/tangga keluar darurat pada saat
terjadi kebakaran; Pipa saluran kabel listrik; Piranti keras dan piranti lunak komputer untuk interkoneksi, pengintegrasian,
pengamanan, pengelolaan, pemantauan, dan pengoperasian sistem telefoni dan video conferencing; Piranti keras dan piranti
lunak komputer untuk pusat data yang digunakan dalam mengumpulkan, menganalisis, dan melaporkan jaringan komputer
dan data telekomunikasi; Piranti keras komputer dan alat pengendali jarak jauh untuk mengendalikan pengoperasian televisi,
monitor video, kotak konverter, audio, video, dan alat pemutar media dan alat perekam media, alat pemutar permainan, sistem
hiburan, sistem teater rumah, penghubung otomatisasi rumah, dan alat elektronik konsumen dan display; Piranti keras
komputer yang memuat fungsionalitas keamanan jaringan, termasuk firewall, enkripsi data, dan / atau interoperabilitas dengan
protokol keamanan jaringan; Piranti lunak dan aplikasi komputer yang menyediakan analisis perilaku pengguna, forensik
keamanan, manajemen risiko, pencegahan kehilangan data, perlindungan data cloud/awan, tata kelola data, pemantauan
kepatuhan, manajemen hak data, keamanan data, dan penyimpanan yang aman serta akses ke data, file, dan media; Piranti
lunak dan piranti keras komputer untuk mengirim, menyimpan, mengelola, mengintegrasikan dan mengakses pesan teks dan
pesan suara melalui telepon, surat elektronik, pager, asisten digital pribadi, serta jaringan komputer internal dan global; Piranti
lunak komputer dan piranti keras keamanan jaringan untuk memantau, menganalisis atau melaporkan informasi, data, dan lalu
lintas jaringan; Piranti lunak komputer dan piranti keras keamanan jaringan untuk mengoptimalkan sumber daya dan
ketersediaan sistem komputer; Piranti lunak komputer dan piranti keras keamanan jaringan yang digunakan dalam mendeteksi
dan mencegah intrusi jaringan dan malware serta untuk mengendalikan dan mengelola akses pengguna jaringan dan untuk
penegakan kebijakan jaringan; Piranti lunak komputer dan piranti keras komputer untuk keamanan jaringan, keamanan email
dan web, kendali akses yang aman, identifikasi pengguna, enkripsi, dan manajemen keamanan; Piranti lunak komputer ecommerce yang bisa diunduh yang memungkinkan pengguna untuk melakukan transaksi bisnis elektronik melalui jaringan
komputer dan komunikasi global; Piranti lunak komputer untuk analisis berbasis situs web dan lalu lintas Internet; Piranti lunak
komputer untuk memastikan keamanan data yang berada di lingkungan komputasi awan; Piranti lunak komputer untuk
memfasilitasi kolaborasi antar individu dan antar organisasi; Piranti lunak komputer untuk memfasilitasi panggilan Voice Over
Internet Protocol (VOIP), panggilan telepon, panggilan video, pesan teks, pesan instan dan layanan online jaringan sosial;
Piranti lunak komputer untuk memudahkan para penggunadalam berkomunikasi, berkolaborasi, dan saling berbagi layar
komputer, desktop, data, dokumen elektronik, video dan aplikasi melalui Internet; Piranti lunak komputer untuk
mengadministrasikan, mengelola, dan memantau lalu lintas dan akses jaringan, mengoptimalkan kinerja jaringan, melakukan
diagnostik jaringan, mendeteksi malware dan ancaman jaringan, serta melaporkan keamanan jaringan dan analisis kinerja;
Piranti lunak komputer untuk mengamankan perangkat seluler; Piranti lunak komputer untuk menjadwalkan dan mengelola
kalender, menjadwalkan dan mengelola kontak, menjadwalkan dan mengelola rapat online; Piranti lunak komputer yang dapat
diunduh untuk memfasilitasi transmisi informasi, data, dokumen, suara, dan gambar melalui Internet secara elektronik; Piranti
lunak komputer yang dapat diunduh untuk memudahkan pengguna yang berpartisipasi dalam pertemuan dan kelas berbasis
web, dengan akses ke data, dokumen, gambar, dan aplikasi piranti lunak melalui browser (peramban) web; Piranti lunak
komputer yang dapat diunduh untuk mengakses, melihat, dan mengendalikan komputer dan jaringan komputer dari jarak jauh;
Piranti lunak komputer yang digunakan untuk pengendalian informasi yang dikendalikan melalui suara dan asisten.pribadi,
yaitu, alat pengeras suara pintar dengan kemampuan asisten pribadi virtual yang terkoneksi dengan cloud dan dikendalikan
melalui suara; Piranti lunak komputer yang menyediakan pemantauan, analisis, audit, manajemen, deteksi, klasifikasi,
perlindungan, laporan, dan keamanan informasi serta data sensitif yang terletak di lingkungan komputasi awan untuk aplikasi
komputer dan seluler, platform komputer dan seluler, serta antarmuka pengguna yang terkait dengannya; Piranti lunak untuk
komputer dan perangkat seluler untuk mengamankan akses jarak jauh melalui Internet ke jaringan komputer pribadi; Piranti
lunak untuk melakukan konferensi audio dan video, komunikasi video dan suara, pengiriman pesan singkat, layanan
komunikasi Voice over Internet Protocol (VoIP), saling berbagi aplikasi, saling berbagi desktop komputer, manajemen
kehadiran, manajemen dokumen, integrasi aplikasi; Piranti lunak untuk melakukan proses panggilan melalui transmisi audio,
data, video, dan lalu lintas suara; Piranti lunak untuk memudahkan pengunggahan, posting, menampilkan, memberi tag,
mengedit, mengatur, dan mentransmisikan gambar serta karya audio visual; Piranti lunak untuk mengirim dan menerima
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pesan-pesan elektronik, grafik, gambar, konten audio dan audio visual melalui jaringan komunikasi global; Piranti lunak untuk
pemrosesan gambar, grafik, audio, video dan teks; Piranti lunak yang bisa diunduh dalam lingkup aplikasi pesan; Piranti lunak
yang bisa diunduh, yaitu, piranti lunak pesan instan, piranti lunak berbagi file, piranti lunak komunikasi untuk pertukaran data,
audio, gambar dan grafik video melalui komputer secara elektronik, seluler, jaringan nirkabel dan komunikasi; Piranti lunak
komputer untuk penyediaan, penggunaan, konfigurasi, pengelolaan, pengamanan, optimisasi, pemantauan, pencadangan,
pemulihan, pemodelan, pengujian, penyimpanan, pembaruan, diagnosa, perbaikan, analisis, penyelesaian masalah,
penemuan, dan penggunaan berbagai sistem operasi, piranti keras komputer, piranti lunak komputer, jaringan komputer
dan jaringan infrastruktur komputasi virtual; Piring Petri; Piringan (disc) kaset dan kartu memori dengan program video game
yang telah direkam; Piringan hitam; Pita keamanan holografik bersandi; Pita pengiriman holografik bersandi; Pita pengukur
baja; Pita pengukur baja stainlis; Pita pengukur fiberglass; Pita perekaman video; Pita video dan permainan komputer, disk
video dan permainan komputer, kaset video dan permainan komputer, video dan permainan komputer, CD-ROM video dan
permainan komputer, mesin permainan dengan output video untuk digunakan dengan televisi; Pita-pita video; Planimeter;
Platform arsitektur terbuka untuk keamanan elektronik dan otomatisasi aplikasi di industri pertambangan terdiri dari, yaitu,
suatu server pusat, suatu perangkat lunak untuk mengelola, modul gateway, probe jaringan, node nirkabel, modem
kendaraan, pemancar-penerima dan antarmuka kendaraan, modul lampu pada topi dan modul jaringan sensor; Platform
berbasis website dan aplikasi yang memungkinkan pengguna untuk melakukan transaksi keuangan; Platform dan aplikasi
yang menyediakan jasa layanan yang menghubungkan pembeli emas dengan penjualan emas; Platform digital; Platform
perangkat keras dan perangkat lunak komputer menampilkan tampilan interaktif, sistem pengontrol, dan perangkat pengontrol,
sistem peringatan, konektivitas, komputer onboard, dan GPS untuk kendaraan, kendaraan yang terhubung, kendaraan yang
dikemudikan secara mandiri, dan kendaraan tanpa pengemudi; Platform perangkat lunak arsitektur terbuka otomatis untuk
industri pertambangan terdiri dari suatu server pusat jaringan, suatu perangkat lunak manajemen jaringan, gateway untuk
modul router jaringan, node nirkabel, modul router jaringan, modem kendaraan, pemancar-penerima kendaraan dan sirkuit
antarmuka dan modul router jaringan untuk kendaraan, modul lampu pada topi, sirkuit antarmuka dan modul router jaringan
untuk penambang dan modul jaringan sensor, modul router jaringan yang menyampaikan informasi dari sensor yang
ditempatkan di tambang ke server pusat jaringan; Platform perangkat lunak komputer untuk komputasi kognitif; Platform
perangkat lunak yang digunakan untuk perdagangan emas secara daring/online (berbasis mobile ataupun web) di bursa
berjangka; Platform perangkat lunak yang memfasilitasi penyediaan informasi; Platform piranti lunak komputer untuk mencari,
menilai, mengukur, dan memulihkan malware yang diduga menargetkan perangkat komputasi; Platform-platform pesan
menggunakan program komputer chatbot (perangkat lunak); Plotter; Podcast yang dapat diunduh di bidang manajemen bisnis;
Podcast yang dapat diunduh di bidang manajemen proyek; Podcast yang dapat diunduh di bidang manajemen strategis;
Ponsel dan tablet; Ponsel pintar dalam bentuk kacamata; Ponsel pintar yang digunakan pada bagian anggota badan; Pos
pembatas jalan (Traffic post); Power Meter digital; Power bank portabel; Power inverter; Power supply dvb; Power system;
Printer digital berwarna; Printer ink jet; Printer inkjet; Printer kartu identitas; Printer yang dapat dibawa [portable]; Printer-printer
berwarna; Probe untuk penguji sirkuit terpadu, semikonduktor dan jaringan telekomunikasi, alat dan instrumen elektronik,
elektronik opto, fotonik, dan penguji skala nano, sinyal, gambar dan pengukur, yaitu amplifier, attenuator, filter dalam bentuk
pengolah sinyal yang berfungsi untuk menghilangkan komponen frekuensi yang tidak diinginkan dari sinyal, untuk
menambahkan yang diinginkan atau keduanya, mengondisikan dalam bentuk alat yang digunakan untuk persiapan sensor
sinyal output untuk pengolahan, konverter, mixer dalam bentuk perangkat untuk membuat frekuensi baru dari dua atau lebih
sinyal untuk diaplikasikan, modulator dalam bentuk peralatan untuk memvariasikan satu atau lebih sifat gelombang periodik
untuk membawa sinyal, demodulator, prescaler, pembagi dalam bentuk peralatan untuk menggabungkan sebagian dari sinyal
dalam saluran transmisi ke port yang memungkinkan sinyal porsi untuk digunakan pada sirkuit lain, penggabung dalam bentuk
peralatan untuk menggabungkan sinyal di port ke dalam sinyal yang sudah ada dalam saluran transmisi, isolator dalam bentuk
peralatan 2 port non-resiprokal yang memungkinkan sinyal untuk melintas hanya dalam satu arah, sirkulator dalam bentuk
peralatan multi-port non-resiprokal di mana sinyal yang memasuki port apa pun ditransmisikan hanya ke port berikutnya
secara rotasi, pembatas dioda terpadu, sakelar dan router untuk melakukan pembangkitan sinyal, pengolahan sinyal,
penguatan sinyal, konversi sinyal dan kontrol sinyal; Processor; Profesional speaker sistem; Program aplikasi komputer untuk
ponsel pintar dan jam tangan pintar; Program aplikasi yang dapat digunakan pada ponsel, smartphone, tablet, komputer dan
perangkat serupa lainnya untuk manajemen Kekayaan Intelektual; Program aplikasi yang dapat digunakan pada ponsel,
smartphone, tablet, komputer dan perangkat serupa lainnya untuk manajemen aset Kekayaan Intelektual; Program aplikasi
yang dapat digunakan pada ponsel, smartphone, tablet, komputer dan perangkat serupa lainnya untuk penilaian Kekayaan
Intelektual; Program aplikasi yang dapat digunakan pada ponsel, smartphone, tablet, komputer dan perangkat serupa lainnya
untuk penilaian aset Kekayaan Intelektual; Program computer untuk pengembangan piranti lunak; Program computer,
perangkat lunak computer, rekaman audio dan/atau video; Program dan perangkat lunak komputer yang dipasang di dalam
kendaraan; Program dan perangkat lunak permainan (game) komputer yang memungkinkan pengguna untuk bermain
permainan (game) dengan telepon bergerak; Program komputer (perangkat lunak yang bisa diunduh); Program komputer
untuk alat-alat komunikasi; Program komputer untuk deteksi dan penghapusan virus komputer; Program komputer untuk
digunakan dalam aplikasi grafik komputer; Program komputer untuk digunakan dalam pemrosesan data yang berhubungan
dengan catatan keuangan; Program komputer untuk manajemen keuangan; Program komputer untuk menganalisa ayunan
golf; Program komputer untuk menjalankan transaksi melalui e-commerce; Program komputer untuk pelaporan keuangan;
Program komputer untuk perangkat komunikasi; Program komputer untuk permainan yang sebelumnya telah direkam;
Program komputer yang berhubungan dengan perihal keuangan; Program komputer yang dapat diunduh dalam lingkup
aplikasi seluler; Program komputer yang dapat diunduh untuk digunakan dalam melacak status berbagai pengguna dari jasa
permainan interaktif online dan untuk mencocokkan para pemain permainan online dengan para pemain lain dari semua
tingkat kecakapan; Program perangkat lunak algoritma untuk mengoperasikan dan mengontrol komputer; Program perangkat
lunak aplikasi pintar untuk terminal nirkabel yang direkam; Program perangkat lunak aplikasi pintar, dapat diunduh untuk
terminal nirkabel; Program perangkat lunak komputer yang dapat diunduh, yang dipasang di ponsel atau komputer, digunakan
untuk memberikan evaluasi kredit, pinjaman tunai dan pinjaman angsuran konsumen, dan lain-lain untuk pengguna; Program
perekaman sirkuit elektronik untuk peralatan hiburan untuk digunakan dengan layar kristal cair; Program permainan komputer;
Program permainan komputer multimedia interaktif yang dapat diunduh; Program permainan komputer untuk mensimulasikan
perdagangan sekuritas keuangan (perangkat lunak); Program permainan komputer yang dapat diunduh melalui internet;
Program permainan online; Program permainan portabel yang dapat diunduh; Program permainan untuk mesin permainan
video di rumah atau permainan genggam dengan layar kristal cair yang dapat diunduh; Program permainan video dan
komputer; Program permainan video interaktif yang dapat diunduh; Program permainan video yang dapat diunduh; Program
permainan yang dapat diunduh, yang disediakan dari online; Program-program komputer terekam; Program-program
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komputer untuk melihat informasi, statistik atau trivia tentang bola basket; Prosesor data dan sinyal digital dan optikal;
Proyektor gambar bergerak; Proyektor holografik 3D; Proyektor untuk pengeditan film; Proyektor-proyektor multimedia
untuk home theaters; Publikasi elektronik dan digital yang dapat diunduh; Publikasi elektronik yang dapat diunduh dalam area
aparatus dan perangkat elektronik, semikonduktor, dan elektronik terpadu, komputer, telekomunikasi, hiburan, teleponi, dan
telekomunikasi dengan kabel dan nirkabel; Publikasi elektronik yang dapat diunduh dalam bentuk artikel, makalah, dan bahan
pengajaran di bidang telekomunikasi, Internet, pelatihan, bisnis, penjualan, dan pemasaran; Publikasi elektronik yang dapat
diunduh dalam bentuk e-book/buku elektronik, panduan kepatuhan, lembar data, dan laporan di bidang komputasi awan/cloud
dan keamanan data untuk lingkungan komputasi awan/cloud computing publik; Publikasi elektronik yang dapat diunduh dalam
bentuk jadwal permainan semua dalam bidang bola basket yang disediakan melalui Internet; Publikasi elektronik yang dapat
diunduh dalam bentuk laporan penelitian dan kertas putih/laporan resmi dalam bidang teknologi, Internet, perangkat lunak dan
komunikasi nirkabel.; Publikasi elektronik yang dapat diunduh di bidang berbagai macam asam (acid) yang terdiri atas
matarantai nucleotide, tipe-tipe species, diagnostic, diagnostic ilmu kedokteran, diagnostic ilmu kedokteran hewan, forensic
ilmu kedokteran, laboratorium obat-obatan, obat-obatan untuk ilmu kedokteran hewan, penelitian klinikal, pengembangan
obat-obatan, hasil-hasil pharmasi, penelitian laboratorium, penelitian ilmu pengetahuan, penelitian ilmu kedokteran, ilmu
hayati, biologi, mikrobiologi dan metagenomik, bioteknologi, pertanian, forensik, keamanan pangan, pengujian genetika dan
genetika; Publikasi elektronik yang dapat diunduh, yaitu, buku komik, novel grafis, majalah, manual/petunjuk, dan berita
berkala dalam bidang hiburan dan permainan video; Publikasi elektronik, termasuk bahan yang dapat diunduh dalam bentuk
majalah, berita berkala, jurnal, laporan, panduan, bahan ajar, buku petunjuk dan buku-buku di bidang hukum; Publikasi yang
berkaitan dengan layanan keuangan dan keuangan, disediakan dalam bentuk elektronik dan dipasok secara online dari
database, dari Internet, atau melalui perangkat komunikasi seluler; Publikasi-publikasi elektronik yang dapat diunduh dalam
bentuk majalah-majalah, surat kabar-surat kabar, buku-buku, buku pedoman di bidang elektronik; Pusat distribusi serat optik;
Pusat sensor curah hujan; Pusat sensor level air; Pusat sensor untuk pertanian; RADIO PANGGIL (HT); RELAI LISTRIK; Rak
penyimpanan CD, bukan furnitur; Rangkaian chip; Rangkaian rekaman suara musikal; Ransel dan tas bawaan terutama yang
diadaptasi untuk membawa komputer; Ransel dan tas jinjing khusus diadaptasi untuk membawa komputer; Reduktor (Listrik);
Rekaman audio dan video yang menampilkan hiburan musik dan musik; Rekaman audio visual yang menampilkan film dan
program hiburan yang menampilkan animasi yang ditargetkan terutama untuk anak-anak dan orang dewasa muda; Rekaman
audio yang dapat diunduh; Rekaman audiovisual yang menampilkan hiburan musik dan musikal; Rekaman compact [musik];
Rekaman suara dan / atau video; Rekaman video yang dapat diunduh menampilkan musik dan hiburan musik; Rekaman video
yang dapat diunduh, rekaman video langsung (streaming), dan rekaman suara yang dapat diunduh dalam bidang bola basket
yang tersedia pada Internet; Rel MCB; Relai beban lebih; Relai kompensasi faktor daya reaktif; Relai kontrol faktor daya; Relai
listrik dan elektronik; Relai perlindungan daya; Relay listrik; Relay untuk stasiun radio dan TV; Remote kontrol televisi; Resistor
listrik; Respirator wajah elastomer selain untuk pernapasan buatan; Reverb; Robot untuk hiburan; Rompi jaring untuk
keselamatan; Rotator untuk laboratorium; Rumah kamera; Ruter, sakelar, hub dan server pengoperasian perangkat lunak;
SEKUN KABEL; SELONGSONG KABEL; SISTEM PANGGILAN NIRKABEL; Sakelar Jendela; Sakelar Kunci Pintu; Sakelar
kontrol; Sakelar untuk jaringan komputer, server dan router; Saklar Kecil Pengganti; Sambungan untuk saluran listrik;
Sandaran penyangga yang diadaptasikan untuk komputer laptop, komputer tablet, telepon mobile; Saringan Kamera; Sarung
dan tas untuk computer portabel; Sarung pelindung untuk kartu memori; Sarung untuk komputer laptop, komputer tablet,
telepon mobile; Sarung untuk peramban multimedia genggam; Sarung, wadah dan tempat lensa kontak; Saver mobil (pengisi
daya); Sekering untuk baterai kendraan; Selongsong sambungan untuk kabel listrik; Sensor alarm pendeteksi motion, suhu,
cahaya, getar, micro switch; Sensor Interaktif; Sensor aki deteksi aki; Sensor arah kecepatan angin; Sensor cuaca lalu lintas;
Sensor curah hujan; Sensor debu; Sensor ec tanah; Sensor elektronik atau listrik untuk mendeteksi, memproses,
mengumpulkan, merekam dan mentransmisikan data umum yang berkaitan dengan kesehatan, siklus tidur, irama jantung dan
aktifitas fisik; Sensor fotoelektrik; Sensor hujan; Sensor kualitas air; Sensor posisi LED; Sensor posisi optik; Sensor suhu
evaporator untuk kendaraan; Sensor suhu listrik; Sensor suhu pendingin untuk kendaraan; Sensor suhu udara sekitar untuk
kendaraan; Sensor untuk penggunaan ilmiah; Sepatu untuk perlindungan yang tahan asam (acidproof); Sepatu/alas kaki
pelindung, sepatu/alas kaki pengaman, sepatu bot pengaman dan sepatu pengaman; Seperangkat pesawat telepon;
Seperangkat pesawat telepon tanpa kabel; Serangkaian data kriptografi yang dapat diunduh untuk menerima dan
membelanjakan mata uang kripto; Serat untuk transmisi suara dan gambar; Server untuk otomatisasi rumah; Set-top box yang
memiliki kemampuan mengenali suara; Set-top boxes yang menggabungkan fungsi pengenalan suara; Simulator latihan golf;
Simulator pelatihan kelistrikan; Simulator pelatihan kelistrikan (perangkat pengajaran berbasis perangkat keras dan perangkat
lunak); Sinematografi; Sirkuit elektronik penyimpan program permainan video; Sirkuit elektronik, cakram magnetik, cakram
magnetik optik dan cakram optik dalam bentuk kartrid (cartridges) ROM dan media penyimpanan yang menyimpan program
permainan untuk peralatan permainan (game) genggam dengan display kristal cair; Sirkuit terpadu, chip, modul, pengendali
untuk komunikasi nirkabel, yaitu, untuk, penentuan posisi, lokasi, navigasi, pelacakan, keamanan, radar, pencitraan, perasa,
dan komunikasi lainnya yang memanfaatkan teknologi pita lebar ultra di dalamnya, yaitu, telepon selular pita lebar ultra, radar
pita lebar ultra dan sistem penentuan posisi pita lebar ultra; Sistem Penentuan Posisi Global; Sistem Penentuan Posisi Global
untuk kapal; Sistem alat pemadam api secara otomatis untuk perlindungan dari api; Sistem baterai yang dapat diperbarui
untuk menyediakan daya cadangan; Sistem kabel gantung (listrik),; Sistem keamanan secara elektronik untuk jaringan rumah;
Sistem keamanan untuk perangkat keras dan perangkat lunak komputer; Sistem kendali untuk penerangan; Sistem komponen
audio terdiri dari pengeras suara kitar (surround sound), pengeras suara, tuner, sound mixers, alat untuk menyamakan suara
speaker (equalizer), perekam audio, alat penerima radio; Sistem konferensi video dan audio yang terdiri dari peralatan
endpoint (titik terakhir di mana pesan itu diterima), port daya dan Ethernet, telepon IP, kamera, display, pencahayaan,
speaker, mikrofon, dan proyektor; Sistem konferensi video dan audio yang terdiri dari perangkat endpoint, port daya dan
Ethernet, telepon IP, kamera, display, pencahayaan, speaker, mikrofon, dan proyektor, kursi dan meja konferensi, yang
semuanya dijual sebagai satu unit; Sistem kontrol [perangkat keras komputer] untuk sistem pencetakan; Sistem memori untuk
komputer; Sistem menarik dan mengulur kabel listrik; Sistem multi kamera untuk digunakan dalam kendaraan; Sistem navigasi
transit publik meliputi tampilan peta digital interaktif, instruksi interaktif dan informasi yang dihasilkan oleh pengguna; Sistem
otomatisasi rumah yaitu peralatan kontrol pusat untuk rumah pintar; Sistem pemantauan kualitas gas dan udara; Sistem
penentuan posisi; Sistem penentuan posisi untuk pencahayaan; Sistem pengenalan suara; Sistem pengeras suara; Sistem
penghantar listrik (Conductor system); Sistem penghantar listrik tertutup dengan bahan pvc dan tembaga sebagai bahan
penghantar listrik (Enclosed conductor system); Sistem pengontrol tenaga listrik untuk digunakan bersama dengan mesin
pembakaran besar internal untuk jasa industri dan sistem pengontrol tenaga listrik untuk unit yang dikemas yang terdiri dari
mesin pembakaran besar internal dan generator.; Sistem pengontrol untuk ventilasi, pemanasan dan suhu AC; Sistem
perkabelan listrik; Sistem suara terdiri dari remote control, amplifier, pengeras suara dan komponennya; Sistem-sistem

Halaman 542 dari 2049

pemrosesan suara; Sistem-sistem pengumpulan pembayaran tol secara elektronik; Situs web dan aplikasi perangkat lunak
yang dapat diunduh yang memungkinkan pengguna untuk dengan mudah melihat, memesan atau membeli kegiatan dan
layanan yang berkaitan dengan makan, kebugaran, kecantikan dan kesehatan; Slide (fotografi); Slide fotografi; Software
aplikasi komunikasi melalui internet; Software penyimpanan database untuk kegiatan jual-beli dan pembayaran; Software
untuk survey; Soket yang dapat digerakan; Sombok (Toa); Sonar; Speaker [peralatan audio]; Speaker aktif dan pasif; Speaker
audio pintar; Speaker mobil; Speaker yang dapat dikendalikan dengan suara; Splitter hdmi; Stabilizer listrik; Stand yang
disesuaikan untuk ponsel; Stasiun cadangan darurat untuk pengisian baterai; Stasiun dok dan adaptor, yaitu, stasiun dock
elektronik dan adaptor listrik untuk mengisi daya perangkat seluler dan baterai, yang menghubungkan perangkat
telekomunikasi, perangkat seluler, perangkat layar, komputer, mouse dan keyboard; Stiker (skins) komputer, yaitu, plastik film
yang dipasang sebagai stiker untuk menutupi dan melindungi peralatan elektronik, yaitu, telepon genggam, pemutar musik
portabel, PDA, dan tablet elektronik; Stop kontak; Stop kontak listrik; Suar pensinyalan LED; Suara yang dapat diunduh; Suhu
udara masuk atau untuk kendaraan; Sumber pencahayaan optik; Suplai daya bebas gangguan; Suplai daya listrik, bergerak
(Baterai yang dapat diisi ulang); Switch Stater; Switchgear; TESPEN; TRAFO STEP DOWN; TRAFO STEP UP; Tablet
elektronik dan perangkat PDA; Tabung api ringan; Tabung pemadam api; Tabung pitot; Tabung sinar-X tidak untuk tujuan
medis; Tag yang dapat dibaca mesin; Tali Telepon Seluler; Tali jam tangan (pintar) elektronik untuk memonitor kesehatan
yang mengkomunikasikan data waktu-nyata ke perangkat elektronik lainnya; Tali jam tangan dengan fungsi sebagai alat
komunikasi tanpa kabel dengan terminal-terminal elektronik seperti telepon-telepon pintar, komputer-komputer tablet, PDA,
komputer-komputer; Tampilan OLED; Tampilan QLED; Tampilan holografik 3D; Tampilan iklan elektronik; Tampilan layar LED
untuk televisi; Tampilan panel yang berbentuk datar; Tampilan virtual dan tampilan penggabungan antara obyek virtual dengan
obyek nyata/realita (augmented reality), kacamata, pengontrol, dan headset; Tampilan-tampilan layar LED (LED Displays);
Tangga telekop single [bagian dari teleskop]; Tas khusus untuk ponsel; Tas komputer dan ransel yang diadaptasi untuk
membawa komputer; Tas untuk kamera dan peralatan fotografi; Tas untuk peralatan fotografi; Tas-tas untuk membawa
keyboards; Tatakan dudukan untuk kamera; Telepon Seluler; Telepon VoIP; Telepon nirkabel; Telepon pintar (smartphones)
yang dipasang di pergelangan tangan; Telepon pintar berupa jam tangan; Telepon pintar yang dipasang di pergelangan
tangan; Telepon portabel; Telepon seluler pintar; Televisi DMB [Penyiaran Multimedia Digital]; Televisi LED; Televisi QLED;
Televisi daring; Televisi dioda kuantum dot pemancar cahaya; Televisi mobil; Televisi tabung sinar katoda; Tempat kumparan
listrik; Tempat penyimpanan baterai; Tempat telepon seluler terbuat dari kulit atau kulit imitasi; Terminal komunikasi yang
terdiri dari peranti keras dan/atau peranti lunak komputer untuk menyediakan video, audio, data, permainan video dan
komunikasi telepon dan/atau transmisi; Terminal poin of sale elektronik; Terminal radio; Terminal telekomunikasi interaktif
listrik; Terminal-terminal interaktif; Terminal–terminal portabel untuk penggunaan pribadi untuk merekam/ mengatur/
mentransmisikan/ mengendalikan/ mereview kesehatan dan perawatan kesehatan, dan menerima teks, data, gambar, file
audio; Textile printer; Theodolit; Tiang mic; Tiang speaker; Timbangan; Timbangan analitik; Timbangan diet; Timbangan digital
(Digital Balance); Timbangan duduk; Timbangan fitness; Timbangan gantung [timbangan tuas]; Timbangan kamar mandi
elektronik; Timbangan kue; Timbangan presisi; Timbangan compact (kecil); Token keamanan; Tongkat pengatur lalu lintas
berkilau atau mekanis (Traffic baton); Transmisi nirkabel untuk digunakan dalam mobil untuk pelacakan, pemantauan dan
diagnosis perawatan kendaraan dan untuk memberikan informasi kepada pengemudi [sehubungan dengan otomobil];
Transponder-transponder yaitu, terminal-terminal elektronik yang dipasang pada kendaraan untuk transaksi-transaksi
komersial secara elektronik; Truk pemadam api (fire trucks); Truk pemadam api berfungsi sebagai anti huru hara (Riot trucks);
Tudung pencegahan bencana alam; Tuner sinyal radio; Tusuk kontak, sok kontak dan kontak-kontak lain (sambungan listrik).;
Tutup pelindung untuk komputer laptop, komputer tablet, telepon mobile; USB drive perangkat keras (Universal serial bus
hardware drives); USB flash drive; USB flash drive kosong; USB flash drive yang sudah direkam sebelumnya; USB pengisi
daya; USB port pengisi baterai; USB yang dapat dihubungkan dengan periferal komputer; Unit onboard yang menggabungkan
peralatan telekomunikasi dan fungsi telekomunikasi; Unit alarm central; Unit head (kepala) audio visual; Unit pengawas hewan
peliharaan; Unit transmisi audio; Unit-unit pengeras suara (Speakers); Variabel resistor; Video dan podcast yang dapat
diunduh di bidang berita, ulasan, cuaca, olah raga, hiburan, fashion, keuangan, makanan, musik, inspirasi, kesehatan, gaya
hidup, perjalanan, pengasuhan anak, ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan kesejahteraan (wellness); Video game; Video
interkom; Video kartun yang dapat diunduh; Video komik yang dapat diunduh; Video pendek dan spot promosi dalam CD, pita
video dan DVD pra-rekam; Video wall; Video yang dapat diunduh di bidang manajemen bisnis; Video yang dapat diunduh di
bidang manajemen proyek; Video yang dapat diunduh di bidang manajemen strategis; Videotron; Wadah lensa kontak; Wadah
pelindung tahan air dan bukan tahan air untuk kamera; Wadah/tempat untuk membawa, pegangan, wadah/tempat pelindung
dan sandaran/penyangga dengan tampilan/dengan fitur konektor untuk catu daya, adaptor, alat pengeras suara pengisi daya
dengan baterei, yaitu, komputer laptop, komputer tablet, telepon mobile; Waveguides untuk pengiriman balok berdaya tinggi;
Webcast dan podcast yang dapat diunduh yang menampilkan audio, video, dan siaran multimedia lainnya yang dapat diunduh
di bidang musik, televisi, film, buku, berita, konser, radio, olahraga, permainan, acara budaya, dan program terkait hiburan dan
pendidikan; Webinar yang dapat diunduh di bidang manajemen bisnis; Webinar yang dapat diunduh di bidang manajemen
proyek; Webinar yang dapat diunduh di bidang manajemen strategis; Wide format printer; Woofer; acidimeter untuk baterai;
adapter jaringan komputer; adapter lensa kamera; adapter tanpa kabel untuk komputer; adapter, sakelar, router dan hub
jaringan komputer; adaptor daya; adaptor daya untuk komputer; adaptor ethernet; adaptor frekuensi radio; adaptor kabel;
adaptor kartu flash; adaptor kartu komputer; adaptor kartu memori flash; adaptor listrik; adaptor penghubung dari server ke
jaringan area penyimpanan; adaptor stereo mobil; adaptor telepon; adaptor untuk laptop; agenda elektronik; agitator magnetik
untuk penggunaan laboratorium; agregator ethernet-over-VDSL; aki; aki mobil; aki motor; aki untuk sepeda listrik, baterai
untuk senter; akselerator grafis; akselerator partikel; akselerator partikel [mesin]; akselerator video; akselerometer; akseptor
uang kertas; aksesoris daya listrik yaitu dalam bentuk outlet daya listrik; aksesoris earphone, yaitu, bantal earphone (earphone
cushions), bantalan earphone (earphone pads), dan kabel ekstensi earphone (earphone cases); aksesoris earphone, yaitu,
bantal earphone (earphone cushions), bantalan earphone (earphone pads), dan sarung earphone (earphone cases); aksesoris
headphone, yaitu, bantal headphone (headphone cushions), bantalan headphone (headphone pads), dan kabel ekstensi
headphone; aksesoris kacamata; aksesoris kacamata, yaitu tali, tali leher dan tali kepala untuk kacamata; aksesoris komputer,
yaitu, tutup pelindung dan tempat untuk telepon genggam, mouse komputer (tetikus komputer), headphone, komputer tablet,
USB drive; aksesoris telepon seluler, yaitu headset, tali telepon genggam; aksesoris untuk perangkat seluler, portabel dan
genggam, yaitu, earbud (perangkat pendengar berukuran kecil yang diletakan dilubang telinga), earphone dan headphone;
aktinometer; aktuator otomatis untuk digunakan dalam minyak dan gas, tempat penyimpanan, lubang besar, dan alat silinder
untuk melindungi sensor suhu; aktuator pembangkit pulsa; akumulator [baterai]; akumulator untuk daya fotovoltaik;
akumulator, listrik; akumulator, listrik, untuk kendaraan; alarm; alarm akustik; alarm anti-intrusi; alarm anti-pencurian, selain
untuk kendaraan; alarm asap; alarm bayi;
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alarm bergetar sebagai pengingat untuk minum obat; alarm bunyi; alarm gas; alarm jendela; alarm jendela elektronik; alarm
keamanan; alarm keamanan anti pengganggu untuk pintu; alarm keamanan pribadi; alarm kebakaran; alarm kebakaran dalam
bentuk ornamen pohon Natal; alarm kebocoran air; alarm kebocoran gas; alarm kolam renang; alarm peluit; alarm pencuri;
alarm pencuri elektronik; alarm pencurian; alarm pintu; alarm pintu elektronik; alarm pribadi; alarm, sensor alarm, dan sistem
pemantauan alarm; alas kaki untuk perlindungan dari bahaya biologis; alas kaki untuk perlindungan terhadap api; alas kaki
untuk perlindungan terhadap iradiasi; alas kaki untuk perlindungan terhadap kecelakaan; alas kaki untuk perlindungan
terhadap kecelakaan atau cedera; alas kaki untuk perlindungan terhadap kecelakaan, iradiasi dan kebakaran; alas kaki untuk
perlindungan terhadap kecelakaan, iradiasi dan kebakaran, termasuk sepatu bot dan sepatu untuk perlindungan kecelakaan
untuk digunakan dalam industri; alas kaki untuk perlindungan terhadap tumpahan bahan kimia; alas mouse; alas mouse
komputer; alat alarm pribadi; alat analisis gas; alat analisis kelembaban kulit, bukan untuk keperluan medis; alat analisis
kromatogram untuk penggunaan ilmiah atau laboratorium; alat analisis makanan; alat analisis udara; alat anti pencurian; alat
anti-korosi katodik; alat baca [peralatan pengolah data]; alat baca sandi balok (barcode); alat bantu pernapasan bawah air; alat
bantu pernapasan oksigen, selain untuk alat bantu pernapasan buatan; alat bantu pernapasan untuk berenang di bawah air;
alat bantu pernapasan, kecuali untuk pernapasan buatan; alat cetak biru; alat dan instrumen astrometri; alat dan instrumen
fotografi; alat dan instrumen gambar yang disesuaikan untuk digunakan dengan komputer; alat dan instrumen keselamatan
dan keamanan; alat dan instrumen multimedia; alat dan instrumen pengajaran; alat dan instrumen pensinyalan; alat dan
instrumen radio; alat dan instrumen survei; alat dan instrumen ukur listrik; alat dan instrumen untuk astronomi; alat dan
instrumen untuk fisika; alat dan instrumen untuk memindai mikroskop konduktansi ion; alat dan instrumen untuk memindai
mikroskop probe; alat dan instrumen untuk mengukur dan mengendalikan; alat dan instrumen untuk mentransfer, menerima
dan menyimpan suara, gambar dan data, baik dalam bentuk digital maupun analog; alat dan instrumen untuk merekam,
mengirim atau mereproduksi suara atau gambar; alat dan instrumen untuk merekam, mentransmisikan, mereproduksi, atau
memproses suara, gambar, atau data; alat dan instrumen untuk mikroskop; alat dan instrumen untuk pemindaian mikroskop
ion; alat dan instrumen untuk tujuan penelitian; alat dan perlengkapan fotografi; alat dan simulator pelatihan; alat dan sistem
pemadam kebakaran; alat demagnetisasi untuk pita magnetik; alat diagnostik, bukan untuk tujuan medis; alat difraksi
[mikroskop]; alat distilasi untuk tujuan ilmiah; alat distilasi vakum untuk penggunaan laboratorium; alat elektro-dinamis untuk
kendali jarak jauh sinyal; alat elektronik Global Positioning System [GPS]; alat elektronik dan perangkat lunak komputer yang
mengijinkan penggunaan bersama-sama dan transmisi data dan informasi antar alat dengan tujuan memfasilitasi pemantauan,
kontrol, dan otomatisasi lingkungan; alat elektronik genggam untuk penerimaan dan/atau pengiriman data nirkabel, terutama
pengiriman dan penerimaan pesan-pesan, video-video, suara-suara; alat elektronik yang dapat dikenakan; alat fototelegrafi;
alat holografi; alat identifikasi hewan elektronik; alat informasi yang berdiri sendiri, yaitu, pengeras suara audio pengontrol
suara dan manual dengan kemampuan asisten digital pribadi untuk mengakses dan menelusuri database online, situs web,
telepon genggam, komputer, tablet, telepon pintar, komputer genggam, komputer portabel untuk dokumen, berkas, dan
informasi atas perintah yang disimpan lainnya; alat informasi yang berdiri sendiri, yaitu, pengeras suara audio pengontrol
suara dan manual dengan kemampuan asisten digital pribadi untuk mengirim (streaming) dan memainkan audio, video, dan
konten multimedia, untuk mengontrol televisi, monitor, sistem permainan, alat pemutar DVD, alat pemutar media portabel, dan
alat untuk mengirim (streaming) media digital; alat informasi yang berdiri sendiri, yaitu, pengeras suara audio pengontrol suara
dan manual dengan kemampuan asisten digital pribadi untuk menyediakan jasa pelayanan pengurus (concierge) pribadi untuk
pihak lain yang diinisiasikan oleh perintah pengontrol-suara melalui suatu telepon genggam, komputer, tablet, telepon pintar,
komputer genggam, komputer portabel, yaitu, menambah dan mengakses janji bertemu dengan kalendar, alarm,
penghitung/pengatur waktu (timers), pengingat (reminders) dan membuat reservasi restoran, perjalanan, dan hotel; alat input
komputer; alat inspeksi cacat permukaan wafer; alat inspeksi optik untuk keperluan industri; alat inspeksi optik untuk
keterlacakan persiapan farmasi dan paket farmasi; alat ionisasi tidak untuk pengolahan udara atau air; alat ionisasi untuk
penggunaan ilmiah atau laboratorium; alat ionisasi, kecuali untuk pengolahan udara atau air; alat juru bahasa elektronik; alat
kaca untuk cetakan foto; alat kemudi, otomatis, untuk kendaraan; alat kendali jarak jauh *; alat kendali jarak jauh portable
untuk kick-up block; alat kendali jarak jauh radio untuk memulai mesin mobil; alat kendali jarak jauh untuk mengendalikan
komputer, telepon seluler, perangkat elektronik bergerak, perangkat elektronik yang dapat dipakai, jam tangan pintar,
kacamata pintar, earphone, headphone, pemutar dan perekam audio dan video, televisi, set top box, speaker, amplifier, sistem
home theatre, dan sistem hiburan; alat kendali jarak jauh untuk mengontrol komputer, telepon seluler, perangkat elektronik
mobile, perangkat elektronik yang dapat dikenakan, jam tangan pintar, kacamata pintar, alat pemutar dan alat perekam audio
dan video, televisi, alat pengeras suara, amplifier, sistem home theater, dan sistem hiburan; alat keselamatan diri; alat
keselamatan kerja; alat komunikasi data yang mengirimkan data dan informasi ke database; alat kontrol elektronik [EKG]
untuk lampu LED dan lampu; alat kontrol elektronik untuk robot; alat kontrol jarak jauh untuk kompresor; alat kontrol jarak jauh
untuk membuka dan menutup pintu; alat kontrol jarak jauh untuk membuka dan menutup pintu kendaraan; alat kontrol jarak
jauh untuk pompa vakum; alat kontrol keamanan; alat kontrol lalu lintas udara; alat kontrol listrik untuk robot; alat kontrol
pencahayaan; alat kontrol, pengujian dan pemantauan listrik; alat kromatografi cair untuk penggunaan laboratorium; alat
kromatografi otomatis untuk penggunaan laboratorium; alat kromatografi penukar ion otomatis untuk penggunaan
laboratorium; alat kromatografi untuk penggunaan laboratorium; alat lampu lalu lintas [perangkat pensinyalan]; alat listrik untuk
mengontrol; alat magnetic resonance imaging [MRI], bukan untuk tujuan medis; alat medis dalam bentuk sensor untuk
memantau pasien sebelum, selama atau setelah bedah ortopedi; alat medis untuk analisis gaya berjalan; alat medis yang
menggabungkan realitas virtual atau realitas tertambah (augmented reality) untuk digunakan oleh praktisi kesehatan dalam
prosedur pembedahan, keterlibatan pasien atau rehabilitasi pasien; alat medis, yaitu, sistem robot bedah yang terdiri dari
lengan robot bedah, sensor, kamera, instrumen bedah, perangkat lunak untuk pengelolaan operasional dari sistem, monitor
video, peralatan dan instrumen navigasi dan penentuan posisi, unit tampilan visual, peralatan perekam dan tampilan optik
(optical viewing), kontrol elektronik, penyangga (stand) dari kamera navigasi, penyangga (stand) dari lengan robot serta layar
sentuh, semua dijual sebagai satu unit; alat multiplexing video; alat navigasi satelit; alat navigasi satelit, yaitu, sebuah Global
Positioning System (GPS); alat navigasi untuk kapal; alat navigasi untuk kendaraan; alat navigasi untuk kendaraan [komputer
terpasang]; alat navigasi untuk mobil; alat pemadam api; alat pemadam api untuk mobil; alat pemadam kebakaran untuk
mobil; alat pemancar dan alat penerima yang digunakan untuk menemukan hewan peliharaan yang hilang; alat pemancar
elektronik untuk mengirim tempat menarik ke kendaraan [sehubungan dengan otomobil]; alat pemancar suara; alat pemantau
tingkat cairan; alat pemantauan pembangkit listrik; alat pemantauan untuk perangkat yang mendukung Internet of Things [IoT];
alat pemantauan, selain untuk keperluan medis; alat pembaca kartu flash; alat pembayaran elektronik dan terminal untuk
tempat penyelesaian transaksi jual beli; alat pembersih kepala magnetik; alat pembersih lensa kontak; alat pembersih pita
magnetik; alat pembersih untuk disc rekaman suara; alat pembesar [fotografi]; alat pembicara; alat pemusatan untuk
transparansi fotografi; alat pemutar reproduksi suara; alat pemutus listrik; alat penahan kabel listrik; alat penarik kabel listrik;
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alat pencampur suara; alat pencatat absensi elektronika; alat pendengar; alat pendengar untuk komunikasi jarak jauh; alat
pendeteksi api; alat pendeteksi asap dan karbon monoksida; alat pendeteksi dan penguji kebocoran; alat pendeteksi ranjau;
alat pendeteksi uang palsu elektronika; alat pendistribusi daya untuk penerangan jalan; alat penerima audio dan video; alat
penerima telepon; alat penerima televisi LCD; alat penerima televisi dengan layar tampilan yang dapat digunakan sebagai
cermin; alat peneropong telur; alat pengacau radar; alat pengajaran; alat pengajaran audiovisual; alat pengaman listrik untuk
instalasi elevator; alat penganalisa fluoresensi untuk protein, bukan untuk keperluan medis; alat pengapung renang untuk
keperluan keamanan; alat pengatur elektronik; alat pengatur suhu air; alat pengatur waktu listrik; alat pengatur, listrik; alat
pengecek kerusakan pada piringan optik; alat pengembangan perangkat lunak; alat pengembangan perangkat lunak
komputer; alat pengembangan perangkat lunak untuk membuat perangkat lunak dan aplikasi selular; alat pengembangan
perangkat lunak untuk mengaktifkan aplikasi perangkat lunak seluler untuk mengakses layanan backend, yaitu, penyimpanan
data, pemberitahuan push, dan manajemen/pengelolaan pengguna; alat pengendali jarak jauh untuk kebutuhan rumah
tangga; alat pengendali listrik dan elektronik untuk pintu garasi; alat pengeras suara berukuran kecil yang dipakai di dalam
telinga; alat pengering untuk cetakan foto; alat pengisi baterai ponsel yang dapat dibawa; alat pengisi daya; alat pengisi daya
baterai untuk kamera/kamera digital; alat pengkait kabel listrik; alat pengolah data; alat pengolah data dan komputer; alat
pengolah data elektronik; alat pengolah data, yaitu coupler; alat pengolah kata; alat pengontrol (termostat) ; alat pengontrol
daya untuk penerangan; alat pengontrol jaringan; alat pengontrol manajemen jaringan; alat pengontrol memori semikonduktor;
alat pengontrol mikro berdaya rendah; alat pengontrol motor penggerak, elektronik; alat pengontrol otomatis dan monitor jarak
jauh untuk keperluan mengukur, monitoring dan mengontrol untuk pendingin udara; alat pengontrol otomatisasi rumah; alat
pengontrol tenaga untuk monitoring jarak jauh; alat penguji untuk penguji papan sirkuit; alat penguji untuk pengujian serat
optik; alat pengujian genetik untuk tujuan ilmiah; alat pengukur; alat pengukur air (meteran air); alat pengukur cahaya optik;
alat pengukur diameter kawat; alat pengukur gas (meteran gas); alat pengukur jarak; alat pengukur kecepatan; alat pengukur
kecepatan [fotografi]; alat pengukur luminescence; alat pengukur minyak (meteran minyak); alat pengukur panjang; alat
pengukur parameter fisik laut; alat pengukur presisi; alat pengukur radiasi; alat pengukur radioaktivitas; alat pengukur suara;
alat pengukur tekanan; alat pengukur tingkat cairan; alat pengukur untuk mengukur potensial permukaan, yaitu, potensial zeta,
ukuran dan distribusi ukuran partikel koloid dalam suatu larutan.; alat pengukur untuk pengeluaran parfum dalam jumlah yang
terukur; alat pengukur, listrik; alat pengulang jaringan nirkabel; alat pengurai listrik; alat penulis sandi magnetik; alat
penyalaan, listrik, untuk menyalakan dari kejauhan; alat penyangga kabel listrik; alat penyeimbang; alat penyimpan data
komputer; alat penyimpanan data; alat penyimpanan data, yaitu, drive disk keras, drive disk digital, alat pemutar media, media
penyimpan digital kosong, drive disk keras portabel, drive dalam keadaan solid, drive memori flash, drive disk hybrid dan
periferal komputer; alat penyimpanan data, yaitu, drive disk keras, drive disk digital, drive dalam keadaan solid, media
penyimpan digital kosong, drive hybrid dan periferal komputer; alat penyimpanan jaringan komputer, yaitu, drive disk keras,
drive disk digital, media penyimpan digital kosong, drive disk keras portabel, drive dalam keadaan solid, drive memori flash,
drive disk hybrid dan periferal komputer untuk menyimpan dan cadangan data elektronik baik secara lokal atau melalui suatu
jaringan telekomunikasi atau melalui awan; alat penyimpanan jaringan komputer, yaitu, menyimpan dan cadangan data
elektronik baik secara lokal atau melalui suatu jaringan telekomunikasi; alat penyimpanan jaringan komputer, yaitu, untuk
menyimpan dan cadangan data elektronik baik secara lokal atau melalui suatu jaringan telekomunikasi; alat penyimpanan
komputer, yaitu, perangkat keras memori komputer, drive keras untuk komputer dan drive dalam keadaan solid (SSD) untuk
komputer; alat penyimpanan komputer, yaitu, sistem atau subsistem untuk menyimpan dan mengarsip data elektronik; alat
penyimpanan perangkat keras komputer untuk menyimpan dan memperoleh kembali data; alat penyimpanan untuk
menyimpan dan memperoleh kembali data; alat peraga data; alat peredup cahaya untuk penerangan; alat perekam dan
reproduksi suara; alat perekam data; alat perekam data untuk pengiriman dan penyimpanan antara alat memori elektronik
melalui kabel atau tanpa kabel; alat perekam film; alat perekam jarak; alat perekam suara; alat perekam suara dan gambar;
alat perekam tekanan; alat perekam untuk mengemudi; alat perekam untuk merekam lalu lintas pada jaringan telekomunikasi;
alat perekam video; alat perekam waktu; alat perekam waktu dan tanggal; alat perluas untuk papan ketik, video dan mouse;
alat perluasan jaringan nirkabel; alat pertukaran telepon; alat pertukaran telepon elektronik; alat poin akses nirkabel (WAP);
alat portabel penahan mobil yang dikendalikan dari jarak jauh; alat reproduksi suara; alat sensor; alat spektrograf; alat
stereoskopik; alat streaming media digital; alat telegraf manual; alat telegraf otomatis; alat telemetering; alat telemetering
kendali jarak jauh; alat terjemahan elektronik; alat transmisi data interaktif; alat transmisi suara; alat transmisi telepon; alat uji
bukan untuk tujuan medis; alat uji dan pengukuran, yaitu satu kotak pengujian yang berisikan sumber sinyal dan penganalisis
sinyal untuk menguji disain dan alat komunikasi nirkabel dan gelombang mikro; alat uji elektronik; alat uji elektronik untuk
digunakan di bidang telekomunikasi; alat uji semi-konduktor; alat uji untuk menguji papan sirkuit cetak; alat ukur; alat ukur alat;
alat ukur dan instrumen; alat ukur elektromagnetik; alat ukur lensa korektif; alat ukur radiasi; alat ukur radioaktivitas; alat ukur
resistensi; alat ukur tinggi badan; alat untuk darurat dan penyelamatan; alat untuk efisiensi energi listrik tegangan rendah; alat
untuk fermentasi [alat laboratorium]; alat untuk meletakkan kamera dan monitor; alat untuk memantau dan merekam kinerja
mesin; alat untuk memberitahukan notifikasi pelanggaran kecepatan, batas geografis virtual (geo-fence) dan jam malam dalam
mobil, yaitu, indikator kecepatan dan sensor waktu [sehubungan dengan otomobil]; alat untuk memeriksa absensi kerja; alat
untuk memeriksa franking; alat untuk memeriksa keaslian uang kertas; alat untuk memeriksa kecepatan kendaraan; alat untuk
memproses pembayaran elektronik; alat untuk memproses pembayaran secara elektronik; alat untuk memproses,
mentransmisikan dan menyimpan informasi basis data; alat untuk memverifikasi data pada kartu yang dikodekan secara
magnetis; alat untuk menganalisis gas; alat untuk mengedit film sinematografi; alat untuk mengembangkan film; alat untuk
mengembangkan foto; alat untuk mengendalikan listrik statis; alat untuk mengganti jarum pemutar rekaman; alat untuk
menghantarkan, mengalihkan, mengubah, mengumpulkan, mengatur atau mengendalikan listrik; alat untuk menghasilkan
gambar; alat untuk menghasilkan gambar virtual; alat untuk menghasilkan karakter; alat untuk menghasilkan kebisingan; alat
untuk menguji detektor asap menggunakan semprotan aerosol; alat untuk menguji detektor karbon monoksida menggunakan
semprotan aerosol; alat untuk menguji detektor panas menggunakan semprotan aerosol; alat untuk menguji makanan; alat
untuk menguji rem kendaraan; alat untuk menguji transmisi kendaraan; alat untuk mengukur; alat untuk mengukur kecepatan
ayunan golf; alat untuk mengukur ketebalan kulit; alat untuk mengukur, mendeteksi dan memonitor instrumen yang digunakan
pada aplikasi industri; alat untuk mentransmisikan dan mereproduksi suara atau gambar; alat untuk mentransmisikan program
radio dan pesan relai radio; alat untuk merekam dan mereproduksi ucapan; alat untuk merekam gambar; alat untuk merekam
suara atau gambar; alat untuk merekam, mengirim atau mereproduksi gambar; alat untuk merekam, mengirim atau
mereproduksi informasi; alat untuk merekam, mengirim atau mereproduksi suara; alat untuk merekam, mengirim atau
mereproduksi suara atau gambar; alat untuk merekam, mengirim atau mereproduksi suara, gambar dan data; alat untuk
merekam, mengirim, memproses dan mereproduksi suara, gambar atau data; alat untuk merekam, menyimpan, mengirim dan
mereproduksi suara dan gambar; alat untuk merekam, transmisi, penerimaan, pemrosesan atau reproduksi suara, gambar
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atau data; alat untuk mereproduksi suara; alat untuk pengembangan piranti lunak untuk pembuatan aplikasi mobile Internet
dan antarmuka klien; alat untuk pengembangan piranti lunak, yaitu, piranti lunak untuk pengujian aplikasi; alat untuk
penyiaran, perekaman, transmisi atau reproduksi suara atau gambar; alat untuk penyiaran, perekaman, transmisi atau
reproduksi suara, data atau gambar; alat untuk perekaman, transmisi, amplifikasi dan reproduksi suara; alat untuk reproduksi
suara atau gambar; alat untuk transmisi komunikasi; alat untuk transmisi radio, alat pembaca optik; alat untuk transmisi suara
atau gambar; alat validasi tiket elektronik; alat verifikasi elektronik untuk mengecek pengesahan kartu-kartu; alat-alat optik
yang dapat dilihat; alat-alat otomatisasi perangkat lunak komputer.; alat interfase komputer; alidades; altimeter; amplifier;
amplifier akustik; amplifier audio; amplifier dan penerima audio; amplifier daya; amplifier gitar; amplifier semi-konduktor optik;
amplifier semikonduktor optik; amplifier stereo; amplifier untuk alat musik; amplifier untuk gitar bass; analisa audio; analisa
gangguan universal; analisa gas buang; analisa gas residu; analisa kuantum resonansi magnetik; analisis laboratorium
penelitian untuk mengukur, menguji dan menganalisis darah dan cairan tubuh lainnya; anemometer; anggota badan tiruan
untuk keperluan instruksi medis [peralatan pengajaran]; anjungan tunai mandiri [ATM]; anoda; antarmuka pemrograman
aplikasi [Application Programming Interface (API)] untuk digunakan dalam membangun aplikasi perangkat lunak; antarmuka
pemrograman aplikasi [Application Programming Interface (API)] untuk perangkat lunak yang memfasilitasi jasa/layanan online
untuk jaringan/jejaring sosial dan untuk pengambilan, mengunggah, mengunduh, mengakses dan manajemen data;
antarmuka pengguna untuk komputer kendaraan bermotor dan perangkat elektronik, yaitu panel kontrol elektronik, monitor,
layar sentuh, remot kontrol, stasiun dok, konektor, sakelar, dan kontrol yang diaktifkan suara; antarmuka untuk komputer;
antarmuka untuk komputer, layar komputer, telepon mobil, perangkat elektronik mobil, perangkat elektronik yang dapat
dipakai, arloji pintar, kacamata pintar, televisi, set top box, serta pemutar dan perekam audio dan video; antarmuka untuk
komputer, layar komputer, telepon seluler, perangkat elektronik seluler, perangkat elektronik yang dapat dipakai, jam tangan
pintar, kacamata pintar, televisi, set top box, serta pemutar dan perekam audio dan video; antarmuka untuk komputer, periferal
komputer, telepon seluler, perangkat elektronik digital mobile, perangkat elektronik yang dapat dikenakan, jam tangan pintar,
kacamata pintar, televisi, set top box, serta alat pemutar dan alat perekam audio dan video; antena; antena frekuensi radio;
antena microwave; antena mobil; antena pemancar gelombang radio; antena penerima siaran satelit; antena radar; antena
radio; antena radio dan televisi; antena satelit; antena sinyal radio; antena televisi; antena untuk jaringan telekomunikasi;
antena untuk peralatan komunikasi nirkabel; antena untuk peralatan radio; antikode; aparat komunikasi gelombang mikro;
aparat pengawasan keamanan; aparat pengawasan video; aparat peringatan keamanan; aparat untuk memeriksa surat
stempel; aparatus (termasuk perangkat keras komputer dan perangkat lunak komputer) untuk menyediakan, memproses,
menampilkan, merekam, mentransmisikan, menerima, mereproduksi, mengedit, memanfaatkan dan memutar ulang gambar,
suara, data dan informasi; aparatus balok elektromagnetik untuk proyektil; aparatus catu daya listrik selain generator; aparatus
dan instrumen bahari; aparatus dan instrumen ilmiah, optik, pengukur, pensinyalan dan pengecekan; aparatus dan instrumen
kendali jarak jauh; aparatus dan instrumen komunikasi data; aparatus dan instrumen penimbang; aparatus dan instrumen
penimbang untuk unit standar; aparatus dan instrumen sinematografi; aparatus dan instrumen untuk mengendalikan dan
memantau kendaraan tanpa awak; aparatus dan instrumen untuk mengendalikan dan memonitor aliran air; aparatus dan
instrumen untuk menghantarkan, mengalihkan, mengubah, mengakumulasi, mengatur atau mengendalikan distribusi listrik;
aparatus dan instrumen untuk menghantarkan, mengalihkan, mengubah, mengakumulasi, mengatur atau mengendalikan
listrik; aparatus dan instrumen untuk menghantarkan, mengalihkan, mengubah, mengakumulasikan, mengatur atau
mengendalikan distribusi atau penggunaan listrik; aparatus dan instrumen untuk menghantarkan, mengalihkan, mengubah,
mengakumulasikan, mengatur atau mengendalikan penggunaan listrik; aparatus dan instrumen untuk tujuan ilmiah; aparatus
dan instrumen xerografis; aparatus dan penerima telepon; aparatus dan perkakas yang menyelamatkan jiwa; aparatus dan
perlengkapan otentikasi mata uang; aparatus dan perlengkapan yang menyelamatkan jiwa; aparatus diagnostik, bukan untuk
tujuan medis, yaitu, aparatus yang digunakan untuk analisa dan optimasi sistem komputer; aparatus dubbing audio; aparatus
elektroforesis untuk penggunaan laboratorium; aparatus elektroforesis, bukan untuk tujuan medis; aparatus frekuensi tinggi;
aparatus generasi suara; aparatus memori; aparatus pemotongan film; aparatus pengatur panas; aparatus penghasil sinyal
elektronik; aparatus penguat gen untuk penggunaan laboratorium; aparatus pengukur fluida; aparatus pengukur kecepatan
untuk bola golf; aparatus pensinyalan angkatan laut; aparatus peralihan audio; aparatus peralihan telepon digital; aparatus
serta peranti untuk pengidentifikasian pribadi; aparatus sinyal kereta api, bercahaya atau mekanis; aparatus transvasing
oksigen; aparatus untuk bernyanyi dengan musik latar yang telah direkam sebelumnya dan dengan lirik yang ditampilkan di
layar; aparatus untuk memonitor jarak jauh; aparatus untuk mengenkripsi dan mendekripsi sinyal video dan/atau suara
dan/atau data elektronik; aparatus untuk merekam suara; aparatus untuk merekam transmisi atau reproduksi data, suara atau
gambar, peralatan pengolah data, perangkat keras komunikasi data; aparatus untuk merekam, transmisi , memanipulasi, dan
mereproduksi suara dan gambar; aparatus untuk merekam, transmisi atau reproduksi data elektronik; apertometer [optik];
aplikasi (perangkat lunak) yang dapat diunduh untuk telepon pintar; aplikasi dekstop; aplikasi komputer untuk mengotorisasi
pembayaran elektronik serta transaksi keuangan elektronik; aplikasi komputer untuk mengumpulkan pembayaran elektronik
serta transaksi keuangan elektronik; aplikasi komputer untuk streaming video, musik dan gambar; aplikasi komputer utuk
mengolah pembayaran elektronik serta transaksi keuangan elektronik; aplikasi multimedia interaktif dan program komputer
untuk digunakan sehubungan dengan skema keanggotaan pelanggan, termasuk skema kartu loyalitas pelanggan, skema
insentif, skema bonus, kartu hadiah dan kartu diskon; aplikasi pembayaran elektronik (uang digital/ digital money) yang dapat
digunakan untuk memfasilitasi pembelian/ pembayaran; aplikasi pendaftaran merek internasional; aplikasi pengaturan
keuangan; aplikasi perangkat lunak [aplikasi] untuk perangkat yang mendukung Internet of Things [IoT]; aplikasi perangkat
lunak [dapat diunduh]; aplikasi perangkat lunak berkemampuan suara untuk manajemen informasi pribadi, tidak satupun
barang tersebut untuk kamera fotografi dan sinematografi profesional termasuk aksesoris spesifik fotografi dan sinematografi
profesional khusus untuknya dan perangkat lunak fotografi dan sinematografi profesional; aplikasi perangkat lunak komputer
untuk digunakan dalam kaitannya dengan pelestarian lingkungan, perubahan iklim dan penyeimbangan karbon; aplikasi
perangkat lunak komputer untuk komputer yang bisa dipakai, ponsel pintar, monitor, layar, perangkat keras komputer, pelacak
aktivitas, peralatan audio, peralatan komunikasi, peralatan telekomunikasi, perangkat periferal komputer, pemutar media
portabel, dan perangkat komunikasi elektronik digital; aplikasi perangkat lunak komputer untuk memungkinkan pengumpulan
dan pemrosesan data terkait tempat kerja, termasuk sumber daya manusia dan informasi penggajian, data waktu karyawan,
data tenaga kerja, data produk, data produksi, data operasional, data logistik, data keuangan dan data perusahaan, dan
manajemen personalia, pelaksanaan tugas dan manajemen/pengelolaan alur kerja; aplikasi perangkat lunak komputer yang
dapat diprogram untuk perangkat seluler, televisi, dan perangkat video lainnya; aplikasi perangkat lunak komputer yang dapat
diunduh; aplikasi perangkat lunak komputer yang digunakan untuk asisten digital pribadi; aplikasi perangkat lunak komputer,
dapat diunduh; aplikasi perangkat lunak metronom yang dapat diunduh; aplikasi perangkat lunak ponsel yang dapat diunduh;
aplikasi perangkat lunak pusat data ; aplikasi perangkat lunak seluler yang dapat diunduh; aplikasi perangkat lunak untuk
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perangkat elektronik seluler dan perangkat elektronik portabel, yaitu, telepon seluler, telepon selular, ponsel pintar, konsol
permainan genggam, komputer tablet, komputer laptop, dan komputer notebook; aplikasi perangkat lunak untuk bermain
game; aplikasi perangkat lunak untuk digunakan dengan perangkat seluler; aplikasi perangkat lunak untuk digunakan dengan
perangkat seluler untuk memantau dan mengelola informasi medis pasien; aplikasi perangkat lunak untuk layanan jejaring
sosial melalui internet; aplikasi perangkat lunak untuk memberikan informasi tentang kesehatan dan kesejahteraan, untuk
digunakan sehubungan dengan terapi perilaku, untuk memasukkan, menyimpan, mengelola, dan menganalisis catatan medis
dan data pasien, bagi pengguna untuk melacak gejala dan mencatat perawatan, bagi pengguna untuk melacak aktivitas fisik,
penting tanda-tanda, dan informasi biometrik, untuk mengakses dan mengumpulkan data imunisasi, untuk melacak, merekam,
dan berbagi informasi perawatan kesehatan.; aplikasi perangkat lunak untuk memposting, mendistribusikan, dan melihat
peluang kerja, untuk memposting dan melihat resume, untuk berlangganan pemberitahuan pekerjaan melalui email dan teks,
untuk menyaring pelamar pekerjaan dengan melihat atau mengunduh resume dalam database resume, untuk mencari
peluang kerja dan untuk melamar ke pekerjaan; aplikasi perangkat lunak untuk pengumpulan dan pemrosesan data terkait
tempat kerja, yaitu, data waktu karyawan, data tenaga kerja, data produk, data produksi, dan data perusahaan, dan untuk
manajemen personalia, dan untuk pengelolaan perangkat seluler, yaitu, aplikasi perangkat seluler, sistem operasi seluler,
keamanan pengguna, dan keamanan aplikasi perangkat lunak; aplikasi perangkat lunak untuk perangkat bergerak (mobile
application) untuk digunakan oleh pasien bedah ortopedi sebelum pembedahan dan sesudah pembedahan; aplikasi perangkat
lunak untuk perangkat bergerak (mobile application) yang memungkinkan penyedia layanan kesehatan untuk terlibat,
membuat stratifikasi dan memantau pasien bedah ortopedi sebelum pembedahan dan sesudah pembedahan; aplikasi
perangkat lunak untuk perangkat seluler untuk memantau dan mengelola informasi medis pasien; aplikasi perangkat lunak
untuk perencanaan pernikahan; aplikasi perangkat lunak untuk produk perbankan melalui fasilitas pesan singkat (SMS);
aplikasi perangkat lunak untuk transmisi komunikasi elektronik.; aplikasi perangkat lunak yang dapat diunduh; aplikasi
perangkat lunak yang dapat diunduh untuk mengakses situs web di mana pengguna dapat memposting peringkat, ulasan, dan
rekomendasi pada daftar real estat liburan, akomodasi sementara, acara, lokasi, bisnis, layanan, dan kegiatan di bidang
hiburan, perjalanan, pariwisata, dan restoran; aplikasi perangkat lunak yang dapat diunduh untuk pemesanan dan pemesanan
transportasi, perjalanan, dan restoran; aplikasi perangkat lunak yang dapat diunduh untuk ponsel; aplikasi perangkat lunak
yang dipasang pada komputer pribadi untuk mentransfer data musik dari komputer pribadi ke pemutar audio HDD (Hard Disk
Drive); aplikasi perangkat lunak yang memungkinkan pengusaha mencari dan merekrut karyawan.; aplikasi perangkat lunak
yang menampilkan informasi tentang layanan rekrutmen, solusi kepegawaian dan perencanaan karir; aplikasi perangkat lunak
yang menampilkan permainan komputer; aplikasi perangkat seluler yang dapat diunduh (downloadble) untuk merekam data
mengemudi, menghasilkan penilaian mengemudi, permintaan bantuan di jalan, pemeriksaan kesehatan kendaraan,
pengiriman pengingat pemeliharaan, pelacakan lokasi mobil, penyampaikan peringatan vandalisme, penyediaan informasi
keselamatan pengemudi [sehubungan dengan otomobi]; aplikasi percetakan online yang dikombinasikan dengan jarinqan
sosial dimana para penqquna dapat chattinq, sharinq, kolaborasi.; aplikasi piranti lunak komputer untuk perangkat seluler,
komputer pribadi, konsol dan tablet, yaitu piranti lunak yang digunakan untuk menyimpan dan menarik dana dari rekening
bank, rekening kartu kredit, rekening kartu debit, transfer dana, melakukan transaksi, dan melihat informasi rekening bank;
aplikasi ponsel pintar [perangkat lunak]; aplikasi ponsel pintar yang dapat diunduh [perangkat lunak]; aplikasi ponsel pintar,
dapat diunduh; aplikasi seluler; aplikasi seluler untuk memantau kegiatan latihan olahraga papan; aplikasi seluler untuk
perbankan, keuangan, peminjaman dan pembayaran; aplikasi seluler yang dapat diunduh; aplikasi seluler yang dapat diunduh
untuk digunakan dengan komputer yang bisa dipakai, ponsel pintar, monitor, layar, perangkat keras komputer, pelacak
aktivitas, peralatan audio, peralatan komunikasi, peralatan telekomunikasi, perangkat periferal komputer, pemutar media
portabel, dan perangkat komunikasi elektronik digital; aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk mencocokkan pencari kerja
dengan pemberi kerja dan kesempatan kerja; aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk menelusuri video dengan browser
bawaan; aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk mengirim (posting) dan melihat daftar pekerjaan, mengirim (posting) dan
melihat resume, dan mencari dan melamar untuk kesempatan kerja; aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk ponsel cerdas
dan komputer tablet; aplikasi seluler yang dapat diunduh yang menampilkan konten hiburan, termasuk konten interaktif;
aplikasi seluler, direkam; aplikasi telepon selular untuk mengakses dan streaming audio visual dan konten multimedia melalui
internet dan jaringan komunikasi global; aplikasi tentang sistem kasir; aplikasi terkait dengan sistem pengaturan transportasi;
aplikasi untuk digunakan dengan telepon selular, tablet dan komputer pribadi; aplikasi untuk pembayaran parkir; aplikasi untuk
pencatatan hak cipta; aplikasi untuk pendaftaran desain industri; aplikasi untuk pendaftaran merek; aplikasi untuk pendaftaran
paten; aplikasi untuk pengaturan kegiatan penyewaan kendaraan; aplikasi untuk pengawasan perusahaan sewa kendaraan
dan perilaku supir kendaraan sewaan; aplikasi untuk perpanjangan merek; aplikasi untuk ponsel, komputer tablet, dan ponsel
pintar dalam bentuk permainan video yang dapat diunduh; aplikasi yang dapat diunduh; aplikasi yang dapat diunduh untuk
digunakan dengan perangkat seluler; aplikasi yang memungkinkan pengguna untuk berkolaborasi dan berkomunikasi melalui
ruang chat untuk membuat foto cetak produk; aplikasi yang menyediakan jasa percetakan online; aplikasi-aplikasi seluler yang
dapat diunduh menggunakan artificial intelligence untuk otomatisasi bisnis.; application programming interface (API) untuk
digunakan dalam mengembangkan platform AI (kecerdasan buatan), yaitu, bot (bots), agen virtual dan asisten virtual;
application programming interface (API) untuk perangkat lunak komputer untuk mengembangkan pengalaman realitas virtual
dan augmented reality; application software for smart phone; apron bahan bakar; armatures [listrik]; armatures untuk
digunakan dalam peralatan listrik; array berlebihan dari pengontrol disk [RAID] independen; array dioda; array panel tenaga
surya; arsip MP3 yang direkam (mengenai musik); arsip digital; arsip digital (dapat diunduh); artikel reflektif untuk dipakai,
untuk pencegahan kecelakaan; asisten digital pribadi; asisten digital pribadi (PDA); asisten digital pribadi dalam bentuk arloji;
aspirator untuk penggunaan laboratorium; attenuator; attenuators sinyal listrik; aturan bevel; aturan lipat; aturan pengukuran;
aturan slide melingkar; audio dan video analog dan rekaman digital pada kaset, cakram, rekaman, DVD dan CD, kaset, atau
media perekaman lainnya; audio processor; audiometer; autocollimators; automata musik yang dioperasikan dengan koin
[kotak juke]; autotransformers; bagian dan aksesori untuk kacamata; bagian komponen untuk antena; bagian untuk kacamata;
baju balap motor tahan api untuk tujuan keamanan; baju besi tubuh; baju zirah; baki cuci [fotografi]; baki laboratorium;
balaclava tahan api; balaclavas untuk perlindungan terhadap kecelakaan, iradiasi dan kebakaran; balancers penguat ganda;
ballast elektronik untuk lampu; ballast listrik untuk peralatan penerangan neon; ballast pencahayaan; ballast untuk lampu
halogen; ballast untuk lampu neon; ballast untuk lampu pelepasan gas; ballast untuk peralatan penerangan listrik; balon
meteorologi; ban leher elektronik untuk melatih binatang; bantalan hidung kacamata; bantalan hidung sunglass; bantalan
hidung untuk kacamata; bantalan hidung untuk kacamata hitam; bantalan lutut untuk pekerja; bantalan pendingin komputer
notebook; bantalan pengisian nirkabel untuk smartphone; bantalan rahang diadaptasi khusus untuk helm pelindung olahraga;
bantalan sentuh; bantalan sentuh untuk komputer; bantalan telinga khusus disesuaikan untuk helm olahraga pelindung;
bantalan telinga untuk bingkai kacamata; bantalan telinga untuk earphone; bantalan telinga untuk headphone; bar lampu
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darurat untuk kendaraan [sinyal bercahaya]; barang dari pakaian pelindung untuk dipakai oleh pengendara sepeda motor
untuk perlindungan terhadap kecelakaan atau cedera; barang-barang optik; barang-barang yang bersifat magnetik, optik atau
pembawa informasi elektronik, atau kombinasinya, yaitu stiker, label, label berperekat, kertas-kertas, yang dilengkapi dengan
sarana/cara pengkodean dan/atau struktur difraksi dan/atau struktur holografik untuk digunakan sebagai sarana/cara
keperluan identifikasi, otentikasi atau keamanan; barel lensa untuk mikroskop; barel lensa untuk teleskop; barometer; base
chargers untuk perangkat elektronik seluler; batang pengukur; batang untuk peramal air; baterai; baterai anoda; baterai dan
alat pengisi daya baterai; baterai dan pengisi daya untuk rokok elektronik; baterai elektrik; baterai galvanik; baterai isi ulang
bertenaga surya; baterai isi ulang yang memberi daya pada kendaraan listrik; baterai kamera; baterai kering; baterai laptop;
baterai listrik; baterai listrik isi ulang; baterai listrik untuk menyalakan kendaraan listrik; baterai lithium; baterai lithium-ion;
baterai matahari; baterai nikel-kadmium; baterai pengapian; baterai penyimpanan listrik; baterai penyimpanan listrik untuk
penggunaan rumah tangga; baterai penyimpanan nikel-kadmium; baterai sekunder lithium; baterai surya; baterai surya untuk
kegunaan industri; baterai telepon genggam; baterai tensi tinggi; baterai untuk alat bantu dengar; baterai untuk cerutu
elektronik; baterai untuk kamera digital dan kamera perekam; baterai untuk kamera/kamera digital; baterai untuk kendaraan;
baterai untuk penerangan; baterai untuk peralatan komunikasi audio dan video; baterai untuk perangkat elektronik yang
digunakan untuk memanaskan tembakau; baterai untuk pocketlamps; baterai untuk ponsel; baterai untuk rokok elektronik;
baterai untuk telepon genggam; baterai yang dapat diisi ulang; baterai, listrik; beban; bel; bel alarm darurat elektronik; bel
alarm, listrik; bel elektronik; bel panggilan elektronik; bel panggilan, listrik; bel untuk memanggil suster; bel, listrik; bellow untuk
kamera; benang pengenal untuk kabel listrik; benda pelindung pakaian untuk dipakai oleh pengendara bermotor supaya
terlindungi dari kecelakaan atau cedera, yaitu, sepatu bot keselamatan dan sarung tangan keselamatan; benda pelindung
pakaian untuk pengendara bermotor untuk melindungi dari kecelakaan atau cedera, iradiasi dan api; benda-benda optik yang
telah lulus uji; bendera peringatan; berat menyelam; berburu teropong; berdiri disesuaikan untuk tablet; berenang mengapung
untuk tujuan keamanan; berita berkala elektronik yang dapat diunduh; betatron industri; betatrone; bevel; bevel geser; binder
diadaptasi untuk compact disc; bingkai foto digital; bingkai kacamata; bingkai kacamata anak yang terbuat dari bahan sintesis;
bingkai kacamata anak yang terbuat dari plastik; bingkai kacamata berlensa; bingkai kacamata dan kacamata hitam; bingkai
kacamata yang dibongkar; bingkai kacamata yang terbuat dari kombinasi logam dan plastik; bingkai kacamata yang terbuat
dari logam; bingkai kacamata yang terbuat dari plastik; bingkai untuk kacamata dan kacamata hitam; bingkai untuk kacamata
hitam; bingkai untuk transparansi fotografi; bingkai-bingkai kacamata matahari; biochip; biomikroskop; bioreaktor plastik sekali
pakai untuk kultur sel; bioreaktor untuk kultur sel; bioreaktor untuk penggunaan laboratorium; bioreaktor untuk penggunaan
penelitian; bipod untuk kamera; blok distribusi tenaga listrik; blok terminal; blok terminal listrik; blok terminal listrik biometrik;
blok terminal tanah; boneka resusitasi [alat pengajaran]; booming untuk mikrofon; boot untuk perlindungan terhadap
kecelakaan; boot untuk perlindungan terhadap kecelakaan, iradiasi dan api; borescop serat optik; borescopes; borescopes
untuk memeriksa pekerjaan; boresighters [alat pelurus untuk pemandangan senjata]; botol media untuk penggunaan
laboratorium; botol reagen untuk penggunaan laboratorium; botol untuk penggunaan laboratorium; box speaker; braket untuk
kamera; brosur elektronik yang dapat diunduh; buffer komputer; buku audio; buku audio untuk anak, dan film-film untuk anak
yang terekam pada media optik; buku audio yang menampilkan konten hiburan; buku catatan digital; buku digital yang dapat
diunduh dari Internet; buku digital, dapat diunduh; buku elektronik fiksi direkam pada media komputer; buku elektronik fiksi
yang dapat diunduh; buku elektronik non-fiksi yang dapat diunduh; buku elektronik non-fiksi yang direkam di media komputer;
buku elektronik yang dapat diunduh; buku harian elektronik; buku petunjuk dalam bentuk elektronik; buku yang direkam dalam
kaset; buku yang direkam pada disk; buku-buku digital anak yang dapat diunduh; buku-buku digital untuk aktifitas anak yang
dapat diunduh; buku-buku digital untuk pendidikan anak yang dapat diunduh; buret; busur derajat [alat ukur]; busur derajat
penuh; busur derajat setengah lingkaran; cadangan peralatan catu daya listrik selain generator; cakram audio; cakram audio
kompak; cakram kosong untuk komputer; cakram laser; cakram musik yang direkam; cakram optik; cakram optik yang
menampilkan musik; cakram padat audio-video; cakram permainan video; cakram video digital; cakram video, pita video dan
compact disc yang direkam yang menampilkan permainan (games) video, permainan (games) komputer, game mobile (mobile
games), animasi, dan musik dan karya seni; car MP3 Player; cartridge game untuk digunakan dengan peralatan game
elektronik; case diadaptasi untuk komputer; case diadaptasi untuk komputer netbook; case diadaptasi untuk komputer
notebook; case diadaptasi untuk pemutar DVD; case diadaptasi untuk pemutar MP3; case disesuaikan untuk pemutar CD;
case khusus dibuat untuk peralatan dan instrumen fotografi; case untuk compact disc; case untuk compact disc atau DVD;
case untuk perangkat penyimpanan musik; casing dan cover untuk smartphone; casing dan kantong untuk menyimpan
kacamata dan kacamata hitam; casing telepon seluler; casing untuk perangkat elektronik seluler; casing untuk ponsel pintar;
casing untuk ponsel pintar (smart phones); casing, cover dan selongsong untuk menyimpan komputer tablet; casing, cover
dan selongsong untuk menyimpan laptop; catu daya elektronik; catu daya listrik; catu daya listrik portabel untuk perangkat
elektronik yang digunakan untuk memanaskan tembakau; catu daya listrik portabel untuk rokok elektronik; catu daya listrik
selain generator; catu daya listrik untuk rokok elektronik; catu daya listrik yang tidak pernah terputus; catu daya portabel untuk
perangkat elektronik yang digunakan untuk memanaskan tembakau; catu daya portabel untuk rokok elektronik; catu daya
switching frekuensi tinggi; catu daya tegangan tinggi; cawan lebur [laboratorium]; celana panjang untuk perlindungan terhadap
kecelakaan, iradiasi dan kebakaran; cermin inspeksi; cermin inspeksi teleskopik untuk penggunaan otomotif; cermin optik;
cermin untuk memeriksa pekerjaan; cetakan holografik; charger mobil untuk perangkat yang digunakan untuk memanaskan
tembakau; charger mobil untuk rokok elektronik; chatbot [perangkat lunak yang dapat diunduh untuk mensimulasikan
percakapan]; chip [sirkuit terpadu]; chip elektronik; chip elektronik bersandi berisi pemrograman yang digunakan untuk
menghasilkan suatu identitas unik pengguna dan kode sandi untuk digunakan sekali; chip elektronik untuk pembuatan sirkuit
terpadu; chip elektronik yang memuat teknologi yang aman untuk tujuan menyediakan verifikasi komponen perangkat tetap
dan perangkat lunak; chip komputer; chip semi-konduktor; chip semikonduktor; chip set, yaitu chip set semikonduktor terutama
terdiri dari chip semikonduktor, rakitan papan sirkuit dan sirkuit terpadu; chip silikon; chip sirkuit terpadu; chips komputer dan
CPU RISC-V (arsitektur perangkat keras set sumber terbuka yang didasarkan pada prinsip-prinsip komputer set instruksi yang
dikurangi); chips komputer dan CPU dengan set instruksi arsitektur; chips memori semikonduktor; chips prosesor
semikonduktor; chips sirkuit; chipset grafis; chipset grafis definisi tinggi; chipset komputer; chipset komputer untuk digunakan
dalam mentransmisikan data ke dan dari unit pemrosesan pusat; cincin adaptor untuk lensa kamera; cincin kalibrasi; cincin
pintar; cincin sizers; clamp meter [alat ukur]; coelostats; colokan dan soket listrik; colokan indikator tekanan untuk katup;
colokan listrik; colokan listrik untuk mengisi daya rokok elektronik; colokan pisang; colokan tahan debu untuk jack telepon
seluler; colokan untuk mengisi daya perangkat elektronik yang digunakan untuk memanaskan tembakau; colokan, soket dan
kontak lainnya [sambungan listrik]; compact disc; compact disc [audio-video]; compact disc [hanya membaca memori];
compact disc audio yang direkam yang menampilkan musik; compact disc dan CD-ROM interaktif; compact disc kosong;
compact disc yang direkam; compact disc yang direkam sebelumnya; compact disk yang telah direkam sebelumnya berisi
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manual pemilik kendaraan dan perangkat lunak untuk mengelola jadwal perawatan kendaraan; corong untuk pengeras suara;
corong pemisah untuk penggunaan laboratorium; corong untuk penggunaan laboratorium; counter; counter revolusi;
countertops laboratorium; crack meter [alat ukur]; crossover; cryostats untuk penggunaan laboratorium; cybergloves;
cyclocomputers; cyclometers; data compact disc; data ilmiah dan medis dapat diunduh melalui Internet; data-data yang
direkam secara elektronik; database elektronik direkam pada media komputer; daun jendela [fotografi]; daun jendela optik;
daun jendela untuk kamera; daya ponsel (baterai isi ulang); deck dubbing cakram audio dan video; decoder televisi; dekoder;
demodulator; demultiplexer; densimeter; densitometer; detektor bug; detektor cacat ultrasonik; detektor frekuensi
elektromagnetik [EMF]; detektor gas yang mudah terbakar elektronik genggam; detektor gerak; detektor inframerah; detektor
karbon dioksida; detektor karbon monoksida; detektor kebakaran; detektor kebakaran dan asap; detektor koin palsu; detektor
mata uang; detektor objek ultrasonik untuk digunakan pada kendaraan; detektor panas; detektor penangkap elektron; detektor
radar; detektor radiasi; detektor radiasi gamma; detektor radon; detektor seismik; detektor ultrasonik; detektor untuk perangkat
yang mendukung Internet of Things [IoT]; diafragma [akustik]; diafragma [fotografi]; diafragma untuk peralatan ilmiah; dialer
telepon elektronik; dialer telepon otomatis; digitizers video; dimmer cahaya; dinamometer; dioda; dioda bolak switch saat ini;
dioda laser; dioda pemancar cahaya [LED]; dioda pemancar cahaya organik [OLED]; dioda pemancar cahaya polimer [PLED];
dioda penerangan cahaya; diode alternating current switches [DIACs]; dipstik kendaraan; disc compact musik yang direkam
sebelumnya; disc rekaman suara; disk audio kosong; disk audio yang direkam sebelumnya; disk drive (untuk komputer); disk
drive untuk komputer; disk game komputer; disk magnetik kosong; disk magneto-optik; disk memori flash kosong; disk optik
kosong; disk perekam, yaitu, disk audio dan video berupa rekaman suara; disk rekaman; disk rekaman kosong; disk rekaman
suara berupa musik; disk video pra-rekam, kompak disk, DVD, dan disk digital definisi tinggi terkait dengan permainan video,
olahraga elektronik, dan kompetisi dan turnamen olahraga elektronik; disk yang diprogram sebelumnya; disk, magnetik; disket;
disket komputer; disket kosong; dispenser deterjen otomatis; dispenser dosis; dispenser tiket; dispenser tiket otomatis; display
augmented reality yang dipasang di kepala; display elektroforetik; display elektronik yang dinamis (digital signage); display
holografik yang dipasang di kepala; display kepala-up untuk kendaraan bermotor; display layar besar LCD; display panel
datar; display panel datar yang fleksibel untuk komputer; docking stations untuk perangkat elektronik seluler; dompet
elektronik yang dapat diunduh yang digunakan untuk aplikasi blockchain; dompet penyimpanan disesuaikan untuk compact
disc; dompet perangkat keras cryptocurrency; dompet telepon seluler; dosimeter radiasi; dosimeter untuk cairan; dosimeter
untuk padatan; drainer untuk digunakan dalam fotografi; drive cadangan untuk komputer; drive cakram optik dan pengubah
otomatis cakram optik; drive dan driver disk komputer; drive disk; drive disk digital; drive disk keras; drive disk komputer; drive
disk komputer dan memori komputer untuk jaringan yang terpasang pada alat penyimpanan untuk menggunakan secara
bersama-sama file dan cadangan awan; drive disk optik; drive memori flash; drive untuk kontrol gerak motor listrik; driver
speaker; dropper untuk pengukuran, selain untuk keperluan medis; dropper untuk pengukuran, selain untuk keperluan medis
atau rumah tangga; dropper untuk pengukuran, selain untuk keperluan medis dan rumah tangga; dropper untuk pengukuran,
selain untuk keperluan rumah tangga; ducting untuk kabel listrik; dudukan (stands) untuk perangkat elektronik seluler; dudukan
diadaptasi untuk PC tablet; dudukan disesuaikan untuk komputer tablet; dudukan disesuaikan untuk laptop; dudukan kamera;
dudukan kamera video; dudukan komputer yang dirancang khusus untuk memegang komputer, printer, dan aksesori; dudukan
lensa kamera; dudukan mikrofon; dudukan ponsel untuk kendaraan; dudukan slide film; dudukan telepon genggam; dudukan
telepon seluler; dudukan untuk kamera helm; dudukan untuk peralatan fotografi; dudukan untuk peralatan komputer; dudukan
untuk telepon seluler; duplexer; duplikator piringan cakram (audio dan video); e-book yang menampilkan konten hiburan,
direkam di media komputer; e-reader; earphone; earphone nirkabel; earphone pribadi untuk digunakan dengan sistem
transmisi suara; earphone untuk telepon seluler; efektor suara dan/atau video; ekstensi browser menjadi perangkat lunak yang
dapat diunduh; ekstensi telepon mengarah; elektroda grafit untuk digunakan dalam proses pembuatan baja; elektroda sel
bahan bakar; elektroda untuk penelitian laboratorium; elektroliser; elektromagnet; elektrometer; elemen semikonduktor; ember
api; emoji yang dapat diunduh untuk komputer; emoji yang dapat diunduh untuk komputer tablet; emoji yang dapat diunduh
untuk ponsel; emoji yang dapat diunduh untuk tablet; emotikon yang dapat diunduh untuk komputer; emotikon yang dapat
diunduh untuk komputer tablet; emotikon yang dapat diunduh untuk ponsel; emotikon yang dapat diunduh untuk tablet;
emulator mikro komputer [perangkat lunak komputer, direkam]; endoskopi untuk keperluan industri; engsel untuk bingkai
kacamata; epidemi; equalizer grafis; equalizers [peralatan audio]; ergometer; exposure meter [meter cahaya]; fiber-to-thehome [FTTH]; filament penghantar cahaya [serat optik]; file audio untuk mereproduksi suara latar belakang; file audio yang
dapat diunduh; file audiovisual yang dapat diunduh yang menampilkan animasi yang ditargetkan terutama untuk anak-anak
dan orang dewasa muda, dimana rekaman dan file audiovisual tersebut hanya yang berhubungan dengan serial hiburan
animasi yang ditargetkan untuk anak-anak dan orang dewasa muda dan menampilkan dua karakter fiksi, diantaranya adalah
karakter apel antropomorfisme dan karakter sayuran antropomorfisme; file data yang dapat diunduh; file gambar yang dapat
diunduh; file multimedia yang dapat diunduh; file musik yang dapat diunduh; file teks yang dapat diunduh; file video dan audio
yang dapat diunduh; file video yang dapat diunduh; file-file audio, yaitu buku audio anak yang dapat diunduh; film dan program
televisi yang dapat diunduh menampilkan episod dari suatu serial televisi animasi yang tersedia melalui suatu jasa videosesuai-permintaan; film film yang direkam sebelumnya; film kamera, terbuka; film layar lebar yang menampilkan musik dan
hiburan; film pelindung diadaptasi untuk layar untuk komputer tablet; film pelindung diadaptasi untuk smartphone; film
pelindung diadaptasi untuk smartphone untuk melindungi tampilan kristal cair; film pelindung disesuaikan untuk layar
komputer; film pelindung disesuaikan untuk layar komputer, layar ponsel, dan layar jam tangan pintar; film pelindung
disesuaikan untuk layar ponsel; film pelindung disesuaikan untuk layar ponsel pintar; film pelindung disesuaikan untuk telepon
seluler; film pelindung yang diadaptasi untuk layar komputer, layar telepon mobil dan layar arloji pintar; film pelindung yang
diadaptasi untuk ponsel pintar (smart phones); film pelindung yang disesuaikan untuk layar ponsel cerdas; film pemisahan
warna; film sinematografi; film sinematografi, terbuka; film slide, terbuka; film splicers; film tipis transistor liquid crystal display
panel [TFT-LCD]; film video; film yang sudah terekspos; film, gambar bergerak, dan film (movies) yang menampilkan konten
hiburan; filter antena; filter anti-silau untuk monitor komputer; filter anti-silau untuk televisi; filter fotografi; filter frekuensi radio;
filter kapasitansi induktansi; filter layar komputer; filter layar tampilan disesuaikan untuk digunakan dengan komputer tablet;
filter layar tampilan disesuaikan untuk digunakan dengan monitor komputer; filter layar tampilan disesuaikan untuk digunakan
dengan televisi; filter layar untuk komputer dan televisi; filter lensa untuk kamera; filter optik; filter untuk antena; filter untuk
digunakan dalam fotografi; filter untuk layar televisi; filter untuk masker pernapasan; filter untuk masker pernapasan non
medis; filter untuk menekan gangguan radio; filter untuk perangkat optik; filter untuk pesawat televisi; filter untuk sinar
ultraviolet, untuk fotografi; filter warna untuk layar liquid crystal display [LCD]; filter warna untuk televisi dan kamera
sinematografi; firmware komputer; flare jalan raya, tidak meledak atau kembang api; flash drive USB bergaya kartu kredit;
flash kamera; flash-bulbs [fotografi]; flashdisk; flip cover untuk smartphone; floppy disk drive; floppy disk kosong untuk
komputer; fobs kunci elektronik menjadi alat kendali jarak jauh; fonograf listrik; fonografi; font pencetakan yang dapat diunduh;
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font typeface direkam pada media magnetik; foto yang dapat diunduh; foto, gambar dan film yang dapat diunduh; foto-foto;
fotodioda; fotometer; fotoresistor; fotosensor; frame monitor komputer; frame untuk kacamata dan pince-nez; freeware;
galvanometer; gambar bergerak yang dapat diunduh; gambar bergerak yang dapat diunduh dan pertunjukkan televisi yang
menampilkan cerita fiksi dan non-fiksi pada berbagai topik yang disediakan melalui layanan video-on-demand; gambar dan
film digital; gambar dan film digital (dapat diunduh); gambar dan lukisan yang dapat diunduh di bidang permainan (games)
komputer, permainan video (video games), game mobile (mobile games) dan animasi; gambar dan lukisan yang dapat
diunduh untuk display/tampilan siaga telepon genggam (mobile phones), ponsel pintar (smart phones) dan peralatan terminal
informasi mobile; gambar diam dan bergerak yang dapat diunduh; gambar holografik; gambar meningkatkan tabung; gambar
yang dapat diunduh; gambar yang dapat diunduh, gambar bergerak atau video; game komputer yang dapat diunduh; garis
tegak lurus; garis yang terdengar; gasifiers untuk penggunaan laboratorium; gasometer [alat ukur]; gateway cerdas untuk
analisis data waktu-nyata; gelang (bands) untuk telepon pintar (smartphones) dalam bentuk jam tangan; gelang identifikasi
dikodekan, magnetik; gelang identifikasi elektronik yang dikodekan; gelang pintar; gelang pintar untuk menerima dan mengirim
panggilan telepon, surat elektronik, dan pesan; gelang pintar yang digunakan dengan ponsel pintar; gelang pintar yang
mengkomunikasikan data ke perangkat elektronik lainnya; gelang pintar yang mengkomunikasikan data ke telepon pintar;
gelang pintar yang terdiri dari perangkat lunak untuk mengirim dan menerima pertukaran data dan informasi dari ponsel pintar;
gelang terhubung [alat ukur]; gelas augmented reality; gelas dikalibrasi; gelas gletser; gelas kimia [gelas laboratorium]; gelas
ukur; gelas ukur polietilen; gelas untuk penggunaan laboratorium; gelas yang diendapkan untuk penggunaan laboratorium;
gembok, elektronik; gender changers [adapter kabel] untuk telepon seluler; generator arus; generator frekuensi tinggi selain
untuk penggunaan medis; generator fungsi; generator fungsi digital; generator gelombang elektromagnetik; generator
gelombang elektronik; generator jam; generator jam untuk komputer; generator medan impuls; generator medan magnet
selain untuk penggunaan medis; generator partikel; generator pulsa selain untuk penggunaan medis; generator pulsa untuk
penghitung revolusi elektronik; generator sinyal; gerbang penumpang; giroskop; go / no-go gauges; go / no-go plug gauges;
grafik komputer yang dapat diunduh; grafik yang dapat diunduh; grafik yang dapat diunduh untuk ponsel; grafik, gambar dan
film yang dapat diunduh; grafis screensaver dan wallpaper yang dapat diunduh untuk komputer, telepon genggam, tablet;
gramofon; gravimeters; grid dip meter; groupware komputer; gulungan [fotografi]; gulungan chip; gulungan kabel ekstensi;
gulungan kabel yang dilengkapi soket listrik [koneksi listrik]; gulungan magnetik; gulungan tersedak untuk digunakan dalam
peralatan listrik; gulungan untuk kamera; gulungan, listrik; gyrocompasses; gyrometer; handset telekomunikasi seluler;
handsfree; hard disk kosong untuk komputer; hard disk untuk komputer; hard drive komputer eksternal; hard drive untuk
komputer; headphone; headphone dengan radio built-in; headphone in-ear; headphone musik; headphone nirkabel;
headphone nirkabel dengan radio built-in; headphone peredam bising; headphone peredam bising untuk pekerja; headphone
pribadi untuk digunakan dengan sistem transmisi suara; headphone stereo; headset; headset augmented reality; headset dan
helm virtual reality disesuaikan untuk digunakan dalam bermain video game; headset handsfree untuk telepon seluler; headset
nirkabel; headset nirkabel untuk digunakan dengan smartphone; headset nirkabel untuk digunakan dengan telepon seluler;
headset nirkabel untuk telepon seluler, ponsel pintar dan komputer tablet; headset realitas maya; headset tanpa kabel untuk
smartphone; headset telepon; headset untuk digunakan dengan komputer; headset untuk digunakan dengan konsol
permainan video (video game); headset untuk game augmented reality; headset untuk game realitas virtual; headset untuk
komunikasi; headset untuk telepon; headset untuk telepon seluler; headset virtual reality disesuaikan untuk digunakan dalam
bermain video game; heat sink untuk digunakan di komputer; heliograf; helm; helm berkuda; helm bisbol; helm kecelakaan;
helm kecelakaan untuk pengendara sepeda motor; helm las gelap otomatis; helm pelindung; helm pelindung untuk anak-anak;
helm pelindung untuk olahraga; helm pelindung untuk pengendara; helm pelindung untuk pengendara sepeda; helm pelindung
untuk pengendara sepeda motor; helm pelindung untuk penggunaan militer; helm pelindung untuk tinju; helm pemukul bisbol;
helm penangkap bisbol; helm pengaman; helm penyolder; helm selam; helm sepeda; helm sepeda motor; helm skateboard;
helm ski; helm snowboarding; helm softball; helm untuk hoki es; helm untuk pengendara sepeda motor; helm untuk sepak bola
Amerika; hidrofon; hidrometer; hidrometer asam; higrometer; hologram; hologram untuk sertifikasi produk asli; hologram yang
dihasilkan komputer [CGH]; hologram yang disandikan untuk sertifikasi produk asli; house mark untuk serangkaian piranti
keras komputer dan piranti lunak komputer; hub jaringan komputer; hub, sakelar, dan router jaringan komputer; iluminometer;
indikator fase; indikator kecepatan; indikator kemiringan; indikator kerugian listrik; indikator ketinggian air; indikator ketinggian
air untuk kendaraan; indikator kuantitas; indikator level; indikator level oli untuk kendaraan; indikator otomatis tekanan rendah
di ban; indikator otomatis tekanan rendah pada ban kendaraan; indikator suhu; indikator tekanan; indikator tingkat bahan
bakar untuk kendaraan; induktor [listrik]; induktor listrik; informasi gambar dan teks yang dapat diunduh dari majalah, buku,
surat kabar, peta, foto dan gambar; inkubator kelembaban konstan untuk penggunaan laboratorium; inkubator suhu konstan
untuk penggunaan laboratorium; inkubator untuk kultur bakteri; inkubator untuk penggunaan laboratorium; inlet, yaitu kepingan
sirkuit terpadu dengan antena dan tag eksternal dimana kepingan sirkuit terpadu tertanam; instalasi alarm; instalasi daya
selain generator; instalasi fotovoltaik untuk menghasilkan listrik [pembangkit listrik fotovoltaik]; instalasi listrik untuk kendali
jarak jauh operasi industri; instalasi listrik untuk remot kontrol operasi industri; instalasi pemonitoran video; instalasi
pencegahan pencurian, listrik; instalasi pengawasan video listrik dan elektronik; instalasi untuk menggunakan kartu cip, yaitu
pembaca kartu cip; instrumen azimuth; instrumen dan komponen komunikasi elektronik dan optik, yaitu pemancar optik dan
pemancar optik elektro; instrumen dan mesin uji material; instrumen dan perlengkapan biometrik; instrumen dan perlengkapan
pengukur; instrumen kalibrasi; instrumen komunikasi gelombang mikro; instrumen kontrol ketel; instrumen kosmografis;
instrumen kromatografi untuk penggunaan laboratorium; instrumen matematika; instrumen meratakan; instrumen meteorologi;
instrumen navigasi; instrumen navigasi elektronik; instrumen navigasi kendaraan (memuat komputer); instrumen navigasi
satelit; instrumen observasi; instrumen penempatan suara; instrumen pengujian gas; instrumen pengujian material; instrumen
pengukur (instrumen survei); instrumen pengukur alat; instrumen pengukur koordinat; instrumen pengukur level (pengukur);
instrumen pengukur panjang; instrumen pengukur presisi; instrumen survei; instrumen survei dan pemetaan; instrumen uji dan
pengukuran elektronik, yaitu interferometer, transduser listrik dan transduser getaran; instrumen uji dan pengukuran elektronik,
yaitu nano indenter untuk pengujian nanomekanik dari semikonduktor, lapisan sangat tipis (thin film), aplikasi wafer, pelapis
keras dan film DLC, bahan komposit, serat (fiber), polimer, logam, keramik dan biomaterial; instrumen untuk mengukur
panjang; instrumen yang mengandung kanta mata; instrumen-instrumen listrik untuk melepaskan bagian listrik dan/atau
elektronik; insulator untuk listrik; interface komputer; interferometer; interkom; internal communication devices; inti magnetik;
inverter [listrik]; inverter daya; inverter fotovoltaik; jaket keselamatan; jaket pelampung reflektif; jaket pelampung untuk hewan
peliharaan; jaket untuk perlindungan terhadap kecelakaan, iradiasi dan kebakaran; jalur listrik; jalur pemeriksaan alat tangan;
jam central processing unit [CPU]; jam mesin meter; jam tangan dengan fungsi komunikasi nirkabel; jam tangan dengan
pelacakan Global Positioning System [GPS] dan fungsi lokasi; jam tangan pintar; jam tangan pintar (pengolah data); jam
tangan pintar (smart watches) yang mengkomunikasikan data ke telepon pintar (smartphones), melalui situs web internet dan
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komputer dan jaringan komunikasi elektronik lainnya; jam tangan pintar menggabungkan fungsi permainan elektronik; jam
tangan yang mengkomunikasikan data ke telepon pintar; jam tangan yang mengkomunikasikan data ke telepon pintar
(smartphone); jam tanggan yang menggabungkankamera dan pemutar MP3, dan yang mengkomunikasikan data ke telepon
pintar (smartphones) dan PDA; jam terhubung yaitu perangkat lunak untuk membantu tidur, memantau tidur, memantau
lingkungan selama tidur, membangungkan tidur, statistic berkaitan dengan tidur, streaming dan penerima muski dan radio dan
pengaturan alarm; jam waktu [alat perekam waktu]; jam waktu terkomputerisasi dengan pengenalan sidik jari; jam-jam tangan
yang dilengkapi kamera; jangka lengkung; jangka sorong (alat ukur); jaring pengaman; jaring untuk perlindungan terhadap
kecelakaan; jaringan area lokal; jaringan area luas; jaringan komputer dan piranti keras untuk komunikasi komputer; jarum
fonograf; jarum suntik dispenser sekali pakai untuk penggunaan laboratorium; jarum suntik dispenser yang dapat digunakan
kembali untuk penggunaan laboratorium; jarum untuk mensurvei kompas; jarum untuk pemain rekaman; jas biohazard; jas
terbang tahan api; jeck konektor untuk keperluan audio; jembatan jaringan komputer; jembatan timbang; jembatan untuk
bingkai kacamata; jig [alat ukur]; joint meter [alat ukur]; joystick untuk digunakan dengan komputer, selain untuk video game;
kabel RCA; kabel USB untuk telepon genggam; kabel [listrik]; kabel adaptor listrik untuk headset; kabel adaptor untuk
headphone; kabel aki; kabel antarmuka multimedia definisi tinggi; kabel audio; kabel audio dan video; kabel baterai; kabel
charger; kabel dan kabel listrik; kabel dan konektor audio dan speaker listrik; kabel data; kabel data untuk digunakan dalam
komputasi; kabel daya; kabel daya bawah air; kabel daya mobil; kabel ekstensi listrik; kabel elektronik; kabel ethernet; kabel
fleksibel; kabel gitar; kabel harness; kabel internet; kabel jack; kabel jumper accu; kabel kacamata; kabel koaksial; kabel
komputer; kabel komunikasi; kabel koneksi; kabel konektor telepon seluler; kabel listrik; kabel listrik berisolasi mineral; kabel
listrik berlapis plastik; kabel listrik untuk transmisi suara dan gambar; kabel listrik yang dilapisi karet; kabel magnet; kabel micro
USB; kabel mikrofon; kabel modem; kabel optik; kabel pembumian; kabel pengumpan; kabel printer; kabel relay radio; kabel
resistensi; kabel serat optik; kabel sinkronisasi data; kabel starter baterai; kabel starter untuk motor; kabel telegraf; kabel
telekomunikasi; kabel telepon; kabel transmisi data; kabel universal serial bus [USB]; kabel untuk kacamata dan kacamata
hitam; kabel untuk kacamata hitam; kabel untuk kamera; kabel untuk mengirim dan menerima sinyal televisi kabel; kabel untuk
sistem transmisi sinyal listrik; kabel untuk sistem transmisi sinyal listrik dan optik; kabel untuk sistem transmisi sinyal optik;
kabel untuk telepon pintar (smartphones) dalam bentuk jam tangan; kabel untuk transmisi sinyal listrik; kabel untuk transmisi
sinyal listrik atau optik; kabel untuk transmisi sinyal optik; kabel untuk transmisi suara dan gambar; kabel vga; kabel, listrik;
kabel, yaitu, kabel pengisian daya; kabel-kabel; kabinet aliran laminar untuk penggunaan laboratorium; kabinet untuk speaker;
kaca mata pintar (pengolah data); kaca optik; kacamata; kacamata (goggles) untuk mengaktifkan pengalaman dunia realitas
virtual, augmented reality; kacamata 3D; kacamata anak; kacamata anti-silau; kacamata astigmatis; kacamata berlensa
cembung; kacamata bifocal; kacamata dan kacamata hitam; kacamata dan masker untuk perlindungan terhadap debu;
kacamata debu; kacamata fashion; kacamata hitam resep; kacamata hitam untuk anjing; kacamata hitam untuk binatang;
kacamata hitam untuk hewan peliharaan; kacamata kamera; kacamata korektif; kacamata korektif anak; kacamata lapangan;
kacamata las; kacamata lihat dekat; kacamata lihat jauh; kacamata matahari; kacamata multifokal; kacamata olahraga;
kacamata olahraga pelindung; kacamata olahraga, kacamata anti-silau, kacamata pintar, kacamata 3D; kacamata opera;
kacamata optik; kacamata pelindung; kacamata pelindung dari sinar matahari; kacamata pelindung untuk anjing; kacamata
pelindung untuk hewan; kacamata pelindung untuk hewan peliharaan; kacamata pembesar; kacamata pembesar [optik];
kacamata pengaman; kacamata pengaman, vizor dan pelindung wajah; kacamata pintar; kacamata polarisasi; kacamata
realitas virtual; kacamata renang; kacamata renang dengan resep; kacamata resep; kacamata resep untuk berenang;
kacamata resep untuk olahraga; kacamata salju; kacamata scuba; kacamata selam; kacamata ski; kacamata tahan debu;
kacamata tanpa gagang; kacamata teks tertutup; kacamata terpolarisasi; kacamata untuk anak-anak; kacamata untuk
membaca; kacamata untuk olahraga; kacamata untuk pengendara sepeda motor; kacamata untuk perlindungan terhadap
debu; kacamata visi malam; kacamata yang dipakai untuk pelatihan olahraga; kalender desktop elektronik; kalender elektronik;
kalender meja elektronik; kaliper geser; kaliper slide elektronik; kaliper untuk penggunaan laboratorium; kalkulator; kalkulator
elektronik; kalkulator elektronik genggam; kalkulator meja elektronik; kalkulator saku; kalkulator saku elektronik; kalorimeter;
kalung pintar; kamar gelap [fotografi]; kamera; kamera [fotografi]; kamera bawah air; kamera dengan fitur khusus untuk
mengambil gambar atau video di luar ruangan; kamera dengan sensor gambar linier; kamera digital; kamera digital [SLR]
lensa tunggal; kamera digital kompak; kamera digital untuk keperluan industri; kamera endoskopi untuk keperluan industri;
kamera film; kamera foto untuk produksi instan gambar; kamera gambar bergerak; kamera helm; kamera inframerah; kamera
jejak; kamera konferensi video, speaker ponsel, monitor komputer, televisi; kamera mini; kamera multiguna; kamera
pencitraan termal; kamera pengawas; kamera pengintai video; kamera perekam; kamera piring; kamera refleks lensa digital
tunggal; kamera retina, selain untuk penggunaan medis; kamera sekali pakai; kamera sinematografi; kamera spion untuk
kendaraan; kamera tampak belakang untuk kendaraan; kamera tampak depan dan tampak samping untuk kendaraan; kamera
tanpa cermin; kamera televisi; kamera televisi sirkuit tertutup; kamera untuk film yang dikembangkan sendiri; kamera untuk
keperluan monitoring; kamera video; kamera video digital; kamera video untuk penyiaran; kamera video yang
mentransmisikan gambar ke layar kendali nirkabel juga melalui kabel; kamera view yang memiliki multiframe; kamera web;
kamera yang bisa dipakai; kamera yang diaktifkan gerak; kamus elektronik; kamus elektronik genggam; kanta mata; kantong
kacamata; kapal pembakaran untuk penggunaan laboratorium; kapasitor keramik monolitik; kapasitor listrik untuk peralatan
telekomunikasi; kapsul penyelamat jiwa untuk bencana alam; karbon nanotube untuk digunakan dalam aplikasi elektronik dan
mekanik skala sangat kecil; kartrid filter untuk masker pernapasan; kartrid permainan komputer; kartrid tinta, tidak terisi, untuk
mesin fotokopi; kartrid tinta, tidak terisi, untuk printer; kartrid tinta, tidak terisi, untuk printer dan mesin fotokopi; kartrid tinta,
tidak terisi, untuk printer komputer; kartrid toner, tidak terisi, untuk mesin fotokopi; kartrid toner, tidak terisi, untuk printer;
kartrid toner, tidak terisi, untuk printer dan mesin fotokopi; kartu SIM tertanam; kartu USB kosong; kartu WLAN (jaringan area
lokal nirkabel); kartu [RAM] memori akses acak; kartu antarmuka untuk komputer; kartu antarmuka untuk peralatan
pemrosesan data; kartu bank yang dikodekan; kartu bank yang dikodekan secara magnetis; kartu biaya dikodekan; kartu biaya
elektronik; kartu biaya yang dikodekan secara magnetis; kartu chip; kartu chip elektronik; kartu chip elektronik kosong [kartu
pintar kosong]; kartu chip elektronik yang dikodekan; kartu chip elektronik yang dikodekan untuk mengidentifikasi pengguna
komputer dan telepon seluler tertentu; kartu chip elektronik yang dikodekan yang berisi rekaman musik; kartu cip elektronik
terkode untuk mengakses dan komunikasi dengan pengguna jaringan data; kartu cip terkode, dan kartu cip elektronik kosong
untuk memproduksi dan memasukkan aplikasi ke dalam terminal pengguna; kartu debit yang dikodekan; kartu debit yang
dikodekan secara magnetis; kartu dengan sirkuit terintegrasi; kartu diskon bermagnetik; kartu diskon magnetis; kartu diskon,
berkode; kartu ekspansi memori; kartu ethernet; kartu game komputer; kartu grafis; kartu grafis komputer; kartu hadiah yang
dikodekan; kartu hadiah yang dikodekan secara magnetis; kartu identifikasi elektronik; kartu identifikasi frekuensi radio (RFID);
kartu identifikasi magnetik; kartu identitas yang disandikan; kartu identitas, disandikan; kartu identitas, magnet; kartu jaringan
antarmuka; kartu keanggotaan yang disandikan; kartu komputer jaringan area lokal [LAN];
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kartu komputer jaringan area lokal [LAN] untuk menghubungkan perangkat komputer portabel ke jaringan komputer; kartu
kredit (bermagnetik); kartu kredit dan kartu pembayaran yang dikodekan secara magnetis; kartu kredit prabayar yang
disandikan; kartu kredit yang dikodekan; kartu kredit yang dikodekan secara magnetis; kartu kredit, debit, tunai, biaya bank
yang dikodekan atau magnetik, kartu telepon dan identifikasi; kartu kunci elektronik; kartu kunci yang dikodekan secara
magnetis; kartu kunci yang disandikan; kartu loyalitas yang dikodekan; kartu magnetik prabayar yang dikodekan; kartu
memori; kartu memori IC [sirkuit terpadu]; kartu memori [perangkat keras komputer]; kartu memori flash; kartu memori flash
kosong; kartu memori flash yang direkam sebelumnya; kartu memori keamanan digital (SD); kartu memori untuk kamera; kartu
memori untuk komputer; kartu memori untuk mesin video game; kartu microchip; kartu modem faks untuk komputer; kartu
panggilan telepon prabayar, dikodekan secara magnetis; kartu pembayaran magnetik atau bersandi dan/atau kartu yang
digunakan dengan penjualan dan skema insentif promosi dan jasa promosi; kartu pembayaran prabayar yang disandikan;
kartu pembayaran prabayar, bank, kredit, debit, tunai dan identifikasi yang dikodekan atau magnetik; kartu pembayaran yang
dikodekan; kartu pembayaran yang dikodekan secara magnetis; kartu pemeriksaan; kartu pengidentifikasi terenkode; kartu
pintar (kartu chip); kartu pintar kosong; kartu pintar yang dikodekan; kartu plug-in komputer; kartu sirkuit elektronik; kartu sirkuit
terpadu; kartu sirkuit terpadu [kartu pintar]; kartu sirkuit terpadu bersandi berisi pemrograman yang digunakan untuk
menghasilkan identitas unik pengguna dan kode sandi untuk digunakan sekali; kartu sirkuit terpadu kosong [kartu pintar
kosong]; kartu sirkuit terpadu yang disandikan; kartu skema bonus, berkode; kartu skema insentif, berkode; kartu suara; kartu
telepon magnetik; kartu telepon yang dikodekan; kartu video; kartu yang dikodekan; kartu yang dikodekan secara magnetis
untuk membawa data; kartu yang disandikan dan alat pembaca kartu yang disandikan; kartu yang disandikan secara
magnetik, yaitu kartu kredit, kartu debit, kartu loyalitas, kartu tagihan, kartu tunai; kartu, lembaran dan kaset magnetik rekaman
suara; kartu-kartu bersandi dan magnetik untuk digunakan dalam pengiriman dana secara elektronik dan untuk transaksitransaksi keuangan pada umumnya; kartun animasi; kartun animasi yang dapat diunduh; karya seni yang dapat diunduh; kas
register; kaset audio; kaset audio dan pemutar CD; kaset audio dan video yang menampilkan musik; kaset audio digital; kaset
audio digital kosong; kaset audio digital yang direkam sebelumnya; kaset audio kosong; kaset audio musik yang direkam
sebelumnya; kaset audio non-musik yang direkam sebelumnya; kaset audio yang direkam sebelumnya; kaset audio yang
direkam sebelumnya menampilkan musik; kaset audio yang menampilkan musik; kaset audio yang sudah direkam
sebelumnya; kaset game komputer; kaset komputer magnetik kosong; kaset kosong untuk penyimpanan data komputer; kaset
magnetik kosong untuk tape recorder; kaset pembersih kepala [perekaman]; kaset pembersih kepala untuk perekam kaset
audio; kaset pembersih kepala untuk perekam video; kaset permainan komputer; kaset video; kaset video game; kaset video
kosong; kaset video yang direkam sebelumnya; kaset video yang direkam sebelumnya menampilkan kartun; kaset video yang
direkam sebelumnya menampilkan musik; kasing untuk kacamata anak; kasing dan penutup untuk kamera; kasing dan
penutup untuk laptop; kasing dan penutup untuk pemutar MP3; kasing dan penutup untuk perangkat elektronik; kasing dan
penutup untuk telepon seluler; kasing disesuaikan untuk camcorder; kasing disesuaikan untuk kamera; kasing disesuaikan
untuk peralatan fotografi; kasing disesuaikan untuk semikonduktor; kasing disesuaikan untuk telepon seluler; kasing kamera;
kasing kulit untuk telepon seluler; kasing optik, yaitu, kasing untuk kacamata dan kacamata hitam; kasing plastik dan kardus
disesuaikan untuk penyimpanan album rekaman; kasing tahan air disesuaikan untuk kamera; kasing tahan air untuk ponsel
pintar; kasing untuk asisten digital pribadi [PDA]; kasing untuk disket; kasing untuk disket dan compact disc; kasing untuk
kacamata anak-anak; kasing untuk kacamata dan kacamata hitam; kasing untuk kacamata hitam; kasing untuk kacamata
hitam dan kacamata pelindung; kasing untuk kalkulator saku; kasing untuk kamera dan peralatan fotografi; kasing untuk
komputer tablet; kasing untuk laptop; kasing untuk membawa komputer seluler; kasing untuk pemutar media digital; kasing
untuk pemutar media portabel; kasing untuk perangkat elektronik; kasing untuk perangkat navigasi satelit; kasing yang
diadaptasi untuk memegang jam tangan pintar; kasus klip hidung; kasus pelindung untuk asisten pribadi digital [PDA]; kasus
pelindung untuk komputer tablet; kasus pelindung untuk pembaca buku elektronik; kasus pelindung untuk pemutar MP3; kasus
pelindung untuk telepon seluler; kasus untuk buku harian elektronik; kasus untuk digunakan dengan perangkat telekomunikasi
seluler; kasus untuk teropong; katoda; katrid permainan video; katup kontrol untuk mengatur aliran gas dan cairan [katup
solenoid]; katup otomatis untuk digunakan dalam minyak dan gas, tempat penyimpanan, lubang besar, dan alat silinder untuk
melindungi sensor suhu; katup pengaman untuk penutup aliran dalam konstruksi sumur [katup solenoid]; katup solenoid
[sakelar elektromagnetik]; katup termionik untuk radio; katup thermostat untuk mesin kendaraan; kaus kaki angin dekoratif
untuk menunjukkan arah angin; kaus kaki angin untuk menunjukkan arah angin; kaus kaki angin untuk menunjukkan arah dan
intensitas angin; kaus kaki kain dekoratif untuk menunjukkan arah angin; kaus kaki untuk perlindungan terhadap kecelakaan,
iradiasi dan kebakaran; kawat bumi; kawat listrik; kawat sekering; kawat telepon; kawat tembaga, terisolasi; kemasan baterai;
kemasan baterai eksternal yang dapat diisi ulang untuk digunakan dengan perangkat elektronik seluler; kendali jarak jauh
(remote control) untuk mengendalikan perangkat seluler; kendali jarak jauh menggabungkan sistem pengenalan suara; kendali
jarak jauh untuk perangkat elektronik seluler; kendali jarak jauh untuk proyektor; kendali jarak jauh, baterai (battery packs),
kabel listrik dan kabel elektronik, dan petunjuk manual (terekam) untuk barang-barang tersebut diatas; kepala konektor kabel
internet; kepala pelatihan tata rambut [peralatan pengajaran]; keping memori, yaitu memori komputer dan memori piranti keras
komputer; kepingan sirkuit terpadu; kerah elektronik untuk melatih hewan; kereta pengisian untuk tablet dan laptop; kerucut
keamanan jalan raya; kerucut lalu lintas; keyboard komputer; keyboard komputer multifungsi; keyboard laptop; keyboard
proyeksi; keyboard untuk ponsel; keyboard untuk smartphone; keyboard, mouse, bantalan mouse, printer, disk drive, dan hard
drive; keypad komputer; keypad untuk alarm keamanan; keypad untuk ponsel; kiat pipet untuk penggunaan laboratorium;
kipas pendingin internal untuk komputer [perangkat keras]; kipas unit pemrosesan pusat [CPU]; kit hands-free untuk ponsel; kit
hands-free untuk telepon; kit/perangkat untuk pengembangan perangkat piranti lunak (SDK) yang terdiri dari alat
pengembangan perangkat lunak dan perangkat lunak untuk digunakan sebagai aplikasi pemrograman antarmuka (API) untuk
membuat perangkat lunak dan aplikasi yang terkait dengan perangkat elektronik konsumen yang terhubung internet, tidak
satupun barang tersebut untuk kamera fotografi dan sinematografi profesional termasuk aksesoris spesifik fotografi dan
sinematografi profesional khusus untuknya dan perangkat lunak fotografi dan sinematografi profesional; kit/perangkat untuk
pengembangan perangkat piranti lunak (SDK) yang terdiri dari alat pengembangan perangkat lunak komputer untuk
pengembangan pengiriman layanan suara dan teknologi pemahaman bahasa alami di seluruh jaringan komputer global,
jaringan nirkabel, dan jaringan komunikasi elektronik, tidak satupun barang tersebut untuk kamera fotografi dan sinematografi
profesional termasuk aksesoris spesifik fotografi dan sinematografi profesional khusus untuknya dan perangkat lunak fotografi
dan sinematografi profesional; klakson untuk pengeras suara; klip hidung; klip hidung untuk penyelam; klip hidung untuk
penyelam dan perenang; klip hidung untuk perenang; kolektor, listrik; kolimator; kolom distilasi untuk penggunaan
laboratorium; kolom distilasi vakum untuk penggunaan laboratorium; kolom kromatografi untuk penggunaan laboratorium;
kolorimeter; kombinasi karbon monoksida dan detektor asap; kompas; kompas laut; kompas magnetik; kompas magnetik
untuk survei; kompas terarah; kompas untuk mengukur; komplotan; komplotan digital; komponen
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audio; komponen dan aksesori untuk komputer, yaitu: periferal komputer, telepon seluler, perangkat elektronik bergerak,
perangkat elektronik yang dapat dipakai, jam tangan pintar, kacamata pintar, earphone, headphone, pemutar dan perekam
audio dan video, televisi, dan set top box; komponen dan periferal untuk komputer; komponen elektronik; komponen elektronik
audio, yaitu, sistem suara dengan teknik khusus; komponen elektronik untuk kartu sirkuit terpadu; komponen elektronik untuk
komputer; komponen elektronik untuk mesin judi; komponen listrik; komponen listrik dan elektronik; komponen untuk
komputer; kompresi data dan perangkat lunak enkripsi; komputer; komputer bersepeda; komputer dan buku petunjuk dalam
format elektronik dijual sebagai satu unit; komputer dan perangkat lunak komputer untuk perangkat biometrik untuk
mengindentifikasi dan mengautentifikasi orang;; komputer dan perangkat lunak telepon selular untuk membeli, mengakses dan
melihat film, pertunjukkan TV, video dan konten multimedia; komputer dan perangkat lunak telepon selular untuk membuat
dan menyediakan pengguna akses ke pusat data informasi dan data yang dapat dicari; komputer dan perangkat lunak telepon
selular untuk pengiriman konten nirkabel; komputer dan piranti keras komunikasi komputer untuk area jaringan penyimpanan;
komputer desktop; komputer genggam; komputer klien tipis; komputer komunikasi; komputer laptop; komputer mini; komputer
navigasi untuk mobil; komputer netbook; komputer notebook; komputer palmtop; komputer portable; komputer pribadi;
komputer pribadi genggam; komputer saku untuk pencatatan; komputer seluler; komputer sepeda; komputer siklus; komputer
super; komputer tablet; komputer tablet yang dapat dilipat; komputer tablet yang dapat dipasang di dinding dan portabel;
komputer untuk digunakan dalam manajemen data; komputer untuk pendingin udara otomatis untuk kendaraan; komputer
yang bisa dipakai; komputer yang bisa dipakai berbentuk jam tangan pintar dan kacamata pintar; komputer yang bisa dipakai,
ponsel pintar, monitor, display, perangkat keras komputer, pelacak aktivitas, peralatan audio, peralatan komunikasi, peralatan
telekomunikasi, perangkat periferal komputer, pemutar media portabel dan semua perangkat komunikasi elektronik digital
yang mampu untuk menyediakan akses ke jaringan komunikasi nirkabel, jaringan telekomunikasi dan Internet; komputer yang
bisa dipakai, smartphone, monitor, display, perangkat keras komputer, pelacak aktivitas, peralatan audio, peralatan
komunikasi, peralatan telekomunikasi, perangkat perangkat komputer, pemutar media portabel dan semua perangkat
komunikasi elektronik digital semua untuk memfasilitasi transaksi pembayaran dengan cara elektronik dan untuk
memungkinkan pelanggan mengakses informasi keuangan dan rekening bank dan untuk melakukan transaksi bisnis bank;
komputer yang dapat dipakai; komputer yang melakukan banyak tugas komputasi rumit dalam waktu singkat; komputer,
perlengkapan periferal komputer, hard disk drive, memori komputer, perangkat lunak komputer untuk aplikasi kecerdasan
buatan; komputer, video dan disk game elektronik interaktif; komputer, video dan permainan elektronik interaktif yang dapat
diunduh melalui internet dan perangkat nirkabel; komputer, video dan program serta piranti lunak permainan elektronik
interaktif; komunikasi antarmuka untuk menghubungkan alat elektronik ke jaringan komunikasi kabel atau nirkabel; komutator;
komutator (Alat Pengisi Accu); kondensor [kapasitor]; kondensor mikroskop; kondensor optik; kondisioner saluran listrik;
konduktor lampu; konduktor, listrik; koneksi untuk saluran listrik; konektor [listrik]; konektor audio mobil; konektor busi bulat;
konektor daya; konektor elektronik; konektor kabel listrik; konektor kabel listrik berulir; konektor kawat [listrik]; konektor listrik;
konektor listrik dan elektronik, skrup, kabel, kabel, pengisi daya, dok, stasiun dok, dan adaptor untuk digunakan dengan
komputer, telepon seluler, komputer genggam, periferal komputer, telepon seluler, perangkat elektronik seluler, perangkat
elektronik yang dapat dipakai, jam tangan pintar, kacamata pintar, earphone , headphone, pemutar dan perekam audio dan
video, televisi, dan set top box; konektor listrik dan konektor elektronik, alat pengatur pemindahan arus listrik, kawat, kabel,
alat pengisi daya, dok, stasiun dok, dan adaptor untuk digunakan dengan semua barang-barang yang disebutkan sebelumnya;
konektor listrik terisolasi; konektor plug-in; konektor serat optik; konektor untuk mengisi daya perangkat elektronik yang
digunakan untuk memanaskan tembakau; konektor untuk peralatan telekomunikasi; konektor untuk sirkuit elektronik; konektor
untuk telepon seluler; konsol distribusi [listrik]; konsol untuk digunakan dengan komputer; kontak, listrik; kontak, listrik, dari
logam mulia; kontak/saklar yang diputar; konten audio, video, dan audiovisual yang dapat diunduh yang disediakan melalui
komputer dan jaringan komunikasi yang menampilkan acara TV dan rekaman video, semuanya menampilkan subjek
kepentingan umum manusia.; konten audio, video, dan multimedia pra rekaman yang dapat diunduh; konten digital yang dapat
diunduh dalam bentuk publikasi elektronik buku; konten media; kontrol akses dan sistem pemantauan alarm; kontrol digital
untuk robot; kontrol elektronik untuk motor; kontrol jalur penerbangan untuk proyektil; kontrol jarak jauh inframerah; kontrol
jarak jauh untuk mengoperasikan alarm kendaraan; kontrol jarak jauh untuk mengoperasikan sistem alarm; kontrol jarak jauh
untuk peralatan pendingin udara; kontrol jarak jauh untuk radio; kontrol jarak jauh untuk stereo; kontrol jarak jauh untuk
televisi; kontrol jarak jauh untuk televisi dan kontrol jarak jauh untuk stereo; kontrol listrik untuk generator suara yang dapat
diprogram; kontrol listrik untuk sistem irigasi penyiram; kontrol pancuran air dan bak mandi (elektronik); kontrol panel (listrik);
kontrol rasio bahan bakar / udara untuk mesin; konverter DC / DC profil rendah; konverter analog-ke-digital; konverter arus
searah; konverter daya elektronik; konverter daya listrik; konverter digital-ke-analog; konverter ethernet-over-VDSL; konverter
frekuensi; konverter mata uang elektronik; konverter putar; konverter serat optik; konverter tegangan-ke-arus; konverter
tekanan-ke-arus; konverter televisi kabel; konverter tingkat; konverter untuk colokan listrik; konverter, listrik; kopling selang
pemadam kebakaran; kopling serat optik; kopling, listrik; koprosesor matematika; koran elektronik yang dapat diunduh; kosong
rekaman DVD; kotak Akumulator; kotak baterai; kotak cabang [listrik]; kotak disesuaikan untuk slide; kotak distribusi [listrik];
kotak distribusi daya; kotak geser [alat ukur]; kotak hitam [perekam data]; kotak juke untuk komputer; kotak kacamata; kotak
musik, perekam dan pemutar kaset, kamera DVD, kaset video dan pemutar DVD, antena; kotak penyimpanan untuk CD dan
DVD; kotak peralatan pemadan api; kotak persimpangan [listrik]; kotak sekering listrik; kotak terminal listrik; kotak untuk
baterai; kotak untuk peralatan fotografi; kristal galena [detektor]; kristal optik; kronograf [alat perekam waktu]; kronograf untuk
digunakan sebagai alat perekam waktu khusus; kuil kacamata; kuil sunglass; kumparan elektromagnetik; kumparan listrik;
kumparan tercekik [impedansi]; kunci listrik dan elektronik serta kait listrik dan elektronik untuk pintu dan jendela; kunci daya
untuk kendaraan bermotor; kunci dikendalikan frekuensi radio; kunci elektrik atau perangkat untuk mengontrol akses ke
bangunan; kunci elektromagnetik; kunci elektronik; kunci elektronik untuk kendaraan; kunci elektronik untuk mobil; kunci listrik;
kunci magnetik; kunci pintar; kunci pintu digital; kunci pintu elektronik; kunci pintu sidik jari; kunci untuk kendaraan, listrik;
kunci, elektronik; kunci, listrik; kupon konsumen dalam bentuk elektronik; kupon konsumen yang disandikan; kupon seluler
yang dapat diunduh; kupon yang dapat diunduh; kurung pemasangan speaker; kurung untuk mengatur televisi layar datar;
kuvet untuk penggunaan laboratorium; label dengan chip identifikasi frekuensi radio [RFID] terintegrasi; label dengan kode
yang dapat dibaca mesin; label elektronik; label elektronik untuk barang-barang; label indikator suhu, bukan untuk tujuan
medis; label kode batang, disandikan; label magnetik; label yang dikodekan secara magnetis; label yang disandikan secara
optik; labu untuk penggunaan laboratorium; laktodensimeter; laktometer; lampu berkedip [sinyal bercahaya]; lampu indikator
untuk peralatan telekomunikasi; lampu kamar gelap [fotografi]; lampu keamanan berkedip; lampu keamanan helm [lampu
keamanan berkedip]; lampu kilat untuk kamera; lampu kotak; lampu lalu lintas; lampu mikroskop; lampu optik; lampu
peringatan bahaya jalan; lampu peringatan kerusakan kendaraan, selain bagian kendaraan; lampu pilot (manual dan digital);
lampu sinyal; lanyard untuk memegang kacamata; lanyard untuk memegang kartu identitas magnetik; lanyard untuk

Halaman 553 dari 2049

memegang kartu identitas yang disandikan; lanyard untuk tujuan keamanan untuk perlindungan jatuh; laser untuk keperluan
pengukuran dan aksesorisnya, yaitu kombinator laser monolitik, kepala laser, beam splitter (pembagi cahaya), beam bender,
beam translator, retro reflector, dudukan yang dapat disesuaikan, cermin bidang, konverter cermin bidang, reflektor cermin
bidang dan cermin putar; laser untuk mengukur; laser, bukan untuk keperluan medis; layanan webcast, webinar, studi kasus,
file audio, dan video yang dapat diunduh di bidang komputasi awan/cloud computing dan keamanan data untuk lingkungan
komputasi awan/cloud computing; layar LCD untuk laptop; layar [fotografi]; layar asbes untuk petugas pemadam kebakaran;
layar dioda pemancar cahaya; layar dioda pemancar cahaya kuantum dot; layar dioda pemancar cahaya organik; layar display
panel datar electroluminescent; layar gambar bergerak; layar holografik; layar komputer; layar kristal cair; layar kristal cair
layar besar [LCD]; layar liquid crystal display [LCD]; layar monitor dan penerima televisi; layar neon; layar pengatur elektronik;
layar plasma; layar proyeksi; layar proyeksi untuk film sinematografi; layar radiologi untuk keperluan industri; layar sentuh
interaktif; layar sentuh komputer; layar sentuh untuk asisten digital pribadi [PDA]; layar sentuh untuk smartphone; layar taktil
[elektronik]; layar tampilan iklan elektronik; layar tampilan panel datar; layar tampilan visual; layar untuk photoengraving; layar
video; lead terdengar; lemari asam; lemari pengaman biologis untuk penggunaan laboratorium; lemari untuk penggunaan
laboratorium; lembaran musik dan poster elektronik yang dapat diunduh; lembaran musik elektronik, dapat diunduh; lembaran
tipis berteknologi nano untuk memperbaiki kualitas sistem jaringan listrik dan menurunkan tatal harmonic distortion (listrik);
lempeng baterai; lengan pelindung; lengan persimpangan untuk serat optik; lengan robot untuk keperluan laboratorium; lengan
sambungan untuk kabel listrik; lensa anti-reflektif; lensa bifocal untuk kacamata; lensa close-up; lensa close-up untuk kamera;
lensa fisheye untuk kamera; lensa kaca mata; lensa kacamata; lensa kacamata hitam; lensa kacamata kosong; lensa
kacamata pelindung dari sinar matahari; lensa kacamata progresif; lensa kacamata setengah jadi; lensa kontak; lensa kontak
berwarna; lensa kontak bifocal; lensa kontak kosong; lensa makro untuk kamera; lensa mata; lensa mentah untuk
memperbaiki penglihatan; lensa optik; lensa optik kosong; lensa optik untuk kacamata hitam; lensa pelindung matahari untuk
kacamata; lensa pembesar; lensa pengganti untuk kacamata; lensa selfie; lensa sudut lebar untuk kamera; lensa tele untuk
kamera; lensa untuk astrofotografi; lensa untuk kacamata; lensa untuk kacamata berlensa; lensa untuk kacamata hitam; lensa
untuk kamera; lensa untuk kamera video; lensa untuk memperbaiki penglihatan; lensa untuk memperbaiki penglihatan [optik];
lensa untuk mikroskop; lensa untuk pelindung wajah pekerja; lensa untuk peralatan dan kamera pengintai; lensa untuk
peralatan fotografi; lensa untuk teleskop; lensa untuk teropong; lensa untuk topeng pelindung pekerja; lensa zoom untuk
kamera; lense korektif optik; lentera ajaib; lentera sinyal; level [instrumen untuk menentukan horisontal]; leveling rods untuk
survei; leveling staffs [instrumen survei]; lihat kamera; lilitan kawat [listrik]; limiter [listrik]; lingkaran arus terpadu; lingkungan
belanja realitas virtual; liquid crystal display [LCDs] untuk teater rumah; log [alat ukur]; logger data; lompat kabel mulai;
lonceng [perangkat peringatan]; lonceng peringatan; lonceng pintu listrik; lonceng sinyal; loudspeakers; lubang intip; lubang
intip [lensa pembesar] untuk pintu; magnesium anode; magnet; magnet dekoratif; magnet dekoratif dalam bentuk angka;
magnet dekoratif dalam bentuk binatang; magnet dekoratif dalam bentuk huruf; magnet hiasan; magnet kulkas; magnet kulkas
dekoratif; magnet untuk keperluan industri; magnetometer; majalah film untuk kamera; manipulator untuk operasi jarak jauh
dari lengan robot; manometer tekanan tinggi; manual pengguna komputer dalam bentuk publikasi elektronik yang dapat
diunduh; manual pengguna komputer dalam format elektronik; mask aligners; masker anti polusi untuk bersepeda; masker anti
polusi untuk perlindungan pernapasan; masker debu; masker gas; masker oksigen, bukan untuk keperluan medis; masker
pelindung; masker pelindung debu; masker pelindung pernapasan, selain untuk pernapasan buatan; masker pelindung wajah
bukan untuk keperluan medis; masker pelindung wajah untuk mencegah kecelakaan atau cedera; masker penyelam; masker
pernapasan untuk mencegah kecelakaan atau cedera; masker pernapasan untuk perlindungan industri; masker pernapasan,
selain untuk pernapasan buatan; masker untuk perlindungan terhadap debu; masker untuk snorkeling; masker wajah
penyelam; masker wajah untuk berenang; masker wajah yang secara khusus diadaptasi untuk helm pelindung olahraga;
materi kursus pendidikan yang dapat diunduh; materi-materi digital terkait dengan pendidikan yang dapat diunduh, yaitu
materi-materi kursus pendidikan dan rencana-rencana pengajaran di bidang literatur untuk anak, Bahasa Inggris, ilmu
pengetahuan, studi-studi sosial dan kesehatan; materi-materi digital terkait dengan pendidikan yang dapat diunduh, yaitu
peralatan-peralatan pendidikan yang terdiri dari perangkat lunak untuk pendidikan anak, materi-materi kursus Pendidikan yang
dapat diunduh, lembar-lembar kerja, dan brosur-brosur aktifitas di bidang literatur untuk anak, Bahasa Inggris, ilmu
pengetahuan, studi-studi sosial dan kesehatan; maxmizer; media data magnetik; media data optik; media digital, yaitu video
disk digital, disk serbaguna digital, rekaman audio dan video yang dapat diunduh, DVD, dan disk digital definisi tinggi yang
menampilkan serial televisi yang telah direkam sebelumnya dalam bidang fiksi ilmiah dan drama; media digital, yaitu, konten
media audio-visual yang dapat didownload dalam bidang berita, hiburan, olahraga, komedi, drama, musik, dan video musik;
media elektronik musik yang direkam sebelumnya; media elektronik yang menampilkan pertunjukan musik; media
penyimpanan analog kosong; media penyimpanan digital kosong; media penyimpanan elektronik; media penyimpanan
elektronik kosong; media perekaman analog kosong; media perekaman dan penyimpanan analog kosong; media perekaman
dan penyimpanan digital kosong; media perekaman digital; media perekaman digital kosong; media perekaman digital, yaitu,
rekaman audio dan audiovisual, semua yang menampilkan musik dan hiburan musikal; media perekaman magnetik; media
untuk merekam, membawa, menyimpan, memproses, memanipulasi, mentransmisikan, menyiarkan, mengambil dan
mereproduksi musik, suara, gambar, teks, dan informasi; media yang dapat diunduh; media yang direkam; media yang
direkam dan dapat diunduh; media yang direkam dan dapat diunduh, perangkat lunak komputer, media perekaman dan
penyimpanan digital atau analog kosong; media yang direkam sebelumnya, yaitu, memori solid-state dan semikonduktor, hard
drive dan disk, memori magnetik, hard drive dan disk, flash atau "thumb" drive, kartu memori, stik memori, DVD, CD, optical
disk, disk interaktif yang menampilkan musik dan video musik, kaset audio video, dan laser disk yang menampilkan berita,
hiburan, olahraga, komedi, drama, musik dan video musik; meja atau unit yang dipasang di mobil yang dilengkapi loudspeaker
untuk memungkinkan handset telepon digunakan bebas genggam; meja pencampuran audio; meja pencampuran audio dan
video; meja pencampuran digital; meja pencampuran video; meja rias (meja rias) dengan fungsi Internet of Things (IoT) yang
sudah terpasang; mekanisme elektronik untuk peralatan yang dioperasikan dengan koin; mekanisme komputer untuk
telekomunikasi; mekanisme penguncian elektronik untuk brankas; mekanisme untuk peralatan yang dioperasikan dengan koin;
mekanisme untuk peralatan yang dioperasikan secara berlawanan; mekanisme validasi tiket untuk gerbang otomatis;
mekanisme yang dioperasikan dengan koin untuk bilik foto; mekanisme yang dioperasikan dengan koin untuk mengoperasikan
bilik foto; mekanisme yang dioperasikan dengan koin untuk mengoperasikan gerbang untuk tempat parkir mobil; mekanisme
yang dioperasikan dengan koin untuk mesin penjual otomatis; mekanisme yang dioperasikan dengan koin untuk perangkat
televisi; membawa case untuk pager radio; membawa case untuk pemutar musik digital; membawa kasing dan wadah untuk
lensa kontak; membawa tas untuk komputer notebook; membawa tas untuk telepon seluler; membawa tas yang disesuaikan
untuk komputer; membawa tas yang khusus disesuaikan untuk printer komputer; membran akustik yang digunakan dalam
peralatan perekaman atau reproduksi suara; memindai probe mikroskop; memori data; memori disk; memori
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elektronik; memori flash; memori komputer; memori semicondutor; memperbaiki tabung; memutar lampu pensinyalan;
menambahkan mesin; menampilkan dioda pemancar cahaya kuantum dot; menampilkan pesan elektronik; menandai gauges
[bengkel tukang kayu]; menandai pelampung; mencakup asisten digital pribadi [PDA]; mencakup untuk laptop; mencakup
untuk pemutar MP3; mencakup untuk perangkat penyimpanan data; mencakup untuk teropong; menerima antena untuk siaran
satelit; menghitung skala; mengintensifkan layar untuk film sinar-X; mengoperasikan perangkat lunak untuk server akses
jaringan; mengukur dan mengendalikan perangkat untuk teknologi pendingin udara; mengukur ember; mengukur mangkuk;
mengukur penguasa; mengukur sendok; menyelamatkan suar pensinyalan laser; merekam alat dan instrumen bermain; mesin
anjungan tunai mandiri, otomat uang; mesin antrian; mesin bayar dan setoran otomatis; mesin dan instrumen komunikasi
listrik; mesin dan instrumen pengontrol otomatis oleh suhu dan monitoring pergerakan untuk keperluan pendinginan udara
atau pembekuan; mesin dan instrumen pengujian kekasaran permukaan; mesin dan instrumen pengukur atau penguji untuk
suhu, kelembapan dan tekanan atmosfir; mesin dan instrumen pengukur ulir; mesin dan instrument pengukuran dan
pengujian; mesin dan peralatan distribusi atau kontrol daya; mesin dan peralatan fotografi; mesin dan peralatan komunikasi
yang menggunakan kabel; mesin dan peralatan sinematografi; mesin dan peralatan telekomunikasi; mesin dan peralatan
telekomunikasi yang dipasang di pergelangan tangan berupa jam tangan; mesin deposisi untuk pembuatan baterai surya;
mesin distribusi daya/tenaga listrik; mesin elektronik untuk membaca kartu kredit; mesin elektronik untuk merekam operasi
keuangan; mesin elektronik, peralatan dan bagiannya; mesin encoding kartu kredit [peripheral komputer]; mesin faks; mesin
faksimili; mesin faksimili portabel; mesin faktur; mesin fotokopi [fotografi, elektrostatik, termik]; mesin fotokopi elektrostatik;
mesin fotokopi warna digital; mesin hitung; mesin hitung dan penyortiran koin; mesin hitung dan penyortiran uang; mesin
hitung uang kertas; mesin karaoke; mesin kartu untuk kantor; mesin kas; mesin kas, mesin hitung, peralatan pemrosesan
data, komputer; mesin kasir; mesin lotre; mesin mekanis untuk peralatan yang dioperasikan dengan uang logam; mesin
mendikte; mesin optik; mesin pelurusan roda kendaraan; mesin pemadam kebakaran; mesin pembaca sandi; mesin
pembatalan tiket; mesin pembelajaran; mesin pembelajaran bahasa; mesin pembuat salinan elektrostatik dan mesin fotokopi;
mesin pemeriksaan sidik jari yang digunakan untuk memeriksa sidik jari secara fisik; mesin pemungutan suara; mesin
penagihan; mesin pendikte; mesin pengeditan untuk film sinematografi; mesin penghitung elektronik; mesin penghitung koin;
mesin penghitung mata uang; mesin pengolah data; mesin pengolah data elektronik; mesin pengolah kata; mesin pengukur
koordinat; mesin penimbang; mesin penjawab; mesin penyeimbang ban untuk kendaraan darat; mesin penyortir koin; mesin
penyortir mata uang; mesin penyortir uang kertas; mesin penyortir uang kertas otomatis; mesin poligraf, bukan untuk
keperluan medis; mesin sortasi dan penghitungan uang tunai otomatis; mesin stamping waktu dan tanggal; mesin transmisi
faksimili; mesin uji beton; mesin uji kekerasan logam; mesin uji kekuatan logam; mesin uji kompresi logam; mesin uji material;
mesin uji plastik; mesin uji semen; mesin uji tekstil; mesin undian; mesin untuk memilih hadiah; mesin untuk mengembangkan
film sinematografi; mesin yang dioperasikan dengan koin; mesin-mesin elektronik; mesin-mesin yang berfungsi sebagai
sarana penyedia transaksi dan alat pembayaran (electronic data capture); meter air; meter aktivitas air; meter akustik; meter
aliran turbin; meter ampere-jam; meter arus listrik; meter biaya; meter cairan; meter daya frekuensi radio; meter daya optik;
meter eksposur fotografi; meter elektronik; meter energi untuk melacak dan memantau penggunaan energi; meter fase listrik;
meter fluks bercahaya; meter frekuensi; meter gas; meter gas putar; meter gelombang disesuaikan untuk digunakan dengan
gelombang mikro; meter gelombang elastis; meter getaran; meter jarak laser menjadi alat ukur; meter kapasitansi; meter
keasaman; meter kecepatan; meter kelembaban; meter kelembaban tanah; meter konduktivitas; meter konduktivitas menjadi
alat ukur ilmiah; meter konsentrasi; meter konsumsi bahan bakar; meter listrik; meter listrik polifase; meter millivolt; meter
panel digital; meter parkir; meter parkir elektronik di dalam kendaraan; meter parkir kendaraan; meter pelurusan roda; meter
pemanas; meter pencari satelit; meter penjepit untuk mengukur arus listrik; meter penjepit untuk mengukur listrik; meter
perpindahan positif; meter refrigeran; meter resistensi isolasi; meter saat ini; meter siklus; meter sistem daya; meter sudut
fase; meter tingkat suara; meter torsi; meter turbin sitogenik; meter untuk memeriksa konsumsi tinta; meter untuk menguji
kelembaban; meter untuk mengukur aliran gas; meter untuk mengukur alkalinitas; meter untuk mengukur arus; meter untuk
mengukur arus listrik; meter untuk mengukur hambatan listrik; meter untuk mengukur nilai parameter listrik; meter untuk
mengukur resistansi; meter untuk mengukur tegangan; meter untuk mengukur tegangan listrik; meteran dan peralatan
pengukur elektrik, magnetik dan elektromagnetik; meteran tekanan; metronom; metronom elektronik; metronom mekanik;
microchips [perangkat keras komputer]; microfiche; microphone listrik; mikrocip; mikrofon; mikrofon binaural; mikrofon
handsfree untuk ponsel; mikrofon tanpa kabel; mikrofon untuk peralatan telekomunikasi; mikrofon untuk perangkat komunikasi;
mikrokomputer; mikrokontroler; mikrokontroler untuk perangkat berkemampuan Internet of things (IoT); mikrometer; mikropon;
mikroprosesor aman; mikroprosesor multi-inti; mikroskop; mikroskop biologis; mikroskop dioda pemancar cahaya [LED];
mikroskop elektron; mikroskop elektron transmisi; mikroskop fluoresensi; mikroskop metalurgi; mikroskop polarisasi; mikroskop
stereo stereo; mikroskop untuk operasi; mikroskop, yaitu mikroskop gaya atom; mikroskop, yaitu scanning electron
microscope; mikrotom; mirror [optik]; mirror dengan fungsi Internet of Things (IoT) yang sudah terpasang; mistar tukang kayu
berlipat; mixer daya [peralatan audio]; mixer frekuensi radio; mixer gas untuk penggunaan laboratorium; mixer mikrofon; mixer
suara dengan amplifier terintegrasi; mixer video; mobil pemadam kebakaran; modem; modem eksternal; modem internal;
modem kabel; modem nirkabel dan kabel dan perangkat dan kartu komunikasi; modem universal serial bus [USB]; modul
DRAM (dynamic random access memory); modul Light Emitting Diode [LED]; modul RAM (random access memory); modul
beban elektronik; modul ekspansi memori; modul fotovoltaik; modul komputasi; modul memori; modul penyearah; modul
piezoceramic untuk pembangkit tegangan tinggi; modul sirkuit terpadu; modulator frekuensi radio; monitor; monitor LED;
monitor [LED] pemancar cahaya; monitor [perangkat keras komputer]; monitor [program komputer]; monitor aliran gas; monitor
aliran partikel; monitor audio bayi; monitor bayi; monitor dengan layar tampilan yang dapat digunakan sebagai cermin; monitor
emisi debu; monitor emisi partikel; monitor komputer; monitor layar; monitor layar komputer; monitor layar sentuh; monitor
liquid crystal display [LCD]; monitor oksigen atmosfer; monitor oksigen, bukan untuk keperluan medis; monitor plasma; monitor
radio untuk reproduksi suara dan sinyal; monitor signage digital; monitor suhu untuk keperluan industri; monitor suhu untuk
keperluan rumah tangga; monitor suhu untuk tujuan ilmiah; monitor tablet; monitor tampilan video yang dapat dipakai; monitor
untuk hewan peliharaan; monitor video; monitor video bayi; monitor video untuk hewan peliharaan; monitor, layar display,
display yang terpasang di kepala, serta headset untuk digunakan dengan komputer, telepon pintar, perangkat elektronik mobil,
perangkat elektronik yang dapat dipakai, arloji pintar, kacamata pintar, televisi, set top box dan audio serta video dan perekam;
monitor, sensor, dan alat pengendali untuk perangkat dan sistem pendingin udara, pemanas, dan ventilasi; monokles;
monopod untuk alat elektronik digital genggam, yaitu, kamera, telepon genggam, komputer tablet; monopod untuk alat
elektronik digital genggam, yaitu, telepon genggam, komputer tablet; monopod untuk kamera; motherboard; motherboard
komputer; motherboard komputer dan motherboard; motor AC atau DC kendaraan darat (tidak termasuk bagian-bagiannya);
mount dinding untuk memasang perangkat elektronik seluler; mounting bracket disesuaikan untuk monitor komputer; mouse
[periferal komputer]; mouse komputer (tetikus komputer); mouse komputer nirkabel; mouse komputer tanpa kabel; multimeter;
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multimeter untuk mengukur arus listrik; multimeter untuk mengukur hambatan listrik; multimeter untuk mengukur tegangan
listrik; multiplexer; multiplexer divisi panjang gelombang; multiplexer telekomunikasi; multiprosesor chip; musik panggil walet
yang terekam; musik digital (dapat diunduh dari Internet); musik digital yang dapat diunduh; musik digital yang dapat diunduh
dari Internet; musik digital yang dapat diunduh disediakan dari Internet; musik digital yang dapat diunduh disediakan dari situs
web Internet MP3; nada dering dan gambar yang dapat diunduh untuk ponsel; nada dering dan grafik yang dapat diunduh
untuk ponsel dan perangkat nirkabel; nada dering dan musik yang dapat diunduh; nada dering dan musik yang dapat diunduh
untuk telepon genggam (mobile phones), ponsel pintar (smart phones) dan peralatan terminal informasi mobile; nada dering
telepon yang dapat diunduh; nada dering telepon yang dapat diunduh untuk telepon genggam; nada dering yang dapat
diunduh; nada dering yang dapat diunduh untuk ponsel; nada dering, grafik, dan musik yang dapat diunduh melalui jaringan
komputer global dan perangkat nirkabel; nada lengan untuk pemain rekaman; negatif fotografis; netbook [komputer]; nosel
selang pemadam kebakaran; odometer; ohmmm; oktan; opacimeter; operator data yang berisi tipografi tipografi tersimpan;
operator data yang dapat dibaca mesin; operator data yang dapat dibaca mesin direkam dengan program; operator data yang
direkam sebelumnya untuk digunakan dengan komputer; operator listrik (sakelar) untuk jendela kendaraan; operator untuk
pelat hitam [fotografi]; optik; osilator; osilator kristal kuarsa; osilograf; osiloskop; otomatisasi rumah dan perangkat lunak
integrasi perangkat rumah, tidak satupun barang tersebut untuk kamera fotografi dan sinematografi profesional termasuk
aksesoris spesifik fotografi dan sinematografi profesional khusus untuknya dan perangkat lunak fotografi dan sinematografi
profesional; outlet listrik; outlet multimedia daya listrik; oven microwave untuk penggunaan laboratorium; overdubber, yaitu,
alat pencampur suara, stereo tuner, mesin penghasil gema elektronik, kotak amplifier dan kotak stereo; ozoniser [ozonator];
pH meter; pH meter digital; pagar listrik; pager; pager elektronik; pager radio; pakaian anti peluru; pakaian asbes untuk
perlindungan terhadap api; pakaian basah untuk scuba diving; pakaian bertahan hidup; pakaian dan alas kaki untuk
perlindungan terhadap kecelakaan, iradiasi dan kebakaran; pakaian dan sarung tangan untuk digunakan dalam pengelasan
untuk perlindungan terhadap kecelakaan atau cedera; pakaian kerja untuk perlindungan terhadap kecelakaan atau cedera;
pakaian khusus dibuat untuk laboratorium; pakaian khusus untuk laboratorium, tidak termasuk dalam kelas lain, termasuk
untuk perlindungan terhadap bahan kimia dan bakteri; pakaian pelindung [pelindung tubuh]; pakaian pelindung untuk
keselamatan; pakaian pelindung untuk penerbang; pakaian pelindung yang terbuat dari bahan tahan balistik; pakaian
pengaman untuk perlindungan terhadap kecelakaan atau cedera; pakaian pintar; pakaian reflektif dan pakaian untuk
pencegahan kecelakaan; pakaian selam; pakaian selam, masker penyelam, sumbat telinga untuk penyelam, klip hidung untuk
penyelam dan perenang, sarung tangan untuk penyelam, alat bantu pernapasan untuk berenang di bawah air; pakaian tahan
air tahan air untuk mencegah tenggelam; pakaian tahan api; pakaian terisolasi untuk perlindungan terhadap kecelakaan atau
cedera; pakaian untuk perlindungan terhadap api; pakaian untuk perlindungan terhadap bahan kimia; pakaian untuk
perlindungan terhadap bahan kimia dan radiasi; pakaian untuk perlindungan terhadap bahaya biologis; pakaian untuk
perlindungan terhadap cedera; pakaian untuk perlindungan terhadap iradiasi; pakaian untuk perlindungan terhadap
kecelakaan; pakaian untuk perlindungan terhadap kecelakaan, iradiasi dan kebakaran; pakaian untuk perlindungan terhadap
radiasi; pakaian yang terkoneksi dengan teknologi; pakaian, alas kaki dan penutup kepala untuk perlindungan terhadap
kecelakaan, iradiasi dan kebakaran; paket garis besar transistor; paket garis besar transistor dengan perangkat pemasangan
permukaan terintegrasi; paket garis transistor dengan jendela inframerah terintegrasi; paket garis transistor dengan lensa
terintegrasi; paket perangkat lunak terintegrasi; palang pintu parkir otomatis; panel kendali; panel OLED; panel alarm; panel
display; panel display dioda pemancar cahaya kuantum dot; panel display electroluminescent; panel display plasma; panel
display signage digital; panel distribusi daya; panel indikator elektronik; panel instrumen (listrik); panel instrumen sepeda
motor; panel kontrol [listrik]; panel kontrol alarm; panel kontrol alarm kebakaran; panel kontrol pencahayaan; panel kontrol
untuk alarm keamanan; panel kontrol untuk elevator; panel kontrol untuk gerbang; panel layar kristal cair [LCD]; panel listrik;
panel pengendali elektrik untuk pendingin udara untuk kendaraan; panel penghubung serat optik untuk memindai; panel
pengontrol distribusi optik; panel pengontrol distribusi optik pada tiang; panel pengontrol listrik; panel pengontrol otomatis;
panel sinyal, bercahaya atau mekanis; panel surya untuk produksi listrik; panel tampilan dioda pemancar cahaya; panel
tampilan diode pemancar cahaya organik [Organic Light-Emitting Diode “OLED”]; panel tampilan papan informasi digital; panel
tembaga untuk papan sirkuit; panggilan dekoratif untuk termostat; papan akselerator komputer; papan akselerator multimedia;
papan anak perempuan; papan distribusi [listrik]; papan ekspansi untuk komputer; papan indikator elektronik; papan kabel
dicetak multilayer; papan ketik; papan komputer; papan memori; papan pengumuman elektronik; papan rangkaian utama
untuk LCD; papan rangkaian utama untuk LED; papan rangkaian utama untuk Televisi; papan setrika; papan sirkuit; papan
sirkuit audio; papan sirkuit elektronik; papan sirkuit komputer; papan sirkuit listrik; papan sirkuit tercetak; papan sirkuit tercetak
menggabungkan sirkuit terpadu; papan sirkuit terintegrasi; papan sirkuit video; papan skor elektronik; papan tempat memotong
roti optik; papan tombol komputer; papan tulis elektronik; papan tulis interaktif elektronik; parabola; pasang adaptor; pasang
konektor; pasang pengukur; paspor [dokumen identifikasi yang dikodekan secara magnetis]; paspor biometrik [dokumen
identifikasi yang dikodekan secara magnetis]; pedal efek elektronik untuk alat musik; pedal efek elektronik untuk digunakan
dengan amplifier suara; pedal efek suara untuk alat musik; pedal efek untuk digunakan dengan alat musik listrik; pedal kontrol
volume; pedal wah-wah; pedal wah-wah untuk gitar; pedometer; pelacak aktivitas yang dapat dipakai; pelacak kendaraan gps;
pelampung; pelampung cincin untuk digunakan dalam penyelamatan air; pelampung navigasi; pelampung sinyal; pelat outlet
listrik, berbentuk; pelat punggung ponsel; pelat saklar listrik; pelat/piringan baterai; pelindung body(body protector) untuk
keselamatan; pelindung dan penutup ponsel dan perangkat elektronik pribadi; pelindung dan penutup untuk speaker, speaker
pintar, speaker audio, pengeras suara, amplifier dan headphone dan earphone; pelindung gelombang; pelindung gigi *;
pelindung hidung untuk kacamata; pelindung kepala untuk keselamatan; pelindung layar akrilik disesuaikan untuk peralatan
televisi; pelindung layar akrilik disesuaikan untuk perangkat elektronik portabel selain peralatan gaming; pelindung layar kaca
tempered diadaptasi untuk perangkat elektronik portabel selain peralatan gaming; pelindung layar plastik disesuaikan untuk
perangkat elektronik portabel selain peralatan gaming; pelindung layar privasi disesuaikan untuk asisten digital pribadi [PDA];
pelindung layar privasi disesuaikan untuk laptop; pelindung layar privasi disesuaikan untuk ponsel; pelindung layar privasi
disesuaikan untuk smartphone; pelindung layar privasi disesuaikan untuk telepon seluler; pelindung layar tampilan untuk
memberikan keteduhan dan privasi yang secara khusus disesuaikan untuk perangkat elektronik; pelindung layar untuk
perangkat seluler; pelindung layar untuk telepon genggam; pelindung layar yang terbuat dari kaca temper yang diadaptasi
khusus untuk asisten digital pribadi; pelindung layar yang terbuat dari kaca temper yang diadaptasi khusus untuk e-reader;
pelindung layar yang terbuat dari kaca temper yang diadaptasi khusus untuk jam tangan pintar; pelindung layar yang terbuat
dari kaca temper yang diadaptasi khusus untuk jam waktu; pelindung layar yang terbuat dari kaca temper yang diadaptasi
khusus untuk kamera; pelindung layar yang terbuat dari kaca temper yang diadaptasi khusus untuk layar komputer; pelindung
layar yang terbuat dari kaca temper yang diadaptasi khusus untuk layar laptop; pelindung layar yang terbuat dari kaca temper
yang diadaptasi khusus untuk layar tablet; pelindung layar yang terbuat dari kaca temper yang diadaptasi khusus untuk

Halaman 556 dari 2049

pelacak aktivitas yang dapat dipakai; pelindung layar yang terbuat dari kaca temper yang diadaptasi khusus untuk pemutar
media portabel; pelindung layar yang terbuat dari kaca temper yang diadaptasi khusus untuk ponsel; pelindung layar yang
terbuat dari kaca temper yang diadaptasi khusus untuk smartphone; pelindung layar yang terbuat dari polietilen tereftalat
[PET] yang secara khusus diadaptasi untuk pelacak aktivitas yang dapat dipakai; pelindung layar yang terbuat dari polietilen
tereftalat [PET] yang secara khusus disesuaikan untuk asisten digital pribadi; pelindung layar yang terbuat dari polyethylene
terephthalate [PET] khusus diadaptasi untuk smartphone; pelindung layar yang terbuat dari polyethylene terephthalate [PET]
yang secara khusus diadaptasi untuk kamera; pelindung layar yang terbuat dari polyethylene terephthalate [PET] yang secara
khusus diadaptasi untuk layar tablet; pelindung layar yang terbuat dari polyethylene terephthalate [PET] yang secara khusus
diadaptasi untuk pembaca elektronik; pelindung layar yang terbuat dari polyethylene terephthalate [PET] yang secara khusus
diadaptasi untuk pemutar media portabel; pelindung layar yang terbuat dari polyethylene terephthalate [PET] yang secara
khusus disesuaikan untuk jam tangan pintar; pelindung layar yang terbuat dari polyethylene terephthalate [PET] yang secara
khusus disesuaikan untuk jam waktu; pelindung layar yang terbuat dari polyethylene terephthalate [PET] yang secara khusus
disesuaikan untuk layar komputer; pelindung layar yang terbuat dari polyethylene terephthalate [PET] yang secara khusus
disesuaikan untuk layar laptop; pelindung layar yang terbuat dari polyethylene terephthalate [PET] yang secara khusus
disesuaikan untuk ponsel; pelindung layar yang terbuat dari termoplastik poliuretan [TPU] yang diadaptasi khusus untuk jam
tangan pintar; pelindung layar yang terbuat dari termoplastik poliuretan [TPU] yang diadaptasi khusus untuk kamera; pelindung
layar yang terbuat dari termoplastik poliuretan [TPU] yang diadaptasi khusus untuk pelacak aktivitas yang dapat dipakai;
pelindung layar yang terbuat dari termoplastik poliuretan [TPU] yang diadaptasi khusus untuk pemutar media portabel;
pelindung layar yang terbuat dari termoplastik poliuretan [TPU] yang secara khusus disesuaikan untuk asisten digital pribadi;
pelindung layar yang terbuat dari termoplastik poliuretan [TPU] yang secara khusus disesuaikan untuk jam waktu; pelindung
layar yang terbuat dari termoplastik poliuretan [TPU] yang secara khusus disesuaikan untuk layar komputer; pelindung layar
yang terbuat dari termoplastik poliuretan [TPU] yang secara khusus disesuaikan untuk layar laptop; pelindung layar yang
terbuat dari termoplastik poliuretan [TPU] yang secara khusus disesuaikan untuk layar tablet; pelindung layar yang terbuat dari
termoplastik poliuretan [TPU] yang secara khusus disesuaikan untuk pembaca elektronik; pelindung layar yang terbuat dari
termoplastik poliuretan [TPU] yang secara khusus disesuaikan untuk ponsel; pelindung layar yang terbuat dari termoplastik
poliuretan [TPU] yang secara khusus disesuaikan untuk smartphone; pelindung leher untuk keselamatan; pelindung lonjakan
tegangan; pelindung lutut dan siku (elbow protector) untuk keselamatan; pelindung mata yang secara khusus diadaptasi untuk
helm pelindung olahraga; pelindung pergelangan; pelindung tulang engkel; pelindung untuk helm; pelindung untuk telepon
seluler; pelindung wajah pelindung pekerja; pelindung wajah untuk helm pelindung; pelindung wajah untuk perlindungan
terhadap kecelakaan atau cedera; pelindung wajah untuk perlindungan terhadap kecelakaan, iradiasi, dan kebakaran;
pelindung wajah, selain untuk keperluan medis; peluit anjing; peluit isyarat; peluit olahraga; pemadam api; pemancar
[telekomunikasi]; pemancar audio; pemancar dan penerima nirkabel; pemancar dan penerima nirkabel untuk reproduksi suara
dan sinyal; pemancar dan penerima radio; pemancar digital; pemancar frekuensi radio; pemancar jarak jauh; pemancar kontrol
jarak jauh; pemancar nirkabel; pemancar optik; pemancar optik dan pemancar optik elektro; pemancar radar; pemancar radio;
pemancar radio untuk kontrol jarak jauh; pemancar satelit; pemancar sinyal darurat; pemancar sinyal elektronik; pemancar
telepon; pemancar televisi; pemancar televisi kabel; pemandangan busur teleskopik untuk memanah; pemandangan lensa
optik; pemandangan lensa teleskopik; pemandangan teleskopik; pemandangan teleskopik untuk artileri; pemandangan
teleskopik untuk senjata; pemandangan teleskopik untuk senjata api; pemandian air laboratorium; pemasangan kacamata;
pemasangan pince-nez; pembaca [RFID] identifikasi frekuensi radio; pembaca [peralatan pemrosesan data]; pembaca buku
digital; pembaca buku elektronik; pembaca disk optik; pembaca elektronik; pembaca elektronik untuk mengecek dan
mengidentifikasi data digital; pembaca karakter optik; pembaca kartu; pembaca kartu [SD] digital aman; pembaca kartu chip;
pembaca kartu elektronik; pembaca kartu magnetik sandi; pembaca kartu magnetik yang disandikan; pembaca kartu memori;
pembaca kartu memori flash; pembaca kartu pintar; pembaca kartu untuk kartu kredit; pembaca kartu untuk kartu yang
dikodekan secara magnetis; pembaca kode batang; pembaca lempeng mikro; pembaca mikrofilm; pembaca perangkat lunak
komputer, terminal komputer dan perangkat elektronik yang membuktikan keaslian dan mengidentifikasi area yang dapat
dibaca mesin pada paspor, visa, kartu identitas, SIM, kartu kesehatan, kartu pemilih, kartu penduduk, ijin tinggal, kartu
kesehatan profesional dan dokumen administratif pribadi lainnya yang memiliki cip elektronik yang dapat mengirim data untuk
keperluan verifikasi identitas seseorang; pembaca strip magnetik; pembanding; pembangkit koleksi tenaga surya; pembaruan
perangkat lunak elektronik, yaitu, perangkat lunak komputer yang dapat diunduh dan file data yang dapat diunduh terkait untuk
memperbarui perangkat lunak komputer untuk menerima, mengelola, dan membayar dana melalui jaringan komputer;
pembatas otomatis; pembatasan keamanan, selain untuk kursi kendaraan dan peralatan olahraga; pembawa data elektronik;
pembawa data magnetik; pembawa data magnetik dan optik; pembawa data magnetik kosong; pembawa data magnetik
kosong dan cakram optik perekam; pembawa data magnetik yang direkam sebelumnya; pembawa data magnetik, disc
perekaman; pembawa data magnetis; pembawa data magneto-optik dan optik; pembawa data untuk sistem pengenalan suara
yang telah direkam sebelumnya; pembawa data yang dapat dibaca mesin untuk peralatan rumah tangga; pembersih dengan
ozon untuk udara dan air; pembersih kepala pencetak digital ( Printhead ) printer dan plotter; pembesar berkas gambar
[perangkat lunak komputer, direkam]; pembicara pribadi; pembuat telur; pembuka dan penutup pintu otomatis elektrik;
pemegang dan kasing untuk compact disc dan DVD; pemegang disesuaikan untuk compact disc; pemegang hands-free untuk
telepon seluler; pemegang kacamata; pemegang untuk gulungan listrik; pemindah fase optik; pemindai; pemindai barcode;
pemindai biometrik; pemindai gambar; pemindai optik; pemindai retina biometrik; pemindai sidik jari; pemindai sidik jari
biometric untuk pintu; pemindai sidik jari biometrik; pemindai tangan biometrik; pemindai termal; pemindaian mikroskop
elektron; pemisah baterai; pemisah berkas gambar [perangkat lunak komputer, direkam]; pemisah magnetik untuk
penggunaan ilmiah; pemula melompat baterai; pemutar CD; pemutar CD digital; pemutar DVD portabel; pemutar MP3
portabel; pemutar MP4; pemutar audio; pemutar audio dan pemutar video yang mengggabungkan memori IC; pemutar audio
digital; pemutar cakram audio dan video; pemutar cakram video; pemutar dan perekam cakram optik untuk data audio, video
dan komputer; pemutar dan perekam video cakram (disc) optik; pemutar disk Blu-ray; pemutar kaset; pemutar kaset audio;
pemutar kaset audio digital; pemutar kaset audio untuk mobil; pemutar kaset untuk mobil; pemutar kaset video; pemutar media
portabel; pemutar media pribadi; pemutar media, tidak satupun barang tersebut untuk kamera fotografi dan sinematografi
profesional termasuk aksesoris spesifik fotografi dan sinematografi profesional khusus untuknya dan perangkat lunak fotografi
dan sinematografi profesional; pemutar multimedia genggam; pemutar multimedia portabel [PMPs]; pemutar musik digital;
pemutar musik portabel; pemutar rekaman; pemutar untuk pembawa suara dan gambar; pemutar video compact disc; pemutar
video dan audio digital serta perekam; pemutar video digital; pemutar video kombinasi dan perekam; pemutus sirkuit; pena
cahaya; pena elektronik; pena elektronik [unit tampilan visual]; pena elektronik untuk unit tampilan visual; pena layar sentuh;
penanda hemline; penanda keamanan elektronik; penangkal petir; penangkap petir; pencari arah radio; pencari dinding

Halaman 557 dari 2049

magnet; pencari jangkauan; pencari jangkauan untuk kamera; pencari jarak untuk golf; pencari kabel; pencari kedalaman laut;
pencitra sidik jari; pendeteksi asap; pendeteksi logam; pendingin unit pemrosesan pusat [CPU]; penekan lonjakan tegangan;
penerima GPS (Global Positioning System); penerima audio; penerima audio dan video; penerima data seluler; penerima
frekuensi radio; penerima kendali jarak jauh; penerima nirkabel; penerima optik; penerima optik dan elektrik opto; penerima
radar; penerima radar dengan amplifier; penerima radio; penerima radio untuk kontrol jarak jauh; penerima satelit; penerima
sinyal elektronik; penerima sistem penentuan posisi global; penerima stereo; penerima telepon; penerima televisi; penerima
televisi [TV set]; penerima televisi kabel; penerima video; penerjemah saku elektronik; pengaman lalu lintas berbentuk kerucut;
pengaman, pengunci serta peranti kendali akses yang dikendalikan secara listrik, elektronik, optik serta akustik; penganalisa
daya listrik; penganalisa gambar; penganalisa jaringan listrik; penganalisa mesin; penganalisa mesin kendaraan
terkomputerisasi; penganalisa spektrum; penganalisa ukuran nanopartikel; penganalisa ukuran partikel; penganalisa warna
elektronik; penganalisis spektrum, selain untuk penggunaan medis; pengatur katub dengan pengatur suhu; pengatur
kecepatan untuk mesin, engine dan motor; pengatur keran (elektronik); pengatur oksigen; pengatur panas; pengatur telur
[sandglasses]; pengatur waktu dapur; pengatur waktu dapur, elektronik; pengatur waktu elektronik; pengatur waktu telur;
pengatur waktu telur digital; pengatur waktu telur mekanis; pengatur waktu untuk kamera; pengekangan keselamatan menjadi
peralatan perlindungan jatuh untuk menahan dan menjatuhkan jatuh, selain peralatan olahraga; pengendali augmented reality
genggam; pengendali daya; pengendali daya elektronik; pengendali elektronik untuk digunakan dengan headset augmented
reality; pengendali elektronik untuk digunakan dengan headset realitas virtual; pengendali inverter digunakan dalam
pembangkit listrik tenaga surya; pengendali keyboard komputer.; pengendali motor servo elektronik; pengendali muatan listrik;
pengendali muatan tenaga surya; pengendali nirkabel untuk memantau dan mengontrol fungsi dan status sistem keamanan
dari jarak jauh; pengendali nirkabel untuk memantau dan mengontrol fungsi perangkat elektronik lainnya, tidak satupun barang
tersebut untuk kamera fotografi dan sinematografi profesional termasuk aksesoris spesifik fotografi dan sinematografi
profesional khusus untuknya dan perangkat lunak fotografi dan sinematografi profesional; pengendali nirkabel untuk
memonitor dan mengontrol fungsi dan status perangkat atau sistem kelistrikan, elektronik, dan mekanik lainnya dari jarak jauh;
pengendali realitas virtual genggam; pengendalian jarak jauh untuk peralatan, sistem dan alat uji, sinyal dan pengukuran
elektronik; pengeras suara; pengeras suara audio; pengeras suara audio untuk mengontrol suara; pengeras suara audio yang
dikontrol oleh aplikasi bergerak; pengeras suara dengan amplifier built-in; pengeras suara elektronik dengan buku; pengeras
suara nirkabel untuk di dalam rumah dan di luar rumah; pengering kaca untuk penggunaan laboratorium; pengeringan oven
untuk penggunaan laboratorium; pengganda tegangan; pengganti bantalan telinga untuk headphone; penggaris [alat ukur];
penggaris dengan dua skala linier; penghalang cahaya; penghapus pita magnetik; penghasil suara elektronik dan peralatan
peredam suara, penghasil peredam kebisingan, unit kontrol elektronik untuk meredam dan mengontrol suara; penghasil suara,
penghasil suara tanpa kabel; penghitung; penghitung konsumsi bahan bakar; penghitung utas; pengisi baterai; pengisi daya
USB ; pengisi daya baterai; pengisi daya baterai bertenaga surya; pengisi daya baterai telepon seluler untuk digunakan di
kendaraan; pengisi daya baterai untuk digunakan dengan telepon; pengisi daya baterai untuk komputer laptop; pengisi daya
baterai untuk komputer tablet; pengisi daya baterai untuk laptop, telepon genggam, komputer tablet, dan alat portabel yang
diaktifkan USB lainnya; pengisi daya baterai untuk pipet elektronik; pengisi daya baterai untuk ponsel; pengisi daya baterai
untuk rokok elektronik; pengisi daya baterai untuk telepon genggam; pengisi daya baterai untuk telepon yang dapat dibawa,
komputer tablet dan komputer yang dapat dibawa; pengisi daya di mobil tanpa kabel; pengisi daya dinding; pengisi daya
eksternal; pengisi daya joystick; pengisi daya kompensasi baterai; pengisi daya listrik; pengisi daya tanpa kabel; pengisi daya
tanpa kabel untuk telepon pintar; pengisi daya untuk akumulator listrik; pengisi daya untuk baterai listrik; pengisi daya untuk
perangkat elektronik yang digunakan untuk memanaskan tembakau; pengisi daya untuk rokok elektrik; pengisi daya untuk
rokok elektronik; pengisi daya untuk sikat gigi listrik; pengisi daya untuk telepon pintar (smartphones) dalam bentuk jam
tangan; pengisi daya usb untuk rokok elektronik; pengisian daya dan perangkat manajemen daya untuk perangkat elektronik
seluler; pengisian troli untuk tablet dan laptop; pengolah [unit pengolah sentral]; pengolah data; pengolah kata, peralatan printout komputer, data dalam bentuk elektronik, magnetik dan optikal; pengontrol dan headset virtual dan realitas bertambah;
pengontrol dioda pemancar cahaya (LED) dan lampu lucutan intensitas tinggi (HID); pengontrol ethernet; pengontrol jarak
jauh; pengontrol nirkabel untuk memantau dan mengontrol fungsi perangkat elektronik, selain pengontrol untuk peralatan
game; pengontrol pancuran air (elektronik); pengontrol video di dinding; pengoptimal serat optik; penguasa lipat; penguasa
yang membesar; penguat antena; penguat frekuensi audio; penguat frekuensi radio; penguat frekuensi video; penguat
gambar; penguat gen [alat laboratorium]; penguat sinyal telepon genggam; pengubah cakram (disc) CD dan DVD; pengubah
cakram (disc) optik; pengubah fase; pengubah gender [adaptor kabel]; pengubah gender dalam sifat adaptor listrik; pengubah
gender untuk kabel koaksial; penguji alarm asap; penguji antibeku; penguji baterai; penguji daya listrik; penguji emisi minyak
diesel; penguji injektor bahan bakar diesel; penguji injektor diesel; penguji karakteristik tabung vakum; penguji keamanan
listrik; penguji kekerasan mikro; penguji ketegangan; penguji keuletan; penguji kontinuitas; penguji minyak rem; penguji outlet
listrik; penguji sirkuit; penguji sirkuit listrik; penguji speedometer; penguji tegangan; penguji torsi; pengukur; pengukur aliran;
pengukur aliran fluida; pengukur alkohol; pengukur bahan bakar; pengukur bensin; pengukur celah busi; pengukur cincin
induk; pengukur data; pengukur dering; pengukur dering no-go; pengukur feeler busi; pengukur hujan; pengukur jarak
elektronik; pengukur jari; pengukur kedalaman; pengukur kedalaman telapak ban; pengukur kekuatan digital; pengukur
ketebalan; pengukur ketebalan ultrasonik; pengukur ketinggian air; pengukur lemak tubuh untuk keperluan rumah tangga;
pengukur level; pengukur pelurusan roda; pengukur rasio udara / bahan bakar; pengukur regangan; pengukur sekrup-tapping;
pengukur sudut; pengukur suhu; pengukur suhu air; pengukur suhu gas buang; pengukur suhu untuk keperluan industri;
pengukur suhu untuk keperluan rumah tangga; pengukur suhu untuk penggunaan ilmiah; pengukur tekanan; pengukur
tekanan angin; pengukur tekanan ban; pengukur torsi digital; pengukur vakum; pengumpul data elektronik genggam; penilaian
bakat berbasis awan/cloud (piranti lunak); penjaga kepala untuk karate; penjaga kepala untuk olahraga; penjaga kepala untuk
seni bela diri; penjaga kepala untuk tinju; penjaga mulut untuk olahraga; penukar gender koneksi koaksial; penukar koin;
penutup (enclosures) speaker; penutup baterai; penutup casing silikon untuk telepon seluler; penutup dan cases pelindung
untuk laptop; penutup debu untuk komputer, berbentuk; penutup dekoratif, berbentuk, untuk detektor asap; penutup drive
dalam keadaan solid internal; penutup drive disk keras internal; penutup kertas untuk penerima telepon; penutup lensa untuk
kamera; penutup outlet listrik, berbentuk; penutup pelindung kaca mata hitam; penutup pelindung yang disesuaikan untuk
laptop; penutup pengaman untuk soket listrik; penutup piring dekoratif beralih, berbentuk; penutup sirkuit; penutup untuk
camcorder; penutup untuk kamera; penutup untuk komputer tablet; penutup untuk outlet listrik; penutup untuk pemutar media
digital; penutup untuk pemutar media portabel; penutup untuk penerima telepon; penutup untuk perangkat elektronik; penutup
untuk perangkat penyimpanan musik; penutup untuk smartphone; penutup untuk telepon selular; penutup vinil yang secara
khusus disesuaikan untuk ponsel, pemutar MP3, laptop, dan perangkat game; penutup, tas, kasing, selongsong, tali pengikat
dan lanyard untuk komputer, telepon seluler, perangkat elektronik bergerak, perangkat elektronik yang dapat dipakai, jam
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tangan pintar, kacamata pintar, earphone, headphone, set top box, dan pemutar dan perekam audio dan video; penutup, tas,
tempat wadah, manset, tali pengikat dan tali sandang untuk komputer, telepon mobil, perangkat elektronik mobil, perangkat
elektronik yang dapat dipakai, arloji pintar, kacamata pintar, earphone, headphone, set top box dan perekam dan pemutar
audio dan video; penyambung, sekrup, kawat kabel, kabel, pengisi daya, dok, stasiun dok dan adaptor elektronik dan listrik
untuk digunakan dengan komputer, telepon mobil, komputer genggam, peripheral komputer, perangkat elektronik mobil,
perangkat elektronik yang dapat dipakai, arloji pintar, kacamata pintar, earphone, headphone, pemutar video dan audio serta
perekam, televisi, set top box; penyangga handset telepon dalam mobil; penyangga perangkat elektronik seluler; penyangga
ponsel pintar; penyangga yang diadaptasi untuk layar komputer; penyearah [listrik]; penyearah arus; penyearah terbalik
sebagai bagian dari sistem tenaga surya; penyeka kapas untuk penggunaan laboratorium; penyelenggara digital;
penyelenggara elektronik genggam; penyelenggara pribadi yang terkomputerisasi; penyumbat telinga untuk penyelam;
perabot khusus dibuat untuk laboratorium; perahu api; perahu karet [sekoci]; peralatan antar komunikasi; peralatan audio;
peralatan audio dan teater rumah, yaitu, stereo, pengeras suara, speaker audio, amplifier, equalizer, crossover, rumah
speaker, pemutar CD, kendali jarak jauh, prosesor audio dan video, tuner video audio, layar kristal cair, panel layar plasma
dengan kemampuan untuk mentransmisikan sinyal audio dan / atau video secara nirkabel; peralatan audio dan video untuk
kendaraan; peralatan audio digital; peralatan audio kendaraan bermotor; peralatan audio konferensi; peralatan audio pada
kendaraan; peralatan audio visual; peralatan dan instalasi untuk produksi sinar-X, bukan untuk keperluan medis; peralatan dan
instrumen audio dan visual listrik; peralatan dan instrumen elektronik, magnetik dan ultrasonik untuk keperluan ilmiah;
peralatan dan instrumen fotografi dan sinematografi; peralatan dan instrumen fotografi, sinematografi dan optik; peralatan dan
instrumen fotografi, sinematografi, optik dan pengukuran; peralatan dan instrumen ilmiah; peralatan dan instrumen kimia;
peralatan dan instrumen kontrol listrik dan elektronik; peralatan dan instrumen laboratorium; peralatan dan instrumen
laboratorium fisika dan kimia; peralatan dan instrumen navigasi dan penentuan posisi elektronik; peralatan dan instrumen
navigasi, pelacakan dan penentuan posisi elektronik; peralatan dan instrumen optik; peralatan dan instrumen optik, kecuali
untuk kacamata dan peralatan fotografi; peralatan dan instrumen pendidikan; peralatan dan instrumen penerima dan penerima
siaran satelit; peralatan dan instrumen penerima satelit dan transmisi; peralatan dan instrumen pengajaran dan pengajaran;
peralatan dan instrumen telekomunikasi; peralatan dan instrumen telemetri yang dikendalikan dari jarak jauh; peralatan dan
instrumen terdiri dari perangkat lunak komputer, terminal komputer dan pembaca elektronik untuk mengolah data, yaitu untuk
akuisisi, verifikasi, penyimpanan, penghasil pusat data dan pengirim data; peralatan dan instrumen untuk autentikasi dan
identifikasi data digital oleh pembaca optik, perangkat lunak komputer dan prosesor komputer; peralatan dan instrumen untuk
identifikasi atau pengenalan otomatis dari orang, sidik jari atau telapak tangan, karakterikstik bola mata, nadi atau suara,
tampilan wajah atau badan atau karakterikstik biometrik lainnya; peralatan dan instrumen untuk laboratorium bahan kimia dan
fisika; peralatan dan instrumen untuk mengendalikan dan memantau pesawat terbang; peralatan dan instrumen untuk
mengendalikan dan memantau pesawat terbang, pesawat air dan kendaraan tak berawak; peralatan dan instrumen untuk
mengontrol data berhubungan dengan identitas seseorang melalui akuisisi, pengolahan, verifikasi, penyimpanan, penghasil
pusat data dan pengirim data; peralatan dan instrumen untuk mengukur; peralatan dan instrumen untuk merekam, mengirim
atau mereproduksi suara, data atau gambar; peralatan dan instrumen untuk pengukuran dan penganalisa Advanced Glycation
End-Products (AGEs), bukan untuk keperluan medis; peralatan dan instrumen untuk pengukuran dan penganalisa tanah;
peralatan dan komputer pengolah data; peralatan dan peralatan keselamatan dan menyelamatkan jiwa; peralatan dan
perangkat sinyal radio; peralatan dan perangkat untuk menghantarkan (conducting), menghubungkan (switching), mengubah
(transforming), mengumpulkan (accumulating), mengatur atau mengontrol listrik; peralatan dan perlengkapan keselamatan
jiwa; peralatan dan perlengkapan optik; peralatan dan perlengkapan timbangan; peralatan data mobile; peralatan diagnosa,
bukan untuk pengobatan; peralatan diagnosis yang terdiri dari sensor untuk digunakan dalam pengujian fungsi kendaraan dan
dalam mendiagnosis masalah listrik dan mekanik kendaraan, terintegrasi ke dalam kendaraan bermotor [sehubungan dengan
otomobil]; peralatan display; peralatan display dengan fungsi mirror dan Internet of Things (IoT); peralatan display untuk
kendaraan; peralatan distribusi dan pengendali daya listrik; peralatan efek musik listrik dan elektronik; peralatan elektrodinamis untuk remote control titik kereta api; peralatan elektronik dan komputer, yaitu perangkat keras komputer; peralatan
elektronik dengan aktivasi melalui perintah dan pengenalan suara untuk mengendalikan pengoperasian peralatan elektronik
konsumen dan sistem di perumahan; peralatan elektronik mobile, jam tangan pintar, kacamata pintar, televisi, set top box, dan
alat pemutar audio dan alat pemutar serta alat perekam audio dan video; peralatan elektronik untuk kendali jarak jauh sinyal;
peralatan elektronik untuk memantau kegiatan latihan olahraga papan (peralatan pengukuran); peralatan elektronik untuk
menampilkan data yang diperoleh selama berolahraga; peralatan elektronik untuk mendeteksi data selama berolahraga;
peralatan elektronik untuk mendeteksi ranjau; peralatan elektronik untuk menguji kemandulan obat-obatan dan solusi injeksi;
peralatan elektronik untuk menguji sterilitas peralatan medis; peralatan elektronik untuk penerimaan nirkabel, penyimpanan
dan pengiriman data dan pesan; peralatan elektronik untuk suara, pengeras suara; peralatan elektronik yaitu headphone dan
speaker; peralatan elektronik yang dikontrol komputer untuk pengukuran dan pengujian sel elektrofisiologis, bukan untuk
tujuan medis; peralatan foto dan video interaktif, yaitu, kios-kios (kiosks) untuk menangkap (capturing), mengunggah,
mengedit, mencetak dan berbagi gambar dan video digital; peralatan fotografi; peralatan fotovoltaik dan instalasi untuk
menghasilkan listrik tenaga surya; peralatan fotovoltaik untuk mengubah radiasi matahari menjadi energi listrik; peralatan
heliografi; peralatan ilmiah; peralatan ilmiah untuk digunakan pada aplikasi diagnostik; peralatan instruksional; peralatan
interferensi anti-radio (elektronik); peralatan interkomunikasi, walkie-talkie, radio; peralatan interpretasi simultan; peralatan
jatuh untuk menahan jatuh dan jatuh; peralatan karaoke; peralatan keamanan untuk lift; peralatan keselamatan dan
menyelamatkan jiwa; peralatan keselamatan kendaraan, yaitu, monitor tekanan ban elektronik; peralatan keselamatan lalu
lintas kereta api; peralatan keselamatan, yaitu-- bantalan peredam getaran dan tali helm; peralatan komputer; peralatan
komputer untuk penyimpanan dan transmisi data; peralatan komunikasi data; peralatan komunikasi optik; peralatan
komunikasi radio saluran tunggal untuk stasiun tetap; peralatan komunikasi radio satu saluran; peralatan komunikasi radio
untuk penerbangan; peralatan komunikasi yang dapat dibawa-bawa; peralatan kontrol akses listrik; peralatan kontrol lalu lintas
udara; peralatan kontrol listrik dan elektronik untuk digunakan dengan peralatan atau instalasi untuk pemanasan; peralatan
kontrol listrik dan elektronik untuk digunakan dengan peralatan atau instalasi untuk pendingin udara; peralatan kontrol listrik
dan elektronik untuk digunakan dengan peralatan atau instalasi untuk ventilasi; peralatan kromatografi gas untuk penggunaan
laboratorium; peralatan kromatografi untuk penggunaan laboratorium; peralatan laboratorium untuk memotong spesimen;
peralatan laser untuk keperluan non-medis; peralatan listrik untuk merekam, mengirim atau mereproduksi suara atau gambar;
peralatan listrik untuk pergantian; peralatan medis berupa sistem perangkat lunak dalam satu unit yang digunakan untuk
menentukan lokasi pembedahan dalam tubuh pasien; peralatan medis, yaitu sistem visualisasi dan menargetkan pembedahan
untuk digunakan selama bedah ortopedi yang terdiri dari bantalan EKG, penanda posisi, aplikasi perangkat lunak yang dapat
diunduh, ponsel (mobile phone) dan tempat ponsel (mobile phone case), semuanya dijual sebagai satu unit dan digunakan
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untuk mengumpulkan dan mentransmisikan data pasien selama bedah ortopedi; peralatan melihat dan merekam optik;
peralatan membaca kartu; peralatan monitoring listrik; peralatan navigasi radio jarak jauh; peralatan navigasi untuk kendaraan
[komputer on-board]; peralatan nirkabel; peralatan nirkabel broadband, yaitu stasiun pangkalan telekomunikasi untuk jaringan
nirkabel dan aplikasi komunikasi; peralatan optik untuk membimbing proyektil; peralatan otentikasi dan identifikasi biometrik;
peralatan paging; peralatan pelabelan kode batang elektronik genggam; peralatan pemadam api yang dikendalikan secara
elektrik; peralatan pemancar dan penerima faksimili; peralatan pemancar dan penerima untuk siaran radio; peralatan pembaca
elektronik untuk disk magnetik; peralatan pembaca elektronik untuk kartu magnetik; peralatan pembaca elektronik untuk pita
magnetik; peralatan pembatal gema; peralatan pembatal kebisingan; peralatan pembedahan, yaitu sistem navigasi
pembedahan yang terdiri dari pelacak, sensor atau penanda untuk menyediakan informasi tentang anatomi pasien; peralatan
pemprosesan informasi; peralatan pemroresan data elektronik; peralatan pemroses sinyal audio; peralatan pemutaran video;
peralatan pencari korban longsoran salju; peralatan penerima berkas gambar; peralatan penerima dan pemancar radio;
peralatan pengajaran audio-visual; peralatan pengajaran dan pengajaran; peralatan penganalisa protein bukan untuk
keperluan medis; peralatan pengawasan elektronik; peralatan pengenalan dan pemberi perintah suara elektronik untuk
mengendalikan operasi perangkat elektronik konsumen dan sistem perumahan; peralatan pengenalan karakter optik [OCR];
peralatan pengenalan suara dan perekaman suara; peralatan pengendali otomatis; peralatan pengendali untuk motor dan
generator elektrik; peralatan penghilang listrik statis; peralatan penghitung dan penyortir koin; peralatan pengirim dan
penerima siaran televisi; peralatan pengirim dan penerima untuk transmisi jarak jauh; peralatan pengirim data audio dan video
tanpa kabel; peralatan pengisi daya untuk perangkat yang dapat diisi ulang; peralatan pengolah kata; peralatan pengolahan
data; peralatan pengujian dan kalibrasi komponen komputer; peralatan pengujian elektronik; peralatan pengujian listrik;
peralatan pengujian on-destruktif yang digunakan dalam aplikasi industri; peralatan pengukur jarak; peralatan pengukur
tekanan; peralatan pengukur tenaga; peralatan pengukuran; peralatan pengukuran dan pengendalian yang digunakan di
lapangan minyak dan gas; peralatan pengukuran elektronik; peralatan penyelam; peralatan penyerap untuk pengukuran dan
penganalisa protein, bukan untuk keperluan medis; peralatan penyiaran elektronik; peralatan penyimpan data; peralatan
penyimpanan komputer, yaitu, jaringan yang terpasang pada alat penyimpanan untuk menggunakan secara bersama-sama
file dan cadangan awan; peralatan penyimpanan listrik; peralatan perekam suara; peralatan perekaman jarak; peralatan
periferal komputer; peralatan periferal untuk komputer dan peralatan pemrosesan data; peralatan peringatan anti pencurian
dan api; peralatan peringatan dengan memonitoring gerakan bayi melalui kamera perekam atau sensor; peralatan proyeksi;
peralatan radar; peralatan radio; peralatan radio dan televisi; peralatan radio jarak pendek; peralatan radio kelautan; peralatan
radio kontrol lalu lintas radio; peralatan radio kontrol lalu lintas udara; peralatan radio untuk kendaraan; peralatan radiologi
untuk keperluan industri; peralatan radiologis untuk keperluan industri; peralatan reflektor radar; peralatan rekaman suara;
peralatan reproduksi dan perekaman suara; peralatan reproduksi suara; peralatan reproduksi video; peralatan sambungan
telekomunikasi interaktif; peralatan seismografi; peralatan siaran televisi; peralatan sinar-X industri; peralatan sinematografi;
peralatan sistem lokasi global (GPS); peralatan sistem penentuan posisi global (GPS); peralatan stereo; peralatan suplai daya
bebas gangguan; peralatan switching otomatis untuk telekomunikasi; peralatan tampilan video yang dipasang di kepala;
peralatan teknologi informasi; peralatan telekomunikasi; peralatan telekomunikasi dalam bentuk perhiasan; peralatan
telekomunikasi digital; peralatan telekomunikasi elektronik; peralatan telekomunikasi listrik; peralatan telekomunikasi untuk
digunakan dengan jaringan seluler; peralatan telekomunikasi untuk digunakan dengan sinyal digital dan analog; peralatan
telekomunikasi untuk digunakan di mobil; peralatan telekomunikasi untuk menyediakan akses pihak ketiga ke, dan
memungkinkan transmisi video, data dan suara melalui, jaringan komunikasi global, yaitu, komputer seluler dan akses dan
terminal telepon seluler, stasiun pemancar dasar dan bagian radio nirkabelnya, pemancar data, repeater data, router dan
switch, sirkuit transmisi, lingkaran arus terpadu, perangkat keras komputer, klien dan server cloud mobile (mobile cloud clients
and servers), multiplexer, prosesor sinyal digital, prosesor sinyal frekuensi radio, sirkuit switching seluler (mobile switching
circuits), pengontrol listrik lalu lintas udara, pengontrol/pengendali listrik mobilitas, pengontrol listrik akses,
pengontrol/pengendali listrik port jarak jauh, port radio, antena, komponen radio elektronik, perangkat lunak untuk aplikasi
telekomunikasi, dan jaringan inti seluler (mobile core networks) yang terdiri dari transceiver data, jaringan nirkabel dan
gateway untuk pengumpulan, pengiriman/transmisi dan pengelolaan data, suara dan video; peralatan telematik, yaitu,
perangkat Internet nirkabel yang menyediakan layanan telematik dan memiliki fungsi telepon seluler; peralatan telemetri jarak
jauh; peralatan telemetri pengendali jarak jauh, telemetri kendaraan; peralatan telepon; peralatan telepon nirkabel; peralatan
telepon seluler; peralatan telepon seluler dengan sistem faksimili bawaan; peralatan telepon tanpa kabel; peralatan televisi;
peralatan terminal telepon; peralatan transmisi komunikasi; peralatan transmisi radio; peralatan transmisi saluran listrik;
peralatan transmisi sinyal; peralatan transmisi suara; peralatan transmisi video; peralatan untuk input, output, transmisi dan
penyimpanan data; peralatan untuk membentuk membran baterai surya; peralatan untuk memeriksa pengiriman surat;
peralatan untuk memeriksa stempel surat; peralatan untuk mencetak, yaitu, printer untuk mencetak kartu identitas, kartu
kesehatan, kartu pemilih, kartu penduduk, SIM, perijinan dan paspor.; peralatan untuk mengatur aliran air; peralatan untuk
mengatur atau mengontrol listrik; peralatan untuk menguji barang-barang; peralatan untuk menguji kartu cip untuk menguji
kualitasnya dan operasinya yang benar; peralatan untuk mengukur aliran air; peralatan untuk mengukur dan mengontrol aliran
air; peralatan untuk mengukur dan mengontrol suhu air; peralatan untuk mengukur ketebalan kulit; peralatan untuk merekam
data komputer; peralatan untuk merekam, mengirim atau mereproduksi suara atau gambar; peralatan untuk merekam,
mengirim dan mereproduksi suara dan gambar; peralatan untuk merekam, mengirim, memproses, dan reproduksi suara,
gambar, atau data; peralatan untuk merekam, transmisi, reproduksi suara atau gambar; peralatan untuk pembuatan membran
baterai surya; peralatan untuk pengolahan panas membran baterai surya; peralatan video; peralatan video konferensi;
peralatan yang dapat dikenakan untuk mengontrol komputer, telepon seluler, perangkat elektronik mobile, perangkat elektronik
yang dapat dikenakan, jam tangan pintar, kacamata pintar, alat pemutar dan alat perekam audio dan video, televisi, alat
pengeras suara, amplifier, sistem home theater, dan sistem hiburan; peralatan, perlengkapan dan perangkat lunak komputer
untuk mendeteksi dan mengidentifikasi pemalsuan dokumen; peralihan telepon digital terkomputerisasi; perangkat Lunak
Komputer untuk digunakan dalam mengambil dan mengedit foto serta merekam dan mengedit video; perangkat akses jaringan
area lokal nirkabel saku; perangkat alarm pribadi elektronik; perangkat anti-interferensi [listrik]; perangkat audio nirkabel yang
berbentuk earbud (perangkat pendengar berukuran kecil yang diletakan dilubang telinga), earphone dan headphone nirkabel
untuk digunakan dengan jam tangan pintar dan pelacak aktivitas yang dapat dipakai; perangkat baterai listrik yang dapat diisi
ulang, yaitu, baterai yang dapat diisi ulang dan catu daya portabel; perangkat berbagi kabel-nirkabel; perangkat dan peralatan
pengendalian jarak jauh dan pengenalan dan pemberi perintah suara elektronik untuk mengeandalikan dan memantau
perangkat elektronik konsumen, penerangan, peralatan, alat pengatur panas, sistem pengatur udara dan pemanasan, alarm
dan keamanan rumah serta sistem pengawasan, dan pendeteksi asap dan karbon monoksida, kunci dan selot pintu dan
jendela, serta sistem otomasi rumah; perangkat dan peralatan telekomunikasi; perangkat
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dan peralatan, yaitu, telepon selular, tablet dan alat-alat selular lainnya untuk merekam, mentransmisikan, memproses,
menyimpan dan menukar data; perangkat elektroforesis untuk penggunaan laboratorium; perangkat elektronik; perangkat
elektronik dan perangkat lunak komputer untuk identifikasi, melalui kata sandi, dari identitas seseorang;; perangkat elektronik
digital genggam yang mampu menyediakan akses ke internet dan untuk mengirimkan, menerima dan menyimpan panggilan
telepon, surat elektronik, serta data digital lainnya; perangkat elektronik digital portabel untuk merekam, mengatur,
mentransmisikan, memanipulasi, meninjau kembali, dan menerima file teks, data, dan digital; perangkat elektronik digital yang
dapat dipakai dalam bentuk jam tangan (wristwatch), gelang tangan (wrist band) dan gelang (bangle) untuk digunakan dengan
ponsel pintar, komputer tablet dan komputer portable; perangkat elektronik digital yang dapat dipakai yang mampu
menyediakan akses ke internet; perangkat elektronik digital yang dapat dipakai, terutama terdiri dari tali jam tangan pintar
(smart wathbands) yang mengkomunikasikan data ke telepon pintar (smartphones) yang terutama terdiri dari perangkat lunak
dan layar display/tampilan (display screen) untuk melihat, mengirim dan menerima teks, email, data, dan informasi ke telepon
pintar (smartphones); perangkat elektronik digital yang dapat dipakai/dikenakan terutama terdiri dari perangkat lunak untuk
peringatan, pesan, email, dan pengingat, dan untuk merekam, mengatur, mentransmisikan, memanipulasi, meninjau kembali,
dan menerima file teks, data, audio, gambar dan digital serta layar display/tampilan; perangkat elektronik dijital yang dapat
dipakai yang menggabungkan telepn pontar (smartphones) dalam bentuk jam tangan; perangkat elektronik multifungsi untuk
mentransmisikan, menyimpan, menampilkan, dan mengunggah informasi mengenai potensi pembelian melalui suatu jaringan
komunikasi global; perangkat elektronik pribadi; perangkat elektronik untuk melacak dan memonitor aktivitas fisik; perangkat
elektronik untuk mencari dan melacak hewan peliharaan dengan menggunakan sistem penentuan posisi global; perangkat
elektronik untuk mendeteksi inventori yang rendah; perangkat elektronik yang dapat dipakai/dikenakan, yaitu, jam tangan,
gelang (bracelets), dan wristbands (gelang) yang terdiri dari perangkat lunak yang mengkomunikasikan data ke asisten digital
pribadi (PDA), ponsel pintar, dan komputer pribadi melalui situs web Internet dan jaringan komputer dan komunikasi elektronik
lainnya; perangkat elektronik yang dapat memberikan akses ke internet dan untuk mengirimkan, menerima serta menyimpan
data digital; perangkat elektronik, yaitu, perangkat elektronik digital portabel untuk mentransmisikan file audio; perangkat
encoding dan decoding; perangkat enkripsi; perangkat handsfree untuk telepon seluler; perangkat input untuk komputer;
perangkat keras dan lunak komputer audio-visual; perangkat keras dan lunak komputer untuk cryptocurrency; perangkat keras
dan lunak komputer untuk manajemen basis data; perangkat keras dan lunak komputer untuk mata uang digital; perangkat
keras dan lunak komputer untuk mata uang virtual; perangkat keras dan lunak komputer untuk melacak dan berbagi lagu,
album, dan artis favorit; perangkat keras dan lunak komputer untuk mencari basis data yang menampilkan file audio dan
multimedia; perangkat keras dan lunak komputer untuk meninjau dan merekomendasikan lagu, album, artis, daftar putar, dan
daftar lagu; perangkat keras dan lunak komputer untuk teknologi blockchain; perangkat keras dan perangkat lunak komputer;
perangkat keras dan perangkat lunak komputer audio-video; perangkat keras dan perangkat lunak komputer untuk melakukan
diagnosa optik; perangkat keras dan perangkat lunak komputer untuk membuat dan berbagi daftar putar dan daftar lagu;
perangkat keras dan perangkat lunak komputer untuk mendeteksi objek, gerakan (gesture) dan perintah pengguna; perangkat
keras dan perangkat lunak komputer untuk mengatur dan mengkonfigurasi jaringan area lokal; perangkat keras dan perangkat
lunak komputer untuk mengatur dan mengkonfigurasi jaringan area luas; perangkat keras dan perangkat lunak komputer untuk
menghubungkan, membangun, mengelola, mengamankan, memantau, mengendalikan, mengoperasikan, virtualisasi,
mengoptimalkan, mengkonfigurasi, menyebarkan, memelihara, mengakses dan mengatasi masalah protokol manajemen
router, infrastruktur jaringan, dan jaringan area lokal, luas, dan global; perangkat keras dan perangkat lunak komputer untuk
mengoperasikan perangkat sensor; perangkat keras dan perangkat lunak komputer untuk menyediakan akses jarak jauh yang
aman ke komputer dan jaringan komunikasi; perangkat keras dan perangkat lunak komputer untuk menyimpan data;
perangkat keras dan perangkat lunak komputer untuk penyimpanan data; perangkat keras dan perangkat lunak komputer
untuk perutean dan perpindahan, transmisi, pemrosesan, pemfilteran, analisis, pengamanan, dan penyimpanan data, lalu
lintas video atau suara, paket, atau bentuk komunikasi lainnya; perangkat keras dan perangkat lunak komputer yang
memungkinkan pengguna Internet untuk mencari konten dan data audio di berbagai platform; perangkat keras dan perangkat
lunak komputer yang memungkinkan pengguna Internet untuk mengembangkan daftar putar individual yang menyediakan
audio yang dipersonalisasi, menentukan konten audio favorit, membuat rekomendasi, dan berbagi konten audio; perangkat
keras dan perangkat lunak yang dijual sebagai satu unit untuk pengujian sistem komputer yang tertanam.; perangkat keras
dan periferal komputer untuk mengakses, menangkap, mengirim dan menampilkan gambar, video, audio dan data dari jarak
jauh; perangkat keras display/tampilan video, yaitu, driver video untuk kacamata video; perangkat keras dompet mata uang
kripto; perangkat keras jaringan area lokal [LAN]; perangkat keras jaringan komputer; perangkat keras jaringan komputer dan
telekomunikasi; perangkat keras jaringan luas [WAN]; perangkat keras jaringan pribadi virtual [VPN]; perangkat keras
komputer; perangkat keras komputer augmented reality; perangkat keras komputer dan aplikasi perangkat lunak yang dapat
diunduh untuk pemrograman jaringan area lokal, luas, dan global serta infrastruktur jaringan di perangkat seluler, televisi, dan
perangkat video lainnya; perangkat keras komputer dan firmware; perangkat keras komputer dan perangkat lunak yang dapat
diunduh untuk membuat rute dan mengalihkan, mentransmisikan, memproses, memfilter, menganalisis, mengamankan,
mengunggah, memposting, menampilkan, menandai, mengedit, mengatur, merekam, dan menyimpan data, video, audio, lalu
lintas suara, paket, atau bentuk lain komunikasi; perangkat keras komputer dan perangkat lunak yang dapat diunduh untuk
mengelola wireless access points dan local area network access points; perangkat keras komputer dan perangkat lunak yang
dapat diunduh untuk menghubungkan, membangun, mengelola, mengamankan, memantau, mengendalikan, mengoperasikan,
virtualisasi, mengoptimalkan, mengkonfigurasi, menyebarkan, memelihara, mengakses, dan memecahkan masalah protokol
manajemen router, infrastruktur jaringan, dan jaringan area lokal, luas, dan global; perangkat keras komputer dan perangkat
lunak yang direkam untuk manajemen inventori; perangkat keras komputer dan perangkat lunak yang direkam untuk
pemesanan otomatis dan pengisian kembali barang-barang konsumen; perangkat keras komputer dan sistem perangkat lunak
digunakan dalam bedah ortopedi untuk mendokumentasikan informasi pasien atau peristiwa yang berkaitan dengan bedah
ortopedi dan untuk menyediakan solusi pelatihan untuk bedah ortopedi; perangkat keras komputer dan sistem perangkat lunak
yang berisi alur kerja pembedahan digital untuk digunakan dalam bedah ortopedi; perangkat keras komputer permainan
realitas campuran (mixed reality game); perangkat keras komputer permainan realitas tertambah (augmented reality game);
perangkat keras komputer permainan realitas virtual/maya (virtual reality game); perangkat keras komputer realitas
virtual/maya (virtual reality); perangkat keras komputer untuk bermain, mengorganisasi, mengunduh, mengirimkan,
memanipulasi dan meninjau berkas audio dan berkas media; perangkat keras komputer untuk digunakan dengan peralatan
untuk memotong film poliuretan; perangkat keras komputer untuk digunakan dengan peralatan untuk memotong pelindung
layar poliuretan; perangkat keras komputer untuk mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan
blockchain, dan penambangan aset digital (digitized asset); perangkat keras komputer untuk mengontrol sistem otomatisasi
rumah, yaitu, penerangan/pencahayaan, peralatan, unit pemanas dan unit pendingin udara, alarm dan perlengkapan
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keamanan lainnya, perlengkapan untuk memonitor rumah; perangkat keras komputer untuk mengunggah, menyimpan,
memperoleh kembali, mengunduh, transmisi dan mengirim data elektronik; perangkat keras komputer untuk perdagangan
elektronik mata uang virtual; perangkat keras komputer untuk perdagangan mata uang elektronik; perangkat keras komputer
untuk server akses jaringan; perangkat keras komputer untuk telekomunikasi; perangkat keras komputer yang dapat
dikenakan dan periferal komputer yang dapat dipakai; perangkat keras komputer yang dapat dipakai; perangkat keras
komputer yang dapat dipakai yang mampu menyediakan akses ke internet dan untuk mengirimkan, menerima dan menyimpan
panggilan telepon, surat elektronik, serta data digital lainnya; perangkat keras komputer yang digunakan untuk reproduksi
musik komputer; perangkat keras komputer yang terdiri dari casis, penutup, sumber daya listrik, kabel; perangkat keras
komputer, komputer, dan periferal komputer, semua untuk mengakses dan transmisi data dan konten audio dan video di
antara konsumen perangkat dan displai elektronik; perangkat keras komputer, yaitu perangkat jalur akses jaringan area lokal;
perangkat keras komputer, yaitu, Wireless Access Point (WAP); perangkat keras komputer, yaitu, drive disk keras dan drive
dalam keadaan solid; perangkat keras komputer untuk mengontrol televisi, monitor, sistem permainan, alat pemutar DVD, alat
pemutar media portabel, dan alat untuk mengirim (streaming) media digital; perangkat keras memori komputer; perangkat
keras penyimpanan komputer [NAS] yang terhubung dengan jaringan; perangkat keras server akses jaringan; perangkat keras
telekomunikasi; perangkat keras token keamanan; perangkat keras universal serial bus [USB]; perangkat keras untuk
digunakan dengan robot; perangkat keras untuk pemrosesan data; perangkat kompensator apung untuk penyelam; perangkat
komputasi (computing) yang dapat dipakai terutama terdiri dari perangkat lunak dan layar display/tampilan untuk koneksi ke
komputer, komputer tablet, perangkat seluler, dan telepon seluler untuk mengaktifkan pengalaman dunia realitas virtual/maya
dan augmented reality; perangkat komputer untuk mengumpulkan pembayaran elektronik serta transaksi keuangan elektronik;
perangkat komunikasi; perangkat komunikasi elektronik digital yang dapat dipakai; perangkat komunikasi internal; perangkat
komunikasi jaringan; perangkat komunikasi nirkabel untuk mengirimkan suara, data, gambar, audio, video dan konten
multimedia; perangkat komunikasi nirkabel untuk transmisi suara, data atau gambar; perangkat komunikasi nirkabel untuk
transmisi suara, data atau gambar melalui internet; perangkat komunikasi nirkabel untuk transmisi suara, data, atau gambar,
yang digunakan sehubungan dengan penempatan lokasi hewan peliharaan; perangkat komunikasi nirkabel yang mencakup
satu atau lebih transmisi, satu atau lebih penerima, dan satu atau lebih prosesor, untuk menyediakan layanan komunikasi
nirkabel ke satu atau lebih perangkat, yaitu, menghubungkan dengan beberapa perangkat melalui jaringan nirkabel lokal dan
untuk menghubungkan perangkat dengan internet melalui jaringan area luas nirkabel; perangkat komunikasi nirkabel, yaitu
perangkat keras dan perangkat lunak nirkabel untuk transmisi data, audio, dan video perangkat keras komputer yang berisi
fungsi keamanan jaringan, termasuk firewall, enkripsi data, atau interoperabilitas dengan protokol keamanan jaringan;
perangkat komunikasi yang dapat dipakai; perangkat komuniksi nirkabel inframerah; perangkat kontrol arus listrik; perangkat
kontrol listrik untuk manajemen energi; perangkat kontrol listrik untuk manajemen pemanasan; perangkat kopling akustik;
perangkat lunak; perangkat lunak akuntansi; perangkat lunak analisis wajah; perangkat lunak analisis wicara; perangkat lunak
antarmuka komputer; perangkat lunak antarmuka pengguna grafis; perangkat lunak anti-spyware untuk perangkat seluler dan
sistem-sistem telekomunikasi; perangkat lunak anti-virus komputer; perangkat lunak anti-virus komputer yang dapat diunduh;
perangkat lunak anti-virus komputer yang direkam; perangkat lunak aplikasi; perangkat lunak aplikasi (termasuk yang dapat
diunduh); perangkat lunak aplikasi blockchain; perangkat lunak aplikasi komputer; perangkat lunak aplikasi komputer untuk
perangkat bergerak (mobile) untuk interworking dengan aksesoris perangkat bergerak (mobile), yaitu earphone, perangkat
pendengar yang diletakkan di kepala (headphones), baterai isi ulang; perangkat lunak aplikasi komputer untuk perangkat
seluler; perangkat lunak aplikasi komputer untuk platform berbasis blockchain, yaitu, perangkat lunak untuk pertukaran digital
untuk item barang virtual; perangkat lunak aplikasi komputer untuk platform berbasis blockchain, yaitu, perangkat lunak untuk
pertukaran digital untuk item virtual; perangkat lunak aplikasi komputer untuk ponsel pintar dan perangkat seluler di bidang
kebugaran (fitness) dan latihan/olahraga yang menampilkan layanan pelatihan pribadi, pelatihan, latihan (workouts) dan
penilaian kebugaran (fitness); perangkat lunak aplikasi komputer untuk ponsel pintar dan perangkat seluler untuk mendukung
program kebugaran (wellness) perusahaan; perangkat lunak aplikasi komputer untuk ponsel, tablet, atau perangkat seluler
lainnya, yaitu, perangkat lunak untuk mengendalikan perangkat yang meningkatkan atau memperkuat suara sekitar atau
menutupi kebisingan; perangkat lunak aplikasi komputer untuk streaming konten media audio-visual melalui internet;
perangkat lunak aplikasi komputer untuk telepon seluler; perangkat lunak aplikasi komputer untuk telepon seluler, yaitu, alat
pengembangan perangkat lunak untuk membuat aplikasi perangkat lunak bergerak; perangkat lunak aplikasi komputer yang
berkaitan dengan pemesanan hotel; perangkat lunak aplikasi komputer yang dapat diunduh untuk digunakan pada telepon
seluler, yaitu, perangkat lunak komputer untuk menyediakan akses ke permainan elektronik melalui situs web jaringan sosial
online; perangkat lunak aplikasi komputer yang dapat diunduh untuk telepon seluler yang memungkinkan pelanggan untuk
mencari melalui basis data online di bidang pakaian, sepatu, aksesoris, jam tangan, mainan, dan kartu untuk perdagangan,
dan untuk membeli barang-barang konsumen dan melihat informasi produk; perangkat lunak aplikasi mobile untuk
memperoleh, mengatur dan pemesanan jasa transportasi; perangkat lunak aplikasi mobile untuk mengkoordinasikan dan
memperoleh jasa pengiriman; perangkat lunak aplikasi mobile untuk mengkoordinasikan layanan transportasi, yaitu, perangkat
lunak untuk penjadwalan otomatis dan pengiriman kendaraan bermotor; perangkat lunak aplikasi permainan gawai yang dapat
diunduh; perangkat lunak aplikasi seluler; perangkat lunak aplikasi seluler untuk digunakan pada perangkat seluler, yaitu,
perangkat lunak untuk menyediakan akses ke sumber daya manusia, informasi penggajian, karyawan, dan data perusahaan,
memungkinkan pengumpulan dan pemrosesan data terkait tempat kerja, yaitu, informasi sumber daya manusia dan
penggajian, data waktu karyawan, data tenaga kerja, data produk, data produksi, data operasional, data logistik, data
keuangan dan data perusahaan, dan manajemen personalia, pelaksanaan tugas dan manajemen/pengelolaan alur kerja;
perangkat lunak aplikasi seluler untuk membuat program pelatihan kebugaran (fitness) yang dipersonalisasi; perangkat lunak
aplikasi telepon genggam melalui satelit; perangkat lunak aplikasi untuk digunakan dengan robot; perangkat lunak aplikasi
untuk layanan cloud computing; perangkat lunak aplikasi untuk perangkat seluler, yaitu, perangkat lunak untuk menyelidiki
aplikasi yang mencurigakan dengan menggunakan mesin analisa berbasis cloud; perangkat lunak aplikasi untuk smartphone;
perangkat lunak aplikasi untuk telepon pintar; perangkat lunak aplikasi untuk telepon seluler; perangkat lunak aplikasi untuk
telepon seluler, dapat diunduh; perangkat lunak aplikasi yang berkaitan dengan pemesanan hotel untuk smartphone;
perangkat lunak application programming interface (API) untuk memungkinkan/mengizinkan pengambilan (retrieval),
mengunggah, mengakses dan mengelola data; perangkat lunak artifisial intelijen dan mesin pembelajaran yang dapat diunduh
untuk digunakan dalam manajemen jaringan komputer, pemantauan, dan pemecahan masalah; perangkat lunak asisten
pribadi, tidak satupun barang tersebut untuk kamera fotografi dan sinematografi profesional termasuk aksesoris spesifik
fotografi dan sinematografi profesional khusus untuknya dan perangkat lunak fotografi dan sinematografi profesional;
perangkat lunak augmented reality; perangkat lunak augmented reality bagi pengguna untuk mengalami visualisasi,
manipulasi dan imersi (immersion) augmented reality; perangkat lunak augmented reality untuk bermain game komputer;

Halaman 562 dari 2049

perangkat lunak augmented reality untuk digunakan dalam mengaktifkan komputer, konsol permainan video, konsol
permainan video genggam, komputer tablet, perangkat seluler, dan telepon seluler untuk memberikan pengalaman augmented
reality; perangkat lunak augmented reality untuk digunakan dalam perangkat seluler; perangkat lunak augmented reality untuk
digunakan dalam perangkat seluler untuk mengintegrasikan data elektronik dengan lingkungan dunia nyata; perangkat lunak
augmented reality untuk hiburan interaktif; perangkat lunak augmented reality untuk membuat peta; perangkat lunak
augmented reality untuk menavigasi lingkungan augmented reality; perangkat lunak augmented reality untuk mengoperasikan
headset augmented reality; perangkat lunak augmented reality untuk pelacakan objek, kontrol gerakan dan visualisasi konten;
perangkat lunak augmented reality untuk pelatihan pilot; perangkat lunak augmented reality untuk pendidikan; perangkat lunak
augmented reality untuk pengajaran medis; perangkat lunak augmented reality untuk sinematografi; perangkat lunak bagi
pengguna untuk membeli dan menjual produk dengan menggunakan mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto,
aset digital dan blockchain, aset digital (digitized assets), token digital, token kripto (crypto tokens) dan token utilitas;
perangkat lunak bagi pengusaha untuk melakukan survei terhadap karyawan dan menganalisis umpan balik dan tanggapan;
perangkat lunak berbagi file; perangkat lunak bioinformatika; perangkat lunak blockchain; perangkat lunak buku besar (ledger)
yang didistribusikan untuk digunakan dalam memproses transaksi keuangan; perangkat lunak cloud komputer yang dapat
diunduh; perangkat lunak computer untuk perangkat seluler, yaitu, perangkat lunak untuk menyediakan crowd-sourcing dan
statistik yang teragregasi tentang keterpercayaan dan keamanan aplikasi perangkat lunak lain berdasarkan masukan dari
pengguna; perangkat lunak dalam bentuk aplikasi seluler; perangkat lunak dalam bentuk aplikasi seluler untuk membuat,
berbagi, menyebarluaskan dan memposting iklan; perangkat lunak dan aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk data
penyakit menular dan manajemen informasi; perangkat lunak dan aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk menerima,
menyimpan, menampilkan, melacak, berbagi, melaporkan, memelihara, mengelola, memantau, dan menganalisis data dan
informasi penyakit menular; perangkat lunak dan aplikasi untuk perangkat seluler; perangkat lunak dan aplikasi untuk
perangkat seluler yang dapat di unduh; perangkat lunak dan aplikasi untuk perangkat seluler, dapat diunduh; perangkat lunak
dan firmware untuk mengaktifkan perangkat elektronik untuk berbagi data dan berkomunikasi satu sama lain; perangkat lunak
dan firmware untuk mengendalikan, mengkonfigurasikan dan mengelola pengontrol; perangkat lunak dan perangkat keras
komputer untuk digunakan oleh karyawan untuk menyediakan sumber daya manusia dan informasi penggajian, dan
memungkinkan pengumpulan dan pemrosesan data tempat kerja; perangkat lunak dan perangkat keras komputer yang dapat
diunduh untuk manajemen jaringan; perangkat lunak dan perangkat keras komunikasi untuk menyediakan akses ke Internet;
perangkat lunak dan perangkat keras untuk digunakan dalam pertukaran mata uang secara elektronik untuk mata uang digital,
mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized assets), token digital, token kripto (crypto
tokens) dan token utilitas; perangkat lunak dan perangkat keras untuk digunakan sebagai dompet aset digital; perangkat lunak
dan perangkat keras untuk digunakan sebagai dompet mata uang digital; perangkat lunak dan perangkat keras untuk
digunakan sebagai dompet mata uang virtual; perangkat lunak dan perangkat keras untuk digunakan sebagai dompet token
digital; perangkat lunak dan perangkat keras untuk digunakan sebagai dompet token kripto (crypto token wallet); perangkat
lunak dan perangkat keras untuk digunakan sebagai dompet token utilitas; perangkat lunak dan perangkat keras untuk
mengelola informasi identitas, hak akses ke sumber daya dan aplikasi informasi dan kegunaan autentikasi; perangkat lunak
dan perangkat tetap komputer untuk menyediakan kontrol, memonitor dan manipulasi data atas produk dan sistem rekayasa;
perangkat lunak dan perangkat tetap komputer yang digunakan untuk memelihara dan mengoperasikan suatu sistem
komputer; perangkat lunak dan program komputer; perangkat lunak dekoder; perangkat lunak di bidang blockchain; perangkat
lunak diagnostik yang didesain untuk perawatan dan perbaikan kendaraan bermotor; perangkat lunak display/tampilan video;
perangkat lunak e-commerce (perdagangan secara elektronik) komputer untuk memungkinkan pengguna untuk melakukan
transaksi bisnis secara elektronik melalui jaringan komputer global; perangkat lunak e-commerce komputer untuk
memungkinkan pengguna melakukan transaksi bisnis elektronik melalui jaringan komputer global; perangkat lunak electronic
design automation (EDA) untuk disain produk komunikasi, untuk RF dan sirkuit gelombang mikro, kecepatan tinggi, integritas
sinyal, pemodelan peralatan dan disain pengolahan sinyal dan untuk simulasi dan disain termal elektro, elektromagnetik,
sirkuit dan sistem; perangkat lunak firewall komputer; perangkat lunak game komputer; perangkat lunak game komputer yang
direkam untuk perjudian; perangkat lunak game untuk digunakan pada platform apa pun yang terkomputerisasi, termasuk
konsol game, terminal game, perangkat elektronik genggam, perangkat hiburan elektronik, mesin game arcade, perangkat
telekomunikasi, ponsel, dan perangkat komunikasi elektronik; perangkat lunak grafik komputer; perangkat lunak hiburan
interaktif untuk digunakan dengan komputer; perangkat lunak hiburan interaktif yang dapat diunduh untuk bermain game
komputer; perangkat lunak hiburan interaktif yang dapat diunduh untuk bermain video game; perangkat lunak input computer;
perangkat lunak input untuk telepon seluler; perangkat lunak interaktif; perangkat lunak jejaring sosial; perangkat lunak
keamanan; perangkat lunak keamanan dan privasi komputer; perangkat lunak keamanan e-mail; perangkat lunak keamanan
komputer yang dapat diunduh; perangkat lunak kecerdasan buatan; perangkat lunak kecerdasan buatan (artificial intelligence)
yang dapat diunduh untuk memungkinkan interaksi pengguna dengan kendaraan; perangkat lunak kecerdasan buatan untuk
konsultasi kesehatan; perangkat lunak kecerdasan buatan untuk perawatan kesehatan; perangkat lunak kelistrikan; perangkat
lunak komposisi musik; perangkat lunak kompresi data; perangkat lunak komputasi awan; perangkat lunak komputasi awan
(cloud) untuk digunakan berhubungan dengan solusi ketelusuran dari awal hingga akhir atas produk kemasan dan
pengemasan; perangkat lunak komputasi awan yang dapat diunduh; perangkat lunak komputer; perangkat lunak komputer
(software) untuk media pembelajaran; perangkat lunak komputer atau firmware untuk permainan yang kebetulan pada
platform komputer mana pun, termasuk konsol game khusus, mesin slot berbasis video, mesin slot berbasis reel, dan terminal
lotere video; perangkat lunak komputer berisi algoritma yang digunakan dengan peralatan suara dan peredam suara;
perangkat lunak komputer berkenaan dengan pengumpulan dan penyaluran data, pertukaran uang, transaksi saham,
transaksi bursa, serta transaksi keuangan; perangkat lunak komputer chatbot untuk mensimulasikan percakapan; perangkat
lunak komputer chatbot yang dapat diunduh untuk memberikan informasi manajemen bisnis; perangkat lunak komputer
chatbot yang dapat diunduh untuk mensimulasikan percakapan; perangkat lunak komputer dalam bentuk aplikasi untuk
perangkat seluler dan komputer; perangkat lunak komputer dalam bentuk pemrograman aplikasi antarmuka (API) yang
memfasilitasi layanan online untuk jejaring sosial, membangun aplikasi jejaring sosial dan untuk memungkinkan pengambilan
data, mengunggah, mengunduh, mengakses dan mengelola; perangkat lunak komputer dan aplikasi perangkat lunak
komputer untuk jejaring sosial, mengirim pesan, teks, foto, grafik, file audio dan video ke pengguna lain; perangkat lunak
komputer dan aplikasi perangkat lunak untuk verifikasi dan autentikasi identitas pengguna; perangkat lunak komputer dan
aplikasi perangkat lunak yang dapat diunduh untuk digunakan dalam mengunggah, mengunduh, menangkap, mengedit,
menyimpan, mendistribusikan dan berbagi konten fotografi dan video dan data digital lainnya melalui jaringan komputer global
dan lokal dan melalui perangkat seluler; perangkat lunak komputer dan aplikasi perangkat lunak yang digunakan dalam
kaitannya dengan layanan keuangan, transaksi keuangan, perdagangan elektronik, pembayaran elektronik, penukaran mata
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uang asing, layanan perdagangan dan broker dan layanan konsultasi investasi; perangkat lunak komputer dan aplikasi seluler
untuk memungkinkan mengunggah, mengunduh, mengakses, memposting, menampilkan, menandai, membuat blog,
streaming, menghubungkan, berbagi, mengumpulkan, mengatur, mengedit, mempromosikan, menyimpan, atau menyediakan
media elektronik atau informasi melalui komputer dan jaringan komunikasi; perangkat lunak komputer dan peralatan
telekomunikasi untuk memungkinkan koneksi ke database dan Internet; perangkat lunak komputer dan peralatan
telekomunikasi, termasuk modem, untuk memungkinkan koneksi ke basis data, jaringan komputer, jaringan komputer global
dan Internet; perangkat lunak komputer dan peralatan telekomunikasi, termasuk modem, untuk memungkinkan koneksi ke
database dan Internet; perangkat lunak komputer dan peralatan telekomunikasi, termasuk modem, untuk memungkinkan
koneksi ke database, jaringan komputer dan Internet; perangkat lunak komputer dan program yang digunakan untuk
reproduksi musik komputer; perangkat lunak komputer dapat diunduh dari jaringan informasi komputer global; perangkat lunak
komputer di bidang kesehatan dan kebugaran (wellness) untuk pengiriman pesan di antara pengguna; perangkat lunak
komputer e-commerce yang dapat diunduh untuk memungkinkan pengguna melakukan transaksi bisnis elektronik melalui
jaringan komputer dan komunikasi global; perangkat lunak komputer interaktif; perangkat lunak komputer pendidikan;
perangkat lunak komputer sistem biometrik untuk mengidentifikasi dan membuktikan keaslian orang; perangkat lunak
komputer untuk Global Positioning Systems [GPS]; perangkat lunak komputer untuk administrasi jaringan area lokal;
perangkat lunak komputer untuk akses ke komputasi berbasis cloud dan sumber daya komputer berbasis cloud; perangkat
lunak komputer untuk aplikasi dan dompet seluler blockchain; perangkat lunak komputer untuk berinteraksi dengan platform
blockchain; perangkat lunak komputer untuk berkomunikasi dengan pengguna komputer genggam; perangkat lunak komputer
untuk desain dengan bantuan komputer / pabrikan dengan bantuan komputer [CAD / CAM]; perangkat lunak komputer untuk
digunakan dalam bidang telekomunikasi untuk menyediakan transmisi dokumen dan faksimili secara elektronik; perangkat
lunak komputer untuk digunakan dalam layanan operasional dan pemesanan toko ritel untuk berbagai barang konsumen, tidak
satupun barang tersebut untuk kamera fotografi dan sinematografi profesional termasuk aksesoris spesifik fotografi dan
sinematografi profesional khusus untuknya dan perangkat lunak fotografi dan sinematografi profesional; perangkat lunak
komputer untuk digunakan dalam membuat dan mendesain situs web; perangkat lunak komputer untuk digunakan dalam
memproses semikonduktor wafer; perangkat lunak komputer untuk digunakan dalam memproses, mengirimkan, menerima,
mengatur, memanipulasi, memainkan, melihat, mereproduksi dan menyiarkan konten audio, video dan multimedia termasuk
teks, data, gambar, audio, video dan dokumen audiovisual; perangkat lunak komputer untuk digunakan dalam mengelola
partisipasi pengguna dalam tantangan kesehatan dalam sifat/yang bersifat kompetisi/persaingan yang berfokus pada
kesehatan dan kebugaran (wellness); perangkat lunak komputer untuk digunakan dalam mengendalikan sistem pencahayaan;
perangkat lunak komputer untuk digunakan dalam mengotomatisasi dan mengelola proses bisnis; perangkat lunak komputer
untuk digunakan dalam menyediakan akses banyak pengguna ke jaringan informasi komputer global; perangkat lunak
komputer untuk digunakan dalam mesin pemrograman faksimili; perangkat lunak komputer untuk digunakan dalam modem
nirkabel, router yang dapat dibawa, dan gerbang jaringan nirkabel untuk menghubungkan terminal melalui jaringan komputer,
radio atau jaringan telepon tidak bergerak; perangkat lunak komputer untuk digunakan dalam transaksi tanpa kontak langsung
dengan pengecer, pedagang, dan vendor melalui perangkat seluler; perangkat lunak komputer untuk digunakan sebagai
aplikasi pemrograman antarmuka (API), tidak satupun barang tersebut untuk kamera fotografi dan sinematografi profesional
termasuk aksesoris spesifik fotografi dan sinematografi profesional khusus untuknya dan perangkat lunak fotografi dan
sinematografi profesional; perangkat lunak komputer untuk digunakan sebagai pemrograman aplikasi antarmuka (API);
perangkat lunak komputer untuk digunakan sebagai program aplikasi antarmuka (Application Programming Interfaces “API”);
perangkat lunak komputer untuk digunakan untuk menghubungkan dan mengendalikan perangkat elektronik internet, tidak
satupun barang tersebut untuk kamera fotografi dan sinematografi profesional termasuk aksesoris spesifik fotografi dan
sinematografi profesional khusus untuknya dan perangkat lunak fotografi dan sinematografi profesional; perangkat lunak
komputer untuk digunakan yang berhubungan dengan penyimpanan elektronik, transmisi, presentasi, verifikasi, otentikasi, dan
penukaran kupon, potongan harga, diskon, insentif, dan penawaran khusus; perangkat lunak komputer untuk enkripsi;
perangkat lunak komputer untuk enkripsi dan membuka kunci data; perangkat lunak komputer untuk faksimili, surat elektronik,
pesan suara atau pesan Internet; perangkat lunak komputer untuk identifikasi atau pengenalan otomatis dari orang, sidik jari
atau telapak tangan, karakterikstik bola mata, nadi atau suara, tampilan wajah atau badan atau karakterikstik biometrik
lainnya; perangkat lunak komputer untuk integrasi aplikasi dan basis data; perangkat lunak komputer untuk kartu telepon
virtual; perangkat lunak komputer untuk keperluan bisnis; perangkat lunak komputer untuk komunikasi jaringan nirkabel;
perangkat lunak komputer untuk kontrol level suara; perangkat lunak komputer untuk manajemen aset cryptocurrency;
perangkat lunak komputer untuk manajemen basis data; perangkat lunak komputer untuk manajemen jaringan komputer;
perangkat lunak komputer untuk manajemen proyek; perangkat lunak komputer untuk melacak dan mengevaluasi pelanggan
dan kelakuan pribadi sehubungan dengan keputusan untuk membeli; perangkat lunak komputer untuk melacak,
mengumpulkan dan menganalisis data kesehatan untuk digunakan dalam melakukan penilaian risiko kesehatan,
merekomendasikan tindakan kesehatan preventif, pengendalian (management) kondisi, dan melacak modifikasi perilaku;
perangkat lunak komputer untuk memantau sistem komputer; perangkat lunak komputer untuk membaca tag; perangkat lunak
komputer untuk membantu pengembangan aplikasi berbasis blockchain; perangkat lunak komputer untuk membuat basis data
yang dapat dicari; perangkat lunak komputer untuk membuat dan mengedit musik dan suara; perangkat lunak komputer untuk
membuat indeks informasi, indeks situs web dan indeks sumber informasi lainnya; perangkat lunak komputer untuk membuat
musik; perangkat lunak komputer untuk membuat permainan komputer dan permainan video; perangkat lunak komputer untuk
membuat pola digital; perangkat lunak komputer untuk memelihara dan mengoperasikan sistem komputer; perangkat lunak
komputer untuk memperoleh, mengatur dan pemesanan jasa transportasi; perangkat lunak komputer untuk memproses file
musik digital; perangkat lunak komputer untuk memproses gambar digital; perangkat lunak komputer untuk memproses
gambar, grafik dan teks; perangkat lunak komputer untuk memproses gambar, grafik, audio, video, dan teks; perangkat lunak
komputer untuk memproses informasi; perangkat lunak komputer untuk memungkinkan memperoleh kembali data; perangkat
lunak komputer untuk memungkinkan mengunggah, mengunduh, mengakses, memposting, menampilkan, menandai,
blogging, streaming, menghubungkan, berbagi; perangkat lunak komputer untuk memungkinkan pengiriman foto ke telepon
seluler; perangkat lunak komputer untuk memungkinkan penyediaan media elektronik melalui jaringan komunikasi; perangkat
lunak komputer untuk menambah kemampuan audio-visual aplikasi multimedia, yaitu, untuk penggabungan teks, audio, grafis,
gambar diam dan gambar bergerak; perangkat lunak komputer untuk mencatat/merekam dan mengatur waktu dan aktivitas
tenaga kerja; perangkat lunak komputer untuk mendeteksi orang; perangkat lunak komputer untuk mengakses broadband,
nirkabel dan jaringan telekomunikasi lainnya; perangkat lunak komputer untuk mengakses dan mentransmisikan data dan
konten di antara perangkat dan layar elektronik konsumen; perangkat lunak komputer untuk mengakses direktori informasi
yang dapat diunduh dari jaringan komputer global; perangkat lunak komputer untuk mengakses, memantau, melacak,
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mencari, menyimpan, dan berbagi informasi, tidak satupun barang tersebut untuk kamera fotografi dan sinematografi
profesional termasuk aksesoris spesifik fotografi dan sinematografi profesional khusus untuknya dan perangkat lunak fotografi
dan sinematografi profesional; perangkat lunak komputer untuk mengakses, menelurusi, dan mencari basis data online, tidak
satupun barang tersebut untuk kamera fotografi dan sinematografi profesional termasuk aksesori spesifik fotografi dan
sinematografi khusus untuknya dan perangkat lunak fotografi dan sinematografi professional; perangkat lunak komputer untuk
mengakses, menelusuri, dan mencari basis data, audio, video, dan konten multimedia, permainan, aplikasi perangkat lunak,
pasar aplikasi perangkat lunak secara online, tidak satupun barang tersebut untuk kamera fotografi dan sinematografi
profesional termasuk aksesoris spesifik fotografi dan sinematografi profesional khusus untuknya dan perangkat lunak fotografi
dan sinematografi profesional; perangkat lunak komputer untuk mengaktifkan jejaring/jaringan sosial di antara pengguna di
bidang kesehatan dan kebugaran (wellness); perangkat lunak komputer untuk mengaktifkan pencarian data; perangkat lunak
komputer untuk mengambil (retrieval), mengunduh, menyimpan, mentransmisikan, dan menampilkan konten digital, perangkat
lunak komputer, game komputer, karya audio, karya visual, karya audiovisual, publikasi elektronik, buku, film, dan musik;
perangkat lunak komputer untuk mengambil, menganalisis, dan membuat laporan tentang kesehatan dan kebugaran
(wellness) pengguna dari data yang dihasilkan oleh perangkat elektronik digital yang dapat dipakai; perangkat lunak komputer
untuk menganalisis data aktivitas dan waktu karyawan; perangkat lunak komputer untuk mengatur dan melihat gambar dan
foto digital; perangkat lunak komputer untuk mengatur, menkonfigurasi, megoperasikan dan mengendalikan komputer,
periferal komputer, perangkat mobil, telpon mobil, arloji pintar, kacamata pintar, perangkat yang dapat dipakai, earphone,
headphone, televisi, set top box dan audio serta pemutar video dan rekorder, sistem home theater dan sistem entertainment
(hiburan); perangkat lunak komputer untuk mengecek dan mengidentifikasi data digital yang dilindungi oleh akuisisi,
pengolahan, verifikasi, penyimpanan, penghasil pusat data dan pengirim data; perangkat lunak komputer untuk
mengembangkan dan mengoperasikan jaringan dan aplikasi komputer cloud (cloud computer); perangkat lunak komputer
untuk mengembangkan, membangun, dan mengoperasikan aplikasi blockchain konsumen; perangkat lunak komputer untuk
mengendalikan dan mengelola aplikasi server akses; perangkat lunak komputer untuk mengendalikan operasi perangkat audio
dan video; perangkat lunak komputer untuk mengendalikan terminal swalayan; perangkat lunak komputer untuk menghasilkan
model keuangan; perangkat lunak komputer untuk menghubungkan, mengoperasikan, mengintegrasikan, mengendalikan, dan
mengelola jejaring perangkat elektronik konsumen melalui jaringan nirkabel, tidak satupun barang tersebut untuk kamera
fotografi dan sinematografi profesional termasuk aksesoris spesifik fotografi dan sinematografi profesional khusus untuknya
dan perangkat lunak fotografi dan sinematografi profesional; perangkat lunak komputer untuk menginterpretasikan sidik jari
atau telapak tangan, karakteristik bola mata, nadi atau suara, tampilan wajah atau badan atau data biometrik lainnya untuk
keperluan identifikasi seseorang; perangkat lunak komputer untuk mengkoordinasikan dan memperoleh jasa pengiriman;
perangkat lunak komputer untuk mengkoordinasikan jasa transportasi, yaitu, perangkat lunak untuk penjadwalan otomatis dan
pengiriman kendaraan bermotor; perangkat lunak komputer untuk mengkoordinasikan jasa-jasa transportasi, seperti perangkat
lunak untuk penjadwalan otomatis dan pengiriman kendaraan bermotor; perangkat lunak komputer untuk mengolah sinyal
yang digunakan untuk mendeteksi dan mengidentifikasikan orang atau karakter biometrik orang dalam bidang akses
keamanan dan pengontrol; perangkat lunak komputer untuk mengoleksi, mengedit, mengatur, memodifikasi, transmisi,
menyimpan dan menggunakan secara bersama-sama atas data dan informasi; perangkat lunak komputer untuk
mengoordinasikan layanan transportasi; perangkat lunak komputer untuk mengoperasikan, menginstal, menguji,
mendiagnosis dan mengelola peralatan telekomunikasi; perangkat lunak komputer untuk mengotomatisasi pergudangan data;
perangkat lunak komputer untuk mengubah gambar dokumen menjadi format elektronik; perangkat lunak komputer untuk
mengumpulkan, mengukur, menganalisis, menyimpan, memanipulasi dan mengelola data yang diperoleh dari instrumen ilmu
pengetahuan bukan medis dan dari alat dan instrumen uji, sinyal dan pengukuran elektronik; perangkat lunak komputer untuk
meningkatkan kemampuan audiovisual dan aplikasi multimedia; perangkat lunak komputer untuk meningkatkan kemampuan
audiovisual dari aplikasi multimedia; perangkat lunak komputer untuk menjaga dan mengoperasikan sistem komputer.;
perangkat lunak komputer untuk menjelajahi/menelusuri (browsing) dan mengakses konten digital, perangkat lunak komputer,
game komputer, karya audio, karya visual, karya audiovisual, publikasi elektronik, buku, film, dan musik; perangkat lunak
komputer untuk menyediakan fungsionalitas keamanan dalam jaringan, seperti menyediakan filter firewall, kontrol akses,
(VPN) jaringan pribadi virtual, interoperabilitas dengan protokol keamanan router dan perlindungan terhadap intrusi jaringan
dan virus; perangkat lunak komputer untuk menyinkronkan data antara komputer genggam atau portabel dan komputer host;
perangkat lunak komputer untuk merancang, mengkonfigurasi, mengkalibrasi dan menguji instrumen ilmu pengetahuan bukan
medis serta alat dan instrumen uji, sinyal dan pengukuran elektronik; perangkat lunak komputer untuk pembersihan dan
optimasi/pengoptimalan (optimization) sistem; perangkat lunak komputer untuk pembuatan firewall; perangkat lunak komputer
untuk pemrosesan data; perangkat lunak komputer untuk pemrosesan gambar; perangkat lunak komputer untuk
penambangan data blockchain; perangkat lunak komputer untuk pengambilan data dan dokumen, transmisi, penyimpanan dan
pengindeksan; perangkat lunak komputer untuk pengelolaan kebisingan latar belakang; perangkat lunak komputer untuk
pengembangan perangkat lunak untuk mengelola, menghubungkan, dan mengoperasikan perangkat elektronik internet, tidak
satupun barang tersebut untuk kamera fotografi dan sinematografi profesional termasuk aksesoris spesifik fotografi dan
sinematografi profesional khusus untuknya dan perangkat lunak fotografi dan sinematografi profesional; perangkat lunak
komputer untuk pengembangan, penyebaran, dan manajemen sistem komputer dan aplikasi.; perangkat lunak komputer untuk
penggunaan pada manajemen hubungan pelanggan/customer relationship management (CRM).; perangkat lunak komputer
untuk pengiriman konten nirkabel; perangkat lunak komputer untuk pengolah kata; perangkat lunak komputer untuk
penjelajahan internet; perangkat lunak komputer untuk penyediaan jaringan keamanan; perangkat lunak komputer untuk
peralatan dan game arcade; perangkat lunak komputer untuk perbankan, keuangan, peminjaman dan pembayaran; perangkat
lunak komputer untuk perdagangan elektronik mata uang virtual; perangkat lunak komputer untuk perdagangan mata uang
elektronik; perangkat lunak komputer untuk permainan video dan audio; perangkat lunak komputer untuk ponsel; perangkat
lunak komputer untuk ponsel untuk tujuan bermain video game; perangkat lunak komputer untuk simulasi dua atau tiga
dimensi untuk digunakan dalam desain dan pengembangan produk industri; perangkat lunak komputer untuk teknologi
blockchain; perangkat lunak komputer untuk teknologi blockchain dan cryptocurrency; perangkat lunak komputer untuk terlibat
dalam obrolan teks, audio dan video dengan pengguna lain; perangkat lunak komputer untuk transfer lintas blok; perangkat
lunak komputer untuk transmisi pesan suara dan video; perangkat lunak komputer untuk transmisi suara, data, grafik, suara
dan video melalui jaringan broadband atau nirkabel; perangkat lunak komputer untuk video yang menggunakan telepon
(telephony); perangkat lunak komputer yang berhubungan dengan pendidikan, pelatihan pendidikan, penelitian pendidikan dan
tes psikologis; perangkat lunak komputer yang berkaitan dengan musik dan hiburan; perangkat lunak komputer yang berkaitan
dengan pengelolaan risiko, keamanan bisnis, manajemen informasi dan intelijen bisnis; perangkat lunak komputer yang dalam
sifat aplikasi mobile untuk verifikasi dan pembuktian identitas pengguna; perangkat lunak komputer yang dapat
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diunduh; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh dan perangkat-perangkat seluler di bidang buku-buku anak, yaitu
perangkat lunak untuk tujuan-tujuan pendidikan dan permainan; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh dan platform
perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk digunakan di dan dengan perangkat dan kendaraan seluler (mobile
devices and vehicles) untuk memungkinkan operasi dan kontrol perangkat seluler (mobile devices) dan fungsi kendaraan
berbasis pada perintah pengguna; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh dan platform perangkat lunak komputer
yang dapat diunduh untuk menghubungkan kendaraan dengan satu atau lebih perangkat komputasi (computing); perangkat
lunak komputer yang dapat diunduh untuk bisnis/perusahaan, pemberi kerja, dan pelamar kerja; perangkat lunak komputer
yang dapat diunduh untuk deteksi tatapan (gaze) dan langkah/gerak-isyarat (gesture) di atau terkait dengan kendaraan;
perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk digunakan dalam operasi dan kontrol kendaraan yang mengemudi
sendiri (autonomous-driving vehicles); perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk digunakan dalam perdagangan
elektronik dan perdagangan via selular; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk digunakan sebagai antarmuka
pemrograman aplikasi (API) untuk menerima, mengelola, dan membayar dana melalui jaringan komputer; perangkat lunak
komputer yang dapat diunduh untuk digunakan sebagai dompet mata uang kripto; perangkat lunak komputer yang dapat
diunduh untuk manajemen bisnis; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk memahami preferensi pengguna;
perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk membaca dan menerjemahkan tulisan tangan (handwriting) dan
mengubah teks menjadi ucapan; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk membuat grup, melacak lokasi,
mengirim dan menerima pesan, grafik, informasi, dan peringatan melalui alat bergerak/telepon genggam, dan menyediakan
informasi kepada para pengguna; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk memungkinkan mengunggah,
mengunduh, mengakses, memposting, membuat, melihat, menampilkan, berbagi, atau sebaliknya menyediakan media
elektronik, konten hiburan multimedia, informasi, video, audio, teks, data, film, gambar ilustrasi, gambar, grafik animasi, dan
foto; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk menemukan konten dan penerbit konten, dan untuk berlangganan
konten; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk menerima, mengelola, dan membayar dana melalui jaringan
komputer; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk menghubungkan, mengoperasikan, dan mengelola perangkat
lunak kendaraan berjaringan untuk navigasi kendaraan; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk menyediakan
fungsionalitas keamanan dalam jaringan, seperti menyediakan filter firewall, akses kontrol, jaringan pribadi virtual (VPN),
interoperabilitas dengan protokol keamanan router, dan perlindungan terhadap intrusi jaringan dan virus; perangkat lunak
komputer yang dapat diunduh untuk operasi kendaraan, kontrol dan interaksi pengguna dengan kendaraan; perangkat lunak
komputer yang dapat diunduh untuk otentikasi dan identifikasi individu; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk
pemantauan dan analisis jarak jauh; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk pengembangan karir; perangkat
lunak komputer yang dapat diunduh untuk pengenalan suara dan pemahaman bahasa alami; perangkat lunak komputer yang
dapat diunduh untuk peningkatan sinyal bicara; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk penjadwalan janji temu
online; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh yang berisi rekaman suara dan atau video atau nada dering telepon;
perangkat lunak komputer yang dapat diunduh, yaitu perangkat lunak sistem operasi yang dapat diunduh; perangkat lunak
komputer yang dapat diunduh, yaitu program sistem operasi yang dapat diunduh untuk layanan manajemen router; perangkat
lunak komputer yang dapat diunduh, yaitu, platform aplikasi jaringan terbuka yang dapat diunduh untuk pengembangan,
penerapan, pengujian, konfigurasi, pemantauan, dan hosting aplikasi jaringan; perangkat lunak komputer yang dapat
menelusuri dan mengelola mata uang digital; perangkat lunak komputer yang digunakan oleh orang lain untuk memberikan
layanan transportasi; perangkat lunak komputer yang digunakan untuk berhubungan dengan pembayaran mobile; perangkat
lunak komputer yang digunakan untuk mengendalikan informasi yang dikendalikan suara yang berdiri sendiri dan perangkat
asisten pribadi, tidak satupun barang tersebut untuk kamera fotografi dan sinematografi profesional termasuk aksesoris
spesifik fotografi dan sinematografi profesional khusus untuknya dan perangkat lunak fotografi dan sinematografi profesional;
perangkat lunak komputer yang digunakan untuk mengendalikan perangkat genggam nirkabel, perangkat permainan, dan
mainan, tidak satupun barang tersebut untuk kamera fotografi dan sinematografi profesional termasuk aksesoris spesifik
fotografi dan sinematografi profesional khusus untuknya dan perangkat lunak fotografi dan sinematografi profesional;
perangkat lunak komputer yang digunakan untuk menyediakan layanan mesin pencari; perangkat lunak komputer yang
dirancang untuk memperkirakan biaya; perangkat lunak komputer yang dirancang untuk memperkirakan kebutuhan sumber
daya; perangkat lunak komputer yang direkam; perangkat lunak komputer yang disediakan di internet; perangkat lunak
komputer yang diunduh dari Internet; perangkat lunak komputer yang mampu mengakses akun saldo dan transaksi finansial
menggunakan media telepon pintar dan jaringan teknologi telekomunikasi; perangkat lunak komputer yang membantu
komputer dalam menyebarkan aplikasi paralel dan melakukan komputasi paralel; perangkat lunak komputer yang memberikan
informasi kesehatan, kebugaran (wellness), perawatan kesehatan, dan medis; perangkat lunak komputer yang memungkinkan
pengguna untuk membangun dan mengakses informasi jejaring sosial termasuk profil, daftar anggota, daftar pengikut, lokasi
yang dikunjungi, preferensi dan data pribadi; perangkat lunak komputer yang memungkinkan untuk mengunggah, mengunduh,
mengakses, memindahkan, menampilkan, penandaan (tagging), membuat blog (blogging), menyiarkan (streaming),
menghubungkan, membagi atau menyediakan media elektronik atau informasi melalui jaringan komputer dan komunikasi.;
perangkat lunak komputer yang menyediakan/yang memberikan akses ke layanan perawatan kesehatan dan pelatihan
kesehatan; perangkat lunak komputer, direkam; perangkat lunak komputer, direkam, dan dapat diunduh; perangkat lunak
komputer, firmware dan perangkat keras; perangkat lunak komputer, perangkat lunak komputer yang dapat diunduh dan
perangkat lunak aplikasi seluler untuk digunakan dalam mengambil dan mengedit foto serta merekam dan mengedit video;
perangkat lunak komputer, yaitu perangkat lunak yang direkam di media data, digunakan untuk komputer on-board untuk
digunakan dalam mengendalikan fungsi kendaraan dan untuk digunakan dalam melacak dan mengelola perawatan
kendaraan; perangkat lunak komputer, yaitu perangkat lunak yang direkam pada cip IC, digunakan untuk komputer on-board
untuk digunakan dalam mengendalikan fungsi kendaraan dan untuk digunakan dalam melacak dan mengelola perawatan
kendaraan; perangkat lunak komputer, yaitu, perangkat lunak yang dapat diunduh untuk mengekstraksi, memanipulasi,
menyesuaikan, mengedit, mereproduksi, mentransmisikan, mengunggah, merekam, membuat, mencari, mencatat,
mengkategorikan, dan berbagi musik, lirik, data, suara, video, gambar, suara dan klip video dan rekaman; perangkat lunak
komunikasi; perangkat lunak komunikasi dan perangkat keras komputer komunikasi untuk menyediakan akses ke Internet.;
perangkat lunak komunikasi dan telekomunikasi dalam bentuk perangkat lunak yang dapat diunduh atau direkam untuk
konferensi audio dan video, berbagi data, dan kolaborasi waktu nyata; perangkat lunak komunikasi komputer untuk
memungkinkan pelanggan mengakses informasi rekening bank dan bertransaksi bisnis bank; perangkat lunak komunikasi
komputer yang mengizinkan pelanggan untuk mengakses informasi rekening bank dan bertransaksi bisnis bank.; perangkat
lunak komunikasi nirkabel untuk transmisi suara, audio, video, dan data, tidak satupun barang tersebut untuk kamera fotografi
dan sinematografi profesional termasuk aksesoris spesifik fotografi dan sinematografi profesional khusus untuknya dan
perangkat lunak fotografi dan sinematografi profesional; perangkat lunak komunikasi untuk bertukar suara, data, video dan
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grafik secara elektronik yang dapat diakses melalui komputer, alat bergerak (mobile), alat nirkabel, dan jaringan
telekomunikasi; perangkat lunak komunikasi untuk memfasilitasi pemindahan data elektronik dengan memberikan akses
terhadap basis data yang menyediakan informasi mengenai bisnis; perangkat lunak komunikasi untuk menghubungkan
jaringan komputer global; perangkat lunak komunikasi untuk menghubungkan pengguna jaringan komputer; perangkat lunak
konferensi video dan audio; perangkat lunak kontrol orangtua (parental control software); perangkat lunak kontrol
pencahayaan untuk digunakan dalam fasilitas komersial dan industri; perangkat lunak kontrol proses industri; perangkat lunak
konversi ucapan ke teks, tidak satupun barang tersebut untuk kamera fotografi dan sinematografi profesional termasuk
aksesoris spesifik fotografi dan sinematografi profesional khusus untuknya dan perangkat lunak fotografi dan sinematografi
profesional; perangkat lunak lintas platform; perangkat lunak manajemen dokumen; perangkat lunak manajemen sumber daya
manusia untuk digunakan dalam melacak dan menghasilkan laporan di bidang penggajian, informasi anggaran, kinerja, waktu
dan kehadiran karyawan, penjadwalan karyawan, biaya tenaga kerja dan pendapatan penjualan; perangkat lunak media;
perangkat lunak mesin pencari komputer; perangkat lunak mesin pencari komputer di bidang musik dan hiburan; perangkat
lunak mesin pencari, tidak satupun barang tersebut untuk kamera fotografi dan sinematografi profesional termasuk aksesoris
spesifik fotografi dan sinematografi profesional khusus untuknya dan perangkat lunak fotografi dan sinematografi profesional;
perangkat lunak metronom; perangkat lunak multimedia; perangkat lunak multimedia dan interaktif untuk bermain permainan
video; perangkat lunak multimedia direkam dalam CD-ROM; perangkat lunak multimedia interaktif untuk bermain game;
perangkat lunak multimedia yang direkam dalam CD-ROM yang menampilkan konten hiburan; perangkat lunak musik
komputer untuk perangkat komunikasi; perangkat lunak navigasi untuk mengkalkulasi dan menampilkan rute; perangkat lunak
open-source [OSS]; perangkat lunak operasi jaringan luas [WAN]; perangkat lunak operasi tertanam; perangkat lunak operasi
universal serial bus [USB]; perangkat lunak operasi virtual private network [VPN]; perangkat lunak otomasi industri; perangkat
lunak papan tulis komputer; perangkat lunak pelacakan gps; perangkat lunak pelacakan iklan dan pengoptimalisasi; perangkat
lunak pelatihan dan aplikasi seluler yang dapat diunduh di bidang pengujian penyakit menular; perangkat lunak pembatal
gema; perangkat lunak pembatal kebisingan; perangkat lunak pembuktian keaslian; perangkat lunak pemindaian; perangkat
lunak pencarian video dan anotasi; perangkat lunak pencitraan yang dihasilkan komputer [CGI]; perangkat lunak pendidikan;
perangkat lunak pendidikan dan aplikasi seluler yang dapat diunduh di bidang pengujian penyakit menular; perangkat lunak
pendidikan untuk anak-anak; perangkat lunak pendidikan yang dapat diunduh dan direkam sebelumnya yang menampilkan
pengajaran dalam pendidikan pasca-sekolah menengah, pengajaran dalam pendidikan universitas, analisis data siswa, dan
untuk menghubungkan siswa dengan layanan dukungan dan layanan karir; perangkat lunak penerbitan desktop; perangkat
lunak pengambilan / pengiriman informasi produk untuk keperluan periklanan melalui jaringan komputer; perangkat lunak
pengeditan video; perangkat lunak pengembangan aplikasi; perangkat lunak pengembangan situs web; perangkat lunak
pengenalan gambar; perangkat lunak pengenalan gerakan; perangkat lunak pengenalan suara; perangkat lunak pengenalan
wajah; perangkat lunak pengiriman pesan instan; perangkat lunak pengolah data untuk representasi grafik; perangkat lunak
pengoperasian jaringan area lokal [LAN]; perangkat lunak pengoperasian komputer; perangkat lunak penyaringan kredit;
perangkat lunak penyusun; perangkat lunak perawatan kesehatan; perangkat lunak perlindungan privasi; perangkat lunak
permainan augmented reality; perangkat lunak permainan elektronik; perangkat lunak permainan elektronik untuk perangkat
elektronik genggam; perangkat lunak permainan elektronik untuk perangkat nirkabel; perangkat lunak permainan elektronik
untuk ponsel; perangkat lunak permainan elektronik untuk telepon seluler; perangkat lunak permainan gawai gerak; perangkat
lunak permainan gawai yang dapat diunduh; perangkat lunak permainan interaktif; perangkat lunak permainan komputer;
perangkat lunak permainan komputer augmented reality; perangkat lunak permainan komputer dan instruksi manual terkait
yang dijual bersama sebagai satu unit dan perangkat lunak permainan komputer yang dapat diunduh; perangkat lunak
permainan komputer dan manual dalam format elektronik dijual sebagai satu unit; perangkat lunak permainan komputer dan
perangkat lunak hiburan, yaitu file grafik dan musik digital untuk digunakan pada atau dengan telepon seluler dan seluler, baik
genggam maupun berdiri bebas, dan perangkat nirkabel lainnya; perangkat lunak permainan komputer dapat diunduh dari
jaringan komputer global; perangkat lunak permainan komputer dapat diunduh melalui jaringan komputer global dan perangkat
nirkabel; perangkat lunak permainan komputer menampilkan kartu untuk tukar-menukar digital; perangkat lunak permainan
komputer untuk konsol permainan video (video game) rumahan; perangkat lunak permainan komputer video dan
manual/petunjuk dalam format elektronik dijual sebagai satu unit; perangkat lunak permainan komputer virtual reality;
perangkat lunak permainan komputer yang dapat diunduh melalui perangkat nirkabel; perangkat lunak permainan komputer
yang dapat diunduh untuk digunakan pada perangkat bergerak; perangkat lunak permainan komputer yang dapat diunduh
untuk mesin judi; perangkat lunak permainan komputer, dapat diunduh; perangkat lunak permainan komputer, direkam;
perangkat lunak permainan realitas campuran (mixed reality game); perangkat lunak permainan realitas virtual yang dapat
diunduh untuk bermain permainan video; perangkat lunak permainan video; perangkat lunak permainan video komputer;
perangkat lunak permainan video untuk digunakan pada telepon genggam; perangkat lunak permainan video yang dapat
diunduh; perangkat lunak permainan video yang dapat diunduh melalui suatu jaringan komputer global dan alat nirkabel;
perangkat lunak permainan video yang direkam; perangkat lunak permainan virtual reality; perangkat lunak permainan yang
direkam dalam CD-ROM; perangkat lunak permainan yang direkam untuk telepon seluler; perangkat lunak perpesanan instan
yang dapat diunduh; perangkat lunak perpesanan internet; perangkat lunak persiapan pajak; perangkat lunak pertukaran
cryptocurrency; perangkat lunak platform blockchain; perangkat lunak platform buku besar (ledger) yang didistribusikan;
perangkat lunak prosesor data yang dapat diprogram; perangkat lunak realitas campuran (mixed reality); perangkat lunak
realitas maya yang dapat diunduh yang menampilkan konten hiburan; perangkat lunak realitas tertambah (augmented reality)
yang dapat diunduh yang menampilkan konten hiburan; perangkat lunak realitas tertambah yang dapat diunduh untuk bermain
permainan video; perangkat lunak realitas tertambah yang telah direkam untuk bermain permainan video; perangkat lunak
realitas virtual; perangkat lunak realitas virtual bagi pengguna untuk mengalami visualisasi, manipulasi dan imersi (immersion)
realitas virtual; perangkat lunak realitas virtual untuk hiburan interaktif; perangkat lunak realitas virtual untuk menavigasi
lingkungan realitas virtual; perangkat lunak realitas virtual untuk mengoperasikan headset realitas virtual; perangkat lunak
realitas virtual untuk pelacakan objek, kontrol gerakan dan visualisasi konten; perangkat lunak realitas virtual untuk
pendidikan; perangkat lunak realitas virtual untuk sinematografi; perangkat lunak realitas virtual yang telah direkam untuk
bermain permainan video; perangkat lunak realitas virtual/maya untuk digunakan dalam mengaktifkan komputer, konsol
permainan video, konsol permainan video genggam, komputer tablet, perangkat seluler, dan telepon seluler untuk
memberikan pengalaman realitas virtual/maya; perangkat lunak robotika.; perangkat lunak screen saver komputer; perangkat
lunak screen saver komputer, direkam atau diunduh; perangkat lunak server file; perangkat lunak simulasi; perangkat lunak
simulasi pelatihan augmented reality di bidang keamanan; perangkat lunak simulasi pelatihan augmented reality di bidang
pendidikan; perangkat lunak simulasi pelatihan augmented reality di bidang penerbangan; perangkat lunak simulasi pelatihan
augmented reality di bidang sains; perangkat lunak simulasi pelatihan augmented reality di bidang sinematografi; perangkat
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lunak simulasi pelatihan augmented reality di bidang teknik; perangkat lunak simulasi pelatihan augmented reality di bidang
teknologi informasi; perangkat lunak simulasi pelatihan virtual reality di bidang keamanan; perangkat lunak simulasi pelatihan
virtual reality di bidang kontrol lalu lintas udara; perangkat lunak simulasi pelatihan virtual reality di bidang penerbangan;
perangkat lunak simulasi pelatihan virtual reality di bidang sains; perangkat lunak simulasi pelatihan virtual reality di bidang
sinematografi; perangkat lunak simulasi pelatihan virtual reality di bidang teknik; perangkat lunak simulasi untuk digunakan
dalam komputer digital; perangkat lunak simulasi untuk tujuan hiburan; perangkat lunak simulasi untuk tujuan pelatihan;
perangkat lunak sinkronisasi file; perangkat lunak sistem operasi komputer; perangkat lunak sistem operasi komputer yang
dapat diunduh yang menampung aplikasi perangkat lunak komputer dan memfasilitasi interaksi dengan komputer dan periferal
lain di seluruh jaringan perusahaan; perangkat lunak sistem operasi yang dapat diunduh; perangkat lunak sistem operasi yang
menyelenggarakan aplikasi perangkat lunak komputer dan memfasilitasi interaksi dengan komputer dan periferal lain di
seluruh jaringan perusahaan; perangkat lunak smartphone; perangkat lunak surat elektronik; perangkat lunak surat elektronik
yang dapat diunduh; perangkat lunak teknologi blockchain; perangkat lunak telekomunikasi; perangkat lunak tengah komputer,
yaitu, perangkat lunak yang menengahi antara sistem operasi dari suatu alat bergerak dan perangkat lunak aplikasi dari suatu
alat bergerak; perangkat lunak termasuk aplikasi telepon genggam terkait rantai pasokan industri konstruksi.; perangkat lunak
untuk Internet of Things; perangkat lunak untuk TV pintar (aplikasi); perangkat lunak untuk akses Internet; perangkat lunak
untuk analisa dan optimasi sistem komputer; perangkat lunak untuk analisis data bisnis; perangkat lunak untuk anjungan tunai
mandiri (ATM); perangkat lunak untuk aplikasi komputer; perangkat lunak untuk desain robotika; perangkat lunak untuk
diagnostik dan pemecahan masalah; perangkat lunak untuk digunakan dalam membuat, mengelola, mengukur, dan
menyebarkan iklan orang lain; perangkat lunak untuk digunakan dalam memfasilitasi panggilan voice over internet protocol
(VOIP), panggilan telepon, panggilan video, pesan teks, pesan instan dan layanan jejaring sosial online; perangkat lunak untuk
digunakan dalam memfasilitasi penggunaan blockchain atau buku besar elektronik terdistribusi untuk mengeksekusi dan
mencatat transaksi keuangan, yaitu, perdagangan keuangan yang dibuat dengan menggunakan mata uang digital, mata uang
virtual, mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized assets), token digital, token kripto (crypto tokens)
dan token utilitas; perangkat lunak untuk digunakan dalam memfasilitasi transaksi yang aman; perangkat lunak untuk
digunakan dalam memungkinkan transfer dana secara elektronik ke dan dari orang lain; perangkat lunak untuk digunakan
dalam menciptakan/membuat dan merancang perangkat lunak realitas virtual dan augmented reality; perangkat lunak untuk
digunakan dalam mengakses, membaca, melacak, dan menggunakan teknologi blockchain; perangkat lunak untuk digunakan
dalam mengaktifkan komputer, konsol permainan video (video game), konsol permainan video (video game) genggam,
komputer tablet, perangkat seluler, dan telepon seluler untuk memberikan pengalaman realitas virtual dan augmented reality;
perangkat lunak untuk digunakan dalam mengautentikasi akses pengguna ke komputer-komputer dan jaringan-jaringan
komputer; perangkat lunak untuk digunakan dalam mengelola dengan aman konversi mata uang digital, mata uang virtual,
mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized assets), token digital, token kripto (crypto tokens) dan token
utilitas ke dalam/menjadi mata uang keras; perangkat lunak untuk digunakan dalam mengelola konversi mata uang digital,
mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized assets), token digital, token kripto (crypto
tokens) dan token utilitas ke dalam/menjadi mata uang keras; perangkat lunak untuk digunakan dalam mengelola portofolio
mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized assets), token digital,
token kripto (crypto tokens) dan token utilitas; perangkat lunak untuk digunakan dalam pembayaran, pembelian, dan investasi
menggunakan mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized
assets), token digital, token kripto (crypto tokens) dan token utilitas; perangkat lunak untuk digunakan dalam pengelolaan dan
implementasi mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized assets),
token digital, token kripto (crypto token) dan transaksi token utilitas (utility token transactions); perangkat lunak untuk
digunakan dalam perdagangan keuangan; perangkat lunak untuk digunakan dalam pertukaran keuangan; perangkat lunak
untuk digunakan dalam platform keuangan elektronik; perangkat lunak untuk digunakan dengan mata uang digital; perangkat
lunak untuk digunakan dengan mata uang kripto; perangkat lunak untuk digunakan dengan mata uang virtual; perangkat lunak
untuk digunakan dengan robot; perangkat lunak untuk digunakan dengan telepon selular, tablet dan komputer pribadi;
perangkat lunak untuk digunakan oleh pasien, keluarga mereka, dan profesional perawatan kesehatan yang memungkinkan
pengguna untuk menyediakan/memberikan dan menerima informasi perawatan pasien, pelatihan pasien, dan perawatan
kesehatan; perangkat lunak untuk digunakan pada evaluasi dan analisa pembelajaran mesin utilitas data; perangkat lunak
untuk digunakan sebagai aplikasi pemrograman antarmuka (API); perangkat lunak untuk digunakan sebagai application
programming interface (API) untuk pengembangan, pengujian, dan pengintegrasian aplikasi perangkat lunak; perangkat lunak
untuk digunakan sebagai application programming interface (API) untuk pengembangan, pengujian, dan pengintegrasian
aplikasi perangkat lunak blockchain; perangkat lunak untuk digunakan sebagai perangkat lunak application program interface
(API) untuk digunakan dalam identifikasi alat perangkat keras komputer; perangkat lunak untuk enkripsi; perangkat lunak
untuk enkripsi data; perangkat lunak untuk game elektronik; perangkat lunak untuk iklan berbasis geo-lokasi (geo-location) dan
promosi produk dan jasa; perangkat lunak untuk jasa/layanan pemetaan; perangkat lunak untuk jejaring sosial dan berinteraksi
dengan komunitas online; perangkat lunak untuk kartu identifikasi frekuensi radio (RFID); perangkat lunak untuk keterlibatan
konsumen dan pemodelan perubahan perilaku untuk memungkinkan pengguna untuk meningkatkan kesehatan dan
kebugaran (wellness) mereka; perangkat lunak untuk kode berbahaya dan penyaringan konten; perangkat lunak untuk
kompresi data; perangkat lunak untuk komunitas virtual bagi pengguna untuk mengatur grup dan acara, berpartisipasi dalam
diskusi, dan terlibat dalam jejaring sosial, bisnis, dan komunitas.; perangkat lunak untuk konten nirkabel, pengiriman data dan
informasi; perangkat lunak untuk konversi mata uang; perangkat lunak untuk layanan penggalangan dana amal online dan
layanan donasi/sumbangan keuangan; perangkat lunak untuk manajemen file dan perangkat lunak berbagi file; perangkat
lunak untuk manajemen informasi pribadi, dan perangkat lunak sinkronisasi data; perangkat lunak untuk manajemen
keamanan kriptografi dari transmisi elektronik melalui jaringan komputer; perangkat lunak untuk melacak gerakan (motion in),
memvisualisasikan, memanipulasi, melihat, dan menampilkan pengalaman augmented reality dan realitas virtual; perangkat
lunak untuk melihat dan berinteraksi dengan umpan gambar (feed of images), konten audio-visual dan video, dan teks serta
data terkait; perangkat lunak untuk memaksimalkan penyimpanan data; perangkat lunak untuk memastikan keamanan surat
elektronik; perangkat lunak untuk memberikan informasi konsumen; perangkat lunak untuk membuat akun dan memelihara
dan mengelola informasi tentang transaksi keuangan pada buku besar (ledgers) yang didistribusikan dan jaringan pembayaran
peer to peer; perangkat lunak untuk membuat aset digital (digitized asset) terdesentralisasi dan sumber terbuka (open source)
untuk digunakan dalam transaksi berbasis blockchain; perangkat lunak untuk membuat dan mengelola kontrak pintar (smart
contracts); perangkat lunak untuk membuat dan mengelola platform blockchain untuk digunakan dalam mengelola mata uang
digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized assets), token digital, token kripto
(crypto token) dan akun token utilitas (utility token accounts); perangkat lunak untuk membuat database informasi dan data
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yang dapat dicari; perangkat lunak untuk membuat mata uang digital terdesentralisasi dan sumber terbuka (open source)
untuk digunakan dalam transaksi berbasis blockchain; perangkat lunak untuk membuat mata uang kripto terdesentralisasi dan
sumber terbuka (open source) untuk digunakan dalam transaksi berbasis blockchain; perangkat lunak untuk membuat mata
uang virtual terdesentralisasi dan sumber terbuka (open source) untuk digunakan dalam transaksi berbasis blockchain;
perangkat lunak untuk membuat pemesanan dan reservasi; perangkat lunak untuk membuat token digital terdesentralisasi dan
sumber terbuka (open source) untuk digunakan dalam transaksi berbasis blockchain; perangkat lunak untuk membuat token
yang akan digunakan untuk membayar produk dan layanan, dan yang dapat diperdagangkan atau ditukar dengan nilai tunai;
perangkat lunak untuk membuat, memfasilitasi, dan mengelola akses jarak jauh ke dan komunikasi dengan jaringan area lokal
dan jaringan global; perangkat lunak untuk membuat, menjual dan mengelola token atau appcoin (appcoins) berbasis
blockchain; perangkat lunak untuk memelihara buku besar (ledgers) untuk transaksi keuangan; perangkat lunak untuk
memfasilitasi dan mengatur untuk pembiayaan dan penyaluran penggalangan dana dan donasi/sumbangan;; perangkat lunak
untuk memfasilitasi interaksi dan komunikasi antara manusia dan platform AI (kecerdasan buatan); perangkat lunak untuk
memfasilitasi penggunaan blockchain (sistem pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi) atau buku besar yang
didistribusikan untuk mencatat dan melacak transaksi.; perangkat lunak untuk memfasilitasi transaksi kartu kredit yang aman;
perangkat lunak untuk memfasilitasi transfer uang, transfer dana elektronik, transfer komoditas, pengiriman pembayaran
tagihan, dan mentransfer dana antar pihak; perangkat lunak untuk memodifikasi dan memungkinkan/mengaktifkan transmisi
gambar, audio, konten dan data audio visual dan video; perangkat lunak untuk memodifikasi foto-foto, gambar dan audio,
video, dan konten audio-visual dengan filter fotografi dan efek realitas tertambah (augmented reality (AR)), yaitu, grafik,
animasi, teks, gambar, geotag, tag metadata, hyperlink; perangkat lunak untuk memperbaharui (update) speaker nirkabel,
amplifier, headphone dan earphone; perangkat lunak untuk memproses gambar, grafik dan teks; perangkat lunak untuk
memproses pembayaran elektronik dan untuk mentransfer dana ke dan dari orang lain; perangkat lunak untuk memproses
pembayaran elektronik ke dan dari pihak lain; perangkat lunak untuk memungkinkan mengakses, menampilkan, menyunting,
menghubungkan, berbagi (sharing) dan secara lain menyediakan media dan informasi elektronik melalui jaringan internet dan
komunikasi; perangkat lunak untuk memungkinkan pembangunan aplikasi pada blockchain (sistem pencatatan transaksi
digital yang terdesentralisasi), berinteraksi dengan kontrak pintar blockchain, dan pertukaran komoditas blockchain (sistem
pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi) dalam jaringan sosial; perangkat lunak untuk memungkinkan
pengembangan, penilaian, pengujian, dan pemeliharaan aplikasi perangkat lunak bergerak (mobile) untuk perangkat/alat
komunikasi elektronik portabel, yaitu, telepon bergerak (mobile), telepon pintar (smartphones), komputer genggam dan tablet
komputer; perangkat lunak untuk memungkinkan pengguna menghitung parameter terkait dengan transaksi keuangan;
perangkat lunak untuk memutar video, komputer dan permainan online; perangkat lunak untuk menampilkan dan berbagi
lokasi pengguna dan mengetahui (finding), menemukan (locating), dan berinteraksi dengan pengguna dan tempat lain;
perangkat lunak untuk menavigasi lingkungan realitas virtual; perangkat lunak untuk mencari dan mengambil informasi di
seluruh jaringan komputer; perangkat lunak untuk mencari dan mengidentifikasi peluang kerja; perangkat lunak untuk
menciptakan/membuat dan mengelola profil media sosial dan akun pengguna; perangkat lunak untuk menciptakan/membuat,
mengelola dan mengakses kelompok dalam komunitas virtual; perangkat lunak untuk menciptakan/membuat, mengelola, dan
berinteraksi dengan komunitas online; perangkat lunak untuk menciptakan/membuat, menyunting/mengedit (editing),
mengunggah, mengunduh, mengakses, melihat, menulis/menerbitkan tulisan ke media (posting), menampilkan, memberi tag
(tagging), menulis blog (blogging), streaming, menghubungkan (linking), memberi anotasi, menunjukkan tentang sentimen
(indicating sentiment about), mengomentari, menyematkan/melekatkan (embedding), mentransmisikan, dan berbagi (sharing)
atau menyediakan media atau informasi elektronik melalui jaringan internet dan komunikasi komputer; perangkat lunak untuk
mendeteksi dan menghilangkan virus, worms, trojans, adware, malware dan data yang tidak diizinkan (unauthorized data) dan
program-program untuk perangkat seluler; perangkat lunak untuk menelusuri pengguna telepon genggam, komputer,
tablet, telepon pintar, komputer genggam, komputer portabel, untuk dokumen, berkas, dan informasi atas perintah yang
disimpan lainnya; perangkat lunak untuk mengakses dan melihat teks, gambar dan data elektronik yang berkaitan dengan
konferensi di bidang pengembangan perangkat lunak; perangkat lunak untuk mengakses dan menelusuri database online dan
situs web; perangkat lunak untuk mengakses informasi keuangan dan data pasar dan tren; perangkat lunak untuk mengakses
jasa-jasa perbankan dan keuangan melalui jaringan komputer global; perangkat lunak untuk mengaktifkan atau memfasilitasi
pengunggahan terenkripsi atau yang diamankan, mengunduh, streaming, memposting, menampilkan, membuat blog ,
menghubungkan, berbagi, atau menyediakan media elektronik, data, transaksi, atau informasi melalui jaringan komunikasi.;
perangkat lunak untuk menganalisa ancaman ancaman terhadap kerahasiaan pribady (privacy threats) dan mendeteksi
malware dan kelemahan sistem lainnya untuk perangkat seluler dan sistem-sistem telekomunikasi; perangkat lunak untuk
mengarahkan order dan menjalankan jual beli sekuritas yang akan digunakan oleh broker, dealer dan pelanggannya;
perangkat lunak untuk mengatur acara; perangkat lunak untuk mengatur acara, mencari acara, kalender/menjadwal
(calendaring) dan mengelola acara; perangkat lunak untuk mengatur gambar, video, dan konten audio-visual yang
menggunakan tag metadata; perangkat lunak untuk mengelola dan memvalidasi mata uang digital, mata uang virtual, mata
uang kripto, aset digital (digital asset), aset blockchain, aset digital (digitized asset), token digital, token kripto (crypto token)
dan transaksi token utilitas (utility token transactions); perangkat lunak untuk mengelola konten jaringan sosial, berinteraksi
dengan komunitas virtual, dan transmisi gambar, audio, konten video dan audio visual, foto, video, data, teks, pesan,
komentar, iklan, komunikasi dan informasi iklan media; perangkat lunak untuk mengelola mata uang digital, mata uang virtual,
mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized assets), token digital, token kripto (crypto token) dan
pembayaran token utilitas, transfer uang, dan transfer komoditas; perangkat lunak untuk mengelola mata uang kripto (crypto
currency) dan akun mata uang digital (digital currency accounts); perangkat lunak untuk mengelola transaksi pembayaran dan
pertukaran; perangkat lunak untuk mengembangkan, menyebarkan, dan mengelola aplikasi perangkat lunak, dan
mengintegrasikan aplikasi perangkat lunak untuk mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan
blockchain, aset digital (digitized assets), token digital, token kripto (crypto token) dan akun token utilitas; perangkat lunak
untuk mengenkripsi dan mengaktifkan transmisi informasi digital yang aman melalui Internet; perangkat lunak untuk
menghubungkan komputer ke database lokal dan jaringan komputer global; perangkat lunak untuk mengidentifikasi dan
mengizinkan pengguna menghubungi perwakilan pemerintah; perangkat lunak untuk mengimplementasikan dan mencatat
transaksi keuangan; perangkat lunak untuk mengintegrasikan data elektronik dengan lingkungan dunia nyata untuk keperluan
hiburan, pendidikan, permainan (gaming), komunikasi, dan jaringan/jejaring sosial; perangkat lunak untuk mengirim
(streaming) dan memainkan audio, video, dan konten multimedia, dan untuk mengontrol televisi, monitor, sistem permainan,
alat pemutar DVD, alat pemutar media portabel, dan alat untuk mengirim (streaming) media digital; perangkat lunak untuk
mengirim dan menerima pesan elektronik, grafik, gambar, konten audio dan audio visual melalui jaringan internet dan
komunikasi; perangkat lunak untuk mengirim dan menerima pesan elektronik, peringatan, pemberitahuan dan pengingat;
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perangkat lunak untuk mengirim, menerima (receiving), menyetujui (accepting), membeli, menjual, menyimpan,
mentransmisikan, memperdagangkan dan menukar mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan
blockchain, aset digital (digitized assets), token digital, token kripto (crypto tokens) dan token utilitas; perangkat lunak untuk
mengontrol sistem otomatisasi rumah, yaitu, penerangan/pencahayaan, peralatan, sistem pemanas, ventilasi, dan pendingin
udara (HVAC), termostat, monitor dan sensor kualitas udara, alarm dan perlengkapan keamanan lainnya, kunci, bel pintu,
kamera, dan perlengkapan untuk memonitor rumah; perangkat lunak untuk mengoperasikan dan menjalankan alat
penyimpanan data; perangkat lunak untuk mengoperasikan kunci; perangkat lunak untuk mengoptimalkan dan
memaksimalkan kinerja bermain game (gaming) untuk telepon pintar dan perangkat elektronik yang digenggam; perangkat
lunak untuk mengoptimalkan gambar grafik komputer; perangkat lunak untuk mengubah bahasa alami menjadi perintah yang
dapat dieksekusi/dikeluarkan mesin; perangkat lunak untuk mengunggah, mengunduh, men-streaming, mengarsipkan,
mentransmisikan, dan berbagi gambar, konten audio-visual dan video dan teks serta data terkait; perangkat lunak untuk
meningkatkan keahlian pengguna permainan online banyak pemain (multiplayer) untuk telepon pintar; perangkat lunak untuk
menyediakan jasa pelayanan pengurus (concierge) pribadi untuk pihak lain yang diinisiasikan oleh perintah pengontrol-suara
melalui suatu telepon genggam, komputer, tablet, telepon pintar, komputer genggam, komputer portabel, yaitu, menambah
dan mengakses janji bertemu dengan kalendar, alarm, penghitung/pengatur waktu (timers), pengingat (reminders) dan
membuat reservasi restoran, perjalanan, dan hotel; perangkat lunak untuk menyediakan pembuktian keaslian (autentikasi)
pihak ke transaksi keuangan; perangkat lunak untuk menyediakan sebuah platform keuangan elektronik yang memfasilitasi
transaksi pembayaran dan transaksi keuangan melalui sebuah jaringan komputer; perangkat lunak untuk menyediakan suatu
asisten digital pengaktif-suara pribadi; perangkat lunak untuk menyediakan, menghubungkan ke, atau streaming berita atau
informasi peristiwa/acara terkini; perangkat lunak untuk menyediakan/memberikan keterlibatan pasien, yaitu, kepatuhan
pengobatan resep dan pengendalian (management) kesehatan pasien, melalui teknologi pengiriman pesan keluar.; perangkat
lunak untuk menyelesaikan transaksi keuangan; perangkat lunak untuk merekam, mentransmisikan dan mereproduksi suara
dan/atau gambar; perangkat lunak untuk merekam, menyimpan, mentransmisikan, menerima, menampilkan dan menganalisis
data dari perangkat keras komputer yang dapat dipakai; perangkat lunak untuk merencanakan kegiatan dengan pengguna lain
dan membuat rekomendasi; perangkat lunak untuk operasi dan aplikasi untuk perangkat komunikasi nirkabel yang mencakup
satu atau lebih transmisi, satu atau lebih penerima, dan satu atau lebih prosesor, untuk menyediakan layanan komunikasi
nirkabel ke satu atau lebih perangkat, yaitu, menghubungkan dengan beberapa perangkat melalui jaringan nirkabel lokal dan
untuk menghubungkan perangkat dengan internet melalui jaringan area luas nirkabel; perangkat lunak untuk otomatisasi
proses robot; perangkat lunak untuk pembayaran mata uang digital dan transaksi pertukaran; perangkat lunak untuk
pemesanan dan/atau pembelian barang dan jasa; perangkat lunak untuk pemetaan sosial dan tujuan; perangkat lunak untuk
pemrograman robotika; perangkat lunak untuk pencarian dan peringatan berbasis lokasi; perangkat lunak untuk pengelolaan
keamanan kriptografi transmisi elektronik melintasi jaringan komputer; perangkat lunak untuk pengenalan karakter optik;
perangkat lunak untuk penggajian, sumber daya manusia dan manajemen sumber daya manusia; perangkat lunak untuk
pengguna terdaftar di bidang aplikasi terdesentralisasi (DApps); perangkat lunak untuk pengiklan untuk berkomunikasi dan
berinteraksi dengan komunitas online; perangkat lunak untuk pengumpulan dan distribusi data; perangkat lunak untuk
pengumpulan, pengelolaan, penyuntingan, pengorganisasian, modifikasi, pengiriman, berbagi (sharing), dan penyimpanan
data dan informasi; perangkat lunak untuk penjadwalan dan pengiriman otomatis kendaraan bermotor; perangkat lunak untuk
peringatan, pesan, email, dan pengingat, dan untuk merekam, mengatur, mentransmisikan, memanipulasi, meninjau kembali,
dan menerima file teks, data, audio, gambar dan digital; perangkat lunak untuk pertukaran mata uang kripto; perangkat lunak
untuk platform berbasis blockchain, yaitu perangkat lunak untuk aplikasi terdistribusi; perangkat lunak untuk sistem informasi
klinik; perangkat lunak untuk sistem informasi laboratorium; perangkat lunak untuk sistem navigasi GPS; perangkat lunak
untuk sistem navigasi satelit; perangkat lunak untuk smartphone; perangkat lunak untuk streaming konten hiburan multimedia;
perangkat lunak untuk streaming konten media audio-visual melalui jaringan komputer global dan ke perangkat elektronik
seluler dan digital; perangkat lunak untuk telepon komputer; perangkat lunak untuk telepon seluler; perangkat lunak untuk
transaksi pembayaran; perangkat lunak untuk transfer dana elektronik; perangkat lunak untuk transfer mata uang digital, mata
uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized assets), token digital, token kripto (crypto
tokens) dan token utilitas antar pihak; perangkat lunak untuk verifikasi identifikasi jaringan, autentikasi dan layanan
manajemen untuk tujuan keamanan; perangkat lunak utilitas; perangkat lunak utilitas komputer, dapat diunduh; perangkat
lunak virtual reality untuk bermain game komputer; perangkat lunak virtual reality untuk pelatihan pilot; perangkat lunak yang
berbentuk aplikasi seluler dan aplikasi desktop untuk komunikasi data medis antara fasilitas medis, dokter, perawat, pelatih
kesehatan dan pasien; perangkat lunak yang berbentuk aplikasi seluler dan aplikasi desktop untuk memfasilitasi komunikasi
antara fasilitas medis, dokter, perawat, pelatih kesehatan, dan pasien; perangkat lunak yang berbentuk aplikasi seluler dan
aplikasi desktop untuk memfasilitasi perawatan medis kolaboratif antara fasilitas medis, dokter, perawat, pelatih kesehatan
dan pasien; perangkat lunak yang berbentuk aplikasi seluler dan aplikasi desktop untuk merekam data medis; perangkat lunak
yang berbentuk aplikasi seluler dan aplikasi desktop untuk pelacakan dan pemeliharaan rencana kesehatan dan perawatan;
perangkat lunak yang berkaitan dengan pengaturan dan pengawasan skema insentif penjualan dan promosi, skema
keanggotaan, skema bonus, skema hadiah, skema diskon dan layanan promosi; perangkat lunak yang berkaitan dengan
pengorganisasian, pengoperasian dan pengawasan penjualan dan skema insentif promosi dan jasa promosi; perangkat lunak
yang berkaitan, peralatan pelindung untuk latihan senam seluncur indah; perangkat lunak yang dapat diunduh; perangkat
lunak yang dapat diunduh dalam bentuk aplikasi seluler untuk jejaring sosial; perangkat lunak yang dapat diunduh dalam
bentuk aplikasi seluler yang digunakan untuk mengakses basis data yang dapat dicari di bidang transportasi, perjalanan, dan
perencanaan perjalanan; perangkat lunak yang dapat diunduh dalam sifat aplikasi mobile untuk verifikasi dan autentikasi
identitas pengguna biometrik; perangkat lunak yang dapat diunduh dan aplikasi seluler untuk digunakan di bidang pengujian
penyakit menular; perangkat lunak yang dapat diunduh dari internet untuk tujuan melacak dan memonitor aktivitas fisik;
perangkat lunak yang dapat diunduh untuk digunakan dalam mengembangkan, melaksanakan, dan menjalankan perangkat
lunak lain pada alat bergerak, komputer, jaringan komputer, dan jaringan komunikasi global; perangkat lunak yang dapat
diunduh untuk digunakan dalam transmisi dan menerima data melalui jaringan komputer dan jaringan komunikasi global;
perangkat lunak yang dapat diunduh untuk digunakan sebagai token keamanan; perangkat lunak yang dapat diunduh untuk
layanan pengiriman pesan instan dan surat elektronik; perangkat lunak yang dapat diunduh untuk memfasilitasi transaksi
komersial menggunakan alat elektronik melalui jaringan nirkabel, jaringan komputer global dan alat telekomunikasi bergerak;
perangkat lunak yang dapat diunduh untuk memodifikasi penampilan, memungkinkan transmisi, menggunakan secara
bersama-sama, meningkatkan, mengindeks, menyimpan, dan membuat gambar, konten audio-visual dan konten video;
perangkat lunak yang dapat diunduh untuk memproses, memfasilitasi, memverifikasi, dan autentikasi pembayaran bergerak
dan transaksi tanpa kontak dengan pengecer, pedagang, dan penjual menggunakan suatu alat bergerak; perangkat lunak
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yang dapat diunduh untuk memungkinkan memproses transfer dana elektronik dan pembayaran yang dilakukan melalui ACH,
kartu kredit, kartu debit, kartu prabayar, dompet nirkabel, dompet bergerak, dompet elektronik, cek elektronik dan pembayaran
elektronik, bergerak dan online; perangkat lunak yang dapat diunduh untuk memungkinkan transfer uang secara elektronik
antara para pengguna; perangkat lunak yang dapat diunduh untuk menambahkan efek visual dan audio serta filter ke musik,
data, gambar, suara, video, gambar, klip suara dan video serta rekaman; perangkat lunak yang dapat diunduh untuk
menampilkan dan berbagi lokasi pengguna dan menemukan, menempatkan, dan berinteraksi dengan pengguna dan tempat
lain; perangkat lunak yang dapat diunduh untuk mengaktifkan konektivitas internet; perangkat lunak yang dapat diunduh untuk
mengambil, mengurus, dan menyimpan informasi kartu kredit dan kartu debit; perangkat lunak yang dapat diunduh untuk
mengatur komunikasi dan pertukaran data di antara dan antara alat bergerak dan komputer desktop; perangkat lunak yang
dapat diunduh untuk mengorganisir, menyimpan, menyediakan akses ke, mendapatkan kembali, memindai, menggunakan
bersama-sama, dan menyediakan informasi mengenai barang, jasa, diskon, tiket, boarding pass, kupon, dan program loyalitas
konsumen; perangkat lunak yang dapat diunduh untuk mengunggah, memanipulasi, menyimpan dan berbagi foto, grafik,
video, dan multimedia lainnya melalui Internet; perangkat lunak yang dapat diunduh untuk perhitungan dan evaluasi tegangan
termal, batasan tegangan, pemantauan tegangan dan kontrol operasional komponen turbin uap; perangkat lunak yang dapat
diunduh untuk publikasi dan penggunaan secara bersama-sama media digital dan informasi melalui komputer global dan
jaringan komunikasi; perangkat lunak yang dapat diunduh untuk transmisi, streaming, menelusuri, mengorganisir,
menampilkan dan mengakses konten digital, karya audiovisual, publikasi elektronik, buku, film, dan pertunjukkan televisi;
perangkat lunak yang dapat diunduh yang bersifat aplikasi seluler yang memungkinkan pengguna untuk mencari,
menemukan, meneliti, menganalisa, membandingkan, menjual, dan membeli barang dan jasa melalui Internet, jaringan
komunikasi komputer global, dan jaringan telekomunikasi nirkabel; perangkat lunak yang dapat diunduh yang memberikan
informasi untuk digunakan dalam kaitannya dengan uji tuntas kenali pelanggan Anda, informasi mengenai kepatuhan regulasi
jasa keuangan, dan penilaian resiko korporasi; perangkat lunak yang dapat diunduh yang memungkinkan interaksi, diskusi,
kolaborasi, dan berbagi ide, musik, lirik, data, suara, video, gambar, klip suara dan video serta rekaman antara orang,
pebisnis, penulis, artis, dan performer; perangkat lunak yang dapat diunduh, yaitu, platform keuangan elektronik yang
mengakomodasi berbagai jenis pembayaran dan transaksi hutang; perangkat lunak yang digunakan dalam
menerbitkan/mengeluarkan mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital
(digitized assets), token digital, token kripto (crypto tokens) dan token utilitas; perangkat lunak yang digunakan dalam
mengaudit mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized assets),
token digital, token kripto (crypto tokens) dan token utilitas; perangkat lunak yang digunakan untuk mengontrol alat informasi
dan komunikasi pengontrol suara; perangkat lunak yang dikemas; perangkat lunak yang diunduh dari jaringan komputer jarak
jauh dan digunakan untuk komputer on-board dalam kendaraan dan untuk perawatan kendaraan; perangkat lunak yang
mampu menyediakan fasilitas perbankan, finansial dan pembayaran; perangkat lunak yang memfasilitasi kemampuan
pengguna untuk melihat, menganalisis, merekam, menyimpan, memantau, mengelola, memperdagangkan dan menukar mata
uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized assets), token digital, token
kripto (crypto tokens) dan token utilitas; perangkat lunak yang memungkinkan individu, kelompok, perusahaan, dan merek
untuk menciptakan/membuat dan mempertahankan kehadiran/keberadaan online untuk keperluan pemasaran; perangkat
lunak yang memungkinkan pengguna untuk membuat profil dan berpartisipasi dalam jejaring sosial di bidang blockchain
(sistem pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi) dan teknologi buku besar yang didistribusikan; perangkat lunak
yang memungkinkan pengguna untuk menerima rekomendasi yang dipersonalisasi di bidang medis, perawatan kesehatan,
dan kebugaran (wellness); perangkat lunak yang memungkinkan pengguna untuk menilai kebiasaan mereka di bidang
kesehatan, nutrisi/gizi, dan kebugaran (wellness); perangkat lunak yang memungkinkan pengguna untuk terlibat dalam
tantangan kesehatan dan kebugaran (wellness) dengan orang lain, untuk berpartisipasi dalam jejaring/jaringan sosial dan
diskusi online dengan orang lain mengenai masalah-masalah medis, perawatan kesehatan, dan kebugaran (wellness), untuk
melakukan penilaian kesehatan, dan untuk melacak kegiatan, tujuan (goals), hasil (outcomes), dan hadiah (rewards)
kesehatan dan kebugaran (wellness); perangkat lunak yang menampilkan trek suara musik dan gambar bergerak untuk tujuan
bermain permainan video; perangkat lunak yang mengetahui lokasi (location-aware) untuk mencari, menentukan dan berbagi
(sharing) lokasi; perangkat lunak yang menggabungkan permainan komputer; perangkat lunak yang menyediakan informasi
cuaca berbasis lokasi; perangkat lunak yang menyediakan pasar (marketplace) virtual; perangkat lunak yang
menyediakan/memberikan informasi kepada pengguna mengenai kesehatan, kebugaran (wellness), dan nutrisi/gizi; perangkat
lunak, firmware dan perangkat keras untuk digunakan dalam pelacakan dan pengenalan visual, suara, audio, gerakan
(motion), mata dan gerakan (gesture); perangkat lunak, yaitu, antarmuka interpretif untuk memfasilitasi interaksi antara
manusia dan mesin; perangkat lunak, yaitu, aplikasi yang menyediakan fungsionalitas jaringan/jejaring sosial; perangkat lunak,
yaitu, perangkat lunak pengiriman pesan instan, perangkat lunak berbagi file, perangkat lunak komunikasi untuk bertukar data,
audio, gambar video dan grafik secara elektronik melalui jaringan komputer, seluler, nirkabel, dan komunikasi; perangkat
lunak, yaitu, platform keuangan elektronik yang mengakomodasi berbagai jenis pembayaran dan transaksi dalam telepon
seluler terintegrasi, PDA, dan lingkungan berbasis web; perangkat membaca untuk kepingan sirkuit terpadu; perangkat
memori elektronik; perangkat memori flash portabel; perangkat memori komputer; perangkat memori penyangga [perangkat
keras komputer]; perangkat memori semi-konduktor; perangkat memori semikonduktor; perangkat memori untuk digunakan
dengan peralatan pemrosesan data; perangkat metrologi frekuensi optik; perangkat monitor video elektronik; perangkat
navigasi; perangkat navigasi GPS; perangkat navigasi satelit; perangkat pelabelan kode batang elektronik genggam;
perangkat pelacak kendaraan; perangkat pelacakan personel; perangkat pemancar dan penerima untuk transmisi jarak jauh;
perangkat pembaca yang untuk digunakan dalam otentikasi dan identifikasi sarana pembayaran; perangkat pemutus mesin;
perangkat pencitraan elektronik; perangkat pendengar berukuran kecil yang diletakan dilubang telinga; perangkat pendengar
berukuran kecil yang diletakan dilubang telinga, pengeras suara; perangkat pendengar tanpa dipegang un tuk telepon;
perangkat penentuan posisi elektronik untuk benda yang hilang dengan menggunakan sistem penentuan posisi global dan
jaringan komunikasi seluler; perangkat pengapungan pribadi; perangkat pengawasan keamanan; perangkat pengecekan cap
pos; perangkat penghubung [docking stations]; perangkat penghubung computer dengan berbagai jenis port; perangkat
penghubung elektronik dengan berbagai jenis port; perangkat penghubung untuk perangkat elektronik yang digunakan untuk
memanaskan tembakau; perangkat penghubung untuk rokok elektronik; perangkat pengirim dan penerima siaran radio;
perangkat pengisian baterai elektronik dalam bentuk bantalan pengisian nirkabel untuk digunakan dengan ponsel, tablet, dan
perangkat seluler; perangkat pengisian baterai untuk kendaraan bermotor; perangkat pengisian daya baterai; perangkat
pengukur; perangkat pengukuran elektronik untuk keran; perangkat pengukuran pemanfaatan energi listrik; perangkat
penyimpanan data; perangkat penyimpanan data berupa disket; perangkat penyimpanan data berupa pita magnetik;
perangkat penyimpanan data komputer; perangkat penyimpanan data menjadi disk; perangkat penyimpanan memori;
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perangkat periferal computer, tidak satupun barang tersebut untuk kamera fotografi dan sinematografi profesional termasuk
aksesoris spesifik fotografi dan sinematografi profesional khusus untuknya dan perangkat lunak fotografi dan sinematografi
profesional; perangkat periferal komputer; perangkat periferal komputer, yaitu, speaker, keyboard, mouse pemrosesan data,
trackball untuk memindahkan kursor dan kontrol elektronik nirkabel, semua untuk digunakan dengan peralatan elektronik
untuk konsumen; perangkat peripheral untuk komputer, telepon mobil, perangkat elektronik mobil, perangkat elektronik yang
dapat dipakai, arloji pintar, kaca mata pintar, earphone, headphone, televise, set top box dan pemutar audio dan video serta
perekam; perangkat perlindungan terhadap sinar-X, bukan untuk tujuan medis; perangkat perlindungan untuk penggunaan
pribadi terhadap kecelakaan; perangkat selektor saluran audio; perangkat selektor saluran video; perangkat seluler genggam
untuk menampilkan data dan video; perangkat semi-konduktor; perangkat semi-konduktor dan elektronik untuk digunakan
dalam peralatan komunikasi, telekomunikasi, dan pemrosesan sinyal audio; perangkat semikonduktor; perangkat sensor
elektronik, kamera, proyektor, dan mikrofon untuk pendeteksian, penangkapan dan pengenalan gerakan (gesture), wajah, dan
suara; perangkat set top box untuk memungkinkan streaming materi audio, visual dan audiovisual melalui Internet atau
jaringan komputer atau komunikasi lainnya; perangkat sinyal lalu lintas yang bercahaya; perangkat tampilan cristal cair,
magnetik; perangkat telekomunikasi seluler; perangkat telepon; perangkat universal serial bus [USB]; perangkat untuk
memutar pembawa suara dan gambar; perangkat untuk menganalisis informasi genom; perangkat untuk menghasilkan asap
untuk pensinyalan; perangkat untuk menghitung; perangkat untuk merekam suara dan pembawa gambar; perangkat untuk
pemutar audio dan/atau video, yaitu pemutar DVD, pemutar disc optik; perangkat untuk perekaman, transmisi dan pemutaran
suara dan gambar; perangkat untuk proyeksi keyboard virtual; perangkat untuk transmisi radio nirkabel; perangkat video
game; perangkat video interaktif; perangkat yang dapat dipakai untuk mengendalikan komputer, telepon mobil, perangkat
elektronik mobil, arloji pintar, kacamata pintar, earphone, headphone, pemutar video dan audio serta perekam, televisi, set top
box, speaker, amplifier, sistem home theater, dan sistem hiburan; perangkat, yaitu, perangkat elektronik dan perangkat lunak
komputer untuk mengecek dan mengidentifikasi data oleh pembaca optik, mikrofon, giroskop, akselerometer, dan prosesor
komputer; perangkat-perangkat keras komputer dan perangkat-perangkat lunak komputer di bidang berbagai macam asam
(acid) yang terdiri atas matarantai nucleotide, tipe-tipe species, diagnostic ilmu kedokteran, diagnostic ilmu kedokteran hewan,
diagnostic klinikal, penelitian medis, penelitian ilmu kedokteran hewan, penelitian diagnostic, penelitian klinikal,
pengembangan obat-obatan, penelitian pengembangan obat-obatan, penelitian laboratorium obat-obatan, penelitian dan ilmu
pengetahuan kedokteran hewan, ilmu hayati, biologi, mikrobiologi, bioteknologi, pertanian, forensik, keamanan pangan,
metagenomik, pengujian genetika dan genetika; perangkat-perangkat lunak anti-virus; perangkat-perangkat lunak computer
untuk pesawat-pesawat dan perkakas-perkakas telekomunikasi; perangkat-perangkat lunak komputer untuk memungkinkan
penelusuran data; perangkat-perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk memungkinkan akses pada jasa-jasa
perkenalan sosial; perangkat-perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk memungkinkan akses untuk jasa-jasa
kencan; perangkat-perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk memungkinkan jasa-jasa jaringan sosial; perangkatperangkat lunak pengamanan pesawat computer; perangkkat pendengar yang diletakkan di kepala; perangsang statis; peranti
kendali akses; peranti lunak untuk telepon pintar yang memberi pengguna kemampuan untuk mengecek status sistem
pengoperasian kendaraan bermotor dari jarak jauh, yaitu, masa pakai oli mesin, tingkat bahan bakar, tekanan ban dan
pengisian daya baterai [sehubungan dengan otomobil]; peranti keras komputer yaitu hub rumah pintar untuk koneksi beberapa
perangkat rumah pintar dengan jaringan.; peranti lunak komputer untuk digunakan dalam membatasi akses ke komputer dan
ponsel dari jarak jauh.; peranti lunak komputer yang digunakan untuk mengendalikan informasi yang dikendalikan suara yang
berdiri sendiri dan perangkat asisten pribadi; peranti lunak untuk digunakan dalam pelacakan dan pemantauan posisi
dan jarak berbagai kendaraan pintar, otonom, dan mesin seluler untuk digunakan sehubungan dengan perangkat yang
mendukung internet of things (IoT); peranti lunak untuk memantau dan mengendalikan komunikasi antara komputer dan
sistem mesin otomatis; percikan api; peredam cahaya [regulator], listrik; peredam penerangan cahaya listrik; perekam acara;
perekam audio; perekam audio digital; perekam dan pemutar musik digital; perekam data; perekam disk Blu-ray; perekam
elektronik portabel untuk mengukur dan merekam tegangan ganda, membaca arus dan termokopel dari berbagai transduser;
perekam hard disk drive; perekam kaset audio; perekam kaset audio digital; perekam kaset video; perekam kilometer untuk
kendaraan; perekam pita video; perekam sinar matahari; perekam suara digital; perekam televisi digital yang dapat diprogram;
perekam video; perekam video dan suara digital; perekam video digital; perekam video pribadi [PVR]; perekam video untuk
mobil; perencana dan penyelenggara cetak yang dapat diunduh; perencana elektronik; pergi pengukur dering; periferal
bergerak; periferal dan aksesori komputer; periferal komputer; periferal komputer yang dapat dikenakan; periferal komputer
yang dapat dipakai; periferal yang dapat dipakai untuk komputer, komputer tablet, perangkat seluler dan telepon seluler;
periferal yang dapat dipakai untuk komputer, komputer tablet, perangkat seluler dan telepon seluler, yaitu, display/tampilan
yang dipasang di kepala yang dapat dikonfigurasikan; periferal yang dapat dipakai/dikenakan untuk digunakan dengan
komputer, telepon selular; peripheral komputer nirkabel; peripheral yang dapat dipakai untuk digunakan dengan komputer,
telepon mobil, perangkat elektronik mobil, arloji pintar, kacamata pintar, cincin pintar, earphone, headphone, televisi, set top
box dan pemutar audio dan video serta perekam; perisai gusi; perisai kacamata; perisai pelindung genggam untuk digunakan
oleh polisi; perisai samping untuk kacamata; perisai untuk produk pengawasan; periskop; perkakas medis dan pembedahan
yang digenggam untuk digunakan dalam kombinasi dengan sistem navigasi pembedahan, khususnya instrumen dan pekakas
pembedahan yang dapat dilacak; perkakas optik untuk pengukuran, tanda, pemantauan (pengawasan), peralatan dan
perkakas untuk penyelamatan; perkakas proyektor lembar transparansi; perkakas untuk merekan transmisi atau reproduksi
suara atau gambar; perkakas-perkakas komunikasi data; perkakas-perkakas pendengaran dan perkakas-perkakas
pemantauan (monitor); perkakas-perkakas satelit komunikasi; perlengkapan dan sistem identifikasi dan otentikasi;
perlengkapan menyelam; perlengkapan pemantauan, selain untuk keperluan medis; perlengkapan pemroses data, komputer;
perlengkapan pengolah data tetap, dapat dipindah dan on-board untuk digunakan pada kendaraan darat, udara dan laut
sehubungan dengan keamanan forensik dan aplikasi transport untuk aplikasi yang melibatkan aspek medis dan hukum;
perlengkapan pengolah data untuk memeriksa sidik jari atau telapak tangan, karakteristik bola mata, nadi atau suara, tampilan
wajah atau badan atau karakteristik biometrik lainnya; perlengkapan speaker; perlengkapan untuk mengolah data, yaitu,
terminal kartu cip elektronik terkode dan bagian-bagian dari barang-barang di atas; permainan audiovisual pada platform
perangkat keras komputer; permainan elektronik yang dapat diunduh; permainan elektronik yang dapat diunduh melalui
Internet dan perangkat nirkabel; permainan gawai gerak yang dapat diunduh; permainan interaktif, khususnya, program
komputer dan permainan video berupa konten video dari gambar bergerak, program televisi, atau video musik; permainan
internet (dapat diunduh); permainan telepon, yaitu, permainan komputer yang tidak dapat diunduh untuk telepon seluler;
permainan video interaktif yang dapat diunduh dan perangkat lunak permainan trivia yang dapat diunduh yang tersedia pada
internet; permainan video komputer; permainan video yang dapat diunduh; permainan-permainan anak untuk komputer dan
perangkat-perangkat seluler yang dapat diunduh; permainan-permainan elektronik, musik, nada dering, screen saver dan
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wallpaper; pertukaran telekomunikasi; pertukaran telepon otomatis; pesawat dan perkakas ilmu pengetahuan; pesawat
penerima telepon; pesawat telepon; pesawat-pesawat atau mesin-mesin penggerak otomatis yang bekerja dengan
memasukkan uang atau kepingan logam kedalamnya; pesawat-pesawat dan perkakas-perkakas komunikasi digital; pesawatpesawat dan perkakas-perkakas komunikasi yang dapat dipindah-pindahkan (mobile); pesawat-pesawat dan perkakasperkakas telekomunikasi; pesawat-pesawat dan perkakas-perkakas transaksi finansial elektronik dan perdagangan elektronik;
pesawat-pesawat perangkat keras komputer dan perangkat-perangkat lunak komputer untuk penyediaan perlindungan
firewall, semuanya dipasok dari internet atau online dari basis data; peta elektronik yang dapat diunduh; petunjuk arus elektrik;
petunjuk pengoperasian dan pengguna disimpan dalam bentuk digital; petunjuk pengoperasian dan pengguna untuk komputer
yang disimpan dalam bentuk digital; petunjuk pengoperasian dan pengguna untuk komputer yang disimpan dalam bentuk
digital pada CD-ROM; petunjuk pengoperasian dan pengguna untuk perangkat lunak komputer yang disimpan dalam bentuk
digital; petunjuk pengoperasian dan pengguna untuk perangkat lunak komputer yang disimpan dalam bentuk digital pada CDROM; phablets; photo booth; pickup suara elektronik untuk gitar dan bass; pickup untuk peralatan telekomunikasi; pin untuk
kacamata; pin untuk kacamata hitam; pintu lemari magnetik menangkap; pipa untuk camera pengawas; pipet elektronik; pipet
elektronik untuk penggunaan laboratorium; pipet laboratorium; pir dekantasi untuk penggunaan laboratorium; piranti elektronik
yang dapat menggunakan teknologi nirkabel untuk mengatur satu atau lebih geofences (perimeter virtual pada wilayah
geografis yang menggunakan layanan berbasis lokasi) untuk memantau lokasi hewan peliharaan dan berkomunikasi ketika
geofence (perimeter virtual pada wilayah geografis yang menggunakan layanan berbasis lokasi) dilanggar; piranti keras dan
piranti lunak komputer untuk virtualisasi; piranti keras komputer dengan piranti lunak yang tertanam untuk mengalihkan dan
router aplikasi (aplikasi yang dapat diinstalasikan pada sistem operasi sehingga system operasi tersbut akan memiliki
kemampuan seperti router); piranti keras komputer untuk melacak lokasi hewan peliharaan; piranti keras komputer, periferal
komputer, dan piranti lunak untuk digunakan dalam bisnis elektronik dan nirkabel dan transaksi konsumen, yaitu piranti keras
komputer, periferal, dan piranti lunak untuk memfasilitasi pembayaran secara elektronik dan nirkabel; piranti keras untuk
backup/cadangan disk drive; piranti keras yang menjadi bagian penyimpanan pada jaringan komputer; piranti lunak analisis
bisnis yang mengumpulkan dan menganalisa data untuk memfasilitasi pembuatan keputusan bisnis; piranti lunak infrastruktur
terdefinisi piranti lunak, yaitu piranti lunak untuk virtualisasi; piranti lunak komputer cloud yang digunakan pada aplikasi,
manajemen database, dan penyimpanan data elektronik perusahaan; piranti lunak komputer untuk administrasi jaringan
komputer; piranti lunak komputer untuk cloud yang dapat diunduh untuk digunakan dalam manajemen infrastruktur cloud,
manajemen infrastruktur gudang data, manajemen database dan penyimpanan data elektronik ; piranti lunak komputer untuk
deduplikasi data; piranti lunak komputer untuk jaringan piranti lunak yang terdefinisikan; piranti lunak komputer untuk
konfigurasi, penyediaan, penyebaran, pengendalian, pengelolaan dan virtualisasi komputer, server komputer dan alat
penyimpan data; piranti lunak komputer untuk manajemen dan otomatisasi infrastruktur cloud; piranti lunak komputer untuk
manajemen teknologi informasi (IT), manajemen infrastruktur IT, manajemen infrastruktur IT, manajemen infrastruktur IT jarak
jauh, manajemen aset dan inventaris IT, otomasi proses IT, manajemen daur ulang perangkat IT, keamanan IT, pelaporan IT
dan prediksi IT, pemantauan kesalahan infrastruktur TI dan pemantauan kinerja IT; piranti lunak komputer untuk manajemen
help desk IT dan layanan help desk IT; piranti lunak komputer untuk memantau akses dan aktivitas jaringan komputer; piranti
lunak komputer untuk mengatur, mengkonfigurasikan, mengoperasikan atau mengendalikan perangkat seluler, telepon seluler,
peralatan yang dapat dipakai/dikenakan, komputer, periferal komputer, set top box, televisi, dan alat pemutar audio dan video;
piranti lunak komputer untuk menyambung sistem komputer, server komputer dan perangkat penyimpanan komputer yang
berlainan; piranti lunak komputer untuk menyediakan keamanan pada komputer, jaringan dan komunikasi elektronik; piranti
lunak komputer untuk pengembangan piranti lunak; piranti lunak komputer untuk pengoperasian jaringan komputer,
pengelolaan jaringan komputer, otomatisasi dan virtualisasi jaringan komputer; piranti lunak komputer untuk penyimpanan
data elektronik; piranti lunak komputer untuk proteksi data dan keamanan data; piranti lunak komputer yang dapat diunduh
untuk digunakan dalam pengumpulan data, transmisi, integrasi, visualisasi, analisis, dan penyimpanan di bidang minyak dan
gas; piranti lunak komputer yang dapat diunduh untuk digunakan sehubungan dengan suatu jaringan obyek fisik, perangkat,
kendaraan, dan bangunan yang tertanam dengan elektronik, piranti lunak, sensor, dan konektivitas jaringan yang semuanya
memudahkan obyek, perangkat, kendaraan, dan bangunan tersebut untuk saling mengumpulkan data dan bertukar data dan
melaporkan data di bidang minyak dan gas; piranti lunak komputer yang digunakan di dalam analisa himpunan/kumpulan data
yang besar; piranti lunak komputer yang menyediakan manajemen intelijen bisnis yang terintegrasi pada saat yang sama
dengan melakukan kombinasi informasi dari berbagai database; piranti lunak manajemen informasi dan pengetahuan untuk
mendapatkan pengetahuan dan manajemen; piranti lunak manajemen untuk daur ulang produk; piranti lunak pengoperasian
server untuk akses jaringan; piranti lunak sistem pengoperasian komputer; piranti lunak untuk cadangan data, pemulihan data
dan pengarsipan/penyimpanan data; piranti lunak untuk enkripsi dan dekripsi data dan dokumen; piranti lunak untuk intelijen
bisnis; piranti lunak untuk intelijen keamanan dan manajemen resiko ; piranti lunak untuk kriptografi; piranti lunak untuk
manajemen arsip; piranti lunak untuk manajemen database; piranti lunak untuk manajemen portofolio proyek (PPM); piranti
lunak untuk manajemen resiko bisnis; piranti lunak untuk memantau kelengkapan, pelaporan dan analisa keamanan informasi;
piranti lunak untuk memantau kinerja cloud, web dan aplikasi; piranti lunak untuk mengakses, mempertanyakan dan
menganalisa informasi yang tersimpan di database dan gudang data; piranti lunak untuk mengkonfigurasikan, mengutip dan
mengorder paket layanan teknologi informasi dan piranti keras teknologi informasi; piranti lunak untuk menilai keamanan
aplikasi; piranti lunak untuk organisasi bisnis dan virtualisasi proses bisnis dan manajemen; piranti lunak untuk otentikasi
pengguna komputer; piranti lunak untuk penciptaan database informasi dan data; piranti lunak untuk penelusuran data, yaitu,
piranti lunak untuk membuat penelusuran data pada database; piranti lunak untuk penelusuran database; piranti lunak untuk
pengembangan ion; piranti lunak untuk pengoperasian dan otomatisasi gudang data komputer; piranti lunak untuk
pengoperasian pusat data dan piranti lunak otomatisasi; piranti lunak untuk perencanaan sumber daya perusahaan (ERP);
piranti lunak untuk transmisi data, penyimpanan data, pengolahan data dan reproduksi data; piranti lunak yang dapat diunduh
untuk digunakan dalam mengukur dan menganalisis data yang diambil dari sumur minyak dan gas; piranti lunak yang
digunakan untuk melacak dan memantau posisi dan jarak dari alat pelacak lokasi yang digunakan sehubungan dengan
perangkat yang mendukung internet of things (IOT); piranti lunak yang digunakan untuk membaca dan mengevaluasi konten
yang berada pada jaringan komputer global, database dan/atau jaringan; piranti lunak yang digunakan untuk menjalankan
komputasi cloud yang berbasis aplikasi; piranti lunak yang melakukan otomatisasi untuk proses yang tidak terstruktur, semiterstruktur dan terstruktur atas informasi dan data yang tersimpan pada jaringan komputer dan jaringan Internet; piranti lunak
yang menyediakan akses berbasis web untuk aplikasi dan layanan melalui suatu web yang mengoperasikan sistem atau portal
antarmuka; piranti keras dan piranti lunak komputer untuk memfasilitasi akses ke rekening
pembayaran dengan tujuan komersil secara elektronik dan nirkabel; piranti keras komputer, periferal komputer, dan
piranti lunak untuk memfasilitasi pembayaran elektronik, transaksi tunai elektronik, transfer dana elektronik, dan layanan
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pengiriman uang elektronik secara elektronik dan nirkabel; piranti lunak dan piranti lunak yang tertanam untuk pengendalian
dan penggunaan sirkuit terintegrasi; piranti lunak dan piranti lunak yang tertanam yang digunakan sehubungan dengan
transfer data oleh sirkuit komunikasi di bidang komunikasi jaringan; piranti lunak komputer dan piranti lunak
komputer yang tertanam untuk implementasi, aktivasi dan pengendalian jaringan komputer; piranti lunak komputer dan
piranti lunak yang tertanam untuk pengendalian dan penggunaan sakelar jaringan komputer, sakelar komputer, sakelar
jaringan komunikasi, dan sakelar Ethernet; piranti lunak komputer untuk akuisisi pengetahuan, pemrosesan pengetahuan dan
presentasi pengetahuan; piranti lunak komputer untuk digunakan dalam komputer pribadi, laptop, PDA, PIM, telepon seluler,
peralatan digital, mesin virtual, peralatan virtual, serta peralatan komputasi dan peralatan komunikasi seluler lainnya, dan
piranti lunak komputer untuk digunakan pada mobil dan kendaraan lain atau peralatan transportasi, untuk mengelola,
meningkatkan, dan mengoptimalkan komputasi sumber daya dari peralatan-peralatan tersebut; piranti lunak komputer untuk
digunakan dalam penyediaan, penggunaan, konfigurasi, pengelolaan, pengamanan, optimasi, pemantauan, pencadangan,
pemulihan, pemodelan, pengujian, penyimpanan, pembaruan, diagnosa, perbaikan, analisis, penyelesaian masalah,
penemuan, dan penggunaan sumber daya piranti keras dan piranti lunak dan komponen komputer dan jaringan
komunikasi, serta untuk mengaktifkan fungsionalitas lintas platform, untuk bisnis dan individu; piring holografik; piringan
cakram dan cakram audio pra-rekam yang menampilkan musik; piringan cakram yang direkam dengan musik; piringan hitam
vinyl berupa musik; pirometer; pita magnetik; pita pengukur; pita peringatan; pita rekaman suara; pita ukur; pita video dan disk
video terekam; planetarium [perangkat optik]; platelet untuk kacamata; platform berbasis website dan aplikasi; platform game
(permainan); platform perangkat lunak komputer; platform perangkat lunak komputer terkait dengan sistem pengaturan
transportasi; platform perangkat lunak komputer untuk digunakan dalam bidang kesehatan, kebugaran (wellness), dan
nutrisi/gizi; platform perangkat lunak komputer untuk jejaring sosial; platform perangkat lunak komputer untuk manajemen
keuangan; platform perangkat lunak komputer untuk pengaturan kegiatan penyewaan kendaraan; platform perangkat lunak
komputer untuk pengawasan perusahaan sewa kendaraan dan perilaku supir kendaraan sewaan; platform perangkat lunak
komputer yang direkam atau yang dapat diunduh; platform perangkat lunak komputer, direkam atau diunduh; platform
perangkat lunak untuk memfasilitasi transaksi dan pembayaran menggunakan mata uang digital, mata uang virtual,
cryptocurrency, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized assets), token digital, token kripto (crypto tokens) atau token
utilitas yang memungkinkan pengguna untuk membeli dari, dan menjual produk dan layanan kepada orang lain; platform
perangkat lunak untuk memfasilitasi transaksi dan pembayaran menggunakan mata uang digital, mata uang virtual, mata uang
kripto, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized assets), token digital, token kripto (crypto tokens) atau token utilitas
yang memungkinkan pengguna untuk membeli dari, dan menjual produk dan layanan kepada orang lain; platform perangkat
lunak untuk menyediakan program interface untuk pihak ketiga untuk mengakses konten situs web dan data untuk
pengembangan web dan pengembangan aplikasi situs web; platform-platform untuk pengetesan dan pengujian otomatisasi
perangkat lunak komputer.; plug-in menjadi perangkat lunak yang dapat diunduh; plugboard; podcast yang dapat diunduh;
podcast yang dapat diunduh dalam bidang olahraga elektronik dan permainan video; podcast yang dapat diunduh di bidang
musik dan hiburan; pointer elektronik pemancar cahaya; pointer laser; polarimeters; pompa kebakaran; ponsel [perangkat
telekomunikasi]; ponsel pintar; port paralel komputer; port serial komputer; potensiometer; potensiometer foto; power amplifier
profesional; power audio mobil; power bank [baterai yang bisa diisi ulang); power distribution unit; power sequence; prarekaman cakram video digital; preamp mobil; preamplifiers; print head untuk komplotan; print head untuk printer ink jet; print
head untuk printer ink-jet; print head untuk printer inkjet; print head untuk printer komputer; printer (mesin cetak); printer
dampak; printer desktop; printer digital; printer dot matrix; printer foto; printer foto elektronik genggam; printer ink-jet; printer
inkjet format besar; printer jaringan; printer kode batang; printer komputer; printer kuku; printer label kode genggam elektronik;
printer laser; printer laser warna; printer laser warna untuk dokumen; printer multi-fungsi menggabungkan kemampuan
penyalinan dan / atau pemindaian dan / atau faks; printer roda daisy; printer termal; printer tidak berdampak; printer untuk
digunakan dengan komputer *; printer video; printer warna; printer warna digital; printer warna ink-jet; printer xerografis; printer
yang digunakan dengan komputer; prisma [optik]; prisma untuk keperluan optik; prisma untuk mikroskop; prisma untuk
teleskop; prisma untuk tujuan ilmiah; probe longsoran; probe untuk menguji sirkuit terintegrasi; probe untuk pengujian semikonduktor; probe untuk pengujian semikonduktor; probe untuk tujuan ilmiah; produk perangkat lunak komputer; profiler optik;
program alat pengembangan aplikasi untuk keperluan komputer pribadi dan komputer genggam; program aplikasi antarmuka
(Application Programming Interfaces “API”) untuk perangkat lunak komputer yang memfasilitasi jasa daring (online) untuk
jejaring sosial, membangun aplikasi jejaring sosial dan untuk memberikan akses untuk memulihkan, mengunggah,
mengunduh, mengakses dan mengelola data, perangkat lunak komputer untuk memberikan akses untuk mengunggah,
mengunduh, mengakses, memasang, menampilkan, menandai), menulis blog, mengalirkan, menghubungkan, membagi dan
menyediakan media elektronik atau informasi melalui jaringan komputer dan komunikasi; program aplikasi antarmuka
(Application Programming Interfaces “API”) untuk perangkat lunak komputer yang memfasilitasi jasa daring (online) untuk
jejaring sosial, membangun aplikasi jejaring sosial dan untuk memberikan akses untuk memulihkan, mengunggah,
mengunduh, mengakses dan mengelola data, perangkat lunak komputer untuk memberikan akses untuk mengunggah,
mengunduh, mengakses, memasang, menampilkan, menandai), menulis blog, mengalirkan, menghubungkan, membagi dan
menyediakan media elektronik atau informasi melalui jaringan komputer dan komunikasi.; program aplikasi cerdas, dapat
diunduh untuk terminal nirkabel ; program aplikasi intelijen untuk terminal nirkabel yang dapat diunduh; program aplikasi
kecerdasan untuk terminal nirkabel yang direkam; program aplikasi untuk tujuan mempromosikan gaya hidup yang aktif dan
kesehatan dengan memberi penghargaan kepada pelanggan karena telah aktif dan mencapai sasaran yang ditetapkan;
program aplikasi yang bisa diunduh untuk telepon seluler, komputer tablet dan komputer genggam untuk rencana asuransi
jiwa dan kesehatan yang mempromosikan kesehatan dan kebugaran dengan memberi penghargaan kepada pelanggan yang
aktif dan mencapai sasaran yang ditetapkan dengan diskon premi asuransi; program dan perangkat lunak komputer; program
dan perangkat lunak permainan video dan elektronik, komputer (termasuk perangkat lunak yang dapat didownload dari
internet); program driver perangkat lunak untuk perangkat elektronik untuk mengaktifkan perangkat keras komputer dan
perangkat elektronik untuk berkomunikasi satu sama lain/saling berkomunikasi; program game interaktif, komputer, video dan
elektronik yang dapat diunduh; program game komputer yang direkam; program kinerja otomatis untuk alat musik elektronik;
program komputer; program komputer (perangkat lunak yang dapat diunduh); program komputer [perangkat lunak yang dapat
diunduh]; program komputer dan perangkat lunak komputer untuk perdagangan efek elektronik; program komputer dan
perangkat lunak untuk digunakan bersama dengan penyediaan penghubung dalam bentuk perangkat penghubung atau
program penghubung untuk komputer antara komputer dan peralatan periferal; program komputer dan perangkat lunak untuk
pemrosesan gambar; program komputer dan perangkat lunak untuk pemrosesan gambar yang digunakan untuk telepon
seluler; program komputer dan perangkat lunak untuk perangkat komunikasi, yaitu program dan perangkat lunak yang
memungkinkan telekomunikasi/koneksi lokal atau global antara perangkat elektronik konsumen, perangkat komunikasi
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nirkabel, base stasiun, dan/atau peralatan/fasilitas telekomunikasi; program komputer dan sistem operasi untuk kartu cip,
yaitu, perangkat lunak yang digunakan dalam sistem identifikasi dan deteksi untuk keperluan mengidentifikasi seseorang,
autentikasi dokumen dan menemukan dan mengidentifikasikan kendaraan; program komputer disimpan dalam bentuk digital;
program komputer multimedia interaktif; program komputer platform perangkat lunak komputer untuk jaringan dan aplikasi
komputasi awan (cloud computing); program komputer untuk desain antarmuka pengguna; program komputer untuk
digunakan dalam melacak status berbagai pengguna dari jasa permainan interaktif online dan untuk mencocokkan para
pemain permainan online dengan para pemain lain dari semua tingkat kecakapan; program komputer untuk digunakan dalam
mengakses dan melihat infrastruktur dan sistem jaringan komputer; program komputer untuk digunakan dalam mengakses,
menavigasi, menjelajahi, dan mentransfer informasi, dan mendistribusikan dan melihat program komputer; program komputer
untuk digunakan dalam perdagangan saham dan obligasi; program komputer untuk digunakan dalam telekomunikasi; program
komputer untuk karaoke dengan fungsi penilaian yang dapat diunduh melalui terminal komputer elektronik; program komputer
untuk manajemen dokumen; program komputer untuk manajemen proyek; program komputer untuk media pembelajaran;
program komputer untuk memproses file musik digital; program komputer untuk mencari konten dari jauh di komputer dan
jaringan komputer; program komputer untuk mengakses berbagai basis data dalam bidang bisnis; program komputer untuk
mengakses dan menggunakan Internet; program komputer untuk mengaktifkan akses atau kontrol masuk; program komputer
untuk mengedit gambar, suara dan video; program komputer untuk menggunakan Internet dan World Wide Web; program
komputer untuk menghasilkan musik; program komputer untuk menghubungkan jarak jauh ke komputer atau jaringan
komputer; program komputer untuk menghubungkan ke komputer jarak jauh dan jaringan komputer; program komputer untuk
mengukur dan mengontrol aliran air; program komputer untuk mengukur dan mengontrol suhu air; program komputer untuk
navigasi dan penggunaan bantuan pengemudi dengan drone militer dan sipil; program komputer untuk pemrosesan data;
program komputer untuk perangkat pemutar audio dan/atau video, program komputer untuk menghubungkan perangkat
elektronik konsumen ke perangkat komunikasi nirkabel, program komputer untuk mengendalikan dan menggunakan sirkuit
terpadu; program komputer untuk perangkat yang mendukung Internet of Things [IoT]; program komputer untuk perdagangan
elektronik mata uang virtual; program komputer untuk perdagangan mata uang elektronik; program komputer untuk video dan
permainan komputer; program komputer yang dapat diunduh untuk digunakan dalam mengakses dan melihat infrastruktur dan
sistem jaringan komputer; program komputer yang dapat diunduh untuk digunakan dalam mengakses, menavigasi,
menjelajahi, dan mentransfer informasi, serta mendistribusikan dan melihat program komputer; program komputer yang dapat
diunduh untuk permainan video dan komputer; program komputer yang dapat diunduh yang digunakan untuk telepon pintar
dan asisten digital pribadi; program komputer yang digunakan untuk sistem cash register elektronik; program komputer yang
direkam; program komputer yang menggabungkan fungsi kecerdasan artifisial; program komputer, dapat diunduh; program
komputer, direkam; program operasi robot; program pemrosesan data yang direkam pada operator data yang dapat dibaca
mesin; program pengiriman pesan yang direkam ; program pengolahan data; program pengoperasian komputer; program
pengoperasian komputer terekam; program pengoperasian komputer, direkam; program pengoprasian komputer terekam;
program penyimpanan data; program perangkat lunak komputer; program perangkat lunak komputer berupa sumber daya
dalam permainan; program perangkat lunak komputer untuk integrasi file teks, foto, grafik, audio dan video ke dalam aplikasi
multimedia pengiriman interaktif; program perangkat lunak komputer untuk mengembangkan aplikasi perangkat lunak
computer, tidak satupun barang tersebut untuk kamera fotografi dan sinematografi profesional termasuk aksesoris spesifik
fotografi dan sinematografi profesional khusus untuknya dan perangkat lunak fotografi dan sinematografi profesional; program
perangkat lunak komputer yang dapat diunduh yang berhubungan dengan golf; program perangkat lunak sistem
pengoperasian untuk instrumen ilmu pengetahuan bukan medis dan untuk alat dan instrumen uji, sinyal dan pengukuran
elektronik; program perekaman cakram optik untuk ponsel pintar; program permainan elektronik; program permainan
elektronik yang dapat diunduh; program permainan komputer; program permainan komputer dapat diunduh melalui Internet;
program permainan komputer dengan multipemain; program permainan komputer interaktif; program permainan komputer
multimedia interaktif; program permainan komputer online interaktif multi pemain; program permainan komputer yang dapat
diunduh; program permainan komputer yang dapat diunduh.; program permainan komputer, pengontrol permainan video,
yaitu, kendali jarak jauh, joystick, bantalan lantai yang dikontrol secara interaktif, roda kemudi untuk permainan video,
headphone, keyboard dan mouse pemrosesan data, semua untuk digunakan dengan komputer dan konsol untuk platform
permainan video, mouse pemrosesan data nirkabel dan kontrol jarak jauh untuk digunakan dengan televisi, komputer, dan settop box dalam bentuk decoder; program permainan komputer, permainan LCD yang dapat dibawa.; program permainan untuk
mesin permainan video arcade; program permainan untuk mesin permainan video di rumah; program permainan untuk
peralatan permainan (game) genggam dengan display kristal cair; program permainan untuk peralatan permainan video
konsumen; program permainan untuk peralatan terminal komunikasi informasi mobile; program permainan untuk ponsel pintar
(smart phones); program permainan untuk realitas virtual, realitas tertambah (augmented reality) dan realitas campuran (mixed
reality); program permainan video; program permainan video konsumen; program permainan video multimedia interaktif;
program permainan yang dapat diunduh untuk mesin permainan video arcade; program permainan yang dapat diunduh untuk
peralatan permainan (game) genggam dengan display kristal cair; program permainan yang dapat diunduh untuk peralatan
permainan video konsumen; program permainan yang dapat diunduh untuk peralatan terminal informasi mobile; program
permainan yang dapat diunduh untuk permainan mesin video rumah atau permainan genggam dengan layar kristal cair;
program permainan yang dapat diunduh untuk ponsel pintar (smart phones); program permainan yang dapat diunduh untuk
telepon genggam; program sistem operasi; program sistem operasi jaringan; program sistem operasi jaringan untuk ponsel;
program televisi yang dapat diunduh menampilkan drama dan fiksi ilmiah yang didistribusikan melalui Internet dan komunikasi
nirkabel (perangkat lunak); program untuk jaringan sosial yang memungkinkan untuk dapat di akses melalui internet; program
untuk komputer; program utilitas komputer; program utilitas komputer untuk kompresi data; program utilitas komputer untuk
manajemen file; program utilitas komputer untuk pemeliharaan komputer; program utilitas komputer yang dapat diunduh;
program utilitas untuk melakukan diagnosa sistem komputer; program video game interaktif; program video game interaktif
dan kartrid permainan komputer; program yang dapat diunduh yang digunakan untuk telepon pintar dan asisten digital pribadi;
program yang direkam pada sirkuit elektronik untuk peralatan hiburan dengan layar kristal cair; program yang direkam untuk
permainan genggam dengan layar kristal cair; program-program komputer untuk mengakses, melihat-lihat (browsing) dan
menelusuri database secara sambung-langsung (online); program-program komputer untuk mengelola pranikah, pernikahan,
dan acara-acara dan logistik-logistik setelah pernikahan, termasuk untuk berbagi rincian-rincian pernikahan, ide-ide,
undangan-undangan, dan fotografi secara elektronik, dan untuk pengumuman undangan-undangan pernikahan; programprogram komputer untuk mewarnai dan menggambar yang menampilkan kegiatan pembelajaran ekspresi kreatif untuk anak;
program-program komputer yang dapat diunduh; prosesor [unit pemrosesan pusat]; prosesor efek gitar; prosesor gambar
raster; prosesor menjadi unit pemrosesan pusat; prosesor multi-core; prosesor satelit; prosesor semikonduktor; prosesor
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sinyal; prosesor sinyal audio elektronik untuk mengkompensasi distorsi suara pada speaker; prosesor sinyal digital; prosesor
sinyal suara digital; prosesor sinyal untuk speaker; prosesor suara; prosesor suara digital; prosesor suara multichannel;
prosesor video; proyektor; proyektor digital; proyektor film; proyektor fotografi; proyektor gambar; proyektor geser; proyektor
home theater; proyektor kecil; proyektor layar kristal cair; proyektor liquid crystal display [LCD]; proyektor multimedia;
proyektor overhead; proyektor planetarium; proyektor profil; proyektor sinema rumah; proyektor sinematografi; proyektor
suara; proyektor untuk gambar stereoskopik; proyektor untuk industri hiburan; proyektor video; publikasi dan foto elektronik
yang dapat diunduh; publikasi elektronik; publikasi elektronik (dapat diunduh); publikasi elektronik [dapat diunduh] disediakan
dari basis data atau Internet; publikasi elektronik [dapat diunduh] disediakan secara online dari database atau Internet;
publikasi elektronik direkam pada media komputer; publikasi elektronik untuk anak-anak yang dapat diunduh; publikasi
elektronik yang berhubungan dengan kebersihan, kecantikan dan perawatan pribadi; publikasi elektronik yang dapat
didownload dalam bentuk majalah, artikel, brosur, selebaran, lembaran data, bahan-bahan informasi, bahan-bahan instruksi
dalam bidang bisnis, perdagangan elektronik (e-commerce), teknologi informasi, cloud computing, telekomunikasi, internet,
pelatihan bisnis dan perdagangan elektronik (e-commerce), bisnis, penjualan, manajemen pemasaran dan keuangan;
publikasi elektronik yang dapat diunduh; publikasi elektronik yang dapat diunduh dalam bentuk buku komik, novel grafis dan
cerita yang menampilkan adegan dan karakter berdasarkan pada permainan video; publikasi elektronik yang dapat diunduh
dalam bentuk buku, majalah, buletin, pamflet, buklet, dan brosur di bidang musik dan hiburan; publikasi elektronik yang dapat
diunduh dalam sifat majalah; publikasi elektronik yang dapat diunduh, yaitu, buku, majalah, koran, majalah, dan buletin yang
menampilkan permainan video, olahraga elektronik, dan kompetisi dan turnamen olahraga elektronik; publikasi elektronik,
dapat diunduh; publikasi elektronik, dapat diunduh dalam bentuk manual, buku, brosur dan buletin di bidang deteksi dan
penyembuhan virus komputer, sistem operasi dan perangkat lunak.; publikasi elektronik, termasuk bahan yang dapat diunduh
dalam bentuk majalah, berita berkala, jurnal, laporan, panduan, bahan ajar, buku petunjuk dan buku-buku di bidang
manajemen bisnis; publikasi elektronik, termasuk bahan yang dapat diunduh dalam bentuk majalah, berita berkala, jurnal,
laporan, panduan, bahan ajar, buku petunjuk dan buku-buku di bidang manajemen proyek; publikasi elektronik, termasuk
bahan yang dapat diunduh dalam bentuk majalah, berita berkala, jurnal, laporan, panduan, bahan ajar, buku petunjuk dan
buku-buku di bidang manajemen strategis; publikasi elektronik, yang dapat diunduh dan tidak dapat diunduh; publikasi
elektronik, yang dapat diunduh dalam bentuk manual, buku, brosur dan buletin dalam bidang pendeteksian
dan penghilangan virus komputer, sistem dan perangkat lunak pengoperasian komputer; publikasi yang dapat diunduh;
quantum dot light-emitting diode [QLED]; quantum dots [bahan semi-konduktor kristal]; radar patroli maritim; radio; radio
broadband; radio dua arah; radio jarak pendek; radio kendaraan; radio laut; radio menggabungkan jam; radio menggabungkan
jam alarm; radio mobil; radio portabel; radio seluler; radio siaran audio digital [DAB]; radio untuk kendaraan; radio yang dapat
dibawa; radiometer; radiometer untuk digunakan dalam penelitian; radome [kubah radar] untuk kendaraan untuk penggerak
melalui darat, udara, air atau kereta api; radome [kubah radar] untuk pesawat; rak disesuaikan untuk amplifier; rak disesuaikan
untuk pengeras suara; rak laboratorium; rak pemasangan disesuaikan untuk perangkat keras komputer; rak pemasangan
disesuaikan untuk perangkat keras telekomunikasi; rak pengeringan [fotografi]; rak pipet untuk penggunaan laboratorium; rakit
yang menyelamatkan jiwa; rakitan kunci elektronik; rakitan outlet daya listrik; rakitan port akses daya listrik; rambu-rambu
jalan, bercahaya; rambu-rambu jalan, bercahaya atau mekanis; rana melepaskan [fotografi]; ransel punggung yang khusus
disesuaikan untuk membawa komputer jinjing; rantai dan kabel untuk kacamata hitam; rantai kacamata; rantai klip hidung;
rantai survei; rantai untuk kacamata anak; rantai untuk kacamata dan kacamata hitam; rantai untuk kacamata hitam; reaktor
listrik; rebreathers untuk menyelam; reflektor optik; reflektor untuk digunakan dalam fotografi; reflektor untuk mikroskop;
reflektor untuk sinyal lalu lintas; reflektor untuk teleskop; refraktometer; refraktor; regulator cahaya [peredam], listrik; regulator
kecepatan untuk pemutar rekaman; regulator pencahayaan panggung; regulator tegangan; regulator tegangan induksi;
regulator tegangan statis; regulator tegangan untuk kendaraan; regulator untuk digunakan dalam scuba diving; rekam pemain
yang menggabungkan pemutar CD; rekam turntable; rekaman audio; rekaman audio dan audiovisual, semua berupa musik
dan hiburan musikal; rekaman audio dan video menampilkan suatu karakter animasi dan suatu program televisi animasi;
rekaman audio dan video yang dapat didownload berupa musik dan hiburan; rekaman audio dan video yang dapat diunduh;
rekaman audio dan video yang telah direkam sebelumnya yang dapat didownload berupa musik dan hiburan musikal;
rekaman audio dan visual yang menampilkan musik, cerita, pertunjukkan drama, pertunjukkan non-drama, hiburan aksi secara
langsung, hiburan animasi, permainan dan kegiatan pembelajaran untuk anak-anak.; rekaman audio dan/atau video dalam
bentuk cakram dan kaset; rekaman audio musik untuk anak; rekaman audio visual di semua media, yang menampilkan
hiburan dalam bentuk serial televisi yang sedang berlangsung di bidang drama dan fiksi ilmiah; rekaman audio yang
menampilkan musik; rekaman audiovisual yang dapat diunduh menampilkan hiburan musik dan musikal; rekaman disk video
yang direkam sebelumnya; rekaman file musik yang dapat didownload; rekaman fonograf yang menampilkan musik; rekaman
fonograf yang telah direkam sebelumnya, compact disc yang telah direkam sebelumnya, pita video yang telah direkam
sebelumnya, kaset video yang telah direkam sebelumnya, DVD dan kaset audio yang telah direkam sebelumnya, semuanya
menampilkan hiburan olahraga; rekaman kaset video yang direkam sebelumnya; rekaman musik; rekaman piringan hitam
yang menampilkan musik; rekaman piringan hitam, kaset DVD dan video, cakram padat, CD-ROM, floppy disc, pita dan kartu
magnetik; rekaman piringan hitam ; rekaman suara; rekaman suara dan audiovisual yang dapat diunduh menampilkan hiburan
dan musik; rekaman suara dan audiovisual yang menampilkan hiburan dan musik; rekaman suara dan video; rekaman suara
dan video yang dapat diunduh; rekaman suara digital (dapat diunduh); rekaman suara musik yang dapat diunduh; rekaman
suara musikal; rekaman video; rekaman video berupa musik; rekaman video dan kaset; rekaman video dan rekaman video
direkam dengan animasi; rekaman video digital yang dapat diunduh; rekaman video direkam dengan kartun animasi; rekaman
video musik yang direkam sebelumnya; rekaman video musikal; rekaman video non-musik yang direkam sebelumnya;
rekaman video seperti disk video dan pita video yang telah direkam sebelumnya; rekaman video untuk anak; rekaman video
yang dapat diunduh; rekaman video yang dapat diunduh menampilkan musik; rekaman video yang dapat diunduh
menampilkan serial televisi drama; rekaman video yang direkam sebelumnya; rekaman video yang direkam sebelumnya
menampilkan musik; rekaman video yang menampilkan suatu program drama televisi; rekaman video yang telah direkam
sebelumnya yang menampilkan sesi-sesi atletik dan kebugaran (fitness); rel kendaraan yang dikendalikan dari jarak jauh yang
dapat dibawa; rel listrik untuk pemasangan lampu spot; relay elektromagnetik; relay koaksial; relay menempel; relay overload
termal; relay perlindungan tegangan berlebih; relay untuk stasiun radio dan televisi; relay, listrik; remot kontrol; remot kontrol
untuk mengendalikan komputer, telepon mobil, perangkat elektronik mobil, perangkat elektronik yang dapat dipakai, arloji
pintar, kacamata pintar, earphone, headphone, pemutar video dan audio serta perekam, televisi, set top box, speaker,
amplifier, sistem home theater, dan sistem hiburan; repeater ethernet; repeater ethernet-over-VDSL; repeater frekuensi radio;
repeater serat optik; repeater untuk peralatan radio dan televisi; repeater untuk stasiun radio dan televisi; resistensi, listrik;
resistor listrik untuk peralatan telekomunikasi; resonator; respirator untuk menyaring udara; respirator, selain untuk respirasi
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buatan; retort; rheometer; rheostat; riflescopes teleskopik; rilis rana untuk kamera; robot humanoid dengan kecerdasan
buatan; robot humanoid dengan kecerdasan buatan untuk kegunaan pribadi atau hobi; robot humanoid kecerdasan buatan;
robot humanoid untuk digunakan dalam lingkungan industri, lingkungan konstruksi, kantor, rumah, apartemen, toko, hotel,
pameran dan taman hiburan untuk memandu, mengawasi, membawa dan memeriksa; robot laboratorium; robot monitoring
yang dapat bergerak otomatis untuk keperluan keamanan; robot pengajar; robot pengintai keamanan; robot pengintai
keamanan untuk kegunaan pribadi atau hobi; robot taktis; robot telepresence; roda pengukur; rompi anti peluru; rompi jaring
untuk keselamatan; rompi keselamatan reflektif; rompi keselamatan untuk ski air; rompi pengapungan; rompi penusuk; rompi
penyelamat untuk anjing; rompi taktis militer; rotary encoders; router ethernet; router internet; router jaringan; router jaringan
area luas [WAN]; router jaringan komputer; router jaringan komputer, alat pengendali, sakelar dan alat poin akses nirkabel
(WAP); router nirkabel; router untuk jaringan internet; router-router dengan kabel; ruang dekompresi; ruang oksigen hiperbarik,
bukan untuk tujuan medis; ruter; sabuk Keselamatan; sabuk berat untuk menyelam; sabuk dukungan untuk pekerja; sabuk
pemberat untuk scuba diving; sakarometer; sakelar AC dioda; sakelar daya; sakelar elektromagnetik; sakelar elektronik;
sakelar frekuensi tinggi; sakelar jaringan komputer; sakelar konversi perangkat komunikasi; sakelar kunci pintu daya listrik
untuk kendaraan bermotor; sakelar lampu; sakelar lampu listrik; sakelar listrik dan elektronik; sakelar merkuri; sakelar optik;
sakelar pemutus; sakelar pemutus engine; sakelar pemutus listrik, sekering, atau pemutus sirkuit yang digunakan untuk
mengontrol, melindungi, dan mengisolasi peralatan listrik; sakelar penggantian untuk peralatan telekomunikasi; sakelar
penonaktifan airbag untuk mobil; sakelar piezoelektrik; sakelar sel [listrik]; sakelar sensitif gerak elektronik; sakelar sensor,
pengontrol sensor, sensor gerakan, sensor jarak, sensor jarak jauh dan sensor pengukur, aparatus telemetri, perangkat lunak
komputer untuk integrasi aplikasi dan database; sakelar starter; sakelar transfer otomatis [ATS]; sakelar untuk level cairan;
sakelar untuk papan ketik, video dan mouse; sakelar, listrik; saklar diferensial; saklar elektronik semikonduktor; saklar
elektronik untuk mengganti sinyal audio dan video; saklar jaringan komputer, router, dan adaptor; saklar jendela daya listrik
untuk kendaraan bermotor; saklar listrik; saklar waktu; saklar waktu elektrik; saklar waktu, otomatis; salinometer; saluran
[listrik]; saluran akustik; saluran listrik; salut lindung untuk kabel listrik; sambungan untuk kabel listrik ; sampel spesimen,
selain untuk keperluan medis; sampul pelindung untuk agenda elektronik; sampul pelindung untuk kamera film; sampul
pelindung untuk kamera fotografi; sampul pelindung untuk palmtop; sampul pelindung untuk pembaca buku elektronik; sampul
pelindung untuk pemutar multimedia portabel; sampul pelindung untuk perangkat reproduksi audio; sampul pelindung yang
jelas diadaptasi untuk asisten digital pribadi [PDA]; sampul untuk telepon seluler, ponsel pintar dan komputer tablet yang dapat
dilipat terbalik; sandaran tangan untuk digunakan dengan keyboard komputer; sandaran tangan untuk digunakan dengan
komputer; sandaran tangan untuk digunakan dengan periferal komputer; sandaran tangan untuk pengguna mouse komputer;
sarung untuk laptop; sarung flip (flip vovers) untuk telepon bergerak (mobile phones) yang memliki chip NFC; sarung
pelindung (protective sleeves) untuk perangkat elektronik seluler; sarung pelindung untuk smartphone; sarung ponsel terbuat
dari kain atau bahan tekstil; sarung tangan asbes untuk perlindungan terhadap kecelakaan; sarung tangan data; sarung
tangan data elektronik; sarung tangan data untuk interaksi nirkabel dengan komputer atau perangkat jarak jauh; sarung tangan
data yang menggabungkan sensor gerak; sarung tangan data yang menggabungkan sensor haptic; sarung tangan data yang
menggabungkan sensor posisi; sarung tangan kabel; sarung tangan karet sekali pakai untuk penggunaan laboratorium;
sarung tangan las hanya untuk perlindungan; sarung tangan neoprene, masker; sarung tangan pelindung; sarung tangan
pelindung dari kecelakaan; sarung tangan plastik sekali pakai untuk penggunaan laboratorium; sarung tangan realitas virtual
elektronik; sarung tangan sekali pakai untuk penggunaan laboratorium; sarung tangan tahan api; sarung tangan untuk
memegang penampang panas (pelindung keselamatan); sarung tangan untuk penyelam; sarung tangan untuk perlindungan
terhadap kecelakaan; sarung tangan untuk perlindungan terhadap kecelakaan, iradiasi dan kebakaran; sarung tangan untuk
perlindungan terhadap sinar-X untuk keperluan industri; sarung telepon selular; sarung telepon seluler; sarung/penutup untuk
ponsel pintar (smart phones); sasis komputer; satelit; satelit bumi buatan; satelit bumi untuk digunakan dalam navigasi
geolokasi; satelit bumi untuk digunakan dalam pengamatan bumi; satelit bumi untuk digunakan dalam pengawasan keamanan
pesawat ruang angkasa nasional; satelit bumi untuk digunakan dalam telekomunikasi; satelit navigasi; satelit tidak untuk
keperluan medis; satelit untuk tujuan ilmiah; satu set telepon, peralatan penghubung telepon, pesawat teleks, peralatan
telegraf dan mesin faks peralatan penyiaran, termasuk penerima digital, perekam digital, penerima siaran televisi, kamera
televisi, pengirim siaran televisi, penerima dan pengirim siaran radio, peralatan komunikasi radio dan peralatan radar, antena
radio; scanner (pemindai); scanner [peralatan pemrosesan data]; scanner diagnostik yang ditangani untuk peralatan pengujian
otomotif; scanner elektronik genggam; scanner genggam; screen guard telepon seluler; screen saver; screen saver dan
perangkat lunak kertas dinding yang dapat diunduh untuk telepon genggam (mobile phones) dan ponsel pintar (smart phones);
segitiga peringatan kerusakan kendaraan; segitiga pipeclay untuk penggunaan laboratorium; seismograf; sekering; sekering
audio mobil; sekering listrik; sekering untuk peralatan telekomunikasi; sekoci; sekoci tiup; sekrup mikrometer untuk instrumen
optik; sel bahan bakar; sel basah; sel dan baterai listrik; sel dan modul fotovoltaik; sel elektrolit; sel fotoelektrik; sel fotovoltaik;
sel galvanik; sel kering; sel penyimpanan bahan bakar sebagai bagian struktural kendaraan; sel referensi fotovoltaik
dikalibrasi; sel surya; sel surya silikon kristal; sel-sel listrik; selang api; selang pemadam kebakaran; seleksi saluran untuk
televisi; selimut pemadam api; selimut ruang; selimut survival menjadi selimut termal untuk mempertahankan panas tubuh;
selimut survival menjadi selimut termal untuk mempertahankan panas tubuh terhadap hipotermia; selimut termal darurat untuk
menahan panas tubuh; selimut termal darurat untuk menahan panas tubuh, bukan untuk keperluan medis; selimut untuk
bertahan hidup; selubung identifikasi untuk kabel listrik; selubung pelindung untuk kabel serat optik; selubung untuk kabel
listrik; semi-konduktor; semi-konduktor elektronik; semiconductor; semikonduktor; semikonduktor [sirkuit terpadu];
semikonduktor elektronik; semikonduktor sirkuit terpadu; sempoa; sendok ukur; senjata elektron; senjata radar untuk acara
olahraga; sensor; sensor (aparatus untuk mengukur), selain untuk penggunaan medis; sensor [alat pengukur], bukan untuk
pengobatan; sensor [alat ukur], selain untuk penggunaan medis; sensor aki; sensor akselerasi; sensor aktivitas yang dapat
dipakai; sensor alarm; sensor biochip; sensor cahaya; sensor digital inframerah termopile; sensor elektronik untuk memantau
inventori; sensor elektronik untuk mengukur radiasi matahari; sensor gas; sensor gelombang akustik permukaan; sensor
gerak; sensor gerak untuk lampu keamanan; sensor gerak untuk permainan komputer dan video; sensor getaran; sensor
getaran untuk pemasangan di rumah kincir angin; sensor inframerah; sensor inframerah termopile; sensor jarak; sensor
kalibrasi industri; sensor kecepatan; sensor kelembaban untuk kendaraan; sensor layar sentuh; sensor level air; sensor listrik;
sensor mikroba; sensor oksigen, bukan untuk penggunaan medis; sensor optik; sensor optik, optoelektronik atau
elektroakustik untuk mengambil sidik jari atau telapak tangan, karakteristik bola mata, nadi atau suara, tampilan wajah atau
badan atau karakteristik biometrik lainnya; sensor optoelektronik untuk mengambil informasi pada kendaraan tak bergerak dan
bergerak; sensor optoelektronik untuk mengumpulkan kode batang, nomor dan tanggal informasi pada tiket permainan, lotre
dan taruhan; sensor pelacak gerakan untuk teknologi augmented reality; sensor pelacak gerakan untuk teknologi realitas
virtual; sensor pelacakan surya otomatis; sensor pengukur posisi; sensor piezoelektrik; sensor polutan;
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sensor posisi; sensor sentuh kapasitif yang diproyeksikan; sensor solar untuk kendaraan; sensor suhu; sensor suhu dalam
mobil untuk kendaraan; sensor suhu inframerah termopile; sensor suhu jarak jauh; sensor suhu pendingin; sensor tekanan;
sensor tekanan pendingin untuk kendaraan; sensor tingkat; sensor tingkat cair; sensor tingkat oli; sensor ultrasonik; sensor
untuk kamera; sensor untuk melacak proyektil dalam penerbangan; sensor untuk memantau gerakan fisik; sensor untuk
memantau suhu objek yang diukur; sensor untuk menentukan akselerasi; sensor untuk menentukan kecepatan; sensor untuk
menentukan posisi; sensor untuk menentukan suhu; sensor untuk mengukur tekanan udara, suhu dan kelembaban; sensor
untuk penggunaan ilmiah untuk dipakai oleh manusia untuk mengumpulkan data biometrik manusia; sensor untuk peralatan
input data waktu nyata; sensor untuk peralatan output data waktu nyata; sensor untuk perangkat yang diaktifkan dengan
Internet of Things [IoT]; sensor untuk pertanian; sensor waktu; senter [fotografi]; sentrifugal klinis; sentrifugal laboratorium;
sentuh layar elektronik sensitif; sentuh layar sensitif dan layar kontrol; sepatu boot untuk perlindungan terhadap api; sepatu bot
dan sepatu untuk perlindungan terhadap kecelakaan untuk digunakan saat bekerja; sepatu bot pelindung; sepatu bot
pelindung untuk perlindungan terhadap kecelakaan atau cedera; sepatu bot untuk perlindungan terhadap iradiasi; sepatu
pelindung; sepatu pelindung untuk perlindungan terhadap kecelakaan atau cedera; sepatu pengaman untuk perlindungan
terhadap kecelakaan atau cedera; sepatu pintar; sepatu untuk perlindungan terhadap api; sepatu untuk perlindungan terhadap
iradiasi; sepatu untuk perlindungan terhadap kecelakaan; sepatu untuk perlindungan terhadap kecelakaan dan kebakaran;
sepatu untuk perlindungan terhadap kecelakaan, iradiasi dan api; sepatu yang terkoneksi dengan teknologi; serat optik; serat
optik [filamen penghantar cahaya]; serat optik nonlinear; serat optik periskop; serat optik untuk transmisi suara dan gambar;
serat optik yang mempertahankan polarisasi; seri-seri buku digital anak yang dapat diunduh; sertifikat hadiah elektronik yang
dapat diunduh; server; server awan; server cloud; server database komputer; server faksimili jaringan; server file; server iklan,
yaitu, server komputer untuk menyimpan iklan dan mengirimkan iklan ke situs web (websites); server internet; server intranet;
server jaringan; server jaringan komputer; server khusus; server komputer; server komunikasi [perangkat keras komputer];
server media digital; server surat elektronik; server untuk jaringan area penyimpanan komputer (SAN); server video; serverserver untuk web hosting; set kuadrat [alat ukur]; set radiotelegraphy; set telepon radio; set transmisi [telekomunikasi]; set-top
box yang menggabungkan sistem pengenalan suara; sextants; shareware komputer; sigmat (alat ukur); siklotron; silikon
karbida dioda; silikon telepon seluler; simulator mengemudi kendaraan untuk tujuan pelatihan; simulator pelatihan; simulator
pelatihan mengendarai kendaraan; simulator pelatihan olahraga; simulator pelatihan olahraga elektronik; simulator pelatihan
olahraga elektronik [perangkat pengajaran berbasis perangkat keras dan perangkat lunak komputer]; simulator pelatihan
resusitasi; simulator penerbangan; simulator penerbangan untuk pesawat terbang; simulator untuk kemudi dan kontrol
kendaraan; sinematografi dan film televisi, yaitu film gambar bergerak di bidang hiburan olahraga; singkatan untuk digunakan
dengan mikroskop yang beroperasi; sinyal kabut, tidak mudah meledak; sinyal kereta api; sinyal, bercahaya atau mekanis;
sirene; sirene untuk kendaraan; sirkuit antarmuka untuk kamera video; sirkuit elektronik; sirkuit elektronik dan CD-ROM
direkam dengan program kinerja otomatis untuk alat musik elektronik; sirkuit elektronik dan CD-ROM direkam dengan program
untuk permainan genggam dengan layar kristal cair; sirkuit elektronik dan media penyimpanan yang menyimpan program
permainan untuk mesin permainan video arcade; sirkuit elektronik tercetak; sirkuit elektronik, cakram magnetik, cakram
magnetik optik dan cakram optik dalam bentuk kartrid (cartridges) ROM dan media penyimpanan yang menyimpan program
permainan untuk peralatan permainan video konsumen; sirkuit elektronik, cakram magnetik, cakram magnetik optik, cakram
optik dan media penyimpanan yang menyimpan program permainan komputer; sirkuit elektronik, cakram magnetik, cakram
magnetik optik, cakram optik dan media penyimpanan yang menyimpan program permainan untuk telepon genggam (mobile
phones), ponsel pintar (smart phones) dan peralatan terminal komunikasi informasi mobile; sirkuit integrasi; sirkuit kontrol
elektronik; sirkuit kontrol elektronik untuk alat musik elektronik; sirkuit kontrol elektronik untuk kipas listrik; sirkuit kontrol
elektronik untuk pemanas listrik; sirkuit logika; sirkuit mikro; sirkuit tercetak; sirkuit terintegrasi memori semikonduktor; sirkuit
terpadu; sirkuit terpadu elektronik; sirkuit terpadu skala besar; sirkulator dalam sifat komponen elektronik; sisipan untuk
masker pernapasan, selain untuk penggunaan bedah; sisipan untuk masker pernapasan, selain untuk penggunaan medis;
sistem IT terintegrasi yang terdiri dari komputer, penyimpanan komputer dan piranti keras jaringan dan piranti lunak untuk
menghimpun infrastruktur; sistem PC log-in; sistem alamat publik; sistem alarm; sistem alarm kebakaran; sistem alarm
kebocoran gas; sistem alarm lift; sistem alat medis yang terdiri dari sistem perangkat lunak dan perangkat keras komputer
yang berisi alur kerja pembedahan digital untuk bedah ortopedi; sistem alat medis, yaitu sistem perangkat lunak dan perangkat
keras komputer untuk digunakan dalam bedah ortopedi untuk mendokumentasikan informasi pasien atau peristiwa yang
berkaitan dengan bedah ortopedi dan untuk menyediakan solusi pelatihan untuk bedah ortopedi; sistem aplikasi platform
perangkat lunak arsitektur terbuka otomatis untuk industri pertambangan terdiri dari suatu server pusat jaringan, suatu
perangkat lunak manajemen jaringan, gateway untuk modul router jaringan, node nirkabel, yaitu, modem kendaraan router
jaringan, pemancar-penerima kendaraan dan sirkuit antarmuka dan modul router jaringan untuk kendaraan, modul lampu pada
topi, yaitu, sirkuit antarmuka dan modul router jaringan untuk penambang dan modul jaringan sensor, yaitu, modul router
jaringan yang menyampaikan informasi dari sensor yang ditempatkan di tambang ke server pusat jaringan; sistem audio mobil;
sistem cadangan berbasis drive keras yang dapat dipindahkan; sistem dan aparatus pembumian statis; sistem daya dan
penyedia daya yang dapat diprogram untuk mensimulasikan berbagai kondisi pengoperasian dari peralatan elektronik; sistem
deteksi gas; sistem deteksi kebakaran; sistem distribusi daya; sistem elektronik terintegrasi untuk menghindari bahaya dan
tabrakan untuk kendaraan; sistem elektronik, peralatan dan instrumen, yaitu peranti lunak engine perilaku, peranti lunak
engine penentuan posisi, sensor penentuan posisi, dan peranti lunak intelijen dinamis serta sensor untuk digunakan
sehubungan dengan perangkat yang mendukung internet of things (IoT); sistem entri tanpa kunci; sistem hiburan rumah yang
terdiri dari pemutar musik digital, pengontrol musik digital, speaker, amplifier, dan pengontrol genggam nirkabel; sistem home
theatre; sistem identifikasi biometrik; sistem interpretasi simultan; sistem jaringan nirkabel inframerah; sistem keamanan dan
pengawasan di perumahan; sistem keamanan untuk elevator; sistem kendali akses untuk penyalur tunai otomatis; sistem
komputer; sistem komputer yang terdiri dari komputer dan perangkat lunak komputer untuk melindungi informasi atau
komunikasi sehubungan dengan pengecekan sidik jari atau telapak tangan, karakteristik bola mata, nadi atau suara, tampilan
wajah atau badan atau karakteristik biometrik lainnya; sistem komunikasi dua arah nirkabel; sistem konferensi video; sistem
kontrol akses biometrik; sistem kontrol akses elektronik untuk pintu yang saling mengunci; sistem kontrol elektronik untuk
mesin; sistem kontrol lalu lintas udara; sistem kunci pintu digital untuk mengenali sidik jari; sistem log-in komputer; sistem
loudspeaker; sistem modular IT yang terdiri dari aparatus untuk mengolah data, modul penyimpanan data, modul jaringan
komputer, modul daya dan modul pendingin internal komputer ; sistem musik; sistem navigasi berbantuan satelit; sistem
navigasi otomobil; sistem navigasi satelit; sistem operasi komputer; sistem operasi robot [ROS]; sistem operasi untuk robot;
sistem panduan GPS; sistem pemadam api; sistem pemadam kebakaran dengan bahan aerosol; sistem pemadam kebakaran
dengan cairan foam/busa; sistem pemadam kebakaran dengan cairan foam/busa pada dek kapal, dan dek landasan
helikopter; sistem pemadam kebakaran dengan cairan kimia clean agent; sistem pemadam kebakaran dengan cairan kimia
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wet chemical; sistem pemadam kebakaran dengan gas CO2; sistem pemadam kebakaran dengan kabut air; sistem pemadam
kebakaran dengan kabut air dengan mesin-mesin tertentu; sistem pemadam kebakaran dengan pemancaran air secara
manual; sistem pemadam kebakaran dengan pemancaran air secara otomatis; sistem pemadam kebakaran dengan
penyemprotan kabut air; sistem pemadam kebakaran dengan penyemprotan kabut air pada mesin-mesin tertentu; sistem
pemadam kebakaran eksternal dengan penyemprotan meriam air; sistem pemadam kebakaran eksternal dengan
penyemprotan meriam air dan cairan foam/busa; sistem pemantauan alarm; sistem pembangkit listrik fotovoltaik surya dengan
menggunakan pelacak surya; sistem pencitraan video; sistem pendeteksi asap; sistem pendeteksi dan alarm umum
kebakaran; sistem pendeteksi kebakaran dan alarm umum kebakaran; sistem penentuan posisi global (perangkat GPS);
sistem pengawasan video; sistem pengeditan audio dan video terdiri dari pemutar/perekam cakram audio/video; sistem
pengenalan pola terdiri dari chip komputer, perangkat keras komputer dan perangkat lunak; sistem pengenalan suara
biometrik; sistem pengendali akses; sistem pengendali akses pintu; sistem pengolahan data; sistem pengoperasian komputer,
yaitu, piranti lunak komputer untuk pengoperasian piranti keras komputer; sistem pengukuran laser; sistem pengunci
kendaraan roda dua; sistem penguncian kendaraan; sistem penyimpanan data yang terdiri dari piranti keras komputer,
periferal komputer dan piranti lunak sistem pengoperasian; sistem peringatan bersuara; sistem piranti keras dan piranti lunak
untuk mengidentifikasi dan melacak hewan peliharaan dengan menggunakan data yang terkait pada perangkat yang
dipasangkan dengan hewan peliharaan; sistem produksi audio yang terdiri dari perangkat keras dan perangkat lunak komputer
untuk menyusun, merekam, membuat, mengubah, meningkatkan, memproses, memperkuat, mencampur, memanipulasi, dan
memainkan sinyal audio; sistem servo untuk flowmeters; sistem speaker yang terdiri dari pengeras suara dan kabinet untuk
digunakan dengan pengeras suara; sistem stereo; sistem stereo hi-fi; sistem suara hi-fi; sistem suara kesetiaan tinggi; sistem
video mobil; sistem visualisasi medis untuk digunakan dalam bedah ortopedi yang terdiri dari perangkat keras komputer,
monitor, periferal peralatan pengelolaan gambar dan pemrosesan video serta perangkat lunak pengoperasian; sistem yang
terdiri dari peralatan dan perangkat lunak komputer untuk memeriksa dan mengidentifikasi data biometrik, yaitu, orang, sidik
jari atau telapak tangan, karakterikstik bola mata, nadi atau suara, tampilan wajah atau badan; sistim-sistim komputer,
pesawat-pesawat komputer laptop, pesawat-pesawat komputer notebook; skala arsitek; skala surat; skrup akustik; skrup serat
optik; slide dan klise fotografi; slide mikroskop; slide mikroskop untuk penggunaan laboratorium; slide-aturan; smartphone
dalam bentuk arloji; smartphone modular; smartwatches menggabungkan fungsi telekomunikasi; snorkeling; snorkeling
menyelam; snorkeling scuba; softlens; software aplikasi utk mengakomodasi segala kebutuhan chef (koki) dan lowongan kerja
di bidang kuliner; software simulasi pelatihan virtual reality di bidang pendidikan; software simulasi pelatihan virtual reality di
bidang teknologi informasi; soket ekstensi dengan soket yang dapat dipindahkan; soket listrik; solid state drives; solusi teknis
terdiri dari perangkat keras, perangkat lunak, sensor dan penanda untuk deteksi bahaya dini, deteksi jarak kedekatan dan
menghindari tabrakan, keamanan pekerja, dan evakuasi dan penyelamatan di operasi pertambangan; solusi teknis terdiri dari
perangkat keras, perangkat lunak, sensor dan penanda untuk memonitor produksi, pengeboran, dan pengangkutan, efektivitas
dan pemanfaatan perlengkapan secara keseluruhan dan efisiensi pengangkutan dalam operasi pertambangan; soundbars;
sounders gema; spanduk yang dapat diunduh; speaker; speaker audio nirkabel; speaker audio pintar yang dikendalikan
dengan suara dengan kemampuan asisten pribadi virtual; speaker getaran portabel; speaker nirkabel; speaker portabel;
speaker untuk komputer; speaker untuk pemutar media portabel; speakerphone; speedometer sepeda; speedometer untuk
kendaraan; spektrofotometer; spektrofotometer untuk penggunaan laboratorium; spektrograf astronomi; spektroskopi;
spektroskopi untuk penggunaan laboratorium; spherometer; spidol keamanan; spidometer; stabilisator tegangan; stand audio
speaker; stand loudspeaker; starter untuk lampu listrik; stasiun cuaca digital; stasiun cuaca nirkabel; stasiun docking laptop;
stasiun docking untuk pemutar musik digital; stasiun docking untuk ponsel; stasiun dok dan adaptor untuk mengisi daya
perangkat seluler dan baterai, yang menghubungkan perangkat telekomunikasi, perangkat seluler, perangkat layar, komputer,
mouse, dan keyboard; stasiun dok untuk pemutar MP3; stasiun dok untuk smartphone; stasiun pengisian untuk kendaraan
listrik; stasiun pengisian untuk rokok elektronik; steker dan kontak-kontak lainnya [hubungan listrik]; stereo kendaraan; stereo
mobil; stereo pribadi; stereomikroskop; stereoskop; stills untuk percobaan laboratorium; stoples akumulator; stoples baterai;
straightedges [alat ukur]; strip daya; strip indikator suhu termosensitif; strip komik yang dapat diunduh; strip spike yang dapat
digunakan dari jarak jauh digunakan untuk menghentikan mobil dengan menusuk ban; stroboskop; studio flash strobo; stylus
kapasitif untuk perangkat layar sentuh; stylus komputer; suar bercahaya untuk tujuan keamanan atau peringatan; suar
keselamatan bercahaya; suar penyelamatan, non-eksplosif dan non-piroteknik; suar, bercahaya; suara atau gambar yang
dapat didownload; subwoofer; subwoofer untuk kendaraan; sulfitometer; superkomputer; surat kabar elektronik yang dapat
diunduh dalam bidang hiburan; surround; susunan dan tambahan disk drive; switch ethernet; switch lift; switchboard otomatis;
switchboards; switchboards telekomunikasi; switchboards telepon; switchbox [listrik]; switchgear listrik; synthesizer frekuensi;
tabel pesawat [instrumen survei]; tablet digital; tablet grafis; tabung berbicara; tabung centrifuge untuk penggunaan
laboratorium; tabung elektron; tabung gelas untuk tujuan ilmiah; tabung hampa udara [radio]; tabung kapiler; tabung
kondensor untuk penggunaan laboratorium; tabung pelepasan, listrik, selain untuk penerangan; tabung penguatan; tabung
penyimpanan laboratorium; tabung photomultiplier; tabung reaksi; tabung reaksi untuk penggunaan laboratorium; tabung sinar
katoda; tabung sinar-X (bukan untuk keperluan medis); tabung termionik; tabung vakum; tag [RFID] identifikasi frekuensi radio;
tag elektronik; tag elektronik untuk barang; tag elektronik untuk merekam, mentransmisikan, memproses, menyimpan dan
menukar data; takometer; taksimeter; taksimeter elektronik; tali (straps) untuk ponsel pintar (smart phones); tali (straps) untuk
telepon genggam (mobile phones); tali (straps) untuk telepon pintar (smartphones) dalam bentuk jam tangan; tali dagu untuk
helm bisbol; tali dagu untuk helm hoki; tali dagu untuk helm pelindung; tali dagu untuk helm pemukul baseball; tali dagu untuk
helm sepak bola Amerika; tali dagu untuk helm softball; tali dagu untuk helm untuk pengendara sepeda motor; tali kacamata;
tali kamera; tali pengaman pekerja menjadi peralatan perlindungan jatuh untuk menahan dan menjatuhkan jatuh; tali
pengaman untuk pendakian; tali pengaman, selain untuk tujuan kendaraan atau olahraga; tali pengikat kacamata; tali pengikat
kacamata hitam; tali ponsel; tali untuk kacamata hitam; tali untuk telepon seluler; tali untuk untuk kamera; tampilan dioda
pemancar cahaya organik; tampilan filter layar; tampilan layar; tampilan layar sentuh elektronik; tampilan layar untuk komputer,
telepon mobile, peralatan elektronik mobile, peralatan elektronik, jam tangan pintar, kacamata pintar, televisi, dan alat pemutar
dan alat perekam audio dan video yang dapat dipakai/dikenakan; tampilan layar visual elektronik yang digunakan dengan
peralatan penghasil suara dan peredam suara; tampilan light emitting diode [LED]; tampilan liquid-crystal-matrix aktif; tampilan
numerik elektronik; tampilan plasma; tampilan radar; tampilan transparan yang menyajikan data untuk kendaraan; tampilan
untuk ponsel; tampilan untuk ponsel pintar; tanda keluar menyala; tanda neon; tanda-tanda LED elektronik; tanda-tanda
backlit; tanda-tanda digital; tanda-tanda elektronik; tanda-tanda iklan yang menyala; tanda-tanda informasi transit elektronik;
tanda-tanda jalan, mekanis; tanda-tanda listrik; tanda-tanda mekanik; tanda-tanda yang menyala; tanda-tanda, bercahaya;
tangga apung untuk menyelam; tangga darurat; tape recorder; tas dan ransel komputer; tas dan sarung khusus yang
disesuaikan untuk perangkat elektronik seluler; tas disesuaikan untuk komputer; tas disesuaikan untuk komputer notebook; tas
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disesuaikan untuk komputer tablet; tas disesuaikan untuk laptop; tas helm; tas kacamata; tas kantor (briefcases), ransel
(backpacks) dan tas jinjing (carrying cases) untuk perangkat elektronik seluler; tas khusus diadaptasi untuk kamera dan
peralatan fotografi; tas komputer; tas yang dibawa untuk pemutar musik portabel; tas yang didesain untuk komputer laptop;
tegakan retort; tekan tombol untuk lonceng; telecopiers; telegraf [alat]; telemeter; telepon; telepon IP; telepon digital; telepon
genggam; telepon internet; telepon konferensi; telepon meja; telepon mobil; telepon modular; telepon pintar berbentuk robot;
telepon pintar dalam bentuk jam tangan; telepon portabel, asisten digital pribadi (PDA) dan komputer; telepon radio; telepon
satelit; telepon selular; telepon seluler; telepon seluler digital; telepon seluler memiliki kunci dan angka besar yang membantu
pengguna mengalami gangguan penglihatan atau ketangkasan; telepon tanpa kabel; telepon umum; telepon video;
teleprinters; teleprompters; telerupters; teleskop; teleskop khatulistiwa; teleskop puncak; teleskop transit meridian; televisi;
televisi [LED] pemancar cahaya; televisi definisi tinggi; televisi diode pemancar cahaya organik [OLED]; televisi liquid crystal
display [LCD]; televisi mobil; televisi panel layar plasma [PDP]; televisi plasma; televisi, televisi LCD; tempat (holders), ban
lengan (armbands), klip (clips) dan tas jinjing (carrying cases) khusus yang disesuaikan untuk perangkat elektronik seluler;
tempat kacamata pelindung dari sinar matahari; tempat kamera; tempat kamera perekam; tempat kerja (workstation) komputer
mobile yang terdiri dari komputer notebook; tempat khusus untuk meletakkan komputer; tempat khusus untuk menyimpan
laptop dan notebook; tempat pengisian daya nirkabel; tempat pengisian untuk perangkat elektronik; tempat speaker audio;
tempat untuk benda-benda optik; tempat untuk kacamata; tempat untuk kacamata, klip hidung dan untuk lensa kontak; tempat
untuk perangkat penyimpanan data; tempat untuk piringan hitam; tempat untuk telepon; tempat untuk telepon genggam;
tempat untuk telepon selular; tempat, sarung atau kantong pengisi daya yang dapat dibawa-bawa untuk perangkat elektronik
yang digunakan untuk memanaskan tembakau; tempat, sarung atau kantong pengisi daya yang dapat dibawa-bawa untuk
rokok elektronik; tempat/casing (cases) kulit untuk telepon bergerak (mobile) yang memiliki chip NFC; template yang dapat
diunduh untuk mendesain presentasi audiovisual; terminal [listrik]; terminal aman untuk transaksi elektronik; terminal baterai;
terminal elektronik untuk keperluan pengamanan permainan, lotre dan aplikasi taruhan; terminal elektronik untuk
menghasilkan tiket lotre; terminal entri data keamanan yang memiliki perangkat keras dan perangkat lunak pemindaian jari
dan pengenalan wajah; terminal entri data keamanan yang memiliki perangkat keras dan perangkat lunak pengenalan wajah;
terminal kartu kredit; terminal kerja komputer yang terdiri dari komputer dan layar tampilan komputer; terminal komputer;
terminal komputer biometrik; terminal komputer untuk keperluan perbankan; terminal komunikasi satelit terdiri dari pemancar
dan penerima satelit tetap dan bergerak; terminal layar sentuh interaktif; terminal panggilan radio; terminal pembayaran
elektronik; terminal pembayaran elektronik biometrik; terminal point-of-sale [POS]; terminal untuk memproses pembayaran
kartu kredit secara elektronik; terminal untuk telepon radio; terminator ethernet-over-VDSL; terminator listrik; termistor;
termokopel; termometer daging; termometer daging digital; termometer digital, bukan untuk keperluan medis; termometer
elektronik; termometer inframerah, bukan untuk keperluan medis; termometer kaca kuarsa; termometer permen; termometer
rumah tangga; termometer untuk penggunaan laboratorium; termometer, bukan untuk keperluan medis; termostat; termostat
akuarium; termostat digital kontrol iklim; termostat untuk kendaraan; termostat untuk mesin kendaraan; teropong; teropong
opera; terpal keamanan; tetikus komputer; theodolites presisi; thyristor; tiang-tiang radio; tiang-tiang untuk antena nirkabel;
tiket yang dapat diunduh; timbangan Dapur; timbangan [timbangan gantung]; timbangan bayi; timbangan berat badan;
timbangan dengan penganalisa massa tubuh; timbangan elektronik; timbangan elektronik digital portabel; timbangan elektronik
untuk penggunaan dapur; timbangan gantung; timbangan gantung untuk menimbang ikan; timbangan kamar mandi;
timbangan kamar mandi digital; timbangan listrik; timbangan pribadi; timbangan saku; timbangan surat untuk keperluan rumah
tangga; timbangan surat untuk penggunaan kantor; timbangan timbangan elektronik untuk penggunaan pribadi; timbangan
timbangan portabel untuk menimbang ikan; timbangan timbangan untuk keperluan medis; timbangan untuk digunakan dengan
timbangan timbangan; timbangan yang dapat berbicara; tindakan penjahit; tingkat merkuri; tingkat semangat; tingkat surveyor;
tingkat tegak lurus; tingkatkan pengukur; tinta untuk mesin cetak digital; tipis [pengiris silicon]; tirai cahaya; tiruan uji tabrak;
titik akses jaringan area lokal [LAN]; titik akses jaringan area lokal [LAN] untuk menghubungkan pengguna komputer jaringan;
token keamanan [perangkat enkripsi]; tolok ukur; tombol sentuh dalam bentuk bantalan sentuh; tongkat keamanan genggam;
tongkat komputer; tongkat selfie [monopod genggam]; tongkat selfie digunakan sebagai aksesori smartphone; tongkat selfie
disesuaikan untuk ponsel; tongkat selfie untuk digunakan dengan kamera digital; tongkat selfie untuk digunakan dengan
smartphone; tongkat selfie untuk ponsel; tongkat swafoto untuk digunakan dengan telepon genggam; tongkat untuk swafoto;
topeng berenang; topeng pengelasan; topeng penyelam; topeng scuba; topeng selam kulit; topeng untuk menyelam; trackballs
[peripheral komputer]; trafo distribusi; transceiver; transceiver ethernet; transceiver jarak jauh; transceiver optik; transceiver
radio; transceiver satelit; transceiver serat optik; transduser; transduser elektroakustik; transformator [listrik]; transformator
daya elektronik; transformator flyback; transformator listrik; transformator listrik untuk kereta mainan; transformator listrik untuk
peralatan telekomunikasi; transformator saat ini; transformator step-down; transformator step-up; transformator tegangan
listrik; transformator tegangan tinggi; transformator, penyearah, inverter, konverter putar, pengubah, alat untuk menyampaikan
(relay), kapasitor, kumparan dan resistor, semua menjadi listrik; transformer akustik; transformer pengelasan; transistor
[elektronik]; transit untuk survei; transmultiplexer; transparansi [fotografi]; transponder; triode; tripod untuk alat survei; tripod
untuk kamera; tripod untuk teleskop; tudung lensa; tudung lensa untuk kamera; tujuan [lensa] [optik]; tulang buatan untuk
keperluan instruksi medis [alat pengajaran]; tumpukan sel bahan bakar; tuner modulasi amplitudo; tuner penyiaran mobil; tuner
radio; tuner sinyal radio; tuner stereo; tungku untuk eksperimen laboratorium; tungku untuk penggunaan laboratorium; tutup
kepala menjadi helm pelindung; tutup pelindung dan casing untuk computer tablet dan perangkat mobile; tutup pelindung dan
kasing untuk komputer tablet; tutup pelindung dan tempat untuk alat penyimpanan data; tutup pelindung dan tempat untuk
drive keras komputer dan telepon seluler; tutup pelindung jelas diadaptasi untuk pemutar MP3; tutup pelindung jelas
diadaptasi untuk telepon seluler; tutup pelindung untuk komputer tablet; tutup pelindung untuk smartphone; tutup pelindung
untuk telepon genggam; tutup pelindung yang diadaptasi untuk smartphone; tweeter; ukuran; ukuran kopi; ukuran roh;
ultracapacitors untuk penyimpanan energi; unit bailout udara terkompresi untuk menyelam; unit catu daya komputer; unit catu
daya listrik; unit catu daya listrik, selain generator listrik; unit daya [baterai]; unit daya listrik; unit daya utama (listrik); unit
display elektronik; unit distribusi daya listrik; unit distribusi tenaga listrik; unit drum untuk printer; unit efek listrik dan elektronik
untuk alat musik; unit enkripsi elektronik; unit flash strobo; unit kepala multimedia; unit kontrol elektronik; unit loudspeaker; unit
memori semi-konduktor; unit memori semikonduktor; unit mikrokontroler; unit pasokan listrik selain generator; unit pemantauan
tegangan; unit pembersih untuk printer ink jet; unit pemrosesan pusat (CPU); unit pemrosesan pusat (untuk pemrosesan data);
unit pengendali kipas radiator untuk mesin kendaraan; unit pengontrol polarisasi yang digunakan untuk mengubah cahaya dari
sumber cahaya terpolarisasi atau yang tidak terpolarisasi menjadi keadaan polarisasi yang terdefinisi dengan baik, instrumen
pengujian dan pengukuran elektronik, yaitu meter listrik, meter induktansi, meter kapasitansi, meter resistansi, meter
impedansi, meter pengujian, meter panjang gelombang, meter frekuensi dan penghitung frekuensi; unit penyiaran radio dan
televisi mobile; unit penyimpanan hard disk drive miniatur; unit pita magnetik untuk komputer; unit pita magnetis untuk
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komputer; unit prosesor grafis [GPU]; unit tampilan video; unit tampilan visual; unsur foto; urinometer; urinometer, bukan untuk
keperluan medis; variometer; video dan media audio yang direkam sebelumnya; video gambar bergerak yang direkam
sebelumnya; video game interaktif dan permainan komputer multimedia yang dapat diunduh; video musik yang direkam
sebelumnya; video tuner; video yang direkam sebelumnya; videodisc; viewfinder untuk kamera; viewfinder, fotografi;
viscosimeter; voltmeter; voucher hadiah, disandikan; wadah akumulator; wadah disesuaikan untuk membawa wafer
semikonduktor; wadah disesuaikan untuk mengandung wafer semikonduktor; wadah kartu memori; wadah penyimpanan disk,
berbentuk; wadah untuk lensa kontak; wadah untuk slide mikroskop; wafer [irisan/lempengan silikon]; wafer matahari; wafer
semi-konduktor; wafer semikonduktor; wafer semikonduktor berlapis epitaxially; wafer silikon; wafer silikon kristal tunggal;
wafer silikon untuk sirkuit terpadu; wafer untuk sel surya; wafer untuk sirkuit terpadu; walkie-talkie; walkie-talkie mainan
dengan kemampuan komunikasi; walkie-talkies mainan [mampu mengirim dan menerima komunikasi]; wallpaper, widget, ikon
dan foto yang dapat diunduh; wattmeter; wavemeters; wirelless portable speaker; workstation komputer [perangkat keras]; zinc
anode===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021012912
: 24/02/2021 16:01:09
:
: The Hershey Company

540 Etiket

: 19 East Chocolate Avenue
Hershey PA 17033,
USA
: Yenny Halim S.E., S.H., M.H.
: ACEMARK, Jl. Cikini Raya No. 58 G-H, Jakarta 10330, Indonesia

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: HERSHEY’S KISSES
: HERSHEY’S : bagian dari nama pemohon.
KISSES : merupakan suatu penamaan.

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Putih.
: 28
: ===Mah-Jong; Permainan; Pi atas; Skittles; alat permainan lelucon praktis; alat sulap; alat untuk game; ayunan; balon mainan;
bantal meja biliar; bergetar [mainan]; blok bangunan [mainan]; bola biliar; bola mainan; bola untuk game; boneka (dolls);
boneka (puppets); boneka beruang; boneka mainan berkarakter; botol susu boneka; cangkir untuk dadu; chip untuk judi;
counter [cakram] untuk gim; dadu; dam [permainan]; game backgammon; game tapal kuda; gasing (mainan); gelembung
sabun [mainan]; gulungan layang-layang; hadiah-hadiah kecil untuk pesta -pesta dansa (cindera mata pesta); kaleidoskop;
kamar boneka; kapur untuk isyarat biliar; kartu awal untuk bermain game lotere; kartu bingo; kartu domino; kartu permainan;
kelereng untuk game; kendaraan mainan; kendaraan mainan yang dikendalikan radio; kendaraan model skala; kit model skala
[mainan]; kolam renang [artikel bermain]; konfeti; kuda goyang; layang-layang; mainan untuk binatang piaraan; mainan yang
diisi kain/kapas; mainan, permainan, alat permainan dan alat-alat permainan dan hadiah kecil; mesin game untuk judi; mesin
hiburan, otomatis dan dioperasikan dengan koin; mesin slot [mesin game]; pakaian boneka; panahan; papan catur; penanda
biliar; pengapung untuk mandi dan berenang; permainan bangunan; permainan catur; permainan dalam ruangan; permainan
dam (games); permainan gelang; permainan papan; permainan sepak bola meja dalam ruangan; piring terbang (mainan);
pistol mainan; pistol mainan udara; ponsel mainan; puzzle potongan gambar; quoits; roda roulette; rumah boneka; salju
Globes; sayap air; skittles [game]; skuter [mainan]; tempat tidur boneka; tongkat berputar-putar; topeng mainan; topeng teater;
topi perkusi [mainan]; topi pesta kertas; topi untuk pistol [mainan]; yang===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021012914
: 24/02/2021 16:05:14
:
: PT AZARA DIGITAL INDONESIARAYA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Menara Imperium lantai 23 , Suite C-D , Jalan HR Rasuna Said Kav 1 , Kota
Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12980
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: chatat
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: PUTIH , BIRU , BIRU MUDA , BIRU TUA
: 9
: ===Perangkat lunak aplikasi untuk perangkat seluler; Perangkat lunak aplikasi web; Perangkat lunak komputer dan aplikasi
perangkat lunak untuk memungkinkan transaksi keuangan; aplikasi perangkat lunak yang dapat diunduh; perangkat lunak
aplikasi; perangkat lunak aplikasi komputer; perangkat lunak aplikasi untuk smartphone; perangkat lunak dan aplikasi untuk
perangkat seluler; perangkat lunak dan aplikasi untuk perangkat seluler, dapat diunduh; perangkat lunak untuk aplikasi
komputer===

740
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210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021012915
: 24/02/2021 16:06:47
:
: Bytedance Ltd.

540 Etiket

: Scotia Centre, 4th Floor, Willow House, Cricket Square, P.O. Box 2804, George
Town, Grand Cayman KY1-1112
: Prudence Jahja S.H.,LL.M
: Januar Jahja and Partners Menara Batavia lantai 19, Jalan K.H Mas Mansyur
Kavling 126, Jakarta Pusat

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: TikTok Shop IM
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan putih.
: 9
: ===Kabel USB; Media perekaman dan penyimpanan digital atau analog kosong; Perangkat lunak untuk perdagangan melalui
suatu jaringan komunikasi global; Telepon Seluler; alarm; aplikasi perangkat lunak komputer yang dapat diunduh; aplikasi
ponsel pintar yang dapat diunduh [perangkat lunak]; baterai; casing untuk ponsel pintar; dudukan untuk telepon seluler;
earphone; film pelindung disesuaikan untuk telepon seluler; film pelindung yang diadaptasi untuk ponsel pintar (smart phones);
headphone; headset; kacamata pelindung dari sinar matahari; layar video; magnet dekoratif; magnet kulkas; pengisi daya
USB ; pengisi daya baterai; penutup untuk smartphone; peralatan dan instrumen optik; perangkat lunak aplikasi; perangkat
lunak aplikasi untuk telepon pintar; perangkat lunak e-commerce (perdagangan secara elektronik) komputer untuk
memungkinkan pengguna untuk melakukan transaksi bisnis secara elektronik melalui jaringan komputer global; perangkat
lunak e-commerce komputer untuk memungkinkan pengguna melakukan transaksi bisnis elektronik melalui jaringan komputer
global; perangkat lunak komputer e-commerce yang dapat diunduh untuk memungkinkan pengguna melakukan transaksi
bisnis elektronik melalui jaringan komputer dan komunikasi global; sarung pelindung untuk smartphone; tali (straps) untuk
ponsel pintar (smart phones); tempat untuk telepon genggam; tongkat selfie digunakan sebagai aksesori smartphone; tutup
pelindung untuk telepon genggam===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021012917
: 24/02/2021 16:11:48
:
: PT. ASTU ASRI MANDIRI
: Jl. Raya Hankam No. 382 RT. 008 RW. 005 Jatimurni , Pondok Melati , Kota Bekasi,
Provinsi Jawa Barat, Kota Bekasi, Jawa Barat
: Windyarti S.T., M.T
: Swanapada Intelektual Indonesia Bintaro Business Center Jl. R.C Veteran no.1-i
Bintaro, Jakarta Selatan 12330

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: 2 KATE + Lukisan
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: hijau; merah; kuning; hitam; coklat; putih; oranye
: 30
: ===Beras===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021012918
: 24/02/2021 16:12:55
:
: Diat Suhendi

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Kp.Pasirpeuteuy Rt.008 Rw.002 Desa Karyamekar Kecamatan Cariu Kabupaten
Bogor, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, 16840
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: KOPI ONTEL'S
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

: hitam, kuning mas utk logo dan putih utk warna merek
: 30

740

540 Etiket

540 Etiket
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510

Uraian Barang/Jasa

: ===Kopi bubuk===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: JID2021012919
: 24/02/2021 16:13:20
:
: KENT CARSWELL FRANS

Alamat Pemohon

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. TAMAN GOLF NO. 272 RT.001 RW.008 KELURAHAN BENCONGAN INDAH,
KECAMATAN KELAPA DUA, Kabupaten Tangerang, Banten, 15810
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: AMAN RESORT BY FRANK CARSWELL F&G
: PENGINAPAN YANG BERMEREK "AMAN" YANG DIKELOLA "FRANK CARSWELL F&G"

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM
: 43
: ===-; Bar; Bar kopi dan jus; Bar yang menyediakan jus; Bar yang menyediakan kudapan; Bar, layanan ruang publik, bar

740

makanan ringan, bar yang menyediakan minuman anggur, jasa klub yang menyediakan minuman anggur, bar untuk sandwich,
cafetaria, kantin & cafe; Catering makanan diet; Catering makanan sehat; Dekorasi kue; Depot penyediaan makanan dan
minuman; Fasilitas penitipan anak dan penitipan anak harian; Fasilitas perjamuan dan pesta sosial; Jasa Penyedia Makanan
dan Minuman yang bisa diantar dan dijemput; Jasa agen untuk memesan hotel dan akomodasi sementara; Jasa akomodasi
sementara; Jasa akomodasi sementara dalam bentuk tenda; Jasa akomodasi sementara dan resor; Jasa bar; Jasa hotel; Jasa
hotel dan resor; Jasa hotel, penginapan, dan akomodasi sementara; Jasa informasi hotel, penginapan, dan akomodasi
sementara; Jasa kedai kopi; Jasa klub malam; Jasa konsultasi dan nasihat tentang penyediaan akomodasi sementara; Jasa
konsultasi sehubungan dengan fasilitas hotel; Jasa pemesanan dan penyewaan akomodasi sementara dalam bentuk tenda;
Jasa pemondokan kemah; Jasa penginapan; Jasa penitipan untuk hewan; Jasa penyedia makanan Kebab; Jasa penyediaan
akomodasi hotel sementara; Jasa penyediaan es krim, es konsumsi, roti, kue-kue; Jasa penyediaan fasilitas konferensi,
pertemuan, acara, konvensi dan pameran; Jasa penyediaan fasilitas ruang jamuan; Jasa penyediaan fasilitas ruang konferensi
dan konvensi; Jasa penyediaan fasilitas seminar dan rapat; Jasa penyediaan makanan berupa burger; Jasa penyediaan
makanan dan minuman; Jasa penyediaan makanan dan minuman dengan menggunakan kendaraan dan gerobak; Jasa
penyediaan makanan nasi uduk; Jasa penyediaan minuman; Jasa penyewaan Pondok Wisata; Jasa penyewaan gedung untuk
tempat konser; Jasa penyewaan ruang konferensi, konvensi, seminar dan rapat; Jasa penyewaan villa; Jasa perkemahan
[pondok untuk berlibur]; Jasa reservasi hotel, penginapan, dan akomodasi sementara; Jasa reservasi pemesanan untuk
akomodasi dan makan; Jasa resort; Jasa restoran sushi yang diberikan dalam bentuk kerjasama waralaba; Jasa restoran
yang diberikan dalam bentuk kerjasama waralaba; Jasa restoran, bar, lounge koktail, kafe, kedai kopi, dan bar cemilan; Jasa
restoran, termasuk jasa restoran yang bisa dibawa pulang; Jasa restoran, yaitu, penyediaan makanan dan minuman untuk
konsumsi di dalam dan di luar gedung; Jasa rumah orang tua; Jasa vila; Jasa yang melayani pemesanan dan penjualan
voucher kamar hotel baik secara individu atau berkelompok; Jasa/layanan akomodasi untuk pertemuan (meetings);
Jasa/layanan hotel, restoran, kafe, kafetaria, kantin dan layanan bar makanan ringan; Jasa/layanan klub makan; Kafe kopi;
Kafe kue beras; Kafe yang menyediakan berbagai jenis minuman; Kafe yang menyediakan minuman teh; Kafe-kafe; Kafetaria;
Kantin; Kedai; Kedai barbekyu; Kedai burger; Kedai es; Kedai es krim; Kedai hot pot; Kedai kopi; Kedai mie daging sapi; Kedai
minuman panas dan dingin; Kedai ramen; Kedai sabu– sabu; Kedai teh; Kedai untuk sarapan; Kedai yang menjual dan
menyajikan makanan dan minuman, makanan laut olahan; Kedai yang menyediakan makanan dan minuman; Kedai yang
menyediakan pisang goreng, pisang bakar, nasi mandhi arab; Kedai yang menyediakan teh bubble; Kopi ( Kafe ); Layanan bar
kopi; Layanan bar minuman anggur; Layanan biro akomodasi (hotel, rumah kos); Layanan hotel yang berupa program
penghargaan insentif; Layanan informasi tentang penyediaan akomodasi sementara; Layanan kafe; Layanan katering
termasuk layanan katering keliling dan layanan katering yang disediakan secara online dari database komputer atau dari
internet; Layanan katering untuk menyediakan makanan pizza; Layanan kedai bubur kacang hijau; Layanan kedai makan;
Layanan kedai mie ayam pangsit; Layanan keramahtamahan akomodasi, yaitu, menyediakan perumahan sementara; Layanan
losmen; Layanan menjemput makanan; Layanan mie gerobak (kaki lima); Layanan pariwisata sebagai penyediaan informasi
tentang akomodasi dan tempat untuk makan dan minum dan termasuk layanan pemesanan yang berkaitan dengannya;
Layanan pemberian nasihat dan informasi yang berkaitan dengan pemilihan, persiapan dan penyajian makanan dan minuman;
Layanan pemesanan dan layanan reservasi untuk hotel dan akomodasi sementara; Layanan pengasuhan anak; Layanan
perhotelan (hospitality); Layanan perhotelan (hospitality) [akomodasi dan makanan dan minuman]; Layanan perjamuan;
Layanan pondok penginapan; Layanan pusat penitipan anak anak; Layanan reservasi akomodasi; Layanan reservasi untuk
memesan makanan; Layanan restoran Jepang; Layanan restoran Spanyol; Layanan restoran yang diberikan dalam kerangka
kerja waralaba; Layanan tempat tidur dan sarapan; Layanan yang menyediakan makanan dan minuman dengan truk berjalan;
Lounge koktail; Memberikan informasi dan bertukar informasi sehubungan dengan makanan dan minuman tidak beralkohol
termasuk melalui Internet; Memberikan informasi, termasuk online, tentang layanan untuk menyediakan makanan dan
minuman, dan akomodasi sementara; Membuat reservasi dan pemesanan untuk restoran dan makanan; Mengatur dan
koordinasi akomodasi; Mengatur dan memesan jasa/layanan hotel dan layanan akomodasi; Menyediaan fasilitas untuk
pameran dan eksibisi; Menyediakan fasilitas untuk mengadakan konferensi, pertemuan, jamuan makan, seminar, resepsi,
pesta, dan pertunjukan; Menyediakan makanan dan minuman untuk orang yang membutuhkan untuk tujuan amal;
Menyediakan makanan dan minuman untuk para tamu di restoran dan bar; Pangkeng (Rumah Singgah Sementara);
Pemesanan akomodasi sementara; Pemesanan dan penyewaan akomodasi sementara; Pemesanan dan penyewaan ruang
rapat (meeting); Pemesanan meja restoran secara online; Pengetean (Tempat Penyediaan Kudapan); Penginapan untuk
liburan; Penilaian akomodasi hotel; Penyediaan akomodasi hotel; Penyediaan akomodasi untuk wisma; Penyediaan akses ke
lounge VIP; Penyediaan fasilitas dapur; Penyediaan fasilitas untuk pertemuan (meetings), konferensi, seminar, ruang resepsi
dan pameran; Penyediaan informasi tentang layanan akomodasi sementara; Penyediaan katering;
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Penyediaan layanan informasi penginapan dan restoran; Penyediaan makanan dan minuman di kafe-kafe dan bar-bar;
Penyewaan akomodasi liburan; Penyewaan akomodasi sementara; Penyewaan losmen; Penyewaan rumah mobil [akomodasi
sementara]; Penyewaan tempat untuk acara sosial; Penyewaan tisu basah; Perhotelan; Pondok penyediaan makanan sate;
Pusat Jajanan Serba Ada (Pujasera); Pusat penitipan anak; Pusat taman kanak-kanak dan penitipan anak; Restoran;
Restoran Jepang; Restoran Masakan Korea; Restoran Prasmanan; Restoran cepat saji dan tempat makan yang menyediakan
kudapan; Restoran cepat saji dan tempat makan yang menyediakan pizza dan minuman; Restoran daging panggang;
Restoran dengan layanan makan sepuasnya; Restoran keliling dengan menggunakan truk (Food Truck); Restoran masakan
panggangan daging, ayam, ikan; Restoran vegetarian; Restoran yang menyediakan se'i; Ruang es krim (parlours); Rumah
Makan yang menyediakan seafood, sate, soto, nasi goreng, ikan bakar, ayam goreng, ayam krispy; Rumah bir; Sediaansediaan makanan; Sediaan-sediaan makanan yang dapat dibawa pulang; Teknik menyeduh dengan menuangkan air panas
ke alas kopi yang sudah digiling; Tempat makan yang menghidangkan kudapan; Tempat penyediaan makanan dan minuman;
Tempat penyediaan makanan dan minuman (Snack bar); Tempat yang menghidangkan kudapan; Tempat yang menyediakan
makanan dan minuman; Tempat yang meyediakan minuman beralkohol (izakaya); Warung makan; Warung penyediaan
makanan sate; akomodasi sementara; akomodasi sementara dan layanan katering untuk para tamu; akomodasi sementara
yang disediakan oleh peternakan Bung; akomodasi sementara yang disediakan oleh rumah singgah; anak prasekolah dan
perawatan bayi di pusat penitipan anak; angkringan; apartemen berlayanan; bar dan layanan katering; bar kopi; cafe yang
menyediakan makanan dan minuman berbahan dasar kelor; dekorasi kue; dekorasi makanan; delicatessens [restoran];
hidangan istimewa kampung (HIK); hotel yang diperpanjang tinggal; hotel, motel, restoran, bar dan layanan katering; hotel,
restoran, dan layanan katering; hotel, restoran, kafe-restoran dan layanan bar; informasi dan saran sehubungan dengan
persiapan makan; informasi sehubungan dengan persiapan makan; jasa agen perjalanan untuk membuat reservasi hotel; jasa
agen perjalanan untuk membuat reservasi restoran; jasa agen perjalanan untuk memesan akomodasi hotel; jasa agen
perjalanan untuk memesan akomodasi sementara; jasa agen perjalanan untuk mengatur akomodasi sementara; jasa agen
perjalanan untuk pemesanan akomodasi; jasa agen perjalanan untuk pemesanan dan membuat pemesanan akomodasi dan
hotel; jasa agen perjalanan untuk reservasi akomodasi; jasa agen perjalanan untuk reservasi akomodasi hotel; jasa agen
perjalanan, yaitu, membantu reservasi dan pemesanan untuk penginapan melalui jaringan komputer, jaringan komunikasi
komputer global, dan jaringan seluler; jasa biro akomodasi; jasa biro akomodasi [hotel, rumah kos]; jasa hotel khusus yang
diberikan sebagai bagian dari suatu program untuk tamu hotel yang sering berkunjung; jasa informasi, saran dan konsultasi
yang berkaitan dengan jasa katering; jasa informasi, saran dan konsultasi yang berkaitan dengan jasa katering bisnis; jasa
informasi, saran dan konsultasi yang berkaitan dengan jasa katering hotel; jasa informasi, saran dan konsultasi yang berkaitan
dengan jasa kontrak untuk katering; jasa informasi, saran dan konsultasi yang berkaitan dengan layanan untuk menyediakan
makanan dan minuman; jasa informasi, saran dan konsultasi yang berkaitan dengan menyediakan makanan untuk orang yang
membutuhkan [layanan amal]; jasa informasi, saran dan konsultasi yang berkaitan dengan pemesanan jasa katering; jasa
informasi, saran dan konsultasi yang berkaitan dengan restoran; jasa kafe; jasa katering; jasa katering bisnis; jasa katering
hotel; jasa katering kantor untuk penyediaan kopi; jasa katering khusus memotong ham dengan pisau untuk pameran,
pengecapan dan acara publik; jasa katering khusus memotong ham dengan pisau untuk pernikahan dan acara pribadi; jasa
katering untuk kafetaria perusahaan; jasa katering untuk lembaga pendidikan; jasa katering untuk penyediaan makanan dan
minuman; jasa konsultasi di bidang katering makanan dan minuman; jasa konsultasi di bidang kuliner; jasa konsultasi di
bidang perhotelan; jasa konsultasi di bidang seni kuliner; jasa konsultasi dibidang penyediaan makanan dan minuman; jasa
kontrak untuk katering; jasa layanan kemah selama liburan; jasa memasak makanan; jasa penerima tamu, yaitu mengatur
reservasi makanan dan reservasi hotel; jasa penginapan wisatawan; jasa penyediaan kedai buah; jasa penyediaan kopi untuk
kantor; jasa penyediaan makanan berupa roti; jasa penyediaan makanan dan minuman untuk acara; jasa penyediaan
minuman dengan boba; jasa penyewaan ruang pertemuan; jasa penyiapan makanan dan minuman; jasa reservasi untuk
penyediaan akomodasi perumahan sementara untuk wisatawan dan orang yang sedang berlibur; jasa restoran; jasa restoran
dan katering; jasa tempat makan yang menyajikan kudapan; jasa-jasa pemesanan restoran dan kafe-kafe; jasa-jasa yang
disediakan oleh restoran-restoran, tempat-tempat pembuatan bir, kafe-kafe dan bar-bar; jasa/layanan penyewaan ruang; kafe;
kafe bermain anak-anak; kafe yang menyediakan makanan dan minuman kelor; kafe, kafetaria dan layanan restoran; kaferestoran dan layanan kafetaria; katering di kafetaria makanan cepat saji; katering makanan dan minuman; katering makanan
dan minuman oleh toko roti; katering makanan dan minuman untuk institusi; katering makanan dan minuman untuk jamuan
makan; katering makanan dan minuman untuk pesta koktail; katering yang menyediakan makanan dan minuman; kedai ayam
goreng; kedai roti dan kue (bakeries); kedai teh; keramahtamahan perusahaan dalam sifat menyediakan makanan dan
minuman; konsultasi yang disediakan oleh pusat panggilan telepon dan hotline di bidang akomodasi sementara; layanan agen
untuk pemesanan akomodasi hotel; layanan agen untuk pemesanan akomodasi sementara; layanan agen untuk pemesanan
restoran; layanan akomodasi hotel; layanan akomodasi perhotelan; layanan akomodasi sementara yang disediakan oleh kamp
liburan; layanan amal dalam sifat menyediakan akomodasi sementara di pusat penitipan anak anak; layanan amal dalam sifat
menyediakan akomodasi sementara di rumah penitipan anak keluarga; layanan amal dalam sifat menyediakan akomodasi
sementara untuk anak-anak dengan kebutuhan khusus; layanan amal dalam sifat menyediakan makanan dan minuman di
pusat penitipan anak anak; layanan amal dalam sifat menyediakan makanan dan minuman di rumah penitipan anak keluarga;
layanan amal dalam sifat menyediakan makanan dan minuman untuk anak-anak dengan kebutuhan khusus; layanan amal,
yaitu, menyediakan akomodasi sementara di pusat penitipan anak anak; layanan amal, yaitu, menyediakan akomodasi
sementara di rumah penitipan anak keluarga; layanan amal, yaitu, menyediakan akomodasi sementara untuk anak-anak
dengan kebutuhan khusus; layanan amal, yaitu, menyediakan makanan dan minuman di pusat penitipan anak anak; layanan
amal, yaitu, menyediakan makanan dan minuman di rumah penitipan anak keluarga anak; layanan amal, yaitu, menyediakan
makanan dan minuman untuk anak-anak dengan kebutuhan khusus; layanan asrama; layanan asrama turis; layanan bar;
layanan bar dan bistro; layanan bar dan koktail; layanan bar dan restoran; layanan bar jus buah dan sayuran; layanan bar kopi
dan kedai kopi (penyediaan makanan dan minuman); layanan bar susu; layanan bar teh; layanan bar yang mengutamakan jus
buah dan jus sayuran; layanan bar, lounge koktail, dan wine bar; layanan bartending; layanan bawa pulang makanan dan
minuman; layanan biro akomodasi [perantara pemesanan untuk hotel, rumah kos atau sejenisnya]; layanan bistro; layanan
cafe keliling untuk menyediakan makanan dan minuman; layanan dekorasi cookie khusus; layanan hostel pemuda; layanan
hotel; layanan hotel dan motel; layanan hotel dan restoran; layanan hotel hewan peliharaan; layanan hotel liburan; layanan
hotel resor; layanan hotel untuk pelanggan pilihan; layanan hotel, bar dan restoran; layanan hotel, motel dan resor; layanan
hotel, motel, dan rumah kos; layanan hotel, restoran, dan kafe; layanan hotel, restoran, kafe dan bar; layanan informasi bar;
layanan informasi hotel; layanan informasi restoran; layanan informasi restoran dan bar; layanan jus bar; layanan kafe dan bar
makanan ringan; layanan kafe dan kafetaria; layanan kafe dan restoran; layanan kafe, bistro, dan restoran; layanan kafetaria;
layanan kafetaria dan kantin; layanan kafetaria dan restoran; layanan kantin; layanan kantin swalayan; layanan katering
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keliling; layanan katering luar; layanan katering untuk menyediakan masakan China atau masakan Oriental lainnya; layanan
katering untuk menyediakan masakan Jepang; layanan katering untuk menyediakan masakan Spanyol; layanan katering untuk
menyediakan masakan bergaya Eropa; layanan katering untuk panti jompo; layanan katering untuk pusat konferensi; layanan
katering untuk rangkaian keramahtamahan; layanan katering untuk rumah pensiun; layanan katering untuk rumah sakit;
layanan katering untuk sekolah; layanan kedai kopi dan makanan ringan; layanan kedai minuman; layanan kennel boarding
untuk hewan peliharaan; layanan kios makanan menjadi layanan untuk menyediakan makanan dan minuman; layanan koki
pribadi; layanan konsultasi yang berkaitan dengan penyiapan makanan; layanan kopi dan bar teh; layanan kopi dan jus bar;
layanan lounge airport; layanan lounge hotel; layanan lounge koktail; layanan makan malam dan restoran; layanan makanan
dan minuman dibawa pulang; layanan makanan dan minuman yang bisa dibawa pulang; layanan makanan dibawa pulang;
layanan minum teh; layanan motel; layanan pariwisata medis menjadi pemesanan atau pemesanan hotel atau akomodasi
sementara untuk mendapatkan perawatan kesehatan; layanan pembuatan bir; layanan pemesanan dan pemesanan untuk
hotel, restoran, dan akomodasi liburan; layanan pemesanan dan pemesanan untuk restoran dan makanan; layanan
pemesanan kamar hotel; layanan pemesanan kamar hotel secara online; layanan pemesanan untuk akomodasi hotel untuk
orang lain; layanan pemesanan untuk hotel; layanan penerimaan untuk akomodasi sementara [manajemen kedatangan dan
keberangkatan]; layanan pengasuhan anak; layanan penginapan resor; layanan penginapan tempat tidur dan sarapan;
layanan penginapan wisatawan; layanan penitipan anak; layanan penitipan anak [penitipan anak]; layanan penitipan anak
anjing; layanan penitipan hewan peliharaan; layanan penyediaan minuman yang bisa dibawa pulang; layanan perawatan
tangguh dalam sifat penitipan anak dewasa; layanan persiapan makanan; layanan prasmanan untuk lounge koktail; layanan
pusat penitipan anak; layanan pusat penitipan anak dan penitipan anak; layanan rantai restoran; layanan rantai rumah kopi;
layanan reservasi akomodasi sementara; layanan reservasi akomodasi sementara dalam sifat membuat reservasi dan
pemesanan penginapan ramah lingkungan melalui situs web; layanan reservasi dan pemesanan untuk restoran; layanan
reservasi hotel dan restoran; layanan reservasi hotel disediakan melalui Internet; layanan reservasi restoran; layanan restoran
Eropa; layanan restoran Italia; layanan restoran cepat saji; layanan restoran keliling; layanan restoran okonomiyaki; layanan
restoran ramen; layanan restoran soba; layanan restoran sushi; layanan restoran swalayan; layanan restoran tempura;
layanan restoran turis; layanan restoran udon; layanan restoran udon dan soba; layanan restoran washoku; layanan restoran
yang bisa dibawa pulang; layanan restoran, katering, bar dan ruang koktail; layanan ruang minum teh; layanan ruang publik,
bar makanan ringan, bar untuk sanwich, cafetaria, kantin & cafe; layanan rumah kopi; layanan rumah kos; layanan rumah
pensiun; layanan rumah untuk turis; layanan salad bar; layanan snack-bar; layanan snack-bar dan kantin; layanan sommelier
untuk penyediaan saran yang berkaitan dengan anggur, dan anggur dan pasangan makanan; layanan spa, yaitu, penyediaan
akomodasi sementara dan penyediaan makanan untuk klien dari suatu spa kesehatan atau spa kecantikan; layanan teater
makan malam menjadi penyediaan makanan dan minuman; layanan untuk menyediakan makanan dan minuman; layanan
untuk menyediakan makanan dan minuman, dan akomodasi sementara; layanan untuk pemesanan kamar; layanan wine bar;
layanan wisata medis dalam bentuk reservasi akomodasi sementara untuk mendapatkan perawatan kesehatan; layanan
wisma; layanan yang menawarkan makanan dan minuman untuk dibawa pulang; layanan yang menyediakan minuman teh;
lounge; melayani makanan dan minuman; melayani minuman beralkohol; melayani teh, kopi, coklat, minuman berkarbonasi
atau minuman jus buah; memasok makanan untuk konsumsi segera; memasok makanan untuk para tunawisma atau yang
kurang mampu; memberikan informasi dalam sifat resep untuk minuman; memberikan informasi di bidang resep dan
memasak dari basis data komputer; memberikan informasi online terkait pemesanan akomodasi liburan; memberikan
informasi online terkait pemesanan hotel; memberikan informasi penginapan melalui Internet; memberikan informasi tentang
akomodasi sementara melalui Internet; memberikan informasi tentang bartending; memberikan informasi tentang karakteristik
anggur; memberikan informasi tentang layanan bar; memberikan informasi tentang layanan crèche; memberikan informasi
tentang layanan restoran yang menyediakan makanan dan minuman berbahan dasar kelor; memberikan informasi yang
berkaitan dengan hotel; memberikan peringkat dan ulasan restoran; memberikan ulasan on-line tentang restoran dan hotel;
memberikan ulasan restoran; memberikan ulasan tentang restoran dan bar; membuat reservasi hotel untuk orang lain;
mencari akomodasi dan jasa agen akomodasi untuk pembuat liburan, turis dan wisatawan; mengambil layanan makanan
cepat saji; mengatur akomodasi hotel; mengatur akomodasi perumahan sementara; mengatur dan menyediakan akomodasi
sementara; mengatur homestay untuk siswa luar negeri; menyajikan makanan dan minuman; menyajikan makanan dan
minuman di bar susu; menyajikan makanan dan minuman di bistro; menyajikan makanan dan minuman di kafe internet;
menyajikan makanan dan minuman di perusahaan ritel dan takeaway; menyajikan makanan dan minuman di restoran dan bar;
menyajikan makanan dan minuman di toko donat; menyajikan makanan dan minuman untuk para tamu; menyajikan makanan
dan minuman untuk para tamu di restoran; menyajikan minuman di brewpubs; menyediakan akomodasi di hotel dan motel;
menyediakan akomodasi hotel; menyediakan akomodasi liburan; menyediakan akomodasi perumahan sementara;
menyediakan akomodasi sementara; menyediakan akomodasi sementara dalam layanan apartemen; menyediakan
akomodasi sementara di apartemen berlayanan; menyediakan akomodasi sementara di apartemen liburan; menyediakan
akomodasi sementara di fasilitas tempat tinggal yang dibantu; menyediakan akomodasi sementara di hotel, motel dan rumah
kos; menyediakan akomodasi sementara di rumah kos; menyediakan akomodasi sementara di rumah liburan; menyediakan
akomodasi sementara sebagai bagian dari paket keramahtamahan; menyediakan akomodasi sementara untuk anak-anak
dengan kebutuhan khusus; menyediakan akomodasi sementara untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal;
menyediakan akomodasi sementara untuk bayi dan anak usia sekolah dasar; menyediakan akomodasi sementara untuk
orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan akomodasi sementara untuk para tamu; menyediakan
fasilitas konferensi; menyediakan fasilitas konferensi, pameran dan pertemuan; menyediakan fasilitas konvensi; menyediakan
fasilitas pameran di hotel; menyediakan fasilitas perkemahan; menyediakan fasilitas pesta dan fungsi sosial untuk acara-acara
khusus; menyediakan fasilitas taman trailer sementara; menyediakan fasilitas untuk pameran; menyediakan fasilitas untuk
pameran dan konferensi; menyediakan fasilitas untuk pameran dan pameran; menyediakan layanan bar; menyediakan
layanan hotel dan motel; menyediakan layanan hunian darurat dalam sifat perumahan sementara; menyediakan layanan
informasi penginapan perjalanan dan layanan agen pemesanan penginapan perjalanan untuk pelancong; menyediakan
layanan katering makanan dan minuman berbahan dasar kelor untuk fasilitas pameran; menyediakan layanan katering
makanan dan minuman untuk acara olahraga, konser, konvensi, dan pameran; menyediakan layanan katering makanan dan
minuman untuk fasilitas konvensi; menyediakan layanan katering makanan dan minuman untuk fasilitas pameran;
menyediakan layanan katering makanan dan minuman untuk fasilitas pameran dan adil; menyediakan layanan makanan
dalam penerbangan di pesawat; menyediakan layanan penitipan anak untuk orang dewasa dan anak-anak; menyediakan
layanan penitipan anak untuk orang tua; menyediakan layanan penitipan anak untuk orang tua, yaitu, menyediakan makanan
dan minuman; menyediakan layanan restoran; menyediakan layanan wisma; menyediakan makanan dan minuman;
menyediakan makanan dan minuman berbahan dasar kelor; menyediakan makanan dan minuman di bistro; menyediakan
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makanan dan minuman di kafe internet; menyediakan makanan dan minuman di pusat penitipan anak untuk orang tua;
menyediakan makanan dan minuman di restoran; menyediakan makanan dan minuman di restoran dan bar; menyediakan
makanan dan minuman di toko donat; menyediakan makanan dan minuman kelor dengan kerjasama waralaba; menyediakan
makanan dan minuman kelor di kafe internet; menyediakan makanan dan minuman kelor untuk para tamu di restoran;
menyediakan makanan dan minuman sebagai bagian dari layanan keramahtamahan; menyediakan makanan dan minuman
untuk anak-anak dengan kebutuhan khusus; menyediakan makanan dan minuman untuk anak-anak yang membutuhkan untuk
tujuan amal; menyediakan makanan dan minuman untuk bayi dan anak usia sekolah dasar; menyediakan makanan dan
minuman untuk orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan makanan dan minuman untuk para tamu;
menyediakan makanan dan minuman untuk para tamu di restoran; menyediakan makanan dan minuman untuk pasien dan
tamu; menyediakan makanan dan penginapan di peternakan Bung; menyediakan makanan dan penginapan di resor
kesehatan yang berspesialisasi dalam mempromosikan kesehatan dan kesejahteraan umum pelanggan; menyediakan
makanan untuk orang yang membutuhkan [layanan amal]; menyediakan makanan, minuman, dan akomodasi sementara
untuk para tamu; menyediakan pemesanan kamar dan layanan pemesanan hotel; menyediakan penginapan sementara di
kamp liburan; menyediakan penginapan sementara untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan
penginapan sementara untuk orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan pusat komunitas untuk
pertemuan dan pertemuan sosial; menyediakan pusat penitipan anak; menyediakan pusat penitipan anak untuk anak-anak,
orang cacat atau orang tua; menyediakan pusat penitipan anak untuk orang tua; menyediakan ruang konferensi; menyediakan
saran dan layanan informasi on-line terkait dengan anggur dan pasangan makanan; menyediakan selimut untuk anak-anak
yang membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan selimut untuk orang yang kurang mampu untuk tujuan amal;
menyediakan tempat akomodasi sementara yang ramah untuk binatang peliharaan; menyewakan ruang serba guna di hotelhotel untuk mengadakan seminar; naik untuk kuda; pelayanan dalam menyediakan makanan dan minuman; pelayanan ruang
minum; pembuatan reservasi penginapan sementara untuk orang lain; pemesanan akomodasi perkemahan; pemesanan
akomodasi sementara; pemesanan akomodasi sementara di sifat rumah liburan; pemesanan dan penyediaan hotel dan
akomodasi sementara dan tempat restoran; pemesanan hotel; pemesanan jasa katering; pemesanan kamar hotel untuk
wisatawan; pemesanan kamar untuk pelancong; pemesanan penginapan; pemesanan penginapan sementara; pemesanan
reservasi hotel dan restoran untuk pihak lain; pemesanan rumah kos; pengaturan untuk penyediaan makanan; penginapan
turis; pengukiran makanan; penyajian makanan dan minuman; penyediaan fasilitas jamuan dan fungsi sosial untuk acaraacara khusus; penyediaan fasilitas keperluan umum untuk konvensi, perjamuan makan, acara sosial, penggalangan dana, dan
acara spesial; penyediaan fasilitas restoran; penyediaan fasilitas untuk keperluan umum untuk pertemuan, konferensi dan
pameran; penyediaan fasilitas untuk konferensi, pameran dan konvensi; penyediaan informasi dalam bidang hidangan makan
di restoran melalui Internet; penyediaan informasi dalam bidang hotel dan akomodasi sementara untuk wisatawan dan orang
yang sedang berlibur melalui suatu situs web; penyediaan informasi hotel; penyediaan informasi mengenai jasa restoran,
katering dan bar melalui informasi dan suatu situs web; penyediaan informasi secara pribadi mengenai hotel melalui Internet;
penyediaan informasi sehubungan dengan hotel, resort dan akomodasi sementara; penyediaan informasi tentang layanan
restoran; penyediaan informasi tentang penyediaan makanan dan minuman; penyediaan informasi yang berhubungan dengan
pemesanan restoran; penyediaan informasi yang berhubungan dengan restoran; penyediaan informasi yang berkaitan dengan
penyiapan makanan dan minuman; penyediaan informasi yang menampilkan informasi mengenai jasa restoran, katering dan
bar melalui situs web; penyediaan makanan dan minuman; penyediaan makanan dan minuman untuk dikonsumsi; penyediaan
makanan dan minuman untuk konsumsi di hotel; penyediaan makanan dan minuman untuk perusahaan; penyediaan makanan
dan minuman, dan akomodasi sementara; penyediaan makanan dibawa pulang dan cepat saji; penyediaan makanan yang
dibawa pulang dan layanan makanan dan minuman; penyediaan menampilkan informasi dalam bidang hotel dan akomodasi
sementara untuk wisatawan dan orang yang sedang berlibur melalui situs web; penyediaan pembuatan reservasi kamar hotel
dan akomodasi sementara untuk wisatawan dan orang yang sedang berlibur melalui suatu situs web; penyediaan perawatan
sebelum sekolah; penyediaan perawatan setelah sekolah; penyediaan pertemuan sosial, perjamuan, fungsi acara sosial,
konferensi, fasilitas untuk pameran dan pertemuan; penyediaan pusat penitipan anak; penyediaan reservasi kamar hotel dan
akomodasi sementara untuk wisatawan dan orang yang sedang berlibur melalui situs web; penyediaan reservasi online,
pemesanan, dan layanan pencarian untuk penginapan sementara, akomodasi sementara dan sewa untuk tujuan liburan
sementara; penyediaan reservasi untuk hotel dan restoran melalui suatu website; penyediaan ruang-ruang dan akomodasiakomodasi sementara untuk pengorganisasian acara-acara, acara-acara, pertunjukan-pertunjukan, pesta-pesta, perjamuanperjamuan dan resepsi-resepsi; penyediaan tempat konferensi, ekshibisi dan pertemuan; penyediaan tempat perjamuan
makan dan acara sosial untuk acara spesial; penyediaan ulasan akomodasi dan restoran hotel melalui jaringan komputer dan
jaringan informasi global; penyediaan ulasan online tentang atraksi lokal melalui Internet, yaitu, memberikan ulasan online
tentang restoran, hotel, dan resor yang menyediakan makanan dan akomodasi melalui jaringan komputer dan jaringan
informasi global; penyewaan air mancur minuman; penyewaan akomodasi sementara; penyewaan akomodasi sementara di
rumah liburan dan apartemen; penyewaan akomodasi sementara di vila dan bungalow; penyewaan akomodasi sementara
untuk liburan; penyewaan alat memasak; penyewaan alat penerangan; penyewaan alat penerangan untuk mendekorasi rumah
pribadi; penyewaan alat penerangan untuk taman umum; penyewaan alat penerangan untuk tempat parkir; penyewaan
bangunan logam dan non-logam; penyewaan bangunan yang bisa diangkut *; penyewaan bangunan yang dapat dipindahpindahkan; penyewaan dan pemesanan kamar dan ruang pertemuan/rapat; penyewaan dan penyewaan peralatan
penerangan dan sistem penerangan untuk digunakan dalam penerangan kota dan acara-acara publik; penyewaan fasilitas
perjamuan dan fungsi sosial untuk acara-acara khusus; penyewaan furnitur untuk hotel; penyewaan furnitur untuk konferensi;
penyewaan furnitur, linen dan pengaturan meja; penyewaan futon; penyewaan handuk untuk hotel; penyewaan hiasan dinding
untuk hotel; penyewaan hot plate listrik; penyewaan hot plate non-listrik; penyewaan kabin liburan; penyewaan kamar sebagai
akomodasi sementara; penyewaan kamar untuk acara sosial; penyewaan kamar untuk fungsi sosial; penyewaan kamar untuk
mengadakan acara, konferensi, konvensi, pameran, seminar, dan rapat; penyewaan kamar untuk pesta ulang tahun;
penyewaan kamar untuk resepsi pernikahan; penyewaan kasur dan selimut; penyewaan kursi dan meja; penyewaan kursi,
meja, linen meja, barang pecah belah; penyewaan kursi, meja, taplak meja dan barang pecah belah untuk konferensi,
ekshibisi, pertemuan dan acara sosial dan perjamuan makan; penyewaan meja dapur; penyewaan meja dapur untuk
menyiapkan makanan untuk dikonsumsi segera; penyewaan mesin pembuat permen kapas; penyewaan mesin pengeluaran
minuman; penyewaan pendingin air minum; penyewaan penginapan sementara; penyewaan penutup lantai untuk hotel;
penyewaan peralatan bar; penyewaan peralatan layanan makanan; penyewaan peralatan makan; penyewaan peralatan
makan, peralatan makan, piring, dan aksesoris meja untuk acara khusus; penyewaan peralatan memasak untuk keperluan
industri; penyewaan perlengkapan lampu; penyewaan piring lecet; penyewaan popcorn popper; penyewaan ruang konferensi;
penyewaan ruang pertemuan; penyewaan ruang sementara; penyewaan ruang serba guna; penyewaan ruang serba guna
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untuk pesta ulang tahun; penyewaan ruang serba guna untuk resepsi pernikahan; penyewaan ruangan untuk mengadakan
acara, konferensi, konvensi, pameran, seminar, dan rapat; penyewaan tempat pameran; penyewaan tempat untuk acara dan
memberikan informasi yang berkaitan dengannya; penyewaan unit untuk mengeluarkan minuman panas dan dingin, selain
mesin penjual otomatis; penyiapan makanan; persewaan karpet; persewaan tempat tidur; persewaan tenda; persiapan dan
penyediaan makanan dan minuman untuk konsumsi di dalam dan di luar gedung; persiapan dan penyediaan makanan dan
minuman untuk konsumsi di perusahaan ritel; persiapan dan penyediaan makanan dan minuman untuk konsumsi segera;
persiapan dan penyediaan makanan, yaitu, pemotongan ham tradisional untuk konsumsi segera; persiapan dan penyediaan
makanan, yaitu, pemotongan ham untuk konsumsi segera; persiapan makanan Jepang untuk konsumsi segera; persiapan
makanan Spanyol untuk konsumsi langsung; persiapan makanan dan minuman; persiapan makanan dan minuman untuk
konsumsi segera; persiapan makanan untuk orang lain berdasarkan outsourcing; pub; pusat makanan/jajan; pusat perawatan
lansia; reservasi akomodasi hotel; reservasi akomodasi hotel dan makanan; reservasi akomodasi sementara di hotel dan
rumah kos; reservasi akomodasi sementara melalui Internet; reservasi dan pemesanan akomodasi hotel, resor dan motel;
reservasi dan pemesanan eco-lodge; reservasi dan pemesanan penginapan sementara; reservasi kamar hotel dan
penginapan sementara; reservasi sementara akomodasi; restoran dengan layanan utama pengantaran pesanan/ restoran
pesan antar; restoran khusus menyediakan makanan sate; restoran masakan khas jepang; restoran pizza; restoran swalayan;
restoran yang menawarkan layanan untuk dibawa pulang; restoran yang menjual makanan untuk dibawa keluar; restoran yang
menyediakan makanan cepat saji dan layanan 24 jam; restoran yang menyediakan makanan dan minuman kelor; restoran,
bar dan layanan katering; restoran, bar, dan layanan lounge koktail; ruang es krim; rumah makan; rumah makan cina halal;
rumah pemondokan; rumah peristirahatan; salad bar [layanan restoran]; saran sehubungan dengan persiapan makan; saran
tentang resep memasak; sediaan-sediaan makanan dan minuman; sewa air mancur coklat; sewa bantal; sewa dispenser air;
sewa dispenser air minum; sewa rumah liburan; sewa selimut; sewa tenda; sewa tirai untuk hotel; tempat makan yang
menyediakan kudapan (penyediaan makanan dan minuman); tempat penitipan hewan peliharaan; tempat pizza; warung kopi;
warung makan tradisional; warung yang menyediakan bakso===
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Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Ungu, hitam, hijau
: 3
: ===Air penyegar wajah (untuk keperluan kosmetik); Bahan-bahan perawatan pribadi dan kecantikan, yaitu, tubuh, wajah,
mata, krim pembersih tangan, busa, pelembab, losion, gel, scrub, minyak, bedak, penyegar, toner, astringen, balsem, masker
pelembab, sabun batangan yang tidak mengandung obat; Bahan-bahan untuk perawatan rambut, yaitu, sampo, kondisioner,
pembilas yang berbentuk krim (creme rinse), penataan rambut glasir, semprotan, mousse, gel; Barang kosmetik untuk mandi;
Barang-barang kosmetik yaitu minyak rambut, minyak wangi, bedak wangil, bedak muka, bedak bayi, krim muka, krim kulit, cat
alis, cat alis, cat kkuku, cat bibir, obat kriting rambut cat rambut,bedak dasar, shampoo,wangi-wangian, minyak-minyak sari
kosmetik, bahan pemelihara gigi, tepal gigi, sabun wangi, sabun cuci, sabun krim detergent dan detergent bubuk .; Bedak
wajah untuk keperluan kosmetik; Esensi untuk keperluan kosmetik; Gel jerawat (kosmetik); Gel kulit untuk penggunaan
kosmetik; Gel pelangsing (kosmetik ); Gel pelangsing (kosmetik); Gel untuk keperluan kosmetik; Hyaluronic serum;
Kondisioner cair (kosmetik); Kosmetik dasar rias, termasuk pembersih kulit, toner kulit, losion kulit, krim kulit, serum wajah
non-obat, tisu wajah dan pelembab wajah.; Kosmetik fungsional; Kosmetik menggunakan bahan alami; Kosmetik perpaduan
dari powder dan liquid foundation (cushion); Kosmetik untuk manusia; Kosmetik untuk perawatan kulit dan rambut; Kosmetik
untuk spa; Kosmetik yaitu bedak padat, bedak bubuk, lipstik, pensil alis dan eyeliner; Kosmetik, yaitu sediaan untuk
menghilangkan atau mengurangi garis-garis kulit halus di sekitar kening dan mata (glabellar), keriput di wajah,
ketidaksimetrisan dan kekurangan dan masalah kulit manusia; Krim Badan area sensitif (kosmetik); Krim bernutrisi; Krim dan
losion perawatan kulit yang tidak mengandung obat; Krim flek (kosmetik); Krim kulit berminyak; Krim kulit daerah sensitif
(kosmetik); Krim kulit kering (kosmetik); Krim kulit sensitif (kosmetik); Krim leher; Krim lulur badan [Cream-body scrub]
kosmetik; Krim mata; Krim matahari (bukan untuk pengunaan pengobatan); Krim matahari (tidak untuk penggunaan medis);
Krim pelembab; Krim pelembab kulit beraroma; Krim pelindung sinar UV; Krim pembersih (kosmetik); Krim pemutih kulit untuk
keperluan kosmetik; Krim tabir surya; Krim untuk keperluan kosmetik; Krim untuk mandi; Krim untuk mengencangkan kulit;
Krim untuk pemutih kulit; Krim untuk tumit; Krim wajah; Krim wajah (kosmetik); Krim wajah dan kulit; Krim wajah untuk
digunakan sebagai kosmetik; Krim yang tidak mengandung obat untuk mata dan area di sekitar mata; Krim, gel, lotion, susu
dan pelembab setelah matahari; Krim, minyak, losion dan busa cukur; Krim, minyak, losion dan busa stelah bercukur; Losion
dan serum; Losion pelembab (kosmetik); Losion pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Losion pengelupasan untuk
keperluan kosmetik; Losion susu untuk membersihkan wajah; Losion untuk dipakai setelah bercukur untuk keperluan
kosmetik; Lotion daerah sensitif (kosmetik); Lotion flek (kosmetik); Lotion kulit kering (kosmetik); Maker wajah (Kosmetik);
Masker (kosmetik); Masker pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Masker untuk kulit sebagai penggunaan kosmetik; Masker
untuk tubuh sebagai penggunaan kosmetik; Masker wajah (kosmetik); Minyak, krim dan losion untuk kulit; Paket masker untuk
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keperluan kosmetik; Pelembab (kosmetik); Pelembab Leher (kosmetik); Pelembab [Moisturizer] kosmetik; Pelembab anti
penuaan yang digunakan sebagai kosmetik; Pelembab mata untuk penggunaan kosmetik; Pembersih wajah (kosmetik);
Pewangi badan (kosmetik); Produk kosmetik; Produk kosmetik dan perawatan kulit; Produk kosmetik untuk perawatan kulit;
Produk perawatan kulit, yaitu serum kulit non-obat, pembersih kulit, krim kulit; Produk-produk makeup, seperti, makeup mata,
penghapus makeup mata, pensil mata, perona mata, eyeliner, maskara, bedak wajah, alas bedak dan alas bedak cair, perona
wajah berbentuk krim, cairan atau bubuk, lipstik dan pensil untuk bibir, cat kuku, penghapus cat kuku; Ramuan kosmetik untuk
mandi; Sabun; Sabun Kecantikan (kosmetik); Sabun cair wajah; Sabun dengan bahan dasar Herbal Oil (kosmetik); Sabun
jerawat; Sabun kosmetik; Sabun pengelupasan untuk keperluan kosmetik; Sabun penghilang bau badan; Sabun untuk muka;
Scrub untuk keperluan kosmetik; Scrub wajah [facial scrub] kosmetik; Sediaan Pembersih Kulit (kosmetik); Sediaan kosmetik
perawatan bibir; Sediaan kosmetik seperti semprotan tangan, gel tangan, larutan tangan, pelembab, lotion, toner & astringen,
larutan alkohol, sabun mandi dalam bentuk cair, bentuk batangan & bubuk, krim, sediaan deodoran dan anti-keringat.;
Sediaan kosmetik tata rias dan penghapus riasan; Sediaan kosmetik untuk bibir; Sediaan kosmetik untuk kulit wajah; Sediaan
kosmetik untuk mata; Sediaan kosmetik yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati di wajah; Sediaan kosmetik,
yakni lotion untuk mengencangkan kulit; Sediaan pembersih badan dan kosmetik; Sediaan perawatan kulit dan kosmetik;
Sediaan perawatan kulit non-obat, yaitu, krim, lotion, gel, toner, pembersih dan pengelupas sel kulit; Sediaan perawatan
matahari untuk keperluan kosmetik; Sediaan tabir surya kosmetik; Sediaan untuk menghilangkan bulu (kosmetik); Sediaansediaan kosmetik untuk perawatan kulit; Sediaan-sediaan perawatan kulit non-medis, yaitu, krim wajah, krim mata, pembersih
wajah, losion dan minyak, losion untuk tubuh, pelembab dan penyegar kulit, gel, pembersih, dan masker untuk digunakan
pada wajah dan tubuh, krim pencukur; Semprotan pelembab wajah (kosmetik); Serum Kulit Dengan Asam Hialuronat; Serum
Mata (kosmetik); Serum Peremajaan Kulit; Serum anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; Serum bibir; Serum jerawat; Serum
kecantikan (kosmetik); Serum leher (kosmetik); Serum pencerah (kosmetik); Serum pengencang kulit; Serum untuk keperluan
kosmetik; Spray wajah (kosmetik); Susu pelembab pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Susu untuk perawatan kulit; Toner;
Toner (cairan penyegar wajah) kosmetik; Toner Pelembab Wajah; Toner anti-penuaan; Toner cair (Kosmetik); Toner wajah
(kosmetik); Vitamin C serum; Zat pelembab, yaitu, krim pelembab, susu pelembab, lotion pelembab tubuh, larutan pelembab
untuk kulit; astringen untuk keperluan kosmetik; bantalan pembersih diresapi dengan kosmetik; bedak tubuh untuk keperluan
kosmetik; body butter untuk keperluan kosmetik; body lotion untuk keperluan kosmetik; body scrub untuk keperluan kosmetik;
cocoa butter untuk keperluan kosmetik; colognes, parfum dan kosmetik; concealer [kosmetik]; cosmeceuticals untuk keperluan
kosmetik; dasar bedak (kosmetik); gel after-sun [kosmetik]; gel after-sun untuk keperluan kosmetik; gel kosmetik; gel
pelembab [kosmetik]; gel pelembab kulit [kosmetik]; gel untuk tubuh (kosmetik); gel wajah [kosmetik]; kaus kaki yang sudah
dilembabkan dengan sediaan kosmetik untuk keperluan kosmetik; kosmetik; kosmetik alis; kosmetik dan alat rias/pembersih
badan (tidak mengandung obat) untuk kuku, rambut dan kulit; kosmetik dan make-up; kosmetik dan sediaan kosmetik;
kosmetik dan sediaan pembersih badan yang tidak mengandung obat; kosmetik dan sediaan perawatan pribadi; kosmetik
dekoratif; kosmetik dekoratif [make-up]; kosmetik fungsional adalah krim anti-kerut; kosmetik fungsional menjadi sediaan
penyaringan sinar matahari; kosmetik fungsional menjadi sediaan perawatan kulit anti-penuaan; kosmetik penyegar kulit;
kosmetik perawatan kulit; kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan; kosmetik tabir surya; kosmetik tanpa obat; kosmetik tidak
mengandung obat, perlengkapan mandi dan wewangian yang tidak mengandung obat untuk merawat dan mempercantik bulu
mata, alis, mata, bibir dan kuku; kosmetik untuk digunakan pada kulit; kosmetik untuk penggunaan pribadi; kosmetik yaitu
krim, susu, lotion, gel dan bubuk untuk wajah, tubuh dan tangan; kosmetik yang digunakan sebagai sediaan perawatan kulit;
kosmetik yang dijual sebagai komponen integral dari persiapan perawatan kulit tanpa obat; kosmetik yang mengandung
vitamin; kosmetik, yaitu alas bedak, concealer, pengkilap bibir, maskara, pembersih make-up; kosmetik, yaitu, alas bedak,
bedak, concealer, Celak mata (Eye shadow), pensil mata, eyeliner cair, maskara, pensil bibir, lipstik, Pengkilat bibir (lip gloss),
balsem bibir, cat kuku; kosmetik, yaitu, susu, losion, gel dan bubuk untuk wajah, gel dan bubuk untuk tubuh dan tangan; krim;
krim anti penuaan; krim anti-bintik; krim anti-bintik untuk keperluan kosmetik; krim anti-iritasi [untuk keperluan kosmetik]; krim
anti-kerut; krim anti-kerut untuk keperluan kosmetik; krim anti-penuaan; krim anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; krim antipenuaan untuk wajah; krim berbentuk stik pelindung dari sinar matahari; krim berjemur; krim bibir; krim bibir untuk keperluan
kosmetik; krim dan gel kosmetik untuk wajah, tangan dan tubuh; krim dan lotion kosmetik; krim dan lotion kosmetik untuk
perawatan wajah dan tubuh; krim dan sediaan setelah matahari; krim dasar bedak; krim dingin untuk keperluan kosmetik; krim
exfoliant untuk keperluan kosmetik; krim foundation; krim kecantikan; krim kecantikan balm; krim kecantikan untuk perawatan
tubuh; krim kecantikan wajah dan tubuh; krim kosmetik; krim kosmetik bernutrisi; krim kosmetik untuk kulit; krim kosmetik
untuk mengencangkan kulit; krim kosmetik untuk mengencangkan kulit di sekitar mata; krim kosmetik untuk perawatan kulit;
krim kosmetik, lotion dan sediaan lain untuk berjemur; krim kosmetik, susu, lotion, gel dan bubuk untuk wajah, tangan, dan
tubuh; krim kulit; krim kulit dalam bentuk cair dan padat; krim kulit tabir surya; krim kulit untuk keperluan kosmetik; krim malam;
krim masker tubuh; krim masker tubuh untuk keperluan kosmetik; krim mata; krim matahari; krim matahari untuk keperluan
kosmetik; krim non-obat untuk melembabkan kulit; krim non-obat untuk menenangkan kulit; krim non-obat untuk scrub wajah;
krim pagi untuk keperluan kosmetik; krim pelembab; krim pelembab kulit [kosmetik]; krim pelembab, lotion dan gel; krim
pembersih; krim pembersih [kosmetik]; krim pembersih kulit; krim pembersih kulit [non-obat]; krim pembersih non-obat untuk
penggunaan pribadi; krim pemutih kulit; krim pemutih kulit wajah; krim pengelupas; krim pengencang [kosmetik]; krim
penghalus kulit; krim pengkondisi kulit untuk keperluan kosmetik; krim pengurang bintik penuaan; krim pengurang bintik
penuaan untuk keperluan kosmetik; krim setelah matahari; krim siang; krim tabir surya; krim tabir surya untuk keperluan
kosmetik; krim tangan; krim tangan untuk keperluan kosmetik; krim tangan, krim kaki, krim bernutrisi, krim pembersih wajah;
krim tanpa obat untuk melembutkan kulit; krim tanpa obat untuk memutihkan kulit; krim tanpa obat untuk mencerahkan kulit;
krim tanpa obat untuk perlindungan kulit; krim tubuh beraroma; krim tubuh kosmetik; krim tubuh untuk keperluan kosmetik;
krim untuk keperluan kosmetik; krim untuk kulit; krim untuk memutihkan kulit; krim untuk mencegah kerutan wajah; krim untuk
mengelupas kulit mati; krim untuk menghindari kulit terbakar dari sengatan matahari (non medis); krim untuk mengurangi
selulit; krim untuk pemeliharaan kulit (kosmetik); krim untuk pengurangan selulit untuk keperluan kosmetik; krim untuk spa;
krim wajah; krim wajah [kosmetik]; krim wajah dan tubuh; krim wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; krim wajah tidak
mengandung obat; krim wajah untuk keperluan kosmetik; krim wajah untuk penggunaan kosmetik; krim wangi untuk keperluan
kosmetik; krim, minyak dan susu untuk tubuh, sabun mandi, gel, minyak, susu dan garam; krim, minyak, lotion, semprotan,
pensil dan balsem untuk keperluan kosmetik; losion dan krim untuk digunakan pada kulit; losion kosmetik; losion susu
matahari kosmetik; losion susu untuk keperluan kosmetik; losion susu untuk perawatan tubuh bayi; losion, krim, pelembab,
minyak dan susu yang dipakai setelah berjemur matahari; losion, susu, dan krim untuk tubuh (tidak mengandung obat); lotion
berjemur kosmetik; lotion dan krim tubuh beraroma; lotion kosmetik untuk mengurangi munculnya bintik-bintik dan bintik-bintik
penuaan; lotion kulit dan tubuh, krim dan minyak untuk penggunaan kosmetik; lotion kulit kosmetik; lotion kulit pelembab
[kosmetik]; lotion mandi untuk keperluan kosmetik; lotion masker tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion mata untuk keperluan
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kosmetik; lotion pelembab [kosmetik]; lotion perawatan kulit kosmetik; lotion perawatan matahari untuk keperluan kosmetik;
lotion setelah matahari untuk keperluan kosmetik; lotion tabir surya dan krim perawatan matahari; lotion tabir surya untuk
keperluan kosmetik; lotion tahan usia untuk keperluan kosmetik; lotion tubuh pelembab [kosmetik]; lotion untuk keperluan
kosmetik; lotion untuk pengurangan selulit untuk keperluan kosmetik; lotion untuk perawatan wajah dan tubuh untuk keperluan
kosmetik; lotion wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion wajah kosmetik; lotion, krim dan sediaan untuk perawatan
wajah, tubuh, kulit kepala, kuku dan rambut; lulur kosmetik; make-up [kosmetik]; masker kecantikan, krim dan minyak untuk
membersihkan kulit, krim kulit, krim untuk menghilangkan noda, krim mata, losion kulit, losion wajah, losion tubuh, pelembab
kulit, krim malam, pengklarifikasi kulit, sediaan untuk tanning matahari, sediaan perawatan matahari bukan medis, kapas untuk
kecantikan; masker kosmetik; masker kulit [kosmetik]; masker kulit untuk keperluan kosmetik; masker mata untuk keperluan
kosmetik; masker tubuh untuk keperluan kosmetik; masker wajah [kosmetik]; masker wajah kosmetik; masker wajah untuk
penggunaan kosmetik; menghapus kerutan sediaan perawatan kulit; minyak berjemur untuk tujuan kosmetik; minyak kosmetik
untuk kulit; minyak mawar untuk keperluan kosmetik; minyak pelindung matahari [kosmetik]; minyak tubuh untuk keperluan
kosmetik; minyak, losion dan susu semua untuk keperluan kosmetik dan alat rias/pembersih badan untuk kuku, rambut dan
kulit; minyak-minyak sari kosmetika; paket kosmetik kecantikan (beauty pack) yang dijual satu unit; paket kosmetik wajah;
paket masker pengencangan pori digunakan sebagai kosmetik; paket masker untuk keperluan kosmetik; pasta kosmetik untuk
aplikasi ke wajah untuk menangkal silau; pasta wangi untuk keperluan kosmetik; pelembab kulit digunakan sebagai kosmetik;
pelembab wajah kosmetik; pelindung matahari untuk bibir [kosmetik]; pembersih tata rias wajah , pembersih kosmetik;
pembersih tata rias wajah, pembersih kosmetik; persiapan kulit wajah untuk penggunaan kosmetik; pewarna bibir dalam
bentuk cairan atau gel [kosmetik]; preparat kosmetik yang mengandung kolagen; produk dan sediaan kosmetik perawatan
kecantikan; produk pelindung matahari (kosmetik); produk pemutih (kosmetik); produk perawatan bibir (kosmetik); produk
perawatan wajah [kosmetik]; produk sabun; sabun cair untuk tangan dan wajah; sabun cair untuk tangan, wajah dan tubuh;
sabun kulit; sabun non-obat untuk wajah; sabun pengelupasan untuk wajah; sabun untuk kulit; sabun untuk perawatan tubuh;
sabun wajah; sabun wajah dan sabun badan yang tidak mengandung obat, butiran manik-manik untuk mandi, butiran kristal
untuk mandi, busa untuk mandi, gel untuk mandi, losion untuk mandi, minyak untuk mandi, garam untuk mandi yang tidak
mengandung obat, gelembung busa untuk mandi, busa untuk, sabun mandi cair, busa untuk mandi di bawah pancuran dan
busa untuk mandi, gel untuk mandi di bawah pancuran dan gel untuk mandi, lulur untuk mandi di bawah pancuran dan lulur
untuk mandi; sabun-sabun; sabun-sabun, sabun mandi, wangi-wangian, minyak esensial, kosmetik, shampoo, shampoo
kering; scrub pengelupasan kulit untuk keperluan kosmetik; sediaan berjemur [kosmetik]; sediaan dan produk perawatan kulit
[kosmetik dan tidak mengandung obat-obatan]; sediaan kolagen untuk keperluan kosmetik; sediaan kosmetik; sediaan
kosmetik anti-penuaan; sediaan kosmetik dan kecantikan; sediaan kosmetik meminimalkan kerut untuk penggunaan wajah
topikal; sediaan kosmetik tanpa obat; sediaan kosmetik tidak mengandung obat untuk tujuan pelangsingan; sediaan kosmetik
untuk berjemur; sediaan kosmetik untuk berjemur dan sediaan untuk melindungi kulit dari efek sinar matahari; sediaan
kosmetik untuk kulit; sediaan kosmetik untuk kulit kering selama kehamilan; sediaan kosmetik untuk melindungi dari sengatan
matahari; sediaan kosmetik untuk melindungi kulit dari sinar matahari; sediaan kosmetik untuk modifikasi kulit dan tubuh
plastik simulasi dan kosmetik untuk layanan make up artis; sediaan kosmetik untuk pembaruan kulit; sediaan kosmetik untuk
pemeliharaan kulit dan perawatan kulit; sediaan kosmetik untuk perawatan kulit; sediaan kosmetik untuk perawatan tubuh;
sediaan kosmetik untuk rambut dan kulit kepala; sediaan kosmetik untuk tata rias artis khususnya sediaan untuk kulit, rambut
dan untuk pewarnaan gigi; sediaan kosmetik untuk tujuan pelangsingan; sediaan kosmetik untuk wajah dan tubuh; sediaan
kosmetik wajah; sediaan kosmetik yang digunakan untuk mengangkat sel-sel kulit mati dari permukaan kulit; sediaan kosmetik
yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati di wajah; sediaan kosmetik yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel
kulit mati diwajah; sediaan kosmetik, yakni krim untuk mengencangkan kulit; sediaan kosmetika untuk perawatan jerawat;
sediaan kulit wajah untuk keperluan kosmetik; sediaan menghapus make-up; sediaan pelindung matahari kosmetik; sediaan
perawatan kulit wajah (kosmetik); sediaan perawatan kulit, yaitu sabun mandi, losion, krim dan sampo; sediaan perawatan
matahari [kosmetik]; sediaan perawatan wajah kosmetik; sediaan sun block untuk keperluan kosmetik; sediaan tubuh dan
perawatan kecantikan untuk keperluan kosmetik; sediaan, termasuk krim, gel, dan mouse, untuk digunakan sebelum, selama
dan setelah bercukur; sediaan-sediaan yang tidak mengandung obat untuk kulit, mengandung vitamin, herbal, mineral, atau
minyak sari; semprotan tubuh untuk keperluan kosmetik; semprotan untuk tubuh yang mengandung wewangian dan sabun
yang mengandung wewangian; serum anti-penuaan untuk wajah; serum kecantikan; serum kulit (kosmetik); serum kulit tanpa
obat; serum kulit tanpa obat untuk wajah; serum mata; serum pemutih (kosmetik); serum tidak eksklusif hyaluronat bisa
mengandung vitamin dan pencerah (kosmetik); serum untuk wajah tidak mengandung obat; serum wajah; sun block lotion
untuk keperluan kosmetik; susu kecantikan; susu pelembab; susu pelembab setelah bercukur; susu pelembab tubuh; susu
pelembab untuk pemutih kulit wajah; susu pembersih; susu pembersih untuk keperluan toilet; susu pembersih untuk
perawatan kulit; susu pembersih wajah; susu setelah matahari untuk keperluan kosmetik; susu wajah dan lotion; susu wajah
dan lotion untuk keperluan kosmetik; susu wajah dan tubuh; susu wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; tabir surya untuk
keperluan kosmetik; tambalan kosmetik yang mengandung tabir surya dan tabir surya untuk digunakan pada kulit; tisu
kosmetik yang sudah diresapi pelembab sebelumnya; toner kulit; toner kulit non-obat; toner untuk penggunaan kosmetik; toner
untuk wajah tidak mengandung obat; toner wajah; toner wajah kosmetik; wewangian, minyak atsiri, kosmetik tanpa obat, lotion
rambut tanpa obat; wewangian, minyak esensial, kosmetik, lotion rambut===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

: JID2021012921
: 24/02/2021 16:14:52
:
: Rumah Sakit Umum Daerah Kebayoran Lama

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jalan Jatayu RT. 001 RW. 012 Kelurahan Kebayoran Lama Selatan Kecamatan
Kebayoran Lama Kota Administrasi Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta, Kota
Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12240
:
:

Tipe Merek

: Merek Kata

540 Etiket
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566

Nama Merek
Arti Bahasa

: HOSPITALK
: Obrolan Rumah Sakit

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Putih
: 41
: ===produksi podcast video===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021012922
: 24/02/2021 16:15:02
:
: Agustinus

540 Etiket

: Villa Kecapi Mas III Nomor 15/11 RT009/RW001, Kelurahan Kalijaga – Kecamatan
Harjamukti, Kota Cirebon, Jawa Barat, 45144
: Erlin Hermawan
: Jl. Pangeran Jayakarta No. 34P Kel. Mangga Dua Selatan Kec. Sawah Besar Jakarta Pusat

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: TOOLS R ART
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: MERAH DAN HITAM
: 8
: ===Alat pengikat [pemegang]; MATA BOR; Pompa air tangan, cangkul, sekop, gerinda, batu asahan, gergaji tangan, intan
pemotong kaca, obeng, kunci, kikir, dongkrak tangan, pisau-pisau, perkakas ketam, pedang, palu (martil), bor-bor, tang, pisau
cukur, sabit, kampak, pahat tusuk, godam, alat pematri, alat solder, linggis, serutan kayu (bukan listrik atau mesin), peralatan
pertanian (perkakas tangan), alat penyemprot cairan (sprayer dengan tangan), alat penyemprot serangga (alat tangan), pisau
pemangkas tanaman, pisau untuk pemotong rumput (alat tangan), alat penyemprot hama tanaman (sprayer) yang digerakkan
dengan tangan, alat-alat dan perkakas tangan (dijalankan dengan tangan), penyemprot-penyemprot backpack manual dengan
tekanan tinggi, penyemprot-penyemprot ransel semi otomatis, alat penanam benih (benih jagung, padi, kacang-kacangan dan
sayur-sayuran), peralatan pertanian (perkakas tangan), alat penyemprot serangga (alat tangan), gerek (alat tangan), alat
pelubang, kampak-kampak, batang pemotong, pisau pemangkas tanaman, mata bor (bagian dari alat tangan), alat pengasah
mata pisau, pisau (alat tangan), pemangkas tanaman pembatas, pisau untuk mencangkok tanaman, pahat-pahat, alat
pemotong (pisau), pisau kecil, alat penyemprot obat pembasmi parasit tanaman (alat tangan), alat penggali (alat tangan),
pegangan bor (alat tangan), bor-bor, pemadat tanah (alat tangan), alat pemotong (alat tangan), alat pemetik buah (alat
tangan), alat-alat kebun (alat tangan), alat-alat pencangkokan (alat tangan), bor tangan (alat tangan), alat pemecah es, alat
pemercik obat serangga (alat tangan), semprotan obat serangga (alat tangan), alat penguap obat serangga (alat tangan),
gergaji ukir, pisau baja, pisau-pisau, gunting pemotong rumput (alat tangan), pisau pemotong, alat pelobang (alat tangan), alat
pembunuh parasit tanaman, gunting besar pemangkas, pompa (tangan), alat pelantak tangan (alat tangan), daun gergaji
(bagian dari alat tangan), pegangan gergaji, gergaji (alat tangan), gunting, obeng, sabit-sabit bertangkai, gunting tanaman,
alat-alat pengasah, alat penyemprot serangga (alat tangan), alat pencabut tangan berduri (alat tangan), pemangkas pohon,
alat penyemprot obat pembasmi serangga (alat tangan), pencincang sayuran, pisau sayuran, pemotong sayuran, pengiris
sayuran, roda pengasah (alat tangan), kunci inggris (alat tangan).; Tangkai batu asah; alat graving [alat-alat tangan]; bit
pengebor terbuat dari karbid untuk membuat lubang (bagian dari peralatan tangan); bor (peralatan tangan); gerinda tangan
(disk grinda); kunci L; kunci hex; kunci roda; pegangan untuk alat-alat tangan tangan dioperasikan; pegangan, logam, alat
bantu tangan tangan dioperasikan; pemotong ubin, tangan-dioperasikan; penyemprot tangan dioperasikan untuk keperluan
industri atau komersial; perkakas tangan untuk memotong, mengebor, menggiling, menajamkan dan merawat permukaan;
reversible rachet handle; riveters [tangan alat]; soket kunci pas===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do
: Prudence Jahja S.H.,LL.M
: Januar Jahja and Partners Menara Batavia lantai 19, Jalan K.H Mas Mansyur
Kavling 126, Jakarta Pusat

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: Neo QLED
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan putih.
: 9
: ===televisi===

: DID2021012923
: 24/02/2021 16:19:10
: 09/09/2020 VN
: SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.

540 Etiket
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210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: D152021012924
: 24/02/2021 16:20:44
:
: Nursuci Sulva Octoviani

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Komp. Grand Aroepala Blok D/8 Kel. Tamangapa Kec. Manggala Kota Makassar,
Kota Makassar, Sulawesi Selatan, 90235
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: KAYANA CAKE & COOKIES
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: MERAH MUDA, PUTIH dan KUNING
: 30
: ===Kue; kukis (kue kering)===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021012925
: 24/02/2021 16:20:48
:
: PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA (PERADI)

540 Etiket

540 Etiket

: GRAND SLIPI TOWER 11th FLOOR, JL LETJEND S PARMAN KAV 22-24, Kota
Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11480
: Susy Tan S.H., M.H.
: SUSY TAN & PARTNERS Wisma Slipi Lantai 4 Ruang 408 Jl. Letjen S Parman Kav
12 Jakarta Barat, 11480

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

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

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: BIRU DAN PUTIH
: 9
: ===Publikasi elektronik, termasuk bahan yang dapat diunduh dalam bentuk majalah, berita berkala, jurnal, laporan, panduan,
bahan ajar, buku petunjuk dan buku-buku di bidang hukum; perlengkapan pengolah data tetap, dapat dipindah dan on-board
untuk digunakan pada kendaraan darat, udara dan laut sehubungan dengan keamanan forensik dan aplikasi transport untuk
aplikasi yang melibatkan aspek medis dan hukum===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021012926
: 24/02/2021 16:21:26
:
: The Hershey Company

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 19 East Chocolate Avenue
Hershey PA 17033,
USA
: Yenny Halim S.E., S.H., M.H.
: ACEMARK, Jl. Cikini Raya No. 58 G-H, Jakarta 10330, Indonesia

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: REESE’S
: REESE’S : merupakan suatu penamaan.

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Putih.
: 28
: ===Mah-Jong; Pi atas; Skittles; alat permainan lelucon praktis; alat sulap; alat untuk game; ayunan; balon mainan; bantal meja

740

biliar; bergetar [mainan]; blok bangunan [mainan]; bola biliar; bola mainan; bola untuk game; boneka (dolls); boneka (puppets);
boneka beruang; boneka mainan berkarakter; botol susu boneka; cangkir untuk dadu; chip untuk judi; counter [cakram] untuk
gim; dadu; dam [permainan]; game backgammon; game tapal kuda; gasing (mainan); gelembung sabun [mainan]; gulungan
layang-layang; hadiah-hadiah kecil untuk pesta -pesta dansa (cindera mata pesta); kaleidoskop; kamar boneka; kapur untuk
isyarat biliar; kartu awal untuk bermain game lotere; kartu bingo; kartu domino; kartu permainan; kelereng untuk game;
kendaraan mainan; kendaraan mainan yang dikendalikan radio; kendaraan model skala; kit model skala [mainan]; kolam
renang [artikel bermain]; konfeti; kuda goyang; layang-layang; mainan untuk binatang piaraan; mainan yang diisi kain/kapas;
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mainan, permainan, alat permainan dan alat-alat permainan dan hadiah kecil; mesin game untuk judi; mesin hiburan, otomatis
dan dioperasikan dengan koin; mesin slot [mesin game]; pakaian boneka; panahan; papan catur; penanda biliar; pengapung
untuk mandi dan berenang; permainan; permainan bangunan; permainan catur; permainan dalam ruangan; permainan dam
(games); permainan gelang; permainan papan; permainan sepak bola meja dalam ruangan; piring terbang (mainan); pistol
mainan; pistol mainan udara; ponsel mainan; puzzle potongan gambar; quoits; roda roulette; rumah boneka; salju Globes;
sayap air; skittles [game]; skuter [mainan]; tempat tidur boneka; tongkat berputar-putar; topeng mainan; topeng teater; topi
perkusi [mainan]; topi pesta kertas; topi untuk pistol [mainan]; yang===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021012927
: 24/02/2021 16:24:34
:
: JOHAN

540 Etiket

: Jalan Arteri Supadio GG Permata No. 30, Rt. 006/009, Kel.Parit Baru, Kec. Sungai
Raya, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi KALIMANTAN BARAT., Kabupaten Kubu
Raya, Kalimantan Barat, 78391
: MT Endah Martiningsih S.H
: Rukan Grand Surya Center Blok DD2 No.6, Jl. Boulevard Taman Surya 5,
Pegadungan, Kalideres, Kota Jakarta Barat

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: 505 & LUKISAN
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: kuning emas, hijau, merah, hitam, putih, coklat, biru.
: 30
: ===Beras; Beras basmati; Beras bulir panjang; Beras campuran; Beras jepang; Beras organik; Beras padi liar; Beras pratanak;
Beras untuk bubur; Beras yang digabungkan dalam satu paket dengan biji yang dapat dimakan, kacang-kacangan, polongpolongan, atau sayuran; Beras yang digabungkan dalam satu paket dengan bumbu dan perasa; Campuran beras coklat dan
hitam; beras buatan; beras hitam; beras ketan; beras merah; beras plumula untuk makanan; beras putih; beras sekam===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2021012928
: 24/02/2021 16:25:05
:
: PT. SEMPOA PRIMA TEKNOLOGI

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Komplek Green Ville Blok BG No. 68, RT.011 RW.014, Kelurahan Duri Kepa,
Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat , Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI
Jakarta
: Juniaty Rianto S.H
: Djautama Building Lantai 5 Jl. Teuku Cik Ditiro I No. 6, Menteng, Jakarta Pusat

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: sempoa.id + logo
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau, Hitam, Putih
: 42
: ===Jasa perangkat lunak sebagai suatu layanan (SaaS) berupa perangkat lunak untuk menghubungkan data dari sistem
eksternal, yaitu, database berbasis cloud dan di perangkat yang terkomputerisasi untuk digunakan dalam perencanaan
sumber daya perusahaan, manajemen hubungan pelanggan, manajemen kinerja perusahaan, sumber daya manusia dan
pembuatan pengolah angka (spreadsheets); Jasa perangkat lunak sebagai suatu layanan (SaaS) untuk mengotomatisasi
proses untuk mengumpulkan, mempersiapkan, memperkaya, dan menerbitkan data untuk pelaporan; Jasa-jasa optimisasi
untuk komputer, yaitu, jaringan-jaringan komputer dan konfigurasi perangkat lunak komputer, instalasi perangkat lunak
komputer, pemeliharaan dan peningkatan perangkat lunak komputer yaitu, peningkatan fungsi-fungsi perangkat lunak
komputer, mengubah atau menambahkan fungsi-fungsi untuk perangkat lunak komputer, dan menyediakan informasi tersebut;
Jasa-jasa perangkat lunak berbentuk layanan (SAAS) berupa perangkat lunak untuk digunakan dalam pemantauan kinerja
perangkat lunak, mengumpulkan dan menganalisis data pelanggan untuk tujuan penjualan dan pemasaran, mengelola akun
pelanggan dan akses pelanggan, serta melacak dan mengarahkan iklan ke pelanggan.; Menyediakan penggunaan sementara
perangkat lunak online yang tidak dapat diunduh untuk asimilasi data untuk digunakan dalam pelaporan ad hoc; Menyediakan
penggunaan sementara perangkat lunak online yang tidak dapat diunduh untuk menghubungkan data yang berbeda dari
beberapa sistem untuk digunakan dalam perencanaan sumber daya perusahaan, manajemen hubungan pelanggan,
manajemen kinerja perusahaan, sumber daya manusia; Menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak online yang
tidak dapat diunduh untuk para pengguna untuk mengumpulkan, mempersiapkan, memperkaya, dan menerbitkan data untuk
pelaporan finansial dan manajemen; Pemeliharaan dan peningkatan perangkat lunak komputer; Perancangan dan
pengembangan perangkat lunak aplikasi mobile; Perangkat lunak berbentuk layanan (SaaS); analisis dan desain sistem
komputer; aplikasi perangkat lunak yang dapat diakses melalui situs web; jasa konsultasi dan nasehat untuk sistem komputer;
jasa layanan aplikasi perangkat lunak yang menampilkan informasi tentang layanan rekrutmen, solusi kepegawaian dan
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perencanaan karir; layanan komputer, khususnya, penyedia layanan aplikasi yang menampilkan perangkat lunak application
programming interface (API) untuk manajemen hubungan pelanggan (customer relationship management (CRM)); layanan
konsultasi dan konsultasi teknologi; layanan perangkat lunak yang tidak bisa diunduh yang berisi informasi keuangan serta
basis data catatan publik untuk digunakan sehubungan dengan uji tuntas kenali pelanggan Anda, dan penilaian resiko
korporasi; mengubah atau menambah fungsi untuk perangkat lunak komputer, dan memberikan informasi yang berhubungan
dengan hal tersebut; meningkatkan fungsi perangkat lunak komputer; penyediaan perangkat lunak online yang tidak dapat
diunduh (penyedia layanan aplikasi); perancangan dan pengembangan perangkat keras dan perangkat lunak komputer;
perancangan dan pengembangan perangkat lunak untuk logistik, pengelolaan rantai pasokan dan portal e-business===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021012929
: 24/02/2021 16:27:56
:
: BASIC ZIA UL HAQUE

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Lembak Daya RT 006/RW 002 Kel Korleko Selatan Kec Labuhan Haji, Kabupaten
Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Dende Beauty Skin Solusi For Skin
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: hijau , putih , hitam
: 3
: ===Busa (kosmetik) [Mousse]; Eyeliner; Gel pelangsing (kosmetik); Kapas wajah untuk kosmetik; Kolonye; Krim lulur badan
[Cream-body scrub] kosmetik; Lipstik cair; Losion pelembab (kosmetik); Pasta gigi dan obat kumur; Pelembab [Moisturizer]
kosmetik; Perona Pipi; Sabun Kecantikan (kosmetik); Sabun Mandi; Sabun mandi dalam bentuk cair, padat atau gel tidak
mengandung obat; Sampo; Sampo rambut 3-in-1; Scrub wajah [facial scrub] kosmetik; Sediaan tabir surya; Sediaan tabir
surya kosmetik; Serum kecantikan (kosmetik); Tabir surya yang disemprot; Tempat lipstik; Toner; Toner (cairan penyegar
wajah) kosmetik; alis palsu; aromatik [minyak esensial]; bedak wajah kosmetik; body lotion untuk keperluan kosmetik; body
scrub untuk keperluan kosmetik; bola kapas untuk keperluan kosmetik; busa kosmetik yang mengandung tabir surya; cairan
pembersih; cat kuku dan penghapus cat kuku; cat kuku gel; colognes, parfum dan kosmetik; dupa; gel pelembab [kosmetik];
gel pelembab kulit [kosmetik]; kapas dan tongkat kapas untuk keperluan kosmetik; kapas untuk keperluan kosmetik; kosmetik;
kosmetik dalam bentuk lotion; kosmetik dan make-up; kosmetik dan sediaan kosmetik; kosmetik dekoratif; kosmetik untuk
anak-anak; krim aromaterapi; krim berbentuk stik pelindung dari sinar matahari; krim dan gel kosmetik untuk wajah, tangan
dan tubuh; krim dan lotion kosmetik; krim dan lotion kosmetik untuk perawatan wajah dan tubuh; krim kosmetik; krim kosmetik
untuk kulit; krim kosmetik untuk mengencangkan kulit; krim kosmetik untuk mengencangkan kulit di sekitar mata; krim
kosmetik untuk perawatan kulit; krim kosmetik, lotion dan sediaan lain untuk berjemur; krim kosmetik, susu, lotion, gel dan
bubuk untuk wajah, tangan, dan tubuh; krim pelembab kulit [kosmetik]; krim pembersih [kosmetik]; krim pengencang
[kosmetik]; krim tabir surya; krim tabir surya untuk keperluan kosmetik; kuku palsu; lipstik; losion kosmetik; lotion aromaterapi;
lotion berjemur kosmetik; lotion kulit kosmetik; lotion pengencang untuk wajah, tubuh dan tangan untuk keperluan kosmetik;
lotion perawatan rambut untuk keperluan kosmetik; lotion rambut kosmetik; lotion tabir surya; lotion tabir surya dan krim
perawatan matahari; lotion tabir surya untuk keperluan kosmetik; lotion wajah kosmetik; lulur; lulur kosmetik; make-up
[kosmetik]; make-up bedak; maskara; masker kulit [kosmetik]; masker wajah kosmetik; minyak aromaterapi; minyak esensial;
minyak esensial alami; minyak esensial aromatik; minyak esensial lemon; minyak esensial yang berasal dari tumbuhan;
minyak kosmetik; minyak pijat; minyak rambut; minyak untuk parfum dan aroma; minyak wangi; minyak wangi digunakan untuk
menghasilkan aroma ketika dipanaskan; pacar [pewarna kosmetik]; parfum; parfum cair; parfum dalam bentuk padat; parfum
dan cologne; parfum, eau de Cologne dan aftershaves; pasta gigi; pasta gigi cair; pasta gigi dalam bentuk permen karet;
pelembab; pelembab wajah kosmetik; pelindung terhadap sinar matahari untuk wajah; pelindung terhadap sinar matahari
untuk wajah tidak mengandung obat; penghilang cat kuku berbentuk gel; pensil alis; pensil blush on; pensil eyeliner; pensil
kosmetik; pensil mata kosmetik; penyeka, kapas dan tisu yang diresapi dengan sediaan kosmetik dan losion wewangian yang
tidak mengandung obat; perona pipi; perona pipi dalam bentuk krim (Cream blush); persiapan scrubbing (scrubbing
preparations) untuk digunakan pada kulit, yaitu, lulur (body scrubs) dan scrub wajah (facial scrubs); sabun almond; sabun
antiperspirant; sabun beraroma; sabun cair; sabun cair untuk binatu; sabun cair untuk mencuci piring; sabun cuci; sabun cuci
tangan; sabun cukur; sabun dan deterjen; sabun deodoran; sabun industri; sabun kertas untuk penggunaan pribadi; sabun
kosmetik; sabun krim; sabun krim tubuh; sabun kulit; sabun lidah buaya; sabun loofah; sabun mandi dalam bentuk cair, padat
atau gel; sabun non-obat; sabun non-obat untuk bayi; sabun non-obat untuk tangan; sabun non-obat untuk wajah; sabun untuk
mencerahkan tekstil; sabun untuk penggunaan rumah tangga; sabun wajah; sabun wangi; sabun-sabun; sabun-sabun, sabun
mandi, wangi-wangian, minyak esensial, kosmetik, shampoo, shampoo kering; sachet parfum; salep kulit pelembab [kosmetik];
sampo; sampo untuk bayi; sampo-sampo, kondisioner-kondisioner; sediaan kosmetik untuk melindungi kulit dari sinar
matahari; sediaan pelindung matahari kosmetik; sediaan pengencangan payudara kosmetik; sediaan tabir surya; sediaan tabir
surya untuk digunakan pada kulit; semprotan penata rambut; semprotan rambut; shampoo kering; shampoo ketombe;
shampoo pH netral; shampoo pH seimbang; susu pembersih; susu pembersih untuk perawatan kulit; susu pembersih wajah;
tabir surya; tabir surya dalam bentuk losion dan semprotan; tabir surya tahan air; tabir surya untuk keperluan kosmetik; tisu
bayi sekali pakai diresapi dengan sediaan kosmetik; tisu bayi untuk keperluan kosmetik; tisu diresapi dengan sediaan
kosmetik; tisu kosmetik pra-lembab; toner kulit; toner kulit non-obat; toner untuk penggunaan kosmetik; toner wajah kosmetik;
tonik rambut; tonik rambut untuk keperluan kosmetik; wewangian; wewangian alami; wewangian, wewangian dan dupa;
wewangian, wewangian dan dupa, selain parfum untuk penggunaan pribadi===
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210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: No. 429, Xincuo Rd., Wufeng Dist., Taichung City 413, Taiwan
: Ratu Santi Ermawati, S.T.
: Asiamark Graha DLA, 2nd Floor Suite 06, Jalan Otto Iskandar Dinata No. 392,
Bandung

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: SPERO dan Lukisan
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru, kuning, putih
: 8
: ===Bor tangan , dioperasikan dengan tangan; Tang; gergaji [perkakas tangan]; kunci L; kunci pas soket [perkakas tangan];
kunci pas, tangan dioperasikan; obeng, non-listrik; palu [perkakas tangan]===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021012930
: 24/02/2021 16:32:09
:
: TENG, CHUNG-HSING

: JID2021012931
: 24/02/2021 16:32:29
:
: PT.Almega Mandiri Indonesia

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Ruko Prambanan Residence Blok C29, RT 001/RW 008, Lidah Kulon, Lakar Santri,
Surabaya Barat. 60213, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60213
: Herry Trismono S.H.,M.H.,
: Jalan Pembangunan III NoMOR 2-A

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: ALMEGA + logo / the way to success
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: hitam, putih, biru, biru muda, hijau
: 35
: ===Administrasi bisnis dan urusan kantor, administrasi dan manajemen usaha; Agen penjualan; Audit pembukuan; Iklan
secara online; Jasa Penjualan Makanan Dan Minuman Pesan Antar(Drive Thru); Jasa agen penjualan, yaitu, layanan toko
ritel, layanan toko ritel online, layanan toko grosir yang menampilkan kosmetik dan kit kosmetik; Jasa konsultasi usaha yang
berkaitan dengan operasi, administrasi dan manajemen pusat data; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk perlengkapan
elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin yang diaplikasikan secara elektronik,
perangkatnya serta bagian-bagiannya, yaitu, mesin-mesin dan instrumen medis, alat pemeriksaan darah, alat untuk
menganalisa darah, alat-alat pengukur gula darah; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk perlengkapan elektrik
(menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya
serta bagian-bagiannya, yaitu, peralatan diagnosa untuk keperluan medis, alat radiologi untuk keperluan medis, alat
radioterapi, peralatan sinar-X (rontgen) untuk keperluan medis; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk perlengkapan
elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin yang diaplikasikan secara elektronik,
perangkatnya serta bagian-bagiannya, yaitu, peralatan pijat, alat pijat bergetar, peralatan pijat elektrik (menggunakan tenaga
listrik) untuk keperluan rumah tangga, peralatan pijat untuk tubuh manusia; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk
perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin yang diaplikasikan secara
elektronik, perangkatnya serta bagian-bagiannya, yaitu, pesawat penerima televisi, telepon bergerak (telepon genggam),
mesin-mesin pencuci pakaian secara elektrik (menggunakan tenaga listrik), mesin pencuci piring otomatis, alat penghisap
debu elektrik (menggunakan tenaga listrik), lemari es elektrik (menggunakan tenaga listrik), alat pengering pakaian secara
elektrik (menggunakan tenaga listrik); Jasa layanan pengaturan penjualan untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga
listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya serta bagianbagiannya, yaitu, vibrator pembaringan, kursi pijat listrik untuk keperluan rumah tangga, alat pijat untuk estetika/kecantikan,
peralatan dan instrumen-instrumen medis; Jasa marketing dan periklanan yang diberikan melalui database komputer online;
Jasa marketing untuk mempertemukan penyedia jasa dengan pelanggan; Jasa pemesanan secara online dan jasa penjualan
eceran untuk berbelanja dari rumah di bidang perlengkapan rumah tangga, peralatan dan wadah rumah tangga, peralatan
dan wadah dapur, alat tangan dan implemen untuk dapur, peralatan makan [cutlery], pisau, tas, handuk dapur, buku masak,
makanan, mainan, kosmetik, dan perawatan pribadi, produk-produk untuk badan dan kecantikan; Jasa penjualan barang
secara retail, grosir dan eceran; Jasa penjualan eceran; Jasa penjualan eceran secara online; Jasa pialang penjualan barang;
Jasa ritel yang berkaitan dengan penjualan pasta gigi, obat kumur oral, obat kumur, semprotan penyegar nafas, strip pemutih,
pasta gigi, obat kumur, strip perawatan oral mengandung obat, produk perawatan mulut mengandung obat, produk perawatan
mulut mengandung obat, yaitu pasta gigi obat, sediaan perawatan mulut mengandung obat, obat-obatan untuk keperluan gigi,
obat kumur gigi, semprotan mulut mengandung obat, pasta gigi obat, bahan untuk menambal gigi, lilin gigi, sikat gigi (manual
dan listrik), benang pembersih gigi, sikat gigi dan benang interdental; Jasa ritel yang disebutkan di atas tidak termasuk ritel
penjualan barang melalui toko dengan mendatangi tempat secara langsung (brick and mortar); Jasa toko eceran sehubungan
dengan penjualan rokok elektrik (e-cigarettes), rokok elektronik, cairan untuk digunakan pada rokok elektronik, tembakau,
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pengganti tembakau (bukan untuk keperluan medis), barang-barang keperluan perokok, korek api untuk perokok, alat
penguap pribadi (untuk rokok elektronik) dan rokok elektronik dan pemberi rasa serta cairan untuk rokok elektronik, produk
tembakau untuk keperluan dipanaskan, perangkat dan bagian-bagian perangkat untuk memanaskan tembakau dan pengganti
tembakau untuk keperluan dihirup, tembakau sirih dengan tembakau, tembakau untuk dihirup dengan tembakau, tembakau
sirih tanpa tembakau, tembakau untuk dihirup tanpa tembakau, kantong nikotin oral bebas tembakau (bukan untuk
penggunaan medis); Jasa toko retail secara daring (online) yang menampilkan konten audio, video dan audio visual yang
sebelumnya telah direkam, yang telah distandarkan (streamed) dan dapat diunduh; Konsultan Niaga; Layanan bisnis/usaha
yang berkaitan dengan manajemen fasilitas dan jasa operasi teknis, yaitu, penyediaan manajemen usaha dan operasi usaha
ke pusat data dengan infrastruktur dan interkoneksi internet dan jaringan, pusat data tersebut menyediakan manajemen daya,
pengendalian lingkungan, dan manajemen pengamanan data; Layanan iklan, pemasaran, dan promosi; Layanan informasi,
nasehat dan
konsultasi yang berkaitan dengan
proses administrasi pesanan pembelian,
jasa periklanan, periklanan, penilaian
bisnis, informasi bisnis, investigasi
bisnis, bantuan manajemen bisnis,
konsultasi manajemen bisnis, konsultasi
organisasi bisnis, penelitian bisnis, agen
informasi komersial, informasi dan
nasehat komersial untuk konsumen,
layanan perantara komersial, bantuan
manajemen komersial atau industri,
kompilasi iklan digunakan sebagai
halaman web pada internet, kompilasi
direktori untuk penerbitan di internet,
kompilasi informasi ke dalam basis data
komputer, kompilasi statistik, analisis
harga biaya, pencarian data dalam file
komputer untuk orang lain, penyebaran
bahan untuk iklan, penelitian
pemasaran, pemasaran, iklan online di
jaringan komputer, jajak pendapat,
organisasi dan manajemen program
loyalitas pelanggan, iklan bayar per klik,
presentasi barang di media komunikasi, untuk keperluan ritel, layanan
perbandingan harga, jasa pengadaan
untuk orang lain (membeli barang dan
jasa untuk bisnis orang lain),
memberikan informasi bisnis melalui
situs web, penyediaan pasar daring
untuk pembeli dan penjual barang dan
jasa, penyediaan informasi kontak
komersial dan bisnis, publikasi teks
publisitas, publisitas, penyewaan waktu
iklan di media komunikasi, promosi
penjualan untuk orang lain, optimisasi
mesin pencari, sistemisasi informasi ke
dalam basis data komputer, jasa
pengadaan kerjasama, untuk
kepentingan pihak lain, dari berbagai
barang (tidak termasuk transportasi
daripadanya), memungkinkan
pelanggan untuk dengan mudah
melihat dan membeli barang-barang
tersebut dari situs barang dagangan
dalam jaringan komunikasi global,
memperbarui dan memelihara data
dalam database komputer,
memperbarui materi iklan,
pengoptimalan lalu lintas situs web,
audit keuangan, persiapan dan analisis
laporan keuangan untuk bisnis, proses
administrasi klaim asuransi, promosi
layanan asuransi, atas nama pihak
ketiga; Layanan online untuk menghubungkan pengguna jaringan sosial dengan bisnis; Layanan perantara bisnis; Layanan
toko ritel yang disediakan melalui Internet yang menampilkan kosmetik, sediaan perlengkapan mandi, minyak esensial,
masker kecantikan, sabun kosmetik dan shampoo; Manajemen bisnis dan pengoperasian hotel, klub rekreasi serta tanah dan
bangunan pemukiman untuk orang lain; Manajemen usaha dan operasi pusat data; Menyelenggarakan penjualan barang
dengan sistem arisan; Pemasaran dan periklanan pada jasa keuangan dan asuransi; Pembukuan perniagaan; Pemrosesan
pesanan secara elektronik untuk orang lain; Pengelolaan arsip perniagaan; Penjualan eceran, grosir, penjualan langsung,
penjualan melalui pemesanan via pos termasuk melalui Internet atau sarana pemesanan jarak jauh elektronik lainnya, dan
jasa pengadaan kerjasama, untuk pihak lain, termasuk melalui Internet, berbagai barang di bidang berikut ini: alat berkebun,
yaitu alat yang dioperasikan dengan tangan untuk berkebun, alat penyiraman dari besi dan penanaman, alat DIY, yaitu paku,
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kotak peralatan, kunci linggis, palu, obeng, baut dan kunci, barang untuk perawatan anak, yaitu botol susu, dorongan bayi,
kereta bayi, timbangan bayi, bak mandi, barang kuas, barang dan peralatan senam, permainan dan mainan, barang-barang
pers, yaitu barang cetakan dan buku, musik, yaitu alat musik, alat tulis, telekomunikasi, telepon (termasuk telepon seluler),
barang audio-visual dan multimedia, yaitu televisi (display kristal cair (LCD), plasma, tabung sinar katoda), pemutar / perekam,
speaker, netbook, kamera digital, bingkai foto digital, camcorder digital, cakram kompak dan CD-ROM, cakram video digital
(cakram serbaguna digital (DVD)) , cakram serbaguna digital HD (HD-DVD), cakram penyimpanan optik, pemutar dan
pembaca portabel (stereo pribadi), radio mobil, konverter, penyandi, perekam, penulis, papan tombol, permainan digital,
playstation, telepon seluler, telepon nirkabel, layar, radio jam, sistem hi-fi, turntable, amplifier, pemutar dan pembaca, tuner,
speaker, sistem bioskop rumah, amplifier untuk sistem bioskop rumah, layar plasma, proyektor video, perangkat lunak
komputer, film, sistem penentuan posisi global (GPS), barang komputasi, yaitu komputer dan periferal komputer, unit
pemrosesan pusat (CPU), monitor, printer laser, printer multifungsi, printer inkjet, hard disk, kunci USB, kartu memori, floppy
disk, bahan makanan pertanian dan minuman (alkohol dan non-alkohol), kendaraan, budidaya tanaman, tembakau dan
barang dan perlengkapan rokok, yaitu barang dari kayu, logam, keramik, kaca, kertas, karton, kulit dan imitasi kulit, kain atau
tekstil, bulu, serat sintetis, batu tulis, tongkat, gabus, buluh, anyaman, tanduk, tulang, seluloid dan pengganti semua bahan ini,
atau dari plastik, tiruan atau mengandung tiruan monumen atau yang mengingatkan pada suatu kabupaten, kota kecil, kota,
wilayah atau negara (tidak termasuk transportasi di dalamnya), memungkinkan pelanggan untuk melihat dan membeli barang
atau jasa tersebut dengan berbagai macam cara; Penjualan eceran, grosir, penjualan langsung, penjualan melalui pemesanan
via pos termasuk melalui Internet atau sarana pemesanan jarak jauh elektronik lainnya, dan jasa pengadaan kerjasama, untuk
pihak lain, termasuk melalui Internet, berbagai barang di bidang berikut ini: dekorasi interior dan eksterior, yaitu linen rumah
tangga, tirai bersih, gorden dari tekstil atau plastik, tirai dari tekstil, hiasan dinding dari tekstil, kain non-anyaman (tekstil),
penutup pelindung untuk furnitur, bantal (kecuali bantal untuk keperluan medis dan pemanasan), sarung bantal, penutup
furnitur dari tekstil, penutup tempat tidur, penutup meja, batang dan cincin gorden, kait tirai, rol, pita gorden, gantungan untuk
gorden, tirai dari logam, potongan ujung dan kurung untuk batang tirai bukan dari logam, gagang pintu bukan dari logam dan
kenop untuk furnitur bukan dari logam, renda dan bordir, pita, kawat untuk gorden, penahan gorden tidak untuk tekstil, penutup
lantai dan dinding, karpet dan permadani, bingkai foto, foto, stiker, cermin, karya seni dari logam mulia, kayu, plester atau
plastik, ponsel (benda dekoratif), kotak, kotak dari kayu atau plastik, lilin, tempat lilin, tembikar, vas, pot, penutup untuk pot,
patung dan patung dari logam mulia, porselen, terra-cotta atau kaca, air mancur, bunga kering untuk dekorasi, lampu, penutup
lampu, penahan tudung lampu, cat dan pernis, pewarna, pernis, pelapis permukaan, teras, tembikar, pot, bak (untuk
tanaman), penutup untuk pot (bukan dari kertas), kotak jendela, mangkuk hias, bak, patung dan patung batu, beton atau terracotta, air mancur dan kolam, dukungan tanaman, teralis, busur, layar (furnitur), penahan vas, pouffes, tiang untuk menaruh
mantel, tempat payung, rak majalah, furnitur taman, tempat bunga (furnitur), payung, pandepo, kotak peti untuk keperluan
penyimpanan, penghias ponsel, perabot, yaitu furnitur, cermin, bingkai foto dan tempat duduk, pengharum ruangan,
pengharum dan pembersih, memungkinkan pelanggan untuk melihat dan membeli barang atau jasa tersebut dengan berbagai
macam cara; Penyediaan informasi, termasuk on-line, mengenai periklanan, manajemen bisnis dan fungsi administrasi dan
kantor; Periklanan untuk orang lain melalui komputer dan jaringan komunikasi; Perkumpulan Asosiasi Seles Marketing;
Promosi barang dan jasa melalui jaringan internet dan komunikasi; bantuan administrasi dalam menanggapi panggilan untuk
tender; informasi dan konsultasi manajemen bisnis; jasa diskon (-untuk pengecer, -untuk grosir, untuk promosi pemasaran);
jasa distributor grosir untuk makanan dan minuman; jasa distributor grosir untuk perhiasan; jasa distributor grosir untuk untuk
teh dan kopi; jasa informasi ekonomi untuk keperluan bisnis; jasa marketing melalui berbagai media, termasuk media online
dan offline, transaksi komersial secara online; jasa organisasi dan manajemen program promosi insentif dan penjualan; jasa
penjualan dan publisitas; jasa penjualan melalui sistem berbasis web dan portal online di bidang perdagangan konsumen dan
bisnis (consumer-to-business); bagi konsumen untuk masuk, mengatur dan mengubah profil pembayaran dan pengiriman
serta bagi penjual untuk masuk, mengatur dan mengubah daftar produknya; jasa periklanan; jasa periklanan dan manajemen;
jasa toko retail sehubungan dengan hadiah; jasa yang berkaitan dengan analisis data usaha dalam transaksi konsumen dan
perilaku konsumen; kompilasi dan/atau penggunaan model, algoritma atau stimulasi untuk menganalisa dan menguji konsep
bisnis atau komersial, purwa rupa (prototypes), data atau informasi; kompilasi dan/atau penggunaan model, algoritma atau
stimulasi untuk menganalisa dan menguji konsep bisnis atau komersial, purwa rupa (prototypes), data atau informasi yang
berasal dari Internet of Things (IoT, yaitu suatu konsep dimana objek tertentu mempunyai kemampuan untuk mentransfer data
lewat jaringan tanpa memerlukan adanya interaksi dari manusia ke manusia ataupun dari manusia ke perangkat komputer);
konsultasi yang berkaitan dengan pencarian sponsor; layanan iklan dan manajemen untuk penjualan gelas, kotak makan
siang dan wadah makanan, pakaian, tutup kepala yaitu, kemeja (dengan atau tanpa kerah dan/atau lengan), celana (celana
pendek atau panjang), rok, gaun, kaus kaki, jaket (dengan atau tanpa tudung), sapu tangan, pita, topi (hats), topi (caps), visor,
sepatu, sandal dan sandal selop, permainan, mainan dan alat permainan, alat olahraga, dekorasi, mainan figur yang dapat
dikoleksi, boneka, mainan mekanik, mainan mewah, mainan boneka, mainan tokoh aksi, jam tangan mainan; layanan
periklanan dan manajeman untuk penjualan dari tempat minuman, kotak makan siang dan wadah makanan, pakaian, penutup
kepala, kemeja, kemeja berkerah, kemeja lengan panjang, t-shirt lengan pendek, celana, celana pendek, celana panjang, rok,
gaun, kaos kaki, jaket, jaket berkerudung, topi-topi, topi dengan lidah yang menonjol berfungsi untuk melindungi dari sinar
matahari (pakaian), sepatu, sandal, game, mainan dan mainan, artikel olahraga, dekorasi, tokoh mainan koleksi, boneka,
mainan mekanik, boneka mainan berkarakter, boneka mainan, mainan action figure, jam tangan mainan; layanan
telemarketing; memfasilitasi pertukaran dan penjualan dari jasa dan produk pihak ketiga melalui jaringan komputer dan
komunikasi; mengadakan pameran dagang untuk profesional industri dalam bidang produksi dan distribusi video online,
konten yang dihasilkan oleh pengguna, dan iklan online; minimarket; penerbitan, pengelolaan, kliring kartu poin untuk
mempromosikan penjualan produk atau menyediakan jasa; penerbitan, perantara penerbitan, kliring poin istimewa (disimpan
dan dikelola sebagai data elektronik) untuk promosi penjualan atau layanan penyediaan promosi; pengecer toko serba ada;
penjualan eceran dan layanan grosir untuk artikel pribadi; penjualan ritel dan grosir parfum; penyebaran bahan-bahan jasa
diskon iklan; penyediaan informasi komersial yang berkaitan dengan produk konsumen melalui jaringan komunikasi komputer;
penyediaan informasi produk dan jasa untuk penjualan komersial; penyediaan laporan bisnis dan / atau komersial; penyediaan
timbal balik evaluasi dan penilaian terhadap barang dan jasa dari penjual dan kinerja pembeli dan penjual (penilaian dan
evaluasi usaha); perantara kontrak untuk pembelian dan penjualan barang melalui Internet; perekrutan dan pengelolaan
pedagang dan anggota stempel perdagangan, kupon, kartu akumulasi poin, kartu manfaat diskon untuk promosi penjualan
atau promosi penjualan; pernerbitan, pengelolaan, kliring poin (termasuk poin elektronik) untuk mempromosikan penjualan
produk atau menyediakan layanan dan penyediaan informasi terkait dengannya; promosi penjualan untuk orang lain melalui
jaringan internet, intranet, ekstranet dan pemasaran; publikasi naskah publisitas/iklan===
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210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: BEIWU DEV. ZONE, SHUNYI DISTRICT, BEIJING CHINA.
: Rulita Windawati Mongan S.Kom
: PT. KARYA PATEN INDONESIA Centennial Tower, 29 Floor Unit D-F, Jl. Jend.
Gatot Subroto Kav. 24-25, Jakarta Selatan 12930,

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: SIDSA
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah dan Putih
: 35
: ===Jasa administrasi untuk relokasi bisnis; audit bisnis; iklan; konsultasi manajemen bisnis; konsultasi manajemen personalia;
layanan ritel untuk sediaan farmasi, kedokteran hewan dan sanitasi dan persediaan medis; layanan telemarketing; pencarian
sponsor; pengoptimalan lalu lintas situs web; pertanyaan bisnis===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JID2021012933
: 24/02/2021 16:40:37
:
: SID MACHINERY (BEIJING) CO., LTD

: JID2021012934
: 24/02/2021 16:40:39
:
: Bytedance Ltd.

540 Etiket

540 Etiket

: Scotia Centre, 4th Floor, Willow House, Cricket Square, P.O. Box 2804, George
Town, Grand Cayman KY1-1112
: Prudence Jahja S.H.,LL.M
: Januar Jahja and Partners Menara Batavia lantai 19, Jalan K.H Mas Mansyur
Kavling 126, Jakarta Pusat

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: TikTok Shop IM
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan putih.
: 35
: ===Bantuan dalam pengelolaan kegiatan bisnis; Iklan secara online melalui jaringan-jaringan komputer; Layanan
perdagangan elektronik, yaitu, menyediakan layanan toko ritel online yang menampilkan perangkat lunak permainan
komputer, permainan, pakaian; Menyediakan layanan iklan dan jasa reklame; Optimisasi Mesin Pencari; Penyajian barang di
media komunikasi untuk tujuan ritel; Penyebaran bahan untuk iklan; Penyediaan platform e-commerce untuk tujuan ritel
melalui Internet.; beriklan melalui semua sarana komunikasi publik; iklan bayar per klik; jasa agen periklanan; konsultasi
manajemen personalia; layanan agen informasi komersial; memberikan saran di bidang manajemen bisnis dan pemasaran;
memperbarui dan memelihara data dalam database komputer; penasihat bisnis dan layanan informasi; penyediaan dan
penyewaan ruang iklan di Internet; penyediaan informasi bisnis melalui situs web; persiapan iklan untuk orang lain; promosi
penjualan untuk pihak lain===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

: JID2021012935
: 24/02/2021 16:43:14
:
: Fabiani Sofie

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. Sukardi Hamdani Palapa VI, No. 59 A LK I, RT/RW:010/000, Kelurahan Labuhan
Ratu, Kecamatan Labuhan Ratu, Kota Bandar Lampung, Lampung, 35142
:
:

Tipe Merek
Nama Merek

: Merek Kata dan Lukisan
: BELIFEFUL

540 Etiket
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566

Arti Bahasa

: 4 warna yang berbeda menunjukan 4 target pasar yang ingin di raih yaitu keluarga, pasangan, single,
dan single parent
-Lapisan makna kedua :
Warna merah menggambarkan unsur romansa, cinta dan gairah pada sebuah hubungan
Warna ungu menggambarkan kesetiaan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Merah; Hijau; Ungu; Kuning;
: 41
: ===Jasa Pendidikan; Layanan edukasi psikologi; Layanan pendidikan; Layanan pendidikan dan informasi yang berkaitan
dengan musik dan hiburan, rekreasi dan gaya hidup (hiburan), masalah sosial (hiburan), kegiatan dan acara keluarga, acara
dan kegiatan olah raga dan budaya, pendidikan, budaya dan hiburan; Pendidikan; informasi yang berkaitan dengan
pendidikan dan hiburan; layanan pelatihan atau pendidikan di bidang pembinaan kehidupan; melakukan kursus pendidikan;
mengatur dan melakukan acara pendidikan; penyelenggaraan forum pendidikan secara langsung; penyelenggaraan seminar
pendidikan; produksi materi pendidikan dan pengajaran; publikasi materi pendidikan===
: JID2021012936
: 24/02/2021 16:49:38
:
: PT. INDAH GOLDEN SIGNATURE

540 Etiket

: Menara IGS, Jl. Embong Gayam No. 17,
Kel. Embong Kaliasin, Kec. Genteng, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60271
: Benny Muliawan S,E.,M.H.,
: PT. BNL Patent, BNL Patent Building Jalan Ngagel Jaya No. 40, Surabaya. 60283,
Indonesia

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: LOGO GOLD TRADE
: Sebuah logo

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, emas, dan abu-abu
: 36
: ===Administrasi dana pensiun; Administrasi reksa dana; Administrasi urusan keuangan; Agen asuransi; Analisis data
keuangan; Analisis kebutuhan asuransi dan keuangan pelanggan dan saran mengenai produk asuransi dan produk keuangan
untuk memenuhi kebutuhan tersebut.; Analisis keuangan; Arisan; Asuransi; Asuransi jiwa; Asuransi kecacatan tetap; Asuransi
pencurian; Asuransi pencurian rumah; Asuransi pendapatan rawat inap mendadak; Asuransi penggantian biaya medis
mendadak; Asuransi perampokan di taksi atau kendaraan pribadi (mobil & motor); Asuransi rawat inap; Asuransi tunjangan
kematian karena kecelakaan; Bantuan pengiriman uang secara elektronik; Bantuan, saran dan konsultasi untuk
pengorgaisasian; Broker obligasi, sekuritas, komoditas dan tabungan berjangka; Calo (Perantara Jual Beli); Evaluasi
keuangan; Evaluasi keuangan, yaitu evaluasi keuangan kendaraan mobilitas (termasuk kendaraan darat, air dan udara) dan /
atau produk yang menggunakan teknologi Internet of Things (IoT), dilengkapi dengan unit-unit di dalam perusahaan perangkat
telekomunikasi dan fungsi telekomunikasi berdasarkan situasi penggunaan; Fasilitas pembiayaan dan permodalan; Fidusia;
Investasi dan mengatur penyaluran keuangan untuk Sektor Bisnis perusahaan dan mitra bisnis yang bergerak di bidang CSR
& Humanitarian; Investasi dan mengatur penyaluran keuangan untuk Sektor Bisnis perusahaan dan mitra bisnis yang bergerak
di bidang Industri Agribisnis; Investasi dan mengatur penyaluran keuangan untuk Sektor Bisnis perusahaan dan mitra bisnis
yang bergerak di bidang Industri Emas dan Logam Mulia; Investasi dan mengatur penyaluran keuangan untuk Sektor Bisnis
perusahaan dan mitra bisnis yang bergerak di bidang Industri Pembangkit Listrik (Power Plant) Energi Baru dan Terbarukan;
Investasi dan mengatur penyaluran keuangan untuk Sektor Bisnis perusahaan dan mitra bisnis yang bergerak di bidang
Industri Pengolahan Air; Investasi dan mengatur penyaluran keuangan untuk Sektor Bisnis perusahaan dan mitra bisnis yang
bergerak di bidang Industri Perhotelan, Resort & Pariwisata; Investasi dan mengatur penyaluran keuangan untuk Sektor Bisnis
perusahaan dan mitra bisnis yang bergerak di bidang Industri Pertambangan dan Mineral; Investasi dan mengatur penyaluran
keuangan untuk Sektor Bisnis perusahaan dan mitra bisnis yang bergerak di bidang industri IT dan Telekomunikasi; Investasi
dan mengatur penyaluran keuangan untuk Sektor Bisnis perusahaan dan mitra bisnis yang bergerak di bidang industri
Kawasan Industri dan Manufaktur (Manufacturing); Investasi dan mengatur penyaluran keuangan untuk Sektor Bisnis
perusahaan dan mitra bisnis yang bergerak di bidang industri Kawasan Kota Mandiri; Investasi dan mengatur penyaluran
keuangan untuk Sektor Bisnis perusahaan dan mitra bisnis yang bergerak di bidang industri Kontraktor dan Pemasok
(Supplier); Investasi dan mengatur penyaluran keuangan untuk Sektor Bisnis perusahaan dan mitra bisnis yang bergerak di
bidang industri Maritim; Investasi dan mengatur penyaluran keuangan untuk Sektor Bisnis perusahaan dan mitra bisnis yang
bergerak di bidang industri Media dan Penyiaran (Broadcasting); Investasi dan mengatur penyaluran keuangan untuk Sektor
Bisnis perusahaan dan mitra bisnis yang bergerak di bidang industri Pasar Moderen; Investasi dan mengatur penyaluran
keuangan untuk Sektor Bisnis perusahaan dan mitra bisnis yang bergerak di bidang industri Pendidikan; Investasi dan
mengatur penyaluran keuangan untuk Sektor Bisnis perusahaan dan mitra bisnis yang bergerak di bidang industri Perbankan
dan Sekuritas (Banking & Securities); Investasi dan mengatur penyaluran keuangan untuk Sektor Bisnis perusahaan dan mitra
bisnis yang bergerak di bidang industri Properti (Real Property); Investasi dan mengatur penyaluran keuangan untuk Sektor
Bisnis perusahaan dan mitra bisnis yang bergerak di bidang industri Rumah Sakit, Program Kesehatan dan Farmasi;;
Investasi dan mengatur penyaluran keuangan untuk Sektor Bisnis perusahaan dan mitra bisnis yang bergerak di bidang
industri Transportasi darat, laut dan udara; Investasi dan mengatur penyaluran keuangan untuk Sektor Bisnis perusahaan dan
mitra bisnis yang bergerak di bidang industri minyak dan gas (Oil & Gas) hulu hilir; Investasi dan mengatur penyaluran
keuangan untuk Sektor Bisnis perusahaan dan mitra bisnis yang bergerak di bidang konsultan jasa dan produk; Investasi
properti; Jaminan pertanggungjawaban dan penerimaan tagihan; Jasa Kredit Online; Jasa Pembiayaan Keuangan; Jasa
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administrasi dan agen dalam bidang asuransi jiwa, kesehatan, kecelakaan, cacat dan perawatan jangka panjang; Jasa
administrasi keuangan; Jasa administrasi klaim garansi produk; Jasa advis dibidang perencanaan pensiun, jasa advis dibidang
investasi; Jasa advis terkait investasi dalam real estate, aset terkait real estate, hutang terkait real estate dan sekuritas yang
didukung oleh real estate, aset terkait real estate atau utang terkait real estate; Jasa agen asuransi; Jasa agen untuk
pertukaran mata uang; Jasa aktuaria asuransi; Jasa aktuaria reasuransi; Jasa akuisisi dan manajemen tanah dan bangunan
pemukiman yang berkaitan dengan pusat data; Jasa akuisisi dan manejemen properti; Jasa analisa asuransi; Jasa asuransi
garansi khusus terkait dengan rokok elektronik, perangkat pemanas tembakau, perangkat rokok elektronik dan baterai dan
pengisi daya baterai untuk rokok elektronik, perangkat pemanas tembakau dan perangkat rokok elektronik.; Jasa asuransi
kerugian; Jasa asuransi khusus terkait dengan rokok elektronik, perangkat pemanas tembakau, perangkat rokok elektronik
dan baterai dan pengisi daya baterai untuk rokok elektronik, perangkat pemanas tembakau dan perangkat rokok elektronik.;
Jasa asuransi secara online; Jasa asuransi yang berkaitan dengan layanan dan perbaikan peralatan khusus terkait dengan
rokok elektronik, perangkat pemanas tembakau, perangkat rokok elektronik dan baterai dan pengisi daya baterai untuk rokok
elektronik, perangkat pemanas tembakau dan perangkat rokok elektronik.; Jasa barang berharga; Jasa broker energi dan
perdagangan; Jasa broker saham dan sekuritas, perdagangan dan distribusi; Jasa broker, informasi, dan konsultasi asuransi;
Jasa debit dan kredit rekening keuangan; Jasa deposito; Jasa dompet elektronik (jasa pembayaran); Jasa evaluasi biaya
perbaikan barang-barang konsumsi; Jasa evaluasi kredit; Jasa garansi jaminan gratis mengunduh aplikasi ; Jasa garansi
jaminan gratis upgrade OS telepon dan tablet selama 1 tahun; Jasa garansi jaminan kepastian waktu pengerjaan servis
bergaransi; Jasa garansi jaminan kerusakan diakibatkan terjatuh dan terkena cairan untuk produk - produk elektronik; Jasa
garansi untuk : komputer, PDA dan laptop; Jasa garansi untuk perangkat telepon seluler; Jasa garansi untuk semua produk
elektronik; Jasa informasi keuangan dan layanan manajemen yang berkaitan dengan asuransi; Jasa informasi keuangan untuk
pembelian kendaraan; Jasa informasi reasuransi; Jasa informasi, pemberian nasehat dan konsultasi berkaitan dengan jasa
investasi; Jasa informasi, pemberian nasehat dan konsultasi berkaitan dengan sponsor keuangan; Jasa informasi, pemberian
nasehat dan konsultasi berkaitan dengan urusan finansial; Jasa investasi keuangan dan investasi modal; Jasa kartu kredit dan
terminal pemrosesan transaksi menggunakan teknologi komunikasi jarak dekat (NFC); Jasa keuangan yaitu, jasa asuransi;
Jasa keuangan yang berkaitan dengan lotere; Jasa keuangan, yaitu penyediaan mata uang virtual untuk digunakan oleh
anggota komunitas online melalui jaringan komputer global; Jasa keuangan, yaitu, penyediaan mata uang virtual permainan
komputer; Jasa konsultasi dan saran investasi; Jasa konsultasi investasi dan manajemen portofolio, jasa konsultasi keuangan
dibidang perencanaan keuangan; Jasa layanan simpan pinjam, agregator, kredit simpan pinjam, jasa pinjaman lunak.; Jasa
manajemen asuransi; Jasa manajemen dan valuasi real estat; Jasa manajemen kekayaan, yaitu perbankan investasi,
investasi keuangan di bidang sekuritas, investasi keuangan di bidang reksa dana, investasi keuangan di bidang komoditas,
dan penempatan keuangan dana ekuitas swasta untuk orang lain, dan penempatan keuangan swasta sekuritas dan
turunannya untuk orang lain; Jasa manajemen keuangan; Jasa memfasilitasi donasi produk makanan oleh konsumen untuk
organisasi nirlaba melalui penjualan eceran langsung; Jasa meningkatkan modal ekuitas untuk orang lain; Jasa nominee; Jasa
otorisasi pembayaran, verifikasi dan proses transaksi kartu kredit, kartu debit, dan kartu dengan deposit uang (stored value
cards); Jasa pembayaran dana pensiun; Jasa pembayaran elektronik yang dilakukan melalui jaringan komunikasi global; Jasa
pembayaran elektronik, yaitu, memungkinkan pemrosesan dan transmisi elektronik atas transfer dana elektronik dan
pembayaran melalui ACH, kartu kredit, kartu debit, kartu prabayar, dompet nirkabel, dompet bergerak, dompet elektronik, cek
elektronik dan pembayaran elektronik, bergerak dan online; Jasa pembayaran kompensasi (untuk pihak lain); Jasa
pembayaran melalui uang elektronik secara online; Jasa pembayaran piutang; Jasa pembayaran tagihan, transaksi elektronik
kredit dan debit, transfer dana elektronik, pembayaran tunai, penggantian uang tunai yang diberikan dengan kartu kredit dan
kartu debit, transaksi tunai elektronik, jasa pemrosesan pembayaran, jasa otentikasi dan verifikasi transaksi; Jasa pembiayaan
kepada masyarakat kecil (Lembaga Keuangan Mikro); Jasa pembuatan perjanjian surat kuasa jual (listing) berganda lahan
yasan/realestat; Jasa pemrosesan pembayaran penggantian; Jasa penasehat keuangan; Jasa penasihat investasi dan
manajemen investasi; Jasa penasihat yang berhubungan dengan real estat; Jasa pencairan dana; Jasa pencatatan saham
(listing) dan kutipan bursa efek/saham; Jasa pendermaan dan program tanggung jawab sosial perusahaan sehubungan
dengan kesadaran dan mempromosikan gaya hidup sehat dan aktif; Jasa pendeteksi penipuan aplikasi kredit; Jasa
penempatan dan penanaman modal pribadi; Jasa penerbitan cek perjalanan; Jasa pengambilan simpanan; Jasa pengelolaan
aset pribadi; Jasa pengelolaan dana investasi dan administrasi; Jasa penilaian di bidang klaim asuransi kesehatan, cacat,
kecelakaan, jiwa dan kesehatan; Jasa penilaian kredit; Jasa penilaian resiko keuangan; Jasa penilaian risiko kredit; Jasa
penjaminan; Jasa penjaminan emisi reasuransi; Jasa pensiunan; Jasa penukaran mata uang asing berbasis tunai yang
disediakan secara online dan / atau melalui lokasi fisik; Jasa penukaran mata uang melalui jaringan komunikasi global; Jasa
penyaluran dana amal; Jasa penyaringan kredit; Jasa penyediaan informasi bursa efek/saham secara daring (online) dari
database komputer atau Internet; Jasa penyediaan investasi dan perdagangan efek/surat berhargai untuk pihak lain melalui
Internet; Jasa penyediaan kontrak pada barang-barang konsumen; Jasa penyediaan perdagangan efek/surat berharga melalui
Internet; Jasa penyediaan perluasan jaminan produk; Jasa penyediaan real eastate, rumah, gedung, tanah, kantor dan bentuk
property lainnya, termasuk jasa yang berkaitan seperti agen dan makelar properti, perantara pembelian, penjualan dan
penyewaan property, pengelolaan properti; Jasa penyediaan real estate, rumah, gedung, tanah, kantor dan bentuk property
lainnya, termasuk jasa yang berkaitan seperti agen dan makelar property, perantara pembelian, penjualan dan penyewaan
property, pengelolaan property; Jasa penyediaan transaksi komersial yang aman; Jasa penyediaan, pengaturan dan
pengelolaan program tunjangan dan rencana investasi kelompok dan individu serta dana investasi, termasuk rencana pensiun,
rencana tabungan pensiun, rencana pendapatan pensiun, dana terpisah, rencana tabungan terdaftar dan tidak terdaftar; Jasa
penyelenggaraan kelompok/arisan; Jasa penyewaan toko; Jasa penyewaan, pengelolaan lahan, dan penjualan properti; Jasa
perbankan; Jasa perdagangan emas melalui aplikasi jual beli virtual; Jasa perdagangan emas melalui platform daring/ online;
Jasa perdagangan perak dan emas; Jasa perencanaan keuangan dan manajemen keuangan; Jasa pertukaran bagi waktu
(timeshare) real estate; Jasa pertukaran moneter dan transfer mata uang; Jasa perusahaan penjaminan (trust company
services); Jasa peyimpanan dan perdagangan berbagai logam mulia; Jasa pialang reasuransi; Jasa pinjaman grosir/borongan;
Jasa pinjaman peer to peer atau pinjaman online berbasis teknologi; Jasa program jaminan produk bergaransi; Jasa real estat,
yaitu, pengembangan, penyewaan, pengelolaan, peminjaman, dan perantara apartemen, kondominium, properti bagi waktu
(timeshare), properti perumahan, properti liburan, dan fasilitas serta kelengkapan terkait real estat; Jasa real estat, yaitu,
penjualan, pengoperasian, pemeliharaan, penyewaan, sewa dan manajemen properti perumahan; Jasa reasuransi; Jasa
simpan pinjam secara online; Jasa simpanan dan pensiun, yaitu opsi saham dan jasa penilaian pensiun, jasa dana pensiun,
layanan anuitas, dan jasa manajemen keuangan dana pensiun; Jasa transaksi keuangan, yaitu, penyediaan transaksi
komersial yang aman dan pilihan pembayaran menggunakan suatu alat bergerak pada titik penjualan; Jasa transaksi monitari;
Jasa urun dana; Jasa valuasi bisnis; Jasa verifikasi cek; Jasa-jasa advis dibidang perencanaan
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pensiun; Jasa-jasa blockchain solution/fintech dalam bidang keuangan; Jasa-jasa investasi dan pembiayaan, termasuk namun
tidak terbatas kepada jasa-jasa modal ventura, untuk pusat perbelanjaan daring (online marketplaces) pembeli-pembeli dan
penjual-penjual barang-barang dan/atau jasa-jasa; Jasa-jasa keuangan serta laporan keuangan terkait, secara online maupun
offline; Jasa-jasa keuangan serta pelaporan keuangan terkait, secara online maupun offline; Jasa-jasa keuangan serta
pelaporan keuangan terkait, secara online maupun offline
jasa pinjaman lunak; Jasa-jasa konsultasi yang berkaitan dengan manajemen uang.; Jasa-jasa pemberian hadiah berdasarkan
nilai (point reward); Jasa-jasa perangkat lunak berbentuk layanan (SAAS) yang menampilkan perangkat lunak untuk
perbankan, keuangan, peminjaman dan pembayaran; Jasa-jasa perencanaan saham; Jasa-jasa perencanaan terkait asuransi
jiwa; Jejaring sosial untuk arisan berbasis internet; Jual beli rumah apartemen; Kartu debit, kartu kredit, kartu prabayar, kartu
hadiah, kartu dengan deposit uang dan kartu pembayaran layanan pemrosesan transaksi elektronik; Kliring dan rekonsiliasi
transaksi keuangan secara elektronik melalui jaringan komunikasi global; Koleksi amal; Koleksi sumbangan amal untuk orang
lain; Konsinyasi pengumpulan pembayaran untuk barang dan jasa; Konsultasi investasi komoditas; Konsultasi keuangan yang
berkaitan dengan asuransi infomasi keuangan, peminjman dengan jaminan, penukaran uang; Konsultasi penanaman modal;
Koperasi simpan pinjam; Layanan Gadai; Layanan Pembayaran Seluler dan Internet; Layanan administrasi pembayaran
melalui jaringan komunikasi global; Layanan agen jaminan; Layanan amal, yaitu, menyediakan dukungan keuangan kepada
organisasi dan program yang mempromosikan kesehatan, nutrisi, dan olahraga; Layanan asuransi (khususnya, asuransi
kecelakaan pribadi, asuransi kecacatan total dan sementara , asuransi kecacatan permanen , dan asuransi kematian karena
kecelakaan ); Layanan asuransi unit; Layanan bank yang disediakan untuk pembayaran tagihan melalui telepon; Layanan
faktur diskon; Layanan informasi, nasehat dan konsultasi yang berkaitan dengan layanan keuangan melalui jaringan
komunikasi global, layanan moneter melalui jaringan komunikasi global, layanan transaksi elektronik keuangan melalui
jaringan komunikasi global, kliring dan rekonsiliasi transaksi keuangan secara elektronik melalui jaringan komunikasi global,
layanan administrasi pembayaran melalui jaringan komunikasi global, layanan valuta asing elektronik, layanan perantara
keuangan, menyediakan layanan untuk melakukan pembayaran pada kartu prabayar melalui jaringan komunikasi global,
menyediakan layanan untuk melakukan pembayaran pada kartu prabayar di gerai toko, layanan keuangan untuk
memungkinkan transfer dana dan pembelian barang dan jasa yang ditawarkan oleh orang lain, semua disediakan melalui
jaringan komunikasi global, layanan keuangan yang disediakan dengan menggunakan otentikasi pengguna elektronik melalui
jaringan komunikasi global, layanan keuangan yang disediakan dengan menggunakan otentikasi pengguna elektronik untuk
transfer dana secara elektronik dan nirkabel, kartu kredit dan debit dan transaksi cek elektronik semua melalui jaringan
komunikasi global, layanan keuangan, manajemen resiko keuangan, perencanaan keuangan, manajemen keuangan, layanan
investasi keuangan, analisis data keuangan, konsultasi keuangan, manajemen asset keuangan, layanan nasehat keuangan
yang berkaitan dengan perpajakan, menyediakan infomasi keuangan, layanan transaksi keuangan, layanan konsultasi strategi
keuangan, layanan keuangan yang berkaitan dengan penyediaan dan penataan modal, layanan keuangan yang berkaitan
dengan manajemen keuangan, manajemen keuangan, mengatur hipotek dan pinjaman, layanan kredit dan pinjaman,
konsultasi keuangan yang berkaitan dengan pinjaman, layanan pembiayaan dan pinjaman, angsuran pinjaman, jasa pinjaman
[pembiayaan], pinjaman terhadap keamanan, pinjaman hipotek, layanan pinjaman pribadi, penyediaan pinjaman komersial,
penyediaan pinjaman konsumen, penyediaan pinjaman industri, penyediaan fasilitas pinjaman dan kredit, pinjaman bergulir,
pinjaman sindikasi, asuransi, administrasi asuransi, nasehat asuransi, broker asuransi, konsultasi asuransi, layanan
manajemen asuransi, layanan reasuransi, perbankan, layanan perbankan elektronik, perbankan elektronik melalui jaringan
komputer global [internet banking], perbankan investasi, perbankan pedagang; perbankan on-line, layanan perbankan pribadi,
perbankan swasta, perbankan telepon, layanan perbankan yang berkaitan dengan setoran uang, layanan rekening bank,
memproses pembayaran untuk pembelian barang dan jasa melalui jaringan komunikasi elektronik, layanan pembayaran
elektronik, layanan pemrosesan pembayaran, layanan dompet elektronik (layanan pembayaran), memfasilitasi pembayaran
elektronik melalui perangkat lunak, layanan uang elektronik, layanan pembayaran tagihan, peningkatan modal untuk akuisisi
dan merger bisnis; Layanan investasi dan tabungan; Layanan jejaring sosial untuk arisan secara online yang dapat diakses
melalui aplikasi seluler yang dapat diunduh; Layanan kartu debit dan layanan kartu tagihan; Layanan kartu jaminan cek
(sebagai alat pembayaran); Layanan kartu kredit, kartu biaya, kartu tunai, kartu jaminan cek, kartu pembayaran dan kartu
debit; Layanan kartu prabayar, kartu hadiah prabayar, kartu dengan deposit uang dan kartu pembayaran.; Layanan keuangan
melalui jaringan komunikasi global; Layanan keuangan untuk memungkinkan transfer dana dan pembelian barang dan jasa
yang ditawarkan oleh orang lain, semua disediakan melalui jaringan komunikasi global; Layanan keuangan yang disediakan
dengan menggunakan otentikasi pengguna elektronik melalui jaringan komunikasi global; Layanan keuangan yang disediakan
dengan menggunakan otentikasi pengguna elektronik untuk transfer dana secara elektronik dan nirkabel, kartu kredit dan debit
dan transaksi cek elektronik semua melalui jaringan komunikasi global; Layanan keuangan, perbankan dan kredit; Layanan
keuangan, yaitu, pendanaan dan investasi modal dalam proyek pengurangan emisi; Layanan konsultasi strategi keuangan;
Layanan konsultasi terkait dengan tabungan berjangka; Layanan konsultasi yang berkaitan dengan layanan pinjaman;
Layanan konsultasi, yaitu, menyediakan jasa penasihat mengenai risiko keuangan dan masalah asuransi yang berkaitan
dengan transportasi, penanganan, dan pergudangan barang; Layanan kredit; Layanan manajemen investasi dan keuangan;
Layanan manajemen real estat untuk pihak lain; Layanan pembuatan pasar; Layanan pemeliharaan brankas; Layanan
pemeliharaan surat berharga; Layanan pemrosesan pembayaran, seperti kartu debit, kartu kredit, kartu prabayar, kartu
hadiah, kartu dengan deposit uang dan kartu pembayaran layanan pemrosesan transaksi; Layanan pemrosesan transaksi
terminal; Layanan pemrosesan transakti kartu kredit dan kartu debit; Layanan penagihan pembayaran; Layanan pendaftaran
kartu kredit, kartu biaya, kartu tunai, kartu jaminan cek, kartu debit, kartu pembayaran, kartu keuangan dan kartu pembelian;
Layanan pengeluaran uang tunai; Layanan pengiriman saham elektronik; Layanan pengiriman uang; Layanan pengumpulan
dividen; Layanan penilaian surat berharga; Layanan penjaminan; Layanan penjaminan saham; Layanan penyediaan
keuangan, penukaran uang dan pengiriman uang; Layanan perantara keuangan; Layanan perbankan dan asuransi; Layanan
perbankan disediakan on-line dari basis data komputer atau internet; Layanan perbankan pribadi; Layanan perdagangan
keuangan; Layanan perencanaan ekuitas personal; Layanan pertukaran dan perdagangan cryptocurrency; Layanan
pertukaran uang elektronik; Layanan pialang investasi keuangan untuk menjual dana investasi, reksa dana, dana yang
dikumpulkan (pooled funds), dana lindung nilai (hedge funds), produk wrap account, dana terpisah, dan produk investasi
berbasis sekuritas oleh pialang, dealer dan penasihat keuangan; Layanan pinjaman; Layanan pinjaman pribadi; Layanan real
estat yang berkaitan dengan penjualan, pembelian dan penyewaan real estat, apartemen dan tempat tinggal; Layanan
rekening bank; Layanan saran dan konsultasi yang berkaitan dengan asuransi dan keuangan; Layanan terintegrasi untuk
dompet elektronik bergerak dan pembayaran bergerak; Layanan transaksi elektronik keuangan melalui jaringan komunikasi
global; Layanan transaksi pertukaran mata uang digital untuk yang setara dengan uang elektronik yang memiliki nilai tertentu
dan dapat dipindahkan; Layanan transfer mata uang virtual; Layanan transfer mata uang virtual elektronik; Layanan uang
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elektronik; Layanan valuta asing elektronik; Layanan-layanan modal ventura, yaitu memberikan pembiayaan kepada
wirausaha-wairausaha dan perusahaan-perusahaan yang sedang dan baru berkembang; Layanan-layanan yang berkaitan di
bidang perbaikan, jasa pemasangan dan pembelian dan penjualan mobil baru dan bekas, sepeda motor, kendaraan komersial
dan/atau kendaraan tugas berat serta aksesoris dan suku cadang terkait.; Layanan kedermawanan mengenai sumbangan
moneter; Lembaga kliring uang; Makelar; Manajemen Kartu Prabayar; Manajemen apartemen; Manajemen bangunan;
Manajemen department store; Manajemen gedung; Manajemen kondominium; Manajemen mata uang virtual mengenai
layanan penukaran mata uan virtual; Manajemen pasar; Manajemen tempat tinggal; Manajemen uang, seperti memfasilitasi
pemindahan yang setara dengan uang elektronik; Memberikan informasi di bidang jasa asuransi dan keuangan melalui situs
web, blog dan situs sosial media; Memberikan informasi investasi; Memberikan informasi tentang asuransi; Memfasilitasi
pembayaran elektronik melalui perangkat lunak; Memproses data terkait dengan transaksi yang menggunakan kartu dan
transaksi pembayaran lainnya; Mengatur keuangan untuk film, pertunjukkan televisi, produksi film; Mengorganisir dan
mensponsori program penghargaan insentif dan kontes untuk pengembang perangkat lunak; Menyediakan gateway
pembayaran dengan akses ke portal situs web internet dan akses ke metode pembayaran, di bidang transaksi keuangan dan
pemrosesan pembayaran untuk pedagang; Menyediakan informasi secara daring untuk pedagang terkait dengan panduan
dan biaya untuk penerimaan kartu kredit; Menyediakan jasa pembayaran dan keuangan, yaitu, jasa kartu kredit dan debit, jasa
penerbitan kartu kredit dan lines of credit, pemrosesan dan pengiriman tagihan dan pembayarannya, layanan pembayaran
tagihan dengan pengiriman pembayaran yang dijamin, pialang dana pasar uang, semua dilakukan melalui jaringan
komunikasi; Menyediakan jasa yang terkait dengan penilaian kredit dan kartu skor kredit; Menyediakan layanan pemrosesan
transaksi mata uang virtual untuk orang lain; Menyediakan layanan untuk melakukan pembayaran pada kartu prabayar di gerai
toko; Menyediakan layanan untuk melakukan pembayaran pada kartu prabayar melalui jaringan komunikasi global;
Menyediakan portal internet mandiri berbasis web yang menampilkan teknologi yang memungkinan broker/pialang asuransi
untuk memberikan penawaran asuransi, pengikatan polis asuransi, dan menghasilkan dokumen polis asuransi; Menyewakan
ruang bisnis untuk orang lain; Nasehat asuransi; Operasi dan manajemen pasar swalayan; Pelaksanaan studi keuangan dan
penyiapan laporan keuangan; Pembagian waktu real estat; Pembelian dan penjualan mata uang; Pemberian informasi yang
berkaitan dengan keuangan; Pembiayaan komoditas; Pembiayaan modal ventura; Peminjaman, penyewaan dan sewa guna
properti; Pemrosesan elektronik dan transmisi data pembayaran tagihan untuk pengguna jaringan komputer dan komunikasi;
Pemrosesan pembayaran mata uang virtual; Penanggung jawab keuangan; Penasihat investasi; Pencatatan, administrasi dan
penilaian investasi; Pendanaan dalam bentuk atau model arisan; Penelitian yang berkaitan dengan real estat perumahan dan
komersial; Penelusuran, penilaian dan konsultasi fiskal; Penerbitan Kupon Elektronik Komersial melalui Smartphone;
Penerbitan kartu debit, kartu kredit, kartu prabayar, kartu hadiah prabayar, kartu dengan deposit uang dan kartu pembayaran;
Penerbitan kupon, kode diskon dan poin untuk program loyalitas pelanggan; Penerbitan mata uang permainan komputer dan
permainan video; Penerbitan tanda nilai terkait skema bonus dan loyalitas dan penyediaan informasi keuangan;
Penerbitan tanda nilai terkait skema bonus dan loyalitas; Penerimaan deposito [termasuk penerbitan obligasi pengganti] dan
penerimaan deposito cicilan interval tetap; Pengaturan dan pengelolaan sewa guna dan penyewaan; Pengelolaan rumah/
apartemen; Pengesahan cek; Penggalangan dana amal untuk organisasi dan program yang mempromosikan
kesehatan, nutrisi dan olahraga; Pengganti layanan pembayaran elektronik; Penggantian dana untuk barang-barang yang
disengketakan di bidang pembelian pembayaran elektronik; Pengguna skema insentif terkait dengan penggunaan kartu kredit,
kartu biaya, kartu tunai, kartu jaminan cek, kartu debit, kartu pembayaran, kartu keuangan dan kartu pembelian; Pengumpulan
dana untuk amal sebagai tanggung jawab sosial perusahaan yang melibatkan customer untuk turut menyumbang makanan
hewan; Pengumpulan dana untuk amal sebagai tanggung jawab sosial perusahaan yang melibatkan konsumen; Pengumpulan
royalty; Penilaian dan penaksiran keuangan properti; Penilaian keuangan (asuransi, perbankan, tanah dan bangunan
pemukiman); Penilaian kredit dan jasa penyaringan kredit; Penilaian real estat; Penilaian untuk tujuan asuransi; Penjualan
Gedung; Penyedia keuangan; Penyediaan Informasi di bidang Pembiayaan melalui Dompet Elektronik; Penyediaan garansi
untuk barang-barang yang diproduksi oleh pihak lain, yaitu telepon nirkabel, perangkat komputasi nirkabel dan perangkat
komunikasi, dan perangkat dan peralatan yang terhubung dengan jaringan; Penyediaan informasi mengenai akuisisi dan
transfer klaim moneter; Penyediaan informasi mengenai jaminan pertanggungjawaban dan penerimaan tagihan; Penyediaan
informasi mengenai jasa pinjaman efek/surat berharga; Penyediaan informasi mengenai layanan bimbingan keuangan;
Penyediaan informasi mengenai penerimaan deposit (termasuk penerbitan obligasi pengganti) dan penerimaan deposit cicilan
interval tetap; Penyediaan informasi mengenai pengumpulan dana amal; Penyediaan informasi mengenai penilaian mobil
bekas; Penyediaan informasi pajak (layanan keuangan); Penyediaan informasi yang berkaitan dengan pemrosesan
pembayaran kartu
kredit; Penyediaan jaminan untuk pinjaman; Penyediaan jasa informasi di bidang ekonomi, keuangan, moneter dan informasi
bursa efek, informasi perdagangan mata uang; Penyediaan jasa informasi keuangan; Penyediaan jasa perdagangan dan
investasi terkait dengan mata uang virtual; Penyediaan konsultasi, layanan konsultasi dan informasi terkait asuransi, urusan
keuangan, urusan moneter, layanan reasuransi, penyedia layanan garansi (untuk hal elektronik atau lainnya), layanan
aktuaria, informasi asuransi, informasi garansi, jasa penjaminan asuransi, layanan konsultasi dan informasi terkait investasi,
asuransi dan keuangan, Layanan konsultasi dan informasi terkait garansi, Manajemen administrasi, investasi dan keuangan
dan layanan broker terkait asuransi dan reasuransi, administrasi rencana asuransi dan klaim asuransi, layanan konsultasi
terkait asuransi, analisis informasi asuransi, penilaian untuk tujuan asuransi, jasa evaluasi keuangan yang berkaitan dengan
asuransi, riset asuransi, klaim asuransi, administrasi dan layanan penilaian, klaim garansi, administrasi dan layanan penilaian,
penyedia informasi terkait asuransi terhadap kehilangan properti dan asuransi hidup, estimasi risiko asuransi, kehilangan dan
kewajiban, penyedia portal akun konsumen dalam jaringan situs internet untuk mendapatkan informasi di bidang asuransi,
risiko permesinan, kendali kerugian, pencegah kerugian, manajemen risiko,dan analisis kehilangan, layanan pengumpulan
dan pencocokan pemimpin asuransi, yaitu, mencocokan permintaan konsumen dengan harga polis asuransi yang
dikumpulkan melalui internet untuk mengkualifikasi broker asuransi, agen, dan agensi yang menarik permintaan tersebut, jasa
keuangan, layanan konsultasi investasi, layanan manajemen investasi, broker, layanan investasi modal, layanan manajemen
modal, analisa keuangan, evaluasi keuangan [asuransi, perbankan, real estat], informasi keuangan, penyedia informasi terkait
broker keuangan melalui media elektronik, manajemen keuangan, perencanaan keuangan, analisis investasi, layanan alokasi
portofolio, penyedia informasi terkait rencana keuangan, analisis investasi, alokasi portofolio dan rekomendasi untuk memilih
instrumen keuangan, konsultasi keuangan dan layanan konsultasi (melalui media elektronik atau sebaliknya), layanan
pembiayaan, penilaian keuangan, investasi dana, layanan agen pemulihan hutang, penyedia situs web, blog, dan situs sosial
media yang menyediakan informasi di bidang keuangan dan asuransi, pengumpulan informasi keuangan, data, statistik, dan
indeks, Layanan garansi dan perpanjangan garansi, analisa risiko, penilaian, evaluasi dan layanan manajemen (keuangan),
manajemen kerugian keuangan, layanan pembayaran tagihan, layanan pembayaran elektronik, layanan pinjaman angsuran,
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pembiayaan sewa-beli, konsultasi, layanan penasihat; Penyediaan layanan antara lain keuangan, penilaian, asuransi,
pinjaman, dan urusan moneter; Penyediaan modal investasi; Penyediaan pinjaman industri; Penyediaan pinjaman komersial;
Penyediaan pinjaman konsumen; Penyelenggaraan hadiah; Penyelesaian pembayaran dan pemrosesan pembayaran atas
nama pengguna mata uang virtual elektronik; Penyewaan apartemen, kondominium, vila, dan kabin; Penyewaan kantor virtual;
Penyewaan kantor, real estate, dan apartemen; Penyewaan ruang pertemuan; Penyewaan ruang untuk pusat data;
Penyewaan ruangan luas untuk berbagai fungsi; Penyewaan ruangan serba guna; Penyewaan, peminjaman dan sewa-beli
peralatan untuk pemrosesan kartu keuangan dan data yang terkait dengannya; Penyimpanan dan perdagangan emas;
Perantara karbon dioksida dan kredit emisi gas rumah kaca lainnya, tunjangan atau kompensasi atas nama produsen
pengganti kerugian.; Perantara kredit gas rumah kaca; Perantara pengganti kerugian gas rumah kaca; Perbankan digital;
Perbankan mobile; Perbankan online; Perdagangan instrumen keuangan, yaitu perdagangan komoditas, perdagangan mata
uang, perdagangan saham dan obligasi, dan reksa dana; Perencanaan keuangan, analisa keuangan, manajemen dan
asistensi pengorganisasian, saran dan konsultasi; Perhitungan dan pembayaran pajak seperti pajak pengguna jalan
berdasarkan jarak tempuh, dengan mengaitkan pengguna dengan situasi penggunaan; Pertanggungan asuransi jaminan;
Pertanggungan asuransi kecelakaan; Pertukaran keuangan mata uang virtual; Pertukaran komoditas, emas, perdagangan,
moneter dan sekuritas; Pertukaran real estat serta properti liburan, layanan manajemen dan penyewaan, layanan pembagian
waktu real estat untuk liburan; Pialang Pembayaran melalui Seluler dan Internet; Pialang saham; Pialang untuk proyek usaha
patungan; Pinjaman hipotek; Pinjaman sindikasi; Program hadiah langsung; Rekonsiliasi transaksi keuangan; Rencana
asuransi jiwa dan kesehatan yang mempromosikan kesehatan dan kebugaran dengan memberi penghargaan kepada
pelanggan yang aktif dan mencapai sasaran yang ditetapkan dengan diskon premi asuransi; Saran keuangan dan layanan
konsultasi; Sewa ruang pusat perbelanjaan; Sewa-guna real estate, jasa manajemen real estat, jasa investasi real estat,
layanan hipotek; Sponsor keuangan organisasi dan program yang mempromosikan kesehatan, nutrisi dan olahraga; Sponsor
keuangan program pengganti kerugian karbon; Sponsor keuangan untuk kegiatan pendidikan, pelatihan, hiburan, olahraga
atau budaya; Survei keuangan; Survei real estat; Transaksi pembayaran elektronik dengan memindai kode QR atau kode
batang (Barcode); Transfer dana electronik melalui jaringan komunikasi global; Transfer dana untuk pembelian barang, melalui
jaringan komunikasi elektronik; Valuasi dalam bidang real estate; administrasi asuransi; administrasi keuangan dari rencana
tunjangan perawatan kesehatan; administrasi klaim asuransi; administrasi penyesuaian klaim asuransi; agen akomodasi dan
agen untuk pemulihan hutang; agen asuransi dan broker; agen asuransi dan layanan broker; agen atau pialang untuk
pembelian atau penjualan tanah; agen atau pialang untuk pembelian dan penjualan bangunan; agen broker efek; agen
penagih utang; agen penyewaan (letting), rental dan sewa akomodasi (real estat); agen perumahan; agen pialang opsi
sekuritas; agen real estat dan layanan pialang; agen untuk asuransi non-jiwa; agen untuk berlangganan obligasi; agen untuk
broker berjangka efek pasar luar negeri; agen untuk broker berjangka indeks efek; agen untuk mengumpulkan pembayaran
utilitas gas atau daya listrik; agen untuk perdagangan berjangka efek pasar luar negeri; agen untuk perdagangan berjangka
komoditas; agen untuk perdagangan efek; agen untuk perdagangan opsi sekuritas; agensi untuk perdagangan berjangka
indeks efek; agent tanah dan bangunan pemukiman; akuisisi dan transfer klaim moneter; akuisisi pinjaman hipotek; akuisisi
real estat untuk orang lain; akusisi lahan; analisa keuangan; analisis dan konsultasi keuangan; analisis investasi keuangan
dan penelitian saham; analisis keuangan dan layanan informasi; analisis keuangan dan layanan penelitian; analisis keuangan
dan persiapan laporan yang berkaitan dengannya; analisis keuangan yang berkaitan dengan real estat; analisis pasar
keuangan dan persiapan laporan yang berkaitan dengannya; analisis, penilaian dan proyeksi risiko pasar keuangan dan
investasi; anjak ekspor; anjak piutang; asset management services financial exchange and bill payment processing services,
credit card, bank card, debit card and electronic payment services involving electronic processing and subsequent
transmission of bill payment data; asuransi biaya hukum; asuransi jaminan sosial wajib; asuransi jiwa dan kesehatan; asuransi
jiwa dan layanan anuitas; asuransi jiwa dan memberikan informasi yang berkaitan dengannya; asuransi kejahatan; asuransi
kendaraan bermotor; asuransi kerugian; asuransi kesehatan; asuransi kesehatan medis, bedah atau rumah sakit; asuransi
kesehatan pribadi; asuransi kewajiban sipil; asuransi perbankan hipotek; asuransi perlindungan anti-pencurian dan kerusakan
produk; asuransi real estat; bertukar uang; broker *; broker asuransi; broker asuransi gigi; broker asuransi jiwa; broker
asuransi jiwa dan memberikan informasi yang berkaitan dengannya; broker asuransi kecelakaan; broker asuransi kelautan;
broker asuransi kesehatan; broker asuransi mobil; broker asuransi non-jiwa; broker asuransi pertanian; broker asuransi real
estat; broker asuransi rumah; broker asuransi, reasuransi, investasi dan pensiun; broker berjangka indeks efek; broker dari
offset karbon; broker derivatif keuangan; broker efek otomatis; broker hipotek; broker investasi keuangan; broker investasi
keuangan di perusahaan energi; broker kontrak berjangka; broker obligasi; broker obligasi dan sekuritas lainnya; broker online
untuk perdagangan dan transaksi yang berkaitan dengan mata uang dan produk keuangan lainnya; broker pensiun; broker
perjanjian kredit; broker pesawat terbang; broker pinjaman hipotek; broker properti komersial; broker real estat; broker real
estat, layanan manajemen dan penilaian; broker reksa dana; broker seni; broker untuk likuidasi sekuritas; broker valuta asing;
daftar (listing) dan perdagangan swap (swaps) dan derivatif pada mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset
digital dan blockchain, aset digital (digitized assets), token digital, token kripto (crypto tokens) dan token utilitas; dana
elektronik dan layanan transfer mata uang; deposito, kredit dan asosiasi tabungan; diskon tagihan pertukaran; distribusi reksa
dana; dompet mata uang digital dan layanan penyimpanan; dukungan dan sponsor keuangan; evaluasi dan analisis
keuangan; evaluasi kelayakan kredit perusahaan dan individu pribadi; evaluasi kelayakan kredit perusahaan dan perorangan;
evaluasi keuangan; evaluasi keuangan [asuransi, perbankan, real estat]; evaluasi keuangan biaya pengembangan yang
berkaitan dengan industri gas; evaluasi keuangan biaya pengembangan yang berkaitan dengan industri minyak; evaluasi
keuangan biaya pengembangan yang berkaitan dengan industri minyak dan gas; evaluasi keuangan biaya pengembangan
yang berkaitan dengan industri minyak, gas, dan pertambangan; evaluasi keuangan biaya pengembangan yang berkaitan
dengan industri pertambangan; evaluasi keuangan dan fiskal; evaluasi keuangan kayu tegakan; evaluasi keuangan real estat;
evaluasi keuangan serat alpaka; evaluasi keuangan untuk keperluan asuransi; evaluasi keuangan wol; evaluasi untuk real
properti; hipotek, perbankan, manajemen investasi, perwalian dan jasa penasihat keuangan; holding sekuritas, dana, dan aset
lainnya dalam escrow; ikatan jaminan; informasi asuransi gigi; informasi asuransi jiwa; informasi asuransi kebakaran; informasi
asuransi kecelakaan; informasi asuransi kelautan; informasi asuransi kendaraan bermotor; informasi asuransi kesehatan;
informasi asuransi mobil; informasi asuransi pertanian; informasi asuransi real estat; informasi asuransi rumah; informasi dan
evaluasi keuangan; informasi keuangan; informasi keuangan dan layanan konsultasi; informasi keuangan di bidang
cryptocurrency; informasi keuangan disediakan secara online dari basis data komputer atau Internet; informasi keuangan yang
disediakan dengan cara elektronik; informasi keuangan, manajemen dan layanan analisis; informasi, layanan nasihat dan
konsultasi yang berkaitan dengan layanan tersebut di atas dan layanan informasi, nasihat dan konsultasi yang berkaitan
dengan layanan tersebut di situs web dan di internet; investasi; investasi Real Estate; investasi dalam dana pengurangan
emisi; investasi dana; investasi dana untuk tujuan amal; investasi ekuitas di perusahaan internasional; investasi keuangan;
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investasi keuangan dan layanan konsultasi; investasi keuangan di bidang program penyeimbangan karbon dan proyek terkait
untuk orang lain; investasi keuangan di bidang real estat; investasi keuangan di bidang sekuritas; investasi modal dalam real
estat; investasi modal ekuitas; investasi properti dan layanan manajemen; investasi reksa dana; jaminan asuransi; jaminan
asuransi profesional; jaminan dan perjanjian; jaminan keuangan [layanan jaminan]; jaminan keuangan dan layanan jaminan;
jaminan pertanggungjawaban dan penerimaan tagihan pertukaran; jasa administrasi advis properti; jasa administrasi modal;
jasa advis keuangan, konsultasi manajemen, penelitian, perencanaan, dan informasi yang berkaitan dengan keuangan; jasa
agen asuransi; jasa agen asuransi jiwa; jasa agen asuransi kecelakaan; jasa agen asuransi pertanian; jasa agen asuransi
rumah; jasa agen lahan yasan/realestat tempat tinggal; jasa agen pembiayaan kredit pertanian; jasa agen pemulihan kredit;
jasa agen penagihan sewa; jasa agen penagihan utang; jasa agen penjualan bangunan; jasa agen perantara pabean; jasa
agen real estat; jasa agen real estat komersial; jasa agen real estat komersial dan residensial; jasa agen real estat untuk
penyewaan gedung; jasa agen real estat untuk penyewaan properti; jasa agen real estat untuk penyewaan tanah; jasa agen
real estat yang berkaitan dengan pembelian dan penjualan bangunan; jasa agen real estat yang berkaitan dengan pembelian
dan penjualan tanah; jasa agen real estate untuk penyewaan properti real estate, termasuk bangunan komersial dan pusat
perbelanjaan; jasa agen real estate, manajemen, administrasi dan layanan penilaian; jasa agen transfer yang diberikan
kepada penerbit efek investasi; jasa aktuaria asuransi; jasa akuisisi kepemilikan lahan yasan/realestat (real properti); jasa
akuisisi real estat; jasa akuisisi untuk investasi keuangan; jasa akuisisi yang berkaitan dengan pinjaman hipotek; jasa analisa
investasi; jasa analisis dan konsultasi sehubungan dengan manajemen dan pemeliharaan aset yang berkaitan dengan
rencana kehidupan ekonomi individu; jasa analisis investasi, manajemen, perencanaan dan penelitian di bidang keuangan;
jasa analisis keuangan yang berkaitan dengan investasi; jasa analisis portofolio keuangan; jasa analisis reksa dana; jasa
arbitrase efek; jasa asuransi dan asuransi jiwa; jasa asuransi dan informasi keuangan dan konsultasi; jasa asuransi dan
keuangan; jasa asuransi ganti rugi; jasa asuransi garansi; jasa asuransi jiwa; jasa asuransi kebakaran; jasa asuransi
kecelakaan; jasa asuransi kelautan; jasa asuransi kendaraan; jasa asuransi kendaraan bermotor; jasa asuransi mobil; jasa
asuransi penjaminan emisi untuk layanan hukum prabayar; jasa asuransi penjaminan emisi untuk perawatan kesehatan
prabayar; jasa asuransi perjalanan; jasa asuransi pertanian; jasa asuransi properti; jasa asuransi real estat; jasa asuransi
transportasi; jasa asuransi untuk perlindungan hipotek; jasa asuransi yang berkaitan dengan real estat; jasa asuransi, yaitu,
penjaminan, penerbitan dan administrasi asuransi jiwa; jasa asuransi, yaitu, pertanggungan properti dan korban jiwa,
kesehatan, kendaraan, perumahan, dan pribadi; jasa bank tabungan/simpanan; jasa bantuan keuangan; jasa bantuan
perdagangan dalam bidang sekuritas keuangan, yaitu perbandingan, pengumpulan, pengolahan, tabulasi, distribusi, negosiasi
dan eksekusi dagang; jasa biro akomodasi [apartemen]; jasa biro valuta asing; jasa brankas penyimpanan; jasa brankas
penyimpanan untuk barang berharga; jasa brankas penyimpanan untuk efek/surat berharga; jasa brankas penyimpanan untuk
logam mulia; jasa bursa efek/saham; jasa dompet elektronik; jasa evaluasi biaya perbaikan [penilaian keuangan]; jasa evaluasi
keuangan; jasa evaluasi keuangan untuk keperluan asuransi; jasa evaluasi keuangan untuk keperluan reasuransi; jasa
evaluasi keuangan untuk tujuan asuransi, perbankan dan real estat; jasa evaluasi keuangan yang berkaitan dengan asuransi;
jasa garansi; jasa informasi keuangan; jasa informasi sehubungan dengan keuangan dan asuransi, yang disediakan secara
online dari database komputer atau internet; jasa informasi, konsultasi dan saran yang berkaitan dengan penerbitan kartu
panggilan telekomunikasi prabayar; jasa informasi, konsultasi dan saran yang berkaitan dengan penerbitan kartu panggilan
telekomunikasi prabayar, yaitu, kartu prabayar SIM; jasa informasi, konsultasi dan saran yang berkaitan dengan proses
pembayaran elektronik yang dilakukan dengan kartu prabayar; jasa informasi, nasehat dan konsultasi dalam bidang
keuangan, peminjaman, dan pembayaran.; jasa investasi; jasa investasi asuransi variabel; jasa investasi dana; jasa investasi
keuangan; jasa investasi keuangan dalam kaitannya dengan industri percetakan; jasa investasi keuangan di bidang sekuritas,
reksadana dan manajemen portofolio; jasa investasi modal dan dana; jasa investasi real estat dalam bentuk pembelian dan
penjualan real estat untuk orang lain; jasa investasi reksadana dan dan pengelola investasi global (hedge fund); jasa jaminan
keuangan untuk penggantian biaya yang terjadi akibat kecelakaan kendaraan; jasa jaminan keuangan untuk penggantian
biaya yang terjadi sebagai akibat kerusakan kendaraan; jasa kartu debit; jasa kartu kredit; jasa kartu kredit, mengolah dan
mentransmisi tagihan dan pembayaran daripadanya, dan menyediakan asuransi untuk transaksi keuangan; jasa keuangan;
jasa keuangan dalam bentuk jasa pemrosesan tagihan dan pembayaran; jasa keuangan dan konsultasi yang berkaitan
dengannya; jasa keuangan di bidang peminjaman uang; jasa keuangan disediakan dengan cara elektronik; jasa keuangan
disediakan melalui Internet dan melalui telepon; jasa keuangan disediakan melalui telepon; jasa keuangan otomatis, yaitu,
pialang sekuritas online melalui jaringan komputer global; jasa keuangan terkomputerisasi; jasa keuangan untuk pembelian
obligasi tabungan elektronik; jasa keuangan yang berkaitan dengan asuransi; jasa keuangan yang berkaitan dengan kartu
kredit; jasa keuangan yang berkaitan dengan manajemen kekayaan; jasa keuangan yang berkaitan dengan pensiun; jasa
keuangan yang berkaitan dengan penyediaan dan penataan modal; jasa keuangan yang berkaitan dengan penyelesaian
utang; jasa keuangan yang berkaitan dengan perdagangan, menasihati, mengelola dan menangani derivatif keuangan; jasa
keuangan yang berkaitan dengan perencanaan pajak; jasa keuangan yang berkaitan dengan pinjaman; jasa keuangan yang
berkaitan dengan pra-pembayaran untuk barang dan jasa; jasa keuangan yang berkaitan dengan program pensiun; jasa
keuangan yang berkaitan dengan sekuritas investasi; jasa keuangan yang disediakan untuk bisnis pada industri minyak dan
gas; jasa keuangan, investasi dan asuransi; jasa keuangan, yaitu, menyediakan kartu kredit elektronik, kartu debit, kartu
hadiah, dan kartu pembelian prabayar secara elektronik melalui internet, telepon seluler, dan smart phone; jasa keuangan,
yaitu, menyediakan layanan mata uang virtual untuk digunakan oleh anggota komunitas online melalui jaringan komputer
global; jasa keuangan, yaitu, menyediakan opsi investasi yang tersedia untuk anuitas variabel dan produk asuransi jiwa
variabel; jasa keuangan, yaitu, menyediakan pertukaran keuangan untuk perdagangan mata uang digital, mata uang virtual,
mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized assets), token digital, token kripto (crypto tokens) dan token
utilitas; jasa keuangan, yaitu, menyediakan transfer dana elektronik melalui jaringan komputer; jasa keuangan, yaitu,
menyediakan transfer elektronik mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital
(digitized assets), token digital, token kripto (crypto tokens) dan token utilitas; jasa keuangan, yaitu, menyediakan untuk
penerimaan, manajemen, dan pembayaran dana melalui jaringan komputer; jasa keuangan, yaitu, menyediakan untuk
pertukaran mata uang melalui jaringan komputer; jasa konsultasi asuransi dan broker, keuangan, manajemen aset (sekuritas,
saham, obligasi keuangan); jasa konsultasi asuransi kendaraan; jasa konsultasi asuransi perjalanan; jasa konsultasi asuransi
transportasi; jasa konsultasi dan konsultasi aktuaria; jasa konsultasi dan konsultasi keuangan; jasa konsultasi dan konsultasi
keuangan yang berkaitan dengan keuangan mikro; jasa konsultasi dan konsultasi keuangan yang berkaitan dengan kredit
mikro; jasa konsultasi investasi modal; jasa konsultasi keuangan; jasa konsultasi keuangan yang berkaitan dengan akuisisi
dan merger bisnis; jasa konsultasi keuangan yang berkaitan dengan cryptocurrency; jasa konsultasi keuangan yang berkaitan
dengan kepailitan; jasa konsultasi keuangan yang berkaitan dengan perpajakan; jasa konsultasi keuangan yang berkaitan
dengan usaha patungan; jasa konsultasi keuangan, manajemen dan konsultasi; jasa konsultasi rencana pensiun keuangan;
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jasa konsultasi, advis dan informasi yang berkaitan dengan asuransi; jasa konsultasi, advis dan informasi yang berkaitan
dengan keuangan; jasa konsultasi, advis dan informasi yang berkaitan dengan real estate; jasa konsultasi, informasi dan
pemberian nasehat sehubungan dengan transfer dana secara elektronik; jasa kredit sementara untuk pengecer; jasa lahan
yasan/realestat yang berkaitan dengan pengelolaan investasi properti; jasa lahan yasan/realestat yang berkaitan dengan
penjualan, pembelian dan sewa guna usaha lahan yasan/realestat; jasa likuidasi bisnis, keuangan; jasa manajemen
akomodasi (real estat); jasa manajemen aset dan dana; jasa manajemen aset dan keuangan; jasa manajemen aset properti;
jasa manajemen investasi yang berkaitan dengan anuitas; jasa manajemen investasi yang berkaitan dengan anuitas variabel;
jasa manajemen kekayaan; jasa manajemen kekayaan finansial; jasa manajemen keuangan disediakan melalui Internet; jasa
manajemen lahan yasan/realestat yang berkaitan dengan tanah; jasa manajemen lahan yasan/realestat yang berkaitan
dengan bangunan/gedung tempat tinggal; jasa manajemen lahan yasan/realestat yang berkaitan dengan gedung kantor; jasa
manajemen lahan yasan/realestat yang berkaitan dengan pusat perbelanjaan; jasa manajemen lahan yasan/realestat yang
berkaitan dengan tempat ritel; jasa manajemen portofolio efek/surat berharga; jasa manajemen real estat yang berkaitan
dengan bangunan komersial; jasa manajemen real estat yang berkaitan dengan kompleks bangunan; jasa manajemen real
estat yang berkaitan dengan penggunaan bersama real estat yang disewakan untuk jangka waktu tertentu; jasa manajemen
real estat yang berkaitan dengan perumahan; jasa manajemen real estat yang berkaitan dengan tempat industri; jasa
manajemen risiko kredit elektronik; jasa manajemen trust; jasa manajemen unit trust; jasa manajemen unit trust untuk klien
pribadi; jasa manajemen untuk real estate; jasa pelaksanaan perdagangan efek/surat berharga; jasa pelepasan/penebusan
tanda penghargaan; jasa pembayaran pembelian elektronik dan pembayaran tagihan elektronik; jasa pembayaran pensiun;
jasa pembayaran secara online; jasa pembayaran tagihan melalui bank secara online; jasa pembelian dan penjualan real
estat, pekerjaan keuangan yang berhubungan dengan real estat; jasa pemberian nasehat dan konsultasi keuangan; jasa
pemberian peminjaman dengan jaminan; jasa pemberian saran dan manajemen yang berkaitan dengan investasi; jasa
pembiayaan di bidang teknik medis dan teknologi; jasa pembiayaan kapal pesiar; jasa pembiayaan kendaraan; jasa
pembiayaan peralatan; jasa pemindahan dana melalui jaringan komunikasi elektronik; jasa pemindahan dana untuk pembelian
barang, melalui jaringan komunikasi elektronik; jasa pemindahan klaim moneter; jasa penagihan sewa; jasa penaksiran
properti dan agen pemegang wasiat properti; jasa penaksiran property dan agen pemegang wasiat property; jasa penasehat
keuangan perusahaan strategis; jasa penasehat keuangan strategis; jasa penasehat terkait modal ventura; jasa penasihat
keuangan yang berkaitan dengan kredit; jasa penasihat keuangan yang berkaitan dengan sekuritas, derivatif dan produk
keuangan lainnya; jasa penataan keuangan yang berkaitan dengan akuisisi dan merger bisnis; jasa penataan keuangan yang
berkaitan dengan usaha patungan; jasa pendaftaran saham; jasa pendanaan modal ventura; jasa pendanaan modal ventura
untuk entitas/organisasi komersial; jasa pendanaan modal ventura untuk entitas/organisasi nirlaba; jasa pendanaan modal
ventura untuk lembaga penelitian; jasa pendanaan modal ventura untuk pemerintah; jasa pendanaan modal ventura untuk
penemu/inventor; jasa pendanaan modal ventura untuk perusahaan; jasa pendanaan modal ventura untuk perusahaanperusahaan baru dan baru berdiri; jasa pendanaan modal ventura untuk perusahaan-perusahaan rintisan dan baru
berkembang; jasa pendanaan modal ventura untuk universitas; jasa pendebitan dan pengkreditan rekening keuangan; jasa
penelitian investasi global; jasa penelitian real estat; jasa penerbitan obligasi; jasa pengadaan jasa lahan yasan/realestat untuk
orang lain; jasa pengelolaan dana modal; jasa pengelolaan dana modal ventura; jasa pengelolaan uang tunai (cash
management) termasuk pelayanan anjungan tunai mandiri, termasuk penggantian uang tunai, memelihara dan menjemput
deposito, memproses, menghitung dan membungkus koin, memroses dan menghitung mata uang kertas, jasa persiapan
penggajian, penjualan tiket pertunjukan dan tiket lotre, pelayanan mesin pemberian ganti rugi, jasa rekening cek, cek tunai,
verifikasi deposito, pemrosesan night bag, pengkodean cek, konsolidasi dari uang bank individu, pesanan penggantian cabang
dan pesanan komersial, brankas virtual, penanganan penghasilan dari konvensi, pameran, dan pertunjukan, distribusi
tiket/kupon makanan, jasa menghitung persediaan dan akuntansi lainnya, jasa penanganan uang tunai dan perubahan tagihan
serta operasi moneter, jasa deposito uang tunai dan barang berharga, persiapan laporan keuangan, jasa pengelolaan uang
tunai dan penukaran uang, menyediakan dan memelihara brankas (drop safes) untuk menerima mata uang dan penghasilan
lainnya, jasa deposito uang tunai dan barang berharga, persiapan laporan keuangan , jasa pengelolaan uang tunai dan
penukaran uang, transfer dana elektronik, jasa yang berkaitan dengan melindungi rahasia informasi perbankan, proses
terintegrasi untuk pengelolaan uang tunai, menyeimbangkan dan merekonsiliasi dana, memantau, menganalisis dan
mengoptimalkan uang tunai, melacak dan mengelola deposito, merekonsiliasi cek, menyediakan percepatan akses uang tunai;
jasa penggalangan dana amal; jasa pengumpul pembayaran atas barang; jasa pengumpulan , penerimaan, pengelolaan,dan
penyaluran zakat, infaq, sodaqoh; jasa pengumpulan dana amal; jasa pengumpulan dana amal, yaitu, mengorganisir dan
mengadakan jalan kaki untuk mengumpulkan uang untuk jasa medis yang digunakan untuk mencegah dan mengontrol
diabetes; jasa penilai tanah dan bangunan properti; jasa penilaian barang bergerak; jasa penilaian barang dan kargo; jasa
penilaian jaminan keuangan; jasa penilaian kapal pesiar; jasa penilaian kembali kepemilikan lahan yasan/realestat (real
properti); jasa penilaian keuangan, bantuan, evaluasi, analisis, penelitian, pembiayaan, perencanaan dan investasi; jasa
penilaian keuangan, transfer dana elektronik, investasi modal; jasa penilaian opsi saham; jasa penjamin; jasa penjaminan
asuransi; jasa penjaminan asuransi yang disediakan oleh asosiasi kepada anggotanya; jasa penjaminan emisi asuransi
perjalanan; jasa penjaminan emisi asuransi transportasi; jasa penjaminan emisi atas asuransi kendaraan; jasa penjaminan
emisi efek/surat berharga; jasa penjualan gudang; jasa penjualan real estat; jasa penukaran moneter, jasa pengeluaran uang
tunai, penyediaan kartu dan token pra bayar, jasa transfer uang; jasa penyedia informasi mengenai teknologi keuangan
(finacial technology) melalui portal situs web; jasa penyediaan dana; jasa penyediaan donasi; jasa penyediaan informasi
asuransi perjalanan; jasa penyediaan informasi asuransi transportasi; jasa penyediaan informasi bursa efek/saham; jasa
penyediaan informasi harga saham; jasa penyediaan informasi terkait asuransi kendaraan; jasa penyediaan kutipan bursa
efek/saham; jasa penyediaan kutipan harga bursa efek; jasa penyediaan sponsor dalam bentuk dukungan finansial; jasa
penyediaan transaksi keuangan yang aman; jasa penyelesaian klaim asuransi; jasa penyelesaian klaim reasuransi; jasa
penyelesaian secara viatis; jasa penyewaan akomodasi perumahan permanen; jasa penyewaan anjungan tunai mandiri
[ATM]; jasa penyewaan apartemen; jasa penyewaan apartemen berperabot; jasa penyewaan apartemen dan kantor; jasa
penyewaan apartemen di komunitas apartemen; jasa penyewaan apartemen, rumah, tempat komersial dan kantor; jasa
penyewaan bangunan/gedung; jasa penyewaan bangunan/gedung dan penyediaan informasi yang berkaitan dengannya; jasa
penyewaan bangunan/gedung untuk hunian permanen; jasa penyewaan kabin untuk digunakan sebagai rumah permanen;
jasa penyewaan kantor [lahan yasan/realestat]; jasa penyewaan kantor untuk bekerja bersama; jasa penyewaan kotak
brankas; jasa penyewaan mesin untuk menghitung atau menyortir uang kertas dan koin; jasa penyewaan mesin untuk
menghitung dan menyortir koin; jasa penyewaan mesin untuk menghitung dan menyortir uang; jasa penyewaan mesin untuk
menghitung dan menyortir uang kertas; jasa penyewaan mesin untuk menghitung uang kertas dan koin; jasa penyewaan
perumahan; jasa penyewaan perumahan buatan; jasa penyewaan perumahan siswa; jasa penyewaan properti komersial; jasa
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penyewaan real estat; jasa penyewaan ruang kantor; jasa penyewaan ruang komersial di pasar [lahan yasan/realestat]; jasa
penyewaan rumah; jasa penyewaan tanah pertanian/perkebunan/peternakan; jasa penyewaan tempat bisnis; jasa penyewaan
untuk liburan, yaitu, penyewaan rumah untuk liburan, kondominium, kabin, dan vila; jasa penyimpanan efek; jasa perantara
pabean keuangan; jasa perbankan investasi; jasa perbankan melalui telepon; jasa perbankan yang disediakan melalui telepon
genggam/seluler; jasa perdagangan akseptasi bank; jasa perdagangan derivatif keuangan; jasa perdagangan derivatif suku
bunga; jasa perdagangan efek, kontrak berjangka indeks efek/surat berharga, opsi efek, dan kontrak berjangka efek pasar
domestik; jasa perdagangan efek/surat berharga; jasa perdagangan efek/surat berharga dan kontrak berjangka indeks efek di
pasar luar negeri; jasa perdagangan efek/surat berharga dan obligasi; jasa perdagangan indeks pasar saham; jasa
perdagangan instrumen keuangan; jasa perdagangan instrumen keuangan dan komoditas; jasa perdagangan instrumen
keuangan, efek/surat berharga, saham, opsi dan produk turunan lainnya; jasa perdagangan kontrak berjangka efek/surat
berharga pasar domestik; jasa perdagangan kontrak berjangka efek/surat berharga pasar luar negeri; jasa perdagangan
kontrak berjangka indeks efek/surat berharga; jasa perdagangan kontrak berjangka suku bunga; jasa perdagangan kontrak
efek/surat berharga; jasa perdagangan kontrak saham; jasa perdagangan mata uang asing; jasa perdagangan mata uang
virtual; jasa perdagangan opsi efek/surat berharga; jasa perdagangan opsi efek/surat berharga dan kontrak berjangka efek
pasar luar negeri; jasa perdagangan saham; jasa perdagangan saham dan obligasi; jasa perencanaan anggaran [nasihat
keuangan]; jasa perencanaan keuangan yang berkaitan dengan perpajakan; jasa perencanaan keuangan yang berkaitan
dengan proyek pembangunan; jasa perhitungan keuangan untuk orang lain, yaitu, perhitungan anggaran; jasa perhitungan
keuangan untuk orang lain, yaitu, perhitungan royalti; jasa pertukaran mata uang; jasa perwalian; jasa perwalian efek/surat
berharga; jasa perwalian kontrak berjangka keuangan; jasa perwalian properti lahan yasan/real estat; jasa perwalian properti
pribadi; jasa perwalian tanah; jasa perwalian uang; jasa perwalian uang, efek/surat berharga, properti pribadi, dan tanah; jasa
pialang asuransi kendaraan; jasa pialang asuransi perjalanan; jasa pialang asuransi transportasi; jasa pialang efek; jasa
pialang kapal pesiar; jasa pialang modal ventura; jasa pialang saham; jasa pialang saham dan obligasi; jasa pialang suratsurat perjanjian lahan yasan/realestat; jasa pinjaman [pembiayaan]; jasa pinjaman berulang-ulang (revolving loan); jasa
pinjaman dan hipotek real estate; jasa pinjaman dengan jaminan; jasa pinjaman efek/surat berharga; jasa pinjaman keuangan;
jasa pinjaman konsumen; jasa pinjaman lunak; jasa pinjaman mahasiswa/pendidikan; jasa promosi (pembiayaan) proyek real
estat, renovasi real estat, pengerjaan instalasi real estat; jasa rekening tabungan; jasa rencana perawatan kesehatan; jasa
restrukturisasi hutang; jasa restrukturisasi keuangan; jasa sekuritas; jasa sekuritisasi pinjaman hipotek; jasa simpan pinjam;
jasa sindikasi lahan yasan/realestat; jasa sponsor keuangan; jasa tabungan; jasa transaksi keuangan online; jasa transaksi
keuangan, yaitu, penyediaan transaksi komersial yang aman dan pilihan pembayaran; jasa transfer mata uang asing; jasa wali
lahan yasan/realestat; jasa wesel; jasa yang berkaitan dengan asuransi; jasa yang berkaitan dengan surat kredit; jasa yayasan
amal, yaitu, penyediaan beasiswa, dukungan keuangan, investasi berkelanjutan, dan bantuan langsung untuk organisasi amal,
organisasi berdasarkan komunitas, dan badan pemerintah untuk pendidikan, kesehatan, kesejahteraan masyarakat, dukungan
sipil dan komunitas, kesenian, ilmu pengetahuan, lingkungan, keberlanjutan, keragaman, kebudayaan, kewirausahaan sosial,
dan dukungan atas filantropi; jasa-jasa kartu kredit dan kartu pembayaran serta jasa-jasa pemrosesan transaksi pembayaran;
jasa-jasa keuangan melalui jaringan komunikasi global; jasa-jasa keuangan, yaitu layanan pinjaman peer-to-peer (p2p
lending); jasa-jasa keuangan, yaitu pinjaman secara online; jasa-jasa moneter melalui jaringan komunikasi global; jasa-jasa
peminjaman uang (pembiayaan); jasa-jasa penyediaan dana; jasa-jasa penyediaan pendanaan/pembiayaan dan penelitian
yang diberikan kepada para peneliti dan para tenaga klinik untuk penyanggaan penelitian asli/original; jasa-jasa perbankan
dan keuangan secara online; jasa-jasa pinjam-meminjam; jasa-jasa transaksi keuangan secara elektronik melalui jaringan
komunikasi global; jasa/layanan donasi/sumbangan keuangan dan jasa/layanan penggalangan dana amal online; jasa/layanan
kartu hadiah pra-bayar, khususnya, menerbitkan sertifikat kartu hadiah yang dapat ditukarkan untuk barang atau jasa;
jasa/layanan pedagang/penjual (merchant), yaitu, jasa/layanan pemrosesan transaksi pembayaran; jasa/layanan pemrosesan
transaksi kartu kredit, kartu debit, dan kartu hadiah; jasa/layanan transaksi keuangan; jual beli tanah; kartu kredit, kartu debit
dan layanan pemrosesan transaksi cek elektronik; ketentuan asuransi pinjaman hipotek; ketentuan cek perjalanan; ketentuan
kutipan premi asuransi; ketentuan mata uang asing; keuangan, investasi dan manajemen aset real estat; kliring dan
rekonsiliasi transaksi keuangan; kliring dan rekonsiliasi transaksi keuangan melalui jaringan komputer global; kliring, finansial;
koleksi amal; koleksi sumbangan amal dan pengumpulan dana amal, untuk orang lain; kompilasi informasi asuransi;
komputasi tingkat premi asuransi; konseling kredit; konsultasi asuransi; konsultasi asuransi; konsultasi asuransi gigi;
konsultasi asuransi jiwa; konsultasi asuransi kecelakaan; konsultasi asuransi kelautan; konsultasi asuransi kendaraan
bermotor; konsultasi asuransi kesehatan; konsultasi asuransi mobil; konsultasi asuransi pertanian; konsultasi asuransi real
estat; konsultasi asuransi rumah; konsultasi dan informasi mengenai asuransi; konsultasi di bidang investasi ekuitas swasta;
konsultasi di bidang perencanaan keuangan; konsultasi di bidang pinjaman komersial; konsultasi di bidang pinjaman
konsumen; konsultasi investasi; konsultasi investasi dana; konsultasi keuangan; konsultasi keuangan dan asuransi; konsultasi
keuangan dan konsultasi asuransi; konsultasi keuangan dan layanan informasi; konsultasi keuangan di bidang broker real
estat; konsultasi keuangan di bidang cryptocurrency; konsultasi keuangan di bidang manajemen risiko; konsultasi keuangan di
bidang mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized assets), token
digital, token kripto (crypto tokens) dan token utilitas; konsultasi keuangan di bidang merger dan akuisisi; konsultasi keuangan
di sektor energi; konsultasi keuangan program program tunjangan karyawan mengenai asuransi dan keuangan; konsultasi
keuangan terkait dengan pelaksanaan transaksi pembayaran tanpa uang tunai; konsultasi keuangan untuk pemenang lotere;
konsultasi keuangan yang berkaitan dengan investasi; konsultasi keuangan yang berkaitan dengan investasi infrastruktur;
konsultasi keuangan yang berkaitan dengan investasi real estat; konsultasi keuangan yang berkaitan dengan layanan kredit;
konsultasi keuangan yang berkaitan dengan layanan pinjaman siswa; konsultasi keuangan yang berkaitan dengan perpajakan;
konsultasi keuangan yang berkaitan dengan pinjaman; konsultasi keuangan, yaitu, menyiapkan anggaran dan memantau
anggaran; konsultasi kredit; konsultasi kredit konsumen; konsultasi manajemen hutang; konsultasi manajemen real estat;
konsultasi manajemen risiko keuangan; konsultasi mengenai pembiayaan proyek energi; konsultasi perbankan; konsultasi
pinjaman keuangan; konsultasi real estat; konsultasi yang berkaitan dengan bantuan keuangan untuk pendidikan; konsultasi
yang berkaitan dengan investasi modal; konsultasi yang berkaitan dengan penilaian barang; konsultasi yang berkaitan dengan
penilaian keuangan aset kekayaan intelektual; konsultasi yang berkaitan dengan penjaminan asuransi; konsultasi yang
berkaitan dengan seni sebagai investasi; konsultasi yang berkaitan dengan urusan keuangan dan moneter; konsultasi,
penelitian dan informasi yang berkaitan dengan urusan keuangan; kutipan harga bursa; kutipan komoditas; layanan KPR
(perbankan); layanan agen anjak piutang; layanan agen kredit; layanan agen penagihan pembayaran; layanan agen
perumahan; layanan agen real estat untuk penyewaan properti; layanan agen real estat yang berkaitan dengan mencari
apartemen untuk orang lain; layanan aktuaria; layanan akun pensiun individu; layanan anjak kartu kredit; layanan anjungan
tunai mandiri [ATM]; layanan apartemen, kondominium, villa, dan jasa manajemen penyewaan kabin; layanan asuransi
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bersama; layanan asuransi dan garansi; layanan asuransi dan jaminan jiwa; layanan asuransi garansi diperpanjang; layanan
asuransi gigi; layanan asuransi kecelakaan; layanan asuransi kesehatan; layanan asuransi pertanggungjawaban umum;
layanan asuransi pribadi; layanan asuransi rumah; layanan asuransi telepon seluler; layanan biro kredit; layanan bisnis
investasi; layanan broker asuransi; layanan broker real estat yang berkaitan dengan pembebasan lahan; layanan broker
sekuritas diskon; layanan broker terkait dengan pinjaman hipotek; layanan broker yang berkaitan dengan berlangganan atau
penawaran efek; layanan daftar real estat; layanan daftar real estat untuk sewa perumahan dan sewa apartemen; layanan
dana hemat; layanan debit langsung; layanan eksekusi perdagangan efek otomatis; layanan eleemosynary di bidang donasi
moneter; layanan escrow online terkait dengan pertukaran layanan; layanan escrow real estat; layanan escrow untuk industri
perjalanan; layanan informasi keuangan yang berkaitan dengan cryptocurrency; layanan informasi pasar keuangan; layanan
informasi valuta asing; layanan informasi, pemberian nasihat, konsultasi dan penelitian yang berkaitan dengan keuangan dan
investasi; layanan investasi cryptocurrency; layanan investasi dana ekuitas swasta; layanan investasi dana lindung nilai;
layanan investasi dana real estat; layanan investasi properti; layanan investasi tanah dan bangunan (real-estate); layanan
investasi utang; layanan investasi yang berkaitan dengan ekuitas; layanan investasi yang berkaitan dengan sekuritas; layanan
jaminan jiwa; layanan jaminan keuangan; layanan jaminan kewajiban; layanan jaminan pembayaran money order; layanan
jaminan pinjaman; layanan kartu biaya; layanan kartu hadiah dan layanan kartu prabayar; layanan kartu kredit dan kartu debit;
layanan kartu kredit dan kartu kredit; layanan kartu kredit dan kartu pembayaran; layanan kartu kredit dan kartu tunai; layanan
kartu kredit telepon; layanan kartu kredit, kartu debit dan kartu tagihan; layanan kartu pembayaran; layanan kartu tunai;
layanan kelemahan tugas; layanan kepercayaan investasi; layanan kepercayaan investasi real estat; layanan kepercayaan
perusahaan; layanan keuangan; layanan keuangan ekspor; layanan keuangan yang berkaitan dengan kartu pembayaran;
layanan keuangan yang berkaitan dengan transaksi dalam sekuritas dan komoditas; layanan keuangan yang disediakan
melalui Internet; layanan keuangan, yaitu, menyediakan informasi keuangan seperti perdagangan pasar dan informasi kutipan
surat berharga/ sekuritas (securities); layanan keuangan, yaitu, menyediakan, memproses, memverifikasi dan mengotentikasi
pembayaran mobile dan transaksi tanpa kontak langsung dan transaksi pembayaran tagihan dengan pengecer, pedagang,
dan vendor melalui perangkat seluler; layanan keuangan, yaitu, menyediakan, memproses, memverifikasi dan mengotentikasi
pembayaran mobile dan transaksi tanpa kontak langsung dengan pengecer, pedagang, dan vendor melalui perangkat seluler;
layanan keuangan, yaitu, pemrosesan pembayaran mobile dan transaksi tanpa kontak langsung, dan transaksi pembayaran
tagihan dengan pengecer, pedagang, dan vendor melalui perangkat seluler; layanan kliring untuk transaksi pembayaran;
layanan konseling keuangan; layanan konseling utang; layanan konsolidasi tagihan; layanan konsolidasi utang; layanan
konsultasi asuransi; layanan konsultasi dan broker yang berkaitan dengan asuransi jiwa; layanan konsultasi dan broker yang
berkaitan dengan asuransi kecelakaan; layanan konsultasi dan broker yang berkaitan dengan asuransi kendaraan; layanan
konsultasi dan broker yang berkaitan dengan asuransi kesehatan; layanan konsultasi dan broker yang berkaitan dengan
asuransi mobil; layanan konsultasi dan broker yang berkaitan dengan asuransi perjalanan; layanan konsultasi dan broker yang
berkaitan dengan asuransi rumah; layanan konsultasi dan informasi yang berkaitan dengan asuransi; layanan konsultasi dan
informasi yang berkaitan dengan broker asuransi; layanan konsultasi hutang; layanan konsultasi investasi cryptocurrency;
layanan konsultasi kepercayaan investasi real estat; layanan konsultasi reksa dana; layanan konsultasi yang berkaitan dengan
asuransi dan reasuransi; layanan konsultasi yang berkaitan dengan hibah keuangan; layanan konsultasi yang berkaitan
dengan investasi dan keuangan; layanan konsultasi yang berkaitan dengan investasi dan pensiun; layanan konsultasi yang
berkaitan dengan investasi keuangan; layanan konsultasi yang berkaitan dengan jaminan hidup; layanan konsultasi yang
berkaitan dengan keuangan perusahaan; layanan konsultasi yang berkaitan dengan keuangan pribadi; layanan konsultasi
yang berkaitan dengan kontrol kredit dan debit; layanan konsultasi yang berkaitan dengan kontrol kredit dan debit, investasi,
hibah dan pembiayaan pinjaman; layanan konsultasi yang berkaitan dengan manajemen aset keuangan; layanan konsultasi
yang berkaitan dengan manajemen investasi keuangan; layanan konsultasi yang berkaitan dengan manajemen risiko
keuangan; layanan konsultasi yang berkaitan dengan pembiayaan pekerjaan sipil dan proyek infrastruktur; layanan konsultasi
yang berkaitan dengan pensiun; layanan konsultasi yang berkaitan dengan perencanaan keuangan; layanan konsultasi yang
berkaitan dengan perencanaan keuangan dan investasi; layanan konsultasi yang berkaitan dengan perencanaan pajak;
layanan konsultasi yang berkaitan dengan perencanaan pensiun dan pajak; layanan konsultasi yang berkaitan dengan
reasuransi; layanan kredit dan pinjaman; layanan kredit konsumen; layanan kustodian (custodial) untuk lembaga keuangan
dan dana; layanan listing real estat untuk apartemen, kondominium, villa, dan kabin; layanan manajemen apartemen; layanan
manajemen investasi; layanan manajemen kas; layanan manajemen kepercayaan investasi real estat; layanan manajemen
kondominium; layanan manajemen kondominium hotel; layanan manajemen mata uang; layanan manajemen real estat yang
berhubungan dengan properti kondominium dan properti hotel; layanan manajemen real estat dan properti; layanan
manajemen real estat yang berkaitan dengan pembagian waktu; layanan manajemen real estat yang berkaitan dengan tempat
hiburan; layanan manajemen utang; layanan manajemen yang berkaitan dengan perumahan dan real estat komersial; layanan
mata uang digital; layanan mata uang kripto; layanan mata uang virtual; layanan negosiasi penyelesaian hutang; layanan
pajak (keuangan); layanan pelaporan kredit; layanan pemasangan kabel uang; layanan pembaruan sewa real estat; layanan
pembatalan hutang menggunakan hasil asuransi jiwa, cacat dan pengangguran; layanan pembayaran; layanan pembayaran
administrasi; layanan pembayaran dompet elektronik terkait dengan mata uang digital; layanan pembayaran e-wallet; layanan
pembayaran elektronik; layanan pembayaran elektronik yang melibatkan pemrosesan elektronik dan pengiriman data
pembayaran tagihan berikutnya; layanan pembayaran otomatis; layanan pembayaran perdagangan elektronik; layanan
pembayaran tagihan; layanan pembayaran tagihan elektronik; layanan pembayaran tagihan online; layanan pembayaran
tagihan yang disediakan melalui situs web; layanan pembayaran yang disediakan melalui alat dan perangkat telekomunikasi
nirkabel; layanan pembiayaan hipotek atau penggadaian; layanan pembiayaan pesawat; layanan pemrosesan pembayaran;
layanan pemrosesan pembayaran elektronik; layanan pemrosesan pembayaran elektronik yang menggunakan teknologi
biometrik untuk identifikasi dan otentikasi; layanan pemrosesan pembayaran kartu loyalitas diskon; layanan pemrosesan
pembayaran kode loyalitas diskon; layanan pemrosesan pembayaran kupon loyalitas; layanan pemrosesan pembayaran poin
loyalitas; layanan pemrosesan pembayaran, yaitu, kartu kredit, kartu hadiah, kartu debit dan layanan pemrosesan transaksi
kartu pra-bayar; layanan pemrosesan transaksi keuangan, khususnya, kliring dan rekonsiliasi transaksi keuangan melalui
jaringan komputer dan komunikasi; layanan pemulihan tolak bayar; layanan pemulihan utang; layanan penagihan utang;
layanan penarikan uang tunai untuk bisnis; layanan pendebetan hutang dagang; layanan penelitian keuangan; layanan
penerimaan cek elektronik; layanan pengangkut asuransi; layanan pengembangan reksa dana; layanan penggalangan dana
bisnis online; layanan penggantian kartu dan uang tunai; layanan penggantian penipuan di bidang pembelian kartu kredit;
layanan pengiriman uang domestik; layanan pengiriman uang domestik disediakan secara online; layanan pengumpulan dana;
layanan pengumpulan dana amal untuk anak-anak dan orang-orang kurang mampu; layanan pengumpulan dana amal untuk
anak-anak kurang mampu; layanan pengumpulan dana amal untuk mempromosikan kesadaran akan konservasi pohon dan
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lingkungan; layanan pengumpulan dana amal untuk mendukung penelitian medis; layanan pengumpulan dana amal untuk
mengirim anak-anak dan remaja dengan disabilitas ke perkemahan musim panas; layanan pengumpulan dana politik; layanan
pengumpulan tol; layanan pengumpulan tol elektronik; layanan penilaian bisnis; layanan penilaian keuangan; layanan
penilaian kredit keuangan; layanan penilaian pensiun; layanan penilaian real estat; layanan penilaian risiko investasi; layanan
penilaian rumah; layanan penukaran mata uang; layanan penukaran uang; layanan penutupan untuk pinjaman hipotek;
layanan penutupan untuk pinjaman hipotek, yaitu, mempersiapkan dan mengatur dokumen penutupan pinjaman; layanan
penyelesaian asuransi jiwa; layanan penyelesaian utang; layanan penyerahan sewa real estat; layanan penyesuaian kerugian;
layanan perantara keuangan; layanan perbankan dan asuransi; layanan perbankan dan investasi yang terkomputerisasi;
layanan perbankan dan keuangan; layanan perbankan dan pembiayaan; layanan perbankan disediakan melalui telepon
seluler; layanan perbankan elektronik; layanan perbankan elektronik melalui jaringan komputer global; layanan perbankan
investasi properti; layanan perbankan konsumen yang disediakan oleh serikat kredit; layanan perbankan mobile dan investasi;
layanan perbankan online yang dapat diakses melalui aplikasi selular yang dapat diunduh; layanan perbankan online yang
dapat diakses melalui aplikasi seluler yang dapat diunduh; layanan perbankan otomatis; layanan perbankan teller machine
[ATM] otomatis; layanan perbankan terkomputerisasi; layanan perbankan yang berkaitan dengan penerimaan pembayaran
cicilan interval tetap; layanan perbankan yang berkaitan dengan setoran uang; layanan perbankan yang dapat diakses melalui
jejaring sosial; layanan perbankan, keuangan dan asuransi; layanan perdagangan cryptocurrency; layanan perdagangan efek;
layanan perdagangan keuangan elektronik; layanan perdagangan keuangan elektronik, yaitu pengelolaan aset digital; layanan
perdagangan mata uang digital; layanan perencanaan keuangan dan pemberian nasihat investasi; layanan perencanaan
keuangan online; layanan perencanaan reksa dana; layanan peringkat kredit; layanan pertanyaan kredit yang berkaitan
dengan asuransi; layanan pertanyaan kredit yang berkaitan dengan keuangan;; layanan pertukaran berjangka; layanan
pertukaran cryptocurrency; layanan pertukaran dan pemrosesan transaksi mata uang digital, mata uang virtual, mata uang
kripto, aset digital dan blockchain, aset digital, token digital, token kripto dan pembayaran token utilitas untuk orang lain;
layanan pertukaran efek dan komoditas; layanan pertukaran efek keuangan; layanan pertukaran komoditas; layanan
pertukaran moneter; layanan pertukaran saham elektronik; layanan perumahan umum; layanan pialang; layanan pialang
diskon; layanan pialang energi; layanan pialang hipotek; layanan pialang surat berharga diskon online; layanan pinjaman
hipotek rumah yang disediakan oleh asosiasi simpan pinjam [S & Ls]; layanan pinjaman real estat; layanan real estat; layanan
real estat yang berkaitan dengan pembelian real estat; layanan real estat yang berkaitan dengan penjualan pusat
perbelanjaan; layanan rekening kas online; layanan rekening tabungan perusahaan; layanan reksa dana; layanan sekuritas;
layanan transaksi mata uang; layanan transaksi pertukaran valuta asing; layanan transfer dana; layanan transfer dana
elektronik; layanan transfer mata uang; layanan transfer moneter; layanan transfer uang; layanan verifikasi pembayaran
berbasis blockchain; layanan wali amanat; layanan yang berkaitan dengan mata uang Crypto, yaitu menyediakan informasi
keuangan online, menyediakan informasi yang berkaitan dengan keuangan dan investasi melalui sarana elektronik,
perdagangan mata uang real-time online, layanan keuangan terkomputerisasi, perdagangan instrumen dan komoditas
keuangan, layanan pertukaran saham elektronik, melakukan transaksi pertukaran mata uang asing untuk pihak ketiga,
melakukan transaksi keuangan online, transfer dana elektronik, layanan keuangan yang disediakan dengan cara elektronik,
pemberian petunjuk investasi, pialang investasi dan manajemen investasi, perdagangan opsi sekuritas dan surat berharga
berjangka pasar asing, manajemen aset dan portofolio, jasa penjualan perbankan dan perbankan investasi, perdagangan
berjangka, perdagangan saham dan obligasi, transaksi keuangan dan moneter, urusan moneter, pialang online untuk
perdagangan dan transaksi yang berkaitan dengan mata uang dan produk keuangan lainnya, mengatur transaksi keuangan,
layanan transfer dana elektronik dan pembayaran, transfer dana elektronik, pemrosesan pembayaran elektronik, layanan
transfer moneter, melakukan transaksi keuangan online, transaksi keuangan online, menyediakan informasi keuangan dan
asuransi online dari database komputer atau jaringan komunikasi global, layanan pembayaran elektronik, menyediakan
informasi dan petunjuk tentang manajemen keuangan, transfer dana untuk pembelian barang melalui jaringan komunikasi
elektronik, layanan transaksi pembayaran, layanan perbankan terkait bisnis, menyediakan informasi yang berkaitan dengan
penerbitan voucher, penerbitan surat berharga yang dapat diperdagangkan, penerbitan voucher dan token, penerbitan dan
penebusan token, penerbitan voucher sebagai hadiah untuk loyalitas pelanggan; lelang valuta asing dan/atau, logam mulia
dan atau komoditas lainnya; lembaga untuk mengumpulkan pembayaran utilitas gas; lembaga untuk mengumpulkan
pembayaran utilitas tenaga listrik; manajemen aset; manajemen aset cryptocurrency; manajemen aset dan portofolio;
manajemen aset keuangan; manajemen aset keuangan untuk kondominium hotel; manajemen aset untuk pihak ketiga;
manajemen bangunan [layanan real estat]; manajemen dan disposisi aset; manajemen dana lindung nilai; manajemen
investasi ekuitas publik; manajemen investasi ekuitas swasta; manajemen investasi keuangan; manajemen investasi modal;
manajemen investasi real estat; manajemen investasi terkait dengan investasi dalam real estate, aset terkait real estate atau
utang terkait real estate, dan sekuritas yang didukung oleh real estate, bunga dalam real estate, aset terkait real estat atau
utang terkait real estate; manajemen kepercayaan estat; manajemen kepercayaan investasi; manajemen kerugian finansial;
manajemen keuangan; manajemen keuangan biaya hunian bangunan; manajemen keuangan dan broker dana berjangka;
manajemen keuangan dan layanan broker di bidang ekuitas, futures, saham, obligasi dan sekuritas lainnya; manajemen
keuangan dan layanan investasi yang berkaitan dengan ekuitas; manajemen keuangan dan layanan investasi yang berkaitan
dengan sekuritas; manajemen keuangan dan layanan investasi yang berkaitan dengan sekuritas dan ekuitas; manajemen
keuangan dan layanan konsultasi; manajemen keuangan dari biaya bisnis dan aliran pembayaran bisnis; manajemen
keuangan dari program imbalan kerja; manajemen keuangan dari program imbalan kerja mengenai asuransi dan keuangan;
manajemen keuangan dari program imbalan kesejahteraan karyawan; manajemen keuangan dari program imbalan
kesejahteraan karyawan mengenai asuransi dan keuangan; manajemen keuangan dari rencana penyedia pilihan; manajemen
keuangan dari rencana stok karyawan; manajemen keuangan klaim asuransi; manajemen keuangan modal risiko; manajemen
keuangan pembayaran penggantian farmasi untuk orang lain; manajemen keuangan pembayaran penggantian kesehatan
untuk orang lain; manajemen keuangan pembayaran penggantian pasien untuk orang lain; manajemen keuangan pembayaran
penggantian pengobatan untuk orang lain; manajemen keuangan pengaturan penggantian kesehatan; manajemen keuangan
program penggantian pasien; manajemen keuangan proyek bangunan; manajemen keuangan proyek real estat; manajemen
keuangan proyek renovasi bangunan; manajemen keuangan saham; manajemen keuangan saham di perusahaan lain;
manajemen keuangan, analisis dan layanan informasi; manajemen kredit ekspor; manajemen mata uang virtual; manajemen
modal; manajemen pasar (real estat); manajemen pencatatan keuangan; manajemen perumahan di pusat perbelanjaan;
manajemen portofolio dan layanan investasi; manajemen portofolio investasi; manajemen portofolio keuangan; manajemen
portofolio keuangan investasi real estat dari perumahan dan real estat komersial; manajemen portofolio properti; manajemen
properti untuk sewa; manajemen real estat; manajemen real estat bagi apartemen yang digunakan untuk berlibur,
kondominium, vila, dan kabin; manajemen real estat dan perumahan; manajemen real estat dan properti; manajemen real
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estat dari komunitas pensiun; manajemen real estat dari properti sewaan; manajemen real estat properti komersial;
manajemen real estat rumah liburan; manajemen real estat, perumahan dan tanah; manajemen real estate, termasuk di
bidang pusat perbelanjaan; manajemen risiko asuransi; manajemen risiko inflasi; manajemen risiko keuangan; manajemen
risiko kredit; manajemen risiko likuiditas; manajemen risiko mata uang asing; manajemen risiko pasar keuangan; manajemen
rumah (real estat); manajemen rumah apartemen; manajemen tanah; manajemen/pengelolaan mata uang digital, mata uang
virtual, mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized assets), token digital, token kripto (crypto tokens)
dan token utilitas; manajemen/pengelolaan portofolio investasi aset digital; mata uang digital, mata uang virtual, mata uang
kripto, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized asset), token digital, token kripto (crypto token) dan layanan
pemrosesan token utilitas untuk orang lain; mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan blockchain,
aset digital (digitized asset), token digital, token kripto (crypto token) dan layanan perdagangan token utilitas; materi
pengajaran audiovisual (tercetak); melakukan pembayaran pada kartu panggil jarak jauh prabayar untuk menit pengisian
ulang; melakukan studi kelayakan finansial; melakukan transaksi keuangan; melakukan transaksi keuangan secara online;
melakukan transaksi pasar modal; melakukan transaksi pembayaran tanpa uang tunai; melakukan transaksi valuta asing
untuk orang lain; melakukan urusan keuangan online; membangun reksa dana untuk orang lain; memberikan bantuan
keuangan kepada organisasi sosial, amal dan keagamaan; memberikan beasiswa menari; memberikan daftar real estat dan
informasi real estat melalui Internet; memberikan daftar real estat dan informasi real estat melalui database komputer;
memberikan daftar real estat dan informasi real estat melalui situs web; memberikan hibah dan penghargaan keuangan di
bidang kursus bahasa asing untuk tujuan amal; memberikan hibah dan penghargaan keuangan di bidang pelatihan bahasa
Arab untuk layanan amal; memberikan hibah dan penghargaan keuangan di bidang pendidikan untuk tujuan amal;
memberikan hibah keuangan; memberikan hibah penelitian; memberikan hibah penelitian di bidang seni; memberikan hibah
proyek untuk proyek kesadaran lingkungan; memberikan hibah uang kepada badan amal; memberikan informasi akun
investasi melalui telepon; memberikan informasi akun investasi online; memberikan informasi dan analisis melalui Internet di
bidang investasi keuangan; memberikan informasi dan data mengenai bursa efek; memberikan informasi dan penelitian di
bidang keuangan dan investasi keuangan; memberikan informasi dan saran di bidang investasi keuangan; memberikan
informasi dan saran di bidang keuangan; memberikan informasi dan saran di bidang penilaian keuangan; memberikan
informasi di bidang investasi dan keuangan melalui jaringan komputer dan jaringan komunikasi global; memberikan informasi
di bidang keuangan dan investasi; memberikan informasi di bidang keuangan pribadi; memberikan informasi di bidang real
estat melalui Internet; memberikan informasi keuangan; memberikan informasi keuangan berdasarkan/sesuai permintaan (ondemand) dan real-time tentang mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital
(digitized assets), token digital, token kripto (crypto tokens) dan token utilitas; memberikan informasi keuangan dalam bentuk
mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized asset), token digital,
token kripto (crypto token) dan peringkat token utilitas; memberikan informasi keuangan dan saran keuangan melalui situs
web; memberikan informasi keuangan dengan cara elektronik; memberikan informasi keuangan di bidang mata uang digital,
mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized asset), token digital, token kripto (crypto
token) dan pasar token utilitas; memberikan informasi keuangan melalui database komputer; memberikan informasi keuangan
melalui situs web; memberikan informasi keuangan pribadi dan saran keuangan melalui situs web; memberikan informasi
keuangan secara online; memberikan informasi keuangan yang berkaitan dengan kelayakan kredit perusahaan dan individu;
memberikan informasi keuangan yang berkaitan dengan nilai tukar; memberikan informasi online di bidang asuransi;
memberikan informasi pasar saham; memberikan informasi pasar saham dan pasar sekuritas melalui database komputer
online; memberikan informasi pasar saham melalui database komputer online; memberikan informasi pasar sekuritas;
memberikan informasi pasar sekuritas melalui database komputer online; memberikan informasi perbankan; memberikan
informasi pinjaman siswa; memberikan informasi real estat; memberikan informasi real estat yang berkaitan dengan properti
dan tanah; memberikan informasi reasuransi; memberikan informasi rekening bank melalui telepon; memberikan informasi
tentang pasar opsi melalui situs web; memberikan informasi tentang penjualan komoditas; memberikan informasi tentang
rencana asuransi kesehatan; memberikan informasi terkait dana hibah pendidikan melalui database yang dapat dicari secara
online; memberikan informasi terkait dengan broker asuransi jiwa; memberikan informasi terkait dengan broker asuransi nonjiwa; memberikan informasi terkait dengan pengumpulan dana amal; memberikan informasi terkait dengan perdagangan
komoditas berjangka; memberikan informasi terkait dengan perhitungan tarif premi asuransi; memberikan informasi terkait
dengan pertanggungan asuransi; memberikan informasi terkait dengan perwalian kontrak berjangka keuangan; memberikan
informasi terkait layanan penyimpanan aman untuk logam mulia; memberikan informasi terkait penilaian barang antik;
memberikan informasi terkait penilaian batu mulia; memberikan informasi terkait penilaian mobil bekas; memberikan informasi
terkait penilaian real estat; memberikan informasi terkait penilaian seni; memberikan informasi terkait penyesuaian klaim untuk
asuransi non-jiwa; memberikan informasi terkait penyewaan mesin teller otomatis [ATM]; memberikan informasi terkait
penyewaan tanah; memberikan informasi terkait perdagangan berjangka efek pasar domestik; memberikan informasi terkait
perdagangan berjangka indeks sekuritas; memberikan informasi terkait perdagangan efek; memberikan informasi terkait
perdagangan efek dan indeks berjangka di pasar luar negeri; memberikan informasi terkait perdagangan komoditas;
memberikan informasi terkait perdagangan opsi sekuritas; memberikan informasi terkait pialang berjangka indeks efek;
memberikan informasi terkait pialang opsi sekuritas; memberikan informasi terkait sumbangan amal sebagai bagian dari
perencanaan perumahan; memberikan informasi terkait transaksi valuta asing; memberikan informasi yang berkaitan dengan
asuransi; memberikan informasi yang berkaitan dengan futures sekuritas pasar domestik dan asing; memberikan informasi
yang berkaitan dengan hibah keuangan di bidang pendidikan melalui situs web; memberikan informasi yang berkaitan dengan
jaminan pertanggungjawaban dan penerimaan tagihan pertukaran; memberikan informasi yang berkaitan dengan keuangan
dan investasi melalui sarana elektronik; memberikan informasi yang berkaitan dengan keuangan melalui sarana elektronik;
memberikan informasi yang berkaitan dengan keuangan melalui situs web; memberikan informasi yang berkaitan dengan
layanan penyimpanan barang berharga; memberikan informasi yang berkaitan dengan layanan penyimpanan simpanan untuk
sekuritas; memberikan informasi yang berkaitan dengan manajemen keuangan program dan layanan penggantian farmasi;
memberikan informasi yang berkaitan dengan manajemen keuangan program penggantian pasien; memberikan informasi
yang berkaitan dengan penjaminan asuransi jiwa; memberikan informasi yang berkaitan dengan penjaminan emisi efek;
memberikan informasi yang berkaitan dengan penyewaan bangunan; memberikan informasi yang berkaitan dengan perantara
perdagangan berjangka efek pasar luar negeri; memberikan informasi yang berkaitan dengan perantara perdagangan efek;
memberikan informasi yang berkaitan dengan perdagangan berjangka efek pasar luar negeri; memberikan informasi yang
berkaitan dengan pertanggungan asuransi jiwa; memberikan informasi yang berkaitan dengan urusan real estat melalui
Internet; memberikan informasi, konsultasi dan saran di bidang keuangan; memberikan informasi, konsultasi dan saran di
bidang penilaian keuangan; memberikan informasi, konsultasi dan saran di bidang perbankan investasi; memberikan
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informasi, peringkat, ulasan, dan rekomendasi yang berkaitan dengan instrumen keuangan melalui web; memberikan
informasi, peringkat, ulasan, dan rekomendasi yang berkaitan dengan obligasi melalui situs web; memberikan informasi,
peringkat, ulasan, dan rekomendasi yang berkaitan dengan reksa dana melalui situs web; memberikan informasi, peringkat,
ulasan, dan rekomendasi yang berkaitan dengan stok melalui situs web; memberikan investor dengan informasi keuangan;
memberikan jaminan keuangan; memberikan jaminan yang diperluas; memberikan layanan garansi tambahan untuk barang
yang dibeli menggunakan kartu kredit; memberikan penawaran harga asuransi kendaraan; memberikan penawaran harga
premi asuransi melalui sarana on-line, telepon dan surat; memberikan penilaian finansial atas kerusakan setelah bencana;
memberikan pinjaman dengan jaminan; memberikan pinjaman sementara; memberikan pinjaman siswa; memberikan
pinjaman yang dijamin dengan surat berharga; memberikan saran di bidang asuransi properti dan kecelakaan; memberikan
saran yang berkaitan dengan investasi real estat; memberikan saran yang berkaitan dengan pengaturan hipotek; membuat
akun yang didanai yang digunakan untuk membeli barang dan jasa di Internet; memelihara akun escrow untuk investasi;
memelihara rekening hipotek escrow; memeriksa layanan akun; memeriksa pemrosesan dan layanan pembayaran tagihan;
memfasilitasi dan mengatur untuk pembiayaan dan penyaluran penggalangan dana dan donasi/sumbangan; memfasilitasi
pemindahan yang setara dengan uang elektronik; memfasilitasi pinjaman antara peminjam dan investor; mempromosikan
standar industri umum secara sukarela untuk penyerapan pertanian karbon dan gas rumah kaca lainnya; memproses
pembayaran kartu kredit; memproses pembayaran untuk menambahkan airtime ke layanan nirkabel prabayar atau pay-as-gogo; memproses pembayaran untuk pembelian barang dan jasa melalui jaringan komunikasi elektronik; menangani langganan
dan penawaran sekuritas; menciptakan kemitraan strategis untuk tujuan penggalangan dana untuk pendidikan, kesehatan,
kesejahteraan masyarakat, dukungan sipil dan komunitas, kesenian, ilmu pengetahuan, lingkungan, keberlanjutan,
keragaman, kebudayaan, kewirausahaan sosial, dan dukungan atas filantropi; mendistribusikan pembayaran pinjaman kepada
pemegang catatan melalui jaringan komputer global dalam bentuk pemrosesan elektronik; menganalisis dan menyusun data
untuk mengukur kinerja pasar keuangan; mengatur asuransi; mengatur hipotek; mengatur hipotek dan pinjaman; mengatur
investasi keuangan; mengatur keuangan untuk film; mengatur keuangan untuk program radio; mengatur keuangan untuk
program televisi; mengatur keuangan untuk proyek konstruksi; mengatur keuangan untuk proyek olahraga, budaya dan
hiburan; mengatur pembiayaan untuk proyek-proyek kemanusiaan; mengatur pinjaman; mengatur pinjaman terhadap
keamanan; mengatur sewa dan perjanjian sewa untuk real estat; mengatur transaksi keuangan; mengelola beberapa
sewa/penyewaan properti untuk orang lain; mengelola kartu debit untuk keperluan bisnis; mengelola kartu hadiah untuk
keperluan bisnis; mengelola kartu kredit untuk keperluan bisnis; mengelola kartu pembayaran yang ditangguhkan untuk
keperluan bisnis; mengelola kartu prabayar untuk keperluan bisnis; mengelola reksa dana, dana investasi lahan yasan (real
estate investment trusts / REITS), dan dana lainnya yang meliputi real estate, aset terkait real estate, utang terkait real estate
atau sekuritas yang didukung oleh atau real estate, bunga dalam real estate, aset terkait real estate, atau terkait real estate
utang; mengelola transaksi pembayaran untuk keperluan bisnis; mengeluarkan dan menyediakan tanda terima untuk
pembayaran elektronik dan transaksi pembayaran; mengumpulkan dana untuk orang lain untuk biaya pendidikan tersier;
mengumpulkan uang untuk organisasi kesejahteraan hewan; menilai klaim asuransi; menjamin pembayaran biaya medis
untuk pelancong; mensponsori keuangan pameran dan acara untuk tujuan budaya dan pendidikan; menyediakan
analisis/analitik data, pelaporan, dan layanan konsultasi di bidang biaya klaim medis dan pengeluaran perawatan kesehatan;
menyediakan asuransi perlindungan pembelian untuk barang yang dibeli menggunakan kartu kredit; menyediakan beasiswa
kuliah; menyediakan beasiswa musik; menyediakan beasiswa pendidikan; menyediakan beasiswa sains; menyediakan
beasiswa seni; menyediakan beberapa opsi pembayaran melalui terminal elektronik yang dioperasikan pelanggan yang
tersedia di tempat di toko ritel; menyediakan dan memperbarui indeks keuangan; menyediakan dan memperbarui indeks
keuangan dari nilai dan klasifikasi sekuritas, analisis, dan pelaporannya; menyediakan dana untuk akuisisi dan merger bisnis;
menyediakan dana untuk entitas komersial; menyediakan dana untuk entitas nirlaba; menyediakan dana untuk lembaga
penelitian; menyediakan dana untuk para penemu; menyediakan dana untuk pemerintah; menyediakan dana untuk
penemuan; menyediakan dana untuk pengembangan teknologi baru; menyediakan dana untuk sewa-beli dan sewa;
menyediakan dana untuk universitas; menyediakan dana untuk usaha patungan; menyediakan fasilitas pinjaman dan kredit;
menyediakan hibah proyek untuk proyek HIV / AIDS; menyediakan hibah proyek untuk proyek kesadaran kesehatan;
menyediakan hibah proyek untuk proyek lingkungan; menyediakan indeks keuangan berdasarkan kelompok sekuritas
tertentu/pilihan; menyediakan informasi bursa efek online dari database komputer atau Internet; menyediakan informasi daring
perihal jasa keuangan, perbankan, asuransi dan invetasi.; menyediakan informasi keuangan dan asuransi secara online dari
basis data komputer atau jaringan komunikasi global; menyediakan informasi keuangan online dari basis data komputer atau
Internet; menyediakan informasi mengenai investasi; menyediakan informasi mengenai transaksi valuta asing; menyediakan
informasi on-line yang berkaitan dengan layanan keuangan, perbankan, asuransi dan investasi; menyediakan informasi online
tentang asuransi dari basis data komputer atau Internet; menyediakan informasi online tentang reasuransi dari database
komputer atau Internet; menyediakan informasi yang berkaitan dengan urusan keuangan dan moneter; menyediakan
jasa/layanan pembayaran bergerak (mobile) elektronik untuk orang lain; menyediakan layanan kartu biaya dan kartu prabayar
nilai tersimpan, layanan (kartu) diskon dan kartu loyalitas; menyediakan layanan kartu diskon dan layanan rabat/potongan
harga lainnya sebagai bagian dari program loyalitas pelanggan; menyediakan layanan pembayaran pinjaman; menyediakan
layanan penggalangan dana untuk orang lain melalui jaringan komputer global; menyediakan layanan pinjaman keuangan
untuk pihak ketiga; menyediakan layanan transaksi elektronik terkait dengan asuransi; menyediakan manajemen keuangan
dari rekening pensiun melalui situs web; menyediakan modal kerja; menyediakan pembiayaan modal kerja untuk usaha kecil
dan pemilik usaha kecil; menyediakan pemrosesan elektronik dan pelacakan transfer dana elektronik; menyediakan
pemrosesan elektronik transaksi kartu kredit dan debit dan pembayaran elektronik melalui jaringan komputer global;
menyediakan rabat di perusahaan yang berpartisipasi dari orang lain melalui penggunaan kartu keanggotaan; menyediakan
skema biaya pemakaman prabayar; menyediakan uang tunai dan potongan harga lainnya untuk penggunaan kartu kredit
sebagai bagian dari program loyalitas pelanggan; menyewakan kantor, toko, properti untuk restoran, flat (flats) dan apartemen;
menyewakan ruang kerja bersama dengan fasilitas kantor seperti ruang rapat, ruang untuk customer service; menyiapkan dan
mengatur dokumen penutupan pinjaman; menyusun keuangan, sekuritas, pertukaran saham, perdagangan dan penawaran
(quote), nilai indeks dan informasi pasar keuangan lainnya untuk tujuan bisnis; modal ventura dan investasi utang; nasihat
keuangan di bidang waralaba; obligasi jaminan, penjualan komersial, dan pertukaran serta dana investasi (investment trusts);
organisasi koleksi amal; organisasi pengumpulan moneter; pembagian ekuitas real estat; pembaruan sewa real estat;
pembayaran dan layanan kredit; pembebasan lahan untuk orang lain; pembelian dan penjualan bangunan; pembelian dan
penjualan tanah; pembelian, penjualan dan penukaran mata uang virtual atau manajemen mata uang virtual elektronik;
pembelian, penjualan dan penukaran mata uang virtual atau perantara pembelian, penjualan dan penukaran mata uang
virtual; pembentukan kepercayaan; pemberian dan penjaminan garansi serta perpanjangan kontrak garansi; pemberian
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informasi di bidang real estat dengan cara menghubungkan suatu website ke website lain yang menampilkan informasi real
estat; pemberian informasi keuangan tentang saham; pembiayaan dan pendanaan fasilitas pembangkit energi; pembiayaan
dan pengadaan pembiayaan; pembiayaan ekuitas; pembiayaan ekuitas publik; pembiayaan ekuitas publik dan swasta;
pembiayaan ekuitas swasta; pembiayaan mobil; pembiayaan multiguna; pembiayaan pembelian; pembiayaan pembelian
sewa; pembiayaan pengembangan properti; pembiayaan perusahaan; pembiayaan pinjaman, pembiayaan real estat, investasi
real estat; pembiayaan piutang usaha; pembiayaan real estat; pembiayaan sewa; pembiayaan sewa beli; pembiayaan sewa
mobil; pembiayaan sewa-beli; pembiayaan untuk militer; pembiayaan yang dijamin secara finansial; pemrosesan dan transmisi
elektronik dari data pembayaran tagihan untuk pengguna jaringan internet dan komunikasi; pemrosesan elektronik dari kartu
kredit, kartu debit, transfer dana elektronik, layanan kliring, cek elektronik, dan pembayaran elektronik; pemrosesan elektronik
dari klaim asuransi dan data pembayaran; pemrosesan elektronik pembayaran elektronik melalui jaringan komputer global;
pemrosesan elektronik pembayaran tagihan untuk pengguna jaringan komputer dan komunikasi; pemrosesan elektronik
transaksi kartu kredit melalui jaringan komputer global; pemrosesan klaim asuransi; pemrosesan klaim reasuransi;
pemrosesan pembayaran cek elektronik; pemrosesan pembayaran elektronik; pemrosesan pembayaran elektronik melalui
jasa dompet elektronik; pemrosesan pembayaran kartu debit; pemrosesan pembayaran kartu kredit; pemrosesan pembayaran
mata uang kripto; pemrosesan pembayaran pajak; pemrosesan pembayaran pajak fidusia; pemrosesan pembayaran tagihan
elektronik; pemrosesan pembayaran valuta asing elektronik; pemrosesan transaksi asuransi; pemrosesan transaksi debit
elektronik; pemrosesan transaksi kartu debit; pemrosesan transaksi kartu kredit; pemrosesan transaksi kartu kredit elektronik;
pemrosesan transaksi kartu toko; pemrosesan transaksi keuangan; pemrosesan transaksi keuangan secara daring melalui
database komputer atau melalui jaringan informasi global atau melalui telekomunikasi atau perangkat seluler atau pada titik
penjualan; pemrosesan transaksi pembayaran; pemrosesan transaksi pembayaran melalui Internet; pemrosesan transaksi
rekening tabungan; pemrosesan transaksi transfer bank; pemrosesan transaksi tunai; pemrosesan transaksi tunai elektronik;
pemulihan dan penagihan kredit; pemulihan hutang dan layanan agen penagihan; penagihan hutang dan layanan pemulihan;
penagihan pembayaran untuk barang dan jasa; penagihan utang elektronik; penanaman Modal; penanaman modal;
penanaman modal dalam sekuritas dengan dana bersama para pemegang saham; penanggung-jawaban keuangan untuk
hiburan dan acara serta kegiatan perusahaan dan budaya; penasehat real estat; pencairan cek perjalanan; pendanaan
penelitian di bidang produksi energi, pembangkitan, penggunaan, konsumsi, dan efisiensi; penebusan/penukaran voucher
belanja dan sertifikat hadiah; penelitian ekuitas; penelitian keuangan; penelitian keuangan dan layanan informasi; penelitian
keuangan di bidang manajemen risiko; penelitian sejarah/riwayat properti riil; penerbitan nilai tersimpan dalam kartu;
penerbitan cek; penerbitan cek bank; penerbitan cek perjalanan; penerbitan cek perjalanan dan surat kredit; penerbitan dan
penebusan token nilai; penerbitan dan pengelolaan mata uang virtual elektronik; penerbitan kartu bank; penerbitan kartu
biaya; penerbitan kartu debit; penerbitan kartu diskon loyalitas pelanggan; penerbitan kartu hadiah prabayar; penerbitan kartu
kredit; penerbitan kartu kredit prabayar; penerbitan kartu nilai tersimpan; penerbitan kartu nilai tersimpan prabayar; penerbitan
kartu nilai tersimpan untuk digunakan sebagai tiket perjalanan elektronik; penerbitan kartu panggilan telekomunikasi prabayar;
penerbitan kartu panggilan telekomunikasi prabayar, yaitu, kartu prabayar SIM; penerbitan kartu pembayaran; penerbitan kartu
pembayaran elektronik sehubungan dengan skema bonus dan hadiah; penerbitan kartu pembayaran elektronik sehubungan
dengan skema loyalitas pelanggan, skema insentif, skema bonus dan skema hadiah; penerbitan kartu pembayaran prabayar;
penerbitan kartu prabayar dan token nilai; penerbitan kartu prabayar elektronik; penerbitan kode diskon loyalitas pelanggan;
penerbitan kupon loyalitas pelanggan; penerbitan letter of credit; penerbitan mata uang virtual elektronik; penerbitan mata
uang virtual elektronik untuk permainan online; penerbitan nilai benda berharga; penerbitan nilai benda berharga sebagai
bagian dari skema keanggotaan pelanggan, termasuk skema kartu loyalitas pelanggan, skema insentif, skema bonus, kartu
hadiah dan kartu diskon; penerbitan obligasi; penerbitan pembayaran atas nilai benda; penerbitan poin loyalitas pelanggan;
penerbitan sekuritas yang didukung hipotek; penerbitan sertifikat hadiah yang kemudian dapat ditebus dengan barang atau
jasa; penerbitan surat berharga yang dapat diperdagangkan; penerbitan token bernilai dalam bentuk voucher hadiah;
penerbitan token nilai; penerbitan token nilai dalam sifat perangko perdagangan; penerbitan token nilai dalam sifat voucher
restoran; penerbitan token nilai sebagai bagian dari skema keanggotaan pelanggan; penerbitan token nilai sebagai hadiah
untuk loyalitas pelanggan; penerbitan voucher; penerbitan voucher belanja dan sertifikat hadiah; penerimaan pembayaran
tagihan; penerimaan sumbangan amal moneter; penerimaan sumbangan amal moneter untuk mendanai penelitian medis;
penerimaan uang kertas; penerimaan, pemprosesan, otentikasi, pengelolaan dan rekonsiliasi pembayaran elektronik dan
transaksi pembayaran elektronik; pengadaan hipotek untuk orang lain; pengadaan pinjaman; pengadaan sewa real estat;
pengaturan dan penyediaan keuangan bisnis; pengaturan dana (jasa keuangan); pengaturan penilaian klaim asuransi;
pengaturan sewa untuk penyewaan harta kekayaan; pengelolaan dan pengaturan kepemilikan bersama atas real estat;
pengelolaan dana; pengelolaan dana ekuitas swasta; pengelolaan dana investasi modal; pengelolaan dana luar negeri;
pengelolaan dana pensiun; pengelolaan dana untuk klien pribadi; pengelolaan efek yang terdaftar; pengelolaan fasilitas untuk
real estat dan properti; pengelolaan gedung; pengelolaan keuangan dana pensiun; pengelolaan keuangan modal investasi;
pengelolaan keuangan modal pengembangan; pengelolaan keuangan pembayaran penggantian untuk orang lain; pengelolaan
keuangan program beasiswa; pengelolaan keuangan program dan layanan penggantian farmasi; pengelolaan keuangan
program dan layanan penggantian pengobatan; pengelolaan keuangan program pensiun karyawan; pengelolaan keuangan
rekening pensiun; pengelolaan keuangan rekening tabungan; pengelolaan keuangan rencana perawatan kesehatan pra-bayar;
pengelolaan keuangan skema investasi kolektif; pengelolaan portofolio efek yang dapat ditransfer; pengelolaan reksa dana;
pengelolaan tanah dan bangunan pemukiman; pengelolaan tanah dan rumah apartemen; pengembangan dan pengelolaan
portofolio investasi; pengembangan properti dan real estat; penggalangan dana peringatan; penggunaan bersama real estat
yang disewakan untuk berlibur untuk jangka waktu tertentu; penggunaan bersama real estat yang disewakan untuk jangka
waktu tertentu; penghitungan koin otomatis, penyortiran, dan layanan konversi; penghitungan, penyediaan dan pembaruan
indeks dan sub-indeks sekuritas keuangan untuk kepentingan pihak lain; pengiriman dana dengan menggunakan sarana
elektronik; pengoperasian real estate, yaitu pendirian bangunan komersial, termasuk pusat perbelanjaan; pengumpulan biaya
lisensi atas nama penulis dan penerbit dan membuat pembayaran ke pemilik hak cipta musik; pengumpulan dana amal;
pengumpulan dana amal melalui acara bowling; pengumpulan dana amal melalui acara golf; pengumpulan dana amal melalui
acara hiburan; pengumpulan dana amal melalui acara lari dan berjalan; pengumpulan dana amal melalui balapan sepeda
statis; pengumpulan dana amal melalui konser musik; pengumpulan dana amal melalui penjualan perangko amal;
pengumpulan dana amal untuk pencegahan dan pencegahan bencana; pengumpulan premi asuransi; pengumpulan
sumbangan moneter untuk tujuan amal; pengutipan harga bursa efek; penilaian ad valorem real estat; penilaian antik dan
memberikan informasi yang berkaitan dengannya; penilaian asuransi; penilaian barang antik; penilaian batu mulia; penilaian
batu mulia dan memberikan informasi yang berkaitan dengannya; penilaian batu permata; penilaian berlian; penilaian berlian,
batu mulia dan logam mulia; penilaian cap; penilaian dan pengelolaan real estat; penilaian dan
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penilaian fiskal; penilaian fiskal; penilaian kekayaan intelektual; penilaian keuangan; penilaian keuangan atas kredit
perusahaan dan memberikan informasi yang berkaitan dengannya; penilaian keuangan dalam menanggapi panggilan untuk
tender; penilaian keuangan kredit perusahaan; penilaian klaim asuransi; penilaian koleksi mata uang; penilaian kuda; penilaian
logam mulia; penilaian mobil; penilaian mobil bekas; penilaian numismatik; penilaian perhiasan; penilaian real estat; penilaian
real estat dan memberikan informasi yang berkaitan dengannya; penilaian real estat untuk keperluan pajak; penilaian risiko
keuangan; penilaian seni; penilaian seni dan evaluasi barang antik; penilaian seni dan memberikan informasi yang berkaitan
dengannya; penilaian tanah; penilaian tanah dan bangunan pemukiman; penilaian untuk klaim asuransi properti pribadi;
penilaian untuk klaim asuransi real estat; penilaian untuk klaim asuransi yang berkaitan dengan properti pribadi; penilaian
untuk klaim asuransi yang berkaitan dengan real estat; penilaian, permintaan/pemeriksaan dan penelitian keuangan; penilaian,
seleksi, akuisisi, penaksiran, pialang, penyewaan, rental, tender, manajemen dan valuasi real estat; peningkatan keuangan;
peningkatan modal; peningkatan modal untuk akuisisi dan merger bisnis; peningkatan modal untuk usaha patungan;
penjaminan anuitas; penjaminan asuransi gigi; penjaminan asuransi jiwa; penjaminan asuransi jiwa, kesehatan, properti, dan
kerugian; penjaminan asuransi kebakaran; penjaminan asuransi kebakaran laut; penjaminan asuransi kecelakaan; penjaminan
asuransi kecelakaan industri; penjaminan asuransi kelautan; penjaminan asuransi kendaraan bermotor; penjaminan asuransi
kesehatan; penjaminan asuransi kewajiban umum; penjaminan asuransi mobil; penjaminan asuransi non-jiwa; penjaminan
asuransi pertanian; penjaminan asuransi properti; penjaminan asuransi real estat; penjaminan asuransi rumah; penjaminan
asuransi transportasi laut; penjaminan dan administrasi asuransi perawatan kesehatan yang disediakan melalui jaringan
komputer global; penjaminan kredit pembeli; penjualan kredit; penjualan real estat; penukaran uang; penyedia bantuan riset
mengenai jasa bimbingan keuangan; penyedia basis data komputer elektronik online dengan fitur informasi sekuritas melalui
jaringan komputer global; penyedia informasi berupa berita dan ulasan, analisa dan laporan mengenai kinerja pasar dan harga
obligasi daerah dan berita serta analisa mengenai uang kas perusahaan dan kepatuhan perusahaan, berita serta analisa
merger dan akuisisi, informasi kepemilikan korporasi, informasi mengenai eksekutif korporasi dan keuangan, operasi
pascadagang seperti proses dagang dan pembayaran (settlement), alokasi, dan rekonsiliasi akun pada pasar sekuritas global;
penyedia informasi keuangan mengenai obligasi; penyedia informasi perdagangan sekuritas, yaitu klasifikasi sekuritas, broker,
dealer, dan emiten; penyedia jasa urusan tanah dan bangunan pemukiman; penyedia laporan statistik sesuai keinginan
mengenai data keuangan; penyedia ruang rapat; penyediaan bantuan keuangan untuk program dan pelayanan untuk pihak
lain untuk pendidikan, kesehatan, kesejahteraan masyarakat, dukungan sipil dan komunitas, kesenian, ilmu pengetahuan,
lingkungan, keberlanjutan, keragaman, kebudayaan, kewirausahaan sosial, dan dukungan atas filantropi; penyediaan daftar
atau informasi nilai tukar; penyediaan daftar real estat yang memfasilitasi transaksi kondominium dan transaksi real estat
lainnya; penyediaan dana investasi modal ventura; penyediaan database informasi mengenai daftar real estat perumahan di
berbagai lingkungan dan komunitas; penyediaan garansi untuk barang-barang yang diproduksi oleh pihak lain, yaitu komputer,
tablet, televisi, pemutar media, konsol video game, kamera digital, peralatan rumah tangga dan konsumen, sistem HVAC, pipa
rumah tangga, vakuum pusat, pemanas air panas, pelembab udara, penurun air, pelunak air, peralatan olahraga dan rekreasi,
barang olahraga, halaman rumput dan peralatan taman, peralatan listrik luar ruangan, perabot rumah tangga, cakram padat,
perangkat lunak komputer, mainan dan perhiasan; penyediaan garansi untuk barang-barang yang diproduksi oleh pihak lain,
yaitu perangkat keamanan rumah, sistem keamanan rumah, sistem otomasi rumah dan suku cadang untuk yang disebutkan di
atas.; penyediaan informasi atas perwalian kontrak berjangka panjang; penyediaan informasi mengenai agen untuk
berlangganan obligasi; penyediaan informasi mengenai agen untuk perantara agen yang mempercayakan dengan
perdagangan dengan komisi dalam pasar domestik sekuritas, indeks berjangka sekuritas dan opsi sekuritas; penyediaan
informasi mengenai agen untuk perdagangan berjangka komoditas; penyediaan informasi mengenai jasa perantara yang
berkaitan dengan langganan atau penawaran sekuritas; penyediaan informasi mengenai jasa yang berkaitan dengan surat
kredit; penyediaan informasi mengenai penawaran sekuritas; penyediaan informasi mengenai penerimaan deposit dan
penerimaan deposit cicilan interval tetap; penyediaan informasi mengenai penukaran uang; penyediaan informasi mengenai
penyediaan informasi pasar saham; penyediaan informasi mengenai penyimpanan barang berharga termasuk sekuritas dan
logam mulia; penyediaan informasi mengenai perantara sekuritas, indeks berjangka sekuritas, opsi sekuritas, dan kontrak
berjangka sekuritas pasar asing; penyediaan informasi mengenai perantara untuk likuidasi sekuritas; penyediaan informasi
mengenai pertukaran pembayaran dalam negeri; penyediaan informasi mengenai pinjaman dan diskon tagihan; penyediaan
informasi yang berkaitan dengan penerbitan token nilai; penyediaan informasi yang menawarkan di bidang real estat
mengenai penyewaan, pembelian dan penjualan apartemen, kondominium, villa, dan kabin melalui portal website internet;
penyediaan informasi, konsultasi dan saran yang berkaitan dengan layanan akuisisi dan manajemen tanah dan bangunan
pemukiman terkait dengan pusat data, penyewaan ruang untuk pusat data, dan manajemen bangunan; penyediaan jasa-jasa
untuk melakukan pembayaran menggunakan kartu pra bayar melalui jaringan komunikasi global; penyediaan kredit modal
kerja dan pinjaman dalam segala jenis; penyediaan layanan pembayaran tanpa kontak elektronik; penyediaan layanan
pembiayaan dan modal ventura untuk perusahaan yang baru didirikan dan yang baru dirintis untuk perusahaan yang bergerak
bidang teknologi dan informasi; penyediaan layanan penggalangan dana amal dalam kaitannya dengan offsite karbon;
penyediaan pinjaman oleh serikat kredit; penyediaan semua layanan yang disebutkan di atas melalui sarana elektronik dan via
Internet; penyediaan situs web yang menampilkan perangkat lunak untuk perbankan, keuangan, peminjaman dan
pembayaran; penyelenggaraan penagihan utang; penyelesaian pertukaran pembayaran domestic; penyelesaian transaksi
keuangan untuk saham, obligasi, sekuritas dan ekuitas untuk orang lain; penyesuaian klaim asuransi; penyesuaian klaim
asuransi dan layanan penyelesaian; penyesuaian klaim di bidang asuransi; penyesuaian klaim untuk asuransi non-jiwa;
penyewaan apartemen; penyewaan apartemen, kondominium, villa, dan kabin beserta perabot dalam jangka pendek;
penyewaan apartemen, kondominium, villa, dan kabin yang menggunakan iklan berbayar per klik pada jaringan komputer
global; penyewaan atau rental bangunan; penyewaan dan pengelolaan residensial kondominium bagi pihak lain yang berlokasi
di dalam pengembangan hotel; penyewaan dispenser uang tunai; penyewaan flat; penyewaan kantor; penyewaan kantor, real
estate dan apartemen; penyewaan kondominium perumahan yang terletak di dalam pengembangan hotel; penyewaan mesin
pemrosesan atau penghitungan uang kertas dan uang logam; penyewaan pabrik; penyewaan properti komersial, industri, ritel
dan perumahan; penyewaan real properti; penyewaan ruang pusat perbelanjaan; penyewaan ruang toko serba ada;
penyewaan ruang untuk berdagang; penyewaan tanah; penyewaan tempat untuk berdagang makanan dan minuman;
penyewaan tempat usaha; penyewaan toko yang bebas bea [real estate]; penyewaan unit komersial di atas kapal pesiar;
penyewaan unit perumahan di atas kapal pesiar; penyiapan laporan keuangan; penyimpanan barang berharga termasuk surat
berharga dan logam mulia [layanan brangkas]; peramalan keuangan; perantara asuransi kendaraan bermotor; perantara hak
emisi; perantara kredit karbon; perantara pembelian kredit; perantara penerbitan kartu kredit; perantara untuk asuransi dan
kredit; perantara untuk sewa beli; perbankan; perbankan elektronik dan layanan keuangan terkomputerisasi atau otomatis;
perbankan elektronik melalui jaringan komputer global [Internet banking]; perbankan hipotek; perbankan hipotek,
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layanan pinjaman dan broker; perbankan komersial; perbankan komersial on-line; perbankan melalui jaringan komunikasi
global; perbankan pedagang; perbankan pedagang dan layanan investasi perbankan; perbankan rumah; perbankan swasta;
perdagangan berjangka; perdagangan ekuitas; perdagangan elektronik instrumen keuangan; perdagangan emas;
perdagangan instrumen keuangan, saham, opsi dan produk turunan lainnya secara online; perdagangan karbon dioksida dan
kredit emisi gas rumah kaca lainnya, tunjangan atau kompensasi; perdagangan keuangan; perdagangan keuangan elektronik,
yaitu, perdagangan bidang aset digital (digitized assets); perdagangan kliring untuk komoditas, futures dan valuta asing;
perdagangan komoditas; perdagangan mata uang; perdagangan mata uang real-time online; perdagangan obligasi;
perdagangan opsi; perdagangan opsi online di pasar pertukaran opsi; perdagangan valuta asing; perencanaan dan
manajemen keuangan; perencanaan hipotek; perencanaan kepercayaan keuangan; perencanaan kepercayaan perkebunan;
perencanaan keuangan; perencanaan keuangan untuk masa pensiun; perencanaan perkebunan; periksa layanan jaminan
pembayaran; periksa layanan pemulihan; periksa layanan pencairan; periksa layanan verifikasi dan pencelupan; periksa
pemrosesan; periksa verifikasi; perkiraan biaya; perpanjangan kredit ritel; persiapan dan analisis laporan keuangan; persiapan
laporan asuransi; persiapan laporan keuangan dan asuransi; persiapan laporan keuangan yang berkaitan dengan pembiayaan
proyek pembangunan; persiapan laporan keuangan yang berkaitan dengan proyek pembangunan; persiapan laporan kredit;
persiapan laporan peringkat kredit; persiapan laporan yang berkaitan dengan keuangan dan investasi; persiapan manajemen
properti riil (real property) dari laporan keuangan yang berkaitan dengan real estat; pertanyaan dan konsultasi kredit;
pertanyaan mengenai kredit; pertukaran keuangan; pertukaran mata uang asing; pertukaran mata uang dan saran; pertukaran
mata uang virtual elektronik; pertukaran moneter; perwalian uang, sekuritas, klaim moneter, properti pribadi, tanah, hak atas
tanah, hak atas permukaan bumi atau sewa atas tanah; pialang asuransi mobil; pialang investasi modal; pialang komoditas;
pialang kredit; pialang mata uang; pialang pabean; pialang real estat; pialang saham; pialang tanah dan bangunan
pemukiman; pinjaman [pembiayaan] dan diskon tagihan; pinjaman angsuran; pinjaman dengan bayaran angsuran; pinjaman
dengan jaminan; pinjaman ekuitas rumah; pinjaman hipotek; pinjaman komersial; pinjaman online; pinjaman sementara;
pinjaman sewa-beli; pinjaman tanpa jaminan dan dengan jaminan; pinjaman terhadap sekuritas; proses pembayaran
elektronik yang dilakukan dengan kartu prabayar; refinancing hipotek; reksa dana; restrukturisasi hutang; restrukturisasi sewa
real estat; saran investasi komoditas; saran investasi, konsultasi, manajemen, administrasi, penelitian, perencanaan, dan
informasi yang berkaitan dengan keuangan; saran keuangan; saran keuangan di bidang waralaba; saran keuangan yang
berkaitan dengan pajak penghasilan; saran keuangan yang berkaitan dengan perencanaan pajak; saran keuangan yang
berkaitan dengan perencanaan pensiun; saran pinjaman; saran tentang penilaian fiskal; saran yang berkaitan dengan
investasi; sekuritisasi hipotek; setoran barang berharga; sewa guna tanah dan pemukiman; sewa pembiayaan; sewa real
estat; sewa sekuritisasi; sewa tempat komersial; sewa, pialang, penyewaan dan pengelolaan apartemen, kondominium, vila,
dan kabin; sewa-beli bangunan; sewa-beli fasilitas komputer; sewa-beli kendaraan darat; sewa-beli komputer; sewa-beli
peralatan kantor; sewa-beli peralatan medis; sewa-beli peralatan perawatan kulit; sewa-beli peralatan pertanian; sewa-beli
peralatan telekomunikasi; sewa-beli robot yang dapat diprogram pengguna; sewa-beli tanah; sewa-beli ternak; sewa-guna real
estat; sponsor keuangan; sponsor keuangan acara budaya; sponsor keuangan acara seni visual; sponsor keuangan acara
teater; sponsor keuangan dan pendanaan film; sponsor keuangan dan pendanaan program radio; sponsor keuangan dan
pendanaan program televisi; sponsor keuangan kompetisi berkuda; sponsor keuangan organisasi sosial, amal dan
keagamaan; sponsor keuangan untuk acara dansa; sponsor keuangan untuk kegiatan hiburan; sponsor keuangan untuk
kegiatan hiburan, olahraga dan budaya; sponsor keuangan untuk kegiatan olahraga; studi kelayakan finansial; subrogasi
asuransi; survei kuantitas; token dan mata uang virtual untuk digunakan dalam permainan video (sebagai alat pembayaran);
transaksi kartu kredit elektronik; transaksi keuangan dan moneter; transaksi keuangan online; transaksi keuangan yang terkait
dengan kepemilikan real estat milik orang lain; transaksi mata uang; transaksi menggunakan kartu kredit dan debit dan cek
secara elektronik semua melalui jaringan komunikasi global; transaksi moneter; transaksi valuta asing; transfer dana
elektronik; transfer dana elektronik dan layanan pembayaran; transfer dana elektronik melalui jaringan telekomunikasi; transfer
elektronik mata uang virtual; transfer elektronik mata uang virtual untuk digunakan oleh anggota komunitas online melalui
jaringan komputer global; transfer pembayaran untuk pihak lain melalui internet; transfer uang secara elektronik; transmisi
dana secara elektronik untuk pihak lain; underwriting asuransi kecelakaan laut; urusan keuangan; urusan keuangan dan
moneter; urusan keuangan, urusan moneter dan urusan real estat; urusan keuangan, yaitu, manajemen keuangan,
perencanaan keuangan, peramalan keuangan, manajemen portofolio keuangan dan analisis dan konsultasi keuangan; urusan
moneter; urusan moneter yang berkaitan dengan hubungan berlangganan pihak ketiga (third party’s subscription) di dalam
suatu platform aplikasi; urusan moneter, jasa agen pialang saham, jasa pertukaran dan perdagangan mata uang; urusan
perbankan, operasi bank dan kredit; urusan real estat; verifikasi kredit melalui jaringan informasi komputer global===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JID2021012939
: 24/02/2021 16:55:57
:
: Bytedance Ltd.

540 Etiket

: Scotia Centre, 4th Floor, Willow House, Cricket Square, P.O. Box 2804, George
Town, Grand Cayman KY1-1112
: Prudence Jahja S.H.,LL.M
: Januar Jahja and Partners Menara Batavia lantai 19, Jalan K.H Mas Mansyur
Kavling 126, Jakarta Pusat

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: TikTok Shop IM
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan putih.
: 36
: ===Jasa-jasa perangkat lunak berbentuk layanan (SAAS) yang menampilkan perangkat lunak untuk perbankan, keuangan,
peminjaman dan pembayaran; Pialang Pembayaran melalui Seluler dan Internet; informasi keuangan dan layanan konsultasi;
jasa keuangan; jasa kredit sementara untuk pengecer; jasa pembayaran secara online; jasa-jasa kartu kredit dan kartu
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pembayaran serta jasa-jasa pemrosesan transaksi pembayaran; jasa-jasa keuangan, yaitu layanan pinjaman peer-to-peer
(p2p lending); jasa-jasa keuangan, yaitu pinjaman secara online; layanan pembayaran otomatis; layanan pembayaran
perdagangan elektronik; layanan pembayaran yang disediakan melalui alat dan perangkat telekomunikasi nirkabel;
menyediakan beberapa opsi pembayaran melalui terminal elektronik yang dioperasikan pelanggan yang tersedia di tempat di
toko ritel; pembayaran dan layanan kredit; pemrosesan pembayaran elektronik; pemrosesan transaksi kartu toko; pengelolaan
keuangan pembayaran penggantian untuk orang lain; perpanjangan kredit ritel; transfer pembayaran untuk pihak lain melalui
internet===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: JID2021012940
: 24/02/2021 17:02:10
:
: ali masjkur

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: jl.sukomakmur 73 campurdart, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, 66272
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: madutv
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: pink,ungu,biru dan kuning
: 40
: ===Percetakan sesuai pesanan nama dan logo perusahaan untuk tujuan promosi dan periklanan pada barang-barang untuk
pihak lain===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021012941
: 24/02/2021 17:04:25
:
: EASYDO EXCELLENT SDN BHD

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: NO34, Jalan Puteri 4/8, Bandar Puteri, 47100 Puchong, Selangor Darul Ehsan
: Ang Jason S.E.,
: Jalan Angke Jaya 7 No 22 Rt/012 Rw/005 Angke

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: EASYDO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: hitam, putih
: 3
: ===Bahan riasan; Perona Pipi; kit kosmetik; kit make-up; kosmetik; kosmetik alis; kosmetik yang digunakan sebagai sediaan
perawatan kulit; krim dan lotion kosmetik; krim untuk mengelupas kulit mati; lipstik; maskara; masker kecantikan; minyak
kosmetik; pembersih wajah; rias wajah; riasan mata; sediaan kosmetik dan kecantikan; sediaan kosmetik untuk perawatan
kulit; sediaan perawatan bibir; sediaan tata rias===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2021012942
: 24/02/2021 17:04:59
:
: NI MADE CLARA ARIMBAWA HOETZEL

540 Etiket

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: BR. SUMAMPAN , DESA KEMENUH, SUKAWATI, GIANYAR, BALI , Kabupaten
Gianyar, Bali, 80582
: I Putu Uye Arya Berbudi S.H., M.H.,
: Jalan Palapa VIII No. 12 B, Denpasar 80223

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: Casa Tua
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: biru
: 43
:
===-; Bar; Bar kopi dan jus; Bar yang menyediakan jus; Bar yang menyediakan kudapan; Bar, layanan ruang publik, bar
makanan ringan, bar yang menyediakan minuman anggur, jasa klub yang menyediakan minuman anggur, bar untuk sandwich,
cafetaria, kantin & cafe; Catering makanan diet; Catering makanan sehat; Dekorasi kue; Depot penyediaan makanan dan

740
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minuman; Fasilitas penitipan anak dan penitipan anak harian; Fasilitas perjamuan dan pesta sosial; Jasa Penyedia Makanan
dan Minuman yang bisa diantar dan dijemput; Jasa agen untuk memesan hotel dan akomodasi sementara; Jasa akomodasi
sementara; Jasa akomodasi sementara dalam bentuk tenda; Jasa akomodasi sementara dan resor; Jasa bar; Jasa hotel; Jasa
hotel dan resor; Jasa hotel, penginapan, dan akomodasi sementara; Jasa informasi hotel, penginapan, dan akomodasi
sementara; Jasa kedai kopi; Jasa klub malam; Jasa konsultasi dan nasihat tentang penyediaan akomodasi sementara; Jasa
konsultasi sehubungan dengan fasilitas hotel; Jasa pemesanan dan penyewaan akomodasi sementara dalam bentuk tenda;
Jasa pemondokan kemah; Jasa penginapan; Jasa penitipan untuk hewan; Jasa penyedia makanan Kebab; Jasa penyediaan
akomodasi hotel sementara; Jasa penyediaan es krim, es konsumsi, roti, kue-kue; Jasa penyediaan fasilitas konferensi,
pertemuan, acara, konvensi dan pameran; Jasa penyediaan fasilitas ruang jamuan; Jasa penyediaan fasilitas ruang konferensi
dan konvensi; Jasa penyediaan fasilitas seminar dan rapat; Jasa penyediaan makanan berupa burger; Jasa penyediaan
makanan dan minuman; Jasa penyediaan makanan dan minuman dengan menggunakan kendaraan dan gerobak; Jasa
penyediaan makanan nasi uduk; Jasa penyediaan minuman; Jasa penyewaan Pondok Wisata; Jasa penyewaan gedung untuk
tempat konser; Jasa penyewaan ruang konferensi, konvensi, seminar dan rapat; Jasa penyewaan villa; Jasa perkemahan
[pondok untuk berlibur]; Jasa reservasi hotel, penginapan, dan akomodasi sementara; Jasa reservasi pemesanan untuk
akomodasi dan makan; Jasa resort; Jasa restoran sushi yang diberikan dalam bentuk kerjasama waralaba; Jasa restoran
yang diberikan dalam bentuk kerjasama waralaba; Jasa restoran, bar, lounge koktail, kafe, kedai kopi, dan bar cemilan; Jasa
restoran, termasuk jasa restoran yang bisa dibawa pulang; Jasa restoran, yaitu, penyediaan makanan dan minuman untuk
konsumsi di dalam dan di luar gedung; Jasa rumah orang tua; Jasa vila; Jasa yang melayani pemesanan dan penjualan
voucher kamar hotel baik secara individu atau berkelompok; Jasa/layanan akomodasi untuk pertemuan (meetings);
Jasa/layanan hotel, restoran, kafe, kafetaria, kantin dan layanan bar makanan ringan; Jasa/layanan klub makan; Kafe kopi;
Kafe kue beras; Kafe yang menyediakan berbagai jenis minuman; Kafe yang menyediakan minuman teh; Kafe-kafe; Kafetaria;
Kantin; Kedai; Kedai barbekyu; Kedai burger; Kedai es; Kedai es krim; Kedai hot pot; Kedai kopi; Kedai mie daging sapi; Kedai
minuman panas dan dingin; Kedai ramen; Kedai sabu– sabu; Kedai teh; Kedai untuk sarapan; Kedai yang menjual dan
menyajikan makanan dan minuman, makanan laut olahan; Kedai yang menyediakan makanan dan minuman; Kedai yang
menyediakan pisang goreng, pisang bakar, nasi mandhi arab; Kedai yang menyediakan teh bubble; Kopi ( Kafe ); Layanan bar
kopi; Layanan bar minuman anggur; Layanan biro akomodasi (hotel, rumah kos); Layanan hotel yang berupa program
penghargaan insentif; Layanan informasi tentang penyediaan akomodasi sementara; Layanan kafe; Layanan katering
termasuk layanan katering keliling dan layanan katering yang disediakan secara online dari database komputer atau dari
internet; Layanan katering untuk menyediakan makanan pizza; Layanan kedai bubur kacang hijau; Layanan kedai makan;
Layanan kedai mie ayam pangsit; Layanan keramahtamahan akomodasi, yaitu, menyediakan perumahan sementara; Layanan
losmen; Layanan menjemput makanan; Layanan mie gerobak (kaki lima); Layanan pariwisata sebagai penyediaan informasi
tentang akomodasi dan tempat untuk makan dan minum dan termasuk layanan pemesanan yang berkaitan dengannya;
Layanan pemberian nasihat dan informasi yang berkaitan dengan pemilihan, persiapan dan penyajian makanan dan minuman;
Layanan pemesanan dan layanan reservasi untuk hotel dan akomodasi sementara; Layanan pengasuhan anak; Layanan
perhotelan (hospitality); Layanan perhotelan (hospitality) [akomodasi dan makanan dan minuman]; Layanan perjamuan;
Layanan pondok penginapan; Layanan pusat penitipan anak anak; Layanan reservasi akomodasi; Layanan reservasi untuk
memesan makanan; Layanan restoran Jepang; Layanan restoran Spanyol; Layanan restoran yang diberikan dalam kerangka
kerja waralaba; Layanan tempat tidur dan sarapan; Layanan yang menyediakan makanan dan minuman dengan truk berjalan;
Lounge koktail; Memberikan informasi dan bertukar informasi sehubungan dengan makanan dan minuman tidak beralkohol
termasuk melalui Internet; Memberikan informasi, termasuk online, tentang layanan untuk menyediakan makanan dan
minuman, dan akomodasi sementara; Membuat reservasi dan pemesanan untuk restoran dan makanan; Mengatur dan
koordinasi akomodasi; Mengatur dan memesan jasa/layanan hotel dan layanan akomodasi; Menyediaan fasilitas untuk
pameran dan eksibisi; Menyediakan fasilitas untuk mengadakan konferensi, pertemuan, jamuan makan, seminar, resepsi,
pesta, dan pertunjukan; Menyediakan makanan dan minuman untuk orang yang membutuhkan untuk tujuan amal;
Menyediakan makanan dan minuman untuk para tamu di restoran dan bar; Pangkeng (Rumah Singgah Sementara);
Pemesanan akomodasi sementara; Pemesanan dan penyewaan akomodasi sementara; Pemesanan dan penyewaan ruang
rapat (meeting); Pemesanan meja restoran secara online; Pengetean (Tempat Penyediaan Kudapan); Penginapan untuk
liburan; Penilaian akomodasi hotel; Penyediaan akomodasi hotel; Penyediaan akomodasi untuk wisma; Penyediaan akses ke
lounge VIP; Penyediaan fasilitas dapur; Penyediaan fasilitas untuk pertemuan (meetings), konferensi, seminar, ruang resepsi
dan pameran; Penyediaan informasi tentang layanan akomodasi sementara; Penyediaan katering; Penyediaan layanan
informasi penginapan dan restoran; Penyediaan makanan dan minuman di kafe-kafe dan bar-bar; Penyewaan akomodasi
liburan; Penyewaan akomodasi sementara; Penyewaan losmen; Penyewaan rumah mobil [akomodasi sementara];
Penyewaan tempat untuk acara sosial; Penyewaan tisu basah; Perhotelan; Pondok penyediaan makanan sate; Pusat Jajanan
Serba Ada (Pujasera); Pusat penitipan anak; Pusat taman kanak-kanak dan penitipan anak; Restoran; Restoran Jepang;
Restoran Masakan Korea; Restoran Prasmanan; Restoran cepat saji dan tempat makan yang menyediakan kudapan;
Restoran cepat saji dan tempat makan yang menyediakan pizza dan minuman; Restoran daging panggang; Restoran dengan
layanan makan sepuasnya; Restoran keliling dengan menggunakan truk (Food Truck); Restoran masakan panggangan
daging, ayam, ikan; Restoran vegetarian; Restoran yang menyediakan se'i; Ruang es krim (parlours); Rumah Makan yang
menyediakan seafood, sate, soto, nasi goreng, ikan bakar, ayam goreng, ayam krispy; Rumah bir; Sediaan-sediaan makanan;
Sediaan-sediaan makanan yang dapat dibawa pulang; Teknik menyeduh dengan menuangkan air panas ke alas kopi yang
sudah digiling; Tempat makan yang menghidangkan kudapan; Tempat penyediaan makanan dan minuman; Tempat
penyediaan makanan dan minuman (Snack bar); Tempat yang menghidangkan kudapan; Tempat yang menyediakan
makanan dan minuman; Tempat yang meyediakan minuman beralkohol (izakaya); Warung makan; Warung penyediaan
makanan sate; akomodasi sementara; akomodasi sementara dan layanan katering untuk para tamu; akomodasi sementara
yang disediakan oleh peternakan Bung; akomodasi sementara yang disediakan oleh rumah singgah; anak prasekolah dan
perawatan bayi di pusat penitipan anak; angkringan; apartemen berlayanan; bar dan layanan katering; bar kopi; cafe yang
menyediakan makanan dan minuman berbahan dasar kelor; dekorasi kue; dekorasi makanan; delicatessens [restoran];
hidangan istimewa kampung (HIK); hotel yang diperpanjang tinggal; hotel, motel, restoran, bar dan layanan katering; hotel,
restoran, dan layanan katering; hotel, restoran, kafe-restoran dan layanan bar; informasi dan saran sehubungan dengan
persiapan makan; informasi sehubungan dengan persiapan makan; jasa agen perjalanan untuk membuat reservasi hotel; jasa
agen perjalanan untuk membuat reservasi restoran; jasa agen perjalanan untuk memesan akomodasi hotel; jasa agen
perjalanan untuk memesan akomodasi sementara; jasa agen perjalanan untuk mengatur akomodasi sementara; jasa agen
perjalanan untuk pemesanan akomodasi; jasa agen perjalanan untuk pemesanan dan membuat pemesanan akomodasi dan
hotel; jasa agen perjalanan untuk reservasi akomodasi; jasa agen perjalanan untuk reservasi akomodasi hotel; jasa agen
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perjalanan, yaitu, membantu reservasi dan pemesanan untuk penginapan melalui jaringan komputer, jaringan komunikasi
komputer global, dan jaringan seluler; jasa biro akomodasi; jasa biro akomodasi [hotel, rumah kos]; jasa hotel khusus yang
diberikan sebagai bagian dari suatu program untuk tamu hotel yang sering berkunjung; jasa informasi, saran dan konsultasi
yang berkaitan dengan jasa katering; jasa informasi, saran dan konsultasi yang berkaitan dengan jasa katering bisnis; jasa
informasi, saran dan konsultasi yang berkaitan dengan jasa katering hotel; jasa informasi, saran dan konsultasi yang berkaitan
dengan jasa kontrak untuk katering; jasa informasi, saran dan konsultasi yang berkaitan dengan layanan untuk menyediakan
makanan dan minuman; jasa informasi, saran dan konsultasi yang berkaitan dengan menyediakan makanan untuk orang yang
membutuhkan [layanan amal]; jasa informasi, saran dan konsultasi yang berkaitan dengan pemesanan jasa katering; jasa
informasi, saran dan konsultasi yang berkaitan dengan restoran; jasa kafe; jasa katering; jasa katering bisnis; jasa katering
hotel; jasa katering kantor untuk penyediaan kopi; jasa katering khusus memotong ham dengan pisau untuk pameran,
pengecapan dan acara publik; jasa katering khusus memotong ham dengan pisau untuk pernikahan dan acara pribadi; jasa
katering untuk kafetaria perusahaan; jasa katering untuk lembaga pendidikan; jasa katering untuk penyediaan makanan dan
minuman; jasa konsultasi di bidang katering makanan dan minuman; jasa konsultasi di bidang kuliner; jasa konsultasi di
bidang perhotelan; jasa konsultasi di bidang seni kuliner; jasa konsultasi dibidang penyediaan makanan dan minuman; jasa
kontrak untuk katering; jasa layanan kemah selama liburan; jasa memasak makanan; jasa penerima tamu, yaitu mengatur
reservasi makanan dan reservasi hotel; jasa penginapan wisatawan; jasa penyediaan kedai buah; jasa penyediaan kopi untuk
kantor; jasa penyediaan makanan berupa roti; jasa penyediaan makanan dan minuman untuk acara; jasa penyediaan
minuman dengan boba; jasa penyewaan ruang pertemuan; jasa penyiapan makanan dan minuman; jasa reservasi untuk
penyediaan akomodasi perumahan sementara untuk wisatawan dan orang yang sedang berlibur; jasa restoran; jasa restoran
dan katering; jasa tempat makan yang menyajikan kudapan; jasa-jasa pemesanan restoran dan kafe-kafe; jasa-jasa yang
disediakan oleh restoran-restoran, tempat-tempat pembuatan bir, kafe-kafe dan bar-bar; jasa/layanan penyewaan ruang; kafe;
kafe bermain anak-anak; kafe yang menyediakan makanan dan minuman kelor; kafe, kafetaria dan layanan restoran; kaferestoran dan layanan kafetaria; katering di kafetaria makanan cepat saji; katering makanan dan minuman; katering makanan
dan minuman oleh toko roti; katering makanan dan minuman untuk institusi; katering makanan dan minuman untuk jamuan
makan; katering makanan dan minuman untuk pesta koktail; katering yang menyediakan makanan dan minuman; kedai ayam
goreng; kedai roti dan kue (bakeries); kedai teh; keramahtamahan perusahaan dalam sifat menyediakan makanan dan
minuman; konsultasi yang disediakan oleh pusat panggilan telepon dan hotline di bidang akomodasi sementara; layanan agen
untuk pemesanan akomodasi hotel; layanan agen untuk pemesanan akomodasi sementara; layanan agen untuk pemesanan
restoran; layanan akomodasi hotel; layanan akomodasi perhotelan; layanan akomodasi sementara yang disediakan oleh kamp
liburan; layanan amal dalam sifat menyediakan akomodasi sementara di pusat penitipan anak anak; layanan amal dalam sifat
menyediakan akomodasi sementara di rumah penitipan anak keluarga; layanan amal dalam sifat menyediakan akomodasi
sementara untuk anak-anak dengan kebutuhan khusus; layanan amal dalam sifat menyediakan makanan dan minuman di
pusat penitipan anak anak; layanan amal dalam sifat menyediakan makanan dan minuman di rumah penitipan anak keluarga;
layanan amal dalam sifat menyediakan makanan dan minuman untuk anak-anak dengan kebutuhan khusus; layanan amal,
yaitu, menyediakan akomodasi sementara di pusat penitipan anak anak; layanan amal, yaitu, menyediakan akomodasi
sementara di rumah penitipan anak keluarga; layanan amal, yaitu, menyediakan akomodasi sementara untuk anak-anak
dengan kebutuhan khusus; layanan amal, yaitu, menyediakan makanan dan minuman di pusat penitipan anak anak; layanan
amal, yaitu, menyediakan makanan dan minuman di rumah penitipan anak keluarga anak; layanan amal, yaitu, menyediakan
makanan dan minuman untuk anak-anak dengan kebutuhan khusus; layanan asrama; layanan asrama turis; layanan bar;
layanan bar dan bistro; layanan bar dan koktail; layanan bar dan restoran; layanan bar jus buah dan sayuran; layanan bar kopi
dan kedai kopi (penyediaan makanan dan minuman); layanan bar susu; layanan bar teh; layanan bar yang mengutamakan jus
buah dan jus sayuran; layanan bar, lounge koktail, dan wine bar; layanan bartending; layanan bawa pulang makanan dan
minuman; layanan biro akomodasi [perantara pemesanan untuk hotel, rumah kos atau sejenisnya]; layanan bistro; layanan
cafe keliling untuk menyediakan makanan dan minuman; layanan dekorasi cookie khusus; layanan hostel pemuda; layanan
hotel; layanan hotel dan motel; layanan hotel dan restoran; layanan hotel hewan peliharaan; layanan hotel liburan; layanan
hotel resor; layanan hotel untuk pelanggan pilihan; layanan hotel, bar dan restoran; layanan hotel, motel dan resor; layanan
hotel, motel, dan rumah kos; layanan hotel, restoran, dan kafe; layanan hotel, restoran, kafe dan bar; layanan informasi bar;
layanan informasi hotel; layanan informasi restoran; layanan informasi restoran dan bar; layanan jus bar; layanan kafe dan bar
makanan ringan; layanan kafe dan kafetaria; layanan kafe dan restoran; layanan kafe, bistro, dan restoran; layanan kafetaria;
layanan kafetaria dan kantin; layanan kafetaria dan restoran; layanan kantin; layanan kantin swalayan; layanan katering
keliling; layanan katering luar; layanan katering untuk menyediakan masakan China atau masakan Oriental lainnya; layanan
katering untuk menyediakan masakan Jepang; layanan katering untuk menyediakan masakan Spanyol; layanan katering untuk
menyediakan masakan bergaya Eropa; layanan katering untuk panti jompo; layanan katering untuk pusat konferensi; layanan
katering untuk rangkaian keramahtamahan; layanan katering untuk rumah pensiun; layanan katering untuk rumah sakit;
layanan katering untuk sekolah; layanan kedai kopi dan makanan ringan; layanan kedai minuman; layanan kennel boarding
untuk hewan peliharaan; layanan kios makanan menjadi layanan untuk menyediakan makanan dan minuman; layanan koki
pribadi; layanan konsultasi yang berkaitan dengan penyiapan makanan; layanan kopi dan bar teh; layanan kopi dan jus bar;
layanan lounge airport; layanan lounge hotel; layanan lounge koktail; layanan makan malam dan restoran; layanan makanan
dan minuman dibawa pulang; layanan makanan dan minuman yang bisa dibawa pulang; layanan makanan dibawa pulang;
layanan minum teh; layanan motel; layanan pariwisata medis menjadi pemesanan atau pemesanan hotel atau akomodasi
sementara untuk mendapatkan perawatan kesehatan; layanan pembuatan bir; layanan pemesanan dan pemesanan untuk
hotel, restoran, dan akomodasi liburan; layanan pemesanan dan pemesanan untuk restoran dan makanan; layanan
pemesanan kamar hotel; layanan pemesanan kamar hotel secara online; layanan pemesanan untuk akomodasi hotel untuk
orang lain; layanan pemesanan untuk hotel; layanan penerimaan untuk akomodasi sementara [manajemen kedatangan dan
keberangkatan]; layanan pengasuhan anak; layanan penginapan resor; layanan penginapan tempat tidur dan sarapan;
layanan penginapan wisatawan; layanan penitipan anak; layanan penitipan anak [penitipan anak]; layanan penitipan anak
anjing; layanan penitipan hewan peliharaan; layanan penyediaan minuman yang bisa dibawa pulang; layanan perawatan
tangguh dalam sifat penitipan anak dewasa; layanan persiapan makanan; layanan prasmanan untuk lounge koktail; layanan
pusat penitipan anak; layanan pusat penitipan anak dan penitipan anak; layanan rantai restoran; layanan rantai rumah kopi;
layanan reservasi akomodasi sementara; layanan reservasi akomodasi sementara dalam sifat membuat reservasi dan
pemesanan penginapan ramah lingkungan melalui situs web; layanan reservasi dan pemesanan untuk restoran; layanan
reservasi hotel dan restoran; layanan reservasi hotel disediakan melalui Internet; layanan reservasi restoran; layanan restoran
Eropa; layanan restoran Italia; layanan restoran cepat saji; layanan restoran keliling; layanan restoran okonomiyaki; layanan
restoran ramen; layanan restoran soba; layanan restoran sushi; layanan restoran swalayan; layanan restoran tempura;
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layanan restoran turis; layanan restoran udon; layanan restoran udon dan soba; layanan restoran washoku; layanan restoran
yang bisa dibawa pulang; layanan restoran, katering, bar dan ruang koktail; layanan ruang minum teh; layanan ruang publik,
bar makanan ringan, bar untuk sanwich, cafetaria, kantin & cafe; layanan rumah kopi; layanan rumah kos; layanan rumah
pensiun; layanan rumah untuk turis; layanan salad bar; layanan snack-bar; layanan snack-bar dan kantin; layanan sommelier
untuk penyediaan saran yang berkaitan dengan anggur, dan anggur dan pasangan makanan; layanan spa, yaitu, penyediaan
akomodasi sementara dan penyediaan makanan untuk klien dari suatu spa kesehatan atau spa kecantikan; layanan teater
makan malam menjadi penyediaan makanan dan minuman; layanan untuk menyediakan makanan dan minuman; layanan
untuk menyediakan makanan dan minuman, dan akomodasi sementara; layanan untuk pemesanan kamar; layanan wine bar;
layanan wisata medis dalam bentuk reservasi akomodasi sementara untuk mendapatkan perawatan kesehatan; layanan
wisma; layanan yang menawarkan makanan dan minuman untuk dibawa pulang; layanan yang menyediakan minuman teh;
lounge; melayani makanan dan minuman; melayani minuman beralkohol; melayani teh, kopi, coklat, minuman berkarbonasi
atau minuman jus buah; memasok makanan untuk konsumsi segera; memasok makanan untuk para tunawisma atau yang
kurang mampu; memberikan informasi dalam sifat resep untuk minuman; memberikan informasi di bidang resep dan
memasak dari basis data komputer; memberikan informasi online terkait pemesanan akomodasi liburan; memberikan
informasi online terkait pemesanan hotel; memberikan informasi penginapan melalui Internet; memberikan informasi tentang
akomodasi sementara melalui Internet; memberikan informasi tentang bartending; memberikan informasi tentang karakteristik
anggur; memberikan informasi tentang layanan bar; memberikan informasi tentang layanan crèche; memberikan informasi
tentang layanan restoran yang menyediakan makanan dan minuman berbahan dasar kelor; memberikan informasi yang
berkaitan dengan hotel; memberikan peringkat dan ulasan restoran; memberikan ulasan on-line tentang restoran dan hotel;
memberikan ulasan restoran; memberikan ulasan tentang restoran dan bar; membuat reservasi hotel untuk orang lain;
mencari akomodasi dan jasa agen akomodasi untuk pembuat liburan, turis dan wisatawan; mengambil layanan makanan
cepat saji; mengatur akomodasi hotel; mengatur akomodasi perumahan sementara; mengatur dan menyediakan akomodasi
sementara; mengatur homestay untuk siswa luar negeri; menyajikan makanan dan minuman; menyajikan makanan dan
minuman di bar susu; menyajikan makanan dan minuman di bistro; menyajikan makanan dan minuman di kafe internet;
menyajikan makanan dan minuman di perusahaan ritel dan takeaway; menyajikan makanan dan minuman di restoran dan bar;
menyajikan makanan dan minuman di toko donat; menyajikan makanan dan minuman untuk para tamu; menyajikan makanan
dan minuman untuk para tamu di restoran; menyajikan minuman di brewpubs; menyediakan akomodasi di hotel dan motel;
menyediakan akomodasi hotel; menyediakan akomodasi liburan; menyediakan akomodasi perumahan sementara;
menyediakan akomodasi sementara; menyediakan akomodasi sementara dalam layanan apartemen; menyediakan
akomodasi sementara di apartemen berlayanan; menyediakan akomodasi sementara di apartemen liburan; menyediakan
akomodasi sementara di fasilitas tempat tinggal yang dibantu; menyediakan akomodasi sementara di hotel, motel dan rumah
kos; menyediakan akomodasi sementara di rumah kos; menyediakan akomodasi sementara di rumah liburan; menyediakan
akomodasi sementara sebagai bagian dari paket keramahtamahan; menyediakan akomodasi sementara untuk anak-anak
dengan kebutuhan khusus; menyediakan akomodasi sementara untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal;
menyediakan akomodasi sementara untuk bayi dan anak usia sekolah dasar; menyediakan akomodasi sementara untuk
orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan akomodasi sementara untuk para tamu; menyediakan
fasilitas konferensi; menyediakan fasilitas konferensi, pameran dan pertemuan; menyediakan fasilitas konvensi; menyediakan
fasilitas pameran di hotel; menyediakan fasilitas perkemahan; menyediakan fasilitas pesta dan fungsi sosial untuk acara-acara
khusus; menyediakan fasilitas taman trailer sementara; menyediakan fasilitas untuk pameran; menyediakan fasilitas untuk
pameran dan konferensi; menyediakan fasilitas untuk pameran dan pameran; menyediakan layanan bar; menyediakan
layanan hotel dan motel; menyediakan layanan hunian darurat dalam sifat perumahan sementara; menyediakan layanan
informasi penginapan perjalanan dan layanan agen pemesanan penginapan perjalanan untuk pelancong; menyediakan
layanan katering makanan dan minuman berbahan dasar kelor untuk fasilitas pameran; menyediakan layanan katering
makanan dan minuman untuk acara olahraga, konser, konvensi, dan pameran; menyediakan layanan katering makanan dan
minuman untuk fasilitas konvensi; menyediakan layanan katering makanan dan minuman untuk fasilitas pameran;
menyediakan layanan katering makanan dan minuman untuk fasilitas pameran dan adil; menyediakan layanan makanan
dalam penerbangan di pesawat; menyediakan layanan penitipan anak untuk orang dewasa dan anak-anak; menyediakan
layanan penitipan anak untuk orang tua; menyediakan layanan penitipan anak untuk orang tua, yaitu, menyediakan makanan
dan minuman; menyediakan layanan restoran; menyediakan layanan wisma; menyediakan makanan dan minuman;
menyediakan makanan dan minuman berbahan dasar kelor; menyediakan makanan dan minuman di bistro; menyediakan
makanan dan minuman di kafe internet; menyediakan makanan dan minuman di pusat penitipan anak untuk orang tua;
menyediakan makanan dan minuman di restoran; menyediakan makanan dan minuman di restoran dan bar; menyediakan
makanan dan minuman di toko donat; menyediakan makanan dan minuman kelor dengan kerjasama waralaba; menyediakan
makanan dan minuman kelor di kafe internet; menyediakan makanan dan minuman kelor untuk para tamu di restoran;
menyediakan makanan dan minuman sebagai bagian dari layanan keramahtamahan; menyediakan makanan dan minuman
untuk anak-anak dengan kebutuhan khusus; menyediakan makanan dan minuman untuk anak-anak yang membutuhkan untuk
tujuan amal; menyediakan makanan dan minuman untuk bayi dan anak usia sekolah dasar; menyediakan makanan dan
minuman untuk orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan makanan dan minuman untuk para tamu;
menyediakan makanan dan minuman untuk para tamu di restoran; menyediakan makanan dan minuman untuk pasien dan
tamu; menyediakan makanan dan penginapan di peternakan Bung; menyediakan makanan dan penginapan di resor
kesehatan yang berspesialisasi dalam mempromosikan kesehatan dan kesejahteraan umum pelanggan; menyediakan
makanan untuk orang yang membutuhkan [layanan amal]; menyediakan makanan, minuman, dan akomodasi sementara
untuk para tamu; menyediakan pemesanan kamar dan layanan pemesanan hotel; menyediakan penginapan sementara di
kamp liburan; menyediakan penginapan sementara untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan
penginapan sementara untuk orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan pusat komunitas untuk
pertemuan dan pertemuan sosial; menyediakan pusat penitipan anak; menyediakan pusat penitipan anak untuk anak-anak,
orang cacat atau orang tua; menyediakan pusat penitipan anak untuk orang tua; menyediakan ruang konferensi; menyediakan
saran dan layanan informasi on-line terkait dengan anggur dan pasangan makanan; menyediakan selimut untuk anak-anak
yang membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan selimut untuk orang yang kurang mampu untuk tujuan amal;
menyediakan tempat akomodasi sementara yang ramah untuk binatang peliharaan; menyewakan ruang serba guna di hotelhotel untuk mengadakan seminar; naik untuk kuda; pelayanan dalam menyediakan makanan dan minuman; pelayanan ruang
minum; pembuatan reservasi penginapan sementara untuk orang lain; pemesanan akomodasi perkemahan; pemesanan
akomodasi sementara; pemesanan akomodasi sementara di sifat rumah liburan; pemesanan dan penyediaan hotel dan
akomodasi sementara dan tempat restoran; pemesanan hotel; pemesanan jasa katering; pemesanan kamar hotel untuk
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wisatawan; pemesanan kamar untuk pelancong; pemesanan penginapan; pemesanan penginapan sementara; pemesanan
reservasi hotel dan restoran untuk pihak lain; pemesanan rumah kos; pengaturan untuk penyediaan makanan; penginapan
turis; pengukiran makanan; penyajian makanan dan minuman; penyediaan fasilitas jamuan dan fungsi sosial untuk acaraacara khusus; penyediaan fasilitas keperluan umum untuk konvensi, perjamuan makan, acara sosial, penggalangan dana, dan
acara spesial; penyediaan fasilitas restoran; penyediaan fasilitas untuk keperluan umum untuk pertemuan, konferensi dan
pameran; penyediaan fasilitas untuk konferensi, pameran dan konvensi; penyediaan informasi dalam bidang hidangan makan
di restoran melalui Internet; penyediaan informasi dalam bidang hotel dan akomodasi sementara untuk wisatawan dan orang
yang sedang berlibur melalui suatu situs web; penyediaan informasi hotel; penyediaan informasi mengenai jasa restoran,
katering dan bar melalui informasi dan suatu situs web; penyediaan informasi secara pribadi mengenai hotel melalui Internet;
penyediaan informasi sehubungan dengan hotel, resort dan akomodasi sementara; penyediaan informasi tentang layanan
restoran; penyediaan informasi tentang penyediaan makanan dan minuman; penyediaan informasi yang berhubungan dengan
pemesanan restoran; penyediaan informasi yang berhubungan dengan restoran; penyediaan informasi yang berkaitan dengan
penyiapan makanan dan minuman; penyediaan informasi yang menampilkan informasi mengenai jasa restoran, katering dan
bar melalui situs web; penyediaan makanan dan minuman; penyediaan makanan dan minuman untuk dikonsumsi; penyediaan
makanan dan minuman untuk konsumsi di hotel; penyediaan makanan dan minuman untuk perusahaan; penyediaan makanan
dan minuman, dan akomodasi sementara; penyediaan makanan dibawa pulang dan cepat saji; penyediaan makanan yang
dibawa pulang dan layanan makanan dan minuman; penyediaan menampilkan informasi dalam bidang hotel dan akomodasi
sementara untuk wisatawan dan orang yang sedang berlibur melalui situs web; penyediaan pembuatan reservasi kamar hotel
dan akomodasi sementara untuk wisatawan dan orang yang sedang berlibur melalui suatu situs web; penyediaan perawatan
sebelum sekolah; penyediaan perawatan setelah sekolah; penyediaan pertemuan sosial, perjamuan, fungsi acara sosial,
konferensi, fasilitas untuk pameran dan pertemuan; penyediaan pusat penitipan anak; penyediaan reservasi kamar hotel dan
akomodasi sementara untuk wisatawan dan orang yang sedang berlibur melalui situs web; penyediaan reservasi online,
pemesanan, dan layanan pencarian untuk penginapan sementara, akomodasi sementara dan sewa untuk tujuan liburan
sementara; penyediaan reservasi untuk hotel dan restoran melalui suatu website; penyediaan ruang-ruang dan akomodasiakomodasi sementara untuk pengorganisasian acara-acara, acara-acara, pertunjukan-pertunjukan, pesta-pesta, perjamuanperjamuan dan resepsi-resepsi; penyediaan tempat konferensi, ekshibisi dan pertemuan; penyediaan tempat perjamuan
makan dan acara sosial untuk acara spesial; penyediaan ulasan akomodasi dan restoran hotel melalui jaringan komputer dan
jaringan informasi global; penyediaan ulasan online tentang atraksi lokal melalui Internet, yaitu, memberikan ulasan online
tentang restoran, hotel, dan resor yang menyediakan makanan dan akomodasi melalui jaringan komputer dan jaringan
informasi global; penyewaan air mancur minuman; penyewaan akomodasi sementara; penyewaan akomodasi sementara di
rumah liburan dan apartemen; penyewaan akomodasi sementara di vila dan bungalow; penyewaan akomodasi sementara
untuk liburan; penyewaan alat memasak; penyewaan alat penerangan; penyewaan alat penerangan untuk mendekorasi rumah
pribadi; penyewaan alat penerangan untuk taman umum; penyewaan alat penerangan untuk tempat parkir; penyewaan
bangunan logam dan non-logam; penyewaan bangunan yang bisa diangkut *; penyewaan bangunan yang dapat dipindahpindahkan; penyewaan dan pemesanan kamar dan ruang pertemuan/rapat; penyewaan dan penyewaan peralatan
penerangan dan sistem penerangan untuk digunakan dalam penerangan kota dan acara-acara publik; penyewaan fasilitas
perjamuan dan fungsi sosial untuk acara-acara khusus; penyewaan furnitur untuk hotel; penyewaan furnitur untuk konferensi;
penyewaan furnitur, linen dan pengaturan meja; penyewaan futon; penyewaan handuk untuk hotel; penyewaan hiasan dinding
untuk hotel; penyewaan hot plate listrik; penyewaan hot plate non-listrik; penyewaan kabin liburan; penyewaan kamar sebagai
akomodasi sementara; penyewaan kamar untuk acara sosial; penyewaan kamar untuk fungsi sosial; penyewaan kamar untuk
mengadakan acara, konferensi, konvensi, pameran, seminar, dan rapat; penyewaan kamar untuk pesta ulang tahun;
penyewaan kamar untuk resepsi pernikahan; penyewaan kasur dan selimut; penyewaan kursi dan meja; penyewaan kursi,
meja, linen meja, barang pecah belah; penyewaan kursi, meja, taplak meja dan barang pecah belah untuk konferensi,
ekshibisi, pertemuan dan acara sosial dan perjamuan makan; penyewaan meja dapur; penyewaan meja dapur untuk
menyiapkan makanan untuk dikonsumsi segera; penyewaan mesin pembuat permen kapas; penyewaan mesin pengeluaran
minuman; penyewaan pendingin air minum; penyewaan penginapan sementara; penyewaan penutup lantai untuk hotel;
penyewaan peralatan bar; penyewaan peralatan layanan makanan; penyewaan peralatan makan; penyewaan peralatan
makan, peralatan makan, piring, dan aksesoris meja untuk acara khusus; penyewaan peralatan memasak untuk keperluan
industri; penyewaan perlengkapan lampu; penyewaan piring lecet; penyewaan popcorn popper; penyewaan ruang konferensi;
penyewaan ruang pertemuan; penyewaan ruang sementara; penyewaan ruang serba guna; penyewaan ruang serba guna
untuk pesta ulang tahun; penyewaan ruang serba guna untuk resepsi pernikahan; penyewaan ruangan untuk mengadakan
acara, konferensi, konvensi, pameran, seminar, dan rapat; penyewaan tempat pameran; penyewaan tempat untuk acara dan
memberikan informasi yang berkaitan dengannya; penyewaan unit untuk mengeluarkan minuman panas dan dingin, selain
mesin penjual otomatis; penyiapan makanan; persewaan karpet; persewaan tempat tidur; persewaan tenda; persiapan dan
penyediaan makanan dan minuman untuk konsumsi di dalam dan di luar gedung; persiapan dan penyediaan makanan dan
minuman untuk konsumsi di perusahaan ritel; persiapan dan penyediaan makanan dan minuman untuk konsumsi segera;
persiapan dan penyediaan makanan, yaitu, pemotongan ham tradisional untuk konsumsi segera; persiapan dan penyediaan
makanan, yaitu, pemotongan ham untuk konsumsi segera; persiapan makanan Jepang untuk konsumsi segera; persiapan
makanan Spanyol untuk konsumsi langsung; persiapan makanan dan minuman; persiapan makanan dan minuman untuk
konsumsi segera; persiapan makanan untuk orang lain berdasarkan outsourcing; pub; pusat makanan/jajan; pusat perawatan
lansia; reservasi akomodasi hotel; reservasi akomodasi hotel dan makanan; reservasi akomodasi sementara di hotel dan
rumah kos; reservasi akomodasi sementara melalui Internet; reservasi dan pemesanan akomodasi hotel, resor dan motel;
reservasi dan pemesanan eco-lodge; reservasi dan pemesanan penginapan sementara; reservasi kamar hotel dan
penginapan sementara; reservasi sementara akomodasi; restoran dengan layanan utama pengantaran pesanan/ restoran
pesan antar; restoran khusus menyediakan makanan sate; restoran masakan khas jepang; restoran pizza; restoran swalayan;
restoran yang menawarkan layanan untuk dibawa pulang; restoran yang menjual makanan untuk dibawa keluar; restoran yang
menyediakan makanan cepat saji dan layanan 24 jam; restoran yang menyediakan makanan dan minuman kelor; restoran,
bar dan layanan katering; restoran, bar, dan layanan lounge koktail; ruang es krim; rumah makan; rumah makan cina halal;
rumah pemondokan; rumah peristirahatan; salad bar [layanan restoran]; saran sehubungan dengan persiapan makan; saran
tentang resep memasak; sediaan-sediaan makanan dan minuman; sewa air mancur coklat; sewa bantal; sewa dispenser air;
sewa dispenser air minum; sewa rumah liburan; sewa selimut; sewa tenda; sewa tirai untuk hotel; tempat makan yang
menyediakan kudapan (penyediaan makanan dan minuman); tempat penitipan hewan peliharaan; tempat pizza; warung kopi;
warung makan tradisional; warung yang menyediakan bakso===
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210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021012943
: 24/02/2021 17:06:42
:
: HASYIM SOLICHIN KWEE TJING TJUN

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Kenten No. 052, Rt. 003 Rw. 002, Kel. Sukamaju, Kec. Sako, Palembang,
Sumatera Selatan
, Kota Palembang, Sumatera Selatan, 30164
: Ang Jason S.E.,
: Jalan Angke Jaya 7 No 22 Rt/012 Rw/005 Angke

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: 666 ENAM TIGA KALI
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: silver, hitam, kuning, abu-abu
: 30
: ===Beras; Emping (kerupuk dari melinjo); Es Konsumsi; Kakao; Kecap; Kue-kue; Tauco; Tepung dan sediaan-sediaan yang
terbuat dari gandum; bubuk pengembang; cuka; es; garam; gula; gula bubuk; gula cair; kembang gula; kerupuk; kopi; madu;
petis; ragi; rempah-rempah; roti*; sagu; saos; saus mustard; tapioka; teh; tepung*; terasi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: BEIWU DEV. ZONE, SHUNYI DISTRICT, BEIJING CHINA.
: Rulita Windawati Mongan S.Kom
: PT. KARYA PATEN INDONESIA Centennial Tower, 29 Floor Unit D-F, Jl. Jend.
Gatot Subroto Kav. 24-25, Jakarta Selatan 12930,

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: SIDSA
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah dan Putih
: 40
: ===daur ulang sampah dan sampah; dekontaminasi bahan berbahaya; pembakaran limbah dan sampah; pemilahan sampah
dan bahan daur ulang [transformasi]; pemurnian udara; penghilang bau udara; pengolahan air; pengolahan limbah
[transformasi]; perusakan sampah dan sampah; upcycling [daur ulang limbah]===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JID2021012944
: 24/02/2021 17:06:53
:
: SID MACHINERY (BEIJING) CO., LTD

: DID2021012946
: 24/02/2021 17:09:35
:
: PT. BINTANG EZELLA SEJAHTERA

540 Etiket

540 Etiket

: Jl. Tanimbar I No. 161 RT. 005 RW. 007, Aren Jaya, Bekasi Timur, Kota Bekasi,
Jawa Barat., Kota Bekasi, Jawa Barat
: Devy Fitrina Manik S.H.,
: Winarta IP Practice Komplek Bukit Gading Mediterania (Florencia), Boulevard Bukit
Gading Raya Blok A 16-17, Kelapa Gading Permai, Jakarta Utara

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Ezella + Lukisan
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM DAN PUTIH
: 11
: ===kompor; kompor gas; kompor induksi; kompor listrik; kompor portable; oven microwave; penanak nasi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021012947
: 24/02/2021 17:10:35
:
: KWEE TJING TJUN HASYIM SOLICHIN

540 Etiket
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Alamat Pemohon

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Kenten No. 052, Rt. 003 Rw. 002, Kel. Sukamaju, Kec. Sako, Palembang,
Sumatera Selatan
, Kota Palembang, Sumatera Selatan, 30164
: Ang Jason S.E.,
: Jalan Angke Jaya 7 No 22 Rt/012 Rw/005 Angke

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: INTAN
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: ungu, putih,
: 30
: ===Beras; Emping (kerupuk dari melinjo); Es Konsumsi; Kakao; Kecap; Kue-kue; Tauco; Tepung dan sediaan-sediaan yang
terbuat dari gandum; bubuk pengembang; cuka; es; garam; gula; gula bubuk; gula cair; kembang gula; kerupuk; kopi; madu;
petis; ragi; rempah-rempah; roti*; sagu; saos; saus mustard; tapioka; teh; tepung*; terasi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021012948
: 24/02/2021 17:12:05
:
: PT. BINTANG EZELLA SEJAHTERA

540 Etiket

: Jl. Tanimbar I No. 161 RT. 005 RW. 007, Aren Jaya, Bekasi Timur, Kota Bekasi,
Jawa Barat., Kota Bekasi, Jawa Barat
: Devy Fitrina Manik S.H.,
: Winarta IP Practice Komplek Bukit Gading Mediterania (Florencia), Boulevard Bukit
Gading Raya Blok A 16-17, Kelapa Gading Permai, Jakarta Utara

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Ezella + Lukisan
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM DAN PUTIH
: 21
: ===Gelas; Panci anti lengket (Teflon); Panci presto; Wajan anti lengket; baskom [wadah]; blok pisau; cangkir; garpu saji;
mangkuk saji; panci; panci broiler; panci dan wajan untuk masak; panci masak; panci panas, tidak dipanaskan dengan listrik;
peralatan dapur; peralatan oven; piring; sendok saji; set panci masak; teko; wajan non-listrik===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2021012949
: 24/02/2021 17:13:48
:
: PT. Visinema Pictures

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Graha Komando Lantai 3, Jalan Cipinang Indah Raya No. I, Kota Administrasi
Jakarta Timur, DKI Jakarta, 13420
: Muhammad Aris Marasbessy S.H.,M.H
: Jalan Percetakan Negara XI.A No 18 Rt 013 Rw 05

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: DOMIKADO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: merah muda, hijau tosca, ungu, orange, kuning, hijau, biru, merah muda
: 41
: ===Hiburan online interaktif dalam bentuk situs
web yang berisi presentasi fotografi, video, audio dan prosa yang tidak dapat diunduh, klip video dan materi multimedia
lainnya yang berkaitan dengan film dan program
televisi di bidang komedi, drama, aksi, variasi, petualangan, olahraga, musikal,
acara terkini dan berita hiburan, dokumenter dan animasi.; Jasa penerbitan elektronik, yaitu, publikasi buku komik digital,
majalah komik dan novel bergambar yang menyajikan cerita dan karakter petualangan aksi fiksi; produksi, distribusi dan
penyewaan film bioskop; produksi dan distribusi program televisi dan radio; prroduksi dan penyewaan rekaman suara dan
video; jasa-jasa hiburan, yaitu produksi multimedia pertunjukan hiburan dan program interaktif untuk distribusi melalui televisi,
kabel, satelit, media audio dan video, kartrid, disk komputer dan alat-alat digital; jasa-jasa hiburan, yaitu, produksi multimedia
hiburan, berita dan informasi melalui jaringan komunikasi dan komputer; jasa-jasa hiburan dalam bentuk penyediaan program
berkelanjutan yang menyajikan kartun animasi dan/atau petualangan aksi langsung yang ditransmisikan melalui alat
komunikasi nirkabel, yaitu telepon seluler, tablet, komputer dan alat genggam nirkabel; jasa-jasa hiburan dibidang film dan
televisi, yaitu, penciptaan, produksi dan distribusi gambar yang dihasilkan komputer untuk film bioskop, film animasi, video,
video animasi, program televisi; jasa-jasa produksi animasi; jasa penyediaan animasi efek khusus televisi dan gambar

740
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bergerak audio dan visual untuk film, video dan televisi; jasa-jasa hiburan, yaitu, program televisi seri yang sedang berjalan
yang menyajikan kartun animasi dan/atau petualangan aksi langsung; pemrograman televisi yang menyajikan pertunjukan film
dan pita video; jasa-jasa gedung bioskop, yaitu, pertunjukan film dan pita video di teater; jasa-jasa hiburan, yaitu, pertunjukan
teater langsung yang menyajikan karakter-karakter berkostum; penyediaan perangkat lunak permainan komputer interaktif
secara on-line melalui jaringan elektronik yang dapat diakses melalui jaringan luas oleh pemakai jaringan; penyediaan
permainan komputer secara online; penyediaan situs web (websites) dibidang hiburan yang berhubungan dengan buku komik,
film bioskop, program televisi animasi dan permainan video; penyediaan berita dan informasi dibidang hiburan yang
berhubungan dengan buku komik, film bioskop, program televisi animasi dan permainan video melalui jaringan elektronik;
jasa-jasa taman hiburan dan theme park; jasa-jasa pendidikan, yaitu pengembangan, pengaturan dan penyelenggaraan
seminar dan program pendidikan dibidang buku komik; Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan olah raga, pendidikan dan
kebudayaan; Jasa-jasa penyediaan pendidikan yang berkaitan dengan manajemen keuangan melalui media audio dan video;
Layanan bioskop; Layanan taman bermain berpetualang; Menyediakan layanan berbagi dan mencari foto dan video secara
online untuk orang lain; Penyedia fasilitas dan layanan rekreasi; aktivitas rekreasi dan hiburan; hiburan, yaitu menyediakan
konten audio dan multimedia, permainan, aplikasi perangkat lunak, berita dan komentar dalam bidang hiburan, budaya pop,
rekreasi dan aktifitas santai, olahraga dan even olahraga, layanan pendidikan, konser, even budaya serta produksi teater
hidup; informasi rekreasi; informasi tentang kegiatan rekreasi; jasa klub yang berkaitan dengan hiburan, pendidikan dan
kegiatan budaya; jasa pendidikan, mengadakan program dalam bidang produksi dan distribusi video online, konten yang
dihasilkan oleh pengguna dan iklan online; jasa rekreasi; kegiatan pendidikan dan hiburan yang disediakan sehubungan
dengan kapal pesiar dan wisata; kelompok bermain; komposisi dan produksi musik untuk video dan film; layanan hiburan
disediakan oleh taman rekreasi dan hiburan; layanan hiburan film, musik, olahraga, video dan teater; layanan instruksi dan
pelatihan; layanan kamp rekreasi; layanan klub kesehatan [pelatihan kesehatan dan kebugaran]; layanan klub kesehatan dan
rekreasi; layanan liburan dan rekreasi; layanan pelatihan pendidikan komputer; layanan penerbitan video digital, audio dan
multimedia; layanan pengeditan audio dan video; layanan pengeditan pasca-produksi di bidang musik, video, dan film; layanan
pengeditan pasca-produksi di bidang video dan film; layanan perekaman audio dan video; layanan perekaman audio dan
video untuk resital; layanan produksi video musik; layanan rekaman audio, film, video dan televisi; layanan rekreasi;
melakukan acara hiburan, acara budaya, acara olahraga langsung, acara pendidikan, dan kegiatan hiburan dan budaya;
melakukan kursus pelatihan; mengadakan konferensi pendidikan untuk profesi industri dalam bidang produksi dan distribusi
video online, konten yang dihasilkan oleh pengguna dan iklan online; mengatur kursus pelatihan; mengedit rekaman video;
menyediakan layanan hiburan pendidikan untuk anak-anak; organisasi kegiatan pendidikan untuk kamp musim panas;
pelatihan bahasa; pelatihan kebugaran fisik; pelatihan kesehatan dan kebugaran; pelatihan praktis di bidang pengelasan;
pemutaran film di bioskop drive-in; pemutaran film di bioskop terbuka; pendidikan anak usia dini (PAUD); penerbitan video
game multimedia; pengoperasian peralatan video atau audio untuk produksi program radio atau televisi; pengoperasian
peralatan video dan audio untuk produksi program televisi; penguasaan audio untuk video dan film; penyediaan fasilitas
rekreasi; penyediaan jasa-jasa perkemahan olahraga [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak; penyediaan jasa-jasa
perkemahan renang [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak; penyediaan materi-materi seni, kerajinan, dan pendidikan
untuk anak-anak yang diproduksi dari bahan-bahan daur ulang; penyelenggaraan festival film; perekaman suara, DVD, CD,
CD-ROM, pita video dan audio; persiapan subtitle untuk film; produksi dan presentasi rekaman audio dan video, dan gambar
diam dan bergerak; produksi film, film video dan serial televisi; produksi film, film video, program radio dan televisi; produksi
pertunjukan film dan video; produksi rekaman suara dan video; produksi rekaman video; rekaman audio dan produksi untuk
video dan film; teks film dan video tertutup===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021012950
: 24/02/2021 17:19:04
:
: PT. Visinema Pictures

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Graha Komando Lantai 3, Jalan Cipinang Indah Raya No. I, Kota Administrasi
Jakarta Timur, DKI Jakarta, 13420
: Muhammad Aris Marasbessy S.H.,M.H
: Jalan Percetakan Negara XI.A No 18 Rt 013 Rw 05

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: DOMIKADO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: merah muda, hijau tosca, ungu, oranye, kuning, hijau, biru, merah muda
: 28
: ===Aksesoris kolam renang, yaitu pelampung renang, pelampung kolam renang, rakit air mainan, pelampung dari bahan

740

busa, pelampung renang berbentuk cincin, pelampung di kolam renang yang berbentuk cincin, pelampung busa yang
berbentuk cincin, papan penopang badan, papan seluncur, sepatu sirip untuk renang, sirip untuk papan seluncur, pelampung
renang yang dipakai di lengan dan sayap untuk bantuan renang, semua untuk keperluan rekreasi; Alat-alat pelindung dalam
olah raga; Boneka Daruma; Boneka Osuwari [boneka dalam posisi duduk]; Boneka ayam sebagai maskot; Boneka bermain
kartu; Boneka dari bahan vinil; Boneka mainan; Boneka mainan hewan (dengan isi); Boneka manekin; Boneka maskot;
Boneka natal; Boneka tokoh aksi; Dekorasi pohon Natal, kecuali permen dan lampu Natal listrik; Hiasan dan dekorasi untuk
pohon natal; Kendaraan model untuk anak-anak; Koleksi boneka; Kostum menjadi mainan anak-anak; Mainan yang dapat
dinaiki; Mainan, barang permainan dan olahraga, yaitu bola basket, bola golf, bola mainan, bola olahraga, mainan bola karet
dan mainan bola busa, bola boneka untuk permainan, bola plastik untuk permainan, jaring ring basket, papan net basket,
papan basket ukuran kecil, pompa untuk memompa bola basket dan beserta pentil pompa; Mainan, permainan dan alatnya;
patung tokoh jagoan; mesin permainan otomatis dan yang dioperasikan dengan koin; balon; bola basket; bola pantai; boneka
yang berisi kacang dikeringkan atau yang sejenis; permainan yang menggunakan papan; permainan kartu; kosmetik mainan
anak-anak; ornamen pohon Natal kecuali barang kembang gula atau iluminasi; konfeti; boneka; pakaian boneka; perabotan
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boneka; layang-layang; ponsel untuk anak-anak; bola karet berwarna untuk bermain; mainan yang terbuat dari kain dan
kapas; boneka yang digerakkan dengan tali atau tangan di dalamnya; puzzle; sepatu roda; papan luncur; mainan patung tokoh
jagoan dan aksesoris patung tokoh jagoan; kendaraan mainan; perangkat bermain kendaraan mainan; skuter mainan; dan
mainan otomatis yang digerakkan oleh motor jarum jam, semua barang di atas untuk anak-anak dan berhubungan dengan
dan/atau berkaitan dengan koleksi boneka dan/atau aksesoris boneka; Mainan, yaitu, action figure boneka tempat untuk action
figure cincin gulat mainan kendaraan mainan permainan papan unit genggam untuk bermain permainan elektronik selain yang
diadopsi untuk digunakan dengan layar tampilan elektronik atau monitor permainan keterampilan aksi meja kartu permainan
puzzle boneka mainan mainan mewah sabuk mainan bantalan lutut dan siku untuk penggunaan atletik mainan busa tangan
topeng kostum topeng kostum masker wajah baru Dekorasi pohon natal; Menashi-daruma [boneka bodhidharma tanpa murid];
Mobil yang dikendalikan dari jarak jauh [mainan]; Ondel-Ondel (Boneka); Ornamen dan dekorasi pohon Natal; Ornamen dan
dekorasi pohon Natal, kecuali gula-gula dan lampu-lampu pohon Natal elektrik; Patung mainan yang dapat dikoleksi; patung
mainan fantasi; bahan yang dapat dicetak berupa mainan berbahan dasar polimer silikon, yang digunakan sebagai mainan
dan alat hiburan; perangkat kotak aktivitas untuk anak-anak, yaitu, kotak kerajinan hobi terdiri dari perlengkapan, bahan dan
alat untuk membuat dan mendekorasi bahan yang dapat dicetak yang digunakan sebagai mainan dan alat hiburan yang dijual
sebagai satu kesatuan; bahan dan alat untuk membuat dan mendekorasi bahan yang dapat dicetak yang digunakan sebagai
mainan dan alat hiburan yang dijual sebagai satu kesatuan; tempat/kotak untuk membawa dan menyimpan bahan yang dapat
dicetak yang digunakan sebagai mainan dan alat hiburan, semua barang di atas untuk anak-anak dan berhubungan dengan
dan/atau berkaitan dengan koleksi boneka dan/atau aksesoris boneka; Peralatan olah raga; Perangkat dari bagian (dijual
lengkap) untuk membuat model mobil mainan; Permainan yang menggunakan papan; permainan kartu; rumah melambung
yang dipompa/dapat digembungkan; permainan dalam ruangan; rumah bermain; tenda mainan; mainan patung; set perangkat
mainan patung; pakaian untuk mainan patung; skuter mainan; kendaraan mainan; topi pesta dari kertas, semua barang di atas
untuk anak-anak dan berhubungan dengan dan/atau berkaitan dengan koleksi boneka dan/atau aksesoris boneka; adonan
mainan; aksesoris pakaian boneka; aksesoris untuk bangunan mainan; aksesoris untuk binatang mainan; aksesoris untuk
boneka; aksesoris untuk kendaraan mainan; aksesoris untuk kereta mainan; aksesoris untuk mainan tokoh aksi; alat genggam
untuk permainan elektronik; alat musik mainan; alat pemukul untuk anak-anak; alat permainan anak-anak; alat permainan
lelucon praktis; alat untuk permainan elektronik yang disesuaikan untuk digunakan dengan tampilan layar eksternal atau
monitor; angka model skala [mainan]; artikel pakaian untuk mainan; bangunan model skala [mainan]; bergetar [mainan];
boneka (dolls); boneka (puppets); boneka (stuffed puppets); boneka bayi; boneka bean bag; boneka berbicara; boneka
berpakaian tradisional; boneka beruang; boneka beruang mainan; boneka bobblehead; boneka dan mainan yang mainan dari
kain berupa boneka yang diisi dengan kapas; boneka jari; boneka kain; boneka kertas; boneka kokeshi; boneka lembut;
boneka mainan; boneka mainan berkarakter; boneka matryoshka; boneka matryoshka [boneka kayu bersarang Rusia]; boneka
mewah; boneka porselen; boneka tangan; boneka tradisional Jepang; boneka untuk First; boneka untuk Hanukkah; boneka
ventriloquists; boneka yang diisi; boneka yang terkait dengan Festival Anak Laki-Laki Jepang dan aksesorisnya; boneka yang
terkait dengan Festival Girls Jepang dan aksesorisnya; botol susu boneka; dekorasi untuk pohon Natal; dekorasi untuk pohon
Natal, kecuali barang penerangan dan permen; furnitur boneka; furnitur untuk rumah boneka; game, mainan dan mainan;
gamepad untuk video game; garasi mainan pit stop; gaun boneka; genggam, permainan keterampilan non-elektronik;
hanafuda playing cards [Permainan kartu Jepang]; helikopter mainan yang dikendalikan dari jarak jauh; helikopter mainan
yang dikendalikan radio; hiasan boneka; kacamata mainan prisma; kamar boneka; kapal mainan yang dikendalikan dari jarak
jauh; kapal mainan yang dikendalikan radio; kasing khusus untuk peralatan olah raga; kendaraan mainan yang berbentuk
mobil, truk, kereta, dan van, semua yang bertema bola basket, mainan dari busa dalam bentuk jari dan piala, piala mainan,
kartu permainan, kartu mainan, mainan pembuat bunyi-bunyian, mainan untuk hewan peliharaan; kendaraan mainan yang
dikendalikan dari jarak jauh; kendaraan mainan yang dikendalikan radio; kereta mainan model set; kincir mainan; kit model
skala [mainan]; konsol video game; kontrol jarak jauh untuk mainan; kontrol jarak jauh untuk mengoperasikan mainan dalam
bentuk kendaraan; kostum boneka; kotak musik mainan; kotak pasir [mainan]; kulit gitar untuk pengendali permainan gitar
elektronik; lubang mainan berhenti; mainan *; mainan action figure; mainan aksi; mainan aksi untuk buaian; mainan aktivitas
multipel elektronik dan permainan pembelajaran untuk anak-anak; mainan bayi; mainan boneka binatang, bank mainan, model
kit; mainan boneka jari; mainan dempul; mainan karakter karet; mainan karet; mainan kotak pasir; mainan muntah untuk
bermain lelucon; mainan pasir; mainan portabel yang menggabungkan fungsi telekomunikasi; mainan tenda dan mainan
balok-balok anak-anak; mainan untuk anak-anak; mainan untuk hewan peliharaan; mainan yang dikendalikan dari jarak jauh;
mainan yang dikendalikan radio; mainan yang dirancang untuk melekat pada buaian; mainan yang dirancang untuk melekat
pada kereta bayi; mainan yang dirancang untuk melekat pada kursi mobil; mainan yang dirancang untuk melekat pada kursi
tinggi; mainan yang menggabungkan fungsi telekomunikasi; meja permainan; memblokir boneka; mendorong mainan; meninju
mainan; mesin permainan hiburan; mobil balap mainan; mobil balap mainan yang dikendalikan dari jarak jauh; mobil balap
mainan yang dikendalikan radio; mobil balap model skala; mobil mainan; mobil mainan mengunakan aki (accu); mobil mainan
yang dikendalikan dari jarak jauh; mobil mainan yang dikendalikan radio; mobil model skala [mainan]; naik mobil mainan;
pakaian boneka; pakaian untuk boneka beruang; pakaian untuk boneka tradisional Jepang; pemain rekaman mainan; pembuat
mainan nois; pengendali permainan di alam keyboard khusus disesuaikan untuk bermain video game; pengendali untuk mobil
mainan; perabot untuk rumah boneka; perada untuk dekorasi pohon Natal; peralatan untuk permainan elektronik selain yang
disesuaikan untuk digunakan dengan layar tampilan eksternal atau monitor; permainan; permainan dan alat-alat permainan;
permainan elektronik genggam untuk anak-anak; permainan gelang; permainan peran; permainan video elektronik genggam;
permainan, mainan dan alat permainan, alat olahraga, dekorasi; pesawat terbang mainan yang dikendalikan dari jarak jauh;
pesawat terbang mainan yang dikendalikan radio; piano mainan; piring terbang (mainan); pistol mainan; playsets untuk
boneka; ponsel untuk anak-anak; pushchairs mainan; robot mainan; robot mainan yang dikendalikan dari jarak jauh; roket
mainan; rumah boneka; rumah mainan anak-anak; sarung pistol mainan; sepatu boneka; sepatu roda untuk anak-anak;
sepeda anak-anak (bukan fasilitas transportasi); sepeda model skala menjadi mainan; set mainan balap; stasiun layanan
mainan; tarik mainan; tarik mainan kendaraan; tarik mobil mainan; tas jinjing pelindung yang diadaptasi khusus untuk
permainan video genggam; teater boneka [mainan]; telepon mobil mainan (tidak bekerja); tempat tidur boneka; tokoh mainan
diposisikan; trek balap [mainan]; trek balap mobil mainan; truk mainan, kendaraan mainan yang dioperasikan secara
elektronik, sadel sepeda, tunggangan kendaraan mainan, kendaraan model skala, kereta api dan pesawat terbang, kereta
model ukuran kecil, kit model dari kendaraan, mainan yang ditiup, pakaian boneka, dan mainan lainnya serta boneka,
kendaraan mainan; tutup kepala boneka; unit genggam untuk memainkan permainan video, selain yang disesuaikan untuk
digunakan dengan layar tampilan eksternal atau monitor; unit permainan elektronik genggam yang disesuaikan untuk
digunakan dengan tampilan layar eksternal atau monitor===
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210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: D152021012951
: 24/02/2021 17:19:19
:
: Agus

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Dusun II Lamenge Desa Corawali RT 002 RW 002 Kec. Panca Lautang Kab.
Sidenreng Rappang Sulawesi Selatan, Kabupaten Sidenreng Rappang, Sulawesi
Selatan, 91672
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: MAWAR DITA
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: JINGGA, KUNING dan HITAM
: 30
: ===Beras===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2021012952
: 24/02/2021 17:20:28
:
: EDIWAN

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: YKP Pandugo 2/E-20, RT.002 RW.009, Kel/Desa Penjaringan Sari, Kec. Rungkut,
Kota Surabaya,
Jawa Timur
, Kota Surabaya, Jawa Timur
: Emmy Hartati Hardjo S.Si
: Jl. Raya Perjuangan No. 11 C, Kebon Jeruk, Jakarta Barat

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: SAUNG ANJEUN + LOGO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Putih, hitam, kuning
: 41
: ===Penyediaan Empang Untuk Memancing; kegiatan memancing rekreasi disediakan oleh peternakan Bung; memberikan
informasi di bidang rekreasi memancing; penyewaan peralatan memancing untuk kegiatan rekreasi atau olahraga===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: BEIWU DEV. ZONE, SHUNYI DISTRICT, BEIJING CHINA.
: Rulita Windawati Mongan S.Kom
: PT. KARYA PATEN INDONESIA Centennial Tower, 29 Floor Unit D-F, Jl. Jend.
Gatot Subroto Kav. 24-25, Jakarta Selatan 12930,

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: SIDSA
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah dan Putih
: 42
: ===desain industri; desain perangkat lunak komputer; desain sistem komputer; hosting situs komputer [situs web]; komputasi
awan; konsultasi di bidang penghematan energi; kontrol kualitas; konversi data atau dokumen dari fisik ke media elektronik;
penelitian teknologi; survei===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

: JID2021012953
: 24/02/2021 17:22:34
:
: SID MACHINERY (BEIJING) CO., LTD

: JID2021012954
: 24/02/2021 17:23:22
:
: Bytedance Ltd.

540 Etiket

540 Etiket

Halaman 622 dari 2049

Alamat Pemohon
740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Scotia Centre, 4th Floor, Willow House, Cricket Square, P.O. Box 2804, George
Town, Grand Cayman KY1-1112
: Prudence Jahja S.H.,LL.M
: Januar Jahja and Partners Menara Batavia lantai 19, Jalan K.H Mas Mansyur
Kavling 126, Jakarta Pusat

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: TikTok Shop IM
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan putih.
: 38
: ===Layanan pengiriman pesan; jasa menggunakan secara bersama-sama peer-to-peer, yaitu, transmisi elektronik atas foto
digital dan file video di antara para pengguna internet; jasa streaming video; jasa telekomunikasi yang berhubungan dengan
perdagangan; jasa telekomunikasi, yaitu, transmisi elektronik atas data, gambar, video dan mengirim dan menerima pesan
digital melalui komputer global dan jaringan komunikasi; komunikasi melalui jaringan pribadi virtual [VPN]; layanan pesan
singkat [SMS]; menyediakan akses ke portal berbagi video; menyediakan akses pengguna ke mesin pencari; menyediakan
layanan telekomunikasi untuk platform e-commerce di Internet dan media elektronik lainnya; pengiriman gambar dan foto
secara elektronik melalui jaringan komputer global; pengiriman pesan teks melalui telepon seluler dan perangkat seluler;
penyediaan akses ke platform perdagangan elektronik (situs web) untuk perdagangan elektronik; transfer data melalui layanan
online; transmisi data dan layanan telekomunikasi; transmisi data video; transmisi elektronik file foto digital di antara pengguna
Internet; transmisi informasi melalui Internet; transmisi informasi melalui jaringan komunikasi elektronik; transmisi, penyiaran
dan penerimaan audio, video, gambar diam dan bergerak, teks dan data===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: D152021012956
: 24/02/2021 17:31:26
:
: Agus

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Dusun II Lamenge Desa Corowali RT 002 RW 002 Kec. Panca Lautang Kab.
Sidenreng Rappang Sulawesi Selatan, Kabupaten Sidenreng Rappang, Sulawesi
Selatan, 91672
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: THE KING LOBSTER
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: MERAH dan KUNING
: 30
: ===Beras===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2021012957
: 24/02/2021 17:32:20
:
: PT LANGGENG WARNA UTAMA

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Ruko Pasar Modern 2 Bumi Serpong Damai (Pasar Modern Intermoda) Blok B No
10, Kel. Sampora, Kabupaten Tangerang, Banten, 15345
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Warna Training Center
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Oren, Merah Muda, Ungu, Biru Tosca, Hijau, Kuning dan Hitam
: 41
: ===Jasa pelatihan secara online; Menyediakan kursus pelatihan secara online dan lokakarya pendidikan di bidang

740

administrasi bisnis, pemasaran, perancangan, pengembangan, inovasi, akselerasi perusahaan pemula (start-up) dan
kewiraswastaan; Penyediaan pelatihan secara online; coaching [pendidikan dan pelatihan]; konseling dan pelatihan karier
[nasihat pelatihan dan pendidikan]; konsultasi pelatihan bisnis; konsultasi yang berkaitan dengan pelatihan dan pelatihan lebih
lanjut; konsultasi yang berkaitan dengan pendidikan dan pelatihan; layanan pelatihan berkelanjutan; layanan pendidikan dan
pelatihan; melakukan seminar pelatihan; mengatur dan melakukan seminar pelatihan; mengatur dan menyelenggarakan
seminar, konferensi, kursus pelatihan dan pelatihan lebih lanjut; menyediakan seminar pelatihan online; pendidikan,
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pengajaran dan pelatihan; transfer pengetahuan [pelatihan]===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2021012958
: 24/02/2021 17:32:22
:
: PT MNC Studios International Tbk

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Gedung MNC Pictures, Kompleks MNC Studios, Jl. Raya Pejuangan No. 1, Kota
Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: MENEBAR BERKAH
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Kuning, Oranye, Coklat, Hitam, Putih
: 38
: ===Jasa penyediaan streaming video secara online; Jasa penyiaran; Jasa penyiaran digital; Jasa penyiaran televisi online;
Penyediaan akses ke layanan jejaring sosial online; Streaming konten media digital di Internet; informasi siaran televisi;
komunikasi melalui berbagai fasilitas media sosial online / daring dan non-online / non daring; menyediakan akses ke konten
multimedia secara online; penyediaan akses telekomunikasi ke film dan program televisi yang disediakan melalui layanan
video-on-demand; penyiaran dan transmisi program televisi; penyiaran dan transmisi program televisi bayar per tayang;
penyiaran film dan program televisi melalui layanan video-on-demand; penyiaran film gambar bergerak melalui Internet;
penyiaran fitur atau program film dan televisi, termasuk di Internet, di jaringan komunikasi seluler dan di media lain; penyiaran
konten audiovisual dan multimedia melalui Internet; penyiaran program televisi, film layar lebar, dan konten audiovisual dan
multimedia lainnya melalui protokol Internet dan jaringan komunikasi; penyiaran video dan transmisi film dan film melalui
Internet; siaran program radio dan televisi; siaran program televisi; siaran program televisi bayar per tayang; siaran program
televisi kabel; siaran program televisi melalui Internet; siaran program televisi menggunakan layanan televisi video sesuai
permintaan dan bayar per tayang; siaran program televisi, film layar lebar, dan konten audiovisual dan multimedia lainnya;
siaran televisi berlangganan; transmisi film; transmisi film melalui Internet; transmisi video, film, lukisan, gambar, teks, foto,
game, konten buatan pengguna, konten audio, dan informasi melalui Internet===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2021012959
: 24/02/2021 17:36:15
:
: PT MNC Studios International Tbk

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Gedung MNC Pictures, Kompleks MNC Studios, Jl. Raya Pejuangan No. 1, Kota
Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: MENEBAR BERKAH
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Kuning, Oranye, Coklat, Hitam, Putih
: 41
:
===Distribusi film; Distribusi film animasi; Jasa hiburan dalam bentuk produksi dan distribusi film, serial televisi, dan konten
hiburan dalam bentuk pendek yang masing-masing menampilkan realitas, komedi, drama, berita, dan variasi; Layanan hiburan
dalam bentuk menyediakan program dan konten hiburan, yaitu film, program televisi, klip video, grafik dan informasi yang
berkaitan dengan film dan program televise di bidang komedi, drama, aksi, variasi, petualangan, olahraga, music, acara-acara
terkini dan berita-berita hiburan, dokumenter dan animasi, melalui jaringan internet, jaringan komunikasi elektronik, jaringan
komputer dan jaringan komunikasi nirkabel; Layanan hiburan film, musik, olahraga, video dan teater, produksi film, selain film
iklan; Layanan hiburan yang bersifat menyediakan program dan konten hiburan dan edukasi, yaitu program televisi, klip,
grafis, dan informasi yang berkaitan dengan program televisi di bidang kepentingan umum melalui internet, jaringan
komunikasi elektronik, jaringan komputer dan jaringan komunikasi nirkabel; Layanan hiburan, yaitu, penyediaan video,
gambar, film dan musik yang tidak dapat diunduh; Layanan produksi program film, televisi dan radio; Layanan produksi
program film, televisi, radio dan video; Mendistribusikan dan menyediakan musik, suara, film, animasi, drama, video, klip video
musik, cuplikan film, pratinjau film, data audio, data gambar visual, data teks melalui Internet dan/atau terminal komputer
(layanan hiburan); Pertunjukan film, produksi film, atau distribusi film; Produksi dan distribusi film; Produksi dan distribusi
program radio dan televisi, hiburan radio dan televisi, pertunjukkan langsung; Produksi dan presentasi dan distribusi film
animasi; Produksi program radio dan televisi; Produksi program televisi animasi; Produksi, presentasi, sindikasi, distribusi dan
penyewaan rekaman audio, rekaman video, musik, permainan interaktif, film, film animasi, program televisi, konten digital yang
berkaitan dengan hiburan, program televisi dan radio, rekaman buku audio, yang dapat diunduh atau tidak dapat diunduh;
Publikasi elektronik on-line sistematis dan distribusi musik, film, gambar, animasi dan informasi hiburan lainnya melalui
Internet dan/atau terminal komputer (tidak dapat diunduh); distribusi film bergerak; film distribusi; hiburan dalam sifat layanan

740
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televisi seluler; hiburan dalam sifat program televisi yang sedang berlangsung; hiburan dalam sifat program televisi yang
sedang berlangsung di bidang varietas; jasa hiburan, yaitu jasa film, program televisi dan produksi video; jasa hiburan, yaitu
menyediakan film, gambar bergerak, dan film (movies), program televisi, program multimedia dan serial episode pendek yang
ditayangkan di internet yang semuanya menampilkan konten hiburan melalui layanan streaming; jasa produksi program
televisi, yaitu, menciptakan dan mengembangkan konsep untuk karakter animasi dan suatu serial televisi animasi; jasa-jasa
produksi film televisi; jasa-jasa produksi program televisi; layanan hiburan; layanan hiburan berupa layanan pengembangan,
penciptaan/kreasi, produksi dan pasca produksi konten hiburan multimedia; layanan hiburan dalam hal menyediakan dan
mengatur pemutaran film; layanan hiburan dalam sifat penciptaan, pengembangan, dan produksi program televisi; layanan
hiburan dalam sifat program televisi berbasis realitas yang berkelanjutan; layanan hiburan dan pendidikan, yaitu, menyediakan
film, acara televisi, webcast, audiovisual, dan karya multimedia yang tidak dapat diunduh melalui internet, maupun informasi,
ulasan/review, dan rekomendasi mengenai film, acara televisi, webcast, audiovisual, dan karya multimedia; layanan hiburan
film, musik, olahraga, video dan teater; layanan hiburan langsung; layanan hiburan online; layanan hiburan televisi; layanan
pendidikan dan hiburan; layanan produksi konten web, yaitu produksi acara televisi, film, video, dan efek audio untuk disiarkan
melalui internet yang menampilkan konten hiburan; layanan sinematografi; menyediakan film dan program televisi yang tidak
dapat diunduh melalui layanan video-on-demand; menyediakan film dan program televisi yang tidak dapat diunduh melalui
saluran televisi bayar per tayang; menyediakan film dan program televisi yang tidak dapat diunduh melalui televisi berbayar;
menyediakan layanan hiburan radio dan televisi; pengoperasian peralatan video dan audio untuk produksi program televisi;
penyediaan film, gambar bergerak, dan film (movies), program televisi, program multimedia yang tidak dapat diunduh,
semuanya menampilkan konten hiburan, melalui layanan video-sesuai-permintaan; penyediaan jasa hiburan
dalam bentuk serial televisi, serial program multimedia, gambar bergerak, video, film dan klip film; penyelenggaraan acara
hiburan langsung dan festival film; perekaman, produksi dan distribusi film, rekaman video dan audio, program radio dan
televisi; produksi dan distribusi program radio dan televisi; produksi dan distribusi program televisi; produksi dan distribusi
rekaman suara, film dan video; produksi dan penyewaan film, film video, program radio dan televisi; produksi film televisi;
produksi film, dan program audiovisual dan televisi; produksi film, film video dan serial televisi; produksi pertunjukan film dan
video; produksi program radio dan televisi untuk Internet dan media lainnya; produksi program radio, televisi dan audio;
produksi program televisi; produksi program televisi kabel; produksi program televisi untuk disiarkan di perangkat seluler;
produksi program televisi untuk disiarkan di telepon seluler; produksi program-program televisi; produksi televisi, radio dan
film; program televisi, konten digital yang berkaitan dengan hiburan, program televisi dan radio, rekaman buku audio, yang
dapat diunduh atau tidak dapat diunduh; rekaman suara dan layanan hiburan video; teater, musik, televisi, radio dan layanan
hiburan film===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2021012960
: 24/02/2021 17:38:58
:
: PT GREEN PLUS METALS

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Kp. Parung Tanjung No.89, RT.002, RW.013, Cicadas, Gunung Putri, Bogor,
Kabupaten Bogor, Jawa Barat
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: GREEN PLUS PROGRAM + Logo
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HIJAU MUDA, ABU-ABU, HITAM, PUTIH
: 42
: ===Bidang fisika (Penelitian); Jasa jaringan kemanan (penilaian uji dan resiko dari jarangan elektronik); Jasa penelitian; Jasajasa perencanaan teknologi; evaluasi analisis kimia; evaluasi desain produk; jasa evaluasi dan pengujian; jasa ilmiah dan
teknologi dan penelitian dan perancangan yang terkait, yaitu, analisa dan penelitian industri; jasa penelitian dan
pengembangan untuk orang lain; jasa penelitian, pengujian dan analisis industri; pemeriksaan dan pengujian kualitas;
penelitian dan pengembangan produk baru untuk orang lain; penelitian di bidang fisika; penelitian ilmiah dan industri;
penelitian teknik===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

740

566

: D152021012961
: 24/02/2021 17:40:42
:
: Agus

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Dusun II Lamenge Desa Corawali RT 002 RW 002 Kec. Panca Lautang Kab.
Sidenreng Rappang Sulawesi Selatan, Kabupaten Sidenreng Rappang, Sulawesi
Selatan, 91672
:
:

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: MAWAR PANDAN HIJAU
: Tidak Ada Terjemahan

540 Etiket
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591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: MERAH, KUNING, PUTIH dan HIJAU
: 30
: ===Beras===
: JID2021012962
: 24/02/2021 17:41:23
:
: PT MNC Studios International Tbk

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Gedung MNC Pictures, Kompleks MNC Studios, Jl. Raya Pejuangan No. 1, Kota
Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: MENEBAR BERKAH
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Kuning, Oranye, Coklat, Hitam, Putih
: 42
: ===Desain situs web; Fasilitas hosting web on-line sebagai situs web dan situs seluler untuk orang lain untuk mengelola dan
berbagi konten on-line; Hosting dan pemeliharaan komunitas online yang menampilkan konten audio-visual di bidang berita,
hiburan film, olahraga, komedi, drama dan musik; Situs web; aplikasi perangkat lunak yang dapat diakses melalui situs web;
desain dan pemrograman situs web; desain dan pengembangan perangkat lunak dan perangkat keras untuk pemrosesan dan
distribusi konten multimedia; desain dan pengembangan produk multimedia; desain efek-efek realitas tertambah (augmented
reality) dan realitas virtual/maya (virtual reality) untuk digunakan dalam memodifikasi foto, gambar, video dan konten audiovisual; hosting konten digital di Internet; hosting konten hiburan multimedia; hosting platform interaktif untuk mengunggah,
memposting, menampilkan, menampilkan, menandai, berbagi dan mengirimkan pesan, komentar, konten multimedia, foto,
gambar, gambar, teks, informasi, dan konten buatan pengguna lainnya; jasa-jasa Internet dan situs web ialah jasa-jasa
teknologi, penelitian dan analisis yang berhubungan dengan perencanaan, pembelian, penempatan dan optimisasi online,
interaktip, televisi, cable, pita lebar (broadband), mobile dan penemuan (inventory) media baru dan konten yang berkaitan
dengannya; konten digital penyimpanan elektronik, yaitu, gambar, teks, video dan data audio; menyediakan fasilitas online
yang memberi pengguna kemampuan untuk mengunggah, memodifikasi dan berbagi (share) konten dan data realitas
tertambah (augmented reality); menyediakan fasilitas online yang memberi pengguna kemampuan untuk mengunggah,
memodifikasi dan berbagi (share) konten dan data realitas virtual/maya (virtual reality); menyediakan perangkat lunak untuk
menemukan konten dan penerbit konten, dan untuk berlangganan konten; menyediakan platform online yang menampilkan
teknologi yang memungkinkan pengguna Internet untuk membuat, mengunggah, menandai, melihat, membuat anotasi, dan
berbagi data, informasi, dan konten multimedia; pembuatan, desain, pengembangan, dan pemeliharaan situs web;
pemrograman animasi komputer; pemrograman aplikasi multimedia; pemrograman game komputer; pemrograman perangkat
lunak permainan komputer; pemrograman perangkat lunak untuk manajemen basis data; pemrograman perangkat lunak untuk
platform e-commerce; pengembangan dan pemeliharaan situs web; penyimpanan elektronik dari konten media hiburan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021012963
: 24/02/2021 17:42:42
:
: DRS. MEMED SUTARDI

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. SUKABUMI DALAM NO. 251/123, RT. 003, RW. 006, KEL. KACAPIRING, KEC.
BATUNUNGGAL, KOTA BANDUNG, Kota Bandung, Jawa Barat, 40271
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: DIAZ LIGHT
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Oranye
: 11
: ===LED umpan memancing; Lampu Kotak untuk Iklan; Lampu belajar; Lampu malam; Lampu sorot; Lampu tegak; Lampu
untuk instalasi eksternal; Lampu untuk penerangan jalan umum; Lampu untuk penerangan pabrik; Lampu–lampu LED (Light
Emitting Diode); Pencahayaan taman; Penyebar cahaya (LED); aparatur pencahayaan panel datar; bola disko menyala;
instalasi pencahayaan; lampu cadangan untuk kendaraan darat; lampu dekoratif; lampu dinding; lampu discharge; lampu
elektrik dan peralatan penerangan lainnya; lampu gantung; lampu halogen; lampu inframerah, bukan untuk tujuan medis;
lampu jalan; lampu keselamatan LED; lampu lampu; lampu lampu LED; lampu langit-langit; lampu malam listrik; lampu
penambang; lampu pijar; lampu proyeksi LED; lampu sorot genggam; lampu studio; lampu surya luar ruangan; lampu tembak;
lampu tenaga surya; lampu trailer perahu; lampu untuk mobil; lampu untuk penggunaan outdoor; panel cahaya; panel
pengumpul panas matahari; pencahayaan peralatan untuk showcase; perlengkapan lampu; perlengkapan pencahayaan dalam
ruangan; proyektor cahaya===

740
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210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021012965
: 24/02/2021 17:44:53
:
: PT Sekolah Integrasi Digital

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: South Quarter Tower A, 18th Floor, Jalan Raden Ajeng Kartini Kav.8, Kel. Cilandak
Barat, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12430
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Sekolah.mu
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Kuning dan Biru
: 35, 38, 41, 9, 42
: ===Iklan secara online pada suatu jaringan komputer; Jasa informasi iklan dan komersial; jasa iklan dan promosi; produksi
materi iklan dan komersial; penjualan eceran (retail) program perangkat lunak aplikasi pintar untuk terminal nirkabel yang
direkam; penjualan eceran (retail) dokumen elektronik, direkam; penjualan eceran (retail) program komputer, direkam;
penjualan eceran (retail) rekaman-rekaman video digital yang dapat diunduh; penjualan eceran (retail) program perangkat
lunak aplikasi pintar untuk terminal nirkabel; penjualan eceran (retail) file gambar yang dapat diunduh; penjualan eceran
(retail) publikasi elektronik, yang dapat diunduh; penjualan eceran (retail) program komputer multimedia interaktif; penjualan
eceran (retail) perangkat lunak komputer untuk mengatur dan melihat gambar dan foto digital; jasa pemasaran; jasa agen
iklan komersial untuk orang lain; jasa iklan dan pemasaran secara on-line; penjualan eceran (retail) perangkat lunak aplikasi
komputer; penjualan eceran (retail) program dan perangkat lunak komputer.; Jasa marketing dan periklanan yang diberikan
melalui database komputer online; Layanan informasi, nasehat dan
konsultasi yang berkaitan dengan
proses administrasi pesanan pembelian,
jasa periklanan, periklanan, penilaian
bisnis, informasi bisnis, investigasi
bisnis, bantuan manajemen bisnis,
konsultasi manajemen bisnis, konsultasi
organisasi bisnis, penelitian bisnis, agen
informasi komersial, informasi dan
nasehat komersial untuk konsumen,
layanan perantara komersial, bantuan
manajemen komersial atau industri,
kompilasi iklan digunakan sebagai
halaman web pada internet, kompilasi
direktori untuk penerbitan di internet,
kompilasi informasi ke dalam basis data
komputer, kompilasi statistik, analisis
harga biaya, pencarian data dalam file
komputer untuk orang lain, penyebaran
bahan untuk iklan, penelitian
pemasaran, pemasaran, iklan online di
jaringan komputer, jajak pendapat,
organisasi dan manajemen program
loyalitas pelanggan, iklan bayar per klik,
presentasi barang di media komunikasi, untuk keperluan ritel, layanan
perbandingan harga, jasa pengadaan
untuk orang lain (membeli barang dan
jasa untuk bisnis orang lain),
memberikan informasi bisnis melalui
situs web, penyediaan pasar daring
untuk pembeli dan penjual barang dan
jasa, penyediaan informasi kontak
komersial dan bisnis, publikasi teks
publisitas, publisitas, penyewaan waktu
iklan di media komunikasi, promosi
penjualan untuk orang lain, optimisasi
mesin pencari, sistemisasi informasi ke
dalam basis data komputer, jasa
pengadaan kerjasama, untuk
kepentingan pihak lain, dari berbagai
barang (tidak termasuk transportasi
daripadanya), memungkinkan
pelanggan untuk dengan mudah
melihat dan membeli barang-barang
tersebut dari situs barang dagangan
dalam jaringan komunikasi global,

740

Halaman 627 dari 2049

memperbarui dan memelihara data
dalam database komputer,
memperbarui materi iklan,
pengoptimalan lalu lintas situs web,
audit keuangan, persiapan dan analisis
laporan keuangan untuk bisnis, proses
administrasi klaim asuransi, promosi
layanan asuransi, atas nama pihak
ketiga; Penyediaan informasi, termasuk on-line, mengenai periklanan, manajemen bisnis dan fungsi administrasi dan kantor;
Penyelenggaraan acara untuk keperluan komersial dan iklan; administrasi program pertukaran budaya dan pendidikan; iklan
online; jasa manajemen bisnis di bidang pendidikan; jasa periklanan; jasa periklanan dan manajemen; konsultasi manajemen
bisnis yang berkaitan dengan strategi, pemasaran, produksi, personalia dan penjualan eceran; layanan bantuan dan
konsultasi bisnis; layanan bisnis di bidang manajemen bisnis; layanan grosir untuk perlengkapan pendidikan; layanan iklan
dan manajemen untuk penjualan gelas, kotak makan siang dan wadah makanan, pakaian, tutup kepala yaitu, kemeja (dengan
atau tanpa kerah dan/atau lengan), celana (celana pendek atau panjang), rok, gaun, kaus kaki, jaket (dengan atau tanpa
tudung), sapu tangan, pita, topi (hats), topi (caps), visor, sepatu, sandal dan sandal selop, permainan, mainan dan alat
permainan, alat olahraga, dekorasi, mainan figur yang dapat dikoleksi, boneka, mainan mekanik, mainan mewah, mainan
boneka, mainan tokoh aksi, jam tangan mainan; layanan iklan untuk mempromosikan kesadaran publik tentang masalah
pendidikan; layanan konsultasi pemasaran; layanan konsultasi peningkatan karier; layanan pemrosesan data online; layanan
pencocokan jaringan iklan online untuk menghubungkan pengiklan ke situs web; layanan periklanan dan manajemen
penjualan; layanan ritel yang berkaitan dengan persediaan pendidikan; layanan toko grosir online yang menampilkan
perlengkapan pendidikan; layanan toko ritel di bidang hiburan yang menampilkan film, program televisi, acara olahraga, karya
musik, dan karya audio dan audiovisual, yang disediakan melalui jaringan Internet dan jaringan komputer, serta jaringan
elektronik dan komunikasi lainnya; layanan toko ritel menampilkan peralatan audiovisual; layanan toko ritel menampilkan
perlengkapan pendidikan; layanan toko ritel on-line yang menampilkan persediaan pendidikan; memfasilitasi pertukaran dan
penjualan dari jasa dan produk pihak ketiga melalui jaringan komputer dan komunikasi; mengadakan pameran dagang untuk
profesional industri dalam bidang produksi dan distribusi video online, konten yang dihasilkan oleh pengguna, dan iklan online;
menyediakan dan menyewakan ruang iklan di internet; menyusun dan memberikan informasi statistik untuk keperluan bisnis
atau komersial; pengumpulan, sistematisasi, kompilasi dan analisis data bisnis, statistik, informasi, dan indeks informasi untuk
tujuan komersial atau periklanan; penyediaan informasi penjualan, bisnis, periklanan dan promosi melalui jaringan komputer
global dan melalui internet; penyediaan pasar daring untuk pembeli dan penjual barang dan jasa; promosi online jaringan
komputer dan situs web; promosi secara daring (online); publikasi naskah publisitas/iklan===
===Jasa penyediaan akses ke data jaringan online; Jasa penyediaan akses ke data, dokumen, audio, video atau multimedia
lain yang tersimpan secara elektronik; Jasa penyediaan akses ke konten multimedia online; Jasa penyediaan akses ke peranti
lunak aplikasi yang digunakan pada telepon mobile dan perangkat mobile lain; Jasa penyediaan akses multi-pengguna ke
jaringan komputer; Jasa penyediaan konten hiburan multimedia; Jasa penyediaan streaming video secara online; Jasa
penyiaran audio, video, dan konten multimedia melalui radio, komunikasi selular, komunikasi nirkabel, internet, komputer,
perangkat mobile, jaringan komunikasi elektronik, dan jaringan komputer; Jasa streaming konten media digital untuk pihak
lain; Jasa/layanan berbagi (sharing) foto dan berbagi (sharing) video, yaitu, transmisi elektronik file foto digital, konten video
dan audio visual antara pengguna internet; Layanan media seluler dalam bentuk transmisi elektronik, penyiaran, dan
pengiriman konten hiburan audio, video, dan multimedia, termasuk teks, data, gambar, audio, video, dan file audiovisual
melalui Internet, komunikasi nirkabel, jaringan komunikasi elektronik, dan jarigan computer.; Telekomunikasi, yaitu, komunikasi
melalui perangkat elektronik portabel, pemutar media portabel, perangkat digital portabel, speaker, speaker pintar, speaker
audio, pengeras suara, amplifier, untuk mentransmisikan, mengakses, menerima, mengunggah, mengunduh, menyandikan,
mendekode, streaming, menampilkan, menyimpan, menyembunyikan, dan mentransfer suara, audio, gambar visual, data,
buku, foto, video, teks, konten, karya audiovisual, karya multimedia, karya sastra, file, dan karya elektronik lainnya; layanan
penyiaran dan penyediaan akses telekomunikasi ke konten video dan audio yang disediakan melalui layanan video-ondemand melalui Internet; menyediakan forum online untuk pengiriman pesan di antara pengguna komputer; menyediakan
forum online untuk pengiriman pesan di antara pengguna telepon genggam; menyediakan ruang obrolan online, forum online,
dan papan buletin elektronik untuk pengiriman pesan di antara pengguna komputer dan game elektronik; penyedia forum
online untuk transmisi pesan, komen dan konten multimedia diantara para pengguna; penyediaan akses telekomunikasi ke
konten video dan audio; penyediaan akses telekomunikasi ke konten video yang disediakan melalui Internet; penyediaan
forum komunitas online bagi pengguna untuk berbagi dan mengalirkan informasi, audio, video, konten hiburan, atau informasi,
untuk membentuk komunitas virtual, dan untuk terlibat dalam jejaring sosial; penyiaran konten multimedia melalui Internet;
penyiaran konten video dan audio melalui Internet; streaming dan live streaming video, audiovisual, dan konten audiovisual
interaktif melalui internet; transmisi audio, video dan data dengan kabel, satelit, jaringan komputer, saluran telepon dan
saluran ISDN; transmisi konten audio dan video melalui jaringan komputer; transmisi video, film, lukisan, gambar, teks, foto,
game, konten buatan pengguna, konten audio, dan informasi melalui Internet===
===Jasa Pendidikan; Jasa informasi, pemberian nasehat dan konsultasi yang berkaitan dengan pendidikan, pelatihan, kursus,
hiburan, kegiatan budaya, rekreasi, pertunjukan langsung, olahraga, penerbitan, publikasi, travel, makanan, fashion, sastra,
kesehatan dan kebugaran, televisi, film, radio, konten multimedia , teater, permainan, fotografi, layanan museum, layanan
kebun binatang, layanan taman hiburan; Jasa pemesanan tiket dan pemesanan untuk program pendidikan, hiburan, film,
teater, acara seni dan budaya, konser, pertunjukan langsung, kompetisi, pameran, festival, pameran, pameran, dan acara
olahraga; Jasa pendidikan non formal/kursus yang bergerak dibidang Fashion Design; Jasa pendidikan secara online; Jasa
pendidikan untuk Ibu dan Anak; Jasa penyediaan pelatihan, bimbingan, magang, masa belajar (apprenticeship), dan program
konseling karir di bidang periklanan, pemasaran, komunikasi, dan desain; Jasa publikasi dan presentasi ulasan, survei, dan
peringkat (rating), dan menyediakan situs web interaktif dan aplikasi komputer untuk posting dan berbagi ulasan, survei, dan
peringkat yang berkaitan dengan program pendidikan, hiburan, film, teater, acara seni dan budaya, konser, langsung
pertunjukan, kompetisi, pameran, festival, pameran, eksposisi, dan acara olahraga; Jasa-jasa pendidikan, penyediaan kursus
pelatihan dan pendidikan tentang otomatisasi komputer, otomatisasi data, monitoring dan control komunikasi antara komputer
dan sistem-sistem mesin otomat, pengembangan perangkat lunak, peralatan otomatisasi perangkat lunak komputer, aplikasi
dan integrase database, sistem komputer dan pengembangan aplikasi, dan manajemen, pengujian perangkat lunak dan
otomatisasi, pemeliharaan dan pengoprasian sistem komputer, perangkat lunak untuk manajemen hubungan pelanggan /
customer relationship management (CRM), perangkat lunak untuk memelihara dan mengoperasikan sistem komputer,
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perangkat lunak robotika dan perangkat lunak artificial intelligence.; Kursus-kursus pendidikan melalui internet; Layanan
konsultasi yang berkaitan dengan pendidikan dan pelatihan; Layanan pendidikan, yaitu, menyediakan webinar yang tidak
dapat diunduh di bidang manajemen bisnis dan manajemen proyek; Materi dan kurikulum pendidikan yang tidak dapat
diunduh secara online, termasuk dalam hal rantai pasok, desain, pengembangan, pengujian, manufaktur, pemasaran, dan
distribusi, dan karier dalam semikonduktor, elektronik, dan perangkat lunak terkait, perangkat keras, peralatan, dan jasa;
Pendidikan, pelatihan, kursus, hiburan, kegiatan budaya, rekreasi, pertunjukan langsung, olahraga, penerbitan, publikasi,
travel, makanan, fashion, sastra, kesehatan dan kebugaran, televisi, film, radio, konten multimedia , teater, permainan,
fotografi, layanan museum, layanan kebun binatang, layanan taman hiburan yang disediakan secara elektronik atau online
dari basis data komputer atau melalui Internet; Pendidikan, tidak disediakan oleh institusi akademik; Pendidikan; penyediaan
latihan; semua jasa yang tersebut di atas berhubungan dengan kebersihan, kecantikan dan perawatan pribadi; Pengajaran
pendidikan internet; Pengaturan dan penyelenggaraan pertunjukan, konser, kontes, permainan, konser dan tur, semua untuk
tujuan hiburan atau pendidikan; Penyediaan kursus pendidikan; Penyediaan pelatihan secara online; Penyediaan test dan
ujian pendidikan di bidang bahasa asing; Penyediaan ujian pendidikan; Ujian pendidikan secara online; analisa statistik untuk
tujuan pendidikan; jasa pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA); jasa pendidikan dan pelatihan jasa publikasi termasuk
berhubungan dengan publikasi buku dan bahan tes penelitian pendidikan jasa informasi, nasihat, konsultasi dan pendukung
yang berhubungan dengan semua yang tersebut di atas; jasa pendidikan, pengajaran dan pelatihan berbasis komputer; jasajasa pendidikan dan pelatihan termasuk mengembangkan, mengatur dan menyelenggarakan seminar-seminar pendidikan,
manajemen dan pengembangan perusahaan; layanan hiburan dan pendidikan, yaitu, menyediakan film, acara televisi,
webcast, audiovisual, dan karya multimedia yang tidak dapat diunduh melalui internet, maupun informasi, ulasan/review, dan
rekomendasi mengenai film, acara televisi, webcast, audiovisual, dan karya multimedia; layanan informasi pelajaran di kelas
untuk tujuan pendidikan yang dapat diakses melalui Internet atau melalui Intranet; layanan pendidikan dan pelatihan bisnis,
yaitu, mengembangkan program kepemimpinan dan pengembangan eksekutif yang disesuaikan di bidang manajemen proyek,
manajemen bisnis, dan manajemen strategis; layanan pendidikan dan pelatihan bisnis, yaitu, menyediakan program
pendidikan bisnis untuk karyawan dan para pelaksana di bidang manajemen proyek, manajemen bisnis, dan manajemen
strategis; layanan pendidikan, khususnya, mengorganisir dan menyelenggarakan konferensi, kursus, seminar, dan pelatihan
online di bidang periklanan, pemasaran, jejaring sosial, internet, dan media sosial, dan penyaluran/distribusi materi kursus
yang berhubungan dengannya; layanan pendidikan, yaitu, menyediakan webinar yang tidak dapat diunduh di bidang
manajemen bisnis; layanan pendidikan, yaitu, menyelenggarakan kelas, lokakarya, konferensi, dan seminar di bidang
manajemen bisnis dan manajemen proyek; lembaga pendidikan; melakukan acara hiburan, acara budaya, acara olahraga
langsung, acara pendidikan, dan kegiatan hiburan dan budaya; melakukan tur berpemandu untuk tujuan budaya atau
pendidikan; melakukan tur museum dengan pemandu untuk tujuan pendidikan; melakukan tur situs bersejarah yang dipandu
untuk tujuan pendidikan; memberikan ujian pendidikan; mengatur kursus pelatihan di lembaga pengajaran; menyediakan
database komputer, elektronik dan online untuk penggunaan pendidikan, rekreasi dan hiburan di bidang hiburan dan di bidang
minat kelompok menengah, perguruan tinggi, sosial dan masyarakat; menyediakan informasi dan berita online di bidang
pelatihan kerja; pelatihan kerja; penerbitan materi pendidikan; penyediaan pelatihan dan pendidikan; persiapan kursus dan
ujian pendidikan; produksi film rekaman video dalam bidang pendidikan, budaya, hiburan atau olahraga, bukan untuk film atau
program televisi dan bukan untuk iklan atau publisitas; program acara pendidikan; publikasi bahan/materi pendidikan, yaitu,
penerbitan buku, jurnal, berita berkala, dan publikasi elektronik===
===Perangkat lunak komputer dan aplikasi perangkat lunak untuk memungkinkan transaksi keuangan; Perangkat lunak
komputer untuk pendidikan; Perangkat lunak yang dapat diunduh dan direkam sebelumnya untuk digunakan dalam bidang
perancangan dan pengelolaan program pendidikan; Perangkat pendidikan ilmiah; Piranti lunak untuk melakukan konferensi
audio dan video, komunikasi video dan suara, pengiriman pesan singkat, layanan komunikasi Voice over Internet Protocol
(VoIP), saling berbagi aplikasi, saling berbagi desktop komputer, manajemen kehadiran, manajemen dokumen, integrasi
aplikasi; Program komputer (perangkat lunak yang bisa diunduh); Program perangkat lunak aplikasi pintar untuk terminal
nirkabel yang direkam; Software aplikasi komunikasi melalui internet; Software untuk survey; alat pengembangan perangkat
lunak untuk membuat perangkat lunak dan aplikasi selular; aplikasi multimedia interaktif dan program komputer untuk
digunakan sehubungan dengan skema keanggotaan pelanggan, termasuk skema kartu loyalitas pelanggan, skema insentif,
skema bonus, kartu hadiah dan kartu diskon; aplikasi ponsel pintar yang dapat diunduh [perangkat lunak]; materi kursus
pendidikan yang dapat diunduh; materi-materi digital terkait dengan pendidikan yang dapat diunduh, yaitu peralatan-peralatan
pendidikan yang terdiri dari perangkat lunak untuk pendidikan anak, materi-materi kursus Pendidikan yang dapat diunduh,
lembar-lembar kerja, dan brosur-brosur aktifitas di bidang literatur untuk anak, Bahasa Inggris, ilmu pengetahuan, studi-studi
sosial dan kesehatan; peralatan dan instrumen ilmiah; peralatan dan instrumen pendidikan; peralatan dan instrumen
pengajaran dan pengajaran; perangkat keras komputer dan firmware; perangkat lunak augmented reality untuk pendidikan;
perangkat lunak dan aplikasi untuk perangkat seluler; perangkat lunak komputer pendidikan; perangkat lunak komputer untuk
digunakan dalam mengotomatisasi dan mengelola proses bisnis; perangkat lunak komputer untuk integrasi aplikasi dan basis
data; perangkat lunak komputer untuk memproses informasi; perangkat lunak komputer untuk meningkatkan kemampuan
audiovisual dari aplikasi multimedia; perangkat lunak pendidikan untuk anak-anak; perangkat lunak pendidikan yang dapat
diunduh dan direkam sebelumnya yang menampilkan pengajaran dalam pendidikan pasca-sekolah menengah, pengajaran
dalam pendidikan universitas, analisis data siswa, dan untuk menghubungkan siswa dengan layanan dukungan dan layanan
karir; perangkat lunak simulasi pelatihan augmented reality di bidang pendidikan; perangkat lunak simulasi untuk tujuan
pelatihan; platform perangkat lunak komputer; program perangkat lunak komputer; software simulasi pelatihan virtual reality di
bidang pendidikan; software simulasi pelatihan virtual reality di bidang teknologi informasi===
===Hosting platform transaksi di internet berhubungan dengan platform untuk pemasaran digital yang diarahkan kepada
pelanggan dari produk kemasan; Jasa otentikasi pengguna menggunakan teknologi untuk transaksi perdagangan elektronik;
Komputasi awan berhubungan dengan platform untuk pemasaran digital yang diarahkan kepada pelanggan produk kemasan;
Layanan penyimpanan dan pengambilan data elektronik untuk mentransmisikan, menampilkan dan menyimpan transaksi,
identifikasi, dan informasi keuangan; Menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak yang tidak dapat diunduh online
untuk perdagangan elektronik; Penyedia layanan aplikasi (ASP) yang menampilkan perangkat lunak e-commerce untuk
digunakan sebagai alat pembayaran yang mengesahkan pemrosesan pembayaran langsung untuk pedagang; Platform
sebagai layanan (PAAS) yang menampilkan paltform peranti lunak komputer untuk digunakan di dalam grup komunikasi, yaitu
olahpesan cepat, berbagi file, pencarian dan posting teks, video, gambar dan multimedia; Platform sebagai layanan (PAAS)
yang menampilkan platform peranti lunak komputer untuk digunakan dalam sistem pemantauan, control dan otomasi rumah
dan lingkungan.; Portal web dan/ atau platform digital tanpa tujuan komersil; hosting platform interaktif untuk mengunggah,
memposting, menampilkan, menampilkan, menandai, berbagi dan mengirimkan pesan, komentar, konten multimedia, foto,
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gambar, gambar, teks, informasi, dan konten buatan pengguna lainnya; jasa evaluasi dan pengujian; jasa layanan perangkat
lunak komputer dan aplikasi perangkat lunak untuk identifikasi dan otentikasi pengguna; jasa penyedia layanan aplikasi (ASP);
jasa penyediaan platform digital secara daring untuk iklan dan penjualan; jasa/layanan platform sebagai layanan (PAAS) yang
menampilkan perangkat lunak komputer untuk memungkinkan pengguna melakukan transaksi bisnis dan perdagangan
elektronik (e-commerce); layanan penyediaan aplikasi online berbasis internet yang tidak dapat diunduh yang menampilkan
teknologi yang memudahkan pengguna untuk saling berbagi video; layanan penyimpanan elektronik untuk pengarsipan basis
data, gambar, dan data elektronik lainnya; perancangan dan pengembangan perangkat keras dan perangkat lunak komputer;
perangkat lunak perdagangan elektronik (e-commerce) untuk memungkinkan/mengizinkan pengguna melakukan transaksi
bisnis elektronik melalui internet; platform sebagai layanan (PAAS) yang menampilkan platform perangkat lunak untuk jejaring
sosial, mengelola konten jejaring sosial, menciptakan/membuat komunitas virtual, dan transmisi gambar, konten audio-visual
dan video, foto, video, data, teks, pesan, iklan, komunikasi dan informasi iklan media===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JID2021012966
: 24/02/2021 17:49:32
:
: Bytedance Ltd.

540 Etiket

: Scotia Centre, 4th Floor, Willow House, Cricket Square, P.O. Box 2804, George
Town, Grand Cayman KY1-1112
: Prudence Jahja S.H.,LL.M
: Januar Jahja and Partners Menara Batavia lantai 19, Jalan K.H Mas Mansyur
Kavling 126, Jakarta Pusat

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: TikTok Shop IM
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan putih.
: 41
: ===Konten buatan pengguna dan strategi periklanan online; Layanan pelatihan; Layanan pendidikan; Presentasi video musik
melalui perangkat seluler secara online; Produksi multimedia; Produksi video; layanan game disediakan secara online dari
jaringan komputer; layanan hiburan; layanan pelatihan simulasi berbasis komputer di bidang perdagangan efek; mengatur,
mengorganisir, mengadakan, dan menyelenggarakan acara hiburan sosial; menyediakan musik online, tidak dapat diunduh;
menyediakan publikasi elektronik online, tidak dapat diunduh; menyediakan video online, tidak dapat diunduh; organisasi dan
presentasi acara, kompetisi, permainan, konser dan acara hiburan; penerbitan multimedia dari barang cetakan, buku, majalah,
jurnal, koran, buletin, tutorial, peta, grafik, foto, video, musik dan publikasi elektronik; penyediaan informasi hiburan;
penyelenggaraan konferensi pendidikan; presentasi pertunjukan langsung; produksi program audio; publikasi informasi secara
elektronik tentang berbagai topik on-line===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: D152021012967
: 24/02/2021 17:52:18
:
: Agus

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Dusun II Lamenge Desa Corawali RT 002 RW 002 Kec. Panca Lautang Kab.
Sidenreng Rappang, Kabupaten Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan, 91672
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: 4 RAJA KETUPAT
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: KUNING, HITAM, MERAH, PUTIH, HIJAU dan BIRU
: 30
: ===Beras===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021012969
: 24/02/2021 17:53:21
:
: PT Sekolah Integrasi Digital

540 Etiket

540 Etiket

: South Quarter Tower A, 18th Floor, Jalan Raden Ajeng Kartini Kav.8, Kel. Cilandak
Barat, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12430
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740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Sekolah Murid Merdeka / SMM
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah gradasi, Orange gradasi, Ungu gradasi Tosca, Biru Dongker
: 16, 20, 41, 25, 28
: ===Barang-barang tercetak, termasuk majalah, buku, brosur, kalender, katalog; Karton; alat tulis (kartu nama, kertas kop
surat); alat tulis menulis; alat untuk kesenian; alat-alat pendidikan dan pengajaran (kecuali perkakas); bahan kemasan karton;
bahan plastik untuk kemasan; bahan-bahan untuk menjilid buku; barang-barang cetakan; barang-barang dari karton; barangbarang dari kertas; bolpen; buku; buku catatan; buku cerita; buku lagu; buku pelajaran; huruf-huruf cetak; kantong kertas atau
plastik untuk kemasan; kapur tulis; kartu ucapan; kemasan wadah kertas atau karton; keperluan kantor [kecuali perabot];
kertas*; klise-klise; krayon; kuas cat; map; materi pengajaran, pendidikan, dan pengajaran yang dicetak; menulis atau
menggambar buku; pembungkus plastik; pena; penggaris; pensil; pensil warna; perekat untuk keperluan alat tulis; perekat
untuk keperluan rumah tangga; potret; rautan===
===Bingkai kayu; benda-benda dekoratif [ornamen] terbuat dari kayu; benda-benda dekoratif [ornamen] terbuat dari lilin;
benda-benda dekoratif [ornamen] terbuat dari plastik; benda-benda dekoratif [ornamen] terbuat dari plester; bingkai cermin;
bingkai foto; bingkai furnitur; furnitur kaca; papan presentasi; perabot rumah tangga; perabot sekolah; perabot-perabot rumah
dari kayu, gabus, rumput, buluh rotan, tanduk, tulang, gading, baleln, kulit kerang, amber, kulit mutiara, tanah liat, magnesium
dan bahan-bahan penggantinya, atau dari plastik; perabotan===
===Jasa Pendidikan; Jasa kursus secara online; Jasa pelatihan secara online; Jasa pendidikan secara online; Jasa
pendidikan, yaitu, penyelenggaraan kelas dalam bidang kesenian dan pembagian bahan yang berhubungan dengannya,
menyediakan kelas; Jasa pengajaran secara online; Penyediaan informasi, termasuk secara online, mengenai pendidikan,
pelatihan, hiburan, olahraga dan kegiatan budaya; kegiatan olahraga dan budaya; kelompok bermain; kursus pendidikan
online dan layanan pendidikan; layanan pendidikan dan pelatihan; layanan pendidikan dan pengajaran yang berkaitan dengan
seni dan kerajinan; melakukan kursus pengajaran, pendidikan dan pelatihan; memberikan informasi online tentang pendidikan,
pelatihan, hiburan, olahraga, dan kegiatan budaya; memberikan informasi tentang pendidikan online; mengatur acara film,
acara musik, acara budaya dan olahraga dan acara hiburan langsung; mengatur dan menyelenggarakan pameran seni untuk
tujuan budaya atau pendidikan; mengatur kursus pelatihan di lembaga pengajaran; menyediakan kelas online melalui forum
online; menyediakan kelas pendidikan online melalui obrolan video langsung; organisasi pendidikan, hiburan, olahraga dan
acara budaya; pelatihan olahraga; pendidikan, pengajaran dan pelatihan; penyediaan pelatihan melalui jaringan komputer
global; publikasi pendidikan termasuk secara online===
===pakaian untuk olahraga; pakaian untuk pria, wanita dan anak-anak; pakaian, alas kaki, tutup kepala; seragam olahraga;
seragam sekolah===
===Perlengkapan alat senam dan olahraga; Permainan dan mainan pembelajaran interaktif, teka-teki, mainan dan permainan
pembelajaran taktil, permainan dan mainan pembelajaran elektronik; alat-alat olahraga; kartu permainan; mainan *; mainan
aktivitas ganda untuk anak-anak; mainan di luar ruangan; mainan musik; mainan pasir; mainan pendidikan; mainan pop-up;
mainan untuk anak-anak; peralatan olahraga; permainan; permainan papan; permainan, mainan dan alat permainan, alat
olahraga, dekorasi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2021012970
: 24/02/2021 17:54:55
:
: TEDI DARUSALAM

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. SUKAMANTRI 11 NO. 29 RT. 006 RW. 002, SUKALUYU, CIBEUNYING KALER,
Kota Bandung, Jawa Barat
: Pradono Djati Kusuma Mahardhika S.T.,
: Villa Dago Cluster Sanur A02/24B, Pamulang, Tangerang Selatan 15418

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: ORIID dan Logo
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, merah, putih
: 43
: ===Jasa hotel dan resor; Jasa penyediaan makanan dan minuman; Jasa penyediaan minuman; Jasa restoran yang diberikan
dalam bentuk kerjasama waralaba; Kafe kopi; Kafe yang menyediakan berbagai jenis minuman; Kafetaria; Kedai kopi; Kedai
minuman panas dan dingin; Kedai yang menyediakan makanan dan minuman; Layanan bar kopi; Layanan yang menyediakan
makanan dan minuman dengan truk berjalan; Restoran; Tempat makan yang menghidangkan kudapan; jasa informasi, saran
dan konsultasi yang berkaitan dengan layanan untuk menyediakan makanan dan minuman; kafe; katering makanan dan
minuman; layanan kantin; layanan makanan dan minuman yang bisa dibawa pulang; layanan restoran swalayan; layanan
rumah kopi; menyediakan makanan dan minuman di kafe internet; penyewaan ruang pertemuan; rumah makan===

740

Halaman 631 dari 2049

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021012971
: 24/02/2021 17:55:08
:
: Sri Astuti

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Deltasari Indah AF/05, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, 61256
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: GADING MAS
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: merah, biru, kuning emas, putih
: 1
: ===Pupuk organik hayati cair; Pupuk untuk perkebunan, pertanian dan holtikultura; Pupuk untuk tanah; campuran bahanbahan kimia dan bahan-bahan alami digunakan untuk pupuk pertanian; pupuk; pupuk alami; pupuk anorganik; pupuk cair;
pupuk campuran; pupuk hayati; pupuk kimia; pupuk majemuk; pupuk majemuk yang dikonversi secara kimia; pupuk organik
cair (biokultur tanah, biokultur daun, antigen); pupuk rumput; pupuk untuk hidroponik; pupuk untuk keperluan rumah tangga;
pupuk untuk penggunaan pertanian; pupuk untuk penyubur tanaman budidaya pertanian; pupuk untuk pot tanah; pupuk untuk
tanah; pupuk untuk tanah dan pot tanah; pupuk untuk tanaman rumah tangga===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021012972
: 24/02/2021 18:00:03
:
: PT. AGILITY VISITEC INDONESIA

540 Etiket

540 Etiket

: Gading Orchard Summarecon Blok GOS B-08 Jl. Raya Kelapa Hybrida
Summarecon, Kel. Sukapura, Kec. Cilincing, Kelapa Gading, Jakarta Utara, DKI
Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14140
: IR. Erinaldi M.H.
: Perumahan Puri Kencana Permai 2 Blok H No. 9 Rt. 04 Rw. 011 Mekarsari, (Jalan
Radar AURI)

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Q-TITIP + LOGO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau, kuning, abu-abu tua
: 9
: ===Perangkat keras USB; Perangkat lunak cloud; Perangkat lunak komputer, yaitu perangkat lunak dan perangkat lunak yang
dapat diunduh untuk pendidikan bahasa; Perangkat lunak komputer, yakni perangkat lunak sistem operasi; Perangkat lunak
seluler; adapter jaringan komputer; aplikasi perangkat lunak komputer, dapat diunduh; aplikasi perangkat lunak untuk
perangkat seluler untuk memantau dan mengelola informasi medis pasien; hub jaringan komputer; monitor [program
komputer]; operator data yang dapat dibaca mesin direkam dengan program; pembawa data magnetik dan optik; pembawa
data magnetik, disc perekaman; pembawa data yang dapat dibaca mesin untuk peralatan rumah tangga; penerima data
seluler; perangkat keras dan perangkat lunak komputer; perangkat keras dan perangkat lunak komputer audio-video;
perangkat keras dan perangkat lunak komputer untuk mengatur dan mengkonfigurasi jaringan area lokal; perangkat keras dan
perangkat lunak komputer untuk mengatur dan mengkonfigurasi jaringan area luas; perangkat keras dan perangkat lunak
komputer untuk menyediakan akses jarak jauh yang aman ke komputer dan jaringan komunikasi; perangkat keras dan
perangkat lunak komputer untuk menyimpan data; perangkat keras jaringan komputer; perangkat keras komputer; perangkat
keras memori komputer; perangkat keras telekomunikasi; perangkat keras token keamanan; perangkat lunak; perangkat lunak
dekoder; perangkat lunak media; perangkat lunak penyusun; perangkat lunak permainan komputer dapat diunduh melalui
jaringan komputer global dan perangkat nirkabel; perangkat lunak utilitas; program komputer; program komputer yang
digunakan untuk sistem cash register elektronik; program komputer yang direkam; program komputer, dapat diunduh; program
komputer, direkam; program pengoperasian komputer; program permainan komputer; program untuk komputer; program
utilitas komputer; router jaringan komputer; server jaringan komputer; sistem interpretasi simultan; sistem operasi
komputer===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: D152021012973
: 24/02/2021 18:07:02
:
: Agus

540 Etiket

: Dusun II Lamenge Desa Corawali RT 002 RW 002 Kec. Panca Lautang Kab.
Sidenreng Rappang, Kabupaten Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan, 91672

Halaman 632 dari 2049

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: MAWAR MELATI NJ
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM, PUTIH, MERAH, HIJAU dan MERAH MUDA
: 30
: ===Beras===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JID2021012975
: 24/02/2021 18:12:04
:
: PT. AGILITY VISITEC INDONESIA

540 Etiket

: Gading Orchard Summarecon Blok GOS B-08 Jl. Raya Kelapa Hybrida
Summarecon, Kel. Sukapura, Kec. Cilincing, Kelapa Gading, Jakarta Utara, DKI
Jakarta , Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14140
: IR. Erinaldi M.H.
: Perumahan Puri Kencana Permai 2 Blok H No. 9 Rt. 04 Rw. 011 Mekarsari, (Jalan
Radar AURI)

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Q-TITIP + LOGO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau, kuning, abu-abu tua
: 35
: ===Jasa toko eceran secara online; Jasa toko online sepatu bekas; Layanan perdagangan elektronik, yaitu, menyediakan
layanan toko ritel online yang menampilkan perangkat lunak permainan komputer, permainan, pakaian; Layanan toko ritel
online; Penyediaan platform e-commerce untuk tujuan ritel melalui Internet.; Toko kue online; Toko makanan online; Toko
minuman online; Toko roti online; jasa manajemen bisnis sehubungan dengan penjualan secara elektronik; jasa penjualan
melalui sistem berbasis web dan portal online di bidang perdagangan konsumen dan bisnis (consumer-to-business); bagi
konsumen untuk masuk, mengatur dan mengubah profil pembayaran dan pengiriman serta bagi penjual untuk masuk,
mengatur dan mengubah daftar produknya; jasa penyediaan informasi yang berkaitan dengan e-commerce melalui internet;
jasa perdagangan secara online sehubungan dengan pelelangan elektronik dan menyediakan evaluasi bisnis secara online
sehubungan dengannya; jasa periklanan untuk promosi e-commerce; jasa-jasa perdagangan online; jasa-jasa perdagangan
online, yakni, mengoperasikan pasar online untuk penjual dan pembeli barang dan/atau jasa; jasa-jasa perniagaan elektronik,
yakni, penyediaan informasi terkait produk melalui jaringan telekomunkasi untuk kegunaan penjualan; kamar layanan
perdagangan dalam sifat mempromosikan bisnis dan pariwisata lokal; layanan perdagangan elektronik; layanan perdagangan
online yang terkait dengan pengaturan pertukaran mata uang virtual dan transaksi cryptocurrency; mengatur transaksi
perdagangan online; penyediaan informasi dan layanan konsultasi yang berkaitan dengan e-commerce; perdagangan online;
toko grosir online dan layanan toko ritel online yang menampilkan pakaian, alas kaki; toko online===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JID2021012976
: 24/02/2021 18:12:37
:
: Bytedance Ltd.

540 Etiket

: Scotia Centre, 4th Floor, Willow House, Cricket Square, P.O. Box 2804, George
Town, Grand Cayman KY1-1112
: Prudence Jahja S.H.,LL.M
: Januar Jahja and Partners Menara Batavia lantai 19, Jalan K.H Mas Mansyur
Kavling 126, Jakarta Pusat

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: TikTok Shop IM
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan putih.
: 42
:
===Desain dan pengembangan perangkat keras dan perangkat lunak komputer; Konsultasi yang berkaitan dengan
pembuatan dan desain situs web untuk e-commerce; Membangun platform internet untuk bisnis elektronik berhubungan
dengan platform untuk pelacakan dari awal hingga akhir produk kemasan dan pengemasan; desain dan analisis sistem
komputer; desain dan pengembangan perangkat lunak komputer; desain dan pengembangan program komputer; desain

Halaman 633 dari 2049

perangkat keras komputer; hosting fasilitas web on-line untuk orang lain untuk berbagi konten on-line; hosting konten digital di
Internet; hosting platform interaktif untuk mengunggah, memposting, menampilkan, menampilkan, menandai, berbagi dan
mengirimkan pesan, komentar, konten multimedia, foto, gambar, gambar, teks, informasi, dan konten buatan pengguna
lainnya; jasa komputasi awan; jasa penyedia layanan aplikasi (ASP); jasa penyedia layanan mesin pencari; jasa penyediaan
penggunaan sementara perangkat lunak aplikasi web dan seluler yang tidak dapat diunduh untuk komunitas virtual, jejaring
sosial, berbagi foto, berbagi media elektronik, dan pengiriman pesan dan transmisi media terenkripsi atau paling tidak yang
aman; memberikan informasi yang berkaitan dengan penelitian teknologi; mengembangkan dan hosting server di jaringan
komputer global untuk tujuan memfasilitasi e-commerce melalui server semacam itu; menyediakan informasi dan data yang
berkaitan dengan penelitian dan pengembangan ilmiah dan teknologi; pengujian perangkat keras dan perangkat lunak
komputer; perangkat lunak perdagangan elektronik (e-commerce) untuk memungkinkan/mengizinkan pengguna melakukan
transaksi bisnis elektronik melalui internet===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021012977
: 24/02/2021 18:15:16
:
: PT MAISON BELMONT ENTREPRISE

540 Etiket

: LINGKUNGAN III RT011 RW005 KEL.LABUAN BAJO, Kabupaten Manggarai Barat,
Nusa Tenggara Timur, 86763
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: MAISON BELMONT
: 1. Kata MAISON berasal dari bahas Perancis yang berarti RUMAH 2. Kata BELMONT berasal dari
bahasa Perancis yang berarti gabungna kependekan dari 2 nama pemiliknya yaitu Bellanger dan
Dumont 3. Kata ARTISAN GLACIER berarti pembuat ice cream secara handmade

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru, Putih, Merah
: 30
: ===es krim dan produk es krim===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021012978
: 24/02/2021 18:16:31
:
: GLOBAL STANDARD GEMEINNÜTZIGE GMBH

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Rotebühlstrasse 102, 70178 Stuttgart, Germany
: Damar Swarno Dwipo S.H., M.H.,
: Plaza SUA, 2nd Floor, Jl. Prof. Dr. Soepomo, S.H., No. 27, Jakarta Selatan

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: GLOBAL ORGANIC TEXTILE STANDARD & Logo
: GLOBAL ORGANIC TEXTILE STANDARD = STANDAR TEKSTIL ORGANIK GLOBAL

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih, dan hijau
: 1
: ===Bahan kimia penyamak kulit; Enzim untuk digunakan dalam penyamakan kulit; Perekat yang digunakan dalam industri; Zat
kimia, bahan kimia, sediaan kimia dan elemen alami; bahan kimia anti air untuk kulit; bahan kimia untuk diresapi tekstil, bulu,
kulit, kain bukan tenunan dan anyaman; bahan kimia untuk meresapi kulit; bahan kimia untuk pelapis tekstil, bulu, kulit, kain
bukan tenunan dan anyaman; bahan kimia untuk penyaringan zat kimia; bahan kimia untuk penyaringan zat mineral; bahan
kimia untuk penyaringan zat nabati; bahan kimia untuk peremajaan kulit; dempul dan pengisi pasta lainnya; deterjen untuk
keperluan industri sebagai bagian dari proses manufaktur; komposisi kimia untuk bahan kedap air dari kulit; minyak untuk
membersihkan kulit dengan sikat (bahan kimia); minyak untuk pengolahan kulit selama dalam proses industri; pengemulsi
untuk digunakan dalam industri kulit; plastik yang belum diproses; resin buatan dan sintetis, tidak diproses; sediaan dan bahan
kimia untuk film, fotografi, percetakan dan pembuatan kertas; sediaan kimia untuk pengkilap kulit; sediaan penyamakan kulit;
sediaan untuk menyamak kulit===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021012979
: 24/02/2021 18:27:57
:
: LASEMAN

540 Etiket

540 Etiket

: Dusun Genitri Rt. 02 Rw. 01 Desa Kedungrejo, Kabupaten Malang, Jawa Timur,
65154

Halaman 634 dari 2049

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: ArisTiya
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Ungu, Putih
: 29
: ===Keripik buah-buahan; keripik buah===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021012980
: 24/02/2021 18:32:14
:
: Ria Ratnasari

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Letnan Djoni Gg. Wayat No.226, Rt.018 Rw.004, Kelurahan Jatibarang Baru,
Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, Kabupaten Indramayu,
Jawa Barat, 45273
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Ad Glow White
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: biru pastel
: 3
: ===Air penyegar wajah (untuk keperluan kosmetik); Bahan pengawet kulit (pengkilat); Bahan riasan; Bedak padat untuk
wajah; Bulu mata palsu untuk ekstensi bulu mata; Bulu mata rambut asli; Busa (kosmetik) [Mousse]; Busa rambut; Cat alis;
Esens rambut; Gel alis; Gel jerawat (kosmetik); Gel pelangsing (kosmetik ); Gel pelembab kulit; Gel untuk mandi; Highlighter
bubuk (kosmetik); Highlighter cair (kosmetik); Highlighter kulit (kosmetik); Home Peeling wajah; Kapas wajah untuk kosmetik;
Kosmetik fungsional; Krim Badan area sensitif (kosmetik); Krim kulit daerah sensitif (kosmetik); Krim kulit kering (kosmetik);
Krim leher; Krim lulur badan [Cream-body scrub] kosmetik; Krim mandi untuk bayi; Krim matahari (bukan untuk pengunaan
pengobatan); Krim matahari (tidak untuk penggunaan medis); Krim pelembab kulit beraroma; Krim pelindung sinar UV; Krim
untuk mandi; Krim untuk tumit; Krim wajah; Krim wajah (kosmetik); Linen untuk menghilangkan minyak wajah; Losion antipenuaan; Losion dan spray untuk tubuh; Losion menghapus make-up; Losion pelembab (kosmetik); Losion pelindung sinar
UV; Losion pijat wajah; Losion susu untuk membersihkan wajah; Losion untuk wajah; Lotion daerah sensitif (kosmetik); Lotion
flek (kosmetik); Lotion jerawat; Lotion kulit kering (kosmetik); Lotion pelindung sinar ultra-violet; Lotion perawatan kulit dan
preparat anti penuaan; Masker wajah (kosmetik); Masker wajah pembersih pori-pori; Masker wajah untuk kuli berminyak;
Minyak bayi; Minyak, krim dan losion untuk kulit; Paket masker untuk keperluan kosmetik; Pelapis kuku; Pelembab (kosmetik);
Pelembab Leher (kosmetik); Pelembab [Moisturizer] kosmetik; Pelembab kulit sensitif; Pelembut kain untuk barang-barang
keperluan bayi; Pembersih Wajah [Cleanser]; Pembersih botol bayi; Pembersih untuk badan; Pemerah bibir; Pemerah kuku;
Pensil highlighter (kosmetik); Pewarna dan cat rambut; Pomade alis; Pomade bibir; Produk non-obat untuk perawatan kulit;
Ramuan kosmetik untuk mandi; Sabun; Sabun Kecantikan (kosmetik); Sabun jerawat; Scrub wajah [facial scrub] kosmetik;
Sediaan Pembersih Kulit (kosmetik); Sediaan dasar untuk tata rias wajah; Sediaan kosmetik untuk bibir; Sediaan kosmetik
untuk perawatan pribadi, yaitu kultur mikroorganisme tidak hidup; Sediaan mandi; Sediaan pelembab untuk kulit; Sediaan
penghapus perekat; Sediaan pewarna kuku; Sediaan tata rias dan penghapus riasan; Sediaan untuk menahan sinar matahari;
Sediaan untuk perawatan kulit bayi; Semprotan pelembab wajah; Semprotan pelembab wajah (kosmetik); Serum Mata
(kosmetik); Serum kecantikan (kosmetik); Serum leher (kosmetik); Strip perban pelembab untuk kulit di sekitar mata; Strip
untuk pori-pori kulit; Tanah liat (kosmetik); Tempat lipstik; Tissue wangi basah; Toner (cairan penyegar wajah) kosmetik;
Warna alis; alis palsu; alis palsu perekat diri; astringen untuk keperluan kosmetik; baby oil [perlengkapan mandi]; bakhoor;
bantalan diresapi dengan sediaan melepas make-up; bantalan kapas untuk keperluan kosmetik; bantalan kapas untuk
menghilangkan make-up; basis make-up dalam bentuk pasta; basma untuk keperluan kosmetik; bedak bayi; bedak mandi;
bedak wajah ditekan; bronzer kulit; bubuk bedak wangi; bubuk bedak wangi untuk keperluan kosmetik; bubuk mandi untuk
keperluan kosmetik; bubuk pacar; bubuk wangi; bubuk wangi untuk keperluan kosmetik; bubuk-bubuk untuk tubuh, wajah,
kosmetik dan mandi; busa mandi; busa pembersih kulit; busa pembersih tubuh dan wajah; busa untuk mandi berendam dan
pancuran; cairan penghapus kutek; cat kuku dan penghapus cat kuku; cat kuku gel; cat wajah; dandan; dasar bedak
(kosmetik); dasar bedak untuk kulit; decalcomanias untuk kuku; eksfoliasi kulit; emolien kulit; emolien kulit untuk keperluan
kosmetik; emolien rambut untuk keperluan kosmetik; emulsi wajah; face tonics klarifikasi penyeimbang minyak; formula antikerut; foundation; garam mandi untuk keperluan kosmetik; garam mandi, bukan untuk keperluan medis; gel kecantikan; gel
kosmetik; gel lidah buaya untuk keperluan kosmetik; gel mandi; gel mandi dan mandi; gel mandi, krim dan minyak; gel
pelembab [kosmetik]; gel pelembab kulit [kosmetik]; gel pijat, selain untuk keperluan medis; gel setelah matahari; gel tahan
lama untuk keperluan kosmetik; gel untuk mandi dan mandi, bukan untuk keperluan medis; gel untuk tubuh (kosmetik); gel
untuk wajah; gel wajah untuk dipakai setelah bercukur; gel-gel perawatan kulit; glitter kuku; hidrator kulit; kain diresapi untuk
pemolesan; kapas pemupur diresapi dengan sediang untuk menghapus make-up; kaus kaki yang sudah dilembabkan dengan
sediaan kosmetik untuk keperluan kosmetik; kertas untuk menghilangkan minyak wajah; kertas untuk penggunaan kosmetik;
kit kosmetik; kit make-up; kit make-up yang terutama terdiri dari fondasi, maskara, blushes, glosses dan lipstik [tidak termasuk
kuas dan spons]; kosmetik; kosmetik dalam bentuk bubuk; kosmetik dan make-up; kosmetik non-medis; kosmetik perawatan

740
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tubuh dan kecantikan; kosmetik untuk digunakan pada kulit; krim; krim anti-bintik untuk keperluan kosmetik; krim anti-kerut;
krim anti-kerut untuk keperluan kosmetik; krim anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; krim anti-penuaan untuk wajah; krim
bibir; krim bronzing kulit; krim dan gel kosmetik untuk wajah, tangan dan tubuh; krim kecantikan; krim kecantikan untuk
perawatan tubuh; krim kosmetik untuk mengencangkan kulit; krim kuku; krim kuku untuk keperluan kosmetik; krim kulit; krim
kulit dalam bentuk cair dan padat; krim kulit yang adil; krim malam; krim mandi; krim masker tubuh; krim pelembab, lotion dan
gel; krim pembersih kulit; krim pemutih kulit; krim pengkondisi kulit untuk keperluan kosmetik; krim pengurang bintik penuaan;
krim pengurang bintik penuaan untuk keperluan kosmetik; krim penyamak sendiri; krim pijat, selain untuk keperluan medis;
krim retinol untuk keperluan kosmetik; krim siang; krim tabir surya; krim tangan; krim tangan, krim kaki, krim bernutrisi, krim
pembersih wajah; krim tanning diri [kosmetik]; krim tubuh beraroma; krim untuk bahan kulit; krim untuk mandi; krim untuk
memutihkan kulit; krim untuk mencegah kerutan wajah; krim untuk pemeliharaan kulit (kosmetik); krim wajah; krim wangi; krim
wangi untuk keperluan kosmetik; krim, losion dan gel penyamakan; kristal mandi untuk keperluan kosmetik; kuku buatan
bubuk; kulit mengklarifikasi; lapisan atas cat kuku; lapisan dasar cat kuku; lem untuk menguatkan kuku; linen untuk
penggunaan kosmetik; losion; losion untuk kulit; losion bayi; losion dan krim untuk digunakan pada kulit; losion dan semprotan
untuk kulit; losion dan semprotan untuk kulit (non-medis); losion dan semprotan untuk muka; losion kosmetik; losion susu
matahari kosmetik; losion susu untuk perawatan tubuh bayi; losion untuk rambut; losion, krim, pelembab, minyak dan susu
yang dipakai setelah berjemur matahari; lotion bayi [perlengkapan mandi]; lotion berjemur kosmetik; lotion dan krim tubuh
beraroma; lotion dan pelembab anti-penuaan; lotion kecantikan; lotion kulit dan tubuh, krim dan minyak untuk penggunaan
kosmetik; lotion kulit kosmetik; lotion kulit pelembab [kosmetik]; lotion mandi; lotion mata; lotion pelembab [kosmetik]; lotion
pembersih kulit; lotion pengeritingan permanen; lotion perawatan penguatan rambut; lotion tabir surya dan krim perawatan
matahari; lotion tahan usia; lotion tahan usia untuk keperluan kosmetik; lotion tubuh pelembab [kosmetik]; lotion untuk
memperkuat kuku; lotion untuk wajah; lulur; make-up [kosmetik]; make-up bedak; make-up dasar bedak; make-up dijual dalam
bentuk compact; make-up mengeluarkan susu, gel, lotion dan krim; make-up menghapus krim; make-up untuk compacts;
make-up untuk wajah dan tubuh; mandi busa bayi; mandi minyak untuk perawatan rambut; manik-manik mandi untuk
keperluan kosmetik; maskara; masker kaki untuk perawatan kulit; masker kecantikan; masker kecantikan, sediaan perawatan
kulit wajah (facial packs); masker kosmetik; masker kulit; masker kulit [kosmetik]; masker kulit untuk keperluan kosmetik;
masker pelembab kulit; masker pembersih mineral; masker pembersih untuk wajah; masker tanah liat penyeimbang minyak;
masker tanah liat penyeimbang minyak rumput laut; masker tanah liat yang membersihkan kulit; masker wajah; memijat
minyak dan lotion; minyak dan lotion penyamakan matahari; minyak esensial yang berasal dari tumbuhan; minyak mandi;
minyak mandi dan garam mandi; minyak mandi dan garam mandi, bukan untuk keperluan medis; minyak mandi untuk
keperluan kosmetik; minyak mandi, bukan untuk keperluan medis; minyak mawar untuk keperluan kosmetik; minyak parfum
untuk pembuatan preparat kosmetik; minyak penyamakan matahari; minyak tubuh; minyak untuk keperluan memotong kuku;
minyak untuk keperluan pembersihan; minyak untuk pengkondisian rambut; minyak-minyak perawatan kulit; mousse
perawatan kulit; mousses [kosmetik]; mutiara mandi untuk keperluan kosmetik; oil baths untuk perawatan rambut untuk
keperluan kosmetik; overlay memahat kuku [kosmetik]; paket kecantikan (beauty pack) untuk menyusut/mengecilkan pori;
paket kosmetik kecantikan (beauty pack) yang dijual satu unit; paket kosmetik wajah; pasta untuk mengkilapkan bahan kulit;
pasta wangi untuk keperluan kosmetik; pelembab anti-penuaan; pelembab kulit; pelembab kulit digunakan sebagai kosmetik;
pelembab untuk wajah, badan, tangan dan kaki; pelindung terhadap sinar matahari untuk wajah; pembersih tata rias wajah ,
pembersih kosmetik; pembersih kulit; pembersih tata rias wajah, pembersih kosmetik; pembersih wajah; pembilasan rambut
[kondisioner sampo]; pembilasan rambut untuk keperluan kosmetik; pemerah pipi; pemolesan pemerah pipi; pemutih kuku;
pena cat kuku; pencerah kulit; pencuci tubuh (sabun) bayi; penetral untuk pengeritingan permanen; pengelupas sel kulit (peel)
wajah; pengelupas sel kulit (peel) wajah tidak mengandung obat; penghilang cat kuku; pengkilap bibir; pensil blush on; pensil
eyeliner; pensil make-up; pensil mata kosmetik; pensil untuk bibir; penyeka kapas untuk keperluan kosmetik; perekat untuk
bulu mata palsu, rambut dan kuku; perhiasan kulit menjadi transfer dekoratif untuk keperluan kosmetik; perhiasan kulit selfadhesive untuk keperluan kosmetik; perhiasan kulit untuk keperluan kosmetik; pernis kuku untuk keperluan kosmetik; perona
pipi; persiapan scrubbing (scrubbing preparations) untuk digunakan pada kulit, yaitu, lulur (body scrubs) dan scrub wajah
(facial scrubs); persiapan untuk perawatan rambut; petroleum jelly untuk keperluan kosmetik; pewarna bibir dalam bentuk
cairan atau gel [kosmetik]; pijat lilin untuk keperluan kosmetik; pomades untuk keperluan kosmetik; preparat pelembab
[kosmetik]; preparat pemutihan [decolorants] untuk keperluan kosmetik; primer kuku [kosmetik]; primer make-up; produk
pelindung matahari (kosmetik); produk pengelupas untuk merawat dan membersihkan kulit; produk perawatan tubuh dan
perawatan kecantikan; produk perawatan wajah [kosmetik]; produk untuk perawatan kulit berbentuk cairan; racun lebah untuk
keperluan kosmetik; ramuan mandi, bukan untuk tujuan medis; rum rum untuk keperluan kosmetik; rumput laut untuk
digunakan dalam tata rias; sabun cair bergelembung untuk mandi berendam; sabun cair yang digunakan untuk mandi kaki;
sabun kulit; sabun mandi; sabun mandi [untuk manusia]; sabun mandi cair; sabun mandi dalam bentuk cair, padat atau gel;
sabun tubuh; sabun untuk keringat kaki; sabun wajah; sabun wangi; sabun-sabun; salep kulit pelembab [kosmetik]; sampo dan
kondisioner untuk digunakan pada rambut; sampo untuk bayi; sampo untuk rambut manusia; sarung tangan pra-dibasahi
dengan sediaan kosmetik untuk keperluan kosmetik; sediaan eksfoliasi tanpa obat untuk perawatan kulit dan rambut; sediaan
kosmetik anti-penuaan; sediaan kosmetik tanpa busa; sediaan kosmetik untuk rambut dan kulit kepala; sediaan kosmetik
untuk tujuan pelangsingan; sediaan kosmetik yang digunakan untuk mengangkat sel-sel kulit mati dari permukaan kulit;
sediaan kosmetik yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati diwajah; sediaan lidah buaya untuk keperluan
kosmetik; sediaan make-up untuk wajah dan tubuh; sediaan mandi mentol, bukan untuk keperluan medis; sediaan mandi,
bukan untuk keperluan medis; sediaan menghapus make-up; sediaan pembersih wajah; sediaan pembersihan dan pemolesan
kulit; sediaan penghapus noda; sediaan penyamakan sendiri [kosmetik]; sediaan perawatan kecantikan; sediaan perawatan
kuku kosmetik; sediaan perawatan kulit; sediaan perawatan kulit anti-penuaan; sediaan perawatan wajah kosmetik; sediaan
perbaikan kuku; sediaan rias rambut kosmetik; sediaan tabir surya untuk digunakan pada kulit; sediaan tata rias; sediaan
tubuh dan perawatan kecantikan untuk keperluan kosmetik; sediaan untuk mengecat rambut; sediaan untuk menghilangkan
kuku gel; sediaan untuk pembersihan, perawatan dan perawatan rambut; sediaan untuk pengeritingan rambut permanen;
sediaan untuk perawatan kulit kepala dan rambut; sediaan untuk perawatan tubuh dan kecantikan; sediaan untuk pewarnaan
awal rambut; sediaan yang tidak mengandung obat-obatan untuk melembabkan, memberi nutrisi, mengencangkan dan
merawat kulit; sediaan-sediaan mencuci tangan diresapi untuk keperluan kosmetik; sediaan-sediaan pembersih kulit untuk
wajah dan tubuh; self-tanning lotion [kosmetik]; semprotan tubuh beraroma; serpih mandi; serum anti-penuaan untuk wajah;
serum kecantikan; serum kulit (kosmetik); serum tidak eksklusif hyaluronat bisa mengandung vitamin dan pencerah
(kosmetik); silikon karbida [abrasif]; susu almond untuk keperluan kosmetik; susu kecantikan; susu mandi; susu tubuh; tabir
surya tahan air; tata rias dan pembersih tata rias panggung, film dan televisi (kosmetik teater) terutama untuk TV definisi
tinggi; tato yang dapat dilepas untuk keperluan kosmetik; texturizers kulit; tisu bayi untuk keperluan kosmetik; tisu kosmetik
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pra-lembab; tisu kosmetik yang sudah diresapi pelembab sebelumnya; tisu yang diresapi dengan pembersih kulit; tisu, kain
atau penyeka yang dilembapi atau diresapi dengan sediaan membersihkan pribadi atau losion kosmetik; tisyu bayi; toner kulit;
ujung kuku buatan; wewangian alami; wewangian, minyak esensial, kosmetik, lotion rambut===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2021012981
: 24/02/2021 18:34:51
:
: TEDI DARUSALAM

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. SUKAMANTRI 11 NO. 29 RT. 006 RW. 002, SUKALUYU, CIBEUNYING KALER,
Kota Bandung, Jawa Barat
: Pradono Djati Kusuma Mahardhika S.T.,
: Villa Dago Cluster Sanur A02/24B, Pamulang, Tangerang Selatan 15418

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: ORIID dan Logo
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, merah, putih
: 35
: ===Gerai penjualan makanan dan minuman; Jasa penjualan; Jasa penjualan eceran; Jasa periklanan dan pemasaran yang
dilakukan dengan metode komunikasi pemasaran secara tidak langsung, yaitu, melalui media sosial, mesin pencari
pemasaran, pertanyaan seputar pemasaran, pemasaran melalui internet, pemasaran secara mobile, pembuatan blog dan
bentuk-bentuk pasif lainnya, saluran-saluran komunikasi yang bisa dibagikan atau viral; Jasa ritel dan toko ritel online yang
berkaitan dengan penjualan pakaian, tas, dompet, sepatu, topi, kacamata, kacamata pelindung dari sinar matahari, jam
tangan, perhiasan, dan aksesoris mode lainnya; Jasa toko penjual Makanan dan Minuman secara online; Layanan toko ritel
yang menampilkan pakaian dan aksesori terkait; Penjualan pakaian,; Toko distro; layanan eceran atau grosir untuk pakaian;
layanan iklan dan pemasaran yang disediakan melalui media sosial; layanan ritel disediakan oleh butik pakaian; pengaturan
peragaan busana untuk tujuan promosi; toko online; toko ritel online dalam bidang pakaian===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: D152021012982
: 24/02/2021 18:36:14
:
: Agus

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Dusun II Lamenge Desa Corawali RT 002 RW 002 Kec. Panca Lautang Kab.
Sidenreng Rappang, Kabupaten Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan, 91672
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: RAJA JEMPOL
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: BIRU, KUNING, HITAM, JINGGA dan PUTIH
: 30
: ===Beras===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JID2021012983
: 24/02/2021 18:36:18
:
: Bytedance Ltd.

540 Etiket

540 Etiket

: Scotia Centre, 4th Floor, Willow House, Cricket Square, P.O. Box 2804, George
Town, Grand Cayman KY1-1112
: Prudence Jahja S.H.,LL.M
: Januar Jahja and Partners Menara Batavia lantai 19, Jalan K.H Mas Mansyur
Kavling 126, Jakarta Pusat

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: TikTok Shop IM
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan putih.
: 45
: ===Pengenalan dan jejaring sosial berbasis jaringan komputer global; jasa jejaring sosial daring (online); layanan jejaring
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sosial online yang dapat diakses melalui aplikasi seluler yang dapat diunduh.; menyediakan/memberikan informasi dalam
bentuk database yang menampilkan informasi di bidang jaringan/jejaring sosial dan pengenalan sosial===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: D152021012984
: 24/02/2021 18:49:25
:
: Paulus Tandi

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Andi Makkulan No. 138 Kel. Bukit Indah Kec. Soreang Kota Parepare, Kota Pare
Pare, Sulawesi Selatan, 91131
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: KRIBUN
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: JINGGA, PUTIH, dan HITAM
: 29
: ===keripik===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: D152021012985
: 24/02/2021 19:09:49
:
: WILDANA MUSTAFA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Macanda Perum. Taman Zarindah Blok. F No. 9 Kel Bontoramba Kec. Somba
Opu Kab. Gowa, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, 92119
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: WF FASHIONABLE
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM, MERAH MUDA, BIRU PUTIH dan EMAS
: 25
: ===Busana Muslim; Hijab; jilbab; pakaian untuk pria, wanita dan anak-anak===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2021012987
: 24/02/2021 19:13:57
:
: PT.OMIND NGANTOR ASEEK

540 Etiket

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: jl. Gotong royong, Kel. Sewu, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Prov. Jawa Tengah, Kota
Surakarta, Jawa Tengah
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: jadikan produk indonesia sebagai tuan di negeri sendiri
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam;putih
: 35
: ===Jasa pemesanan barang secara sambung-langsung (online); Jasa penyediaan media penjualan barang untuk penjual dan
pembeli secara sambung-langsung (online); Jasa perantara yang mempertemukan penjual dan pembeli secara bersamasama secara sambung-langsung (online); Jasa periklanan barang secara sambung langsung (online); jasa toko eceran
sambung langsung (online) yang tersedia melalui jaringan komputer global untuk komputer,===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

: DID2021012988
: 24/02/2021 19:19:05
:
: Fox Factory, Inc.

540 Etiket
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Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 6634 Highway 53, Braselton, Georgia, 30517
: Prudence Jahja S.H.,LL.M
: Januar Jahja and Partners Menara Batavia lantai 19, Jalan K.H Mas Mansyur
Kavling 126, Jakarta Pusat

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: LOGO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan putih.
: 12
: ===Jok sepeda; Pegas daun untuk suspensi kendaraan; Setang sepeda; Suspensi peredam kejut untuk kendaraan bermotor;
gantungan tunggangan untuk kendaraan darat; garpu sepeda; peredam kejut untuk kendaraan; peredam kejut untuk sepeda;
peredam kejut untuk sepeda motor; roda sepeda; sistem suspensi untuk kendaraan; sistem suspensi untuk sepeda; sprocket
sepeda; suspensi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: JID2021012990
: 24/02/2021 19:22:11
:
: Hilton Worldwide Manage Limited

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Maple Court Central Park, Reeds Crescent, Watford WD24 4QQ, United Kingdom
: Lia AIizia S.H.,
: Gedung Summitmas 1 lantai 16-17 jalan Jenderal Sudirman Kavling 61-62

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: TRAVEL-SIZED ROOMS BY MOTTO
: TRAVEL-SIZED ROOMS BY MOTTO = KAMAR UKURAN TRAVEL / MINI OLEH MOTTO

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: hitam, putih
: 43
: ===layanan bar; layanan hotel; layanan kafe dan restoran; layanan motel; pemesanan akomodasi sementara; penyewaan
akomodasi sementara===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021012991
: 24/02/2021 19:23:16
:
: TEDI DARUSALAM

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. SUKAMANTRI 11 NO. 29 RT. 006 RW. 002, SUKALUYU, CIBEUNYING KALER,
Kota Bandung, Jawa Barat
: Pradono Djati Kusuma Mahardhika S.T.,
: Villa Dago Cluster Sanur A02/24B, Pamulang, Tangerang Selatan 15418

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: ORIID dan Logo
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, merah, putih
: 25
: ===Baju Hangat; Baju koko; Busana Muslim; Celana jeans; Hijab; Jaket-jaket; Pakaian Batik; Pakaian Olahraga; Pakaian
Tidur; Pakaian luar; Songkok (Peci); T-shirt; T-shirt cetak; atasan [pakaian]; atasan untuk wanita; baju dalam; baju olah raga;
baju setelan; bra; celana dalam; celana kasual; celana panjang; celana pendek; celana untuk wanita; gaun; jaket dengan
penutup kepala; jaket kulit; jaket olahraga; jas; jas [pakaian bisnis]; jeans biru; jilbab; kaftan; kaos kaki; kaos oblong; kaos polo;
kemeja; kemeja [pakaian bisnis]; kemeja untuk pria; korset [pakaian dalam]; pakaian dalam; pakaian dalam yang menyerap
keringat; pakaian luar untuk wanita; pakaian untuk anak-anak; pakaian, alas kaki dan tutup kepala; piyama; rok; rok celana;
rok rajut; sandal; sandal jepit [alas kaki]; sepatu; sepatu bot; sepatu datar; sepatu hak-tinggi; sepatu olahraga; sepatu pantofel;
sepatu slip-on; sepatu untuk wanita; setelan celana untuk wanita; setelan rok; singlet; syal; syal leher [muffler]; syal pashmina;
topi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: JID2021012992
: 24/02/2021 19:31:41
:
: PT. YASUNLITEX

Alamat Pemohon

: Jl. Daan Mogo Km. 21, Tangerang, Kota Tangerang, Banten, 1010

740

540 Etiket

Halaman 639 dari 2049

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Dony Fernando S.H., M.H.
: Komplek Ruko Alexandrite 2 No. 37 JIn. Kelapa Gading Selatan Kelurahan
Pakulonan Barat, Kecamatan Kelapa Dua Tangerang

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: MORRUM
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Putih
: 37, 39
: ===manajemen proyek pembangunan gedung di tempat [pengawasan konstruksi]; menyediakan informasi termasuk online
mengenai pembangunan gedung dan jasa perbaikan dan pemasangan; pembangunan gedung dari subdivisi dan
pengembangan tanah dan bangunan pemukiman; pembangunan gedung kantor; pengembangan perumahan (jasa
pembangunan gedung); pengembangan properti (jasa gedung dan pembangunan); pengembangan properti (jasa
pembangunan gedung)===
===informasi pergudangan; jasa logistik yang terdiri dari pengangkutan dan pergudangan barang; layanan pengepakan,
pengemasan dan pergudangan; layanan pergudangan yang berkaitan dengan penyimpanan, pengemasan dan pengiriman
barang; memberikan informasi terkait layanan pergudangan; penyediaan layanan dan fasilitas pergudangan; pergudangan;
pergudangan barang; pergudangan didinginkan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021012993
: 24/02/2021 19:38:23
:
: GLOBAL STANDARD GEMEINNÜTZIGE GMBH

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Rotebühlstrasse 102, 70178 Stuttgart, Germany
: Damar Swarno Dwipo S.H., M.H.,
: Plaza SUA, 2nd Floor, Jl. Prof. Dr. Soepomo, S.H., No. 27, Jakarta Selatan

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: GLOBAL ORGANIC TEXTILE STANDARD & Logo
: GLOBAL ORGANIC TEXTILE STANDARD = STANDAR TEKSTIL ORGANIK GLOBAL

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih, dan hijau
: 18
: ===Dompet; Tas-tas; bagasi; payung dan payung matahari; tas untuk membawa barang===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021012994
: 24/02/2021 19:48:30
:
: Agus Rahutomo

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: jl. Madukara 202 tritih wetan cilacap, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, 53252
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Gusti Farm
: Kebun atas nama gusti

591

Uraian Warna

511

Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: tulisan gusti farm berwarna putih dalam media oval sebagai background berwarna hitam. gambar maskot wanita berkebaya
dan kain penutup rambut khas petani indonesia.
: 30
: ===gula bubuk; kopi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021012995
: 24/02/2021 19:50:13
:
: GLOBAL STANDARD GEMEINNÜTZIGE GMBH

Alamat Pemohon

: Rotebühlstrasse 102, 70178 Stuttgart, Germany

540 Etiket

540 Etiket

540 Etiket

Halaman 640 dari 2049

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Damar Swarno Dwipo S.H., M.H.,
: Plaza SUA, 2nd Floor, Jl. Prof. Dr. Soepomo, S.H., No. 27, Jakarta Selatan

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: GLOBAL ORGANIC TEXTILE STANDARD & Logo
: GLOBAL ORGANIC TEXTILE STANDARD = STANDAR TEKSTIL ORGANIK GLOBAL

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih, dan hijau
: 20
: ===Tempat tidur, tempat tidur, kasur, bantal dan bantalan; pengencang jendela, bukan dari logam; penutup, bukan dari logam,
untuk wadah; perabotan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Batununggal Elok I No. 66, Kota Bandung, Jawa Barat, 40266
: Pamelia Yulianto S.H., M.Law.,
: PAMELIA YULIANTO & CO Jln. Kembar Baru Selatan III No 8 Rt/003 Rw/011
Cigereleng, Regol Kota Bandung Jawa Barat 40253

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: ABC PASKO (ABADI BINTANG CEMERLANG PASIR KOJA)
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: MERAH, EMAS, PUTIH
: 14
: ===ALAT PEMADAM NYALA LILIN DARI LOGAM MULIA; BAKI DARI LOGAM MULIA UNTUK KEPERLUAN RUMAH
TANGGA; BARANG DARI EMAS TIRUAN; BATANG LEMPENGAN DARI LOGAM MULIA; BOOTL KECIL DARI LOGAM
MULIA TEMPAT MINYAK DAN CUKA , KANCING LENGAN KEMEJA; Barang-barang terbuat dari logam mulia atau dilapisi
logam mulia, yaitu gelang, kalung, cincin, anting, liontin, bandul, bros, manset, pin dasi, fob kunci, fob kunci dengan gantungan
kunci, tali jam tangan, kotak dekoratif; Barang-barang yang terbuat dari logam mulia atau yang dilapisi dengannya, yaitu
cincin, gelang, kalung (perhiasan), anting, bros (perhiasan), liontin (perhiasan); Batu berharga dan batu mulia yang kasar;
CAMPURAN LOGAM MULIA; DOMPET JALA RANTAI DARI LOGAM MULIA; HIASAN TOPI (DARI LOGAM MULIA); Hiasan
kue dari logam mulia; JARUM DARI LOGAM MULIA; Jam tangan, jam yang dipakai di pergelangan tangan, jam, jam dinding,
kronometer, kronograf (jam tangan), kotak arloji, gelang arloji, rantai arloji, kristal arloji, kotak untuk arloji, kotak untuk
pembuatan jam dan arloji; KERANJANG DARI LOGAM MULIA UNTUK KEPERLUAN RUMAH TANGGA; KOTAK KOTAK
ROKOK DARI LOGAM MULIA; KOTAK KOTAK UNTUK PEMBUATAN JAM DAN ARLOJI; Kancing hias yang menjadi
perhiasan; Kawat dari logam mulia (perhiasan); Kotak arloji; Kotak jam; Kotak untuk arloji (presentasi); Kotak yang di gunakan
untuk menyimpan jam tangan; Kotak-kotak jam tangan; Kotak-kotak untuk jam-jam; Liontin dalam logam mulia atau dilapisi
dengannya [perhiasan]; Liontin perhiasan; Logam mulia dan campuran logam mulia; PERALATAN MINUM KOPI DARI
LOGAM MULIA; PERANGKAT MINUMAN (BAKI) DARI LOGAM MULIA; PERHIASAN KECIL (BARANG-BARANG
PERHIASAN); Pegangan laci dari logam mulia; Perhiasan dan batu mulia; Perhiasan hewan peliharaan; Perhiasan yang
terbuat dari logam mulia dan batu berharga; Pernak pernik dalam bentuk hiasan gelang dan cincin dari logam mulia, semilogam mulia atau imitasi logam mulia; SARINGAN DARI LOGAM MULIA; TEMPAT ABU ROKOK DARI LOGAM MULIA
UNTUK PEROKOK; TEMPAT LILIN BUKAN DARI LOGAM MULIA; TEMPAT TEMPAT JARUM DARI LOGAM MULIA;
TEMPAT TUSUK GIGI DARI LOGAM MULIA; Tempa dan semi-tempa batu mulia dan tiruannya; WADAH-WADAH
KEPERLUAN DI DAPUR DARI LOGAM MULIA; WADAH-WADAH KEPERLUAN RUMAH TANGGA DARI LOGAM MULIA;
amplop kulit untuk pengemasan; anting, bukan dari logam mulia; anting-anting berlapis emas; anting-anting berlapis perak;
anting-anting dari logam mulia; anting-anting emas; anting-anting perak; artikel perhiasan; barang dari emas imitasi; barangbarang dari perhiasan imitasi; barang-barang dekorasi dari logam mulia untuk penggunaan pribadi; barang-barang ornamen
dari logam mulia; barang-barang perhiasan; batang logam emas; batang paduan perak; batang platinum; batangan perak;
batu imitasi untuk membuat perhiasan; batu mulia sintetis; batu mulia yang kasar; batu mulia yang tidak ditempa; batu nisan
dari logam mulia; batu permata; batu semi mulia; batu tiruan (mulia atau semi-mulia); batu-batuan mulia dan tiruannya; benang
dari logam mulia [perhiasan]; benang emas [perhiasan]; benang perak [perhiasan]; benda-benda dekoratif [ornamen] terbuat
dari logam mulia; berlian; berlian kasar; bros perhiasan; campuran emas; cangkir patung peringatan yang terbuat dari logam
mulia; cincin (perhiasan); cincin [perhiasan] dari logam mulia; cincin [perhiasan], bukan dari logam mulia; cincin berlapis emas;
cincin berlapis perak; cincin dari logam mulia; cincin dilapisi dengan logam mulia; cincin emas; cincin kawin; cincin perak;
cincin perhiasan; cincin platinum; cincin split dari logam mulia untuk kunci; cincin, bukan dari logam mulia; curios terbuat dari
logam mulia; emas; emas batangan; emas campuran batangan; emas imitasi; emas imitasi (barang dari-); emas, mentah atau
setengah dikerjakan; emas, tidak ditempa atau ditempa; fobs kunci dari logam mulia; gading [untuk perhiasan]; gantungan
kunci (perhiasan kecil atau hiasan yang dipasang pada ujung rantai) dari logam mulia; gantungan kunci [cincin terbelah
dengan perhiasan atau fob dekoratif]; gantungan kunci [pernak-pernik] dari logam mulia; gantungan kunci dan gantungan
rantai [cincin terbelah dengan perhiasan atau fob dekoratif]; gantungan kunci dari batu mulia; gantungan kunci dari logam
mulia; gantungan kunci mewah dari logam mulia; gantungan kunci yang dilapisi dengan logam mulia; gelang (perhiasan);
gelang [perhiasan]; gelang berlapis emas; gelang berlapis perak; gelang dari logam mulia; gelang emas; gelang identifikasi
[perhiasan]; gelang identifikasi logam mulia [perhiasan]; gelang perak; gelang tangan amal (gelang, perhiasan); gelang, bukan
dari logam mulia; gulungan organizer perhiasan untuk perjalanan; gulungan perhiasan; gulungan perhiasan untuk

: DID2021012996
: 24/02/2021 19:52:29
:
: LILI AGUS GUNAWAN

540 Etiket

Halaman 641 dari 2049

penyimpanan; gulungan perhiasan untuk perjalanan; hewan model [ornamen] terbuat dari logam mulia; hiasan topi (dari logam
mulia); ikat klip logam mulia; ikat pin dari logam mulia; ingot paduan platinum; jam tangan emas; jam tangan perak; jam tangan
perhiasan; jam tangan platinum; jam tangan yang terbuat dari logam mulia atau dilapisi dengannya; jet imitasi (perhiasan);
jimat (perhiasan); jimat untuk perhiasan; kalung [perhiasan]; kalung berlapis emas; kalung berlapis perak; kalung dari logam
mulia; kalung emas; kalung perak; kalung, bukan dari logam mulia; kantong perhiasan yang pas; karya seni dari logam mulia;
kasing jam, bukan dari logam mulia; kepang dari logam mulia; klip perhiasan untuk mengadaptasi anting tindik dengan anting
clip-on; koin emas; kolom trofi dari logam mulia; kotak [fitted] untuk barang horogical; kotak [fitted] untuk jaram tangan; kotak
arloji [bagian dari jam tangan]; kotak arloji dari logam mulia; kotak arloji dari logam mulia atau dilapisi dengannya; kotak arloji,
bukan dari logam mulia; kotak dan kotak presentasi untuk jam dan pembuatan jam, serta perhiasan; kotak dekoratif dari logam
mulia; kotak dekoratif terbuat dari logam mulia; kotak jam dari logam mulia; kotak jam dari logam mulia atau dilapisi
dengannya; kotak logam mulia; kotak perhiasan; kotak perhiasan [peti mati] dari logam mulia; kotak perhiasan [peti mati],
bukan dari logam mulia; kotak perhiasan dalam bentuk kasket; kotak perhiasan dari kulit; kotak perhiasan dari logam; kotak
perhiasan dari logam mulia; kotak perhiasan kayu; kotak perhiasan kecil; kotak perhiasan kecil dari logam mulia; kotak
perhiasan kecil, bukan dari logam mulia; kotak perhiasan musik; kotak perhiasan, bukan dari logam; kotak perhiasan, bukan
dari logam mulia; kotak peringatan perayaan dari logam mulia; kotak pernak-pernik (kotak perhiasan); kotak presentasi untuk
batu permata; kotak presentasi untuk jam tangan; kotak presentasi untuk perhiasan; kotak untuk arloji; kotak untuk arloji
[presentasi]; kotak untuk instrumen horologis; kotak untuk instrumen horologis dan kronometrik; kotak untuk instrumen
kronometrik; kotak untuk jam dan pembuatan arloji; kotak untuk menyimpan barang perhiasan; kotak untuk perhiasan; kotakkotak untuk jam dan arloji; lencana kerah (perhiasan); lencana kerah logam mulia; lencana logam mulia; liontin (perhiasan);
liontin permata; logam mulia; logam mulia batangan; logam mulia dan paduannya; logam mulia semi tempa; logam mulia
setengah jadi; logam mulia yang tidak ditempa; logam mulia, tidak tempa atau semi tempa; loket [perhiasan]; manset yang
terbuat dari logam mulia; medali [perhiasan]; medali dilapisi dengan logam mulia; medallion (perhiasan); meja centrepieces
[ornamen] terbuat dari logam mulia; mobil model skala [ornamen] dari logam mulia; model [ornamen] terbuat dari logam mulia;
model kendaraan [ornamen] terbuat dari logam mulia; model mobil [ornamen] terbuat dari logam mulia; model mobil miniatur
[ornamen] dari logam mulia; model pesawat terbang [ornamen] terbuat dari logam mulia; model skala [ornamen] dari logam
mulia; mural dari logam mulia; nama lencana logam mulia untuk dipakai; olivin [permata]; ornamen [patung] yang terbuat dari
logam mulia; ornamen baju dalam bentuk perhiasan; ornamen dalam bentuk mini yang terbuat dari logam mulia; ornamen dari
logam mulia, untuk perhiasan; ornamen dekoratif dari logam mulia untuk telepon seluler; ornamen natal [patung] dari logam
mulia, selain ornamen pohon; ornamen perak di alam perhiasan; ornamen perak pada perhiasan; ornamen perhiasan;
ornamen perhiasan imitasi; ornamen rambut dari logam mulia (perhiasan); ornamen sepatu dari logam mulia; ornamen yang
terbuat dari logam mulia; paduan logam mulia; paduan perak; paduan platinum; patung dari logam mulia dan campuran logam
mulia; patung logam mulia; patung meja yang terbuat dari logam mulia; patung religi dari logam mulia; patung, patung dan
karya seni dari logam mulia; patung-patung [patung] emas imitasi; patung-patung dari logam mulia; patung-patung logam
mulia; patung-patung yang terbuat dari emas; patung-patung yang terbuat dari emas imitasi; patung-patung yang terbuat dari
perak; patung/arca dari logam mulia; pelat identitas logam mulia menjadi perhiasan; peniti hias bros (perhiasan); peniti hias
bros batu berharga (perhiasan); penjepi, pengait, atau penghubung perhiasan; penjepit dasi, bukan dari logam mulia; perak;
perak batangan; perak, tidak ditempa atau ditempai; perhiasaan tempel; perhiasan; perhiasan (termasuk perhiasan
kustomisasi) dari logam mulia dan campurannya dan disepuh, khususnya cincin, anting, manset, gelang, bros, liontin, jimat,
rantai, rantai arloji, kalung, medal, medali; perhiasan benang emas; perhiasan berlapis dengan logam mulia; perhiasan berlian;
perhiasan dari batu ambar; perhiasan emas; perhiasan gading; perhiasan giok; perhiasan kostum; perhiasan kuning amber;
perhiasan mutiara; perhiasan pengakuan perusahaan; perhiasan perak; perhiasan platinum; perhiasan tempel [perhiasan
kostum]; perhiasan tiruan; perhiasan topi; perhiasan untuk kepala; perhiasan untuk pria; perhiasan untuk tubuh; perhiasan
untuk wanita; perhiasan yang terbuat dari kaca; perhiasan yang terbuat dari kristal; perhiasan, batu mulia; perhiasan, batu
mulia dan semi mulia; perhiasan/permata yang terbuat dari cloisonne (cloisonne-jewelry); perhiasan;logam mulia;gantungan
kunci dari logam mulia;kotak perhiasan;anting-anting dari logam mulia;peniti dasi dari logam mulia;kancing lengan
kemeja;piala peringatan dari logam; perisai peringatan perayaan dari logam mulia; permata; permata berharga dan semi
mulia; pernak-pernik (perhiasan); peti perhiasan dari logam mulia; peti perhiasan, bukan dari logam mulia; piala dilapisi
dengan logam mulia; piala hadiah dari logam mulia; piala logam mulia; piala yang terbuat dari paduan logam mulia; pin hias
yang terbuat dari logam mulia; pin kerah [perhiasan]; pin lencana logam mulia; pin topi dari logam mulia; pin topi perhiasan;
pin topi, bukan dari logam mulia; pin ukiran perhiasan; pintal perak [kawat perak]; platinum [logam]; rantai logam mulia; rantai
logam mulia untuk gelang; rantai perhiasan; rantai perhiasan dari logam mulia untuk gelang; salib logam mulia, selain
perhiasan; spinel [batu mulia]; tali gantungan untuk memegang lencana logam mulia; tarikan laci dari logam mulia; tempat
perhiasan; tutup botol dari logam mulia; ujung logam mulia untuk ikatan bolo===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Batununggal Elok I No. 66, Kota Bandung, Jawa Barat, 40266
: Pamelia Yulianto S.H., M.Law.,
: PAMELIA YULIANTO & CO Jln. Kembar Baru Selatan III No 8 Rt/003 Rw/011
Cigereleng, Regol Kota Bandung Jawa Barat 40253

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: ABC PASKO (ABADI BINTANG CEMERLANG PASIR KOJA)
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: MERAH, EMAS, PUTIH
: 35
: ===Distribusi materi periklanan; Distribusi selebaran periklanan; Distributor; Iklan melalui media elektronik; Iklan online melalui

: JID2021012997
: 24/02/2021 19:53:34
:
: LILI AGUS GUNAWAN

540 Etiket

Halaman 642 dari 2049

jaringan komunikasi komputer; Iklan secara online; Iklan secara online melalui jaringan komputer; Iklan yang dipasang di luar
ruangan; Jasa layanan pelelangan secara online; Jasa penjualan eceran; Jasa penjualan eceran dan grosir; Jasa penjualan
eceran secara online; Jasa toko; Layanan iklan, pemasaran, dan promosi; Layanan pelelangan; Layanan pemasaran,
periklanan dan promosi; Melaksanakan program loyalitas pelanggan, hadiah, afinitas dan insentif untuk tujuan promosi
komersil dan periklanan; Mempersiapkan iklan; Menata Dagangan; Mengatur pameran untuk tujuan periklanan; Mengorganisir
pameran, pameran dagang, pertunjukan dan acara untuk tujuan komersial atau iklan; Menyediakan layanan iklan dan jasa
reklame; Menyelenggarakan pameran untuk tujuan komersial atau iklan; Penempatan iklan; Periklanan online; Toko emas;
Toko emas dan perhiasan; Toko perhiasan; Toko yang menjual emas batangan; desain bahan iklan; desain brosur iklan;
desain logo iklan; desain materi iklan, pemasaran, dan publisitas; desain selebaran iklan; iklan; iklan banner; iklan baris; iklan
bayar per klik; iklan dan promosi perusahaan; iklan komersial; iklan komersial perusahaan; iklan majalah; iklan online; iklan
secara online jasa wisata dalam air snorkeling dan diving; iklan, promosi, dan layanan keagenan; jasa agen periklanan; jasa
bisnis dan periklanan; jasa iklan dan promosi; jasa loyalitas pelanggan untuk tujuan komersial, promosi dan / atau iklan; jasa
pelelangan; jasa pengecer dan grosir dan jasa penjualan eceran secara online; jasa perdagangan secara online sehubungan
dengan pelelangan elektronik dan menyediakan evaluasi bisnis secara online sehubungan dengannya; jasa periklanan; jasa
periklanan dan manajemen; jasa periklanan yang berkaitan dengan penjualan barang; jasa ritel; jasa-jasa perdagangan online;
jasa/layanan bisnis dan periklanan; layanan iklan dan pemasaran; layanan iklan untuk menciptakan identitas perusahaan dan
merek; layanan iklan yang berkaitan dengan perhiasan; layanan iklan, pemasaran dan promosi; layanan lelang disediakan di
Internet; layanan lelang disediakan melalui jaringan telekomunikasi; layanan pelelangan online melalui Internet; layanan
periklanan bisnis yang berkaitan dengan waralaba; layanan periklanan dan manajemen penjualan; layanan ritel disediakan
oleh toko perhiasan; layanan ritel online; layanan toko grosir menampilkan perhiasan; layanan toko ritel menampilkan
perhiasan; melakukan lelang; melakukan lelang virtual interaktif; melelang dan membalikkan layanan lelang; mengatur dan
melakukan lelang; mengatur dan melakukan lelang Internet; mengatur dan melakukan lelang dan membalikkan lelang melalui
komputer dan jaringan telekomunikasi; mengatur dan melakukan lelang dan membalikkan lelang melalui telepon seluler;
mengatur dan melakukan lelang real estat; mengatur dan melakukan lelang telepon; mengatur dan melakukan lelang telepon
dan televisi; mengatur pelelangan; mengorganisir dan melakukan lelang amal untuk tujuan penggalangan dana amal;
menyediakan layanan lelang online; menyelenggarakan, mengatur dan melakukan lelang; negosiasi kontrak iklan; organisasi
lelang Internet; pelelangan; pelelangan online; pembuatan dan pembaruan materi iklan; pemodelan untuk iklan atau promosi
penjualan; penawaran lelang online untuk orang lain; penyebaran materi iklan [selebaran, brosur, dan barang cetakan];
penyebaran materi iklan, pemasaran, dan publikasi; perdagangan online; periklanan; periklanan melalui gambar berjalan;
periklanan melalui jaringan telepon seluler; produksi bahan iklan; radio, televisi, iklan daring (online); toko; toko grosir; toko
perhiasan, emas batangan dan berlian; toko yang menjual emas dengan kadar kemurnian 99.99; toko yang menjual
perhiasan; toko yang menjual perhiasan emas===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021012998
: 24/02/2021 19:57:04
:
: GLOBAL STANDARD GEMEINNÜTZIGE GMBH

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Rotebühlstrasse 102, 70178 Stuttgart, Germany
: Damar Swarno Dwipo S.H., M.H.,
: Plaza SUA, 2nd Floor, Jl. Prof. Dr. Soepomo, S.H., No. 27, Jakarta Selatan

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: GLOBAL ORGANIC TEXTILE STANDARD & Logo
: GLOBAL ORGANIC TEXTILE STANDARD = STANDAR TEKSTIL ORGANIK GLOBAL

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih, dan hijau
: 23
: ===benang (thread) dan benang rajutan atau tenun (yarn) untuk keperluan tekstil===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021012999
: 24/02/2021 19:59:00
:
: INTAN NOVITA

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Muara Angke RT.009.RW.011 Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan Jakarta
Utara, DKI Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14450
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Ma-Derma By. dr Intan
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Orange, Merah Salem, Putih, warna pastel
: 3
: ===Alas bedak; Bedak padat untuk rias wajah; Bedak padat untuk wajah; Esens rambut; Gel jerawat (kosmetik); Gel

740

pelembab kulit; Korektor warna bibir; Kosmetik yaitu bedak padat, bedak bubuk, lipstik, pensil alis dan eyeliner; Krim rambut;

Halaman 643 dari 2049

Krim tabir surya; Krim wajah; Lip tint (pewarna bibir); Lipstik berbentuk pasta; Lipstik cair; Masker (kosmetik); Masker pemutih
kulit untuk keperluan kosmetik; Masker wajah (kosmetik); Paket masker untuk keperluan kosmetik; Pembersih wajah
(kosmetik); Pemerah bibir; Pewarna bibir dengan ketahanan yang lebih lama; Pewarna dan cat rambut; Produk penataan
rambut; Produk perawatan rambut; Produk-produk makeup, seperti, makeup mata, penghapus makeup mata, pensil mata,
perona mata, eyeliner, maskara, bedak wajah, alas bedak dan alas bedak cair, perona wajah berbentuk krim, cairan atau
bubuk, lipstik dan pensil untuk bibir, cat kuku, penghapus cat kuku; Sabun Kecantikan (kosmetik); Sabun Mandi; Sabun
jerawat; Sampo rambut 3-in-1; Scrub bibir; Sediaan kosmetik perawatan bibir; Sediaan kosmetik untuk bibir; Sediaan
pelembab untuk kulit; Sediaan perawatan kulit dan kosmetik; Sediaan perawatan rambut tanpa obat; Sediaan perawatan
wajah; Sediaan tabir surya kosmetik; Sediaan toning untuk bibir; Sediaan-sediaan perawatan kulit non-medis, yaitu, krim
wajah, krim mata, pembersih wajah, losion dan minyak, losion untuk tubuh, pelembab dan penyegar kulit, gel, pembersih, dan
masker untuk digunakan pada wajah dan tubuh, krim pencukur; Serum bibir; Serum jerawat; Spray wajah (kosmetik); Tabir
surya yang disemprot; Toner wajah (kosmetik); Tonik kecantikan untuk diaplikasikan pada wajah; Vitamin rambut; bedak;
bedak krem; bedak tubuh untuk keperluan kosmetik; bedak wajah; bedak wajah ditekan; bedak wajah kosmetik; bedak wajah
longgar; bubuk bedak wangi untuk keperluan kosmetik; bubuk masker tubuh; bubuk masker tubuh untuk keperluan kosmetik;
busa pembersih kulit; dasar bedak (kosmetik); dasar bedak untuk kulit; emolien kulit; emolien rambut untuk keperluan
kosmetik; gel pelembab kulit [kosmetik]; kit make-up yang terutama terdiri dari fondasi, maskara, blushes, glosses dan lipstik
[tidak termasuk kuas dan spons]; kondisioner pembersih untuk digunakan dalam mencuci rambut khusus conditioner; kosmetik
perawatan kulit; kosmetik tabir surya; kosmetik untuk bibir; kosmetik untuk digunakan pada kulit; kosmetik, yaitu alas bedak,
concealer, pengkilap bibir, maskara, pembersih make-up; kosmetik, yaitu, alas bedak, bedak, concealer, Celak mata (Eye
shadow), pensil mata, eyeliner cair, maskara, pensil bibir, lipstik, Pengkilat bibir (lip gloss), balsem bibir, cat kuku; krim antipenuaan untuk keperluan kosmetik; krim bibir; krim kosmetik untuk mengencangkan kulit; krim kulit dalam bentuk cair dan
padat; krim non-obat untuk melembabkan kulit; krim non-obat untuk menenangkan kulit; krim pembersih kulit; krim pemutih
kulit; krim pemutih kulit wajah; krim pengkondisi kulit untuk keperluan kosmetik; krim pengurang bintik penuaan untuk
keperluan kosmetik; krim tanpa obat untuk memutihkan kulit; krim tanpa obat untuk perlindungan kulit; krim untuk
pemeliharaan kulit (kosmetik); krim wajah [kosmetik]; lipstik; losion untuk rambut; lotion kulit pelembab [kosmetik]; lotion nonobat untuk melembabkan kulit; lotion pembersih kulit; lotion perawatan penguatan rambut; lotion perawatan rambut; lotion
rambut tanpa obat; lotion tabir surya; lotion, krim dan sediaan untuk perawatan wajah, tubuh, kulit kepala, kuku dan rambut;
make-up bedak; make-up dasar bedak; mandi minyak untuk perawatan rambut; masker kaki untuk perawatan kulit; masker
kecantikan; masker kulit; masker kulit [kosmetik]; masker kulit untuk keperluan kosmetik; masker pelembab kulit; masker
pembersih untuk tubuh; masker pembersih untuk wajah; masker pembersihan; masker pemutih kulit wajah; masker tubuh
untuk keperluan kosmetik; masker untuk membersihkan wajah; minyak-minyak perawatan kulit; paket kosmetik wajah; palet
pengkilap bibir; pelembab bibir; pelembab dan pelembut kulit tubuh; pelembab kulit; pelindung bibir non-obat; pembentuk garis
bibir; pembersih kulit; pembersih wajah; pembilasan rambut untuk keperluan kosmetik; pemerah pipi dalam bentuk bedak;
pemoles bibir; pencerah kulit; pengelupas sel kulit (peel) wajah; pengelupas sel kulit (peel) wajah tidak mengandung obat;
pengkilap bibir; perhiasan kulit menjadi transfer dekoratif untuk keperluan kosmetik; perhiasan kulit untuk keperluan kosmetik;
produk perawatan bibir (kosmetik); produk perawatan kulit yang tidak mengandung obat; produk sabun; produk untuk
perawatan kulit berbentuk cairan; sabun beraroma; sabun cair; sabun cair untuk tangan, wajah dan tubuh; sabun kulit; sabun
mandi; sabun mandi cair; sabun non-obat; sabun non-obat untuk wajah; sabun pengelupasan untuk wajah; sabun wajah;
sampo dan kondisioner untuk digunakan pada rambut; sampo untuk rambut manusia; sediaan kosmetik anti-penuaan; sediaan
kosmetik untuk rambut dan kulit kepala; sediaan kosmetika untuk perawatan jerawat; sediaan pembersih wajah; sediaan
pembersihan tanpa obat untuk kulit; sediaan pembersihan untuk kulit; sediaan perawatan bibir; sediaan perawatan kulit;
sediaan perawatan kulit anti-penuaan; sediaan perawatan kulit wajah (kosmetik); sediaan perawatan kulit, mata, bibir dan kuku
(tidak mengandung obat); sediaan perawatan rambut tanpa obat untuk keperluan kosmetik; sediaan rambut tanpa obat;
sediaan rias rambut kosmetik; sediaan tabir surya; sediaan tabir surya untuk digunakan pada kulit; sediaan untuk melindungi
rambut dari sinar matahari; sediaan untuk pembersihan, perawatan dan perawatan rambut; sediaan untuk perawatan kulit
kepala dan rambut; sediaan-sediaan pembersih kulit untuk wajah dan tubuh; serum anti-penuaan untuk wajah; serum untuk
wajah tidak mengandung obat; susu pelembab untuk pemutih kulit wajah; tabir surya; tabir surya tahan air; tabir surya untuk
keperluan kosmetik; toner kulit; toner kulit non-obat; toner untuk wajah tidak mengandung obat; tonik rambut; tonik rambut
untuk keperluan kosmetik===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021013000
: 24/02/2021 20:05:39
:
: GLOBAL STANDARD GEMEINNÜTZIGE GMBH

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Rotebühlstrasse 102, 70178 Stuttgart, Germany
: Damar Swarno Dwipo S.H., M.H.,
: Plaza SUA, 2nd Floor, Jl. Prof. Dr. Soepomo, S.H., No. 27, Jakarta Selatan

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: GLOBAL ORGANIC TEXTILE STANDARD & Logo
: GLOBAL ORGANIC TEXTILE STANDARD = STANDAR TEKSTIL ORGANIK GLOBAL

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih, dan hijau
: 25
: ===alas kaki; pakaian; tutup kepala dari segala bentuk di kelas ini; visor (penutup kepala)===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320

Prioritas

: DID2021013001
: 24/02/2021 20:06:06
:

540 Etiket

540 Etiket

Halaman 644 dari 2049

730

Nama Pemohon

: DINO ANGGA RAMADANI

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. DR SUTOMO 120 DSN KRAJAN TR 003 RW 022 AJUNG KALISAT JEMBER,
Kabupaten Jember, Jawa Timur, 68193
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: Floral.id Official
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: terracotta
: 25
: ===Celana jeans; atasan rajut; celana kasual; jaket [pakaian]; kemeja berkerah; kombinasi [pakaian]; pakaian; pakaian
bawahan rajut; pakaian linen; pakaian santai; pakaian untuk wanita; shirt; sweater katun===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021013002
: 24/02/2021 20:17:05
:
: GLOBAL STANDARD GEMEINNÜTZIGE GMBH

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Rotebühlstrasse 102, 70178 Stuttgart, Germany
: Damar Swarno Dwipo S.H., M.H.,
: Plaza SUA, 2nd Floor, Jl. Prof. Dr. Soepomo, S.H., No. 27, Jakarta Selatan

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: GLOBAL ORGANIC TEXTILE STANDARD & Logo
: GLOBAL ORGANIC TEXTILE STANDARD = STANDAR TEKSTIL ORGANIK GLOBAL

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih, dan hijau
: 24
: ===bahan penyaringan dari tekstil; barang potongan tekstil untuk keperluan perabotan; barang tekstil untuk digunakan
sebagai tempat tidur; barang tekstil, tidak termasuk dalam kelas lain; kain [barang potongan]; tekstil dan pengganti tekstil===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021013003
: 24/02/2021 20:17:10
:
: CV. SUGI TEKNIK PANGAN

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DUSUN BALORAN KEL. ARJASARI KEC. PATROL, Kabupaten Indramayu, Jawa
Barat
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: SUGITECH
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: MERAH - COKLAT - PUTIH
: 5
: ===Herbisida, pestisida, fungisida untuk keperluan pertanian dan perkebunan (hortikultura); pestisida; pestisida pertanian;
pestisida untuk keperluan hortikultura===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021013006
: 24/02/2021 20:33:47
:
: CV. ARTHA BUANA MANDIRI

540 Etiket

: KOMPLEK INDUSTRI DAN PERGUDANGAN SAFE N LOCK BLOK.A - 1288 JLN.
RAYA LINGKAR TIMUR RANGKAH KIDUL SIDOARJO, Kabupaten Sidoarjo, Jawa
Timur
:
:

Halaman 645 dari 2049

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: TARANTULA
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM
: 5
: ===Herbisida, pestisida, fungisida untuk keperluan pertanian dan perkebunan (hortikultura); pestisida; pestisida pertanian;
pestisida untuk keperluan hortikultura===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021013007
: 24/02/2021 20:34:18
:
: GLOBAL STANDARD GEMEINNÜTZIGE GMBH

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Rotebühlstrasse 102, 70178 Stuttgart, Germany
: Damar Swarno Dwipo S.H., M.H.,
: Plaza SUA, 2nd Floor, Jl. Prof. Dr. Soepomo, S.H., No. 27, Jakarta Selatan

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: GLOBAL ORGANIC TEXTILE STANDARD & Logo
: GLOBAL ORGANIC TEXTILE STANDARD = STANDAR TEKSTIL ORGANIK GLOBAL

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih, dan hijau
: 26
: ===Pita yang terbuat dari kain tenun untuk keperluan menjahit; buah buatan; bulu burung unta [aksesoris pakaian]; bunga
buatan; bunga buatan dari tekstil; bunga kertas buatan; gesper, bukan dari logam mulia [aksesori pakaian]; karangan bunga
buatan; korsase bunga buatan; patch perekat panas untuk dekorasi barang-barang tekstil [pakaian]; patch perekat panas
untuk memperbaiki artikel tekstil; perlengkapan menjahit; pesona, selain untuk perhiasan, gantungan kunci atau gantungan
kunci; sayuran buatan; tambalan untuk memperbaiki artikel tekstil===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021013008
: 24/02/2021 20:42:13
:
: Karenia Aria Putri

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl Telaga Warna Blok A 1 no 17 BSI, Kota Bogor, Jawa Barat, 16144
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Wholesome Pressery
: Baik untuk meningkatkan kehidupan secara fisik, moral maupun emosional

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam
: 29
: ===Minuman berbahan dasar beras (pengganti susu), minuman berbahan dasar kedelai (pengganti susu), minuman berbahan
dasar susu almond; Olesan kacang almond; Selai; almond (kacang) panggang; almond (kacang), diolah; kacang almond,
ditumbuk; makanan ringan berbahan dasar probiotik almond; minuman berbahan dasar susu almond; minuman susu dengan
rasa kopi, coklat, coklat atau teh; olesan berbahan dasar kacang; selai kacang coklat; susu almon; susu almon dengan rasa
dan tanpa rasa; susu almond untuk keperluan kuliner===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021013010
: 24/02/2021 20:49:31
:
: GLOBAL STANDARD GEMEINNÜTZIGE GMBH

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Rotebühlstrasse 102, 70178 Stuttgart, Germany
: Damar Swarno Dwipo S.H., M.H.,
: Plaza SUA, 2nd Floor, Jl. Prof. Dr. Soepomo, S.H., No. 27, Jakarta Selatan

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: GLOBAL ORGANIC TEXTILE STANDARD & Logo
: GLOBAL ORGANIC TEXTILE STANDARD = STANDAR TEKSTIL ORGANIK GLOBAL

591

Uraian Warna

: Hitam, putih, dan hijau

540 Etiket

540 Etiket

540 Etiket

Halaman 646 dari 2049

511

Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: 28
: ===Peralatan olah raga; alat-alat olahraga; bumper pelindung dari karet, busa dan plastik untuk peralatan senam; dekorasi
untuk pohon Natal; mainan, permainan, alat permainan dan alat-alat permainan dan hadiah kecil; peralatan bermain di luar
ruangan; peralatan biliar; peralatan olahraga; peralatan raket; pohon Natal buatan; tas disesuaikan untuk digunakan dengan
peralatan olahraga===
: DID2021013011
: 24/02/2021 21:03:54
:
: PT Pasir Tengah

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Gedung Graha Widodo - Jl.Raya Cilangkap No.58 RT.007 RW.003, Kota
Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta, 13870
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: BUMI MAKMUR PUPUK ORGANIK
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau, Oranye, Putih
: 1
: ===Bahan kimia pertanian seperti pupuk dan nutrisi untuk tanaman; Hasil-hasil kimia digunakan untuk pertanian, kehutanan,
perkebunan buah-buahan, perkebunan bunga-bunga, pada khususnya pupuk-pupuk daun-daunan, pupuk-pupuk akar
tanaman, bahan-bahan stimulasi bio, sediaan-sediaan untuk memperbaiki (korektor) tanah dan/atau air, sediaan-sediaan
untuk meningkatkan kesehatan tanaman, termasuk atas dasar bahan-bahan mentah organik; Pelapis Pupuk Untuk tanaman;
Perekat untuk digunakan dalam industri, pupuk; Produk kimia untuk industri, pertanian, hortikultura, kehutanan dan
pengawetan makanan, pupuk tanah, pupuk, sediaan untuk menstilmulir dan mengatur pertumbuhan tanaman; Pupuk Kompos;
Pupuk dan sediaan pupuk, termasuk pupuk untuk disebarkan melalui udara, pupuk cair, pengaya mulsa, pakan kebun, pupuk
tanah, pupuk anorganik dan pupuk tanah; Pupuk hidroponik; Pupuk organik hayati cair; Pupuk untuk keperluan pertanian;
Pupuk untuk perkebunan, pertanian dan holtikultura; Pupuk untuk tanah; Senyawa kelat (digunakan untuk menghilangkan
logam beracun pada pupuk); Suplemen pupuk; Thomas phosphate [pupuk]; aditif kimia untuk pupuk; bekatul [pupuk]; bubuk
darah [pupuk]; campuran bahan-bahan kimia dan bahan-bahan alami digunakan untuk pupuk pertanian; cetakan daun
[pupuk]; digestat organik (pupuk); fosfat [pupuk]; gambut [pupuk]; garam [pupuk]; gipsum untuk digunakan sebagai pupuk;
kalsium sianamida [pupuk]; kapur nitrogen pupuk kandang; kompos [pupuk]; kompos, pupuk kandang, pupuk; kotoran hewan
(untuk pupuk); pakan kebun [pupuk]; pupuk; pupuk alami; pupuk amonium klorida; pupuk amonium nitrat; pupuk amonium
sulfat; pupuk anorganik; pupuk bebas klorin; pupuk cair; pupuk campuran; pupuk dari kotoran burung; pupuk fosfat; pupuk
fosfat menyatu; pupuk hayati; pupuk hayati non-kimia; pupuk kalium; pupuk kalium klorida; pupuk kalium sulfat; pupuk kalium
terkalsinasi; pupuk kalsium silikat; pupuk kalsium superfosfat; pupuk kandang; pupuk kimia; pupuk kompleks; pupuk laut;
pupuk majemuk; pupuk majemuk yang dikonversi secara kimia; pupuk mangan; pupuk mineral; pupuk multi-nutrisi; pupuk
natrium nitrat; pupuk nitrogen; pupuk organik; pupuk organik cair (biokultur tanah, biokultur daun, antigen); pupuk rumput;
pupuk serbuk gergaji; pupuk sintetis untuk keperluan pertanian; pupuk superfosfat; pupuk superfosfat ganda; pupuk
superfosfat ganda atau tripel; pupuk superfosfat yang tergabung; pupuk tanaman terbuat dari tepung ikan; pupuk tepung
tulang; pupuk untuk hidroponik; pupuk untuk keperluan rumah tangga; pupuk untuk penggunaan pertanian; pupuk untuk
penyubur tanaman budidaya pertanian; pupuk untuk pot tanah; pupuk untuk tanah; pupuk untuk tanah dan pot tanah; pupuk
untuk tanaman rumah tangga; pupuk urea; rabuk (pupuk) alam; rumput laut [pupuk]; rumput laut untuk digunakan sebagai
pupuk; sediaan pupuk; superphosphate [pupuk]; tepung tulang [pupuk]; terak [pupuk]; triple superfosfat (pupuk)===
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: Hitam, putih, dan hijau
: 22
: ===awning dari plastik; awning dari tekstil; awning untuk tenda; awning, bukan dari logam; bahan bantalan dan isian, bukan
dari karet, plastik, kertas atau karton; bahan tekstil berserat mentah dan penggantinya; gendongan, bukan dari logam, untuk
memuat; jaring; layar; pengikat rami; penutup longgar untuk kapal dan kendaraan laut; pita pembungkus atau pengikat, bukan
dari logam; sling, bukan dari logam, untuk menangani beban; tali; tali dan benang; tas goni untuk transportasi dan
penyimpanan bahan dalam jumlah besar; tas jaring untuk penyimpanan; tas tekstil untuk kemasan; tenda *; terpal===

740

540 Etiket

Halaman 647 dari 2049

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Batununggal Elok I No. 66, Kota Bandung, Jawa Barat, 40266
: Pamelia Yulianto S.H., M.Law.,
: PAMELIA YULIANTO & CO Jln. Kembar Baru Selatan III No 8 Rt/003 Rw/011
Cigereleng, Regol Kota Bandung Jawa Barat 40253

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: LIPS LOGAM INTI PRATAMA SEJAHTERA
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510
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: PINK, PUTIH
: 14
: ===ALAT PEMADAM NYALA LILIN DARI LOGAM MULIA; Aja Kola (Gelang); BAKI DARI LOGAM MULIA UNTUK
KEPERLUAN RUMAH TANGGA; BARANG DARI EMAS TIRUAN; BATANG LEMPENGAN DARI LOGAM MULIA; BENANG
PERAK; BOOTL KECIL DARI LOGAM MULIA TEMPAT MINYAK DAN CUKA , KANCING LENGAN KEMEJA; Barang-barang
terbuat dari logam berharga, yaitu kalung, gelang, cincin, anting dan gelang kaki; Barang-barang terbuat dari logam mulia atau
dilapisi logam mulia, yaitu gelang, kalung, cincin, anting, liontin, bandul, bros, manset, pin dasi, fob kunci, fob kunci dengan
gantungan kunci, tali jam tangan, kotak dekoratif; Barang-barang yang terbuat dari logam mulia atau yang dilapisi dengannya,
yaitu cincin, gelang, kalung (perhiasan), anting, bros (perhiasan), liontin (perhiasan); Batu berharga dan batu mulia yang
kasar; Bros perhiasan; Bulang (Mahkota (Perhiasan)); CAMPURAN LOGAM MULIA; DOMPET JALA RANTAI DARI LOGAM
MULIA; Gelang Bahar; Gelang Listring; Gelang jam dan gelang; Gelang manset, bentuknya tidak menutup pergelangan
tangan; Gelang yang digunakan pada lengan bagian atas; Gleuang Goki (Gelang Kaki); HIASAN TOPI (DARI LOGAM
MULIA); Hiasan kue dari logam mulia; JARUM DARI LOGAM MULIA; Jam tangan, arloji, perhiasan dan perhiasan imitasi; Jam
tangan, jam yang dipakai di pergelangan tangan, jam, jam dinding, kronometer, kronograf (jam tangan), kotak arloji, gelang
arloji, rantai arloji, kristal arloji, kotak untuk arloji, kotak untuk pembuatan jam dan arloji; Jimat perhiasan; KERANJANG DARI
LOGAM MULIA UNTUK KEPERLUAN RUMAH TANGGA; KOTAK KOTAK ROKOK DARI LOGAM MULIA; Kalung Tebar;
Kancing hias yang menjadi perhiasan; Kawat dari logam mulia (perhiasan); Liontin dalam logam mulia atau dilapisi dengannya
[perhiasan]; Liontin perhiasan; Liontin untuk gelang; Liontin untuk kalung; Liontin untuk kalung kerah; Logam mulia dan
campuran logam mulia; PERALATAN MINUM KOPI DARI LOGAM MULIA; PERANGKAT MINUMAN (BAKI) DARI LOGAM
MULIA; PERHIASAN KECIL (BARANG-BARANG PERHIASAN); PERLENGKAPAN MAKAN MINUM DARI PERAK; Pegangan
laci dari logam mulia; Perhiasan dan batu mulia; Perhiasan hewan peliharaan; Perhiasan imitasi; Perhiasan yang terbuat dari
logam mulia dan batu berharga; Pernak pernik dalam bentuk hiasan gelang dan cincin dari logam mulia, semi-logam mulia
atau imitasi logam mulia; SARINGAN DARI LOGAM MULIA; Subang Bungong Mata Uroe (Anting Perhiasan); TEMPAT ABU
ROKOK DARI LOGAM MULIA UNTUK PEROKOK; TEMPAT LILIN BUKAN DARI LOGAM MULIA; TEMPAT TEMPAT JARUM
DARI LOGAM MULIA; TEMPAT TUSUK GIGI DARI LOGAM MULIA; Tempa dan semi-tempa batu mulia dan tiruannya;
WADAH-WADAH KEPERLUAN DI DAPUR DARI LOGAM MULIA; WADAH-WADAH KEPERLUAN RUMAH TANGGA DARI
LOGAM MULIA; amplop kulit untuk pengemasan; anting, bukan dari logam mulia; anting-anting berlapis emas; anting-anting
berlapis perak; anting-anting dari logam mulia; anting-anting emas; anting-anting perak; artikel perhiasan; bagian komponen
untuk perhiasan; barang dari emas imitasi; barang-barang dari perhiasan imitasi; barang-barang dekorasi dari logam mulia
untuk penggunaan pribadi; barang-barang ornamen dari logam mulia; barang-barang perhiasan; batang logam emas; batang
paduan perak; batang platinum; batangan perak; batu imitasi untuk membuat perhiasan; batu mulia imitasi; batu mulia sintetis;
batu mulia yang kasar; batu mulia yang tidak ditempa; batu nisan dari logam mulia; batu semi mulia; batu tiruan (mulia atau
semi-mulia); batu-batuan mulia dan tiruannya; benang dari logam mulia [perhiasan]; benang emas [perhiasan]; benang perak
[perhiasan]; benda-benda dekoratif [ornamen] terbuat dari logam mulia; bros [perhiasan]; bros dekoratif [perhiasan]; bros
perhiasan; cabochons untuk membuat perhiasan; campuran emas; cangkir patung peringatan yang terbuat dari logam mulia;
cincin (perhiasan); cincin [perhiasan]; cincin [perhiasan] dari logam mulia; cincin [perhiasan], bukan dari logam mulia; cincin
berlapis emas; cincin berlapis perak; cincin dari logam mulia; cincin dilapisi dengan logam mulia; cincin emas; cincin jari; cincin
jari kaki; cincin kawin; cincin keabadian; cincin menjadi perhiasan; cincin perak; cincin perhiasan; cincin pertemanan; cincin
pertunangan; cincin platinum; cincin split dari logam mulia untuk kunci; cincin tindik badan; cincin, bukan dari logam mulia;
curios terbuat dari logam mulia; emas; emas batangan; emas campuran batangan; emas imitasi; emas imitasi (barang dari-);
emas, mentah atau setengah dikerjakan; emas, tidak ditempa atau ditempa; fobs kunci dari logam mulia; gading [untuk
perhiasan]; gantungan kunci (perhiasan kecil atau hiasan yang dipasang pada ujung rantai) dari logam mulia; gantungan kunci
[cincin terbelah dengan perhiasan atau fob dekoratif]; gantungan kunci [perhiasan]; gantungan kunci [pernak-pernik] dari
logam mulia; gantungan kunci dan gantungan rantai [cincin terbelah dengan perhiasan atau fob dekoratif]; gantungan kunci
dari batu mulia; gantungan kunci dari logam mulia; gantungan kunci mewah dari logam mulia; gantungan kunci terdiri dari
cincin terpisah dengan hiasan dekoratif atau pernak-pernik; gantungan kunci yang dilapisi dengan logam mulia; gelang; gelang
(perhiasan); gelang [perhiasan]; gelang berlapis emas; gelang berlapis perak; gelang dan jam tangan digabungkan; gelang
dari logam mulia; gelang emas; gelang identifikasi [perhiasan]; gelang identifikasi logam mulia [perhiasan]; gelang ikat rambut;
gelang kaki; gelang kaki [perhiasan]; gelang perak; gelang persahabatan; gelang tangan amal (gelang, perhiasan); gelang
untuk jam tangan; gelang yang terbuat dari tekstil bersulam [perhiasan]; gelang, bukan dari logam mulia; gesper untuk gelang
jam; gulungan organizer perhiasan untuk perjalanan; gulungan perhiasan; gulungan perhiasan untuk penyimpanan; gulungan
perhiasan untuk perjalanan; hewan model [ornamen] terbuat dari logam mulia; hiasan topi (dari logam mulia); ikat klip logam
mulia; ikat pin dari logam mulia; ingot paduan platinum; jam tangan emas; jam tangan perak; jam tangan perhiasan; jam
tangan platinum; jam tangan yang terbuat dari logam mulia atau dilapisi dengannya; jepit rambut [perhiasan]; jepit untuk
perhiasan; jet imitasi (perhiasan); jimat (perhiasan); jimat [perhiasan]; jimat untuk perhiasan; kalung (perhiasan); kalung
[perhiasan]; kalung berlapis emas; kalung berlapis perak; kalung bib; kalung choker; kalung dari logam mulia; kalung emas;
kalung perak; kalung, bukan dari logam mulia; kameo [perhiasan]; kancing [perhiasan]; kantong perhiasan yang pas; karya
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seni dari logam mulia; kasing jam, bukan dari logam mulia; kepang dari logam mulia; klip perhiasan untuk mengadaptasi
anting tindik dengan anting clip-on; klip syal menjadi perhiasan; koin emas; kolom trofi dari logam mulia; kotak arloji dari logam
mulia; kotak arloji dari logam mulia atau dilapisi dengannya; kotak arloji, bukan dari logam mulia; kotak dan kotak presentasi
untuk jam dan pembuatan jam, serta perhiasan; kotak dekoratif dari logam mulia; kotak dekoratif terbuat dari logam mulia;
kotak jam dari logam mulia; kotak jam dari logam mulia atau dilapisi dengannya; kotak logam mulia; kotak perhiasan; kotak
perhiasan [peti mati] dari logam mulia; kotak perhiasan [peti mati], bukan dari logam mulia; kotak perhiasan dalam bentuk
kasket; kotak perhiasan dari kulit; kotak perhiasan dari logam; kotak perhiasan dari logam mulia; kotak perhiasan kayu; kotak
perhiasan kecil; kotak perhiasan kecil dari logam mulia; kotak perhiasan kecil, bukan dari logam mulia; kotak perhiasan musik;
kotak perhiasan, bukan dari logam; kotak perhiasan, bukan dari logam mulia; kotak peringatan perayaan dari logam mulia;
kotak pernak-pernik (kotak perhiasan); kotak presentasi untuk perhiasan; kotak untuk menyimpan barang perhiasan; kotak
untuk perhiasan; lencana kerah (perhiasan); lencana kerah logam mulia; lencana logam mulia; liontin (perhiasan); liontin
[perhiasan]; logam mulia; logam mulia batangan; logam mulia dan paduannya; logam mulia semi tempa; logam mulia
setengah jadi; logam mulia yang tidak ditempa; logam mulia, tidak tempa atau semi tempa; loket [perhiasan]; manik-manik
untuk membuat perhiasan; manik-manik untuk perhiasan; manset yang terbuat dari logam mulia; medali [perhiasan]; medali
dilapisi dengan logam mulia; medallion (perhiasan); meja centrepieces [ornamen] terbuat dari logam mulia; mobil model skala
[ornamen] dari logam mulia; model [ornamen] terbuat dari logam mulia; model kendaraan [ornamen] terbuat dari logam mulia;
model mobil [ornamen] terbuat dari logam mulia; model mobil miniatur [ornamen] dari logam mulia; model pesawat terbang
[ornamen] terbuat dari logam mulia; model skala [ornamen] dari logam mulia; mural dari logam mulia; mutiara (perhiasan);
mutiara [perhiasan]; nama lencana logam mulia untuk dipakai; ornamen [patung] yang terbuat dari logam mulia; ornamen baju
dalam bentuk perhiasan; ornamen dalam bentuk mini yang terbuat dari logam mulia; ornamen dari logam mulia, untuk
perhiasan; ornamen dekoratif dari logam mulia untuk telepon seluler; ornamen natal [patung] dari logam mulia, selain ornamen
pohon; ornamen perak di alam perhiasan; ornamen perak pada perhiasan; ornamen perhiasan; ornamen perhiasan imitasi;
ornamen rambut dari logam mulia (perhiasan); ornamen sepatu dari logam mulia; ornamen telinga (perhiasan); ornamen yang
terbuat dari logam mulia; paduan logam mulia; paduan perak; paduan platinum; patung dari logam mulia dan campuran logam
mulia; patung logam mulia; patung meja yang terbuat dari logam mulia; patung religi dari logam mulia; patung, patung dan
karya seni dari logam mulia; patung-patung [patung] emas imitasi; patung-patung dari logam mulia; patung-patung logam
mulia; patung-patung yang terbuat dari emas; patung-patung yang terbuat dari emas imitasi; patung-patung yang terbuat dari
perak; patung/arca dari logam mulia; pelat identitas logam mulia menjadi perhiasan; peniti hias bros (perhiasan); peniti hias
bros batu berharga (perhiasan); penjepi, pengait, atau penghubung perhiasan; penjepit dasi, bukan dari logam mulia; penutup
cincin perhiasan untuk melindungi dari benturan, abrasi, dan kerusakan pada cincin dan batu cincin; penutup untuk kalung;
perak; perak batangan; perak, tidak ditempa atau ditempai; perhiasan; perhiasan (termasuk perhiasan kustomisasi) dari logam
mulia dan campurannya dan disepuh, khususnya cincin, anting, manset, gelang, bros, liontin, jimat, rantai, rantai arloji, kalung,
medal, medali; perhiasan adat; perhiasan batu akik; perhiasan benang emas; perhiasan berharga; perhiasan berlapis dengan
logam mulia; perhiasan berlian; perhiasan cloisonné; perhiasan dan perhiasan imitasi; perhiasan dari batu ambar; perhiasan
emas; perhiasan gading; perhiasan giok; perhiasan kostum; perhiasan kuning amber; perhiasan manik-manik kayu; perhiasan
mutiara; perhiasan pengakuan perusahaan; perhiasan perak; perhiasan perunggu; perhiasan plastik; perhiasan platinum;
perhiasan sepatu; perhiasan tempel [perhiasan kostum]; perhiasan tiruan; perhiasan topi; perhiasan untuk anak-anak;
perhiasan untuk kepala; perhiasan untuk pria; perhiasan untuk tubuh; perhiasan untuk wanita; perhiasan yang terbuat dari
kaca; perhiasan yang terbuat dari kristal; perhiasan, batu mulia; perhiasan, batu mulia dan semi mulia; perhiasan/permata
yang terbuat dari cloisonne (cloisonne-jewelry); perhiasan;logam mulia;gantungan kunci dari logam mulia;kotak
perhiasan;anting-anting dari logam mulia;peniti dasi dari logam mulia;kancing lengan kemeja;piala peringatan dari logam;
perisai peringatan perayaan dari logam mulia; pernak-pernik (perhiasan); peti perhiasan; peti perhiasan dari logam mulia; peti
perhiasan, bukan dari logam mulia; piala dilapisi dengan logam mulia; piala hadiah dari logam mulia; piala logam mulia; piala
yang terbuat dari paduan logam mulia; pin [perhiasan]; pin dekoratif [perhiasan]; pin hias yang terbuat dari logam mulia; pin
kerah [perhiasan]; pin lencana logam mulia; pin menjadi perhiasan; pin topi dari logam mulia; pin topi perhiasan; pin topi,
bukan dari logam mulia; pin ukiran perhiasan; pintal perak [kawat perak]; platinum [logam]; rantai [perhiasan]; rantai logam
mulia; rantai logam mulia untuk gelang; rantai perhiasan; rantai perhiasan dari logam mulia untuk gelang; sabuk [perhiasan];
salib [perhiasan]; salib logam mulia, selain perhiasan; salib sebagai perhiasan; spinel [batu mulia]; tali gantungan untuk
memegang lencana logam mulia; tarikan laci dari logam mulia; tempat perhiasan; tutup botol dari logam mulia; ujung logam
mulia untuk ikatan bolo===
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pribadi, dan gelang (perhiasan); Jasa eceran toko serba ada dan supermarket sehubungan dengan perlengkapan mandi,
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sediaan-sediaan kebersihan untuk penggunaan pribadi, kosmetik, sediaan-sediaan perawatan kulit, sediaan-sediaan farmasi
dan sanitasi, perlengkapan pertolongan pertama, sediaan-sediaan perawatan gigi, sediaan-sediaan perawakan kesehatan
untuk perawatan pribadi, gantungan kunci, gembok, alat cukur, alat cukur elektronik, pisau cukur, sikat gigi, sikat gigi
elektronik, sisi, spons, bingkai foto, cermin, peralatan dan wadah untuk rumah tangga, pecah-belah, perangkat porselin, kristal
dan tembikar, alat makan dan alat makan untuk di meja, perlengkapan audio dan/atau visual dan perangkat periferal,
kalkulator, komputer, peranti lunak komputer, peranti keras komputer, kamera, negatif film kamera, perlengkapan pemrosesan
data, peralatan untuk merekam, mengirim atau mereproduksi suara atau gambar, pembawa data magnetik, pita video, pita
kaset, cakram perekam, pita dan cakram pra-rekam, perhiasan, peralatan horologis dan kronometrik, kertas, karton dan
barang-barang terbuat dari kertas dan karton, barang-barang tercetak, buku, majalah, poster, koran, alat tulis, peralatan untuk
menulis, kartu bermain, barang-barang terbuat dari kulit dan kulit imitasi, koper dan tas untuk bepergian, koper, payung,
tongkat untuk berjalan, kantong dan tas yang tidak termasuk di kelas lain, barang-barang terbuat dari tekstil, pakaian, penutup
kepala dan alas kaki, mainan dan alat bermain, perlengkapan senam dan olahraga, makanan dan minuman, makanan yang
diawetkan, makanan ringan, kembang gula, minuman beralkohol dan/atau tidak beralkohol, bir; Jasa marketing dan periklanan
yang diberikan melalui database komputer online; Jasa pengadaan kerjasama untuk keuntungan pihak lain dari pakaian, tutup
kepala dan alas kaki, perhiasan, jam tangan, aksesoris mode, tekstil, kosmetik, sediaan untuk perlengkapan mandi yang tidak
mengandung obat,
produk perawatan, peralatan perawatan, peralatan mandi yang tidak mengandung obat, [kosmetik], kacamata, tempat untuk
membawa, barang dari kulit, tempat dan penutup untuk telepon genggam, tablet, laptop, koper, label untuk koper, tempat dan
penutup paspor, dompet, tas tangan dan segala macam tas, buku, lilin, perlengkapan audio, perangkat pendengar yang
diletakkan di kepala, tempat pengeras suara, pengeras suara nirkabel, perangkat pendengar yang diletakkan di dalam telinga
yang memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan membeli barang tersebut; Jasa periklanan barang secara
sambung langsung (online); Jasa promosi; Jasa ritel dan toko ritel online yang berkaitan dengan penjualan pakaian, tas,
dompet, sepatu, topi, kacamata, kacamata pelindung dari sinar matahari, jam tangan, perhiasan, dan aksesoris mode lainnya;
Layanan agen penjualan yang menampilkan botol untuk minum bukan logam mulia; Layanan agen penjualan yang
menampilkan cangkir bukan logam mulia; Layanan iklan, pemasaran, dan promosi; Layanan pengaturan tampilan etalase toko
ritel; Layanan penjualan ritel; Layanan penjualan ritel online; Layanan toko grosir yang menampilkan botol untuk minum bukan
logam mulia; Layanan toko grosir yang menampilkan cangkir bukan logam mulia; Layanan toko ritel online; Layanan toko ritel
yang menampilkan botol untuk minum bukan logam mulia; Layanan toko ritel yang menampilkan cangkir bukan logam mulia;
Layanan toko ritel yang menampilkan tas dan dompet; Layanan-layanan iklan dan promosi melalui internet; Menyediakan
ulasan pengguna untuk tujuan komersial atau periklanan; Penjualan eceran, grosir, penjualan langsung, penjualan melalui
pemesanan via pos termasuk melalui Internet atau sarana pemesanan jarak jauh elektronik lainnya, dan jasa pengadaan
kerjasama, untuk pihak lain, termasuk melalui Internet, berbagai barang di bidang berikut ini: dekorasi interior dan eksterior,
yaitu linen rumah tangga, tirai bersih, gorden dari tekstil atau plastik, tirai dari tekstil, hiasan dinding dari tekstil, kain nonanyaman (tekstil), penutup pelindung untuk furnitur, bantal (kecuali bantal untuk keperluan medis dan pemanasan), sarung
bantal, penutup furnitur dari tekstil, penutup tempat tidur, penutup meja, batang dan cincin gorden, kait tirai, rol, pita gorden,
gantungan untuk gorden, tirai dari logam, potongan ujung dan kurung untuk batang tirai bukan dari logam, gagang pintu bukan
dari logam dan kenop untuk furnitur bukan dari logam, renda dan bordir, pita, kawat untuk gorden, penahan gorden tidak untuk
tekstil, penutup lantai dan dinding, karpet dan permadani, bingkai foto, foto, stiker, cermin, karya seni dari logam mulia, kayu,
plester atau plastik, ponsel (benda dekoratif), kotak, kotak dari kayu atau plastik, lilin, tempat lilin, tembikar, vas, pot, penutup
untuk pot, patung dan patung dari logam mulia, porselen, terra-cotta atau kaca, air mancur, bunga kering untuk dekorasi,
lampu, penutup lampu, penahan tudung lampu, cat dan pernis, pewarna, pernis, pelapis permukaan, teras, tembikar, pot, bak
(untuk tanaman), penutup untuk pot (bukan dari kertas), kotak jendela, mangkuk hias, bak, patung dan patung batu, beton
atau terra-cotta, air mancur dan kolam, dukungan tanaman, teralis, busur, layar (furnitur), penahan vas, pouffes, tiang untuk
menaruh mantel, tempat payung, rak majalah, furnitur taman, tempat bunga (furnitur), payung, pandepo, kotak peti untuk
keperluan penyimpanan, penghias ponsel, perabot, yaitu furnitur, cermin, bingkai foto dan tempat duduk, pengharum ruangan,
pengharum dan pembersih, memungkinkan pelanggan untuk melihat dan membeli barang atau jasa tersebut dengan berbagai
macam cara; Penjualan eceran, grosir, penjualan langsung, penjualan melalui pemesanan via pos termasuk melalui Internet
atau sarana pemesanan jarak jauh elektronik lainnya, dan jasa pengadaan kerjasama, untuk pihak lain, termasuk melalui
Internet, berbagai barang di bidang berikut ini: perawatan, kecantikan, dan kebersihan untuk manusia dan hewan, yaitu sabun,
pasta gigi, deodoran, krim, lotion dan sampo, wewangian, yaitu parfum, ekstrak parfum, eau de toilette dan kosmetik, yaitu
sediaan makeup dan kecantikan untuk kulit dan rambut, pakaian, yaitu pakaian, pakaian dalam untuk pakaian siang dan
malam, alas kaki, celana ketat, kaus kaki, sepatu, sepatu bot dan sandal, dan aksesoris fashion, yaitu tutup kepala, perhiasan,
ikat pinggang, jam tangan, aksesoris rambut (klip, jepitan, perhiasan, pita, ikatan rambut, jepit rambut, sisir, ikat rambut, ikat
kepala), tekstil, yaitu hiasan dinding dari tekstil, kantong tidur (terpal), tisu dari tekstil untuk menghilangkan make-up, kelambu,
linen rumah tangga, label kain, tirai dari tekstil, saputangan (dari tekstil), toko pakaian laki-laki, kecuali benang rajut dan
benang, barang dari kulit, yaitu koper, set bepergian, koper bepergian, label koper, tas, dompet saku, tempat kartu, dompet,
tas kantor, tempat dokumen, koper dan barang-barang untuk berpergian, yaitu bagasi dan tas bepergian, tas, tas
perlengkapan mandi, kotak peti, koper, tas dan penutup jas, perhiasan, peralatan horologis, barang optik, memungkinkan
pelanggan untuk melihat dan membeli barang atau jasa tersebut dengan berbagai macam cara; Penjualan ritel dan penjualan
secara online berupa kacamata, aksesoris untuk telepon dan tablet, perhiasan, jam tangan, barang-barang terbuat dari kulit,
pakaian, alas kaki, penutup kepala, kaus kaki, pakaian yang terkoneksi dengan teknologi, pakaian pintar, sepatu yang
terkoneksi dengan teknologi, sepatu pintar; Penjualan ritel dan penjualan secara online berupa kacamata, aksesoris untuk
telepon dan tablet, perhiasan, jam tangan, barang-barang terbuat dari kulit, pakaian, sepatu, topi, kaus kaki, pakaian yang
terkoneksi dengan teknologi, pakaian pintar, sepatu yang terkoneksi dengan teknologi, sepatu pintar; Penyebaran bahan untuk
iklan; Penyediaan jasa ritel dengan cara pemasaran langsung sehubungan dengan pakaian, tutup kepala dan alas kaki,
perhiasan, jam tangan, aksesoris mode, tekstil, kosmetik, sediaan untuk perlengkapan mandi yang tidak mengandung obat,
produk perawatan, peralatan perawatan, peralatan mandi yang tidak mengandung obat, [kosmetik], kacamata, tempat untuk
membawa, barang dari kulit, tempat dan penutup untuk telepon genggam, tablet, laptop, koper, label untuk koper, tempat dan
penutup paspor, dompet, tas tangan dan segala macam tas, buku, lilin, perlengkapan audio, perangkat pendengar yang
diletakkan di kepala, tempat pengeras suara, pengeras suara nirkabel, perangkat pendengar yang diletakkan di dalam telinga;
Penyediaan jasa ritel melalui suatu saluran televisi yang berkaitan dengan pakaian, tutup kepala dan alas kaki, perhiasan, jam
tangan, aksesoris mode, tekstil, kosmetik, sediaan untuk perlengkapan mandi yang tidak mengandung obat, produk
perawatan, peralatan perawatan, peralatan mandi yang tidak mengandung obat, [kosmetik], kacamata, tempat untuk
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membawa, barang dari kulit, tempat dan penutup untuk telepon genggam, tablet, laptop, koper, label untuk koper, tempat dan
penutup paspor, dompet, tas tangan dan segala macam tas, buku, lilin, perlengkapan audio, perangkat pendengar yang
diletakkan di kepala, tempat pengeras suara, pengeras suara nirkabel, perangkat pendengar yang diletakkan di dalam telinga;
Penyediaan jasa ritel melalui suatu telepon atau telepon genggam atau perangkat telekomunikasi lainnya yang berkaitan
dengan pakaian, tutup kepala dan alas kaki, perhiasan, jam tangan, aksesoris mode, tekstil, kosmetik, sediaan untuk
perlengkapan mandi yang tidak mengandung obat, produk perawatan, peralatan perawatan, peralatan mandi yang tidak
mengandung obat, [kosmetik], kacamata, tempat untuk membawa, barang dari kulit, tempat dan penutup untuk telepon
genggam, tablet, laptop, koper, label untuk koper, tempat dan penutup paspor, dompet, tas tangan dan segala macam tas,
buku, lilin, perlengkapan audio, perangkat pendengar yang diletakkan di kepala, tempat pengeras suara, pengeras suara
nirkabel, perangkat pendengar yang diletakkan di dalam telinga; Periklanan online; Produksi film iklan dalam bentuk
videotape/rekaman video; Produksi film-film komersial/iklan televisi; Promosi [periklanan] bisnis; Promosi secara online pada
jaringan komputer; Ritel online; Toko emas; Toko emas dan perhiasan; Toko perhiasan; Toko yang menjual emas batangan;
Toko yang menjual kaca, kaca mata (optik), bingkai kacamata, rangka kaca mata, kaca mata pelindung matahari, tempattempat kaca mata, lensa kontak, wadah-wadah untuk lensa kontak, tali kaca mata, kaca mata anti silau, tas, tas ransel, tas
selempang, dompet, koper, kulit, kulit Imitasi, payung, tongkat, kantong untuk pendaki gunung, jam, tali jam tangan , rantai jam
tangan, kotak jam tangan, perhiasan, gelang, kalung, cincin, bros(perhiasan), logam mulia, baju, celana, t-shirt, sepatu,
sandal, sepatu sandal, ikat pinggang, topi, jaket, sarung tangan (pakaian), tenda-tenda, tali-tali, tambang, tempat tidur
gantung, jala-jala, terpal plastik, karung plastik, jaring-jaring, kerai diluar ruangan; beriklan di majalah, brosur, dan koran;
beriklan melalui Internet; beriklan melalui jaringan telepon seluler; beriklan melalui media elektronik; beriklan melalui semua
sarana komunikasi publik; copywriting iklan; desain bahan iklan; desain brosur iklan; desain logo iklan; distribusi barang
promosi; distribusi dan penyebaran materi iklan; distribusi iklan; distribusi materi iklan secara elektronik; iklan; iklan banner;
iklan baris; iklan dan promosi perusahaan; iklan komersial; iklan langsung; iklan majalah; iklan radio dan televisi; iklan,
promosi, dan layanan keagenan; jasa distributor grosir untuk perhiasan; jasa grosir yang berkaitan dengan perhiasan; jasa
marketing melalui berbagai media, termasuk media online dan offline, transaksi komersial secara online; jasa periklanan dan
manajemen; jasa produksi iklan; jasa retail sehubungan dengan penjualan mekanisme untuk peralatan yang dioperasikan
dengan koin, mesin kasir, mesin hitung, peralatan pemprosesan data, komputer, perangkat lunak komputer, alat pemadam
kebakaran, kacamata hitam, kacamata, logam mulia dan logam campurannya, perhiasan, batu mulia, instrumen horologis dan
kronometrik; jasa ritel; jasa ritel berkenaan dengan kelebihan stok dari koleksi musim sebelumnya untuk pria, wanita dan anakanak sehubungan dengan pakaian olahraga, sepatu, koper dan tas bepergian, aksesoris busana, perabotan, penerangan,
penutup lantai, peralatan dapur dan peralatan masak, pakaian dalam, perhiasan; jasa ritel, jasa ritel online, jasa grosir dan ritel
penjualan melalui pos yang berhubungan dengan penjualan peralatan dan instrumen pembedahan, medis, kedokteran gigi
dan kedokteran hewan, anggota badan, mata dan gigi palsu, barang ortopedi, bahan penjahit luka, alat terapeutik dan alat
bantu yang disesuaikan untuk orang penyandang cacat, alat pijat, peralatan, alat dan barang untuk menyusui bayi, masker
wajah untuk penggunaan medis, peralatan dan instalasi untuk penerangan, pemanasan, pembangkit uap, memasak,
pendinginan, pengeringan, penyegaran udara, penyediaan air, keperluan sanitasi, botol air panas, kendaraan,alat untuk
bergerak di darat, udara atau air, aksesoris, komponen dan bagian-bagian kendaraan, senjata api, amunisi dan proyektil,
bahan peledak, kembang api, logam mulia dan campurannya, perhiasan, batu mulia dan batu permata setengah mulia, jam
dan pesawat pengukur waktu, lencana dari logam mulia, kotak dari logam mulia, kotak untuk jam dan arloji, kancing perhiasan
pada lengan kemeja, jepitan dasi, pin dasi, kotak perhiasan dari logam mulia, gantungan kunci, medali, cincin lilin dari logam
mulia, mekanisme untuk jam dan arloji, hiasan dari logam mulia, alat pengatur waktu, perhiasan kecil, piala, sabuk gesper,
gelang arloji, tali arloji, arloji, jam tangan, alat musik, penyangga untuk musik dan penyangga untuk alat musik, tongkat dirigen,
kertas dan karton, barang cetakan, bahan penjilid buku, foto, alat tulis menulis dan keperluan kantor, kecuali perabot, perekat
untuk keperluan alat tulis menulis atau rumah tangga, bahan menggambar dan bahan untuk seniman, kuas cat, alat
pendidikan dan pengajaran, lembaran, film dan tas plastik untuk pembungkus dan pengemasan, huruf-huruf cetak, blok-blok
cetak, agenda, album, bahan seniman, tas [amplop, kantong] dari kertas atau plastik, untuk kemasan, buku, majalah [terbitan
berkala], brosur, selebaran dan publikasi cetak lainnya, kalender, kartu yang terbuat dari plastik [selain yang bersandi atau
magnet], kotak pena, kotak alat tulis menulis, katalog, kompas, decalcomanias, catatan meja, buku harian, arsip dokumen [alat
tulis], penghapus, spidol , kartu hadiah, voucher hadiah, lem stik, kartu ucapan, saputangan kertas, alat tulis untuk
penanda/stabilo, pena tinta, tinta untuk pena, label koper terbuat dari kulit, buletin, buku catatan, pastel [krayon], tempat
pensil, rautan pensil, pensil, pulpen, poster, tiket tercetak, catatan tempel yang dapat dilepas, tato yang dapat dihapus,
penggaris, tas belanja [pembawa] dari plastik, stempel [segel] , stapler, staples, stensil, tisu, mesin ketik dan keperluan kantor
(kecuali perabot), bagan dinding untuk digunakan sebagai buku harian, papan tulis putih; jasa ritel, jasa ritel online, jasa grosir
dan ritel penjualan melalui pos yang berhubungan dengan penjualan perkakas rumah tangga atau dapur dan wadah kecil,
peralatan memasak dan peralatan makan, sisir dan spons, sikat, bahan pembuat sikat, barang untuk membersihkan, kaca
belum dikerjakan atau setengah dikerjakan, barang pecah belah, porselen dan barang tembikar, gelas bir, mangkuk dan
piring, alat untuk menyikat, alat pembakar, tempat lilin, piringan tempat tadah lilin dari logam mulia, tempat lilin dari logam
mulia, hiasan dari porselen, peralatan pembersih [dioperasikan secara manual], pengocok minuman koktail, teko kopi bukan
listrik, tas pendingin, peralatan kosmetik, cangkir, barang porselen, botol minuman, sedotan untuk minum, patung kecil, alas
setrikaan, pot bunga, botol air yang bisa dilipat, ekstraktor jus buah (dioperasikan secara manual), barang perlengkapan
hadiah dan karya seni, semua terbuat dari porselen tulang (bone china), kristal porselen, tembikar, kaca, porselen atau
terakota, wadah es, perangkap serangga, tempat air dan bejana air minum, cerek, kotak makan siang, patung miniatur, tempat
pencampur [bukan listrik] untuk mencampur minuman , tempat pencampur secara manual [pengocok koktail], mangkok,
hiasan, keranjang piknik yang dilengkapi piring, piring, sedotan untuk minum yang dapat digunakan kembali, sedotan yang
dapat digunakan kembali, botol pengocok, botol untuk olah raga, wol baja, wadah penyimpanan untuk makanan, wadah
penyimpanan untuk keperluan rumah tangga, sedotan, mug bukan dari logam mulia, tas yang diisolasi secara termal untuk
keperluan rumah tangga atau dapur atau digunakan untuk mengangkut dan menyimpan makanan dan minuman, wadah yang
diisolasi secara termal untuk makanan, termos yang diisolasi secara termal untuk keperluan rumah tangga, sikat gigi, tusuk
gigi, vas dan kendi, botol air, kaleng penyiram tanaman, barang untuk berkebun, karya seni, tali tambang dan tali, jaring, tenda
dan terpal, awning dari bahan tekstil atau sintetis, layar, karung untuk pengangkutan dan penyimpanan bahan dalam bentuk
curah, bahan pelapis, bantalan dan pengisi kecuali dari kertas, karton, karet atau plastik, penutup tidak terpasang, bahan
tekstil berserat kasar dan bahan penggantinya, benang dan benang untuk keperluan tekstil, tekstil dan pengganti tekstil, linen
keperluan rumah tangga, tirai tekstil atau plastik, seprei, kain tempat tidur, flanel, handuk, penutup meja, kantong tidur; jasajasa grosir terkait kosmetik-kosmetik, sabun-sabun, parfum-parfum, perhiasan-perhiasan, alat tulis, produk-produk kertas,
stiker tato, kulit dan imitasi kulit, tas-tas bepergian, tas-tas tangan, dompet-dompet, dompet, tempat kunci, peralatan rumah

Halaman 651 dari 2049

tangga dan dapur, barang-barang tekstil, pakaian, alas kaki, tutup kepala, pakaian dalam, pakaian renang, syal, lencanalencana untuk dipakai, hiasan untuk rambut, permainan, mainan, barang-barang mainan (playthings) atau untuk bermain dan
barang olahraga; jasa-jasa ritel dan grosir online terkait kosmetik-kosmetik, sabun-sabun, parfum-parfum, perhiasanperhiasan, alat tulis, produk-produk kertas, stiker tattoo, kulit dan imitasi kulit, tas-tas bepergian, tas-tas tangan, dompetdompet, dompet, tempat kunci, peralatan rumah tangga dan dapur, barang-barang tekstil, pakaian, alas kaki, tutup kepala,
pakaian dalam, pakaian renang, syal, lencana-lencana untuk dipakai, hiasan untuk rambut, permainan, mainan, barangbarang mainan (playthings) atau untuk bermain dan barang olahraga; jasa-jasa ritel dan grosir yang disediakan melalui
perangkat lunak yang dapat diunduh termasuk aplikasi seluler terkait kosmetik-kosmetik, sabun-sabun, parfum-parfum,
perhiasan-perhiasan, alat tulis, produk-produk kertas, stiker tato, kulit dan imitasi kulit, tas-tas bepergian, tas-tas tangan,
dompet-dompet, dompet, tempat kunci, peralatan rumah tangga dan dapur, barang-barang tekstil, pakaian, alas kaki, tutup
kepala, pakaian dalam, pakaian renang, syal, lencana-lencana untuk dipakai, hiasan untuk rambut, permainan, mainan,
barang-barang mainan (playthings) atau untuk bermain dan barang olahraga; jasa-jasa toko ritel terkait kosmetik-kosmetik,
sabun-sabun, parfum-parfum, perhiasan-perhiasan, alat tulis, produk-produk kertas, stiker tato, kulit dan imitasi kulit, tas-tas
bepergian, tas-tas tangan, dompet-dompet, dompet, tempat kunci, peralatan rumah tangga dan dapur, barang-barang tekstil,
pakaian, alas kaki, tutup kepala, pakaian dalam, pakaian renang, syal, lencana-lencana untuk dipakai, hiasan untuk rambut,
permainan, mainan, barang-barang mainan (playthings) atau untuk bermain dan barang olahraga; layanan distribusi grosir
untuk perhiasan; layanan grosir untuk perhiasan; layanan iklan internet; layanan iklan promosi; layanan iklan untuk
menciptakan identitas perusahaan dan merek; layanan iklan yang berkaitan dengan perhiasan; layanan penataan etalase
untuk toko ritel; layanan promosi dan iklan; layanan promosi dan iklan melalui internet; layanan promosi di dalam toko; layanan
ritel dan grosir untuk berbagai barang, termasuk tetapi tidak terbatas pada kosmetik dan sediaan perlengkapan mandi, pasta
gigi, wewangian, minyak esensial, sediaan pemutih dan bahan lain untuk keperluan binatu, sediaan pembersihan, sediaan
pemolesan, sediaan penggosok, sediaan abrasif, kosmetik, sabun, sabun mandi, sediaan kosmetik untuk mandi, sediaan
perawatan kuku, kuku palsu, stiker nail art, penghilang cat kuku, sediaan make-up, sediaan kosmetik untuk bulu mata, bulu
mata palsu, perekat untuk membubuhkan bulu mata palsu, sediaan pengharum ruangan, deodoran untuk manusia atau untuk
hewan, sediaan perawatan rambut, sampo, losion rambut, pembilasan rambut [kondisioner sampo], krim rambut, hair spray,
pewarna rambut, sediaan mandi, sediaan cukur, sediaan berjemur [kosmetik], gel pijat, sediaan farmasi, sediaan dokter
hewan, sediaan sanitasi dan persediaan medis, peralatan elektronik rumah tangga, alat keperluan makan, kacamata dan
kacamata hitam, peralatan untuk penerangan dan pemanasan, logam mulia dan paduannya, perhiasan, batu mulia dan semi
mulia, instrumen horologis dan kronometrik, alat tulis, kulit dan imitasi dari kulit, koper dan tas, kantong, payung dan payung
matahari, furnitur, peralatan dan wadah rumah tangga atau dapur, gelas, porselen dan gerabah, peralatan kosmetik dan toilet,
linen rumah tangga, handuk, pakaian, alas kaki, tutup kepala, karpet, permainan, mainan dan alat permainan, makanan dan
minuman, perlengkapan sehari-hari dan barang-barang pribadi; layanan ritel dan grosir yang menampilkan logam mulia dan
paduannya, perhiasan, batu mulia dan semi mulia, instrumen horologis dan kronometrik, karya seni dari logam mulia, mebel,
cermin, bingkai foto, wadah, bukan dari logam, untuk disimpan atau diangkut tulang, tanduk, tulang paus atau tulang mutiara
yang belum dikerjakan atau setengah dikerjakan, kerang, meerschaum, kuning amber; layanan ritel disediakan oleh toko
perhiasan; layanan ritel online; layanan ritel online yang berkaitan dengan perhiasan; layanan ritel untuk gantungan kunci
[cincin terbelah dengan perhiasan atau fob dekoratif]; layanan ritel untuk perhiasan; layanan ritel yang berkaitan dengan
perhiasan; layanan toko grosir menampilkan perhiasan; layanan toko grosir online yang menampilkan perhiasan; layanan toko
ritel dan layanan toko ritel online yang menampilkan pakaian, alas kaki, tutup kepala, artikel olahraga, alat tulis, alat untuk
merekam, transmisi dan reproduksi suara dan gambar, buku, koran, majalah, publikasi, permainan video, mainan, boneka,
lencana semua jenis, gantungan kunci, tiket, jam tangan dan perhiasan, tas, koper, tas kerja, payung, bendera dan panji-panji,
minuman beralkohol dan non-alkohol, gula-gula, produk hiburan dan pendidikan interaktif, disk kompak interaktif, CD-ROM
dan permainan komputer, dapat diunduh aplikasi seluler, dan program komputer; layanan toko ritel menampilkan perhiasan;
layanan toko ritel online yang menampilkan perhiasan; layanan waralaba dan ritel; memberikan informasi tentang produk
melalui jaringan telekomunikasi untuk tujuan periklanan dan penjualan; memberikan kartu diskon loyalitas pelanggan untuk
tujuan iklan; memberikan kode diskon loyalitas pelanggan untuk tujuan periklanan; memberikan poin loyalitas pelanggan untuk
tujuan iklan; menerbitkan dan memperbarui teks iklan; mengatur dan melakukan acara promosi; mengatur dan
menyelenggarakan acara-acara khusus untuk tujuan komersial, promosi atau periklanan; pemasaran promosi; pembuatan dan
pembaruan materi iklan; pemodelan untuk iklan atau promosi penjualan; penataan etalase toko; pengkinian materi periklanan;
penyatuan pada satu tempat untuk pakaian, pakaian olahraga, sepatu, koper dan tas bepergian, aksesori busana, perabotan,
penerangan, penutup lantai, peralatan dapur dan peralatan masak, pakaian dalam dan perhiasan, sehingga memungkinkan
pelanggan untuk dengan mudah melihat dan membeli barang-barang tersebut; penyebaran bahan-bahan jasa diskon iklan;
penyebaran iklan; penyebaran iklan melalui Internet; penyebaran materi iklan dan promosi; penyebaran materi iklan secara
online; penyediaan jasa ritel melalui pemesanan dengan katalog melalui pos yang berkaitan dengan pakaian, tutup kepala dan
alas kaki, perhiasan, jam tangan, aksesoris mode, tekstil, kosmetik, sediaan untuk perlengkapan mandi yang tidak
mengandung obat, produk perawatan, peralatan perawatan, peralatan mandi yang tidak mengandung obat [kosmetik],
kacamata, tempat untuk membawa, barang dari kulit, tempat dan penutup untuk telepon genggam, tablet, laptop, koper, label
untuk koper, tempat dan penutup paspor, dompet, tas tangan dan segala macam tas, buku, lilin, perlengkapan audio,
perangkat pendengar yang diletakkan di kepala, tempat pengeras suara, pengeras suara nirkabel, perangkat pendengar yang
diletakkan di dalam telinga; periklanan; periklanan, pemasaran, riset pasar; produksi bahan iklan; produksi dan distribusi iklan
radio dan televisi; produksi film iklan; produksi iklan; produksi iklan radio; produksi iklan radio dan televisi; produksi iklan
televisi; produksi iklan, yaitu, produksi bahan iklan; produksi materi iklan dan iklan; promosi penjualan; promosi penjualan yang
berhubungan dengan kecantikan; promosi secara daring (online); promosi usaha; promosi, iklan, dan pemasaran situs web
online; toko perhiasan, emas batangan dan berlian; toko yang menjual emas dengan kadar kemurnian 99.99; toko yang
menjual perhiasan; toko yang menjual perhiasan emas===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: JID2021013015
: 24/02/2021 21:19:23
:
: LILI AGUS GUNAWAN

Alamat Pemohon

: Jl. Batununggal Elok I No. 66, Jawa Barat, 40266

540 Etiket

Halaman 652 dari 2049

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Pamelia Yulianto S.H., M.Law.,
: PAMELIA YULIANTO & CO Jln. Kembar Baru Selatan III No 8 Rt/003 Rw/011
Cigereleng, Regol Kota Bandung Jawa Barat 40253

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: LIPS LOGAM INTI PRATAMA SEJAHTERA
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: PINK, PUTIH
: 42
: ===Desain produk; Jasa Perancangan (Desain); Jasa desain produk; Jasa pengujian kontrol kualitas, yaitu, jasa pengujian
kontrol kualitas produk; Jasa pengujian kualitas, yaitu, jasa pengujian kualitas produk; Layanan desain iklan; Layanan desain
industri; Pameran tata letak tempat; Papan buletin elektronik; desain aksesoris mode; desain aksesoris pakaian; desain alat;
desain dan pengembangan produk; desain dan pengujian produk baru; desain dan pengujian untuk pengembangan produk
baru; desain grafis; desain grafis berbantuan komputer; desain grafis brosur iklan; desain grafis dari bahan promosi; desain
grafis dari bahan publikasi; desain grafis dari iklan internet; desain grafis dari logo iklan; desain grafis dari masalah periklanan;
desain grafis dari selebaran iklan; desain grafis komputer; desain ilustrasi grafis; desain jam tangan; desain karya seni; desain
kemasan; desain mainan; desain materi publisitas; desain perhiasan; desain produk; desain produk baru; desain produk
konsumen; desain visual; desain, selain untuk tujuan iklan; hosting situs web di Internet; hosting weblog [blog]; jasa desain;
jasa desain grafis; jasa pengujian untuk sertifikasi kualitas atau standar; kadar batu mulia; konsultasi desain; konten digital
penyimpanan elektronik, yaitu, gambar, teks, video dan data audio; layanan otentikasi dan sertifikasi berlian; memberikan
informasi di bidang desain produk; mendesain; otentikasi berlian; pembuatan, desain, pengembangan, dan pemeliharaan situs
web; pengujian kontrol kualitas; pengujian kontrol kualitas produk; pengujian kualitas; pengujian kualitas produk; pengujian
kualitas produk untuk keperluan sertifikasi; penyimpanan elektronik gambar digital; perencanaan dan desain tempat ritel;
sertifikasi berlian; watermarking digital===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021013017
: 24/02/2021 21:50:27
:
: CV. SUKSES DESA MAKMUR

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Desa Simogirang, Kecamatan Prambon Kab. Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Jawa
Timur, 61264
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Kerupuk sari udang HDKPRIMAX
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM, MERAH DAN KUNING
: 29
: ===Abon Ayam; Abon Sapi; Abon ikan; Keripik salak; Keripik tahu; Makanan (hasil) laut, diolah; Makanan berbahan dasar
ikan; Makanan ringan berbahan dasar singkong; Sate Udang; Tahu; bakso ikan udang; daging asap; ikan asap; kentang
goreng singkong; keripik ikan; keripik kedelai; keripik nangka; keripik pare; keripik pisang; keripik singkong; keripik tempe;
keripik ubi; keripik udang; keripik usus; makanan laut yang dikeringkan; makanan ringan berbahan dasar ikan; makanan ringan
terutama terdiri dari daging, ikan, unggas atau sayuran; produk ikan asap; produk ikan olahan; produk ikan olahan untuk
makanan manusia; produk laut olahan; produk makanan laut olahan; tempe===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021013018
: 24/02/2021 21:57:10
:
: The Gillette Company LLC

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: One Gillette Park, Boston Massachusetts 02127, USA
: Yurio Astari S.E.,
: Suite 702, Pondok Indah Office Tower 2 Jl. Sultan Iskandar Muda Kav. V-TA

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: BLUE 3 FLEXI
: BLUE 3 FLEXI = frase ciptaan pemohon

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih
: 8
: ===dispenser, kaset cukur, tempat, dan katrid, semua didesain secara khusus untuk silet/pisau cukur dan berisi silet/pisau
cukur; pisau cukur dan silet===

740

540 Etiket
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210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021013019
: 24/02/2021 22:27:51
:
: PT WINGS SURYA

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Kalisosok Kidul No. 2, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60175
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: WINGS CLEANING SOLUTIONS
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam
: 3
: ===Deterjen bayi; Deterjen binatu untuk barang-barang keperluan bayi; Deterjen untuk keperluan binatu; Pelembut kain;
Pelembut kain konsentrat; Pelembut pakaian; Pelicin pakaian; Pembersih kaca; Pembersih toilet; Pemutih pakaian;
Pengharum ruangan; Pengharum ruangan yang disemprotkan; Penyegar lemari pakaian; Pewangi pakaian; Sampo; Sediaan
cairan dan sediaan substansi untuk menghilangkan noda; Sediaan pembersih kamar mandi; Sediaan pembersihan untuk
penggunaan kamar mandi; Tisu basah; barang-barang toilet (toilet articles), yaitu, sabun dan air toilet; cairan pembersih;
cairan pembersih kaca depan; cairan penghilang noda; deterjen; deterjen pencuci piring; deterjen piring; deterjen untuk
keperluan rumah tangga; kit wewanginan khusus untuk digunakan pada pelembut kain, penguat aroma, bubuk dan cairan
deterjen kain, bar untuk binatu, semprotan penyegar binatu, unit-dosis untuk binatu, deterjen pencuci piring, pembersih lantai,
pembersih permukaan, sampo, pelembut, deodoran anti keringat, losion tubuh, perawatan kulit, sabun bar dan sabun cair
untuk tangan, sabun badan, sabun mandi cair, gel mandi, mutiara untuk mandi, penyegar udara, aroma wewangian, lilin, blok
pewangi toilet dan pembersih toilet; kondisioner kain; lotion tangan; lotion wangi [sediaan toilet]; make-up [kosmetik]; minyak
esensial sebagai pewangi untuk keperluan binatu; minyak untuk keperluan toilet; parfum; parfum dan air toilet; pasta gigi;
pelembut kain; pelicin dan pengharum pakaian yang akan di setrika; pembersih kamar mandi; pembersih rumah tangga;
pembersih tangan; pembilas akhir cucian; pemutih cucian; penghilang dan pembersih lantai & kisi-kisi lantai; penghilang noda;
produk sabun; sabun batangan untuk toilet; sabun cair untuk mencuci piring; sabun cuci; sabun cuci tangan; sabun deterjen;
sabun mandi; sabun toilet; sabun-sabun; sediaan pembersihan lantai; sediaan pembersihan serba guna; sediaan pembersihan
tangan; sediaan pembersihan untuk kain; sediaan untuk membersihkan dapur, sediaan untuk membersihkan kamar mandi,
sediaan untuk membersihkan toilet; sediaan untuk mencuci pakaian; sediaan untuk perlengkapan mandi (toilet preparations)
yang tidak mengandung obat, yaitu, sabun; sediaan-sediaan pewangi udara untuk kamar mandi dan kamar kecil; senyawa
penggosok lantai===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2021013020
: 24/02/2021 22:52:13
:
: CHRISTINE GUNADI

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Kedoya Raya No.17, rt03/06, Kedoya Utara, Kebon Jeruk, Jakbar 11520, Kota
Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11520
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: BISACEK
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru hijau
: 44
: ===Menyediakan informasi dan analisis kesehatan yang berupa kinerja dan kualitas layanan yang disediakan oleh rumah sakit
dan profesional medis; analisis medis untuk diagnosis dan perawatan orang; analisis perilaku untuk keperluan medis; jasa
klinik; layanan analisis dan perawatan medis yang berkaitan dengan perawatan pasien; layanan analisis medis untuk tujuan
diagnostik yang disediakan oleh laboratorium medis; layanan analisis medis yang berkaitan dengan perawatan pasien;
layanan diagnostik medis [pengujian dan analisis]; layanan evaluasi medis; layanan klinik kesehatan; layanan klinik medis;
layanan klinik medis keliling; layanan klinik perawatan medis dan kesehatan; layanan laboratorium medis untuk analisis
sampel darah yang diambil dari pasien; layanan laboratorium medis untuk analisis sampel yang diambil dari pasien; layanan
perawatan medis disediakan oleh klinik dan rumah sakit; menyediakan informasi di bidang layanan medis, layanan klinik
medis, rawat inap, pemeriksaan fisik, kedokteran gigi, layanan farmasi untuk resep kecantikan atau sediaan medis===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

: DID2021013021
: 24/02/2021 22:59:22
:
: PT WINGS SURYA

540 Etiket

Halaman 654 dari 2049

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Kalisosok Kidul No. 2, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60175
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: WINGS CLEANING SOLUTIONS
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam
: 5
: ===Bahan pembasmi kuman; Cairan kimia saniter untuk membasmi kuman; Cairan sanitasi untuk perabotan dapur; Karbol
wangi pembasmi kuman; Pembasmi jamur; Pembasmi nyamuk; Pencuci tangan antibakteri; Sabun cuci tangan dengan
desinfektan; Sediaan disinfektan, pembasmi kuman; Sediaan untuk menghancurkan fungisida, virus, bakteri; Sediaan untuk
pembasmi bakteri dan virus; antivirus; desinfektan; desinfektan cair; desinfektan semprot; desinfektan untuk penggunaan
rumah tangga; deterjen kuman; disinfektan serba guna; fungisida untuk keperluan rumah tangga; herbisida untuk keperluan
rumah tangga; insektisida untuk keperluan rumah tangga; pembasmi kuman di udara dalam bentuk semprotan; pembasmi
serangga; pembersih antibakteri; pembersih mangkuk toilet desinfektan; pembersih tangan antiseptik; penghilang bau di
ruangan; pestisida untuk keperluan rumah tangga; pewangi rumah tangga; pewangi udara; sabun antibakteri; sabun karbol;
sediaan disinfektan dan penghilang bau serba guna; sediaan pembersih udara; sediaan penghilang bau untuk karpet; sediaan
penghilang bau untuk keperluan rumah tangga, komersial atau industri; sediaan sanitasi udara; sediaan sanitasi untuk
penggunaan rumah tangga; semprotan anti serangga; semprotan antibakteri; semprotan pembersih tangan untuk desinfektan;
semprotan pewangi udara; tisu pembersih===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021013022
: 24/02/2021 23:16:57
:
: DWIJONO PRIATMADI, MUHAMMAD AGUNG YULIANTO, ST

540 Etiket

: Griya Bukit Jaya Jalan Akasia Blok N7-1 RT/RW 012/027 Desa Tlajung Udik
Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat 16962, Kabupaten
Bogor, Jawa Barat, 16962
: Reni Sunarty S.H., M.H.
: Law Office LUSDA SUNARTY & Partners - RENCHMARK, Jl. Wahyu II No. 10 H
RT. 004 RW. 05 Kel. Gandaria Selatan Kec. Cilandak, Jakarta Selatan

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: milleprimoADX + Logo
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Kuning dan Putih
: 25
: ===ASKOT; Alas kaki (selain alas kaki khusus untuk olahraga); Alas kaki dari segala bentuk di kelas ini; Alas kaki untuk jalan
pada jalur atletik; Alas kaki untuk olahraga; Alas kaki untuk olahraga.; Alas kaki, yaitu, sepatu, sepatu bot, sandal, sandal
selop, sepatu kets, espadrilles, mokasin, sepatu pantofel; Alat penutup telinga; Ampu (Tutup Kepala); Atasan sebagai pakaian;
BAJU DARI KULIT; Bagian sepatu diatas sol; Bagian tumit untuk alas kaki; Bagian tumit untuk kaos kaki; Bagian tumit untuk
sepatu bot dan sepatu; Bagian ujung alas kaki; Baju Batabue; Baju Hangat; Baju Hangat berkerah; Baju Hangat kerah kurakura; Baju Hangat lengan pendek; Baju Hangat militer; Baju Hangat terbuat dari wol; Baju Hangat untuk anak-anak; Baju
Hangat untuk orang dewasa; Baju Hangat untuk pria; Baju Hangat untuk wanita; Baju Kurung; Baju Syar'i; Baju Tikim; Baju
atasan crop; Baju hangat Lengan panjang tertutup; Baju hangat lengan panjang; Baju hangat tenis; Baju koko; Baju lengan
panjang; Baju lengan pendek; Baju renang; Baju safari; Baju tidur; Baju wanita; Bakiak dan sandal gaya Jepang; Baklak;
Balaclava; Bandana anak-anak; Bantalan anti keringat (bagian dari pakaian); Bantalan anti keringat untuk ketiak (bagian dari
pakaian); Bantalan penyerap keringat (bagian dari pakaian); Bantalan penyerap keringat untuk ketiak (bagian dari pakaian);
Barang-barang pakaian olahraga; Baru (Rompi); Baru Oholu (Pakaian Adat); Bawahan sebagai pakaian; Bedong; Blues; Blus
jumbo (pakaian); Bodysuit; Bretel [suspender]; Bulang-Bulang (Ulos Bagian Kepala (Pakaian)); Busana Care Cine; Busana
Muslim; Caping; Cawek (Ikat Pinggang/Sabuk); Cawet; Celana; Celana Cekak Musang (Celana); Celana Komprang; Celana
dalam dari kertas (bukan untuk kesehatan) sekali pakai untuk traveling; Celana jeans; Celana kerja; Celana ketat tipis untuk
wanita; Celana korduroi; Celana panjang besar; Celana panjang besar yang dilapisi lilin; Celana panjang denim; Celana
panjang longgar batik; Celana panjang setelan untuk jalan; Celana panjang untuk jalan; Celana panjang yang dilapisi lilin;
Celana pelindung kaki; Celana pendek Bermuda; Celana pendek selancar; Celana pendek sepak bola Amerika; Celana
pendek untuk berolahraga; Celana renang; Celana sepak bola Amerika; Celana tahan dingin; Celana yang dilapisi lilin;
Cepiau; Cimata (Pakaian Adat); Color; Cukin; Dasi pramuka; Dasi yang terbuat dari alas kaki sutra; Daster anak-anak; Daster
menyusui; Daster tidur; Deta (Tutup Kepala); Detat (Ulos Bagian Kepala (Pakaian)); Espadrilles; Flashes (pakaian); G-string;
Gamis pria; Gaun malam; Gaun pengantin; Gaun prom; Gesper; Girdle sebagai pakaian dasar; Gurita (Korset); Hande-Hande
(Ulos Bagian Atas Laki-Laki (Pakaian)); Hijab; Hijab olahraga; Hot pants; Ikat Kepala; Ikat kaos kaki elastis; Ikat kepala
(pakaian); Ikat kepala agar tidak berkeringat; Ikat pinggang; Iket; Ineun Mayok (Pakaian Adat); Jaket Jeans; Jaket anak-anak;
Jaket bordir; Jaket bulu atau wol; Jaket garbadine [pakaian]; Jaket lari; Jaket luar; Jaket parka; Jaket printing; Jaket sablon;
Jaket tahan dingin; Jaket tanpa lengan; Jaket tanpa lengan yang dilapisi lilin; Jaket tanpa lengan yang terbuat dari bahan
berlapis; Jaket tipis untuk mencegah tubuh dari angin dingin dan hujan; Jaket untuk bersepeda motor; Jaket windbreaker;
Jaket wol; Jaket yang diisi; Jaket yang dilapisi lilin; Jaket yang terbuat dari bahan berlapis; Jaket-jaket; Jas Kaen Serebet; Jas
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anak-anak; Jerkins; Jubah; Jubah Pria; Jubah mandi dan topi yang dikenakan saat tidur; Jube; Jumpsuit untuk anak-anak;
Kaftan; Kain atau kulit penutup kaki; Kain gurita bayi; Kain yang diikatkan di pergelangan tangan sebagai pakaian; Kancing
untuk sepatu sepakbola (sepatu); Kancut; Kaos Promosi; Kaos anak-anak; Kaos kaki bayi; Kaos kaki pramuka; Kaos kaki
yang menyerap keringat; Kaos polo (lengan pendek), kaos polo (lengan panjang); Kaos sepak bola Amerika; Kaos t-shirt;
Kaos tanpa lengan; Kaus kaki sepak bola Amerika; Kaus kaki setinggi lutut; Kaus pakaian; Kebaya; Kelom; Kemeja (lengan
pendek); Kemeja Hawaii; Kerah polo; Keredong; Kerudung kepala; Kerudung kepala untuk jaket; Kerudung kepala untuk
mantel; Kerudung kepala yang dilapisi lilin; Kombinasi jas dan jaket untuk dipakai saat musim hujan; Kopiah; Kostum
Halloween dan kostum topeng; Kostum untuk digunakan dalam industri hiburan; Kulit bagian atas sepatu; Kulot; Kun (Rok
Bagian Bawah); Kutang nenek; Lambak (Sarung); Lang Leang; Lapisan-lapisan; Legging yang dilapisi lilin; Lis untuk alas kaki;
Liskol; List untuk alas kaki; Manset untuk lengan kemejas (pakaian); Mantel; Mantel kulit panjang; Mantel tahan dingin; Mantel
wol; Mantel yang dilapisi lilin; Mantel yang terbuat dari bahan berlapis; Masker penutup mata untuk tidur; Masker untuk
bermain ski [pakaian]; Masker wajah (pakaian); Meukasah (Baju); Meukeutop (Tutup Kepala); Mukena; Oroba Si Oli (Pakaian
Adat); Oto sepakbola Amerika; Pakaian; Pakaian (tidak termasuk ikat pinggang); Pakaian Batik; Pakaian Bawahan [pakaian];
Pakaian Bawahan bikini; Pakaian Bawahan untuk anak-anak; Pakaian Bawahan untuk orang dewasa; Pakaian Bawahan
untuk yoga; Pakaian Bundo Kanduang; Pakaian Dalam (undergarments); Pakaian Jogging; Pakaian Olahraga; Pakaian
Penghulu; Pakaian Pesta; Pakaian Pria; Pakaian Pria Jeans; Pakaian Ski; Pakaian Tidur; Pakaian [pakaian]; Pakaian air untuk
ski air dan dalam air; Pakaian anak-anak; Pakaian bagian bawah piyama; Pakaian bawahan bayi; Pakaian bawahan, celana,
celana pendek, pakaian dalam, gaun, piyama, pakaian dalam wanita, dasi pakaian, syal, sarung tangan, pakaian renang;
Pakaian bayi; Pakaian berkaitan dengan skateboard (papan luncur) yaitu, atasan (pakaian), tank top, kaus oblong (t-shirt),
kemeja lengan panjang, celana, celana pendek, kaus/kemeja yang menyerap keringat (sweatshirt), jaket, ikat pinggang, tutup
kepala, topi, beanie dan kaus kaki.; Pakaian bersepeda; Pakaian dalam; Pakaian dalam anti keringat; Pakaian dalam dua
potong dengan kaki panjang dan lengan panjang yang biasanya dipakai saat cuaca dingin; Pakaian dari bahan spandek;
Pakaian dari kertas (bukan untuk kesehatan); Pakaian dinas seragam; Pakaian hamil; Pakaian ibu menyusui; Pakaian jadi
untuk pria-wanita dan anak-anak; Pakaian jeans untuk anak; Pakaian karet untuk olahraga air (wet suits); Pakaian kerja untuk
perempuan; Pakaian ketat yang pas di badan; Pakaian linen; Pakaian longgar; Pakaian luar; Pakaian luar untuk olahraga;
Pakaian muslim; Pakaian olahraga; Pakaian pantai; Pakaian pemanasan untuk olahraga; Pakaian penutup di pantai; Pakaian
pramuka; Pakaian renang; Pakaian seragam olahraga panahan; Pakaian tahan air; Pakaian terbuat dari kulit imitasi; Pakaian
tidur; Pakaian tidur dan pakaian malam; Pakaian tidur untuk bayi; Pakaian training; Pakaian untuk kegiatan aktif; Pakaian
untuk olahraga; Pakaian untuk olahraga kriket, sepatu olahraga kriket, topi olahraga kriket, kancing; Pakaian wanita; Pakaian
wanita jeans; Pakaian wanita ukuran jumbo; Pakaian yang dilapisi lilin; Pakaian yang terbuat dari bahan berlapis; Pakaian,
tutup kepala, yaitu baju (dengan atau tanpa kerah dan/atau lengan), celana (pendek atau panjang), rok, gaun, kaus kaki, jaket
(dengan atau tanpa tudung), sapu tangan (handkerchiefs), pita, topi (hats), topi (caps), visor, sepatu, sandal dan sandal selop;
Pakaian, yaitu pakaian dalam wanita yang menampilkan lekuk tubuh pemakainya (intimates); Pakaian, yaitu, atasan, kemeja,
jaket, kaus yang menyerap keringat, jaket dengan penutup kepala; Pakaian, yaitu, jaket, kemeja, sweater, kaos yang
menyerap keringat, t-shirt, atasan, celana, celana panjang, bawahan, alas kaki, topi, dan tutup kepala; Pakaian, yaitu, kemeja
polo, pullover tanpa lengan, blus, blus tanpa lengan, t-shirt, rompi, kaus, rok, pakaian renang, pakaian renang, jaket olahraga,
rompi stadion, rompers, pengikat untuk pakaian; Pakaian, yaitu, lilitan; Pakaian, yaitu, pakaian dalam wanita, atasan, pakaian
bawahan, bra, pakaian wanita yang pas di tubuh digunakan sebagai pakaian dalam, bra olahraga, celana dalam wanita,
kamisol, pakaian tidur, pakaian kasual untuk bersantai, pakaian dalam, pakaian untuk kegiatan aktif, yaitu, pakaian yang terdiri
atas celana panjang dan jaket, pakaian dan celana untuk olahraga, dan pakaian dan celana untuk yoga, pakaian renang,
pakaian pantai, celana pendek pria untuk pakaian dalam dengan karet pada bagian pinggang, korset, ikat kaos kaki elastis,
pakaian ketat untuk pesenam/penari, jubah, jaket, jas, jas/setelan, pakaian tahan air untuk dipakai pada saat hujan, celana
pendek, celana panjang, gaun, rok, kemeja, kaos tanpa lengan, kaos/kemeja yang menyerap keringat, baju hangat, rompi,
blus, ikat pinggang, skarf, sarung tangan, sarung tangan musim dingin, kaos kaki; Pakaian, yaitu, setelan baju, gaun-gaun,
jas-jas, mantel panjang, jaket, pakaian hujan, celana, celana panjang, celana pendek, jins, rok-rok, blus, kemeja, T-shirt,
rompi, baju kaos, cardigan, pakaian dalam dan pakaian tidur; Pakaian, yaitu, stoking panjang, alas kaki, sepatu basket, sepatu
kets basket, kaos oblong, kemeja, kaos polo, sweater lengan panjang, celana olahraga, celana, kaos tanpa lengan, kaos
jersey, celana pendek, piyama, baju olahraga, kemeja rugby, sweater, ikat pinggang, pakaian ringan untuk tidur, topi, topi
sebagai tutup kepala, visor sebagai penutup kepala, pakaian pemanasan untuk olahraga, celana untuk pemanasan, atasan
untuk pemanasan, kaos aksesoris basket (shooting shirts), jaket, blazer, dasi sebagai pakaian, kotak saku, sapu tangan, jaket
tahan angin, parka, mantel, tadah liur bayi bukan dari kertas, pakaian tidur bayi yang baru lahir, bando, ban pergelangan
tangan sebagai pakaian, celemek, pakaian dalam, celana pendek boxer, celana ketat boxer, celana panjang, pelindung
telinga, sarung tangan, sarung tangan musim dingin, syal, baju tenun dan rajut, gaun jersey, gaun, gaun dan seragam
pemandu sorak, pakaian renang, pakaian mandi, baju renang, bikini, tankini, celana renang, celana mandi, celana pendek
untuk selancar, pakaian karet untuk olahraga air (wet suits), pakaian penutup di pantai, pakaian penutup setelah mandi, kain
penutup setelah mandi, sandal, sandal pantai, topi pantai, pelindung matahari sebagai penutup kepala, topi renang, topi
mandi, penutup kepala dengan tambahan rambut palsu (wigs); Pakaian, yaitu, t-shirt, kemeja, hoodies, kemeja berkerudung,
jaket, topi, beanies, syal, kaus kaki; Pakaian, yaitu, tank top, t-shirt, pullover bertudung, dan kemeja kasual bertudung;
Pakaian, yang berkaitan dalam bidang bola basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan olahraga virtual yaitu,
stoking panjang, alas kaki, sepatu basket, sepatu kets basket, kaos oblong, kemeja, kaos polo, sweater lengan panjang,
celana olahraga, celana, kaos tanpa lengan, kaos jersey, celana pendek, piyama, baju olahraga, kemeja rugby, sweater, ikat
pinggang, dasi, pakaian ringan untuk tidur, topi, topi sebagai tutup kepala, visor sebagai penutup kepala, beanies, pakaian
pemanasan untuk olahraga, celana untuk pemanasan, atasan untuk pemanasan, kaos aksesoris basket (shooting shirts),
jaket, jaket tahan angin, parka, mantel, tadah liur bayi bukan dari kertas, bando, ikat pergelangan tangan, celemek, pakaian
dalam, celana pendek boxer, celana panjang, pelindung telinga, sarung tangan, sarung tangan musim dingin, syal, baju tenun
dan rajut, gaun jersey, gaun, gaun dan seragam pemandu sorak, pakaian renang, pakaian mandi, baju renang, bikini, tankini,
celana renang, celana mandi, celana pendek untuk selancar, pakaian karet (wet suits) untuk ski air dan menyelam, pakaian
penutup di pantai, pakaian penutup setelah mandi, kain penutup setelah mandi, sandal, sandal pantai, topi pantai, pelindung
matahari sebagai penutup kepala, topi renang, topi mandi, penutup kepala dengan tambahan rambut palsu (wigs); Pakaianpakaian pria dan wanita termasuk pakaian renang; Paku untuk sepatu sepakbola; Pashmina; Peci; Pelindung kaki (dilapisi
lilin); Pelindung mata sebagai tutup kepala; Pelindung telinga [pakaian]; Pelindung ujung sepatu; Pembalut berbentuk kaus
kaki (pakaian); Pembalut jari (pakaian); Pembalut paha (pakaian); Pembalut siku (pakaian); Pembalut telapak tangan
(pakaian); Pembungkus pakaian; Penahan kaos kaki; Penghangat badan yang dilapisi lilin; Penghangat badan yang terbuat
dari bahan berlapis; Penghangat kaki; Penghangat telinga; Pengikat kaos kaki; Penutup kaos kaki bergaya Jepang (penutup
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tabi); Penutup kepala yang dilapisi lilin; Penutup kepala, yaitu topi pet; Penutup kepala, yaitu, topi, topi pet ikat pergelangan
tangan; Penutup telinga; Penyerap yang dikenakan di leher; Perlengkapan anti selip untuk alas kaki; Perlengkapan anti selip
untuk sepatu dan sepatu bot; Perlengkapan logam untuk alas kaki; Peukayan Daro Baro (Pakaian Adat); Pici (Kopiah); Pici
Akar Bahar; Pita atau karet penahan kaos kaki; Pita penahan keringat saat berolahraga; Potongan-potongan kain untuk
bagian tumit kaos kaki; Rias Gede; Rok Jeans; Rok Luar; Rok dalam [pakaian dalam]; Rok pengantin; Romper; Rompi; Rompi
anak-anak; Rompi yang dilapisi lilin; Rompi yang terbuat dari bahan berlapis; SARUNG PELEKAT; Sabuk dan ikat pinggang
untuk pakaian; Sabuk pengikat untuk menahan stocking; Sadariah (Oakaian Adat Pria Betawi); Sandal Gunung; Sandal kulit
gaya Jepang; Sandal terasa gaya Jepang; Sarung; Sarung batik; Sarung pelekat; Sarung printing; Sarung sutra (untuk sholat);
Sarung tangan bayi; Sarung tangan berjari yang terbuat dari kulit; Sarung tangan dalam berjari; Sarung tangan musim dingin;
Sarung tangan olahraga panahan; Sarung tangan tahan dingin; Sarung tangan tenun (pakaian); Sarung tenun; Sarung tenun
bukan mesin; Sarung tenun palekat; Sarung tenun tangan; Sarung tenun tradisional; Selempang; Selempang pastor; Selepe
(Ikat Pinggang Dari Logam); Selop; Selop Kasut; Selubung kaki; Sepatu Dansa; Sepatu Sepakbola; Sepatu bot bertali; Sepatu
bot musim dingin; Sepatu bot ski; Sepatu bot yang tingginya antara lutut dan mata kaki; Sepatu cross training; Sepatu hak
tinggi; Sepatu luar terbuat dari karet dan kain kedap air; Sepatu olahraga atau santai; Sepatu olahraga panahan; Sepatu
pantai; Sepatu rugby; Sepatu sekolah; Sepatu terbuat dari lapisan bahan karet yang tahan asam; Sepatu untuk jalan;
Sepatu/sandal dari rumput esparto; Setagen (Ikat Pinggang); Setelan pakaian main; Sileuweu (Celana); Singkot (Ulos Bagian
Bawah Laki-Laki (Pakaian)); Soder (Selendang Tari); Sol bagian dalam; Sol karet; Sol sepatu; Songkok (Peci); Songkok
Bodor; Stoking; Surban; Sweater; Sweater [dimasukkan melalui kepala]; Sweater tanpa kancing yang dimasukkan melalui
kepala (pullovers); Switer bordir; Switer lengan panjang; Switer printing; Switer sablon; Syal; Syal Serbaguna; Syal penutup
bahu yang digunakan untuk tukang cukur; Syal tabung leher; Syal untuk menutup kepala; Syal, shawls (syal); T-shirt; T-shirt
bordir; T-shirt cetak; T-shirt dengan logo; T-shirt dengan logo desainer; T-shirt lengan panjang; T-shirt lengan pendek; T-shirt
printing; T-shirt sablon; TADAH LIUR BUKAN DARI KERTAS; Tali pengikat dari kain/kulit penutup kaki; Tali pengikat penutup
kaki; Tali penyandang untuk pakaian; Tali pinggang (pakaian); Tali-Tali (Ulos Bagian Kepala (Pakaian)); Taloe Ki Ieng Patah
Sikureueng (Tali Pinggang); Tatakan air liur dari kain; Teluk Belanga (Pakaian Adat); Tengkulok (Penutup Kepala); Teralai
Betawi (Penutup Dada Berupa Kain Bertahta Emas); Tingkolok Bertanduk (Tutup Kepala); Toka-Toka (Aksesoris Selempang
Di Dada Dan Hiasan Untuk Penutup Kepala); Topi (penutup kepala) renang; Topi dengan lidah yang menonjol berfungsi untuk
melindungi dari sinar matahari (pakaian); Topi kulit; Topi kupluk; Topi olahraga panahan; Topi pramuka; Topi sebagai tutup
kepala; Topi tahan dingin; Topi tinggi uskup gereja Katolik [topi]; Topi wol; Topi yang dilapisi lilin; Topi yang terbuat dari kulit;
Topi yang terbuat dari wol; Toro (Baju Kurung); Tudung (Topi); Tudung kepala (Pakaian); Tudung kepala wanita (pakaian);
Tumit-tumit sepatu; Tunik jumbo (pakaian); Tutup kepala; Tutup kepala menggabungkan alat ventilasi listrik; Uis Gara
(Pakaian Adat); Ulee Balang (Pakaian Adat); Ulos (Pakaian Adat); alas kaki; alas kaki bayi; alas kaki khusus untuk olahraga;
alas kaki militer; alas kaki terbuat dari kayu; alas kaki terbuat dari vinil; alas kaki tidak termasuk alas kaki untuk bersepeda
yang memiliki perlengkapan untuk cleat sepeda untuk dipasang ke dan digunakan dengan sepeda; alas kaki untuk anak-anak;
alas kaki untuk orang dewasa; alas kaki untuk pekerjaan berat; alas kaki untuk pria; alas kaki untuk pria dan wanita; alas kaki
untuk snowboarding; alas kaki untuk wanita; alas kaki, bukan untuk olahraga; alas kaki, kecuali alas kaki ortopedi; alas kaki,
termasuk sepatu, sepatu bot dan sandal; alas kaki, yaitu, sepatu, sepatu bot, sepatu olah raga, sandal, sandal-sandal, sandal
bakiak khas Jepang dan sandal; alas kaki, yaitu, sepatu, sepatu keds, sendal, sendal jepit, sepatu bot; alas kaki/sepatu tahan
air dan sepatu bot hiking; alat pencegah tergelincir untuk sepatu; alb; artikel pakaian untuk bayi dan balita; artikel pakaian
untuk manusia; asaura-zori [sandal tali-kaki Jepang]; ascots; ashida [bakiak hujan tinggi]; atasan [pakaian]; atasan [pakaian]
rugby; atasan atletik wanita dengan bra bawaan; atasan baju tanpa lengan; atasan bayi; atasan berkerudung; atasan berleher
tinggi; atasan bersalin; atasan dan bawahan atletik untuk pelari; atasan dan bawahan atletik untuk yoga; atasan dengan
gantungan; atasan olahraga; atasan polo rajutan; atasan rajut; atasan tenis; atasan untuk anak-anak; atasan untuk bersepeda;
atasan untuk pria; atasan untuk wanita; atasan yoga; babushkas [selendang kepala]; baeja [rompi tradisional Korea untuk
wanita]; bagal; bagian atas anyaman rotan untuk sandal gaya Jepang; bagian atas sepatu; bagian atasnya sepatu; bagian
atasnya untuk sandal gaya Jepang; bagian dan perlengkapan untuk alas kaki, yaitu bagian atas sepatu, tumit, sol luar, sol
dalam, sol, bagian untuk alas kaki sepatu, penyangga kaki, penyangga lengkungan dan sisipan sepatu; bagian depan kemeja;
baju; baju angin; baju atau handuk mandi; baju batik; baju bayi; baju berburu; baju berkerah; baju busana muslim; baju dalam;
baju hamil; baju hamil bersalin; baju hangat; baju kaos (t-shirt); baju kaos [pakaian]; baju kaos bertopi; baju kemeja; baju ketat;
baju luar untuk memancing; baju luar yang dipakai diatas baju tidur; baju militer; baju olah raga; baju olahraga; baju olahraga
lengan pendek; baju one-piece; baju pelindung; baju rajut; baju rajut (pakaian); baju rami; baju santai; baju setelan; baju tenun;
baju tidur; baju tidur empuk untuk bayi; baju untuk anak-anak; baju untuk orang dewasa; baju yang menutupi seluruh badan;
baju zoot; balaclava ski; balaclavas; ban lengan [pakaian]; ban pinggang (pakaian); band bersalin [pakaian]; band leher
[bagian dari pakaian]; bandana; bandana [syal]; bandeaux [pakaian]; bando; bando [pakaian]; bando menjadi pakaian;
bantalan penambah payudara silikon yang tidak dapat dilepas [bagian dari pakaian]; bantalan penambah payudara yang tidak
dapat dilepas [bagian dari pakaian]; barang-barang pakaian yang terbuat dari jangat; barang-barang pakaian, alas kaki dan
tutup kepala untuk bayi dan balita; baret; baselayer tops; beanies; beha dan miniset; beskap; bikini; bikini top; bingkai topi
[kerangka]; bius pedal denim; blangkon; blazer; blazer [pakaian bisnis]; blazers; blus; blus [pakaian bisnis]; blus lengan
panjang; blus lengan panjang batik; blus lengan pendek; blus lengan pendek batik; blus militer; boas [kalung]; bodices
[pakaian dalam]; bodysuit; bodysuits bayi; bodysuits untuk anak-anak; bodysuits untuk orang dewasa; bodysuits untuk pria;
bodysuits untuk wanita; bolero; boot bagian atasnya; bootee (sepatu bayi wol); booties; booties bayi; booties untuk di pantai;
booties untuk gym; booties untuk mendaki; booties untuk yoga; bra; bra bersalin; bra menyusui; bra olahraga; bra olahraga
pelembab kelembaban; bra perekat; bra tanpa strap; bralettes; bretel; bulu [pakaian]; bulu menjadi pakaian; bulu tiruan
[pakaian]; cadar; cagoule; camiknickers; camisette; capris denim; cardigan; celana; celana anak; celana angin; celana atletik;
celana bahan katun; celana balon; celana bayi; celana bayi [pakaian dalam]; celana bayi [pakaian]; celana berburu; celana
berkuda; celana bermuda; celana bersalin; celana bersepeda; celana berupa kaos kaki (stoking); celana bikini; celana boxer;
celana chinos; celana dalam; celana dalam pria; celana dalam untuk bayi; celana dalam wanita; celana dalam wanita yang
digabungkan dengan pakaian luar; celana dinas; celana empuk untuk penggunaan atletik; celana formal; celana golf; celana
haji; celana hiking; celana hujan; celana jas; celana jeans untuk anak; celana jins ketat seperti legging; celana jogging; celana
kaki; celana kamuflase; celana kapri; celana kargo; celana kasual; celana kertas; celana ketat; celana ketat atletik; celana
ketat bib; celana ketat wol; celana khaki; celana kulit; celana lebar kaki; celana leging; celana mandi; celana militer; celana
olahraga; celana olahraga kelembaban; celana olahraga untuk orang dewasa; celana olahraga untuk pria; celana pakaian;
celana palazzo; celana panjang; celana panjang (Am.); celana panjang [pakaian kantor]; celana panjang besar batik; celana
panjang longgar; celana panjang militer; celana panjang untuk anak-anak; celana panjang untuk bayi; celana panjang untuk
orang dewasa; celana panjang untuk pria; celana panjang untuk wanita; celana panjang yang ketat; celana panjang yang
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menyerap keringat; celana pelangsing anti selulit; celana pemanasan; celana pendek; celana pendek anak laki-laki [pakaian];
celana pendek atletik; celana pendek bayi; celana pendek berjalan; celana pendek bersalin; celana pendek bersepeda; celana
pendek bib; celana pendek boxer; celana pendek bulu; celana pendek dari bulu domba; celana pendek denim; celana pendek
empuk untuk penggunaan atletik; celana pendek geser; celana pendek golf; celana pendek kargo; celana pendek keringat;
celana pendek pelangsing anti selulit; celana pendek pria untuk pakaian dalam dengan karet pada bagian pinggang; celana
pendek rugby; celana pendek sepak bola; celana pendek sepak bola replika; celana pendek tenis; celana pendek tinju; celana
pendek untuk anak-anak; celana pendek untuk berenang; celana pendek untuk orang dewasa; celana pendek untuk pria;
celana pendek untuk renang; celana pendek untuk selancar; celana pendek untuk wanita; celana perawat; celana plastik;
celana pof; celana popok bayi; celana pria; celana renang; celana salju; celana santai; celana ski; celana snowboard; celana
stretch; celana tahan air [celana]; celana tahan cuaca; celana tanaman; celana tanaman denim; celana tanggung; celana
tempur; celana trekking; celana untuk anak-anak; celana untuk dipakai; celana untuk olahraga; celana untuk tunggang kuda;
celana untuk wanita; celana yang menyerap keringat; celana yoga; celemek; celemek [pakaian]; celemek kertas; celemek
plastik; chasubles; chemisettes [bagian depan baju]; chullos [topi dengan penutup telinga]; cinchers pinggang; cleat untuk
melekat pada sepatu olahraga; corselets; cravat; dalaman jilbab; dasar baselayer; dasi; dasi (pakaian); dasi katun; dasi kupukupu; dasi sutra; daster; datejime [string memperketat untuk kimono]; datemaki [bungkus sabuk untuk kimono]; dickeys
[bagian depan baju]; durumagi [Mantel Korea]; earbands [pakaian]; fedoras; flat balet [sepatu flat]; footmuffs, tidak dipanaskan
dengan listrik; foulards [artikel pakaian]; gabardin; gabardines [pakaian]; gamis; garter pengantin; gaucho; gaun; gaun [pakaian
bisnis]; gaun bayi; gaun bersalin; gaun dari wol; gaun denim; gaun ganti; gaun jumper (baju hangat); gaun kasmir; gaun
koktail; gaun kulit; gaun mohair; gaun pembaptisan; gaun pengantin; gaun pengiring pengantin; gaun perawat; gaun pesta;
gaun rajut; gaun rajutan; gaun seremonial untuk wanita; gaun tabung; gaun tenis; gaun untuk anak perempuan; gaun untuk
anak-anak; gaun untuk wanita; gaun yang terbuat dari kulit; gaya pakaian luaran (outerclothing) non-jepang; gaya pakaian
luaran [outerclothing]; geta [Bakiak kayu gaya Jepang]; girdle; gussets [bagian dari pakaian]; gussets for footlets [bagian dari
pakaian]; gussets for leotards [bagian dari pakaian]; gussets untuk celana ketat [bagian dari pakaian]; gussets untuk pakaian
dalam [bagian dari pakaian]; gussets untuk pakaian renang [bagian dari pakaian]; gussets untuk stocking [bagian dari
pakaian]; hak sepatu; hak sepatu tersembunyi; hakama [rok lipit untuk kimono formal]; hal-hal lain; hanbok [pakaian tradisional
Korea]; hanbok modern [pakaian tradisional Korea]; haneri [dasi yang bisa dilepas untuk kimono]; haori [mantel pendek untuk
kimono]; haori-himo [pengencang tali untuk haori]; headwear rekreasi; helm liner [hiasan kepala]; hidup [kimono penuhpanjang]; hiyori-geta [bakiak kayu rendah]; hoodies; ikat pergelangan tangan; ikat pinggang; ikat pinggang [bagian dari
pakaian]; ikat pinggang [pakaian]; ikat pinggang uang [pakaian]; ikat pinggang untuk dipakai; ikat pinggang untuk pakaian;
ikatan bolo; ikatan bolo dengan ujung logam mulia; jaket; jaket [pakaian bisnis]; jaket [pakaian]; jaket angin; jaket barang
[pakaian]; jaket bawah; jaket berat; jaket berburu; jaket berkerudung; jaket bersepeda; jaket bomber; jaket bulu; jaket bulu
tiruan; jaket dan celana tahan air; jaket dengan penutup kepala; jaket dengan penutup kepala [pakaian]; jaket denim; jaket
empuk; jaket garbadine (pakaian); jaket hiking; jaket hujan; jaket jas; jaket kamuflase; jaket kasmir; jaket kasual; jaket katun;
jaket kulit; jaket kulit domba; jaket lengan panjang; jaket lengan pendek; jaket makan malam; jaket menjadi pakaian; jaket
merokok; jaket militer; jaket nelayan; jaket olahraga; jaket panjang; jaket pelindung angin dan hujan [parkas]; jaket
pemanasan; jaket pemantul cahaya; jaket rajut; jaket reversibel; jaket ringan; jaket safari; jaket shell; jaket ski; jaket
snowboard; jaket suede; jaket sutra; jaket tahan air; jaket tahan angin; jaket tahan cuaca; jaket tanpa lengan; jaket tempat
tidur; jaket trekking; jaket untuk pengendara sepeda motor; jaket wol; jaket, gaun tanpa lengan dengan blus di bagian
dalamnya, jas, kemeja, baju hangat, T-shirt, celana, manset untuk kemeja, ikat pinggang dan kaus kaki; jaket, jaket olahraga,
jaket stadion dalam hal sepak bola dan rompi sepak bola; jaket, sepatu bot dan rompi untuk memancing; jas; jas [pakaian
bisnis]; jas [pakaian]; jas hujan; jas hujan motor; jas hujan ponco; jas hujan setelan; jas kulit; jas luar; jas luar-jas luar; jas
mandi; jas panjang; jas pelaut; jas penerbangan; jas satu potong; jas serikat; jas snowboard; jas taekwondo; jas tahan air
untuk pengendara sepeda motor; jas tiga potong [pakaian]; jas-jas luar yang panjang; jeans biru; jeogori [pakaian dasar dasar
dari pakaian tradisional Korea]; jepret baju selangkangan untuk bayi dan balita; jikatabi [Alas kaki kerja berujung Jepang];
jilbab; jubah; jubah bulu; jubah bulu tiruan; jubah hujan; jubah mandi; jubah paduan suara; jubah pembaptisan; jubah penata
rambut; jubah sampo; jubah untuk digunakan di salon rambut dan toko tukang cukur; juban [kaus untuk kimono]; jumpsuits
[pakaian]; kaftan; kaftan batik (pakaian); kain luaran; kain oto untuk anak-anak; kain oto untuk pengunjung dewasa; kain
pengikat untuk pergelangan tangan [pakaian]; kain tadah liur bayi; kamisol; kancing untuk sepatu bola; kantong untuk pakaian;
kaos; kaos berkerah; kaos grafis; kaos kaki; kaos kaki neoprene; kaos kaki panjang; kaos kaki penghangat; kaos kaki tipis
yang dikenakan untuk melapisi bagian dalam sepatu (sol dalam sepatu, selain untuk kegunaan ortopedi); kaos oblong; kaos
oblong anak-anak; kaos oblong bayi; kaos oblong pria; kaos oblong wanita; kaos polo; kaos replika sepak bola; kaos replika,
celana pendek dan kaus kaki; kaos sepak bola; kaos singlet; kaos t shirt; kaos turtleneck tiruan; kaos yoga; kaos, celana
pendek dan kaus kaki American football; kaos/kemeja yang menyerap keringat; kapten; karet [alas kaki]; katok; kaus; kaus
[baju ketat]; kaus [pakaian]; kaus bola voli; kaus kaki; kaus kaki air; kaus kaki anak-anak; kaus kaki anti-keringat; kaus kaki
baju pria; kaus kaki celana panjang; kaus kaki dan stoking; kaus kaki non-slip; kaus kaki olahraga; kaus kaki panjang, kaus
kaki dan celana ketat; kaus kaki pergelangan kaki; kaus kaki pria; kaus kaki replika; kaus kaki sandal; kaus kaki sekali pakai;
kaus kaki sepak bola; kaus kaki tanpa kaki; kaus kaki tenis; kaus kaki termal; kaus kaki untuk bayi; kaus kaki wanita; kaus kaki
wol; kaus kaki yang menyerap keringat; kaus lengan panjang; kaus lengan pendek; kaus olahraga; kaus pengendara sepeda;
kaus sepak bola; kaus tanpa lengan; kaus tanpa lengan, pakaian; kaus yang menyerap keringat dengan penutup kepala;
kebaya batik (pakaian); kelengkapan logam untuk alas kaki; kemeja; kemeja [pakaian bisnis]; kemeja aloha kancing-depan;
kemeja berkerah; kemeja berleher terbuka; kemeja empuk untuk penggunaan atletik; kemeja golf; kemeja kamp; kemeja
kamuflase; kemeja kancing; kemeja kekesalan; kemeja kulit; kemeja lengan panjang; kemeja lengan pendek; kemeja
memancing; kemeja olahraga kelembaban; kemeja otot; kemeja polo; kemeja rugby; kemeja tenis; kemeja turtleneck; kemeja
untuk dipakai dengan jas; kemeja untuk jas; kemeja untuk pria; kemeja untuk wanita; kemeja-jacs; kemko; kepala
membungkus [pakaian]; kepala sweatbands; kerah [pakaian]; kerah dilepas; kerah untuk gaun; kerudung [pakaian]; ketiak
gussets [bagian dari pakaian]; ketuk celana; kilt; kimono; koko habaib; koma-geta [bakiak kayu rendah]; kombinasi [pakaian];
korset; korset [pakaian dalam]; korset [pakaian yayasan]; korset menjadi pakaian dalam; koshihimo [tali pinggang untuk
kimono]; koshimaki [kaus untuk kimono]; kostum Halloween; kostum Halloween dan topeng yang dijual berhubungan
dengannya; kostum rakyat [pakaian]; kostum renang dilengkapi dengan bra cup; kostum tari; kostum teater; kostum topeng;
kostum untuk digunakan dalam permainan berdandan anak-anak; kostum untuk digunakan dalam permainan peran; kotak
kaki; kotak saku; kuk baju; kurta (pakaian); kutang wanita; lacak jaket; laci [pakaian]; lapisan dalam sepatu bot salju; lapisan
jaket; lapisan pakaian jadi; lapisan siap pakai [bagian dari pakaian]; legging [celana panjang]; legging [penghangat kaki];
legging bersalin; legging capri; legging menjadi celana panjang; legging pelangsing anti-selulit; lidah atau tali tarik untuk
sepatu dan sepatu bot; lidah untuk sepatu dan sepatu bot; lingerie; lingerie bersalin; lis pinggiran sol untuk sepatu; lis
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pinggiran sol untuk sepatu boot dan sepatu; lis pinggiran sol untuk sepatu bot; mackintosh; magoja [Jaket luar Korea
dikenakan di atas pakaian dasar]; maillots [kaus kaki]; maillots [pakaian renang]; mankini; manset; manset lengan kemeja;
manset lengan kemeja sebagai pakaian yang terbuat dari kain, kulit atau kulit imitasi; mantel; mantel [pakaian]; mantel berat;
mantel bulu; mantel bulu tiruan; mantel debu; mantel denim; mantel kacang; mantel kulit; mantel kulit domba; mantel
laboratorium; mantel militer; mantel musim dingin; mantel olahraga; mantel pagi; mantel panjang; mantel pemantul cahaya;
mantel rok; mantel rumah; mantel untuk berkendara; mantel untuk pria; mantel untuk wanita; mantel wol; mantel yang terbuat
dari katun; masker tidur; masker wajah musim dingin [pakaian]; melampaui sepatu; melawan celana pendek untuk seni bela
diri campuran atau bergulat; memanjat baju; membungkus bahu [pakaian]; membungkus bahu menjadi pakaian; menjalankan
jas; miters [topi]; mokasin; monokini; muffs [pakaian]; mukuk; nemaki [jubah tidur Jepang]; nuisette; obi [band selempang
untuk kimono]; obiage [bustle holder bands for obi]; obiage-shin [kesibukan obi-simpul]; oto bayi dari plastik; oto bayi, bukan
dari kertas; oto sepakbola; oto, berlengan, bukan dari kertas; oto, bukan dari kain atau kertas; oto, bukan dari kertas; overall;
overall bib; overall bib untuk berburu; overall kerja; overall perawat; overshirts; overtrouser; pakaian; pakaian (jaket)
memancing; pakaian [pakaian]; pakaian basah untuk berselancar; pakaian basah untuk olahraga air permukaan; pakaian
basah untuk selancar angin; pakaian basah untuk ski air; pakaian bawahan dari bulu; pakaian bawahan rajut; pakaian
bawahan untuk pria; pakaian bawahan untuk wanita; pakaian bayi; pakaian berbahan denim; pakaian bermain; pakaian
bermain one-piece; pakaian bermain untuk bayi dan anak-anak; pakaian bersulam; pakaian bisnis; pakaian bulu; pakaian
dalam; pakaian dalam (bodies [underclothing]); pakaian dalam anak-anak; pakaian dalam anti keringat; pakaian dalam
bersalin; pakaian dalam dari wol; pakaian dalam kertas; pakaian dalam olah raga; pakaian dalam panjang; pakaian dalam
pelindung untuk olahraga air; pakaian dalam pria; pakaian dalam rajutan; pakaian dalam sekali pakai; pakaian dalam tenun;
pakaian dalam termal; pakaian dalam untuk bayi; pakaian dalam wanita; pakaian dalam wanita (teddies); pakaian dalam yang
menyerap keringat; pakaian dan celana untuk olahraga; pakaian dan celana untuk yoga; pakaian dansa; pakaian dari bulu
tiruan; pakaian dari kain linen; pakaian dari kulit; pakaian dari kulit atau imitasi dari kulit; pakaian dari segala bentuk di kelas
ini; pakaian dasar; pakaian denim; pakaian formal untuk pria; pakaian golf, selain sarung tangan; pakaian hamil; pakaian
hangat; pakaian jadi; pakaian kasmir; pakaian kasual untuk bersantai; pakaian kedap air; pakaian kendo; pakaian kering;
pakaian kerja; pakaian kertas; pakaian khas Jepang Kimono; pakaian khusus untuk olahraga; pakaian kucing; pakaian kulit;
pakaian kulit domba; pakaian kulit imitasi; pakaian lampin; pakaian lateks; pakaian latihan (olah raga); pakaian latihan beban
dan latihan tambahan; pakaian linen; pakaian luar; pakaian luar tahan air; pakaian luar tahan cuaca; pakaian luar untuk anak
laki-laki; pakaian luar untuk anak perempuan; pakaian luar untuk anak-anak; pakaian luar untuk bayi; pakaian luar untuk pria;
pakaian luar untuk semua jenis kelamin; pakaian luar untuk wanita; pakaian luar, yaitu, mantel; pakaian malam; pakaian
mandi; pakaian mewah; pakaian militer; pakaian mode/fesyen; pakaian olah raga; pakaian olah raga untuk berkuda; pakaian
olahraga; pakaian olahraga muslim; pakaian pantai; pakaian pantai untuk menutupi tubuh; pakaian pas untuk pria; pakaian
pendaki; pakaian pengantin; pakaian pengendara; pakaian pengendara sepeda; pakaian pengendara sepeda motor; pakaian
penutup bagian luar; pakaian pram; pakaian pria; pakaian pribadi; pakaian rajut; pakaian rajut dalam jenis atasan rajutan,
bawahan rajutan, gaun rajutan, jaket rajutan, kemeja rajut, rok rajut, dan atasan rajutan polo; pakaian renang; pakaian renang
dua potong; pakaian renang neoprene; pakaian renang one-piece; pakaian renang thong; pakaian renang untuk anak-anak;
pakaian renang untuk pria; pakaian renang untuk wanita; pakaian resmi; pakaian ringan; pakaian ruam; pakaian santai;
pakaian santai untuk pria; pakaian seragam; pakaian skating; pakaian ski; pakaian ski untuk kompetisi; pakaian stockinet;
pakaian sutra; pakaian tahan air; pakaian tahan air dan tahan cuaca; pakaian tahan air untuk dipakai saat hujan; pakaian
tahan air, yaitu, sepatu, jaket, dan celana tahan air; pakaian tahan angin; pakaian tahan cuaca; pakaian tenis; pakaian tenun;
pakaian tenun dan pakaian rajutan; pakaian termal; pakaian tidak termasuk pakaian (apparel) yang dirancang khusus untuk
digunakan dengan sepeda; pakaian tidur; pakaian tidur [pakaian]; pakaian tidur bersalin; pakaian tidur untuk anak-anak;
pakaian tidur untuk bayi; pakaian tidur untuk pria; pakaian tidur untuk wanita; pakaian tradisional Jepang; pakaian triathlon;
pakaian untuk anak laki-laki; pakaian untuk anak perempuan; pakaian untuk anak-anak; pakaian untuk bayi; pakaian untuk
berselancar; pakaian untuk gulat; pakaian untuk jalan kaki; pakaian untuk judo; pakaian untuk memancing; pakaian untuk
olahraga; pakaian untuk penggunaan teater; pakaian untuk pria; pakaian untuk pria, wanita dan anak-anak; pakaian untuk
senam; pakaian untuk seni bela diri; pakaian untuk skating; pakaian untuk wanita; pakaian wanita; pakaian wanita yang pas di
tubuh digunakan sebagai pakaian dalam; pakaian wol; pakaian yaitu, bandana, blus, capri, jas, gaun, sarung tangan, jaket,
jeans, baju kaus jersey, legging, pakaian dalam, pakaian kasual untuk bersantai, baju hamil, dasi, pakaian kerja (overall),
piyama, celana, pakaian ponco, jas hujan, jubah, sarung, syal, kemeja , celana pendek, rok, skort, pakaian tidur, kaus kaki,
pita penahan keringat (sweat band), sweater, celana yang menyerap keringat, pakaian yang menyerap keringat, pakaian
renang, tank top, kaus oblong, pakaian olah raga (track suit), pakaian dalam (undergarment), rompi, jaket tahan angin dan
windshirt; pakaian yang dilengkapi LED; pakaian yang menahan angin; pakaian yang mengandung zat pelangsing; pakaian
yang mengikuti bentuk tubuh; pakaian yang menyerap keringat; pakaian yang terbuat dari kulit; pakaian yang terdiri atas
celana panjang dan jaket; pakaian yoga; pakaian, alas kaki dan hiasan kepala untuk manusia; pakaian, alas kaki dan tutup
kepala; pakaian, alas kaki, tutup kepala; pakaian, bukan pakaian pelindung, memasukkan elemen atau bahan reflektif atau
neon; pakaian, termasuk pakaian jadi, kaos, kaus kaki panjang berbahan kain, kaus kaki, celana ketat, legging, pakaian
dalam, rompi, bra, celana dalam, pakaian tidur; pakaian, yaitu piyama, baju kaos; kaos/kemeja yang menyerap keringat, Tshirt, celana panjang, jaket, kaos kaki pendek, pakaian dalam, dasi dan baju hangat, tutup kepala, topi; paku golf; pantai
membungkus; pantalon; para penyeberang memancing; paramentos [pakaian]; parcu; parka; pelaut; pelerine; pelindung kaki;
pelindung kaki (celana); pelindung matahari [headwear]; pelindung ruam termal; pelindung ruam termal untuk aerobik aqua;
pelindung tumit untuk sepatu; pelisses; pengantin pengantin wanita; penghangat kaki (pakaian); penghangat leher;
penghangat lengan [pakaian]; penghangat lutut [pakaian]; penghangat tangan [sarung tangan tanpa jari]; penghangat tubuh;
penghangatan untuk kaki; pengikat kaus kaki; penguat untuk sepatu; penjaga ruam; penjaga ruam untuk berselancar; penjaga
ruam untuk olahraga air; penjaga ruam untuk perlindungan sinar matahari; penutup dada khususnya untuk wanita (bustiers);
penutup kepala; penutup kepala untuk olahraga [selain helm]; penutup kepala, termasuk topi (caps), topi (hats), bandana, topi
(bonnets); penutup sepatu atau sepatu boot yang pas/ketat untuk melindungi sepatu atau sepatu boot dari air atau kerusakan
lainnya (bagian dari alas kaki); penutup sepatu, selain untuk keperluan medis; penutup untuk tabi; penyangga kayu untuk
bakiak gaya Jepang; penyangga pakaian; peralatan cuaca busuk; perangkat non-tergelincir untuk sepatu bot dan sepatu;
perangkat yang tidak tergelincir untuk alas kaki; perangkat yang tidak tergelincir untuk booting; perangkat yang tidak tergelincir
untuk sepatu; perlengkapan besi untuk sepatu; perlengkapan besi untuk sepatu bot; perlengkapan logam pelindung untuk
sepatu dan sepatu bot; perlengkapan logam untuk bakiak kayu gaya Jepang; perlengkapan logam untuk sepatu dan sepatu
bot; piyama; piyama bayi; piyama boneka bayi; piyama rajut; piyama untuk anak-anak; piyama untuk orang dewasa; piyama
untuk pria; piyama untuk wanita; plimsolls; pompa [alas kaki]; ponco; ponco hujan; pullover berkerudung; pullover bulu;
pullover dari bulu domba; puncak bulu; puncak jogging; puncak pemanasan; puncak tabung; puncak topi; puncak turtleneck
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tiruan; puncak untuk orang dewasa; putte; rajutan [pakaian]; replika celana pendek sepak bola Amerika; replika celana
sepakbola Amerika; replika kaos sepak bola Amerika; replika kaus kaki sepak bola Amerika; rok; rok [pakaian bisnis]; rok
atletik; rok celana; rok dalam; rok denim; rok golf; rok maxi; rok mini; rok pendek; rok rajut; rok tabung; rok tenis; rompi; rompi
angin; rompi bawah; rompi berburu; rompi berlapis; rompi bulu; rompi burung; rompi kamuflase; rompi kulit; rompi memancing;
rompi olahraga; rompi penjaga ruam; rompi puncak; rompi scrimmage; rompi tahan angin; ruan; sabuk; sabuk kulit [pakaian];
sabuk militer; sabuk pinggang [pakaian]; sabuk tekstil [pakaian]; sabuk untuk pakaian; sabuk untuk pria; sabuk yang terbuat
dari kain; sabuk yang terbuat dari kain [pakaian]; sabuk yang terbuat dari kulit; sabuk yang terbuat dari kulit imitasi; sabuk
yang terbuat dari tekstil; sandal; sandal bakiak; sandal balet [sepatu dansa]; sandal bayi; sandal dan sepatu pantai; sandal
dansa; sandal jepit; sandal jepit [alas kaki]; sandal kenyamanan khusus; sandal kulit; sandal kulit domba; sandal kulit
kenyamanan khusus; sandal lipat; sandal lipat wanita; sandal mandi; sandal pakai; sandal pantai; sandal pedikur; sandal
pedikur busa; sandal pelindung kaki; sandal plastik; sandal selop; sandal untuk anak-anak; sandal untuk mandi; sandal untuk
pria; sandal untuk wanita; sapu tangan [pakaian]; sari; sarung; sarung tangan; sarung tangan [pakaian]; sarung tangan
berkuda; sarung tangan bulu; sarung tangan bulu tiruan; sarung tangan dengan ujung jari konduktif yang dapat dikenakan saat
menggunakan perangkat layar sentuh elektronik genggam; sarung tangan kamuflase; sarung tangan kasmir; sarung tangan
kulit; sarung tangan kulit domba; sarung tangan mengemudi; sarung tangan menjadi pakaian; sarung tangan militer; sarung
tangan musim dingin; sarung tangan pakaian; sarung tangan rajutan; sarung tangan sepeda; sarung tangan ski; sarung
tangan snowboard; sarung tangan tak berjari; sarung tangan terbuat dari kain, benang katun rajutan; sarung tangan untuk
pakaian; sarung tangan untuk pengendara sepeda motor; sarung tangan wetsuit; sarung tangan yang terbuat dari kulit, kulit
atau bulu; selempang; selendang [pakaian]; selimut dpt dipakai; sendal; sendal flip-flop; sepatu; sepatu Hujan; sepatu Latihan;
sepatu aqua; sepatu atau sandal esparto; sepatu atletik; sepatu atletik untuk pelari; sepatu atletik untuk sepak bola; sepatu
balet; sepatu baseball; sepatu basket; sepatu bayi; sepatu bayi rajutan; sepatu berjalan; sepatu berkuda; sepatu bersepeda;
sepatu bola; sepatu bola voli; sepatu boot; sepatu boot bayi; sepatu boot berjalan; sepatu boot karet; sepatu bot; sepatu bot *;
sepatu bot berburu; sepatu bot dan sepatu; sepatu bot kerja; sepatu bot kerja untuk industri; sepatu bot kulit domba; sepatu
bot memancing; sepatu bot militer; sepatu bot panjang yang bisa dipakai sampai betis dan bahkan sampai dengkul; sepatu bot
rugby; sepatu bot semata kaki; sepatu bot tahan air; sepatu bot tahan air untuk memancing; sepatu bot tentara; sepatu bot
untuk anak-anak; sepatu bot untuk berkendara; sepatu bot untuk olahraga; sepatu bot untuk pengendara sepeda motor;
sepatu bot untuk pria; sepatu bot untuk senam; sepatu bot untuk wanita; sepatu bot wellington [wellies]; sepatu bot yang
ditutup dengan penutup baja; sepatu bot yang memiliki tutup/topi jari kaki yang diperkuat; sepatu bot yang tertutup baja;
sepatu bowling; sepatu creeper; sepatu dan alas kaki; sepatu dan sepatu bayi; sepatu dansa; sepatu dansa ballroom; sepatu
datar; sepatu dek; sepatu dengan kait dan tumpukan pita pengikat; sepatu formal; sepatu golf; sepatu gunung; sepatu gurun;
sepatu hak tinggi; sepatu hak untuk alas kaki; sepatu hak untuk sepatu; sepatu hak untuk sepatu bot; sepatu hak untuk sepatu
bot dan sepatu; sepatu hak untuk stoking; sepatu hak-tinggi; sepatu handball; sepatu hiking; sepatu hoki; sepatu hoki
lapangan; sepatu hujan; sepatu jogging; sepatu kanvas; sepatu karet; sepatu kasual; sepatu kayu; sepatu kayu [alas kaki];
sepatu keriting; sepatu kerja; sepatu kertas digunakan saat melewati detektor logam untuk menjaga kaki dan kaus kaki tetap
bersih; sepatu kriket; sepatu kulit; sepatu kulit domba; sepatu lari; sepatu lari bergigi; sepatu luar terbuat dari karet dan kedap
air; sepatu mendaki; sepatu mengemudi; sepatu olahraga; sepatu panjat; sepatu panjat tebing; sepatu pantai; sepatu pantofel;
sepatu pantofel pria; sepatu pantofel wanita; sepatu pemancing; sepatu pengantin wanita; sepatu perawatan; sepatu platform;
sepatu polo; sepatu renda; sepatu roda; sepatu roller self-balancing; sepatu salju; sepatu sandal; sepatu santai; sepatu
senam; sepatu sepak bola; sepatu ski; sepatu ski dan snowboard; sepatu ski-Apres; sepatu slip-on; sepatu snowboard; sepatu
tahan air; sepatu tap; sepatu tenis; sepatu thong; sepatu tinju; sepatu trek dan lapangan; sepatu trekking; sepatu untuk anakanak; sepatu untuk bayi; sepatu untuk latihan olahraga bola Barque pelota; sepatu untuk orang dewasa; sepatu untuk pakaian
santai; sepatu untuk pria; sepatu untuk pria, wanita dan anak-anak; alas kaki, seperti sepatu luar ruangan, pakaian dan karet;
pakaian olahraga, yaitu, kaos, Switer lengan panjang, celana pendek, celana olahraga, celana olahraga; sepatu untuk voli
kaki; sepatu untuk wanita; sepatu voli kaki; sepatu wanita; sepatu yang dipakai pada acara semi formal sampai formal untuk
wanita dan pria; sepatu yang memiliki tutup/topi jari kaki yang diperkuat; sepatu yang tertutup baja; sepatu yoga; seragam;
seragam aikido; seragam atletik; seragam baseball; seragam dinas; seragam judo; seragam karate; seragam olahraga;
seragam perawat; seragam sekolah; seragam seni bela diri; seragam taekwondo; seragam untuk olahraga tempur; seragamseragam hotel; serape; set pendek [pakaian]; setelan angin; setelan baju (sweat suits) sweater; setelan bisnis; setelan celana
untuk wanita; setelan jas; setelan kaos bertudung (hoodies); setelan ketel; setelan pakaian formal wanita; setelan pakaian
yang longgar dan hangat untuk olahraga; setelan pakistan; setelan rok; setelan untuk aktifitas luar ruangan musim dingin;
setelan untuk aktivitas luar ruangan musim dingin; setelan untuk olah raga; setengah boot; shift [pakaian]; shirt; shortalls;
singlet; singlet olahraga; sisipan sepatu untuk tujuan non-ortopedi; sisipan tumit; skort denim; slip pakaian dalam; slip ukuran
penuh; slipovers; sol [untuk sepatu dan sepatu bot]; sol alas kaki; sol asbes untuk alas kaki; sol dalam; sol karet atau bahan
plastik timbul; sol karet untuk jikatabi; sol sandal; sol sepatu; sol sepatu untuk diperbaiki; sol untuk alas kaki; sol untuk sandal
gaya Jepang; sol untuk sepatu; sol untuk sepatu bot; sol untuk sepatu dan sepatu bot; sorban; sriwal (pakaian); steel-capped
shoes; stoking; stoking dan celana ketat tipis wanita; stoking setinggi lutut; stoking tubuh; stola; stola bulu; stola bulu tiruan;
suge-gasa [topi topi]; sundresses; sunsuits; suspender [bretel]; suspender kaus kaki; suspender militer; suspender stocking;
sweatbands; sweatbands tenis; sweater bayi; sweater kasmir; sweater katun; sweater leher kru; sweater ringan; syal; syal
bahu; syal dan jilbab; syal kapas; syal kasmir; syal leher; syal leher [muffler]; syal pashmina; syal renda; syal sutra; syal triko;
syal wol; syal yang melingkar di leher; tabard; tabi [Kaus kaki gaya Jepang]; tali bra [bagian dari pakaian]; tali celana; tali kaki
untuk zori [sandal gaya Jepang]; tali pengikat untuk bakiak kayu gaya Jepang; tali sepatu; tali untuk bra [bagian pakaian];
tams; tanaman denim; tanaman kargo; tanaman legging; tank top untuk olahraga; tankinis; tas boot snowboard; tas kain non
woven; tas khusus diadaptasi untuk sepatu bot berburu; tas khusus diadaptasi untuk sepatu golf; tas khusus diadaptasi untuk
sepatu hoki; tas khusus diadaptasi untuk sepatu kriket; tas khusus diadaptasi untuk sepatu sepak bola; tas khusus diadaptasi
untuk sepatu ski; tas khusus diadaptasi untuk sepatu snowboard; tas khusus disesuaikan untuk sepatu hoki lapangan; tas
sepatu golf; tas sepatu hoki; tas sepatu hoki lapangan; tas sepatu kriket; tas sepatu sepak bola; teddies [pakaian dalam];
teddies pakaian dalam; terompah; thobes [jubah tradisional]; tips untuk alas kaki; togas; topi; topi baseball; topi berbandul; topi
bersepeda; topi berukuran kecil yang pas di kepala; topi bulu; topi bulu tiruan; topi dan peci; topi dengan visor; topi ember; topi
garnisun; topi golf; topi hujan; topi jari kaki [bagian dari alas kaki]; topi kecil; topi kertas [pakaian]; topi koki; topi kulit domba;
topi mandi; topi matahari; topi militer; topi militer dengan visor; topi mode; topi olahraga; topi pantai; topi pelindung; topi
pelindung panas matahari; topi pesta [pakaian]; topi pet [tutup kepala]; topi rajut; topi rajutan; topi renang; topi simpul; topi ski;
topi stocking; topi toboggan; topi top; topi tukang pesona; topi untuk anak-anak; topi untuk bayi; topi untuk bayi, bayi, balita,
dan anak-anak; topi wol; topi yang dikenakan saat tidur; topi-topi hotel; trainer (alas kaki); tubuh [pakaian]; tubuh kayu untuk
bakiak gaya Jepang; tukang cukur smock; tuksedo; tumit timbul dari karet atau dari bahan plastik; tunik; tuques; turban; tutup
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kepala anak-anak; tutup kepala dari segala bentuk di kelas ini; tutup kepala kulit; tutup kepala termal; tutup kepala untuk pria;
tutup kepala, yaitu, topi (caps), topi-topi (hats) dan kelep pici; tutup kepala, yaitu, topi, topi memuncak, dan topi rajutan; tutus;
twinset; unitard; ushankas [topi bulu]; valenki [sepatu boot yang terbuat dari bahan wol felt]; visor (penutup kepala); visor (tutup
kepala); visor menjadi headwear; waraji [Alas kaki Jepang terbuat dari jerami]; wimples; zori [sandal gaya Jepang]===
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Nama Pemohon
Alamat Pemohon
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa
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: 24/02/2021 23:38:55
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: Cilodong RT/RW 002/002 Kelurahan Kalibaru Kecamatan Cilodong Kota Depok
Provinsi Jawa Barat 16414 , Kota Depok, Jawa Barat, 16414
: Reni Sunarty S.H., M.H.
: Law Office LUSDA SUNARTY & Partners - RENCHMARK, Jl. Wahyu II No. 10 H
RT. 004 RW. 05 Kel. Gandaria Selatan Kec. Cilandak, Jakarta Selatan
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Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: MalikaGP Road To The Future + Logo
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Abu-Abu, Merah dan Putih
: 12
: ===ALAT PENGAIT GANDENGAN PADA KENDARAAN; Alarm peringatan cadangan untuk kendaraan; Alat anti maling atau
anti pencurian pada kendaraan; Alat anti maling atau anti pencurian pada mobil; Alat anti-silau untuk mobil; Alat pacu untuk
kendaraan; Alat untuk penggerak pada tanah, di udara atau di air; Andong; As Gear Depan Untuk Kendaraan; As Overan
Untuk Kendaraan; As overan gigi untuk sepeda motor; As persneling untuk kendaraan; As roda untuk sepeda motor; As
shock untuk kendaraan darat; As starter untuk kendaraan; As swing arm untuk sepeda motor; Asbak mobil; BACK UP RING
(penyangga karet roda untuk rem); BAGIAN REM UNTUK KENDARAAN; BAK BELAKANG TRUK YANG DAPAT
DITINGGIKAN (BAGIAN KENDARAAN DARAT); BAN KARET MATI UNTUK RODA KENDARAAN; BANTALAN KERETA API;
BIS BERMOTOR; BODI SEPEDA MOTOR RANGKA SEPEDA; BRAKE BOOSTER ASSY (BAGIAN DARI REM); BRAKE
HOSE (selang rem); BRAKE MASTER CYLINDER ASSY (sentral silinder rem); Badan dumper untuk truk; Badan mobil; casis
mobil; pegangan pintu mobil; pelek untuk roda kendaraan; atap yang dapat dilipat untuk mobil; pintu mobil; tempat bagasi
untuik mobil; jeruji untuk roda mobil; pemegang roda cadangan untuk mobil; pompa udara untuk mobil; tirai jendela mobil;
penutup roda kemudi mobil; pedal aluminium untuk mobil; pelindung kisi-kisi untuk mobil; balok dampak pintu untuk mobil;
penguat untuk panel instrumen; pilar badan pusat; Bagian logam untuk kendaraan yaitu, eksterior otomotif dan interior logam
dekoratif dan trim pelindung; Bak belakang truk yang dapat ditinggikan
[bagian dari kendaraan darat]; Bak gerobak; Ball joint untuk kendaraan; Balljoint untuk roda kendaraan; Ban [untuk mobil]; Ban
dalam untuk ban pneumatik untuk roda kendaraan; Ban dalam untuk ban-ban; Ban dalam untuk kendaraan; Ban roda
kendaraan [ban]; Ban untuk buldoser; Ban untuk bus; Ban untuk truk; Ban-ban mobil; Bantalan penyerap keringat untuk kereta
bayi; Bantalan rem pengatur kaliper depan; Bantalan untuk kendaraan darat; Batang penggerak untuk mobil; Batang
penghubung untuk kendaraan darat, selain dari bagian motor dan mesin; Becak; Becak pengangkut; Bemper untuk mobil, bus,
dan truk; Blangwir; Bodi mobil; Bodi plastik dan fiberglass untuk motor, mobil, bus, dan truk; Bodi sepeda motor; Body kit
kendaraan; Boot tidies; Bos fork; Bracket plat nomor kendaraan; Braket bawah sepeda; Bushing arm mobil; CALIPER KIT;
CLUCTH MASTER ASSY (sentral kopling atas); CLUTCH BOOSTER (booster kopling); CLUTCH HOSE (selang kopling);
CLUTCH OPERATING ASSY (sentral kopling bawah); CUP FOR BRAKE MASTER CYLINDER (Karet sentral Rem); CUP
FOR CLUTCH MASTER (Karet sentral kopling atas); CUP FOR CLUTCH OPERATING (karet sentral kopling bawah); CUP
FOR SINGLE MASTER CYLINDER (Karet Sentral Rem satu Piston); CUP KIT FOR BRAKE MASTER CYLINDER (set karet
sentral rem); CUP KIT FOR CLUTCH MASTER (set karet sentral kopling atas); CUP KIT FOR CLUTCH OPERATING (set
karet sentral kopling bawah); CUP KIT FOR SINGLE MASTER CYLINDER (set karet sentral rem singel piston); Casis
kendaraan; Cincin Peluru untuk roda kendaraan; Cincin rol jarum untuk kendaraan; Coil spring untuk suspensi kendaraan
darat; Cranket untuk sepeda motor; DRIVE SHAFT BOOT KIT (BOOT KARET AS RODA); Dayung untuk Perahu Naga;
Delman; Delta Box; Drag link untuk kendaraan; Dudukan stang untuk sepeda motor; Dump gerobak; ECU; GEROBAK
UNGKIT; Gear Kick Idle Untuk Kendaraan; Gear Ratchet Starter Untuk Kendaraan; Gear box untuk kendaraan darat; Gear
kopling Untuk Kendaraan; Gear rasio untuk kendaraan; Gerobak; Gerobak dorong; Gerobak minuman; Gerobak pasir;
Gerobak pasir mesin; Gerobak sampah; Getek; HYDROVAC CUP (Karet Sentral untuk rem); Harness bar untuk kendaraan;
Headset (bagian sepeda); Helicak; Helikopter dan pesawat rotor dan bagian-bagian struktural; Inflator pompa angin ban;
Isyarat sinyal untuk kendaraan (lampu sein); JALAN KERETA API KABEL; JENDELA KAPAL; Jaringan bagasi untuk mobil;
Jendela mobil yang dilengkapi dengan antena untuk penerimaan siaran radio; Jeruji pendek; Jeruji pendek depan; Jok
sepeda; Jok untuk kendaraan; KENDARAAN PEMBAWA SELANG AIR PEMADAM KEBAKARAN; KENDARAAN PERTANIAN
RODA 3; KENDARAAN YANG BERJALAN DIATAS REL; KERANGKA UNTUK SEPEDA; KERETA ANAK; KERETA MOTOR;
KERETA PEMBAWA TUANGAN; KERETA SALJU YANG DIHELA KUDA(KENDARAAN); KERETA TIDUR; KERETA UNTUK
INSTALASI ANGKUTAN DENGNA KABEL (KERETA GANTUNG); KERETA UNTUK SEPEDA ANGKUT BARANG RODA
TIGA; Kabel gas untuk sepeda motor; Kabel kilometer untuk sepeda motor; Kabel kopling untuk kendaraan; Kabel rem untuk
kendaraan; Kabel transmisi untuk kendaraan; Kampas disc; Kampas kopling untuk kendaraan; Kampas rem cakram; Kampas
rem tromol; Kantong Udara [alat keselamatan untuk kendaraan darat]; Kap mobil; Kapal laut; Karavan; Karet balstep Pijakan
kaki kendaraan; Karet peredam getaran pada kendaraan; Karet shockbreaker untuk kendaraan; Karoseri kendaraan bermotor
roda tiga, atau lebih; Karoseri untuk kendaraan gandengan / kereta tempelan; Karoseri untuk kendaraan roda empat atau lebih
kategori bak tertutup; Karoseri untuk kendaraan roda empat atau lebih kategori tangki; Karoseri untuk kendaraan roda empat
atau lebih katogeri bak terbuka; Karoseri wadah atau bak penampungan untuk kendaraan pembuangan; Kendaraan Roda
Tiga Listrik; Kendaraan UTV (utility task vehicles); Kendaraan alat berat; Kendaraan gandengan yang dilengkapi dengan
peralatan sediaan penggosok permukaan basah; Kendaraan gandengan yang dilengkapi dengan peralatan sediaan
penggosok permukaan basah dan adaptor lug; Kendaraan gandengan yang dilengkapi dengan peralatan sediaan penggosok
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permukaan basah dan adaptor mulut pipa; Kendaraan gandengan yang dilengkapi dengan peralatan sediaan penggosok
permukaan basah dan adaptor peledak; Kendaraan gandengan yang dilengkapi dengan peralatan sediaan penggosok
permukaan basah dan bagian katup; Kendaraan gandengan yang dilengkapi dengan peralatan sediaan penggosok
permukaan basah dan bagian peledak; Kendaraan gandengan yang dilengkapi dengan peralatan sediaan penggosok
permukaan basah dan cincin pemotong; Kendaraan gandengan yang dilengkapi dengan peralatan sediaan penggosok
permukaan basah dan gagang katup; Kendaraan gandengan yang dilengkapi dengan peralatan sediaan penggosok
permukaan basah dan inhibitor karat; Kendaraan gandengan yang dilengkapi dengan peralatan sediaan penggosok
permukaan basah dan jet saluran masuk; Kendaraan gandengan yang dilengkapi dengan peralatan sediaan penggosok
permukaan basah dan katup; Kendaraan gandengan yang dilengkapi dengan peralatan sediaan penggosok permukaan basah
dan katup periksa; Kendaraan gandengan yang dilengkapi dengan peralatan sediaan penggosok permukaan basah dan kit
pembangunan kembali pompa air; Kendaraan gandengan yang dilengkapi dengan peralatan sediaan penggosok permukaan
basah dan kit pemeliharaan; Kendaraan gandengan yang dilengkapi dengan peralatan sediaan penggosok permukaan basah
dan kit perbaikan katup; Kendaraan gandengan yang dilengkapi dengan peralatan sediaan penggosok permukaan basah dan
kit perbaikan mulut pipa; Kendaraan gandengan yang dilengkapi dengan peralatan sediaan penggosok permukaan basah dan
kit perbaikan red head; Kendaraan gandengan yang dilengkapi dengan peralatan sediaan penggosok permukaan basah dan
konektor listrik.; Kendaraan gandengan yang dilengkapi dengan peralatan sediaan penggosok permukaan basah dan kotak
pengontrol listrik; Kendaraan gandengan yang dilengkapi dengan peralatan sediaan penggosok permukaan basah dan kotak
pengontrol pneumatik; Kendaraan gandengan yang dilengkapi dengan peralatan sediaan penggosok permukaan basah dan
lug; Kendaraan gandengan yang dilengkapi dengan peralatan sediaan penggosok permukaan basah dan lug saluran masuk
udara; Kendaraan gandengan yang dilengkapi dengan peralatan sediaan penggosok permukaan basah dan media peledak
dari kaca; Kendaraan gandengan yang dilengkapi dengan peralatan sediaan penggosok permukaan basah dan mesin vibrator;
Kendaraan gandengan yang dilengkapi dengan peralatan sediaan penggosok permukaan basah dan mulut pipa; Kendaraan
gandengan yang dilengkapi dengan peralatan sediaan penggosok permukaan basah dan mulut pipa peledak; Kendaraan
gandengan yang dilengkapi dengan peralatan sediaan penggosok permukaan basah dan packing gland; Kendaraan
gandengan yang dilengkapi dengan peralatan sediaan penggosok permukaan basah dan paking (gasket); Kendaraan
gandengan yang dilengkapi dengan peralatan sediaan penggosok permukaan basah dan pegas; Kendaraan gandengan yang
dilengkapi dengan peralatan sediaan penggosok permukaan basah dan pengatur jarak; Kendaraan gandengan yang
dilengkapi dengan peralatan sediaan penggosok permukaan basah dan pengatur saringan; Kendaraan gandengan yang
dilengkapi dengan peralatan sediaan penggosok permukaan basah dan pengatur tekanan; Kendaraan gandengan yang
dilengkapi dengan peralatan sediaan penggosok permukaan basah dan pengeras pipa; Kendaraan gandengan yang
dilengkapi dengan peralatan sediaan penggosok permukaan basah dan pengering dan pendingin udara; Kendaraan
gandengan yang dilengkapi dengan peralatan sediaan penggosok permukaan basah dan pengisi corong; Kendaraan
gandengan yang dilengkapi dengan peralatan sediaan penggosok permukaan basah dan pengukur tekanan; Kendaraan
gandengan yang dilengkapi dengan peralatan sediaan penggosok permukaan basah dan pentil selang udara; Kendaraan
gandengan yang dilengkapi dengan peralatan sediaan penggosok permukaan basah dan penyangga mulut pipa; Kendaraan
gandengan yang dilengkapi dengan peralatan sediaan penggosok permukaan basah dan penyaring bensin; Kendaraan
gandengan yang dilengkapi dengan peralatan sediaan penggosok permukaan basah dan penyaring minyak; Kendaraan
gandengan yang dilengkapi dengan peralatan sediaan penggosok permukaan basah dan penyaring saluran udara; Kendaraan
gandengan yang dilengkapi dengan peralatan sediaan penggosok permukaan basah dan penyaring udara; Kendaraan
gandengan yang dilengkapi dengan peralatan sediaan penggosok permukaan basah dan pra-penyaring bensin; Kendaraan
gandengan yang dilengkapi dengan peralatan sediaan penggosok permukaan basah dan rakitan colokan pengisi; Kendaraan
gandengan yang dilengkapi dengan peralatan sediaan penggosok permukaan basah dan red head; Kendaraan gandengan
yang dilengkapi dengan peralatan sediaan penggosok permukaan basah dan saluran pengocok listrik dan pneumatik;
Kendaraan gandengan yang dilengkapi dengan peralatan sediaan penggosok permukaan basah dan saluran udara;
Kendaraan gandengan yang dilengkapi dengan peralatan sediaan penggosok permukaan basah dan selang jepit; Kendaraan
gandengan yang dilengkapi dengan peralatan sediaan penggosok permukaan basah dan selang kopling; Kendaraan
gandengan yang dilengkapi dengan peralatan sediaan penggosok permukaan basah dan selang kopling peledak; Kendaraan
gandengan yang dilengkapi dengan peralatan sediaan penggosok permukaan basah dan selang peledak; Kendaraan
gandengan yang dilengkapi dengan peralatan sediaan penggosok permukaan basah dan selang udara; Kendaraan
gandengan yang dilengkapi dengan peralatan sediaan penggosok permukaan basah dan siku pengeluaran; Kendaraan
gandengan yang dilengkapi dengan peralatan sediaan penggosok permukaan basah dan solenoida pengganti; Kendaraan
gandengan yang dilengkapi dengan peralatan sediaan penggosok permukaan basah dan tabung udara; Kendaraan
gandengan yang dilengkapi dengan peralatan sediaan penggosok permukaan basah dan tutup pengisi; Kendaraan
gandengan yang dilengkapi dengan peralatan sediaan penggosok permukaan basah, yaitu, mesin untuk penggosok basah
yang dapat membersihkan permukaan dan bagian-bagian struktural serta aksesoris dari mesin penggosok basah yang dapat
membersihkan; Kendaraan penampung untuk mencuci dan memusnahkan sampah yang tidak dapat digunakan lagi;
Kendaraan penyapu jalan padat; Kendaraan roda dua; Kendaraan roda empat; Kendaraan roda tiga; Kendaraan transportasi
yang bergerak secara otonom; Kendaraan, yaitu, kendaraan darat dan pesawat terbang; Kepala Bagian dari sepeda (bagian
sepeda); Keranjang untuk perambulator; Keranjang yang disesuaikan untuk sepeda motor; Kereta; Kereta api; Kereta bayi;
Kereta dorongan bayi; Kereta jepang beroda dua yang dihela dengan sepeda atau di jalankan dengan tenaga manusia;
Kerudung untuk mobil; Kickstands sepeda; Kickstands sepeda motor; Kickstands siklus; Kickstands untuk kendaraan roda
dua; Klakson sepeda motor; Klakson untuk sepeda motor; Klem Stang (bagian dari kendaraan); Komponen transmisi sepeda
yang memungkinkan perpindahan rantai sepeda ke gigi yang lain untuk sepeda (derailleur); Komponen untuk kendaraan darat
dan pesawat terbang; Komponen untuk kendaraan darat, yaitu bagian struktural untuk mobil dan truk; Komponen untuk
pesawat terbang, yaitu bagian struktural untuk pesawat terbang; Komstering, untuk kendaraan; Kopeling untuk mobil; Kopling
untuk mobil; Kopling untuk sepeda motor; Kotak roda gigi untuk kendaraan; Kran bensin untuk kendaraan; Kumpulan sprocket
untuk roda sepeda motor; Kunci kontak sepeda motor; Kunci sadel sepeda motor; Kursi berpemanas disesuaikan khusus
untuk kereta bayi; Kursi berpendingin disesuaikan khusus untuk kereta bayi; Kursi malas untuk kendaraan; Kursi pengaman
untuk bayi dan anak-anak untuk kendaraan; LIFT KURSI; LIFT SKI; LORI; Lensa untuk roda; List untuk roda ban; Lowerbar
untuk kendaraan; MATERIAL BERODA UNTUK JALAN KERETA API KABEL; MESIN PENARIK; Mekanisme propulsi untuk
kendaraan; Mesin dan motor listrik untuk sepeda motor, skuter, kendaraan roda tiga dan kendaraan roda empat; Mimis Starter
Untuk Kendaraan; Mobil / truk tangga; Mobil Transmisi Otomatis ( CVT ); Mobil dan bagian strukturalnya; Mobil tanpa
pengemudi (mobil otonom); Modul pedal akselerator untuk kendaraan darat; Motor mobil; Motor roda tiga; Motor untuk
kendaraan; Mur roda untuk roda kendaraan; Nap roda kendaraan; Nap untuk roda sepeda; OTOBIS; Operan gigi; Oplet; Oto;
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PAPAN INJAKAN KENDARAAN; PELINDUNG TEMPAT DUDUK UNTUK KENDARAAN; PENUTUP SADEL UNTUK SEPDA;
PENUTUP SETIR KENDARAAN; PINTU ANGKAT BAGIAN BAGASI KENDARAAN DARAT; PINTU DEK BELAKANG YANG
BERFUNGSI SEBAGAI PENGANKAT (BAGIAN KENDARAAN DARAT); PISTON CALIPER (BAGIAN DARI REM); POROS
TRANSMISI UNTUK KENDARAAN DARAT; POTONGAN KARET BERPEREKAT UNTUK MENAMBAL BAN DALAM;
PROPORTIONING VALVE (PEMBAGI MINYAK REM ); Pacuan; Pacuan perenggang-perenggang untuk kendaraankendaraan; Panel interior untuk mobil; Payung untuk ditempelkan pada kereta bayi; Pedal rem; Pedal stater sepeda motor;
Pedati; Pegangan Tangan Untuk Kendaraan ( hand grip); Pegas daun untuk suspensi kendaraan; Pegas peredam kejut untuk
kendaraan; Pelapis ban vulkanisir; Pelat kopling; Pelek roda depan; Pelek roda sepeda; Pelek untuk roda gerobak; Pelindung
kecelakaan untuk sepeda motor; Pelindung tempat duduk untuk kendaraan (cover seat); Pelindung tempat penampungan oli
sebagai bagian struktural kendaraan; Pemegang minuman untuk kereta bayi; Penganak; Pengatur daya elektronik (dc/dc,
dc/ac) ditujukan untuk kendaraan darat.; Pengatur jendela mobil; Pengatur keseimbangan mobil; Penggerak mula (prime
movers) non-elektrik untuk kendaraan darat, tidak termasuk bagian-bagiannya; Pentil; Penutup ban cadangan; Penutup kaki
motor skuter; Penutup yang pas untuk kereta bayi; Penutup kereta bayi; Penyangga tanggan untuk kendaraan; Penyemprot
Minyak rantai motor; Per Daun untuk Kendaraan Bermotor; Per Kick Untuk Kendaraan; Per untuk kampas rem kendaraan;
Perahu Eretan; Perahu Jegong Kecil; Perahu Jembing; Perahu Jukung Katir; Perahu Konting; Perahu Naga; Perahu Prawean;
Perangkat anti-dazzle untuk kendaraan; Perlengkapan sepatu rem dengan per; Pesan kursi sepeda; Pesawat bertenaga listrik;
Petak Kadal (Permainan); Pijakan Kaki (footstep); Piringan disc; Plat Tekanan kopling Untuk Kendaraan; Plat kopling Untuk
Kendaraan; Pompa angin untuk mobil; Poros penggerak untuk kendaraan darat; Poros transmisi untuk mobil; Poros untuk
mobil; Primary Cop Assy Untuk Kendaraan; Primary kopling Assy Untuk Kendaraan; Punuk (Tempat Duduk Pada Perahu
Jegong); RANGKA BAWAH KENDARAAN; REPAIR KIT BOOSTER (BAGIAN DARI REM); REPAIR KIT FOR BRAKE
MASTER CYLINDER (BAGIAN DARI REM); REPAIR KIT FOR CLUTCH MASTER (BAGIAN DARI REM); REPAIR KIT FOR
CLUTCH OPERATING (BAGIAN DARI REM); REPAIR KIT FOR SINGLE MASTER CYLINDER (BAGIAN DARI REM);
RUMAH BERMOTOR; RV [kendaraan rekreasi]; Rakitan bantalan rem (rakitan kaliper); Rangka sepeda; Rantai penggerak
untuk kendaraan; Rantai penggerak untuk mobil; Rantai transmisi untuk kendaraan; Rantai transmisi untuk mobil; Rem cakram
untuk mobil; Rem pakam (rem dish); Rem untuk kendaraan darat; Rem untuk sepeda; Robot pengantar yang berkendara
secara otomatis; Roda gerobak; Roda gigi reduksi untuk mobil; Roll bar untuk kendaraan; Rumah Primary kopling Untuk
Kendaraan; SABUK UNTUK NAF RODA; SALUT REM UNTUK KENDARAAN; SEPEDA YANG DILENGKAPI MOTOR KECIL;
STANG GEROBAK; Sabuk pengaman pengemudi (kendaraan); Sabuk pengaman untuk tempat duduk kendaraan; Sadel
sepeda; Sadel untuk sepeda motor; Sculls; Selimut disesuaikan khusus untuk kereta dorong bayi; Selubung untuk ban
pneumatik [ban]; Sensor parkir (alarm tanda mundur untuk kendaraan); Sensor parkir [alarm tanda mundur untuk kendaraan];
Sepeda Dames; Sepeda Onthel; Sepeda listrik; Sepur (Kereta Api); Setang sepeda; Shock untuk sepeda motor; Skuter;
Skuter (kendaraan); Sliders dan pelindung untuk sepeda motor; Sliders gandar untuk sepeda motor; Sliders garpu untuk
sepeda motor; Sliders lengan ayun untuk sepeda motor; Sliders rangka untuk sepeda motor; Sope; Spatbor untuk kendaraan;
Spatbor untuk mobl; Spoiler untuk kendaraan; Stabilizer roda depan dan belakang; Standar tengah sepeda motor; Standar
untuk sepeda motor; Stang (bagian dari kendaraan); Stang Jepit; Strut bar untuk kendaraan; Stut Copling Untuk Kendaraan;
Suspensi peredam kejut untuk kendaraan bermotor; T-bar untuk lift ski; TAS YANG DISESUAIKAN UNTUK KERETA
DORONG BAYI; TMEPAT DUDUK PENGAMAN UNTUK ANAK ANAK; TROLI PEMBERSIH; TRUK BAGASI; TRUK
PENGANGKUT BARNAG; TRUK PENYIRAM; TUTUP RODA; Tangki bensin untuk mobil; Tas organizer, jaring, dan baki yang
disesuaikan khusus agar pas dengan interior mobil; Tas disesuaikan untuk kereta bayi; Tembon (Perahu Nelayan); Tempat
duduk mobil, kereta dorong dan kereta dorong dengan roda depan tepat (fixed) dapat untuk sambil berlari untuk bayi dan
anak-anak; Tiang rem belakang sepeda motor; Tirai lembaran disesuaikan untuk kendaraan bermotor; Traktor penyebar
pupuk; Traktor pertanian; Traktor sebagai alat angkut; Traktor termasuk traktor penarik; Transmisi untuk kendaraan; Trek
kendaraan; Trek untuk traktor; Trim otomotif; Troli listrik untuk golf; Truk; Truk bagasi; Truk logging; Truk mini; Truk
pengangkut barang; Truk tangki air; Truk untuk membuang kotoran; Tuas Kopling; Tuas persneling untuk kendaraan; Tube
untuk roda kendaraan; Tunggangan (Kendaraan); VALVE CHECK UNTUK REM; Variasi untuk memberi bentuk pada bagian
samping depan kendaraan; Variasi untuk menutup grill depan kendaraan; Variasi untuk menutup pegangan pintu kendaraan;
Variasi untuk menutup spion standart jadi beda; Variasi untuk menutup whelldop kendaraan; Velg Mobil dan Motor; Velg untuk
roda kendaraan; WHEEL CYLINDER ASSY ( SILINDER UNTUK REM); WHEEL CYLINDER ASSY (silinder roda); WHEEL
CYLINDER PISTON CUP (Karet Rem); WIPER KACA MOBIL; Wadah atau bak penampungan untuk kendaraan pembuangan;
Wiper pada lampu besar untuk mobil; X-bar untuk kendaraan; adaptor dan dudukan penyangga untuk body motor (fairing)
depan; aero fairings dinamis untuk kendaraan; aeronautika aparat, mesin dan peralatan; aerostats; airships; alarm antipencurian untuk kendaraan; alarm anti-pencurian untuk kendaraan darat; alarm dan perangkat anti pencurian untuk
kendaraan; alarm keamanan untuk kendaraan; alarm membalikkan listrik untuk kendaraan; alarm pencegah pencurian
kendaraan; alarm tanda mundur untuk kendaraan; alat anti silau untuk kendaraan; alat keamanan kendaraan untuk anakanak; alat pencegah pencurian untuk kendaraan; alat pengait gandengan untuk kendaraan; alat pengungkit [bagian dari
gerbong kereta api]; alat penjepit jeruji roda; alat penjungkit [bagian dari mobil angkutan kereta api]; alat ski untuk kendaraan;
alat untuk bergerak di darat, udara atau air; alur ban; ambulans; anakan perahu; anti-lock sistem [ABS] untuk mobil
pengereman; anti-pencurian kunci untuk digunakan pada roda mobil kemudi; anti-roll bar untuk suspensi kendaraan darat;
anti-selip kancing untuk ban kendaraan; anti-selip rantai untuk ban kendaraan; aparatus untuk bergerak di darat; as ayun; as
bergigi untuk kendaraan; as gandar belakang; as gandar penghubung; as gigi konter untuk kendaraan; as jantan / suri jantan
untuk kendaraan; as konter untuk kendaraan; as penghubung setir; as roda; as roda untuk kendaraan; as roda untuk
kendaraan darat; as untuk sistem suspensi udara di kendaraan; asbak untuk kendaraan; asbak untuk mobil; atap bar untuk
kendaraan; atap gerbong; atap geser untuk mobil; atap lunak yang bisa dilipat atau dilepas pada kendaraan (softtop); atap
sinar matahari untuk kendaraan; atap keras yang bisa dilipat atau dilepas (hardtop); atap keras yang dapat ditarik (retractable
hardtops); atasan lembut untuk kendaraan; atasan lembut untuk mobil; badan untuk kendaraan; badan untuk kendaraan
bermotor; bagasi barang diatap kendaraan; bagasi gerobak bermotor; bagian baja yang dicap yang merupakan bagian integral
dari struktur bodi kendaraan (rocker panels); bagian dari mobil atau badan kendaraan lain yang membingkai roda dari
kendaraan tempur lapis baja (strikers); bagian kendaraan berupa penopang radiator; bagian kendaraan untuk mengamankan
komponen kompartemen mesin (shock towers); bagian rem untuk kendaraan; bagian struktural kursi depan dan
belakang untuk kendaraan,; bagian struktural untuk ambulan; bagian struktural untuk bus; bagian struktural untuk glider;
bagian struktural untuk helikopter; bagian struktural untuk kapal; bagian struktural untuk kendaraan; bagian struktural untuk
kendaraan darat; bagian struktural untuk kereta; bagian struktural untuk mobil; bagian struktural untuk pesawat terbang;
bagian struktural untuk sepeda; bagian struktural untuk sepeda motor; bagian struktural untuk truk; bagian struktural untuk
van; bagian-bagian rem; bagian-bagian stang; bagian-bagian struktural pesawat rotor; bagian-bagian suspensi; bak engkol
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untuk kendaraan darat; bak kopling kendaraan; bak roda gigi; baling-baling; baling-baling helikopter; baling-baling kendaraan;
baling-baling perahu untuk mesin penggerak bagian belakang perahu (outboard) dan buritan; baling-baling pesawat; balingbaling rotor untuk helikopter; baling-baling sekrup; baling-baling sekrup untuk kapal; baling-baling sekrup untuk kendaraan;
baling-baling untuk kapal; baling-baling untuk pesawat; baling-baling untuk skuter air; ball joint bagian dari kendaraan (mobil);
balok intrusi pintu untuk kendaraan; balon kendaraan; balon udara panas; balon udara panas [kendaraan]; ban; ban berduri
untuk kendaraan; ban bus; ban dalam; ban dalam tiup, perkakas reparasi ban dalam; ban dalam untuk ban kendaraan; ban
dalam untuk ban pesawat; ban dalam untuk ban pneumatik; ban dalam untuk ban sepeda; ban dalam untuk ban sepeda
motor; ban dalam untuk ban siklus; ban dalam untuk roda kendaraan kehutanan; ban dan roda untuk kendaraan dan sepeda;
ban kendaraan; ban luar; ban luar tubles; ban luar untuk kendaraan; ban mobil; ban motor; ban off road; ban pesawat; ban
pneumatik; ban pneumatik untuk mobil; ban pneumatik untuk sepeda motor; ban roda dua tanpa ban dalam; ban sepeda; ban
siklus; ban solid untuk roda kendaraan; ban traktor; ban truk; ban tubeless untuk sepeda; ban tubeless untuk siklus; ban
tubular; ban untuk alat berat penggilas; ban untuk bajak salju roda; ban untuk ban mobil; ban untuk derek bergerak beroda;
ban untuk derek beroda; ban untuk excavator beroda; ban untuk kendaraan; ban untuk kendaraan bermotor roda dua; ban
untuk kendaraan darat; ban untuk kendaraan derek; ban untuk kendaraan komersial; ban untuk kendaraan pengangkut kayu
gelondongan; ban untuk kendaraan pengangkut tanah; ban untuk kendaraan pengendali kontainer; ban untuk kendaraan
pertanian; ban untuk kendaraan roda dua; ban untuk mengaspal; ban untuk mesin pertambangan beroda; ban untuk mobil
balap; ban untuk mobil penumpang; ban untuk motor grader; ban untuk paver-finishers roda; ban untuk pencakar roda; ban
untuk penggiling jalan roda; ban untuk roda kendaraan; ban untuk roda kendaraan kehutanan; ban untuk roda pendarat untuk
pesawat terbang; ban untuk roda pesawat; ban untuk sepeda anak-anak; ban untuk sepeda motor; ban untuk siswa roda; ban
untuk traktor yang mempunyai alat pemuat (shovel loaders); ban untuk truk; ban untuk truk sampah; ban untuk truk sampah
yang digunakan untuk mengangkut beban melalui medan kasar (articulated dump trucks); ban vulkanisir; ban vulkanisir untuk
bus; ban vulkanisir untuk mobil; ban vulkanisir untuk mobil balap; ban vulkanisir untuk mobil penumpang; ban vulkanisir untuk
truk; ban yang divulkanisir (retreaded tires) untuk kendaraan; ban, peralatan ban anti gelincir; banci bar untuk sepeda motor;
band untuk hub roda; bantal jok untuk jok kendaraan; bantal jok untuk jok kendaraan air; bantal jok untuk jok kendaraan darat;
bantal jok untuk jok pesawat udara; bantal kursi mobil; bantal kursi roda; bantal kursi untuk kursi perahu; bantal penguat anak
untuk kursi kendaraan; bantal yang disesuaikan untuk penggunaan dengan kursi mobil; bantal yang disesuaikan untuk
penggunaan di kendaraan; bantalan (bearings) [kendaraan darat]; bantalan batang kemudi untuk perahu; bantalan kereta api;
bantalan kursi roda; bantalan pegangan untuk tangki sepeda motor; bantalan poros untuk kendaraan darat; bantalan rem
cakram untuk kendaraan; bantalan rem cakram untuk kendaraan darat; bantalan rem untuk kendaraan; bantalan rem untuk
kendaraan darat; bantalan rem untuk mobil; bantalan roda untuk kendaraan darat; bantalan stang untuk kendaraan roda dua;
bantalan steer; bantalan tengah untuk kendaraan; bantalan untuk sabuk pengaman; bar derek untuk trailer; batang banci
untuk sepeda; batang derek sepeda; batang derek untuk kendaraan; batang kap kendaraan; batang katup untuk ban
kendaraan; batang penggerak untuk kendaraan darat, selain dari bagian-bagian motor dan mesin; batang pintu kendaraan;
batang setir; batang torsi untuk kendaraan; batang torsi untuk mobil; batang torsi untuk suspensi kendaraan darat; batang
torsi kendaraan; baut pin raja; baut setang piston; bearing (untuk kendaraan darat); becak; becak bermotor; becak listrik;
becak pengiriman; behel jok sepeda motor; behel motor; bel sepeda; bel untuk sepeda; bell crank untuk kendaraan; bellow
untuk bus diartikulasikan; bemper untuk mobil; berbantal udara kendaraan untuk transportasi pribadi; bergoyang bar untuk
suspensi kendaraan darat; berkemah truk yg dpt dibongkar; bermotor Haulers mainan [sport utility kendaraan rekreasi];
bermotor dan komputerisasi golf cart [kendaraan]; bermotor golf cart [kendaraan]; bilah penghapus kaca depan mobil; bilah
penghapus kaca depan untuk kendaraan; bingkai plat nomor kendaraan; bius tambang-mobil; blok rem untuk kendaraan; blok
rem untuk kendaraan darat; boat kait; bobot keseimbangan untuk roda mobil; bodywork untuk kendaraan bermotor; bogie
untuk mobil kereta api; bogies kereta api; bola sendi; bola setir kendaraan; boneka [tangan truk]; booming untuk kapal; booster
kursi untuk digunakan dalam kendaraan; boot untuk tuas persneling; bos lengan tengah untuk kendaraan; box bagasi
kendaraan; bracket box motor; brake drums untuk kendaraan; brake drums untuk kendaraan darat; breket box; breket plat
nomor; buffer untuk saham kereta api bergulir; bug perisai sebagai bagian struktural dari kendaraan; bumper kendaraan;
bumper untuk mobil; bus; bus bermotor; bus bertenaga listrik; bus yang dirancang untuk banyak penumpang dan perjalanan
jarak jauh; caissons [kendaraan]; cakram rem untuk kendaraan; car tidies; cara cenderung untuk kapal; casing untuk ban
pneumatik; casis Speda motor; casis kendaraan; casis untuk kendaraan darat; cengkeraman gesekan untuk kendaraan darat;
cengkeraman hidrolik untuk kendaraan darat; center arm untuk kendaraan; center link untuk kendaraan; cermin blind spot;
cermin eksterior untuk kendaraan; cermin interior untuk kendaraan; cermin sayap; cermin untuk digunakan pada kendaraan;
cetakan kaca depan; cetakan parit atap kendaraan; cetakan pintu dan atap tetesan air; cetakan sabuk; cetakan sisi
bodi kendaraan; cetakan pembuka roda; chairlifts; chocks perahu; cleat [bahari]; cleat perahu; coachwork untuk kendaraan
bermotor; cover gear depan; cover kunci kontak kendaraan; cover pelindung mesin untuk kendaraan; cover untuk kendaraan
roda kemudi; crankcases untuk komponen kendaraan darat, selain untuk mesin; crankcases untuk komponen mobil, selain
untuk mesin; dashboard; dashboard mobil; dashboard untuk kendaraan; dashboard untuk mobil; daun mata air untuk suspensi
kendaraan darat; davits untuk kapal; dayung; dayung untuk kano; dayung untuk kayak; derailleurs belakang; derailleurs
depan; diferensial bergigi; diferensial cabang; dilaminasi pegas daun untuk suspensi kendaraan darat; dinghies; disc brake;
disengaging gigi untuk kapal; dorong skuter [kendaraan]; dress penjaga untuk sepeda; dress penjaga untuk siklus; drive kereta
untuk sepeda; drone; drone dalam sifat hexacopters untuk pertanian untuk kesehatan tanaman survei; drone fotografi; drone
kamera; drone militer; drone pengiriman; drone sipil; drone untuk pengiriman (delivery drones); dudukan mesin (engine
mounts) untuk kendaraan darat; dudukan mesin kendaraan; dustcarts; ekstensi lengkungan roda untuk kendaraan; elektrik
gerobak bertenaga [troli]; elemen mekanik untuk kendaraan darat; ember kursi untuk mobil; empennages; engkol lonceng;
engkol sepeda; engkol sepeda motor; engkol siklus; engsel kap kendaraan; engsel mobil; engsel pintu untuk kendaraan;
engsel untuk penutup yang memungkinkan akses ke penyimpanan utama atau kompartemen bagasi (decklid hinges); fairings
untuk kendaraan roda dua; fender belakang motor; fender flare untuk kendaraan darat; fender untuk kapal; fender untuk
kendaraan darat; flap pada kendaraan yang dapat diproyeksikan untuk menciptakan hambatan dan mengurangi
kecepatan (spoiler); flaps lumpur untuk kendaraan; flensa untuk ban roda kereta api; flensa untuk roda kereta api; flip-down
tenda Trailer; flip-up kereta; foot step racing; footmuff dipasang untuk kereta bayi; footmuff yang pas untuk kereta bayi;
footmuffs dipasang untuk kereta bayi; footmuffs dipasang untuk pushchairs; footmuffs dipasang untuk pushchairs dan kereta
bayi; frame plat; frame sepeda motor; frame siklus; frame untuk kendaraan bermotor roda dua; frame untuk kendaraan roda
dua; freewheels untuk kendaraan darat; freewheels untuk mobil; freewheels untuk sepeda; freewheels untuk sepeda motor;
fuselages untuk pesawat; gagang pintu eksterior dan interior untuk kendaraan; gagang pintu untuk kendaraan darat; gagang
pintu untuk mobil dan kendaraan darat lainnya; gantungan barang kendaraan; gantungan barang untuk motor; gantungan
lengkap; gantungan lumpur lipatan; gantungan tunggangan untuk kendaraan darat; gantungan untuk kendaraan; garpu depan
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untuk kendaraan roda dua; garpu sepeda; garpu sepeda roda dua; gas spontan; gear box otomatis untuk kendaraan darat;
gear box untuk kendaraan darat; gear box untuk mobil; gearing untuk kendaraan darat; gelendong untuk kendaraan darat;
gerbong; gerbong kereta api; gerbong kereta api berpendingin; gerbong kereta api dengan fitur derek dimasukkan; gerbong
pengecoran; gerbong penumpang [kendaraan rel]; gerbong untuk orang cacat; gerobak; gerobak amunisi; gerobak dorong;
gerobak kecil untuk mengangkut anak-anak; gerobak makanan bermotor; gerobak makanan, bermotor; gerobak menjadi
kendaraan darat bermotor; gerobak miring; gerobak rumah sakit; gerobak selang; gerobak untuk selang; gerobak untuk selang
taman; gigi bolu (bagian dari gardan); gigi drive untuk kendaraan darat; gigi pembalik arah untuk kendaraan darat; gigi
perubahan kecepatan untuk kendaraan darat; gigi siklus; gigi tarik untuk kendaraan; gigi untuk sepeda; gir sepeda; giring
[kendaraan]; giring untuk keperluan transportasi; glider; go-gerobak [bermotor]; golf cart [kendaraan]; gosok rel untuk kapal
laut; gril mobil; grip stang untuk sepeda motor; grip tangki untuk sepeda motor; grip tape untuk setang sepeda; grip tape untuk
setang sepeda motor; gyrocopters; handle rem/kopling; harness (keamanan-) untuk kursi kendaraan; harness keamanan
untuk kursi kendaraan; harness pengaman kendaraan untuk carrycott; harness pengaman kendaraan untuk kereta dorong
bayi; harness pengaman kendaraan untuk kursi pengaman untuk anak-anak; helicams; helikopter; hexacopters, selain
mainan; hub roda kemudi; hub roda kendaraan; hub roda untuk kendaraan roda dua; hub topi penutup; hub untuk kendaraan
darat; hub untuk kendaraan roda; hub untuk roda mobil; hub untuk roda sepeda motor; hydrofoils; hydrofoils [kapal]; hydrofoils
untuk kapal; hydrofoils untuk katamaran; hydroplanes; idler arm untuk kendaraan; impeller untuk perahu; impeller untuk skuter
air; indikator arah untuk kendaraan darat; indikator lebar untuk sepeda, aerofoil untuk kendaraan darat; inner shaft untuk
kendaraan; instalasi anti-pencurian listrik untuk kendaraan; interior pelindung untuk kendaraan; isyarat penunjuk arah untuk
kendaraan; jalu as poros roda; jalu peddock; jalu stang; jari-jari roda kendaraan; jari-jari roda sepeda; jari-jari roda sepeda
motor; jari-jari roda untuk kendaraan bermotor roda dua; jari-jari roda untuk kendaraan roda dua; jari-jari untuk kendaraan
darat; jaring bagasi untuk kendaraan; jaring jendela (kendaraan); jaringan bagasi untuk kendaraan bermotor; jendela
geser pada truk elektrik dan manual; jendela kendaraan; jendela mobil; jendela mobil (depan & belakang); jendela untuk
kendaraan; jendela untuk mobil; jendela yang menghadap ke samping pada kendaraan yang secara signifikan lebih kecil dari
jendela penumpang standar (quarter windows); jepitan jeruji untuk roda kendaraan darat; jeruji roda kendaraan; jeruji roda
mobil; jeruji sepeda; jeruji untuk kendaraan darat; jeruji untuk sepeda; johnboats; jok kulit untuk kendaraan; jok kulit untuk kursi
kendaraan; jok motor; jok untuk kendaraan air; jok untuk kendaraan bermotor; joystick kendaraan; jurnal poros; kabel katup;
kabel kopling; kabel kopling untuk sepeda motor; kabel rel ganda dan sistem drum pada kendaraan; kabel rel tunggal dan
sistem drum pada kendaraan; kabel rem; kabel rem untuk sepeda; kabel rem untuk sepeda motor; kabel transportasi alat dan
instalasi; kabin kereta gantung; kaca depan; kaca depan kendaraan dengan teknologi augmented reality; kaca depan untuk
kendaraan; kaca depan untuk kendaraan darat; kaca depan untuk mobil; kaca depan, jendela untuk kendaraan, atap mobil
terbuat dari kaca (sunroofs); kaca spion; kaca spion samping untuk kendaraan; kaca spion samping untuk mobil; kaca spion
untuk kendaraan; kaca spion untuk mobil; kacamata kaca depan mobil; kafilah; kafilah ditarik trailer; kain klos; kain penutup jok
untuk kendaraan; kait kap; kait penutup yang memungkinkan akses ke penyimpanan utama atau kompartemen
bagasi (decklid latches); kait pintu kendaraan; kait pintu belakang truk; kait untuk mengangkat pintu bagasi; kaki pasak untuk
sepeda motor; kaki pedal cover untuk siklus; kaki pedal mencakup untuk sepeda; kaki pedal mencakup untuk sepeda motor;
kaliper; kaliper rem untuk kendaraan; kaliper rem untuk kendaraan darat; kaliper rem untuk sepeda motor; kalung engkol
lonceng; kampas rem; kampas rem untuk kendaraan; kampas rem untuk kendaraan darat; kampas rem untuk mobil; kancing
untuk ban; kandang botol air untuk sepeda; kano; kanopi kursi mobil; kanopi untuk truk pick-up; kantong interior untuk
kendaraan; kantong pelana disesuaikan untuk sepeda; kantong pelana disesuaikan untuk sepeda motor; kantong pelana
disesuaikan untuk sepeda roda tiga; kantong udara [alat pengaman untuk mobil]; kantong udara tiup untuk digunakan dalam
kendaraan untuk pencegahan cedera dalam kecelakaan; kantong udara untuk kendaraan; kantong-kantong untuk pintu
samping mobil; kapal; kapal [perahu dan kapal laut]; kapal cepat; kapal dengan fitur derek dimasukkan; kapal dilipat; kapal feri;
kapal induk; kapal jet pribadi; kapal kabel; kapal kargo; kapal keruk [kapal]; kapal kesenangan; kapal layar; kapal penumpang;
kapal pesiar; kapal pneumatik; kapal selam; kapal tunda; kapal uap dayung; kap untuk kereta bayi; karet rem (tutup abu); karet
untuk rem kendaraan; kastor untuk troli [kendaraan]; kasus pas untuk sepeda mengangkut; katamaran; katrol pengantar untuk
kendaraan darat; katup untuk ban kendaraan; kayak; kayu [bingkai] untuk kapal; kayuh; kekang parasut; kekang pengaman
kendaraan untuk digunakan dengan kursi pengaman; kekang pengaman untuk digunakan di kendaraan; kelambu dipasang
stroller; kemping geser; kemping truk [kendaraan rekreasi]; kemudi; kemudi perahu; kemudi untuk kapal; kendaraan;
kendaraan air; kendaraan air berbahan bakar jet kecil; kendaraan air bermotor; kendaraan amfibi; kendaraan bantalan udara;
kendaraan bantuan mobilitas; kendaraan barang; kendaraan bawah air otonom untuk pemeriksaan dasar laut; kendaraan
bawah laut; kendaraan bawah laut tanpa awak; kendaraan bermotor; kendaraan bermotor bertenaga listrik; kendaraan
bermotor militer untuk pengangkutan senjata; kendaraan bermotor roda dua; kendaraan bermotor tanpa pengemudi [otonom];
kendaraan berpendingin; kendaraan bertenaga listrik; kendaraan darat; kendaraan darat bertenaga listrik; kendaraan darat
lapis baja; kendaraan darat tak berawak [UGV]; kendaraan darat yang dikendalikan dari jarak jauh untuk transportasi;
kendaraan dipasang cover untuk mobil; kendaraan efek tanah; kendaraan elektrik; kendaraan hybrid; kendaraan jet untuk olah
raga air; kendaraan kemah; kendaraan komersial; kendaraan lapis baja; kendaraan lapis baja beroda; kendaraan lapis baja
dilacak; kendaraan listrik hibrida; kendaraan listrik ringan; kendaraan listrik swadaya; kendaraan luar angkasa; kendaraan
militer; kendaraan militer roda; kendaraan militer untuk transportasi; kendaraan off-road; kendaraan offroad; kendaraan
otomotif; kendaraan pembawa penumpang; kendaraan pencampuran beton; kendaraan perlindungan sipil; kendaraan pesawat
penarik; kendaraan rekreasi; kendaraan rekreasi bermotor; kendaraan rel; kendaraan rel yang dikendalikan dari jarak jauh;
kendaraan remote control, selain mainan; kendaraan roda dua; kendaraan segala medan; kendaraan sel bahan bakar;
kendaraan serba guna; kendaraan sipil lapis baja; kendaraan sport; kendaraan tidak berawak; kendaraan udara; kendaraan
udara tak berawak [UAV]; kendaraan udara tak berawak menjadi sistem pesawat tanpa awak [C-UAS]; kendaraan untuk
bergerak di darat, udara, air atau rel.; kendaraan untuk bergerak di laut; kendaraan untuk digunakan di darat; kendaraan untuk
melayani penjualan makanan dan minuman; kendaraan untuk orang cacat fisik dan mereka yang memiliki mobilitas rendah;
kendaraan untuk perjalanan air; kendaraan untuk perjalanan darat; kendaraan untuk perjalanan dengan kereta; kendaraan
untuk perjalanan udara; kendaraan yang berjalan di atas rel; kendaraan yang dikendalikan dari jarak jauh; kendaraan yang
dioperasikan dari jarak jauh [ROV] untuk transportasi bawah laut; kendaraan yang dioperasikan dari jarak jauh untuk inspeksi
bawah air; kendaraan yang dipandu otomatis; kendaraan yang disesuaikan untuk penyandang cacat; kendaraan-kendaraan
dengan penggerak empat roda yang digunakan untuk kegiatan-kegiatan offroad atau on road dan mempunyai jarak yang
tinggi antara bodi mobil dengan permukaan tanah (sport utility vehicles) ; kepala-sisanya untuk kursi mobil; kerangka lengkap;
keranjang diadaptasi untuk siklus; keranjang disesuaikan untuk sepeda; keranjang pengatur barang; keranjang sepeda; kereta
[kendaraan]; kereta anjing; kereta api; kereta api telpher [kereta gantung]; kereta barang; kereta bayi; kereta bayi dengan
dukungan bayi yang dapat dilepas; kereta funicular; kereta gantung; kereta hewan peliharaan;
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kereta hidrogen berbahan bakar; kereta kuda; kereta luncur penyelamatan; kereta luncur tendangan; kereta penumpang;
kereta self-driving; kereta trem; kereta sepeda; kerudung bulu kursi dorong; kerudung kereta dorong; kerudung untuk kapal;
kerudung untuk kendaraan; kerudung untuk kereta bayi; kerudung untuk mesin kendaraan; kerudung untuk mesin mobil;
keseimbangan beban untuk kendaraan roda; kipas kaca mobil; kisi-kisi kendaraan; kit batang atas; kit lengan tengah untuk
kendaraan; kit perbaikan gandar depan; kit perbaikan kerangka lengkap; kit tutup gandar depan; klakson angin; klakson
elektrik untuk kendaraan; klakson kendaraan; klakson peringatan untuk kendaraan roda dua; klakson peringatan untuk mobil;
klakson peringatan untuk sepeda motor; klakson roda kemudi; klakson untuk mobil; klip diadaptasi untuk memasang suku
cadang kendaraan bermotor pada badan mobil; kompartemen sarung tangan untuk kendaraan; kompartemen sarung tangan
untuk mobil; komponen transmisi untuk kendaraan darat; konsol sebagai bagian dari interior kendaraan; konsol overhead;
kontainer untuk menyimpan rokok elektronik khusus disesuaikan untuk digunakan dalam kendaraan; kontainer untuk puntung
rokok khusus disesuaikan untuk digunakan dalam kendaraan; kontrol stang untuk moped; konversi torsi untuk kendaraan
darat; konverter torsi hidrolik untuk kendaraan darat; konverter torsi untuk kendaraan darat; konverter torsi untuk mobil;
konveyor udara; kopel fleksibel; kopel lengkap; kopling (clutches) untuk kendaraan; kopling daya untuk kendaraan darat;
kopling kereta api; kopling poros atau penyambung poros [kendaraan darat]; kopling poros untuk kendaraan darat; kopling
rahang untuk kendaraan darat; kopling untuk digunakan dengan cengkeraman untuk kendaraan darat; kopling untuk
kendaraan darat; korek api listrik untuk kendaraan darat; kotak atap untuk kendaraan; kotak perlengkapan untuk kendaraan;
kotak transmisi untuk kendaraan darat; kuk batang poros; kuk bola tengah; kuk geser; kuk kopel; kuk tengah; kulit jok; kunci
anti maling untuk kendaraan; kunci baris; kunci gandar belakang; kursi anak portable untuk kendaraan; kursi anak untuk
digunakan di kendaraan; kursi anak untuk sepeda; kursi anak-anak untuk kendaraan; kursi balap untuk mobil; kursi bayi
portabel untuk kendaraan; kursi dorong; kursi ejektor untuk pesawat; kursi kendaraan; kursi keselamatan hewan peliharaan
untuk digunakan dalam kendaraan; kursi keselamatan kendaraan untuk anak-anak dan kursi booster (kendaraan); kursi
keselamatan untuk anak-anak untuk mobil; kursi keselamatan untuk anak-anak, untuk kendaraan; kursi keselamatan untuk
bayi, untuk kendaraan; kursi keselamatan untuk digunakan di kendaraan; kursi keselamatan untuk digunakan di mobil; kursi
maskapai dengan fungsi pijat; kursi mobil; kursi mobil convertible; kursi mobil untuk anak-anak; kursi pelontar; kursi pendorong
kendaraan untuk anak-anak; kursi pendorong kendaraan untuk digunakan dengan safety harness; kursi pengaman untuk bayi
untuk penggunaan di kendaraan; kursi pengaman untuk kendaraan; kursi pengaman yang disesuaikan untuk penggunaan
untuk anak-anak di kendaraan; kursi pengangkut anak-anak; kursi pesawat; kursi pilot ejector; kursi roda; kursi roda anak;
kursi roda balap; kursi roda bermotor untuk penyandang cacat dan orang-orang dengan kesulitan mobilitas; kursi roda
bertenaga listrik; kursi roda listrik; kursi roda manual; kursi roda olahraga; kursi sepeda untuk anak-anak; kursi transportasi;
kursi untuk anak-anak untuk digunakan di kendaraan; kursi untuk kendaraan darat; kursi untuk mobil; kursi untuk mobil kereta
api; kusen pintu mobil; laci tempat barang untuk kendaraan; laci tempat barang untuk mobil; lambung kapal; landing gear
untuk pesawat; lapisan atap untuk kendaraan; lapisan bagian luar ban untuk vulkanisasi ban; lapisan kopling untuk kendaraan
darat; lapisan pelindung untuk ceruk berlapis di dalam kendaraan; lapisan untuk kendaraan; lengan ayun sepeda motor;
lengan depan lengkap; lengan diam; lengan kuk lengkap; lengan pengendali; lengan sisanya untuk kursi kendaraan; lengan
sisanya untuk kursi mobil; lengan sisanya untuk kursi roda; lengan suspensi untuk kendaraan; lengan suspensi untuk kereta
api telpher; lengan tengah lengkap untuk kendaraan; lensa untuk kenop tuas persneling; lift ski; lift tailboard [bagian dari
kendaraan darat]; liners dipasang untuk area kargo kendaraan; liners truk tidur pas; lipat sepeda listrik; logam yang dilapisi
daun pegas untuk suspensi kendaraan; lokomotif; lokomotif listrik; lokomotif uap; lonceng siklus; lubang intip; lubang intip
untuk kapal; mahkota fork untuk sepeda; mangkok ganda untuk kendaraan; master rem kit; matras anti licin; mekanisme
kopling untuk kendaraan darat; mekanisme kopling untuk mobil; mekanisme propulsi untuk kendaraan darat; meluncurkan;
memanfaatkan keselamatan anak untuk kursi kendaraan; memanfaatkan untuk kursi mobil; menaburkan truk; mencengkeram
untuk tuas rem sepeda; mendorong kopling poros untuk kendaraan darat; mendorong rantai untuk sepeda; mendorong rantai
untuk sepeda motor; mengangkat platform untuk lampiran ke kendaraan darat; mengayuh perahu; mengemudi motor untuk
kendaraan darat; mengemudi rantai untuk kendaraan darat; mesin bensin untuk kendaraan darat; mesin diesel untuk
kendaraan darat; mesin jet untuk kendaraan darat; mesin kendaraan bermotor; mesin kendaraan darat; mesin listrik untuk
sepeda roda dua; mesin mobil; mesin mobil, bagian-bagian dan perlengkapannya; mesin pembakaran internal untuk
kendaraan darat; mesin sepeda motor; mesin turbojet untuk kendaraan darat; mesin untuk kendaraan bermotor; mesin untuk
kendaraan darat; minibus; minivan; mobil; mobil angkutan kereta api; mobil balap; mobil balap motor; mobil balap, bagianbagian dan perlengkapannya yaitu, roda kemudi, penutup roda kemudi; mobil dilengkapi sistem bantuan pengemudi; mobil
hidrogen berbahan bakar; mobil hybrid; mobil jenazah; mobil kemah; mobil kereta api; mobil kereta api listrik; mobil lapis baja;
mobil listrik; mobil listrik sel bahan bakar; mobil makan; mobil otonom mobil otomatis mobil tanpa pengemudi; mobil
penumpang; mobil penumpang kereta api; mobil robot; mobil salju; mobil samping; mobil sel bahan bakar; mobil selimut
[berbentuk]; mobil sport; mobil tambang; mobil tidur; mobil untuk instalasi transportasi kabel; mobil untuk melakukan kegiatan
penjualan ritel; mobil untuk menampilkan barang contoh (sampel); mobil van pengantaran barang; mobil-top operator bagasi;
modul jendela sekeliling; modul lengkap pintu bagian tengah kendaraan; modul pengangkat pintu bagasi dan pintu belakang
bagasi; modul pintu struktural pada kendaraan; modul pintu untuk kendaraan; modul tertutup untuk kendaraan;
modul atas pada kendaraan; modul trim perangkat keras kendaraan; modul trim yang terintegrasi; moped; motor; motor kursi
roda; motor listrik untuk kendaraan roda dua; motor listrik untuk mobil; motor sepeda; motor skuter; motor untuk kendaraan
bermotor; motor untuk kendaraan darat; motor, elektrik, untuk kendaraan darat; motor, listrik, untuk kendaraan darat;
motorsailers; mudguards sepeda; mudguards sepeda motor; mudguards siklus; mudguards untuk kendaraan bermotor;
mudguards untuk kendaraan bermotor roda dua; mudguards untuk kendaraan darat; mudguards untuk kendaraan roda dua;
mudguards untuk mobil; mudguards untuk truk; mur bantalan roda; mur poros; naf roda kendaraan; non-bermotor gerobak
makanan; non-bermotor kendaraan darat; non-bermotor skuter [kendaraan]; non-bermotor, kereta bagasi dilipat; nonkendaraan bermotor roda dua; non-selip perangkat untuk ban kendaraan; non-selip perangkat untuk ban mobil; nyamuk
selimut bersih untuk kereta; omnibus; operator bagasi untuk sepeda; operator bagasi untuk siklus; operator papan selancar
untuk mobil; operator ski untuk mobil; organizer kursi mobil; otomatis dipandu [driverless] truk material handling; outriggers
untuk perahu; paku untuk ban; palka menjadi bagian struktural dari kapal; palka menjadi bagian struktural dari tongkang; palka
untuk kapal; panel atap untuk kendaraan darat; panel bodi untuk kendaraan; panel interior untuk kendaraan; panel pintu
kendaraan; panel pintu untuk kendaraan; panel pintu untuk kendaraan darat; panel sisi bodi kendaraan; panel trim untuk bodi
kendaraan; panel yang menghadap ke samping pada kendaraan yang secara signifikan lebih kecil dari jendela penumpang
standar (quarter panel); pannier diadaptasi untuk kendaraan roda dua; pannier diadaptasi untuk sepeda; pannier diadaptasi
untuk sepeda motor; pannier diadaptasi untuk siklus; pannier untuk sepeda motor; papan berjalan untuk kendaraan darat;
papan injakan kendaraan; papan kendaraan berjalan; papan mobil berjalan; papan pijakan kaki; papan selancar angin; papan
selancar untuk kendaraan; papan selancar untuk mobil; papan self-balancing; parasut; parasut karena menahan gerakan
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kendaraan; parasut untuk terjun payung; pas dashboard cover untuk kendaraan; pas kereta dorong bayi selimut; pas kursi
mobil cover; pas palka untuk mobil kereta api untuk mencegah masuknya air dan kelembaban; pasak trailer untuk kendaraan;
pasangan penghubung; patch karet perekat untuk memperbaiki ban dalam; payung untuk ditempelkan pada kereta bayi;
pedal; pedal rem [bagian sepeda motor]; pedal rem untuk kendaraan; pedal rem untuk kendaraan darat; pedal rem untuk
sepeda motor; pedal sepeda; pedal sepeda motor; pedal siklus; pedal untuk kendaraan roda dua; pegangan jendela untuk
mobil; pegangan per; pegangan pintu penjaga awal untuk mobil; pegangan untuk kendaraan; pegangan untuk pintu mobil;
pegas [kendaraan darat]; pegas penahan kejut untuk kendaraan bermotor; pegas suspensi kendaraan; pegas suspensi untuk
mobil; pelana siklus; pelana untuk kendaraan bermotor roda dua; pelana untuk kendaraan roda dua; pelapis ban; pelapis jok
untuk kursi kendaraan; pelapis rem untuk kendaraan; pelapis untuk mobil; pelek roda; pelek roda kendaraan; pelek roda untuk
kendaraan roda dua; pelek sepeda; pelek untuk roda kendaraan; pelek untuk roda mobil; pelek untuk roda sepeda; pelek
untuk roda sepeda motor; pelek untuk roda siklus; pelindung baju untuk sepeda motor; pelindung baling-baling baling-baling
untuk kapal; pelindung baling-baling baling-baling untuk pesawat terbang; pelindung ban anti cipratan; pelindung body motor;
pelindung garpu depan; pelindung kaliper rem untuk kendaraan; pelindung lampu untuk kendaraan; pelindung matahari
[bagian-bagian kendaraan]; pelindung matahari dan visor untuk mobil motor; pelindung matahari untuk mobil; pelindung mesin;
pelindung radiator motor; pelindung shock bagian depan; pelindung shock depan motor; pelindung kaki untuk kereta dorong
bayi ; pemantik cerutu untuk mobil; pembatasan keamanan kendaraan untuk digunakan dengan carrycots; pembatasan
keamanan untuk kursi kendaraan; pembatasan kepala untuk kendaraan; pembawa bagasi mobil; pembawa bagasi untuk
kendaraan; pembawa ban cadangan untuk kendaraan; pembawa barang untuk kendaraan; pembawa barang untuk kendaraan
darat; pembersihan troli; pemegang cangkir untuk kendaraan; pemegang kaca untuk kendaraan; pemegang kaca untuk mobil;
pemegang lumpur lipatan; pemegang minuman untuk kendaraan; pemegang roda cadangan; pemegang roda cadangan untuk
mobil; pemegang roda cadangan untuk mobil dan kendaraan darat lainnya; penahan carrycot untuk digunakan di kendaraan;
penahan kepala untuk kursi kendaraan; penanganan gerobak; penarik mobil ski; penarik tambang-mobil; pengangkut bagasi
untuk mobil; pengangkut bagasi untuk sepeda motor; pengencang plat; pengendali kendaraan, selain dari mainan; penggerak
railcar seluler; penghalang cahaya matahari untuk jendela mobil; penghubung; penghubung bergigi; penghubung cepat hidrolik
untuk backhoe; penghubung kuk; penghubung penarik; penghubung setir; penghubung stabilisator; penghubung tengah;
peninggi stang; penjaga anjing untuk digunakan dalam kendaraan; penjaga rantai drive untuk kendaraan bermotor roda dua;
penjaga rantai untuk sepeda; penjepit jeruji (spoke clips) untuk roda; penjepit jeruji untuk roda; penjepit stang; penopang
suspensi untuk kendaraan; pentil untuk ban kendaraan; penuh trailer; penunjuk arah untuk sepeda; penunjuk arah untuk
sepeda motor; penutup as roda motor; penutup atas transmisi untuk kendaraan darat; penutup atau layar kaca depan untuk
mencegah terhadap udara beku dan/atau sinar matahari; penutup ban cadangan; penutup ban dalam; penutup ban untuk
kendaraan; penutup baut spion; penutup berbentuk untuk kapal; penutup berbentuk untuk mobil dan mobil balap; penutup
buku jari; penutup dan pelindung mesin kendaraan ; penutup diferensial; penutup ekor untuk kendaraan roda dua; penutup
gear; penutup hub; penutup jok (single seater); penutup jok [berbentuk] untuk digunakan di mobil; penutup jok untuk
kendaraan; penutup kaliper; penutup kaliper rem; penutup kendaraan [berbentuk]; penutup kereta bayi; penutup kereta
dorong; penutup kereta dorong bayi; penutup kunci kontak; penutup kursi kendaraan [berbentuk]; penutup lampu motor;
penutup master rem; penutup mesin (kap mobil); penutup palka baja untuk kapal; penutup pelindung mesin; penutup
pelindung untuk kursi kendaraan [berbentuk]; penutup pelindung untuk kursi kendaraan [terpasang]; penutup radiator motor;
penutup rangka; penutup roda cadangan; penutup roda kemudi berbentuk untuk kendaraan; penutup roda kemudi berbentuk
untuk mobil; penutup roda kemudi untuk mobil; penutup roda untuk kendaraan; penutup sadel untuk sepeda; penutup sadel
untuk sepeda motor; penutup samping untuk kendaraan roda dua; penutup sandaran kepala kendaraan; penutup segitiga
shock; penutup sepeda motor [berbentuk]; penutup sistem kopling; penutup standar samping; penutup standar tengah;
penutup stir kendaraan; penutup tangki bensin kendaraan; penutup untuk ban dalam; penutup untuk kursi mobil; penutup
untuk mesin kendaraan; penutup untuk rumah kemudi kendaraan; penutup untuk tangki bahan bakar kendaraan; penutup
untuk tangki bensin (gas) kendaraan; penutup untuk tangki gas mobil; penutup yang memungkinkan akses ke penyimpanan
utama atau kompartemen bagasi (decklid); penutup yang memungkinkan akses ke penyimpanan utama atau kompartemen
bagasi (decklid) dan pilar dekoratif atau penutup yang diikat ke permukaan kendaraan; penutup elektrik yang memungkinkan
akses ke penyimpanan utama atau kompartemen bagasi (power decklid); penyelenggara kursi belakang khusus diadaptasi
untuk digunakan dalam mobil; penyelenggara kursi belakang khusus diadaptasi untuk digunakan di kendaraan; penyesuai
kursi pada kendaraan; perahu; perahu bertenaga listrik; perahu dayung; perahu dayung flat-bottomed; perahu jet; perahu jet
rekreasi; perahu karet; perahu kecil berbahan bakar jet; perahu kompetisi; perahu layar; perahu nelayan; perahu olahraga;
perahu ponton; perahu pribadi; perahu rekreasi; perahu ski; peralatan anti selip untuk roda kendaraan; peralatan untuk
memperbaiki kebocoran; perambulator menggabungkan carrycots; perangkat airbag untuk mobil; perangkat anti silau untuk
kendaraan; perangkat anti-silau untuk kendaraan *; peredam bantingan suspensi untuk kendaraan; peredam goncangan
(bumper beams); peredam kejut [kendaraan darat]; peredam kejut suspensi untuk kendaraan; peredam kejut suspensi untuk
kendaraan darat; peredam kejut suspensi untuk mobil; peredam kejut untuk kendaraan; peredam kejut untuk kendaraan darat;
peredam kejut untuk mobil; peredam kejut untuk sepeda; peredam kejut untuk sepeda motor; pergeseran gigi untuk kendaraan
darat; pergeseran gigi untuk mobil; pergi-gerobak; perisai tenda sebagai bagian struktural dari kendaraan; perkakas untuk
memperbaiki ban dalam; perlengkapan untuk memperbaiki ban dalam; persneliing untuk kendaraan darat; persneling untuk
kendaraan darat; persneling untuk sepeda motor; pesawat amfibi; pesawat baling-baling; pesawat jet; pesawat ringan;
pesawat rotor; pesawat tanker; pesawat tanpa pilot; pesawat terbang; pesawat terbang turbo-jet; pesawat tiltrotor; pesawat
turbo-prop; pijakan motor(bordes motor); pilar bodi atas kendaraan; pilar kendaraan; pin as bergigi; pin kap kendaraan; pintu
kendaraan; pintu untuk kendaraan; pintu untuk kendaraan bermotor; pintu untuk mobil; pintu untuk mobil kereta api;
pintu daya geser pada kendaraan; pipa as penghubung; pitman arm untuk kendaraan; plat lantai pada kendaraan (floor pans);
plat penyangga; plat transmisi dan dudukan mesin (engine mounting); pompa sepeda; pompa udara untuk ban mobil; pompa
udara untuk ban sepeda; pompa udara untuk ban sepeda motor; pompa udara untuk memompa ban sepeda; pompa untuk
ban sepeda; pompa untuk menggembungkan ban kendaraan; pompa untuk menggembungkan ban sepeda; pompa untuk
menggembungkan ban sepeda motor; ponton; poros baling-baling untuk kapal; poros buku jari depan; poros penggerak
(gardan) untuk kendaraan; poros roda kendaraan; poros transmisi untuk kendaraan darat; poros untuk kendaraan; poros untuk
kendaraan darat; poros untuk roda kendaraan; poros, gandar atau gelendong (spindles) [kendaraan darat]; power recliner
back assemblies untuk kursi roda; power windows untuk kendaraan; power windows untuk kendaraan bermotor; powerboat;
pro guard; puli sabuk untuk kendaraan darat; punggung kursi roda; pushchair dipasang dilengkapi kelambu; pushchairs untuk
digunakan dengan carrycots; rack end bagian dari kendaraan (mobil); railcars funicular; rak atap kendaraan; rak atap untuk
mobil; rak bagasi untuk kendaraan; rak bagasi untuk kendaraan roda dua; rak bagasi untuk lampiran ke batang kendaraan; rak
bagasi untuk lampiran ke kerudung kendaraan; rak bagasi untuk mobil; rak bagasi untuk
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sepeda; rak bagasi untuk sepeda motor; rak bagasi untuk siklus; rak papan; rak sepeda stang; rak sepeda untuk kendaraan;
rak sepeda untuk mobil; rak ski untuk kendaraan; rak ski untuk mobil; rakit; rakit, selain rakit yang menyelamatkan jiwa; rangka
bawah kendaraan; rangka untuk kendaraan darat; rangka kendaraan; rantai anti-selip; rantai ban untuk jalanan bersalju; rantai
ban untuk kendaraan darat; rantai drive untuk kendaraan roda dua; rantai kendaraan bermotor; rantai mobil; rantai penggerak
dan sabuk untuk kendaraan darat; rantai penggerak untuk kendaraan darat; rantai roller; rantai roller untuk kendaraan darat;
rantai roller untuk sepeda; rantai roller untuk sepeda motor; rantai salju untuk kendaraan darat; rantai sepeda; rantai sepeda
motor; rantai siklus; rantai transmisi untuk kendaraan darat; rantai untuk kendaraan darat; rantai-rantai anti selip; rekstok atap
kendaraan; rel atap kendaraan; rem; rem Band untuk kendaraan darat; rem [kendaraan darat]; rem cakram hidrolik untuk
sepeda; rem cakram untuk kendaraan; rem cakram untuk kendaraan darat; rem cakram untuk sepeda motor; rem kemudi; rem
kerucut untuk kendaraan darat; rem rim hidrolik untuk sepeda; rem sepeda; rem sepeda motor; rem siklus; rem tangan; rem
untuk kendaraan; rem untuk kendaraan bermotor; rem untuk kendaraan darat; rem untuk mobil; rem, setang, indikator arah,
pedal, pompa, jari-jari (ruji), sadel sepeda; restraints anak untuk kursi kendaraan; ring gigi; ring gigi samping; ring roda bergigi;
ring transmisi; robot transportasi; robot transportasi tak berawak; roda; roda disk untuk sepeda; roda gigi diferensial untuk
kendaraan darat; roda gigi poros; roda gigi reduksi untuk kendaraan darat; roda gigi sepeda motor; roda gigi untuk kendaraan
darat; roda gigi untuk sepeda; roda jeruji pelek kendaraan; roda kemudi [bagian kendaraan]; roda kemudi untuk kapal; roda
kemudi untuk kendaraan; roda kemudi untuk kendaraan bermotor; roda kemudi untuk kendaraan darat; roda kemudi untuk
mobil; roda kendaraan; roda kursi roda; roda landing gear untuk pesawat; roda mobil; roda omni directional untuk kendaraan;
roda sepeda; roda sepeda motor; roda siklus; roda untuk kendaraan; roda untuk kendaraan bermotor; roda untuk kendaraan
darat; roda untuk mobil; roda untuk mobil kereta api; roda untuk sepeda; roda untuk troli (kendaraan); roda-roda sepeda; roll
bar (kendaraan); roll bar kendaraan; roll troli kandang; roller matic; rolling stock untuk kereta api; rolling stock untuk kereta api
kabel; rumah mobil; rumah mobil [karavan]; rumah motor; rumah motor dengan sel yg dpt dibongkar; rumah perahu; sabuk
anti-gesekan (kendaraan); sabuk anti-kapal selam (kendaraan); sabuk anyaman untuk harnes (kendaraan); sabuk drive untuk
kendaraan roda dua; sabuk karet untuk transmisi kendaraan darat; sabuk pengaman; sabuk pengaman kendaraan untuk
anak-anak; sabuk pengaman untuk anak-anak untuk digunakan di kendaraan; sabuk pengaman untuk kursi kendaraan; sabuk
pengaman untuk kursi mobil; sabuk transmisi untuk kendaraan darat; sadel sepeda motor; sadel untuk sepeda atau sepeda
motor; saluran kaca untuk kendaraan; saluran untuk kapal; saluran untuk lokomotif; sambungan universal untuk kendaraan
darat; sandaran behel penumpang; sandaran dan bantal disesuaikan untuk digunakan di kendaraan darat; sandaran jok
belakang; sandaran kepala dan penutup untuk bangku mobil; sandaran kepala untuk kursi mobil; sandaran lengan untuk
kendaraan; sandaran lengan untuk kendaraan; sandaran untuk kendaraan; sandaran untuk kursi kendaraan; sandaran yang
diadaptasikan untuk penggunaan di kendaraan; sarung jok [berbentuk] untuk digunakan di kapal; sarung jok dipasang untuk
kendaraan; sarung jok untuk kendaraan; sarung jok untuk mobil; sarung motor; sarung penutup mobil; sarung untuk sepeda
(sepeda motor); sasis mobil; sasis untuk mobil kereta api; sayap aerodinamis untuk pesawat terbang; sayap untuk pesawat
terbang; segel pintu kendaraan; segel sabuk bagian dalam dan luar untuk kendaraan; segitiga shock motor; segmen rem
untuk kendaraan; segmen rem untuk kendaraan darat; segmen rem untuk mobil; sekrup [baling-baling] untuk kapal; sel bahan
bakar dan katup pengisi dan perlengkapan saluran bahan bakar (kendaraan); selang / kabel kopling; selang / kabel rem;
selang rem untuk kendaraan; selat pelindung untuk sepeda motor (sayap (fairing) untuk sepeda motor); selimut dipasang
untuk kapal; selimut dipasang untuk kapal dan kendaraan laut; selimut dipasang untuk sepeda; selimut dipasang untuk sepeda
motor; selimut kursi dorong; selimut pas untuk kendaraan; selimut pas untuk kendaraan bermotor golf cart; selimut pas untuk
kendaraan laut; selimut pas untuk kendaraan roda kemudi; selimut pas untuk kendaraan untuk melindungi terhadap kerusakan
hujan es; selimut pas untuk kursi mobil untuk anak-anak; selimut pas untuk mobil; selimut pas untuk mobil golf bermotor
[kendaraan]; selimut pelindung ledakan transmisi (kendaraan); seluncuran tarik dan tempat penyimpan parasut (kendaraan);
semi trailer; sendi as bergigi lengkap; sendi penghubung untuk kendaraan; sepatu gir untuk kendaraan bermotor; sepatu poros
untuk kendaraan; sepatu rem untuk kendaraan; sepatu rem untuk kendaraan darat; sepatu rem untuk mobil; sepatu rem untuk
sepeda; sepatu roller self-balancing; sepeda; sepeda air; sepeda balap; sepeda balap jalanan; sepeda bermotor; sepeda
beroda tiga; sepeda beroda tiga untuk anak-anak, untuk keperluan transportasi; sepeda gunung; sepeda lipat; sepeda mini;
sepeda motor; sepeda motor listrik; sepeda motor trail (dirt); sepeda motor untuk motorcross; sepeda olahraga; sepeda
operator; sepeda operator untuk kendaraan; sepeda operator untuk mobil; sepeda pengiriman; sepeda quad; sepeda tandem;
sepeda touring; sepeda untuk anak-anak; sepeda roda tiga; serat karbon trim interior untuk mobil; seri mobil hybrid; setang
sepeda motor; setang siklus; setang untuk kendaraan roda dua; setelan rantai; setir bergigi; setir untuk kendaraan; shaft
Cardan untuk kendaraan; shock Breker; sidecars sepeda motor; silinder rem untuk kendaraan; silinder rem untuk kendaraan
darat; silinder rem utama; sinyal arah untuk kendaraan; sinyal arah untuk mobil; sirkuit hidrolik untuk kendaraan; sirkuit hidrolik
untuk mobil; sisipan ban mousse; sisipan penyangga leher dan bantalan harnes (kendaraan); sistem alarm kendaraan
bermotor; sistem jendela untuk kendaraan; sistem kontrol traksi untuk mobil; sistem penyimpanan bahan bakar dan komponen
sebagai bagian struktural dari kendaraan; sistem peringatan bersuara; sistem peringatan yang dapat di dengar untuk sepeda;
sistem rem untuk kendaraan; sistem rem untuk kendaraan darat; sistem suspensi udara untuk kendaraan; sistem suspensi
untuk kendaraan; sistem suspensi untuk kendaraan darat; sistem suspensi untuk mobil; sistem suspensi untuk sepeda; skuter;
skuter air; skuter bertenaga listrik [kendaraan]; skuter listrik menyeimbangkan diri; skuter listrik roda dua self-balancing; skuter
listrik satu roda self-balancing; skuter mobilitas; skuter pedal; skuter self-balancing; spakbor; spar untuk kapal; spatbor;
spatbor [bagian-bagian kendaraan darat]; spindle untuk sepeda; spoiler kafilah; spoiler untuk kendaraaan darat; spoiler untuk
kendaraan; spoiler untuk kendaraan otomotif; spoiler untuk mobil; sprocket; sprocket roda; sprocket sepeda; sprocket untuk
roda kendaraan; stabiliser shock; stabiliser stang; stabilizer bar untuk suspensi kendaraan darat; standar kendaraan; standar
paddock; standar peddock; standar sepeda; standar untuk kendaraan darat; stang batang untuk sepeda; stang fatbar; stang
mencengkeram untuk sepeda; stang setir; stang ujung untuk sepeda; strip anti silau dan pelindung sinar matahari untuk
kendaraan; strip anti statik; stut kopling hidrolik; sub-rangka kendaraan; suku cadang trim interior untuk mobil; sun roof untuk
kendaraan bermotor; sunroof untuk mobil; suspensi; suspensi peredam kejut untuk kendaraan darat; suspensi roda; swing
arm; tabung ABS; tabung peredam kejut suspensi; tabung shock depan; tabung suspensi kendaraan; tailgate daya untuk
kendaraan; tailgates bermotor untuk truk; tali Derek kendaraan dan tali pengikat roda (kendaraan); tali pengaman jok untuk
mobil motor; tali pengaman kursi mobil; tali pengaman untuk balap mobil; tali pengaman untuk kursi mobil; tambalan ban;
tambalan karet perekat untuk memperbaiki ban dalam atau ban; tambalan perbaikan ban; tambalan untuk ban dalam ban;
tambalan untuk memperbaiki ban; tambalan untuk memperbaiki ban dalam; tambalan untuk memperbaiki ban kendaraan;
tambang gerobak roda; tanaman merambat mekanik; tanda arah belok kendaraan; tanda belok untuk kendaraan darat; tanduk
sepeda; tanduk untuk kendaraan; tangki bahan bakar untuk kendaraan; tangki bahan bakar untuk kendaraan darat; tangki
bahan bakar untuk pesawat; tangki bensin untuk kendaraan darat; tangki gas untuk kendaraan; tangki gas untuk kendaraan
darat; tank ballast kapal [komponen struktural kapal]; tanker; tanker [kapal]; tanker [kendaraan
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darat]; tanker [kendaraan udara]; tanker jalan; tanker minyak [kapal]; tapak karet untuk ban vukanisir; tapak untuk kendaraan
[sabuk penggulung]; tapak untuk kendaraan [tipe traktor]; tapak untuk kendaraan dan traktor; tapak untuk traktor; tapak untuk
vulkanisir ban; tas disesuaikan untuk pushchairs; tas pas untuk sepeda mengangkut; tas sadel, penutup stang, tas sepeda
bagian belakang; tas sepeda; tas yang diikat disetang; tas yang disesuaikan untuk kereta dorong bayi ; tempat bagasi untuk
kendaraan; tempat barang untuk kendaraan; tempat duduk kendaraan; tempat duduk pengaman di mobil untuk anak-anak;
tempat membawa anak untuk sepeda; tempat minuman untuk digunakan di kendaraan darat; tempat pengatur barang mobil;
tempat plat nomor; tempat poros roda otomobil; tempat surat perizinan berkendaraan; tempat tidur untuk kendaraan; tempelan
tangki(tankpad); tenda kafilah; tenda trailer; tensioner assy untuk kendaraan; terpal diadaptasi [berbentuk] untuk digunakan
dengan gerbong kereta api; terpal diadaptasi [berbentuk] untuk digunakan dengan kapal; terpal diadaptasi [berbentuk] untuk
digunakan dengan kendaraan; terpal diadaptasi [berbentuk] untuk digunakan dengan trailer kendaraan; tiang-tiang untuk
kapal; tiang-tiang untuk kapal berlayar; tip tubuh untuk truk; tirai penghalang sinar matahari yang disesuaikan untuk mobil;
tombol-tombol tuas transmisi untuk kendaraan; tombol-tombol tuas transmisi untuk kendaraan darat; tongkang; topi truk
pickup; tops konversi untuk kendaraan; tops konversi untuk mobil; trailer [kendaraan]; trailer berkemah; trailer berpendingin;
trailer kargo; trailer kemping; trailer kuda; trailer massal hauling; trailer pengangkut mainan [trailer utilitas mobil]; trailer
peralatan; trailer perjalanan; trailer sepeda; trailer untuk digunakan dengan kendaraan roda dua; trailer untuk kendaraan;
trailer untuk mengangkut sepeda; trailer untuk penarik kapal; traktor; traktor amphibi; traktor jalan; traktor mesin; traktor
penanganan material yang dipandu otomatis [tanpa pengemudi]; traktor pertanian; traktor tangan; transmisi kopling dan roda
gigi kopling [kendaraan darat]; transmisi untuk kendaraan bermotor; transmisi untuk kendaraan darat; trem; trim interior untuk
mobil; troli; troli *; troli [gerobak seluler]; troli bagasi; troli belanja; troli laundry; troli memancing; troli pembawa peralatan
selancar angin; troli roda dua; tromol; tromol mobil; tromol sepeda motor; truk; truk dengan fitur crane dimasukkan; truk derek;
truk forklift; truk miring; truk pencampuran beton; truk pickup; truk platform; truk ringan; truk sampah; truk sampah untuk
industri pertambangan; truk semi trailer; truk tangan; truk untuk melayani penjualan makanan dan minuman; tuas elektrik untuk
mengangkat pintu bagasi; tuas gear shift untuk sepeda motor; tuas rem untuk kendaraan darat; tuas rem untuk sepeda; tuas
rem untuk sepeda motor; tuas rem untuk siklus; tubuh lapis baja untuk kendaraan; tubuh untuk kapal; tubuh untuk mobil kereta
api; tudung kereta dorong; tudung untuk kereta bayi; turbin gas untuk kendaraan darat; turbin uap untuk kendaraan darat;
turbin untuk kendaraan darat; tutup batang katup untuk ban kendaraan; tutup cvt; tutup kenalpot; tutup minyak rem; tutup naf;
tutup nap roda untuk kendaraan darat; tutup oli; tutup oli kendaraan; tutup pencegah semprotan untuk kendaraan; tutup pentil;
tutup rantai; tutup roda; tutup roda tengah; tutup roda untuk kendaraan; tutup tangki; tutup tangki bensin kendaraan darat;
tutup pelindung kereta bayi; udara pompa [aksesoris kendaraan]; ujung as penghubung; undercarriage untuk kendaraan;
undercarriage untuk mobil; undercarriage untuk mobil kereta api; unicycles listrik; unicycles listrik self-balancing; unicycles selfbalancing; unit kemudi untuk kendaraan darat; universal joint (dipakai dikopling dan transmisi berbentuk cabang empat
sebagai pelindung); van [kendaraan]; van kemah; velg jeruji; velg racing; visor kaca depan [bagian-bagian kendaraan]; wadah
abu tembakau diadaptasi khusus untuk digunakan dalam kendaraan; wadah khusus disesuaikan untuk digunakan dalam
kendaraan untuk menyimpan perangkat elektronik yang digunakan untuk tembakau pemanasan; wadah penyimpanan rak atap
untuk kendaraan darat; wagon; windshield; wiper kaca depan mobil; wiper kaca depan untuk kendaraan darat; wiper kaca
depan untuk mobil; wiper lampu===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021013024
: 24/02/2021 23:51:49
:
: PT WINGS SURYA

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Kalisosok Kidul No. 2, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60175
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: SO YUMIE dan Logo
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah, Kuning, Biru, Hitam, Putih
: 30
: ===Beras; Bihun instan; Bumbu instan bubuk; Bumbu serba guna; Bumbu siap saji; Campuran tepung; Kecap; Kecap asin;
Kecap manis; Kopi Susu ; Kopi bubuk; Kopi seduh; Mie; Mie Keriting; Mie kering untuk bayi termasuk udon kering untuk bayi,
spageti kering untuk bayi dan somen kering untuk bayi.; Permen; Sediaan untuk membuat saus kaldu; Yoghurt beku; bihun;
bihun [mie]; biskuit; bubuk cabai; bubuk coklat; bumbu masak; coklat; coklat instan; es krim; garam; gula; kaldu jamur; kopi;
kwetiau; makanan ringan dengan bahan dasar mie; makanan siap saji berbahan dasar mie; makaroni; mie goreng; mie instan;
mie kering; minuman berbahan dasar teh; minuman kopi; misoa; produk-produk kopi; ragi*; rempah-rempah bubuk; saos; saos
tomat; saus bumbu; saus cabai; saus tomat; spageti; teh; teh bubuk; tepung sagu; tepung serbaguna; tepung tapioka*; tepung
terigu; tepung*===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021013026
: 25/02/2021 00:09:12
:
: Bambang Hadi Prayitno

540 Etiket

540 Etiket

: Sureman Rt.005/Rw.002, Kel/Desa Margomulyo, Kecamatan Pegandon, Kabupaten
Kendal, Jawa Tengah, 51358
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740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Lumintu + Logo LM
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah, kuning, hitam, putih
: 25
: ===Bakiak dan sandal gaya Jepang; Sandal Gunung; Sandal kulit gaya Jepang; Sepatu Dansa; Sepatu olahraga atau santai;
Sepatu olahraga panahan; Sepatu rugby; Sepatu sekolah; Sepatu terbuat dari lapisan bahan karet yang tahan asam; Sol
sepatu; alas kaki; asaura-zori [sandal tali-kaki Jepang]; bagian atas sepatu; bagian atasnya sepatu; lidah atau tali tarik untuk
sepatu dan sepatu bot; pelindung tumit untuk sepatu; perlengkapan besi untuk sepatu; sandal; sandal bakiak; sandal balet
[sepatu dansa]; sandal dan sepatu pantai; sandal dansa; sandal jepit [alas kaki]; sandal kulit; sandal kulit domba; sandal lipat;
sandal lipat wanita; sandal pantai; sandal pedikur; sandal pedikur busa; sandal pelindung kaki; sandal plastik; sandal selop;
sandal untuk anak-anak; sandal untuk mandi; sandal untuk pria; sandal untuk wanita; sepatu; sepatu Latihan; sepatu atau
sandal esparto; sepatu atletik; sepatu atletik untuk pelari; sepatu atletik untuk sepak bola; sepatu baseball; sepatu basket;
sepatu bayi; sepatu berkuda; sepatu bersepeda; sepatu bola voli; sepatu boot karet; sepatu bot *; sepatu bot tahan air untuk
memancing; sepatu bot tentara; sepatu datar; sepatu hak tinggi; sepatu hak untuk sepatu; sepatu hoki lapangan; sepatu hujan;
sepatu kanvas; sepatu karet; sepatu kayu [alas kaki]; sepatu kerja; sepatu kulit; sepatu kulit domba; sepatu lari; sepatu
olahraga; sepatu panjat tebing; sepatu pantai; sepatu pantofel; sepatu pantofel pria; sepatu pemancing; sepatu roda; sepatu
salju; sepatu sandal; sepatu santai; sepatu senam; sepatu sepak bola; sepatu ski; sepatu slip-on; sepatu tahan air; sepatu tap;
sepatu tenis; sepatu tinju; sepatu trek dan lapangan; sepatu trekking; sepatu untuk anak-anak; sepatu untuk orang dewasa;
sepatu untuk pria; sepatu untuk wanita; sol sandal; sol sepatu untuk diperbaiki; sol untuk sepatu; tali sepatu; tas sepatu golf;
tas sepatu sepak bola; terompah; zori [sandal gaya Jepang]===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021013027
: 25/02/2021 00:37:13
:
: WANDA KHOFIFAH

540 Etiket

: Perum Graha Loka Blok A6 No. 4 RT. 005/RW. 002, Kelurahan Selindung,
Kecamatan Gabek, Kota Pangkal Pinang, Kep. Bangka Belitung
: Deddy Firdaus Yulianto S.H.
: AFJ Counselors At Law, Estubizi Business Center, Setiabudi Building 2, 2nd Floor
(207 B-C) Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 62

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: GANNON
: merupakan suatu penamaan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam
: 3
: ===Gel pelangsing (kosmetik ); Gincu; Kapas wajah untuk kosmetik; Kondisioner; Losion perawatan kulit; Pewarna dan cat
rambut; Produk perawatan kulit; Sabun; Sampo; Warna alis; air lavender; alis palsu; bantalan kapas untuk keperluan kosmetik;
bantalan kapas untuk menghilangkan make-up; batang kapas untuk keperluan kosmetik; bedak; bola kapas untuk keperluan
kosmetik; bulu mata palsu; cairan pembersih; cairan pembersih kering; cat kuku; celak mata; deodoran untuk manusia atau
untuk hewan; deterjen, selain untuk digunakan dalam operasi manufaktur dan untuk tujuan medis; gel pijat, selain untuk
keperluan medis; kain atau tisu diresapi dengan pembersih kulit; kondisioner sampo; kosmetik; kosmetik alis; kosmetik
perawatan kulit; kosmetik untuk hewan; krim kosmetik; krim pemutih kulit; kuku palsu; lilin untuk keperluan kecantikan; losion
kosmetik; losion untuk rambut; lulur; maskara; masker kecantikan; minyak esensial; minyak wangi; obat kumur, bukan untuk
keperluan medis; parfum; parfum, eau de Cologne dan aftershaves; pasta gigi; pelembab; pelembut kain; pemutih cucian;
penetral untuk pengeritingan permanen; penghilang noda; pengkilap bibir; pensil alis; perekat untuk bulu mata palsu, rambut
dan kuku; perekat untuk membubuhkan rambut palsu; perhiasan kulit untuk keperluan kosmetik; pewangi rambut; pewarna
kosmetik; pewarna rambut; preparat pemutihan [decolorants] untuk keperluan kosmetik; rias wajah; sampo-sampo,
kondisioner-kondisioner; sediaan kosmetik untuk bulu mata; sediaan kosmetik untuk tujuan pelangsingan; sediaan
pembersihan serba guna; sediaan pembersihan untuk kulit; sediaan pemutih gigi; sediaan pengeriting rambut; sediaan
perataan [kanji]; sediaan perawatan kuku; sediaan perawatan rambut untuk manusia; sediaan perendaman cucian; sediaansediaan kosmetik rias rambut; semprotan rambut dan gel rambut; semprotan tubuh digunakan sebagai deodoran pribadi dan
wewangian; serum kecantikan; stiker nail art; susu pembersih; tisu (wipes) atau bantalan yang diresapi dengan persiapan atau
bahan pembersihan, pemolesan, penggosok atau abrasif; tisu diresapi dengan minyak esensial, untuk penggunaan kosmetik;
tisu diresapi dengan pembersih kulit; tisu diresapi dengan preparat anti-keringat untuk penggunaan pribadi; tongkat kapas
serbaguna untuk penggunaan pribadi; wewangian; zat pengering untuk mesin pencuci piring===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021013028
: 25/02/2021 00:59:31
:
: CV LINTAS KARYA UTAMA

540 Etiket
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Alamat Pemohon
740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Kampung Sukamaju RT. 002/RW. 005, Kelurahan Hegarmanah, Kecamatan
Sukaluyu, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat
: Deddy Firdaus Yulianto S.H.
: AFJ Counselors At Law, Estubizi Business Center, Setiabudi Building 2, 2nd Floor
(207 B-C) Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 62

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: CV LINTAS KARYA UTAMA
: CV LINTAS KARYA UTAMA merupakan nama Pemohon

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Jingga, kuning, hitam dan putih
: 30
: ===Beras; Beras jepang; Beras organik; Beras shirataki; Beras untuk bubur; beras buatan; beras hitam; beras ketan; beras
merah; beras putih; tepung beras===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: JID2021013029
: 25/02/2021 01:38:24
:
: Ferdi Hamzah

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: desa margalaksana, kp cibogo, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: PECEL LELE BIRU
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru muda, biru tua, hitam, putih dan hijau tosca
: 43
: ===Jasa penyediaan makanan dan minuman===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021013031
: 25/02/2021 05:53:50
:
: AGOENG PRASODJO

540 Etiket

540 Etiket

: Jl. Dewi Sartika No. 68, Rt. 002 Rw. 004, Kel. Sukorejo, Kec. Gunung Pati, Kota
Semarang, Jawa Tengah, 50221
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: NIKUDON!
: NIKU = Daging
DON = Mangkuk besar
I = Indonesia

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah, Putih, Abu-abu
: 29
: ===Produk daging yang dibekukan; Produk makanan laut yang dibekukan; buah beku; buah dan sayuran yang diawetkan,
dibekukan, dikeringkan dan dimasak; daging, beku; makanan beku terutama terdiri dari daging, ikan, unggas atau sayuran;
makanan laut beku; sayuran beku===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2021013032
: 25/02/2021 05:54:47
:
: AGOENG PRASODJO

540 Etiket

: Jl. Dewi Sartika No. 68, Rt. 002 Rw. 004, Kel. Sukorejo, Kec. Gunung Pati, Kota
Semarang, Jawa Tengah, 50221
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740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: NIKUDON!
: NIKU = Daging
DON = Mangkuk besar
I = Indonesia

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah, Putih, Abu-abu
: 43
: ===Restoran; jasa katering; jasa restoran dan katering; kafe; layanan kafe dan restoran===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021013033
: 25/02/2021 06:02:41
:
: PT. Lentera Cantika Jaya

540 Etiket

: Ruko The Walk No. 8, Jalan Jakarta Garden City Boulevard, RT. 006 RW. 004,
Kelurahan Cakung Timur, Kecamatan Cakung, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus
Ibukota Jakarta, 13910., Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta, 13910
: Anggi Avianica Putri S.E.
: Jalan Griya Pratama III Blok IV No. 14, Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan
Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 14250.

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Good Remedy
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

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

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

Tipe Merek

: DID2021013034
: 25/02/2021 06:07:04
:
: I Nyoman Sena Yudiantha

540 Etiket

: Jalan Cukang Kawung No. 30, RT. 008 RW. 013, Kelurahan Cigadung, Kecamatan
Cibeunying Kaler, Kota Bandung, Jawa Barat, 40191., Kota Bandung, Jawa Barat,
40191
: Anggi Avianica Putri S.E.
: Jalan Griya Pratama III Blok IV No. 14, Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan
Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 14250.

: Merek Kata dan Lukisan
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566

Nama Merek
Arti Bahasa

: ICELANDS
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Putih
: 34
: ===Alat penguap berkabel (wired vaporizer) untuk rokok elektronik dan perangkat rokok elektronik; tembakau mentah atau
yang sudah diolah; produk-produk tembakau termasuk cerutu, rokok, sigarilo, tembakau untuk membuat rokok yang dilinting
sendiri, tembakau pipa, tembakau kunyah, tembakau untuk dihirup, kretek; tembakau sirih; pengganti tembakau (bukan untuk
keperluan medis); barangbarang keperluan perokok termasuk kertas rokok, tabung rokok, filter rokok, wadah tembakau, kotak
rokok dan asbak, pipa rokok, peralatan kantong untuk menggulung rokok, pemantik; korek api; batang tembakau, produkproduk tembakau yang dipanaskan, perangkat elektronik dan bagianbagiannya untuk memanaskan rokok atau tembakau
untuk melepaskan aerosol yang mengandung nikotin untuk inhalasi; larutan nikotin cair untuk digunakan pada rokok
elektronik; peralatan merokok elektronik; rokok elektronik; rokok elektronik sebagai pengganti rokok tradisional; alat elektronik
untuk inhalasi nikotin yang mengandung aerosol; alat uap oral untuk perokok, produk-produk tembakau dan pengganti
tembakau; barang-barang keperluan perokok untuk rokok elektronik; bagian-bagian dan perlengkapan produk-produk yang
disebutkan di atas yang termasuk dalam kelas 34; alat untuk memadamkan rokok dan tembakau yang dipanaskan serta
batang tembakau yang dipanaskan; kotak rokok elektronik isi ulang;kotak pelindung dan kotak pembawa untuk rokok-rokok
elektronik dan alat-alat rokok elektronik; Cairan rokok elektronik (e-liquid) terdiri dari perasa dalam bentuk cair, selain minyak
esensial, yang digunakan untuk mengisi ulang kartrid rokok elektronik; Gas cair bersilinder untuk pemantik rokok; Hookah
dengan tembakau perasa; Kapsul, pods, tabung dan kartrid yang diisi dengan bubuk yang mengandung nikotin, gel atau
cairan sebagai pengganti tembakau; Larutan Cair untuk digunakan dalam Rokok Elektronik; Larutan cair untuk digunakan
dalam rokok elektronik; Larutan cairan untuk rokok elektronik; Larutan nikotin cair untuk digunakan dalam rokok elektronik;
Larutan perasa nikotin cair tanpa tembakau untuk digunakan dalam penguap oral dan larutan isi ulang cair untuk katrid
penguap oral; Larutan perasa untuk digunakan dalam penguap oral dan larutan isi ulang cair untuk katrid penguap oral; MOD
vape; POD vape; Penguap berkabel untuk rokok-rokok elektronik dan alat-alat rokok elektronik; Penguap untuk keperluan
merokok; Perasa untuk tembakau dan hookah; Perasa, selain minyak atsiri, untuk tembakau; Perasa, selain minyak esensial,
untuk digunakan dalam rokok elektronik dan dalam perangkat untuk inhalasi pengganti tembakau yang tidak mengandung
nikotin; Perasa, selain minyak esensial, untuk rokok elektronik; Perasa, selain minyak esensial, untuk rokok elektronik.;
Perasa, selain minyak esensial, untuk tembakau; Rokok elektronik dengan tembakau perasa; Tembakau perasa; alat penguap
oral untuk keperluan merokok; alat penguap oral untuk perokok; alat penguap tembakau; cairan rokok elektronik [e-liquid];
cairan rokok elektronik [e-liquid] terdiri dari perasa dalam bentuk cair yang digunakan untuk mengisi ulang kartrid rokok
elektronik; cairan rokok elektronik [e-liquid] terdiri dari propilen glikol; cairan rokok elektronik [e-liquid] terdiri dari sayuran
gliserin; e-liquid [cairan rokok elektronik]; evaporator tembakau; evaporator untuk tembakau; kartrid yang dijual penuh dengan
perasa kimia dalam bentuk cair untuk rokok elektronik; katun vape; larutan nikotin cair dan gel untuk digunakan dalam rokok
elektronik; larutan nikotin cair untuk digunakan dalam rokok elektronik; perangkat penguap oral untuk perokok, produk-produk
tembakau dan pengganti tembakau; perangkat vaping elektronik; perangkat vaping menjadi rokok elektronik; perasa kimia
dalam bentuk cair yang digunakan untuk mengisi ulang kartrid rokok elektronik; perasa selain minyak esensial untuk
penggunaan dalam rokok elektronik; perasa, selain minyak atsiri, untuk digunakan dalam rokok elektronik; perasa, selain
minyak atsiri, untuk pengganti tembakau; perasa, selain minyak atsiri, untuk tembakau; perasa, selain minyak esensial, untuk
digunakan dalam penguap oral untuk perokok; pipa vaporizer cerutu tanpa asap; pipa vaporizer rokok tanpa asap; vaporiser
oral untuk perokok===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021013035
: 25/02/2021 06:09:26
:
: Anita Hartono

540 Etiket

: Jalan Jatinegara Barat 72 A, RT. 001 RW. 003, Kelurahan Kampung Melayu,
Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 13320.,
Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta, 13320
: Anggi Avianica Putri S.E.
: Jalan Griya Pratama III Blok IV No. 14, Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan
Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 14250.

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: MamitaRecipee
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Ungu, Kuning, Cokelat, Biru, Merah Muda, Putih
: 3
: ===Air penyegar wajah (untuk keperluan kosmetik); Bahan kimia sebagai komponen dari krim , losion atau kosmetik; Bahan
nabati / tumbuhan sebagai komponen dari krim , losion , atau kosmetik.; Bahan pengawet kulit (pengkilat); Bahan-bahan
perawatan pribadi dan kecantikan, yaitu, tubuh, wajah, mata, krim pembersih tangan, busa, pelembab, losion, gel, scrub,
minyak, bedak, penyegar, toner, astringen, balsem, masker pelembab, sabun batangan yang tidak mengandung obat; Bahanbahan untuk perawatan rambut, yaitu, sampo, kondisioner, pembilas yang berbentuk krim (creme rinse), penataan rambut
glasir, semprotan, mousse, gel; Barang kosmetik untuk mandi; Barang-barang kosmetik yaitu minyak rambut, minyak wangi,
bedak wangil, bedak muka, bedak bayi, krim muka, krim kulit, cat alis, cat alis, cat kkuku, cat bibir, obat kriting rambut cat
rambut,bedak dasar, shampoo,wangi-wangian, minyak-minyak sari kosmetik, bahan pemelihara gigi, tepal gigi, sabun wangi,
sabun cuci, sabun krim detergent dan detergent bubuk .; Bedak muka putih untuk keperluan kosmetik; Bedak padat untuk rias
wajah; Bedak padat untuk wajah; Bedak wajah berupa kertas yang dilapisi bubuk; Bedak wajah untuk keperluan kosmetik;
Bibit parfum; Busa (kosmetik) [Mousse]; Busa pencuci wajah; Cairan untuk rambut (kosmetik); Ekstrak herbal topikal untuk
digunakan sebagai kosmetik; Esensi untuk keperluan kosmetik; Gel jerawat (kosmetik); Gel kulit untuk penggunaan kosmetik;
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Gel pelangsing (kosmetik ); Gel pelembab kulit; Gel pembersih kulit; Gel untuk dipakai setelah bercukur untuk keperluan
kosmetik; Gel untuk keperluan kosmetik; Highlighter bubuk (kosmetik); Highlighter cair (kosmetik); Highlighter krim (kosmetik);
Highlighter kulit (kosmetik); Highlighter wajah kosmetik; Home Peeling wajah; Kain, tisu atau penyeka yang diresapi sediaan
kosmetik; Kapas wajah untuk kosmetik; Kosmetik dasar rias, termasuk pembersih kulit, toner kulit, losion kulit, krim kulit,
serum wajah non-obat, tisu wajah dan pelembab wajah.; Kosmetik fungsional; Kosmetik menggunakan bahan alami; Kosmetik
perpaduan dari powder dan liquid foundation (cushion); Kosmetik untuk manusia; Kosmetik untuk perawatan kulit dan rambut;
Kosmetik yaitu bedak padat, bedak bubuk, lipstik, pensil alis dan eyeliner; Kosmetik, yaitu sediaan untuk menghilangkan atau
mengurangi garis-garis kulit halus di sekitar kening dan mata (glabellar), keriput di wajah, ketidaksimetrisan dan kekurangan
dan masalah kulit manusia; Kotak perlengkapan kosmetik terisi; Krim Badan area sensitif (kosmetik); Krim balm cacat; Krim
bernutrisi; Krim creambath; Krim dan losion perawatan kulit yang tidak mengandung obat; Krim flek (kosmetik); Krim kulit
berminyak; Krim kulit daerah sensitif (kosmetik); Krim kulit kering (kosmetik); Krim kulit sensitif (kosmetik); Krim leher; Krim
lulur badan [Cream-body scrub] kosmetik; Krim mandi untuk bayi; Krim mata; Krim matahari (bukan untuk pengunaan
pengobatan); Krim matahari (tidak untuk penggunaan medis); Krim pelembab; Krim pelembab kulit beraroma; Krim pelindung
sinar UV; Krim pelurusan rambut; Krim pembersih (kosmetik); Krim pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Krim pencuci
tangan; Krim rambut; Krim sabun yang tidak mengandung obat untuk digunakan dalam mencuci; Krim tabir surya; Krim untuk
bercukur; Krim untuk keperluan kosmetik; Krim untuk mandi; Krim untuk mengencangkan kulit; Krim untuk menggelapkan
rambut; Krim untuk pemutih kulit; Krim untuk pijat; Krim untuk tumit; Krim untuk vagina yang tidak mengandung obat; Krim
wajah; Krim wajah (kosmetik); Krim wajah dan kulit; Krim wajah untuk digunakan sebagai kosmetik; Krim yang tidak
mengandung obat untuk mata dan area di sekitar mata; Krim, gel, lotion, susu dan pelembab setelah matahari; Krim, minyak,
losion dan busa cukur; Krim, minyak, losion dan busa stelah bercukur; Larutan pembersih muka; Lembaran kertas yang
diresapi dengan losion deodoran untuk kulit dan bedak untuk tubuh (tidak mengandung obat); Lembaran kertas yang diresapi
dengan pembersih wajah untuk keperluan merias diri; Linen untuk menghilangkan minyak wajah; Losion Pengelupasan Kulit;
Losion bernutrisi untuk wajah; Losion pelembab (kosmetik); Losion pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Losion
pengelupasan untuk keperluan kosmetik; Losion perawatan kulit; Losion pijat wajah; Losion susu untuk membersihkan wajah;
Losion untuk dipakai setelah bercukur untuk keperluan kosmetik; Losion untuk wajah; Lotion daerah sensitif (kosmetik); Lotion
flek (kosmetik); Lotion kulit kering (kosmetik); Lotion perawatan kulit dan preparat anti penuaan; Make up remover krim; Maker
wajah (Kosmetik); Malam untuk kulit; Masker Wajah; Masker pelembab kulit; Masker pemutih kulit untuk keperluan kosmetik;
Masker untuk kulit sebagai penggunaan kosmetik; Masker untuk tubuh sebagai penggunaan kosmetik; Masker wajah
(kosmetik); Masker wajah arang; Masker wajah pembersih pori-pori; Masker wajah pembersihan mendalam; Masker wajah
untuk kuli berminyak; Masker wajah yang dipakai saat tidur; Minyak untuk mandi berendam untuk keperluan kosmetik; Minyak
yang mudah menguap (Kosmetik); Minyak, krim dan losion untuk kulit; Minyak, losion dan krem untuk badan dan kulit; Paket
masker untuk keperluan kosmetik; Parfum laundry; Parfum tubuh yang disemprotkan; Parfum untuk bayi; Parfum, eau de
toilette; Pelembab (kosmetik); Pelembab Leher (kosmetik); Pelembab [Moisturizer] kosmetik; Pelembab anti penuaan yang
digunakan sebagai kosmetik; Pelembab kulit sensitif; Pelembab mata untuk penggunaan kosmetik; Pembersih Wajah
[Cleanser]; Pembersih kulit non medis; Pembersih wajah; Pembersih wajah (kosmetik); Pengawet kulit (poles); Pensil
highlighter (kosmetik); Penyeka sekali pakai yang diresapi dengan sediaan membersihkan dan kosmetik, penyeka kosmetik
yang sudah dilembabkan; Perangkat dan set hadiah yang berisi produk dan sediaan perawatan kulit dan perawatan tubuh;
Pewangi badan (kosmetik); Produk kecantikan dan perawatan kulit tanpa obat; Produk kosmetik; Produk kosmetik dan
perawatan kulit; Produk kosmetik untuk perawatan kulit; Produk non-obat untuk perawatan kulit; Produk perawatan kulit;
Produk perawatan kulit dalam bentuk semprotan; Produk perawatan kulit dan kecantikan non-obat; Produk perawatan kulit
untuk penggunaan pribadi, yaitu, pelembab wajah, mata, dan bibir; Produk perawatan kulit yang mengandung ektrak batu
permata (kosmetik); Produk perawatan kulit, yaitu serum kulit non-obat, pembersih kulit, krim kulit; Produk perawatan pribadi,
yaitu, sediaan pembersih kulit dan badan; Produk-produk makeup, seperti, makeup mata, penghapus makeup mata, pensil
mata, perona mata, eyeliner, maskara, bedak wajah, alas bedak dan alas bedak cair, perona wajah berbentuk krim, cairan
atau bubuk, lipstik dan pensil untuk bibir, cat kuku, penghapus cat kuku; Ramuan kosmetik untuk mandi; Sabun Kecantikan
(kosmetik); Sabun cair wajah; Sabun dengan bahan dasar Herbal Oil (kosmetik); Sabun kosmetik; Sabun pengelupasan untuk
keperluan kosmetik; Sabun untuk muka; Scrub untuk keperluan kosmetik; Scrub wajah [facial scrub] kosmetik; Sediaan
Pembersih Kulit (kosmetik); Sediaan buatan untuk proses mencoklatkan kulit; Sediaan dasar untuk tata rias wajah; Sediaan
eksfoliasi untuk kulit; Sediaan kosmetik seperti semprotan tangan, gel tangan, larutan tangan, pelembab, lotion, toner &
astringen, larutan alkohol, sabun mandi dalam bentuk cair, bentuk batangan & bubuk, krim, sediaan deodoran dan antikeringat.; Sediaan kosmetik untuk bibir; Sediaan kosmetik untuk kulit wajah; Sediaan kosmetik untuk mandi dan mandi
pancuran (shower); Sediaan kosmetik untuk perawatan pribadi, yaitu kultur mikroorganisme tidak hidup; Sediaan kosmetik
yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati di wajah; Sediaan kosmetik, yakni lotion untuk mengencangkan kulit;
Sediaan minyak panas (kosmetik); Sediaan pelembab untuk kulit; Sediaan pembersih badan dan kosmetik; Sediaan
perawatan kulit dan kosmetik; Sediaan perawatan kulit non-obat, yaitu, krim, lotion, gel, toner, pembersih dan pengelupas sel
kulit; Sediaan perawatan kulit non-obat, yaitu, lotion; Sediaan perawatan kulit, yaitu, balsem untuk tubuh; Sediaan perawatan
matahari untuk kulit dan untuk rambut; Sediaan perawatan wajah; Sediaan tabir surya kosmetik; Sediaan tata rias wajah;
Sediaan untuk membersihkan kulit (tidak mengandung obat); Sediaan untuk mencoklatkan kulit; Sediaan untuk
menghilangkan bulu (kosmetik); Sediaan untuk perawatan kulit bayi; Sediaan wajah; Sediaan-sediaan antibakteri untuk
membersihkan kulit; Sediaan-sediaan dan losion untuk perawatan kulit dan rambut, tidak mengandung obat; Sediaan-sediaan
kosmetik untuk perawatan kulit; Sediaan-sediaan perawatan kulit non-medis, yaitu, krim wajah, krim mata, pembersih wajah,
losion dan minyak, losion untuk tubuh, pelembab dan penyegar kulit, gel, pembersih, dan masker untuk digunakan pada wajah
dan tubuh, krim pencukur; Semprotan pelembab wajah; Semprotan pelembab wajah (kosmetik); Serum Kulit Dengan Asam
Hialuronat; Serum Mata (kosmetik); Serum Peremajaan Kulit; Serum anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; Serum
kecantikan (kosmetik); Serum kulit berbasis hemp; Serum leher (kosmetik); Serum pencerah (kosmetik); Serum pengencang
kulit; Sipat (Kosmetik); Spray wajah (kosmetik); Strip perban pelembab untuk kulit di sekitar mata; Strip untuk pori-pori kulit;
Susu pelembab pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Susu untuk perawatan kulit; Tanah liat (kosmetik); Tisu penyerap
untuk wajah; Toner (cairan penyegar wajah) kosmetik; Toner Pelembab Wajah; Toner cair (Kosmetik); Toner wajah
(kosmetik); Tonik kecantikan untuk diaplikasikan pada wajah; Zat pelembab, yaitu, krim pelembab, susu pelembab, lotion
pelembab tubuh, larutan pelembab untuk kulit; Zat tambahan untuk perawatan kulit, yaitu, sediaan perawatan kulit
terkonsentrat yang tidak mengandung obat untuk perawatan berbagai jenis kondisi kulit; air parfum; amber [parfum]; ambergris
[parfum]; apitoxin [racun lebah madu] untuk keperluan kosmetik; aroma diffuser buluh udara; astrigen untuk wajah tidak
mengandung obat; astringen untuk keperluan kosmetik; baby oil [perlengkapan mandi]; bahan parfum dan perasa/aroma;
bahan pemoles untuk pengawetan kulit; bahan-bahan untuk rias modifikasi kulit plastik dan untuk rias modifikasi simulasi
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tubuh; bahan-bahan untuk rias modifikasi kulit plastik dan untuk rias modifikasi simulasi tubuh; balm dan krim setelah
bercukur; bantalan kapas untuk keperluan kosmetik; bantalan pembersih diresapi dengan kosmetik; basma [pewarna
kosmetik]; basma untuk keperluan kosmetik; bedak tubuh untuk keperluan kosmetik; bedak wajah; bedak wajah ditekan;
bedak wajah kosmetik; bedak wajah longgar; body butter untuk keperluan kosmetik; body lotion untuk keperluan kosmetik;
body scrub untuk keperluan kosmetik; bronzer kulit; bubuk bedak wangi untuk keperluan kosmetik; bubuk kosmetik, krim dan
lotion untuk wajah, tangan dan tubuh; bubuk mandi untuk keperluan kosmetik; bubuk masker tubuh untuk keperluan kosmetik;
bubuk wangi untuk keperluan kosmetik; bubuk-bubuk untuk tubuh, wajah, kosmetik dan mandi; busa pembersih kulit; busa
pembersih tubuh dan wajah; butiran pembersih wajah; butiran penggosok badan, butiran penggosok wajah; cat wajah;
colognes, parfum dan kosmetik; concealer wajah; cotton buds untuk keperluan kosmetik; dasar bedak (kosmetik); dasar bedak
untuk kulit; dasar untuk parfum bunga; eau de parfum; eksfolian untuk kulit; eksfoliasi kulit; ekstrak bunga [parfum]; ekstrak
untuk parfum; emolien kulit; emolien kulit untuk keperluan kosmetik; emolien rambut untuk keperluan kosmetik; emulsi tubuh
untuk keperluan kosmetik; emulsi wajah; emulsi wajah untuk keperluan kosmetik; emulsi wajah untuk penggunaan kosmetik;
emulsi, gel dan lotion untuk perawatan kulit; esens perawatan kulit non-medis; esens untuk kulit; esens wajah; garam mandi
untuk keperluan kosmetik; gel kosmetik; gel kulit untuk mempercepat, meningkatkan atau memperpanjang tan; gel lidah buaya
untuk keperluan kosmetik; gel mandi, krim dan minyak; gel pelembab [kosmetik]; gel pelembab kulit [kosmetik]; gel
penyamakan [kosmetik]; gel tahan lama untuk keperluan kosmetik; gel tanpa obat untuk melembabkan kulit; gel tubuh dan
wajah [kosmetik]; gel untuk tubuh (kosmetik); gel untuk wajah; gel untuk wajah tidak mengandung obat; gel wajah [kosmetik];
gel wajah untuk dipakai setelah bercukur; gel-gel perawatan kulit; ginseng mengklarifikasi masker wajah pemolesan; handuk,
kain dan kertas sekali pakai dan barang kapas diresapi dengan atau untuk digunakan dengan sediaan kosmetik; hidrator kulit;
highlighter (kosmetik); isi ulang aroma untuk dispenser aroma ruangan listrik; isi ulang aroma untuk dispenser aroma ruangan
non-listrik; isi ulang aroma untuk reed diffusers; jel dan krim untuk mandi shower; kain atau tisu diresapi dengan pembersih
kulit; kain diresapi dengan pembersih kulit; kapas dalam bentuk bola-bola, kuncup, kain, gulungan, penyeka untuk kebutuhan
kosmetik; kapur untuk penggunaan kosmetik; kaus kaki diresapi dengan krim pelembab kosmetik; kaus kaki yang sudah
dilembabkan dengan sediaan kosmetik untuk keperluan kosmetik; kertas untuk menghilangkan minyak wajah; kertas untuk
penggunaan kosmetik; kit kosmetik; kit tata rias yang terdiri dari perona pipi, perona, bedak untuk badan, bedak wajah,
penyamar noda pada wajah; kit wewanginan khusus untuk digunakan pada pelembut kain, penguat aroma, bubuk dan cairan
deterjen kain, bar untuk binatu, semprotan penyegar binatu, unit-dosis untuk binatu, deterjen pencuci piring, pembersih lantai,
pembersih permukaan, sampo, pelembut, deodoran anti keringat, losion tubuh, perawatan kulit, sabun bar dan sabun cair
untuk tangan, sabun badan, sabun mandi cair, gel mandi, mutiara untuk mandi, penyegar udara, aroma wewangian, lilin, blok
pewangi toilet dan pembersih toilet; kondisioner kulit; kosmetik; kosmetik bermain anak-anak, menandai kulit; kosmetik dalam
bentuk bubuk; kosmetik dalam bentuk krim; kosmetik dalam bentuk lotion; kosmetik dan alat rias/pembersih badan (tidak
mengandung obat) untuk kuku, rambut dan kulit; kosmetik dan make-up; kosmetik dan sediaan pembersih badan yang tidak
mengandung obat; kosmetik fungsional adalah krim anti-kerut; kosmetik fungsional menjadi sediaan perawatan kulit antipenuaan; kosmetik non-medis; kosmetik penyegar kulit; kosmetik perawatan kulit; kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan;
kosmetik tanpa obat; kosmetik untuk digunakan pada kulit; kosmetik untuk hewan; kosmetik untuk kulit kepala; kosmetik untuk
menutupi bekas luka operasi; kosmetik untuk wajah dan tubuh dalam bubuk tertentu; kosmetik yaitu krim, susu, lotion, gel dan
bubuk untuk wajah, tubuh dan tangan; kosmetik yang digunakan sebagai sediaan perawatan kulit; kosmetik yang digunakan
untuk kulit; kosmetik yang dijual sebagai komponen integral dari persiapan perawatan kulit tanpa obat; kosmetik yang
mengandung ekstrak batu permata; kosmetik yang mengandung probiotik; kosmetik, yaitu alas bedak, concealer, pengkilap
bibir, maskara, pembersih make-up; kosmetik, yaitu, susu, losion, gel dan bubuk untuk wajah, gel dan bubuk untuk tubuh dan
tangan; krim; krim after-shave (non-obat); krim after-sun untuk keperluan kosmetik; krim anti penuaan; krim anti-bintik; krim
anti-bintik untuk keperluan kosmetik; krim anti-iritasi [untuk keperluan kosmetik]; krim anti-kerut; krim anti-kerut untuk
keperluan kosmetik; krim anti-penuaan; krim anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; krim anti-penuaan untuk wajah; krim
aromaterapi; krim bayi tidak mengandung obat; krim bayi yang tidak mengandung obat; krim berbentuk stik pelindung dari
sinar matahari; krim berjemur; krim bibir; krim bibir untuk keperluan kosmetik; krim boot; krim bronzing kulit; krim creambath;
krim cukur; krim dan gel kosmetik untuk wajah, tangan dan tubuh; krim dan lotion kosmetik; krim dan lotion kosmetik untuk
perawatan wajah dan tubuh; krim dan lotion penyamakan sinar matahari; krim dan sediaan setelah matahari; krim dasar
bedak; krim dingin; krim dingin untuk keperluan kosmetik; krim exfoliant untuk keperluan kosmetik; krim foundation; krim herbal
topikal untuk mengencangkan dan meningkatkan payudara; krim kaki tanpa obat; krim kecantikan; krim kecantikan balm; krim
kecantikan untuk perawatan tubuh; krim kecantikan wajah dan tubuh; krim kosmetik; krim kosmetik bernutrisi; krim kosmetik
untuk kulit; krim kosmetik untuk mengencangkan kulit; krim kosmetik untuk mengencangkan kulit di sekitar mata; krim
kosmetik untuk perawatan kulit; krim kosmetik, lotion dan sediaan lain untuk berjemur; krim kosmetik, susu, lotion, gel dan
bubuk untuk wajah, tangan, dan tubuh; krim kuku; krim kuku untuk keperluan kosmetik; krim kulit; krim kulit dalam bentuk cair
dan padat; krim kulit tabir surya; krim kulit tanpa obat; krim kulit untuk keperluan kosmetik; krim kulit yang adil; krim kulit yang
adil untuk keperluan kosmetik; krim kutikula; krim malam; krim mandi; krim masker tubuh; krim masker tubuh untuk keperluan
kosmetik; krim mata; krim mata untuk keperluan kosmetik; krim matahari; krim matahari untuk keperluan kosmetik; krim nonobat untuk melembabkan kulit; krim non-obat untuk menenangkan kulit; krim non-obat untuk scrub wajah; krim obat
menghilangkan rambut; krim pagi untuk keperluan kosmetik; krim pelembab; krim pelembab kulit [kosmetik]; krim pelembab
setelah bercukur; krim pelembab, lotion dan gel; krim pelurus rambut; krim pembersih; krim pembersih [kosmetik]; krim
pembersih kulit; krim pembersih kulit [non-obat]; krim pembersih non-obat untuk penggunaan pribadi; krim pemoles; krim
pemutih gigi; krim pemutih kulit; krim pemutih kulit wajah; krim pengelupas; krim pengencang [kosmetik]; krim penghalus kulit;
krim pengkondisi; krim pengkondisi kulit untuk keperluan kosmetik; krim pengurang bintik penuaan; krim pengurang bintik
penuaan untuk keperluan kosmetik; krim penyamak sendiri; krim perawatan kulit kepala tanpa obat; krim perawatan rambut;
krim perawatan rambut untuk keperluan kosmetik; krim perlindungan rambut; krim perlindungan rambut, non-obat; krim pijat,
selain untuk keperluan medis; krim pra-cukur; krim rambut; krim retinol untuk keperluan kosmetik; krim ruam popok tanpa obat;
krim sepatu; krim sepatu dan boot; krim setelah dicukur; krim setelah matahari; krim siang; krim tabir surya; krim tabir surya
untuk keperluan kosmetik; krim tangan; krim tangan kosmetik; krim tangan untuk keperluan kosmetik; krim tangan, krim kaki,
krim bernutrisi, krim pembersih wajah; krim tanning diri [kosmetik]; krim tanpa obat untuk melembutkan kulit; krim tanpa obat
untuk memutihkan kulit; krim tanpa obat untuk mencerahkan kulit; krim tanpa obat untuk perlindungan kulit; krim tubuh; krim
tubuh beraroma; krim tubuh kosmetik; krim tubuh untuk keperluan kosmetik; krim untuk bahan kulit; krim untuk keperluan
kosmetik; krim untuk kulit; krim untuk mandi; krim untuk memutihkan kulit; krim untuk mencegah kerutan wajah; krim untuk
mengelupas kulit mati; krim untuk menghindari kulit terbakar dari sengatan matahari (non medis); krim untuk mengurangi
selulit; krim untuk pemeliharaan kulit (kosmetik); krim untuk pengurangan selulit untuk keperluan kosmetik; krim untuk spa;
krim wajah; krim wajah [kosmetik]; krim wajah dan tubuh; krim wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; krim wajah tidak
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mengandung obat; krim wajah untuk keperluan kosmetik; krim wajah untuk penggunaan kosmetik; krim wangi; krim wangi
untuk keperluan kosmetik; krim yang hilang; krim, losion dan gel penyamakan; krim, minyak dan susu untuk tubuh, sabun
mandi, gel, minyak, susu dan garam; krim, minyak, lotion, semprotan, pensil dan balsem untuk keperluan kosmetik; kristal
mandi untuk keperluan kosmetik; kulit mengklarifikasi; kulit quillaia untuk dicuci; lilin bahan kulit; linen untuk penggunaan
kosmetik; losion untuk kulit; losion dan krem pelembab badan dan kulit; losion dan krim untuk digunakan pada kulit; losion dan
semprotan untuk kulit; losion dan semprotan untuk kulit (non-medis); losion dan semprotan untuk muka; losion kosmetik;
losion pelembab stimulasi non-obat untuk kulit; losion pemutih kulit wajah; losion pengelupasan untuk wajah; losion susu
matahari kosmetik; losion susu untuk keperluan kosmetik; losion tubuh dan wajah; losion untuk wajah tidak mengandung obat;
losion wajah; losion wajah untuk dipakai setelah bercukur; losion, krim, pelembab, minyak dan susu yang dipakai setelah
berjemur matahari; losion, susu, dan krim untuk tubuh (tidak mengandung obat); lotion berjemur kosmetik; lotion dan krim
tubuh beraroma; lotion klarifikasi kulit non-obat; lotion kulit dan tubuh, krim dan minyak untuk penggunaan kosmetik; lotion kulit
kosmetik; lotion kulit pelembab [kosmetik]; lotion mandi untuk keperluan kosmetik; lotion masker tubuh untuk keperluan
kosmetik; lotion non-obat untuk kulit; lotion non-obat untuk melembabkan kulit; lotion pelembab [kosmetik]; lotion pembersih
kulit; lotion pengencang untuk wajah; lotion pengencang untuk wajah, tubuh dan tangan untuk keperluan kosmetik; lotion
perawatan kulit kosmetik; lotion stimulasi non-obat untuk kulit; lotion tabir surya dan krim perawatan matahari; lotion tahan usia
untuk keperluan kosmetik; lotion tubuh pelembab [kosmetik]; lotion untuk keperluan kosmetik; lotion untuk pengurangan selulit
untuk keperluan kosmetik; lotion untuk perawatan wajah dan tubuh; lotion untuk perawatan wajah dan tubuh untuk keperluan
kosmetik; lotion untuk wajah; lotion wajah dan tubuh; lotion wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion wajah kosmetik;
lotion wajah tanpa obat; lotion, krim dan sediaan untuk perawatan wajah, tubuh, kulit kepala, kuku dan rambut; lulur kosmetik;
make-up [kosmetik]; make-up mengeluarkan susu, gel, lotion dan krim; make-up menghapus krim; make-up untuk wajah dan
tubuh; manik-manik mandi untuk keperluan kosmetik; masker kaki untuk perawatan kulit; masker kecantikan wajah; masker
kecantikan wajah tidak mengandung obat; masker kecantikan, krim dan minyak untuk membersihkan kulit, krim kulit, krim
untuk menghilangkan noda, krim mata, losion kulit, losion wajah, losion tubuh, pelembab kulit, krim malam, pengklarifikasi
kulit, sediaan untuk tanning matahari, sediaan perawatan matahari bukan medis, kapas untuk kecantikan; masker kecantikan,
sediaan perawatan kulit wajah (facial packs); masker kosmetik; masker kulit; masker kulit [kosmetik]; masker kulit berbentuk
losion dan semprotan; masker kulit untuk keperluan kosmetik; masker pelembab kulit; masker pembersih untuk wajah; masker
pemutih kulit wajah; masker rambut dan kulit kepala; masker tanah liat yang membersihkan kulit; masker tangan untuk
perawatan kulit; masker tubuh untuk keperluan kosmetik; masker untuk membersihkan wajah; masker wajah; masker wajah
[kosmetik]; masker wajah bergizi madu dalam; masker wajah kosmetik; masker wajah memurnikan arang; masker wajah
smoothing; masker wajah untuk penggunaan kosmetik; membersihkan dan melembabkan krim, minyak, lotion dan preparat;
menghapus kerutan sediaan perawatan kulit; mengklarifikasi tonik wajah; minyak after-sun untuk keperluan kosmetik; minyak
kosmetik untuk kulit; minyak mandi untuk keperluan kosmetik; minyak mawar untuk keperluan kosmetik; minyak parfum;
minyak parfum untuk pembuatan preparat kosmetik; minyak tubuh untuk keperluan kosmetik; minyak untuk keperluan
kosmetik; minyak untuk parfum dan aroma; minyak wajah; minyak wangi digunakan untuk menghasilkan aroma ketika
dipanaskan; minyak, losion dan susu semua untuk keperluan kosmetik dan alat rias/pembersih badan untuk kuku, rambut dan
kulit; minyak-minyak perawatan kulit; mousse perawatan kulit; mousses [kosmetik]; mutiara mandi untuk keperluan kosmetik;
oil baths untuk perawatan rambut untuk keperluan kosmetik; overlay memahat kuku [kosmetik]; paket kosmetik kecantikan
(beauty pack) yang dijual satu unit; paket kosmetik wajah; paket masker pengencangan pori digunakan sebagai kosmetik;
paket masker untuk keperluan kosmetik; paket wajah; parfum; parfum air wangi; parfum cair; parfum dalam bentuk bubuk;
parfum dalam bentuk gel; parfum dalam bentuk padat; parfum dan air toilet; parfum dan cologne; parfum untuk keperluan
industri; parfum, eau de Cologne dan aftershaves; pasta kosmetik untuk aplikasi ke wajah untuk menangkal silau; pasta untuk
mengkilapkan bahan kulit; pasta wangi untuk keperluan kosmetik; patch jerawat kosmetik; pelembab dan pelembut kulit tubuh;
pelembab kulit; pelembab kulit berbentuk losion dan semprotan; pelembab kulit digunakan sebagai kosmetik; pelembab untuk
wajah, badan, tangan dan kaki; pelembab wajah; pelembab wajah kosmetik; pelembab wajah tidak mengandung obat;
pelembab, losion dan krem untuk badan dan kulit; pelindung terhadap sinar matahari untuk wajah; pelindung terhadap sinar
matahari untuk wajah tidak mengandung obat; pembersih tata rias wajah , pembersih kosmetik; pembersih berbentuk krim;
pembersih kulit; pembersih tata rias wajah, pembersih kosmetik; pembersih untuk kuas kosmetik; pembersih wajah; pembersih
wajah tidak mengandung obat; pembilasan rambut untuk keperluan kosmetik; pemelihara rambut untuk keperluan kosmetik;
pemerah susu krim; pencerah kulit; pencuci muka; pencuci wajah berbentuk bubuk; pengawet untuk kulit [poles]; pengelupas
sel kulit (peel) wajah; pengelupas sel kulit (peel) wajah tidak mengandung obat; penggosok (scrub) wajah tidak mengandung
obat; pensil mata kosmetik; penyegar kulit; penyeka kapas untuk keperluan kosmetik; perawatan kulit dalam bentuk
semprotan; perekat kelopak mata ganda (kosmetik); perekat untuk keperluan kosmetik; perhiasan kulit menjadi transfer
dekoratif untuk keperluan kosmetik; perhiasan kulit self-adhesive untuk keperluan kosmetik; perhiasan kulit untuk keperluan
kosmetik; pernis kuku untuk keperluan kosmetik; perona pipi dalam bentuk krim (Cream blush); persiapan kulit wajah untuk
penggunaan kosmetik; persiapan scrubbing (scrubbing preparations) untuk digunakan pada kulit, yaitu, lulur (body scrubs) dan
scrub wajah (facial scrubs); petroleum jelly untuk keperluan kosmetik; pewarna bibir dalam bentuk cairan atau gel [kosmetik];
pijat lilin untuk keperluan kosmetik; poles untuk kulit; pomades untuk keperluan kosmetik; preparat pelembab [kosmetik];
preparat pemutihan [decolorants] untuk keperluan kosmetik; primer kuku [kosmetik]; produk dan sediaan yang tidak
mengandung obat-obatan untuk merawat rambut dan kulit kepala; produk dan sediaan yang tidak mengandung obat-obatan
untuk merawat tubuh dan kulit; produk dan sediaan yang tidak mengandung obat-obatan untuk merawat wajah; produk
kosmetik dalam bentuk aerosol untuk perawatan kulit; produk pelindung matahari (kosmetik); produk pemutih (kosmetik);
produk pengelupas untuk merawat dan membersihkan kulit; produk perawatan kulit yang tidak mengandung obat; produk
perawatan tubuh [tidak mengandung obat-obatan] untuk wajah dan kulit; produk perawatan wajah [kosmetik]; produk untuk
perawatan kulit berbentuk cairan; racun lebah untuk keperluan kosmetik; rias wajah; rum rum untuk keperluan kosmetik; sabun
cair untuk tangan dan wajah; sabun cair untuk tangan, wajah dan tubuh; sabun krim; sabun krim tubuh; sabun kulit; sabun
non-obat untuk wajah; sabun pengelupasan untuk wajah; sabun untuk bahan kulit; sabun untuk kulit; sabun wajah; sabun
wajah dan sabun badan yang tidak mengandung obat, butiran manik-manik untuk mandi, butiran kristal untuk mandi, busa
untuk mandi, gel untuk mandi, losion untuk mandi, minyak untuk mandi, garam untuk mandi yang tidak mengandung obat,
gelembung busa untuk mandi, busa untuk, sabun mandi cair, busa untuk mandi di bawah pancuran dan busa untuk mandi, gel
untuk mandi di bawah pancuran dan gel untuk mandi, lulur untuk mandi di bawah pancuran dan lulur untuk mandi; sachet
aroma untuk bantal mata; sachet parfum; salep kulit pelembab [kosmetik]; salep tanpa obat untuk melembabkan kulit; salep
tanpa obat untuk pencegahan dan pengobatan kulit terbakar; sarung tangan pra-dibasahi dengan sediaan kosmetik untuk
keperluan kosmetik; scrub krim tubuh; scrub pengelupasan kulit untuk keperluan kosmetik; scrub pengelupasan untuk wajah;
scrub tanpa obat untuk wajah dan tubuh; scrub wajah; sediaan dalam bentuk emulsi untuk merawat kulit [tidak mengandung
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obat-obatan]; sediaan dan bahan non-obat untuk perlindungan dan perawatan kulit; sediaan dan produk perawatan kulit
[kosmetik dan tidak mengandung obat-obatan]; sediaan eksfoliasi tanpa obat untuk perawatan kulit dan rambut; sediaan
eksfoliasi tanpa obat untuk wajah; sediaan fumigasi [parfum]; sediaan kosmetik anti-penuaan; sediaan kosmetik
meminimalkan kerut untuk penggunaan wajah topikal; sediaan kosmetik tanpa busa; sediaan kosmetik tanpa obat; sediaan
kosmetik tidak mengandung obat untuk penggelapan kulit dan penggelapan kulit yang dilakukan sendiri; sediaan kosmetik
untuk berjemur; sediaan kosmetik untuk berjemur dan sediaan untuk melindungi kulit dari efek sinar matahari; sediaan
kosmetik untuk kulit; sediaan kosmetik untuk kulit kering selama kehamilan; sediaan kosmetik untuk melindungi kulit dari sinar
matahari; sediaan kosmetik untuk modifikasi kulit dan tubuh plastik simulasi dan kosmetik untuk layanan make up artis;
sediaan kosmetik untuk pembaruan kulit; sediaan kosmetik untuk pemeliharaan kulit dan perawatan kulit; sediaan kosmetik
untuk perawatan kulit; sediaan kosmetik untuk rambut dan kulit kepala; sediaan kosmetik untuk tata rias artis khususnya
sediaan untuk kulit, rambut dan untuk pewarnaan gigi; sediaan kosmetik untuk tujuan pelangsingan; sediaan kosmetik untuk
wajah dan tubuh; sediaan kosmetik wajah; sediaan kosmetik yang digunakan untuk mengangkat sel-sel kulit mati dari
permukaan kulit; sediaan kosmetik yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati di wajah; sediaan kosmetik yang
digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati diwajah; sediaan kosmetik, yakni krim untuk mengencangkan kulit; sediaan
kosmetika untuk perawatan jerawat; sediaan kulit wajah untuk keperluan kosmetik; sediaan lidah buaya untuk keperluan
kosmetik; sediaan make-up untuk wajah dan tubuh; sediaan mandi busa untuk keperluan kosmetik; sediaan obat
menghilangkan rambut dan pengelupasan kulit; sediaan pembersih pribadi untuk wajah, tangan dan tubuh; sediaan pembersih
wajah; sediaan pembersihan dan pemolesan kulit; sediaan pembersihan kulit tanpa obat; sediaan pembersihan tanpa obat
untuk kulit; sediaan pembersihan untuk kulit; sediaan pemolesan untuk bahan kulit; sediaan pemutih kulit; sediaan pemutih
kulit [kosmetik]; sediaan pemutihan kulit; sediaan penyamakan sendiri [kosmetik]; sediaan perawatan kecantikan kulit tanpa
obat; sediaan perawatan kuku kosmetik; sediaan perawatan kulit; sediaan perawatan kulit anti-penuaan; sediaan perawatan
kulit tanpa obat; sediaan perawatan kulit tanpa obat dalam sifat penyegar tubuh dengan cara disemprot; sediaan perawatan
kulit wajah (kosmetik); sediaan perawatan kulit yang menggabungkan madu Manuka dan/atau bahan-bahan herbal; sediaan
perawatan kulit, bukan untuk keperluan medis; sediaan perawatan kulit, mata, bibir dan kuku (tidak mengandung obat);
sediaan perawatan kulit, yaitu pengelupas sel kulit; sediaan perawatan kulit, yaitu sabun mandi, losion, krim dan sampo;
sediaan perawatan rambut tanpa obat untuk keperluan kosmetik; sediaan perawatan wajah kosmetik; sediaan perawatan
wajah tidak mengandung obat; sediaan rias rambut kosmetik; sediaan tabir surya untuk digunakan pada kulit; sediaan tanpa
obat untuk perawatan kulit, rambut dan kulit kepala; sediaan tubuh dan perawatan kecantikan untuk keperluan kosmetik;
sediaan untuk membersihkan dan menyemir kulit dan alas kaki, tidak termasuk produk rambut; sediaan untuk membersihkan,
merawat dan memperindah kulit, kulit kepala dan rambut; sediaan untuk membersihkan, merawat, memelihara dan
memperindah kulit, kulit kepala dan rambut; sediaan untuk perawatan kulit kepala dan rambut; sediaan untuk simulasi warna
darah pada bagian tubuh untuk menutupi noda kulit; sediaan untuk simulasi warna darah pada bagian tubuh, untuk menutupi
noda kulit dan kosmetik untuk menindaklanjuti pengobatan pasca operasi bekas luka pada kulit; sediaan yang tidak
mengandung obat-obatan untuk melembabkan, memberi nutrisi, mengencangkan dan merawat kulit; sediaan, termasuk krim,
gel, dan mouse, untuk digunakan sebelum, selama dan setelah bercukur; sediaan-sediaan aroma wangi ruangan; sediaansediaan eksfoliasi non-medis untuk kulit kepala dan rambut; sediaan-sediaan kosmetik rias rambut; sediaan-sediaan kosmetik
untuk tata rias artis khususnya sediaan-sediaan untuk kulit, rambut dan untuk pewarnaan gigi; sediaan-sediaan mencuci
tangan diresapi untuk keperluan kosmetik; sediaan-sediaan pembersih kulit untuk wajah dan tubuh; sediaan-sediaan untuk
memutihkan dan mencuci sediaan-sediaan untuk membersihkan, mengkilatkan, membuang lemak sabun, wangi-wangian,
minyak sari, kosmetik, minyak rambut bahan-bahan pemeliharaan gigi; sediaan-sediaan yang tidak mengandung obat untuk
kulit, mengandung vitamin, herbal, mineral, atau minyak sari; self-tanning lotion [kosmetik]; semir sepatu dan krim; semprotan
kulit topikal untuk keperluan kosmetik; semprotan tubuh untuk keperluan kosmetik; serum anti-penuaan untuk wajah; serum
kulit (kosmetik); serum kulit tanpa obat; serum kulit tanpa obat untuk wajah; serum pemutih (kosmetik); serum tidak eksklusif
hyaluronat bisa mengandung vitamin dan pencerah (kosmetik); serum untuk wajah tidak mengandung obat; serum wajah; stik
untuk menyebarkan aroma; strip wajah untuk menghilangkan sumbatan dari pori-pori pada kulit; susu almond untuk keperluan
kosmetik; susu pelembab untuk pemutih kulit wajah; susu pembersih untuk perawatan kulit; susu pembersih wajah; susu
wajah dan lotion; susu wajah dan lotion untuk keperluan kosmetik; susu wajah dan tubuh; susu wajah dan tubuh untuk
keperluan kosmetik; tambalan kosmetik yang mengandung tabir surya dan tabir surya untuk digunakan pada kulit; tas
organizer untuk keperluan kosmetik terisi; tata rias dan pembersih tata rias panggung, film dan televisi (kosmetik teater)
terutama untuk TV definisi tinggi; tato yang dapat dilepas untuk keperluan kosmetik; texturizers kulit; tissue (penyeka) yang
telah dilembabkan sebelumnya untuk wajah tidak mengandung obat; tisu bayi untuk keperluan kosmetik; tisu diresapi dengan
pembersih kulit; tisu diresapi dengan sediaan perawatan kulit; tisu kosmetik pra-lembab; tisu kosmetik yang sudah diresapi
pelembab sebelumnya; tisu pembersih kulit yang sudah direndam sebelumnya; tisu sekali pakai diresapi dengan senyawa
pembersih untuk digunakan pada wajah; tisu yang diresapi dengan pembersih kulit; tisu, kain atau penyeka yang dilembapi
atau diresapi dengan sediaan membersihkan pribadi atau losion kosmetik; toner kulit; toner kulit non-obat; toner untuk wajah
tidak mengandung obat; toner wajah; toner wajah kosmetik; topeng kulit kepala; wajah berkilauan; wajah dan tubuh gemerlap;
wewangian, minyak atsiri, kosmetik tanpa obat, lotion rambut tanpa obat; wewangian, minyak esensial, kosmetik, lotion
rambut; wewangian, wewangian dan dupa, selain parfum untuk penggunaan pribadi===
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Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta, 13320
: Anggi Avianica Putri S.E.
: Jalan Griya Pratama III Blok IV No. 14, Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan
Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 14250.

: Merek Kata dan Lukisan
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Nama Merek
Arti Bahasa

: FavorOils
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

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

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021013037
: 25/02/2021 06:21:05
:
: Heidi

540 Etiket

: Jalan KS Tubun II No. 39, RT. 005 RW. 001, Kelurahan Slipi, Kecamatan Palmerah,
Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 11410., Kota Administrasi
Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11410
: Anggi Avianica Putri S.E.
: Jalan Griya Pratama III Blok IV No. 14, Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan
Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 14250.

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: EcoTouch
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau, Biru Muda, Biru Tua
: 17
:
===Adhesive film selain untuk keperluan alat tulis-menulis/ rumah tangga/ medis; Bahan berserat diresapi dalam lembaran,
piring, dan gulungan untuk membuat sol bagian dalam, penghitung, sol tengah, potongan jari kaki, dan komponen sepatu;
Bahan isolasi dari plastik; Bahan kain tahan api untuk isolasi; Bahan pengepak [bantalan, isian] dari karet atau plastik; Bahan
penyegel, khususnya cairan penyegel untuk pompa vakum; Bahan peredam bunyi/suara dari rock wool bukan untuk keperluan
bangunan; Bahan perlindungan permukaan plastik yang dilaminasi dalam sifat plastik termoset yang dilaminasi yang diperkuat
dengan bahan berserat untuk pelapisan permukaan kerja yang terbuat dari kayu atau plastik; Bahan polimer berlapis dalam
lembaran, pelat dan gulungan untuk digunakan sebagai sol bagian dalam, penghitung, sol tengah, potongan jari kaki dan
komponen sepatu; Bahan polimer yang disinter untuk digunakan sebagai sol dalam, penghitung, sol tengah, potongan jari kaki
dan komponen sepatu; Bahan-bahan pengepak terbuat dari karet atau plastik; Bahan-bahan penyekat terbuat dari atas dasar
kertas, karton atau selulosa untuk penyediaan penyekatan arus panas untuk bahan-bahan peka temperatur selama perjalanan
(transport); Busa Polietilen; Busa berperekat selain untuk keperluan alat tulis-menulis/ rumah tangga/ medis; Busa foam
berbahan dasar polyethylene; Busa untuk Kasur; Film kopolimer untuk digunakan dalam aplikasi industri dan komersial; Film
plastik pelindung untuk badan mobil.; Film plastik untuk kaca arsitektur; Film plastik untuk menghalau infra merah dan
ultraviolet; Isolasi Pipa AC (Duct tape lem dan non lem); Isolasi listrik (duct tape); Isolator termal dan akustik untuk semua jenis
bangunan; Lapisan film/plastik pengaman untuk mobil; Lapisan penyaring terutama terdiri dari polimer atau plastik; Lapisan
tipis (film) plastik setengah diolah untuk penggunaan industri makanan dan industri umum; Lapisan tipis (film) plastik untuk
penggunaan komersial dan industri; Lapisan tipis (films) poliamida selain untuk pembungkus; Lapisan tipis (films) poliester
selain untuk pembungkus; Membran untuk atap menggunakan papan, atap, dinding, jalan dan semua jenis aplikasi dalam
bangunan dan teknik sipil; Mika lembaran; Papan plastik yang diperkuat dengan fiber; Permukaan lapisan penyaring terutama
terdiri dari polimer atau plastik; Pita dan strip plastik (sebagai bahan); Pita untuk penyekat pada ulir pipa; Plastik setengah
diolah dalam bentuk film; Plastik setengah jadi dalam bentuk lembaran, membran, kaset dan pelat untuk kedap air dan isolasi
termal dan suara untuk semua jenis bangunan; Produk plastik setengah diproses untuk manufaktur; Resin poliamida setengah
diolah; Resin polimer setengah diolah; Resin sintetis setengah diolah; Resin termoplastik terproses (produk setengah jadi);
Sambungan untuk pipa, bukan dari logam; Selongsong karet sintetis untuk pipa; Serat plastik bukan untuk penggunaan dalam
tekstil; Serat plastik, bukan untuk penggunaan tekstil; Solasi ban untuk kabel listrik; alat kelengkapan pipa berbentuk mawar
bukan dari logam; alat kelengkapan pipa terutama terdiri dari plastik; alat kelengkapan pipa udara tekan, bukan dari logam;
alat kelengkapan, bukan dari logam, untuk pipa; alat kelengkapan, bukan dari logam, untuk pipa fleksibel; alat kelengkapan,
bukan dari logam, untuk pipa kaku; alat kelengkapan, bukan dari logam, untuk pipa udara tekan fleksibel; asbes; asbes untuk
digunakan dalam manufaktur kampas rem; asbes, belum diproses; asbes, mentah; asbes, setengah jadi; bahan bantalan karet
untuk pengiriman kontainer; bahan insulasi bangunan; bahan insulasi busa untuk digunakan dalam bangunan dan konstruksi;
bahan isolasi; bahan isolasi akustik; bahan isolasi dari plastik; bahan isolasi fiberglass untuk bangunan; bahan isolasi listrik;
bahan isolasi serat kaca untuk digunakan dalam konstruksi; bahan isolasi termal; bahan isolasi untuk bangunan; bahan isolasi
untuk pendingin udara; bahan isolasi untuk pesawat terbang; bahan isolasi untuk pipa; bahan isolasi untuk pipa dan tangki
bawah tanah; bahan isolasi yang terbuat dari busa polietilen; bahan isolasi yang terbuat dari busa poliuretan; bahan isolasi,
lakban, opp packing tape, kertas isolasi, kain isolasi, plastik isolasi, foam tape, double tape (semuanya untuk industri); bahan
kampas rem, sebagian diproses; bahan karet untuk vulkanisir ban; bahan kedap suara; bahan kedap suara untuk bangunan;
bahan kemasan plastik untuk pengiriman kontainer; bahan lembaran plastik untuk digunakan dalam manufaktur; bahan
lembaran plastik untuk digunakan dalam manufaktur countertops; bahan mendempul; bahan non-anyaman dalam lembaran,
pelat, dan gulungan untuk membuat sol bagian dalam, penghitung, sol tengah, potongan jari kaki, dan komponen sepatu;
bahan non-konduktif untuk menahan panas; bahan padding dari karet; bahan padding dari karet atau plastik; bahan padding
dari plastik; bahan padding dari plastik untuk pengiriman kontainer; bahan pengemas karet untuk pengiriman kontainer; bahan
pengepak, pengganjal, pengisi dan bantalan dari plastik; bahan pengepak, pengganjal, pengisi dan bantalan dari plastik
dengan fungsi bahan pengganjal/bantalan; bahan pengepak, pengganjal, pengisi dan bantalan dari plastik untuk kursi/tempat
duduk, kasur, bantal (cushions), bantal lantai Jepang (Japanese floor cushions), bantal (pillows) dan tikar; bahan pengepak,
pengganjal, pengisi dan bantalan dari plastik untuk penahan benturan/peredam kejut; bahan penguat, bukan dari logam, untuk
pipa; bahan penyaringan dari busa setengah jadi dari plastik; bahan penyaringan film setengah jadi dari plastik; bahan
penyaringan serat gelas; bahan peredam bunyi/suara dari rock wool bukan untuk keperluan bangunan; bahan perlindungan
permukaan plastik laminasi dalam sifat plastik thermosetting laminasi diperkuat dengan bahan berserat untuk lapisan
permukaan laminasi tekanan tinggi; bahan perlindungan permukaan plastik laminasi dalam sifat plastik thermosetting laminasi
diperkuat dengan bahan berserat untuk pelapisan ujung tepi, band tepi dan papan pinggir; bahan yang digunakan untuk
melakukan proses menyekat pintu dan jendela gedung bukan dari logam; bahan-bahan untuk isolasi, isolasi panas dan isolasi
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suara; batu tulis asbes; benang asbes, bukan untuk penggunaan tekstil; benang dari bahan plastik, selain untuk penggunaan
tekstil; benang plastik untuk disolder; benang serat regenerasi, bukan untuk penggunaan tekstil; benang tenun asbes
(asbestos yarn); benang tenun dan benang serat kimia (chemical fiber yarn and thread) bukan untuk pemakaian tekstil;
benang tenun dan benang serat kimia (chemical fiber yarn and thread), bukan untuk pemakaian tekstil; bubuk asbes; bulu
kempa asbes; bulu kempa isolasi; busa; busa dibentuk untuk kemasan; busa isolasi untuk digunakan dalam bangunan dan
konstruksi; busa lembaran poliuretan untuk digunakan sebagai insulasi bangunan; busa lembaran untuk digunakan sebagai
insulasi bangunan; busa poliuretan low-density untuk isolasi; busa poliuretan low-density untuk kemasan; cat isolasi; cincin
karet untuk digunakan sebagai segel sambungan pipa; cincin kedap air untuk pipa ledeng; cincin logam untuk digunakan
sebagai segel sambungan pipa; cincin tutup (washers) dari karet atau serat yang divulkanisasi; cincin yang terbuat dari serat
vukanisir yang digunakan dalam perangkat mekanis; dielektrik [isolator]; fiberglass untuk isolasi; filamen asam polilaktat [PLA]
semi-dikerjakan untuk digunakan dalam pencetakan 3D; film PVC dengan perekat untuk membungkus kendaraan komersial
untuk keperluan iklan atau promosi lainnya; film anti-dazzle untuk windows [film berwarna]; film anti-silau untuk jendela; film
mulsa; film plastik; film plastik berwarna untuk digunakan pada jendela kendaraan; film plastik berwarna untuk digunakan pada
windows; film plastik biodegradable untuk keperluan pertanian; film plastik dengan fungsi optik untuk pelat polarisasi
(polarizing plates) atau panel sentuh; film plastik laminasi untuk digunakan pada jendela kendaraan; film plastik laminasi untuk
digunakan pada windows; film plastik reflektif untuk digunakan pada jendela kendaraan; film plastik reflektif untuk digunakan
pada windows; film plastik setengah jadi dari bahan penyaringan/filtrasi.; film plastik untuk digunakan dalam kertas laminasi;
film plastik untuk keperluan pengemasan, bantalan atau isian; film plastik untuk label pada botol PET; film plastik, selain untuk
pembungkus dan pengemasan; film plastik, selain untuk pengemasan; film polimer untuk digunakan dalam manufaktur; film
polimer untuk digunakan dalam manufaktur sirkuit elektronik; film poliuretan untuk digunakan dalam menyegel dan
mengisolasi bangunan; film poliuretan untuk digunakan sebagai insulasi bangunan; film poliuretan untuk digunakan sebagai
penghalang kelembaban; film poliuretan, selain untuk pembungkus; film polypropylene, selain untuk pembungkus; film
selulosa asetat digunakan sebagai bahan kemasan; film selulosa asetat, selain untuk pembungkus; film vinil uretan yang
menutupi bagian luar mobil; foil logam untuk insulasi; foil logam untuk insulasi bangunan; foil logam untuk isolasi; isolasi bahan
tahan api; isolasi busa dalam bentuk balok; isolasi membran kedap air; isolasi plester; isolator; isolator akustik; isolator listrik;
isolator listrik terbuat dari bahan keramik; isolator listrik terbuat dari karet; isolator listrik terbuat dari mika; isolator untuk kabel;
isolator untuk rel kereta api; isolator untuk sumber listrik; jaket isolasi untuk pipa; jaket isolasi untuk pipa industri; jaring asbes
(asbestos nets); jembatan kabel karet untuk melindungi kabel; kaca busa untuk bangunan; kaca busa untuk digunakan
sebagai bahan isolasi; kaca busa untuk digunakan sebagai bahan isolasi untuk bangunan; kain asbes; kain fiberglass untuk
insulasi bangunan; kain fiberglass untuk isolasi; kain isolasi; karet busa; karet busa sel tertutup untuk meredam suara; karet
isolator getaran; karet lateks untuk digunakan dalam manufaktur; karet polisulfida; karet sintetis tidak diawetkan untuk
digunakan dalam manufaktur; karet sintetis untuk digunakan dalam manufaktur; karet untuk digunakan dalam manufaktur;
karet yang belum diproses dan setengah diproses, getah perca, getah, asbes, mika, dan pengganti semua bahan ini; katup
karet atau serat vulkanisir; katup karet atau serat vulkanisir, selain bagian dari mesin; katup karet india atau serat vulkanisir;
katup serat vulkanisir; kertas asbes; kertas isolasi; konektor, bukan dari logam, untuk pipa; kopling pipa dan sambungan pipa
dari polietilen; kopling, bukan dari logam, untuk pipa fleksibel; kopling, bukan dari logam, untuk pipa kaku; lapisan tipis (film)
plastik setengah diolah untuk penggunaan industri makanan dan industri umum; lapisan tipis (film) plastik untuk penggunaan
komersial dan industri; lapisan tipis (films) plastik untuk keperluan industri sebagai bahan pelindung; lapisan tipis (films)
poliamida selain untuk pembungkus; lapisan tipis (films) poliester selain untuk pembungkus; lembar asbes; lembaran akrilik
untuk digunakan dalam manufaktur; lembaran grafit untuk isolasi; lembaran karet untuk tujuan isolasi; lembaran plastik
berlapis perekat untuk digunakan dalam manufaktur; lembaran resin akrilik untuk digunakan dalam manufaktur kaca laminasi;
lembaran resin sintetis; lembaran resin sintetis konduktif; mendukung pipa terisolasi, bukan dari logam; mika, belum diproses;
mika, mentah; mika, mentah atau sebagian diproses; mika, setengah dikerjakan; minyak isolasi; minyak isolasi untuk
transformator; paking asbes; paking sambungan untuk pipa; papan asbes; papan asbes asbes; pengepakan asbes untuk
katup; pengepakan asbes untuk piston; pengepakan busa dalam bentuk lembaran; pengepakan, penghentian dan bahan
isolasi; pengisi untuk sambungan panel dan lapisan industri yang terbuat dari senyawa dari mineral non-logam untuk isolasi
panel eternit; penopang busa untuk rangkaian bunga [produk setengah jadi]; penutup asbes; penutup isolasi untuk mesin
industri; penutup kulit untuk insulasi suara; penutup sambungan isolasi untuk kabel listrik; penyekat sambungan pipa; pernis
isolasi; pintal serat poliester, selain untuk penggunaan tekstil; pipa fleksibel, bukan dari logam; pipa fleksibel, tabung dan
selang, bukan dari logam; pipa gasket; pipa plastik fleksibel untuk keperluan pipa ledeng; pipa plastik fleksibel untuk
membawa gas alam; pipa selang kanvas; pita (ban) isolasi; pita isolasi; pita isolasi listrik fiberglass; pita sambungan pipa;
plastik dalam bentuk yang diekstrusi untuk digunakan dalam manufaktur; plastik dalam bentuk yang diekstrusi untuk
digunakan dalam manufaktur lebih lanjut; plastik dan resin dalam bentuk yang diekstrusi untuk digunakan dalam manufaktur;
plastik diekstrusi dalam bentuk balok untuk digunakan dalam manufaktur; plastik diekstrusi dalam bentuk batang untuk
digunakan dalam manufaktur; plastik diekstrusi dalam bentuk batangan untuk digunakan dalam manufaktur; plastik diekstrusi
dalam bentuk lembaran untuk digunakan dalam manufaktur; plastik diekstrusi dalam bentuk pelet untuk digunakan dalam
manufaktur; plastik diekstrusi dalam bentuk tabung untuk digunakan dalam manufaktur; polimer elastomer dalam bentuk balok
untuk digunakan dalam manufaktur; polimer elastomer dalam bentuk lembaran untuk digunakan dalam manufaktur; resin
akrilik, setengah diproses; resin buatan dalam bentuk balok untuk digunakan dalam manufaktur [produk setengah jadi]; resin
buatan dalam bentuk batang untuk digunakan dalam manufaktur [produk setengah jadi]; resin buatan dalam bentuk batangan
untuk digunakan dalam manufaktur [produk setengah jadi]; resin buatan dalam bentuk lembaran untuk digunakan dalam
manufaktur [produk setengah jadi]; resin buatan dalam bentuk pelet untuk digunakan dalam manufaktur [produk setengah
jadi]; resin buatan dalam bentuk tabung untuk digunakan dalam manufaktur [produk setengah jadi]; resin buatan dalam bentuk
yang diekstrusi untuk digunakan dalam manufaktur; resin buatan dalam bentuk yang diekstrusi untuk keperluan industri umum;
resin buatan, setengah jadi; resin elastomer termoplastik dalam bentuk pelet untuk digunakan dalam manufaktur; resin polimer
termoplastik semi-diproses untuk digunakan dalam manufaktur; resin polimer termoplastik semi-diproses untuk digunakan
dalam manufaktur kateter balon; resin setengah diproses; resin sintetis termoplastik, semi-diproses; resin sintetis, setengah
diproses; resin termoplastik yang diperkuat dengan serat alami [produk setengah jadi]; rock wool (serat mineral ringan yang
terbuat dari bahan dasar bebatuan, yang dirancang sebagai bahan peredam suara, isolasi
erhadap panas, dan dapat juga digunakan sebagai media tanam hidroponik); saluran plastik fleksibel untuk keperluan pipa
ledeng; sambungan dan sambungan pipa, bukan dari logam; sambungan ekspansi yang terbuat dari bahan material asbestos,
silikon cloth yang berfungsi untuk saluran pipa dan perpipaan; sambungan pipa dari karet; sambungan pipa ekspansi dari kain
atau serat; sambungan pipa, bukan dari logam; sambungan, bukan dari logam, untuk pipa; sambungan, bukan dari logam,
untuk pipa fleksibel; sarung pipa, bukan dari logam; sarung tangan isolasi; segel logam untuk pipa; segel non-logam untuk
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kabel; segel non-logam untuk pipa; segel non-logam untuk pipa gas; segel untuk koneksi pipa; selang bahan tekstil; selang
plastik untuk penggunaan pipa; selimut isolasi untuk pemanas air panas; selubung isolasi untuk mesin; selubung isolasi untuk
pemanas air; selubung isolasi untuk saluran listrik; selubung pipa, bukan dari logam; senyawa penyegelan, sealant dan gala,
senyawa penyambung eternit, senyawa sealant untuk sambungan dan material penyamarataan, penyegelan dan bahan isolasi
untuk keperluan bangunan, bahan isolasi termal; senyawa sambungan pipa; senyawa termoplastik dalam bentuk pelet untuk
digunakan dalam manufaktur; serat aramid untuk digunakan dalam manufaktur kabel lift; serat aramid, bukan untuk
penggunaan tekstil; serat asbes; serat bambu untuk isolasi; serat kaca untuk digunakan dalam manufaktur bahan insulasi
bangunan; serat karbon, selain untuk penggunaan tekstil; serat kimia bukan untuk pemakaian tekstil; serat kimia, bukan untuk
penggunaan tekstil; serat nilon bukan untuk penggunaan tekstil untuk kegunaan industri; serat plastik bukan untuk
penggunaan tekstil untuk kegunaan industri; serat plastik untuk digunakan dalam manufaktur tali ban; serat plastik, selain
untuk penggunaan tekstil; serat poliester, selain untuk penggunaan tekstil; serat sintetis bukan untuk digunakan dalam tekstil;
serat tahan api; serat vulkanisir; serat vulkanisir untuk digunakan dalam manufaktur bahan insulasi bangunan; serat vulkanisir
untuk digunakan dalam manufaktur bahan isolasi listrik; siku, bukan dari logam, untuk pipa; siku, bukan dari logam, untuk pipa
kaku; struktur logam isolasi suara; struktur penyerap suara dari logam untuk bangunan; tali (cords) dan tali senar (strings)
asbes (asbestos cords and strings); terak wol [isolator]; tikar mulsa terbuat dari bahan lembaran plastik untuk digunakan dalam
menekan gulma; tirai api asbes; tirai pengaman asbes; wol kaca untuk insulasi bangunan; wol kaca untuk isolasi; wol kapas
untuk pengemasan [penyekat]; wol mineral [isolator]; wol mineral untuk digunakan dalam manufaktur media filter; wol mineral
untuk insulasi bangunan; wol terak untuk insulasi bangunan; zat plastik setengah jadi dengan fungsi bahan
pengganjal/bantalan; zat plastik setengah jadi untuk bahan pengepak, pengganjal, pengisi dan bantalan untuk kursi/tempat
duduk, kasur, bantal (cushions), bantal lantai Jepang (Japanese floor cushions), bantal (pillows) dan tikar; zat untuk isolasi
bangunan terhadap kelembaban===
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Nama Pemohon
Alamat Pemohon
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021013038
: 25/02/2021 06:34:47
:
: Lioni Wahyuningsih

540 Etiket

: Graha Alana Klayan Blok B1 No. 15, RT. 004 RW. 003, Desa Jadimulya, Kecamatan
Gunungjati, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, 45151., Kabupaten Cirebon, Jawa
Barat, 45151
: Anggi Avianica Putri S.E.
: Jalan Griya Pratama III Blok IV No. 14, Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan
Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 14250.
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Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: KEYSWHITE
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

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

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JID2021013039
: 25/02/2021 06:39:51
:
: Edo Prasetyo

540 Etiket

: Jalan Mayor Abd. Kartawirana No. 48, RT. 010 RW. 001, Kelurahan Sulanjana,
kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi, Jambi, 36144., Kota Jambi, Jambi, 36144
: Anggi Avianica Putri S.E.
: Jalan Griya Pratama III Blok IV No. 14, Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan
Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 14250.

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Goodle
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah, Kuning
: 43
: ===-; Bar; Bar kopi dan jus; Bar yang menyediakan jus; Bar yang menyediakan kudapan; Bar, layanan ruang publik, bar
makanan ringan, bar yang menyediakan minuman anggur, jasa klub yang menyediakan minuman anggur, bar untuk sandwich,
cafetaria, kantin & cafe; Catering makanan diet; Catering makanan sehat; Dekorasi kue; Depot penyediaan makanan dan
minuman; Fasilitas penitipan anak dan penitipan anak harian; Fasilitas perjamuan dan pesta sosial; Jasa Penyedia Makanan
dan Minuman yang bisa diantar dan dijemput; Jasa agen untuk memesan hotel dan akomodasi sementara; Jasa akomodasi
sementara; Jasa akomodasi sementara dalam bentuk tenda; Jasa akomodasi sementara dan resor; Jasa bar; Jasa hotel; Jasa
hotel dan resor; Jasa hotel, penginapan, dan akomodasi sementara; Jasa informasi hotel, penginapan, dan akomodasi
sementara; Jasa kedai kopi; Jasa klub malam; Jasa konsultasi dan nasihat tentang penyediaan akomodasi sementara; Jasa
konsultasi sehubungan dengan fasilitas hotel; Jasa pemesanan dan penyewaan akomodasi sementara dalam bentuk tenda;
Jasa pemondokan kemah; Jasa penginapan; Jasa penitipan untuk hewan; Jasa penyedia makanan Kebab; Jasa penyediaan
akomodasi hotel sementara; Jasa penyediaan es krim, es konsumsi, roti, kue-kue; Jasa penyediaan fasilitas konferensi,
pertemuan, acara, konvensi dan pameran; Jasa penyediaan fasilitas ruang jamuan; Jasa penyediaan fasilitas ruang konferensi
dan konvensi; Jasa penyediaan fasilitas seminar dan rapat; Jasa penyediaan makanan berupa burger; Jasa penyediaan
makanan dan minuman; Jasa penyediaan makanan dan minuman dengan menggunakan kendaraan dan gerobak; Jasa
penyediaan makanan nasi uduk; Jasa penyediaan minuman; Jasa penyewaan Pondok Wisata; Jasa penyewaan gedung untuk
tempat konser; Jasa penyewaan ruang konferensi, konvensi, seminar dan rapat; Jasa penyewaan villa; Jasa perkemahan
[pondok untuk berlibur]; Jasa reservasi hotel, penginapan, dan akomodasi sementara; Jasa reservasi pemesanan untuk
akomodasi dan makan; Jasa resort; Jasa restoran sushi yang diberikan dalam bentuk kerjasama waralaba; Jasa restoran
yang diberikan dalam bentuk kerjasama waralaba; Jasa restoran, bar, lounge koktail, kafe, kedai kopi, dan bar cemilan; Jasa
restoran, termasuk jasa restoran yang bisa dibawa pulang; Jasa restoran, yaitu, penyediaan makanan dan minuman untuk
konsumsi di dalam dan di luar gedung; Jasa rumah orang tua; Jasa vila; Jasa yang melayani pemesanan dan penjualan
voucher kamar hotel baik secara individu atau berkelompok; Jasa/layanan akomodasi untuk pertemuan (meetings);
Jasa/layanan hotel, restoran, kafe, kafetaria, kantin dan layanan bar makanan ringan; Jasa/layanan klub makan; Kafe kopi;
Kafe kue beras; Kafe yang menyediakan berbagai jenis minuman; Kafe yang menyediakan minuman teh; Kafe-kafe; Kafetaria;
Kantin; Kedai; Kedai barbekyu; Kedai burger; Kedai es; Kedai es krim; Kedai hot pot; Kedai kopi; Kedai mie daging sapi; Kedai
minuman panas dan dingin; Kedai ramen; Kedai sabu– sabu; Kedai teh; Kedai untuk sarapan; Kedai yang menjual dan
menyajikan makanan dan minuman, makanan laut olahan; Kedai yang menyediakan makanan dan minuman; Kedai yang
menyediakan pisang goreng, pisang bakar, nasi mandhi arab; Kedai yang menyediakan teh bubble; Kopi ( Kafe ); Layanan bar
kopi; Layanan bar minuman anggur; Layanan biro akomodasi (hotel, rumah kos); Layanan hotel yang berupa program
penghargaan insentif; Layanan informasi tentang penyediaan akomodasi sementara; Layanan kafe; Layanan katering
termasuk layanan katering keliling dan layanan katering yang disediakan secara online dari database komputer atau dari
internet; Layanan katering untuk menyediakan makanan pizza; Layanan kedai bubur kacang hijau; Layanan kedai makan;
Layanan kedai mie ayam pangsit; Layanan keramahtamahan akomodasi, yaitu, menyediakan perumahan sementara; Layanan
losmen; Layanan menjemput makanan; Layanan mie gerobak (kaki lima); Layanan pariwisata sebagai penyediaan informasi
tentang akomodasi dan tempat untuk makan dan minum dan termasuk layanan pemesanan yang berkaitan dengannya;
Layanan pemberian nasihat dan informasi yang berkaitan dengan pemilihan, persiapan dan penyajian makanan dan minuman;
Layanan pemesanan dan layanan reservasi untuk hotel dan akomodasi sementara; Layanan pengasuhan anak; Layanan
perhotelan (hospitality); Layanan perhotelan (hospitality) [akomodasi dan makanan dan minuman]; Layanan perjamuan;
Layanan pondok penginapan; Layanan pusat penitipan anak anak; Layanan reservasi akomodasi; Layanan reservasi untuk
memesan makanan; Layanan restoran Jepang; Layanan restoran Spanyol; Layanan restoran yang diberikan dalam kerangka
kerja waralaba; Layanan tempat tidur dan sarapan; Layanan yang menyediakan makanan dan minuman dengan truk berjalan;
Lounge koktail; Memberikan informasi dan bertukar informasi sehubungan dengan makanan dan minuman tidak beralkohol
termasuk melalui Internet; Memberikan informasi, termasuk online, tentang layanan untuk menyediakan makanan dan
minuman, dan akomodasi sementara; Membuat reservasi dan pemesanan untuk restoran dan makanan; Mengatur dan
koordinasi akomodasi; Mengatur dan memesan jasa/layanan hotel dan layanan akomodasi; Menyediaan fasilitas untuk
pameran dan eksibisi; Menyediakan fasilitas untuk mengadakan konferensi, pertemuan, jamuan makan, seminar, resepsi,
pesta, dan pertunjukan; Menyediakan makanan dan minuman untuk orang yang membutuhkan untuk tujuan amal;
Menyediakan makanan dan minuman untuk para tamu di restoran dan bar; Pangkeng (Rumah Singgah Sementara);
Pemesanan akomodasi sementara; Pemesanan dan penyewaan akomodasi sementara; Pemesanan dan penyewaan ruang
rapat (meeting); Pemesanan meja restoran secara online; Pengetean (Tempat Penyediaan Kudapan); Penginapan untuk
liburan; Penilaian akomodasi hotel; Penyediaan akomodasi hotel; Penyediaan akomodasi untuk wisma; Penyediaan akses ke
lounge VIP; Penyediaan fasilitas dapur; Penyediaan fasilitas untuk pertemuan (meetings), konferensi, seminar, ruang resepsi
dan pameran; Penyediaan informasi tentang layanan akomodasi sementara; Penyediaan katering; Penyediaan layanan
informasi penginapan dan restoran; Penyediaan makanan dan minuman di kafe-kafe dan bar-bar;
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Penyewaan akomodasi liburan; Penyewaan akomodasi sementara; Penyewaan losmen; Penyewaan rumah mobil [akomodasi
sementara]; Penyewaan tempat untuk acara sosial; Penyewaan tisu basah; Perhotelan; Pondok penyediaan makanan sate;
Pusat Jajanan Serba Ada (Pujasera); Pusat penitipan anak; Pusat taman kanak-kanak dan penitipan anak; Restoran;
Restoran Jepang; Restoran Masakan Korea; Restoran Prasmanan; Restoran cepat saji dan tempat makan yang menyediakan
kudapan; Restoran cepat saji dan tempat makan yang menyediakan pizza dan minuman; Restoran daging panggang;
Restoran dengan layanan makan sepuasnya; Restoran keliling dengan menggunakan truk (Food Truck); Restoran masakan
panggangan daging, ayam, ikan; Restoran vegetarian; Restoran yang menyediakan se'i; Ruang es krim (parlours); Rumah
Makan yang menyediakan seafood, sate, soto, nasi goreng, ikan bakar, ayam goreng, ayam krispy; Rumah bir; Sediaansediaan makanan; Sediaan-sediaan makanan yang dapat dibawa pulang; Teknik menyeduh dengan menuangkan air panas
ke alas kopi yang sudah digiling; Tempat makan yang menghidangkan kudapan; Tempat penyediaan makanan dan minuman;
Tempat penyediaan makanan dan minuman (Snack bar); Tempat yang menghidangkan kudapan; Tempat yang menyediakan
makanan dan minuman; Tempat yang meyediakan minuman beralkohol (izakaya); Warung makan; Warung penyediaan
makanan sate; akomodasi sementara; akomodasi sementara dan layanan katering untuk para tamu; akomodasi sementara
yang disediakan oleh peternakan Bung; akomodasi sementara yang disediakan oleh rumah singgah; anak prasekolah dan
perawatan bayi di pusat penitipan anak; angkringan; apartemen berlayanan; bar dan layanan katering; bar kopi; cafe yang
menyediakan makanan dan minuman berbahan dasar kelor; dekorasi kue; dekorasi makanan; delicatessens [restoran];
hidangan istimewa kampung (HIK); hotel yang diperpanjang tinggal; hotel, motel, restoran, bar dan layanan katering; hotel,
restoran, dan layanan katering; hotel, restoran, kafe-restoran dan layanan bar; informasi dan saran sehubungan dengan
persiapan makan; informasi sehubungan dengan persiapan makan; jasa agen perjalanan untuk membuat reservasi hotel; jasa
agen perjalanan untuk membuat reservasi restoran; jasa agen perjalanan untuk memesan akomodasi hotel; jasa agen
perjalanan untuk memesan akomodasi sementara; jasa agen perjalanan untuk mengatur akomodasi sementara; jasa agen
perjalanan untuk pemesanan akomodasi; jasa agen perjalanan untuk pemesanan dan membuat pemesanan akomodasi dan
hotel; jasa agen perjalanan untuk reservasi akomodasi; jasa agen perjalanan untuk reservasi akomodasi hotel; jasa agen
perjalanan, yaitu, membantu reservasi dan pemesanan untuk penginapan melalui jaringan komputer, jaringan komunikasi
komputer global, dan jaringan seluler; jasa biro akomodasi; jasa biro akomodasi [hotel, rumah kos]; jasa hotel khusus yang
diberikan sebagai bagian dari suatu program untuk tamu hotel yang sering berkunjung; jasa informasi, saran dan konsultasi
yang berkaitan dengan jasa katering; jasa informasi, saran dan konsultasi yang berkaitan dengan jasa katering bisnis; jasa
informasi, saran dan konsultasi yang berkaitan dengan jasa katering hotel; jasa informasi, saran dan konsultasi yang berkaitan
dengan jasa kontrak untuk katering; jasa informasi, saran dan konsultasi yang berkaitan dengan layanan untuk menyediakan
makanan dan minuman; jasa informasi, saran dan konsultasi yang berkaitan dengan menyediakan makanan untuk orang yang
membutuhkan [layanan amal]; jasa informasi, saran dan konsultasi yang berkaitan dengan pemesanan jasa katering; jasa
informasi, saran dan konsultasi yang berkaitan dengan restoran; jasa kafe; jasa katering; jasa katering bisnis; jasa katering
hotel; jasa katering kantor untuk penyediaan kopi; jasa katering khusus memotong ham dengan pisau untuk pameran,
pengecapan dan acara publik; jasa katering khusus memotong ham dengan pisau untuk pernikahan dan acara pribadi; jasa
katering untuk kafetaria perusahaan; jasa katering untuk lembaga pendidikan; jasa katering untuk penyediaan makanan dan
minuman; jasa konsultasi di bidang katering makanan dan minuman; jasa konsultasi di bidang kuliner; jasa konsultasi di
bidang perhotelan; jasa konsultasi di bidang seni kuliner; jasa konsultasi dibidang penyediaan makanan dan minuman; jasa
kontrak untuk katering; jasa layanan kemah selama liburan; jasa memasak makanan; jasa penerima tamu, yaitu mengatur
reservasi makanan dan reservasi hotel; jasa penginapan wisatawan; jasa penyediaan kedai buah; jasa penyediaan kopi untuk
kantor; jasa penyediaan makanan berupa roti; jasa penyediaan makanan dan minuman untuk acara; jasa penyediaan
minuman dengan boba; jasa penyewaan ruang pertemuan; jasa penyiapan makanan dan minuman; jasa reservasi untuk
penyediaan akomodasi perumahan sementara untuk wisatawan dan orang yang sedang berlibur; jasa restoran; jasa restoran
dan katering; jasa tempat makan yang menyajikan kudapan; jasa-jasa pemesanan restoran dan kafe-kafe; jasa-jasa yang
disediakan oleh restoran-restoran, tempat-tempat pembuatan bir, kafe-kafe dan bar-bar; jasa/layanan penyewaan ruang; kafe;
kafe bermain anak-anak; kafe yang menyediakan makanan dan minuman kelor; kafe, kafetaria dan layanan restoran; kaferestoran dan layanan kafetaria; katering di kafetaria makanan cepat saji; katering makanan dan minuman; katering makanan
dan minuman oleh toko roti; katering makanan dan minuman untuk institusi; katering makanan dan minuman untuk jamuan
makan; katering makanan dan minuman untuk pesta koktail; katering yang menyediakan makanan dan minuman; kedai ayam
goreng; kedai roti dan kue (bakeries); kedai teh; keramahtamahan perusahaan dalam sifat menyediakan makanan dan
minuman; konsultasi yang disediakan oleh pusat panggilan telepon dan hotline di bidang akomodasi sementara; layanan agen
untuk pemesanan akomodasi hotel; layanan agen untuk pemesanan akomodasi sementara; layanan agen untuk pemesanan
restoran; layanan akomodasi hotel; layanan akomodasi perhotelan; layanan akomodasi sementara yang disediakan oleh kamp
liburan; layanan amal dalam sifat menyediakan akomodasi sementara di pusat penitipan anak anak; layanan amal dalam sifat
menyediakan akomodasi sementara di rumah penitipan anak keluarga; layanan amal dalam sifat menyediakan akomodasi
sementara untuk anak-anak dengan kebutuhan khusus; layanan amal dalam sifat menyediakan makanan dan minuman di
pusat penitipan anak anak; layanan amal dalam sifat menyediakan makanan dan minuman di rumah penitipan anak keluarga;
layanan amal dalam sifat menyediakan makanan dan minuman untuk anak-anak dengan kebutuhan khusus; layanan amal,
yaitu, menyediakan akomodasi sementara di pusat penitipan anak anak; layanan amal, yaitu, menyediakan akomodasi
sementara di rumah penitipan anak keluarga; layanan amal, yaitu, menyediakan akomodasi sementara untuk anak-anak
dengan kebutuhan khusus; layanan amal, yaitu, menyediakan makanan dan minuman di pusat penitipan anak anak; layanan
amal, yaitu, menyediakan makanan dan minuman di rumah penitipan anak keluarga anak; layanan amal, yaitu, menyediakan
makanan dan minuman untuk anak-anak dengan kebutuhan khusus; layanan asrama; layanan asrama turis; layanan bar;
layanan bar dan bistro; layanan bar dan koktail; layanan bar dan restoran; layanan bar jus buah dan sayuran; layanan bar kopi
dan kedai kopi (penyediaan makanan dan minuman); layanan bar susu; layanan bar teh; layanan bar yang mengutamakan jus
buah dan jus sayuran; layanan bar, lounge koktail, dan wine bar; layanan bartending; layanan bawa pulang makanan dan
minuman; layanan biro akomodasi [perantara pemesanan untuk hotel, rumah kos atau sejenisnya]; layanan bistro; layanan
cafe keliling untuk menyediakan makanan dan minuman; layanan dekorasi cookie khusus; layanan hostel pemuda; layanan
hotel; layanan hotel dan motel; layanan hotel dan restoran; layanan hotel hewan peliharaan; layanan hotel liburan; layanan
hotel resor; layanan hotel untuk pelanggan pilihan; layanan hotel, bar dan restoran; layanan hotel, motel dan resor; layanan
hotel, motel, dan rumah kos; layanan hotel, restoran, dan kafe; layanan hotel, restoran, kafe dan bar; layanan informasi bar;
layanan informasi hotel; layanan informasi restoran; layanan informasi restoran dan bar; layanan jus bar; layanan kafe dan bar
makanan ringan; layanan kafe dan kafetaria; layanan kafe dan restoran; layanan kafe, bistro, dan restoran; layanan kafetaria;
layanan kafetaria dan kantin; layanan kafetaria dan restoran; layanan kantin; layanan kantin swalayan; layanan katering
keliling; layanan katering luar; layanan katering untuk menyediakan masakan China atau masakan Oriental lainnya; layanan
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katering untuk menyediakan masakan Jepang; layanan katering untuk menyediakan masakan Spanyol; layanan katering untuk
menyediakan masakan bergaya Eropa; layanan katering untuk panti jompo; layanan katering untuk pusat konferensi; layanan
katering untuk rangkaian keramahtamahan; layanan katering untuk rumah pensiun; layanan katering untuk rumah sakit;
layanan katering untuk sekolah; layanan kedai kopi dan makanan ringan; layanan kedai minuman; layanan kennel boarding
untuk hewan peliharaan; layanan kios makanan menjadi layanan untuk menyediakan makanan dan minuman; layanan koki
pribadi; layanan konsultasi yang berkaitan dengan penyiapan makanan; layanan kopi dan bar teh; layanan kopi dan jus bar;
layanan lounge airport; layanan lounge hotel; layanan lounge koktail; layanan makan malam dan restoran; layanan makanan
dan minuman dibawa pulang; layanan makanan dan minuman yang bisa dibawa pulang; layanan makanan dibawa pulang;
layanan minum teh; layanan motel; layanan pariwisata medis menjadi pemesanan atau pemesanan hotel atau akomodasi
sementara untuk mendapatkan perawatan kesehatan; layanan pembuatan bir; layanan pemesanan dan pemesanan untuk
hotel, restoran, dan akomodasi liburan; layanan pemesanan dan pemesanan untuk restoran dan makanan; layanan
pemesanan kamar hotel; layanan pemesanan kamar hotel secara online; layanan pemesanan untuk akomodasi hotel untuk
orang lain; layanan pemesanan untuk hotel; layanan penerimaan untuk akomodasi sementara [manajemen kedatangan dan
keberangkatan]; layanan pengasuhan anak; layanan penginapan resor; layanan penginapan tempat tidur dan sarapan;
layanan penginapan wisatawan; layanan penitipan anak; layanan penitipan anak [penitipan anak]; layanan penitipan anak
anjing; layanan penitipan hewan peliharaan; layanan penyediaan minuman yang bisa dibawa pulang; layanan perawatan
tangguh dalam sifat penitipan anak dewasa; layanan persiapan makanan; layanan prasmanan untuk lounge koktail; layanan
pusat penitipan anak; layanan pusat penitipan anak dan penitipan anak; layanan rantai restoran; layanan rantai rumah kopi;
layanan reservasi akomodasi sementara; layanan reservasi akomodasi sementara dalam sifat membuat reservasi dan
pemesanan penginapan ramah lingkungan melalui situs web; layanan reservasi dan pemesanan untuk restoran; layanan
reservasi hotel dan restoran; layanan reservasi hotel disediakan melalui Internet; layanan reservasi restoran; layanan restoran
Eropa; layanan restoran Italia; layanan restoran cepat saji; layanan restoran keliling; layanan restoran okonomiyaki; layanan
restoran ramen; layanan restoran soba; layanan restoran sushi; layanan restoran swalayan; layanan restoran tempura;
layanan restoran turis; layanan restoran udon; layanan restoran udon dan soba; layanan restoran washoku; layanan restoran
yang bisa dibawa pulang; layanan restoran, katering, bar dan ruang koktail; layanan ruang minum teh; layanan ruang publik,
bar makanan ringan, bar untuk sanwich, cafetaria, kantin & cafe; layanan rumah kopi; layanan rumah kos; layanan rumah
pensiun; layanan rumah untuk turis; layanan salad bar; layanan snack-bar; layanan snack-bar dan kantin; layanan sommelier
untuk penyediaan saran yang berkaitan dengan anggur, dan anggur dan pasangan makanan; layanan spa, yaitu, penyediaan
akomodasi sementara dan penyediaan makanan untuk klien dari suatu spa kesehatan atau spa kecantikan; layanan teater
makan malam menjadi penyediaan makanan dan minuman; layanan untuk menyediakan makanan dan minuman; layanan
untuk menyediakan makanan dan minuman, dan akomodasi sementara; layanan untuk pemesanan kamar; layanan wine bar;
layanan wisata medis dalam bentuk reservasi akomodasi sementara untuk mendapatkan perawatan kesehatan; layanan
wisma; layanan yang menawarkan makanan dan minuman untuk dibawa pulang; layanan yang menyediakan minuman teh;
lounge; melayani makanan dan minuman; melayani minuman beralkohol; melayani teh, kopi, coklat, minuman berkarbonasi
atau minuman jus buah; memasok makanan untuk konsumsi segera; memasok makanan untuk para tunawisma atau yang
kurang mampu; memberikan informasi dalam sifat resep untuk minuman; memberikan informasi di bidang resep dan
memasak dari basis data komputer; memberikan informasi online terkait pemesanan akomodasi liburan; memberikan
informasi online terkait pemesanan hotel; memberikan informasi penginapan melalui Internet; memberikan informasi tentang
akomodasi sementara melalui Internet; memberikan informasi tentang bartending; memberikan informasi tentang karakteristik
anggur; memberikan informasi tentang layanan bar; memberikan informasi tentang layanan crèche; memberikan informasi
tentang layanan restoran yang menyediakan makanan dan minuman berbahan dasar kelor; memberikan informasi yang
berkaitan dengan hotel; memberikan peringkat dan ulasan restoran; memberikan ulasan on-line tentang restoran dan hotel;
memberikan ulasan restoran; memberikan ulasan tentang restoran dan bar; membuat reservasi hotel untuk orang lain;
mencari akomodasi dan jasa agen akomodasi untuk pembuat liburan, turis dan wisatawan; mengambil layanan makanan
cepat saji; mengatur akomodasi hotel; mengatur akomodasi perumahan sementara; mengatur dan menyediakan akomodasi
sementara; mengatur homestay untuk siswa luar negeri; menyajikan makanan dan minuman; menyajikan makanan dan
minuman di bar susu; menyajikan makanan dan minuman di bistro; menyajikan makanan dan minuman di kafe internet;
menyajikan makanan dan minuman di perusahaan ritel dan takeaway; menyajikan makanan dan minuman di restoran dan bar;
menyajikan makanan dan minuman di toko donat; menyajikan makanan dan minuman untuk para tamu; menyajikan makanan
dan minuman untuk para tamu di restoran; menyajikan minuman di brewpubs; menyediakan akomodasi di hotel dan motel;
menyediakan akomodasi hotel; menyediakan akomodasi liburan; menyediakan akomodasi perumahan sementara;
menyediakan akomodasi sementara; menyediakan akomodasi sementara dalam layanan apartemen; menyediakan
akomodasi sementara di apartemen berlayanan; menyediakan akomodasi sementara di apartemen liburan; menyediakan
akomodasi sementara di fasilitas tempat tinggal yang dibantu; menyediakan akomodasi sementara di hotel, motel dan rumah
kos; menyediakan akomodasi sementara di rumah kos; menyediakan akomodasi sementara di rumah liburan; menyediakan
akomodasi sementara sebagai bagian dari paket keramahtamahan; menyediakan akomodasi sementara untuk anak-anak
dengan kebutuhan khusus; menyediakan akomodasi sementara untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal;
menyediakan akomodasi sementara untuk bayi dan anak usia sekolah dasar; menyediakan akomodasi sementara untuk
orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan akomodasi sementara untuk para tamu; menyediakan
fasilitas konferensi; menyediakan fasilitas konferensi, pameran dan pertemuan; menyediakan fasilitas konvensi; menyediakan
fasilitas pameran di hotel; menyediakan fasilitas perkemahan; menyediakan fasilitas pesta dan fungsi sosial untuk acara-acara
khusus; menyediakan fasilitas taman trailer sementara; menyediakan fasilitas untuk pameran; menyediakan fasilitas untuk
pameran dan konferensi; menyediakan fasilitas untuk pameran dan pameran; menyediakan layanan bar; menyediakan
layanan hotel dan motel; menyediakan layanan hunian darurat dalam sifat perumahan sementara; menyediakan layanan
informasi penginapan perjalanan dan layanan agen pemesanan penginapan perjalanan untuk pelancong; menyediakan
layanan katering makanan dan minuman berbahan dasar kelor untuk fasilitas pameran; menyediakan layanan katering
makanan dan minuman untuk acara olahraga, konser, konvensi, dan pameran; menyediakan layanan katering makanan dan
minuman untuk fasilitas konvensi; menyediakan layanan katering makanan dan minuman untuk fasilitas pameran;
menyediakan layanan katering makanan dan minuman untuk fasilitas pameran dan adil; menyediakan layanan makanan
dalam penerbangan di pesawat; menyediakan layanan penitipan anak untuk orang dewasa dan anak-anak; menyediakan
layanan penitipan anak untuk orang tua; menyediakan layanan penitipan anak untuk orang tua, yaitu, menyediakan makanan
dan minuman; menyediakan layanan restoran; menyediakan layanan wisma; menyediakan makanan dan minuman;
menyediakan makanan dan minuman berbahan dasar kelor; menyediakan makanan dan minuman di bistro; menyediakan
makanan dan minuman di kafe internet; menyediakan makanan dan minuman di pusat penitipan anak untuk orang tua;
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menyediakan makanan dan minuman di restoran; menyediakan makanan dan minuman di restoran dan bar; menyediakan
makanan dan minuman di toko donat; menyediakan makanan dan minuman kelor dengan kerjasama waralaba; menyediakan
makanan dan minuman kelor di kafe internet; menyediakan makanan dan minuman kelor untuk para tamu di restoran;
menyediakan makanan dan minuman sebagai bagian dari layanan keramahtamahan; menyediakan makanan dan minuman
untuk anak-anak dengan kebutuhan khusus; menyediakan makanan dan minuman untuk anak-anak yang membutuhkan untuk
tujuan amal; menyediakan makanan dan minuman untuk bayi dan anak usia sekolah dasar; menyediakan makanan dan
minuman untuk orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan makanan dan minuman untuk para tamu;
menyediakan makanan dan minuman untuk para tamu di restoran; menyediakan makanan dan minuman untuk pasien dan
tamu; menyediakan makanan dan penginapan di peternakan Bung; menyediakan makanan dan penginapan di resor
kesehatan yang berspesialisasi dalam mempromosikan kesehatan dan kesejahteraan umum pelanggan; menyediakan
makanan untuk orang yang membutuhkan [layanan amal]; menyediakan makanan, minuman, dan akomodasi sementara
untuk para tamu; menyediakan pemesanan kamar dan layanan pemesanan hotel; menyediakan penginapan sementara di
kamp liburan; menyediakan penginapan sementara untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan
penginapan sementara untuk orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan pusat komunitas untuk
pertemuan dan pertemuan sosial; menyediakan pusat penitipan anak; menyediakan pusat penitipan anak untuk anak-anak,
orang cacat atau orang tua; menyediakan pusat penitipan anak untuk orang tua; menyediakan ruang konferensi; menyediakan
saran dan layanan informasi on-line terkait dengan anggur dan pasangan makanan; menyediakan selimut untuk anak-anak
yang membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan selimut untuk orang yang kurang mampu untuk tujuan amal;
menyediakan tempat akomodasi sementara yang ramah untuk binatang peliharaan; menyewakan ruang serba guna di hotelhotel untuk mengadakan seminar; naik untuk kuda; pelayanan dalam menyediakan makanan dan minuman; pelayanan ruang
minum; pembuatan reservasi penginapan sementara untuk orang lain; pemesanan akomodasi perkemahan; pemesanan
akomodasi sementara; pemesanan akomodasi sementara di sifat rumah liburan; pemesanan dan penyediaan hotel dan
akomodasi sementara dan tempat restoran; pemesanan hotel; pemesanan jasa katering; pemesanan kamar hotel untuk
wisatawan; pemesanan kamar untuk pelancong; pemesanan penginapan; pemesanan penginapan sementara; pemesanan
reservasi hotel dan restoran untuk pihak lain; pemesanan rumah kos; pengaturan untuk penyediaan makanan; penginapan
turis; pengukiran makanan; penyajian makanan dan minuman; penyediaan fasilitas jamuan dan fungsi sosial untuk acaraacara khusus; penyediaan fasilitas keperluan umum untuk konvensi, perjamuan makan, acara sosial, penggalangan dana, dan
acara spesial; penyediaan fasilitas restoran; penyediaan fasilitas untuk keperluan umum untuk pertemuan, konferensi dan
pameran; penyediaan fasilitas untuk konferensi, pameran dan konvensi; penyediaan informasi dalam bidang hidangan makan
di restoran melalui Internet; penyediaan informasi dalam bidang hotel dan akomodasi sementara untuk wisatawan dan orang
yang sedang berlibur melalui suatu situs web; penyediaan informasi hotel; penyediaan informasi mengenai jasa restoran,
katering dan bar melalui informasi dan suatu situs web; penyediaan informasi secara pribadi mengenai hotel melalui Internet;
penyediaan informasi sehubungan dengan hotel, resort dan akomodasi sementara; penyediaan informasi tentang layanan
restoran; penyediaan informasi tentang penyediaan makanan dan minuman; penyediaan informasi yang berhubungan dengan
pemesanan restoran; penyediaan informasi yang berhubungan dengan restoran; penyediaan informasi yang berkaitan dengan
penyiapan makanan dan minuman; penyediaan informasi yang menampilkan informasi mengenai jasa restoran, katering dan
bar melalui situs web; penyediaan makanan dan minuman; penyediaan makanan dan minuman untuk dikonsumsi; penyediaan
makanan dan minuman untuk konsumsi di hotel; penyediaan makanan dan minuman untuk perusahaan; penyediaan makanan
dan minuman, dan akomodasi sementara; penyediaan makanan dibawa pulang dan cepat saji; penyediaan makanan yang
dibawa pulang dan layanan makanan dan minuman; penyediaan menampilkan informasi dalam bidang hotel dan akomodasi
sementara untuk wisatawan dan orang yang sedang berlibur melalui situs web; penyediaan pembuatan reservasi kamar hotel
dan akomodasi sementara untuk wisatawan dan orang yang sedang berlibur melalui suatu situs web; penyediaan perawatan
sebelum sekolah; penyediaan perawatan setelah sekolah; penyediaan pertemuan sosial, perjamuan, fungsi acara sosial,
konferensi, fasilitas untuk pameran dan pertemuan; penyediaan pusat penitipan anak; penyediaan reservasi kamar hotel dan
akomodasi sementara untuk wisatawan dan orang yang sedang berlibur melalui situs web; penyediaan reservasi online,
pemesanan, dan layanan pencarian untuk penginapan sementara, akomodasi sementara dan sewa untuk tujuan liburan
sementara; penyediaan reservasi untuk hotel dan restoran melalui suatu website; penyediaan ruang-ruang dan akomodasiakomodasi sementara untuk pengorganisasian acara-acara, acara-acara, pertunjukan-pertunjukan, pesta-pesta, perjamuanperjamuan dan resepsi-resepsi; penyediaan tempat konferensi, ekshibisi dan pertemuan; penyediaan tempat perjamuan
makan dan acara sosial untuk acara spesial; penyediaan ulasan akomodasi dan restoran hotel melalui jaringan komputer dan
jaringan informasi global; penyediaan ulasan online tentang atraksi lokal melalui Internet, yaitu, memberikan ulasan online
tentang restoran, hotel, dan resor yang menyediakan makanan dan akomodasi melalui jaringan komputer dan jaringan
informasi global; penyewaan air mancur minuman; penyewaan akomodasi sementara; penyewaan akomodasi sementara di
rumah liburan dan apartemen; penyewaan akomodasi sementara di vila dan bungalow; penyewaan akomodasi sementara
untuk liburan; penyewaan alat memasak; penyewaan alat penerangan; penyewaan alat penerangan untuk mendekorasi rumah
pribadi; penyewaan alat penerangan untuk taman umum; penyewaan alat penerangan untuk tempat parkir; penyewaan
bangunan logam dan non-logam; penyewaan bangunan yang bisa diangkut *; penyewaan bangunan yang dapat dipindahpindahkan; penyewaan dan pemesanan kamar dan ruang pertemuan/rapat; penyewaan dan penyewaan peralatan
penerangan dan sistem penerangan untuk digunakan dalam penerangan kota dan acara-acara publik; penyewaan fasilitas
perjamuan dan fungsi sosial untuk acara-acara khusus; penyewaan furnitur untuk hotel; penyewaan furnitur untuk konferensi;
penyewaan furnitur, linen dan pengaturan meja; penyewaan futon; penyewaan handuk untuk hotel; penyewaan hiasan dinding
untuk hotel; penyewaan hot plate listrik; penyewaan hot plate non-listrik; penyewaan kabin liburan; penyewaan kamar sebagai
akomodasi sementara; penyewaan kamar untuk acara sosial; penyewaan kamar untuk fungsi sosial; penyewaan kamar untuk
mengadakan acara, konferensi, konvensi, pameran, seminar, dan rapat; penyewaan kamar untuk pesta ulang tahun;
penyewaan kamar untuk resepsi pernikahan; penyewaan kasur dan selimut; penyewaan kursi dan meja; penyewaan kursi,
meja, linen meja, barang pecah belah; penyewaan kursi, meja, taplak meja dan barang pecah belah untuk konferensi,
ekshibisi, pertemuan dan acara sosial dan perjamuan makan; penyewaan meja dapur; penyewaan meja dapur untuk
menyiapkan makanan untuk dikonsumsi segera; penyewaan mesin pembuat permen kapas; penyewaan mesin pengeluaran
minuman; penyewaan pendingin air minum; penyewaan penginapan sementara; penyewaan penutup lantai untuk hotel;
penyewaan peralatan bar; penyewaan peralatan layanan makanan; penyewaan peralatan makan; penyewaan peralatan
makan, peralatan makan, piring, dan aksesoris meja untuk acara khusus; penyewaan peralatan memasak untuk keperluan
industri; penyewaan perlengkapan lampu; penyewaan piring lecet; penyewaan popcorn popper; penyewaan ruang konferensi;
penyewaan ruang pertemuan; penyewaan ruang sementara; penyewaan ruang serba guna; penyewaan ruang serba guna
untuk pesta ulang tahun; penyewaan ruang serba guna untuk resepsi pernikahan; penyewaan ruangan untuk mengadakan
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acara, konferensi, konvensi, pameran, seminar, dan rapat; penyewaan tempat pameran; penyewaan tempat untuk acara dan
memberikan informasi yang berkaitan dengannya; penyewaan unit untuk mengeluarkan minuman panas dan dingin, selain
mesin penjual otomatis; penyiapan makanan; persewaan karpet; persewaan tempat tidur; persewaan tenda; persiapan dan
penyediaan makanan dan minuman untuk konsumsi di dalam dan di luar gedung; persiapan dan penyediaan makanan dan
minuman untuk konsumsi di perusahaan ritel; persiapan dan penyediaan makanan dan minuman untuk konsumsi segera;
persiapan dan penyediaan makanan, yaitu, pemotongan ham tradisional untuk konsumsi segera; persiapan dan penyediaan
makanan, yaitu, pemotongan ham untuk konsumsi segera; persiapan makanan Jepang untuk konsumsi segera; persiapan
makanan Spanyol untuk konsumsi langsung; persiapan makanan dan minuman; persiapan makanan dan minuman untuk
konsumsi segera; persiapan makanan untuk orang lain berdasarkan outsourcing; pub; pusat makanan/jajan; pusat perawatan
lansia; reservasi akomodasi hotel; reservasi akomodasi hotel dan makanan; reservasi akomodasi sementara di hotel dan
rumah kos; reservasi akomodasi sementara melalui Internet; reservasi dan pemesanan akomodasi hotel, resor dan motel;
reservasi dan pemesanan eco-lodge; reservasi dan pemesanan penginapan sementara; reservasi kamar hotel dan
penginapan sementara; reservasi sementara akomodasi; restoran dengan layanan utama pengantaran pesanan/ restoran
pesan antar; restoran khusus menyediakan makanan sate; restoran masakan khas jepang; restoran pizza; restoran swalayan;
restoran yang menawarkan layanan untuk dibawa pulang; restoran yang menjual makanan untuk dibawa keluar; restoran yang
menyediakan makanan cepat saji dan layanan 24 jam; restoran yang menyediakan makanan dan minuman kelor; restoran,
bar dan layanan katering; restoran, bar, dan layanan lounge koktail; ruang es krim; rumah makan; rumah makan cina halal;
rumah pemondokan; rumah peristirahatan; salad bar [layanan restoran]; saran sehubungan dengan persiapan makan; saran
tentang resep memasak; sediaan-sediaan makanan dan minuman; sewa air mancur coklat; sewa bantal; sewa dispenser air;
sewa dispenser air minum; sewa rumah liburan; sewa selimut; sewa tenda; sewa tirai untuk hotel; tempat makan yang
menyediakan kudapan (penyediaan makanan dan minuman); tempat penitipan hewan peliharaan; tempat pizza; warung kopi;
warung makan tradisional; warung yang menyediakan bakso===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021013040
: 25/02/2021 06:49:18
:
: Meni

540 Etiket

: Komplek Taman Nyiur Blok U No. 7, RT. 005 RW. 015, Kelurahan Sunter Agung,
Kecamatan Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta,
14350., Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14350
: Anggi Avianica Putri S.E.
: Jalan Griya Pratama III Blok IV No. 14, Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan
Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 14250.

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: PIAPO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah, Merah Muda, Hijau, Putih
: 30
: ===Adonan kue buah badam; Bahan pemanis untuk kue atau minuman atau makanan; Bakcang (Makanan beras ketan diisi
daging); Bakmi goreng; Bakmi jawa; Bakpao; Bakpao rasa Kacang Merah, rasa kacang hijau, rasa kacang tanah, rasa coklat,
rasa kacang hitam, rasa kacang hijau pandan, rasa talas, rasa bengkoang asin, rasa labu dan rasa ayam kecap; Bakpia;
Bakpia Kukus (Kue tradisional); Bakwan; Baozi (roti isi); Biskuit (manis atau gurih); Biskuit Gabin (Kue tradisional); Biskuit
Kentang (Kue tradisional); Biskuit coklat; Biskuit kering; Biskuit petit-beure; Biskuit petit-beurre; Biskuit renyah dengan Krim;
Biskuit selai kacang; Biskuit tipis kering; Biskuit untuk menambah nafsu makan; Biskuit yang dilapisi cokelat; Biskuit yang
dilapisi cokelat rasa cappuccino; Biskuit yang dilapisi cokelat rasa green tea; Biskuit yang dilapisi cokelat rasa pisang; Biskuit
yang dilapisi cokelat rasa strawberry; Biskuit yang dilapisi cokelat rasa susu; Bubuk untuk membuat roti; Bumbu Bacem ( Tahu
dan Tempe ); Bumbu Tahu Campur; Bumbu Tahu Telur; Bumbu ikan bakar; Bumbu bakmoy; Campuran untuk roti; Cimi-Cimi
(kue kering); Enchilada [roti isi]; GIS (bahan pemekar roti); Getuk (Kue); Gula -gula (mesis) untuk menghias kue; Hiasan roti
yang dapat dimakan; Jagung bakar; Keripik camilan sereal; Keripik sereal; Ketupat tahu; Kue; Kue Adee; Kue Akar Kelapa;
Kue Apang; Kue Apang Colo; Kue Ape; Kue Bagea; Kue Balapis Manado; Kue Bangket; Kue Bangkit; Kue Baruasa; Kue Berry
Bell Trimit; Kue Bhoi; Kue Biji Ketapang; Kue Bingka Kentang; Kue Bingkang; Kue Bolu Buju; Kue Bolu Kukus; Kue Bolu
Panggang; Kue Bolu Suri; Kue Bong Li Pang; Kue Bugis Betawi; Kue Burgo; Kue Caraisi; Kue Choco Chip; Kue Cincin; Kue
Ciput; Kue Coklat Mente; Kue Coklat Mente ( Cookies ); Kue Combro; Kue Cubit; Kue Cucur; Kue Dadar Gulung; Kue Dadar
Jiwo; Kue Dange; Kue Delapan Jam; Kue Dongkal; Kue Engkak Medok; Kue Gagatas; Kue Gandus; Kue Gegicak; Kue
Gemblong; Kue Getas; Kue Gulung; Kue Jejongkong; Kue Jungkong; Kue Kacang Spesial; Kue Karawo; Kue Kecalo; Kue
Keciput; Kue Kelen; Kue Kembang Goyang; Kue Kericu; Kue Klepon; Kue Kubang Boyo; Kue Kui Kui; Kue Kuipau; Kue
Kuping Gajah; Kue Lampu Lampu; Kue Lapis Kojo; Kue Lapis Legit; Kue Lapis Maksuba; Kue Lapis Sagu; Kue Leker; Kue
Lepek Binti; Kue Lepet; Kue Lidah Kucing; Kue Lontar; Kue Lumpang; Kue Lupis; Kue Manan Samin; Kue Mangkok; Kue
Muso; Kue Nastar Keju; Kue Ombusombus; Kue Onde; Kue Ongol-Ongol; Kue Padamaran; Kue Paso; Kue Pepe; Kue Perut
Punai; Kue Pia Saronde; Kue Pinende; Kue Popolulu; Kue Putri Kandis; Kue Putu; Kue Putu Bambu; Kue Putu Mayang; Kue
Rangi; Kue Rintak; Kue Sabongi; Kue Sari Penganten; Kue Satu; Kue Semprit Desa; Kue Semprit keju; Kue Semprit keju
spesial; Kue Sie Itek; Kue Siput; Kue Srikaya; Kue Strawberry; Kue Susu; Kue Talam; Kue Tat; Kue Tenteng; Kue Timphan;
Kue Unti; Kue Vanada; Kue berbahan dasar tepung; Kue bika ambon; Kue choco ball; Kue daging; Kue dan gula-gula; Kue
dan kue tar, gula-gula (termasuk yang beku); Kue eccles; Kue keranjang; Kue kering (pastri); Kue kering Perancis; Kue kering
Wina; Kue kering yang mengandung tempe; Kue lumpia; Kue mentega Denmark; Kue mochi; Kue nanas; Kue pangsit Cina;
Kue pastei; Kue pisang; Kue pukis; Kue semolina; Kue semprong; Kue spiku; Kue tifor; Kue tradisional; Kue yang dibubuhi
jahe dan gula; Kue-kue; Kue-kue Denmark; Kue-kue Italia; Kue-kue dari bahan beras; Kue-kue kering berbahan dasar dari
beras; Kue-kue lobak; Kulit lumpia; Ladran (Kue Kering); Lumpia basah; Lumpia goreng; Lumpia kering; Makanan beku
terutama terdiri dari quinoa dan sereal yang diolah; Makanan beku terutama terdiri dari sereal yang diolah; Makanan
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berbentuk batangan yang mengandung sereal, berprotein dan berenergi ; Makanan penutup berbahan dasar sereal [kembang
gula]; Makanan penutup terbuat dari sereal; Makanan ringan berbahan dasar sereal; Makanan ringan berbahan dasar sereal
[kembang gula]; Makanan ringan berbahan dasar sereal dalam bentuk batangan; Makanan ringan terutama terdiri dari roti;
Makanan ringan terutama terdiri dari sereal atau gandum; Makanan terutama terdiri dari quinoa dan sereal yang diolah;
Makanan terutama terdiri dari sereal yang diolah; Makanan, makanan ringan dan makanan ringan organik berbahan dasar
sereal; Martabak; Martabak Aceh; Martabak bangka; Nasi Ayam Bakar Bali; Nasi Ayam Bakar Bumbu Padang; Nasi Ayam
Bakar Bumbu Rujak; Nasi Ayam Bakar Solo; Nasi Ayam Bakar Taliwang; Nasi Bakar Ayam; Nasi Goreng Bakso; Nasi Goreng
Bakso Paket Ekonomi; Nasi Ikan Bakar Sambal Dabu; Nasi Pepes Tahu; Olahan yang terbuat dari sereal; Panettone (roti
manis); Pasta kue; Pembungkus pastry (kue); Pengental Tahu; Pengental untuk tahu; Penyedap rasa dan aroma (selain
minyak sari untuk kue); Penyedap rasa/aroma selain minyak esensial untuk kue; Pepe (Kue Manis); Pizza (roti); Pretzels
(kue); Produk kue dan kembang gula; Produk makanan berbahan dasar beras, tepung, oatmeal atau sereal, juga berupa
hidangan yang dimasak; Puding (makanan penutup); Puding Natal; Puding dari telur, susu dan gula; Puding kering; Puding
pencuci mulut instan; Puding semolina; Quinoa dan sereal yang diolah yang digabungkan dalam satu paket dengan biji yang
dapat dimakan, kacang-kacangan, polong-polongan, atau sayuran; Quinoa dan sereal yang diolah yang digabungkan dalam
satu paket dengan bumbu dan perasa; Roti Buaya; Roti Canai; Roti Denmark; Roti Gambang; Roti Pawa; Roti Srikaya
Goreng; Roti Srikaya Kukus Pandan; Roti Srikaya Panggang; Roti asin; Roti babi; Roti bagelan; Roti bun dengan selai; Roti
ciabatta; Roti kadet; Roti kebab; Roti kecil-kecil; Roti kelapa; Roti kering; Roti koktail; Roti kopi; Roti kue-kue semprit; Roti
kukus Cina; Roti lapis hotdog; Roti manis; Roti manis isi; Roti mantau; Roti panggang di suguhkan dengan saus keju dan Boba
dan di celup ke dalam kuah srikaya; Roti pastry; Roti perancis; Roti prata; Roti sayuran (vegan); Roti sobek; Roti susu; Roti
tawar; Roti tawar manis; Roti tipis dilapisi daging; Roti yang dikeringkan; Roti yang mengandung tempe; Roti, kue pastry dan
gula-gula; Roti, sandwich, biskuit; Sagon (Kue); Sambal Bakasang; Sambal bakso; Sediaan aromatik untuk kue; Sediaan
aromatik untuk kue kering; Sediaan sereal; Sengkulun (Kue Tradisional); Sereal batangan berprotein tinggi; Sereal yang diolah
yang digabungkan dalam satu paket dengan biji yang dapat dimakan, kacang-kacangan, polong-polongan, atau sayuran;
Sereal yang diolah yang digabungkan dalam satu paket dengan bumbu dan perasa; Serpihan sereal; Sumpia udang; Talam
Sagu Bakar; Tepung, roti, ragi, pastri (kue-kue); Tong tjiu pia; Wafer (kue); Wafer (pie); Wafer sundae; Yangko (kue moci);
Yorkshire (puding); adonan kue; adonan kue beku; adonan panekuk; adonan puff pastry (roti); adonan roti; adonan wafer;
ampiang ikan; ampiang kerang; ampiang telur ketam; ampiang tinta cumi; ampiang udang; aroma untuk makanan/kue;
baguettes [Roti Prancis]; bahan makanan berbahan dasar sereal, beras dan gandum yang diekstrusi; bahan makanan untuk
adonan roti dan kue; bahan pelembut kue; baking cokelat; baking soda [soda bikarbonat untuk keperluan memanggang];
baking soda [soda bikarbonat untuk keperluan memasak]; bakpao; bakpao isi daging; bakso yang terbuat dari kanji; barbari
[roti datar]; batang energi berbasis sereal; batang energi berbasis sereal yang mengandung larva serangga; batang energi
berbasis sereal yang mengandung serangga; biscuit tipis terbuat dari sereal; biskuit; biskuit asin; biskuit bawang; biskuit bebas
gluten; biskuit buttermilk; biskuit gula; biskuit gurih; biskuit malt; biskuit manis; biskuit marshmallow berlapis cokelat yang
mengandung toffee; biskuit mentega kecil; biskuit rasa keju; biskuit untuk keju; biskuit yang tidak manis; biskuit-biskuit; bubuk
soda kue; bubuk wasabi [lobak Jepang]; burger kedelai [roti sandwich]; campuran isian berbasis roti; campuran kue; campuran
panekuk; campuran panekuk instan; campuran puding instan; campuran puding pencuci mulut instan; campuran roti;
campuran roti dalam bentuk bubuk; campuran roti dalam bentuk pasta; campuran untuk sediaan roti dalam bentuk bubuk;
campuran untuk sediaan roti dalam bentuk pasta; cangkir wafel berlapis cokelat; cangkir wafel yang dapat dimakan; cangkir
wafer yang dapat dimakan; chapati [roti tidak beragi]; cokelat dengan lobak Jepang; cokelat menyebar untuk digunakan pada
roti; coklat, permen dan hadiah biskuit menghambat; dekorasi berbasis gula untuk kue; dekorasi cokelat untuk kue; dekorasi
fondant untuk kue; dekorasi gula untuk kue; dekorasi kertas nasi untuk kue; dekorasi marzipan untuk kue; dekorasi permen
untuk kue; dekorasi wafer yang dapat dimakan untuk kue; fa gao [kue bolu kukus]; flapjacks [kue wajan]; focaccia [roti]; fritters
(kue) apel; gula berputar (dekorasi kue); gula gula untuk menghias kue; hardtack [biskuit]; hiasan kue yang dapat dimakan;
hidangan penutup puding berbahan dasar nasi; hobak-juk [bubur labu]; injeolmi [kue beras ketan yang dilapisi bubuk kacang];
irisan kue [kue kering]; irisan pai [kue kering]; kasutera [kue bolu Jepang]; kembang gula beku berbahan dasar sereal; kerang
kue kering; keripik [produk sereal]; keripik camilan sereal instan; kernel jagung bakar; kerupuk rambak; kue adonan goreng;
kue almond; kue balok; kue basah; kue bebas gluten; kue beku; kue beras; kue bola; kue bolu; kue buah; kue bubuk; kue
bulan; kue cokelat; kue coklat; kue custard; kue es; kue es krim; kue filo; kue frosting; kue gambang; kue gandum; kue geplak;
kue gulung telur; kue jahe; kue jinten / kue biji ketapang; kue kastangel; kue keberuntungan; kue kecipir (cipiran); kue keju;
kue kering beku; kue kering berbasis bawang dayak; kue kering kastengel; kue krim; kue lapis talas bogor; kue lekker; kue
mentega; kue millet; kue muffin; kue nastar; kue nougat; kue pai; kue panekuk; kue pang-pang; kue pastry; kue persik; kue
potong; kue prem; kue pretzel; kue proll; kue putri salju; kue semprit; kue serabi; kue sereal; kue stik bawang; kue sus; kue tar
apel; kue tar blueberry; kue tar buah; kue tar ceri; kue tar cokelat; kue tar krim; kue tar lemon; kue tar lezat; kue tar raspberry;
kue tar stroberi; kue tar telur; kue tart; kue untuk makanan ringan; kue wafer berlapis cokelat; kue widaran / bidaran; kue yang
dikukus; kue yang mengandung larva serangga; kue yang mengandung serangga; kue yogurt beku; kue-kue gurih; kue-kue
segar; kukis (kue kering); kulit kue; kulit pastry puff (roti); lobak pedas; lomper [roti pipih berbasis kentang]; lumpia; lumpia
pisang; makanan olahan berbahan dasar sereal untuk sarapan, makanan ringan atau bahan untuk membuat makanan lain;
makanan pembuka dan makanan ringan yang terdiri dari kembang gula, pasta, nasi, biji-bijian, roti dan sereal; makanan
pengganti berbahan dasar sereal dalam bentuk batangan (non-medis); makanan ringan berbahan dasar sereal; makanan
ringan berbahan dasar sereal bebas gluten; makanan ringan berbahan dasar sereal probiotik; makanan ringan berbasis
sereal; makanan siap dimakan, berupa potongan makanan dari bahan sereal; makanan siap saji terutama terdiri dari sereal
dan biji-bijian; makaroni [kue kering]; mandu [Bakpao ala Korea]; mangkuk wafel berlapis cokelat; mangkuk wafel yang dapat
dimakan; mangkuk wafer yang dapat dimakan; matzo [roti tak beragi]; meringues (kue); mille-feuilles (kue); minuman
berbahan dasar gula aren ditambah susu, krim keju dan gula aren bakar; minuman berbahan dasar sereal [pengganti
makanan cair]; mirror icing [mirror glaze] (sejenis kue); nasi bakar; nerikiri [gula-gula tradisional Jepang yang terdiri dari
cangkang kacang manis yang mengandung selai kacang manis]; pajeon [Panekuk gaya Korea yang dibuat dengan bawang
hijau]; pajeon [panekuk bawang hijau]; pandoro [roti ragi manis]; pane carasau [roti datar]; panekuk; panekuk soba; panekuk
tipis; panekuk yang bisa dimakan; panekuk yang dipanggang; papadum (roti renyah pipih); peach cobbler (kue); perasa, selain
minyak esensial, untuk kue; persiapan kue yang mengandung larva serangga; persiapan kue yang mengandung serangga;
persiapan sereal; petits fours [kue]; pia kacang; piadina [roti datar]; pretzel [roti berbentuk simpul]; produk makanan yang
terdiri dari sereal; produk sereal bebas gluten; produk-produk roti untuk makanan; puding; puding beku; puding beras; puding
kembang tahu; puding penutup; puding pisang; puding roti; puding tahu; puding yang dipanggang; puff pastry (roti);
quesadillas [roti isi]; quiches (roti); ragi, baking powder; remah roti; rempah-rempah kue; rhubarb pies (roti pai); roti [roti tidak
beragi]; roti bagel; roti bakar; roti bawang; roti bebas gluten; roti berlapis; roti berlapis keju dan daging asap; roti berlapis keju
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dan telur; roti bir; roti buah; roti bun; roti bun carbomado; roti bun krim; roti bun kukus dengan isian; roti bun kukus yang diisi
dengan daging cincang [Chuka-manjuh]; roti dan roti bun; roti dibumbui dengan rempah-rempah; roti gandum; roti gandum
hitam; roti goreng; roti gulung; roti gulung bebas gluten; roti jahe; roti kacang; roti kering croutons; roti kismis; roti kukus; roti
multigrain; roti naan; roti nasi; roti oriental; roti panggang; roti panggang yang disuguhkan dengan saus keju dan boba
dicelupkan kuah srikaya; roti pita; roti rendah garam; roti scones; roti segar; roti singkong [roti keju]; roti soda; roti tidak beragi;
roti yang dibuat dari kacang kedelai; roti*; rugelach [kue kering]; sediaan lobak [bumbu]; sediaan makanan ringan terbuat dari
sereal; sediaan-sediaan berbahan dasar sereal; sereal bar; sereal bar protein tinggi; sereal berbentuk butiran; sereal bubuk;
sereal dan biji-bijian olahan; sereal disiapkan untuk konsumsi manusia; sereal gandum; sereal jagung; sereal siap saji; sereal
untuk sarapan; sereal, diproses; shortbread biskuit; shortbread tart shells (kue); shortcrust pastry (kue); sirup panekuk;
songpyeon [kue beras berbentuk setengah bulan dengan isian manis atau semi-manis]; sopapillas [kue kering goreng];
sourdough (roti); spageti dengan bakso; spiced cookies (kue kering); sponge fingers [biskuit]; stik roti; sushi hosomaki; taburan
cokelat untuk menghias kue; taburan gula (sprinkes) untuk menghias kue; taburan untuk menghias kue; taiyaki [kue berbentuk
ikan Jepang dengan berbagai isian]; tambalan berbasis cokelat untuk kue dan pai; tambalan berbasis custard untuk kue dan
pai; tepung dan olahan yang terbuat dari sereal; tepung dan sediaan terbuat dari sereal, roti, adonan terigu (kue basah) dan
kembang gula, es konsumsi; tepung dan sediaan yang terbuat dari sereal; tepung kue; tepung roti; tepung roti coklat; tepung
roti gandum; tepung roti putih; tepung sereal; topokki [hidangan yang dimasak terutama terdiri dari kue beras tumis dengan
pasta cabai yang difermentasi]; tteokguk [hidangan dari irisan kue beras oval dengan kaldu khas Korea]; wafel; wafel diisi;
wafer; wafer es krim; wafer gulung [cookies]; waffel; yule log (kue tradisional)===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2021013041
: 25/02/2021 06:55:50
:
: ZULHAMDI M. SAAD LC

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. PANCORAN BARAT I No. 13 RT 001/ RW 006 KEL. PANCORAN, KEC.
PANCORAN JAKARTA SELATAN, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: QUANTUM WAKAF + LOGO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Putih, Hijau, Kuning, Abu-abu
: 36
: ===Asuransi; Jasa penyaluran dana amal; Koleksi sumbangan amal untuk orang lain; Penggalangan dana amal untuk
organisasi dan program yang mempromosikan kesehatan, nutrisi dan olahraga; Penyediaan informasi mengenai pengumpulan
dana amal; investasi dana untuk tujuan amal; jasa pengumpulan dana amal; jasa yayasan amal, yaitu, penyediaan beasiswa,
dukungan keuangan, investasi berkelanjutan, dan bantuan langsung untuk organisasi amal, organisasi berdasarkan
komunitas, dan badan pemerintah untuk pendidikan, kesehatan, kesejahteraan masyarakat, dukungan sipil dan komunitas,
kesenian, ilmu pengetahuan, lingkungan, keberlanjutan, keragaman, kebudayaan, kewirausahaan sosial, dan dukungan atas
filantropi; koleksi amal; koleksi sumbangan amal dan pengumpulan dana amal, untuk orang lain; layanan pengumpulan dana
amal untuk anak-anak kurang mampu; memberikan bantuan keuangan kepada organisasi sosial, amal dan keagamaan;
memberikan hibah dan penghargaan keuangan di bidang pendidikan untuk tujuan amal; memberikan hibah uang kepada
badan amal; memberikan informasi terkait dengan pengumpulan dana amal; organisasi koleksi amal; penerimaan sumbangan
amal moneter; penerimaan sumbangan amal moneter untuk mendanai penelitian medis; pengumpulan dana amal;
pengumpulan dana amal untuk pencegahan dan pencegahan bencana; pengumpulan sumbangan moneter untuk tujuan amal;
peramalan keuangan; sponsor keuangan organisasi sosial, amal dan keagamaan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2021013042
: 25/02/2021 07:14:25
:
: NOVA ELIZABETH

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. PERSATUAN I No.54, RT 007/ RW 001, KELURAHAN PASIR GUNUNG
SELATAN, KECAMATAN CIMANGGIS, Kota Depok, Jawa Barat
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Fish Smart
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru dan Putih
: 35
: ===jasa penjualan ikan; layanan grosir yang berkaitan dengan makanan laut; layanan toko grosir menampilkan makanan laut;
layanan toko grosir online yang menampilkan makanan laut; layanan toko ritel on-line yang menampilkan makanan laut===

740
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210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: D302021013043
: 25/02/2021 07:21:23
:
: M. SYARIF HIDAYATULLAH

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: PERUM TUNAS ILALANG NO. 17B JL. KELOMPOK RT. 03 RW. 01 KEL.
JERAMBAH GANTUNG KEC. GABEK, Kota Pangkal Pinang, Kep. Bangka Belitung,
73119
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: KOPI GEDDONG
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: BIRU, PUTIH
: 30
: ===Biji kopi; Kopi bubuk; Kopi, teh, kakao dan kopi buatan; biji kopi panggang; kopi beraroma; kopi bubuk; kopi giling; kopi,
teh, kakao, gula, beras, tapioka, sagu, bahan pengganti kopi; minuman dengan bahan dasar kopi; minuman-minuman
berbahan dasar kopi; produk-produk kopi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JID2021013044
: 25/02/2021 07:36:38
:
: PT PP Urban

540 Etiket

: Gedung Plaza PP, Jalan TB. Simatupang No. 57, RT. 008 RW. 011, Kelurahan
Gedong, Kecamatan Pasar Rebo, Kota, Kora Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota
Jakarta, 13760., Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta, 13760
: Anggi Avianica Putri S.E.
: Jalan Griya Pratama III Blok IV No. 14, Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan
Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 14250.

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: PP Urban – Synergy Of Excellence
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru, Putih
: 36
: ===Asuransi pencurian rumah; Investasi dan mengatur penyaluran keuangan untuk Sektor Bisnis perusahaan dan mitra bisnis
yang bergerak di bidang industri Rumah Sakit, Program Kesehatan dan Farmasi;; Jasa advis terkait investasi dalam real
estate, aset terkait real estate, hutang terkait real estate dan sekuritas yang didukung oleh real estate, aset terkait real estate
atau utang terkait real estate; Jasa akuisisi dan manajemen tanah dan bangunan pemukiman yang berkaitan dengan pusat
data; Jasa manajemen dan valuasi real estat; Jasa pembuatan perjanjian surat kuasa jual (listing) berganda lahan
yasan/realestat; Jasa penasihat yang berhubungan dengan real estat; Jasa penyediaan real eastate, rumah, gedung, tanah,
kantor dan bentuk property lainnya, termasuk jasa yang berkaitan seperti agen dan makelar properti, perantara pembelian,
penjualan dan penyewaan property, pengelolaan properti; Jasa penyediaan real estate, rumah, gedung, tanah, kantor dan
bentuk property lainnya, termasuk jasa yang berkaitan seperti agen dan makelar property, perantara pembelian, penjualan dan
penyewaan property, pengelolaan property; Jasa penyewaan, pengelolaan lahan, dan penjualan properti; Jasa pertukaran
bagi waktu (timeshare) real estate; Jasa real estat, yaitu, pengembangan, penyewaan, pengelolaan, peminjaman, dan
perantara apartemen, kondominium, properti bagi waktu (timeshare), properti perumahan, properti liburan, dan fasilitas serta
kelengkapan terkait real estat; Jasa real estat, yaitu, penjualan, pengoperasian, pemeliharaan, penyewaan, sewa dan
manajemen properti perumahan; Jual beli rumah apartemen; Layanan manajemen real estat untuk pihak lain; Layanan real
estat yang berkaitan dengan penjualan, pembelian dan penyewaan real estat, apartemen dan tempat tinggal; Manajemen
bangunan; Manajemen gedung; Mengorganisir dan mensponsori program penghargaan insentif dan kontes untuk
pengembang perangkat lunak; Penelitian yang berkaitan dengan real estat perumahan dan komersial; Pengelolaan rumah/
apartemen; Penilaian keuangan (asuransi, perbankan, tanah dan bangunan pemukiman); Penjualan Gedung; Penyediaan
konsultasi, layanan konsultasi dan informasi terkait asuransi, urusan keuangan, urusan moneter, layanan reasuransi, penyedia
layanan garansi (untuk hal elektronik atau lainnya), layanan aktuaria, informasi asuransi, informasi garansi, jasa penjaminan
asuransi, layanan konsultasi dan informasi terkait investasi, asuransi dan keuangan, Layanan konsultasi dan informasi terkait
garansi, Manajemen administrasi, investasi dan keuangan dan layanan broker terkait asuransi dan reasuransi, administrasi
rencana asuransi dan klaim asuransi, layanan konsultasi terkait asuransi, analisis informasi asuransi, penilaian untuk tujuan
asuransi, jasa evaluasi keuangan yang berkaitan dengan asuransi, riset asuransi, klaim asuransi, administrasi dan layanan
penilaian, klaim garansi, administrasi dan layanan penilaian, penyedia informasi terkait asuransi terhadap kehilangan properti
dan asuransi hidup, estimasi risiko asuransi, kehilangan dan kewajiban, penyedia portal akun konsumen dalam jaringan situs
internet untuk mendapatkan informasi di bidang asuransi, risiko permesinan, kendali kerugian, pencegah kerugian,
manajemen risiko,dan analisis kehilangan, layanan pengumpulan dan pencocokan pemimpin asuransi, yaitu, mencocokan
permintaan konsumen dengan harga polis asuransi yang dikumpulkan melalui internet untuk mengkualifikasi broker asuransi,
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agen, dan agensi yang menarik permintaan tersebut, jasa keuangan, layanan konsultasi investasi, layanan manajemen
investasi, broker, layanan investasi modal, layanan manajemen modal, analisa keuangan, evaluasi keuangan [asuransi,
perbankan, real estat], informasi keuangan, penyedia informasi terkait broker keuangan melalui media elektronik, manajemen
keuangan, perencanaan keuangan, analisis investasi, layanan alokasi portofolio, penyedia informasi terkait rencana
keuangan, analisis investasi, alokasi portofolio dan rekomendasi untuk memilih instrumen keuangan, konsultasi keuangan dan
layanan konsultasi (melalui media elektronik atau sebaliknya), layanan pembiayaan, penilaian keuangan, investasi dana,
layanan agen pemulihan hutang, penyedia situs web, blog, dan situs sosial media yang menyediakan informasi di bidang
keuangan dan asuransi, pengumpulan informasi keuangan, data, statistik, dan indeks, Layanan garansi dan perpanjangan
garansi, analisa risiko, penilaian, evaluasi dan layanan manajemen (keuangan), manajemen kerugian keuangan, layanan
pembayaran tagihan, layanan pembayaran elektronik, layanan pinjaman angsuran, pembiayaan sewa-beli, konsultasi, layanan
penasihat; Penyewaan kantor virtual; Penyewaan kantor, real estate, dan apartemen; Perantara karbon dioksida dan kredit
emisi gas rumah kaca lainnya, tunjangan atau kompensasi atas nama produsen pengganti kerugian.; Perantara kredit gas
rumah kaca; Perantara pengganti kerugian gas rumah kaca; Pertukaran real estat serta properti liburan, layanan manajemen
dan penyewaan, layanan pembagian waktu real estat untuk liburan; Sewa-guna real estate, jasa manajemen real estat, jasa
investasi real estat, layanan hipotek; Valuasi dalam bidang real estate; agen atau pialang untuk pembelian atau penjualan
tanah; agen atau pialang untuk pembelian dan penjualan bangunan; agen penyewaan (letting), rental dan sewa akomodasi
(real estat); agen perumahan; agent tanah dan bangunan pemukiman; akuisisi real estat untuk orang lain; akusisi lahan;
analisis keuangan yang berkaitan dengan real estat; asuransi kesehatan medis, bedah atau rumah sakit; asuransi untuk
kantor; asuransi, urusan keuangan, urusan moneter, dan urusan real estat; broker asuransi bangunan; broker asuransi rumah;
broker real estat, layanan manajemen dan penilaian; broker, penyewaan dan penyewaan real estat; evaluasi keuangan
[asuransi, perbankan, real estat]; evaluasi keuangan biaya pengembangan yang berkaitan dengan industri gas; evaluasi
keuangan biaya pengembangan yang berkaitan dengan industri minyak; evaluasi keuangan biaya pengembangan yang
berkaitan dengan industri minyak dan gas; evaluasi keuangan biaya pengembangan yang berkaitan dengan industri minyak,
gas, dan pertambangan; evaluasi keuangan biaya pengembangan yang berkaitan dengan industri pertambangan; evaluasi
untuk real properti; informasi asuransi bangunan; informasi asuransi rumah; investasi Real Estate; investasi keuangan di
bidang real estat; jasa agen asuransi rumah; jasa agen lahan yasan/realestat tempat tinggal; jasa agen penjualan bangunan;
jasa agen real estat komersial dan residensial; jasa agen real estat untuk penyewaan gedung; jasa agen real estat untuk
penyewaan properti; jasa agen real estat untuk penyewaan tanah; jasa agen real estat yang berkaitan dengan pembelian dan
penjualan bangunan; jasa agen real estat yang berkaitan dengan pembelian dan penjualan tanah; jasa agen real estate untuk
penyewaan properti real estate, termasuk bangunan komersial dan pusat perbelanjaan; jasa akuisisi kepemilikan lahan
yasan/realestat (real properti); jasa asuransi bangunan; jasa asuransi yang berkaitan dengan real estat; jasa asuransi, yaitu,
pertanggungan properti dan korban jiwa, kesehatan, kendaraan, perumahan, dan pribadi; jasa evaluasi keuangan untuk tujuan
asuransi, perbankan dan real estat; jasa investasi real estat dalam bentuk pembelian dan penjualan real estat untuk orang
lain; jasa lahan yasan/realestat yang berkaitan dengan pengelolaan investasi properti; jasa lahan yasan/realestat yang
berkaitan dengan penjualan, pembelian dan sewa guna usaha lahan yasan/realestat; jasa manajemen akomodasi (real estat);
jasa manajemen lahan yasan/realestat yang berkaitan dengan tanah; jasa manajemen lahan yasan/realestat yang berkaitan
dengan bangunan/gedung tempat tinggal; jasa manajemen lahan yasan/realestat yang berkaitan dengan gedung kantor; jasa
manajemen lahan yasan/realestat yang berkaitan dengan pusat perbelanjaan; jasa manajemen lahan yasan/realestat yang
berkaitan dengan tempat ritel; jasa manajemen real estat yang berkaitan dengan bangunan komersial; jasa manajemen real
estat yang berkaitan dengan kompleks bangunan; jasa manajemen real estat yang berkaitan dengan penggunaan bersama
real estat yang disewakan untuk jangka waktu tertentu; jasa manajemen real estat yang berkaitan dengan perumahan; jasa
manajemen real estat yang berkaitan dengan tempat industri; jasa manajemen untuk real estate; jasa pembelian dan
penjualan real estat, pekerjaan keuangan yang berhubungan dengan real estat; jasa pengadaan jasa lahan yasan/realestat
untuk orang lain; jasa penilai tanah dan bangunan properti; jasa penilaian kembali kepemilikan lahan yasan/realestat (real
properti); jasa penyewaan akomodasi perumahan permanen; jasa penyewaan apartemen dan kantor; jasa penyewaan
apartemen, rumah, tempat komersial dan kantor; jasa penyewaan bangunan/gedung; jasa penyewaan bangunan/gedung dan
penyediaan informasi yang berkaitan dengannya; jasa penyewaan bangunan/gedung untuk hunian permanen; jasa
penyewaan kabin untuk digunakan sebagai rumah permanen; jasa penyewaan kantor [lahan yasan/realestat]; jasa penyewaan
kantor untuk bekerja bersama; jasa penyewaan perumahan; jasa penyewaan perumahan buatan; jasa penyewaan perumahan
siswa; jasa penyewaan ruang kantor; jasa penyewaan ruang komersial di pasar [lahan yasan/realestat]; jasa penyewaan
rumah; jasa penyewaan tanah pertanian/perkebunan/peternakan; jasa penyewaan untuk liburan, yaitu, penyewaan rumah
untuk liburan, kondominium, kabin, dan vila; jasa perwalian properti lahan yasan/real estat; jasa perwalian tanah; jasa
perwalian uang, efek/surat berharga, properti pribadi, dan tanah; jasa pialang surat-surat perjanjian lahan yasan/realestat; jasa
pinjaman dan hipotek real estate; jasa sindikasi lahan yasan/realestat; jasa wali lahan yasan/realestat; jual beli tanah;
keuangan, investasi dan manajemen aset real estat; konsultasi asuransi bangunan; konsultasi asuransi rumah; konsultasi
keuangan di bidang broker real estat; konsultasi keuangan yang berkaitan dengan investasi real estat; layanan agen
perumahan; layanan agen real estat untuk penyewaan properti; layanan agen real estat yang berkaitan dengan mencari
apartemen untuk orang lain; layanan asuransi rumah; layanan broker real estat yang berkaitan dengan pembebasan lahan;
layanan daftar real estat untuk sewa perumahan dan sewa apartemen; layanan investasi tanah dan bangunan (real-estate);
layanan kepercayaan investasi real estat; layanan konsultasi dan broker yang berkaitan dengan asuransi rumah; layanan
konsultasi kepercayaan investasi real estat; layanan listing real estat untuk apartemen, kondominium, villa, dan kabin; layanan
manajemen kepercayaan investasi real estat; layanan manajemen kondominium hotel; layanan manajemen real estat yang
berhubungan dengan properti kondominium dan properti hotel; layanan manajemen real estat dan properti; layanan
manajemen real estat yang berkaitan dengan pembagian waktu; layanan manajemen real estat yang berkaitan dengan tempat
hiburan; layanan manajemen yang berkaitan dengan perumahan dan real estat komersial; layanan pengembangan reksa
dana; layanan penilaian rumah; layanan perantara terkait dengan penyewaan tanah; layanan perumahan umum; layanan
pinjaman hipotek rumah yang disediakan oleh asosiasi simpan pinjam [S & Ls]; layanan real estat yang berkaitan dengan
penjualan pusat perbelanjaan; manajemen aset keuangan untuk kondominium hotel; manajemen bangunan [layanan real
estat]; manajemen investasi terkait dengan investasi dalam real estate, aset terkait real estate atau utang terkait real estate,
dan sekuritas yang didukung oleh real estate, bunga dalam real estate, aset terkait real estat atau utang terkait real estate;
manajemen keuangan biaya hunian bangunan; manajemen keuangan proyek bangunan; manajemen keuangan proyek
renovasi bangunan; manajemen perumahan di pusat perbelanjaan; manajemen portofolio keuangan investasi real estat dari
perumahan dan real estat komersial; manajemen real estat bagi apartemen yang digunakan untuk berlibur, kondominium, vila,
dan kabin; manajemen real estat dan perumahan; manajemen real estat dari komunitas pensiun; manajemen real estat dari
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properti sewaan; manajemen real estat properti komersial; manajemen real estat, perumahan dan tanah; manajemen real
estate, termasuk di bidang pusat perbelanjaan; manajemen rumah apartemen; manajemen tanah; memberikan daftar real
estat dan informasi real estat melalui database komputer; memberikan daftar real estat dan informasi real estat melalui situs
web; memberikan informasi di bidang real estat melalui Internet; memberikan informasi real estat yang berkaitan dengan
properti dan tanah; memberikan informasi terkait penilaian real estat; memberikan informasi terkait penyewaan tanah;
memberikan informasi terkait sumbangan amal sebagai bagian dari perencanaan perumahan; memberikan informasi yang
berkaitan dengan penyewaan bangunan; memberikan informasi yang berkaitan dengan urusan real estat melalui Internet;
memberikan saran yang berkaitan dengan investasi real estat; mempromosikan standar industri umum secara sukarela untuk
penyerapan pertanian karbon dan gas rumah kaca lainnya; mengatur keuangan untuk proyek konstruksi; mengatur sewa dan
perjanjian sewa untuk real estat; mengelola reksa dana, dana investasi lahan yasan (real estate investment trusts / REITS),
dan dana lainnya yang meliputi real estate, aset terkait real estate, utang terkait real estate atau sekuritas yang didukung oleh
atau real estate, bunga dalam real estate, aset terkait real estate, atau terkait real estate utang; menyediakan dana untuk
pengembangan teknologi baru; menyewakan kantor, toko, properti untuk restoran, flat (flats) dan apartemen; menyewakan
ruang kerja bersama dengan fasilitas kantor seperti ruang rapat, ruang untuk customer service; pembebasan lahan untuk
orang lain; pembelian dan penjualan bangunan; pembelian dan penjualan tanah; pemberian informasi di bidang real estat
dengan cara menghubungkan suatu website ke website lain yang menampilkan informasi real estat; pembiayaan pembebasan
lahan; pembiayaan pengembangan produk; pembiayaan pengembangan properti; pembiayaan pengembangan real estat;
pembiayaan pinjaman rumah; pembiayaan proyek pembangunan; pembiayaan proyek pengembangan real estat; pengelolaan
dan pengaturan kepemilikan bersama atas real estat; pengelolaan fasilitas untuk real estat dan properti; pengelolaan gedung;
pengelolaan keuangan modal pengembangan; pengelolaan tanah dan bangunan pemukiman; pengelolaan tanah dan rumah
apartemen; pengembangan dan pengelolaan portofolio investasi; pengembangan properti dan real estat; penggunaan
bersama real estat yang disewakan untuk berlibur untuk jangka waktu tertentu; penggunaan bersama real estat yang
disewakan untuk jangka waktu tertentu; penilaian dan pengelolaan real estat; penilaian keuangan properti pribadi dan real
estat; penilaian real estat dan memberikan informasi yang berkaitan dengannya; penilaian real estat untuk keperluan pajak;
penilaian tanah; penilaian tanah dan bangunan pemukiman; penilaian untuk klaim asuransi real estat; penilaian untuk klaim
asuransi yang berkaitan dengan real estat; penilaian, seleksi, akuisisi, penaksiran, pialang, penyewaan, rental, tender,
manajemen dan valuasi real estat; penjaminan asuransi bangunan; penjaminan asuransi rumah; penyedia jasa urusan tanah
dan bangunan pemukiman; penyediaan daftar real estat yang memfasilitasi transaksi kondominium dan transaksi real estat
lainnya; penyediaan database informasi mengenai daftar real estat perumahan di berbagai lingkungan dan komunitas;
penyediaan garansi untuk barang-barang yang diproduksi oleh pihak lain, yaitu komputer, tablet, televisi, pemutar media,
konsol video game, kamera digital, peralatan rumah tangga dan konsumen, sistem HVAC, pipa rumah tangga, vakuum pusat,
pemanas air panas, pelembab udara, penurun air, pelunak air, peralatan olahraga dan rekreasi, barang olahraga, halaman
rumput dan peralatan taman, peralatan listrik luar ruangan, perabot rumah tangga, cakram padat, perangkat lunak komputer,
mainan dan perhiasan; penyediaan garansi untuk barang-barang yang diproduksi oleh pihak lain, yaitu perangkat keamanan
rumah, sistem keamanan rumah, sistem otomasi rumah dan suku cadang untuk yang disebutkan di atas.; penyediaan
informasi yang menawarkan di bidang real estat mengenai penyewaan, pembelian dan penjualan apartemen, kondominium,
villa, dan kabin melalui portal website internet; penyediaan informasi, konsultasi dan saran yang berkaitan dengan layanan
akuisisi dan manajemen tanah dan bangunan pemukiman terkait dengan pusat data, penyewaan ruang untuk pusat data, dan
manajemen bangunan; penyewaan atau rental bangunan; penyewaan dan pengelolaan residensial kondominium bagi pihak
lain yang berlokasi di dalam pengembangan hotel; penyewaan kantor; penyewaan kantor, real estate dan apartemen;
penyewaan kondominium perumahan yang terletak di dalam pengembangan hotel; penyewaan properti komersial, industri,
ritel dan perumahan; penyewaan real properti; penyewaan tanah; penyewaan toko yang bebas bea [real estate]; penyewaan
unit perumahan di atas kapal pesiar; perbankan rumah; perdagangan karbon dioksida dan kredit emisi gas rumah kaca
lainnya, tunjangan atau kompensasi; perdagangan mata uang real-time online; persiapan manajemen properti riil (real
property) dari laporan keuangan yang berkaitan dengan real estat; perwalian uang, sekuritas, klaim moneter, properti pribadi,
tanah, hak atas tanah, hak atas permukaan bumi atau sewa atas tanah; pialang tanah dan bangunan pemukiman; pinjaman
ekuitas rumah; sewa guna tanah dan pemukiman; sewa-beli bangunan; sewa-beli peralatan kantor; sewa-beli tanah; transaksi
keuangan yang terkait dengan kepemilikan real estat milik orang lain; urusan keuangan, urusan moneter dan urusan real
estat===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JID2021013045
: 25/02/2021 07:36:58
:
: PT PP Urban

540 Etiket

: Gedung Plaza PP, Jalan TB. Simatupang No. 57, RT. 008 RW. 011, Kelurahan
Gedong, Kecamatan Pasar Rebo, Kota, Kora Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota
Jakarta, 13760., Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta, 13760
: Anggi Avianica Putri S.E.
: Jalan Griya Pratama III Blok IV No. 14, Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan
Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 14250.

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: PP Urban – Synergy Of Excellence
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru, Putih
: 37
: ===Inspeksi lokasi konstruksi; Instalasi dan pemeliharaan peralatan hiburan atau olahraga installation and maintenance of
entertainment or sports apparatus; Instalasi dan pemeliharaan peralatan kantor; Instalasi dan perbaikan sistem jaringan;
Instalasi pemeliharaan dan perbaikan peralatan dan sistem pendingin udara; Instalasi sistem komputer; Instalasi,
pemeliharaan dan perbaikan fasilitas olahraga rekreasi; Instalasi, pemeliharaan dan perbaikan komputer server; Instalasi,
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pemeliharaan dan perbaikan mesin dan peralatan kantor; Instalasi, pemeliharaan dan perbaikan ponsel terkait dengan
perangkat keras; Instalasi, pemeliharaan, dan layanan perbaikan di bidang komputer, telekomunikasi, jaringan, komunikasi,
dan keamanan jaringan.; Instalasi, pemeliharaan, dan layanan perbaikan di bidang perangkat lunak komputer, telekomunikasi,
jaringan, komunikasi, dan keamanan jaringan; Instalasi, pemeliharaan, dan perbaikan piranti keras komputer, piranti keras
jaringan komputer, dan komponen piranti keras komputer dari infrastruktur komputasi virtual; Instalasi, peningkatan,
pemeliharaan, perbaikan dan pemeriksaan secara teliti helikopter dan pesawat rotor, bagian, perlengkapan dan peralatannya;
Instalasi, peningkatan, pemeliharaan, perbaikan dan pemeriksaan secara teliti untuk bagian dan peralatan helikopter; Instalasi,
peningkatan, pemeliharaan, perbaikan dan pemeriksaan secara teliti untuk bagian dan peralatan pesawat rotor; Instalasi,
peningkatan, pemeliharaan, perbaikan dan pemeriksaan secara teliti untuk pesawat rotor; Instalasi, penugasan, perawatan
serta perbaikan sistem perekam waktu serta instalasi kendali akses; Instalasi, penyesuaian, perbaikan, dan pemeliharaan alat
penghasil suara dan peredam suara yang berkaitan dengan peredaman suara di tempat kerja; Instalasi, perbaikan atau
perawatan peralatan keamanan kendaraan; Instalasi, perbaikan, dan pembaruan jaringan komputer dan perangkat keras
telekomunikasi.; Jasa Konstruksi fasilitas industri, kecuali bangunan, seperti kilang minyak dan pabrik industri kimia; Jasa
instalasi kamar kecil, perlengkapan dan peralatan dapur dan cucian; Jasa instalasi, perbaikan dan pemeliharaan peralatan
pemanas dan/atau pendingin air, peralatan penyaringan air, filter air, filter air minum, peralatan pemurnian air, pendingin air,
dispenser air, instalasi penyaringan air, instalasi pemurnian air, dan peralatan pengolahan air; Jasa konstruksi jembatan dan
bangunan; Jasa konsultasi perbaikan, pemeliharaan dan instalasi pemanas air, peralatan dan perlengkapan pendinginan dan
penyaringan air; Jasa layanan instalasi untuk regulator tenaga listrik untuk pihak lain; Jasa layanan pembangkit energi
alternatif pada bangunan; Jasa membuat tahan lembab (gedung); Jasa nasehat yang berkaitan dengan instalasi kendaraan.;
Jasa pemeliharaan, instalasi dan perbaikan alat- alat dan perkakas rumah tangga; Jasa penasehat mengenai perbaikan,
pemeliharaan dan instalasi pemanas air, peralatan dan perlengkapan pendinginan dan penyaringan air; Jasa pengelolaan
penggalian pertambangan batu, pasir, tanah, tanah liat, batu hias, batu bangunan, batu kapur atau batu gamping, kerikil; Jasa
penyebaran dan pendukung, yaitu, jasa perancangan, instalasi dan konfigurasi, jasa pendukung teknis, jasa demonstrasi dan
pelatihan mengenai solusi teknis untuk keamanan dan produktivitas dalam operasi pertambangan; Jasa perancah, pekerjaan
tanah atau konstruksi menggunakan beton; Jasa saran, konsultasi dan informasi yang berhubungan dengan jasa konstruksi
bangunan, instalasi, pemeliharaan dan perbaikan; Jasa-jasa pemasangan (instalasi) dan pembuatan atas perangkatperangkat keras komputer dan pesawat-pesawat komunikasi tidak termasuk perangkat lunak komputer; Jasa-jasa
pemasangan alat pendingin; Jasa-jasa perbaikan dan perawatan untuk mesin-mesin konstruksi; Kegiatan khusus
pemasangan berbagai pondasi dan tiang pancang untuk gedung, jalan/jembatan, bangunan pengairan, dermaga dan
sejenisnya sebagai bagian dari pekerjaan yang tercakup dalam konstruksi gedung dan konstruksi bangunan sipil dan biasanya
dikerjakan atas dasar subkontrak; Kegiatan khusus pemasangan berbagai pondasi dan tiang pancang untuk gedung,
jalan/jembatan, bangunan pengairan, dermaga dan sejenisnya sebagai bagian dari pekerjaan yang tercakup dalam konstruksi
gedung dan konstruksi bangunan sipil dan biasanya dikerjakan atas dasar subkontrak.; Konstruksi bahan – bahan energi
regenerasi baru; Konstruksi bangunan; Konstruksi bangunan dan struktur teknik sipil lain; Konstruksi dan perbaikan gedung;
Konstruksi dari jalan air atau terusan, pelabuhan dan sarana jalur sungai, dok (pangkalan), pintu air dan lain-lain, bendungan
dan tanggul; Konstruksi pabrik energi regenerasi baru; Konstruksi pabrik energi regenerasi baru (termasuk pembangkit listrik
tenaga matahari/tenaga angin); Konstruksi pusat perbelanjaan; Konstruksi selain bangunan, seperti fasilitas olahraga di luar
ruangan; Konstruksi, instalasi, pemasangan, perbaikan, pemeliharaan dan perbaikan eksterior dan interior bangunan; Layanan
konsultasi yang berkaitan dengan perbaikan dan penguatan bangunan dan struktur lainnya; Layanan perbaikan dan
pemasangan terkait mobil, sepeda motor, kendaraan komersial dan/atau kendaraan tugas berat serta aksesoris dan suku
cadang yang terkait; Layanan profesional dan konsultasi yang berkaitan dengan pemasangan, pemeliharaan dan perbaikan
mesin pemurnian air reverse osmosis; Manajemen konstruksi (pengawasan); Memberikan bantuan teknis, yaitu, saran teknis
mengenai instalasi, perbaikan dan pemeliharaan peralatan listrik atau elektronik, peralatan dan perangkat yang digunakan
untuk operasi industri otomatis atau sebagian otomatis; Memberikan informasi terkait dengan pemasangan, pemeliharaan dan
perbaikan mobil, furnitur, jam tangan, ponsel; Memberikan informasi yang berkaitan dengan pemasangan, pemeliharaan dan
perbaikan robot medis atau kedokteran hewan; Pemasangan Batu Bata; Pemasangan baterai penyimpanan dan sistem
baterai penyimpanan; Pemasangan dan perbaikan alat pencuri; Pemasangan dan perbaikan alat-alat irigasi; Pemasangan dan
perbaikan lift; Pemasangan dan perbaikan tanda bahaya kebakaran; Pemasangan dan perbaikan telepon; Pemasangan dan
perbaikan tungku; Pemasangan instalasi konversi energi yang terbarukan; Pemasangan lembaran logam; Pemasangan panel
surya; Pemasangan pemeliharan dan perbaikan sistem pemanas; Pemasangan peralatan telekomunikasi nirkabel dan
jaringan area lokal nirkabel; Pemasangan perangkat pembangkit tenaga surya dan sistem pembangkit tenaga surya;
Pemasangan sel tenaga surya; Pemasangan ubin, Pemasangan Batu Bata atau Pemasangan Blok; Pembersihan bangunan
(bagian dalam) dan pembersihan gedung (bagian luar) Informasi konstruksi; Pembersihan permukaan eksterior bangunan;
Pemeliharaan gedung dengan sistem pengurangan konsumsi energi; Pengawasan gedung; Pengerjaan bangunan anti
lembab; Pengerjaan konstruksi struktur baja; Pengerjaan kontruksi bangunan umum; Penghancuran gedung; Pengisolasian
gedung; Pengoperasian peralatan bangunan; Penyedia layanan informasi, penasihat, dan konsultasi terkait jasa instalasi,
pemeliharaan dan perbaikan, Layanan instalasi, pemeliharaan, perbaikan dan perbaikan peralatan komunikasi, perlengkapan,
instrumen dan sistem, komputer, perangkat lunak komputer, sistem komputer, komputer periferal, perlengkapan dan
aksesoris, perangkat pembayaran elektronik, perlengkapan elektronik, telepon seluler, ponsel pintar, komputer tablet,
computer laptop, perangkat elektronik digital, aksesoris mobil, perangkat komunikasi kabel dan nirkabel, pemrosesan data dan
peralatan untuk pemrograman data, peralatan dan instrumen untuk merekam, mengirim, menghasilkan kembali atau
memproses suara, gambar atau data, perlengkapan elektrik untuk digunakan dengan komputer, rental dan penyewaan
perangkat dan peralatan pembayaran elektronik, telepon seluler, ponsel pintar, komputer tablet, laptop komputer, dan
perangkat elektronik digital; Penyediaan informasi yang terkait dengan instalasi, perbaikan atau perawatan mobil.; Penyewaan
perlengkapan konstruksi ; Perakitan (instalasi) asesoris kendaraan; Peralatan gedung agar kedap udara; Perawatan gedung;
Perbaikan atau pemeliharaan mesin dan peralatan kantor; Perbaikan atau pemeliharaan mesin konstruksi dan
aparat/peralatan untuk pekerjaan perbaikan beton dan pekerjaan anti-korosi (anti-karat); Perbaikan atau pemeliharaan mesin
konstruksi dan aparat/peralatan untuk perbaikan dan penguatan bangunan dan struktur lainnya; Perbaikan dan penguatan
bangunan dan struktur lainnya; Perbaikan, pemeliharaan, pemasangan dan instalasi solusi teknis untuk meningkatkan
keamanan dan produktivitas dalam operasi pertambangan; Perbaikan, pengoperasian dan pemeliharaan atas instalasi dan
peralatan sanitasi, yaitu, unit bangku toilet dangan alat pembersih kebocoran dengan air hangat, bejana kakus, bidet, urinal,
bak mandi, instalasi mandi berendam, instalasi mandi pancuran, wastafel tangan [bagian dari instalasi sanitasi], keran, mandi
pancuran, pemanas air listrik, alat pengering tangan listrik untuk kamar mandi, dispenser sabun otomatis dan memberikan
informasi yang berkaitan dengan itu; bangunan dan konstruksi bawah air; bangunan kapal pesiar; bangunan pemecah
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gelombang dermaga; casing sumur minyak, tabung, dan instalasi pipa bor; ereksi bangunan dan struktur prefabrikasi; ereksi,
instalasi, pemeliharaan dan perbaikan turbin angin, stasiun angin dan mesin bertenaga angin lainnya; ereksi, pemasangan,
pemeliharaan dan perbaikan kincir angin, pembangkit listrik tenaga angin, turbin angin, dan mesin yang dioperasikan oleh
angin lainnya; fumigasi bangunan terhadap hama; informasi diagnostik filtrasi untuk kendaraan darat, kelautan, pertambangan,
minyak dan gas, kereta api, konstruksi dan pertanian; informasi konstruksi; informasi konstruksi, modifikasi dan adaptasi pusat
perbelanjaan; inspeksi bangunan dalam proses konstruksi bangunan; instalasi alat pemanas, penerangan dan memasak;
instalasi alat-alat produksi minyak; instalasi atap; instalasi dan pemeliharaan alarm pencuri atau kebakaran; instalasi dan
pemeliharaan alat kontrol lalu lintas; instalasi dan pemeliharaan instalasi fotovoltaik; instalasi dan pemeliharaan instalasi
panas matahari; instalasi dan pemeliharaan peralatan elektronik; instalasi dan pemeliharaan peralatan hiburan atau olahraga;
instalasi dan pemeliharaan peralatan komunikasi audio-visual; instalasi dan pemeliharaan peralatan mandi; instalasi dan
pemeliharaan peralatan penerangan; instalasi dan pemeliharaan peralatan sanitasi; instalasi dan pemeliharaan peralatan
telekonferensi; instalasi dan pemeliharaan peralatan untuk mengontrol suara di tempat kerja; instalasi dan pemeliharaan
perangkat keras komputer; instalasi dan pemeliharaan perangkat keras komputer untuk transfer data untuk pembacaan jarak
jauh meteran listrik; instalasi dan pemeliharaan perangkat keras untuk jaringan komputer dan akses Internet; instalasi dan
perbaikan alarm pencurian; instalasi dan perbaikan alat pembekuan; instalasi dan perbaikan komputer; instalasi dan perbaikan
peralatan pemanas; instalasi dan perbaikan perangkat keras komputer; instalasi dan perbaikan pipa; instalasi dan perbaikan
telepon; instalasi dan perbaikan tungku; instalasi dan perbaikan tungku dan smelter; instalasi dan perbaikan venetian blind;
instalasi dapur; instalasi khusus untuk interior helikopter; instalasi khusus untuk interior helikopter dan pesawat rotor; instalasi
khusus untuk interior pesawat rotor; instalasi kilang minyak; instalasi mesin; instalasi mesin-mesin; instalasi pasokan gas dan
peralatan distribusi; instalasi peralatan dapur; instalasi, konstruksi, pemeliharaan, servis dan perbaikan energi, peralatan
pembangkit listrik dan peralatan; instalasi, pemeliharaan dan perbaikan alarm pencuri; instalasi, pemeliharaan dan perbaikan
alat deteksi kebakaran; instalasi, pemeliharaan dan perbaikan alat kontrol suhu; instalasi, pemeliharaan dan perbaikan alat
pemurni udara; instalasi, pemeliharaan dan perbaikan alat pengatur, pemantauan dan kontrol; instalasi, pemeliharaan dan
perbaikan alat pengeboran dan penambangan; instalasi, pemeliharaan dan perbaikan alat ukur; instalasi, pemeliharaan dan
perbaikan aparat keamanan dan otentikasi; instalasi, pemeliharaan dan perbaikan catalytic converter; instalasi, pemeliharaan
dan perbaikan eskalator; instalasi, pemeliharaan dan perbaikan hambatan api dan asap; instalasi, pemeliharaan dan
perbaikan instalasi surya untuk menghasilkan daya, kolektor surya dan modul fotovoltaik; instalasi, pemeliharaan dan
perbaikan instalasi surya untuk menghasilkan tenaga; instalasi, pemeliharaan dan perbaikan inverter, baterai dan peralatan
koneksi listrik untuk sistem energi surya; instalasi, pemeliharaan dan perbaikan kolektor surya; instalasi, pemeliharaan dan
perbaikan kompresor, pompa udara, pompa vakum, blower udara, filter udara, alternator, pengatur tekanan dan pemisah oli;
instalasi, pemeliharaan dan perbaikan komputer dan periferal komputer; instalasi, pemeliharaan dan perbaikan mesin game,
kotak juke dan peralatan telekomunikasi; instalasi, pemeliharaan dan perbaikan modul fotovoltaik; instalasi, pemeliharaan dan
perbaikan pabrik penggiling baja; instalasi, pemeliharaan dan perbaikan pembangkit listrik dan jaringan listrik; instalasi,
pemeliharaan dan perbaikan pemisah minyak; instalasi, pemeliharaan dan perbaikan peralatan dan peralatan untuk digunakan
dalam pembongkaran; instalasi, pemeliharaan dan perbaikan peralatan dan peralatan untuk digunakan dalam penambangan;
instalasi, pemeliharaan dan perbaikan peralatan dan peralatan untuk digunakan dalam penambangan, penambangan terbuka
dan penggalian; instalasi, pemeliharaan dan perbaikan peralatan dapur; instalasi, pemeliharaan dan perbaikan peralatan
elektronik, listrik dan mekanik; instalasi, pemeliharaan dan perbaikan peralatan gas, listrik dan pasokan air; instalasi,
pemeliharaan dan perbaikan peralatan keamanan dan keselamatan; instalasi, pemeliharaan dan perbaikan peralatan kontrol
elektronik; instalasi, pemeliharaan dan perbaikan peralatan konversi energi dan pembangkit listrik; instalasi, pemeliharaan dan
perbaikan peralatan konversi energi gelombang dan pembangkit listrik energi gelombang; instalasi, pemeliharaan dan
perbaikan peralatan konversi energi, pembangkit listrik, peralatan konversi energi gelombang dan pembangkit listrik energi
gelombang; instalasi, pemeliharaan dan perbaikan peralatan pasokan air; instalasi, pemeliharaan dan perbaikan peralatan
pemanas; instalasi, pemeliharaan dan perbaikan peralatan pemanas distrik; instalasi, pemeliharaan dan perbaikan peralatan
pemantauan elektronik; instalasi, pemeliharaan dan perbaikan peralatan pemrosesan data elektronik; instalasi, pemeliharaan
dan perbaikan peralatan pencahayaan LED; instalasi, pemeliharaan dan perbaikan peralatan pendingin; instalasi,
pemeliharaan dan perbaikan peralatan pendingin udara; instalasi, pemeliharaan dan perbaikan peralatan penerangan listrik;
instalasi, pemeliharaan dan perbaikan peralatan pengeboran dan penambangan; instalasi, pemeliharaan dan perbaikan
peralatan pengeringan; instalasi, pemeliharaan dan perbaikan peralatan penimbangan; instalasi, pemeliharaan dan perbaikan
peralatan penyegar udara; instalasi, pemeliharaan dan perbaikan peralatan penyiaran; instalasi, pemeliharaan dan perbaikan
peralatan untuk memanaskan, memurnikan udara, mendinginkan, mengeringkan, ventilasi, kontrol suhu dan pendingin udara;
instalasi, pemeliharaan dan perbaikan peralatan untuk memasok gas; instalasi, pemeliharaan dan perbaikan peralatan untuk
memasok listrik; instalasi, pemeliharaan dan perbaikan peralatan untuk memproses logam; instalasi, pemeliharaan dan
perbaikan peralatan untuk mendistribusikan listrik; instalasi, pemeliharaan dan perbaikan peralatan untuk menghasilkan daya;
instalasi, pemeliharaan dan perbaikan peralatan untuk menghasilkan listrik; instalasi, pemeliharaan dan perbaikan peralatan
untuk otentikasi dokumen; instalasi, pemeliharaan dan perbaikan perangkat keras dan periferal komputer; instalasi,
pemeliharaan dan perbaikan perangkat keras komputer; instalasi, pemeliharaan dan perbaikan perangkat keras komputer dan
peralatan dan peralatan pengajaran elektronik; instalasi, pemeliharaan dan perbaikan perangkat keras komputer untuk sistem
pemrosesan data elektronik; instalasi, pemeliharaan dan perbaikan perangkat keras komputer untuk sistem telekomunikasi;
instalasi, pemeliharaan dan perbaikan perangkat keras untuk jaringan komputer; instalasi, pemeliharaan dan perbaikan
perangkat keras untuk jaringan komunikasi data; instalasi, pemeliharaan dan perbaikan perangkat keras untuk peralatan
pemrosesan data; instalasi, pemeliharaan dan perbaikan sistem boiler dan sistem energi surya; instalasi, pemeliharaan dan
perbaikan sistem energi surya; instalasi, pemeliharaan dan perbaikan sistem gas dan listrik; instalasi, pemeliharaan dan
perbaikan tiang-tiang meteorologi; instalasi, pemeliharaan dan perbaikan tumpukan cerobong asap untuk digunakan dalam
industri minyak; instalasi, pemeliharaan, dan perbaikan aparatus pengukur tinta untuk mesin cetak; instalasi, pemeliharaan,
dan perbaikan peralatan kontrol kualitas untuk mesin cetak; instalasi, pemeliharaan, dan perbaikan pintu darurat otomatis;
instalasi, pemeliharaan, dan perbaikan tumpukan cerobong asap untuk digunakan di kilang minyak; instalasi, pemeliharaan,
konsultasi, servis, perbaikan, dan dukungan teknis sehubungan dengan energi dan pembangkit listrik, penerangan, pendingin
udara, ventilasi, pemanasan, alarm, keamanan, pengawasan, dan peralatan, perangkat, pengontrol dan sistem otomasi
rumah; instalasi, perbaikan dan pemeliharaan peralatan kondensasi, kondensor uap, radiator untuk motor dan mesin, reheater
udara, tabung boiler; instalasi, perbaikan dan pemeliharaan, penghancuran, pengecatan, dan pembangunan kembali minyak
dan gas, tempat penyimpanan, lubang besar, dan peralatan silinder untuk melindungi sensor suhu, mesin, dan bagianbagiannya; instalasi, perbaikan dan perawatan robot; isolasi bangunan; isolasi termal bangunan; jasa informasi dan konsultasi
mengacu pada jasa-jasa pemasangan (instalasi) dan pembuatan atas perangkat-perangkat keras via jaringan kerja komputer;
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jasa instalasi dan pemeliharaan; jasa instalasi untuk lift dan lift; jasa instalasi, pemeliharaan dan perbaikan; jasa instalasi,
pemeliharaan dan perbaikan yang disediakan oleh tukang; jasa konstruksi dalam sifat pekerjaan tanah; jasa konstruksi dan
pemeliharaan yang berkaitan dengan irigasi air; jasa konstruksi dan pemeliharaan yang berkaitan dengan teknik sipil; jasa
konstruksi menggunakan beton; jasa konstruksi yang berkaitan dengan pemasangan sistem pemanas, ventilasi dan pendingin
udara; jasa konstruksi, pemeliharaan, pembersihan dan perbaikan; jasa konstruksi, perbaikan, pemeliharaan dan
pemasangan; jasa konstruksi, yaitu, paving beton; jasa konstruksi, yaitu, pembersihan lokasi; jasa konstruksi, yaitu,
pengaspalan aspal; jasa konstruksi, yaitu, penggalian; jasa konstruksi, yaitu, penilaian; jasa konstruksi, yaitu, persiapan
bantalan; jasa konsultasi konstruksi dan penyesuaian pusat perbelanjaan; jasa konsultasi pemasangan pipa; jasa konsultasi
untuk perbaikan, -untuk perawatan, -untuk pemasangan; jasa konsultasi yang berkaitan dengan konstruksi bangunan; jasa
konsultasi yang berkaitan dengan konstruksi bangunan dan struktur lainnya; jasa kontraktor bangunan umum; jasa kontraktor
rumah; jasa pemasangan dan peletakkan pipa; jasa pemasangan dan perbaikan gelas kaca; jasa pemasangan dan perbaikan
kelistrikan serta pengkabelan dan pengkawatan untuk pemukiman, -untuk industri, -untuk komersil; jasa pemasangan dan
perbaikan untuk sistem irigasi; jasa pemasangan instalasi, pemeliharaan, dan perbaikan mesin dan peralatan kantor; jasa
pemasangan kertas dinding; jasa pemasangan listrik; jasa pemasangan yang berkaitan dengan modernisasi mesin, peralatan
mesin dan sistem otomatis untuk merawat dan memproses logam; jasa pemeliharaan dan perbaikan gedung disediakan oleh
tukang; jasa pengawasan konstruksi bangunan untuk proyek bangunan; jasa pengawasan konstruksi bangunan untuk proyek
real estat; jasa pengawasan konstruksi bangunan yang berkaitan dengan pusat perbelanjaan, kompleks industri, gedung
perkantoran, gedung tempat tinggal dan pengembangan real estat lainnya; jasa pengecatan interior rumah dekoratif; jasa
perbaikan dan jasa pemasangan; jasa teknik konstruksi [konsultasi konstruksi]; jasa teknik konstruksi [pengawasan
konstruksi]; jasa-jasa dukungan teknis, yaitu, advis teknis yang terkait dengan pemasangan sistem dan suku cadang
keamanan rumah dan otomasi.; jasa-jasa konsultasi di bidang instalasi, pemeliharaan dan perbaikan perangkat yang
terhubung jaringan, peralatan, peralatan kontrol pencahayaan, dan sistem kontrol hvac di internet hal-hal layanan dukungan
teknis, sedang, pemecahan masalah dalam sifat perbaikan perangkat yang terhubung ke jaringan, peralatan, kendaraan,
sistem otomasi rumah, dan sistem keamanan rumah di internet yang terhubung dengan jaringan; jasa-jasa konsultasi di
bidang instalasi, pemeliharaan dan perbaikan perangkat yang terhubung ke jaringan, peralatan, kendaraan, sistem otomasi
rumah, dan sistem keamanan rumah di internet yang terhubung dengan jaringan; konfigurasi instalasi, pengoptimalan, dan
pemeliharaan peralatan penghasil suara dan peredam suara yang berkaitan dengan peredaman suara di tempat kerja;
konstruksi; konstruksi adat pabrik; konstruksi apartemen; konstruksi bangunan; konstruksi bangunan dan struktur hemat
energi; konstruksi bangunan dan struktur lainnya; konstruksi bangunan industri; konstruksi bangunan komersial; konstruksi
bangunan kustom; konstruksi bangunan perumahan dan komersial; konstruksi bangunan tempat tinggal; konstruksi bangunan,
bendungan dan jembatan; konstruksi bangunan, jalan, jembatan dan bendungan; konstruksi bawah laut; konstruksi cerobong;
konstruksi dan pemeliharaan bangunan; konstruksi dan pemeliharaan kompleks bangunan, bangunan tempat tinggal,
perumahan, bangunan komersial, pusat perbelanjaan, gedung perkantoran dan struktur parkir; konstruksi dan pemeliharaan
pusat olahraga, klub kesehatan, pusat rekreasi dan kompleks rekreasi; konstruksi dan pemeliharaan rumah liburan, kamp
liburan, akomodasi sementara, hotel dan hotel perumahan; konstruksi dan pemeliharaan saluran pipa; konstruksi dan
pendirian stan pameran, panggung dan stan; konstruksi dan perbaikan bangunan; konstruksi dan perbaikan bangunan dan
rumah tinggal; konstruksi dan perbaikan bangunan dan struktur lainnya; konstruksi dan perbaikan rumah; konstruksi dan
renovasi bangunan; konstruksi dan renovasi bangunan dan struktur lainnya; konstruksi dermaga; konstruksi interior bangunan;
konstruksi jalan; konstruksi jalan kustom; konstruksi jembatan; konstruksi kapal kustom; konstruksi kapal pesiar kustom;
konstruksi kebiasaan jalan raya; konstruksi kelautan; konstruksi pabean dan renovasi bangunan; konstruksi pekerjaan umum;
konstruksi pipa; konstruksi rumah adat; konstruksi struktur baja; konstruksi struktur untuk pengangkutan gas alam; konstruksi
struktur untuk pengangkutan minyak mentah; konstruksi struktur untuk penyimpanan gas alam; konstruksi struktur untuk
penyimpanan minyak mentah; konstruksi struktur untuk produksi gas alam; konstruksi struktur untuk produksi minyak mentah;
konstruksi, pemasangan, pemasangan, perbaikan, renovasi, servis, pemeliharaan dan pembongkaran ladang angin;
konstruksi, pemeliharaan dan perbaikan bangunan yang dapat diangkut dan dibuat dari pabrik; konstruksi, pemeliharaan dan
perbaikan kendaraan air; konstruksi, pemeliharaan dan perbaikan konservatori dan rumah kaca; konstruksi, pemeliharaan dan
perbaikan perahu; konstruksi, pemeliharaan dan perbaikan perahu air, kapal pesiar, perahu dan kendaraan air; konstruksi,
pemeliharaan dan perbaikan sistem insulasi panas; konstruksi, pemeliharaan dan renovasi bangunan; konstruksi,
pemeliharaan dan renovasi pekerjaan umum; konstruksi, pemeliharaan dan renovasi properti; konstruksi, perbaikan dan
pemeliharaan bangunan; konstruksi, perbaikan dan pemeliharaan bangunan, dan memberikan informasi yang berkaitan
dengannya; konsultasi konstruksi; konsultasi konstruksi dan pemasangan pusat dan kompleks komersial; konsultasi terkait
dengan pemasangan, pemeliharaan dan layanan perbaikan; konsultasi terkait dengan pemasangan, pemeliharaan dan
perbaikan perangkat keras komputer; konsultasi yang berkaitan dengan konstruksi perumahan dan bangunan; konsultasi yang
berkaitan dengan pemasangan perangkat keras komputer; konsultasi yang berkaitan dengan pemasangan, pemeliharaan dan
perbaikan kincir angin dan turbin angin; konsultasi yang berkaitan dengan pengawasan konstruksi bangunan; konsultasi yang
berkaitan dengan pengecatan bangunan; kustomisasi [layanan instalasi] dari helikopter; kustomisasi [layanan instalasi] dari
helikopter dan pesawat rotor; kustomisasi [layanan instalasi] dari pesawat rotor; layanan instalasi; layanan konsultasi dan
dukungan teknis yang terkait dengan jasa-jasa perbaikan atau kontruksi bangunan; layanan konsultasi dan informasi yang
berkaitan dengan konstruksi; layanan konsultasi di bidang konstruksi, perbaikan, restorasi, pemeliharaan dan pemasangan;
layanan konsultasi mengenai pemasangan dan pemeliharaan telekomunikasi, peralatan transmisi dan penyiaran, peralatan
dan instrumen; layanan konsultasi teknis yang berkaitan dengan pemasangan peralatan, sistem pengendalian, permesinan,
dan konstruksi fasilitas, yang semuanya berada di ladang minyak dan gas; layanan konsultasi yang berkaitan dengan
konstruksi bangunan; layanan konsultasi yang berkaitan dengan pemasangan alat pemanas dan pendingin; layanan
konsultasi yang berkaitan dengan pemasangan lift penumpang; layanan konsultasi yang berkaitan dengan pemasangan
peralatan audiovisual; layanan konsultasi yang berkaitan dengan pemasangan peralatan hidrolik; layanan konsultasi yang
berkaitan dengan pemasangan peralatan keamanan dan keselamatan; layanan konsultasi yang berkaitan dengan
pemasangan peralatan komunikasi; layanan konsultasi yang berkaitan dengan pemasangan peralatan otomasi gedung;
layanan konsultasi yang berkaitan dengan pemasangan peralatan pencegahan kebakaran; layanan konsultasi yang berkaitan
dengan pemasangan peralatan penerangan; layanan konsultasi yang berkaitan dengan pemasangan peralatan telepon;
layanan konsultasi yang berkaitan dengan pemasangan pipa ledeng; layanan konsultasi yang berkaitan dengan pemasangan,
pemeliharaan dan perbaikan mesin pemurnian air reverse osmosis; layanan konsultasi yang berkaitan dengan pemasangan,
pemeliharaan dan perbaikan peralatan mekanik dan listrik; layanan konsultasi yang berkaitan dengan pembongkaran
bangunan; layanan konsultasi yang berkaitan dengan pemeliharaan bangunan; layanan konsultasi yang berkaitan dengan
pemeliharaan, perbaikan dan renovasi bangunan dan struktur lainnya; layanan konsultasi yang berkaitan dengan perbaikan
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bangunan; layanan konsultasi yang berkaitan dengan renovasi bangunan dan struktur lainnya; layanan konsultasi yang terkait
dengan desain, pemasangan, dan optimalisasi turbin dan kompresor serta peralatan terkait di industri minyak, industri gas,
dan industri; layanan manajemen proyek konstruksi [pengawasan konstruksi]; layanan pemasangan kaca; layanan
pengendalian erosi tanah yang diberikan oleh kontraktor bangunan; layanan perakitan yang berkaitan dengan pemasangan
mesin dan peralatan mesin untuk merawat dan memproses logam; layanan perakitan yang berkaitan dengan pemasangan
mesin press untuk memproses logam; layanan perakitan yang berkaitan dengan pemasangan mesin, peralatan mesin, dan
sistem otomatis untuk merawat dan memproses logam; lukisan bangunan; lukisan rumah; manajemen proyek konstruksi
[pengawasan konstruksi]; manajemen proyek pembangunan gedung di tempat [pengawasan konstruksi]; membangun
manajemen proyek [pengawasan konstruksi]; memberikan informasi terkait layanan perbaikan dan pemasangan; memberikan
informasi terkait pembersihan gedung; memberikan informasi terkait penyewaan peralatan konstruksi; memberikan informasi
terkait renovasi bangunan; memberikan informasi yang berkaitan dengan jasa konstruksi, perbaikan, restorasi, pemeliharaan
dan pemasangan; memberikan informasi yang berkaitan dengan konstruksi bangunan; memberikan informasi yang berkaitan
dengan konstruksi bangunan, dan layanan perbaikan dan pemasangan; memberikan informasi yang berkaitan dengan
konstruksi, perbaikan dan pemeliharaan bangunan; memberikan informasi yang berkaitan dengan pemasangan dan perbaikan
atap; memberikan informasi yang berkaitan dengan pemasangan mesin; memberikan informasi yang berkaitan dengan
pemasangan peralatan listrik; memberikan informasi yang berkaitan dengan pemasangan, pemeliharaan dan perbaikan
komputer, perangkat periferal komputer; memberikan informasi yang berkaitan dengan pemasangan, perawatan dan
perbaikan peralatan dan instrumen medis atau kedokteran hewan; memberikan informasi yang berkaitan dengan pembersihan
eksterior bangunan; memberikan informasi yang berkaitan dengan penyewaan mesin dan peralatan konstruksi; memberikan
informasi yang berkaitan dengan perbaikan atau pemeliharaan instalasi cuci kendaraan; memberikan informasi yang berkaitan
dengan perbaikan atau pemeliharaan mesin dan peralatan kantor; memberikan informasi yang berkaitan dengan perbaikan
atau pemeliharaan mesin dan peralatan konstruksi; memberikan informasi yang berkaitan dengan perbaikan atau
pemeliharaan peralatan dan instalasi memasak; memberikan informasi yang berkaitan dengan perbaikan atau pemeliharaan
peralatan dan instalasi memasak listrik; memberikan informasi yang berkaitan dengan perbaikan atau pemeliharaan peralatan
dan instalasi memasak non-listrik; memberikan informasi yang berkaitan dengan perbaikan atau pemeliharaan peralatan dan
instalasi tumbuhan air pada akuarium; memberikan informasi yang berkaitan dengan rekonstruksi bangunan; memberikan
saran yang berkaitan dengan layanan pemasangan, pemeliharaan dan perbaikan; membersihkan bangunan; membersihkan
eksterior bangunan; membersihkan eksterior bangunan dan memberikan informasi yang berkaitan dengannya; membersihkan
rumah; membersihkan rumah tinggal; menghapus burung dari bangunan tempat tinggal dan komersial; menyediakan informasi
konstruksi bangunan melalui situs web; menyediakan informasi on-line yang berkaitan dengan konstruksi bangunan;
menyediakan informasi on-line yang berkaitan dengan layanan perbaikan dan pemasangan; menyediakan informasi online
terkait dengan konstruksi bangunan, dan layanan perbaikan dan pemasangan; menyediakan informasi termasuk online
mengenai pembangunan gedung dan jasa perbaikan dan pemasangan; merenovasi dan membangun rumah untuk keluarga
berpenghasilan rendah; pekerjaan konstruksi yang berkaitan dengan pemasangan dan pemeliharaan sistem kelistrikan;
pemancangan gedung yang pra-frabikasi; pemasangan alarm kebakaran; pemasangan alat ekstraksi debu; pemasangan alat
hemat energi; pemasangan alat kompensasi daya reaktif; pemasangan alat mandi; pemasangan alat memasak komersial;
pemasangan alat pasokan air; pemasangan alat pemanas; pemasangan alat pemanas dan pendingin; pemasangan alat
pemanas, pendingin, pendingin udara, pengeringan, ventilasi dan ekstraksi debu; pemasangan alat pendingin; pemasangan
alat pendingin udara; pemasangan alat pendingin udara untuk digunakan di kamar bersih; pemasangan alat penerangan;
pemasangan alat pengering; pemasangan alat sanitasi; pemasangan alat untuk merekam, mengirim atau mereproduksi suara
atau gambar; pemasangan alat untuk produksi minyak; pemasangan alat ventilasi; pemasangan bahan insulasi pada
bangunan, atap dan struktur; pemasangan bahan isolasi; pemasangan bungkus produk; pemasangan custom interior mobil;
pemasangan dan konstruksi saluran pipa; pemasangan dan pemeliharaan alarm kebakaran, deteksi dan sistem penindasan;
pemasangan dan pemeliharaan barikade lalu lintas; pemasangan dan pemeliharaan barikade lalu lintas dan rambu lalu lintas
logam; pemasangan dan pemeliharaan pabrik dan peralatan industri; pemasangan dan pemeliharaan peralatan, peralatan dan
instrumen transmisi dan penyiaran; pemasangan dan pemeliharaan rambu-rambu jalan; pemasangan dan pemeliharaan
sistem irigasi; pemasangan dan pemeliharaan sistem pemanas; pemasangan dan perawatan mesin industri; pemasangan dan
perawatan perangkat medis; pemasangan dan perbaikan alarm kebakaran; pemasangan dan perbaikan alarm pencuri atau
kebakaran; pemasangan dan perbaikan alat listrik; pemasangan dan perbaikan alat pendingin udara; pemasangan dan
perbaikan antena; pemasangan dan perbaikan aparat telekomunikasi; pemasangan dan perbaikan bingkai jendela;
pemasangan dan perbaikan kerai; pemasangan dan perbaikan kerai jendela; pemasangan dan perbaikan kunci; pemasangan
dan perbaikan kusen pintu; pemasangan dan perbaikan lift; pemasangan dan perbaikan mesin dan peralatan bisnis dan
kantor; pemasangan dan perbaikan parabola; pemasangan dan perbaikan peralatan pembekuan; pemasangan dan perbaikan
peralatan perlindungan banjir; pemasangan dan perbaikan peralatan televisi; pemasangan dan perbaikan perangkat irigasi;
pemasangan dan perbaikan sistem pemanas, ventilasi dan pendingin udara; pemasangan dan perbaikan sistem pendingin
udara; pemasangan decals dan label; pemasangan dinding; pemasangan display pameran dagang; pemasangan display
tempat pembelian; pemasangan elevator penumpang; pemasangan furnitur; pemasangan furnitur untuk toko; pemasangan
grafik dan pembungkus kendaraan; pemasangan huruf dan signage tiga dimensi; pemasangan huruf siap pakai; pemasangan
insulasi bangunan; pemasangan insulasi dinding rongga; pemasangan insulasi pipa; pemasangan interior kapal; pemasangan
interior kapal pesiar; pemasangan isolasi termal untuk bangunan; pemasangan jam; pemasangan kabel listrik; pemasangan
kabel untuk akses Internet; pemasangan kaca di konservatori, jendela, pintu dan rumah kaca; pemasangan kaca isolasi di
konservatori, jendela, pintu dan rumah kaca; pemasangan konduktor petir; pemasangan koneksi elektronik dan digital ke call
center; pemasangan lampu listrik dan sistem tenaga; pemasangan lantai kayu; pemasangan lemari dapur; pemasangan lift;
pemasangan mesin dan motor; pemasangan mesin dan peralatan mesin untuk merawat dan memproses logam; pemasangan
mesin industri; pemasangan mesin kantor; pemasangan mesin press untuk memproses logam; pemasangan mesin untuk
menghasilkan listrik; pemasangan pagar; pemasangan pameran dan display; pemasangan panel drywall; pemasangan papan
dinding; pemasangan parabola; pemasangan pembuka dan penutup pintu; pemasangan pembuka pintu; pemasangan
penutup pintu; pemasangan peralatan atau generator listrik; pemasangan peralatan audiovisual; pemasangan peralatan binatu
dan dapur; pemasangan peralatan dapur; pemasangan peralatan hidrolik; pemasangan peralatan keamanan dan
keselamatan; pemasangan peralatan komunikasi; pemasangan peralatan listrik dan elektronik di mobil; pemasangan peralatan
medis; pemasangan peralatan memasak; pemasangan peralatan otomasi gedung; pemasangan peralatan pencegahan
kebakaran; pemasangan peralatan pengecoran; pemasangan peralatan perlindungan banjir; pemasangan peralatan telepon;
pemasangan peralatan untuk menghasilkan daya; pemasangan peralatan untuk penerangan, pemanasan, penghasil uap,
pemasakan, pendinginan, pengeringan, ventilasi, pasokan air dan keperluan sanitasi; pemasangan perancah bangunan;
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pemasangan perangkat keras dan kabel untuk akses Internet; pemasangan perangkat keras komputer; pemasangan
perangkat keras untuk akses Internet; pemasangan perangkat keras untuk jaringan komputer; pemasangan perangkat keras
untuk sistem komputer; pemasangan perangkat pencegahan pencurian; pemasangan perlengkapan dan perlengkapan untuk
bangunan; pemasangan pintu dan jendela; pemasangan pipa air; pemasangan pipa gas dan air; pemasangan pipa ledeng;
pemasangan platform kerja dan bangunan; pemasangan produk desain interior; pemasangan produk iklan dan promosi;
pemasangan saluran telepon; pemasangan sel dan modul fotovoltaik; pemasangan septic tank; pemasangan signage iklan;
pemasangan sistem dan jaringan radio; pemasangan sistem deteksi gas; pemasangan sistem deteksi kebakaran;
pemasangan sistem drainase air hujan; pemasangan sistem irigasi; pemasangan sistem kamar bersih; pemasangan sistem
keamanan; pemasangan sistem kontrol lingkungan; pemasangan sistem kontrol lingkungan untuk kamar bersih; pemasangan
sistem kontrol pendingin udara; pemasangan sistem pemanas; pemasangan sistem pemanas matahari; pemasangan sistem
pemanas, ventilasi, dan pendingin udara [HVAC]; pemasangan sistem pemanenan air hujan; pemasangan sistem penahanan
hewan peliharaan; pemasangan sistem pendingin udara; pemasangan sistem pengumpulan air hujan; pemasangan sistem
perlindungan lingkungan; pemasangan sistem saluran air; pemasangan sistem ventilasi dan ekstraksi debu; pemasangan
spanduk dan bendera; pemasangan tanda dan gambar interaktif; pemasangan tanda kepatuhan; pemasangan tanda-tanda
visual, tanda-tanda listrik, tanda-tanda non-listrik, tanda-tanda elektronik dan tanda-tanda digital; pemasangan tangki air hujan;
pemasangan tenda; pemasangan tungku industri; pemasangan ubin lantai; pemasangan utilitas di lokasi konstruksi;
pemasangan windows; pemasangan, pemeliharaan dan perbaikan alarm kebakaran; pemasangan, pemeliharaan dan
perbaikan alarm kebakaran dan keamanan; pemasangan, pemeliharaan dan perbaikan alarm kebakaran, asap dan panas;
pemasangan, pemeliharaan dan perbaikan alat dan instrumen kedokteran hewan; pemasangan, pemeliharaan dan perbaikan
alat dan instrumen pengukur dan pengujian; pemasangan, pemeliharaan dan perbaikan alat dan instrumen pengukur,
pensinyalan dan pemantauan; pemasangan, pemeliharaan dan perbaikan alat dan instrumen telekomunikasi; pemasangan,
pemeliharaan dan perbaikan alat dan instrumen veteriner; pemasangan, pemeliharaan dan perbaikan alternator; pemasangan,
pemeliharaan dan perbaikan anemometer; pemasangan, pemeliharaan dan perbaikan aparatus balast untuk kapal;
pemasangan, pemeliharaan dan perbaikan baterai dan akumulator; pemasangan, pemeliharaan dan perbaikan blower udara;
pemasangan, pemeliharaan dan perbaikan detektor api, asap dan panas; pemasangan, pemeliharaan dan perbaikan drive
listrik dan sistem drive untuk mesin; pemasangan, pemeliharaan dan perbaikan elevator penumpang, trotoar bergerak,
jembatan penumpang, tangga bergerak, dan lift tangga; pemasangan, pemeliharaan dan perbaikan filter udara; pemasangan,
pemeliharaan dan perbaikan jam dan instrumen horologis dan kronometrik lainnya; pemasangan, pemeliharaan dan perbaikan
jaringan komputer dan peralatan teknologi informasi; pemasangan, pemeliharaan dan perbaikan jaringan serat optik;
pemasangan, pemeliharaan dan perbaikan jembatan penumpang; pemasangan, pemeliharaan dan perbaikan kincir angin dan
turbin angin; pemasangan, pemeliharaan dan perbaikan lift tangga; pemasangan, pemeliharaan dan perbaikan menara angin;
pemasangan, pemeliharaan dan perbaikan menara angin dan anemometer; pemasangan, pemeliharaan dan perbaikan
menara kisi yang berdiri bebas; pemasangan, pemeliharaan dan perbaikan mesin bongkar muat; pemasangan, pemeliharaan
dan perbaikan mesin cetak; pemasangan, pemeliharaan dan perbaikan mesin cetak dan bagian-bagiannya; pemasangan,
pemeliharaan dan perbaikan mesin cetak dan mesin lainnya untuk digunakan dalam industri penerbitan; pemasangan,
pemeliharaan dan perbaikan mesin dan peralatan kantor; pemasangan, pemeliharaan dan perbaikan mesin dan peralatan
manufaktur; pemasangan, pemeliharaan dan perbaikan mesin hitung uang dan sortir; pemasangan, pemeliharaan dan
perbaikan mesin industri; pemasangan, pemeliharaan dan perbaikan mesin industri dan pabrik; pemasangan, pemeliharaan
dan perbaikan mesin pelabelan; pemasangan, pemeliharaan dan perbaikan mesin teller otomatis; pemasangan, pemeliharaan
dan perbaikan mesin untuk digunakan dalam industri penerbitan; pemasangan, pemeliharaan dan perbaikan pabrik;
pemasangan, pemeliharaan dan perbaikan pembaca kartu; pemasangan, pemeliharaan dan perbaikan peralatan analisis
udara; pemasangan, pemeliharaan dan perbaikan peralatan dan instrumen bedah, medis, gigi dan hewan; pemasangan,
pemeliharaan dan perbaikan peralatan dan instrumen medis; pemasangan, pemeliharaan dan perbaikan peralatan dan
instrumen pengukur dan pengujian listrik dan elektronik; pemasangan, pemeliharaan dan perbaikan peralatan dan instrumen
untuk melakukan, mengalihkan, mengubah, mengakumulasi, mengatur atau mengendalikan listrik; pemasangan,
pemeliharaan dan perbaikan peralatan dan peralatan listrik dan elektronik; pemasangan, pemeliharaan dan perbaikan
peralatan dan peralatan rumah tangga; pemasangan, pemeliharaan dan perbaikan peralatan dan peralatan untuk digunakan
dalam pembangunan jalan; pemasangan, pemeliharaan dan perbaikan peralatan dan peralatan untuk digunakan dalam
penambangan batubara; pemasangan, pemeliharaan dan perbaikan peralatan hidrolik; pemasangan, pemeliharaan dan
perbaikan peralatan kendali jarak jauh untuk mengganti pelat cetak; pemasangan, pemeliharaan dan perbaikan peralatan
keselamatan; pemasangan, pemeliharaan dan perbaikan peralatan listrik; pemasangan, pemeliharaan dan perbaikan
peralatan listrik dan elektronik untuk digunakan di bidang otomasi; pemasangan, pemeliharaan dan perbaikan peralatan
otomasi bangunan; pemasangan, pemeliharaan dan perbaikan peralatan otomatis untuk membuka dan menutup jendela;
pemasangan, pemeliharaan dan perbaikan peralatan otomatis untuk membuka dan menutup jendela, lampu kipas, lampu
langit-langit dan penutup ventilasi; pemasangan, pemeliharaan dan perbaikan peralatan otomatis untuk membuka dan
menutup skylight; pemasangan, pemeliharaan dan perbaikan peralatan penerangan; pemasangan, pemeliharaan dan
perbaikan peralatan pengatur elektronik; pemasangan, pemeliharaan dan perbaikan peralatan telekomunikasi; pemasangan,
pemeliharaan dan perbaikan peralatan telepon dan komunikasi; pemasangan, pemeliharaan dan perbaikan peralatan ventilasi;
pemasangan, pemeliharaan dan perbaikan peralatan yang dioperasikan secara mekanis untuk membuka dan menutup
jendela; pemasangan, pemeliharaan dan perbaikan peralatan yang dioperasikan secara mekanis untuk membuka dan
menutup lampu kipas; pemasangan, pemeliharaan dan perbaikan peralatan yang dioperasikan secara mekanis untuk
membuka dan menutup penutup ventilasi; pemasangan, pemeliharaan dan perbaikan peralatan yang dioperasikan secara
mekanis untuk membuka dan menutup skylight; pemasangan, pemeliharaan dan perbaikan perangkat listrik; pemasangan,
pemeliharaan dan perbaikan pintu dan pagar; pemasangan, pemeliharaan dan perbaikan pintu dan penghalang otomatis;
pemasangan, pemeliharaan dan perbaikan pompa dan stasiun pompa; pemasangan, pemeliharaan dan perbaikan pompa
udara; pemasangan, pemeliharaan dan perbaikan register kas; pemasangan, pemeliharaan dan perbaikan regulator tekanan;
pemasangan, pemeliharaan dan perbaikan robot medis atau kedokteran hewan; pemasangan, pemeliharaan dan perbaikan
rol tinta untuk mesin cetak; pemasangan, pemeliharaan dan perbaikan rol untuk mesin; pemasangan, pemeliharaan dan
perbaikan sel dan modul fotovoltaik; pemasangan, pemeliharaan dan perbaikan sistem deteksi gas; pemasangan,
pemeliharaan dan perbaikan sistem deteksi kebakaran; pemasangan, pemeliharaan dan perbaikan sistem hidrolik untuk
kendaraan; pemasangan, pemeliharaan dan perbaikan sistem hidrolik untuk permesinan; pemasangan, pemeliharaan dan
perbaikan sistem insulasi panas; pemasangan, pemeliharaan dan perbaikan sistem ketel; pemasangan, pemeliharaan dan
perbaikan sistem otomasi; pemasangan, pemeliharaan dan perbaikan sistem pemanas; pemasangan, pemeliharaan dan
perbaikan sistem pemanas, ventilasi dan pendingin udara [HVAC]; pemasangan, pemeliharaan dan perbaikan sistem
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pencegah kebakaran; pemasangan, pemeliharaan dan perbaikan sistem pendingin dan pendingin udara untuk lingkungan
yang dikendalikan suhu; pemasangan, pemeliharaan dan perbaikan sistem pendingin udara; pemasangan, pemeliharaan dan
perbaikan sistem pengurangan gas buang; pemasangan, pemeliharaan dan perbaikan sistem saluran air limbah;
pemasangan, pemeliharaan dan perbaikan sistem udara pernapasan industri; pemasangan, pemeliharaan dan perbaikan
sistem ventilasi; pemasangan, pemeliharaan dan perbaikan sistem, mesin dan peralatan untuk bekerja dan memproses logam
dan lembaran logam; pemasangan, pemeliharaan dan perbaikan telepon; pemasangan, pemeliharaan dan perbaikan trotoar
yang bergerak; pemasangan, pemeliharaan, dan perbaikan aparatur kendali mutu; pemasangan, pemeliharaan, dan perbaikan
aparatur untuk memeriksa keaslian uang kertas; pemasangan, pemeliharaan, dan perbaikan aparatus yang dioperasikan
secara mekanis untuk membuka dan menutup jendela, lampu kipas, skylight dan flap ventilasi; pemasangan, pemeliharaan,
dan perbaikan bagian dan badan sasis untuk kendaraan; pemasangan, pemeliharaan, dan perbaikan mesin; pemasangan,
pemeliharaan, dan perbaikan peralatan kendali jarak jauh; pemasangan, pemeliharaan, dan perbaikan periferal komputer;
pemasangan, pemeliharaan, dan perbaikan pintu dan gerbang otomatis; pemasangan, pemeliharaan, dan perbaikan saluran,
selang dan pipa bertekanan tinggi untuk sistem hidrolik; pemasangan, pemeliharaan, perbaikan dan rekondisi mesin industri;
pemasangan, pemeliharaan, perbaikan, dan servis piranti keras komputer, periferal komputer, piranti lunak komputer,
perangkat seluler digital, pemutar media, produk audio, set top box, perangkat elektronik yang dapat dipakai, jam tangan
pintar, dan produk serta aksesori elektronik lainnya; pemasangan, penggantian, penggantian dan perbaikan kunci;
pemasangan, perawatan dan perbaikan kompresor; pemasangan, perawatan dan perbaikan kompresor, pompa udara dan
pompa vakum; pemasangan, perawatan dan perbaikan lampu jalan; pemasangan, perawatan dan perbaikan lift penumpang;
pemasangan, perawatan dan perbaikan mesin; pemasangan, perawatan dan perbaikan mesin blow moulding; pemasangan,
perawatan dan perbaikan mesin cetak; pemasangan, perawatan dan perbaikan mesin pembersih; pemasangan, perawatan
dan perbaikan mesin pengemasan; pemasangan, perawatan dan perbaikan mesin pengerjaan logam; pemasangan,
perawatan dan perbaikan mesin pengisi; pemasangan, perawatan dan perbaikan mesin pengisian kontainer; pemasangan,
perawatan dan perbaikan mesin penyegel; pemasangan, perawatan dan perbaikan mesin sortasi; pemasangan, perawatan
dan perbaikan mesin untuk industri grafis; pemasangan, perawatan dan perbaikan mesin untuk industri percetakan;
pemasangan, perawatan dan perbaikan mesin untuk memproses plastik; pemasangan, perawatan dan perbaikan perabot
dapur; pemasangan, perawatan dan perbaikan peralatan dan instrumen bedah; pemasangan, perawatan dan perbaikan
peralatan dan instrumen gigi; pemasangan, perawatan dan perbaikan peralatan otomatis untuk membuka dan menutup lampu
kipas; pemasangan, perawatan dan perbaikan peralatan otomatis untuk membuka dan menutup penutup ventilasi;
pemasangan, perawatan dan perbaikan peralatan untuk pengiriman barang; pemasangan, perawatan dan perbaikan pompa
vakum; pemasangan, perawatan dan perbaikan rel kereta api; pemasangan, perbaikan dan pemeliharaan fasilitas dan
peralatan kamar bersih; pemasangan, perbaikan dan pemeliharaan peralatan pemanas; pemasangan, perbaikan,
pemeliharaan, penggantian dan perbaikan jaringan pipa; pemasangan, perbaikan, pemeliharaan, penggantian dan perbaikan
pipa minyak; pemasangan, perbaikan, pemeliharaan, penggantian dan perbaikan saluran pipa gas; pembangunan dan
pemeliharaan rumah Apartemen; pembangunan gedung dari subdivisi dan pengembangan tanah dan bangunan pemukiman;
pembangunan gedung kantor; pembangunan konservatori dan rumah kaca; pemberian saran konstruksi; pembersihan
bangunan [interior]; pembersihan bangunan [permukaan luar]; pembersihan bangunan, situs industri dan situs bangunan;
pembersihan gedung kantor dan tempat komersial; pembersihan interior bangunan; pembersihan interior dan eksterior
bangunan; pembongkaran bangunan; pembongkaran rumah dan bangunan; pemeliharaan dan perbaikan instalasi pemanas;
pemeliharaan instalasi alarm kebakaran; pemeliharaan instalasi cuci kendaraan; pemeliharaan instalasi sanitasi; pemeliharaan
peralatan bangunan; pemeliharaan peralatan dan instalasi untuk menghasilkan daya; pemeliharaan peralatan kantor;
pemeliharaan peralatan konstruksi; pemeliharaan, perbaikan dan rekondisi peralatan dan instalasi fotovoltaik; pemeliharaan,
servis dan perbaikan peralatan rumah tangga dan dapur; pemeliharaan, servis, dan perbaikan peralatan dan instalasi untuk
menghasilkan tenaga; pemulihan bangunan; pengawasan konstruksi; pengawasan konstruksi bangunan; pengawasan
konstruksi bangunan dan manajemen proses konstruksi di tempat konstruksi; pengawasan konstruksi di tempat; pengawasan
pembongkaran bangunan; pengawasan rekonstruksi bangunan; pengawasan renovasi bangunan; pengembangan perumahan
(jasa pembangunan gedung); pengembangan properti (jasa gedung dan pembangunan); pengembangan properti (jasa
pembangunan gedung); pengembangan real estat [jasa bangunan dan konstruksi]; pengembangan tanah dan bangunan
pemukiman (jasa pembangunan); penghapusan puing-puing dari bangunan [jasa konstruksi]; penguatan bangunan;
penyediaan informasi konstruksi; penyediaan informasi konstruksi dengan cara elektronik; penyediaan informasi konstruksi
yang berkaitan dengan pekerjaan umum; penyegelan gedung; penyesuaian perangkat keras komputer melalui pemasangan
komponen baru; penyewaan alat pengangkat untuk digunakan dalam konstruksi; penyewaan crane [peralatan konstruksi];
penyewaan instalasi cuci mobil; penyewaan mesin bangunan; penyewaan mesin dan alat konstruksi; penyewaan mesin dan
peralatan konstruksi; penyewaan mesin dan peralatan konstruksi dan memberikan informasi yang berkaitan dengannya;
penyewaan mesin konstruksi pneumatik atau hidrolik, alat dan peralatan; penyewaan mesin pencuci piring untuk keperluan
rumah tangga; penyewaan mesin, alat dan peralatan pneumatik atau hidrolik untuk digunakan dalam konstruksi; penyewaan
mesin, peralatan, dan peralatan untuk digunakan dalam konstruksi bangunan; penyewaan mesin, perkakas, dan peralatan
untuk konstruksi bangunan; penyewaan peralatan konstruksi; penyewaan peralatan konstruksi dan bangunan; penyewaan
peralatan konstruksi, mixer beton, pompa beton dan crane; penyewaan perancah bangunan, platform kerja dan bangunan;
penyewaan perancah, platform, cetakan dan mesin untuk digunakan dalam konstruksi; penyewaan platform kerja yang
meninggi untuk digunakan dalam konstruksi; perawatan dan perbaikan dari utilitas yang ada pada gedung; perawatan mesin
konstruksi; perawatan, perbaikan dan instalasi bagian-bagian dan kelengkapan kendaraan bermotor; perbaikan atau
pemeliharaan instalasi cuci kendaraan; perbaikan atau pemeliharaan instalasi cuci kendaraan dan memberikan informasi yang
berkaitan dengannya; perbaikan atau pemeliharaan mesin dan peralatan konstruksi; perbaikan atau pemeliharaan peralatan
dan instalasi memasak; perbaikan atau pemeliharaan peralatan dan instalasi memasak listrik; perbaikan atau pemeliharaan
peralatan dan instalasi memasak non-listrik; perbaikan atau pemeliharaan peralatan dan instalasi memasak non-listrik dan
memberikan informasi yang berkaitan dengannya; perbaikan atau pemeliharaan peralatan elektro-termal rumah tangga;
perbaikan atau pemeliharaan peralatan konstruksi; perbaikan atau perawatan mesin dan peralatan kantor; perbaikan atau
perawatan mesin dan peralatan kantor dan memberikan informasi yang berkaitan dengannya; perbaikan atau perawatan
mesin dan peralatan konstruksi dan memberikan informasi yang berkaitan dengannya; perbaikan bangunan; perbaikan dan
instalasi peralatan telepon; perbaikan dan pemeliharaan bangunan; perbaikan dan pemeliharaan bangunan tempat tinggal;
perbaikan dan pemeliharaan gedung kantor; perbaikan dan pemeliharaan instalasi elektronik; perbaikan dan pemeliharaan
instalasi gas dan listrik; perbaikan dan pemeliharaan instalasi pembangkit energi; perbaikan dan pemeliharaan instalasi
sanitasi; perbaikan dan pemeliharaan peralatan dan instalasi pendingin; perbaikan dan pemeliharaan perancah bangunan,
platform kerja dan bangunan; perbaikan dan pemeliharaan pusat perbelanjaan, kompleks industri, gedung perkantoran,
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gedung tempat tinggal dan pengembangan real estat lainnya; perbaikan dan pemulihan barang-barang rumah tangga;
perbaikan dan penggantian produk konsumen, yaitu, perangkat dan peralatan rumah tangga dan konsumen, sistem HVAC,
pipa rumah tangga, pusat vakum, pemanas air panas, pelembap, penurun air, pelunak air, peralatan olahraga dan rekreasi,
peralatan taman dan kebun, dan peralatan listrik luar ruangan; perbaikan diagnostik atau perawatan diagnostik mengenai
lendaraan, bagian-bagian kendaraan, bagian-bagian mesin, peralatan elektronik, peralatan telekomunikasi, mesin industri atau
peralatan rumah tangga; perbaikan instalasi cuci kendaraan; perbaikan instalasi pasokan air; perbaikan instalasi pasokan
energi; perbaikan instalasi pasokan energi dan peralatan untuk penerangan, pemanasan, pembangkit uap, memasak,
pendinginan, pengeringan, ventilasi, pasokan air, dan keperluan sanitasi; perbaikan instalasi sanitasi; perbaikan instalasi untuk
digunakan dalam produksi logam, pemrosesan logam dan pengerjaan logam; perbaikan konstruksi dan mesin pertanian;
perbaikan mesin dan peralatan kantor; perbaikan mesin konstruksi; perbaikan mesin konstruksi dan peralatan konstruksi;
perbaikan pemanas, AC, dan instalasi alarm; perbaikan peralatan bangunan; perbaikan peralatan dan instalasi untuk
menghasilkan daya; perbaikan peralatan konstruksi; perbaikan peralatan listrik dan instalasi elektroteknik; perbaikan peralatan
rumah tangga dan dapur; perkuatan instalasi AC di gedung-gedung; perkuatan instalasi pemanas di gedung; perkuatan
instalasi pemanas, ventilasi dan pendingin udara di gedung-gedung; perkuatan instalasi ventilasi di gedung; plesteran dan
pengecatan interior bangunan; renovasi bangunan; renovasi bangunan dan struktur lainnya; renovasi dan pemeliharaan pusat
perbelanjaan, kompleks industri, gedung perkantoran, gedung tempat tinggal dan pengembangan real estat lainnya; renovasi
dan pemulihan bangunan; restorasi bangunan; servis peralatan dan instalasi untuk menghasilkan daya; teknik kelautan [jasa
konstruksi]===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021013046
: 25/02/2021 08:06:59
:
: Susan

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl.Terusan Jakarta 260, Kota Bandung, Jawa Barat, 40291
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: KRESNA Lemper & Ketan Bumbu
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Tulisan warna cream dengan latar belakang warna hijau bercorak daun
: 30
: ===Ketan bumbu; Makanan ringan dengan bahan dasar ketan dan beras===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021013047
: 25/02/2021 08:16:46
:
: PT. Makna Kreasi Indonesia

540 Etiket

540 Etiket

: Promenade 20, Jalan Bangka Raya No. 20, Kelurahan Pela Mampang, Kecamatan
Mampang Prapatan, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 12720.,
Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12720
: Anggi Avianica Putri S.E.
: Jalan Griya Pratama III Blok IV No. 14, Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan
Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 14250.

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: MakersByMakna
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

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

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021013048
: 25/02/2021 08:17:53
:
: PT. Makna Kreasi Indonesia

540 Etiket

: Promenade 20, Jalan Bangka Raya No. 20, Kelurahan Pela Mampang, Kecamatan
Mampang Prapatan, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 12720.,
Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12720
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740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Anggi Avianica Putri S.E.
: Jalan Griya Pratama III Blok IV No. 14, Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan
Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 14250.

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: MakersByMakna
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Putih
: 28
: ===Aksesoris kolam renang, yaitu pelampung renang, pelampung kolam renang, rakit air mainan, pelampung dari bahan
busa, pelampung renang berbentuk cincin, pelampung di kolam renang yang berbentuk cincin, pelampung busa yang
berbentuk cincin, papan penopang badan, papan seluncur, sepatu sirip untuk renang, sirip untuk papan seluncur, pelampung
renang yang dipakai di lengan dan sayap untuk bantuan renang, semua untuk keperluan rekreasi; Alat dan peralatan
permainan komputer; Alat permainan (playthings) elektronik; Alat permainan edukasi; Balok start (balok untuk garis start);
Balon mainan; Bank mainan; Barang-barang permainan busa baru; Bola kriket, Tongkat pemukul permainan kriket, barang
pelindung yang diperkuat untuk latihan kriket; tas olahraga yang dirancang khusus untuk peralatan kriket; Bola mainan;
Boneka bermain kartu; Boneka mainan; Boneka mainan hewan (dengan isi); Catur Cina [permainan]; Deck (papan pijakan
kaki) papan luncur dan piring terbang untuk permainan melempar; Grip tape (alas pijakan kaki) papan luncur; Karet sintetis
untuk trek balap (mainan); Kartu Poker; Kartu Remi; Kartu awal untuk lotere; Kartu perdagangan (permainan kartu); Kasing
untuk mesin permainan yang dapat dipegang dengan tangan; Kostum menjadi mainan anak-anak; Kursi untuk permainan
(kursi permainan interaktif untuk permainan video); Lemari papan permainan panah-panahan; Lilin mainan; Lilin pemodelan
mainan; Mainan; Mainan (alat permainan); Mainan LED tongkat cahaya; Mainan action figure dengan kepala besar; Mainan air
(selain alat bantu renang); Mainan bola bean bag; Mainan dari busa atau bahan-bahan yang lembut; Mainan dari logam;
Mainan dijual dalam bentuk perangkat (kit); Mainan figur aksi; Mainan kerajinan dijual lengkap; Mainan kertas; Mainan
ketangkasan; Mainan malam (clay for toys); Mainan pembelajaran elektronik; Mainan pra-pabrikasi; Mainan tokoh karakter;
Mainan untuk dikoleksi yang dibentuk dari model dari bahan plastik dan mainan figurin dari bahan resin; Mainan untuk hewan
peliharaan rumah tangga; Mainan yang dapat dinaiki; Mainan yang dikendarai; Mainan yoyo; Mainan, barang permainan dan
olahraga, yaitu bola basket, bola golf, bola mainan, bola olahraga, mainan bola karet dan mainan bola busa, bola boneka
untuk permainan, bola plastik untuk permainan, jaring ring basket, papan net basket, papan basket ukuran kecil, pompa untuk
memompa bola basket dan beserta pentil pompa; Mainan, permainan dan alatnya; patung tokoh jagoan; mesin permainan
otomatis dan yang dioperasikan dengan koin; balon; bola basket; bola pantai; boneka yang berisi kacang dikeringkan atau
yang sejenis; permainan yang menggunakan papan; permainan kartu; kosmetik mainan anak-anak; ornamen pohon Natal
kecuali barang kembang gula atau iluminasi; konfeti; boneka; pakaian boneka; perabotan boneka; layang-layang; ponsel untuk
anak-anak; bola karet berwarna untuk bermain; mainan yang terbuat dari kain dan kapas; boneka yang digerakkan dengan tali
atau tangan di dalamnya; puzzle; sepatu roda; papan luncur; mainan patung tokoh jagoan dan aksesoris patung tokoh jagoan;
kendaraan mainan; perangkat bermain kendaraan mainan; skuter mainan; dan mainan otomatis yang digerakkan oleh motor
jarum jam, semua barang di atas untuk anak-anak dan berhubungan dengan dan/atau berkaitan dengan koleksi boneka
dan/atau aksesoris boneka; Mainan, yaitu, action figure boneka tempat untuk action figure cincin gulat mainan kendaraan
mainan permainan papan unit genggam untuk bermain permainan elektronik selain yang diadopsi untuk digunakan dengan
layar tampilan elektronik atau monitor permainan keterampilan aksi meja kartu permainan puzzle boneka mainan mainan
mewah sabuk mainan bantalan lutut dan siku untuk penggunaan atletik mainan busa tangan topeng kostum topeng kostum
masker wajah baru Dekorasi pohon natal; Meja permainan basket; Meja permainan basket elektronik; Mesin permainan
arcade; Mobil yang dikendalikan dari jarak jauh [mainan]; Model (mainan atau alat permainan); Papan perut yaitu alat
pembentuk otot tubuh (latihan fisik); Patung mainan yang dapat dikoleksi; patung mainan fantasi; bahan yang dapat dicetak
berupa mainan berbahan dasar polimer silikon, yang digunakan sebagai mainan dan alat hiburan; perangkat kotak aktivitas
untuk anak-anak, yaitu, kotak kerajinan hobi terdiri dari perlengkapan, bahan dan alat untuk membuat dan mendekorasi bahan
yang dapat dicetak yang digunakan sebagai mainan dan alat hiburan yang dijual sebagai satu kesatuan; bahan dan alat untuk
membuat dan mendekorasi bahan yang dapat dicetak yang digunakan sebagai mainan dan alat hiburan yang dijual sebagai
satu kesatuan; tempat/kotak untuk membawa dan menyimpan bahan yang dapat dicetak yang digunakan sebagai mainan dan
alat hiburan, semua barang di atas untuk anak-anak dan berhubungan dengan dan/atau berkaitan dengan koleksi boneka
dan/atau aksesoris boneka; Peralatan papan seluncur salju, yaitu binding dan deck papan seluncur salju; Perangkat (dijual
lengkap) untuk membuat mainan-mainan model; Perangkat dari bagian (dijual lengkap) untuk membuat model mainan;
Perangkat dari bagian (dijual lengkap) untuk membuat model mobil mainan; Perangkat dari bagian (dijual lengkap) untuk
menyusun mainan; Perangkat dari bagian (dijual lengkap) untuk menyusun miniatur (mainan); Perangkat dari bagian (dijual
lengkap) untuk menyusun model mainan; Perangkat dari bagian (dijual lengkap) untuk penyusunan mainan; Perangkat dari
bagian (dijual lengkap) untuk perakitan mainan; Perangkat ember dan sekop untuk permainan di pantai; Perangkat kerajinan
untuk permainan dan alat permainan; Perangkat model mainan; Perlengkapan papan luncur yang terdiri dari riser, bantalan
(bearing), gandar dan perangkat keras pemasangan; Permainan; Permainan dan mainan pembelajaran interaktif, teka-teki,
mainan dan permainan pembelajaran taktil, permainan dan mainan pembelajaran elektronik; Permainan disesuaikan untuk
digunakan dengan tampilan dot matrix kristal cair; Permainan disesuaikan untuk digunakan dengan tampilan layar eksternal
atau monitor; Permainan edukasi taktil (alat permainan); Permainan elektronik; Permainan informasi trivia dan mesin arcade
permainan video elektronik; Permainan pesta untuk dewasa dan anak-anak; Permainan teka teki dengan menyusun gambar;
Permainan video elektronik dengan tipe arkadia; Permainan video untuk digunakan dengan televisi; Permainan video yang
dioperasikan dengan koin; Permainan yang dimainkan di permukaan datar; Permainan yang menggunakan papan; permainan
kartu; rumah melambung yang dipompa/dapat digembungkan; permainan dalam ruangan; rumah bermain; tenda mainan;
mainan patung; set perangkat mainan patung; pakaian untuk mainan patung; skuter mainan; kendaraan mainan; topi pesta
dari kertas, semua barang di atas untuk anak-anak dan berhubungan dengan dan/atau berkaitan dengan koleksi boneka
dan/atau aksesoris boneka; Permainan, mainan dan alat-alatnya; Permainan, mainan, barang-barang senam dan olahraga
(kecuali pakaian, alas kaki dan matras); Permainan, mainan, barang-barang senam dan olahraga (kecuali pakaian, alas kaki
dan matras), bantalan lutut (peralatan olahraga); barang-barang pelindung (peralatan olahraga), bantalan sikut (peralatan
olahraga), bantalan lutut (peralatan olahraga), pelindung tulang kering (peralatan olahraga), pelindung tangan (peralatan
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olahraga); Permainan-permainan; Permainan-permainan serta alat-alatnya; alat-alat senam dan olahraga (kecuali perkakasperkakasnya); perhiasan-perhiasan untuk pohon Natal. (Games; Rumah mainan; Set Mainan; Struktur gedung mainan; Tenda
mainan; Tongkat golf, tas golf, pemukul golf, aksesoris golf, yaitu, perlengkapan golf yang digunakan untuk memperbaiki
lubang di tanah, pasak kecil untuk penopang bola golf, penanda bola, penutup tas golf, penutup kepala tongkat golf, sarung
tangan golf, tempat bola golf, karpet latihan permainan golf; Tongkat pemukul bola untuk permainan; Tongkat pemukul
permainan kriket; Topeng mainan dan kostum; Truk (penyangga roda) papan luncur; adonan mainan; aileron untuk papan
selancar angin; aksesoris untuk bangunan mainan; aksesoris untuk binatang mainan; aksesoris untuk kendaraan mainan;
aksesoris untuk kereta mainan; aksesoris untuk mainan tokoh aksi; alat genggam untuk permainan elektronik; alat mainan;
alat musik mainan; alat permainan; alat permainan anak-anak; alat permainan elektronik; alat permainan genggam untuk
anak-anak; alat permainan genggam untuk bayi; alat permainan lelucon praktis; alat untuk permainan elektronik yang
disesuaikan untuk digunakan dengan tampilan layar eksternal atau monitor; angka model skala [mainan]; artikel pakaian untuk
mainan; baju besi mainan; bakeware mainan; balet permainan; balok konstruksi (mainan); balon mainan; bangunan mainan;
bangunan model skala [mainan]; bantalan traksi untuk papan dayung; bantalan traksi untuk papan selancar; bantalan traksi
untuk papan seluncur; bata bangunan mainan; beanbag dalam bentuk mainan; beanbag menjadi mainan; beberapa tabel
aktivitas anak-anak [mainan]; bergetar [mainan]; bermain kartu untuk digunakan dalam trik sulap; bermain menyusun karpet
puzzle; bermain tikar memasukkan mainan bayi [mainan]; bermain tikar untuk digunakan dengan kendaraan mainan [mainan];
binatang mainan; blok (mainan); blok bangunan [mainan]; blok bangunan mainan; blok bangunan mainan yang mampu
interkoneksi; blok konstruksi [mainan]; blok mainan; bola mainan; bola permainan; bola untuk permainan; bola untuk
permainan, meja bilyar, bola bilyar, tongkat bilyar dan perlengkapan bilyar lainnya, bola golf, dudukan bola golf, penanda bola
golf, peralatan untuk memproyeksikan bola permainan; boneka beruang mainan; boneka dan mainan yang mainan dari kain
berupa boneka yang diisi dengan kapas; boneka mainan; boneka mainan berkarakter; buah-buahan Mainan; burung mainan;
busur dan panah mainan; cendera mata mainan dari kertas; cindera mata berupa mainan kecil; daggerboard untuk papan
selancar angin; dam [permainan]; drone [mainan]; furnitur mainan; game papan sugoroku; game, mainan dan mainan;
gantungan di atas tempat tidur bayi [mainan]; garasi mainan; garasi mainan pit stop; gasing (mainan); gelembung sabun
[mainan]; genggam, permainan keterampilan non-elektronik; gitar mainan; hanafuda [kartu remi Jepang]; hanafuda playing
cards [Permainan kartu Jepang]; harmonika mainan; harness (tali pengaman) untuk papan selancar angin, harness tip untuk
papan selancar angin, lilitan harness, alat tambahan harness; harness untuk papan layar; helikopter mainan yang dikendalikan
dari jarak jauh; helikopter mainan yang dikendalikan radio; helm mainan; hexacopters [mainan]; hwatu [kartu remi Korea]; ikan
mainan; jam mainan; jam tangan mainan; jaring mainan kupu-kupu; jaring untuk permainan bola; joystick untuk permainan
video; kacamata mainan prisma; kalung papan selancar; kapal mainan; kapal mainan yang dikendalikan dari jarak jauh; kapal
mainan yang dikendalikan radio; kapal ruang angkasa mainan; kartu awal untuk bermain game lotere; kartu bermain
tradisional Jepang; kartu bingo; kartu domino; kartu keno; kartu perdagangan untuk permainan; kartu permainan; kartu tarot
[kartu remi]; kartu trivia [permainan]; karuta playing cards [permainan kartu Jepang]; kasing papan dart; kasing untuk bermain
kartu; kasing untuk kendaraan mainan; kastil mainan; kasus untuk struktur mainan; kendaraan konstruksi mainan; kendaraan
mainan; kendaraan mainan elektronik pintar; kendaraan mainan menggunakan radio kontrol; kendaraan mainan mengunakan
aki (accu); kendaraan mainan yang berbentuk mobil, truk, kereta, dan van, semua yang bertema bola basket, mainan dari
busa dalam bentuk jari dan piala, piala mainan, kartu permainan, kartu mainan, mainan pembuat bunyi-bunyian, mainan untuk
hewan peliharaan; kendaraan mainan yang berubah menjadi robot; kendaraan mainan yang dikendalikan dari jarak jauh;
kendaraan mainan yang dikendalikan radio; keping permainan yang digunakan oleh pembagi kartu dan pemain kartu dalam
permainan poker; kereta luncur [mainan]; kereta luncur dan kereta seret (mainan); kereta luncur salju, anak panah, papan
panah (mainan); kereta mainan; kereta mainan model set; kereta model mainan; kerucut slalom (mainan); kincir mainan; kit
model skala [mainan]; komputer mainan (tidak bekerja); konsol permainan elektronik yang disesuaikan untuk digunakan
dengan tampilan layar eksternal atau monitor; kontrol jarak jauh untuk mainan; kontrol jarak jauh untuk mengoperasikan
mainan dalam bentuk kendaraan; kosmetik mainan imitasi; kotak mainan untuk berdandan/berpakaian; kotak musik mainan;
kotak pasir [mainan]; kotak pasir mainan; kotak surat mainan; kuku mainan; kulit gitar untuk pengendali permainan gitar
elektronik; kumpulan permainan papan; landasan pacu plastik (mainan); lapisan pelindung untuk papan luncur salju; lubang
mainan berhenti; mainan; mainan *; mainan action figure; mainan air; mainan aksi; mainan aksi elektronik; mainan aksi listrik;
mainan aksi mekanis; mainan aksi tuas; mainan aksi untuk buaian; mainan aksi yang dioperasikan dengan baterai; mainan
aktivitas ganda untuk anak-anak; mainan aktivitas ganda untuk bayi; mainan aktivitas multipel elektronik dan permainan
pembelajaran untuk anak-anak; mainan alat pemancar air; mainan anak-anak dengan beberapa aktifitas; mainan anjing;
mainan balok bantal; mainan baru untuk bermain lelucon; mainan baru untuk pesta; mainan bayi; mainan bean bag; mainan
berjalan yang digerakkan oleh dorongan angin; mainan beruang; mainan binatang yang diisi kain/kapas; mainan bola untuk
meringankan stres; mainan boneka binatang, bank mainan, model kit; mainan boneka jari; mainan buaian; mainan bunga;
mainan dan game komputer interaktif; mainan dan game output video; mainan dan masker wajah hal yang baru; mainan dari
logam; mainan dempul; mainan dengan fitur lampu LED; mainan di luar ruangan; mainan elektronik; mainan elektronik yang
digenggam (otomatis) (selain yang diadaptasi untuk digunakan dengan alat penerima televise); mainan fidget spinner; mainan
figur/orang-orangan [mainan atau alat permainan]; mainan gambar; mainan genggam untuk anak-anak; mainan genggam
untuk bayi; mainan glider; mainan glockenspiels; mainan hewan peliharaan yang mengandung catnip; mainan hewan
peliharaan yang terbuat dari tali; mainan jaga keseimbangan; mainan jarum jam; mainan jarum jam yang terbuat dari logam;
mainan jarum jam yang terbuat dari plastik; mainan karakter fantasi; mainan karakter karet; mainan karakter plastik; mainan
karet; mainan kayu; mainan kerajinan/ keterampilan yang dijual dalam bentuk kotak/perangkat; mainan kolam renang dan
tempat mandi; mainan kolam tiup; mainan konstruksi; mainan konstruksi modular; mainan kotak musik; mainan kotak pasir;
mainan kucing; mainan latihan menghilangkan stres; mainan lempar bebentuk piringan; mainan lunak; mainan lunak berupa
burung; mainan lunak dalam bentuk beruang; mainan lunak dalam bentuk binatang; mainan mandi tiup; mainan mekanik;
mainan menara bentuk 10 pasak; mainan mencicit yang bisa dipukul; mainan mesin pemotong rumput; mainan mewah
dengan selimut kenyamanan yang terpasang; mainan mewah yang cerdas; mainan muntah untuk bermain lelucon; mainan
musik; mainan naik-on tiup; mainan pasangkan angka; mainan pasir; mainan patung lunak; mainan peluit; mainan pendidikan;
mainan pendidikan untuk bayi; mainan perangkat model; mainan perkembangan bayi; mainan permainan peran; mainan
pesawat tempur; mainan pintar; mainan plastik; mainan plastik untuk digunakan di kamar mandi; mainan pohon Natal; mainan
pop-up; mainan portabel yang menggabungkan fungsi telekomunikasi; mainan remas; mainan ring untuk mandi bayi; mainan
robot pintar; mainan sarung tangan lempar tangkap; mainan skuter; mainan struktur gedung dan trek kendaraan; mainan
susun; mainan susun kayu; mainan tabung bentuk dan warna; mainan tenda dan mainan balok-balok anak-anak; mainan
teropong; mainan tokoh aksi; mainan tokoh aksi dan aksesorisnya; mainan untuk anak-anak; mainan untuk bayi; mainan untuk
binatang piaraan; mainan untuk di bak mandi; mainan untuk hewan peliharaan; mainan untuk infant (bayi); mainan untuk
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mandi; mainan xilofon; mainan yang berbicara; mainan yang bisa ditekuk; mainan yang dapat dipompa/digembungkan;
mainan yang diisi kain/kapas; mainan yang dikendalikan dari jarak jauh; mainan yang dikendalikan radio; mainan yang
dioperasikan secara elektronik; mainan yang dirancang untuk melekat pada buaian; mainan yang dirancang untuk melekat
pada kereta bayi; mainan yang dirancang untuk melekat pada kursi mobil; mainan yang dirancang untuk melekat pada kursi
tinggi; mainan yang menggabungkan fungsi telekomunikasi; mainan yang menyemprotkan air; mainan, permainan, alat
permainan dan alat-alat permainan dan hadiah kecil; mainan-mainan pantai, yaitu, bola pantai, bola karet, ember mainan,
sekop mainan, pasir mainan, bak pasir mainan, semprotan air mainan; makanan mainan; masker wajah menjadi mainan; meja
permainan; memainkan perangkat pengocok kartu; membawa tali khusus yang disesuaikan untuk papan dayung stand-up;
membuat sketsa mainan; mendorong mainan; meninju mainan; menyeimbangkan balok untuk senam; mesin dan permainan
game hiburan (otomatis dan dioperasikan dengan koin); mesin game pinball (mainan); mesin pengocok kartu permainan;
mesin permainan cakar derek; mesin permainan elektronik; mesin permainan hiburan; mesin permainan komputer; mesin
permainan output video untuk digunakan dengan tampilan layar eksternal atau monitor; mesin permainan video; mesin
permainan video rumah; mesin permainan video untuk digunakan dengan televisi dan permainan video yang di kontrol dengan
tangan untuk digunakan dengan sistem konsol permainan video; mesin uap model mainan; mikroskop mainan; miniaturminiatur untuk digunakan pada permainan perang; miniatur-miniatur untuk digunakan pada permainan-permaian; mobil balap
mainan; mobil balap mainan yang dikendalikan dari jarak jauh; mobil balap mainan yang dikendalikan radio; mobil mainan;
mobil mainan mengunakan aki (accu); mobil mainan yang dikendalikan dari jarak jauh; mobil mainan yang dikendalikan radio;
mobil model skala [mainan]; model mainan; model skala vegetasi [mainan]; model-model plastik mainan; model-model untuk
digunakan pada permainan peran; model-model untuk digunakan pada permainan perang; motor mainan menggunakan aki
(accu); naik mobil mainan; ornament musiman (mainan); otopet mainan; palet (permainan); panah mainan; pancing mainan;
papan berenang; papan berenang untuk penggunaan rekreasi; papan catur; papan dart; papan layar; papan layar
menggabungkan layar; papan luncur; papan pegas [artikel olahraga]; papan permainan basket; papan selancar; papan
selancar angin; papan selancar tidak bermotor; papan seluncur salju; papan seluncuran taman bermain; papan shogi; papan
ski; papan tubuh; papan untuk basket; papan untuk bermain game Go; papan untuk bermain janggi [catur Korea]; papan untuk
selancar layang-layang; papan yang digunakan untuk olahraga air; papan-papan permainan-permainan; pasak slalom
(mainan); patung lembut mainan mewah; patung mainan; patung mainan plastik yang dijadikan model; patung mainan yang
dapat dikoleksi; patung-patung mainan plastik; pedang mainan; pelindung layar yang terbuat dari kaca temper yang diadaptasi
khusus untuk konsol permainan genggam; pelindung layar yang terbuat dari kaca temper yang diadaptasi khusus untuk
perangkat permainan genggam; pelindung layar yang terbuat dari kaca temper yang diadaptasi khusus untuk permainan
elektronik genggam; pelindung layar yang terbuat dari kaca temper yang diadaptasi khusus untuk unit permainan genggam
elektronik; pelindung layar yang terbuat dari polyethylene terephthalate [PET] khusus diadaptasi untuk unit permainan
genggam elektronik; pelindung layar yang terbuat dari polyethylene terephthalate [PET] yang secara khusus diadaptasi untuk
konsol permainan genggam; pelindung layar yang terbuat dari polyethylene terephthalate [PET] yang secara khusus
diadaptasi untuk perangkat permainan genggam; pelindung layar yang terbuat dari polyethylene terephthalate [PET] yang
secara khusus diadaptasi untuk permainan elektronik genggam; pelindung layar yang terbuat dari polyethylene terephthalate
[PET] yang secara khusus diadaptasi untuk permainan video elektronik genggam elektronik; pelindung layar yang terbuat dari
termoplastik poliuretan [TPU] yang diadaptasi khusus untuk perangkat permainan genggam; pelindung layar yang terbuat dari
termoplastik poliuretan [TPU] yang diadaptasi khusus untuk unit permainan genggam elektronik; pelindung layar yang terbuat
dari termoplastik poliuretan [TPU] yang secara khusus diadaptasi untuk konsol permainan genggam; pelindung layar yang
terbuat dari termoplastik poliuretan [TPU] yang secara khusus diadaptasi untuk permainan elektronik genggam; pelindung
layar yang terbuat dari termoplastik poliuretan [TPU] yang secara khusus diadaptasi untuk permainan video elektronik
genggam elektronik; pelindung tapak dasar untuk papan selancar angin, spreader, katrol, ekstensi tiang layar untuk papan
selancar angin, tendon untuk tapak tiang layar untuk papan selancar angin, diabolos untuk tapak tiang layar untuk papan
selancar angin; pemain rekaman mainan; pembatas balok (mainan); pembuat mainan nois; pemukul bola untuk permainan;
pemutar rekaman mainan untuk memainkan lagu dan kaset; pengendali permainan di alam keyboard khusus disesuaikan
untuk bermain video game; pengendali untuk mainan; pengendali untuk mainan dan konsol game; pengendali untuk mobil
mainan; pengontrol permainan video; pengontrol untuk pesawat mainan; pengunci papan luncur salju, pelindung papan luncur
salju, sabuk pengaman; peralatan audio mainan; peralatan bulutangkis, yaitu, kok dan peralatan bermain permainan
bulutangkis; peralatan makan mainan [peralatan makan]; peralatan masak mainan; peralatan musik mainan; peralatan
permainan elektronik dengan fungsi arloji; peralatan permainan komputer selain yang dioperasikan dengan koin atau
diadaptasikan untuk penggunaan dengan penerima televisi; peralatan permainan papan; peralatan permainan video dan
komputer selain dioperasikan dengan koin atau yang diadaptasikan untuk penggunaan dengan penerima televisi.; peralatan
untuk permainan elektronik selain yang disesuaikan untuk digunakan dengan layar tampilan eksternal atau monitor; peralatan
yang dijual sebagai satu unit permainan kartu; perangkat model keterampilan mainan figur; perangkat permainan catur;
perhiasan dan rias wajah mainan; perisai mainan; perlengkapan lapangan permainan, yaitu pembatas untuk lapangan
olahraga tim; perlengkapan permainan voli, yang terdiri dari bola, jaring, garis lapangan dan peluit, dan perlengkapan
permainan polo air yang terdiri dari bola, jaring dan peluit; permainan; permainan anak panah elektronik; permainan arcade;
permainan bangunan; permainan beratap menggunakan koin; permainan bingo; permainan catur; permainan dalam ruangan;
permainan dam (games); permainan dan alat-alat permainan; permainan dari Mexico (pinata); permainan di atas meja;
permainan elektronik genggam untuk anak-anak; permainan elektronik genggam untuk bayi; permainan elektronik yang
digenggam; permainan gelang; permainan hoki; permainan kartu; permainan keterampilan aksi; permainan komputer elektrik
selain yang diadaptasikan untuk penggunaan dengan penerima televisi; permainan manipulatif; permainan meja video
terkomputerisasi untuk tujuan permainan; permainan memori; permainan paddle ball; permainan papan; permainan
pengajaran elektronik; permainan peran; permainan perang atau permainan peran; permainan perang menggunakan modelmodel tentara; permainan portabel dan mainan yang menggabungkan fungsi telekomunikasi; permainan sepak bola meja
dalam ruangan; permainan trivia dimainkan dengan kartu dan komponen permainan; permainan untuk mesin game;
permainan untuk pesta; permainan video elektronik genggam; permainan video tidak untuk untuk digunakan dengan televisi;
permainan, mainan dan alat permainan, alat olahraga, dekorasi; permainan-permainan selain yang dirancang untuk digunakan
dengan tampilan layar atau monitor independen; perosotan (mainan); pesawat mainan; pesawat mainan sling; pesawat
terbang mainan; pesawat terbang mainan yang dikendalikan dari jarak jauh; pesawat terbang mainan yang dikendalikan radio;
piano mainan; piring terbang (mainan); piringan udara, permainan ruang tamu, model diecast, mainan penyusun balok
gedung, kotak mainan, tiket lotere, cakram terbang, menyusun potongan gambar, mainan anjing, mainan kucing; pistol
mainan; pistol mainan udara; pistol tutup mainan; pogs [mainan]; ponsel mainan; pushchairs mainan; puzzle; puzzle
manipulatif; puzzle mosaik; puzzle potongan gambar; puzzle tipe kubus; reproduksi miniatur stadion, yaitu, mainan model
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stadium kecil yang terbuat dari plastik; robot mainan; robot mainan yang dikendalikan dari jarak jauh; roda kemudi mainan;
roda omni [robot mainan]; roda untuk kendaraan mainan; roket mainan; rumah mainan; rumah mainan anak-anak; sandaran
kepala untuk papan selancar angin; watch-lifter untuk papan selancar angin; pengencang untuk papan selancar angin; ring
tambahan untuk papan selancar angin; tali untuk papan selancar; sarung pistol mainan; sarung tangan batting [aksesoris
untuk permainan]; sarung yang dirancang untuk papan selancar dan ski; sendok garpu mainan; senjata mainan; senjatasenjata (permainan) udara lunak (airsoft) untuk tujuan rekreasi; sepeda model skala menjadi mainan; sepeda roda tiga untuk
anak-anak untuk digunakan sebagai mainan; sepeda roda tiga untuk bayi [mainan]; set alat mainan; set konstruksi mainan; set
mainan balap; simpai (mainan); sirip untuk papan layar; sirip untuk papan selancar; skuter [mainan]; slide [mainan]; stasiun
layanan mainan; struktur model skala [mainan]; tabel permainan video craps komputerisasi; tali kaki papan layar; tali sandang
keamanan untuk papan selancar; tali untuk papan selancar; tali untuk permainan lompat; tanduk mainan; target elektronik
untuk permainan dan olahraga; target udara miniatur yang dikendalikan dari jarak jauh untuk olahraga; target udara miniatur
yang dikendalikan radio untuk olahraga; tarik mainan; tarik mainan kendaraan; tarik mobil mainan; tas jinjing pelindung yang
diadaptasi khusus untuk permainan video genggam; tas pembawa untuk papan ski air; tas yang dirancang khusus untuk
papan selancar; tas yang dirancang khusus untuk ski dan papan selancar; teater boneka [mainan]; telepon mainan; telepon
mobil mainan (tidak bekerja); tepi papan ski; terompet mainan; tiang layar untuk papan selancar angin, dasar tiang layar untuk
papan selancar angin, pelat dasar tiang layar untuk papan selancar angin, engkol untuk tapak tiang layar untuk papan
selancar angin,; tiang untuk papan layar; tokoh mainan; tokoh mainan dibentuk; tokoh mainan diposisikan; tokoh mainan
koleksi; tokoh mainan tertagih; tongkat mainan; tongkat sihir mainan; topeng (mainan); topeng [mainan]; topeng mainan; topi
perkusi [mainan]; topi untuk pistol [mainan]; topi untuk pistol mainan; trailer mainan; trek balap [mainan]; trek balap mobil
mainan; trek balap plastik [mainan]; troli pengangkut untuk papan selancar angin; trolley Mainan; truk mainan; truk mainan,
kendaraan mainan yang dioperasikan secara elektronik, sadel sepeda, tunggangan kendaraan mainan, kendaraan model
skala, kereta api dan pesawat terbang, kereta model ukuran kecil, kit model dari kendaraan, mainan yang ditiup, pakaian
boneka, dan mainan lainnya serta boneka, kendaraan mainan; tutup pelindung untuk papan selancar; unit genggam untuk
bermain permainan video; unit genggam untuk memainkan permainan video, selain yang disesuaikan untuk digunakan
dengan layar tampilan eksternal atau monitor; unit permainan elektronik genggam yang disesuaikan untuk digunakan dengan
tampilan layar eksternal atau monitor; unit permainan genggam elektronik; uta-garuta [kartu remi Jepang]; uta-garuta playing
cards [permainan kartu Jepang]; walkie-talkie mainan [tidak mampu mengirim dan menerima komunikasi]; walkie-talkie mainan
tanpa kemampuan komunikasi===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021013049
: 25/02/2021 08:18:25
:
: PT. Makna Kreasi Indonesia

540 Etiket

: Promenade 20, Jalan Bangka Raya No. 20, Kelurahan Pela Mampang, Kecamatan
Mampang Prapatan, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 12720.,
Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12720
: Anggi Avianica Putri S.E.
: Jalan Griya Pratama III Blok IV No. 14, Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan
Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 14250.

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: MakersByMakna
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Putih
: 21
: ===Alat untuk pengolahan makanan dan Minuman untuk keperluan rumah tangga (tidak memakai listrik); Botol Air Minum
Pelancong; Botol gelas; Botol kaca (wadah); Botol minum dijual kosong; Botol minum untuk olah raga yang dapat dipakai
ulang, dijual kosong; Cangkir kertas atau plastik; Cangkir kopi dan cawan; Dispenser air minum elektrik untuk hewan
peliharaan; Dudukan wadah botol kecil dari logam mulia; Dudukan wadah botol kecil tempat minyak dan cuka; Dudukan
wadah botol kecil, bukan dari logam mulia; Dudukan wadah botol kecil, bukan dari logam mulia, tempat minyak dan cuka;
Garpu saji dari plastik; Gelas; Gelas anggur; Gelas minum dalam bentuk tumbler teh; Gelas patung; Gelas toples berdekorasi;
Gelas, kotak makan siang dan wadah makanan; Kain pembersih, khususnya dalam bentuk gulungan, dan juga wadah untuk
mengeluarkan untuk tissue, khususnya dispenser kain pembersih; Kemasan wadah gelas untuk makanan; Kemasan wadah
gelas untuk minuman; Kotak dari gelas; Kotak makanan; Mug keramik; tempat bumbu, untuk penggunaan rumah tangga; sisir;
cangkir; wadah minum terbuat dari gelas dan plastik; sikat gigi listrik dan non-listrik; kotak makan siang; piring; wadah sikat
gigi; spons mandi; toilet kecil untuk anak-anak, semua barang di atas untuk anak-anak dan berhubungan dengan dan/atau
berkaitan dengan koleksi boneka dan/atau aksesoris boneka; Panci dan wajan masak [non-listrik]; Pegangan lengan isolasi
untuk kaleng minuman dan botol; Pemotong/pisau biskuit/kue kecil; Penopang Pisau di meja; Penopang pisau; Peralatan dan
wadah untuk rumah tangga; Peralatan makan dari keramik; Peralatan makan dari keramik, selain pisau, garpu dan sendok;
Peralatan makan, peralatan masak dan wadah untuk keperluan dapur atau rumah tangga; Perangkat minuman teh [alat
makan]; Perangkat piring untuk menyajikan makanan; Perangkat yang digunakan di bar, yaitu alat pembuka botol, pengocok
koktail, dekanter, wadah botol wine, alat pembuka botol wine, alat pendingin untuk wine bukan listrik; Piring; Piring dari bahan
organik (daun jati); Piring makan; Rak Piring; Sedotan minum dari plastik; Sendok kaleng sampah; Sendok kue tart; Sendok
pemoles untuk keperluan dapur; Sendok saji; Sendok saji dari plastik; Sendok-sendok masak; Serok penggorengan; Spons
gosok untuk mencuci piring; Tas dan wadah terisolasi untuk makanan atau minuman untuk penggunaan rumah tangga; Tas
penyimpanan makanan dan minuman; Tatakan gelas, bukan dari kertas; Tatakan gelas, bukan dari kertas dan selain kain
linen; Tempat/wadah sayur; Toples untuk makanan hewan peliharaan; Tumbler [gelas minum]; Tumbler untuk digunakan
sebagai gelas minum; Tutup gelas; Tutup gelas plastik berbentuk cembung; Tutup gelas plastik berbentuk datar; Wadah
bedak wajah; Wadah botol kecil; Wadah botol kecil dari logam mulia; Wadah botol kecil tempat minyak dan cuka; Wadah botol
kecil, bukan dari logam mulia; Wadah kemasan industri dari kaca atau porselin; Wadah makanan dan minuman untuk
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kegunaan rumah tangga dan untuk bepergian; Wadah makanan untuk hewan peliharaan rumah tangga; Wadah minuman
(tumblers); Wadah minuman dijual kosong; Wadah terbuat dari tempurung kelapa untuk keperluan rumah tangga; Wadah tisu;
Wadah untuk Menyimpan buah-buahan; Wadah untuk keperluan rumah tangga, dapur dan memasak; Wadah untuk
menampung dan mengeluarkan (dispensing) sediaan-sediaan perawatan kulit dan perawatan rambut untuk keperluan
kosmetik dan rumah tangga; Wadah untuk menu tambahan terutama terdiri dari daging, ikan, unggas/sayuran; Wadah/tempat
penyimpan benang pembersih gigi; Wadah perlengkapan mandi terpasang; Wajan anti lengket; Wajan ceper (peralatan
masak); alas piring dari bambu; alas piring dari gabus; alas piring dari karet; alas piring dari kayu; alas piring dari kulit; alas
piring dari logam; alas piring dari plastik bukan pengganti tekstil; alas piring, bukan dari kertas atau tekstil; alat dapur yang
dioperasikan dengan tangan untuk mencacah makanan; alat makan hewan peliharaan diaktifkan oleh sensor laser; alat-alat
untuk menyajikan makanan; ampul gelas untuk pengobatan, kosongkan; bahan tebal untuk memegang wadah panas; baki
pemutih gigi [wadah] untuk digunakan di rumah; baki peralatan makan; baskom [wadah]; basting sendok [peralatan memasak];
blender makanan non-listrik, untuk keperluan rumah tangga; blender makanan, non-listrik; blender, non-listrik, untuk persiapan
makanan; blok pisau; bola kaca [wadah]; bombilhas [sedotan] untuk cuias [bejana minum] untuk yerba maté; botol besar dari
kaca/wadah botol besar dibalut anyaman sebagai pelindung; botol kaca [wadah]; botol minum; botol minum untuk olahraga;
botol minuman; botol untuk minuman; cangkir; cangkir 3D-polycapsule biodegradable; cangkir biodegradable; cangkir buah;
cangkir dapat digunakan kembali; cangkir demi logam mulia; cangkir dinding ganda; cangkir dinding ganda dengan tutup;
cangkir dinding ganda dengan tutup dan sedotan; cangkir kardus; cangkir kertas; cangkir kompos; cangkir kopi; cangkir kopi
dari keramik; cangkir kue muffin; cangkir kue silikon; cangkir logam mulia; cangkir minum; cangkir pelatihan untuk bayi; cangkir
pelatihan untuk bayi dan anak-anak; cangkir sake; cangkir sipper; cangkir telur; cangkir telur dari logam mulia; cangkir telur,
bukan dari logam mulia; cangkir terisolasi stainless steel isi ulang dengan teknologi kontrol suhu elektronik; cangkir terisolasi
stainless steel yang dapat diisi ulang dengan charger ponsel bawaan; cangkir yang dapat digunakan kembali dengan chip
cerdas bawaan untuk pembayaran tanpa kontak; cangkir yang dapat digunakan kembali dengan chip cerdas bawaan untuk
pembayaran tanpa uang tunai; casserole [piring]; cuias [wadah minum] untuk yerba maté; cupcake kue cangkir; dispenser
minuman portabel [wadah]; ember makan siang; garpu barbekyu; garpu dari kayu untuk memasak; garpu memanggang
marshmallow; garpu memasak; garpu memasak hotdog; garpu penyajian pasta; garpu saji; garpu ukiran; gelas; gelas
(wadah); gelas [kapal minum]; gelas [wadah minuman]; gelas [wadah]; gelas berbasis bubur kertas biodegradable; gelas bir;
gelas bir gandum; gelas collins; gelas dan mangkuk bayi [peralatan makan bayi]; gelas dari bahan organik (daun jati); gelas
dari bahan organik (pelepah pinang); gelas dari logam mulia; gelas dicat; gelas grappa; gelas kaca; gelas kamar mandi; gelas
kertas; gelas kertas atau plastik; gelas koktail; gelas kopi; gelas margarita; gelas martini; gelas minum; gelas minum isi ulang
dengan teknologi kontrol suhu elektronik; gelas minum yang dapat digunakan kembali dengan chip cerdas bawaan untuk
pembayaran tanpa kontak; gelas minum yang dapat digunakan kembali dengan chip pintar bawaan untuk pembayaran tanpa
uang tunai; gelas minum yang dapat diisi ulang dengan charger ponsel bawaan; gelas minuman; gelas minuman keras; gelas
opal; gelas opaline; gelas pengaman setengah jadi; gelas pilsner; gelas pint; gelas pintal; gelas plastik; gelas plat dipoles
[produk setengah jadi]; gelas sake, bukan dari logam mulia; gelas sampanye; gelas setengah jadi, kecuali kaca yang
digunakan dalam bangunan; gelas sherry; gelas sikat gigi; gelas tangkai; gelas teh; gelas tembakan; gelas tidak dikerjakan,
kecuali gelas yang digunakan dalam bangunan; gelas wiski; gelas, bukan dari logam mulia; gujeolpan [piring saji pernis
sembilan bagian]; jubako [Sarang kotak makanan Jepang]; kapal logam untuk membuat es dan minuman es; kapal minum;
kapal uap makanan, non-listrik; karya seni dari porselen, gerabah atau gelas; keranjang piknik yang dipasang, termasuk piring;
kotak makan siang; kotak makan siang dari kertas; kotak makan siang terisolasi termal; kotak makan siang yang terbuat dari
logam; kotak makan siang yang terbuat dari plastik; kotak resep [wadah rumah tangga]; kristal [gelas]; kubah makanan; kubah
penutup makanan terisolasi; lap pembersih untuk peralatan makan; layanan [piring] dari logam mulia; layanan [piring], bukan
dari logam mulia; layanan kopi [peralatan makan]; lengan isolasi untuk memegang gelas minuman; lengan isolasi untuk
memegang kaleng minuman; mangkuk minum hewan peliharaan; mangkuk untuk mencampur bahan makanan; mashers
makanan; meja makan burung; meja putar untuk menghidangkan makanan; memberi makan dan minum mangkuk; memberi
makan palung logam untuk ternak; memberi makan palung untuk babi; memberi makan palung untuk ternak; mencuci tas
menjadi wadah rias, pas; minum coaster, bukan dari kertas atau tekstil; minum coaster, selain dari kertas atau tekstil; minum
dispenser jerami; minum gelas dari logam mulia; minum gelas, bukan dari logam mulia; minum palung; minum palung untuk
babi; minum palung untuk hewan; minum palung untuk ternak; minum palung untuk unggas; minum stein; minum tanduk;
minuman keras; mixer makanan, non-listrik; mixer makanan, non-listrik, untuk keperluan rumah tangga; mozaik dari ubin gelas
dan keramik, bukan untuk konstruksi; mug minum pintar; mug minum pintar dengan chip pintar bawaan untuk pembayaran
tanpa kontak; mug minum pintar dengan chip pintar bawaan untuk pembayaran tanpa uang tunai; nampan makan; paket
dingin untuk makanan dan minuman dingin; palung makan; palung makanan untuk unggas; panci dan wajan masak, nonlistrik; panci dan wajan portabel untuk berkemah; panci dan wajan untuk masak; panci penggorengan; panci wajan; patung
kristal, porselen, keramik, terra cotta, gerabah, gelas atau porselen; patung religi dari porselen, keramik, gerabah atau gelas;
pegangan cangkir; pembuat makanan; pemegang gelas sikat gigi; pemegang minuman dari busa (sekat penahan panas);
pencakar panci dan wajan; pencampuran gelas [pengocok]; pencapit makanan; pendingin kaviar [piring]; pendingin minuman
portabel, non-listrik; pengaduk minuman; pengaduk plastik daur ulang untuk minuman; pengaduk plastik sekali pakai untuk
minuman; pengaduk plastik yang dapat digunakan kembali untuk minuman; penggiling makanan, dioperasikan dengan tangan;
penggorengan dalam, non-listrik; pengisi daya [alat makan]; penutup keju-piring; penutup makanan; penutup makanan silikon
dapat digunakan kembali; penutup makanan silikon dapat digunakan kembali untuk mangkuk, panci, wajan dan cangkir;
penutup piring mentega; penutup wadah tempat sampah; peralatan (alat makan); peralatan dan wadah rumah tangga atau
dapur; peralatan dan wadah untuk keperluan rumah tangga dan dapur; peralatan makan; peralatan makan keramik; peralatan
makan untuk bayi dan anak-anak, selain pisau, garpu dan sendok, bukan dari logam mulia; peralatan makan untuk bayi dan
anak-anak, selain pisau, garpu dan sendok, dari logam mulia; peralatan makan untuk di meja, peralatan masak dan wadah;
peralatan makan, selain pisau, garpu dan sendok, bukan dari logam mulia; peralatan makan, selain pisau, garpu dan sendok,
dari logam mulia; peralatan makan, selain pisau, garpu, dan sendok; peralatan masak [panci dan wajan]; peralatan masak dan
peralatan makan, kecuali garpu, pisau, dan sendok; peralatan untuk barbekyu, yaitu, garpu, penjepit, pemutar; perkakas dan
wadah dan dispenser untuk rumah tangga, dapur, kosmetik atau wewangian (bukan dari logam mulia atau dilapisi
dengannya); perkakas-perkakas kecil dan wadah-wadah kecil yang dapat dibawa untuk rumah tangga dan dapur (bukan dari
logam mulia atau bukan dari sepihan logam mulia); perkakas-perkakas kecil dan wadah-wadah kecil yang dapat dibawa untuk
rumah tangga dan dapur (bukan dari logam mulia atau bukan dari sepuhan logam mulia); peti es portabel, non-listrik, untuk
makanan dan minuman; piring; piring berbasis bubur kertas biodegradable; piring biodegradable; piring dari bahan organik
(pelepah pinang); piring dari logam mulia; piring dekoratif; piring hidangan gratin; piring hidangan untuk penyajian; piring kaca;
piring kaca [bahan baku]; piring kaca berpola, bukan untuk bangunan; piring keramik [peralatan
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makan]; piring keramik untuk memanggang; piring kertas; piring kompos; piring kue; piring lilin pilar; piring makan hewan
peliharaan; piring makanan penutup; piring meja; piring meja dari logam mulia; piring meja kertas; piring meja sekali pakai;
piring meja, bukan dari logam mulia; piring memanggang; piring mentega; piring peringatan; piring plastik; piring sabun; piring
sabun yang terpasang di dinding; piring saji; piring tahan microwave; piring tahan oven; piring teh; piring untuk digunakan
dalam oven microwave; piring untuk hidangan; piring untuk hors d'oeuvres; piring untuk mencegah susu mendidih; piring untuk
minyak aromatik yang menyebar; piring untuk pot bunga; piring yang aman untuk dicuci; piring, bukan dari logam mulia; piring,
mangkuk dan gelas berbasis pulp yang dapat terurai secara hayati; piring-piring melayani berjenjang; piring-piring saji dari
logam mulia; piring-piring saji, bukan dari logam mulia; rak pengeringan piring; sarung tangan pencuci piring; sarung-sarung
tangan untuk memanggang makanan/daging; sedotan untuk cuias [bejana minum] untuk yerba maté; sedotan untuk minum;
sekat penahan panas untuk memegang kaleng minuman; sendok batubara untuk keperluan rumah tangga; sendok beras
untuk keperluan rumah tangga; sendok berlubang [peralatan dapur]; sendok biji-bijian untuk keperluan rumah tangga; sendok
es; sendok es [barware]; sendok es krim; sendok gula untuk keperluan rumah tangga; sendok ikan untuk keperluan rumah
tangga; sendok istirahat; sendok kayu [peralatan dapur]; sendok kopi untuk keperluan rumah tangga; sendok makanan anjing
untuk keperluan rumah tangga; sendok pencampur [peralatan dapur]; sendok pupuk untuk keperluan rumah tangga; sendok
saji; sendok saji sekali pakai; sendok sayur [peralatan meja makan]; sendok sepatu; sendok tepung untuk keperluan rumah
tangga; sendok untuk keperluan rumah tangga; sendok untuk menyajikan anggur; sendok untuk pembuangan limbah hewan
peliharaan untuk keperluan rumah tangga; serbet untuk mencuci piring; server makanan berjenjang; servingware [kapal] untuk
menyajikan minuman; servingware [piring] untuk menyajikan makanan; set demitasse terdiri dari cangkir dan piring; set
minuman keras; set wadah bulat atau silinder; shamoji [Sendok gaya Jepang untuk nasi]; sikat pencuci piring; sikat piring
bisbol; sikat untuk membersihkan tangki dan wadah; singkatan dari piring; standar-standar (dudukan) garpu; stasiun umpan,
kosong, untuk memberi makan rodentisida kepada tikus; stoples dan piring untuk lilin; stoples kaca pengawet makanan;
sumbat gelas; tabung gelas untuk keperluan rumah tangga; tabung gelas untuk menyimpan rempah-rempah; tas jinjing
terisolasi termal untuk makanan atau minuman; tas makan siang terisolasi; tas makan siang terisolasi dari tekstil; tas terisolasi
termal untuk makanan atau minuman; tas terisolasi untuk makanan atau minuman, untuk keperluan rumah tangga; tatakan
gelas; tatakan gelas anggur dari logam; tatakan gelas anggur dari logam biasa; tatakan gelas anggur dari logam mulia; tatakan
gelas anggur dari plastik tidak menjadi pengganti tekstil; tatakan gelas dari bambu; tatakan gelas dari keramik; tatakan gelas
dari logam; tatakan gelas karet; tatakan gelas, bukan dari kertas atau tekstil; tempat gelas; terakota (campuran tanah liat dan
pasir) atau gelas; termos minum; termos minum untuk orang yang melakukan perjalanan; tikar plastik untuk gelas minum,
bukan pengganti tekstil; tikar untuk digunakan dalam mengeringkan dan mengeringkan peralatan masak dan gelas; toples
penyimpanan makanan; tutup kaca untuk wadah kemasan industri; tutup penggorengan; tutup sekali pakai untuk wadah
rumah tangga; tutup silikon yang dapat digunakan kembali untuk mangkuk, panci, wajan dan cangkir; tutup terisolasi untuk
piring dan piring; tutup wadah dibuat untuk keperluan rumah tangga atau dapur; wadah berisolasi panas; wadah berisolasi
panas untuk keperluan rumah tangga; wadah berisolasi panas untuk minuman; wadah dapur; wadah dapur dari logam mulia;
wadah dapur untuk nasi; wadah dapur untuk pasta; wadah dapur, bukan dari logam mulia; wadah dari logam mulia untuk
keperluan rumah tangga atau dapur; wadah es; wadah hidangan makanan; wadah kaca rumah tangga; wadah kompos untuk
keperluan rumah tangga; wadah lembar alumunium sekali pakai; wadah lotion, kosong, untuk keperluan rumah tangga; wadah
makanan dan minuman yang terbuat dari plastik (berbahan singkong) dan bio-plastik; wadah makanan dari bahan organik
(daun jati); wadah makanan dari bahan organik (pelepah pinang); wadah makanan dari foil; wadah makanan untuk burung;
wadah makanan untuk hewan peliharaan; wadah makanan untuk hewan ternak; wadah minum; wadah minuman; wadah
minuman berinsulasi dengan chip cerdas bawaan untuk pembayaran tanpa kontak; wadah minuman berisolasi; wadah
minuman terisolasi; wadah minuman terisolasi dengan chip cerdas bawaan untuk pembayaran tanpa uang tunai; wadah
minuman terisolasi yang dapat diisi ulang dengan charger ponsel bawaan; wadah minuman terisolasi yang dapat diisi ulang
dengan teknologi kontrol suhu elektronik; wadah penanam hidroponik untuk keperluan rumah tangga; wadah pendingin untuk
makanan yang mengandung cairan pertukangan; wadah penyimpan keperluan rumahtangga; wadah penyimpan makanan;
wadah penyimpanan makanan sekali pakai; wadah penyimpanan rumah tangga plastik untuk sereal; wadah penyimpanan
rumah tangga untuk makanan hewan; wadah penyimpanan untuk rumah tangga dari plastik; wadah peralatan dapur; wadah
plastik portabel untuk keperluan rumah tangga dan dapur; wadah plastik rumah tangga untuk menyimpan produk-produk
kesehatan wanita; wadah plastik untuk keperluan rumah tangga; wadah plastik untuk penggunaan dapur; wadah rumah
tangga dari logam mulia; wadah rumah tangga portabel serba guna; wadah rumah tangga untuk makanan; wadah rumah
tangga untuk menyimpan makanan hewan; wadah rumah tangga yang bisa dikunci, bukan dari logam, untuk makanan; wadah
rumah tangga, bukan dari logam mulia; wadah sabun; wadah sikat gigi; wadah sisir; wadah terisolasi termal untuk makanan;
wadah terisolasi termal untuk makanan atau minuman; wadah terisolasi termal untuk minuman; wadah terisolasi untuk kaleng
minuman, untuk keperluan rumah tangga; wadah terisolasi untuk makanan atau minuman, untuk keperluan rumah tangga;
wadah untuk es, untuk keperluan rumah tangga; wadah untuk keperluan kamar mandi; wadah untuk keperluan rumah tangga;
wadah untuk keperluan rumah tangga atau dapur; wadah untuk kosmetik; wadah untuk menyiapkan, menyimpan,
menghangatkan dan menyajikan bahan makanan dan minuman, tidak termasuk dalam kelas lain; wadah untuk rumah tangga
dan dapur; wadah, bukan dari logam mulia, untuk keperluan rumah tangga atau dapur; wadah/kotak penyimpan untuk sikat
gigi; wajan; wajan ceper [peralatan memasak non-listrik]; wajan ceper non-listrik; wajan non-listrik; yunomi [Cangkir teh gaya
Jepang]; zen [nampan atau dudukan makan pribadi bergaya Jepang]===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021013050
: 25/02/2021 08:18:55
:
: PT. Makna Kreasi Indonesia

540 Etiket

: Promenade 20, Jalan Bangka Raya No. 20, Kelurahan Pela Mampang, Kecamatan
Mampang Prapatan, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 12720.,
Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12720
: Anggi Avianica Putri S.E.
: Jalan Griya Pratama III Blok IV No. 14, Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan
Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 14250.
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566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: MakersByMakna
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Putih
: 18
: ===BENANG KULIT; Bagasi perjalanan berbahan kain; Barang-barang terbuat dari kulit dan imitasi dari kulit, yaitu, sarung,
tas, pouch dan tas jinjing untuk komputer, tablet, smartphone, perangkat penyimpanan data, dan pemutar media; Barangbarang yang terbuat dari kulit dan kulit imitasi tidak termasuk dalam kelas-kelas lain; Barang-barang yang terbuat dari kulit
imitasi kulit, yaitu, tas, pouch, dan tas jinjing untuk perangkat keras komputer, perangkat penyimpanan komputer, tablet,
smartphone, perangkat penyimpanan data, dan pemutar media; Benang Jahit Kulit; Dompet; Dompet anti-pencurian RFID;
Dompet dan tempat kartu kredit (barang kulit); Dompet dengan RFID; Dompet kartu (dompet nota), tas kerja, tas kecil
penyimpan surat dan dokumen (attaché cases), tas sekolah, tas kulit bersabuk untuk seholah, tas pantai, tas untuk olahraga,
tas pinggang, tas selempang untuk bepergian, koper, koper besar, tas untuk bepergian, ransel, tas belanja, tas genggam,
kantong (pouches), tas kecil perlengkapan kosmetik/mandi, tas perlengkapan mandi yang dijual kosong, tas garmen untuk
perjalanan, kumpulan tas untuk bepergian yaitu kumpulan koper terkoordinasi untuk bepergian, dompet kunci (terbuat dari
kulit); Dompet kartu bisnis; Dompet kartu kulit; Dompet paspor; Dompet pria (terbuat dari kulit); Dompet terbuat dari fabrikasi
lainnya; Dompet tiket; Dompet untuk uang logam; Dompet wanita (terbuat dari kulit); Gantungan kunci dari kulit; Gantungan
kunci dari kulit imitasi; Grip untuk dompet wanita; Grip untuk kantong; Grip untuk tas; Item kulit kecil khusus koin dan tas;
KANTONG UNTUK PENDAKI GUNUNG; KULIT ANAK KAMBING; KULIT YANG SUDHA DISAMAK; Kantong; Kantong kulit;
Kantong penyisip dalam koper yaitu, kantong pengepak barang bentuk kubus; Kantong untuk penyimpanan hairdryer; Kantong
untuk penyimpanan sendal selop; Kantong, dari bahan kulit, untuk pengemasan; Kerangka untuk kantong; Koper bagasi;
Koper bagasi dengan roda; Koper listrik; Koper robot; Koper untuk membawa jas; Koper yang dapat dibawa ke dalam kabin
pesawat; Kotak dari kulit atau kulit imitasi; Kotak perlengkapan mandi dan kosmetik dijual kosong; Kotak topi; Kulit binatang
berbulu; Kulit dan kulit imitasi; Kulit dan kulit imitasi, kulit binatang dan kulit binatang imitasi; Kulit sintetis; LAPISAN LUAR
USUS TERNAK YANG DIGUNAKAN DALAM MENEMPA LEMPENGAN EMAS; Label bagasi; Label bagasi plastik; Label
untuk bagasi perjalanan; Label untuk koper; Mantel anjing; Mantel anjing berlapis; Mantel anjing dilapisi lilin; Payung, payung
matahari, tongkat untuk berjalan; Pegangan tas; Pegangan untuk dompet wanita; Pegangan untuk kantong; Pegangan untuk
tas; Pelindung (tempat) kartu kredit dengan RFID; Pembawa jas; Pemegang label kulit; Penutup tas; Perangkat bepergian
[barang kulit]; Perangkat untuk hewan; Portofolio seni (kasing); RANGKA PELANA SELAPUT LUAR USUS BESAR TERNAK
YANG SUDAH DI OLAH
DIGUNAKAN UNTUK MEMISAH-MISAHKAN DAUN LOGAM DALAM PENEMPAAN EMAS; Ransel; Ransel, tas carry all dan
tas perjalanan; Rantai sabuk dengan bahan kulit; SEPASANG KOTAK KULIT HITAM BERISI GULUNGAN PERKAMEN
DENGNA TULISAN AYAT ALKITAB DI DALAMNYA; Sabuk bahu untuk dompet wanita; Sabuk bahu untuk kantong; Sabuk
bahu untuk tas; Sarung; TALI UNTUK MENUNTUN ANAK BALITA BERJALAN; TAS PELANA; TEMPAT DUDUK LIPAT
BERKAKI SATU SEPERTI TONGKAT; Tag gantungan kunci plastik; Tali; Tali bahu dari kulit; Tali bahu untuk dompet wanita;
Tali bahu untuk kantong; Tali bahu untuk tas; Tali kekang untuk hewan; Tali kekang untuk hewan, cambuk, pelana; Tali
penuntun yang terbuat dari kulit; Tali untuk dompet wanita; Tali untuk kantong; Tali untuk tas; Tas (selain tas sekali pakai);
Tas penyimpan surat dan dokumen; Tas penyimpan surat dan dokumen dari kulit; Tas penyimpan surat dan dokumen dari
kulit imitasi; Tas (termasuk tas bukan-anyaman, tas untuk penyimpanan misalnya penyusun bagasi mobil); Tas (termasuk tas
bukan-anyaman, tas untuk penyimpanan misalnya penyusun bagasi mobil); Tas Boston; Tas Kulit; Tas alat selam; Tas anak;
Tas bagasi; Tas bahu; Tas bayi; Tas berpergian dari kulit; Tas besar berbentuk silinder; Tas besar untuk membawa popok dan
perlengkapan bayi lainnya; Tas buku; Tas carry all dan tas travel; Tas dan barang kulit, yaitu, tas, dompet wanita, dompet, tas
kantor, koper, tali, label, tali pengikat; tas untuk olahraga; ransel; tas pantai; tas buku; dompet untuk uang logam; tas kosmetik
dijual kosong; tas besar untuk membawa popok dan perlengkapan bayi lainnya; tas besar berbentuk silinder yang beritsleting;
tas tangan; ransel; dompet saku; tas untuk perlengkapan menginap semalam; dompet wanita; tas sekolah; tas sekolah
bersabuk dari kulit; koper; tas besar yang bagian atasnya terbuka; tas untuk bepergian; koper; dompet; kotak terbuat dari kulit
atau kulit imitasi; dompet kunci; payung matahari; payung, semua barang di atas untuk anak-anak dan berhubungan dengan
dan/atau berkaitan dengan koleksi boneka dan/atau aksesoris boneka; Tas dijepit yang berbahan kaku; Tas dokumen; Tas
hipster; Tas jinjing terbuat dari kain; Tas kantong dengan tali serut diatasnya; Tas kantor dan tas kecil penyimpan surat dan
dokumen; Tas kartrid; Tas kecil dari kain yang digunakan untuk mendaki gunung; Tas kecil dipakai di pinggang; Tas kecil
perlengkapan kosmetik/mandi untuk bepergian; Tas kecil untuk penyimpanan surat dan dokumen; Tas koper dan tas untuk
mengangkut; tas olahraga; Tas kosmetik; Tas kurir; Tas lipat berbahan kain; Tas olahraga; Tas olahraga serbaguna; Tas
organizer; Tas organizer untuk keperluan bayi; Tas perlengkapan mandi; Tas pinggang; Tas pria; Tas pundak pria dan wanita;
Tas punggung; Tas punggung yang didesain untuk melindungi tulang belakang; Tas ransel kantong , yaitu, tas kantong bertali
serut yang digunakan sebagai ransel; Tas selempang; Tas sepatu untuk perjalanan; Tas tangan (dapat dipakai formal maupun
informal); Tas tangan dengan tali; Tas tangan kecil; Tas tangan plastik; Tas tangan santai; Tas tangan terbuat dari kain; Tas
tangan, tas bahu, tas kurir, tas jinjing besar, koper, dompet saku, dompet; Tas untuk alas kaki; Tas untuk bepergian terbuat
dari bahan kanvas; Tas untuk jas dan pakaian; Tas untuk membawa perlengkapan bayi; Tas untuk olahraga; Tas untuk pria
dan wanita; Tas, Tas kartrid, Ransel, Koper, Tas bagasi, Tas perlengkapan mandi, Tas Tangan, dompet pria, dompet
perempuan, tas pundak, tas kantor, (semua dilapisi dengan lilin); Tas, tas kartrid, ransel, koper, tas bagasi, tas perlengkapan
mandi, tas tangan, dompet pria, dompet perempuan, tas pundak, tas kantor, (semua terbuat dari bahan berlapis); Tas, tas
kartrid, ransel, koper, tas bagasi, tas perlengkapan mandi, tas tangan, dompet pria, dompet perempuan, tas pundak, tas
kantor, (semua terbuat dari kulit); Tas, tas kartrid, ransel, koper, tas bagasi, tas perlengkapan mandi, tas tangan, dompet pria,
dompet wanita, tas pundak, tas kantor, (semua terbuat dari kulit halus); Tas-tas; Tas kecil perlengkapan kosmetik/mandi dijual
kosong; Tempat bullpen yang biasanya terbuat dari kain dan kulit; Tempat gunting; Tempat kartu [dompet]; Tempat kartu
kredit; Tempat kartu kulit; Tempat kemeja; Tempat kemeja untuk bepergian; Tempat pil obat untuk bepergian; Tongkat;
Tongkat berjalan Nordic; alat bantu pelatihan non-elektronik untuk hewan [kalung anjing]; alat bantu pelatihan non-elektronik
untuk hewan [kalung]; alat bantu pelatihan non-elektronik untuk hewan [memanfaatkan]; alat bantu pelatihan non-elektronik
untuk hewan [penutup mulut]; alat kelengkapan pakaian kuda dari besi; alat kelengkapan pakaian kuda dari logam mulia; alat
kelengkapan pakaian kuda, bukan dari logam mulia; alat untuk membawa jas, kemeja dan gaun; amplop kulit untuk kemasan
barang dagangan; bagasi; bagian karet untuk sanggurdi; bagian logam dari payung; bagian logam untuk tas; bagian logam
untuk tongkat jalan dan tongkat; ban leher dan tali binatang; ban perut untuk anjing; bandana untuk anjing [pakaian untuk
hewan]; bandana untuk hewan peliharaan [pakaian untuk hewan]; bantalan bantal dibuat untuk pelana; bantalan lutut untuk
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kuda; bantalan pelana untuk berkuda; bantalan untuk sadel kuda; barang bawaan adalah tas; barang-barang dari kulit imitasi,
tidak termasuk dalam kelas lain, yaitu: tempat kunci; barang-barang dari kulit yang tidak termasuk dalam kelas lain; bingkai
belakang untuk membawa anak-anak; bingkai payung; bingkai tas tangan; bingkai untuk dompet koin; bingkai untuk payung
atau payung; bit untuk kuda; bulu; bulu binatang; bulu binatang dan kain serta barang-barang yang terbuat dari bulu binatang;
bulu dijual dalam jumlah besar; bulu imitasi; bulu tiruan; bungkus kaki untuk kuda; busur rambut untuk anjing; busur rambut
untuk hewan peliharaan; cambuk; cambuk, pakaian kuda, dan sadel; celana untuk anjing [pakaian untuk hewan]; cincin
payung; cribing straps (tali untuk kuda); dasi kupu-kupu untuk anjing [pakaian untuk hewan]; dasi kupu-kupu untuk hewan
peliharaan [pakaian untuk hewan]; dasi kupu-kupu untuk kucing [pakaian untuk hewan]; dokumen koper; dompet; dompet
(barang kulit); dompet [tas] dari logam mulia; dompet [tas], bukan dari logam mulia; dompet dan tempat kartu kredit; dompet
dari kulit atau kulit imitasi; dompet dari logam mulia; dompet genggam kecil; dompet genggam kecil [tas]; dompet jala rantai;
dompet jala rantai , bukan dari logam mulia; dompet jala rantai dari logam mulia; dompet kartu; dompet kartu [barang dari
kulit]; dompet kartu kredit; dompet kartu kredit [dompet]; dompet kartu kredit dari kulit; dompet kartu kredit dengan pelindung
RFID; dompet kartu nama; dompet katalog; dompet kecil; dompet kecil [tas tangan]; dompet kecil [tas]; dompet koin; dompet
koin dari kulit; dompet koin dari logam mulia; dompet koin kecil; dompet koin, bukan dari logam mulia; dompet kopling kecil
[tas]; dompet kosmetik; dompet kulit; dompet kulit [tas]; dompet kulit imitasi; dompet kulit imitasi [tas]; dompet kunci; dompet
kunci dari kulit; dompet kunci dari kulit imitasi; dompet malam [tas tangan]; dompet malam [tas]; dompet menggabungkan
pemegang kartu; dompet menggabungkan teknologi RFID; dompet penyimpan kartu [dompet kecil]; dompet saku; dompet
serba guna [tas tangan]; dompet serbaguna [tas]; dompet travel [tas]; dompet uang kembalian; dompet uang yang terpasang
di pergelangan tangan; dompet untuk dipasang pada sabuk; dompet untuk pegangan kunci; dompet wanita; dompet yang
dipasang di pergelangan tangan [dompet uang]; dompet yang dipasang di pergelangan tangan atau kaki; dompet yang
terpasang di pergelangan kaki; dompet yang terpasang di pergelangan tangan; dompet, bukan dari logam mulia; eco-bags [tas
yang terbuat dari bahan yang dapat digunakan kembali]; folder konferensi; galah atau tongkat untuk pendaki; gantungan kunci;
gendongan bayi dikenakan di tubuh; gendongan bayi yang dikenakan di tubuh; gendongan untuk menggendong bayi; grip
[tas]; harness terbuat dari kulit; hiasan kulit untuk furnitur; janome-gasa [Payung kertas Jepang]; jas hujan untuk anjing
[pakaian untuk hewan]; jejak [harness]; kain kulit; kain pelana untuk kuda; kalung anjing; kalung anjing peliharaan; kalung dan
tali anjing; kalung hewan peliharaan; kalung hewan peliharaan elektronik; kalung kuda; kalung kulit; kalung untuk anjing;
kalung untuk hewan peliharaan; kalung untuk hewan peliharaan yang membawa informasi medis; kalung untuk hewan*;
kalung untuk kucing; kalung, kalung anjing dan pakaian untuk binatang; kantong (sampul) kulit untuk pengepakan; kantong
(tas) anti air; kantong - kantong yang ditempatkan pada ikat pinggang; kantong alat dijual kosong; kantong dari kain tebal
berbulu halus; kantong gantung pakaian beresleting; kantong gendongan bayi; kantong jala untuk belanja; kantong kanvas
untuk belanja; kantong kulit; kantong kulit untuk kemasan barang dagangan; kantong kunci; kantong pelana *; kantong
pinggang; kantong serut; kantong untuk bepergian, terbuat dari kulit; kantong untuk menyimpan make-up, kunci, dan barang
pribadi lainnya; kanvas pembawa kayu; karakasa [payung kertas Jepang]; karpet kuda; kasing kartu kredit; kasing kartu kredit
[dompet]; kasing kartu kredit dari kulit; kasing kartu menjadi notecases; kasing kulit; katup kulit; kekang [harness]; kekang
kuda; kekang untuk hewan; kekang untuk hewan [pakaian kuda]; kendali; kendali [harness]; kendali untuk membimbing anakanak; kerai di sifat payung; kerangka tas; kerangka tas tangan; ketebalan kulit; klip yang dijepit di bagian luar tas atau dompet
sebagai aksesori dekoratif; koper; koper [bagasi]; koper anyaman kori; koper bagasi tanpa roda; koper bepergian kulit; koper
bermotor; koper berpergian; koper besar; koper besar dengan dua bagian; koper besar untuk bagasi; koper besar, koper, tas
untuk bepergian, tas pakaian untuk bepergian, ransel, tas punggung, tas kecil perlengkapan kosmetik/mandi untuk bepergian;
koper dan tas bepergian; koper dan tas jinjing; koper dengan rak didalamnya; koper dengan roda; koper gulung; koper kecil;
koper kulit; koper lipat; koper termasuk koper dengan roda.; koper troli; kostum untuk hewan; kotak atau dompet kunci [barang
kulit]; kotak kulit; kotak kulit atau kulit imitasi; kotak kulit imitasi; kotak make up; kotak papan tulis; kotak perlengkapan mandi
dijual kosong; kotak serat vulkanisir; kotak tempat alat cukur dalam bentuk tas tempat alat cukur dijual kosong; kotak terbuat
dari kulit; kotak topi dari kulit; kotak topi dari kulit atau kulit imitasi; kotak topi dari kulit imitasi; kotak topi untuk perjalanan;
kotak-kotak papan tulis; kubus kompresi disesuaikan untuk bagasi; kulit; kulit [bagian belakang]; kulit binatang; kulit binatang
berulu; kulit bulu; kulit chamois, selain untuk keperluan pembersihan; kulit dan bulu binatang, yang belum diolah atau setengah
olah; kulit dan imitasi kulit; kulit dan kulit binatang; kulit dan kulit imitasi, dan barang-barang terbuat dari kulit dan kulit imitasi,
yaitu kantong, dompet, sarung, tas, amplop, kotak, tempat kartu kredit, dompet, tali, dompet [purses], tas punggung, tali bahu,
koper besar, tas untuk bepergian dan penutup perabot dari kulit, papan dari kulit, moleskin [kulit imitasi]; kulit dan tas kulit
imitasi; kulit dijual dalam jumlah besar; kulit disamak; kulit halus; kulit halus dan kulit binatang; kulit hewan, kulit hewan yang
berbulu; kulit imitasi; kulit imitasi dijual dalam jumlah besar; kulit kambing muda; kulit kecokelatan; kulit membran bagian luar;
kulit mentah; kulit mentah atau setengah dikerjakan; kulit mentahuntuk anjing mengunyah; kulit poliuretan; kulit sanggurdi; kulit
sapi; kulit setengah jadi; kulit untuk furnitur; kulit untuk sepatu; kulit untuk sol sepatu; kulit untuk tali kekang; kulit, tidak
dikerjakan atau setengah dikerjakan; kulit-kulit; kulit-kulit halus binatang; kursi tongkat; label bagasi; label bagasi atau bagasi;
label bagasi dari karet; label bagasi dari karton; label bagasi dari kulit; label bagasi dari logam; label bagasi dari plastik; label
bagasi kertas; label bagasi untuk bagasi travel; label kulit; label perekat dari kulit; lapisan pelana kuda; legging untuk hewan;
lembar terbang untuk kuda; lembaran dari kulit imitasi untuk digunakan dalam manufaktur; lembaran dari kulit untuk digunakan
dalam manufaktur; lilitan kulit; mantel untuk anjing; mantel untuk hewan; mantel untuk kucing; memanfaatkan untuk kucing;
moleskin [kulit imitasi]; neckerchiefs for dogs [pakaian untuk hewan]; neckerchiefs for pets [pakaian untuk hewan]; omamori-ire
[tas pesona]; operator garmen untuk jas, kemeja dan gaun; pakaian anjing; pakaian dari kulit; pakaian hewan peliharaan;
pakaian kuda; pakaian untuk bagal; pakaian untuk hewan; pakaian untuk hewan peliharaan; pakaian untuk keledai; pakaian
untuk kuda; pakaian untuk kuda poni; pakaian untuk llama; pakaian untuk monyet; pakaian untuk rusa; papan tulis; parka
anjing; payung; payung dan payung matahari; payung golf; payung hujan; payung matahari; payung matahari dan tongkat;
payung pantai; payung pintar dengan sensor prakiraan cuaca bawaan; payung pintar yang dilengkapi dengan perangkat
komunikasi data nirkabel; payung pintar yang dilengkapi dengan teknologi komunikasi data nirkabel; payung tahan hujan;
payung teleskopik; payung teras; payung untuk anak-anak; payung, payung matahari, dan tongkat jalan; pecut kuda;
pegangan koper; pegangan payung; pegangan tongkat; pegangan untuk memegang tas belanja; pegangan untuk tongkat;
pegangan untuk tongkat dan tongkat jalan; pelana; pelana dari kulit; pelana kuda; pelindung rambut kuda; pembawa anak;
pembawa garmen; pembawa garmen untuk kemeja; pembawa hewan peliharaan; pembawa jas pelindung; pembawa pakaian
untuk gaun; pembawa pakaian untuk jas; pembungkus anjing [pakaian untuk hewan]; pembungkus ekor kuda; pembungkus
kaki kuda; pembungkus pengangan koper; pemegang koin dalam bentuk dompet; pemegang label bagasi [leatherware];
pemegang tiket kereta api dan bus dari kulit; penahan kuku kuda; pengantin; pengikat untuk pelana; pengunci kaki; penutup
furnitur dari kulit; penutup kain untuk tas travel; penutup mata [pakaian kuda]; penutup mata unggas untuk mencegah
perkelahian; penutup mata untuk kuda; penutup mulut; penutup mulut untuk hewan; penutup payung; penutup tahan air
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berbentuk khusus disesuaikan untuk melindungi ransel; penutup tas; penutup untuk hewan; penutup untuk sadel kuda;
perangkat untuk bepergian [barang dari kulit]; perlengkapan pakaian kuda; perlengkapan untuk bepergian; pohon pelana;
portmanteaux; portofolio tipe tas kerja; rangka payung atau payung matahari; rangka tas tangan; ransel; ransel [tas sekolah
Jepang]; ransel dengan roda berputar; ransel di kastor; ransel hiking; ransel kanvas; ransel kecil; ransel kecil (daypack); ransel
pendaki gunung; ransel sekolah; ransel troli; ransel untuk membawa bayi; ransel untuk pendaki gunung; ransel yang
menggunakan tali dengan sistem serut; rantai dompet; sabuk bahu (tali pengikat) dari kulit atau dari kulit imitasi; sabuk bahu
dari kulit; sabuk kulit; sabuk pelana; salib kulit, selain perhiasan; sanggurdi; sanggurdi logam; sarung bepergian dari kulit;
sarung khusus yang disesuaikan untuk membawa tongkat lipat; sarung koper; sarung mebel dari kulit atau dari kulit imitasi;
sarung untuk papan selancar angin; selimut kuda; selimut pelana; sepatu anjing; sepatu bot anjing; sepatu bot kuda; sepatu
kuda; sepatu kuda dari logam; sepatu kuda plastik; sepatu kuda, bukan dari logam; shingen-bukuro [Kantong utilitas Jepang];
snoods for dogs [pakaian untuk hewan]; snoods for pets [pakaian untuk hewan]; sporran; spring casing dari kulit; stud dari
kulit; tag (label) hewan peliharaan secara khusus disesuaikan untuk dipasang pada pengikat atau kalung hewan peliharaan;
tag bagasi [leatherware]; tag tas golf dari kulit; tali bahu; tali bahu dari kulit; tali dagu, dari kulit; tali jalu; tali kekang; tali kekang
dari kulit imitasi; tali kekang kulit; tali kendali kuda; tali kulit; tali kulit [sadel]; tali kulit serbaguna; tali leher kuda; tali pengekang
untuk anjing; tali pengekang untuk ternak; tali pengikat; tali pengikat dari kulit; tali pengikat koper; tali pengikat untuk kucing;
tali pengikat untuk kuda; tali pengikat untuk unta; tali penyandang dari kulit; tali untuk bagasi; tali untuk dompet [tas]; tali untuk
dompet koin; tali untuk hewan; tali untuk melatih anjing; tali untuk melatih hewan; tali untuk melatih kuda; tali untuk peralatan
tentara; tali untuk sepatu roda; tali yang bisa dikunci untuk bagasi; tali yang terbuat dari kulit imitasi; tas; tas (trunk) bepergian;
tas *; tas Gladstone (koper); tas [amplop, kantong] dari kulit, untuk kemasan; tas [amplop, kantong] dari kulit, untuk kemasan
barang dagangan; tas [amplop, kantong] dari kulit, untuk pengemasan; tas [bukan dari logam mulia]; tas akhir pekan; tas alat
dijual kosong; tas alat kulit, kosong; tas alat, kosong; tas alat, kosong, untuk sepeda motor; tas anti air untuk olahraga air; tas
bahu anak-anak; tas bahu untuk digunakan oleh anak-anak; tas barang-barang perlengkapan untuk bepergian (travel) dijual
kosong; tas barel; tas belanja; tas belanja beroda; tas belanja dengan roda terpasang; tas belanja dua roda; tas belanja
kanvas; tas belanja kulit; tas belanja pakai ulang; tas belanja tekstil; tas belanja terbuat dari kulit; tas bepergian; tas bepergian
[leatherware]; tas bepergian dari kulit imitasi; tas berburu olahragawan; tas beroda; tas berpergian; tas bersabuk; tas besar
yang digunakan untuk membawa sejumlah barang; tas bucket; tas buku; tas buku sekolah; tas bulu tiruan; tas bumbags; tas
crossbody; tas cukur dijual kosong; tas dan dompet kulit; tas dan tas untuk pakaian olahraga; tas dari logam mulia; tas dengan
teknologi pemblokiran RFID; tas diplomatik; tas fleksibel untuk pakaian; tas garmen untuk perjalanan; tas garmen untuk
perjalanan yang terbuat dari kulit; tas genggam; tas gimnastik; tas handuk; tas haversack; tas hidung [tas pakan]; tas hiking;
tas holdalls untuk pakaian olahraga; tas jala rantai; tas jala untuk belanja; tas jinjing; tas jinjing belanjaan; tas jinjing dan
ransel; tas jinjing serba guna; tas jinjing serbaguna; tas jinjing untuk botol minuman anggur; tas jinjing untuk membawa
pakaian; tas jinjing untuk membawa pakaian untuk perjalanan; tas jinjing untuk membawa pakaian yang dilengkapi dengan
troli; tas jinjing yang dipasang di pergelangan tangan; tas kantor; tas kantor [barang kulit]; tas kantor terbuat dari kulit; tas
kartu; tas kecil (tas) anti air; tas kecil dari kulit; tas kecil dengan ritsleting untuk membawa berbagai sediaan; tas kecil
penyimpan surat dan dokumen; tas kecil untuk pria; tas kerja; tas konser; tas kosmetik atau perlengkapan mandi dijual
kosong; tas kosmetik dijual kosong; tas kosmetik portabel (yang dijual kosong); tas kotak rias; tas kulit; tas kulit imitasi; tas kulit
sekolah bersabuk; tas kulit, koper, dan dompet; tas kunci; tas kurir; tas lipat; tas make-up; tas make-up dijual kosong; tas
malam; tas mandi untuk membawa perlengkapan toilet; tas mandi untuk wadah rias, tidak dipasang; tas mandi, tidak
dipasang; tas multiguna, tas kantor, kantong untuk membawa-bawa, dompet saku, dompet [purses], dompet kunci, dompet
kartu, tag untuk koper, tas tangan; tas musik; tas olahraga; tas olahraga serba guna; tas organizer utk keperluan kosmetik
kosong; tas pakaian untuk bepergian; tas pakaian untuk berpergian; tas pakan untuk hewan; tas pantai; tas pendakian gunung
dan tongkat pendakian gunung; tas penyusun barang-barang perawatan pribadi untuk bepergian; tas peralatan; tas perhiasan
dari bahan tekstil [kosong]; tas perjalanan; tas perlengkapan mandi (yang dijual kosong); tas perlengkapan mandi dijual
kosong; tas permainan [aksesoris berburu]; tas pinggang; tas pinggul; tas plastik; tas popok; tas pullman; tas pundak; tas
punggung anak; tas punggung yang didesain untuk melindungi tulang belakang; tas rajut; tas rajutan; tas rajutan, bukan dari
logam mulia; tas sabuk dan tas pinggul; tas santai; tas sekolah; tas sekolah bersabuk dari kulit; tas sekolah dan tas sekolah
bersabuk dari kulit; tas selempang; tas selempang untuk menggendong bayi; tas seluncur es; tas sepatu untuk perjalanan; tas
serba guna untuk membawa barang; tas serut; tas spons; tas surat; tas suvenir; tas tahan air yang khusus dibentuk untuk
melindungi tas punggung; tas tangan; tas tangan [slouch handbags]; tas tangan fashion; tas tangan kecil (evening bags) yang
terbuat dari kulit dan kain; tas tangan kecil (tas tangan); tas tangan kecil [dompet]; tas tangan pria; tas tangan untuk pesta; tas
tangan untuk wanita; tas tangan wanita; tas tangan yang terbuat dari kulit imitasi; tas tangan, dompet dan dompet; tas travel;
tas travel dengan pesawat terbang; tas travel terbuat dari bahan plastik; tas troli; tas troli olahraga bersifat umum; tas uang; tas
untuk bepergian; tas untuk bepergian dari kanvas; tas untuk berkemah; tas untuk bermalam; tas untuk kemasan terbuat dari
kulit; tas untuk membawa barang; tas untuk membawa dokumen; tas untuk membawa hewan; tas untuk membawa hewan
peliharaan; tas untuk membawa mainan; tas untuk membawa sepatu; tas untuk olahraga; tas untuk pakaian olahraga; tas
untuk payung; tas untuk pendaki; tas untuk penerbangan; tas wanita; tas wol; tas wol untuk perjalanan; tas yang dilengkapi
roda; tas yang terbuat dari kulit imitasi; tas, dari kulit, untuk kemasan; tas-tas kantor; tas-tas kecantikan yang dijual kosong;
tefillin [satu set kotak kulit hitam kecil berisi gulungan perkamen bertuliskan ayat-ayat dari kitab suci]; tempat (pelindung) kartu
kredit; tempat alat musik; tempat cek [leatherware]; tempat cek berbentuk (bersifat) dompet; tempat dasi untuk berpergian;
tempat dokumen bisnis; tempat folio; tempat kartu (barang kulit); tempat kartu bisnis (dompet); tempat kartu dalam bentuk
dompet; tempat kartu kredit [dompet] menggabungkan teknologi pemblokiran RFID; tempat kartu kredit berupa dompet;
tempat kartu kredit dari kulit; tempat kartu kredit dari kulit imitasi; tempat kartu kredit menggabungkan teknologi RFID blocking;
tempat kartu nama; tempat kartu panggilan; tempat kartu telpon (dompet); tempat kartu, yaitu, tempat kartu bisnis, tempat
kartu kredit dan tempat kartu panggilan.; tempat koin; tempat kosmetik dijual kosong; tempat kunci dari kulit atau kulit imitasi;
tempat kunci dari kulit dan kulit; tempat label bagasi; tempat lipstick dari kulit; tempat surat izin mengemudi; tempat tiket dari
kulit; tempat untuk kunci; tempat untuk portofolio [koper]; tips yang khusus disesuaikan untuk tongkat jalan dan tongkat hiking;
tongkat; tongkat berkuda; tongkat berujung besi untuk pendakian gunung; tongkat gunung; tongkat hiking; tongkat jalan;
tongkat jalan di daerah berair; tongkat joki; tongkat lipat; tongkat payung; tongkat rotan; topeng terbang untuk binatang; topeng
terbang untuk kuda; train case (tas); ujung tongkat yang diadaptasi untuk tongkat jalan; ujung tongkat yang diadaptasi untuk
tongkat jalan ditempat berair; ujung tongkat yang diadaptasi untuk tongkat mendaki gunung; wadah kain roll-up untuk alat-alat
tangan; wadah kosmetik kotak untuk lipstik dan krim dijual kosong; wadah pengemasan dari kulit; wadah pengemasan industri
dari kulit; wadah untuk bepergian; wine bottle tote bags===
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210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021013051
: 25/02/2021 08:26:31
:
: ANDRY IRAWAN

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Brawijaya No. 106 RT 021 RW 002 Desa Peterongan, Kabupaten Jombang, Jawa
Timur, 61481
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: DUA KELABANG BINTANG
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Merah, Hijau, Biru, Biru Muda, Putih, Ungu, Kuning, Oranye.
: 16
: ===Kantong plastik PP; Plastik seal cup; Tas goodie dari kertas atau plastik; bahan pengemasan dan pembungkus yang
terbuat dari karton, kertas dan plastik; halaman plastik dengan saku untuk memegang tanda terima; kantong belanja dari
plastik; kantong dari kertas atau plastik; kantong plastik; kantong plastik (keresek); kantong plastik PE; kantong plastik untuk
keperluan umum; kantong plastik untuk memasak di oven; kantong plastik untuk membuang makanan tengik; kantong plastik
untuk membuang popok bekas; kantong plastik untuk memuat popok bekas; kantong plastik untuk mengawetkan makanan
tengik; kantong plastik untuk penghilang bau; kantong plastik untuk popok sekali pakai; kantong sampah plastik; lapisan
(plastik) untuk membungkus makanan; lembaran plastik, film dan tas untuk pembungkus dan pengemasan dan barang-barang
cetakan dan bahan-bahan kertas; tas belanjaan dari kertas atau plastik===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: D052021013052
: 25/02/2021 08:29:34
:
: UNIVERSITAS SRIWIJAYA SUMATERA SELATAN

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. SRIJAYA NEGARA BUKIT LAMA, IIR BARAT I, Kota Palembang, Sumatera
Selatan, 0000
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Royyan Jadid
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: biru, gold, dan putih
: 32
: ===Air mineral; Air mineral dengan ozon; air dalam kemasan; air mineral aerasi; air mineral berkarbonasi; air mineral bersoda;
air mineral dengan rasa; air minum dalam kemasan; minuman, yaitu, air minum, air minum dengan rasa, air mineral dan air
soda dan minuman non-alkohol lainnya, yaitu, minuman ringan, minuman penambah tenaga dan minuman untuk olah raga===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: D222021013053
: 25/02/2021 08:48:49
:
: RHOYAN FIRDA PERMATA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. KH Wahid Hasyim No. 33 RT.000/RW.010 Kel./Desa Karangklesem, Kec.
Purwokerto Selatan, Kab. Banyumas, Prov. Jawa Tengah, Kabupaten Banyumas,
Jawa Tengah, 53144
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Y&R
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Emas
: 3
: ===Air penyegar wajah (untuk keperluan kosmetik); Bahan kimia sebagai komponen dari krim , losion atau kosmetik; Bahan

740

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

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2021013054
: 25/02/2021 08:49:56
:
: Murniati Mukhlisin, Luqyan Tamanni

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Taman Udayana VI No. 36 Sentul City RT 001 RW 012 Desa Bojong Koneng,
Kabupaten Bogor, Jawa Barat
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: SAKINAH FINANCE
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah dan Putih
: 36
: ===Evaluasi keuangan, yaitu evaluasi keuangan kendaraan mobilitas (termasuk kendaraan darat, air dan udara) dan / atau

740

produk yang menggunakan teknologi Internet of Things (IoT), dilengkapi dengan unit-unit di dalam perusahaan perangkat
telekomunikasi dan fungsi telekomunikasi berdasarkan situasi penggunaan; Fasilitas pembiayaan dan permodalan; Investasi
dan mengatur penyaluran keuangan untuk Sektor Bisnis perusahaan dan mitra bisnis yang bergerak di bidang CSR &
Humanitarian; Investasi dan mengatur penyaluran keuangan untuk Sektor Bisnis perusahaan dan mitra bisnis yang bergerak
di bidang Industri Emas dan Logam Mulia; Investasi dan mengatur penyaluran keuangan untuk Sektor Bisnis perusahaan dan
mitra bisnis yang bergerak di bidang Industri Pengolahan Air; Investasi dan mengatur penyaluran keuangan untuk Sektor
Bisnis perusahaan dan mitra bisnis yang bergerak di bidang Industri Perhotelan, Resort & Pariwisata; Investasi dan mengatur
penyaluran keuangan untuk Sektor Bisnis perusahaan dan mitra bisnis yang bergerak di bidang industri Properti (Real
Property); Investasi dan mengatur penyaluran keuangan untuk Sektor Bisnis perusahaan dan mitra bisnis yang bergerak di
bidang konsultan jasa dan produk; Jasa Pembiayaan Keuangan; Jasa kartu kredit dan terminal pemrosesan transaksi
menggunakan teknologi komunikasi jarak dekat (NFC); Jasa pembiayaan kepada masyarakat kecil (Lembaga Keuangan
Mikro); Jasa pinjaman peer to peer atau pinjaman online berbasis teknologi; Menyediakan portal internet mandiri berbasis web
yang menampilkan teknologi yang memungkinan broker/pialang asuransi untuk memberikan penawaran asuransi, pengikatan
polis asuransi, dan menghasilkan dokumen polis asuransi; Pembiayaan komoditas; Pembiayaan modal ventura; Penyediaan
konsultasi, layanan konsultasi dan informasi terkait asuransi, urusan keuangan, urusan moneter, layanan reasuransi, penyedia
layanan garansi (untuk hal elektronik atau lainnya), layanan aktuaria, informasi asuransi, informasi garansi, jasa penjaminan
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asuransi, layanan konsultasi dan informasi terkait investasi, asuransi dan keuangan, Layanan konsultasi dan informasi terkait
garansi, Manajemen administrasi, investasi dan keuangan dan layanan broker terkait asuransi dan reasuransi, administrasi
rencana asuransi dan klaim asuransi, layanan konsultasi terkait asuransi, analisis informasi asuransi, penilaian untuk tujuan
asuransi, jasa evaluasi keuangan yang berkaitan dengan asuransi, riset asuransi, klaim asuransi, administrasi dan layanan
penilaian, klaim garansi, administrasi dan layanan penilaian, penyedia informasi terkait asuransi terhadap kehilangan properti
dan asuransi hidup, estimasi risiko asuransi, kehilangan dan kewajiban, penyedia portal akun konsumen dalam jaringan situs
internet untuk mendapatkan informasi di bidang asuransi, risiko permesinan, kendali kerugian, pencegah kerugian,
manajemen risiko,dan analisis kehilangan, layanan pengumpulan dan pencocokan pemimpin asuransi, yaitu, mencocokan
permintaan konsumen dengan harga polis asuransi yang dikumpulkan melalui internet untuk mengkualifikasi broker asuransi,
agen, dan agensi yang menarik permintaan tersebut, jasa keuangan, layanan konsultasi investasi, layanan manajemen
investasi, broker, layanan investasi modal, layanan manajemen modal, analisa keuangan, evaluasi keuangan [asuransi,
perbankan, real estat], informasi keuangan, penyedia informasi terkait broker keuangan melalui media elektronik, manajemen
keuangan, perencanaan keuangan, analisis investasi, layanan alokasi portofolio, penyedia informasi terkait rencana
keuangan, analisis investasi, alokasi portofolio dan rekomendasi untuk memilih instrumen keuangan, konsultasi keuangan dan
layanan konsultasi (melalui media elektronik atau sebaliknya), layanan pembiayaan, penilaian keuangan, investasi dana,
layanan agen pemulihan hutang, penyedia situs web, blog, dan situs sosial media yang menyediakan informasi di bidang
keuangan dan asuransi, pengumpulan informasi keuangan, data, statistik, dan indeks, Layanan garansi dan perpanjangan
garansi, analisa risiko, penilaian, evaluasi dan layanan manajemen (keuangan), manajemen kerugian keuangan, layanan
pembayaran tagihan, layanan pembayaran elektronik, layanan pinjaman angsuran, pembiayaan sewa-beli, konsultasi, layanan
penasihat; jasa pembiayaan di bidang teknik medis dan teknologi; jasa penilaian keuangan, bantuan, evaluasi, analisis,
penelitian, pembiayaan, perencanaan dan investasi; jasa penyedia informasi mengenai teknologi keuangan (finacial
technology) melalui portal situs web; jasa pinjaman [pembiayaan]; jasa-jasa peminjaman uang (pembiayaan); konsultasi
mengenai pembiayaan proyek energi; layanan konsultasi yang berkaitan dengan kontrol kredit dan debit, investasi, hibah dan
pembiayaan pinjaman; layanan pembiayaan; layanan pembiayaan dan pinjaman; layanan pembiayaan untuk pengamanan
dana; layanan pemrosesan pembayaran elektronik yang menggunakan teknologi biometrik untuk identifikasi dan otentikasi;
layanan perbankan dan pembiayaan; mengatur pembiayaan untuk proyek-proyek kemanusiaan; menyediakan dana untuk
pengembangan teknologi baru; pembiayaan dan pengadaan pembiayaan; pembiayaan mobil; pembiayaan multiguna;
pembiayaan pembelian konsumen; pembiayaan pembelian sewa; pembiayaan pengembangan produk; pembiayaan
pengembangan properti; pembiayaan pinjaman; pembiayaan pinjaman dengan jaminan; pembiayaan pinjaman rumah;
pembiayaan premi asuransi; pembiayaan proyek; pembiayaan proyek pembangunan; pembiayaan yang dijamin secara
finansial; penyediaan layanan pembiayaan dan modal ventura untuk perusahaan yang baru didirikan dan yang baru dirintis
untuk perusahaan yang bergerak bidang teknologi dan informasi; sewa pembiayaan===
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: 25/02/2021 08:50:41
:
: Shaifudin

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Kelurahan Beji Rt.003/Rw.015, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, 52361
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: DUNIA AHSAN SUPER
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru, Coklat, Hitam, Putih
: 25
: ===Sarung tenun; Sarung tenun bukan mesin; Sarung tenun tradisional===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021013056
: 25/02/2021 08:53:19
:
: WU CHEN

540 Etiket

540 Etiket

: JAYA ANCOL SEAFTONT B2, JL. TAMAN MARINA ANCOL BARAT, JAKARTA
UTARA 14430
, 14430
: Kiki Putri Rezeki S.E.,M.M
: FAZKI CONSULTANT & PARTNERS Jl. Al-Hikmah No 34 Rt.002 Rw.002 Kelurahan
Pondok Jaya, Kec. Sepatan, Tangerang 15520

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: Teconi
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam.
: 14
:
===Gelang jam dan gelang; Jam tangan untuk pria; Mesin jam dan mesin jam tangan; jam; jam dan bagiannya; jam dinding;
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jam elektronik; jam tangan; jam tangan untuk wanita; tali jam; tali jam tangan===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021013057
: 25/02/2021 08:55:53
:
: Aldi Noviandi, SE., MM

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Apartemen Salemba Residence Tower A, Unit 2714, Jl. Salemba Tengah II No. 10,
RT 005 RW 008, Paseban, Senen, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta,
10440
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: KBC Bakery
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Gold, hitam dan putih
: 30
: ===Kue-kue; Makanan ringan berbahan dasar beras; Makanan ringan berbahan dasar tepung terigu; donat; makanan ringan
berbahan dasar gandum; makanan ringan berbahan dasar jagung; makanan ringan berbahan dasar mie; makanan ringan
berbahan dasar oat; makanan ringan berbahan dasar sereal; makanan ringan berbahan dasar tepung kentang; minuman
berbahan dasar kopi, kokoa, cokelat atau teh; pizza; roti*===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021013058
: 25/02/2021 08:56:04
:
: Alam Indrawan

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl Ganesha 15 F, Kota Bandung, Jawa Barat, 40132
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: GBio
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: hitam dan biru tosca
: 5
: ===sediaan diagnostik in vitro untuk keperluan medis===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2021013059
: 25/02/2021 08:56:51
:
: cefiro clan chiu

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. LETJEN PANJAITAN VIII/27 KEBONSARI-SUMBERSARI, Kabupaten Jember,
Jawa Timur, 68121
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: SAN CEFILA
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HIJAU DAN HITAM
: 36
: ===Jasa penyediaan real estate, rumah, gedung, tanah, kantor dan bentuk property lainnya, termasuk jasa yang berkaitan
seperti agen dan makelar property, perantara pembelian, penjualan dan penyewaan property, pengelolaan property===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

: DID2021013061
: 25/02/2021 09:17:20
:
: TIEN INDRA NAVARONE

540 Etiket

Halaman 727 dari 2049

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. TRISULA 8 RT 003/RW 002 , Kabupaten Blitar, Jawa Timur, 66161
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: NAVARONE AESTHETIC
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: PINK, MAGENTA, PUTIH dan UNGU
: 3
: ===Produk perawatan kulit; Produk-produk makeup, seperti, makeup mata, penghapus makeup mata, pensil mata, perona
mata, eyeliner, maskara, bedak wajah, alas bedak dan alas bedak cair, perona wajah berbentuk krim, cairan atau bubuk,
lipstik dan pensil untuk bibir, cat kuku, penghapus cat kuku; krim wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; make-up
[kosmetik]===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021013062
: 25/02/2021 09:23:30
:
: PT MITRA BOGA INOVASI

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. BINTARO TENGAH BLOK U5/39, Kota Tangerang Selatan, Banten
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Meat Compiler
: Merupakan Suatu Penamaan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan putih
: 43, 29
: ===Jasa Penyedia Makanan dan Minuman yang bisa diantar dan dijemput; Jasa penyediaan makanan dan minuman; Kedai
yang menyediakan makanan dan minuman; Layanan kedai makan; Restoran; Sediaan-sediaan makanan; Sediaan-sediaan
makanan yang dapat dibawa pulang; Tempat penyediaan makanan dan minuman; jasa memasak makanan; layanan kios
makanan menjadi layanan untuk menyediakan makanan dan minuman; layanan makanan dibawa pulang; layanan untuk
menyediakan makanan dan minuman; layanan yang menawarkan makanan dan minuman untuk dibawa pulang; menyediakan
makanan dan minuman; penyajian makanan dan minuman; penyediaan makanan dan minuman untuk dikonsumsi; restoran
yang menawarkan layanan untuk dibawa pulang; rumah makan===
===Bistik Daging Sapi; Produk daging yang dibekukan; Sediaan daging; daging beku-kering; daging masak; daging sapi;
daging segar; daging yang bisa dimakan; daging, beku; hidangan daging siap; makanan beku terutama terdiri dari daging,
ikan, unggas atau sayuran; makanan berbahan dasar daging; makanan dingin terutama terdiri dari daging; persediaan daging
sapi; potongan daging sapi; produk daging; produk daging sapi; produk makanan terutama terdiri dari daging; steak daging;
stok daging===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021013063
: 25/02/2021 09:28:34
:
: PT. Sampros Perkasa Indonesia

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Lebak Sari Nomer. 39 (Alamat Lama Jl. Lebak Sari Nomer. 28), Kota Surabaya,
Jawa Timur, 60134
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: KOLENG CIU
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: BIru gradasi Dasar Putih
: 33
: ===Arak masak; Fruit-Wine (minuman anggur beralkohol); Minuman Tuak; Minuman anggur beralkohol (fortified wines);
Minuman arak sari apel yang dilindungi oleh daerah asal "Calvados"; Minuman beralkohol (kecuali bir); Minuman beralkohol
destilasi seperti whisky, brandy, vodka, rum, gin, liquers; Minuman brendi; Minuman keras Jepang dengan kandungan pinus;
Minuman malaga berfermentasi (mengandung alkohol); Minuman wine; Ragi buatan untuk membuat wine (minuman anggur
beralkohol); Sediaan koktail wine (minuman anggur beralkohol); Wine (minuman anggur beralkohol) manis; Wine (minuman
anggur beralkohol) putih; Wine (minuman beralkohol dari buah-buahan); amaro [minuman keras herbal]; arak beras suling;
arrack [arak]; digester [minuman keras dan arak]; gin (minuman beralkohol); koktail (minuman beralkohol) dalam bentuk

740
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gelatin dingin; koktail (minuman beralkohol) dalam bentuk gelatin yang tidak dingin; koktail rum (minuman beralkohol);
minuman beralkohol rendah, kecuali bir, mengandung tidak lebih dari 1,15% volume alkohol; minuman keras dengan
kandungan kopi; sari apel beralkohol; wine dan wine bersoda===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: D082021013064
: 25/02/2021 09:35:59
:
: Usman Winarto

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Kembar Timur No. IV No.28 RT/RW 002/007 Kel. Ancol, Kota Bandung, Jawa
Barat
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: DTT
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah, Biru
: 24
: ===Kain sutra; Kain tekstil; Kain tekstil untuk digunakan dalam membuat pakaian dan perabot rumah tangga; bahan linen
untuk alas tidur; bahan tekstil; bahan tekstil untuk pakaian yang terdiri dari kapas, kain campuran, serat alami, serat sintetis
dan/atau serat buatan; bahan tekstil untuk pakaian, khususnya pakaian kerja; bahan tenunan elastis; handuk kamar mandi
dari tekstil; handuk mandi; handuk pantai; kain denim; kain drill; kain elastis untuk pakaian; kain kaskade; kain katun; kain
layar; kain linen; kain nilon; kain pashmina; kain poliester; kain rami; kain rayon; kain satin; kain serat campuran; kain spandek;
kain tekstil microfiber; kain tekstil tenun atau bukan tenunan; kain tekstil untuk pembuatan pakaian; kain tumpukan; kain wol;
kain*; linen mandi; linen mandi, kecuali pakaian; linen tempat tidur dan meja; sprei; tekstil; tirai===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021013065
: 25/02/2021 09:36:34
:
: ALFINDRA AMANDA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. ANGGREK NO.23 RT.005 RW.005 KEL. PETUKANGAN UTARA
KEC.PESANGGRAHAN, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: AKARSA + GAMBAR
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: MERAH, COKLAT
: 25
: ===Celana; baju; baju kaos (t-shirt); jaket [pakaian]; pakaian===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021013066
: 25/02/2021 09:47:47
:
: ROBIN TANADI

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: RUKO KLAMPIS 21 BLOK F-23 RT/RW 001/009, Kel. Klampis Ngasem, Kec.
Sukolilo, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60117
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: CORTEZ JEONSA
: HURUF HANGEUL dibaca "JEONSA"

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: hitam
: 9
: ===Alat pemutar kaset di mobil; Kaset audio yang menampilkan hiburan musik dan musik; Pengeras suara untuk mobil;
Perangkat lunak untuk pemutar audio dan/atau video.; Speaker mobil; Televisi mobil; adaptor stereo mobil; audio processor;
kabel dan konektor audio dan speaker listrik; kaset audio; kaset audio dan pemutar CD; kaset audio digital; kaset audio yang
menampilkan musik; pemutar kaset audio untuk mobil; perangkat untuk pemutar audio dan/atau video, yaitu pemutar DVD,

740
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pemutar disc optik; perekam kaset audio digital; power audio mobil; sistem audio mobil; stereo mobil===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2021013067
: 25/02/2021 09:54:00
:
: Mahdian Nur Nasution, cahyadi eko widodo

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. RTM Kelapa Dua No 16 Kel. Tugu Kec. Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat,
16451
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Rumah Sunat dr Mahdian
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: merah, putih, dan kuning
: 44
: ===klinik khitan/sunat===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2021013068
: 25/02/2021 10:05:24
:
: PT. BERKAT MAJU LANCAR

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Gedung Eightyeight@kasablanka Tower A Lt.38, Jl. Casablanca Kav. 88, Menteng
Dalam, Tebet, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI
Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: BML
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: BIRU DAN MERAH
: 40
: ===Jasa memproduksi makanan dan minuman; Jasa pengemasan makanan dan minuman; Jasa pengolahan makanan dan
minuman; Pengawetan makanan dan minuman; jasa manufaktur; memanggang dan mengolah kopi; pembuatan produk
khusus untuk industri farmasi, kimia dan makanan dengan mengompresi dan memadatkan bubuk dan butiran; penggilingan;
pengolahan bahan baku untuk pembuatan makanan dan minuman; perlakuan material atas permintaan pihak ketiga===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021013069
: 25/02/2021 10:06:15
:
: David Halim

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: HOS Cokroaminoto No 1, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 11350
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: Air Thin
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam
: 10
: ===kateter kondom; kondom; kondom rasa; kondom spermisida; kondom urin; kondom urin, sarung uri, kateter kondom,
sabuk ostomy===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

: JID2021013071
: 25/02/2021 10:16:08
:
: Asri Wijayanti

540 Etiket

540 Etiket
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Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Perumahan Juanda Harapan Permai G No. 3, RT. 001 RW. 004, Kelurahan Wedi,
Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, 61254., Kabupaten
Sidoarjo, Jawa Timur, 61254
: Anggi Avianica Putri S.E.
: Jalan Griya Pratama III Blok IV No. 14, Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan
Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 14250.

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Online Virtual Boutique
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Putih
: 35
: ===Administrasi untuk peralatan yang beroperasi untuk akses Internet; Analisis manajemen bisnis dan konsultasi bisnis
sehubungan dengan keamanan dunia maya dan keamanan Internet; Iklan online melalui jaringan komunikasi komputer; Iklan
secara online; Iklan secara online melalui jaringan komputer; Iklan secara online pada suatu jaringan komputer; Iklan
secara online melalui jaringan-jaringan komputer; Impor, ekspor, promosi penjualan untuk pihak ketiga dan komersial eksklusif
yang menampilkan kacamata, kacamata hitam, lensa kontak, lensa mata, bingkai, tempat, tas dan rantai untuk kacamata dan
semua jenis aksesori dan aksesori untuk kacamata dan barang optik; Jasa -penyediaan, -penjualan, -impor, -ekspor barang /
mesin industri; Jasa Penjualan Makanan Dan Minuman Pesan Antar(Drive Thru); Jasa advis, konsultasi, informasi dan
bantuan teknis sehubungan dengan jasa penjualan eceran dan grosir, jasa penyebaran, jasa administrasi bisnis dan akun;
Jasa agen pemesanan makanan melalui internet; Jasa agen penjualan suku cadang dan aksesoris sepeda motor; Jasa agen
penjualan tiket; Jasa agen penjualan untuk kosmetik; Jasa agen penjualan, yaitu, layanan toko ritel, layanan toko ritel online,
layanan toko grosir yang menampilkan kosmetik dan kit kosmetik; Jasa agen yang mengatur, intermediasi atas pemesanan
pembelian yang disediakan melalui Internet dan jaringan komunikasi lain; Jasa eceran atau grosir untuk Tutup toilet tekstil,
tutup wadah kertas toilet yang terbuat dari tekstil; Jasa eceran atau grosiran untuk barang-barang tekstil tenun untuk
penggunaan pribadi, handuk mandi, handuk pantai, handuk untuk mencuci muka, dan handuk badan; Jasa eceran atau
grosiran untuk pakaian, kaos, celana pendek, wetsuit untuk berselancar; Jasa eceran atau grosiran untuk pelembut kain untuk
penggunaan binatu; Jasa eceran atau grosiran untuk peralatan olahraga untuk berselancar, papan selancar, tas yang didesain
khusus untuk papan selancar, dan tali papan selancar; Jasa eceran atau grosiran untuk tas, tas tote, tas jinjing, ransel, tas
pundak, tas pinggang, pouch dan tas pinggang; Jasa eceran dan grosir yang diberikan dalam kaitannya dengan pakaian, alas
kaki, tutup kepala, tas, aksesoris mode, barang olahraga; Jasa eceran toko serba ada dan supermarket sehubungan dengan
perlengkapan mandi, sediaan-sediaan kebersihan untuk penggunaan pribadi, kosmetik, sediaan-sediaan perawatan kulit,
sediaan-sediaan farmasi dan sanitasi, perlengkapan pertolongan pertama, sediaan-sediaan perawatan gigi, sediaan-sediaan
perawakan kesehatan untuk perawatan pribadi, gantungan kunci, gembok, alat cukur, alat cukur elektronik, pisau cukur, sikat
gigi, sikat gigi elektronik, sisi, spons, bingkai foto, cermin, peralatan dan wadah untuk rumah tangga, pecah-belah, perangkat
porselin, kristal dan tembikar, alat makan dan alat makan untuk di meja, perlengkapan audio dan/atau visual dan perangkat
periferal, kalkulator, komputer, peranti lunak komputer, peranti keras komputer, kamera, negatif film kamera, perlengkapan
pemrosesan data, peralatan untuk merekam, mengirim atau mereproduksi suara atau gambar, pembawa data magnetik, pita
video, pita kaset, cakram perekam, pita dan cakram pra-rekam, perhiasan, peralatan horologis dan kronometrik, kertas, karton
dan barang-barang terbuat dari kertas dan karton, barang-barang tercetak, buku, majalah, poster, koran, alat tulis, peralatan
untuk menulis, kartu bermain, barang-barang terbuat dari kulit dan kulit imitasi, koper dan tas untuk bepergian, koper, payung,
tongkat untuk berjalan, kantong dan tas yang tidak termasuk di kelas lain, barang-barang terbuat dari tekstil, pakaian, penutup
kepala dan alas kaki, mainan dan alat bermain, perlengkapan senam dan olahraga, makanan dan minuman, makanan yang
diawetkan, makanan ringan, kembang gula, minuman beralkohol dan/atau tidak beralkohol, bir; Jasa jual beli melalui internet /
online; Jasa layanan agen penjualan pengontrol pasokan energi listrik; Jasa layanan agen penjualan peralatan untuk
mengukur konsumsi listrik; Jasa layanan agen penjualan perangkat kontrol listrik untuk pemanasan dan pengelolaan energi;
Jasa layanan agen penjualan untuk perangkat kontrol listrik untuk pengelolaan energi; Jasa layanan pengaturan penjualan
untuk alat pemanas; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk mesin-mesin dan instrumen-instrumen pneumatik atau hidrolik;
Jasa layanan pengaturan penjualan untuk mesin-mesin dan peralatan komunikasi informasi; Jasa layanan pengaturan
penjualan untuk mesin-mesin dan peralatan pendingin (kulkas); Jasa layanan pengaturan penjualan untuk mesin-mesin dan
peralatan telekomunikasi; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk mesin-mesin yang diaplikasikan secara elektronik,
perangkatnya serta bagian-bagiannya; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk peralatan dan instrumen audio dan visual
elektrik, yaitu, perekam kaset audio dan video, perekam audio, perekam kaset video, atau penerima audio-video; Jasa layanan
pengaturan penjualan untuk peralatan dan perlengkapan pemanas elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan
rumah tangga; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk peralatan pembasmi kuman (disinfektan) pada hidangan makanan;
Jasa layanan pengaturan penjualan untuk peralatan pengolahan makanan dan minuman; Jasa layanan pengaturan penjualan
untuk perkakas dan mesin-mesin bahan kimia; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk perlengkapan elektrik
(menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya
serta bagian-bagiannya, yaitu, Defibrilator Eksternal Otomatis (Automated External Defibrillator (AED)), mesin latihan berkuda
yang bersifat permanen untuk perawatan kesehatan dan kebugaran, alat berkendara secara elektromekanis untuk latihan fisik;
Jasa layanan pengaturan penjualan untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga,
mesin-mesin yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya serta bagian-bagiannya, yaitu, alat pendiagnosa DNA untuk
keperluan medis, alat pendiagnosa DNA untuk diagnosis in vitro di bidang medis, alat penguji DNA (DNA tester); Jasa layanan
pengaturan penjualan untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin
yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya serta bagian-bagiannya, yaitu, alat perawatan gigi secara elektrik
(menggunakan tenaga listrik), mesin dan instrumen-instrumen ortodontik untuk keperluan kedokteran gigi, alat-alat
keperawatan, benang jahitan operasi untuk keperluan medis; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk perlengkapan elektrik
(menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya
serta bagian-bagiannya, yaitu, alat-alat sinar-X (rontgen) untuk kedokteran gigi, alat penyemprotan (irrigators) untuk keperluan
medis, laser untuk keperluan medis, alat pacu jantung; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk perlengkapan elektrik
(menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya
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serta bagian-bagiannya, yaitu, bahan-bahan reaksi diagnosa (reagents) untuk keperluan medis, bahan-bahan reaksi
diagnosa (reagents) untuk DNA, peralatan analisis DNA untuk keperluan medis; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk
perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin yang diaplikasikan secara
elektronik, perangkatnya serta bagian-bagiannya, yaitu, mesin-mesin dan instrumen medis, alat pemeriksaan darah, alat untuk
menganalisa darah, alat-alat pengukur gula darah; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk perlengkapan elektrik
(menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya
serta bagian-bagiannya, yaitu, peralatan diagnosa untuk keperluan medis, alat radiologi untuk keperluan medis, alat
radioterapi, peralatan sinar-X (rontgen) untuk keperluan medis; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk perlengkapan
elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin yang diaplikasikan secara elektronik,
perangkatnya serta bagian-bagiannya, yaitu, peralatan pijat, alat pijat bergetar, peralatan pijat elektrik (menggunakan tenaga
listrik) untuk keperluan rumah tangga, peralatan pijat untuk tubuh manusia; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk
perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin yang diaplikasikan secara
elektronik, perangkatnya serta bagian-bagiannya, yaitu, peralatan untuk pembilasan organ, peralatan sterilisasi untuk
keperluan medis, alat pendeteksi dengan sinar-X (rontgen) yang portabel untuk keperluan medis, alat pendeteksi sinarX (rontgen) yang portabel; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik)
untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya serta bagian-bagiannya,
yaitu, pesawat penerima televisi, telepon bergerak (telepon genggam), mesin-mesin pencuci pakaian secara elektrik
(menggunakan tenaga listrik), mesin pencuci piring otomatis, alat penghisap debu elektrik (menggunakan tenaga listrik), lemari
es elektrik (menggunakan tenaga listrik), alat pengering pakaian secara elektrik (menggunakan tenaga listrik); Jasa layanan
pengaturan penjualan untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin
yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya serta bagian-bagiannya, yaitu, selimut elektrik (menggunakan tenaga
listrik) untuk keperluan medis, bantalan pemanas elektrik untuk keperluan medis, sarung tangan untuk keperluan medis,
masker-masker untuk keperluan medis; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk perlengkapan elektrik (menggunakan
tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya serta bagianbagiannya, yaitu, vibrator pembaringan, kursi pijat listrik untuk keperluan rumah tangga, alat pijat untuk estetika/kecantikan,
peralatan dan instrumen-instrumen medis; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk produk-produk farmasi; Jasa layanan
toko eceran yang menyediakan peralatan untuk mengukur konsumsi listrik; Jasa layanan toko eceran yang menyediakan
perangkat kontrol listrik untuk pemanasan dan pengelolaan energi; Jasa layanan toko eceran yang menyediakan perangkat
kontrol listrik untuk pengelolaan energi; Jasa layanan toko eceran yang menyediakan produk-produk farmasi; Jasa layanan
toko grosir menyediakan perangkat kontrol listrik untuk pengelolaan energi; Jasa layanan toko grosir yang menyediakan
peralatan untuk mengukur konsumsi energi listrik; Jasa layanan toko grosir yang menyediakan perangkat kontrol listrik untuk
pemanasan dan pengelolaan listrik; Jasa pemasaran internet; Jasa pemesan dan penjualan barang secara online; Jasa
pemesanan secara online dan jasa penjualan eceran untuk berbelanja dari rumah; Jasa pemesanan secara online dan jasa
penjualan eceran untuk berbelanja dari rumah di bidang perlengkapan rumah tangga, peralatan dan wadah rumah tangga,
peralatan dan wadah dapur, alat tangan dan implemen untuk dapur, peralatan makan [cutlery], pisau, tas, handuk dapur, buku
masak, makanan, mainan, kosmetik, dan perawatan pribadi, produk-produk untuk badan dan kecantikan; Jasa pemrosesan
pemesanan makanan melalui internet; Jasa pengadaan kerjasama untuk keuntungan pihak lain dari pakaian, tutup kepala dan
alas kaki, perhiasan, jam tangan, aksesoris mode, tekstil, kosmetik, sediaan untuk perlengkapan mandi yang tidak
mengandung obat,
produk perawatan, peralatan perawatan, peralatan mandi yang tidak mengandung obat, [kosmetik], kacamata, tempat untuk
membawa, barang dari kulit, tempat dan penutup untuk telepon genggam, tablet, laptop, koper, label untuk koper, tempat dan
penutup paspor, dompet, tas tangan dan segala macam tas, buku, lilin, perlengkapan audio, perangkat pendengar yang
diletakkan di kepala, tempat pengeras suara, pengeras suara nirkabel, perangkat pendengar yang diletakkan di dalam telinga
yang memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan membeli barang tersebut; Jasa pengadaan kerjasama,
untuk kepentingan pihak lain, tidak termasuk transportasi daripadanya, memungkinkan pelanggan dengan mudah melihat dan
membeli barang-barang tersebut terutama semua jenis kacamata, kacamata hitam, lensa kontak, lensa mata, bingkai, tempat,
tas dan rantai untuk kacamata dan semua jenis perangkat optik dan instrumen serta aksesori dan pelengkap kacamata dan
barang optik, layanan ini dapat disediakan oleh toko eceran atau grosir, online atau dengan katalog pemesanan barang
melalui pos atau remote control media elektronik dan melalui jaringan komunikasi global atau program teleshopping; Jasa
penjualan; Jasa penjualan alat - alat berkemah; Jasa penjualan alat cetak (printer); Jasa penjualan alat kendali jarak jauh;
Jasa penjualan alat musik; Jasa penjualan alat pemindai (scan); Jasa penjualan asesoris telepon seluler; Jasa penjualan
ayam potong, telur ayam, dan produk terbuat dari daging ayam; Jasa penjualan bahan bangunan; Jasa penjualan barang
pertambangan, yaitu batu, pasir, tanah, tanah liat, batu hias, batu bangunan, batu kapur atau batu gamping, kerikil; Jasa
penjualan barang secara retail, grosir dan eceran; Jasa penjualan barang – barang untuk dekorasi rumah.; Jasa penjualan
batu alam, marmer, kaca, batu alam, lampu, guci, keramik, pegangan pintu, panel kayu, bingkai, kertas pelapis dinding; Jasa
penjualan biota-biota laut yang hidup; Jasa penjualan drone dan drone kamera baik secara langsung maupun onLine; Jasa
penjualan eceran; Jasa penjualan eceran dan grosir; Jasa penjualan eceran dan grosir untuk alat kesehatan; Jasa penjualan
eceran dan grosir untuk alat kesehatan secara online; Jasa penjualan eceran dan grosir untuk bagian dan aksesoris pipa
saluran air; Jasa penjualan eceran dan grosir untuk pemanas air, peralatan dan perlengkapan pendinginan dan penyaringan
air; Jasa penjualan eceran kartu pra-bayar pihak ketiga untuk pembelian konten multimedia dan konten untuk permainan
komputer dan permainan video yang dapat diunduh; Jasa penjualan eceran secara online; Jasa penjualan ikan hias; Jasa
penjualan kain; Jasa penjualan kamera; Jasa penjualan kopi dan biji kopi; Jasa penjualan makanan dan minuman khas
jepang; Jasa penjualan melalui online (internet); Jasa penjualan merchandising produk dalam bidang nutrisi dan sumplemen
diet, minuman dan sari buah; Jasa penjualan minuman bubble; Jasa penjualan minuman dengan pearl; Jasa penjualan
minuman dengan topping Boba; Jasa penjualan minuman jelly; Jasa penjualan minuman kopi; Jasa penjualan oleh-oleh haji
dan umroh; Jasa penjualan online untuk pakaian bersepeda; Jasa penjualan online untuk perlengkapan sepeda; Jasa
penjualan online untuk sepeda; Jasa penjualan online untuk sepeda listrik; Jasa penjualan pancake dan waffle; Jasa penjualan
pancake dan waffle secara online; Jasa penjualan parfum dan wewangian; Jasa penjualan perabotan; Jasa penjualan
perlengkapan berkemah; Jasa penjualan perlengkapan mendaki gunung; Jasa penjualan produk melalui perkumpulanperkumpulan.; Jasa penjualan produk pipa dari logam; Jasa penjualan produk pipa secara onLine; Jasa penjualan pulsa
telepon dan kartu perdana baik secara langsung maupun secara onLine; Jasa penjualan retail bubuk coklat, kopi dan teh;
Jasa penjualan ritel dan grosir untuk pakaian bersepeda; Jasa penjualan ritel dan grosir untuk perlengkapan sepeda; Jasa
penjualan ritel dan grosir untuk sepeda listrik; Jasa penjualan sawit / hasil bumi baik secara langsung ataupun
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secara online; Jasa penjualan sistem pengeras suara (sound system); Jasa penjualan suku cadang alat - alat musik; Jasa
penjualan telepon selular baik secara online atau secara langsung; Jasa penyediaan media penjualan barang untuk penjual
dan pembeli secara sambung-langsung (online); Jasa perantara komersial untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga
listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin dan peralatan elektronik serta bagian-bagiannya, yaitu, bantalan pemanas
elektrik untuk keperluan medis, sarung tangan untuk keperluan medis, masker-masker untuk keperluan medis, alat untuk
pembilasan organ; Jasa perantara komersial untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah
tangga, mesin-mesin dan peralatan elektronik serta bagian-bagiannya, yaitu, pesawat penerima televisi, telepon bergerak,
mesin-mesin pencuci pakaian secara elektrik (menggunakan tenaga listrik), mesin pencuci piring otomatis, alat penghisap
debu elektrik (menggunakan tenaga listrik), lemari es elektrik (menggunakan tenaga listrik), pengering pakaian secara elektrik
(menggunakan tenaga listrik); Jasa periklanan dan pemasaran yang dilakukan dengan metode komunikasi pemasaran secara
tidak langsung, yaitu, melalui media sosial, mesin pencari pemasaran, pertanyaan seputar pemasaran, pemasaran melalui
internet, pemasaran secara mobile, pembuatan blog dan bentuk-bentuk pasif lainnya, saluran-saluran komunikasi yang bisa
dibagikan atau viral; Jasa periklanan yang disediakan melalui internet; Jasa pialang penjualan barang; Jasa promosi penjualan
untuk orang lain; Jasa ritel dan toko ritel online dalam bidang pakaian, alas kaki, tutup kepala, tas, dompet wanita, koper dan
aksesoris lainnya.; Jasa ritel dan toko ritel online yang berkaitan dengan penjualan pakaian, tas, dompet, sepatu, topi,
kacamata, kacamata pelindung dari sinar matahari, jam tangan, perhiasan, dan aksesoris mode lainnya; Jasa ritel yang
berkaitan dengan tekstil, sediaan untuk perlengkapan mandi yang tidak mengandung obat,
produk perawatan, peralatan perawatan, tempat untuk membawa, buku, lilin, perlengkapan audio, perangkat pendengar yang
diletakkan di kepala, tempat pengeras suara, pengeras suara nirkabel, perangkat pendengar yang diletakkan di dalam telinga;
Jasa stand penjualan makanan dan minuman; Jasa toko; Jasa toko dan jasa toko eceran secara online menampilkan berbagai
macam barang konsumen; Jasa toko eceran; Jasa toko eceran secara online; Jasa toko eceran secara online untuk sediaan
farmasi, kedokteran hewan dan sanitasi dan persediaan medis; Jasa toko eceran sehubungan dengan penjualan rokok elektrik
(e-cigarettes), rokok elektronik, cairan untuk digunakan pada rokok elektronik, tembakau,
pengganti tembakau (bukan untuk keperluan medis), barang-barang keperluan perokok, korek api untuk perokok, alat
penguap pribadi (untuk rokok elektronik) dan rokok elektronik dan pemberi rasa serta cairan untuk rokok elektronik, produk
tembakau untuk keperluan dipanaskan, perangkat dan bagian-bagian perangkat untuk memanaskan tembakau dan pengganti
tembakau untuk keperluan dihirup, tembakau sirih dengan tembakau, tembakau untuk dihirup dengan tembakau, tembakau
sirih tanpa tembakau, tembakau untuk dihirup tanpa tembakau, kantong nikotin oral bebas tembakau (bukan untuk
penggunaan medis); Jasa toko eceran sehubungan dengan penjualan rokok elektrik (e-cigarettes), rokok elektronik, cairan
untuk digunakan pada rokok elektronik, tembakau, barang-barang keperluan perokok, korek api, alat penguap pribadi (untuk
rokok elektronik) dan rokok elektronik dan pemberi rasa serta cairan untuk rokok elektronik; Jasa toko grosir untuk engsel
pintu dari logam; Jasa toko grosir untuk pintu lipat dari logam; Jasa toko grosir untuk pintu lipat non-logam; Jasa toko grosir
yang menampikan peralatan dan instrumen medis untuk perbaikan kulit yang menggunakan lampu LED; Jasa toko grosir yang
menampilkan alat pijat estetika; Jasa toko grosir yang menampilkan alat pijat getaran untuk keperluan rumah tangga; Jasa
toko grosir yang menampilkan alat pijat wajah estetika untuk efek memutihkan kulit; Jasa toko grosir yang menampilkan bidet;
Jasa toko grosir yang menampilkan pembersih udara, bukan bagian dari mesin; Jasa toko grosir yang menampilkan pemurni
air untuk keperluan rumah tangga; Jasa toko on-line dan gerai yang menjual alas kaki, pakaian, penutup kepala dan asesoris
pakaian, tas punggung, tas untuk membawa segala keperluan, tas tangan dan dompet; Jasa toko online sepatu bekas; Jasa
toko pakaian eceran; Jasa toko penjual Makanan dan Minuman secara online; Jasa toko retail secara daring (online) yang
menampilkan konten audio, video dan audio visual yang sebelumnya telah direkam, yang telah distandarkan (streamed) dan
dapat diunduh; Jasa toko retail yang menjual kosmetik; Jasa toko ritel dalam bidang desain pakaian, jam, kulit dan tas jinjing;
Jasa toko ritel online yang menampilkan program perangkat lunak komputer, game komputer, rekaman audio, publikasi
elektronik, buku, film, musik, video, dan program TV; Jasa toko ritel online yang menawarkan barang-barang pakaian, sepatu,
tutup kepala, alat dan asesoris untuk keperluan olahraga; Jasa toko ritel yang menampikan peralatan dan instrumen medis
untuk perbaikan kulit yang menggunakan lampu LED; Jasa toko ritel yang menampilkan alat pijat estetika; Jasa toko ritel yang
menampilkan alat pijat getaran untuk keperluan rumah tangga; Jasa toko ritel yang menampilkan alat pijat wajah estetika
untuk efek memutihkan kulit; Jasa toko ritel yang menampilkan bidet; Jasa toko ritel yang menampilkan pembersih udara,
bukan bagian dari mesin; Jasa toko ritel yang menampilkan pemurni air untuk keperluan rumah tangga; Jasa toko ritel yang
menawarkan barang-barang pakaian, sepatu, tutup kepala, alat dan asesoris olahraga; Jasa toko ritel, baik secara
konvensional maupun secara online; Jasa toko sepatu bekas; Jasa-jasa pameran dan pameran dagang; Jasa-jasa penjualan
retail jam tangan dan instrumen horologis; Jasa-jasa ritel yang berkaitan dengan pakaian dan aksesoris, tas, souvenir; Jasajasa toko penjualan eceran dibidang perangkat-perangkat keras dan barang-barang yang berkaitan dengannya; Kompilasi
iklan untuk digunakan sebagai halaman web di Internet; Layanan administrasi mengenai bisnis yang menggunakan basis data
di Internet; Layanan agen ekspor-impor pakaian; Layanan agen informasi komersial, melalui internet; Layanan agen penjualan
yang menampilkan gantungan baju; Layanan agen penjualan yang menampilkan handuk dari tekstil; Layanan agen penjualan
yang menampilkan pakaian; Layanan agen penjualan yang menampilkan sarung tangan dapur; Layanan agen penjualan yang
menampilkan tas dan dompet; Layanan agen penjualan yang menampilkan tas kecil untuk bepergian; Layanan agen
periklanan di Internet untuk orang lain; Layanan bisnis, yaitu, administrasi bisnis perusahaan dan operasi toko ritel yang
menampilkan pakaian, aksesori pakaian, alas kaki, koper, ransel dan peralatan luar ruang; Layanan bisnis/usaha yang
berkaitan dengan manajemen fasilitas dan jasa operasi teknis, yaitu, penyediaan manajemen usaha dan operasi usaha ke
pusat data dengan infrastruktur dan interkoneksi internet dan jaringan, pusat data tersebut menyediakan manajemen daya,
pengendalian lingkungan, dan manajemen pengamanan data; Layanan grosir yang menampilkan gantungan baju; Layanan
informasi iklan dan komersial melalui internet; Layanan informasi, nasehat dan
konsultasi yang berkaitan dengan
proses administrasi pesanan pembelian,
jasa periklanan, periklanan, penilaian
bisnis, informasi bisnis, investigasi
bisnis, bantuan manajemen bisnis,
konsultasi manajemen bisnis, konsultasi
organisasi bisnis, penelitian bisnis, agen
informasi komersial, informasi dan
nasehat komersial untuk konsumen,
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layanan perantara komersial, bantuan
manajemen komersial atau industri,
kompilasi iklan digunakan sebagai
halaman web pada internet, kompilasi
direktori untuk penerbitan di internet,
kompilasi informasi ke dalam basis data
komputer, kompilasi statistik, analisis
harga biaya, pencarian data dalam file
komputer untuk orang lain, penyebaran
bahan untuk iklan, penelitian
pemasaran, pemasaran, iklan online di
jaringan komputer, jajak pendapat,
organisasi dan manajemen program
loyalitas pelanggan, iklan bayar per klik,
presentasi barang di media komunikasi, untuk keperluan ritel, layanan
perbandingan harga, jasa pengadaan
untuk orang lain (membeli barang dan
jasa untuk bisnis orang lain),
memberikan informasi bisnis melalui
situs web, penyediaan pasar daring
untuk pembeli dan penjual barang dan
jasa, penyediaan informasi kontak
komersial dan bisnis, publikasi teks
publisitas, publisitas, penyewaan waktu
iklan di media komunikasi, promosi
penjualan untuk orang lain, optimisasi
mesin pencari, sistemisasi informasi ke
dalam basis data komputer, jasa
pengadaan kerjasama, untuk
kepentingan pihak lain, dari berbagai
barang (tidak termasuk transportasi
daripadanya), memungkinkan
pelanggan untuk dengan mudah
melihat dan membeli barang-barang
tersebut dari situs barang dagangan
dalam jaringan komunikasi global,
memperbarui dan memelihara data
dalam database komputer,
memperbarui materi iklan,
pengoptimalan lalu lintas situs web,
audit keuangan, persiapan dan analisis
laporan keuangan untuk bisnis, proses
administrasi klaim asuransi, promosi
layanan asuransi, atas nama pihak
ketiga; Layanan pemasaran yang disediakan dengan cara jaringan digital melalui portal internet yang diarahkan kepada
pelanggan produk kemasan; Layanan pemesanan melaui pos berbasis Internet; Layanan pencarian informasi di Internet;
Layanan pencarian informasi melalui Internet; Layanan pengadaan kerjasama untuk kepentingan pihak lain, dari berbagai
barang (tidak termasuk transportasi daripadanya), memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan membeli
barang-barang tersebut, layanan yang dapat disediakan melalui toko ritel, toko grosir, melalui katalog pesanan melalui surat
atau melalui media elektronik seperti melalui toko online, situs web atau belanja melalui program televisi; Layanan pengaturan
acara [mengorganisir pameran atau pamern dagang untuk tujuan komersial atau periklanan]; Layanan penyedia informasi
komersial melalui internet; Layanan perdagangan elektronik, yaitu, menyediakan layanan toko ritel online yang menampilkan
perangkat lunak permainan komputer, permainan, pakaian; Layanan ritel online dari situs web internet yang berkaitan dengan
penjualan buku; Layanan ritel online yang berkaitan dengan pakaian dalam; Layanan ritel online yang berkaitan dengan
pakaian dalam wanita; Layanan ritel online yang berkaitan dengan sepatu; Layanan ritel toko serba ada online; Layanan ritel,
grosir dan toko online, termasuk toko roti ritel, farmasi, dan layanan suku cadang mobil; Layanan toko grosir menampilkan
sepatu; Layanan toko grosir menampilkan sepatu anak-anak; Layanan toko grosir menampilkan sepatu kulit; Layanan toko
grosir online yang menjual bahan - bahan granit, keramik; Layanan toko grosir online yang menjual bahan - bahan untuk
membuat bingkai, batu alam, panel, kertas pelapis dinding; Layanan toko grosir yang menampilkan handuk dari tekstil;
Layanan toko grosir yang menampilkan sarung tangan dapur; Layanan toko grosir yang menampilkan tas dan dompet;
Layanan toko grosir yang menampilkan tas kecil untuk bepergian; Layanan toko ritel menampilkan sepatu; Layanan toko ritel
menampilkan sepatu anak-anak; Layanan toko ritel menampilkan sepatu kulit; Layanan toko ritel online; Layanan toko ritel
online menampilkan rekaman musik, rekaman komedi, rekaman kata yang diucapkan, rekaman video, dan produk yang
terkait dengan musik; Layanan toko ritel online menu utama kopi; Layanan toko ritel online yang menampilan pakaian dalam
wanita; Layanan toko ritel online yang menampilkan buku; Layanan toko ritel online yang menampilkan pakaian dalam;
Layanan toko ritel online yang menampilkan pakaian dan aksesori terkait; Layanan toko ritel online yang menampilkan sepatu;
Layanan toko ritel online yang menampilkan topi; Layanan toko ritel online yang menjual peralatan fotografi/videografi.;
Layanan toko ritel untuk perangkat lunak komputer untuk faksimili, surat elektronik, pesan suara atau pesan internet; Layanan
toko ritel yang disediakan melalui Internet yang menampilkan kosmetik, sediaan perlengkapan mandi, minyak esensial,
masker kecantikan, sabun kosmetik dan shampoo; Layanan toko ritel yang menampilkan gantungan baju; Layanan toko ritel
yang menampilkan handuk dari tekstil; Layanan toko ritel yang menampilkan kosmetik, sediaan perlengkapan mandi, kit
kosmetik, minyak esensial, masker kecantikan, sabun kosmetik dan shampoo; Layanan toko ritel yang menampilkan pakaian
dan aksesori terkait; Layanan toko ritel yang menampilkan sarung tangan dapur; Layanan toko ritel yang menampilkan tas dan
dompet; Layanan toko ritel yang menampilkan tas kecil untuk bepergian; Layanan untuk mengatur dan melakukan pameran
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dagang dan pameran; Layanan-layanan iklan dan promosi melalui internet; Manajemen bisnis dan layanan administrasi bisnis
yang berkaitan dengan bidang pakaian, aksesori pakaian, alas kaki, koper, ransel dan peralatan luar ruang; Memberikan
informasi produk konsumen yang berkaitan dengan pakaian dan aksesori terkait; Mempersiapkan layanan pameran dagang
untuk perusahaan industri dan komersial; Mempersiapkan layanan pameran untuk perusahaan industri dan komersial;
Mempersiapkan pameran dagang untuk perusahaan industri dan komersial; Mengadakan pameran untuk tujuan iklan;
Mengatur dan menyelenggarakan pameran, acara dan eksibisi untuk tujuan bisnis; Mengatur dan menyelenggarakan pekan
raya dan pameran untuk keperluan bisnis dan periklanan; Mengatur pameran untuk tujuan bisnis; Mengatur pameran untuk
tujuan komersial; Mengatur pameran untuk tujuan periklanan; Mengimpor dan mengekspor pakaian, alas kaki dan hiasan
kepala; Mengorganisir pameran, pameran dagang, pertunjukan dan acara untuk tujuan komersial atau iklan; Mengorganisir,
mengatur dan menyelenggarakan pameran dagang dan eksibisi; Menyediakan informasi bisnis, juga melalui internet, jaringan
kabel atau bentuk transfer data lainnya; Menyediakan konsultasi pemasaran di bidang media sosial; Menyediakan portal situs
web internet yang menampilkan tautan ke situs web ritel online orang lain; Menyelenggarakan pameran bisnis;
Menyelenggarakan pameran untuk tujuan bisnis; Menyelenggarakan pameran untuk tujuan komersial; Menyelenggarakan
pameran untuk tujuan komersial atau iklan; Menyelenggarakan pameran untuk tujuan periklanan; Organisasi pameran untuk
tujuan komersial atau iklan, sebagai model untuk iklan atau promosi penjualan; Organisasi peragaan busana untuk keperluan
promosi dan periklanan; Organisasi, mengatur dan menyelenggarakan antar bisnis dan pameran perdagangan, forum dan
acara bisnis dalam konteks pameran perdagangan dan eksposisi untuk keperluan bisnis; Organisasi, mengatur dan
menyelenggarakan pameran, pameran dagang dan eksposisi untuk keperluan bisnis; Pameran peragaan busana untuk
keperluan komersial; Pemasaran digital melalui poral internet berdasarkan data yang dikumpulkan melalui solusi ketelusuran
dari awak hingga akhir untuk produk-produk kemasan dan pengemasan; Pemasaran, riset pasar, dan analisis pasar melalui
situs web internet; Penjualan eceran dan grosir untuk tas dan dompet; Penjualan eceran, grosir, penjualan langsung,
penjualan melalui pemesanan via pos termasuk melalui Internet atau sarana pemesanan jarak jauh elektronik lainnya, dan
jasa pengadaan kerjasama, untuk pihak lain, termasuk melalui Internet, berbagai barang di bidang berikut ini: alat berkebun,
yaitu alat yang dioperasikan dengan tangan untuk berkebun, alat penyiraman dari besi dan penanaman, alat DIY, yaitu paku,
kotak peralatan, kunci linggis, palu, obeng, baut dan kunci, barang untuk perawatan anak, yaitu botol susu, dorongan bayi,
kereta bayi, timbangan bayi, bak mandi, barang kuas, barang dan peralatan senam, permainan dan mainan, barang-barang
pers, yaitu barang cetakan dan buku, musik, yaitu alat musik, alat tulis, telekomunikasi, telepon (termasuk telepon seluler),
barang audio-visual dan multimedia, yaitu televisi (display kristal cair (LCD), plasma, tabung sinar katoda), pemutar / perekam,
speaker, netbook, kamera digital, bingkai foto digital, camcorder digital, cakram kompak dan CD-ROM, cakram video digital
(cakram serbaguna digital (DVD)) , cakram serbaguna digital HD (HD-DVD), cakram penyimpanan optik, pemutar dan
pembaca portabel (stereo pribadi), radio mobil, konverter, penyandi, perekam, penulis, papan tombol, permainan digital,
playstation, telepon seluler, telepon nirkabel, layar, radio jam, sistem hi-fi, turntable, amplifier, pemutar dan pembaca, tuner,
speaker, sistem bioskop rumah, amplifier untuk sistem bioskop rumah, layar plasma, proyektor video, perangkat lunak
komputer, film, sistem penentuan posisi global (GPS), barang komputasi, yaitu komputer dan periferal komputer, unit
pemrosesan pusat (CPU), monitor, printer laser, printer multifungsi, printer inkjet, hard disk, kunci USB, kartu memori, floppy
disk, bahan makanan pertanian dan minuman (alkohol dan non-alkohol), kendaraan, budidaya tanaman, tembakau dan
barang dan perlengkapan rokok, yaitu barang dari kayu, logam, keramik, kaca, kertas, karton, kulit dan imitasi kulit, kain atau
tekstil, bulu, serat sintetis, batu tulis, tongkat, gabus, buluh, anyaman, tanduk, tulang, seluloid dan pengganti semua bahan ini,
atau dari plastik, tiruan atau mengandung tiruan monumen atau yang mengingatkan pada suatu kabupaten, kota kecil, kota,
wilayah atau negara (tidak termasuk transportasi di dalamnya), memungkinkan pelanggan untuk melihat dan membeli barang
atau jasa tersebut dengan berbagai macam cara; Penjualan eceran, grosir, penjualan langsung, penjualan melalui pemesanan
via pos termasuk melalui Internet atau sarana pemesanan jarak jauh elektronik lainnya, dan jasa pengadaan kerjasama, untuk
pihak lain, termasuk melalui Internet, berbagai barang di bidang berikut ini: dekorasi interior dan eksterior, yaitu linen rumah
tangga, tirai bersih, gorden dari tekstil atau plastik, tirai dari tekstil, hiasan dinding dari tekstil, kain non-anyaman (tekstil),
penutup pelindung untuk furnitur, bantal (kecuali bantal untuk keperluan medis dan pemanasan), sarung bantal, penutup
furnitur dari tekstil, penutup tempat tidur, penutup meja, batang dan cincin gorden, kait tirai, rol, pita gorden, gantungan untuk
gorden, tirai dari logam, potongan ujung dan kurung untuk batang tirai bukan dari logam, gagang pintu bukan dari logam dan
kenop untuk furnitur bukan dari logam, renda dan bordir, pita, kawat untuk gorden, penahan gorden tidak untuk tekstil, penutup
lantai dan dinding, karpet dan permadani, bingkai foto, foto, stiker, cermin, karya seni dari logam mulia, kayu, plester atau
plastik, ponsel (benda dekoratif), kotak, kotak dari kayu atau plastik, lilin, tempat lilin, tembikar, vas, pot, penutup untuk pot,
patung dan patung dari logam mulia, porselen, terra-cotta atau kaca, air mancur, bunga kering untuk dekorasi, lampu, penutup
lampu, penahan tudung lampu, cat dan pernis, pewarna, pernis, pelapis permukaan, teras, tembikar, pot, bak (untuk
tanaman), penutup untuk pot (bukan dari kertas), kotak jendela, mangkuk hias, bak, patung dan patung batu, beton atau terracotta, air mancur dan kolam, dukungan tanaman, teralis, busur, layar (furnitur), penahan vas, pouffes, tiang untuk menaruh
mantel, tempat payung, rak majalah, furnitur taman, tempat bunga (furnitur), payung, pandepo, kotak peti untuk keperluan
penyimpanan, penghias ponsel, perabot, yaitu furnitur, cermin, bingkai foto dan tempat duduk, pengharum ruangan,
pengharum dan pembersih, memungkinkan pelanggan untuk melihat dan membeli barang atau jasa tersebut dengan berbagai
macam cara; Penjualan eceran, grosir, penjualan langsung, penjualan melalui pemesanan via pos termasuk melalui Internet
atau sarana pemesanan jarak jauh elektronik lainnya, dan jasa pengadaan kerjasama, untuk pihak lain, termasuk melalui
Internet, berbagai barang di bidang berikut ini: peralatan makan, yaitu piring, gelas dan peralatan makan, linen rumah tangga,
peralatan listrik rumah tangga, yaitu lemari es, freezer, lemari wine, mesin pencuci piring, kompor, kompor induksi, tudung
extractor untuk dapur, peralatan masak listrik, oven, rotisseries, oven microwave, alat penimbang, pot kopi, penggiling kopi,
perkolator kopi listrik, ceret, pengolah makanan multifungsi, pengocok, mixer, alat pemotong makanan, pemanas listrik untuk
botol susu, sentrifugal, pengepres buah, mesin bir, pembuka kaleng, pisau listrik, blender listrik, pengocok listrik untuk
keperluan rumah tangga, gilingan daging, kompor bertekanan, steamer makanan, hot plate dan tabung kue, pemasak dalam
waktu lama, wajan, penggorengan listrik, pembuat yoghurt, bejana untuk membuat es dan minuman es, mesin cokelat panas,
popcorn mesin, barbekyu listrik, kotak pendingin listrik, mesin untuk membuat minuman, peralatan untuk mengiris bahan
makanan, peralatan untuk membuat dan mengiris roti, pemanggang roti, mesin wafel, pembuat sandwich panggang, pembuat
pancake, perlengakapan fondue, perlengkapan raclette, pembuat pizza, arang untuk memasak, mesin untuk membuat pasta,
panggangan, mixer rumah tangga, mesin jahit, mesin cuci untuk binatu, mesin pengering untuk binatu, mesin pengering unit
uap, setrika, sikat gigi listrik, pengering rambut, catokan pengeriting dan pelurus dari besi, sikat dengan pemanasan untuk
rambut, epilator, alat manikur dan pedikur, pisau cukur listrik, gunting jenggot dan rambut, elektro stimulator, bantal pijat,
penyedot debu, pembersih uap, parket lilin-pemoles elektrik, mesin listrik dan peralatan untuk pencuci karpet, radiator listrik
dan pengisi minyak, kipas listrik untuk penggunaan pribadi, AC, kipas pemanas, panel radiator, alat pemurnian udara,
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memungkinkan pelanggan untuk melihat dan membeli barang atau jasa tersebut dengan berbagai macam cara; Penjualan
eceran, grosir, penjualan langsung, penjualan melalui pemesanan via pos termasuk melalui Internet atau sarana pemesanan
jarak jauh elektronik lainnya, dan jasa pengadaan kerjasama, untuk pihak lain, termasuk melalui Internet, berbagai barang di
bidang berikut ini: perawatan, kecantikan, dan kebersihan untuk manusia dan hewan, yaitu sabun, pasta gigi, deodoran, krim,
lotion dan sampo, wewangian, yaitu parfum, ekstrak parfum, eau de toilette dan kosmetik, yaitu sediaan makeup dan
kecantikan untuk kulit dan rambut, pakaian, yaitu pakaian, pakaian dalam untuk pakaian siang dan malam, alas kaki, celana
ketat, kaus kaki, sepatu, sepatu bot dan sandal, dan aksesoris fashion, yaitu tutup kepala, perhiasan, ikat pinggang, jam
tangan, aksesoris rambut (klip, jepitan, perhiasan, pita, ikatan rambut, jepit rambut, sisir, ikat rambut, ikat kepala), tekstil, yaitu
hiasan dinding dari tekstil, kantong tidur (terpal), tisu dari tekstil untuk menghilangkan make-up, kelambu, linen rumah tangga,
label kain, tirai dari tekstil, saputangan (dari tekstil), toko pakaian laki-laki, kecuali benang rajut dan benang, barang dari kulit,
yaitu koper, set bepergian, koper bepergian, label koper, tas, dompet saku, tempat kartu, dompet, tas kantor, tempat
dokumen, koper dan barang-barang untuk berpergian, yaitu bagasi dan tas bepergian, tas, tas perlengkapan mandi, kotak
peti, koper, tas dan penutup jas, perhiasan, peralatan horologis, barang optik, memungkinkan pelanggan untuk melihat dan
membeli barang atau jasa tersebut dengan berbagai macam cara; Penjualan pakaian,; Penjualan ritel dan grosir sampo
sepatu; Penjualan ritel dan grosir sampo sepatu (online); Penjualan ritel dan penjualan secara online berupa kacamata,
aksesoris untuk telepon dan tablet, perhiasan, jam tangan, barang-barang terbuat dari kulit, pakaian, alas kaki, penutup
kepala, kaus kaki, pakaian yang terkoneksi dengan teknologi, pakaian pintar, sepatu yang terkoneksi dengan teknologi, sepatu
pintar; Penjualan ritel dan penjualan secara online berupa kacamata, aksesoris untuk telepon dan tablet, perhiasan, jam
tangan, barang-barang terbuat dari kulit, pakaian, sepatu, topi, kaus kaki, pakaian yang terkoneksi dengan teknologi, pakaian
pintar, sepatu yang terkoneksi dengan teknologi, sepatu pintar; Penjualan ritel dan penjualan secara online berupa pakaian,
sepatu, topi, kaus kaki, ikat pinggang; Penyajian barang pada media komunikasi
untuk keperluan perdagangan eceran
(Presentation of goods on communication
media, for retail purposes), Penyewaan ruang periklanan (Rental of
advertising space), Periklanan radio (Radio advertising), Peragaan barang (Demonstration of goods), Jasa nasehat untuk
manajemen bisnis (Advisory
services for business management), Penyelenggaraan pameran untuk keperluan
perdagangan atau periklanan (Organization of
exhibitions for commercial or advertising purposes), Jasa perbandingan harga (Price comparison
services), Informasi dan nasehat komersial untuk konsumen (anjungan nasehat
pelanggan) (Commercial information and advice for consumers (consumer advice
shop), Penyediaan pasar daring (online) untuk pembeli dan penjual barang dan jasa
(Provision of an on-line marketplace for buyers and sellers of goods and services), Sistemisasi informasi ke dalam basis data
komputer (Systemization of
information into computer databases).; Penyajian barang-barang pada media komunikasi untuk keperluan retail, yaitu, jasa
toko retail dan jasa pesanan melalui pos dalam bidang musik dan hiburan musikal; Penyebaran iklan untuk orang lain melalui
jaringan komunikasi on-line di internet; Penyediaan dan penyebaran informasi yang berkaitan dengan materi untuk pameran,
pameran perdagangan dan eksposisi untuk keperluan bisnis; Penyediaan dan penyebaran informasi, bantuan dan nasihat
komersial untuk peserta pameran, pengunjung dan penyelenggara pameran, termasuk semua informasi tersebut yang
disediakan secara elektronik, termasuk pada suatu situs web; Penyediaan informasi komersial melalui internet global;
Penyediaan informasi terkait dengan semua pakaian, alas kaki dan hiasan kepala melalui situs web online; Penyediaan jasa
ritel dengan cara pemasaran langsung sehubungan dengan pakaian, tutup kepala dan alas kaki, perhiasan, jam tangan,
aksesoris mode, tekstil, kosmetik, sediaan untuk perlengkapan mandi yang tidak mengandung obat, produk perawatan,
peralatan perawatan, peralatan mandi yang tidak mengandung obat, [kosmetik], kacamata, tempat untuk membawa, barang
dari kulit, tempat dan penutup untuk telepon genggam, tablet, laptop, koper, label untuk koper, tempat dan penutup paspor,
dompet, tas tangan dan segala macam tas, buku, lilin, perlengkapan audio, perangkat pendengar yang diletakkan di kepala,
tempat pengeras suara, pengeras suara nirkabel, perangkat pendengar yang diletakkan di dalam telinga; Penyediaan jasa ritel
melalui suatu saluran televisi yang berkaitan dengan pakaian, tutup kepala dan alas kaki, perhiasan, jam tangan, aksesoris
mode, tekstil, kosmetik, sediaan untuk perlengkapan mandi yang tidak mengandung obat, produk perawatan, peralatan
perawatan, peralatan mandi yang tidak mengandung obat, [kosmetik], kacamata, tempat untuk membawa, barang dari kulit,
tempat dan penutup untuk telepon genggam, tablet, laptop, koper, label untuk koper, tempat dan penutup paspor, dompet, tas
tangan dan segala macam tas, buku, lilin, perlengkapan audio, perangkat pendengar yang diletakkan di kepala, tempat
pengeras suara, pengeras suara nirkabel, perangkat pendengar yang diletakkan di dalam telinga; Penyediaan jasa ritel melalui
suatu telepon atau telepon genggam atau perangkat telekomunikasi lainnya yang berkaitan dengan pakaian, tutup kepala dan
alas kaki, perhiasan, jam tangan, aksesoris mode, tekstil, kosmetik, sediaan untuk perlengkapan mandi yang tidak
mengandung obat, produk perawatan, peralatan perawatan, peralatan mandi yang tidak mengandung obat, [kosmetik],
kacamata, tempat untuk membawa, barang dari kulit, tempat dan penutup untuk telepon genggam, tablet, laptop, koper, label
untuk koper, tempat dan penutup paspor, dompet, tas tangan dan segala macam tas, buku, lilin, perlengkapan audio,
perangkat pendengar yang diletakkan di kepala, tempat pengeras suara, pengeras suara nirkabel, perangkat pendengar yang
diletakkan di dalam telinga; Penyediaan konsultasi, layanan konsultasi dan informasi terkait jasa periklanan, pemasaran, Jasa
promosi, manajemen bisnis, administrasi bisnis, layanan administrasi bisnis terkait asuransi dan layanan broker dalam
jaringan, layanan administrasi bisnis terkait layanan garansi, penilaian bisnis, pertanyaan bisnis, investigasi bisnis, konsultasi
manajemen dan organisasi bisnis, penasihat bisnis dan layanan informasi, bantuan manajemen bisnis, konsultasi organisasi
bisnis, penelitian bisnis, informasi dan saran komersial untuk konsumen dan, toko saran konsumen, organisasi pameran untuk
tujuan komerial atai periklanan, proses administrasi pesanan pembelian, Penghimpun informasi ke dalam basis data
komputer, kompilasi statistik, konsultasi bisnis, koleksi, kompilasi, sistemisasi, verifikasi, analisis, proses, pembaruan,
pengaturan, penyimpanan dan penyedia data, layanan informasi bisnis disediakan dalam jaringan dari sebuah database
komputer, internet atau perangkat komunikasi nirkabel, pencarian data dalam file komputer untuk orang lain, analisis harga
biaya, menyusun laporan akun, peramalan ekonomi, pakar efisiensi, konsultasi manajemen personal, layanan perbandingan
harga, konsultasi bisnis profesional, analisis dan penyedia informasi bisnis dan komersial, analisis bisnis, riset dan layanan
informasi, mengumpulkan dan memverifikasi penilaian dan ulasan bisnis untuk orang lain, menyediakan perbandingan harga,
layanan, kualitas, ulasan dan penilaian penyedia layanan untuk bisnis atau tujuan komerial, menyiapkan laporan keuangan;
Penyediaan layanan pemesanan yang berkaitan dengan pakaian, alas kaki dan headwear melalui telepon, faksimili, situs web
online, aplikasi mobile internet dan sarana elektronik lainnya; Penyediaan platform e-commerce untuk tujuan ritel melalui
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Internet.; Penyewaan media iklan, ruang, dan peralatan (termasuk online melalui jaringan komunikasi global termasuk
Internet); Perencanaan dan pelaksanaan pameran dagang, pameran dan presentasi untuk tujuan ekonomi atau iklan;
Periklanan melalui media elektronik dan internet untuk manajemen bisnis; Program insentif kartu loyalitas untuk
mempromosikan jasa toko ritel yang menampilkan pakaian dan aksesoris fesyen dan sejenisnya; Promosi barang dan jasa
melalui jaringan internet dan komunikasi; Promosi penjualan produk elektronik, video dan/atau audio untuk orang lain melalui
toko, Internet atau katalog produk; Pusat belanja melalui internet; Pusat perbelanjaan komprehensif melalui internet; Pusat
perbelanjaan komprehensif melalui internet, yaitu, bahan makanan, minuman, kosmetik, perlengkapan mandi (toiletries),
sediaan pemeliharaan gigi (dentifrices), sabun dan deterjen, peralatan pembersih dan pencuci, garmen, barang tekstil,
pakaian, alas kaki dan penutup kepala, tas dan dompet kulit, mainan dan cinderamata/suvenir, kertas dan alat tulis, jam dan
arloji, alat pengajaran, bahan pengajaran, sediaan farmasi, kedokteran hewan dan sanitasi dan persediaan medis, peralatan
dapur peralatan makan, mebel/furnitur, peralatan pendingin listrik, mesin pertanian, mesin industri, peralatan digital
telekomunikasi; Studi dan analisis pasar melalui Internet; Toko Pakaian Jadi / konpeksi; Toko eceran yang menjual
perlengkapan rumah tangga dari tekstil; Toko kue online; Toko makanan online; Toko minuman online; Toko online dan offline
(shop fasade) yang menampilkan dan menjual barang-barang merchandise karakter animasi; Toko online di bidang makanan
dan minuman; Toko online di bidang roti-roti dan kue-kue; Toko online yang menjual peralatan dan perlengkapan bayi; Toko
pakaian ritel; Toko ritel, katalog pesanan melalui pos, dan layanan toko ritel yang ditawarkan melalui Internet di bidang alas
kaki, pakaian, barang-barang-barang kecil terbuat dari kulit, tas besar yang digunakan untuk membawa sejumlah barang, tas
tangan, kacamata hitam, dan aksesoris terkait di atas; Toko roti online; Toko sepatu; Toko tekstil dan pakaian; Toko yang
menjual kaca, kaca mata (optik), bingkai kacamata, rangka kaca mata, kaca mata pelindung matahari, tempat-tempat kaca
mata, lensa kontak, wadah-wadah untuk lensa kontak, tali kaca mata, kaca mata anti silau, tas, tas ransel, tas selempang,
dompet, koper, kulit, kulit Imitasi, payung, tongkat, kantong untuk pendaki gunung, jam, tali jam tangan , rantai jam tangan,
kotak jam tangan, perhiasan, gelang, kalung, cincin, bros(perhiasan), logam mulia, baju, celana, t-shirt, sepatu, sandal, sepatu
sandal, ikat pinggang, topi, jaket, sarung tangan (pakaian), tenda-tenda, tali-tali, tambang, tempat tidur gantung, jala-jala,
terpal plastik, karung plastik, jaring-jaring, kerai diluar ruangan; Toko yang menjual pakaian; administrasi program pemberian
insentif untuk mempromosikan penjualan barang dan jasa orang lain; agen perencanaan, pelaksanaan sehubungan dengan
mempromosikan penjualan dan mempromosikan penyediaan barang dan jasa di internet; agen perencanaan, pengoperasian,
pelaksanaan untuk mempromosikan penjualan dan mempromosikan penyediaan barang dan jasa di internet; agen untuk
kontrak pengadaan (untuk pihak lain) untuk penjualan dari barang melalui telefon seluler dan internet; agency services of
products, services and company on the internet; analisis kecenderungan busana dan pasar untuk memberikan saran dan
konsultasi kepada pemilik merek ritel; beriklan di Internet untuk orang lain; beriklan melalui Internet; beriklan untuk orang lain
di Internet; iklan daring pada internet dan sistem jaringan komputer global lainnya; iklan mobil untuk dijual melalui Internet;
iklan online; iklan online di jaringan komputer; iklan online pada jaringan komputer; iklan secara online dan mempromosikan
barang dan jasa pihak lain melalui internet; iklan secara online jasa pengaturan pengantaran orang-orang yang mengadakan
perjalanan snorkeling dan diving; iklan secara online jasa wisata dalam air snorkeling dan diving; iklan wisata diving dan
snorkeling di Pulau melalui internet; informasi, layanan konsultasi dan konsultasi yang berkaitan dengan manajemen bisnis
dan administrasi bisnis yang disediakan secara online atau melalui Internet; information retrieval services on the internet using
artificial intelligence program for others; internet dan layanan situs belanja ritel online yang menampilkan streaming atau
konten audio-visual yang dapat diunduh di bidang berita, hiburan, olahraga, komedi, drama, musik, dan video musik; jasa
agen penjualan untuk alas kaki; jasa analisa penjualan; jasa distribusi di bidang bahan kimia, pestisida, aplikator kimia dan
pestisida dan pakaian pelindung dan masker pelindung untuk digunakan selama penggunaan atau aplikasi bahan kimia; jasa
distributor grosir untuk pakaian; jasa eceran atau grosiran terkait dengan bagian-bagian atau aksesoris mobil pada situs web
internet; jasa grosir untuk kain; jasa grosir untuk pakaian; jasa grosir yang berkaitan dengan kain; jasa informasi penjualan,
bisnis dan promosi; jasa jasa katalog toko eceran; jasa kliping berita iklan secara daring (online) melalui jaringan komputer;
jasa konsultasi manajemen bisnis yang disediakan melalui Internet; jasa manajemen penjualan di internet; jasa menjual
bersama-sama, untuk mendapatkan keuntungan satu sama lain, dari bermacam-macam barang, yang memungkinkan
pelanggan untuk melihat dengan baik dan membeli barang-barang tersebut melalui situs web internet barang dagangan
secara umum dan toko grosir; jasa pembelanjaan melalui internet; jasa pemesanan dan penjualan barang secara online; jasa
pengecer dan grosir dan jasa penjualan eceran secara online; jasa penjualan aksesoris telepon selular; jasa penjualan alat
teknik; jasa penjualan alat-alat kedokteran; jasa penjualan camilan coklat, coklat batang, brownis; jasa penjualan daging beku;
jasa penjualan dan publisitas; jasa penjualan grosir produk garam kemasan secara online maupun offline; jasa penjualan hasil
laut; jasa penjualan hasil laut (beku); jasa penjualan ikan; jasa penjualan makanan berbahan dasar ikan; jasa penjualan
makanan atau minuman yang dioperasikan dengan memasukkan koin untuk mengeluarkan minuman atau makanan yang
dipilih; jasa penjualan makanan dan minuman; jasa penjualan makanan dan minuman khas jepang baik secara langsung
maupun online; jasa penjualan makanan dan minuman yang dipesan melalui mesin; jasa penjualan makanan olahan hasil laut;
jasa penjualan melalui sistem berbasis web dan portal online di bidang perdagangan konsumen dan bisnis (consumer-tobusiness); bagi konsumen untuk masuk, mengatur dan mengubah profil pembayaran dan pengiriman serta bagi penjual untuk
masuk, mengatur dan mengubah daftar produknya; jasa penjualan minuman berbahan dasar kopi, coklat dan teh; jasa
penjualan minuman teh bubble atau teh pearl; jasa penjualan obat-obatan; jasa penjualan perabot rumah tangga; jasa
penjualan produk dibidang nutrisi dan suplemen diet, minuman dan sari buah; jasa penjualan produk baja ringan; jasa
penjualan produk serta layanan kesehatan secara online (internet).; jasa penjualan ritel produk garam kemasan secara online
maupun offline; jasa penjualan ritel, grosir dan online termasuk berhubungan dengan buku dan publikasi lainnya jasa
informasi, nasihat, konsultasi dan pendukung yang berhubungan dengan semua yang tersebut di atas; jasa penjualan secara
online; jasa penjualan serta promosi untuk sediaan farmasi; jasa penjualan wisata dalam air diving dan snorkeling secara
online; jasa penjualan: atap baja ringan ,galvalum, reng, hollow, atap Baja lembaran dengan lapisan seng dan almunium,
kanal c; jasa penyediaan informasi yang berkaitan dengan e-commerce melalui internet; jasa penyelenggaraan pameran untuk
tujuan niaga atau iklan; jasa periklanan media sosial; jasa periklanan untuk promosi e-commerce; jasa periklanan, yaitu,
penargetan dan optimalisasi (optimization) iklan online; jasa periklanani toko ritel untuk menjual pakaian, alas kaki dan
headwear; jasa pesanan pos dan jasa toko ritel online yang menjual kopi, teh, minuman berbahan dasar kopi, minuman
berbahan dasar teh, minuman berbahan dasar cokelat, mesin penyeduh listrik dan mesin espresso listrik, pemadat kopi dan
teh, panci dan penyaring, tempat minuman, dan kaos; jasa promosi penjualan; jasa promosi penjualan atas barang-barang
dan jasa-jasa melalui sponsor untuk olahraga, musik dan hiburan; jasa promosi yaitu distribusi voucer hadiah untuk keperluan
promosi dan komersial, cek hadiah, cap dan kupon diskon melalui telepon seluler, perlengkapan seluler lainnya dan melalui
internet; jasa retail sehubungan dengan penjualan kulit dan kulit imitasi, kulit halus, kulit binatang, koper, dan tas perjalanan,
payung dan payung penahan matahari, tongkat jalan, cambuk, tali kekang dan pelana kuda, backpack (sejenis ransel), tas
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pantai, kotak kulit atau papan kulit, tas kantor, tongkat, kotak wadah kulit atau papan kulit, tali pengikat hewan; jasa retail
sehubungan dengan penjualan pakaian luar, celana terusan, mantel panjang, celana, parka, petikot, pinafor, ponco (baju
selimut), pulover, piyama, sandal, sari, sarung, selendang, syal, kemeja, sepatu, kemeja lengan pendek, shoulder wrap
(bungkus bahu), topi mandi, singlet, rok, masker tidur, sandal selop, blus lindung (smok), kaus kaki, jersi olahraga, sepatu
olahraga, stoking, jaket yang diisi, jas, pelindung matahari, bretel, baju hangat, baju renang, kaus oblong, topi tinggi, celana
panjang, turban, pakaian dalam, celana kolor, celana dalam; jasa retail sehubungan dengan penjualan pakaian rajut, kaus kaki
penghangat, legging, legging, kostum topeng, sarung tangan musim dingin, ikat pinggang uang, sarung tangan bulu, dasi; jasa
retail sehubungan dengan penjualan pakaian, alas kaki, tutup kepala, apron, celana bayi, bandana, mantel mandi, sandal
mandi, laci kamar mandi, baju mandi, celana mandi, ikat pinggang, baret, korset, sepatu bot, bra, celana untuk dipakai,
kamisol, topi, jas, gaun, dressing gown, penutup telinga, footmuff, tidak dipanaskan dengan listrik, sepatu karet, pengikat kaus
kaki, sarung tangan, topi, ikat kepala, kaus kaki panjang, sol dalam, jaket, jersi, gaun jumper (baju hangat), baju sweater; jasa
retail sehubungan dengan penjualan renda dan bordir, pita dan jalinan pita, button kancing, kait dan mata kait, peniti dan
jarum, bunga buatan, karpet, permadani, keset dan bahan anyaman untuk membuat keset, linoleum dan bahan lain untuk
menutup lantai, hiasan dinding (non-tekstil), permainan dan alat permainan, perlengkapan senam dan olahraga, dekorasi
untuk pohon natal; jasa retail sehubungan dengan penjualan seragam, kerudung, rompi, rompi berkancing, pakaian tahan air,
sepatu kayu, gelang handuk; jasa retail sehubungan dengan penjualan tali, senar, jaring, tenda, bidai, terpal, layar, karung dan
tas, bahan bantalan dan isian (kecuali karet atau plastik), bahan tekstil berserat mentah, kain tenun dan utas, untuk
penggunaan tekstil; jasa retail sehubungan dengan penjualan tas pakaian untuk perjalanan, tas tangan, kotak topi kulit, tas
haversack, kulit imitasi, kotak wadah kunci, tali penuntun kulit, kalung hewan kulit, moleskin, dompet saku, dompet wanita, tas
rucksack, tas sekolah, tas bersabuk sekolah, tas belanja, tas perjalanan, koper perjalanan, koper kecil, kotak wadah
perlengkapan mandi, yang tidak terpasang, tas belanja beroda; jasa retail sehubungan dengan penjualan tekstil dan pakaian
tidur, selimut, seprai, kain besar, sarung bantal, tirai tekstil, handuk, flanel, kain penutup, taplak meja, penutup tempat tidur,
penutup meja; jasa ritel berkenaan dengan kelebihan stok dari koleksi musim sebelumnya untuk pria, wanita dan anak-anak
sehubungan dengan pakaian olahraga, sepatu, koper dan tas bepergian, aksesoris busana, perabotan, penerangan, penutup
lantai, peralatan dapur dan peralatan masak, pakaian dalam, perhiasan; jasa ritel, jasa ritel online, jasa grosir dan ritel
penjualan melalui pos yang berhubungan dengan penjualan karet yang belum diproses dan setengah jadi, getah perca, getah,
asbes, mika dan pengganti semua bahan ini, plastik dan resin dalam bentuk ekstrusi untuk digunakan dalam pembuatan,
pengepakan, penghentian dan bahan isolasi, pipa fleksibel, tabung dan selang, bukan dari logam, kulit dan kulit imitasi, kulit
halus dan kulit binatang, koper dan tas pembawa, payung dan payung matahari, tongkat, cambuk, tali kekang dan pelana,
kalung, tali pengikat dan pakaian hewan, tas surat seni [kasing], tas atletik, tas kecil penyimpan surat dan dokumen,
gendongan bayi dan anak, ransel, koper, tas, tas untuk aksesoris perjalanan, tas pantai, tas sabuk, ikat pinggang, ikat
pinggang terbuat dari kulit imitasi, ikat pinggang terbuat dari kulit, dompet, tas sepatu bot, tas kantor, tempat kartu nama, tas
kemping, tongkat, kotak kartu, tempat kartu, tempat buku cek, tas, tas untuk telepon bergerak, tas genggam, tas kosmetik, tas
dokumen, tas besar berbentuk silinder, tas malam, pengikat dan tali dari kulit, alat pembawa berbingkai berbentuk ransel untuk
membawa bayi, bingkai untuk tas, bingkai untuk payung, tas garmen, tas senam, tas tangan, pakaian kuda, tas ransel,
kantong pinggul, holdall/koper, selimut kuda , barang penunggang kuda dan tack kuda, dompet kunci, gantungan kunci terbuat
dari kulit yang dilengkapi gantungan kunci, tempat kunci, kantong kunci, ransel /knapsack, tali kulit, tali pengikat dari kulit, tas
surat dari kulit [cover], label koper, tali koper , tas untuk perlengkapan menginap semalam, buku saku, dompet saku,
portofolio, kantong, dompet, tas record, pelana kuda, ransel/rucksack, pelana, tas sekolah, tas sekolah bersabuk dari kulit,
ransel anak sekolah, tas sepatu, tas belanja, kereta belanja (tas belanja beroda), tas bahu, tas olah raga, tali untuk sepatu
roda, koper/suitcase, tas perlengkapan mandi, tas jinjing, tas untuk bepergian, koper untuk bepergian, koper/trunk, kursi
payung, tas pinggang (waist bag), tas pinggang (waist pack), kantong untuk tas pinggang (waist bag), kantong untuk tas
pinggang (waist pack), dompet/wallet, dompet untuk dicantelkan pada ikat pinggang, bahan bukan dari logam untuk bangunan
dan konstruksi, pipa kaku bukan dari logam untuk bangunan, aspal, ter (pitch), ter (tar) dan bitumen, bangunan yang dapat
dipindahkan bukan dari logam, monumen bukan dari logam, perabot rumah, cermin, bingkai foto , wadah bukan dari logam
untuk penyimpanan atau pengangkutan, tulang, tanduk, tulang ikan paus atau kulit mutiara, kerang, tanah liat magnesium,
batu ambar belum dikerjakan atau setengah dikerjakan, seprei [kecuali linen], tempat tidur untuk hewan peliharaan rumah
tangga, perabotan untuk kemping, gantungan baju, cincin gorden, hiasan dari plastik untuk bahan makanan, bantal tiup [selain
untuk keperluan medis] untuk dipasang pada leher; jasa ritel, jasa ritel online, jasa grosir dan ritel penjualan melalui pos yang
berhubungan dengan penjualan peralatan dan instrumen ilmu pengetahuan, penelitian, navigasi, penelitian, fotografi,
sinematografi, audio-visual, optik, timbang, ukur, sinyal, deteksi, pengujian, inspeksi, penyelamatan dan pendidikan, peralatan
dan instrumen untuk penghantar, penukar, pengubah, pengumpul, pengatur atau pengendali distribusi atau penggunaan listrik,
peralatan dan instrumen untuk merekam, transmisi, reproduksi atau mengolah suara, gambar atau data, media yang dapat
direkam dan diunduh, perangkat lunak komputer, media perekam dan penyimpan analog atau digital kosong, mekanisme
untuk alat yang bekerja dengan memasukkan uang atau kepingan logam kedalamnya, kas register, mesin hitung, komputer
dan alat periferal komputer, pakaian penyelam, masker penyelam, sumbat kuping untuk penyelam, penjepit hidung untuk
penyelam dan perenang, sarung tangan untuk penyelam, alat pernapasan untuk berenang di bawah permukaan air, alat
pemadam kebakaran, pelindung perut ( untuk perlindungan terhadap kecelakaan dan cedera), peralatan untuk digunakan
dengan komputer, perekam audio, tas dan casing yang secara khusus disesuaikan untuk tempat atau pembawa perangkat
dan peralatan portabel, ponsel, yang digenggam dan tablet serta aksesoris untuk perangkat tersebut, baterai, pengisi daya
baterai, pelindung tubuh, pelindung dada, kalkulator, camcorder, kamera, kartu mengandung chip sirkuit terpadu, kartu yang
berkode dengan fitur keamanan untuk keperluan otentikasi, kartu yang menggunakan memori magnetik dan memori sirkuit
terpadu, tempat pembawa untuk telepon bergerak, tempat telepon bergerak, tempat kaca mata dan kaca mata pelindung sinar
matahari; jasa ritel, jasa ritel online, jasa grosir dan ritel penjualan melalui pos yang berhubungan dengan penjualan peralatan
dan instrumen pembedahan, medis, kedokteran gigi dan kedokteran hewan, anggota badan, mata dan gigi palsu, barang
ortopedi, bahan penjahit luka, alat terapeutik dan alat bantu yang disesuaikan untuk orang penyandang cacat, alat pijat,
peralatan, alat dan barang untuk menyusui bayi, masker wajah untuk penggunaan medis, peralatan dan instalasi untuk
penerangan, pemanasan, pembangkit uap, memasak, pendinginan, pengeringan, penyegaran udara, penyediaan air,
keperluan sanitasi, botol air panas, kendaraan,alat untuk bergerak di darat, udara atau air, aksesoris, komponen dan bagianbagian kendaraan, senjata api, amunisi dan proyektil, bahan peledak, kembang api, logam mulia dan campurannya,
perhiasan, batu mulia dan batu permata setengah mulia, jam dan pesawat pengukur waktu, lencana dari logam mulia, kotak
dari logam mulia, kotak untuk jam dan arloji, kancing perhiasan pada lengan kemeja, jepitan dasi, pin dasi, kotak perhiasan
dari logam mulia, gantungan kunci, medali, cincin lilin dari logam mulia, mekanisme untuk jam dan arloji, hiasan dari logam
mulia, alat pengatur waktu, perhiasan kecil, piala, sabuk gesper, gelang arloji, tali arloji, arloji, jam tangan, alat musik,
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penyangga untuk musik dan penyangga untuk alat musik, tongkat dirigen, kertas dan karton, barang cetakan, bahan penjilid
buku, foto, alat tulis menulis dan keperluan kantor, kecuali perabot, perekat untuk keperluan alat tulis menulis atau rumah
tangga, bahan menggambar dan bahan untuk seniman, kuas cat, alat pendidikan dan pengajaran, lembaran, film dan tas
plastik untuk pembungkus dan pengemasan, huruf-huruf cetak, blok-blok cetak, agenda, album, bahan seniman, tas [amplop,
kantong] dari kertas atau plastik, untuk kemasan, buku, majalah [terbitan berkala], brosur, selebaran dan publikasi cetak
lainnya, kalender, kartu yang terbuat dari plastik [selain yang bersandi atau magnet], kotak pena, kotak alat tulis menulis,
katalog, kompas, decalcomanias, catatan meja, buku harian, arsip dokumen [alat tulis], penghapus, spidol , kartu hadiah,
voucher hadiah, lem stik, kartu ucapan, saputangan kertas, alat tulis untuk penanda/stabilo, pena tinta, tinta untuk pena, label
koper terbuat dari kulit, buletin, buku catatan, pastel [krayon], tempat pensil, rautan pensil, pensil, pulpen, poster, tiket tercetak,
catatan tempel yang dapat dilepas, tato yang dapat dihapus, penggaris, tas belanja [pembawa] dari plastik, stempel [segel] ,
stapler, staples, stensil, tisu, mesin ketik dan keperluan kantor (kecuali perabot), bagan dinding untuk digunakan sebagai buku
harian, papan tulis putih; jasa ritel, jasa ritel online, jasa grosir dan ritel penjualan melalui pos yang berhubungan dengan
penjualan bahan kimia untuk penggunaan dalam industri, ilmu pengetahuan dan fotografi, serta di bidang pertanian,
hortikultura dan kehutanan, damar buatan yang belum diproses, plastik yang belum diproses, komposisi bahan pencegah
kebakaran dan pemadam kebakaran, sediaan mengeraskan dan mematri, zat untuk penyamakan kulit halus dan kulit
binatang, bahan perekat untuk digunakan dalam industri, dempul dan pengisi pasta lain, kompos, pupuk kandang, pupuk,
sediaan biologis untuk digunakan dalam industri dan ilmu pengetahuan, cat, pernis, lak, bahan pencegah karatan dan
kelapukan kayu, pewarna, zat warna, tinta untuk pencetakan, tinta penandaan dan ukir, damar alam mentah, logam dalam
bentuk foil dan bubuk untuk digunakan dalam lukisan, dekorasi, percetakan dan seni, kosmetik tidak mengandung obat dan
sediaan pembersih badan, pasta gigi tidak mengandung obat, parfum, minyak esensial, sediaan pemutih dan zat lain untuk
penggunaan cucian, sediaan membersihkan, mengkilatkan, membuang lemak dan menggosok, sediaan pembersih tubuh dan
perawatan kecantikan, sediaan kebersihan mulut, wewangian, sediaan perawatan hewan, sabun, anti keringat (pembersih
badan), sediaan penyamakan buatan, krim sepatu bot, semir sepatu bot, pembersih, krim, pasta gigi, deodoran, sediaan
penghilang rambut, produk perawatan rambut, pewarna rambut, sediaan penataan rambut, sediaan perawatan tangan,
sediaan balsem untuk bibir [tidak mengandung obat], sediaan perawatan kuku, sediaan menghilangkan cat kuku, cat kuku,
sediaan tidak mengandung obat untuk digunakan setelah bercukur, sediaan untuk menyegarkan napas [tidak mengandung
obat], sampo, sediaan untuk mencukur, krim sepatu, semir sepatu, lilin sepatu, sediaan mandi pancuran, produk perawatan
kulit, sediaan perawatan kulit, bedak talk; jasa ritel, jasa ritel online, jasa grosir dan ritel penjualan melalui pos yang
berhubungan dengan penjualan pakaian, alas kaki, tutup kepala, ikat pinggang [pakaian], replika perlengkapan sepak bola,
spul untuk sepatu bot sepak bola [sepatu], renda, jalinan pita dan sulaman, dan pita dan simpul pita perlengkapan jahit
menjahit, kancing, kait dan mata kait, peniti dan jarum, bunga buatan, hiasan rambut, rambut palsu, pengikat untuk pakaian
dan untuk rambut, kancing hias berbentuk lencana, tali sepatu, nomor peserta lomba, retsleting, karpet, permadani, keset dan
bahan anyaman untuk membuat keset, linoleum dan bahan lain untuk menutup lantai, matras yoga, permainan, mainan dan
alat-alatnya, peralatan video game, alat senam dan olah raga, hiasan untuk pohon Natal, peralatan untuk tinju, peralatan untuk
bermain permainan keterampilan, peralatan memanah, pohon Natal tiruan dan dudukan pohon Natal, tas yang disesuaikan
untuk membawa alat olah raga, tas yang didesain khusus untuk ski dan papan selancar, tas yang disesuaikan khusus untuk
peralatan olah raga, balon, bola, masker baseball, tongkat pemukul untuk olah raga, pelindung badan, perlengkapan binaraga,
pelindung dada, permainan kartu, hiasan Natal, permainan komputer, guntingan kertas berwarna yang dihamburkan untuk
pesta, alas panah, permainan panah-panahan, pelindung siku (alat olah raga), permainan elektronik, peralatan latihan, kait
ikan, barang dan peralatan memancing, alat pancing, pelindung tinju [alat olah raga], peralatan fitnes, sarung tangan untuk
sepak bola, sepak bola atau gawang sepak bola, chip permainan, peralatan permainan, permainan yang berhubungan dengan
olah raga, sarung tangan khusus disesuaikan untuk keperluan olah raga, jaring gawang, tiang gawang, tas golf dengan atau
tanpa roda, karpet golf, peralatan senam dan olah raga, latihan tangan, pelindung tangan yang disesuaikan untuk penggunaan
olah raga, pelindung pinggul yang dibuat khusus untuk berolahraga [bagian dari pakaian olah raga], bola tiup untuk olah raga,
jalur sepatu roda, pelindung lutut [alat olah raga], pelindung lutut yang disesuaikan untuk digunakan saat berolahraga,
pelindung kaki yang disesuaikan untuk olah raga, bantalan tulang kering [alat olah raga], patung militer [mainan], hadiahhadiah kecil, bantalan kolam, topi pesta dari kertas, mesin untuk latihan fisik, trek plastik, tenda bermain, peralatan tempat
bermain, kartu permainan; jasa ritel, jasa ritel online, jasa grosir dan ritel penjualan melalui pos yang berhubungan dengan
penjualan pemutar CD, kaset radio CD, rom CD, rantai dan tali untuk kaca mata dan kaca mata pelindung matahari, pakaian
pelindung terhadap kecelakaan, radiasi dan api, majalah perusahaan yang dapat diunduh melalui internet, perangkat lunak
aplikasi komputer, perangkat lunak aplikasi komputer untuk perangkat komputer portabel, bergerak/mobile, genggam dan
tablet, program permainan komputer dan video game, perangkat lunak permainan komputer, permainan komputer, perangkat
keras permainan komputer, perangkat keras komputer, periferal komputer, program komputer, perangkat lunak komputer ,
komputer, komputer laptop dan notebook, digital audio tape, digital versatile disc, peralatan driver, publikasi elektronik yang
dapat diunduh, program dan perangkat lunak permainan video dan permainan komputer interaktif yang dapat diunduh,
penutup telinga, bantalan siku, perisai/shield dan pelindung, kabel daya listrik, peralatan dan instrumen listrik, peralatan listrik
rumah tangga, publikasi elektronik yang didistribusikan lewat email, kartu bersandi dan alat penyandi magnetik, kartu chip
bersandi yang berisi program yang digunakan untuk aplikasi keuangan, program loyalitas, program imbalan dan preferensi
pemegang kartu, kotak kaca mata, kaca mata (eyeglasses), kaca mata (eyewear), kaca mata (spectacles), kaca mata
pelindung matahari, kaca mata dan kaca mata olah raga, kaca mata renang, pelindung/perisai wajah, filter untuk masker
pernapasan, pelampung untuk mandi dan berenang, bingkai dan lensa untuk kaca mata dan kacamata pelindung matahari,
bingkai untuk kaca mata, kaca mata/goggle untuk digunakan olah raga, equalizer grafis, headphone, headset, helm (kecuali
helm bersepeda), dudukan yang disesuaikan untuk ponsel , hologram, joystick untuk digunakan dengan komputer, bantalan
lutut, perisai (shield) dan pelindung, tas pembawa laptop, penutup laptop, lensa untuk kaca mata (eyewear), kaca mata
(spectacles) dan kaca mata pelindung matahari, pelampung penyelamat, jaket penyelamat dan pelampung, timbangan koper,
pembawa data magnetik, disc perekam, magnet, kaca pembesar, stick memori, penutup ponsel, tali ponsel, pelindung mulut
(karet pelindung), pemutar MP3 dan peralatan elektronik digital yang digenggam dan portabel untuk merekam, mengatur,
mentransmisi, memanipulasi dan meninjau file teks, data, audio dan video, peralatan navigasi untuk kendaraan [komputer
terpasang], odontoguard, mesin kantor, pedometer, stereo pribadi, peralatan telepon, kartu berlapis plastik memuat barang
cetakan [berkode], steker, soket dan kontak lainnya [sambungan listrik], pengatur waktu yang dapat diprogram, alat pelindung
untuk penggunaan pribadi terhadap kecelakaan, aksesoris dan pakaian pelindung, pakaian pelindung untuk menyelam,
pakaian pelindung untuk peserta olah raga motor [untuk pencegahan kecelakaan], pakaian, tutup kepala dan alas kaki
pelindung untuk digunakan dalam olah raga, kaca mata (glasses), kaca mata pelindung matahari dan kaca mata (goggles)
pelindung, pemutar rekaman, alat pengendali jarak jauh, pakaian penyelamat keselamatan,
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peralatan navigasi satelit, kartu berkode keamanan, peluit sinyal, kartu berkode magnetik, kartu pembawa data elektronik ,
kartu chip, kaus kaki dipanasi dengan listrik, speaker, kabel speaker, tempat kaca mata, visor dan helm olah raga, tali dan
kotak untuk kaca mata (eyewear) dan kaca mata pelindung matahari, kaca mata renang, instalasi, peralatan dan instrumen
telekomunikasi, pesawat telepon, telepon, peralatan dan instrumen televisi, televisi, peralatan penyimpan digital, peralatan dan
instrumen video, pemutar video disc, perangkat lunak video game , permainan video, mesin perekam video, program
permainan video dan permainan virtual reality komputer, perangkat lunak permainan video dan permainan virtual reality
komputer, virtual reality headset dan virtual reality helm, visual display unit, wearable video display monitor; jasa ritel, jasa ritel
online, jasa grosir dan ritel penjualan melalui pos yang berhubungan dengan penjualan perkakas rumah tangga atau dapur
dan wadah kecil, peralatan memasak dan peralatan makan, sisir dan spons, sikat, bahan pembuat sikat, barang untuk
membersihkan, kaca belum dikerjakan atau setengah dikerjakan, barang pecah belah, porselen dan barang tembikar, gelas
bir, mangkuk dan piring, alat untuk menyikat, alat pembakar, tempat lilin, piringan tempat tadah lilin dari logam mulia, tempat
lilin dari logam mulia, hiasan dari porselen, peralatan pembersih [dioperasikan secara manual], pengocok minuman koktail,
teko kopi bukan listrik, tas pendingin, peralatan kosmetik, cangkir, barang porselen, botol minuman, sedotan untuk minum,
patung kecil, alas setrikaan, pot bunga, botol air yang bisa dilipat, ekstraktor jus buah (dioperasikan secara manual), barang
perlengkapan hadiah dan karya seni, semua terbuat dari porselen tulang (bone china), kristal porselen, tembikar, kaca,
porselen atau terakota, wadah es, perangkap serangga, tempat air dan bejana air minum, cerek, kotak makan siang, patung
miniatur, tempat pencampur [bukan listrik] untuk mencampur minuman , tempat pencampur secara manual [pengocok koktail],
mangkok, hiasan, keranjang piknik yang dilengkapi piring, piring, sedotan untuk minum yang dapat digunakan kembali,
sedotan yang dapat digunakan kembali, botol pengocok, botol untuk olah raga, wol baja, wadah penyimpanan untuk makanan,
wadah penyimpanan untuk keperluan rumah tangga, sedotan, mug bukan dari logam mulia, tas yang diisolasi secara termal
untuk keperluan rumah tangga atau dapur atau digunakan untuk mengangkut dan menyimpan makanan dan minuman, wadah
yang diisolasi secara termal untuk makanan, termos yang diisolasi secara termal untuk keperluan rumah tangga, sikat gigi,
tusuk gigi, vas dan kendi, botol air, kaleng penyiram tanaman, barang untuk berkebun, karya seni, tali tambang dan tali, jaring,
tenda dan terpal, awning dari bahan tekstil atau sintetis, layar, karung untuk pengangkutan dan penyimpanan bahan dalam
bentuk curah, bahan pelapis, bantalan dan pengisi kecuali dari kertas, karton, karet atau plastik, penutup tidak terpasang,
bahan tekstil berserat kasar dan bahan penggantinya, benang dan benang untuk keperluan tekstil, tekstil dan pengganti tekstil,
linen keperluan rumah tangga, tirai tekstil atau plastik, seprei, kain tempat tidur, flanel, handuk, penutup meja, kantong tidur;
jasa ritel, jasa ritel online, jasa grosir dan ritel penjualan melalui pos yang berhubungan dengan penjualan sepatu roda, papan
layar, pelindung tulang kering untuk penggunaan atletik, bantalan tulang kering [alat olah raga], papan luncur, papan selancar,
papan seluncur salju, ski, sepatu roda, bola snooker dan tongkat snooker, meja snooker, suvenir, tas olah raga, aksesoris dan
perlengkapan olah raga, sarung tangan untuk olah raga, sepeda stasioner untuk latihan fisik, pelindung perut [disesuaikan
untuk digunakan dalam olah raga tertentu], bahan senar untuk raket olah raga, pita/band penyerap keringat untuk raket, kolam
renang [alat bermain], jaring dan tiang tenis, tas termal tenis, tongkat mainan bercahaya, patung miniatur mainan, truk mainan,
peralatan latihan yang digunakan berkaitan dengan sepak bola, peluit, pelindung pergelangan tangan yang digunakan atletik,
daging, ikan, unggas dan binatang buruan, ekstrak daging, buah dan sayuran yang diawetkan, dibekukan, dikeringkan dan
dimasak, jeli, selai, saus buah, telur, susu, keju, mentega, yoghurt dan produk susu lainnya, minyak dan lemak untuk
makanan, keripik kentang, makanan yang telah diolah, sediaan protein dalam bentuk batangan untuk konsumsi manusia,
makanan ringan berbentuk batang [bahan makanan], kopi, teh, kokoa dan kopi buatan, beras, pasta dan mie, tapioka dan
sagu, tepung dan sediaan terbuat dari sereal, roti, kue dan gula-gula, cokelat, es krim, sorbet dan es yang dapat dimakan
lainnya, gula, madu, sirup, ragi, bubuk pengembang, garam, bumbu, rempah-rempah, tumbuh-tumbuhan (herba) yang
diawetkan, cuka, saus dan bumbu lainnya, es (air beku), makanan berenergi berbentuk batang, bubuk instan untuk membuat
minuman beraroma, bubuk untuk membuat minuman, makanan sereal protein berbentuk batang, makanan ringan protein
berbentuk batang, makanan ringan berbentuk batang (bahan makanan), makanan ringan, produk pertanian, akuakultur,
hortikultura dan kehutanan yang belum diolah dan mentah, biji-bijian dan padi-padian yang belum diolah dan mentah, buah
dan sayuran segar, tumbuh-tumbuhan (herba) segar , tanaman dan bunga alami, umbi-umbian, bibit dan benih untuk ditanam,
hewan hidup, bahan makanan dan minuman untuk hewan, malt, bir, minuman tidak mengandung alkohol, air mineral dan air
soda, minuman buah dan jus buah, sirup dan sediaan tidak mengandung alkohol lainnya untuk membuat minuman, minuman
untuk membantu melangsingkan tubuh [bukan untuk keperluan medis], cordial, minuman energi, minuman energi yang
mengandung kafein, minuman energi untuk olahragawan dan atlet, minuman berkarbonasi yang beraroma, minuman isotonik
[bukan untuk keperluan medis], sediaan untuk membuat minuman tidak mengandung alkohol, seltzer [minuman], shandy,
sorbet [minuman], minuman olah raga, minuman beralkohol, sediaan alkohol untuk membuat minuman, tembakau dan
pengganti tembakau, rokok dan cerutu, rokok elektronik dan vaporizer oral untuk perokok , barang-barang keperluan perokok,
korek api; jasa strategi pemasaran melalui media sosial; jasa toko besi dan bahan bangunan; jasa toko eceran sambung
langsung (online) yang tersedia melalui jaringan komputer global untuk komputer,; jasa toko retail secara online berupa
berbagai macam barang-barang konsumen pihak lain, kartu hadiah, dan pengiriman media digital, headset realitas
virtual/maya, dan konten dan data realitas virtual/maya; jasa toko retail secara online berupa berbagai macam barang-barang
konsumen untuk pihak lain; jasa toko retail secara online berupa rekaman suara musikal, rekaman suara musikal yang dapat
diunduh, T-shirt, pakaian, penutup kepala, dan alas kaki; jasa toko retail secara online yang berhubungan dengan kosmetik;
jasa toko retail secara online yang meliputi perangkat lunak komputer yang tersedia melalui internet dan jaringan komunikasi
komputer dan elektronik lain; jasa toko retail secara online yang menampilkan berbagai macam barang konsumen lainnya;
jasa toko retail secara online yang menampilkan headset realitas virtual/maya dan augmented reality, permainan (games),
konten dan media digital; jasa toko retail sehubungan dengan hadiah; jasa toko retail yang meliputi perangkat lunak komputer
untuk penggunaan alat-alat elektronik digital ponsel genggam dan elektronik konsumen lain; jasa toko ritel online yang
menampilkan konten digital, karya audiovisual, film, dan pertunjukkan televisi; jasa toko serba ada retail; jasa toko serba ada
retail secara online; jasa toko untuk penjualan alat dapur; jasa toko untuk penjualan alat make up; jasa toko untuk penjualan
hadiah pesta pernikahan; jasa toko untuk penjualan hadiah ulang tahun; jasa toko untuk penjualan souvenir; jasa-jasa analitik
data usaha mengenai penjualan produk dan jasa orang lain, dan autentikasi, proses dan manajemen pembayaran selular;
jasa-jasa grosir terkait kosmetik-kosmetik, sabun-sabun, parfum-parfum, perhiasan-perhiasan, alat tulis, produk-produk kertas,
stiker tato, kulit dan imitasi kulit, tas-tas bepergian, tas-tas tangan, dompet-dompet, dompet, tempat kunci, peralatan rumah
tangga dan dapur, barang-barang tekstil, pakaian, alas kaki, tutup kepala, pakaian dalam, pakaian renang, syal, lencanalencana untuk dipakai, hiasan untuk rambut, permainan, mainan, barang-barang mainan (playthings) atau untuk bermain dan
barang olahraga; jasa-jasa organisasi dan pameran-pameran dan pekan-pekan raya perdagangan untuk tujuan-tujuan
komersial dan periklanan; jasa-jasa penjualan barang; jasa-jasa periklanan dan pemasaran yang disediakan dengan cara
metode-metode secara tidak langsung komunikasi-komunikasi pemasaran, ialah: media sosial, pertanyaan-pertanyaan
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pemasaran, pemasaran melalui internet, pemasaran secara mobile (berpindah-pindah), blogging-blogging dan cara-cara lain
secara pasif, yang ditanggung bersama-sama, atau melalui saluran-saluran komunikasi viral; jasa-jasa promosi penjualan,
ialah mempromosikan barang-barang dan jasa-jasa atas berbagai macam industri-industri melalui penyaluran bahan-bahan
promosi dan memberikan nasehat promosi penjualan; jasa-jasa promosi yaitu distribusi voucher hadiah, cek hadiah, cek
bernilai, stempel diskon dan kupon melalui telepon seluler dan peralatan seluler lainnya dan internet; jasa-jasa ritel dan grosir
online terkait kosmetik-kosmetik, sabun-sabun, parfum-parfum, perhiasan-perhiasan, alat tulis, produk-produk kertas, stiker
tattoo, kulit dan imitasi kulit, tas-tas bepergian, tas-tas tangan, dompet-dompet, dompet, tempat kunci, peralatan rumah tangga
dan dapur, barang-barang tekstil, pakaian, alas kaki, tutup kepala, pakaian dalam, pakaian renang, syal, lencana-lencana
untuk dipakai, hiasan untuk rambut, permainan, mainan, barang-barang mainan (playthings) atau untuk bermain dan barang
olahraga; jasa-jasa ritel dan grosir yang disediakan melalui perangkat lunak yang dapat diunduh termasuk aplikasi seluler
terkait kosmetik-kosmetik, sabun-sabun, parfum-parfum, perhiasan-perhiasan, alat tulis, produk-produk kertas, stiker tato, kulit
dan imitasi kulit, tas-tas bepergian, tas-tas tangan, dompet-dompet, dompet, tempat kunci, peralatan rumah tangga dan dapur,
barang-barang tekstil, pakaian, alas kaki, tutup kepala, pakaian dalam, pakaian renang, syal, lencana-lencana untuk dipakai,
hiasan untuk rambut, permainan, mainan, barang-barang mainan (playthings) atau untuk bermain dan barang olahraga; jasajasa toko eceran yang menampilkan perlengkapan make-up; jasa-jasa toko eceran yang menampilkan perlengkapan sabun
mandi; jasa-jasa toko eceran, yaitu toko oleh-oleh, toko suvenir, jasa toko serba ada; jasa-jasa toko ritel online menampilkan
konten audio, video, dan audiovisual yang direkam dan diunduh sebelumnya; jasa-jasa toko ritel terkait kosmetik-kosmetik,
sabun-sabun, parfum-parfum, perhiasan-perhiasan, alat tulis, produk-produk kertas, stiker tato, kulit dan imitasi kulit, tas-tas
bepergian, tas-tas tangan, dompet-dompet, dompet, tempat kunci, peralatan rumah tangga dan dapur, barang-barang tekstil,
pakaian, alas kaki, tutup kepala, pakaian dalam, pakaian renang, syal, lencana-lencana untuk dipakai, hiasan untuk rambut,
permainan, mainan, barang-barang mainan (playthings) atau untuk bermain dan barang olahraga; kompilasi dan/atau
penggunaan model, algoritma atau simulasi untuk menganalisa dan menguji konsep bisnis atau komersial, purwa rupa
(prototypes), data atau informasi yang berasal dari Internet of Things (IoT, yaitu suatu konsep dimana objek tertentu punya
kemampuan untuk mentransfer data lewat jaringan tanpa memerlukan adanya interaksi dari manusia ke manusia ataupun dari
manusia ke perangkat komputer); kompilasi dan/atau penggunaan model, algoritma atau simulasi untuk menganalisa dan
menguji konsep bisnis atau komersial, purwa rupa (prototypes), data atau informasi yang berasal dari Internet of Things (IoT,
yaitu suatu konsep dimana objek tertentu punya kemampuan untuk mentransfer data lewat jaringan tanpa memerlukan
adanya interaksi dari manusia ke manusia ataupun dari manusia ke perangkat komputer); kompilasi dan/atau penggunaan
model, algoritma atau stimulasi untuk menganalisa dan menguji konsep bisnis atau komersial, purwa rupa (prototypes), data
atau informasi yang berasal dari Internet of Things (IoT, yaitu suatu konsep dimana objek tertentu mempunyai kemampuan
untuk mentransfer data lewat jaringan tanpa memerlukan adanya interaksi dari manusia ke manusia ataupun dari manusia ke
perangkat komputer); kompilasi direktori bisnis untuk penerbitan di Internet; kompilasi direktori untuk penerbitan di Internet;
kompilasi direktori untuk penerbitan di Internet dan jaringan elektronik, komputer dan jaringan komunikasi lainnya; kompilasi
iklan untuk digunakan pada halaman web dan di internet; kompilasi iklan untuk digunakan sebagai halaman web di Internet;
layanan administrasi bisnis untuk pemrosesan penjualan yang dilakukan di Internet; layanan agen produk, layanan dan
perusahaan di internet; layanan berlangganan, yaitu, penyediaan langganan teks, data, gambar, audio, video, dan konten
multimedia, yang disediakan melalui Internet dan jaringan elektronik dan komunikasi lainnya; layanan eceran atau grosir untuk
kain tenun; layanan eceran atau grosir untuk kain tenun dan tempat tidur; layanan eceran atau grosir untuk pakaian; layanan
eceran atau grosir untuk tas; layanan eceran atau grosir untuk tas dan kantong; layanan grosir penjualan aksesoris tas,
gelang, cincin; layanan grosir untuk tas; layanan grosir yang berkaitan dengan pakaian; layanan grosir yang berkaitan dengan
tas; layanan iklan dan informasi komersial yang disediakan melalui Internet; layanan iklan dan manajemen untuk penjualan
gelas, kotak makan siang dan wadah makanan, pakaian, tutup kepala yaitu, kemeja (dengan atau tanpa kerah dan/atau
lengan), celana (celana pendek atau panjang), rok, gaun, kaus kaki, jaket (dengan atau tanpa tudung), sapu tangan, pita, topi
(hats), topi (caps), visor, sepatu, sandal dan sandal selop, permainan, mainan dan alat permainan, alat olahraga, dekorasi,
mainan figur yang dapat dikoleksi, boneka, mainan mekanik, mainan mewah, mainan boneka, mainan tokoh aksi, jam tangan
mainan; layanan iklan dan pemasaran online; layanan iklan dan pemasaran secara daring untuk restoran, yaitu, media sosial,
internet, dan pemasaran bergerak; layanan iklan dan pemasaran yang disediakan melalui media sosial; layanan iklan
disediakan melalui Internet; layanan iklan internet; layanan iklan yang berkaitan dengan pakaian; layanan informasi komersial
disediakan melalui Internet; layanan konsultasi di bidang pemasaran Internet; layanan lelang disediakan di Internet; layanan
manajemen pameran dagang; layanan pakaian eceran disediakan oleh departement store; layanan pelelangan online melalui
Internet; layanan pemasaran merek media sosial berbasis pelanggan online; layanan pemesanan melalui pos untuk aksesori
pakaian; layanan pemesanan melalui pos untuk pakaian; layanan pemesanan melalui pos untuk pakaian dan aksesori
pakaian; layanan pencarian informasi di internet dengan menggunakan program kecerdasan buatan untuk orang lain; layanan
pencocokan jaringan iklan online untuk menghubungkan pengiklan ke situs web; layanan pengambilan untuk data Internet;
layanan pengaturan dan pelaksanaan pemberian program hadiah insentif untuk mempromosikan penjualan barang dan jasa;
layanan penjualan eceran (atau grosir) dan layanan penjualan ritel yang disediakan pada media (internet), seluler, nirkabel
atau jarak jauh yang terhubung (belanja korespondensi, belanja rumah) media untuk pakaian, aksesoris pakaian, sepatu,
aksesoris untuk sepatu, topi, produk dan aksesoris optik, barang dan perlengkapan olahraga, tas olahraga serbaguna, barang
dan aksesoris olahraga dan kebugaran; pengelompokan atas nama pihak ketiga dari berbagai produk (tidak termasuk
transportasi mereka) yaitu pakaian, aksesoris pakaian, sepatu, aksesoris untuk sepatu, topi, produk dan aksesoris optik,
barang dan peralatan olahraga, tas olahraga serbaguna, barang olahraga dan kebugaran dan aksesoris, memungkinkan
pelanggan untuk melihat dan membelinya secara praktis; layanan perantara untuk kain; layanan periklanan dan manajeman
untuk penjualan dari tempat minuman, kotak makan siang dan wadah makanan, pakaian, penutup kepala, kemeja, kemeja
berkerah, kemeja lengan panjang, t-shirt lengan pendek, celana, celana pendek, celana panjang, rok, gaun, kaos kaki, jaket,
jaket berkerudung, topi-topi, topi dengan lidah yang menonjol berfungsi untuk melindungi dari sinar matahari (pakaian),
sepatu, sandal, game, mainan dan mainan, artikel olahraga, dekorasi, tokoh mainan koleksi, boneka, mainan mekanik, boneka
mainan berkarakter, boneka mainan, mainan action figure, jam tangan mainan; layanan promosi dan iklan melalui internet;
layanan riset pasar mengenai kebiasaan penggunaan Internet; layanan riset pasar mengenai kebiasaan penggunaan Internet
dan loyalitas pelanggan; layanan ritel atau layanan grosiran untuk kain tenun dan bedding; layanan ritel atau layanan grosiran
untuk pakaian; layanan ritel atau layanan grosiran untuk tas dan kantong; layanan ritel dan grosir untuk berbagai barang,
termasuk tetapi tidak terbatas pada kosmetik dan sediaan perlengkapan mandi, pasta gigi, wewangian, minyak esensial,
sediaan pemutih dan bahan lain untuk keperluan binatu, sediaan pembersihan, sediaan pemolesan, sediaan penggosok,
sediaan abrasif, kosmetik, sabun, sabun mandi, sediaan kosmetik untuk mandi, sediaan perawatan kuku, kuku palsu, stiker
nail art, penghilang cat kuku, sediaan make-up, sediaan kosmetik untuk bulu mata, bulu mata palsu, perekat untuk
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membubuhkan bulu mata palsu, sediaan pengharum ruangan, deodoran untuk manusia atau untuk hewan, sediaan perawatan
rambut, sampo, losion rambut, pembilasan rambut [kondisioner sampo], krim rambut, hair spray, pewarna rambut, sediaan
mandi, sediaan cukur, sediaan berjemur [kosmetik], gel pijat, sediaan farmasi, sediaan dokter hewan, sediaan sanitasi dan
persediaan medis, peralatan elektronik rumah tangga, alat keperluan makan, kacamata dan kacamata hitam, peralatan untuk
penerangan dan pemanasan, logam mulia dan paduannya, perhiasan, batu mulia dan semi mulia, instrumen horologis dan
kronometrik, alat tulis, kulit dan imitasi dari kulit, koper dan tas, kantong, payung dan payung matahari, furnitur, peralatan dan
wadah rumah tangga atau dapur, gelas, porselen dan gerabah, peralatan kosmetik dan toilet, linen rumah tangga, handuk,
pakaian, alas kaki, tutup kepala, karpet, permainan, mainan dan alat permainan, makanan dan minuman, perlengkapan
sehari-hari dan barang-barang pribadi; layanan ritel disediakan oleh butik pakaian; layanan ritel disediakan oleh toko pakaian;
layanan ritel disediakan oleh toko pakaian diskon; layanan ritel disediakan oleh toko-toko suvenir online; layanan ritel online
yang berkaitan dengan pakaian; layanan ritel online yang berkaitan dengan tas tangan; layanan ritel untuk kain; layanan ritel
untuk pakaian; layanan ritel untuk pakaian luar; layanan ritel untuk sepatu; layanan ritel untuk tas; layanan ritel untuk tas dan
dompet kulit; layanan ritel yang berkaitan dengan kain; layanan ritel yang berkaitan dengan pakaian; layanan ritel yang
berkaitan dengan tas; layanan toko buku ritel online yang menampilkan buku dan ebook di bidang manajemen bisnis; layanan
toko buku ritel online yang menampilkan buku dan ebook di bidang manajemen proyek; layanan toko buku ritel online yang
menampilkan buku dan ebook di bidang manajemen strategis; layanan toko grosir dan toko ritel yang menampilkan pakaian,
alas kaki; layanan toko grosir menampilkan kain; layanan toko grosir menampilkan mantel (kecuali pakaian untuk penggunaan
eksklusif untuk olahraga dan pakaian tradisional Korea); layanan toko grosir menampilkan pakaian; layanan toko grosir
menampilkan tas; layanan toko grosir online dengan produk utamanya daging; layanan toko grosir online yang menampilkan
alas kaki; layanan toko grosir online yang menampilkan alat bantu seks; layanan toko grosir online yang menampilkan alat
kecantikan untuk hewan; layanan toko grosir online yang menampilkan alat kecantikan untuk manusia; layanan toko grosir
online yang menampilkan alat musik; layanan toko grosir online yang menampilkan alat yang dioperasikan dengan tangan
untuk konstruksi; layanan toko grosir online yang menampilkan artikel berkebun; layanan toko grosir online yang menampilkan
artikel kebersihan; layanan toko grosir online yang menampilkan artikel kedokteran hewan; layanan toko grosir online yang
menampilkan artikel menjahit; layanan toko grosir online yang menampilkan artikel olahraga; layanan toko grosir online yang
menampilkan artikel untuk digunakan dengan tembakau; layanan toko grosir online yang menampilkan bahan bakar; layanan
toko grosir online yang menampilkan bahan kimia untuk digunakan dalam hortikultura; layanan toko grosir online yang
menampilkan bahan kimia untuk digunakan dalam kehutanan; layanan toko grosir online yang menampilkan bahan kimia
untuk digunakan dalam pertanian; layanan toko grosir online yang menampilkan bahan makanan; layanan toko grosir online
yang menampilkan bahan seni; layanan toko grosir online yang menampilkan barang bawaan; layanan toko grosir online yang
menampilkan barang cetakan; layanan toko grosir online yang menampilkan barang-barang yang dipanggang; layanan toko
grosir online yang menampilkan benang; layanan toko grosir online yang menampilkan bir; layanan toko grosir online yang
menampilkan cokelat; layanan toko grosir online yang menampilkan dekorasi meriah; layanan toko grosir online yang
menampilkan es krim; layanan toko grosir online yang menampilkan file musik yang dapat diunduh; layanan toko grosir online
yang menampilkan furnitur; layanan toko grosir online yang menampilkan instalasi sanitasi; layanan toko grosir online yang
menampilkan instrumen horologis; layanan toko grosir online yang menampilkan instrumen medis; layanan toko grosir online
yang menampilkan instrumen veteriner; layanan toko grosir online yang menampilkan jam tangan pintar; layanan toko grosir
online yang menampilkan kain; layanan toko grosir online yang menampilkan kakao; layanan toko grosir online yang
menampilkan karya seni; layanan toko grosir online yang menampilkan kendaraan; layanan toko grosir online yang
menampilkan komputer yang dapat dikenakan; layanan toko grosir online yang menampilkan konten yang direkam; layanan
toko grosir online yang menampilkan kopi; layanan toko grosir online yang menampilkan mainan; layanan toko grosir online
yang menampilkan makanan laut; layanan toko grosir online yang menampilkan makanan penutup; layanan toko grosir online
yang menampilkan manisan; layanan toko grosir online yang menampilkan minuman beralkohol, kecuali bir; layanan toko
grosir online yang menampilkan minuman non-alkohol; layanan toko grosir online yang menampilkan pakaian; layanan toko
grosir online yang menampilkan pakan ternak; layanan toko grosir online yang menampilkan payung; layanan toko grosir
online yang menampilkan pelumas; layanan toko grosir online yang menampilkan pemanas; layanan toko grosir online yang
menampilkan pencahayaan; layanan toko grosir online yang menampilkan penutup dinding; layanan toko grosir online yang
menampilkan penutup lantai; layanan toko grosir online yang menampilkan perabotan; layanan toko grosir online yang
menampilkan peralatan audiovisual; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan earthmoving; layanan toko grosir
online yang menampilkan peralatan higienis bagi manusia; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan higienis
untuk hewan; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan hortikultura; layanan toko grosir online yang
menampilkan peralatan konstruksi; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan makan; layanan toko grosir online
yang menampilkan peralatan masak; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan medis; layanan toko grosir online
yang menampilkan peralatan memasak makanan; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan olahraga; layanan
toko grosir online yang menampilkan peralatan pasokan air; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan pemanas;
layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan pembekuan; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan
pendingin; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan penyamakan matahari; layanan toko grosir online yang
menampilkan peralatan persiapan makanan; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan pertanian; layanan toko
grosir online yang menampilkan peralatan sanitasi; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan selam; layanan
toko grosir online yang menampilkan peralatan teknologi informasi; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan
terapi fisik; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan veteriner; layanan toko grosir online yang menampilkan
peralatan yang dioperasikan dengan tangan untuk konstruksi; layanan toko grosir online yang menampilkan perangkat keras
komputer; layanan toko grosir online yang menampilkan perangkat keras logam; layanan toko grosir online yang menampilkan
perangkat lunak komputer; layanan toko grosir online yang menampilkan perangkat navigasi; layanan toko grosir online yang
menampilkan perangkat perlindungan pendengaran; layanan toko grosir online yang menampilkan perhiasan; layanan toko
grosir online yang menampilkan perlengkapan mandi; layanan toko grosir online yang menampilkan perlengkapan pendidikan;
layanan toko grosir online yang menampilkan permainan; layanan toko grosir online yang menampilkan persediaan alat tulis;
layanan toko grosir online yang menampilkan persiapan dan artikel kedokteran hewan; layanan toko grosir online yang
menampilkan persiapan diet; layanan toko grosir online yang menampilkan persiapan dokter hewan; layanan toko grosir online
yang menampilkan persiapan pembersihan; layanan toko grosir online yang menampilkan persiapan perawatan hewan;
layanan toko grosir online yang menampilkan persiapan pewangi; layanan toko grosir online yang menampilkan persiapan
untuk membuat minuman; layanan toko grosir online yang menampilkan persiapan untuk membuat minuman beralkohol;
layanan toko grosir online yang menampilkan pisau dapur; layanan toko grosir online yang menampilkan produk hortikultura;
layanan toko grosir online yang menampilkan produk kertas sekali pakai; layanan toko grosir online yang menampilkan produk
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susu; layanan toko grosir online yang menampilkan publikasi elektronik yang dapat diunduh; layanan toko grosir online yang
menampilkan sadel; layanan toko grosir online yang menampilkan sampah untuk hewan; layanan toko grosir online yang
menampilkan senjata; layanan toko grosir online yang menampilkan smartphone; layanan toko grosir online yang
menampilkan sorbets; layanan toko grosir online yang menampilkan suplemen makanan; layanan toko grosir online yang
menampilkan tas; layanan toko grosir online yang menampilkan teh; layanan toko grosir online yang menampilkan tembakau;
layanan toko grosir online yang menampilkan tempat tidur untuk hewan; layanan toko grosir online yang menampilkan tutup
kepala; layanan toko grosir online yang menampilkan utas; layanan toko grosir online yang menampilkan yogurt beku; layanan
toko online yang menampilkan jasa Pengaturan dan perjalanan wisata diving dan snorkeling di Pulau tujuan komersil; layanan
toko ritel online yang produk utamanya daging; layanan toko ritel dan layanan toko ritel online; layanan toko ritel dan layanan
toko ritel online yang menampilkan pakaian, alas kaki, tutup kepala, artikel olahraga, alat tulis, alat untuk merekam, transmisi
dan reproduksi suara dan gambar, buku, koran, majalah, publikasi, permainan video, mainan, boneka, lencana semua jenis,
gantungan kunci, tiket, jam tangan dan perhiasan, tas, koper, tas kerja, payung, bendera dan panji-panji, minuman beralkohol
dan non-alkohol, gula-gula, produk hiburan dan pendidikan interaktif, disk kompak interaktif, CD-ROM dan permainan
komputer, dapat diunduh aplikasi seluler, dan program komputer; layanan toko ritel di bidang buku, majalah, majalah, buletin,
jurnal dan publikasi lain tentang berbagai topik yang menjadi perhatian umum, disediakan melalui Internet dan komputer
lainnya, jaringan elektronik dan komunikasi; layanan toko ritel di bidang hiburan yang menampilkan film, program televisi,
acara olahraga, karya musik, dan karya audio dan audiovisual, yang disediakan melalui jaringan Internet dan jaringan
komputer, serta jaringan elektronik dan komunikasi lainnya; layanan toko ritel menampilkan kain; layanan toko ritel
menampilkan pakaian; layanan toko ritel menampilkan tas; layanan toko ritel on-line yang menampilkan pakaian; layanan toko
ritel on-line yang menampilkan produk kosmetik dan kecantikan, pakaian dan aksesoris; layanan toko ritel online dengan
produk utama kendaraan; layanan toko ritel online dengan produk utama peralatan CCTV; layanan toko ritel online dengan
produk utama peralatan sistem keamanan; layanan toko ritel online dengan produk utamanya daging; layanan toko ritel online
terkomputerisasi; layanan toko ritel online yang menampilkan alas kaki; layanan toko ritel online yang menampilkan alat bantu
seks; layanan toko ritel online yang menampilkan alat kecantikan untuk hewan; layanan toko ritel online yang menampilkan
alat musik; layanan toko ritel online yang menampilkan aparatur veteriner; layanan toko ritel online yang menampilkan artikel
berkebun; layanan toko ritel online yang menampilkan artikel kebersihan; layanan toko ritel online yang menampilkan artikel
kedokteran hewan; layanan toko ritel online yang menampilkan artikel olahraga; layanan toko ritel online yang menampilkan
artikel untuk digunakan dengan tembakau; layanan toko ritel online yang menampilkan bahan bakar; layanan toko ritel online
yang menampilkan bahan kimia untuk digunakan dalam hortikultura; layanan toko ritel online yang menampilkan bahan kimia
untuk digunakan dalam kehutanan; layanan toko ritel online yang menampilkan bahan kimia untuk digunakan dalam pertanian;
layanan toko ritel online yang menampilkan bahan makanan; layanan toko ritel online yang menampilkan bahan seni; layanan
toko ritel online yang menampilkan barang cetakan; layanan toko ritel online yang menampilkan barang-barang yang
dipanggang; layanan toko ritel online yang menampilkan benang; layanan toko ritel online yang menampilkan cokelat; layanan
toko ritel online yang menampilkan file musik yang dapat diunduh; layanan toko ritel online yang menampilkan hiburan dan
konten edukasi, yaitu, berlangganan film dan pertunjukkan televisi; layanan toko ritel online yang menampilkan instrumen
horologis; layanan toko ritel online yang menampilkan instrumen medis; layanan toko ritel online yang menampilkan instrumen
veteriner; layanan toko ritel online yang menampilkan jam tangan pintar; layanan toko ritel online yang menampilkan kain;
layanan toko ritel online yang menampilkan kakao; layanan toko ritel online yang menampilkan komputer yang dapat
dikenakan; layanan toko ritel online yang menampilkan konten yang direkam; layanan toko ritel online yang menampilkan
mainan; layanan toko ritel online yang menampilkan makanan ternak; layanan toko ritel online yang menampilkan mikrofon,
speaker, speaker pintar, speaker audio, amplifier, pengeras suara, kontrol jarak jauh untuk produk audio dan video,
headphone, earphone, headset, sistem hiburan rumah, peralatan audio dan teater rumah, serta bagian dan aksesorisnya;
layanan toko ritel online yang menampilkan minuman beralkohol, kecuali bir; layanan toko ritel online yang menampilkan
minuman non-alkohol; layanan toko ritel online yang menampilkan musik dan video yang direkam sebelumnya yang dapat
diunduh; layanan toko ritel online yang menampilkan nada dering yang dapat diunduh; layanan toko ritel online yang
menampilkan pelana; layanan toko ritel online yang menampilkan pelumas; layanan toko ritel online yang menampilkan
peralatan audiovisual; layanan toko ritel online yang menampilkan peralatan konstruksi; layanan toko ritel online yang
menampilkan peralatan makan; layanan toko ritel online yang menampilkan peralatan masak; layanan toko ritel online yang
menampilkan peralatan medis; layanan toko ritel online yang menampilkan peralatan memasak makanan; layanan toko ritel
online yang menampilkan peralatan olahraga; layanan toko ritel online yang menampilkan peralatan pendingin; layanan toko
ritel online yang menampilkan peralatan penyamakan matahari; layanan toko ritel online yang menampilkan peralatan
pertanian; layanan toko ritel online yang menampilkan peralatan selam; layanan toko ritel online yang menampilkan peralatan
teknologi informasi; layanan toko ritel online yang menampilkan peralatan terapi fisik; layanan toko ritel online yang
menampilkan perangkat keras komputer; layanan toko ritel online yang menampilkan perangkat keras logam; layanan toko
ritel online yang menampilkan perangkat lunak komputer; layanan toko ritel online yang menampilkan perangkat navigasi;
layanan toko ritel online yang menampilkan perangkat perlindungan pendengaran; layanan toko ritel online yang menampilkan
perhiasan; layanan toko ritel online yang menampilkan perlengkapan mandi; layanan toko ritel online yang menampilkan
permainan; layanan toko ritel online yang menampilkan persediaan alat tulis; layanan toko ritel online yang menampilkan
persiapan dan artikel kedokteran hewan; layanan toko ritel online yang menampilkan persiapan dokter hewan; layanan toko
ritel online yang menampilkan persiapan pembersihan; layanan toko ritel online yang menampilkan pisau dapur; layanan toko
ritel online yang menampilkan produk hortikultura; layanan toko ritel online yang menampilkan produk kertas sekali pakai;
layanan toko ritel online yang menampilkan produk kosmetik dan kecantikan; layanan toko ritel online yang menampilkan
produk susu; layanan toko ritel online yang menampilkan publikasi elektronik yang dapat diunduh; layanan toko ritel online
yang menampilkan sampah untuk hewan; layanan toko ritel online yang menampilkan senjata; layanan toko ritel online yang
menampilkan smartphone; layanan toko ritel online yang menampilkan sorbets; layanan toko ritel online yang menampilkan
suplemen makanan; layanan toko ritel online yang menampilkan tas; layanan toko ritel online yang menampilkan teh; layanan
toko ritel online yang menampilkan tembakau; layanan toko ritel online yang menampilkan tempat tidur untuk hewan; layanan
toko ritel online yang menampilkan tutup kepala; layanan toko ritel online yang menampilkan utas; layanan toko ritel online
yang menampilkan yogurt beku; layanan toko ritel yang menampilkan komputer, produk elektronik dan hiburan, peralatan
telekomunikasi, ponsel, perangkat elektronik digital genggam, dan elektronik konsumen lainnya, perangkat lunak komputer,
dan aksesori, periferal, suku cadang, dan tas jinjing untuk produk yang dijual, disediakan melalui jaringan Internet dan jaringan
komputer, jaringan elektronik dan jaringan komunikasi lainnya; layanan toko ritel yang tersedia melalui jaringan Internet dan
jaringan komputer, serta jaringan elektronik dan jaringan komunikasi lainnya; layanan untuk menjual alas dudukan kloset dari
tekstil; melakukan pameran dagang; melakukan pameran dagang di bidang mobil; melakukan, mengatur dan mengatur
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pameran dagang dan pameran dagang untuk tujuan komersial dan periklanan; memberikan informasi bisnis di bidang media
sosial; memberikan informasi bisnis melalui Internet; memberikan informasi melalui Internet yang berkaitan dengan penjualan
mobil; memberikan informasi produk konsumen melalui Internet; memberikan konsultasi pemasaran di bidang media sosial;
memfasilitasi pertukaran dan penjualan dari jasa dan produk pihak ketiga melalui jaringan komputer dan komunikasi;
mempromosikan barang dan jasa orang lain dengan cara menyalurkan iklan video di internet; mempromosikan barang dan
jasa orang lain di Internet; mempromosikan barang dan jasa orang lain melalui Internet dan jaringan komunikasi;
mempromosikan barang dan jasa orang lain melalui iklan di situs web Internet; mempromosikan barang dan jasa yang dibuat
atau diberikan di Taiwan oleh orang lain, dengan penyebaran materi iklan, dengan mengatur dan melakukan pameran barang
dan jasa tersebut, dan dengan distribusi T-shirt, tas belanja dan hadiah promosi lainnya; mempromosikan dan melakukan
pameran dagang; mempromosikan kepentingan publik/umum dan kesadaran akan/mengenai masalah yang melibatkan akses
ke internet untuk populasi global; mempromosikan penjualan barang dan jasa orang lain dengan memberikan dan menebus
poin pembelian dan memberikan informasi yang berkaitan dengannya; mempromosikan penjualan barang dan jasa orang lain
dengan memberikan poin pembelian untuk penggunaan kartu kredit; mempromosikan penjualan barang dan jasa orang lain
melalui acara promosi; mempromosikan penjualan barang dan jasa orang lain melalui bahan cetak; mempromosikan
penjualan barang dan jasa orang lain melalui kontes dan program pemberian insentif; mengadakan pameran dagang untuk
profesional industri dalam bidang produksi dan distribusi video online, konten yang dihasilkan oleh pengguna, dan iklan online;
mengadakan pameran untuk keperluan perdagangan dan komersial; mengatur dan melakukan lelang Internet; mengatur dan
melakukan pameran dagang; mengatur dan melakukan pameran dagang dan eksibisi untuk tujuan komersial atau iklan;
mengatur dan melakukan pameran dagang untuk tujuan komersial atau iklan; mengatur dan melakukan pameran dan
pertunjukan komersial; mengatur dan melakukan pameran komersial; mengatur dan melakukan pameran pameran dagang;
mengatur dan melakukan pameran wisata dalam air untuk keperluan bisnis dan periklanan; mengatur dan menyelenggarakan
acara, pameran, eksposisi dan konferensi untuk tujuan komersial dalam hiburan interaktif, realitas virtual/maya, elektronik
konsumen (consumer electronics) dan industri hiburan permainan video; mengatur dan menyelenggarakan pameran dan
pameran untuk keperluan bisnis dan periklanan pariwisata; mengatur dan menyelenggarakan pameran seni untuk tujuan
komersial atau iklan; mengatur kontrak, untuk orang lain, untuk pembelian dan penjualan barang dan jasa; mengatur
langganan ke layanan Internet untuk orang lain; mengatur pameran bisnis; mengatur pameran dagang; mengatur pameran
untuk tujuan komersial; mengatur transaksi komersial, untuk orang lain, melalui toko online; mengatur, mempromosikan dan
menyelenggarakan pameran, pameran perdagangan (tradeshows) dan acara-acara untuk tujuan bisnis; mengorganisasikan
pameran dan pengujian barang-barang olahraga untuk keperluan komersial atau iklan; mengorganisir dan melakukan
pameran dagang dan pameran untuk tujuan komersial atau iklan; mengorganisir dan melakukan pameran dagang, acara dan
pameran untuk tujuan komersial atau iklan; menyediakan dan menyewakan ruang iklan di internet; menyediakan direktori
informasi komersial on-line di Internet; menyediakan informasi direktori komersial melalui Internet; menyediakan informasi gigi
di bidang e-commerce; menyediakan informasi penjualan barang yang ditawarkan dalam bentuk mal di situs web internet;
menyediakan layanan konsultasi dan jasa konsultasi dalam melakukan pameran dagang, pameran (exhibitions) dan pameran
(expositions) untuk bisnis industri dan komersial; menyediakan panduan iklan online yang dapat dicari; menyediakan ruang
iklan untuk pihak lain di Internet; menyelenggarakan pameran dagang virtual secara online; menyelenggarakan pameran dan
acara di bidang pengembangan perangkat lunak dan perangkat keras untuk tujuan komersial atau iklan; menyelenggarakan
pameran teknis; menyelenggarakan pameran-pameran dagang dan/atau pameran-pameran untuk tujuan bisnis atau iklan;
menyiapkan dan mengatur pameran dagang (trade fairs), pameran (exhibitions) dan pameran (expositions) untuk perusahaan
industri dan komersial; menyiapkan dan mengatur pameran produk untuk perusahaan industri dan komersial; organisasi
acara, pameran, pameran dan pertunjukan untuk tujuan komersial, promosi dan periklanan; organisasi lelang Internet;
organisasi pameran bunga dan tanaman untuk tujuan komersial atau iklan; organisasi pameran dagang; organisasi pameran
dagang dan eksibisi untuk tujuan komersial atau iklan; organisasi pameran dagang untuk tujuan komersial; organisasi
pameran dagang untuk tujuan komersial atau iklan; organisasi pameran dagang untuk tujuan periklanan; organisasi pameran
dan acara untuk tujuan komersial atau iklan; organisasi pameran dan pameran dagang untuk tujuan komersial atau iklan;
organisasi pameran seni untuk tujuan komersial atau iklan; organisasi pameran untuk bisnis atau iklan; organisasi pameran
untuk tujuan komersial atau iklan; organisasi peragaan busana untuk tujuan komersial; organisasi peragaan busana untuk
tujuan promosi; pameran dagang; pelaksanaan, pengaturan, dan pengelolaan pameran dagang yang terkait dengan kosmetik;
pemasaran internet; pemasaran media sosial; pemasaran melalui telepon seluler, perlengkapan seluler lainnya, dan melalui
internet untuk barang dan jasa, melalui penawaran ringkasan produk, tautan
internet untuk situs web belanja, infromasi diskon, voucher hadiah (token), voucher hadiah untuk keperluan promosi dan
komersial, kupon dan cap diskon; pengadaan kontrak untuk pembelian dan penjualan barang dan jasa; pengaturan acara,
pameran, pekan raya, dan pertunjukan untuk tujuan promosi dan iklan komersial; pengaturan dan penyelenggaraan konferensi
komersial, perdagangan dan bisnis, pertunjukan, dan pameran; pengaturan pameran dagang kosmetik; pengaturan pameran
dan acara untuk tujuan komersial atau periklanan; pengaturan peragaan busana untuk keperluan promosi; pengaturan
peragaan busana untuk tujuan promosi; pengaturan transaksi komersial untuk orang lain, termasuk dalam kerangka penjualan
secara daring/e-commerce; pengaturan transaksi komersial, untuk orang lain, termasuk dalam kerangka perdagangan
berbasis elektronik (e-commerce); pengoperasian usaha situs komunitas di Internet; pengorganisasian dan pameran-pameran
dan pameran-pameran dagang untuk tujuan komersial dan periklanan; pengumpulan poin dan poin kliring untuk
mempromosikan penjualan produk dan jasa; penjualan busana muslim melalui internet / online; penjualan hijab melalui
internet / online; penjualan seprei, bedcover, sarung bantal & guling, handuk, selimut, dan barang-barang tekstil melalui
internet / online; penyatuan pada satu tempat untuk pakaian, pakaian olahraga, sepatu, koper dan tas bepergian, aksesori
busana, perabotan, penerangan, penutup lantai, peralatan dapur dan peralatan masak, pakaian dalam dan perhiasan,
sehingga memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan membeli barang-barang tersebut; penyebaran bahanbahan periklanan, pembaharuan bahan-bahan periklanan, pengumpulan iklan-iklan untuk digunakan sebagai laman web pada
internet; penyebaran iklan dan materi iklan melalui internet; penyebaran iklan melalui Internet; penyebaran iklan untuk orang
lain melalui Internet; penyebaran iklan untuk pihak lain melalui jaringan nirkabel, internet, kabel, satelit, dan jaringan komputer
global, regional dan lokal; penyebaran materi iklan secara online; penyediaan dan penyewaan ruang iklan di Internet;
penyediaan dan penyewaan ruang iklan, terutama di internet; penyediaan direktori informasi komersil secara online melalui
internet; penyediaan informasi bisnis dan komersial dan semua layanan tersebut di atas disediakan online dari jaringan
komputer global, internet atau komputer database; penyediaan informasi dan layanan konsultasi yang berkaitan dengan ecommerce; penyediaan informasi komersial melalui Internet; penyediaan informasi kontak komersial dan bisnis melalui
Internet; penyediaan informasi mengenai artikel surat kabar, majalah atau buku melalui Internet; penyediaan informasi
penjualan, bisnis, periklanan dan promosi melalui jaringan komputer global dan melalui internet; penyediaan informasi produk
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dan jasa untuk penjualan komersial; penyediaan jasa penjualan eceran melalui platform penjualan secara daring/e-commerce;
penyediaan jasa ritel melalui pemesanan dengan katalog melalui pos yang berkaitan dengan pakaian, tutup kepala dan alas
kaki, perhiasan, jam tangan, aksesoris mode, tekstil, kosmetik, sediaan untuk perlengkapan mandi yang tidak mengandung
obat, produk perawatan, peralatan perawatan, peralatan mandi yang tidak mengandung obat [kosmetik], kacamata, tempat
untuk membawa, barang dari kulit, tempat dan penutup untuk telepon genggam, tablet, laptop, koper, label untuk koper,
tempat dan penutup paspor, dompet, tas tangan dan segala macam tas, buku, lilin, perlengkapan audio, perangkat pendengar
yang diletakkan di kepala, tempat pengeras suara, pengeras suara nirkabel, perangkat pendengar yang diletakkan di dalam
telinga; penyediaan jasa ritel online dari situs web internet yang berkaitan dengan tekstil, sediaan untuk perlengkapan mandi
yang tidak mengandung obat, produk perawatan, peralatan perawatan, tempat untuk membawa, buku, lilin, perlengkapan
audio, perangkat pendengar yang diletakkan di kepala, tempat pengeras suara, pengeras suara nirkabel, perangkat
pendengar yang diletakkan di dalam telinga; penyediaan konten teks, data, gambar, audio, video, dan multimedia pra-rekaman
yang dapat diunduh dengan biaya atau berlangganan pra-bayar, melalui Internet dan jaringan elektronik dan komunikasi
lainnya; penyediaan laporan usaha untuk orang lain terkait penjualan produk dan jasa orang lain; penyediaan ruang di Internet
untuk periklanan; penyediaan ruang pada halaman utama Internet untuk mengiklankan barang dan jasa; penyediaan situs
periklanan online yang dapat ditelusuri dan panduan informasi yang menampilkan barang-barang dan jasa-jasa dari vendor di
bidang pernikahan melalui internet; penyelenggaraan pameran dan kompetisi untuk tujuan komersial dan periklanan;
penyelenggaraan pameran dan pameran dagang untuk keperluan bisnis dan promosi; penyelenggaraan pameran untuk tujuan
iklan; penyelenggaraan pameran untuk tujuan komersial; penyewaan ruang iklan di Internet; penyewaan ruang iklan di Internet
untuk iklan pekerjaan; penyewaan ruang iklan online; perantara kontrak untuk pembelian dan penjualan barang melalui
Internet; perencanaan dan pameran peragaan busana untuk tujuan promosi; perencanaan dan pelaksanaan pameran dagang,
pameran dan presentasi untuk tujuan komersial atau iklan; perundingan kontrak-kontrak dan transaksi-transaksi komersial
antara para pemberi pengaruh (influencer) media sosial dan para pelaksana perniagaan (business); perwakilan, agen dan
mengatur iklan online di jaringan komputer; presentasi perusahaan dan barang serta layanan mereka di Internet; presentasi
perusahaan di Internet dan media lainnya; promosi barang dan jasa pihak lain melalui internet; promosi penjualan untuk orang
lain melalui jaringan internet, intranet, ekstranet dan pemasaran; providing information the sale of goods offered in the form of
shopping malls on internet websites; radio, televisi, iklan daring (online); ritel kartu prabayar pihak ketiga untuk pembelian
pakaian; salah satu dari layanan yang disebutkan di atas disediakan secara online dari basis data komputer, jaringan informasi
dan / atau Internet; semua layanan di atas disediakan online melalui pusat data komputer, jaringan informasi dan/atau internet;
sponsor promosi dari industri pakaian intim; sponsor promosi pameran dagang; sponsor promosi pameran seni; strategi media
sosial dan konsultasi pemasaran; studi pasar tentang kebiasaan penggunaan Internet dan loyalitas pelanggan; toko busana
muslim; toko grosir online dan layanan toko ritel online yang menampilkan pakaian, alas kaki; toko online; toko online dan
offline untuk barang-barang elektronik.; toko online dan offline untuk barang-barang selam; toko ritel online dalam bidang
pakaian; toko seprei, bedcover, sarung bantal & guling, handuk, selimut, dan barang-barang tekstil; toko-toko ritel,
pemesanan melalui pos dan layanan-layanan toko ritel online yang menampilkan kopi, produk-produk kopi dan barang-barang
terkait kopi, teh dan bubuk yang dijual dalam wadah-wadah tunggal untuk digunakan dalam mesin-mesin pembuatan
penyeduh, mesin-mesin pembuatan penyeduh listrik dan mesin-mesin espresso listrik; toko-toko ritel, pesanan melalui pos
dan layanan-layanan toko ritel online yang menampilkan cokelat dan minuman berasal dari teh, biji kopi, kopi bubuk, produkproduk cokelat, teh loose dan kantong teh, produk terkait kopi dan teh, bermacam-macam rasa teh, sirup dan saus-saus,
skala, kertas filter, t-shirt, pakaian, tutup kepala, alas kaki, aksesoris-aksesoris pakaian, mug, gelas-gelas, alat makan,
gantungan kunci, alat tulis, tas-tas, peralatan-peralatan dan wadah-wadah dapur atau rumah tangga, filter-filter kopi listrik,
mesin-mesin kopi listrik, penapis-penapis kopi listrik, peralatan pembuat kopi, persiapan-persiapan pembersih perlengkapan
dan peralatan kopi===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2021013072
: 25/02/2021 10:22:49
:
: PT Paradigma Lintas Semesta, Margareth Veronica Putri

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Plaza Marein Penthouse, Lantai 23 Sudirman Plaza
Jl. Jenderal Sudirman, Kav 76-78, Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI
Jakarta, 12910
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: PARADIGM
: PARADIGMA

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam , Merah
: 35, 45
: ===Jasa konsultasi bisnis yang berhubungan dengan sistem mutu manajemen; layanan administrasi dan manajemen
personalia dan sumber daya manusia===
===jasa konsultasi pengembangan dan motivasi pribadi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021013073
: 25/02/2021 10:28:40
:
: NOVI VERIANA, S.E

Alamat Pemohon

:

740

540 Etiket

Jl. Indrapura No. 6, RT. 001, RW. 007, Kel/Desa Lempongsari, Kec. Gajah Mungkur,
Kota Semarang, Jawa Tengah, 50231
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740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: B'QN
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam
: 3
: ===Air penyegar wajah (untuk keperluan kosmetik); Bahan kimia sebagai komponen dari krim , losion atau kosmetik; Bahan
nabati / tumbuhan sebagai komponen dari krim , losion , atau kosmetik.; Barang kosmetik untuk mandi; Barang-barang
kosmetik yaitu minyak rambut, minyak wangi, bedak wangil, bedak muka, bedak bayi, krim muka, krim kulit, cat alis, cat alis,
cat kkuku, cat bibir, obat kriting rambut cat rambut,bedak dasar, shampoo,wangi-wangian, minyak-minyak sari kosmetik,
bahan pemelihara gigi, tepal gigi, sabun wangi, sabun cuci, sabun krim detergent dan detergent bubuk .; Bedak muka putih
untuk keperluan kosmetik; Bedak wajah untuk keperluan kosmetik; Busa (kosmetik) [Mousse]; Cairan untuk rambut (kosmetik);
Ekstrak herbal topikal untuk digunakan sebagai kosmetik; Esensi untuk keperluan kosmetik; Gel jerawat (kosmetik); Gel kulit
untuk penggunaan kosmetik; Gel pelangsing (kosmetik ); Gel pelangsing (kosmetik); Gel untuk dipakai setelah bercukur untuk
keperluan kosmetik; Gel untuk keperluan kosmetik; Highlighter badan kosmetik; Highlighter bubuk (kosmetik); Highlighter cair
(kosmetik); Highlighter krim (kosmetik); Highlighter kulit (kosmetik); Highlighter wajah kosmetik; Kain, tisu atau penyeka yang
diresapi sediaan kosmetik; Kapas wajah untuk kosmetik; Kondisioner cair (kosmetik); Kosmetik berwarna untuk anak-anak;
Kosmetik dasar rias, termasuk pembersih kulit, toner kulit, losion kulit, krim kulit, serum wajah non-obat, tisu wajah dan
pelembab wajah.; Kosmetik fungsional; Kosmetik highlighter; Kosmetik menggunakan bahan alami; Kosmetik perpaduan dari
powder dan liquid foundation (cushion); Kosmetik untuk bulu mata; Kosmetik untuk manusia; Kosmetik untuk perawatan kulit
dan rambut; Kosmetik untuk perawatan rambut; Kosmetik untuk spa; Kosmetik yaitu bedak padat, bedak bubuk, lipstik, pensil
alis dan eyeliner; Kosmetik, yaitu sediaan untuk menghilangkan atau mengurangi garis-garis kulit halus di sekitar kening dan
mata (glabellar), keriput di wajah, ketidaksimetrisan dan kekurangan dan masalah kulit manusia; Kotak perlengkapan kosmetik
terisi; Krim Badan area sensitif (kosmetik); Krim flek (kosmetik); Krim kulit daerah sensitif (kosmetik); Krim kulit kering
(kosmetik); Krim kulit sensitif (kosmetik); Krim lulur badan [Cream-body scrub] kosmetik; Krim pembersih (kosmetik); Krim
pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Krim untuk keperluan kosmetik; Krim wajah (kosmetik); Krim wajah untuk digunakan
sebagai kosmetik; Losion pelembab (kosmetik); Losion pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Losion pengelupasan untuk
keperluan kosmetik; Losion untuk dipakai setelah bercukur untuk keperluan kosmetik; Lotion daerah sensitif (kosmetik); Lotion
flek (kosmetik); Lotion kulit kering (kosmetik); Maker wajah (Kosmetik); Masker (kosmetik); Masker pemutih kulit untuk
keperluan kosmetik; Masker untuk kulit sebagai penggunaan kosmetik; Masker untuk tubuh sebagai penggunaan kosmetik;
Masker wajah (kosmetik); Minyak sari buah merah untuk kosmetik; Minyak untuk mandi berendam untuk keperluan kosmetik;
Minyak yang mudah menguap (Kosmetik); Paket masker untuk keperluan kosmetik; Pelembab (kosmetik); Pelembab Leher
(kosmetik); Pelembab [Moisturizer] kosmetik; Pelembab anti penuaan yang digunakan sebagai kosmetik; Pelembab mata
untuk penggunaan kosmetik; Pembersih wajah (kosmetik); Pensil highlighter (kosmetik); Penyeka sekali pakai yang diresapi
dengan sediaan membersihkan dan kosmetik, penyeka kosmetik yang sudah dilembabkan; Pewangi badan (kosmetik);
Produk kosmetik; Produk kosmetik dan perawatan kulit; Produk kosmetik untuk perawatan kulit; Produk perawatan kulit yang
mengandung ektrak batu permata (kosmetik); Ramuan kosmetik untuk mandi; Sabun Kecantikan (kosmetik); Sabun dengan
bahan dasar Herbal Oil (kosmetik); Sabun kosmetik; Sabun pengelupasan untuk keperluan kosmetik; Scrub untuk keperluan
kosmetik; Scrub wajah [facial scrub] kosmetik; Sediaan Pembersih Kulit (kosmetik); Sediaan kosmetik perawatan bibir;
Sediaan kosmetik seperti semprotan tangan, gel tangan, larutan tangan, pelembab, lotion, toner & astringen, larutan alkohol,
sabun mandi dalam bentuk cair, bentuk batangan & bubuk, krim, sediaan deodoran dan anti-keringat.; Sediaan kosmetik tata
rias dan penghapus riasan; Sediaan kosmetik untuk bibir; Sediaan kosmetik untuk kuku; Sediaan kosmetik untuk kulit wajah;
Sediaan kosmetik untuk mandi dan mandi pancuran (shower); Sediaan kosmetik untuk mata; Sediaan kosmetik untuk
perawatan pribadi, yaitu kultur mikroorganisme tidak hidup; Sediaan kosmetik yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel
kulit mati di wajah; Sediaan kosmetik, yakni lotion untuk mengencangkan kulit; Sediaan minyak panas (kosmetik); Sediaan
pembersih badan dan kosmetik; Sediaan perawatan kulit dan kosmetik; Sediaan perawatan matahari untuk keperluan
kosmetik; Sediaan tabir surya kosmetik; Sediaan untuk menghilangkan bulu (kosmetik); Sediaan-sediaan kosmetik untuk
perawatan kulit; Semprotan pelembab wajah (kosmetik); Serum Mata (kosmetik); Serum anti-penuaan untuk keperluan
kosmetik; Serum kecantikan (kosmetik); Serum leher (kosmetik); Serum pencerah (kosmetik); Serum untuk keperluan
kosmetik; Sipat (Kosmetik); Spirit Gum untuk penggunaan kosmetik; Spray wajah (kosmetik); Susu pelembab pemutih kulit
untuk keperluan kosmetik; Tanah liat (kosmetik); Toner (cairan penyegar wajah) kosmetik; Toner cair (Kosmetik); Toner wajah
(kosmetik); apitoxin [racun lebah madu] untuk keperluan kosmetik; astringen untuk keperluan kosmetik; bantalan kapas untuk
keperluan kosmetik; bantalan pembersih diresapi dengan kosmetik; basma [pewarna kosmetik]; basma untuk keperluan
kosmetik; batang kapas untuk keperluan kosmetik; bedak talek untuk keperluan kosmetik; bedak tubuh untuk keperluan
kosmetik; bedak wajah kosmetik; body butter untuk keperluan kosmetik; body lotion untuk keperluan kosmetik; body scrub
untuk keperluan kosmetik; bola kapas untuk keperluan kosmetik; bubuk bedak wangi untuk keperluan kosmetik; bubuk gigi
untuk keperluan kosmetik; bubuk glitter kosmetik; bubuk kosmetik, krim dan lotion untuk wajah, tangan dan tubuh; bubuk
mandi untuk keperluan kosmetik; bubuk masker tubuh untuk keperluan kosmetik; bubuk padat untuk compacts [kosmetik];
bubuk wangi untuk keperluan kosmetik; bubuk-bubuk untuk tubuh, wajah, kosmetik dan mandi; busa kosmetik yang
mengandung tabir surya; cat kuku (kosmetik); cocoa butter untuk keperluan kosmetik; colognes, parfum dan kosmetik;
concealer [kosmetik]; cosmeceuticals untuk keperluan kosmetik; cotton buds untuk keperluan kosmetik; dasar bedak
(kosmetik); ekstrak herbal untuk keperluan kosmetik; emolien kulit untuk keperluan kosmetik; emolien rambut untuk keperluan
kosmetik; emulsi tubuh untuk keperluan kosmetik; emulsi wajah untuk keperluan kosmetik; emulsi wajah untuk penggunaan
kosmetik; esensi halus/esens yang mudah menguap untuk keperluan kosmetik, yaitu esensi badian; garam mandi kosmetik;
garam mandi untuk keperluan kosmetik; gel after-sun [kosmetik]; gel after-sun untuk keperluan kosmetik; gel dan minyak
kecantikan [kosmetik]; gel kosmetik; gel lidah buaya untuk keperluan kosmetik; gel mata untuk keperluan kosmetik; gel
pelembab [kosmetik]; gel pelembab kulit [kosmetik]; gel penyamakan [kosmetik]; gel tahan lama untuk keperluan kosmetik; gel
tubuh dan wajah [kosmetik]; gel untuk penggunaan kosmetik; gel untuk tubuh (kosmetik); gel wajah [kosmetik]; glitter dekoratif
untuk keperluan kosmetik; glitter untuk keperluan kosmetik; grease untuk keperluan kosmetik; handuk, kain dan kertas sekali
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pakai dan barang kapas diresapi dengan atau untuk digunakan dengan sediaan kosmetik; hidrogen peroksida untuk keperluan
kosmetik; highlighter (kosmetik); kapas dalam bentuk bola-bola, kuncup, kain, gulungan, penyeka untuk kebutuhan kosmetik;
kapas dan tongkat kapas untuk keperluan kosmetik; kapas untuk keperluan kosmetik; kapur untuk penggunaan kosmetik; kaus
kaki diresapi dengan krim pelembab kosmetik; kaus kaki yang sudah dilembabkan dengan sediaan kosmetik untuk keperluan
kosmetik; kertas untuk penggunaan kosmetik; kit kosmetik; kompres mata untuk keperluan kosmetik; kosmetik; kosmetik alis;
kosmetik bermain anak-anak, menandai kulit; kosmetik dalam bentuk bubuk; kosmetik dalam bentuk krim; kosmetik dalam
bentuk lotion; kosmetik dalam bentuk susu, lotion dan emulsi; kosmetik dan alat rias/pembersih badan (tidak mengandung
obat) untuk kuku, rambut dan kulit; kosmetik dan make-up; kosmetik dan perlengkapan mandi; kosmetik dan sediaan
kosmetik; kosmetik dan sediaan pembersih badan yang tidak mengandung obat; kosmetik dan sediaan perawatan pribadi;
kosmetik dekoratif; kosmetik dekoratif [make-up]; kosmetik fungsional adalah krim anti-kerut; kosmetik fungsional menjadi
sediaan penyamakan matahari; kosmetik fungsional menjadi sediaan penyaringan sinar matahari; kosmetik fungsional menjadi
sediaan perawatan kulit anti-penuaan; kosmetik non-medis; kosmetik penyegar kulit; kosmetik perawatan kulit; kosmetik
perawatan tubuh dan kecantikan; kosmetik tabir surya; kosmetik tanpa obat; kosmetik tanpa obat dan sediaan perlengkapan
mandi; kosmetik tidak mengandung obat, perlengkapan mandi dan wewangian yang tidak mengandung obat untuk merawat
dan mempercantik bulu mata, alis, mata, bibir dan kuku; kosmetik untuk anak-anak; kosmetik untuk bibir; kosmetik untuk
digunakan pada kulit; kosmetik untuk hewan; kosmetik untuk kuku; kosmetik untuk kulit kepala; kosmetik untuk leher; kosmetik
untuk menutupi bekas luka operasi; kosmetik untuk pemakaian di rambut; kosmetik untuk pembersih tubuh; kosmetik untuk
penggunaan pribadi; kosmetik untuk wajah dan tubuh dalam bubuk tertentu; kosmetik yaitu krim, susu, lotion, gel dan bubuk
untuk wajah, tubuh dan tangan; kosmetik yang digunakan sebagai sediaan perawatan kulit; kosmetik yang digunakan untuk
kulit; kosmetik yang dijual sebagai komponen integral dari persiapan perawatan kulit tanpa obat; kosmetik yang mengandung
ekstrak batu permata; kosmetik yang mengandung probiotik; kosmetik yang mengandung vitamin; kosmetik, yaitu alas bedak,
concealer, pengkilap bibir, maskara, pembersih make-up; kosmetik, yaitu, alas bedak, bedak, concealer, Celak mata (Eye
shadow), pensil mata, eyeliner cair, maskara, pensil bibir, lipstik, Pengkilat bibir (lip gloss), balsem bibir, cat kuku; kosmetik,
yaitu, susu, losion, gel dan bubuk untuk wajah, gel dan bubuk untuk tubuh dan tangan; krim after-sun untuk keperluan
kosmetik; krim anti-bintik untuk keperluan kosmetik; krim anti-iritasi [untuk keperluan kosmetik]; krim anti-kerut untuk keperluan
kosmetik; krim anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; krim bibir untuk keperluan kosmetik; krim dan gel kosmetik untuk
wajah, tangan dan tubuh; krim dan lotion kosmetik; krim dan lotion kosmetik untuk perawatan wajah dan tubuh; krim dingin
untuk keperluan kosmetik; krim exfoliant untuk keperluan kosmetik; krim kosmetik; krim kosmetik bernutrisi; krim kosmetik
untuk kulit; krim kosmetik untuk mengencangkan kulit; krim kosmetik untuk mengencangkan kulit di sekitar mata; krim
kosmetik untuk perawatan kulit; krim kosmetik, lotion dan sediaan lain untuk berjemur; krim kosmetik, susu, lotion, gel dan
bubuk untuk wajah, tangan, dan tubuh; krim kuku untuk keperluan kosmetik; krim kulit untuk keperluan kosmetik; krim kulit
yang adil untuk keperluan kosmetik; krim masker tubuh untuk keperluan kosmetik; krim mata untuk keperluan kosmetik; krim
matahari untuk keperluan kosmetik; krim pagi untuk keperluan kosmetik; krim pelembab kulit [kosmetik]; krim pembersih
[kosmetik]; krim pengencang [kosmetik]; krim pengkondisi kulit untuk keperluan kosmetik; krim pengurang bintik penuaan
untuk keperluan kosmetik; krim perawatan rambut untuk keperluan kosmetik; krim retinol untuk keperluan kosmetik; krim tabir
surya untuk keperluan kosmetik; krim tangan kosmetik; krim tangan untuk keperluan kosmetik; krim tanning diri [kosmetik];
krim tubuh kosmetik; krim tubuh untuk keperluan kosmetik; krim untuk keperluan kosmetik; krim untuk pemeliharaan kulit
(kosmetik); krim untuk pengurangan selulit untuk keperluan kosmetik; krim wajah [kosmetik]; krim wajah dan tubuh untuk
keperluan kosmetik; krim wajah untuk keperluan kosmetik; krim wajah untuk penggunaan kosmetik; krim wangi untuk
keperluan kosmetik; krim, minyak, lotion, semprotan, pensil dan balsem untuk keperluan kosmetik; kristal mandi untuk
keperluan kosmetik; linen untuk penggunaan kosmetik; losion kosmetik; losion susu matahari kosmetik; losion susu untuk
keperluan kosmetik; lotion berjemur kosmetik; lotion kosmetik untuk mengurangi munculnya bintik-bintik dan bintik-bintik
penuaan; lotion kulit dan tubuh, krim dan minyak untuk penggunaan kosmetik; lotion kulit kosmetik; lotion kulit pelembab
[kosmetik]; lotion mandi untuk keperluan kosmetik; lotion masker tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion mata untuk keperluan
kosmetik; lotion pelembab [kosmetik]; lotion pengencang untuk wajah, tubuh dan tangan untuk keperluan kosmetik; lotion
perawatan kulit kosmetik; lotion perawatan matahari untuk keperluan kosmetik; lotion perawatan rambut untuk keperluan
kosmetik; lotion rambut kosmetik; lotion setelah matahari untuk keperluan kosmetik; lotion tabir surya untuk keperluan
kosmetik; lotion tahan usia untuk keperluan kosmetik; lotion tangan untuk keperluan kosmetik; lotion tubuh pelembab
[kosmetik]; lotion untuk keperluan kosmetik; lotion untuk pengurangan selulit untuk keperluan kosmetik; lotion untuk perawatan
wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion wajah kosmetik; lulur
kosmetik; make-up [kosmetik]; manik-manik mandi untuk keperluan kosmetik; masker kosmetik; masker kulit [kosmetik];
masker kulit untuk keperluan kosmetik; masker mata untuk keperluan kosmetik; masker tubuh untuk keperluan kosmetik;
masker wajah [kosmetik]; masker wajah kosmetik; masker wajah untuk penggunaan kosmetik; minyak after-sun untuk
keperluan kosmetik; minyak berjemur [kosmetik]; minyak berjemur untuk tujuan kosmetik; minyak esensial untuk keperluan
kosmetik; minyak kosmetik; minyak kosmetik untuk kulit; minyak lavender untuk penggunaan kosmetik; minyak mandi untuk
keperluan kosmetik; minyak mawar untuk keperluan kosmetik; minyak parfum untuk pembuatan preparat kosmetik; minyak
pelindung matahari [kosmetik]; minyak penyamakan [kosmetik]; minyak setelah matahari [kosmetik]; minyak tubuh untuk
keperluan kosmetik; minyak untuk keperluan kosmetik; minyak, losion dan susu semua untuk keperluan kosmetik dan alat
rias/pembersih badan untuk kuku, rambut dan kulit; minyak-minyak sari kosmetika; mousses [kosmetik]; mutiara mandi untuk
keperluan kosmetik; oil baths untuk perawatan rambut untuk keperluan kosmetik; overlay memahat kuku [kosmetik]; pacar
[pewarna kosmetik]; pacar untuk keperluan kosmetik; paket kosmetik kecantikan (beauty pack) yang dijual satu unit; paket
kosmetik wajah; paket masker pengencangan pori digunakan sebagai kosmetik; paket masker untuk keperluan kosmetik;
pasta kosmetik untuk aplikasi ke wajah untuk menangkal silau; pasta wangi untuk keperluan kosmetik; patch jerawat kosmetik;
pelembab kulit digunakan sebagai kosmetik; pelembab wajah kosmetik; pelindung matahari untuk bibir [kosmetik]; pembersih
tata rias wajah , pembersih kosmetik; pembersih tata rias wajah, pembersih kosmetik; pembersih untuk kuas kosmetik;
pembilasan rambut untuk keperluan kosmetik; pemelihara rambut untuk keperluan kosmetik; pensil kosmetik; pensil mata
kosmetik; penutup mata gel untuk keperluan kosmetik; penyamakan kosmetik dan susu setelah matahari, gel dan minyak;
penyeka kapas untuk keperluan kosmetik; penyeka, kapas dan tisu yang diresapi dengan sediaan kosmetik dan losion
wewangian yang tidak mengandung obat; penyeka, tisu dan handuk kosmetik yang telah diresapi pelembab; perekat kelopak
mata ganda (kosmetik); perekat untuk keperluan kosmetik; perhiasan kulit menjadi transfer dekoratif untuk keperluan
kosmetik; perhiasan kulit self-adhesive untuk keperluan kosmetik; perhiasan kulit untuk keperluan kosmetik; pernis kuku untuk
keperluan kosmetik; persiapan kulit wajah untuk penggunaan kosmetik; petroleum jelly untuk keperluan kosmetik; pewarna
bibir dalam bentuk cairan atau gel [kosmetik]; pewarna kosmetik; pijat lilin untuk keperluan kosmetik; pomade rambut untuk
keperluan kosmetik; pomades untuk keperluan kosmetik; preparat kosmetik yang mengandung kolagen; preparat pelembab
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[kosmetik]; preparat pemutihan [decolorants] untuk keperluan kosmetik; primer kuku [kosmetik]; produk dan sediaan kosmetik
perawatan kecantikan; produk kosmetik dalam bentuk aerosol untuk perawatan kulit; produk pelindung matahari (kosmetik);
produk pemutih (kosmetik); produk perawatan bibir (kosmetik); produk perawatan wajah [kosmetik]; racun lebah untuk
keperluan kosmetik; rum rum untuk keperluan kosmetik; sabun kosmetik; sabun-sabun, sabun mandi, wangi-wangian, minyak
esensial, kosmetik, shampoo, shampoo kering; salep kosmetik; salep kulit pelembab [kosmetik]; sarung tangan pra-dibasahi
dengan sediaan kosmetik untuk keperluan kosmetik; scrub pengelupasan kulit untuk keperluan kosmetik; sediaan berjemur
[kosmetik]; sediaan dan produk perawatan kulit [kosmetik dan tidak mengandung obat-obatan]; sediaan kolagen untuk
keperluan kosmetik; sediaan kosmetik; sediaan kosmetik anti-penuaan; sediaan kosmetik dan kecantikan; sediaan kosmetik
meminimalkan kerut untuk penggunaan wajah topikal; sediaan kosmetik perawatan rambut; sediaan kosmetik tanpa busa;
sediaan kosmetik tanpa obat; sediaan kosmetik tidak mengandung obat untuk penggelapan kulit dan penggelapan kulit yang
dilakukan sendiri; sediaan kosmetik tidak mengandung obat untuk tujuan pelangsingan; sediaan kosmetik untuk berjemur;
sediaan kosmetik untuk berjemur dan sediaan untuk melindungi kulit dari efek sinar matahari; sediaan kosmetik untuk bulu
mata; sediaan kosmetik untuk kulit; sediaan kosmetik untuk kulit kering selama kehamilan; sediaan kosmetik untuk mandi;
sediaan kosmetik untuk mandi dan mandi; sediaan kosmetik untuk melindungi dari sengatan matahari; sediaan kosmetik untuk
melindungi kulit dari sinar matahari; sediaan kosmetik untuk modifikasi kulit dan tubuh plastik simulasi dan kosmetik untuk
layanan make up artis; sediaan kosmetik untuk pembaruan kulit; sediaan kosmetik untuk pemeliharaan kulit dan perawatan
kulit; sediaan kosmetik untuk pengeringan cat kuku; sediaan kosmetik untuk perawatan kulit; sediaan kosmetik untuk
perawatan mulut dan gigi; sediaan kosmetik untuk perawatan tubuh; sediaan kosmetik untuk rambut dan kulit kepala; sediaan
kosmetik untuk tata rias artis khususnya sediaan untuk kulit, rambut dan untuk pewarnaan gigi; sediaan kosmetik untuk tujuan
pelangsingan; sediaan kosmetik untuk wajah dan tubuh; sediaan kosmetik wajah; sediaan kosmetik yang digunakan untuk
mengangkat sel-sel kulit mati dari permukaan kulit; sediaan kosmetik yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati di
wajah; sediaan kosmetik yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati diwajah; sediaan kosmetik, yakni krim untuk
mengencangkan kulit; sediaan kosmetika untuk perawatan jerawat; sediaan kulit wajah untuk keperluan kosmetik; sediaan
lidah buaya untuk keperluan kosmetik; sediaan mandi busa untuk keperluan kosmetik; sediaan menghilangkan kutikula untuk
keperluan kosmetik; sediaan pelindung matahari kosmetik; sediaan pemutih kulit [kosmetik]; sediaan pengencangan payudara
kosmetik; sediaan penyamakan sendiri [kosmetik]; sediaan perawatan kuku kosmetik; sediaan perawatan kulit wajah
(kosmetik); sediaan perawatan matahari [kosmetik]; sediaan perawatan rambut tanpa obat untuk keperluan kosmetik; sediaan
perawatan wajah kosmetik; sediaan pertumbuhan kembali rambut kosmetik menghambat; sediaan pewarnaan untuk
keperluan kosmetik; sediaan rias rambut kosmetik; sediaan sun block untuk keperluan kosmetik; sediaan tubuh dan perawatan
kecantikan untuk keperluan kosmetik; sediaan untuk simulasi warna darah pada bagian tubuh, untuk menutupi noda kulit dan
kosmetik untuk menindaklanjuti pengobatan pasca operasi bekas luka pada kulit; sediaan-sediaan kosmetik rias rambut;
sediaan-sediaan kosmetik untuk tata rias artis khususnya sediaan-sediaan untuk kulit, rambut dan untuk pewarnaan gigi;
sediaan-sediaan mencuci tangan diresapi untuk keperluan kosmetik; sediaan-sediaan untuk memutihkan dan mencuci
sediaan-sediaan untuk membersihkan, mengkilatkan, membuang lemak sabun, wangi-wangian, minyak sari, kosmetik, minyak
rambut bahan-bahan pemeliharaan gigi; self-tanning lotion [kosmetik]; semprotan kulit topikal untuk keperluan kosmetik;
semprotan tubuh untuk keperluan kosmetik; serat untuk keperluan kosmetik; serum kulit (kosmetik); serum pemutih
(kosmetik); serum tidak eksklusif hyaluronat bisa mengandung vitamin dan pencerah (kosmetik); sun block lotion untuk
keperluan kosmetik; susu almond untuk keperluan kosmetik; susu penyamakan [kosmetik]; susu setelah matahari [kosmetik];
susu setelah matahari untuk keperluan kosmetik; susu wajah dan lotion untuk keperluan kosmetik; susu wajah dan tubuh
untuk keperluan kosmetik; tabir surya untuk keperluan kosmetik; tambalan kosmetik yang mengandung tabir surya dan tabir
surya untuk digunakan pada kulit; tas organizer untuk keperluan kosmetik terisi; tata rias dan pembersih tata rias panggung,
film dan televisi (kosmetik teater) terutama untuk TV definisi tinggi; tata rias dan pembersih tata rias untuk panggung , film, dan
televisi (kosmetik teater)terutama untuk TV definisi tinggi; tato sementara untuk keperluan kosmetik; tato yang dapat dilepas
untuk keperluan kosmetik; tisu basah untuk keperluan kosmetik; tisu bayi sekali pakai diresapi dengan sediaan kosmetik; tisu
bayi untuk keperluan kosmetik; tisu diresapi dengan minyak esensial, untuk penggunaan kosmetik; tisu diresapi dengan
sediaan kosmetik; tisu kosmetik pra-lembab; tisu kosmetik yang sudah diresapi pelembab sebelumnya; tisu yang diresapi
dengan kosmetik; tisu yang diresapi dengan losion kosmetik; tisu, kain atau penyeka yang dilembapi atau diresapi dengan
sediaan membersihkan pribadi atau losion kosmetik; toner untuk penggunaan kosmetik; toner wajah kosmetik; tongkat
pomades untuk keperluan kosmetik; tonik rambut untuk keperluan kosmetik; transfer dekoratif untuk keperluan kosmetik;
wewangian, minyak atsiri, kosmetik tanpa obat, lotion rambut tanpa obat; wewangian, minyak esensial, kosmetik, lotion
rambut===
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pribadi digital yang dikendalikan oleh suara yang terintegrasikan dengan layanan yang tersedia melalui aplikasi serta aplikasi
piranti lunak, alat pengeras suara audio pintar yang terhubung ke cloud dan dikendalikan oleh suara; Antarmuka Pemrogaman
Aplikasi (API) untuk perangkat lunak komputer yang memfasilitasi jasa-jasa secara daring (online) untuk membangun jaringan
sosial, membangun aplikasi jejaring sosial, dan untuk memungkinakan para penggunanya menemukan, mengunduh,
mengunggah, mengakses dan mengelola data; Aparat menghitung untuk mengajari aritmatika untuk anak-anak; Aplikasi /
Perangkat Lunak yang dapat digunakan sebagai sarana edukasi, ibadah dan amal (charity) bagi warga Muslim; Aplikasi
Informasi data kota; Aplikasi atau Sistem informasi yang mengolah data tentang kesehatan di Rumah Sakit atau instansi
kesehatan; Aplikasi digital reimbursement; Aplikasi gawai yang berkaitan dengan penghubung pencari kerja (talent/service
:soft skill & hard skill) dengan penyedia kerja (Untuk semua jenis pekerjaan upah harian, mingguan, bulanan) Untuk
Perorangan/ Perusahaan mengiklan kan lowongan pekerjaan marketplace untuk UKM & Penyedia Jasa/service mengiklankan
Jasa/Service mereka dalam produk Kantor Online kepada Pencari Jasa, dan pencari jasa dapat request/order
pekerjaan/project Media penyimpanan database user seperti KTP,SIM, nama PT, SIUP, No Hp, Foto Profile, dan data lainnya
untuk keperluan keamanan periklanan bagi Perusahaan yang ingin beriklan di platform Werkzone Aplikasi Website & Aplikasi
Mobile yang dapat melakukan transaksi pembayaran iklan, Kantor Online, dan jasa/service/project yang sudah selesai
dikerjakan, yang dapat diunduh; Aplikasi intelligent operation platform (aplikasi platform operasi cerdas); Aplikasi komputer
untuk ponsel, tablet, dan perangkat serupa lainnya; Aplikasi komputer yang dapat dipasang maupun diunduh melalui telepon
selular, komputer, komputer berbentuk pipih dan telepon selular berbentuk pipih (tablet); Aplikasi mesin kasir online (Program
computer); Aplikasi mobile berupa video, suara dan permainan termasuk alat untuk pendidikan bahasa; Aplikasi mobile yang
dapat didownload untuk menciptakan, mengedit, meng-upload, memposting, menunjukkan, menampilkan, berbagi, dan
melihat media elektronik, klip audio, klip video, dan teks melalui internet; Aplikasi mobile yang dapat diunduh untuk berita,
ulasan, cuaca, olah raga, hiburan, fashion, keuangan, makanan, musik, inspirasi, kesehatan, gaya hidup, perjalanan,
pengasuhan anak, ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan kesejahteraan (wellness); Aplikasi mobile yang dapat diunduh
untuk melihat permainan, program online, teks, gambar, konten multimedia dan video di terkait peristiwa, berita, ulasan,
cuaca, olahraga, hiburan, fashion, keuangan, makanan, musik, inspirasi, kesehatan, gaya hidup, perjalanan, pengasuhan
anak, ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan kesejahteraan (wellness) terkini; Aplikasi mobile yang dapat diunduh untuk
melihat program online, teks, gambar, konten multimedia dan video terkait peristiwa, berita, ulasan, cuaca, olah raga, hiburan,
fashion, keuangan, makanan, musik, inspirasi, kesehatan, gaya hidup, perjalanan, pengasuhan anak, ilmu pengetahuan,
teknologi, budaya dan kesejahteraan (wellness) terkini; Aplikasi mobile yang dapat diunduh untuk ruang obrolan electronic dan
papan buletin; Aplikasi mobile yang dapat diunduh untuk surat elektronik, pengiriman pesan elektronik, dan pengiriman data,
gambar, dan dokumen, audio, video dan multimedia lain secara elektronik; Aplikasi mobile yang dapat diunduh yang
memungkinkan pengguna untuk mengakses dan melacak data kesehatan, mendapatkan informasi kesehatan dan kebugaran,
menetapkan tujuan kesehatan dan kebugaran, mengelola dan berpartisipasi dalam tantangan dan inisiatif kesehatan dan
kebugaran, dan berpartisipasi dalam pelatihan digital di bidang kesehatan dan kebugaran; Aplikasi mobile yang dapat diunduh
yang menampilkan peranti lunak untuk digunakan dalam grup komunikasi, yaitu olahpesan cepat, media sosial, berbagi file,
dan pencarian serta posting teks, video, gambar, dan multimedia lainnya; Aplikasi mobile yang dapat diunduh yang
menampilkan peranti lunak untuk digunakan dalam komunikasi group, yaitu pengiriman pesan secara instan, media sosial, file
sharing, dan mencari dan memposting teks dan gambar; Aplikasi mobile yang dapat diunduh yang menampilkan peranti lunak
untuk menulis pesan, berbagi video gambar, konten multimudia; Aplikasi mobile yang dapat diunduh, untuk digunakan
bermain suatu permainan didalam komputer, tablet dan perangkat mobile.; Aplikasi pemantau/monitor harga emas secara real
time; Aplikasi pengambil keputusan dari pimpinan; Aplikasi perangkat lunak (telepon) bergerak (mobile) untuk entri (entry) teks
dan karakter prediktif dan korektif; Aplikasi perangkat lunak bergerak untuk layanan komputasi awan untuk digunakan
berhubungan dengan pemasaran digital yang diarahkan kepada pelanggan produk kemasan.; Aplikasi perangkat lunak
bergerak untuk layanan komputasi awan untuk digunakan berhubungan dengan solusi ketelusuran dari awal hingga akhir atas
produk kemasan dan pengemasan; Aplikasi perangkat lunak computer yang dapat diunduh, yang dipasang di ponsel dan/atau
komputer, digunakan untuk memberikan evaluasi kredit, pinjaman tunai dan pinjaman angsuran konsumen, dan lain-lain untuk
pengguna; Aplikasi perangkat lunak dan perangkat keras komputer untuk kontrol mengemudi kendaraan otomatis; Aplikasi
perangkat lunak dan perangkat keras komputer untuk kontrol mengemudi kendaraan otomatis, kontrol secara mandiri,
navigasi, mengemudi dengan bantuan untuk kendaraan, dan mengemudi sendiri untuk kendaraan; Aplikasi perangkat lunak
digunakan untuk instalasi dan peralatan sanitasi, yaitu, unit bangku toilet dengan alat pembersih kebocoran dengan air hangat,
bejana kakus, bidet, urinal, bak mandi, instalasi mandi berendam, instalasi mandi pancuran, wastafel tangan [bagian dari
instalasi sanitasi], keran, mandi pancuran, pemanas air listrik, alat pengering tangan listrik untuk kamar mandi, dispenser
sabun otomatis; Aplikasi perangkat lunak jaringan sebagai program komputer yang dapat diunduh; Aplikasi perangkat lunak
khusus untuk penukaran emas dengan mata uang virtual; Aplikasi perangkat lunak komputer di bidang periklanan dan layanan
perdagangan elektronik; Aplikasi perangkat lunak komputer untuk agen virtual digital, sistem prediktif, pembelajaran mesin,
otomatisasi proses kognitif, pengenalan pola, pengenalan karakter, aplikasi komputasi visual, virtualisasi pengetahuan,
robotik, drone, dan kendaraan tak berawak; Aplikasi perangkat lunak komputer untuk alat pemurni air; Aplikasi perangkat
lunak komputer untuk alat pemurni udara; Aplikasi perangkat lunak komputer untuk lemari es; Aplikasi perangkat lunak
komputer untuk mesin pencuci piring; Aplikasi perangkat lunak komputer untuk monitor-monitor pribadi; Aplikasi perangkat
lunak komputer untuk oven-oven; Aplikasi perangkat lunak komputer untuk oven-oven microwave; Aplikasi perangkat lunak
komputer untuk peralatan rumah tangga; Aplikasi perangkat lunak komputer untuk perangkat seluler, komputer pribadi, konsol,
dan tablet; Aplikasi perangkat lunak komputer untuk ponsel pintar dan perangkat seluler di bidang penilaian, perbaikan,
layanan pemasangan dan penjualan mobil baru dan/atau bekas, sepeda motor, kendaraan komersial dan/ atau kendaraan
tugas berat serta aksesoris dan suku cadang terkait; Aplikasi perangkat lunak komputer untuk sistem pengolahan air limbah
untuk mengendalikan pompa, modul pemisahan, modul kontrol dan peralatan tambahan yang digunakan dalam operasi
minyak dan gas lepas pantai; Aplikasi perangkat lunak komputer untuk televisi; Aplikasi perangkat lunak komputer untuk alat
penghisap debu; Aplikasi perangkat lunak komputer untuk mesin-mesin pencuci pakaian; Aplikasi perangkat lunak komputer
untuk mesin-mesin pengelolaan pencucian pakaian; Aplikasi perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk
mengumpulkan dan menganalisis data; Aplikasi perangkat lunak komputer, download; Aplikasi perangkat lunak secara
lengkap (super app) untuk layanan komunikasi elektronik, layanan penjualan barang, layanan penjualan jasa, layanan
pengantaran barang, layanan kesehatan, layanan keuangan dan layanan ketenagakerjaan; Aplikasi perangkat lunak terkait
infomasi Liga Basket; Aplikasi perangkat lunak untuk bermain game Liga Basket; Aplikasi perangkat lunak untuk digunakan
dengan perangkat seluler; Aplikasi perangkat lunak untuk layanan komputasi awan untuk digunakan berhubungan dengan
pemasaran digital yang diarahkan kepada pelanggan produk kemasan; Aplikasi perangkat lunak untuk layanan komputasi
awan untuk digunakan berhubungan dengan solusi ketelusuran dari awal hingga akhir atas produk kemasan dan
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pengemasan; Aplikasi perangkat lunak untuk melihat teks, gambar, dan konten multimedia terkait peristiwa, berita, ulasan,
cuaca, olah raga, hiburan, fashion, keuangan, makanan, musik, inspirasi, kesehatan, gaya hidup, perjalanan, pengasuhan
anak, ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan kesejahteraan (wellness) terkini; Aplikasi perangkat lunak untuk telepon
bergerak; Aplikasi perangkat lunak untuk telepon selular dan tablet untuk membantu tidur, memantau tidur, memantau
lingkungan selama tidur; Aplikasi perangkat lunak yang dapat diunduh untuk komputer, ponsel, tablet, perangkat genggam,
kendaraan, dan perangkat yang mendukung Internet of Things (IoT); Aplikasi perangkat lunak yang dapat diunduh untuk
melihat kartun elektronik dan komik elektronik; Aplikasi perangkat lunak yang dapat diunduh untuk telepon seluler; Aplikasi
perangkat lunak yang khusus melakukan transaksi jual-beli emas; Aplikasi perangkat lunak yang memungkinkan pencarian
dan perekrutan atlet/ pemain basket/ pelatih basket; Aplikasi perangkat lunak yang memungkinkan penjual untuk mengirimkan
kupon, potongan, diskon, voucher dan tawaran khusus secara langsung ke perangkat telekomunikasi yang dapat dibawa milik
nasabah melalui komunikasi RFID atau NFC tanpa kontak; Aplikasi perangkat lunak yang memungkinkan penjual untuk
menyebarkan poster pintar baik pada lokasi toko penjualan eceran dan grosir sehingga pelanggan dapat langsung
menempelkan perlengkapan telekomunikasi mereka yang dapat dibawa lang sung di lokasi toko tersebut untuk mengakses
kupon, potongan, diskon, voucher dan tawaran khusus yang telah dikirimkan melalui komunikasi RFID atau NFC tanpa kontak;
Aplikasi perangkat lunak yang menampilkan manajemen Kekayaan Intelektual; Aplikasi peranti lukan untuk perangkat mobile
atau nirkabel dan perangkat komputer untuk mengaktifkan perbankan elektronik, mobile dan online; Aplikasi peranti lunak
untuk perangkat mobile atau nirkabel dan perangkat komputer untuk mengaktifkan perbankan elektronik, mobile dan online;
Aplikasi peranti lunak yang dapat diunduh (downloadable) untuk perangkat seluler atau komputer yang menyediakan informasi
yang dapat disesuaikan tentang fungsi dan fitur kendaraan bermotor dan memberikan pengguna kemampuan untuk
mengendalikan fitur kendaraan bermotornya dari jarak jauh, yaitu, mengunci dan membuka pintu kendaraan, memulai atau
mematikan kendaraan, mengecek status sistem pengoperasian kendaraan bermotor dari jarak jauh, yaitu, masa pakai oli
mesin, tingkat bahan bakar, tekanan ban dan pengisian daya baterai, terhubung ke penasihat di call center, mencari dealer
kendaraan bermotor dan jadwal perawatan dan perbaikan kendaraan bermotor, dan permintaan bantuan di tepi jalan
[sehubungan dengan otomobil]; Aplikasi peranti lunak yang digunakan untuk menyediakan lokasi geografis kendaraan tertentu
[sehubungan dengan otomobil]; Aplikasi pesan telepon; Aplikasi piranti lunak yang dapat diunduh dengan fitur yang
menampilan database resep untuk peralatan mobile; Aplikasi ponsel; Aplikasi ponsel pintar yang dapat diunduh (perangkat
lunak) untuk mengumpulkan dan menganalisis data; Aplikasi ponsel pintar yang dapat diunduh (perangkat lunak), yaitu,
aplikasi untuk mengumpulkan dan menganalisis data; Aplikasi ponsel pintar yang dapat diunduh (perangkat lunak), yaitu,
aplikasi untuk mengumpulkan dan menganalisis data terkait kompetisi Liga Basket; Aplikasi program komputer untuk
manajemen usaha peternakan; Aplikasi program untuk melacak operasi mesin pertanian; Aplikasi seluler yang dapat diunduh
untuk digunakan sehubungan dengan layanan toko ritel; Aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk memutar video secara
offline dengan pemutar bawaan; Aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk menelusuri video dengan browser bawaan;
Aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk mengelola unduhan; Aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk mengunduh semua
item format; Aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk mengunduh video besar dalam kartu memori dengan kecepatan tinggi;
Aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk mengunduh video dari situs web; Aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk
mengunduh video dilatar belakang, dalam sekumpulan; Aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk mengunduh, menjeda dan
melanjutkan mengunduh video; Aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk menyediakan akses ke informasi perawatan
kesehatan dan profesional perawatan kesehatan, dan untuk memungkinkan pemeriksaan dan konsultasi jarak jauh dengan
dokter dan profesional perawatan kesehatan; Aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk menyimpan file yang diunduh dalam
folder yang dilindungi kata sandi; Aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk merencanakan perjalanan, menerima informasi
perjalanan, cuaca, medis, keselamatan, kesehatan, dan keamanan, menerima peringatan keamanan, dan alat konverter mata
uang; Aplikasi seluler yang dapat diunduh yang digunakan untuk pengiriman dan distribusi konten hiburan audio, video dan
multimedia termasuk teks, data, gambar, audio, video dan file audiovisual.; Aplikasi sistem informasi untuk mengatur,
mengawasi dan mengendalikan serta melakukan transaksi BBM; Aplikasi telepon genggam untuk kebutuhan transaksi
perbankan; Aplikasi telepon genggam yang diperuntukkan bagi broker/pialang asuransi untuk memberikan penawaran
asuransi, pengikatan polis asuransi dan menghasilkan dokumen polis asuransi; Aplikasi telepon seluler (perangkat lunak);
Aplikasi telepon yang dapat diunduh; Aplikasi transaksi emas secara real time; Aplikasi untuk memantau perkembangan data
informasi dengan laporan-laporan berbentuk tabel maupun grafik; Aplikasi yang mobil dan perangkat lunak yang dapat
diunduh untuk pemrosesan, pemeriksaan kembali dan penyuntingan data dari jam tangan pintar dan alat yang mobil yang
menampilkan sistem pemosisian global, kompas, barometer, altimeter, pedometer, meter detak jantung, accelerometer dan
termometer; Aplikasi, podcast, aparatus belajar dan menerjemahkan bahasa, perangkat lunak belajar bahasa, perangkat
lunak AI dan mesin belajar untuk pendidikan bahasa; Aplikasi-aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk pendidikan bisnis dan
jaringan bisnis; Bahan-bahan pendidikan dalam bentuk disk yang sudah terekam untuk mengajari bahasa; Bahan-bahan
pendidikan dalam bentuk pita yang sudah terekam untuk mengajari bahasa; Bahan-bahan pendidikan dalam bentuk program
komputer untuk mengajari bahasa; Cakram magnetik, pita magnetik, kartu IC, cakram optik, kartrid ROM, CD-ROM, DVDROM, DVD-RAM yang disandikan untuk program perangkat lunak komputer; Chips/ kepingan komputer dengan
piranti lunak yang ditanamkan untuk mengalihkan aplikasi; File dan rekaman audio digital, video, dan multimedia yang dapat
diunduh menampilkan musik, televisi, film, buku, berita, konser, radio, olahraga, permainan, acara budaya, serta program
hiburan dan pendidikan terkait; Film yang mengandung bahan-bahan pendidikan yang terekam; Instrumen pendidikan
matematika untuk sekolah dasar; Kartun animasi yang direkam pada DVD, CD dan file video yang dapat diunduh dan sebagai
bagian dari perangkat lunak komputer yang dapat diunduh; Kit pengembangan perangkat lunak komputer untuk visi komputer,
pembelajaran mesin, pembelajaran mendalam, kecerdasan buatan, pemrosesan bahasa alami, algoritme pembelajaran, dan
analisis data; Kit/perangkat untuk pengembangan peranti lunak computer (SDK) terdiri dari alat pengembangan peranti lunak
dan peranti lunak untuk digunakan sebagai pemrograman aplikasi antarmuka (API) untuk membuat peranti lunak dan aplikasi
yang berkaitan dengan pencegahan-pencurian dan sistem keamanan, dan sistem pengawasan rumah dan bisnis;
Kit/perangkat untuk pengembangan peranti lunak computer (SDK) terdiri dari alat pengembangan perangkat lunak dan peranti
lunak untuk digunakan sebagai pemrograman aplikasi antarmuka (API) untuk membuat peranti lunak dan aplikasi yang terkait
dengan perangkat elektronik konsumen yang terhubung ke internet; Kit/perangkat untuk pengembangan peranti lunak
komputer (SDK) yang terdiri dari peranti lunak komputer untuk pengembangan, penggunaan, dan
interoperabilitas pemrograman aplikasi antarmuka (API )yang digunakan oleh perangkat elektronik, sistem, dan pertukaran
yang bertukar data melalui jaringan komunikasi dan internet dan yang terhubung dengan penyimpanan data dan layanan
pertukaran data berbasis cloud.; Komputer dan perangkat lunak bergerak dan aplikasi yang memberikan nasehat, layanan,
informasi kepada penggunanya terkait kosmetik dan memungkinkan pengguna untuk mencoba kosmetik secara virtual; Materi
pendidikan dan pengajaran bahasa yang dapat diunduh tersedia melalui Internet, telepon seluler, jaringan komputer global
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atau perangkat nirkabel; Media elektronik bukan musik yang direkam sebelumnya (selain perangkat lunak komputer); Mesin
pembelajaran; Mesin yang dioperasikan dengan listrik untuk mengeluarkan uang, kupon-kupon, tiket-tiket, voucher-voucher,
coin-coin dan untuk menerima deposit dan uang tunai dan perangkat lunak komputer untuk pengoperasian mesin tersebut;
Model tiga dimensi untuk tujuan pendidikan (aparat pendidikan); Papan sirkuit yang terdiri dari perangkat keras dan perangkat
lunak komputer yang digunakan untuk mengoperasikan kamera; Pembawa data untuk komputer yang memiliki perangkat
lunak yang terekam didalamnya; Peralatan ilmiah untuk digunakan pada aplikasi diagnostik; Peralatan penghasil suara dan
peredam suara elektronik, penghasil peredam kebisingan, dan unit kontrol elektronik untuk meredam dan mengontrol suara,
yaitu, perangkat keras komputer dan perangkat lunak yang dapat diunduh atau direkam untuk menghasilkan suara,
menghilangkan kebisingan, menghilangkan gema dan meredam suara; Peralatan transmisi data audio dan video nirkabel,
yaitu, perangkat keras komputer dan perangkat lunak yang dapat diunduh atau direkam untuk transmisi atau reproduksi suara
atau gambar; Perangkat ilmiah untuk anak-anak berupa aparat mengajar; Perangkat keras dan perangkat lunak komputer
untuk digunakan dalam operasi dan kontrol keamanan rumah dan sistem pemantauan; Perangkat keras dan perangkat lunak
komputer untuk membuat, memfasilitasi, dan mengelola akses jarak jauh ke dan komunikasi dengan jaringan area lokal (lans),
jaringan pribadi virtual (vpn), jaringan area luas (wans) dan jaringan komputer global; Perangkat keras dan perangkat lunak
komputer untuk menerima, menampilkan, dan menggunakan siaran video, audio, dan sinyal data digital; Perangkat keras dan
perangkat lunak komputer untuk mengembangkan, memelihara, dan menggunakan jaringan komputer area lokal dan luas;
Perangkat keras dan perangkat lunak komputer untuk mengembangkan, memelihara, dan menggunakan sistem konferensi
komputer audio-video interaktif; Perangkat keras dan perangkat lunak komputer untuk meningkatkan dan menyediakan
transfer waktu nyata, transmisi, penerimaan, pemrosesan dan digitalisasi data; Perangkat keras dan perangkat lunak
komputer untuk meningkatkan dan menyediakan transfer waktu nyata, transmisi, penerimaan, pemrosesan dan digitalisasi
informasi grafis audio dan video; Perangkat keras dan perangkat lunak komputer untuk merekam, memproses, menerima,
mereproduksi, transmisi, memodifikasi, pengkompresan, pendekompresan, menyiarkan, menggabungkan dan meningkatkan
suara, gambar, grafik, dan data; Perangkat keras dan perangkat lunak komputer untuk pengenalan gambar untuk keamanan
dan pengawasan; Perangkat keras dan perangkat lunak komputer yang terdiri dari dompet digital yang dapat menyimpan
informasi data pelanggan untuk mengakses kupon voucher, kode voucher dan potongan harga di penjual eceran dan untuk
mendapatkan loyalitas atau hadiah uang yang dapat ditambahkan dalam akun pelanggan; Perangkat keras komputer dan
perangkat lunak yang dapat diunduh atau direkam untuk telekomunikasi, konferensi jarak jauh dan konferensi video,
komunikasi audio, video dan data antar komputer melalui jaringan komputer global, jaringan komputer area luas, dan jaringan
komputer peer-to-peer dengan memanipulasi dan mengendalikan gambar dari kamera web dan kamera digital; Perangkat
keras komputer dan program perangkat lunak komputer untuk integrasi teks, audio, grafik, gambar diam dan gambar bergerak
kedalam pengiriman interaktif untuk aplikasi multimedia; Perangkat keras komputer dan program perangkat lunak komputer
yang dapat diunduh atau direkam untuk integrasi teks, audio, grafik, gambar diam dan gambar bergerak ke dalam pengiriman
interaktif untuk aplikasi multimedia; Perangkat keras komputer dan sistem perangkat lunak komputer untuk telekomunikasi,
tele-konferensi dan video konferensi, komunikasi audio, video dan data antar komputer melalui jaringan komputer global,
jaringan komputer area luas, dan jaringan komputer peer to peer dengan memanipulasi dan mengendalikan gambar dari
kamera web dan kamera digital; Perangkat keras komputer untuk digunakan dalam visi mesin, pembelajaran mesin,
pembelajaran yang mendalam, kecerdasan buatan, pemrosesan bahasa alami, pembelajaran algoritma dan analisa data;
Perangkat keras komputer, komputer tablet, peralatan telekomunikasi listrik, pengendali jarak jauh, aplikasi perangkat lunak,
perangkat lunak komputer, perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk pemantauan dan analisis jarak jauh, yang
digunakan untuk instalasi dan peralatan sanitasi, yaitu, unit bangku toilet dengan alat pembersih kebocoran dengan air hangat,
bejana kakus, bidet, urinal, bak mandi, instalasi mandi berendam, instalasi mandi pancuran, wastafel tangan [bagian dari
instalasi sanitasi], keran, mandi pancuran, pemanas air listrik, alat pengering tangan listrik untuk kamar mandi, dispenser
sabun otomatis; Perangkat lunak aplikasi komputer untuk aplikasi seluler yang dapt diunduh, diunggah, dilihat, ditulis,
menghubungkan, dan mencari informasi lainnya; Perangkat lunak aplikasi komputer untuk asisten digital pribadi; Perangkat
lunak aplikasi komputer untuk menyematkan browser web, interfase dengan penyimpanan kunci perangkat keras yang aman,
dan melaksanakan transaksi yang diusulkan melalui blockchain (sistem pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi).;
Perangkat lunak aplikasi komputer untuk pengumpulan dan verifikasi informasi pengguna untuk membuat akun blockchain
(sistem pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi).; Perangkat lunak aplikasi komputer untuk penyediaan keamanan,
otomatisasi, fasilitasi, dan enkripsi komunikasi, proses bisnis, dan transaksi keuangan menggunakan sistem kontrak pintar,
blockchain (sistem pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi), dan teknologi buku besar yang didistribusikan.;
Perangkat lunak aplikasi komputer untuk perangkat seluler, yaitu perangkat lunak untuk perangkat layar sentuh yang
digunakan untuk memasukkan data, teks prediktif, teks korektif, dan memasukkan teks berbasis sikap (gesture); Perangkat
lunak aplikasi komputer untuk perangkat seluler, yaitu, perangkat lunak untuk memasukkan (input) teks yang digunakan untuk
mengakses dan mencari pada Internet; Perangkat lunak aplikasi komputer untuk ponsel, pemutar media portabel, komputer
genggam, komputer tablet, dan komputer, yaitu, perangkat lunak untuk menerima dan menyimpan DNA dan catatan genetik,
dan untuk memberi wewenang kepada personel medis dan peneliti untuk menggunakan catatan; Perangkat lunak aplikasi
komputer yang dapat diunduh untuk memproses, memfasilitasi, memverifikasi, dan autentikasi pembayaran bergerak (mobile)
dan transaksi tanpa kontak langsung dengan pengecer, pedagang, dan penjual menggunakan suatu alat komunikasi bergerak
(mobile); Perangkat lunak aplikasi komputer yang dapat diunduh yang berkaitan dengan pengaturan dan pengawasan skema
insentif penjualan dan promosi, skema keanggotaan, skema bonus, skema hadiah, skema diskon dan layanan promosi;
Perangkat lunak aplikasi komputer yang dapat diunduh yang berhubungan dengan program loyalti dan dana yang tersimpan
dalam suatu akun; Perangkat lunak aplikasi mobile untuk menyaksikan Liga Basket (rekaman); Perangkat lunak aplikasi
mobile untuk menyaksikan Liga Basket secara langsung; Perangkat lunak aplikasi untuk perangkat seluler; Perangkat lunak
aplikasi web; Perangkat lunak aplikasi yang terkait dengan penyewaan mobil, taksi, dan semua jenis layanan penyewaan
kendaraan penumpang; Perangkat lunak cloud komputer yang tidak dapat diunduh; Perangkat lunak computer dan aplikasi
perangkat lunak untuk perangkat seluler yang memperkenankan pengguna untuk menyewa alat komunikasi dan/atau
komputer; Perangkat lunak computer dan aplikasi perangkat lunak untuk perangkat seluler yang memperkenankan,
menyediakan, mengizinkan, dan memfasilitasi pengguna untuk mendaftar dan menyewa penginapan sementara, mengakses
informasi, daftar dan pengumuman tentang perumahan, apartemen, kondominium, town house, real estate, dan iklan
penyewaan; Perangkat lunak dan aplikasi perangkat lunak untuk eksekusi, transmisi, dan penyimpanan tanda tangan
elektronik yang aman.; Perangkat lunak dan aplikasi perangkat lunak yang memungkinkan pengguna untuk mengidentifikasi
dan berkomunikasi dengan orang di depan pintu; Perangkat lunak dan aplikasi seluler yang dapat diunduh berkaitan dengan
layanan konsultasi kecantikan; Perangkat lunak dan aplikasi seluler yang dapat diunduh berkaitan dengan pembuatan
reservasi salon kecantikan untuk orang lain; Perangkat lunak dan aplikasi seluler yang dapat diunduh berkaitan dengan

Halaman 751 dari 2049

pemesanan layanan perawatan kecantikan dan kesehatan; Perangkat lunak dan aplikasi seluler yang dapat diunduh berkaitan
dengan penyediaan informasi tentang perawatan kecantikan dan kesehatan; Perangkat lunak dan aplikasi seluler yang dapat
diunduh untuk digunakan oleh penyedia kebugaran dan kesehatan, klien perusahaan, dan pelanggan, untuk informasi lokasi
dan tujuan pusat kebugaran dan kesehatan, pemeriksaan jadwal kelas kebugaran dan kebugaran, pemesanan kelas
kebugaran dan kesehatan, pendaftaran kelas kebugaran dan kesehatan, pemantauan aktivitas dan kebugaran, penerimaan
dan penebusan penawaran produk terkait kebugaran dan kesehatan, memungkinkan pengguna untuk berpartisipasi dalam
program loyalitas pelanggan dan jejaring sosial yang berhubungan dengan kesehatan dan kebugaran; Perangkat lunak dan
aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk digunakan sehubungan dengan pengujian penyakit menular; Perangkat lunak
komputer & publikasi secara elektronik yang diberikan online dari data base atau dari fasilitas yang disediakan dalam internet;
Perangkat lunak komputer berbasis kecerdasan buatan; Perangkat lunak komputer berbasis kecerdasan buatan untuk
konsultasi kesehatan; Perangkat lunak komputer dalam bentuk perangkat lunak yang dapat diunduh atau direkam untuk
berbagi multimedia; Perangkat lunak komputer dalam bentuk perangkat lunak yang dapat diunduh atau direkam untuk
mengontrol pengoperasian peralatan audio dan video dan untuk melihat, mencari dan / atau membaca suara, video, televisi,
film, foto dan gambar digital lainnya dan konten multimedia lainnya; Perangkat lunak komputer dalam bentuk perangkat lunak
yang dapat diunduh atau direkam untuk mengunduh, mentransmisikan, menerima, memproses, membaca, menonton, dan
mengendalikan aplikasi, data elektronik, gambar, file audio dan video; Perangkat lunak komputer dalam bentuk perangkat
lunak yang dapat diunduh atau direkam untuk mereproduksi, memproses dan mengalirkan konten audio, video dan multimedia
dan untuk panggilan audio, panggilan video dan kolaborasi jarak jauh; Perangkat lunak komputer dan aplikasi perangkat lunak
komputer untuk peralatan portabel untuk mengumpulkan dan menganalisa variabel yang berkaitan dengan lingkungan yaitu
suhu, kualitas udara dan cahaya sekaligus kebisingan sekitarnya selama tidur; Perangkat lunak komputer dan aplikasi
perangkat lunak untuk digunakan dalam verifikasi dan otentikasi transaksi melalui blockchain (sistem pencatatan transaksi
digital yang terdesentralisasi).; Perangkat lunak komputer dan aplikasi perangkat lunak untuk identifikasi dan otentikasi
pengguna.; Perangkat lunak komputer dan aplikasi perangkat lunak untuk memungkinkan transaksi keuangan; Perangkat
lunak komputer dan aplikasi perangkat lunak untuk verifikasi dan autentikasi identitas pengguna biometrik; Perangkat lunak
komputer dan aplikasi perangkat lunak yang berkaitan dengan layanan pinjaman; Perangkat lunak komputer dan aplikasi
perangkat lunak yang berkaitan dengan masalah keuangan dan transaksi keuangan; Perangkat lunak komputer dan aplikasi
perangkat lunak yang memungkinkan pembelian barang dan jasa secara online; Perangkat lunak komputer dan aplikasi
telepon genggam yang mengizinkan pelanggan (pengguna) untuk mengakses rekening bank dan bertransaksi; Perangkat
lunak komputer dan peralatan dan instrumen untuk digunakan yang berkaitan dengan internet; Perangkat lunak komputer dan
perangkat lunak aplikasi ponsel yang bisa diunduh yang berisi informasi rujukan dalam bidang keuangan, investasi, bisnis,
berita; Perangkat lunak komputer dan perangkat lunak aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk melakukan atau mencari
kinerja pekerjaan, usaha atau proyek dengan imbalan uang atau nilai; Perangkat lunak komputer dan perangkat lunak aplikasi
seluler yang dapat diunduh untuk mempromosikan jasa pihak lain; Perangkat lunak komputer dan perangkat lunak aplikasi
seluler yang dapat diunduh untuk mencocokkan para pengguna dengan pekerjaan, usaha atau proyek; Perangkat lunak
komputer dan perangkat lunak aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk menemukan pekerjaan, usaha atau proyek atas
dasar permintaan; Perangkat lunak komputer dan perangkat lunak aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk menyediakan
area pasar online untuk pembeli dan penjual barang dan jasa; Perangkat lunak komputer dan perangkat lunak aplikasi seluler
yang dapat diunduh yang memungkinkan urun daya (crowdsourcing) permintaan yang berhubungan dengan kinerja pekerjaan,
usaha atau proyek; Perangkat lunak komputer dan program komputer yang dapat diunduh untuk manajemen database,
membuat lembar lajur (spreadsheet) elektronik, mendesain, membuat, mengedit dan mempublikasikan dokumen, pencatatan,
email, memasukkan ke dalam kalendar, manajemen kontak, membuat grafik presentasi, publikasi desktop, manajemen
dokumen, pemrosesan kata, mengirim pesan instan, protokol suara melalui internet (VOIP), konferensi video, konferensi
audio, menggunakan bersama-sama aplikasi, memastikan keamanan jaringan komputer, dan menyediakan deteksi dan
pencegahan intrusi jaringan komputer; Perangkat lunak komputer online yang tidak dapat diunduh untuk menampilkan,
mengumpulkan, menganalisis, dan mengatur data dan informasi di bidang kesehatan, kebugaran, fitness, aktivitas fisik,
pengelolaan berat badan, tidur, dan nutrisi; Perangkat lunak komputer pengenalan pola; Perangkat lunak komputer
pengenalan suara; Perangkat lunak komputer sosial interaktif untuk memperoleh kembali dan menampilkan transit publik,
navigasi, geografis, peta dan informasi perjalanan; Perangkat lunak komputer sosial interaktif untuk memungkinkan transmisi
informasi transit publik, pemetaan, navigasi, lalu lintas, rute dan informasi yang diminati ke jaringan telekomunikasi, telepon
selular, perangkat navigasi dan perangkat bergerak dan genggam lainnya; Perangkat lunak komputer sosial interaktif yang
memungkinkan pertukaran informasi antar para pengguna; Perangkat lunak komputer untuk berbagi multi media, perangkat
lunak komputer berbagi media untuk komputer; Perangkat lunak komputer untuk digunakan dalam memonitor meter jarak
jauh; Perangkat lunak komputer untuk digunakan dalam mengatur, mentransmisikan, memanipulasi, mereproduksi,
memproses, streaming, memutar dan meninjau audio, video, gambar dan konten multimedia lainnya pada perangkat
elektronik digital; Perangkat lunak komputer untuk digunakan dalam meninjau, menyimpan, mengatur, dan memutar konten
audio dan video; Perangkat lunak komputer untuk digunakan dalam menyediakan jaringan komputasi awan yang aman;
Perangkat lunak komputer untuk digunakan dalam operasi dan manajemen pusat kontak telekomunikasi; Perangkat lunak
komputer untuk digunakan dalam streaming konten audio visual; Perangkat lunak komputer untuk digunakan dalam transaksi
dengan pengecer, pedagang, vendor, dan peer-to-peer melalui perangkat seluler, perangkat komputer, dan kartu fisik yang
digunakan untuk memproses pembayaran seluler; Perangkat lunak komputer untuk hiburan interaktif, yang memungkinkan
pengguna untuk menyesuaikan pengalaman melihat, mendengar, dan bermain dengan memilih dan mengatur tampilan dan
pertunjukan elemen audio, video dan audiovisual; Perangkat lunak komputer untuk jejaring sosial dan berinteraksi dengan
komunitas online; Perangkat lunak komputer untuk keperluan bisnis, yaitu, perangkat lunak untuk mengumpulkan dan
menganalisis data; Perangkat lunak komputer untuk komputasi; Perangkat lunak komputer untuk komputasi kognitif,
pembelajaran yang mendalam, kecerdasan buatan; Perangkat lunak komputer untuk komputasi latency rendah dan bandwith
tinggi; Perangkat lunak komputer untuk komputasi melalui jaringan global dan lokal; Perangkat lunak komputer untuk
komunikasi data nirkabel untuk menerima, memproses, mentransmisikan, dan menampilkan informasi olahraga/ lemak tubuh /
BMI; Perangkat lunak komputer untuk koneksi dan koordinasi berbagai perangkat komunikasi; Perangkat lunak komputer
untuk manajemen jaringan.; Perangkat lunak komputer untuk manajemen keuangan; Perangkat lunak komputer untuk
masukan (input) tulisan tangan melalui jari atau stilus (stylus); Perangkat lunak komputer untuk memasukkan data berbasis
sikap (gesture); Perangkat lunak komputer untuk membuat dan mengedit template digital foto; Perangkat lunak komputer
untuk memfasilitasi kolaborasi dan pengambilan keputusan untuk bisnis; Perangkat lunak komputer untuk memodifikasi audio,
video, dan konten audio-visual; Perangkat lunak komputer untuk memodifikasi dan memungkinkan transmisi konten dan data
video, audio, audio visual dan video; Perangkat lunak komputer untuk memonitor, memproses, menampilkan, menyimpan dan
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mentransmisikan data; Perangkat lunak komputer untuk memproses pembayaran emas secara elektronik; Perangkat lunak
komputer untuk mengakses dan melihat wallpaper komputer; Perangkat lunak komputer untuk mengakses dan menggunakan
jaringan cloud computing untuk bidang bisnis percetakan; Perangkat lunak komputer untuk mengaktifkan papan ketik pada
layar sentuh; Perangkat lunak komputer untuk menganalisa ayunan golf; Perangkat lunak komputer untuk menganalisa
informasi pasar; Perangkat lunak komputer untuk mengawasi pengoperasian perangkat audio dan video dan untuk melihat,
mencari, dan/atau memainkan audio, video, televisi, film, gambar-gambar digital lainnya, dan konten multimedia lainnya;
Perangkat lunak komputer untuk mengendalikan masukan (input) keyboard; Perangkat lunak komputer untuk menghasilkan,
memasukkan, mengedit, dan menampilkan font, jenis huruf (typefaces), dan desain; Perangkat lunak komputer untuk
menghubungkan sumber-sumber data; Perangkat lunak komputer untuk mengirim, memproses, memfasilitasi, memverifikasi,
computer software for dan mengotentifikasi informasi kartu kredit maupun kartu debet; Perangkat lunak komputer untuk
mengirim, menerima, memproses, membaca dan menonton, dan untuk kontrol file aplikasi, data elektronik, gambar, audio dan
video; Perangkat lunak komputer untuk mengontrol pengoperasian apparatus audio dan video dan untuk melihat, mencari
dan/atau membaca suara, video, televise, film, fotograf dan gambar digital lainnya dan muatan multimedia lainnya; Perangkat
lunak komputer untuk mengumpulkan dan menganalisis data; Perangkat lunak komputer untuk menunjuk penempatan dan
pengaturan huruf, angka, karakter, dan tanda pada keyboard; Perangkat lunak komputer untuk menyediakan jaringan
komputasi yang aman; Perangkat lunak komputer untuk menyiarkan klip video, klip audio, gambar, foto, dan konten
multimedia lainnya melalui jaringan internet dan komunikasi lainnya; Perangkat lunak komputer untuk mereproduksi,
memproses dan menyalurkan audio, video dan muatan multimedia dan panggilan audio dan kolaborasi jarak jauh; Perangkat
lunak komputer untuk pembelajaran mesin, permintaan data, dan analisa data; Perangkat lunak komputer untuk pemenuhan
dan pencetakan gambar digital; Perangkat lunak komputer untuk pemrosesan data, aplikasi perangkat lunak komputer yang
dapat diunduh, yaitu, aplikasi untuk mengumpulkan dan menganalisis data; Perangkat lunak komputer untuk pendidikan;
Perangkat lunak komputer untuk pengalaman simulasi realitas tertambah; Perangkat lunak komputer untuk pengelolaan
peralatan komunikasi audio dan video; Perangkat lunak komputer untuk penggalian data; Perangkat lunak komputer untuk
penggunaan pada perangkat seluler dan perangkat seluler komputasi dan komunikasi dan peralatan dan perangkat yang
terhubung dengan jaringan, yaitu perangkat lunak untuk menganalisa dan optimisasi proses booting, browser web, proses
aplikasi, perlilaku pelayanan, performa alat, baterai dan kapasitas penyimpanan, untuk memfasilitasi pemantauan, log-in jarak
jauh, dan penyediaan jasa support teknis secara langsung untuk perlindungan jasa anti-virus, dan untuk mengidentifikasi
risiko-risiko keamanan dan kerahasiaan pribadi; Perangkat lunak komputer untuk pengumpulan, penemuan, manajemen dan
analisis data; Perangkat lunak komputer untuk pengumpulan, pengelolaan, pengeditan, pengorganisasian, modifikasi,
transmisi, pembagian, dan penyimpanan data dan informasi; Perangkat lunak komputer untuk peringatan, pesan, email, dan
pengingat, dan untuk merekam, mengorganisir, mentransmisikan, memanipulasi, meninjau kembali, dan menerima file teks,
data, dan digital; Perangkat lunak komputer untuk representasi grafis atas data; Perangkat lunak komputer untuk sistem
akuntansi; Perangkat lunak komputer untuk sistem pencetakan dan untuk perangkat untuk pra-pemrosesan dan pascapemrosesan barang cetakan; Perangkat lunak komputer untuk streaming konten media audio visual melalui Internet dan ke
perangkat elektronik digital seluler; Perangkat lunak komputer untuk telekomunikasi nirkabel untuk digunakan dengan
perangkat/alat nirkabel; Perangkat lunak komputer yang berkaitan dengan manajemen sumber daya manusia; Perangkat
lunak komputer yang dapat diunduh atau direkam untuk akses ke komputasi berbasis cloud dan sumber daya komputer
berbasis cloud; Perangkat lunak komputer yang dapat diunduh atau direkam untuk digunakan dalam mengoperasikan dan
mengelola pusat kontak telekomunikasi untuk menjadwalkan, mengendalikan, meningkatkan, dan mengelola komunikasi
video, suara, dan data; Perangkat lunak komputer yang dapat diunduh atau direkam untuk koneksi dan koordinasi beberapa
perangkat komunikasi; Perangkat lunak komputer yang dapat diunduh atau direkam untuk mengontrol tingkat suara;
Perangkat lunak komputer yang dapat diunduh atau direkam untuk pengelolaan kebisingan latar belakang; Perangkat lunak
komputer yang dapat diunduh atau direkam untuk pengelolaan peralatan komunikasi audio dan video; Perangkat lunak
komputer yang dapat diunduh atau direkam yang menampilkan algoritma untuk digunakan pada alat penghasil suara dan
peredam suara; Perangkat lunak komputer yang dapat diunduh dan direkam untuk koleksi, kompilasi, memproses, transmisi,
dan diseminasi data Sistem Pencari Posisi Global (GPS) untuk digunakan pada perangkat tetap, bergerak dan genggam;
Perangkat lunak komputer yang dapat diunduh dan platform perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk digunakan
di dan dengan perangkat dan kendaraan seluler (mobile devices and vehicles) untuk memungkinkan pengoperasian, kontrol,
dan kinerja sistem kendaraan; Perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk digunakan sebagai screensaver dan
wallpaper, untuk mengakses dan menampilkan penjelajahan komputer, untuk digunakan melihat data di internet; Perangkat
lunak komputer yang dapat diunduh untuk melihat dan menelusuri informasi, foto, ulasan, peringkat atau nilai bisnis dan
organisasi; Perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk memperlihatkan informasi database, informasi statistik, trivia,
informasi polling, dan polling interaktif dalam bidang bola basket yang tersedia pada Internet; Perangkat lunak komputer yang
dapat diunduh untuk menghubungkan, mengoperasikan, dan mengelola perangkat bergerak yang diaktifkan dengan internet of
things (IoT) bergerak; Perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk menghubungkan, mengoperasikan, dan mengelola
perangkat yang diaktifkan dengan internet of things (IoT); Perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk menyediakan
informasi geografis, peta geografis interaktif, gambar peta dan lokasi yang dipetakan; Perangkat lunak komputer yang dapat
diunduh untuk perdagangan, penyimpanan, pengiriman, penerimaan, penerimaan dan pengiriman mata uang digital secara
elektronik, dan mengatur transaksi pembayaran dan penukaran mata uang digital.; Perangkat lunak komputer yang dapat
diunduh yang memungkinkan komputer, desktop, laptop, dan perangkat tipis untuk terhubung dari jarak jauh ke workstation;
Perangkat lunak komputer yang dapat diunduh, yaitu, perangkat lunak simulasi rekayasa dengan bantuan komputer;
Perangkat lunak komputer yang memungkinkan pengguna perangkat komunikasi untuk mengakses database dan jaringan
komputer global; Perangkat lunak komputer yang memungkinkan transfer data antara perangkat komunikasi bergerak;
Perangkat lunak komputer yang mengijinkan permainan untuk dimainkan; Perangkat lunak komputer yang mengijinkan
permainan untuk dimainkan ; Perangkat lunak komputer yang telah direkam yang berhubungan dengan golf; Perangkat lunak
komputer, program komputer, dan web terkait berbasis interface serta platform bagi konsumen untuk mengukur,
mengkonfigurasi, mengoordinasi, dan mengimplementasikan integrasi komponen sistem yang terdiri dari: pompa sirkulasi
fluida dan katup terkait, otomatisasi dan kontrol untuk pompa sirkulasi fluida tersebut, ekspansi dan separator udara untuk
sistem hidronik dan Hvac, pompa sirkulasi cairan sistem kebakaran, penukar panas, pompa dan booster air limbah domestik,
pompa terintegrasi dan sistem kontrol untuk aplikasi pabrik air dingin.; Perangkat lunak komputer, yaitu perangkat lunak dan
perangkat lunak yang dapat diunduh untuk pendidikan bahasa; Perangkat lunak komputer, yaitu screen saver yang
menampilkan tema-tema bola basket; Perangkat lunak komputer, yaitu, perangkat lunak yang dapat diunduh atau direkam
untuk menjadwalkan, mengendalikan, meningkatkan, dan mengelola komunikasi video, suara dan data dan memantau,
mengelola dan memelihara alat-alat suara, video dan data; Perangkat lunak komputer, yaitu, platform perdagangan keuangan
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elektronik untuk perdagangan cryptocurrency (mata uang virtual), token blockchain (sistem pencatatan transaksi digital yang
terdesentralisasi), dan aset digital lainnya.; Perangkat lunak komputer, yakni perangkat lunak sistem operasi; Perangkat lunak
komputer, yakni program sistem operasi untuk layanan manajemen router; Perangkat lunak pembelajaran mesin; Perangkat
lunak penggunaan komputer, perangkat lunak penjelajahan komputer, yaitu perangkat lunak untuk penjelajahan jaringan
komputer global dan jaringan privasi, perangkat lunak komputer untuk penyediaan akses internet; Perangkat lunak permainan
(game) komputer untuk perangkat komunikasi; Perangkat lunak permainan komputer untuk digunakan pada ponsel dan
telepon seluler; Perangkat lunak permainan komputer yang dapat diunduh; Perangkat lunak permainan komputer yang dapat
diunduh melalui jaringan komputer global dan perangkat nirkabel; Perangkat lunak permainan komputer yang telah direkam
dan manual/petunjuk dalam format elektronik yang dijual dalam satu unit; Perangkat lunak permainan papan komputer;
Perangkat lunak platform berbasis website dan aplikasi untuk menjual barang-barang kebutuhan bayi; Perangkat lunak untuk
komputer; Perangkat lunak untuk memungkinkan pengguna menemukan, memprogram, mengatur, mengakses, dan
bekerjasama dengan program perangkat lunak komputer pihak ketiga pada platform blockchain (sistem pencatatan transaksi
digital yang terdesentralisasi) apa pun.; Perangkat lunak visi komputer untuk memperoleh, memproses, menganalisa dan
memahami gambar digital dan mengekstraksi data visual; Perangkat lunak yang dapat diunduh dalam bentuk aplikasi seluler;
Perangkat lunak yang dapat diunduh dalam bentuk aplikasi seluler yang digunakan untuk mengakses panduan dan ulasan
penyedia layanan perjalanan, tujuan perjalanan, tur, dan atraksi lokal;; Perangkat lunak yang dapat diunduh dan diinstal serta
materi dan kurikulum pendidikan yang dapat diunduh, termasuk dalam hal rantai pasok, desain, pengembangan, pengujian,
manufaktur, pemasaran, dan distribusi, dan karier dalam semikonduktor, elektronik, dan perangkat lunak terkait, perangkat
keras, peralatan, dan jasa; Perangkat lunak yang dapat diunduh dan direkam sebelumnya untuk digunakan dalam bidang
perancangan dan pengelolaan program pendidikan; Perangkat lunak-perangkat lunak komputer untuk digunakan dalam
asuransi; Perangkat pelacakan kendaraan terdiri dari perangkat lunak komputer dan perangkat keras komputer, sensor,
transmiter, penerima dan penerima pencari posisi satelit global, semua untuk digunakan berhubungan dengan pelacakan
kendaraan dan memonitor kendaraan; Perangkat pendidikan ilmiah; Perangkat-perangkat lunak computer dan perangkatperangkat keras computer dalam telepon genggam yang memungkinkan pemutaran dan unduhan aplikasi perangkat lunak;
Peranti lunak aplikasi komputer untuk telepon pintar, alat PDA dan komputer tablet, yaitu, peranti lunak untuk digunakan oleh
pengemudi kendaraan dan penumpang untuk mengakses, melihat, dan berinteraksi dengan dan mengunduh (download)
konten informasi dan hiburan [sehubungan dengan otomobil]; Peranti lunak aplikasi yang dapat diunduh yang menampilkan
informasi cuaca, berita cuaca, ramalan cuaca, informasi indeks suhu; Peranti lunak komputer dan peranti lunak aplikasi
komputer untuk digunakan di telepon genggam dan di kendaraan bermotor untuk pengiriman dan penerimaan sinyal untuk
memfasilitasi pembukaan kunci dan penguncian pintu dan sistem pengamanan yang dikonfirmasi, memulai dan menghentikan
mesin dan mengakses, mengelola dan mengendalikan sistem kendaraan, termasuk sistem informasi, sistem hiburan, sistem
kontrol iklim dan fungsi kendaraan[sehubungan dengan otomobil]; Perluasan, alat dan utilitas sistem komputer dalam bidang
perangkat lunak aplikasi untuk menghubungkan komputer pribadi, jaringan, aparatus telekomunikasi dan aplikasi jaringan
komputer global; Pesawat dan perkakas ilmu pengetahuan, pelayaran, penelitian, potret, kinematografi, optik, timbang, ukur,
sinyal, pengawasan (pemeriksaan), pertolongan dan pendidikan; Pesawat dan perkakas ilmu pengetahuan, pelayaran, survei,
fotografi, sinematografi, optik, penimbang, pengukur, sinyal, pemeriksaan (pengawasan), pertolongan jiwa dan pendidikan;
Pesawat dan perkakas ilmu pengetahuan, penelitian, navigasi, survei, fotografi, sinematografi, audiovisual, optik,
penimbangan, pengukuran, pensinyalan, deteksi, pengujian, inspeksi, penyelamatan jiwa dan pengajaran; Piranti lunak dan
aplikasi komputer yang menyediakan analisis perilaku pengguna, forensik keamanan, manajemen risiko, pencegahan
kehilangan data, perlindungan data cloud/awan, tata kelola data, pemantauan kepatuhan, manajemen hak data, keamanan
data, dan penyimpanan yang aman serta akses ke data, file, dan media; Piranti lunak komputer untuk memudahkan para
penggunadalam berkomunikasi, berkolaborasi, dan saling berbagi layar komputer, desktop, data, dokumen elektronik, video
dan aplikasi melalui Internet; Piranti lunak komputer untuk mengamankan perangkat seluler; Piranti lunak komputer yang
dapat diunduh untuk memudahkan pengguna yang berpartisipasi dalam pertemuan dan kelas berbasis web, dengan akses ke
data, dokumen, gambar, dan aplikasi piranti lunak melalui browser (peramban) web; Piranti lunak komputer yang menyediakan
pemantauan, analisis, audit, manajemen, deteksi, klasifikasi, perlindungan, laporan, dan keamanan informasi serta data
sensitif yang terletak di lingkungan komputasi awan untuk aplikasi komputer dan seluler, platform komputer dan seluler, serta
antarmuka pengguna yang terkait dengannya; Piranti lunak untuk komputer dan perangkat seluler untuk mengamankan akses
jarak jauh melalui Internet ke jaringan komputer pribadi; Piranti lunak untuk melakukan konferensi audio dan video, komunikasi
video dan suara, pengiriman pesan singkat, layanan komunikasi Voice over Internet Protocol (VoIP), saling berbagi aplikasi,
saling berbagi desktop komputer, manajemen kehadiran, manajemen dokumen, integrasi aplikasi; Piranti lunak yang bisa
diunduh dalam lingkup aplikasi pesan; Platform arsitektur terbuka untuk keamanan elektronik dan otomatisasi aplikasi di
industri pertambangan terdiri dari, yaitu, suatu server pusat, suatu perangkat lunak untuk mengelola, modul gateway, probe
jaringan, node nirkabel, modem kendaraan, pemancar-penerima dan antarmuka kendaraan, modul lampu pada topi dan modul
jaringan sensor; Platform berbasis website dan aplikasi yang memungkinkan pengguna untuk melakukan transaksi keuangan;
Platform dan aplikasi yang menyediakan jasa layanan yang menghubungkan pembeli emas dengan penjualan emas; Platform
perangkat keras dan perangkat lunak komputer menampilkan tampilan interaktif, sistem pengontrol, dan perangkat pengontrol,
sistem peringatan, konektivitas, komputer onboard, dan GPS untuk kendaraan, kendaraan yang terhubung, kendaraan yang
dikemudikan secara mandiri, dan kendaraan tanpa pengemudi; Platform perangkat lunak komputer untuk komputasi kognitif;
Platform-platform pesan menggunakan program komputer chatbot (perangkat lunak); Probe untuk penguji sirkuit terpadu,
semikonduktor dan jaringan telekomunikasi, alat dan instrumen elektronik, elektronik opto, fotonik, dan penguji skala nano,
sinyal, gambar dan pengukur, yaitu amplifier, attenuator, filter dalam bentuk pengolah sinyal yang berfungsi untuk
menghilangkan komponen frekuensi yang tidak diinginkan dari sinyal, untuk menambahkan yang diinginkan atau keduanya,
mengondisikan dalam bentuk alat yang digunakan untuk persiapan sensor sinyal output untuk pengolahan, konverter, mixer
dalam bentuk perangkat untuk membuat frekuensi baru dari dua atau lebih sinyal untuk diaplikasikan, modulator dalam bentuk
peralatan untuk memvariasikan satu atau lebih sifat gelombang periodik untuk membawa sinyal, demodulator, prescaler,
pembagi dalam bentuk peralatan untuk menggabungkan sebagian dari sinyal dalam saluran transmisi ke port yang
memungkinkan sinyal porsi untuk digunakan pada sirkuit lain, penggabung dalam bentuk peralatan untuk menggabungkan
sinyal di port ke dalam sinyal yang sudah ada dalam saluran transmisi, isolator dalam bentuk peralatan 2 port non-resiprokal
yang memungkinkan sinyal untuk melintas hanya dalam satu arah, sirkulator dalam bentuk peralatan multi-port non-resiprokal
di mana sinyal yang memasuki port apa pun ditransmisikan hanya ke port berikutnya secara rotasi, pembatas dioda terpadu,
sakelar dan router untuk melakukan pembangkitan sinyal, pengolahan sinyal, penguatan sinyal, konversi sinyal dan kontrol
sinyal; Program aplikasi komputer untuk ponsel pintar dan jam tangan pintar; Program aplikasi yang dapat digunakan pada
ponsel, smartphone, tablet, komputer dan perangkat serupa lainnya untuk manajemen Kekayaan Intelektual; Program aplikasi
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yang dapat digunakan pada ponsel, smartphone, tablet, komputer dan perangkat serupa lainnya untuk manajemen aset
Kekayaan Intelektual; Program aplikasi yang dapat digunakan pada ponsel, smartphone, tablet, komputer dan perangkat
serupa lainnya untuk penilaian Kekayaan Intelektual; Program aplikasi yang dapat digunakan pada ponsel, smartphone, tablet,
komputer dan perangkat serupa lainnya untuk penilaian aset Kekayaan Intelektual; Program dan perangkat lunak komputer
yang dipasang di dalam kendaraan; Program dan perangkat lunak permainan (game) komputer yang memungkinkan
pengguna untuk bermain permainan (game) dengan telepon bergerak; Program komputer (perangkat lunak yang bisa
diunduh); Program komputer untuk digunakan dalam aplikasi grafik komputer; Program komputer yang dapat diunduh dalam
lingkup aplikasi seluler; Program perangkat lunak aplikasi pintar untuk terminal nirkabel yang direkam; Program perangkat
lunak aplikasi pintar, dapat diunduh untuk terminal nirkabel; Program perangkat lunak komputer yang dapat diunduh, yang
dipasang di ponsel atau komputer, digunakan untuk memberikan evaluasi kredit, pinjaman tunai dan pinjaman angsuran
konsumen, dan lain-lain untuk pengguna; Publikasi elektronik dan digital yang dapat diunduh; Publikasi elektronik yang dapat
diunduh dalam area aparatus dan perangkat elektronik, semikonduktor, dan elektronik terpadu, komputer, telekomunikasi,
hiburan, teleponi, dan telekomunikasi dengan kabel dan nirkabel; Publikasi elektronik yang dapat diunduh dalam bentuk
artikel, makalah, dan bahan pengajaran di bidang telekomunikasi, Internet, pelatihan, bisnis, penjualan, dan pemasaran;
Publikasi elektronik yang dapat diunduh dalam bentuk e-book/buku elektronik, panduan kepatuhan, lembar data, dan laporan
di bidang komputasi awan/cloud dan keamanan data untuk lingkungan komputasi awan/cloud computing publik; Publikasi
elektronik yang dapat diunduh dalam bentuk jadwal permainan semua dalam bidang bola basket yang disediakan melalui
Internet; Publikasi elektronik yang dapat diunduh dalam bentuk laporan penelitian dan kertas putih/laporan resmi dalam bidang
teknologi, Internet, perangkat lunak dan komunikasi nirkabel.; Publikasi elektronik yang dapat diunduh di bidang berbagai
macam asam (acid) yang terdiri atas matarantai nucleotide, tipe-tipe species, diagnostic, diagnostic ilmu kedokteran,
diagnostic ilmu kedokteran hewan, forensic ilmu kedokteran, laboratorium obat-obatan, obat-obatan untuk ilmu kedokteran
hewan, penelitian klinikal, pengembangan obat-obatan, hasil-hasil pharmasi, penelitian laboratorium, penelitian ilmu
pengetahuan, penelitian ilmu kedokteran, ilmu hayati, biologi, mikrobiologi dan metagenomik, bioteknologi, pertanian,
forensik, keamanan pangan, pengujian genetika dan genetika; Publikasi elektronik yang dapat diunduh, yaitu, buku komik,
novel grafis, majalah, manual/petunjuk, dan berita berkala dalam bidang hiburan dan permainan video; Publikasi elektronik,
termasuk bahan yang dapat diunduh dalam bentuk majalah, berita berkala, jurnal, laporan, panduan, bahan ajar, buku
petunjuk dan buku-buku di bidang hukum; Publikasi yang berkaitan dengan layanan keuangan dan keuangan, disediakan
dalam bentuk elektronik dan dipasok secara online dari database, dari Internet, atau melalui perangkat komunikasi seluler;
Publikasi-publikasi elektronik yang dapat diunduh dalam bentuk majalah-majalah, surat kabar-surat kabar, buku-buku, buku
pedoman di bidang elektronik; Simulator pelatihan kelistrikan (perangkat pengajaran berbasis perangkat keras dan perangkat
lunak); Sistem keamanan untuk perangkat keras dan perangkat lunak komputer; Situs web dan aplikasi perangkat lunak yang
dapat diunduh yang memungkinkan pengguna untuk dengan mudah melihat, memesan atau membeli kegiatan dan layanan
yang berkaitan dengan makan, kebugaran, kecantikan dan kesehatan; Software aplikasi komunikasi melalui internet; Webcast
dan podcast yang dapat diunduh yang menampilkan audio, video, dan siaran multimedia lainnya yang dapat diunduh di bidang
musik, televisi, film, buku, berita, konser, radio, olahraga, permainan, acara budaya, dan program terkait hiburan dan
pendidikan; alat dan instrumen pengajaran; alat elektronik dan perangkat lunak komputer yang mengijinkan penggunaan
bersama-sama dan transmisi data dan informasi antar alat dengan tujuan memfasilitasi pemantauan, kontrol, dan otomatisasi
lingkungan; alat pengajaran; alat pengajaran audiovisual; alat pengembangan perangkat lunak komputer; alat pengembangan
perangkat lunak untuk membuat perangkat lunak dan aplikasi selular; alat pengembangan perangkat lunak untuk
mengaktifkan aplikasi perangkat lunak seluler untuk mengakses layanan backend, yaitu, penyimpanan data, pemberitahuan
push, dan manajemen/pengelolaan pengguna; alat untuk mengukur, mendeteksi dan memonitor instrumen yang digunakan
pada aplikasi industri; alat untuk pengembangan piranti lunak untuk pembuatan aplikasi mobile Internet dan antarmuka klien;
alat untuk pengembangan piranti lunak, yaitu, piranti lunak untuk pengujian aplikasi; alat-alat otomatisasi perangkat lunak
komputer.; anggota badan tiruan untuk keperluan instruksi medis [peralatan pengajaran]; antarmuka pemrograman aplikasi
[Application Programming Interface (API)] untuk digunakan dalam membangun aplikasi perangkat lunak; antarmuka
pemrograman aplikasi [Application Programming Interface (API)] untuk perangkat lunak yang memfasilitasi jasa/layanan online
untuk jaringan/jejaring sosial dan untuk pengambilan, mengunggah, mengunduh, mengakses dan manajemen data; aparatus
(termasuk perangkat keras komputer dan perangkat lunak komputer) untuk menyediakan, memproses, menampilkan,
merekam, mentransmisikan, menerima, mereproduksi, mengedit, memanfaatkan dan memutar ulang gambar, suara, data dan
informasi; aplikasi (perangkat lunak) yang dapat diunduh untuk telepon pintar; aplikasi dekstop; aplikasi komputer untuk
mengotorisasi pembayaran elektronik serta transaksi keuangan elektronik; aplikasi komputer untuk mengumpulkan
pembayaran elektronik serta transaksi keuangan elektronik; aplikasi komputer untuk streaming video, musik dan gambar;
aplikasi komputer utuk mengolah pembayaran elektronik serta transaksi keuangan elektronik; aplikasi multimedia interaktif dan
program komputer untuk digunakan sehubungan dengan skema keanggotaan pelanggan, termasuk skema kartu loyalitas
pelanggan, skema insentif, skema bonus, kartu hadiah dan kartu diskon; aplikasi pembayaran elektronik (uang digital/ digital
money) yang dapat digunakan untuk memfasilitasi pembelian/ pembayaran; aplikasi pendaftaran merek internasional; aplikasi
pengaturan keuangan; aplikasi perangkat lunak [aplikasi] untuk perangkat yang mendukung Internet of Things [IoT]; aplikasi
perangkat lunak [dapat diunduh]; aplikasi perangkat lunak berkemampuan suara untuk manajemen informasi pribadi, tidak
satupun barang tersebut untuk kamera fotografi dan sinematografi profesional termasuk aksesoris spesifik fotografi dan
sinematografi profesional khusus untuknya dan perangkat lunak fotografi dan sinematografi profesional; aplikasi perangkat
lunak komputer untuk digunakan dalam kaitannya dengan pelestarian lingkungan, perubahan iklim dan penyeimbangan
karbon; aplikasi perangkat lunak komputer untuk komputer yang bisa dipakai, ponsel pintar, monitor, layar, perangkat keras
komputer, pelacak aktivitas, peralatan audio, peralatan komunikasi, peralatan telekomunikasi, perangkat periferal komputer,
pemutar media portabel, dan perangkat komunikasi elektronik digital; aplikasi perangkat lunak komputer untuk memungkinkan
pengumpulan dan pemrosesan data terkait tempat kerja, termasuk sumber daya manusia dan informasi penggajian, data
waktu karyawan, data tenaga kerja, data produk, data produksi, data operasional, data logistik, data keuangan dan data
perusahaan, dan manajemen personalia, pelaksanaan tugas dan manajemen/pengelolaan alur kerja; aplikasi perangkat lunak
komputer yang dapat diprogram untuk perangkat seluler, televisi, dan perangkat video lainnya; aplikasi perangkat lunak
komputer yang dapat diunduh; aplikasi perangkat lunak komputer yang digunakan untuk asisten digital pribadi; aplikasi
perangkat lunak komputer, dapat diunduh; aplikasi perangkat lunak metronom yang dapat diunduh; aplikasi perangkat lunak
ponsel yang dapat diunduh; aplikasi perangkat lunak pusat data ; aplikasi perangkat lunak seluler yang dapat diunduh; aplikasi
perangkat lunak untuk perangkat elektronik seluler dan perangkat elektronik portabel, yaitu, telepon seluler, telepon selular,
ponsel pintar, konsol permainan genggam, komputer tablet, komputer laptop, dan komputer notebook; aplikasi perangkat
lunak untuk bermain game; aplikasi perangkat lunak untuk digunakan dengan perangkat seluler; aplikasi perangkat lunak
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untuk digunakan dengan perangkat seluler untuk memantau dan mengelola informasi medis pasien; aplikasi perangkat lunak
untuk layanan jejaring sosial melalui internet; aplikasi perangkat lunak untuk memberikan informasi tentang kesehatan dan
kesejahteraan, untuk digunakan sehubungan dengan terapi perilaku, untuk memasukkan, menyimpan, mengelola, dan
menganalisis catatan medis dan data pasien, bagi pengguna untuk melacak gejala dan mencatat perawatan, bagi pengguna
untuk melacak aktivitas fisik, penting tanda-tanda, dan informasi biometrik, untuk mengakses dan mengumpulkan data
imunisasi, untuk melacak, merekam, dan berbagi informasi perawatan kesehatan.; aplikasi perangkat lunak untuk
memposting, mendistribusikan, dan melihat peluang kerja, untuk memposting dan melihat resume, untuk berlangganan
pemberitahuan pekerjaan melalui email dan teks, untuk menyaring pelamar pekerjaan dengan melihat atau mengunduh
resume dalam database resume, untuk mencari peluang kerja dan untuk melamar ke pekerjaan; aplikasi perangkat lunak
untuk pengumpulan dan pemrosesan data terkait tempat kerja, yaitu, data waktu karyawan, data tenaga kerja, data produk,
data produksi, dan data perusahaan, dan untuk manajemen personalia, dan untuk pengelolaan perangkat seluler, yaitu,
aplikasi perangkat seluler, sistem operasi seluler, keamanan pengguna, dan keamanan aplikasi perangkat lunak; aplikasi
perangkat lunak untuk perangkat bergerak (mobile application) untuk digunakan oleh pasien bedah ortopedi sebelum
pembedahan dan sesudah pembedahan; aplikasi perangkat lunak untuk perangkat bergerak (mobile application) yang
memungkinkan penyedia layanan kesehatan untuk terlibat, membuat stratifikasi dan memantau pasien bedah ortopedi
sebelum pembedahan dan sesudah pembedahan; aplikasi perangkat lunak untuk perangkat seluler untuk memantau dan
mengelola informasi medis pasien; aplikasi perangkat lunak untuk perencanaan pernikahan; aplikasi perangkat lunak untuk
produk perbankan melalui fasilitas pesan singkat (SMS); aplikasi perangkat lunak untuk transmisi komunikasi elektronik.;
aplikasi perangkat lunak yang dapat diunduh; aplikasi perangkat lunak yang dapat diunduh untuk mengakses situs web di
mana pengguna dapat memposting peringkat, ulasan, dan rekomendasi pada daftar real estat liburan, akomodasi sementara,
acara, lokasi, bisnis, layanan, dan kegiatan di bidang hiburan, perjalanan, pariwisata, dan restoran; aplikasi perangkat lunak
yang dapat diunduh untuk pemesanan dan pemesanan transportasi, perjalanan, dan restoran; aplikasi perangkat lunak yang
dapat diunduh untuk ponsel; aplikasi perangkat lunak yang dipasang pada komputer pribadi untuk mentransfer data musik dari
komputer pribadi ke pemutar audio HDD (Hard Disk Drive); aplikasi perangkat lunak yang memungkinkan pengusaha mencari
dan merekrut karyawan.; aplikasi perangkat lunak yang menampilkan informasi tentang layanan rekrutmen, solusi
kepegawaian dan perencanaan karir; aplikasi perangkat lunak yang menampilkan permainan komputer; aplikasi perangkat
seluler yang dapat diunduh (downloadble) untuk merekam data mengemudi, menghasilkan penilaian mengemudi, permintaan
bantuan di jalan, pemeriksaan kesehatan kendaraan, pengiriman pengingat pemeliharaan, pelacakan lokasi mobil,
penyampaikan peringatan vandalisme, penyediaan informasi keselamatan pengemudi [sehubungan dengan otomobi]; aplikasi
percetakan online yang dikombinasikan dengan jarinqan sosial dimana para penqquna dapat chattinq, sharinq, kolaborasi.;
aplikasi piranti lunak komputer untuk perangkat seluler, komputer pribadi, konsol dan tablet, yaitu piranti lunak yang digunakan
untuk menyimpan dan menarik dana dari rekening bank, rekening kartu kredit, rekening kartu debit, transfer dana, melakukan
transaksi, dan melihat informasi rekening bank; aplikasi ponsel pintar [perangkat lunak]; aplikasi ponsel pintar yang dapat
diunduh [perangkat lunak]; aplikasi ponsel pintar, dapat diunduh; aplikasi seluler; aplikasi seluler untuk memantau kegiatan
latihan olahraga papan; aplikasi seluler untuk perbankan, keuangan, peminjaman dan pembayaran; aplikasi seluler yang dapat
diunduh; aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk digunakan dengan komputer yang bisa dipakai, ponsel pintar, monitor,
layar, perangkat keras komputer, pelacak aktivitas, peralatan audio, peralatan komunikasi, peralatan telekomunikasi,
perangkat periferal komputer, pemutar media portabel, dan perangkat komunikasi elektronik digital; aplikasi seluler yang dapat
diunduh untuk mencocokkan pencari kerja dengan pemberi kerja dan kesempatan kerja; aplikasi seluler yang dapat diunduh
untuk menelusuri video dengan browser bawaan; aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk mengirim (posting) dan melihat
daftar pekerjaan, mengirim (posting) dan melihat resume, dan mencari dan melamar untuk kesempatan kerja; aplikasi seluler
yang dapat diunduh untuk ponsel cerdas dan komputer tablet; aplikasi seluler yang dapat diunduh yang menampilkan konten
hiburan, termasuk konten interaktif; aplikasi seluler, direkam; aplikasi telepon selular untuk mengakses dan streaming audio
visual dan konten multimedia melalui internet dan jaringan komunikasi global; aplikasi tentang sistem kasir; aplikasi terkait
dengan sistem pengaturan transportasi; aplikasi untuk digunakan dengan telepon selular, tablet dan komputer pribadi; aplikasi
untuk pembayaran parkir; aplikasi untuk pencatatan hak cipta; aplikasi untuk pendaftaran desain industri; aplikasi untuk
pendaftaran merek; aplikasi untuk pendaftaran paten; aplikasi untuk pengaturan kegiatan penyewaan kendaraan; aplikasi
untuk pengawasan perusahaan sewa kendaraan dan perilaku supir kendaraan sewaan; aplikasi untuk perpanjangan merek;
aplikasi untuk ponsel, komputer tablet, dan ponsel pintar dalam bentuk permainan video yang dapat diunduh; aplikasi yang
dapat diunduh; aplikasi yang dapat diunduh untuk digunakan dengan perangkat seluler; aplikasi yang memungkinkan
pengguna untuk berkolaborasi dan berkomunikasi melalui ruang chat untuk membuat foto cetak produk; aplikasi yang
menyediakan jasa percetakan online; aplikasi-aplikasi seluler yang dapat diunduh menggunakan artificial intelligence untuk
otomatisasi bisnis.; application programming interface (API) untuk perangkat lunak komputer untuk mengembangkan
pengalaman realitas virtual dan augmented reality; boneka resusitasi [alat pengajaran]; buku audio; buku audio untuk anak,
dan film-film untuk anak yang terekam pada media optik; buku audio yang menampilkan konten hiburan; buku catatan digital;
buku digital yang dapat diunduh dari Internet; buku digital, dapat diunduh; buku elektronik fiksi direkam pada media komputer;
buku elektronik fiksi yang dapat diunduh; buku elektronik non-fiksi yang dapat diunduh; buku elektronik non-fiksi yang direkam
di media komputer; buku elektronik yang dapat diunduh; buku harian elektronik; buku petunjuk dalam bentuk elektronik; buku
yang direkam dalam kaset; buku yang direkam pada disk; buku-buku digital anak yang dapat diunduh; buku-buku digital untuk
aktifitas anak yang dapat diunduh; buku-buku digital untuk pendidikan anak yang dapat diunduh; dompet elektronik yang dapat
diunduh yang digunakan untuk aplikasi blockchain; emulator mikro komputer [perangkat lunak komputer, direkam]; file-file
audio, yaitu buku audio anak yang dapat diunduh; informasi gambar dan teks yang dapat diunduh dari majalah, buku, surat
kabar, peta, foto dan gambar; instrumen uji dan pengukuran elektronik, yaitu nano indenter untuk pengujian nanomekanik dari
semikonduktor, lapisan sangat tipis (thin film), aplikasi wafer, pelapis keras dan film DLC, bahan komposit, serat (fiber),
polimer, logam, keramik dan biomaterial; karbon nanotube untuk digunakan dalam aplikasi elektronik dan mekanik skala
sangat kecil; kartu cip terkode, dan kartu cip elektronik kosong untuk memproduksi dan memasukkan aplikasi ke dalam
terminal pengguna; kasus pelindung untuk pembaca buku elektronik; kasus untuk buku harian elektronik; kepala pelatihan tata
rambut [peralatan pengajaran]; kit/perangkat untuk pengembangan perangkat piranti lunak (SDK) yang terdiri dari alat
pengembangan perangkat lunak dan perangkat lunak untuk digunakan sebagai aplikasi pemrograman antarmuka (API) untuk
membuat perangkat lunak dan aplikasi yang terkait dengan perangkat elektronik konsumen yang terhubung internet, tidak
satupun barang tersebut untuk kamera fotografi dan sinematografi profesional termasuk aksesoris spesifik fotografi dan
sinematografi profesional khusus untuknya dan perangkat lunak fotografi dan sinematografi profesional; komputer dan buku
petunjuk dalam format elektronik dijual sebagai satu unit; komputer dan perangkat lunak komputer untuk perangkat biometrik
untuk mengindentifikasi dan mengautentifikasi orang;; komputer dan perangkat lunak telepon selular untuk membeli,

Halaman 756 dari 2049

mengakses dan melihat film, pertunjukkan TV, video dan konten multimedia; komputer dan perangkat lunak telepon selular
untuk membuat dan menyediakan pengguna akses ke pusat data informasi dan data yang dapat dicari; komputer dan
perangkat lunak telepon selular untuk pengiriman konten nirkabel; komputer, perlengkapan periferal komputer, hard disk drive,
memori komputer, perangkat lunak komputer untuk aplikasi kecerdasan buatan; konten digital yang dapat diunduh dalam
bentuk publikasi elektronik buku; manual pengguna komputer dalam bentuk publikasi elektronik yang dapat diunduh; materi
kursus pendidikan yang dapat diunduh; materi-materi digital terkait dengan pendidikan yang dapat diunduh, yaitu materi-materi
kursus pendidikan dan rencana-rencana pengajaran di bidang literatur untuk anak, Bahasa Inggris, ilmu pengetahuan, studistudi sosial dan kesehatan; materi-materi digital terkait dengan pendidikan yang dapat diunduh, yaitu peralatan-peralatan
pendidikan yang terdiri dari perangkat lunak untuk pendidikan anak, materi-materi kursus Pendidikan yang dapat diunduh,
lembar-lembar kerja, dan brosur-brosur aktifitas di bidang literatur untuk anak, Bahasa Inggris, ilmu pengetahuan, studi-studi
sosial dan kesehatan; media yang direkam dan dapat diunduh, perangkat lunak komputer, media perekaman dan
penyimpanan digital atau analog kosong; mesin pembelajaran; mesin pembelajaran bahasa; pembaca buku digital; pembaca
buku elektronik; pembaruan perangkat lunak elektronik, yaitu, perangkat lunak komputer yang dapat diunduh dan file data
yang dapat diunduh terkait untuk memperbarui perangkat lunak komputer untuk menerima, mengelola, dan membayar dana
melalui jaringan komputer; pembesar berkas gambar [perangkat lunak komputer, direkam]; pemisah berkas gambar
[perangkat lunak komputer, direkam]; pengeras suara audio yang dikontrol oleh aplikasi bergerak; pengeras suara elektronik
dengan buku; peralatan dan instrumen pendidikan; peralatan dan instrumen pengajaran dan pengajaran; peralatan dan
instrumen terdiri dari perangkat lunak komputer, terminal komputer dan pembaca elektronik untuk mengolah data, yaitu untuk
akuisisi, verifikasi, penyimpanan, penghasil pusat data dan pengirim data; peralatan dan instrumen untuk autentikasi dan
identifikasi data digital oleh pembaca optik, perangkat lunak komputer dan prosesor komputer; peralatan ilmiah untuk
digunakan pada aplikasi diagnostik; peralatan medis, yaitu sistem visualisasi dan menargetkan pembedahan untuk digunakan
selama bedah ortopedi yang terdiri dari bantalan EKG, penanda posisi, aplikasi perangkat lunak yang dapat diunduh, ponsel
(mobile phone) dan tempat ponsel (mobile phone case), semuanya dijual sebagai satu unit dan digunakan untuk
mengumpulkan dan mentransmisikan data pasien selama bedah ortopedi; peralatan nirkabel broadband, yaitu stasiun
pangkalan telekomunikasi untuk jaringan nirkabel dan aplikasi komunikasi; peralatan pengajaran audio-visual; peralatan
pengajaran dan pengajaran; peralatan pengujian on-destruktif yang digunakan dalam aplikasi industri; peralatan
telekomunikasi untuk menyediakan akses pihak ketiga ke, dan memungkinkan transmisi video, data dan suara melalui,
jaringan komunikasi global, yaitu, komputer seluler dan akses dan terminal telepon seluler, stasiun pemancar dasar dan
bagian radio nirkabelnya, pemancar data, repeater data, router dan switch, sirkuit transmisi, lingkaran arus terpadu, perangkat
keras komputer, klien dan server cloud mobile (mobile cloud clients and servers), multiplexer, prosesor sinyal digital, prosesor
sinyal frekuensi radio, sirkuit switching seluler (mobile switching circuits), pengontrol listrik lalu lintas udara,
pengontrol/pengendali listrik mobilitas, pengontrol listrik akses, pengontrol/pengendali listrik port jarak jauh, port radio, antena,
komponen radio elektronik, perangkat lunak untuk aplikasi telekomunikasi, dan jaringan inti seluler (mobile core networks)
yang terdiri dari transceiver data, jaringan nirkabel dan gateway untuk pengumpulan, pengiriman/transmisi dan pengelolaan
data, suara dan video; peralatan, perlengkapan dan perangkat lunak komputer untuk mendeteksi dan mengidentifikasi
pemalsuan dokumen; perangkat Lunak Komputer untuk digunakan dalam mengambil dan mengedit foto serta merekam dan
mengedit video; perangkat elektronik dan perangkat lunak komputer untuk identifikasi, melalui kata sandi, dari identitas
seseorang;; perangkat keras dan lunak komputer audio-visual; perangkat keras dan lunak komputer untuk cryptocurrency;
perangkat keras dan lunak komputer untuk manajemen basis data; perangkat keras dan lunak komputer untuk mata uang
digital; perangkat keras dan lunak komputer untuk mata uang virtual; perangkat keras dan lunak komputer untuk melacak dan
berbagi lagu, album, dan artis favorit; perangkat keras dan lunak komputer untuk mencari basis data yang menampilkan file
audio dan multimedia; perangkat keras dan lunak komputer untuk meninjau dan merekomendasikan lagu, album, artis, daftar
putar, dan daftar lagu; perangkat keras dan lunak komputer untuk teknologi blockchain; perangkat keras dan perangkat lunak
komputer; perangkat keras dan perangkat lunak komputer audio-video; perangkat keras dan perangkat lunak komputer untuk
melakukan diagnosa optik; perangkat keras dan perangkat lunak komputer untuk membuat dan berbagi daftar putar dan daftar
lagu; perangkat keras dan perangkat lunak komputer untuk mendeteksi objek, gerakan (gesture) dan perintah pengguna;
perangkat keras dan perangkat lunak komputer untuk mengatur dan mengkonfigurasi jaringan area lokal; perangkat keras dan
perangkat lunak komputer untuk mengatur dan mengkonfigurasi jaringan area luas; perangkat keras dan perangkat lunak
komputer untuk menghubungkan, membangun, mengelola, mengamankan, memantau, mengendalikan, mengoperasikan,
virtualisasi, mengoptimalkan, mengkonfigurasi, menyebarkan, memelihara, mengakses dan mengatasi masalah protokol
manajemen router, infrastruktur jaringan, dan jaringan area lokal, luas, dan global; perangkat keras dan perangkat lunak
komputer untuk mengoperasikan perangkat sensor; perangkat keras dan perangkat lunak komputer untuk menyediakan akses
jarak jauh yang aman ke komputer dan jaringan komunikasi; perangkat keras dan perangkat lunak komputer untuk menyimpan
data; perangkat keras dan perangkat lunak komputer untuk penyimpanan data; perangkat keras dan perangkat lunak
komputer untuk perutean dan perpindahan, transmisi, pemrosesan, pemfilteran, analisis, pengamanan, dan penyimpanan
data, lalu lintas video atau suara, paket, atau bentuk komunikasi lainnya; perangkat keras dan perangkat lunak komputer yang
memungkinkan pengguna Internet untuk mencari konten dan data audio di berbagai platform; perangkat keras dan perangkat
lunak komputer yang memungkinkan pengguna Internet untuk mengembangkan daftar putar individual yang menyediakan
audio yang dipersonalisasi, menentukan konten audio favorit, membuat rekomendasi, dan berbagi konten audio; perangkat
keras komputer dan perangkat lunak yang direkam untuk manajemen inventori; perangkat keras komputer dan perangkat
lunak yang direkam untuk pemesanan otomatis dan pengisian kembali barang-barang konsumen; perangkat keras komputer
dan sistem perangkat lunak digunakan dalam bedah ortopedi untuk mendokumentasikan informasi pasien atau peristiwa yang
berkaitan dengan bedah ortopedi dan untuk menyediakan solusi pelatihan untuk bedah ortopedi; perangkat keras komputer
dan sistem perangkat lunak yang berisi alur kerja pembedahan digital untuk digunakan dalam bedah ortopedi; perangkat lunak
antarmuka komputer; perangkat lunak anti-virus komputer; perangkat lunak anti-virus komputer yang dapat diunduh;
perangkat lunak anti-virus komputer yang direkam; perangkat lunak aplikasi (termasuk yang dapat diunduh); perangkat lunak
aplikasi blockchain; perangkat lunak aplikasi komputer; perangkat lunak aplikasi komputer untuk perangkat bergerak (mobile)
untuk interworking dengan aksesoris perangkat bergerak (mobile), yaitu earphone, perangkat pendengar yang diletakkan di
kepala (headphones), baterai isi ulang; perangkat lunak aplikasi komputer untuk perangkat seluler; perangkat lunak aplikasi
komputer untuk platform berbasis blockchain, yaitu, perangkat lunak untuk pertukaran digital untuk item barang virtual;
perangkat lunak aplikasi komputer untuk platform berbasis blockchain, yaitu, perangkat lunak untuk pertukaran digital untuk
item virtual; perangkat lunak aplikasi komputer untuk ponsel pintar dan perangkat seluler di bidang kebugaran (fitness) dan
latihan/olahraga yang menampilkan layanan pelatihan pribadi, pelatihan, latihan (workouts) dan penilaian kebugaran (fitness);
perangkat lunak aplikasi komputer untuk ponsel pintar dan perangkat seluler untuk mendukung program kebugaran (wellness)

Halaman 757 dari 2049

perusahaan; perangkat lunak aplikasi komputer untuk ponsel, tablet, atau perangkat seluler lainnya, yaitu, perangkat lunak
untuk mengendalikan perangkat yang meningkatkan atau memperkuat suara sekitar atau menutupi kebisingan; perangkat
lunak aplikasi komputer untuk streaming konten media audio-visual melalui internet; perangkat lunak aplikasi komputer untuk
telepon seluler; perangkat lunak aplikasi komputer untuk telepon seluler, yaitu, alat pengembangan perangkat lunak untuk
membuat aplikasi perangkat lunak bergerak; perangkat lunak aplikasi komputer yang berkaitan dengan pemesanan hotel;
perangkat lunak aplikasi komputer yang dapat diunduh untuk digunakan pada telepon seluler, yaitu, perangkat lunak komputer
untuk menyediakan akses ke permainan elektronik melalui situs web jaringan sosial online; perangkat lunak aplikasi komputer
yang dapat diunduh untuk telepon seluler yang memungkinkan pelanggan untuk mencari melalui basis data online di bidang
pakaian, sepatu, aksesoris, jam tangan, mainan, dan kartu untuk perdagangan, dan untuk membeli barang-barang konsumen
dan melihat informasi produk; perangkat lunak aplikasi mobile untuk memperoleh, mengatur dan pemesanan jasa transportasi;
perangkat lunak aplikasi mobile untuk mengkoordinasikan dan memperoleh jasa pengiriman; perangkat lunak aplikasi mobile
untuk mengkoordinasikan layanan transportasi, yaitu, perangkat lunak untuk penjadwalan otomatis dan pengiriman kendaraan
bermotor; perangkat lunak aplikasi permainan gawai yang dapat diunduh; perangkat lunak aplikasi seluler; perangkat lunak
aplikasi seluler untuk digunakan pada perangkat seluler, yaitu, perangkat lunak untuk menyediakan akses ke sumber daya
manusia, informasi penggajian, karyawan, dan data perusahaan, memungkinkan pengumpulan dan pemrosesan data terkait
tempat kerja, yaitu, informasi sumber daya manusia dan penggajian, data waktu karyawan, data tenaga kerja, data produk,
data produksi, data operasional, data logistik, data keuangan dan data perusahaan, dan manajemen personalia, pelaksanaan
tugas dan manajemen/pengelolaan alur kerja; perangkat lunak aplikasi seluler untuk membuat program pelatihan kebugaran
(fitness) yang dipersonalisasi; perangkat lunak aplikasi telepon genggam melalui satelit; perangkat lunak aplikasi untuk
digunakan dengan robot; perangkat lunak aplikasi untuk layanan cloud computing; perangkat lunak aplikasi untuk perangkat
seluler, yaitu, perangkat lunak untuk menyelidiki aplikasi yang mencurigakan dengan menggunakan mesin analisa berbasis
cloud; perangkat lunak aplikasi untuk smartphone; perangkat lunak aplikasi untuk telepon pintar; perangkat lunak aplikasi
untuk telepon seluler; perangkat lunak aplikasi untuk telepon seluler, dapat diunduh; perangkat lunak aplikasi yang berkaitan
dengan pemesanan hotel untuk smartphone; perangkat lunak augmented reality untuk pendidikan; perangkat lunak
augmented reality untuk pengajaran medis; perangkat lunak buku besar (ledger) yang didistribusikan untuk digunakan dalam
memproses transaksi keuangan; perangkat lunak cloud komputer yang dapat diunduh; perangkat lunak computer untuk
perangkat seluler, yaitu, perangkat lunak untuk menyediakan crowd-sourcing dan statistik yang teragregasi tentang
keterpercayaan dan keamanan aplikasi perangkat lunak lain berdasarkan masukan dari pengguna; perangkat lunak dalam
bentuk aplikasi seluler; perangkat lunak dalam bentuk aplikasi seluler untuk membuat, berbagi, menyebarluaskan dan
memposting iklan; perangkat lunak dan aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk data penyakit menular dan manajemen
informasi; perangkat lunak dan aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk menerima, menyimpan, menampilkan, melacak,
berbagi, melaporkan, memelihara, mengelola, memantau, dan menganalisis data dan informasi penyakit menular; perangkat
lunak dan aplikasi untuk perangkat seluler; perangkat lunak dan aplikasi untuk perangkat seluler yang dapat di unduh;
perangkat lunak dan aplikasi untuk perangkat seluler, dapat diunduh; perangkat lunak dan perangkat keras komputer untuk
digunakan oleh karyawan untuk menyediakan sumber daya manusia dan informasi penggajian, dan memungkinkan
pengumpulan dan pemrosesan data tempat kerja; perangkat lunak dan perangkat keras untuk mengelola informasi identitas,
hak akses ke sumber daya dan aplikasi informasi dan kegunaan autentikasi; perangkat lunak dan perangkat tetap komputer
untuk menyediakan kontrol, memonitor dan manipulasi data atas produk dan sistem rekayasa; perangkat lunak dan perangkat
tetap komputer yang digunakan untuk memelihara dan mengoperasikan suatu sistem komputer; perangkat lunak dan program
komputer; perangkat lunak e-commerce komputer untuk memungkinkan pengguna melakukan transaksi bisnis elektronik
melalui jaringan komputer global; perangkat lunak firewall komputer; perangkat lunak game komputer; perangkat lunak game
komputer yang direkam untuk perjudian; perangkat lunak grafik komputer; perangkat lunak keamanan komputer yang dapat
diunduh; perangkat lunak komputer; perangkat lunak komputer (software) untuk media pembelajaran; perangkat lunak
komputer atau firmware untuk permainan yang kebetulan pada platform komputer mana pun, termasuk konsol game khusus,
mesin slot berbasis video, mesin slot berbasis reel, dan terminal lotere video; perangkat lunak komputer berisi algoritma yang
digunakan dengan peralatan suara dan peredam suara; perangkat lunak komputer berkenaan dengan pengumpulan dan
penyaluran data, pertukaran uang, transaksi saham, transaksi bursa, serta transaksi keuangan; perangkat lunak komputer
chatbot untuk mensimulasikan percakapan; perangkat lunak komputer chatbot yang dapat diunduh untuk memberikan
informasi manajemen bisnis; perangkat lunak komputer chatbot yang dapat diunduh untuk mensimulasikan percakapan;
perangkat lunak komputer dalam bentuk aplikasi untuk perangkat seluler dan komputer; perangkat lunak komputer dalam
bentuk pemrograman aplikasi antarmuka (API) yang memfasilitasi layanan online untuk jejaring sosial, membangun aplikasi
jejaring sosial dan untuk memungkinkan pengambilan data, mengunggah, mengunduh, mengakses dan mengelola; perangkat
lunak komputer dan aplikasi perangkat lunak komputer untuk jejaring sosial, mengirim pesan, teks, foto, grafik, file audio dan
video ke pengguna lain; perangkat lunak komputer dan aplikasi perangkat lunak untuk verifikasi dan autentikasi identitas
pengguna; perangkat lunak komputer dan aplikasi perangkat lunak yang dapat diunduh untuk digunakan dalam mengunggah,
mengunduh, menangkap, mengedit, menyimpan, mendistribusikan dan berbagi konten fotografi dan video dan data digital
lainnya melalui jaringan komputer global dan lokal dan melalui perangkat seluler; perangkat lunak komputer dan aplikasi
perangkat lunak yang digunakan dalam kaitannya dengan layanan keuangan, transaksi keuangan, perdagangan elektronik,
pembayaran elektronik, penukaran mata uang asing, layanan perdagangan dan broker dan layanan konsultasi investasi;
perangkat lunak komputer dan aplikasi seluler untuk memungkinkan mengunggah, mengunduh, mengakses, memposting,
menampilkan, menandai, membuat blog, streaming, menghubungkan, berbagi, mengumpulkan, mengatur, mengedit,
mempromosikan, menyimpan, atau menyediakan media elektronik atau informasi melalui komputer dan jaringan komunikasi;
perangkat lunak komputer dan peralatan telekomunikasi untuk memungkinkan koneksi ke database dan Internet; perangkat
lunak komputer dan peralatan telekomunikasi, termasuk modem, untuk memungkinkan koneksi ke basis data, jaringan
komputer, jaringan komputer global dan Internet; perangkat lunak komputer dan peralatan telekomunikasi, termasuk modem,
untuk memungkinkan koneksi ke database dan Internet; perangkat lunak komputer dan peralatan telekomunikasi, termasuk
modem, untuk memungkinkan koneksi ke database, jaringan komputer dan Internet; perangkat lunak komputer dan program
yang digunakan untuk reproduksi musik komputer; perangkat lunak komputer dapat diunduh dari jaringan informasi komputer
global; perangkat lunak komputer di bidang kesehatan dan kebugaran (wellness) untuk pengiriman pesan di antara pengguna;
perangkat lunak komputer e-commerce yang dapat diunduh untuk memungkinkan pengguna melakukan transaksi bisnis
elektronik melalui jaringan komputer dan komunikasi global; perangkat lunak komputer interaktif; perangkat lunak komputer
pendidikan; perangkat lunak komputer sistem biometrik untuk mengidentifikasi dan membuktikan keaslian orang; perangkat
lunak komputer untuk Global Positioning Systems [GPS]; perangkat lunak komputer untuk administrasi jaringan area lokal;
perangkat lunak komputer untuk akses ke komputasi berbasis cloud dan sumber daya komputer berbasis cloud; perangkat
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lunak komputer untuk aplikasi dan dompet seluler blockchain; perangkat lunak komputer untuk berinteraksi dengan platform
blockchain; perangkat lunak komputer untuk berkomunikasi dengan pengguna komputer genggam; perangkat lunak komputer
untuk desain dengan bantuan komputer / pabrikan dengan bantuan komputer [CAD / CAM]; perangkat lunak komputer untuk
digunakan dalam bidang telekomunikasi untuk menyediakan transmisi dokumen dan faksimili secara elektronik; perangkat
lunak komputer untuk digunakan dalam layanan operasional dan pemesanan toko ritel untuk berbagai barang konsumen, tidak
satupun barang tersebut untuk kamera fotografi dan sinematografi profesional termasuk aksesoris spesifik fotografi dan
sinematografi profesional khusus untuknya dan perangkat lunak fotografi dan sinematografi profesional; perangkat lunak
komputer untuk digunakan dalam membuat dan mendesain situs web; perangkat lunak komputer untuk digunakan dalam
memproses semikonduktor wafer; perangkat lunak komputer untuk digunakan dalam memproses, mengirimkan, menerima,
mengatur, memanipulasi, memainkan, melihat, mereproduksi dan menyiarkan konten audio, video dan multimedia termasuk
teks, data, gambar, audio, video dan dokumen audiovisual; perangkat lunak komputer untuk digunakan dalam mengelola
partisipasi pengguna dalam tantangan kesehatan dalam sifat/yang bersifat kompetisi/persaingan yang berfokus pada
kesehatan dan kebugaran (wellness); perangkat lunak komputer untuk digunakan dalam mengendalikan sistem pencahayaan;
perangkat lunak komputer untuk digunakan dalam mengotomatisasi dan mengelola proses bisnis; perangkat lunak komputer
untuk digunakan dalam menyediakan akses banyak pengguna ke jaringan informasi komputer global; perangkat lunak
komputer untuk digunakan dalam mesin pemrograman faksimili; perangkat lunak komputer untuk digunakan dalam modem
nirkabel, router yang dapat dibawa, dan gerbang jaringan nirkabel untuk menghubungkan terminal melalui jaringan komputer,
radio atau jaringan telepon tidak bergerak; perangkat lunak komputer untuk digunakan dalam transaksi tanpa kontak langsung
dengan pengecer, pedagang, dan vendor melalui perangkat seluler; perangkat lunak komputer untuk digunakan sebagai
aplikasi pemrograman antarmuka (API), tidak satupun barang tersebut untuk kamera fotografi dan sinematografi profesional
termasuk aksesoris spesifik fotografi dan sinematografi profesional khusus untuknya dan perangkat lunak fotografi dan
sinematografi profesional; perangkat lunak komputer untuk digunakan sebagai pemrograman aplikasi antarmuka (API);
perangkat lunak komputer untuk digunakan sebagai program aplikasi antarmuka (Application Programming Interfaces “API”);
perangkat lunak komputer untuk digunakan untuk menghubungkan dan mengendalikan perangkat elektronik internet, tidak
satupun barang tersebut untuk kamera fotografi dan sinematografi profesional termasuk aksesoris spesifik fotografi dan
sinematografi profesional khusus untuknya dan perangkat lunak fotografi dan sinematografi profesional; perangkat lunak
komputer untuk digunakan yang berhubungan dengan penyimpanan elektronik, transmisi, presentasi, verifikasi, otentikasi, dan
penukaran kupon, potongan harga, diskon, insentif, dan penawaran khusus; perangkat lunak komputer untuk enkripsi;
perangkat lunak komputer untuk enkripsi dan membuka kunci data; perangkat lunak komputer untuk faksimili, surat elektronik,
pesan suara atau pesan Internet; perangkat lunak komputer untuk identifikasi atau pengenalan otomatis dari orang, sidik jari
atau telapak tangan, karakterikstik bola mata, nadi atau suara, tampilan wajah atau badan atau karakterikstik biometrik
lainnya; perangkat lunak komputer untuk integrasi aplikasi dan basis data; perangkat lunak komputer untuk kartu telepon
virtual; perangkat lunak komputer untuk keperluan bisnis; perangkat lunak komputer untuk komunikasi jaringan nirkabel;
perangkat lunak komputer untuk kontrol level suara; perangkat lunak komputer untuk manajemen aset cryptocurrency;
perangkat lunak komputer untuk manajemen basis data; perangkat lunak komputer untuk manajemen jaringan komputer;
perangkat lunak komputer untuk manajemen proyek; perangkat lunak komputer untuk melacak dan mengevaluasi pelanggan
dan kelakuan pribadi sehubungan dengan keputusan untuk membeli; perangkat lunak komputer untuk melacak,
mengumpulkan dan menganalisis data kesehatan untuk digunakan dalam melakukan penilaian risiko kesehatan,
merekomendasikan tindakan kesehatan preventif, pengendalian (management) kondisi, dan melacak modifikasi perilaku;
perangkat lunak komputer untuk memantau sistem komputer; perangkat lunak komputer untuk membaca tag; perangkat lunak
komputer untuk membantu pengembangan aplikasi berbasis blockchain; perangkat lunak komputer untuk membuat basis data
yang dapat dicari; perangkat lunak komputer untuk membuat dan mengedit musik dan suara; perangkat lunak komputer untuk
membuat indeks informasi, indeks situs web dan indeks sumber informasi lainnya; perangkat lunak komputer untuk membuat
musik; perangkat lunak komputer untuk membuat permainan komputer dan permainan video; perangkat lunak komputer untuk
membuat pola digital; perangkat lunak komputer untuk memelihara dan mengoperasikan sistem komputer; perangkat lunak
komputer untuk memperoleh, mengatur dan pemesanan jasa transportasi; perangkat lunak komputer untuk memproses file
musik digital; perangkat lunak komputer untuk memproses gambar digital; perangkat lunak komputer untuk memproses
gambar, grafik dan teks; perangkat lunak komputer untuk memproses gambar, grafik, audio, video, dan teks; perangkat lunak
komputer untuk memproses informasi; perangkat lunak komputer untuk memungkinkan memperoleh kembali data; perangkat
lunak komputer untuk memungkinkan mengunggah, mengunduh, mengakses, memposting, menampilkan, menandai,
blogging, streaming, menghubungkan, berbagi; perangkat lunak komputer untuk memungkinkan pengiriman foto ke telepon
seluler; perangkat lunak komputer untuk memungkinkan penyediaan media elektronik melalui jaringan komunikasi; perangkat
lunak komputer untuk menambah kemampuan audio-visual aplikasi multimedia, yaitu, untuk penggabungan teks, audio, grafis,
gambar diam dan gambar bergerak; perangkat lunak komputer untuk mencatat/merekam dan mengatur waktu dan aktivitas
tenaga kerja; perangkat lunak komputer untuk mendeteksi orang; perangkat lunak komputer untuk mengakses broadband,
nirkabel dan jaringan telekomunikasi lainnya; perangkat lunak komputer untuk mengakses dan mentransmisikan data dan
konten di antara perangkat dan layar elektronik konsumen; perangkat lunak komputer untuk mengakses direktori informasi
yang dapat diunduh dari jaringan komputer global; perangkat lunak komputer untuk mengakses, memantau, melacak,
mencari, menyimpan, dan berbagi informasi, tidak satupun barang tersebut untuk kamera fotografi dan sinematografi
profesional termasuk aksesoris spesifik fotografi dan sinematografi profesional khusus untuknya dan perangkat lunak fotografi
dan sinematografi profesional; perangkat lunak komputer untuk mengakses, menelurusi, dan mencari basis data online, tidak
satupun barang tersebut untuk kamera fotografi dan sinematografi profesional termasuk aksesori spesifik fotografi dan
sinematografi khusus untuknya dan perangkat lunak fotografi dan sinematografi professional; perangkat lunak komputer untuk
mengakses, menelusuri, dan mencari basis data, audio, video, dan konten multimedia, permainan, aplikasi perangkat lunak,
pasar aplikasi perangkat lunak secara online, tidak satupun barang tersebut untuk kamera fotografi dan sinematografi
profesional termasuk aksesoris spesifik fotografi dan sinematografi profesional khusus untuknya dan perangkat lunak fotografi
dan sinematografi profesional; perangkat lunak komputer untuk mengaktifkan jejaring/jaringan sosial di antara pengguna di
bidang kesehatan dan kebugaran (wellness); perangkat lunak komputer untuk mengaktifkan pencarian data; perangkat lunak
komputer untuk mengambil (retrieval), mengunduh, menyimpan, mentransmisikan, dan menampilkan konten digital, perangkat
lunak komputer, game komputer, karya audio, karya visual, karya audiovisual, publikasi elektronik, buku, film, dan musik;
perangkat lunak komputer untuk mengambil, menganalisis, dan membuat laporan tentang kesehatan dan kebugaran
(wellness) pengguna dari data yang dihasilkan oleh perangkat elektronik digital yang dapat dipakai; perangkat lunak komputer
untuk menganalisis data aktivitas dan waktu karyawan; perangkat lunak komputer untuk mengatur dan melihat gambar dan
foto digital; perangkat lunak komputer untuk mengatur, menkonfigurasi, megoperasikan dan mengendalikan komputer,
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periferal komputer, perangkat mobil, telpon mobil, arloji pintar, kacamata pintar, perangkat yang dapat dipakai, earphone,
headphone, televisi, set top box dan audio serta pemutar video dan rekorder, sistem home theater dan sistem entertainment
(hiburan); perangkat lunak komputer untuk mengecek dan mengidentifikasi data digital yang dilindungi oleh akuisisi,
pengolahan, verifikasi, penyimpanan, penghasil pusat data dan pengirim data; perangkat lunak komputer untuk
mengembangkan dan mengoperasikan jaringan dan aplikasi komputer cloud (cloud computer); perangkat lunak komputer
untuk mengendalikan dan mengelola aplikasi server akses; perangkat lunak komputer untuk mengendalikan operasi perangkat
audio dan video; perangkat lunak komputer untuk mengendalikan terminal swalayan; perangkat lunak komputer untuk
menghasilkan model keuangan; perangkat lunak komputer untuk menginterpretasikan sidik jari atau telapak tangan,
karakteristik bola mata, nadi atau suara, tampilan wajah atau badan atau data biometrik lainnya untuk keperluan identifikasi
seseorang; perangkat lunak komputer untuk mengkoordinasikan dan memperoleh jasa pengiriman; perangkat lunak komputer
untuk mengkoordinasikan jasa transportasi, yaitu, perangkat lunak untuk penjadwalan otomatis dan pengiriman kendaraan
bermotor; perangkat lunak komputer untuk mengkoordinasikan jasa-jasa transportasi, seperti perangkat lunak untuk
penjadwalan otomatis dan pengiriman kendaraan bermotor; perangkat lunak komputer untuk mengolah sinyal yang digunakan
untuk mendeteksi dan mengidentifikasikan orang atau karakter biometrik orang dalam bidang akses keamanan dan
pengontrol; perangkat lunak komputer untuk mengoleksi, mengedit, mengatur, memodifikasi, transmisi, menyimpan dan
menggunakan secara bersama-sama atas data dan informasi; perangkat lunak komputer untuk mengoordinasikan layanan
transportasi; perangkat lunak komputer untuk mengoperasikan, menginstal, menguji, mendiagnosis dan mengelola peralatan
telekomunikasi; perangkat lunak komputer untuk mengotomatisasi pergudangan data; perangkat lunak komputer untuk
mengubah gambar dokumen menjadi format elektronik; perangkat lunak komputer untuk mengumpulkan, mengukur,
menganalisis, menyimpan, memanipulasi dan mengelola data yang diperoleh dari instrumen ilmu pengetahuan bukan medis
dan dari alat dan instrumen uji, sinyal dan pengukuran elektronik; perangkat lunak komputer untuk meningkatkan kemampuan
audiovisual dan aplikasi multimedia; perangkat lunak komputer untuk menjaga dan mengoperasikan sistem komputer.;
perangkat lunak komputer untuk menjelajahi/menelusuri (browsing) dan mengakses konten digital, perangkat lunak komputer,
game komputer, karya audio, karya visual, karya audiovisual, publikasi elektronik, buku, film, dan musik; perangkat lunak
komputer untuk menyediakan fungsionalitas keamanan dalam jaringan, seperti menyediakan filter firewall, kontrol akses,
(VPN) jaringan pribadi virtual, interoperabilitas dengan protokol keamanan router dan perlindungan terhadap intrusi jaringan
dan virus; perangkat lunak komputer untuk menyinkronkan data antara komputer genggam atau portabel dan komputer host;
perangkat lunak komputer untuk merancang, mengkonfigurasi, mengkalibrasi dan menguji instrumen ilmu pengetahuan bukan
medis serta alat dan instrumen uji, sinyal dan pengukuran elektronik; perangkat lunak komputer untuk pembersihan dan
optimasi/pengoptimalan (optimization) sistem; perangkat lunak komputer untuk pembuatan firewall; perangkat lunak komputer
untuk pemrosesan data; perangkat lunak komputer untuk pemrosesan gambar; perangkat lunak komputer untuk
penambangan data blockchain; perangkat lunak komputer untuk pengambilan data dan dokumen, transmisi, penyimpanan dan
pengindeksan; perangkat lunak komputer untuk pengelolaan kebisingan latar belakang; perangkat lunak komputer untuk
pengembangan perangkat lunak untuk mengelola, menghubungkan, dan mengoperasikan perangkat elektronik internet, tidak
satupun barang tersebut untuk kamera fotografi dan sinematografi profesional termasuk aksesoris spesifik fotografi dan
sinematografi profesional khusus untuknya dan perangkat lunak fotografi dan sinematografi profesional; perangkat lunak
komputer untuk pengembangan, penyebaran, dan manajemen sistem komputer dan aplikasi.; perangkat lunak komputer untuk
penggunaan pada manajemen hubungan pelanggan/customer relationship management (CRM).; perangkat lunak komputer
untuk pengiriman konten nirkabel; perangkat lunak komputer untuk pengolah kata; perangkat lunak komputer untuk
penjelajahan internet; perangkat lunak komputer untuk penyediaan jaringan keamanan; perangkat lunak komputer untuk
peralatan dan game arcade; perangkat lunak komputer untuk perbankan, keuangan, peminjaman dan pembayaran; perangkat
lunak komputer untuk perdagangan elektronik mata uang virtual; perangkat lunak komputer untuk perdagangan mata uang
elektronik; perangkat lunak komputer untuk permainan video dan audio; perangkat lunak komputer untuk ponsel; perangkat
lunak komputer untuk ponsel untuk tujuan bermain video game; perangkat lunak komputer untuk simulasi dua atau tiga
dimensi untuk digunakan dalam desain dan pengembangan produk industri; perangkat lunak komputer untuk teknologi
blockchain; perangkat lunak komputer untuk teknologi blockchain dan cryptocurrency; perangkat lunak komputer untuk terlibat
dalam obrolan teks, audio dan video dengan pengguna lain; perangkat lunak komputer untuk transfer lintas blok; perangkat
lunak komputer untuk transmisi pesan suara dan video; perangkat lunak komputer untuk transmisi suara, data, grafik, suara
dan video melalui jaringan broadband atau nirkabel; perangkat lunak komputer untuk video yang menggunakan telepon
(telephony); perangkat lunak komputer yang berhubungan dengan pendidikan, pelatihan pendidikan, penelitian pendidikan dan
tes psikologis; perangkat lunak komputer yang berkaitan dengan musik dan hiburan; perangkat lunak komputer yang dalam
sifat aplikasi mobile untuk verifikasi dan pembuktian identitas pengguna; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh;
perangkat lunak komputer yang dapat diunduh dan perangkat-perangkat seluler di bidang buku-buku anak, yaitu perangkat
lunak untuk tujuan-tujuan pendidikan dan permainan; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh dan platform perangkat
lunak komputer yang dapat diunduh untuk digunakan di dan dengan perangkat dan kendaraan seluler (mobile devices and
vehicles) untuk memungkinkan operasi dan kontrol perangkat seluler (mobile devices) dan fungsi kendaraan berbasis pada
perintah pengguna; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh dan platform perangkat lunak komputer yang dapat
diunduh untuk menghubungkan kendaraan dengan satu atau lebih perangkat komputasi (computing); perangkat lunak
komputer yang dapat diunduh untuk bisnis/perusahaan, pemberi kerja, dan pelamar kerja; perangkat lunak komputer yang
dapat diunduh untuk deteksi tatapan (gaze) dan langkah/gerak-isyarat (gesture) di atau terkait dengan kendaraan; perangkat
lunak komputer yang dapat diunduh untuk digunakan dalam operasi dan kontrol kendaraan yang mengemudi sendiri
(autonomous-driving vehicles); perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk digunakan dalam perdagangan elektronik
dan perdagangan via selular; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk digunakan sebagai antarmuka
pemrograman aplikasi (API) untuk menerima, mengelola, dan membayar dana melalui jaringan komputer; perangkat lunak
komputer yang dapat diunduh untuk digunakan sebagai dompet mata uang kripto; perangkat lunak komputer yang dapat
diunduh untuk manajemen bisnis; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk memahami preferensi pengguna;
perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk membaca dan menerjemahkan tulisan tangan (handwriting) dan
mengubah teks menjadi ucapan; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk membuat grup, melacak lokasi,
mengirim dan menerima pesan, grafik, informasi, dan peringatan melalui alat bergerak/telepon genggam, dan menyediakan
informasi kepada para pengguna; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk memungkinkan mengunggah,
mengunduh, mengakses, memposting, membuat, melihat, menampilkan, berbagi, atau sebaliknya menyediakan media
elektronik, konten hiburan multimedia, informasi, video, audio, teks, data, film, gambar ilustrasi, gambar, grafik animasi, dan
foto; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk menemukan konten dan penerbit konten, dan untuk berlangganan
konten; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk menerima, mengelola, dan membayar dana melalui jaringan
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komputer; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk menghubungkan, mengoperasikan, dan mengelola perangkat
lunak kendaraan berjaringan untuk navigasi kendaraan; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk operasi
kendaraan, kontrol dan interaksi pengguna dengan kendaraan; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk otentikasi
dan identifikasi individu; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk pemantauan dan analisis jarak jauh; perangkat
lunak komputer yang dapat diunduh untuk pengembangan karir; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk
pengenalan suara dan pemahaman bahasa alami; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk peningkatan sinyal
bicara; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk penjadwalan janji temu online; perangkat lunak komputer yang
dapat diunduh yang berisi rekaman suara dan atau video atau nada dering telepon; perangkat lunak komputer yang dapat
menelusuri dan mengelola mata uang digital; perangkat lunak komputer yang digunakan oleh orang lain untuk memberikan
layanan transportasi; perangkat lunak komputer yang digunakan untuk berhubungan dengan pembayaran mobile; perangkat
lunak komputer yang digunakan untuk mengendalikan informasi yang dikendalikan suara yang berdiri sendiri dan perangkat
asisten pribadi, tidak satupun barang tersebut untuk kamera fotografi dan sinematografi profesional termasuk aksesoris
spesifik fotografi dan sinematografi profesional khusus untuknya dan perangkat lunak fotografi dan sinematografi profesional;
perangkat lunak komputer yang digunakan untuk mengendalikan perangkat genggam nirkabel, perangkat permainan, dan
mainan, tidak satupun barang tersebut untuk kamera fotografi dan sinematografi profesional termasuk aksesoris spesifik
fotografi dan sinematografi profesional khusus untuknya dan perangkat lunak fotografi dan sinematografi profesional;
perangkat lunak komputer yang digunakan untuk menyediakan layanan mesin pencari; perangkat lunak komputer yang
dirancang untuk memperkirakan biaya; perangkat lunak komputer yang dirancang untuk memperkirakan kebutuhan sumber
daya; perangkat lunak komputer yang direkam; perangkat lunak komputer yang disediakan di internet; perangkat lunak
komputer yang diunduh dari Internet; perangkat lunak komputer yang mampu mengakses akun saldo dan transaksi finansial
menggunakan media telepon pintar dan jaringan teknologi telekomunikasi; perangkat lunak komputer yang memberikan
informasi kesehatan, kebugaran (wellness), perawatan kesehatan, dan medis; perangkat lunak komputer yang memungkinkan
pengguna untuk membangun dan mengakses informasi jejaring sosial termasuk profil, daftar anggota, daftar pengikut, lokasi
yang dikunjungi, preferensi dan data pribadi; perangkat lunak komputer yang memungkinkan untuk mengunggah, mengunduh,
mengakses, memindahkan, menampilkan, penandaan (tagging), membuat blog (blogging), menyiarkan (streaming),
menghubungkan, membagi atau menyediakan media elektronik atau informasi melalui jaringan komputer dan komunikasi.;
perangkat lunak komputer yang menyediakan/yang memberikan akses ke layanan perawatan kesehatan dan pelatihan
kesehatan; perangkat lunak komputer, direkam; perangkat lunak komputer, direkam, dan dapat diunduh; perangkat lunak
komputer, firmware dan perangkat keras; perangkat lunak komputer, perangkat lunak komputer yang dapat diunduh dan
perangkat lunak aplikasi seluler untuk digunakan dalam mengambil dan mengedit foto serta merekam dan mengedit video;
perangkat lunak komputer, yaitu perangkat lunak yang direkam di media data, digunakan untuk komputer on-board untuk
digunakan dalam mengendalikan fungsi kendaraan dan untuk digunakan dalam melacak dan mengelola perawatan
kendaraan; perangkat lunak komputer, yaitu perangkat lunak yang direkam pada cip IC, digunakan untuk komputer on-board
untuk digunakan dalam mengendalikan fungsi kendaraan dan untuk digunakan dalam melacak dan mengelola perawatan
kendaraan; perangkat lunak komputer, yaitu, perangkat lunak yang dapat diunduh untuk mengekstraksi, memanipulasi,
menyesuaikan, mengedit, mereproduksi, mentransmisikan, mengunggah, merekam, membuat, mencari, mencatat,
mengkategorikan, dan berbagi musik, lirik, data, suara, video, gambar, suara dan klip video dan rekaman; perangkat lunak
komunikasi komputer untuk memungkinkan pelanggan mengakses informasi rekening bank dan bertransaksi bisnis bank;
perangkat lunak komunikasi komputer yang mengizinkan pelanggan untuk mengakses informasi rekening bank dan
bertransaksi bisnis bank.; perangkat lunak mesin pencari komputer; perangkat lunak mesin pencari komputer di bidang musik
dan hiburan; perangkat lunak musik komputer untuk perangkat komunikasi; perangkat lunak papan tulis komputer; perangkat
lunak pelatihan dan aplikasi seluler yang dapat diunduh di bidang pengujian penyakit menular; perangkat lunak pendidikan;
perangkat lunak pendidikan dan aplikasi seluler yang dapat diunduh di bidang pengujian penyakit menular; perangkat lunak
pendidikan untuk anak-anak; perangkat lunak pendidikan yang dapat diunduh dan direkam sebelumnya yang menampilkan
pengajaran dalam pendidikan pasca-sekolah menengah, pengajaran dalam pendidikan universitas, analisis data siswa, dan
untuk menghubungkan siswa dengan layanan dukungan dan layanan karir; perangkat lunak pengembangan aplikasi;
perangkat lunak pengoperasian komputer; perangkat lunak permainan komputer; perangkat lunak permainan komputer
augmented reality; perangkat lunak permainan komputer dan instruksi manual terkait yang dijual bersama sebagai satu unit
dan perangkat lunak permainan komputer yang dapat diunduh; perangkat lunak permainan komputer dan manual dalam
format elektronik dijual sebagai satu unit; perangkat lunak permainan komputer dan perangkat lunak hiburan, yaitu file grafik
dan musik digital untuk digunakan pada atau dengan telepon seluler dan seluler, baik genggam maupun berdiri bebas, dan
perangkat nirkabel lainnya; perangkat lunak permainan komputer dapat diunduh dari jaringan komputer global; perangkat
lunak permainan komputer dapat diunduh melalui jaringan komputer global dan perangkat nirkabel; perangkat lunak
permainan komputer menampilkan kartu untuk tukar-menukar digital; perangkat lunak permainan komputer untuk konsol
permainan video (video game) rumahan; perangkat lunak permainan komputer video dan manual/petunjuk dalam format
elektronik dijual sebagai satu unit; perangkat lunak permainan komputer virtual reality; perangkat lunak permainan komputer
yang dapat diunduh melalui perangkat nirkabel; perangkat lunak permainan komputer yang dapat diunduh untuk digunakan
pada perangkat bergerak; perangkat lunak permainan komputer yang dapat diunduh untuk mesin judi; perangkat lunak
permainan komputer, dapat diunduh; perangkat lunak permainan komputer, direkam; perangkat lunak permainan video
komputer; perangkat lunak platform buku besar (ledger) yang didistribusikan; perangkat lunak realitas virtual untuk pendidikan;
perangkat lunak screen saver komputer; perangkat lunak screen saver komputer, direkam atau diunduh; perangkat lunak
simulasi pelatihan augmented reality di bidang pendidikan; perangkat lunak sistem operasi komputer; perangkat lunak sistem
operasi yang menyelenggarakan aplikasi perangkat lunak komputer dan memfasilitasi interaksi dengan komputer dan periferal
lain di seluruh jaringan perusahaan; perangkat lunak tengah komputer, yaitu, perangkat lunak yang menengahi antara sistem
operasi dari suatu alat bergerak dan perangkat lunak aplikasi dari suatu alat bergerak; perangkat lunak termasuk aplikasi
telepon genggam terkait rantai pasokan industri konstruksi.; perangkat lunak untuk TV pintar (aplikasi); perangkat lunak untuk
aplikasi komputer; perangkat lunak untuk digunakan dalam memfasilitasi penggunaan blockchain atau buku besar elektronik
terdistribusi untuk mengeksekusi dan mencatat transaksi keuangan, yaitu, perdagangan keuangan yang dibuat dengan
menggunakan mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized
assets), token digital, token kripto (crypto tokens) dan token utilitas; perangkat lunak untuk digunakan pada evaluasi dan
analisa pembelajaran mesin utilitas data; perangkat lunak untuk digunakan sebagai aplikasi pemrograman antarmuka (API);
perangkat lunak untuk digunakan sebagai application programming interface (API) untuk pengembangan, pengujian, dan
pengintegrasian aplikasi perangkat lunak; perangkat lunak untuk digunakan sebagai application programming interface (API)
untuk pengembangan, pengujian, dan pengintegrasian aplikasi perangkat lunak blockchain; perangkat lunak untuk membuat
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akun dan memelihara dan mengelola informasi tentang transaksi keuangan pada buku besar (ledgers) yang didistribusikan
dan jaringan pembayaran peer to peer; perangkat lunak untuk memelihara buku besar (ledgers) untuk transaksi keuangan;
perangkat lunak untuk memfasilitasi penggunaan blockchain (sistem pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi) atau
buku besar yang didistribusikan untuk mencatat dan melacak transaksi.; perangkat lunak untuk memungkinkan pembangunan
aplikasi pada blockchain (sistem pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi), berinteraksi dengan kontrak pintar
blockchain, dan pertukaran komoditas blockchain (sistem pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi) dalam jaringan
sosial; perangkat lunak untuk memungkinkan pengembangan, penilaian, pengujian, dan pemeliharaan aplikasi perangkat
lunak bergerak (mobile) untuk perangkat/alat komunikasi elektronik portabel, yaitu, telepon bergerak (mobile), telepon pintar
(smartphones), komputer genggam dan tablet komputer; perangkat lunak untuk mengembangkan, menyebarkan, dan
mengelola aplikasi perangkat lunak, dan mengintegrasikan aplikasi perangkat lunak untuk mata uang digital, mata uang
virtual, mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized assets), token digital, token kripto (crypto token) dan
akun token utilitas; perangkat lunak untuk menghubungkan komputer ke database lokal dan jaringan komputer global;
perangkat lunak untuk mengintegrasikan data elektronik dengan lingkungan dunia nyata untuk keperluan hiburan, pendidikan,
permainan (gaming), komunikasi, dan jaringan/jejaring sosial; perangkat lunak untuk operasi dan aplikasi untuk perangkat
komunikasi nirkabel yang mencakup satu atau lebih transmisi, satu atau lebih penerima, dan satu atau lebih prosesor, untuk
menyediakan layanan komunikasi nirkabel ke satu atau lebih perangkat, yaitu, menghubungkan dengan beberapa perangkat
melalui jaringan nirkabel lokal dan untuk menghubungkan perangkat dengan internet melalui jaringan area luas nirkabel;
perangkat lunak untuk pengguna terdaftar di bidang aplikasi terdesentralisasi (DApps); perangkat lunak untuk platform
berbasis blockchain, yaitu perangkat lunak untuk aplikasi terdistribusi; perangkat lunak untuk telepon komputer; perangkat
lunak utilitas komputer, dapat diunduh; perangkat lunak yang berbentuk aplikasi seluler dan aplikasi desktop untuk komunikasi
data medis antara fasilitas medis, dokter, perawat, pelatih kesehatan dan pasien; perangkat lunak yang berbentuk aplikasi
seluler dan aplikasi desktop untuk memfasilitasi komunikasi antara fasilitas medis, dokter, perawat, pelatih kesehatan, dan
pasien; perangkat lunak yang berbentuk aplikasi seluler dan aplikasi desktop untuk memfasilitasi perawatan medis kolaboratif
antara fasilitas medis, dokter, perawat, pelatih kesehatan dan pasien; perangkat lunak yang berbentuk aplikasi seluler dan
aplikasi desktop untuk merekam data medis; perangkat lunak yang berbentuk aplikasi seluler dan aplikasi desktop untuk
pelacakan dan pemeliharaan rencana kesehatan dan perawatan; perangkat lunak yang dapat diunduh dalam bentuk aplikasi
seluler untuk jejaring sosial; perangkat lunak yang dapat diunduh dalam bentuk aplikasi seluler yang digunakan untuk
mengakses basis data yang dapat dicari di bidang transportasi, perjalanan, dan perencanaan perjalanan; perangkat lunak
yang dapat diunduh dalam sifat aplikasi mobile untuk verifikasi dan autentikasi identitas pengguna biometrik; perangkat lunak
yang dapat diunduh dan aplikasi seluler untuk digunakan di bidang pengujian penyakit menular; perangkat lunak yang dapat
diunduh untuk publikasi dan penggunaan secara bersama-sama media digital dan informasi melalui komputer global dan
jaringan komunikasi; perangkat lunak yang dapat diunduh untuk transmisi, streaming, menelusuri, mengorganisir,
menampilkan dan mengakses konten digital, karya audiovisual, publikasi elektronik, buku, film, dan pertunjukkan televisi;
perangkat lunak yang dapat diunduh yang bersifat aplikasi seluler yang memungkinkan pengguna untuk mencari,
menemukan, meneliti, menganalisa, membandingkan, menjual, dan membeli barang dan jasa melalui Internet, jaringan
komunikasi komputer global, dan jaringan telekomunikasi nirkabel; perangkat lunak yang memungkinkan pengguna untuk
membuat profil dan berpartisipasi dalam jejaring sosial di bidang blockchain (sistem pencatatan transaksi digital yang
terdesentralisasi) dan teknologi buku besar yang didistribusikan; perangkat lunak, yaitu, aplikasi yang menyediakan
fungsionalitas jaringan/jejaring sosial; perangkat, yaitu, perangkat elektronik dan perangkat lunak komputer untuk mengecek
dan mengidentifikasi data oleh pembaca optik, mikrofon, giroskop, akselerometer, dan prosesor komputer; perangkatperangkat keras komputer dan perangkat-perangkat lunak komputer di bidang berbagai macam asam (acid) yang terdiri atas
matarantai nucleotide, tipe-tipe species, diagnostic ilmu kedokteran, diagnostic ilmu kedokteran hewan, diagnostic klinikal,
penelitian medis, penelitian ilmu kedokteran hewan, penelitian diagnostic, penelitian klinikal, pengembangan obat-obatan,
penelitian pengembangan obat-obatan, penelitian laboratorium obat-obatan, penelitian dan ilmu pengetahuan kedokteran
hewan, ilmu hayati, biologi, mikrobiologi, bioteknologi, pertanian, forensik, keamanan pangan, metagenomik, pengujian
genetika dan genetika; perangkat-perangkat lunak komputer untuk memungkinkan penelusuran data; perangkat-perangkat
lunak komputer yang dapat diunduh untuk memungkinkan akses pada jasa-jasa perkenalan sosial; perangkat-perangkat lunak
komputer yang dapat diunduh untuk memungkinkan akses untuk jasa-jasa kencan; perangkat-perangkat lunak komputer yang
dapat diunduh untuk memungkinkan jasa-jasa jaringan sosial; perlengkapan pengolah data tetap, dapat dipindah dan onboard untuk digunakan pada kendaraan darat, udara dan laut sehubungan dengan keamanan forensik dan aplikasi transport
untuk aplikasi yang melibatkan aspek medis dan hukum; pesawat-pesawat perangkat keras komputer dan perangkatperangkat lunak komputer untuk penyediaan perlindungan firewall, semuanya dipasok dari internet atau online dari basis data;
petunjuk pengoperasian dan pengguna untuk perangkat lunak komputer yang disimpan dalam bentuk digital; petunjuk
pengoperasian dan pengguna untuk perangkat lunak komputer yang disimpan dalam bentuk digital pada CD-ROM; piranti
keras komputer dengan piranti lunak yang tertanam untuk mengalihkan dan router aplikasi (aplikasi yang dapat diinstalasikan
pada sistem operasi sehingga system operasi tersbut akan memiliki kemampuan seperti router); piranti lunak komputer cloud
yang digunakan pada aplikasi, manajemen database, dan penyimpanan data elektronik perusahaan; piranti lunak untuk
memantau kinerja cloud, web dan aplikasi; piranti lunak untuk menilai keamanan aplikasi; piranti lunak yang digunakan untuk
menjalankan komputasi cloud yang berbasis aplikasi; piranti lunak yang menyediakan akses berbasis web untuk aplikasi dan
layanan melalui suatu web yang mengoperasikan sistem atau portal antarmuka; platform berbasis website dan aplikasi;
platform perangkat lunak komputer; platform perangkat lunak komputer terkait dengan sistem pengaturan transportasi;
platform perangkat lunak komputer untuk digunakan dalam bidang kesehatan, kebugaran (wellness), dan nutrisi/gizi; platform
perangkat lunak komputer untuk jejaring sosial; platform perangkat lunak komputer untuk manajemen keuangan; platform
perangkat lunak komputer untuk pengaturan kegiatan penyewaan kendaraan; platform perangkat lunak komputer untuk
pengawasan perusahaan sewa kendaraan dan perilaku supir kendaraan sewaan; platform perangkat lunak komputer yang
direkam atau yang dapat diunduh; platform perangkat lunak komputer, direkam atau diunduh; platform perangkat lunak untuk
menyediakan program interface untuk pihak ketiga untuk mengakses konten situs web dan data untuk pengembangan web
dan pengembangan aplikasi situs web; platform-platform untuk pengetesan dan pengujian otomatisasi perangkat lunak
komputer.; produk perangkat lunak komputer; program alat pengembangan aplikasi untuk keperluan komputer pribadi dan
komputer genggam; program aplikasi antarmuka (Application Programming Interfaces “API”) untuk perangkat lunak komputer
yang memfasilitasi jasa daring (online) untuk jejaring sosial, membangun aplikasi jejaring sosial dan untuk memberikan akses
untuk memulihkan, mengunggah, mengunduh, mengakses dan mengelola data, perangkat lunak komputer untuk memberikan
akses untuk mengunggah, mengunduh, mengakses, memasang, menampilkan, menandai), menulis blog, mengalirkan,
menghubungkan, membagi dan menyediakan media elektronik atau informasi melalui jaringan komputer dan komunikasi;
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program aplikasi antarmuka (Application Programming Interfaces “API”) untuk perangkat lunak komputer yang memfasilitasi
jasa daring (online) untuk jejaring sosial, membangun aplikasi jejaring sosial dan untuk memberikan akses untuk memulihkan,
mengunggah, mengunduh, mengakses dan mengelola data, perangkat lunak komputer untuk memberikan akses untuk
mengunggah, mengunduh, mengakses, memasang, menampilkan, menandai), menulis blog, mengalirkan, menghubungkan,
membagi dan menyediakan media elektronik atau informasi melalui jaringan komputer dan komunikasi.; program aplikasi
cerdas, dapat diunduh untuk terminal nirkabel ; program aplikasi intelijen untuk terminal nirkabel yang dapat diunduh; program
aplikasi kecerdasan untuk terminal nirkabel yang direkam; program aplikasi untuk tujuan mempromosikan gaya hidup yang
aktif dan kesehatan dengan memberi penghargaan kepada pelanggan karena telah aktif dan mencapai sasaran yang
ditetapkan; program aplikasi yang bisa diunduh untuk telepon seluler, komputer tablet dan komputer genggam untuk rencana
asuransi jiwa dan kesehatan yang mempromosikan kesehatan dan kebugaran dengan memberi penghargaan kepada
pelanggan yang aktif dan mencapai sasaran yang ditetapkan dengan diskon premi asuransi; program dan perangkat lunak
komputer; program dan perangkat lunak permainan video dan elektronik, komputer (termasuk perangkat lunak yang dapat
didownload dari internet); program komputer (perangkat lunak yang dapat diunduh); program komputer [perangkat lunak yang
dapat diunduh]; program komputer dan perangkat lunak komputer untuk perdagangan efek elektronik; program komputer dan
perangkat lunak untuk digunakan bersama dengan penyediaan penghubung dalam bentuk perangkat penghubung atau
program penghubung untuk komputer antara komputer dan peralatan periferal; program komputer dan perangkat lunak untuk
pemrosesan gambar; program komputer dan perangkat lunak untuk pemrosesan gambar yang digunakan untuk telepon
seluler; program komputer dan perangkat lunak untuk perangkat komunikasi, yaitu program dan perangkat lunak yang
memungkinkan telekomunikasi/koneksi lokal atau global antara perangkat elektronik konsumen, perangkat komunikasi
nirkabel, base stasiun, dan/atau peralatan/fasilitas telekomunikasi; program komputer platform perangkat lunak komputer
untuk jaringan dan aplikasi komputasi awan (cloud computing); program komputer untuk media pembelajaran; program
perangkat lunak komputer; program perangkat lunak komputer berupa sumber daya dalam permainan; program perangkat
lunak komputer untuk integrasi file teks, foto, grafik, audio dan video ke dalam aplikasi multimedia pengiriman interaktif;
program perangkat lunak komputer untuk mengembangkan aplikasi perangkat lunak computer, tidak satupun barang tersebut
untuk kamera fotografi dan sinematografi profesional termasuk aksesoris spesifik fotografi dan sinematografi profesional
khusus untuknya dan perangkat lunak fotografi dan sinematografi profesional; program perangkat lunak komputer yang dapat
diunduh yang berhubungan dengan golf; program-program komputer untuk mewarnai dan menggambar yang menampilkan
kegiatan pembelajaran ekspresi kreatif untuk anak; publikasi dan foto elektronik yang dapat diunduh; publikasi elektronik;
publikasi elektronik (dapat diunduh); publikasi elektronik [dapat diunduh] disediakan dari basis data atau Internet; publikasi
elektronik [dapat diunduh] disediakan secara online dari database atau Internet; publikasi elektronik direkam pada media
komputer; publikasi elektronik untuk anak-anak yang dapat diunduh; publikasi elektronik yang berhubungan dengan
kebersihan, kecantikan dan perawatan pribadi; publikasi elektronik yang dapat didownload dalam bentuk majalah, artikel,
brosur, selebaran, lembaran data, bahan-bahan informasi, bahan-bahan instruksi dalam bidang bisnis, perdagangan elektronik
(e-commerce), teknologi informasi, cloud computing, telekomunikasi, internet, pelatihan bisnis dan perdagangan elektronik (ecommerce), bisnis, penjualan, manajemen pemasaran dan keuangan; publikasi elektronik yang dapat diunduh; publikasi
elektronik yang dapat diunduh dalam bentuk buku komik, novel grafis dan cerita yang menampilkan adegan dan karakter
berdasarkan pada permainan video; publikasi elektronik yang dapat diunduh dalam bentuk buku, majalah, buletin, pamflet,
buklet, dan brosur di bidang musik dan hiburan; publikasi elektronik yang dapat diunduh dalam sifat majalah; publikasi
elektronik yang dapat diunduh, yaitu, buku, majalah, koran, majalah, dan buletin yang menampilkan permainan video,
olahraga elektronik, dan kompetisi dan turnamen olahraga elektronik; publikasi elektronik, dapat diunduh; publikasi elektronik,
dapat diunduh dalam bentuk manual, buku, brosur dan buletin di bidang deteksi dan penyembuhan virus komputer, sistem
operasi dan perangkat lunak.; publikasi elektronik, termasuk bahan yang dapat diunduh dalam bentuk majalah, berita berkala,
jurnal, laporan, panduan, bahan ajar, buku petunjuk dan buku-buku di bidang manajemen bisnis; publikasi elektronik, termasuk
bahan yang dapat diunduh dalam bentuk majalah, berita berkala, jurnal, laporan, panduan, bahan ajar, buku petunjuk dan
buku-buku di bidang manajemen proyek; publikasi elektronik, termasuk bahan yang dapat diunduh dalam bentuk majalah,
berita berkala, jurnal, laporan, panduan, bahan ajar, buku petunjuk dan buku-buku di bidang manajemen strategis; publikasi
elektronik, yang dapat diunduh dan tidak dapat diunduh; publikasi elektronik, yang dapat diunduh dalam bentuk manual, buku,
brosur dan buletin dalam bidang pendeteksian dan penghilangan virus komputer, sistem dan perangkat lunak pengoperasian
komputer; publikasi yang dapat diunduh; rekaman audio dan visual yang menampilkan musik, cerita, pertunjukkan drama,
pertunjukkan non-drama, hiburan aksi secara langsung, hiburan animasi, permainan dan kegiatan pembelajaran untuk anakanak.; robot pengajar; sakelar sensor, pengontrol sensor, sensor gerakan, sensor jarak, sensor jarak jauh dan sensor
pengukur, aparatus telemetri, perangkat lunak komputer untuk integrasi aplikasi dan database; sampul pelindung untuk
pembaca buku elektronik; seri-seri buku digital anak yang dapat diunduh; simulator pelatihan olahraga elektronik [perangkat
pengajaran berbasis perangkat keras dan perangkat lunak komputer]; sistem alat medis yang terdiri dari sistem perangkat
lunak dan perangkat keras komputer yang berisi alur kerja pembedahan digital untuk bedah ortopedi; sistem alat medis, yaitu
sistem perangkat lunak dan perangkat keras komputer untuk digunakan dalam bedah ortopedi untuk mendokumentasikan
informasi pasien atau peristiwa yang berkaitan dengan bedah ortopedi dan untuk menyediakan solusi pelatihan untuk bedah
ortopedi; sistem aplikasi platform perangkat lunak arsitektur terbuka otomatis untuk industri pertambangan terdiri dari suatu
server pusat jaringan, suatu perangkat lunak manajemen jaringan, gateway untuk modul router jaringan, node nirkabel, yaitu,
modem kendaraan router jaringan, pemancar-penerima kendaraan dan sirkuit antarmuka dan modul router jaringan untuk
kendaraan, modul lampu pada topi, yaitu, sirkuit antarmuka dan modul router jaringan untuk penambang dan modul jaringan
sensor, yaitu, modul router jaringan yang menyampaikan informasi dari sensor yang ditempatkan di tambang ke server pusat
jaringan; sistem komputer yang terdiri dari komputer dan perangkat lunak komputer untuk melindungi informasi atau
komunikasi sehubungan dengan pengecekan sidik jari atau telapak tangan, karakteristik bola mata, nadi atau suara, tampilan
wajah atau badan atau karakteristik biometrik lainnya; sistem pengenalan pola terdiri dari chip komputer, perangkat keras
komputer dan perangkat lunak; sistem produksi audio yang terdiri dari perangkat keras dan perangkat lunak komputer untuk
menyusun, merekam, membuat, mengubah, meningkatkan, memproses, memperkuat, mencampur, memanipulasi, dan
memainkan sinyal audio; sistem yang terdiri dari peralatan dan perangkat lunak komputer untuk memeriksa dan
mengidentifikasi data biometrik, yaitu, orang, sidik jari atau telapak tangan, karakterikstik bola mata, nadi atau suara, tampilan
wajah atau badan; software aplikasi utk mengakomodasi segala kebutuhan chef (koki) dan lowongan kerja di bidang kuliner;
software simulasi pelatihan virtual reality di bidang pendidikan; terminal elektronik untuk keperluan pengamanan permainan,
lotre dan aplikasi taruhan; tindakan penjahit; tulang buatan untuk keperluan instruksi medis [alat pengajaran]===
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:
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Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Rein Beauty
: Tidak Ada Terjemahan

591
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Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

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

510

Uraian Barang/Jasa

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

Halaman 768 dari 2049

[kosmetik]; sediaan dan produk perawatan kulit [kosmetik dan tidak mengandung obat-obatan]; sediaan kolagen untuk
keperluan kosmetik; sediaan kosmetik; sediaan kosmetik anti-penuaan; sediaan kosmetik dan kecantikan; sediaan kosmetik
meminimalkan kerut untuk penggunaan wajah topikal; sediaan kosmetik perawatan rambut; sediaan kosmetik tanpa busa;
sediaan kosmetik tanpa obat; sediaan kosmetik tidak mengandung obat untuk penggelapan kulit dan penggelapan kulit yang
dilakukan sendiri; sediaan kosmetik tidak mengandung obat untuk tujuan pelangsingan; sediaan kosmetik untuk berjemur;
sediaan kosmetik untuk berjemur dan sediaan untuk melindungi kulit dari efek sinar matahari; sediaan kosmetik untuk bulu
mata; sediaan kosmetik untuk kulit; sediaan kosmetik untuk kulit kering selama kehamilan; sediaan kosmetik untuk mandi;
sediaan kosmetik untuk mandi dan mandi; sediaan kosmetik untuk melindungi dari sengatan matahari; sediaan kosmetik untuk
melindungi kulit dari sinar matahari; sediaan kosmetik untuk modifikasi kulit dan tubuh plastik simulasi dan kosmetik untuk
layanan make up artis; sediaan kosmetik untuk pembaruan kulit; sediaan kosmetik untuk pemeliharaan kulit dan perawatan
kulit; sediaan kosmetik untuk pengeringan cat kuku; sediaan kosmetik untuk perawatan kulit; sediaan kosmetik untuk
perawatan mulut dan gigi; sediaan kosmetik untuk perawatan tubuh; sediaan kosmetik untuk rambut dan kulit kepala; sediaan
kosmetik untuk tata rias artis khususnya sediaan untuk kulit, rambut dan untuk pewarnaan gigi; sediaan kosmetik untuk tujuan
pelangsingan; sediaan kosmetik untuk wajah dan tubuh; sediaan kosmetik wajah; sediaan kosmetik yang digunakan untuk
mengangkat sel-sel kulit mati dari permukaan kulit; sediaan kosmetik yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati di
wajah; sediaan kosmetik yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati diwajah; sediaan kosmetik, yakni krim untuk
mengencangkan kulit; sediaan kosmetika untuk perawatan jerawat; sediaan kulit wajah untuk keperluan kosmetik; sediaan
lidah buaya untuk keperluan kosmetik; sediaan mandi busa untuk keperluan kosmetik; sediaan menghilangkan kutikula untuk
keperluan kosmetik; sediaan pelindung matahari kosmetik; sediaan pemutih kulit [kosmetik]; sediaan pengencangan payudara
kosmetik; sediaan penyamakan sendiri [kosmetik]; sediaan perawatan kuku kosmetik; sediaan perawatan kulit wajah
(kosmetik); sediaan perawatan matahari [kosmetik]; sediaan perawatan rambut tanpa obat untuk keperluan kosmetik; sediaan
perawatan wajah kosmetik; sediaan pertumbuhan kembali rambut kosmetik menghambat; sediaan pewarnaan untuk
keperluan kosmetik; sediaan rias rambut kosmetik; sediaan sun block untuk keperluan kosmetik; sediaan tubuh dan perawatan
kecantikan untuk keperluan kosmetik; sediaan untuk simulasi warna darah pada bagian tubuh, untuk menutupi noda kulit dan
kosmetik untuk menindaklanjuti pengobatan pasca operasi bekas luka pada kulit; sediaan-sediaan kosmetik rias rambut;
sediaan-sediaan kosmetik untuk tata rias artis khususnya sediaan-sediaan untuk kulit, rambut dan untuk pewarnaan gigi;
sediaan-sediaan mencuci tangan diresapi untuk keperluan kosmetik; sediaan-sediaan untuk memutihkan dan mencuci
sediaan-sediaan untuk membersihkan, mengkilatkan, membuang lemak sabun, wangi-wangian, minyak sari, kosmetik, minyak
rambut bahan-bahan pemeliharaan gigi; self-tanning lotion [kosmetik]; semprotan kulit topikal untuk keperluan kosmetik;
semprotan tubuh untuk keperluan kosmetik; serat untuk keperluan kosmetik; serum kulit (kosmetik); serum pemutih
(kosmetik); serum tidak eksklusif hyaluronat bisa mengandung vitamin dan pencerah (kosmetik); sun block lotion untuk
keperluan kosmetik; susu almond untuk keperluan kosmetik; susu penyamakan [kosmetik]; susu setelah matahari [kosmetik];
susu setelah matahari untuk keperluan kosmetik; susu wajah dan lotion untuk keperluan kosmetik; susu wajah dan tubuh
untuk keperluan kosmetik; tabir surya untuk keperluan kosmetik; tambalan kosmetik yang mengandung tabir surya dan tabir
surya untuk digunakan pada kulit; tas organizer untuk keperluan kosmetik terisi; tata rias dan pembersih tata rias panggung,
film dan televisi (kosmetik teater) terutama untuk TV definisi tinggi; tata rias dan pembersih tata rias untuk panggung , film, dan
televisi (kosmetik teater)terutama untuk TV definisi tinggi; tato sementara untuk keperluan kosmetik; tato yang dapat dilepas
untuk keperluan kosmetik; tisu basah untuk keperluan kosmetik; tisu bayi sekali pakai diresapi dengan sediaan kosmetik; tisu
bayi untuk keperluan kosmetik; tisu diresapi dengan minyak esensial, untuk penggunaan kosmetik; tisu diresapi dengan
sediaan kosmetik; tisu kosmetik pra-lembab; tisu kosmetik yang sudah diresapi pelembab sebelumnya; tisu yang diresapi
dengan kosmetik; tisu yang diresapi dengan losion kosmetik; tisu, kain atau penyeka yang dilembapi atau diresapi dengan
sediaan membersihkan pribadi atau losion kosmetik; toner untuk penggunaan kosmetik; toner wajah kosmetik; tongkat
pomades untuk keperluan kosmetik; tonik rambut untuk keperluan kosmetik; transfer dekoratif untuk keperluan kosmetik;
wewangian, minyak atsiri, kosmetik tanpa obat, lotion rambut tanpa obat; wewangian, minyak esensial, kosmetik, lotion
rambut===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021013077
: 25/02/2021 10:33:58
:
: Mio Gloria Larasati

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Komp.Green Ville Blok BI No.5, RT 010/ RW 014, Kel. Duri Kepa, Kec. Kebon Jeruk,
Jakarta Barat 11510, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11510
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Allawake
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru, Kuning, dan Merah
: 30
:
===Bahan campuran minuman berbahan dasar kopi; Biji kopi; Kopi Aceh; Kopi Latte; Kopi Susu ; Kopi bubuk; Kopi cokelat;
Kopi giling dan biji kopi utuh (yang belum diolah); Kopi gula aren; Kopi jahe; Kopi susu bubuk; Kopi yang tidak disangrai; Kopi,
ekstrak kopi, teh, kakao dan penggantinya; Kopi, teh, kakao dan kopi buatan; Macchiato (minuman kopi yang dibuat dengan
mencampurkan espresso dengan susu); Minuman berbahan dasar kopi espresso; Minuman berbahan dasar kopi yang
mengandung susu; Minuman dengan bahan dasar kopi, coklat dan teh; Minuman kopi dengan atau tanpa susu; Minuman kopi
espresso dicampur dengan susu 90 ml; Minuman kopi espresso dicampur dengan susu dan bubuk coklat; Moccacino
(minuman yang terdiri dari bahan berupa susu, kopi dan cokelat); bahan pengganti kopi; biji kopi panggang; campuran kopi
hitam dengan susu panas; es kopi; kapsul kopi jelai, terisi; kopi; kopi bebas kafein; kopi beku-kering; kopi beraroma; kopi
buatan; kopi bubuk; kopi dan coklat; kopi giling; kopi instan; kopi susu instan; kopi tanpa kafein; kopi yang belum dipanggang;
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kopi, teh, kakao, gula, beras, tapioka, sagu, bahan pengganti kopi; minuman berbahan dasar kopi; minuman berbahan dasar
kopi atau kakao dengan atau tanpa susu; minuman berbahan dasar kopi, kokoa, cokelat atau teh; minuman berbasis kopi dan
minuman berbasis kakao; minuman biji kopi; minuman dengan bahan dasar kopi; minuman es berbahan dasar kopi; minuman
kopi; minuman kopi dengan campuran susu; minuman kopi espresso dengan tambahan sirup jeruk; minuman kopi espresso
dicampur dengan susu; minuman kopi espresso dicampur dengan susu 150 ml; minuman kopi espresso yang dicampur
dengan air panas; minuman sediaan berbahan dasar kopi; minuman yang terbuat dari kopi; minuman yang terutamanya terdiri
dari kopi; minuman-minuman berbahan dasar kopi; minuman-minuman berbahan dasar kopi;; produk-produk kopi; sediaan
berbahan dasar kopi; sediaan minuman kopi; sediaan untuk membuat minuman berbahan dasar kopi; sediaan-sediaan untuk
minuman berbahan dasar kopi===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021013078
: 25/02/2021 10:35:00
:
: Indra Muliadi Sugiharto

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Budisari III No.19, Kel. Hegarmanah, Kec. Cidadap, Kota Bandung, Jawa Barat,
40141
: Agus Suprijono S.Kom
: Jalan Pondok Mas V no 69, Taman Pondok Mas Indah, Kota Cimahi

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: BioBurn Biomass Burner
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam
: 11
: ===kompor===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021013079
: 25/02/2021 10:35:02
:
: DANIEL GIDEON S, S.H

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Apt Tmn Rasuna U 16-10 B,RT.003, RW.010, Kel/Desa Menteng Atas, Kec. Setia
Budi, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12960
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: SKINETHIC
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

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

: DID2021013082
: 25/02/2021 10:40:21
:
: JOVITA RUSAIDY

Alamat Pemohon

:

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: LAVV
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau[ Biru
: 3
:
===Air penyegar wajah (untuk keperluan kosmetik); Bahan kimia sebagai komponen dari krim , losion atau kosmetik; Bahan
nabati / tumbuhan sebagai komponen dari krim , losion , atau kosmetik.; Barang kosmetik untuk mandi; Barang-barang
kosmetik yaitu minyak rambut, minyak wangi, bedak wangil, bedak muka, bedak bayi, krim muka, krim kulit, cat alis, cat alis,
cat kkuku, cat bibir, obat kriting rambut cat rambut,bedak dasar, shampoo,wangi-wangian, minyak-minyak sari kosmetik,
bahan pemelihara gigi, tepal gigi, sabun wangi, sabun cuci, sabun krim detergent dan detergent bubuk .; Bedak muka putih
untuk keperluan kosmetik; Bedak wajah untuk keperluan kosmetik; Busa (kosmetik) [Mousse]; Cairan untuk rambut (kosmetik);
Ekstrak herbal topikal untuk digunakan sebagai kosmetik; Esensi untuk keperluan kosmetik; Gel jerawat (kosmetik); Gel kulit
untuk penggunaan kosmetik; Gel pelangsing (kosmetik ); Gel pelangsing (kosmetik); Gel untuk dipakai setelah bercukur untuk
keperluan kosmetik; Gel untuk keperluan kosmetik; Highlighter badan kosmetik; Highlighter bubuk (kosmetik); Highlighter cair
(kosmetik); Highlighter krim (kosmetik); Highlighter kulit (kosmetik); Highlighter wajah kosmetik; Kain, tisu atau penyeka yang
diresapi sediaan kosmetik; Kapas wajah untuk kosmetik; Kondisioner cair (kosmetik); Kosmetik berwarna untuk anak-anak;
Kosmetik dasar rias, termasuk pembersih kulit, toner kulit, losion kulit, krim kulit, serum wajah non-obat, tisu wajah dan
pelembab wajah.; Kosmetik fungsional; Kosmetik highlighter; Kosmetik menggunakan bahan alami; Kosmetik perpaduan dari
powder dan liquid foundation (cushion); Kosmetik untuk bulu mata; Kosmetik untuk manusia; Kosmetik untuk perawatan kulit
dan rambut; Kosmetik untuk perawatan rambut; Kosmetik untuk spa; Kosmetik yaitu bedak padat, bedak bubuk, lipstik, pensil
alis dan eyeliner; Kosmetik, yaitu sediaan untuk menghilangkan atau mengurangi garis-garis kulit halus di sekitar kening dan
mata (glabellar), keriput di wajah, ketidaksimetrisan dan kekurangan dan masalah kulit manusia; Kotak perlengkapan kosmetik
terisi; Krim Badan area sensitif (kosmetik); Krim flek (kosmetik); Krim kulit daerah sensitif (kosmetik); Krim kulit kering
(kosmetik); Krim kulit sensitif (kosmetik); Krim lulur badan [Cream-body scrub] kosmetik; Krim pembersih (kosmetik); Krim
pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Krim untuk keperluan kosmetik; Krim wajah (kosmetik); Krim wajah untuk digunakan
sebagai kosmetik; Losion pelembab (kosmetik); Losion pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Losion pengelupasan untuk
keperluan kosmetik; Losion untuk dipakai setelah bercukur untuk keperluan kosmetik; Lotion daerah sensitif (kosmetik); Lotion
flek (kosmetik); Lotion kulit kering (kosmetik); Maker wajah (Kosmetik); Masker (kosmetik); Masker pemutih kulit untuk
keperluan kosmetik; Masker untuk kulit sebagai penggunaan kosmetik; Masker untuk tubuh sebagai penggunaan kosmetik;
Masker wajah (kosmetik); Minyak sari buah merah untuk kosmetik; Minyak untuk mandi berendam untuk keperluan kosmetik;
Minyak yang mudah menguap (Kosmetik); Paket masker untuk keperluan kosmetik; Pelembab (kosmetik); Pelembab Leher
(kosmetik); Pelembab [Moisturizer] kosmetik; Pelembab anti penuaan yang digunakan sebagai kosmetik; Pelembab mata
untuk penggunaan kosmetik; Pembersih wajah (kosmetik); Pensil highlighter (kosmetik); Penyeka sekali pakai yang diresapi
dengan sediaan membersihkan dan kosmetik, penyeka kosmetik yang sudah dilembabkan; Pewangi badan (kosmetik);
Produk kosmetik; Produk kosmetik dan perawatan kulit; Produk kosmetik untuk perawatan kulit; Produk perawatan kulit yang
mengandung ektrak batu permata (kosmetik); Ramuan kosmetik untuk mandi; Sabun Kecantikan (kosmetik); Sabun dengan
bahan dasar Herbal Oil (kosmetik); Sabun kosmetik; Sabun pengelupasan untuk keperluan kosmetik; Scrub untuk keperluan
kosmetik; Scrub wajah [facial scrub] kosmetik; Sediaan Pembersih Kulit (kosmetik); Sediaan kosmetik perawatan bibir;
Sediaan kosmetik seperti semprotan tangan, gel tangan, larutan tangan, pelembab, lotion, toner & astringen, larutan alkohol,
sabun mandi dalam bentuk cair, bentuk batangan & bubuk, krim, sediaan deodoran dan anti-keringat.; Sediaan kosmetik tata
rias dan penghapus riasan; Sediaan kosmetik untuk bibir; Sediaan kosmetik untuk kuku; Sediaan kosmetik untuk kulit wajah;
Sediaan kosmetik untuk mandi dan mandi pancuran (shower); Sediaan kosmetik untuk mata; Sediaan kosmetik untuk
perawatan pribadi, yaitu kultur mikroorganisme tidak hidup; Sediaan kosmetik yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel
kulit mati di wajah; Sediaan kosmetik, yakni lotion untuk mengencangkan kulit; Sediaan minyak panas (kosmetik); Sediaan
pembersih badan dan kosmetik; Sediaan perawatan kulit dan kosmetik; Sediaan perawatan matahari untuk keperluan
kosmetik; Sediaan tabir surya kosmetik; Sediaan untuk menghilangkan bulu (kosmetik); Sediaan-sediaan kosmetik untuk
perawatan kulit; Semprotan pelembab wajah (kosmetik); Serum Mata (kosmetik); Serum anti-penuaan untuk keperluan
kosmetik; Serum kecantikan (kosmetik); Serum leher (kosmetik); Serum pencerah (kosmetik); Serum untuk keperluan
kosmetik; Sipat (Kosmetik); Spirit Gum untuk penggunaan kosmetik; Spray wajah (kosmetik); Susu pelembab pemutih kulit
untuk keperluan kosmetik; Tanah liat (kosmetik); Toner (cairan penyegar wajah) kosmetik; Toner cair (Kosmetik); Toner wajah
(kosmetik); apitoxin [racun lebah madu] untuk keperluan kosmetik; astringen untuk keperluan kosmetik; bantalan kapas untuk
keperluan kosmetik; bantalan pembersih diresapi dengan kosmetik; basma [pewarna kosmetik]; basma untuk keperluan
kosmetik; batang kapas untuk keperluan kosmetik; bedak talek untuk keperluan kosmetik; bedak tubuh untuk keperluan
kosmetik; bedak wajah kosmetik; body butter untuk keperluan kosmetik; body lotion untuk keperluan kosmetik; body scrub
untuk keperluan kosmetik; bola kapas untuk keperluan kosmetik; bubuk bedak wangi untuk keperluan kosmetik; bubuk gigi
untuk keperluan kosmetik; bubuk glitter kosmetik; bubuk kosmetik, krim dan lotion untuk wajah, tangan dan tubuh; bubuk
mandi untuk keperluan kosmetik; bubuk masker tubuh untuk keperluan kosmetik; bubuk padat untuk compacts [kosmetik];
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bubuk wangi untuk keperluan kosmetik; bubuk-bubuk untuk tubuh, wajah, kosmetik dan mandi; busa kosmetik yang
mengandung tabir surya; cat kuku (kosmetik); cocoa butter untuk keperluan kosmetik; colognes, parfum dan kosmetik;
concealer [kosmetik]; cosmeceuticals untuk keperluan kosmetik; cotton buds untuk keperluan kosmetik; dasar bedak
(kosmetik); ekstrak herbal untuk keperluan kosmetik; emolien kulit untuk keperluan kosmetik; emolien rambut untuk keperluan
kosmetik; emulsi tubuh untuk keperluan kosmetik; emulsi wajah untuk keperluan kosmetik; emulsi wajah untuk penggunaan
kosmetik; esensi halus/esens yang mudah menguap untuk keperluan kosmetik, yaitu esensi badian; garam mandi kosmetik;
garam mandi untuk keperluan kosmetik; gel after-sun [kosmetik]; gel after-sun untuk keperluan kosmetik; gel dan minyak
kecantikan [kosmetik]; gel kosmetik; gel lidah buaya untuk keperluan kosmetik; gel mata untuk keperluan kosmetik; gel
pelembab [kosmetik]; gel pelembab kulit [kosmetik]; gel penyamakan [kosmetik]; gel tahan lama untuk keperluan kosmetik; gel
tubuh dan wajah [kosmetik]; gel untuk penggunaan kosmetik; gel untuk tubuh (kosmetik); gel wajah [kosmetik]; glitter dekoratif
untuk keperluan kosmetik; glitter untuk keperluan kosmetik; grease untuk keperluan kosmetik; handuk, kain dan kertas sekali
pakai dan barang kapas diresapi dengan atau untuk digunakan dengan sediaan kosmetik; hidrogen peroksida untuk keperluan
kosmetik; highlighter (kosmetik); kapas dalam bentuk bola-bola, kuncup, kain, gulungan, penyeka untuk kebutuhan kosmetik;
kapas dan tongkat kapas untuk keperluan kosmetik; kapas untuk keperluan kosmetik; kapur untuk penggunaan kosmetik; kaus
kaki diresapi dengan krim pelembab kosmetik; kaus kaki yang sudah dilembabkan dengan sediaan kosmetik untuk keperluan
kosmetik; kertas untuk penggunaan kosmetik; kit kosmetik; kompres mata untuk keperluan kosmetik; kosmetik; kosmetik alis;
kosmetik bermain anak-anak, menandai kulit; kosmetik dalam bentuk bubuk; kosmetik dalam bentuk krim; kosmetik dalam
bentuk lotion; kosmetik dalam bentuk susu, lotion dan emulsi; kosmetik dan alat rias/pembersih badan (tidak mengandung
obat) untuk kuku, rambut dan kulit; kosmetik dan make-up; kosmetik dan perlengkapan mandi; kosmetik dan sediaan
kosmetik; kosmetik dan sediaan pembersih badan yang tidak mengandung obat; kosmetik dan sediaan perawatan pribadi;
kosmetik dekoratif; kosmetik dekoratif [make-up]; kosmetik fungsional adalah krim anti-kerut; kosmetik fungsional menjadi
sediaan penyamakan matahari; kosmetik fungsional menjadi sediaan penyaringan sinar matahari; kosmetik fungsional menjadi
sediaan perawatan kulit anti-penuaan; kosmetik non-medis; kosmetik penyegar kulit; kosmetik perawatan kulit; kosmetik
perawatan tubuh dan kecantikan; kosmetik tabir surya; kosmetik tanpa obat; kosmetik tanpa obat dan sediaan perlengkapan
mandi; kosmetik tidak mengandung obat, perlengkapan mandi dan wewangian yang tidak mengandung obat untuk merawat
dan mempercantik bulu mata, alis, mata, bibir dan kuku; kosmetik untuk anak-anak; kosmetik untuk bibir; kosmetik untuk
digunakan pada kulit; kosmetik untuk hewan; kosmetik untuk kuku; kosmetik untuk kulit kepala; kosmetik untuk leher; kosmetik
untuk menutupi bekas luka operasi; kosmetik untuk pemakaian di rambut; kosmetik untuk pembersih tubuh; kosmetik untuk
penggunaan pribadi; kosmetik untuk wajah dan tubuh dalam bubuk tertentu; kosmetik yaitu krim, susu, lotion, gel dan bubuk
untuk wajah, tubuh dan tangan; kosmetik yang digunakan sebagai sediaan perawatan kulit; kosmetik yang digunakan untuk
kulit; kosmetik yang dijual sebagai komponen integral dari persiapan perawatan kulit tanpa obat; kosmetik yang mengandung
ekstrak batu permata; kosmetik yang mengandung probiotik; kosmetik yang mengandung vitamin; kosmetik, yaitu alas bedak,
concealer, pengkilap bibir, maskara, pembersih make-up; kosmetik, yaitu, alas bedak, bedak, concealer, Celak mata (Eye
shadow), pensil mata, eyeliner cair, maskara, pensil bibir, lipstik, Pengkilat bibir (lip gloss), balsem bibir, cat kuku; kosmetik,
yaitu, susu, losion, gel dan bubuk untuk wajah, gel dan bubuk untuk tubuh dan tangan; krim after-sun untuk keperluan
kosmetik; krim anti-bintik untuk keperluan kosmetik; krim anti-iritasi [untuk keperluan kosmetik]; krim anti-kerut untuk keperluan
kosmetik; krim anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; krim bibir untuk keperluan kosmetik; krim dan gel kosmetik untuk
wajah, tangan dan tubuh; krim dan lotion kosmetik; krim dan lotion kosmetik untuk perawatan wajah dan tubuh; krim dingin
untuk keperluan kosmetik; krim exfoliant untuk keperluan kosmetik; krim kosmetik; krim kosmetik bernutrisi; krim kosmetik
untuk kulit; krim kosmetik untuk mengencangkan kulit; krim kosmetik untuk mengencangkan kulit di sekitar mata; krim
kosmetik untuk perawatan kulit; krim kosmetik, lotion dan sediaan lain untuk berjemur; krim kosmetik, susu, lotion, gel dan
bubuk untuk wajah, tangan, dan tubuh; krim kuku untuk keperluan kosmetik; krim kulit untuk keperluan kosmetik; krim kulit
yang adil untuk keperluan kosmetik; krim masker tubuh untuk keperluan kosmetik; krim mata untuk keperluan kosmetik; krim
matahari untuk keperluan kosmetik; krim pagi untuk keperluan kosmetik; krim pelembab kulit [kosmetik]; krim pembersih
[kosmetik]; krim pengencang [kosmetik]; krim pengkondisi kulit untuk keperluan kosmetik; krim pengurang bintik penuaan
untuk keperluan kosmetik; krim perawatan rambut untuk keperluan kosmetik; krim retinol untuk keperluan kosmetik; krim tabir
surya untuk keperluan kosmetik; krim tangan kosmetik; krim tangan untuk keperluan kosmetik; krim tanning diri [kosmetik];
krim tubuh kosmetik; krim tubuh untuk keperluan kosmetik; krim untuk keperluan kosmetik; krim untuk pemeliharaan kulit
(kosmetik); krim untuk pengurangan selulit untuk keperluan kosmetik; krim wajah [kosmetik]; krim wajah dan tubuh untuk
keperluan kosmetik; krim wajah untuk keperluan kosmetik; krim wajah untuk penggunaan kosmetik; krim wangi untuk
keperluan kosmetik; krim, minyak, lotion, semprotan, pensil dan balsem untuk keperluan kosmetik; kristal mandi untuk
keperluan kosmetik; linen untuk penggunaan kosmetik; losion kosmetik; losion susu matahari kosmetik; losion susu untuk
keperluan kosmetik; lotion berjemur kosmetik; lotion kosmetik untuk mengurangi munculnya bintik-bintik dan bintik-bintik
penuaan; lotion kulit dan tubuh, krim dan minyak untuk penggunaan kosmetik; lotion kulit kosmetik; lotion kulit pelembab
[kosmetik]; lotion mandi untuk keperluan kosmetik; lotion masker tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion mata untuk keperluan
kosmetik; lotion pelembab [kosmetik]; lotion pengencang untuk wajah, tubuh dan tangan untuk keperluan kosmetik; lotion
perawatan kulit kosmetik; lotion perawatan matahari untuk keperluan kosmetik; lotion perawatan rambut untuk keperluan
kosmetik; lotion rambut kosmetik; lotion setelah matahari untuk keperluan kosmetik; lotion tabir surya untuk keperluan
kosmetik; lotion tahan usia untuk keperluan kosmetik; lotion tangan untuk keperluan kosmetik; lotion tubuh pelembab
[kosmetik]; lotion untuk keperluan kosmetik; lotion untuk pengurangan selulit untuk keperluan kosmetik; lotion untuk perawatan
wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion wajah kosmetik; lulur
kosmetik; make-up [kosmetik]; manik-manik mandi untuk keperluan kosmetik; masker kosmetik; masker kulit [kosmetik];
masker kulit untuk keperluan kosmetik; masker mata untuk keperluan kosmetik; masker tubuh untuk keperluan kosmetik;
masker wajah [kosmetik]; masker wajah kosmetik; masker wajah untuk penggunaan kosmetik; minyak after-sun untuk
keperluan kosmetik; minyak berjemur [kosmetik]; minyak berjemur untuk tujuan kosmetik; minyak esensial untuk keperluan
kosmetik; minyak kosmetik; minyak kosmetik untuk kulit; minyak lavender untuk penggunaan kosmetik; minyak mandi untuk
keperluan kosmetik; minyak mawar untuk keperluan kosmetik; minyak parfum untuk pembuatan preparat kosmetik; minyak
pelindung matahari [kosmetik]; minyak penyamakan [kosmetik]; minyak setelah matahari [kosmetik]; minyak tubuh untuk
keperluan kosmetik; minyak untuk keperluan kosmetik; minyak, losion dan susu semua untuk keperluan kosmetik dan alat
rias/pembersih badan untuk kuku, rambut dan kulit; minyak-minyak sari kosmetika; mousses [kosmetik]; mutiara mandi untuk
keperluan kosmetik; oil baths untuk perawatan rambut untuk keperluan kosmetik; overlay memahat kuku [kosmetik]; pacar
[pewarna kosmetik]; pacar untuk keperluan kosmetik; paket kosmetik kecantikan (beauty pack) yang dijual satu unit; paket
kosmetik wajah; paket masker pengencangan pori digunakan sebagai kosmetik; paket masker untuk keperluan kosmetik;
pasta kosmetik untuk aplikasi ke wajah untuk menangkal silau; pasta wangi untuk keperluan kosmetik; patch jerawat kosmetik;
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pelembab kulit digunakan sebagai kosmetik; pelembab wajah kosmetik; pelindung matahari untuk bibir [kosmetik]; pembersih
tata rias wajah , pembersih kosmetik; pembersih tata rias wajah, pembersih kosmetik; pembersih untuk kuas kosmetik;
pembilasan rambut untuk keperluan kosmetik; pemelihara rambut untuk keperluan kosmetik; pensil kosmetik; pensil mata
kosmetik; penutup mata gel untuk keperluan kosmetik; penyamakan kosmetik dan susu setelah matahari, gel dan minyak;
penyeka kapas untuk keperluan kosmetik; penyeka, kapas dan tisu yang diresapi dengan sediaan kosmetik dan losion
wewangian yang tidak mengandung obat; penyeka, tisu dan handuk kosmetik yang telah diresapi pelembab; perekat kelopak
mata ganda (kosmetik); perekat untuk keperluan kosmetik; perhiasan kulit menjadi transfer dekoratif untuk keperluan
kosmetik; perhiasan kulit self-adhesive untuk keperluan kosmetik; perhiasan kulit untuk keperluan kosmetik; pernis kuku untuk
keperluan kosmetik; persiapan kulit wajah untuk penggunaan kosmetik; petroleum jelly untuk keperluan kosmetik; pewarna
bibir dalam bentuk cairan atau gel [kosmetik]; pewarna kosmetik; pijat lilin untuk keperluan kosmetik; pomade rambut untuk
keperluan kosmetik; pomades untuk keperluan kosmetik; preparat kosmetik yang mengandung kolagen; preparat pelembab
[kosmetik]; preparat pemutihan [decolorants] untuk keperluan kosmetik; primer kuku [kosmetik]; produk dan sediaan kosmetik
perawatan kecantikan; produk kosmetik dalam bentuk aerosol untuk perawatan kulit; produk pelindung matahari (kosmetik);
produk pemutih (kosmetik); produk perawatan bibir (kosmetik); produk perawatan wajah [kosmetik]; racun lebah untuk
keperluan kosmetik; rum rum untuk keperluan kosmetik; sabun kosmetik; sabun-sabun, sabun mandi, wangi-wangian, minyak
esensial, kosmetik, shampoo, shampoo kering; salep kosmetik; salep kulit pelembab [kosmetik]; sarung tangan pra-dibasahi
dengan sediaan kosmetik untuk keperluan kosmetik; scrub pengelupasan kulit untuk keperluan kosmetik; sediaan berjemur
[kosmetik]; sediaan dan produk perawatan kulit [kosmetik dan tidak mengandung obat-obatan]; sediaan kolagen untuk
keperluan kosmetik; sediaan kosmetik; sediaan kosmetik anti-penuaan; sediaan kosmetik dan kecantikan; sediaan kosmetik
meminimalkan kerut untuk penggunaan wajah topikal; sediaan kosmetik perawatan rambut; sediaan kosmetik tanpa busa;
sediaan kosmetik tanpa obat; sediaan kosmetik tidak mengandung obat untuk penggelapan kulit dan penggelapan kulit yang
dilakukan sendiri; sediaan kosmetik tidak mengandung obat untuk tujuan pelangsingan; sediaan kosmetik untuk berjemur;
sediaan kosmetik untuk berjemur dan sediaan untuk melindungi kulit dari efek sinar matahari; sediaan kosmetik untuk bulu
mata; sediaan kosmetik untuk kulit; sediaan kosmetik untuk kulit kering selama kehamilan; sediaan kosmetik untuk mandi;
sediaan kosmetik untuk mandi dan mandi; sediaan kosmetik untuk melindungi dari sengatan matahari; sediaan kosmetik untuk
melindungi kulit dari sinar matahari; sediaan kosmetik untuk modifikasi kulit dan tubuh plastik simulasi dan kosmetik untuk
layanan make up artis; sediaan kosmetik untuk pembaruan kulit; sediaan kosmetik untuk pemeliharaan kulit dan perawatan
kulit; sediaan kosmetik untuk pengeringan cat kuku; sediaan kosmetik untuk perawatan kulit; sediaan kosmetik untuk
perawatan mulut dan gigi; sediaan kosmetik untuk perawatan tubuh; sediaan kosmetik untuk rambut dan kulit kepala; sediaan
kosmetik untuk tata rias artis khususnya sediaan untuk kulit, rambut dan untuk pewarnaan gigi; sediaan kosmetik untuk tujuan
pelangsingan; sediaan kosmetik untuk wajah dan tubuh; sediaan kosmetik wajah; sediaan kosmetik yang digunakan untuk
mengangkat sel-sel kulit mati dari permukaan kulit; sediaan kosmetik yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati di
wajah; sediaan kosmetik yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati diwajah; sediaan kosmetik, yakni krim untuk
mengencangkan kulit; sediaan kosmetika untuk perawatan jerawat; sediaan kulit wajah untuk keperluan kosmetik; sediaan
lidah buaya untuk keperluan kosmetik; sediaan mandi busa untuk keperluan kosmetik; sediaan menghilangkan kutikula untuk
keperluan kosmetik; sediaan pelindung matahari kosmetik; sediaan pemutih kulit [kosmetik]; sediaan pengencangan payudara
kosmetik; sediaan penyamakan sendiri [kosmetik]; sediaan perawatan kuku kosmetik; sediaan perawatan kulit wajah
(kosmetik); sediaan perawatan matahari [kosmetik]; sediaan perawatan rambut tanpa obat untuk keperluan kosmetik; sediaan
perawatan wajah kosmetik; sediaan pertumbuhan kembali rambut kosmetik menghambat; sediaan pewarnaan untuk
keperluan kosmetik; sediaan rias rambut kosmetik; sediaan sun block untuk keperluan kosmetik; sediaan tubuh dan perawatan
kecantikan untuk keperluan kosmetik; sediaan untuk simulasi warna darah pada bagian tubuh, untuk menutupi noda kulit dan
kosmetik untuk menindaklanjuti pengobatan pasca operasi bekas luka pada kulit; sediaan-sediaan kosmetik rias rambut;
sediaan-sediaan kosmetik untuk tata rias artis khususnya sediaan-sediaan untuk kulit, rambut dan untuk pewarnaan gigi;
sediaan-sediaan mencuci tangan diresapi untuk keperluan kosmetik; sediaan-sediaan untuk memutihkan dan mencuci
sediaan-sediaan untuk membersihkan, mengkilatkan, membuang lemak sabun, wangi-wangian, minyak sari, kosmetik, minyak
rambut bahan-bahan pemeliharaan gigi; self-tanning lotion [kosmetik]; semprotan kulit topikal untuk keperluan kosmetik;
semprotan tubuh untuk keperluan kosmetik; serat untuk keperluan kosmetik; serum kulit (kosmetik); serum pemutih
(kosmetik); serum tidak eksklusif hyaluronat bisa mengandung vitamin dan pencerah (kosmetik); sun block lotion untuk
keperluan kosmetik; susu almond untuk keperluan kosmetik; susu penyamakan [kosmetik]; susu setelah matahari [kosmetik];
susu setelah matahari untuk keperluan kosmetik; susu wajah dan lotion untuk keperluan kosmetik; susu wajah dan tubuh
untuk keperluan kosmetik; tabir surya untuk keperluan kosmetik; tambalan kosmetik yang mengandung tabir surya dan tabir
surya untuk digunakan pada kulit; tas organizer untuk keperluan kosmetik terisi; tata rias dan pembersih tata rias panggung,
film dan televisi (kosmetik teater) terutama untuk TV definisi tinggi; tata rias dan pembersih tata rias untuk panggung , film, dan
televisi (kosmetik teater)terutama untuk TV definisi tinggi; tato sementara untuk keperluan kosmetik; tato yang dapat dilepas
untuk keperluan kosmetik; tisu basah untuk keperluan kosmetik; tisu bayi sekali pakai diresapi dengan sediaan kosmetik; tisu
bayi untuk keperluan kosmetik; tisu diresapi dengan minyak esensial, untuk penggunaan kosmetik; tisu diresapi dengan
sediaan kosmetik; tisu kosmetik pra-lembab; tisu kosmetik yang sudah diresapi pelembab sebelumnya; tisu yang diresapi
dengan kosmetik; tisu yang diresapi dengan losion kosmetik; tisu, kain atau penyeka yang dilembapi atau diresapi dengan
sediaan membersihkan pribadi atau losion kosmetik; toner untuk penggunaan kosmetik; toner wajah kosmetik; tongkat
pomades untuk keperluan kosmetik; tonik rambut untuk keperluan kosmetik; transfer dekoratif untuk keperluan kosmetik;
wewangian, minyak atsiri, kosmetik tanpa obat, lotion rambut tanpa obat; wewangian, minyak esensial, kosmetik, lotion
rambut===
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740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

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

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Kuning; Gold; Orange; Hitam
: 3
: ===Air penyegar wajah (untuk keperluan kosmetik); Bahan kimia sebagai komponen dari krim , losion atau kosmetik; Bahan
nabati / tumbuhan sebagai komponen dari krim , losion , atau kosmetik.; Barang kosmetik untuk mandi; Barang-barang
kosmetik yaitu minyak rambut, minyak wangi, bedak wangil, bedak muka, bedak bayi, krim muka, krim kulit, cat alis, cat alis,
cat kkuku, cat bibir, obat kriting rambut cat rambut,bedak dasar, shampoo,wangi-wangian, minyak-minyak sari kosmetik,
bahan pemelihara gigi, tepal gigi, sabun wangi, sabun cuci, sabun krim detergent dan detergent bubuk .; Bedak muka putih
untuk keperluan kosmetik; Bedak wajah untuk keperluan kosmetik; Busa (kosmetik) [Mousse]; Cairan untuk rambut (kosmetik);
Ekstrak herbal topikal untuk digunakan sebagai kosmetik; Esensi untuk keperluan kosmetik; Gel jerawat (kosmetik); Gel kulit
untuk penggunaan kosmetik; Gel pelangsing (kosmetik ); Gel pelangsing (kosmetik); Gel untuk dipakai setelah bercukur untuk
keperluan kosmetik; Gel untuk keperluan kosmetik; Highlighter badan kosmetik; Highlighter bubuk (kosmetik); Highlighter cair
(kosmetik); Highlighter krim (kosmetik); Highlighter kulit (kosmetik); Highlighter wajah kosmetik; Kain, tisu atau penyeka yang
diresapi sediaan kosmetik; Kapas wajah untuk kosmetik; Kondisioner cair (kosmetik); Kosmetik berwarna untuk anak-anak;
Kosmetik dasar rias, termasuk pembersih kulit, toner kulit, losion kulit, krim kulit, serum wajah non-obat, tisu wajah dan
pelembab wajah.; Kosmetik fungsional; Kosmetik highlighter; Kosmetik menggunakan bahan alami; Kosmetik perpaduan dari
powder dan liquid foundation (cushion); Kosmetik untuk bulu mata; Kosmetik untuk manusia; Kosmetik untuk perawatan kulit
dan rambut; Kosmetik untuk perawatan rambut; Kosmetik untuk spa; Kosmetik yaitu bedak padat, bedak bubuk, lipstik, pensil
alis dan eyeliner; Kosmetik, yaitu sediaan untuk menghilangkan atau mengurangi garis-garis kulit halus di sekitar kening dan
mata (glabellar), keriput di wajah, ketidaksimetrisan dan kekurangan dan masalah kulit manusia; Kotak perlengkapan kosmetik
terisi; Krim Badan area sensitif (kosmetik); Krim flek (kosmetik); Krim kulit daerah sensitif (kosmetik); Krim kulit kering
(kosmetik); Krim kulit sensitif (kosmetik); Krim lulur badan [Cream-body scrub] kosmetik; Krim pembersih (kosmetik); Krim
pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Krim untuk keperluan kosmetik; Krim wajah (kosmetik); Krim wajah untuk digunakan
sebagai kosmetik; Losion pelembab (kosmetik); Losion pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Losion pengelupasan untuk
keperluan kosmetik; Losion untuk dipakai setelah bercukur untuk keperluan kosmetik; Lotion daerah sensitif (kosmetik); Lotion
flek (kosmetik); Lotion kulit kering (kosmetik); Maker wajah (Kosmetik); Masker (kosmetik); Masker pemutih kulit untuk
keperluan kosmetik; Masker untuk kulit sebagai penggunaan kosmetik; Masker untuk tubuh sebagai penggunaan kosmetik;
Masker wajah (kosmetik); Minyak sari buah merah untuk kosmetik; Minyak untuk mandi berendam untuk keperluan kosmetik;
Minyak yang mudah menguap (Kosmetik); Paket masker untuk keperluan kosmetik; Pelembab (kosmetik); Pelembab Leher
(kosmetik); Pelembab [Moisturizer] kosmetik; Pelembab anti penuaan yang digunakan sebagai kosmetik; Pelembab mata
untuk penggunaan kosmetik; Pembersih wajah (kosmetik); Pensil highlighter (kosmetik); Penyeka sekali pakai yang diresapi
dengan sediaan membersihkan dan kosmetik, penyeka kosmetik yang sudah dilembabkan; Pewangi badan (kosmetik);
Produk kosmetik; Produk kosmetik dan perawatan kulit; Produk kosmetik untuk perawatan kulit; Produk perawatan kulit yang
mengandung ektrak batu permata (kosmetik); Ramuan kosmetik untuk mandi; Sabun Kecantikan (kosmetik); Sabun dengan
bahan dasar Herbal Oil (kosmetik); Sabun kosmetik; Sabun pengelupasan untuk keperluan kosmetik; Scrub untuk keperluan
kosmetik; Scrub wajah [facial scrub] kosmetik; Sediaan Pembersih Kulit (kosmetik); Sediaan kosmetik perawatan bibir;
Sediaan kosmetik seperti semprotan tangan, gel tangan, larutan tangan, pelembab, lotion, toner & astringen, larutan alkohol,
sabun mandi dalam bentuk cair, bentuk batangan & bubuk, krim, sediaan deodoran dan anti-keringat.; Sediaan kosmetik tata
rias dan penghapus riasan; Sediaan kosmetik untuk bibir; Sediaan kosmetik untuk kuku; Sediaan kosmetik untuk kulit wajah;
Sediaan kosmetik untuk mandi dan mandi pancuran (shower); Sediaan kosmetik untuk mata; Sediaan kosmetik untuk
perawatan pribadi, yaitu kultur mikroorganisme tidak hidup; Sediaan kosmetik yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel
kulit mati di wajah; Sediaan kosmetik, yakni lotion untuk mengencangkan kulit; Sediaan minyak panas (kosmetik); Sediaan
pembersih badan dan kosmetik; Sediaan perawatan kulit dan kosmetik; Sediaan perawatan matahari untuk keperluan
kosmetik; Sediaan tabir surya kosmetik; Sediaan untuk menghilangkan bulu (kosmetik); Sediaan-sediaan kosmetik untuk
perawatan kulit; Semprotan pelembab wajah (kosmetik); Serum Mata (kosmetik); Serum anti-penuaan untuk keperluan
kosmetik; Serum kecantikan (kosmetik); Serum leher (kosmetik); Serum pencerah (kosmetik); Serum untuk keperluan
kosmetik; Sipat (Kosmetik); Spirit Gum untuk penggunaan kosmetik; Spray wajah (kosmetik); Susu pelembab pemutih kulit
untuk keperluan kosmetik; Tanah liat (kosmetik); Toner (cairan penyegar wajah) kosmetik; Toner cair (Kosmetik); Toner wajah
(kosmetik); apitoxin [racun lebah madu] untuk keperluan kosmetik; astringen untuk keperluan kosmetik; bantalan kapas untuk
keperluan kosmetik; bantalan pembersih diresapi dengan kosmetik; basma [pewarna kosmetik]; basma untuk keperluan
kosmetik; batang kapas untuk keperluan kosmetik; bedak talek untuk keperluan kosmetik; bedak tubuh untuk keperluan
kosmetik; bedak wajah kosmetik; body butter untuk keperluan kosmetik; body lotion untuk keperluan kosmetik; body scrub
untuk keperluan kosmetik; bola kapas untuk keperluan kosmetik; bubuk bedak wangi untuk keperluan kosmetik; bubuk gigi
untuk keperluan kosmetik; bubuk glitter kosmetik; bubuk kosmetik, krim dan lotion untuk wajah, tangan dan tubuh; bubuk
mandi untuk keperluan kosmetik; bubuk masker tubuh untuk keperluan kosmetik; bubuk padat untuk compacts [kosmetik];
bubuk wangi untuk keperluan kosmetik; bubuk-bubuk untuk tubuh, wajah, kosmetik dan mandi; busa kosmetik yang
mengandung tabir surya; cat kuku (kosmetik); cocoa butter untuk keperluan kosmetik; colognes, parfum dan kosmetik;
concealer [kosmetik]; cosmeceuticals untuk keperluan kosmetik; cotton buds untuk keperluan kosmetik; dasar bedak
(kosmetik); ekstrak herbal untuk keperluan kosmetik; emolien kulit untuk keperluan kosmetik; emolien rambut untuk keperluan
kosmetik; emulsi tubuh untuk keperluan kosmetik; emulsi wajah untuk keperluan kosmetik; emulsi wajah untuk penggunaan
kosmetik; esensi halus/esens yang mudah menguap untuk keperluan kosmetik, yaitu esensi badian; garam mandi kosmetik;
garam mandi untuk keperluan kosmetik; gel after-sun [kosmetik]; gel after-sun untuk keperluan kosmetik; gel dan minyak
kecantikan [kosmetik]; gel kosmetik; gel lidah buaya untuk keperluan kosmetik; gel mata untuk keperluan kosmetik; gel
pelembab [kosmetik]; gel pelembab kulit [kosmetik]; gel penyamakan [kosmetik]; gel tahan lama untuk keperluan kosmetik; gel
tubuh dan wajah [kosmetik]; gel untuk penggunaan kosmetik; gel untuk tubuh (kosmetik); gel wajah [kosmetik]; glitter dekoratif
untuk keperluan kosmetik; glitter untuk keperluan kosmetik; grease untuk keperluan kosmetik; handuk, kain dan kertas sekali
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pakai dan barang kapas diresapi dengan atau untuk digunakan dengan sediaan kosmetik; hidrogen peroksida untuk keperluan
kosmetik; highlighter (kosmetik); kapas dalam bentuk bola-bola, kuncup, kain, gulungan, penyeka untuk kebutuhan kosmetik;
kapas dan tongkat kapas untuk keperluan kosmetik; kapas untuk keperluan kosmetik; kapur untuk penggunaan kosmetik; kaus
kaki diresapi dengan krim pelembab kosmetik; kaus kaki yang sudah dilembabkan dengan sediaan kosmetik untuk keperluan
kosmetik; kertas untuk penggunaan kosmetik; kit kosmetik; kompres mata untuk keperluan kosmetik; kosmetik; kosmetik alis;
kosmetik bermain anak-anak, menandai kulit; kosmetik dalam bentuk bubuk; kosmetik dalam bentuk krim; kosmetik dalam
bentuk lotion; kosmetik dalam bentuk susu, lotion dan emulsi; kosmetik dan alat rias/pembersih badan (tidak mengandung
obat) untuk kuku, rambut dan kulit; kosmetik dan make-up; kosmetik dan perlengkapan mandi; kosmetik dan sediaan
kosmetik; kosmetik dan sediaan pembersih badan yang tidak mengandung obat; kosmetik dan sediaan perawatan pribadi;
kosmetik dekoratif; kosmetik dekoratif [make-up]; kosmetik fungsional adalah krim anti-kerut; kosmetik fungsional menjadi
sediaan penyamakan matahari; kosmetik fungsional menjadi sediaan penyaringan sinar matahari; kosmetik fungsional menjadi
sediaan perawatan kulit anti-penuaan; kosmetik non-medis; kosmetik penyegar kulit; kosmetik perawatan kulit; kosmetik
perawatan tubuh dan kecantikan; kosmetik tabir surya; kosmetik tanpa obat; kosmetik tanpa obat dan sediaan perlengkapan
mandi; kosmetik tidak mengandung obat, perlengkapan mandi dan wewangian yang tidak mengandung obat untuk merawat
dan mempercantik bulu mata, alis, mata, bibir dan kuku; kosmetik untuk anak-anak; kosmetik untuk bibir; kosmetik untuk
digunakan pada kulit; kosmetik untuk hewan; kosmetik untuk kuku; kosmetik untuk kulit kepala; kosmetik untuk leher; kosmetik
untuk menutupi bekas luka operasi; kosmetik untuk pemakaian di rambut; kosmetik untuk pembersih tubuh; kosmetik untuk
penggunaan pribadi; kosmetik untuk wajah dan tubuh dalam bubuk tertentu; kosmetik yaitu krim, susu, lotion, gel dan bubuk
untuk wajah, tubuh dan tangan; kosmetik yang digunakan sebagai sediaan perawatan kulit; kosmetik yang digunakan untuk
kulit; kosmetik yang dijual sebagai komponen integral dari persiapan perawatan kulit tanpa obat; kosmetik yang mengandung
ekstrak batu permata; kosmetik yang mengandung probiotik; kosmetik yang mengandung vitamin; kosmetik, yaitu alas bedak,
concealer, pengkilap bibir, maskara, pembersih make-up; kosmetik, yaitu, alas bedak, bedak, concealer, Celak mata (Eye
shadow), pensil mata, eyeliner cair, maskara, pensil bibir, lipstik, Pengkilat bibir (lip gloss), balsem bibir, cat kuku; kosmetik,
yaitu, susu, losion, gel dan bubuk untuk wajah, gel dan bubuk untuk tubuh dan tangan; krim after-sun untuk keperluan
kosmetik; krim anti-bintik untuk keperluan kosmetik; krim anti-iritasi [untuk keperluan kosmetik]; krim anti-kerut untuk keperluan
kosmetik; krim anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; krim bibir untuk keperluan kosmetik; krim dan gel kosmetik untuk
wajah, tangan dan tubuh; krim dan lotion kosmetik; krim dan lotion kosmetik untuk perawatan wajah dan tubuh; krim dingin
untuk keperluan kosmetik; krim exfoliant untuk keperluan kosmetik; krim kosmetik; krim kosmetik bernutrisi; krim kosmetik
untuk kulit; krim kosmetik untuk mengencangkan kulit; krim kosmetik untuk mengencangkan kulit di sekitar mata; krim
kosmetik untuk perawatan kulit; krim kosmetik, lotion dan sediaan lain untuk berjemur; krim kosmetik, susu, lotion, gel dan
bubuk untuk wajah, tangan, dan tubuh; krim kuku untuk keperluan kosmetik; krim kulit untuk keperluan kosmetik; krim kulit
yang adil untuk keperluan kosmetik; krim masker tubuh untuk keperluan kosmetik; krim mata untuk keperluan kosmetik; krim
matahari untuk keperluan kosmetik; krim pagi untuk keperluan kosmetik; krim pelembab kulit [kosmetik]; krim pembersih
[kosmetik]; krim pengencang [kosmetik]; krim pengkondisi kulit untuk keperluan kosmetik; krim pengurang bintik penuaan
untuk keperluan kosmetik; krim perawatan rambut untuk keperluan kosmetik; krim retinol untuk keperluan kosmetik; krim tabir
surya untuk keperluan kosmetik; krim tangan kosmetik; krim tangan untuk keperluan kosmetik; krim tanning diri [kosmetik];
krim tubuh kosmetik; krim tubuh untuk keperluan kosmetik; krim untuk keperluan kosmetik; krim untuk pemeliharaan kulit
(kosmetik); krim untuk pengurangan selulit untuk keperluan kosmetik; krim wajah [kosmetik]; krim wajah dan tubuh untuk
keperluan kosmetik; krim wajah untuk keperluan kosmetik; krim wajah untuk penggunaan kosmetik; krim wangi untuk
keperluan kosmetik; krim, minyak, lotion, semprotan, pensil dan balsem untuk keperluan kosmetik; kristal mandi untuk
keperluan kosmetik; linen untuk penggunaan kosmetik; losion kosmetik; losion susu matahari kosmetik; losion susu untuk
keperluan kosmetik; lotion berjemur kosmetik; lotion kosmetik untuk mengurangi munculnya bintik-bintik dan bintik-bintik
penuaan; lotion kulit dan tubuh, krim dan minyak untuk penggunaan kosmetik; lotion kulit kosmetik; lotion kulit pelembab
[kosmetik]; lotion mandi untuk keperluan kosmetik; lotion masker tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion mata untuk keperluan
kosmetik; lotion pelembab [kosmetik]; lotion pengencang untuk wajah, tubuh dan tangan untuk keperluan kosmetik; lotion
perawatan kulit kosmetik; lotion perawatan matahari untuk keperluan kosmetik; lotion perawatan rambut untuk keperluan
kosmetik; lotion rambut kosmetik; lotion setelah matahari untuk keperluan kosmetik; lotion tabir surya untuk keperluan
kosmetik; lotion tahan usia untuk keperluan kosmetik; lotion tangan untuk keperluan kosmetik; lotion tubuh pelembab
[kosmetik]; lotion untuk keperluan kosmetik; lotion untuk pengurangan selulit untuk keperluan kosmetik; lotion untuk perawatan
wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion wajah kosmetik; lulur
kosmetik; make-up [kosmetik]; manik-manik mandi untuk keperluan kosmetik; masker kosmetik; masker kulit [kosmetik];
masker kulit untuk keperluan kosmetik; masker mata untuk keperluan kosmetik; masker tubuh untuk keperluan kosmetik;
masker wajah [kosmetik]; masker wajah kosmetik; masker wajah untuk penggunaan kosmetik; minyak after-sun untuk
keperluan kosmetik; minyak berjemur [kosmetik]; minyak berjemur untuk tujuan kosmetik; minyak esensial untuk keperluan
kosmetik; minyak kosmetik; minyak kosmetik untuk kulit; minyak lavender untuk penggunaan kosmetik; minyak mandi untuk
keperluan kosmetik; minyak mawar untuk keperluan kosmetik; minyak parfum untuk pembuatan preparat kosmetik; minyak
pelindung matahari [kosmetik]; minyak penyamakan [kosmetik]; minyak setelah matahari [kosmetik]; minyak tubuh untuk
keperluan kosmetik; minyak untuk keperluan kosmetik; minyak, losion dan susu semua untuk keperluan kosmetik dan alat
rias/pembersih badan untuk kuku, rambut dan kulit; minyak-minyak sari kosmetika; mousses [kosmetik]; mutiara mandi untuk
keperluan kosmetik; oil baths untuk perawatan rambut untuk keperluan kosmetik; overlay memahat kuku [kosmetik]; pacar
[pewarna kosmetik]; pacar untuk keperluan kosmetik; paket kosmetik kecantikan (beauty pack) yang dijual satu unit; paket
kosmetik wajah; paket masker pengencangan pori digunakan sebagai kosmetik; paket masker untuk keperluan kosmetik;
pasta kosmetik untuk aplikasi ke wajah untuk menangkal silau; pasta wangi untuk keperluan kosmetik; patch jerawat kosmetik;
pelembab kulit digunakan sebagai kosmetik; pelembab wajah kosmetik; pelindung matahari untuk bibir [kosmetik]; pembersih
tata rias wajah , pembersih kosmetik; pembersih tata rias wajah, pembersih kosmetik; pembersih untuk kuas kosmetik;
pembilasan rambut untuk keperluan kosmetik; pemelihara rambut untuk keperluan kosmetik; pensil kosmetik; pensil mata
kosmetik; penutup mata gel untuk keperluan kosmetik; penyamakan kosmetik dan susu setelah matahari, gel dan minyak;
penyeka kapas untuk keperluan kosmetik; penyeka, kapas dan tisu yang diresapi dengan sediaan kosmetik dan losion
wewangian yang tidak mengandung obat; penyeka, tisu dan handuk kosmetik yang telah diresapi pelembab; perekat kelopak
mata ganda (kosmetik); perekat untuk keperluan kosmetik; perhiasan kulit menjadi transfer dekoratif untuk keperluan
kosmetik; perhiasan kulit self-adhesive untuk keperluan kosmetik; perhiasan kulit untuk keperluan kosmetik; pernis kuku untuk
keperluan kosmetik; persiapan kulit wajah untuk penggunaan kosmetik; petroleum jelly untuk keperluan kosmetik; pewarna
bibir dalam bentuk cairan atau gel [kosmetik]; pewarna kosmetik; pijat lilin untuk keperluan kosmetik; pomade rambut untuk
keperluan kosmetik; pomades untuk keperluan kosmetik; preparat kosmetik yang mengandung kolagen; preparat pelembab

Halaman 780 dari 2049

[kosmetik]; preparat pemutihan [decolorants] untuk keperluan kosmetik; primer kuku [kosmetik]; produk dan sediaan kosmetik
perawatan kecantikan; produk kosmetik dalam bentuk aerosol untuk perawatan kulit; produk pelindung matahari (kosmetik);
produk pemutih (kosmetik); produk perawatan bibir (kosmetik); produk perawatan wajah [kosmetik]; racun lebah untuk
keperluan kosmetik; rum rum untuk keperluan kosmetik; sabun kosmetik; sabun-sabun, sabun mandi, wangi-wangian, minyak
esensial, kosmetik, shampoo, shampoo kering; salep kosmetik; salep kulit pelembab [kosmetik]; sarung tangan pra-dibasahi
dengan sediaan kosmetik untuk keperluan kosmetik; scrub pengelupasan kulit untuk keperluan kosmetik; sediaan berjemur
[kosmetik]; sediaan dan produk perawatan kulit [kosmetik dan tidak mengandung obat-obatan]; sediaan kolagen untuk
keperluan kosmetik; sediaan kosmetik; sediaan kosmetik anti-penuaan; sediaan kosmetik dan kecantikan; sediaan kosmetik
meminimalkan kerut untuk penggunaan wajah topikal; sediaan kosmetik perawatan rambut; sediaan kosmetik tanpa busa;
sediaan kosmetik tanpa obat; sediaan kosmetik tidak mengandung obat untuk penggelapan kulit dan penggelapan kulit yang
dilakukan sendiri; sediaan kosmetik tidak mengandung obat untuk tujuan pelangsingan; sediaan kosmetik untuk berjemur;
sediaan kosmetik untuk berjemur dan sediaan untuk melindungi kulit dari efek sinar matahari; sediaan kosmetik untuk bulu
mata; sediaan kosmetik untuk kulit; sediaan kosmetik untuk kulit kering selama kehamilan; sediaan kosmetik untuk mandi;
sediaan kosmetik untuk mandi dan mandi; sediaan kosmetik untuk melindungi dari sengatan matahari; sediaan kosmetik untuk
melindungi kulit dari sinar matahari; sediaan kosmetik untuk modifikasi kulit dan tubuh plastik simulasi dan kosmetik untuk
layanan make up artis; sediaan kosmetik untuk pembaruan kulit; sediaan kosmetik untuk pemeliharaan kulit dan perawatan
kulit; sediaan kosmetik untuk pengeringan cat kuku; sediaan kosmetik untuk perawatan kulit; sediaan kosmetik untuk
perawatan mulut dan gigi; sediaan kosmetik untuk perawatan tubuh; sediaan kosmetik untuk rambut dan kulit kepala; sediaan
kosmetik untuk tata rias artis khususnya sediaan untuk kulit, rambut dan untuk pewarnaan gigi; sediaan kosmetik untuk tujuan
pelangsingan; sediaan kosmetik untuk wajah dan tubuh; sediaan kosmetik wajah; sediaan kosmetik yang digunakan untuk
mengangkat sel-sel kulit mati dari permukaan kulit; sediaan kosmetik yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati di
wajah; sediaan kosmetik yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati diwajah; sediaan kosmetik, yakni krim untuk
mengencangkan kulit; sediaan kosmetika untuk perawatan jerawat; sediaan kulit wajah untuk keperluan kosmetik; sediaan
lidah buaya untuk keperluan kosmetik; sediaan mandi busa untuk keperluan kosmetik; sediaan menghilangkan kutikula untuk
keperluan kosmetik; sediaan pelindung matahari kosmetik; sediaan pemutih kulit [kosmetik]; sediaan pengencangan payudara
kosmetik; sediaan penyamakan sendiri [kosmetik]; sediaan perawatan kuku kosmetik; sediaan perawatan kulit wajah
(kosmetik); sediaan perawatan matahari [kosmetik]; sediaan perawatan rambut tanpa obat untuk keperluan kosmetik; sediaan
perawatan wajah kosmetik; sediaan pertumbuhan kembali rambut kosmetik menghambat; sediaan pewarnaan untuk
keperluan kosmetik; sediaan rias rambut kosmetik; sediaan sun block untuk keperluan kosmetik; sediaan tubuh dan perawatan
kecantikan untuk keperluan kosmetik; sediaan untuk simulasi warna darah pada bagian tubuh, untuk menutupi noda kulit dan
kosmetik untuk menindaklanjuti pengobatan pasca operasi bekas luka pada kulit; sediaan-sediaan kosmetik rias rambut;
sediaan-sediaan kosmetik untuk tata rias artis khususnya sediaan-sediaan untuk kulit, rambut dan untuk pewarnaan gigi;
sediaan-sediaan mencuci tangan diresapi untuk keperluan kosmetik; sediaan-sediaan untuk memutihkan dan mencuci
sediaan-sediaan untuk membersihkan, mengkilatkan, membuang lemak sabun, wangi-wangian, minyak sari, kosmetik, minyak
rambut bahan-bahan pemeliharaan gigi; self-tanning lotion [kosmetik]; semprotan kulit topikal untuk keperluan kosmetik;
semprotan tubuh untuk keperluan kosmetik; serat untuk keperluan kosmetik; serum kulit (kosmetik); serum pemutih
(kosmetik); serum tidak eksklusif hyaluronat bisa mengandung vitamin dan pencerah (kosmetik); sun block lotion untuk
keperluan kosmetik; susu almond untuk keperluan kosmetik; susu penyamakan [kosmetik]; susu setelah matahari [kosmetik];
susu setelah matahari untuk keperluan kosmetik; susu wajah dan lotion untuk keperluan kosmetik; susu wajah dan tubuh
untuk keperluan kosmetik; tabir surya untuk keperluan kosmetik; tambalan kosmetik yang mengandung tabir surya dan tabir
surya untuk digunakan pada kulit; tas organizer untuk keperluan kosmetik terisi; tata rias dan pembersih tata rias panggung,
film dan televisi (kosmetik teater) terutama untuk TV definisi tinggi; tata rias dan pembersih tata rias untuk panggung , film, dan
televisi (kosmetik teater)terutama untuk TV definisi tinggi; tato sementara untuk keperluan kosmetik; tato yang dapat dilepas
untuk keperluan kosmetik; tisu basah untuk keperluan kosmetik; tisu bayi sekali pakai diresapi dengan sediaan kosmetik; tisu
bayi untuk keperluan kosmetik; tisu diresapi dengan minyak esensial, untuk penggunaan kosmetik; tisu diresapi dengan
sediaan kosmetik; tisu kosmetik pra-lembab; tisu kosmetik yang sudah diresapi pelembab sebelumnya; tisu yang diresapi
dengan kosmetik; tisu yang diresapi dengan losion kosmetik; tisu, kain atau penyeka yang dilembapi atau diresapi dengan
sediaan membersihkan pribadi atau losion kosmetik; toner untuk penggunaan kosmetik; toner wajah kosmetik; tongkat
pomades untuk keperluan kosmetik; tonik rambut untuk keperluan kosmetik; transfer dekoratif untuk keperluan kosmetik;
wewangian, minyak atsiri, kosmetik tanpa obat, lotion rambut tanpa obat; wewangian, minyak esensial, kosmetik, lotion
rambut===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021013084
: 25/02/2021 10:41:53
:
: PT United Alacrity Indonesia

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Rukan Daan Mogot, Jl. Daan Mogot Raya No. 47, Kel. Tanjung Duren Utara, Kota
Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: Zymo Opt
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau dan Biru
: 1
: ===pupuk organik===

740

540 Etiket

Halaman 781 dari 2049

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021013085
: 25/02/2021 10:42:06
:
: A. MUHAJIR, SH.,MH

540 Etiket

: Jl. Cendrawasih III No. 21, RT. 002, RW. 003, Kel. Gandaria Selatan, Cilandak,
Jakarta Selatan, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12420
: Lukman Hakim S.H., M.H.
: MUHAJIR SODRUDDIN & PARTNERS Jl. Fatmawati Raya No. 47D, Cipete
Selatan, Cilandak, Jakarta Selatan

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: SAMAWA
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM dan PUTIH
: 11
: ===AC panel untuk digunakan dalam walk-in pendingin; instalasi AC untuk keperluan industri; pendingin ruangan; udara filter
untuk unit AC; unit AC; unit AC jendela-mount; unit AC perumahan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021013086
: 25/02/2021 10:42:28
:
: Indra Muliadi Sugiharto

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Budisari III No.19, Kel. Hegarmanah, Kec. Cidadap, Kota Bandung, Jawa Barat,
40141
: Agus Suprijono S.Kom
: Jalan Pondok Mas V no 69, Taman Pondok Mas Indah, Kota Cimahi

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: BioStove Kompor Kayu Bakar
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam
: 11
: ===kompor===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021013087
: 25/02/2021 10:50:03
:
: Indra Muliadi Sugiharto

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Budisari III No.19, Kel. Hegarmanah, Kec. Cidadap, Kota Bandung, Jawa Barat,
40141
: Agus Suprijono S.Kom
: Jalan Pondok Mas V no 69, Taman Pondok Mas Indah, Kota Cimahi

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: KoBara Kompor Bara
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam
: 11
: ===kompor===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021013088
: 25/02/2021 10:50:06
:
: IR. HENRY, TAM

540 Etiket

540 Etiket

540 Etiket

: DARMO BARU BARAT 12/5, KEL. SONO KWIJENAN, KEC. SUKOMANUNGGAL,
Kota Surabaya, Jawa Timur

Halaman 782 dari 2049

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Anny Susanto
: Pamerindo Paten Komplek Green Ville Maisonette blok FB 10 Jl. Tanjung Duren
Raya, Duri Kepa

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: SCS
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: MERAH, HITAM, PUTIH
: 12
: ===Jok sepeda; Kickstands siklus; Kursi berpendingin disesuaikan khusus untuk kereta bayi; Nap untuk roda sepeda; Sadel
sepeda; Sepeda listrik; alarm anti-pencurian untuk kendaraan; bagian struktural untuk sepeda; ban dalam untuk ban sepeda;
ban tubeless untuk sepeda; batang banci untuk sepeda; becak listrik; bel sepeda; engkol sepeda; gerobak dorong; gigi untuk
sepeda; jari-jari roda sepeda; jeruji untuk sepeda; kabel rem untuk sepeda; kandang botol air untuk sepeda; kantong pelana
disesuaikan untuk sepeda; keranjang disesuaikan untuk sepeda; kereta bayi; kulit jok; kursi anak untuk sepeda;
mencengkeram untuk tuas rem sepeda; mudguards sepeda; operator bagasi untuk sepeda; pannier diadaptasi untuk sepeda;
pelek untuk roda sepeda; penunjuk arah untuk sepeda; peredam kejut untuk sepeda; pompa sepeda; pompa udara untuk ban
sepeda; pompa untuk ban sepeda; rak bagasi untuk sepeda; rantai sepeda; roda gigi untuk sepeda; sepeda; sepeda balap;
sepeda beroda tiga; sepeda gunung; sepeda lipat; sepeda olahraga; sepeda touring; sepeda untuk anak-anak; sistem
suspensi untuk sepeda; standar kendaraan; stang mencengkeram untuk sepeda; suspensi roda; tambalan untuk memperbaiki
ban kendaraan; tanduk sepeda; tas sadel, penutup stang, tas sepeda bagian belakang; troli *===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021013089
: 25/02/2021 10:58:41
:
: PT. Integrasi Teknologi Unggas

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Ngadinegaran Blok MJ III No.144 RT 014 RW 004, Mantrijeron, Kota Yogyakarta,
Kota Yogyakarta, DI Yogyakarta, 55143
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: BroilerX
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan merah.
: 9
: ===alat elektronik dan perangkat lunak komputer yang mengijinkan penggunaan bersama-sama dan transmisi data dan
informasi antar alat dengan tujuan memfasilitasi pemantauan, kontrol, dan otomatisasi lingkungan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021013090
: 25/02/2021 10:59:08
:
: Indra Muliadi Sugiharto

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Budisari III No.19, Kel. Hegarmanah, Kec. Cidadap, Kota Bandung, Jawa Barat,
40141
: Agus Suprijono S.Kom
: Jalan Pondok Mas V no 69, Taman Pondok Mas Indah, Kota Cimahi

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: KomBrid Hybrid Burner
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam
: 11
: ===kompor===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021013091
: 25/02/2021 11:05:20
:
: PT. EUROTECH MULTI GLOBAL

540 Etiket

540 Etiket

: Gedung JITC Lt. I Blok E1 No. 3
Ancol - Pademangan

Halaman 783 dari 2049

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

Jakarta Utara 14430, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta
: Lice Verdiana Efdora S.H., M.H.
: ACEMARK, Jl. Cikini Raya No. 58 G-H, Jakarta 10330, Indonesia

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: EUROTECH
: EUROTECH : bagian dari nama pemohon.

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Putih.
: 9
:
===.mesin absen; AIat elektronik yang dikembangkan untuk diletakkan kedalam suatu instrumen; AIat pendeteksi laser; AIat
penerjemah elektronik; AIat perekam gambar; ALAT PENGUKUR VOLTASE; ALAT PEREDUP LAMPU; ATM / Anjungan
Tunai Mandiri; AVO METER; Adaptor AC untuk game dengan tampilan kristal cair; Adaptor USB; Adaptor untuk audio dan
video; Akselerator data; Akselerator gambar; Akselerator grafis video; Akselerator suara; Aksesoris kaca mata, yaitu, tali dan
rantai untuk kaca mata yang dapat menahan gerakan dari pemakainya; Aksesoris komputer, yaitu alat penyimpan data USB
kosong, alat penyimpan data yang menampilkan informasi berkaitan dengan bola basket yang telah direkam sebelumnya;
Aksesoris telepon seluler, yaitu headset, tali telepon genggam; Aktuator; Aktuator dan pengontrol untuk bermacam-macam
referensi penggerak motor-listrik, yang diatur secara terpisah atau menyatu dalam unit compact dan mencakup peralatan
sensor untuk jumlah fisik yang digunakan secara teknis, gigi untuk kontrol, sistem kopling dan pengereman yang bekerja
secara mekanis, elektrik, pneumatik atau hidrolik yang berkenaan dengan transmisi daya dan teknologi switching; Aktuator
elektro-mekanis akurasi tinggi; Alarm Gas Medis Digital; Alarm Gas Medis Digital Touchscreen; Alarm Gas Medis
Konvensional; Alat Meteran; Alat Meteran dan alat Pengontrol; Alat Pelindung Diri (APD); Alat Penambah Akseleras pada
kendaraan bermotor berbentuk kabel; Alat Penambah Akselerasi pada kendaraan bermotor; Alat Pengukur indikator
kecepatan; Alat Sambung Kabel Fiber Optik; Alat dan instrumen ilmiah untuk digunakan dalam analisis genetik; Alat dan
mesin komunikasi radio; Alat dan mesin penghasil suara; Alat dan perangkat yang menyediakan penglihatan malam; Alat
deteksi temperatur suhu ruangan; Alat diagnostik untuk deteksi patogen untuk penggunaan laboratorium atau penelitian; Alat
digunakan untuk analisis serat pada suatu zat (Raw Fiber Extractor); Alat identifikasi dan otentikasi biometrik; Alat inkubasi
yang dapat dikontrol secara otomatis, yang meniru kondisi di lingkungan luar (Electric Germinator); Alat kendali jarak jauh
elektrik; Alat pelacak kendaraan yang terdiri dari modul radio seluler, sensor, pemancar, semuanya untuk digunakan
sehubungan dengan pelacakan kendaraan, pemantauan kendaraan dan alarm anti-pencurian kendaraan [sehubungan dengan
otomobil]; Alat pelindung diri dari ancaman bahan biologis; Alat pemadam api ringan (APAR); Alat pemantau cuaca dan iklim
(Weather Station Digital); Alat pemantau listrik yaitu perangkat elektronik untuk memantau orang dan lingkungannya selama
tidur; Alat pemantauan pergerakan tubuh dan kecepatan; Alat pemetaan dan survei; Alat pemutar (players) siaran media
digital, yaitu pemutar video dan audio digital; Alat pemutar DVD (Digital Versatile Disc) untuk home theaters; Alat pemutar dan
alat perekam audio dan video digital; Alat pemutar dan perekam audio; Alat pemutar dan perekam media; Alat pemutar
karaoke; Alat pemutar kaset di mobil; Alat pencahayaan untuk digunakan pada pemotretan profesional yang berkualitas; Alat
pencetak nota yang dihubungkan dengan komputer/handphone; Alat pendeteksi; Alat pendeteksi dari logam untuk keperluan
industri atau militer; Alat pendeteksi visual lokasi kerusakaan optik; Alat penerima suara dan gambar video (AudioVideo) untuk home theaters; Alat penganalisa kelembaban, sensor, dan pengukuran; Alat pengatur (regulator), listrik; Alat
pengatur lampu (peredup lampu) (listrik); Alat pengatur pencahayaan untuk pengambilan gambar dan video; Alat pengatur
waktu; Alat pengendali jarak jauh yang menggabungkan sistem pengenalan suara; Alat pengeras suara; Alat penghitung; Alat
pengidentifikasi fiber optik; Alat pengisi daya untuk smartphone; Alat pengontrol dan pengatur daya; Alat pengontrol dan
pengatur listrik dan elektronik; Alat pengontrol dan pengatur listrik dan elektronik untuk digunakan dalam kaitannya dengan
dan/atau peralatan dan perlengkapan pemanas air; Alat pengontrol dan pengatur listrik dan elektronik untuk digunakan
dengan peralatan dan perlengkapan untuk penyediaan air; Alat pengontrol dan pengatur suhu; Alat penguji relay; Alat
pengujian semikonduktor; Alat pengukur dan penguji listrik dan elektronik, yaitu pengukuran dan pengujian beban elektronik
DC; Alat pengukur energi termal; Alat pengukur kelembaban; Alat pengukur suhu dan kelembaban ruangan; Alat pengukur,
alat pengukur kecepatan (spedometer), alat pengukur jarak, GPS; Alat penstabil listrik untuk kendaraan; Alat penyambung
atau splicer kabel serat optik; Alat penyimpan daya listrik untuk menyalakan lampu saat lampu padam/mati lampu; Alat peraga
pendidikan; Alat perangkat lunak komputer untuk memfasilitasi aplikasi perangkat lunak pihak ketiga; Alat perekam pekerjaan;
Alat perekam suara dan pengenalan suara; Alat perekam video pada mobil; Alat peringatan anti maling atau anti pencurian;
Alat putus-hubungan (MCB); Alat rontgen bukan untuk tujuan medis; Alat sensor digital; Alat sensor elektronik; Alat sensor
metal; Alat sensor metal (dapat dipindahkan); Alat sensor temperator suhu (dapat dipindahkan); Alat sistem navigasi, terdiri
dari pengirim, penerima, sirkuit, mikroprosesor, semuanya untuk digunakan dalam navigasi dan semuanya terintegrasi ke
dalam kendaraan bermotor [sehubungan dengan otomobil]; Alat ukur berbentuk huruf T untuk mengukur; Alat ukur berbentuk
siku atau kotak untuk mengukur; Alat untuk analisis protein pada suatu zat (Nitrogen Analyzer with Digest Furnace); Alat untuk
ekstraksi soxhlet secara otomatis pada analisis kadar lemak (Auto Soxhlet Fat Extractor); Alat untuk melihat benda/makhluk
hidup yang berukuran sangat kecil (Biological Microscope); Alat untuk melihat dan memilih benih supaya tidak tercampur
dengan varietas lain, kotoran, maupun benih yang rusak, guna menjaga kualitas varietas unggul (Seed netness workbench);
Alat untuk membagi sampel benih secara elektrik (Centrifuge Seed Divider); Alat untuk membagi suara; Alat untuk
memisahkan suatu larutan dengan berat molekul yang berbeda dengan memutar sampel pada kecepatan tinggi (Centrifuge);
Alat untuk mendiagnosa kerusakan CDI/Coil pada kendaraan (Ignition Coil Tester); Alat untuk mengendalikan perangkat
otomatisasi rumah, perangkat informasi yang dikendalikan oleh suara, perangkat asisten pribadi digital yang dikendalikan oleh
suara yang terintegrasikan dengan layanan yang tersedia melalui aplikasi serta aplikasi piranti lunak, alat pengeras suara
audio pintar yang terhubung ke cloud dan dikendalikan oleh suara; Alat untuk mengetahui tingkat kematangan/kekerasan buah
(Fruit Sclerometer); Alat untuk menginkubasi atau memeram mikroba pada suhu yang terkontrol (Inkubator); Alat untuk
menguji / mengukur kadar N, P, K, bahan-bahan organik, pH, salinitas, dan kelembaban pada tanah, pupuk, dan tanaman
(Soil Nutrient Analyzer).; Alat untuk menguji / mengukur kandungan nitrogen, klorofil, suhu pada daun, dan kelembaban pada
daun (Plant Nutrition Analyzer); Alat untuk mengukur berbagai jenis data pada daun, seperti panjang daun, lebar daun, luas
daun (Portable Leaf Area Meter); Alat untuk mengukur dan merekam beberapa parameter cuaca / iklim mikro di suatu lokasi
secara terus menerus untuk jangka waktu yang lama (Microclimate Information Collector); Alat untuk

740

Halaman 784 dari 2049

mengukur jumlah kandungan air yang terdapat pada suatu zat (Moisture Tester); Alat untuk mengukur kadar air pada biji-bijian
(Grain Moisture Meter); Alat untuk mengukur kadar emisi buang sepeda motor (Gaz analizer for motorcylce); Alat untuk
mengukur kadar lengas tanah (Soil Tensiometer); Alat untuk mengukur keasaman tanah (Soil Acidometer); Alat untuk
mengukur kekerasan tanah (Soil Hardness Meter); Alat untuk mengukur kekuatan batang (culm) tanaman tertentu (Plant Culm
Strength Meter); Alat untuk mengukur kemampuan suatu larutan menghantarkan arus listrik (Conductivity Meter); Alat untuk
mengukur laju transpirasi (Plant Transpiration Rate Meter); Alat untuk mengukur massa suatu bahan/benda dengan ketelitian
yang tinggi yaitu 0.1 mg (Analitical Balance); Alat untuk mengukur pH / ORP / Conductivity / DO (Portable pH/ORP/Conducti
vity/DO Meter); Alat untuk mengukur potensi air tanah dan suhu tanah secara bersamaan (Soil Water Potential Locator); Alat
untuk mengukur rerata fotosintesis, kandungan CO2 (Plant Photosynthesis Meter); Alat untuk mengukur transmitansi,
reflektansi dan absorbsi dari cuplikan sebagai fungsi dari panjang gelombang di daerah ultraviolet dan daerah tampak (UV-VIS
Spectrophotometer); Alat untuk mengukur/ memantau/ menganalisa konsumsi listrik; Alat untuk menyimpan energi surya; Alat
untuk merekam gambar; Alat untuk penghitungan, penghisapan, dan penempatan benih dalam suatu wadah dalam proses
perkecambahan benih (Vacuum Seed Counter); Alat yang digunakan untuk memantau kondisi bayi, serta menghasilkan suara
dan gambar (audio-video baby monitors), bukan untuk keperluan medis; Alat yang digunakan untuk memperbesar suara
(Delay); Alat yang digunakan untuk tempat proses pendorongan noda oleh eluen dalam proses kromatografi lapis tipis (DO
Meter); Alat yang dikendalikan oleh suara, yaitu, asisten digital pribadi, alat penghubung untuk otomatisasi rumah yang terdiri
dari alat pengeras suara dengan aktivasi melalui suara, piranti keras komputer, serta piranti lunak untuk mengendalikan
peralatan yang terhubung dalam jaringan di internet of things (IoT), peralatan penwrangan/pencahayaan serta aparatus
keamanan rumah yang pengoperasiannya didukung dan terkoneksi melalui internet; Alat-alat navigasi; Alat-alat pemetaan;
Alat-alat pemetaan dan survei untuk keperluan navigasi; Alat-alat pemutar (players) MPEG audio layer-5; Alat-alat streaming
video; Alat-alat survei; Alat-alat untuk streaming konten media melalui jaringan nirkabel lokal; Alat pengujian dan pengukuran,
yaitu penerima gangguan elektromagnetik, penerima gangguan frekuensi radio dan produk kesesuaianelektromagnetik, yaitu
penerima gangguan elektromagnetik untuk menguji kesesuaianelektromagnetik dan membuat pengukuran emisi konduktif;
Alat pengujian otomatis untuk sirkuit terpadu, papan sirkuit dan peralatan elektronik, yaitu penguji displaypanel datar, penguji
sistem pada chip (system on chip (SOC)), penguji memori, penguji parametrik, penguji inspeksi optik otomatis dan penguji di
dalam sirkuit; Album-album foto elektronik; Aluminium anode; Ampli mixer; Amplifier Bass; Amplifier Guitar; Amplifier
Keyboard; Amplifier dan penerima audio; Analisis fluoresensi sinar-X; Animasi yang dapat diunduh; Anoda terbuat dari paduan
logam untuk digunakan dalam melindungi terhadap korosi; Antarmuka Pemrogaman Aplikasi (API) untuk perangkat lunak
komputer yang memfasilitasi jasa-jasa secara daring (online) untuk membangun jaringan sosial, membangun aplikasi jejaring
sosial, dan untuk memungkinakan para penggunanya menemukan, mengunduh, mengunggah, mengakses dan mengelola
data; Antarmuka pengguna untuk komputer kendaraan bermotor dan perangkat elektronik terpasang, yaitu panel kontrol
elektronik, monitor, layar sentuh, kontrol jarak jauh, stasiun dok, konektor, sakelar, dan kontrol yang diaktifkan suara; Antena
HDTV; Antena parabola; Anti gores; Aparat (alat pemadam kebakaran); Aparat menghitung untuk mengajari aritmatika untuk
anak-anak; Aparat penyimpanan gambar dengan cara digital; Aparatus alarm; Aparatus audio kendaraan bermotor; Aparatus
dan instrumen fotografi; Aparatus dan instrumen ilmu pengetahuan, yaitu, perangkat keras komputer, periferal komputer, alat
pemutar dan perekam audio, alat pemutar dan perekam media, perangkat elektronik digital genggam, pengendali nirkabel,
perangkat pengendali jarak jauh, perangkat informasi dalam suatu sistem lengkap yang dapat dikendalikan oleh suara,
perangkat asisten pribadi dalam suatu sistem lengkap yang dapat dikendalikan oleh suara, alat pengontrol otomatisasi rumah,
dan adaptor daya; Aparatus dan instrumen pemeriksaan [pengawasan]; Aparatus dan instrumen, semua untuk memproses,
menyimpan, memperoleh kembali, transmisi, menampilkan, input, output, pengkompresan, pendekompresan, memodifikasi,
menyiarkan dan mencetak data; Aparatus dan perangkat memori periferal; Aparatus dan perlengkapan komunikasi nirkabel;
Aparatus pendeteksi asap; Aparatus pengalih, pengendali, pemonitor serta pemeriksa (supervisi) elektronik untuk jendela;
Aparatus pengalih, pengendali, pemonitor serta pemeriksa (supervisi) elektronik untuk kunci; Aparatus pengalih, pengendali,
pemonitor serta pemeriksa (supervisi) elektronik untuk pintu; Aparatus pengatur serta pengendali listrik untuk partisi; Aparatus
pengatur serta pengendali listrik untuk pintu; Aparatus pengatur serta pengendali listrik untuk pintu gerbang; Aparatus
transaksi keuangan elektronik; Aparatus untuk berbagi jaringan nirkabel atau kabel; Aparatus untuk pengujian dan
pemrograman sirkuit terpadu; Aparatus yang dioperasikan secara elektrik untuk menghasilkan uap insektisida; Aparatus,
instalasi serta peranti pengendali keamanan; Aplikasi / Perangkat Lunak yang dapat digunakan sebagai sarana edukasi,
ibadah dan amal (charity) bagi warga Muslim; Aplikasi Informasi data kota; Aplikasi atau Sistem informasi yang mengolah data
tentang kesehatan di Rumah Sakit atau instansi kesehatan; Aplikasi digital reimbursement; Aplikasi gawai yang berkaitan
dengan penghubung pencari kerja (talent/service :soft skill & hard skill) dengan penyedia kerja (Untuk semua jenis pekerjaan
upah harian, mingguan, bulanan) Untuk Perorangan/ Perusahaan mengiklan kan lowongan pekerjaan marketplace untuk UKM
& Penyedia Jasa/service mengiklankan Jasa/Service mereka dalam produk Kantor Online kepada Pencari Jasa, dan pencari
jasa dapat request/order pekerjaan/project Media penyimpanan database user seperti KTP,SIM, nama PT, SIUP, No Hp, Foto
Profile, dan data lainnya untuk keperluan keamanan periklanan bagi Perusahaan yang ingin beriklan di platform Werkzone
Aplikasi Website & Aplikasi Mobile yang dapat melakukan transaksi pembayaran iklan, Kantor Online, dan jasa/service/project
yang sudah selesai dikerjakan, yang dapat diunduh; Aplikasi intelligent operation platform (aplikasi platform operasi cerdas);
Aplikasi komputer untuk ponsel, tablet, dan perangkat serupa lainnya; Aplikasi komputer yang dapat dipasang maupun
diunduh melalui telepon selular, komputer, komputer berbentuk pipih dan telepon selular berbentuk pipih (tablet); Aplikasi
mesin kasir online (Program computer); Aplikasi mobile berupa video, suara dan permainan termasuk alat untuk pendidikan
bahasa; Aplikasi mobile yang dapat didownload untuk menciptakan, mengedit, meng-upload, memposting, menunjukkan,
menampilkan, berbagi, dan melihat media elektronik, klip audio, klip video, dan teks melalui internet; Aplikasi mobile yang
dapat diunduh untuk berita, ulasan, cuaca, olah raga, hiburan, fashion, keuangan, makanan, musik, inspirasi, kesehatan, gaya
hidup, perjalanan, pengasuhan anak, ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan kesejahteraan (wellness); Aplikasi mobile yang
dapat diunduh untuk melihat permainan, program online, teks, gambar, konten multimedia dan video di terkait peristiwa, berita,
ulasan, cuaca, olahraga, hiburan, fashion, keuangan, makanan, musik, inspirasi, kesehatan, gaya hidup, perjalanan,
pengasuhan anak, ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan kesejahteraan (wellness) terkini; Aplikasi mobile yang dapat
diunduh untuk melihat program online, teks, gambar, konten multimedia dan video terkait peristiwa, berita, ulasan, cuaca, olah
raga, hiburan, fashion, keuangan, makanan, musik, inspirasi, kesehatan, gaya hidup, perjalanan, pengasuhan anak, ilmu
pengetahuan, teknologi, budaya dan kesejahteraan (wellness) terkini; Aplikasi mobile yang dapat diunduh untuk ruang obrolan
electronic dan papan buletin; Aplikasi mobile yang dapat diunduh untuk surat elektronik, pengiriman pesan elektronik, dan
pengiriman data, gambar, dan dokumen, audio, video dan multimedia lain secara elektronik; Aplikasi mobile yang dapat
diunduh yang memungkinkan pengguna untuk mengakses dan melacak data kesehatan, mendapatkan informasi kesehatan
dan kebugaran, menetapkan tujuan kesehatan dan kebugaran, mengelola dan berpartisipasi dalam tantangan dan inisiatif
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kesehatan dan kebugaran, dan berpartisipasi dalam pelatihan digital di bidang kesehatan dan kebugaran; Aplikasi mobile yang
dapat diunduh yang menampilkan peranti lunak untuk digunakan dalam grup komunikasi, yaitu olahpesan cepat, media sosial,
berbagi file, dan pencarian serta posting teks, video, gambar, dan multimedia lainnya; Aplikasi mobile yang dapat diunduh
yang menampilkan peranti lunak untuk digunakan dalam komunikasi group, yaitu pengiriman pesan secara instan, media
sosial, file sharing, dan mencari dan memposting teks dan gambar; Aplikasi mobile yang dapat diunduh yang menampilkan
peranti lunak untuk menulis pesan, berbagi video gambar, konten multimudia; Aplikasi mobile yang dapat diunduh, untuk
digunakan bermain suatu permainan didalam komputer, tablet dan perangkat mobile.; Aplikasi pemantau/monitor harga emas
secara real time; Aplikasi pengambil keputusan dari pimpinan; Aplikasi perangkat lunak (telepon) bergerak (mobile) untuk entri
(entry) teks dan karakter prediktif dan korektif; Aplikasi perangkat lunak bergerak untuk layanan komputasi awan untuk
digunakan berhubungan dengan pemasaran digital yang diarahkan kepada pelanggan produk kemasan.; Aplikasi perangkat
lunak bergerak untuk layanan komputasi awan untuk digunakan berhubungan dengan solusi ketelusuran dari awal hingga
akhir atas produk kemasan dan pengemasan; Aplikasi perangkat lunak computer yang dapat diunduh, yang dipasang di
ponsel dan/atau komputer, digunakan untuk memberikan evaluasi kredit, pinjaman tunai dan pinjaman angsuran konsumen,
dan lain-lain untuk pengguna; Aplikasi perangkat lunak dan perangkat keras komputer untuk kontrol mengemudi kendaraan
otomatis; Aplikasi perangkat lunak dan perangkat keras komputer untuk kontrol mengemudi kendaraan otomatis, kontrol
secara mandiri, navigasi, mengemudi dengan bantuan untuk kendaraan, dan mengemudi sendiri untuk kendaraan; Aplikasi
perangkat lunak digunakan untuk instalasi dan peralatan sanitasi, yaitu, unit bangku toilet dengan alat pembersih kebocoran
dengan air hangat, bejana kakus, bidet, urinal, bak mandi, instalasi mandi berendam, instalasi mandi pancuran, wastafel
tangan [bagian dari instalasi sanitasi], keran, mandi pancuran, pemanas air listrik, alat pengering tangan listrik untuk kamar
mandi, dispenser sabun otomatis; Aplikasi perangkat lunak jaringan sebagai program komputer yang dapat diunduh; Aplikasi
perangkat lunak khusus untuk penukaran emas dengan mata uang virtual; Aplikasi perangkat lunak komputer di bidang
periklanan dan layanan perdagangan elektronik; Aplikasi perangkat lunak komputer untuk agen virtual digital, sistem prediktif,
pembelajaran mesin, otomatisasi proses kognitif, pengenalan pola, pengenalan karakter, aplikasi komputasi visual, virtualisasi
pengetahuan, robotik, drone, dan kendaraan tak berawak; Aplikasi perangkat lunak komputer untuk alat pemurni air; Aplikasi
perangkat lunak komputer untuk alat pemurni udara; Aplikasi perangkat lunak komputer untuk lemari es; Aplikasi perangkat
lunak komputer untuk mesin pencuci piring; Aplikasi perangkat lunak komputer untuk monitor-monitor pribadi; Aplikasi
perangkat lunak komputer untuk oven-oven; Aplikasi perangkat lunak komputer untuk oven-oven microwave; Aplikasi
perangkat lunak komputer untuk peralatan rumah tangga; Aplikasi perangkat lunak komputer untuk perangkat seluler,
komputer pribadi, konsol, dan tablet; Aplikasi perangkat lunak komputer untuk ponsel pintar dan perangkat seluler di bidang
penilaian, perbaikan, layanan pemasangan dan penjualan mobil baru dan/atau bekas, sepeda motor, kendaraan komersial
dan/ atau kendaraan tugas berat serta aksesoris dan suku cadang terkait; Aplikasi perangkat lunak komputer untuk sistem
pengolahan air limbah untuk mengendalikan pompa, modul pemisahan, modul kontrol dan peralatan tambahan yang
digunakan dalam operasi minyak dan gas lepas pantai; Aplikasi perangkat lunak komputer untuk televisi; Aplikasi perangkat
lunak komputer untuk alat penghisap debu; Aplikasi perangkat lunak komputer untuk mesin-mesin pencuci pakaian; Aplikasi
perangkat lunak komputer untuk mesin-mesin pengelolaan pencucian pakaian; Aplikasi perangkat lunak komputer yang dapat
diunduh untuk mengumpulkan dan menganalisis data; Aplikasi perangkat lunak komputer, download; Aplikasi perangkat lunak
secara lengkap (super app) untuk layanan komunikasi elektronik, layanan penjualan barang, layanan penjualan jasa, layanan
pengantaran barang, layanan kesehatan, layanan keuangan dan layanan ketenagakerjaan; Aplikasi perangkat lunak terkait
infomasi Liga Basket; Aplikasi perangkat lunak untuk bermain game Liga Basket; Aplikasi perangkat lunak untuk digunakan
dengan perangkat seluler; Aplikasi perangkat lunak untuk layanan komputasi awan untuk digunakan berhubungan dengan
pemasaran digital yang diarahkan kepada pelanggan produk kemasan; Aplikasi perangkat lunak untuk layanan komputasi
awan untuk digunakan berhubungan dengan solusi ketelusuran dari awal hingga akhir atas produk kemasan dan
pengemasan; Aplikasi perangkat lunak untuk melihat teks, gambar, dan konten multimedia terkait peristiwa, berita, ulasan,
cuaca, olah raga, hiburan, fashion, keuangan, makanan, musik, inspirasi, kesehatan, gaya hidup, perjalanan, pengasuhan
anak, ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan kesejahteraan (wellness) terkini; Aplikasi perangkat lunak untuk telepon
bergerak; Aplikasi perangkat lunak untuk telepon selular dan tablet untuk membantu tidur, memantau tidur, memantau
lingkungan selama tidur; Aplikasi perangkat lunak yang dapat diunduh untuk komputer, ponsel, tablet, perangkat genggam,
kendaraan, dan perangkat yang mendukung Internet of Things (IoT); Aplikasi perangkat lunak yang dapat diunduh untuk
melihat kartun elektronik dan komik elektronik; Aplikasi perangkat lunak yang dapat diunduh untuk telepon seluler; Aplikasi
perangkat lunak yang khusus melakukan transaksi jual-beli emas; Aplikasi perangkat lunak yang memungkinkan pencarian
dan perekrutan atlet/ pemain basket/ pelatih basket; Aplikasi perangkat lunak yang memungkinkan penjual untuk mengirimkan
kupon, potongan, diskon, voucher dan tawaran khusus secara langsung ke perangkat telekomunikasi yang dapat dibawa milik
nasabah melalui komunikasi RFID atau NFC tanpa kontak; Aplikasi perangkat lunak yang memungkinkan penjual untuk
menyebarkan poster pintar baik pada lokasi toko penjualan eceran dan grosir sehingga pelanggan dapat langsung
menempelkan perlengkapan telekomunikasi mereka yang dapat dibawa lang sung di lokasi toko tersebut untuk mengakses
kupon, potongan, diskon, voucher dan tawaran khusus yang telah dikirimkan melalui komunikasi RFID atau NFC tanpa kontak;
Aplikasi perangkat lunak yang menampilkan manajemen Kekayaan Intelektual; Aplikasi peranti lukan untuk perangkat mobile
atau nirkabel dan perangkat komputer untuk mengaktifkan perbankan elektronik, mobile dan online; Aplikasi peranti lunak
untuk perangkat mobile atau nirkabel dan perangkat komputer untuk mengaktifkan perbankan elektronik, mobile dan online;
Aplikasi peranti lunak yang dapat diunduh (downloadable) untuk perangkat seluler atau komputer yang menyediakan informasi
yang dapat disesuaikan tentang fungsi dan fitur kendaraan bermotor dan memberikan pengguna kemampuan untuk
mengendalikan fitur kendaraan bermotornya dari jarak jauh, yaitu, mengunci dan membuka pintu kendaraan, memulai atau
mematikan kendaraan, mengecek status sistem pengoperasian kendaraan bermotor dari jarak jauh, yaitu, masa pakai oli
mesin, tingkat bahan bakar, tekanan ban dan pengisian daya baterai, terhubung ke penasihat di call center, mencari dealer
kendaraan bermotor dan jadwal perawatan dan perbaikan kendaraan bermotor, dan permintaan bantuan di tepi jalan
[sehubungan dengan otomobil]; Aplikasi peranti lunak yang digunakan untuk menyediakan lokasi geografis kendaraan tertentu
[sehubungan dengan otomobil]; Aplikasi pesan telepon; Aplikasi piranti lunak yang dapat diunduh dengan fitur yang
menampilan database resep untuk peralatan mobile; Aplikasi ponsel; Aplikasi ponsel pintar yang dapat diunduh (perangkat
lunak) untuk mengumpulkan dan menganalisis data; Aplikasi ponsel pintar yang dapat diunduh (perangkat lunak), yaitu,
aplikasi untuk mengumpulkan dan menganalisis data; Aplikasi ponsel pintar yang dapat diunduh (perangkat lunak), yaitu,
aplikasi untuk mengumpulkan dan menganalisis data terkait kompetisi Liga Basket; Aplikasi program komputer untuk
manajemen usaha peternakan; Aplikasi program untuk melacak operasi mesin pertanian; Aplikasi seluler yang dapat diunduh
untuk digunakan sehubungan dengan layanan toko ritel; Aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk memutar video secara
offline dengan pemutar bawaan; Aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk menelusuri video dengan
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browser bawaan; Aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk mengelola unduhan; Aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk
mengunduh semua item format; Aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk mengunduh video besar dalam kartu memori
dengan kecepatan tinggi; Aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk mengunduh video dari situs web; Aplikasi seluler yang
dapat diunduh untuk mengunduh video dilatar belakang, dalam sekumpulan; Aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk
mengunduh, menjeda dan melanjutkan mengunduh video; Aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk menyediakan akses ke
informasi perawatan kesehatan dan profesional perawatan kesehatan, dan untuk memungkinkan pemeriksaan dan konsultasi
jarak jauh dengan dokter dan profesional perawatan kesehatan; Aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk menyimpan file
yang diunduh dalam folder yang dilindungi kata sandi; Aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk merencanakan perjalanan,
menerima informasi perjalanan, cuaca, medis, keselamatan, kesehatan, dan keamanan, menerima peringatan keamanan, dan
alat konverter mata uang; Aplikasi seluler yang dapat diunduh yang digunakan untuk pengiriman dan distribusi konten hiburan
audio, video dan multimedia termasuk teks, data, gambar, audio, video dan file audiovisual.; Aplikasi sistem informasi untuk
mengatur, mengawasi dan mengendalikan serta melakukan transaksi BBM; Aplikasi telepon genggam untuk kebutuhan
transaksi perbankan; Aplikasi telepon genggam yang diperuntukkan bagi broker/pialang asuransi untuk memberikan
penawaran asuransi, pengikatan polis asuransi dan menghasilkan dokumen polis asuransi; Aplikasi telepon seluler (perangkat
lunak); Aplikasi telepon yang dapat diunduh; Aplikasi transaksi emas secara real time; Aplikasi untuk memantau
perkembangan data informasi dengan laporan-laporan berbentuk tabel maupun grafik; Aplikasi yang mobil dan perangkat
lunak yang dapat diunduh untuk pemrosesan, pemeriksaan kembali dan penyuntingan data dari jam tangan pintar dan alat
yang mobil yang menampilkan sistem pemosisian global, kompas, barometer, altimeter, pedometer, meter detak jantung,
accelerometer dan termometer; Aplikasi, podcast, aparatus belajar dan menerjemahkan bahasa, perangkat lunak belajar
bahasa, perangkat lunak AI dan mesin belajar untuk pendidikan bahasa; Aplikasi-aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk
pendidikan bisnis dan jaringan bisnis; Audio crossover; Audio video visual; BATERAI JAM TANGAN; Bagian, perlengkapan
dan aksesoris untuk kacamata, kacamata pelindung dengan bingkai plastik atau karet yang pas di wajah untuk melindungi
mata dan kacamata pelindung dari sinar matahari, termasuk, tempat, rantai, tali, bingkai, pita dan pengikat pendukung;
Bagian-bagian untuk kacamata; Bahan untuk listrik utama [kawat, kabel]; Bahan-bahan pendidikan dalam bentuk disk yang
sudah terekam untuk mengajari bahasa; Bahan-bahan pendidikan dalam bentuk pita yang sudah terekam untuk mengajari
bahasa; Bahan-bahan pendidikan dalam bentuk program komputer untuk mengajari bahasa; Baju Alat Pelindung Diri; Baju
balap mobil tahan api untuk tujuan keamanan; Baliho LED; Baliho neon box; Bank Daya (Pengisi daya Baterai); Bank data;
Batang leveling; Batang tubuh untuk mikroskop (tabung lensa), bukan untuk keperluan medis; Baterai; Baterai dan sel baterai;
Baterai laut; Baterai listrik untuk peralatan pernapasan; Baterai listrik untuk peralatan pernapasan untuk pasien dengan
pelembab gas pernapasan terintegrasi; Baterai lithium polimer (Li-Po); Baterai penyimpanan timbal-asam untuk kendaraan
listrik; Baterai ponsel (baterai isi ulang); Baterai tambahan untuk smartphone; Baterai untuk alat berat; Baterai untuk alat
elektronik; Baterai untuk alat penguap; Baterai untuk drone; Baterai untuk kendaraan udara; Baterai untuk pakaian yang
dipanaskan dengan listrik; Baterai untuk penyedot debu; Baterai untuk peralatan konstruksi; Baterai untuk peralatan olahraga;
Baterai untuk peralatan pernapasan; Baterai untuk peralatan pernapasan untuk pasien dengan pelembab gas pernapasan
terintegrasi; Baterai untuk rompi yang dipanaskan dengan listrik; Baterai untuk sarung tangan yang dipanaskan dengan listrik;
Baterai untuk senter; Baterai untuk sepatu bot yang dipanaskan dengan listrik; Baterai untuk sepeda listrik; Baterai untuk
telepon genggam; Baterai untuk telepon tanpa kabel; Baterai untuk traktor beroda; Baterai untuk truk; Baterai, listrik, untuk
kendaraan; Baterai, listrik, untuk telepon seluler, telepon pintar dan tablet komputer;; Beacon perangkat nirkabel energi
rendah; Bel pintu listrik; Bingkai kacamata; Bingkai untuk kacamata; Bingkai, tali, rantai, kotak dan sarung untuk kacamata
hitam; Bingkai-bingkai gambar digital untuk menampilkan gambar-gambar, klip-klip video dan musik digital; Booster antena;
Braket untuk ponsel; Braket untuk proyektor; Breket televisi; CD; CD dan DVD yang menampilkan suara dan video di bidang
musik; CD digital; CD yang direkam sebelumnya; CD yang menampilkan musik; CD yang menampilkan musik dan pertunjukan
musik; CD, CD-ROM, DVD dan media lain untuk merekam atau menyimpan perangkat lunak; CD, DVD, CD-ROM, yang telah
direkam sebelumnya, dengan menampilkan kartun animasi dan komik animasi; CD, DVD, dan media perekaman digital
lainnya; CD, DVD, rekaman vinil, dan kaset audio pra-rekaman yang menampilkan musik; CD-Is [compact disc interactive];
CD-Is yang sudah direkam sebelumnya [compact disc interactive]; CD-ROM kosong untuk merekam suara atau video; CDROM yang berisi direktori telepon elektronik; CD-ROM yang direkam dengan program kinerja otomatis untuk alat musik
elektronik; CD-ROM yang direkam sebelumnya; CD-ROMs; CDRW (Compact disc - rewritable); CINCIN TERA; Cakram
audio/video dan pita audio/video yang direkam dengan musik, film, animasi, drama, olahraga; Cakram cermin pemantul untuk
dipakai guna mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas; Cakram magnetik, pita magnetik, kartu IC, cakram optik, kartrid
ROM, CD-ROM, DVD-ROM, DVD-RAM yang disandikan untuk penggunaan di bidang animasi; Cakram magnetik, pita
magnetik, kartu IC, cakram optik, kartrid ROM, CD-ROM, DVD-ROM, DVD-RAM yang disandikan untuk penggunaan di bidang
gambar; Cakram magnetik, pita magnetik, kartu IC, cakram optik, kartrid ROM, CD-ROM, DVD-ROM, DVD-RAM yang
disandikan untuk penggunaan di bidang musik; Cakram magnetik, pita magnetik, kartu IC, cakram optik, kartrid ROM, CDROM, DVD-ROM, DVD-RAM yang disandikan untuk program perangkat lunak komputer; Cakram optic yang telah direkam
sebelumnya (audio, video); Cakram optik untuk musik yang telah direkam sebelumnya; Cakram padat video (VCD); Cakram
video kompak dengan gambar bergerak yang direkam/video compact discs dengan gambar bergerak yang direkam; Cantelan
Kamera; Capacitor discharge ignition (CDI); Card reader untuk kartu magnetik; Casing (wadah) dari kulit untuk komputer
tablet; Casing (wadah) dari kulit untuk telepon genggam; Casing (wadah) dari kulit untuk telepon pintar; Casing komputer;
Catatan LP; Catu daya AC / DC; Catu daya input DC; Catu daya penstabil tegangan; Catu daya tegangan rendah; Catu daya
yang portable (baterai isi ulang); Cawan petri untuk penggunaan laboratorium; Cermin reflektif untuk mencegah kecelakaan;
Chat dan email application ( software); Chip DNA; Chip elektronik untuk pembuatan sirkuit terpadu; Chip prosesor
semikonduktor; Chips/ kepingan komputer dengan piranti lunak yang ditanamkan untuk mengalihkan aplikasi; Cincin adaptor
untuk melekatkan benda ke kamera; Cincin pegangan pada telepon pintar; Computer programs for communication devices;
Control Panel Mesin Kompresor dan Vakum; DTG printer; DVD; DVD (Digital Versatile Discs); DVD dan disk kompak yang
telah direkam terlebih dahulu menampilkan informasi dalam bidang permainan komputer; DVD dan media perekaman digital
lainnya; DVD dan media pra-rekaman digital yang menampilkan konten hiburan; DVD interaktif; DVD kebugaran yang direkam
sebelumnya; DVD konten musik yang telah direkam sebelumnya; DVD kosong; DVD latihan yang direkam sebelumnya; DVD
pra-rekam yang berisi serial televisi; DVD yang direkam sebelumnya; DVD yang direkam sebelumnya menampilkan musik;
DVD yang menampilkan musik dan pertunjukan musik; Database elektronik menampilkan jalan raya, geografis, peta, informasi
jalur transit publik, informasi lintasan transit publik, informasi rute transit publik, jadwal waktu dan daftar perjalanan transit
publik dan informasi transit publik lainnya yang direkam di media komputer; Dekoder kode batang; Die prosesor kemasan dan
casing; Dinding sentuh digital; Diseq swith (Digital Satellite Equipment Control) yaitu alat kontrol peralatan Satelit Digital; Disk
audio, pita dan piringan hitam yang telah terekam sebelumnya berupa musik dan hiburan; Disk drive eksternal pada komputer;
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Disk komputer; Disk perekaman video; Disk rekaman, yaitu, disk audio dan video yang menampilkan rekaman suara musikal;
Disk yang telah direkam sebelumnya, yaitu video digital disk, disk serbaguna digital, DVD, dan disk digital definisi tinggi yang
menampilkan program televisi fiksi ilmiah dan drama; Display listrik; Dokumen elektronik, direkam; Dompet elektronik yang
dapat digunakan untuk melakukan transaksi pembayaran; Dompet elektronik yang dapat diunduh; Drive CD untuk komputer;
Drive CD-ROM; Drive DVD; Drive memori flash USB (universal serial bus); Driver komputer; Drone; Dudukan alarm dan video
kamera; Dudukan braket untuk kamera; Dudukan kacamata; Dudukan mikroskop operasi/bedah, bukan untuk keperluan
medis; Dudukan untuk peralatan fotografi; Earphone nirkabel; Elektro fusion fitting; Elektronik handy talkie; Encoders; File dan
rekaman audio digital, video, dan multimedia yang dapat diunduh menampilkan musik, televisi, film, buku, berita, konser, radio,
olahraga, permainan, acara budaya, serta program hiburan dan pendidikan terkait; File digital yang dapat diunduh; File
gambar/imej yang dapat diunduh yang berisi karya seni, teks/pesan, audio, video, permainan dan tautan Web Internet yang
berhubungan dengan kegiatan-kegiatan olahraga dan budaya; File suara yang dapat diunduh atau direkam yang
mereproduksi kebisingan latar belakang; Film dan gambar animasi yang dapat diunduh; Film dan video yang dapat diunduh
dari internet, film (movies) yang dapat diunduh dari internet; Film kartun animasi; Film sinar-X, terbuka; Film sinematografi
terbuka; Film slide terbuka; Film yang dapat diunduh; Film yang mengandung bahan-bahan pendidikan yang terekam; Filmfilm bioskop yang diexpose; Filter pernapasan wajah selain untuk pernapasan buatan; Filter untuk peralatan fotografi; Fiting
listrik; Fitur komponen dari sistem pengujian, sinyal, diagnostik dan pengukuran elektronik serta peralatan yang digunakan
dalam pembangkit sinyal, penganalisis sinyal, pembangkit gelombang berubah-ubah, pembangkit pulsa dan satu-kotak
penguji, yaitu penganalisis jaringan dan penguji jaringan area lokal nirkabel (WLAN) dan telepon selular, komponen elektronik
dalam bentuk perangkat lunak dan perangkat keras, yaitu pengolah (prosesor) sinyal digital dan algoritme pengontrolnya,
dijual sebagai komponen terpadu dari pembangkit gelombang, untuk meningkatkan keakuratan sinyal dan lebar sinyal;
Flasher; Flasher Relay; Flyback tv (FBT); Foto-foto X-ray, selain untuk keperluan medis; GPS navigasi dan petunjuk,
pelacakan lokasi GPS, GPS tampilan peta dan perangkat kalkulasi rute, video perekam, dan perangkat jaringan komunikasi
nirkabel untuk transmisi data atau gambar untuk kendaraan; Gambar untuk kupon yang dapat diunduh; Gambar, video, arsip,
dokumen dan imej yang diunduh dari internet; Gelang lengan khusus diadaptasi untuk perangkat elektronik pribadi, yaitu,
untuk smartphones; Gelang untuk pemutar media elektronik portabel; Gelang yang mempunyai koneksi; Gelang-gelang yang
mengkomunikasikan data ke personal digital assistant, telepon-telepon pintar, komputer-komputer tablet dan komputerkomputer pribadi melalui situs internet dan jaringan-jaringan komunikasi komputer dan elektronik lainnya; Gepyok karet
pemadam api; Gerbang Internet of Things [IoT]; Gerbang jaringan nirkabel dan kabel; Gigabit interface converter (GBIC)
modul; Gigabit router; Harnes kawat kelistrikan untuk mobil; Headphone dan sumbat telinga (ear buds); Headphone nirkabel;
Headset amplifier dengan fitur audio link ke smartphones; Headset komunikasi; Headset telepon dan komputer;
Headsets untuk telepon genggam; Helm khusus latihan olahraga kriket; Helm olahraga; Hiasan pelindung saklar listrik; Hub
USB; Hydrosubmote (3000M water deliver/fire) yaitu suatu alat pemadam jarak jauh, kira-kira 3000M; I-Ring untuk ponsel
genggam; Instalasi alarm yang menyediakan pengintai dengan notifikasi otomatis melalui sinyal dari berbagai sensor;
Instrumen dan komponen komunikasi elektronik dan optik, yaitu penguji tautan (link) komunikasi untuk pengujian
tautan (link) komunikasi dan peralatan pengujian integritas saluran telekomunikasi; Instrumen elektronik
dalam bentuk pembangkit sinyal,yaitu pembangkit sinyal analog dan vektor, pembangkit gelombang, pembangkit fungsi
dalambentuk perangkat elektronik yang digunakan untuk menghasilkan berbagai jenis sinyal gelombang berulang dengan
berbagai frekuensi, pembangkit pulsa dan data, pembangkit gelombang berubah-ubah, pembangkit suara
dalam bentuk perangkat elektronik yang menghasilkan sinyal acak, dan perangkat pembangkitan sinyal yang
mensintesis sinyal elektronik, dan modul sinkronisasi untuk berbagai jenis pembangkit sinyal; Instrumen komunikasi elektronik
dan optik, yaitu penguji gelombang cahaya dan multimeter gelombang cahaya; Instrumen komunikasi optik; Instrumen
pendidikan matematika untuk sekolah dasar; Instrumen pengujian dan pengukuran elektronik dalam bentuk penguji, yaitu
kabel, antena, tegangan (voltage), arus listrik (amperage), saluran telepon dan penguji kontinuitas; Instrumen pengujian dan
pengukuran elektronik, yaitu kabel genggam dan penguji antena dengan penganalisis spektrum opsional,
penganalisis jaringan dan meter daya; Instrumen pengujian dan pengukuran elektronik, yaitu voltmeter dan unit pengukur
sumber; Instrumen pengujian dan pengukuran elektronik dalam bentuk penganalisis, yaitu spektrum, vektor, sinyal,
jaringan, daya dan sumber daya, protokol, frekuensi radio, gelombang mikro, logik, domain modulasi, komponen optik,
komponen gelombang cahaya, modulasi optik, jarak waktu, polarisasi serta penganalisis kerugian dan dispersi fotonik;
Instrumen-instrumen sel fotovoltaik untuk mengubah panas matahari menjadi listrik; Instrumentasi dan alat ukur, yaitu digitizer;
Instrumen pengujian dan pengukuran elektronik, yaitu osiloskop dan bagian-bagiannya; Interfon; Inverator; Inverter; Inverter
AC / DC; Inverter DC / AC; Inverter untuk catu daya; Inverter yang digunakan pada pembangkit tenaga surya; Jack
penghubung antara satu alat ke alat lainnya; Jam pasir; Jam pasir [alat pengukur waktu]; Jam tangan dengan fungsi sebagai
alat komunikasi bergerak; Jam tangan pintar (pengolahan data); Jam tangan pintar yang digunakan pada pergelangan tangan
yang memiliki tampilan sebagai telepon, perangkat lunak dan layar yang menampilkan, mengirimkan dan menerima
teks/pesan, email-email, data dan informasi; Jam tangan pintar yang mempunyai fungsi radio pengawasan; Jam-jam tangan
dengan fungsi sebagai alat komunikasi tanpa kabel dengan terminal-terminal elektronik seperti telepon-telepon pintar,
komputer-komputer tablet, PDA, komputer-komputer; Jam-jam tangan yang dilengkapi kamera dan alat pemutar MP3, dan
yang mengkomunikasikan data ke telepon-telepon pintar dan PDAs; Jasa valuasi keuangan; Jendela mobil depan dan
belakang; KISI KISI AKI (ACCU); KONTAK KONTAK LISTRIK; KONTRAKTOR; KOTAK MCB; KWH METER; Kabel Antena;
Kabel Arde; Kabel Busi; Kabel Generator; Kabel HDMI; Kabel HDTV; Kabel High definition interface (HDMI); Kabel Listrik
Tahan Api; Kabel Listrik Tegangan Menengah; Kabel Listrik Tegangan Tinggi; Kabel Listrik Tegangan rendah; Kabel Listrik
Untuk Pertambangan; Kabel Pengendali; Kabel USB; Kabel USB untuk ponsel; Kabel USB untuk ponsel selular; Kabel audio;
Kabel audio penghubung jarak panjang; Kabel cdi; Kabel daya untuk perangkat elektronik yang digunakan untuk memanaskan
tembakau; Kabel daya untuk untuk rokok elektronik; Kabel ekstensi speaker; Kabel las listrik; Kabel listrik; Kabel listrik dan
elektronik untuk peralatan komunikasi audio dan video, dan manual instruksi yang dapat diunduh untuk peralatan komunikasi
audio dan video; Kabel listrik, harnessing, pengukur dan sakelar; Kabel pengisi daya listrik; Kabel serat optik; Kabel-kabel
elektrik datar yang lentur; Kabinet Pelindung Biologis; Kaca mata pintar (pengolahan data); Kacamata 3D; Kacamata
Perlindungan; Kacamata anti silau; Kacamata dengan resep; Kacamata pelindung; Kacamata renang; Kacamata tiga dimensi
sebagai pesawat penerima siaran televisi; Kacamata untuk pengendara motor; Kamera 35mm; Kamera CCTV; Kamera
bongkar pasang; Kamera cetak digital; Kamera dengan perangkat lunak penditeksi; Kamera digital (SLR); Kamera digital
kompak; Kamera konferensi video, speaker ponsel, monitor komputer, televisi; Kamera pada dasbor; Kamera panoramic;
Kamera untuk berbagai kegunaan; Kamera untuk mendapatkan hasil foto dan video yang lonjong dan imersif; Kamera untuk
menghasilkan gambar pandangan 180, 360 derajat dan sangat lebar; Kamera video untuk memonitor interior dan eksterior
tempat tinggal dan bangunan komersial, dan pengontrol nirkabel untuk perangkat pemantauan, kontrol, dan otomatisasi jarak
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jauh; Kamera yang berisi sensor gambar linier; Kamera-kamera komputer pribadi; Kamera-kamera pemantau jaringan untuk
pengawasan; Kamera-kamera untuk konferensi melalui video; Kantong kacamata; Kartu PC; Kartu SIM; Kartu USB; Kartu chip
elektronik yang dikodekan berisi pemrograman yang digunakan untuk sekuensing DNA; Kartu debet (bermagnetik); Kartu
elektronik dan identifikasi magnetik yang digunakan untuk layanan pembayaran; Kartu hadiah yang berkode magnetik; Kartu
identifikasi yang dikodekan secara magnetis; Kartu identitas biometrik; Kartu identitas magnetik; Kartu identitas, magnetik;
Kartu kredit; Kartu kredit dan kartu debit yang dikodekan; Kartu kredit dikodekan tidak mengandung magnet; Kartu kredit, kartu
debit, kartu tunai, kartu kunci dan kartu telepon prabayar yang dikodekan secara magnetis; Kartu loyalti yang berkode
magnetik; Kartu magnetik atau bersandi; Kartu magnetik berkode; Kartu memori Digital [SD] aman; Kartu pembayaran; Kartu
pembayaran magnetik; Kartu penyimpanan; Kartu perbankan, dikodekan atau magnetik; Kartu pintar [kartu sirkuit terpadu];
Kartu pintar/mutakhir (kartu sirkuit terpadu); Kartu port USB; Kartu pra-pembayaran yang dikodekan secara magnetis; Kartu
susunan video grafis; Kartu telepon; Kartu yang disandikan, yaitu kartu kredit, kartu debit, kartu loyalitas, kartu tagihan, kartu
tunai; Kartu, disk, kaset, kabel, catatan, microchip dan sirkuit elektronik, semua untuk mencatat dan transmisi data; Kartu-kartu
chip elektronik bersandi untuk meningkatkan kualitas gambar televisi; Kartun animasi yang direkam pada DVD, CD dan file
video yang dapat diunduh dan sebagai bagian dari perangkat lunak komputer yang dapat diunduh; Kartu berkode magnetik
yang diprogram khusus berhadiah (reward) untuk para pelanggan setia; Kas register, perangkat untuk menghitung; Kaset
audio menampilkan suara menenangkan hidup; Kaset audio yang menampilkan hiburan musik dan musik; Kaset yang direkam
(bukan untuk musik); Kasing DVD; Kasing ponsel; Kasing telepon selular; Katup penguat suara; Katup, Instrumentasi dan
Sistem Pemantauan Korosi; Kawat dan kabel untuk pengisi listrik kamera; Kawat-kawat dan kabel-kabel listrik; Kawat-kawat
yang disekat; Kbel Listrik Instrumen; Kemasan baterai ukuran besar; Kendali jarak jauh untuk peralatan komunikasi audio dan
video; Kesing untuk membawa computer; Keyboard komputer, perlengkapan joystik komputer, bantalan mouse, mouse
komputer, stylus komputer, stylus kapasitif untuk perangkat layar sentuh, kotak CD, kotak pembawa komputer, sarung
pelindung untuk laptop dan komputer tablet, sandaran tangan untuk digunakan dengan komputer, semua yang berkaitan
dengan bola basket; Kit pengembangan perangkat lunak komputer untuk visi komputer, pembelajaran mesin, pembelajaran
mendalam, kecerdasan buatan, pemrosesan bahasa alami, algoritme pembelajaran, dan analisis data; Kit/perangkat untuk
pengembangan peranti lunak computer (SDK) terdiri dari alat pengembangan peranti lunak dan peranti lunak untuk
digunakan sebagai pemrograman aplikasi antarmuka (API) untuk membuat peranti lunak dan aplikasi yang berkaitan dengan
pencegahan-pencurian dan sistem keamanan, dan sistem pengawasan rumah dan bisnis; Kit/perangkat untuk pengembangan
peranti lunak computer (SDK) terdiri dari alat pengembangan perangkat lunak dan peranti lunak untuk digunakan
sebagai pemrograman aplikasi antarmuka (API) untuk membuat peranti lunak dan aplikasi yang terkait dengan perangkat
elektronik konsumen yang terhubung ke internet; Kit/perangkat untuk pengembangan peranti lunak komputer (SDK)
yang terdiri dari peranti lunak komputer untuk pengembangan, penggunaan, dan interoperabilitas pemrograman aplikasi
antarmuka (API )yang digunakan oleh perangkat elektronik, sistem, dan pertukaran yang bertukar data melalui jaringan
komunikasi dan internet dan yang terhubung dengan penyimpanan data dan layanan pertukaran data berbasis cloud.;
Kit/perangkat untuk pengembangan piranti lunak (SDK); Kit/perangkat untuk pengembangan piranti lunak computer (SDK);
Kit/perangkat untuk pengembangan piranti lunak yang dapat diunduh (SDK); Klip audio, klip video dan spot promosi dalam
CD, pita video dan DVD pra-rekam; Komplotan XY; Komponen dan kelengkapan listrik untuk kendaraan darat, mesin, dan
peralatan, yaitu, amplifier untuk komunikasi nirkabel, antena, dan baterai; Komponen-komponen elektronik, perangkat, dan
sistem untuk komunikasi nirkabel antar perangkat, yaitu, untuk, penentuan posisi, lokasi, navigasi, pelacakan, keamanan,
radar, pencitraan, perasa, dan komunikasi lainnya; Komponen-komponen elektronik, perangkat, dan sistem yang
memungkinkan komunikasi nirkabel, yaitu, untuk, penentuan posisi, lokasi, navigasi, pelacakan, keamanan, radar, pencitraan,
perasa, dan komunikasi lainnya yang memanfaatkan teknologi pita lebar ultra di dalamnya, yaitu, telepon selular pita lebar
ultra, radar pita lebar ultra dan sistem penentuan posisi pita lebar ultra; Komputer; Komputer dan perangkat lunak bergerak
dan aplikasi yang memberikan nasehat, layanan, informasi kepada penggunanya terkait kosmetik dan memungkinkan
pengguna untuk mencoba kosmetik secara virtual; Komputer dan perangkat periferal komputer; Komputer dan sistem operasi
komputer untuk mengemudi secara mandiri, bantuan pengemudi, kendaraan yang terhubung, perangkat antena tak berawak,
dan drone; Komputer genggam; Komputer layar sentuh; Komputer tablet digunakan untuk instalasi dan peralatan sanitasi,
yaitu, unit bangku toilet dengan alat pembersih kebocoran dengan air hangat, bejana kakus, bidet, urinal, bak mandi, instalasi
mandi berendam, instalasi mandi pancuran, wastafel tangan [bagian dari instalasi sanitasi], keran, mandi pancuran, pemanas
air listrik, alat pengering tangan listrik untuk kamar mandi, dispenser sabun otomatis; Komputer terpasang untuk mobil;
Komputer untuk pemrosesan dokumen; Komputer-komputer papan tulis elektronik interaktif; Komunikasi optik; Konektor
ponsel untuk kendaraan; Konektor, terminal, dan kontrol elektronik; Kontaktor daya; Konten audio, video, dan multimedia yang
direkam sebelumnya; Konten terekam; Kontrol pengering; Konverter DC / AC; Konverter DC / DC; Konverter arus (listrik) pada
energi matahari; Konverter fotoelektrik; Konverter mata uang genggam elektronik multibahasa; Konverter mata uang ukuran
saku elektronik multibahasa; Kotak Konverter; Kotak juke musikal; Kotak kaca mata dan kaca mata pelindung matahari; Kotak
listrik; Kotak meteran air; Kotak sambungan [listrik]; Kotak set-top (penerima sinyal digital); Kotak speaker; Kotak untuk
pengeras suara; Kotak untuk telepon seluler; Kotak untuk terminasi optik; Kotak yang dilengkapi dengan peralatan
pembedahan (mikroskopi), bukan untuk keperluan medis; Kotak, tali dan rantai kacamata; Kunci akses yang dikontrol secara
elektronik; Kunci transponder; Kunci web USB; Kunci web USB untuk meluncurkan URL situs web yang diprogram
sebelumnya secara otomatis; Kupon elektronik; LAMPU BLITZ; LAMPU PEMOTRETAN (FOTOGRAFI); LCD multifungsi
penganalisis kualitas jaringan daya; LCD untuk peralatan telekomunikasi dan elektronik; LED display dengan layar sentuh;
LED videotron; Laci uang bagian dari mesin kasir (cash drawer); Lampu Mercusuar; Lapisan film pelindung dalam bentuk
kristal cair untuk telepon pintar; Lapisan film pelindung yang diadaptasikan untuk layar kamera; Laporan elektronik yang dapat
diunduh di bidang berbagai macam asam (acid) yang terdiri atas matarantai nucleotide, tipe-tipe species, diagnostic,
diagnostic ilmu kedokteran, diagnostic ilmu kedokteran hewan, forensic ilmu kedokteran, laboratorium obat-obatan, obatobatan untuk ilmu kedokteran hewan, penelitian klinikal, pengembangan obat-obatan, hasil-hasil pharmasi, penelitian
laboratorium, penelitian ilmu pengetahuan, penelitian ilmu kedokteran, ilmu hayati, biologi, mikrobiologi dan metagenomik,
bioteknologi, pertanian, forensik, keamanan pangan, pengujian genetika dan genetika; Laser bukan untuk penggunaan medis,
mikroskop; Layar LED; Layar LED untuk laptop; Layar LED yang menampilkan teks yang berjalan (running text) dan video;
Layar OLED; Layar Proyeksi Gantung; Layar QLED; Layar atau alat tambahan yang menghadap ke pelanggan; Layar dengan
motor elektrik; Layar dengan penopang tiga kaki; Layar elektronik; Layar sentuh; Layar tampilan komputer; Layar tampilan
visual dalam bentuk komputer, monitor komputer dan televisi; Lensa; Lensa untuk memperbaiki penglihatan [optik]; METERAN
ROLL; MISTAR TUKANG KAYU; MULTI TESTER LISTRIK; Masker pelindung untuk pengendara; Masker pelindung wajah
(topeng); Materi digital, yaitu, arsip audio, arsip video dan arsip grafik pra-rekam untuk digunakan pada perangkat nirkabel;
Materi pendidikan dan pengajaran bahasa yang dapat diunduh tersedia melalui Internet, telepon seluler, jaringan komputer
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global atau perangkat nirkabel; Media digital, yaitu file audio dan video yang dapat diunduh yang menampilkan program
televisi fiksi ilmiah dan drama; Media digital, yaitu klip video yang sudah direkam sebelumnya yang dapat diunduh, klip audio
yang sudah direkam sebelumnya, teks dan gambar yang disimpan dalam komputer pribadi elektronik dan perangkat genggam
nirkabel, semuanya menampilkan subjek kepentingan umum; Media digital, yaitu, DVD yang direkam sebelumnya, rekaman
audio dan video yang dapat diunduh, dan CD yang menampilkan dan mempromosikan musik dan hiburan musik; Media
elektronik bukan musik yang direkam sebelumnya (selain perangkat lunak komputer); Media elektronik yang menampilkan
program permainan komputer; Media penyimpanan permanen (non-volatile) (termasuk CD, DVD, kaset dan kaset video dan
perangkat lain) untuk merekam data, suara, gambar, teks atau informasi lainnya; Media perekaman dan penyimpanan digital
atau analog kosong; Meja kerja steris untuk Penanaman; Mekanisme kontrol untuk mesin, engine, atau motor; Mengatur dan
mengelola promosi pemasaran untuk orang lain; Mesin Alarm untuk menjaga rumah dari kemalingan; Mesin cetak dokumen
yang digunakan dengan komputer; Mesin dan instrumen pengukur atau uji coba yang digunakan untuk mengukur ukuran
konsentrasi dan kualitas ozone; Mesin dan instrumen pengukur atau uji coba yang digunakan untuk mengukur ukuran partikel
dan cairan; Mesin dan instrument optik; Mesin dan peralatan radio suar; Mesin fotokopi; Mesin hitung dan peralatan
pemrosesan data; Mesin hitung, peralatan pemrosesan data dan komputer; Mesin inspeksi sidik jari yang digunakan untuk
memeriksa sidik jari secara fisik; Mesin kiosk; Mesin navigasi LORAN; Mesin pelurusan roda kendaraan 3 dimensi (3D Wheel
Alignment); Mesin pembayaran; Mesin pembelajaran; Mesin pemutaran dan perekam suara dan video; Mesin pengeditan
untuk sinematografi; Mesin pengenal mata uang; Mesin penghitung elektronik, perlengkapan pengolah data elektronik,
peralatan pemroresan data elektronik, komputer; Mesin untuk transaksi bank; Mesin yang dioperasikan dengan listrik untuk
mengeluarkan uang, kupon-kupon, tiket-tiket, voucher-voucher, coin-coin dan untuk menerima deposit dan uang tunai dan
perangkat lunak komputer untuk pengoperasian mesin tersebut; Meter peningkat suara; Meter refleksi penentu waktu optikal;
Meteran energi digital; Meteran yang terpasang pada kendaraan; Mikroarray DNA untuk penggunaan laboratorium;
Mikroprosesor; Mikroprosesor digital dan optikal; Mistar bujur sangkar untuk mengukur; Mistar geser; Mistar/meteran [alat
ukur]; Mobile game software; Model tiga dimensi untuk tujuan pendidikan (aparat pendidikan); Modul-modul daya; Modulmodul untuk pembangkit daya fotovoltaik; Monitor liquid crystal display [LCD] komputer; Monitor televisi; Monitor, layar
tampilan, display yang dipasang di kepala, dan headset untuk digunakan dengan komputer, smartphone, perangkat elektronik
bergerak, perangkat elektronik yang dapat dipakai, jam tangan pintar, kacamata pintar, televisi, set top box, dan pemutar dan
perekam audio dan video; Monitor-monitor jaringan dalam bentuk server perangkat keras pada akses jaringan; Monitormonitor komputer untuk konferensi melalui video; Monitor-monitor untuk komputer; Monitor-monitor yang menampilkan
informasi komersial; Monopod digunakan untuk mengambil foto yang diletakkan pada smartphone atau kamera yang berada di
luar jangkauan normal tangan; Mouse (Alat pengolah data); Mouse komputer; Multimeter digital; Musik yang dapat diunduh;
Nada dering yang dapat diunduh untuk telepon selular, telepon pintar, asisten digital pribadi (PDA); Nada dering, grafik, dan
musik yang dapat diunduh melalui jaringan komputer global dan perangkat nirkabel; Notepads elektronik (ENote); ODP
(Optical Distribution Panel) berfungsi sebagai tempat pengaman sambungan kabel optic sekaligus pemisah kabel; OTG (Alat
untuk menggunakan usb atau flashdisk pada handphone); Organizer data pribadi elektronik genggam; Organizer pribadi
elektronik; Otomatisasi dan kontrol perangkat lunak dan sistem otomatisasi untuk pengoperasian yang memanfaatkan sistem
pendingin berbasis air/fluida dan menganalisis data kinerja operasional berbasis sistem dan data lingkungan untuk
menyesuaikan laju aliran, tekanan dan suhu air/fluida dalam sistem untuk kinerja yang optimal; Outlet daya listrik; PC tablet;
PENGUKUR ASAM UNTUK BATERAI; PENGUKUR KEKENTALAN; Pakaian kontrol kebakaran dan pakaian perlindungan
terhadap api untuk industri balap olahraga motor, yaitu—kemeja dan celana dalam, celana panjang, kemeja, jaket, jas, kaus
kaki, sepatu, sepatu bot, helm pengaman, kacamata, topi dan topi; Pakaian untuk perlindungan terhadap kecelakaan, iradiasi,
listrik statistik dan api, termasuk untuk perlindungan terhadap panas; Panel Filter Harmonisasi Arus Listrik; Panel Kapasitor
Bank; Panel Miniature Circuit Breaker; Panel RCD; Panel interaktif; Panel komposit aluminum untuk aliran listrik; Panel layar
QLED; Panel pengontrol (listrik); Panel tampilan LED; Panel tampilan elektronik; Papan ketik, alat pengendali kursor komputer
dan alas alat pengendali kursor komputer, stylus (pena elektronik yang digunakan pada permukaan layar), peralatan dan
media penyimpanan data; Papan ketik, mouse, alas mouse, printer, drive disk, dan hard drive; Papan kontrol elektronik; Papan
pemberitahuan elektronik; Papan sirkuit audio-video; Papan sirkuit yang terdiri dari perangkat keras dan perangkat lunak
komputer yang digunakan untuk mengoperasikan kamera; Papan tampilan informasi digital; Papan tulis elektronik; Papan tulis
interaktif digital; Partikulat mikro, tag yang bersandi yang terbuat dari plastik logam atau silikat untuk digunakan dalam bidang
perlabelan pasif, penelusuran atau pelacakan orang, hewan, kendaraan, atau barang; Pasokan daya listrik untuk telepon
pintar; Pegangan untuk diadaptasikan pada telepon genggam; Pelampung Tangki Bensin; Pelampung untuk kamera;
Pelindung dan penyangga untuk pemutar musik portabel; Pelindung dan penyangga untuk pemutar musik portabel, tablet
elektronik dan perangkat PDA; Pelindung kamera khusus yang berbentuk selongsong untuk kamera; Pelindung kamera
terhadap angin yang terbuat dari busa; Pelindung layar anti cahaya/sinar biru; Pelindung layar anti silau; Pelindung permukaan
jam tangan; Pelindung tutup kepala; Peluit isyarat; Pemadam api beroda (troiley units); Pemadam api semi permanen (skil
unit); Pemancar FM; Pemancar Global Positioning System [GPS]; Pemancar dan penerima nirkabel; Pemancar dan penerima
suara dan data; Pemancar telekomunikasi; Pembaca digital; Pembaca kartu USB; Pembaca sidik jari biometrik; Pembakar CD;
Pembakar DVD; Pembawa data magnetik pra-rekam yang menampilkan informasi di bidang layanan perbankan dan finansial;
Pembawa data untuk komputer yang memiliki perangkat lunak yang terekam didalamnya; Pembawa suara; Pemegang
kamera; Pemindai 3D; Pemroses data bioinformatika sequencing (ngs) generasi berikutnya; Pemutar / perekam MP3 dan
perangkat lunak yang terkait dengannya; Pemutar DVD; Pemutar DVD (digital versatile disc); Pemutar MP3; Pemutar dan
perekam CD (compact disc); Pemutar dan perekam DVD; Pemutus Sirkuit Udara; Pena untuk layar sentuh; Penahan pintu
elektrik; Penangkal petir; Pencahayaan dengan penggunaan komputer dan kamera video; Pencatat jarak tempuh untuk
kendaraan; Pencatat waktu untuk operasi bedah; Penerima Global Positioning System [GPS]; Penerima dan monitor televisi;
Penerima dan pemancar radio; Penerima data; Penerima radio; Penerima satelite digital; Penerima sinyal video; Penerima
transmisi satelit digital; Penerima yang dapat digenggam; Penganalisa kelembaban; Pengatur pemindahan arus listrik;
Pengekang kamera; Pengendali faktor daya; Pengendali jarak jauh; Pengendali jarak jauh digunakan untuk instalasi dan
peralatan sanitasi, yaitu, unit bangku toilet dengan alat pembersih kebocoran dengan air hangat, bejana kakus, bidet, urinal,
bak mandi, instalasi mandi berendam, instalasi mandi pancuran, wastafel tangan [bagian dari instalasi sanitasi], keran, mandi
pancuran, pemanas air listrik, alat pengering tangan listrik untuk kamar mandi, dispenser sabun otomatis; Pengendali mikro
untuk tujuan meyediakan verifikasi komponen perangkat tetap dan perangkat lunak; Pengeras suara; Pengeras suara
audio (audio speakers) untuk home theaters; Pengeras suara elektronik; Pengeras suara kecil; Pengeras suara terhubung;
Pengeras suara untuk mobil; Pengeras suara untuk konferensi melalui video; Penggandeng [peralatan pengolah data];
Penggaris/ mistar siku atau kotak untuk mengukur; Penghitung geiger; Penghubung audio; Pengisi baterai portabel; Pengisi
baterai portabel untuk ponsel; Pengisi baterai yang portabel untuk baterai-baterai telepon bergerak dan
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baterai-baterai kamera digital; Pengisi daya; Pengisi daya USB untuk perangkat elektronik yang digunakan untuk
memanaskan tembakau; Pengisi daya baterai untuk telepon genggam; Pengisi daya baterai pipet elektronik; Pengisi daya
baterai ponsel; Pengisi daya baterai ponsel pintar; Pengisi daya baterai ponsel untuk digunakan di kendaraan; Pengisi daya
baterai telepon seluler untuk digunakan dalam kendaraan; Pengisi daya baterai telepon seluler untuk digunakan di kendaraan;
Pengisi daya baterai untuk ponsel; Pengisi daya baterai untuk telepon seluler; Pengisi daya cepat untuk digunakan didalam
mobil; Pengisi daya super cepat (nirkabel); Pengisi daya untuk akumulator listrik; Pengisi daya untuk baterai; Pengisi daya
untuk peralatan pernapasan; Pengisi daya untuk perangkat elektronik; Pengisi daya untuk rokok elektronik; Pengisi daya usb
untuk perangkat elektronik; Pengisi daya usb untuk ponsel; Pengontrol Suhu; Pengontrol jaringan komputer; Pengontrol listrik
untuk mengelola energi listrik; Pengontrol pasokan energi listrik; Pengonversi; Pengonversi AC / DC; Penguat Headset untuk
telepon seluler; Penguat headset; Penguat suara; Pengukur amper; Pengukur tanjakan (kompas inklinasi); Pengukur tekanan
sensor level meter tangki air; Pengukur udara; Pengukur waktu dan alat pengaturan; Pengumpul energi surya untuk
pembangkit listrik; Penjepit untuk kamera; Penjepit yang digunakan untuk penghubung kabel; Pensil pengetesan (pensil uji)
untuk elektrik; Penstabil dan penopang komputer tablet dan ponsel pintar yang dapat disesuaikan; Penulis CD-ROM; Penutup
pelindung lensa untuk kamera; Penutup untuk telepon; Penyangga diadaptasi untuk komputer tablet; Penyangga disesuaikan
untuk telepon mobil; Penyangga tangan, dudukan, dan dudukan untuk genggaman tangan untuk perangkat elektronik
genggam dan menggabungkan cermin compact; Penyangga tangan, dudukan, dan dudukan untuk genggaman tangan untuk
perangkat elektronik genggam, dan menggabungkan cermin compact; Penyangga tangan, dudukan, dan dudukan untuk
genggaman tangan untuk perangkat elektronik genggam, yaitu ponsel pintar (smartphone), komputer tablet, kamera, dan
pemutar suara dan video portabel; Penyangga tangan, dudukan, dan dudukan untuk genggaman tangan untuk perangkat
elektronik genggam, yaitu, ponsel pintar [smartphone], komputer tablet, kamera, dan pemutar suara dan video portabel;
Penyangga tangan, penyangga, dan dudukan disesuaikan untuk perangkat elektronik genggam, yaitu, telepon pintar,
komputer tablet, kamera, dan pemutar suara dan video portabel; Penyangga yang diadaptasi untuk komputer, laptop, dan
komputer tablet; Penyanggah Lampu; Penyedia daya, sistem penyedia daya dan sistem daya yang digunakan untuk daya dan
uji pengoperasian peralatan dan alat elektronik yang diuji dengan menyediakan berbagai level daya untuk peralatan elektronik;
Peralatan Global Positioning System [GPS]; Peralatan Indikator Angka Acak Elektronik [ERNIE]; Peralatan WiFi untuk
perangkat seluler; Peralatan baku berinduktansi; Peralatan catu daya yang diatur; Peralatan dan instrumen ilmiah dan
penelitian termasuk sekuens asam nukleat, susunan, pemindai, perangkat dan analisis pencitraan elektronik, pengujian
peralatan pengumpulan sampel, instrumen kontrol kualitas sampel, sekuensing reagen cartridge dan nampan, peralatan
persiapan sampel pengujian, dan peralatan laboratorium untuk penggunaan laboratorium termasuk dalam bidang berbagai
macam asam (acid) yang terdiri atas matarantai nucleotide, tipe-tipe species, diagnostic ilmu kedokteran, diagnostic ilmu
kedokteran hewan, diagnostic klinikal, penelitian medis, penelitian ilmu kedokteran hewan, diagnostic, penelitian klinikal, hasilhasil pharmasi, penelitian pengembangan obat-obatan, penelitian laboratorium obat-obatan, penelitian dan ilmu pengetahuan
kedokteran hewan, ilmu hayati, biologi, mikrobiologi, bioteknologi, pertanian, forensik, keamanan pangan, metagenomik,
pengujian genetika dan genetika; Peralatan dan instrumen navigasi dan penentuan posisi elektronik; Peralatan dan instrumen
pengendali tenaga listrik; Peralatan dan instrumen untuk mendiagnosa instalasi daya listrik; Peralatan dan instrumen untuk
menguji gas, cairan, atau padatan; Peralatan dan instrumen untuk perekaman, transmisi, penyiaran, penerimaan,
penyimpanan, tampilan atau reproduksi suara, gambar dan data; Peralatan elektronik digital yang dapat dipakai untuk
penyediaan akses ke internet, untuk mengirimkan, menerima dan menyimpan panggilan telepon, surat elektronik, dan data
digital lainnya; Peralatan elektronik digital yang digunakan pada bagian anggota badan (misal dipergelangan tangan) terutama
terdiri dari arloji yang juga menampilkan telepon, perangkat lunak dan tampilan layar untuk melihat, mengirimkan dan
menerima teks/pesan, email-email, data dan informasi dari telepon pintar, komputer-komputer tablet dan komputer-komputer
yang portabel; Peralatan elektronik untuk mendeteksi logam; Peralatan elektronik untuk mendeteksi temperatur suhu;
Peralatan elektronik untuk transmisi suara atau gambar; Peralatan elektronik untuk penguji karakteristik dansifat
elektromagnetik dari bahan industri; Peralatan ilmiah untuk digunakan pada aplikasi diagnostik; Peralatan informasi elektronik
yang dapat diakses dari jarak jauh secara online; Peralatan jaringan komunikasi; Peralatan kendali listrik tanpa kabel jarak
jauh; Peralatan keselamatan yaitu teknologi penghalang termal yang digunakan pada topi keras dan helm pengaman;
Peralatan komunikasi gelombang mikro; Peralatan komunikasi nirkabel, yaitu, peralatan telekomunikasi, peralatan komunikasi
komputer, dan pengendali antarmuka nirkabel untuk komunikasi nirkabel, yaitu, untuk, penentuan posisi, lokasi, navigasi,
pelacakan, keamanan, radar, pencitraan, perasa, dan komunikasi lainnya; Peralatan konferensi video, yaitu telepon, speaker,
monitor, kamera, headset telepon dan komputer, penunjuk jarak jauh presenter nirkabel, dan perangkat periferal komputer
untuk konferensi dan kolaborasi audio dan video; Peralatan kontrol jarak jauh; Peralatan kontrol listrik; Peralatan kontrol listrik
dan elektronik untuk meningkatkan efisiensi daya; Peralatan kromatografi untuk analisa cairan dan gas untuk keperluan
industri; Peralatan listrik dan elektronik; Peralatan memori komputer; Peralatan otomatisasi pada rumah; Peralatan
pemantauan; Peralatan pembatal kebisingan dan gema, yaitu, speaker audio dan headphone pembatal gema; Peralatan
pengenalan wajah; Peralatan penghasil suara dan peredam suara elektronik, penghasil peredam kebisingan, dan unit kontrol
elektronik untuk meredam dan mengontrol suara, yaitu, perangkat keras komputer dan perangkat lunak yang dapat diunduh
atau direkam untuk menghasilkan suara, menghilangkan kebisingan, menghilangkan gema dan meredam suara; Peralatan
pengiriman pesan dan keamanan jaringan yang terdiri dari piranti keras dan piranti lunak komputer untuk mendeteksi,
memblokir, dan mengotomatiskan penghapusan virus dan ancaman komputer, mengenkripsi dan mengotentikasi data,
mencegah kehilangan data, memulihkan data, mengamankan jaringan, dan mendeteksi, memfilter, menganalisis, mengelola,
dan memblokir komunikasi elektronik; Peralatan pengisi daya baterai; Peralatan penguji elektronik, yaitu meter daya
untukpenguji sinyal gelombang mikro dan frekuensi radio; Peralatan pengukur kekuatan; Peralatan pengukur yang digunakan
untuk mengukur ukuran partikel dan penyebaran ukuran partikel; Peralatan penyimpan energi yang terdiri dari baterai-baterai;
Peralatan periferal komputer; Peralatan pribadi yang portabel untuk merekam, mengorganisir, mentransmisi, memanipulasi,
mereview dan menerima teks/pesan, data, gambar-gambar/imej-imej dan file dalam bentuk audio yang berkaitan dengan
kesehatan dan kebugaran tubuh; Peralatan printer (pencetak)/personalisasi kartu plastik; Peralatan sensor elektronik, kamera,
dan mikrofon untuk pendeteksian, penangkapan dan pengenalan gerakan tubuh, gerakan wajah dan suara; Peralatan survei
untuk keperluan navigasi; Peralatan telekomunikasi listrik digunakan untuk instalasi dan peralatan sanitasi, yaitu, unit bangku
toilet dengan alat pembersih kebocoran dengan air hangat, bejana kakus, bidet, urinal, bak mandi, instalasi mandi berendam,
instalasi mandi pancuran, wastafel tangan [bagian dari instalasi sanitasi], keran, mandi pancuran, pemanas air listrik, alat
pengering tangan listrik untuk kamar mandi, dispenser sabun otomatis; Peralatan telekomunikasi, peralatan komunikasi
komputer, termasuk modem radio; Peralatan telematika, yaitu, perangkat nirkabel yang terdiri dari pemancar [sehubungan
dengan otomobil]; Peralatan transmisi data audio dan video nirkabel, yaitu, perangkat keras komputer dan perangkat lunak
yang dapat diunduh atau direkam untuk transmisi atau reproduksi suara atau gambar; Peralatan untuk enkripsi; Peralatan
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untuk memproduksi, melakukan, mengalihkan, mengubah, mengatur dan mengendalikan energi listrik; Peralatan untuk
memproses pembayaran elektronik, yaitu
Mesin pembayaran non tunai menggunakan RFID; Peralatan untuk mengidentifikasi pidato; Peralatan untuk mengontrol
pengoperasian pemanas dan pendingin air; Peralatan untuk mengukur kadar air; Peralatan untuk mengukur konsumsi energi
listrik; Peralatan untuk merekam dan menghasilkan suara untuk pelatihan binatang; Peralatan untuk merekam, menstransmisi
atau mereproduksi suara atau gambar-gambar/imej-imej untuk digunakan pada telekomunikasi; Peralatan untuk pengiriman
data; Peralatan untuk pengujian DNA dan RNA untuk tujuan penelitian; Peralatan yang diaktifkan dengan teknologi pita lebar
ultra, yaitu, pembaca dan pemindai; Peralatan-peralatan elektronik dengan fungsi-fungsi interaktif; Peralatan-peralatan
jaringan pada rumah; Peralatan-peralatan pembuatan air murni untuk keperluan laboratorium; Peralatan-peralatan pembuatan
air ultra murni untuk keperluan laboratorium; Peralatan-peralatan pengolahan air untuk keperluan laboratorium; Peralatanperalatan pengolahan air untuk keperluan laboratorium untuk produksi air murni; Peralatan-peralatan pengolahan air untuk
keperluan laboratorium untuk produksi air ultra murni; Perangkat Lunak computer yang dapat mengunggah, mengunduh,
mengakses, mencatat, menulis, menampilkan, dan menghubungkan; Perangkat Lunak yang dapat diunduh untuk komputer,
seluler, digital portebel, prangkat komunikasi dengan kabel dan tanpa kabel; Perangkat Televisi Nirkabel yang digunakan
untuk mengambil gambar (CCTV); Perangkat antar muka jaringan komputer; Perangkat asisten personal dalam suatu system
lengkap yang dapat dikendalikan oleh suara; Perangkat atau instrumen dengan fungsi pengaturan waktu untuk merekam;
Perangkat atau instrumen dengan fungsi pengaturan waktu untuk pelacakan; Perangkat atau instrumen dengan fungsi
pengaturan waktu untuk pemantauan; Perangkat atau instrumen dengan fungsi pengaturan waktu untuk display; Perangkat
atau instrumen untuk pemantauan; Perangkat atau instrumen untuk tampilan; Perangkat dan instrumen augmentasi dan
koreksi optik; Perangkat dengan fungsi pengukuran waktu dan untuk mengkalkulasi, memantau, merekam atau menampilkan
jarak yang dicakup selama pelatihan; Perangkat dengan fungsi pengukuran waktu dan untuk mengkalkulasi, memantau,
merekam atau menampilkan tujuan pelatihan berdasarkan pelatihan sebelumnya; Perangkat dengan fungsi pengukuran waktu
dan untuk mengkalkulasi, memantau, merekam, atau menampilkan konsumsi kalori; Perangkat dengan fungsi pengukuran
waktu dan untuk mengkalkulasi, memantau, merekam, atau menampilkan kualitas istirahat dan pola tidur.; Perangkat dengan
fungsi pengukuran waktu dan untuk mengkalkulasi, memantau, merekam, atau menampilkan langkah berjalan atau berlari;
Perangkat dengan fungsi pengukuran waktu dan untuk mengkalkulasi, memantau, merekam, atau menampilkan tingkat
pelatihan dibandingkan dengan tujuan pelatihan; Perangkat dengan fungsi pengukuran waktu dan untuk mengkalkulasi,
memantau, merekam, atau menampilkan waktu tanpa aktivitas fisik; Perangkat distribusi daya optik gelombang waveguide
terintegrasi berbasis kuarsa; Perangkat elektronik atau perangkat lunaknya untuk digunakan dalam mentransmisikan data
dan/atau suara melalui jaringan nirkabel atau kabel; Perangkat elektronik digital genggam yang mampu menyediakan akses
ke internet dan untuk mengirim, menerima, dan menyimpan panggilan telepon, surat elektronik, dan data digital lainnya;
Perangkat elektronik digital untuk merekam, mengatur, mentransmisikan, memanipulasi, dan meninjau kembali file teks, data,
audio, gambar dan video; Perangkat elektronik digital yang dapat dipakai yang mampu menyediakan akses ke internet, untuk
mengirim, menerima dan menyimpan panggilan telepon, surat elektronik, dan data digital lainnya; Perangkat elektronik digital
yang terutama terdiri dari perangkat lunak untuk peringatan, pesan, email, dan pengingat, dan untuk merekam, mengatur,
mentransmisikan, memanipulasi, meninjau kembali, dan menerima file teks, data, dan digital dan layar display/tampilan;
Perangkat elektronik mutifungsi untuk menampilkan, mengukur, dan mengunggah informasi ke Internet; Perangkat elektronik
pribadi yang digunakan untuk melacak sasaran dan statistik kebugaran (fitness); Perangkat elektronik untuk buaian bayi;
Perangkat elektronik untuk mendeteksi sistem kebocoran yang mampu mendeteksi kebocoran cairan dengan sensor kabel
atau probe dengan cara pemantauan jarak jauh dengan perangkat lunak pemantauan berbasis web; Perangkat genggam
nirkabel, yaitu, perangkat informasi yang dikontrol suara terdiri dari speaker audio pintar yang terkoneksi dengan awan (cloud)
dan dikontrol suara dengan kemampuan asisten pribadi virtual, tidak satupun barang tersebut untuk kamera fotografi dan
sinematografi profesional termasuk aksesoris spesifik fotografi dan sinematografi profesional khusus untuknya dan perangkat
lunak fotografi dan sinematografi profesional; Perangkat getaran pensinyalan hewan untuk mengarahkan ternak; Perangkat
ilmiah; Perangkat ilmiah untuk anak-anak berupa aparat instruksi; Perangkat ilmiah untuk anak-anak berupa aparat mengajar;
Perangkat informasi dalam suatu sistem lengkap yang dapat dikendalikan oleh suara; Perangkat input dan output komputer;
Perangkat keras USB; Perangkat keras dan perangkat lunak komputer untuk digunakan dalam operasi dan kontrol keamanan
rumah dan sistem pemantauan; Perangkat keras dan perangkat lunak komputer untuk membuat, memfasilitasi, dan mengelola
akses jarak jauh ke dan komunikasi dengan jaringan area lokal (lans), jaringan pribadi virtual (vpn), jaringan area luas (wans)
dan jaringan komputer global; Perangkat keras dan perangkat lunak komputer untuk menerima, menampilkan, dan
menggunakan siaran video, audio, dan sinyal data digital; Perangkat keras dan perangkat lunak komputer untuk
mengembangkan, memelihara, dan menggunakan jaringan komputer area lokal dan luas; Perangkat keras dan perangkat
lunak komputer untuk mengembangkan, memelihara, dan menggunakan sistem konferensi komputer audio-video interaktif;
Perangkat keras dan perangkat lunak komputer untuk meningkatkan dan menyediakan transfer waktu nyata, transmisi,
penerimaan, pemrosesan dan digitalisasi data; Perangkat keras dan perangkat lunak komputer untuk meningkatkan dan
menyediakan transfer waktu nyata, transmisi, penerimaan, pemrosesan dan digitalisasi informasi grafis audio dan video;
Perangkat keras dan perangkat lunak komputer untuk merekam, memproses, menerima, mereproduksi, transmisi,
memodifikasi, pengkompresan, pendekompresan, menyiarkan, menggabungkan dan meningkatkan suara, gambar, grafik, dan
data; Perangkat keras dan perangkat lunak komputer untuk pengenalan gambar untuk keamanan dan pengawasan;
Perangkat keras dan perangkat lunak komputer yang terdiri dari dompet digital yang dapat menyimpan informasi data
pelanggan untuk mengakses kupon voucher, kode voucher dan potongan harga di penjual eceran dan untuk mendapatkan
loyalitas atau hadiah uang yang dapat ditambahkan dalam akun pelanggan; Perangkat keras dan perangkat lunak sebagai
penyimpanan basis data untuk kegiatan jual beli dan pembayaran; Perangkat keras komputer dan perangkat lunak yang dapat
diunduh atau direkam untuk telekomunikasi, konferensi jarak jauh dan konferensi video, komunikasi audio, video dan data
antar komputer melalui jaringan komputer global, jaringan komputer area luas, dan jaringan komputer peer-to-peer dengan
memanipulasi dan mengendalikan gambar dari kamera web dan kamera digital; Perangkat keras komputer dan program
perangkat lunak komputer untuk integrasi teks, audio, grafik, gambar diam dan gambar bergerak kedalam pengiriman interaktif
untuk aplikasi multimedia; Perangkat keras komputer dan program perangkat lunak komputer yang dapat diunduh atau
direkam untuk integrasi teks, audio, grafik, gambar diam dan gambar bergerak ke dalam pengiriman interaktif untuk aplikasi
multimedia; Perangkat keras komputer dan sistem perangkat lunak komputer untuk telekomunikasi, tele-konferensi dan video
konferensi, komunikasi audio, video dan data antar komputer melalui jaringan komputer global, jaringan komputer area luas,
dan jaringan komputer peer to peer dengan memanipulasi dan mengendalikan gambar dari kamera web dan kamera digital;
Perangkat keras komputer digunakan untuk instalasi dan peralatan sanitasi, yaitu, unit bangku toilet dengan alat pembersih
kebocoran dengan air hangat, bejana kakus, bidet, urinal, bak mandi, instalasi mandi berendam, instalasi mandi pancuran,

Halaman 792 dari 2049

wastafel tangan [bagian dari instalasi sanitasi], keran, mandi pancuran, pemanas air listrik, alat pengering tangan listrik untuk
kamar mandi, dispenser sabun otomatis; Perangkat keras komputer untuk digunakan dalam mengambil elektrokardiogram;
Perangkat keras komputer untuk digunakan dalam mengambil pengukuran; Perangkat keras komputer untuk digunakan dalam
menyediakan jaringan komputasi awan yang aman; Perangkat keras komputer untuk digunakan dalam menyediakan
komputasi environment (area memori komputer) yang aman; Perangkat keras komputer untuk digunakan dalam visi mesin,
pembelajaran mesin, pembelajaran yang mendalam, kecerdasan buatan, pemrosesan bahasa alami, pembelajaran algoritma
dan analisa data; Perangkat keras komputer untuk komputasi; Perangkat keras komputer untuk komputasi awan; Perangkat
keras komputer untuk komputasi latency rendah dan bandwith tinggi; Perangkat keras komputer untuk komputasi melalui
jaringan global dan lokal; Perangkat keras komputer untuk komunikasi jaringan nirkabel; Perangkat keras komputer untuk
menganalisa ayunan golf; Perangkat keras komputer untuk penyimpanan data; Perangkat keras komputer yang dapat dipakai;
Perangkat keras komputer, komputer tablet, peralatan telekomunikasi listrik, pengendali jarak jauh, aplikasi perangkat lunak,
perangkat lunak komputer, perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk pemantauan dan analisis jarak jauh, yang
digunakan untuk instalasi dan peralatan sanitasi, yaitu, unit bangku toilet dengan alat pembersih kebocoran dengan air hangat,
bejana kakus, bidet, urinal, bak mandi, instalasi mandi berendam, instalasi mandi pancuran, wastafel tangan [bagian dari
instalasi sanitasi], keran, mandi pancuran, pemanas air listrik, alat pengering tangan listrik untuk kamar mandi, dispenser
sabun otomatis; Perangkat keras untuk mendeteksi obyek, gerakan tubuh pengguna dan perintah; Perangkat keras untuk
pemrosesan dokumen; Perangkat keras untuk penyimpan data untuk kegiatan jual-beli dan pembayaran; Perangkat
keras yang menyimpan data sekunder dan berisi piringan magnetis yang portabel (portable hard disk drives); Perangkat
komunikasi nirkabel untuk transmisi suara, data, gambar, audio, video, dan konten multimedia; Perangkat komunikasi nirkabel
untuk transmisi suaro, data, atau gambar; Perangkat komunikasi visual digital; Perangkat komunikasi yang dapat dipakai
dalam bentuk jam tangan, gelang; Perangkat komunikasi yang portabel, yaitu gagang telepon (handsets), alat
komunikasi (walkie-talkies), telepon-telepon satelit dan personal digital assistants [PDA]; Perangkat kontrol elektronik untuk
antar muka dan kontrol komputer dan komputer global dan jaringan telekomunikasi dengan siaran dan perlengkapan televisi
dan kabel; Perangkat laboratorium untuk mendeteksi urutan genetik; Perangkat listrik yang mengubah antara sinyal seimbang
dan sinyal tidak seimbang; Perangkat lunak BIOS [sistem input / output dasar]; Perangkat lunak akuntansi; Perangkat lunak
aplikasi komputer untuk aplikasi seluler yang dapt diunduh, diunggah, dilihat, ditulis, menghubungkan, dan mencari informasi
lainnya; Perangkat lunak aplikasi komputer untuk asisten digital pribadi; Perangkat lunak aplikasi komputer untuk
menyematkan browser web, interfase dengan penyimpanan kunci perangkat keras yang aman, dan melaksanakan transaksi
yang diusulkan melalui blockchain (sistem pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi).; Perangkat lunak aplikasi
komputer untuk pengumpulan dan verifikasi informasi pengguna untuk membuat akun blockchain (sistem pencatatan transaksi
digital yang terdesentralisasi).; Perangkat lunak aplikasi komputer untuk penyediaan keamanan, otomatisasi, fasilitasi, dan
enkripsi komunikasi, proses bisnis, dan transaksi keuangan menggunakan sistem kontrak pintar, blockchain (sistem
pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi), dan teknologi buku besar yang didistribusikan.; Perangkat lunak aplikasi
komputer untuk perangkat seluler, yaitu perangkat lunak untuk perangkat layar sentuh yang digunakan untuk memasukkan
data, teks prediktif, teks korektif, dan memasukkan teks berbasis sikap (gesture); Perangkat lunak aplikasi komputer untuk
perangkat seluler, yaitu, perangkat lunak untuk memasukkan (input) teks yang digunakan untuk mengakses dan mencari pada
Internet; Perangkat lunak aplikasi komputer untuk ponsel, pemutar media portabel, komputer genggam, komputer tablet, dan
komputer, yaitu, perangkat lunak untuk menerima dan menyimpan DNA dan catatan genetik, dan untuk memberi wewenang
kepada personel medis dan peneliti untuk menggunakan catatan; Perangkat lunak aplikasi komputer yang dapat diunduh
untuk memproses, memfasilitasi, memverifikasi, dan autentikasi pembayaran bergerak (mobile) dan transaksi tanpa kontak
langsung dengan pengecer, pedagang, dan penjual menggunakan suatu alat komunikasi bergerak (mobile); Perangkat lunak
aplikasi komputer yang dapat diunduh yang berkaitan dengan pengaturan dan pengawasan skema insentif penjualan dan
promosi, skema keanggotaan, skema bonus, skema hadiah, skema diskon dan layanan promosi; Perangkat lunak aplikasi
komputer yang dapat diunduh yang berhubungan dengan program loyalti dan dana yang tersimpan dalam suatu akun;
Perangkat lunak aplikasi mobile untuk menyaksikan Liga Basket (rekaman); Perangkat lunak aplikasi mobile untuk
menyaksikan Liga Basket secara langsung; Perangkat lunak aplikasi untuk perangkat seluler; Perangkat lunak aplikasi web;
Perangkat lunak aplikasi yang terkait dengan penyewaan mobil, taksi, dan semua jenis layanan penyewaan kendaraan
penumpang; Perangkat lunak berbasis cloud yang dapat diunduh; Perangkat lunak cloud; Perangkat lunak cloud komputer
yang tidak dapat diunduh; Perangkat lunak computer dan aplikasi perangkat lunak untuk perangkat seluler yang
memperkenankan pengguna untuk menyewa alat komunikasi dan/atau komputer; Perangkat lunak computer dan aplikasi
perangkat lunak untuk perangkat seluler yang memperkenankan, menyediakan, mengizinkan, dan memfasilitasi pengguna
untuk mendaftar dan menyewa penginapan sementara, mengakses informasi, daftar dan pengumuman tentang perumahan,
apartemen, kondominium, town house, real estate, dan iklan penyewaan; Perangkat lunak computer dan firmware untuk
program sistem operasi.; Perangkat lunak computer untuk penggunaan pada perangkat seluler dan perangkat komputasi dan
komunikasi untuk memfasilitasi pengawasan, log-in jarak jauh dan penyediaan jasa support teknis secara langsung untuk
perangkat, peralatan, kendaraan, peralatan penerangan, sistem HVAC, dan sistem keamanan rumah di internet yang
terhubung dengan jaringan; Perangkat lunak computer untuk penggunaan pada perangkat seluler dan perangkat komputasi
dan komunikasi untuk mengakses jasa help desk untuk computer desktop dan laptop, ponsel pintar, dan perangkat, peralatan,
kendaraan, peralatan penerangan, sistem HVAC, dan sistem keamanan rumah di internet.; Perangkat lunak computer untuk
penggunaan pada perangkat seluler dan perangkat komputasi dan komunikasi untuk menyediakan advis dan rekomendasi
mengenai perbedaan ponsel pintar, perangkat komputasi, dan perangkat komunikasi, dan perangkat, peralatan, kendaraan,
peralatan penerangan, sistem HVAC, dan sistem keamanan rumah di internet yang terhubung dengan jaringan.; Perangkat
lunak computer untuk penggunaan pada perangkat seluler dan perangkat komputasi dan komunikasi untuk secara proaktif
menyediakan konten yang merekomendasikan solusi, tips, trik dan informasi mengenai cara, kesemuanya untuk pengguna
perangkat, peralatan, kendaraan, peralatan penerangan, sistem HVAC, dan sistem keamanan rumah di internet yang
terhubung dengan jaringan; Perangkat lunak computer untuk penggunaan pada perangkat seluler dan perangkat komputasi
dan komunikasi, yaitu untuk perangkat lunak untuk menyediakan back-up foto dan video, dan untuk transfer foto dan video
kepada perangkat komputer lain; Perangkat lunak computer yang dapat diunduh, yaitu perangkat lunak untuk mengatur
pengaturan (settings) dan performance secara jarak jauh; Perangkat lunak dan aplikasi perangkat lunak untuk eksekusi,
transmisi, dan penyimpanan tanda tangan elektronik yang aman.; Perangkat lunak dan aplikasi perangkat lunak yang
memungkinkan pengguna untuk mengidentifikasi dan berkomunikasi dengan orang di depan pintu; Perangkat lunak dan
aplikasi seluler yang dapat diunduh berkaitan dengan layanan konsultasi kecantikan; Perangkat lunak dan aplikasi seluler
yang dapat diunduh berkaitan dengan pembuatan reservasi salon kecantikan untuk orang lain; Perangkat lunak dan aplikasi
seluler yang dapat diunduh berkaitan dengan pemesanan layanan perawatan kecantikan dan kesehatan; Perangkat lunak dan
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aplikasi seluler yang dapat diunduh berkaitan dengan penyediaan informasi tentang perawatan kecantikan dan kesehatan;
Perangkat lunak dan aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk digunakan oleh penyedia kebugaran dan kesehatan, klien
perusahaan, dan pelanggan, untuk informasi lokasi dan tujuan pusat kebugaran dan kesehatan, pemeriksaan jadwal kelas
kebugaran dan kebugaran, pemesanan kelas kebugaran dan kesehatan, pendaftaran kelas kebugaran dan kesehatan,
pemantauan aktivitas dan kebugaran, penerimaan dan penebusan penawaran produk terkait kebugaran dan kesehatan,
memungkinkan pengguna untuk berpartisipasi dalam program loyalitas pelanggan dan jejaring sosial yang berhubungan
dengan kesehatan dan kebugaran; Perangkat lunak dan aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk digunakan sehubungan
dengan pengujian penyakit menular; Perangkat lunak dan keras computer untuk memproses pembayaran elektronik dan untuk
mentransfer dan mencatat transfer dana ke dan dari orang lain melalui perangkat komunikasi elektronik termasuk smartphone,
tablet dan laptop; Perangkat lunak hiburan interaktif; Perangkat lunak integrasi kendaraan pribadi, tidak satupun barang
tersebut untuk kamera fotografi dan sinematografi profesional termasuk aksesoris spesifik fotografi dan sinematografi
profesional khusus untuknya dan perangkat lunak fotografi dan sinematografi profesional; Perangkat lunak interaktif yang
mendasarkan pada kecerdasan buatan; Perangkat lunak keamanan dunia maya; Perangkat lunak kecerdasan buatan dan
inferensi cerdas untuk prediksi kontekstual; Perangkat lunak komputasi awan untuk digunakan berhubungan dengan
pemasaran digital yang diarahkan kepada pelanggan produk kemasan; Perangkat lunak komputer & publikasi secara
elektronik yang diberikan online dari data base atau dari fasilitas yang disediakan dalam internet; Perangkat lunak komputer
berbasis kecerdasan buatan; Perangkat lunak komputer berbasis kecerdasan buatan untuk konsultasi kesehatan; Perangkat
lunak komputer dalam bentuk perangkat lunak yang dapat diunduh atau direkam untuk berbagi multimedia; Perangkat lunak
komputer dalam bentuk perangkat lunak yang dapat diunduh atau direkam untuk mengontrol pengoperasian peralatan audio
dan video dan untuk melihat, mencari dan / atau membaca suara, video, televisi, film, foto dan gambar digital lainnya dan
konten multimedia lainnya; Perangkat lunak komputer dalam bentuk perangkat lunak yang dapat diunduh atau direkam untuk
mengunduh, mentransmisikan, menerima, memproses, membaca, menonton, dan mengendalikan aplikasi, data elektronik,
gambar, file audio dan video; Perangkat lunak komputer dalam bentuk perangkat lunak yang dapat diunduh atau direkam
untuk mereproduksi, memproses dan mengalirkan konten audio, video dan multimedia dan untuk panggilan audio, panggilan
video dan kolaborasi jarak jauh; Perangkat lunak komputer dan aplikasi perangkat lunak komputer untuk peralatan portabel
untuk mengumpulkan dan menganalisa variabel yang berkaitan dengan lingkungan yaitu suhu, kualitas udara dan cahaya
sekaligus kebisingan sekitarnya selama tidur; Perangkat lunak komputer dan aplikasi perangkat lunak untuk digunakan dalam
verifikasi dan otentikasi transaksi melalui blockchain (sistem pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi).; Perangkat
lunak komputer dan aplikasi perangkat lunak untuk identifikasi dan otentikasi pengguna.; Perangkat lunak komputer dan
aplikasi perangkat lunak untuk memungkinkan transaksi keuangan; Perangkat lunak komputer dan aplikasi perangkat lunak
untuk verifikasi dan autentikasi identitas pengguna biometrik; Perangkat lunak komputer dan aplikasi perangkat lunak yang
berkaitan dengan layanan pinjaman; Perangkat lunak komputer dan aplikasi perangkat lunak yang berkaitan dengan masalah
keuangan dan transaksi keuangan; Perangkat lunak komputer dan aplikasi perangkat lunak yang memungkinkan pembelian
barang dan jasa secara online; Perangkat lunak komputer dan aplikasi telepon genggam yang mengizinkan pelanggan
(pengguna) untuk mengakses rekening bank dan bertransaksi; Perangkat lunak komputer dan peralatan dan instrumen untuk
digunakan yang berkaitan dengan internet; Perangkat lunak komputer dan perangkat lunak aplikasi ponsel yang bisa diunduh
yang berisi informasi rujukan dalam bidang keuangan, investasi, bisnis, berita; Perangkat lunak komputer dan perangkat lunak
aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk melakukan atau mencari kinerja pekerjaan, usaha atau proyek dengan imbalan uang
atau nilai; Perangkat lunak komputer dan perangkat lunak aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk mempromosikan jasa
pihak lain; Perangkat lunak komputer dan perangkat lunak aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk mencocokkan para
pengguna dengan pekerjaan, usaha atau proyek; Perangkat lunak komputer dan perangkat lunak aplikasi seluler yang dapat
diunduh untuk menemukan pekerjaan, usaha atau proyek atas dasar permintaan; Perangkat lunak komputer dan perangkat
lunak aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk menyediakan area pasar online untuk pembeli dan penjual barang dan jasa;
Perangkat lunak komputer dan perangkat lunak aplikasi seluler yang dapat diunduh yang memungkinkan urun daya
(crowdsourcing) permintaan yang berhubungan dengan kinerja pekerjaan, usaha atau proyek; Perangkat lunak komputer dan
program komputer yang dapat diunduh untuk manajemen database, membuat lembar lajur (spreadsheet) elektronik,
mendesain, membuat, mengedit dan mempublikasikan dokumen, pencatatan, email, memasukkan ke dalam kalendar,
manajemen kontak, membuat grafik presentasi, publikasi desktop, manajemen dokumen, pemrosesan kata, mengirim pesan
instan, protokol suara melalui internet (VOIP), konferensi video, konferensi audio, menggunakan bersama-sama aplikasi,
memastikan keamanan jaringan komputer, dan menyediakan deteksi dan pencegahan intrusi jaringan komputer; Perangkat
lunak komputer digunakan untuk instalasi dan peralatan sanitasi, yaitu, unit bangku toilet dengan alat pembersih kebocoran
dengan air hangat, bejana kakus, bidet, urinal, bak mandi, instalasi mandi berendam, instalasi mandi pancuran, wastafel
tangan [bagian dari instalasi sanitasi], keran, mandi pancuran, pemanas air listrik, alat pengering tangan listrik untuk kamar
mandi, dispenser sabun otomatis; Perangkat lunak komputer online yang tidak dapat diunduh untuk menampilkan,
mengumpulkan, menganalisis, dan mengatur data dan informasi di bidang kesehatan, kebugaran, fitness, aktivitas fisik,
pengelolaan berat badan, tidur, dan nutrisi; Perangkat lunak komputer pengenalan pola; Perangkat lunak komputer
pengenalan suara; Perangkat lunak komputer sosial interaktif untuk memperoleh kembali dan menampilkan transit publik,
navigasi, geografis, peta dan informasi perjalanan; Perangkat lunak komputer sosial interaktif untuk memungkinkan transmisi
informasi transit publik, pemetaan, navigasi, lalu lintas, rute dan informasi yang diminati ke jaringan telekomunikasi, telepon
selular, perangkat navigasi dan perangkat bergerak dan genggam lainnya; Perangkat lunak komputer sosial interaktif yang
memungkinkan pertukaran informasi antar para pengguna; Perangkat lunak komputer untuk berbagi multi media, perangkat
lunak komputer berbagi media untuk komputer; Perangkat lunak komputer untuk digunakan dalam memonitor meter jarak
jauh; Perangkat lunak komputer untuk digunakan dalam mengatur, mentransmisikan, memanipulasi, mereproduksi,
memproses, streaming, memutar dan meninjau audio, video, gambar dan konten multimedia lainnya pada perangkat
elektronik digital; Perangkat lunak komputer untuk digunakan dalam meninjau, menyimpan, mengatur, dan memutar konten
audio dan video; Perangkat lunak komputer untuk digunakan dalam menyediakan jaringan komputasi awan yang aman;
Perangkat lunak komputer untuk digunakan dalam operasi dan manajemen pusat kontak telekomunikasi; Perangkat lunak
komputer untuk digunakan dalam streaming konten audio visual; Perangkat lunak komputer untuk digunakan dalam transaksi
dengan pengecer, pedagang, vendor, dan peer-to-peer melalui perangkat seluler, perangkat komputer, dan kartu fisik yang
digunakan untuk memproses pembayaran seluler; Perangkat lunak komputer untuk hiburan interaktif, yang memungkinkan
pengguna untuk menyesuaikan pengalaman melihat, mendengar, dan bermain dengan memilih dan mengatur tampilan dan
pertunjukan elemen audio, video dan audiovisual; Perangkat lunak komputer untuk jejaring sosial dan berinteraksi dengan
komunitas online; Perangkat lunak komputer untuk keperluan bisnis, yaitu, perangkat lunak untuk mengumpulkan dan
menganalisis data; Perangkat lunak komputer untuk komputasi; Perangkat lunak komputer untuk komputasi kognitif,
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pembelajaran yang mendalam, kecerdasan buatan; Perangkat lunak komputer untuk komputasi latency rendah dan bandwith
tinggi; Perangkat lunak komputer untuk komputasi melalui jaringan global dan lokal; Perangkat lunak komputer untuk
komunikasi data nirkabel untuk menerima, memproses, mentransmisikan, dan menampilkan informasi olahraga/ lemak tubuh /
BMI; Perangkat lunak komputer untuk koneksi dan koordinasi berbagai perangkat komunikasi; Perangkat lunak komputer
untuk manajemen jaringan.; Perangkat lunak komputer untuk manajemen keuangan; Perangkat lunak komputer untuk
masukan (input) tulisan tangan melalui jari atau stilus (stylus); Perangkat lunak komputer untuk memasukkan data berbasis
sikap (gesture); Perangkat lunak komputer untuk membuat dan mengedit template digital foto; Perangkat lunak komputer
untuk memfasilitasi kolaborasi dan pengambilan keputusan untuk bisnis; Perangkat lunak komputer untuk memodifikasi audio,
video, dan konten audio-visual; Perangkat lunak komputer untuk memodifikasi dan memungkinkan transmisi konten dan data
video, audio, audio visual dan video; Perangkat lunak komputer untuk memonitor, memproses, menampilkan, menyimpan dan
mentransmisikan data; Perangkat lunak komputer untuk memproses pembayaran emas secara elektronik; Perangkat lunak
komputer untuk mengakses dan melihat wallpaper komputer; Perangkat lunak komputer untuk mengakses dan menggunakan
jaringan cloud computing untuk bidang bisnis percetakan; Perangkat lunak komputer untuk mengaktifkan papan ketik pada
layar sentuh; Perangkat lunak komputer untuk menganalisa ayunan golf; Perangkat lunak komputer untuk menganalisa
informasi pasar; Perangkat lunak komputer untuk mengawasi pengoperasian perangkat audio dan video dan untuk melihat,
mencari, dan/atau memainkan audio, video, televisi, film, gambar-gambar digital lainnya, dan konten multimedia lainnya;
Perangkat lunak komputer untuk mengendalikan masukan (input) keyboard; Perangkat lunak komputer untuk menghasilkan,
memasukkan, mengedit, dan menampilkan font, jenis huruf (typefaces), dan desain; Perangkat lunak komputer untuk
menghubungkan sumber-sumber data; Perangkat lunak komputer untuk mengirim, memproses, memfasilitasi, memverifikasi,
computer software for dan mengotentifikasi informasi kartu kredit maupun kartu debet; Perangkat lunak komputer untuk
mengirim, menerima, memproses, membaca dan menonton, dan untuk kontrol file aplikasi, data elektronik, gambar, audio dan
video; Perangkat lunak komputer untuk mengontrol pengoperasian apparatus audio dan video dan untuk melihat, mencari
dan/atau membaca suara, video, televise, film, fotograf dan gambar digital lainnya dan muatan multimedia lainnya; Perangkat
lunak komputer untuk mengumpulkan dan menganalisis data; Perangkat lunak komputer untuk menunjuk penempatan dan
pengaturan huruf, angka, karakter, dan tanda pada keyboard; Perangkat lunak komputer untuk menyediakan jaringan
komputasi yang aman; Perangkat lunak komputer untuk menyiarkan klip video, klip audio, gambar, foto, dan konten
multimedia lainnya melalui jaringan internet dan komunikasi lainnya; Perangkat lunak komputer untuk mereproduksi,
memproses dan menyalurkan audio, video dan muatan multimedia dan panggilan audio dan kolaborasi jarak jauh; Perangkat
lunak komputer untuk pembelajaran mesin, permintaan data, dan analisa data; Perangkat lunak komputer untuk pemenuhan
dan pencetakan gambar digital; Perangkat lunak komputer untuk pemrosesan data, aplikasi perangkat lunak komputer yang
dapat diunduh, yaitu, aplikasi untuk mengumpulkan dan menganalisis data; Perangkat lunak komputer untuk pendidikan;
Perangkat lunak komputer untuk pengalaman simulasi realitas tertambah; Perangkat lunak komputer untuk pengelolaan
peralatan komunikasi audio dan video; Perangkat lunak komputer untuk penggalian data; Perangkat lunak komputer untuk
penggunaan pada perangkat seluler dan perangkat seluler komputasi dan komunikasi dan peralatan dan perangkat yang
terhubung dengan jaringan, yaitu perangkat lunak untuk menganalisa dan optimisasi proses booting, browser web, proses
aplikasi, perlilaku pelayanan, performa alat, baterai dan kapasitas penyimpanan, untuk memfasilitasi pemantauan, log-in jarak
jauh, dan penyediaan jasa support teknis secara langsung untuk perlindungan jasa anti-virus, dan untuk mengidentifikasi
risiko-risiko keamanan dan kerahasiaan pribadi; Perangkat lunak komputer untuk penggunaan pada perangkat seluler dan
perangkat seluler komputasi dan komunikasi, yaitu perangkat lunak untuk secara proaktif menyediakan konten yang
merekomendasikan solusi, tips, trik, dan informasi mengenai cara untuk membantu pengguna memahami penggunaan dan
fitur dari peralatan dan perangkat yang terhubung dengan jaringan, dan menyediakan penguncian perangkat, penghapusan
data, back-up data, pengaktivan alarm perangkat, dan penyediaan informasi terkait lokasi dengan menggunakan GPS;
Perangkat lunak komputer untuk pengumpulan, penemuan, manajemen dan analisis data; Perangkat lunak komputer untuk
pengumpulan, pengelolaan, pengeditan, pengorganisasian, modifikasi, transmisi, pembagian, dan penyimpanan data dan
informasi; Perangkat lunak komputer untuk peringatan, pesan, email, dan pengingat, dan untuk merekam, mengorganisir,
mentransmisikan, memanipulasi, meninjau kembali, dan menerima file teks, data, dan digital; Perangkat lunak komputer untuk
representasi grafis atas data; Perangkat lunak komputer untuk sistem akuntansi; Perangkat lunak komputer untuk sistem
pencetakan dan untuk perangkat untuk pra-pemrosesan dan pasca-pemrosesan barang cetakan; Perangkat lunak komputer
untuk streaming konten media audio visual melalui Internet dan ke perangkat elektronik digital seluler; Perangkat lunak
komputer untuk telekomunikasi nirkabel untuk digunakan dengan perangkat/alat nirkabel; Perangkat lunak komputer yang
berkaitan dengan manajemen sumber daya manusia; Perangkat lunak komputer yang dapat diunduh atau direkam untuk
akses ke komputasi berbasis cloud dan sumber daya komputer berbasis cloud; Perangkat lunak komputer yang dapat diunduh
atau direkam untuk digunakan dalam mengoperasikan dan mengelola pusat kontak telekomunikasi untuk menjadwalkan,
mengendalikan, meningkatkan, dan mengelola komunikasi video, suara, dan data; Perangkat lunak komputer yang dapat
diunduh atau direkam untuk koneksi dan koordinasi beberapa perangkat komunikasi; Perangkat lunak komputer yang dapat
diunduh atau direkam untuk mengontrol tingkat suara; Perangkat lunak komputer yang dapat diunduh atau direkam untuk
pengelolaan kebisingan latar belakang; Perangkat lunak komputer yang dapat diunduh atau direkam untuk pengelolaan
peralatan komunikasi audio dan video; Perangkat lunak komputer yang dapat diunduh atau direkam yang menampilkan
algoritma untuk digunakan pada alat penghasil suara dan peredam suara; Perangkat lunak komputer yang dapat diunduh dan
direkam untuk koleksi, kompilasi, memproses, transmisi, dan diseminasi data Sistem Pencari Posisi Global (GPS) untuk
digunakan pada perangkat tetap, bergerak dan genggam; Perangkat lunak komputer yang dapat diunduh dan platform
perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk digunakan di dan dengan perangkat dan kendaraan seluler (mobile
devices and vehicles) untuk memungkinkan pengoperasian, kontrol, dan kinerja sistem kendaraan; Perangkat lunak komputer
yang dapat diunduh untuk digunakan sebagai screensaver dan wallpaper, untuk mengakses dan menampilkan penjelajahan
komputer, untuk digunakan melihat data di internet; Perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk melihat dan
menelusuri informasi, foto, ulasan, peringkat atau nilai bisnis dan organisasi; Perangkat lunak komputer yang dapat diunduh
untuk memperlihatkan informasi database, informasi statistik, trivia, informasi polling, dan polling interaktif dalam bidang bola
basket yang tersedia pada Internet; Perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk menghubungkan, mengoperasikan,
dan mengelola perangkat bergerak yang diaktifkan dengan internet of things (IoT) bergerak; Perangkat lunak komputer yang
dapat diunduh untuk menghubungkan, mengoperasikan, dan mengelola perangkat yang diaktifkan dengan internet of things
(IoT); Perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk menyediakan informasi geografis, peta geografis interaktif, gambar
peta dan lokasi yang dipetakan; Perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk pemantauan dan analisis jarak jauh
digunakan untuk instalasi dan peralatan sanitasi, yaitu, unit bangku toilet dengan alat pembersih kebocoran dengan air hangat,
bejana kakus, bidet, urinal, bak mandi, instalasi mandi berendam, instalasi mandi pancuran, wastafel tangan [bagian
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dari instalasi sanitasi], keran, mandi pancuran, pemanas air listrik, alat pengering tangan listrik untuk kamar mandi, dispenser
sabun otomatis; Perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk perdagangan, penyimpanan, pengiriman, penerimaan,
penerimaan dan pengiriman mata uang digital secara elektronik, dan mengatur transaksi pembayaran dan penukaran mata
uang digital.; Perangkat lunak komputer yang dapat diunduh yang memungkinkan komputer, desktop, laptop, dan perangkat
tipis untuk terhubung dari jarak jauh ke workstation; Perangkat lunak komputer yang dapat diunduh, yaitu, perangkat lunak
simulasi rekayasa dengan bantuan komputer; Perangkat lunak komputer yang memungkinkan pengguna perangkat
komunikasi untuk mengakses database dan jaringan komputer global; Perangkat lunak komputer yang memungkinkan transfer
data antara perangkat komunikasi bergerak; Perangkat lunak komputer yang mengijinkan permainan untuk dimainkan;
Perangkat lunak komputer yang mengijinkan permainan untuk dimainkan ; Perangkat lunak komputer yang telah direkam yang
berhubungan dengan golf; Perangkat lunak komputer, program komputer, dan web terkait berbasis interface serta platform
bagi konsumen untuk mengukur, mengkonfigurasi, mengoordinasi, dan mengimplementasikan integrasi komponen sistem
yang terdiri dari: pompa sirkulasi fluida dan katup terkait, otomatisasi dan kontrol untuk pompa sirkulasi fluida tersebut,
ekspansi dan separator udara untuk sistem hidronik dan Hvac, pompa sirkulasi cairan sistem kebakaran, penukar panas,
pompa dan booster air limbah domestik, pompa terintegrasi dan sistem kontrol untuk aplikasi pabrik air dingin.; Perangkat
lunak komputer, yaitu perangkat lunak dan perangkat lunak yang dapat diunduh untuk pendidikan bahasa; Perangkat lunak
komputer, yaitu screen saver yang menampilkan tema-tema bola basket; Perangkat lunak komputer, yaitu, perangkat lunak
yang dapat diunduh atau direkam untuk menjadwalkan, mengendalikan, meningkatkan, dan mengelola komunikasi video,
suara dan data dan memantau, mengelola dan memelihara alat-alat suara, video dan data; Perangkat lunak komputer, yaitu,
platform perdagangan keuangan elektronik untuk perdagangan cryptocurrency (mata uang virtual), token blockchain (sistem
pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi), dan aset digital lainnya.; Perangkat lunak komputer, yakni perangkat lunak
sistem operasi; Perangkat lunak komputer, yakni program sistem operasi untuk layanan manajemen router; Perangkat lunak
komunikasi; Perangkat lunak komunikasi data; Perangkat lunak komunikasi untuk menghubungkan jaringan komputer global
dan blockchains; Perangkat lunak mainan video untuk mesin hiburan secara elektrik dengan layar; Perangkat lunak
manajemen energi; Perangkat lunak masukan (input) data dan teks untuk perangkat/alat layar sentuh; Perangkat lunak offline
yang dapat diunduh untuk mengontrol tegangan turbin uap dan pemantauan seumur hidup; Perangkat lunak otomatisasi
proses untuk digunakan dalam industri pengemasan; Perangkat lunak otomatisasi proses untuk digunakan dalam instalasi
pengemasan dan instalasi pengisian; Perangkat lunak otomatisasi proses untuk digunakan dalam mesin pengemasan dan
mesin pengisian; Perangkat lunak pemantauan jaringan awan (cloud) untuk digunakan berhubungan dengan solusi
ketelusuran dari awal hingga akhir atas produk kemasan dan pengemasan; Perangkat lunak pemantauan jaringan awan untuk
digunakan berhubungan dengan pemasaran digital yang diarahkan kepada pelanggan produk kemasan; Perangkat lunak
pembatal kebisingan dan gema yang dapat diunduh atau direkam untuk mengendalikan dan mengoperasikan headphone dan
speaker pembatal kebisingan dan gema; Perangkat lunak pembelajaran mesin; Perangkat lunak pembuatan dan konversi
PDF; Perangkat lunak pembuktian keaslian untuk mengontrol akses dan komunikasi dengan komputer-komputer dan jaringanjaringan komputer; Perangkat lunak pemrosesan bahasa alami; Perangkat lunak pencetakan 3D untuk memahat; Perangkat
lunak pencetakan 3D untuk menyesuaikan; Perangkat lunak pencetakan 3D untuk pemodelan; Perangkat lunak pengelolaan
rantai pasokan untuk digunakan berhubungan dengan solusi ketelusuran dari awal hingga akhir atas produk kemasan dan
pengemasan; Perangkat lunak pengembangan game; Perangkat lunak pengenalan wajah; Perangkat lunak penggunaan
komputer, perangkat lunak penjelajahan komputer, yaitu perangkat lunak untuk penjelajahan jaringan komputer global dan
jaringan privasi, perangkat lunak komputer untuk penyediaan akses internet; Perangkat lunak perintah dan pengenalan suara;
Perangkat lunak perintah dan pengenalan suara, tidak satupun barang tersebut untuk kamera fotografi dan sinematografi
profesional termasuk aksesoris spesifik fotografi dan sinematografi profesional khusus untuknya dan perangkat lunak fotografi
dan sinematografi profesional; Perangkat lunak permainan (game) komputer untuk perangkat komunikasi; Perangkat lunak
permainan komputer untuk digunakan pada ponsel dan telepon seluler; Perangkat lunak permainan komputer yang dapat
diunduh; Perangkat lunak permainan komputer yang dapat diunduh melalui jaringan komputer global dan perangkat nirkabel;
Perangkat lunak permainan komputer yang telah direkam dan manual/petunjuk dalam format elektronik yang dijual dalam satu
unit; Perangkat lunak permainan papan komputer; Perangkat lunak permainan video dalam bentuk cakram; Perangkat lunak
permainan video dan manual/petunjuk dalam format elektronik yang dijual dalam satu unit; Perangkat lunak permainan video
untuk penggunaan di rumah, direkam; Perangkat lunak permainan video yang telah direkam dan manual/petunjuk dalam
format elektronik yang dijual dalam satu unit; Perangkat lunak platform berbasis website dan aplikasi untuk menjual barangbarang kebutuhan bayi; Perangkat lunak platform berbasis website yang digunakan untuk calon ibu yang akan melahirkan
dengan cara membuat daftar kebutuhan untuk calon bayi; Perangkat lunak sebagai asisten pribadi dengan kecerdasan
buatan; Perangkat lunak selular untuk prediksi kontekstual; Perangkat lunak seluler; Perangkat lunak seluler yang dapat
diunduh; Perangkat lunak server awan untuk digunakan berhubungan dengan pemasaran digital yang diarahkan kepada
pelanggan produk kemasan; Perangkat lunak server cloud (awan) untuk digunakan berhubungan dengan solusi ketelusuran
dari awal hingga akhir atas produk kemasan dan pengemasan; Perangkat lunak sistem parkir yang mengatur dan integrasi
terhadap komponen sebagai berikut: Ticket dispenser, Boom gate, Kamera untuk merekam foto plat nomor (& streaming
connecting ke CCTV), Kamera untuk memfoto wajah penegemudi, Printer karcis / card, Loop detector / infrared, Dapat
mencetak foto plat nomor kendaraan pada tiket, Dapat mendeteksi golongan kendaraan mobil dan motor secara otomatis,
Universal pembayaran non tuani software payment, Universal sensor lot system; Perangkat lunak tanda tangan elektronik
untuk mengamankan transaksi; Perangkat lunak telekomunikasi yang dapat diunduh untuk penyediaan komunikasi video dan
audio, kolaborasi, menggunakan dokumen secara bersama-sama, telekonferensi, streaming acara dan konten, webinar, dan
konferensi video, audio dan web; Perangkat lunak telepon Protokol Internet dalam bentuk perangkat lunak yang dapat diunduh
atau direkam untuk melakukan panggilan konferensi VOIP; Perangkat lunak telepon protokol internet; Perangkat lunak untuk
POS (Point Of Sale) Terminal; Perangkat lunak untuk anjungan tunai mandiri (ATM); Perangkat lunak untuk digunakan dalam
industri pengemasan; Perangkat lunak untuk digunakan dalam menghitung, mentransfer dan menyimpan data yang berkaitan
dengan diagnosis medis dan evaluasi atas pencitraan medis; Perangkat lunak untuk digunakan dalam otomatisasi proses
pengemasan dan proses pengisian; Perangkat lunak untuk digunakan sehubungan dengan pemantauan kinerja perangkat
lunak; Perangkat lunak untuk informasi kredit pribadi terkait dengan keuangan; Perangkat lunak untuk infrastruktur layanan
telekomunikasi; Perangkat lunak untuk infrastruktur pengelolaan telekomunikasi; Perangkat lunak untuk kartu smartcard
(chipcard); Perangkat lunak untuk kendali pencahayaan; Perangkat lunak untuk komputer; Perangkat lunak untuk komunitas
virtual, jejaring sosial, berbagi foto, berbagi media elektronik, dan pengiriman pesan dan transmisi media terenkripsi atau
diamankan.; Perangkat lunak untuk konsultasi kredit; Perangkat lunak untuk memantau dan mengoptimalkan pengilangan dan
operasi pembuatan pelumas; Perangkat lunak untuk memasukkan data dan teks; Perangkat lunak untuk membuat dan
mengatur akun pengguna; Perangkat lunak untuk memungkinkan pengguna menemukan, memprogram, mengatur,
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mengakses, dan bekerjasama dengan program perangkat lunak komputer pihak ketiga pada platform blockchain (sistem
pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi) apa pun.; Perangkat lunak untuk mencari, mengatur dan
merekomendasikan konten multimedia; Perangkat lunak untuk mengumpulkan dan menganalisis data; Perangkat lunak untuk
merekomendasikan barang-barang/jasa-jasa dan pesanan belanjaan (purchase orders) berdasarkan kecerdasan buatan;
Perangkat lunak untuk pemrosesan dokumen; Perangkat lunak untuk pemutar audio dan/atau video.; Perangkat lunak untuk
penentuan posisi pencahayaan; Perangkat lunak untuk peralatan telekomunikasi; Perangkat lunak untuk perdagangan melalui
suatu jaringan komunikasi global; Perangkat lunak untuk personalisasi, mendukung dan mengelola iklan dan pemasaran untuk
kampanye, personalisasi konten dan komunikasi elektronik, analisis data termasuk perilaku pengguna analitik dan
kecerdasan.; Perangkat lunak untuk streaming audio visual dan konten multimedia melalui internet dan jaringan komunikasi
global; Perangkat lunak untuk streaming konten audio visual dan multimedia ke perangkat elektronik digital seluler; Perangkat
lunak untuk telepon genggam; Perangkat lunak untuk unit onboard yang menggabungkan fungsi telekomunikasi; Perangkat
lunak video dan permainan komputer; Perangkat lunak visi komputer untuk memperoleh, memproses, menganalisa dan
memahami gambar digital dan mengekstraksi data visual; Perangkat lunak visi yang dapat diunduh dan direkam yang
menggunakan kecerdasan buatan untuk melihat dan menginterpretasi data, menghubungkan dengan perangkat keras dan
menyimpan, mengelola dan memproses data di awan; Perangkat lunak yang dapat didownload untuk menciptakan, mengedit,
meng-upload, memposting, menunjukkan, menampilkan, berbagi, dan melihat media elektronik, klip audio, klip video, dan teks
melalui internet; Perangkat lunak yang dapat diunduh dalam bentuk aplikasi seluler; Perangkat lunak yang dapat diunduh
dalam bentuk aplikasi seluler yang digunakan untuk mengakses panduan dan ulasan penyedia layanan perjalanan, tujuan
perjalanan, tur, dan atraksi lokal;; Perangkat lunak yang dapat diunduh dalam bentuk platform perdagangan untuk penyediaan
perdagangan cryptocurrency (mata uang virtual), token blockchain (sistem pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi),
dan aset digital lainnya; Perangkat lunak yang dapat diunduh dan diinstal serta materi dan kurikulum pendidikan yang dapat
diunduh, termasuk dalam hal rantai pasok, desain, pengembangan, pengujian, manufaktur, pemasaran, dan distribusi, dan
karier dalam semikonduktor, elektronik, dan perangkat lunak terkait, perangkat keras, peralatan, dan jasa; Perangkat lunak
yang dapat diunduh dan direkam sebelumnya untuk digunakan dalam bidang perancangan dan pengelolaan program
pendidikan; Perangkat lunak yang dapat diunduh untuk manajemen inventaris berbasis blockchain; Perangkat lunak yang
dapat diunduh untuk memberikan informasi konsumen, yaitu: kompilasi, peringkat, urutan, ulasan, rujukan dan rekomendasi
yang berkaitan dengan bisnis, restoran, penyedia layanan, acara, layanan publik dan lembaga pemerintah, taman dan tempat
rekreasi, organisasi keagamaan dan organisasi nirlaba; Perangkat lunak yang dapat diunduh untuk memelihara, mengelola,
menganalisa, mengenkripsi, dan otentikasi pengguna data digital; Perangkat lunak yang dapat diunduh untuk mengakses,
mengelola, mengoptimalkan, memperbaharui dan melacak perangkat serta untuk pengelolaan dan pengoptimalisasikan
fasilitas; Perangkat lunak yang dapat diunduh untuk menyediakan keamanan antarmuka akses tunggal (single sign-on) pada
desktop, server, alat yang dapat dibawa-bawa, alat jaringan dan jaringan antarmuka; Perangkat lunak yang dapat diunduh
untuk otentikasi akses tunggal (single sign-on), manajemen identitas, manajemen privasi data, dan pengumpulan persetujuan;
Perangkat lunak yang dapat diunduh untuk pengumpulan data dan penggunaan data dalam bidang periklanan dan pemasaran
digital; Perangkat lunak yang dapat diunduh untuk untuk penggunaan yang berhubungan dengan program loyalitas konsumen
dan kartu loyalitas.; Perangkat lunak yang dapat diunduh, yaitu, perangkat lunak untuk mengumpulkan dan menganalisis data;
Perangkat lunak yang dapat memprogram mikroprosesor; Perangkat lunak yang menggunakan sistem, proses atau peralatan
otomatisasi; Perangkat lunak yang menjalankan fungsi pengawasan pada pekerja dengan kemampuan mendeteksi
penggunaan alat pelindung diri; Perangkat lunak yang menyediakan dompet digital.; Perangkat lunak yang menyediakan
informasi cuaca, berita-berita, musik dan informasi hiburan berdasarkan kecerdasan buatan; Perangkat lunak yang
menyediakan jadwal perjalanan, informasi parkir dan informasi terkait fasilitas yang tersedia di sekitar lokasi berdasarkan
informasi pada lokasi tersebut, yang mendasarkan pada kecerdasan buatan; Perangkat lunak yang menyediakan jasa-jasa
pemesanan berdasarkan kecerdasan buatan; Perangkat lunak-perangkat lunak komputer untuk digunakan dalam asuransi;
Perangkat navigasi Global Positioning System [GPS]; Perangkat nirkabel untuk pertukaran data; Perangkat pelacak dan
penentuan lokasi untuk merekam dan mentransmisikan koordinat lintang dan bujur untuk melaporkan posisi global suatu aset
termasuk yang melekat padanya untuk peralatan pertambangan dan konstruksi; Perangkat pelacakan dan lokasi Global
Positioning System [GPS]; Perangkat pelacakan kendaraan terdiri dari perangkat lunak komputer dan perangkat keras
komputer, sensor, transmiter, penerima dan penerima pencari posisi satelit global, semua untuk digunakan berhubungan
dengan pelacakan kendaraan dan memonitor kendaraan; Perangkat pemantauan untuk mengkalkulasi, memantau, merekam,
atau menampilkan tingkat aktivitas fisik dan / atau periode ketidakaktifan fisik dan / atau langkah berjalan atau berlari dan /
atau jarak yang dicakup selama pelatihan dan / atau tingkat pelatihan dibandingkan dengan tujuan pelatihan dan / atau kalori
yang terbakar dan / atau tujuan pelatihan berdasarkan pelatihan sebelumnya dan / atau kualitas istirahat dan pola tidur;
Perangkat pendengar nirkabel; Perangkat pendidikan ilmiah; Perangkat pengendali listrik; Perangkat penghubung pengisi
daya [charging docks]; Perangkat penghubung pengisi daya [charging docks] untuk perangkat elektronik yang digunakan
untuk memanaskan tembakau; Perangkat penghubung pengisi daya [charging docks] untuk rokok elektronik; Perangkat
pengubah arus (listrik); Perangkat pengubah arus [listrik]; Perangkat penyimpanan yang tersambung ke jaringan (NAS);
Perangkat periferal untuk komputer, telepon seluler, perangkat elektronik seluler, perangkat elektronik yang dapat dipakai, jam
tangan pintar, kacamata pintar, earphone, headphone, televisi, set top box, serta pemutar dan perekam audio dan video;
Perangkat pintar yang dapat dipakai; Perangkat rekam gambar suara digital; Perangkat speaker atau audio; Perangkat
telekomunikasi, yaitu satelit-satelit, gateway dan stasiun satelit serta alat pengatur dan bagiannya; Perangkat untuk
mendapatkan informasi lingkungan (yaitu: jumlah/daya jalur telekomunikasi, troughput dan sejenisnya) mengenai
telekomunikasi melalui sinyal dari berbagai sensor; Perangkat visual interaktif digital; Perangkat yang dapat dibaca mesin
untuk sistem pembayaran tanpa uang tunai; Perangkat yang dapat dipakai untuk mengendalikan komputer, telepon seluler,
perangkat elektronik seluler, jam tangan pintar, kacamata pintar, earphone, headphone, pemutar dan perekam audio dan
video, televisi, set top box, speaker, amplifier, sistem home theatre, dan sistem hiburan; Perangkat-perangkat lunak computer
dan perangkat-perangkat keras computer dalam telepon genggam yang memungkinkan pemutaran dan unduhan aplikasi
perangkat lunak; Perangkat-perangkat lunak penerapan yang dapat dipindah-pindahkan untuk perkakas-perkakas
pemantauan air dan perkakas-perkakas untuk mendeteksi kebocoran; Perangkat-perangkat pengukur elektrik;
Perangkat–perangkat kontrol listrik untuk pemanas dan pengaturan energi; Peranti lunak aplikasi komputer untuk telepon
pintar, alat PDA dan komputer tablet, yaitu, peranti lunak untuk digunakan oleh pengemudi kendaraan dan penumpang untuk
mengakses, melihat, dan berinteraksi dengan dan mengunduh (download) konten informasi dan hiburan [sehubungan dengan
otomobil]; Peranti lunak aplikasi yang dapat diunduh yang menampilkan informasi cuaca, berita cuaca, ramalan cuaca,
informasi indeks suhu; Peranti lunak komputer dan peranti lunak aplikasi komputer untuk digunakan di telepon genggam dan
di kendaraan bermotor untuk pengiriman dan penerimaan sinyal untuk memfasilitasi pembukaan kunci dan penguncian pintu
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pengamanan yang dikonfirmasi, memulai dan menghentikan mesin dan mengakses, mengelola dan mengendalikan sistem
kendaraan, termasuk sistem informasi, sistem hiburan, sistem kontrol iklim dan fungsi kendaraan[sehubungan dengan
otomobil]; Peranti lunak komputer untuk digunakan di dalam layanan perbankan dan transaksi keuangan; Peranti lunak
komputer untuk digunakan di dalam layanan perbankan dan transaksi keuangan.; Peranti lunak komputer untuk memfasilitasi
transaksi pembayaran dengan cara elektronik dan mencatat operasi keuangan; Peranti lunak komputer untuk mencari,
mendapatkan, indeks, dan mengatur data; Peranti lunak komputer untuk mengaktifkan pencarian data elektronik; Peranti lunak
komputer untuk mengaktifkan perbankan elektronik, mobile dan online; Peranti lunak komputer untuk mengirim surat
elektronik; Peranti lunak komputer untuk menyediakan direktori informasi, situs web, dan sumber tersedia pada jaringan
komputer; Peranti lunak komputer untuk menyediakan ruang obrolan online dan papan buletin elektronik untuk pengiriman
pesan di antara pengguna di bidang kepentingan umum; Peranti lunak komputer untuk pengiriman elektronik data, gambar,
dan dokumen, audio, video dan multimedia lain melalui jaringan komputer global; Peranti lunak komputer untuk pesan
elektronik; Peranti lunak komputer yang dapat diunduh yang memungkinkan pengguna untuk mengatur dan membatasi akses
pada data dan aktivitas pencarian mereka ketika menggunakan internet.; Peranti lunak komputer yang digunakan untuk
meningkatkan kinerja dan fungsionalitas jaringan komputer; Peranti lunak komputer yang memungkinkan pengguna untuk
menyesuaikan pengalaman melihat, mendengarkan dan bermain dengan memilih dan mengatur tampilan dan kinerja element
audio, video, dan audiovisual oleh pengguna di bidang musik, video, olahraga, berita, ulasan, cuaca, hiburan, fashion,
keuangan, makanan, musik, inspirasi, kesehatan, gaya hidup, perjalanan, pengasuhan anak, ilmu pengetahuan, teknologi,
budaya, dan kesejahteraan (wellness); Peranti lunak komputer yang menampilkan grafik, peta, bagan dan tampilan
terkomputerisasi terkait cuaca; Peranti lunak komputer yang menyediakan akses multi-pengguna ke jaringan komputer untuk
penyebaran berbagai dan beragam informasi; Peranti lunak screensaver yang dapat diunduh untuk digunakan pada komputer
Pribadi; Peranti lunak untuk memfasilitasi transaksi pembayaran yang aman dengan cara elektronik; Peranti lunak untuk
mencari dan mendapatkan informasi, situ web, dan sumber lain dari jaringan komputer; Peranti lunak untuk penyediaan
layanan perdagangan ekuitas, layanan crossing dan pertukaran sekuritas, metode otomatis untuk crossing perintah keuangan
(crossing financial orders), pertukaran keuangan dan crossing elektronik; Peranti lunak untuk telepon pintar yang memberikan
pengguna kemampuan untuk mengendalikan fitur kendaraan bermotornya dari jarak jauh, yaitu, mengunci dan membuka
kunci pintu kendaraan dan memulai dan mematikan kendaraan [sehubungan dengan otomobil]; Peranti lunak yang dapat
diunduh di bidang ilmu meteorologi dan lingkungan; Peranti lunak yang dapat diunduh yang menampilkan informasi cuaca,
berita cuaca, ramalan cuaca, informasi indeks suhu; Peranti lunak yang digunakan dalam identifikasi, penyimpanan, transmisi
dan pengambilan data yang aman secara elektronik; Peranti lunak yang menyediakan platform perdagangan (trading)
elektronik dan marketplace elektronik online; Peranti jaringan komputer untuk menghubungkan beberapa komputer dalam
suatu jaringan (Network hubs); Peredam Suara; Perekam DVD; Perekam compact disc; Perekam suara dan perekam video
yang menampilkan hiburan dan informasi dalam bidang bola basket; Periferal yang dapat dikenakan untuk digunakan dengan
komputer, telepon seluler, perangkat elektronik seluler, jam tangan pintar, kacamata pintar, cincin pintar, earphone,
headphone, televisi, set top box, dan pemutar dan perekam audio dan video; Perisai pelindung yang dapat dipindahkan untuk
memisahkan inner mesin dari operator dan pengamat; Perkakas-perkakas pemantauan air dan perkakas-perkakas untuk
mendeteksi kebocoran; Perkakas-perkakas penghubung (konektor) kabel listrik; Perluasan dan penambahan jangkauan akses
jaringan; Perluasan, alat dan utilitas sistem komputer dalam bidang perangkat lunak aplikasi untuk menghubungkan komputer
pribadi, jaringan, aparatus telekomunikasi dan aplikasi jaringan komputer global; Permainan komputer untuk digunakan di
telepon genggam dan telepon seluler; Pesawat dan perkakas ilmu pengetahuan, pelayaran, penelitian, potret, kinematografi,
optik, timbang, ukur, sinyal, pengawasan (pemeriksaan), pertolongan dan pendidikan; Pesawat dan perkakas ilmu
pengetahuan, pelayaran, survei, fotografi, sinematografi, optik, penimbang, pengukur, sinyal, pemeriksaan (pengawasan),
pertolongan jiwa dan pendidikan; Pesawat dan perkakas ilmu pengetahuan, penelitian, navigasi, survei, fotografi,
sinematografi, audiovisual, optik, penimbangan, pengukuran, pensinyalan, deteksi, pengujian, inspeksi, penyelamatan jiwa
dan pengajaran; Pesawat dan perkakas ilmu pengetahuan, penelitian, navigasi, survey, fotografi, sinematografi, audiovisual,
optic, penimbangan, pengukuran, pensinyalan, deteksi, pengujian, inpseksi untuk untuk melakukan, mengalihkan, mengubah,
mengakumulasi, mengatur atau mengendalikan distribusi atau penggunaan listrik; Pesawat komputer; Pesawat televisi;
Pesawat-pesawat dan perkakas-perkakas komunikasi; Pesawat-pesawat dan perkakas-perkakas untuk perekaman, transmisi,
penerimaan, pengolahan, pencaharian, reproduksi, manipulasi, memperagakan data analisi dan pencetakan suara, gambar
imaji dan/atau data; Pheriperal audio; Pintu otomatis yang dioperasikan dengan listrik; Pintu/tangga keluar darurat pada saat
terjadi kebakaran; Pipa saluran kabel listrik; Piranti keras dan piranti lunak komputer untuk interkoneksi, pengintegrasian,
pengamanan, pengelolaan, pemantauan, dan pengoperasian sistem telefoni dan video conferencing; Piranti keras dan piranti
lunak komputer untuk pusat data yang digunakan dalam mengumpulkan, menganalisis, dan melaporkan jaringan komputer
dan data telekomunikasi; Piranti keras komputer dan alat pengendali jarak jauh untuk mengendalikan pengoperasian televisi,
monitor video, kotak konverter, audio, video, dan alat pemutar media dan alat perekam media, alat pemutar permainan, sistem
hiburan, sistem teater rumah, penghubung otomatisasi rumah, dan alat elektronik konsumen dan display; Piranti keras
komputer yang memuat fungsionalitas keamanan jaringan, termasuk firewall, enkripsi data, dan / atau interoperabilitas dengan
protokol keamanan jaringan; Piranti lunak dan aplikasi komputer yang menyediakan analisis perilaku pengguna, forensik
keamanan, manajemen risiko, pencegahan kehilangan data, perlindungan data cloud/awan, tata kelola data, pemantauan
kepatuhan, manajemen hak data, keamanan data, dan penyimpanan yang aman serta akses ke data, file, dan media; Piranti
lunak dan piranti keras komputer untuk mengirim, menyimpan, mengelola, mengintegrasikan dan mengakses pesan teks dan
pesan suara melalui telepon, surat elektronik, pager, asisten digital pribadi, serta jaringan komputer internal dan global; Piranti
lunak komputer dan piranti keras keamanan jaringan untuk memantau, menganalisis atau melaporkan informasi, data, dan lalu
lintas jaringan; Piranti lunak komputer dan piranti keras keamanan jaringan untuk mengoptimalkan sumber daya dan
ketersediaan sistem komputer; Piranti lunak komputer dan piranti keras keamanan jaringan yang digunakan dalam mendeteksi
dan mencegah intrusi jaringan dan malware serta untuk mengendalikan dan mengelola akses pengguna jaringan dan untuk
penegakan kebijakan jaringan; Piranti lunak komputer dan piranti keras komputer untuk keamanan jaringan, keamanan email
dan web, kendali akses yang aman, identifikasi pengguna, enkripsi, dan manajemen keamanan; Piranti lunak komputer ecommerce yang bisa diunduh yang memungkinkan pengguna untuk melakukan transaksi bisnis elektronik melalui jaringan
komputer dan komunikasi global; Piranti lunak komputer untuk analisis berbasis situs web dan lalu lintas Internet; Piranti lunak
komputer untuk memastikan keamanan data yang berada di lingkungan komputasi awan; Piranti lunak komputer untuk
memfasilitasi kolaborasi antar individu dan antar organisasi; Piranti lunak komputer untuk memfasilitasi panggilan Voice Over
Internet Protocol (VOIP), panggilan telepon, panggilan video, pesan teks, pesan instan dan layanan online jaringan sosial;
Piranti lunak komputer untuk memudahkan para penggunadalam berkomunikasi, berkolaborasi, dan saling berbagi layar
komputer, desktop, data, dokumen elektronik, video dan aplikasi melalui Internet; Piranti lunak komputer untuk
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mengadministrasikan, mengelola, dan memantau lalu lintas dan akses jaringan, mengoptimalkan kinerja jaringan, melakukan
diagnostik jaringan, mendeteksi malware dan ancaman jaringan, serta melaporkan keamanan jaringan dan analisis kinerja;
Piranti lunak komputer untuk mengamankan perangkat seluler; Piranti lunak komputer untuk menjadwalkan dan mengelola
kalender, menjadwalkan dan mengelola kontak, menjadwalkan dan mengelola rapat online; Piranti lunak komputer yang dapat
diunduh untuk memfasilitasi transmisi informasi, data, dokumen, suara, dan gambar melalui Internet secara elektronik; Piranti
lunak komputer yang dapat diunduh untuk memudahkan pengguna yang berpartisipasi dalam pertemuan dan kelas berbasis
web, dengan akses ke data, dokumen, gambar, dan aplikasi piranti lunak melalui browser (peramban) web; Piranti lunak
komputer yang dapat diunduh untuk mengakses, melihat, dan mengendalikan komputer dan jaringan komputer dari jarak jauh;
Piranti lunak komputer yang digunakan untuk pengendalian informasi yang dikendalikan melalui suara dan asisten.pribadi,
yaitu, alat pengeras suara pintar dengan kemampuan asisten pribadi virtual yang terkoneksi dengan cloud dan dikendalikan
melalui suara; Piranti lunak komputer yang menyediakan pemantauan, analisis, audit, manajemen, deteksi, klasifikasi,
perlindungan, laporan, dan keamanan informasi serta data sensitif yang terletak di lingkungan komputasi awan untuk aplikasi
komputer dan seluler, platform komputer dan seluler, serta antarmuka pengguna yang terkait dengannya; Piranti lunak untuk
komputer dan perangkat seluler untuk mengamankan akses jarak jauh melalui Internet ke jaringan komputer pribadi; Piranti
lunak untuk melakukan konferensi audio dan video, komunikasi video dan suara, pengiriman pesan singkat, layanan
komunikasi Voice over Internet Protocol (VoIP), saling berbagi aplikasi, saling berbagi desktop komputer, manajemen
kehadiran, manajemen dokumen, integrasi aplikasi; Piranti lunak untuk melakukan proses panggilan melalui transmisi audio,
data, video, dan lalu lintas suara; Piranti lunak untuk memudahkan pengunggahan, posting, menampilkan, memberi tag,
mengedit, mengatur, dan mentransmisikan gambar serta karya audio visual; Piranti lunak untuk mengirim dan menerima
pesan-pesan elektronik, grafik, gambar, konten audio dan audio visual melalui jaringan komunikasi global; Piranti lunak untuk
pemrosesan gambar, grafik, audio, video dan teks; Piranti lunak yang bisa diunduh dalam lingkup aplikasi pesan; Piranti lunak
yang bisa diunduh, yaitu, piranti lunak pesan instan, piranti lunak berbagi file, piranti lunak komunikasi untuk pertukaran data,
audio, gambar dan grafik video melalui komputer secara elektronik, seluler, jaringan nirkabel dan komunikasi; Piranti lunak
komputer untuk penyediaan, penggunaan, konfigurasi, pengelolaan, pengamanan, optimisasi, pemantauan, pencadangan,
pemulihan, pemodelan, pengujian, penyimpanan, pembaruan, diagnosa, perbaikan, analisis, penyelesaian masalah,
penemuan, dan penggunaan berbagai sistem operasi, piranti keras komputer, piranti lunak komputer, jaringan komputer
dan jaringan infrastruktur komputasi virtual; Piring Petri; Piringan (disc) kaset dan kartu memori dengan program video game
yang telah direkam; Piringan hitam; Pita keamanan holografik bersandi; Pita pengiriman holografik bersandi; Pita pengukur
baja; Pita pengukur baja stainlis; Pita pengukur fiberglass; Pita perekaman video; Pita video dan permainan komputer, disk
video dan permainan komputer, kaset video dan permainan komputer, video dan permainan komputer, CD-ROM video dan
permainan komputer, mesin permainan dengan output video untuk digunakan dengan televisi; Pita-pita video; Planimeter;
Platform arsitektur terbuka untuk keamanan elektronik dan otomatisasi aplikasi di industri pertambangan terdiri dari, yaitu,
suatu server pusat, suatu perangkat lunak untuk mengelola, modul gateway, probe jaringan, node nirkabel, modem
kendaraan, pemancar-penerima dan antarmuka kendaraan, modul lampu pada topi dan modul jaringan sensor; Platform
berbasis website dan aplikasi yang memungkinkan pengguna untuk melakukan transaksi keuangan; Platform dan aplikasi
yang menyediakan jasa layanan yang menghubungkan pembeli emas dengan penjualan emas; Platform digital; Platform
perangkat keras dan perangkat lunak komputer menampilkan tampilan interaktif, sistem pengontrol, dan perangkat pengontrol,
sistem peringatan, konektivitas, komputer onboard, dan GPS untuk kendaraan, kendaraan yang terhubung, kendaraan yang
dikemudikan secara mandiri, dan kendaraan tanpa pengemudi; Platform perangkat lunak arsitektur terbuka otomatis untuk
industri pertambangan terdiri dari suatu server pusat jaringan, suatu perangkat lunak manajemen jaringan, gateway untuk
modul router jaringan, node nirkabel, modul router jaringan, modem kendaraan, pemancar-penerima kendaraan dan sirkuit
antarmuka dan modul router jaringan untuk kendaraan, modul lampu pada topi, sirkuit antarmuka dan modul router jaringan
untuk penambang dan modul jaringan sensor, modul router jaringan yang menyampaikan informasi dari sensor yang
ditempatkan di tambang ke server pusat jaringan; Platform perangkat lunak komputer untuk komputasi kognitif; Platform
perangkat lunak yang digunakan untuk perdagangan emas secara daring/online (berbasis mobile ataupun web) di bursa
berjangka; Platform perangkat lunak yang memfasilitasi penyediaan informasi; Platform piranti lunak komputer untuk mencari,
menilai, mengukur, dan memulihkan malware yang diduga menargetkan perangkat komputasi; Platform-platform pesan
menggunakan program komputer chatbot (perangkat lunak); Plotter; Podcast yang dapat diunduh di bidang manajemen bisnis;
Podcast yang dapat diunduh di bidang manajemen proyek; Podcast yang dapat diunduh di bidang manajemen strategis;
Ponsel dan tablet; Ponsel pintar dalam bentuk kacamata; Ponsel pintar yang digunakan pada bagian anggota badan; Pos
pembatas jalan (Traffic post); Power Meter digital; Power bank portabel; Power inverter; Power supply dvb; Power system;
Printer digital berwarna; Printer ink jet; Printer inkjet; Printer kartu identitas; Printer yang dapat dibawa [portable]; Printer-printer
berwarna; Probe untuk penguji sirkuit terpadu, semikonduktor dan jaringan telekomunikasi, alat dan instrumen elektronik,
elektronik opto, fotonik, dan penguji skala nano, sinyal, gambar dan pengukur, yaitu amplifier, attenuator, filter dalam bentuk
pengolah sinyal yang berfungsi untuk menghilangkan komponen frekuensi yang tidak diinginkan dari sinyal, untuk
menambahkan yang diinginkan atau keduanya, mengondisikan dalam bentuk alat yang digunakan untuk persiapan sensor
sinyal output untuk pengolahan, konverter, mixer dalam bentuk perangkat untuk membuat frekuensi baru dari dua atau lebih
sinyal untuk diaplikasikan, modulator dalam bentuk peralatan untuk memvariasikan satu atau lebih sifat gelombang periodik
untuk membawa sinyal, demodulator, prescaler, pembagi dalam bentuk peralatan untuk menggabungkan sebagian dari sinyal
dalam saluran transmisi ke port yang memungkinkan sinyal porsi untuk digunakan pada sirkuit lain, penggabung dalam bentuk
peralatan untuk menggabungkan sinyal di port ke dalam sinyal yang sudah ada dalam saluran transmisi, isolator dalam bentuk
peralatan 2 port non-resiprokal yang memungkinkan sinyal untuk melintas hanya dalam satu arah, sirkulator dalam bentuk
peralatan multi-port non-resiprokal di mana sinyal yang memasuki port apa pun ditransmisikan hanya ke port berikutnya
secara rotasi, pembatas dioda terpadu, sakelar dan router untuk melakukan pembangkitan sinyal, pengolahan sinyal,
penguatan sinyal, konversi sinyal dan kontrol sinyal; Processor; Profesional speaker sistem; Program aplikasi komputer untuk
ponsel pintar dan jam tangan pintar; Program aplikasi yang dapat digunakan pada ponsel, smartphone, tablet, komputer dan
perangkat serupa lainnya untuk manajemen Kekayaan Intelektual; Program aplikasi yang dapat digunakan pada ponsel,
smartphone, tablet, komputer dan perangkat serupa lainnya untuk manajemen aset Kekayaan Intelektual; Program aplikasi
yang dapat digunakan pada ponsel, smartphone, tablet, komputer dan perangkat serupa lainnya untuk penilaian Kekayaan
Intelektual; Program aplikasi yang dapat digunakan pada ponsel, smartphone, tablet, komputer dan perangkat serupa lainnya
untuk penilaian aset Kekayaan Intelektual; Program computer untuk pengembangan piranti lunak; Program computer,
perangkat lunak computer, rekaman audio dan/atau video; Program dan perangkat lunak komputer yang dipasang di dalam
kendaraan; Program dan perangkat lunak permainan (game) komputer yang memungkinkan pengguna untuk bermain
permainan (game) dengan telepon bergerak; Program komputer (perangkat lunak yang bisa diunduh); Program komputer
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untuk alat-alat komunikasi; Program komputer untuk deteksi dan penghapusan virus komputer; Program komputer untuk
digunakan dalam aplikasi grafik komputer; Program komputer untuk digunakan dalam pemrosesan data yang berhubungan
dengan catatan keuangan; Program komputer untuk manajemen keuangan; Program komputer untuk menganalisa ayunan
golf; Program komputer untuk menjalankan transaksi melalui e-commerce; Program komputer untuk pelaporan keuangan;
Program komputer untuk perangkat komunikasi; Program komputer untuk permainan yang sebelumnya telah direkam;
Program komputer yang berhubungan dengan perihal keuangan; Program komputer yang dapat diunduh dalam lingkup
aplikasi seluler; Program komputer yang dapat diunduh untuk digunakan dalam melacak status berbagai pengguna dari jasa
permainan interaktif online dan untuk mencocokkan para pemain permainan online dengan para pemain lain dari semua
tingkat kecakapan; Program perangkat lunak algoritma untuk mengoperasikan dan mengontrol komputer; Program perangkat
lunak aplikasi pintar untuk terminal nirkabel yang direkam; Program perangkat lunak aplikasi pintar, dapat diunduh untuk
terminal nirkabel; Program perangkat lunak komputer yang dapat diunduh, yang dipasang di ponsel atau komputer, digunakan
untuk memberikan evaluasi kredit, pinjaman tunai dan pinjaman angsuran konsumen, dan lain-lain untuk pengguna; Program
perekaman sirkuit elektronik untuk peralatan hiburan untuk digunakan dengan layar kristal cair; Program permainan komputer;
Program permainan komputer multimedia interaktif yang dapat diunduh; Program permainan komputer untuk mensimulasikan
perdagangan sekuritas keuangan (perangkat lunak); Program permainan komputer yang dapat diunduh melalui internet;
Program permainan online; Program permainan portabel yang dapat diunduh; Program permainan untuk mesin permainan
video di rumah atau permainan genggam dengan layar kristal cair yang dapat diunduh; Program permainan video dan
komputer; Program permainan video interaktif yang dapat diunduh; Program permainan video yang dapat diunduh; Program
permainan yang dapat diunduh, yang disediakan dari online; Program-program komputer terekam; Program-program
komputer untuk melihat informasi, statistik atau trivia tentang bola basket; Prosesor data dan sinyal digital dan optikal;
Proyektor gambar bergerak; Proyektor holografik 3D; Proyektor untuk pengeditan film; Proyektor-proyektor multimedia
untuk home theaters; Publikasi elektronik dan digital yang dapat diunduh; Publikasi elektronik yang dapat diunduh dalam area
aparatus dan perangkat elektronik, semikonduktor, dan elektronik terpadu, komputer, telekomunikasi, hiburan, teleponi, dan
telekomunikasi dengan kabel dan nirkabel; Publikasi elektronik yang dapat diunduh dalam bentuk artikel, makalah, dan bahan
pengajaran di bidang telekomunikasi, Internet, pelatihan, bisnis, penjualan, dan pemasaran; Publikasi elektronik yang dapat
diunduh dalam bentuk e-book/buku elektronik, panduan kepatuhan, lembar data, dan laporan di bidang komputasi awan/cloud
dan keamanan data untuk lingkungan komputasi awan/cloud computing publik; Publikasi elektronik yang dapat diunduh dalam
bentuk jadwal permainan semua dalam bidang bola basket yang disediakan melalui Internet; Publikasi elektronik yang dapat
diunduh dalam bentuk laporan penelitian dan kertas putih/laporan resmi dalam bidang teknologi, Internet, perangkat lunak dan
komunikasi nirkabel.; Publikasi elektronik yang dapat diunduh di bidang berbagai macam asam (acid) yang terdiri atas
matarantai nucleotide, tipe-tipe species, diagnostic, diagnostic ilmu kedokteran, diagnostic ilmu kedokteran hewan, forensic
ilmu kedokteran, laboratorium obat-obatan, obat-obatan untuk ilmu kedokteran hewan, penelitian klinikal, pengembangan
obat-obatan, hasil-hasil pharmasi, penelitian laboratorium, penelitian ilmu pengetahuan, penelitian ilmu kedokteran, ilmu
hayati, biologi, mikrobiologi dan metagenomik, bioteknologi, pertanian, forensik, keamanan pangan, pengujian genetika dan
genetika; Publikasi elektronik yang dapat diunduh, yaitu, buku komik, novel grafis, majalah, manual/petunjuk, dan berita
berkala dalam bidang hiburan dan permainan video; Publikasi elektronik, termasuk bahan yang dapat diunduh dalam bentuk
majalah, berita berkala, jurnal, laporan, panduan, bahan ajar, buku petunjuk dan buku-buku di bidang hukum; Publikasi yang
berkaitan dengan layanan keuangan dan keuangan, disediakan dalam bentuk elektronik dan dipasok secara online dari
database, dari Internet, atau melalui perangkat komunikasi seluler; Publikasi-publikasi elektronik yang dapat diunduh dalam
bentuk majalah-majalah, surat kabar-surat kabar, buku-buku, buku pedoman di bidang elektronik; Pusat distribusi serat optik;
Pusat sensor curah hujan; Pusat sensor level air; Pusat sensor untuk pertanian; RADIO PANGGIL (HT); RELAI LISTRIK; Rak
penyimpanan CD, bukan furnitur; Rangkaian chip; Rangkaian rekaman suara musikal; Ransel dan tas bawaan terutama yang
diadaptasi untuk membawa komputer; Ransel dan tas jinjing khusus diadaptasi untuk membawa komputer; Reduktor (Listrik);
Rekaman audio dan video yang menampilkan hiburan musik dan musik; Rekaman audio visual yang menampilkan film dan
program hiburan yang menampilkan animasi yang ditargetkan terutama untuk anak-anak dan orang dewasa muda; Rekaman
audio yang dapat diunduh; Rekaman audiovisual yang menampilkan hiburan musik dan musikal; Rekaman compact [musik];
Rekaman suara dan / atau video; Rekaman video yang dapat diunduh menampilkan musik dan hiburan musik; Rekaman video
yang dapat diunduh, rekaman video langsung (streaming), dan rekaman suara yang dapat diunduh dalam bidang bola basket
yang tersedia pada Internet; Rel MCB; Relai beban lebih; Relai kompensasi faktor daya reaktif; Relai kontrol faktor daya; Relai
listrik dan elektronik; Relai perlindungan daya; Relay listrik; Relay untuk stasiun radio dan TV; Remote kontrol televisi; Resistor
listrik; Respirator wajah elastomer selain untuk pernapasan buatan; Reverb; Robot untuk hiburan; Rompi jaring untuk
keselamatan; Rotator untuk laboratorium; Rumah kamera; Ruter, sakelar, hub dan server pengoperasian perangkat lunak;
SEKUN KABEL; SELONGSONG KABEL; SISTEM PANGGILAN NIRKABEL; Sakelar Jendela; Sakelar Kunci Pintu; Sakelar
kontrol; Sakelar untuk jaringan komputer, server dan router; Saklar Kecil Pengganti; Sambungan untuk saluran listrik;
Sandaran penyangga yang diadaptasikan untuk komputer laptop, komputer tablet, telepon mobile; Saringan Kamera; Sarung
dan tas untuk computer portabel; Sarung pelindung untuk kartu memori; Sarung untuk komputer laptop, komputer tablet,
telepon mobile; Sarung untuk peramban multimedia genggam; Sarung, wadah dan tempat lensa kontak; Saver mobil (pengisi
daya); Sekering untuk baterai kendraan; Selongsong sambungan untuk kabel listrik; Sensor alarm pendeteksi motion, suhu,
cahaya, getar, micro switch; Sensor Interaktif; Sensor aki deteksi aki; Sensor arah kecepatan angin; Sensor cuaca lalu lintas;
Sensor curah hujan; Sensor debu; Sensor ec tanah; Sensor elektronik atau listrik untuk mendeteksi, memproses,
mengumpulkan, merekam dan mentransmisikan data umum yang berkaitan dengan kesehatan, siklus tidur, irama jantung dan
aktifitas fisik; Sensor fotoelektrik; Sensor hujan; Sensor kualitas air; Sensor posisi LED; Sensor posisi optik; Sensor suhu
evaporator untuk kendaraan; Sensor suhu listrik; Sensor suhu pendingin untuk kendaraan; Sensor suhu udara sekitar untuk
kendaraan; Sensor untuk penggunaan ilmiah; Sepatu untuk perlindungan yang tahan asam (acidproof); Sepatu/alas kaki
pelindung, sepatu/alas kaki pengaman, sepatu bot pengaman dan sepatu pengaman; Seperangkat pesawat telepon;
Seperangkat pesawat telepon tanpa kabel; Serangkaian data kriptografi yang dapat diunduh untuk menerima dan
membelanjakan mata uang kripto; Serat untuk transmisi suara dan gambar; Server untuk otomatisasi rumah; Set-top box yang
memiliki kemampuan mengenali suara; Set-top boxes yang menggabungkan fungsi pengenalan suara; Simulator latihan golf;
Simulator pelatihan kelistrikan; Simulator pelatihan kelistrikan (perangkat pengajaran berbasis perangkat keras dan perangkat
lunak); Sinematografi; Sirkuit elektronik penyimpan program permainan video; Sirkuit elektronik, cakram magnetik, cakram
magnetik optik dan cakram optik dalam bentuk kartrid (cartridges) ROM dan media penyimpanan yang menyimpan program
permainan untuk peralatan permainan (game) genggam dengan display kristal cair; Sirkuit terpadu, chip, modul, pengendali
untuk komunikasi nirkabel, yaitu, untuk, penentuan posisi, lokasi, navigasi, pelacakan, keamanan, radar, pencitraan, perasa,
dan komunikasi lainnya yang memanfaatkan teknologi pita lebar ultra di dalamnya, yaitu, telepon selular pita lebar ultra, radar
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pita lebar ultra dan sistem penentuan posisi pita lebar ultra; Sistem Penentuan Posisi Global; Sistem Penentuan Posisi Global
untuk kapal; Sistem alat pemadam api secara otomatis untuk perlindungan dari api; Sistem baterai yang dapat diperbarui
untuk menyediakan daya cadangan; Sistem kabel gantung (listrik),; Sistem keamanan secara elektronik untuk jaringan rumah;
Sistem keamanan untuk perangkat keras dan perangkat lunak komputer; Sistem kendali untuk penerangan; Sistem komponen
audio terdiri dari pengeras suara kitar (surround sound), pengeras suara, tuner, sound mixers, alat untuk menyamakan suara
speaker (equalizer), perekam audio, alat penerima radio; Sistem konferensi video dan audio yang terdiri dari peralatan
endpoint (titik terakhir di mana pesan itu diterima), port daya dan Ethernet, telepon IP, kamera, display, pencahayaan,
speaker, mikrofon, dan proyektor; Sistem konferensi video dan audio yang terdiri dari perangkat endpoint, port daya dan
Ethernet, telepon IP, kamera, display, pencahayaan, speaker, mikrofon, dan proyektor, kursi dan meja konferensi, yang
semuanya dijual sebagai satu unit; Sistem kontrol [perangkat keras komputer] untuk sistem pencetakan; Sistem memori untuk
komputer; Sistem menarik dan mengulur kabel listrik; Sistem multi kamera untuk digunakan dalam kendaraan; Sistem navigasi
transit publik meliputi tampilan peta digital interaktif, instruksi interaktif dan informasi yang dihasilkan oleh pengguna; Sistem
otomatisasi rumah yaitu peralatan kontrol pusat untuk rumah pintar; Sistem pemantauan kualitas gas dan udara; Sistem
penentuan posisi; Sistem penentuan posisi untuk pencahayaan; Sistem pengenalan suara; Sistem pengeras suara; Sistem
penghantar listrik (Conductor system); Sistem penghantar listrik tertutup dengan bahan pvc dan tembaga sebagai bahan
penghantar listrik (Enclosed conductor system); Sistem pengontrol tenaga listrik untuk digunakan bersama dengan mesin
pembakaran besar internal untuk jasa industri dan sistem pengontrol tenaga listrik untuk unit yang dikemas yang terdiri dari
mesin pembakaran besar internal dan generator.; Sistem pengontrol untuk ventilasi, pemanasan dan suhu AC; Sistem
perkabelan listrik; Sistem suara terdiri dari remote control, amplifier, pengeras suara dan komponennya; Sistem-sistem
pemrosesan suara; Sistem-sistem pengumpulan pembayaran tol secara elektronik; Situs web dan aplikasi perangkat lunak
yang dapat diunduh yang memungkinkan pengguna untuk dengan mudah melihat, memesan atau membeli kegiatan dan
layanan yang berkaitan dengan makan, kebugaran, kecantikan dan kesehatan; Slide (fotografi); Slide fotografi; Software
aplikasi komunikasi melalui internet; Software penyimpanan database untuk kegiatan jual-beli dan pembayaran; Software
untuk survey; Soket yang dapat digerakan; Sombok (Toa); Sonar; Speaker [peralatan audio]; Speaker aktif dan pasif; Speaker
audio pintar; Speaker mobil; Speaker yang dapat dikendalikan dengan suara; Splitter hdmi; Stabilizer listrik; Stand yang
disesuaikan untuk ponsel; Stasiun cadangan darurat untuk pengisian baterai; Stasiun dok dan adaptor, yaitu, stasiun dock
elektronik dan adaptor listrik untuk mengisi daya perangkat seluler dan baterai, yang menghubungkan perangkat
telekomunikasi, perangkat seluler, perangkat layar, komputer, mouse dan keyboard; Stiker (skins) komputer, yaitu, plastik film
yang dipasang sebagai stiker untuk menutupi dan melindungi peralatan elektronik, yaitu, telepon genggam, pemutar musik
portabel, PDA, dan tablet elektronik; Stop kontak; Stop kontak listrik; Suar pensinyalan LED; Suara yang dapat diunduh; Suhu
udara masuk atau untuk kendaraan; Sumber pencahayaan optik; Suplai daya bebas gangguan; Suplai daya listrik, bergerak
(Baterai yang dapat diisi ulang); Switch Stater; Switchgear; TESPEN; TRAFO STEP DOWN; TRAFO STEP UP; Tablet
elektronik dan perangkat PDA; Tabung api ringan; Tabung pemadam api; Tabung pitot; Tabung sinar-X tidak untuk tujuan
medis; Tag yang dapat dibaca mesin; Tali Telepon Seluler; Tali jam tangan (pintar) elektronik untuk memonitor kesehatan
yang mengkomunikasikan data waktu-nyata ke perangkat elektronik lainnya; Tali jam tangan dengan fungsi sebagai alat
komunikasi tanpa kabel dengan terminal-terminal elektronik seperti telepon-telepon pintar, komputer-komputer tablet, PDA,
komputer-komputer; Tampilan OLED; Tampilan QLED; Tampilan holografik 3D; Tampilan iklan elektronik; Tampilan layar LED
untuk televisi; Tampilan panel yang berbentuk datar; Tampilan virtual dan tampilan penggabungan antara obyek virtual dengan
obyek nyata/realita (augmented reality), kacamata, pengontrol, dan headset; Tampilan-tampilan layar LED (LED Displays);
Tangga telekop single [bagian dari teleskop]; Tas khusus untuk ponsel; Tas komputer dan ransel yang diadaptasi untuk
membawa komputer; Tas untuk kamera dan peralatan fotografi; Tas untuk peralatan fotografi; Tas-tas untuk membawa
keyboards; Tatakan dudukan untuk kamera; Telepon Seluler; Telepon VoIP; Telepon nirkabel; Telepon pintar (smartphones)
yang dipasang di pergelangan tangan; Telepon pintar berupa jam tangan; Telepon pintar yang dipasang di pergelangan
tangan; Telepon portabel; Telepon seluler pintar; Televisi DMB [Penyiaran Multimedia Digital]; Televisi LED; Televisi QLED;
Televisi daring; Televisi dioda kuantum dot pemancar cahaya; Televisi mobil; Televisi tabung sinar katoda; Tempat kumparan
listrik; Tempat penyimpanan baterai; Tempat telepon seluler terbuat dari kulit atau kulit imitasi; Terminal komunikasi yang
terdiri dari peranti keras dan/atau peranti lunak komputer untuk menyediakan video, audio, data, permainan video dan
komunikasi telepon dan/atau transmisi; Terminal poin of sale elektronik; Terminal radio; Terminal telekomunikasi interaktif
listrik; Terminal-terminal interaktif; Terminal–terminal portabel untuk penggunaan pribadi untuk merekam/ mengatur/
mentransmisikan/ mengendalikan/ mereview kesehatan dan perawatan kesehatan, dan menerima teks, data, gambar, file
audio; Textile printer; Theodolit; Tiang mic; Tiang speaker; Timbangan; Timbangan analitik; Timbangan diet; Timbangan digital
(Digital Balance); Timbangan duduk; Timbangan fitness; Timbangan gantung [timbangan tuas]; Timbangan kamar mandi
elektronik; Timbangan kue; Timbangan presisi; Timbangan compact (kecil); Token keamanan; Tongkat pengatur lalu lintas
berkilau atau mekanis (Traffic baton); Transmisi nirkabel untuk digunakan dalam mobil untuk pelacakan, pemantauan dan
diagnosis perawatan kendaraan dan untuk memberikan informasi kepada pengemudi [sehubungan dengan otomobil];
Transponder-transponder yaitu, terminal-terminal elektronik yang dipasang pada kendaraan untuk transaksi-transaksi
komersial secara elektronik; Truk pemadam api (fire trucks); Truk pemadam api berfungsi sebagai anti huru hara (Riot trucks);
Tudung pencegahan bencana alam; Tuner sinyal radio; Tusuk kontak, sok kontak dan kontak-kontak lain (sambungan listrik).;
Tutup pelindung untuk komputer laptop, komputer tablet, telepon mobile; USB drive perangkat keras (Universal serial bus
hardware drives); USB flash drive; USB flash drive kosong; USB flash drive yang sudah direkam sebelumnya; USB pengisi
daya; USB port pengisi baterai; USB yang dapat dihubungkan dengan periferal komputer; Unit onboard yang menggabungkan
peralatan telekomunikasi dan fungsi telekomunikasi; Unit alarm central; Unit head (kepala) audio visual; Unit pengawas hewan
peliharaan; Unit transmisi audio; Unit-unit pengeras suara (Speakers); Variabel resistor; Video dan podcast yang dapat
diunduh di bidang berita, ulasan, cuaca, olah raga, hiburan, fashion, keuangan, makanan, musik, inspirasi, kesehatan, gaya
hidup, perjalanan, pengasuhan anak, ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan kesejahteraan (wellness); Video game; Video
interkom; Video kartun yang dapat diunduh; Video komik yang dapat diunduh; Video pendek dan spot promosi dalam CD, pita
video dan DVD pra-rekam; Video wall; Video yang dapat diunduh di bidang manajemen bisnis; Video yang dapat diunduh di
bidang manajemen proyek; Video yang dapat diunduh di bidang manajemen strategis; Videotron; Wadah lensa kontak; Wadah
pelindung tahan air dan bukan tahan air untuk kamera; Wadah/tempat untuk membawa, pegangan, wadah/tempat pelindung
dan sandaran/penyangga dengan tampilan/dengan fitur konektor untuk catu daya, adaptor, alat pengeras suara pengisi daya
dengan baterei, yaitu, komputer laptop, komputer tablet, telepon mobile; Waveguides untuk pengiriman balok berdaya tinggi;
Webcast dan podcast yang dapat diunduh yang menampilkan audio, video, dan siaran multimedia lainnya yang dapat diunduh
di bidang musik, televisi, film, buku, berita, konser, radio, olahraga, permainan, acara budaya, dan program terkait hiburan dan
pendidikan; Webinar yang dapat diunduh di bidang manajemen
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bisnis; Webinar yang dapat diunduh di bidang manajemen proyek; Webinar yang dapat diunduh di bidang manajemen
strategis; Wide format printer; Woofer; acidimeter untuk baterai; adapter jaringan komputer; adapter lensa kamera; adapter
tanpa kabel untuk komputer; adapter, sakelar, router dan hub jaringan komputer; adaptor daya; adaptor daya untuk komputer;
adaptor ethernet; adaptor frekuensi radio; adaptor kabel; adaptor kartu flash; adaptor kartu komputer; adaptor kartu memori
flash; adaptor listrik; adaptor penghubung dari server ke jaringan area penyimpanan; adaptor stereo mobil; adaptor telepon;
adaptor untuk laptop; agenda elektronik; agitator magnetik untuk penggunaan laboratorium; agregator ethernet-over-VDSL;
aki; aki mobil; aki motor; aki untuk sepeda listrik, baterai untuk senter; akselerator grafis; akselerator partikel; akselerator
partikel [mesin]; akselerator video; akselerometer; akseptor uang kertas; aksesoris daya listrik yaitu dalam bentuk outlet daya
listrik; aksesoris earphone, yaitu, bantal earphone (earphone cushions), bantalan earphone (earphone pads), dan kabel
ekstensi earphone (earphone cases); aksesoris earphone, yaitu, bantal earphone (earphone cushions), bantalan earphone
(earphone pads), dan sarung earphone (earphone cases); aksesoris headphone, yaitu, bantal headphone (headphone
cushions), bantalan headphone (headphone pads), dan kabel ekstensi headphone; aksesoris kacamata; aksesoris kacamata,
yaitu tali, tali leher dan tali kepala untuk kacamata; aksesoris komputer, yaitu, tutup pelindung dan tempat untuk telepon
genggam, mouse komputer (tetikus komputer), headphone, komputer tablet, USB drive; aksesoris telepon seluler, yaitu
headset, tali telepon genggam; aksesoris untuk perangkat seluler, portabel dan genggam, yaitu, earbud (perangkat pendengar
berukuran kecil yang diletakan dilubang telinga), earphone dan headphone; aktinometer; aktuator otomatis untuk digunakan
dalam minyak dan gas, tempat penyimpanan, lubang besar, dan alat silinder untuk melindungi sensor suhu; aktuator
pembangkit pulsa; akumulator [baterai]; akumulator untuk daya fotovoltaik; akumulator, listrik; akumulator, listrik, untuk
kendaraan; alarm; alarm akustik; alarm anti-intrusi; alarm anti-pencurian, selain untuk kendaraan; alarm asap; alarm bayi;
alarm bergetar sebagai pengingat untuk minum obat; alarm bunyi; alarm gas; alarm jendela; alarm jendela elektronik; alarm
keamanan; alarm keamanan anti pengganggu untuk pintu; alarm keamanan pribadi; alarm kebakaran; alarm kebakaran dalam
bentuk ornamen pohon Natal; alarm kebocoran air; alarm kebocoran gas; alarm kolam renang; alarm peluit; alarm pencuri;
alarm pencuri elektronik; alarm pencurian; alarm pintu; alarm pintu elektronik; alarm pribadi; alarm, sensor alarm, dan sistem
pemantauan alarm; alas kaki untuk perlindungan dari bahaya biologis; alas kaki untuk perlindungan terhadap api; alas kaki
untuk perlindungan terhadap iradiasi; alas kaki untuk perlindungan terhadap kecelakaan; alas kaki untuk perlindungan
terhadap kecelakaan atau cedera; alas kaki untuk perlindungan terhadap kecelakaan, iradiasi dan kebakaran; alas kaki untuk
perlindungan terhadap kecelakaan, iradiasi dan kebakaran, termasuk sepatu bot dan sepatu untuk perlindungan kecelakaan
untuk digunakan dalam industri; alas kaki untuk perlindungan terhadap tumpahan bahan kimia; alas mouse; alas mouse
komputer; alat alarm pribadi; alat analisis gas; alat analisis kelembaban kulit, bukan untuk keperluan medis; alat analisis
kromatogram untuk penggunaan ilmiah atau laboratorium; alat analisis makanan; alat analisis udara; alat anti pencurian; alat
anti-korosi katodik; alat baca [peralatan pengolah data]; alat baca sandi balok (barcode); alat bantu pernapasan bawah air; alat
bantu pernapasan oksigen, selain untuk alat bantu pernapasan buatan; alat bantu pernapasan untuk berenang di bawah air;
alat bantu pernapasan, kecuali untuk pernapasan buatan; alat cetak biru; alat dan instrumen astrometri; alat dan instrumen
fotografi; alat dan instrumen gambar yang disesuaikan untuk digunakan dengan komputer; alat dan instrumen keselamatan
dan keamanan; alat dan instrumen multimedia; alat dan instrumen pengajaran; alat dan instrumen pensinyalan; alat dan
instrumen radio; alat dan instrumen survei; alat dan instrumen ukur listrik; alat dan instrumen untuk astronomi; alat dan
instrumen untuk fisika; alat dan instrumen untuk memindai mikroskop konduktansi ion; alat dan instrumen untuk memindai
mikroskop probe; alat dan instrumen untuk mengukur dan mengendalikan; alat dan instrumen untuk mentransfer, menerima
dan menyimpan suara, gambar dan data, baik dalam bentuk digital maupun analog; alat dan instrumen untuk merekam,
mengirim atau mereproduksi suara atau gambar; alat dan instrumen untuk merekam, mentransmisikan, mereproduksi, atau
memproses suara, gambar, atau data; alat dan instrumen untuk mikroskop; alat dan instrumen untuk pemindaian mikroskop
ion; alat dan instrumen untuk tujuan penelitian; alat dan perlengkapan fotografi; alat dan simulator pelatihan; alat dan sistem
pemadam kebakaran; alat demagnetisasi untuk pita magnetik; alat diagnostik, bukan untuk tujuan medis; alat difraksi
[mikroskop]; alat distilasi untuk tujuan ilmiah; alat distilasi vakum untuk penggunaan laboratorium; alat elektro-dinamis untuk
kendali jarak jauh sinyal; alat elektronik Global Positioning System [GPS]; alat elektronik dan perangkat lunak komputer yang
mengijinkan penggunaan bersama-sama dan transmisi data dan informasi antar alat dengan tujuan memfasilitasi pemantauan,
kontrol, dan otomatisasi lingkungan; alat elektronik genggam untuk penerimaan dan/atau pengiriman data nirkabel, terutama
pengiriman dan penerimaan pesan-pesan, video-video, suara-suara; alat elektronik yang dapat dikenakan; alat fototelegrafi;
alat holografi; alat identifikasi hewan elektronik; alat informasi yang berdiri sendiri, yaitu, pengeras suara audio pengontrol
suara dan manual dengan kemampuan asisten digital pribadi untuk mengakses dan menelusuri database online, situs web,
telepon genggam, komputer, tablet, telepon pintar, komputer genggam, komputer portabel untuk dokumen, berkas, dan
informasi atas perintah yang disimpan lainnya; alat informasi yang berdiri sendiri, yaitu, pengeras suara audio pengontrol
suara dan manual dengan kemampuan asisten digital pribadi untuk mengirim (streaming) dan memainkan audio, video, dan
konten multimedia, untuk mengontrol televisi, monitor, sistem permainan, alat pemutar DVD, alat pemutar media portabel, dan
alat untuk mengirim (streaming) media digital; alat informasi yang berdiri sendiri, yaitu, pengeras suara audio pengontrol suara
dan manual dengan kemampuan asisten digital pribadi untuk menyediakan jasa pelayanan pengurus (concierge) pribadi untuk
pihak lain yang diinisiasikan oleh perintah pengontrol-suara melalui suatu telepon genggam, komputer, tablet, telepon pintar,
komputer genggam, komputer portabel, yaitu, menambah dan mengakses janji bertemu dengan kalendar, alarm,
penghitung/pengatur waktu (timers), pengingat (reminders) dan membuat reservasi restoran, perjalanan, dan hotel; alat input
komputer; alat inspeksi cacat permukaan wafer; alat inspeksi optik untuk keperluan industri; alat inspeksi optik untuk
keterlacakan persiapan farmasi dan paket farmasi; alat ionisasi tidak untuk pengolahan udara atau air; alat ionisasi untuk
penggunaan ilmiah atau laboratorium; alat ionisasi, kecuali untuk pengolahan udara atau air; alat juru bahasa elektronik; alat
kaca untuk cetakan foto; alat kemudi, otomatis, untuk kendaraan; alat kendali jarak jauh *; alat kendali jarak jauh portable
untuk kick-up block; alat kendali jarak jauh radio untuk memulai mesin mobil; alat kendali jarak jauh untuk mengendalikan
komputer, telepon seluler, perangkat elektronik bergerak, perangkat elektronik yang dapat dipakai, jam tangan pintar,
kacamata pintar, earphone, headphone, pemutar dan perekam audio dan video, televisi, set top box, speaker, amplifier, sistem
home theatre, dan sistem hiburan; alat kendali jarak jauh untuk mengontrol komputer, telepon seluler, perangkat elektronik
mobile, perangkat elektronik yang dapat dikenakan, jam tangan pintar, kacamata pintar, alat pemutar dan alat perekam audio
dan video, televisi, alat pengeras suara, amplifier, sistem home theater, dan sistem hiburan; alat keselamatan diri; alat
keselamatan kerja; alat komunikasi data yang mengirimkan data dan informasi ke database; alat kontrol elektronik [EKG]
untuk lampu LED dan lampu; alat kontrol elektronik untuk robot; alat kontrol jarak jauh untuk kompresor; alat kontrol jarak jauh
untuk membuka dan menutup pintu; alat kontrol jarak jauh untuk membuka dan menutup pintu kendaraan; alat kontrol jarak
jauh untuk pompa vakum; alat kontrol keamanan; alat kontrol lalu lintas udara; alat kontrol listrik untuk robot; alat kontrol
pencahayaan; alat kontrol, pengujian dan pemantauan listrik; alat kromatografi cair untuk penggunaan laboratorium;
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alat kromatografi otomatis untuk penggunaan laboratorium; alat kromatografi penukar ion otomatis untuk penggunaan
laboratorium; alat kromatografi untuk penggunaan laboratorium; alat lampu lalu lintas [perangkat pensinyalan]; alat listrik untuk
mengontrol; alat magnetic resonance imaging [MRI], bukan untuk tujuan medis; alat medis dalam bentuk sensor untuk
memantau pasien sebelum, selama atau setelah bedah ortopedi; alat medis untuk analisis gaya berjalan; alat medis yang
menggabungkan realitas virtual atau realitas tertambah (augmented reality) untuk digunakan oleh praktisi kesehatan dalam
prosedur pembedahan, keterlibatan pasien atau rehabilitasi pasien; alat medis, yaitu, sistem robot bedah yang terdiri dari
lengan robot bedah, sensor, kamera, instrumen bedah, perangkat lunak untuk pengelolaan operasional dari sistem, monitor
video, peralatan dan instrumen navigasi dan penentuan posisi, unit tampilan visual, peralatan perekam dan tampilan optik
(optical viewing), kontrol elektronik, penyangga (stand) dari kamera navigasi, penyangga (stand) dari lengan robot serta layar
sentuh, semua dijual sebagai satu unit; alat multiplexing video; alat navigasi satelit; alat navigasi satelit, yaitu, sebuah Global
Positioning System (GPS); alat navigasi untuk kapal; alat navigasi untuk kendaraan; alat navigasi untuk kendaraan [komputer
terpasang]; alat navigasi untuk mobil; alat pemadam api; alat pemadam api untuk mobil; alat pemadam kebakaran untuk
mobil; alat pemancar dan alat penerima yang digunakan untuk menemukan hewan peliharaan yang hilang; alat pemancar
elektronik untuk mengirim tempat menarik ke kendaraan [sehubungan dengan otomobil]; alat pemancar suara; alat pemantau
tingkat cairan; alat pemantauan pembangkit listrik; alat pemantauan untuk perangkat yang mendukung Internet of Things [IoT];
alat pemantauan, selain untuk keperluan medis; alat pembaca kartu flash; alat pembayaran elektronik dan terminal untuk
tempat penyelesaian transaksi jual beli; alat pembersih kepala magnetik; alat pembersih lensa kontak; alat pembersih pita
magnetik; alat pembersih untuk disc rekaman suara; alat pembesar [fotografi]; alat pembicara; alat pemusatan untuk
transparansi fotografi; alat pemutar reproduksi suara; alat pemutus listrik; alat penahan kabel listrik; alat penarik kabel listrik;
alat pencampur suara; alat pencatat absensi elektronika; alat pendengar; alat pendengar untuk komunikasi jarak jauh; alat
pendeteksi api; alat pendeteksi asap dan karbon monoksida; alat pendeteksi dan penguji kebocoran; alat pendeteksi ranjau;
alat pendeteksi uang palsu elektronika; alat pendistribusi daya untuk penerangan jalan; alat penerima audio dan video; alat
penerima telepon; alat penerima televisi LCD; alat penerima televisi dengan layar tampilan yang dapat digunakan sebagai
cermin; alat peneropong telur; alat pengacau radar; alat pengajaran; alat pengajaran audiovisual; alat pengaman listrik untuk
instalasi elevator; alat penganalisa fluoresensi untuk protein, bukan untuk keperluan medis; alat pengapung renang untuk
keperluan keamanan; alat pengatur elektronik; alat pengatur suhu air; alat pengatur waktu listrik; alat pengatur, listrik; alat
pengecek kerusakan pada piringan optik; alat pengembangan perangkat lunak; alat pengembangan perangkat lunak
komputer; alat pengembangan perangkat lunak untuk membuat perangkat lunak dan aplikasi selular; alat pengembangan
perangkat lunak untuk mengaktifkan aplikasi perangkat lunak seluler untuk mengakses layanan backend, yaitu, penyimpanan
data, pemberitahuan push, dan manajemen/pengelolaan pengguna; alat pengendali jarak jauh untuk kebutuhan rumah
tangga; alat pengendali listrik dan elektronik untuk pintu garasi; alat pengeras suara berukuran kecil yang dipakai di dalam
telinga; alat pengering untuk cetakan foto; alat pengisi baterai ponsel yang dapat dibawa; alat pengisi daya; alat pengisi daya
baterai untuk kamera/kamera digital; alat pengkait kabel listrik; alat pengolah data; alat pengolah data dan komputer; alat
pengolah data elektronik; alat pengolah data, yaitu coupler; alat pengolah kata; alat pengontrol (termostat) ; alat pengontrol
daya untuk penerangan; alat pengontrol jaringan; alat pengontrol manajemen jaringan; alat pengontrol memori semikonduktor;
alat pengontrol mikro berdaya rendah; alat pengontrol motor penggerak, elektronik; alat pengontrol otomatis dan monitor jarak
jauh untuk keperluan mengukur, monitoring dan mengontrol untuk pendingin udara; alat pengontrol otomatisasi rumah; alat
pengontrol tenaga untuk monitoring jarak jauh; alat penguji untuk penguji papan sirkuit; alat penguji untuk pengujian serat
optik; alat pengujian genetik untuk tujuan ilmiah; alat pengukur; alat pengukur air (meteran air); alat pengukur cahaya optik;
alat pengukur diameter kawat; alat pengukur gas (meteran gas); alat pengukur jarak; alat pengukur kecepatan; alat pengukur
kecepatan [fotografi]; alat pengukur luminescence; alat pengukur minyak (meteran minyak); alat pengukur panjang; alat
pengukur parameter fisik laut; alat pengukur presisi; alat pengukur radiasi; alat pengukur radioaktivitas; alat pengukur suara;
alat pengukur tekanan; alat pengukur tingkat cairan; alat pengukur untuk mengukur potensial permukaan, yaitu, potensial zeta,
ukuran dan distribusi ukuran partikel koloid dalam suatu larutan.; alat pengukur untuk pengeluaran parfum dalam jumlah yang
terukur; alat pengukur, listrik; alat pengulang jaringan nirkabel; alat pengurai listrik; alat penulis sandi magnetik; alat
penyalaan, listrik, untuk menyalakan dari kejauhan; alat penyangga kabel listrik; alat penyeimbang; alat penyimpan data
komputer; alat penyimpanan data; alat penyimpanan data, yaitu, drive disk keras, drive disk digital, alat pemutar media, media
penyimpan digital kosong, drive disk keras portabel, drive dalam keadaan solid, drive memori flash, drive disk hybrid dan
periferal komputer; alat penyimpanan data, yaitu, drive disk keras, drive disk digital, drive dalam keadaan solid, media
penyimpan digital kosong, drive hybrid dan periferal komputer; alat penyimpanan jaringan komputer, yaitu, drive disk keras,
drive disk digital, media penyimpan digital kosong, drive disk keras portabel, drive dalam keadaan solid, drive memori flash,
drive disk hybrid dan periferal komputer untuk menyimpan dan cadangan data elektronik baik secara lokal atau melalui suatu
jaringan telekomunikasi atau melalui awan; alat penyimpanan jaringan komputer, yaitu, menyimpan dan cadangan data
elektronik baik secara lokal atau melalui suatu jaringan telekomunikasi; alat penyimpanan jaringan komputer, yaitu, untuk
menyimpan dan cadangan data elektronik baik secara lokal atau melalui suatu jaringan telekomunikasi; alat penyimpanan
komputer, yaitu, perangkat keras memori komputer, drive keras untuk komputer dan drive dalam keadaan solid (SSD) untuk
komputer; alat penyimpanan komputer, yaitu, sistem atau subsistem untuk menyimpan dan mengarsip data elektronik; alat
penyimpanan perangkat keras komputer untuk menyimpan dan memperoleh kembali data; alat penyimpanan untuk
menyimpan dan memperoleh kembali data; alat peraga data; alat peredup cahaya untuk penerangan; alat perekam dan
reproduksi suara; alat perekam data; alat perekam data untuk pengiriman dan penyimpanan antara alat memori elektronik
melalui kabel atau tanpa kabel; alat perekam film; alat perekam jarak; alat perekam suara; alat perekam suara dan gambar;
alat perekam tekanan; alat perekam untuk mengemudi; alat perekam untuk merekam lalu lintas pada jaringan telekomunikasi;
alat perekam video; alat perekam waktu; alat perekam waktu dan tanggal; alat perluas untuk papan ketik, video dan mouse;
alat perluasan jaringan nirkabel; alat pertukaran telepon; alat pertukaran telepon elektronik; alat poin akses nirkabel (WAP);
alat portabel penahan mobil yang dikendalikan dari jarak jauh; alat reproduksi suara; alat sensor; alat spektrograf; alat
stereoskopik; alat streaming media digital; alat telegraf manual; alat telegraf otomatis; alat telemetering; alat telemetering
kendali jarak jauh; alat terjemahan elektronik; alat transmisi data interaktif; alat transmisi suara; alat transmisi telepon; alat uji
bukan untuk tujuan medis; alat uji dan pengukuran, yaitu satu kotak pengujian yang berisikan sumber sinyal dan penganalisis
sinyal untuk menguji disain dan alat komunikasi nirkabel dan gelombang mikro; alat uji elektronik; alat uji elektronik untuk
digunakan di bidang telekomunikasi; alat uji semi-konduktor; alat uji untuk menguji papan sirkuit cetak; alat ukur; alat ukur alat;
alat ukur dan instrumen; alat ukur elektromagnetik; alat ukur lensa korektif; alat ukur radiasi; alat ukur radioaktivitas; alat ukur
resistensi; alat ukur tinggi badan; alat untuk darurat dan penyelamatan; alat untuk efisiensi energi listrik tegangan rendah; alat
untuk fermentasi [alat laboratorium]; alat untuk meletakkan kamera dan monitor; alat untuk memantau dan merekam kinerja
mesin; alat untuk memberitahukan notifikasi pelanggaran kecepatan, batas geografis virtual (geo-fence) dan jam malam dalam
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mobil, yaitu, indikator kecepatan dan sensor waktu [sehubungan dengan otomobil]; alat untuk memeriksa absensi kerja; alat
untuk memeriksa franking; alat untuk memeriksa keaslian uang kertas; alat untuk memeriksa kecepatan kendaraan; alat untuk
memproses pembayaran elektronik; alat untuk memproses pembayaran secara elektronik; alat untuk memproses,
mentransmisikan dan menyimpan informasi basis data; alat untuk memverifikasi data pada kartu yang dikodekan secara
magnetis; alat untuk menganalisis gas; alat untuk mengedit film sinematografi; alat untuk mengembangkan film; alat untuk
mengembangkan foto; alat untuk mengendalikan listrik statis; alat untuk mengganti jarum pemutar rekaman; alat untuk
menghantarkan, mengalihkan, mengubah, mengumpulkan, mengatur atau mengendalikan listrik; alat untuk menghasilkan
gambar; alat untuk menghasilkan gambar virtual; alat untuk menghasilkan karakter; alat untuk menghasilkan kebisingan; alat
untuk menguji detektor asap menggunakan semprotan aerosol; alat untuk menguji detektor karbon monoksida menggunakan
semprotan aerosol; alat untuk menguji detektor panas menggunakan semprotan aerosol; alat untuk menguji makanan; alat
untuk menguji rem kendaraan; alat untuk menguji transmisi kendaraan; alat untuk mengukur; alat untuk mengukur kecepatan
ayunan golf; alat untuk mengukur ketebalan kulit; alat untuk mengukur, mendeteksi dan memonitor instrumen yang digunakan
pada aplikasi industri; alat untuk mentransmisikan dan mereproduksi suara atau gambar; alat untuk mentransmisikan program
radio dan pesan relai radio; alat untuk merekam dan mereproduksi ucapan; alat untuk merekam gambar; alat untuk merekam
suara atau gambar; alat untuk merekam, mengirim atau mereproduksi gambar; alat untuk merekam, mengirim atau
mereproduksi informasi; alat untuk merekam, mengirim atau mereproduksi suara; alat untuk merekam, mengirim atau
mereproduksi suara atau gambar; alat untuk merekam, mengirim atau mereproduksi suara, gambar dan data; alat untuk
merekam, mengirim, memproses dan mereproduksi suara, gambar atau data; alat untuk merekam, menyimpan, mengirim dan
mereproduksi suara dan gambar; alat untuk merekam, transmisi, penerimaan, pemrosesan atau reproduksi suara, gambar
atau data; alat untuk mereproduksi suara; alat untuk pengembangan piranti lunak untuk pembuatan aplikasi mobile Internet
dan antarmuka klien; alat untuk pengembangan piranti lunak, yaitu, piranti lunak untuk pengujian aplikasi; alat untuk
penyiaran, perekaman, transmisi atau reproduksi suara atau gambar; alat untuk penyiaran, perekaman, transmisi atau
reproduksi suara, data atau gambar; alat untuk perekaman, transmisi, amplifikasi dan reproduksi suara; alat untuk reproduksi
suara atau gambar; alat untuk transmisi komunikasi; alat untuk transmisi radio, alat pembaca optik; alat untuk transmisi suara
atau gambar; alat validasi tiket elektronik; alat verifikasi elektronik untuk mengecek pengesahan kartu-kartu; alat-alat optik
yang dapat dilihat; alat-alat otomatisasi perangkat lunak komputer.; alat interfase komputer; alidades; altimeter; amplifier;
amplifier akustik; amplifier audio; amplifier dan penerima audio; amplifier daya; amplifier gitar; amplifier semi-konduktor optik;
amplifier semikonduktor optik; amplifier stereo; amplifier untuk alat musik; amplifier untuk gitar bass; analisa audio; analisa
gangguan universal; analisa gas buang; analisa gas residu; analisa kuantum resonansi magnetik; analisis laboratorium
penelitian untuk mengukur, menguji dan menganalisis darah dan cairan tubuh lainnya; anemometer; anggota badan tiruan
untuk keperluan instruksi medis [peralatan pengajaran]; anjungan tunai mandiri [ATM]; anoda; antarmuka pemrograman
aplikasi [Application Programming Interface (API)] untuk digunakan dalam membangun aplikasi perangkat lunak; antarmuka
pemrograman aplikasi [Application Programming Interface (API)] untuk perangkat lunak yang memfasilitasi jasa/layanan online
untuk jaringan/jejaring sosial dan untuk pengambilan, mengunggah, mengunduh, mengakses dan manajemen data;
antarmuka pengguna untuk komputer kendaraan bermotor dan perangkat elektronik, yaitu panel kontrol elektronik, monitor,
layar sentuh, remot kontrol, stasiun dok, konektor, sakelar, dan kontrol yang diaktifkan suara; antarmuka untuk komputer;
antarmuka untuk komputer, layar komputer, telepon mobil, perangkat elektronik mobil, perangkat elektronik yang dapat
dipakai, arloji pintar, kacamata pintar, televisi, set top box, serta pemutar dan perekam audio dan video; antarmuka untuk
komputer, layar komputer, telepon seluler, perangkat elektronik seluler, perangkat elektronik yang dapat dipakai, jam tangan
pintar, kacamata pintar, televisi, set top box, serta pemutar dan perekam audio dan video; antarmuka untuk komputer, periferal
komputer, telepon seluler, perangkat elektronik digital mobile, perangkat elektronik yang dapat dikenakan, jam tangan pintar,
kacamata pintar, televisi, set top box, serta alat pemutar dan alat perekam audio dan video; antena; antena frekuensi radio;
antena microwave; antena mobil; antena pemancar gelombang radio; antena penerima siaran satelit; antena radar; antena
radio; antena radio dan televisi; antena satelit; antena sinyal radio; antena televisi; antena untuk jaringan telekomunikasi;
antena untuk peralatan komunikasi nirkabel; antena untuk peralatan radio; antikode; aparat komunikasi gelombang mikro;
aparat pengawasan keamanan; aparat pengawasan video; aparat peringatan keamanan; aparat untuk memeriksa surat
stempel; aparatus (termasuk perangkat keras komputer dan perangkat lunak komputer) untuk menyediakan, memproses,
menampilkan, merekam, mentransmisikan, menerima, mereproduksi, mengedit, memanfaatkan dan memutar ulang gambar,
suara, data dan informasi; aparatus balok elektromagnetik untuk proyektil; aparatus catu daya listrik selain generator; aparatus
dan instrumen bahari; aparatus dan instrumen ilmiah, optik, pengukur, pensinyalan dan pengecekan; aparatus dan instrumen
kendali jarak jauh; aparatus dan instrumen komunikasi data; aparatus dan instrumen penimbang; aparatus dan instrumen
penimbang untuk unit standar; aparatus dan instrumen sinematografi; aparatus dan instrumen untuk mengendalikan dan
memantau kendaraan tanpa awak; aparatus dan instrumen untuk mengendalikan dan memonitor aliran air; aparatus dan
instrumen untuk menghantarkan, mengalihkan, mengubah, mengakumulasi, mengatur atau mengendalikan distribusi listrik;
aparatus dan instrumen untuk menghantarkan, mengalihkan, mengubah, mengakumulasi, mengatur atau mengendalikan
listrik; aparatus dan instrumen untuk menghantarkan, mengalihkan, mengubah, mengakumulasikan, mengatur atau
mengendalikan distribusi atau penggunaan listrik; aparatus dan instrumen untuk menghantarkan, mengalihkan, mengubah,
mengakumulasikan, mengatur atau mengendalikan penggunaan listrik; aparatus dan instrumen untuk tujuan ilmiah; aparatus
dan instrumen xerografis; aparatus dan penerima telepon; aparatus dan perkakas yang menyelamatkan jiwa; aparatus dan
perlengkapan otentikasi mata uang; aparatus dan perlengkapan yang menyelamatkan jiwa; aparatus diagnostik, bukan untuk
tujuan medis, yaitu, aparatus yang digunakan untuk analisa dan optimasi sistem komputer; aparatus dubbing audio; aparatus
elektroforesis untuk penggunaan laboratorium; aparatus elektroforesis, bukan untuk tujuan medis; aparatus frekuensi tinggi;
aparatus generasi suara; aparatus memori; aparatus pemotongan film; aparatus pengatur panas; aparatus penghasil sinyal
elektronik; aparatus penguat gen untuk penggunaan laboratorium; aparatus pengukur fluida; aparatus pengukur kecepatan
untuk bola golf; aparatus pensinyalan angkatan laut; aparatus peralihan audio; aparatus peralihan telepon digital; aparatus
serta peranti untuk pengidentifikasian pribadi; aparatus sinyal kereta api, bercahaya atau mekanis; aparatus transvasing
oksigen; aparatus untuk bernyanyi dengan musik latar yang telah direkam sebelumnya dan dengan lirik yang ditampilkan di
layar; aparatus untuk memonitor jarak jauh; aparatus untuk mengenkripsi dan mendekripsi sinyal video dan/atau suara
dan/atau data elektronik; aparatus untuk merekam suara; aparatus untuk merekam transmisi atau reproduksi data, suara atau
gambar, peralatan pengolah data, perangkat keras komunikasi data; aparatus untuk merekam, transmisi , memanipulasi, dan
mereproduksi suara dan gambar; aparatus untuk merekam, transmisi atau reproduksi data elektronik; apertometer [optik];
aplikasi (perangkat lunak) yang dapat diunduh untuk telepon pintar; aplikasi dekstop; aplikasi komputer untuk mengotorisasi
pembayaran elektronik serta transaksi keuangan elektronik; aplikasi komputer untuk mengumpulkan pembayaran elektronik
serta transaksi keuangan elektronik; aplikasi komputer untuk streaming video, musik dan gambar; aplikasi komputer utuk
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mengolah pembayaran elektronik serta transaksi keuangan elektronik; aplikasi multimedia interaktif dan program komputer
untuk digunakan sehubungan dengan skema keanggotaan pelanggan, termasuk skema kartu loyalitas pelanggan, skema
insentif, skema bonus, kartu hadiah dan kartu diskon; aplikasi pembayaran elektronik (uang digital/ digital money) yang dapat
digunakan untuk memfasilitasi pembelian/ pembayaran; aplikasi pendaftaran merek internasional; aplikasi pengaturan
keuangan; aplikasi perangkat lunak [aplikasi] untuk perangkat yang mendukung Internet of Things [IoT]; aplikasi perangkat
lunak [dapat diunduh]; aplikasi perangkat lunak berkemampuan suara untuk manajemen informasi pribadi, tidak satupun
barang tersebut untuk kamera fotografi dan sinematografi profesional termasuk aksesoris spesifik fotografi dan sinematografi
profesional khusus untuknya dan perangkat lunak fotografi dan sinematografi profesional; aplikasi perangkat lunak komputer
untuk digunakan dalam kaitannya dengan pelestarian lingkungan, perubahan iklim dan penyeimbangan karbon; aplikasi
perangkat lunak komputer untuk komputer yang bisa dipakai, ponsel pintar, monitor, layar, perangkat keras komputer, pelacak
aktivitas, peralatan audio, peralatan komunikasi, peralatan telekomunikasi, perangkat periferal komputer, pemutar media
portabel, dan perangkat komunikasi elektronik digital; aplikasi perangkat lunak komputer untuk memungkinkan pengumpulan
dan pemrosesan data terkait tempat kerja, termasuk sumber daya manusia dan informasi penggajian, data waktu karyawan,
data tenaga kerja, data produk, data produksi, data operasional, data logistik, data keuangan dan data perusahaan, dan
manajemen personalia, pelaksanaan tugas dan manajemen/pengelolaan alur kerja; aplikasi perangkat lunak komputer yang
dapat diprogram untuk perangkat seluler, televisi, dan perangkat video lainnya; aplikasi perangkat lunak komputer yang dapat
diunduh; aplikasi perangkat lunak komputer yang digunakan untuk asisten digital pribadi; aplikasi perangkat lunak komputer,
dapat diunduh; aplikasi perangkat lunak metronom yang dapat diunduh; aplikasi perangkat lunak ponsel yang dapat diunduh;
aplikasi perangkat lunak pusat data ; aplikasi perangkat lunak seluler yang dapat diunduh; aplikasi perangkat lunak untuk
perangkat elektronik seluler dan perangkat elektronik portabel, yaitu, telepon seluler, telepon selular, ponsel pintar, konsol
permainan genggam, komputer tablet, komputer laptop, dan komputer notebook; aplikasi perangkat lunak untuk bermain
game; aplikasi perangkat lunak untuk digunakan dengan perangkat seluler; aplikasi perangkat lunak untuk digunakan dengan
perangkat seluler untuk memantau dan mengelola informasi medis pasien; aplikasi perangkat lunak untuk layanan jejaring
sosial melalui internet; aplikasi perangkat lunak untuk memberikan informasi tentang kesehatan dan kesejahteraan, untuk
digunakan sehubungan dengan terapi perilaku, untuk memasukkan, menyimpan, mengelola, dan menganalisis catatan medis
dan data pasien, bagi pengguna untuk melacak gejala dan mencatat perawatan, bagi pengguna untuk melacak aktivitas fisik,
penting tanda-tanda, dan informasi biometrik, untuk mengakses dan mengumpulkan data imunisasi, untuk melacak, merekam,
dan berbagi informasi perawatan kesehatan.; aplikasi perangkat lunak untuk memposting, mendistribusikan, dan melihat
peluang kerja, untuk memposting dan melihat resume, untuk berlangganan pemberitahuan pekerjaan melalui email dan teks,
untuk menyaring pelamar pekerjaan dengan melihat atau mengunduh resume dalam database resume, untuk mencari
peluang kerja dan untuk melamar ke pekerjaan; aplikasi perangkat lunak untuk pengumpulan dan pemrosesan data terkait
tempat kerja, yaitu, data waktu karyawan, data tenaga kerja, data produk, data produksi, dan data perusahaan, dan untuk
manajemen personalia, dan untuk pengelolaan perangkat seluler, yaitu, aplikasi perangkat seluler, sistem operasi seluler,
keamanan pengguna, dan keamanan aplikasi perangkat lunak; aplikasi perangkat lunak untuk perangkat bergerak (mobile
application) untuk digunakan oleh pasien bedah ortopedi sebelum pembedahan dan sesudah pembedahan; aplikasi perangkat
lunak untuk perangkat bergerak (mobile application) yang memungkinkan penyedia layanan kesehatan untuk terlibat,
membuat stratifikasi dan memantau pasien bedah ortopedi sebelum pembedahan dan sesudah pembedahan; aplikasi
perangkat lunak untuk perangkat seluler untuk memantau dan mengelola informasi medis pasien; aplikasi perangkat lunak
untuk perencanaan pernikahan; aplikasi perangkat lunak untuk produk perbankan melalui fasilitas pesan singkat (SMS);
aplikasi perangkat lunak untuk transmisi komunikasi elektronik.; aplikasi perangkat lunak yang dapat diunduh; aplikasi
perangkat lunak yang dapat diunduh untuk mengakses situs web di mana pengguna dapat memposting peringkat, ulasan, dan
rekomendasi pada daftar real estat liburan, akomodasi sementara, acara, lokasi, bisnis, layanan, dan kegiatan di bidang
hiburan, perjalanan, pariwisata, dan restoran; aplikasi perangkat lunak yang dapat diunduh untuk pemesanan dan pemesanan
transportasi, perjalanan, dan restoran; aplikasi perangkat lunak yang dapat diunduh untuk ponsel; aplikasi perangkat lunak
yang dipasang pada komputer pribadi untuk mentransfer data musik dari komputer pribadi ke pemutar audio HDD (Hard Disk
Drive); aplikasi perangkat lunak yang memungkinkan pengusaha mencari dan merekrut karyawan.; aplikasi perangkat lunak
yang menampilkan informasi tentang layanan rekrutmen, solusi kepegawaian dan perencanaan karir; aplikasi perangkat lunak
yang menampilkan permainan komputer; aplikasi perangkat seluler yang dapat diunduh (downloadble) untuk merekam data
mengemudi, menghasilkan penilaian mengemudi, permintaan bantuan di jalan, pemeriksaan kesehatan kendaraan,
pengiriman pengingat pemeliharaan, pelacakan lokasi mobil, penyampaikan peringatan vandalisme, penyediaan informasi
keselamatan pengemudi [sehubungan dengan otomobi]; aplikasi percetakan online yang dikombinasikan dengan jarinqan
sosial dimana para penqquna dapat chattinq, sharinq, kolaborasi.; aplikasi piranti lunak komputer untuk perangkat seluler,
komputer pribadi, konsol dan tablet, yaitu piranti lunak yang digunakan untuk menyimpan dan menarik dana dari rekening
bank, rekening kartu kredit, rekening kartu debit, transfer dana, melakukan transaksi, dan melihat informasi rekening bank;
aplikasi ponsel pintar [perangkat lunak]; aplikasi ponsel pintar yang dapat diunduh [perangkat lunak]; aplikasi ponsel pintar,
dapat diunduh; aplikasi seluler; aplikasi seluler untuk memantau kegiatan latihan olahraga papan; aplikasi seluler untuk
perbankan, keuangan, peminjaman dan pembayaran; aplikasi seluler yang dapat diunduh; aplikasi seluler yang dapat diunduh
untuk digunakan dengan komputer yang bisa dipakai, ponsel pintar, monitor, layar, perangkat keras komputer, pelacak
aktivitas, peralatan audio, peralatan komunikasi, peralatan telekomunikasi, perangkat periferal komputer, pemutar media
portabel, dan perangkat komunikasi elektronik digital; aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk mencocokkan pencari kerja
dengan pemberi kerja dan kesempatan kerja; aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk menelusuri video dengan browser
bawaan; aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk mengirim (posting) dan melihat daftar pekerjaan, mengirim (posting) dan
melihat resume, dan mencari dan melamar untuk kesempatan kerja; aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk ponsel cerdas
dan komputer tablet; aplikasi seluler yang dapat diunduh yang menampilkan konten hiburan, termasuk konten interaktif;
aplikasi seluler, direkam; aplikasi telepon selular untuk mengakses dan streaming audio visual dan konten multimedia melalui
internet dan jaringan komunikasi global; aplikasi tentang sistem kasir; aplikasi terkait dengan sistem pengaturan transportasi;
aplikasi untuk digunakan dengan telepon selular, tablet dan komputer pribadi; aplikasi untuk pembayaran parkir; aplikasi untuk
pencatatan hak cipta; aplikasi untuk pendaftaran desain industri; aplikasi untuk pendaftaran merek; aplikasi untuk pendaftaran
paten; aplikasi untuk pengaturan kegiatan penyewaan kendaraan; aplikasi untuk pengawasan perusahaan sewa kendaraan
dan perilaku supir kendaraan sewaan; aplikasi untuk perpanjangan merek; aplikasi untuk ponsel, komputer tablet, dan ponsel
pintar dalam bentuk permainan video yang dapat diunduh; aplikasi yang dapat diunduh; aplikasi yang dapat diunduh untuk
digunakan dengan perangkat seluler; aplikasi yang memungkinkan pengguna untuk berkolaborasi dan berkomunikasi melalui
ruang chat untuk membuat foto cetak produk; aplikasi yang menyediakan jasa percetakan online; aplikasi-aplikasi seluler yang
dapat diunduh menggunakan artificial intelligence untuk otomatisasi bisnis.; application programming interface (API) untuk
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digunakan dalam mengembangkan platform AI (kecerdasan buatan), yaitu, bot (bots), agen virtual dan asisten virtual;
application programming interface (API) untuk perangkat lunak komputer untuk mengembangkan pengalaman realitas virtual
dan augmented reality; application software for smart phone; apron bahan bakar; armatures [listrik]; armatures untuk
digunakan dalam peralatan listrik; array berlebihan dari pengontrol disk [RAID] independen; array dioda; array panel tenaga
surya; arsip MP3 yang direkam (mengenai musik); arsip digital; arsip digital (dapat diunduh); artikel reflektif untuk dipakai,
untuk pencegahan kecelakaan; asisten digital pribadi; asisten digital pribadi (PDA); asisten digital pribadi dalam bentuk arloji;
aspirator untuk penggunaan laboratorium; attenuator; attenuators sinyal listrik; aturan bevel; aturan lipat; aturan pengukuran;
aturan slide melingkar; audio dan video analog dan rekaman digital pada kaset, cakram, rekaman, DVD dan CD, kaset, atau
media perekaman lainnya; audio processor; audiometer; autocollimators; automata musik yang dioperasikan dengan koin
[kotak juke]; autotransformers; bagian dan aksesori untuk kacamata; bagian komponen untuk antena; bagian untuk kacamata;
baju balap motor tahan api untuk tujuan keamanan; baju besi tubuh; baju zirah; baki cuci [fotografi]; baki laboratorium;
balaclava tahan api; balaclavas untuk perlindungan terhadap kecelakaan, iradiasi dan kebakaran; balancers penguat ganda;
ballast elektronik untuk lampu; ballast listrik untuk peralatan penerangan neon; ballast pencahayaan; ballast untuk lampu
halogen; ballast untuk lampu neon; ballast untuk lampu pelepasan gas; ballast untuk peralatan penerangan listrik; balon
meteorologi; ban leher elektronik untuk melatih binatang; bantalan hidung kacamata; bantalan hidung sunglass; bantalan
hidung untuk kacamata; bantalan hidung untuk kacamata hitam; bantalan lutut untuk pekerja; bantalan pendingin komputer
notebook; bantalan pengisian nirkabel untuk smartphone; bantalan rahang diadaptasi khusus untuk helm pelindung olahraga;
bantalan sentuh; bantalan sentuh untuk komputer; bantalan telinga khusus disesuaikan untuk helm olahraga pelindung;
bantalan telinga untuk bingkai kacamata; bantalan telinga untuk earphone; bantalan telinga untuk headphone; bar lampu
darurat untuk kendaraan [sinyal bercahaya]; barang dari pakaian pelindung untuk dipakai oleh pengendara sepeda motor
untuk perlindungan terhadap kecelakaan atau cedera; barang-barang optik; barang-barang yang bersifat magnetik, optik atau
pembawa informasi elektronik, atau kombinasinya, yaitu stiker, label, label berperekat, kertas-kertas, yang dilengkapi dengan
sarana/cara pengkodean dan/atau struktur difraksi dan/atau struktur holografik untuk digunakan sebagai sarana/cara
keperluan identifikasi, otentikasi atau keamanan; barel lensa untuk mikroskop; barel lensa untuk teleskop; barometer; base
chargers untuk perangkat elektronik seluler; batang pengukur; batang untuk peramal air; baterai; baterai anoda; baterai dan
alat pengisi daya baterai; baterai dan pengisi daya untuk rokok elektronik; baterai elektrik; baterai galvanik; baterai isi ulang
bertenaga surya; baterai isi ulang yang memberi daya pada kendaraan listrik; baterai kamera; baterai kering; baterai laptop;
baterai listrik; baterai listrik isi ulang; baterai listrik untuk menyalakan kendaraan listrik; baterai lithium; baterai lithium-ion;
baterai matahari; baterai nikel-kadmium; baterai pengapian; baterai penyimpanan listrik; baterai penyimpanan listrik untuk
penggunaan rumah tangga; baterai penyimpanan nikel-kadmium; baterai sekunder lithium; baterai surya; baterai surya untuk
kegunaan industri; baterai telepon genggam; baterai tensi tinggi; baterai untuk alat bantu dengar; baterai untuk cerutu
elektronik; baterai untuk kamera digital dan kamera perekam; baterai untuk kamera/kamera digital; baterai untuk kendaraan;
baterai untuk penerangan; baterai untuk peralatan komunikasi audio dan video; baterai untuk perangkat elektronik yang
digunakan untuk memanaskan tembakau; baterai untuk pocketlamps; baterai untuk ponsel; baterai untuk rokok elektronik;
baterai untuk telepon genggam; baterai yang dapat diisi ulang; baterai, listrik; beban; bel; bel alarm darurat elektronik; bel
alarm, listrik; bel elektronik; bel panggilan elektronik; bel panggilan, listrik; bel untuk memanggil suster; bel, listrik; bellow untuk
kamera; benang pengenal untuk kabel listrik; benda pelindung pakaian untuk dipakai oleh pengendara bermotor supaya
terlindungi dari kecelakaan atau cedera, yaitu, sepatu bot keselamatan dan sarung tangan keselamatan; benda pelindung
pakaian untuk pengendara bermotor untuk melindungi dari kecelakaan atau cedera, iradiasi dan api; benda-benda optik yang
telah lulus uji; bendera peringatan; berat menyelam; berburu teropong; berdiri disesuaikan untuk tablet; berenang mengapung
untuk tujuan keamanan; berita berkala elektronik yang dapat diunduh; betatron industri; betatrone; bevel; bevel geser; binder
diadaptasi untuk compact disc; bingkai foto digital; bingkai kacamata; bingkai kacamata anak yang terbuat dari bahan sintesis;
bingkai kacamata anak yang terbuat dari plastik; bingkai kacamata berlensa; bingkai kacamata dan kacamata hitam; bingkai
kacamata yang dibongkar; bingkai kacamata yang terbuat dari kombinasi logam dan plastik; bingkai kacamata yang terbuat
dari logam; bingkai kacamata yang terbuat dari plastik; bingkai untuk kacamata dan kacamata hitam; bingkai untuk kacamata
hitam; bingkai untuk transparansi fotografi; bingkai-bingkai kacamata matahari; biochip; biomikroskop; bioreaktor plastik sekali
pakai untuk kultur sel; bioreaktor untuk kultur sel; bioreaktor untuk penggunaan laboratorium; bioreaktor untuk penggunaan
penelitian; bipod untuk kamera; blok distribusi tenaga listrik; blok terminal; blok terminal listrik; blok terminal listrik biometrik;
blok terminal tanah; boneka resusitasi [alat pengajaran]; booming untuk mikrofon; boot untuk perlindungan terhadap
kecelakaan; boot untuk perlindungan terhadap kecelakaan, iradiasi dan api; borescop serat optik; borescopes; borescopes
untuk memeriksa pekerjaan; boresighters [alat pelurus untuk pemandangan senjata]; botol media untuk penggunaan
laboratorium; botol reagen untuk penggunaan laboratorium; botol untuk penggunaan laboratorium; box speaker; braket untuk
kamera; brosur elektronik yang dapat diunduh; buffer komputer; buku audio; buku audio untuk anak, dan film-film untuk anak
yang terekam pada media optik; buku audio yang menampilkan konten hiburan; buku catatan digital; buku digital yang dapat
diunduh dari Internet; buku digital, dapat diunduh; buku elektronik fiksi direkam pada media komputer; buku elektronik fiksi
yang dapat diunduh; buku elektronik non-fiksi yang dapat diunduh; buku elektronik non-fiksi yang direkam di media komputer;
buku elektronik yang dapat diunduh; buku harian elektronik; buku petunjuk dalam bentuk elektronik; buku yang direkam dalam
kaset; buku yang direkam pada disk; buku-buku digital anak yang dapat diunduh; buku-buku digital untuk aktifitas anak yang
dapat diunduh; buku-buku digital untuk pendidikan anak yang dapat diunduh; buret; busur derajat [alat ukur]; busur derajat
penuh; busur derajat setengah lingkaran; cadangan peralatan catu daya listrik selain generator; cakram audio; cakram audio
kompak; cakram kosong untuk komputer; cakram laser; cakram musik yang direkam; cakram optik; cakram optik yang
menampilkan musik; cakram padat audio-video; cakram permainan video; cakram video digital; cakram video, pita video dan
compact disc yang direkam yang menampilkan permainan (games) video, permainan (games) komputer, game mobile (mobile
games), animasi, dan musik dan karya seni; car MP3 Player; cartridge game untuk digunakan dengan peralatan game
elektronik; case diadaptasi untuk komputer; case diadaptasi untuk komputer netbook; case diadaptasi untuk komputer
notebook; case diadaptasi untuk pemutar DVD; case diadaptasi untuk pemutar MP3; case disesuaikan untuk pemutar CD;
case khusus dibuat untuk peralatan dan instrumen fotografi; case untuk compact disc; case untuk compact disc atau DVD;
case untuk perangkat penyimpanan musik; casing dan cover untuk smartphone; casing dan kantong untuk menyimpan
kacamata dan kacamata hitam; casing telepon seluler; casing untuk perangkat elektronik seluler; casing untuk ponsel pintar;
casing untuk ponsel pintar (smart phones); casing, cover dan selongsong untuk menyimpan komputer tablet; casing, cover
dan selongsong untuk menyimpan laptop; catu daya elektronik; catu daya listrik; catu daya listrik portabel untuk perangkat
elektronik yang digunakan untuk memanaskan tembakau; catu daya listrik portabel untuk rokok elektronik; catu daya listrik
selain generator; catu daya listrik untuk rokok elektronik; catu daya listrik yang tidak pernah terputus; catu daya portabel untuk
perangkat elektronik yang digunakan untuk memanaskan tembakau; catu daya portabel untuk rokok elektronik; catu daya
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switching frekuensi tinggi; catu daya tegangan tinggi; cawan lebur [laboratorium]; celana panjang untuk perlindungan terhadap
kecelakaan, iradiasi dan kebakaran; cermin inspeksi; cermin inspeksi teleskopik untuk penggunaan otomotif; cermin optik;
cermin untuk memeriksa pekerjaan; cetakan holografik; charger mobil untuk perangkat yang digunakan untuk memanaskan
tembakau; charger mobil untuk rokok elektronik; chatbot [perangkat lunak yang dapat diunduh untuk mensimulasikan
percakapan]; chip [sirkuit terpadu]; chip elektronik; chip elektronik bersandi berisi pemrograman yang digunakan untuk
menghasilkan suatu identitas unik pengguna dan kode sandi untuk digunakan sekali; chip elektronik untuk pembuatan sirkuit
terpadu; chip elektronik yang memuat teknologi yang aman untuk tujuan menyediakan verifikasi komponen perangkat tetap
dan perangkat lunak; chip komputer; chip semi-konduktor; chip semikonduktor; chip set, yaitu chip set semikonduktor terutama
terdiri dari chip semikonduktor, rakitan papan sirkuit dan sirkuit terpadu; chip silikon; chip sirkuit terpadu; chips komputer dan
CPU RISC-V (arsitektur perangkat keras set sumber terbuka yang didasarkan pada prinsip-prinsip komputer set instruksi yang
dikurangi); chips komputer dan CPU dengan set instruksi arsitektur; chips memori semikonduktor; chips prosesor
semikonduktor; chips sirkuit; chipset grafis; chipset grafis definisi tinggi; chipset komputer; chipset komputer untuk digunakan
dalam mentransmisikan data ke dan dari unit pemrosesan pusat; cincin adaptor untuk lensa kamera; cincin kalibrasi; cincin
pintar; cincin sizers; clamp meter [alat ukur]; coelostats; colokan dan soket listrik; colokan indikator tekanan untuk katup;
colokan listrik; colokan listrik untuk mengisi daya rokok elektronik; colokan pisang; colokan tahan debu untuk jack telepon
seluler; colokan untuk mengisi daya perangkat elektronik yang digunakan untuk memanaskan tembakau; colokan, soket dan
kontak lainnya [sambungan listrik]; compact disc; compact disc [audio-video]; compact disc [hanya membaca memori];
compact disc audio yang direkam yang menampilkan musik; compact disc dan CD-ROM interaktif; compact disc kosong;
compact disc yang direkam; compact disc yang direkam sebelumnya; compact disk yang telah direkam sebelumnya berisi
manual pemilik kendaraan dan perangkat lunak untuk mengelola jadwal perawatan kendaraan; corong untuk pengeras suara;
corong pemisah untuk penggunaan laboratorium; corong untuk penggunaan laboratorium; counter; counter revolusi;
countertops laboratorium; crack meter [alat ukur]; crossover; cryostats untuk penggunaan laboratorium; cybergloves;
cyclocomputers; cyclometers; data compact disc; data ilmiah dan medis dapat diunduh melalui Internet; data-data yang
direkam secara elektronik; database elektronik direkam pada media komputer; daun jendela [fotografi]; daun jendela optik;
daun jendela untuk kamera; daya ponsel (baterai isi ulang); deck dubbing cakram audio dan video; decoder televisi; dekoder;
demodulator; demultiplexer; densimeter; densitometer; detektor bug; detektor cacat ultrasonik; detektor frekuensi
elektromagnetik [EMF]; detektor gas yang mudah terbakar elektronik genggam; detektor gerak; detektor inframerah; detektor
karbon dioksida; detektor karbon monoksida; detektor kebakaran; detektor kebakaran dan asap; detektor koin palsu; detektor
mata uang; detektor objek ultrasonik untuk digunakan pada kendaraan; detektor panas; detektor penangkap elektron; detektor
radar; detektor radiasi; detektor radiasi gamma; detektor radon; detektor seismik; detektor ultrasonik; detektor untuk perangkat
yang mendukung Internet of Things [IoT]; diafragma [akustik]; diafragma [fotografi]; diafragma untuk peralatan ilmiah; dialer
telepon elektronik; dialer telepon otomatis; digitizers video; dimmer cahaya; dinamometer; dioda; dioda bolak switch saat ini;
dioda laser; dioda pemancar cahaya [LED]; dioda pemancar cahaya organik [OLED]; dioda pemancar cahaya polimer [PLED];
dioda penerangan cahaya; diode alternating current switches [DIACs]; dipstik kendaraan; disc compact musik yang direkam
sebelumnya; disc rekaman suara; disk audio kosong; disk audio yang direkam sebelumnya; disk drive (untuk komputer); disk
drive untuk komputer; disk game komputer; disk magnetik kosong; disk magneto-optik; disk memori flash kosong; disk optik
kosong; disk perekam, yaitu, disk audio dan video berupa rekaman suara; disk rekaman; disk rekaman kosong; disk rekaman
suara berupa musik; disk video pra-rekam, kompak disk, DVD, dan disk digital definisi tinggi terkait dengan permainan video,
olahraga elektronik, dan kompetisi dan turnamen olahraga elektronik; disk yang diprogram sebelumnya; disk, magnetik; disket;
disket komputer; disket kosong; dispenser deterjen otomatis; dispenser dosis; dispenser tiket; dispenser tiket otomatis; display
augmented reality yang dipasang di kepala; display elektroforetik; display elektronik yang dinamis (digital signage); display
holografik yang dipasang di kepala; display kepala-up untuk kendaraan bermotor; display layar besar LCD; display panel
datar; display panel datar yang fleksibel untuk komputer; docking stations untuk perangkat elektronik seluler; dompet
elektronik yang dapat diunduh yang digunakan untuk aplikasi blockchain; dompet penyimpanan disesuaikan untuk compact
disc; dompet perangkat keras cryptocurrency; dompet telepon seluler; dosimeter radiasi; dosimeter untuk cairan; dosimeter
untuk padatan; drainer untuk digunakan dalam fotografi; drive cadangan untuk komputer; drive cakram optik dan pengubah
otomatis cakram optik; drive dan driver disk komputer; drive disk; drive disk digital; drive disk keras; drive disk komputer; drive
disk komputer dan memori komputer untuk jaringan yang terpasang pada alat penyimpanan untuk menggunakan secara
bersama-sama file dan cadangan awan; drive disk optik; drive memori flash; drive untuk kontrol gerak motor listrik; driver
speaker; dropper untuk pengukuran, selain untuk keperluan medis; dropper untuk pengukuran, selain untuk keperluan medis
atau rumah tangga; dropper untuk pengukuran, selain untuk keperluan medis dan rumah tangga; dropper untuk pengukuran,
selain untuk keperluan rumah tangga; ducting untuk kabel listrik; dudukan (stands) untuk perangkat elektronik seluler; dudukan
diadaptasi untuk PC tablet; dudukan disesuaikan untuk komputer tablet; dudukan disesuaikan untuk laptop; dudukan kamera;
dudukan kamera video; dudukan komputer yang dirancang khusus untuk memegang komputer, printer, dan aksesori; dudukan
lensa kamera; dudukan mikrofon; dudukan ponsel untuk kendaraan; dudukan slide film; dudukan telepon genggam; dudukan
telepon seluler; dudukan untuk kamera helm; dudukan untuk peralatan fotografi; dudukan untuk peralatan komputer; dudukan
untuk telepon seluler; duplexer; duplikator piringan cakram (audio dan video); e-book yang menampilkan konten hiburan,
direkam di media komputer; e-reader; earphone; earphone nirkabel; earphone pribadi untuk digunakan dengan sistem
transmisi suara; earphone untuk telepon seluler; efektor suara dan/atau video; ekstensi browser menjadi perangkat lunak yang
dapat diunduh; ekstensi telepon mengarah; elektroda grafit untuk digunakan dalam proses pembuatan baja; elektroda sel
bahan bakar; elektroda untuk penelitian laboratorium; elektroliser; elektromagnet; elektrometer; elemen semikonduktor; ember
api; emoji yang dapat diunduh untuk komputer; emoji yang dapat diunduh untuk komputer tablet; emoji yang dapat diunduh
untuk ponsel; emoji yang dapat diunduh untuk tablet; emotikon yang dapat diunduh untuk komputer; emotikon yang dapat
diunduh untuk komputer tablet; emotikon yang dapat diunduh untuk ponsel; emotikon yang dapat diunduh untuk tablet;
emulator mikro komputer [perangkat lunak komputer, direkam]; endoskopi untuk keperluan industri; engsel untuk bingkai
kacamata; epidemi; equalizer grafis; equalizers [peralatan audio]; ergometer; exposure meter [meter cahaya]; fiber-to-thehome [FTTH]; filament penghantar cahaya [serat optik]; file audio untuk mereproduksi suara latar belakang; file audio yang
dapat diunduh; file audiovisual yang dapat diunduh yang menampilkan animasi yang ditargetkan terutama untuk anak-anak
dan orang dewasa muda, dimana rekaman dan file audiovisual tersebut hanya yang berhubungan dengan serial hiburan
animasi yang ditargetkan untuk anak-anak dan orang dewasa muda dan menampilkan dua karakter fiksi, diantaranya adalah
karakter apel antropomorfisme dan karakter sayuran antropomorfisme; file data yang dapat diunduh; file gambar yang dapat
diunduh; file multimedia yang dapat diunduh; file musik yang dapat diunduh; file teks yang dapat diunduh; file video dan audio
yang dapat diunduh; file video yang dapat diunduh; file-file audio, yaitu buku audio anak yang dapat diunduh; film dan program
televisi yang dapat diunduh menampilkan episod dari suatu serial televisi animasi yang tersedia melalui suatu jasa video-
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sesuai-permintaan; film film yang direkam sebelumnya; film kamera, terbuka; film layar lebar yang menampilkan musik dan
hiburan; film pelindung diadaptasi untuk layar untuk komputer tablet; film pelindung diadaptasi untuk smartphone; film
pelindung diadaptasi untuk smartphone untuk melindungi tampilan kristal cair; film pelindung disesuaikan untuk layar
komputer; film pelindung disesuaikan untuk layar komputer, layar ponsel, dan layar jam tangan pintar; film pelindung
disesuaikan untuk layar ponsel; film pelindung disesuaikan untuk layar ponsel pintar; film pelindung disesuaikan untuk telepon
seluler; film pelindung yang diadaptasi untuk layar komputer, layar telepon mobil dan layar arloji pintar; film pelindung yang
diadaptasi untuk ponsel pintar (smart phones); film pelindung yang disesuaikan untuk layar ponsel cerdas; film pemisahan
warna; film sinematografi; film sinematografi, terbuka; film slide, terbuka; film splicers; film tipis transistor liquid crystal display
panel [TFT-LCD]; film video; film yang sudah terekspos; film, gambar bergerak, dan film (movies) yang menampilkan konten
hiburan; filter antena; filter anti-silau untuk monitor komputer; filter anti-silau untuk televisi; filter fotografi; filter frekuensi radio;
filter kapasitansi induktansi; filter layar komputer; filter layar tampilan disesuaikan untuk digunakan dengan komputer tablet;
filter layar tampilan disesuaikan untuk digunakan dengan monitor komputer; filter layar tampilan disesuaikan untuk digunakan
dengan televisi; filter layar untuk komputer dan televisi; filter lensa untuk kamera; filter optik; filter untuk antena; filter untuk
digunakan dalam fotografi; filter untuk layar televisi; filter untuk masker pernapasan; filter untuk masker pernapasan non
medis; filter untuk menekan gangguan radio; filter untuk perangkat optik; filter untuk pesawat televisi; filter untuk sinar
ultraviolet, untuk fotografi; filter warna untuk layar liquid crystal display [LCD]; filter warna untuk televisi dan kamera
sinematografi; firmware komputer; flare jalan raya, tidak meledak atau kembang api; flash drive USB bergaya kartu kredit;
flash kamera; flash-bulbs [fotografi]; flashdisk; flip cover untuk smartphone; floppy disk drive; floppy disk kosong untuk
komputer; fobs kunci elektronik menjadi alat kendali jarak jauh; fonograf listrik; fonografi; font pencetakan yang dapat diunduh;
font typeface direkam pada media magnetik; foto yang dapat diunduh; foto, gambar dan film yang dapat diunduh; foto-foto;
fotodioda; fotometer; fotoresistor; fotosensor; frame monitor komputer; frame untuk kacamata dan pince-nez; freeware;
galvanometer; gambar bergerak yang dapat diunduh; gambar bergerak yang dapat diunduh dan pertunjukkan televisi yang
menampilkan cerita fiksi dan non-fiksi pada berbagai topik yang disediakan melalui layanan video-on-demand; gambar dan
film digital; gambar dan film digital (dapat diunduh); gambar dan lukisan yang dapat diunduh di bidang permainan (games)
komputer, permainan video (video games), game mobile (mobile games) dan animasi; gambar dan lukisan yang dapat
diunduh untuk display/tampilan siaga telepon genggam (mobile phones), ponsel pintar (smart phones) dan peralatan terminal
informasi mobile; gambar diam dan bergerak yang dapat diunduh; gambar holografik; gambar meningkatkan tabung; gambar
yang dapat diunduh; gambar yang dapat diunduh, gambar bergerak atau video; game komputer yang dapat diunduh; garis
tegak lurus; garis yang terdengar; gasifiers untuk penggunaan laboratorium; gasometer [alat ukur]; gateway cerdas untuk
analisis data waktu-nyata; gelang (bands) untuk telepon pintar (smartphones) dalam bentuk jam tangan; gelang identifikasi
dikodekan, magnetik; gelang identifikasi elektronik yang dikodekan; gelang pintar; gelang pintar untuk menerima dan mengirim
panggilan telepon, surat elektronik, dan pesan; gelang pintar yang digunakan dengan ponsel pintar; gelang pintar yang
mengkomunikasikan data ke perangkat elektronik lainnya; gelang pintar yang mengkomunikasikan data ke telepon pintar;
gelang pintar yang terdiri dari perangkat lunak untuk mengirim dan menerima pertukaran data dan informasi dari ponsel pintar;
gelang terhubung [alat ukur]; gelas augmented reality; gelas dikalibrasi; gelas gletser; gelas kimia [gelas laboratorium]; gelas
ukur; gelas ukur polietilen; gelas untuk penggunaan laboratorium; gelas yang diendapkan untuk penggunaan laboratorium;
gembok, elektronik; gender changers [adapter kabel] untuk telepon seluler; generator arus; generator frekuensi tinggi selain
untuk penggunaan medis; generator fungsi; generator fungsi digital; generator gelombang elektromagnetik; generator
gelombang elektronik; generator jam; generator jam untuk komputer; generator medan impuls; generator medan magnet
selain untuk penggunaan medis; generator partikel; generator pulsa selain untuk penggunaan medis; generator pulsa untuk
penghitung revolusi elektronik; generator sinyal; gerbang penumpang; giroskop; go / no-go gauges; go / no-go plug gauges;
grafik komputer yang dapat diunduh; grafik yang dapat diunduh; grafik yang dapat diunduh untuk ponsel; grafik, gambar dan
film yang dapat diunduh; grafis screensaver dan wallpaper yang dapat diunduh untuk komputer, telepon genggam, tablet;
gramofon; gravimeters; grid dip meter; groupware komputer; gulungan [fotografi]; gulungan chip; gulungan kabel ekstensi;
gulungan kabel yang dilengkapi soket listrik [koneksi listrik]; gulungan magnetik; gulungan tersedak untuk digunakan dalam
peralatan listrik; gulungan untuk kamera; gulungan, listrik; gyrocompasses; gyrometer; handset telekomunikasi seluler;
handsfree; hard disk kosong untuk komputer; hard disk untuk komputer; hard drive komputer eksternal; hard drive untuk
komputer; headphone; headphone dengan radio built-in; headphone in-ear; headphone musik; headphone nirkabel;
headphone nirkabel dengan radio built-in; headphone peredam bising; headphone peredam bising untuk pekerja; headphone
pribadi untuk digunakan dengan sistem transmisi suara; headphone stereo; headset; headset augmented reality; headset dan
helm virtual reality disesuaikan untuk digunakan dalam bermain video game; headset handsfree untuk telepon seluler; headset
nirkabel; headset nirkabel untuk digunakan dengan smartphone; headset nirkabel untuk digunakan dengan telepon seluler;
headset nirkabel untuk telepon seluler, ponsel pintar dan komputer tablet; headset realitas maya; headset tanpa kabel untuk
smartphone; headset telepon; headset untuk digunakan dengan komputer; headset untuk digunakan dengan konsol
permainan video (video game); headset untuk game augmented reality; headset untuk game realitas virtual; headset untuk
komunikasi; headset untuk telepon; headset untuk telepon seluler; headset virtual reality disesuaikan untuk digunakan dalam
bermain video game; heat sink untuk digunakan di komputer; heliograf; helm; helm berkuda; helm bisbol; helm kecelakaan;
helm kecelakaan untuk pengendara sepeda motor; helm las gelap otomatis; helm pelindung; helm pelindung untuk anak-anak;
helm pelindung untuk olahraga; helm pelindung untuk pengendara; helm pelindung untuk pengendara sepeda; helm pelindung
untuk pengendara sepeda motor; helm pelindung untuk penggunaan militer; helm pelindung untuk tinju; helm pemukul bisbol;
helm penangkap bisbol; helm pengaman; helm penyolder; helm selam; helm sepeda; helm sepeda motor; helm skateboard;
helm ski; helm snowboarding; helm softball; helm untuk hoki es; helm untuk pengendara sepeda motor; helm untuk sepak bola
Amerika; hidrofon; hidrometer; hidrometer asam; higrometer; hologram; hologram untuk sertifikasi produk asli; hologram yang
dihasilkan komputer [CGH]; hologram yang disandikan untuk sertifikasi produk asli; house mark untuk serangkaian piranti
keras komputer dan piranti lunak komputer; hub jaringan komputer; hub, sakelar, dan router jaringan komputer; iluminometer;
indikator fase; indikator kecepatan; indikator kemiringan; indikator kerugian listrik; indikator ketinggian air; indikator ketinggian
air untuk kendaraan; indikator kuantitas; indikator level; indikator level oli untuk kendaraan; indikator otomatis tekanan rendah
di ban; indikator otomatis tekanan rendah pada ban kendaraan; indikator suhu; indikator tekanan; indikator tingkat bahan
bakar untuk kendaraan; induktor [listrik]; induktor listrik; informasi gambar dan teks yang dapat diunduh dari majalah, buku,
surat kabar, peta, foto dan gambar; inkubator kelembaban konstan untuk penggunaan laboratorium; inkubator suhu konstan
untuk penggunaan laboratorium; inkubator untuk kultur bakteri; inkubator untuk penggunaan laboratorium; inlet, yaitu kepingan
sirkuit terpadu dengan antena dan tag eksternal dimana kepingan sirkuit terpadu tertanam; instalasi alarm; instalasi daya
selain generator; instalasi fotovoltaik untuk menghasilkan listrik [pembangkit listrik fotovoltaik]; instalasi listrik untuk kendali
jarak jauh operasi industri; instalasi listrik untuk remot kontrol operasi industri; instalasi pemonitoran video; instalasi
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pencegahan pencurian, listrik; instalasi pengawasan video listrik dan elektronik; instalasi untuk menggunakan kartu cip, yaitu
pembaca kartu cip; instrumen azimuth; instrumen dan komponen komunikasi elektronik dan optik, yaitu pemancar optik dan
pemancar optik elektro; instrumen dan mesin uji material; instrumen dan perlengkapan biometrik; instrumen dan perlengkapan
pengukur; instrumen kalibrasi; instrumen komunikasi gelombang mikro; instrumen kontrol ketel; instrumen kosmografis;
instrumen kromatografi untuk penggunaan laboratorium; instrumen matematika; instrumen meratakan; instrumen meteorologi;
instrumen navigasi; instrumen navigasi elektronik; instrumen navigasi kendaraan (memuat komputer); instrumen navigasi
satelit; instrumen observasi; instrumen penempatan suara; instrumen pengujian gas; instrumen pengujian material; instrumen
pengukur (instrumen survei); instrumen pengukur alat; instrumen pengukur koordinat; instrumen pengukur level (pengukur);
instrumen pengukur panjang; instrumen pengukur presisi; instrumen survei; instrumen survei dan pemetaan; instrumen uji dan
pengukuran elektronik, yaitu interferometer, transduser listrik dan transduser getaran; instrumen uji dan pengukuran elektronik,
yaitu nano indenter untuk pengujian nanomekanik dari semikonduktor, lapisan sangat tipis (thin film), aplikasi wafer, pelapis
keras dan film DLC, bahan komposit, serat (fiber), polimer, logam, keramik dan biomaterial; instrumen untuk mengukur
panjang; instrumen yang mengandung kanta mata; instrumen-instrumen listrik untuk melepaskan bagian listrik dan/atau
elektronik; insulator untuk listrik; interface komputer; interferometer; interkom; internal communication devices; inti magnetik;
inverter [listrik]; inverter daya; inverter fotovoltaik; jaket keselamatan; jaket pelampung reflektif; jaket pelampung untuk hewan
peliharaan; jaket untuk perlindungan terhadap kecelakaan, iradiasi dan kebakaran; jalur listrik; jalur pemeriksaan alat tangan;
jam central processing unit [CPU]; jam mesin meter; jam tangan dengan fungsi komunikasi nirkabel; jam tangan dengan
pelacakan Global Positioning System [GPS] dan fungsi lokasi; jam tangan pintar; jam tangan pintar (pengolah data); jam
tangan pintar (smart watches) yang mengkomunikasikan data ke telepon pintar (smartphones), melalui situs web internet dan
komputer dan jaringan komunikasi elektronik lainnya; jam tangan pintar menggabungkan fungsi permainan elektronik; jam
tangan yang mengkomunikasikan data ke telepon pintar; jam tangan yang mengkomunikasikan data ke telepon pintar
(smartphone); jam tanggan yang menggabungkankamera dan pemutar MP3, dan yang mengkomunikasikan data ke telepon
pintar (smartphones) dan PDA; jam terhubung yaitu perangkat lunak untuk membantu tidur, memantau tidur, memantau
lingkungan selama tidur, membangungkan tidur, statistic berkaitan dengan tidur, streaming dan penerima muski dan radio dan
pengaturan alarm; jam waktu [alat perekam waktu]; jam waktu terkomputerisasi dengan pengenalan sidik jari; jam-jam tangan
yang dilengkapi kamera; jangka lengkung; jangka sorong (alat ukur); jaring pengaman; jaring untuk perlindungan terhadap
kecelakaan; jaringan area lokal; jaringan area luas; jaringan komputer dan piranti keras untuk komunikasi komputer; jarum
fonograf; jarum suntik dispenser sekali pakai untuk penggunaan laboratorium; jarum suntik dispenser yang dapat digunakan
kembali untuk penggunaan laboratorium; jarum untuk mensurvei kompas; jarum untuk pemain rekaman; jas biohazard; jas
terbang tahan api; jeck konektor untuk keperluan audio; jembatan jaringan komputer; jembatan timbang; jembatan untuk
bingkai kacamata; jig [alat ukur]; joint meter [alat ukur]; joystick untuk digunakan dengan komputer, selain untuk video game;
kabel RCA; kabel USB untuk telepon genggam; kabel [listrik]; kabel adaptor listrik untuk headset; kabel adaptor untuk
headphone; kabel aki; kabel antarmuka multimedia definisi tinggi; kabel audio; kabel audio dan video; kabel baterai; kabel
charger; kabel dan kabel listrik; kabel dan konektor audio dan speaker listrik; kabel data; kabel data untuk digunakan dalam
komputasi; kabel daya; kabel daya bawah air; kabel daya mobil; kabel ekstensi listrik; kabel elektronik; kabel ethernet; kabel
fleksibel; kabel gitar; kabel harness; kabel internet; kabel jack; kabel jumper accu; kabel kacamata; kabel koaksial; kabel
komputer; kabel komunikasi; kabel koneksi; kabel konektor telepon seluler; kabel listrik; kabel listrik berisolasi mineral; kabel
listrik berlapis plastik; kabel listrik untuk transmisi suara dan gambar; kabel listrik yang dilapisi karet; kabel magnet; kabel micro
USB; kabel mikrofon; kabel modem; kabel optik; kabel pembumian; kabel pengumpan; kabel printer; kabel relay radio; kabel
resistensi; kabel serat optik; kabel sinkronisasi data; kabel starter baterai; kabel starter untuk motor; kabel telegraf; kabel
telekomunikasi; kabel telepon; kabel transmisi data; kabel universal serial bus [USB]; kabel untuk kacamata dan kacamata
hitam; kabel untuk kacamata hitam; kabel untuk kamera; kabel untuk mengirim dan menerima sinyal televisi kabel; kabel untuk
sistem transmisi sinyal listrik; kabel untuk sistem transmisi sinyal listrik dan optik; kabel untuk sistem transmisi sinyal optik;
kabel untuk telepon pintar (smartphones) dalam bentuk jam tangan; kabel untuk transmisi sinyal listrik; kabel untuk transmisi
sinyal listrik atau optik; kabel untuk transmisi sinyal optik; kabel untuk transmisi suara dan gambar; kabel vga; kabel, listrik;
kabel, yaitu, kabel pengisian daya; kabel-kabel; kabinet aliran laminar untuk penggunaan laboratorium; kabinet untuk speaker;
kaca mata pintar (pengolah data); kaca optik; kacamata; kacamata (goggles) untuk mengaktifkan pengalaman dunia realitas
virtual, augmented reality; kacamata 3D; kacamata anak; kacamata anti-silau; kacamata astigmatis; kacamata berlensa
cembung; kacamata bifocal; kacamata dan kacamata hitam; kacamata dan masker untuk perlindungan terhadap debu;
kacamata debu; kacamata fashion; kacamata hitam resep; kacamata hitam untuk anjing; kacamata hitam untuk binatang;
kacamata hitam untuk hewan peliharaan; kacamata kamera; kacamata korektif; kacamata korektif anak; kacamata lapangan;
kacamata las; kacamata lihat dekat; kacamata lihat jauh; kacamata matahari; kacamata multifokal; kacamata olahraga;
kacamata olahraga pelindung; kacamata olahraga, kacamata anti-silau, kacamata pintar, kacamata 3D; kacamata opera;
kacamata optik; kacamata pelindung; kacamata pelindung dari sinar matahari; kacamata pelindung untuk anjing; kacamata
pelindung untuk hewan; kacamata pelindung untuk hewan peliharaan; kacamata pembesar; kacamata pembesar [optik];
kacamata pengaman; kacamata pengaman, vizor dan pelindung wajah; kacamata pintar; kacamata polarisasi; kacamata
realitas virtual; kacamata renang; kacamata renang dengan resep; kacamata resep; kacamata resep untuk berenang;
kacamata resep untuk olahraga; kacamata salju; kacamata scuba; kacamata selam; kacamata ski; kacamata tahan debu;
kacamata tanpa gagang; kacamata teks tertutup; kacamata terpolarisasi; kacamata untuk anak-anak; kacamata untuk
membaca; kacamata untuk olahraga; kacamata untuk pengendara sepeda motor; kacamata untuk perlindungan terhadap
debu; kacamata visi malam; kacamata yang dipakai untuk pelatihan olahraga; kalender desktop elektronik; kalender elektronik;
kalender meja elektronik; kaliper geser; kaliper slide elektronik; kaliper untuk penggunaan laboratorium; kalkulator; kalkulator
elektronik; kalkulator elektronik genggam; kalkulator meja elektronik; kalkulator saku; kalkulator saku elektronik; kalorimeter;
kalung pintar; kamar gelap [fotografi]; kamera; kamera [fotografi]; kamera bawah air; kamera dengan fitur khusus untuk
mengambil gambar atau video di luar ruangan; kamera dengan sensor gambar linier; kamera digital; kamera digital [SLR]
lensa tunggal; kamera digital kompak; kamera digital untuk keperluan industri; kamera endoskopi untuk keperluan industri;
kamera film; kamera foto untuk produksi instan gambar; kamera gambar bergerak; kamera helm; kamera inframerah; kamera
jejak; kamera konferensi video, speaker ponsel, monitor komputer, televisi; kamera mini; kamera multiguna; kamera
pencitraan termal; kamera pengawas; kamera pengintai video; kamera perekam; kamera piring; kamera refleks lensa digital
tunggal; kamera retina, selain untuk penggunaan medis; kamera sekali pakai; kamera sinematografi; kamera spion untuk
kendaraan; kamera tampak belakang untuk kendaraan; kamera tampak depan dan tampak samping untuk kendaraan; kamera
tanpa cermin; kamera televisi; kamera televisi sirkuit tertutup; kamera untuk film yang dikembangkan sendiri; kamera untuk
keperluan monitoring; kamera video; kamera video digital; kamera video untuk penyiaran; kamera video yang
mentransmisikan gambar ke layar kendali nirkabel juga melalui kabel; kamera view yang memiliki multiframe; kamera web;
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kamera yang bisa dipakai; kamera yang diaktifkan gerak; kamus elektronik; kamus elektronik genggam; kanta mata; kantong
kacamata; kapal pembakaran untuk penggunaan laboratorium; kapasitor keramik monolitik; kapasitor listrik untuk peralatan
telekomunikasi; kapsul penyelamat jiwa untuk bencana alam; karbon nanotube untuk digunakan dalam aplikasi elektronik dan
mekanik skala sangat kecil; kartrid filter untuk masker pernapasan; kartrid permainan komputer; kartrid tinta, tidak terisi, untuk
mesin fotokopi; kartrid tinta, tidak terisi, untuk printer; kartrid tinta, tidak terisi, untuk printer dan mesin fotokopi; kartrid tinta,
tidak terisi, untuk printer komputer; kartrid toner, tidak terisi, untuk mesin fotokopi; kartrid toner, tidak terisi, untuk printer;
kartrid toner, tidak terisi, untuk printer dan mesin fotokopi; kartu SIM tertanam; kartu USB kosong; kartu WLAN (jaringan area
lokal nirkabel); kartu [RAM] memori akses acak; kartu antarmuka untuk komputer; kartu antarmuka untuk peralatan
pemrosesan data; kartu bank yang dikodekan; kartu bank yang dikodekan secara magnetis; kartu biaya dikodekan; kartu biaya
elektronik; kartu biaya yang dikodekan secara magnetis; kartu chip; kartu chip elektronik; kartu chip elektronik kosong [kartu
pintar kosong]; kartu chip elektronik yang dikodekan; kartu chip elektronik yang dikodekan untuk mengidentifikasi pengguna
komputer dan telepon seluler tertentu; kartu chip elektronik yang dikodekan yang berisi rekaman musik; kartu cip elektronik
terkode untuk mengakses dan komunikasi dengan pengguna jaringan data; kartu cip terkode, dan kartu cip elektronik kosong
untuk memproduksi dan memasukkan aplikasi ke dalam terminal pengguna; kartu debit yang dikodekan; kartu debit yang
dikodekan secara magnetis; kartu dengan sirkuit terintegrasi; kartu diskon bermagnetik; kartu diskon magnetis; kartu diskon,
berkode; kartu ekspansi memori; kartu ethernet; kartu game komputer; kartu grafis; kartu grafis komputer; kartu hadiah yang
dikodekan; kartu hadiah yang dikodekan secara magnetis; kartu identifikasi elektronik; kartu identifikasi frekuensi radio (RFID);
kartu identifikasi magnetik; kartu identitas yang disandikan; kartu identitas, disandikan; kartu identitas, magnet; kartu jaringan
antarmuka; kartu keanggotaan yang disandikan; kartu komputer jaringan area lokal [LAN]; kartu komputer jaringan area lokal
[LAN] untuk menghubungkan perangkat komputer portabel ke jaringan komputer; kartu kredit (bermagnetik); kartu kredit dan
kartu pembayaran yang dikodekan secara magnetis; kartu kredit prabayar yang disandikan; kartu kredit yang dikodekan; kartu
kredit yang dikodekan secara magnetis; kartu kredit, debit, tunai, biaya bank yang dikodekan atau magnetik, kartu telepon dan
identifikasi; kartu kunci elektronik; kartu kunci yang dikodekan secara magnetis; kartu kunci yang disandikan; kartu loyalitas
yang dikodekan; kartu magnetik prabayar yang dikodekan; kartu memori; kartu memori IC [sirkuit terpadu]; kartu memori
[perangkat keras komputer]; kartu memori flash; kartu memori flash kosong; kartu memori flash yang direkam sebelumnya;
kartu memori keamanan digital (SD); kartu memori untuk kamera; kartu memori untuk komputer; kartu memori untuk mesin
video game; kartu microchip; kartu modem faks untuk komputer; kartu panggilan telepon prabayar, dikodekan secara
magnetis; kartu pembayaran magnetik atau bersandi dan/atau kartu yang digunakan dengan penjualan dan skema insentif
promosi dan jasa promosi; kartu pembayaran prabayar yang disandikan; kartu pembayaran prabayar, bank, kredit, debit, tunai
dan identifikasi yang dikodekan atau magnetik; kartu pembayaran yang dikodekan; kartu pembayaran yang dikodekan secara
magnetis; kartu pemeriksaan; kartu pengidentifikasi terenkode; kartu pintar (kartu chip); kartu pintar kosong; kartu pintar yang
dikodekan; kartu plug-in komputer; kartu sirkuit elektronik; kartu sirkuit terpadu; kartu sirkuit terpadu [kartu pintar]; kartu sirkuit
terpadu bersandi berisi pemrograman yang digunakan untuk menghasilkan identitas unik pengguna dan kode sandi untuk
digunakan sekali; kartu sirkuit terpadu kosong [kartu pintar kosong]; kartu sirkuit terpadu yang disandikan; kartu skema bonus,
berkode; kartu skema insentif, berkode; kartu suara; kartu telepon magnetik; kartu telepon yang dikodekan; kartu video; kartu
yang dikodekan; kartu yang dikodekan secara magnetis untuk membawa data; kartu yang disandikan dan alat pembaca kartu
yang disandikan; kartu yang disandikan secara magnetik, yaitu kartu kredit, kartu debit, kartu loyalitas, kartu tagihan, kartu
tunai; kartu, lembaran dan kaset magnetik rekaman suara; kartu-kartu bersandi dan magnetik untuk digunakan dalam
pengiriman dana secara elektronik dan untuk transaksi-transaksi keuangan pada umumnya; kartun animasi; kartun animasi
yang dapat diunduh; karya seni yang dapat diunduh; kas register; kaset audio; kaset audio dan pemutar CD; kaset audio dan
video yang menampilkan musik; kaset audio digital; kaset audio digital kosong; kaset audio digital yang direkam sebelumnya;
kaset audio kosong; kaset audio musik yang direkam sebelumnya; kaset audio non-musik yang direkam sebelumnya; kaset
audio yang direkam sebelumnya; kaset audio yang direkam sebelumnya menampilkan musik; kaset audio yang menampilkan
musik; kaset audio yang sudah direkam sebelumnya; kaset game komputer; kaset komputer magnetik kosong; kaset kosong
untuk penyimpanan data komputer; kaset magnetik kosong untuk tape recorder; kaset pembersih kepala [perekaman]; kaset
pembersih kepala untuk perekam kaset audio; kaset pembersih kepala untuk perekam video; kaset permainan komputer;
kaset video; kaset video game; kaset video kosong; kaset video yang direkam sebelumnya; kaset video yang direkam
sebelumnya menampilkan kartun; kaset video yang direkam sebelumnya menampilkan musik; kasing untuk kacamata anak;
kasing dan penutup untuk kamera; kasing dan penutup untuk laptop; kasing dan penutup untuk pemutar MP3; kasing dan
penutup untuk perangkat elektronik; kasing dan penutup untuk telepon seluler; kasing disesuaikan untuk camcorder; kasing
disesuaikan untuk kamera; kasing disesuaikan untuk peralatan fotografi; kasing disesuaikan untuk semikonduktor; kasing
disesuaikan untuk telepon seluler; kasing kamera; kasing kulit untuk telepon seluler; kasing optik, yaitu, kasing untuk
kacamata dan kacamata hitam; kasing plastik dan kardus disesuaikan untuk penyimpanan album rekaman; kasing tahan air
disesuaikan untuk kamera; kasing tahan air untuk ponsel pintar; kasing untuk asisten digital pribadi [PDA]; kasing untuk disket;
kasing untuk disket dan compact disc; kasing untuk kacamata anak-anak; kasing untuk kacamata dan kacamata hitam; kasing
untuk kacamata hitam; kasing untuk kacamata hitam dan kacamata pelindung; kasing untuk kalkulator saku; kasing untuk
kamera dan peralatan fotografi; kasing untuk komputer tablet; kasing untuk laptop; kasing untuk membawa komputer seluler;
kasing untuk pemutar media digital; kasing untuk pemutar media portabel; kasing untuk perangkat elektronik; kasing untuk
perangkat navigasi satelit; kasing yang diadaptasi untuk memegang jam tangan pintar; kasus klip hidung; kasus pelindung
untuk asisten pribadi digital [PDA]; kasus pelindung untuk komputer tablet; kasus pelindung untuk pembaca buku elektronik;
kasus pelindung untuk pemutar MP3; kasus pelindung untuk telepon seluler; kasus untuk buku harian elektronik; kasus untuk
digunakan dengan perangkat telekomunikasi seluler; kasus untuk teropong; katoda; katrid permainan video; katup kontrol
untuk mengatur aliran gas dan cairan [katup solenoid]; katup otomatis untuk digunakan dalam minyak dan gas, tempat
penyimpanan, lubang besar, dan alat silinder untuk melindungi sensor suhu; katup pengaman untuk penutup aliran dalam
konstruksi sumur [katup solenoid]; katup solenoid [sakelar elektromagnetik]; katup termionik untuk radio; katup thermostat
untuk mesin kendaraan; kaus kaki angin dekoratif untuk menunjukkan arah angin; kaus kaki angin untuk menunjukkan arah
angin; kaus kaki angin untuk menunjukkan arah dan intensitas angin; kaus kaki kain dekoratif untuk menunjukkan arah angin;
kaus kaki untuk perlindungan terhadap kecelakaan, iradiasi dan kebakaran; kawat bumi; kawat listrik; kawat sekering; kawat
telepon; kawat tembaga, terisolasi; kemasan baterai; kemasan baterai eksternal yang dapat diisi ulang untuk digunakan
dengan perangkat elektronik seluler; kendali jarak jauh (remote control) untuk mengendalikan perangkat seluler; kendali jarak
jauh menggabungkan sistem pengenalan suara; kendali jarak jauh untuk perangkat elektronik seluler; kendali jarak jauh untuk
proyektor; kendali jarak jauh, baterai (battery packs), kabel listrik dan kabel elektronik, dan petunjuk manual (terekam) untuk
barang-barang tersebut diatas; kepala konektor kabel internet; kepala pelatihan tata rambut [peralatan pengajaran]; keping
memori, yaitu memori komputer
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dan memori piranti keras komputer; kepingan sirkuit terpadu; kerah elektronik untuk melatih hewan; kereta pengisian untuk
tablet dan laptop; kerucut keamanan jalan raya; kerucut lalu lintas; keyboard komputer; keyboard komputer multifungsi;
keyboard laptop; keyboard proyeksi; keyboard untuk ponsel; keyboard untuk smartphone; keyboard, mouse, bantalan mouse,
printer, disk drive, dan hard drive; keypad komputer; keypad untuk alarm keamanan; keypad untuk ponsel; kiat pipet untuk
penggunaan laboratorium; kipas pendingin internal untuk komputer [perangkat keras]; kipas unit pemrosesan pusat [CPU]; kit
hands-free untuk ponsel; kit hands-free untuk telepon; kit/perangkat untuk pengembangan perangkat piranti lunak (SDK) yang
terdiri dari alat pengembangan perangkat lunak dan perangkat lunak untuk digunakan sebagai aplikasi pemrograman
antarmuka (API) untuk membuat perangkat lunak dan aplikasi yang terkait dengan perangkat elektronik konsumen yang
terhubung internet, tidak satupun barang tersebut untuk kamera fotografi dan sinematografi profesional termasuk aksesoris
spesifik fotografi dan sinematografi profesional khusus untuknya dan perangkat lunak fotografi dan sinematografi profesional;
kit/perangkat untuk pengembangan perangkat piranti lunak (SDK) yang terdiri dari alat pengembangan perangkat lunak
komputer untuk pengembangan pengiriman layanan suara dan teknologi pemahaman bahasa alami di seluruh jaringan
komputer global, jaringan nirkabel, dan jaringan komunikasi elektronik, tidak satupun barang tersebut untuk kamera fotografi
dan sinematografi profesional termasuk aksesoris spesifik fotografi dan sinematografi profesional khusus untuknya dan
perangkat lunak fotografi dan sinematografi profesional; klakson untuk pengeras suara; klip hidung; klip hidung untuk
penyelam; klip hidung untuk penyelam dan perenang; klip hidung untuk perenang; kolektor, listrik; kolimator; kolom distilasi
untuk penggunaan laboratorium; kolom distilasi vakum untuk penggunaan laboratorium; kolom kromatografi untuk
penggunaan laboratorium; kolorimeter; kombinasi karbon monoksida dan detektor asap; kompas; kompas laut; kompas
magnetik; kompas magnetik untuk survei; kompas terarah; kompas untuk mengukur; komplotan; komplotan digital; komponen
audio; komponen dan aksesori untuk komputer, yaitu: periferal komputer, telepon seluler, perangkat elektronik bergerak,
perangkat elektronik yang dapat dipakai, jam tangan pintar, kacamata pintar, earphone, headphone, pemutar dan perekam
audio dan video, televisi, dan set top box; komponen dan periferal untuk komputer; komponen elektronik; komponen elektronik
audio, yaitu, sistem suara dengan teknik khusus; komponen elektronik untuk kartu sirkuit terpadu; komponen elektronik untuk
komputer; komponen elektronik untuk mesin judi; komponen listrik; komponen listrik dan elektronik; komponen untuk
komputer; kompresi data dan perangkat lunak enkripsi; komputer; komputer bersepeda; komputer dan buku petunjuk dalam
format elektronik dijual sebagai satu unit; komputer dan perangkat lunak komputer untuk perangkat biometrik untuk
mengindentifikasi dan mengautentifikasi orang;; komputer dan perangkat lunak telepon selular untuk membeli, mengakses dan
melihat film, pertunjukkan TV, video dan konten multimedia; komputer dan perangkat lunak telepon selular untuk membuat
dan menyediakan pengguna akses ke pusat data informasi dan data yang dapat dicari; komputer dan perangkat lunak telepon
selular untuk pengiriman konten nirkabel; komputer dan piranti keras komunikasi komputer untuk area jaringan penyimpanan;
komputer desktop; komputer genggam; komputer klien tipis; komputer komunikasi; komputer laptop; komputer mini; komputer
navigasi untuk mobil; komputer netbook; komputer notebook; komputer palmtop; komputer portable; komputer pribadi;
komputer pribadi genggam; komputer saku untuk pencatatan; komputer seluler; komputer sepeda; komputer siklus; komputer
super; komputer tablet; komputer tablet yang dapat dilipat; komputer tablet yang dapat dipasang di dinding dan portabel;
komputer untuk digunakan dalam manajemen data; komputer untuk pendingin udara otomatis untuk kendaraan; komputer
yang bisa dipakai; komputer yang bisa dipakai berbentuk jam tangan pintar dan kacamata pintar; komputer yang bisa dipakai,
ponsel pintar, monitor, display, perangkat keras komputer, pelacak aktivitas, peralatan audio, peralatan komunikasi, peralatan
telekomunikasi, perangkat periferal komputer, pemutar media portabel dan semua perangkat komunikasi elektronik digital
yang mampu untuk menyediakan akses ke jaringan komunikasi nirkabel, jaringan telekomunikasi dan Internet; komputer yang
bisa dipakai, smartphone, monitor, display, perangkat keras komputer, pelacak aktivitas, peralatan audio, peralatan
komunikasi, peralatan telekomunikasi, perangkat perangkat komputer, pemutar media portabel dan semua perangkat
komunikasi elektronik digital semua untuk memfasilitasi transaksi pembayaran dengan cara elektronik dan untuk
memungkinkan pelanggan mengakses informasi keuangan dan rekening bank dan untuk melakukan transaksi bisnis bank;
komputer yang dapat dipakai; komputer yang melakukan banyak tugas komputasi rumit dalam waktu singkat; komputer,
perlengkapan periferal komputer, hard disk drive, memori komputer, perangkat lunak komputer untuk aplikasi kecerdasan
buatan; komputer, video dan disk game elektronik interaktif; komputer, video dan permainan elektronik interaktif yang dapat
diunduh melalui internet dan perangkat nirkabel; komputer, video dan program serta piranti lunak permainan elektronik
interaktif; komunikasi antarmuka untuk menghubungkan alat elektronik ke jaringan komunikasi kabel atau nirkabel; komutator;
komutator (Alat Pengisi Accu); kondensor [kapasitor]; kondensor mikroskop; kondensor optik; kondisioner saluran listrik;
konduktor lampu; konduktor, listrik; koneksi untuk saluran listrik; konektor [listrik]; konektor audio mobil; konektor busi bulat;
konektor daya; konektor elektronik; konektor kabel listrik; konektor kabel listrik berulir; konektor kawat [listrik]; konektor listrik;
konektor listrik dan elektronik, skrup, kabel, kabel, pengisi daya, dok, stasiun dok, dan adaptor untuk digunakan dengan
komputer, telepon seluler, komputer genggam, periferal komputer, telepon seluler, perangkat elektronik seluler, perangkat
elektronik yang dapat dipakai, jam tangan pintar, kacamata pintar, earphone , headphone, pemutar dan perekam audio dan
video, televisi, dan set top box; konektor listrik dan konektor elektronik, alat pengatur pemindahan arus listrik, kawat, kabel,
alat pengisi daya, dok, stasiun dok, dan adaptor untuk digunakan dengan semua barang-barang yang disebutkan sebelumnya;
konektor listrik terisolasi; konektor plug-in; konektor serat optik; konektor untuk mengisi daya perangkat elektronik yang
digunakan untuk memanaskan tembakau; konektor untuk peralatan telekomunikasi; konektor untuk sirkuit elektronik; konektor
untuk telepon seluler; konsol distribusi [listrik]; konsol untuk digunakan dengan komputer; kontak, listrik; kontak, listrik, dari
logam mulia; kontak/saklar yang diputar; konten audio, video, dan audiovisual yang dapat diunduh yang disediakan melalui
komputer dan jaringan komunikasi yang menampilkan acara TV dan rekaman video, semuanya menampilkan subjek
kepentingan umum manusia.; konten audio, video, dan multimedia pra rekaman yang dapat diunduh; konten digital yang dapat
diunduh dalam bentuk publikasi elektronik buku; konten media; kontrol akses dan sistem pemantauan alarm; kontrol digital
untuk robot; kontrol elektronik untuk motor; kontrol jalur penerbangan untuk proyektil; kontrol jarak jauh inframerah; kontrol
jarak jauh untuk mengoperasikan alarm kendaraan; kontrol jarak jauh untuk mengoperasikan sistem alarm; kontrol jarak jauh
untuk peralatan pendingin udara; kontrol jarak jauh untuk radio; kontrol jarak jauh untuk stereo; kontrol jarak jauh untuk
televisi; kontrol jarak jauh untuk televisi dan kontrol jarak jauh untuk stereo; kontrol listrik untuk generator suara yang dapat
diprogram; kontrol listrik untuk sistem irigasi penyiram; kontrol pancuran air dan bak mandi (elektronik); kontrol panel (listrik);
kontrol rasio bahan bakar / udara untuk mesin; konverter DC / DC profil rendah; konverter analog-ke-digital; konverter arus
searah; konverter daya elektronik; konverter daya listrik; konverter digital-ke-analog; konverter ethernet-over-VDSL; konverter
frekuensi; konverter mata uang elektronik; konverter putar; konverter serat optik; konverter tegangan-ke-arus; konverter
tekanan-ke-arus; konverter televisi kabel; konverter tingkat; konverter untuk colokan listrik; konverter, listrik; kopling selang
pemadam kebakaran; kopling serat optik; kopling, listrik; koprosesor matematika; koran elektronik yang dapat diunduh; kosong
rekaman DVD; kotak Akumulator; kotak baterai; kotak cabang [listrik]; kotak disesuaikan untuk slide; kotak distribusi [listrik];
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kotak distribusi daya; kotak geser [alat ukur]; kotak hitam [perekam data]; kotak juke untuk komputer; kotak kacamata; kotak
musik, perekam dan pemutar kaset, kamera DVD, kaset video dan pemutar DVD, antena; kotak penyimpanan untuk CD dan
DVD; kotak peralatan pemadan api; kotak persimpangan [listrik]; kotak sekering listrik; kotak terminal listrik; kotak untuk
baterai; kotak untuk peralatan fotografi; kristal galena [detektor]; kristal optik; kronograf [alat perekam waktu]; kronograf untuk
digunakan sebagai alat perekam waktu khusus; kuil kacamata; kuil sunglass; kumparan elektromagnetik; kumparan listrik;
kumparan tercekik [impedansi]; kunci listrik dan elektronik serta kait listrik dan elektronik untuk pintu dan jendela; kunci daya
untuk kendaraan bermotor; kunci dikendalikan frekuensi radio; kunci elektrik atau perangkat untuk mengontrol akses ke
bangunan; kunci elektromagnetik; kunci elektronik; kunci elektronik untuk kendaraan; kunci elektronik untuk mobil; kunci listrik;
kunci magnetik; kunci pintar; kunci pintu digital; kunci pintu elektronik; kunci pintu sidik jari; kunci untuk kendaraan, listrik;
kunci, elektronik; kunci, listrik; kupon konsumen dalam bentuk elektronik; kupon konsumen yang disandikan; kupon seluler
yang dapat diunduh; kupon yang dapat diunduh; kurung pemasangan speaker; kurung untuk mengatur televisi layar datar;
kuvet untuk penggunaan laboratorium; label dengan chip identifikasi frekuensi radio [RFID] terintegrasi; label dengan kode
yang dapat dibaca mesin; label elektronik; label elektronik untuk barang-barang; label indikator suhu, bukan untuk tujuan
medis; label kode batang, disandikan; label magnetik; label yang dikodekan secara magnetis; label yang disandikan secara
optik; labu untuk penggunaan laboratorium; laktodensimeter; laktometer; lampu berkedip [sinyal bercahaya]; lampu indikator
untuk peralatan telekomunikasi; lampu kamar gelap [fotografi]; lampu keamanan berkedip; lampu keamanan helm [lampu
keamanan berkedip]; lampu kilat untuk kamera; lampu kotak; lampu lalu lintas; lampu mikroskop; lampu optik; lampu
peringatan bahaya jalan; lampu peringatan kerusakan kendaraan, selain bagian kendaraan; lampu pilot (manual dan digital);
lampu sinyal; lanyard untuk memegang kacamata; lanyard untuk memegang kartu identitas magnetik; lanyard untuk
memegang kartu identitas yang disandikan; lanyard untuk tujuan keamanan untuk perlindungan jatuh; laser untuk keperluan
pengukuran dan aksesorisnya, yaitu kombinator laser monolitik, kepala laser, beam splitter (pembagi cahaya), beam bender,
beam translator, retro reflector, dudukan yang dapat disesuaikan, cermin bidang, konverter cermin bidang, reflektor cermin
bidang dan cermin putar; laser untuk mengukur; laser, bukan untuk keperluan medis; layanan webcast, webinar, studi kasus,
file audio, dan video yang dapat diunduh di bidang komputasi awan/cloud computing dan keamanan data untuk lingkungan
komputasi awan/cloud computing; layar LCD untuk laptop; layar [fotografi]; layar asbes untuk petugas pemadam kebakaran;
layar dioda pemancar cahaya; layar dioda pemancar cahaya kuantum dot; layar dioda pemancar cahaya organik; layar display
panel datar electroluminescent; layar gambar bergerak; layar holografik; layar komputer; layar kristal cair; layar kristal cair
layar besar [LCD]; layar liquid crystal display [LCD]; layar monitor dan penerima televisi; layar neon; layar pengatur elektronik;
layar plasma; layar proyeksi; layar proyeksi untuk film sinematografi; layar radiologi untuk keperluan industri; layar sentuh
interaktif; layar sentuh komputer; layar sentuh untuk asisten digital pribadi [PDA]; layar sentuh untuk smartphone; layar taktil
[elektronik]; layar tampilan iklan elektronik; layar tampilan panel datar; layar tampilan visual; layar untuk photoengraving; layar
video; lead terdengar; lemari asam; lemari pengaman biologis untuk penggunaan laboratorium; lemari untuk penggunaan
laboratorium; lembaran musik dan poster elektronik yang dapat diunduh; lembaran musik elektronik, dapat diunduh; lembaran
tipis berteknologi nano untuk memperbaiki kualitas sistem jaringan listrik dan menurunkan tatal harmonic distortion (listrik);
lempeng baterai; lengan pelindung; lengan persimpangan untuk serat optik; lengan robot untuk keperluan laboratorium; lengan
sambungan untuk kabel listrik; lensa anti-reflektif; lensa bifocal untuk kacamata; lensa close-up; lensa close-up untuk kamera;
lensa fisheye untuk kamera; lensa kaca mata; lensa kacamata; lensa kacamata hitam; lensa kacamata kosong; lensa
kacamata pelindung dari sinar matahari; lensa kacamata progresif; lensa kacamata setengah jadi; lensa kontak; lensa kontak
berwarna; lensa kontak bifocal; lensa kontak kosong; lensa makro untuk kamera; lensa mata; lensa mentah untuk
memperbaiki penglihatan; lensa optik; lensa optik kosong; lensa optik untuk kacamata hitam; lensa pelindung matahari untuk
kacamata; lensa pembesar; lensa pengganti untuk kacamata; lensa selfie; lensa sudut lebar untuk kamera; lensa tele untuk
kamera; lensa untuk astrofotografi; lensa untuk kacamata; lensa untuk kacamata berlensa; lensa untuk kacamata hitam; lensa
untuk kamera; lensa untuk kamera video; lensa untuk memperbaiki penglihatan; lensa untuk memperbaiki penglihatan [optik];
lensa untuk mikroskop; lensa untuk pelindung wajah pekerja; lensa untuk peralatan dan kamera pengintai; lensa untuk
peralatan fotografi; lensa untuk teleskop; lensa untuk teropong; lensa untuk topeng pelindung pekerja; lensa zoom untuk
kamera; lense korektif optik; lentera ajaib; lentera sinyal; level [instrumen untuk menentukan horisontal]; leveling rods untuk
survei; leveling staffs [instrumen survei]; lihat kamera; lilitan kawat [listrik]; limiter [listrik]; lingkaran arus terpadu; lingkungan
belanja realitas virtual; liquid crystal display [LCDs] untuk teater rumah; log [alat ukur]; logger data; lompat kabel mulai;
lonceng [perangkat peringatan]; lonceng peringatan; lonceng pintu listrik; lonceng sinyal; loudspeakers; lubang intip; lubang
intip [lensa pembesar] untuk pintu; magnesium anode; magnet; magnet dekoratif; magnet dekoratif dalam bentuk angka;
magnet dekoratif dalam bentuk binatang; magnet dekoratif dalam bentuk huruf; magnet hiasan; magnet kulkas; magnet kulkas
dekoratif; magnet untuk keperluan industri; magnetometer; majalah film untuk kamera; manipulator untuk operasi jarak jauh
dari lengan robot; manometer tekanan tinggi; manual pengguna komputer dalam bentuk publikasi elektronik yang dapat
diunduh; manual pengguna komputer dalam format elektronik; mask aligners; masker anti polusi untuk bersepeda; masker anti
polusi untuk perlindungan pernapasan; masker debu; masker gas; masker oksigen, bukan untuk keperluan medis; masker
pelindung; masker pelindung debu; masker pelindung pernapasan, selain untuk pernapasan buatan; masker pelindung wajah
bukan untuk keperluan medis; masker pelindung wajah untuk mencegah kecelakaan atau cedera; masker penyelam; masker
pernapasan untuk mencegah kecelakaan atau cedera; masker pernapasan untuk perlindungan industri; masker pernapasan,
selain untuk pernapasan buatan; masker untuk perlindungan terhadap debu; masker untuk snorkeling; masker wajah
penyelam; masker wajah untuk berenang; masker wajah yang secara khusus diadaptasi untuk helm pelindung olahraga;
materi kursus pendidikan yang dapat diunduh; materi-materi digital terkait dengan pendidikan yang dapat diunduh, yaitu
materi-materi kursus pendidikan dan rencana-rencana pengajaran di bidang literatur untuk anak, Bahasa Inggris, ilmu
pengetahuan, studi-studi sosial dan kesehatan; materi-materi digital terkait dengan pendidikan yang dapat diunduh, yaitu
peralatan-peralatan pendidikan yang terdiri dari perangkat lunak untuk pendidikan anak, materi-materi kursus Pendidikan yang
dapat diunduh, lembar-lembar kerja, dan brosur-brosur aktifitas di bidang literatur untuk anak, Bahasa Inggris, ilmu
pengetahuan, studi-studi sosial dan kesehatan; maxmizer; media data magnetik; media data optik; media digital, yaitu video
disk digital, disk serbaguna digital, rekaman audio dan video yang dapat diunduh, DVD, dan disk digital definisi tinggi yang
menampilkan serial televisi yang telah direkam sebelumnya dalam bidang fiksi ilmiah dan drama; media digital, yaitu, konten
media audio-visual yang dapat didownload dalam bidang berita, hiburan, olahraga, komedi, drama, musik, dan video musik;
media elektronik musik yang direkam sebelumnya; media elektronik yang menampilkan pertunjukan musik; media
penyimpanan analog kosong; media penyimpanan digital kosong; media penyimpanan elektronik; media penyimpanan
elektronik kosong; media perekaman analog kosong; media perekaman dan penyimpanan analog kosong; media perekaman
dan penyimpanan digital kosong; media perekaman digital; media perekaman digital kosong; media perekaman digital, yaitu,
rekaman audio dan audiovisual, semua yang menampilkan musik dan hiburan musikal; media perekaman magnetik; media
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untuk merekam, membawa, menyimpan, memproses, memanipulasi, mentransmisikan, menyiarkan, mengambil dan
mereproduksi musik, suara, gambar, teks, dan informasi; media yang dapat diunduh; media yang direkam; media yang
direkam dan dapat diunduh; media yang direkam dan dapat diunduh, perangkat lunak komputer, media perekaman dan
penyimpanan digital atau analog kosong; media yang direkam sebelumnya, yaitu, memori solid-state dan semikonduktor, hard
drive dan disk, memori magnetik, hard drive dan disk, flash atau "thumb" drive, kartu memori, stik memori, DVD, CD, optical
disk, disk interaktif yang menampilkan musik dan video musik, kaset audio video, dan laser disk yang menampilkan berita,
hiburan, olahraga, komedi, drama, musik dan video musik; meja atau unit yang dipasang di mobil yang dilengkapi loudspeaker
untuk memungkinkan handset telepon digunakan bebas genggam; meja pencampuran audio; meja pencampuran audio dan
video; meja pencampuran digital; meja pencampuran video; meja rias (meja rias) dengan fungsi Internet of Things (IoT) yang
sudah terpasang; mekanisme elektronik untuk peralatan yang dioperasikan dengan koin; mekanisme komputer untuk
telekomunikasi; mekanisme penguncian elektronik untuk brankas; mekanisme untuk peralatan yang dioperasikan dengan koin;
mekanisme untuk peralatan yang dioperasikan secara berlawanan; mekanisme validasi tiket untuk gerbang otomatis;
mekanisme yang dioperasikan dengan koin untuk bilik foto; mekanisme yang dioperasikan dengan koin untuk mengoperasikan
bilik foto; mekanisme yang dioperasikan dengan koin untuk mengoperasikan gerbang untuk tempat parkir mobil; mekanisme
yang dioperasikan dengan koin untuk mesin penjual otomatis; mekanisme yang dioperasikan dengan koin untuk perangkat
televisi; membawa case untuk pager radio; membawa case untuk pemutar musik digital; membawa kasing dan wadah untuk
lensa kontak; membawa tas untuk komputer notebook; membawa tas untuk telepon seluler; membawa tas yang disesuaikan
untuk komputer; membawa tas yang khusus disesuaikan untuk printer komputer; membran akustik yang digunakan dalam
peralatan perekaman atau reproduksi suara; memindai probe mikroskop; memori data; memori disk; memori elektronik;
memori flash; memori komputer; memori semicondutor; memperbaiki tabung; memutar lampu pensinyalan; menambahkan
mesin; menampilkan dioda pemancar cahaya kuantum dot; menampilkan pesan elektronik; menandai gauges [bengkel tukang
kayu]; menandai pelampung; mencakup asisten digital pribadi [PDA]; mencakup untuk laptop; mencakup untuk pemutar MP3;
mencakup untuk perangkat penyimpanan data; mencakup untuk teropong; menerima antena untuk siaran satelit; menghitung
skala; mengintensifkan layar untuk film sinar-X; mengoperasikan perangkat lunak untuk server akses jaringan; mengukur dan
mengendalikan perangkat untuk teknologi pendingin udara; mengukur ember; mengukur mangkuk; mengukur penguasa;
mengukur sendok; menyelamatkan suar pensinyalan laser; merekam alat dan instrumen bermain; mesin anjungan tunai
mandiri, otomat uang; mesin antrian; mesin bayar dan setoran otomatis; mesin dan instrumen komunikasi listrik; mesin dan
instrumen pengontrol otomatis oleh suhu dan monitoring pergerakan untuk keperluan pendinginan udara atau pembekuan;
mesin dan instrumen pengujian kekasaran permukaan; mesin dan instrumen pengukur atau penguji untuk suhu, kelembapan
dan tekanan atmosfir; mesin dan instrumen pengukur ulir; mesin dan instrument pengukuran dan pengujian; mesin dan
peralatan distribusi atau kontrol daya; mesin dan peralatan fotografi; mesin dan peralatan komunikasi yang menggunakan
kabel; mesin dan peralatan sinematografi; mesin dan peralatan telekomunikasi; mesin dan peralatan telekomunikasi yang
dipasang di pergelangan tangan berupa jam tangan; mesin deposisi untuk pembuatan baterai surya; mesin distribusi
daya/tenaga listrik; mesin elektronik untuk membaca kartu kredit; mesin elektronik untuk merekam operasi keuangan; mesin
elektronik, peralatan dan bagiannya; mesin encoding kartu kredit [peripheral komputer]; mesin faks; mesin faksimili; mesin
faksimili portabel; mesin faktur; mesin fotokopi [fotografi, elektrostatik, termik]; mesin fotokopi elektrostatik; mesin fotokopi
warna digital; mesin hitung; mesin hitung dan penyortiran koin; mesin hitung dan penyortiran uang; mesin hitung uang kertas;
mesin karaoke; mesin kartu untuk kantor; mesin kas; mesin kas, mesin hitung, peralatan pemrosesan data, komputer; mesin
kasir; mesin lotre; mesin mekanis untuk peralatan yang dioperasikan dengan uang logam; mesin mendikte; mesin optik; mesin
pelurusan roda kendaraan; mesin pemadam kebakaran; mesin pembaca sandi; mesin pembatalan tiket; mesin pembelajaran;
mesin pembelajaran bahasa; mesin pembuat salinan elektrostatik dan mesin fotokopi; mesin pemeriksaan sidik jari yang
digunakan untuk memeriksa sidik jari secara fisik; mesin pemungutan suara; mesin penagihan; mesin pendikte; mesin
pengeditan untuk film sinematografi; mesin penghitung elektronik; mesin penghitung koin; mesin penghitung mata uang; mesin
pengolah data; mesin pengolah data elektronik; mesin pengolah kata; mesin pengukur koordinat; mesin penimbang; mesin
penjawab; mesin penyeimbang ban untuk kendaraan darat; mesin penyortir koin; mesin penyortir mata uang; mesin penyortir
uang kertas; mesin penyortir uang kertas otomatis; mesin poligraf, bukan untuk keperluan medis; mesin sortasi dan
penghitungan uang tunai otomatis; mesin stamping waktu dan tanggal; mesin transmisi faksimili; mesin uji beton; mesin uji
kekerasan logam; mesin uji kekuatan logam; mesin uji kompresi logam; mesin uji material; mesin uji plastik; mesin uji semen;
mesin uji tekstil; mesin undian; mesin untuk memilih hadiah; mesin untuk mengembangkan film sinematografi; mesin yang
dioperasikan dengan koin; mesin-mesin elektronik; mesin-mesin yang berfungsi sebagai sarana penyedia transaksi dan alat
pembayaran (electronic data capture); meter air; meter aktivitas air; meter akustik; meter aliran turbin; meter ampere-jam;
meter arus listrik; meter biaya; meter cairan; meter daya frekuensi radio; meter daya optik; meter eksposur fotografi; meter
elektronik; meter energi untuk melacak dan memantau penggunaan energi; meter fase listrik; meter fluks bercahaya; meter
frekuensi; meter gas; meter gas putar; meter gelombang disesuaikan untuk digunakan dengan gelombang mikro; meter
gelombang elastis; meter getaran; meter jarak laser menjadi alat ukur; meter kapasitansi; meter keasaman; meter kecepatan;
meter kelembaban; meter kelembaban tanah; meter konduktivitas; meter konduktivitas menjadi alat ukur ilmiah; meter
konsentrasi; meter konsumsi bahan bakar; meter listrik; meter listrik polifase; meter millivolt; meter panel digital; meter parkir;
meter parkir elektronik di dalam kendaraan; meter parkir kendaraan; meter pelurusan roda; meter pemanas; meter pencari
satelit; meter penjepit untuk mengukur arus listrik; meter penjepit untuk mengukur listrik; meter perpindahan positif; meter
refrigeran; meter resistensi isolasi; meter saat ini; meter siklus; meter sistem daya; meter sudut fase; meter tingkat suara;
meter torsi; meter turbin sitogenik; meter untuk memeriksa konsumsi tinta; meter untuk menguji kelembaban; meter untuk
mengukur aliran gas; meter untuk mengukur alkalinitas; meter untuk mengukur arus; meter untuk mengukur arus listrik; meter
untuk mengukur hambatan listrik; meter untuk mengukur nilai parameter listrik; meter untuk mengukur resistansi; meter untuk
mengukur tegangan; meter untuk mengukur tegangan listrik; meteran dan peralatan pengukur elektrik, magnetik dan
elektromagnetik; meteran tekanan; metronom; metronom elektronik; metronom mekanik; microchips [perangkat keras
komputer]; microfiche; microphone listrik; mikrocip; mikrofon; mikrofon binaural; mikrofon handsfree untuk ponsel; mikrofon
tanpa kabel; mikrofon untuk peralatan telekomunikasi; mikrofon untuk perangkat komunikasi; mikrokomputer; mikrokontroler;
mikrokontroler untuk perangkat berkemampuan Internet of things (IoT); mikrometer; mikropon; mikroprosesor aman;
mikroprosesor multi-inti; mikroskop; mikroskop biologis; mikroskop dioda pemancar cahaya [LED]; mikroskop elektron;
mikroskop elektron transmisi; mikroskop fluoresensi; mikroskop metalurgi; mikroskop polarisasi; mikroskop stereo stereo;
mikroskop untuk operasi; mikroskop, yaitu mikroskop gaya atom; mikroskop, yaitu scanning electron microscope; mikrotom;
mirror [optik]; mirror dengan fungsi Internet of Things (IoT) yang sudah terpasang; mistar tukang kayu berlipat; mixer daya
[peralatan audio]; mixer frekuensi radio; mixer gas untuk penggunaan laboratorium; mixer mikrofon; mixer suara dengan
amplifier terintegrasi; mixer video; mobil pemadam kebakaran; modem; modem eksternal; modem internal;
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modem kabel; modem nirkabel dan kabel dan perangkat dan kartu komunikasi; modem universal serial bus [USB]; modul
DRAM (dynamic random access memory); modul Light Emitting Diode [LED]; modul RAM (random access memory); modul
beban elektronik; modul ekspansi memori; modul fotovoltaik; modul komputasi; modul memori; modul penyearah; modul
piezoceramic untuk pembangkit tegangan tinggi; modul sirkuit terpadu; modulator frekuensi radio; monitor; monitor LED;
monitor [LED] pemancar cahaya; monitor [perangkat keras komputer]; monitor [program komputer]; monitor aliran gas; monitor
aliran partikel; monitor audio bayi; monitor bayi; monitor dengan layar tampilan yang dapat digunakan sebagai cermin; monitor
emisi debu; monitor emisi partikel; monitor komputer; monitor layar; monitor layar komputer; monitor layar sentuh; monitor
liquid crystal display [LCD]; monitor oksigen atmosfer; monitor oksigen, bukan untuk keperluan medis; monitor plasma; monitor
radio untuk reproduksi suara dan sinyal; monitor signage digital; monitor suhu untuk keperluan industri; monitor suhu untuk
keperluan rumah tangga; monitor suhu untuk tujuan ilmiah; monitor tablet; monitor tampilan video yang dapat dipakai; monitor
untuk hewan peliharaan; monitor video; monitor video bayi; monitor video untuk hewan peliharaan; monitor, layar display,
display yang terpasang di kepala, serta headset untuk digunakan dengan komputer, telepon pintar, perangkat elektronik mobil,
perangkat elektronik yang dapat dipakai, arloji pintar, kacamata pintar, televisi, set top box dan audio serta video dan perekam;
monitor, sensor, dan alat pengendali untuk perangkat dan sistem pendingin udara, pemanas, dan ventilasi; monokles;
monopod untuk alat elektronik digital genggam, yaitu, kamera, telepon genggam, komputer tablet; monopod untuk alat
elektronik digital genggam, yaitu, telepon genggam, komputer tablet; monopod untuk kamera; motherboard; motherboard
komputer; motherboard komputer dan motherboard; motor AC atau DC kendaraan darat (tidak termasuk bagian-bagiannya);
mount dinding untuk memasang perangkat elektronik seluler; mounting bracket disesuaikan untuk monitor komputer; mouse
[periferal komputer]; mouse komputer (tetikus komputer); mouse komputer nirkabel; mouse komputer tanpa kabel; multimeter;
multimeter untuk mengukur arus listrik; multimeter untuk mengukur hambatan listrik; multimeter untuk mengukur tegangan
listrik; multiplexer; multiplexer divisi panjang gelombang; multiplexer telekomunikasi; multiprosesor chip; musik panggil walet
yang terekam; musik digital (dapat diunduh dari Internet); musik digital yang dapat diunduh; musik digital yang dapat diunduh
dari Internet; musik digital yang dapat diunduh disediakan dari Internet; musik digital yang dapat diunduh disediakan dari situs
web Internet MP3; nada dering dan gambar yang dapat diunduh untuk ponsel; nada dering dan grafik yang dapat diunduh
untuk ponsel dan perangkat nirkabel; nada dering dan musik yang dapat diunduh; nada dering dan musik yang dapat diunduh
untuk telepon genggam (mobile phones), ponsel pintar (smart phones) dan peralatan terminal informasi mobile; nada dering
telepon yang dapat diunduh; nada dering telepon yang dapat diunduh untuk telepon genggam; nada dering yang dapat
diunduh; nada dering yang dapat diunduh untuk ponsel; nada dering, grafik, dan musik yang dapat diunduh melalui jaringan
komputer global dan perangkat nirkabel; nada lengan untuk pemain rekaman; negatif fotografis; netbook [komputer]; nosel
selang pemadam kebakaran; odometer; ohmmm; oktan; opacimeter; operator data yang berisi tipografi tipografi tersimpan;
operator data yang dapat dibaca mesin; operator data yang dapat dibaca mesin direkam dengan program; operator data yang
direkam sebelumnya untuk digunakan dengan komputer; operator listrik (sakelar) untuk jendela kendaraan; operator untuk
pelat hitam [fotografi]; optik; osilator; osilator kristal kuarsa; osilograf; osiloskop; otomatisasi rumah dan perangkat lunak
integrasi perangkat rumah, tidak satupun barang tersebut untuk kamera fotografi dan sinematografi profesional termasuk
aksesoris spesifik fotografi dan sinematografi profesional khusus untuknya dan perangkat lunak fotografi dan sinematografi
profesional; outlet listrik; outlet multimedia daya listrik; oven microwave untuk penggunaan laboratorium; overdubber, yaitu,
alat pencampur suara, stereo tuner, mesin penghasil gema elektronik, kotak amplifier dan kotak stereo; ozoniser [ozonator];
pH meter; pH meter digital; pagar listrik; pager; pager elektronik; pager radio; pakaian anti peluru; pakaian asbes untuk
perlindungan terhadap api; pakaian basah untuk scuba diving; pakaian bertahan hidup; pakaian dan alas kaki untuk
perlindungan terhadap kecelakaan, iradiasi dan kebakaran; pakaian dan sarung tangan untuk digunakan dalam pengelasan
untuk perlindungan terhadap kecelakaan atau cedera; pakaian kerja untuk perlindungan terhadap kecelakaan atau cedera;
pakaian khusus dibuat untuk laboratorium; pakaian khusus untuk laboratorium, tidak termasuk dalam kelas lain, termasuk
untuk perlindungan terhadap bahan kimia dan bakteri; pakaian pelindung [pelindung tubuh]; pakaian pelindung untuk
keselamatan; pakaian pelindung untuk penerbang; pakaian pelindung yang terbuat dari bahan tahan balistik; pakaian
pengaman untuk perlindungan terhadap kecelakaan atau cedera; pakaian pintar; pakaian reflektif dan pakaian untuk
pencegahan kecelakaan; pakaian selam; pakaian selam, masker penyelam, sumbat telinga untuk penyelam, klip hidung untuk
penyelam dan perenang, sarung tangan untuk penyelam, alat bantu pernapasan untuk berenang di bawah air; pakaian tahan
air tahan air untuk mencegah tenggelam; pakaian tahan api; pakaian terisolasi untuk perlindungan terhadap kecelakaan atau
cedera; pakaian untuk perlindungan terhadap api; pakaian untuk perlindungan terhadap bahan kimia; pakaian untuk
perlindungan terhadap bahan kimia dan radiasi; pakaian untuk perlindungan terhadap bahaya biologis; pakaian untuk
perlindungan terhadap cedera; pakaian untuk perlindungan terhadap iradiasi; pakaian untuk perlindungan terhadap
kecelakaan; pakaian untuk perlindungan terhadap kecelakaan, iradiasi dan kebakaran; pakaian untuk perlindungan terhadap
radiasi; pakaian yang terkoneksi dengan teknologi; pakaian, alas kaki dan penutup kepala untuk perlindungan terhadap
kecelakaan, iradiasi dan kebakaran; paket garis besar transistor; paket garis besar transistor dengan perangkat pemasangan
permukaan terintegrasi; paket garis transistor dengan jendela inframerah terintegrasi; paket garis transistor dengan lensa
terintegrasi; paket perangkat lunak terintegrasi; palang pintu parkir otomatis; panel kendali; panel OLED; panel alarm; panel
display; panel display dioda pemancar cahaya kuantum dot; panel display electroluminescent; panel display plasma; panel
display signage digital; panel distribusi daya; panel indikator elektronik; panel instrumen (listrik); panel instrumen sepeda
motor; panel kontrol [listrik]; panel kontrol alarm; panel kontrol alarm kebakaran; panel kontrol pencahayaan; panel kontrol
untuk alarm keamanan; panel kontrol untuk elevator; panel kontrol untuk gerbang; panel layar kristal cair [LCD]; panel listrik;
panel pengendali elektrik untuk pendingin udara untuk kendaraan; panel penghubung serat optik untuk memindai; panel
pengontrol distribusi optik; panel pengontrol distribusi optik pada tiang; panel pengontrol listrik; panel pengontrol otomatis;
panel sinyal, bercahaya atau mekanis; panel surya untuk produksi listrik; panel tampilan dioda pemancar cahaya; panel
tampilan diode pemancar cahaya organik [Organic Light-Emitting Diode “OLED”]; panel tampilan papan informasi digital; panel
tembaga untuk papan sirkuit; panggilan dekoratif untuk termostat; papan akselerator komputer; papan akselerator multimedia;
papan anak perempuan; papan distribusi [listrik]; papan ekspansi untuk komputer; papan indikator elektronik; papan kabel
dicetak multilayer; papan ketik; papan komputer; papan memori; papan pengumuman elektronik; papan rangkaian utama
untuk LCD; papan rangkaian utama untuk LED; papan rangkaian utama untuk Televisi; papan setrika; papan sirkuit; papan
sirkuit audio; papan sirkuit elektronik; papan sirkuit komputer; papan sirkuit listrik; papan sirkuit tercetak; papan sirkuit tercetak
menggabungkan sirkuit terpadu; papan sirkuit terintegrasi; papan sirkuit video; papan skor elektronik; papan tempat memotong
roti optik; papan tombol komputer; papan tulis elektronik; papan tulis interaktif elektronik; parabola; pasang adaptor; pasang
konektor; pasang pengukur; paspor [dokumen identifikasi yang dikodekan secara magnetis]; paspor biometrik [dokumen
identifikasi yang dikodekan secara magnetis]; pedal efek elektronik untuk alat musik; pedal efek elektronik untuk digunakan
dengan amplifier suara; pedal efek suara untuk alat musik; pedal efek untuk digunakan dengan alat musik listrik; pedal kontrol
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volume; pedal wah-wah; pedal wah-wah untuk gitar; pedometer; pelacak aktivitas yang dapat dipakai; pelacak kendaraan gps;
pelampung; pelampung cincin untuk digunakan dalam penyelamatan air; pelampung navigasi; pelampung sinyal; pelat outlet
listrik, berbentuk; pelat punggung ponsel; pelat saklar listrik; pelat/piringan baterai; pelindung body(body protector) untuk
keselamatan; pelindung dan penutup ponsel dan perangkat elektronik pribadi; pelindung dan penutup untuk speaker, speaker
pintar, speaker audio, pengeras suara, amplifier dan headphone dan earphone; pelindung gelombang; pelindung gigi *;
pelindung hidung untuk kacamata; pelindung kepala untuk keselamatan; pelindung layar akrilik disesuaikan untuk peralatan
televisi; pelindung layar akrilik disesuaikan untuk perangkat elektronik portabel selain peralatan gaming; pelindung layar kaca
tempered diadaptasi untuk perangkat elektronik portabel selain peralatan gaming; pelindung layar plastik disesuaikan untuk
perangkat elektronik portabel selain peralatan gaming; pelindung layar privasi disesuaikan untuk asisten digital pribadi [PDA];
pelindung layar privasi disesuaikan untuk laptop; pelindung layar privasi disesuaikan untuk ponsel; pelindung layar privasi
disesuaikan untuk smartphone; pelindung layar privasi disesuaikan untuk telepon seluler; pelindung layar tampilan untuk
memberikan keteduhan dan privasi yang secara khusus disesuaikan untuk perangkat elektronik; pelindung layar untuk
perangkat seluler; pelindung layar untuk telepon genggam; pelindung layar yang terbuat dari kaca temper yang diadaptasi
khusus untuk asisten digital pribadi; pelindung layar yang terbuat dari kaca temper yang diadaptasi khusus untuk e-reader;
pelindung layar yang terbuat dari kaca temper yang diadaptasi khusus untuk jam tangan pintar; pelindung layar yang terbuat
dari kaca temper yang diadaptasi khusus untuk jam waktu; pelindung layar yang terbuat dari kaca temper yang diadaptasi
khusus untuk kamera; pelindung layar yang terbuat dari kaca temper yang diadaptasi khusus untuk layar komputer; pelindung
layar yang terbuat dari kaca temper yang diadaptasi khusus untuk layar laptop; pelindung layar yang terbuat dari kaca temper
yang diadaptasi khusus untuk layar tablet; pelindung layar yang terbuat dari kaca temper yang diadaptasi khusus untuk
pelacak aktivitas yang dapat dipakai; pelindung layar yang terbuat dari kaca temper yang diadaptasi khusus untuk pemutar
media portabel; pelindung layar yang terbuat dari kaca temper yang diadaptasi khusus untuk ponsel; pelindung layar yang
terbuat dari kaca temper yang diadaptasi khusus untuk smartphone; pelindung layar yang terbuat dari polietilen tereftalat
[PET] yang secara khusus diadaptasi untuk pelacak aktivitas yang dapat dipakai; pelindung layar yang terbuat dari polietilen
tereftalat [PET] yang secara khusus disesuaikan untuk asisten digital pribadi; pelindung layar yang terbuat dari polyethylene
terephthalate [PET] khusus diadaptasi untuk smartphone; pelindung layar yang terbuat dari polyethylene terephthalate [PET]
yang secara khusus diadaptasi untuk kamera; pelindung layar yang terbuat dari polyethylene terephthalate [PET] yang secara
khusus diadaptasi untuk layar tablet; pelindung layar yang terbuat dari polyethylene terephthalate [PET] yang secara khusus
diadaptasi untuk pembaca elektronik; pelindung layar yang terbuat dari polyethylene terephthalate [PET] yang secara khusus
diadaptasi untuk pemutar media portabel; pelindung layar yang terbuat dari polyethylene terephthalate [PET] yang secara
khusus disesuaikan untuk jam tangan pintar; pelindung layar yang terbuat dari polyethylene terephthalate [PET] yang secara
khusus disesuaikan untuk jam waktu; pelindung layar yang terbuat dari polyethylene terephthalate [PET] yang secara khusus
disesuaikan untuk layar komputer; pelindung layar yang terbuat dari polyethylene terephthalate [PET] yang secara khusus
disesuaikan untuk layar laptop; pelindung layar yang terbuat dari polyethylene terephthalate [PET] yang secara khusus
disesuaikan untuk ponsel; pelindung layar yang terbuat dari termoplastik poliuretan [TPU] yang diadaptasi khusus untuk jam
tangan pintar; pelindung layar yang terbuat dari termoplastik poliuretan [TPU] yang diadaptasi khusus untuk kamera; pelindung
layar yang terbuat dari termoplastik poliuretan [TPU] yang diadaptasi khusus untuk pelacak aktivitas yang dapat dipakai;
pelindung layar yang terbuat dari termoplastik poliuretan [TPU] yang diadaptasi khusus untuk pemutar media portabel;
pelindung layar yang terbuat dari termoplastik poliuretan [TPU] yang secara khusus disesuaikan untuk asisten digital pribadi;
pelindung layar yang terbuat dari termoplastik poliuretan [TPU] yang secara khusus disesuaikan untuk jam waktu; pelindung
layar yang terbuat dari termoplastik poliuretan [TPU] yang secara khusus disesuaikan untuk layar komputer; pelindung layar
yang terbuat dari termoplastik poliuretan [TPU] yang secara khusus disesuaikan untuk layar laptop; pelindung layar yang
terbuat dari termoplastik poliuretan [TPU] yang secara khusus disesuaikan untuk layar tablet; pelindung layar yang terbuat dari
termoplastik poliuretan [TPU] yang secara khusus disesuaikan untuk pembaca elektronik; pelindung layar yang terbuat dari
termoplastik poliuretan [TPU] yang secara khusus disesuaikan untuk ponsel; pelindung layar yang terbuat dari termoplastik
poliuretan [TPU] yang secara khusus disesuaikan untuk smartphone; pelindung leher untuk keselamatan; pelindung lonjakan
tegangan; pelindung lutut dan siku (elbow protector) untuk keselamatan; pelindung mata yang secara khusus diadaptasi untuk
helm pelindung olahraga; pelindung pergelangan; pelindung tulang engkel; pelindung untuk helm; pelindung untuk telepon
seluler; pelindung wajah pelindung pekerja; pelindung wajah untuk helm pelindung; pelindung wajah untuk perlindungan
terhadap kecelakaan atau cedera; pelindung wajah untuk perlindungan terhadap kecelakaan, iradiasi, dan kebakaran;
pelindung wajah, selain untuk keperluan medis; peluit anjing; peluit isyarat; peluit olahraga; pemadam api; pemancar
[telekomunikasi]; pemancar audio; pemancar dan penerima nirkabel; pemancar dan penerima nirkabel untuk reproduksi suara
dan sinyal; pemancar dan penerima radio; pemancar digital; pemancar frekuensi radio; pemancar jarak jauh; pemancar kontrol
jarak jauh; pemancar nirkabel; pemancar optik; pemancar optik dan pemancar optik elektro; pemancar radar; pemancar radio;
pemancar radio untuk kontrol jarak jauh; pemancar satelit; pemancar sinyal darurat; pemancar sinyal elektronik; pemancar
telepon; pemancar televisi; pemancar televisi kabel; pemandangan busur teleskopik untuk memanah; pemandangan lensa
optik; pemandangan lensa teleskopik; pemandangan teleskopik; pemandangan teleskopik untuk artileri; pemandangan
teleskopik untuk senjata; pemandangan teleskopik untuk senjata api; pemandian air laboratorium; pemasangan kacamata;
pemasangan pince-nez; pembaca [RFID] identifikasi frekuensi radio; pembaca [peralatan pemrosesan data]; pembaca buku
digital; pembaca buku elektronik; pembaca disk optik; pembaca elektronik; pembaca elektronik untuk mengecek dan
mengidentifikasi data digital; pembaca karakter optik; pembaca kartu; pembaca kartu [SD] digital aman; pembaca kartu chip;
pembaca kartu elektronik; pembaca kartu magnetik sandi; pembaca kartu magnetik yang disandikan; pembaca kartu memori;
pembaca kartu memori flash; pembaca kartu pintar; pembaca kartu untuk kartu kredit; pembaca kartu untuk kartu yang
dikodekan secara magnetis; pembaca kode batang; pembaca lempeng mikro; pembaca mikrofilm; pembaca perangkat lunak
komputer, terminal komputer dan perangkat elektronik yang membuktikan keaslian dan mengidentifikasi area yang dapat
dibaca mesin pada paspor, visa, kartu identitas, SIM, kartu kesehatan, kartu pemilih, kartu penduduk, ijin tinggal, kartu
kesehatan profesional dan dokumen administratif pribadi lainnya yang memiliki cip elektronik yang dapat mengirim data untuk
keperluan verifikasi identitas seseorang; pembaca strip magnetik; pembanding; pembangkit koleksi tenaga surya; pembaruan
perangkat lunak elektronik, yaitu, perangkat lunak komputer yang dapat diunduh dan file data yang dapat diunduh terkait untuk
memperbarui perangkat lunak komputer untuk menerima, mengelola, dan membayar dana melalui jaringan komputer;
pembatas otomatis; pembatasan keamanan, selain untuk kursi kendaraan dan peralatan olahraga; pembawa data elektronik;
pembawa data magnetik; pembawa data magnetik dan optik; pembawa data magnetik kosong; pembawa data magnetik
kosong dan cakram optik perekam; pembawa data magnetik yang direkam sebelumnya; pembawa data magnetik, disc
perekaman; pembawa data magnetis; pembawa data magneto-optik dan optik; pembawa data untuk sistem pengenalan suara
yang telah direkam sebelumnya; pembawa data yang dapat dibaca mesin untuk peralatan rumah tangga; pembersih dengan
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ozon untuk udara dan air; pembersih kepala pencetak digital ( Printhead ) printer dan plotter; pembesar berkas gambar
[perangkat lunak komputer, direkam]; pembicara pribadi; pembuat telur; pembuka dan penutup pintu otomatis elektrik;
pemegang dan kasing untuk compact disc dan DVD; pemegang disesuaikan untuk compact disc; pemegang hands-free untuk
telepon seluler; pemegang kacamata; pemegang untuk gulungan listrik; pemindah fase optik; pemindai; pemindai barcode;
pemindai biometrik; pemindai gambar; pemindai optik; pemindai retina biometrik; pemindai sidik jari; pemindai sidik jari
biometric untuk pintu; pemindai sidik jari biometrik; pemindai tangan biometrik; pemindai termal; pemindaian mikroskop
elektron; pemisah baterai; pemisah berkas gambar [perangkat lunak komputer, direkam]; pemisah magnetik untuk
penggunaan ilmiah; pemula melompat baterai; pemutar CD; pemutar CD digital; pemutar DVD portabel; pemutar MP3
portabel; pemutar MP4; pemutar audio; pemutar audio dan pemutar video yang mengggabungkan memori IC; pemutar audio
digital; pemutar cakram audio dan video; pemutar cakram video; pemutar dan perekam cakram optik untuk data audio, video
dan komputer; pemutar dan perekam video cakram (disc) optik; pemutar disk Blu-ray; pemutar kaset; pemutar kaset audio;
pemutar kaset audio digital; pemutar kaset audio untuk mobil; pemutar kaset untuk mobil; pemutar kaset video; pemutar media
portabel; pemutar media pribadi; pemutar media, tidak satupun barang tersebut untuk kamera fotografi dan sinematografi
profesional termasuk aksesoris spesifik fotografi dan sinematografi profesional khusus untuknya dan perangkat lunak fotografi
dan sinematografi profesional; pemutar multimedia genggam; pemutar multimedia portabel [PMPs]; pemutar musik digital;
pemutar musik portabel; pemutar rekaman; pemutar untuk pembawa suara dan gambar; pemutar video compact disc; pemutar
video dan audio digital serta perekam; pemutar video digital; pemutar video kombinasi dan perekam; pemutus sirkuit; pena
cahaya; pena elektronik; pena elektronik [unit tampilan visual]; pena elektronik untuk unit tampilan visual; pena layar sentuh;
penanda hemline; penanda keamanan elektronik; penangkal petir; penangkap petir; pencari arah radio; pencari dinding
magnet; pencari jangkauan; pencari jangkauan untuk kamera; pencari jarak untuk golf; pencari kabel; pencari kedalaman laut;
pencitra sidik jari; pendeteksi asap; pendeteksi logam; pendingin unit pemrosesan pusat [CPU]; penekan lonjakan tegangan;
penerima GPS (Global Positioning System); penerima audio; penerima audio dan video; penerima data seluler; penerima
frekuensi radio; penerima kendali jarak jauh; penerima nirkabel; penerima optik; penerima optik dan elektrik opto; penerima
radar; penerima radar dengan amplifier; penerima radio; penerima radio untuk kontrol jarak jauh; penerima satelit; penerima
sinyal elektronik; penerima sistem penentuan posisi global; penerima stereo; penerima telepon; penerima televisi; penerima
televisi [TV set]; penerima televisi kabel; penerima video; penerjemah saku elektronik; pengaman lalu lintas berbentuk kerucut;
pengaman, pengunci serta peranti kendali akses yang dikendalikan secara listrik, elektronik, optik serta akustik; penganalisa
daya listrik; penganalisa gambar; penganalisa jaringan listrik; penganalisa mesin; penganalisa mesin kendaraan
terkomputerisasi; penganalisa spektrum; penganalisa ukuran nanopartikel; penganalisa ukuran partikel; penganalisa warna
elektronik; penganalisis spektrum, selain untuk penggunaan medis; pengatur katub dengan pengatur suhu; pengatur
kecepatan untuk mesin, engine dan motor; pengatur keran (elektronik); pengatur oksigen; pengatur panas; pengatur telur
[sandglasses]; pengatur waktu dapur; pengatur waktu dapur, elektronik; pengatur waktu elektronik; pengatur waktu telur;
pengatur waktu telur digital; pengatur waktu telur mekanis; pengatur waktu untuk kamera; pengekangan keselamatan menjadi
peralatan perlindungan jatuh untuk menahan dan menjatuhkan jatuh, selain peralatan olahraga; pengendali augmented reality
genggam; pengendali daya; pengendali daya elektronik; pengendali elektronik untuk digunakan dengan headset augmented
reality; pengendali elektronik untuk digunakan dengan headset realitas virtual; pengendali inverter digunakan dalam
pembangkit listrik tenaga surya; pengendali keyboard komputer.; pengendali motor servo elektronik; pengendali muatan listrik;
pengendali muatan tenaga surya; pengendali nirkabel untuk memantau dan mengontrol fungsi dan status sistem keamanan
dari jarak jauh; pengendali nirkabel untuk memantau dan mengontrol fungsi perangkat elektronik lainnya, tidak satupun barang
tersebut untuk kamera fotografi dan sinematografi profesional termasuk aksesoris spesifik fotografi dan sinematografi
profesional khusus untuknya dan perangkat lunak fotografi dan sinematografi profesional; pengendali nirkabel untuk
memonitor dan mengontrol fungsi dan status perangkat atau sistem kelistrikan, elektronik, dan mekanik lainnya dari jarak jauh;
pengendali realitas virtual genggam; pengendalian jarak jauh untuk peralatan, sistem dan alat uji, sinyal dan pengukuran
elektronik; pengeras suara; pengeras suara audio; pengeras suara audio untuk mengontrol suara; pengeras suara audio yang
dikontrol oleh aplikasi bergerak; pengeras suara dengan amplifier built-in; pengeras suara elektronik dengan buku; pengeras
suara nirkabel untuk di dalam rumah dan di luar rumah; pengering kaca untuk penggunaan laboratorium; pengeringan oven
untuk penggunaan laboratorium; pengganda tegangan; pengganti bantalan telinga untuk headphone; penggaris dengan dua
skala linier; penghalang cahaya; penghapus pita magnetik; penghasil suara elektronik dan peralatan peredam suara,
penghasil peredam kebisingan, unit kontrol elektronik untuk meredam dan mengontrol suara; penghasil suara, penghasil suara
tanpa kabel===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021013092
: 25/02/2021 11:06:48
:
: PT Sorin Maharasa

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Pembina Rawa Haur (Lanbaw) No. 3, Cigandaria Sentul RT 06/RW 06, Babakan
Madang Sentul Kabupaten Bogor, Jawa Barat 16810, Indonesia, Kabupaten Bogor,
Jawa Barat, 16810
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Li Pao
: Bahasa China yang terdapat pada kemasan pada background merah memiliki arti Li Pao

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Putih, Merah, Kuning. Coklat
: 30
: ===Bakpao rasa Kacang Merah, rasa kacang hijau, rasa kacang tanah, rasa coklat, rasa kacang hitam, rasa kacang hijau
pandan, rasa talas, rasa bengkoang asin, rasa labu dan rasa ayam kecap; bakpao; bakpao isi daging===
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210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021013093
: 25/02/2021 11:08:36
:
: Tommy Adiputra Sugiharto

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Komp. Budi Indah Mahogani No.33, Kel. Wangunsari, Kec. Lembang, Kabupaten
Bandung Barat, Jawa Barat, 40391
: Agus Suprijono S.Kom
: Jalan Pondok Mas V no 69, Taman Pondok Mas Indah, Kota Cimahi

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Cerita Tentang Batik
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Putih
: 24
: ===Kain Batik; Taplak meja; hiasan dinding dari tekstil; saputangan dari tekstile; seprei-seprei (kain); tekstil===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: JID2021013094
: 25/02/2021 11:09:26
:
: Tip Jabrik Noventin

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: BR. Batan Tanjung Cemagi, Cemagi, Mengwi, Kabupaten Badung, Bali
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Good Mantra
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam; Putih
: 43
: ===Jasa kedai kopi; Jasa restoran, bar, lounge koktail, kafe, kedai kopi, dan bar cemilan; Jasa restoran, termasuk jasa
restoran yang bisa dibawa pulang; Jasa restoran, yaitu, penyediaan makanan dan minuman untuk konsumsi di dalam dan di
luar gedung; Kafe kopi; Kafe yang menyediakan berbagai jenis minuman; Kafe yang menyediakan minuman teh; Kopi ( Kafe );
Penyediaan makanan dan minuman di kafe-kafe dan bar-bar; Restoran Prasmanan; Restoran cepat saji dan tempat makan
yang menyediakan kudapan; Restoran keliling dengan menggunakan truk (Food Truck); Warung makan; bar kopi;
delicatessens [restoran]; jasa katering; jasa-jasa yang disediakan oleh restoran-restoran, tempat-tempat pembuatan bir, kafekafe dan bar-bar; kafe, kafetaria dan layanan restoran; layanan kedai minuman; layanan minum teh; layanan rantai rumah
kopi; layanan restoran cepat saji; layanan restoran keliling; layanan restoran yang bisa dibawa pulang; layanan ruang minum
teh; layanan rumah kopi; menyajikan makanan dan minuman untuk para tamu di restoran; menyediakan makanan dan
minuman di bistro; menyediakan makanan dan minuman di restoran dan bar; penyediaan informasi dalam bidang hidangan
makan di restoran melalui Internet; penyediaan informasi yang menampilkan informasi mengenai jasa restoran, katering dan
bar melalui situs web; restoran swalayan; restoran yang menyediakan makanan cepat saji dan layanan 24 jam; rumah
makan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: D082021013095
: 25/02/2021 11:16:56
:
: Rizi Agusni Laila

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Peta No. 33 RT/RW 001/004 Kel. Pelindung Hewan, Kota Bandung, Jawa Barat,
00
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: QUEENZIE
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM
: 25
: ===Pakaian, yaitu, setelan baju, gaun-gaun, jas-jas, mantel panjang, jaket, pakaian hujan, celana, celana panjang, celana
pendek, jins, rok-rok, blus, kemeja, T-shirt, rompi, baju kaos, cardigan, pakaian dalam dan pakaian tidur; Pakaian, yaitu,

740
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stoking panjang, alas kaki, sepatu basket, sepatu kets basket, kaos oblong, kemeja, kaos polo, sweater lengan panjang,
celana olahraga, celana, kaos tanpa lengan, kaos jersey, celana pendek, piyama, baju olahraga, kemeja rugby, sweater, ikat
pinggang, pakaian ringan untuk tidur, topi, topi sebagai tutup kepala, visor sebagai penutup kepala, pakaian pemanasan untuk
olahraga, celana untuk pemanasan, atasan untuk pemanasan, kaos aksesoris basket (shooting shirts), jaket, blazer, dasi
sebagai pakaian, kotak saku, sapu tangan, jaket tahan angin, parka, mantel, tadah liur bayi bukan dari kertas, pakaian tidur
bayi yang baru lahir, bando, ban pergelangan tangan sebagai pakaian, celemek, pakaian dalam, celana pendek boxer, celana
ketat boxer, celana panjang, pelindung telinga, sarung tangan, sarung tangan musim dingin, syal, baju tenun dan rajut, gaun
jersey, gaun, gaun dan seragam pemandu sorak, pakaian renang, pakaian mandi, baju renang, bikini, tankini, celana renang,
celana mandi, celana pendek untuk selancar, pakaian karet untuk olahraga air (wet suits), pakaian penutup di pantai, pakaian
penutup setelah mandi, kain penutup setelah mandi, sandal, sandal pantai, topi pantai, pelindung matahari sebagai penutup
kepala, topi renang, topi mandi, penutup kepala dengan tambahan rambut palsu (wigs); Pakaian, yaitu, t-shirt, kemeja,
hoodies, kemeja berkerudung, jaket, topi, beanies, syal, kaus kaki; T-shirt; T-shirt dengan logo; T-shirt lengan panjang; T-shirt
lengan pendek; celana panjang; celana pendek; jaket [pakaian]; jaket lengan panjang; jaket wol; kaos kaki; pakaian; penutup
kepala, termasuk topi (caps), topi (hats), bandana, topi (bonnets); sandal kulit; sepatu; sepatu atletik; sepatu kerja; sepatu
sandal; topi===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021013097
: 25/02/2021 11:28:11
:
: Johnson & Johnson

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

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

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: LOGO
: LOGO

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: MERAH DAN ABU-ABU
: 5
: ===bedah mesh terutama terdiri dari jaringan hidup; implan bedah terdiri dari jaringan hidup; implan biodegradable untuk
digunakan dalam regenerasi jaringan terpandu; jaringan allograft manusia; jaringan biologis untuk implantasi; semen tulang
untuk keperluan bedah dan ortopedi; semen tulang untuk tujuan ortopedi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021013098
: 25/02/2021 11:32:26
:
: YENNY ANGGREANY

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Apt. Puri Kemayoran Unit 127 E, Rt 009/010, Kebon Kosong, Kemayoran, Jakarta
Pusat 10630, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10630
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: JUST ONE BOY COFFEE
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Putih dan Abu abu
: 30
: ===Andewi (sejenis rempah) dan campurannya, untuk digunakan sebagai pengganti kopi; Bahan campuran minuman
berbahan dasar kopi; Biji kopi; Ekstrak kopi malt; Kapsul kopi terisi; Kapsul kopi yang berisi kopi untuk diseduh; Kerupuk kopi;
Kopi Aceh; Kopi Latte; Kopi Sibu-Sibu; Kopi Susu ; Kopi bubuk; Kopi cokelat; Kopi durian; Kopi giling dan biji kopi utuh (yang
belum diolah); Kopi gula aren; Kopi jahe; Kopi seduh; Kopi susu bubuk; Kopi yang tidak disangrai; Kopi, ekstrak kopi, teh,
kakao dan penggantinya; Kopi, teh, kakao dan kopi buatan; Macchiato (minuman kopi yang dibuat dengan mencampurkan
espresso dengan susu); Makanan batang berenergi berbahan dasar kopi; Minuman Kopi Hawai; Minuman berbahan dasar
kopi espresso; Minuman berbahan dasar kopi yang mengandung susu; Minuman dengan bahan dasar kopi, coklat dan teh;
Minuman kopi dengan atau tanpa susu; Minuman kopi espresso dicampur dengan susu 90 ml; Minuman kopi espresso
dicampur dengan susu dan bubuk coklat; Moccacino (minuman yang terdiri dari bahan berupa susu, kopi dan cokelat);
Penyedap rasa dan aroma kopi; Roti kopi; Sediaan sayuran untuk digunakan sebagai pengganti kopi; affogato [minuman
berbasis kopi yang mengandung es krim]; biji kopi berlapis cokelat; biji kopi dilapisi gula; biji kopi panggang; biji kopi yang
dilapisi cokelat; butiran kopi berbentuk kristal sebagai pemanis; campuran kopi; campuran kopi dan sawi putih; campuran kopi
hitam dengan susu panas; dripper kopi bubuk sekali pakai, diisi; ekstrak kopi; es kopi; esensi kopi; isian kantong penyaring
kopi tetes; kafein tambahan, yaitu, konsentrat berkafein untuk membuat minuman kopi; kapsul kopi ginseng, terisi; kapsul kopi
jelai, terisi; kapsul kopi, terisi; kopi; kopi bebas kafein; kopi beku-kering; kopi beraroma; kopi buatan; kopi bubuk; kopi dan
coklat; kopi dawet; kopi dawet ireng; kopi giling; kopi instan; kopi kantongan; kopi rempah; kopi susu instan; kopi tanpa kafein;
kopi yang belum dipanggang; kopi yang mengandung kelor; kopi, teh, kakao, gula, beras, tapioka, sagu, bahan pengganti
kopi; krimer yang tidak mengandung susu untuk kopi; kulit cokelat mengandung biji kopi bubuk; makanan penutup berbahan
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dasar kopi; makanan penutup dengan rasa kopi; makanan ringan berbahan dasar kopi probiotik; mie kering bahan pengganti
kopi; minuman berbahan dasar kopi; minuman berbahan dasar kopi atau kakao dengan atau tanpa susu; minuman berbahan
dasar kopi dengan toping : boba, jelly, pearl; minuman berbahan dasar kopi, kokoa, cokelat atau teh; minuman berbasis kopi
dan minuman berbasis kakao; minuman biji kopi; minuman dengan bahan dasar kopi; minuman es berbahan dasar kopi;
minuman kopi; minuman kopi dengan buah-buahan; minuman kopi dengan campuran susu; minuman kopi espresso dengan
tambahan sirup jeruk; minuman kopi espresso dicampur dengan susu; minuman kopi espresso dicampur dengan susu 150 ml;
minuman kopi espresso dicampur dengan susu 180 ml; minuman kopi espresso yang dicampur dengan air panas; minuman
sediaan berbahan dasar kopi; minuman yang terbuat dari kopi; minuman yang terutamanya terdiri dari kopi; minumanminuman berbahan dasar kopi; minuman-minuman berbahan dasar kopi;; minuman-minuman berjenis kental/seperti lumpur
dengan rasa kopi (coffee-flavored slush-type drinks); minyak kopi; olahan (sayuran) untuk digunakan sebagai pengganti kopi;
pengganti kopi berbahan dasar chicory; penyedap kopi; perasa kopi; perasa sirup untuk digunakan dalam kopi espreso
dan/atau cafucino; permen rasa kopi.; polong kopi ginseng, diisi; polong kopi, terisi; produk-produk kopi; sediaan berbahan
dasar kopi; sediaan minuman kopi; sediaan untuk membuat minuman berbahan dasar kopi; sediaan-sediaan untuk minuman
berbahan dasar kopi===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021013099
: 25/02/2021 11:32:41
:
: RINA WIJAYA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

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

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: Entrée By Nucover Logo
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM, PUTIH
: 24
: ===Alas tidur, yaitu, alas penutup kasur (penutup tempat tidur); Handuk Bayi; Sarung kasur; Selimut; Selimut untuk traveling;
Sprei tempat tidur; alas tidur (seprei); bahan linen untuk alas tidur; bemper boks bayi; handuk anak-anak; handuk berkerudung
untuk bayi; handuk mandi; jersey [kain]; kain muslin; kain penutup tempat tidur; kantong tidur; kelambu tempat tidur; linen
rumah tangga; menerima selimut; penutup tempat tidur; sarung bantal; sarung bantal anak-anak; sarung bantal bayi; sarung
guling; selimut; selimut [tempat tidur]; selimut bulu; selimut dari tekstil; selimut gaya Korea untuk bayi; selimut lampin; selimut
penutup; selimut piknik; selimut single-layer untuk tikar tidur; selimut tempat tidur; selimut tempat tidur terbuat dari katun;
selimut tempat tidur terbuat dari wol; selimut tempat tidur yang terbuat dari serat buatan; selimut tidur; selimut wol; selimut
yang diisi dengan kapas; seprai anak-anak; seprei-seprei (kain); set sprei; sprei; sprei anak-anak; sprei bayi; sprei terbuat dari
bahan tekstil non-woven; tilam tempat tidur===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021013100
: 25/02/2021 11:34:06
:
: SUGENG YUNIANTO

540 Etiket

: Jl. Nilem 11-A RT. 03 RW. 05 Kel. Cijagra Kec. Lengkong, Kota Bandung, Jawa
Barat
: Rully Purwanto, S.H., S.Mn.
: Jalan Soekarno Hatta No. 590, Komplek Metro Trade Center Blok B-36, Lt. 2,
Bandung

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: ECLEMIX
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam
: 25
: ===Bagian tumit untuk kaos kaki; Baru (Rompi); Busana Muslim; Celana panjang longgar batik; Celana pelindung kaki; Celana
pendek Bermuda; Celana pendek sepak bola Amerika; Celana sepak bola Amerika; Gamis pria; Hijab; Hijab olahraga; Ikat
kaos kaki elastis; Jaket anak-anak; Jaket bulu atau wol; Jaket lari; Jaket parka; Jaket tanpa lengan; Jaket tanpa lengan yang
dilapisi lilin; Jaket tanpa lengan yang terbuat dari bahan berlapis; Jaket windbreaker; Jaket wol; Jaket yang dilapisi lilin; Jaket
yang terbuat dari bahan berlapis; Jaket-jaket; Kaos anak-anak; Kaos kaki bayi; Kaos kaki pramuka; Kaos kaki yang menyerap
keringat; Kaos polo (lengan pendek), kaos polo (lengan panjang); Kaos sepak bola Amerika; Kaos tanpa lengan; Kemeja
(lengan pendek); Kemeja Hawaii; Kerudung kepala; Kerudung kepala untuk jaket; Kerudung kepala untuk mantel; Kerudung
kepala yang dilapisi lilin; Kombinasi jas dan jaket untuk dipakai saat musim hujan; Manset untuk lengan kemejas (pakaian);
Mukena; Pakaian, yaitu, kemeja polo, pullover tanpa lengan, blus, blus tanpa lengan, t-shirt, rompi, kaus, rok, pakaian renang,
pakaian renang, jaket olahraga, rompi stadion, rompers, pengikat untuk pakaian; Peci; Penahan kaos kaki; Pengikat kaos kaki;
Pita atau karet penahan kaos kaki; Potongan-potongan kain untuk bagian tumit kaos kaki; Rompi; Rompi anak-anak; Rompi
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yang dilapisi lilin; Rompi yang terbuat dari bahan berlapis; Sarung; Sarung batik; Sarung sutra (untuk sholat); Sarung tenun;
Sol sepatu; Songkok (Peci); Sweater [dimasukkan melalui kepala]; Sweater tanpa kancing yang dimasukkan melalui kepala
(pullovers); atasan berkerudung; baeja [rompi tradisional Korea untuk wanita]; bagian depan kemeja; baju busana muslim;
baju kaos (t-shirt); baju kaos [pakaian]; baju kaos bertopi; baju kemeja; beanies; celana angin; celana atletik; celana bahan
katun; celana balon; celana bayi; celana bayi [pakaian dalam]; celana bayi [pakaian]; celana berkuda; celana bermuda; celana
bersepeda; celana berupa kaos kaki (stoking); celana bikini; celana boxer; celana chinos; celana dalam; celana dalam wanita;
celana formal; celana golf; celana hujan; celana jas; celana kaki; celana kamuflase; celana kapri; celana kargo; celana kasual;
celana ketat; celana ketat atletik; celana ketat bib; celana ketat wol; celana lebar kaki; celana leging; celana mandi; celana
olahraga; celana olahraga untuk orang dewasa; celana olahraga untuk pria; celana pakaian; celana panjang; celana panjang
[pakaian kantor]; celana panjang besar batik; celana panjang longgar; celana panjang untuk anak-anak; celana panjang untuk
bayi; celana panjang untuk orang dewasa; celana panjang untuk pria; celana panjang untuk wanita; celana pelangsing anti
selulit; celana pemanasan; celana pendek; celana pendek anak laki-laki [pakaian]; celana pendek atletik; celana pendek bayi;
celana pendek berjalan; celana pendek bersepeda; celana pendek bib; celana pendek boxer; celana pendek bulu; celana
pendek denim; celana pendek geser; celana pendek golf; celana pendek kargo; celana pendek keringat; celana pendek
pelangsing anti selulit; celana pendek rugby; celana pendek sepak bola; celana pendek sepak bola replika; celana pendek
tenis; celana pendek tinju; celana pendek untuk anak-anak; celana pendek untuk orang dewasa; celana pendek untuk pria;
celana pendek untuk wanita; celana pof; celana renang; celana salju; celana ski; celana snowboard; celana stretch; celana
tahan air [celana]; celana tahan cuaca; celana tanaman; celana tanaman denim; celana tempur; celana trekking; celana untuk
anak-anak; celana untuk dipakai; celana untuk olahraga; celana untuk wanita; celana yoga; gamis; hoodies; jaket; jaket
[pakaian bisnis]; jaket [pakaian]; jaket barang [pakaian]; jaket bawah; jaket berat; jaket berburu; jaket berkerudung; jaket
bersepeda; jaket bomber; jaket bulu; jaket bulu tiruan; jaket dan celana tahan air; jaket dengan penutup kepala; jaket dengan
penutup kepala [pakaian]; jaket denim; jaket empuk; jaket hiking; jaket hujan; jaket jas; jaket kamuflase; jaket kasmir; jaket
katun; jaket kulit; jaket kulit domba; jaket lengan panjang; jaket lengan pendek; jaket makan malam; jaket menjadi pakaian;
jaket merokok; jaket militer; jaket nelayan; jaket olahraga; jaket panjang; jaket pelindung angin dan hujan [parkas]; jaket
pemanasan; jaket pemantul cahaya; jaket rajut; jaket reversibel; jaket ringan; jaket safari; jaket shell; jaket ski; jaket
snowboard; jaket suede; jaket sutra; jaket tahan air; jaket tahan angin; jaket tahan cuaca; jaket tanpa lengan; jaket tempat
tidur; jaket trekking; jaket untuk pengendara sepeda motor; jaket wol; jas; jas [pakaian bisnis]; jas hujan; jas hujan motor; kain
pengikat untuk pergelangan tangan [pakaian]; kaos; kaos berkerah; kaos grafis; kaos kaki; kaos kaki panjang; kaos kaki
penghangat; kaos oblong; kaos polo; kaos replika sepak bola; kaos replika, celana pendek dan kaus kaki; kaos sepak bola;
kaos singlet; kaos t shirt; kaos turtleneck tiruan; kaos yoga; kaos, celana pendek dan kaus kaki American football;
kaos/kemeja yang menyerap keringat; kaus kaki celana panjang; kaus yang menyerap keringat dengan penutup kepala;
kemeja; kemeja [pakaian bisnis]; kemeja aloha kancing-depan; kemeja berkerah; kemeja berleher terbuka; kemeja empuk
untuk penggunaan atletik; kemeja golf; kemeja kamp; kemeja kamuflase; kemeja kancing; kemeja kekesalan; kemeja kulit;
kemeja lengan panjang; kemeja lengan pendek; kemeja memancing; kemeja olahraga kelembaban; kemeja otot; kemeja polo;
kemeja rugby; kemeja tenis; kemeja turtleneck; kemeja untuk dipakai dengan jas; kemeja untuk pria; kemeja untuk wanita;
kemeja-jacs; kerudung [pakaian]; ketuk celana; lacak jaket; lapisan jaket; magoja [Jaket luar Korea dikenakan di atas pakaian
dasar]; manset; melawan celana pendek untuk seni bela diri campuran atau bergulat; pakaian yang terdiri atas celana panjang
dan jaket; pullover berkerudung; replika celana pendek sepak bola Amerika; replika celana sepakbola Amerika; replika kaos
sepak bola Amerika; rok celana; rompi; rompi angin; rompi bawah; rompi berburu; rompi berlapis; rompi bulu; rompi burung;
rompi kamuflase; rompi kulit; rompi memancing; rompi olahraga; rompi penjaga ruam; rompi puncak; rompi scrimmage; rompi
tahan angin; sandal; sandal dan sepatu pantai; sandal kulit domba; sandal kulit kenyamanan khusus; sandal untuk anak-anak;
sandal untuk pria; sandal untuk wanita; sarung; sarung tangan; sarung tangan [pakaian]; sepatu; sepatu bot kulit domba;
sepatu kulit domba; sepatu sandal; sepatu untuk anak-anak; sepatu untuk orang dewasa; sepatu untuk pria; sepatu untuk
wanita; setelan celana untuk wanita; setelan jas; setelan kaos bertudung (hoodies); sol sandal; sweater katun; sweater leher
kru; sweater ringan; syal; syal dan jilbab; syal kasmir; syal sutra; tali celana; tali sepatu; topi===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: D102021013101
: 25/02/2021 11:35:39
:
: SHERLY SIKANDI

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DUSUN JOHO TELP RT/RW 004/002 KEL. PASIRIAN KEC. PASIRIAN, Kabupaten
Lumajang, Jawa Timur
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: LADANG KEDELE
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM
: 30
: ===Beras; Kedelai bubuk untuk digunakan sebagai makanan; Tepung ketan; beras ketan; jagung, digiling; jagung, diolah;
tepung beras; tepung jagung; tepung*===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021013102
: 25/02/2021 11:39:51
:
: H. HENDRIK

Alamat Pemohon

: DUSUN I, KEL. RUMPA, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat, 91359

740

540 Etiket
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740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Reshy
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Gold
: 3
: ===Air beling; Air penyegar wajah (untuk keperluan kosmetik); Bahan riasan; Balsem dan losion yang dipakai setelah
bercukur; Bedak muka putih untuk keperluan kosmetik; Bedak padat untuk wajah; Bedak wajah berupa kertas yang dilapisi
bubuk; Bedak wajah untuk keperluan kosmetik; Bulu mata buatan; Busa (kosmetik) [Mousse]; Busa rambut; Esensi untuk
keperluan kosmetik; Gel pelangsing (kosmetik ); Kapas Pembersih; Kapas wajah untuk kosmetik; Kapas yang diresapi dengan
sediaan pembersih riasan.; Kolonye; Krim jerawat; Krim lulur badan [Cream-body scrub] kosmetik; Krim mandi untuk bayi;
Krim pelembab; Krim pelembab kulit beraroma; Krim pelindung sinar UV; Krim pelurusan rambut; Krim tabir surya; Krim untuk
mandi; Krim wajah; Krim wajah (kosmetik); Krim wajah dan kulit; Kuku buatan; Lipensetip; Losion dan serum; Losion pelindung
sinar UV; Losion pijat wajah; Losion untuk wajah; Masker wajah (kosmetik); Minyak bayi; Minyak memperbaiki rambut Jepang;
Pelapis kuku; Pelembab [Moisturizer] kosmetik; Penguat kuku dan pembersih cat kuku; Pewangi dan produk pewangi untuk
penggunaan pribadi; Pewarna dan cat rambut; Pomade alis; Pomade bibir; Produk perawatan rambut; Sabun; Sabun
Kecantikan (kosmetik); Sabun Mandi; Sampo rambut 3-in-1; Scrub wajah [facial scrub] kosmetik; Sediaan buatan untuk proses
mencoklatkan kulit; Sediaan dan bahan untuk keperluan mencuci; Sediaan dasar untuk tata rias wajah; Sediaan kecantikan
tanpa obat; Sediaan mandi; Sediaan pemeliharaan gigi; Sediaan pemutih dan bahan lain untuk keperluan binatu; Sediaan
pengelupas cat dan sticker; Sediaan pengelupasan atau penghilangan cat dan pernis; Sediaan penghapus perekat; Sediaan
penyegar udara; Sediaan perawatan matahari untuk keperluan kosmetik; Sediaan perawatan rambut tanpa obat; Sediaan
pewarna kuku; Sediaan sediaan untuk membersihkan, sediaan pembersih; Sediaan sediaan untuk membuang lemak; Sediaan
untuk mandi dan mandi; Sediaan untuk memoles gigi (bukan untuk medis); Sediaan untuk menahan sinar matahari; Sediaan
untuk mencoklatkan kulit; Sediaan untuk perawatan kulit bayi; Semprotan pelembab wajah (kosmetik); Serum kecantikan
(kosmetik); Sipat (Kosmetik); Spirit Gum untuk penggunaan kosmetik; Spray wajah (kosmetik); Tanah liat (kosmetik); Tempat
lipstik; Toner (cairan penyegar wajah) kosmetik; Vitamin rambut; air bunga jeruk [sulingan herbal]; air lavender; air mawar
[sulingan herbal]; air parfum; air wangi; alis palsu; alis palsu perekat diri; apitoxin [racun lebah madu] untuk keperluan
kosmetik; astringen untuk keperluan kosmetik; bahan-bahan dan sediaan pembersih; balm cukur; balm rambut non-obat;
balsam rambut; balsem setelah dicukur; bantalan diresapi dengan sediaan melepas make-up; bantalan kapas untuk keperluan
kosmetik; bantalan kapas untuk menghilangkan make-up; bantalan pembersih diresapi dengan kosmetik; bantalan pembersih
diresapi dengan sediaan toilet; barang-barang toilet (toilet articles), yaitu, sabun dan air toilet; basma [pewarna kosmetik];
basma untuk keperluan kosmetik; batang kapas untuk keperluan kosmetik; batang kondisioner rambut padat; batu cukur
[astringen]; bedak bayi [perlengkapan mandi]; bedak krem; bedak mandi; bedak rambut; bedak tabur; bedak talek untuk
keperluan kosmetik; bedak talek, untuk penggunaan toilet; bedak tubuh; bedak tubuh untuk keperluan kosmetik; bedak wajah;
bedak wajah ditekan; bedak wajah kosmetik; bedak wajah longgar; bilas warna untuk rambut; bintsuke-abura [minyak
memperbaiki rambut Jepang]; body butter untuk keperluan kosmetik; body lotion untuk keperluan kosmetik; body scrub untuk
keperluan kosmetik; bola kapas untuk keperluan kosmetik; bubuk bedak wangi; bubuk bedak wangi untuk keperluan kosmetik;
bubuk gigi untuk keperluan kosmetik; bubuk glitter kosmetik; bubuk kosmetik, krim dan lotion untuk wajah, tangan dan tubuh;
bubuk mandi untuk keperluan kosmetik; bubuk masker tubuh; bubuk masker tubuh untuk keperluan kosmetik; bubuk padat
untuk compacts [kosmetik]; bubuk pencuci rambut; bubuk sabun; bubuk wangi; bubuk wangi untuk keperluan kosmetik; bulu
mata palsu; busa cukur; busa kosmetik yang mengandung tabir surya; cat kuku; cat kuku dan penghapus cat kuku; cat kuku
gel; cat sediaan pengupasan; cocoa butter untuk keperluan kosmetik; cologne setelah bercukur; colognes, parfum dan
kosmetik; concealer [kosmetik]; cosmeceuticals untuk keperluan kosmetik; cotton buds untuk keperluan kosmetik; cotton buds
untuk penggunaan pribadi; cuci masker; decalcomanias untuk kuku; deodoran; deodoran dan antiperspiran untuk penggunaan
pribadi; deodoran roll-on; deodoran tubuh; deodoran tubuh [wewangian]; deodoran tubuh dalam bentuk pil; deodoran untuk
kaki; deodoran untuk manusia; deodoran untuk penggunaan pribadi; deodoran untuk perawatan tubuh; eau de toilette; ekstrak
herbal untuk keperluan kosmetik; emolien kulit untuk keperluan kosmetik; emolien rambut; emolien rambut untuk keperluan
kosmetik; emulsi setelah bercukur; emulsi tubuh untuk keperluan kosmetik; emulsi wajah untuk keperluan kosmetik; foundation
cair; garam mandi kosmetik; garam mandi untuk keperluan kosmetik; gel after-sun [kosmetik]; gel after-sun untuk keperluan
kosmetik; gel cukur; gel kosmetik; gel lidah buaya untuk keperluan kosmetik; gel mandi, krim dan minyak; gel mata untuk
keperluan kosmetik; gel menjadi alat bantu penata rambut; gel pelembab [kosmetik]; gel pelembab kulit [kosmetik]; gel
pelindung rambut; gel penata alis; gel penata rambut; gel penyamakan [kosmetik]; gel pewarna alis; gel pra-cukur; gel rambut;
gel rambut dan mousse rambut; gel setelah dicukur; gel tahan lama untuk keperluan kosmetik; gel untuk penggunaan
kosmetik; gel, semprotan, mousses dan balsem untuk penataan rambut dan perawatan rambut; ginseng mengklarifikasi
masker wajah pemolesan; glitter dekoratif untuk keperluan kosmetik; glitter kuku; glitter untuk keperluan kosmetik; grease
untuk keperluan kosmetik; handuk, kain dan kertas sekali pakai dan barang kapas diresapi dengan atau untuk digunakan
dengan sediaan kosmetik; hidrogen peroksida untuk digunakan pada rambut; hidrogen peroksida untuk keperluan kosmetik;
highlighter (kosmetik); kain diresapi dengan sediaan pembersihan; kain diresapi dengan sediaan pemolesan untuk
dibersihkan; kain make-up dari kapas; kapas dalam bentuk bola-bola, kuncup, kain, gulungan, penyeka untuk kebutuhan
kosmetik; kapas dan tongkat kapas untuk keperluan kosmetik; kapas kecantikan; kapas pemupur diresapi dengan sediang
untuk menghapus make-up; kapas untuk keperluan kosmetik; kapur untuk penggunaan kosmetik; kaus kaki diresapi dengan
krim pelembab kosmetik; kaus kaki diresapi dengan sediaan pelembab untuk kaki; kaus kaki yang sudah dilembabkan dengan
sediaan kosmetik untuk keperluan kosmetik; kit kosmetik; kit make-up yang terutama terdiri dari fondasi, maskara, blushes,
glosses dan lipstik [tidak termasuk kuas dan spons]; kompres mata untuk keperluan kosmetik; kondisioner kuku; kondisioner
pembersih untuk digunakan dalam mencuci rambut khusus conditioner; kondisioner rambut; kondisioner rambut untuk bayi;
kosmetik; kosmetik alis; kosmetik bermain anak-anak, menandai kulit; kosmetik dalam bentuk bubuk; kosmetik dalam bentuk
lotion; kosmetik dalam bentuk susu, lotion dan emulsi; kosmetik dan make-up; kosmetik dan perlengkapan mandi; kosmetik
dan sediaan kosmetik; kosmetik dan sediaan pembersih badan yang tidak mengandung obat; kosmetik dan sediaan
perawatan pribadi; kosmetik dekoratif; kosmetik dekoratif [make-up]; kosmetik fungsional adalah krim anti-kerut; kosmetik
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fungsional menjadi sediaan penyamakan matahari; kosmetik fungsional menjadi sediaan penyaringan sinar matahari; kosmetik
fungsional menjadi sediaan perawatan kulit anti-penuaan; kosmetik penyegar kulit; kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan;
kosmetik tanpa obat; kosmetik untuk anak-anak; kosmetik untuk digunakan pada kulit; kosmetik untuk hewan; kosmetik untuk
pemakaian di rambut; kosmetik untuk penggunaan pribadi; kosmetik yang digunakan sebagai sediaan perawatan kulit; krim
after-shave (non-obat); krim after-sun untuk keperluan kosmetik; krim anti-bintik; krim anti-bintik untuk keperluan kosmetik;
krim anti-kerut; krim anti-kerut untuk keperluan kosmetik; krim anti-penuaan; krim anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; krim
aromaterapi; krim berjemur; krim bibir; krim bibir untuk keperluan kosmetik; krim boot; krim bronzing kulit; krim cukur; krim dan
gel kosmetik untuk wajah, tangan dan tubuh; krim dan lotion kosmetik; krim dan lotion kosmetik untuk perawatan wajah dan
tubuh; krim dan lotion penyamakan sinar matahari; krim dan sediaan setelah matahari; krim dasar bedak; krim dingin; krim
dingin untuk keperluan kosmetik; krim exfoliant untuk keperluan kosmetik; krim foundation; krim herbal topikal untuk
mengencangkan dan meningkatkan payudara; krim kaki tanpa obat; krim kecantikan; krim kecantikan balm; krim kecantikan
untuk perawatan tubuh; krim kecantikan wajah dan tubuh; krim kosmetik; krim kosmetik bernutrisi; krim kosmetik untuk kulit;
krim kosmetik untuk mengencangkan kulit; krim kosmetik untuk mengencangkan kulit di sekitar mata; krim kosmetik untuk
perawatan kulit; krim kosmetik, lotion dan sediaan lain untuk berjemur; krim kosmetik, susu, lotion, gel dan bubuk untuk wajah,
tangan, dan tubuh; krim kuku; krim kuku untuk keperluan kosmetik; krim kulit; krim kulit dalam bentuk cair dan padat; krim kulit
tanpa obat; krim kulit untuk keperluan kosmetik; krim kulit yang adil; krim kulit yang adil untuk keperluan kosmetik; krim
kutikula; krim malam; krim mandi; krim masker tubuh; krim masker tubuh untuk keperluan kosmetik; krim mata; krim mata
untuk keperluan kosmetik; krim matahari; krim matahari untuk keperluan kosmetik; krim non-obat untuk melembabkan kulit;
krim non-obat untuk menenangkan kulit; krim non-obat untuk scrub wajah; krim obat menghilangkan rambut; krim pelembab
kulit [kosmetik]; krim pelembab setelah bercukur; krim pelembab, lotion dan gel; krim pelurus rambut; krim pembersih
[kosmetik]; krim pembersih kulit; krim pembersih kulit [non-obat]; krim pembersih non-obat untuk penggunaan pribadi; krim
pemoles; krim pemutih gigi; krim pemutih kulit; krim pengelupas; krim pengencang [kosmetik]; krim pengkondisi; krim
pengkondisi kulit untuk keperluan kosmetik; krim pengurang bintik penuaan; krim pengurang bintik penuaan untuk keperluan
kosmetik; krim penyamak sendiri; krim perawatan kulit kepala tanpa obat; krim perawatan rambut; krim perawatan rambut
untuk keperluan kosmetik; krim perlindungan rambut; krim perlindungan rambut, non-obat; krim pijat, selain untuk keperluan
medis; krim pra-cukur; krim rambut; krim retinol untuk keperluan kosmetik; krim ruam popok tanpa obat; krim sepatu; krim
setelah dicukur; krim setelah matahari; krim siang; krim tabir surya; krim tabir surya untuk keperluan kosmetik; krim tangan;
krim tangan kosmetik; krim tangan untuk keperluan kosmetik; krim tanning diri [kosmetik]; krim tanpa obat untuk melembutkan
kulit; krim tanpa obat untuk memutihkan kulit; krim tanpa obat untuk mencerahkan kulit; krim tanpa obat untuk perlindungan
kulit; krim tubuh; krim tubuh beraroma; krim tubuh kosmetik; krim tubuh untuk keperluan kosmetik; krim untuk kulit; krim untuk
mandi; krim untuk mengelupas kulit mati; krim untuk mengurangi selulit; krim untuk pengurangan selulit untuk keperluan
kosmetik; krim untuk spa; krim wajah; krim wajah dan tubuh; krim wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; krim wajah
untuk keperluan kosmetik; krim wangi; krim wangi untuk keperluan kosmetik; krim yang hilang; krim, minyak, lotion,
semprotan, pensil dan balsem untuk keperluan kosmetik; kristal mandi untuk keperluan kosmetik; kuku buatan dari logam
mulia; kuku palsu; lapisan atas cat kuku; lapisan dasar cat kuku; lem ikatan potongan rambut; lilin obat menghilangkan rambut;
lilin penata rambut; lipstik; losion dan krim untuk digunakan pada kulit; losion kosmetik; losion rambut; losion setelah bercukur;
losion susu untuk keperluan kosmetik; lotion berjemur kosmetik; lotion cukur; lotion dan krim tubuh beraroma; lotion kosmetik
untuk mengurangi munculnya bintik-bintik dan bintik-bintik penuaan; lotion kulit dan tubuh, krim dan minyak untuk penggunaan
kosmetik; lotion kulit kosmetik; lotion kulit pelembab [kosmetik]; lotion mandi untuk keperluan kosmetik; lotion masker tubuh;
lotion masker tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion mata untuk keperluan kosmetik; lotion obat menghilangkan rambut; lotion
pelembab [kosmetik]; lotion pelindung rambut; lotion pengencang untuk wajah, tubuh dan tangan untuk keperluan kosmetik;
lotion perawatan kulit kosmetik; lotion perawatan matahari untuk keperluan kosmetik; lotion perawatan penguatan rambut;
lotion perawatan rambut; lotion perawatan rambut untuk keperluan kosmetik; lotion rambut kosmetik; lotion rambut melambai;
lotion rambut tanpa obat; lotion restorasi rambut tanpa obat; lotion setelah matahari untuk keperluan kosmetik; lotion tabir
surya untuk keperluan kosmetik; lotion tahan usia untuk keperluan kosmetik; lotion tangan untuk keperluan kosmetik; lotion
tubuh pelembab [kosmetik]; lotion untuk keperluan kosmetik; lotion untuk memperkuat kuku; lotion untuk pengurangan selulit
untuk keperluan kosmetik; lotion untuk perawatan wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion wajah dan tubuh untuk
keperluan kosmetik; lotion wajah kosmetik; lotion wangi [sediaan toilet]; lotion, krim dan sediaan untuk perawatan wajah,
tubuh, kulit kepala, kuku dan rambut; lulur kosmetik; make-up [kosmetik]; make-up bedak; make-up mengeluarkan susu, gel,
lotion dan krim; make-up menghapus krim; mandi minyak untuk perawatan rambut; manik-manik mandi untuk keperluan
kosmetik; maskara rambut; masker kaki untuk perawatan kulit; masker kecantikan; masker kecantikan rambut; masker
kecantikan wajah; masker kecantikan, krim dan minyak untuk membersihkan kulit, krim kulit, krim untuk menghilangkan noda,
krim mata, losion kulit, losion wajah, losion tubuh, pelembab kulit, krim malam, pengklarifikasi kulit, sediaan untuk tanning
matahari, sediaan perawatan matahari bukan medis, kapas untuk kecantikan; masker kulit; masker kulit [kosmetik]; masker
kulit untuk keperluan kosmetik; masker mata gel; masker mata untuk keperluan kosmetik; masker pelembab kulit; masker
pembersih jahe; masker pembersih mineral; masker pembersih untuk tubuh; masker pembersih untuk wajah; masker
pembersihan; masker penataan rambut; masker perawatan rambut; masker rambut; masker rambut dan kulit kepala; masker
scrub pemurnian mendalam; masker tanah liat penyeimbang minyak; masker tanah liat penyeimbang minyak rumput laut;
masker tanah liat yang membersihkan kulit; masker tangan untuk perawatan kulit; masker tubuh; masker tubuh untuk
keperluan kosmetik; masker untuk membersihkan wajah; masker wajah [kosmetik]; masker wajah bergizi madu dalam; masker
wajah kosmetik; masker wajah memurnikan arang; masker wajah smoothing; masker wajah untuk penggunaan kosmetik;
membersihkan dan melembabkan krim, minyak, lotion dan preparat; membersihkan dan menyinari sediaan daun tanaman;
membersihkan sediaan untuk artikel perokok; membersihkan, mencuci dan memoles sediaan; memijat minyak dan lotion;
menghapus kerutan sediaan perawatan kulit; minyak Kolonyo; minyak after-sun untuk keperluan kosmetik; minyak aromatik;
minyak berjemur [kosmetik]; minyak berjemur untuk tujuan kosmetik; minyak esensial; minyak esensial alami; minyak esensial
untuk digunakan dalam aromaterapi; minyak esensial untuk keperluan kosmetik; minyak kosmetik; minyak kosmetik untuk
kulit; minyak kutikula; minyak lavender untuk penggunaan kosmetik; minyak mandi untuk keperluan kosmetik; minyak mawar;
minyak mawar untuk keperluan kosmetik; minyak memperbaiki rambut; minyak parfum; minyak parfum untuk pembuatan
preparat kosmetik; minyak pelindung matahari [kosmetik]; minyak penataan rambut; minyak penyamakan [kosmetik]; minyak
pijat; minyak rambut; minyak setelah matahari [kosmetik]; minyak terpentin untuk degreasing; minyak tubuh; minyak tubuh
untuk keperluan kosmetik; minyak untuk keperluan kosmetik; minyak untuk parfum dan aroma; minyak untuk pengkondisian
rambut; minyak untuk sediaan pembersihan; minyak wajah; minyak wangi; mousse dan gel penataan rambut; mousse
perlindungan rambut; mousse rambut; mousses [kosmetik]; mousses menjadi alat bantu penata rambut; mutiara mandi untuk
keperluan kosmetik; obat dan bahan obat menghilangkan rambut; oil baths untuk perawatan rambut untuk keperluan kosmetik;
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overlay memahat kuku [kosmetik]; pacar [pewarna kosmetik]; pacar untuk keperluan kosmetik; paket kosmetik wajah; paket
masker untuk keperluan kosmetik; palet pengkilap bibir; parfum cair; parfum dan cologne; parfum, eau de Cologne dan
aftershaves; pasta gigi cair; pasta kosmetik untuk aplikasi ke wajah untuk menangkal silau; pasta styling untuk rambut; pasta
untuk tangkai pisau cukur; pasta wangi untuk keperluan kosmetik; pelembab rambut; pelembab wajah kosmetik; pelindung
matahari untuk bibir [kosmetik]; pembersih untuk kuas kosmetik; pembersihan, penggerusan dan sediaan abrasif; pembilasan
rambut; pembilasan rambut [kondisioner sampo]; pembilasan rambut untuk keperluan kosmetik; pemecah rambut [sediaan
penataan rambut]; pemelihara rambut; pemelihara rambut untuk keperluan kosmetik; pemerah pipi cair; pemerah susu krim;
pemutih kuku; pena cat kuku; pena cat kuku remover; pencerah rambut; pencuci vagina untuk keperluan sanitasi atau
deodoran pribadi; pengatur tekstur rambut; pengeras kuku; penghilang cat kuku; penghilang lilin lantai [sediaan gerusan];
penghilang riasan mata; pengkilap bibir; pensil alis; pensil kosmetik; pensil mata kosmetik; penutup mata gel untuk keperluan
kosmetik; penyamakan kosmetik dan susu setelah matahari, gel dan minyak; penyegar nafas; penyegar nafas, bukan untuk
tujuan medis; penyeka kapas untuk keperluan kosmetik; penyeka, kapas dan tisu yang diresapi dengan sediaan kosmetik dan
losion wewangian yang tidak mengandung obat; perawatan pelurusan rambut; perawatan rambut dan sediaan pembersihan;
perawatan rambut keratin; perekat untuk bulu mata palsu, rambut dan kuku; perekat untuk keperluan kosmetik; perekat untuk
membubuhkan alis palsu; perekat untuk membubuhkan bulu mata palsu; perekat untuk membubuhkan kuku atau bulu mata
palsu; perekat untuk membubuhkan kuku palsu; perekat untuk membubuhkan rambut palsu; perhiasan kulit menjadi transfer
dekoratif untuk keperluan kosmetik; perhiasan kulit self-adhesive untuk keperluan kosmetik; perhiasan kulit untuk keperluan
kosmetik; pernis kuku untuk keperluan kosmetik; persiapan untuk perawatan rambut; petroleum jelly untuk keperluan
kosmetik; pewangi nafas dalam bentuk kunyah yang terbuat dari ekstrak kayu birch; pewarna bibir dalam bentuk cairan atau
gel [kosmetik]; pewarna janggut; pewarna kosmetik; pewarna lotion untuk rambut; pewarna rambut; pewarna rambut dan
produk pemutihan; pewarna untuk keperluan toilet; pewarnaan rambut dan sediaan pewarnaan rambut; pijat lilin untuk
keperluan kosmetik; pomade rambut; pomade rambut untuk keperluan kosmetik; pomades untuk keperluan kosmetik; preparat
kosmetik yang mengandung kolagen; preparat pelembab [kosmetik]; preparat pelembab setelah bercukur; preparat pemutihan
[decolorants] untuk keperluan kosmetik; primer kuku [kosmetik]; produk kosmetik dalam bentuk aerosol untuk perawatan kulit;
produk sabun; racun lebah untuk keperluan kosmetik; rambut rontok; rias wajah; riasan mata; rum rum untuk keperluan
kosmetik; rumput laut untuk digunakan dalam tata rias; sabun almond; sabun antiperspirant; sabun batangan untuk mandi;
sabun batangan untuk toilet; sabun beraroma; sabun cair; sabun cair untuk binatu; sabun cair untuk mandi; sabun cair untuk
mencuci piring; sabun cair untuk tangan dan wajah; sabun cair untuk tangan, wajah dan tubuh; sabun cair yang digunakan
untuk mandi kaki; sabun cair yang digunakan untuk mencuci kaki; sabun cuci; sabun cuci tangan; sabun cukur; sabun dan
deterjen; sabun deodoran; sabun deterjen; sabun industri; sabun kertas untuk penggunaan pribadi; sabun kosmetik; sabun
krim; sabun krim tubuh; sabun kulit; sabun lidah buaya; sabun loofah; sabun mandi; sabun mandi cair; sabun mandi dalam
bentuk cair, padat atau gel; sabun mandi*; sabun non-obat; sabun non-obat untuk bayi; sabun non-obat untuk tangan; sabun
non-obat untuk wajah; sabun pasir; sabun pelana; sabun tanpa air; sabun tubuh; sabun tubuh tanpa obat; sabun untuk
keringat kaki; sabun untuk mencerahkan tekstil; sabun untuk penggunaan pribadi; sabun untuk penggunaan rumah tangga;
sabun untuk perawatan tubuh; sabun wajah; sabun wangi; salep kulit pelembab [kosmetik]; sampo dan kondisioner rambut;
sampo dan kondisioner untuk digunakan pada rambut; sampo untuk rambut manusia; sarung tangan pra-dibasahi dengan
sediaan kosmetik untuk keperluan kosmetik; scrub pengelupasan kulit untuk keperluan kosmetik; sediaan untuk mencuci
tangan; sediaan untuk mengkilapkan buah; sediaan abrasif; sediaan anti keringat (sediaan mandi); sediaan antistatik untuk
keperluan rumah tangga; sediaan aromaterapi; sediaan bahan kimia pembersih untuk keperluan rumah tangga; sediaan
baskom tanpa obat; sediaan bercukur dan bercukur; sediaan berjemur; sediaan berjemur [kosmetik]; sediaan berjemur dan
sediaan perlindungan dari matahari; sediaan binatu; sediaan buffing kuku; sediaan busa untuk mandi; sediaan cucian dan
pemutihan; sediaan cukur; sediaan dan bahan non-obat untuk perlindungan dan perawatan kulit; sediaan degreasing; sediaan
degreasing dengan basis pelarut; sediaan degreasing untuk keperluan rumah tangga; sediaan douching untuk keperluan
sanitasi pribadi atau deodoran [perlengkapan mandi]; sediaan dry-cleaning; sediaan eksfoliasi tanpa obat untuk wajah;
sediaan fumigasi [parfum]; sediaan furbishing; sediaan gerusan; sediaan hiasan rambut [sediaan highlight]; sediaan kolagen
untuk keperluan kosmetik; sediaan kondisioner kain; sediaan kosmetik; sediaan kosmetik anti-penuaan; sediaan kosmetik dan
kecantikan; sediaan kosmetik meminimalkan kerut untuk penggunaan wajah topikal; sediaan kosmetik perawatan rambut;
sediaan kosmetik tanpa busa; sediaan kosmetik tanpa obat; sediaan kosmetik untuk bulu mata; sediaan kosmetik untuk kulit
kering selama kehamilan; sediaan kosmetik untuk mandi; sediaan kosmetik untuk mandi dan mandi; sediaan kosmetik untuk
melindungi dari sengatan matahari; sediaan kosmetik untuk melindungi kulit dari sinar matahari; sediaan kosmetik untuk
pembaruan kulit; sediaan kosmetik untuk pemeliharaan kulit dan perawatan kulit; sediaan kosmetik untuk pengeringan cat
kuku; sediaan kosmetik untuk perawatan kulit; sediaan kosmetik untuk perawatan mulut dan gigi; sediaan kosmetik untuk
perawatan tubuh; sediaan kosmetik untuk rambut dan kulit kepala; sediaan kosmetik untuk tujuan pelangsingan; sediaan
kosmetik untuk wajah dan tubuh; sediaan kosmetik wajah; sediaan kulit wajah untuk keperluan kosmetik; sediaan lidah buaya
untuk keperluan kosmetik; sediaan make-up untuk wajah dan tubuh; sediaan mandi busa; sediaan mandi busa tanpa obat;
sediaan mandi busa untuk keperluan kosmetik; sediaan mandi dan mandi pancuran (shower); sediaan mandi mentol, bukan
untuk keperluan medis; sediaan mandi tanpa obat; sediaan mandi, bukan untuk keperluan medis; sediaan meluruskan rambut;
sediaan mencuci rambut; sediaan menghapus make-up; sediaan menghapus pernis; sediaan menghilangkan karat; sediaan
menghilangkan kutikula; sediaan menghilangkan kutikula untuk keperluan kosmetik; sediaan menyegarkan nafas untuk
kebersihan pribadi; sediaan non-obat untuk mengurangi sengatan matahari; sediaan obat menghilangkan rambut; sediaan
obat menghilangkan rambut dan pengelupasan kulit; sediaan pelindung matahari kosmetik; sediaan pembersih badan;
sediaan pembersih wajah; sediaan pembersihan; sediaan pembersihan busa; sediaan pembersihan dan pemolesan; sediaan
pembersihan dan pemolesan kulit; sediaan pembersihan dengan dasar pelarut; sediaan pembersihan kaca; sediaan
pembersihan kaca depan; sediaan pembersihan karpet; sediaan pembersihan kulit tanpa obat; sediaan pembersihan lantai;
sediaan pembersihan serba guna; sediaan pembersihan serba guna untuk barang-barang perokok; sediaan pembersihan
tangan; sediaan pembersihan tanpa obat; sediaan pembersihan tanpa obat untuk digunakan pada tubuh; sediaan
pembersihan tanpa obat untuk kulit; sediaan pembersihan untuk digunakan pada tubuh; sediaan pembersihan untuk keperluan
rumah tangga; sediaan pembersihan untuk kulit; sediaan pembersihan untuk penggunaan pribadi; sediaan pembersihan
wallpaper; sediaan pembersihan, pemolesan dan penggosok; sediaan pemolesan; sediaan pemolesan, penggerusan dan
abrasif; sediaan pemutih kulit; sediaan pemutih kulit [kosmetik]; sediaan pemutihan gigi; sediaan pemutihan kulit; sediaan
penataan rambut; sediaan pencuci; sediaan pencuci piring; sediaan pencucian dan pemutihan; sediaan pengencangan
payudara kosmetik; sediaan pengeriting rambut; sediaan pengeritingan dan pengeritingan permanen; sediaan pengeritingan
rambut dan pengaturan rambut; sediaan pengharum ruangan; sediaan penghilang pernis; sediaan penghilang warna; sediaan
penghilang warna untuk rambut; sediaan pengupasan lantai; sediaan pengupasan lilin; sediaan penyamakan
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sendiri [kosmetik]; sediaan peralatan mandi tanpa obat; sediaan perataan [kanji]; sediaan perawatan bibir; sediaan perawatan
bibir tanpa obat; sediaan perawatan kaki tanpa obat; sediaan perawatan kecantikan; sediaan perawatan kecantikan kulit tanpa
obat; sediaan perawatan kuku; sediaan perawatan kuku kosmetik; sediaan perawatan kulit; sediaan perawatan kulit antipenuaan; sediaan perawatan kulit tanpa obat; sediaan perawatan matahari; sediaan perawatan matahari [kosmetik]; sediaan
perawatan rambut; sediaan perawatan rambut tanpa obat untuk keperluan kosmetik; sediaan perawatan rambut yang terdiri
dari minyak kelapa murni organik dan minyak kelapa murni; sediaan perawatan rambut, bukan untuk keperluan medis;
sediaan perawatan tubuh tanpa obat; sediaan perawatan wajah kosmetik; sediaan perbaikan kuku; sediaan perendaman
cucian; sediaan pertumbuhan kembali rambut kosmetik menghambat; sediaan pewangi ruangan; sediaan pewarnaan rambut;
sediaan pewarnaan untuk keperluan kosmetik; sediaan phytocosmetic; sediaan pijat tanpa obat; sediaan pra-cukur dan
setelah-cukur; sediaan pra-perendaman; sediaan rambut santai; sediaan rambut tanpa obat; sediaan rias rambut kosmetik;
sediaan sanitasi menjadi peralatan mandi non-obat; sediaan sanitasi menjadi perlengkapan mandi; sediaan setelah bercukur;
sediaan sun block; sediaan sun block untuk keperluan kosmetik; sediaan tabir surya; sediaan tabir surya untuk digunakan
pada kulit; sediaan tanpa obat untuk digunakan di kamar mandi; sediaan tanpa obat untuk perawatan kulit, rambut dan kulit
kepala; sediaan tata rias; sediaan tubuh dan perawatan kecantikan; sediaan tubuh dan perawatan kecantikan untuk keperluan
kosmetik; sediaan ukuran binatu; sediaan untuk melindungi rambut dari sinar matahari; sediaan untuk membersihkan gigi;
sediaan untuk membersihkan gigi palsu; sediaan untuk membersihkan pipa saluran pembuangan; sediaan untuk
membersihkan rambut; sediaan untuk membersihkan, melindungi dan menjaga permukaan kendaraan; sediaan untuk
membuat daun tanaman mengkilap; sediaan untuk membuka blokir pipa limbah; sediaan untuk membuka saluran pipa
drainase; sediaan untuk membuka wastafel; sediaan untuk mencuci; sediaan untuk mencuci buah dan sayuran; sediaan untuk
mencuci pakaian; sediaan untuk mengasah; sediaan untuk mengeriting dan mengatur rambut; sediaan untuk menggosok;
sediaan untuk menghilangkan kuku gel; sediaan untuk menghilangkan limescale, karat atau minyak; sediaan untuk
menghilangkan warna rambut; sediaan untuk mengilatkan [semir]; sediaan untuk pembersihan, perawatan dan perawatan
rambut; sediaan untuk pembersihan, pewarnaan, pewarnaan, pemutihan, pengaturan dan penataan rambut; sediaan untuk
pembersihan, pewarnaan, pewarnaan, pemutihan, pengaturan dan pengeritingan rambut permanen; sediaan untuk
pengeritingan rambut; sediaan untuk pengeritingan rambut permanen; sediaan untuk pengupasan lilin dari lantai; sediaan
untuk perawatan dan pembersihan hewan; sediaan untuk perawatan kulit kepala dan rambut; sediaan untuk perawatan tubuh
dan kecantikan; sediaan untuk perlengkapan mandi (toilet preparations) yang tidak mengandung obat, yaitu, sabun; sediaan,
termasuk krim, gel, dan mouse, untuk digunakan sebelum, selama dan setelah bercukur; self-tanning lotion [kosmetik]; semir
sepatu dan krim; semprotan deodoran feminin; semprotan deodoran kaki; semprotan kulit topikal untuk keperluan kosmetik;
semprotan menjadi alat bantu penata rambut; semprotan penyegar nafas; semprotan rambut; semprotan rambut dan gel
rambut; semprotan tubuh digunakan sebagai deodoran pribadi dan wewangian; semprotan tubuh untuk keperluan kosmetik;
serat untuk keperluan kosmetik; serum penataan rambut; serum perawatan rambut; shampo dan kondisioner hewan
peliharaan [sediaan perawatan hewan non-obat-obatan]; shampo hewan peliharaan, non-obat [sediaan perawatan hewan];
shampo rambut; shampo untuk hewan [sediaan perawatan non-obat]; shampo untuk hewan peliharaan [sediaan perawatan
tanpa pengobatan]; strip lilin untuk menghilangkan rambut tubuh; sun block lotion untuk keperluan kosmetik; susu almond
untuk keperluan kosmetik; susu pelembab setelah bercukur; susu penyamakan [kosmetik]; susu setelah dicukur; susu setelah
matahari [kosmetik]; susu setelah matahari untuk keperluan kosmetik; susu wajah dan lotion untuk keperluan kosmetik; susu
wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; tabir surya tahan air; tabir surya untuk keperluan kosmetik; tambalan kosmetik
yang mengandung tabir surya dan tabir surya untuk digunakan pada kulit; tato sementara untuk keperluan kosmetik; tato yang
dapat dilepas untuk keperluan kosmetik; tempat lipstik; terpentin untuk mengalami degreasing; tips kuku; tiriskan dan cuci
sediaan yang tidak menghalangi; tiriskan sediaan pembersihan; tiriskan sediaan pemblokiran; tisu bayi diresapi dengan
sediaan pembersihan; tisu bayi sekali pakai diresapi dengan sediaan kosmetik; tisu bayi sekali pakai diresapi dengan sediaan
pembersihan pribadi; tisu bayi untuk keperluan kosmetik; tisu diresapi dengan minyak esensial, untuk penggunaan kosmetik;
tisu diresapi dengan sediaan berjemur; tisu diresapi dengan sediaan deodoran untuk penggunaan pribadi; tisu diresapi dengan
sediaan kosmetik; tisu diresapi dengan sediaan menghilangkan make-up; tisu diresapi dengan sediaan pembersihan; tisu
diresapi dengan sediaan pembersihan pribadi; tisu diresapi dengan sediaan perawatan kulit; tisu kosmetik pra-lembab; tisu
kosmetik yang sudah diresapi pelembab sebelumnya; tisu pra-dibasahi dengan sediaan pembersihan untuk keperluan rumah
tangga; tisu yang diresapi dengan kosmetik; tisu yang diresapi dengan losion kosmetik; toner untuk penggunaan kosmetik;
toner wajah kosmetik; tongkat kapas serbaguna untuk penggunaan pribadi; tongkat pomade; tongkat pomades untuk
keperluan kosmetik; tonik rambut; tonik rambut untuk keperluan kosmetik; transfer dekoratif untuk keperluan kosmetik; wangiwangian; warna alis dalam bentuk pensil dan bubuk; warna bulu mata; warna rambut; wax rambut; wewangian; wewangian
alami; wewangian dicampur; wewangian untuk penggunaan pribadi; wewangian, minyak atsiri, kosmetik tanpa obat, lotion
rambut tanpa obat; wewangian, minyak esensial; wewangian, minyak esensial, kosmetik, lotion rambut===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021013103
: 25/02/2021 11:42:49
:
: NURSAM NURDIN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. BELIBIS, RT/RW: 002/005, UJUNG BARU, SOREANG, KOTA PAREPARE,
SULAWESI SELATAN, Kota Pare Pare, Sulawesi Selatan, 91131
: Drs. Ilyas Kartakusumah
: Komplek Legenda Wisata L 9 No. 27 Cibubur

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: GAMALAMA
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: BIRU; EMAS; MERAH; HIJAU; PUTIH
: 30
: ===Beras; beras ketan; beras merah===

740

540 Etiket
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210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2021013105
: 25/02/2021 11:43:28
:
: DAVE ANSON RUSLIM

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: MEGA KBN JERUK D 1 KAV.21 RT.001 RW.011 KEL.MERUYA SELATAN
KEC.KEMBANGAN, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: ANBE foodcontainer + GAMBAR
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: ORANGE, PUTIH
: 43
: ===Depot penyediaan makanan dan minuman; Jasa Penyedia Makanan dan Minuman yang bisa diantar dan dijemput; Jasa
penyediaan makanan dan minuman; Jasa penyediaan makanan dan minuman dengan menggunakan kendaraan dan gerobak;
Jasa/layanan hotel, restoran, kafe, kafetaria, kantin dan layanan bar makanan ringan; Memberikan informasi, termasuk online,
tentang layanan untuk menyediakan makanan dan minuman, dan akomodasi sementara; Pemesanan meja restoran secara
online; Restoran; Restoran Prasmanan; Tempat penyediaan makanan dan minuman; jasa informasi, saran dan konsultasi
yang berkaitan dengan restoran; jasa penyediaan makanan dan minuman untuk acara; jasa penyiapan makanan dan
minuman; jasa-jasa pemesanan restoran dan kafe-kafe; katering makanan dan minuman; layanan restoran cepat saji; layanan
untuk menyediakan makanan dan minuman; melayani makanan dan minuman; penyediaan informasi yang berhubungan
dengan pemesanan restoran; penyediaan informasi yang menampilkan informasi mengenai jasa restoran, katering dan bar
melalui situs web; penyediaan ulasan online tentang atraksi lokal melalui Internet, yaitu, memberikan ulasan online tentang
restoran, hotel, dan resor yang menyediakan makanan dan akomodasi melalui jaringan komputer dan jaringan informasi
global; penyewaan bangunan logam dan non-logam; penyewaan bangunan yang bisa diangkut *; penyewaan bangunan yang
dapat dipindah-pindahkan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 24, Dosan-ro 452beon-gil, Seo-gu, Daejeon, Republic of Korea., 35309
: Lee So Wang, S.E., S.H.
: LSW Attorney at Law & Consulting Graha Surveyor Indonesia lantai 19 ruang 1901
Jalan Gatot Subroto Kavling 56

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

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

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Putih, Hijau, Ungu, Kuning, Merah, Biru, Merah muda, Jingga.
: 2
: ===cat jari===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021013107
: 25/02/2021 11:46:42
:
: Johnson & Johnson

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

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

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: LOGO
: LOGO

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: MERAH DAN ABU-ABU
: 9
: ===alat medis yang menggabungkan realitas virtual atau realitas tertambah (augmented reality) untuk digunakan oleh praktisi
kesehatan dalam prosedur pembedahan, keterlibatan pasien atau rehabilitasi pasien; aplikasi perangkat lunak untuk

740

: DID2021013106
: 25/02/2021 11:43:49
:
: SSUIM CO.,LTD.

540 Etiket

540 Etiket
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perangkat bergerak (mobile application) untuk digunakan oleh pasien bedah ortopedi sebelum pembedahan dan sesudah
pembedahan; aplikasi perangkat lunak untuk perangkat bergerak (mobile application) yang memungkinkan penyedia layanan
kesehatan untuk terlibat, membuat stratifikasi dan memantau pasien bedah ortopedi sebelum pembedahan dan sesudah
pembedahan; aplikasi seluler yang dapat diunduh; perangkat keras komputer dan sistem perangkat lunak digunakan dalam
bedah ortopedi untuk mendokumentasikan informasi pasien atau peristiwa yang berkaitan dengan bedah ortopedi dan untuk
menyediakan solusi pelatihan untuk bedah ortopedi; perangkat keras komputer dan sistem perangkat lunak yang berisi alur
kerja pembedahan digital untuk digunakan dalam bedah ortopedi; perangkat lunak aplikasi komputer untuk ponsel pintar dan
perangkat seluler di bidang kebugaran (fitness) dan latihan/olahraga yang menampilkan layanan pelatihan pribadi, pelatihan,
latihan (workouts) dan penilaian kebugaran (fitness); sistem alat medis yang terdiri dari sistem perangkat lunak dan perangkat
keras komputer yang berisi alur kerja pembedahan digital untuk bedah ortopedi; sistem alat medis, yaitu sistem perangkat
lunak dan perangkat keras komputer untuk digunakan dalam bedah ortopedi untuk mendokumentasikan informasi pasien atau
peristiwa yang berkaitan dengan bedah ortopedi dan untuk menyediakan solusi pelatihan untuk bedah ortopedi===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021013110
: 25/02/2021 11:47:14
:
: Navis Azka

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Situsari Wetan No. 24, RT005/RW007, Kel Cijagra, Kec Lengkong, Bandung,
Jawa Barat, Kota Bandung, Jawa Barat
: Adrian Luthfi Imantaka S.H.
: Jl. Pinang Raya No. 8-G RT. 008 RW. 002 Pondok Labu, Cilandak, Jakarta Selatan

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: service de Luxe
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Putih
: 25
: ===Celana jeans; Kaos polo (lengan pendek), kaos polo (lengan panjang); Pakaian Tidur; Pakaian, yaitu, setelan baju, gaungaun, jas-jas, mantel panjang, jaket, pakaian hujan, celana, celana panjang, celana pendek, jins, rok-rok, blus, kemeja, T-shirt,
rompi, baju kaos, cardigan, pakaian dalam dan pakaian tidur; Sweater; alas kaki, yaitu, sepatu, sepatu keds, sendal, sendal
jepit, sepatu bot; celana dalam; celana kasual; jaket [pakaian]; kaos kaki penghangat; kemeja berkerah; korset [pakaian
dalam]; mantel; mantel kulit; mantel untuk pria; pakaian dari kulit atau imitasi dari kulit; pakaian denim; pakaian luar tahan air;
pakaian luar tahan cuaca; pakaian luar untuk wanita; pakaian resmi; pakaian santai; pakaian untuk olahraga; pakaian untuk
pria, wanita dan anak-anak; sapu tangan [pakaian]; sendal; sepatu formal; sepatu kulit; sepatu santai; syal; topi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021013111
: 25/02/2021 11:50:10
:
: EKA MILAWATI

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Argo Parkit II No 1 Argo Kencana Rt. 52 Rw. 01 Desa Donowarih, Kabupaten
Malang, Jawa Timur, 65152
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: INDONESIA LOLLIPOP
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Kata Indonesia Dengan Warna Pelangi dan Kata Lollipop dengan Warna Merah
: 30
: ===Coklat, praline yang diisi dan tidak diisi, permen; Permen; Permen Jahe; Permen Kristal bening; Permen Pastilles; Permen
Pelega Tenggorokan; Permen cokelat; Permen kenyal; Permen susu; mint untuk permen; mukhwas [permen untuk
menyegarkan nafas]; pecan logs (permen); permen; permen [gula-gula]; permen batangan; permen bebas gula; permen buah
jelly; permen buah yang lembut; permen cokelat yang mengandung pralin ; permen cokelat yang memiliki rasa pralin; permen
ginseng merah; permen gula tanpa obat; permen karet [gula-gula]; permen karet tanpa obat; permen mint untuk menyegarkan
nafas; permen nougat; permen peppermint; permen rasa buah-buahan; permen rasa mint; permen rebus; praline (permen)===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021013112
: 25/02/2021 11:50:39
:
: PT. Javaprima Abadi

540 Etiket

: Jl. Arteri Yos Sudarso No. 1,
Tambakrejo, Gayamsari, Semarang 50165, Jawa Tengah

Halaman 826 dari 2049

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Lanny Setiawan MBA., M.Mgt., MA-LPC., MA-LMFT.
: Pacific Patent Multiglobal DIPO Business Center Lt. 11, Jalan Jend. Gatot Subroto
Kav. 51-52, Jakarta Pusat- 10260 Indonesia

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: OVALCCINO
: Suatu penamaan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru, putih, oranye, kuning, coklat, hitam
: 30
: ===Kakao; Kopi yang tidak disangrai; Kopi, teh, kakao dan kopi buatan; Minuman berbahan dasar kopi yang mengandung
susu; Penyedap rasa dan aroma kopi; bubuk coklat; coklat; es yang dapat dimakan; kopi; kopi bubuk; kopi instan; minuman
berbahan dasar kopi; minuman dengan bahan dasar coklat; minuman dengan bahan dasar kakao; minuman es berbahan
dasar kopi; saus coklat; topping coklat===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021013114
: 25/02/2021 11:53:12
:
: YUDHA SETIAWAN

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: KP.MUARA BABAKAN RT.04/010 KEL.SINDANGRASA KEC.BOGOR TIMUR KOTA
BOGOR JAWA BARAT, Kota Bogor, Jawa Barat, 16145
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: ATTAUBAH
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

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

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2021013115
: 25/02/2021 11:53:24
:
: JANUAR ADIGUNA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Danau Indah Barat ll Blok A3 No. 10 B, Rt.005 Rw.014, Kel. Sunter Jaya, Kec.
Tanjung Priok, Jakarta Utara., Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta
: Turman M. Panggabean S.H., M.H.
: Ruko Cempaka Mas Blok B No. 24 Jalan Letjend. Suprapto

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: VICENZA Galeri rasa dan Lukisan
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Coklat Keemasan dan Abu-abu Tua.
: 35
: ===Iklan secara online; Mempromosikan barang orang lain melalui situs web (website); Penyediaan ruang iklan untuk barang
dan jasa di website; desain logo iklan; menyediakan situs web (website) yang menampilkan pasar (marketplace) online untuk
menjual dan memperdagangkan barang virtual dengan pengguna lain===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2021013116
: 25/02/2021 11:53:56
:
: Jennie Novita Solihin, Charlene Janice

540 Etiket

: Jl. Alam Asri IV no. 4, Kel. Pondok Pinang, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI
Jakarta
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740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: CARESKIN
: Perawatan kulit

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih dan hijau
: 35
: ===DEPARTMENT STORE; Distributor grosir yang menyediakan produk-produk farmasi; Informasi komersil dan saran untuk
konsumen; Jasa agen penjualan, yaitu, layanan toko ritel, layanan toko ritel online, layanan toko grosir yang menampilkan
kosmetik dan kit kosmetik; Jasa eceran atau grosiran untuk kosmetik, sampo rambut, kondisioner rambut, bilas rambut,
perawatan rambut, pomade rambut, lilin rambut, minyak rambut, semprotan rambut, mist rambut yang memiliki efek
aromatisasi atau efek wewangian dalam bentum semprotan, losion wajah kosmetik, losion badan, krim badan, krim wajah,
minyak kelonyo, deodoran badan, krim tangan, parfum cair, dan parfum dalam bentuk padat; Jasa konsultasi bisnis dalam
bidang operasional distributor, orang ke orang, grosir dan layanan penjualan eceran untuk nutrisi dan suplemen diet, kosmetik,
minuman, dan sari buah.; Jasa perantara komersial untuk mesin-mesin dan peralatan medis; Jasa sales dan promosi untuk
pihak ketiga atas perbekalan farmasi, produk farmasi, alat kesehatan, dan kosmetik; Layanan administrasi untuk rujukan
medis; Layanan eceran atau grosir untuk kosmetik dan alat kesehatan; Layanan iklan, pemasaran dan promosi di bidang jasa
medis; Layanan iklan, pemasaran dan promosi, yaitu, memberikan informasi mengenai diskon, kupon, potongan harga,
voucher, tautan ke situs web ritel orang lain, dan penawaran khusus untuk barang dan jasa orang lain; Layanan penjualan
kosmetik, persiapan untuk penggunaan pribadi, persiapan perawatan gigi dan mulut, sabun dan deterjen secara eceran atau
grosir; Layanan ritel department store; Layanan toko grosir yang menampilkan kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan;
Layanan toko ritel yang menampilkan kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan; Layanan toko ritel yang menampilkan
kosmetik, sediaan perlengkapan mandi, kit kosmetik, minyak esensial, masker kecantikan, sabun kosmetik dan shampoo;
Manajemen bisnis toko serba ada; Manajemen usaha dan operasi pusat data; Memberikan informasi untuk penjualan barang
orang lain; Mempromosikan barang-barang dan jasa-jasa dengan cara mengoperasikan ritel pusat perbelanjaan komprehensif
online, grosir, dan layanan ritel online kuku buatan, stiker nail art, tips kuku, kertas transfer untuk nail art, cat kuku [kosmetik],
sediaan penguatan kuku, kondisioner kuku, cat kuku, enamel kuku, penghilang enamel kuku, gel kuku, sediaan untuk
menghilangkan kuku gel, lapisan atas cat kuku, krim kuku untuk penggunaan kosmetik, glitter kuku, cat kuku dan penghapus
cat kuku, sediaan perawatan kuku kosmetik, perekat untuk membubuhkan kuku atau bulu mata buatan, sediaan buffing kuku,
kikir kuku dan warna kuku; Pengadaan, manajemen, inventaris, pemasaran dan penjualan barang (dengan cara apapun
termasuk tetapi tidak terbatas pada jasa online dan melalui pengiriman); Penjualan ritel dan grosir bahan medis; Penyediaan
jasa ritel melalui suatu telepon atau telepon genggam atau perangkat telekomunikasi lainnya yang berkaitan dengan pakaian,
tutup kepala dan alas kaki, perhiasan, jam tangan, aksesoris mode, tekstil, kosmetik, sediaan untuk perlengkapan mandi yang
tidak mengandung obat, produk perawatan, peralatan perawatan, peralatan mandi yang tidak mengandung obat, [kosmetik],
kacamata, tempat untuk membawa, barang dari kulit, tempat dan penutup untuk telepon genggam, tablet, laptop, koper, label
untuk koper, tempat dan penutup paspor, dompet, tas tangan dan segala macam tas, buku, lilin, perlengkapan audio,
perangkat pendengar yang diletakkan di kepala, tempat pengeras suara, pengeras suara nirkabel, perangkat pendengar yang
diletakkan di dalam telinga; Perdagangan besar kosmetik; Toko yang menjual kosmetik; administrasi franchise (waralaba);
agen impor-ekspor; jasa distributor grosir untuk kosmetik; jasa retail sehubungan dengan penjualan kuas, kotak wadah sisir,
sisir, alat-alat kosmetik, alat penghilang bau untuk penggunaan pribadi, kuas alis mata, rambut untuk kuas, perlengkapan
penghapus tata rias, kuas kuku; jasa-jasa grosir terkait kosmetik-kosmetik, sabun-sabun, parfum-parfum, perhiasan-perhiasan,
alat tulis, produk-produk kertas, stiker tato, kulit dan imitasi kulit, tas-tas bepergian, tas-tas tangan, dompet-dompet, dompet,
tempat kunci, peralatan rumah tangga dan dapur, barang-barang tekstil, pakaian, alas kaki, tutup kepala, pakaian dalam,
pakaian renang, syal, lencana-lencana untuk dipakai, hiasan untuk rambut, permainan, mainan, barang-barang mainan
(playthings) atau untuk bermain dan barang olahraga; jasa-jasa impor dan ekspor; jasa-jasa ritel dan grosir online terkait
kosmetik-kosmetik, sabun-sabun, parfum-parfum, perhiasan-perhiasan, alat tulis, produk-produk kertas, stiker tattoo, kulit dan
imitasi kulit, tas-tas bepergian, tas-tas tangan, dompet-dompet, dompet, tempat kunci, peralatan rumah tangga dan dapur,
barang-barang tekstil, pakaian, alas kaki, tutup kepala, pakaian dalam, pakaian renang, syal, lencana-lencana untuk dipakai,
hiasan untuk rambut, permainan, mainan, barang-barang mainan (playthings) atau untuk bermain dan barang olahraga; jasajasa ritel dan grosir yang disediakan melalui perangkat lunak yang dapat diunduh termasuk aplikasi seluler terkait kosmetikkosmetik, sabun-sabun, parfum-parfum, perhiasan-perhiasan, alat tulis, produk-produk kertas, stiker tato, kulit dan imitasi kulit,
tas-tas bepergian, tas-tas tangan, dompet-dompet, dompet, tempat kunci, peralatan rumah tangga dan dapur, barang-barang
tekstil, pakaian, alas kaki, tutup kepala, pakaian dalam, pakaian renang, syal, lencana-lencana untuk dipakai, hiasan untuk
rambut, permainan, mainan, barang-barang mainan (playthings) atau untuk bermain dan barang olahraga; jasa-jasa toko ritel
terkait kosmetik-kosmetik, sabun-sabun, parfum-parfum, perhiasan-perhiasan, alat tulis, produk-produk kertas, stiker tato, kulit
dan imitasi kulit, tas-tas bepergian, tas-tas tangan, dompet-dompet, dompet, tempat kunci, peralatan rumah tangga dan dapur,
barang-barang tekstil, pakaian, alas kaki, tutup kepala, pakaian dalam, pakaian renang, syal, lencana-lencana untuk dipakai,
hiasan untuk rambut, permainan, mainan, barang-barang mainan (playthings) atau untuk bermain dan barang olahraga;
kompilasi laporan medis; layanan iklan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kondisi medis; layanan
manajemen hubungan pelanggan; layanan ritel dan grosir untuk berbagai barang, termasuk tetapi tidak terbatas pada
kosmetik dan sediaan perlengkapan mandi, pasta gigi, wewangian, minyak esensial, sediaan pemutih dan bahan lain untuk
keperluan binatu, sediaan pembersihan, sediaan pemolesan, sediaan penggosok, sediaan abrasif, kosmetik, sabun, sabun
mandi, sediaan kosmetik untuk mandi, sediaan perawatan kuku, kuku palsu, stiker nail art, penghilang cat kuku, sediaan
make-up, sediaan kosmetik untuk bulu mata, bulu mata palsu, perekat untuk membubuhkan bulu mata palsu, sediaan
pengharum ruangan, deodoran untuk manusia atau untuk hewan, sediaan perawatan rambut, sampo, losion rambut,
pembilasan rambut [kondisioner sampo], krim rambut, hair spray, pewarna rambut, sediaan mandi, sediaan cukur, sediaan
berjemur [kosmetik], gel pijat, sediaan farmasi, sediaan dokter hewan, sediaan sanitasi dan persediaan medis, peralatan
elektronik rumah tangga, alat keperluan makan, kacamata dan kacamata hitam, peralatan untuk penerangan dan pemanasan,
logam mulia dan paduannya, perhiasan, batu mulia dan semi mulia, instrumen horologis dan kronometrik, alat tulis, kulit dan
imitasi dari kulit, koper dan tas, kantong, payung dan payung matahari, furnitur, peralatan dan wadah rumah tangga atau
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dapur, gelas, porselen dan gerabah, peralatan kosmetik dan toilet, linen rumah tangga, handuk, pakaian, alas kaki, tutup
kepala, karpet, permainan, mainan dan alat permainan, makanan dan minuman, perlengkapan sehari-hari dan barang-barang
pribadi; layanan ritel on-line yang berkaitan dengan kosmetik; layanan toko grosir menampilkan alat kecantikan untuk
manusia; layanan toko grosir online yang menampilkan alat kecantikan untuk manusia; layanan toko grosir online yang
menampilkan instrumen medis; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan medis; layanan toko ritel on-line yang
menampilkan produk kosmetik dan kecantikan, pakaian dan aksesoris; layanan toko ritel online yang menampilkan instrumen
medis; layanan toko ritel online yang menampilkan peralatan medis; layanan toko ritel online yang menampilkan produk
kosmetik dan kecantikan; manajemen biaya medis; manajemen bisnis gerai ritel; manajemen bisnis outlet grosir dan eceran;
manajemen bisnis untuk pengoperasian waralaba; memberikan informasi produk konsumen yang berkaitan dengan kosmetik;
memberikan saran produk konsumen yang berkaitan dengan kosmetik; memelihara catatan dan file medis pasien; memelihara
catatan dan file riwayat medis pribadi; memelihara file dan catatan mengenai kondisi medis individu; memelihara registrasi
profesional teknis medis bersertifikat; pelaksanaan, pengaturan, dan pengelolaan pameran dagang yang terkait dengan
kosmetik; pengaturan pameran dagang kosmetik; penyediaan informasi produk dan jasa untuk penjualan komersial;
penyediaan jasa konsultasi, informasi, dan penasehatan bisnis yang terkait dengan kosmetik; periklanan, pemasaran, riset
pasar; recruitment and management of trading stamp, coupon, point accumulation type card franchise, member; supplier===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: D082021013117
: 25/02/2021 11:54:44
:
: Achmad Renzana Gilang

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Gg. Merpati BKT Duri SLT RT/RW 001/005, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI
Jakarta, 00
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: TUKUO ID
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah-putih
: 18, 25
: ===Tas Kulit; Tas pinggang; Tas-tas; dompet; dompet genggam kecil [tas]; dompet kecil [tas tangan]; dompet kulit [tas];
dompet kulit imitasi [tas]; dompet kunci dari kulit imitasi; dompet travel [tas]; koper dan tas jinjing; kulit dan tas kulit imitasi; kulit
imitasi; ransel [tas sekolah Jepang]; tas; tas belanja; tas bepergian; tas buku sekolah; tas hiking; tas kecil untuk pria; tas kerja;
tas pinggang; tas tangan; tas tangan untuk wanita; tas tangan yang terbuat dari kulit imitasi; tas wanita===
===Pakaian, tutup kepala, yaitu baju (dengan atau tanpa kerah dan/atau lengan), celana (pendek atau panjang), rok, gaun,
kaus kaki, jaket (dengan atau tanpa tudung), sapu tangan (handkerchiefs), pita, topi (hats), topi (caps), visor, sepatu, sandal
dan sandal selop; Pakaian, yaitu, atasan, kemeja, jaket, kaus yang menyerap keringat, jaket dengan penutup kepala; Pakaian,
yaitu, kemeja polo, pullover tanpa lengan, blus, blus tanpa lengan, t-shirt, rompi, kaus, rok, pakaian renang, pakaian renang,
jaket olahraga, rompi stadion, rompers, pengikat untuk pakaian; Pakaian, yaitu, setelan baju, gaun-gaun, jas-jas, mantel
panjang, jaket, pakaian hujan, celana, celana panjang, celana pendek, jins, rok-rok, blus, kemeja, T-shirt, rompi, baju kaos,
cardigan, pakaian dalam dan pakaian tidur; Pakaian, yaitu, stoking panjang, alas kaki, sepatu basket, sepatu kets basket, kaos
oblong, kemeja, kaos polo, sweater lengan panjang, celana olahraga, celana, kaos tanpa lengan, kaos jersey, celana pendek,
piyama, baju olahraga, kemeja rugby, sweater, ikat pinggang, pakaian ringan untuk tidur, topi, topi sebagai tutup kepala, visor
sebagai penutup kepala, pakaian pemanasan untuk olahraga, celana untuk pemanasan, atasan untuk pemanasan, kaos
aksesoris basket (shooting shirts), jaket, blazer, dasi sebagai pakaian, kotak saku, sapu tangan, jaket tahan angin, parka,
mantel, tadah liur bayi bukan dari kertas, pakaian tidur bayi yang baru lahir, bando, ban pergelangan tangan sebagai pakaian,
celemek, pakaian dalam, celana pendek boxer, celana ketat boxer, celana panjang, pelindung telinga, sarung tangan, sarung
tangan musim dingin, syal, baju tenun dan rajut, gaun jersey, gaun, gaun dan seragam pemandu sorak, pakaian renang,
pakaian mandi, baju renang, bikini, tankini, celana renang, celana mandi, celana pendek untuk selancar, pakaian karet untuk
olahraga air (wet suits), pakaian penutup di pantai, pakaian penutup setelah mandi, kain penutup setelah mandi, sandal,
sandal pantai, topi pantai, pelindung matahari sebagai penutup kepala, topi renang, topi mandi, penutup kepala dengan
tambahan rambut palsu (wigs); celana panjang; celana pendek; jaket; jaket [pakaian bisnis]; jaket [pakaian]; jaket denim; jaket
kulit; jaket panjang; jaket tahan air; jaket wol; jaket, gaun tanpa lengan dengan blus di bagian dalamnya, jas, kemeja, baju
hangat, T-shirt, celana, manset untuk kemeja, ikat pinggang dan kaus kaki; kaos kaki; pakaian; sandal kulit; sepatu; sepatu
atletik; sepatu bot *; sepatu kulit; sepatu olahraga===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

: JID2021013118
: 25/02/2021 11:55:53
:
: MICHELLE NATASIA TIGRIS

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Mayang Permai 2 No. 19, PIK, Kel. Kapuk Muara, Kec. Penjaringan, Kota
Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta
: Dra. Devi Yulian, S.H.
: Jalan Pangeran Jayakarta No. 117 Blok. C-4, Jakarta Pusat

Tipe Merek

: Merek Kata dan Lukisan

540 Etiket

Halaman 829 dari 2049

566

Nama Merek
Arti Bahasa

: BOBA TALE + LUKISAN
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih
: 43
: ===Jasa kedai kopi; Jasa penyediaan makanan dan minuman; Layanan reservasi untuk memesan makanan; Pusat Jajanan
Serba Ada (Pujasera); Restoran; Tempat makan yang menghidangkan kudapan; jasa katering; kafe; katering makanan dan
minuman; layanan bar dan bistro; layanan bawa pulang makanan dan minuman; layanan kafetaria; layanan kantin; layanan
kantin swalayan; layanan untuk menyediakan makanan dan minuman; pusat makanan/jajan; restoran swalayan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021013119
: 25/02/2021 11:59:38
:
: PURNIATI

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL.SUDIRMAN 103 -109 RT.01,RW.01, Kota Magelang, Jawa Tengah
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: GLORY
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: ABU-ABU,PUTIH
: 3
: ===Bahan kimia sebagai komponen dari krim , losion atau kosmetik; Bahan nabati / tumbuhan sebagai komponen dari krim ,
losion , atau kosmetik.; Bahan-bahan perawatan pribadi dan kecantikan, yaitu, tubuh, wajah, mata, krim pembersih tangan,
busa, pelembab, losion, gel, scrub, minyak, bedak, penyegar, toner, astringen, balsem, masker pelembab, sabun batangan
yang tidak mengandung obat; Kosmetik dasar rias, termasuk pembersih kulit, toner kulit, losion kulit, krim kulit, serum wajah
non-obat, tisu wajah dan pelembab wajah.; Krim Badan area sensitif (kosmetik); Krim flek (kosmetik); Krim kulit berminyak;
Krim kulit daerah sensitif (kosmetik); Krim kulit kering (kosmetik); Krim kulit sensitif (kosmetik); Krim leher; Krim lulur badan
[Cream-body scrub] kosmetik; Krim matahari (bukan untuk pengunaan pengobatan); Krim matahari (tidak untuk penggunaan
medis); Krim pelembab; Krim pelembab kulit beraroma; Krim pelindung sinar UV; Krim pelurusan rambut; Krim pembersih
(kosmetik); Krim pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Krim pencuci tangan; Krim sabun yang tidak mengandung obat untuk
digunakan dalam mencuci; Krim tabir surya; Krim untuk mandi; Krim untuk tumit; Krim wajah; Krim wajah (kosmetik); Krim
wajah dan kulit; Krim wajah untuk digunakan sebagai kosmetik; Krim yang tidak mengandung obat untuk mata dan area di
sekitar mata; Krim, minyak, losion dan busa cukur; Krim, minyak, losion dan busa stelah bercukur; Minyak, krim dan losion
untuk kulit; Produk perawatan kulit, yaitu serum kulit non-obat, pembersih kulit, krim kulit; Sediaan kosmetik seperti semprotan
tangan, gel tangan, larutan tangan, pelembab, lotion, toner & astringen, larutan alkohol, sabun mandi dalam bentuk cair,
bentuk batangan & bubuk, krim, sediaan deodoran dan anti-keringat.; Zat pelembab, yaitu, krim pelembab, susu pelembab,
lotion pelembab tubuh, larutan pelembab untuk kulit; gel mandi, krim dan minyak; kosmetik dalam bentuk krim; kosmetik yaitu
krim, susu, lotion, gel dan bubuk untuk wajah, tubuh dan tangan; krim; krim after-shave (non-obat); krim anti penuaan; krim
anti-bintik; krim anti-bintik untuk keperluan kosmetik; krim anti-kerut; krim anti-kerut untuk keperluan kosmetik; krim antipenuaan; krim anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; krim anti-penuaan untuk wajah; krim aromaterapi; krim berbentuk stik
pelindung dari sinar matahari; krim bibir; krim boot; krim bronzing kulit; krim creambath; krim dan gel kosmetik untuk wajah,
tangan dan tubuh; krim dan lotion kosmetik untuk perawatan wajah dan tubuh; krim kaki tanpa obat; krim kecantikan; krim
kecantikan untuk perawatan tubuh; krim kosmetik untuk mengencangkan kulit; krim kuku; krim kuku untuk keperluan kosmetik;
krim kulit; krim kulit dalam bentuk cair dan padat; krim kulit tabir surya; krim kulit yang adil; krim malam; krim mandi; krim
masker tubuh; krim masker tubuh untuk keperluan kosmetik; krim non-obat untuk melembabkan kulit; krim non-obat untuk
menenangkan kulit; krim non-obat untuk scrub wajah; krim pagi untuk keperluan kosmetik; krim pelembab; krim pelembab kulit
[kosmetik]; krim pelembab, lotion dan gel; krim pelurus rambut; krim pembersih; krim pembersih [kosmetik]; krim pembersih
kulit; krim pembersih kulit [non-obat]; krim pembersih non-obat untuk penggunaan pribadi; krim pemutih kulit; krim pemutih
kulit wajah; krim penghalus kulit; krim pengkondisi kulit untuk keperluan kosmetik; krim pengurang bintik penuaan; krim
pengurang bintik penuaan untuk keperluan kosmetik; krim penyamak sendiri; krim retinol untuk keperluan kosmetik; krim ruam
popok tanpa obat; krim siang; krim tabir surya; krim tangan; krim tangan, krim kaki, krim bernutrisi, krim pembersih wajah; krim
tanning diri [kosmetik]; krim tanpa obat untuk memutihkan kulit; krim tanpa obat untuk perlindungan kulit; krim tubuh; krim
tubuh beraroma; krim tubuh untuk keperluan kosmetik; krim untuk bahan kulit; krim untuk keperluan kosmetik; krim untuk
mandi; krim untuk memutihkan kulit; krim untuk mencegah kerutan wajah; krim untuk pemeliharaan kulit (kosmetik); krim untuk
spa; krim wajah; krim wajah [kosmetik]; krim wajah dan tubuh; krim wajah tidak mengandung obat; krim wajah untuk keperluan
kosmetik; krim wajah untuk penggunaan kosmetik; krim wangi; krim wangi untuk keperluan kosmetik; krim, losion dan gel
penyamakan; losion dan krim untuk digunakan pada kulit; losion, krim, pelembab, minyak dan susu yang dipakai setelah
berjemur matahari; lotion dan krim tubuh beraroma; lotion kulit dan tubuh, krim dan minyak untuk penggunaan kosmetik; lotion
tabir surya dan krim perawatan matahari; lotion, krim dan sediaan untuk perawatan wajah, tubuh, kulit kepala, kuku dan
rambut; make-up mengeluarkan susu, gel, lotion dan krim; make-up menghapus krim; membersihkan dan melembabkan krim,
minyak, lotion dan preparat; perona pipi dalam bentuk krim (Cream blush); sabun krim tubuh; scrub krim tubuh; sediaan
kosmetik, yakni krim untuk mengencangkan kulit; sediaan perawatan kulit, yaitu sabun mandi, losion, krim dan sampo===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320

Prioritas

: DID2021013120
: 25/02/2021 11:59:46
:

540 Etiket

540 Etiket

Halaman 830 dari 2049

730

Nama Pemohon

: CV. EKA JAYA LESTARI

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. TB. Simatupang Komplek Pinang Baris Permai No. R.7, Kel. Sunggal, Kec. Medan
Sunggal, Kota Medan, Kota Medan, Sumatera Utara, 20128
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: MIRACLE
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Putih, merah, jingga
: 3
: ===Dupa berbentuk kerucut; Dupa dalam kemasan; Dupa yang disemprotkan; batang dupa; dupa; fumigasi dupa untuk kamar
wewangian; kerucut dupa dan dupa; kunko [fumigasi dupa untuk kamar wewangian]; tongkat dupa; wewangian dan dupa;
wewangian, wewangian dan dupa, selain parfum untuk penggunaan pribadi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021013121
: 25/02/2021 12:03:57
:
: PT. MITRA HASIL BUMI

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Paradise Raya Barat 2 Blok K No. 30,, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI
Jakarta, 14350
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: BEAN TO CHOCOLATE
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM DAN PUTIH
: 35, 43, 30
: ===Jasa toko; Jasa toko eceran secara online; Jasa toko penjual Makanan dan Minuman secara online; Layanan toko ritel
menu utama teh; Layanan toko ritel online; Layanan toko ritel online menu utama kopi; Toko eceran yang menjual produk
susu; Toko kue; Toko kue online; Toko makanan online; Toko minuman non-alkohol; Toko minuman online; Toko minuman
panas dan dingin; Toko online di bidang makanan dan minuman; Toko online di bidang roti-roti dan kue-kue; Toko yang
menjual pencuci mulut berupa es dan buah; layanan ritel yang berkaitan dengan produk toko makanan; layanan toko grosir
menampilkan makanan penutup; layanan toko grosir online yang menampilkan bir; layanan toko grosir online yang
menampilkan cokelat; layanan toko grosir online yang menampilkan es krim; layanan toko grosir online yang menampilkan
kakao; layanan toko grosir online yang menampilkan kopi; layanan toko ritel dan layanan toko ritel online; layanan toko ritel
menampilkan bahan makanan; layanan toko ritel menampilkan bir; layanan toko ritel menampilkan cokelat; layanan toko ritel
menampilkan es krim; layanan toko ritel menampilkan kakao; layanan toko ritel menampilkan makanan penutup; layanan toko
ritel menampilkan peralatan makan; layanan toko ritel menampilkan yogurt beku; layanan toko ritel online yang menampilkan
bahan makanan; layanan toko ritel online yang menampilkan cokelat; layanan toko ritel online yang menampilkan kakao;
layanan toko ritel online yang menampilkan produk susu; layanan toko ritel online yang menampilkan teh; layanan toko ritel
online yang menampilkan yogurt beku; layanan toko ritel untuk makanan dan minuman; pengecer toko serba ada; toko; toko
online; toko roti; toko swalayan===
===Jasa restoran sushi yang diberikan dalam bentuk kerjasama waralaba; Jasa restoran yang diberikan dalam bentuk
kerjasama waralaba; Jasa restoran, bar, lounge koktail, kafe, kedai kopi, dan bar cemilan; Jasa restoran, termasuk jasa
restoran yang bisa dibawa pulang; Jasa restoran, yaitu, penyediaan makanan dan minuman untuk konsumsi di dalam dan di
luar gedung; Jasa/layanan hotel, restoran, kafe, kafetaria, kantin dan layanan bar makanan ringan; Kafe kopi; Kafe kue beras;
Kafe yang menyediakan berbagai jenis minuman; Kafe yang menyediakan minuman teh; Kafe-kafe; Kafetaria; Kopi ( Kafe );
Layanan kafe; Layanan restoran Jepang; Layanan restoran Spanyol; Layanan restoran yang diberikan dalam kerangka kerja
waralaba; Membuat reservasi dan pemesanan untuk restoran dan makanan; Menyediakan makanan dan minuman untuk para
tamu di restoran dan bar; Pemesanan meja restoran secara online; Penyediaan makanan dan minuman di kafe-kafe dan barbar; Restoran; Restoran Jepang; Restoran Masakan Korea; Restoran Prasmanan; Restoran cepat saji dan tempat makan
yang menyediakan kudapan; Restoran cepat saji dan tempat makan yang menyediakan pizza dan minuman; Restoran daging
panggang; Restoran dengan layanan makan sepuasnya; Restoran keliling dengan menggunakan truk (Food Truck); Restoran
masakan panggangan daging, ayam, ikan; Restoran vegetarian; Restoran yang menyediakan se'i; delicatessens [restoran];
hotel, motel, restoran, bar dan layanan katering; hotel, restoran, dan layanan katering; hotel, restoran, kafe-restoran dan
layanan bar; jasa agen perjalanan untuk membuat reservasi restoran; jasa informasi, saran dan konsultasi yang berkaitan
dengan restoran; jasa kafe; jasa katering untuk kafetaria perusahaan; jasa restoran; jasa restoran dan katering; jasa-jasa
pemesanan restoran dan kafe-kafe; jasa-jasa yang disediakan oleh restoran-restoran, tempat-tempat pembuatan bir, kafe-kafe
dan bar-bar; kafe; kafe bermain anak-anak; kafe yang menyediakan makanan dan minuman kelor; kafe, kafetaria dan layanan
restoran; kafe-restoran dan layanan kafetaria; katering di kafetaria makanan cepat saji; layanan agen untuk pemesanan
restoran; layanan bar dan restoran; layanan hotel dan restoran; layanan hotel, bar dan restoran; layanan hotel, restoran, dan
kafe; layanan hotel, restoran, kafe dan bar; layanan informasi restoran; layanan informasi restoran dan bar; layanan kafe dan
bar makanan ringan; layanan kafe dan kafetaria; layanan kafe dan restoran; layanan kafe, bistro, dan restoran; layanan
kafetaria; layanan kafetaria dan kantin; layanan kafetaria dan restoran; layanan pemesanan dan pemesanan untuk hotel,

740

Halaman 831 dari 2049

restoran, dan akomodasi liburan; layanan pemesanan dan pemesanan untuk restoran dan makanan; layanan rantai restoran;
layanan reservasi dan pemesanan untuk restoran; layanan reservasi hotel dan restoran; layanan reservasi restoran; layanan
restoran Eropa; layanan restoran Italia; layanan restoran cepat saji; layanan restoran keliling; layanan restoran okonomiyaki;
layanan restoran ramen; layanan restoran soba; layanan restoran sushi; layanan restoran swalayan; layanan restoran
tempura; layanan restoran turis; layanan restoran udon; layanan restoran udon dan soba; layanan restoran washoku; layanan
restoran yang bisa dibawa pulang; layanan restoran, katering, bar dan ruang koktail; memberikan informasi tentang layanan
restoran yang menyediakan makanan dan minuman berbahan dasar kelor; memberikan peringkat dan ulasan restoran;
memberikan ulasan on-line tentang restoran dan hotel; memberikan ulasan restoran; memberikan ulasan tentang restoran dan
bar; menyajikan makanan dan minuman di kafe internet; menyajikan makanan dan minuman di restoran dan bar; menyajikan
makanan dan minuman untuk para tamu di restoran; menyediakan layanan restoran; menyediakan makanan dan minuman di
kafe internet; menyediakan makanan dan minuman di restoran; menyediakan makanan dan minuman di restoran dan bar;
menyediakan makanan dan minuman kelor di kafe internet; menyediakan makanan dan minuman kelor untuk para tamu di
restoran; menyediakan makanan dan minuman untuk para tamu di restoran; pemesanan reservasi hotel dan restoran untuk
pihak lain; penyediaan informasi dalam bidang hidangan makan di restoran melalui Internet; penyediaan informasi mengenai
jasa restoran, katering dan bar melalui informasi dan suatu situs web; penyediaan informasi tentang layanan restoran;
penyediaan informasi yang berhubungan dengan pemesanan restoran; penyediaan informasi yang berhubungan dengan
restoran; penyediaan informasi yang menampilkan informasi mengenai jasa restoran, katering dan bar melalui situs web;
penyediaan reservasi untuk hotel dan restoran melalui suatu website; restoran dengan layanan utama pengantaran pesanan/
restoran pesan antar; restoran khusus menyediakan makanan sate; restoran masakan khas jepang; restoran pizza; restoran
swalayan; restoran yang menawarkan layanan untuk dibawa pulang; restoran yang menjual makanan untuk dibawa keluar;
restoran yang menyediakan makanan cepat saji dan layanan 24 jam; restoran yang menyediakan makanan dan minuman
kelor; restoran, bar dan layanan katering; restoran, bar, dan layanan lounge koktail; salad bar [layanan restoran]===
===Bakpao rasa Kacang Merah, rasa kacang hijau, rasa kacang tanah, rasa coklat, rasa kacang hitam, rasa kacang hijau
pandan, rasa talas, rasa bengkoang asin, rasa labu dan rasa ayam kecap; Biskuit coklat; Biskuit yang dilapisi cokelat; Biskuit
yang dilapisi cokelat rasa cappuccino; Biskuit yang dilapisi cokelat rasa green tea; Biskuit yang dilapisi cokelat rasa pisang;
Biskuit yang dilapisi cokelat rasa strawberry; Biskuit yang dilapisi cokelat rasa susu; Brownies Coklat; Campuran beras coklat
dan hitam; Cendawan (truffles) dan pemanis-pemanis coklat; Cokelat dalam bentuk pralin; Coklat terbuat dari bahan
campuran antara dark cokelat dan buah mangrove; Coklat, praline yang diisi dan tidak diisi, permen; Ekstrak coklat; Es coklat
durian; Hasil produksi coklat; Kopi cokelat; Kue Coklat Mente; Kue Coklat Mente ( Cookies ); Makanan penutup terbuat dari
cokelat; Makanan ringan berbahan dasar cokelat; Meses cokelat; Minuman cokelat; Minuman coklat dengan atau tanpa susu;
Minuman dengan bahan dasar coklat; Minuman dengan bahan dasar kopi, coklat dan teh; Minuman kopi espresso dicampur
dengan susu dan bubuk coklat; Minuman serbuk daun kelor organik royal moringa rasa coklat (moringa chocolate); Moccacino
(minuman yang terdiri dari bahan berupa susu, kopi dan cokelat); Nasi coklat sudah diolah dalam kemasan; Olesan berbahan
dasar coklat; Permen cokelat; Saus celup berbahan dasar coklat; Sediaan berbahan dasar coklat; Sediaan untuk membuat
minuman coklat dengan susu berbentuk serbuk; Trufel coklat; almond berlapis cokelat; bahan makanan mengandung cokelat;
baking cokelat; bar energi dan makanan ringan berbahan dasar gandum dan cokelat; batang nougat berlapis cokelat;
batangan berbahan dasar cokelat; bihun coklat; biji cokelat; biji kopi berlapis cokelat; biji kopi yang dilapisi cokelat; biskuit
marshmallow berlapis cokelat yang mengandung toffee; buah kering berlapis cokelat; buah yang dilapisi cokelat; bubuk
cokelat untuk sediaan minuman berbasis cokelat; bubuk coklat; campuran bubuk untuk sediaan minuman cokelat; campuran
cokelat panas; cangkir cokelat yang bisa dimakan; cangkir wafel berlapis cokelat; cokelat; cokelat batangan; cokelat
couverture; cokelat dan produk cokelat, yaitu gula-gula cokelat, permen cokelat, cokelat batangan, olesan cokelat; cokelat
dengan lobak Jepang; cokelat menyebar mengandung kacang-kacangan; cokelat menyebar untuk digunakan pada roti;
cokelat pahit; cokelat putih; cokelat tanpa pemanis; cokelat yang mengandung susu; cokelat éclairs; cokelat-cokelat susu,
kacang atau buah; coklat; coklat batangan diisi; coklat bebas susu; coklat berisi ekstrak buah; coklat diisi; coklat hitam; coklat
instan; coklat mousses; coklat panas; coklat pasta; coklat setengah manis; coklat, permen dan hadiah biskuit menghambat;
cookie berlapis cokelat; cupcake cokelat; dekorasi cokelat untuk kue; dekorasi cokelat untuk pohon Natal; gula-gula dan
dekorasi cokelat untuk pohon Natal; hiasan berbahan dasar cokelat atau kakao untuk keperluan yang berhubungan dengan
makanan; isi berbahan dasar coklat, isi berbahan dasar custard dan icing bukan dari susu; kacang berlapis cokelat; kacang
brazil dilapisi cokelat; kacang macadamia berlapis cokelat; kaki cokelat; karamel berlapis cokelat; keping cokelat; kismis
berlapis cokelat; kopi dan coklat; krim-krim coklat; kue cokelat; kue coklat; kue tar cokelat; kue wafer berlapis cokelat; kukis
coklat dari tepung keto; kulit cokelat mengandung biji kopi bubuk; makanan batang berenergi berbahan dasar cokelat;
makanan pengganti berbahan dasar coklat dalam bentuk batangan (non-medis); makanan penutup cokelat; makanan ringan
berbahan dasar coklat probiotik; makanan siap santap berbentuk batangan berbahan dasar cokelat; mangkuk wafel berlapis
cokelat; minuman berbahan dasar cokelat; minuman berbahan dasar cokelat dengan susu; minuman berbahan dasar cokelat
yang mengandung susu; minuman berbahan dasar coklat; minuman berbahan dasar coklat dengan toping : boba, jelly, pearl;
minuman berbahan dasar kopi, kokoa, cokelat atau teh; minuman cokelat; minuman cokelat dengan susu; minuman dengan
bahan dasar coklat; minuman yang terbuat dari cokelat; minuman yang terbuat dari susu, bubuk coklat dan es batu; minumanminuman berperisa cokelat; olesan berbahan dasar cokelat dengan atau tanpa kacang ; olesan berbasis cokelat; olesan
berbasis cokelat juga mengandung kacang; pasta cokelat; pemanis-pemanis coklat; pengganti cokelat; permen cokelat yang
mengandung pralin ; permen cokelat yang memiliki rasa pralin; permen coklat; permen yang terbuat dari cokelat; pralin terbuat
dari cokelat; pralin terbuat dari cokelat cokelat dengan rasa mint di tengahnya; pretzel berlapis cokelat; produk cokelat;
produk-produk berbahan dasar cokelat; saus cokelat; saus coklat; sediaan-sediaan untuk minuman cokelat ; sirup cokelat;
souffle coklat; taburan cokelat untuk menghias kue; tambalan berbasis cokelat untuk kue dan pai; telur cokelat; tepung roti
coklat; topping cokelat; topping cokelat yang dapat dimakan; topping coklat; turbinado sugar (Gula coklat (brown sugar), yaitu
gula putih yang ditambahkan molase dari permurnian gula)===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2021013122
: 25/02/2021 12:04:20
:
: YOHANNES NAHUWAY

540 Etiket

: Jl. Gading Kirana Barat V Blok D2/28 RT. 015/RW. 008, Kelurahan Kelapa Gading
Barat, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara., Kota Administrasi Jakarta Utara,
DKI Jakarta

Halaman 832 dari 2049

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Maria Carola D Monintja S.H.,M.H.
: Wisma 46 Lt. 48 Jl. Jend. Sudirman Kav. 1

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: FAITH MINUTES & Lukisan
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Kuning Emas dan Hitam
: 41
: ===Menyediakan fasilitas untuk film, pertunjukan, drama, musik, pelatihan atau acara pendidikan (untuk keperluan pendidikan
atau hiburan); Pendidikan keagamaan; Penyediaan berita, informasi, video dan podcast dengan sudut pandang keagamaan;
komposisi dan produksi musik untuk video dan film; mengatur dan melakukan forum pendidikan secara langsung; mengatur,
memimpin dan mengatur konferensi, kongres, kolokium, lokakarya [pelatihan], seminar dan simposium; mengatur,
menyelenggarakan dan mengorganisasi konser; organisasi konser musik untuk tujuan amal; produksi dan penerbitan musik;
produksi dan penyewaan film, film video, program radio dan televisi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021013123
: 25/02/2021 12:10:21
:
: PT. ANUGRAHPRIMA PERDANA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Raya Siliwangi Km. 3, Desa Gembor, Kel. Pasir Jaya, Kec. Jatiuwung, Kota
Tangerang, Banten, 15135
: Dra. Devi Yulian, S.H.
: Jalan Pangeran Jayakarta No. 117 Blok. C-4, Jakarta Pusat

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: NAHKODA KARPET
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih
: 27
: ===Karpet PVC (Polyvinyl chloride); karpet; karpet bulu; karpet lantai; karpet oriental; karpet untuk kendaraan; keset karpet;
lapisan karpet===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2021013124
: 25/02/2021 12:16:03
:
: David Halim

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: HOS Cokroaminoto No.1 Rt/Rw 001/003, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI
Jakarta, 10350
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: APOTEK MANDJUR
:

591

Uraian Warna

511

Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Garis Abut Tua (C:80, M:54, Y:43, K:20, R:62, G:93, B:110); Warna Hijau Daun (C:31, M:0, Y:56, K:0, R:194, B:141); Warna
Biru Muda (C:39, M:1, Y : 18, K:0, R:62, G:93, B:110); Warna Abu Ulekan (C:13, M:1, Y:2, K:33, R:172, G:183, B:188)
: 35
: ===toko online===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021013125
: 25/02/2021 12:16:40
:
: Johnson & Johnson

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

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

740

Tipe Merek

540 Etiket

Merek Lukisan

Halaman 833 dari 2049

566

Nama Merek
Arti Bahasa

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
: LOGO
: LOGO
: MERAH DAN ABU-ABU
: 10
: ===Alat yang dibentuk untuk melekatkan jaringan pada tulang (suture anchor); Implan bedah terdiri dari bahan buatan/tiruan;
Pengganti tulang / tulang rawan / ligamen dan tendon; Robot untuk keperluan bedah; alat bedah dan medis dalam bentuk alat
perangsang untuk rehabilitasi otot; alat medis dalam bentuk sensor untuk memantau pasien sebelum, selama atau setelah
bedah ortopedi; alat medis untuk analisis gaya berjalan; alat medis yang menggabungkan realitas virtual atau realitas
tertambah (augmented reality) untuk digunakan oleh praktisi kesehatan dalam prosedur pembedahan, keterlibatan pasien atau
rehabilitasi pasien; alat medis, yaitu, sistem robot bedah yang terdiri dari lengan robot bedah, sensor, kamera, instrumen
bedah, perangkat lunak untuk pengelolaan operasional dari sistem, monitor video, peralatan dan instrumen navigasi dan
penentuan posisi, unit tampilan visual, peralatan perekam dan tampilan optik (optical viewing), kontrol elektronik, penyangga
(stand) dari kamera navigasi, penyangga (stand) dari lengan robot serta layar sentuh, semua dijual sebagai satu unit; craniomaksilofasial implan yang terbuat dari bahan buatan; implan [prostesis] untuk digunakan dalam tulang mencangkok; implan
[prostesis] untuk ligamen; implan ortopedi buatan; implant-implant (yang ditanamkan) untuk perkakas-perkakas ilmu
kedokteran; instrumen bedah untuk digunakan dalam bedah ortopedi; instrumen bedah untuk digunakan dalam bedah ortopedi
dan tulang belakang; jahitan; ortopedi implan sendi terbuat dari bahan buatan; pengganti tulang untuk tujuan bedah; peralatan
medis berupa alat dan sistem perangkat lunak dalam satu unit yang digunakan untuk menentukan lokasi pembedahan dalam
tubuh pasien; peralatan medis dan instrumen untuk bedah saraf; peralatan medis untuk perbaikan disc tulang belakang dalam
sifat implan tulang belakang disc yang terbuat dari zat-zat buatan; peralatan medis, yaitu sistem visualisasi dan menargetkan
pembedahan untuk digunakan selama bedah ortopedi yang terdiri dari bantalan ECG, penanda posisi, aplikasi perangkat
lunak yang dapat diunduh, ponsel (mobile phone) dan tempat ponsel (mobile phone case), semuanya dijual sebagai satu unit
dan digunakan untuk mengumpulkan dan mentransmisikan data pasien selama bedah ortopedi; peralatan pembedahan, yaitu
sistem navigasi pembedahan yang terdiri dari pelacak, sensor atau penanda untuk menyediakan informasi tentang anatomi
pasien; peralatan robot untuk digunakan oleh praktisi kesehatan dalam prosedur pembedahan; peralatan untuk diagnosis
klinis; perkakas medis dan pembedahan yang digenggam untuk digunakan dalam kombinasi dengan sistem navigasi
pembedahan, khususnya instrumen dan pekakas pembedahan yang dapat dilacak; sistem alat medis yang terdiri dari sistem
perangkat lunak dan perangkat keras komputer yang berisi alur kerja pembedahan digital untuk bedah ortopedi; sistem alat
medis, yaitu sistem perangkat lunak dan perangkat keras komputer untuk digunakan dalam bedah ortopedi untuk
mendokumentasikan informasi pasien atau peristiwa yang berkaitan dengan bedah ortopedi dan untuk menyediakan solusi
pelatihan untuk bedah ortopedi; sistem visualisasi medis untuk digunakan dalam bedah ortopedi yang terdiri dari perangkat
keras komputer, monitor, periferal peralatan pengelolaan gambar dan pemrosesan video serta perangkat lunak
pengoperasian===
: JID2021013126
: 25/02/2021 12:17:25
:
: Rani Handayani

540 Etiket

: Grand Wisata Citrus Garden CD 11/43 Rt.001 Rw.013, Lambang Jaya, Tambun
Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat
: Heru Lukito S.H.,
: Heru Lukito & Partners Talavera Office Park, 28th Floor Jalan T.B. Simatupang
Kavling 22-26, Jakarta 12430

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: RNY Ranaya Fazza Utama Serve with Value
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Emas
: 35
: ===Distributor alat kesehatan; Distributor grosir yang menyediakan produk-produk farmasi; Jasa grosir; Jasa layanan toko
eceran yang menyediakan produk-produk farmasi; Jasa pengadaan kerjasama, untuk keuntungan pihak lain, yaitu jasa
penawaran yang berkaitan dalam bidang medis dan perawatan kesehatan, memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah
melihat dan membeli barang-barang tersebut melalui website; Jasa penjualan eceran dan grosir untuk alat kesehatan; Jasa
penjualan eceran dan grosir untuk alat kesehatan secara online; jasa penjualan alat-alat kedokteran; jasa penjualan serta
promosi untuk sediaan farmasi; jasa ritel; layanan grosir untuk alat kesehatan untuk manusia; layanan ritel untuk alat
kesehatan bagi manusia; layanan toko ritel menampilkan alat-alat kesehatan untuk manusia; promosi penjualan; promosi
penjualan untuk orang lain melalui jaringan internet, intranet, ekstranet dan pemasaran===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021013127
: 25/02/2021 12:17:30
:
: PT SUPIRIN INDONESIA MAJU

540 Etiket

: Jl. Kalibata Tengah Persil No. 2, Kel. Kalibata, Kec. Pancoran, Kota Adm. Jakarta
Selatan, Prov. DKI Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta

Halaman 834 dari 2049

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Januar Ferry S.Si
: PT. Hakindah International Gedung Gajah Unit AT Jalan Dr Saharjo No. 111 Tebet

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

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

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam - Putih - Kuning Madu
: 9
: ===Alat sistem navigasi, terdiri dari pengirim, penerima, sirkuit, mikroprosesor, semuanya untuk digunakan dalam navigasi
dan semuanya terintegrasi ke dalam kendaraan bermotor [sehubungan dengan otomobil]; Aplikasi perangkat lunak untuk
digunakan dengan perangkat seluler; Mesin penghitung elektronik, perlengkapan pengolah data elektronik, peralatan
pemroresan data elektronik, komputer; Peralatan untuk merekam, menstransmisi atau mereproduksi suara atau gambargambar/imej-imej untuk digunakan pada telekomunikasi; Perangkat lunak aplikasi yang terkait dengan penyewaan mobil, taksi,
dan semua jenis layanan penyewaan kendaraan penumpang; Perangkat lunak komputer dan aplikasi perangkat lunak untuk
digunakan dalam verifikasi dan otentikasi transaksi melalui blockchain (sistem pencatatan transaksi digital yang
terdesentralisasi).; Perangkat lunak komputer dan aplikasi perangkat lunak untuk identifikasi dan otentikasi pengguna.; Peranti
lunak aplikasi komputer untuk telepon pintar, alat PDA dan komputer tablet, yaitu, peranti lunak untuk digunakan oleh
pengemudi kendaraan dan penumpang untuk mengakses, melihat, dan berinteraksi dengan dan mengunduh (download)
konten informasi dan hiburan [sehubungan dengan otomobil]; alat navigasi untuk kendaraan [komputer terpasang]; aplikasi
perangkat lunak untuk transmisi komunikasi elektronik.; aplikasi untuk pengaturan kegiatan penyewaan kendaraan; disk
perekam, yaitu, disk audio dan video berupa rekaman suara; mesin hitung; pembawa data magnetik; peralatan navigasi untuk
kendaraan [komputer on-board]; peralatan untuk merekam, mengirim dan mereproduksi suara dan gambar; perangkat lunak
aplikasi; perangkat lunak aplikasi komputer untuk telepon seluler; perangkat lunak aplikasi mobile untuk memperoleh,
mengatur dan pemesanan jasa transportasi; perangkat lunak aplikasi untuk smartphone; perangkat lunak dan aplikasi untuk
perangkat seluler; perangkat lunak komputer dan aplikasi perangkat lunak untuk verifikasi dan autentikasi identitas pengguna;
perangkat lunak komputer untuk memperoleh, mengatur dan pemesanan jasa transportasi; perangkat lunak komputer untuk
mengkoordinasikan jasa transportasi, yaitu, perangkat lunak untuk penjadwalan otomatis dan pengiriman kendaraan bermotor;
perangkat lunak komputer untuk mengkoordinasikan jasa-jasa transportasi, seperti perangkat lunak untuk penjadwalan
otomatis dan pengiriman kendaraan bermotor; perlengkapan pengolah data untuk memeriksa sidik jari atau telapak tangan,
karakteristik bola mata, nadi atau suara, tampilan wajah atau badan atau karakteristik biometrik lainnya; platform perangkat
lunak komputer untuk pengaturan kegiatan penyewaan kendaraan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021013128
: 25/02/2021 12:20:40
:
: PT. SANTANI AGRO LESTARI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. KH. Zainul Arifin No. 20, Komp. Ketapang Bussines Center Blok B No. 1-2,
Tamansari, Jakarta Barat , Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11140
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: Double XtraPhos (DXP)
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan putih
: 1
: ===pupuk; pupuk anorganik; pupuk campuran===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: J042021013129
: 25/02/2021 12:21:30
:
: Yayasan Ayo Indonesia Mengaji

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Villa Kayu Manis RT 002 RW 008 Sidomulyo Timur Marpoyan Damai, Kota
Pekanbaru, Riau, 28294
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Al-Fatih Islamic Center
: Tidak Ada Terjemahan

591

Uraian Warna

: Putih, hijau, oranye, kuning

740

540 Etiket

540 Etiket

Halaman 835 dari 2049

511

Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 41
: ===Jasa sekolah taman kanak-kanak; Jasa-jasa pendidikan dalam bentuk penyediaan paket kursus, loka karya-loka karya
dan seminar-seminar untuk pelanggan semua usia di prasekolah, sekolah dasar, sekolah menengah, perguruan tinggi dan
level dewasa; Layanan pendidikan dan layanan pengajaran, yaitu kelas di bidang seni, kerajinan, olahraga, musik, kesehatan,
senam, latihan, moralitas, etika, literatur, ilmu sains, fisika, bahasa, matematika, aritmatika, ilmu sosial, geografi, sejarah dan
politik di tingkat sekolah dasar, sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas; Lembaga Pendidikan dan
Ketrampilan ( Kursus ); Pengaturan dan penyelenggaraan konperensi, konvensi, kongres, pameran, sekolah harian (day
schools), konser, seminar, simposium, seminar-seminar, lokakarya, kuliah semua untuk tujuan hiburan dan pendidikan;
Sekolah; jasa manajemen di bidang pendidikan, yaitu, pengaturan dan penyelenggaraan program pendidikan di bidang
pengajaran di tingkat pasca-sekolah menengah dan universitas; jasa pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA); jasa
pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP); jasa pendidikan sekolah dasar (SD); jasa pendidikan, yaitu, perancangan
program pendidikan dalam bentuk pengembangan kurikulum untuk para pendidik dan pengelolaan program pendidikan dalam
bentuk pengaturan dan penyelenggaraan program pendidikan di bidang pengajaran di tingkat pasca-sekolah menengah dan
universitas; layanan pendidikan disediakan oleh perguruan tinggi; layanan pendidikan disediakan oleh sekolah; layanan
pendidikan yang disediakan oleh sekolah menengah atas; layanan pendidikan yang disediakan oleh sekolah menengah
pertama; layanan sekolah asrama; layanan sekolah bahasa; lembaga pendidikan; melakukan pengajaran pembelajaran jarak
jauh di tingkat perguruan tinggi; mengajar di sekolah dasar; mengajar di sekolah menengah pertama; menyediakan database
komputer, elektronik dan online untuk penggunaan pendidikan, rekreasi dan hiburan di bidang hiburan dan di bidang minat
kelompok menengah, perguruan tinggi, sosial dan masyarakat; menyediakan kursus pengajaran di tingkat perguruan tinggi;
menyediakan perlengkapan sekolah untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan perlengkapan
sekolah untuk orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; pendidikan sekolah asrama; penyediaan perlengkapan
sekolah untuk anak-anak; program pengayaan sekolah di bidang sains===
: JID2021013130
: 25/02/2021 12:34:10
:
: PT Amandina Bumi Nusantara

540 Etiket

: South Quarter Tower C, Lantai 22 (P), Jalan R.A. Kartini, Kav.8, Cilandak Barat, Kota
Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta
: Mayo Falmonti S.H.,
: Epicentrum Walk, 5th Floor, Suites South 529 A, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta
12940, Indonesia

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: Amandina Bumi Nusantara + Logo
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau, Biru, Putih.
: 35
: ===Jasa perdagangan besar (Distributor); Jasa perdagangan ekspor-impor; Jasa yang menawarkan untuk dijual dan
penjualan barang dalam perdagangan eceran dan grosir; agen impor-ekspor; agensi ekspor dan impor; layanan agen impor
dan ekspor; layanan pemasaran perdagangan; perdagangan barang; perdagangan online===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021013131
: 25/02/2021 12:35:32
:
: RATIH LISTIYANINGSIH

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: PERUM BUKIT MEKARWANGI BLOK C.15 NO.9 RT.04/05 KEL.MEKARWANGI
KEC.TANAH SAREAL KOTA BOGOR JAWA BARAT, Kota Bogor, Jawa Barat,
16168
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: JANJI MANIS + LUKISAN
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM DAN PUTIH
: 29
: ===Bahan dasar untuk membuat susu kocok; Hasil produksi susu; Krimmer kopi (berbahan dasar susu); Kumis (minuman
susu); Makanan penutup berbahan dasar susu; Makanan penutup terbuat dari susu; Makanan ringan berbahan dasar buah,
sayuran dan susu kelapa untuk bayi dan anak-anak, tidak termasuk es krim, es susu dan yoghurt beku; Minuman berbahan
dasar beras (pengganti susu), minuman berbahan dasar kedelai (pengganti susu), minuman berbahan dasar susu almond;
Minuman berbahan dasar kedelai digunakan sebagai pengganti susu; Minuman berbahan dasar susu beraroma; Minuman
susu (dengan susu sebagai kandungan utama) baik dengan tambahan bahan lainnya atau tidak; Minuman susu terutama
terbuat dari susu; Minuman terbuat utamanya dari susu atau produk susu, minuman susu (didominasi susu), minuman susu
mengandung buah; Minuman terdiri terutama dari susu atau produk susu; Produk Susu Asam; Produk susu alami atau

740

Halaman 836 dari 2049

berperisa yang difermentasi; Produk susu tawar atau dengan rasa yang difermentasi; Sediaan-sediaan makanan berbahan
dasar susu; Susu UHT; Susu dan produk susu, termasuk yang dicampur dengan produk lain (memiliki produk susu dan susu
sebagai kandungan utama) dan pengganti yang sama dan produk yang dibuat darinya (tidak termasuk dalam kelas lain)
khususnya minuman susu dan susu bubuk, baik dengan perasa maupun tidak; Susu evaporasi (susu kental) dengan dan
tanpa pemanis; Susu jahe; Susu kedelai; Susu protein; krim [susu sebagai unsur utama]; krim buatan [bahan pengganti
produk susu]; makanan penutup susu dingin; minuman berbahan dasar sereal (pengganti susu); minuman berbahan dasar
susu; minuman berbahan dasar susu beras; minuman berbahan dasar susu, yaitu susu evaporasi; minuman berdasarkan
pengganti susu fermentasi; minuman pengganti makanan nabati berbasis susu; minuman susu dengan rasa kopi; minuman
yang terutama terdiri dari susu; quark [produk susu]; susu; susu acidophilus; susu albumin; susu almond untuk keperluan
kuliner; susu cair atau susu bubuk dengan vitamin dan mineral untuk orang dewasa dan orang tua; susu cair atau susu bubuk
untuk orang dewasa dan orang tua; susu kedelai; susu kedelai menjadi bahan pengganti susu; susu kental; susu sapi; susu
segar===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021013132
: 25/02/2021 12:35:53
:
: Etik Sugiyanti

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Gedangan Rt.002 Rw.009 Krakitan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: Syariaria
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: krem dan coklat tua
: 25
: ===jilbab===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 21 Jalan Mesin, Singapore 368819
: Chamelia Sari S.E., S.H., M.H., LL.M.
: PRAWIRANEGARA International Patent & Trademark Law Office, Pusat Perkantoran
Pulomas Blok XI Kav. 3, Jl. Perintis Kemerdekaan, Jakarta Timur 13260

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: ES-TA & logo
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, ungu, putih.
: 5
: ===Cairan pembersih tangan; gel antibakteri; gel pembersih tangan untuk desinfektan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021013133
: 25/02/2021 12:40:11
:
: ES-TA Technology Pte Ltd

: DID2021013134
: 25/02/2021 12:41:27
:
: Match Group, LLC

540 Etiket

540 Etiket

540 Etiket

: P.O. Box 25458
Dallas, Texas
75225
United States
: Raden Prista Devina S.H.,
: PT Mirandah Asia Indonesia Sudirman Asia Indonesia Marein FI 10E Jalan Jenderal
Sudirman Kav 76-78 Setia Budi Kota Jakarta Selatan Dki Jakarta 112910

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: SWIPE NIGHT
: Tidak Ada Terjemahan

591

Uraian Warna

: Hitam dan putih

Halaman 837 dari 2049

511

Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: 41, 9, 45
: ===jasa hiburan, yaitu, menyediakan penggunaan sementara program permainan komputer multimedia interaktif yang tidak
dapat diunduh; jasa hiburan, yaitu, menyediakan perangkat lunak permainan video yang tidak dapat diunduh yang
memungkinkan para pengguna untuk menciptakan, memodifikasi, mengunggah, mengunduh, menggunakan secara bersamasama, meninjau, dan menerbitkan konten permainan video interaktif yang diciptakan pengguna, musik, dan file media lainnya
melalui suatu jaringan komputer global, internet dan jaringan nirkabel===
===perangkat lunak aplikasi komputer yang dapat diunduh untuk digunakan pada telepon seluler, yaitu, perangkat lunak
komputer untuk menyediakan akses ke permainan elektronik melalui situs web jaringan sosial online; perangkat lunak
komputer yang dapat diunduh untuk memungkinkan mengunggah, mengunduh, mengakses, memposting, membuat, melihat,
menampilkan, berbagi, atau sebaliknya menyediakan media elektronik, konten hiburan multimedia, informasi, video, audio,
teks, data, film, gambar ilustrasi, gambar, grafik animasi, dan foto; perangkat-perangkat lunak komputer yang dapat diunduh
untuk memungkinkan akses untuk jasa-jasa kencan===
===jasa perkencanan; jasa perkencanan, perkenalan dan jejaring sosial berbasis internet===
: JID2021013135
: 25/02/2021 12:41:53
:
: CV. Alam Organik Makmur

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Laverde Ruko Blok R3 No.5 RT.010 RW.004, Kota Tangerang Selatan, Banten,
15323
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Nutriku
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Orange, Kuning, Hijau
: 35
: ===layanan toko ritel online yang menampilkan suplemen makanan; toko online===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021013136
: 25/02/2021 12:49:24
:
: Martina Aslikh

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jalan cempaka 60 RT3 RW1 Desa Tambakrejo, Kabupaten Kediri, Jawa Timur,
64181
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: QurMadina
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Coklat
: 32
: ===Sirup, konsentrat, dan bubuk untuk membuat air rasa, minuman hipotonik, isotonik dan hipertonik, minuman dan jus buah,
minuman energi dan minuman olahraga===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

566

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: DID2021013137
: 25/02/2021 12:50:29
:
: NG MEI HIEN

540 Etiket

: TPI II BLOK J NO.20, KEL. PEJAGALAN, KEC. PENJARINGAN, Kota Administrasi
Jakarta Utara, DKI Jakarta
: Anny Susanto
: Pamerindo Paten Komplek Green Ville Maisonette blok FB 10 Jl. Tanjung Duren
Raya, Duri Kepa

: Merek Kata dan Lukisan
: ECO MASK
: Tidak Ada Terjemahan

Halaman 838 dari 2049

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: HIJAU, PUTIH
: 10
: ===Masker wajah bio terapi; Sarung tangan pelindung untuk tujuan gigi; Thermometer; masker oksigen untuk keperluan
medis; masker pernapasan anak untuk tujuan medis; masker sanitasi untuk isolasi debu untuk tujuan medis; masker untuk
digunakan oleh tenaga medis; masker wajah untuk tujuan sanitasi; perangkat medis; resusitasi cardiopulmonary [CPR]
masker; sarung tangan bedah; sarung tangan karet untuk tujuan bedah; sarung tangan karet untuk tujuan medis; sarung
tangan sekali pakai untuk tujuan medis; sarung tangan untuk pemeriksaan medis===
: DID2021013138
: 25/02/2021 13:01:19
:
: PT. Quattro Sukses Indonesia

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Ruko Harmoni Mas Blok C30, Jl. Jembatan Dua No,18, Pejagalan, Penjaringan, Kota
Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: TOKO SEBELAH
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Orange, Putih, Krem, Hijau, Biru, Hitam
: 30
: ===Gula aren cair (ekstrak nira kelapa); Gula atau pemanis (serbuk, cair atau tablet); Gula sirup; Produk gula-gula dan
kembang gula; gula; gula almond; gula aren; gula beku; gula bit; gula buah; gula bubuk; gula cair; gula gula non-obat; gula
gula rasa; gula jarak; gula jawa; gula karamel; gula kelapa; gula kelapa [pemanis alami]; gula kristal; gula kristal (selain gulagula); gula kristal putih; gula kristal untuk keperluan kuliner; gula kurma; gula madu herbal; gula mentah; gula merah; gula
pasir; gula tebu; gula tebu bubuk; gula tebu pasir; gula vanila; gula, madu, sirup; gula-gula; gula-gula tidak mengandung obat;
gula-gula untuk makanan; potongan gula kristal [gula-gula]===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: JID2021013139
: 25/02/2021 13:03:43
:
: Johnson & Johnson

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

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

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: LOGO
: LOGO

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: MERAH DAN ABU-ABU
: 42
: ===Pemantauan peralatan dan instrumen bedah jarak jauh melalui jaringan komputer; Pemecahan permasalahan perangkat
lunak komputer yang berkaitan dengan peralatan dan instrumen bedah; jasa dukungan teknis untuk sistem robot bedah; jasa
pendukung teknis, yaitu, administrasi teknis atas server untuk pihak lain dan mencari dan memecahkan masalah dalam bentuk
mendiagnosa masalah server; jasa pendukung teknis, yaitu, mencari dan memecahkan masalah perangkat lunak komputer;
jasa perangkat lunak sebagai layanan (software as a service (SAAS)) yang mengutamakan perangkat lunak untuk digunakan
pada bidang perawatan kesehatan untuk membantu dalam menciptakan/membuat implan ortopedi sesuai pesanan,
penentuan posisi komponen ortopedi selama pembedahan dan dalam perencanaan sebelum operasi dan analisis intraoperatif
pembedahan ortopedi; jasa perangkat lunak sebagai layanan (software as a service (SAAS)) yang mengutamakan perangkat
lunak untuk melapisi templat prostetik pada gambar radiologis, melakukan pengukuran pada gambar dan templat posisi;
konsultasi di bidang perangkat keras, perangkat lunak, dan komputasi awan komputer di bidang bedah ortopedi, konsultasi di
bidang desain kamar pembedahan untuk bedah ortopedi, serta ruang operasi dan optimalisasi proses pembedahan untuk
bedah ortopedi; layanan konsultasi dan nasehat teknologi; menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak yang tidak
dapat diunduh untuk digunakan oleh pasien bedah ortopedi sebelum operasi dan pasca operasi; menyediakan penggunaan
sementara perangkat lunak yang tidak dapat diunduh yang memungkinkan penyedia layanan kesehatan untuk terlibat,
membuat stratifikasi dan memantau pasien bedah ortopedi sebelum operasi dan pasca operasi; menyediakan perangkat lunak
online yang tidak dapat diunduh yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan pengguna lain untuk membentuk
jaringan pendukung di bidang nutrisi/gizi, kebugaran (fitness), kesehatan dan kebugaran (wellness); menyediakan perangkat
lunak yang tidak dapat diunduh secara online; pemantauan jarak jauh untuk perbaikan atau pemeliharaan peralatan dan
instrumen bedah dengan sistem komputer===

740

540 Etiket

Halaman 839 dari 2049

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021013140
: 25/02/2021 13:04:34
:
: Renny Nugraha

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Kp. Cidadap RT 04 RW 02 Desa Limbangan , Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat,
43192
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Uniquepot gallery by: Noahfarm
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Warna dasar kuning, dengan gambar dan tulisan berwarna hijau serta 3 bintang berwarna kuning
: 21, 31
: ===pot===
===tanaman===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021013141
: 25/02/2021 13:07:07
:
: PT Amandina Bumi Nusantara

540 Etiket

: South Quarter Tower C, Lantai 22 (P), Jalan R.A. Kartini, Kav.8, Cilandak Barat, Kota
Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta
: Mayo Falmonti S.H.,
: Epicentrum Walk, 5th Floor, Suites South 529 A, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta
12940, Indonesia

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Amandina Bumi Nusantara + Logo
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau, Biru, Putih.
: 17
: ===Produk plastik setengah dikerjakan; plastik diekstrusi dalam bentuk pelet untuk digunakan dalam manufaktur; produk
plastik setengah dikerjakan (plastic semi-worked products)===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: No. 45, Xiaojin Road, Xiaoshan, Hangzhou, 311202 Zhejiang, China
: Ratu Santi Ermawati, S.T.
: Asiamark Graha DLA, 2nd Floor Suite 06, Jalan Otto Iskandar Dinata No. 392,
Bandung

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: QIAN JIN ADVANCE
: "QIAN JIN" dan "ADVANCE" artinya adalah "TERDEPAN"

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Putih
: 12
: ===baling-baling sekrup untuk kapal; kemudi untuk kapal; kendaraan untuk bergerak di darat, udara, air atau rel.; komponen
transmisi untuk kendaraan darat; konverter torsi untuk kendaraan darat; roda gigi untuk kendaraan darat; transmisi untuk
kendaraan darat===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021013143
: 25/02/2021 13:08:31
:
: PARLE PRODUCTS PRIVATE LIMITED

Alamat Pemohon

: North Level Crossing, Vile Parle (East), Mumbai 400 057, India

: DID2021013142
: 25/02/2021 13:08:24
:
: HANGZHOU ADVANCE GEARBOX GROUP CO., LTD.

540 Etiket

540 Etiket

Halaman 840 dari 2049

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Mutiara Suseno LL.B., M.H.
: Mutiara Patent Gedung Nilakandi Lantai 5 Jl. Roa Malaka Utara No. 1-3, Jakarta
Barat

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: MONACO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Putih
: 30
: ===biskuit-biskuit; kukis (kue kering)===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2021013144
: 25/02/2021 13:11:03
:
: PT. SUDAN

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Gatot Subroto Barat No. 346
Kel. Pemecutan Kaja Kec. Denpasar Utara
Denpasar - Bali, Kota Denpasar, Bali
: Lice Verdiana Efdora S.H., M.H.
: ACEMARK, Jl. Cikini Raya No. 58 G-H, Jakarta 10330, Indonesia

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: Logo
: Logo.

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah dan Putih.
: 35
: ===Jasa perdagangan/distribusi accu secara grosir maupun eceran (ritel); jasa eceran atau grosiran untuk akumulator===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021013145
: 25/02/2021 13:13:29
:
: Ervina Triandewi

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jalan Kaliurang no 53 km 5,6 RT 10 RW 04 Manggung Caturtunggal Depok Sleman
Yogyakarta, Kabupaten Sleman, DI Yogyakarta, 55281
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Sambel Apa Sambel Indonesia Punya
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah Putih
: 30
: ===Sambal Bajak; Sambal Balado; Sambal Bawang; Sambal Cabe Hijau; Sambal Geprek; Sambal Hijau; Sambal Ikan Teri;
Sambal Matah; Sambal Roa; Sambal Terasi; Sambal baby cumi; Sambal dari buah-buahan bawang merah; Sambel Bajak;
Sambel Ijo; Sambel Ikan Asin; Sambel Teri Kacang; sambal; sambal kacang; sambal pedas; sambel; sambel ikan teri===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

: JID2021013146
: 25/02/2021 13:14:32
:
: PT. ART REPUBLIK GRUP

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Klampok Nirwana Blok A Nomor 6, RT 005/ RW 003, Desa Klampok, Kecamatan
Singosari, Kabupaten Malang, Jawa Timur
:
:

Tipe Merek
Nama Merek

: Merek Kata dan Lukisan
: ART REPUBLIC GROUP

540 Etiket

Halaman 841 dari 2049

566

Arti Bahasa

: AR merupakan singkatan dari Art Republic

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam
: 41
: ===Penyelenggaraan acara untuk tujuan hiburan; jasa-jasa perencanaan event (acara) untuk event-event (acara) hiburan dan
pendidikan; melakukan acara hiburan; melakukan acara hiburan, acara budaya, acara olahraga langsung, acara pendidikan,
dan kegiatan hiburan dan budaya; mengatur dan melakukan acara hiburan; pengaturan acara untuk tujuan pendidikan atau
hiburan; penyelenggaraan acara musik; perencanaan pesta [hiburan]; perencanaan pesta [hiburan] untuk acara perayaan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021013147
: 25/02/2021 13:15:21
:
: PT Amandina Bumi Nusantara

540 Etiket

: South Quarter Tower C, Lantai 22 (P), Jalan R.A. Kartini, Kav.8, Cilandak Barat, Kota
Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta
: Mayo Falmonti S.H.,
: Epicentrum Walk, 5th Floor, Suites South 529 A, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta
12940, Indonesia

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Amandina Bumi Nusantara + Logo
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau, Biru, Putih.
: 1
: ===bahan plastik yang tidak diproses dalam bentuk bubuk, cair atau pasta; plastik yang tidak diproses dalam bentuk bubuk
atau butiran===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021013148
: 25/02/2021 13:18:36
:
: PT. EIFIRE ELECTRONIC INDONESIA

540 Etiket

: Rukan Sedayu Square Blok B No. 036 Kelurahan Cengkareng Barat, Kecamatan
Cengkareng, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta , Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI
Jakarta, 11730
: Muhammad Kenang Maulana S.Pd
: PATENDO, Satrio Tower Level 16, Jl. Prof DR. Satrio Kav. C4, Kel. Kuningan Timur,
Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: Ei
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM, MERAH
: 9
: ===Alat pemadam api ringan (APAR); Aparat (alat pemadam kebakaran); Sistem alat pemadam api secara otomatis untuk
perlindungan dari api; Tabung pemadam api; alat dan sistem pemadam kebakaran; alat pemadam api; detektor kebakaran;
kopling selang pemadam kebakaran; nosel selang pemadam kebakaran; selang api; selang pemadam kebakaran; sistem
alarm kebakaran===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2021013149
: 25/02/2021 13:22:19
:
: Matthew Samudro, Matthew Samudro

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jalan Kembang Harum vii A-14/24, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta,
11610
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Summertime Studios
: Tidak Ada Terjemahan

591

Uraian Warna

: hitam, putih

740

540 Etiket

Halaman 842 dari 2049

511

Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: JID2021013151
: 25/02/2021 13:24:54
:
: Johnson & Johnson

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

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

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: LOGO
: LOGO

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: MERAH DAN ABU-ABU
: 44
: ===Memberikan informasi kesehatan; Menyediakan informasi melalui Internet dalam bidang perawatan kesehatan, yaitu,
menyediakan berita dan informasi mengenai topik yang berkaitan dengan perawatan kesehatan kepada pelanggan seperti
dokter dan profesi perawatan kesehatan lainnya; konsultasi profesional di bidang teknologi medis, bedah medis dan ortopedi;
layanan medis di bidang perawatan nyeri kronis; layanan perawatan kesehatan, yaitu, program kebugaran (wellness) dan
pencegahan, program pengendalian (management) perawatan kesehatan, program pengendalian (management) penyakit dan
program pengendalian (management) kondisi medis; memberikan informasi di bidang kedokteran; memberikan informasi di
bidang kesehatan dan kesejahteraan; memberikan informasi kesehatan melalui situs web; memberikan informasi medis
melalui situs web; memberikan informasi perawatan kesehatan melalui sarana elektronik; memberikan informasi terkait
layanan produk medis; memberikan informasi yang berkaitan dengan layanan medis; memberikan informasi yang berkaitan
dengan perawatan sendi yang terkilir, keseleo atau patah tulang===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021013152
: 25/02/2021 13:28:49
:
: Michael Oliver Wellerz

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Puyuh II No.5 Sei Sikambing B, Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara
: Lexyndo Hakim S.H.,M.H.,M.Kn
: Jalan Jelambar Baru Raya No. 55 Rt 001 Rw 008 Jakarta Barat

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: DEWA UNITED BC
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Emas, Kuning, Hitam, Putih
: 25
: ===Barang-barang pakaian olahraga; Ikat kepala (pakaian); Pakaian; Pakaian bersepeda; Pakaian luar untuk olahraga;
Pakaian training; Pakaian, yaitu, atasan, kemeja, jaket, kaus yang menyerap keringat, jaket dengan penutup kepala; Pakaian,
yaitu, setelan baju, gaun-gaun, jas-jas, mantel panjang, jaket, pakaian hujan, celana, celana panjang, celana pendek, jins, rokrok, blus, kemeja, T-shirt, rompi, baju kaos, cardigan, pakaian dalam dan pakaian tidur; Pakaian, yaitu, stoking panjang, alas
kaki, sepatu basket, sepatu kets basket, kaos oblong, kemeja, kaos polo, sweater lengan panjang, celana olahraga, celana,
kaos tanpa lengan, kaos jersey, celana pendek, piyama, baju olahraga, kemeja rugby, sweater, ikat pinggang, pakaian ringan
untuk tidur, topi, topi sebagai tutup kepala, visor sebagai penutup kepala, pakaian pemanasan untuk olahraga, celana untuk
pemanasan, atasan untuk pemanasan, kaos aksesoris basket (shooting shirts), jaket, blazer, dasi sebagai pakaian, kotak
saku, sapu tangan, jaket tahan angin, parka, mantel, tadah liur bayi bukan dari kertas, pakaian tidur bayi yang baru lahir,
bando, ban pergelangan tangan sebagai pakaian, celemek, pakaian dalam, celana pendek boxer, celana ketat boxer, celana
panjang, pelindung telinga, sarung tangan, sarung tangan musim dingin, syal, baju tenun dan rajut, gaun jersey, gaun, gaun
dan seragam pemandu sorak, pakaian renang, pakaian mandi, baju renang, bikini, tankini, celana renang, celana mandi,
celana pendek untuk selancar, pakaian karet untuk olahraga air (wet suits), pakaian penutup di pantai, pakaian penutup
setelah mandi, kain penutup setelah mandi, sandal, sandal pantai, topi pantai, pelindung matahari sebagai penutup kepala,
topi renang, topi mandi, penutup kepala dengan tambahan rambut palsu (wigs); alas kaki khusus untuk olahraga; atasan
[pakaian] rugby; baju olahraga; bando [pakaian]; blazer [pakaian bisnis]; blus [pakaian bisnis]; celana olahraga; celana

: 41
: ===Jasa informasi, pemberian nasehat dan konsultasi yang berkaitan dengan hiburan, kegiatan budaya, rekreasi, pertunjukan
langsung, olahraga, penerbitan, publikasi, travel, makanan, fashion, sastra, kesehatan dan kebugaran, televisi, film, radio,
konten multimedia , teater, permainan, fotografi, layanan museum, layanan kebun binatang, layanan taman hiburan; Jasa
informasi, pemberian nasehat dan konsultasi yang berkaitan dengan pendidikan, pelatihan, kursus, hiburan, kegiatan budaya,
rekreasi, pertunjukan langsung, olahraga, penerbitan, publikasi, travel, makanan, fashion, sastra, kesehatan dan kebugaran,
televisi, film, radio, konten multimedia , teater, permainan, fotografi, layanan museum, layanan kebun binatang, layanan taman
hiburan; Layanan fotografi; fotografi; fotografi Digital; fotografi potret; jasa proses gambar digital (fotografi); jasa-jasa fotografi
pernikahan; jasa-jasa studio kesenian ialah jasa-jasa penyediaan tarian, akting, nyanyi, mimik, kaligrafi dan fotografi; layanan
pencitraan digital [fotografi]===
540 Etiket

540 Etiket
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pakaian; jaket [pakaian bisnis]; jaket [pakaian]; jaket olahraga; jas [pakaian]; kaus [pakaian]; kaus kaki olahraga; kaus
olahraga; kemeja [pakaian bisnis]; pakaian; pakaian bisnis; pakaian dalam olah raga; pakaian dari kulit; pakaian dari kulit atau
imitasi dari kulit; pakaian denim; pakaian jadi; pakaian khusus untuk olahraga; pakaian kulit imitasi; pakaian olahraga; pakaian
pria; pakaian renang; pakaian renang untuk anak-anak; pakaian renang untuk pria; pakaian resmi; pakaian santai; pakaian
santai untuk pria; pakaian seragam; pakaian tenis; pakaian untuk anak-anak; pakaian untuk olahraga; pakaian untuk pria;
pakaian untuk pria, wanita dan anak-anak; pakaian untuk wanita; pakaian wanita; pakaian, alas kaki dan hiasan kepala untuk
manusia; pakaian, alas kaki dan tutup kepala; pakaian, alas kaki, tutup kepala; rompi olahraga; sarung tangan [pakaian];
sepatu; sepatu Latihan; sepatu atletik; sepatu atletik untuk pelari; sepatu atletik untuk sepak bola; sepatu baseball; sepatu
basket; sepatu bot untuk olahraga; sepatu formal; sepatu gunung; sepatu karet; sepatu kulit; sepatu lari; sepatu olahraga;
sepatu santai; sepatu untuk anak-anak; sepatu untuk orang dewasa; sepatu untuk pria; sepatu untuk pria, wanita dan anakanak; alas kaki, seperti sepatu luar ruangan, pakaian dan karet; pakaian olahraga, yaitu, kaos, Switer lengan panjang, celana
pendek, celana olahraga, celana olahraga; sepatu untuk wanita; seragam olahraga; setelan pakaian yang longgar dan hangat
untuk olahraga; singlet olahraga; tas sepatu sepak bola===
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Alamat Pemohon

: DID2021013153
: 25/02/2021 13:29:03
:
: Agung Darmawan Limbono

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Pasir Mas Utara B-224 RT 001/ RW 008 Kel. Panggung Lor Kec. Semarang
Utara, Kota Semarang, Jawa Tengah, 50131
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: MEGA KHARISMA
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan putih
: 16
: ===Kertas Berlapis plastik untuk pembungkus makanan; kantong plastik; kantong plastik (keresek); pembungkus plastik===
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: JID2021013154
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: JL. CEMPAKA VII NO. 7
BANDUNG
, Kota Bandung, Jawa Barat
: Fariz Syah Alam S.H
: AFFA Intelectual Property Rights, Gedung Graha Pratama Lantai 15, Jl. MT. Haryono
Kav. 15, Tebet, Kota Jakarta Selatan DKI Jakarta 12810
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: -
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510

Uraian Barang/Jasa

: Abu tua
: 42
: ===Arsitektur; desain arsitektur; jasa arsitektur dan teknik; jasa arsitektur interior; jasa arsitektur untuk desain bangunan; jasa
arsitektur untuk merencanakan bangunan, bangunan industri dan bangunan komersial; jasa desain, pengembangan dan
arsitektur; konsultasi arsitektur; konsultasi di bidang desain arsitektur; layanan arsitektur===
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: Merek Kata dan Lukisan
: LYONA. dr skincare
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566

Arti Bahasa

:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: putih, biru tosca tua, hitam
: 3
: ===Bedak wajah untuk keperluan kosmetik; Gel jerawat (kosmetik); Kain, tisu atau penyeka yang diresapi sediaan kosmetik;
Kondisioner cair (kosmetik); Kosmetik dasar rias, termasuk pembersih kulit, toner kulit, losion kulit, krim kulit, serum wajah
non-obat, tisu wajah dan pelembab wajah.; Kosmetik perpaduan dari powder dan liquid foundation (cushion); Kosmetik untuk
spa; Krim flek (kosmetik); Krim kulit daerah sensitif (kosmetik); Krim pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Krim untuk
keperluan kosmetik; Krim wajah (kosmetik); Maker wajah (Kosmetik); Pelembab (kosmetik); Pelembab [Moisturizer] kosmetik;
Produk kosmetik; Sabun Kecantikan (kosmetik); Sabun kosmetik; Scrub untuk keperluan kosmetik; Sediaan kosmetik seperti
semprotan tangan, gel tangan, larutan tangan, pelembab, lotion, toner & astringen, larutan alkohol, sabun mandi dalam bentuk
cair, bentuk batangan & bubuk, krim, sediaan deodoran dan anti-keringat.; Sediaan kosmetik untuk kuku; Sediaan-sediaan
kosmetik untuk perawatan kulit; Semprotan pelembab wajah (kosmetik); Serum Mata (kosmetik); Serum anti-penuaan untuk
keperluan kosmetik; Serum leher (kosmetik); Serum untuk keperluan kosmetik; Susu pelembab pemutih kulit untuk keperluan
kosmetik; Toner (cairan penyegar wajah) kosmetik; Toner cair (Kosmetik); bedak wajah kosmetik; body lotion untuk keperluan
kosmetik; body scrub untuk keperluan kosmetik; bubuk wangi untuk keperluan kosmetik; colognes, parfum dan kosmetik;
garam mandi kosmetik; garam mandi untuk keperluan kosmetik; gel after-sun untuk keperluan kosmetik; gel kosmetik; gel
pelembab kulit [kosmetik]; gel wajah [kosmetik]; kertas untuk penggunaan kosmetik; kit kosmetik; kosmetik; kosmetik alis;
kosmetik dan sediaan kosmetik; kosmetik dekoratif; kosmetik tabir surya; kosmetik untuk bibir; kosmetik untuk kulit kepala;
kosmetik untuk menutupi bekas luka operasi; kosmetik untuk wajah dan tubuh dalam bubuk tertentu; kosmetik yang digunakan
sebagai sediaan perawatan kulit; kosmetik, yaitu alas bedak, concealer, pengkilap bibir, maskara, pembersih make-up;
kosmetik, yaitu, alas bedak, bedak, concealer, Celak mata (Eye shadow), pensil mata, eyeliner cair, maskara, pensil bibir,
lipstik, Pengkilat bibir (lip gloss), balsem bibir, cat kuku; kosmetik, yaitu, susu, losion, gel dan bubuk untuk wajah, gel dan
bubuk untuk tubuh dan tangan; krim anti-iritasi [untuk keperluan kosmetik]; krim bibir untuk keperluan kosmetik; krim dan gel
kosmetik untuk wajah, tangan dan tubuh; krim exfoliant untuk keperluan kosmetik; krim kosmetik; krim kosmetik, lotion dan
sediaan lain untuk berjemur; krim pagi untuk keperluan kosmetik; krim tangan kosmetik; krim tubuh kosmetik; krim wajah
[kosmetik]; krim wajah untuk keperluan kosmetik; krim wangi untuk keperluan kosmetik; losion kosmetik; lotion pengencang
untuk wajah, tubuh dan tangan untuk keperluan kosmetik; lotion perawatan matahari untuk keperluan kosmetik; lotion rambut
kosmetik; lotion tabir surya untuk keperluan kosmetik; lulur kosmetik; make-up [kosmetik]; masker kosmetik; masker wajah
kosmetik; masker wajah untuk penggunaan kosmetik; minyak kosmetik; paket masker pengencangan pori digunakan sebagai
kosmetik; pasta wangi untuk keperluan kosmetik; patch jerawat kosmetik; pembersih tata rias wajah , pembersih kosmetik;
pensil kosmetik; pewarna kosmetik; pomade rambut untuk keperluan kosmetik; produk perawatan bibir (kosmetik); sabun
kosmetik; sabun-sabun, sabun mandi, wangi-wangian, minyak esensial, kosmetik, shampoo, shampoo kering; salep kosmetik;
sediaan kosmetik; sediaan kosmetik untuk berjemur dan sediaan untuk melindungi kulit dari efek sinar matahari; sediaan
kosmetik untuk mandi dan mandi; sediaan kosmetik untuk melindungi dari sengatan matahari; sediaan kosmetik untuk tujuan
pelangsingan; sediaan kosmetik wajah; sediaan kosmetik yang digunakan untuk mengangkat sel-sel kulit mati dari permukaan
kulit; sediaan pemutih kulit [kosmetik]; sediaan-sediaan kosmetik rias rambut; sediaan-sediaan kosmetik untuk tata rias artis
khususnya sediaan-sediaan untuk kulit, rambut dan untuk pewarnaan gigi; semprotan kulit topikal untuk keperluan kosmetik;
serum kulit (kosmetik); tabir surya untuk keperluan kosmetik; tisu basah untuk keperluan kosmetik; tisu bayi sekali pakai
diresapi dengan sediaan kosmetik; toner untuk penggunaan kosmetik; toner wajah kosmetik; wewangian, minyak atsiri,
kosmetik tanpa obat, lotion rambut tanpa obat===
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Nama Pemohon
Alamat Pemohon
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: RANDY SAPUTRA

540 Etiket

: APT. CITY RESORT TOWER ORCHID LT. 15A/1 CENGKARENG TIMUR , Kota
Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta
: Moelyono Karmayana S.H.,
: Modeka/PT Persada Modeka Centurindo Alamat : Srigading I Nomor 26 Puspita
Loka BSD City Serpong Kota Tangerang Selatan Banten
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Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: SCARLETT CHARMING
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: PINK, HITAM, PUTIH
: 3
: ===Air penyegar wajah (untuk keperluan kosmetik); Alas bedak; Bahan-bahan perawatan pribadi dan kecantikan, yaitu, tubuh,
wajah, mata, krim pembersih tangan, busa, pelembab, losion, gel, scrub, minyak, bedak, penyegar, toner, astringen, balsem,
masker pelembab, sabun batangan yang tidak mengandung obat; Bahan-bahan untuk perawatan rambut, yaitu, sampo,
kondisioner, pembilas yang berbentuk krim (creme rinse), penataan rambut glasir, semprotan, mousse, gel; Bedak muka putih
untuk keperluan kosmetik; Bedak padat untuk wajah; Bedak wajah berupa kertas yang dilapisi bubuk; Bedak wajah untuk
keperluan kosmetik; Bulu mata buatan; Bulu mata palsu untuk ekstensi bulu mata; Bulu mata rambut asli; Busa (kosmetik)
[Mousse]; Cairan Pembersih Kerak; Cairan bernutrisi untuk bulu mata; Deodorant stick; Deterjen binatu untuk barang-barang
keperluan bayi; Deterjen cair konsentrat; Deterjen cair standar; Deterjen dan zat tambahan untuk laundry dalam bentuk
sediaan pembersih untuk meningkatkan kualitas laundry; Dispenser pengharum ruangan; Esensi untuk keperluan kosmetik;
Eyeliner; Gel jerawat (kosmetik); Gel pelangsing (kosmetik ); Highlighter wajah kosmetik; Hyaluronic serum; Jel Penghilang
Noda Jerawat; Jel Perawatan Noda Jerawat non-medis; Kain, tisu atau penyeka yang diresapi sediaan kosmetik; Kapas wajah
untuk kosmetik; Kapas yang diresapi dengan sediaan pembersih riasan.; Kertas tisu yang sudah dilembabkan untuk bayi;
Kosmetik dasar rias, termasuk pembersih kulit, toner kulit, losion kulit, krim kulit, serum wajah non-obat, tisu wajah dan
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pelembab wajah.; Kosmetik untuk bulu mata; Kosmetik untuk manusia; Kosmetik untuk perawatan kulit dan rambut; Kosmetik
untuk spa; Kosmetik yaitu bedak padat, bedak bubuk, lipstik, pensil alis dan eyeliner; Kosmetik, yaitu sediaan untuk
menghilangkan atau mengurangi garis-garis kulit halus di sekitar kening dan mata (glabellar), keriput di wajah,
ketidaksimetrisan dan kekurangan dan masalah kulit manusia; Krem Jerawat Non Medis; Krim lulur badan [Cream-body scrub]
kosmetik; Krim pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Krim untuk pemutih kulit; Krim wajah (kosmetik); Krim, gel, lotion, susu
dan pelembab setelah matahari; Lembaran untuk pori-pori di hidung; Losion anti-penuaan; Losion dan serum; Losion
menghapus make-up; Losion pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Lotion daerah sensitif (kosmetik); Lotion flek (kosmetik);
Lotion jerawat; Lotion kulit kering (kosmetik); Lotion pelindung sinar ultra-violet; Lotion perawatan kulit dan preparat anti
penuaan; Maskara; Masker pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Masker wajah (kosmetik); Masker wajah pembersih poripori; Paket masker untuk keperluan kosmetik; Pelembab [Moisturizer] kosmetik; Pelembab anti penuaan yang digunakan
sebagai kosmetik; Pelembut pakaian; Pelicin pakaian; Pembersih anti-penuaan; Pembersih kaca; Pembersih kerak untuk
keperluan rumah tangga; Pembersih serba guna; Pembersih toilet; Pemerah pipi dalam bentuk bedak; Pemutih ketiak;
Pemutih pakaian; Pemutih untuk digunakan pada rambut; Penyegar lemari pakaian; Penyegar ruangan; Perawatan antipenuaan; Perlengkapan mandi; Perona Pipi; Pewangi pakaian; Pewangi untuk pewangi ruangan; Pomade alis; Pomade bibir;
Produk kosmetik dan perawatan kulit; Produk perawatan kulit; Produk perawatan kulit, yaitu serum kulit non-obat, pembersih
kulit, krim kulit; Sabun; Sabun Batang; Sabun Cuci Piring; Sabun Kecantikan (kosmetik); Sabun Mandi; Sabun Tangan Cair;
Sabun jerawat; Sabun mandi dalam bentuk cair, padat atau gel tidak mengandung obat; Sabun, sabun mandi, sediaan untuk
mandi shower dan mandi, jel untuk mandi shower, minyak untuk mandi, busa untuk mandi, sabun batang dan sabun tangan
cair; Sampo; Sampo rambut 3-in-1; Scrub wajah [facial scrub] kosmetik; Sediaan cairan dan sediaan substansi untuk
menghilangkan noda; Sediaan kosmetik seperti semprotan tangan, gel tangan, larutan tangan, pelembab, lotion, toner &
astringen, larutan alkohol, sabun mandi dalam bentuk cair, bentuk batangan & bubuk, krim, sediaan deodoran dan antikeringat.; Sediaan kosmetik tata rias dan penghapus riasan; Sediaan kosmetik, yakni lotion untuk mengencangkan kulit;
Sediaan pembersih kamar mandi; Sediaan pembersihan untuk penggunaan kamar mandi; Sediaan pembersihan, pemolesan,
penggosok dan abrasif; Sediaan pemutih dan bahan lain untuk keperluan binatu; Sediaan pemutih untuk keperluan binatu;
Sediaan penghilang noda untuk keperluan laundry; Sediaan perawatan kulit non-obat, yaitu, krim, lotion, gel, toner, pembersih
dan pengelupas sel kulit; Sediaan perawatan kulit non-obat, yaitu, lotion; Sediaan perawatan matahari untuk keperluan
kosmetik; Sediaan perlengkapan mandi yang berasal dari wangi-wangian; Sediaan tabir surya kosmetik; Sediaan tata rias
wajah; Semir sepatu; Semprotan pelembab wajah (kosmetik); Serum Kulit Dengan Asam Hialuronat; Serum Mata (kosmetik);
Serum Peremajaan Kulit; Serum anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; Serum bibir; Serum bulu mata; Serum jerawat;
Serum kecantikan (kosmetik); Serum kulit berbasis hemp; Serum leher (kosmetik); Serum pencerah (kosmetik); Serum
pengencang kulit; Serum rambut; Serum untuk keperluan kosmetik; Sipat (Kosmetik); Spirit Gum untuk penggunaan kosmetik;
Spray wajah (kosmetik); Strip untuk pori-pori kulit; Susu pelembab pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Tambalan pemutih
gigi; Tanah liat (kosmetik); Tempat lipstik; Tissue basah; Tissue wangi basah; Tisu basah; Tisu basah bayi; Tisu penyerap
untuk wajah; Tisu yang diresapi dengan wangi-wangian; Toner (cairan penyegar wajah) kosmetik; Toner Pelembab Wajah;
Toner anti-penuaan; Vitamin C serum; Zat pelembab, yaitu, krim pelembab, susu pelembab, lotion pelembab tubuh, larutan
pelembab untuk kulit; alis palsu; alis palsu perekat diri; amonia [alkali atsiri] [deterjen]; amonia untuk keperluan pembersihan;
apitoxin [racun lebah madu] untuk keperluan kosmetik; astringen untuk keperluan kosmetik; baby oil [perlengkapan mandi];
bahan pembersih untuk keperluan rumah tangga; bahan-bahan dan sediaan pembersih; bantalan kapas untuk keperluan
kosmetik; bantalan pembersih diresapi dengan kosmetik; bantalan pembersih diresapi dengan sediaan toilet; bantalan
pembersihan, tisu atau tisu pra-dibasahi atau diresapi; bar sampo padat; barang-barang toilet (toilet articles), yaitu, sabun dan
air toilet; basma [pewarna kosmetik]; basma untuk keperluan kosmetik; batang kapas untuk keperluan kosmetik; bedak; bedak
bayi; bedak bayi [perlengkapan mandi]; bedak dengan warna yang lebih gelap (Contour); bedak dengan warna yang lebih
terang dengan sedikit kilauan (Highlighter); bedak krem; bedak mandi; bedak rambut; bedak tabur; bedak talek; bedak talek
untuk keperluan kosmetik; bedak talek, untuk penggunaan toilet; bedak tubuh; bedak tubuh untuk keperluan kosmetik; bedak
wajah; bedak wajah ditekan; bedak wajah kosmetik; bedak wajah longgar; benzine penghilang noda; bilasan pemutih gigi;
body butter untuk keperluan kosmetik; body lotion untuk keperluan kosmetik; body scrub untuk keperluan kosmetik; body
shimmer lotion; bola kapas untuk keperluan kosmetik; bubuk bedak wangi; bubuk bedak wangi untuk keperluan kosmetik;
bubuk gigi untuk keperluan kosmetik; bubuk glitter kosmetik; bubuk kosmetik, krim dan lotion untuk wajah, tangan dan tubuh;
bubuk mandi untuk keperluan kosmetik; bubuk masker tubuh untuk keperluan kosmetik; bubuk padat untuk compacts
[kosmetik]; bubuk sabun; bubuk wangi untuk keperluan kosmetik; bulu mata palsu; busa kosmetik yang mengandung tabir
surya; busa pembersih; butiran pembersih wajah; cairan pembersih; cairan pembersih kaca depan; cairan pembersih kering;
cairan pembersih untuk jenis mesin tik; cairan pembersih untuk lensa kamera; cairan penghapus kutek; cairan penghilang
noda; cocoa butter untuk keperluan kosmetik; colognes, parfum dan kosmetik; concealer [kosmetik]; concealer untuk flek dan
noda; cosmeceuticals untuk keperluan kosmetik; cuci masker; dasar bedak; dasar bedak dengan tekstur lebih ringan (BB
cream); dasar bedak untuk kulit; deodoran; deodoran roll-on; deodoran tubuh [wewangian]; detergen untuk menghilangkan
jamur; deterjen; deterjen binatu komersial; deterjen mangkuk toilet; deterjen pencuci piring; deterjen pencuci piring cair;
deterjen pencuci piring dalam bentuk bubuk; deterjen pencuci piring dalam bentuk gel; deterjen piring; deterjen untuk
keperluan rumah tangga; deterjen untuk mobil; deterjen untuk penggunaan rumah tangga; deterjen yang disiapkan dari minyak
bumi [untuk keperluan rumah tangga]; deterjen, selain untuk digunakan dalam operasi manufaktur dan untuk tujuan medis;
eksfoliasi kulit; eksfoliasi pembersih pori; ekstrak herbal untuk keperluan kosmetik; emolien kulit; emolien kulit untuk keperluan
kosmetik; emolien rambut untuk keperluan kosmetik; emulsi tubuh untuk keperluan kosmetik; emulsi wajah untuk keperluan
kosmetik; emulsi, gel dan lotion untuk perawatan kulit; esens pemutih; foundation cair; garam mandi beraroma; garam mandi
kosmetik; garam mandi untuk keperluan kosmetik; garam pemutih; gel after-sun [kosmetik]; gel after-sun untuk keperluan
kosmetik; gel kosmetik; gel lidah buaya untuk keperluan kosmetik; gel mata untuk keperluan kosmetik; gel pasta gigi; gel
pelembab [kosmetik]; gel pelembab kulit [kosmetik]; gel pemutihan gigi; gel penata alis; gel penyamakan [kosmetik]; gel
pewarna alis; gel tahan lama untuk keperluan kosmetik; gel untuk penggunaan kosmetik; glitter dekoratif untuk keperluan
kosmetik; glitter untuk keperluan kosmetik; grease untuk keperluan kosmetik; handuk basah yang sudah dibasahi diresapi
dengan deterjen pencuci piring; handuk basah yang sudah dibasahi diresapi dengan deterjen untuk pembersihan; handuk
pembersih kebersihan feminin; hidrogen peroksida untuk keperluan kosmetik; highlighter (kosmetik); kain atau tisu diresapi
dengan pembersih kulit; kain diresapi dengan deterjen untuk dibersihkan; kain diresapi dengan deterjen untuk membersihkan
kacamata; kain diresapi dengan deterjen untuk membersihkan lensa kamera; kain diresapi dengan pembersih kulit; kain
diresapi dengan sediaan pembersihan; kain pembersih, debu atau pemolesan diresapi; kapas dan tongkat kapas untuk
keperluan kosmetik; kapas kecantikan; kapas untuk keperluan kosmetik; kapur untuk penggunaan kosmetik; kaus kaki diresapi
dengan krim pelembab kosmetik; kaus kaki yang sudah dilembabkan dengan sediaan kosmetik untuk keperluan kosmetik;
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kertas untuk penggunaan kosmetik; kit kosmetik; kit make-up; kit make-up yang terutama terdiri dari fondasi, maskara,
blushes, glosses dan lipstik [tidak termasuk kuas dan spons]; kit tata rias yang terdiri dari maskara dan alat untuk
mempertegas garis mata, gel alis, bubuk alis, pensil alis; kit tata rias yang terdiri dari perona pipi, perona, bedak untuk badan,
bedak wajah, penyamar noda pada wajah; kit wewanginan khusus untuk digunakan pada pelembut kain, penguat aroma,
bubuk dan cairan deterjen kain, bar untuk binatu, semprotan penyegar binatu, unit-dosis untuk binatu, deterjen pencuci piring,
pembersih lantai, pembersih permukaan, sampo, pelembut, deodoran anti keringat, losion tubuh, perawatan kulit, sabun bar
dan sabun cair untuk tangan, sabun badan, sabun mandi cair, gel mandi, mutiara untuk mandi, penyegar udara, aroma
wewangian, lilin, blok pewangi toilet dan pembersih toilet; kompres mata untuk keperluan kosmetik; kondisioner pembersih
untuk digunakan dalam mencuci rambut khusus conditioner; kondisioner rambut; kondisioner sampo; kosmetik; kosmetik alis;
kosmetik bermain anak-anak, menandai kulit; kosmetik dalam bentuk bubuk; kosmetik dalam bentuk krim; kosmetik dalam
bentuk lotion; kosmetik dalam bentuk susu, lotion dan emulsi; kosmetik dan alat rias/pembersih badan (tidak mengandung
obat) untuk kuku, rambut dan kulit; kosmetik dan make-up; kosmetik dan perlengkapan mandi; kosmetik dan sediaan
kosmetik; kosmetik dan sediaan pembersih badan yang tidak mengandung obat; kosmetik dan sediaan perawatan pribadi;
kosmetik dekoratif; kosmetik dekoratif [make-up]; kosmetik fungsional adalah krim anti-kerut; kosmetik fungsional menjadi
sediaan penyamakan matahari; kosmetik fungsional menjadi sediaan penyaringan sinar matahari; kosmetik fungsional menjadi
sediaan perawatan kulit anti-penuaan; kosmetik penyegar kulit; kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan; kosmetik tabir
surya; kosmetik tanpa obat; kosmetik tanpa obat dan sediaan perlengkapan mandi; kosmetik tidak mengandung obat,
perlengkapan mandi dan wewangian yang tidak mengandung obat untuk merawat dan mempercantik bulu mata, alis, mata,
bibir dan kuku; kosmetik untuk anak-anak; kosmetik untuk digunakan pada kulit; kosmetik untuk hewan; kosmetik untuk
pemakaian di rambut; kosmetik untuk penggunaan pribadi; kosmetik yaitu krim, susu, lotion, gel dan bubuk untuk wajah, tubuh
dan tangan; kosmetik yang digunakan sebagai sediaan perawatan kulit; kosmetik yang mengandung probiotik; kosmetik yang
mengandung vitamin; kosmetik, yaitu alas bedak, concealer, pengkilap bibir, maskara, pembersih make-up; kosmetik, yaitu,
alas bedak, bedak, concealer, Celak mata (Eye shadow), pensil mata, eyeliner cair, maskara, pensil bibir, lipstik, Pengkilat
bibir (lip gloss), balsem bibir, cat kuku; krim after-sun untuk keperluan kosmetik; krim anti penuaan; krim anti-bintik untuk
keperluan kosmetik; krim anti-kerut untuk keperluan kosmetik; krim anti-penuaan; krim anti-penuaan untuk keperluan
kosmetik; krim anti-penuaan untuk wajah; krim bibir untuk keperluan kosmetik; krim dan gel kosmetik untuk wajah, tangan dan
tubuh; krim dan lotion kosmetik; krim dan lotion kosmetik untuk perawatan wajah dan tubuh; krim dan lotion penyamakan sinar
matahari; krim dasar bedak; krim dingin untuk keperluan kosmetik; krim exfoliant untuk keperluan kosmetik; krim kosmetik;
krim kosmetik bernutrisi; krim kosmetik untuk kulit; krim kosmetik untuk mengencangkan kulit; krim kosmetik untuk
mengencangkan kulit di sekitar mata; krim kosmetik untuk perawatan kulit; krim kosmetik, lotion dan sediaan lain untuk
berjemur; krim kosmetik, susu, lotion, gel dan bubuk untuk wajah, tangan, dan tubuh; krim kuku untuk keperluan kosmetik;
krim kulit untuk keperluan kosmetik; krim kulit yang adil untuk keperluan kosmetik; krim masker tubuh untuk keperluan
kosmetik; krim mata untuk keperluan kosmetik; krim matahari untuk keperluan kosmetik; krim pelembab kulit [kosmetik]; krim
pelembab, lotion dan gel; krim pembersih [kosmetik]; krim pembersih non-obat untuk penggunaan pribadi; krim pemutih gigi;
krim pemutih kulit; krim pemutih kulit wajah; krim pengencang [kosmetik]; krim pengkondisi kulit untuk keperluan kosmetik;
krim pengurang bintik penuaan; krim pengurang bintik penuaan untuk keperluan kosmetik; krim perawatan rambut untuk
keperluan kosmetik; krim retinol untuk keperluan kosmetik; krim tabir surya untuk keperluan kosmetik; krim tangan kosmetik;
krim tangan untuk keperluan kosmetik; krim tanning diri [kosmetik]; krim tubuh; krim tubuh kosmetik; krim tubuh untuk
keperluan kosmetik; krim untuk mencegah kerutan wajah; krim untuk pemeliharaan kulit (kosmetik); krim untuk pengurangan
selulit untuk keperluan kosmetik; krim wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; krim wajah untuk keperluan kosmetik; krim
wangi untuk keperluan kosmetik; krim, minyak, lotion, semprotan, pensil dan balsem untuk keperluan kosmetik; kristal mandi
untuk keperluan kosmetik; larutan pembersih bioteknologi untuk memecah bahan organik dan menghilangkan noda; larutan
pembersih untuk peralatan sterilisasi ultrasonik gigi; linen untuk penggunaan kosmetik; lipstik; losion kosmetik; losion pemutih
kulit wajah; losion susu untuk keperluan kosmetik; losion untuk rambut; lotion aromaterapi; lotion bayi [perlengkapan mandi];
lotion berjemur; lotion berjemur kosmetik; lotion cukur; lotion dan krim tubuh beraroma; lotion dan pelembab anti-penuaan;
lotion gelombang-set; lotion kaki tanpa obat; lotion kecantikan; lotion klarifikasi kulit non-obat; lotion kosmetik untuk
mengurangi munculnya bintik-bintik dan bintik-bintik penuaan; lotion kulit dan tubuh, krim dan minyak untuk penggunaan
kosmetik; lotion kulit kosmetik; lotion kulit pelembab [kosmetik]; lotion mandi; lotion mandi untuk keperluan kosmetik; lotion
masker tubuh; lotion masker tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion mata; lotion mata untuk keperluan kosmetik; lotion nonobat untuk kulit; lotion non-obat untuk melembabkan kulit; lotion non-obat untuk tubuh; lotion obat menghilangkan rambut;
lotion pelembab [kosmetik]; lotion pelindung rambut; lotion pembersih gigi; lotion pembersih kulit; lotion pembersih non-obat;
lotion pengencang untuk tubuh; lotion pengencang untuk wajah; lotion pengencang untuk wajah, tubuh dan tangan untuk
keperluan kosmetik; lotion pengeritingan permanen; lotion penguat untuk tangan; lotion perawatan kulit kosmetik; lotion
perawatan matahari; lotion perawatan matahari untuk keperluan kosmetik; lotion perawatan penguatan rambut; lotion
perawatan rambut; lotion perawatan rambut untuk keperluan kosmetik; lotion rambut kosmetik; lotion rambut melambai; lotion
rambut tanpa obat; lotion restorasi rambut tanpa obat; lotion setelah matahari; lotion setelah matahari untuk keperluan
kosmetik; lotion stimulasi non-obat untuk kulit; lotion styling; lotion tabir surya; lotion tabir surya dan krim perawatan matahari;
lotion tabir surya untuk keperluan kosmetik; lotion tahan usia; lotion tahan usia untuk keperluan kosmetik; lotion tangan; lotion
tangan untuk keperluan kosmetik; lotion tubuh beraroma; lotion tubuh pelembab [kosmetik]; lotion untuk jenggot; lotion untuk
keperluan kosmetik; lotion untuk memperkuat kuku; lotion untuk mengurangi selulit; lotion untuk pengurangan selulit untuk
keperluan kosmetik; lotion untuk perawatan tubuh; lotion untuk perawatan wajah dan tubuh; lotion untuk perawatan wajah dan
tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion untuk wajah; lotion wajah dan tubuh; lotion wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik;
lotion wajah kosmetik; lotion wajah tanpa obat; lotion wangi [sediaan toilet]; lotion, krim dan sediaan untuk perawatan wajah,
tubuh, kulit kepala, kuku dan rambut; lulur; lulur kosmetik; make-up [kosmetik]; make-up bedak; make-up dasar bedak; makeup mengeluarkan susu, gel, lotion dan krim; manik-manik mandi untuk keperluan kosmetik; maskara; masker kecantikan;
masker kecantikan, sediaan perawatan kulit wajah (facial packs); masker kosmetik; masker kulit [kosmetik]; masker kulit untuk
keperluan kosmetik; masker mata gel; masker mata untuk keperluan kosmetik; masker pembersih jahe; masker pembersih
mineral; masker pembersih untuk tubuh; masker pembersih untuk wajah; masker pembersihan; masker pemutih kulit wajah;
masker perawatan rambut; masker rambut; masker tubuh untuk keperluan kosmetik; masker wajah [kosmetik]; masker wajah
kosmetik; masker wajah untuk penggunaan kosmetik; membersihkan dan melembabkan krim, minyak, lotion dan preparat;
membersihkan, menggerus dan memoles preparat dan bahan; memijat minyak dan lotion; menghapus kerutan sediaan
perawatan kulit; minyak after-sun untuk keperluan kosmetik; minyak berjemur [kosmetik]; minyak berjemur untuk tujuan
kosmetik; minyak dan lotion penyamakan matahari; minyak esensial untuk keperluan kosmetik; minyak kosmetik; minyak
kosmetik untuk kulit; minyak lavender untuk penggunaan kosmetik; minyak mandi untuk keperluan kosmetik; minyak mawar;
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minyak mawar untuk keperluan kosmetik; minyak parfum; minyak parfum untuk pembuatan preparat kosmetik; minyak
pelindung matahari [kosmetik]; minyak penyamakan [kosmetik]; minyak setelah matahari [kosmetik]; minyak tubuh untuk
keperluan kosmetik; minyak untuk keperluan kosmetik; minyak untuk keperluan pembersihan; minyak wangi; mousses
[kosmetik]; mutiara mandi untuk keperluan kosmetik; oil baths untuk perawatan rambut untuk keperluan kosmetik; overlay
memahat kuku [kosmetik]; pacar [pewarna kosmetik]; pacar untuk keperluan kosmetik; paket kosmetik wajah; paket masker
pengencangan pori digunakan sebagai kosmetik; paket masker untuk keperluan kosmetik; parfum; pasta gigi; pasta gigi cair;
pasta gigi dan obat kumur tanpa obat; pasta gigi tanpa obat; pasta kosmetik untuk aplikasi ke wajah untuk menangkal silau;
pasta pemutih gigi; pasta wangi untuk keperluan kosmetik; patch jerawat kosmetik; pelarut pembersih, selain untuk digunakan
dalam proses pembuatan; pelembab anti-penuaan; pelembab wajah kosmetik; pelicin dan pengharum pakaian yang akan di
setrika; pelindung matahari untuk bibir [kosmetik]; pembersih baki sampah menggunakan pewangi; pembersih berbasis kimia
bioteknologi dan semprotan pembersih untuk diaplikasikan di industri dan rumah tangga (selain untuk digunakan dalam proses
manufaktur) seperti penghilangan noda, dan bioremediasi bahan organik dan hidrokarbon; pembersih busa untuk penggunaan
pribadi; pembersih dinding ban; pembersih jok; pembersih karpet dengan pewangi; pembersih oven; pembersih rumah tangga;
pembersih semprot; pembersih semprot untuk digunakan pada tekstil; pembersih semprot untuk keperluan rumah tangga;
pembersih semprot untuk menyegarkan penjaga mulut atletik; pembersih tangan; pembersih untuk baki sampah; pembersih
untuk keperluan kebersihan pribadi yang intim, tanpa obat; pembersih untuk kuas kosmetik; pembersih wajah; pembersihan,
pemolesan dan cairan abrasif untuk keperluan umum dan serbuk; pembersihan, pemolesan, penggerusan, persiapan abrasif
untuk keperluan rumah tangga; pembersihan, pemolesan, sediaan degreasing dan abrasif; pembersihan, penggerusan dan
sediaan abrasif; pembilasan rambut [kondisioner sampo]; pembilasan rambut untuk keperluan kosmetik; pemelihara rambut
untuk keperluan kosmetik; pemerah pipi; pemerah pipi cair; pemerah pipi dalam bentuk bedak; pemutih bokong; pemutih
cucian; pemutih gigi (strip dan pasta); pemutih gigi berbentuk pena; pemutih ketiak; pemutih kuku; pemutih selakangan;
pencerah kulit; pencuci vagina untuk keperluan sanitasi atau deodoran pribadi; penggosok (scrub) wajah tidak mengandung
obat; penghilang dan pembersih lantai & kisi-kisi lantai; penghilang noda; penghilang noda hewan peliharaan; pensil alis;
pensil blush on; pensil eyeliner; pensil kosmetik; pensil mata kosmetik; pensil untuk bibir; penutup mata gel untuk keperluan
kosmetik; penyamakan kosmetik dan susu setelah matahari, gel dan minyak; penyegar nafas; penyeka kapas untuk keperluan
kosmetik; penyeka, kapas dan tisu yang diresapi dengan sediaan kosmetik dan losion wewangian yang tidak mengandung
obat; perawatan rambut dan sediaan pembersihan; perekat untuk bulu mata palsu, rambut dan kuku; perekat untuk keperluan
kosmetik; perekat untuk membubuhkan alis palsu; perekat untuk membubuhkan bulu mata palsu; perekat untuk
membubuhkan kuku atau bulu mata palsu; perhiasan kulit menjadi transfer dekoratif untuk keperluan kosmetik; perhiasan kulit
self-adhesive untuk keperluan kosmetik; perhiasan kulit untuk keperluan kosmetik; pernis kuku untuk keperluan kosmetik;
persiapan scrubbing (scrubbing preparations) untuk digunakan pada kulit, yaitu, lulur (body scrubs) dan scrub wajah (facial
scrubs); petroleum jelly untuk keperluan kosmetik; pewarna bibir dalam bentuk cairan atau gel [kosmetik]; pewarna kosmetik;
pewarna lotion untuk rambut; pewarna rambut dan produk pemutihan; pijat lilin untuk keperluan kosmetik; pomade rambut
untuk keperluan kosmetik; pomades untuk keperluan kosmetik; preparat kosmetik yang mengandung kolagen; preparat
pelembab [kosmetik]; preparat pemutihan [decolorants] untuk keperluan kosmetik; preparat pemutihan [penghilang warna]
untuk keperluan rumah tangga; primer kuku [kosmetik]; primer make-up; produk kosmetik dalam bentuk aerosol untuk
perawatan kulit; produk pemutih (kosmetik); produk sabun; racun lebah untuk keperluan kosmetik; rum rum untuk keperluan
kosmetik; sabun almond; sabun antiperspirant; sabun batangan untuk mandi; sabun batangan untuk toilet; sabun beraroma;
sabun cair; sabun cair untuk binatu; sabun cair untuk mandi; sabun cair untuk mencuci piring; sabun cair untuk tangan dan
wajah; sabun cair untuk tangan, wajah dan tubuh; sabun cair yang digunakan untuk mandi kaki; sabun cair yang digunakan
untuk mencuci kaki; sabun cuci; sabun cuci tangan; sabun cukur; sabun dan deterjen; sabun deodoran; sabun deterjen; sabun
industri; sabun kertas untuk penggunaan pribadi; sabun kosmetik; sabun krim; sabun krim tubuh; sabun kulit; sabun lidah
buaya; sabun loofah; sabun mandi; sabun mandi cair; sabun mandi dalam bentuk cair, padat atau gel; sabun mandi*; sabun
non-obat; sabun non-obat untuk bayi; sabun non-obat untuk tangan; sabun non-obat untuk wajah; sabun pasir; sabun pelana;
sabun pencerah warna untuk keperluan binatu; sabun tanpa air; sabun tubuh; sabun tubuh tanpa obat; sabun untuk keringat
kaki; sabun untuk mencerahkan tekstil; sabun untuk penggunaan pribadi; sabun untuk penggunaan rumah tangga; sabun
untuk perawatan tubuh; sabun wajah; sabun wangi; sabun-sabun; sabun-sabun, sabun mandi, wangi-wangian, minyak
esensial, kosmetik, shampoo, shampoo kering; salep kulit pelembab [kosmetik]; salep ruam popok dan lotion tanpa obat;
sampo; sampo dan kondisioner rambut; sampo dan kondisioner untuk digunakan pada rambut; sampo hewan peliharaan
tanpa obat; sampo karpet; sampo ketombe tanpa obat; sampo tanpa obat; sampo untuk bayi; sampo untuk rambut manusia;
sarung tangan pra-dibasahi dengan sediaan kosmetik untuk keperluan kosmetik; scrub pengelupasan kulit untuk keperluan
kosmetik; scrub pengelupasan untuk kaki; scrub pengelupasan untuk tangan; scrub pengelupasan untuk wajah; sediaan
bahan kimia pembersih untuk keperluan rumah tangga; sediaan berjemur [kosmetik]; sediaan cucian dan pemutihan; sediaan
dan bahan untuk pembersihan, pemolesan, sediaan degreasing dan abrasif; sediaan kolagen untuk keperluan kosmetik;
sediaan kosmetik; sediaan kosmetik anti-penuaan; sediaan kosmetik dan kecantikan; sediaan kosmetik meminimalkan kerut
untuk penggunaan wajah topikal; sediaan kosmetik perawatan rambut; sediaan kosmetik tanpa busa; sediaan kosmetik tanpa
obat; sediaan kosmetik untuk bulu mata; sediaan kosmetik untuk kulit kering selama kehamilan; sediaan kosmetik untuk
mandi; sediaan kosmetik untuk mandi dan mandi; sediaan kosmetik untuk melindungi dari sengatan matahari; sediaan
kosmetik untuk melindungi kulit dari sinar matahari; sediaan kosmetik untuk pembaruan kulit; sediaan kosmetik untuk
pemeliharaan kulit dan perawatan kulit; sediaan kosmetik untuk pengeringan cat kuku; sediaan kosmetik untuk perawatan
kulit; sediaan kosmetik untuk perawatan mulut dan gigi; sediaan kosmetik untuk perawatan tubuh; sediaan kosmetik untuk
rambut dan kulit kepala; sediaan kosmetik untuk tujuan pelangsingan; sediaan kosmetik untuk wajah dan tubuh; sediaan
kosmetik wajah; sediaan kosmetik yang digunakan untuk mengangkat sel-sel kulit mati dari permukaan kulit; sediaan kosmetik
yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati diwajah; sediaan kosmetika untuk perawatan jerawat; sediaan kulit
wajah untuk keperluan kosmetik; sediaan lidah buaya untuk keperluan kosmetik; sediaan mandi busa untuk keperluan
kosmetik; sediaan menghilangkan kutikula untuk keperluan kosmetik; sediaan pelindung matahari kosmetik; sediaan
pembersih untuk membersihkan permukaan substrat dari pelapis, noda, cat dan komposisi endapan yang tidak diinginkan
untuk menghilangkan getah dan perekat, pelumas dan tar serta sediaan dekalsifikasi dan penghancuran kerak untuk
pembersihan produk rumah tangga; sediaan pembersihan; sediaan pembersihan busa; sediaan pembersihan dan pemolesan;
sediaan pembersihan dengan dasar pelarut; sediaan pembersihan kaca; sediaan pembersihan kaca depan; sediaan
pembersihan karburator dan tersedak; sediaan pembersihan karpet; sediaan pembersihan kulit tanpa obat; sediaan
pembersihan lantai; sediaan pembersihan serba guna; sediaan pembersihan serba guna untuk barang-barang perokok;
sediaan pembersihan tangan; sediaan pembersihan tanpa obat; sediaan pembersihan tanpa obat untuk digunakan pada
tubuh; sediaan pembersihan tanpa obat untuk kulit; sediaan pembersihan untuk ban dan roda kendaraan; sediaan
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pembersihan untuk ban dan roda mobil; sediaan pembersihan untuk ban kendaraan, pelek roda dan hub roda; sediaan
pembersihan untuk digunakan pada tubuh; sediaan pembersihan untuk kain; sediaan pembersihan untuk keperluan rumah
tangga; sediaan pembersihan untuk kulit; sediaan pembersihan untuk mobil; sediaan pembersihan untuk penggunaan pribadi;
sediaan pembersihan wallpaper; sediaan pembersihan, pemolesan dan penggosok; sediaan pemutih gigi; sediaan pemutih
kulit; sediaan pemutih kulit [kosmetik]; sediaan pemutih untuk keperluan domestik; sediaan pemutih, pembersih dan kompon;
sediaan pemutihan gigi; sediaan pemutihan kulit; sediaan pencuci; sediaan pencucian dan pemutihan; sediaan pengencangan
payudara kosmetik; sediaan penghapus noda; sediaan pengharum ruangan; sediaan penyamakan sendiri [kosmetik]; sediaan
perawatan kuku kosmetik; sediaan perawatan kulit anti-penuaan; sediaan perawatan matahari [kosmetik]; sediaan perawatan
rambut; sediaan perawatan rambut tanpa obat untuk keperluan kosmetik; sediaan perawatan wajah kosmetik; sediaan
pertumbuhan kembali rambut kosmetik menghambat; sediaan pewarnaan untuk keperluan kosmetik; sediaan pra-cukur dan
setelah-cukur; sediaan rias rambut kosmetik; sediaan sun block; sediaan sun block untuk keperluan kosmetik; sediaan tubuh
dan perawatan kecantikan untuk keperluan kosmetik; sediaan untuk membersihkan rambut; sediaan untuk memperbaiki dan
menempelkan bulu mata, jenggot, memasang rambut palsu; sediaan untuk mencuci pakaian; sediaan untuk menggosok;
sediaan untuk pembersihan, pewarnaan, pewarnaan, pemutihan, pengaturan dan penataan rambut; sediaan untuk
pembersihan, pewarnaan, pewarnaan, pemutihan, pengaturan dan pengeritingan rambut permanen; sediaan untuk perawatan
bulu mata; sediaan untuk perlengkapan mandi (toilet preparations) yang tidak mengandung obat, yaitu, sabun; sediaan untuk
simulasi warna darah pada bagian tubuh untuk menutupi noda kulit; sediaan untuk simulasi warna darah pada bagian tubuh,
untuk menutupi noda kulit dan kosmetik untuk menindaklanjuti pengobatan pasca operasi bekas luka pada kulit; sediaan,
termasuk krim, gel, dan mouse, untuk digunakan sebelum, selama dan setelah bercukur; sediaan-sediaan untuk
membersihkan, mengkilapkan, menggosok dan membuang lemak; sediaan-sediaan kosmetik rias rambut; sediaan-sediaan
pembersih kulit untuk wajah dan tubuh; sediaan-sediaan untuk membersihkan dan mencuci; sediaan-sediaan untuk
memutihkan dan mencuci sediaan-sediaan untuk membersihkan, mengkilatkan, membuang lemak sabun, wangi-wangian,
minyak sari, kosmetik, minyak rambut bahan-bahan pemeliharaan gigi; self-tanning lotion [kosmetik]; semprotan kulit topikal
untuk keperluan kosmetik; semprotan tubuh untuk keperluan kosmetik; serat untuk keperluan kosmetik; serum anti-penuaan
untuk wajah; serum bulumata; serum kecantikan; serum kulit (kosmetik); serum kulit tanpa obat; serum kulit tanpa obat untuk
wajah; serum mata; serum pemutih (kosmetik); serum penataan rambut; serum perawatan rambut; serum rambut; serum tidak
eksklusif hyaluronat bisa mengandung vitamin dan pencerah (kosmetik); serum untuk wajah tidak mengandung obat; serum
wajah; serum yang mengandung ekstrak batu permata; soda pemutih; solusi pembersih lensa kacamata; strip pemutih gigi;
strip pemutih, pasta gigi; strip wajah untuk menghilangkan sumbatan dari pori-pori pada kulit; sun block lotion untuk keperluan
kosmetik; susu almond untuk keperluan kosmetik; susu pelembab untuk pemutih kulit wajah; susu pembersih; susu pembersih
untuk keperluan toilet; susu pembersih untuk perawatan kulit; susu pembersih wajah; susu penyamakan [kosmetik]; susu
setelah matahari [kosmetik]; susu setelah matahari untuk keperluan kosmetik; susu wajah dan lotion; susu wajah dan lotion
untuk keperluan kosmetik; susu wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; tabir surya; tabir surya tahan air; tabir surya untuk
keperluan kosmetik; tablet deterjen pencuci piring; tambalan kosmetik yang mengandung tabir surya dan tabir surya untuk
digunakan pada kulit; tata rias dan pembersih tata rias panggung, film dan televisi (kosmetik teater) terutama untuk TV definisi
tinggi; tato sementara untuk keperluan kosmetik; tato yang dapat dilepas untuk keperluan kosmetik; tempat lipstik; tiriskan
sediaan pembersihan; tisu bayi diresapi dengan sediaan pembersihan; tisu bayi sekali pakai diresapi dengan sediaan
kosmetik; tisu bayi sekali pakai diresapi dengan sediaan pembersihan pribadi; tisu bayi untuk keperluan kosmetik; tisu diresapi
dengan minyak esensial, untuk penggunaan kosmetik; tisu diresapi dengan pembersih kulit; tisu diresapi dengan sediaan
kosmetik; tisu diresapi dengan sediaan pembersihan; tisu diresapi dengan sediaan pembersihan pribadi; tisu kosmetik pralembab; tisu kosmetik yang sudah diresapi pelembab sebelumnya; tisu pra-dibasahi dengan sediaan pembersihan untuk
keperluan rumah tangga; tisu sekali pakai diresapi dengan bahan kimia pembersih atau senyawa untuk kebersihan pribadi;
tisu sekali pakai diresapi dengan bahan kimia pembersih atau senyawa untuk keperluan industri dan komersial; tisu sekali
pakai diresapi dengan senyawa pembersih untuk digunakan pada wajah; tisu yang diresapi dengan kosmetik; tisu yang
diresapi dengan losion kosmetik; tisu yang diresapi dengan pembersih kulit; tisu, kain atau penyeka yang dilembapi atau
diresapi dengan sediaan membersihkan pribadi atau losion kosmetik; toner untuk penggunaan kosmetik; toner wajah
kosmetik; tongkat pomades untuk keperluan kosmetik; tonik rambut untuk keperluan kosmetik; transfer dekoratif untuk
keperluan kosmetik; udara bertekanan kalengan untuk keperluan pembersihan dan debu; warna alis dalam bentuk pensil dan
bubuk; warna bulu mata; wewangian; wewangian, minyak atsiri, kosmetik tanpa obat, lotion rambut tanpa obat; wewangian,
minyak esensial; wewangian, minyak esensial, kosmetik, lotion rambut; wol baja diresapi untuk pembersihan===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021013157
: 25/02/2021 13:34:32
:
: PT. DELIMA NUSANTARA MANDIRI

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Ahmad Adnawijaya No. 187, RT.03/RW.16 Kel. Tegal Gundil, Kec. Bogor Utara
, Kota Bogor, Jawa Barat, 16152
: Agus Suprijono S.Kom
: Jalan Pondok Mas V no 69, Taman Pondok Mas Indah, Kota Cimahi

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: DELIMA MANDIRI
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Putih
: 12
: ===Karoseri kendaraan bermotor roda tiga, atau lebih; Karoseri untuk kendaraan roda empat atau lebih kategori bak tertutup;
Karoseri untuk kendaraan roda empat atau lebih katogeri bak terbuka; bus; truk===

740
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210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021013158
: 25/02/2021 13:35:52
:
: RANDY SAPUTRA

540 Etiket

: APT. CITY RESORT TOWER ORCHID LT. 15A/1 CENGKARENG TIMUR , Kota
Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta
: Moelyono Karmayana S.H.,
: Modeka/PT Persada Modeka Centurindo Alamat : Srigading I Nomor 26 Puspita
Loka BSD City Serpong Kota Tangerang Selatan Banten

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: SCARLETT BRIGHTENING SHOWER SCRUB
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: PINK, PUTIH, HITAM
: 3
: ===Air penyegar wajah (untuk keperluan kosmetik); Alas bedak; Bahan-bahan perawatan pribadi dan kecantikan, yaitu, tubuh,
wajah, mata, krim pembersih tangan, busa, pelembab, losion, gel, scrub, minyak, bedak, penyegar, toner, astringen, balsem,
masker pelembab, sabun batangan yang tidak mengandung obat; Bahan-bahan untuk perawatan rambut, yaitu, sampo,
kondisioner, pembilas yang berbentuk krim (creme rinse), penataan rambut glasir, semprotan, mousse, gel; Bedak muka putih
untuk keperluan kosmetik; Bedak padat untuk wajah; Bedak wajah berupa kertas yang dilapisi bubuk; Bedak wajah untuk
keperluan kosmetik; Bulu mata buatan; Bulu mata palsu untuk ekstensi bulu mata; Bulu mata rambut asli; Busa (kosmetik)
[Mousse]; Cairan Pembersih Kerak; Cairan bernutrisi untuk bulu mata; Deodorant stick; Deterjen binatu untuk barang-barang
keperluan bayi; Deterjen cair konsentrat; Deterjen cair standar; Deterjen dan zat tambahan untuk laundry dalam bentuk
sediaan pembersih untuk meningkatkan kualitas laundry; Dispenser pengharum ruangan; Esensi untuk keperluan kosmetik;
Eyeliner; Gel jerawat (kosmetik); Gel pelangsing (kosmetik ); Highlighter wajah kosmetik; Hyaluronic serum; Jel Penghilang
Noda Jerawat; Jel Perawatan Noda Jerawat non-medis; Kain, tisu atau penyeka yang diresapi sediaan kosmetik; Kapas wajah
untuk kosmetik; Kapas yang diresapi dengan sediaan pembersih riasan.; Kertas tisu yang sudah dilembabkan untuk bayi;
Kosmetik dasar rias, termasuk pembersih kulit, toner kulit, losion kulit, krim kulit, serum wajah non-obat, tisu wajah dan
pelembab wajah.; Kosmetik untuk bulu mata; Kosmetik untuk manusia; Kosmetik untuk perawatan kulit dan rambut; Kosmetik
untuk spa; Kosmetik yaitu bedak padat, bedak bubuk, lipstik, pensil alis dan eyeliner; Kosmetik, yaitu sediaan untuk
menghilangkan atau mengurangi garis-garis kulit halus di sekitar kening dan mata (glabellar), keriput di wajah,
ketidaksimetrisan dan kekurangan dan masalah kulit manusia; Krem Jerawat Non Medis; Krim lulur badan [Cream-body scrub]
kosmetik; Krim pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Krim untuk pemutih kulit; Krim wajah (kosmetik); Krim, gel, lotion, susu
dan pelembab setelah matahari; Lembaran untuk pori-pori di hidung; Losion anti-penuaan; Losion dan serum; Losion
menghapus make-up; Losion pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Lotion daerah sensitif (kosmetik); Lotion flek (kosmetik);
Lotion jerawat; Lotion kulit kering (kosmetik); Lotion pelindung sinar ultra-violet; Lotion perawatan kulit dan preparat anti
penuaan; Maskara; Masker pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Masker wajah (kosmetik); Masker wajah pembersih poripori; Paket masker untuk keperluan kosmetik; Pelembab [Moisturizer] kosmetik; Pelembab anti penuaan yang digunakan
sebagai kosmetik; Pelembut pakaian; Pelicin pakaian; Pembersih anti-penuaan; Pembersih kaca; Pembersih kerak untuk
keperluan rumah tangga; Pembersih serba guna; Pembersih toilet; Pemerah pipi dalam bentuk bedak; Pemutih ketiak;
Pemutih pakaian; Pemutih untuk digunakan pada rambut; Penyegar lemari pakaian; Penyegar ruangan; Perawatan antipenuaan; Perlengkapan mandi; Perona Pipi; Pewangi pakaian; Pewangi untuk pewangi ruangan; Pomade alis; Pomade bibir;
Produk kosmetik dan perawatan kulit; Produk perawatan kulit; Produk perawatan kulit, yaitu serum kulit non-obat, pembersih
kulit, krim kulit; Sabun; Sabun Batang; Sabun Cuci Piring; Sabun Kecantikan (kosmetik); Sabun Mandi; Sabun Tangan Cair;
Sabun jerawat; Sabun mandi dalam bentuk cair, padat atau gel tidak mengandung obat; Sabun, sabun mandi, sediaan untuk
mandi shower dan mandi, jel untuk mandi shower, minyak untuk mandi, busa untuk mandi, sabun batang dan sabun tangan
cair; Sampo; Sampo rambut 3-in-1; Scrub wajah [facial scrub] kosmetik; Sediaan cairan dan sediaan substansi untuk
menghilangkan noda; Sediaan kosmetik seperti semprotan tangan, gel tangan, larutan tangan, pelembab, lotion, toner &
astringen, larutan alkohol, sabun mandi dalam bentuk cair, bentuk batangan & bubuk, krim, sediaan deodoran dan antikeringat.; Sediaan kosmetik tata rias dan penghapus riasan; Sediaan kosmetik, yakni lotion untuk mengencangkan kulit;
Sediaan pembersih kamar mandi; Sediaan pembersihan untuk penggunaan kamar mandi; Sediaan pembersihan, pemolesan,
penggosok dan abrasif; Sediaan pemutih dan bahan lain untuk keperluan binatu; Sediaan pemutih untuk keperluan binatu;
Sediaan penghilang noda untuk keperluan laundry; Sediaan perawatan kulit non-obat, yaitu, krim, lotion, gel, toner, pembersih
dan pengelupas sel kulit; Sediaan perawatan kulit non-obat, yaitu, lotion; Sediaan perawatan matahari untuk keperluan
kosmetik; Sediaan perlengkapan mandi yang berasal dari wangi-wangian; Sediaan tabir surya kosmetik; Sediaan tata rias
wajah; Semir sepatu; Semprotan pelembab wajah (kosmetik); Serum Kulit Dengan Asam Hialuronat; Serum Mata (kosmetik);
Serum Peremajaan Kulit; Serum anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; Serum bibir; Serum bulu mata; Serum jerawat;
Serum kecantikan (kosmetik); Serum kulit berbasis hemp; Serum leher (kosmetik); Serum pencerah (kosmetik); Serum
pengencang kulit; Serum rambut; Serum untuk keperluan kosmetik; Sipat (Kosmetik); Spirit Gum untuk penggunaan kosmetik;
Spray wajah (kosmetik); Strip untuk pori-pori kulit; Susu pelembab pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Tambalan pemutih
gigi; Tanah liat (kosmetik); Tempat lipstik; Tissue basah; Tissue wangi basah; Tisu basah; Tisu basah bayi; Tisu penyerap
untuk wajah; Tisu yang diresapi dengan wangi-wangian; Toner (cairan penyegar wajah) kosmetik; Toner Pelembab Wajah;
Toner anti-penuaan; Vitamin C serum; Zat pelembab, yaitu, krim pelembab, susu pelembab, lotion pelembab tubuh, larutan
pelembab untuk kulit; alis palsu; alis palsu perekat diri; amonia [alkali atsiri] [deterjen]; amonia untuk keperluan pembersihan;
apitoxin [racun lebah madu] untuk keperluan kosmetik; astringen untuk keperluan kosmetik; baby oil [perlengkapan mandi];
bahan pembersih untuk keperluan rumah tangga; bahan-bahan dan sediaan pembersih; bantalan kapas untuk keperluan
kosmetik; bantalan pembersih diresapi dengan kosmetik; bantalan pembersih diresapi dengan sediaan toilet; bantalan
pembersihan, tisu atau tisu pra-dibasahi atau diresapi; bar sampo padat; barang-barang toilet (toilet articles), yaitu, sabun dan
air toilet; basma [pewarna kosmetik]; basma untuk keperluan kosmetik; batang kapas untuk keperluan kosmetik; bedak; bedak

Halaman 850 dari 2049

bayi; bedak bayi [perlengkapan mandi]; bedak dengan warna yang lebih gelap (Contour); bedak dengan warna yang lebih
terang dengan sedikit kilauan (Highlighter); bedak krem; bedak mandi; bedak rambut; bedak tabur; bedak talek; bedak talek
untuk keperluan kosmetik; bedak talek, untuk penggunaan toilet; bedak tubuh; bedak tubuh untuk keperluan kosmetik; bedak
wajah; bedak wajah ditekan; bedak wajah kosmetik; bedak wajah longgar; benzine penghilang noda; bilasan pemutih gigi;
body butter untuk keperluan kosmetik; body lotion untuk keperluan kosmetik; body scrub untuk keperluan kosmetik; body
shimmer lotion; bola kapas untuk keperluan kosmetik; bubuk bedak wangi; bubuk bedak wangi untuk keperluan kosmetik;
bubuk gigi untuk keperluan kosmetik; bubuk glitter kosmetik; bubuk kosmetik, krim dan lotion untuk wajah, tangan dan tubuh;
bubuk mandi untuk keperluan kosmetik; bubuk masker tubuh untuk keperluan kosmetik; bubuk padat untuk compacts
[kosmetik]; bubuk sabun; bubuk wangi untuk keperluan kosmetik; bulu mata palsu; busa kosmetik yang mengandung tabir
surya; busa pembersih; butiran pembersih wajah; cairan pembersih; cairan pembersih kaca depan; cairan pembersih kering;
cairan pembersih untuk jenis mesin tik; cairan pembersih untuk lensa kamera; cairan penghapus kutek; cairan penghilang
noda; cocoa butter untuk keperluan kosmetik; colognes, parfum dan kosmetik; concealer [kosmetik]; concealer untuk flek dan
noda; cosmeceuticals untuk keperluan kosmetik; cuci masker; dasar bedak; dasar bedak dengan tekstur lebih ringan (BB
cream); dasar bedak untuk kulit; deodoran; deodoran roll-on; deodoran tubuh [wewangian]; detergen untuk menghilangkan
jamur; deterjen; deterjen binatu komersial; deterjen mangkuk toilet; deterjen pencuci piring; deterjen pencuci piring cair;
deterjen pencuci piring dalam bentuk bubuk; deterjen pencuci piring dalam bentuk gel; deterjen piring; deterjen untuk
keperluan rumah tangga; deterjen untuk mobil; deterjen untuk penggunaan rumah tangga; deterjen yang disiapkan dari minyak
bumi [untuk keperluan rumah tangga]; deterjen, selain untuk digunakan dalam operasi manufaktur dan untuk tujuan medis;
eksfoliasi kulit; eksfoliasi pembersih pori; ekstrak herbal untuk keperluan kosmetik; emolien kulit; emolien kulit untuk keperluan
kosmetik; emolien rambut untuk keperluan kosmetik; emulsi tubuh untuk keperluan kosmetik; emulsi wajah untuk keperluan
kosmetik; emulsi, gel dan lotion untuk perawatan kulit; esens pemutih; foundation cair; garam mandi beraroma; garam mandi
kosmetik; garam mandi untuk keperluan kosmetik; garam pemutih; gel after-sun [kosmetik]; gel after-sun untuk keperluan
kosmetik; gel kosmetik; gel lidah buaya untuk keperluan kosmetik; gel mata untuk keperluan kosmetik; gel pasta gigi; gel
pelembab [kosmetik]; gel pelembab kulit [kosmetik]; gel pemutihan gigi; gel penata alis; gel penyamakan [kosmetik]; gel
pewarna alis; gel tahan lama untuk keperluan kosmetik; gel untuk penggunaan kosmetik; glitter dekoratif untuk keperluan
kosmetik; glitter untuk keperluan kosmetik; grease untuk keperluan kosmetik; handuk basah yang sudah dibasahi diresapi
dengan deterjen pencuci piring; handuk basah yang sudah dibasahi diresapi dengan deterjen untuk pembersihan; handuk
pembersih kebersihan feminin; hidrogen peroksida untuk keperluan kosmetik; highlighter (kosmetik); kain atau tisu diresapi
dengan pembersih kulit; kain diresapi dengan deterjen untuk dibersihkan; kain diresapi dengan deterjen untuk membersihkan
kacamata; kain diresapi dengan deterjen untuk membersihkan lensa kamera; kain diresapi dengan pembersih kulit; kain
diresapi dengan sediaan pembersihan; kain pembersih, debu atau pemolesan diresapi; kapas dan tongkat kapas untuk
keperluan kosmetik; kapas kecantikan; kapas untuk keperluan kosmetik; kapur untuk penggunaan kosmetik; kaus kaki diresapi
dengan krim pelembab kosmetik; kaus kaki yang sudah dilembabkan dengan sediaan kosmetik untuk keperluan kosmetik;
kertas untuk penggunaan kosmetik; kit kosmetik; kit make-up; kit make-up yang terutama terdiri dari fondasi, maskara,
blushes, glosses dan lipstik [tidak termasuk kuas dan spons]; kit tata rias yang terdiri dari maskara dan alat untuk
mempertegas garis mata, gel alis, bubuk alis, pensil alis; kit tata rias yang terdiri dari perona pipi, perona, bedak untuk badan,
bedak wajah, penyamar noda pada wajah; kit wewanginan khusus untuk digunakan pada pelembut kain, penguat aroma,
bubuk dan cairan deterjen kain, bar untuk binatu, semprotan penyegar binatu, unit-dosis untuk binatu, deterjen pencuci piring,
pembersih lantai, pembersih permukaan, sampo, pelembut, deodoran anti keringat, losion tubuh, perawatan kulit, sabun bar
dan sabun cair untuk tangan, sabun badan, sabun mandi cair, gel mandi, mutiara untuk mandi, penyegar udara, aroma
wewangian, lilin, blok pewangi toilet dan pembersih toilet; kompres mata untuk keperluan kosmetik; kondisioner pembersih
untuk digunakan dalam mencuci rambut khusus conditioner; kondisioner rambut; kondisioner sampo; kosmetik; kosmetik alis;
kosmetik bermain anak-anak, menandai kulit; kosmetik dalam bentuk bubuk; kosmetik dalam bentuk krim; kosmetik dalam
bentuk lotion; kosmetik dalam bentuk susu, lotion dan emulsi; kosmetik dan alat rias/pembersih badan (tidak mengandung
obat) untuk kuku, rambut dan kulit; kosmetik dan make-up; kosmetik dan perlengkapan mandi; kosmetik dan sediaan
kosmetik; kosmetik dan sediaan pembersih badan yang tidak mengandung obat; kosmetik dan sediaan perawatan pribadi;
kosmetik dekoratif; kosmetik dekoratif [make-up]; kosmetik fungsional adalah krim anti-kerut; kosmetik fungsional menjadi
sediaan penyamakan matahari; kosmetik fungsional menjadi sediaan penyaringan sinar matahari; kosmetik fungsional menjadi
sediaan perawatan kulit anti-penuaan; kosmetik penyegar kulit; kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan; kosmetik tabir
surya; kosmetik tanpa obat; kosmetik tanpa obat dan sediaan perlengkapan mandi; kosmetik tidak mengandung obat,
perlengkapan mandi dan wewangian yang tidak mengandung obat untuk merawat dan mempercantik bulu mata, alis, mata,
bibir dan kuku; kosmetik untuk anak-anak; kosmetik untuk digunakan pada kulit; kosmetik untuk hewan; kosmetik untuk
pemakaian di rambut; kosmetik untuk penggunaan pribadi; kosmetik yaitu krim, susu, lotion, gel dan bubuk untuk wajah, tubuh
dan tangan; kosmetik yang digunakan sebagai sediaan perawatan kulit; kosmetik yang mengandung probiotik; kosmetik yang
mengandung vitamin; kosmetik, yaitu alas bedak, concealer, pengkilap bibir, maskara, pembersih make-up; kosmetik, yaitu,
alas bedak, bedak, concealer, Celak mata (Eye shadow), pensil mata, eyeliner cair, maskara, pensil bibir, lipstik, Pengkilat
bibir (lip gloss), balsem bibir, cat kuku; krim after-sun untuk keperluan kosmetik; krim anti penuaan; krim anti-bintik untuk
keperluan kosmetik; krim anti-kerut untuk keperluan kosmetik; krim anti-penuaan; krim anti-penuaan untuk keperluan
kosmetik; krim anti-penuaan untuk wajah; krim bibir untuk keperluan kosmetik; krim dan gel kosmetik untuk wajah, tangan dan
tubuh; krim dan lotion kosmetik; krim dan lotion kosmetik untuk perawatan wajah dan tubuh; krim dan lotion penyamakan sinar
matahari; krim dasar bedak; krim dingin untuk keperluan kosmetik; krim exfoliant untuk keperluan kosmetik; krim kosmetik;
krim kosmetik bernutrisi; krim kosmetik untuk kulit; krim kosmetik untuk mengencangkan kulit; krim kosmetik untuk
mengencangkan kulit di sekitar mata; krim kosmetik untuk perawatan kulit; krim kosmetik, lotion dan sediaan lain untuk
berjemur; krim kosmetik, susu, lotion, gel dan bubuk untuk wajah, tangan, dan tubuh; krim kuku untuk keperluan kosmetik;
krim kulit untuk keperluan kosmetik; krim kulit yang adil untuk keperluan kosmetik; krim masker tubuh untuk keperluan
kosmetik; krim mata untuk keperluan kosmetik; krim matahari untuk keperluan kosmetik; krim pelembab kulit [kosmetik]; krim
pelembab, lotion dan gel; krim pembersih [kosmetik]; krim pembersih non-obat untuk penggunaan pribadi; krim pemutih gigi;
krim pemutih kulit; krim pemutih kulit wajah; krim pengencang [kosmetik]; krim pengkondisi kulit untuk keperluan kosmetik;
krim pengurang bintik penuaan; krim pengurang bintik penuaan untuk keperluan kosmetik; krim perawatan rambut untuk
keperluan kosmetik; krim retinol untuk keperluan kosmetik; krim tabir surya untuk keperluan kosmetik; krim tangan kosmetik;
krim tangan untuk keperluan kosmetik; krim tanning diri [kosmetik]; krim tubuh; krim tubuh kosmetik; krim tubuh untuk
keperluan kosmetik; krim untuk mencegah kerutan wajah; krim untuk pemeliharaan kulit (kosmetik); krim untuk pengurangan
selulit untuk keperluan kosmetik; krim wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; krim wajah untuk keperluan kosmetik; krim
wangi untuk keperluan kosmetik; krim, minyak, lotion, semprotan, pensil dan balsem untuk keperluan kosmetik; kristal mandi
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untuk keperluan kosmetik; larutan pembersih bioteknologi untuk memecah bahan organik dan menghilangkan noda; larutan
pembersih untuk peralatan sterilisasi ultrasonik gigi; linen untuk penggunaan kosmetik; lipstik; losion kosmetik; losion pemutih
kulit wajah; losion susu untuk keperluan kosmetik; losion untuk rambut; lotion aromaterapi; lotion bayi [perlengkapan mandi];
lotion berjemur; lotion berjemur kosmetik; lotion cukur; lotion dan krim tubuh beraroma; lotion dan pelembab anti-penuaan;
lotion gelombang-set; lotion kaki tanpa obat; lotion kecantikan; lotion klarifikasi kulit non-obat; lotion kosmetik untuk
mengurangi munculnya bintik-bintik dan bintik-bintik penuaan; lotion kulit dan tubuh, krim dan minyak untuk penggunaan
kosmetik; lotion kulit kosmetik; lotion kulit pelembab [kosmetik]; lotion mandi; lotion mandi untuk keperluan kosmetik; lotion
masker tubuh; lotion masker tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion mata; lotion mata untuk keperluan kosmetik; lotion nonobat untuk kulit; lotion non-obat untuk melembabkan kulit; lotion non-obat untuk tubuh; lotion obat menghilangkan rambut;
lotion pelembab [kosmetik]; lotion pelindung rambut; lotion pembersih gigi; lotion pembersih kulit; lotion pembersih non-obat;
lotion pengencang untuk tubuh; lotion pengencang untuk wajah; lotion pengencang untuk wajah, tubuh dan tangan untuk
keperluan kosmetik; lotion pengeritingan permanen; lotion penguat untuk tangan; lotion perawatan kulit kosmetik; lotion
perawatan matahari; lotion perawatan matahari untuk keperluan kosmetik; lotion perawatan penguatan rambut; lotion
perawatan rambut; lotion perawatan rambut untuk keperluan kosmetik; lotion rambut kosmetik; lotion rambut melambai; lotion
rambut tanpa obat; lotion restorasi rambut tanpa obat; lotion setelah matahari; lotion setelah matahari untuk keperluan
kosmetik; lotion stimulasi non-obat untuk kulit; lotion styling; lotion tabir surya; lotion tabir surya dan krim perawatan matahari;
lotion tabir surya untuk keperluan kosmetik; lotion tahan usia; lotion tahan usia untuk keperluan kosmetik; lotion tangan; lotion
tangan untuk keperluan kosmetik; lotion tubuh beraroma; lotion tubuh pelembab [kosmetik]; lotion untuk jenggot; lotion untuk
keperluan kosmetik; lotion untuk memperkuat kuku; lotion untuk mengurangi selulit; lotion untuk pengurangan selulit untuk
keperluan kosmetik; lotion untuk perawatan tubuh; lotion untuk perawatan wajah dan tubuh; lotion untuk perawatan wajah dan
tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion untuk wajah; lotion wajah dan tubuh; lotion wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik;
lotion wajah kosmetik; lotion wajah tanpa obat; lotion wangi [sediaan toilet]; lotion, krim dan sediaan untuk perawatan wajah,
tubuh, kulit kepala, kuku dan rambut; lulur; lulur kosmetik; make-up [kosmetik]; make-up bedak; make-up dasar bedak; makeup mengeluarkan susu, gel, lotion dan krim; manik-manik mandi untuk keperluan kosmetik; maskara; masker kecantikan;
masker kecantikan, sediaan perawatan kulit wajah (facial packs); masker kosmetik; masker kulit [kosmetik]; masker kulit untuk
keperluan kosmetik; masker mata gel; masker mata untuk keperluan kosmetik; masker pembersih jahe; masker pembersih
mineral; masker pembersih untuk tubuh; masker pembersih untuk wajah; masker pembersihan; masker pemutih kulit wajah;
masker perawatan rambut; masker rambut; masker tubuh untuk keperluan kosmetik; masker wajah [kosmetik]; masker wajah
kosmetik; masker wajah untuk penggunaan kosmetik; membersihkan dan melembabkan krim, minyak, lotion dan preparat;
membersihkan, menggerus dan memoles preparat dan bahan; memijat minyak dan lotion; menghapus kerutan sediaan
perawatan kulit; minyak after-sun untuk keperluan kosmetik; minyak berjemur [kosmetik]; minyak berjemur untuk tujuan
kosmetik; minyak dan lotion penyamakan matahari; minyak esensial untuk keperluan kosmetik; minyak kosmetik; minyak
kosmetik untuk kulit; minyak lavender untuk penggunaan kosmetik; minyak mandi untuk keperluan kosmetik; minyak mawar;
minyak mawar untuk keperluan kosmetik; minyak parfum; minyak parfum untuk pembuatan preparat kosmetik; minyak
pelindung matahari [kosmetik]; minyak penyamakan [kosmetik]; minyak setelah matahari [kosmetik]; minyak tubuh untuk
keperluan kosmetik; minyak untuk keperluan kosmetik; minyak untuk keperluan pembersihan; minyak wangi; mousses
[kosmetik]; mutiara mandi untuk keperluan kosmetik; oil baths untuk perawatan rambut untuk keperluan kosmetik; overlay
memahat kuku [kosmetik]; pacar [pewarna kosmetik]; pacar untuk keperluan kosmetik; paket kosmetik wajah; paket masker
pengencangan pori digunakan sebagai kosmetik; paket masker untuk keperluan kosmetik; parfum; pasta gigi; pasta gigi cair;
pasta gigi dan obat kumur tanpa obat; pasta gigi tanpa obat; pasta kosmetik untuk aplikasi ke wajah untuk menangkal silau;
pasta pemutih gigi; pasta wangi untuk keperluan kosmetik; patch jerawat kosmetik; pelarut pembersih, selain untuk digunakan
dalam proses pembuatan; pelembab anti-penuaan; pelembab wajah kosmetik; pelicin dan pengharum pakaian yang akan di
setrika; pelindung matahari untuk bibir [kosmetik]; pembersih baki sampah menggunakan pewangi; pembersih berbasis kimia
bioteknologi dan semprotan pembersih untuk diaplikasikan di industri dan rumah tangga (selain untuk digunakan dalam proses
manufaktur) seperti penghilangan noda, dan bioremediasi bahan organik dan hidrokarbon; pembersih busa untuk penggunaan
pribadi; pembersih dinding ban; pembersih jok; pembersih karpet dengan pewangi; pembersih oven; pembersih rumah tangga;
pembersih semprot; pembersih semprot untuk digunakan pada tekstil; pembersih semprot untuk keperluan rumah tangga;
pembersih semprot untuk menyegarkan penjaga mulut atletik; pembersih tangan; pembersih untuk baki sampah; pembersih
untuk keperluan kebersihan pribadi yang intim, tanpa obat; pembersih untuk kuas kosmetik; pembersih wajah; pembersihan,
pemolesan dan cairan abrasif untuk keperluan umum dan serbuk; pembersihan, pemolesan, penggerusan, persiapan abrasif
untuk keperluan rumah tangga; pembersihan, pemolesan, sediaan degreasing dan abrasif; pembersihan, penggerusan dan
sediaan abrasif; pembilasan rambut [kondisioner sampo]; pembilasan rambut untuk keperluan kosmetik; pemelihara rambut
untuk keperluan kosmetik; pemerah pipi; pemerah pipi cair; pemerah pipi dalam bentuk bedak; pemutih bokong; pemutih
cucian; pemutih gigi (strip dan pasta); pemutih gigi berbentuk pena; pemutih ketiak; pemutih kuku; pemutih selakangan;
pencerah kulit; pencuci vagina untuk keperluan sanitasi atau deodoran pribadi; penggosok (scrub) wajah tidak mengandung
obat; penghilang dan pembersih lantai & kisi-kisi lantai; penghilang noda; penghilang noda hewan peliharaan; pensil alis;
pensil blush on; pensil eyeliner; pensil kosmetik; pensil mata kosmetik; pensil untuk bibir; penutup mata gel untuk keperluan
kosmetik; penyamakan kosmetik dan susu setelah matahari, gel dan minyak; penyegar nafas; penyeka kapas untuk keperluan
kosmetik; penyeka, kapas dan tisu yang diresapi dengan sediaan kosmetik dan losion wewangian yang tidak mengandung
obat; perawatan rambut dan sediaan pembersihan; perekat untuk bulu mata palsu, rambut dan kuku; perekat untuk keperluan
kosmetik; perekat untuk membubuhkan alis palsu; perekat untuk membubuhkan bulu mata palsu; perekat untuk
membubuhkan kuku atau bulu mata palsu; perhiasan kulit menjadi transfer dekoratif untuk keperluan kosmetik; perhiasan kulit
self-adhesive untuk keperluan kosmetik; perhiasan kulit untuk keperluan kosmetik; pernis kuku untuk keperluan kosmetik;
persiapan scrubbing (scrubbing preparations) untuk digunakan pada kulit, yaitu, lulur (body scrubs) dan scrub wajah (facial
scrubs); petroleum jelly untuk keperluan kosmetik; pewarna bibir dalam bentuk cairan atau gel [kosmetik]; pewarna kosmetik;
pewarna lotion untuk rambut; pewarna rambut dan produk pemutihan; pijat lilin untuk keperluan kosmetik; pomade rambut
untuk keperluan kosmetik; pomades untuk keperluan kosmetik; preparat kosmetik yang mengandung kolagen; preparat
pelembab [kosmetik]; preparat pemutihan [decolorants] untuk keperluan kosmetik; preparat pemutihan [penghilang warna]
untuk keperluan rumah tangga; primer kuku [kosmetik]; primer make-up; produk kosmetik dalam bentuk aerosol untuk
perawatan kulit; produk pemutih (kosmetik); produk sabun; racun lebah untuk keperluan kosmetik; rum rum untuk keperluan
kosmetik; sabun almond; sabun antiperspirant; sabun batangan untuk mandi; sabun batangan untuk toilet; sabun beraroma;
sabun cair; sabun cair untuk binatu; sabun cair untuk mandi; sabun cair untuk mencuci piring; sabun cair untuk tangan dan
wajah; sabun cair untuk tangan, wajah dan tubuh; sabun cair yang digunakan untuk mandi kaki; sabun cair yang digunakan
untuk mencuci kaki; sabun cuci; sabun cuci tangan; sabun cukur; sabun dan deterjen; sabun deodoran; sabun deterjen; sabun
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industri; sabun kertas untuk penggunaan pribadi; sabun kosmetik; sabun krim; sabun krim tubuh; sabun kulit; sabun lidah
buaya; sabun loofah; sabun mandi; sabun mandi cair; sabun mandi dalam bentuk cair, padat atau gel; sabun mandi*; sabun
non-obat; sabun non-obat untuk bayi; sabun non-obat untuk tangan; sabun non-obat untuk wajah; sabun pasir; sabun pelana;
sabun pencerah warna untuk keperluan binatu; sabun tanpa air; sabun tubuh; sabun tubuh tanpa obat; sabun untuk keringat
kaki; sabun untuk mencerahkan tekstil; sabun untuk penggunaan pribadi; sabun untuk penggunaan rumah tangga; sabun
untuk perawatan tubuh; sabun wajah; sabun wangi; sabun-sabun; sabun-sabun, sabun mandi, wangi-wangian, minyak
esensial, kosmetik, shampoo, shampoo kering; salep kulit pelembab [kosmetik]; salep ruam popok dan lotion tanpa obat;
sampo; sampo dan kondisioner rambut; sampo dan kondisioner untuk digunakan pada rambut; sampo hewan peliharaan
tanpa obat; sampo karpet; sampo ketombe tanpa obat; sampo tanpa obat; sampo untuk bayi; sampo untuk rambut manusia;
sarung tangan pra-dibasahi dengan sediaan kosmetik untuk keperluan kosmetik; scrub pengelupasan kulit untuk keperluan
kosmetik; scrub pengelupasan untuk kaki; scrub pengelupasan untuk tangan; scrub pengelupasan untuk wajah; sediaan
bahan kimia pembersih untuk keperluan rumah tangga; sediaan berjemur [kosmetik]; sediaan cucian dan pemutihan; sediaan
dan bahan untuk pembersihan, pemolesan, sediaan degreasing dan abrasif; sediaan kolagen untuk keperluan kosmetik;
sediaan kosmetik; sediaan kosmetik anti-penuaan; sediaan kosmetik dan kecantikan; sediaan kosmetik meminimalkan kerut
untuk penggunaan wajah topikal; sediaan kosmetik perawatan rambut; sediaan kosmetik tanpa busa; sediaan kosmetik tanpa
obat; sediaan kosmetik untuk bulu mata; sediaan kosmetik untuk kulit kering selama kehamilan; sediaan kosmetik untuk
mandi; sediaan kosmetik untuk mandi dan mandi; sediaan kosmetik untuk melindungi dari sengatan matahari; sediaan
kosmetik untuk melindungi kulit dari sinar matahari; sediaan kosmetik untuk pembaruan kulit; sediaan kosmetik untuk
pemeliharaan kulit dan perawatan kulit; sediaan kosmetik untuk pengeringan cat kuku; sediaan kosmetik untuk perawatan
kulit; sediaan kosmetik untuk perawatan mulut dan gigi; sediaan kosmetik untuk perawatan tubuh; sediaan kosmetik untuk
rambut dan kulit kepala; sediaan kosmetik untuk tujuan pelangsingan; sediaan kosmetik untuk wajah dan tubuh; sediaan
kosmetik wajah; sediaan kosmetik yang digunakan untuk mengangkat sel-sel kulit mati dari permukaan kulit; sediaan kosmetik
yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati diwajah; sediaan kosmetika untuk perawatan jerawat; sediaan kulit
wajah untuk keperluan kosmetik; sediaan lidah buaya untuk keperluan kosmetik; sediaan mandi busa untuk keperluan
kosmetik; sediaan menghilangkan kutikula untuk keperluan kosmetik; sediaan pelindung matahari kosmetik; sediaan
pembersih untuk membersihkan permukaan substrat dari pelapis, noda, cat dan komposisi endapan yang tidak diinginkan
untuk menghilangkan getah dan perekat, pelumas dan tar serta sediaan dekalsifikasi dan penghancuran kerak untuk
pembersihan produk rumah tangga; sediaan pembersihan; sediaan pembersihan busa; sediaan pembersihan dan pemolesan;
sediaan pembersihan dengan dasar pelarut; sediaan pembersihan kaca; sediaan pembersihan kaca depan; sediaan
pembersihan karburator dan tersedak; sediaan pembersihan karpet; sediaan pembersihan kulit tanpa obat; sediaan
pembersihan lantai; sediaan pembersihan serba guna; sediaan pembersihan serba guna untuk barang-barang perokok;
sediaan pembersihan tangan; sediaan pembersihan tanpa obat; sediaan pembersihan tanpa obat untuk digunakan pada
tubuh; sediaan pembersihan tanpa obat untuk kulit; sediaan pembersihan untuk ban dan roda kendaraan; sediaan
pembersihan untuk ban dan roda mobil; sediaan pembersihan untuk ban kendaraan, pelek roda dan hub roda; sediaan
pembersihan untuk digunakan pada tubuh; sediaan pembersihan untuk kain; sediaan pembersihan untuk keperluan rumah
tangga; sediaan pembersihan untuk kulit; sediaan pembersihan untuk mobil; sediaan pembersihan untuk penggunaan pribadi;
sediaan pembersihan wallpaper; sediaan pembersihan, pemolesan dan penggosok; sediaan pemutih gigi; sediaan pemutih
kulit; sediaan pemutih kulit [kosmetik]; sediaan pemutih untuk keperluan domestik; sediaan pemutih, pembersih dan kompon;
sediaan pemutihan gigi; sediaan pemutihan kulit; sediaan pencuci; sediaan pencucian dan pemutihan; sediaan pengencangan
payudara kosmetik; sediaan penghapus noda; sediaan pengharum ruangan; sediaan penyamakan sendiri [kosmetik]; sediaan
perawatan kuku kosmetik; sediaan perawatan kulit anti-penuaan; sediaan perawatan matahari [kosmetik]; sediaan perawatan
rambut; sediaan perawatan rambut tanpa obat untuk keperluan kosmetik; sediaan perawatan wajah kosmetik; sediaan
pertumbuhan kembali rambut kosmetik menghambat; sediaan pewarnaan untuk keperluan kosmetik; sediaan pra-cukur dan
setelah-cukur; sediaan rias rambut kosmetik; sediaan sun block; sediaan sun block untuk keperluan kosmetik; sediaan tubuh
dan perawatan kecantikan untuk keperluan kosmetik; sediaan untuk membersihkan rambut; sediaan untuk memperbaiki dan
menempelkan bulu mata, jenggot, memasang rambut palsu; sediaan untuk mencuci pakaian; sediaan untuk menggosok;
sediaan untuk pembersihan, pewarnaan, pewarnaan, pemutihan, pengaturan dan penataan rambut; sediaan untuk
pembersihan, pewarnaan, pewarnaan, pemutihan, pengaturan dan pengeritingan rambut permanen; sediaan untuk perawatan
bulu mata; sediaan untuk perlengkapan mandi (toilet preparations) yang tidak mengandung obat, yaitu, sabun; sediaan untuk
simulasi warna darah pada bagian tubuh untuk menutupi noda kulit; sediaan untuk simulasi warna darah pada bagian tubuh,
untuk menutupi noda kulit dan kosmetik untuk menindaklanjuti pengobatan pasca operasi bekas luka pada kulit; sediaan,
termasuk krim, gel, dan mouse, untuk digunakan sebelum, selama dan setelah bercukur; sediaan-sediaan untuk
membersihkan, mengkilapkan, menggosok dan membuang lemak; sediaan-sediaan kosmetik rias rambut; sediaan-sediaan
pembersih kulit untuk wajah dan tubuh; sediaan-sediaan untuk membersihkan dan mencuci; sediaan-sediaan untuk
memutihkan dan mencuci sediaan-sediaan untuk membersihkan, mengkilatkan, membuang lemak sabun, wangi-wangian,
minyak sari, kosmetik, minyak rambut bahan-bahan pemeliharaan gigi; self-tanning lotion [kosmetik]; semprotan kulit topikal
untuk keperluan kosmetik; semprotan tubuh untuk keperluan kosmetik; serat untuk keperluan kosmetik; serum anti-penuaan
untuk wajah; serum bulumata; serum kecantikan; serum kulit (kosmetik); serum kulit tanpa obat; serum kulit tanpa obat untuk
wajah; serum mata; serum pemutih (kosmetik); serum penataan rambut; serum perawatan rambut; serum rambut; serum tidak
eksklusif hyaluronat bisa mengandung vitamin dan pencerah (kosmetik); serum untuk wajah tidak mengandung obat; serum
wajah; serum yang mengandung ekstrak batu permata; soda pemutih; solusi pembersih lensa kacamata; strip pemutih gigi;
strip pemutih, pasta gigi; strip wajah untuk menghilangkan sumbatan dari pori-pori pada kulit; sun block lotion untuk keperluan
kosmetik; susu almond untuk keperluan kosmetik; susu pelembab untuk pemutih kulit wajah; susu pembersih; susu pembersih
untuk keperluan toilet; susu pembersih untuk perawatan kulit; susu pembersih wajah; susu penyamakan [kosmetik]; susu
setelah matahari [kosmetik]; susu setelah matahari untuk keperluan kosmetik; susu wajah dan lotion; susu wajah dan lotion
untuk keperluan kosmetik; susu wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; tabir surya; tabir surya tahan air; tabir surya untuk
keperluan kosmetik; tablet deterjen pencuci piring; tambalan kosmetik yang mengandung tabir surya dan tabir surya untuk
digunakan pada kulit; tata rias dan pembersih tata rias panggung, film dan televisi (kosmetik teater) terutama untuk TV definisi
tinggi; tato sementara untuk keperluan kosmetik; tato yang dapat dilepas untuk keperluan kosmetik; tempat lipstik; tiriskan
sediaan pembersihan; tisu bayi diresapi dengan sediaan pembersihan; tisu bayi sekali pakai diresapi dengan sediaan
kosmetik; tisu bayi sekali pakai diresapi dengan sediaan pembersihan pribadi; tisu bayi untuk keperluan kosmetik; tisu diresapi
dengan minyak esensial, untuk penggunaan kosmetik; tisu diresapi dengan pembersih kulit; tisu diresapi dengan sediaan
kosmetik; tisu diresapi dengan sediaan pembersihan; tisu diresapi dengan sediaan pembersihan pribadi; tisu kosmetik pralembab; tisu kosmetik yang sudah diresapi pelembab sebelumnya; tisu pra-dibasahi dengan sediaan pembersihan untuk
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keperluan rumah tangga; tisu sekali pakai diresapi dengan bahan kimia pembersih atau senyawa untuk kebersihan pribadi;
tisu sekali pakai diresapi dengan bahan kimia pembersih atau senyawa untuk keperluan industri dan komersial; tisu sekali
pakai diresapi dengan senyawa pembersih untuk digunakan pada wajah; tisu yang diresapi dengan kosmetik; tisu yang
diresapi dengan losion kosmetik; tisu yang diresapi dengan pembersih kulit; tisu, kain atau penyeka yang dilembapi atau
diresapi dengan sediaan membersihkan pribadi atau losion kosmetik; toner untuk penggunaan kosmetik; toner wajah
kosmetik; tongkat pomades untuk keperluan kosmetik; tonik rambut untuk keperluan kosmetik; transfer dekoratif untuk
keperluan kosmetik; udara bertekanan kalengan untuk keperluan pembersihan dan debu; warna alis dalam bentuk pensil dan
bubuk; warna bulu mata; wewangian; wewangian, minyak atsiri, kosmetik tanpa obat, lotion rambut tanpa obat; wewangian,
minyak esensial; wewangian, minyak esensial, kosmetik, lotion rambut; wol baja diresapi untuk pembersihan===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021013159
: 25/02/2021 13:37:52
:
: RANDY SAPUTRA

540 Etiket

: APT. CITY RESORT TOWER ORCHID LT. 15A/1 CENGKARENG TIMUR , Kota
Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta
: Moelyono Karmayana S.H.,
: Modeka/PT Persada Modeka Centurindo Alamat : Srigading I Nomor 26 Puspita
Loka BSD City Serpong Kota Tangerang Selatan Banten

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: SCARLETT
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM, PUTIH
: 3
: ===Air penyegar wajah (untuk keperluan kosmetik); Alas bedak; Bahan-bahan perawatan pribadi dan kecantikan, yaitu, tubuh,
wajah, mata, krim pembersih tangan, busa, pelembab, losion, gel, scrub, minyak, bedak, penyegar, toner, astringen, balsem,
masker pelembab, sabun batangan yang tidak mengandung obat; Bahan-bahan untuk perawatan rambut, yaitu, sampo,
kondisioner, pembilas yang berbentuk krim (creme rinse), penataan rambut glasir, semprotan, mousse, gel; Bedak muka putih
untuk keperluan kosmetik; Bedak padat untuk wajah; Bedak wajah berupa kertas yang dilapisi bubuk; Bedak wajah untuk
keperluan kosmetik; Bulu mata buatan; Bulu mata palsu untuk ekstensi bulu mata; Bulu mata rambut asli; Busa (kosmetik)
[Mousse]; Cairan Pembersih Kerak; Cairan bernutrisi untuk bulu mata; Deodorant stick; Deterjen binatu untuk barang-barang
keperluan bayi; Deterjen cair konsentrat; Deterjen cair standar; Deterjen dan zat tambahan untuk laundry dalam bentuk
sediaan pembersih untuk meningkatkan kualitas laundry; Dispenser pengharum ruangan; Esensi untuk keperluan kosmetik;
Eyeliner; Gel jerawat (kosmetik); Gel pelangsing (kosmetik ); Highlighter wajah kosmetik; Hyaluronic serum; Jel Penghilang
Noda Jerawat; Jel Perawatan Noda Jerawat non-medis; Kain, tisu atau penyeka yang diresapi sediaan kosmetik; Kapas wajah
untuk kosmetik; Kapas yang diresapi dengan sediaan pembersih riasan.; Kertas tisu yang sudah dilembabkan untuk bayi;
Kosmetik dasar rias, termasuk pembersih kulit, toner kulit, losion kulit, krim kulit, serum wajah non-obat, tisu wajah dan
pelembab wajah.; Kosmetik untuk bulu mata; Kosmetik untuk manusia; Kosmetik untuk perawatan kulit dan rambut; Kosmetik
untuk spa; Kosmetik yaitu bedak padat, bedak bubuk, lipstik, pensil alis dan eyeliner; Kosmetik, yaitu sediaan untuk
menghilangkan atau mengurangi garis-garis kulit halus di sekitar kening dan mata (glabellar), keriput di wajah,
ketidaksimetrisan dan kekurangan dan masalah kulit manusia; Krem Jerawat Non Medis; Krim lulur badan [Cream-body scrub]
kosmetik; Krim pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Krim untuk pemutih kulit; Krim wajah (kosmetik); Krim, gel, lotion, susu
dan pelembab setelah matahari; Lembaran untuk pori-pori di hidung; Losion anti-penuaan; Losion dan serum; Losion
menghapus make-up; Losion pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Lotion daerah sensitif (kosmetik); Lotion flek (kosmetik);
Lotion jerawat; Lotion kulit kering (kosmetik); Lotion pelindung sinar ultra-violet; Lotion perawatan kulit dan preparat anti
penuaan; Maskara; Masker pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Masker wajah (kosmetik); Masker wajah pembersih poripori; Paket masker untuk keperluan kosmetik; Pelembab [Moisturizer] kosmetik; Pelembab anti penuaan yang digunakan
sebagai kosmetik; Pelembut pakaian; Pelicin pakaian; Pembersih anti-penuaan; Pembersih kaca; Pembersih kerak untuk
keperluan rumah tangga; Pembersih serba guna; Pembersih toilet; Pemerah pipi dalam bentuk bedak; Pemutih ketiak;
Pemutih pakaian; Pemutih untuk digunakan pada rambut; Penyegar lemari pakaian; Penyegar ruangan; Perawatan antipenuaan; Perlengkapan mandi; Perona Pipi; Pewangi pakaian; Pewangi untuk pewangi ruangan; Pomade alis; Pomade bibir;
Produk kosmetik dan perawatan kulit; Produk perawatan kulit; Produk perawatan kulit, yaitu serum kulit non-obat, pembersih
kulit, krim kulit; Sabun; Sabun Batang; Sabun Cuci Piring; Sabun Kecantikan (kosmetik); Sabun Mandi; Sabun Tangan Cair;
Sabun jerawat; Sabun mandi dalam bentuk cair, padat atau gel tidak mengandung obat; Sabun, sabun mandi, sediaan untuk
mandi shower dan mandi, jel untuk mandi shower, minyak untuk mandi, busa untuk mandi, sabun batang dan sabun tangan
cair; Sampo; Sampo rambut 3-in-1; Scrub wajah [facial scrub] kosmetik; Sediaan cairan dan sediaan substansi untuk
menghilangkan noda; Sediaan kosmetik seperti semprotan tangan, gel tangan, larutan tangan, pelembab, lotion, toner &
astringen, larutan alkohol, sabun mandi dalam bentuk cair, bentuk batangan & bubuk, krim, sediaan deodoran dan antikeringat.; Sediaan kosmetik tata rias dan penghapus riasan; Sediaan kosmetik, yakni lotion untuk mengencangkan kulit;
Sediaan pembersih kamar mandi; Sediaan pembersihan untuk penggunaan kamar mandi; Sediaan pembersihan, pemolesan,
penggosok dan abrasif; Sediaan pemutih dan bahan lain untuk keperluan binatu; Sediaan pemutih untuk keperluan binatu;
Sediaan penghilang noda untuk keperluan laundry; Sediaan perawatan kulit non-obat, yaitu, krim, lotion, gel, toner, pembersih
dan pengelupas sel kulit; Sediaan perawatan kulit non-obat, yaitu, lotion; Sediaan perawatan matahari untuk keperluan
kosmetik; Sediaan perlengkapan mandi yang berasal dari wangi-wangian; Sediaan tabir surya kosmetik; Sediaan tata rias
wajah; Semir sepatu; Semprotan pelembab wajah (kosmetik); Serum Kulit Dengan Asam Hialuronat; Serum Mata (kosmetik);
Serum Peremajaan Kulit; Serum anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; Serum bibir; Serum bulu mata; Serum jerawat;
Serum kecantikan (kosmetik); Serum kulit berbasis hemp; Serum leher (kosmetik); Serum pencerah (kosmetik); Serum
pengencang kulit; Serum rambut; Serum untuk keperluan kosmetik; Sipat (Kosmetik); Spirit Gum untuk penggunaan kosmetik;
Spray wajah (kosmetik); Strip untuk pori-pori kulit; Susu pelembab pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Tambalan pemutih
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gigi; Tanah liat (kosmetik); Tempat lipstik; Tissue basah; Tissue wangi basah; Tisu basah; Tisu basah bayi; Tisu penyerap
untuk wajah; Tisu yang diresapi dengan wangi-wangian; Toner (cairan penyegar wajah) kosmetik; Toner Pelembab Wajah;
Toner anti-penuaan; Vitamin C serum; Zat pelembab, yaitu, krim pelembab, susu pelembab, lotion pelembab tubuh, larutan
pelembab untuk kulit; alis palsu; alis palsu perekat diri; amonia [alkali atsiri] [deterjen]; amonia untuk keperluan pembersihan;
apitoxin [racun lebah madu] untuk keperluan kosmetik; astringen untuk keperluan kosmetik; baby oil [perlengkapan mandi];
bahan pembersih untuk keperluan rumah tangga; bahan-bahan dan sediaan pembersih; bantalan kapas untuk keperluan
kosmetik; bantalan pembersih diresapi dengan kosmetik; bantalan pembersih diresapi dengan sediaan toilet; bantalan
pembersihan, tisu atau tisu pra-dibasahi atau diresapi; bar sampo padat; barang-barang toilet (toilet articles), yaitu, sabun dan
air toilet; basma [pewarna kosmetik]; basma untuk keperluan kosmetik; batang kapas untuk keperluan kosmetik; bedak; bedak
bayi; bedak bayi [perlengkapan mandi]; bedak dengan warna yang lebih gelap (Contour); bedak dengan warna yang lebih
terang dengan sedikit kilauan (Highlighter); bedak krem; bedak mandi; bedak rambut; bedak tabur; bedak talek; bedak talek
untuk keperluan kosmetik; bedak talek, untuk penggunaan toilet; bedak tubuh; bedak tubuh untuk keperluan kosmetik; bedak
wajah; bedak wajah ditekan; bedak wajah kosmetik; bedak wajah longgar; benzine penghilang noda; bilasan pemutih gigi;
body butter untuk keperluan kosmetik; body lotion untuk keperluan kosmetik; body scrub untuk keperluan kosmetik; body
shimmer lotion; bola kapas untuk keperluan kosmetik; bubuk bedak wangi; bubuk bedak wangi untuk keperluan kosmetik;
bubuk gigi untuk keperluan kosmetik; bubuk glitter kosmetik; bubuk kosmetik, krim dan lotion untuk wajah, tangan dan tubuh;
bubuk mandi untuk keperluan kosmetik; bubuk masker tubuh untuk keperluan kosmetik; bubuk padat untuk compacts
[kosmetik]; bubuk sabun; bubuk wangi untuk keperluan kosmetik; bulu mata palsu; busa kosmetik yang mengandung tabir
surya; busa pembersih; butiran pembersih wajah; cairan pembersih; cairan pembersih kaca depan; cairan pembersih kering;
cairan pembersih untuk jenis mesin tik; cairan pembersih untuk lensa kamera; cairan penghapus kutek; cairan penghilang
noda; cocoa butter untuk keperluan kosmetik; colognes, parfum dan kosmetik; concealer [kosmetik]; concealer untuk flek dan
noda; cosmeceuticals untuk keperluan kosmetik; cuci masker; dasar bedak; dasar bedak dengan tekstur lebih ringan (BB
cream); dasar bedak untuk kulit; deodoran; deodoran roll-on; deodoran tubuh [wewangian]; detergen untuk menghilangkan
jamur; deterjen; deterjen binatu komersial; deterjen mangkuk toilet; deterjen pencuci piring; deterjen pencuci piring cair;
deterjen pencuci piring dalam bentuk bubuk; deterjen pencuci piring dalam bentuk gel; deterjen piring; deterjen untuk
keperluan rumah tangga; deterjen untuk mobil; deterjen untuk penggunaan rumah tangga; deterjen yang disiapkan dari minyak
bumi [untuk keperluan rumah tangga]; deterjen, selain untuk digunakan dalam operasi manufaktur dan untuk tujuan medis;
eksfoliasi kulit; eksfoliasi pembersih pori; ekstrak herbal untuk keperluan kosmetik; emolien kulit; emolien kulit untuk keperluan
kosmetik; emolien rambut untuk keperluan kosmetik; emulsi tubuh untuk keperluan kosmetik; emulsi wajah untuk keperluan
kosmetik; emulsi, gel dan lotion untuk perawatan kulit; esens pemutih; foundation cair; garam mandi beraroma; garam mandi
kosmetik; garam mandi untuk keperluan kosmetik; garam pemutih; gel after-sun [kosmetik]; gel after-sun untuk keperluan
kosmetik; gel kosmetik; gel lidah buaya untuk keperluan kosmetik; gel mata untuk keperluan kosmetik; gel pasta gigi; gel
pelembab [kosmetik]; gel pelembab kulit [kosmetik]; gel pemutihan gigi; gel penata alis; gel penyamakan [kosmetik]; gel
pewarna alis; gel tahan lama untuk keperluan kosmetik; gel untuk penggunaan kosmetik; glitter dekoratif untuk keperluan
kosmetik; glitter untuk keperluan kosmetik; grease untuk keperluan kosmetik; handuk basah yang sudah dibasahi diresapi
dengan deterjen pencuci piring; handuk basah yang sudah dibasahi diresapi dengan deterjen untuk pembersihan; handuk
pembersih kebersihan feminin; hidrogen peroksida untuk keperluan kosmetik; highlighter (kosmetik); kain atau tisu diresapi
dengan pembersih kulit; kain diresapi dengan deterjen untuk dibersihkan; kain diresapi dengan deterjen untuk membersihkan
kacamata; kain diresapi dengan deterjen untuk membersihkan lensa kamera; kain diresapi dengan pembersih kulit; kain
diresapi dengan sediaan pembersihan; kain pembersih, debu atau pemolesan diresapi; kapas dan tongkat kapas untuk
keperluan kosmetik; kapas kecantikan; kapas untuk keperluan kosmetik; kapur untuk penggunaan kosmetik; kaus kaki diresapi
dengan krim pelembab kosmetik; kaus kaki yang sudah dilembabkan dengan sediaan kosmetik untuk keperluan kosmetik;
kertas untuk penggunaan kosmetik; kit kosmetik; kit make-up; kit make-up yang terutama terdiri dari fondasi, maskara,
blushes, glosses dan lipstik [tidak termasuk kuas dan spons]; kit tata rias yang terdiri dari maskara dan alat untuk
mempertegas garis mata, gel alis, bubuk alis, pensil alis; kit tata rias yang terdiri dari perona pipi, perona, bedak untuk badan,
bedak wajah, penyamar noda pada wajah; kit wewanginan khusus untuk digunakan pada pelembut kain, penguat aroma,
bubuk dan cairan deterjen kain, bar untuk binatu, semprotan penyegar binatu, unit-dosis untuk binatu, deterjen pencuci piring,
pembersih lantai, pembersih permukaan, sampo, pelembut, deodoran anti keringat, losion tubuh, perawatan kulit, sabun bar
dan sabun cair untuk tangan, sabun badan, sabun mandi cair, gel mandi, mutiara untuk mandi, penyegar udara, aroma
wewangian, lilin, blok pewangi toilet dan pembersih toilet; kompres mata untuk keperluan kosmetik; kondisioner pembersih
untuk digunakan dalam mencuci rambut khusus conditioner; kondisioner rambut; kondisioner sampo; kosmetik; kosmetik alis;
kosmetik bermain anak-anak, menandai kulit; kosmetik dalam bentuk bubuk; kosmetik dalam bentuk krim; kosmetik dalam
bentuk lotion; kosmetik dalam bentuk susu, lotion dan emulsi; kosmetik dan alat rias/pembersih badan (tidak mengandung
obat) untuk kuku, rambut dan kulit; kosmetik dan make-up; kosmetik dan perlengkapan mandi; kosmetik dan sediaan
kosmetik; kosmetik dan sediaan pembersih badan yang tidak mengandung obat; kosmetik dan sediaan perawatan pribadi;
kosmetik dekoratif; kosmetik dekoratif [make-up]; kosmetik fungsional adalah krim anti-kerut; kosmetik fungsional menjadi
sediaan penyamakan matahari; kosmetik fungsional menjadi sediaan penyaringan sinar matahari; kosmetik fungsional menjadi
sediaan perawatan kulit anti-penuaan; kosmetik penyegar kulit; kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan; kosmetik tabir
surya; kosmetik tanpa obat; kosmetik tanpa obat dan sediaan perlengkapan mandi; kosmetik tidak mengandung obat,
perlengkapan mandi dan wewangian yang tidak mengandung obat untuk merawat dan mempercantik bulu mata, alis, mata,
bibir dan kuku; kosmetik untuk anak-anak; kosmetik untuk digunakan pada kulit; kosmetik untuk hewan; kosmetik untuk
pemakaian di rambut; kosmetik untuk penggunaan pribadi; kosmetik yaitu krim, susu, lotion, gel dan bubuk untuk wajah, tubuh
dan tangan; kosmetik yang digunakan sebagai sediaan perawatan kulit; kosmetik yang mengandung probiotik; kosmetik yang
mengandung vitamin; kosmetik, yaitu alas bedak, concealer, pengkilap bibir, maskara, pembersih make-up; kosmetik, yaitu,
alas bedak, bedak, concealer, Celak mata (Eye shadow), pensil mata, eyeliner cair, maskara, pensil bibir, lipstik, Pengkilat
bibir (lip gloss), balsem bibir, cat kuku; krim after-sun untuk keperluan kosmetik; krim anti penuaan; krim anti-bintik untuk
keperluan kosmetik; krim anti-kerut untuk keperluan kosmetik; krim anti-penuaan; krim anti-penuaan untuk keperluan
kosmetik; krim anti-penuaan untuk wajah; krim bibir untuk keperluan kosmetik; krim dan gel kosmetik untuk wajah, tangan dan
tubuh; krim dan lotion kosmetik; krim dan lotion kosmetik untuk perawatan wajah dan tubuh; krim dan lotion penyamakan sinar
matahari; krim dasar bedak; krim dingin untuk keperluan kosmetik; krim exfoliant untuk keperluan kosmetik; krim kosmetik;
krim kosmetik bernutrisi; krim kosmetik untuk kulit; krim kosmetik untuk mengencangkan kulit; krim kosmetik untuk
mengencangkan kulit di sekitar mata; krim kosmetik untuk perawatan kulit; krim kosmetik, lotion dan sediaan lain untuk
berjemur; krim kosmetik, susu, lotion, gel dan bubuk untuk wajah, tangan, dan tubuh; krim kuku untuk keperluan kosmetik;
krim kulit untuk keperluan kosmetik; krim kulit yang adil untuk keperluan kosmetik; krim masker tubuh untuk keperluan
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kosmetik; krim mata untuk keperluan kosmetik; krim matahari untuk keperluan kosmetik; krim pelembab kulit [kosmetik]; krim
pelembab, lotion dan gel; krim pembersih [kosmetik]; krim pembersih non-obat untuk penggunaan pribadi; krim pemutih gigi;
krim pemutih kulit; krim pemutih kulit wajah; krim pengencang [kosmetik]; krim pengkondisi kulit untuk keperluan kosmetik;
krim pengurang bintik penuaan; krim pengurang bintik penuaan untuk keperluan kosmetik; krim perawatan rambut untuk
keperluan kosmetik; krim retinol untuk keperluan kosmetik; krim tabir surya untuk keperluan kosmetik; krim tangan kosmetik;
krim tangan untuk keperluan kosmetik; krim tanning diri [kosmetik]; krim tubuh; krim tubuh kosmetik; krim tubuh untuk
keperluan kosmetik; krim untuk mencegah kerutan wajah; krim untuk pemeliharaan kulit (kosmetik); krim untuk pengurangan
selulit untuk keperluan kosmetik; krim wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; krim wajah untuk keperluan kosmetik; krim
wangi untuk keperluan kosmetik; krim, minyak, lotion, semprotan, pensil dan balsem untuk keperluan kosmetik; kristal mandi
untuk keperluan kosmetik; larutan pembersih bioteknologi untuk memecah bahan organik dan menghilangkan noda; larutan
pembersih untuk peralatan sterilisasi ultrasonik gigi; linen untuk penggunaan kosmetik; lipstik; losion kosmetik; losion pemutih
kulit wajah; losion susu untuk keperluan kosmetik; losion untuk rambut; lotion aromaterapi; lotion bayi [perlengkapan mandi];
lotion berjemur; lotion berjemur kosmetik; lotion cukur; lotion dan krim tubuh beraroma; lotion dan pelembab anti-penuaan;
lotion gelombang-set; lotion kaki tanpa obat; lotion kecantikan; lotion klarifikasi kulit non-obat; lotion kosmetik untuk
mengurangi munculnya bintik-bintik dan bintik-bintik penuaan; lotion kulit dan tubuh, krim dan minyak untuk penggunaan
kosmetik; lotion kulit kosmetik; lotion kulit pelembab [kosmetik]; lotion mandi; lotion mandi untuk keperluan kosmetik; lotion
masker tubuh; lotion masker tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion mata; lotion mata untuk keperluan kosmetik; lotion nonobat untuk kulit; lotion non-obat untuk melembabkan kulit; lotion non-obat untuk tubuh; lotion obat menghilangkan rambut;
lotion pelembab [kosmetik]; lotion pelindung rambut; lotion pembersih gigi; lotion pembersih kulit; lotion pembersih non-obat;
lotion pengencang untuk tubuh; lotion pengencang untuk wajah; lotion pengencang untuk wajah, tubuh dan tangan untuk
keperluan kosmetik; lotion pengeritingan permanen; lotion penguat untuk tangan; lotion perawatan kulit kosmetik; lotion
perawatan matahari; lotion perawatan matahari untuk keperluan kosmetik; lotion perawatan penguatan rambut; lotion
perawatan rambut; lotion perawatan rambut untuk keperluan kosmetik; lotion rambut kosmetik; lotion rambut melambai; lotion
rambut tanpa obat; lotion restorasi rambut tanpa obat; lotion setelah matahari; lotion setelah matahari untuk keperluan
kosmetik; lotion stimulasi non-obat untuk kulit; lotion styling; lotion tabir surya; lotion tabir surya dan krim perawatan matahari;
lotion tabir surya untuk keperluan kosmetik; lotion tahan usia; lotion tahan usia untuk keperluan kosmetik; lotion tangan; lotion
tangan untuk keperluan kosmetik; lotion tubuh beraroma; lotion tubuh pelembab [kosmetik]; lotion untuk jenggot; lotion untuk
keperluan kosmetik; lotion untuk memperkuat kuku; lotion untuk mengurangi selulit; lotion untuk pengurangan selulit untuk
keperluan kosmetik; lotion untuk perawatan tubuh; lotion untuk perawatan wajah dan tubuh; lotion untuk perawatan wajah dan
tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion untuk wajah; lotion wajah dan tubuh; lotion wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik;
lotion wajah kosmetik; lotion wajah tanpa obat; lotion wangi [sediaan toilet]; lotion, krim dan sediaan untuk perawatan wajah,
tubuh, kulit kepala, kuku dan rambut; lulur; lulur kosmetik; make-up [kosmetik]; make-up bedak; make-up dasar bedak; makeup mengeluarkan susu, gel, lotion dan krim; manik-manik mandi untuk keperluan kosmetik; maskara; masker kecantikan;
masker kecantikan, sediaan perawatan kulit wajah (facial packs); masker kosmetik; masker kulit [kosmetik]; masker kulit untuk
keperluan kosmetik; masker mata gel; masker mata untuk keperluan kosmetik; masker pembersih jahe; masker pembersih
mineral; masker pembersih untuk tubuh; masker pembersih untuk wajah; masker pembersihan; masker pemutih kulit wajah;
masker perawatan rambut; masker rambut; masker tubuh untuk keperluan kosmetik; masker wajah [kosmetik]; masker wajah
kosmetik; masker wajah untuk penggunaan kosmetik; membersihkan dan melembabkan krim, minyak, lotion dan preparat;
membersihkan, menggerus dan memoles preparat dan bahan; memijat minyak dan lotion; menghapus kerutan sediaan
perawatan kulit; minyak after-sun untuk keperluan kosmetik; minyak berjemur [kosmetik]; minyak berjemur untuk tujuan
kosmetik; minyak dan lotion penyamakan matahari; minyak esensial untuk keperluan kosmetik; minyak kosmetik; minyak
kosmetik untuk kulit; minyak lavender untuk penggunaan kosmetik; minyak mandi untuk keperluan kosmetik; minyak mawar;
minyak mawar untuk keperluan kosmetik; minyak parfum; minyak parfum untuk pembuatan preparat kosmetik; minyak
pelindung matahari [kosmetik]; minyak penyamakan [kosmetik]; minyak setelah matahari [kosmetik]; minyak tubuh untuk
keperluan kosmetik; minyak untuk keperluan kosmetik; minyak untuk keperluan pembersihan; minyak wangi; mousses
[kosmetik]; mutiara mandi untuk keperluan kosmetik; oil baths untuk perawatan rambut untuk keperluan kosmetik; overlay
memahat kuku [kosmetik]; pacar [pewarna kosmetik]; pacar untuk keperluan kosmetik; paket kosmetik wajah; paket masker
pengencangan pori digunakan sebagai kosmetik; paket masker untuk keperluan kosmetik; parfum; pasta gigi; pasta gigi cair;
pasta gigi dan obat kumur tanpa obat; pasta gigi tanpa obat; pasta kosmetik untuk aplikasi ke wajah untuk menangkal silau;
pasta pemutih gigi; pasta wangi untuk keperluan kosmetik; patch jerawat kosmetik; pelarut pembersih, selain untuk digunakan
dalam proses pembuatan; pelembab anti-penuaan; pelembab wajah kosmetik; pelicin dan pengharum pakaian yang akan di
setrika; pelindung matahari untuk bibir [kosmetik]; pembersih baki sampah menggunakan pewangi; pembersih berbasis kimia
bioteknologi dan semprotan pembersih untuk diaplikasikan di industri dan rumah tangga (selain untuk digunakan dalam proses
manufaktur) seperti penghilangan noda, dan bioremediasi bahan organik dan hidrokarbon; pembersih busa untuk penggunaan
pribadi; pembersih dinding ban; pembersih jok; pembersih karpet dengan pewangi; pembersih oven; pembersih rumah tangga;
pembersih semprot; pembersih semprot untuk digunakan pada tekstil; pembersih semprot untuk keperluan rumah tangga;
pembersih semprot untuk menyegarkan penjaga mulut atletik; pembersih tangan; pembersih untuk baki sampah; pembersih
untuk keperluan kebersihan pribadi yang intim, tanpa obat; pembersih untuk kuas kosmetik; pembersih wajah; pembersihan,
pemolesan dan cairan abrasif untuk keperluan umum dan serbuk; pembersihan, pemolesan, penggerusan, persiapan abrasif
untuk keperluan rumah tangga; pembersihan, pemolesan, sediaan degreasing dan abrasif; pembersihan, penggerusan dan
sediaan abrasif; pembilasan rambut [kondisioner sampo]; pembilasan rambut untuk keperluan kosmetik; pemelihara rambut
untuk keperluan kosmetik; pemerah pipi; pemerah pipi cair; pemerah pipi dalam bentuk bedak; pemutih bokong; pemutih
cucian; pemutih gigi (strip dan pasta); pemutih gigi berbentuk pena; pemutih ketiak; pemutih kuku; pemutih selakangan;
pencerah kulit; pencuci vagina untuk keperluan sanitasi atau deodoran pribadi; penggosok (scrub) wajah tidak mengandung
obat; penghilang dan pembersih lantai & kisi-kisi lantai; penghilang noda; penghilang noda hewan peliharaan; pensil alis;
pensil blush on; pensil eyeliner; pensil kosmetik; pensil mata kosmetik; pensil untuk bibir; penutup mata gel untuk keperluan
kosmetik; penyamakan kosmetik dan susu setelah matahari, gel dan minyak; penyegar nafas; penyeka kapas untuk keperluan
kosmetik; penyeka, kapas dan tisu yang diresapi dengan sediaan kosmetik dan losion wewangian yang tidak mengandung
obat; perawatan rambut dan sediaan pembersihan; perekat untuk bulu mata palsu, rambut dan kuku; perekat untuk keperluan
kosmetik; perekat untuk membubuhkan alis palsu; perekat untuk membubuhkan bulu mata palsu; perekat untuk
membubuhkan kuku atau bulu mata palsu; perhiasan kulit menjadi transfer dekoratif untuk keperluan kosmetik; perhiasan kulit
self-adhesive untuk keperluan kosmetik; perhiasan kulit untuk keperluan kosmetik; pernis kuku untuk keperluan kosmetik;
persiapan scrubbing (scrubbing preparations) untuk digunakan pada kulit, yaitu, lulur (body scrubs) dan scrub wajah (facial
scrubs); petroleum jelly untuk keperluan kosmetik; pewarna bibir dalam bentuk cairan atau gel [kosmetik]; pewarna kosmetik;
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pewarna lotion untuk rambut; pewarna rambut dan produk pemutihan; pijat lilin untuk keperluan kosmetik; pomade rambut
untuk keperluan kosmetik; pomades untuk keperluan kosmetik; preparat kosmetik yang mengandung kolagen; preparat
pelembab [kosmetik]; preparat pemutihan [decolorants] untuk keperluan kosmetik; preparat pemutihan [penghilang warna]
untuk keperluan rumah tangga; primer kuku [kosmetik]; primer make-up; produk kosmetik dalam bentuk aerosol untuk
perawatan kulit; produk pemutih (kosmetik); produk sabun; racun lebah untuk keperluan kosmetik; rum rum untuk keperluan
kosmetik; sabun almond; sabun antiperspirant; sabun batangan untuk mandi; sabun batangan untuk toilet; sabun beraroma;
sabun cair; sabun cair untuk binatu; sabun cair untuk mandi; sabun cair untuk mencuci piring; sabun cair untuk tangan dan
wajah; sabun cair untuk tangan, wajah dan tubuh; sabun cair yang digunakan untuk mandi kaki; sabun cair yang digunakan
untuk mencuci kaki; sabun cuci; sabun cuci tangan; sabun cukur; sabun dan deterjen; sabun deodoran; sabun deterjen; sabun
industri; sabun kertas untuk penggunaan pribadi; sabun kosmetik; sabun krim; sabun krim tubuh; sabun kulit; sabun lidah
buaya; sabun loofah; sabun mandi; sabun mandi cair; sabun mandi dalam bentuk cair, padat atau gel; sabun mandi*; sabun
non-obat; sabun non-obat untuk bayi; sabun non-obat untuk tangan; sabun non-obat untuk wajah; sabun pasir; sabun pelana;
sabun pencerah warna untuk keperluan binatu; sabun tanpa air; sabun tubuh; sabun tubuh tanpa obat; sabun untuk keringat
kaki; sabun untuk mencerahkan tekstil; sabun untuk penggunaan pribadi; sabun untuk penggunaan rumah tangga; sabun
untuk perawatan tubuh; sabun wajah; sabun wangi; sabun-sabun; sabun-sabun, sabun mandi, wangi-wangian, minyak
esensial, kosmetik, shampoo, shampoo kering; salep kulit pelembab [kosmetik]; salep ruam popok dan lotion tanpa obat;
sampo; sampo dan kondisioner rambut; sampo dan kondisioner untuk digunakan pada rambut; sampo hewan peliharaan
tanpa obat; sampo karpet; sampo ketombe tanpa obat; sampo tanpa obat; sampo untuk bayi; sampo untuk rambut manusia;
sarung tangan pra-dibasahi dengan sediaan kosmetik untuk keperluan kosmetik; scrub pengelupasan kulit untuk keperluan
kosmetik; scrub pengelupasan untuk kaki; scrub pengelupasan untuk tangan; scrub pengelupasan untuk wajah; sediaan
bahan kimia pembersih untuk keperluan rumah tangga; sediaan berjemur [kosmetik]; sediaan cucian dan pemutihan; sediaan
dan bahan untuk pembersihan, pemolesan, sediaan degreasing dan abrasif; sediaan kolagen untuk keperluan kosmetik;
sediaan kosmetik; sediaan kosmetik anti-penuaan; sediaan kosmetik dan kecantikan; sediaan kosmetik meminimalkan kerut
untuk penggunaan wajah topikal; sediaan kosmetik perawatan rambut; sediaan kosmetik tanpa busa; sediaan kosmetik tanpa
obat; sediaan kosmetik untuk bulu mata; sediaan kosmetik untuk kulit kering selama kehamilan; sediaan kosmetik untuk
mandi; sediaan kosmetik untuk mandi dan mandi; sediaan kosmetik untuk melindungi dari sengatan matahari; sediaan
kosmetik untuk melindungi kulit dari sinar matahari; sediaan kosmetik untuk pembaruan kulit; sediaan kosmetik untuk
pemeliharaan kulit dan perawatan kulit; sediaan kosmetik untuk pengeringan cat kuku; sediaan kosmetik untuk perawatan
kulit; sediaan kosmetik untuk perawatan mulut dan gigi; sediaan kosmetik untuk perawatan tubuh; sediaan kosmetik untuk
rambut dan kulit kepala; sediaan kosmetik untuk tujuan pelangsingan; sediaan kosmetik untuk wajah dan tubuh; sediaan
kosmetik wajah; sediaan kosmetik yang digunakan untuk mengangkat sel-sel kulit mati dari permukaan kulit; sediaan kosmetik
yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati diwajah; sediaan kosmetika untuk perawatan jerawat; sediaan kulit
wajah untuk keperluan kosmetik; sediaan lidah buaya untuk keperluan kosmetik; sediaan mandi busa untuk keperluan
kosmetik; sediaan menghilangkan kutikula untuk keperluan kosmetik; sediaan pelindung matahari kosmetik; sediaan
pembersih untuk membersihkan permukaan substrat dari pelapis, noda, cat dan komposisi endapan yang tidak diinginkan
untuk menghilangkan getah dan perekat, pelumas dan tar serta sediaan dekalsifikasi dan penghancuran kerak untuk
pembersihan produk rumah tangga; sediaan pembersihan; sediaan pembersihan busa; sediaan pembersihan dan pemolesan;
sediaan pembersihan dengan dasar pelarut; sediaan pembersihan kaca; sediaan pembersihan kaca depan; sediaan
pembersihan karburator dan tersedak; sediaan pembersihan karpet; sediaan pembersihan kulit tanpa obat; sediaan
pembersihan lantai; sediaan pembersihan serba guna; sediaan pembersihan serba guna untuk barang-barang perokok;
sediaan pembersihan tangan; sediaan pembersihan tanpa obat; sediaan pembersihan tanpa obat untuk digunakan pada
tubuh; sediaan pembersihan tanpa obat untuk kulit; sediaan pembersihan untuk ban dan roda kendaraan; sediaan
pembersihan untuk ban dan roda mobil; sediaan pembersihan untuk ban kendaraan, pelek roda dan hub roda; sediaan
pembersihan untuk digunakan pada tubuh; sediaan pembersihan untuk kain; sediaan pembersihan untuk keperluan rumah
tangga; sediaan pembersihan untuk kulit; sediaan pembersihan untuk mobil; sediaan pembersihan untuk penggunaan pribadi;
sediaan pembersihan wallpaper; sediaan pembersihan, pemolesan dan penggosok; sediaan pemutih gigi; sediaan pemutih
kulit; sediaan pemutih kulit [kosmetik]; sediaan pemutih untuk keperluan domestik; sediaan pemutih, pembersih dan kompon;
sediaan pemutihan gigi; sediaan pemutihan kulit; sediaan pencuci; sediaan pencucian dan pemutihan; sediaan pengencangan
payudara kosmetik; sediaan penghapus noda; sediaan pengharum ruangan; sediaan penyamakan sendiri [kosmetik]; sediaan
perawatan kuku kosmetik; sediaan perawatan kulit anti-penuaan; sediaan perawatan matahari [kosmetik]; sediaan perawatan
rambut; sediaan perawatan rambut tanpa obat untuk keperluan kosmetik; sediaan perawatan wajah kosmetik; sediaan
pertumbuhan kembali rambut kosmetik menghambat; sediaan pewarnaan untuk keperluan kosmetik; sediaan pra-cukur dan
setelah-cukur; sediaan rias rambut kosmetik; sediaan sun block; sediaan sun block untuk keperluan kosmetik; sediaan tubuh
dan perawatan kecantikan untuk keperluan kosmetik; sediaan untuk membersihkan rambut; sediaan untuk memperbaiki dan
menempelkan bulu mata, jenggot, memasang rambut palsu; sediaan untuk mencuci pakaian; sediaan untuk menggosok;
sediaan untuk pembersihan, pewarnaan, pewarnaan, pemutihan, pengaturan dan penataan rambut; sediaan untuk
pembersihan, pewarnaan, pewarnaan, pemutihan, pengaturan dan pengeritingan rambut permanen; sediaan untuk perawatan
bulu mata; sediaan untuk perlengkapan mandi (toilet preparations) yang tidak mengandung obat, yaitu, sabun; sediaan untuk
simulasi warna darah pada bagian tubuh untuk menutupi noda kulit; sediaan untuk simulasi warna darah pada bagian tubuh,
untuk menutupi noda kulit dan kosmetik untuk menindaklanjuti pengobatan pasca operasi bekas luka pada kulit; sediaan,
termasuk krim, gel, dan mouse, untuk digunakan sebelum, selama dan setelah bercukur; sediaan-sediaan untuk
membersihkan, mengkilapkan, menggosok dan membuang lemak; sediaan-sediaan kosmetik rias rambut; sediaan-sediaan
pembersih kulit untuk wajah dan tubuh; sediaan-sediaan untuk membersihkan dan mencuci; sediaan-sediaan untuk
memutihkan dan mencuci sediaan-sediaan untuk membersihkan, mengkilatkan, membuang lemak sabun, wangi-wangian,
minyak sari, kosmetik, minyak rambut bahan-bahan pemeliharaan gigi; self-tanning lotion [kosmetik]; semprotan kulit topikal
untuk keperluan kosmetik; semprotan tubuh untuk keperluan kosmetik; serat untuk keperluan kosmetik; serum anti-penuaan
untuk wajah; serum bulumata; serum kecantikan; serum kulit (kosmetik); serum kulit tanpa obat; serum kulit tanpa obat untuk
wajah; serum mata; serum pemutih (kosmetik); serum penataan rambut; serum perawatan rambut; serum rambut; serum tidak
eksklusif hyaluronat bisa mengandung vitamin dan pencerah (kosmetik); serum untuk wajah tidak mengandung obat; serum
wajah; serum yang mengandung ekstrak batu permata; soda pemutih; solusi pembersih lensa kacamata; strip pemutih gigi;
strip pemutih, pasta gigi; strip wajah untuk menghilangkan sumbatan dari pori-pori pada kulit; sun block lotion untuk keperluan
kosmetik; susu almond untuk keperluan kosmetik; susu pelembab untuk pemutih kulit wajah; susu pembersih; susu pembersih
untuk keperluan toilet; susu pembersih untuk perawatan kulit; susu pembersih wajah; susu penyamakan [kosmetik]; susu
setelah matahari [kosmetik]; susu setelah matahari untuk keperluan kosmetik; susu wajah dan lotion; susu wajah dan lotion
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untuk keperluan kosmetik; susu wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; tabir surya; tabir surya tahan air; tabir surya untuk
keperluan kosmetik; tablet deterjen pencuci piring; tambalan kosmetik yang mengandung tabir surya dan tabir surya untuk
digunakan pada kulit; tata rias dan pembersih tata rias panggung, film dan televisi (kosmetik teater) terutama untuk TV definisi
tinggi; tato sementara untuk keperluan kosmetik; tato yang dapat dilepas untuk keperluan kosmetik; tempat lipstik; tiriskan
sediaan pembersihan; tisu bayi diresapi dengan sediaan pembersihan; tisu bayi sekali pakai diresapi dengan sediaan
kosmetik; tisu bayi sekali pakai diresapi dengan sediaan pembersihan pribadi; tisu bayi untuk keperluan kosmetik; tisu diresapi
dengan minyak esensial, untuk penggunaan kosmetik; tisu diresapi dengan pembersih kulit; tisu diresapi dengan sediaan
kosmetik; tisu diresapi dengan sediaan pembersihan; tisu diresapi dengan sediaan pembersihan pribadi; tisu kosmetik pralembab; tisu kosmetik yang sudah diresapi pelembab sebelumnya; tisu pra-dibasahi dengan sediaan pembersihan untuk
keperluan rumah tangga; tisu sekali pakai diresapi dengan bahan kimia pembersih atau senyawa untuk kebersihan pribadi;
tisu sekali pakai diresapi dengan bahan kimia pembersih atau senyawa untuk keperluan industri dan komersial; tisu sekali
pakai diresapi dengan senyawa pembersih untuk digunakan pada wajah; tisu yang diresapi dengan kosmetik; tisu yang
diresapi dengan losion kosmetik; tisu yang diresapi dengan pembersih kulit; tisu, kain atau penyeka yang dilembapi atau
diresapi dengan sediaan membersihkan pribadi atau losion kosmetik; toner untuk penggunaan kosmetik; toner wajah
kosmetik; tongkat pomades untuk keperluan kosmetik; tonik rambut untuk keperluan kosmetik; transfer dekoratif untuk
keperluan kosmetik; udara bertekanan kalengan untuk keperluan pembersihan dan debu; warna alis dalam bentuk pensil dan
bubuk; warna bulu mata; wewangian; wewangian, minyak atsiri, kosmetik tanpa obat, lotion rambut tanpa obat; wewangian,
minyak esensial; wewangian, minyak esensial, kosmetik, lotion rambut; wol baja diresapi untuk pembersihan===
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Uraian Barang/Jasa

: HITAM, PUTIH
: 3
: ===Air penyegar wajah (untuk keperluan kosmetik); Alas bedak; Bahan-bahan perawatan pribadi dan kecantikan, yaitu, tubuh,
wajah, mata, krim pembersih tangan, busa, pelembab, losion, gel, scrub, minyak, bedak, penyegar, toner, astringen, balsem,
masker pelembab, sabun batangan yang tidak mengandung obat; Bahan-bahan untuk perawatan rambut, yaitu, sampo,
kondisioner, pembilas yang berbentuk krim (creme rinse), penataan rambut glasir, semprotan, mousse, gel; Bedak muka putih
untuk keperluan kosmetik; Bedak padat untuk wajah; Bedak wajah berupa kertas yang dilapisi bubuk; Bedak wajah untuk
keperluan kosmetik; Bulu mata buatan; Bulu mata palsu untuk ekstensi bulu mata; Bulu mata rambut asli; Busa (kosmetik)
[Mousse]; Cairan Pembersih Kerak; Cairan bernutrisi untuk bulu mata; Deodorant stick; Deterjen binatu untuk barang-barang
keperluan bayi; Deterjen cair konsentrat; Deterjen cair standar; Deterjen dan zat tambahan untuk laundry dalam bentuk
sediaan pembersih untuk meningkatkan kualitas laundry; Dispenser pengharum ruangan; Esensi untuk keperluan kosmetik;
Eyeliner; Gel jerawat (kosmetik); Gel pelangsing (kosmetik ); Highlighter wajah kosmetik; Hyaluronic serum; Jel Penghilang
Noda Jerawat; Jel Perawatan Noda Jerawat non-medis; Kain, tisu atau penyeka yang diresapi sediaan kosmetik; Kapas wajah
untuk kosmetik; Kapas yang diresapi dengan sediaan pembersih riasan.; Kertas tisu yang sudah dilembabkan untuk bayi;
Kosmetik dasar rias, termasuk pembersih kulit, toner kulit, losion kulit, krim kulit, serum wajah non-obat, tisu wajah dan
pelembab wajah.; Kosmetik untuk bulu mata; Kosmetik untuk manusia; Kosmetik untuk perawatan kulit dan rambut; Kosmetik
untuk spa; Kosmetik yaitu bedak padat, bedak bubuk, lipstik, pensil alis dan eyeliner; Kosmetik, yaitu sediaan untuk
menghilangkan atau mengurangi garis-garis kulit halus di sekitar kening dan mata (glabellar), keriput di wajah,
ketidaksimetrisan dan kekurangan dan masalah kulit manusia; Krem Jerawat Non Medis; Krim lulur badan [Cream-body scrub]
kosmetik; Krim pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Krim untuk pemutih kulit; Krim wajah (kosmetik); Krim, gel, lotion, susu
dan pelembab setelah matahari; Lembaran untuk pori-pori di hidung; Losion anti-penuaan; Losion dan serum; Losion
menghapus make-up; Losion pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Lotion daerah sensitif (kosmetik); Lotion flek (kosmetik);
Lotion jerawat; Lotion kulit kering (kosmetik); Lotion pelindung sinar ultra-violet; Lotion perawatan kulit dan preparat anti
penuaan; Maskara; Masker pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Masker wajah (kosmetik); Masker wajah pembersih poripori; Paket masker untuk keperluan kosmetik; Pelembab [Moisturizer] kosmetik; Pelembab anti penuaan yang digunakan
sebagai kosmetik; Pelembut pakaian; Pelicin pakaian; Pembersih anti-penuaan; Pembersih kaca; Pembersih kerak untuk
keperluan rumah tangga; Pembersih serba guna; Pembersih toilet; Pemerah pipi dalam bentuk bedak; Pemutih ketiak;
Pemutih pakaian; Pemutih untuk digunakan pada rambut; Penyegar lemari pakaian; Penyegar ruangan; Perawatan antipenuaan; Perlengkapan mandi; Perona Pipi; Pewangi pakaian; Pewangi untuk pewangi ruangan; Pomade alis; Pomade bibir;
Produk kosmetik dan perawatan kulit; Produk perawatan kulit; Produk perawatan kulit, yaitu serum kulit non-obat, pembersih
kulit, krim kulit; Sabun; Sabun Batang; Sabun Cuci Piring; Sabun Kecantikan (kosmetik); Sabun Mandi; Sabun Tangan Cair;
Sabun jerawat; Sabun mandi dalam bentuk cair, padat atau gel tidak mengandung obat; Sabun, sabun mandi, sediaan untuk
mandi shower dan mandi, jel untuk mandi shower, minyak untuk mandi, busa untuk mandi, sabun batang dan sabun tangan
cair; Sampo; Sampo rambut 3-in-1; Scrub wajah [facial scrub] kosmetik; Sediaan cairan dan sediaan substansi untuk
menghilangkan noda; Sediaan kosmetik seperti semprotan tangan, gel tangan, larutan tangan, pelembab, lotion, toner &
astringen, larutan alkohol, sabun mandi dalam bentuk cair, bentuk batangan & bubuk, krim, sediaan deodoran dan antikeringat.; Sediaan kosmetik tata rias dan penghapus riasan; Sediaan kosmetik, yakni lotion untuk mengencangkan kulit;
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Sediaan pembersih kamar mandi; Sediaan pembersihan untuk penggunaan kamar mandi; Sediaan pembersihan, pemolesan,
penggosok dan abrasif; Sediaan pemutih dan bahan lain untuk keperluan binatu; Sediaan pemutih untuk keperluan binatu;
Sediaan penghilang noda untuk keperluan laundry; Sediaan perawatan kulit non-obat, yaitu, krim, lotion, gel, toner, pembersih
dan pengelupas sel kulit; Sediaan perawatan kulit non-obat, yaitu, lotion; Sediaan perawatan matahari untuk keperluan
kosmetik; Sediaan perlengkapan mandi yang berasal dari wangi-wangian; Sediaan tabir surya kosmetik; Sediaan tata rias
wajah; Semir sepatu; Semprotan pelembab wajah (kosmetik); Serum Kulit Dengan Asam Hialuronat; Serum Mata (kosmetik);
Serum Peremajaan Kulit; Serum anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; Serum bibir; Serum bulu mata; Serum jerawat;
Serum kecantikan (kosmetik); Serum kulit berbasis hemp; Serum leher (kosmetik); Serum pencerah (kosmetik); Serum
pengencang kulit; Serum rambut; Serum untuk keperluan kosmetik; Sipat (Kosmetik); Spirit Gum untuk penggunaan kosmetik;
Spray wajah (kosmetik); Strip untuk pori-pori kulit; Susu pelembab pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Tambalan pemutih
gigi; Tanah liat (kosmetik); Tempat lipstik; Tissue basah; Tissue wangi basah; Tisu basah; Tisu basah bayi; Tisu penyerap
untuk wajah; Tisu yang diresapi dengan wangi-wangian; Toner (cairan penyegar wajah) kosmetik; Toner Pelembab Wajah;
Toner anti-penuaan; Vitamin C serum; Zat pelembab, yaitu, krim pelembab, susu pelembab, lotion pelembab tubuh, larutan
pelembab untuk kulit; alis palsu; alis palsu perekat diri; amonia [alkali atsiri] [deterjen]; amonia untuk keperluan pembersihan;
apitoxin [racun lebah madu] untuk keperluan kosmetik; astringen untuk keperluan kosmetik; baby oil [perlengkapan mandi];
bahan pembersih untuk keperluan rumah tangga; bahan-bahan dan sediaan pembersih; bantalan kapas untuk keperluan
kosmetik; bantalan pembersih diresapi dengan kosmetik; bantalan pembersih diresapi dengan sediaan toilet; bantalan
pembersihan, tisu atau tisu pra-dibasahi atau diresapi; bar sampo padat; barang-barang toilet (toilet articles), yaitu, sabun dan
air toilet; basma [pewarna kosmetik]; basma untuk keperluan kosmetik; batang kapas untuk keperluan kosmetik; bedak; bedak
bayi; bedak bayi [perlengkapan mandi]; bedak dengan warna yang lebih gelap (Contour); bedak dengan warna yang lebih
terang dengan sedikit kilauan (Highlighter); bedak krem; bedak mandi; bedak rambut; bedak tabur; bedak talek; bedak talek
untuk keperluan kosmetik; bedak talek, untuk penggunaan toilet; bedak tubuh; bedak tubuh untuk keperluan kosmetik; bedak
wajah; bedak wajah ditekan; bedak wajah kosmetik; bedak wajah longgar; benzine penghilang noda; bilasan pemutih gigi;
body butter untuk keperluan kosmetik; body lotion untuk keperluan kosmetik; body scrub untuk keperluan kosmetik; body
shimmer lotion; bola kapas untuk keperluan kosmetik; bubuk bedak wangi; bubuk bedak wangi untuk keperluan kosmetik;
bubuk gigi untuk keperluan kosmetik; bubuk glitter kosmetik; bubuk kosmetik, krim dan lotion untuk wajah, tangan dan tubuh;
bubuk mandi untuk keperluan kosmetik; bubuk masker tubuh untuk keperluan kosmetik; bubuk padat untuk compacts
[kosmetik]; bubuk sabun; bubuk wangi untuk keperluan kosmetik; bulu mata palsu; busa kosmetik yang mengandung tabir
surya; busa pembersih; butiran pembersih wajah; cairan pembersih; cairan pembersih kaca depan; cairan pembersih kering;
cairan pembersih untuk jenis mesin tik; cairan pembersih untuk lensa kamera; cairan penghapus kutek; cairan penghilang
noda; cocoa butter untuk keperluan kosmetik; colognes, parfum dan kosmetik; concealer [kosmetik]; concealer untuk flek dan
noda; cosmeceuticals untuk keperluan kosmetik; cuci masker; dasar bedak; dasar bedak dengan tekstur lebih ringan (BB
cream); dasar bedak untuk kulit; deodoran; deodoran roll-on; deodoran tubuh [wewangian]; detergen untuk menghilangkan
jamur; deterjen; deterjen binatu komersial; deterjen mangkuk toilet; deterjen pencuci piring; deterjen pencuci piring cair;
deterjen pencuci piring dalam bentuk bubuk; deterjen pencuci piring dalam bentuk gel; deterjen piring; deterjen untuk
keperluan rumah tangga; deterjen untuk mobil; deterjen untuk penggunaan rumah tangga; deterjen yang disiapkan dari minyak
bumi [untuk keperluan rumah tangga]; deterjen, selain untuk digunakan dalam operasi manufaktur dan untuk tujuan medis;
eksfoliasi kulit; eksfoliasi pembersih pori; ekstrak herbal untuk keperluan kosmetik; emolien kulit; emolien kulit untuk keperluan
kosmetik; emolien rambut untuk keperluan kosmetik; emulsi tubuh untuk keperluan kosmetik; emulsi wajah untuk keperluan
kosmetik; emulsi, gel dan lotion untuk perawatan kulit; esens pemutih; foundation cair; garam mandi beraroma; garam mandi
kosmetik; garam mandi untuk keperluan kosmetik; garam pemutih; gel after-sun [kosmetik]; gel after-sun untuk keperluan
kosmetik; gel kosmetik; gel lidah buaya untuk keperluan kosmetik; gel mata untuk keperluan kosmetik; gel pasta gigi; gel
pelembab [kosmetik]; gel pelembab kulit [kosmetik]; gel pemutihan gigi; gel penata alis; gel penyamakan [kosmetik]; gel
pewarna alis; gel tahan lama untuk keperluan kosmetik; gel untuk penggunaan kosmetik; glitter dekoratif untuk keperluan
kosmetik; glitter untuk keperluan kosmetik; grease untuk keperluan kosmetik; handuk basah yang sudah dibasahi diresapi
dengan deterjen pencuci piring; handuk basah yang sudah dibasahi diresapi dengan deterjen untuk pembersihan; handuk
pembersih kebersihan feminin; hidrogen peroksida untuk keperluan kosmetik; highlighter (kosmetik); kain atau tisu diresapi
dengan pembersih kulit; kain diresapi dengan deterjen untuk dibersihkan; kain diresapi dengan deterjen untuk membersihkan
kacamata; kain diresapi dengan deterjen untuk membersihkan lensa kamera; kain diresapi dengan pembersih kulit; kain
diresapi dengan sediaan pembersihan; kain pembersih, debu atau pemolesan diresapi; kapas dan tongkat kapas untuk
keperluan kosmetik; kapas kecantikan; kapas untuk keperluan kosmetik; kapur untuk penggunaan kosmetik; kaus kaki diresapi
dengan krim pelembab kosmetik; kaus kaki yang sudah dilembabkan dengan sediaan kosmetik untuk keperluan kosmetik;
kertas untuk penggunaan kosmetik; kit kosmetik; kit make-up; kit make-up yang terutama terdiri dari fondasi, maskara,
blushes, glosses dan lipstik [tidak termasuk kuas dan spons]; kit tata rias yang terdiri dari maskara dan alat untuk
mempertegas garis mata, gel alis, bubuk alis, pensil alis; kit tata rias yang terdiri dari perona pipi, perona, bedak untuk badan,
bedak wajah, penyamar noda pada wajah; kit wewanginan khusus untuk digunakan pada pelembut kain, penguat aroma,
bubuk dan cairan deterjen kain, bar untuk binatu, semprotan penyegar binatu, unit-dosis untuk binatu, deterjen pencuci piring,
pembersih lantai, pembersih permukaan, sampo, pelembut, deodoran anti keringat, losion tubuh, perawatan kulit, sabun bar
dan sabun cair untuk tangan, sabun badan, sabun mandi cair, gel mandi, mutiara untuk mandi, penyegar udara, aroma
wewangian, lilin, blok pewangi toilet dan pembersih toilet; kompres mata untuk keperluan kosmetik; kondisioner pembersih
untuk digunakan dalam mencuci rambut khusus conditioner; kondisioner rambut; kondisioner sampo; kosmetik; kosmetik alis;
kosmetik bermain anak-anak, menandai kulit; kosmetik dalam bentuk bubuk; kosmetik dalam bentuk krim; kosmetik dalam
bentuk lotion; kosmetik dalam bentuk susu, lotion dan emulsi; kosmetik dan alat rias/pembersih badan (tidak mengandung
obat) untuk kuku, rambut dan kulit; kosmetik dan make-up; kosmetik dan perlengkapan mandi; kosmetik dan sediaan
kosmetik; kosmetik dan sediaan pembersih badan yang tidak mengandung obat; kosmetik dan sediaan perawatan pribadi;
kosmetik dekoratif; kosmetik dekoratif [make-up]; kosmetik fungsional adalah krim anti-kerut; kosmetik fungsional menjadi
sediaan penyamakan matahari; kosmetik fungsional menjadi sediaan penyaringan sinar matahari; kosmetik fungsional menjadi
sediaan perawatan kulit anti-penuaan; kosmetik penyegar kulit; kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan; kosmetik tabir
surya; kosmetik tanpa obat; kosmetik tanpa obat dan sediaan perlengkapan mandi; kosmetik tidak mengandung obat,
perlengkapan mandi dan wewangian yang tidak mengandung obat untuk merawat dan mempercantik bulu mata, alis, mata,
bibir dan kuku; kosmetik untuk anak-anak; kosmetik untuk digunakan pada kulit; kosmetik untuk hewan; kosmetik untuk
pemakaian di rambut; kosmetik untuk penggunaan pribadi; kosmetik yaitu krim, susu, lotion, gel dan bubuk untuk wajah, tubuh
dan tangan; kosmetik yang digunakan sebagai sediaan perawatan kulit; kosmetik yang mengandung probiotik; kosmetik yang
mengandung vitamin; kosmetik, yaitu alas bedak, concealer, pengkilap bibir, maskara, pembersih make-up; kosmetik, yaitu,
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alas bedak, bedak, concealer, Celak mata (Eye shadow), pensil mata, eyeliner cair, maskara, pensil bibir, lipstik, Pengkilat
bibir (lip gloss), balsem bibir, cat kuku; krim after-sun untuk keperluan kosmetik; krim anti penuaan; krim anti-bintik untuk
keperluan kosmetik; krim anti-kerut untuk keperluan kosmetik; krim anti-penuaan; krim anti-penuaan untuk keperluan
kosmetik; krim anti-penuaan untuk wajah; krim bibir untuk keperluan kosmetik; krim dan gel kosmetik untuk wajah, tangan dan
tubuh; krim dan lotion kosmetik; krim dan lotion kosmetik untuk perawatan wajah dan tubuh; krim dan lotion penyamakan sinar
matahari; krim dasar bedak; krim dingin untuk keperluan kosmetik; krim exfoliant untuk keperluan kosmetik; krim kosmetik;
krim kosmetik bernutrisi; krim kosmetik untuk kulit; krim kosmetik untuk mengencangkan kulit; krim kosmetik untuk
mengencangkan kulit di sekitar mata; krim kosmetik untuk perawatan kulit; krim kosmetik, lotion dan sediaan lain untuk
berjemur; krim kosmetik, susu, lotion, gel dan bubuk untuk wajah, tangan, dan tubuh; krim kuku untuk keperluan kosmetik;
krim kulit untuk keperluan kosmetik; krim kulit yang adil untuk keperluan kosmetik; krim masker tubuh untuk keperluan
kosmetik; krim mata untuk keperluan kosmetik; krim matahari untuk keperluan kosmetik; krim pelembab kulit [kosmetik]; krim
pelembab, lotion dan gel; krim pembersih [kosmetik]; krim pembersih non-obat untuk penggunaan pribadi; krim pemutih gigi;
krim pemutih kulit; krim pemutih kulit wajah; krim pengencang [kosmetik]; krim pengkondisi kulit untuk keperluan kosmetik;
krim pengurang bintik penuaan; krim pengurang bintik penuaan untuk keperluan kosmetik; krim perawatan rambut untuk
keperluan kosmetik; krim retinol untuk keperluan kosmetik; krim tabir surya untuk keperluan kosmetik; krim tangan kosmetik;
krim tangan untuk keperluan kosmetik; krim tanning diri [kosmetik]; krim tubuh; krim tubuh kosmetik; krim tubuh untuk
keperluan kosmetik; krim untuk mencegah kerutan wajah; krim untuk pemeliharaan kulit (kosmetik); krim untuk pengurangan
selulit untuk keperluan kosmetik; krim wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; krim wajah untuk keperluan kosmetik; krim
wangi untuk keperluan kosmetik; krim, minyak, lotion, semprotan, pensil dan balsem untuk keperluan kosmetik; kristal mandi
untuk keperluan kosmetik; larutan pembersih bioteknologi untuk memecah bahan organik dan menghilangkan noda; larutan
pembersih untuk peralatan sterilisasi ultrasonik gigi; linen untuk penggunaan kosmetik; lipstik; losion kosmetik; losion pemutih
kulit wajah; losion susu untuk keperluan kosmetik; losion untuk rambut; lotion aromaterapi; lotion bayi [perlengkapan mandi];
lotion berjemur; lotion berjemur kosmetik; lotion cukur; lotion dan krim tubuh beraroma; lotion dan pelembab anti-penuaan;
lotion gelombang-set; lotion kaki tanpa obat; lotion kecantikan; lotion klarifikasi kulit non-obat; lotion kosmetik untuk
mengurangi munculnya bintik-bintik dan bintik-bintik penuaan; lotion kulit dan tubuh, krim dan minyak untuk penggunaan
kosmetik; lotion kulit kosmetik; lotion kulit pelembab [kosmetik]; lotion mandi; lotion mandi untuk keperluan kosmetik; lotion
masker tubuh; lotion masker tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion mata; lotion mata untuk keperluan kosmetik; lotion nonobat untuk kulit; lotion non-obat untuk melembabkan kulit; lotion non-obat untuk tubuh; lotion obat menghilangkan rambut;
lotion pelembab [kosmetik]; lotion pelindung rambut; lotion pembersih gigi; lotion pembersih kulit; lotion pembersih non-obat;
lotion pengencang untuk tubuh; lotion pengencang untuk wajah; lotion pengencang untuk wajah, tubuh dan tangan untuk
keperluan kosmetik; lotion pengeritingan permanen; lotion penguat untuk tangan; lotion perawatan kulit kosmetik; lotion
perawatan matahari; lotion perawatan matahari untuk keperluan kosmetik; lotion perawatan penguatan rambut; lotion
perawatan rambut; lotion perawatan rambut untuk keperluan kosmetik; lotion rambut kosmetik; lotion rambut melambai; lotion
rambut tanpa obat; lotion restorasi rambut tanpa obat; lotion setelah matahari; lotion setelah matahari untuk keperluan
kosmetik; lotion stimulasi non-obat untuk kulit; lotion styling; lotion tabir surya; lotion tabir surya dan krim perawatan matahari;
lotion tabir surya untuk keperluan kosmetik; lotion tahan usia; lotion tahan usia untuk keperluan kosmetik; lotion tangan; lotion
tangan untuk keperluan kosmetik; lotion tubuh beraroma; lotion tubuh pelembab [kosmetik]; lotion untuk jenggot; lotion untuk
keperluan kosmetik; lotion untuk memperkuat kuku; lotion untuk mengurangi selulit; lotion untuk pengurangan selulit untuk
keperluan kosmetik; lotion untuk perawatan tubuh; lotion untuk perawatan wajah dan tubuh; lotion untuk perawatan wajah dan
tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion untuk wajah; lotion wajah dan tubuh; lotion wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik;
lotion wajah kosmetik; lotion wajah tanpa obat; lotion wangi [sediaan toilet]; lotion, krim dan sediaan untuk perawatan wajah,
tubuh, kulit kepala, kuku dan rambut; lulur; lulur kosmetik; make-up [kosmetik]; make-up bedak; make-up dasar bedak; makeup mengeluarkan susu, gel, lotion dan krim; manik-manik mandi untuk keperluan kosmetik; maskara; masker kecantikan;
masker kecantikan, sediaan perawatan kulit wajah (facial packs); masker kosmetik; masker kulit [kosmetik]; masker kulit untuk
keperluan kosmetik; masker mata gel; masker mata untuk keperluan kosmetik; masker pembersih jahe; masker pembersih
mineral; masker pembersih untuk tubuh; masker pembersih untuk wajah; masker pembersihan; masker pemutih kulit wajah;
masker perawatan rambut; masker rambut; masker tubuh untuk keperluan kosmetik; masker wajah [kosmetik]; masker wajah
kosmetik; masker wajah untuk penggunaan kosmetik; membersihkan dan melembabkan krim, minyak, lotion dan preparat;
membersihkan, menggerus dan memoles preparat dan bahan; memijat minyak dan lotion; menghapus kerutan sediaan
perawatan kulit; minyak after-sun untuk keperluan kosmetik; minyak berjemur [kosmetik]; minyak berjemur untuk tujuan
kosmetik; minyak dan lotion penyamakan matahari; minyak esensial untuk keperluan kosmetik; minyak kosmetik; minyak
kosmetik untuk kulit; minyak lavender untuk penggunaan kosmetik; minyak mandi untuk keperluan kosmetik; minyak mawar;
minyak mawar untuk keperluan kosmetik; minyak parfum; minyak parfum untuk pembuatan preparat kosmetik; minyak
pelindung matahari [kosmetik]; minyak penyamakan [kosmetik]; minyak setelah matahari [kosmetik]; minyak tubuh untuk
keperluan kosmetik; minyak untuk keperluan kosmetik; minyak untuk keperluan pembersihan; minyak wangi; mousses
[kosmetik]; mutiara mandi untuk keperluan kosmetik; oil baths untuk perawatan rambut untuk keperluan kosmetik; overlay
memahat kuku [kosmetik]; pacar [pewarna kosmetik]; pacar untuk keperluan kosmetik; paket kosmetik wajah; paket masker
pengencangan pori digunakan sebagai kosmetik; paket masker untuk keperluan kosmetik; parfum; pasta gigi; pasta gigi cair;
pasta gigi dan obat kumur tanpa obat; pasta gigi tanpa obat; pasta kosmetik untuk aplikasi ke wajah untuk menangkal silau;
pasta pemutih gigi; pasta wangi untuk keperluan kosmetik; patch jerawat kosmetik; pelarut pembersih, selain untuk digunakan
dalam proses pembuatan; pelembab anti-penuaan; pelembab wajah kosmetik; pelicin dan pengharum pakaian yang akan di
setrika; pelindung matahari untuk bibir [kosmetik]; pembersih baki sampah menggunakan pewangi; pembersih berbasis kimia
bioteknologi dan semprotan pembersih untuk diaplikasikan di industri dan rumah tangga (selain untuk digunakan dalam proses
manufaktur) seperti penghilangan noda, dan bioremediasi bahan organik dan hidrokarbon; pembersih busa untuk penggunaan
pribadi; pembersih dinding ban; pembersih jok; pembersih karpet dengan pewangi; pembersih oven; pembersih rumah tangga;
pembersih semprot; pembersih semprot untuk digunakan pada tekstil; pembersih semprot untuk keperluan rumah tangga;
pembersih semprot untuk menyegarkan penjaga mulut atletik; pembersih tangan; pembersih untuk baki sampah; pembersih
untuk keperluan kebersihan pribadi yang intim, tanpa obat; pembersih untuk kuas kosmetik; pembersih wajah; pembersihan,
pemolesan dan cairan abrasif untuk keperluan umum dan serbuk; pembersihan, pemolesan, penggerusan, persiapan abrasif
untuk keperluan rumah tangga; pembersihan, pemolesan, sediaan degreasing dan abrasif; pembersihan, penggerusan dan
sediaan abrasif; pembilasan rambut [kondisioner sampo]; pembilasan rambut untuk keperluan kosmetik; pemelihara rambut
untuk keperluan kosmetik; pemerah pipi; pemerah pipi cair; pemerah pipi dalam bentuk bedak; pemutih bokong; pemutih
cucian; pemutih gigi (strip dan pasta); pemutih gigi berbentuk pena; pemutih ketiak; pemutih kuku; pemutih selakangan;
pencerah kulit; pencuci vagina untuk keperluan sanitasi atau deodoran pribadi; penggosok (scrub) wajah tidak mengandung

Halaman 860 dari 2049

obat; penghilang dan pembersih lantai & kisi-kisi lantai; penghilang noda; penghilang noda hewan peliharaan; pensil alis;
pensil blush on; pensil eyeliner; pensil kosmetik; pensil mata kosmetik; pensil untuk bibir; penutup mata gel untuk keperluan
kosmetik; penyamakan kosmetik dan susu setelah matahari, gel dan minyak; penyegar nafas; penyeka kapas untuk keperluan
kosmetik; penyeka, kapas dan tisu yang diresapi dengan sediaan kosmetik dan losion wewangian yang tidak mengandung
obat; perawatan rambut dan sediaan pembersihan; perekat untuk bulu mata palsu, rambut dan kuku; perekat untuk keperluan
kosmetik; perekat untuk membubuhkan alis palsu; perekat untuk membubuhkan bulu mata palsu; perekat untuk
membubuhkan kuku atau bulu mata palsu; perhiasan kulit menjadi transfer dekoratif untuk keperluan kosmetik; perhiasan kulit
self-adhesive untuk keperluan kosmetik; perhiasan kulit untuk keperluan kosmetik; pernis kuku untuk keperluan kosmetik;
persiapan scrubbing (scrubbing preparations) untuk digunakan pada kulit, yaitu, lulur (body scrubs) dan scrub wajah (facial
scrubs); petroleum jelly untuk keperluan kosmetik; pewarna bibir dalam bentuk cairan atau gel [kosmetik]; pewarna kosmetik;
pewarna lotion untuk rambut; pewarna rambut dan produk pemutihan; pijat lilin untuk keperluan kosmetik; pomade rambut
untuk keperluan kosmetik; pomades untuk keperluan kosmetik; preparat kosmetik yang mengandung kolagen; preparat
pelembab [kosmetik]; preparat pemutihan [decolorants] untuk keperluan kosmetik; preparat pemutihan [penghilang warna]
untuk keperluan rumah tangga; primer kuku [kosmetik]; primer make-up; produk kosmetik dalam bentuk aerosol untuk
perawatan kulit; produk pemutih (kosmetik); produk sabun; racun lebah untuk keperluan kosmetik; rum rum untuk keperluan
kosmetik; sabun almond; sabun antiperspirant; sabun batangan untuk mandi; sabun batangan untuk toilet; sabun beraroma;
sabun cair; sabun cair untuk binatu; sabun cair untuk mandi; sabun cair untuk mencuci piring; sabun cair untuk tangan dan
wajah; sabun cair untuk tangan, wajah dan tubuh; sabun cair yang digunakan untuk mandi kaki; sabun cair yang digunakan
untuk mencuci kaki; sabun cuci; sabun cuci tangan; sabun cukur; sabun dan deterjen; sabun deodoran; sabun deterjen; sabun
industri; sabun kertas untuk penggunaan pribadi; sabun kosmetik; sabun krim; sabun krim tubuh; sabun kulit; sabun lidah
buaya; sabun loofah; sabun mandi; sabun mandi cair; sabun mandi dalam bentuk cair, padat atau gel; sabun mandi*; sabun
non-obat; sabun non-obat untuk bayi; sabun non-obat untuk tangan; sabun non-obat untuk wajah; sabun pasir; sabun pelana;
sabun pencerah warna untuk keperluan binatu; sabun tanpa air; sabun tubuh; sabun tubuh tanpa obat; sabun untuk keringat
kaki; sabun untuk mencerahkan tekstil; sabun untuk penggunaan pribadi; sabun untuk penggunaan rumah tangga; sabun
untuk perawatan tubuh; sabun wajah; sabun wangi; sabun-sabun; sabun-sabun, sabun mandi, wangi-wangian, minyak
esensial, kosmetik, shampoo, shampoo kering; salep kulit pelembab [kosmetik]; salep ruam popok dan lotion tanpa obat;
sampo; sampo dan kondisioner rambut; sampo dan kondisioner untuk digunakan pada rambut; sampo hewan peliharaan
tanpa obat; sampo karpet; sampo ketombe tanpa obat; sampo tanpa obat; sampo untuk bayi; sampo untuk rambut manusia;
sarung tangan pra-dibasahi dengan sediaan kosmetik untuk keperluan kosmetik; scrub pengelupasan kulit untuk keperluan
kosmetik; scrub pengelupasan untuk kaki; scrub pengelupasan untuk tangan; scrub pengelupasan untuk wajah; sediaan
bahan kimia pembersih untuk keperluan rumah tangga; sediaan berjemur [kosmetik]; sediaan cucian dan pemutihan; sediaan
dan bahan untuk pembersihan, pemolesan, sediaan degreasing dan abrasif; sediaan kolagen untuk keperluan kosmetik;
sediaan kosmetik; sediaan kosmetik anti-penuaan; sediaan kosmetik dan kecantikan; sediaan kosmetik meminimalkan kerut
untuk penggunaan wajah topikal; sediaan kosmetik perawatan rambut; sediaan kosmetik tanpa busa; sediaan kosmetik tanpa
obat; sediaan kosmetik untuk bulu mata; sediaan kosmetik untuk kulit kering selama kehamilan; sediaan kosmetik untuk
mandi; sediaan kosmetik untuk mandi dan mandi; sediaan kosmetik untuk melindungi dari sengatan matahari; sediaan
kosmetik untuk melindungi kulit dari sinar matahari; sediaan kosmetik untuk pembaruan kulit; sediaan kosmetik untuk
pemeliharaan kulit dan perawatan kulit; sediaan kosmetik untuk pengeringan cat kuku; sediaan kosmetik untuk perawatan
kulit; sediaan kosmetik untuk perawatan mulut dan gigi; sediaan kosmetik untuk perawatan tubuh; sediaan kosmetik untuk
rambut dan kulit kepala; sediaan kosmetik untuk tujuan pelangsingan; sediaan kosmetik untuk wajah dan tubuh; sediaan
kosmetik wajah; sediaan kosmetik yang digunakan untuk mengangkat sel-sel kulit mati dari permukaan kulit; sediaan kosmetik
yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati diwajah; sediaan kosmetika untuk perawatan jerawat; sediaan kulit
wajah untuk keperluan kosmetik; sediaan lidah buaya untuk keperluan kosmetik; sediaan mandi busa untuk keperluan
kosmetik; sediaan menghilangkan kutikula untuk keperluan kosmetik; sediaan pelindung matahari kosmetik; sediaan
pembersih untuk membersihkan permukaan substrat dari pelapis, noda, cat dan komposisi endapan yang tidak diinginkan
untuk menghilangkan getah dan perekat, pelumas dan tar serta sediaan dekalsifikasi dan penghancuran kerak untuk
pembersihan produk rumah tangga; sediaan pembersihan; sediaan pembersihan busa; sediaan pembersihan dan pemolesan;
sediaan pembersihan dengan dasar pelarut; sediaan pembersihan kaca; sediaan pembersihan kaca depan; sediaan
pembersihan karburator dan tersedak; sediaan pembersihan karpet; sediaan pembersihan kulit tanpa obat; sediaan
pembersihan lantai; sediaan pembersihan serba guna; sediaan pembersihan serba guna untuk barang-barang perokok;
sediaan pembersihan tangan; sediaan pembersihan tanpa obat; sediaan pembersihan tanpa obat untuk digunakan pada
tubuh; sediaan pembersihan tanpa obat untuk kulit; sediaan pembersihan untuk ban dan roda kendaraan; sediaan
pembersihan untuk ban dan roda mobil; sediaan pembersihan untuk ban kendaraan, pelek roda dan hub roda; sediaan
pembersihan untuk digunakan pada tubuh; sediaan pembersihan untuk kain; sediaan pembersihan untuk keperluan rumah
tangga; sediaan pembersihan untuk kulit; sediaan pembersihan untuk mobil; sediaan pembersihan untuk penggunaan pribadi;
sediaan pembersihan wallpaper; sediaan pembersihan, pemolesan dan penggosok; sediaan pemutih gigi; sediaan pemutih
kulit; sediaan pemutih kulit [kosmetik]; sediaan pemutih untuk keperluan domestik; sediaan pemutih, pembersih dan kompon;
sediaan pemutihan gigi; sediaan pemutihan kulit; sediaan pencuci; sediaan pencucian dan pemutihan; sediaan pengencangan
payudara kosmetik; sediaan penghapus noda; sediaan pengharum ruangan; sediaan penyamakan sendiri [kosmetik]; sediaan
perawatan kuku kosmetik; sediaan perawatan kulit anti-penuaan; sediaan perawatan matahari [kosmetik]; sediaan perawatan
rambut; sediaan perawatan rambut tanpa obat untuk keperluan kosmetik; sediaan perawatan wajah kosmetik; sediaan
pertumbuhan kembali rambut kosmetik menghambat; sediaan pewarnaan untuk keperluan kosmetik; sediaan pra-cukur dan
setelah-cukur; sediaan rias rambut kosmetik; sediaan sun block; sediaan sun block untuk keperluan kosmetik; sediaan tubuh
dan perawatan kecantikan untuk keperluan kosmetik; sediaan untuk membersihkan rambut; sediaan untuk memperbaiki dan
menempelkan bulu mata, jenggot, memasang rambut palsu; sediaan untuk mencuci pakaian; sediaan untuk menggosok;
sediaan untuk pembersihan, pewarnaan, pewarnaan, pemutihan, pengaturan dan penataan rambut; sediaan untuk
pembersihan, pewarnaan, pewarnaan, pemutihan, pengaturan dan pengeritingan rambut permanen; sediaan untuk perawatan
bulu mata; sediaan untuk perlengkapan mandi (toilet preparations) yang tidak mengandung obat, yaitu, sabun; sediaan untuk
simulasi warna darah pada bagian tubuh untuk menutupi noda kulit; sediaan untuk simulasi warna darah pada bagian tubuh,
untuk menutupi noda kulit dan kosmetik untuk menindaklanjuti pengobatan pasca operasi bekas luka pada kulit; sediaan,
termasuk krim, gel, dan mouse, untuk digunakan sebelum, selama dan setelah bercukur; sediaan-sediaan untuk
membersihkan, mengkilapkan, menggosok dan membuang lemak; sediaan-sediaan kosmetik rias rambut; sediaan-sediaan
pembersih kulit untuk wajah dan tubuh; sediaan-sediaan untuk membersihkan dan mencuci; sediaan-sediaan untuk
memutihkan dan mencuci sediaan-sediaan untuk membersihkan, mengkilatkan, membuang lemak sabun, wangi-wangian,
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minyak sari, kosmetik, minyak rambut bahan-bahan pemeliharaan gigi; self-tanning lotion [kosmetik]; semprotan kulit topikal
untuk keperluan kosmetik; semprotan tubuh untuk keperluan kosmetik; serat untuk keperluan kosmetik; serum anti-penuaan
untuk wajah; serum bulumata; serum kecantikan; serum kulit (kosmetik); serum kulit tanpa obat; serum kulit tanpa obat untuk
wajah; serum mata; serum pemutih (kosmetik); serum penataan rambut; serum perawatan rambut; serum rambut; serum tidak
eksklusif hyaluronat bisa mengandung vitamin dan pencerah (kosmetik); serum untuk wajah tidak mengandung obat; serum
wajah; serum yang mengandung ekstrak batu permata; soda pemutih; solusi pembersih lensa kacamata; strip pemutih gigi;
strip pemutih, pasta gigi; strip wajah untuk menghilangkan sumbatan dari pori-pori pada kulit; sun block lotion untuk keperluan
kosmetik; susu almond untuk keperluan kosmetik; susu pelembab untuk pemutih kulit wajah; susu pembersih; susu pembersih
untuk keperluan toilet; susu pembersih untuk perawatan kulit; susu pembersih wajah; susu penyamakan [kosmetik]; susu
setelah matahari [kosmetik]; susu setelah matahari untuk keperluan kosmetik; susu wajah dan lotion; susu wajah dan lotion
untuk keperluan kosmetik; susu wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; tabir surya; tabir surya tahan air; tabir surya untuk
keperluan kosmetik; tablet deterjen pencuci piring; tambalan kosmetik yang mengandung tabir surya dan tabir surya untuk
digunakan pada kulit; tata rias dan pembersih tata rias panggung, film dan televisi (kosmetik teater) terutama untuk TV definisi
tinggi; tato sementara untuk keperluan kosmetik; tato yang dapat dilepas untuk keperluan kosmetik; tempat lipstik; tiriskan
sediaan pembersihan; tisu bayi diresapi dengan sediaan pembersihan; tisu bayi sekali pakai diresapi dengan sediaan
kosmetik; tisu bayi sekali pakai diresapi dengan sediaan pembersihan pribadi; tisu bayi untuk keperluan kosmetik; tisu diresapi
dengan minyak esensial, untuk penggunaan kosmetik; tisu diresapi dengan pembersih kulit; tisu diresapi dengan sediaan
kosmetik; tisu diresapi dengan sediaan pembersihan; tisu diresapi dengan sediaan pembersihan pribadi; tisu kosmetik pralembab; tisu kosmetik yang sudah diresapi pelembab sebelumnya; tisu pra-dibasahi dengan sediaan pembersihan untuk
keperluan rumah tangga; tisu sekali pakai diresapi dengan bahan kimia pembersih atau senyawa untuk kebersihan pribadi;
tisu sekali pakai diresapi dengan bahan kimia pembersih atau senyawa untuk keperluan industri dan komersial; tisu sekali
pakai diresapi dengan senyawa pembersih untuk digunakan pada wajah; tisu yang diresapi dengan kosmetik; tisu yang
diresapi dengan losion kosmetik; tisu yang diresapi dengan pembersih kulit; tisu, kain atau penyeka yang dilembapi atau
diresapi dengan sediaan membersihkan pribadi atau losion kosmetik; toner untuk penggunaan kosmetik; toner wajah
kosmetik; tongkat pomades untuk keperluan kosmetik; tonik rambut untuk keperluan kosmetik; transfer dekoratif untuk
keperluan kosmetik; udara bertekanan kalengan untuk keperluan pembersihan dan debu; warna alis dalam bentuk pensil dan
bubuk; warna bulu mata; wewangian; wewangian, minyak atsiri, kosmetik tanpa obat, lotion rambut tanpa obat; wewangian,
minyak esensial; wewangian, minyak esensial, kosmetik, lotion rambut; wol baja diresapi untuk pembersihan===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021013161
: 25/02/2021 13:40:33
:
: PT. DING HAO INDUSTRIAL INDONESIA

540 Etiket

: Kawasan Dahlia Cahaya Jalan Raya Serang Kilo Meter 19,3 Kelurahan Bojong,
Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten , Kabupaten Tangerang, Banten,
15710
: Muhammad Kenang Maulana S.Pd
: PATENDO, Satrio Tower Level 16, Jl. Prof DR. Satrio Kav. C4, Kel. Kuningan Timur,
Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: LOGO
: Huruf kanji dilogo berasal dari negara China
Arti : KUAT BAIK

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HIJAU, MERAH, BIRU AIR, HITAM
: 6
: ===Bahan bangunan logam, yaitu jendela logam, bingkai jendela logam, dinding gorden dari logam, tirai logam, daun jendela
logam, daun jendela geser logam, daun jendela logam, kasa serangga dari logam, pintu kisi-kisi logam, pintu logam, rangka
pintu dari logam, kisi-kisi tahan air dari logam, kisi-kisi logam, kusen jendela logam untuk keamanan, pelindung jendela dari
logam, balkon logam, beranda logam, pegangan tangan dari logam, pagar logam, panel pagar logam; Jalusi dari logam;
Jendela aluminium; Jendela logam; Jendela yang membuka keluar dari logam; Panel langit-langit dari logam; Pintu aluminium;
Pintu lipat (akordeon) dari logam; engsel dari logam untuk pintu dan jendela; jendela engkol logam; kunci dari logam untuk
pintu; pintu dalam logam; pintu garasi logam; rol pintu garasi logam; unit pintu besi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

: DID2021013162
: 25/02/2021 13:43:11
:
: Fiona Lewy

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Vikamas Utara VII BII/No. 55 Kapuk Muara, Penjaringan
, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14460
: Agus Suprijono S.Kom
: Jalan Pondok Mas V no 69, Taman Pondok Mas Indah, Kota Cimahi

Tipe Merek
Nama Merek

: Merek Kata dan Lukisan
: Wanderbakes

540 Etiket
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566

Arti Bahasa

: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru, Putih, Merah Muda
: 30
: ===Kue; hiasan kue yang dapat dimakan; kue coklat; kue frosting===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2021013163
: 25/02/2021 13:43:39
:
: Kevin Hardiman

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Dwi Warna C No.12 RT. 009 RW. 001, Kartini, Sawah Besar, Kota Administrasi
Jakarta Pusat, DKI Jakarta
: Lexyndo Hakim S.H.,M.H.,M.Kn
: Jalan Jelambar Baru Raya No. 55 Rt 001 Rw 008 Jakarta Barat

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: DEWA UNITED FC
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Emas, Kuning, Hitam, Putih
: 35
: ===Jasa periklanan dan pemasaran yang dilakukan dengan metode komunikasi pemasaran secara tidak langsung, yaitu,
melalui media sosial, mesin pencari pemasaran, pertanyaan seputar pemasaran, pemasaran melalui internet, pemasaran
secara mobile, pembuatan blog dan bentuk-bentuk pasif lainnya, saluran-saluran komunikasi yang bisa dibagikan atau viral;
Layanan iklan, pemasaran, dan promosi; Layanan pemasaran bisnis; Layanan pemasaran, periklanan dan promosi; Promosi,
periklanan dan pemasaran situs online; bisnis dan manajemen; jasa agen pemasaran; jasa promosi dan pemasaran secara
online; jasa-jasa perdagangan online; layanan administrasi dan manajemen personalia dan sumber daya manusia; layanan
agen perekrutan; layanan agen tenaga kerja; layanan agen tenaga kerja sementara; layanan iklan, pemasaran dan promosi;
layanan manajemen bisnis; layanan pemasaran dan promosi; layanan pemasaran online; manajemen bisnis; manajemen
bisnis komersial; manajemen bisnis, administrasi dan layanan informasi; manajemen dan administrasi bisnis; manajemen
personalia; menyediakan layanan manajemen sumber daya manusia dan perekrutan untuk orang lain; pemasaran; pemasaran
internet; pemasaran produk; perdagangan online; promosi, iklan, dan pemasaran situs web online; publisitas dan layanan
pemasaran===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021013164
: 25/02/2021 13:45:08
:
: SEA SONIC ELECTRONICS CO., LTD.

540 Etiket

: 8F., No.19, Alley 360, Sec. 1, Neihu Rd.,
Neihu Dist., Taipei City,
Taiwan, R.O.C.
: Yenny Halim S.E., S.H., M.H.
: ACEMARK, Jl. Cikini Raya No. 58 G-H, Jakarta 10330, Indonesia

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Seasonic, Logo S
: Seasonic : bagian dari nama pemohon.
Logo S.

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Putih.
: 9
: ===Bahan untuk listrik utama [kawat, kabel]; Kotak untuk pengeras suara; USB flash drive; alas mouse; alat ukur resistensi;
aparatus pengatur panas; aplikasi perangkat lunak komputer, dapat diunduh; catu daya listrik; catu daya listrik yang tidak
pernah terputus; chip [sirkuit terpadu]; keyboard komputer; kipas pendingin internal untuk komputer [perangkat keras];
komputer; kondensor [kapasitor]; konektor [listrik]; konverter, listrik; lingkaran arus terpadu; monitor komputer; mouse [periferal
komputer]; pelindung lonjakan tegangan; pengisi daya baterai; peralatan listrik untuk pergantian; perangkat keras komputer;
perangkat memori komputer; perangkat periferal komputer; program komputer, dapat diunduh; resistensi, listrik; saluran
[listrik]; serat optik [filamen penghantar cahaya]; soket listrik; transformator [listrik]===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021013165
: 25/02/2021 13:49:45
:
: PT Sentral Sehat Sejahtera

540 Etiket

: Ruko Sedayu Square Blok G Nomor 26, Jalan Kamal Raya Outer Ring Road,
Kelurahan Cengkareng Barat – Kecamatan Cengkareng, Kota Administrasi Jakarta
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa

Barat, DKI Jakarta, 11730
: Erlin Hermawan
: Jl. Pangeran Jayakarta No. 34P Kel. Mangga Dua Selatan Kec. Sawah Besar Jakarta Pusat

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: ZELENE
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM
: 3
: ===kosmetik; parfum===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021013166
: 25/02/2021 13:50:20
:
: RINA WIJAYA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

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

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: Entrée By Nucover Logo
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM DAN PUTIH
: 25
: ===Baju tidur; Baju wanita; Daster anak-anak; Gaun malam; Jaket tipis untuk mencegah tubuh dari angin dingin dan hujan;
Jumpsuit untuk anak-anak; Kaos anak-anak; Pakaian Tidur; Pakaian [pakaian]; Pakaian anak-anak; Pakaian luar; Pakaian
yang terbuat dari bahan berlapis; Pakaian, yaitu, atasan, kemeja, jaket, kaus yang menyerap keringat, jaket dengan penutup
kepala; Romper; Syal untuk menutup kepala; Tatakan air liur dari kain; baju; baju kemeja; baju one-piece; baju santai; baju
tidur; baju untuk anak-anak; blus lengan panjang; bodysuits untuk anak-anak; bodysuits untuk orang dewasa; bodysuits untuk
wanita; celana anak; celana panjang; celana untuk anak-anak; gaun bayi; haori [mantel pendek untuk kimono]; jaket ringan;
jilbab; kaos oblong bayi; kemeja berkerah; kemeja lengan panjang; kerah [pakaian]; kombinasi [pakaian]; overall; overshirts;
pakaian; pakaian [pakaian]; pakaian bayi; pakaian kerja; pakaian luar; pakaian luar untuk anak laki-laki; pakaian luar untuk
anak perempuan; pakaian luar untuk anak-anak; pakaian luar untuk bayi; pakaian luar untuk pria; pakaian luar untuk wanita;
pakaian malam; pakaian pria; pakaian santai; pakaian santai untuk pria; pakaian tidur [pakaian]; pakaian untuk anak-anak;
pakaian untuk pria; pakaian untuk wanita; pakaian wanita; pakaian, alas kaki dan hiasan kepala untuk manusia; piyama untuk
wanita; syal renda; topi; topi kecil; topi pelindung panas matahari; topi untuk anak-anak; topi untuk bayi, bayi, balita, dan anakanak===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021013167
: 25/02/2021 13:52:29
:
: GE MAO RUBBER INDUSTRIAL CO., LTD.

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: NO. 15, KUNG-YEH EAST 4TH RD.,
LU-KANG CHEN, CHANG-HUA HSIEN,
TAIWAN, R.O.C.
: Yenny Halim S.E., S.H., M.H.
: ACEMARK, Jl. Cikini Raya No. 58 G-H, Jakarta 10330, Indonesia

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: GMORS
: GMORS : merupakan suatu penamaan.

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Putih.
: 17
: ===Cincin-O; cincin dari karet; cincin karet untuk digunakan sebagai segel sambungan pipa; cincin kedap air; cincin paking;
cincin yang terbuat dari karet atau karet vulkanisir yang digunakan dalam perangkat mekanis; lembaran karet untuk tujuan
penyegelan; paking sambungan; pipa gasket; sealing strip terbuat dari karet sintetis; tabung karet fleksibel===

740

Halaman 864 dari 2049

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021013168
: 25/02/2021 13:56:59
:
: SHINTA DEWI

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: GREEN LAKE CITY RUKO CBD BLOK M/26, KELURAHAN GONDRONG,
KECAMATAN CIPONDOH, Kota Tangerang, Banten, 15148
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: NICO + LOGO
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: UNGU (#b046c0), UNGU (#ef85ff), dan Putih (#ffffff)
: 3
: ===Kuku buatan; Pelapis kuku; Pemerah kuku; Penguat kuku dan pembersih cat kuku; Sediaan kosmetik untuk kuku; Sediaan
pewarna kuku; Sediaan untuk manikur kuku; cat kuku; cat kuku (kosmetik); cat kuku dan penghapus cat kuku; cat kuku gel; gel
kuku; glitter kuku; kondisioner kuku; krim kuku; krim kuku untuk keperluan kosmetik; kutek kuku; lapisan atas cat kuku; lapisan
dasar cat kuku; lotion untuk memperkuat kuku; lotion, krim dan sediaan untuk perawatan wajah, tubuh, kulit kepala, kuku dan
rambut; pemutih kuku; pena cat kuku; pena cat kuku remover; penghapus enamel kuku, pena korektor enamel kuku;
penghilang cat kuku; perekat untuk membubuhkan kuku palsu; pernis kuku untuk keperluan kosmetik; primer kuku [kosmetik];
sediaan kosmetik untuk pengeringan cat kuku; sediaan perawatan kuku; sediaan perawatan kuku kosmetik; sediaan
perawatan kulit, mata, bibir dan kuku (tidak mengandung obat)===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. CENGKEH NO. 19F, PINANGSIA , Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta
: Moelyono Karmayana S.H.,
: Modeka/PT Persada Modeka Centurindo Alamat : Srigading I Nomor 26 Puspita
Loka BSD City Serpong Kota Tangerang Selatan Banten

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: THIELE
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: BIRU, PUTIH
: 6
: ===Grendel pintu rantai dari logam; Kait perangkai dari logam untuk rantai; Rantai dari logam *); Rantai untuk hewan ternak;
Tali dan Rantai Kawat; menghubungkan link untuk rantai; pagar berantai dari logam; pagar rantai logam; pengganti link untuk
rantai; rantai baja; rantai keamanan logam; rantai lifting; rantai logam biasa untuk kunci; rantai penanganan beban; rantai selip
logam; rantai tali-temali logam; sambungan rantai; sling rantai; sling rantai heavy-duty===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021013169
: 25/02/2021 13:57:05
:
: PT. ANUGRAH SUKSES MARINE

: DID2021013171
: 25/02/2021 13:58:20
:
: LINA LIE

540 Etiket

540 Etiket

: APART. GRAND TROPIC UNIT 505 RT. 007 RW. 002, KEL. TANJUNG DUREN
UTARA, KEC. GROGOL PETAMBURAN, JAKARTA BARAT 11470, Kota
Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11470
: Kiki Putri Rezeki S.E.,M.M
: FAZKI CONSULTANT & PARTNERS Jl. Al-Hikmah No 34 Rt.002 Rw.002 Kelurahan
Pondok Jaya, Kec. Sepatan, Tangerang 15520

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: 1 wor
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam
: 10
:
===Alat anestesi (pembiusan); Alat bedah dilengkapi tabung kecil untuk membuat lubang pada badan tempat buangan
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darah/nanah; Alat estetika untuk kulit (medis); Alat medis IBP tranduser berfungsi untuk mengetahui tekanan darah dalam
tubuh melalui darah; Alat medis NIBP berfungsi untuk mengetahui tekanan darah dalam tubuh; Alat medis sensor SpO2
berfungsi untuk mengetahui kadar oksigen dalam darah; Alat medis tabung penghubung berfungsi untuk selang yg digunakan
untuk menyedot cairan seperti lendir dan darah; Alat pacu jantung pasien (defibrillator); Alat pemeriksa THT; Alat pemeriksa
darah; Alat pemeriksa lemak tubuh; Alat pemeriksa mata (optalmoskop); Alat pemeriksa saluran kencing; Alat pemeriksa
telinga bagian dalam (otoskop); Alat pemeriksaan darah; Alat pemeriksaan/pengecekan gula darah; Alat pengukur kadar
kolesterol; Alat pengukur tekanan darah; Alat pengukur tekanan darah arteri; Alat suntik untuk keperluan medis; Alat tes
kehamilan; Alat uji untuk keperluan medis; Alat ukur kadar gula (glukosa) dalam darah; Aparat perawatan kulit untuk tujuan
medis; Aparatus dan peralatan perawatan gigi; Aparatus untuk perawatan garis-garis kulit halus di sekitar kening dan mata
(glabellar), keriput di wajah, ketidaksimetrisan dan kekurangan dan masalah kulit manusia; Bantalan penyangga perut;
Benang Bedah Untuk Kulit wajah; Gastroskopi (alat pemeriksa perut); Gigi palsu; Hemositometer (alat untuk perhitungan sel
darah); Inhaler (alat medis yang dihisap); Instrumen dan peralatan medis dan bedah mata; Kantong penampung darah untuk
donor darah (Palang Merah Indonesia); Kaos kaki untuk pembengkakan pembuluh darah; Lensa (pengganti mata) untuk
bedah implantasi; Masker bedah ber-filter tinggi; Masker bedah sekali pakai; Masker bedah yang dapat dipakai ulang; Masker
hidung untuk pernapasan buatan untuk keperluan medis; Masker medis; Masker oral untuk pernapasan buatan untuk
keperluan medis; Masker pembiusan; Masker pernapasan untuk bantuan pernapasan untuk keperluan medis; Masker
pernapasan untuk pernapasan buatan; Masker untuk pernapasan non-invasif; Masker untuk terapi wajah; Masker wajah
anestesi; Masker wajah bio terapi; Masker wajah untuk penggunaan medis; Mesin Sinar-X untuk keperluan medis (alat
rontgen); Mesin dialisis (untuk keperluan pencucian darah); Mesin facial wajah yang berfungsi untuk membersihkan wajah dari
kotoran-kotoran sisa make up dan mengangkat lapisan sel-sel kulit mati; Optalmoskop (alat diagnostik mata); Opthalmometer
(alat diagnostik mata); Penutup kepala untuk keperluan medis (nurse cap); Penyangga tapak kaki untuk alas kaki; Peralatan
(terapeutik) untuk membersihkan, merawat, mengkondisikan, memperbaiki, mengencangkan, mengelupas dan memperbarui
kulit; Peralatan akupunktur listrik; Peralatan dan instrumen medis; Peralatan pernapasan medis dengan pelembab gas
pernapasan dan sumber aliran yang terhubung untuk mengirimkan kecepatan aliran tinggi dari campuran udara/oksigen ke
pasien yang bernapas secara spontan melalui masker wajah, masker mulut dan hidung atau masker nasal; Peralatan
pernapasan medis portabel, yang dioperasikan dengan baterai dengan pelembab gas pernapasan dan sumber aliran yang
terhubung untuk mengirimkan kecepatan aliran tinggi dari campuran udara/oksigen ke pasien yang bernapas secara spontan
melalui masker wajah, masker mulut dan hidung atau masker nasal; Peralatan untuk memijat mata; Peralatan untuk
menstimulasi kulit; Peralatan untuk pengujian darah; Perangkat Pelindung Mata; Perangkat saluran selang darah (Blood
Tubing Line Set); Sabuk penyangga perut bagian bawah; Sarung tangan pelindung untuk tujuan medis; Sistem pernapasan
buatan yang disegel, ditutup untuk pasien, meliputi peralatan pernapasan pasien, pelembab gas pernapasan dan masker
wajah, masker mulut dan hidung atau masker nasal; Sphygmomanometer (alat pengukur tekanan darah); Sumbat telinga (alat
pelindung telinga); Tabung vakum yang digunakan untuk pengujian sampel darah; Tongkat quad (berkaki empat) untuk
keperluan medis; Tumpuan siku untuk keperluan medis; Wadah untuk keperluan membasuh mata (alat medis); alas kaki
ortopedi; alat bantu Dengar; alat di luar tubuh dipasang pada orang berbaring di ranjang terapi yang dapat memberikan
kompresi sekuensial dengan bantuan lilitan pasangan manset di kaki pada fase diastolik dan dekompresi pada fase sistolik
yang dapat dikontrol baik tekanan, frekuensi maupun waktunya secara otomatis dengan sinkronisasi EKG dan atau lainnya
yang dapat membuat aliran balik di pembuluh darah ke jantung; alat kontrasepsi; alat medis untuk digunakan dalam donor
darah dengan kantong darah; alat medis untuk pengujian darah, cairan tubuh dan jaringan; alat pacu jantung; alat pengujian
gula darah untuk tujuan diagnostik medis; alat pengukur tekanan darah; alat pijat perawatan kulit; alat pijat wajah; alat ukur
laju aliran darah; alat untuk mengambil sampel cairan tubuh; alat-alat pembersih kulit kepala listrik untuk keperluan rumah
tangga; aparatur transfusi darah; aparatus untuk darah taking; aparatus untuk mengambil sampel darah; aparatus untuk
mengukur aliran darah arteri di mata; bantalan perut untuk tujuan medis; cangkok pembuluh darah buatan; droppers mata
untuk tujuan medis; filter darah; filter untuk masker pernapasan untuk penggunaan medis; implan intraokular untuk mengubah
warna mata yang terbuat dari bahan buatan; implan mata yang terbuat dari bahan buatan; implan payudara; instrumen
ginekologi; instrumen ginekologi untuk memeriksa organ reproduksi perempuan; kaus kaki medis; kaus kaki ortopedi; klip
hidung terapi untuk pencegahan mendengkur; koleksi tas darah untuk keperluan hewan; koleksi tas darah untuk keperluan
hewan, kosong; koleksi tas darah untuk tujuan medis; koleksi tas darah untuk tujuan medis, kosong; korset perut; laser untuk
tujuan tetes mata; lensa buatan untuk implantasi di mata; masker Cleanroom wajah; masker bedah; masker laryngeal; masker
oksigen untuk keperluan medis; masker pelindung hidung untuk penggunaan medis; masker pelindung mulut untuk
penggunaan medis; masker pelindung wajah untuk penggunaan medis; masker pelindung wajah untuk perlindungan terhadap
infeksi virus; masker pernapasan anak untuk tujuan medis; masker pernapasan pelindung untuk aplikasi bedah; masker
pernapasan pelindung untuk penggunaan bedah; masker pernapasan pelindung untuk pernapasan buatan; masker
pernapasan pelindung untuk tujuan bedah; masker pernapasan pelindung untuk tujuan medis; masker pernapasan untuk
tujuan medis; masker sanitasi untuk isolasi debu untuk tujuan medis; masker sanitasi untuk isolasi jamur; masker sanitasi
untuk isolasi kuman; masker sanitasi untuk melindungi terhadap infeksi virus; masker sanitasi untuk tujuan isolasi virus;
masker sanitasi untuk tujuan medis; masker sanitasi untuk tujuan serbuk sari isolasi; masker untuk digunakan oleh tenaga
medis; masker wajah dipanaskan elektrik untuk tujuan terapeutik; masker wajah pelindung untuk penggunaan gigi; masker
wajah untuk penggunaan bedah; masker wajah untuk penggunaan bedah untuk perlindungan antibakterial; masker wajah
untuk tujuan sanitasi; mata buatan; mendengar penutup telinga perlindungan; mendengar penutup telinga perlindungan yang
digunakan dalam industri konstruksi; monitor tekanan darah; payudara buatan; pelindung wajah transparan untuk digunakan
oleh tenaga medis; pemijat kulit kepala; penguji mata; penutup telinga perlindungan pendengaran digunakan dalam olahraga
menembak; peralatan akupunktur; peralatan kedokteran gigi; peralatan medis untuk menguji darah, serum manusia, plasma,
urin, cairan biologis lainnya, dan jaringan; peralatan medis untuk pengujian keberadaan antigen dalam darah, serum manusia,
plasma, urin, cairan biologis lainnya, dan jaringan; peralatan untuk mengukur tekanan darah arteri; pompa payudara; pompa
untuk alat kesehatan jantung guna memompa darah yang diperkuat / enhanced; resusitasi cardiopulmonary [CPR] masker;
sabuk hernia perut; sabuk perut; sarung tangan karet untuk tujuan medis; sarung tangan kompresi; sarung tangan sekali pakai
untuk tujuan medis; sarung tangan untuk pijat; sarung tangan untuk tujuan medis; sumbat telinga; tabung kapiler darah===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021013172
: 25/02/2021 13:58:24
:
: Muhamad Andi

540 Etiket
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Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Desa Samong Rt.002/Rw.001, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, 52371
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: DILLCA
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM DAN PUTIH
: 25
: ===Celana; Celana jeans; Kemeja (lengan pendek); Pakaian, yaitu, jaket, kemeja, sweater, kaos yang menyerap keringat, tshirt, atasan, celana, celana panjang, bawahan, alas kaki, topi, dan tutup kepala; celana bahan katun; celana formal; celana
kasual; celana panjang; celana panjang untuk orang dewasa; celana pendek; celana pendek untuk anak-anak; celana pria;
celana stretch; kemeja; kemeja lengan panjang; kemeja untuk pria===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021013174
: 25/02/2021 13:59:33
:
: Alihan Tjohjono

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl Raya Pluit Permai No 8 RT 09 RW 04 Kel Pluit Kec Penjaringan, Kota Administrasi
Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14450
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: PLANKTONEO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah tua,hijau tua,hijau muda,hitam
: 5
: ===Suplemen gizi untuk digunakan dalam budidaya perikanan (akuakultur)===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021013175
: 25/02/2021 13:59:39
:
: PT. GIRIMAS ARTHAMULIA

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. MANGGA BESAR 81, KOMP. THR LOKASARI BLOK C 40, Kota Administrasi
Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11170
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: NEXT TV
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HIJAU, KUNING, HITAM, MERAH DAN BIRU
: 9
: ===Aplikasi perangkat lunak komputer untuk televisi; Disk yang telah direkam sebelumnya, yaitu video digital disk, disk
serbaguna digital, DVD, dan disk digital definisi tinggi yang menampilkan program televisi fiksi ilmiah dan drama; File dan
rekaman audio digital, video, dan multimedia yang dapat diunduh menampilkan musik, televisi, film, buku, berita, konser, radio,
olahraga, permainan, acara budaya, serta program hiburan dan pendidikan terkait; Kartu-kartu chip elektronik bersandi untuk
meningkatkan kualitas gambar televisi; Media digital, yaitu file audio dan video yang dapat diunduh yang menampilkan
program televisi fiksi ilmiah dan drama; Perangkat Televisi Nirkabel yang digunakan untuk mengambil gambar (CCTV);
Perangkat kontrol elektronik untuk antar muka dan kontrol komputer dan komputer global dan jaringan telekomunikasi dengan
siaran dan perlengkapan televisi dan kabel; Perangkat lunak komputer dalam bentuk perangkat lunak yang dapat diunduh
atau direkam untuk mengontrol pengoperasian peralatan audio dan video dan untuk melihat, mencari dan / atau membaca
suara, video, televisi, film, foto dan gambar digital lainnya dan konten multimedia lainnya; Perangkat lunak komputer untuk
mengawasi pengoperasian perangkat audio dan video dan untuk melihat, mencari, dan/atau memainkan audio, video, televisi,
film, gambar-gambar digital lainnya, dan konten multimedia lainnya; Periferal yang dapat dikenakan untuk digunakan dengan
komputer, telepon seluler, perangkat elektronik seluler, jam tangan pintar, kacamata pintar, cincin pintar, earphone,
headphone, televisi, set top box, dan pemutar dan perekam audio dan video; Piranti keras komputer dan alat pengendali jarak
jauh untuk mengendalikan pengoperasian televisi, monitor video, kotak konverter, audio, video, dan alat pemutar media dan
alat perekam media, alat pemutar permainan, sistem hiburan, sistem teater rumah, penghubung otomatisasi rumah, dan alat
elektronik konsumen dan display; Remote kontrol televisi; Televisi DMB [Penyiaran Multimedia Digital]; Televisi QLED; Televisi

740
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daring; Televisi dioda kuantum dot pemancar cahaya; antena radio dan televisi; antena televisi; aplikasi perangkat lunak
komputer yang dapat diprogram untuk perangkat seluler, televisi, dan perangkat video lainnya; decoder televisi; kabel untuk
mengirim dan menerima sinyal televisi kabel; kamera konferensi video, speaker ponsel, monitor komputer, televisi; kamera
televisi sirkuit tertutup; konektor listrik dan elektronik, skrup, kabel, kabel, pengisi daya, dok, stasiun dok, dan adaptor untuk
digunakan dengan komputer, telepon seluler, komputer genggam, periferal komputer, telepon seluler, perangkat elektronik
seluler, perangkat elektronik yang dapat dipakai, jam tangan pintar, kacamata pintar, earphone , headphone, pemutar dan
perekam audio dan video, televisi, dan set top box; konten audio, video, dan audiovisual yang dapat diunduh yang disediakan
melalui komputer dan jaringan komunikasi yang menampilkan acara TV dan rekaman video, semuanya menampilkan subjek
kepentingan umum manusia.; kontrol jarak jauh untuk televisi; kontrol jarak jauh untuk televisi dan kontrol jarak jauh untuk
stereo; konverter televisi kabel; media digital, yaitu video disk digital, disk serbaguna digital, rekaman audio dan video yang
dapat diunduh, DVD, dan disk digital definisi tinggi yang menampilkan serial televisi yang telah direkam sebelumnya dalam
bidang fiksi ilmiah dan drama; monitor, layar display, display yang terpasang di kepala, serta headset untuk digunakan dengan
komputer, telepon pintar, perangkat elektronik mobil, perangkat elektronik yang dapat dipakai, arloji pintar, kacamata pintar,
televisi, set top box dan audio serta video dan perekam; pemancar televisi; pemancar televisi kabel; penerima televisi;
penerima televisi [TV set]; penerima televisi kabel; peralatan pengirim dan penerima siaran televisi; peralatan radio dan
televisi; peralatan siaran televisi; peralatan televisi; perangkat keras komputer untuk mengontrol televisi, monitor, sistem
permainan, alat pemutar DVD, alat pemutar media portabel, dan alat untuk mengirim (streaming) media digital; perangkat
lunak untuk mengirim (streaming) dan memainkan audio, video, dan konten multimedia, dan untuk mengontrol televisi,
monitor, sistem permainan, alat pemutar DVD, alat pemutar media portabel, dan alat untuk mengirim (streaming) media digital;
perangkat lunak yang dapat diunduh untuk transmisi, streaming, menelusuri, mengorganisir, menampilkan dan mengakses
konten digital, karya audiovisual, publikasi elektronik, buku, film, dan pertunjukkan televisi; perangkat yang dapat dipakai untuk
mengendalikan komputer, telepon mobil, perangkat elektronik mobil, arloji pintar, kacamata pintar, earphone, headphone,
pemutar video dan audio serta perekam, televisi, set top box, speaker, amplifier, sistem home theater, dan sistem hiburan;
perekam televisi digital yang dapat diprogram; program televisi yang dapat diunduh menampilkan drama dan fiksi ilmiah yang
didistribusikan melalui Internet dan komunikasi nirkabel (perangkat lunak); rekaman audio dan video menampilkan suatu
karakter animasi dan suatu program televisi animasi; repeater untuk peralatan radio dan televisi; satu set telepon, peralatan
penghubung telepon, pesawat teleks, peralatan telegraf dan mesin faks peralatan penyiaran, termasuk penerima digital,
perekam digital, penerima siaran televisi, kamera televisi, pengirim siaran televisi, penerima dan pengirim siaran radio,
peralatan komunikasi radio dan peralatan radar, antena radio; seleksi saluran untuk televisi; televisi; televisi [LED] pemancar
cahaya; televisi definisi tinggi; televisi liquid crystal display [LCD]; televisi mobil; unit penyiaran radio dan televisi mobile===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021013177
: 25/02/2021 14:01:48
:
: Suspurwati Wibowo

540 Etiket

: Jalan Brigjen Katamso 44, RT/RW 019/007, Kelurahan Prawirodirjan, Kecamatan
Gondomanan, Kota Yogyakarta, Kota Yogyakarta, DI Yogyakarta
: Nadya Prita G. Djajadiningrat S.H., M.Hum
: Harvespat Intellectual Property Services ruko Griya cinere Jalan limo Raya Blok 49
No. 38 Depok

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: HelloWin Coffee & Healthy Kitchen
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: hitam,emas
: 30
: ===Adonan Pastri; Bakmi goreng; Bakmi jawa; Bakpao; Bakpia; Biskuit (manis atau gurih); Kopi Latte; Kopi Susu ; Kue Bolu
Kukus; Kue Bolu Panggang; Kue Mangkok; Macchiato (minuman kopi yang dibuat dengan mencampurkan espresso dengan
susu); Martabak; Minuman berbahan dasar kopi yang mengandung susu; Minuman cokelat; Minuman dengan bahan dasar
coklat; Moccacino (minuman yang terdiri dari bahan berupa susu, kopi dan cokelat); Pasta; Roti sobek; Roti tawar manis;
brownies; cappuccino; donat; es kopi; es krim; es teh; espreso; hidangan pasta; kopi; kue pai; kue panekuk; kue tart; mie
soba; mie udon; minuman kopi; minuman kopi dengan campuran susu; minuman teh; pizza; roti bawang; roti berlapis; roti*;
spageti; teh; wafel===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. CENGKEH NO. 19F, PINANGSIA , Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta
: Moelyono Karmayana S.H.,
: Modeka/PT Persada Modeka Centurindo Alamat : Srigading I Nomor 26 Puspita
Loka BSD City Serpong Kota Tangerang Selatan Banten

Tipe Merek
Nama Merek

: Merek Kata dan Lukisan
: TECHNOTEX

: DID2021013178
: 25/02/2021 14:02:29
:
: PT. ANUGRAH SUKSES MARINE

540 Etiket
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566

Arti Bahasa

: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM, PUTIH, BIRU
: 22
: ===Tali penarik untuk mobil; kain sling kargo; sling, bukan dari logam, untuk menangani beban; tali; tali dipilin macramé; tali
nilon untuk menangani beban; tali nilon untuk menangani beban yang dilengkapi pengencang kait dan loop; tali nilon untuk
mengamankan beban; tali pengangkat muatan, bukan dari logam; tali pengepakan; tali pengikat yang terbuat dari bahan tekstil
sintetis; tali pengikat, bukan dari logam; tali penyangga nilon untuk memegang pohon yang ditanam dalam posisi tegak; tali
penyangga, bukan dari logam, untuk menangani beban; tali polypropylene untuk mengamankan bundel; tali polypropylene
untuk mengamankan bundel besar; tali sintetis; tali sling kargo; tali tambang; tali terpal terbuat dari bahan tekstil sintetis; tali
tow; tali tow untuk mobil; tali untuk penggunaan di laut; tali, bukan dari logam; tali, bukan dari logam, untuk menangani
beban===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021013179
: 25/02/2021 14:06:08
:
: PT. HARTEX GLOBAL INDUSTRIAL

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Mulawarman No. 99 A, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, 76116
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: HARTEX
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah, Hitam dan Putih
: 17
: ===Selang Angin; Selang LPG; Selang PE; Selang PU; Selang PVC; Selang benang; Selang karet untuk ac mobil; Selang
kawat; alat kelengkapan selang, bukan dari logam; selang air; selang bahan bakar minyak, bukan dari logam; selang bahan
tekstil; selang hidrolik dari karet; selang hidrolik plastik; selang industri dari plastik; selang irigasi; selang karet industri; selang
karet untuk digunakan dengan peralatan pengelasan; selang karet untuk keperluan pertanian; selang karet untuk pendingin
udara; selang kompresor udara; selang penghubung untuk injektor bahan bakar kendaraan; selang penghubung untuk radiator
kendaraan; selang plastik fleksibel untuk digunakan dengan sistem ventilasi; selang plastik untuk pendingin udara; selang
plastik untuk penggunaan pipa; selang terbuat dari karet; selang terbuat dari plastik; selang udara untuk alat pneumatik;
selang udara, bukan dari logam===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2021013180
: 25/02/2021 14:08:02
:
: Fransisca, SH

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. TG Duren Utara VIII/5/849 RT.015/RW.003, Kel. Tanjung Duren Utara, Kec.
Grogol Petamburan, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: PUDDING SICHANTIEK + LOGO dengan kata Say it with Pudding SiChantiek
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Emas, Hitam dan Putih
: 35
:
===Administrasi komersial untuk lisensi barang dan jasa bagi orang lain; Agen penjualan; Iklan secara online; Iklan secara
online melalui jaringan komputer; Iklan secara online melalui jaringan-jaringan komputer; Jasa grosir; Jasa perdagangan
ekspor-impor; Jasa toko; Jasa toko retail secara daring (online) yang menampilkan konten audio, video dan audio visual yang
sebelumnya telah direkam, yang telah distandarkan (streamed) dan dapat diunduh; Konsultan Niaga; Konsultasi manajemen
perusahaan, yaitu: menasehatkan langganan dalam segala bidang bisnis, termasuk atmosfir bumi dan semua angkasa di
luarnya (aerospace) dan pertahanan, elektronika, telekomunikasi, otomotif, bahan-bahan dasar, industri konsumen, hasil-hasil
zat perantara, farmasi dan medik, dagang eceran, energi, perbankan, sekuritas, perawatan kesehatan, asuransi dan angkutan,
tentang strategi perusahaan, pengaturan, pelaksanaan, dan perniagaan yang berhubungan dengan bidang polis perbaikan
pelaksanaan perusahaan jangka pendek, pemasaran, pembuatan dan penyaluran pengembangan, perencanaan dan
pengaturan tenaga manusia, informasi manajemen dan teknologi informasi; Memberikan informasi iklan dan bisnis secara
online atau melalui layanan web; Pemasaran dan periklanan pada jasa keuangan dan asuransi; Pembukuan perniagaan;
Penyediaan informasi, termasuk on-line, mengenai periklanan, manajemen bisnis dan fungsi administrasi dan kantor;
Supermarket bahan bangunan; TOKO SERBA ADA; administrasi komersial dari lisensi barang dan jasa orang lain; agen
impor-ekspor; belanja online; iklan komersial radio; iklan secara online dan mempromosikan barang dan jasa pihak lain melalui
internet; internet dan layanan situs belanja ritel online yang menampilkan streaming atau konten audio-visual yang dapat

740
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diunduh di bidang berita, hiburan, olahraga, komedi, drama, musik, dan video musik; jasa distributor grosir untuk makanan dan
minuman; jasa distributor grosir untuk produk segar; jasa grosir dan eceran; jasa penyelenggaraan pameran untuk tujuan
niaga atau iklan; jasa periklanan; jasa periklanan dan manajemen; jasa ritel supermarket dan toko serba ada (departmental
store); jasa-jasa impor dan ekspor; layanan agen produk, layanan dan perusahaan di internet; layanan ritel disediakan oleh
supermarket; layanan ritel, layanan ritel supermarket dan department store yang berkaitan dengan makanan dan minuman;
manajemen usaha, yaitu, majemen belanja online dan pembelian platform melalui jaringan komputer global; mengadakan
pameran dagang untuk profesional industri dalam bidang produksi dan distribusi video online, konten yang dihasilkan oleh
pengguna, dan iklan online; pengiklanan penjualan melalui pos (direct mail advertising); penyebaran bahan-bahan jasa diskon
iklan; penyebaran materi iklan secara online; penyediaan ruang iklan di majalah, surat kabar dan majalah; penyediaan ruang
iklan di surat kabar; penyelenggaraan pameran dan kompetisi untuk tujuan komersial dan periklanan; penyelenggaraan
pameran untuk tujuan iklan; penyelenggaraan pameran untuk tujuan komersial; produksi dan distribusi iklan radio dan televisi;
produksi iklan radio; produksi iklan radio dan televisi; publikasi naskah publisitas/iklan; radio, televisi, iklan daring (online);
supermarket; supermarket peralatan dan perlengkapan pertukangan; toko; toko grosir; toko roti; toko swalayan===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021013181
: 25/02/2021 14:08:11
:
: MUHAMAD IKBAL

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL.SAIMAN NO.40 Rt 003/Rw 001 , Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta,
12310
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: Jakarta Bubble Drink
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: wana Gold/Emas Gradasi untuk Lingkaran,warna emas untuk tulusan dan latar belakang berwana gradasi cream
: 32
: ===bubuk untuk minuman boba===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021013182
: 25/02/2021 14:12:29
:
: SETIA ELFE RIANA PURBA

540 Etiket

: GG. MUSHOLA RT.005 RW.004, KEL. JATIRASA, KEC. JATIASIH, Kota Bekasi,
Jawa Barat
: Anny Susanto
: Pamerindo Paten Komplek Green Ville Maisonette blok FB 10 Jl. Tanjung Duren
Raya, Duri Kepa

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: MAMINIA
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: MERAH, KUNING, HIJAU, BIRU, ORANGE, UNGU, COKLAT, HITAM, PUTIH, MERAH MUDA
: 3
: ===Eyeliner; Pelembut pakaian; Perona Pipi; Perona mata; Pewangi pakaian; Sediaan pemutih dan bahan lain untuk
keperluan binatu; Spray wajah (kosmetik); astringen untuk keperluan kosmetik; bedak wajah kosmetik; bubuk kosmetik, krim
dan lotion untuk wajah, tangan dan tubuh; bubuk mandi untuk keperluan kosmetik; bubuk wangi untuk keperluan kosmetik; cat
kuku dan penghapus cat kuku; colognes, parfum dan kosmetik; concealer [kosmetik]; dasar bedak (kosmetik); deodoran;
highlighter (kosmetik); kapas dan tongkat kapas untuk keperluan kosmetik; kondisioner sampo; kosmetik alis; kosmetik dan
make-up; krim bibir untuk keperluan kosmetik; krim kosmetik, susu, lotion, gel dan bubuk untuk wajah, tangan, dan tubuh; krim
pembersih [kosmetik]; lulur kosmetik; maskara; minyak aromaterapi; minyak esensial sebagai pewangi untuk keperluan binatu;
minyak kosmetik; pensil kosmetik; pensil mata kosmetik; penutup mata gel untuk keperluan kosmetik; pernis kuku untuk
keperluan kosmetik; perona mata; pewarna bibir dalam bentuk cairan atau gel [kosmetik]; pewarna kosmetik; pomade rambut
untuk keperluan kosmetik; sabun cair untuk mencuci piring; sabun dan deterjen; sabun kosmetik; sampo; sediaan kolagen
untuk keperluan kosmetik; sediaan kosmetik anti-penuaan; sediaan kosmetik perawatan rambut; sediaan kosmetik untuk
mandi; sediaan kosmetik untuk perawatan kulit; sediaan kosmetik untuk tujuan pelangsingan; sediaan kosmetik untuk wajah
dan tubuh; sediaan pemutih kulit [kosmetik]; sediaan pengencangan payudara kosmetik; sediaan perawatan kuku kosmetik;
sediaan pewangi ruangan; sediaan sun block untuk keperluan kosmetik; sediaan-sediaan untuk membersihkan,
mengkilapkan, menggosok dan membuang lemak; semprotan tubuh untuk keperluan kosmetik; tisu bayi untuk keperluan
kosmetik; tonik rambut untuk keperluan kosmetik===
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210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JID2021013183
: 25/02/2021 14:13:38
:
: Suspurwati Wibowo

540 Etiket

: Jalan Brigjend Katamso 4, RT/RW 019/007, DesalKel. Prawirodirjan, Kecamatan
Gondomanan. Kota Yogyakarta, D.L Yogyakarta., Kota Yogyakarta, DI Yogyakarta
: Nadya Prita G. Djajadiningrat S.H., M.Hum
: Harvespat Intellectual Property Services ruko Griya cinere Jalan limo Raya Blok 49
No. 38 Depok

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: HelloWin Coffee & Healthy Kitchen
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: hitam,emas
: 43
: ===Restoran; kafe; rumah makan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021013184
: 25/02/2021 14:14:35
:
: GALENIC COSMETICS LABORATORY

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 3, COLONEL MOORE STREET, 75017 PARIS
: Emirsyah Dinar
: Gedung Graha Pratama Lantai 15 Jalan MT. Haryono Kavling 15

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: ARGANE
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih
: 5
: ===Larutan untuk lensa kontak; Obat pencuci darah; bahan-bahan diet yang disesuaikan untuk keperluan medis; kapas untuk
keperluan medis; pembalut wanita; pernis gigi; pestisida; popok untuk hewan peliharaan; sediaan farmasi untuk perawatan
kulit; sediaan mandi untuk keperluan medis===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2021013185
: 25/02/2021 14:16:22
:
: PT. CITICON NUSANTARA INDUSTRIES

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Dusun Bakalan RT.001 RW.001, Tempuran Pungging, Mojokerto, Jawa Timur,
Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, 61384
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: CITI NEWS
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HIJAU, KUNING
: 41
: ===Jurnal online, yaitu blog dan video log yang berisi konten multimedia; Penerbitan ulasan; Penulisan dan publikasi teks,
selain dari teks publikasi.; Penyedia konten melalui aplikasi telepon seluler; Penyediaan berita, informasi, video dan podcast
dengan sudut pandang keagamaan; fotografi Digital; fotografi potret; informasi hiburan on-line; jurnal online; jurnal online,
yaitu, blog-blog yang menampilkan periklanan, pemasaran dan bisnis; melakukan kegiatan hiburan; pameran budaya;
pameran kesenian; penerbitan majalah secara multimedia; penerbitan majalah, jurnal, dan surat kabar secara multimedia;
penerbitan multimedia buku, majalah, jurnal, musik, dan publikasi elektronik; penerbitan multimedia dari barang cetakan, buku,
majalah, jurnal, koran, buletin, tutorial, peta, grafik, foto, video, musik dan publikasi elektronik; penerbitan multimedia publikasi
elektronik; penerbitan surat kabar; penerbitan surat kabar multimedia; penerbitan video game multimedia; penyedia publikasi
elektronik dari jaringan komputer global atau internet, bukan download; penyediaan berita secara online===

740
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210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021013186
: 25/02/2021 14:21:16
:
: NINIK SETIAWAN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Akasia VI . No. 59. BGM PIK , Rw/004 - Rw/005 ., Kel. Kamal Muara , Kec.
Penjaringan , Jakarta Utara ., Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14460
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: NAKATO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM DAN PUTIH
: 21
: ===cangkir kopi dari keramik; mangkuk keramik; piring keramik [peralatan makan]===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021013189
: 25/02/2021 14:22:53
:
: Zhejiang Josiny Holding Co., Ltd.

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: No. 2066, No. 6 of Binhai Road, Yongxing Street, Longwan District, Wenzhou City,
Zhejiang Province
: Emirsyah Dinar
: Gedung Graha Pratama Lantai 15 Jalan MT. Haryono Kavling 15

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: JOSINY
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih
: 35, 9
: ===administrasi komersial dari lisensi barang dan jasa orang lain; iklan online pada jaringan komputer; jasa pengadaan untuk
orang lain [membeli barang dan jasa untuk bisnis lain]; jasa periklanan; layanan agen ekspor-impor; layanan perantara
komersial; pemasaran; penataan etalase toko; penyediaan pasar daring untuk pembeli dan penjual barang dan jasa;
presentasi barang di media komunikasi, untuk keperluan ritel; promosi penjualan untuk pihak lain===
===Catu daya yang portable (baterai isi ulang); Kabel USB; Kotak untuk pengeras suara; Stand yang disesuaikan untuk
ponsel; earphone; kacamata; kacamata pelindung dari sinar matahari; kacamata untuk membaca; kacamata untuk olahraga;
kotak kacamata; masker pelindung; pengisi daya USB ; penutup untuk smartphone; sepatu untuk perlindungan terhadap
kecelakaan, iradiasi dan api; timbangan kamar mandi; tongkat selfie [monopod genggam]===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: J222021013190
: 25/02/2021 14:26:17
:
: Tulus Jiwanto, A.Md.

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Setiabudi No.51, RT/RW 026/006, Kel. Mojorejo, Kec. Taman, Kota Madiun, Prov.
Jawa Timur, Kota Madiun, Jawa Timur, 63139
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: SEGAAR
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam
: 43
: ===Layanan restoran yang diberikan dalam kerangka kerja waralaba; Restoran; kafe; rumah makan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320

Prioritas

740

: DID2021013191
: 25/02/2021 14:27:18
:

540 Etiket

Halaman 872 dari 2049

730

Nama Pemohon

: GALENIC COSMETICS LABORATORY

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 3, COLONEL MOORE STREET, 75017 PARIS
: Emirsyah Dinar
: Gedung Graha Pratama Lantai 15 Jalan MT. Haryono Kavling 15

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: ARGANE
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih
: 3
: ===kapas untuk keperluan kosmetik; kosmetik; kosmetik untuk hewan; masker kecantikan; minyak esensial; pasta gigi;
potpourris [wewangian]; sediaan bahan kimia pembersih untuk keperluan rumah tangga; sediaan kosmetik untuk perawatan
kulit; sediaan pengharum ruangan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021013192
: 25/02/2021 14:28:54
:
: PT. SARANA ANUGERAH PERDANA

540 Etiket

: KAMPUNG KEBON PISANG, RT. 002/RW. 002, KEL. CISAUK, KEC. CISAUK,
Kabupaten Tangerang, Banten
: Kelvin Wibawa S.H.,
: Pondok Hijau Golf, Cluster Emerald, Jalan Emerald Selatan 2 No. 26, Gading
Serpong, Tangerang 15810

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

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

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah, hitam, putih
: 19
: ===Bahan bangunan non-logam memiliki sifat kedap air; Pipa Plastik; bahan bangunan dari plastik; bahan, bukan dari logam,
untuk bangunan dan konstruksi; pipa air, bukan dari logam; pipa bercabang, bukan dari logam; pipa drainase, bukan dari
logam; saluran plastik untuk drainase; saluran plastik untuk drainase dan irigasi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: D082021013193
: 25/02/2021 14:29:23
:
: ERWIN ERNAWAN, CEPIN

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: jl.Pamekar Barat IV No.5 Rt.06 Rw.03 Kel.Mekar Mulya Kec. Panyileukan Kota
Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat, 00
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: RECEPIN
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HIJAU
: 25
: ===Celana jeans; Pakaian luar; Pakaian, yaitu, setelan baju, gaun-gaun, jas-jas, mantel panjang, jaket, pakaian hujan, celana,
celana panjang, celana pendek, jins, rok-rok, blus, kemeja, T-shirt, rompi, baju kaos, cardigan, pakaian dalam dan pakaian
tidur; Pakaian, yaitu, t-shirt, kemeja, hoodies, kemeja berkerudung, jaket, topi, beanies, syal, kaus kaki; Pakaian, yaitu, tank
top, t-shirt, pullover bertudung, dan kemeja kasual bertudung; T-shirt; T-shirt cetak; T-shirt dengan logo; T-shirt dengan logo
desainer; T-shirt lengan panjang; T-shirt lengan pendek; baju kaos (t-shirt); celana boxer; celana kasual; celana kulit; celana
pendek denim; cleat untuk melekat pada sepatu olahraga; ikat pinggang uang [pakaian]; jaket [pakaian bisnis]; jaket [pakaian];
jaket denim; legging [celana panjang]; legging menjadi celana panjang; pakaian; pakaian dalam anak-anak; pakaian dalam
panjang; pakaian dari kulit; pakaian dari kulit atau imitasi dari kulit; pakaian dasar; pakaian denim; pakaian kasual untuk
bersantai; pakaian kucing; pakaian luar; pakaian luar untuk anak laki-laki; pakaian luar untuk anak perempuan; pakaian luar
untuk anak-anak; pakaian malam; pakaian militer; pakaian pas untuk pria; pakaian pria; pakaian resmi; pakaian santai;
pakaian santai untuk pria; pakaian tidur [pakaian]; pakaian untuk anak laki-laki; pakaian untuk anak-anak; pakaian untuk bayi;
pakaian untuk olahraga; pakaian untuk pria; pakaian untuk pria, wanita dan anak-anak; pakaian untuk skating; pakaian untuk
wanita; pakaian yang mengandung zat pelangsing; pakaian, alas kaki, tutup kepala; sabuk kulit [pakaian]; sandal jepit [alas
kaki]; sandal kulit; sapu tangan [pakaian]; sepatu; sepatu bayi rajutan; sepatu bersepeda; sepatu bot untuk pria; sepatu bot

740
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untuk wanita; sepatu gunung; sepatu keriting; sepatu kriket; sepatu kulit; sepatu olahraga; sepatu panjat; sepatu renda; sepatu
santai; tas sepatu kriket; topi; tubuh [pakaian]===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021013194
: 25/02/2021 14:29:36
:
: GALENIC COSMETICS LABORATORY

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 3, COLONEL MOORE STREET, 75017 PARIS
: Emirsyah Dinar
: Gedung Graha Pratama Lantai 15 Jalan MT. Haryono Kavling 15

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: MILAYA
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih
: 5
: ===Larutan untuk lensa kontak; Obat pencuci darah; bahan-bahan diet yang disesuaikan untuk keperluan medis; kapas untuk
keperluan medis; pembalut wanita; pernis gigi; pestisida; popok untuk hewan peliharaan; sediaan farmasi untuk perawatan
kulit; sediaan mandi untuk keperluan medis===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: D222021013195
: 25/02/2021 14:30:47
:
: MUHAMMAD FITRIYONO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Dsn Dombo, RT/RW. 001/004, Kel. Sukorejo, Kec. Suruh, Kab. Semarang, Prov.
Jawa Tengah , Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, 50776
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: TRI Strawberry
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau, Merah
: 30
: ===Beras===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021013196
: 25/02/2021 14:30:58
:
: HARRIS SOEDOKO KUSWANTO

540 Etiket

540 Etiket

540 Etiket

: JL. GEDUNG HIJAU VI / 126, RT. 007 RW. 017 KEL. PONDOK PINANG KEC.
KEBAYORAN LAMA, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta
: Moelyono Karmayana S.H.,
: Modeka/PT Persada Modeka Centurindo Alamat : Srigading I Nomor 26 Puspita
Loka BSD City Serpong Kota Tangerang Selatan Banten

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: TIGA RAJA
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: BIRU, PUTIH
: 30
: ===Tepung jagung; Tepung tapioka untuk makanan; tepung beras; tepung gandum; tepung kacang; tepung kacang hijau;
tepung tapioka; tepung terigu; tepung*===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021013197
: 25/02/2021 14:32:00
:
: Vital Lighting CO., Ltd

540 Etiket

Halaman 874 dari 2049

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: (F5)1 of No.6, Jiye Avenue, Leping Town, Sanshui District, Foshan City, Guangdong
Province
: Emirsyah Dinar
: Gedung Graha Pratama Lantai 15 Jalan MT. Haryono Kavling 15

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: VITO LIGHTING logo
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih
: 11
: ===Alat penyaringan air; aparat dan instalasi memasak; aparat dan mesin pemurni air; aparat pemanasan, listrik; aparatur
disinfektan; ceret, listrik; dioda pemancar cahaya [LED] aparatur pencahayaan; fitting mandi; instalasi AC; instalasi mandi;
instalasi pemanas; instalasi pemurnian air; instalasi pendingin untuk cairan; kipas angin [AC]; lampu; lampu curling; lampu
kuman untuk pemurni udara; lampu langit-langit; pencahayaan peralatan untuk kendaraan; peralatan dan instalasi
pencahayaan; peralatan dan mesin pendingin; radiator, listrik; sorot; tabung bercahaya untuk penerangan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2021013198
: 25/02/2021 14:32:09
:
: PT DUA EFEKTIF WIJAYA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jalan P. Jayakarta nomor 33 e, kel. Pinangsia, kec. Taman sari, kota Jakarta barat,
Dki Jakarta , Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta
: Agustin S.H.
: GP Plaza Lantai 2 Jl. Gelora II No. 1 Gelora, Tanah Abang, Jakarta Pusat

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: PLOOMBERRY
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Pink dan merah
: 35
: ===Jasa grosir; Jasa perdagangan besar (Distributor); Jasa toko; Layanan toko ritel yang menampilkan kosmetik, sediaan
perlengkapan mandi, kit kosmetik, minyak esensial, masker kecantikan, sabun kosmetik dan shampoo; Promosi [periklanan]
bisnis; layanan agen ekspor-impor; pengaturan transaksi komersial, untuk orang lain, termasuk dalam kerangka perdagangan
berbasis elektronik (e-commerce); promosi penjualan; toko; toko online===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021013199
: 25/02/2021 14:34:32
:
: BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD.

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: No. 10 Jiuxianqiao Road, Chaoyang District, Beijing, 100016
: Emirsyah Dinar
: Gedung Graha Pratama Lantai 15 Jalan MT. Haryono Kavling 15

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: VSDS
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih
: 9
: ===Layar tampilan komputer; alat dan instrumen multimedia; alat pengajaran audiovisual; alat stereoskopik; alat untuk
mengukur, mendeteksi dan memonitor instrumen yang digunakan pada aplikasi industri; aparatus dan instrumen bahari;
asisten digital pribadi (PDA); bingkai foto digital; instrumen navigasi; kamera [fotografi]; kamera perekam; komputer; komputer
laptop; komputer notebook; layar kristal cair; layar kristal cair layar besar [LCD]; layar neon; layar tampilan panel datar; monitor
[perangkat keras komputer]; panel display plasma; papan pengumuman elektronik; pembaca elektronik; pembaca karakter
optik; penerima audio dan video; penerjemah saku elektronik; peralatan dan instrumen untuk mengendalikan dan memantau
pesawat terbang; peralatan komunikasi yang dapat dibawa-bawa; peralatan monitoring listrik; peralatan tampilan video yang
dipasang di kepala; peralatan telepon; peralatan televisi; perangkat komunikasi; perangkat lunak komputer, direkam; perekam
video; program komputer, direkam; semi-konduktor; tampilan dioda pemancar cahaya organik; tampilan layar; telepon video;
televisi liquid crystal display [LCD]; terminal komputer; transistor [elektronik]===

740

540 Etiket
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210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021013201
: 25/02/2021 14:36:12
:
: PT Modal Anak Bangsa

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: MNC FINANCIAL CENTER LANTAI 21, JALAN KEBON SIRIH NOMOR 21-27, Kel.
Kebon Sirih, Kec. Menteng, Kota Adm. Jakarta Pusat, Prov. DKI Jakarta, Kota
Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10340
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Modal Anak bangsa
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Emas, Putih
: 38, 9, 42
: ===informasi siaran radio; konsultasi penyiaran radio; konsultasi telekomunikasi; layanan Wireless Private Exchange
Exchange [PBX]; layanan gateway telekomunikasi; layanan kawat; layanan komunikasi broadband nirkabel; layanan
konferensi web; layanan konsultasi dan saran yang berkaitan dengan layanan tersebut di atas; layanan olahpesan web;
layanan paging radio dan telepon; layanan panggilan yang diaktifkan suara; layanan penyiaran video; layanan perutean dan
sambungan telekomunikasi; layanan pesan digital nirkabel; layanan pesan suara; layanan pesan suara nirkabel; layanan
protokol suara melalui internet [VoIP]; layanan telekomunikasi dan komunikasi; layanan telekomunikasi disediakan melalui
Internet, intranet, dan ekstranet; layanan telekomunikasi disediakan melalui jaringan serat optik, nirkabel dan kabel; layanan
telekomunikasi disediakan melalui platform dan portal Internet; layanan telekomunikasi disediakan melalui platform dan portal
di Internet dan media lainnya; layanan telekomunikasi untuk menyediakan akses multi-pengguna ke jaringan komputer global;
layanan telekonferensi; layanan telekonferensi dan konferensi video; layanan telepon seluler nirkabel; layanan transmisi suara;
mengirim dan menerima pesan elektronik; mengirim, menerima dan meneruskan pesan elektronik; menyediakan akses
pengguna ke Internet [penyedia layanan]; menyediakan akses pengguna ke informasi di Internet; menyediakan akses
pengguna ke mesin pencari; menyediakan akses pengguna ke platform di Internet; menyediakan akses pengguna ke portal di
Internet; menyediakan akses pengguna ke situs on-line yang berisi informasi tentang berbagai topik; menyediakan layanan
komunikasi suara melalui Internet; menyediakan layanan obrolan suara; menyiarkan siaran televisi melalui jaringan
komunikasi global, Internet dan jaringan nirkabel; pengiriman pesan elektronik; pengiriman pesan elektronik melalui situs web;
pengiriman pesan melalui situs web; pengiriman telegram; penyediaan akses ke jaringan on-line elektronik untuk pengambilan
informasi; penyediaan akses ke portal Internet yang menampilkan program video-atas-permintaan; penyediaan akses
telekomunikasi ke film dan program televisi yang disediakan melalui layanan video-on-demand; penyediaan akses
telekomunikasi ke konten audio yang disediakan melalui Internet; penyediaan akses telekomunikasi ke konten video dan
audio; penyediaan akses telekomunikasi ke konten video dan audio yang disediakan melalui layanan video-on-demand online; penyediaan akses telekomunikasi ke konten video yang disediakan melalui Internet; penyediaan koneksi telekomunikasi
untuk hotline telepon dan pusat panggilan; penyediaan koneksi telekomunikasi untuk saluran obrolan telepon; penyediaan
layanan konferensi video; penyediaan layanan pesan suara pendek [VSMS]; penyewaan alat dan instalasi telekomunikasi;
penyewaan alat dan instrumen teleprocessing dan komunikasi komputer; penyewaan alat telepon; penyewaan bilik telepon;
penyewaan fasilitas konferensi video; penyewaan fasilitas penyiaran radio dan televisi; penyewaan fasilitas telekomunikasi;
penyewaan kapasitas transmisi satelit; penyewaan peralatan konferensi video; penyewaan peralatan siaran radio; penyewaan
peralatan siaran televisi; penyewaan peralatan telekomunikasi; penyewaan peralatan telekomunikasi, termasuk telepon dan
alat faksimili; penyewaan perangkat dan peralatan telekomunikasi yang memungkinkan koneksi ke jaringan; penyewaan
saluran telekomunikasi; penyewaan set telepon, faksimili, dan peralatan komunikasi lainnya; penyewaan smartphone;
penyiaran nirkabel; persewaan telepon; siaran radio; siaran radio dan televisi; siaran televisi berlangganan; siaran televisi
satelit; streaming audio; streaming data; streaming materi audio dan video di Internet; streaming materi audio di Internet;
streaming materi video di Internet; streaming video; telekomunikasi; transfer data nirkabel melalui Internet; transfer data
nirkabel melalui telepon seluler digital; transmisi data elektronik dengan penyiaran video; transmisi data elektronik nirkabel;
transmisi data satelit; transmisi elektronik nirkabel dari faksimili; transmisi elektronik nirkabel dari sinyal suara, data, faksimili,
gambar dan informasi; transmisi gambar elektronik nirkabel; transmisi informasi elektronik nirkabel; transmisi pesan dan data
satelit; transmisi pesan satelit; transmisi radio dan televisi; transmisi satelit; transmisi sinyal satelit; transmisi suara dan gambar
satelit; transmisi suara, gambar, sinyal dan data satelit, kabel dan jaringan===
===Peluit isyarat; agitator magnetik untuk penggunaan laboratorium; alat dan instrumen pensinyalan; antena sinyal radio;
aparatus sinyal kereta api, bercahaya atau mekanis; bantalan lutut untuk pekerja; countertops laboratorium; daun jendela
[fotografi]; daun jendela untuk kamera; detektor radon; generator sinyal; groupware komputer; gulungan magnetik; hologram
yang dihasilkan komputer [CGH]; kabel relay radio; kartu [RAM] memori akses acak; kartu bank yang dikodekan secara
magnetis; kartu biaya yang dikodekan secara magnetis; kartu debit yang dikodekan secara magnetis; kartu grafis komputer;
kartu hadiah yang dikodekan secara magnetis; kartu kunci yang dikodekan secara magnetis; kartu pembayaran yang
dikodekan secara magnetis; kartu yang dikodekan secara magnetis untuk membawa data; kaset game komputer; kompas
magnetik; kompas magnetik untuk survei; label dengan chip identifikasi frekuensi radio [RFID] terintegrasi; label dengan kode
yang dapat dibaca mesin; label yang dikodekan secara magnetis; lampu sinyal; layar radiologi untuk keperluan industri; lensa
makro untuk kamera; lentera sinyal; lonceng sinyal; meter daya frekuensi radio; modulator frekuensi radio; operator data yang
dapat dibaca mesin direkam dengan program; pager radio; panel sinyal, bercahaya atau mekanis; pelampung sinyal;
pemancar dan penerima radio; pemancar radio untuk kontrol jarak jauh; pembaca [RFID] identifikasi frekuensi radio; pembawa
data magnetik dan optik; pembawa data yang dapat dibaca mesin untuk peralatan rumah tangga; pencari jangkauan;
penerima frekuensi radio; penerima radio untuk kontrol jarak jauh; pengukur hujan; peralatan dan instrumen laboratorium;
peralatan keselamatan lalu lintas kereta api; peralatan laboratorium untuk memotong spesimen; peralatan penerima dan
pemancar radio; peralatan radiologis untuk keperluan industri; perangkat keras dan lunak komputer untuk cryptocurrency;

740
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perangkat keras dan lunak komputer untuk manajemen basis data; perangkat keras dan lunak komputer untuk mata uang
virtual; perangkat keras dan lunak komputer untuk teknologi blockchain; perangkat keras dan perangkat lunak komputer;
perangkat keras dan perangkat lunak komputer untuk melakukan diagnosa optik; perangkat keras dan perangkat lunak
komputer untuk mengatur dan mengkonfigurasi jaringan area lokal; perangkat keras dan perangkat lunak komputer untuk
mengatur dan mengkonfigurasi jaringan area luas; perangkat keras dan perangkat lunak komputer untuk menyediakan akses
jarak jauh yang aman ke komputer dan jaringan komunikasi; perangkat keras komputer; perangkat keras komputer untuk
digunakan dengan peralatan untuk memotong film poliuretan; perangkat keras komputer untuk digunakan dengan peralatan
untuk memotong pelindung layar poliuretan; perangkat keras komputer untuk perdagangan elektronik mata uang virtual;
perangkat keras komputer untuk perdagangan mata uang elektronik; perangkat lunak antarmuka komputer; perangkat lunak
grafik komputer; perangkat lunak pencitraan yang dihasilkan komputer [CGI]; perangkat lunak permainan komputer dapat
diunduh melalui jaringan komputer global dan perangkat nirkabel; perangkat lunak permainan komputer, direkam; perisai
samping untuk kacamata; pintu lemari magnetik menangkap; pipet laboratorium; prosesor sinyal; radio; radio menggabungkan
jam; radio menggabungkan jam alarm; radio untuk kendaraan; radiometer; radiometer untuk digunakan dalam penelitian;
radome [kubah radar] untuk kendaraan untuk penggerak melalui darat, udara, air atau kereta api; radome [kubah radar] untuk
pesawat; rana melepaskan [fotografi]; repeater frekuensi radio; rilis rana untuk kamera; sepatu untuk perlindungan terhadap
api; sepatu untuk perlindungan terhadap iradiasi; sepatu untuk perlindungan terhadap kecelakaan dan kebakaran; sepatu
untuk perlindungan terhadap kecelakaan, iradiasi dan api; set radiotelegraphy; set telepon radio; sinyal, bercahaya atau
mekanis; tag [RFID] identifikasi frekuensi radio; telepon radio; transceiver radio; tuner radio===
===Backup data di luar situs yang berkaitan dengan instalasi dan peralatan sanitasi, yaitu, unit bangku toilet dengan alat
pembersih kebocoran dengan air hangat, bejana kakus, bidet, urinal, bak mandi, instalasi mandi berendam, instalasi mandi
pancuran, wastafel tangan [bagian dari instalasi sanitasi], keran, mandi pancuran, pemanas air listrik, alat pengering tangan
listrik untuk kamar mandi, dispenser sabun otomatis; Desain perangkat lunak komputer yang berkaitan dengan instalasi dan
peralatan sanitasi, yaitu, unit bangku toilet dengan alat pembersih kebocoran dengan air hangat, bejana kakus, bidet, urinal,
bak mandi, instalasi mandi berendam, instalasi mandi pancuran, wastafel tangan [bagian dari instalasi sanitasi], keran, mandi
pancuran, pemanas air listrik, alat pengering tangan listrik untuk kamar mandi, dispenser sabun otomatis; Desain perangkat
lunak komputer, pengembangan perangkat lunak komputer, konsultasi desain sistem komputer, pemeliharaan perangkat lunak
komputer, memperbarui perangkat lunak komputer, pemrograman perangkat lunak yang beroperasi untuk mengakses dan
menggunakan jaringan cloud computing, pemantauan sistem komputer dengan akses jarak jauh, backup data di luar situs,
penyewaan perangkat lunak dan program komputer, penyewaan perangkat keras komputer, menyediakan perangkat lunak
komputer yang tidak dapat diunduh secara online, penyewaan perangkat lunak yang beroperasi untuk mengakses dan
menggunakan jaringan cloud computing, yang berkaitan dengan instalasi dan peralatan sanitasi, yaitu, unit bangku toilet
dengan alat pembersih kebocoran dengan air hangat, bejana kakus, bidet, urinal, bak mandi, instalasi mandi berendam,
instalasi mandi pancuran, wastafel tangan [bagian dari instalasi sanitasi], keran, mandi pancuran, pemanas air listrik, alat
pengering tangan listrik untuk kamar mandi, dispenser sabun otomatis.; Fasilitas hosting web on-line sebagai situs web dan
situs seluler untuk orang lain untuk mengelola dan berbagi konten on-line; Hosting perangkat lunak berbentuk layanan (SaaS);
Jasa dekorasi acara hiburan; Jasa dekorasi untuk foto studio; Jasa konsultasi teknis, desain dan rekayasa untuk pihak lain di
bidang produksi logam; Jasa layanan aplikasi perangkat lunak untuk transmisi komunikasi elektronik.; Jasa rekayasa dan
desain di bidang aplikasi penerbangan; Jasa-jasa optimisasi untuk komputer, yaitu, jaringan-jaringan komputer dan konfigurasi
perangkat lunak komputer, instalasi perangkat lunak komputer, pemeliharaan dan peningkatan perangkat lunak komputer
yaitu, peningkatan fungsi-fungsi perangkat lunak komputer, mengubah atau menambahkan fungsi-fungsi untuk perangkat
lunak komputer, dan menyediakan informasi tersebut; Konsultasi desain sistem komputer yang berkaitan dengan instalasi dan
peralatan sanitasi, yaitu, unit bangku toilet dengan alat pembersih kebocoran dengan air hangat, bejana kakus, bidet, urinal,
bak mandi, instalasi mandi berendam, instalasi mandi pancuran, wastafel tangan [bagian dari instalasi sanitasi], keran, mandi
pancuran, pemanas air listrik, alat pengering tangan listrik untuk kamar mandi, dispenser sabun otomatis; Konsultasi di bidang
jaringan dan aplikasi komputasi awan; Konsultasi yang berkaitan dengan pembuatan dan desain situs web untuk e-commerce;
Layanan komputer pada halaman web yang disesuaikan dengan menampilkan informasi yang ditentukan pengguna atau
ditentukan dalam sifat profil pribadi, audio, video, gambar foto, teks, grafik dan data; Layanan komputer, yaitu, menciptakan
komunitas online bagi pengguna untuk mengatur grup, acara, berpartisipasi dalam diskusi, berbagi informasi dan sumber
daya, dan terlibat dalam jejaring sosial, bisnis, dan komunitas; Layanan komputer, yaitu, menciptakan komunitas online untuk
berpartisipasi dalam diskusi, mendapatkan umpan balik / ulasan / penilaian, membentuk komunitas virtual, dan terlibat dalam
jejaring sosial yang menampilkan media sosial termasuk foto, audio, dan konten video pada topik umum kepentingan sosial;
Layanan konsultasi yang berkaitan dengan aplikasi perencanaan; Memberikan informasi dari indeks dan basis data informasi
yang dapat dicari, termasuk teks, dokumen elektronik, basis data, grafik, gambar foto dan informasi audio visual, melalui
komputer dan jaringan komunikasi; Menciptakan lingkungan virtual dalam sifat komunitas online bagi pengguna untuk
membuat, memproduksi, merubah, memanipulasi, mengirimkan, berbagi, dan mengomentari video atau media elektronik
lainnya; Menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak komputer yang tidak dapat diunduh; Menyediakan
penggunaan sementara perangkat lunak yang tidak dapat diunduh untuk pengiriman media audio-visual dalam bentuk
panjang-penuh, panjang-sebagian dan klip dari film, program televisi, video, klip audio, klip musik, klip film dan foto;
Menyediakan perangkat lunak komputer online yang tidak dapat diunduh yang berkaitan dengan instalasi dan peralatan
sanitasi, yaitu, unit bangku toilet dengan alat pembersih kebocoran dengan air hangat, bejana kakus, bidet, urinal, bak mandi,
instalasi mandi berendam, instalasi mandi pancuran, wastafel tangan [bagian dari instalasi sanitasi], keran, mandi pancuran,
pemanas air listrik, alat pengering tangan listrik untuk kamar mandi, dispenser sabun otomatis; Menyediakan perangkat lunak
yang menampilkan teknologi yang memungkinkan pengguna online untuk membuat profil pribadi yang menampilkan informasi
jejaring sosial; Pameran tata letak tempat; Pemantauan sistem komputer dengan akses jarak jauh yang berkaitan dengan
instalasi dan peralatan sanitasi, yaitu, unit bangku toilet dengan alat pembersih kebocoran dengan air hangat, bejana kakus,
bidet, urinal, bak mandi, instalasi mandi berendam, instalasi mandi pancuran, wastafel tangan [bagian dari instalasi sanitasi],
keran, mandi pancuran, pemanas air listrik, alat pengering tangan listrik untuk kamar mandi, dispenser sabun otomatis;
Pemeliharaan perangkat lunak komputer yang berkaitan dengan instalasi dan peralatan sanitasi, yaitu, unit bangku toilet
dengan alat pembersih kebocoran dengan air hangat, bejana kakus, bidet, urinal, bak mandi, instalasi mandi berendam,
instalasi mandi pancuran, wastafel tangan [bagian dari instalasi sanitasi], keran, mandi pancuran, pemanas air listrik, alat
pengering tangan listrik untuk kamar mandi, dispenser sabun otomatis; Penelitian dan pengembangan madu utk orang lain;
Penelitian kosmetik; Penelitian madu secara kimia , bakteriologi dan fisika ,; Pengawasan dan pengujian mutu madu;
Pengembangan perangkat lunak komputer yang berkaitan dengan instalasi dan peralatan sanitasi, yaitu, unit bangku toilet
dengan alat pembersih kebocoran dengan air hangat, bejana kakus, bidet, urinal, bak mandi, instalasi mandi berendam,
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instalasi mandi pancuran, wastafel tangan [bagian dari instalasi sanitasi], keran, mandi pancuran, pemanas air listrik, alat
pengering tangan listrik untuk kamar mandi, dispenser sabun otomatis; Pengkajian proyek ilmiah; Pengoperasian dan
pemantauan jarak jauh atas instalasi dan peralatan sanitasi, yaitu, unit bangku toilet dangan alat pembersih kebocoran dengan
air hangat, bejana kakus, bidet, urinal, bak mandi, instalasi mandi berendam, instalasi mandi pancuran, wastafel tangan
[bagian dari instalasi sanitasi], keran, mandi pancuran, pemanas air listrik, alat pengering tangan listrik untuk kamar mandi,
dispenser sabun otomatis melalui jaringan komputer dan Internet; Penyedia layanan aplikasi (ASP) yang menampilkan
perangkat lunak untuk mengaktifkan atau memfasilitasi mengunggah, mengunduh, mengakses, memposting, menampilkan,
menandai, blogging, streaming, menghubungkan, berbagi, mengumpulkan, mengatur, merubah, mempromosikan,
menyimpan, atau menyediakan media elektronik atau informasi melalui jaringan komunikasi; Penyediaan program komputer
dan aplikasi berbasis web yang tidak dapat diunduh secara online; Penyewaan perangkat lunak dan program komputer yang
berkaitan dengan instalasi dan peralatan sanitasi, yaitu, unit bangku toilet dengan alat pembersih kebocoran dengan air
hangat, bejana kakus, bidet, urinal, bak mandi, instalasi mandi berendam, instalasi mandi pancuran, wastafel tangan [bagian
dari instalasi sanitasi], keran, mandi pancuran, pemanas air listrik, alat pengering tangan listrik untuk kamar mandi, dispenser
sabun otomatis; Perangkat lunak berbentuk layanan (SaaS); Platform sebagai Layanan (PaaS); aplikasi perangkat lunak untuk
memberikan informasi tentang kesehatan dan kesejahteraan, untuk digunakan sehubungan dengan terapi perilaku, untuk
memasukkan, menyimpan, mengelola, dan menganalisis catatan medis dan data pasien, bagi pengguna untuk melacak gejala
dan mencatat perawatan, bagi pengguna untuk melacak aktivitas fisik, penting tanda-tanda, dan informasi biometrik, untuk
mengakses dan mengumpulkan data imunisasi, untuk melacak, merekam, dan berbagi informasi perawatan kesehatan; desain
personal digital assistants, alat pemutar media pribadi, telepon mobile, telepon pintar dan kamera digital; hosting platform
interaktif untuk mengunggah, memposting, menampilkan, menampilkan, menandai, berbagi dan mengirimkan pesan,
komentar, konten multimedia, foto, gambar, gambar, teks, informasi, dan konten buatan pengguna lainnya; informasi, layanan
konsultasi dan konsultasi yang berkaitan dengan teknologi informasi; jasa analisa komputer; jasa analisis industri dan
penelitian; jasa evaluasi dan pengujian; jasa komputer dan pemrograman; jasa layanan aplikasi perangkat lunak untuk
memposting, mendistribusikan, dan melihat peluang kerja, untuk memposting dan melihat resume, untuk berlangganan
pemberitahuan pekerjaan melalui email dan teks, untuk menyaring pelamar pekerjaan dengan melihat atau mengunduh
resume dalam database resume, untuk mencari peluang kerja dan untuk melamar pekerjaan jasa desain dan pengembangan
perangkat lunak; jasa membuat indeks informasi online, situs dan sumber daya lain yang tersedia di Internet dan jaringan
komunikasi elektronik lainnya; jasa pemeliharaan perangkat lunak; jasa penelitian dan pengembangan perangkat keras dan
perangkat lunak komputer berbasis kecerdasan buatan (artificial intelligence); jasa penelitian di bidang teknologi informasi dan
telekomunikasi; jasa penelitian, teknik, dan konsultasi teknologi di bidang produksi, pembangkitan, penggunaan, konsumsi,
dan efisiensi energi; jasa pengujian, inspeksi dan penelitian dalam kaitannya dengan pertanian, peternakan, industri produk
perikanan dan kelautan, pengujian dan penelitian dalam kaitannya dengan mesin, peralatan dan instrumen; jasa penyedia
layanan aplikasi (ASP) yang menampilkan perangkat lunak untuk mengaktifkan atau memfasilitasi pengunggahan terenkripsi
atau yang diamankan, mengunduh, streaming, memposting, menampilkan, membuat blog, menghubungkan, berbagi, atau
menyediakan media elektronik, data, transaksi, atau informasi jaringan komunikasi.; jasa penyedia layanan aplikasi (ASP);
jasa penyedia perangkat lunak aplikasi komputer untuk menyematkan browser web, interfase dengan penyimpanan kunci
perangkat keras yang aman, dan melaksanakan transaksi yang diusulkan melalui blockchain (sistem pencatatan digital yang
terdesentralisasi); jasa penyediaan situs web untuk hotel; jasa penyediakan portal Internet yang memungkinkan pengguna
untuk melihat dan mengunduh buku elektronik, publikasi, dan dokumen lainnya; jasa perawatan perangkat lunak; jasa teknik
konstruksi [perencanaan konstruksi]; konsultasi dan penelitian di bidang bakteriologi; konsultasi di bidang astronomi;
konsultasi di bidang biologi; konsultasi di bidang penyusunan konstruksi; konsultasi di bidang teknologi telekomunikasi;
konsultasi pengembangan produk untuk penemu di bidang biologi; konsultasi pengembangan produk untuk penemu di bidang
biologi seluler; konsultasi pengembangan produk untuk penemu di bidang ilmu bumi; konsultasi pengembangan produk untuk
penemu di bidang matematika terapan; konsultasi pengembangan produk untuk penemu di bidang robotika; konsultasi
pengembangan produk untuk penemu di bidang teknik bahan; konsultasi yang berkaitan dengan analisis teknis dan ilmiah;
konsultasi yang berkaitan dengan kontrol kualitas; konsultasi yang berkaitan dengan pengujian keamanan produk konsumen;
konsultasi yang berkaitan dengan perangkat keras dan perangkat lunak komputer berbasis kecerdasan buatan (artificial
intelligence); konversi teks ke format digital; layanan komputer yang bersifat Platform sebagai Layanan (PaaS); layanan
konsultasi dan nasehat teknologi; layanan pengembangan database; layanan penyediaan aplikasi online berbasis internet
yang tidak dapat diunduh yang menampilkan teknologi yang memudahkan pengguna untuk saling berbagi video; layanan
teknologi telekomunikasi satelit; memberikan informasi mengenai penelitian dan studi proyek teknis yang berkaitan dengan
penggunaan energi alami; membuat dan memelihara halaman web; mengembangkan dan hosting server di jaringan komputer
global untuk tujuan memfasilitasi e-commerce melalui server semacam itu; menyediakan perangkat lunak komputer dan
aplikasi komputer yang tidak dapat di unduh secara online untuk streaming video, musik dan gambar; menyediakan platform
online yang menampilkan perangkat lunak yang tidak dapat diunduh; menyediakan platform online yang menampilkan
teknologi yang memungkinkan pengguna Internet untuk membuat, mengunggah, menandai, melihat, membuat anotasi, dan
berbagi data, informasi, dan konten multimedia; pemrograman halaman web khusus yang menampilkan informasi yang
ditentukan pengguna, profil pribadi dan informasi; penelitian produk; pengembangan, pemeliharaan dan pembaruan jaringan
telekomunikasi; pengujian, penyaringan, inspeksi dan penelitian obat-obatan, kosmetik dan / atau bahan makanan; penyedia
layanan aplikasi (ASP) yang menampilkan perangkat lunak untuk mengaktifkan atau memfasilitasi mengunggah, mengunduh,
mengakses, memposting, menampilkan, menandai, blogging, streaming, menghubungkan, berbagi, mengumpulkan,
mengatur, merubah, mempromosikan, menyimpan, atau menyediakan media elektronik atau informasi melalui jaringan
komunikasi; penyediaan perangkat lunak online yang tidak dapat diunduh (penyedia layanan aplikasi); penyediaan platform
komputasi yang tidak dapat diunduh yang memungkinkan transmisi informasi / data untuk komunikasi perangkat seluler;
penyediaan platform komputasi yang tidak dapat diunduh yang memungkinkan transmisi informasi dan data untuk komunikasi
jaringan; penyediaan situs media sosial; penyewaan alat dan instrumen ukur; perancangan dan pengembangan perangkat
keras dan perangkat lunak komputer; program manajemen resiko keamanan komputer===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: J222021013202
: 25/02/2021 14:36:31
:
: PT. INDO WIRAJAYA CORP

Alamat Pemohon

: JL. LETKOL SUWARNO RUKO BALE LINTANG, NO.12, KANIGORO,

540 Etiket

Halaman 878 dari 2049

KARTOHARJO, KOTA MADIUN, JAWA TIMUR, Kota Madiun, Jawa Timur, 63118
740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: IW CORP
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru
: 35
: ===Penyajian barang pada media komunikasi
untuk keperluan perdagangan eceran
(Presentation of goods on communication
media, for retail purposes), Penyewaan ruang periklanan (Rental of
advertising space), Periklanan radio (Radio advertising), Peragaan barang (Demonstration of goods), Jasa nasehat untuk
manajemen bisnis (Advisory
services for business management), Penyelenggaraan pameran untuk keperluan
perdagangan atau periklanan (Organization of
exhibitions for commercial or advertising purposes), Jasa perbandingan harga (Price comparison
services), Informasi dan nasehat komersial untuk konsumen (anjungan nasehat
pelanggan) (Commercial information and advice for consumers (consumer advice
shop), Penyediaan pasar daring (online) untuk pembeli dan penjual barang dan jasa
(Provision of an on-line marketplace for buyers and sellers of goods and services), Sistemisasi informasi ke dalam basis data
komputer (Systemization of
information into computer databases).; advertising to promote the sale of products and the use of services by the point
accumulation method or discount privilege grant method; pengiklanan penjualan melalui pos (direct mail advertising);
pengiklanan penjualan melalui pos (direct-mail advertising)===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: J222021013203
: 25/02/2021 14:38:29
:
: PT. WIRAJAYA KARYA PERDANA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. LETKOL SUWARNO RUKO BALE LINTANG, NO.12, KANIGORO,
KARTOHARJO, KOTA MADIUN, JAWA TIMUR, Kota Madiun, Jawa Timur, 63118
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: WKP
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru, Merah, Orange,
: 37
: ===Pengerjaan kontruksi bangunan umum; layanan konsultasi dan dukungan teknis yang terkait dengan jasa-jasa perbaikan
atau kontruksi bangunan; penyediaan informasi, konsultasi, nasehat yang berhubungan dengan kontruksi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021013204
: 25/02/2021 14:40:25
:
: VINA SETYANI

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Dk. Ngrandu RT.001 RW.002, Pulo, Rembang, Kabupaten Rembang - Jawa Tengah
, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, 59251
: Hendra Prasetya M.Si
: Gajahmada Plaza Lantai 2 D-17-18 Simpang Lima, Semarang

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: A.Y.L.A
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Ungu
: 11
: ===Lampu belajar; Lampu darurat; Penerangan LED; aparatur pencahayaan; chandelier; kipas angin [AC]; kipas angin listrik;
kipas langit-langit; kipas listrik portabel; kipas listrik untuk AC; kipas listrik untuk keperluan rumah tangga; lampu; lampu
dinding; lampu halogen; lampu jalan; lampu keselamatan LED; lampu lampu; lampu lampu LED; lampu langit-langit; lampu lilin

740

Halaman 879 dari 2049

LED; lampu listrik; lampu meja; lampu pijar; lampu taman; light-emitting diode [LED] lampu; light-emitting diode [LED] lampu
lanskap; light-emitting diode [LED] pencahayaan instalasi; light-emitting diode [LED] perlengkapan pencahayaan; penggemar
listrik menjadi bagian dari instalasi AC rumah tangga; penggemar ventilasi untuk keperluan rumah tangga; peralatan dan
instalasi pencahayaan; senter; senter dipimpin; senter elektrik; senter pointer; senter untuk tujuan pencahayaan===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2021013205
: 25/02/2021 14:44:33
:
: PT BAPARAPI BOGA PERKASA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Brooklyn Ofice B/7/B Alam Sutera, Kel. Pakualam, Kec. Serpong Utara, Kota
Tangerang Selatan, Banten
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: BAPARAPI KOPI
: Merupakan Suatu Penamaan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru toska, cokelat, dan putih
: 43
: ===Jasa kedai kopi; Jasa penyediaan makanan dan minuman; Jasa penyediaan minuman; Jasa restoran, bar, lounge koktail,
kafe, kedai kopi, dan bar cemilan; Kafe kopi; Kedai kopi; Kedai minuman panas dan dingin; Kopi ( Kafe ); Layanan kafe;
Layanan kedai makan; Restoran; Tempat makan yang menghidangkan kudapan; bar kopi; jasa restoran; kafe; kafe, kafetaria
dan layanan restoran; layanan bar kopi dan kedai kopi (penyediaan makanan dan minuman); layanan kafe dan bar makanan
ringan; layanan kafe dan restoran; layanan kafe, bistro, dan restoran; layanan kafetaria; layanan kafetaria dan restoran;
layanan kedai kopi dan makanan ringan; layanan kedai minuman; layanan makanan dan minuman yang bisa dibawa pulang;
layanan yang menawarkan makanan dan minuman untuk dibawa pulang; menyajikan makanan dan minuman; menyajikan
makanan dan minuman untuk para tamu di restoran; menyediakan makanan dan minuman di restoran; menyediakan makanan
dan minuman untuk para tamu di restoran; rumah makan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021013206
: 25/02/2021 14:44:58
:
: Weleda Trademark AG

Alamat Pemohon

: Dychweg 14, 4144 Arlesheim, Switzerland

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

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

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: WELEDA
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih
: 3
: ===Sediaan pemeliharaan gigi; kosmetik; losion rambut; minyak esensial; sabun-sabun; wangi-wangian===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

740

Alamat Pemohon

: DID2021013207
: 25/02/2021 14:46:08
:
: RUDY ARIANTO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: ALAM INDAH 1.3/17, RT.002/ RW.006 Kec. CIPONDOH PORIS PLAWAD INDAH,
Kabupaten Tangerang, Banten
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: HC
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

: HITAM
: 11

740

540 Etiket

540 Etiket

Halaman 880 dari 2049

510

Uraian Barang/Jasa

: ===Alat memasak; Pembersih udara; ceret listrik untuk keperluan rumah tangga; freezer; humidifier; instalasi AC; kompor
arang; kompor batubara; kompor berkemah; kompor gas; kompor induksi; kompor listrik; kompor telur, listrik; lampu lampu
LED; lemari es listrik; oven memasak komersial; panggangan arang; penanak nasi listrik; pengering rambut; rice cooker
industri; roaster kopi; toaster roti; unit AC; wajan listrik===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: JID2021013208
: 25/02/2021 14:47:00
:
: FITRIANA

Alamat Pemohon

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: PERUM PURI CIKARANG HIJAU, JL. MANGGIS I/A1/20 RT. 001 RW. 010 KEL.
KARANGASIH KEC. CIKARANG UTARA KAB. BEKASI JAWA BARAT, Kabupaten
Bekasi, Jawa Barat
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: HASHTAG LAUNDRY + LOGO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: KUNING, HITAM
: 37
: ===Jasa binatu; Jasa laundry sepatu, jasa cuci sepatu, reparasi dan restorasi sepatu; Jasa pencucian gorden; Layanan binatu
dengan bahan kimia tanpa penggunaan air; Mencuci boneka; Mencuci helm; Mencuci pendingin udara; binatu swalayan; cuci
kering; layanan cuci tekanan; memberikan informasi terkait layanan pencucian; memberikan informasi terkait penyewaan
mesin cuci listrik; memberikan informasi yang berkaitan dengan perbaikan atau perawatan mesin cuci industri; mencuci dan
memberikan informasi yang berkaitan dengannya; mencuci kain; mencuci kain, pakaian, kain, linen dan tekstil; mencuci linen;
mencuci pakaian; mencuci pesawat terbang; mencuci tekstil; mencuci, menyetrika, menghaluskan dan memperbaiki barangbarang tekstil untuk digunakan kembali; menyediakan fasilitas cuci dan pengeringan; pemasangan peralatan binatu dan dapur;
pencucian; pencucian dan disinfektan linen; pencucian kain; pencucian kain, pakaian, kain, linen dan tekstil; pencucian
pakaian; pencucian popok bayi; pencucian tekstil; penyediaan fasilitas binatu; penyewaan mesin cuci binatu; penyewaan
mesin cuci listrik; penyewaan mesin cuci listrik dan memberikan informasi yang berkaitan dengannya; penyewaan mesin cuci
pakaian; penyewaan pengering binatu; perbaikan atau pemeliharaan mesin cuci listrik; perbaikan atau perawatan mesin cuci
industri; perbaikan atau perawatan mesin cuci industri dan memberikan informasi yang berkaitan dengannya===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021013209
: 25/02/2021 14:49:23
:
: PT. ARFIKO DUTA, Dina Minaria Situmeang

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Proklamasi No.61-D, Pegangsaan , Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta,
10320
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: M-Gene
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Warna Hijau muda , merah muda/pink, dan biru
: 1
: ===kit-kit reagen yang terdiri terutama nukleotida, reagen-reagen, substrat-substrat enzim, buffer-buffer, sediaan-sediaan
kimia atau sediaan-sediaan biologikal untuk untuk ilmu pengetahuan dan penelitian termasuk dibidang rangkaian-rangkaian
berbagai macam asam (acid) yang terdiri atas matarantai nucleotide, tipe-tipe species, diagnostik, penelitian diagnostic,
penelitian klinis, pengembangan obat-obatan, pharmasi, penelitian laboratorium, penelitian ilmiah, penelitian obat-obatan, ilmu
hayati, biologi, mikrobiologi dan metagenomik, bioteknologi, pertanian, forensik, keamanan pangan, pengujian genetika dan
genetika , bukan untuk tujuan medis atau kedokteran hewan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021013210
: 25/02/2021 14:51:16
:
: PT. PANCA BERSOEDARAAN SEDJATI

Alamat Pemohon

: DEBEGAN RT 04/RW 02 MOJOSONGO, Kota Surakarta, Jawa Tengah

740

540 Etiket

Halaman 881 dari 2049

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Moelyono Karmayana S.H.,
: Modeka/PT Persada Modeka Centurindo Alamat : Srigading I Nomor 26 Puspita
Loka BSD City Serpong Kota Tangerang Selatan Banten

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: DW - DEEWI DW THIN WALL CONTAINER
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM, PUTIH
: 16
: ===Bahan pengepak [bahan pengganjal, bahan pengisi] dari kertas atau kardus; Kantong dan wadah dari kertas untuk
pengemasan; Kantong kertas dan plastik untuk pengemasan; Kantong plastik HD; Kantong plastik PP; Kantong plastik klip;
Kantong plastik opp; Kantong plastik putih susu laundry; Kantong plastik untuk membungkus bahan makanan; Kertas, kardus,
dan barang-barang yang terbuat dari bahan-bahan ini, tidak termasuk dalam kelas-kelas lain, yaitu kertas cetak dan foil plastik
dan kertas release untuk menutupi atau menata permukaan benda kerja atau perabotan; Kotak dari kardus atau kertas;
Lembar karton untuk kemasan; Plastik film dan kantong plastik untuk membungkus dan mengemas; amplop kertas atau
plastik untuk kemasan; amplop kertas untuk kemasan; amplop plastik untuk kemasan; bahan kemasan dari karton atau kertas
untuk es; bahan kemasan karton; bahan kemasan plastik untuk sandwich; bahan kemasan terbuat dari karton; bahan
kemasan terbuat dari pati; bahan kemasan yang terbuat dari kertas daur ulang; bahan kemasan yang terbuat dari kertas,
kardus atau plastik, termasuk tas, lembaran, baki dan kotak; bahan kemasan yang terbuat dari pengganti kertas berbasis
mineral; bahan pembungkus kertas; bahan plastik untuk kemasan; bantalan penyerap kertas dan selulosa untuk digunakan
dalam kemasan makanan; film kemasan plastik fleksibel dijual dalam jumlah besar ke produsen industri dan komersial; film
plastik digunakan sebagai kemasan untuk makanan; film plastik perekat untuk kemasan; film plastik untuk kemasan; film
selulosa asetat untuk kemasan; kantong [amplop, kantong] dari kertas atau plastik, untuk kemasan; kantong [amplop, kantong]
dari kertas atau plastik, untuk kemasan barang dagangan; kantong [amplop, kantong] dari plastik untuk kemasan; kantong
[amplop, kantong] kertas untuk kemasan; kantong belanja dari plastik; kantong dari kertas untuk kemasan; kantong dari plastik
untuk kemasan; kantong kertas; kantong kertas atau plastik untuk kemasan; kantong kertas berlapis; kantong kertas untuk
digunakan dalam sterilisasi instrumen medis; kantong kertas untuk kemasan; kantong kertas untuk keperluan rumah tangga;
kantong makan siang daro kertas; kantong plastik; kantong plastik (keresek); kantong plastik PE; kantong plastik untuk es
kemasan; kantong plastik untuk kemasan; kantong plastik untuk keperluan rumah tangga; kantong plastik untuk keperluan
umum; kantong plastik untuk memasak di oven; kantong plastik untuk mengamankan barang-barang berharga; kantong plastik
untuk pembuangan limbah hewan peliharaan; kantong plastik untuk pembuangan pakaian dalam; kantong plastik untuk
pembungkus; kantong plastik untuk pengepakan; kantong plastik untuk pengepakan dan pengemasan; kantong plastik untuk
popok sekali pakai; kantong plastik untuk produk makanan; kantong sampah plastik; kantong sampah plastik untuk keperluan
rumah tangga; kantong sandwich plastik; kantong sekali pakai untuk kemasan instrumen yang disterilkan; karton kardus;
kemasan; kemasan [bantalan, isian] bahan kardus; kemasan kardus; kemasan kertas dan wadah untuk makanan dan
minuman terdiri dari bahan yang dirancang untuk mengurangi efek buruk terhadap lingkungan; kemasan wadah kertas;
kemasan wadah kertas atau karton; kemasan wadah selulosa yang diregenerasi; kertas berbentuk pita untuk pembungkus
kado; kertas dan plastik untuk kemasan; kertas karton kosong; kertas karton untuk mengirimkan barang; kertas koran; kertas
mulsa; kertas serbet; kertas untuk digunakan dalam pembuatan kantong teh; kertas untuk keperluan rumah tangga; kertas
untuk keperluan rumah tangga dan industri; kertas untuk membuat tas dan karung; kertas untuk pembungkus dan
pengemasan; kit pembuangan kantong plastik untuk pembuangan rumput dan daun; kotak display kardus; kotak display kertas
atau kardus; kotak hadiah dari kardus; kotak kardus; kotak karton untuk kemasan industri; kotak kemasan kardus; kotak
kemasan kardus dalam bentuk dilipat; kotak kemasan kardus dalam bentuk yang dibuat-buat; kotak kemasan kertas; kotak
kertas atau kardus; kotak kue dari kardus; kotak pizza dari kardus; kotak-kotak terbuat dari bahan kertas atau kardus; lembar
kontrol kelembaban kertas atau plastik untuk kemasan bahan makanan; lembaran kertas atau plastik penyerap untuk
kemasan bahan makanan; lembaran perekat plastik yang dilapisi untuk tampilan, pelindung, dan peningkatan iklan, papan
tanda/sign, tampilan, label, grafik, dan dekorasi, yaitu perekat pada media cetak dan perekat pada lapisan tipis pelindung;
lembaran plastik berlapis perekat untuk keperluan alat tulis; lembaran plastik berperekat untuk rak pelapis; lembaran plastik,
film dan tas untuk pembungkus dan pengemasan; lembaran plastik, film dan tas untuk pembungkus dan pengemasan dan
barang-barang cetakan dan bahan-bahan kertas; lembaran tipis plastik untuk pengemasan dan pembungkus; pengemasan
wadah kardus; penutup kertas untuk wadah; perekat lapisan tipis untuk kemasan; plastik tipis lembaran untuk pelindung
makanan (wrapping); resep cetak dijual sebagai komponen kemasan makanan; stiker holografik yaitu, lembaran perekat
plastik yang dilapisi untuk tampilan, pelindung, dan peningkatan iklan, papan tanda/sign, tampilan, label, grafik, dan dekorasi.;
stok gulungan film plastik untuk kemasan; stok gulungan film plastik untuk kemasan perangkat elektronik; stok gulungan film
plastik untuk makanan kemasan; stok rol film plastik untuk kemasan obat-obatan; wadah bergelombang; wadah dari kertas
untuk kemasan; wadah dari kertas untuk pengemasan dan pengepakan; wadah kemasan industri dari karton; wadah kemasan
industri dari kertas dan karton; wadah kertas biodegradable berbasis pulp untuk dibawa pulang makanan; wadah krim dari
kertas; wadah makanan; wadah pengemasan industri kertas; wadah penyimpanan dari kertas; wadah penyimpanan yang
terbuat dari kertas; wadah yang terbuat dari karton; wadah yang terbuat dari kertas; wadah, terbuat dari kertas atau karton,
untuk es===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021013211
: 25/02/2021 14:51:44
:
: Kiki Wilmanita

540 Etiket

: Dusun Kuwangsan, RT. 001 RW. 001,
Kel. Donorejo, Kec. Secang,
Kabupaten Magelang, Jawa Tengah
, Jawa Tengah

Halaman 882 dari 2049

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Fahmi Assegaf S.H.,M.H.
: Pacific Patent Multiglobal DIPO Business Center Lt. 11, Jalan Jend. Gatot Subroto
Kav. 51-52, Jakarta Pusat- 10260 Indonesia

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: Ext White
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih
: 3
: ===Kondisioner; Masker Wajah; Perona Pipi; Sampo; Semprotan pelembab wajah; dasar bedak dengan tekstur lebih ringan
(BB cream); krim bibir; krim malam; krim siang; losion untuk tubuh; lotion untuk wajah; lulur; masker kecantikan; masker tanah
liat yang membersihkan kulit; pelembab; pelembab bibir; pencuci muka; serum kecantikan; tabir surya===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021013212
: 25/02/2021 14:53:46
:
: PT Gyra Inti Jaya

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. P. Jayakarta No. 73A Terowongan No. 21, Mangga Dua Selatan, Sawah Besar,
Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta
: Phoa Bing Hauw S.H.
: Rukan Sentra Niaga Puri Blok T1-14 Puri Indah,

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: LIBERA
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam
: 20
: ===Bangku; Dekorasi permukaan, bukan dari logam, produk jadi yang terbuat dari kertas cetak dan imprenasi atau foil plastik
untuk digunakan dalam konstruksi perabotan, desain interior, konstruksi kendaraan, dan bidang terkait; Elemen penutup dan
pembuka kemasan untuk bahan makanan dan minuman; Elemen penutup dan pembuka kemasan untuk wadah dan kemasan
dari kertas, kardus atau karton; Elemen penutup dan pembuka kemasan untuk wadah dan kemasan dari kertas, kardus atau
karton untuk digunakan berhubungan pemasaran digital yang diarahkan; Elemen penutup dan pembuka kemasan untuk
wadah dan kemasan dari kertas, kardus atau karton untuk digunakan berhubungan dengan solusi ketelusuran dari awal
hingga akhir untuk produk-produks kemasan dan pengemasan; Kursi permainan komputer; Lemari buku; Lemari kecil; Lemarilemari dari logam; Meja cuci muka (perabot rumah tangga); Meja kecil; Meja rapat kantor; Mimbar; Rak surat kabar; Rak untuk
komputer; Rak-rak untuk perabot; Tempat tidur (bukan untuk keperluan medis); Tempat tidur anak-anak; Tempat tidur untuk
keperluan medis; Tempat tidur yang bisa disesuaikan; bagian furnitur; bak kayu; bak plastik; baki keyboard komputer; bangku
[furnitur]; bangku berkemah; bangku kerja; bangku sekolah; bangku taman; bangku teras; bangku untuk bidang olahraga;
bangku wakil [furniture]; bangku wakil [perabot] dari logam; bangku wakil [perabot], bukan dari logam; bantal udara, bukan
untuk keperluan medis; daun meja; furnitur berlapis; furnitur dalam ruangan; furnitur dek; furnitur kamar tidur yang dibuat
khusus; furnitur khusus; furnitur luar ruang dari plastik; furnitur luar ruang, bukan dari logam; furnitur luar ruangan dari logam;
furnitur outdoor dari kayu; furnitur taman dari aluminium; furnitur taman dari kayu; furnitur taman dari logam; furnitur taman dari
plastik; furnitur taman, bukan dari logam; furnitur tempat duduk; furnitur teras; furnitur yang terbuat dari kayu atau pengganti
kayu; furnitur yang terbuat dari kayu pengganti; gantungan tanaman, bukan dari logam; gerobak untuk komputer [perabot];
kabinet; kasur udara untuk digunakan saat berkemah; kasur udara untuk penggunaan rekreasi; kasur udara, bukan untuk
keperluan medis; konter display; kursi anak TK/Paud; kursi belajar; kursi direktur; kursi geladak; kursi taman; kursi teras; kursi
untuk anak-anak; kursi-kursi; layar [furnitur]; layar berdiri; layar terbuat dari buluh [furnitur]; layar terbuat dari pengganti buluh
[furnitur]; lemari Pajangan [furnitur]; lemari arsip; lemari indeks [furniture]; lemari komputer [perabot]; loker; mebel; meja; meja
anak TK/Paud; meja belajar; meja dari logam; meja gambar; meja kerja industri; meja ketik; meja komputer; meja luar; meja
samping; meja sekolah; meja taman; meja teras; meja tulis; panel furnitur; papan direktori; papan display; papan kayu atau
plastik; papan nama dari plastik; papan nama plastik; papan skor untuk olahraga, selain mekanik atau listrik; partisi furnitur;
partisi furnitur dari kayu; partisi kantor berdiri bebas [perabot]; pasak kebun, bukan dari logam; pembagi ruang; perabot dapur
yang dibuat khusus; perabot komputer; perabot rumah tangga; perabot sekolah; rak; rak buku; rak furnitur; rak pajangan; rak
perpustakaan; rak untuk buku; rak untuk lemari arsip; rak untuk penyimpanan; sofa taman; tabel kartu; tabel konsol; tempat
penyimpanan tujuan umum, bukan dari logam; tempat tidur lipat; tempat tidur udara, bukan untuk tujuan medis; workstation
komputer [furnitur]===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2021013213
: 25/02/2021 14:54:56
:
: PT ATHENA RUANG BELAJAR

540 Etiket

: RUKO DAAN MOGOT ARCADIA BLOK H6 NO.26, KECAMATAN BATUCEPER,
Kota Tangerang, Banten, 15122

Halaman 883 dari 2049

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: aroom + LOGO
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: UNGU (#4d3573)
: 41
: ===Informasi pendidikan; Jasa Pendidikan; Jasa pelatihan; Jasa pendidikan secara online; Jasa pendidikan seniman;
Penyediaan pelatihan secara online; bimbingan seni kecantikan; jasa pelatihan dan pendidikan yang menyediakan informasi
pendidikan secara online dari database komputer atau Internet; layanan instruksi dan pelatihan; melakukan kursus pelatihan;
melakukan kursus pengajaran, pendidikan dan pelatihan; menyediakan pelatihan on-line; pelatihan di bidang desain;
pengajaran keterampilan kecantikan; penyediaan kursus pelatihan; penyediaan program pelatihan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021013214
: 25/02/2021 14:55:17
:
: NADIA SAPARDAN

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Tanah Abang II/17, Rt. 001 Rw. 003, Petojo Selatan, Gambir, Jakarta Pusat, Kota
Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta
: IR. Y.T. Widjojo
: Wisma Kemang 5th Floor, Jalan Kemang Selatan No. 1

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: THE FLEEZY CO. & Device
: THE FLEEZY CO. : SUATU PENAMAAN; & Device

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM DAN PUTIH
: 5
: ===Busa tangan antibakteri; Cairan antiseptik untuk ruangan; Cairan antiseptik untuk tangan tanpa bilas air; Cairan pembersih
tangan; Cairan pembersih tangan untuk menghilangkan bakteri; Deterjen cucian antibakteri dan antiseptik; Gel antiseptik; Gel
pembersih kulit antibakteri berbasis chlorine dioxide; Kain yang diresapi dengan sediaan antiseptik desinfektan untuk
keperluan kebersihan; Kotak P3K terisi, kain, penyeka, tisu dan spons yang diresapi dengan sediaan antiseptik desinfektan
untuk keperluan kebersihan; Pencuci tangan antibakteri; Pencuci tangan mengandung antibiotik; Pencuci tangan mengandung
obat; Penyeka yang diresapi antiseptik; Penyeka yang diresapi dengan sediaan antiseptik desinfektan untuk keperluan
kebersihan; Sabun cuci tangan dengan desinfektan; Sabun pembasmi kuman untuk mencuci piring; Sediaan disinfektan,
pembasmi kuman; Sediaan farmasi untuk perawatan kulit; Spons yang diresapi dengan sediaan antiseptik desinfektan untuk
keperluan kebersihan; Tisu yang diresapi dengan sediaan antiseptik desinfektan untuk keperluan kebersihan; Zat tambahan
yang dapat meningkatkan kemampuan deterjen cucian antibakteri dan antiseptik; antiseptik; busa pembersih tangan untuk
desinfektan; cuci tangan anti-mikroba; cuci tangan dengan antibiotik; desinfektan sabun wangi; disinfektan serba guna; gel
pembersih kulit antibakteri berbasis alkohol; gel pembersih tangan untuk desinfektan; handuk sarung tangan sanitasi sekali
pakai dengan antiseptik; kapas antiseptik; kit yang terutama terdiri dari gel pembersih dan tisu disinfektan dan termasuk juga
masker sanitasi, sarung tangan plastik dan krim tangan yang digunakan untuk pencegahan kuman; losion sanitasi tangan
untuk desinfektan; lotion dan krim obat untuk tubuh, kulit, wajah, dan tangan; lotion tangan antibakteri; mencuci tangan dengan
obat; pelembab tangan medikasi; pembersih tangan antiseptik; perban cair antiseptik; sabun antibakteri; sabun cuci untuk
buah dan sayuran; sabun desinfektan; sabun karbol; sabun kulit antibakteri; sabun obat; sabun obat untuk bayi; sabun obat
untuk tangan; sabun obat untuk tubuh; sabun obat untuk wajah; sabun tangan obat; sabun tubuh yang diberi obat; sabun
wajah obat; sediaan antiseptik; sediaan disinfektan dan penghilang bau serba guna; sediaan farmasi antibakteri; sediaan
farmasi untuk manusia; sediaan sanitasi tangan; semprotan pembersih tangan untuk desinfektan; tisu antiseptik sekali pakai;
tisu disinfektan sekali pakai===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

740

: DID2021013216
: 25/02/2021 14:57:29
:
: CJ Corporation

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 12, Sowol-ro 2-gil,
Jung-gu, Seoul,
Republic of Korea
: Yenny Halim S.E., S.H., M.H.
: ACEMARK, Jl. Cikini Raya No. 58 G-H, Jakarta 10330, Indonesia

Tipe Merek
Nama Merek

: Merek Kata dan Lukisan
: CJ + Lukisan

540 Etiket

Halaman 884 dari 2049

566

Arti Bahasa

: CJ + Lukisan : nama pemohon.

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Biru, Oranye, Merah dan Putih.
: 1
: ===Bahan kimia untuk digunakan dalam pembuatan makanan; Pemanis buatan; Perekat, selain untuk keperluan alat tulis atau
keperluan rumah tangga; Protein; Protein untuk kegunaan industri; Resin polimer yang tidak diolah; aditif kimia untuk
digunakan dalam pembuatan kosmetik; aditif kimia untuk digunakan dalam pembuatan makanan; aditif kimia untuk digunakan
dalam pembuatan obat-obatan; adjuvan (substansi kimia), selain untuk keperluan medis atau kedokteran hewan; adjuvan
tanah (substansi kimia) untuk digunakan dalam pertanian; asam amino untuk keperluan industri; asam amino untuk tujuan
ilmiah; asam glutamat untuk digunakan dalam industri kosmetik; asam glutamat untuk keperluan industri; bahan kimia industri;
bahan kimia pelunak untuk digunakan dalam industri kosmetik; bahan kimia yang digunakan sebagai bahan dan aditif dalam
industri makanan, suplemen makanan dan minuman; bakteri probiotik untuk industri makanan; deterjen untuk keperluan
industri sebagai bagian dari proses manufaktur; ekstrak fermentasi untuk keperluan industri; ekstrak tumbuhan, selain minyak
atsiri, untuk digunakan dalam industri kosmetik; enzim untuk digunakan dalam industri industri nutraceuticals; enzim untuk
digunakan dalam pengolahan produk samping makanan; enzim untuk industri makanan; enzim untuk industri minuman; enzim
untuk keperluan industri; fermentasi untuk keperluan kimia; glukosa untuk industri makanan; kolagen untuk digunakan sebagai
bahan baku dalam industri kosmetik; kultur bakteri probiotik untuk industri makanan; pengemulsi; perekat plastik untuk
keperluan industri; plastik yang belum diproses; protein untuk digunakan dalam industri kosmetik; protein untuk digunakan
dalam industri makanan dan minuman; protein untuk digunakan dalam industri suplemen makanan; pupuk; pupuk kandang;
resin buatan dan sintetis, tidak diproses; sediaan biologis untuk digunakan dalam industri dan/atau ilmu pengetahuan; sediaan
kimia untuk digunakan dalam industri; sediaan kimia untuk menstabilkan tanah; sediaan mikroorganisme, selain untuk
penggunaan medis dan kedokteran hewan; sediaan perbaikan tanah; sediaan-sediaan pelunakan; stabilisator kimia; tepung
untuk keperluan industri; zat kimia untuk mengawetkan bahan makanan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DEBEGAN RT 04 RW 02 MOJOSONGO
, Kota Surakarta, Jawa Tengah
: Moelyono Karmayana S.H.,
: Modeka/PT Persada Modeka Centurindo Alamat : Srigading I Nomor 26 Puspita
Loka BSD City Serpong Kota Tangerang Selatan Banten

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: DW - DEWI DW THIN WALL CONTAINER
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM, PUTIH
: 21
: ===Alat pembersih dan peralatan cuci (selain listrik); Alat untuk pengolahan makanan dan Minuman untuk keperluan rumah

: DID2021013217
: 25/02/2021 14:59:47
:
: PT. PANCA BERSOEDARAAN SEDJATI

540 Etiket

tangga (tidak memakai listrik); Cikrak; Dudukan wadah botol kecil dari logam mulia; Dudukan wadah botol kecil tempat minyak
dan cuka; Dudukan wadah botol kecil, bukan dari logam mulia; Dudukan wadah botol kecil, bukan dari logam mulia, tempat
minyak dan cuka; Gelas, kotak makan siang dan wadah makanan; Guci dapur [bukan dari logam mulia]; Kemasan wadah
gelas untuk makanan; Kemasan wadah gelas untuk minuman; Kotak makanan; Lap pembersih; Nampan untuk keperluan
rumah tangga; Parutan (alat rumah tangga); Pembersih debu; Peralatan dan wadah untuk rumah tangga; Peralatan makan
dari keramik; Peralatan makan, peralatan masak dan wadah untuk keperluan dapur atau rumah tangga; Peralatan masak;
Perangkat minuman teh [alat makan]; Perangkat piring untuk menyajikan makanan; Piring makan; Rak Piring; Sarung tangan
untuk memasak; Sendok pemoles untuk keperluan dapur; Sikat gigi, peralatan dan perkakas untuk kebersihan dan perawatan
gigi, lidah dan gusi; Sikat pembersih sedotan; Spons untuk keperluan rumah tangga; Tas dan wadah terisolasi untuk makanan
atau minuman untuk penggunaan rumah tangga; Tas penyimpanan asi; Tas penyimpanan makanan dan minuman; Tempat
Spon; Tempat dan dispenser untuk keperluan gigi; Tempat gula; Tempat kertas toilet; Tempat sisir; Tempat tisu kamar mandi;
Tempat untuk keperluan pembersih badan; Tempat/wadah sayur; Tepas Untuk Keperluan dapur; Tolok (Tempat Menyimpan
Hasil Tangkapan Ikan); Wadah bedak wajah; Wadah botol kecil; Wadah botol kecil dari logam mulia; Wadah botol kecil tempat
minyak dan cuka; Wadah botol kecil, bukan dari logam mulia; Wadah makanan dan minuman untuk kegunaan rumah tangga
dan untuk bepergian; Wadah makanan untuk hewan peliharaan rumah tangga; Wadah minuman (tumblers); Wadah terbuat
dari tempurung kelapa untuk keperluan rumah tangga; Wadah tisu; Wadah untuk Menyimpan buah-buahan; Wadah untuk
keperluan rumah tangga, dapur dan memasak; Wadah untuk menampung dan mengeluarkan (dispensing) sediaan-sediaan
perawatan kulit dan perawatan rambut untuk keperluan kosmetik dan rumah tangga; Wadah untuk menu tambahan terutama
terdiri dari daging, ikan, unggas/sayuran; Wadah/tempat penyimpan benang pembersih gigi;
Wadah perlengkapan mandi terpasang; Wajan ceper (peralatan masak); alas piring dari bambu; alas piring dari gabus; alas
piring dari karet; alas piring dari kulit; alas piring dari logam; alas piring, bukan dari kertas atau tekstil; alat dapur yang
dioperasikan dengan tangan untuk mencacah makanan; alat makan hewan peliharaan diaktifkan oleh sensor laser; alat masak
bukan listrik; alat pembersih [instrumen pembersih]; alat pemeras tortilla, [peralatan dapur] non-listrik; alat-alat untuk
menyajikan makanan; alu kayu untuk penggunaan dapur; alu untuk penggunaan dapur; artikel untuk keperluan pembersihan;
atomizers untuk keperluan rumah tangga; ayakan untuk keperluan rumah tangga; bahan tebal untuk memegang wadah panas;
bak mandi bayi; bak mandi plastik untuk anak-anak; bak mandi tiup untuk bayi; bak mandi untuk anak-anak; baki keperluan
rumah tangga; baki kertas, untuk keperluan rumah tangga; baki kompos untuk keperluan rumah tangga; baki pemutih gigi
[wadah] untuk digunakan di rumah; baki peralatan makan; baki sampah untuk hewan peliharaan rumah tangga; baki untuk
keperluan rumah tangga; baki untuk keperluan rumah tangga, bukan dari logam; baki untuk keperluan rumah tangga, dari
logam; baki untuk keperluan rumah tangga, dari logam mulia; balok memotong kayu [peralatan]; bantalan abrasif

Halaman 885 dari 2049

untuk keperluan dapur; bantalan abrasif untuk keperluan dapur atau rumah tangga; barang-barang keperluan kamar mandi;
barang-barang mandi shower; baskom [wadah]; baster untuk penggunaan dapur; basting sendok [peralatan memasak];
benang pembersih gigi; berkemah panggangan [peralatan memasak]; blender makanan non-listrik, untuk keperluan rumah
tangga; blender makanan, non-listrik; blender, non-listrik, untuk keperluan rumah tangga; blender, non-listrik, untuk persiapan
makanan; bola cucian [peralatan rumah tangga]; bola kaca [wadah]; botol besar dari kaca/wadah botol besar dibalut anyaman
sebagai pelindung; botol kaca [wadah]; cetakan [peralatan dapur]; cetakan masakan; corong untuk penggunaan dapur; derek
pembersih; dispenser adonan untuk penggunaan dapur; dispenser minuman portabel [wadah]; dispenser pompa untuk
keperluan rumah tangga; dispenser serbet untuk keperluan rumah tangga; dispenser untuk losion, sampo, kondisioner dan
sabun mandi; dispenser untuk persiapan pembersihan; dropper untuk keperluan rumah tangga; ekstraktor jus buah, non-listrik;
ember batubara untuk keperluan rumah tangga; ember kamar mandi; ember makan siang; ember plastik untuk menyimpan
mainan mandi; fondues [peralatan memasak], non-listrik; gagang tempat handuk; garpu memasak; garpu memasak hotdog;
gelas [wadah]; gelas dan mangkuk bayi [peralatan makan bayi]; gelas kamar mandi; guci untuk penggunaan rumah tangga;
instrumen pembersih, dioperasikan dengan tangan; irisan ikan [peralatan memasak]; jatuh pengering bola [peralatan rumah
tangga]; jubako [Sarang kotak makanan Jepang]; kain pembersih [lap]; kain pembersih untuk kamar bersih; kandang untuk
hewan peliharaan rumah tangga; kapal uap makanan, non-listrik; karya seni dari porselen, terakota atau kaca; keramik untuk
keperluan rumah tangga; keranjang bambu untuk keperluan rumah tangga; keranjang belanja untuk keperluan rumah tangga;
keranjang cucian untuk keperluan rumah tangga; keranjang roti rumah tangga; keranjang roti untuk keperluan rumah tangga;
keranjang untuk keperluan rumah tangga; keranjang untuk penggunaan rumah tangga, dari logam; kisi-kisi non-listrik
[peralatan memasak]; kontainer rumah tangga; kotak kue plastik untuk keperluan rumah tangga; kotak makan siang; kotak
makan siang terisolasi termal; kotak makan siang yang terbuat dari logam; kotak makan siang yang terbuat dari plastik; kotak
resep [wadah rumah tangga]; kotak sampah untuk hewan peliharaan rumah tangga; kubah makanan; kubah penutup makanan
terisolasi; kulit kambing gunung untuk pembersih; labu terisolasi untuk keperluan rumah tangga; layanan kopi [peralatan
makan]; layar percikan untuk penggunaan dapur; mandi burung tidak menjadi struktur; mandi burung, bukan menjadi struktur;
mandi caddies; mandi gigitiruan; mangkuk untuk mencampur bahan makanan; mashers makanan; meja makan burung;
memasak kantong mesh, selain untuk microwave; memberi makan dan minum mangkuk; memberi makan palung logam untuk
ternak; memberi makan palung untuk babi; memberi makan palung untuk ternak; membersihkan swab untuk keperluan rumah
tangga; mencuci tas menjadi wadah rias, pas; mencuci tas, pas, untuk membawa perlengkapan mandi; menuangkan cerat
untuk keperluan rumah tangga; mixer dapur, non-listrik; mixer makanan, non-listrik; mixer makanan, non-listrik, untuk
keperluan rumah tangga; model skala [ornamen] terakota; mortir kayu untuk penggunaan dapur; mortir untuk penggunaan
dapur; nampan biodegradable untuk keperluan rumah tangga; nampan makan; ornamen dalam bentuk mini yang terbuat dari
terakota; paket dingin untuk makanan dan minuman dingin; palung makan; palung makanan untuk unggas; panci dan wajan
masak, non-listrik; panci dan wajan untuk masak; panci masak; panci masak logam; panci masak, fondue set, peralatan
pemanggang dan ceret non-listrik; panci masak, non-listrik; panci portabel dari kaleng timah untuk memasak nasi;
panggangan [peralatan memasak]; parut keju untuk keperluan rumah tangga; parut untuk penggunaan dapur; patung-patung
porselen, terakota atau kaca; pembersih interdental; pembersih karpet, non-listrik; pembuat makanan; pemegang kaca kamar
mandi; pemegang kartu tempat; pemegang untuk setrika rumah tangga; pencakar panggangan [artikel pembersih]; pencakar
untuk keperluan rumah tangga; pencapit makanan; penekan bawang putih [peralatan dapur]; penekan bawang putih yang
dioperasikan dengan tangan [peralatan dapur]; pengayak [peralatan rumah tangga]; pengayak untuk penggunaan dapur;
penggiling makanan, dioperasikan dengan tangan; penggiling, [peralatan dapur] yang dioperasikan dengan tangan;
penghancur untuk penggunaan dapur, non-listrik; pengisi daya [alat makan]; penutup makanan; penutup makanan silikon
dapat digunakan kembali; penutup makanan silikon dapat digunakan kembali untuk mangkuk, panci, wajan dan cangkir;
penutup wadah tempat sampah; penyanggah handuk pada kamar mandi; penyapu untuk keperluan rumah tangga; penyortir
binatu untuk keperluan rumah tangga; peralatan dan barang-barang berongga non logam, termasuk botol air, ketel non
elektrik, peralatan pembawa air untuk berkemah dan piknik serta nampan piknik dari logam; peralatan dan mesin pemoles,
untuk keperluan rumah tangga, non-listrik; peralatan dan wadah rumah tangga atau dapur; peralatan dan wadah untuk
keperluan rumah tangga dan dapur; peralatan dapur; peralatan dapur dari logam mulia; peralatan dapur, bukan dari logam
mulia; peralatan kosmetik; peralatan kosmetik dan toilet; peralatan kue; peralatan makan; peralatan makan keramik; peralatan
makan untuk bayi dan anak-anak, selain pisau, garpu dan sendok, bukan dari logam mulia; peralatan makan untuk bayi dan
anak-anak, selain pisau, garpu dan sendok, dari logam mulia; peralatan makan untuk di meja, peralatan masak dan wadah;
peralatan makan, selain pisau, garpu dan sendok, bukan dari logam mulia; peralatan makan, selain pisau, garpu dan sendok,
dari logam mulia; peralatan makan, selain pisau, garpu, dan sendok; peralatan masak [panci dan wajan]; peralatan masak dan
peralatan makan, kecuali garpu, pisau, dan sendok; peralatan masak untuk digunakan dalam oven microwave; peralatan
memasak, non-listrik; peralatan oven; peralatan pelepas make-up; peralatan pembersih yang dioperasikan secara manual;
peralatan pemoles lilin, non-listrik, untuk sepatu; peralatan penghalau bau untuk keperluan pribadi; peralatan penyaluran dan
dispenser; peralatan rumah tangga dan dapur; peralatan rumah tangga dari logam mulia; peralatan rumah tangga, bukan dari
logam mulia; peralatan toilet; peralatan untuk barbekyu, yaitu, garpu, penjepit, pemutar; peralatan untuk keperluan rumah
tangga; peralatan untuk menghilangkan make-up, listrik; peralatan untuk menghilangkan make-up, non-listrik; perangkat
pembersih wajah kosmetik; peredam asap untuk keperluan rumah tangga; perkakas-perkakas kecil dan wadah-wadah kecil
yang dapat dibawa untuk rumah tangga dan dapur (bukan dari logam mulia atau bukan dari sepihan logam mulia); perkakasperkakas kecil dan wadah-wadah kecil yang dapat dibawa untuk rumah tangga dan dapur (bukan dari logam mulia atau bukan
dari sepuhan logam mulia); peti es portabel, non-listrik, untuk makanan dan minuman; piring keramik [peralatan makan]; piring
makan hewan peliharaan; piring makanan penutup; pot memasak couscous, non-listrik; pot untuk memasak nasi, bukan listrik;
rak bumbu; rak handuk [perlengkapan kamar mandi]; rak mandi plastik [caddies]; rak oven-ke-meja; rak pendingin; rak
pendingin untuk barang yang dipanggang; rak pengeringan baju; rak pengeringan piring; rak pengeringan untuk binatu; rak roti
panggang; raket nyamuk; rambut anjing rakun untuk sikat; rolling pin untuk penggunaan dapur; sabut gosok untuk keperluan
rumah tangga; saringan [peralatan rumah tangga]; saringan untuk keperluan rumah tangga; saringan untuk penggunaan
dapur; sarung tangan karet untuk keperluan rumah tangga; sarung tangan lateks untuk keperluan rumah tangga; sarung
tangan nitril untuk keperluan rumah tangga; sarung tangan plastik untuk keperluan rumah tangga; sarung tangan rumah
tangga untuk keperluan pembersihan; sarung tangan rumah tangga untuk penggunaan umum; sarung tangan untuk di dapur;
sarung tangan untuk keperluan rumah tangga; sconce dinding non-listrik [tempat lilin]; sendok batubara untuk keperluan
rumah tangga; sendok beras untuk keperluan rumah tangga; sendok berlubang [peralatan dapur]; sendok biji-bijian untuk
keperluan rumah tangga; sendok gula untuk keperluan rumah tangga; sendok ikan untuk keperluan rumah tangga; sendok
kayu [peralatan dapur]; sendok kopi untuk keperluan rumah tangga; sendok makanan anjing untuk keperluan rumah tangga;
sendok pencampur [peralatan dapur]; sendok pupuk untuk keperluan rumah tangga; sendok sayur [peralatan meja makan];
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sendok tepung untuk keperluan rumah tangga; sendok untuk keperluan rumah tangga; server makanan berjenjang;
servingware [piring] untuk menyajikan makanan; set panci masak; set wadah bulat atau silinder; sikat bak mandi; sikat cuci
tahan asam yang digunakan untuk aplikasi asam ke kendaraan untuk tujuan pembersihan; sikat mandi; sikat pembersih pot;
sikat pembersih wajah; sikat toilet dan wadahnya; sikat untuk hewan peliharaan rumah tangga; sikat untuk keperluan rumah
tangga; sikat untuk membersihkan peralatan golf; sikat untuk membersihkan peralatan olahraga; sikat untuk membersihkan
tangki dan wadah; sinder cinder [peralatan rumah tangga]; singkatan mandi bayi portabel; sisir; skimmer untuk penggunaan
dapur; spatula untuk penggunaan dapur; spon mandi; spons dapur; spons mandi; spons pembersih wajah; spons untuk
pembersih dan rumah tangga; stasiun umpan, kosong, untuk memberi makan rodentisida kepada tikus; stoples kaca
pengawet makanan; stoples kaca penyimpanan; stoples penyimpanan; stoples untuk memasak minyak, kosong; tabung gelas
untuk keperluan rumah tangga; talenan kayu untuk penggunaan dapur; talenan untuk dapur; tas jinjing terisolasi termal untuk
makanan atau minuman; tas kain tipis untuk digunakan dalam memasak; tas makan siang terisolasi; tas makan siang
terisolasi dari tekstil; tas terisolasi termal untuk makanan atau minuman; tas terisolasi untuk makanan atau minuman, untuk
keperluan rumah tangga; tempat sikat gigi; tempat (shakers) garam; tempat (shakers) garam dan merica; tempat bedak dijual
kosong; tempat cuci untuk keperluan rumah tangga; tempat gelas; tempat kertas toilet dikamar kecil; tempat kotak jus; tempat
kotak jus dari plastik; tempat kue; tempat lilin; tempat lilin dari logam mulia; tempat lilin lilin; tempat lilin, bukan listrik, bukan
dari logam mulia; tempat lilin, bukan listrik, dari logam mulia; tempat lilin, non-listrik; tempat mandi bayi, dapat dipindah; tempat
mandi burung *; tempat menaruh kue bertingkat; tempat menyimpan binatu; tempat pot; tempat roti; tempat sabun; tempat
sampah; tempat sampah daur ulang, bukan dari logam, untuk keperluan rumah tangga; tempat sampah untuk keperluan
rumah tangga; tempat serbet; tempat sumpit; tempat telur plastik untuk keperluan rumah tangga; tempat tissue; tempat tusuk
gigi; tempatkan tikar kayu; terakota (campuran tanah liat dan pasir) atau gelas; tikar untuk digunakan dalam mengeringkan
dan mengeringkan peralatan masak dan gelas; toples dapur; toples penyimpanan makanan; toples plastik untuk keperluan
rumah tangga; trivets [peralatan meja]; turners [peralatan dapur]; tusuk gigi, tempat sikat gigi dan tempat tusuk gigi, bukan
terbuat dari logam, benang gigi, peralatan keperluan kamar mandi; tusuk sate masak, bukan dari logam; tusuk sate memasak;
tusuk sate memasak dari logam; tutup kaca untuk wadah kemasan industri; tutup sekali pakai untuk wadah rumah tangga;
tutup wadah dibuat untuk keperluan rumah tangga atau dapur; wadah berisolasi panas; wadah berisolasi panas untuk
keperluan rumah tangga; wadah berisolasi panas untuk minuman; wadah dapur; wadah dapur dari logam mulia; wadah dapur
untuk nasi; wadah dapur untuk pasta; wadah dapur, bukan dari logam mulia; wadah dari logam mulia untuk keperluan rumah
tangga atau dapur; wadah es; wadah hidangan makanan; wadah kaca rumah tangga; wadah kompos untuk keperluan rumah
tangga; wadah lotion, kosong, untuk keperluan rumah tangga; wadah makanan dan minuman yang terbuat dari plastik
(berbahan singkong) dan bio-plastik; wadah makanan dari bahan organik (daun jati); wadah makanan dari bahan organik
(pelepah pinang); wadah makanan dari foil; wadah makanan untuk burung; wadah makanan untuk hewan peliharaan; wadah
makanan untuk hewan ternak; wadah minum; wadah minuman; wadah minuman berinsulasi dengan chip cerdas bawaan
untuk pembayaran tanpa kontak; wadah minuman berisolasi; wadah minuman terisolasi; wadah minuman terisolasi dengan
chip cerdas bawaan untuk pembayaran tanpa uang tunai; wadah minuman terisolasi yang dapat diisi ulang dengan charger
ponsel bawaan; wadah minuman terisolasi yang dapat diisi ulang dengan teknologi kontrol suhu elektronik; wadah penanam
hidroponik untuk keperluan rumah tangga; wadah penyimpan keperluan rumahtangga; wadah penyimpan makanan; wadah
penyimpanan rumah tangga plastik untuk sereal; wadah penyimpanan untuk rumah tangga dari plastik; wadah peralatan
dapur; wadah plastik portabel untuk keperluan rumah tangga dan dapur; wadah plastik rumah tangga untuk menyimpan
produk-produk kesehatan wanita; wadah plastik untuk keperluan rumah tangga; wadah plastik untuk penggunaan dapur;
wadah rumah tangga dari logam mulia; wadah rumah tangga portabel serba guna; wadah rumah tangga untuk makanan;
wadah rumah tangga untuk menyimpan makanan hewan; wadah rumah tangga yang bisa dikunci, bukan dari logam, untuk
makanan; wadah rumah tangga, bukan dari logam mulia; wadah sabun; wadah sikat gigi; wadah sisir; wadah terisolasi termal
untuk makanan; wadah terisolasi termal untuk makanan atau minuman; wadah terisolasi termal untuk minuman; wadah
terisolasi untuk kaleng minuman, untuk keperluan rumah tangga; wadah terisolasi untuk makanan atau minuman, untuk
keperluan rumah tangga; wadah untuk es, untuk keperluan rumah tangga; wadah untuk keperluan kamar mandi; wadah untuk
keperluan rumah tangga; wadah untuk keperluan rumah tangga atau dapur; wadah untuk menyiapkan, menyimpan,
menghangatkan dan menyajikan bahan makanan dan minuman, tidak termasuk dalam kelas lain; wadah untuk rumah tangga
dan dapur; wadah, bukan dari logam mulia, untuk keperluan rumah tangga atau dapur; wadah/kotak penyimpan untuk sikat
gigi; whisks, non-listrik, untuk keperluan rumah tangga; zen [nampan atau dudukan makan pribadi bergaya Jepang]===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021013218
: 25/02/2021 15:02:32
:
: CJ Corporation

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 12, Sowol-ro 2-gil,
Jung-gu, Seoul,
Republic of Korea
: Yenny Halim S.E., S.H., M.H.
: ACEMARK, Jl. Cikini Raya No. 58 G-H, Jakarta 10330, Indonesia

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: CJ + Lukisan
: CJ + Lukisan : nama pemohon.

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Biru, Oranye, Merah dan Putih.
: 9
: ===Alat rontgen bukan untuk tujuan medis; Animasi yang dapat diunduh; CD; DVD; Dompet elektronik yang dapat diunduh;

740

Kabel USB; Kartu magnetik berkode; Kasing ponsel; Perangkat lunak permainan komputer yang dapat diunduh; alat ukur dan
instrumen; aplikasi komputer untuk streaming video, musik dan gambar; aplikasi ponsel pintar [perangkat lunak]; buku digital
yang dapat diunduh dari Internet; file gambar yang dapat diunduh; file multimedia yang dapat diunduh; file musik yang dapat
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diunduh; game komputer yang dapat diunduh; headphone; headset untuk komunikasi; helm pelindung; instalasi pencegahan
pencurian, listrik; instrumen matematika; jaket keselamatan; kacamata; kacamata 3D; kacamata pelindung dari sinar matahari;
kacamata untuk olahraga; kamera; kartu yang dikodekan secara magnetis untuk membawa data; kartun animasi; katrid
permainan video; konten media; kupon yang dapat diunduh; magnet kulkas dekoratif; masker pelindung; media perekaman
digital; mesin dan peralatan sinematografi; mesin dan peralatan telekomunikasi; pemutar musik digital; pengisi daya baterai;
peralatan dan instrumen audio dan visual listrik; peralatan sinar-X industri; perangkat keras komputer; perangkat lunak
komputer; perangkat lunak komputer pendidikan; perangkat lunak pendidikan; perangkat lunak permainan gawai yang dapat
diunduh; perangkat lunak permainan virtual reality; perangkat periferal komputer; program permainan komputer; publikasi
elektronik yang dapat diunduh; rekaman piringan hitam ; rekaman video digital yang dapat diunduh; sarung tangan pelindung;
sensor suhu; sensor untuk mengukur tekanan udara, suhu dan kelembaban; sertifikat hadiah elektronik yang dapat diunduh;
sistem home theatre; speaker; tag [RFID] identifikasi frekuensi radio; timbangan berat badan===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021013219
: 25/02/2021 15:03:29
:
: PT. Global Jaya Ultima

540 Etiket

: Ruko Permata Regency Blok D No. 37,
Jl. H. Kelik, Srengseng, Kembangan, Jakarta Barat
, DKI Jakarta
: Fahmi Assegaf S.H.,M.H.
: Pacific Patent Multiglobal DIPO Business Center Lt. 11, Jalan Jend. Gatot Subroto
Kav. 51-52, Jakarta Pusat- 10260 Indonesia

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: PIKARU dan huruf kanji
: Huruf kanji dibaca Eolgul memiliki arti wajah dan Meori memiliki arti kepala

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih
: 3
: ===Kondisioner; Losion untuk wajah; Masker Wajah; Perona Pipi; Sampo; Semprotan pelembab wajah; dasar bedak dengan
tekstur lebih ringan (BB cream); krim bibir; krim malam; krim pelurus rambut; krim siang; losion untuk tubuh; lulur; masker
kecantikan; masker tanah liat yang membersihkan kulit; pelembab; pelembab bibir; pelembab tangan; pencuci muka; serum
kecantikan; tabir surya; tonik rambut untuk keperluan kosmetik===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DEBEGAN RT 04 RW 02 MOJOSONGO , Kota Surakarta, Jawa Tengah
: Moelyono Karmayana S.H.,
: Modeka/PT Persada Modeka Centurindo Alamat : Srigading I Nomor 26 Puspita
Loka BSD City Serpong Kota Tangerang Selatan Banten

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: DW - DEEWA DW THIN WALL CONTAINER
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM, PUTIH
: 21
: ===Alat pembersih dan peralatan cuci (selain listrik); Alat untuk pengolahan makanan dan Minuman untuk keperluan rumah
tangga (tidak memakai listrik); Cikrak; Dudukan wadah botol kecil dari logam mulia; Dudukan wadah botol kecil tempat minyak
dan cuka; Dudukan wadah botol kecil, bukan dari logam mulia; Dudukan wadah botol kecil, bukan dari logam mulia, tempat
minyak dan cuka; Gelas, kotak makan siang dan wadah makanan; Guci dapur [bukan dari logam mulia]; Kemasan wadah
gelas untuk makanan; Kemasan wadah gelas untuk minuman; Kotak makanan; Lap pembersih; Nampan untuk keperluan
rumah tangga; Parutan (alat rumah tangga); Pembersih debu; Peralatan dan wadah untuk rumah tangga; Peralatan makan
dari keramik; Peralatan makan, peralatan masak dan wadah untuk keperluan dapur atau rumah tangga; Peralatan masak;
Perangkat minuman teh [alat makan]; Perangkat piring untuk menyajikan makanan; Piring makan; Rak Piring; Sarung tangan
untuk memasak; Sendok pemoles untuk keperluan dapur; Sikat gigi, peralatan dan perkakas untuk kebersihan dan perawatan
gigi, lidah dan gusi; Sikat pembersih sedotan; Spons untuk keperluan rumah tangga; Tas dan wadah terisolasi untuk makanan
atau minuman untuk penggunaan rumah tangga; Tas penyimpanan asi; Tas penyimpanan makanan dan minuman; Tempat
Spon; Tempat dan dispenser untuk keperluan gigi; Tempat gula; Tempat kertas toilet; Tempat sisir; Tempat tisu kamar mandi;
Tempat untuk keperluan pembersih badan; Tempat/wadah sayur; Tepas Untuk Keperluan dapur; Tolok (Tempat Menyimpan
Hasil Tangkapan Ikan); Wadah bedak wajah; Wadah botol kecil; Wadah botol kecil dari logam mulia; Wadah botol kecil tempat
minyak dan cuka; Wadah botol kecil, bukan dari logam mulia; Wadah makanan dan minuman untuk kegunaan rumah tangga
dan untuk bepergian; Wadah makanan untuk hewan peliharaan rumah tangga; Wadah minuman (tumblers); Wadah terbuat
dari tempurung kelapa untuk keperluan rumah tangga; Wadah tisu; Wadah untuk Menyimpan buah-buahan; Wadah untuk
keperluan rumah tangga, dapur dan memasak; Wadah untuk menampung dan mengeluarkan (dispensing) sediaan-sediaan

: DID2021013220
: 25/02/2021 15:03:47
:
: PT. PANCA BERSOEDARAAN SEDJATI

540 Etiket

Halaman 888 dari 2049

perawatan kulit dan perawatan rambut untuk keperluan kosmetik dan rumah tangga; Wadah untuk menu tambahan terutama
terdiri dari daging, ikan, unggas/sayuran; Wadah/tempat penyimpan benang pembersih gigi;
Wadah perlengkapan mandi terpasang; Wajan ceper (peralatan masak); alas piring dari bambu; alas piring dari gabus; alas
piring dari karet; alas piring dari kulit; alas piring dari logam; alas piring, bukan dari kertas atau tekstil; alat dapur yang
dioperasikan dengan tangan untuk mencacah makanan; alat makan hewan peliharaan diaktifkan oleh sensor laser; alat masak
bukan listrik; alat pembersih [instrumen pembersih]; alat pemeras tortilla, [peralatan dapur] non-listrik; alat-alat untuk
menyajikan makanan; alu kayu untuk penggunaan dapur; alu untuk penggunaan dapur; artikel untuk keperluan pembersihan;
atomizers untuk keperluan rumah tangga; ayakan untuk keperluan rumah tangga; bahan tebal untuk memegang wadah panas;
bak mandi bayi; bak mandi plastik untuk anak-anak; bak mandi tiup untuk bayi; bak mandi untuk anak-anak; baki keperluan
rumah tangga; baki kertas, untuk keperluan rumah tangga; baki kompos untuk keperluan rumah tangga; baki pemutih gigi
[wadah] untuk digunakan di rumah; baki peralatan makan; baki sampah untuk hewan peliharaan rumah tangga; baki untuk
keperluan rumah tangga; baki untuk keperluan rumah tangga, bukan dari logam; baki untuk keperluan rumah tangga, dari
logam; baki untuk keperluan rumah tangga, dari logam mulia; balok memotong kayu [peralatan]; bantalan abrasif untuk
keperluan dapur; bantalan abrasif untuk keperluan dapur atau rumah tangga; barang-barang keperluan kamar mandi; barangbarang mandi shower; baskom [wadah]; baster untuk penggunaan dapur; basting sendok [peralatan memasak]; benang
pembersih gigi; berkemah panggangan [peralatan memasak]; blender makanan non-listrik, untuk keperluan rumah tangga;
blender makanan, non-listrik; blender, non-listrik, untuk keperluan rumah tangga; blender, non-listrik, untuk persiapan
makanan; bola cucian [peralatan rumah tangga]; bola kaca [wadah]; botol besar dari kaca/wadah botol besar dibalut anyaman
sebagai pelindung; botol kaca [wadah]; cetakan [peralatan dapur]; cetakan masakan; corong untuk penggunaan dapur; derek
pembersih; dispenser adonan untuk penggunaan dapur; dispenser minuman portabel [wadah]; dispenser pompa untuk
keperluan rumah tangga; dispenser serbet untuk keperluan rumah tangga; dispenser untuk losion, sampo, kondisioner dan
sabun mandi; dispenser untuk persiapan pembersihan; dropper untuk keperluan rumah tangga; ekstraktor jus buah, non-listrik;
ember batubara untuk keperluan rumah tangga; ember kamar mandi; ember makan siang; ember plastik untuk menyimpan
mainan mandi; fondues [peralatan memasak], non-listrik; gagang tempat handuk; garpu memasak; garpu memasak hotdog;
gelas [wadah]; gelas dan mangkuk bayi [peralatan makan bayi]; gelas kamar mandi; guci untuk penggunaan rumah tangga;
instrumen pembersih, dioperasikan dengan tangan; irisan ikan [peralatan memasak]; jatuh pengering bola [peralatan rumah
tangga]; jubako [Sarang kotak makanan Jepang]; kain pembersih [lap]; kain pembersih untuk kamar bersih; kandang untuk
hewan peliharaan rumah tangga; kapal uap makanan, non-listrik; karya seni dari porselen, terakota atau kaca; keramik untuk
keperluan rumah tangga; keranjang bambu untuk keperluan rumah tangga; keranjang belanja untuk keperluan rumah tangga;
keranjang cucian untuk keperluan rumah tangga; keranjang roti rumah tangga; keranjang roti untuk keperluan rumah tangga;
keranjang untuk keperluan rumah tangga; keranjang untuk penggunaan rumah tangga, dari logam; kisi-kisi non-listrik
[peralatan memasak]; kontainer rumah tangga; kotak kue plastik untuk keperluan rumah tangga; kotak makan siang; kotak
makan siang terisolasi termal; kotak makan siang yang terbuat dari logam; kotak makan siang yang terbuat dari plastik; kotak
resep [wadah rumah tangga]; kotak sampah untuk hewan peliharaan rumah tangga; kubah makanan; kubah penutup makanan
terisolasi; kulit kambing gunung untuk pembersih; labu terisolasi untuk keperluan rumah tangga; layanan kopi [peralatan
makan]; layar percikan untuk penggunaan dapur; mandi burung tidak menjadi struktur; mandi burung, bukan menjadi struktur;
mandi caddies; mandi gigitiruan; mangkuk untuk mencampur bahan makanan; mashers makanan; meja makan burung;
memasak kantong mesh, selain untuk microwave; memberi makan dan minum mangkuk; memberi makan palung logam untuk
ternak; memberi makan palung untuk babi; memberi makan palung untuk ternak; membersihkan swab untuk keperluan rumah
tangga; mencuci tas menjadi wadah rias, pas; mencuci tas, pas, untuk membawa perlengkapan mandi; menuangkan cerat
untuk keperluan rumah tangga; mixer dapur, non-listrik; mixer makanan, non-listrik; mixer makanan, non-listrik, untuk
keperluan rumah tangga; model skala [ornamen] terakota; mortir kayu untuk penggunaan dapur; mortir untuk penggunaan
dapur; nampan biodegradable untuk keperluan rumah tangga; nampan makan; ornamen dalam bentuk mini yang terbuat dari
terakota; paket dingin untuk makanan dan minuman dingin; palung makan; palung makanan untuk unggas; panci dan wajan
masak, non-listrik; panci dan wajan untuk masak; panci masak; panci masak logam; panci masak, fondue set, peralatan
pemanggang dan ceret non-listrik; panci masak, non-listrik; panci portabel dari kaleng timah untuk memasak nasi;
panggangan [peralatan memasak]; parut keju untuk keperluan rumah tangga; parut untuk penggunaan dapur; patung-patung
porselen, terakota atau kaca; pembersih interdental; pembersih karpet, non-listrik; pembuat makanan; pemegang kaca kamar
mandi; pemegang kartu tempat; pemegang untuk setrika rumah tangga; pencakar panggangan [artikel pembersih]; pencakar
untuk keperluan rumah tangga; pencapit makanan; penekan bawang putih [peralatan dapur]; penekan bawang putih yang
dioperasikan dengan tangan [peralatan dapur]; pengayak [peralatan rumah tangga]; pengayak untuk penggunaan dapur;
penggiling makanan, dioperasikan dengan tangan; penggiling, [peralatan dapur] yang dioperasikan dengan tangan;
penghancur untuk penggunaan dapur, non-listrik; pengisi daya [alat makan]; penutup makanan; penutup makanan silikon
dapat digunakan kembali; penutup makanan silikon dapat digunakan kembali untuk mangkuk, panci, wajan dan cangkir;
penutup wadah tempat sampah; penyanggah handuk pada kamar mandi; penyapu untuk keperluan rumah tangga; penyortir
binatu untuk keperluan rumah tangga; peralatan dan barang-barang berongga non logam, termasuk botol air, ketel non
elektrik, peralatan pembawa air untuk berkemah dan piknik serta nampan piknik dari logam; peralatan dan mesin pemoles,
untuk keperluan rumah tangga, non-listrik; peralatan dan wadah rumah tangga atau dapur; peralatan dan wadah untuk
keperluan rumah tangga dan dapur; peralatan dapur; peralatan dapur dari logam mulia; peralatan dapur, bukan dari logam
mulia; peralatan kosmetik; peralatan kosmetik dan toilet; peralatan kue; peralatan makan; peralatan makan keramik; peralatan
makan untuk bayi dan anak-anak, selain pisau, garpu dan sendok, bukan dari logam mulia; peralatan makan untuk bayi dan
anak-anak, selain pisau, garpu dan sendok, dari logam mulia; peralatan makan untuk di meja, peralatan masak dan wadah;
peralatan makan, selain pisau, garpu dan sendok, bukan dari logam mulia; peralatan makan, selain pisau, garpu dan sendok,
dari logam mulia; peralatan makan, selain pisau, garpu, dan sendok; peralatan masak [panci dan wajan]; peralatan masak dan
peralatan makan, kecuali garpu, pisau, dan sendok; peralatan masak untuk digunakan dalam oven microwave; peralatan
memasak, non-listrik; peralatan oven; peralatan pelepas make-up; peralatan pembersih yang dioperasikan secara manual;
peralatan pemoles lilin, non-listrik, untuk sepatu; peralatan penghalau bau untuk keperluan pribadi; peralatan penyaluran dan
dispenser; peralatan rumah tangga dan dapur; peralatan rumah tangga dari logam mulia; peralatan rumah tangga, bukan dari
logam mulia; peralatan toilet; peralatan untuk barbekyu, yaitu, garpu, penjepit, pemutar; peralatan untuk keperluan rumah
tangga; peralatan untuk menghilangkan make-up, listrik; peralatan untuk menghilangkan make-up, non-listrik; perangkat
pembersih wajah kosmetik; peredam asap untuk keperluan rumah tangga; perkakas-perkakas kecil dan wadah-wadah kecil
yang dapat dibawa untuk rumah tangga dan dapur (bukan dari logam mulia atau bukan dari sepihan logam mulia); perkakasperkakas kecil dan wadah-wadah kecil yang dapat dibawa untuk rumah tangga dan dapur (bukan dari logam mulia atau bukan
dari sepuhan logam mulia); peti es portabel, non-listrik, untuk makanan dan minuman; piring keramik [peralatan makan]; piring
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makan hewan peliharaan; piring makanan penutup; pot memasak couscous, non-listrik; pot untuk memasak nasi, bukan listrik;
rak bumbu; rak handuk [perlengkapan kamar mandi]; rak mandi plastik [caddies]; rak oven-ke-meja; rak pendingin; rak
pendingin untuk barang yang dipanggang; rak pengeringan baju; rak pengeringan piring; rak pengeringan untuk binatu; rak roti
panggang; raket nyamuk; rambut anjing rakun untuk sikat; rolling pin untuk penggunaan dapur; sabut gosok untuk keperluan
rumah tangga; saringan [peralatan rumah tangga]; saringan untuk keperluan rumah tangga; saringan untuk penggunaan
dapur; sarung tangan karet untuk keperluan rumah tangga; sarung tangan lateks untuk keperluan rumah tangga; sarung
tangan nitril untuk keperluan rumah tangga; sarung tangan plastik untuk keperluan rumah tangga; sarung tangan rumah
tangga untuk keperluan pembersihan; sarung tangan rumah tangga untuk penggunaan umum; sarung tangan untuk di dapur;
sarung tangan untuk keperluan rumah tangga; sconce dinding non-listrik [tempat lilin]; sendok batubara untuk keperluan
rumah tangga; sendok beras untuk keperluan rumah tangga; sendok berlubang [peralatan dapur]; sendok biji-bijian untuk
keperluan rumah tangga; sendok gula untuk keperluan rumah tangga; sendok ikan untuk keperluan rumah tangga; sendok
kayu [peralatan dapur]; sendok kopi untuk keperluan rumah tangga; sendok makanan anjing untuk keperluan rumah tangga;
sendok pencampur [peralatan dapur]; sendok pupuk untuk keperluan rumah tangga; sendok sayur [peralatan meja makan];
sendok tepung untuk keperluan rumah tangga; sendok untuk keperluan rumah tangga; server makanan berjenjang;
servingware [piring] untuk menyajikan makanan; set panci masak; set wadah bulat atau silinder; sikat bak mandi; sikat cuci
tahan asam yang digunakan untuk aplikasi asam ke kendaraan untuk tujuan pembersihan; sikat mandi; sikat pembersih pot;
sikat pembersih wajah; sikat toilet dan wadahnya; sikat untuk hewan peliharaan rumah tangga; sikat untuk keperluan rumah
tangga; sikat untuk membersihkan peralatan golf; sikat untuk membersihkan peralatan olahraga; sikat untuk membersihkan
tangki dan wadah; sinder cinder [peralatan rumah tangga]; singkatan mandi bayi portabel; sisir; skimmer untuk penggunaan
dapur; spatula untuk penggunaan dapur; spon mandi; spons dapur; spons mandi; spons pembersih wajah; spons untuk
pembersih dan rumah tangga; stasiun umpan, kosong, untuk memberi makan rodentisida kepada tikus; stoples kaca
pengawet makanan; stoples kaca penyimpanan; stoples penyimpanan; stoples untuk memasak minyak, kosong; tabung gelas
untuk keperluan rumah tangga; talenan kayu untuk penggunaan dapur; talenan untuk dapur; tas jinjing terisolasi termal untuk
makanan atau minuman; tas kain tipis untuk digunakan dalam memasak; tas makan siang terisolasi; tas makan siang
terisolasi dari tekstil; tas terisolasi termal untuk makanan atau minuman; tas terisolasi untuk makanan atau minuman, untuk
keperluan rumah tangga; tempat sikat gigi; tempat (shakers) garam; tempat (shakers) garam dan merica; tempat bedak dijual
kosong; tempat cuci untuk keperluan rumah tangga; tempat gelas; tempat kertas toilet dikamar kecil; tempat kotak jus; tempat
kotak jus dari plastik; tempat kue; tempat lilin; tempat lilin dari logam mulia; tempat lilin lilin; tempat lilin, bukan listrik, bukan
dari logam mulia; tempat lilin, bukan listrik, dari logam mulia; tempat lilin, non-listrik; tempat mandi bayi, dapat dipindah; tempat
mandi burung *; tempat menaruh kue bertingkat; tempat menyimpan binatu; tempat pot; tempat roti; tempat sabun; tempat
sampah; tempat sampah daur ulang, bukan dari logam, untuk keperluan rumah tangga; tempat sampah untuk keperluan
rumah tangga; tempat serbet; tempat sumpit; tempat telur plastik untuk keperluan rumah tangga; tempat tissue; tempat tusuk
gigi; tempatkan tikar kayu; terakota (campuran tanah liat dan pasir) atau gelas; tikar untuk digunakan dalam mengeringkan
dan mengeringkan peralatan masak dan gelas; toples dapur; toples penyimpanan makanan; toples plastik untuk keperluan
rumah tangga; trivets [peralatan meja]; turners [peralatan dapur]; tusuk gigi, tempat sikat gigi dan tempat tusuk gigi, bukan
terbuat dari logam, benang gigi, peralatan keperluan kamar mandi; tusuk sate masak, bukan dari logam; tusuk sate memasak;
tusuk sate memasak dari logam; tutup kaca untuk wadah kemasan industri; tutup sekali pakai untuk wadah rumah tangga;
tutup wadah dibuat untuk keperluan rumah tangga atau dapur; wadah berisolasi panas; wadah berisolasi panas untuk
keperluan rumah tangga; wadah berisolasi panas untuk minuman; wadah dapur; wadah dapur dari logam mulia; wadah dapur
untuk nasi; wadah dapur untuk pasta; wadah dapur, bukan dari logam mulia; wadah dari logam mulia untuk keperluan rumah
tangga atau dapur; wadah es; wadah hidangan makanan; wadah kaca rumah tangga; wadah kompos untuk keperluan rumah
tangga; wadah lotion, kosong, untuk keperluan rumah tangga; wadah makanan dan minuman yang terbuat dari plastik
(berbahan singkong) dan bio-plastik; wadah makanan dari bahan organik (daun jati); wadah makanan dari bahan organik
(pelepah pinang); wadah makanan dari foil; wadah makanan untuk burung; wadah makanan untuk hewan peliharaan; wadah
makanan untuk hewan ternak; wadah minum; wadah minuman; wadah minuman berinsulasi dengan chip cerdas bawaan
untuk pembayaran tanpa kontak; wadah minuman berisolasi; wadah minuman terisolasi; wadah minuman terisolasi dengan
chip cerdas bawaan untuk pembayaran tanpa uang tunai; wadah minuman terisolasi yang dapat diisi ulang dengan charger
ponsel bawaan; wadah minuman terisolasi yang dapat diisi ulang dengan teknologi kontrol suhu elektronik; wadah penanam
hidroponik untuk keperluan rumah tangga; wadah penyimpan keperluan rumahtangga; wadah penyimpan makanan; wadah
penyimpanan rumah tangga plastik untuk sereal; wadah penyimpanan untuk rumah tangga dari plastik; wadah peralatan
dapur; wadah plastik portabel untuk keperluan rumah tangga dan dapur; wadah plastik rumah tangga untuk menyimpan
produk-produk kesehatan wanita; wadah plastik untuk keperluan rumah tangga; wadah plastik untuk penggunaan dapur;
wadah rumah tangga dari logam mulia; wadah rumah tangga portabel serba guna; wadah rumah tangga untuk makanan;
wadah rumah tangga untuk menyimpan makanan hewan; wadah rumah tangga yang bisa dikunci, bukan dari logam, untuk
makanan; wadah rumah tangga, bukan dari logam mulia; wadah sabun; wadah sikat gigi; wadah sisir; wadah terisolasi termal
untuk makanan; wadah terisolasi termal untuk makanan atau minuman; wadah terisolasi termal untuk minuman; wadah
terisolasi untuk kaleng minuman, untuk keperluan rumah tangga; wadah terisolasi untuk makanan atau minuman, untuk
keperluan rumah tangga; wadah untuk es, untuk keperluan rumah tangga; wadah untuk keperluan kamar mandi; wadah untuk
keperluan rumah tangga; wadah untuk keperluan rumah tangga atau dapur; wadah untuk menyiapkan, menyimpan,
menghangatkan dan menyajikan bahan makanan dan minuman, tidak termasuk dalam kelas lain; wadah untuk rumah tangga
dan dapur; wadah, bukan dari logam mulia, untuk keperluan rumah tangga atau dapur; wadah/kotak penyimpan untuk sikat
gigi; whisks, non-listrik, untuk keperluan rumah tangga; zen [nampan atau dudukan makan pribadi bergaya Jepang]===
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Nama Kuasa
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: Risti Wulansari S.H.,
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: Merek Kata
: CASA DI OLIVA
: Tidak Ada Terjemahan
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Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan putih
: 3
: ===Balsam bayi (lilin lebah) tidak mengandung obat; Barang-barang kosmetik yaitu minyak rambut, minyak wangi, bedak
wangil, bedak muka, bedak bayi, krim muka, krim kulit, cat alis, cat alis, cat kkuku, cat bibir, obat kriting rambut cat
rambut,bedak dasar, shampoo,wangi-wangian, minyak-minyak sari kosmetik, bahan pemelihara gigi, tepal gigi, sabun wangi,
sabun cuci, sabun krim detergent dan detergent bubuk .; Cologne bayi; Deterjen bayi; Deterjen binatu untuk barang-barang
keperluan bayi; Kertas tisu yang sudah dilembabkan untuk bayi; Krim mandi untuk bayi; Minyak bayi; Parfum untuk bayi;
Pelembut kain untuk barang-barang keperluan bayi; Pembersih botol bayi; Pembersih untuk mandi bayi; Sediaan untuk
perawatan kulit bayi; Tisu basah bayi; baju-baju bayi yang diresapi; bedak bayi; bedak bayi [perlengkapan mandi]; kondisioner
rambut untuk bayi; krim bayi tidak mengandung obat; krim bayi yang tidak mengandung obat; losion bayi; losion susu untuk
perawatan tubuh bayi; lotion bayi [perlengkapan mandi]; mandi busa bayi; pasta gigi bayi; pencuci tubuh (sabun) bayi; pencuci
tubuh dan rambut bayi; sabun non-obat untuk bayi; sampo untuk bayi; tisu bayi diresapi dengan sediaan pembersihan; tisu
bayi sekali pakai diresapi dengan sediaan kosmetik; tisu bayi sekali pakai diresapi dengan sediaan pembersihan pribadi; tisu
bayi untuk keperluan kosmetik; tisyu bayi===
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: DEBEGAN RT 04 RW 02 MOJOSONGO , Kota Surakarta, Jawa Tengah
: Moelyono Karmayana S.H.,
: Modeka/PT Persada Modeka Centurindo Alamat : Srigading I Nomor 26 Puspita
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Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: DW - DEEWA DW THIN WALL CONTAINER
: Tidak Ada Terjemahan
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Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM, PUTIH
: 16
: ===Bahan pengepak [bahan pengganjal, bahan pengisi] dari kertas atau kardus; Kantong dan wadah dari kertas untuk
pengemasan; Kantong kertas dan plastik untuk pengemasan; Kantong plastik HD; Kantong plastik PP; Kantong plastik klip;
Kantong plastik opp; Kantong plastik putih susu laundry; Kantong plastik untuk membungkus bahan makanan; Kertas, kardus,
dan barang-barang yang terbuat dari bahan-bahan ini, tidak termasuk dalam kelas-kelas lain, yaitu kertas cetak dan foil plastik
dan kertas release untuk menutupi atau menata permukaan benda kerja atau perabotan; Kotak dari kardus atau kertas;
Lembar karton untuk kemasan; Plastik film dan kantong plastik untuk membungkus dan mengemas; amplop kertas atau
plastik untuk kemasan; amplop kertas untuk kemasan; amplop plastik untuk kemasan; bahan kemasan dari karton atau kertas
untuk es; bahan kemasan karton; bahan kemasan plastik untuk sandwich; bahan kemasan terbuat dari karton; bahan
kemasan terbuat dari pati; bahan kemasan yang terbuat dari kertas daur ulang; bahan kemasan yang terbuat dari kertas,
kardus atau plastik, termasuk tas, lembaran, baki dan kotak; bahan kemasan yang terbuat dari pengganti kertas berbasis
mineral; bahan pembungkus kertas; bahan plastik untuk kemasan; bantalan penyerap kertas dan selulosa untuk digunakan
dalam kemasan makanan; film kemasan plastik fleksibel dijual dalam jumlah besar ke produsen industri dan komersial; film
plastik digunakan sebagai kemasan untuk makanan; film plastik perekat untuk kemasan; film plastik untuk kemasan; film
selulosa asetat untuk kemasan; kantong [amplop, kantong] dari kertas atau plastik, untuk kemasan; kantong [amplop, kantong]
dari kertas atau plastik, untuk kemasan barang dagangan; kantong [amplop, kantong] dari plastik untuk kemasan; kantong
[amplop, kantong] kertas untuk kemasan; kantong belanja dari plastik; kantong dari kertas untuk kemasan; kantong dari plastik
untuk kemasan; kantong kertas; kantong kertas atau plastik untuk kemasan; kantong kertas berlapis; kantong kertas untuk
digunakan dalam sterilisasi instrumen medis; kantong kertas untuk kemasan; kantong kertas untuk keperluan rumah tangga;
kantong makan siang daro kertas; kantong plastik; kantong plastik (keresek); kantong plastik PE; kantong plastik untuk es
kemasan; kantong plastik untuk kemasan; kantong plastik untuk keperluan rumah tangga; kantong plastik untuk keperluan
umum; kantong plastik untuk memasak di oven; kantong plastik untuk mengamankan barang-barang berharga; kantong plastik
untuk pembuangan limbah hewan peliharaan; kantong plastik untuk pembuangan pakaian dalam; kantong plastik untuk
pembungkus; kantong plastik untuk pengepakan; kantong plastik untuk pengepakan dan pengemasan; kantong plastik untuk
popok sekali pakai; kantong plastik untuk produk makanan; kantong sampah plastik; kantong sampah plastik untuk keperluan
rumah tangga; kantong sandwich plastik; kantong sekali pakai untuk kemasan instrumen yang disterilkan; karton kardus;
kemasan; kemasan [bantalan, isian] bahan kardus; kemasan kardus; kemasan kertas dan wadah untuk makanan dan
minuman terdiri dari bahan yang dirancang untuk mengurangi efek buruk terhadap lingkungan; kemasan wadah kertas;
kemasan wadah kertas atau karton; kemasan wadah selulosa yang diregenerasi; kertas berbentuk pita untuk pembungkus
kado; kertas dan plastik untuk kemasan; kertas karton kosong; kertas karton untuk mengirimkan barang; kertas koran; kertas
mulsa; kertas serbet; kertas untuk digunakan dalam pembuatan kantong teh; kertas untuk keperluan rumah tangga; kertas
untuk keperluan rumah tangga dan industri; kertas untuk membuat tas dan karung; kertas untuk pembungkus dan
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pengemasan; kit pembuangan kantong plastik untuk pembuangan rumput dan daun; kotak display kardus; kotak display kertas
atau kardus; kotak hadiah dari kardus; kotak kardus; kotak karton untuk kemasan industri; kotak kemasan kardus; kotak
kemasan kardus dalam bentuk dilipat; kotak kemasan kardus dalam bentuk yang dibuat-buat; kotak kemasan kertas; kotak
kertas atau kardus; kotak kue dari kardus; kotak pizza dari kardus; kotak-kotak terbuat dari bahan kertas atau kardus; lembar
kontrol kelembaban kertas atau plastik untuk kemasan bahan makanan; lembaran kertas atau plastik penyerap untuk
kemasan bahan makanan; lembaran perekat plastik yang dilapisi untuk tampilan, pelindung, dan peningkatan iklan, papan
tanda/sign, tampilan, label, grafik, dan dekorasi, yaitu perekat pada media cetak dan perekat pada lapisan tipis pelindung;
lembaran plastik berlapis perekat untuk keperluan alat tulis; lembaran plastik berperekat untuk rak pelapis; lembaran plastik,
film dan tas untuk pembungkus dan pengemasan; lembaran plastik, film dan tas untuk pembungkus dan pengemasan dan
barang-barang cetakan dan bahan-bahan kertas; lembaran tipis plastik untuk pengemasan dan pembungkus; pengemasan
wadah kardus; penutup kertas untuk wadah; perekat lapisan tipis untuk kemasan; plastik tipis lembaran untuk pelindung
makanan (wrapping); resep cetak dijual sebagai komponen kemasan makanan; stiker holografik yaitu, lembaran perekat
plastik yang dilapisi untuk tampilan, pelindung, dan peningkatan iklan, papan tanda/sign, tampilan, label, grafik, dan dekorasi.;
stok gulungan film plastik untuk kemasan; stok gulungan film plastik untuk kemasan perangkat elektronik; stok gulungan film
plastik untuk makanan kemasan; stok rol film plastik untuk kemasan obat-obatan; wadah bergelombang; wadah dari kertas
untuk kemasan; wadah dari kertas untuk pengemasan dan pengepakan; wadah kemasan industri dari karton; wadah kemasan
industri dari kertas dan karton; wadah kertas biodegradable berbasis pulp untuk dibawa pulang makanan; wadah krim dari
kertas; wadah makanan; wadah pengemasan industri kertas; wadah penyimpanan dari kertas; wadah penyimpanan yang
terbuat dari kertas; wadah yang terbuat dari karton; wadah yang terbuat dari kertas; wadah, terbuat dari kertas atau karton,
untuk es===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021013223
: 25/02/2021 15:06:26
:
: MUHAMMAD ZUHDI CHOLIS

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: KP. BARU RT. 07 RW. 004, KEL. SUKABUMI SELATAN, KEC. KEBON JERUK,
JAKARTA BARAT, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

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

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: BIRU, CREAM
: 25
: ===Baju hangat lengan panjang; Pakaian, yaitu, pakaian dalam wanita, atasan, pakaian bawahan, bra, pakaian wanita yang
pas di tubuh digunakan sebagai pakaian dalam, bra olahraga, celana dalam wanita, kamisol, pakaian tidur, pakaian kasual
untuk bersantai, pakaian dalam, pakaian untuk kegiatan aktif, yaitu, pakaian yang terdiri atas celana panjang dan jaket,
pakaian dan celana untuk olahraga, dan pakaian dan celana untuk yoga, pakaian renang, pakaian pantai, celana pendek pria
untuk pakaian dalam dengan karet pada bagian pinggang, korset, ikat kaos kaki elastis, pakaian ketat untuk pesenam/penari,
jubah, jaket, jas, jas/setelan, pakaian tahan air untuk dipakai pada saat hujan, celana pendek, celana panjang, gaun, rok,
kemeja, kaos tanpa lengan, kaos/kemeja yang menyerap keringat, baju hangat, rompi, blus, ikat pinggang, skarf, sarung
tangan, sarung tangan musim dingin, kaos kaki; baju bayi; baju kemeja; baju olah raga; baju untuk orang dewasa; kaos; kaos,
celana pendek dan kaus kaki American football; pakaian; pakaian untuk pria, wanita dan anak-anak; pakaian, yaitu piyama,
baju kaos; kaos/kemeja yang menyerap keringat, T-shirt, celana panjang, jaket, kaos kaki pendek, pakaian dalam, dasi dan
baju hangat, tutup kepala, topi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DEBEGAN RT 04 RW 02 MOJOSONGO , Kota Surakarta, Jawa Tengah
: Moelyono Karmayana S.H.,
: Modeka/PT Persada Modeka Centurindo Alamat : Srigading I Nomor 26 Puspita
Loka BSD City Serpong Kota Tangerang Selatan Banten

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: DW - DEEWI DW THIN WALL CONTAINER
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM, PUTIH
: 21
: ===Alat pembersih dan peralatan cuci (selain listrik); Alat untuk pengolahan makanan dan Minuman untuk keperluan rumah
tangga (tidak memakai listrik); Cikrak; Dudukan wadah botol kecil dari logam mulia; Dudukan wadah botol kecil tempat minyak
dan cuka; Dudukan wadah botol kecil, bukan dari logam mulia; Dudukan wadah botol kecil, bukan dari logam mulia, tempat
minyak dan cuka; Gelas, kotak makan siang dan wadah makanan; Guci dapur [bukan dari logam mulia]; Kemasan wadah

740

: DID2021013224
: 25/02/2021 15:08:46
:
: PT. PANCA BERSOEDARAAN SEDJATI

540 Etiket
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gelas untuk makanan; Kemasan wadah gelas untuk minuman; Kotak makanan; Lap pembersih; Nampan untuk keperluan
rumah tangga; Parutan (alat rumah tangga); Pembersih debu; Peralatan dan wadah untuk rumah tangga; Peralatan makan
dari keramik; Peralatan makan, peralatan masak dan wadah untuk keperluan dapur atau rumah tangga; Peralatan masak;
Perangkat minuman teh [alat makan]; Perangkat piring untuk menyajikan makanan; Piring makan; Rak Piring; Sarung tangan
untuk memasak; Sendok pemoles untuk keperluan dapur; Sikat gigi, peralatan dan perkakas untuk kebersihan dan perawatan
gigi, lidah dan gusi; Sikat pembersih sedotan; Spons untuk keperluan rumah tangga; Tas dan wadah terisolasi untuk makanan
atau minuman untuk penggunaan rumah tangga; Tas penyimpanan asi; Tas penyimpanan makanan dan minuman; Tempat
Spon; Tempat dan dispenser untuk keperluan gigi; Tempat gula; Tempat kertas toilet; Tempat sisir; Tempat tisu kamar mandi;
Tempat untuk keperluan pembersih badan; Tempat/wadah sayur; Tepas Untuk Keperluan dapur; Tolok (Tempat Menyimpan
Hasil Tangkapan Ikan); Wadah bedak wajah; Wadah botol kecil; Wadah botol kecil dari logam mulia; Wadah botol kecil tempat
minyak dan cuka; Wadah botol kecil, bukan dari logam mulia; Wadah makanan dan minuman untuk kegunaan rumah tangga
dan untuk bepergian; Wadah makanan untuk hewan peliharaan rumah tangga; Wadah minuman (tumblers); Wadah terbuat
dari tempurung kelapa untuk keperluan rumah tangga; Wadah tisu; Wadah untuk Menyimpan buah-buahan; Wadah untuk
keperluan rumah tangga, dapur dan memasak; Wadah untuk menampung dan mengeluarkan (dispensing) sediaan-sediaan
perawatan kulit dan perawatan rambut untuk keperluan kosmetik dan rumah tangga; Wadah untuk menu tambahan terutama
terdiri dari daging, ikan, unggas/sayuran; Wadah/tempat penyimpan benang pembersih gigi;
Wadah perlengkapan mandi terpasang; Wajan ceper (peralatan masak); alas piring dari bambu; alas piring dari gabus; alas
piring dari karet; alas piring dari kulit; alas piring dari logam; alas piring, bukan dari kertas atau tekstil; alat dapur yang
dioperasikan dengan tangan untuk mencacah makanan; alat makan hewan peliharaan diaktifkan oleh sensor laser; alat masak
bukan listrik; alat pembersih [instrumen pembersih]; alat pemeras tortilla, [peralatan dapur] non-listrik; alat-alat untuk
menyajikan makanan; alu kayu untuk penggunaan dapur; alu untuk penggunaan dapur; artikel untuk keperluan pembersihan;
atomizers untuk keperluan rumah tangga; ayakan untuk keperluan rumah tangga; bahan tebal untuk memegang wadah panas;
bak mandi bayi; bak mandi plastik untuk anak-anak; bak mandi tiup untuk bayi; bak mandi untuk anak-anak; baki keperluan
rumah tangga; baki kertas, untuk keperluan rumah tangga; baki kompos untuk keperluan rumah tangga; baki pemutih gigi
[wadah] untuk digunakan di rumah; baki peralatan makan; baki sampah untuk hewan peliharaan rumah tangga; baki untuk
keperluan rumah tangga; baki untuk keperluan rumah tangga, bukan dari logam; baki untuk keperluan rumah tangga, dari
logam; baki untuk keperluan rumah tangga, dari logam mulia; balok memotong kayu [peralatan]; bantalan abrasif untuk
keperluan dapur; bantalan abrasif untuk keperluan dapur atau rumah tangga; barang-barang keperluan kamar mandi; barangbarang mandi shower; baskom [wadah]; baster untuk penggunaan dapur; basting sendok [peralatan memasak]; benang
pembersih gigi; berkemah panggangan [peralatan memasak]; blender makanan non-listrik, untuk keperluan rumah tangga;
blender makanan, non-listrik; blender, non-listrik, untuk keperluan rumah tangga; blender, non-listrik, untuk persiapan
makanan; bola cucian [peralatan rumah tangga]; bola kaca [wadah]; botol besar dari kaca/wadah botol besar dibalut anyaman
sebagai pelindung; botol kaca [wadah]; cetakan [peralatan dapur]; cetakan masakan; corong untuk penggunaan dapur; derek
pembersih; dispenser adonan untuk penggunaan dapur; dispenser minuman portabel [wadah]; dispenser pompa untuk
keperluan rumah tangga; dispenser serbet untuk keperluan rumah tangga; dispenser untuk losion, sampo, kondisioner dan
sabun mandi; dispenser untuk persiapan pembersihan; dropper untuk keperluan rumah tangga; ekstraktor jus buah, non-listrik;
ember batubara untuk keperluan rumah tangga; ember kamar mandi; ember makan siang; ember plastik untuk menyimpan
mainan mandi; fondues [peralatan memasak], non-listrik; gagang tempat handuk; garpu memasak; garpu memasak hotdog;
gelas [wadah]; gelas dan mangkuk bayi [peralatan makan bayi]; gelas kamar mandi; guci untuk penggunaan rumah tangga;
instrumen pembersih, dioperasikan dengan tangan; irisan ikan [peralatan memasak]; jatuh pengering bola [peralatan rumah
tangga]; jubako [Sarang kotak makanan Jepang]; kain pembersih [lap]; kain pembersih untuk kamar bersih; kandang untuk
hewan peliharaan rumah tangga; kapal uap makanan, non-listrik; karya seni dari porselen, terakota atau kaca; keramik untuk
keperluan rumah tangga; keranjang bambu untuk keperluan rumah tangga; keranjang belanja untuk keperluan rumah tangga;
keranjang cucian untuk keperluan rumah tangga; keranjang roti rumah tangga; keranjang roti untuk keperluan rumah tangga;
keranjang untuk keperluan rumah tangga; keranjang untuk penggunaan rumah tangga, dari logam; kisi-kisi non-listrik
[peralatan memasak]; kontainer rumah tangga; kotak kue plastik untuk keperluan rumah tangga; kotak makan siang; kotak
makan siang terisolasi termal; kotak makan siang yang terbuat dari logam; kotak makan siang yang terbuat dari plastik; kotak
resep [wadah rumah tangga]; kotak sampah untuk hewan peliharaan rumah tangga; kubah makanan; kubah penutup makanan
terisolasi; kulit kambing gunung untuk pembersih; labu terisolasi untuk keperluan rumah tangga; layanan kopi [peralatan
makan]; layar percikan untuk penggunaan dapur; mandi burung tidak menjadi struktur; mandi burung, bukan menjadi struktur;
mandi caddies; mandi gigitiruan; mangkuk untuk mencampur bahan makanan; mashers makanan; meja makan burung;
memasak kantong mesh, selain untuk microwave; memberi makan dan minum mangkuk; memberi makan palung logam untuk
ternak; memberi makan palung untuk babi; memberi makan palung untuk ternak; membersihkan swab untuk keperluan rumah
tangga; mencuci tas menjadi wadah rias, pas; mencuci tas, pas, untuk membawa perlengkapan mandi; menuangkan cerat
untuk keperluan rumah tangga; mixer dapur, non-listrik; mixer makanan, non-listrik; mixer makanan, non-listrik, untuk
keperluan rumah tangga; model skala [ornamen] terakota; mortir kayu untuk penggunaan dapur; mortir untuk penggunaan
dapur; nampan biodegradable untuk keperluan rumah tangga; nampan makan; ornamen dalam bentuk mini yang terbuat dari
terakota; paket dingin untuk makanan dan minuman dingin; palung makan; palung makanan untuk unggas; panci dan wajan
masak, non-listrik; panci dan wajan untuk masak; panci masak; panci masak logam; panci masak, fondue set, peralatan
pemanggang dan ceret non-listrik; panci masak, non-listrik; panci portabel dari kaleng timah untuk memasak nasi;
panggangan [peralatan memasak]; parut keju untuk keperluan rumah tangga; parut untuk penggunaan dapur; patung-patung
porselen, terakota atau kaca; pembersih interdental; pembersih karpet, non-listrik; pembuat makanan; pemegang kaca kamar
mandi; pemegang kartu tempat; pemegang untuk setrika rumah tangga; pencakar panggangan [artikel pembersih]; pencakar
untuk keperluan rumah tangga; pencapit makanan; penekan bawang putih [peralatan dapur]; penekan bawang putih yang
dioperasikan dengan tangan [peralatan dapur]; pengayak [peralatan rumah tangga]; pengayak untuk penggunaan dapur;
penggiling makanan, dioperasikan dengan tangan; penggiling, [peralatan dapur] yang dioperasikan dengan tangan;
penghancur untuk penggunaan dapur, non-listrik; pengisi daya [alat makan]; penutup makanan; penutup makanan silikon
dapat digunakan kembali; penutup makanan silikon dapat digunakan kembali untuk mangkuk, panci, wajan dan cangkir;
penutup wadah tempat sampah; penyanggah handuk pada kamar mandi; penyapu untuk keperluan rumah tangga; penyortir
binatu untuk keperluan rumah tangga; peralatan dan barang-barang berongga non logam, termasuk botol air, ketel non
elektrik, peralatan pembawa air untuk berkemah dan piknik serta nampan piknik dari logam; peralatan dan mesin pemoles,
untuk keperluan rumah tangga, non-listrik; peralatan dan wadah rumah tangga atau dapur; peralatan dan wadah untuk
keperluan rumah tangga dan dapur; peralatan dapur; peralatan dapur dari logam mulia; peralatan dapur, bukan dari logam
mulia; peralatan kosmetik; peralatan kosmetik dan toilet; peralatan kue; peralatan makan; peralatan makan keramik; peralatan
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makan untuk bayi dan anak-anak, selain pisau, garpu dan sendok, bukan dari logam mulia; peralatan makan untuk bayi dan
anak-anak, selain pisau, garpu dan sendok, dari logam mulia; peralatan makan untuk di meja, peralatan masak dan wadah;
peralatan makan, selain pisau, garpu dan sendok, bukan dari logam mulia; peralatan makan, selain pisau, garpu dan sendok,
dari logam mulia; peralatan makan, selain pisau, garpu, dan sendok; peralatan masak [panci dan wajan]; peralatan masak dan
peralatan makan, kecuali garpu, pisau, dan sendok; peralatan masak untuk digunakan dalam oven microwave; peralatan
memasak, non-listrik; peralatan oven; peralatan pelepas make-up; peralatan pembersih yang dioperasikan secara manual;
peralatan pemoles lilin, non-listrik, untuk sepatu; peralatan penghalau bau untuk keperluan pribadi; peralatan penyaluran dan
dispenser; peralatan rumah tangga dan dapur; peralatan rumah tangga dari logam mulia; peralatan rumah tangga, bukan dari
logam mulia; peralatan toilet; peralatan untuk barbekyu, yaitu, garpu, penjepit, pemutar; peralatan untuk keperluan rumah
tangga; peralatan untuk menghilangkan make-up, listrik; peralatan untuk menghilangkan make-up, non-listrik; perangkat
pembersih wajah kosmetik; peredam asap untuk keperluan rumah tangga; perkakas-perkakas kecil dan wadah-wadah kecil
yang dapat dibawa untuk rumah tangga dan dapur (bukan dari logam mulia atau bukan dari sepihan logam mulia); perkakasperkakas kecil dan wadah-wadah kecil yang dapat dibawa untuk rumah tangga dan dapur (bukan dari logam mulia atau bukan
dari sepuhan logam mulia); peti es portabel, non-listrik, untuk makanan dan minuman; piring keramik [peralatan makan]; piring
makan hewan peliharaan; piring makanan penutup; pot memasak couscous, non-listrik; pot untuk memasak nasi, bukan listrik;
rak bumbu; rak handuk [perlengkapan kamar mandi]; rak mandi plastik [caddies]; rak oven-ke-meja; rak pendingin; rak
pendingin untuk barang yang dipanggang; rak pengeringan baju; rak pengeringan piring; rak pengeringan untuk binatu; rak roti
panggang; raket nyamuk; rambut anjing rakun untuk sikat; rolling pin untuk penggunaan dapur; sabut gosok untuk keperluan
rumah tangga; saringan [peralatan rumah tangga]; saringan untuk keperluan rumah tangga; saringan untuk penggunaan
dapur; sarung tangan karet untuk keperluan rumah tangga; sarung tangan lateks untuk keperluan rumah tangga; sarung
tangan nitril untuk keperluan rumah tangga; sarung tangan plastik untuk keperluan rumah tangga; sarung tangan rumah
tangga untuk keperluan pembersihan; sarung tangan rumah tangga untuk penggunaan umum; sarung tangan untuk di dapur;
sarung tangan untuk keperluan rumah tangga; sconce dinding non-listrik [tempat lilin]; sendok batubara untuk keperluan
rumah tangga; sendok beras untuk keperluan rumah tangga; sendok berlubang [peralatan dapur]; sendok biji-bijian untuk
keperluan rumah tangga; sendok gula untuk keperluan rumah tangga; sendok ikan untuk keperluan rumah tangga; sendok
kayu [peralatan dapur]; sendok kopi untuk keperluan rumah tangga; sendok makanan anjing untuk keperluan rumah tangga;
sendok pencampur [peralatan dapur]; sendok pupuk untuk keperluan rumah tangga; sendok sayur [peralatan meja makan];
sendok tepung untuk keperluan rumah tangga; sendok untuk keperluan rumah tangga; server makanan berjenjang;
servingware [piring] untuk menyajikan makanan; set panci masak; set wadah bulat atau silinder; sikat bak mandi; sikat cuci
tahan asam yang digunakan untuk aplikasi asam ke kendaraan untuk tujuan pembersihan; sikat mandi; sikat pembersih pot;
sikat pembersih wajah; sikat toilet dan wadahnya; sikat untuk hewan peliharaan rumah tangga; sikat untuk keperluan rumah
tangga; sikat untuk membersihkan peralatan golf; sikat untuk membersihkan peralatan olahraga; sikat untuk membersihkan
tangki dan wadah; sinder cinder [peralatan rumah tangga]; singkatan mandi bayi portabel; sisir; skimmer untuk penggunaan
dapur; spatula untuk penggunaan dapur; spon mandi; spons dapur; spons mandi; spons pembersih wajah; spons untuk
pembersih dan rumah tangga; stasiun umpan, kosong, untuk memberi makan rodentisida kepada tikus; stoples kaca
pengawet makanan; stoples kaca penyimpanan; stoples penyimpanan; stoples untuk memasak minyak, kosong; tabung gelas
untuk keperluan rumah tangga; talenan kayu untuk penggunaan dapur; talenan untuk dapur; tas jinjing terisolasi termal untuk
makanan atau minuman; tas kain tipis untuk digunakan dalam memasak; tas makan siang terisolasi; tas makan siang
terisolasi dari tekstil; tas terisolasi termal untuk makanan atau minuman; tas terisolasi untuk makanan atau minuman, untuk
keperluan rumah tangga; tempat sikat gigi; tempat (shakers) garam; tempat (shakers) garam dan merica; tempat bedak dijual
kosong; tempat cuci untuk keperluan rumah tangga; tempat gelas; tempat kertas toilet dikamar kecil; tempat kotak jus; tempat
kotak jus dari plastik; tempat kue; tempat lilin; tempat lilin dari logam mulia; tempat lilin lilin; tempat lilin, bukan listrik, bukan
dari logam mulia; tempat lilin, bukan listrik, dari logam mulia; tempat lilin, non-listrik; tempat mandi bayi, dapat dipindah; tempat
mandi burung *; tempat menaruh kue bertingkat; tempat menyimpan binatu; tempat pot; tempat roti; tempat sabun; tempat
sampah; tempat sampah daur ulang, bukan dari logam, untuk keperluan rumah tangga; tempat sampah untuk keperluan
rumah tangga; tempat serbet; tempat sumpit; tempat telur plastik untuk keperluan rumah tangga; tempat tissue; tempat tusuk
gigi; tempatkan tikar kayu; terakota (campuran tanah liat dan pasir) atau gelas; tikar untuk digunakan dalam mengeringkan
dan mengeringkan peralatan masak dan gelas; toples dapur; toples penyimpanan makanan; toples plastik untuk keperluan
rumah tangga; trivets [peralatan meja]; turners [peralatan dapur]; tusuk gigi, tempat sikat gigi dan tempat tusuk gigi, bukan
terbuat dari logam, benang gigi, peralatan keperluan kamar mandi; tusuk sate masak, bukan dari logam; tusuk sate memasak;
tusuk sate memasak dari logam; tutup kaca untuk wadah kemasan industri; tutup sekali pakai untuk wadah rumah tangga;
tutup wadah dibuat untuk keperluan rumah tangga atau dapur; wadah berisolasi panas; wadah berisolasi panas untuk
keperluan rumah tangga; wadah berisolasi panas untuk minuman; wadah dapur; wadah dapur dari logam mulia; wadah dapur
untuk nasi; wadah dapur untuk pasta; wadah dapur, bukan dari logam mulia; wadah dari logam mulia untuk keperluan rumah
tangga atau dapur; wadah es; wadah hidangan makanan; wadah kaca rumah tangga; wadah kompos untuk keperluan rumah
tangga; wadah lotion, kosong, untuk keperluan rumah tangga; wadah makanan dan minuman yang terbuat dari plastik
(berbahan singkong) dan bio-plastik; wadah makanan dari bahan organik (daun jati); wadah makanan dari bahan organik
(pelepah pinang); wadah makanan dari foil; wadah makanan untuk burung; wadah makanan untuk hewan peliharaan; wadah
makanan untuk hewan ternak; wadah minum; wadah minuman; wadah minuman berinsulasi dengan chip cerdas bawaan
untuk pembayaran tanpa kontak; wadah minuman berisolasi; wadah minuman terisolasi; wadah minuman terisolasi dengan
chip cerdas bawaan untuk pembayaran tanpa uang tunai; wadah minuman terisolasi yang dapat diisi ulang dengan charger
ponsel bawaan; wadah minuman terisolasi yang dapat diisi ulang dengan teknologi kontrol suhu elektronik; wadah penanam
hidroponik untuk keperluan rumah tangga; wadah penyimpan keperluan rumahtangga; wadah penyimpan makanan; wadah
penyimpanan rumah tangga plastik untuk sereal; wadah penyimpanan untuk rumah tangga dari plastik; wadah peralatan
dapur; wadah plastik portabel untuk keperluan rumah tangga dan dapur; wadah plastik rumah tangga untuk menyimpan
produk-produk kesehatan wanita; wadah plastik untuk keperluan rumah tangga; wadah plastik untuk penggunaan dapur;
wadah rumah tangga dari logam mulia; wadah rumah tangga portabel serba guna; wadah rumah tangga untuk makanan;
wadah rumah tangga untuk menyimpan makanan hewan; wadah rumah tangga yang bisa dikunci, bukan dari logam, untuk
makanan; wadah rumah tangga, bukan dari logam mulia; wadah sabun; wadah sikat gigi; wadah sisir; wadah terisolasi termal
untuk makanan; wadah terisolasi termal untuk makanan atau minuman; wadah terisolasi termal untuk minuman; wadah
terisolasi untuk kaleng minuman, untuk keperluan rumah tangga; wadah terisolasi untuk makanan atau minuman, untuk
keperluan rumah tangga; wadah untuk es, untuk keperluan rumah tangga; wadah untuk keperluan kamar mandi; wadah untuk
keperluan rumah tangga; wadah untuk keperluan rumah tangga atau dapur; wadah untuk menyiapkan, menyimpan,
menghangatkan dan menyajikan bahan makanan dan minuman, tidak termasuk dalam kelas lain; wadah untuk rumah tangga
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dan dapur; wadah, bukan dari logam mulia, untuk keperluan rumah tangga atau dapur; wadah/kotak penyimpan untuk sikat
gigi; whisks, non-listrik, untuk keperluan rumah tangga; zen [nampan atau dudukan makan pribadi bergaya Jepang]===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: JID2021013225
: 25/02/2021 15:09:11
:
: Hopni Oneal Hontong

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jln Bailang Raya Linkungan 3., Kota Manado, Sulawesi Utara, 95231
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Meimo
: Kata Meimo di ambil dari bahasa tomobulu yang di gunakan oleh suku Minahasa yang ada di Sulawesi
Utara, yang berarti "Ayo".

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah
: 42
: ===jasa penyedia layanan aplikasi (ASP)===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021013226
: 25/02/2021 15:10:39
:
: PT. LEMONILO INDONESIA SEHAT

540 Etiket

540 Etiket

: Ruko Puri Mansion Blok A Nomor 57, Jalan Lingkar Luar Barat, Kel. Kembangan
Selatan, Kec. Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta
: Heru Lukito S.H.,
: Heru Lukito & Partners Talavera Office Park, 28th Floor Jalan T.B. Simatupang
Kavling 22-26, Jakarta 12430

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: MIALAMI
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam - Putih
: 30
: ===Mie; bihun; kwetiau; makanan siap saji berbahan dasar mie===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: JID2021013227
: 25/02/2021 15:10:50
:
: Yopilevi Volian Tenisia, SH

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Papandayan 1 A Kel. Bendan Ngisor , Kota Semarang, Jawa Tengah, 50269
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: BAJJA
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Putih
: 37
: ===jasa konstruksi dalam sifat pekerjaan tanah; jasa konstruksi dan pemeliharaan yang berkaitan dengan irigasi air; jasa
konstruksi, yaitu, penggalian; jasa konstruksi, yaitu, persiapan bantalan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021013228
: 25/02/2021 15:12:01
:
: eric sugihanto

Alamat Pemohon

: jalan asia no 57 b -121, Kota Medan, Sumatera Utara

540 Etiket

540 Etiket
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740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: senus
: senus dan logo adalah merupakan sebuah penamaan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: unsur warna merek abu abu
: 11
: ===alat pengering rambut untuk keperluan industri; mesin pengering rambut untuk penggunaan salon kecantikan; pengering
rambut; pengering rambut listrik; pengering rambut listrik genggam; pengering rambut untuk digunakan di salon kecantikan;
pengering rambut untuk keperluan rumah tangga===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021013229
: 25/02/2021 15:12:19
:
: HOKKY OLOAN TIO

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl, ELANG LAUT VI No. 11 A PIK RT.004/ RW.003 Kec. PERNJARINGAN,
Kabupaten Tangerang, Banten
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: UJB
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM
: 11
: ===Alat memasak; Pembersih udara; ceret listrik untuk keperluan rumah tangga; freezer; humidifier; instalasi AC; kompor
arang; kompor batubara; kompor berkemah; kompor gas; kompor induksi; kompor listrik; kompor telur, listrik; lampu lampu
LED; lemari es listrik; oven memasak komersial; panggangan arang; penanak nasi listrik; pengering rambut; rice cooker
industri; roaster kopi; toaster roti; unit AC; wajan listrik===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DEBEGAN RT 04 RW 02 MOJOSONGO, Kota Surakarta, Jawa Tengah
: Moelyono Karmayana S.H.,
: Modeka/PT Persada Modeka Centurindo Alamat : Srigading I Nomor 26 Puspita
Loka BSD City Serpong Kota Tangerang Selatan Banten

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: DW - DEWI DW THIN WALL CONTAINER
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM, PUTIH
: 16
: ===Bahan pengepak [bahan pengganjal, bahan pengisi] dari kertas atau kardus; Kantong dan wadah dari kertas untuk

740

: DID2021013230
: 25/02/2021 15:12:23
:
: PT. PANCA BERSOEDARAAN SEDJATI

540 Etiket

pengemasan; Kantong kertas dan plastik untuk pengemasan; Kantong plastik HD; Kantong plastik PP; Kantong plastik klip;
Kantong plastik opp; Kantong plastik putih susu laundry; Kantong plastik untuk membungkus bahan makanan; Kertas, kardus,
dan barang-barang yang terbuat dari bahan-bahan ini, tidak termasuk dalam kelas-kelas lain, yaitu kertas cetak dan foil plastik
dan kertas release untuk menutupi atau menata permukaan benda kerja atau perabotan; Kotak dari kardus atau kertas;
Lembar karton untuk kemasan; Plastik film dan kantong plastik untuk membungkus dan mengemas; amplop kertas atau
plastik untuk kemasan; amplop kertas untuk kemasan; amplop plastik untuk kemasan; bahan kemasan dari karton atau kertas
untuk es; bahan kemasan karton; bahan kemasan plastik untuk sandwich; bahan kemasan terbuat dari karton; bahan
kemasan terbuat dari pati; bahan kemasan yang terbuat dari kertas daur ulang; bahan kemasan yang terbuat dari kertas,
kardus atau plastik, termasuk tas, lembaran, baki dan kotak; bahan kemasan yang terbuat dari pengganti kertas berbasis
mineral; bahan pembungkus kertas; bahan plastik untuk kemasan; bantalan penyerap kertas dan selulosa untuk digunakan
dalam kemasan makanan; film kemasan plastik fleksibel dijual dalam jumlah besar ke produsen industri dan komersial; film
plastik digunakan sebagai kemasan untuk makanan; film plastik perekat untuk kemasan; film plastik untuk kemasan; film
selulosa asetat untuk kemasan; kantong [amplop, kantong] dari kertas atau plastik, untuk kemasan; kantong [amplop, kantong]
dari kertas atau plastik, untuk kemasan barang dagangan; kantong [amplop, kantong] dari plastik untuk kemasan; kantong
[amplop, kantong] kertas untuk kemasan; kantong belanja dari plastik; kantong dari kertas untuk kemasan; kantong dari plastik
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untuk kemasan; kantong kertas; kantong kertas atau plastik untuk kemasan; kantong kertas berlapis; kantong kertas untuk
digunakan dalam sterilisasi instrumen medis; kantong kertas untuk kemasan; kantong kertas untuk keperluan rumah tangga;
kantong makan siang daro kertas; kantong plastik; kantong plastik (keresek); kantong plastik PE; kantong plastik untuk es
kemasan; kantong plastik untuk kemasan; kantong plastik untuk keperluan rumah tangga; kantong plastik untuk keperluan
umum; kantong plastik untuk memasak di oven; kantong plastik untuk mengamankan barang-barang berharga; kantong plastik
untuk pembuangan limbah hewan peliharaan; kantong plastik untuk pembuangan pakaian dalam; kantong plastik untuk
pembungkus; kantong plastik untuk pengepakan; kantong plastik untuk pengepakan dan pengemasan; kantong plastik untuk
popok sekali pakai; kantong plastik untuk produk makanan; kantong sampah plastik; kantong sampah plastik untuk keperluan
rumah tangga; kantong sandwich plastik; kantong sekali pakai untuk kemasan instrumen yang disterilkan; karton kardus;
kemasan; kemasan [bantalan, isian] bahan kardus; kemasan kardus; kemasan kertas dan wadah untuk makanan dan
minuman terdiri dari bahan yang dirancang untuk mengurangi efek buruk terhadap lingkungan; kemasan wadah kertas;
kemasan wadah kertas atau karton; kemasan wadah selulosa yang diregenerasi; kertas berbentuk pita untuk pembungkus
kado; kertas dan plastik untuk kemasan; kertas karton kosong; kertas karton untuk mengirimkan barang; kertas koran; kertas
mulsa; kertas serbet; kertas untuk digunakan dalam pembuatan kantong teh; kertas untuk keperluan rumah tangga; kertas
untuk keperluan rumah tangga dan industri; kertas untuk membuat tas dan karung; kertas untuk pembungkus dan
pengemasan; kit pembuangan kantong plastik untuk pembuangan rumput dan daun; kotak display kardus; kotak display kertas
atau kardus; kotak hadiah dari kardus; kotak kardus; kotak karton untuk kemasan industri; kotak kemasan kardus; kotak
kemasan kardus dalam bentuk dilipat; kotak kemasan kardus dalam bentuk yang dibuat-buat; kotak kemasan kertas; kotak
kertas atau kardus; kotak kue dari kardus; kotak pizza dari kardus; kotak-kotak terbuat dari bahan kertas atau kardus; lembar
kontrol kelembaban kertas atau plastik untuk kemasan bahan makanan; lembaran kertas atau plastik penyerap untuk
kemasan bahan makanan; lembaran perekat plastik yang dilapisi untuk tampilan, pelindung, dan peningkatan iklan, papan
tanda/sign, tampilan, label, grafik, dan dekorasi, yaitu perekat pada media cetak dan perekat pada lapisan tipis pelindung;
lembaran plastik berlapis perekat untuk keperluan alat tulis; lembaran plastik berperekat untuk rak pelapis; lembaran plastik,
film dan tas untuk pembungkus dan pengemasan; lembaran plastik, film dan tas untuk pembungkus dan pengemasan dan
barang-barang cetakan dan bahan-bahan kertas; lembaran tipis plastik untuk pengemasan dan pembungkus; pengemasan
wadah kardus; penutup kertas untuk wadah; perekat lapisan tipis untuk kemasan; plastik tipis lembaran untuk pelindung
makanan (wrapping); resep cetak dijual sebagai komponen kemasan makanan; stiker holografik yaitu, lembaran perekat
plastik yang dilapisi untuk tampilan, pelindung, dan peningkatan iklan, papan tanda/sign, tampilan, label, grafik, dan dekorasi.;
stok gulungan film plastik untuk kemasan; stok gulungan film plastik untuk kemasan perangkat elektronik; stok gulungan film
plastik untuk makanan kemasan; stok rol film plastik untuk kemasan obat-obatan; wadah bergelombang; wadah dari kertas
untuk kemasan; wadah dari kertas untuk pengemasan dan pengepakan; wadah kemasan industri dari karton; wadah kemasan
industri dari kertas dan karton; wadah kertas biodegradable berbasis pulp untuk dibawa pulang makanan; wadah krim dari
kertas; wadah makanan; wadah pengemasan industri kertas; wadah penyimpanan dari kertas; wadah penyimpanan yang
terbuat dari kertas; wadah yang terbuat dari karton; wadah yang terbuat dari kertas; wadah, terbuat dari kertas atau karton,
untuk es===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JID2021013231
: 25/02/2021 15:12:36
:
: PT. REWATA THERA INDONESIA

540 Etiket

: RUKAN PANORAMA SEPATAN BLOK E NO. 2, KEL. LEBAK WANGI, KEC.
SEPATAN TIMUR, Kabupaten Tangerang, Banten
: Anny Susanto
: Pamerindo Paten Komplek Green Ville Maisonette blok FB 10 Jl. Tanjung Duren
Raya, Duri Kepa

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: REWATA CONSULTANT
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: MERAH, HITAM, PUTIH, KUNING
: 35
: ===Jasa konsultasi bisnis yang berhubungan dengan sistem mutu manajemen; Konsultasi manajemen personalia;
Penyediaan informasi, termasuk on-line, mengenai periklanan, manajemen bisnis dan fungsi administrasi dan kantor;
informasi dan konsultasi manajemen bisnis; jasa konsultasi yang berkaitan dengan periklanan, promosi bisnis, manajemen
bisnis dan pemasaran; layanan administrasi dan manajemen personalia dan sumber daya manusia; layanan bisnis untuk
pihak lain yang menjadi pengujian dalam menentukan kompetensi secara profesional, yaitu, menguji, menganalisis, dan
mengevaluasi tingkat pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan orang lain di bidang manajemen bisnis dan manajemen
proyek; layanan jaringan bisnis online di bidang manajemen bisnis; layanan konsultasi bisnis di bidang fungsi manajemen
sumber daya manusia, termasuk sumber daya manusia, akuntansi, penggajian, pengarsipan pajak, dan fungsi administrasi
ketenagakerjaan dan terkait personel lainnya; manajemen Sumber Daya Manusia; menyediakan layanan manajemen sumber
daya manusia dan perekrutan untuk orang lain===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021013232
: 25/02/2021 15:13:25
:
: PT. DUA BINTANG BERSAMA

540 Etiket

: Graha Mustika Ratu Lantai 7 Suites 707, Jl. Gatot Subroto Kav.74-75,
Kel. Menteng Dalam, Kec. Tebet, Jakarta Selatan
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa

, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12870
: Bastian Hasan S.H.,S.T.,M.T.,M.H.,
: BAZT Law Office & Consultants Gedung Thamrin City, Lantai 3 Blok G28 Nomor 78, Jalan Thamrin Boulevard, Jakarta Pusat 10230

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: WIMIGLOW TAGLINE HERE + LOGO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Coklat tua, Coklat muda, Krem, Abu-abu, Hitam, Putih.
: 3
: ===Air penyegar wajah (untuk keperluan kosmetik); Air untuk mengatur rambut; Bahan kimia sebagai komponen dari krim ,
losion atau kosmetik; Bahan nabati / tumbuhan sebagai komponen dari krim , losion , atau kosmetik.; Bahan pengawet kulit
(pengkilat); Bahan-bahan perawatan pribadi dan kecantikan, yaitu, tubuh, wajah, mata, krim pembersih tangan, busa,
pelembab, losion, gel, scrub, minyak, bedak, penyegar, toner, astringen, balsem, masker pelembab, sabun batangan yang
tidak mengandung obat; Bahan-bahan untuk perawatan rambut, yaitu, sampo, kondisioner, pembilas yang berbentuk krim
(creme rinse), penataan rambut glasir, semprotan, mousse, gel; Balsem dan losion yang dipakai setelah bercukur; Balsem
kecantikan; Balsem mata; Bantal mata mengandung pengharum; Barang kosmetik untuk mandi; Barang-barang kosmetik yaitu
minyak rambut, minyak wangi, bedak wangil, bedak muka, bedak bayi, krim muka, krim kulit, cat alis, cat alis, cat kkuku, cat
bibir, obat kriting rambut cat rambut,bedak dasar, shampoo,wangi-wangian, minyak-minyak sari kosmetik, bahan pemelihara
gigi, tepal gigi, sabun wangi, sabun cuci, sabun krim detergent dan detergent bubuk .; Bedak muka putih untuk keperluan
kosmetik; Bedak padat untuk rias wajah; Bedak padat untuk wajah; Bedak wajah berupa kertas yang dilapisi bubuk; Bedak
wajah untuk keperluan kosmetik; Bibit parfum; Bubuk sampo; Bulu mata buatan; Bulu mata palsu untuk ekstensi bulu mata;
Bulu mata rambut asli; Busa (kosmetik) [Mousse]; Busa rambut; Cairan atau zat untuk menghilangkan lemak, minyak, dan
kotoran; Cairan bernutrisi untuk bulu mata; Cairan harum untuk tubuh; Cairan penyegar tubuh dengan cara disemprot; Cairan
untuk berkumur (pembilas) dan penyegar mulut tidak mengandung obat; Cairan untuk rambut (kosmetik); Cat alis; Ekstrak
herbal topikal untuk digunakan sebagai kosmetik; Esens and minyak yang mudah menguap; Esens rambut; Esensi untuk
keperluan kosmetik; Garis Mata (Eye liner); Gel alis; Gel jerawat (kosmetik); Gel kulit untuk penggunaan kosmetik; Gel
pelangsing (kosmetik ); Gel pelangsing (kosmetik); Gel pelembab kulit; Gel pembersih kepala dan tubuh; Gel pembersih kulit;
Gel untuk dipakai setelah bercukur untuk keperluan kosmetik; Gel untuk keperluan kosmetik; Gel untuk mandi; Gel, garam
untuk mandi berendam dan shower bukan untuk keperluan medis; Highlighter badan kosmetik; Highlighter bubuk (kosmetik);
Highlighter cair (kosmetik); Highlighter krim (kosmetik); Highlighter kulit (kosmetik); Highlighter wajah kosmetik; Jel Perawatan
Noda Jerawat non-medis; Kain penyeka [perlengkapan mandi]; Kain, tisu atau penyeka yang diresapi sediaan kosmetik;
Kapas wajah untuk kosmetik; Kertas tisu yang sudah dilembabkan untuk bayi; Kondisioner cair (kosmetik); Korektor warna
bibir; Kosmetik berwarna untuk anak-anak; Kosmetik dasar rias, termasuk pembersih kulit, toner kulit, losion kulit, krim kulit,
serum wajah non-obat, tisu wajah dan pelembab wajah.; Kosmetik fungsional; Kosmetik highlighter; Kosmetik menggunakan
bahan alami; Kosmetik perpaduan dari powder dan liquid foundation (cushion); Kosmetik untuk bulu mata; Kosmetik untuk
manusia; Kosmetik untuk perawatan kulit dan rambut; Kosmetik untuk perawatan rambut; Kosmetik untuk spa; Kosmetik yaitu
bedak padat, bedak bubuk, lipstik, pensil alis dan eyeliner; Kosmetik, yaitu sediaan untuk menghilangkan atau mengurangi
garis-garis kulit halus di sekitar kening dan mata (glabellar), keriput di wajah, ketidaksimetrisan dan kekurangan dan masalah
kulit manusia; Kotak perlengkapan kosmetik terisi; Krim Badan area sensitif (kosmetik); Krim dan losion perawatan kulit yang
tidak mengandung obat; Krim flek (kosmetik); Krim kulit berminyak; Krim kulit daerah sensitif (kosmetik); Krim kulit kering
(kosmetik); Krim kulit sensitif (kosmetik); Krim lulur badan [Cream-body scrub] kosmetik; Krim mandi untuk bayi; Krim mata;
Krim matahari (bukan untuk pengunaan pengobatan); Krim matahari (tidak untuk penggunaan medis); Krim pelembab kulit
beraroma; Krim pelurusan rambut; Krim pembersih (kosmetik); Krim pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Krim pencuci
tangan; Krim rambut; Krim sabun yang tidak mengandung obat untuk digunakan dalam mencuci; Krim untuk keperluan
kosmetik; Krim untuk mandi; Krim untuk mengencangkan kulit; Krim untuk menggelapkan rambut; Krim untuk pemutih kulit;
Krim untuk pijat; Krim wajah (kosmetik); Krim wajah dan kulit; Krim wajah untuk digunakan sebagai kosmetik; Krim yang tidak
mengandung obat untuk mata dan area di sekitar mata; Krim, gel, lotion, susu dan pelembab setelah matahari; Krim, minyak,
losion dan busa cukur; Krim, minyak, losion dan busa stelah bercukur; Kuku buatan; Kumur gigi yang tidak mengandung obat;
Lak rambut; Lembaran kertas yang diresapi dengan losion deodoran untuk kulit dan bedak untuk tubuh (tidak mengandung
obat); Lembaran kertas yang diresapi dengan pembersih wajah untuk keperluan merias diri; Lembaran untuk pori-pori di
hidung; Linen untuk menghilangkan minyak wajah; Lip tint (pewarna bibir); Losion Pengelupasan Kulit; Losion anti ketombe
(tidak mengandung obat); Losion anti-penuaan; Losion bernutrisi untuk wajah; Losion dan serum; Losion dan spray untuk
tubuh; Losion mandi berendam; Losion menghapus make-up; Losion pelembab (kosmetik); Losion pelindung sinar UV; Losion
pembersih untuk keperluan merias diri; Losion pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Losion pengelupasan untuk keperluan
kosmetik; Losion perawatan kulit; Losion pijat wajah; Losion susu untuk membersihkan wajah; Losion tanpa obat untuk
rambut; Losion untuk dipakai setelah bercukur untuk keperluan kosmetik; Losion untuk pijat; Losion untuk tangan dan tubuh;
Losion untuk wajah; Lotion daerah sensitif (kosmetik); Lotion flek (kosmetik); Lotion kulit kering (kosmetik); Lotion perawatan
kulit dan preparat anti penuaan; Maker wajah (Kosmetik); Malam untuk kulit; Masker (kosmetik); Masker pelembab kulit;
Masker pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Masker perawatan [kaki]; Masker perawatan [tangan]; Masker untuk kulit
sebagai penggunaan kosmetik; Masker untuk tubuh sebagai penggunaan kosmetik; Masker wajah (kosmetik); Minyak bayi;
Minyak memperbaiki rambut Jepang; Minyak sari buah merah untuk kosmetik; Minyak untuk mandi berendam untuk keperluan
kosmetik; Minyak untuk mandi pancuran; Minyak untuk pijat; Minyak untuk sumbu sembahyang; Minyak yang mudah menguap
(Kosmetik); Minyak, krim dan losion untuk kulit; Minyak, losion dan krem untuk badan dan kulit; Odol; Paket masker untuk
keperluan kosmetik; Parfum laundry; Parfum tubuh yang disemprotkan; Parfum untuk bayi; Parfum, eau de toilette; Pasta cuci
tangan (non-medis); Pasta gigi dan obat kumur; Pasta gigi untuk bayi; Pelapis kuku; Pelembab (kosmetik); Pelembab Leher
(kosmetik); Pelembab [Moisturizer] kosmetik; Pelembab anti penuaan yang digunakan sebagai kosmetik; Pelembab kulit
sensitif; Pelembab mata untuk penggunaan kosmetik; Pelet (Minyak); Pembersih kulit non medis; Pembersih untuk badan;
Pembersih untuk mandi bayi; Pembersih wajah (kosmetik); Pemerah bibir; Pemerah kuku; Pemerah pipi berbentuk bubuk;
Pemerah pipi dalam bentuk bedak; Pemutih untuk digunakan pada rambut; Pencuci tangan; Pencuci tangan dengan bahan
dasar sabun yang tidak mengandung obat-obatan; Pengawet kulit (poles); Penguat kuku dan pembersih cat kuku; Pensil
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highlighter (kosmetik); Pensil untuk bibir; Penyeka sekali pakai yang diresapi dengan sediaan membersihkan dan kosmetik,
penyeka kosmetik yang sudah dilembabkan; Perangkat dan set hadiah yang berisi produk dan sediaan perawatan kulit dan
perawatan tubuh; Perangkat dan set hadiah yang berisi produk dan sediaan perawatan rambut; Perawatan anti-penuaan;
Perlengkapan mandi; Permen karet kunyah untuk memutihkan gigi; Perona Pipi; Perona mata; Persiapan toiletry non medis,
pasta gigi; Pewangi badan (kosmetik); Pewarna bibir dengan ketahanan yang lebih lama; Pewarna dan cat rambut; Pomade
alis; Pomade bibir; Produk kecantikan dan perawatan kulit tanpa obat; Produk kosmetik; Produk kosmetik dan perawatan kulit;
Produk kosmetik untuk perawatan kulit; Produk non-obat untuk perawatan kulit; Produk penataan rambut; Produk perawatan
kecantikan; Produk perawatan kulit; Produk perawatan kulit dalam bentuk semprotan; Produk perawatan kulit dan kecantikan
non-obat; Produk perawatan kulit untuk penggunaan pribadi, yaitu, pelembab wajah, mata, dan bibir; Produk perawatan kulit
yang mengandung ektrak batu permata (kosmetik); Produk perawatan kulit, yaitu serum kulit non-obat, pembersih kulit, krim
kulit; Produk perawatan pribadi, yaitu, sediaan pembersih kulit dan badan; Produk perawatan rambut; Produk-produk makeup,
seperti, makeup mata, penghapus makeup mata, pensil mata, perona mata, eyeliner, maskara, bedak wajah, alas bedak dan
alas bedak cair, perona wajah berbentuk krim, cairan atau bubuk, lipstik dan pensil untuk bibir, cat kuku, penghapus cat kuku;
Ramuan kosmetik untuk mandi; Reed diffusers terdiri dari minyak wangi dalam wadah dan buluh; Sabun; Sabun Batang;
Sabun Cuci Piring; Sabun Kecantikan (kosmetik); Sabun Mandi; Sabun Tangan Cair; Sabun anti keringat; Sabun cair badan;
Sabun cair wajah; Sabun cream; Sabun dengan bahan dasar Herbal Oil (kosmetik); Sabun jerawat; Sabun kosmetik; Sabun
mandi; Sabun mandi dalam bentuk cair, padat atau gel tidak mengandung obat; Sabun mandi untuk hewan peliharaan; Sabun
mandi, deodoran; Sabun pengelupasan untuk keperluan kosmetik; Sabun penghilang bau badan; Sabun tangan cair; Sabun
untuk keperluan binatu; Sabun untuk membersihkan payudara; Sabun untuk muka; Sabun {bukan untuk keperluan pribadi};
Sabun, sabun mandi, sediaan untuk mandi shower dan mandi, jel untuk mandi shower, minyak untuk mandi, busa untuk
mandi, sabun batang dan sabun tangan cair; Sampo; Sampo rambut 3-in-1; Scrub bibir; Scrub untuk keperluan kosmetik;
Scrub wajah [facial scrub] kosmetik; Sediaan Pembersih Kulit (kosmetik); Sediaan buatan untuk proses mencoklatkan kulit;
Sediaan eksfoliasi untuk kulit; Sediaan kecantikan; Sediaan kecantikan tanpa obat; Sediaan kosmetik perawatan bibir;
Sediaan kosmetik seperti semprotan tangan, gel tangan, larutan tangan, pelembab, lotion, toner & astringen, larutan alkohol,
sabun mandi dalam bentuk cair, bentuk batangan & bubuk, krim, sediaan deodoran dan anti-keringat.; Sediaan kosmetik tata
rias dan penghapus riasan; Sediaan kosmetik untuk bibir; Sediaan kosmetik untuk kuku; Sediaan kosmetik untuk kulit wajah;
Sediaan kosmetik untuk mandi dan mandi pancuran (shower); Sediaan kosmetik untuk mata; Sediaan kosmetik untuk
perawatan pribadi, yaitu kultur mikroorganisme tidak hidup; Sediaan kosmetik yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel
kulit mati di wajah; Sediaan kosmetik, yakni lotion untuk mengencangkan kulit; Sediaan kumur gigi tidak mengandung obat;
Sediaan mandi; Sediaan mencuci pakaian dan tekstil menggunakan tangan; Sediaan minyak panas (kosmetik); Sediaan
pelembab untuk kulit; Sediaan pembersih badan dan kosmetik; Sediaan pembersih kamar mandi; Sediaan pembersihan untuk
penggunaan kamar mandi; Sediaan pemeliharaan gigi; Sediaan pengeringan rambut; Sediaan penghapus perekat; Sediaan
perawatan kulit dan kosmetik; Sediaan perawatan kulit non-obat, yaitu, krim, lotion, gel, toner, pembersih dan pengelupas sel
kulit; Sediaan perawatan kulit non-obat, yaitu, lotion; Sediaan perawatan kulit, yaitu, balsem untuk tubuh; Sediaan perawatan
matahari untuk keperluan kosmetik; Sediaan perawatan matahari untuk kulit dan untuk rambut; Sediaan perawatan pribadi;
Sediaan perawatan rambut tanpa obat; Sediaan perawatan rambut, shampo, kondisioner (pelembab) rambut, losion dan jel
untuk rambut; Sediaan perawatan wajah; Sediaan perlengkapan mandi yang berasal dari wangi-wangian; Sediaan
perlindungan dari sinar matahari; Sediaan pewarna kuku; Sediaan sanitasi untuk tangan; Sediaan tabir surya kosmetik;
Sediaan tata rias dan penghapus riasan; Sediaan toning untuk bibir; Sediaan untuk mandi dan mandi; Sediaan untuk manikur
kuku; Sediaan untuk melembutkan rambut; Sediaan untuk membersihkan kulit (tidak mengandung obat); Sediaan untuk
memoles gigi (bukan untuk medis); Sediaan untuk menahan sinar matahari; Sediaan untuk menata rambut; Sediaan untuk
mencoklatkan kulit; Sediaan untuk menghilangkan bulu (kosmetik); Sediaan untuk menghilangkan rambut; Sediaan untuk
perawatan kulit bayi; Sediaan-sediaan antibakteri untuk membersihkan kulit; Sediaan-sediaan dan losion untuk perawatan kulit
dan rambut, tidak mengandung obat; Sediaan-sediaan kosmetik untuk perawatan kulit; Sediaan-sediaan perawatan dari sinar
matahari non-medis; Sediaan-sediaan perawatan kulit non-medis, yaitu, krim wajah, krim mata, pembersih wajah, losion dan
minyak, losion untuk tubuh, pelembab dan penyegar kulit, gel, pembersih, dan masker untuk digunakan pada wajah dan
tubuh, krim pencukur; Sediaan-sediaan pewarna bibir; Semprotan pelembab wajah (kosmetik); Serum Kulit Dengan Asam
Hialuronat; Serum Mata (kosmetik); Serum Peremajaan Kulit; Serum anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; Serum bibir;
Serum bulu mata; Serum kecantikan (kosmetik); Serum kulit berbasis hemp; Serum leher (kosmetik); Serum pencerah
(kosmetik); Serum pengencang kulit; Serum rambut; Serum untuk keperluan kosmetik; Sipat (Kosmetik); Spirit Gum untuk
penggunaan kosmetik; Spray penyegar mulut; Spray wajah (kosmetik); Strip perban pelembab untuk kulit di sekitar mata; Strip
untuk pori-pori kulit; Susu pelembab pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Susu untuk perawatan kulit; Tambalan pemutih
gigi; Tanah liat (kosmetik); Tapal gigi; Tisu basah; Tisu basah bayi; Tisu deodoran; Tisu diresapi sediaan pembersih untuk
membersihkan lensa; Tisu pembersih pra-dibasahi; Tisu penyerap untuk wajah; Tisu yang diresapi dengan sediaan dan bahan
pembersih dan pemoles; Tisu yang diresapi dengan wangi-wangian; Toner (cairan penyegar wajah) kosmetik; Toner cair
(Kosmetik); Toner wajah (kosmetik); Tonik kecantikan untuk diaplikasikan pada badan; Tonik kecantikan untuk diaplikasikan
pada wajah; Vitamin rambut; Warna alis; Zat pelembab, yaitu, krim pelembab, susu pelembab, lotion pelembab tubuh, larutan
pelembab untuk kulit; Zat tambahan untuk perawatan kulit, yaitu, sediaan perawatan kulit terkonsentrat yang tidak
mengandung obat untuk perawatan berbagai jenis kondisi kulit; air parfum; air toilet yang mengandung minyak ular; alis palsu;
alis palsu perekat diri; amber [parfum]; ambergris [parfum]; antiperspiran [perlengkapan mandi]; apitoxin [racun lebah madu]
untuk keperluan kosmetik; aromatik [minyak esensial]; astringen untuk keperluan kosmetik; baby oil [perlengkapan mandi];
bahan parfum dan perasa/aroma; bahan pemoles untuk pengawetan kulit; bahan pewarna rambut; bahan-bahan untuk rias
modifikasi kulit plastik dan untuk rias modifikasi simulasi tubuh; bahan-bahan untuk rias modifikasi kulit plastik dan untuk rias
modifikasi simulasi tubuh; balm cukur; balm rambut non-obat; balsam non-medis untuk rambut; balsam rambut; balsem bibir
tanpa obat; balsem selain untuk keperluan medis yang biasanya berupa balsem non medis yang digunakan untuk rambut, kult
dan bibir; bantalan kapas untuk keperluan kosmetik; bantalan pembersih diresapi dengan kosmetik; bantalan pembersihan,
tisu atau tisu pra-dibasahi atau diresapi; bar sampo padat; barang-barang toilet (toilet articles), yaitu, sabun dan air toilet;
basma [pewarna kosmetik]; basma untuk keperluan kosmetik; batang kapas untuk keperluan kosmetik; batang kondisioner
rambut padat; batu apung untuk digunakan pada tubuh; batu cukur [astringen]; batu pemulih kaki; bedak bayi [perlengkapan
mandi]; bedak mandi; bedak rambut; bedak tabur; bedak talek untuk keperluan kosmetik; bedak tubuh; bedak tubuh untuk
keperluan kosmetik; bedak wajah kosmetik; bilas warna untuk rambut; bilasan pemutih gigi; bintsuke-abura [minyak
memperbaiki rambut Jepang]; body butter untuk keperluan kosmetik; body lotion untuk keperluan kosmetik; body scrub untuk
keperluan kosmetik; body shimmer lotion; bola kapas untuk keperluan kosmetik; bom mandi; bronzer kulit; bubuk bedak wangi
untuk keperluan kosmetik; bubuk gigi; bubuk gigi dibasahi; bubuk gigi untuk keperluan kosmetik; bubuk glitter kosmetik; bubuk
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kaki tanpa obat; bubuk kosmetik, krim dan lotion untuk wajah, tangan dan tubuh; bubuk mandi tanpa obat; bubuk mandi untuk
keperluan kosmetik; bubuk masker tubuh; bubuk masker tubuh untuk keperluan kosmetik; bubuk padat untuk compacts
[kosmetik]; bubuk pasta gigi; bubuk pencuci rambut; bubuk sabun; bubuk tubuh berkilau; bubuk wangi untuk keperluan
kosmetik; bubuk-bubuk untuk tubuh, wajah, kosmetik dan mandi; bulu mata palsu; busa cukur; busa kosmetik yang
mengandung tabir surya; busa mandi; busa pembersih kulit; busa pembersih tubuh dan wajah; busa untuk digunakan di mandi
pancuran (shower); busa untuk mandi berendam dan pancuran; butiran penggosok badan, butiran penggosok wajah; cairan
penghapus kutek; cairan rokok elektronik [e-liquid] terdiri dari perasa menjadi minyak esensial; cairan rokok elektronik [e-liquid]
terdiri dari perasa menjadi minyak esensial, digunakan untuk mengisi ulang kartrid rokok elektronik; cairan rokok elektronik
terdiri dari perasa menjadi minyak esensial; cairan rokok elektronik terdiri dari perasa menjadi minyak esensial, digunakan
untuk mengisi ulang kartrid rokok elektronik; cat kuku; cat kuku (kosmetik); cat kuku dan penghapus cat kuku; cat kuku gel;
celak mata; cocoa butter untuk keperluan kosmetik; colognes, parfum dan kosmetik; concealer [kosmetik]; cosmeceuticals
untuk keperluan kosmetik; cotton buds untuk keperluan kosmetik; cuci tangan tanpa obat; dasar bedak (kosmetik); dasar
bedak untuk kulit; dasar perona mata agar warna lebih keluar (Eye primer); dasar untuk parfum bunga; decalcomanias untuk
kuku; deodoran tubuh; deodoran tubuh [wewangian]; deodoran tubuh dalam bentuk pil; deodoran untuk kaki; deodoran untuk
perawatan tubuh; deterjen yang disiapkan dari minyak bumi [untuk keperluan rumah tangga]; eau de parfum; eksfolian untuk
kulit; eksfoliasi kulit; ekstrak bunga [parfum]; ekstrak herbal untuk keperluan kosmetik; ekstrak untuk parfum; emolien kulit;
emolien kulit untuk keperluan kosmetik; emolien rambut; emolien rambut untuk keperluan kosmetik; emulsi tubuh; emulsi
tubuh untuk keperluan kosmetik; emulsi wajah untuk keperluan kosmetik; emulsi wajah untuk penggunaan kosmetik; emulsi,
gel dan lotion untuk perawatan kulit; enamel kuku; esens perawatan kulit non-medis; esens tubuh; esens untuk kulit; esensi
halus/esens yang mudah menguap untuk keperluan kosmetik, yaitu esensi badian; esensi mint [minyak esensial]; esensi yang
dapat dimakan untuk bahan makanan [minyak esensial]; face tonics klarifikasi penyeimbang minyak; fizzies mandi; garam
mandi; garam mandi beraroma; garam mandi kosmetik; garam mandi tanpa obat; garam mandi untuk keperluan kosmetik;
garam mandi, bukan untuk keperluan medis; gel after-sun [kosmetik]; gel after-sun untuk keperluan kosmetik; gel cukur; gel
dan minyak kecantikan [kosmetik]; gel kecantikan; gel kosmetik; gel kuku; gel kulit untuk mempercepat, meningkatkan atau
memperpanjang tan; gel lidah buaya untuk keperluan kosmetik; gel mandi; gel mandi dan mandi; gel mandi dan mandi, bukan
untuk tujuan medis; gel mandi tidak mengandung obat; gel mandi, krim dan minyak; gel mata; gel mata untuk keperluan
kosmetik; gel menjadi alat bantu penata rambut; gel pasta gigi; gel pelembab [kosmetik]; gel pelembab kulit [kosmetik]; gel
pelindung rambut; gel pemutihan gigi; gel penata alis; gel penata rambut; gel penyamakan [kosmetik]; gel pewarna alis; gel
pijat, selain untuk keperluan medis; gel pra-cukur; gel rambut; gel rambut dan mousse rambut; gel setelah matahari; gel tahan
lama untuk keperluan kosmetik; gel tanpa obat untuk melembabkan kulit; gel tubuh dan wajah [kosmetik]; gel untuk gigi; gel
untuk mandi dan mandi, bukan untuk keperluan medis; gel untuk mandi pancuran (shower); gel untuk penggunaan kosmetik;
gel untuk tubuh; gel untuk tubuh (kosmetik); gel wajah [kosmetik]; gel, powder, pembersih tangan dan pencuci tangan; gel,
semprotan, mousses dan balsem untuk penataan rambut dan perawatan rambut; gel-gel perawatan kulit; glasir rambut; glitter
dekoratif untuk keperluan kosmetik; glitter kuku; glitter tubuh; glitter untuk keperluan kosmetik; grease untuk keperluan
kosmetik; handuk, kain dan kertas sekali pakai dan barang kapas diresapi dengan atau untuk digunakan dengan sediaan
kosmetik; hidrator kulit; hidrogen peroksida untuk digunakan pada rambut; hidrogen peroksida untuk keperluan kosmetik;
highlighter (kosmetik); jel dan krem untuk mandi shower; jel dan krim untuk mandi shower; kain atau tisu diresapi dengan
pembersih kulit; kain diresapi dengan deterjen untuk membersihkan kacamata; kain diresapi dengan pembersih kulit; kamar
mandi tanpa obat; kapas dalam bentuk bola-bola, kuncup, kain, gulungan, penyeka untuk kebutuhan kosmetik; kapas dan
tongkat kapas untuk keperluan kosmetik; kapas untuk keperluan kosmetik; kapur untuk penggunaan kosmetik; kaus kaki
diresapi dengan krim pelembab kosmetik; kaus kaki diresapi dengan sediaan pelembab untuk kaki; kaus kaki yang sudah
dilembabkan dengan sediaan kosmetik untuk keperluan kosmetik; kertas untuk menghilangkan minyak wajah; kertas untuk
penggunaan kosmetik; kit kosmetik; kit tata rias yang terdiri dari maskara dan alat untuk mempertegas garis mata, gel alis,
bubuk alis, pensil alis; kit tata rias yang terdiri dari perona mata; kit tata rias yang terdiri dari perona pipi, perona, bedak untuk
badan, bedak wajah, penyamar noda pada wajah; kit wewanginan khusus untuk digunakan pada pelembut kain, penguat
aroma, bubuk dan cairan deterjen kain, bar untuk binatu, semprotan penyegar binatu, unit-dosis untuk binatu, deterjen
pencuci piring, pembersih lantai, pembersih permukaan, sampo, pelembut, deodoran anti keringat, losion tubuh, perawatan
kulit, sabun bar dan sabun cair untuk tangan, sabun badan, sabun mandi cair, gel mandi, mutiara untuk mandi, penyegar
udara, aroma wewangian, lilin, blok pewangi toilet dan pembersih toilet; kompres mata untuk keperluan kosmetik; kondisioner
bibir; kondisioner kuku; kondisioner kulit; kondisioner pembersih untuk digunakan dalam mencuci rambut khusus conditioner;
kondisioner rambut; kondisioner rambut untuk bayi; kondisioner rambut, losion rambut, pewarna rambut; kondisioner sampo;
kosmetik; kosmetik alis; kosmetik bermain anak-anak, menandai kulit; kosmetik dalam bentuk bubuk; kosmetik dalam bentuk
krim; kosmetik dalam bentuk lotion; kosmetik dalam bentuk susu, lotion dan emulsi; kosmetik dan alat rias/pembersih badan
(tidak mengandung obat) untuk kuku, rambut dan kulit; kosmetik dan make-up; kosmetik dan perlengkapan mandi; kosmetik
dan sediaan kosmetik; kosmetik dan sediaan pembersih badan yang tidak mengandung obat; kosmetik dan sediaan
perawatan pribadi; kosmetik dekoratif; kosmetik dekoratif [make-up]; kosmetik fungsional adalah krim anti-kerut; kosmetik
fungsional menjadi sediaan penyamakan matahari; kosmetik fungsional menjadi sediaan penyaringan sinar matahari; kosmetik
fungsional menjadi sediaan perawatan kulit anti-penuaan; kosmetik non-medis; kosmetik penyegar kulit; kosmetik perawatan
kulit; kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan; kosmetik tabir surya; kosmetik tanpa obat; kosmetik tanpa obat dan sediaan
perlengkapan mandi; kosmetik tidak mengandung obat, perlengkapan mandi dan wewangian yang tidak mengandung obat
untuk merawat dan mempercantik bulu mata, alis, mata, bibir dan kuku; kosmetik untuk anak-anak; kosmetik untuk bibir;
kosmetik untuk digunakan pada kulit; kosmetik untuk hewan; kosmetik untuk kuku; kosmetik untuk kulit kepala; kosmetik untuk
leher; kosmetik untuk menutupi bekas luka operasi; kosmetik untuk pemakaian di rambut; kosmetik untuk pembersih tubuh;
kosmetik untuk penggunaan pribadi; kosmetik untuk wajah dan tubuh dalam bubuk tertentu; kosmetik yaitu krim, susu, lotion,
gel dan bubuk untuk wajah, tubuh dan tangan; kosmetik yang digunakan sebagai sediaan perawatan kulit; kosmetik yang
digunakan untuk kulit; kosmetik yang dijual sebagai komponen integral dari persiapan perawatan kulit tanpa obat; kosmetik
yang mengandung ekstrak batu permata; kosmetik yang mengandung probiotik; kosmetik yang mengandung vitamin;
kosmetik, yaitu alas bedak, concealer, pengkilap bibir, maskara, pembersih make-up; kosmetik, yaitu, alas bedak, bedak,
concealer, Celak mata (Eye shadow), pensil mata, eyeliner cair, maskara, pensil bibir, lipstik, Pengkilat bibir (lip gloss), balsem
bibir, cat kuku; kosmetik, yaitu, susu, losion, gel dan bubuk untuk wajah, gel dan bubuk untuk tubuh dan tangan; krim after-sun
untuk keperluan kosmetik; krim anti-bintik untuk keperluan kosmetik; krim anti-iritasi [untuk keperluan kosmetik]; krim anti-kerut
untuk keperluan kosmetik; krim anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; krim berbentuk stik pelindung dari sinar matahari; krim
bibir; krim bibir untuk keperluan kosmetik; krim bronzing kulit; krim cukur; krim dan gel kosmetik untuk wajah, tangan dan
tubuh; krim dan lotion kosmetik; krim dan lotion kosmetik untuk perawatan wajah dan tubuh; krim dan lotion penyamakan sinar
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matahari; krim dan sediaan setelah matahari; krim dingin untuk keperluan kosmetik; krim exfoliant untuk keperluan kosmetik;
krim kaki tanpa obat; krim kecantikan; krim kecantikan balm; krim kecantikan untuk perawatan tubuh; krim kecantikan wajah
dan tubuh; krim kosmetik; krim kosmetik bernutrisi; krim kosmetik untuk kulit; krim kosmetik untuk mengencangkan kulit; krim
kosmetik untuk mengencangkan kulit di sekitar mata; krim kosmetik untuk perawatan kulit; krim kosmetik, lotion dan sediaan
lain untuk berjemur; krim kosmetik, susu, lotion, gel dan bubuk untuk wajah, tangan, dan tubuh; krim kuku; krim kuku untuk
keperluan kosmetik; krim kulit; krim kulit dalam bentuk cair dan padat; krim kulit tabir surya; krim kulit tanpa obat; krim kulit
untuk keperluan kosmetik; krim kulit yang adil; krim kulit yang adil untuk keperluan kosmetik; krim mandi; krim masker tubuh;
krim masker tubuh untuk keperluan kosmetik; krim mata; krim mata untuk keperluan kosmetik; krim matahari; krim matahari
untuk keperluan kosmetik; krim non-obat untuk melembabkan kulit; krim non-obat untuk menenangkan kulit; krim obat
menghilangkan rambut; krim pagi untuk keperluan kosmetik; krim pelembab kulit [kosmetik]; krim pelurus rambut; krim
pembersih [kosmetik]; krim pembersih kulit; krim pembersih kulit [non-obat]; krim pemutih gigi; krim pemutih kulit; krim pemutih
kulit wajah; krim pengencang [kosmetik]; krim penghalus kulit; krim pengkondisi kulit untuk keperluan kosmetik; krim
pengurang bintik penuaan untuk keperluan kosmetik; krim perawatan kulit kepala tanpa obat; krim perawatan rambut; krim
perawatan rambut untuk keperluan kosmetik; krim perlindungan rambut; krim perlindungan rambut, non-obat; krim pijat, selain
untuk keperluan medis; krim pra-cukur; krim rambut; krim retinol untuk keperluan kosmetik; krim setelah matahari; krim tabir
surya untuk keperluan kosmetik; krim tangan; krim tangan kosmetik; krim tangan untuk keperluan kosmetik; krim tangan, krim
kaki, krim bernutrisi, krim pembersih wajah; krim tanning diri [kosmetik]; krim tanpa obat untuk melembutkan kulit; krim tanpa
obat untuk memutihkan kulit; krim tanpa obat untuk mencerahkan kulit; krim tanpa obat untuk perlindungan kulit; krim tubuh;
krim tubuh beraroma; krim tubuh kosmetik; krim tubuh untuk keperluan kosmetik; krim untuk bahan kulit; krim untuk keperluan
kosmetik; krim untuk kulit; krim untuk mandi; krim untuk memutihkan kulit; krim untuk mengelupas kulit mati; krim untuk
menghindari kulit terbakar dari sengatan matahari (non medis); krim untuk pemeliharaan kulit (kosmetik); krim untuk
pengurangan selulit untuk keperluan kosmetik; krim untuk spa; krim wajah [kosmetik]; krim wajah dan tubuh; krim wajah dan
tubuh untuk keperluan kosmetik; krim wajah untuk keperluan kosmetik; krim wajah untuk penggunaan kosmetik; krim wangi
untuk keperluan kosmetik; krim, losion dan gel penyamakan; krim, minyak dan susu untuk tubuh, sabun mandi, gel, minyak,
susu dan garam; krim, minyak, lotion, semprotan, pensil dan balsem untuk keperluan kosmetik; kristal mandi; kristal mandi
untuk keperluan kosmetik; kristal mandi, bukan untuk keperluan medis; kuku buatan akrilik; kuku buatan bubuk; kuku buatan
dari logam mulia; kuku jari kaki palsu; kuku palsu; kulit mengklarifikasi; kulit quillaia untuk dicuci; kutek kuku; lapisan atas cat
kuku; lapisan dasar cat kuku; larutan pembersih untuk peralatan sterilisasi ultrasonik gigi; lem ikatan potongan rambut; lem
untuk menguatkan kuku; lilin bahan kulit; lilin obat menghilangkan rambut; lilin penata rambut; lilin pijat, selain untuk keperluan
medis; linen untuk penggunaan kosmetik; losion; losion untuk kulit; losion bayi; losion dan krem pelembab badan dan kulit;
losion dan krim untuk digunakan pada kulit; losion dan semprotan untuk kulit; losion dan semprotan untuk kulit (non-medis);
losion dan semprotan untuk muka; losion dan semprotan untuk rambut; losion kosmetik; losion pelembab stimulasi non-obat
untuk kulit; losion pemutih kulit wajah; losion pengelupasan untuk wajah; losion rambut; losion sebelum dan sesudah bercukur;
losion setelah bercukur; losion susu matahari kosmetik; losion susu untuk keperluan kosmetik; losion susu untuk perawatan
tubuh bayi; losion tubuh dan wajah; losion untuk rambut; losion untuk tubuh; losion untuk wajah tidak mengandung obat; losion
wajah; losion wajah untuk dipakai setelah bercukur; losion, krim, pelembab, minyak dan susu yang dipakai setelah berjemur
matahari; losion, susu, dan krim untuk tubuh (tidak mengandung obat); lotion bayi [perlengkapan mandi]; lotion berjemur
kosmetik; lotion cukur; lotion dan krim tubuh beraroma; lotion kaki tanpa obat; lotion kecantikan; lotion klarifikasi kulit non-obat;
lotion kosmetik untuk mengurangi munculnya bintik-bintik dan bintik-bintik penuaan; lotion kulit dan tubuh, krim dan minyak
untuk penggunaan kosmetik; lotion kulit kosmetik; lotion kulit pelembab [kosmetik]; lotion mandi; lotion mandi untuk keperluan
kosmetik; lotion masker tubuh; lotion masker tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion mata; lotion mata untuk keperluan
kosmetik; lotion non-obat untuk kulit; lotion non-obat untuk melembabkan kulit; lotion non-obat untuk tubuh; lotion obat
menghilangkan rambut; lotion pelembab [kosmetik]; lotion pelindung rambut; lotion pembersih gigi; lotion pembersih kulit;
lotion pengencang untuk tubuh; lotion pengencang untuk wajah, tubuh dan tangan untuk keperluan kosmetik; lotion penguat
untuk tangan; lotion perawatan kulit kosmetik; lotion perawatan matahari; lotion perawatan matahari untuk keperluan kosmetik;
lotion perawatan penguatan rambut; lotion perawatan rambut; lotion perawatan rambut untuk keperluan kosmetik; lotion
rambut kosmetik; lotion rambut melambai; lotion rambut tanpa obat; lotion restorasi rambut tanpa obat; lotion setelah matahari;
lotion setelah matahari untuk keperluan kosmetik; lotion stimulasi non-obat untuk kulit; lotion tabir surya dan krim perawatan
matahari; lotion tabir surya untuk keperluan kosmetik; lotion tahan usia untuk keperluan kosmetik; lotion tangan; lotion tangan
untuk keperluan kosmetik; lotion tubuh beraroma; lotion tubuh pelembab [kosmetik]; lotion untuk keperluan kosmetik; lotion
untuk memperkuat kuku; lotion untuk pengurangan selulit untuk keperluan kosmetik; lotion untuk perawatan tubuh; lotion untuk
perawatan wajah dan tubuh; lotion untuk perawatan wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion wajah dan tubuh; lotion
wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion wajah kosmetik; lotion, krim dan sediaan untuk perawatan wajah, tubuh, kulit
kepala, kuku dan rambut; lulur; lulur kosmetik; make-up [kosmetik]; make-up tubuh; make-up untuk wajah dan tubuh; mandi
busa bayi; mandi minyak untuk perawatan rambut; manik-manik mandi; manik-manik mandi untuk keperluan kosmetik;
maskara rambut; masker kaki untuk perawatan kulit; masker kecantikan; masker kecantikan rambut; masker kecantikan wajah;
masker kecantikan wajah tidak mengandung obat; masker kecantikan, krim dan minyak untuk membersihkan kulit, krim kulit,
krim untuk menghilangkan noda, krim mata, losion kulit, losion wajah, losion tubuh, pelembab kulit, krim malam, pengklarifikasi
kulit, sediaan untuk tanning matahari, sediaan perawatan matahari bukan medis, kapas untuk kecantikan; masker kecantikan,
sediaan perawatan kulit wajah (facial packs); masker kosmetik; masker kulit; masker kulit [kosmetik]; masker kulit berbentuk
losion dan semprotan; masker kulit untuk keperluan kosmetik; masker mata; masker mata gel; masker mata untuk keperluan
kosmetik; masker pelembab kulit; masker pembersih untuk tubuh; masker pemutih kulit wajah; masker penataan rambut;
masker perawatan rambut; masker rambut; masker rambut dan kulit kepala; masker tanah liat penyeimbang minyak; masker
tanah liat penyeimbang minyak rumput laut; masker tanah liat yang membersihkan kulit; masker tangan untuk perawatan kulit;
masker tubuh; masker tubuh untuk keperluan kosmetik; masker wajah [kosmetik]; masker wajah kosmetik; masker wajah
untuk penggunaan kosmetik; membersihkan dan melembabkan krim, minyak, lotion dan preparat; memijat minyak dan lotion;
menghapus kerutan sediaan perawatan kulit; minyak Kolonyo; minyak after-sun untuk keperluan kosmetik; minyak almond;
minyak aromaterapi; minyak aromatik; minyak aromatik untuk mandi; minyak atsiri citron; minyak bergamot; minyak berjemur
[kosmetik]; minyak berjemur untuk tujuan kosmetik; minyak dan lotion penyamakan matahari; minyak esensial; minyak
esensial alami; minyak esensial aromatik; minyak esensial dari kayu cedar; minyak esensial lemon; minyak esensial sebagai
pewangi untuk keperluan binatu; minyak esensial untuk digunakan dalam aromaterapi; minyak esensial untuk digunakan
dalam pembuatan produk beraroma; minyak esensial untuk digunakan dalam proses pembuatan; minyak esensial untuk
digunakan sebagai penyedap makanan; minyak esensial untuk industri umum, pertanian dan perdagangan umum; minyak
esensial untuk keperluan industri; minyak esensial untuk keperluan kosmetik; minyak esensial untuk minuman penyedap;

Halaman 901 dari 2049

minyak esensial untuk penggunaan pribadi; minyak esensial untuk penggunaan pribadi, yaitu minyak untuk mandi, minyak
tubuh dan minyak pijat; minyak esensial untuk penggunaan rumah tangga; minyak esensial yang berasal dari tumbuhan;
minyak gaultheria; minyak jenggot; minyak kasturi [wewangian]; minyak kolonyo; minyak kolonyo/air aromatik; minyak
kosmetik; minyak kosmetik untuk kulit; minyak kutikula; minyak lavender; minyak lavender untuk penggunaan kosmetik;
minyak mandi; minyak mandi dan garam mandi; minyak mandi dan garam mandi, bukan untuk keperluan medis; minyak mandi
tanpa obat; minyak mandi untuk keperluan kosmetik; minyak mandi, bukan untuk keperluan medis; minyak mawar; minyak
mawar untuk keperluan kosmetik; minyak melati; minyak memperbaiki rambut; minyak non-obat; minyak parfum; minyak
parfum untuk pembuatan preparat kosmetik; minyak pelindung matahari [kosmetik]; minyak penataan rambut; minyak
penyamakan [kosmetik]; minyak penyamakan matahari; minyak peppermint [wewangian]; minyak perlindungan matahari;
minyak pijat; minyak pijat tubuh; minyak pinus untuk membersihkan lantai; minyak pohon teh; minyak rambut; minyak rambut
kemiri; minyak rambut orang aring; minyak setelah matahari; minyak setelah matahari [kosmetik]; minyak terpentin untuk
degreasing; minyak tubuh; minyak tubuh berkilau; minyak tubuh untuk keperluan kosmetik; minyak untuk keperluan kosmetik;
minyak untuk keperluan memotong kuku; minyak untuk keperluan pembersihan; minyak untuk keperluan toilet; minyak untuk
parfum dan aroma; minyak untuk pengkondisian rambut; minyak untuk sediaan pembersihan; minyak wajah; minyak wangi;
minyak wangi digunakan untuk menghasilkan aroma ketika dipanaskan; minyak, losion dan susu semua untuk keperluan
kosmetik dan alat rias/pembersih badan untuk kuku, rambut dan kulit; minyak-minyak perawatan kulit; minyak-minyak sari
kosmetika; mousse dan gel penataan rambut; mousse perawatan kulit; mousse perlindungan rambut; mousse rambut;
mousses [kosmetik]; mousses menjadi alat bantu penata rambut; mutiara mandi; mutiara mandi untuk keperluan kosmetik;
obat dan bahan obat menghilangkan rambut; oil baths untuk perawatan rambut untuk keperluan kosmetik; overlay memahat
kuku [kosmetik]; pacar [pewarna kosmetik]; pacar untuk keperluan kosmetik; paket kecantikan (beauty pack) untuk
menyusut/mengecilkan pori; paket kosmetik kecantikan (beauty pack) yang dijual satu unit; paket kosmetik wajah; paket
masker pengencangan pori digunakan sebagai kosmetik; paket masker untuk keperluan kosmetik; palet pengkilap bibir; palet
perona mata; parfum; parfum air wangi; parfum cair; parfum dalam bentuk bubuk; parfum dalam bentuk gel; parfum dalam
bentuk padat; parfum dan air toilet; parfum dan cologne; parfum untuk keperluan industri; parfum, eau de Cologne dan
aftershaves; pasta gigi; pasta gigi bayi; pasta gigi cair; pasta gigi dalam bentuk kue lunak; pasta gigi dalam bentuk permen
karet; pasta gigi dan obat kumur; pasta gigi dan obat kumur tanpa obat; pasta gigi tanpa obat; pasta kosmetik untuk aplikasi ke
wajah untuk menangkal silau; pasta pemutih gigi; pasta styling untuk rambut; pasta untuk mengkilapkan bahan kulit; pasta
untuk tangkai pisau cukur; pasta wangi untuk keperluan kosmetik; patch jerawat kosmetik; pelembab bibir; pelembab dan
pelembut kulit tubuh; pelembab kulit; pelembab kulit berbentuk losion dan semprotan; pelembab kulit digunakan sebagai
kosmetik; pelembab rambut; pelembab setelah matahari; pelembab tangan; pelembab tubuh; pelembab untuk wajah, badan,
tangan dan kaki; pelembab wajah kosmetik; pelembab, losion dan krem untuk badan dan kulit; pelindung bibir non-obat;
pelindung matahari untuk bibir; pelindung matahari untuk bibir [kosmetik]; pelindung terhadap sinar matahari untuk wajah;
pelindung terhadap sinar matahari untuk wajah tidak mengandung obat; pembentuk garis bibir; pembersih tata rias wajah ,
pembersih kosmetik; pembersih kamar mandi; pembersih karang gigi (tidak mengandung obat); pembersih kulit; pembersih
semprot untuk menyegarkan penjaga mulut atletik; pembersih tangan; pembersih tata rias wajah, pembersih kosmetik;
pembersih untuk kuas kosmetik; pembilas gigi; pembilasan rambut; pembilasan rambut [kondisioner sampo]; pembilasan
rambut untuk keperluan kosmetik; pemecah rambut [sediaan penataan rambut]; pemelihara rambut; pemelihara rambut untuk
keperluan kosmetik; pemerah pipi; pemerah pipi cair; pemerah pipi dalam bentuk bedak; pemoles bibir; pemolesan pemerah
pipi; pemutih gigi (strip dan pasta); pemutih gigi berbentuk pena; pemutih kuku; pemutih rambut; pena cat kuku; pena cat kuku
remover; pena korektor untuk riasan mata; pencerah kulit; pencerah rambut; pencuci tubuh (sabun) bayi; pencuci tubuh dan
rambut bayi; pencucian mata, bukan untuk tujuan medis; penetral bibir; pengatur tekstur rambut; pengawet untuk kulit [poles];
pengelupas sel kulit (peel) wajah; pengelupas sel kulit (peel) wajah tidak mengandung obat; pengeras kuku; penghapus
enamel kuku, pena korektor enamel kuku; penghilang cat kuku; penghilang cat kuku berbentuk gel; penghilang enamel kuku;
penghilang riasan mata; penghitam alis; pengkilap bibir; pengkilap rambut; pengkilau rambut dalam bentuk semprotan;
peningkat bawah mata; pensil alis; pensil kosmetik; pensil mata; pensil mata kosmetik; pensil untuk bibir; pensil untuk
keperluan memutihkan gigi; penutup mata gel untuk keperluan kosmetik; penyamakan kosmetik dan susu setelah matahari,
gel dan minyak; penyedap untuk minuman [minyak esensial]; penyegar kulit; penyegar tubuh dengan cara disemprot; penyeka
kapas untuk keperluan kosmetik; penyeka, kapas dan tisu yang diresapi dengan sediaan kosmetik dan losion wewangian yang
tidak mengandung obat; penyeka, tisu dan handuk kosmetik yang telah diresapi pelembab; penyemprot tubuh; peralatan
mandi tanpa obat; perasa kue [minyak esensial]; perasa makanan [minyak esensial]; perasa makanan disiapkan dari minyak
esensial; perasa menjadi minyak esensial, untuk digunakan dalam rokok elektronik; perasa menjadi minyak esensial, untuk
tembakau; perawatan kulit dalam bentuk semprotan; perawatan pelurusan rambut; perawatan rambut dan sediaan
pembersihan; perawatan rambut keratin; perekat kelopak mata ganda (kosmetik); perekat untuk bulu mata palsu, rambut dan
kuku; perekat untuk keperluan kosmetik; perekat untuk membubuhkan alis palsu; perekat untuk membubuhkan bulu mata
palsu; perekat untuk membubuhkan kuku atau bulu mata palsu; perekat untuk membubuhkan kuku palsu; perekat untuk
membubuhkan rambut palsu; perhiasan kulit menjadi transfer dekoratif untuk keperluan kosmetik; perhiasan kulit self-adhesive
untuk keperluan kosmetik; perhiasan kulit untuk keperluan kosmetik; pernis kuku untuk keperluan kosmetik; perona mata;
perona mata berupa kilauan (Eyeshadow glitter); perona pipi; perona pipi dalam bentuk krim (Cream blush); persiapan kulit
wajah untuk penggunaan kosmetik; persiapan scrubbing (scrubbing preparations) untuk digunakan pada kulit, yaitu, lulur
(body scrubs) dan scrub wajah (facial scrubs); persiapan untuk perawatan rambut; petroleum jelly untuk keperluan kosmetik;
pewangi rambut; pewarna Rambut; pewarna bibir dalam bentuk cairan atau gel [kosmetik]; pewarna janggut; pewarna
kosmetik; pewarna lotion untuk rambut; pewarna rambut; pewarna rambut dan produk pemutihan; pewarna-pewarna rambut;
pewarnaan rambut dan sediaan pewarnaan rambut; pijat lilin untuk keperluan kosmetik; poles untuk kulit; pomade rambut;
pomade rambut untuk keperluan kosmetik; pomades untuk keperluan kosmetik; preparat dan bahan membersihkan dan
mencuci untuk penggunaan pribadi, yaitu, persiapan untuk mandi dan mandi pancuran (shower) yang tidak mengandung obat;
preparat kosmetik yang mengandung kolagen; preparat pelembab [kosmetik]; preparat pemutihan [decolorants] untuk
keperluan kosmetik; primer kuku [kosmetik]; produk dan sediaan kosmetik perawatan kecantikan; produk dan sediaan untuk
rambut dan perawatan rambut termasuk sampo, kondisioner, mousses, gel, lilin (waxes) dan semprotan (sprays); produk dan
sediaan yang tidak mengandung obat-obatan untuk merawat kuku; produk dan sediaan yang tidak mengandung obat-obatan
untuk merawat mulut dan gigi; produk dan sediaan yang tidak mengandung obat-obatan untuk merawat rambut dan kulit
kepala; produk dan sediaan yang tidak mengandung obat-obatan untuk merawat tangan dan kaki; produk dan sediaan yang
tidak mengandung obat-obatan untuk merawat tubuh dan kulit; produk kosmetik dalam bentuk aerosol untuk perawatan kulit;
produk mandi non-medis; produk pelindung matahari (kosmetik); produk pemutih (kosmetik); produk pengelupas untuk
merawat dan membersihkan kulit; produk perawatan bibir (kosmetik); produk perawatan kulit yang tidak mengandung obat;
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produk perawatan rambut, yaitu sampo dan kondisioner; produk perawatan tubuh [tidak mengandung obat-obatan] untuk
wajah dan kulit; produk perawatan tubuh dan perawatan kecantikan; produk perawatan untuk melindungi rambut; produk
perawatan wajah [kosmetik]; produk sabun; produk untuk perawatan kulit berbentuk cairan; produk yang tidak mengandung
obat untuk penggunaan higienis mulut; racun lebah untuk keperluan kosmetik; rambut rontok; ramuan mandi, bukan untuk
tujuan medis; reed diffusers terdiri dari minyak wangi dalam wadah dan termasuk buluh; rendam kaki tanpa pengobatan;
riasan mata; rum rum untuk keperluan kosmetik; sabun almond; sabun antiperspirant; sabun batang; sabun batangan untuk
mandi; sabun batangan untuk toilet; sabun beraroma; sabun cair; sabun cair bergelembung untuk mandi berendam; sabun cair
untuk binatu; sabun cair untuk mandi; sabun cair untuk mencuci piring; sabun cair untuk tangan dan wajah; sabun cair untuk
tangan, wajah dan tubuh; sabun cair yang digunakan untuk mandi kaki; sabun cair yang digunakan untuk mencuci kaki; sabun
cuci; sabun cuci tangan; sabun cukur; sabun dan deterjen; sabun deodoran; sabun deterjen; sabun industri; sabun kertas
untuk penggunaan pribadi; sabun kosmetik; sabun krim; sabun krim tubuh; sabun kulit; sabun lidah buaya; sabun loofah;
sabun mandi; sabun mandi [untuk manusia]; sabun mandi cair; sabun mandi cair tidak mengandung obat; sabun mandi dalam
bentuk cair, padat atau gel; sabun mandi*; sabun non-obat; sabun non-obat untuk bayi; sabun non-obat untuk tangan; sabun
non-obat untuk wajah; sabun pasir; sabun pelana; sabun pencerah warna untuk keperluan binatu; sabun pengelupasan untuk
wajah; sabun tanpa air; sabun tidak mengandung obat untuk penggunaan pribadi; sabun tidak mengandung obat untuk
penggunaan pribadi dalam bentuk cair, padat dan gel; sabun toilet; sabun tubuh; sabun tubuh tanpa obat; sabun untuk bahan
kulit; sabun untuk keringat kaki; sabun untuk kulit; sabun untuk mencerahkan tekstil; sabun untuk penggunaan pribadi; sabun
untuk penggunaan rumah tangga; sabun untuk perawatan tubuh; sabun wajah; sabun wajah dan sabun badan yang tidak
mengandung obat, butiran manik-manik untuk mandi, butiran kristal untuk mandi, busa untuk mandi, gel untuk mandi, losion
untuk mandi, minyak untuk mandi, garam untuk mandi yang tidak mengandung obat, gelembung busa untuk mandi, busa
untuk, sabun mandi cair, busa untuk mandi di bawah pancuran dan busa untuk mandi, gel untuk mandi di bawah pancuran
dan gel untuk mandi, lulur untuk mandi di bawah pancuran dan lulur untuk mandi; sabun wangi; sabun-sabun; sabun-sabun,
sabun mandi, wangi-wangian, minyak esensial, kosmetik, shampoo, shampoo kering; sachet aroma untuk bantal mata; sachet
parfum; salep kosmetik; salep kulit pelembab [kosmetik]; salep tanpa obat untuk melembabkan kulit; salep tanpa obat untuk
pencegahan dan pengobatan kulit terbakar; sampo; sampo dan kondisioner rambut; sampo dan kondisioner untuk digunakan
pada rambut; sampo hewan peliharaan tanpa obat; sampo karpet; sampo ketombe tanpa obat; sampo mobil; sampo tanpa
obat; sampo untuk bayi; sampo untuk kendaraan bermotor; sampo untuk rambut manusia; sampo-sampo, kondisionerkondisioner; sarung tangan pengamplasan; sarung tangan pra-dibasahi dengan sediaan kosmetik untuk keperluan kosmetik;
scrub kaki; scrub krim tubuh; scrub pengelupasan kulit untuk keperluan kosmetik; scrub pengelupasan untuk kaki; scrub
pengelupasan untuk tangan; scrub pengelupasan untuk tubuh; scrub tangan; scrub tanpa obat untuk wajah dan tubuh;
sediaan untuk mencuci tangan; sediaan anti keringat (sediaan mandi); sediaan berjemur [kosmetik]; sediaan berjemur dan
sediaan perlindungan dari matahari; sediaan buffing kuku; sediaan busa untuk mandi; sediaan cukur; sediaan dalam bentuk
emulsi untuk merawat kulit [tidak mengandung obat-obatan]; sediaan dan bahan non-obat untuk perlindungan dan perawatan
kulit; sediaan dan perawatan rambut; sediaan dan produk perawatan kulit [kosmetik dan tidak mengandung obat-obatan];
sediaan douching untuk keperluan sanitasi pribadi atau deodoran [perlengkapan mandi]; sediaan eksfoliasi tanpa obat untuk
perawatan kulit dan rambut; sediaan fumigasi [parfum]; sediaan gigi non-obat untuk anjing; sediaan gigi non-obat untuk hewan
peliharaan; sediaan gigi non-obat untuk kucing; sediaan gigi non-obat untuk ternak; sediaan hiasan rambut [sediaan highlight];
sediaan kolagen untuk keperluan kosmetik; sediaan kosmetik; sediaan kosmetik anti-penuaan; sediaan kosmetik dan
kecantikan; sediaan kosmetik meminimalkan kerut untuk penggunaan wajah topikal; sediaan kosmetik perawatan rambut;
sediaan kosmetik tanpa busa; sediaan kosmetik tanpa obat; sediaan kosmetik tidak mengandung obat untuk penggelapan kulit
dan penggelapan kulit yang dilakukan sendiri; sediaan kosmetik tidak mengandung obat untuk tujuan pelangsingan; sediaan
kosmetik untuk berjemur; sediaan kosmetik untuk berjemur dan sediaan untuk melindungi kulit dari efek sinar matahari;
sediaan kosmetik untuk bulu mata; sediaan kosmetik untuk kulit; sediaan kosmetik untuk kulit kering selama kehamilan;
sediaan kosmetik untuk mandi; sediaan kosmetik untuk mandi dan mandi; sediaan kosmetik untuk melindungi dari sengatan
matahari; sediaan kosmetik untuk melindungi kulit dari sinar matahari; sediaan kosmetik untuk modifikasi kulit dan tubuh
plastik simulasi dan kosmetik untuk layanan make up artis; sediaan kosmetik untuk pembaruan kulit; sediaan kosmetik untuk
pemeliharaan kulit dan perawatan kulit; sediaan kosmetik untuk pengeringan cat kuku; sediaan kosmetik untuk perawatan
kulit; sediaan kosmetik untuk perawatan mulut dan gigi; sediaan kosmetik untuk perawatan tubuh; sediaan kosmetik untuk
rambut dan kulit kepala; sediaan kosmetik untuk tata rias artis khususnya sediaan untuk kulit, rambut dan untuk pewarnaan
gigi; sediaan kosmetik untuk tujuan pelangsingan; sediaan kosmetik untuk wajah dan tubuh; sediaan kosmetik wajah; sediaan
kosmetik yang digunakan untuk mengangkat sel-sel kulit mati dari permukaan kulit; sediaan kosmetik yang digunakan untuk
pengelupasan sel-sel kulit mati di wajah; sediaan kosmetik yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati diwajah;
sediaan kosmetik, yakni krim untuk mengencangkan kulit; sediaan kosmetika untuk perawatan jerawat; sediaan kulit wajah
untuk keperluan kosmetik; sediaan lidah buaya untuk keperluan kosmetik; sediaan make-up untuk wajah dan tubuh; sediaan
mandi bukan untuk tujuan medis; sediaan mandi busa; sediaan mandi busa tanpa obat; sediaan mandi busa untuk keperluan
kosmetik; sediaan mandi dan mandi pancuran (shower); sediaan mandi mentol, bukan untuk keperluan medis; sediaan mandi
tanpa obat; sediaan mandi untuk hewan peliharaan; sediaan mandi, bukan untuk keperluan medis; sediaan meluruskan
rambut; sediaan mencuci rambut; sediaan menghilangkan kutikula untuk keperluan kosmetik; sediaan non-obat untuk
mengurangi sengatan matahari; sediaan obat menghilangkan rambut; sediaan obat menghilangkan rambut dan pengelupasan
kulit; sediaan pelindung matahari kosmetik; sediaan pembersih pribadi untuk wajah, tangan dan tubuh; sediaan pembersihan
dan pemolesan kulit; sediaan pembersihan kulit tanpa obat; sediaan pembersihan tangan; sediaan pembersihan tanpa obat
untuk digunakan pada tubuh; sediaan pembersihan tanpa obat untuk kulit; sediaan pembersihan tubuh dan perawatan
kecantikan; sediaan pembersihan untuk digunakan pada tubuh; sediaan pembersihan untuk kulit; sediaan pemolesan untuk
bahan kulit; sediaan pemutih gigi; sediaan pemutih kulit; sediaan pemutih kulit [kosmetik]; sediaan pemutihan gigi; sediaan
pemutihan kulit; sediaan penataan rambut; sediaan pengencangan payudara kosmetik; sediaan pengeriting rambut; sediaan
pengeritingan rambut dan pengaturan rambut; sediaan penghapus noda; sediaan penghilang rambut; sediaan penghilang
warna untuk rambut; sediaan penguatan kuku; sediaan penyamakan sendiri [kosmetik]; sediaan peralatan mandi tanpa obat;
sediaan perawatan bibir; sediaan perawatan bibir tanpa obat; sediaan perawatan kaki tanpa obat; sediaan perawatan
kecantikan; sediaan perawatan kecantikan kulit tanpa obat; sediaan perawatan kuku; sediaan perawatan kuku kosmetik;
sediaan perawatan kulit; sediaan perawatan kulit anti-penuaan; sediaan perawatan kulit tanpa obat; sediaan perawatan kulit
tanpa obat dalam sifat penyegar tubuh dengan cara disemprot; sediaan perawatan kulit wajah (kosmetik); sediaan perawatan
kulit yang menggabungkan madu Manuka dan/atau bahan-bahan herbal; sediaan perawatan kulit, bukan untuk keperluan
medis; sediaan perawatan kulit, mata, bibir dan kuku (tidak mengandung obat); sediaan perawatan kulit, yaitu pengelupas sel
kulit; sediaan perawatan kulit, yaitu sabun mandi, losion, krim dan sampo; sediaan perawatan matahari;
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sediaan perawatan matahari [kosmetik]; sediaan perawatan matahari bukan medis; sediaan perawatan matahari dan sun
block tanpa obat; sediaan perawatan non-obat untuk anjing; sediaan perawatan non-obat untuk hewan peliharaan; sediaan
perawatan non-obat untuk kucing; sediaan perawatan non-obat untuk ternak; sediaan perawatan rambut; sediaan perawatan
rambut tanpa obat untuk keperluan kosmetik; sediaan perawatan rambut untuk manusia; sediaan perawatan rambut yang
terdiri dari minyak kelapa murni organik dan minyak kelapa murni; sediaan perawatan rambut, bukan untuk keperluan medis;
sediaan perawatan tanpa obat, selain mencuci hewan; sediaan perawatan tubuh tanpa obat; sediaan perawatan wajah
kosmetik; sediaan perawatan wajah tidak mengandung obat; sediaan perbaikan kuku; sediaan pertumbuhan kembali rambut
kosmetik menghambat; sediaan pewarnaan rambut; sediaan pewarnaan untuk keperluan kosmetik; sediaan pijat tanpa obat;
sediaan pra-cukur dan setelah-cukur; sediaan rambut santai; sediaan rambut tanpa obat; sediaan rias rambut kosmetik;
sediaan sanitasi menjadi peralatan mandi non-obat; sediaan sanitasi menjadi perlengkapan mandi; sediaan sun block untuk
keperluan kosmetik; sediaan tabir surya untuk digunakan pada kulit; sediaan tanpa obat untuk digunakan di kamar mandi;
sediaan tanpa obat untuk perawatan kulit, rambut dan kulit kepala; sediaan tidak mengandung obat untuk pembersihan dan
perawatan tubuh; sediaan tubuh dan perawatan kecantikan; sediaan tubuh dan perawatan kecantikan untuk keperluan
kosmetik; sediaan untuk mandi berendam berbentuk butiran kristal; sediaan untuk melindungi rambut dari sinar matahari;
sediaan untuk membersihkan dan menyemir kulit dan alas kaki, tidak termasuk produk rambut; sediaan untuk membersihkan
dapur, sediaan untuk membersihkan kamar mandi, sediaan untuk membersihkan toilet; sediaan untuk membersihkan gigi;
sediaan untuk membersihkan gigi palsu; sediaan untuk membersihkan rambut; sediaan untuk membersihkan, merawat dan
memperindah kulit, kulit kepala dan rambut; sediaan untuk membersihkan, merawat, memelihara dan memperindah kulit, kulit
kepala dan rambut; sediaan untuk memperbaiki dan menempelkan bulu mata, jenggot, memasang rambut palsu; sediaan
untuk mengecat rambut; sediaan untuk mengeriting dan mengatur rambut; sediaan untuk menghilangkan kuku gel; sediaan
untuk menghilangkan limescale, karat atau minyak; sediaan untuk menghilangkan warna rambut; sediaan untuk mengikalkan
rambut; sediaan untuk merawat tangan dan tubuh; sediaan untuk pembersihan, perawatan dan perawatan rambut; sediaan
untuk pembersihan, pewarnaan, pewarnaan, pemutihan, pengaturan dan penataan rambut; sediaan untuk pembersihan,
pewarnaan, pewarnaan, pemutihan, pengaturan dan pengeritingan rambut permanen; sediaan untuk pengeritingan rambut;
sediaan untuk pengeritingan rambut permanen; sediaan untuk perawatan bulu mata; sediaan untuk perawatan dan
pembersihan hewan; sediaan untuk perawatan kulit kepala dan rambut; sediaan untuk perawatan tubuh dan kecantikan;
sediaan untuk perlengkapan mandi (toilet preparations) yang tidak mengandung obat, yaitu, sabun; sediaan untuk
perlengkapan mandi (toilet preparations) yang tidak mengandung obat; sediaan untuk pewarnaan awal rambut; sediaan untuk
pewarnaan awal rambut, menghilangkan warna rambut, mengecat rambut dan mewarnai rambut; sediaan untuk simulasi
warna darah pada bagian tubuh untuk menutupi noda kulit; sediaan untuk simulasi warna darah pada bagian tubuh, untuk
menutupi noda kulit dan kosmetik untuk menindaklanjuti pengobatan pasca operasi bekas luka pada kulit; sediaan yang tidak
mengandung obat-obatan untuk melembabkan, memberi nutrisi, mengencangkan dan merawat kulit; sediaan-sediaan
eksfoliasi non-medis untuk kulit kepala dan rambut; sediaan-sediaan kosmetik rias rambut; sediaan-sediaan kosmetik untuk
tata rias artis khususnya sediaan-sediaan untuk kulit, rambut dan untuk pewarnaan gigi; sediaan-sediaan mencuci tangan
diresapi untuk keperluan kosmetik; sediaan-sediaan pembersih kulit untuk wajah dan tubuh; sediaan-sediaan perawatan gigi;
sediaan-sediaan pewangi udara untuk kamar mandi dan kamar kecil; sediaan-sediaan untuk memutihkan dan mencuci
sediaan-sediaan untuk membersihkan, mengkilatkan, membuang lemak sabun, wangi-wangian, minyak sari, kosmetik, minyak
rambut bahan-bahan pemeliharaan gigi; sediaan-sediaan yang tidak mengandung obat untuk kulit, mengandung vitamin,
herbal, mineral, atau minyak sari; self-tanning lotion [kosmetik]; semir gigi; semprotan dengan pengharum untuk badan,
semprotan dengan pengharum untuk ruangan; semprotan deodoran kaki; semprotan kulit topikal untuk keperluan kosmetik;
semprotan menjadi alat bantu penata rambut; semprotan mulut tanpa obat; semprotan pelindung panas untuk rambut;
semprotan penata rambut; semprotan rambut; semprotan rambut dan gel rambut; semprotan tubuh; semprotan tubuh
beraroma; semprotan tubuh digunakan sebagai deodoran pribadi dan wewangian; semprotan tubuh untuk keperluan kosmetik;
semprotan untuk tubuh yang mengandung wewangian dan sabun yang mengandung wewangian; serat untuk keperluan
kosmetik; serpih mandi; serum bulumata; serum kecantikan; serum kulit (kosmetik); serum kulit tanpa obat; serum kulit tanpa
obat untuk wajah; serum mata; serum pemutih (kosmetik); serum penataan rambut; serum perawatan rambut; serum rambut;
serum tidak eksklusif hyaluronat bisa mengandung vitamin dan pencerah (kosmetik); serum yang mengandung ekstrak batu
permata; shampo dan kondisioner hewan peliharaan [sediaan perawatan hewan non-obat-obatan]; shampo hewan peliharaan,
non-obat [sediaan perawatan hewan]; shampo rambut; shampo untuk hewan [sediaan perawatan non-obat]; shampo untuk
hewan peliharaan [sediaan perawatan tanpa pengobatan]; solusi pembersih lensa kacamata; stiker kuku jari kaki; stiker seni
tubuh; strip lilin untuk menghilangkan rambut tubuh; strip pemutih gigi; strip pemutih, pasta gigi; strip wajah untuk
menghilangkan sumbatan dari pori-pori pada kulit; sun block lotion untuk keperluan kosmetik; susu almond untuk keperluan
kosmetik; susu kecantikan; susu mandi; susu pelembab tubuh; susu pelembab untuk pemutih kulit wajah; susu pembersih
untuk perawatan kulit; susu penyamakan [kosmetik]; susu setelah matahari; susu setelah matahari [kosmetik]; susu setelah
matahari untuk keperluan kosmetik; susu tubuh; susu wajah dan lotion untuk keperluan kosmetik; susu wajah dan tubuh; susu
wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; tabir surya berbentuk losion dan semprotan; tabir surya dalam bentuk losion dan
semprotan; tabir surya untuk keperluan kosmetik; tablet pembersih gigi tiruan tanpa obat; tambalan kosmetik yang
mengandung tabir surya dan tabir surya untuk digunakan pada kulit; tas organizer untuk keperluan kosmetik terisi; tata rias
dan pembersih tata rias panggung, film dan televisi (kosmetik teater) terutama untuk TV definisi tinggi; tata rias dan pembersih
tata rias untuk panggung , film, dan televisi (kosmetik teater)terutama untuk TV definisi tinggi; tato sementara untuk keperluan
kosmetik; tato yang dapat dilepas untuk keperluan kosmetik; terpene [minyak esensial]; texturizers kulit; tips kuku; tisu (wipes)
atau bantalan yang diresapi dengan persiapan atau bahan pembersihan, pemolesan, penggosok atau abrasif; tisu basah
untuk keperluan kosmetik; tisu bayi diresapi dengan sediaan pembersihan; tisu bayi sekali pakai diresapi dengan sediaan
kosmetik; tisu bayi sekali pakai diresapi dengan sediaan pembersihan pribadi; tisu bayi untuk keperluan kosmetik; tisu diresapi
dengan larutan pembersih; tisu diresapi dengan minyak esensial, untuk penggunaan kosmetik; tisu diresapi dengan pembersih
kulit; tisu diresapi dengan preparat anti-keringat untuk penggunaan pribadi; tisu diresapi dengan sediaan berjemur; tisu
diresapi dengan sediaan deodoran untuk penggunaan pribadi; tisu diresapi dengan sediaan kosmetik; tisu diresapi dengan
sediaan menghilangkan make-up; tisu diresapi dengan sediaan pembersihan; tisu diresapi dengan sediaan pembersihan
pribadi; tisu diresapi dengan sediaan perawatan kulit; tisu kacamata diresapi dengan pembersih; tisu kertas diresapi untuk
membersihkan piring; tisu kosmetik pra-lembab; tisu kosmetik yang sudah diresapi pelembab sebelumnya; tisu pembersih kulit
yang sudah direndam sebelumnya; tisu pra-dibasahi dengan sediaan pembersihan untuk keperluan rumah tangga; tisu sekali
pakai diresapi dengan bahan kimia pembersih atau senyawa untuk kebersihan pribadi; tisu sekali pakai diresapi dengan bahan
kimia pembersih atau senyawa untuk keperluan industri dan komersial; tisu sekali pakai diresapi dengan senyawa pembersih
untuk digunakan pada wajah; tisu yang diresapi dengan kosmetik; tisu yang diresapi dengan losion kosmetik; tisu
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yang diresapi dengan pembersih kulit; tisu, kain atau penyeka yang dilembapi atau diresapi dengan sediaan membersihkan
pribadi atau losion kosmetik; toner kulit; toner kulit non-obat; toner untuk penggunaan kosmetik; toner wajah kosmetik; tongkat
pomades untuk keperluan kosmetik; tonik rambut; tonik rambut untuk keperluan kosmetik; topeng kulit kepala; transfer
dekoratif untuk keperluan kosmetik; tubuh gemerlap; tubuh yang tidak berobat meresap; ujung kuku buatan; wajah dan tubuh
gemerlap; warna alis dalam bentuk pensil dan bubuk; warna bulu mata; warna pipi; warna rambut; wax rambut; wewangian,
minyak atsiri, kosmetik tanpa obat, lotion rambut tanpa obat; wewangian, minyak esensial; wewangian, minyak esensial,
kosmetik, lotion rambut; wewangian, wewangian dan dupa, selain parfum untuk penggunaan pribadi===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021013233
: 25/02/2021 15:13:54
:
: PT Food Station Tjipinang Jaya

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Komplek Pasar Induk Beras Cipinang, Jl Pisangan Lama Selatan No. 1, Kelurahan
Pisangan Timur, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta, 13230
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: FS Santan Kelapa
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau Tua, Hijau Muda, Putih, Emas, Hitam.
: 16, 29
: ===Bahan kemasan dari kertas, kardus, karton dan/atau plastik; Bahan kemasan untuk makanan terbuat dari kertas dan
plastik; Laminasi kertas, kardus, karton dan/atau plastik untuk membuat kemasan, wadah dan boks; Lembar karton untuk
kemasan; Pita plastik untuk kemasan; amplop kertas atau plastik untuk kemasan; amplop kertas untuk kemasan; amplop
plastik untuk kemasan; bahan kemasan dari karton atau kertas untuk es; bahan kemasan karton; bahan kemasan plastik untuk
sandwich; bahan kemasan terbuat dari karton; bahan kemasan terbuat dari pati; bahan kemasan yang terbuat dari kertas daur
ulang; bahan kemasan yang terbuat dari kertas, kardus atau plastik, termasuk tas, lembaran, baki dan kotak; bahan kemasan
yang terbuat dari pengganti kertas berbasis mineral; bahan plastik untuk kemasan; bantalan penyerap kertas dan selulosa
untuk digunakan dalam kemasan makanan; film kemasan plastik fleksibel dijual dalam jumlah besar ke produsen industri dan
komersial; film plastik digunakan sebagai kemasan untuk makanan; film plastik untuk kemasan; film selulosa asetat untuk
kemasan; kantong [amplop, kantong] dari kertas atau plastik, untuk kemasan; kantong [amplop, kantong] dari kertas atau
plastik, untuk kemasan barang dagangan; kantong [amplop, kantong] dari plastik untuk kemasan; kantong [amplop, kantong]
kertas untuk kemasan; kantong dari kertas untuk kemasan; kantong dari plastik untuk kemasan; kantong kertas atau plastik
untuk kemasan; kantong kertas untuk kemasan; kantong plastik untuk es kemasan; kantong plastik untuk kemasan; kantong
sekali pakai untuk kemasan instrumen yang disterilkan; kemasan; kemasan [bantalan, isian] bahan kardus; kemasan kantong
semen dari kertas; kemasan kantong semen dari plastik; kemasan kardus; kemasan kertas dan wadah untuk makanan dan
minuman terdiri dari bahan yang dirancang untuk mengurangi efek buruk terhadap lingkungan; kemasan wadah kertas;
kemasan wadah kertas atau karton; kemasan wadah selulosa yang diregenerasi; kertas dan plastik untuk kemasan; kertaskertas kemasan; kotak karton untuk kemasan industri; kotak kemasan kardus; kotak kemasan kardus dalam bentuk dilipat;
kotak kemasan kardus dalam bentuk yang dibuat-buat; kotak kemasan kertas; lembaran kertas atau plastik penyerap untuk
kemasan bahan makanan; perekat lapisan tipis untuk kemasan; stok gulungan film plastik untuk kemasan; stok gulungan film
plastik untuk kemasan perangkat elektronik; stok gulungan film plastik untuk makanan kemasan; wadah dari kertas untuk
kemasan; wadah kemasan industri dari karton; wadah kemasan industri dari kertas dan karton===
===Santan Kepiting; minuman berbahan dasar santan; santan; santan bubuk; santan untuk keperluan kuliner; sari kelapa
(santan)===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021013234
: 25/02/2021 15:15:07
:
: PT. LEMONILO INDONESIA SEHAT

540 Etiket

: Ruko Puri Mansion Blok A Nomor 57, Jalan Lingkar Luar Barat, Kel. Kembangan
Selatan, Kec. Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta
: Heru Lukito S.H.,
: Heru Lukito & Partners Talavera Office Park, 28th Floor Jalan T.B. Simatupang
Kavling 22-26, Jakarta 12430

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: MI-ALAMI
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam - Putih
: 30
: ===Mie; bihun; kwetiau; makanan siap saji berbahan dasar mie===
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210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DEBEGAN RT 04/RW 02 MOJOSONGO , Kota Surakarta, Jawa Tengah
: Moelyono Karmayana S.H.,
: Modeka/PT Persada Modeka Centurindo Alamat : Srigading I Nomor 26 Puspita
Loka BSD City Serpong Kota Tangerang Selatan Banten

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: DW - DEWA DW THIN WALL CONTAINER +LOGO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: MERAH, PUTIH
: 21
: ===Alat pembersih dan peralatan cuci (selain listrik); Alat untuk pengolahan makanan dan Minuman untuk keperluan rumah
tangga (tidak memakai listrik); Cikrak; Dudukan wadah botol kecil dari logam mulia; Dudukan wadah botol kecil tempat minyak
dan cuka; Dudukan wadah botol kecil, bukan dari logam mulia; Dudukan wadah botol kecil, bukan dari logam mulia, tempat
minyak dan cuka; Gelas, kotak makan siang dan wadah makanan; Guci dapur [bukan dari logam mulia]; Kemasan wadah
gelas untuk makanan; Kemasan wadah gelas untuk minuman; Kotak makanan; Lap pembersih; Nampan untuk keperluan
rumah tangga; Parutan (alat rumah tangga); Pembersih debu; Peralatan dan wadah untuk rumah tangga; Peralatan makan
dari keramik; Peralatan makan, peralatan masak dan wadah untuk keperluan dapur atau rumah tangga; Peralatan masak;
Perangkat minuman teh [alat makan]; Perangkat piring untuk menyajikan makanan; Piring makan; Rak Piring; Sarung tangan
untuk memasak; Sendok pemoles untuk keperluan dapur; Sikat gigi, peralatan dan perkakas untuk kebersihan dan perawatan
gigi, lidah dan gusi; Sikat pembersih sedotan; Spons untuk keperluan rumah tangga; Tas dan wadah terisolasi untuk makanan
atau minuman untuk penggunaan rumah tangga; Tas penyimpanan asi; Tas penyimpanan makanan dan minuman; Tempat
Spon; Tempat dan dispenser untuk keperluan gigi; Tempat gula; Tempat kertas toilet; Tempat sisir; Tempat tisu kamar mandi;
Tempat untuk keperluan pembersih badan; Tempat/wadah sayur; Tepas Untuk Keperluan dapur; Tolok (Tempat Menyimpan
Hasil Tangkapan Ikan); Wadah bedak wajah; Wadah botol kecil; Wadah botol kecil dari logam mulia; Wadah botol kecil tempat
minyak dan cuka; Wadah botol kecil, bukan dari logam mulia; Wadah makanan dan minuman untuk kegunaan rumah tangga
dan untuk bepergian; Wadah makanan untuk hewan peliharaan rumah tangga; Wadah minuman (tumblers); Wadah terbuat
dari tempurung kelapa untuk keperluan rumah tangga; Wadah tisu; Wadah untuk Menyimpan buah-buahan; Wadah untuk
keperluan rumah tangga, dapur dan memasak; Wadah untuk menampung dan mengeluarkan (dispensing) sediaan-sediaan
perawatan kulit dan perawatan rambut untuk keperluan kosmetik dan rumah tangga; Wadah untuk menu tambahan terutama
terdiri dari daging, ikan, unggas/sayuran; Wadah/tempat penyimpan benang pembersih gigi;
Wadah perlengkapan mandi terpasang; Wajan ceper (peralatan masak); alas piring dari bambu; alas piring dari gabus; alas
piring dari karet; alas piring dari kulit; alas piring dari logam; alas piring, bukan dari kertas atau tekstil; alat dapur yang
dioperasikan dengan tangan untuk mencacah makanan; alat makan hewan peliharaan diaktifkan oleh sensor laser; alat masak
bukan listrik; alat pembersih [instrumen pembersih]; alat pemeras tortilla, [peralatan dapur] non-listrik; alat-alat untuk
menyajikan makanan; alu kayu untuk penggunaan dapur; alu untuk penggunaan dapur; artikel untuk keperluan pembersihan;
atomizers untuk keperluan rumah tangga; ayakan untuk keperluan rumah tangga; bahan tebal untuk memegang wadah panas;
bak mandi bayi; bak mandi plastik untuk anak-anak; bak mandi tiup untuk bayi; bak mandi untuk anak-anak; baki keperluan
rumah tangga; baki kertas, untuk keperluan rumah tangga; baki kompos untuk keperluan rumah tangga; baki pemutih gigi
[wadah] untuk digunakan di rumah; baki peralatan makan; baki sampah untuk hewan peliharaan rumah tangga; baki untuk
keperluan rumah tangga; baki untuk keperluan rumah tangga, bukan dari logam; baki untuk keperluan rumah tangga, dari
logam; baki untuk keperluan rumah tangga, dari logam mulia; balok memotong kayu [peralatan]; bantalan abrasif untuk
keperluan dapur; bantalan abrasif untuk keperluan dapur atau rumah tangga; barang-barang keperluan kamar mandi; barangbarang mandi shower; baskom [wadah]; baster untuk penggunaan dapur; basting sendok [peralatan memasak]; benang
pembersih gigi; berkemah panggangan [peralatan memasak]; blender makanan non-listrik, untuk keperluan rumah tangga;
blender makanan, non-listrik; blender, non-listrik, untuk keperluan rumah tangga; blender, non-listrik, untuk persiapan
makanan; bola cucian [peralatan rumah tangga]; bola kaca [wadah]; botol besar dari kaca/wadah botol besar dibalut anyaman
sebagai pelindung; botol kaca [wadah]; cetakan [peralatan dapur]; cetakan masakan; corong untuk penggunaan dapur; derek
pembersih; dispenser adonan untuk penggunaan dapur; dispenser minuman portabel [wadah]; dispenser pompa untuk
keperluan rumah tangga; dispenser serbet untuk keperluan rumah tangga; dispenser untuk losion, sampo, kondisioner dan
sabun mandi; dispenser untuk persiapan pembersihan; dropper untuk keperluan rumah tangga; ekstraktor jus buah, non-listrik;
ember batubara untuk keperluan rumah tangga; ember kamar mandi; ember makan siang; ember plastik untuk menyimpan
mainan mandi; fondues [peralatan memasak], non-listrik; gagang tempat handuk; garpu memasak; garpu memasak hotdog;
gelas [wadah]; gelas dan mangkuk bayi [peralatan makan bayi]; gelas kamar mandi; guci untuk penggunaan rumah tangga;
instrumen pembersih, dioperasikan dengan tangan; irisan ikan [peralatan memasak]; jatuh pengering bola [peralatan rumah
tangga]; jubako [Sarang kotak makanan Jepang]; kain pembersih [lap]; kain pembersih untuk kamar bersih; kandang untuk
hewan peliharaan rumah tangga; kapal uap makanan, non-listrik; karya seni dari porselen, terakota atau kaca; keramik untuk
keperluan rumah tangga; keranjang bambu untuk keperluan rumah tangga; keranjang belanja untuk keperluan rumah tangga;
keranjang cucian untuk keperluan rumah tangga; keranjang roti rumah tangga; keranjang roti untuk keperluan rumah tangga;
keranjang untuk keperluan rumah tangga; keranjang untuk penggunaan rumah tangga, dari logam; kisi-kisi non-listrik
[peralatan memasak]; kontainer rumah tangga; kotak kue plastik untuk keperluan rumah tangga; kotak makan siang; kotak
makan siang terisolasi termal; kotak makan siang yang terbuat dari logam; kotak makan siang yang terbuat dari plastik; kotak
resep [wadah rumah tangga]; kotak sampah untuk hewan peliharaan rumah tangga; kubah makanan; kubah penutup makanan
terisolasi; kulit kambing gunung untuk pembersih; labu terisolasi untuk keperluan rumah tangga; layanan kopi [peralatan
makan]; layar percikan untuk penggunaan dapur; mandi burung tidak menjadi struktur; mandi burung, bukan menjadi struktur;
mandi caddies; mandi gigitiruan; mangkuk untuk mencampur bahan makanan; mashers makanan; meja
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makan burung; memasak kantong mesh, selain untuk microwave; memberi makan dan minum mangkuk; memberi makan
palung logam untuk ternak; memberi makan palung untuk babi; memberi makan palung untuk ternak; membersihkan swab
untuk keperluan rumah tangga; mencuci tas menjadi wadah rias, pas; mencuci tas, pas, untuk membawa perlengkapan mandi;
menuangkan cerat untuk keperluan rumah tangga; mixer dapur, non-listrik; mixer makanan, non-listrik; mixer makanan, nonlistrik, untuk keperluan rumah tangga; model skala [ornamen] terakota; mortir kayu untuk penggunaan dapur; mortir untuk
penggunaan dapur; nampan biodegradable untuk keperluan rumah tangga; nampan makan; ornamen dalam bentuk mini yang
terbuat dari terakota; paket dingin untuk makanan dan minuman dingin; palung makan; palung makanan untuk unggas; panci
dan wajan masak, non-listrik; panci dan wajan untuk masak; panci masak; panci masak logam; panci masak, fondue set,
peralatan pemanggang dan ceret non-listrik; panci masak, non-listrik; panci portabel dari kaleng timah untuk memasak nasi;
panggangan [peralatan memasak]; parut keju untuk keperluan rumah tangga; parut untuk penggunaan dapur; patung-patung
porselen, terakota atau kaca; pembersih interdental; pembersih karpet, non-listrik; pembuat makanan; pemegang kaca kamar
mandi; pemegang kartu tempat; pemegang untuk setrika rumah tangga; pencakar panggangan [artikel pembersih]; pencakar
untuk keperluan rumah tangga; pencapit makanan; penekan bawang putih [peralatan dapur]; penekan bawang putih yang
dioperasikan dengan tangan [peralatan dapur]; pengayak [peralatan rumah tangga]; pengayak untuk penggunaan dapur;
penggiling makanan, dioperasikan dengan tangan; penggiling, [peralatan dapur] yang dioperasikan dengan tangan;
penghancur untuk penggunaan dapur, non-listrik; pengisi daya [alat makan]; penutup makanan; penutup makanan silikon
dapat digunakan kembali; penutup makanan silikon dapat digunakan kembali untuk mangkuk, panci, wajan dan cangkir;
penutup wadah tempat sampah; penyanggah handuk pada kamar mandi; penyapu untuk keperluan rumah tangga; penyortir
binatu untuk keperluan rumah tangga; peralatan dan barang-barang berongga non logam, termasuk botol air, ketel non
elektrik, peralatan pembawa air untuk berkemah dan piknik serta nampan piknik dari logam; peralatan dan mesin pemoles,
untuk keperluan rumah tangga, non-listrik; peralatan dan wadah rumah tangga atau dapur; peralatan dan wadah untuk
keperluan rumah tangga dan dapur; peralatan dapur; peralatan dapur dari logam mulia; peralatan dapur, bukan dari logam
mulia; peralatan kosmetik; peralatan kosmetik dan toilet; peralatan kue; peralatan makan; peralatan makan keramik; peralatan
makan untuk bayi dan anak-anak, selain pisau, garpu dan sendok, bukan dari logam mulia; peralatan makan untuk bayi dan
anak-anak, selain pisau, garpu dan sendok, dari logam mulia; peralatan makan untuk di meja, peralatan masak dan wadah;
peralatan makan, selain pisau, garpu dan sendok, bukan dari logam mulia; peralatan makan, selain pisau, garpu dan sendok,
dari logam mulia; peralatan makan, selain pisau, garpu, dan sendok; peralatan masak [panci dan wajan]; peralatan masak dan
peralatan makan, kecuali garpu, pisau, dan sendok; peralatan masak untuk digunakan dalam oven microwave; peralatan
memasak, non-listrik; peralatan oven; peralatan pelepas make-up; peralatan pembersih yang dioperasikan secara manual;
peralatan pemoles lilin, non-listrik, untuk sepatu; peralatan penghalau bau untuk keperluan pribadi; peralatan penyaluran dan
dispenser; peralatan rumah tangga dan dapur; peralatan rumah tangga dari logam mulia; peralatan rumah tangga, bukan dari
logam mulia; peralatan toilet; peralatan untuk barbekyu, yaitu, garpu, penjepit, pemutar; peralatan untuk keperluan rumah
tangga; peralatan untuk menghilangkan make-up, listrik; peralatan untuk menghilangkan make-up, non-listrik; perangkat
pembersih wajah kosmetik; peredam asap untuk keperluan rumah tangga; perkakas-perkakas kecil dan wadah-wadah kecil
yang dapat dibawa untuk rumah tangga dan dapur (bukan dari logam mulia atau bukan dari sepihan logam mulia); perkakasperkakas kecil dan wadah-wadah kecil yang dapat dibawa untuk rumah tangga dan dapur (bukan dari logam mulia atau bukan
dari sepuhan logam mulia); peti es portabel, non-listrik, untuk makanan dan minuman; piring keramik [peralatan makan]; piring
makan hewan peliharaan; piring makanan penutup; pot memasak couscous, non-listrik; pot untuk memasak nasi, bukan listrik;
rak bumbu; rak handuk [perlengkapan kamar mandi]; rak mandi plastik [caddies]; rak oven-ke-meja; rak pendingin; rak
pendingin untuk barang yang dipanggang; rak pengeringan baju; rak pengeringan piring; rak pengeringan untuk binatu; rak roti
panggang; raket nyamuk; rambut anjing rakun untuk sikat; rolling pin untuk penggunaan dapur; sabut gosok untuk keperluan
rumah tangga; saringan [peralatan rumah tangga]; saringan untuk keperluan rumah tangga; saringan untuk penggunaan
dapur; sarung tangan karet untuk keperluan rumah tangga; sarung tangan lateks untuk keperluan rumah tangga; sarung
tangan nitril untuk keperluan rumah tangga; sarung tangan plastik untuk keperluan rumah tangga; sarung tangan rumah
tangga untuk keperluan pembersihan; sarung tangan rumah tangga untuk penggunaan umum; sarung tangan untuk di dapur;
sarung tangan untuk keperluan rumah tangga; sconce dinding non-listrik [tempat lilin]; sendok batubara untuk keperluan
rumah tangga; sendok beras untuk keperluan rumah tangga; sendok berlubang [peralatan dapur]; sendok biji-bijian untuk
keperluan rumah tangga; sendok gula untuk keperluan rumah tangga; sendok ikan untuk keperluan rumah tangga; sendok
kayu [peralatan dapur]; sendok kopi untuk keperluan rumah tangga; sendok makanan anjing untuk keperluan rumah tangga;
sendok pencampur [peralatan dapur]; sendok pupuk untuk keperluan rumah tangga; sendok sayur [peralatan meja makan];
sendok tepung untuk keperluan rumah tangga; sendok untuk keperluan rumah tangga; server makanan berjenjang;
servingware [piring] untuk menyajikan makanan; set panci masak; set wadah bulat atau silinder; sikat bak mandi; sikat cuci
tahan asam yang digunakan untuk aplikasi asam ke kendaraan untuk tujuan pembersihan; sikat mandi; sikat pembersih pot;
sikat pembersih wajah; sikat toilet dan wadahnya; sikat untuk hewan peliharaan rumah tangga; sikat untuk keperluan rumah
tangga; sikat untuk membersihkan peralatan golf; sikat untuk membersihkan peralatan olahraga; sikat untuk membersihkan
tangki dan wadah; sinder cinder [peralatan rumah tangga]; singkatan mandi bayi portabel; sisir; skimmer untuk penggunaan
dapur; spatula untuk penggunaan dapur; spon mandi; spons dapur; spons mandi; spons pembersih wajah; spons untuk
pembersih dan rumah tangga; stasiun umpan, kosong, untuk memberi makan rodentisida kepada tikus; stoples kaca
pengawet makanan; stoples kaca penyimpanan; stoples penyimpanan; stoples untuk memasak minyak, kosong; tabung gelas
untuk keperluan rumah tangga; talenan kayu untuk penggunaan dapur; talenan untuk dapur; tas jinjing terisolasi termal untuk
makanan atau minuman; tas kain tipis untuk digunakan dalam memasak; tas makan siang terisolasi; tas makan siang
terisolasi dari tekstil; tas terisolasi termal untuk makanan atau minuman; tas terisolasi untuk makanan atau minuman, untuk
keperluan rumah tangga; tempat sikat gigi; tempat (shakers) garam; tempat (shakers) garam dan merica; tempat bedak dijual
kosong; tempat cuci untuk keperluan rumah tangga; tempat gelas; tempat kertas toilet dikamar kecil; tempat kotak jus; tempat
kotak jus dari plastik; tempat kue; tempat lilin; tempat lilin dari logam mulia; tempat lilin lilin; tempat lilin, bukan listrik, bukan
dari logam mulia; tempat lilin, bukan listrik, dari logam mulia; tempat lilin, non-listrik; tempat mandi bayi, dapat dipindah; tempat
mandi burung *; tempat menaruh kue bertingkat; tempat menyimpan binatu; tempat pot; tempat roti; tempat sabun; tempat
sampah; tempat sampah daur ulang, bukan dari logam, untuk keperluan rumah tangga; tempat sampah untuk keperluan
rumah tangga; tempat serbet; tempat sumpit; tempat telur plastik untuk keperluan rumah tangga; tempat tissue; tempat tusuk
gigi; tempatkan tikar kayu; terakota (campuran tanah liat dan pasir) atau gelas; tikar untuk digunakan dalam mengeringkan
dan mengeringkan peralatan masak dan gelas; toples dapur; toples penyimpanan makanan; toples plastik untuk keperluan
rumah tangga; trivets [peralatan meja]; turners [peralatan dapur]; tusuk gigi, tempat sikat gigi dan tempat tusuk gigi, bukan
terbuat dari logam, benang gigi, peralatan keperluan kamar mandi; tusuk sate masak, bukan dari logam; tusuk sate memasak;
tusuk sate memasak dari logam; tutup kaca untuk wadah kemasan industri; tutup sekali pakai untuk wadah rumah tangga;
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tutup wadah dibuat untuk keperluan rumah tangga atau dapur; wadah berisolasi panas; wadah berisolasi panas untuk
keperluan rumah tangga; wadah berisolasi panas untuk minuman; wadah dapur; wadah dapur dari logam mulia; wadah dapur
untuk nasi; wadah dapur untuk pasta; wadah dapur, bukan dari logam mulia; wadah dari logam mulia untuk keperluan rumah
tangga atau dapur; wadah es; wadah hidangan makanan; wadah kaca rumah tangga; wadah kompos untuk keperluan rumah
tangga; wadah lotion, kosong, untuk keperluan rumah tangga; wadah makanan dan minuman yang terbuat dari plastik
(berbahan singkong) dan bio-plastik; wadah makanan dari bahan organik (daun jati); wadah makanan dari bahan organik
(pelepah pinang); wadah makanan dari foil; wadah makanan untuk burung; wadah makanan untuk hewan peliharaan; wadah
makanan untuk hewan ternak; wadah minum; wadah minuman; wadah minuman berinsulasi dengan chip cerdas bawaan
untuk pembayaran tanpa kontak; wadah minuman berisolasi; wadah minuman terisolasi; wadah minuman terisolasi dengan
chip cerdas bawaan untuk pembayaran tanpa uang tunai; wadah minuman terisolasi yang dapat diisi ulang dengan charger
ponsel bawaan; wadah minuman terisolasi yang dapat diisi ulang dengan teknologi kontrol suhu elektronik; wadah penanam
hidroponik untuk keperluan rumah tangga; wadah penyimpan keperluan rumahtangga; wadah penyimpan makanan; wadah
penyimpanan rumah tangga plastik untuk sereal; wadah penyimpanan untuk rumah tangga dari plastik; wadah peralatan
dapur; wadah plastik portabel untuk keperluan rumah tangga dan dapur; wadah plastik rumah tangga untuk menyimpan
produk-produk kesehatan wanita; wadah plastik untuk keperluan rumah tangga; wadah plastik untuk penggunaan dapur;
wadah rumah tangga dari logam mulia; wadah rumah tangga portabel serba guna; wadah rumah tangga untuk makanan;
wadah rumah tangga untuk menyimpan makanan hewan; wadah rumah tangga yang bisa dikunci, bukan dari logam, untuk
makanan; wadah rumah tangga, bukan dari logam mulia; wadah sabun; wadah sikat gigi; wadah sisir; wadah terisolasi termal
untuk makanan; wadah terisolasi termal untuk makanan atau minuman; wadah terisolasi termal untuk minuman; wadah
terisolasi untuk kaleng minuman, untuk keperluan rumah tangga; wadah terisolasi untuk makanan atau minuman, untuk
keperluan rumah tangga; wadah untuk es, untuk keperluan rumah tangga; wadah untuk keperluan kamar mandi; wadah untuk
keperluan rumah tangga; wadah untuk keperluan rumah tangga atau dapur; wadah untuk menyiapkan, menyimpan,
menghangatkan dan menyajikan bahan makanan dan minuman, tidak termasuk dalam kelas lain; wadah untuk rumah tangga
dan dapur; wadah, bukan dari logam mulia, untuk keperluan rumah tangga atau dapur; wadah/kotak penyimpan untuk sikat
gigi; whisks, non-listrik, untuk keperluan rumah tangga; zen [nampan atau dudukan makan pribadi bergaya Jepang]===
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dalam bentuk pertunjukan musik langsung; Layanan pendidikan; Mengatur dan menyelenggarakan konvensi untuk tujuan
hiburan; Mengatur dan menyelenggarakan seminar di bidang kecantikan, kesehatan dan kebugaran; Menulis lagu; Penerbitan
buku, majalah; Penyediaan musik digital melalui perangkat bergerak; Penyediaan permainan realita virtual melalui jaringan
komputer; Reportasi hasil fotografi; distribusi film bergerak; fotografi; hiburan dalam pertunjukan oleh penyanyi; instruksi
memasak; instruksi musik; jasa pemutaran film di sinema; jasa permainan; jasa produksi animasi; jasa produksi film; jasa-jasa
akademi bahasa; layanan agen tiket hiburan; layanan bimbingan akting, menyanyi, atau menari; layanan game online; layanan
hiburan; layanan informasi jadwal film; layanan karaoke; layanan klub malam; layanan pendidikan dan pelatihan kejuruan;
layanan reporter berita; layanan reservasi dan pemesanan tiket untuk acara hiburan, olahraga dan budaya; melakukan acara
budaya; mengatur dan melakukan festival film; mengatur dan melakukan kegiatan budaya; mengatur dan melakukan
konvensi; mengatur dan menyelenggarakan konferensi dan pameran untuk tujuan budaya atau pendidikan; mengatur dan
menyelenggarakan kontes kecantikan; mengatur kontes kecantikan; mengatur pemesanan tiket untuk pertunjukan dan acara
hiburan lainnya; mengatur, mengorganisir, dan menyelenggarakan pameran untuk tujuan hiburan; menyediakan fasilitas
hiburan; menyediakan fasilitas olahraga; menyediakan fasilitas untuk film, pertunjukan, drama, musik atau pelatihan
pendidikan; menyediakan informasi hiburan melalui situs web; menyediakan konten film dan drama Virtual Reality (VR) dan
Augmented Reality (AR) melalui internet online; menyediakan program televisi, tidak dapat diunduh, melalui layanan video-ondemand; menyediakan publikasi elektronik online, tidak dapat diunduh; organisasi acara budaya; organisasi kompetisi untuk
pendidikan atau hiburan; organisasi pertunjukan [layanan impresario]; organisasi pertunjukan budaya; organisasi, produksi,
presentasi dan penyelenggaraan konser musik, festival, tur dan pertunjukan musik dan budaya, acara dan kegiatan lainnya;
pelaksanaan pameran, peragaan busana, dan pameran kebudayaan untuk tujuan hiburan; pemesanan kursi untuk
pertunjukan; pengaturan dan penyelenggaraan pertunjukan musik; pengaturan pemesanan tiket untuk film, musik dan
pertunjukan artistik melalui jaringan komputer global; pengaturan peragaan busana untuk keperluan pertunjukan; penyediaan
dan pengoperasian fasilitas hiburan; penyediaan film dan film (movies) yang tidak dapat diunduh melalui suatu jasa videosesuai-permintaan; penyediaan musik online, tidak dapat diunduh; penyediaan program hiburan multimedia melalui televisi,
broadband, nirkabel, dan layanan online; penyewaan rekaman audio via online internet; penyewaan studio film;
penyewaan film-film bioskop; perencanaan pesta [hiburan]; persewaan pemandangan pertunjukan; pertunjukan panggung live;
pertunjukan penyanyi; pinjaman buku dan publikasi lainnya; presentasi pertunjukan langsung; presentasi pertunjukan musik;
produksi dan distribusi program radio dan televisi; produksi film dan drama Virtual Reality (VR) dan Augmented Reality (AR);

Halaman 908 dari 2049

produksi hiburan langsung; produksi rekaman audio; publikasi dan pengeditan materi cetak; publikasi online buku dan jurnal
elektronik; rekaman video; taman hiburan dan layanan taman hiburan===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021013237
: 25/02/2021 15:17:05
:
: MARJONO

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: PERUM GOLF ESTATE BLOK.H.1/15 RT.1 RW.4, Kabupaten Bogor, Jawa Barat
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: KORA KORA TAS HDPE
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau, Putih dan Hitam
: 16
: ===Bahan kemasan dari kertas, kardus, karton dan/atau plastik; Kantong plastik HD; Kantong plastik PP; Kantong plastik klip;
Kantong plastik opp; Kantong plastik putih susu laundry; Kertas cetak untuk melapisi permukaan benda kerja dari kayu, logam
atau plastik dan kertas release dan foil plastik; Mika plastik untuk membungkus makanan; Plastik seal cup; Tas plastik
cendramata; Tas plastik dan kertas; amplop kertas atau plastik untuk kemasan; amplop plastik untuk kemasan; bahan
pengemasan dalam bentuk material komposit kertas, kardus, karton dan/atau plastik; bahan pengemasan dan pembungkus
yang terbuat dari karton, kertas dan plastik; bahan plastik untuk kemasan; bahan-bahan plastik untuk pembungkus; bungkus
kado plastik; halaman plastik dengan saku untuk memegang tanda terima; kantong belanja dari plastik; kantong dari kertas
atau plastik; kantong dari plastik untuk kemasan; kantong plastik; kantong plastik (keresek); kantong plastik PE; kantong
plastik untuk es kemasan; kantong plastik untuk keperluan umum; kantong plastik untuk membuang makanan tengik; kantong
plastik untuk membuang popok bekas; kantong plastik untuk memuat popok bekas; kantong plastik untuk mengawetkan
makanan tengik; kantong plastik untuk penghilang bau; kantong plastik untuk popok sekali pakai; kantong sampah dari kertas
atau plastik; kantong sampah plastik; kantong sampah plastik untuk membuang sampah/limbah hewan peliharaan; kantong
sandwich dari kertas atau plastik; kantong sandwich plastik; kantong-kantong terbuat dari kertas atau plastik; kemasan
kantong semen dari plastik; lapisan (plastik) untuk membungkus makanan; lembaran plastik, film dan tas untuk pembungkus
dan pengemasan dan barang-barang cetakan dan bahan-bahan kertas; map plastik; stok gulungan film plastik untuk makanan
kemasan; tas belanja dari plastik; tas belanjaan dari kertas atau plastik===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021013238
: 25/02/2021 15:17:19
:
: Iin Robiyatul Adawiyah

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jalan Mulya Baru, No. 67, RT. 003, RW. 007, Kelurahan Karang Mulya, Kecamatan
Karang Tengah, Kota Tangerang, Banten
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: SOBREive
: Merupakan Suatu Penamaan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Putih
: 25
: ===Busana Muslim; Hijab; Hijab olahraga; Kerudung kepala; Kulot; Manset untuk lengan kemejas (pakaian); Mukena; Pakaian
muslim; Pashmina; Rok Luar; Rok dalam [pakaian dalam]; T-shirt lengan panjang; babushkas [selendang kepala]; baju busana
muslim; blus lengan panjang; celana panjang untuk wanita; celana untuk wanita; dalaman jilbab; gamis; gaun; gaun kasmir;
gaun untuk wanita; jilbab; kaftan; kemeja lengan panjang; kemeja turtleneck; kemeja untuk wanita; legging [celana panjang];
legging menjadi celana panjang; manset; pakaian olahraga muslim; penutup kepala, termasuk topi (caps), topi (hats),
bandana, topi (bonnets); puncak turtleneck tiruan; rok celana; rok dalam; rok maxi; selendang [pakaian]; stoking dan celana
ketat tipis wanita; syal dan jilbab; syal pashmina; tunik===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021013239
: 25/02/2021 15:17:37
:
: HANDOKO WIJAYA

540 Etiket

: Kenari Golf Raya No. 57 BGM PIK, RT/RW 006/006, Kelurahan/Desa Kamal Muara,
Kecamatan Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14470

Halaman 909 dari 2049

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Vincent Teodoran S.H.,M.Kn.
: PATENESIA Jl. Kapten Sumarsono Komp. Graha Metropolitan Blok A IV No. 2
Kelurahan Helvetia Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: PINE & CO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Putih
: 3, 35
: ===Bedak padat untuk rias wajah; Bedak padat untuk wajah; Bedak wajah untuk keperluan kosmetik; Garis Mata (Eye liner);
Highlighter bubuk (kosmetik); Highlighter cair (kosmetik); Highlighter kulit (kosmetik); Kosmetik yaitu bedak padat, bedak
bubuk, lipstik, pensil alis dan eyeliner; Krim pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Krim wajah (kosmetik); Lipstik berbentuk
pasta; Lipstik cair; Losion pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Maskara; Masker wajah (kosmetik); Pelembab (kosmetik);
Pembersih make-up; Pembersih makeup all-in-one; Pensil highlighter (kosmetik); Perona Pipi; Perona mata; Produk kosmetik;
Sabun; Sabun Kecantikan (kosmetik); Sabun Mandi; Sabun kosmetik; Sabun untuk muka; Sabun, sabun mandi, sediaan untuk
mandi shower dan mandi, jel untuk mandi shower, minyak untuk mandi, busa untuk mandi, sabun batang dan sabun tangan
cair; Sediaan kosmetik untuk bibir; Sediaan-sediaan kosmetik untuk perawatan kulit; Semprotan pelembab wajah (kosmetik);
Serum kecantikan (kosmetik); bedak; bedak dengan warna yang lebih gelap (Contour); bedak krem; bedak tabur; bedak tubuh
untuk keperluan kosmetik; bedak wajah; bedak wajah ditekan; bedak wajah kosmetik; celak mata; concealer [kosmetik];
concealer untuk flek dan noda; concealer wajah; dasar bedak; dasar bedak (kosmetik); dasar bedak dengan tekstur lebih
ringan (BB cream); dasar bedak untuk kulit; kit kosmetik; kosmetik; kosmetik dalam bentuk bubuk; kosmetik dan make-up;
kosmetik perawatan kulit; kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan; kosmetik untuk digunakan pada kulit; kosmetik, yaitu
alas bedak, concealer, pengkilap bibir, maskara, pembersih make-up; kosmetik, yaitu, alas bedak, bedak, concealer, Celak
mata (Eye shadow), pensil mata, eyeliner cair, maskara, pensil bibir, lipstik, Pengkilat bibir (lip gloss), balsem bibir, cat kuku;
krim foundation; lipstik; make-up dasar bedak; maskara; paket kecantikan (beauty pack) untuk menyusut/mengecilkan pori;
paket kosmetik kecantikan (beauty pack) yang dijual satu unit; paket kosmetik wajah; paket masker pengencangan pori
digunakan sebagai kosmetik; pelembab bibir; pembentuk garis bibir; pembersih tata rias wajah, pembersih kosmetik;
penghilang riasan mata; pengkilap bibir; pensil mata; pensil mata kosmetik; perona pipi; perona pipi dalam bentuk krim
(Cream blush); produk pemutih (kosmetik); sabun cair; sabun kulit; sabun mandi; sabun mandi cair; sabun mandi dalam
bentuk cair, padat atau gel; sabun tubuh; sabun untuk kulit; sabun untuk perawatan tubuh; sabun wangi; sabun-sabun;
sediaan kosmetik untuk rambut dan kulit kepala; sediaan kosmetik yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati
diwajah; sediaan menghapus make-up; sediaan perawatan wajah kosmetik; tempat lipstik===
===Jasa agen penjualan untuk kosmetik; Jasa agen penjualan, yaitu, layanan toko ritel, layanan toko ritel online, layanan toko
grosir yang menampilkan kosmetik dan kit kosmetik; Jasa pemesan dan penjualan barang secara online; Layanan toko grosir
yang menampilkan kosmetik; Layanan toko grosir yang menampilkan kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan; Layanan
toko ritel yang menampilkan kosmetik; Layanan toko ritel yang menampilkan kosmetik, sediaan perlengkapan mandi, kit
kosmetik, minyak esensial, masker kecantikan, sabun kosmetik dan shampoo; Toko yang menjual kosmetik; layanan eceran
atau grosir untuk kosmetik; layanan ritel on-line yang berkaitan dengan kosmetik; layanan toko ritel online yang menampilkan
produk kosmetik dan kecantikan; penjualan ritel dan grosir kosmetik; toko online===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DEBEGAN RT 04/RW 02 MOJOSONGO , Kota Surakarta, Jawa Tengah
: Moelyono Karmayana S.H.,
: Modeka/PT Persada Modeka Centurindo Alamat : Srigading I Nomor 26 Puspita
Loka BSD City Serpong Kota Tangerang Selatan Banten

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: DW - DEWA DW THIN WALL CONTAINER+LOGO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: MERAH, PUTIH
: 16
: ===Bahan pengepak [bahan pengganjal, bahan pengisi] dari kertas atau kardus; Kantong dan wadah dari kertas untuk
pengemasan; Kantong kertas dan plastik untuk pengemasan; Kantong plastik HD; Kantong plastik PP; Kantong plastik klip;
Kantong plastik opp; Kantong plastik putih susu laundry; Kantong plastik untuk membungkus bahan makanan; Kertas, kardus,
dan barang-barang yang terbuat dari bahan-bahan ini, tidak termasuk dalam kelas-kelas lain, yaitu kertas cetak dan foil plastik
dan kertas release untuk menutupi atau menata permukaan benda kerja atau perabotan; Kotak dari kardus atau kertas;
Lembar karton untuk kemasan; Plastik film dan kantong plastik untuk membungkus dan mengemas; amplop kertas atau
plastik untuk kemasan; amplop kertas untuk kemasan; amplop plastik untuk kemasan; bahan kemasan dari karton atau kertas
untuk es; bahan kemasan karton; bahan kemasan plastik untuk sandwich; bahan kemasan terbuat dari karton; bahan
kemasan terbuat dari pati; bahan kemasan yang terbuat dari kertas daur ulang; bahan kemasan yang terbuat dari kertas,
kardus atau plastik, termasuk tas, lembaran, baki dan kotak; bahan kemasan yang terbuat dari pengganti kertas berbasis
mineral; bahan pembungkus kertas; bahan plastik untuk kemasan; bantalan penyerap kertas dan selulosa untuk digunakan
dalam kemasan makanan; film kemasan plastik fleksibel dijual dalam jumlah besar ke produsen industri dan komersial; film

: DID2021013240
: 25/02/2021 15:18:25
:
: PT PANCA BERSOEDARAAN SEDJATI

540 Etiket

Halaman 910 dari 2049

plastik digunakan sebagai kemasan untuk makanan; film plastik perekat untuk kemasan; film plastik untuk kemasan; film
selulosa asetat untuk kemasan; kantong [amplop, kantong] dari kertas atau plastik, untuk kemasan; kantong [amplop, kantong]
dari kertas atau plastik, untuk kemasan barang dagangan; kantong [amplop, kantong] dari plastik untuk kemasan; kantong
[amplop, kantong] kertas untuk kemasan; kantong belanja dari plastik; kantong dari kertas untuk kemasan; kantong dari plastik
untuk kemasan; kantong kertas; kantong kertas atau plastik untuk kemasan; kantong kertas berlapis; kantong kertas untuk
digunakan dalam sterilisasi instrumen medis; kantong kertas untuk kemasan; kantong kertas untuk keperluan rumah tangga;
kantong makan siang daro kertas; kantong plastik; kantong plastik (keresek); kantong plastik PE; kantong plastik untuk es
kemasan; kantong plastik untuk kemasan; kantong plastik untuk keperluan rumah tangga; kantong plastik untuk keperluan
umum; kantong plastik untuk memasak di oven; kantong plastik untuk mengamankan barang-barang berharga; kantong plastik
untuk pembuangan limbah hewan peliharaan; kantong plastik untuk pembuangan pakaian dalam; kantong plastik untuk
pembungkus; kantong plastik untuk pengepakan; kantong plastik untuk pengepakan dan pengemasan; kantong plastik untuk
popok sekali pakai; kantong plastik untuk produk makanan; kantong sampah plastik; kantong sampah plastik untuk keperluan
rumah tangga; kantong sandwich plastik; kantong sekali pakai untuk kemasan instrumen yang disterilkan; karton kardus;
kemasan; kemasan [bantalan, isian] bahan kardus; kemasan kardus; kemasan kertas dan wadah untuk makanan dan
minuman terdiri dari bahan yang dirancang untuk mengurangi efek buruk terhadap lingkungan; kemasan wadah kertas;
kemasan wadah kertas atau karton; kemasan wadah selulosa yang diregenerasi; kertas berbentuk pita untuk pembungkus
kado; kertas dan plastik untuk kemasan; kertas karton kosong; kertas karton untuk mengirimkan barang; kertas koran; kertas
mulsa; kertas serbet; kertas untuk digunakan dalam pembuatan kantong teh; kertas untuk keperluan rumah tangga; kertas
untuk keperluan rumah tangga dan industri; kertas untuk membuat tas dan karung; kertas untuk pembungkus dan
pengemasan; kit pembuangan kantong plastik untuk pembuangan rumput dan daun; kotak display kardus; kotak display kertas
atau kardus; kotak hadiah dari kardus; kotak kardus; kotak karton untuk kemasan industri; kotak kemasan kardus; kotak
kemasan kardus dalam bentuk dilipat; kotak kemasan kardus dalam bentuk yang dibuat-buat; kotak kemasan kertas; kotak
kertas atau kardus; kotak kue dari kardus; kotak pizza dari kardus; kotak-kotak terbuat dari bahan kertas atau kardus; lembar
kontrol kelembaban kertas atau plastik untuk kemasan bahan makanan; lembaran kertas atau plastik penyerap untuk
kemasan bahan makanan; lembaran perekat plastik yang dilapisi untuk tampilan, pelindung, dan peningkatan iklan, papan
tanda/sign, tampilan, label, grafik, dan dekorasi, yaitu perekat pada media cetak dan perekat pada lapisan tipis pelindung;
lembaran plastik berlapis perekat untuk keperluan alat tulis; lembaran plastik berperekat untuk rak pelapis; lembaran plastik,
film dan tas untuk pembungkus dan pengemasan; lembaran plastik, film dan tas untuk pembungkus dan pengemasan dan
barang-barang cetakan dan bahan-bahan kertas; lembaran tipis plastik untuk pengemasan dan pembungkus; pengemasan
wadah kardus; penutup kertas untuk wadah; perekat lapisan tipis untuk kemasan; plastik tipis lembaran untuk pelindung
makanan (wrapping); resep cetak dijual sebagai komponen kemasan makanan; stiker holografik yaitu, lembaran perekat
plastik yang dilapisi untuk tampilan, pelindung, dan peningkatan iklan, papan tanda/sign, tampilan, label, grafik, dan dekorasi.;
stok gulungan film plastik untuk kemasan; stok gulungan film plastik untuk kemasan perangkat elektronik; stok gulungan film
plastik untuk makanan kemasan; stok rol film plastik untuk kemasan obat-obatan; wadah bergelombang; wadah dari kertas
untuk kemasan; wadah dari kertas untuk pengemasan dan pengepakan; wadah kemasan industri dari karton; wadah kemasan
industri dari kertas dan karton; wadah kertas biodegradable berbasis pulp untuk dibawa pulang makanan; wadah krim dari
kertas; wadah makanan; wadah pengemasan industri kertas; wadah penyimpanan dari kertas; wadah penyimpanan yang
terbuat dari kertas; wadah yang terbuat dari karton; wadah yang terbuat dari kertas; wadah, terbuat dari kertas atau karton,
untuk es===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021013241
: 25/02/2021 15:18:45
:
: PT. LEMONILO INDONESIA SEHAT
: Ruko Puri Mansion Blok A Nomor 57, Jalan Lingkar Luar Barat, Kel. Kembangan
Selatan, Kec. Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta
: Heru Lukito S.H.,
: Heru Lukito & Partners Talavera Office Park, 28th Floor Jalan T.B. Simatupang
Kavling 22-26, Jakarta 12430

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: MIALAMI+
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam - Putih
: 30
: ===Mie; bihun; kwetiau; makanan siap saji berbahan dasar mie===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

540 Etiket

: DID2021013242
: 25/02/2021 15:19:03
:
: PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA (PERADI)

540 Etiket

: Grand Slipi Tower 11th Floor, Jl S. Parman Kav 22-24, Kota Administrasi Jakarta
Barat, DKI Jakarta, 11480
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740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Susy Tan S.H., M.H.
: SUSY TAN & PARTNERS Wisma Slipi Lantai 4 Ruang 408 Jl. Letjen S Parman Kav
12 Jakarta Barat, 11480

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

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

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: BIRU DAN PUTIH
: 25
: ===pakaian; pakaian untuk pria; pakaian untuk wanita===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021013243
: 25/02/2021 15:22:03
:
: RUDIYANTO

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. PASIRLUYU GG. HASANUDIN NO. 6B/205A, RT. 003, RW. 001, KEL.
PASIRLUYU, KEC. REGOL, Kota Bandung, Jawa Barat, 40254
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: BLUE FOAM
: BUSA BIRU

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah, Putih, Hitam
: 20
: ===Tempat tidur per (spring bed); bantal berbusa; bantal busa memori; furnitur dalam bentuk kantong busa; furnitur dengan isi
busa tanpa rangka; furniture / perabot rumah tangga dan kantor yaitu kasur busa, kasur kapuk, kasur pegas/per; guling
berbusa; kasur busa; kasur busa memori; kasur per busa; kursi dengan isi busa===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021013244
: 25/02/2021 15:22:19
:
: PT EXTRUPACK

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Raya Bekasi KM. 28.5, Bekasi, Kota Bekasi, Jawa Barat, 17133
: Anna S.Si., M.Si.,
: Jl. Utan Kayu Raya No. 65 Jakarta Timur

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Repropack
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HIJAU, HITAM DAN PUTIH
: 7
: ===Pembuat plat cetak; alat untuk embossing pelat logam; alat untuk membuat pelat cetak; alat untuk pemesinan pelat cetak;
mesin untuk pengolahan pencetakan pelat; mesin untuk persiapan pelat cetak===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

Tipe Merek
Nama Merek

: DID2021013245
: 25/02/2021 15:22:22
:
: PT. LEMONILO INDONESIA SEHAT

540 Etiket

540 Etiket

: Ruko Puri Mansion Blok A Nomor 57, Jalan Lingkar Luar Barat, Kel. Kembangan
Selatan, Kec. Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta
: Heru Lukito S.H.,
: Heru Lukito & Partners Talavera Office Park, 28th Floor Jalan T.B. Simatupang
Kavling 22-26, Jakarta 12430

: Merek Kata
: MI-HEBAT

Halaman 912 dari 2049

566

Arti Bahasa

: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam - Putih
: 30
: ===Mie; bihun; kwetiau; makanan siap saji berbahan dasar mie===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021013246
: 25/02/2021 15:24:15
:
: PT. ECOPALA DIGJAYA SEMESTA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: The City Tower, Level 12-1N, JL. MH Thamrin No.81, RT/RW. 002/006, Jakarta, Kota
Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10310
: Yoyoh Setiawati S.H.,
: Jalan Tebet Timur Dalam XI No 107

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: SARAYA
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Warna emas pada kata SARAYA dan gambar bunga diatasnya
: 3
: ===Sediaan-sediaan perawatan kulit non-medis, yaitu, krim wajah, krim mata, pembersih wajah, losion dan minyak, losion
untuk tubuh, pelembab dan penyegar kulit, gel, pembersih, dan masker untuk digunakan pada wajah dan tubuh, krim
pencukur; minyak esensial alami; minyak esensial untuk keperluan kosmetik; minyak kosmetik; minyak kosmetik untuk kulit;
minyak untuk keperluan kosmetik; minyak-minyak sari kosmetika; sediaan-sediaan yang tidak mengandung obat untuk kulit,
mengandung vitamin, herbal, mineral, atau minyak sari===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021013247
: 25/02/2021 15:25:22
:
: NADIA SAPARDAN

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Tanah Abang II/17, Rt. 001 Rw. 003, Petojo Selatan, Gambir, Jakarta Pusat, Kota
Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta
: IR. Y.T. Widjojo
: Wisma Kemang 5th Floor, Jalan Kemang Selatan No. 1

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: THE FLEEZY CO. & Device
: THE FLEEZY CO. : SUATU PENAMAAN; & Device

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM DAN PUTIH
: 18
:
===Dompet kartu (dompet nota), tas kerja, tas kecil penyimpan surat dan dokumen (attaché cases), tas sekolah, tas kulit
bersabuk untuk seholah, tas pantai, tas untuk olahraga, tas pinggang, tas selempang untuk bepergian, koper, koper besar, tas
untuk bepergian, ransel, tas belanja, tas genggam, kantong (pouches), tas kecil perlengkapan kosmetik/mandi, tas
perlengkapan mandi yang dijual kosong, tas garmen untuk perjalanan, kumpulan tas untuk bepergian yaitu kumpulan koper
terkoordinasi untuk bepergian, dompet kunci (terbuat dari kulit); Grip untuk kantong; KANTONG UNTUK PENDAKI GUNUNG;
Kantong; Kantong kulit; Kantong penyisip dalam koper yaitu, kantong pengepak barang bentuk kubus; Kantong untuk
penyimpanan hairdryer; Kantong untuk penyimpanan sendal selop; Kantong, dari bahan kulit, untuk pengemasan; Kerangka
untuk kantong; Pegangan untuk kantong; Sabuk bahu untuk kantong; Tali bahu untuk kantong; Tali untuk kantong; Tas dan
barang kulit, yaitu, tas, dompet wanita, dompet, tas kantor, koper, tali, label, tali pengikat; tas untuk olahraga; ransel; tas
pantai; tas buku; dompet untuk uang logam; tas kosmetik dijual kosong; tas besar untuk membawa popok dan perlengkapan
bayi lainnya; tas besar berbentuk silinder yang beritsleting; tas tangan; ransel; dompet saku; tas untuk perlengkapan menginap
semalam; dompet wanita; tas sekolah; tas sekolah bersabuk dari kulit; koper; tas besar yang bagian atasnya terbuka; tas
untuk bepergian; koper; dompet; kotak terbuat dari kulit atau kulit imitasi; dompet kunci; payung matahari; payung, semua
barang di atas untuk anak-anak dan berhubungan dengan dan/atau berkaitan dengan koleksi boneka dan/atau aksesoris
boneka; Tas jinjing terbuat dari kain; Tas kantong dengan tali serut diatasnya; Tas olahraga; Tas ransel kantong , yaitu, tas
kantong bertali serut yang digunakan sebagai ransel; Tas tangan, tas bahu, tas kurir, tas jinjing besar, koper, dompet saku,
dompet; Tas-tas; kantong (sampul) kulit untuk pengepakan; kantong (tas) anti air; kantong - kantong yang ditempatkan pada
ikat pinggang; kantong alat dijual kosong; kantong dari kain tebal berbulu halus; kantong gantung pakaian beresleting; kantong
jala untuk belanja; kantong kanvas untuk belanja; kantong kulit; kantong kulit untuk kemasan barang dagangan; kantong kunci;
kantong pinggang; kantong serut; kantong untuk bepergian, terbuat dari kulit; kantong untuk menyimpan make-up, kunci, dan
barang pribadi lainnya; kulit dan kulit imitasi, dan barang-barang terbuat dari kulit dan kulit imitasi, yaitu kantong, dompet,
sarung, tas, amplop, kotak, tempat kartu kredit, dompet, tali, dompet [purses], tas punggung, tali bahu, koper besar, tas untuk
bepergian dan penutup perabot dari kulit, papan dari kulit, moleskin [kulit imitasi]; tas [amplop, kantong] dari kulit, untuk
kemasan; tas [amplop, kantong] dari kulit, untuk kemasan barang dagangan; tas [amplop, kantong] dari kulit, untuk

740
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pengemasan; tas besar yang digunakan untuk membawa sejumlah barang; tas jinjing belanjaan; tas jinjing serba guna; tas
jinjing untuk botol minuman anggur; tas multiguna, tas kantor, kantong untuk membawa-bawa, dompet saku, dompet [purses],
dompet kunci, dompet kartu, tag untuk koper, tas tangan; tas olahraga; tas olahraga serba guna; tas serba guna untuk
membawa barang; tas untuk kemasan terbuat dari kulit; tas untuk membawa barang===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JID2021013248
: 25/02/2021 15:26:45
:
: PT. REWATA THERA INDONESIA

540 Etiket

: RUKAN PANORAMA SEPATAN BLOK E NO. 2, KEL. LEBAK WANGI, KEC.
SEPATAN TIMUR, Kabupaten Tangerang, Banten
: Anny Susanto
: Pamerindo Paten Komplek Green Ville Maisonette blok FB 10 Jl. Tanjung Duren
Raya, Duri Kepa

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: REWATA
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: MERAH, BIRU, KUNING, PUTIH
: 41
: ===Layanan pendidikan, yaitu, mengatur dan menyelenggarakan seminar, lokakarya, kelas, konferensi dan simposium di
bidang pengembangan kepemimpinan, sumber daya manusia, pelayanan konsumen, kepuasan dan loyalitas konsumen dan
karyawan, perekrutan karyawan dan orientasi karyawan, pelatihan dan pengembangan memasak, seni, bahasa asing, etika,
seni dan kerajinan, alam dan konservasi; Menyediakan kursus pelatihan online di bidang manajemen bisnis; Menyediakan
pelatihan dan tutorial secara online; Penyediaan pelatihan secara online; konsultasi yang berkaitan dengan pelatihan
keterampilan kejuruan; konsultasi yang berkaitan dengan pendidikan dan pelatihan manajemen dan personalia; layanan
instruksi dan pelatihan; layanan konsultasi yang berkaitan dengan pelatihan; layanan pendidikan, khususnya, mengorganisir
dan menyelenggarakan konferensi, kursus, seminar, dan pelatihan online di bidang periklanan, pemasaran, jejaring sosial,
internet, dan media sosial, dan penyaluran/distribusi materi kursus yang berhubungan dengannya; melakukan kursus
pengajaran, pendidikan dan pelatihan; mengatur dan melakukan lokakarya [pelatihan]; mengatur simposium dan lokakarya
pelatihan; menyediakan tutorial online dan seminar pelatihan online; pelatihan pengembangan pribadi; pelatihan personel di
bidang rekrutmen, sumber daya manusia dan manajemen bisnis; pendidikan dan pelatihan di bidang manajemen bisnis;
pendidikan, pengajaran dan pelatihan; penyediaan pendidikan, rekreasi, instruktur, pengajaran (tuition) dan pelatihan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DEBEGAN RT 04/RW 02 MOJOSONGO , Kota Surakarta, Jawa Tengah
: Moelyono Karmayana S.H.,
: Modeka/PT Persada Modeka Centurindo Alamat : Srigading I Nomor 26 Puspita
Loka BSD City Serpong Kota Tangerang Selatan Banten

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: DN - DEWA NATA THIN WALL CONTAINER+LOGO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: MERAH, PUTIH
: 21
: ===Alat pembersih dan peralatan cuci (selain listrik); Alat untuk pengolahan makanan dan Minuman untuk keperluan rumah
tangga (tidak memakai listrik); Cikrak; Dudukan wadah botol kecil dari logam mulia; Dudukan wadah botol kecil tempat minyak
dan cuka; Dudukan wadah botol kecil, bukan dari logam mulia; Dudukan wadah botol kecil, bukan dari logam mulia, tempat
minyak dan cuka; Gelas, kotak makan siang dan wadah makanan; Guci dapur [bukan dari logam mulia]; Kemasan wadah
gelas untuk makanan; Kemasan wadah gelas untuk minuman; Kotak makanan; Lap pembersih; Nampan untuk keperluan
rumah tangga; Parutan (alat rumah tangga); Pembersih debu; Peralatan dan wadah untuk rumah tangga; Peralatan makan
dari keramik; Peralatan makan, peralatan masak dan wadah untuk keperluan dapur atau rumah tangga; Peralatan masak;
Perangkat minuman teh [alat makan]; Perangkat piring untuk menyajikan makanan; Piring makan; Rak Piring; Sarung tangan
untuk memasak; Sendok pemoles untuk keperluan dapur; Sikat gigi, peralatan dan perkakas untuk kebersihan dan perawatan
gigi, lidah dan gusi; Sikat pembersih sedotan; Spons untuk keperluan rumah tangga; Tas dan wadah terisolasi untuk makanan
atau minuman untuk penggunaan rumah tangga; Tas penyimpanan asi; Tas penyimpanan makanan dan minuman; Tempat
Spon; Tempat dan dispenser untuk keperluan gigi; Tempat gula; Tempat kertas toilet; Tempat sisir; Tempat tisu kamar mandi;
Tempat untuk keperluan pembersih badan; Tempat/wadah sayur; Tepas Untuk Keperluan dapur; Tolok (Tempat Menyimpan
Hasil Tangkapan Ikan); Wadah bedak wajah; Wadah botol kecil; Wadah botol kecil dari logam mulia; Wadah botol kecil tempat
minyak dan cuka; Wadah botol kecil, bukan dari logam mulia; Wadah makanan dan minuman untuk kegunaan rumah tangga
dan untuk bepergian; Wadah makanan untuk hewan peliharaan rumah tangga; Wadah minuman (tumblers); Wadah terbuat
dari tempurung kelapa untuk keperluan rumah tangga; Wadah tisu; Wadah untuk Menyimpan buah-buahan; Wadah untuk

: DID2021013249
: 25/02/2021 15:26:52
:
: PT PANCA BERSOEDARAAN SEDJATI

540 Etiket
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keperluan rumah tangga, dapur dan memasak; Wadah untuk menampung dan mengeluarkan (dispensing) sediaan-sediaan
perawatan kulit dan perawatan rambut untuk keperluan kosmetik dan rumah tangga; Wadah untuk menu tambahan terutama
terdiri dari daging, ikan, unggas/sayuran; Wadah/tempat penyimpan benang pembersih gigi;
Wadah perlengkapan mandi terpasang; Wajan ceper (peralatan masak); alas piring dari bambu; alas piring dari gabus; alas
piring dari karet; alas piring dari kulit; alas piring dari logam; alas piring, bukan dari kertas atau tekstil; alat dapur yang
dioperasikan dengan tangan untuk mencacah makanan; alat makan hewan peliharaan diaktifkan oleh sensor laser; alat masak
bukan listrik; alat pembersih [instrumen pembersih]; alat pemeras tortilla, [peralatan dapur] non-listrik; alat-alat untuk
menyajikan makanan; alu kayu untuk penggunaan dapur; alu untuk penggunaan dapur; artikel untuk keperluan pembersihan;
atomizers untuk keperluan rumah tangga; ayakan untuk keperluan rumah tangga; bahan tebal untuk memegang wadah panas;
bak mandi bayi; bak mandi plastik untuk anak-anak; bak mandi tiup untuk bayi; bak mandi untuk anak-anak; baki keperluan
rumah tangga; baki kertas, untuk keperluan rumah tangga; baki kompos untuk keperluan rumah tangga; baki pemutih gigi
[wadah] untuk digunakan di rumah; baki peralatan makan; baki sampah untuk hewan peliharaan rumah tangga; baki untuk
keperluan rumah tangga; baki untuk keperluan rumah tangga, bukan dari logam; baki untuk keperluan rumah tangga, dari
logam; baki untuk keperluan rumah tangga, dari logam mulia; balok memotong kayu [peralatan]; bantalan abrasif untuk
keperluan dapur; bantalan abrasif untuk keperluan dapur atau rumah tangga; barang-barang keperluan kamar mandi; barangbarang mandi shower; baskom [wadah]; baster untuk penggunaan dapur; basting sendok [peralatan memasak]; benang
pembersih gigi; berkemah panggangan [peralatan memasak]; blender makanan non-listrik, untuk keperluan rumah tangga;
blender makanan, non-listrik; blender, non-listrik, untuk keperluan rumah tangga; blender, non-listrik, untuk persiapan
makanan; bola cucian [peralatan rumah tangga]; bola kaca [wadah]; botol besar dari kaca/wadah botol besar dibalut anyaman
sebagai pelindung; botol kaca [wadah]; cetakan [peralatan dapur]; cetakan masakan; corong untuk penggunaan dapur; derek
pembersih; dispenser adonan untuk penggunaan dapur; dispenser minuman portabel [wadah]; dispenser pompa untuk
keperluan rumah tangga; dispenser serbet untuk keperluan rumah tangga; dispenser untuk losion, sampo, kondisioner dan
sabun mandi; dispenser untuk persiapan pembersihan; dropper untuk keperluan rumah tangga; ekstraktor jus buah, non-listrik;
ember batubara untuk keperluan rumah tangga; ember kamar mandi; ember makan siang; ember plastik untuk menyimpan
mainan mandi; fondues [peralatan memasak], non-listrik; gagang tempat handuk; garpu memasak; garpu memasak hotdog;
gelas [wadah]; gelas dan mangkuk bayi [peralatan makan bayi]; gelas kamar mandi; guci untuk penggunaan rumah tangga;
instrumen pembersih, dioperasikan dengan tangan; irisan ikan [peralatan memasak]; jatuh pengering bola [peralatan rumah
tangga]; jubako [Sarang kotak makanan Jepang]; kain pembersih [lap]; kain pembersih untuk kamar bersih; kandang untuk
hewan peliharaan rumah tangga; kapal uap makanan, non-listrik; karya seni dari porselen, terakota atau kaca; keramik untuk
keperluan rumah tangga; keranjang bambu untuk keperluan rumah tangga; keranjang belanja untuk keperluan rumah tangga;
keranjang cucian untuk keperluan rumah tangga; keranjang roti rumah tangga; keranjang roti untuk keperluan rumah tangga;
keranjang untuk keperluan rumah tangga; keranjang untuk penggunaan rumah tangga, dari logam; kisi-kisi non-listrik
[peralatan memasak]; kontainer rumah tangga; kotak kue plastik untuk keperluan rumah tangga; kotak makan siang; kotak
makan siang terisolasi termal; kotak makan siang yang terbuat dari logam; kotak makan siang yang terbuat dari plastik; kotak
resep [wadah rumah tangga]; kotak sampah untuk hewan peliharaan rumah tangga; kubah makanan; kubah penutup makanan
terisolasi; kulit kambing gunung untuk pembersih; labu terisolasi untuk keperluan rumah tangga; layanan kopi [peralatan
makan]; layar percikan untuk penggunaan dapur; mandi burung tidak menjadi struktur; mandi burung, bukan menjadi struktur;
mandi caddies; mandi gigitiruan; mangkuk untuk mencampur bahan makanan; mashers makanan; meja makan burung;
memasak kantong mesh, selain untuk microwave; memberi makan dan minum mangkuk; memberi makan palung logam untuk
ternak; memberi makan palung untuk babi; memberi makan palung untuk ternak; membersihkan swab untuk keperluan rumah
tangga; mencuci tas menjadi wadah rias, pas; mencuci tas, pas, untuk membawa perlengkapan mandi; menuangkan cerat
untuk keperluan rumah tangga; mixer dapur, non-listrik; mixer makanan, non-listrik; mixer makanan, non-listrik, untuk
keperluan rumah tangga; model skala [ornamen] terakota; mortir kayu untuk penggunaan dapur; mortir untuk penggunaan
dapur; nampan biodegradable untuk keperluan rumah tangga; nampan makan; ornamen dalam bentuk mini yang terbuat dari
terakota; paket dingin untuk makanan dan minuman dingin; palung makan; palung makanan untuk unggas; panci dan wajan
masak, non-listrik; panci dan wajan untuk masak; panci masak; panci masak logam; panci masak, fondue set, peralatan
pemanggang dan ceret non-listrik; panci masak, non-listrik; panci portabel dari kaleng timah untuk memasak nasi;
panggangan [peralatan memasak]; parut keju untuk keperluan rumah tangga; parut untuk penggunaan dapur; patung-patung
porselen, terakota atau kaca; pembersih interdental; pembersih karpet, non-listrik; pembuat makanan; pemegang kaca kamar
mandi; pemegang kartu tempat; pemegang untuk setrika rumah tangga; pencakar panggangan [artikel pembersih]; pencakar
untuk keperluan rumah tangga; pencapit makanan; penekan bawang putih [peralatan dapur]; penekan bawang putih yang
dioperasikan dengan tangan [peralatan dapur]; pengayak [peralatan rumah tangga]; pengayak untuk penggunaan dapur;
penggiling makanan, dioperasikan dengan tangan; penggiling, [peralatan dapur] yang dioperasikan dengan tangan;
penghancur untuk penggunaan dapur, non-listrik; pengisi daya [alat makan]; penutup makanan; penutup makanan silikon
dapat digunakan kembali; penutup makanan silikon dapat digunakan kembali untuk mangkuk, panci, wajan dan cangkir;
penutup wadah tempat sampah; penyanggah handuk pada kamar mandi; penyapu untuk keperluan rumah tangga; penyortir
binatu untuk keperluan rumah tangga; peralatan dan barang-barang berongga non logam, termasuk botol air, ketel non
elektrik, peralatan pembawa air untuk berkemah dan piknik serta nampan piknik dari logam; peralatan dan mesin pemoles,
untuk keperluan rumah tangga, non-listrik; peralatan dan wadah rumah tangga atau dapur; peralatan dan wadah untuk
keperluan rumah tangga dan dapur; peralatan dapur; peralatan dapur dari logam mulia; peralatan dapur, bukan dari logam
mulia; peralatan kosmetik; peralatan kosmetik dan toilet; peralatan kue; peralatan makan; peralatan makan keramik; peralatan
makan untuk bayi dan anak-anak, selain pisau, garpu dan sendok, bukan dari logam mulia; peralatan makan untuk bayi dan
anak-anak, selain pisau, garpu dan sendok, dari logam mulia; peralatan makan untuk di meja, peralatan masak dan wadah;
peralatan makan, selain pisau, garpu dan sendok, bukan dari logam mulia; peralatan makan, selain pisau, garpu dan sendok,
dari logam mulia; peralatan makan, selain pisau, garpu, dan sendok; peralatan masak [panci dan wajan]; peralatan masak dan
peralatan makan, kecuali garpu, pisau, dan sendok; peralatan masak untuk digunakan dalam oven microwave; peralatan
memasak, non-listrik; peralatan oven; peralatan pelepas make-up; peralatan pembersih yang dioperasikan secara manual;
peralatan pemoles lilin, non-listrik, untuk sepatu; peralatan penghalau bau untuk keperluan pribadi; peralatan penyaluran dan
dispenser; peralatan rumah tangga dan dapur; peralatan rumah tangga dari logam mulia; peralatan rumah tangga, bukan dari
logam mulia; peralatan toilet; peralatan untuk barbekyu, yaitu, garpu, penjepit, pemutar; peralatan untuk keperluan rumah
tangga; peralatan untuk menghilangkan make-up, listrik; peralatan untuk menghilangkan make-up, non-listrik; perangkat
pembersih wajah kosmetik; peredam asap untuk keperluan rumah tangga; perkakas-perkakas kecil dan wadah-wadah kecil
yang dapat dibawa untuk rumah tangga dan dapur (bukan dari logam mulia atau bukan dari sepihan logam mulia); perkakasperkakas kecil dan wadah-wadah kecil yang dapat dibawa untuk rumah tangga dan dapur (bukan dari logam mulia atau bukan
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dari sepuhan logam mulia); peti es portabel, non-listrik, untuk makanan dan minuman; piring keramik [peralatan makan]; piring
makan hewan peliharaan; piring makanan penutup; pot memasak couscous, non-listrik; pot untuk memasak nasi, bukan listrik;
rak bumbu; rak handuk [perlengkapan kamar mandi]; rak mandi plastik [caddies]; rak oven-ke-meja; rak pendingin; rak
pendingin untuk barang yang dipanggang; rak pengeringan baju; rak pengeringan piring; rak pengeringan untuk binatu; rak roti
panggang; raket nyamuk; rambut anjing rakun untuk sikat; rolling pin untuk penggunaan dapur; sabut gosok untuk keperluan
rumah tangga; saringan [peralatan rumah tangga]; saringan untuk keperluan rumah tangga; saringan untuk penggunaan
dapur; sarung tangan karet untuk keperluan rumah tangga; sarung tangan lateks untuk keperluan rumah tangga; sarung
tangan nitril untuk keperluan rumah tangga; sarung tangan plastik untuk keperluan rumah tangga; sarung tangan rumah
tangga untuk keperluan pembersihan; sarung tangan rumah tangga untuk penggunaan umum; sarung tangan untuk di dapur;
sarung tangan untuk keperluan rumah tangga; sconce dinding non-listrik [tempat lilin]; sendok batubara untuk keperluan
rumah tangga; sendok beras untuk keperluan rumah tangga; sendok berlubang [peralatan dapur]; sendok biji-bijian untuk
keperluan rumah tangga; sendok gula untuk keperluan rumah tangga; sendok ikan untuk keperluan rumah tangga; sendok
kayu [peralatan dapur]; sendok kopi untuk keperluan rumah tangga; sendok makanan anjing untuk keperluan rumah tangga;
sendok pencampur [peralatan dapur]; sendok pupuk untuk keperluan rumah tangga; sendok sayur [peralatan meja makan];
sendok tepung untuk keperluan rumah tangga; sendok untuk keperluan rumah tangga; server makanan berjenjang;
servingware [piring] untuk menyajikan makanan; set panci masak; set wadah bulat atau silinder; sikat bak mandi; sikat cuci
tahan asam yang digunakan untuk aplikasi asam ke kendaraan untuk tujuan pembersihan; sikat mandi; sikat pembersih pot;
sikat pembersih wajah; sikat toilet dan wadahnya; sikat untuk hewan peliharaan rumah tangga; sikat untuk keperluan rumah
tangga; sikat untuk membersihkan peralatan golf; sikat untuk membersihkan peralatan olahraga; sikat untuk membersihkan
tangki dan wadah; sinder cinder [peralatan rumah tangga]; singkatan mandi bayi portabel; sisir; skimmer untuk penggunaan
dapur; spatula untuk penggunaan dapur; spon mandi; spons dapur; spons mandi; spons pembersih wajah; spons untuk
pembersih dan rumah tangga; stasiun umpan, kosong, untuk memberi makan rodentisida kepada tikus; stoples kaca
pengawet makanan; stoples kaca penyimpanan; stoples penyimpanan; stoples untuk memasak minyak, kosong; tabung gelas
untuk keperluan rumah tangga; talenan kayu untuk penggunaan dapur; talenan untuk dapur; tas jinjing terisolasi termal untuk
makanan atau minuman; tas kain tipis untuk digunakan dalam memasak; tas makan siang terisolasi; tas makan siang
terisolasi dari tekstil; tas terisolasi termal untuk makanan atau minuman; tas terisolasi untuk makanan atau minuman, untuk
keperluan rumah tangga; tempat sikat gigi; tempat (shakers) garam; tempat (shakers) garam dan merica; tempat bedak dijual
kosong; tempat cuci untuk keperluan rumah tangga; tempat gelas; tempat kertas toilet dikamar kecil; tempat kotak jus; tempat
kotak jus dari plastik; tempat kue; tempat lilin; tempat lilin dari logam mulia; tempat lilin lilin; tempat lilin, bukan listrik, bukan
dari logam mulia; tempat lilin, bukan listrik, dari logam mulia; tempat lilin, non-listrik; tempat mandi bayi, dapat dipindah; tempat
mandi burung *; tempat menaruh kue bertingkat; tempat menyimpan binatu; tempat pot; tempat roti; tempat sabun; tempat
sampah; tempat sampah daur ulang, bukan dari logam, untuk keperluan rumah tangga; tempat sampah untuk keperluan
rumah tangga; tempat serbet; tempat sumpit; tempat telur plastik untuk keperluan rumah tangga; tempat tissue; tempat tusuk
gigi; tempatkan tikar kayu; terakota (campuran tanah liat dan pasir) atau gelas; tikar untuk digunakan dalam mengeringkan
dan mengeringkan peralatan masak dan gelas; toples dapur; toples penyimpanan makanan; toples plastik untuk keperluan
rumah tangga; trivets [peralatan meja]; turners [peralatan dapur]; tusuk gigi, tempat sikat gigi dan tempat tusuk gigi, bukan
terbuat dari logam, benang gigi, peralatan keperluan kamar mandi; tusuk sate masak, bukan dari logam; tusuk sate memasak;
tusuk sate memasak dari logam; tutup kaca untuk wadah kemasan industri; tutup sekali pakai untuk wadah rumah tangga;
tutup wadah dibuat untuk keperluan rumah tangga atau dapur; wadah berisolasi panas; wadah berisolasi panas untuk
keperluan rumah tangga; wadah berisolasi panas untuk minuman; wadah dapur; wadah dapur dari logam mulia; wadah dapur
untuk nasi; wadah dapur untuk pasta; wadah dapur, bukan dari logam mulia; wadah dari logam mulia untuk keperluan rumah
tangga atau dapur; wadah es; wadah hidangan makanan; wadah kaca rumah tangga; wadah kompos untuk keperluan rumah
tangga; wadah lotion, kosong, untuk keperluan rumah tangga; wadah makanan dan minuman yang terbuat dari plastik
(berbahan singkong) dan bio-plastik; wadah makanan dari bahan organik (daun jati); wadah makanan dari bahan organik
(pelepah pinang); wadah makanan dari foil; wadah makanan untuk burung; wadah makanan untuk hewan peliharaan; wadah
makanan untuk hewan ternak; wadah minum; wadah minuman; wadah minuman berinsulasi dengan chip cerdas bawaan
untuk pembayaran tanpa kontak; wadah minuman berisolasi; wadah minuman terisolasi; wadah minuman terisolasi dengan
chip cerdas bawaan untuk pembayaran tanpa uang tunai; wadah minuman terisolasi yang dapat diisi ulang dengan charger
ponsel bawaan; wadah minuman terisolasi yang dapat diisi ulang dengan teknologi kontrol suhu elektronik; wadah penanam
hidroponik untuk keperluan rumah tangga; wadah penyimpan keperluan rumahtangga; wadah penyimpan makanan; wadah
penyimpanan rumah tangga plastik untuk sereal; wadah penyimpanan untuk rumah tangga dari plastik; wadah peralatan
dapur; wadah plastik portabel untuk keperluan rumah tangga dan dapur; wadah plastik rumah tangga untuk menyimpan
produk-produk kesehatan wanita; wadah plastik untuk keperluan rumah tangga; wadah plastik untuk penggunaan dapur;
wadah rumah tangga dari logam mulia; wadah rumah tangga portabel serba guna; wadah rumah tangga untuk makanan;
wadah rumah tangga untuk menyimpan makanan hewan; wadah rumah tangga yang bisa dikunci, bukan dari logam, untuk
makanan; wadah rumah tangga, bukan dari logam mulia; wadah sabun; wadah sikat gigi; wadah sisir; wadah terisolasi termal
untuk makanan; wadah terisolasi termal untuk makanan atau minuman; wadah terisolasi termal untuk minuman; wadah
terisolasi untuk kaleng minuman, untuk keperluan rumah tangga; wadah terisolasi untuk makanan atau minuman, untuk
keperluan rumah tangga; wadah untuk es, untuk keperluan rumah tangga; wadah untuk keperluan kamar mandi; wadah untuk
keperluan rumah tangga; wadah untuk keperluan rumah tangga atau dapur; wadah untuk menyiapkan, menyimpan,
menghangatkan dan menyajikan bahan makanan dan minuman, tidak termasuk dalam kelas lain; wadah untuk rumah tangga
dan dapur; wadah, bukan dari logam mulia, untuk keperluan rumah tangga atau dapur; wadah/kotak penyimpan untuk sikat
gigi; whisks, non-listrik, untuk keperluan rumah tangga; zen [nampan atau dudukan makan pribadi bergaya Jepang]===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021013250
: 25/02/2021 15:28:39
:
: PT Exim Indonesia

540 Etiket

: Ampera Six Commercial Building, Jl. Ampera Raya No. 5-6, Pejaten Barat, Pasar
Minggu, Jakarta Selatan, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12510

Halaman 916 dari 2049

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Risti Wulansari S.H.,
: KMO Building, Floor 05 Suite 502 Jalan Kyai Maja No 1 RT03/RW08

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: CASA DI OLIVA
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

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

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021013251
: 25/02/2021 15:29:53
:
: CooperVision International Limited

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Delta Park Concorde Way, Segensworth North, Fareham, Hampshire PO15 5RL
: Annisa Am Badar S.H., LL.M.
: Jl. Wahid Hasyim No. 14, Jakarta Pusat

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: COOPERVISION BINOCULAR PROGRESSIVE SYSTEM
: COOPERVISION merupakan bagian dari nama pemohon / is a part of the applicant's name;
BINOCULAR PROGRESSIVE SYSTEM merupakan suatu penamaan / constitutes a naming.

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Putih / Black and White.
: 9
: ===Bingkai untuk kacamata; Sarung, wadah dan tempat lensa kontak; bingkai untuk kacamata dan kacamata hitam;
kacamata; lensa kacamata kosong; lensa kontak; lensa kontak kosong; lensa mata; lensa optik kosong===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021013252
: 25/02/2021 15:31:46
:
: BIOMED LABORATORIES LTD.

540 Etiket

540 Etiket

: RM B, 1 / F., LA BLDG., 66 CORPORATION ROAD, GRANGETOWN, CARDIFF,
WALES
: Kelvin Wibawa S.H.,
: Pondok Hijau Golf, Cluster Emerald, Jalan Emerald Selatan 2 No. 26, Gading
Serpong, Tangerang 15810

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: MD SKINICAL SKIN CARE + LOGO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan putih
: 3
: ===esens perawatan kulit non-medis; kosmetik; lotion untuk keperluan kosmetik; masker kecantikan; minyak untuk keperluan
kosmetik; pembersih wajah; sediaan kosmetik untuk perawatan kulit; sediaan menghapus make-up; sediaan tabir surya;
sediaan tata rias===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: D102021013253
: 25/02/2021 15:33:57
:
: H.SUBIANTO BUDIMAN

540 Etiket

: Simorejosari B-6/45 RT.002 RW.007Ds.Kel.Simomulyo Baru, Kec.Sukomanunggal,
Kota Surabaya, Jawa Timur

Halaman 917 dari 2049

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: SUPLANTINDO PHOSKAMESS 3.6
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM
: 1
: ===Bahan kimia pertanian seperti pupuk dan nutrisi untuk tanaman; Pupuk untuk perkebunan, pertanian dan holtikultura;
pupuk; pupuk anorganik; pupuk fosfat; pupuk kalium klorida; pupuk kompleks; pupuk majemuk; pupuk natrium nitrat; pupuk
organik; pupuk organik cair (biokultur tanah, biokultur daun, antigen); pupuk untuk hidroponik===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: JID2021013254
: 25/02/2021 15:34:14
:
: Elis Lisnawati Septikasari, PT INDO MANO PLUS

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl H Saal 1 RT.005 RW.001 Kel. Serua, Kota Depok, Jawa Barat, 16516
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: THE VILLAS 100
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Pink, Hijau, Hitam
: 36
: ===Penyewaan apartemen, kondominium, vila, dan kabin; jasa penyewaan untuk liburan, yaitu, penyewaan rumah untuk
liburan, kondominium, kabin, dan vila; manajemen real estat bagi apartemen yang digunakan untuk berlibur, kondominium,
vila, dan kabin; sewa, pialang, penyewaan dan pengelolaan apartemen, kondominium, vila, dan kabin===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021013255
: 25/02/2021 15:34:21
:
: Christina Wijaya

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. P Jayakarta No.33 E RT.001/RW.003 Kelurahan Pinangsia, Kecamatan Taman
sari, Jakarta Barat, DKI Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta
: Agustin S.H.
: GP Plaza Lantai 2 Jl. Gelora II No. 1 Gelora, Tanah Abang, Jakarta Pusat

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: DIKAU OFFICIAL DARI KAMI UNTUK KAMU
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Pink, Hijau
: 18
: ===Dompet paspor; Ransel; Tas selempang; Tas untuk pria dan wanita; dompet; tas; tas berpergian; tas kerja; tas suvenir; tas
untuk membawa barang===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

: JID2021013256
: 25/02/2021 15:36:07
:
: NATALIA ANASTASIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: TAMAN PERMATA BUANA, JALAN PULAU KELAPA 1 BLOK B2 NO. 3,
KEMBANGAN, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11610
:
:

Tipe Merek
Nama Merek

: Merek Kata dan Lukisan
: NAILOGYNY

540 Etiket

Halaman 918 dari 2049

566

Arti Bahasa

:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: BIRU (#c7d0d7); HIJAU (#e0e5de); dan HIJAU (#dae5e1)
: 44
: ===Layanan seni menghias kuku; jasa perawatan pribadi (perawatan medis, kesehatan, kebersihan dan perawatan
kecantikan); jasa yang berkaitan dengan perawatan kecantikan; layanan perawatan kuku; layanan salon kuku (nail shops);
layanan salon seni menghias kuku (nail art shops)===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2021013257
: 25/02/2021 15:37:11
:
: CJ Corporation

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 12, Sowol-ro 2-gil,
Jung-gu, Seoul,
Republic of Korea
: Yenny Halim S.E., S.H., M.H.
: ACEMARK, Jl. Cikini Raya No. 58 G-H, Jakarta 10330, Indonesia

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: CJ + Lukisan
: CJ + Lukisan : nama pemohon.

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Biru, Oranye, Merah dan Putih.
: 35
: ===Distribusi deterjen, perekat dan preparat kimia untuk menstabilkan tanah; Iklan online melalui jaringan komunikasi
komputer; Jasa penjualan merchandising produk dalam bidang nutrisi dan sumplemen diet, minuman dan sari buah; Jasa
publisitas; Jasa ritel/eceran produk daging olahan; Jasa ritel/eceran saus; Jasa toko eceran; Jasa toko retail yang menjual
kosmetik; Jasa-jasa ritel yang berkaitan dengan pakaian dan aksesoris, tas, souvenir; Layanan informasi iklan dan komersial
melalui internet; Layanan penjualan ritel yang berkaitan dengan produk makanan dan minuman; Layanan perantara yang
berkaitan dengan perdagangan barang dan jasa; Layanan ritel toko serba ada online; Layanan ritel, grosir dan toko online,
termasuk toko roti ritel, farmasi, dan layanan suku cadang mobil; Layanan toko ritel online; Layanan toko ritel yang
menampilkan peralatan dapur; Layanan toko ritel yang menampilkan tepung dan sediaan yang terbuat dari sereal; PASAR
SWALAYAN; Penjualan deterjen, perekat dan preparat kimia untuk menstabilkan tanah; Penyediaan promosi barang dan jasa
melalui periklanan; Pusat perbelanjaan komprehensif melalui internet; administrasi bisnis hotel; administrasi program loyalitas
konsumen untuk mempromosikan layanan restoran dan layanan ritel orang lain; demonstrasi barang; iklan bioskop; iklan film;
iklan online pada jaringan komputer; jasa ritel; jasa toko retail secara online berupa berbagai macam barang-barang
konsumen untuk pihak lain; jasa toko retail secara online yang meliputi perangkat lunak komputer yang tersedia melalui
internet dan jaringan komunikasi komputer dan elektronik lain; jasa toko serba ada retail; layanan agen ekspor-impor; layanan
eceran atau grosir untuk beras; layanan eceran atau grosir untuk buah-buahan dan sayuran; layanan eceran atau grosir untuk
sereal; layanan lelang disediakan di Internet; layanan manajemen bisnis yang berkaitan dengan waralaba; layanan
merchandising; layanan pemesanan online; layanan pendaftaran hadiah; layanan ritel disediakan oleh toko kelontong; layanan
ritel disediakan oleh toko roti; layanan ritel untuk manisan; layanan ritel untuk persediaan alat tulis; layanan ritel yang berkaitan
dengan ikan; layanan ritel yang berkaitan dengan pakan ternak; layanan ritel yang berkaitan dengan produk toko makanan;
layanan toko ritel dan toko grosir; layanan toko ritel menampilkan gula-gula; layanan toko ritel menampilkan persiapan
pembersihan; manajemen basis data terkomputerisasi; manajemen bisnis seniman pertunjukan, pemain musik dan/atau
musisi; manajemen bisnis studio film; manajemen bisnis teater; manajemen pusat panggilan telepon untuk orang lain;
mengatur langganan publikasi online untuk orang lain, untuk jurnal elektronik, untuk media informasi, untuk paket media, untuk
jasa telekomunikasi untuk orang lain; menyediakan direktori informasi komersial on-line di Internet; organisasi pameran untuk
tujuan komersial atau iklan; pemasaran; penataan etalase toko; pengadaan kontrak untuk pembelian dan penjualan barang
dan jasa; penulisan teks publisitas dan iklan; penyediaan informasi perdagangan luar negeri; penyediaan ulasan, penilaian,
dan rekomendasi pengguna di hotel dan akomodasi sementara lainnya untuk daftar keperluan komersil melalui situs web;
penyewaan ruang iklan dan materi iklan; produksi film iklan; promosi penjualan untuk pihak lain; proses administrasi pesanan
pembelian; publikasi bahan publikasi; publikasi naskah publisitas/iklan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

566

: DID2021013258
: 25/02/2021 15:37:38
:
: Ellen Angerani Gunawan

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: GG. Manggis XX No.35 RT 011/ RW 004, kelurahan Tanjung Duren Selatan,
kecamatan Grogol Petamburan, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11470
:
:

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: POB POINT OF BEAUTY
: Tidak Ada Terjemahan

540 Etiket

Halaman 919 dari 2049

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Pink Keunguan, Orange Kemerahan, Putih
: 3
: ===Aftershave; Air beling; Air penyegar wajah (untuk keperluan kosmetik); Air untuk mengatur rambut; Alas bedak; Amplas
besi; Amplas cat duco; Amplas kayu; Aromaterapi, bukan untuk penggunaan medis; Aromatik diffuser; Baby soaps; Bahan
kimia sebagai komponen dari krim , losion atau kosmetik; Bahan nabati / tumbuhan sebagai komponen dari krim , losion , atau
kosmetik.; Bahan pengawet kulit (pengkilat); Bahan riasan; Bahan-bahan pembersih untuk kaca; Bahan-bahan perawatan
pribadi dan kecantikan, yaitu, tubuh, wajah, mata, krim pembersih tangan, busa, pelembab, losion, gel, scrub, minyak, bedak,
penyegar, toner, astringen, balsem, masker pelembab, sabun batangan yang tidak mengandung obat; Bahan-bahan untuk
perawatan rambut, yaitu, sampo, kondisioner, pembilas yang berbentuk krim (creme rinse), penataan rambut glasir,
semprotan, mousse, gel; Balsam bayi (lilin lebah) tidak mengandung obat; Balsem dan losion yang dipakai setelah bercukur;
Balsem kecantikan; Balsem mata; Bantal mata mengandung pengharum; Barang kosmetik untuk mandi; Barang-barang
kosmetik yaitu minyak rambut, minyak wangi, bedak wangil, bedak muka, bedak bayi, krim muka, krim kulit, cat alis, cat alis,
cat kkuku, cat bibir, obat kriting rambut cat rambut,bedak dasar, shampoo,wangi-wangian, minyak-minyak sari kosmetik,
bahan pemelihara gigi, tepal gigi, sabun wangi, sabun cuci, sabun krim detergent dan detergent bubuk .; Batang kondisioner;
Bedak muka putih untuk keperluan kosmetik; Bedak padat untuk rias wajah; Bedak padat untuk wajah; Bedak wajah berupa
kertas yang dilapisi bubuk; Bedak wajah untuk keperluan kosmetik; Belau cucian; Bibit parfum; Bintang terima 3; Bubuk
sampo; Bubuk toilet; Bulu mata buatan; Bulu mata palsu untuk ekstensi bulu mata; Bulu mata rambut asli; Bumbu Mayat;
Bunga Rampe; Busa (kosmetik) [Mousse]; Busa pembersih; Busa pencuci wajah; Busa rambut; Cairan Esensi; Cairan atau zat
untuk menghilangkan lemak, minyak, dan kotoran; Cairan atau zat pembersih saluran bahan bakar; Cairan atau zat pembersih
saluran bahan bakar bensin; Cairan atau zat pembersih saluran bahan bakar diesel; Cairan atau zat pembersih sisa
pembakaran pada ruang pelumasan mesin; Cairan atau zat pembersih sistem bahan bakar bensin; Cairan atau zat pembersih
sistem bahan bakar diesel; Cairan atau zat untuk membersihkan komponen-komponen rem kendaraan; Cairan atau zat untuk
membersihkan tar jalan, getah pohon, dan serangga membandel pada permukaan kendaraan; Cairan bernutrisi untuk bulu
mata; Cairan harum untuk tubuh; Cairan pembersih kaca dan lampu kendaraan; Cairan pembersih kaca depan mobil; Cairan
pembersih karat; Cairan pembersih kotoran (lumpur) yang melekat; Cairan pembersih kotoran yang mengandung kalsium;
Cairan pembersih transmisi otomatis; Cairan pembersih untuk pendingin mesin; Cairan penyegar tubuh dengan cara
disemprot; Cairan untuk berkumur (pembilas) dan penyegar mulut tidak mengandung obat; Cairan untuk menyetrika; Cairan
untuk menyetrika untuk digunakan dengan mesin penguap pakaian; Cairan untuk rambut (kosmetik); Cat alis; Coating kaca
mobil; Cologne bayi; Deodorant stick; Deterjen bayi; Deterjen binatu untuk barang-barang keperluan bayi; Deterjen cair
konsentrat; Deterjen cair standar; Deterjen dan zat tambahan untuk laundry dalam bentuk sediaan pembersih untuk
meningkatkan kualitas laundry; Deterjen untuk keperluan binatu; Dispenser pengharum ruangan; Dupa berbentuk kerucut;
Dupa dalam kemasan; Dupa yang disemprotkan; Eksfoliator; Ekstrak herbal topikal untuk digunakan sebagai kosmetik; Esens
and minyak yang mudah menguap; Esens rambut; Esensi untuk keperluan kosmetik; Eyeliner; Fondation yang lembut; Garis
Mata (Eye liner); Gel alis; Gel jerawat (kosmetik); Gel kulit untuk penggunaan kosmetik; Gel pelangsing (kosmetik ); Gel
pelangsing (kosmetik); Gel pelembab kulit; Gel pembersih kepala dan tubuh; Gel pembersih kulit; Gel untuk dipakai setelah
bercukur untuk keperluan kosmetik; Gel untuk keperluan kosmetik; Gel untuk mandi; Gel, garam untuk mandi berendam dan
shower bukan untuk keperluan medis; Gincu; Highlighter; Highlighter badan kosmetik; Highlighter bubuk (kosmetik);
Highlighter cair (kosmetik); Highlighter krim (kosmetik); Highlighter kulit (kosmetik); Highlighter wajah kosmetik; Home Peeling
wajah; Hyaluronic serum; Isi ulang dispenser pengharum ruangan non listrik; Isi ulang untuk dispenser pengharum ruangan
listrik; Jel Penghilang Noda Jerawat; Jel Perawatan Noda Jerawat non-medis; Kain Penggosok; Kain amplas dari pasir; Kain
penyeka [perlengkapan mandi]; Kain, tisu atau penyeka yang diresapi sediaan kosmetik; Kapas Pembersih; Kapas wajah
untuk kosmetik; Kapas yang diresapi dengan sediaan pembersih riasan.; Kertas tisu yang sudah dilembabkan untuk bayi;
Kolonye; Kondisioner; Kondisioner cair (kosmetik); Korektor warna bibir; Kosmetik berwarna untuk anak-anak; Kosmetik dasar
rias, termasuk pembersih kulit, toner kulit, losion kulit, krim kulit, serum wajah non-obat, tisu wajah dan pelembab wajah.;
Kosmetik fungsional; Kosmetik highlighter; Kosmetik menggunakan bahan alami; Kosmetik perpaduan dari powder dan liquid
foundation (cushion); Kosmetik untuk bulu mata; Kosmetik untuk manusia; Kosmetik untuk perawatan kulit dan rambut;
Kosmetik untuk perawatan rambut; Kosmetik untuk spa; Kosmetik yaitu bedak padat, bedak bubuk, lipstik, pensil alis dan
eyeliner; Kosmetik, yaitu sediaan untuk menghilangkan atau mengurangi garis-garis kulit halus di sekitar kening dan mata
(glabellar), keriput di wajah, ketidaksimetrisan dan kekurangan dan masalah kulit manusia; Kotak perlengkapan kosmetik
terisi; Krem Jerawat Non Medis; Krim Badan area sensitif (kosmetik); Krim balm cacat; Krim bernutrisi; Krim creambath; Krim
dan losion perawatan kulit yang tidak mengandung obat; Krim flek (kosmetik); Krim kulit berminyak; Krim kulit daerah sensitif
(kosmetik); Krim kulit kering (kosmetik); Krim kulit sensitif (kosmetik); Krim leher; Krim lulur badan [Cream-body scrub]
kosmetik; Krim mandi untuk bayi; Krim mata; Krim matahari (bukan untuk pengunaan pengobatan); Krim matahari (tidak untuk
penggunaan medis); Krim pelembab; Krim pelembab kulit beraroma; Krim pelindung sinar UV; Krim pelurusan rambut; Krim
pembersih (kosmetik); Krim pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Krim pencuci tangan; Krim rambut; Krim sabun yang tidak
mengandung obat untuk digunakan dalam mencuci; Krim tabir surya; Krim untuk bercukur; Krim untuk keperluan kosmetik;
Krim untuk mandi; Krim untuk mengencangkan kulit; Krim untuk menggelapkan rambut; Krim untuk pemutih kulit; Krim untuk
pijat; Krim untuk tumit; Krim untuk vagina yang tidak mengandung obat; Krim wajah; Krim wajah (kosmetik); Krim wajah dan
kulit; Krim wajah untuk digunakan sebagai kosmetik; Krim yang tidak mengandung obat untuk mata dan area di sekitar mata;
Krim, gel, lotion, susu dan pelembab setelah matahari; Krim, minyak, losion dan busa cukur; Krim, minyak, losion dan busa
stelah bercukur; Kuku buatan; Kumur gigi yang tidak mengandung obat; Lak rambut; Larutan pembersih muka; Lembaran
kertas yang diresapi dengan losion deodoran untuk kulit dan bedak untuk tubuh (tidak mengandung obat); Lembaran kertas
yang diresapi dengan pembersih wajah untuk keperluan merias diri; Lembaran untuk pori-pori di hidung; Lembaran, bantalan,
ban, cakram dan roda abrasif; Lilin leleh; Linen untuk menghilangkan minyak wajah; Lip tint (pewarna bibir); Lipensetip; Lipstik
berbentuk pasta; Lipstik cair; Losion Pengelupasan Kulit; Losion anti ketombe (tidak mengandung obat); Losion anti-penuaan;
Losion bernutrisi untuk wajah; Losion dan serum; Losion dan spray untuk tubuh; Losion mandi berendam; Losion menghapus
make-up; Losion pelembab (kosmetik); Losion pelindung sinar UV; Losion pembersih untuk keperluan merias diri; Losion
pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Losion pengelupasan untuk keperluan kosmetik; Losion perawatan kulit; Losion pijat
wajah; Losion susu untuk membersihkan wajah; Losion tanpa obat untuk rambut; Losion untuk dipakai setelah bercukur untuk
keperluan kosmetik; Losion untuk pijat; Losion untuk tangan dan tubuh; Losion untuk wajah; Lotion daerah sensitif (kosmetik);
Lotion flek (kosmetik); Lotion jerawat; Lotion kulit kering (kosmetik); Lotion pelindung sinar ultra-violet; Lotion perawatan kulit
dan preparat anti penuaan; Make up remover gel; Make up remover krim; Maker wajah (Kosmetik); Malam pembuat sepatu;
Malam tukang sepatu; Malam untuk kulit; Malam untuk sepatu; Maskara; Masker (kosmetik); Masker Wajah; Masker pelembab
kulit; Masker pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Masker perawatan [kaki]; Masker perawatan [tangan]; Masker untuk
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kebersihan daerah kewanitaan; Masker untuk kulit sebagai penggunaan kosmetik; Masker untuk tubuh sebagai penggunaan
kosmetik; Masker wajah (kosmetik); Masker wajah arang; Masker wajah pembersih pori-pori; Masker wajah pembersihan
mendalam; Masker wajah untuk kuli berminyak; Masker wajah yang dipakai saat tidur; Media abrasif untuk keperluan dapur
(pembersihan); Minyak bayi; Minyak memperbaiki rambut Jepang; Minyak sari buah merah untuk kosmetik; Minyak untuk
mandi berendam untuk keperluan kosmetik; Minyak untuk mandi pancuran; Minyak untuk pijat; Minyak untuk sumbu
sembahyang; Minyak yang mudah menguap (Kosmetik); Minyak, krim dan losion untuk kulit; Minyak, losion dan krem untuk
badan dan kulit; Mousse (busa) untuk bercukur; Nyongyong; Obat kumur; Obat kumur oral; Obat kumur tidak mengandung
obat; Odol; Paket masker untuk keperluan kosmetik; Parfum laundry; Parfum tubuh yang disemprotkan; Parfum untuk bayi;
Parfum, eau de toilette; Pasta cuci tangan (non-medis); Pasta gigi dan obat kumur; Pasta gigi untuk bayi; Pelapis kuku;
Pelembab (kosmetik); Pelembab Leher (kosmetik); Pelembab [Moisturizer] kosmetik; Pelembab anti penuaan yang digunakan
sebagai kosmetik; Pelembab dari susu; Pelembab kulit sensitif; Pelembab mata untuk penggunaan kosmetik; Pelembut kain;
Pelembut kain konsentrat; Pelembut kain untuk barang-barang keperluan bayi; Pelembut kain untuk kegunaan cucian;
Pelembut pakaian; Pelet (Minyak); Pelicin pakaian; Pembasmi jamur yang pada kaca mobil; Pembersih; Pembersih Badan;
Pembersih Wajah [Cleanser]; Pembersih anti-penuaan; Pembersih blok mesin mobil; Pembersih botol bayi; Pembersih kaca;
Pembersih karpet; Pembersih kerak untuk keperluan rumah tangga; Pembersih kulit non medis; Pembersih make-up;
Pembersih makeup all-in-one; Pembersih mobil; Pembersih serba guna; Pembersih toilet; Pembersih untuk badan; Pembersih
untuk mandi bayi; Pembersih wajah; Pembersih wajah (kosmetik); Pembilas kain; Pemerah bibir; Pemerah kuku; Pemerah pipi
berbentuk bubuk; Pemerah pipi dalam bentuk bedak; Pemutih ketiak; Pemutih pakaian; Pemutih untuk digunakan pada
rambut; Pencuci tangan; Pencuci tangan dengan bahan dasar sabun yang tidak mengandung obat-obatan; Pengawet kulit
(poles); Pengharum interior mobil; Pengharum ruangan; Pengharum ruangan yang disemprotkan; Pengkilap ban; Pengkilap
body mobil; Pengkilap interior; Pengkilap serba guna (semir ban); Penguat kuku dan pembersih cat kuku; Penguat warna pada
kain; Penjernih; Pensil highlighter (kosmetik); Pensil untuk bibir; Penyegar kain untuk keperluan binatu; Penyegar lemari
pakaian; Penyegar nafas tidak mengandung obat; Penyegar ruangan; Penyegar udara ruangan; Penyeka sekali pakai yang
diresapi dengan sediaan membersihkan dan kosmetik, penyeka kosmetik yang sudah dilembabkan; Perangkat dan set hadiah
yang berisi produk dan sediaan perawatan kulit dan perawatan tubuh; Perangkat dan set hadiah yang berisi produk dan
sediaan perawatan rambut; Perawatan anti-penuaan; Perlengkapan mandi; Permen karet kunyah untuk memutihkan gigi;
Perona Pipi; Perona mata; Persiapan diet dan zat untuk penggunaan medis dalam pengendalian berat badan; Persiapan
tanpa selip dan penutup lantai anti slip; Persiapan toiletry non medis, pasta gigi; Pewangi badan (kosmetik); Pewangi dan
produk pewangi untuk penggunaan pribadi; Pewangi pakaian; Pewangi untuk pewangi ruangan; Pewarna bibir dengan
ketahanan yang lebih lama; Pewarna dan cat rambut; Pomade alis; Pomade bibir; Produk kecantikan dan perawatan kulit
tanpa obat; Produk kosmetik; Produk kosmetik dan perawatan kulit; Produk kosmetik untuk perawatan kulit; Produk non-obat
untuk perawatan kulit; Produk penataan rambut; Produk perawatan kecantikan; Produk perawatan kulit; Produk perawatan
kulit dalam bentuk semprotan; Produk perawatan kulit dan kecantikan non-obat; Produk perawatan kulit untuk penggunaan
pribadi, yaitu, pelembab wajah, mata, dan bibir; Produk perawatan kulit yang mengandung ektrak batu permata (kosmetik);
Produk perawatan kulit, yaitu serum kulit non-obat, pembersih kulit, krim kulit; Produk perawatan pribadi, yaitu, sediaan
pembersih kulit dan badan; Produk perawatan rambut; Produk-produk makeup, seperti, makeup mata, penghapus makeup
mata, pensil mata, perona mata, eyeliner, maskara, bedak wajah, alas bedak dan alas bedak cair, perona wajah berbentuk
krim, cairan atau bubuk, lipstik dan pensil untuk bibir, cat kuku, penghapus cat kuku; Pundi berisi bunga, buah, dan rempah
kering yang sudah diberikan wewangian; Pupur; Ramuan kosmetik untuk mandi; Reed diffusers terdiri dari minyak wangi
dalam wadah dan buluh; Sabun; Sabun Batang; Sabun Cuci Piring; Sabun Kecantikan (kosmetik); Sabun Mandi; Sabun
Tangan Cair; Sabun anti keringat; Sabun cair badan; Sabun cair wajah; Sabun cream; Sabun dengan bahan dasar Herbal Oil
(kosmetik); Sabun jerawat; Sabun kosmetik; Sabun mandi; Sabun mandi dalam bentuk cair, padat atau gel tidak mengandung
obat; Sabun mandi untuk hewan peliharaan; Sabun mandi, deodoran; Sabun pengelupasan untuk keperluan kosmetik; Sabun
penghilang bau badan; Sabun tangan cair; Sabun untuk keperluan binatu; Sabun untuk membersihkan payudara; Sabun untuk
muka; Sabun {bukan untuk keperluan pribadi}; Sabun, sabun mandi, sediaan untuk mandi shower dan mandi, jel untuk mandi
shower, minyak untuk mandi, busa untuk mandi, sabun batang dan sabun tangan cair; Sampo; Sampo rambut 3-in-1; Scrub
bibir; Scrub untuk keperluan kosmetik; Scrub wajah [facial scrub] kosmetik; Sediaan Pembersih Kulit (kosmetik); Sediaan
Pewangi Ruangan; Sediaan buatan untuk proses mencoklatkan kulit; Sediaan cairan dan sediaan substansi untuk
menghilangkan noda; Sediaan dan bahan untuk keperluan mencuci; Sediaan dasar untuk tata rias wajah; Sediaan eksfoliasi
untuk kulit; Sediaan kecantikan; Sediaan kecantikan tanpa obat; Sediaan kimia untuk mencemerlangkan warna untuk
keperluan rumah tangga (cucian); Sediaan kosmetik perawatan bibir; Sediaan kosmetik seperti semprotan tangan, gel tangan,
larutan tangan, pelembab, lotion, toner & astringen, larutan alkohol, sabun mandi dalam bentuk cair, bentuk batangan &
bubuk, krim, sediaan deodoran dan anti-keringat.; Sediaan kosmetik tata rias dan penghapus riasan; Sediaan kosmetik untuk
bibir; Sediaan kosmetik untuk kuku; Sediaan kosmetik untuk kulit wajah; Sediaan kosmetik untuk mandi dan mandi pancuran
(shower); Sediaan kosmetik untuk mata; Sediaan kosmetik untuk perawatan pribadi, yaitu kultur mikroorganisme tidak hidup;
Sediaan kosmetik yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati di wajah; Sediaan kosmetik, yakni lotion untuk
mengencangkan kulit; Sediaan kumur gigi tidak mengandung obat; Sediaan mandi; Sediaan mencuci pakaian dan tekstil
menggunakan tangan; Sediaan minyak panas (kosmetik); Sediaan pelembab untuk kulit; Sediaan pembersih badan dan
kosmetik; Sediaan pembersih kamar mandi; Sediaan pembersih perkakas; Sediaan pembersih pribadi; Sediaan pembersih
untuk campuran air wiper mobil (wiper fluid); Sediaan pembersih untuk keperluan rumah tangga; Sediaan pembersihan untuk
penggunaan kamar mandi; Sediaan pembersihan untuk penggunaan pribadi (tidak mengandung obat); Sediaan pembersihan,
pemolesan, penggosok dan abrasif; Sediaan pemeliharaan gigi; Sediaan pemutih dan bahan lain untuk keperluan binatu;
Sediaan pemutih untuk keperluan binatu; Sediaan pengelupas cat dan sticker; Sediaan pengelupasan atau penghilangan cat
dan pernis; Sediaan pengeringan rambut; Sediaan penghapus perekat; Sediaan penghilang noda untuk keperluan laundry;
Sediaan penghilang warna untuk keperluan binatu; Sediaan penyegar udara; Sediaan perawatan kulit dan kosmetik; Sediaan
perawatan kulit non-obat, yaitu, krim, lotion, gel, toner, pembersih dan pengelupas sel kulit; Sediaan perawatan kulit non-obat,
yaitu, lotion; Sediaan perawatan kulit, yaitu, balsem untuk tubuh; Sediaan perawatan matahari untuk keperluan kosmetik;
Sediaan perawatan matahari untuk kulit dan untuk rambut; Sediaan perawatan pribadi; Sediaan perawatan rambut tanpa obat;
Sediaan perawatan rambut, shampo, kondisioner (pelembab) rambut, losion dan jel untuk rambut; Sediaan perawatan wajah;
Sediaan peredam cucian; Sediaan perlengkapan mandi yang berasal dari wangi-wangian; Sediaan perlindungan dari sinar
matahari; Sediaan pewangi untuk udara; Sediaan pewarna kuku; Sediaan sanitasi untuk tangan; Sediaan sebelum bercukur;
Sediaan sediaan untuk membersihkan, sediaan pembersih; Sediaan sediaan untuk membuang lemak; Sediaan setelah
bercukur; Sediaan tabir surya; Sediaan tabir surya kosmetik; Sediaan tata rias dan penghapus riasan; Sediaan tata rias wajah;
Sediaan toning untuk bibir; Sediaan untuk keperluan pembersihan; Sediaan untuk mandi dan mandi; Sediaan untuk manikur
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kuku; Sediaan untuk melembutkan rambut; Sediaan untuk membersihkan (tidak mengandung obat); Sediaan untuk
membersihkan kulit (tidak mengandung obat); Sediaan untuk membersihkan saluran pipa; Sediaan untuk memoles gigi (bukan
untuk medis); Sediaan untuk menahan sinar matahari; Sediaan untuk menata rambut; Sediaan untuk mencoklatkan kulit;
Sediaan untuk menghilangkan bulu (kosmetik); Sediaan untuk menghilangkan kerak air untuk kebutuhan rumah tangga;
Sediaan untuk menghilangkan rambut; Sediaan untuk mengkilatkan dan menggosok kendaraan; Sediaan untuk
pengharum/pewangi udara; Sediaan untuk perawatan kulit bayi; Sediaan wajah; Sediaan-sediaan antibakteri untuk
membersihkan kulit; Sediaan-sediaan dan losion untuk perawatan kulit dan rambut, tidak mengandung obat; Sediaan-sediaan
kosmetik untuk perawatan kulit; Sediaan-sediaan pembersih untuk keperluan industri, yaitu komposisi berbasis pelarut untuk
pembersihan dan dekontaminasi reaktor, kapal, tangki, menara vakum, alat penukar panas, perpipaan, kolom penyulingan,
dan peralatan industri lainnya.; Sediaan-sediaan perawatan dari sinar matahari non-medis; Sediaan-sediaan perawatan kulit
non-medis, yaitu, krim wajah, krim mata, pembersih wajah, losion dan minyak, losion untuk tubuh, pelembab dan penyegar
kulit, gel, pembersih, dan masker untuk digunakan pada wajah dan tubuh, krim pencukur; Sediaan-sediaan pewarna bibir;
Sediaan-sediaan untuk membersihkan; Sediaan-sediaan untuk mengkilapkan (semir); Semir sepatu; Semir sepatu bot;
Semprotan pelembab wajah; Semprotan pelembab wajah (kosmetik); Semprotan pembersih karpet; Semprotan untuk
keperluan pribadi yang tidak mengandung obat; Senyawa wewangian; Serum Kulit Dengan Asam Hialuronat; Serum Mata
(kosmetik); Serum Peremajaan Kulit; Serum anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; Serum bibir; Serum bulu mata; Serum
jerawat; Serum kecantikan (kosmetik); Serum kulit berbasis hemp; Serum leher (kosmetik); Serum pencerah (kosmetik);
Serum pengencang kulit; Serum rambut; Serum untuk keperluan kosmetik; Shampo berbentuk batangan; Sipat; Sipat
(Kosmetik); Siwak; Spirit Gum untuk penggunaan kosmetik; Spray penyegar mulut; Spray wajah (kosmetik); Standar pelembut
kain; Strip perban pelembab untuk kulit di sekitar mata; Strip untuk pori-pori kulit; Susu pelembab pemutih kulit untuk
keperluan kosmetik; Susu untuk perawatan kulit; Tabir surya yang disemprot; Tambalan pemutih gigi; Tanah liat (kosmetik);
Tapal gigi; Tempat lipstik; Tissue basah; Tissue wangi basah; Tisu basah; Tisu basah bayi; Tisu deodoran; Tisu diresapi
sediaan pembersih untuk membersihkan lensa; Tisu pembersih pra-dibasahi; Tisu penyerap untuk wajah; Tisu yang diresapi
dengan sediaan dan bahan pembersih dan pemoles; Tisu yang diresapi dengan wangi-wangian; Toner; Toner (cairan
penyegar wajah) kosmetik; Toner Pelembab Wajah; Toner anti-penuaan; Toner cair (Kosmetik); Toner wajah (kosmetik); Tonik
kecantikan untuk diaplikasikan pada badan; Tonik kecantikan untuk diaplikasikan pada wajah; Udara yang dimampatkan
dalam kaleng untuk tujuan pembersihan dan penghapusan; Vitamin C serum; Vitamin rambut; Warna alis; Wax polishing
(malam pemoles); Zat pelembab, yaitu, krim pelembab, susu pelembab, lotion pelembab tubuh, larutan pelembab untuk kulit;
Zat pembersih dashboard mobil; Zat pembersih interior mobil; Zat tambahan untuk perawatan kulit, yaitu, sediaan perawatan
kulit terkonsentrat yang tidak mengandung obat untuk perawatan berbagai jenis kondisi kulit; Zat untuk menurunkan
kelembaban untuk penggunaan rumah tangga; abrasive fleksibel; abrasive industri; abu vulkanik untuk dibersihkan; aditif
cucian; agen pembilas pencuci piring; agen pembilas untuk cucian; agen pencuci untuk tekstil; air bunga jeruk [sulingan
herbal]; air lavender; air linen beraroma; air mawar [sulingan herbal]; air parfum; air toilet biasa; air toilet yang mengandung
minyak ular; air wangi; alis palsu; alis palsu perekat diri; amber [parfum]; ambergris [parfum]; amonia [alkali atsiri] [deterjen];
amonia untuk keperluan pembersihan; ampelas; amplas untuk mengasah pensil gambar; amril; anti keringat; anti keringat
(pembersih badan); antiperspiran [perlengkapan mandi]; antiperspiran non-obat; antiperspiran untuk penggunaan pribadi;
apitoxin [racun lebah madu] untuk keperluan kosmetik; aplikator semir sepatu yang mengandung semir sepatu; aroma diffuser
buluh udara; aromatik [minyak esensial]; aromatik untuk keperluan rumah tangga; astrigen untuk wajah tidak mengandung
obat; astringen untuk keperluan kosmetik; baby oil [perlengkapan mandi]; bahan kikis; bahan kimia pencerah warna untuk
keperluan rumah tangga [binatu]; bahan parfum dan perasa/aroma; bahan pembersih untuk keperluan rumah tangga; bahan
pembersih untuk membersihkan permukaan; bahan pemoles untuk pengawetan kulit; bahan pewarna rambut; bahan-bahan
untuk rias modifikasi kulit plastik dan untuk rias modifikasi simulasi tubuh; bahan-bahan dan sediaan pembersih; bahan-bahan
untuk rias modifikasi kulit plastik dan untuk rias modifikasi simulasi tubuh; baju-baju bayi yang diresapi; bakhoor; balm cukur;
balm dan krim setelah bercukur; balm rambut non-obat; balsam non-medis untuk rambut; balsam rambut; balsem bibir tanpa
obat; balsem selain untuk keperluan medis yang biasanya berupa balsem non medis yang digunakan untuk rambut, kult dan
bibir; balsem setelah dicukur; balsem, selain untuk keperluan medis; band abrasif; bantalan diresapi dengan sediaan melepas
make-up; bantalan kapas untuk keperluan kosmetik; bantalan kapas untuk menghilangkan make-up; bantalan pembersih
diresapi dengan kosmetik; bantalan pembersih diresapi dengan sediaan toilet; bantalan pembersihan, tisu atau tisu pradibasahi atau diresapi; bar sampo padat; barang-barang toilet (toilet articles), yaitu, sabun dan air toilet; basis make-up dalam
bentuk pasta; basis untuk make-up; basma [pewarna kosmetik]; basma untuk keperluan kosmetik; batang dupa; batang kapas
untuk keperluan kosmetik; batang kondisioner rambut padat; batu apung; batu apung buatan; batu apung untuk digunakan
pada tubuh; batu apung untuk penggunaan pribadi; batu cukur [astringen]; batu keramik beraroma; batu pemulih kaki; batu
penghalus; batu tawas [astringen]; batu tripoli untuk dipoles; bedak; bedak bayi; bedak bayi [perlengkapan mandi]; bedak
dengan warna yang lebih gelap (Contour); bedak dengan warna yang lebih terang dengan sedikit kilauan (Highlighter); bedak
krem; bedak mandi; bedak rambut; bedak tabur; bedak talek; bedak talek untuk keperluan kosmetik; bedak talek, untuk
penggunaan toilet; bedak tubuh; bedak tubuh untuk keperluan kosmetik; bedak untuk wanita dan anak-anak; bedak wajah;
bedak wajah ditekan; bedak wajah kosmetik; bedak wajah longgar; benzine penghilang noda; berkumur, bukan untuk tujuan
medis; bilas warna untuk rambut; bilasan pemutih gigi; bintsuke-abura [minyak memperbaiki rambut Jepang]; blau cuci; body
butter untuk keperluan kosmetik; body lotion untuk keperluan kosmetik; body scrub untuk keperluan kosmetik; body shimmer
lotion; bola kapas untuk keperluan kosmetik; bom mandi; bronzer kulit; bubuk bedak wangi; bubuk bedak wangi untuk
keperluan kosmetik; bubuk gigi; bubuk gigi dibasahi; bubuk gigi untuk keperluan kosmetik; bubuk glitter kosmetik; bubuk
gosok; bubuk kaki tanpa obat; bubuk kosmetik, krim dan lotion untuk wajah, tangan dan tubuh; bubuk mandi tanpa obat; bubuk
mandi untuk keperluan kosmetik; bubuk masker tubuh; bubuk masker tubuh untuk keperluan kosmetik; bubuk pacar; bubuk
padat untuk compacts [kosmetik]; bubuk pasta gigi; bubuk pemoles; bubuk pencuci rambut; bubuk pewangi anti bau badan;
bubuk sabun; bubuk tubuh berkilau; bubuk wangi; bubuk wangi untuk keperluan kosmetik; bubuk-bubuk untuk tubuh, wajah,
kosmetik dan mandi; bulu mata palsu; busa cukur; busa kosmetik yang mengandung tabir surya; busa mandi; busa pembersih;
busa pembersih kulit; busa pembersih tubuh dan wajah; busa untuk digunakan di mandi pancuran (shower); busa untuk mandi
berendam dan pancuran; butiran pembersih wajah; butiran penggosok badan, butiran penggosok wajah; cairan gerusan;
cairan pembersih; cairan pembersih kaca depan; cairan pembersih kaca depan mobil; cairan pembersih kering; cairan
pembersih untuk jenis mesin tik; cairan pembersih untuk lensa kamera; cairan pencuci; cairan penghapus kutek; cairan
penghilang noda; cairan rokok elektronik [e-liquid] terdiri dari perasa menjadi minyak esensial; cairan rokok elektronik [e-liquid]
terdiri dari perasa menjadi minyak esensial, digunakan untuk mengisi ulang kartrid rokok elektronik; cairan rokok elektronik
terdiri dari perasa menjadi minyak esensial; cairan rokok elektronik terdiri dari perasa menjadi minyak esensial, digunakan
untuk mengisi ulang kartrid rokok elektronik; cairan tidak tergelincir untuk lantai; cairan untuk pembersih injector; cat krom; cat
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kuku; cat kuku (kosmetik); cat kuku dan penghapus cat kuku; cat kuku gel; cat sediaan pengupasan; cat wajah; cat, pernis dan
pernis menghapus komposisi; celak mata; cemerlang; cocoa butter untuk keperluan kosmetik; cologne setelah bercukur;
colognes, parfum dan kosmetik; compacts / kompak yang mengandung make-up; concealer [kosmetik]; concealer untuk flek
dan noda; concealer wajah; cosmeceuticals untuk keperluan kosmetik; cotton buds untuk keperluan kosmetik; cotton buds
untuk penggunaan pribadi; cream bath campuran bunga kering dengan rempah-rempah; cuci buah dan sayuran; cuci masker;
cuci tangan tanpa obat; dandan; dandanan teater; darah teater; dasar bedak; dasar bedak (kosmetik); dasar bedak dengan
tekstur lebih ringan (BB cream); dasar bedak untuk kulit; dasar perona mata agar warna lebih keluar (Eye primer); dasar
untuk parfum bunga; decalcomanias untuk kuku; degreas, selain untuk digunakan dalam proses pembuatan; deodoran;
deodoran dan antiperspiran untuk penggunaan pribadi; deodoran roll-on; deodoran tubuh; deodoran tubuh [wewangian];
deodoran tubuh dalam bentuk pil; deodoran untuk hewan; deodoran untuk hewan peliharaan; deodoran untuk kaki; deodoran
untuk manusia; deodoran untuk manusia atau untuk hewan; deodoran untuk penggunaan pribadi; deodoran untuk perawatan
tubuh; deodoran, anti keringat dan spray untuk ketiak untuk penggunaan pribadi; deodoran, spray untuk anti keringat dan
ketiak untuk penggunaan pribadi; detergen untuk menghilangkan jamur; deterjen; deterjen binatu komersial; deterjen mangkuk
toilet; deterjen pencuci piring; deterjen pencuci piring cair; deterjen pencuci piring dalam bentuk bubuk; deterjen pencuci piring
dalam bentuk gel; deterjen piring; deterjen rumah tangga sintetis; deterjen rumah tangga yang mengandung bahan disinfektan;
deterjen untuk keperluan dapur; deterjen untuk keperluan rumah tangga; deterjen untuk mobil; deterjen untuk penggunaan
rumah tangga; deterjen yang disiapkan dari minyak bumi [untuk keperluan rumah tangga]; deterjen, selain untuk digunakan
dalam operasi manufaktur dan untuk tujuan medis; deterjen, tissue basah; diamantine [abrasif]; dupa; eau de parfum; eau de
toilette; eksfolian untuk kulit; eksfoliasi kulit; eksfoliasi pembersih pori; ekstrak aromatik; ekstrak bunga [parfum]; ekstrak herbal
untuk keperluan kosmetik; ekstrak untuk parfum; emolien kulit; emolien kulit untuk keperluan kosmetik; emolien rambut;
emolien rambut untuk keperluan kosmetik; emulsi setelah bercukur; emulsi tubuh; emulsi tubuh untuk keperluan kosmetik;
emulsi wajah; emulsi wajah untuk keperluan kosmetik; emulsi wajah untuk penggunaan kosmetik; emulsi, gel dan lotion untuk
perawatan kulit; enamel kuku; esens pemutih; esens perawatan kulit non-medis; esens tubuh; esens untuk kulit; esens wajah;
esensi badian; esensi halus; esensi halus/esens yang mudah menguap untuk keperluan kosmetik, yaitu esensi badian; esensi
mint [minyak esensial]; esensi yang dapat dimakan untuk bahan makanan [minyak esensial]; esensi yang dapat dimakan
untuk bahan makanan [zat eterik]; face tonics klarifikasi penyeimbang minyak; fizzies mandi; formula anti-kerut; foundation;
foundation cair; fumigasi dupa untuk kamar wewangian; garam mandi; garam mandi beraroma; garam mandi kosmetik; garam
mandi tanpa obat; garam mandi untuk keperluan kosmetik; garam mandi, bukan untuk keperluan medis; garam pemutih; gel
after-sun [kosmetik]; gel after-sun untuk keperluan kosmetik; gel cukur; gel dan minyak kecantikan [kosmetik]; gel kecantikan;
gel kosmetik; gel kuku; gel kulit untuk mempercepat, meningkatkan atau memperpanjang tan; gel lidah buaya untuk keperluan
kosmetik; gel mandi; gel mandi dan mandi; gel mandi dan mandi, bukan untuk tujuan medis; gel mandi tidak mengandung
obat; gel mandi, krim dan minyak; gel mata; gel mata untuk keperluan kosmetik; gel menjadi alat bantu penata rambut; gel
pasta gigi; gel patung; gel pelembab [kosmetik]; gel pelembab kulit [kosmetik]; gel pelindung rambut; gel pemanas non-medis;
gel pemutihan gigi; gel penata alis; gel penata rambut; gel penyamakan [kosmetik]; gel pewarna alis; gel pijat, selain untuk
keperluan medis; gel pra-cukur; gel rambut; gel rambut dan mousse rambut; gel setelah dicukur; gel setelah matahari; gel
tahan lama untuk keperluan kosmetik; gel tahan usia; gel tanpa obat; gel tanpa obat untuk melembabkan kulit; gel tubuh dan
wajah [kosmetik]; gel untuk gigi; gel untuk mandi dan mandi, bukan untuk keperluan medis; gel untuk mandi pancuran
(shower); gel untuk penggunaan kosmetik; gel untuk tubuh; gel untuk tubuh (kosmetik); gel untuk wajah; gel untuk wajah tidak
mengandung obat; gel wajah [kosmetik]; gel wajah untuk dipakai setelah bercukur; gel, powder, pembersih tangan dan
pencuci tangan; gel, semprotan, mousses dan balsem untuk penataan rambut dan perawatan rambut; gel-gel perawatan kulit;
gelatin rumput laut untuk penggunaan binatu; geraniol; ginseng mengklarifikasi masker wajah pemolesan; glasir cucian; glasir
pati untuk keperluan binatu; glasir rambut; glitter dekoratif untuk keperluan kosmetik; glitter kuku; glitter tubuh; glitter untuk
keperluan kosmetik; grease untuk keperluan kosmetik; greasepaint; gulungan abrasif; handuk basah yang sudah dibasahi
diresapi dengan deterjen pencuci piring; handuk basah yang sudah dibasahi diresapi dengan deterjen untuk pembersihan;
handuk pembersih kebersihan feminin; handuk, kain dan kertas sekali pakai dan barang kapas diresapi dengan atau untuk
digunakan dengan sediaan kosmetik; heliotropin; hidrator kulit; hidrogen peroksida untuk digunakan pada rambut; hidrogen
peroksida untuk keperluan kosmetik; highlighter (kosmetik); hio; ionone [wewangian]; isi ulang aroma untuk dispenser aroma
ruangan listrik; isi ulang aroma untuk dispenser aroma ruangan non-listrik; isi ulang aroma untuk reed diffusers; jel dan krem
untuk mandi shower; jel dan krim untuk mandi shower; kain abrasif; kain ampelas; kain amplas; kain atau tisu diresapi dengan
pembersih kulit; kain dan kertas abrasif; kain diresapi dengan deterjen untuk dibersihkan; kain diresapi dengan deterjen untuk
membersihkan kacamata; kain diresapi dengan deterjen untuk membersihkan lensa kamera; kain diresapi dengan pembersih
kulit; kain diresapi dengan sediaan pembersihan; kain diresapi dengan sediaan pemolesan untuk dibersihkan; kain diresapi
untuk debu; kain diresapi untuk pemolesan; kain kaca [kain abrasif]; kain make-up dari kapas; kain pembersih, debu atau
pemolesan diresapi; kain yang diresapi sediaan pembersih; kamar mandi tanpa obat; kapas dalam bentuk bola-bola, kuncup,
kain, gulungan, penyeka untuk kebutuhan kosmetik; kapas dan tongkat kapas untuk keperluan kosmetik; kapas kecantikan;
kapas pemupur diresapi dengan sediang untuk menghapus make-up; kapas untuk keperluan kosmetik; kapur pembersih;
kapur sirih; kapur untuk make-up; kapur untuk penggunaan kosmetik; karbida logam [abrasive]; kaset untuk membubuhkan
wig; kaus kaki diresapi dengan krim pelembab kosmetik; kaus kaki diresapi dengan sediaan pelembab untuk kaki; kaus kaki
yang sudah dilembabkan dengan sediaan kosmetik untuk keperluan kosmetik; kayu wangi; kemenyan; kepingan baja untuk
digunakan sebagai bahan abrasif pada sandblasting; kertas abrasif; kertas ampelas; kertas amplas; kertas amplas untuk
mengasah pensil gambar; kertas polishing; kertas untuk menghilangkan minyak wajah; kertas untuk penggunaan kosmetik;
kerucut dupa dan dupa; kerucut pinus beraroma; kit kosmetik; kit make-up; kit make-up yang terutama terdiri dari fondasi,
maskara, blushes, glosses dan lipstik [tidak termasuk kuas dan spons]; kit tata rias terdiri dari gloss; kit tata rias yang terdiri
dari maskara dan alat untuk mempertegas garis mata, gel alis, bubuk alis, pensil alis; kit tata rias yang terdiri dari perona mata;
kit tata rias yang terdiri dari perona pipi, perona, bedak untuk badan, bedak wajah, penyamar noda pada wajah; kit
wewanginan khusus untuk digunakan pada pelembut kain, penguat aroma, bubuk dan cairan deterjen kain, bar untuk binatu,
semprotan penyegar binatu, unit-dosis untuk binatu, deterjen pencuci piring, pembersih lantai, pembersih permukaan, sampo,
pelembut, deodoran anti keringat, losion tubuh, perawatan kulit, sabun bar dan sabun cair untuk tangan, sabun badan, sabun
mandi cair, gel mandi, mutiara untuk mandi, penyegar udara, aroma wewangian, lilin, blok pewangi toilet dan pembersih toilet;
komposisi abrasif yang digunakan dalam pembuatan cat logam; komposisi pelepas cat; komposisi pelepas pernis; kompres
mata untuk keperluan kosmetik; kondisioner bibir; kondisioner kain; kondisioner kuku; kondisioner kulit; kondisioner pembersih
untuk digunakan dalam mencuci rambut khusus conditioner; kondisioner rambut; kondisioner rambut untuk bayi; kondisioner
rambut, losion rambut, pewarna rambut; kondisioner sampo; korundum [abrasif]; kosmetik; kosmetik alis; kosmetik bermain
anak-anak, menandai kulit; kosmetik dalam
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bentuk bubuk; kosmetik dalam bentuk krim; kosmetik dalam bentuk lotion; kosmetik dalam bentuk susu, lotion dan emulsi;
kosmetik dan alat rias/pembersih badan (tidak mengandung obat) untuk kuku, rambut dan kulit; kosmetik dan make-up;
kosmetik dan perlengkapan mandi; kosmetik dan sediaan kosmetik; kosmetik dan sediaan pembersih badan yang tidak
mengandung obat; kosmetik dan sediaan perawatan pribadi; kosmetik dekoratif; kosmetik dekoratif [make-up]; kosmetik
fungsional adalah krim anti-kerut; kosmetik fungsional menjadi sediaan penyamakan matahari; kosmetik fungsional menjadi
sediaan penyaringan sinar matahari; kosmetik fungsional menjadi sediaan perawatan kulit anti-penuaan; kosmetik non-medis;
kosmetik penyegar kulit; kosmetik perawatan kulit; kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan; kosmetik tabir surya; kosmetik
tanpa obat; kosmetik tanpa obat dan sediaan perlengkapan mandi; kosmetik tidak mengandung obat, perlengkapan mandi dan
wewangian yang tidak mengandung obat untuk merawat dan mempercantik bulu mata, alis, mata, bibir dan kuku; kosmetik
untuk anak-anak; kosmetik untuk bibir; kosmetik untuk digunakan pada kulit; kosmetik untuk hewan; kosmetik untuk kuku;
kosmetik untuk kulit kepala; kosmetik untuk leher; kosmetik untuk menutupi bekas luka operasi; kosmetik untuk pemakaian di
rambut; kosmetik untuk pembersih tubuh; kosmetik untuk penggunaan pribadi; kosmetik untuk wajah dan tubuh dalam bubuk
tertentu; kosmetik yaitu krim, susu, lotion, gel dan bubuk untuk wajah, tubuh dan tangan; kosmetik yang digunakan sebagai
sediaan perawatan kulit; kosmetik yang digunakan untuk kulit; kosmetik yang dijual sebagai komponen integral dari persiapan
perawatan kulit tanpa obat; kosmetik yang mengandung ekstrak batu permata; kosmetik yang mengandung probiotik; kosmetik
yang mengandung vitamin; kosmetik, yaitu alas bedak, concealer, pengkilap bibir, maskara, pembersih make-up; kosmetik,
yaitu, alas bedak, bedak, concealer, Celak mata (Eye shadow), pensil mata, eyeliner cair, maskara, pensil bibir, lipstik,
Pengkilat bibir (lip gloss), balsem bibir, cat kuku; kosmetik, yaitu, susu, losion, gel dan bubuk untuk wajah, gel dan bubuk untuk
tubuh dan tangan; krim; krim after-shave (non-obat); krim after-sun untuk keperluan kosmetik; krim anti penuaan; krim antibintik; krim anti-bintik untuk keperluan kosmetik; krim anti-iritasi [untuk keperluan kosmetik]; krim anti-kerut; krim anti-kerut
untuk keperluan kosmetik; krim anti-penuaan; krim anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; krim anti-penuaan untuk wajah;
krim aromaterapi; krim bayi tidak mengandung obat; krim bayi yang tidak mengandung obat; krim berbentuk stik pelindung dari
sinar matahari; krim berjemur; krim bibir; krim bibir untuk keperluan kosmetik; krim boot; krim bronzing kulit; krim creambath;
krim cukur; krim dan gel kosmetik untuk wajah, tangan dan tubuh; krim dan lotion kosmetik; krim dan lotion kosmetik untuk
perawatan wajah dan tubuh; krim dan lotion penyamakan sinar matahari; krim dan sediaan setelah matahari; krim dasar
bedak; krim dingin; krim dingin untuk keperluan kosmetik; krim exfoliant untuk keperluan kosmetik; krim foundation; krim herbal
topikal untuk mengencangkan dan meningkatkan payudara; krim kaki tanpa obat; krim kecantikan; krim kecantikan balm; krim
kecantikan untuk perawatan tubuh; krim kecantikan wajah dan tubuh; krim kosmetik; krim kosmetik bernutrisi; krim kosmetik
untuk kulit; krim kosmetik untuk mengencangkan kulit; krim kosmetik untuk mengencangkan kulit di sekitar mata; krim
kosmetik untuk perawatan kulit; krim kosmetik, lotion dan sediaan lain untuk berjemur; krim kosmetik, susu, lotion, gel dan
bubuk untuk wajah, tangan, dan tubuh; krim kuku; krim kuku untuk keperluan kosmetik; krim kulit; krim kulit dalam bentuk cair
dan padat; krim kulit tabir surya; krim kulit tanpa obat; krim kulit untuk keperluan kosmetik; krim kulit yang adil; krim kulit yang
adil untuk keperluan kosmetik; krim kutikula; krim malam; krim mandi; krim masker tubuh; krim masker tubuh untuk keperluan
kosmetik; krim mata; krim mata untuk keperluan kosmetik; krim matahari; krim matahari untuk keperluan kosmetik; krim nonobat untuk melembabkan kulit; krim non-obat untuk menenangkan kulit; krim non-obat untuk scrub wajah; krim obat
menghilangkan rambut; krim pagi untuk keperluan kosmetik; krim pelembab; krim pelembab kulit [kosmetik]; krim pelembab
setelah bercukur; krim pelembab, lotion dan gel; krim pelurus rambut; krim pembersih; krim pembersih [kosmetik]; krim
pembersih kulit; krim pembersih kulit [non-obat]; krim pembersih non-obat untuk penggunaan pribadi; krim pemoles; krim
pemutih gigi; krim pemutih kulit; krim pemutih kulit wajah; krim pengelupas; krim pengencang [kosmetik]; krim penghalus kulit;
krim pengkondisi; krim pengkondisi kulit untuk keperluan kosmetik; krim pengurang bintik penuaan; krim pengurang bintik
penuaan untuk keperluan kosmetik; krim penyamak sendiri; krim perawatan kulit kepala tanpa obat; krim perawatan rambut;
krim perawatan rambut untuk keperluan kosmetik; krim perlindungan rambut; krim perlindungan rambut, non-obat; krim pijat,
selain untuk keperluan medis; krim pra-cukur; krim rambut; krim retinol untuk keperluan kosmetik; krim ruam popok tanpa obat;
krim sepatu; krim sepatu dan boot; krim setelah dicukur; krim setelah matahari; krim siang; krim tabir surya; krim tabir surya
untuk keperluan kosmetik; krim tangan; krim tangan kosmetik; krim tangan untuk keperluan kosmetik; krim tangan, krim kaki,
krim bernutrisi, krim pembersih wajah; krim tanning diri [kosmetik]; krim tanpa obat untuk melembutkan kulit; krim tanpa obat
untuk memutihkan kulit; krim tanpa obat untuk mencerahkan kulit; krim tanpa obat untuk perlindungan kulit; krim tubuh; krim
tubuh beraroma; krim tubuh kosmetik; krim tubuh untuk keperluan kosmetik; krim untuk bahan kulit; krim untuk keperluan
kosmetik; krim untuk kulit; krim untuk mandi; krim untuk memutihkan kulit; krim untuk mencegah kerutan wajah; krim untuk
mengelupas kulit mati; krim untuk menghindari kulit terbakar dari sengatan matahari (non medis); krim untuk mengurangi
selulit; krim untuk pemeliharaan kulit (kosmetik); krim untuk pengurangan selulit untuk keperluan kosmetik; krim untuk spa;
krim wajah; krim wajah [kosmetik]; krim wajah dan tubuh; krim wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; krim wajah tidak
mengandung obat; krim wajah untuk keperluan kosmetik; krim wajah untuk penggunaan kosmetik; krim wangi; krim wangi
untuk keperluan kosmetik; krim yang hilang; krim, losion dan gel penyamakan; krim, minyak dan susu untuk tubuh, sabun
mandi, gel, minyak, susu dan garam; krim, minyak, lotion, semprotan, pensil dan balsem untuk keperluan kosmetik; kristal
mandi; kristal mandi untuk keperluan kosmetik; kristal mandi, bukan untuk keperluan medis; kuku buatan akrilik; kuku buatan
bubuk; kuku buatan dari logam mulia; kuku jari kaki palsu; kuku palsu; kulit mengklarifikasi; kulit quillaia untuk dicuci; kunko
[fumigasi dupa untuk kamar wewangian]; kutek kuku; lapisan atas cat kuku; lapisan dasar cat kuku; larutan pembersih
bioteknologi untuk memecah bahan organik dan menghilangkan noda; larutan pembersih untuk peralatan sterilisasi ultrasonik
gigi; lem ikatan potongan rambut; lem untuk menguatkan kuku; lembar abrasif; lembar pengering antistatik; lilin bahan kulit;
lilin boot; lilin carnauba polishing untuk penggunaan laut; lilin carnauba polishing untuk penggunaan mobil; lilin kumis; lilin
lantai; lilin mobil; lilin obat menghilangkan rambut; lilin pembuat sepatu; lilin pemoles; lilin penata rambut; lilin penjahit; lilin
penjahit dan tukang sepatu; lilin pijat, selain untuk keperluan medis; lilin tanpa selip untuk lantai; lilin tukang sepatu; lilin untuk
keperluan kecantikan; lilin untuk lantai parket; linen untuk penggunaan kosmetik; lipstik; losion; losion untuk kulit; losion bayi;
losion dan krem pelembab badan dan kulit; losion dan krim untuk digunakan pada kulit; losion dan semprotan untuk kulit;
losion dan semprotan untuk kulit (non-medis); losion dan semprotan untuk muka; losion dan semprotan untuk rambut; losion
kosmetik; losion pelembab stimulasi non-obat untuk kulit; losion pemutih kulit wajah; losion pengelupasan untuk wajah; losion
rambut; losion sebelum dan sesudah bercukur; losion setelah bercukur; losion susu matahari kosmetik; losion susu untuk
keperluan kosmetik; losion susu untuk perawatan tubuh bayi; losion tubuh dan wajah; losion untuk rambut; losion untuk tubuh;
losion untuk wajah tidak mengandung obat; losion wajah; losion wajah untuk dipakai setelah bercukur; losion, krim, pelembab,
minyak dan susu yang dipakai setelah berjemur matahari; losion, susu, dan krim untuk tubuh (tidak mengandung obat); lotion
aromaterapi; lotion bayi [perlengkapan mandi]; lotion berjemur; lotion berjemur kosmetik; lotion cukur; lotion dan krim tubuh
beraroma; lotion dan pelembab anti-penuaan; lotion gelombang-set; lotion kaki tanpa obat; lotion kecantikan; lotion klarifikasi
kulit non-obat; lotion kosmetik untuk
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mengurangi munculnya bintik-bintik dan bintik-bintik penuaan; lotion kulit dan tubuh, krim dan minyak untuk penggunaan
kosmetik; lotion kulit kosmetik; lotion kulit pelembab [kosmetik]; lotion mandi; lotion mandi untuk keperluan kosmetik; lotion
masker tubuh; lotion masker tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion mata; lotion mata untuk keperluan kosmetik; lotion nonobat untuk kulit; lotion non-obat untuk melembabkan kulit; lotion non-obat untuk tubuh; lotion obat menghilangkan rambut;
lotion pelembab [kosmetik]; lotion pelindung rambut; lotion pembersih gigi; lotion pembersih kulit; lotion pembersih non-obat;
lotion pengencang untuk tubuh; lotion pengencang untuk wajah; lotion pengencang untuk wajah, tubuh dan tangan untuk
keperluan kosmetik; lotion pengeritingan permanen; lotion penguat untuk tangan; lotion perawatan kulit kosmetik; lotion
perawatan matahari; lotion perawatan matahari untuk keperluan kosmetik; lotion perawatan penguatan rambut; lotion
perawatan rambut; lotion perawatan rambut untuk keperluan kosmetik; lotion rambut kosmetik; lotion rambut melambai; lotion
rambut tanpa obat; lotion restorasi rambut tanpa obat; lotion setelah matahari; lotion setelah matahari untuk keperluan
kosmetik; lotion stimulasi non-obat untuk kulit; lotion styling; lotion tabir surya; lotion tabir surya dan krim perawatan matahari;
lotion tabir surya untuk keperluan kosmetik; lotion tahan usia; lotion tahan usia untuk keperluan kosmetik; lotion tangan; lotion
tangan untuk keperluan kosmetik; lotion tubuh beraroma; lotion tubuh pelembab [kosmetik]; lotion untuk jenggot; lotion untuk
keperluan kosmetik; lotion untuk memperkuat kuku; lotion untuk mengurangi selulit; lotion untuk pengurangan selulit untuk
keperluan kosmetik; lotion untuk perawatan tubuh; lotion untuk perawatan wajah dan tubuh; lotion untuk perawatan wajah dan
tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion untuk wajah; lotion wajah dan tubuh; lotion wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik;
lotion wajah kosmetik; lotion wajah tanpa obat; lotion wangi [sediaan toilet]; lotion, krim dan sediaan untuk perawatan wajah,
tubuh, kulit kepala, kuku dan rambut; lulur; lulur kosmetik; make-up [kosmetik]; make-up bedak; make-up dasar bedak; makeup dasar bedak dalam bentuk bubuk; make-up dijual dalam bentuk compact; make-up mengeluarkan susu; make-up
mengeluarkan susu, gel, lotion dan krim; make-up menghapus gel; make-up menghapus krim; make-up tubuh; make-up untuk
compacts; make-up untuk wajah dan tubuh; mandi busa bayi; mandi minyak untuk perawatan rambut; manik-manik mandi;
manik-manik mandi untuk keperluan kosmetik; maskara; maskara rambut; masker kaki untuk perawatan kulit; masker
kecantikan; masker kecantikan rambut; masker kecantikan wajah; masker kecantikan wajah tidak mengandung obat; masker
kecantikan, krim dan minyak untuk membersihkan kulit, krim kulit, krim untuk menghilangkan noda, krim mata, losion kulit,
losion wajah, losion tubuh, pelembab kulit, krim malam, pengklarifikasi kulit, sediaan untuk tanning matahari, sediaan
perawatan matahari bukan medis, kapas untuk kecantikan; masker kecantikan, sediaan perawatan kulit wajah (facial packs);
masker kosmetik; masker kulit; masker kulit [kosmetik]; masker kulit berbentuk losion dan semprotan; masker kulit untuk
keperluan kosmetik; masker mata; masker mata gel; masker mata untuk keperluan kosmetik; masker pelembab kulit; masker
pembersih jahe; masker pembersih mineral; masker pembersih untuk tubuh; masker pembersih untuk wajah; masker
pembersihan; masker pemutih kulit wajah; masker penataan rambut; masker perawatan rambut; masker rambut; masker
rambut dan kulit kepala; masker scrub pemurnian mendalam; masker tanah liat penyeimbang minyak; masker tanah liat
penyeimbang minyak rumput laut; masker tanah liat yang membersihkan kulit; masker tangan untuk perawatan kulit; masker
tubuh; masker tubuh untuk keperluan kosmetik; masker untuk membersihkan wajah; masker wajah; masker wajah [kosmetik];
masker wajah bergizi madu dalam; masker wajah kosmetik; masker wajah memurnikan arang; masker wajah smoothing;
masker wajah untuk penggunaan kosmetik; membersihkan dan melembabkan krim, minyak, lotion dan preparat;
membersihkan dan mencuci preparat dan bahan; membersihkan dan menyinari sediaan daun tanaman; membersihkan kapur;
membersihkan pelarut, selain untuk digunakan dalam proses pembuatan; membersihkan sediaan untuk artikel perokok;
membersihkan sediaan untuk daun tanaman; membersihkan, mencuci dan memoles sediaan; membersihkan, menggerus dan
memoles preparat dan bahan; memijat minyak dan lotion; memoles batu; memoles untuk alat musik; mencuci soda, untuk
membersihkan; menggiling foil; menghapus kerutan sediaan perawatan kulit; menghidrasi; mengklarifikasi tonik wajah; mint
untuk wewangian; minyak Kolonyo; minyak after-sun untuk keperluan kosmetik; minyak almond; minyak aromaterapi; minyak
aromatik; minyak aromatik untuk mandi; minyak atsiri citron; minyak bergamot; minyak berjemur [kosmetik]; minyak berjemur
untuk tujuan kosmetik; minyak dan lotion penyamakan matahari; minyak esensial; minyak esensial alami; minyak esensial
aromatik; minyak esensial dari kayu cedar; minyak esensial lemon; minyak esensial sebagai pewangi untuk keperluan binatu;
minyak esensial untuk digunakan dalam aromaterapi; minyak esensial untuk digunakan dalam pembuatan produk beraroma;
minyak esensial untuk digunakan dalam proses pembuatan; minyak esensial untuk digunakan sebagai penyedap makanan;
minyak esensial untuk industri umum, pertanian dan perdagangan umum; minyak esensial untuk keperluan industri; minyak
esensial untuk keperluan kosmetik; minyak esensial untuk minuman penyedap; minyak esensial untuk penggunaan pribadi;
minyak esensial untuk penggunaan pribadi, yaitu minyak untuk mandi, minyak tubuh dan minyak pijat; minyak esensial untuk
penggunaan rumah tangga; minyak esensial yang berasal dari tumbuhan; minyak gaultheria; minyak jenggot; minyak kasturi
[wewangian]; minyak kolonyo; minyak kolonyo/air aromatik; minyak kosmetik; minyak kosmetik untuk kulit; minyak kutikula;
minyak lavender; minyak lavender untuk penggunaan kosmetik; minyak mandi; minyak mandi dan garam mandi; minyak
mandi dan garam mandi, bukan untuk keperluan medis; minyak mandi tanpa obat; minyak mandi untuk keperluan kosmetik;
minyak mandi, bukan untuk keperluan medis; minyak mawar; minyak mawar untuk keperluan kosmetik; minyak melati; minyak
memperbaiki rambut; minyak non-obat; minyak parfum; minyak parfum untuk pembuatan preparat kosmetik; minyak pelindung
matahari [kosmetik]; minyak penataan rambut; minyak penyamakan [kosmetik]; minyak penyamakan matahari; minyak
peppermint [wewangian]; minyak perlindungan matahari; minyak pijat; minyak pijat tubuh; minyak pinus untuk membersihkan
lantai; minyak pohon teh; minyak rambut; minyak rambut kemiri; minyak rambut orang aring; minyak setelah matahari; minyak
setelah matahari [kosmetik]; minyak terpentin untuk degreasing; minyak tubuh; minyak tubuh berkilau; minyak tubuh untuk
keperluan kosmetik; minyak untuk keperluan kosmetik; minyak untuk keperluan memotong kuku; minyak untuk keperluan
pembersihan; minyak untuk keperluan toilet; minyak untuk parfum dan aroma; minyak untuk pengkondisian rambut; minyak
untuk sediaan pembersihan; minyak wajah; minyak wangi; minyak wangi digunakan untuk menghasilkan aroma ketika
dipanaskan; minyak, losion dan susu semua untuk keperluan kosmetik dan alat rias/pembersih badan untuk kuku, rambut dan
kulit; minyak-minyak perawatan kulit; minyak-minyak sari kosmetika; mizu-oshiroi [foundation cair]; mousse dan gel penataan
rambut; mousse perawatan kulit; mousse perlindungan rambut; mousse rambut; mousses [kosmetik]; mousses menjadi alat
bantu penata rambut; musk alami; musk sintetis; mutiara mandi; mutiara mandi untuk keperluan kosmetik; obat dan bahan
obat menghilangkan rambut; obat kumur anti rongga, bukan untuk keperluan medis; obat kumur dan obat kumur tanpa obat;
obat kumur tanpa obat; obat kumur tanpa obat untuk hewan peliharaan; obat kumur, bukan untuk keperluan medis; oil baths
untuk perawatan rambut untuk keperluan kosmetik; overlay memahat kuku [kosmetik]; pacar [pewarna kosmetik]; pacar untuk
keperluan kosmetik; paket kecantikan (beauty pack) untuk menyusut/mengecilkan pori; paket kosmetik kecantikan (beauty
pack) yang dijual satu unit; paket kosmetik wajah; paket masker pengencangan pori digunakan sebagai kosmetik; paket
masker untuk keperluan kosmetik; paket wajah; palet pengkilap bibir; palet perona mata; parfum; parfum air wangi; parfum
cair; parfum dalam bentuk bubuk; parfum dalam bentuk gel; parfum dalam bentuk padat; parfum dan air toilet; parfum dan
cologne; parfum untuk keperluan industri; parfum, eau de Cologne dan aftershaves; pasir abrasif; pasir untuk sandblasting;
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pasta abrasif; pasta gigi; pasta gigi bayi; pasta gigi cair; pasta gigi dalam bentuk kue lunak; pasta gigi dalam bentuk permen
karet; pasta gigi dan obat kumur; pasta gigi dan obat kumur tanpa obat; pasta gigi tanpa obat; pasta kosmetik untuk aplikasi ke
wajah untuk menangkal silau; pasta pemutih gigi; pasta styling untuk rambut; pasta untuk mengkilapkan bahan kulit; pasta
untuk tangkai pisau cukur; pasta wangi untuk keperluan kosmetik; patch jerawat kosmetik; pati cucian; pelarut pembersih,
selain untuk digunakan dalam proses pembuatan; pelembab; pelembab anti-penuaan; pelembab bibir; pelembab dan
pelembut kulit tubuh; pelembab kulit; pelembab kulit berbentuk losion dan semprotan; pelembab kulit digunakan sebagai
kosmetik; pelembab rambut; pelembab setelah matahari; pelembab tangan; pelembab tubuh; pelembab untuk wajah, badan,
tangan dan kaki; pelembab wajah; pelembab wajah kosmetik; pelembab wajah tidak mengandung obat; pelembab, losion dan
krem untuk badan dan kulit; pelembut kain; pelembut kain untuk penggunaan binatu; pelicin dan pengharum pakaian yang
akan di setrika; pelindung bibir non-obat; pelindung matahari untuk bibir; pelindung matahari untuk bibir [kosmetik]; pelindung
terhadap sinar matahari untuk wajah; pelindung terhadap sinar matahari untuk wajah tidak mengandung obat; pelunak
kutikula; pembentuk garis bibir; pembersih tata rias wajah , pembersih kosmetik; pembersih baki sampah menggunakan
pewangi; pembersih berbasis kimia bioteknologi dan semprotan pembersih untuk diaplikasikan di industri dan rumah tangga
(selain untuk digunakan dalam proses manufaktur) seperti penghilangan noda, dan bioremediasi bahan organik dan
hidrokarbon; pembersih berbentuk krim; pembersih busa untuk penggunaan pribadi; pembersih daerah kewanitaan tidak
mengandung obat; pembersih dinding ban; pembersih jendela; pembersih jok; pembersih kamar mandi; pembersih karang gigi
(tidak mengandung obat); pembersih karpet dengan pewangi; pembersih kipas angin; pembersih kulit; pembersih oven;
pembersih pakaian selam; pembersih rumah tangga; pembersih saluran pembuangan kimia dalam bentuk bubuk; pembersih
saluran pembuangan kimia dalam bentuk cairan; pembersih saluran pembuangan kimia dalam bentuk gel; pembersih semprot;
pembersih semprot untuk digunakan pada tekstil; pembersih semprot untuk keperluan rumah tangga; pembersih semprot
untuk menyegarkan penjaga mulut atletik; pembersih tangan; pembersih tata rias wajah, pembersih kosmetik; pembersih
untuk baki sampah; pembersih untuk keperluan kebersihan pribadi yang intim, tanpa obat; pembersih untuk kuas kosmetik;
pembersih wajah; pembersih wajah tidak mengandung obat; pembersihan, pemolesan dan cairan abrasif untuk keperluan
umum dan serbuk; pembersihan, pemolesan, penggerusan, persiapan abrasif untuk keperluan rumah tangga; pembersihan,
pemolesan, sediaan degreasing dan abrasif; pembersihan, penggerusan dan sediaan abrasif; pembilas akhir cucian; pembilas
gigi; pembilasan rambut; pembilasan rambut [kondisioner sampo]; pembilasan rambut untuk keperluan kosmetik; pemecah
rambut [sediaan penataan rambut]; pemelihara rambut; pemelihara rambut untuk keperluan kosmetik; pemerah pipi; pemerah
pipi cair; pemerah pipi dalam bentuk bedak; pemerah susu krim; pemoles bibir; pemolesan pemerah pipi; pemutih bokong;
pemutih cucian; pemutih gigi (strip dan pasta); pemutih gigi berbentuk pena; pemutih ketiak; pemutih kuku; pemutih rambut;
pemutih selakangan; pena cat kuku; pena cat kuku remover; pena korektor untuk riasan mata; pencerah kulit; pencerah
rambut; pencuci muka; pencuci tubuh (sabun) bayi; pencuci tubuh dan rambut bayi; pencuci vagina untuk keperluan sanitasi
atau deodoran pribadi; pencuci wajah berbentuk bubuk; pencucian cucian; pencucian mata, bukan untuk tujuan medis;
penetral bibir; penetral untuk pengeritingan permanen; pengatur tekstur rambut; pengawet untuk kulit [poles]; pengelupas sel
kulit (peel) wajah; pengelupas sel kulit (peel) wajah tidak mengandung obat; pengeras kuku; penggosok (scrub) wajah tidak
mengandung obat; penghapus enamel kuku, pena korektor enamel kuku; pengharum ruangan; penghilang cat kuku;
penghilang cat kuku berbentuk gel; penghilang dan pembersih lantai & kisi-kisi lantai; penghilang enamel kuku; penghilang
kapur; penghilang lem [selain untuk keperluan industri]; penghilang lemak; penghilang lilin lantai [sediaan gerusan]; penghilang
limescale; penghilang noda; penghilang noda hewan peliharaan; penghilang pernis; penghilang riasan mata; penghitam alis;
pengkilap bibir; pengkilap rambut; pengkilau rambut dalam bentuk semprotan; peningkat bawah mata; pensil alis; pensil blush
on; pensil eyeliner; pensil kosmetik; pensil make-up; pensil mata; pensil mata kosmetik; pensil untuk bibir; pensil untuk
keperluan memutihkan gigi; penutup mata gel untuk keperluan kosmetik; penyamakan kosmetik dan susu setelah matahari,
gel dan minyak; penyedap untuk minuman [minyak esensial]; penyegar kulit; penyegar nafas; penyegar nafas, bukan untuk
tujuan medis; penyegar tubuh dengan cara disemprot; penyeka kapas untuk keperluan kosmetik; penyeka yang dilembabkan
terlebih dahulu dan tissue yang diresapi dengan bahan pembersih; penyeka yang diresapi dengan sediaan dan bahan-bahan
untuk membersihkan dan memoles; penyeka, kapas dan tisu yang diresapi dengan sediaan kosmetik dan losion wewangian
yang tidak mengandung obat; penyeka, tisu dan handuk kosmetik yang telah diresapi pelembab; penyemprot tubuh; peralatan
mandi tanpa obat; perasa kue [minyak esensial]; perasa makanan [minyak esensial]; perasa makanan disiapkan dari minyak
esensial; perasa menjadi minyak esensial, untuk digunakan dalam rokok elektronik; perasa menjadi minyak esensial, untuk
tembakau; perawatan kulit dalam bentuk semprotan; perawatan pelurusan rambut; perawatan rambut dan sediaan
pembersihan; perawatan rambut keratin; perekat kelopak mata ganda (kosmetik); perekat untuk bulu mata palsu, rambut dan
kuku; perekat untuk keperluan kosmetik; perekat untuk membubuhkan alis palsu; perekat untuk membubuhkan bulu mata
palsu; perekat untuk membubuhkan kuku atau bulu mata palsu; perekat untuk membubuhkan kuku palsu; perekat untuk
membubuhkan rambut palsu; perhiasan kulit menjadi transfer dekoratif untuk keperluan kosmetik; perhiasan kulit self-adhesive
untuk keperluan kosmetik; perhiasan kulit untuk keperluan kosmetik; pernis kuku untuk keperluan kosmetik; perona mata;
perona mata berupa kilauan (Eyeshadow glitter); perona pipi; perona pipi dalam bentuk krim (Cream blush); persiapan kulit
wajah untuk penggunaan kosmetik; persiapan scrubbing (scrubbing preparations) untuk digunakan pada kulit, yaitu, lulur
(body scrubs) dan scrub wajah (facial scrubs); persiapan untuk perawatan rambut; petroleum jelly untuk keperluan kosmetik;
pewangi bantal beraroma dengan cara disemprot; pewangi nafas dalam bentuk kunyah yang terbuat dari ekstrak kayu birch;
pewangi rambut; pewarna Rambut; pewarna bibir dalam bentuk cairan atau gel [kosmetik]; pewarna janggut; pewarna
kosmetik; pewarna lotion untuk rambut; pewarna rambut; pewarna rambut dan produk pemutihan; pewarna untuk keperluan
toilet; pewarna-pewarna rambut; pewarnaan rambut dan sediaan pewarnaan rambut; pijat lilin untuk keperluan kosmetik; poles
gigitiruan; poles untuk kulit; poles untuk sepatu bersinar; pomade rambut; pomade rambut untuk keperluan kosmetik; pomades
untuk keperluan kosmetik; pomanders [zat aromatik]; potpourris [wewangian]; preparat dan bahan membersihkan dan mencuci
untuk penggunaan pribadi, yaitu, persiapan untuk mandi dan mandi pancuran (shower) yang tidak mengandung obat; preparat
kosmetik yang mengandung kolagen; preparat pelembab [kosmetik]; preparat pelembab setelah bercukur; preparat pemutihan
[decolorants] untuk keperluan kosmetik; preparat pemutihan [penghilang warna] untuk keperluan rumah tangga; primer kuku
[kosmetik]; primer make-up; produk dan sediaan kosmetik perawatan kecantikan; produk dan sediaan untuk rambut dan
perawatan rambut termasuk sampo, kondisioner, mousses, gel, lilin (waxes) dan semprotan (sprays); produk dan sediaan
yang tidak mengandung obat-obatan untuk merawat kuku; produk dan sediaan yang tidak mengandung obat-obatan untuk
merawat mulut dan gigi; produk dan sediaan yang tidak mengandung obat-obatan untuk merawat rambut dan kulit kepala;
produk dan sediaan yang tidak mengandung obat-obatan untuk merawat tangan dan kaki; produk dan sediaan yang tidak
mengandung obat-obatan untuk merawat tubuh dan kulit; produk dan sediaan yang tidak mengandung obat-obatan untuk
merawat wajah; produk kosmetik dalam bentuk aerosol untuk perawatan kulit; produk mandi non-medis; produk pelindung
matahari (kosmetik); produk pembersih rumah tangga; produk pemutih (kosmetik); produk pengelupas untuk merawat dan
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membersihkan kulit; produk perawatan bibir (kosmetik); produk perawatan kulit yang tidak mengandung obat; produk
perawatan rambut, yaitu sampo dan kondisioner; produk perawatan tubuh [tidak mengandung obat-obatan] untuk wajah dan
kulit; produk perawatan tubuh dan perawatan kecantikan; produk perawatan untuk melindungi rambut; produk perawatan
wajah [kosmetik]; produk sabun; produk untuk perawatan kulit berbentuk cairan; produk wewangian; produk wewangian yaitu
kolonye; produk yang tidak mengandung obat untuk penggunaan higienis mulut; racun lebah untuk keperluan kosmetik;
rambut rontok; ramuan mandi, bukan untuk tujuan medis; reed diffusers terdiri dari minyak wangi dalam wadah dan termasuk
buluh; rendam kaki tanpa pengobatan; rias wajah; riasan mata; rum rum; rum rum untuk keperluan kosmetik; rumput laut untuk
digunakan dalam tata rias; sabun almond; sabun antiperspirant; sabun batang; sabun batangan untuk mandi; sabun batangan
untuk toilet; sabun beraroma; sabun cair; sabun cair bergelembung untuk mandi berendam; sabun cair untuk binatu; sabun
cair untuk mandi; sabun cair untuk mencuci piring; sabun cair untuk tangan dan wajah; sabun cair untuk tangan, wajah dan
tubuh; sabun cair yang digunakan untuk mandi kaki; sabun cair yang digunakan untuk mencuci kaki; sabun cuci; sabun cuci
tangan; sabun cukur; sabun dan deterjen; sabun deodoran; sabun deterjen; sabun industri; sabun kertas untuk penggunaan
pribadi; sabun kosmetik; sabun krim; sabun krim tubuh; sabun kulit; sabun lidah buaya; sabun loofah; sabun mandi; sabun
mandi [untuk manusia]; sabun mandi cair; sabun mandi cair tidak mengandung obat; sabun mandi dalam bentuk cair, padat
atau gel; sabun mandi*; sabun non-obat; sabun non-obat untuk bayi; sabun non-obat untuk tangan; sabun non-obat untuk
wajah; sabun pasir; sabun pelana; sabun pencerah warna untuk keperluan binatu; sabun pengelupasan untuk wajah; sabun
tanpa air; sabun tidak mengandung obat untuk penggunaan pribadi; sabun tidak mengandung obat untuk penggunaan pribadi
dalam bentuk cair, padat dan gel; sabun toilet; sabun tubuh; sabun tubuh tanpa obat; sabun untuk bahan kulit; sabun untuk
keringat kaki; sabun untuk kulit; sabun untuk mencerahkan tekstil; sabun untuk penggunaan pribadi; sabun untuk penggunaan
rumah tangga; sabun untuk perawatan tubuh; sabun wajah; sabun wajah dan sabun badan yang tidak mengandung obat,
butiran manik-manik untuk mandi, butiran kristal untuk mandi, busa untuk mandi, gel untuk mandi, losion untuk mandi, minyak
untuk mandi, garam untuk mandi yang tidak mengandung obat, gelembung busa untuk mandi, busa untuk, sabun mandi cair,
busa untuk mandi di bawah pancuran dan busa untuk mandi, gel untuk mandi di bawah pancuran dan gel untuk mandi, lulur
untuk mandi di bawah pancuran dan lulur untuk mandi; sabun wangi; sabun-sabun; sabun-sabun, sabun mandi, wangiwangian, minyak esensial, kosmetik, shampoo, shampoo kering; sachet aroma untuk bantal mata; sachet bunga rampai untuk
dimasukkan dalam bantal aromaterapi; sachet parfum; sachet untuk linen wangi; safrol; sahampoo untuk kendaraan; salep
kosmetik; salep kulit pelembab [kosmetik]; salep ruam popok dan lotion tanpa obat; salep tanpa obat untuk melembabkan kulit;
salep tanpa obat untuk pencegahan dan pengobatan kulit terbakar; sampo; sampo dan kondisioner rambut; sampo dan
kondisioner untuk digunakan pada rambut; sampo hewan peliharaan tanpa obat; sampo karpet; sampo ketombe tanpa obat;
sampo mobil; sampo tanpa obat; sampo untuk bayi; sampo untuk kendaraan bermotor; sampo untuk rambut manusia; samposampo, kondisioner-kondisioner; sarung tangan pengamplasan; sarung tangan pra-dibasahi dengan sediaan kosmetik untuk
keperluan kosmetik; scrub kaki; scrub krim tubuh; scrub pengelupasan kulit untuk keperluan kosmetik; scrub pengelupasan
untuk kaki; scrub pengelupasan untuk tangan; scrub pengelupasan untuk tubuh; scrub pengelupasan untuk wajah; scrub
tangan; scrub tanpa obat untuk wajah dan tubuh; scrub wajah; sealant polimer untuk membersihkan, menyinari, dan
melindungi permukaan eksterior mobil; sediaan untuk mencuci tangan; sediaan untuk mengkilapkan buah; sediaan abrasif;
sediaan anti keringat (sediaan mandi); sediaan antistatik untuk keperluan rumah tangga; sediaan aromaterapi; sediaan bahan
kimia pembersih untuk keperluan rumah tangga; sediaan baskom tanpa obat; sediaan bercukur dan bercukur; sediaan
berjemur; sediaan berjemur [kosmetik]; sediaan berjemur dan sediaan perlindungan dari matahari; sediaan binatu; sediaan
binatu atau cairan untuk menghilangkan bau dan untuk membuat pakaian dan bahan tekstil tercium bersih; sediaan buffing
kuku; sediaan busa untuk mandi; sediaan cucian dan pemutihan; sediaan cukur; sediaan dalam bentuk emulsi untuk merawat
kulit [tidak mengandung obat-obatan]; sediaan dan bahan non-obat untuk perlindungan dan perawatan kulit; sediaan dan
bahan untuk pembersihan, pemolesan, sediaan degreasing dan abrasif; sediaan dan perawatan rambut; sediaan dan produk
perawatan kulit [kosmetik dan tidak mengandung obat-obatan]; sediaan degreasing; sediaan degreasing dengan basis pelarut;
sediaan degreasing untuk keperluan rumah tangga; sediaan douching untuk keperluan sanitasi pribadi atau deodoran
[perlengkapan mandi]; sediaan dry-cleaning; sediaan eksfoliasi tanpa obat untuk perawatan kulit dan rambut; sediaan
eksfoliasi tanpa obat untuk wajah; sediaan fumigasi [parfum]; sediaan furbishing; sediaan gerusan; sediaan gigi non-obat
untuk anjing; sediaan gigi non-obat untuk hewan peliharaan; sediaan gigi non-obat untuk kucing; sediaan gigi non-obat untuk
ternak; sediaan hiasan rambut [sediaan highlight]; sediaan kolagen untuk keperluan kosmetik; sediaan kondisioner kain;
sediaan kosmetik; sediaan kosmetik anti-penuaan; sediaan kosmetik dan kecantikan; sediaan kosmetik meminimalkan kerut
untuk penggunaan wajah topikal; sediaan kosmetik perawatan rambut; sediaan kosmetik tanpa busa; sediaan kosmetik tanpa
obat; sediaan kosmetik tidak mengandung obat untuk penggelapan kulit dan penggelapan kulit yang dilakukan sendiri; sediaan
kosmetik tidak mengandung obat untuk tujuan pelangsingan; sediaan kosmetik untuk berjemur; sediaan kosmetik untuk
berjemur dan sediaan untuk melindungi kulit dari efek sinar matahari; sediaan kosmetik untuk bulu mata; sediaan kosmetik
untuk kulit; sediaan kosmetik untuk kulit kering selama kehamilan; sediaan kosmetik untuk mandi; sediaan kosmetik untuk
mandi dan mandi; sediaan kosmetik untuk melindungi dari sengatan matahari; sediaan kosmetik untuk melindungi kulit dari
sinar matahari; sediaan kosmetik untuk modifikasi kulit dan tubuh plastik simulasi dan kosmetik untuk layanan make up artis;
sediaan kosmetik untuk pembaruan kulit; sediaan kosmetik untuk pemeliharaan kulit dan perawatan kulit; sediaan kosmetik
untuk pengeringan cat kuku; sediaan kosmetik untuk perawatan kulit; sediaan kosmetik untuk perawatan mulut dan gigi;
sediaan kosmetik untuk perawatan tubuh; sediaan kosmetik untuk rambut dan kulit kepala; sediaan kosmetik untuk tata rias
artis khususnya sediaan untuk kulit, rambut dan untuk pewarnaan gigi; sediaan kosmetik untuk tujuan pelangsingan; sediaan
kosmetik untuk wajah dan tubuh; sediaan kosmetik wajah; sediaan kosmetik yang digunakan untuk mengangkat sel-sel kulit
mati dari permukaan kulit; sediaan kosmetik yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati di wajah; sediaan kosmetik
yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati diwajah; sediaan kosmetik, yakni krim untuk mengencangkan kulit;
sediaan kosmetika untuk perawatan jerawat; sediaan kulit wajah untuk keperluan kosmetik; sediaan lidah buaya untuk
keperluan kosmetik; sediaan make-up untuk wajah dan tubuh; sediaan mandi bukan untuk tujuan medis; sediaan mandi busa;
sediaan mandi busa tanpa obat; sediaan mandi busa untuk keperluan kosmetik; sediaan mandi dan mandi pancuran (shower);
sediaan mandi mentol, bukan untuk keperluan medis; sediaan mandi tanpa obat; sediaan mandi untuk hewan peliharaan;
sediaan mandi, bukan untuk keperluan medis; sediaan meluruskan rambut; sediaan membersihkan dan mencuci untuk
keperluan rumah tangga; sediaan membersihkan kendaraan; sediaan mencuci rambut; sediaan menghapus make-up; sediaan
menghapus pernis; sediaan menghilangkan karat; sediaan menghilangkan kutikula; sediaan menghilangkan kutikula untuk
keperluan kosmetik; sediaan menyegarkan nafas untuk kebersihan pribadi; sediaan non-obat untuk mengurangi sengatan
matahari; sediaan obat menghilangkan rambut; sediaan obat menghilangkan rambut dan pengelupasan kulit; sediaan
pelindung matahari kosmetik; sediaan pembersih badan; sediaan pembersih jok mobil; sediaan pembersih otomotif; sediaan
pembersih peralatan rumah tangga; sediaan pembersih pribadi untuk wajah, tangan dan tubuh; sediaan pembersih untuk
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membersihkan permukaan substrat dari pelapis, noda, cat dan komposisi endapan yang tidak diinginkan untuk menghilangkan
getah dan perekat, pelumas dan tar serta sediaan dekalsifikasi dan penghancuran kerak untuk pembersihan produk rumah
tangga; sediaan pembersih wajah; sediaan pembersihan; sediaan pembersihan busa; sediaan pembersihan dan pemolesan;
sediaan pembersihan dan pemolesan kulit; sediaan pembersihan dengan dasar pelarut; sediaan pembersihan kaca; sediaan
pembersihan kaca depan; sediaan pembersihan karburator dan tersedak; sediaan pembersihan karpet; sediaan pembersihan
kulit tanpa obat; sediaan pembersihan lantai; sediaan pembersihan serba guna; sediaan pembersihan serba guna untuk
barang-barang perokok; sediaan pembersihan tangan; sediaan pembersihan tanpa obat; sediaan pembersihan tanpa obat
untuk digunakan pada tubuh; sediaan pembersihan tanpa obat untuk kulit; sediaan pembersihan tubuh dan perawatan
kecantikan; sediaan pembersihan untuk ban dan roda kendaraan; sediaan pembersihan untuk ban dan roda mobil; sediaan
pembersihan untuk ban kendaraan, pelek roda dan hub roda; sediaan pembersihan untuk digunakan pada tubuh; sediaan
pembersihan untuk kain; sediaan pembersihan untuk keperluan rumah tangga; sediaan pembersihan untuk kulit; sediaan
pembersihan untuk membersihkan permukaan; sediaan pembersihan untuk mobil; sediaan pembersihan untuk penggunaan
pribadi; sediaan pembersihan wallpaper; sediaan pembersihan, pemolesan dan penggosok; sediaan pemolesan; sediaan
pemolesan untuk bahan kulit; sediaan pemolesan, penggerusan dan abrasif; sediaan pemutih gigi; sediaan pemutih kulit;
sediaan pemutih kulit [kosmetik]; sediaan pemutih untuk keperluan domestik; sediaan pemutih, pembersih dan kompon;
sediaan pemutihan gigi; sediaan pemutihan kulit; sediaan penataan rambut; sediaan pencuci; sediaan pencuci piring; sediaan
pencucian dan pemutihan; sediaan pencucian untuk keperluan binatu; sediaan pengasah; sediaan pengencangan payudara
kosmetik; sediaan pengeriting rambut; sediaan pengeritingan dan pengeritingan permanen; sediaan pengeritingan rambut dan
pengaturan rambut; sediaan penghapus noda; sediaan pengharum ruangan; sediaan penghilang pernis; sediaan penghilang
rambut; sediaan penghilang warna; sediaan penghilang warna untuk rambut; sediaan penguatan kuku; sediaan pengupasan
lantai; sediaan pengupasan lilin; sediaan penyamakan sendiri [kosmetik]; sediaan peralatan mandi tanpa obat; sediaan
perataan [kanji]; sediaan perawatan bibir; sediaan perawatan bibir tanpa obat; sediaan perawatan kaki tanpa obat; sediaan
perawatan kecantikan; sediaan perawatan kecantikan kulit tanpa obat; sediaan perawatan kuku; sediaan perawatan kuku
kosmetik; sediaan perawatan kulit; sediaan perawatan kulit anti-penuaan; sediaan perawatan kulit tanpa obat; sediaan
perawatan kulit tanpa obat dalam sifat penyegar tubuh dengan cara disemprot; sediaan perawatan kulit wajah (kosmetik);
sediaan perawatan kulit yang menggabungkan madu Manuka dan/atau bahan-bahan herbal; sediaan perawatan kulit, bukan
untuk keperluan medis; sediaan perawatan kulit, mata, bibir dan kuku (tidak mengandung obat); sediaan perawatan kulit, yaitu
pengelupas sel kulit; sediaan perawatan kulit, yaitu sabun mandi, losion, krim dan sampo; sediaan perawatan matahari;
sediaan perawatan matahari [kosmetik]; sediaan perawatan matahari bukan medis; sediaan perawatan matahari dan sun
block tanpa obat; sediaan perawatan non-obat untuk anjing; sediaan perawatan non-obat untuk hewan peliharaan; sediaan
perawatan non-obat untuk kucing; sediaan perawatan non-obat untuk ternak; sediaan perawatan rambut; sediaan perawatan
rambut tanpa obat untuk keperluan kosmetik; sediaan perawatan rambut untuk manusia; sediaan perawatan rambut yang
terdiri dari minyak kelapa murni organik dan minyak kelapa murni; sediaan perawatan rambut, bukan untuk keperluan medis;
sediaan perawatan tanpa obat, selain mencuci hewan; sediaan perawatan tubuh tanpa obat; sediaan perawatan wajah
kosmetik; sediaan perawatan wajah tidak mengandung obat; sediaan perbaikan kuku; sediaan perendaman cucian; sediaan
pertumbuhan kembali rambut kosmetik menghambat; sediaan pewangi ruangan; sediaan pewangi udara untuk mobil; sediaan
pewangi udara untuk ruangan; sediaan pewarnaan rambut; sediaan pewarnaan untuk keperluan kosmetik; sediaan
phytocosmetic; sediaan pijat tanpa obat; sediaan pra-cukur dan setelah-cukur; sediaan pra-perendaman; sediaan rambut
santai; sediaan rambut tanpa obat; sediaan rias rambut kosmetik; sediaan sanitasi menjadi peralatan mandi non-obat; sediaan
sanitasi menjadi perlengkapan mandi; sediaan setelah bercukur; sediaan sun block; sediaan sun block untuk keperluan
kosmetik; sediaan tabir surya; sediaan tabir surya untuk digunakan pada kulit; sediaan tanpa obat untuk digunakan di kamar
mandi; sediaan tanpa obat untuk merawat dan membersihkan hewan; sediaan tanpa obat untuk perawatan kulit, rambut dan
kulit kepala; sediaan tata rias; sediaan tidak mengandung obat untuk pembersihan dan perawatan tubuh; sediaan tubuh dan
perawatan kecantikan; sediaan tubuh dan perawatan kecantikan untuk keperluan kosmetik; sediaan ukuran binatu; sediaan
untuk mandi berendam berbentuk butiran kristal; sediaan untuk melindungi rambut dari sinar matahari; sediaan untuk
membersihkan dan menyemir kulit dan alas kaki, tidak termasuk produk rambut; sediaan untuk membersihkan dapur, sediaan
untuk membersihkan kamar mandi, sediaan untuk membersihkan toilet; sediaan untuk membersihkan gigi; sediaan untuk
membersihkan gigi palsu; sediaan untuk membersihkan pipa saluran pembuangan; sediaan untuk membersihkan rambut;
sediaan untuk membersihkan, melindungi dan menjaga permukaan kendaraan; sediaan untuk membersihkan, melindungi dan
menjaga permukaan kendaraan termasuk sediaan untuk mencuci, memoles, mengkilapkan; sediaan untuk membersihkan,
merawat dan memperindah kulit, kulit kepala dan rambut; sediaan untuk membersihkan, merawat, memelihara dan
memperindah kulit, kulit kepala dan rambut; sediaan untuk membuat daun tanaman mengkilap; sediaan untuk membuka blokir
pipa limbah; sediaan untuk membuka saluran pipa drainase; sediaan untuk membuka wastafel; sediaan untuk memperbaiki
dan menempelkan bulu mata, jenggot, memasang rambut palsu; sediaan untuk mencuci; sediaan untuk mencuci buah dan
sayuran; sediaan untuk mencuci pakaian; sediaan untuk mengasah; sediaan untuk mengecat rambut; sediaan untuk
mengeriting dan mengatur rambut; sediaan untuk menggosok; sediaan untuk menghapus manikur; sediaan untuk
menghilangkan kuku gel; sediaan untuk menghilangkan limescale, karat atau minyak; sediaan untuk menghilangkan warna
rambut; sediaan untuk mengikalkan rambut; sediaan untuk mengilatkan [semir]; sediaan untuk merawat tangan dan tubuh;
sediaan untuk pembersihan, perawatan dan perawatan rambut; sediaan untuk pembersihan, pewarnaan, pewarnaan,
pemutihan, pengaturan dan penataan rambut; sediaan untuk pembersihan, pewarnaan, pewarnaan, pemutihan, pengaturan
dan pengeritingan rambut permanen; sediaan untuk pengeritingan rambut; sediaan untuk pengeritingan rambut permanen;
sediaan untuk pengupasan lilin dari lantai; sediaan untuk perawatan bulu mata; sediaan untuk perawatan dan pembersihan
hewan; sediaan untuk perawatan kulit kepala dan rambut; sediaan untuk perawatan tubuh dan kecantikan; sediaan untuk
perlengkapan mandi (toilet preparations) yang tidak mengandung obat, yaitu, sabun; sediaan untuk perlengkapan mandi
(toilet preparations) yang tidak mengandung obat; sediaan untuk pewarnaan awal rambut; sediaan untuk pewarnaan awal
rambut, menghilangkan warna rambut, mengecat rambut dan mewarnai rambut; sediaan untuk simulasi warna darah pada
bagian tubuh untuk menutupi noda kulit; sediaan untuk simulasi warna darah pada bagian tubuh, untuk menutupi noda kulit
dan kosmetik untuk menindaklanjuti pengobatan pasca operasi bekas luka pada kulit; sediaan yang tidak mengandung obat
untuk bercukur; sediaan yang tidak mengandung obat untuk digunakan sebelum bercukur; sediaan yang tidak mengandung
obat untuk digunakan setelah bercukur; sediaan yang tidak mengandung obat-obatan untuk melembabkan, memberi nutrisi,
mengencangkan dan merawat kulit; sediaan) zat pencerah warna untuk keperluan binatu di dalam rumah tangga; sediaan,
termasuk krim, gel, dan mouse, untuk digunakan sebelum, selama dan setelah bercukur; sediaan-sediaan untuk
membersihkan, mengkilapkan, menggosok dan membuang lemak; sediaan-sediaan aroma wangi ruangan; sediaan-sediaan
eksfoliasi non-medis untuk kulit kepala dan rambut; sediaan-sediaan kosmetik rias rambut; sediaan-sediaan kosmetik untuk
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tata rias artis khususnya sediaan-sediaan untuk kulit, rambut dan untuk pewarnaan gigi; sediaan-sediaan mencuci tangan
diresapi untuk keperluan kosmetik; sediaan-sediaan pembersih kulit untuk wajah dan tubuh; sediaan-sediaan perawatan gigi;
sediaan-sediaan pewangi udara untuk kamar mandi dan kamar kecil; sediaan-sediaan untuk membersihkan dan mencuci;
sediaan-sediaan untuk memutihkan dan mencuci sediaan-sediaan untuk membersihkan, mengkilatkan, membuang lemak
sabun, wangi-wangian, minyak sari, kosmetik, minyak rambut bahan-bahan pemeliharaan gigi; sediaan-sediaan yang tidak
mengandung obat untuk kulit, mengandung vitamin, herbal, mineral, atau minyak sari; self-tanning lotion [kosmetik]; semir
boot; semir dan lilin sepatu; semir furnitur; semir gigi; semir lantai; semir mobil; semir sepatu dan boot; semir sepatu dan krim;
semir untuk furnitur dan lantai; semprotan antistatik untuk pakaian; semprotan dengan pengharum untuk badan, semprotan
dengan pengharum untuk ruangan; semprotan deodoran feminin; semprotan deodoran kaki; semprotan kamar beraroma;
semprotan kulit topikal untuk keperluan kosmetik; semprotan linen beraroma; semprotan menjadi alat bantu penata rambut;
semprotan mulut tanpa obat; semprotan pelindung panas untuk rambut; semprotan penata rambut; semprotan penyegar kain
beraroma; semprotan penyegar nafas; semprotan rambut; semprotan rambut dan gel rambut; semprotan tubuh; semprotan
tubuh beraroma; semprotan tubuh digunakan sebagai deodoran pribadi dan wewangian; semprotan tubuh untuk keperluan
kosmetik; semprotan untuk tubuh yang mengandung wewangian dan sabun yang mengandung wewangian; senyawa buffing;
senyawa penggosok lantai; sepatu hitam [semir sepatu]; sepatu sesuatu; serat untuk keperluan kosmetik; serbuk basma;
serbuk gosok untuk tujuan umum; serpih mandi; serum anti-penuaan untuk wajah; serum bulumata; serum jenggot; serum
kecantikan; serum kulit (kosmetik); serum kulit tanpa obat; serum kulit tanpa obat untuk wajah; serum mata; serum pemutih
(kosmetik); serum penataan rambut; serum perawatan rambut; serum rambut; serum tidak eksklusif hyaluronat bisa
mengandung vitamin dan pencerah (kosmetik); serum untuk wajah tidak mengandung obat; serum wajah; serum yang
mengandung ekstrak batu permata; shampo dan kondisioner hewan peliharaan [sediaan perawatan hewan non-obat-obatan];
shampo hewan peliharaan tidak mengandung obat; shampo hewan peliharaan, non-obat [sediaan perawatan hewan]; shampo
rambut; shampo untuk hewan [sediaan perawatan non-obat]; shampo untuk hewan peliharaan [sediaan perawatan tanpa
pengobatan]; shampoo kering; shampoo ketombe; shampoo pH netral; shampoo pH seimbang; silikon karbida [abrasif]; soda
pemutih; soda soda; solusi gerusan; solusi pembersih lensa kacamata; solusi pengeritingan dingin; stik untuk menyebarkan
aroma; stiker kuku jari kaki; stiker nail art; stiker seni tubuh; strip abrasif; strip lilin untuk menghilangkan rambut tubuh; strip
napas menyegarkan; strip pemutih gigi; strip pemutih, pasta gigi; strip wajah untuk menghilangkan sumbatan dari pori-pori
pada kulit; styling mousse; sulingan herbal; sulingan tanaman; sumbu diresapi dengan wewangian untuk kamar wewangian;
sun block lotion untuk keperluan kosmetik; sun-tanning gel; susu almond untuk keperluan kosmetik; susu berjemur; susu
kecantikan; susu mandi; susu pelembab; susu pelembab setelah bercukur; susu pelembab tubuh; susu pelembab untuk
pemutih kulit wajah; susu pembersih; susu pembersih untuk keperluan toilet; susu pembersih untuk perawatan kulit; susu
pembersih wajah; susu penyamakan [kosmetik]; susu setelah dicukur; susu setelah matahari; susu setelah matahari
[kosmetik]; susu setelah matahari untuk keperluan kosmetik; susu tubuh; susu wajah dan lotion; susu wajah dan lotion untuk
keperluan kosmetik; susu wajah dan tubuh; susu wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; tabir surya; tabir surya berbentuk
losion dan semprotan; tabir surya dalam bentuk losion dan semprotan; tabir surya tahan air; tabir surya untuk keperluan
kosmetik; tablet deterjen pencuci piring; tablet pembersih gigi tiruan tanpa obat; tambalan kosmetik yang mengandung tabir
surya dan tabir surya untuk digunakan pada kulit; tas organizer untuk keperluan kosmetik terisi; tata rias dan pembersih tata
rias panggung, film dan televisi (kosmetik teater) terutama untuk TV definisi tinggi; tata rias dan pembersih tata rias untuk
panggung , film, dan televisi (kosmetik teater)terutama untuk TV definisi tinggi; tato sementara untuk keperluan kosmetik; tato
yang dapat dilepas untuk keperluan kosmetik; tempat lipstik; terpene [minyak esensial]; terpentin untuk mengalami
degreasing; texturizers kulit; tips kuku; tiriskan dan cuci sediaan yang tidak menghalangi; tiriskan sediaan pembersihan;
tiriskan sediaan pemblokiran; tissue (penyeka) yang telah dilembabkan sebelumnya untuk wajah tidak mengandung obat; tisu
(wipes) atau bantalan yang diresapi dengan persiapan atau bahan pembersihan, pemolesan, penggosok atau abrasif; tisu
basah untuk keperluan kosmetik; tisu bayi diresapi dengan sediaan pembersihan; tisu bayi sekali pakai diresapi dengan
sediaan kosmetik; tisu bayi sekali pakai diresapi dengan sediaan pembersihan pribadi; tisu bayi untuk keperluan kosmetik; tisu
diresapi dengan larutan pembersih; tisu diresapi dengan minyak esensial, untuk penggunaan kosmetik; tisu diresapi dengan
pembersih kulit; tisu diresapi dengan preparat anti-keringat untuk penggunaan pribadi; tisu diresapi dengan sediaan berjemur;
tisu diresapi dengan sediaan deodoran untuk penggunaan pribadi; tisu diresapi dengan sediaan kosmetik; tisu diresapi dengan
sediaan menghilangkan make-up; tisu diresapi dengan sediaan pembersihan; tisu diresapi dengan sediaan pembersihan
pribadi; tisu diresapi dengan sediaan perawatan kulit; tisu kacamata diresapi dengan pembersih; tisu kertas diresapi untuk
membersihkan piring; tisu kosmetik pra-lembab; tisu kosmetik yang sudah diresapi pelembab sebelumnya; tisu pembersih kulit
yang sudah direndam sebelumnya; tisu pra-dibasahi dengan sediaan pembersihan untuk keperluan rumah tangga; tisu sekali
pakai diresapi dengan bahan kimia pembersih atau senyawa untuk kebersihan pribadi; tisu sekali pakai diresapi dengan bahan
kimia pembersih atau senyawa untuk keperluan industri dan komersial; tisu sekali pakai diresapi dengan senyawa pembersih
untuk digunakan pada wajah; tisu yang diresapi dengan kosmetik; tisu yang diresapi dengan losion kosmetik; tisu yang
diresapi dengan pembersih kulit; tisu, kain atau penyeka yang dilembapi atau diresapi dengan sediaan membersihkan pribadi
atau losion kosmetik; tisyu bayi; toner kulit; toner kulit non-obat; toner untuk penggunaan kosmetik; toner untuk wajah tidak
mengandung obat; toner wajah; toner wajah kosmetik; tongkat dupa; tongkat kapas serbaguna untuk penggunaan pribadi;
tongkat pomade; tongkat pomades untuk keperluan kosmetik; tonik rambut; tonik rambut untuk keperluan kosmetik; topeng
kulit kepala; transfer dekoratif untuk keperluan kosmetik; transfer tato temporer; transfer tato yang bisa dilepas; tubuh
gemerlap; tubuh yang tidak berobat meresap; udara bertekanan kalengan untuk keperluan pembersihan dan debu; ujung kuku
buatan; vanillin sintetis [wewangian]; wajah berkilauan; wajah dan tubuh gemerlap; wangi-wangian; warna alis dalam bentuk
pensil dan bubuk; warna bulu mata; warna jenggot; warna pipi; warna rambut; wax rambut; wewangian; wewangian alami;
wewangian dan dupa; wewangian dan wangi-wangian; wewangian dan wewangian; wewangian dicampur; wewangian kayu
cedar; wewangian sintetis; wewangian untuk digunakan dalam pembuatan; wewangian untuk keperluan rumah tangga;
wewangian untuk mobil; wewangian untuk penggunaan pribadi; wewangian vanila; wewangian, minyak atsiri, kosmetik tanpa
obat, lotion rambut tanpa obat; wewangian, minyak esensial; wewangian, minyak esensial, kosmetik, lotion rambut;
wewangian, wewangian dan dupa; wewangian, wewangian dan dupa, selain parfum untuk penggunaan pribadi; witch hazel
[sulingan herbal]; wol baja diresapi untuk pembersihan; zat pelembut untuk keperluan rumah tangga; zat pengering untuk
mesin pencuci piring===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320

Prioritas

: D102021013258
: 25/02/2021 15:37:46
:

540 Etiket

Halaman 929 dari 2049

730

Nama Pemohon

: H.SUBIANTO BUDIMAN

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Simorejosari B-6/45 RT 002 RW 007 Kel. Simomulyo Baru, Kec. Sukomanunggal,
Kota Surabaya, Jawa Timur
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: PLANTONIC MESS + LOGO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM, BIRU MUDA
: 5
: ===Jamu; Jamu dalam bentuk kapsul; Minuman herbal untuk keperluan pengobatan; Minuman kesehatan yang mengandung
vitamin untuk meningkatkan stamina tubuh dan daya tahan tubuh; Minuman pelangsing; Minuman suplemen herbal tradisional
tanpa pengawet; Minuman suplemen untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan dan stamina dan kecantikan; Ramuan
obat tradisional Cina; Suplemen makanan dan gizi; fungisida; herbisida; pil herbal untuk pengobatan diabetes; pil pelangsing;
ramuan obat; suplemen makanan bervitamin===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021013259
: 25/02/2021 15:38:34
:
: Cahyawan

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Duta Gardenia Blok E.5/5, RT. 024 RW.008, Jurumudi Baru, Benda, Kota
Tangerang, , Kota Tangerang, Banten
: Andi Irhami SH
: Jalan Kebon Kelapa No. 41 RT. 004 RW. 011 Grogol Selatan

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Kencana Homeware
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Hijau, Biru
: 21
: ===Peralatan dan wadah untuk rumah tangga; peralatan untuk keperluan rumah tangga; wadah penyimpanan untuk rumah
tangga dari plastik; wadah untuk keperluan kamar mandi; wadah untuk rumah tangga dan dapur===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021013260
: 25/02/2021 15:39:39
:
: EDDY HAKIM SO

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Taman Permata Millenium B-6/47, Lippo Karawaci, RT/RW. 001/001, Kel. Binong,
Kec. Curug, Kabupaten Tangerang, Banten
: Bambang Suwarno S.H.,
: Jalan Cilenggang Raya Ruko No 3 Serpong Serpong Kota Tangerang Selatan

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: SARI PATI MAS MAHKOTA DAN LUKISAN
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: hitam; putih
: 32
: ===Air botolan; Air kelapa dalam kemasan; Air mineral; Air mineral dan aerasi; Air mineral dengan ozon; Air oksigen; Bahan
dasar jus buah; Bubuk untuk minuman; Ekstrak ginseng untuk minuman; Jus sari buah-buahan; Minuman berbahan dasar
kacang; Minuman bersoda (air dengan kandungan vitamin); Minuman buah es; Minuman buah-buahan dan jus buah-buahan
termasuk minuman bernutrisi dan jus berbasis buah; Minuman cincau hijau; Minuman ekstrak buah atau sayuran yang bebas
alkohol; Minuman kacang hijau; Minuman sari buah; Minuman sari kedelai; Minuman tidak mengandung alkohol; air mineral
[minuman] sirop untuk minuman; esens-esens untuk membuat minuman; minuman jus buah [tidak beralkohol]; sari buah; Sari
sayur (minuman); Sekoteng; Sirup; Sirup dan sediaan-sediaan lain untuk membuat minuman, sari buah, minuman sari buah,
minuman sari sayuran, serbat, jus; air aerasi dengan aroma jus buah-buahan; air kelapa [minuman]; air mineral bersoda; air
mineral dengan rasa; air soda (berkarbonasi); air tonik; cola [minuman ringan]; esens (aroma) tanpa-alkohol dan ekstrak buah
untuk membuat minuman; esensi untuk membuat minuman; konsentrat jus buah; limun; minuman air perasan buah dan jus
buah; minuman beraroma; minuman berbahan dasar kelapa; minuman berenergi; minuman buah asam jawa; minuman buah
dan jus buah; minuman cincau; minuman dawet; minuman ekstrak sayuran; minuman jus buah bersoda tanpa-alkohol;
minuman sari kacang; orange squash (sirup); pastilles untuk minuman boba; sarsaparilla [minuman tanpa-alkohol]; serbat

740

Halaman 930 dari 2049

[minuman]; serbuk digunakan dalam persiapan minuman air kelapa; serbuk digunakan dalam persiapan minuman berbahan
dasar buah; sirup dan sediaan lain untuk membuat minuman; smoothie; soda pop===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021013261
: 25/02/2021 15:41:37
:
: EDDY HAKIM SO

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Taman Permata Millenium B-6/47, Lippo Karawaci, RT/RW. 001/001, Kel. Binong,
Kec. Curug, Kabupaten Tangerang, Banten
: Bambang Suwarno S.H.,
: Jalan Cilenggang Raya Ruko No 3 Serpong Serpong Kota Tangerang Selatan

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: SARI PATI MAS MAHKOTA DAN LUKISAN
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: hitam; putih
: 30
: ===Bahan pengganti teh; Biskuit Kentang (Kue tradisional); Biskuit kering; Biskuit renyah dengan Krim; Biskuit selai kacang;
Biskuit yang dilapisi cokelat; Bumbu serba guna; Campuran minuman berbahan dasar teh; Campuran minuman berbahan
dasar teh herbal; Cone snack [makanan ringan berbahan dasar tepung]; Emping (kerupuk dari melinjo); Es Konsumsi; Garam,
bumbu, rempah-rempah, bumbu dari tumbuhan yang diawetkan; Kecap; Kerupuk; Kopi Latte; Kopi Susu ; Kopi bubuk; Kue
Mangkok; Kue-kue; Makanan penutup beku berupa air es dengan rasa; Matcha latte / teh hijau dari jepang latte; Mie;
Minuman berbahan dasar kopi yang mengandung susu; Minuman berbahan dasar teh dan teh herbal; Minuman karamel;
Minuman kopi espresso dicampur dengan susu dan bubuk coklat; Moccacino (minuman yang terdiri dari bahan berupa susu,
kopi dan cokelat); Ocha / teh jepang; Permen; Saus (bumbu masak), saus salad; Sediaan hidangan pasta; Sediaan sereal;
Sediaan untuk membuat minuman coklat dengan susu berbentuk serbuk; Snack Bar (Makanan); Tauco; Teh Tarik; Teh hijau
jepang; Teh latte; Teh rosela; Teh serai; adonan roti; beras merah; bihun; biskuit; biskuit asin; biskuit bawang; biskuit
buttermilk; biskuit gurih; biskuit malt; biskuit manis; biskuit rasa keju; biskuit yang tidak manis; bubuk coklat; bumbu cabai;
bumbu olahan [bumbu]; coklat; coklat berisi ekstrak buah; coklat pasta; es krim; es lilin (popsicle); gula merah; gula tebu pasir;
gula, madu, sirup; havermut; kembang gula; kopi; krim-krim coklat; kue basah; kue beras; kue coklat; kue gandum; kue pai;
kue pretzel; kue sus; kukis (kue kering); mayones; mie tepung; minuman berbahan dasar kopi; minuman berbahan dasar teh
dengan beraroma/ berasa bunga; minuman berbahan dasar teh dengan tambahan rasa buah; minuman dengan bahan dasar
coklat; minuman kopi espresso yang dicampur dengan air panas; minuman sediaan berbahan dasar kopi; minuman yang
terbuat dari campuran susu dengan bubuk matcha; msg (penyedap rasa); permen buah yang lembut; petis; produk-produk
kopi; puding penutup; roti goreng; roti gulung; roti kukus; roti*; royal jelly *; saos; saus coklat; snack bar berbasis granola;
snack bar berbasis muesli; sohun; tapioka dan sagu; teh; teh bubuk; teh hijau bubuk; teh melati; tepung; tepung beras; tepung
dan olahan yang terbuat dari sereal; tepung soba===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021013262
: 25/02/2021 15:42:41
:
: SUISUN COMPANY LIMITED

540 Etiket

: BLK A 12/F Unit 1207 Focal Industrial Centre, 21 Man Lok St., Hung Horn, Kowloon,
Hong Kong
: Arno Rizaldi Setiawan B.Sc., CWM.,ACIArb.,
: Kusnandar & Co. Equity Tower lantai 25 Sudirman Central Business District (SCBD)
Lot 9 Jalan Jend. Sudirman Kav. 52-53

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: EAGLE HEAD
: Kepala Elang

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Putih
: 3
: ===Sediaan pembersihan, pemolesan, penggosok dan abrasif; kain ampelas; kertas ampelas; sediaan furbishing; tisu (wipes)
atau bantalan yang diresapi dengan persiapan atau bahan pembersihan, pemolesan, penggosok atau abrasif===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021013263
: 25/02/2021 15:43:11
:
: EDDY HAKIM SO

540 Etiket

: Taman Permata Millenium B-6/47, Lippo Karawaci, RT/RW. 001/001, Kel. Binong,
Kec. Curug, Kabupaten Tangerang, Banten

Halaman 931 dari 2049

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Bambang Suwarno S.H.,
: Jalan Cilenggang Raya Ruko No 3 Serpong Serpong Kota Tangerang Selatan

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: SARI PATI MAS MAHKOTA DAN LUKISAN
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: hitam; putih
: 29
: ===Abon Ayam; Abon Sapi; Abon kerang; Air kaldu yang dipadatkan; Buah kurma; Buah-buahan yang dibekukan; Cincau;
Daging ayam beku; Hasil produksi susu; Jeli; Jeli sayuran; Keju; Makanan pencuci mulut yoghurt selain es krim, es susu dan
yoghurt beku; Makanan ringan berbahan dasar polong-polongan (kacang); Makanan ringan dan keripik berbahan dasar
kentang; Makanan ringan kombinasi buah dan selai kacang; Makanan ringan rumput laut goreng; Makanan ringan, berbahan
dasar dari buah-buahan atau sayuran; Makanan, makanan ringan dan makanan ringan organik berbahan dasar buah, sayur,
yogurt, dan keju; Produk daging yang dibekukan; Produk tahu (kacang dadih); Rumput laut bubuk sebagai bahan baku untuk
membuat agar-agar; Sale pisang; Sarden dan makarel; Selai; Serundeng; Siomay; Susu kacang kedelai; Tahu Bakso; Telur;
Yoghurt berbentuk jelly setengah padat terbuat dari susu yang diinkubasi; agar-agar siap saji; agar-agar*; buah dan sayuran
yang diawetkan; buah dan sayuran yang diawetkan, dibekukan, dikeringkan dan dimasak; buah-buahan, kaleng; daging ayam;
daging sapi; daging yang telah diawetkan sebelumnya dan siap untuk dimasak; daging, beku; daging, ikan, unggas dan
binatang buruan; dimsum; ekstrak daging; iga [potongan daging]; ikan, diawetkan; ikan, kaleng; jamur, kering; jeli almond; jeli
buah; jeli kopi; jeli siap saji; jeli teh; jeli, selai, saus buah-buahan; jelly yang berbahan dasar buah biwa (loquat); jelly yang
berbahan dasar buah pir; jelly yang terbuat dari tempurung kura-kura dan campuran beragam tanaman herbal (Gui Ling Gao);
kacang campuran berbumbu; kacang manisan; kacang pilus; kacang, diawetkan; kacang, dikeringkan; kacang, diolah; kaldu
sup terbuat dari rumput laut; kanten [potongan agar-agar kering]; keju Fondue; keju cheddar; keju padat; keju peram; kelapa,
diolah; keripik; kismis merah, beku; kuaci; makanan penutup terbuat dari yogurt, selain yogurt beku; makanan penutup yang
dibuat dari susu, selain es krim atau yoghurt beku; makanan ringan berbahan dasar manioc (ketela); makanan ringan
berbahan dasar biji; makanan ringan berbahan dasar ikan; makanan ringan dan keripik berbahan dasar kacang; makanan
ringan dan keripik berbahan dasar kedelai; makanan ringan terutama terdiri dari daging, ikan, unggas atau sayuran; mentega;
minuman berbahan dasar susu dengan toping : boba, pearl, jelly; minyak dan lemak untuk makanan; minyak nabati; otak-otak;
pasta sup; produk daging; produk ikan olahan; produk ikan olahan untuk makanan manusia; puding hitam; sediaan-sediaan
berbahan dasar kedelai; sosis daging; susu; susu kedelai; susu kental; susu sapi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021013264
: 25/02/2021 15:43:53
:
: INDRA

540 Etiket

: Jl. Gading Elok Timur VIII BR 1/11 Rt. 008 Rw. 009
Kel. Kelapa Gading Timur, Kec. Kelapa Gading
Jakarta Utara, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta
: Lice Verdiana Efdora S.H., M.H.
: ACEMARK, Jl. Cikini Raya No. 58 G-H, Jakarta 10330, Indonesia

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: bbo events + Logo
: bbo events : merupakan suatu penamaan.
Logo.

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru dan Putih.
: 9
: ===aplikasi pembayaran elektronik (uang digital/ digital money) yang dapat digunakan untuk memfasilitasi pembelian/
pembayaran; aplikasi perangkat lunak yang dapat diunduh; perangkat lunak aplikasi; perangkat lunak e-commerce
(perdagangan secara elektronik) komputer untuk memungkinkan pengguna untuk melakukan transaksi bisnis secara
elektronik melalui jaringan komputer global; perangkat lunak komputer e-commerce yang dapat diunduh untuk memungkinkan
pengguna melakukan transaksi bisnis elektronik melalui jaringan komputer dan komunikasi global===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021013265
: 25/02/2021 15:44:17
:
: EDDY HAKIM SO

540 Etiket

: Taman Permata Millenium B-6/47, Lippo Karawaci, RT/RW. 001/001, Kel. Binong,
Kec. Curug, Kabupaten Tangerang, Banten
: Bambang Suwarno S.H.,
: Jalan Cilenggang Raya Ruko No 3 Serpong Serpong Kota Tangerang Selatan

Halaman 932 dari 2049

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: SRIWIJAYA
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: hitam; putih
: 30
: ===Hasil produksi coklat; Minuman dengan bahan dasar coklat; Saus celup berbahan dasar coklat; bubuk coklat; coklat;
coklat pasta; krim-krim coklat===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021013266
: 25/02/2021 15:45:40
:
: EDDY HAKIM SO

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Taman Permata Millenium B-6/47, Lippo Karawaci, RT/RW. 001/001, Kel. Binong,
Kec. Curug, Kabupaten Tangerang, Banten
: Bambang Suwarno S.H.,
: Jalan Cilenggang Raya Ruko No 3 Serpong Serpong Kota Tangerang Selatan

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: ENJOIII
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: merah; putih; hitam
: 29
: ===Cincau; Jeli; Rumput laut bubuk sebagai bahan baku untuk membuat agar-agar; Yoghurt berbentuk jelly setengah padat
terbuat dari susu yang diinkubasi; agar-agar siap saji; agar-agar*; jeli buah; jeli siap saji; jelly yang berbahan dasar buah biwa
(loquat); jelly yang berbahan dasar buah pir; jelly yang terbuat dari tempurung kura-kura dan campuran beragam tanaman
herbal (Gui Ling Gao); kanten [potongan agar-agar kering]; minuman berbahan dasar susu dengan toping : boba, pearl,
jelly===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021013267
: 25/02/2021 15:45:46
:
: Ali Widjaja

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl Jaksa Agung Soeprapto No. 57 Surabaya, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60272
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: Best Win
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah, Putih
: 9
: ===ALAT PEREDUP LAMPU; Alat pengatur lampu (peredup lampu) (listrik); Antena parabola; Fiting listrik; KONTAK KONTAK
LISTRIK; Kabel Antena; Kabel Arde; Kabel Listrik Tahan Api; Kabel Listrik Tegangan Menengah; Kabel Listrik Tegangan
Tinggi; Kabel Listrik Tegangan rendah; Kabel USB untuk ponsel; Kabel audio penghubung jarak panjang; Kabel pengisi daya
listrik; MULTI TESTER LISTRIK; SEKUN KABEL; SELONGSONG KABEL; Selongsong sambungan untuk kabel listrik; Stop
kontak listrik; Tusuk kontak, sok kontak dan kontak-kontak lain (sambungan listrik).; adaptor kabel; adaptor listrik; antena;
antena frekuensi radio; antena radio; antena radio dan televisi; antena televisi; antena untuk jaringan telekomunikasi; antena
untuk peralatan komunikasi nirkabel; ballast elektronik untuk lampu; ballast listrik untuk peralatan penerangan neon; ballast
pencahayaan; ballast untuk lampu halogen; ballast untuk lampu neon; ballast untuk lampu pelepasan gas; ballast untuk
peralatan penerangan listrik; bel elektronik; bel, listrik; colokan dan soket listrik; colokan listrik; colokan, soket dan kontak
lainnya [sambungan listrik]; kabel RCA; kabel [listrik]; kabel adaptor listrik untuk headset; kabel adaptor untuk headphone;
kabel aki; kabel audio; kabel audio dan video; kabel baterai; kabel data; kabel daya bawah air; kabel elektronik; kabel fleksibel;
kabel internet; kabel koaksial; kabel komputer; kabel komunikasi; kabel koneksi; kabel listrik; kabel listrik berlapis plastik; kabel
listrik yang dilapisi karet; kabel pembumian; kabel printer; kabel resistensi; kabel starter baterai; kabel telegraf; kabel
telekomunikasi; kabel telepon; kabel universal serial bus [USB]; kabel untuk kamera; kabel-kabel; kontak, listrik; kotak sekering
listrik; lampu berkedip [sinyal bercahaya]; loudspeakers; sakelar elektromagnetik; sakelar lampu listrik; sakelar, listrik;
sambungan untuk kabel listrik ; sekering listrik; soket listrik; stand loudspeaker; starter untuk lampu listrik; steker dan kontakkontak lainnya [hubungan listrik]; transformator daya elektronik; transformator listrik untuk peralatan telekomunikasi;
transformator step-down; transformator step-up; transformator tegangan listrik===

740

540 Etiket

Halaman 933 dari 2049

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021013268
: 25/02/2021 15:45:54
:
: CV. BEWELL HOME INDONESIA

540 Etiket

: PANTAI INDAH SELATAN I RUKO ELANG LAUT BOULEVARD PIK BLOK M1 NO.
07, KAPUK MUARA, PENJARINGAN, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta
: Anny Susanto
: Pamerindo Paten Komplek Green Ville Maisonette blok FB 10 Jl. Tanjung Duren
Raya, Duri Kepa

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: ALLKLIN
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: PUTIH dan ORANGE
: 3
: ===Aromaterapi, bukan untuk penggunaan medis; Cairan untuk menyetrika untuk digunakan dengan mesin penguap pakaian;
Pasta gigi dan obat kumur; Pelembut kain konsentrat; Pelembut kain untuk kegunaan cucian; Pelembut pakaian; Pemutih
pakaian; Sediaan untuk mengkilatkan dan menggosok kendaraan; detergen untuk menghilangkan jamur; garam mandi
kosmetik; kit wewanginan khusus untuk digunakan pada pelembut kain, penguat aroma, bubuk dan cairan deterjen kain, bar
untuk binatu, semprotan penyegar binatu, unit-dosis untuk binatu, deterjen pencuci piring, pembersih lantai, pembersih
permukaan, sampo, pelembut, deodoran anti keringat, losion tubuh, perawatan kulit, sabun bar dan sabun cair untuk tangan,
sabun badan, sabun mandi cair, gel mandi, mutiara untuk mandi, penyegar udara, aroma wewangian, lilin, blok pewangi toilet
dan pembersih toilet; masker pembersih untuk wajah; minyak esensial untuk digunakan dalam aromaterapi; pasta gigi; pasta
pemutih gigi; pelembut kain untuk penggunaan binatu; sabun batangan untuk toilet; sabun cair untuk mencuci piring; sabun
cair untuk tangan dan wajah; sabun dan deterjen; sabun industri; sabun mandi cair; sabun non-obat untuk bayi; sabun tanpa
air; sabun untuk penggunaan rumah tangga; sediaan aromaterapi; sediaan kosmetik dan kecantikan; sediaan pembersihan
untuk penggunaan pribadi; sediaan untuk mencuci pakaian; sediaan-sediaan untuk memutihkan dan mencuci sediaan-sediaan
untuk membersihkan, mengkilatkan, membuang lemak sabun, wangi-wangian, minyak sari, kosmetik, minyak rambut bahanbahan pemeliharaan gigi; tisu bayi sekali pakai diresapi dengan sediaan kosmetik; tisu diresapi dengan sediaan deodoran
untuk penggunaan pribadi; tisu diresapi dengan sediaan menghilangkan make-up; tisu sekali pakai diresapi dengan bahan
kimia pembersih atau senyawa untuk kebersihan pribadi; tisu sekali pakai diresapi dengan senyawa pembersih untuk
digunakan pada wajah; tisu yang diresapi dengan pembersih kulit; zat pelembut untuk keperluan rumah tangga===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021013269
: 25/02/2021 15:49:23
:
: INDRA

540 Etiket

: Jl. Gading Elok Timur VIII BR 1/11 Rt. 008 Rw. 009
Kel. Kelapa Gading Timur, Kec. Kelapa Gading
Jakarta Utara, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta
: Lice Verdiana Efdora S.H., M.H.
: ACEMARK, Jl. Cikini Raya No. 58 G-H, Jakarta 10330, Indonesia

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: bbo 2Go + Logo
: bbo 2Go : merupakan suatu penamaan.
Logo.

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah Marun dan Putih.
: 9
: ===aplikasi pembayaran elektronik (uang digital/ digital money) yang dapat digunakan untuk memfasilitasi pembelian/
pembayaran; aplikasi perangkat lunak yang dapat diunduh; perangkat lunak aplikasi; perangkat lunak e-commerce
(perdagangan secara elektronik) komputer untuk memungkinkan pengguna untuk melakukan transaksi bisnis secara
elektronik melalui jaringan komputer global; perangkat lunak komputer e-commerce yang dapat diunduh untuk memungkinkan
pengguna melakukan transaksi bisnis elektronik melalui jaringan komputer dan komunikasi global===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2021013270
: 25/02/2021 15:51:04
:
: UNIVERSITAS WIRARAJA

540 Etiket

: Jl. Raya Sumenep-Pamekasan KM. 5 Patean Sumenep, Madura, Kabupaten
Sumenep, Jawa Timur, 69451

Halaman 934 dari 2049

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: UNIVERSITAS WIRARAJA
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru, Putih, Merah
: 41
: ===Layanan pendidikan, pengajaran dan pelatihan bahasa dengan bantuan komputer, penyediaan materi pendidikan secara
on-line; jasa pendidikan dan pelatihan jasa publikasi termasuk berhubungan dengan publikasi buku dan bahan tes penelitian
pendidikan jasa informasi, nasihat, konsultasi dan pendukung yang berhubungan dengan semua yang tersebut di atas;
layanan pendidikan dan pelatihan pendidikan tinggi, akademik, linguistik dan kejuruan; layanan pendidikan dan
pengajaran===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2021013271
: 25/02/2021 15:52:06
:
: SUSANNA WIDJAJA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL.JELAMBAR SELATAN XI NO.35 RT.006 RW.005, Kota Administrasi Jakarta
Barat, DKI Jakarta, 11460
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: APOTEK & KLINIK ANGKE
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HIJAU DAN MERAH PADA LOGO. HIJAU PADA TULISAN "APOTEK & KLINIK ANGKE"
: 44
: ===Apotek; Jasa bidan; Jasa konsultasi kesehatan mengenai Ibu, bayi dan anak-anak; Klinik medikal; Layanan klinik medis
yang menyediakan obat-obatan China, perawatan kesehatan sehubungan dengan obat-obatan China; Sistem informasi
mengenai apotek; jasa klinik; jasa-jasa informasi ilmu kedokteran; jasa-jasa informasi mengenai pharmasi, hasil-hasil ilmu
kedokteran dan hasil-hasil darah; jasa-jasa penasehatan ilmu kedokteran; konsultasi farmasi; konsultasi kesehatan; layanan
apotek apotek; layanan dokter; layanan klinik kesehatan; layanan klinik medis; layanan klinik medis keliling; layanan klinik
perawatan medis dan kesehatan; layanan perawatan medis disediakan oleh klinik dan rumah sakit; melakukan pemeriksaan
medis; memberikan informasi di bidang kedokteran; memberikan informasi yang berkaitan dengan persiapan dan pengeluaran
obat-obatan; pengeluaran obat-obatan; penyediaan informasi farmasi; persiapan dan pengeluaran obat; persiapan resep di
apotek; persiapan resep oleh apoteker; saran farmasi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2021013272
: 25/02/2021 15:54:29
:
: RICHARD

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JALAN KEMBANGAN BARU 6 BLOK E28, RT.008, RW.003, KELURAHAN
KEDOYA SELATAN, KECAMATAN KEBON JERUK, Kota Administrasi Jakarta
Barat, DKI Jakarta, 11520
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: IMURAL
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: MERAH (#c62d28)
: 37
: ===jasa pengecatan interior rumah dekoratif; layanan melukis; lukisan bangunan; lukisan bingkai jendela; lukisan dan
rendering dinding interior dan eksterior; lukisan furnitur; lukisan permukaan logam; lukisan permukaan logam untuk mencegah
korosi; lukisan rumah; lukisan, interior dan eksterior; pemeliharaan dan pemulihan karya seni; pemulihan karya seni===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320

Prioritas

740

: DID2021013273
: 25/02/2021 15:54:39
:

540 Etiket

Halaman 935 dari 2049

730

740

Nama Pemohon

: INDRA

Alamat Pemohon

: Jl. Gading Elok Timur VIII BR 1/11 Rt. 008 Rw. 009
Kel. Kelapa Gading Timur, Kec. Kelapa Gading
Jakarta Utara, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta
: Lice Verdiana Efdora S.H., M.H.
: ACEMARK, Jl. Cikini Raya No. 58 G-H, Jakarta 10330, Indonesia

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: bbo jobs + Logo
: bbo jobs : merupakan suatu penamaan.
Logo.

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau Tosca dan Putih.
: 9
: ===aplikasi pembayaran elektronik (uang digital/ digital money) yang dapat digunakan untuk memfasilitasi pembelian/
pembayaran; aplikasi perangkat lunak yang dapat diunduh; perangkat lunak aplikasi; perangkat lunak e-commerce
(perdagangan secara elektronik) komputer untuk memungkinkan pengguna untuk melakukan transaksi bisnis secara
elektronik melalui jaringan komputer global; perangkat lunak komputer e-commerce yang dapat diunduh untuk memungkinkan
pengguna melakukan transaksi bisnis elektronik melalui jaringan komputer dan komunikasi global===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021013274
: 25/02/2021 15:55:00
:
: MAE VANESSA KARTIKA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Kp Gunung Geulis, Rt. 001 Rw. 001, Kelurahan Gunung Geulis, Kecamatan
Sukaraja, Bogor, Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Jawa Barat
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: iCreate.id LIVING STYLE + Logo
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Putih
: 20
: ===Lemari berlaci; Meja televisi; Ranjang (Tempat Tidur); bangku [furnitur]; bantal; bantal kursi; furnitur kamar tidur; kursi;
kursi kantor; kursi makan; lemari [perabot]; meja; meja kantor; meja komputer; meja makan; meja rias; patung lilin; perabotan;
rak; sofa===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: JID2021013275
: 25/02/2021 15:57:11
:
: Dr. Anwar Sadat Harahap, S.Ag., M.Hum

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. PEMB BARU LR SUPIR NO.12, Kota Medan, Sumatera Utara, 20217
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: UMN CHANNEL
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau Tua, Merah Jingga Tua
: 38
: ===layanan konferensi web; layanan penyiaran video; transmisi data elektronik dengan penyiaran video===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021013276
: 25/02/2021 15:59:40
:
: INDRA

540 Etiket

540 Etiket

: Jl. Gading Elok Timur VIII BR 1/11 Rt. 008 Rw. 009
Kel. Kelapa Gading Timur, Kec. Kelapa Gading
Jakarta Utara, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta

Halaman 936 dari 2049

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Lice Verdiana Efdora S.H., M.H.
: ACEMARK, Jl. Cikini Raya No. 58 G-H, Jakarta 10330, Indonesia

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: toko bbo + Logo
: toko bbo : merupakan suatu penamaan.
Logo.

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Ungu dan Putih.
: 9
: ===aplikasi pembayaran elektronik (uang digital/ digital money) yang dapat digunakan untuk memfasilitasi pembelian/
pembayaran; aplikasi perangkat lunak yang dapat diunduh; perangkat lunak aplikasi; perangkat lunak e-commerce
(perdagangan secara elektronik) komputer untuk memungkinkan pengguna untuk melakukan transaksi bisnis secara
elektronik melalui jaringan komputer global; perangkat lunak komputer e-commerce yang dapat diunduh untuk memungkinkan
pengguna melakukan transaksi bisnis elektronik melalui jaringan komputer dan komunikasi global===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021013277
: 25/02/2021 16:01:08
:
: reMarkable AS

540 Etiket

: Biermanns gate 6
N-0473 Oslo
Norway
: Hany Wulandari S.H
: SKC Law, Suite 6, 29th floor Axa Tower - Kuningan City, Jalan Prof Dr. Satrio Kav.
18, Jakarta

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: REMARKABLE
: REMARKABLE = suatu penamaan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan putih
: 9
: ===Pengisi daya baterai untuk telepon genggam; Perangkat lunak untuk komputer; Perangkat lunak untuk telepon genggam;
Tutup pelindung untuk komputer laptop, komputer tablet, telepon mobile; komputer; komputer tablet; pena elektronik; pengisi
daya baterai untuk komputer laptop; pengisi daya baterai untuk komputer tablet; pengisi daya untuk baterai listrik; peralatan
pengolahan data; perangkat lunak komputer===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 6 Battery Road #38-04 Singapore 049909
: Daru Lukiantono S.H.
: Hadiputranto, Hadinoto and Partners, Pacific Century Place Lt. 35, SCBD Lot 10, Jl.
Jenderal Sudirman Kav. 52-53

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: Sobat
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan putih
: 36
: ===Asuransi jiwa; Jasa manajemen asuransi; Layanan asuransi (khususnya, asuransi kecelakaan pribadi, asuransi kecacatan
total dan sementara , asuransi kecacatan permanen , dan asuransi kematian karena kecelakaan ); administrasi asuransi; agen
asuransi dan layanan broker; asuransi jiwa dan kesehatan; asuransi kesehatan; broker asuransi kesehatan; informasi asuransi
jiwa; informasi asuransi kesehatan; jasa aktuaria asuransi; jasa asuransi ganti rugi; jasa asuransi jiwa; jasa konsultasi
asuransi; kompilasi informasi asuransi; konsultasi asuransi jiwa; konsultasi asuransi kesehatan; layanan asuransi dan jaminan
jiwa; layanan asuransi kesehatan; layanan konsultasi asuransi; layanan penyelesaian asuransi jiwa; manajemen risiko
asuransi; penilaian klaim asuransi; penjaminan asuransi jiwa; penyesuaian klaim asuransi===

: JID2021013278
: 25/02/2021 16:01:50
:
: GP NETWORK ASIA PTE. LTD.

540 Etiket

Halaman 937 dari 2049

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021013279
: 25/02/2021 16:02:31
:
: Christina Wijaya

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. P Jayakarta No.33 E RT.001/RW.003 Kelurahan Pinangsia, Kecamatan Taman
sari, Jakarta Barat, DKI Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta
: Agustin S.H.
: GP Plaza Lantai 2 Jl. Gelora II No. 1 Gelora, Tanah Abang, Jakarta Pusat

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: DIKAU FTW BY DIKAU OFFICIAL
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Pink, Hijau, Putih
: 25
: ===flat balet [sepatu flat]; sandal; sandal jepit; sandal kulit; sandal selop; sepatu; sepatu formal; sepatu hak tinggi; sepatu
kasual; sepatu olahraga===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021013280
: 25/02/2021 16:03:14
:
: INDRA

540 Etiket

: Jl. Gading Elok Timur VIII BR 1/11 Rt. 008 Rw. 009
Kel. Kelapa Gading Timur, Kec. Kelapa Gading
Jakarta Utara, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta
: Lice Verdiana Efdora S.H., M.H.
: ACEMARK, Jl. Cikini Raya No. 58 G-H, Jakarta 10330, Indonesia

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: bbo pay + Logo
: bbo pay : merupakan suatu penamaan.
Logo.

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Kuning dan Putih.
: 9
: ===aplikasi pembayaran elektronik (uang digital/ digital money) yang dapat digunakan untuk memfasilitasi pembelian/
pembayaran; aplikasi perangkat lunak yang dapat diunduh; perangkat lunak aplikasi; perangkat lunak e-commerce
(perdagangan secara elektronik) komputer untuk memungkinkan pengguna untuk melakukan transaksi bisnis secara
elektronik melalui jaringan komputer global; perangkat lunak komputer e-commerce yang dapat diunduh untuk memungkinkan
pengguna melakukan transaksi bisnis elektronik melalui jaringan komputer dan komunikasi global===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021013281
: 25/02/2021 16:07:14
:
: MAE VANESSA KARTIKA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Kp Gunung Geulis, Rt. 001 Rw. 001, Kelurahan Gunung Geulis, Kecamatan
Sukaraja, Bogor, Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Jawa Barat
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: iCreate.id LIVING STYLE + Logo
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Putih
: 24
: ===Alas piring yang terbuat dari tekstil; Taplak meja; Topo (Kain Lap); handuk mandi; handuk muka dari tekstil; handuk
tangan dari tekstil; sarung tangan untuk mencuci; sprei; taplak meja, bukan dari kertas===

740

Halaman 938 dari 2049

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021013282
: 25/02/2021 16:07:43
:
: GUNTORO HALIM

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. AGUNG PERMAI 21 BLK C.III/2 RT014/RW011, Kota Administrasi Jakarta Utara,
DKI Jakarta, 14350
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: INDO KIMIA
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau dan Biru
: 1
: ===Agen-agen, reagen-reagen kimia, bahan-bahan pengujian logam (assay), enzim-enzim, nucleotide, buffers, sediaansediaan kimia, dan sediaan-sediaan biological untuk untuk ilmu pengetahuan dan penelitian dibidang rangkaian-rangkaian
berbagai macam asam (acid) yang terdiri atas matarantai nucleotide, tipe-tipe species, diagnostik, penelitian diagnostic,
penelitian klinis, pengembangan obat-obatan, pharmasi, penelitian laboratorium, penelitian ilmiah, penelitian obat-obatan, ilmu
hayati, biologi, mikrobiologi dan metagenomik, bioteknologi, pertanian, forensik, keamanan pangan, dan pemeriksaan
genetika, bukan untuk tujuan medis atau kedokteran hewan; Bahan baku (bahan kimia) untuk pembuatan produk kosmetik;
Bahan kimia dasar anorganik; Bahan kimia untuk digunakan dalam industri, manufaktur, pertanian, hortikultura dan
perhutanan, termasuk bahan kimia untuk mengolah limbah cair, memurnikan air, memroses mineral, dan untuk digunakan
dalam konstruksi jalan dan trek; Bahan kimia yang digunakan dalam industri dan ilmu pengetahuan termasuk dirgantara
(aerospace), pertanian, otomotif & truk, batu bata & ubin, semen, konstruksi, tempat pembakaran (tanur) kering, makanan &
minuman, pengeboran ladang minyak, kelautan, militer, penggilingan (mills), pertambangan, produksi ladang minyak,
petrokimia, injeksi plastik, pulp & kertas, rel, kilang, residensial, baja, gula, utilitas/pembangkit listrik, pemeliharaan katup,
pengolahan air limbah dan sumur air; Bahan-bahan kimia; aditif kimia untuk bahan bakar di alam penguat oktan; bahan kimia
industri; bahan kimia tambahan untuk makanan; bahan kimia untuk pengolahan air buangan pada kapal===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021013283
: 25/02/2021 16:09:43
:
: SANTI SANTIKA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Komplek Bintang Agung, RT/RW. 001/006, Kel. Melatiwangi, Kec. Cilengkrang,
Bandung, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, 40615
: Yoyoh Setiawati S.H.,
: Jalan Tebet Timur Dalam XI No 107

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Zifra
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Warna hitam pada kata Zifra dan bentuk wajah diatas kata Zifra
: 3
: ===Krim flek (kosmetik); Krim kulit sensitif (kosmetik); Krim pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Serum kecantikan
(kosmetik); kosmetik dan sediaan pembersih badan yang tidak mengandung obat; krim anti-penuaan untuk keperluan
kosmetik; krim kosmetik untuk mengencangkan kulit; krim pembersih [kosmetik]; krim untuk keperluan kosmetik; krim untuk
pemeliharaan kulit (kosmetik); produk perawatan wajah [kosmetik]; sediaan kosmetik yang digunakan untuk mengangkat selsel kulit mati dari permukaan kulit; sediaan kosmetika untuk perawatan jerawat===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

Tipe Merek

: JID2021013284
: 25/02/2021 16:11:55
:
: reMarkable AS

540 Etiket

: Biermanns gate 6
N-0473 Oslo
Norway
: Hany Wulandari S.H
: SKC Law, Suite 6, 29th floor Axa Tower - Kuningan City, Jalan Prof Dr. Satrio Kav.
18, Jakarta

: Merek Kata

Halaman 939 dari 2049

566

Nama Merek
Arti Bahasa

: REMARKABLE
: REMARKABLE = suatu penamaan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan putih
: 35
: ===jasa ritel===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021013286
: 25/02/2021 16:12:36
:
: MAE VANESSA KARTIKA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Kp Gunung Geulis, Rt. 001 Rw. 001, Kelurahan Gunung Geulis, Kecamatan
Sukaraja, Bogor, Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Jawa Barat
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: iCreate.id LIVING STYLE + Logo
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Putih
: 27
: ===karpet; keset kamar mandi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021013287
: 25/02/2021 16:16:05
:
: NADIA SAPARDAN

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Tanah Abang II/17, Rt. 001 Rw. 003, Petojo Selatan, Gambir, Jakarta Pusat, Kota
Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta
: IR. Y.T. Widjojo
: Wisma Kemang 5th Floor, Jalan Kemang Selatan No. 1

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: THE FLEEZY CO. & Device
: THE FLEEZY CO. : SUATU PENAMAAN; & Device

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM DAN PUTIH
: 25
: ===Celana jeans; Daster tidur; Ikat pinggang; Jaket Jeans; Kaos polo (lengan pendek), kaos polo (lengan panjang); Kaos tshirt; Kebaya; Kemeja (lengan pendek); Masker penutup mata untuk tidur; Masker untuk bermain ski [pakaian]; Masker wajah
(pakaian); Pakaian Batik; Pakaian Pria Jeans; Pakaian Tidur; Pakaian tidur dan pakaian malam; Pakaian wanita; Pakaian
wanita jeans; Pakaian, yaitu, kemeja polo, pullover tanpa lengan, blus, blus tanpa lengan, t-shirt, rompi, kaus, rok, pakaian
renang, pakaian renang, jaket olahraga, rompi stadion, rompers, pengikat untuk pakaian; Pakaian, yaitu, pakaian dalam
wanita, atasan, pakaian bawahan, bra, pakaian wanita yang pas di tubuh digunakan sebagai pakaian dalam, bra olahraga,
celana dalam wanita, kamisol, pakaian tidur, pakaian kasual untuk bersantai, pakaian dalam, pakaian untuk kegiatan aktif,
yaitu, pakaian yang terdiri atas celana panjang dan jaket, pakaian dan celana untuk olahraga, dan pakaian dan celana untuk
yoga, pakaian renang, pakaian pantai, celana pendek pria untuk pakaian dalam dengan karet pada bagian pinggang, korset,
ikat kaos kaki elastis, pakaian ketat untuk pesenam/penari, jubah, jaket, jas, jas/setelan, pakaian tahan air untuk dipakai pada
saat hujan, celana pendek, celana panjang, gaun, rok, kemeja, kaos tanpa lengan, kaos/kemeja yang menyerap keringat, baju
hangat, rompi, blus, ikat pinggang, skarf, sarung tangan, sarung tangan musim dingin, kaos kaki; Pakaian, yaitu, tank top, tshirt, pullover bertudung, dan kemeja kasual bertudung; Pashmina; Pita penahan keringat saat berolahraga; Rok Jeans;
Sarung batik; Sepatu olahraga atau santai; Switer lengan panjang; Syal; T-shirt; T-shirt lengan pendek; Tutup kepala; alas
kaki; alas kaki, termasuk sepatu, sepatu bot dan sandal; baju batik; baju dalam; baju olah raga; baju olahraga lengan pendek;
baju rami; baju tenun; bandana; blazer; blus; blus lengan panjang batik; blus lengan pendek batik; cardigan; celana berupa
kaos kaki (stoking); celana olahraga; celana panjang; celana panjang besar batik; celana pendek; dasi; gaun; jaket [pakaian];
jaket kasual; jaket olahraga; jas; kaftan batik (pakaian); kaos; kaos berkerah; kaos kaki; kaos kaki panjang; kaos oblong; kaos
oblong bayi; kaos oblong pria; kaos oblong wanita; kaos polo; kaos/kemeja yang menyerap keringat; kaus kaki olahraga; kaus
lengan panjang; kaus lengan pendek; kaus olahraga; kaus yang menyerap keringat dengan penutup kepala; kebaya batik
(pakaian); kemeja; kemeja [pakaian bisnis]; kemeja golf; kemeja tenis; kemeja untuk dipakai dengan jas; kemeja untuk pria;
kemeja untuk wanita; kimono; kostum Halloween dan topeng yang dijual berhubungan dengannya; manset lengan kemeja;
masker tidur; masker wajah musim dingin [pakaian]; overshirts; pakaian; pakaian dalam; pakaian dalam olah raga; pakaian
dan celana untuk olahraga; pakaian kasual untuk bersantai; pakaian luar; pakaian olahraga; pakaian pantai; pakaian pria;
pakaian santai; pakaian tidur; pakaian untuk olahraga; pakaian wanita; rok; rompi; sarung; selendang [pakaian]; sepatu kasual;
sepatu olahraga; seragam olahraga; stoking; syal; syal pashmina; topi; tutup kepala, yaitu, topi (caps), topi-topi (hats) dan
kelep pici===

740

Halaman 940 dari 2049

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: JID2021013288
: 25/02/2021 16:22:24
:
: Denny Tannudjaya

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: The Avani , Cluster Anantha F 3 no.9, Kabupaten Tangerang, Banten, 15345
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: ÉCLAT Pâtissesie n Café
: Bersinar

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam
: 43
: ===Bar, layanan ruang publik, bar makanan ringan, bar yang menyediakan minuman anggur, jasa klub yang menyediakan
minuman anggur, bar untuk sandwich, cafetaria, kantin & cafe===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021013289
: 25/02/2021 16:23:17
:
: Chelsea Adikoesoemo

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Imperial Golf Regensi AB.6/60, Kota Surabaya, Jawa Timur
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: dr.Chel's
: produk milik dr.Chel

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah dan Hitam
: 3, 44
: ===Losion dan serum; Produk perawatan kulit; Produk perawatan rambut; bubuk kosmetik, krim dan lotion untuk wajah,
tangan dan tubuh; kosmetik dekoratif [make-up]; pelindung terhadap sinar matahari untuk wajah; pencuci muka; sediaan
pembersih wajah; sediaan tidak mengandung obat untuk pembersihan dan perawatan tubuh; toner wajah===
===Apotek; Jasa bedah plastik; Klinik kecantikan; jasa salon kecantikan; layanan dermatologis untuk merawat kondisi kulit;
layanan perawatan wajah dan tubuh; menyediakan layanan kesehatan dan kebugaran (wellness), yaitu, penilaian pribadi,
rutinitas yang dipersonalisasi, jadwal perawatan, evaluasi kebugaran (fitness), dan konseling; menyediakan layanan program
penurunan berat badan; perawatan kesehatan; perawatan kesehatan dan kecantikan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021013290
: 25/02/2021 16:31:13
:
: Ayundita Fazri

540 Etiket

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. MT. Haryono gg. kapt Warkiman, sindang, Indramayu, Kabupaten Indramayu,
Jawa Barat, 45222
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Bumyang
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru dan Orange
: 11
: ===Alat pendingin udara untuk keperluan rumah tangga atau industri; Instalasi dan mesin pendingin; Instalasi pendingin udara
untuk penggunaan komersial; Mesin pendingin; Pendingin udara untuk keperluan rumah tangga atau industri; dehumidifiers;
dehumidifiers industri; dehumidifiers, listrik; instalasi AC; instalasi AC domestik; instalasi AC sentral; instalasi AC sentral untuk
keperluan industri; instalasi AC untuk keperluan industri; instalasi dan mesin pendingin; instalasi pendingin air; instalasi
pendingin untuk air; kipas [bagian dari instalasi pendingin udara]; menara pendingin air; pendingin; pendingin (chiller);
pendingin udara; penggemar aliran aksial untuk AC; unit AC; unit pendingin air===

740

Halaman 941 dari 2049

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021013291
: 25/02/2021 16:31:33
:
: Santi Hariani

540 Etiket

: Berok Belanti, RT. 003 RW. 010,
Kel. Gunung Pangilun, Kec. Padang Utara,
Kota Padang, Sumatera Barat
, Sumatera Barat
: Fahmi Assegaf S.H.,M.H.
: Pacific Patent Multiglobal DIPO Business Center Lt. 11, Jalan Jend. Gatot Subroto
Kav. 51-52, Jakarta Pusat- 10260 Indonesia

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: S2 Lana Beautycare SKINCARE + logo
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Coklat, merah muda, hijau, abu-abu, kuning, putih
: 3
: ===Kondisioner; Losion untuk wajah; Masker Wajah; Perona Pipi; Sampo; Semprotan pelembab wajah; dasar bedak dengan
tekstur lebih ringan (BB cream); krim bibir; krim malam; krim siang; losion untuk tubuh; lulur; masker kecantikan; masker
tanah liat yang membersihkan kulit; pelembab; pelembab bibir; pelembab tangan; pencuci muka; serum kecantikan; tabir
surya===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021013292
: 25/02/2021 16:31:37
:
: SETIA ELFE RIANA PURBA

540 Etiket

: GG. MUSHOLA RT.005 RW.004, KEL. JATIRASA, KEC. JATIASIH, Kota Bekasi,
Jawa Barat
: Anny Susanto
: Pamerindo Paten Komplek Green Ville Maisonette blok FB 10 Jl. Tanjung Duren
Raya, Duri Kepa

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: DEARMJ
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM, PUTIH
: 3
: ===Eyeliner; Pelembut pakaian; Perona Pipi; Perona mata; Pewangi pakaian; Sediaan pemutih dan bahan lain untuk
keperluan binatu; Spray wajah (kosmetik); astringen untuk keperluan kosmetik; bedak wajah kosmetik; bubuk kosmetik, krim
dan lotion untuk wajah, tangan dan tubuh; bubuk mandi untuk keperluan kosmetik; bubuk wangi untuk keperluan kosmetik; cat
kuku dan penghapus cat kuku; colognes, parfum dan kosmetik; concealer [kosmetik]; dasar bedak (kosmetik); deodoran;
highlighter (kosmetik); kapas dan tongkat kapas untuk keperluan kosmetik; kondisioner sampo; kosmetik alis; kosmetik dan
make-up; krim bibir untuk keperluan kosmetik; krim kosmetik, susu, lotion, gel dan bubuk untuk wajah, tangan, dan tubuh; krim
pembersih [kosmetik]; lulur kosmetik; maskara; minyak aromaterapi; minyak esensial sebagai pewangi untuk keperluan binatu;
minyak kosmetik; pensil kosmetik; pensil mata kosmetik; penutup mata gel untuk keperluan kosmetik; pernis kuku untuk
keperluan kosmetik; perona mata; pewarna bibir dalam bentuk cairan atau gel [kosmetik]; pewarna kosmetik; pomade rambut
untuk keperluan kosmetik; sabun cair untuk mencuci piring; sabun dan deterjen; sabun kosmetik; sampo; sediaan kolagen
untuk keperluan kosmetik; sediaan kosmetik anti-penuaan; sediaan kosmetik perawatan rambut; sediaan kosmetik untuk
mandi; sediaan kosmetik untuk perawatan kulit; sediaan kosmetik untuk tujuan pelangsingan; sediaan kosmetik untuk wajah
dan tubuh; sediaan pemutih kulit [kosmetik]; sediaan pengencangan payudara kosmetik; sediaan perawatan kuku kosmetik;
sediaan pewangi ruangan; sediaan sun block untuk keperluan kosmetik; sediaan-sediaan untuk membersihkan,
mengkilapkan, menggosok dan membuang lemak; semprotan tubuh untuk keperluan kosmetik; tisu bayi untuk keperluan
kosmetik; tonik rambut untuk keperluan kosmetik===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2021013293
: 25/02/2021 16:33:35
:
: reMarkable AS

540 Etiket

: Biermanns gate 6
N-0473 Oslo
Norway

Halaman 942 dari 2049

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Hany Wulandari S.H
: SKC Law, Suite 6, 29th floor Axa Tower - Kuningan City, Jalan Prof Dr. Satrio Kav.
18, Jakarta

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: REMARKABLE
: REMARKABLE = suatu penamaan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan putih
: 42
: ===Desain situs web; Layanan komputer, layanan dukungan komputer, layanan teknologi, dan layanan konsultasi; Perangkat
lunak sebagai layanan [SaaS]; Troubleshooting masalah komputer, software aplikasi, sistem jaringan komputer, software
komputer [dukungan teknis]; desain dan pengembangan perangkat keras komputer; desain dan pengembangan perangkat
lunak komputer; jasa analisis industri dan penelitian; komputasi awan; layanan dukungan perangkat lunak komputer; layanan
dukungan teknis komputer, yaitu, layanan meja pelayanan untuk infrastruktur IT, sistem pengoperasian, dan aplikasi bisnis
dan web; layanan ilmiah dan teknologi; pengembangan situs web===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: D082021013294
: 25/02/2021 16:34:26
:
: SANDRA SETIAWAN

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Makam Caringin Rt 07 Rw 02 Kel. Margahayu Utara, Kec. Babakan Ciparay, Kota
Bandung, Jawa Barat, 40224
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: NHOTZCLOCO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Putih
: 25
: ===Celana renang; Ikat Kepala; Ikat pinggang; Kerudung kepala; Pakaian Pria; Pelindung mata sebagai tutup kepala; Rompi;
Selop; T-shirt; Topi kupluk; celana boxer; celana dalam; celana panjang; celana pendek; dasi; ikat pergelangan tangan; jaket;
jas; kaos kaki; kaos oblong; kemeja; mantel; pakaian renang; pakaian tidur; pakaian untuk anak-anak; pakaian wanita; piyama;
sandal; sarung tangan; sepatu; singlet; sol sepatu; syal; tank top untuk olahraga; topi; topi pet [tutup kepala]===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021013295
: 25/02/2021 16:37:00
:
: PT TIGA BINTANG AGUNG

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: KOMPLEK MUTIARA TAMAN PALEM B1 NO.59, KAMAL RAYA OUTER
RINGROAD, KEL. CENGKARENG TIMUR, KEC. CENGAKARENG, Kota
Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: RECOVERINK
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Abu-abu, coklat
: 3
:
===Gel pelangsing (kosmetik); Kosmetik untuk bulu mata; Krim lulur badan [Cream-body scrub] kosmetik; Krim pelembab;
Krim tabir surya; Krim wajah (kosmetik); Krim wajah dan kulit; Losion dan serum; Losion dan spray untuk tubuh; Lotion
pelindung sinar ultra-violet; Masker wajah (kosmetik); Pelembab [Moisturizer] kosmetik; Pewangi badan (kosmetik); Scrub
untuk keperluan kosmetik; Scrub wajah [facial scrub] kosmetik; Semprotan pelembab wajah (kosmetik); Serum anti-penuaan
untuk keperluan kosmetik; Serum kecantikan (kosmetik); Spray penyegar mulut; Spray wajah (kosmetik); Toner (cairan
penyegar wajah) kosmetik; Toner wajah (kosmetik); body lotion untuk keperluan kosmetik; colognes, parfum dan kosmetik;
kosmetik penyegar kulit; kosmetik tabir surya; krim anti-kerut; krim anti-penuaan; krim anti-penuaan untuk keperluan kosmetik;
krim berjemur; krim dan lotion kosmetik; krim dan sediaan setelah matahari; krim exfoliant untuk keperluan kosmetik; krim
foundation; krim kecantikan; krim kecantikan wajah dan tubuh; krim kosmetik; krim kosmetik bernutrisi; krim kosmetik untuk
kulit; krim kosmetik untuk mengencangkan kulit; krim kosmetik untuk perawatan kulit; krim kosmetik, lotion dan sediaan lain
untuk berjemur; krim kuku; krim kuku untuk keperluan kosmetik; krim malam; krim mata untuk keperluan kosmetik; krim

740

Halaman 943 dari 2049

matahari untuk keperluan kosmetik; krim pelembab kulit [kosmetik]; krim pelembab, lotion dan gel; krim pembersih [kosmetik];
krim pemutih kulit; krim pengelupas; krim pijat, selain untuk keperluan medis; krim setelah matahari; krim tabir surya; krim
tangan kosmetik; krim tubuh kosmetik; krim tubuh untuk keperluan kosmetik; krim untuk mengelupas kulit mati; krim untuk spa;
krim wajah; krim wajah [kosmetik]; krim wajah dan tubuh; krim wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion aromaterapi;
lotion bayi [perlengkapan mandi]; lotion berjemur kosmetik; lotion cukur; lotion dan pelembab anti-penuaan; lotion kulit dan
tubuh, krim dan minyak untuk penggunaan kosmetik; lotion kulit kosmetik; lotion kulit pelembab [kosmetik]; lotion mandi; lotion
pembersih kulit; lotion perawatan matahari; lotion setelah matahari; lotion tabir surya dan krim perawatan matahari; lotion
untuk memperkuat kuku; lotion untuk wajah; lotion wajah kosmetik; masker kosmetik; parfum; parfum dan cologne; pembersih
semprot untuk keperluan rumah tangga; pengkilau rambut dalam bentuk semprotan; penyegar kulit; pewangi bantal beraroma
dengan cara disemprot; sediaan perawatan kulit wajah (kosmetik); semprotan rambut; serum kecantikan; serum kulit tanpa
obat untuk wajah; serum perawatan rambut; serum wajah; toner untuk penggunaan kosmetik; toner wajah kosmetik===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021013296
: 25/02/2021 16:38:07
:
: GLOBAL STANDARD GEMEINNÜTZIGE GMBH

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Rotebühlstrasse 102, 70178 Stuttgart, Germany
: Damar Swarno Dwipo S.H., M.H.,
: Plaza SUA, 2nd Floor, Jl. Prof. Dr. Soepomo, S.H., No. 27, Jakarta Selatan

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: GLOBAL ORGANIC TEXTILE STANDARD & Logo
: GLOBAL ORGANIC TEXTILE STANDARD = STANDAR TEKSTIL ORGANIK GLOBAL

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih, dan hijau
: 2
: ===Bahan pelapis (cat); Lak; Pengencer; Tinta cetak, selain tinta mesin stensil; Zat warna; cat *; lime wash (cat); lime wash
(pelapis cat); pengencer untuk tinta; pengental dan pengeras untuk pernis; pengental dan pengeras untuk tinta; pengental
untuk cat; pengental untuk pernis; pengental untuk warna; pengental untuk zat pewarna; pernis; pewarna; pigmen (zat
pewarna); resin alami, mentah; tinta cetak mesin stensil; tinta cetak metalik; tinta cetak termokromik; tinta isi ulang; tinta
kering; tinta logam untuk digunakan dalam bidang seni; tinta logam untuk digunakan dalam pencetakan; tinta sablon; tinta
stempel; tinta tato; tinta untuk digunakan dalam pencetakan offset; tinta untuk digunakan dalam pencetakan silkscreen; tinta
untuk menandai; tinta untuk mencetak, menandai dan mengukir; whitewash (pelapis)===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021013297
: 25/02/2021 16:38:13
:
: Michael Eric

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: APartemen Teluk Intan tower Topaz Lt. 9G, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI
Jakarta, 14450
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: CGindo
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Hijau
: 9
:
===.mesin absen; AIat elektronik yang dikembangkan untuk diletakkan kedalam suatu instrumen; AIat pendeteksi laser; AIat
penerjemah elektronik; AIat perekam gambar; ALAT PENGUKUR VOLTASE; ALAT PEREDUP LAMPU; ATM / Anjungan
Tunai Mandiri; AVO METER; Adaptor AC untuk game dengan tampilan kristal cair; Adaptor USB; Aksesoris kaca mata, yaitu,
tali dan rantai untuk kaca mata yang dapat menahan gerakan dari pemakainya; Aksesoris komputer, yaitu alat penyimpan data
USB kosong, alat penyimpan data yang menampilkan informasi berkaitan dengan bola basket yang telah direkam
sebelumnya; Aksesoris telepon seluler, yaitu headset, tali telepon genggam; Aktuator; Aktuator dan pengontrol untuk
bermacam-macam referensi penggerak motor-listrik, yang diatur secara terpisah atau menyatu dalam unit compact dan
mencakup peralatan sensor untuk jumlah fisik yang digunakan secara teknis, gigi untuk kontrol, sistem kopling dan
pengereman yang bekerja secara mekanis, elektrik, pneumatik atau hidrolik yang berkenaan dengan transmisi daya dan
teknologi switching; Aktuator elektro-mekanis akurasi tinggi; Alarm Gas Medis Digital; Alarm Gas Medis Digital Touchscreen;
Alarm Gas Medis Konvensional; Alat Meteran; Alat Penambah Akseleras pada kendaraan bermotor berbentuk kabel; Alat
Penambah Akselerasi pada kendaraan bermotor; Alat Pengukur indikator kecepatan; Alat dan instrumen ilmiah untuk
digunakan dalam analisis genetik; Alat dan mesin komunikasi radio; Alat dan mesin penghasil suara; Alat dan perangkat yang
menyediakan penglihatan malam; Alat deteksi temperatur suhu ruangan; Alat diagnostik untuk deteksi patogen untuk
penggunaan laboratorium atau penelitian; Alat digunakan untuk analisis serat pada suatu zat (Raw Fiber Extractor); Alat
inkubasi yang dapat dikontrol secara otomatis, yang meniru kondisi di lingkungan luar (Electric Germinator); Alat kendali jarak
jauh elektrik; Alat pelacak kendaraan yang terdiri dari modul radio seluler, sensor, pemancar, semuanya untuk digunakan
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sehubungan dengan pelacakan kendaraan, pemantauan kendaraan dan alarm anti-pencurian kendaraan [sehubungan dengan
otomobil]; Alat pemadam api ringan (APAR); Alat pemantau cuaca dan iklim (Weather Station Digital); Alat pemantau listrik
yaitu perangkat elektronik untuk memantau orang dan lingkungannya selama tidur; Alat pemantauan pergerakan tubuh dan
kecepatan; Alat pemetaan dan survei; Alat pemutar (players) siaran media digital, yaitu pemutar video dan audio digital; Alat
pemutar DVD (Digital Versatile Disc) untuk home theaters; Alat pemutar dan perekam audio; Alat pemutar dan perekam
media; Alat pemutar kaset di mobil; Alat pencetak nota yang dihubungkan dengan komputer/handphone; Alat pendeteksi; Alat
pendeteksi dari logam untuk keperluan industri atau militer; Alat penerima suara dan gambar video (Audio-Video) untuk home
theaters; Alat penganalisa kelembaban, sensor, dan pengukuran; Alat pengatur (regulator), listrik; Alat pengatur lampu
(peredup lampu) (listrik); Alat pengatur waktu; Alat pengendali jarak jauh yang menggabungkan sistem pengenalan suara; Alat
pengeras suara; Alat penghitung; Alat pengidentifikasi fiber optik; Alat pengisi daya untuk smartphone; Alat pengontrol dan
pengatur daya; Alat pengontrol dan pengatur listrik dan elektronik; Alat pengontrol dan pengatur listrik dan elektronik untuk
digunakan dalam kaitannya dengan dan/atau peralatan dan perlengkapan pemanas air; Alat pengontrol dan pengatur listrik
dan elektronik untuk digunakan dengan peralatan dan perlengkapan untuk penyediaan air; Alat pengontrol dan pengatur suhu;
Alat penguji relay; Alat pengujian semikonduktor; Alat pengukur dan penguji listrik dan elektronik, yaitu pengukuran dan
pengujian beban elektronik DC; Alat pengukur kelembaban; Alat pengukur suhu dan kelembaban ruangan; Alat pengukur, alat
pengukur kecepatan (spedometer), alat pengukur jarak, GPS; Alat penstabil listrik untuk kendaraan; Alat penyambung atau
splicer kabel serat optik; Alat penyimpan daya listrik untuk menyalakan lampu saat lampu padam/mati lampu; Alat peraga
pendidikan; Alat perekam pekerjaan; Alat peringatan anti maling atau anti pencurian; Alat putus-hubungan (MCB); Alat rontgen
bukan untuk tujuan medis; Alat sensor metal; Alat sensor metal (dapat dipindahkan); Alat sensor temperator suhu (dapat
dipindahkan); Alat sistem navigasi, terdiri dari pengirim, penerima, sirkuit, mikroprosesor, semuanya untuk digunakan dalam
navigasi dan semuanya terintegrasi ke dalam kendaraan bermotor [sehubungan dengan otomobil]; Alat ukur berbentuk huruf T
untuk mengukur; Alat ukur berbentuk siku atau kotak untuk mengukur; Alat untuk analisis protein pada suatu zat (Nitrogen
Analyzer with Digest Furnace); Alat untuk ekstraksi soxhlet secara otomatis pada analisis kadar lemak (Auto Soxhlet Fat
Extractor); Alat untuk melihat benda/makhluk hidup yang berukuran sangat kecil (Biological Microscope); Alat untuk melihat
dan memilih benih supaya tidak tercampur dengan varietas lain, kotoran, maupun benih yang rusak, guna menjaga kualitas
varietas unggul (Seed netness workbench); Alat untuk membagi sampel benih secara elektrik (Centrifuge Seed Divider); Alat
untuk membagi suara; Alat untuk memisahkan suatu larutan dengan berat molekul yang berbeda dengan memutar sampel
pada kecepatan tinggi (Centrifuge); Alat untuk mendiagnosa kerusakan CDI/Coil pada kendaraan (Ignition Coil Tester); Alat
untuk mengetahui tingkat kematangan/kekerasan buah (Fruit Sclerometer); Alat untuk menginkubasi atau memeram mikroba
pada suhu yang terkontrol (Inkubator); Alat untuk menguji / mengukur kadar N, P, K, bahan-bahan organik, pH, salinitas, dan
kelembaban pada tanah, pupuk, dan tanaman (Soil Nutrient Analyzer).; Alat untuk menguji / mengukur kandungan nitrogen,
klorofil, suhu pada daun, dan kelembaban pada daun (Plant Nutrition Analyzer); Alat untuk mengukur berbagai jenis data pada
daun, seperti panjang daun, lebar daun, luas daun (Portable Leaf Area Meter); Alat untuk mengukur dan merekam beberapa
parameter cuaca / iklim mikro di suatu lokasi secara terus menerus untuk jangka waktu yang lama (Microclimate Information
Collector); Alat untuk mengukur jumlah kandungan air yang terdapat pada suatu zat (Moisture Tester); Alat untuk mengukur
kadar air pada biji-bijian (Grain Moisture Meter); Alat untuk mengukur kadar emisi buang sepeda motor (Gaz analizer for
motorcylce); Alat untuk mengukur kadar lengas tanah (Soil Tensiometer); Alat untuk mengukur keasaman tanah (Soil
Acidometer); Alat untuk mengukur kekerasan tanah (Soil Hardness Meter); Alat untuk mengukur kekuatan batang (culm)
tanaman tertentu (Plant Culm Strength Meter); Alat untuk mengukur kemampuan suatu larutan menghantarkan arus listrik
(Conductivity Meter); Alat untuk mengukur laju transpirasi (Plant Transpiration Rate Meter); Alat untuk mengukur massa suatu
bahan/benda dengan ketelitian yang tinggi yaitu 0.1 mg (Analitical Balance); Alat untuk mengukur pH / ORP / Conductivity /
DO (Portable pH/ORP/Conducti vity/DO Meter); Alat untuk mengukur potensi air tanah dan suhu tanah secara bersamaan
(Soil Water Potential Locator); Alat untuk mengukur rerata fotosintesis, kandungan CO2 (Plant Photosynthesis Meter); Alat
untuk mengukur transmitansi, reflektansi dan absorbsi dari cuplikan sebagai fungsi dari panjang gelombang di daerah
ultraviolet dan daerah tampak (UV-VIS Spectrophotometer); Alat untuk merekam gambar; Alat untuk penghitungan,
penghisapan, dan penempatan benih dalam suatu wadah dalam proses perkecambahan benih (Vacuum Seed Counter); Alat
yang digunakan untuk memantau kondisi bayi, serta menghasilkan suara dan gambar (audio-video baby monitors), bukan
untuk keperluan medis; Alat yang digunakan untuk memperbesar suara (Delay); Alat yang digunakan untuk tempat proses
pendorongan noda oleh eluen dalam proses kromatografi lapis tipis (DO Meter); Alat-alat navigasi; Alat-alat pemetaan; Alatalat pemetaan dan survei untuk keperluan navigasi; Alat-alat pemutar (players) MPEG audio layer-5; Alat-alat survei; Alat-alat
untuk streaming konten media melalui jaringan nirkabel lokal; Alat pengujian dan pengukuran, yaitu penerima gangguan
elektromagnetik, penerima gangguan frekuensi radio dan produk kesesuaianelektromagnetik, yaitu penerima gangguan
elektromagnetik untuk menguji kesesuaianelektromagnetik dan membuat pengukuran emisi konduktif; Alat pengujian otomatis
untuk sirkuit terpadu, papan sirkuit dan peralatan elektronik, yaitu penguji displaypanel datar, penguji sistem pada chip (system
on chip (SOC)), penguji memori, penguji parametrik, penguji inspeksi optik otomatis dan penguji di dalam sirkuit; Album-album
foto elektronik; Aluminium anode; Amplifier Bass; Amplifier Guitar; Amplifier Keyboard; Amplifier dan penerima audio; Analisis
fluoresensi sinar-X; Animasi yang dapat diunduh; Anoda terbuat dari paduan logam untuk digunakan dalam melindungi
terhadap korosi; Antarmuka Pemrogaman Aplikasi (API) untuk perangkat lunak komputer yang memfasilitasi jasa-jasa secara
daring (online) untuk membangun jaringan sosial, membangun aplikasi jejaring sosial, dan untuk memungkinakan para
penggunanya menemukan, mengunduh, mengunggah, mengakses dan mengelola data; Antena HDTV; Antena parabola; Anti
gores; Aparat menghitung untuk mengajari aritmatika untuk anak-anak; Aparat penyimpanan gambar dengan cara digital;
Aparatus alarm; Aparatus dan instrumen fotografi; Aparatus dan instrumen ilmu pengetahuan, yaitu, perangkat keras
komputer, periferal komputer, alat pemutar dan perekam audio, alat pemutar dan perekam media, perangkat elektronik digital
genggam, pengendali nirkabel, perangkat pengendali jarak jauh, perangkat informasi dalam suatu sistem lengkap yang dapat
dikendalikan oleh suara, perangkat asisten pribadi dalam suatu sistem lengkap yang dapat dikendalikan oleh suara, alat
pengontrol otomatisasi rumah, dan adaptor daya; Aparatus dan instrumen pemeriksaan [pengawasan]; Aparatus dan
perangkat memori periferal; Aparatus dan perlengkapan komunikasi nirkabel; Aparatus pendeteksi asap; Aparatus pengalih,
pengendali, pemonitor serta pemeriksa (supervisi) elektronik untuk jendela; Aparatus pengatur serta pengendali listrik untuk
pintu; Aparatus pengatur serta pengendali listrik untuk pintu gerbang; Aparatus transaksi keuangan elektronik; Aparatus untuk
berbagi jaringan nirkabel atau kabel; Aplikasi / Perangkat Lunak yang dapat digunakan sebagai sarana edukasi, ibadah dan
amal (charity) bagi warga Muslim; Aplikasi Informasi data kota; Aplikasi atau Sistem informasi yang mengolah data tentang
kesehatan di Rumah Sakit atau instansi kesehatan; Aplikasi gawai yang berkaitan dengan penghubung pencari kerja
(talent/service :soft skill & hard skill) dengan penyedia kerja (Untuk semua jenis pekerjaan upah harian, mingguan, bulanan)
Untuk Perorangan/ Perusahaan mengiklan kan lowongan pekerjaan marketplace untuk UKM & Penyedia Jasa/service
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mengiklankan Jasa/Service mereka dalam produk Kantor Online kepada Pencari Jasa, dan pencari jasa dapat request/order
pekerjaan/project Media penyimpanan database user seperti KTP,SIM, nama PT, SIUP, No Hp, Foto Profile, dan data lainnya
untuk keperluan keamanan periklanan bagi Perusahaan yang ingin beriklan di platform Werkzone Aplikasi Website & Aplikasi
Mobile yang dapat melakukan transaksi pembayaran iklan, Kantor Online, dan jasa/service/project yang sudah selesai
dikerjakan, yang dapat diunduh; Aplikasi intelligent operation platform (aplikasi platform operasi cerdas); Aplikasi komputer
untuk ponsel, tablet, dan perangkat serupa lainnya; Aplikasi komputer yang dapat dipasang maupun diunduh melalui telepon
selular, komputer, komputer berbentuk pipih dan telepon selular berbentuk pipih (tablet); Aplikasi mesin kasir online (Program
computer); Aplikasi mobile berupa video, suara dan permainan termasuk alat untuk pendidikan bahasa; Aplikasi mobile yang
dapat diunduh untuk berita, ulasan, cuaca, olah raga, hiburan, fashion, keuangan, makanan, musik, inspirasi, kesehatan, gaya
hidup, perjalanan, pengasuhan anak, ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan kesejahteraan (wellness); Aplikasi mobile yang
dapat diunduh untuk melihat permainan, program online, teks, gambar, konten multimedia dan video di terkait peristiwa, berita,
ulasan, cuaca, olahraga, hiburan, fashion, keuangan, makanan, musik, inspirasi, kesehatan, gaya hidup, perjalanan,
pengasuhan anak, ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan kesejahteraan (wellness) terkini; Aplikasi mobile yang dapat
diunduh untuk melihat program online, teks, gambar, konten multimedia dan video terkait peristiwa, berita, ulasan, cuaca, olah
raga, hiburan, fashion, keuangan, makanan, musik, inspirasi, kesehatan, gaya hidup, perjalanan, pengasuhan anak, ilmu
pengetahuan, teknologi, budaya dan kesejahteraan (wellness) terkini; Aplikasi mobile yang dapat diunduh untuk ruang obrolan
electronic dan papan buletin; Aplikasi mobile yang dapat diunduh untuk surat elektronik, pengiriman pesan elektronik, dan
pengiriman data, gambar, dan dokumen, audio, video dan multimedia lain secara elektronik; Aplikasi mobile yang dapat
diunduh yang memungkinkan pengguna untuk mengakses dan melacak data kesehatan, mendapatkan informasi kesehatan
dan kebugaran, menetapkan tujuan kesehatan dan kebugaran, mengelola dan berpartisipasi dalam tantangan dan inisiatif
kesehatan dan kebugaran, dan berpartisipasi dalam pelatihan digital di bidang kesehatan dan kebugaran; Aplikasi mobile yang
dapat diunduh yang menampilkan peranti lunak untuk digunakan dalam grup komunikasi, yaitu olahpesan cepat, media sosial,
berbagi file, dan pencarian serta posting teks, video, gambar, dan multimedia lainnya; Aplikasi mobile yang dapat diunduh
yang menampilkan peranti lunak untuk digunakan dalam komunikasi group, yaitu pengiriman pesan secara instan, media
sosial, file sharing, dan mencari dan memposting teks dan gambar; Aplikasi mobile yang dapat diunduh yang menampilkan
peranti lunak untuk menulis pesan, berbagi video gambar, konten multimudia; Aplikasi mobile yang dapat diunduh, untuk
digunakan bermain suatu permainan didalam komputer, tablet dan perangkat mobile.; Aplikasi pemantau/monitor harga emas
secara real time; Aplikasi pengambil keputusan dari pimpinan; Aplikasi perangkat lunak (telepon) bergerak (mobile) untuk entri
(entry) teks dan karakter prediktif dan korektif; Aplikasi perangkat lunak bergerak untuk layanan komputasi awan untuk
digunakan berhubungan dengan pemasaran digital yang diarahkan kepada pelanggan produk kemasan.; Aplikasi perangkat
lunak bergerak untuk layanan komputasi awan untuk digunakan berhubungan dengan solusi ketelusuran dari awal hingga
akhir atas produk kemasan dan pengemasan; Aplikasi perangkat lunak computer yang dapat diunduh, yang dipasang di
ponsel dan/atau komputer, digunakan untuk memberikan evaluasi kredit, pinjaman tunai dan pinjaman angsuran konsumen,
dan lain-lain untuk pengguna; Aplikasi perangkat lunak digunakan untuk instalasi dan peralatan sanitasi, yaitu, unit bangku
toilet dengan alat pembersih kebocoran dengan air hangat, bejana kakus, bidet, urinal, bak mandi, instalasi mandi berendam,
instalasi mandi pancuran, wastafel tangan [bagian dari instalasi sanitasi], keran, mandi pancuran, pemanas air listrik, alat
pengering tangan listrik untuk kamar mandi, dispenser sabun otomatis; Aplikasi perangkat lunak jaringan sebagai program
komputer yang dapat diunduh; Aplikasi perangkat lunak khusus untuk penukaran emas dengan mata uang virtual; Aplikasi
perangkat lunak komputer di bidang periklanan dan layanan perdagangan elektronik; Aplikasi perangkat lunak komputer untuk
alat pemurni air; Aplikasi perangkat lunak komputer untuk alat pemurni udara; Aplikasi perangkat lunak komputer untuk lemari
es; Aplikasi perangkat lunak komputer untuk mesin pencuci piring; Aplikasi perangkat lunak komputer untuk monitor-monitor
pribadi; Aplikasi perangkat lunak komputer untuk oven-oven; Aplikasi perangkat lunak komputer untuk oven-oven microwave;
Aplikasi perangkat lunak komputer untuk peralatan rumah tangga; Aplikasi perangkat lunak komputer untuk perangkat seluler,
komputer pribadi, konsol, dan tablet; Aplikasi perangkat lunak komputer untuk ponsel pintar dan perangkat seluler di bidang
penilaian, perbaikan, layanan pemasangan dan penjualan mobil baru dan/atau bekas, sepeda motor, kendaraan komersial
dan/ atau kendaraan tugas berat serta aksesoris dan suku cadang terkait; Aplikasi perangkat lunak komputer untuk televisi;
Aplikasi perangkat lunak komputer untuk alat penghisap debu; Aplikasi perangkat lunak komputer untuk mesin-mesin pencuci
pakaian; Aplikasi perangkat lunak komputer untuk mesin-mesin pengelolaan pencucian pakaian; Aplikasi perangkat lunak
komputer yang dapat diunduh untuk mengumpulkan dan menganalisis data; Aplikasi perangkat lunak secara lengkap (super
app) untuk layanan komunikasi elektronik, layanan penjualan barang, layanan penjualan jasa, layanan pengantaran barang,
layanan kesehatan, layanan keuangan dan layanan ketenagakerjaan; Aplikasi perangkat lunak terkait infomasi Liga Basket;
Aplikasi perangkat lunak untuk bermain game Liga Basket; Aplikasi perangkat lunak untuk digunakan dengan perangkat
seluler; Aplikasi perangkat lunak untuk layanan komputasi awan untuk digunakan berhubungan dengan pemasaran digital
yang diarahkan kepada pelanggan produk kemasan; Aplikasi perangkat lunak untuk layanan komputasi awan untuk digunakan
berhubungan dengan solusi ketelusuran dari awal hingga akhir atas produk kemasan dan pengemasan; Aplikasi perangkat
lunak untuk melihat teks, gambar, dan konten multimedia terkait peristiwa, berita, ulasan, cuaca, olah raga, hiburan, fashion,
keuangan, makanan, musik, inspirasi, kesehatan, gaya hidup, perjalanan, pengasuhan anak, ilmu pengetahuan, teknologi,
budaya dan kesejahteraan (wellness) terkini; Aplikasi perangkat lunak untuk telepon selular dan tablet untuk membantu tidur,
memantau tidur, memantau lingkungan selama tidur; Aplikasi perangkat lunak yang dapat diunduh untuk komputer, ponsel,
tablet, perangkat genggam, kendaraan, dan perangkat yang mendukung Internet of Things (IoT); Aplikasi perangkat lunak
yang dapat diunduh untuk melihat kartun elektronik dan komik elektronik; Aplikasi perangkat lunak yang khusus melakukan
transaksi jual-beli emas; Aplikasi perangkat lunak yang memungkinkan pencarian dan perekrutan atlet/ pemain basket/ pelatih
basket; Aplikasi perangkat lunak yang memungkinkan penjual untuk mengirimkan kupon, potongan, diskon, voucher dan
tawaran khusus secara langsung ke perangkat telekomunikasi yang dapat dibawa milik nasabah melalui komunikasi RFID
atau NFC tanpa kontak; Aplikasi perangkat lunak yang memungkinkan penjual untuk menyebarkan poster pintar baik pada
lokasi toko penjualan eceran dan grosir sehingga pelanggan dapat langsung menempelkan perlengkapan telekomunikasi
mereka yang dapat dibawa lang sung di lokasi toko tersebut untuk mengakses kupon, potongan, diskon, voucher dan tawaran
khusus yang telah dikirimkan melalui komunikasi RFID atau NFC tanpa kontak; Aplikasi perangkat lunak yang menampilkan
manajemen Kekayaan Intelektual; Aplikasi peranti lukan untuk perangkat mobile atau nirkabel dan perangkat komputer untuk
mengaktifkan perbankan elektronik, mobile dan online; Aplikasi peranti lunak untuk perangkat mobile atau nirkabel dan
perangkat komputer untuk mengaktifkan perbankan elektronik, mobile dan online; Aplikasi peranti lunak yang dapat diunduh
(downloadable) untuk perangkat seluler atau komputer yang menyediakan informasi yang dapat disesuaikan tentang fungsi
dan fitur kendaraan bermotor dan memberikan pengguna kemampuan untuk mengendalikan fitur kendaraan bermotornya dari
jarak jauh, yaitu, mengunci dan
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membuka pintu kendaraan, memulai atau mematikan kendaraan, mengecek status sistem pengoperasian kendaraan bermotor
dari jarak jauh, yaitu, masa pakai oli mesin, tingkat bahan bakar, tekanan ban dan pengisian daya baterai, terhubung ke
penasihat di call center, mencari dealer kendaraan bermotor dan jadwal perawatan dan perbaikan kendaraan bermotor, dan
permintaan bantuan di tepi jalan [sehubungan dengan otomobil]; Aplikasi peranti lunak yang digunakan untuk menyediakan
lokasi geografis kendaraan tertentu [sehubungan dengan otomobil]; Aplikasi pesan telepon; Aplikasi piranti lunak yang dapat
diunduh dengan fitur yang menampilan database resep untuk peralatan mobile; Aplikasi ponsel; Aplikasi ponsel pintar yang
dapat diunduh (perangkat lunak) untuk mengumpulkan dan menganalisis data; Aplikasi ponsel pintar yang dapat diunduh
(perangkat lunak), yaitu, aplikasi untuk mengumpulkan dan menganalisis data; Aplikasi ponsel pintar yang dapat diunduh
(perangkat lunak), yaitu, aplikasi untuk mengumpulkan dan menganalisis data terkait kompetisi Liga Basket; Aplikasi program
komputer untuk manajemen usaha peternakan; Aplikasi program untuk melacak operasi mesin pertanian; Aplikasi seluler
yang dapat diunduh untuk digunakan sehubungan dengan layanan toko ritel; Aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk
memutar video secara offline dengan pemutar bawaan; Aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk menelusuri video dengan
browser bawaan; Aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk mengelola unduhan; Aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk
mengunduh semua item format; Aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk mengunduh video besar dalam kartu memori
dengan kecepatan tinggi; Aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk mengunduh video dari situs web; Aplikasi seluler yang
dapat diunduh untuk mengunduh video dilatar belakang, dalam sekumpulan; Aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk
mengunduh, menjeda dan melanjutkan mengunduh video; Aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk menyediakan akses ke
informasi perawatan kesehatan dan profesional perawatan kesehatan, dan untuk memungkinkan pemeriksaan dan konsultasi
jarak jauh dengan dokter dan profesional perawatan kesehatan; Aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk menyimpan file
yang diunduh dalam folder yang dilindungi kata sandi; Aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk merencanakan perjalanan,
menerima informasi perjalanan, cuaca, medis, keselamatan, kesehatan, dan keamanan, menerima peringatan keamanan, dan
alat konverter mata uang; Aplikasi seluler yang dapat diunduh yang digunakan untuk pengiriman dan distribusi konten hiburan
audio, video dan multimedia termasuk teks, data, gambar, audio, video dan file audiovisual.; Aplikasi sistem informasi untuk
mengatur, mengawasi dan mengendalikan serta melakukan transaksi BBM; Aplikasi telepon genggam untuk kebutuhan
transaksi perbankan; Aplikasi telepon genggam yang diperuntukkan bagi broker/pialang asuransi untuk memberikan
penawaran asuransi, pengikatan polis asuransi dan menghasilkan dokumen polis asuransi; Aplikasi telepon seluler (perangkat
lunak); Aplikasi telepon yang dapat diunduh; Aplikasi transaksi emas secara real time; Aplikasi untuk memantau
perkembangan data informasi dengan laporan-laporan berbentuk tabel maupun grafik; Aplikasi yang mobil dan perangkat
lunak yang dapat diunduh untuk pemrosesan, pemeriksaan kembali dan penyuntingan data dari jam tangan pintar dan alat
yang mobil yang menampilkan sistem pemosisian global, kompas, barometer, altimeter, pedometer, meter detak jantung,
accelerometer dan termometer; Aplikasi, podcast, aparatus belajar dan menerjemahkan bahasa, perangkat lunak belajar
bahasa, perangkat lunak AI dan mesin belajar untuk pendidikan bahasa; Audio crossover; Audio video visual; BATERAI JAM
TANGAN; Bagian, perlengkapan dan aksesoris untuk kacamata, kacamata pelindung dengan bingkai plastik atau karet yang
pas di wajah untuk melindungi mata dan kacamata pelindung dari sinar matahari, termasuk, tempat, rantai, tali, bingkai, pita
dan pengikat pendukung; Bagian-bagian untuk kacamata; Bahan untuk listrik utama [kawat, kabel]; Bahan-bahan pendidikan
dalam bentuk disk yang sudah terekam untuk mengajari bahasa; Bahan-bahan pendidikan dalam bentuk pita yang sudah
terekam untuk mengajari bahasa; Bahan-bahan pendidikan dalam bentuk program komputer untuk mengajari bahasa; Baju
balap mobil tahan api untuk tujuan keamanan; Baliho LED; Baliho neon box; Bank Daya (Pengisi daya Baterai); Bank data;
Batang leveling; Batang tubuh untuk mikroskop (tabung lensa), bukan untuk keperluan medis; Baterai; Baterai dan sel baterai;
Baterai laut; Baterai listrik untuk peralatan pernapasan; Baterai listrik untuk peralatan pernapasan untuk pasien dengan
pelembab gas pernapasan terintegrasi; Baterai lithium polimer (Li-Po); Baterai penyimpanan timbal-asam untuk kendaraan
listrik; Baterai ponsel (baterai isi ulang); Baterai tambahan untuk smartphone; Baterai untuk alat berat; Baterai untuk alat
elektronik; Baterai untuk alat penguap; Baterai untuk drone; Baterai untuk kendaraan udara; Baterai untuk pakaian yang
dipanaskan dengan listrik; Baterai untuk penyedot debu; Baterai untuk peralatan konstruksi; Baterai untuk peralatan olahraga;
Baterai untuk peralatan pernapasan; Baterai untuk peralatan pernapasan untuk pasien dengan pelembab gas pernapasan
terintegrasi; Baterai untuk rompi yang dipanaskan dengan listrik; Baterai untuk sarung tangan yang dipanaskan dengan listrik;
Baterai untuk senter; Baterai untuk sepatu bot yang dipanaskan dengan listrik; Baterai untuk sepeda listrik; Baterai untuk
telepon genggam; Baterai untuk telepon tanpa kabel; Baterai untuk truk; Baterai, listrik, untuk kendaraan; Baterai, listrik, untuk
telepon seluler, telepon pintar dan tablet komputer;; Beacon perangkat nirkabel energi rendah; Bel pintu listrik; Bingkai
kacamata; Bingkai untuk kacamata; Bingkai, tali, rantai, kotak dan sarung untuk kacamata hitam; Bingkai-bingkai gambar
digital untuk menampilkan gambar-gambar, klip-klip video dan musik digital; Booster antena; Braket untuk ponsel; Braket
untuk proyektor; Breket televisi; CD dan DVD yang menampilkan suara dan video di bidang musik; CD digital; CD yang
menampilkan musik; CD yang menampilkan musik dan pertunjukan musik; CD, CD-ROM, DVD dan media lain untuk merekam
atau menyimpan perangkat lunak; CD, DVD, CD-ROM, yang telah direkam sebelumnya, dengan menampilkan kartun animasi
dan komik animasi; CD, DVD, dan media perekaman digital lainnya; CD, DVD, rekaman vinil, dan kaset audio pra-rekaman
yang menampilkan musik; CD-Is [compact disc interactive]; CD-Is yang sudah direkam sebelumnya [compact disc interactive];
CD-ROM kosong untuk merekam suara atau video; CD-ROM yang berisi direktori telepon elektronik; CD-ROM yang direkam
dengan program kinerja otomatis untuk alat musik elektronik; CD-ROM yang direkam sebelumnya; CD-ROMs; CINCIN TERA;
Cakram audio/video dan pita audio/video yang direkam dengan musik, film, animasi, drama, olahraga; Cakram cermin
pemantul untuk dipakai guna mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas; Cakram magnetik, pita magnetik, kartu IC, cakram
optik, kartrid ROM, CD-ROM, DVD-ROM, DVD-RAM yang disandikan untuk penggunaan di bidang animasi; Cakram magnetik,
pita magnetik, kartu IC, cakram optik, kartrid ROM, CD-ROM, DVD-ROM, DVD-RAM yang disandikan untuk penggunaan di
bidang gambar; Cakram magnetik, pita magnetik, kartu IC, cakram optik, kartrid ROM, CD-ROM, DVD-ROM, DVD-RAM yang
disandikan untuk penggunaan di bidang musik; Cakram magnetik, pita magnetik, kartu IC, cakram optik, kartrid ROM, CDROM, DVD-ROM, DVD-RAM yang disandikan untuk program perangkat lunak komputer; Cakram optic yang telah direkam
sebelumnya (audio, video); Cakram optik untuk musik yang telah direkam sebelumnya; Cakram padat video (VCD); Cakram
video kompak dengan gambar bergerak yang direkam/video compact discs dengan gambar bergerak yang direkam; Cantelan
Kamera; Capacitor discharge ignition (CDI); Card reader untuk kartu magnetik; Catatan LP; Catu daya AC / DC; Catu daya
input DC; Cawan petri untuk penggunaan laboratorium; Cermin reflektif untuk mencegah kecelakaan; Chat dan email
application ( software); Chip DNA; Chip elektronik untuk pembuatan sirkuit terpadu; Chips/ kepingan komputer dengan
piranti lunak yang ditanamkan untuk mengalihkan aplikasi; Cincin adaptor untuk melekatkan benda ke kamera; Cincin
pegangan pada telepon pintar; Computer programs for communication devices; Control Panel Mesin Kompresor dan Vakum;
DTG printer; DVD; DVD (Digital Versatile Discs); DVD dan media perekaman digital lainnya; DVD interaktif; DVD kebugaran
yang direkam sebelumnya; DVD konten musik yang telah direkam sebelumnya; DVD kosong; DVD latihan yang direkam
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sebelumnya; DVD pra-rekam yang berisi serial televisi; DVD yang direkam sebelumnya; DVD yang direkam sebelumnya
menampilkan musik; DVD yang menampilkan musik dan pertunjukan musik; Dinding sentuh digital; Disk audio, pita dan
piringan hitam yang telah terekam sebelumnya berupa musik dan hiburan; Disk komputer; Disk rekaman, yaitu, disk audio dan
video yang menampilkan rekaman suara musikal; Display listrik; Dokumen elektronik, direkam; Dompet elektronik yang dapat
digunakan untuk melakukan transaksi pembayaran; Drive CD untuk komputer; Drive CD-ROM; Drive DVD; Drive memori flash
USB (universal serial bus); Driver komputer; Drone; Dudukan alarm dan video kamera; Dudukan braket untuk kamera;
Dudukan kacamata; Dudukan mikroskop operasi/bedah, bukan untuk keperluan medis; Dudukan untuk peralatan fotografi;
Earphone nirkabel; Elektronik handy talkie; Encoders; File digital yang dapat diunduh; File gambar/imej yang dapat diunduh
yang berisi karya seni, teks/pesan, audio, video, permainan dan tautan Web Internet yang berhubungan dengan kegiatankegiatan olahraga dan budaya; File suara yang dapat diunduh atau direkam yang mereproduksi kebisingan latar belakang;
Film dan gambar animasi yang dapat diunduh; Film dan video yang dapat diunduh dari internet, film (movies) yang dapat
diunduh dari internet; Film kartun animasi; Film sinar-X, terbuka; Film sinematografi terbuka; Film slide terbuka; Film yang
mengandung bahan-bahan pendidikan yang terekam; Film-film bioskop yang diexpose; Filter untuk peralatan fotografi; Fiting
listrik; Fitur komponen dari sistem pengujian, sinyal, diagnostik dan pengukuran elektronik serta peralatan yang digunakan
dalam pembangkit sinyal, penganalisis sinyal, pembangkit gelombang berubah-ubah, pembangkit pulsa dan satu-kotak
penguji, yaitu penganalisis jaringan dan penguji jaringan area lokal nirkabel (WLAN) dan telepon selular, komponen elektronik
dalam bentuk perangkat lunak dan perangkat keras, yaitu pengolah (prosesor) sinyal digital dan algoritme pengontrolnya,
dijual sebagai komponen terpadu dari pembangkit gelombang, untuk meningkatkan keakuratan sinyal dan lebar sinyal;
Flasher; Flasher Relay; Flyback tv (FBT); Foto-foto X-ray, selain untuk keperluan medis; Gambar untuk kupon yang dapat
diunduh; Gambar, video, arsip, dokumen dan imej yang diunduh dari internet; Gelang lengan khusus diadaptasi untuk
perangkat elektronik pribadi, yaitu, untuk smartphones; Gelang yang mempunyai koneksi; Gelang-gelang yang
mengkomunikasikan data ke personal digital assistant, telepon-telepon pintar, komputer-komputer tablet dan komputerkomputer pribadi melalui situs internet dan jaringan-jaringan komunikasi komputer dan elektronik lainnya; Gepyok karet
pemadam api; Gerbang Internet of Things [IoT]; Gerbang jaringan nirkabel dan kabel; Gigabit interface converter (GBIC)
modul; Gigabit router; Headphone dan sumbat telinga (ear buds); Headset amplifier dengan fitur audio link ke smartphones;
Headset komunikasi; Headset telepon dan komputer; Headsets untuk telepon genggam; Helm khusus latihan olahraga kriket;
Helm olahraga; Hiasan pelindung saklar listrik; Hub USB; Hydrosubmote (3000M water deliver/fire) yaitu suatu alat pemadam
jarak jauh, kira-kira 3000M; I-Ring untuk ponsel genggam; Instalasi alarm yang menyediakan pengintai dengan notifikasi
otomatis melalui sinyal dari berbagai sensor; Instrumen dan komponen komunikasi elektronik dan optik, yaitu penguji
tautan (link) komunikasi untuk pengujian tautan (link) komunikasi dan peralatan pengujian integritas saluran telekomunikasi;
Instrumen elektronik dalam bentuk pembangkit sinyal,yaitu pembangkit sinyal analog dan vektor, pembangkit gelombang,
pembangkit fungsi dalambentuk perangkat elektronik yang digunakan untuk menghasilkan berbagai jenis sinyal gelombang
berulang dengan berbagai frekuensi, pembangkit pulsa dan data, pembangkit gelombang berubah-ubah, pembangkit suara
dalam bentuk perangkat elektronik yang menghasilkan sinyal acak, dan perangkat pembangkitan sinyal yang
mensintesis sinyal elektronik, dan modul sinkronisasi untuk berbagai jenis pembangkit sinyal; Instrumen komunikasi elektronik
dan optik, yaitu penguji gelombang cahaya dan multimeter gelombang cahaya; Instrumen komunikasi optik; Instrumen
pendidikan matematika untuk sekolah dasar; Instrumen pengujian dan pengukuran elektronik dalam bentuk penguji, yaitu
kabel, antena, tegangan (voltage), arus listrik (amperage), saluran telepon dan penguji kontinuitas; Instrumen pengujian dan
pengukuran elektronik, yaitu kabel genggam dan penguji antena dengan penganalisis spektrum opsional,
penganalisis jaringan dan meter daya; Instrumen pengujian dan pengukuran elektronik, yaitu voltmeter dan unit pengukur
sumber; Instrumen pengujian dan pengukuran elektronik dalam bentuk penganalisis, yaitu spektrum, vektor, sinyal,
jaringan, daya dan sumber daya, protokol, frekuensi radio, gelombang mikro, logik, domain modulasi, komponen optik,
komponen gelombang cahaya, modulasi optik, jarak waktu, polarisasi serta penganalisis kerugian dan dispersi fotonik;
Instrumentasi dan alat ukur, yaitu digitizer; Instrumen pengujian dan pengukuran elektronik, yaitu osiloskop dan bagianbagiannya; Inverter; Inverter AC / DC; Inverter DC / AC; Inverter yang digunakan pada pembangkit tenaga surya; Jack
penghubung antara satu alat ke alat lainnya; Jam tangan dengan fungsi sebagai alat komunikasi bergerak; Jam tangan pintar
yang digunakan pada pergelangan tangan yang memiliki tampilan sebagai telepon, perangkat lunak dan layar yang
menampilkan, mengirimkan dan menerima teks/pesan, email-email, data dan informasi; Jam tangan pintar yang mempunyai
fungsi radio pengawasan; Jam-jam tangan dengan fungsi sebagai alat komunikasi tanpa kabel dengan terminal-terminal
elektronik seperti telepon-telepon pintar, komputer-komputer tablet, PDA, komputer-komputer; Jam-jam tangan yang
dilengkapi kamera dan alat pemutar MP3, dan yang mengkomunikasikan data ke telepon-telepon pintar dan PDAs; Jasa
valuasi keuangan; Jendela mobil depan dan belakang; KISI KISI AKI (ACCU); KONTAK KONTAK LISTRIK; KONTRAKTOR;
KOTAK MCB; KWH METER; Kabel Antena; Kabel Arde; Kabel Busi; Kabel Generator; Kabel HDTV; Kabel High definition
interface (HDMI); Kabel Listrik Tahan Api; Kabel Listrik Tegangan Menengah; Kabel Listrik Tegangan Tinggi; Kabel Listrik
Tegangan rendah; Kabel Listrik Untuk Pertambangan; Kabel Pengendali; Kabel USB; Kabel USB untuk ponsel; Kabel USB
untuk ponsel selular; Kabel audio; Kabel audio penghubung jarak panjang; Kabel cdi; Kabel daya untuk perangkat elektronik
yang digunakan untuk memanaskan tembakau; Kabel daya untuk untuk rokok elektronik; Kabel ekstensi speaker; Kabel las
listrik; Kabel listrik; Kabel listrik dan elektronik untuk peralatan komunikasi audio dan video, dan manual instruksi yang dapat
diunduh untuk peralatan komunikasi audio dan video; Kabel listrik, harnessing, pengukur dan sakelar; Kabel pengisi daya
listrik; Kabel serat optik; Kabinet Pelindung Biologis; Kacamata 3D; Kacamata Perlindungan; Kacamata anti silau; Kacamata
dengan resep; Kacamata pelindung; Kacamata renang; Kacamata tiga dimensi sebagai pesawat penerima siaran televisi;
Kacamata untuk pengendara motor; Kamera 35mm; Kamera CCTV; Kamera bongkar pasang; Kamera cetak digital; Kamera
dengan perangkat lunak penditeksi; Kamera digital (SLR); Kamera digital kompak; Kamera konferensi video, speaker ponsel,
monitor komputer, televisi; Kamera pada dasbor; Kamera panoramic; Kamera untuk berbagai kegunaan; Kamera untuk
mendapatkan hasil foto dan video yang lonjong dan imersif; Kamera untuk menghasilkan gambar pandangan 180, 360 derajat
dan sangat lebar; Kamera video untuk memonitor interior dan eksterior tempat tinggal dan bangunan komersial, dan
pengontrol nirkabel untuk perangkat pemantauan, kontrol, dan otomatisasi jarak jauh; Kamera yang berisi sensor gambar
linier; Kamera-kamera komputer pribadi; Kamera-kamera pemantau jaringan untuk pengawasan; Kamera-kamera untuk
konferensi melalui video; Kantong kacamata; Kartu PC; Kartu SIM; Kartu USB; Kartu chip elektronik yang dikodekan berisi
pemrograman yang digunakan untuk sekuensing DNA; Kartu debet (bermagnetik); Kartu hadiah yang berkode magnetik; Kartu
identifikasi yang dikodekan secara magnetis; Kartu identitas biometrik; Kartu identitas, magnetik; Kartu kredit; Kartu kredit dan
kartu debit yang dikodekan; Kartu kredit, kartu debit, kartu tunai, kartu kunci dan kartu telepon prabayar yang dikodekan
secara magnetis; Kartu loyalti yang berkode magnetik; Kartu magnetik atau bersandi; Kartu magnetik berkode; Kartu memori
Digital [SD] aman; Kartu pembayaran; Kartu pembayaran magnetik; Kartu perbankan, dikodekan atau magnetik; Kartu pintar
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[kartu sirkuit terpadu]; Kartu pintar/mutakhir (kartu sirkuit terpadu); Kartu port USB; Kartu pra-pembayaran yang dikodekan
secara magnetis; Kartu susunan video grafis; Kartu yang disandikan, yaitu kartu kredit, kartu debit, kartu loyalitas, kartu
tagihan, kartu tunai; Kartu-kartu chip elektronik bersandi untuk meningkatkan kualitas gambar televisi; Kartun animasi yang
direkam pada DVD, CD dan file video yang dapat diunduh dan sebagai bagian dari perangkat lunak komputer yang dapat
diunduh; Kartu berkode magnetik yang diprogram khusus berhadiah (reward) untuk para pelanggan setia; Kas register,
perangkat untuk menghitung; Kaset audio menampilkan suara menenangkan hidup; Kaset yang direkam (bukan untuk musik);
Kasing DVD; Kasing ponsel; Katup penguat suara; Katup, Instrumentasi dan Sistem Pemantauan Korosi; Kawat dan kabel
untuk pengisi listrik kamera; Kawat-kawat dan kabel-kabel listrik; Kawat-kawat yang disekat; Kbel Listrik Instrumen; Kemasan
baterai ukuran besar; Kendali jarak jauh untuk peralatan komunikasi audio dan video; Kesing untuk membawa computer;
Keyboard komputer, perlengkapan joystik komputer, bantalan mouse, mouse komputer, stylus komputer, stylus kapasitif untuk
perangkat layar sentuh, kotak CD, kotak pembawa komputer, sarung pelindung untuk laptop dan komputer tablet, sandaran
tangan untuk digunakan dengan komputer, semua yang berkaitan dengan bola basket; Kit pengembangan perangkat lunak
komputer untuk visi komputer, pembelajaran mesin, pembelajaran mendalam, kecerdasan buatan, pemrosesan bahasa alami,
algoritme pembelajaran, dan analisis data; Kit/perangkat untuk pengembangan peranti lunak computer (SDK) terdiri dari alat
pengembangan peranti lunak dan peranti lunak untuk digunakan sebagai pemrograman aplikasi antarmuka (API) untuk
membuat peranti lunak dan aplikasi yang berkaitan dengan pencegahan-pencurian dan sistem keamanan, dan sistem
pengawasan rumah dan bisnis; Kit/perangkat untuk pengembangan peranti lunak computer (SDK) terdiri dari alat
pengembangan perangkat lunak dan peranti lunak untuk digunakan sebagai pemrograman aplikasi antarmuka (API) untuk
membuat peranti lunak dan aplikasi yang terkait dengan perangkat elektronik konsumen yang terhubung ke internet;
Kit/perangkat untuk pengembangan peranti lunak komputer (SDK) yang terdiri dari peranti lunak komputer untuk
pengembangan, penggunaan, dan interoperabilitas pemrograman aplikasi antarmuka (API )yang digunakan oleh perangkat
elektronik, sistem, dan pertukaran yang bertukar data melalui jaringan komunikasi dan internet dan yang terhubung dengan
penyimpanan data dan layanan pertukaran data berbasis cloud.; Kit/perangkat untuk pengembangan piranti lunak computer
(SDK); Kit/perangkat untuk pengembangan piranti lunak yang dapat diunduh (SDK); Klip audio, klip video dan spot promosi
dalam CD, pita video dan DVD pra-rekam; Komplotan XY; Komponen dan kelengkapan listrik untuk kendaraan darat, mesin,
dan peralatan, yaitu, amplifier untuk komunikasi nirkabel, antena, dan baterai; Komponen-komponen elektronik, perangkat,
dan sistem untuk komunikasi nirkabel antar perangkat, yaitu, untuk, penentuan posisi, lokasi, navigasi, pelacakan, keamanan,
radar, pencitraan, perasa, dan komunikasi lainnya; Komponen-komponen elektronik, perangkat, dan sistem yang
memungkinkan komunikasi nirkabel, yaitu, untuk, penentuan posisi, lokasi, navigasi, pelacakan, keamanan, radar, pencitraan,
perasa, dan komunikasi lainnya yang memanfaatkan teknologi pita lebar ultra di dalamnya, yaitu, telepon selular pita lebar
ultra, radar pita lebar ultra dan sistem penentuan posisi pita lebar ultra; Komputer; Komputer dan perangkat periferal komputer;
Komputer genggam; Komputer layar sentuh; Komputer tablet digunakan untuk instalasi dan peralatan sanitasi, yaitu, unit
bangku toilet dengan alat pembersih kebocoran dengan air hangat, bejana kakus, bidet, urinal, bak mandi, instalasi mandi
berendam, instalasi mandi pancuran, wastafel tangan [bagian dari instalasi sanitasi], keran, mandi pancuran, pemanas air
listrik, alat pengering tangan listrik untuk kamar mandi, dispenser sabun otomatis; Komputer terpasang untuk mobil; Komputer
untuk pemrosesan dokumen; Komputer-komputer papan tulis elektronik interaktif; Komunikasi optik; Konektor ponsel untuk
kendaraan; Konektor, terminal, dan kontrol elektronik; Kontaktor daya; Konten audio, video, dan multimedia yang direkam
sebelumnya; Konten terekam; Kontrol pengering; Konverter DC / AC; Konverter DC / DC; Konverter fotoelektrik; Kotak
Konverter; Kotak kaca mata dan kaca mata pelindung matahari; Kotak meteran air; Kotak sambungan [listrik]; Kotak speaker;
Kotak untuk pengeras suara; Kotak untuk telepon seluler; Kotak yang dilengkapi dengan peralatan pembedahan (mikroskopi),
bukan untuk keperluan medis; Kotak, tali dan rantai kacamata; Kunci transponder; Kunci web USB; Kunci web USB untuk
meluncurkan URL situs web yang diprogram sebelumnya secara otomatis; Kupon elektronik; LAMPU BLITZ; LAMPU
PEMOTRETAN (FOTOGRAFI); LCD multifungsi penganalisis kualitas jaringan daya; LCD untuk peralatan telekomunikasi dan
elektronik; LED display dengan layar sentuh; LED videotron; Laci uang bagian dari mesin kasir (cash drawer); Lampu
Mercusuar; Lapisan film pelindung dalam bentuk kristal cair untuk telepon pintar; Lapisan film pelindung yang diadaptasikan
untuk layar kamera; Laporan elektronik yang dapat diunduh di bidang berbagai macam asam (acid) yang terdiri atas
matarantai nucleotide, tipe-tipe species, diagnostic, diagnostic ilmu kedokteran, diagnostic ilmu kedokteran hewan, forensic
ilmu kedokteran, laboratorium obat-obatan, obat-obatan untuk ilmu kedokteran hewan, penelitian klinikal, pengembangan
obat-obatan, hasil-hasil pharmasi, penelitian laboratorium, penelitian ilmu pengetahuan, penelitian ilmu kedokteran, ilmu
hayati, biologi, mikrobiologi dan metagenomik, bioteknologi, pertanian, forensik, keamanan pangan, pengujian genetika dan
genetika; Laser bukan untuk penggunaan medis, mikroskop; Layar LED; Layar LED yang menampilkan teks yang berjalan
(running text) dan video; Layar OLED; Layar Proyeksi Gantung; Layar QLED; Layar atau alat tambahan yang menghadap ke
pelanggan; Layar dengan motor elektrik; Layar dengan penopang tiga kaki; Layar elektronik; Layar sentuh; Layar tampilan
komputer; Layar tampilan visual dalam bentuk komputer, monitor komputer dan televisi; Lensa; Lensa untuk memperbaiki
penglihatan [optik]; METERAN ROLL; MISTAR TUKANG KAYU; MULTI TESTER LISTRIK; Masker pelindung untuk
pengendara; Masker pelindung wajah (topeng); Materi digital, yaitu, arsip audio, arsip video dan arsip grafik pra-rekam untuk
digunakan pada perangkat nirkabel; Materi pendidikan dan pengajaran bahasa yang dapat diunduh tersedia melalui Internet,
telepon seluler, jaringan komputer global atau perangkat nirkabel; Media elektronik bukan musik yang direkam sebelumnya
(selain perangkat lunak komputer); Media elektronik yang menampilkan program permainan komputer; Media perekaman dan
penyimpanan digital atau analog kosong; Meja kerja steris untuk Penanaman; Mekanisme kontrol untuk mesin, engine, atau
motor; Mengatur dan mengelola promosi pemasaran untuk orang lain; Mesin Alarm untuk menjaga rumah dari kemalingan;
Mesin cetak dokumen yang digunakan dengan komputer; Mesin dan instrumen pengukur atau uji coba yang digunakan untuk
mengukur ukuran partikel dan cairan; Mesin dan instrument optik; Mesin dan peralatan radio suar; Mesin fotokopi; Mesin
hitung dan peralatan pemrosesan data; Mesin hitung, peralatan pemrosesan data dan komputer; Mesin inspeksi sidik jari yang
digunakan untuk memeriksa sidik jari secara fisik; Mesin kiosk; Mesin navigasi LORAN; Mesin pelurusan roda kendaraan 3
dimensi (3D Wheel Alignment); Mesin pembayaran; Mesin pembelajaran; Mesin pemutaran dan perekam suara dan video;
Mesin pengeditan untuk sinematografi; Mesin untuk transaksi bank; Mesin yang dioperasikan dengan listrik untuk
mengeluarkan uang, kupon-kupon, tiket-tiket, voucher-voucher, coin-coin dan untuk menerima deposit dan uang tunai dan
perangkat lunak komputer untuk pengoperasian mesin tersebut; Meter peningkat suara; Meter refleksi penentu waktu optikal;
Meteran energi digital; Mikroarray DNA untuk penggunaan laboratorium; Mikroprosesor; Mistar geser; Mistar/meteran [alat
ukur]; Mobile game software; Model tiga dimensi untuk tujuan pendidikan (aparat pendidikan); Modul-modul untuk pembangkit
daya fotovoltaik; Monitor televisi; Monitor, layar tampilan, display yang dipasang di kepala, dan headset untuk digunakan
dengan komputer, smartphone, perangkat elektronik bergerak, perangkat elektronik yang dapat dipakai, jam tangan pintar,
kacamata pintar, televisi, set top box, dan pemutar dan perekam audio dan video; Monitor-monitor jaringan dalam bentuk
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server perangkat keras pada akses jaringan; Monitor-monitor komputer untuk konferensi melalui video; Monopod digunakan
untuk mengambil foto yang diletakkan pada smartphone atau kamera yang berada di luar jangkauan normal tangan; Mouse
(Alat pengolah data); Multimeter digital; Musik yang dapat diunduh; Nada dering yang dapat diunduh untuk telepon selular,
telepon pintar, asisten digital pribadi (PDA); Nada dering, grafik, dan musik yang dapat diunduh melalui jaringan komputer
global dan perangkat nirkabel; Notepads elektronik (ENote); ODP (Optical Distribution Panel) berfungsi sebagai tempat
pengaman sambungan kabel optic sekaligus pemisah kabel; OTG (Alat untuk menggunakan usb atau flashdisk pada
handphone); Organizer data pribadi elektronik genggam; Organizer pribadi elektronik; Otomatisasi dan kontrol perangkat lunak
dan sistem otomatisasi untuk pengoperasian yang memanfaatkan sistem pendingin berbasis air/fluida dan menganalisis data
kinerja operasional berbasis sistem dan data lingkungan untuk menyesuaikan laju aliran, tekanan dan suhu air/fluida dalam
sistem untuk kinerja yang optimal; PC tablet; PENGUKUR ASAM UNTUK BATERAI; PENGUKUR KEKENTALAN; Pakaian
kontrol kebakaran dan pakaian perlindungan terhadap api untuk industri balap olahraga motor, yaitu—kemeja dan celana
dalam, celana panjang, kemeja, jaket, jas, kaus kaki, sepatu, sepatu bot, helm pengaman, kacamata, topi dan topi; Pakaian
untuk perlindungan terhadap kecelakaan, iradiasi, listrik statistik dan api, termasuk untuk perlindungan terhadap panas; Panel
Filter Harmonisasi Arus Listrik; Panel Kapasitor Bank; Panel Miniature Circuit Breaker; Panel RCD; Panel interaktif; Panel
komposit aluminum untuk aliran listrik; Panel layar QLED; Panel tampilan LED; Panel tampilan elektronik; Papan ketik, alat
pengendali kursor komputer dan alas alat pengendali kursor komputer, stylus (pena elektronik yang digunakan pada
permukaan layar), peralatan dan media penyimpanan data; Papan ketik, mouse, alas mouse, printer, drive disk, dan hard
drive; Papan kontrol elektronik; Papan pemberitahuan elektronik; Papan sirkuit yang terdiri dari perangkat keras dan perangkat
lunak komputer yang digunakan untuk mengoperasikan kamera; Papan tampilan informasi digital; Papan tulis elektronik;
Partikulat mikro, tag yang bersandi yang terbuat dari plastik logam atau silikat untuk digunakan dalam bidang perlabelan pasif,
penelusuran atau pelacakan orang, hewan, kendaraan, atau barang; Pasokan daya listrik untuk telepon pintar; Pelampung
Tangki Bensin; Pelampung untuk kamera; Pelindung dan penyangga untuk pemutar musik portabel; Pelindung dan penyangga
untuk pemutar musik portabel, tablet elektronik dan perangkat PDA; Pelindung kamera khusus yang berbentuk selongsong
untuk kamera; Pelindung kamera terhadap angin yang terbuat dari busa; Pelindung layar anti cahaya/sinar biru; Pelindung
layar anti silau; Pelindung permukaan jam tangan; Pemadam api beroda (troiley units); Pemadam api semi permanen (skil
unit); Pemancar FM; Pemancar Global Positioning System [GPS]; Pemancar dan penerima nirkabel; Pemancar dan penerima
suara dan data; Pemancar telekomunikasi; Pembaca kartu USB; Pembaca sidik jari biometrik; Pembakar CD; Pembakar DVD;
Pembawa data magnetik pra-rekam yang menampilkan informasi di bidang layanan perbankan dan finansial; Pemegang
kamera; Pemindai 3D; Pemroses data bioinformatika sequencing (ngs) generasi berikutnya; Pemutar / perekam MP3 dan
perangkat lunak yang terkait dengannya; Pemutar DVD; Pemutar DVD (digital versatile disc); Pemutar dan perekam CD
(compact disc); Pemutar dan perekam DVD; Pemutus Sirkuit Udara; Pena untuk layar sentuh; Penangkal petir; Pencatat jarak
tempuh untuk kendaraan; Pencatat waktu untuk operasi bedah; Penerima Global Positioning System [GPS]; Penerima dan
pemancar radio; Penerima data; Penerima radio; Penerima satelite digital; Penerima sinyal video; Penerima transmisi satelit
digital; Penerima yang dapat digenggam; Penganalisa kelembaban; Pengatur pemindahan arus listrik; Pengekang kamera;
Pengendali faktor daya; Pengendali jarak jauh; Pengendali jarak jauh digunakan untuk instalasi dan peralatan sanitasi, yaitu,
unit bangku toilet dengan alat pembersih kebocoran dengan air hangat, bejana kakus, bidet, urinal, bak mandi, instalasi mandi
berendam, instalasi mandi pancuran, wastafel tangan [bagian dari instalasi sanitasi], keran, mandi pancuran, pemanas air
listrik, alat pengering tangan listrik untuk kamar mandi, dispenser sabun otomatis; Pengendali mikro untuk tujuan meyediakan
verifikasi komponen perangkat tetap dan perangkat lunak; Pengeras suara; Pengeras suara audio (audio
speakers) untuk home theaters; Pengeras suara elektronik; Pengeras suara kecil; Pengeras suara terhubung; Pengeras suara
untuk mobil; Pengeras suara untuk konferensi melalui video; Penggandeng [peralatan pengolah data]; Penggaris/ mistar siku
atau kotak untuk mengukur; Penghitung geiger; Penghubung audio; Pengisi baterai portabel; Pengisi baterai portabel untuk
ponsel; Pengisi baterai yang portabel untuk baterai-baterai telepon bergerak dan baterai-baterai kamera digital; Pengisi daya;
Pengisi daya USB untuk perangkat elektronik yang digunakan untuk memanaskan tembakau; Pengisi daya baterai untuk
telepon genggam; Pengisi daya baterai pipet elektronik; Pengisi daya baterai ponsel; Pengisi daya baterai ponsel pintar;
Pengisi daya baterai ponsel untuk digunakan di kendaraan; Pengisi daya baterai telepon seluler untuk digunakan dalam
kendaraan; Pengisi daya baterai telepon seluler untuk digunakan di kendaraan; Pengisi daya baterai untuk ponsel; Pengisi
daya baterai untuk telepon seluler; Pengisi daya untuk akumulator listrik; Pengisi daya untuk baterai; Pengisi daya untuk
peralatan pernapasan; Pengisi daya untuk perangkat elektronik; Pengisi daya untuk rokok elektronik; Pengisi daya usb untuk
perangkat elektronik; Pengisi daya usb untuk ponsel; Pengontrol Suhu; Pengontrol jaringan komputer; Pengonversi;
Pengonversi AC / DC; Penguat Headset untuk telepon seluler; Penguat headset; Penguat suara; Pengukur amper; Pengukur
tanjakan (kompas inklinasi); Pengukur tekanan sensor level meter tangki air; Pengukur udara; Pengukur waktu dan alat
pengaturan; Penjepit untuk kamera; Penjepit yang digunakan untuk penghubung kabel; Pensil pengetesan (pensil uji) untuk
elektrik; Penulis CD-ROM; Penutup pelindung lensa untuk kamera; Penutup untuk telepon; Penyangga tangan, dudukan, dan
dudukan untuk genggaman tangan untuk perangkat elektronik genggam dan menggabungkan cermin compact; Penyangga
tangan, dudukan, dan dudukan untuk genggaman tangan untuk perangkat elektronik genggam, dan menggabungkan cermin
compact; Penyangga tangan, dudukan, dan dudukan untuk genggaman tangan untuk perangkat elektronik genggam, yaitu
ponsel pintar (smartphone), komputer tablet, kamera, dan pemutar suara dan video portabel; Penyangga tangan, dudukan,
dan dudukan untuk genggaman tangan untuk perangkat elektronik genggam, yaitu, ponsel pintar [smartphone], komputer
tablet, kamera, dan pemutar suara dan video portabel; Penyangga tangan, penyangga, dan dudukan disesuaikan untuk
perangkat elektronik genggam, yaitu, telepon pintar, komputer tablet, kamera, dan pemutar suara dan video portabel;
Penyangga yang diadaptasi untuk komputer, laptop, dan komputer tablet; Penyedia daya, sistem penyedia daya dan sistem
daya yang digunakan untuk daya dan uji pengoperasian peralatan dan alat elektronik yang diuji dengan menyediakan
berbagai level daya untuk peralatan elektronik; Peralatan Global Positioning System [GPS]; Peralatan Indikator Angka Acak
Elektronik [ERNIE]; Peralatan WiFi untuk perangkat seluler; Peralatan baku berinduktansi; Peralatan catu daya yang diatur;
Peralatan dan instrumen ilmiah dan penelitian termasuk sekuens asam nukleat, susunan, pemindai, perangkat dan analisis
pencitraan elektronik, pengujian peralatan pengumpulan sampel, instrumen kontrol kualitas sampel, sekuensing reagen
cartridge dan nampan, peralatan persiapan sampel pengujian, dan peralatan laboratorium untuk penggunaan laboratorium
termasuk dalam bidang berbagai macam asam (acid) yang terdiri atas matarantai nucleotide, tipe-tipe species, diagnostic ilmu
kedokteran, diagnostic ilmu kedokteran hewan, diagnostic klinikal, penelitian medis, penelitian ilmu kedokteran hewan,
diagnostic, penelitian klinikal, hasil-hasil pharmasi, penelitian pengembangan obat-obatan, penelitian laboratorium obatobatan, penelitian dan ilmu pengetahuan kedokteran hewan, ilmu hayati, biologi, mikrobiologi, bioteknologi, pertanian,
forensik, keamanan pangan, metagenomik, pengujian genetika dan genetika; Peralatan dan instrumen navigasi dan
penentuan posisi elektronik; Peralatan dan instrumen untuk menguji gas, cairan, atau padatan; Peralatan dan instrumen untuk
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perekaman, transmisi, penyiaran, penerimaan, penyimpanan, tampilan atau reproduksi suara, gambar dan data; Peralatan
elektronik digital yang dapat dipakai untuk penyediaan akses ke internet, untuk mengirimkan, menerima dan menyimpan
panggilan telepon, surat elektronik, dan data digital lainnya; Peralatan elektronik digital yang digunakan pada bagian anggota
badan (misal dipergelangan tangan) terutama terdiri dari arloji yang juga menampilkan telepon, perangkat lunak dan tampilan
layar untuk melihat, mengirimkan dan menerima teks/pesan, email-email, data dan informasi dari telepon pintar, komputerkomputer tablet dan komputer-komputer yang portabel; Peralatan elektronik untuk mendeteksi logam; Peralatan elektronik
untuk mendeteksi temperatur suhu; Peralatan elektronik untuk transmisi suara atau gambar; Peralatan elektronik
untuk penguji karakteristik dansifat elektromagnetik dari bahan industri; Peralatan ilmiah untuk digunakan pada aplikasi
diagnostik; Peralatan informasi elektronik yang dapat diakses dari jarak jauh secara online; Peralatan jaringan komunikasi;
Peralatan kendali listrik tanpa kabel jarak jauh; Peralatan komunikasi gelombang mikro; Peralatan komunikasi nirkabel, yaitu,
peralatan telekomunikasi, peralatan komunikasi komputer, dan pengendali antarmuka nirkabel untuk komunikasi nirkabel,
yaitu, untuk, penentuan posisi, lokasi, navigasi, pelacakan, keamanan, radar, pencitraan, perasa, dan komunikasi lainnya;
Peralatan konferensi video, yaitu telepon, speaker, monitor, kamera, headset telepon dan komputer, penunjuk jarak jauh
presenter nirkabel, dan perangkat periferal komputer untuk konferensi dan kolaborasi audio dan video; Peralatan kontrol jarak
jauh; Peralatan listrik dan elektronik; Peralatan otomatisasi pada rumah; Peralatan pemantauan; Peralatan pembatal
kebisingan dan gema, yaitu, speaker audio dan headphone pembatal gema; Peralatan pengenalan wajah; Peralatan penghasil
suara dan peredam suara elektronik, penghasil peredam kebisingan, dan unit kontrol elektronik untuk meredam dan
mengontrol suara, yaitu, perangkat keras komputer dan perangkat lunak yang dapat diunduh atau direkam untuk
menghasilkan suara, menghilangkan kebisingan, menghilangkan gema dan meredam suara; Peralatan pengiriman pesan dan
keamanan jaringan yang terdiri dari piranti keras dan piranti lunak komputer untuk mendeteksi, memblokir, dan
mengotomatiskan penghapusan virus dan ancaman komputer, mengenkripsi dan mengotentikasi data, mencegah kehilangan
data, memulihkan data, mengamankan jaringan, dan mendeteksi, memfilter, menganalisis, mengelola, dan memblokir
komunikasi elektronik; Peralatan pengisi daya baterai; Peralatan penguji elektronik, yaitu meter daya untukpenguji sinyal
gelombang mikro dan frekuensi radio; Peralatan pengukur kekuatan; Peralatan pengukur yang digunakan untuk mengukur
ukuran partikel dan penyebaran ukuran partikel; Peralatan periferal komputer; Peralatan pribadi yang portabel untuk merekam,
mengorganisir, mentransmisi, memanipulasi, mereview dan menerima teks/pesan, data, gambar-gambar/imej-imej dan file
dalam bentuk audio yang berkaitan dengan kesehatan dan kebugaran tubuh; Peralatan printer (pencetak)/personalisasi kartu
plastik; Peralatan survei untuk keperluan navigasi; Peralatan telekomunikasi listrik digunakan untuk instalasi dan peralatan
sanitasi, yaitu, unit bangku toilet dengan alat pembersih kebocoran dengan air hangat, bejana kakus, bidet, urinal, bak mandi,
instalasi mandi berendam, instalasi mandi pancuran, wastafel tangan [bagian dari instalasi sanitasi], keran, mandi pancuran,
pemanas air listrik, alat pengering tangan listrik untuk kamar mandi, dispenser sabun otomatis; Peralatan telekomunikasi,
peralatan komunikasi komputer, termasuk modem radio; Peralatan telematika, yaitu, perangkat nirkabel yang terdiri dari
pemancar [sehubungan dengan otomobil]; Peralatan transmisi data audio dan video nirkabel, yaitu, perangkat keras komputer
dan perangkat lunak yang dapat diunduh atau direkam untuk transmisi atau reproduksi suara atau gambar; Peralatan untuk
enkripsi; Peralatan untuk memproduksi, melakukan, mengalihkan, mengubah, mengatur dan mengendalikan energi listrik;
Peralatan untuk memproses pembayaran elektronik, yaitu
Mesin pembayaran non tunai menggunakan RFID; Peralatan untuk mengidentifikasi pidato; Peralatan untuk mengontrol
pengoperasian pemanas dan pendingin air; Peralatan untuk mengukur kadar air; Peralatan untuk merekam, menstransmisi
atau mereproduksi suara atau gambar-gambar/imej-imej untuk digunakan pada telekomunikasi; Peralatan untuk pengiriman
data; Peralatan yang diaktifkan dengan teknologi pita lebar ultra, yaitu, pembaca dan pemindai; Peralatan-peralatan elektronik
dengan fungsi-fungsi interaktif; Peralatan-peralatan jaringan pada rumah; Perangkat Lunak computer yang dapat
mengunggah, mengunduh, mengakses, mencatat, menulis, menampilkan, dan menghubungkan; Perangkat Lunak yang dapat
diunduh untuk komputer, seluler, digital portebel, prangkat komunikasi dengan kabel dan tanpa kabel; Perangkat Televisi
Nirkabel yang digunakan untuk mengambil gambar (CCTV); Perangkat asisten personal dalam suatu system lengkap yang
dapat dikendalikan oleh suara; Perangkat atau instrumen dengan fungsi pengaturan waktu untuk merekam; Perangkat atau
instrumen dengan fungsi pengaturan waktu untuk pelacakan; Perangkat atau instrumen dengan fungsi pengaturan waktu
untuk pemantauan; Perangkat atau instrumen dengan fungsi pengaturan waktu untuk display; Perangkat atau instrumen untuk
pemantauan; Perangkat atau instrumen untuk tampilan; Perangkat dan instrumen augmentasi dan koreksi optik; Perangkat
dengan fungsi pengukuran waktu dan untuk mengkalkulasi, memantau, merekam atau menampilkan jarak yang dicakup
selama pelatihan; Perangkat dengan fungsi pengukuran waktu dan untuk mengkalkulasi, memantau, merekam atau
menampilkan tujuan pelatihan berdasarkan pelatihan sebelumnya; Perangkat dengan fungsi pengukuran waktu dan untuk
mengkalkulasi, memantau, merekam, atau menampilkan konsumsi kalori; Perangkat dengan fungsi pengukuran waktu dan
untuk mengkalkulasi, memantau, merekam, atau menampilkan kualitas istirahat dan pola tidur.; Perangkat dengan fungsi
pengukuran waktu dan untuk mengkalkulasi, memantau, merekam, atau menampilkan langkah berjalan atau berlari;
Perangkat dengan fungsi pengukuran waktu dan untuk mengkalkulasi, memantau, merekam, atau menampilkan tingkat
pelatihan dibandingkan dengan tujuan pelatihan; Perangkat dengan fungsi pengukuran waktu dan untuk mengkalkulasi,
memantau, merekam, atau menampilkan waktu tanpa aktivitas fisik; Perangkat distribusi daya optik gelombang waveguide
terintegrasi berbasis kuarsa; Perangkat elektronik atau perangkat lunaknya untuk digunakan dalam mentransmisikan data
dan/atau suara melalui jaringan nirkabel atau kabel; Perangkat elektronik digital untuk merekam, mengatur, mentransmisikan,
memanipulasi, dan meninjau kembali file teks, data, audio, gambar dan video; Perangkat elektronik digital yang terutama
terdiri dari perangkat lunak untuk peringatan, pesan, email, dan pengingat, dan untuk merekam, mengatur, mentransmisikan,
memanipulasi, meninjau kembali, dan menerima file teks, data, dan digital dan layar display/tampilan; Perangkat elektronik
mutifungsi untuk menampilkan, mengukur, dan mengunggah informasi ke Internet; Perangkat elektronik pribadi yang
digunakan untuk melacak sasaran dan statistik kebugaran (fitness); Perangkat elektronik untuk buaian bayi; Perangkat
elektronik untuk mendeteksi sistem kebocoran yang mampu mendeteksi kebocoran cairan dengan sensor kabel atau probe
dengan cara pemantauan jarak jauh dengan perangkat lunak pemantauan berbasis web; Perangkat genggam nirkabel, yaitu,
perangkat informasi yang dikontrol suara terdiri dari speaker audio pintar yang terkoneksi dengan awan (cloud) dan dikontrol
suara dengan kemampuan asisten pribadi virtual, tidak satupun barang tersebut untuk kamera fotografi dan sinematografi
profesional termasuk aksesoris spesifik fotografi dan sinematografi profesional khusus untuknya dan perangkat lunak fotografi
dan sinematografi profesional; Perangkat getaran pensinyalan hewan untuk mengarahkan ternak; Perangkat ilmiah; Perangkat
ilmiah untuk anak-anak berupa aparat instruksi; Perangkat ilmiah untuk anak-anak berupa aparat mengajar; Perangkat
informasi dalam suatu sistem lengkap yang dapat dikendalikan oleh suara; Perangkat keras dan perangkat lunak komputer
untuk digunakan dalam operasi dan kontrol keamanan rumah dan sistem pemantauan; Perangkat keras dan perangkat lunak
komputer untuk mengembangkan, memelihara, dan menggunakan sistem konferensi komputer audio-video interaktif;
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Perangkat keras dan perangkat lunak komputer untuk pengenalan gambar untuk keamanan dan pengawasan; Perangkat
keras dan perangkat lunak komputer yang terdiri dari dompet digital yang dapat menyimpan informasi data pelanggan untuk
mengakses kupon voucher, kode voucher dan potongan harga di penjual eceran dan untuk mendapatkan loyalitas atau hadiah
uang yang dapat ditambahkan dalam akun pelanggan; Perangkat keras dan perangkat lunak sebagai penyimpanan basis data
untuk kegiatan jual beli dan pembayaran; Perangkat keras komputer dan perangkat lunak yang dapat diunduh atau direkam
untuk telekomunikasi, konferensi jarak jauh dan konferensi video, komunikasi audio, video dan data antar komputer melalui
jaringan komputer global, jaringan komputer area luas, dan jaringan komputer peer-to-peer dengan memanipulasi dan
mengendalikan gambar dari kamera web dan kamera digital; Perangkat keras komputer dan program perangkat lunak
komputer untuk integrasi teks, audio, grafik, gambar diam dan gambar bergerak kedalam pengiriman interaktif untuk aplikasi
multimedia; Perangkat keras komputer dan program perangkat lunak komputer yang dapat diunduh atau direkam untuk
integrasi teks, audio, grafik, gambar diam dan gambar bergerak ke dalam pengiriman interaktif untuk aplikasi multimedia;
Perangkat keras komputer dan sistem perangkat lunak komputer untuk telekomunikasi, tele-konferensi dan video konferensi,
komunikasi audio, video dan data antar komputer melalui jaringan komputer global, jaringan komputer area luas, dan jaringan
komputer peer to peer dengan memanipulasi dan mengendalikan gambar dari kamera web dan kamera digital; Perangkat
keras komputer digunakan untuk instalasi dan peralatan sanitasi, yaitu, unit bangku toilet dengan alat pembersih kebocoran
dengan air hangat, bejana kakus, bidet, urinal, bak mandi, instalasi mandi berendam, instalasi mandi pancuran, wastafel
tangan [bagian dari instalasi sanitasi], keran, mandi pancuran, pemanas air listrik, alat pengering tangan listrik untuk kamar
mandi, dispenser sabun otomatis; Perangkat keras komputer untuk digunakan dalam mengambil elektrokardiogram;
Perangkat keras komputer untuk digunakan dalam mengambil pengukuran; Perangkat keras komputer untuk menganalisa
ayunan golf; Perangkat keras komputer untuk penyimpanan data; Perangkat keras komputer yang dapat dipakai; Perangkat
keras komputer, komputer tablet, peralatan telekomunikasi listrik, pengendali jarak jauh, aplikasi perangkat lunak, perangkat
lunak komputer, perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk pemantauan dan analisis jarak jauh, yang digunakan
untuk instalasi dan peralatan sanitasi, yaitu, unit bangku toilet dengan alat pembersih kebocoran dengan air hangat, bejana
kakus, bidet, urinal, bak mandi, instalasi mandi berendam, instalasi mandi pancuran, wastafel tangan [bagian dari instalasi
sanitasi], keran, mandi pancuran, pemanas air listrik, alat pengering tangan listrik untuk kamar mandi, dispenser sabun
otomatis; Perangkat keras untuk pemrosesan dokumen; Perangkat keras untuk penyimpan data untuk kegiatan jual-beli dan
pembayaran; Perangkat keras yang menyimpan data sekunder dan berisi piringan magnetis yang portabel (portable hard disk
drives); Perangkat komunikasi nirkabel untuk transmisi suaro, data, atau gambar; Perangkat komunikasi visual digital;
Perangkat komunikasi yang dapat dipakai dalam bentuk jam tangan, gelang; Perangkat komunikasi yang portabel, yaitu
gagang telepon (handsets), alat komunikasi (walkie-talkies), telepon-telepon satelit dan personal digital assistants [PDA];
Perangkat listrik yang mengubah antara sinyal seimbang dan sinyal tidak seimbang; Perangkat lunak BIOS [sistem input /
output dasar]; Perangkat lunak akuntansi; Perangkat lunak aplikasi komputer untuk aplikasi seluler yang dapt diunduh,
diunggah, dilihat, ditulis, menghubungkan, dan mencari informasi lainnya; Perangkat lunak aplikasi komputer untuk asisten
digital pribadi; Perangkat lunak aplikasi komputer untuk pengumpulan dan verifikasi informasi pengguna untuk membuat akun
blockchain (sistem pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi).; Perangkat lunak aplikasi komputer untuk perangkat
seluler, yaitu perangkat lunak untuk perangkat layar sentuh yang digunakan untuk memasukkan data, teks prediktif, teks
korektif, dan memasukkan teks berbasis sikap (gesture); Perangkat lunak aplikasi komputer untuk perangkat seluler, yaitu,
perangkat lunak untuk memasukkan (input) teks yang digunakan untuk mengakses dan mencari pada Internet; Perangkat
lunak aplikasi komputer untuk ponsel, pemutar media portabel, komputer genggam, komputer tablet, dan komputer, yaitu,
perangkat lunak untuk menerima dan menyimpan DNA dan catatan genetik, dan untuk memberi wewenang kepada personel
medis dan peneliti untuk menggunakan catatan; Perangkat lunak aplikasi komputer yang dapat diunduh untuk memproses,
memfasilitasi, memverifikasi, dan autentikasi pembayaran bergerak (mobile) dan transaksi tanpa kontak langsung dengan
pengecer, pedagang, dan penjual menggunakan suatu alat komunikasi bergerak (mobile); Perangkat lunak aplikasi komputer
yang dapat diunduh yang berkaitan dengan pengaturan dan pengawasan skema insentif penjualan dan promosi, skema
keanggotaan, skema bonus, skema hadiah, skema diskon dan layanan promosi; Perangkat lunak aplikasi komputer yang
dapat diunduh yang berhubungan dengan program loyalti dan dana yang tersimpan dalam suatu akun; Perangkat lunak
aplikasi mobile untuk menyaksikan Liga Basket (rekaman); Perangkat lunak aplikasi mobile untuk menyaksikan Liga Basket
secara langsung; Perangkat lunak aplikasi untuk perangkat seluler; Perangkat lunak aplikasi yang terkait dengan penyewaan
mobil, taksi, dan semua jenis layanan penyewaan kendaraan penumpang; Perangkat lunak berbasis cloud yang dapat
diunduh; Perangkat lunak cloud; Perangkat lunak cloud komputer yang tidak dapat diunduh; Perangkat lunak computer dan
aplikasi perangkat lunak untuk perangkat seluler yang memperkenankan pengguna untuk menyewa alat komunikasi dan/atau
komputer; Perangkat lunak computer dan aplikasi perangkat lunak untuk perangkat seluler yang memperkenankan,
menyediakan, mengizinkan, dan memfasilitasi pengguna untuk mendaftar dan menyewa penginapan sementara, mengakses
informasi, daftar dan pengumuman tentang perumahan, apartemen, kondominium, town house, real estate, dan iklan
penyewaan; Perangkat lunak computer dan firmware untuk program sistem operasi.; Perangkat lunak computer untuk
penggunaan pada perangkat seluler dan perangkat komputasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengawasan, log-in jarak
jauh dan penyediaan jasa support teknis secara langsung untuk perangkat, peralatan, kendaraan, peralatan penerangan,
sistem HVAC, dan sistem keamanan rumah di internet yang terhubung dengan jaringan; Perangkat lunak computer untuk
penggunaan pada perangkat seluler dan perangkat komputasi dan komunikasi untuk mengakses jasa help desk untuk
computer desktop dan laptop, ponsel pintar, dan perangkat, peralatan, kendaraan, peralatan penerangan, sistem HVAC, dan
sistem keamanan rumah di internet.; Perangkat lunak computer untuk penggunaan pada perangkat seluler dan perangkat
komputasi dan komunikasi untuk menyediakan advis dan rekomendasi mengenai perbedaan ponsel pintar, perangkat
komputasi, dan perangkat komunikasi, dan perangkat, peralatan, kendaraan, peralatan penerangan, sistem HVAC, dan sistem
keamanan rumah di internet yang terhubung dengan jaringan.; Perangkat lunak computer untuk penggunaan pada perangkat
seluler dan perangkat komputasi dan komunikasi untuk secara proaktif menyediakan konten yang merekomendasikan solusi,
tips, trik dan informasi mengenai cara, kesemuanya untuk pengguna perangkat, peralatan, kendaraan, peralatan penerangan,
sistem HVAC, dan sistem keamanan rumah di internet yang terhubung dengan jaringan; Perangkat lunak computer untuk
penggunaan pada perangkat seluler dan perangkat komputasi dan komunikasi, yaitu untuk perangkat lunak untuk
menyediakan back-up foto dan video, dan untuk transfer foto dan video kepada perangkat komputer lain; Perangkat lunak
computer yang dapat diunduh, yaitu perangkat lunak untuk mengatur pengaturan (settings) dan performance secara jarak
jauh; Perangkat lunak dan aplikasi perangkat lunak yang memungkinkan pengguna untuk mengidentifikasi dan berkomunikasi
dengan orang di depan pintu; Perangkat lunak dan aplikasi seluler yang dapat diunduh berkaitan dengan layanan konsultasi
kecantikan; Perangkat lunak dan aplikasi seluler yang dapat diunduh berkaitan dengan pembuatan reservasi salon kecantikan
untuk orang lain; Perangkat lunak dan aplikasi seluler yang dapat diunduh berkaitan dengan penyediaan informasi tentang

Halaman 952 dari 2049

perawatan kecantikan dan kesehatan; Perangkat lunak dan aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk digunakan oleh
penyedia kebugaran dan kesehatan, klien perusahaan, dan pelanggan, untuk informasi lokasi dan tujuan pusat kebugaran dan
kesehatan, pemeriksaan jadwal kelas kebugaran dan kebugaran, pemesanan kelas kebugaran dan kesehatan, pendaftaran
kelas kebugaran dan kesehatan, pemantauan aktivitas dan kebugaran, penerimaan dan penebusan penawaran produk terkait
kebugaran dan kesehatan, memungkinkan pengguna untuk berpartisipasi dalam program loyalitas pelanggan dan jejaring
sosial yang berhubungan dengan kesehatan dan kebugaran; Perangkat lunak dan keras computer untuk memproses
pembayaran elektronik dan untuk mentransfer dan mencatat transfer dana ke dan dari orang lain melalui perangkat
komunikasi elektronik termasuk smartphone, tablet dan laptop; Perangkat lunak integrasi kendaraan pribadi, tidak satupun
barang tersebut untuk kamera fotografi dan sinematografi profesional termasuk aksesoris spesifik fotografi dan sinematografi
profesional khusus untuknya dan perangkat lunak fotografi dan sinematografi profesional; Perangkat lunak interaktif yang
mendasarkan pada kecerdasan buatan; Perangkat lunak keamanan dunia maya; Perangkat lunak kecerdasan buatan dan
inferensi cerdas untuk prediksi kontekstual; Perangkat lunak komputasi awan untuk digunakan berhubungan dengan
pemasaran digital yang diarahkan kepada pelanggan produk kemasan; Perangkat lunak komputer & publikasi secara
elektronik yang diberikan online dari data base atau dari fasilitas yang disediakan dalam internet; Perangkat lunak komputer
berbasis kecerdasan buatan; Perangkat lunak komputer berbasis kecerdasan buatan untuk konsultasi kesehatan; Perangkat
lunak komputer dalam bentuk perangkat lunak yang dapat diunduh atau direkam untuk berbagi multimedia; Perangkat lunak
komputer dalam bentuk perangkat lunak yang dapat diunduh atau direkam untuk mengontrol pengoperasian peralatan audio
dan video dan untuk melihat, mencari dan / atau membaca suara, video, televisi, film, foto dan gambar digital lainnya dan
konten multimedia lainnya; Perangkat lunak komputer dalam bentuk perangkat lunak yang dapat diunduh atau direkam untuk
mengunduh, mentransmisikan, menerima, memproses, membaca, menonton, dan mengendalikan aplikasi, data elektronik,
gambar, file audio dan video; Perangkat lunak komputer dalam bentuk perangkat lunak yang dapat diunduh atau direkam
untuk mereproduksi, memproses dan mengalirkan konten audio, video dan multimedia dan untuk panggilan audio, panggilan
video dan kolaborasi jarak jauh; Perangkat lunak komputer dan aplikasi perangkat lunak komputer untuk peralatan portabel
untuk mengumpulkan dan menganalisa variabel yang berkaitan dengan lingkungan yaitu suhu, kualitas udara dan cahaya
sekaligus kebisingan sekitarnya selama tidur; Perangkat lunak komputer dan aplikasi perangkat lunak untuk identifikasi dan
otentikasi pengguna.; Perangkat lunak komputer dan aplikasi perangkat lunak untuk memungkinkan transaksi keuangan;
Perangkat lunak komputer dan aplikasi perangkat lunak yang berkaitan dengan layanan pinjaman; Perangkat lunak komputer
dan aplikasi perangkat lunak yang berkaitan dengan masalah keuangan dan transaksi keuangan; Perangkat lunak komputer
dan aplikasi perangkat lunak yang memungkinkan pembelian barang dan jasa secara online; Perangkat lunak komputer dan
aplikasi telepon genggam yang mengizinkan pelanggan (pengguna) untuk mengakses rekening bank dan bertransaksi;
Perangkat lunak komputer dan peralatan dan instrumen untuk digunakan yang berkaitan dengan internet; Perangkat lunak
komputer dan perangkat lunak aplikasi ponsel yang bisa diunduh yang berisi informasi rujukan dalam bidang keuangan,
investasi, bisnis, berita; Perangkat lunak komputer digunakan untuk instalasi dan peralatan sanitasi, yaitu, unit bangku toilet
dengan alat pembersih kebocoran dengan air hangat, bejana kakus, bidet, urinal, bak mandi, instalasi mandi berendam,
instalasi mandi pancuran, wastafel tangan [bagian dari instalasi sanitasi], keran, mandi pancuran, pemanas air listrik, alat
pengering tangan listrik untuk kamar mandi, dispenser sabun otomatis; Perangkat lunak komputer online yang tidak dapat
diunduh untuk menampilkan, mengumpulkan, menganalisis, dan mengatur data dan informasi di bidang kesehatan,
kebugaran, fitness, aktivitas fisik, pengelolaan berat badan, tidur, dan nutrisi; Perangkat lunak komputer pengenalan suara;
Perangkat lunak komputer untuk berbagi multi media, perangkat lunak komputer berbagi media untuk komputer; Perangkat
lunak komputer untuk digunakan dalam memonitor meter jarak jauh; Perangkat lunak komputer untuk digunakan dalam
meninjau, menyimpan, mengatur, dan memutar konten audio dan video; Perangkat lunak komputer untuk digunakan dalam
operasi dan manajemen pusat kontak telekomunikasi; Perangkat lunak komputer untuk digunakan dalam transaksi dengan
pengecer, pedagang, vendor, dan peer-to-peer melalui perangkat seluler, perangkat komputer, dan kartu fisik yang digunakan
untuk memproses pembayaran seluler; Perangkat lunak komputer untuk keperluan bisnis, yaitu, perangkat lunak untuk
mengumpulkan dan menganalisis data; Perangkat lunak komputer untuk komputasi; Perangkat lunak komputer untuk
komputasi latency rendah dan bandwith tinggi; Perangkat lunak komputer untuk koneksi dan koordinasi berbagai perangkat
komunikasi; Perangkat lunak komputer untuk manajemen jaringan.; Perangkat lunak komputer untuk masukan (input) tulisan
tangan melalui jari atau stilus (stylus); Perangkat lunak komputer untuk memasukkan data berbasis sikap (gesture); Perangkat
lunak komputer untuk membuat dan mengedit template digital foto; Perangkat lunak komputer untuk memfasilitasi kolaborasi
dan pengambilan keputusan untuk bisnis; Perangkat lunak komputer untuk memonitor, memproses, menampilkan, menyimpan
dan mentransmisikan data; Perangkat lunak komputer untuk memproses pembayaran emas secara elektronik; Perangkat
lunak komputer untuk mengakses dan melihat wallpaper komputer; Perangkat lunak komputer untuk mengakses dan
menggunakan jaringan cloud computing untuk bidang bisnis percetakan; Perangkat lunak komputer untuk mengaktifkan papan
ketik pada layar sentuh; Perangkat lunak komputer untuk menganalisa ayunan golf; Perangkat lunak komputer untuk
menganalisa informasi pasar; Perangkat lunak komputer untuk mengendalikan masukan (input) keyboard; Perangkat lunak
komputer untuk menghasilkan, memasukkan, mengedit, dan menampilkan font, jenis huruf (typefaces), dan desain; Perangkat
lunak komputer untuk menghubungkan sumber-sumber data; Perangkat lunak komputer untuk mengirim, memproses,
memfasilitasi, memverifikasi, computer software for dan mengotentifikasi informasi kartu kredit maupun kartu debet; Perangkat
lunak komputer untuk mengirim, menerima, memproses, membaca dan menonton, dan untuk kontrol file aplikasi, data
elektronik, gambar, audio dan video; Perangkat lunak komputer untuk mengontrol pengoperasian apparatus audio dan video
dan untuk melihat, mencari dan/atau membaca suara, video, televise, film, fotograf dan gambar digital lainnya dan muatan
multimedia lainnya; Perangkat lunak komputer untuk mengumpulkan dan menganalisis data; Perangkat lunak komputer untuk
menunjuk penempatan dan pengaturan huruf, angka, karakter, dan tanda pada keyboard; Perangkat lunak komputer untuk
menyiarkan klip video, klip audio, gambar, foto, dan konten multimedia lainnya melalui jaringan internet dan komunikasi
lainnya; Perangkat lunak komputer untuk mereproduksi, memproses dan menyalurkan audio, video dan muatan multimedia
dan panggilan audio dan kolaborasi jarak jauh; Perangkat lunak komputer untuk pemenuhan dan pencetakan gambar digital;
Perangkat lunak komputer untuk pemrosesan data, aplikasi perangkat lunak komputer yang dapat diunduh, yaitu, aplikasi
untuk mengumpulkan dan menganalisis data; Perangkat lunak komputer untuk pendidikan; Perangkat lunak komputer untuk
pengalaman simulasi realitas tertambah; Perangkat lunak komputer untuk pengelolaan peralatan komunikasi audio dan video;
Perangkat lunak komputer untuk penggunaan pada perangkat seluler dan perangkat seluler komputasi dan komunikasi dan
peralatan dan perangkat yang terhubung dengan jaringan, yaitu perangkat lunak untuk menganalisa dan optimisasi proses
booting, browser web, proses aplikasi, perlilaku pelayanan, performa alat, baterai dan kapasitas penyimpanan, untuk
memfasilitasi pemantauan, log-in jarak jauh, dan penyediaan jasa support teknis secara langsung untuk perlindungan jasa
anti-virus, dan untuk mengidentifikasi risiko-risiko keamanan dan kerahasiaan pribadi; Perangkat lunak komputer untuk
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penggunaan pada perangkat seluler dan perangkat seluler komputasi dan komunikasi, yaitu perangkat lunak untuk secara
proaktif menyediakan konten yang merekomendasikan solusi, tips, trik, dan informasi mengenai cara untuk membantu
pengguna memahami penggunaan dan fitur dari peralatan dan perangkat yang terhubung dengan jaringan, dan menyediakan
penguncian perangkat, penghapusan data, back-up data, pengaktivan alarm perangkat, dan penyediaan informasi terkait
lokasi dengan menggunakan GPS; Perangkat lunak komputer untuk pengumpulan, penemuan, manajemen dan analisis data;
Perangkat lunak komputer untuk peringatan, pesan, email, dan pengingat, dan untuk merekam, mengorganisir,
mentransmisikan, memanipulasi, meninjau kembali, dan menerima file teks, data, dan digital; Perangkat lunak komputer untuk
sistem akuntansi; Perangkat lunak komputer untuk sistem pencetakan dan untuk perangkat untuk pra-pemrosesan dan pascapemrosesan barang cetakan; Perangkat lunak komputer untuk telekomunikasi nirkabel untuk digunakan dengan
perangkat/alat nirkabel; Perangkat lunak komputer yang dapat diunduh atau direkam untuk akses ke komputasi berbasis cloud
dan sumber daya komputer berbasis cloud; Perangkat lunak komputer yang dapat diunduh atau direkam untuk digunakan
dalam mengoperasikan dan mengelola pusat kontak telekomunikasi untuk menjadwalkan, mengendalikan, meningkatkan, dan
mengelola komunikasi video, suara, dan data; Perangkat lunak komputer yang dapat diunduh atau direkam untuk koneksi dan
koordinasi beberapa perangkat komunikasi; Perangkat lunak komputer yang dapat diunduh atau direkam untuk mengontrol
tingkat suara; Perangkat lunak komputer yang dapat diunduh atau direkam untuk pengelolaan kebisingan latar belakang;
Perangkat lunak komputer yang dapat diunduh atau direkam untuk pengelolaan peralatan komunikasi audio dan video;
Perangkat lunak komputer yang dapat diunduh atau direkam yang menampilkan algoritma untuk digunakan pada alat
penghasil suara dan peredam suara; Perangkat lunak komputer yang dapat diunduh dan platform perangkat lunak komputer
yang dapat diunduh untuk digunakan di dan dengan perangkat dan kendaraan seluler (mobile devices and vehicles) untuk
memungkinkan pengoperasian, kontrol, dan kinerja sistem kendaraan; Perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk
digunakan sebagai screensaver dan wallpaper, untuk mengakses dan menampilkan penjelajahan komputer, untuk digunakan
melihat data di internet; Perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk memperlihatkan informasi database, informasi
statistik, trivia, informasi polling, dan polling interaktif dalam bidang bola basket yang tersedia pada Internet; Perangkat lunak
komputer yang dapat diunduh untuk menghubungkan, mengoperasikan, dan mengelola perangkat yang diaktifkan dengan
internet of things (IoT); Perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk menyediakan informasi geografis, peta geografis
interaktif, gambar peta dan lokasi yang dipetakan; Perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk pemantauan dan
analisis jarak jauh digunakan untuk instalasi dan peralatan sanitasi, yaitu, unit bangku toilet dengan alat pembersih kebocoran
dengan air hangat, bejana kakus, bidet, urinal, bak mandi, instalasi mandi berendam, instalasi mandi pancuran, wastafel
tangan [bagian dari instalasi sanitasi], keran, mandi pancuran, pemanas air listrik, alat pengering tangan listrik untuk kamar
mandi, dispenser sabun otomatis; Perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk perdagangan, penyimpanan,
pengiriman, penerimaan, penerimaan dan pengiriman mata uang digital secara elektronik, dan mengatur transaksi
pembayaran dan penukaran mata uang digital.; Perangkat lunak komputer yang memungkinkan pengguna perangkat
komunikasi untuk mengakses database dan jaringan komputer global; Perangkat lunak komputer yang memungkinkan transfer
data antara perangkat komunikasi bergerak; Perangkat lunak komputer yang mengijinkan permainan untuk dimainkan;
Perangkat lunak komputer yang mengijinkan permainan untuk dimainkan ; Perangkat lunak komputer yang telah direkam yang
berhubungan dengan golf; Perangkat lunak komputer, program komputer, dan web terkait berbasis interface serta platform
bagi konsumen untuk mengukur, mengkonfigurasi, mengoordinasi, dan mengimplementasikan integrasi komponen sistem
yang terdiri dari: pompa sirkulasi fluida dan katup terkait, otomatisasi dan kontrol untuk pompa sirkulasi fluida tersebut,
ekspansi dan separator udara untuk sistem hidronik dan Hvac, pompa sirkulasi cairan sistem kebakaran, penukar panas,
pompa dan booster air limbah domestik, pompa terintegrasi dan sistem kontrol untuk aplikasi pabrik air dingin.; Perangkat
lunak komputer, yaitu perangkat lunak dan perangkat lunak yang dapat diunduh untuk pendidikan bahasa; Perangkat lunak
komputer, yaitu screen saver yang menampilkan tema-tema bola basket; Perangkat lunak komputer, yaitu, perangkat lunak
yang dapat diunduh atau direkam untuk menjadwalkan, mengendalikan, meningkatkan, dan mengelola komunikasi video,
suara dan data dan memantau, mengelola dan memelihara alat-alat suara, video dan data; Perangkat lunak komputer, yaitu,
platform perdagangan keuangan elektronik untuk perdagangan cryptocurrency (mata uang virtual), token blockchain (sistem
pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi), dan aset digital lainnya.; Perangkat lunak komputer, yakni perangkat lunak
sistem operasi; Perangkat lunak komputer, yakni program sistem operasi untuk layanan manajemen router; Perangkat lunak
komunikasi; Perangkat lunak komunikasi data; Perangkat lunak komunikasi untuk menghubungkan jaringan komputer global
dan blockchains; Perangkat lunak mainan video untuk mesin hiburan secara elektrik dengan layar; Perangkat lunak masukan
(input) data dan teks untuk perangkat/alat layar sentuh; Perangkat lunak otomatisasi proses untuk digunakan dalam industri
pengemasan; Perangkat lunak otomatisasi proses untuk digunakan dalam instalasi pengemasan dan instalasi pengisian;
Perangkat lunak otomatisasi proses untuk digunakan dalam mesin pengemasan dan mesin pengisian; Perangkat lunak
pemantauan jaringan awan (cloud) untuk digunakan berhubungan dengan solusi ketelusuran dari awal hingga akhir atas
produk kemasan dan pengemasan; Perangkat lunak pemantauan jaringan awan untuk digunakan berhubungan dengan
pemasaran digital yang diarahkan kepada pelanggan produk kemasan; Perangkat lunak pembatal kebisingan dan gema yang
dapat diunduh atau direkam untuk mengendalikan dan mengoperasikan headphone dan speaker pembatal kebisingan dan
gema; Perangkat lunak pembelajaran mesin; Perangkat lunak pembuatan dan konversi PDF; Perangkat lunak pembuktian
keaslian untuk mengontrol akses dan komunikasi dengan komputer-komputer dan jaringan-jaringan komputer; Perangkat
lunak pemrosesan bahasa alami; Perangkat lunak pencetakan 3D untuk memahat; Perangkat lunak pencetakan 3D untuk
menyesuaikan; Perangkat lunak pencetakan 3D untuk pemodelan; Perangkat lunak pengelolaan rantai pasokan untuk
digunakan berhubungan dengan solusi ketelusuran dari awal hingga akhir atas produk kemasan dan pengemasan; Perangkat
lunak pengenalan wajah; Perangkat lunak penggunaan komputer, perangkat lunak penjelajahan komputer, yaitu perangkat
lunak untuk penjelajahan jaringan komputer global dan jaringan privasi, perangkat lunak komputer untuk penyediaan akses
internet; Perangkat lunak perintah dan pengenalan suara; Perangkat lunak perintah dan pengenalan suara, tidak satupun
barang tersebut untuk kamera fotografi dan sinematografi profesional termasuk aksesoris spesifik fotografi dan sinematografi
profesional khusus untuknya dan perangkat lunak fotografi dan sinematografi profesional; Perangkat lunak permainan (game)
komputer untuk perangkat komunikasi; Perangkat lunak permainan komputer untuk digunakan pada ponsel dan telepon
seluler; Perangkat lunak permainan komputer yang dapat diunduh; Perangkat lunak permainan komputer yang dapat diunduh
melalui jaringan komputer global dan perangkat nirkabel; Perangkat lunak permainan komputer yang telah direkam dan
manual/petunjuk dalam format elektronik yang dijual dalam satu unit; Perangkat lunak permainan video dalam bentuk cakram;
Perangkat lunak permainan video dan manual/petunjuk dalam format elektronik yang dijual dalam satu unit; Perangkat lunak
permainan video untuk penggunaan di rumah, direkam; Perangkat lunak permainan video yang telah direkam dan
manual/petunjuk dalam format elektronik yang dijual dalam satu unit; Perangkat lunak sebagai asisten pribadi dengan
kecerdasan buatan; Perangkat lunak selular untuk prediksi kontekstual; Perangkat lunak seluler; Perangkat lunak server awan
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untuk digunakan berhubungan dengan pemasaran digital yang diarahkan kepada pelanggan produk kemasan; Perangkat
lunak server cloud (awan) untuk digunakan berhubungan dengan solusi ketelusuran dari awal hingga akhir atas produk
kemasan dan pengemasan; Perangkat lunak sistem parkir yang mengatur dan integrasi terhadap komponen sebagai berikut:
Ticket dispenser, Boom gate, Kamera untuk merekam foto plat nomor (& streaming connecting ke CCTV), Kamera untuk
memfoto wajah penegemudi, Printer karcis / card, Loop detector / infrared, Dapat mencetak foto plat nomor kendaraan pada
tiket, Dapat mendeteksi golongan kendaraan mobil dan motor secara otomatis, Universal pembayaran non tuani software
payment, Universal sensor lot system; Perangkat lunak telepon Protokol Internet dalam bentuk perangkat lunak yang dapat
diunduh atau direkam untuk melakukan panggilan konferensi VOIP; Perangkat lunak telepon protokol internet; Perangkat
lunak untuk POS (Point Of Sale) Terminal; Perangkat lunak untuk anjungan tunai mandiri (ATM); Perangkat lunak untuk
digunakan dalam industri pengemasan; Perangkat lunak untuk digunakan dalam menghitung, mentransfer dan menyimpan
data yang berkaitan dengan diagnosis medis dan evaluasi atas pencitraan medis; Perangkat lunak untuk digunakan dalam
otomatisasi proses pengemasan dan proses pengisian; Perangkat lunak untuk digunakan sehubungan dengan pemantauan
kinerja perangkat lunak; Perangkat lunak untuk infrastruktur layanan telekomunikasi; Perangkat lunak untuk infrastruktur
pengelolaan telekomunikasi; Perangkat lunak untuk kartu smartcard (chipcard); Perangkat lunak untuk kendali pencahayaan;
Perangkat lunak untuk komputer; Perangkat lunak untuk memantau dan mengoptimalkan pengilangan dan operasi pembuatan
pelumas; Perangkat lunak untuk memasukkan data dan teks; Perangkat lunak untuk membuat dan mengatur akun pengguna;
Perangkat lunak untuk mencari, mengatur dan merekomendasikan konten multimedia; Perangkat lunak untuk mengumpulkan
dan menganalisis data; Perangkat lunak untuk merekomendasikan barang-barang/jasa-jasa dan pesanan belanjaan (purchase
orders) berdasarkan kecerdasan buatan; Perangkat lunak untuk pemrosesan dokumen; Perangkat lunak untuk pemutar audio
dan/atau video.; Perangkat lunak untuk penentuan posisi pencahayaan; Perangkat lunak untuk peralatan telekomunikasi;
Perangkat lunak untuk perdagangan melalui suatu jaringan komunikasi global; Perangkat lunak untuk personalisasi,
mendukung dan mengelola iklan dan pemasaran untuk kampanye, personalisasi konten dan komunikasi elektronik, analisis
data termasuk perilaku pengguna analitik dan kecerdasan.; Perangkat lunak untuk streaming audio visual dan konten
multimedia melalui internet dan jaringan komunikasi global; Perangkat lunak untuk streaming konten audio visual dan
multimedia ke perangkat elektronik digital seluler; Perangkat lunak untuk unit onboard yang menggabungkan fungsi
telekomunikasi; Perangkat lunak video dan permainan komputer; Perangkat lunak yang dapat diunduh dalam bentuk aplikasi
seluler; Perangkat lunak yang dapat diunduh dalam bentuk aplikasi seluler yang digunakan untuk mengakses panduan dan
ulasan penyedia layanan perjalanan, tujuan perjalanan, tur, dan atraksi lokal;; Perangkat lunak yang dapat diunduh dalam
bentuk platform perdagangan untuk penyediaan perdagangan cryptocurrency (mata uang virtual), token blockchain (sistem
pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi), dan aset digital lainnya; Perangkat lunak yang dapat diunduh dan diinstal
serta materi dan kurikulum pendidikan yang dapat diunduh, termasuk dalam hal rantai pasok, desain, pengembangan,
pengujian, manufaktur, pemasaran, dan distribusi, dan karier dalam semikonduktor, elektronik, dan perangkat lunak terkait,
perangkat keras, peralatan, dan jasa; Perangkat lunak yang dapat diunduh dan direkam sebelumnya untuk digunakan dalam
bidang perancangan dan pengelolaan program pendidikan; Perangkat lunak yang dapat diunduh untuk memberikan informasi
konsumen, yaitu: kompilasi, peringkat, urutan, ulasan, rujukan dan rekomendasi yang berkaitan dengan bisnis, restoran,
penyedia layanan, acara, layanan publik dan lembaga pemerintah, taman dan tempat rekreasi, organisasi keagamaan dan
organisasi nirlaba; Perangkat lunak yang dapat diunduh untuk mengakses, mengelola, mengoptimalkan, memperbaharui dan
melacak perangkat serta untuk pengelolaan dan pengoptimalisasikan fasilitas; Perangkat lunak yang dapat diunduh
untuk untuk penggunaan yang berhubungan dengan program loyalitas konsumen dan kartu loyalitas.; Perangkat lunak yang
dapat diunduh, yaitu, perangkat lunak untuk mengumpulkan dan menganalisis data; Perangkat lunak yang menggunakan
sistem, proses atau peralatan otomatisasi; Perangkat lunak yang menjalankan fungsi pengawasan pada pekerja dengan
kemampuan mendeteksi penggunaan alat pelindung diri; Perangkat lunak yang menyediakan informasi cuaca, berita-berita,
musik dan informasi hiburan berdasarkan kecerdasan buatan; Perangkat lunak yang menyediakan jadwal perjalanan,
informasi parkir dan informasi terkait fasilitas yang tersedia di sekitar lokasi berdasarkan informasi pada lokasi tersebut, yang
mendasarkan pada kecerdasan buatan; Perangkat lunak yang menyediakan jasa-jasa pemesanan berdasarkan kecerdasan
buatan; Perangkat navigasi Global Positioning System [GPS]; Perangkat nirkabel untuk pertukaran data; Perangkat pelacak
dan penentuan lokasi untuk merekam dan mentransmisikan koordinat lintang dan bujur untuk melaporkan posisi global suatu
aset termasuk yang melekat padanya untuk peralatan pertambangan dan konstruksi; Perangkat pelacakan dan lokasi Global
Positioning System [GPS]; Perangkat pemantauan untuk mengkalkulasi, memantau, merekam, atau menampilkan tingkat
aktivitas fisik dan / atau periode ketidakaktifan fisik dan / atau langkah berjalan atau berlari dan / atau jarak yang dicakup
selama pelatihan dan / atau tingkat pelatihan dibandingkan dengan tujuan pelatihan dan / atau kalori yang terbakar dan / atau
tujuan pelatihan berdasarkan pelatihan sebelumnya dan / atau kualitas istirahat dan pola tidur; Perangkat pendengar nirkabel;
Perangkat pendidikan ilmiah; Perangkat pengendali listrik; Perangkat penghubung pengisi daya [charging docks]; Perangkat
penghubung pengisi daya [charging docks] untuk perangkat elektronik yang digunakan untuk memanaskan tembakau;
Perangkat penghubung pengisi daya [charging docks] untuk rokok elektronik; Perangkat pengubah arus (listrik); Perangkat
pengubah arus [listrik]; Perangkat pintar yang dapat dipakai; Perangkat speaker atau audio; Perangkat untuk mendapatkan
informasi lingkungan (yaitu: jumlah/daya jalur telekomunikasi, troughput dan sejenisnya) mengenai telekomunikasi melalui
sinyal dari berbagai sensor; Perangkat yang dapat dibaca mesin untuk sistem pembayaran tanpa uang tunai; Perangkat yang
dapat dipakai untuk mengendalikan komputer, telepon seluler, perangkat elektronik seluler, jam tangan pintar, kacamata
pintar, earphone, headphone, pemutar dan perekam audio dan video, televisi, set top box, speaker, amplifier, sistem home
theatre, dan sistem hiburan; Perangkat-perangkat lunak computer dan perangkat-perangkat keras computer dalam telepon
genggam yang memungkinkan pemutaran dan unduhan aplikasi perangkat lunak; Peranti lunak aplikasi komputer untuk
telepon pintar, alat PDA dan komputer tablet, yaitu, peranti lunak untuk digunakan oleh pengemudi kendaraan dan
penumpang untuk mengakses, melihat, dan berinteraksi dengan dan mengunduh (download) konten informasi dan hiburan
[sehubungan dengan otomobil]; Peranti lunak aplikasi yang dapat diunduh yang menampilkan informasi cuaca, berita cuaca,
ramalan cuaca, informasi indeks suhu; Peranti lunak komputer dan peranti lunak aplikasi komputer untuk digunakan di telepon
genggam dan di kendaraan bermotor untuk pengiriman dan penerimaan sinyal untuk memfasilitasi pembukaan kunci dan
penguncian pintu dan sistem pengamanan yang dikonfirmasi, memulai dan menghentikan mesin dan mengakses, mengelola
dan mengendalikan sistem kendaraan, termasuk sistem informasi, sistem hiburan, sistem kontrol iklim dan fungsi
kendaraan[sehubungan dengan otomobil]; Peranti lunak komputer untuk digunakan di dalam layanan perbankan dan transaksi
keuangan; Peranti lunak komputer untuk digunakan di dalam layanan perbankan dan transaksi keuangan.; Peranti lunak
komputer untuk memfasilitasi transaksi pembayaran dengan cara elektronik dan mencatat operasi keuangan; Peranti lunak
komputer untuk mencari, mendapatkan, indeks, dan mengatur data; Peranti lunak komputer untuk mengaktifkan pencarian
data elektronik; Peranti lunak komputer untuk mengaktifkan perbankan elektronik, mobile dan online; Peranti lunak komputer
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untuk mengirim surat elektronik; Peranti lunak komputer untuk menyediakan direktori informasi, situs web, dan sumber
tersedia pada jaringan komputer; Peranti lunak komputer untuk menyediakan ruang obrolan online dan papan buletin
elektronik untuk pengiriman pesan di antara pengguna di bidang kepentingan umum; Peranti lunak komputer untuk pengiriman
elektronik data, gambar, dan dokumen, audio, video dan multimedia lain melalui jaringan komputer global; Peranti lunak
komputer untuk pesan elektronik; Peranti lunak komputer yang dapat diunduh yang memungkinkan pengguna untuk mengatur
dan membatasi akses pada data dan aktivitas pencarian mereka ketika menggunakan internet.; Peranti lunak komputer yang
digunakan untuk meningkatkan kinerja dan fungsionalitas jaringan komputer; Peranti lunak komputer yang memungkinkan
pengguna untuk menyesuaikan pengalaman melihat, mendengarkan dan bermain dengan memilih dan mengatur tampilan dan
kinerja element audio, video, dan audiovisual oleh pengguna di bidang musik, video, olahraga, berita, ulasan, cuaca, hiburan,
fashion, keuangan, makanan, musik, inspirasi, kesehatan, gaya hidup, perjalanan, pengasuhan anak, ilmu pengetahuan,
teknologi, budaya, dan kesejahteraan (wellness); Peranti lunak komputer yang menampilkan grafik, peta, bagan dan tampilan
terkomputerisasi terkait cuaca; Peranti lunak komputer yang menyediakan akses multi-pengguna ke jaringan komputer untuk
penyebaran berbagai dan beragam informasi; Peranti lunak screensaver yang dapat diunduh untuk digunakan pada komputer
Pribadi; Peranti lunak untuk memfasilitasi transaksi pembayaran yang aman dengan cara elektronik; Peranti lunak untuk
mencari dan mendapatkan informasi, situ web, dan sumber lain dari jaringan komputer; Peranti lunak untuk penyediaan
layanan perdagangan ekuitas, layanan crossing dan pertukaran sekuritas, metode otomatis untuk crossing perintah keuangan
(crossing financial orders), pertukaran keuangan dan crossing elektronik; Peranti lunak untuk telepon pintar yang memberikan
pengguna kemampuan untuk mengendalikan fitur kendaraan bermotornya dari jarak jauh, yaitu, mengunci dan membuka
kunci pintu kendaraan dan memulai dan mematikan kendaraan [sehubungan dengan otomobil]; Peranti lunak yang dapat
diunduh di bidang ilmu meteorologi dan lingkungan; Peranti lunak yang dapat diunduh yang menampilkan informasi cuaca,
berita cuaca, ramalan cuaca, informasi indeks suhu; Peranti lunak yang digunakan dalam identifikasi, penyimpanan, transmisi
dan pengambilan data yang aman secara elektronik; Peranti lunak yang menyediakan platform perdagangan (trading)
elektronik dan marketplace elektronik online; Peranti jaringan komputer untuk menghubungkan beberapa komputer dalam
suatu jaringan (Network hubs); Peredam Suara; Perekam DVD; Perekam compact disc; Perekam suara dan perekam video
yang menampilkan hiburan dan informasi dalam bidang bola basket; Perisai pelindung yang dapat dipindahkan untuk
memisahkan inner mesin dari operator dan pengamat; Perkakas-perkakas penghubung (konektor) kabel listrik; Perluasan dan
penambahan jangkauan akses jaringan; Permainan komputer untuk digunakan di telepon genggam dan telepon seluler;
Pesawat dan perkakas ilmu pengetahuan, pelayaran, survei, fotografi, sinematografi, optik, penimbang, pengukur, sinyal,
pemeriksaan (pengawasan), pertolongan jiwa dan pendidikan; Pesawat dan perkakas ilmu pengetahuan, penelitian, navigasi,
survei, fotografi, sinematografi, audiovisual, optik, penimbangan, pengukuran, pensinyalan, deteksi, pengujian, inspeksi,
penyelamatan jiwa dan pengajaran; Pesawat dan perkakas ilmu pengetahuan, penelitian, navigasi, survey, fotografi,
sinematografi, audiovisual, optic, penimbangan, pengukuran, pensinyalan, deteksi, pengujian, inpseksi untuk untuk
melakukan, mengalihkan, mengubah, mengakumulasi, mengatur atau mengendalikan distribusi atau penggunaan listrik;
Pesawat komputer; Pesawat televisi; Pesawat-pesawat dan perkakas-perkakas komunikasi; Pesawat-pesawat dan perkakasperkakas untuk perekaman, transmisi, penerimaan, pengolahan, pencaharian, reproduksi, manipulasi, memperagakan data
analisi dan pencetakan suara, gambar imaji dan/atau data; Pheriperal audio; Pintu otomatis yang dioperasikan dengan listrik;
Pintu/tangga keluar darurat pada saat terjadi kebakaran; Pipa saluran kabel listrik; Piranti keras dan piranti lunak komputer
untuk interkoneksi, pengintegrasian, pengamanan, pengelolaan, pemantauan, dan pengoperasian sistem telefoni dan video
conferencing; Piranti keras dan piranti lunak komputer untuk pusat data yang digunakan dalam mengumpulkan, menganalisis,
dan melaporkan jaringan komputer dan data telekomunikasi; Piranti keras komputer yang memuat fungsionalitas keamanan
jaringan, termasuk firewall, enkripsi data, dan / atau interoperabilitas dengan protokol keamanan jaringan; Piranti lunak dan
aplikasi komputer yang menyediakan analisis perilaku pengguna, forensik keamanan, manajemen risiko, pencegahan
kehilangan data, perlindungan data cloud/awan, tata kelola data, pemantauan kepatuhan, manajemen hak data, keamanan
data, dan penyimpanan yang aman serta akses ke data, file, dan media; Piranti lunak dan piranti keras komputer untuk
mengirim, menyimpan, mengelola, mengintegrasikan dan mengakses pesan teks dan pesan suara melalui telepon, surat
elektronik, pager, asisten digital pribadi, serta jaringan komputer internal dan global; Piranti lunak komputer dan piranti keras
keamanan jaringan untuk memantau, menganalisis atau melaporkan informasi, data, dan lalu lintas jaringan; Piranti lunak
komputer dan piranti keras keamanan jaringan untuk mengoptimalkan sumber daya dan ketersediaan sistem komputer; Piranti
lunak komputer dan piranti keras keamanan jaringan yang digunakan dalam mendeteksi dan mencegah intrusi jaringan dan
malware serta untuk mengendalikan dan mengelola akses pengguna jaringan dan untuk penegakan kebijakan jaringan; Piranti
lunak komputer dan piranti keras komputer untuk keamanan jaringan, keamanan email dan web, kendali akses yang aman,
identifikasi pengguna, enkripsi, dan manajemen keamanan; Piranti lunak komputer e-commerce yang bisa diunduh yang
memungkinkan pengguna untuk melakukan transaksi bisnis elektronik melalui jaringan komputer dan komunikasi global;
Piranti lunak komputer untuk analisis berbasis situs web dan lalu lintas Internet; Piranti lunak komputer untuk memastikan
keamanan data yang berada di lingkungan komputasi awan; Piranti lunak komputer untuk memfasilitasi kolaborasi antar
individu dan antar organisasi; Piranti lunak komputer untuk memfasilitasi panggilan Voice Over Internet Protocol (VOIP),
panggilan telepon, panggilan video, pesan teks, pesan instan dan layanan online jaringan sosial; Piranti lunak komputer untuk
memudahkan para penggunadalam berkomunikasi, berkolaborasi, dan saling berbagi layar komputer, desktop, data, dokumen
elektronik, video dan aplikasi melalui Internet; Piranti lunak komputer untuk mengadministrasikan, mengelola, dan memantau
lalu lintas dan akses jaringan, mengoptimalkan kinerja jaringan, melakukan diagnostik jaringan, mendeteksi malware dan
ancaman jaringan, serta melaporkan keamanan jaringan dan analisis kinerja; Piranti lunak komputer untuk mengamankan
perangkat seluler; Piranti lunak komputer untuk menjadwalkan dan mengelola kalender, menjadwalkan dan mengelola kontak,
menjadwalkan dan mengelola rapat online; Piranti lunak komputer yang dapat diunduh untuk memfasilitasi transmisi informasi,
data, dokumen, suara, dan gambar melalui Internet secara elektronik; Piranti lunak komputer yang dapat diunduh untuk
memudahkan pengguna yang berpartisipasi dalam pertemuan dan kelas berbasis web, dengan akses ke data, dokumen,
gambar, dan aplikasi piranti lunak melalui browser (peramban) web; Piranti lunak komputer yang dapat diunduh untuk
mengakses, melihat, dan mengendalikan komputer dan jaringan komputer dari jarak jauh; Piranti lunak komputer yang
menyediakan pemantauan, analisis, audit, manajemen, deteksi, klasifikasi, perlindungan, laporan, dan keamanan informasi
serta data sensitif yang terletak di lingkungan komputasi awan untuk aplikasi komputer dan seluler, platform komputer dan
seluler, serta antarmuka pengguna yang terkait dengannya; Piranti lunak untuk komputer dan perangkat seluler untuk
mengamankan akses jarak jauh melalui Internet ke jaringan komputer pribadi; Piranti lunak untuk melakukan konferensi audio
dan video, komunikasi video dan suara, pengiriman pesan singkat, layanan komunikasi Voice over Internet Protocol (VoIP),
saling berbagi aplikasi, saling berbagi desktop komputer, manajemen kehadiran, manajemen dokumen, integrasi aplikasi;
Piranti lunak untuk melakukan proses panggilan melalui transmisi audio, data, video, dan lalu lintas suara; Piranti lunak untuk
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memudahkan pengunggahan, posting, menampilkan, memberi tag, mengedit, mengatur, dan mentransmisikan gambar serta
karya audio visual; Piranti lunak untuk mengirim dan menerima pesan-pesan elektronik, grafik, gambar, konten audio dan
audio visual melalui jaringan komunikasi global; Piranti lunak untuk pemrosesan gambar, grafik, audio, video dan teks; Piranti
lunak yang bisa diunduh dalam lingkup aplikasi pesan; Piranti lunak yang bisa diunduh, yaitu, piranti lunak pesan instan,
piranti lunak berbagi file, piranti lunak komunikasi untuk pertukaran data, audio, gambar dan grafik video melalui komputer
secara elektronik, seluler, jaringan nirkabel dan komunikasi; Piranti lunak komputer untuk penyediaan, penggunaan,
konfigurasi, pengelolaan, pengamanan, optimisasi, pemantauan, pencadangan, pemulihan, pemodelan, pengujian,
penyimpanan, pembaruan, diagnosa, perbaikan, analisis, penyelesaian masalah, penemuan, dan penggunaan berbagai
sistem operasi, piranti keras komputer, piranti lunak komputer, jaringan komputer dan jaringan infrastruktur komputasi virtual;
Piring Petri; Piringan (disc) kaset dan kartu memori dengan program video game yang telah direkam; Piringan hitam; Pita
keamanan holografik bersandi; Pita pengiriman holografik bersandi; Pita pengukur baja; Pita pengukur baja stainlis; Pita
pengukur fiberglass; Pita perekaman video; Pita video dan permainan komputer, disk video dan permainan komputer, kaset
video dan permainan komputer, video dan permainan komputer, CD-ROM video dan permainan komputer, mesin permainan
dengan output video untuk digunakan dengan televisi; Pita-pita video; Planimeter; Platform arsitektur terbuka untuk keamanan
elektronik dan otomatisasi aplikasi di industri pertambangan terdiri dari, yaitu, suatu server pusat, suatu perangkat lunak untuk
mengelola, modul gateway, probe jaringan, node nirkabel, modem kendaraan, pemancar-penerima dan antarmuka kendaraan,
modul lampu pada topi dan modul jaringan sensor; Platform berbasis website dan aplikasi yang memungkinkan pengguna
untuk melakukan transaksi keuangan; Platform dan aplikasi yang menyediakan jasa layanan yang menghubungkan pembeli
emas dengan penjualan emas; Platform digital; Platform perangkat lunak arsitektur terbuka otomatis untuk industri
pertambangan terdiri dari suatu server pusat jaringan, suatu perangkat lunak manajemen jaringan, gateway untuk modul
router jaringan, node nirkabel, modul router jaringan, modem kendaraan, pemancar-penerima kendaraan dan sirkuit
antarmuka dan modul router jaringan untuk kendaraan, modul lampu pada topi, sirkuit antarmuka dan modul router jaringan
untuk penambang dan modul jaringan sensor, modul router jaringan yang menyampaikan informasi dari sensor yang
ditempatkan di tambang ke server pusat jaringan; Platform perangkat lunak komputer untuk komputasi kognitif; Platform
perangkat lunak yang digunakan untuk perdagangan emas secara daring/online (berbasis mobile ataupun web) di bursa
berjangka; Platform perangkat lunak yang memfasilitasi penyediaan informasi; Platform piranti lunak komputer untuk mencari,
menilai, mengukur, dan memulihkan malware yang diduga menargetkan perangkat komputasi; Platform-platform pesan
menggunakan program komputer chatbot (perangkat lunak); Podcast yang dapat diunduh di bidang manajemen bisnis;
Podcast yang dapat diunduh di bidang manajemen proyek; Podcast yang dapat diunduh di bidang manajemen strategis;
Ponsel dan tablet; Pos pembatas jalan (Traffic post); Power Meter digital; Power bank portabel; Power system; Printer ink jet;
Printer inkjet; Printer kartu identitas; Printer yang dapat dibawa [portable]; Printer-printer berwarna; Probe untuk penguji sirkuit
terpadu, semikonduktor dan jaringan telekomunikasi, alat dan instrumen elektronik, elektronik opto, fotonik, dan penguji skala
nano, sinyal, gambar dan pengukur, yaitu amplifier, attenuator, filter dalam bentuk pengolah sinyal yang berfungsi untuk
menghilangkan komponen frekuensi yang tidak diinginkan dari sinyal, untuk menambahkan yang diinginkan atau keduanya,
mengondisikan dalam bentuk alat yang digunakan untuk persiapan sensor sinyal output untuk pengolahan, konverter, mixer
dalam bentuk perangkat untuk membuat frekuensi baru dari dua atau lebih sinyal untuk diaplikasikan, modulator dalam bentuk
peralatan untuk memvariasikan satu atau lebih sifat gelombang periodik untuk membawa sinyal, demodulator, prescaler,
pembagi dalam bentuk peralatan untuk menggabungkan sebagian dari sinyal dalam saluran transmisi ke port yang
memungkinkan sinyal porsi untuk digunakan pada sirkuit lain, penggabung dalam bentuk peralatan untuk menggabungkan
sinyal di port ke dalam sinyal yang sudah ada dalam saluran transmisi, isolator dalam bentuk peralatan 2 port non-resiprokal
yang memungkinkan sinyal untuk melintas hanya dalam satu arah, sirkulator dalam bentuk peralatan multi-port non-resiprokal
di mana sinyal yang memasuki port apa pun ditransmisikan hanya ke port berikutnya secara rotasi, pembatas dioda terpadu,
sakelar dan router untuk melakukan pembangkitan sinyal, pengolahan sinyal, penguatan sinyal, konversi sinyal dan kontrol
sinyal; Processor; Profesional speaker sistem; Program aplikasi yang dapat digunakan pada ponsel, smartphone, tablet,
komputer dan perangkat serupa lainnya untuk manajemen Kekayaan Intelektual; Program aplikasi yang dapat digunakan pada
ponsel, smartphone, tablet, komputer dan perangkat serupa lainnya untuk manajemen aset Kekayaan Intelektual; Program
aplikasi yang dapat digunakan pada ponsel, smartphone, tablet, komputer dan perangkat serupa lainnya untuk penilaian
Kekayaan Intelektual; Program aplikasi yang dapat digunakan pada ponsel, smartphone, tablet, komputer dan perangkat
serupa lainnya untuk penilaian aset Kekayaan Intelektual; Program computer untuk pengembangan piranti lunak; Program
computer, perangkat lunak computer, rekaman audio dan/atau video; Program dan perangkat lunak komputer yang dipasang
di dalam kendaraan; Program dan perangkat lunak permainan (game) komputer yang memungkinkan pengguna untuk
bermain permainan (game) dengan telepon bergerak; Program komputer (perangkat lunak yang bisa diunduh); Program
komputer untuk alat-alat komunikasi; Program komputer untuk deteksi dan penghapusan virus komputer; Program komputer
untuk digunakan dalam aplikasi grafik komputer; Program komputer untuk digunakan dalam pemrosesan data yang
berhubungan dengan catatan keuangan; Program komputer untuk manajemen keuangan; Program komputer untuk
menganalisa ayunan golf; Program komputer untuk menjalankan transaksi melalui e-commerce; Program komputer untuk
pelaporan keuangan; Program komputer untuk perangkat komunikasi; Program komputer untuk permainan yang sebelumnya
telah direkam; Program komputer yang berhubungan dengan perihal keuangan; Program komputer yang dapat diunduh dalam
lingkup aplikasi seluler; Program komputer yang dapat diunduh untuk digunakan dalam melacak status berbagai pengguna
dari jasa permainan interaktif online dan untuk mencocokkan para pemain permainan online dengan para pemain lain dari
semua tingkat kecakapan; Program perangkat lunak aplikasi pintar untuk terminal nirkabel yang direkam; Program perangkat
lunak aplikasi pintar, dapat diunduh untuk terminal nirkabel; Program perangkat lunak komputer yang dapat diunduh, yang
dipasang di ponsel atau komputer, digunakan untuk memberikan evaluasi kredit, pinjaman tunai dan pinjaman angsuran
konsumen, dan lain-lain untuk pengguna; Program perekaman sirkuit elektronik untuk peralatan hiburan untuk digunakan
dengan layar kristal cair; Program permainan komputer; Program permainan komputer multimedia interaktif yang dapat
diunduh; Program permainan komputer untuk mensimulasikan perdagangan sekuritas keuangan (perangkat lunak); Program
permainan komputer yang dapat diunduh melalui internet; Program permainan online; Program permainan video dan
komputer; Program permainan video yang dapat diunduh; Program permainan yang dapat diunduh, yang disediakan dari
online; Program-program komputer terekam; Program-program komputer untuk melihat informasi, statistik atau trivia tentang
bola basket; Proyektor holografik 3D; Proyektor untuk pengeditan film; Proyektor-proyektor multimedia untuk home theaters;
Publikasi elektronik dan digital yang dapat diunduh; Publikasi elektronik yang dapat diunduh dalam bentuk artikel, makalah,
dan bahan pengajaran di bidang telekomunikasi, Internet, pelatihan, bisnis, penjualan, dan pemasaran; Publikasi elektronik
yang dapat diunduh dalam bentuk e-book/buku elektronik, panduan kepatuhan, lembar data, dan laporan di bidang komputasi
awan/cloud dan keamanan data untuk lingkungan komputasi awan/cloud computing publik; Publikasi elektronik yang dapat
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diunduh dalam bentuk jadwal permainan semua dalam bidang bola basket yang disediakan melalui Internet; Publikasi
elektronik yang dapat diunduh dalam bentuk laporan penelitian dan kertas putih/laporan resmi dalam bidang teknologi,
Internet, perangkat lunak dan komunikasi nirkabel.; Publikasi elektronik yang dapat diunduh di bidang berbagai macam asam
(acid) yang terdiri atas matarantai nucleotide, tipe-tipe species, diagnostic, diagnostic ilmu kedokteran, diagnostic ilmu
kedokteran hewan, forensic ilmu kedokteran, laboratorium obat-obatan, obat-obatan untuk ilmu kedokteran hewan, penelitian
klinikal, pengembangan obat-obatan, hasil-hasil pharmasi, penelitian laboratorium, penelitian ilmu pengetahuan, penelitian
ilmu kedokteran, ilmu hayati, biologi, mikrobiologi dan metagenomik, bioteknologi, pertanian, forensik, keamanan pangan,
pengujian genetika dan genetika; Publikasi elektronik yang dapat diunduh, yaitu, buku komik, novel grafis, majalah,
manual/petunjuk, dan berita berkala dalam bidang hiburan dan permainan video; Publikasi elektronik, termasuk bahan yang
dapat diunduh dalam bentuk majalah, berita berkala, jurnal, laporan, panduan, bahan ajar, buku petunjuk dan buku-buku di
bidang hukum; Publikasi yang berkaitan dengan layanan keuangan dan keuangan, disediakan dalam bentuk elektronik dan
dipasok secara online dari database, dari Internet, atau melalui perangkat komunikasi seluler; Publikasi-publikasi elektronik
yang dapat diunduh dalam bentuk majalah-majalah, surat kabar-surat kabar, buku-buku, buku pedoman di bidang elektronik;
Pusat distribusi serat optik; Pusat sensor curah hujan; Pusat sensor level air; Pusat sensor untuk pertanian; RADIO PANGGIL
(HT); RELAI LISTRIK; Rak penyimpanan CD, bukan furnitur; Ransel dan tas jinjing khusus diadaptasi untuk membawa
komputer; Reduktor (Listrik); Rekaman audio dan video yang menampilkan hiburan musik dan musik; Rekaman audio visual
yang menampilkan film dan program hiburan yang menampilkan animasi yang ditargetkan terutama untuk anak-anak dan
orang dewasa muda; Rekaman audio yang dapat diunduh; Rekaman audiovisual yang menampilkan hiburan musik dan
musikal; Rekaman suara dan / atau video; Rekaman video yang dapat diunduh, rekaman video langsung (streaming), dan
rekaman suara yang dapat diunduh dalam bidang bola basket yang tersedia pada Internet; Rel MCB; Relai beban lebih; Relai
kompensasi faktor daya reaktif; Relai kontrol faktor daya; Relai listrik dan elektronik; Relai perlindungan daya; Relay listrik;
Relay untuk stasiun radio dan TV; Remote kontrol televisi; Resistor listrik; Reverb; Robot untuk hiburan; Rompi jaring untuk
keselamatan; Rotator untuk laboratorium; Rumah kamera; SEKUN KABEL; SELONGSONG KABEL; SISTEM PANGGILAN
NIRKABEL; Sakelar Jendela; Sakelar Kunci Pintu; Sakelar kontrol; Sakelar untuk jaringan komputer, server dan router; Saklar
Kecil Pengganti; Sambungan untuk saluran listrik; Saringan Kamera; Sarung dan tas untuk computer portabel; Sarung
pelindung untuk kartu memori; Sarung untuk peramban multimedia genggam; Sarung, wadah dan tempat lensa kontak; Saver
mobil (pengisi daya); Sekering untuk baterai kendraan; Selongsong sambungan untuk kabel listrik; Sensor alarm pendeteksi
motion, suhu, cahaya, getar, micro switch; Sensor Interaktif; Sensor aki deteksi aki; Sensor arah kecepatan angin; Sensor
cuaca lalu lintas; Sensor curah hujan; Sensor debu; Sensor ec tanah; Sensor elektronik atau listrik untuk mendeteksi,
memproses, mengumpulkan, merekam dan mentransmisikan data umum yang berkaitan dengan kesehatan, siklus tidur, irama
jantung dan aktifitas fisik; Sensor fotoelektrik; Sensor hujan; Sensor kualitas air; Sensor posisi LED; Sensor posisi optik;
Sensor suhu evaporator untuk kendaraan; Sensor suhu listrik; Sensor suhu pendingin untuk kendaraan; Sensor suhu udara
sekitar untuk kendaraan; Sensor untuk penggunaan ilmiah; Sepatu untuk perlindungan yang tahan asam (acidproof);
Sepatu/alas kaki pelindung, sepatu/alas kaki pengaman, sepatu bot pengaman dan sepatu pengaman; Seperangkat pesawat
telepon; Seperangkat pesawat telepon tanpa kabel; Serat untuk transmisi suara dan gambar; Server untuk otomatisasi rumah;
Set-top box yang memiliki kemampuan mengenali suara; Set-top boxes yang menggabungkan fungsi pengenalan suara;
Simulator latihan golf; Simulator pelatihan kelistrikan; Simulator pelatihan kelistrikan (perangkat pengajaran berbasis
perangkat keras dan perangkat lunak); Sinematografi; Sirkuit elektronik penyimpan program permainan video; Sirkuit
elektronik, cakram magnetik, cakram magnetik optik dan cakram optik dalam bentuk kartrid (cartridges) ROM dan media
penyimpanan yang menyimpan program permainan untuk peralatan permainan (game) genggam dengan display kristal cair;
Sirkuit terpadu, chip, modul, pengendali untuk komunikasi nirkabel, yaitu, untuk, penentuan posisi, lokasi, navigasi, pelacakan,
keamanan, radar, pencitraan, perasa, dan komunikasi lainnya yang memanfaatkan teknologi pita lebar ultra di dalamnya,
yaitu, telepon selular pita lebar ultra, radar pita lebar ultra dan sistem penentuan posisi pita lebar ultra; Sistem Penentuan
Posisi Global; Sistem Penentuan Posisi Global untuk kapal; Sistem keamanan secara elektronik untuk jaringan rumah; Sistem
kendali untuk penerangan; Sistem konferensi video dan audio yang terdiri dari peralatan endpoint (titik terakhir di mana pesan
itu diterima), port daya dan Ethernet, telepon IP, kamera, display, pencahayaan, speaker, mikrofon, dan proyektor; Sistem
konferensi video dan audio yang terdiri dari perangkat endpoint, port daya dan Ethernet, telepon IP, kamera, display,
pencahayaan, speaker, mikrofon, dan proyektor, kursi dan meja konferensi, yang semuanya dijual sebagai satu unit; Sistem
kontrol [perangkat keras komputer] untuk sistem pencetakan; Sistem otomatisasi rumah yaitu peralatan kontrol pusat untuk
rumah pintar; Sistem pemantauan kualitas gas dan udara; Sistem penentuan posisi; Sistem penentuan posisi untuk
pencahayaan; Sistem pengenalan suara; Sistem penghantar listrik (Conductor system); Sistem pengontrol tenaga listrik untuk
digunakan bersama dengan mesin pembakaran besar internal untuk jasa industri dan sistem pengontrol tenaga listrik untuk
unit yang dikemas yang terdiri dari mesin pembakaran besar internal dan generator.; Sistem pengontrol untuk ventilasi,
pemanasan dan suhu AC; Sistem suara terdiri dari remote control, amplifier, pengeras suara dan komponennya; Sistemsistem pemrosesan suara; Sistem-sistem pengumpulan pembayaran tol secara elektronik; Situs web dan aplikasi perangkat
lunak yang dapat diunduh yang memungkinkan pengguna untuk dengan mudah melihat, memesan atau membeli kegiatan dan
layanan yang berkaitan dengan makan, kebugaran, kecantikan dan kesehatan; Slide (fotografi); Slide fotografi; Software
aplikasi komunikasi melalui internet; Software penyimpanan database untuk kegiatan jual-beli dan pembayaran; Soket yang
dapat digerakan; Sombok (Toa); Sonar; Speaker aktif dan pasif; Speaker audio pintar; Speaker mobil; Speaker yang dapat
dikendalikan dengan suara; Splitter hdmi; Stabilizer listrik; Stand yang disesuaikan untuk ponsel; Stasiun dok dan adaptor,
yaitu, stasiun dock elektronik dan adaptor listrik untuk mengisi daya perangkat seluler dan baterai, yang menghubungkan
perangkat telekomunikasi, perangkat seluler, perangkat layar, komputer, mouse dan keyboard; Stiker (skins) komputer, yaitu,
plastik film yang dipasang sebagai stiker untuk menutupi dan melindungi peralatan elektronik, yaitu, telepon genggam,
pemutar musik portabel, PDA, dan tablet elektronik; Stop kontak; Stop kontak listrik; Suar pensinyalan LED; Suara yang dapat
diunduh; Suhu udara masuk atau untuk kendaraan; Sumber pencahayaan optik; Suplai daya bebas gangguan; Suplai daya
listrik, bergerak (Baterai yang dapat diisi ulang); Switch Stater; Switchgear; TESPEN; TRAFO STEP DOWN; TRAFO STEP
UP; Tablet elektronik dan perangkat PDA; Tabung api ringan; Tabung pemadam api; Tabung pitot; Tabung sinar-X tidak untuk
tujuan medis; Tag yang dapat dibaca mesin; Tali Telepon Seluler; Tali jam tangan (pintar) elektronik untuk memonitor
kesehatan yang mengkomunikasikan data waktu-nyata ke perangkat elektronik lainnya; Tali jam tangan dengan fungsi
sebagai alat komunikasi tanpa kabel dengan terminal-terminal elektronik seperti telepon-telepon pintar, komputer-komputer
tablet, PDA, komputer-komputer; Tampilan OLED; Tampilan QLED; Tampilan holografik 3D; Tampilan iklan elektronik;
Tampilan layar LED untuk televisi; Tampilan panel yang berbentuk datar; Tampilan-tampilan layar LED (LED Displays);
Tangga telekop single [bagian dari teleskop]; Tas khusus untuk ponsel; Tas untuk kamera dan peralatan fotografi; Tas untuk
peralatan fotografi; Tatakan dudukan untuk kamera; Telepon Seluler; Telepon VoIP; Telepon nirkabel; Telepon pintar
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(smartphones) yang dipasang di pergelangan tangan; Telepon pintar berupa jam tangan; Telepon pintar yang dipasang di
pergelangan tangan; Telepon portabel; Televisi DMB [Penyiaran Multimedia Digital]; Televisi LED; Televisi QLED; Televisi
daring; Televisi dioda kuantum dot pemancar cahaya; Televisi mobil; Tempat kumparan listrik; Tempat penyimpanan baterai;
Tempat telepon seluler terbuat dari kulit atau kulit imitasi; Terminal komunikasi yang terdiri dari peranti keras dan/atau peranti
lunak komputer untuk menyediakan video, audio, data, permainan video dan komunikasi telepon dan/atau transmisi; Terminal
poin of sale elektronik; Terminal radio; Terminal telekomunikasi interaktif listrik; Terminal-terminal interaktif; Terminal–terminal
portabel untuk penggunaan pribadi untuk merekam/ mengatur/ mentransmisikan/ mengendalikan/ mereview kesehatan dan
perawatan kesehatan, dan menerima teks, data, gambar, file audio; Textile printer; Theodolit; Tiang mic; Tiang speaker;
Timbangan; Timbangan analitik; Timbangan diet; Timbangan digital (Digital Balance); Timbangan duduk; Timbangan fitness;
Timbangan gantung [timbangan tuas]; Timbangan kamar mandi elektronik; Timbangan kue; Timbangan presisi;
Timbangan compact (kecil); Token keamanan; Tongkat pengatur lalu lintas berkilau atau mekanis (Traffic baton); Transmisi
nirkabel untuk digunakan dalam mobil untuk pelacakan, pemantauan dan diagnosis perawatan kendaraan dan untuk
memberikan informasi kepada pengemudi [sehubungan dengan otomobil]; Transponder-transponder yaitu, terminal-terminal
elektronik yang dipasang pada kendaraan untuk transaksi-transaksi komersial secara elektronik; Truk pemadam api (fire
trucks); Truk pemadam api berfungsi sebagai anti huru hara (Riot trucks); Tudung pencegahan bencana alam; Tuner sinyal
radio; Tusuk kontak, sok kontak dan kontak-kontak lain (sambungan listrik).; USB drive perangkat keras (Universal serial bus
hardware drives); USB flash drive; USB flash drive kosong; USB flash drive yang sudah direkam sebelumnya; USB pengisi
daya; USB port pengisi baterai; USB yang dapat dihubungkan dengan periferal komputer; Unit onboard yang menggabungkan
peralatan telekomunikasi dan fungsi telekomunikasi; Unit head (kepala) audio visual; Unit pengawas hewan peliharaan; Unitunit pengeras suara (Speakers); Variabel resistor; Video dan podcast yang dapat diunduh di bidang berita, ulasan, cuaca, olah
raga, hiburan, fashion, keuangan, makanan, musik, inspirasi, kesehatan, gaya hidup, perjalanan, pengasuhan anak, ilmu
pengetahuan, teknologi, budaya dan kesejahteraan (wellness); Video game; Video interkom; Video kartun yang dapat
diunduh; Video pendek dan spot promosi dalam CD, pita video dan DVD pra-rekam; Video wall; Video yang dapat diunduh di
bidang manajemen bisnis; Video yang dapat diunduh di bidang manajemen proyek; Video yang dapat diunduh di bidang
manajemen strategis; Videotron; Wadah lensa kontak; Wadah pelindung tahan air dan bukan tahan air untuk kamera;
Waveguides untuk pengiriman balok berdaya tinggi; Webinar yang dapat diunduh di bidang manajemen bisnis; Webinar yang
dapat diunduh di bidang manajemen proyek; Webinar yang dapat diunduh di bidang manajemen strategis; Wide format printer;
Woofer; acidimeter untuk baterai; adapter jaringan komputer; adapter lensa kamera; adapter tanpa kabel untuk komputer;
adapter, sakelar, router dan hub jaringan komputer; adaptor daya; adaptor daya untuk komputer; adaptor ethernet; adaptor
frekuensi radio; adaptor kabel; adaptor kartu flash; adaptor kartu komputer; adaptor kartu memori flash; adaptor listrik; adaptor
penghubung dari server ke jaringan area penyimpanan; adaptor telepon; agenda elektronik; agregator ethernet-over-VDSL;
aki; aki mobil; aki motor; aki untuk sepeda listrik, baterai untuk senter; akselerator grafis; akselerator partikel; akselerator
partikel [mesin]; akselerator video; akselerometer; aksesoris earphone, yaitu, bantal earphone (earphone cushions), bantalan
earphone (earphone pads), dan kabel ekstensi earphone (earphone cases); aksesoris earphone, yaitu, bantal earphone
(earphone cushions), bantalan earphone (earphone pads), dan sarung earphone (earphone cases); aksesoris headphone,
yaitu, bantal headphone (headphone cushions), bantalan headphone (headphone pads), dan kabel ekstensi headphone;
aksesoris kacamata, yaitu tali, tali leher dan tali kepala untuk kacamata; aksesoris telepon seluler, yaitu headset, tali telepon
genggam; aksesoris untuk perangkat seluler, portabel dan genggam, yaitu, earbud (perangkat pendengar berukuran kecil
yang diletakan dilubang telinga), earphone dan headphone; aktinometer; aktuator otomatis untuk digunakan dalam minyak dan
gas, tempat penyimpanan, lubang besar, dan alat silinder untuk melindungi sensor suhu; aktuator pembangkit pulsa;
akumulator [baterai]; akumulator untuk daya fotovoltaik; akumulator, listrik; akumulator, listrik, untuk kendaraan; alarm; alarm
akustik; alarm anti-intrusi; alarm anti-pencurian, selain untuk kendaraan; alarm bergetar sebagai pengingat untuk minum obat;
alarm bunyi; alarm jendela; alarm jendela elektronik; alarm keamanan; alarm keamanan anti pengganggu untuk pintu; alarm
keamanan pribadi; alarm kebakaran; alarm kebakaran dalam bentuk ornamen pohon Natal; alarm kebocoran air; alarm
kebocoran gas; alarm kolam renang; alarm peluit; alarm pencuri; alarm pencurian; alarm pintu; alarm pintu elektronik; alarm
pribadi; alas kaki untuk perlindungan dari bahaya biologis; alas kaki untuk perlindungan terhadap api; alas kaki untuk
perlindungan terhadap iradiasi; alas kaki untuk perlindungan terhadap kecelakaan; alas kaki untuk perlindungan terhadap
kecelakaan atau cedera; alas kaki untuk perlindungan terhadap kecelakaan, iradiasi dan kebakaran; alas kaki untuk
perlindungan terhadap kecelakaan, iradiasi dan kebakaran, termasuk sepatu bot dan sepatu untuk perlindungan kecelakaan
untuk digunakan dalam industri; alas kaki untuk perlindungan terhadap tumpahan bahan kimia; alas mouse; alas mouse
komputer; alat alarm pribadi; alat analisis gas; alat analisis kromatogram untuk penggunaan ilmiah atau laboratorium; alat
analisis makanan; alat analisis udara; alat anti pencurian; alat anti-korosi katodik; alat baca [peralatan pengolah data]; alat
baca sandi balok (barcode); alat bantu pernapasan bawah air; alat bantu pernapasan oksigen, selain untuk alat bantu
pernapasan buatan; alat cetak biru; alat dan instrumen astrometri; alat dan instrumen fotografi; alat dan instrumen gambar
yang disesuaikan untuk digunakan dengan komputer; alat dan instrumen keselamatan dan keamanan; alat dan instrumen
multimedia; alat dan instrumen pengajaran; alat dan instrumen radio; alat dan instrumen survei; alat dan instrumen ukur listrik;
alat dan instrumen untuk astronomi; alat dan instrumen untuk fisika; alat dan instrumen untuk memindai mikroskop
konduktansi ion; alat dan instrumen untuk memindai mikroskop probe; alat dan instrumen untuk mengukur dan
mengendalikan; alat dan instrumen untuk mentransfer, menerima dan menyimpan suara, gambar dan data, baik dalam bentuk
digital maupun analog; alat dan instrumen untuk merekam, mengirim atau mereproduksi suara atau gambar; alat dan
instrumen untuk merekam, mentransmisikan, mereproduksi, atau memproses suara, gambar, atau data; alat dan instrumen
untuk mikroskop; alat dan instrumen untuk pemindaian mikroskop ion; alat dan instrumen untuk tujuan penelitian; alat dan
perlengkapan fotografi; alat dan simulator pelatihan; alat dan sistem pemadam kebakaran; alat demagnetisasi untuk pita
magnetik; alat diagnostik, bukan untuk tujuan medis; alat difraksi [mikroskop]; alat distilasi untuk tujuan ilmiah; alat distilasi
vakum untuk penggunaan laboratorium; alat elektronik Global Positioning System [GPS]; alat elektronik dan perangkat lunak
komputer yang mengijinkan penggunaan bersama-sama dan transmisi data dan informasi antar alat dengan tujuan
memfasilitasi pemantauan, kontrol, dan otomatisasi lingkungan; alat elektronik genggam untuk penerimaan dan/atau
pengiriman data nirkabel, terutama pengiriman dan penerimaan pesan-pesan, video-video, suara-suara; alat elektronik yang
dapat dikenakan; alat fototelegrafi; alat holografi; alat informasi yang berdiri sendiri, yaitu, pengeras suara audio pengontrol
suara dan manual dengan kemampuan asisten digital pribadi untuk mengakses dan menelusuri database online, situs web,
telepon genggam, komputer, tablet, telepon pintar, komputer genggam, komputer portabel untuk dokumen, berkas, dan
informasi atas perintah yang disimpan lainnya; alat informasi yang berdiri sendiri, yaitu, pengeras suara audio pengontrol
suara dan manual dengan kemampuan asisten digital pribadi untuk mengirim (streaming) dan memainkan audio, video, dan
konten multimedia, untuk mengontrol televisi, monitor, sistem permainan, alat pemutar DVD, alat pemutar media portabel, dan
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alat untuk mengirim (streaming) media digital; alat informasi yang berdiri sendiri, yaitu, pengeras suara audio pengontrol suara
dan manual dengan kemampuan asisten digital pribadi untuk menyediakan jasa pelayanan pengurus (concierge) pribadi untuk
pihak lain yang diinisiasikan oleh perintah pengontrol-suara melalui suatu telepon genggam, komputer, tablet, telepon pintar,
komputer genggam, komputer portabel, yaitu, menambah dan mengakses janji bertemu dengan kalendar, alarm,
penghitung/pengatur waktu (timers), pengingat (reminders) dan membuat reservasi restoran, perjalanan, dan hotel; alat input
komputer; alat inspeksi cacat permukaan wafer; alat inspeksi optik untuk keperluan industri; alat inspeksi optik untuk
keterlacakan persiapan farmasi dan paket farmasi; alat ionisasi tidak untuk pengolahan udara atau air; alat ionisasi untuk
penggunaan ilmiah atau laboratorium; alat ionisasi, kecuali untuk pengolahan udara atau air; alat juru bahasa elektronik; alat
kaca untuk cetakan foto; alat kemudi, otomatis, untuk kendaraan; alat kendali jarak jauh *; alat kendali jarak jauh portable
untuk kick-up block; alat kendali jarak jauh untuk mengendalikan komputer, telepon seluler, perangkat elektronik bergerak,
perangkat elektronik yang dapat dipakai, jam tangan pintar, kacamata pintar, earphone, headphone, pemutar dan perekam
audio dan video, televisi, set top box, speaker, amplifier, sistem home theatre, dan sistem hiburan; alat keselamatan diri; alat
keselamatan kerja; alat kontrol elektronik [EKG] untuk lampu LED dan lampu; alat kontrol elektronik untuk robot; alat kontrol
jarak jauh untuk kompresor; alat kontrol jarak jauh untuk membuka dan menutup pintu; alat kontrol jarak jauh untuk membuka
dan menutup pintu kendaraan; alat kontrol jarak jauh untuk pompa vakum; alat kontrol keamanan; alat kontrol lalu lintas udara;
alat kontrol listrik untuk robot; alat kontrol pencahayaan; alat kontrol, pengujian dan pemantauan listrik; alat kromatografi cair
untuk penggunaan laboratorium; alat kromatografi otomatis untuk penggunaan laboratorium; alat kromatografi penukar ion
otomatis untuk penggunaan laboratorium; alat kromatografi untuk penggunaan laboratorium; alat lampu lalu lintas [perangkat
pensinyalan]; alat listrik untuk mengontrol; alat magnetic resonance imaging [MRI], bukan untuk tujuan medis; alat medis
dalam bentuk sensor untuk memantau pasien sebelum, selama atau setelah bedah ortopedi; alat medis untuk analisis gaya
berjalan; alat medis yang menggabungkan realitas virtual atau realitas tertambah (augmented reality) untuk digunakan oleh
praktisi kesehatan dalam prosedur pembedahan, keterlibatan pasien atau rehabilitasi pasien; alat medis, yaitu, sistem robot
bedah yang terdiri dari lengan robot bedah, sensor, kamera, instrumen bedah, perangkat lunak untuk pengelolaan operasional
dari sistem, monitor video, peralatan dan instrumen navigasi dan penentuan posisi, unit tampilan visual, peralatan perekam
dan tampilan optik (optical viewing), kontrol elektronik, penyangga (stand) dari kamera navigasi, penyangga (stand) dari
lengan robot serta layar sentuh, semua dijual sebagai satu unit; alat multiplexing video; alat navigasi satelit; alat navigasi
satelit, yaitu, sebuah Global Positioning System (GPS); alat navigasi untuk kapal; alat navigasi untuk kendaraan; alat navigasi
untuk kendaraan [komputer terpasang]; alat navigasi untuk mobil; alat pemadam api; alat pemadam api untuk mobil; alat
pemadam kebakaran untuk mobil; alat pemancar dan alat penerima yang digunakan untuk menemukan hewan peliharaan
yang hilang; alat pemancar elektronik untuk mengirim tempat menarik ke kendaraan [sehubungan dengan otomobil]; alat
pemancar suara; alat pemantau tingkat cairan; alat pemantauan pembangkit listrik; alat pembaca kartu flash; alat pembersih
kepala magnetik; alat pembersih lensa kontak; alat pembersih pita magnetik; alat pembersih untuk disc rekaman suara; alat
pembesar [fotografi]; alat pembicara; alat pemusatan untuk transparansi fotografi; alat pemutar reproduksi suara; alat pemutus
listrik; alat penahan kabel listrik; alat penarik kabel listrik; alat pencampur suara; alat pencatat absensi elektronika; alat
pendengar; alat pendeteksi api; alat pendeteksi dan penguji kebocoran; alat pendeteksi uang palsu elektronika; alat
pendistribusi daya untuk penerangan jalan; alat penerima audio dan video; alat penerima telepon; alat penerima televisi LCD;
alat penerima televisi dengan layar tampilan yang dapat digunakan sebagai cermin; alat peneropong telur; alat pengacau
radar; alat pengajaran; alat pengajaran audiovisual; alat penganalisa fluoresensi untuk protein, bukan untuk keperluan medis;
alat pengapung renang untuk keperluan keamanan; alat pengatur elektronik; alat pengatur suhu air; alat pengatur waktu listrik;
alat pengatur, listrik; alat pengecek kerusakan pada piringan optik; alat pengembangan perangkat lunak komputer; alat
pengembangan perangkat lunak untuk membuat perangkat lunak dan aplikasi selular; alat pengendali jarak jauh untuk
kebutuhan rumah tangga; alat pengeras suara berukuran kecil yang dipakai di dalam telinga; alat pengering untuk cetakan
foto; alat pengisi baterai ponsel yang dapat dibawa; alat pengisi daya; alat pengisi daya baterai untuk kamera/kamera digital;
alat pengkait kabel listrik; alat pengolah data elektronik; alat pengolah data, yaitu coupler; alat pengolah kata; alat pengontrol
(termostat) ; alat pengontrol daya untuk penerangan; alat pengontrol memori semikonduktor; alat pengontrol mikro berdaya
rendah; alat pengontrol motor penggerak, elektronik; alat pengontrol otomatisasi rumah; alat pengontrol tenaga untuk
monitoring jarak jauh; alat penguji untuk penguji papan sirkuit; alat penguji untuk pengujian serat optik; alat pengujian genetik
untuk tujuan ilmiah; alat pengukur; alat pengukur air (meteran air); alat pengukur cahaya optik; alat pengukur diameter kawat;
alat pengukur gas (meteran gas); alat pengukur jarak; alat pengukur luminescence; alat pengukur minyak (meteran minyak);
alat pengukur panjang; alat pengukur parameter fisik laut; alat pengukur presisi; alat pengukur radiasi; alat pengukur
radioaktivitas; alat pengukur suara; alat pengukur tekanan; alat pengukur tingkat cairan; alat pengukur untuk mengukur
potensial permukaan, yaitu, potensial zeta, ukuran dan distribusi ukuran partikel koloid dalam suatu larutan.; alat pengukur
untuk pengeluaran parfum dalam jumlah yang terukur; alat pengukur, listrik; alat pengulang jaringan nirkabel; alat penulis
sandi magnetik; alat penyalaan, listrik, untuk menyalakan dari kejauhan; alat penyangga kabel listrik; alat penyeimbang; alat
penyimpan data komputer; alat penyimpanan data; alat penyimpanan data, yaitu, drive disk keras, drive disk digital, alat
pemutar media, media penyimpan digital kosong, drive disk keras portabel, drive dalam keadaan solid, drive memori flash,
drive disk hybrid dan periferal komputer; alat penyimpanan data, yaitu, drive disk keras, drive disk digital, drive dalam keadaan
solid, media penyimpan digital kosong, drive hybrid dan periferal komputer; alat penyimpanan komputer, yaitu, perangkat
keras memori komputer, drive keras untuk komputer dan drive dalam keadaan solid (SSD) untuk komputer; alat penyimpanan
komputer, yaitu, sistem atau subsistem untuk menyimpan dan mengarsip data elektronik; alat penyimpanan untuk menyimpan
dan memperoleh kembali data; alat peraga data; alat perekam dan reproduksi suara; alat perekam data; alat perekam data
untuk pengiriman dan penyimpanan antara alat memori elektronik melalui kabel atau tanpa kabel; alat perekam film; alat
perekam jarak; alat perekam suara; alat perekam suara dan gambar; alat perekam tekanan; alat perekam untuk mengemudi;
alat perekam untuk merekam lalu lintas pada jaringan telekomunikasi; alat perekam video; alat perekam waktu; alat perekam
waktu dan tanggal; alat perluas untuk papan ketik, video dan mouse; alat perluasan jaringan nirkabel; alat pertukaran telepon;
alat pertukaran telepon elektronik; alat poin akses nirkabel (WAP); alat portabel penahan mobil yang dikendalikan dari jarak
jauh; alat reproduksi suara; alat sensor; alat spektrograf; alat stereoskopik; alat streaming media digital; alat telegraf manual;
alat telegraf otomatis; alat telemetering; alat telemetering kendali jarak jauh; alat terjemahan elektronik; alat transmisi data
interaktif; alat transmisi suara; alat transmisi telepon; alat uji bukan untuk tujuan medis; alat uji dan pengukuran, yaitu satu
kotak pengujian yang berisikan sumber sinyal dan penganalisis sinyal untuk menguji disain dan alat komunikasi nirkabel dan
gelombang mikro; alat uji elektronik; alat uji elektronik untuk digunakan di bidang telekomunikasi; alat uji semi-konduktor; alat
uji untuk menguji papan sirkuit cetak; alat ukur; alat ukur alat; alat ukur dan instrumen; alat ukur lensa korektif; alat ukur
radiasi; alat ukur radioaktivitas; alat ukur resistensi; alat ukur tinggi badan; alat untuk darurat dan penyelamatan; alat untuk
efisiensi energi listrik tegangan rendah; alat untuk fermentasi [alat laboratorium]; alat untuk meletakkan kamera dan monitor;

Halaman 960 dari 2049

alat untuk memantau dan merekam kinerja mesin; alat untuk memberitahukan notifikasi pelanggaran kecepatan, batas
geografis virtual (geo-fence) dan jam malam dalam mobil, yaitu, indikator kecepatan dan sensor waktu [sehubungan dengan
otomobil]; alat untuk memeriksa absensi kerja; alat untuk memeriksa franking; alat untuk memeriksa keaslian uang kertas; alat
untuk memeriksa kecepatan kendaraan; alat untuk memproses pembayaran elektronik; alat untuk memproses pembayaran
secara elektronik; alat untuk memproses, mentransmisikan dan menyimpan informasi basis data; alat untuk memverifikasi
data pada kartu yang dikodekan secara magnetis; alat untuk mengedit film sinematografi; alat untuk mengembangkan film;
alat untuk mengembangkan foto; alat untuk mengendalikan listrik statis; alat untuk mengganti jarum pemutar rekaman; alat
untuk menghantarkan, mengalihkan, mengubah, mengumpulkan, mengatur atau mengendalikan listrik; alat untuk
menghasilkan gambar; alat untuk menghasilkan gambar virtual; alat untuk menghasilkan karakter; alat untuk menghasilkan
kebisingan; alat untuk menguji detektor asap menggunakan semprotan aerosol; alat untuk menguji detektor karbon monoksida
menggunakan semprotan aerosol; alat untuk menguji detektor panas menggunakan semprotan aerosol; alat untuk menguji
makanan; alat untuk menguji rem kendaraan; alat untuk menguji transmisi kendaraan; alat untuk mengukur; alat untuk
mengukur kecepatan ayunan golf; alat untuk mengukur ketebalan kulit; alat untuk mengukur, mendeteksi dan memonitor
instrumen yang digunakan pada aplikasi industri; alat untuk mentransmisikan dan mereproduksi suara atau gambar; alat untuk
mentransmisikan program radio dan pesan relai radio; alat untuk merekam dan mereproduksi ucapan; alat untuk merekam
gambar; alat untuk merekam suara atau gambar; alat untuk merekam, mengirim atau mereproduksi gambar; alat untuk
merekam, mengirim atau mereproduksi informasi; alat untuk merekam, mengirim atau mereproduksi suara; alat untuk
merekam, mengirim atau mereproduksi suara atau gambar; alat untuk merekam, mengirim atau mereproduksi suara, gambar
dan data; alat untuk merekam, mengirim, memproses dan mereproduksi suara, gambar atau data; alat untuk merekam,
menyimpan, mengirim dan mereproduksi suara dan gambar; alat untuk merekam, transmisi, penerimaan, pemrosesan atau
reproduksi suara, gambar atau data; alat untuk mereproduksi suara; alat untuk pengembangan piranti lunak untuk pembuatan
aplikasi mobile Internet dan antarmuka klien; alat untuk pengembangan piranti lunak, yaitu, piranti lunak untuk pengujian
aplikasi; alat untuk penyiaran, perekaman, transmisi atau reproduksi suara atau gambar; alat untuk penyiaran, perekaman,
transmisi atau reproduksi suara, data atau gambar; alat untuk perekaman, transmisi, amplifikasi dan reproduksi suara; alat
untuk reproduksi suara atau gambar; alat untuk transmisi komunikasi; alat untuk transmisi radio, alat pembaca optik; alat untuk
transmisi suara atau gambar; alat validasi tiket elektronik; alat verifikasi elektronik untuk mengecek pengesahan kartu-kartu;
alat-alat optik yang dapat dilihat; alat-alat otomatisasi perangkat lunak komputer.; alat interfase komputer; alidades; altimeter;
amplifier; amplifier akustik; amplifier audio; amplifier dan penerima audio; amplifier daya; amplifier gitar; amplifier semikonduktor optik; amplifier semikonduktor optik; amplifier stereo; amplifier untuk alat musik; amplifier untuk gitar bass; analisa
audio; analisa gangguan universal; analisa gas buang; analisa gas residu; analisa kuantum resonansi magnetik; analisis
laboratorium penelitian untuk mengukur, menguji dan menganalisis darah dan cairan tubuh lainnya; anemometer; anggota
badan tiruan untuk keperluan instruksi medis [peralatan pengajaran]; anjungan tunai mandiri [ATM]; anoda; antarmuka
pengguna untuk komputer kendaraan bermotor dan perangkat elektronik, yaitu panel kontrol elektronik, monitor, layar sentuh,
remot kontrol, stasiun dok, konektor, sakelar, dan kontrol yang diaktifkan suara; antarmuka untuk komputer; antarmuka untuk
komputer, layar komputer, telepon mobil, perangkat elektronik mobil, perangkat elektronik yang dapat dipakai, arloji pintar,
kacamata pintar, televisi, set top box, serta pemutar dan perekam audio dan video; antena; antena frekuensi radio; antena
microwave; antena mobil; antena pemancar gelombang radio; antena penerima siaran satelit; antena radar; antena radio;
antena radio dan televisi; antena satelit; antena televisi; antena untuk jaringan telekomunikasi; antena untuk peralatan
komunikasi nirkabel; antena untuk peralatan radio; antikode; aparat komunikasi gelombang mikro; aparat pengawasan
keamanan; aparat pengawasan video; aparat peringatan keamanan; aparat untuk memeriksa surat stempel; aparatus
(termasuk perangkat keras komputer dan perangkat lunak komputer) untuk menyediakan, memproses, menampilkan,
merekam, mentransmisikan, menerima, mereproduksi, mengedit, memanfaatkan dan memutar ulang gambar, suara, data dan
informasi; aparatus dan instrumen bahari; aparatus dan instrumen ilmiah, optik, pengukur, pensinyalan dan pengecekan;
aparatus dan instrumen kendali jarak jauh; aparatus dan instrumen penimbang; aparatus dan instrumen penimbang untuk unit
standar; aparatus dan instrumen sinematografi; aparatus dan instrumen untuk mengendalikan dan memantau kendaraan
tanpa awak; aparatus dan instrumen untuk mengendalikan dan memonitor aliran air; aparatus dan instrumen untuk
menghantarkan, mengalihkan, mengubah, mengakumulasi, mengatur atau mengendalikan distribusi listrik; aparatus dan
instrumen untuk menghantarkan, mengalihkan, mengubah, mengakumulasi, mengatur atau mengendalikan listrik; aparatus
dan instrumen untuk menghantarkan, mengalihkan, mengubah, mengakumulasikan, mengatur atau mengendalikan distribusi
atau penggunaan listrik; aparatus dan instrumen untuk menghantarkan, mengalihkan, mengubah, mengakumulasikan,
mengatur atau mengendalikan penggunaan listrik; aparatus dan instrumen untuk tujuan ilmiah; aparatus dan instrumen
xerografis; aparatus dan penerima telepon; aparatus dan perkakas yang menyelamatkan jiwa; aparatus dan perlengkapan
otentikasi mata uang; aparatus dan perlengkapan yang menyelamatkan jiwa; aparatus diagnostik, bukan untuk tujuan medis,
yaitu, aparatus yang digunakan untuk analisa dan optimasi sistem komputer; aparatus dubbing audio; aparatus elektroforesis
untuk penggunaan laboratorium; aparatus elektroforesis, bukan untuk tujuan medis; aparatus frekuensi tinggi; aparatus
generasi suara; aparatus memori; aparatus pemotongan film; aparatus pengatur panas; aparatus penghasil sinyal elektronik;
aparatus penguat gen untuk penggunaan laboratorium; aparatus pengukur fluida; aparatus pengukur kecepatan untuk bola
golf; aparatus pensinyalan angkatan laut; aparatus peralihan audio; aparatus peralihan telepon digital; aparatus serta peranti
untuk pengidentifikasian pribadi; aparatus transvasing oksigen; aparatus untuk bernyanyi dengan musik latar yang telah
direkam sebelumnya dan dengan lirik yang ditampilkan di layar; aparatus untuk memonitor jarak jauh; aparatus untuk
mengenkripsi dan mendekripsi sinyal video dan/atau suara dan/atau data elektronik; aparatus untuk merekam suara; aparatus
untuk merekam transmisi atau reproduksi data, suara atau gambar, peralatan pengolah data, perangkat keras komunikasi
data; apertometer [optik]; aplikasi dekstop; aplikasi komputer untuk mengotorisasi pembayaran elektronik serta transaksi
keuangan elektronik; aplikasi komputer untuk mengumpulkan pembayaran elektronik serta transaksi keuangan elektronik;
aplikasi komputer untuk streaming video, musik dan gambar; aplikasi komputer utuk mengolah pembayaran elektronik serta
transaksi keuangan elektronik; aplikasi multimedia interaktif dan program komputer untuk digunakan sehubungan dengan
skema keanggotaan pelanggan, termasuk skema kartu loyalitas pelanggan, skema insentif, skema bonus, kartu hadiah dan
kartu diskon; aplikasi pembayaran elektronik (uang digital/ digital money) yang dapat digunakan untuk memfasilitasi
pembelian/ pembayaran; aplikasi pendaftaran merek internasional; aplikasi pengaturan keuangan; aplikasi perangkat lunak
[dapat diunduh]; aplikasi perangkat lunak berkemampuan suara untuk manajemen informasi pribadi, tidak satupun barang
tersebut untuk kamera fotografi dan sinematografi profesional termasuk aksesoris spesifik fotografi dan sinematografi
profesional khusus untuknya dan perangkat lunak fotografi dan sinematografi profesional; aplikasi perangkat lunak komputer
untuk digunakan dalam kaitannya dengan pelestarian lingkungan, perubahan iklim dan penyeimbangan karbon; aplikasi
perangkat lunak komputer untuk komputer yang bisa dipakai, ponsel pintar, monitor, layar, perangkat keras komputer, pelacak
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aktivitas, peralatan audio, peralatan komunikasi, peralatan telekomunikasi, perangkat periferal komputer, pemutar media
portabel, dan perangkat komunikasi elektronik digital; aplikasi perangkat lunak komputer yang dapat diprogram untuk
perangkat seluler, televisi, dan perangkat video lainnya; aplikasi perangkat lunak komputer yang dapat diunduh; aplikasi
perangkat lunak komputer yang digunakan untuk asisten digital pribadi; aplikasi perangkat lunak komputer, dapat diunduh;
aplikasi perangkat lunak pusat data ; aplikasi perangkat lunak seluler yang dapat diunduh; aplikasi perangkat lunak untuk
perangkat elektronik seluler dan perangkat elektronik portabel, yaitu, telepon seluler, telepon selular, ponsel pintar, konsol
permainan genggam, komputer tablet, komputer laptop, dan komputer notebook; aplikasi perangkat lunak untuk bermain
game; aplikasi perangkat lunak untuk digunakan dengan perangkat seluler; aplikasi perangkat lunak untuk memberikan
informasi tentang kesehatan dan kesejahteraan, untuk digunakan sehubungan dengan terapi perilaku, untuk memasukkan,
menyimpan, mengelola, dan menganalisis catatan medis dan data pasien, bagi pengguna untuk melacak gejala dan mencatat
perawatan, bagi pengguna untuk melacak aktivitas fisik, penting tanda-tanda, dan informasi biometrik, untuk mengakses dan
mengumpulkan data imunisasi, untuk melacak, merekam, dan berbagi informasi perawatan kesehatan.; aplikasi perangkat
lunak untuk memposting, mendistribusikan, dan melihat peluang kerja, untuk memposting dan melihat resume, untuk
berlangganan pemberitahuan pekerjaan melalui email dan teks, untuk menyaring pelamar pekerjaan dengan melihat atau
mengunduh resume dalam database resume, untuk mencari peluang kerja dan untuk melamar ke pekerjaan; aplikasi
perangkat lunak untuk perangkat bergerak (mobile application) untuk digunakan oleh pasien bedah ortopedi sebelum
pembedahan dan sesudah pembedahan; aplikasi perangkat lunak untuk perangkat bergerak (mobile application) yang
memungkinkan penyedia layanan kesehatan untuk terlibat, membuat stratifikasi dan memantau pasien bedah ortopedi
sebelum pembedahan dan sesudah pembedahan; aplikasi perangkat lunak untuk perencanaan pernikahan; aplikasi perangkat
lunak untuk produk perbankan melalui fasilitas pesan singkat (SMS); aplikasi perangkat lunak untuk transmisi komunikasi
elektronik.; aplikasi perangkat lunak yang dapat diunduh; aplikasi perangkat lunak yang dipasang pada komputer pribadi untuk
mentransfer data musik dari komputer pribadi ke pemutar audio HDD (Hard Disk Drive); aplikasi perangkat lunak yang
memungkinkan pengusaha mencari dan merekrut karyawan.; aplikasi perangkat lunak yang menampilkan informasi tentang
layanan rekrutmen, solusi kepegawaian dan perencanaan karir; aplikasi perangkat lunak yang menampilkan permainan
komputer; aplikasi perangkat seluler yang dapat diunduh (downloadble) untuk merekam data mengemudi, menghasilkan
penilaian mengemudi, permintaan bantuan di jalan, pemeriksaan kesehatan kendaraan, pengiriman pengingat pemeliharaan,
pelacakan lokasi mobil, penyampaikan peringatan vandalisme, penyediaan informasi keselamatan pengemudi [sehubungan
dengan otomobi]; aplikasi percetakan online yang dikombinasikan dengan jarinqan sosial dimana para penqquna dapat
chattinq, sharinq, kolaborasi.; aplikasi piranti lunak komputer untuk perangkat seluler, komputer pribadi, konsol dan tablet,
yaitu piranti lunak yang digunakan untuk menyimpan dan menarik dana dari rekening bank, rekening kartu kredit, rekening
kartu debit, transfer dana, melakukan transaksi, dan melihat informasi rekening bank; aplikasi ponsel pintar [perangkat lunak];
aplikasi ponsel pintar, dapat diunduh; aplikasi seluler; aplikasi seluler untuk memantau kegiatan latihan olahraga papan;
aplikasi seluler untuk perbankan, keuangan, peminjaman dan pembayaran; aplikasi seluler yang dapat diunduh; aplikasi
seluler yang dapat diunduh untuk digunakan dengan komputer yang bisa dipakai, ponsel pintar, monitor, layar, perangkat
keras komputer, pelacak aktivitas, peralatan audio, peralatan komunikasi, peralatan telekomunikasi, perangkat periferal
komputer, pemutar media portabel, dan perangkat komunikasi elektronik digital; aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk
mencocokkan pencari kerja dengan pemberi kerja dan kesempatan kerja; aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk
menelusuri video dengan browser bawaan; aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk mengirim (posting) dan melihat daftar
pekerjaan, mengirim (posting) dan melihat resume, dan mencari dan melamar untuk kesempatan kerja; aplikasi seluler yang
dapat diunduh untuk ponsel cerdas dan komputer tablet; aplikasi seluler, direkam; aplikasi telepon selular untuk mengakses
dan streaming audio visual dan konten multimedia melalui internet dan jaringan komunikasi global; aplikasi tentang sistem
kasir; aplikasi terkait dengan sistem pengaturan transportasi; aplikasi untuk digunakan dengan telepon selular, tablet dan
komputer pribadi; aplikasi untuk pembayaran parkir; aplikasi untuk pencatatan hak cipta; aplikasi untuk pendaftaran desain
industri; aplikasi untuk pendaftaran merek; aplikasi untuk pendaftaran paten; aplikasi untuk pengaturan kegiatan penyewaan
kendaraan; aplikasi untuk pengawasan perusahaan sewa kendaraan dan perilaku supir kendaraan sewaan; aplikasi untuk
perpanjangan merek; aplikasi untuk ponsel, komputer tablet, dan ponsel pintar dalam bentuk permainan video yang dapat
diunduh; aplikasi yang dapat diunduh; aplikasi yang dapat diunduh untuk digunakan dengan perangkat seluler; aplikasi yang
memungkinkan pengguna untuk berkolaborasi dan berkomunikasi melalui ruang chat untuk membuat foto cetak produk;
aplikasi yang menyediakan jasa percetakan online; aplikasi-aplikasi seluler yang dapat diunduh menggunakan artificial
intelligence untuk otomatisasi bisnis.; application programming interface (API) untuk perangkat lunak komputer untuk
mengembangkan pengalaman realitas virtual dan augmented reality; apron bahan bakar; armatures [listrik]; armatures untuk
digunakan dalam peralatan listrik; array berlebihan dari pengontrol disk [RAID] independen; array dioda; array panel tenaga
surya; arsip MP3 yang direkam (mengenai musik); arsip digital; arsip digital (dapat diunduh); artikel reflektif untuk dipakai,
untuk pencegahan kecelakaan; asisten digital pribadi; asisten digital pribadi (PDA); asisten digital pribadi dalam bentuk arloji;
aspirator untuk penggunaan laboratorium; attenuator; aturan bevel; aturan lipat; aturan pengukuran; aturan slide melingkar;
audio dan video analog dan rekaman digital pada kaset, cakram, rekaman, DVD dan CD, kaset, atau media perekaman
lainnya; audio processor; audiometer; autocollimators; automata musik yang dioperasikan dengan koin [kotak juke]; bagian
dan aksesori untuk kacamata; bagian komponen untuk antena; bagian untuk kacamata; baju balap motor tahan api untuk
tujuan keamanan; baju besi tubuh; baju zirah; baki cuci [fotografi]; baki laboratorium; balaclava tahan api; balancers penguat
ganda; ballast listrik untuk peralatan penerangan neon; ballast pencahayaan; balon meteorologi; ban leher elektronik untuk
melatih binatang; bantalan hidung kacamata; bantalan hidung sunglass; bantalan hidung untuk kacamata; bantalan hidung
untuk kacamata hitam; bantalan pendingin komputer notebook; bantalan pengisian nirkabel untuk smartphone; bantalan
rahang diadaptasi khusus untuk helm pelindung olahraga; bantalan sentuh; bantalan sentuh untuk komputer; bantalan telinga
khusus disesuaikan untuk helm olahraga pelindung; bantalan telinga untuk bingkai kacamata; bantalan telinga untuk
earphone; bantalan telinga untuk headphone; bar lampu darurat untuk kendaraan [sinyal bercahaya]; barang dari pakaian
pelindung untuk dipakai oleh pengendara sepeda motor untuk perlindungan terhadap kecelakaan atau cedera; barang-barang
optik; barang-barang yang bersifat magnetik, optik atau pembawa informasi elektronik, atau kombinasinya, yaitu stiker, label,
label berperekat, kertas-kertas, yang dilengkapi dengan sarana/cara pengkodean dan/atau struktur difraksi dan/atau struktur
holografik untuk digunakan sebagai sarana/cara keperluan identifikasi, otentikasi atau keamanan; barel lensa untuk
mikroskop; barel lensa untuk teleskop; barometer; batang pengukur; batang untuk peramal air; baterai; baterai anoda; baterai
dan alat pengisi daya baterai; baterai dan pengisi daya untuk rokok elektronik; baterai elektrik; baterai galvanik; baterai isi
ulang bertenaga surya; baterai isi ulang yang memberi daya pada kendaraan listrik; baterai kamera; baterai listrik; baterai
listrik isi ulang; baterai listrik untuk menyalakan kendaraan listrik; baterai lithium; baterai lithium-ion; baterai matahari; baterai
nikel-kadmium; baterai pengapian; baterai penyimpanan nikel-kadmium; baterai sekunder lithium; baterai surya; baterai surya
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untuk kegunaan industri; baterai telepon genggam; baterai tensi tinggi; baterai untuk alat bantu dengar; baterai untuk cerutu
elektronik; baterai untuk kamera digital dan kamera perekam; baterai untuk kamera/kamera digital; baterai untuk kendaraan;
baterai untuk penerangan; baterai untuk peralatan komunikasi audio dan video; baterai untuk perangkat elektronik yang
digunakan untuk memanaskan tembakau; baterai untuk pocketlamps; baterai untuk ponsel; baterai untuk rokok elektronik;
baterai untuk telepon genggam; baterai yang dapat diisi ulang; baterai, listrik; beban; bel; bel alarm darurat elektronik; bel
alarm, listrik; bel panggilan, listrik; bel untuk memanggil suster; bel, listrik; bellow untuk kamera; benang pengenal untuk kabel
listrik; benda pelindung pakaian untuk dipakai oleh pengendara bermotor supaya terlindungi dari kecelakaan atau cedera,
yaitu, sepatu bot keselamatan dan sarung tangan keselamatan; benda pelindung pakaian untuk pengendara bermotor untuk
melindungi dari kecelakaan atau cedera, iradiasi dan api; benda-benda optik yang telah lulus uji; bendera peringatan; berat
menyelam; berburu teropong; berdiri disesuaikan untuk tablet; berenang mengapung untuk tujuan keamanan; berita berkala
elektronik yang dapat diunduh; betatron industri; betatrone; bevel; binder diadaptasi untuk compact disc; bingkai foto digital;
bingkai kacamata; bingkai kacamata anak yang terbuat dari bahan sintesis; bingkai kacamata anak yang terbuat dari plastik;
bingkai kacamata dan kacamata hitam; bingkai kacamata yang dibongkar; bingkai kacamata yang terbuat dari kombinasi
logam dan plastik; bingkai kacamata yang terbuat dari logam; bingkai kacamata yang terbuat dari plastik; bingkai untuk
kacamata dan kacamata hitam; bingkai untuk kacamata hitam; bingkai untuk transparansi fotografi; bingkai-bingkai kacamata
matahari; biochip; biomikroskop; bioreaktor plastik sekali pakai untuk kultur sel; bioreaktor untuk kultur sel; bioreaktor untuk
penggunaan laboratorium; bioreaktor untuk penggunaan penelitian; bipod untuk kamera; blok terminal; blok terminal tanah;
boneka resusitasi [alat pengajaran]; booming untuk mikrofon; boot untuk perlindungan terhadap kecelakaan; boot untuk
perlindungan terhadap kecelakaan, iradiasi dan api; borescop serat optik; borescopes untuk memeriksa pekerjaan; botol
media untuk penggunaan laboratorium; botol reagen untuk penggunaan laboratorium; botol untuk penggunaan laboratorium;
box speaker; braket untuk kamera; brosur elektronik yang dapat diunduh; buffer komputer; buku audio; buku audio untuk anak,
dan film-film untuk anak yang terekam pada media optik; buku catatan digital; buku digital yang dapat diunduh dari Internet;
buku digital, dapat diunduh; buku elektronik fiksi direkam pada media komputer; buku elektronik non-fiksi yang direkam di
media komputer; buku elektronik yang dapat diunduh; buku harian elektronik; buku petunjuk dalam bentuk elektronik; buku
yang direkam dalam kaset; buku yang direkam pada disk; buku-buku digital anak yang dapat diunduh; buku-buku digital untuk
aktifitas anak yang dapat diunduh; buku-buku digital untuk pendidikan anak yang dapat diunduh; buret; busur derajat [alat
ukur]; busur derajat penuh; busur derajat setengah lingkaran; cadangan peralatan catu daya listrik selain generator; cakram
audio; cakram audio kompak; cakram kosong untuk komputer; cakram laser; cakram musik yang direkam; cakram optik;
cakram optik yang menampilkan musik; cakram padat audio-video; cakram permainan video; cakram video digital; cakram
video, pita video dan compact disc yang direkam yang menampilkan permainan (games) video, permainan (games) komputer,
game mobile (mobile games), animasi, dan musik dan karya seni; car MP3 Player; cartridge game untuk digunakan dengan
peralatan game elektronik; case diadaptasi untuk komputer; case diadaptasi untuk komputer netbook; case diadaptasi untuk
komputer notebook; case diadaptasi untuk pemutar DVD; case diadaptasi untuk pemutar MP3; case disesuaikan untuk
pemutar CD; case khusus dibuat untuk peralatan dan instrumen fotografi; case untuk compact disc; case untuk compact disc
atau DVD; case untuk perangkat penyimpanan musik; casing dan cover untuk smartphone; casing dan kantong untuk
menyimpan kacamata dan kacamata hitam; casing telepon seluler; casing untuk ponsel pintar; casing untuk ponsel pintar
(smart phones); casing, cover dan selongsong untuk menyimpan komputer tablet; casing, cover dan selongsong untuk
menyimpan laptop; catu daya elektronik; catu daya listrik portabel untuk perangkat elektronik yang digunakan untuk
memanaskan tembakau; catu daya listrik portabel untuk rokok elektronik; catu daya listrik selain generator; catu daya listrik
untuk rokok elektronik; catu daya listrik yang tidak pernah terputus; catu daya portabel untuk perangkat elektronik yang
digunakan untuk memanaskan tembakau; catu daya portabel untuk rokok elektronik; catu daya switching frekuensi tinggi; catu
daya tegangan tinggi; cawan lebur [laboratorium]; celana panjang untuk perlindungan terhadap kecelakaan, iradiasi dan
kebakaran; cermin inspeksi; cermin inspeksi teleskopik untuk penggunaan otomotif; cermin optik; cetakan holografik; charger
mobil untuk perangkat yang digunakan untuk memanaskan tembakau; charger mobil untuk rokok elektronik; chatbot
[perangkat lunak yang dapat diunduh untuk mensimulasikan percakapan]; chip [sirkuit terpadu]; chip elektronik; chip elektronik
bersandi berisi pemrograman yang digunakan untuk menghasilkan suatu identitas unik pengguna dan kode sandi untuk
digunakan sekali; chip elektronik yang memuat teknologi yang aman untuk tujuan menyediakan verifikasi komponen perangkat
tetap dan perangkat lunak; chip komputer; chip semi-konduktor; chip semikonduktor; chip set, yaitu chip set semikonduktor
terutama terdiri dari chip semikonduktor, rakitan papan sirkuit dan sirkuit terpadu; chip silikon; chip sirkuit terpadu; chips
komputer dan CPU RISC-V (arsitektur perangkat keras set sumber terbuka yang didasarkan pada prinsip-prinsip komputer set
instruksi yang dikurangi); chips komputer dan CPU dengan set instruksi arsitektur; chips memori semikonduktor; chips
prosesor semikonduktor; chips sirkuit; chipset grafis; chipset grafis definisi tinggi; chipset komputer; chipset komputer untuk
digunakan dalam mentransmisikan data ke dan dari unit pemrosesan pusat; cincin adaptor untuk lensa kamera; cincin
kalibrasi; cincin pintar; cincin sizers; clamp meter [alat ukur]; colokan indikator tekanan untuk katup; colokan listrik; colokan
listrik untuk mengisi daya rokok elektronik; colokan pisang; colokan tahan debu untuk jack telepon seluler; colokan untuk
mengisi daya perangkat elektronik yang digunakan untuk memanaskan tembakau; colokan, soket dan kontak lainnya
[sambungan listrik]; compact disc; compact disc [audio-video]; compact disc [hanya membaca memori]; compact disc audio
yang direkam yang menampilkan musik; compact disc dan CD-ROM interaktif; compact disc kosong; compact disc yang
direkam; compact disc yang direkam sebelumnya; compact disk yang telah direkam sebelumnya berisi manual pemilik
kendaraan dan perangkat lunak untuk mengelola jadwal perawatan kendaraan; corong untuk pengeras suara; corong
pemisah untuk penggunaan laboratorium; corong untuk penggunaan laboratorium; counter; counter revolusi; crack meter [alat
ukur]; crossover; cryostats untuk penggunaan laboratorium; cybergloves; cyclocomputers; cyclometers; data compact disc;
data ilmiah dan medis dapat diunduh melalui Internet; data-data yang direkam secara elektronik; database elektronik direkam
pada media komputer; daun jendela optik; daya ponsel (baterai isi ulang); deck dubbing cakram audio dan video; decoder
televisi; dekoder; demodulator; demultiplexer; densimeter; densitometer; detektor cacat ultrasonik; detektor gas yang mudah
terbakar elektronik genggam; detektor inframerah; detektor karbon dioksida; detektor karbon monoksida; detektor kebakaran;
detektor kebakaran dan asap; detektor koin palsu; detektor mata uang; detektor objek ultrasonik untuk digunakan pada
kendaraan; detektor panas; detektor radar; detektor radiasi; detektor radiasi gamma; detektor seismik; detektor ultrasonik;
detektor untuk perangkat yang mendukung Internet of Things [IoT]; diafragma [akustik]; diafragma [fotografi]; diafragma untuk
peralatan ilmiah; dialer telepon elektronik; digitizers video; dimmer cahaya; dinamometer; dioda; dioda bolak switch saat ini;
dioda laser; dioda pemancar cahaya [LED]; dioda pemancar cahaya organik [OLED]; dioda pemancar cahaya polimer [PLED];
dioda penerangan cahaya; diode alternating current switches [DIACs]; dipstik kendaraan; disc compact musik yang direkam
sebelumnya; disc rekaman suara; disk audio kosong; disk audio yang direkam sebelumnya; disk drive (untuk komputer); disk
drive untuk komputer; disk game komputer; disk magnetik kosong; disk magneto-optik; disk memori flash kosong; disk optik
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kosong; disk perekam, yaitu, disk audio dan video berupa rekaman suara; disk rekaman; disk rekaman suara berupa musik;
disk video pra-rekam, kompak disk, DVD, dan disk digital definisi tinggi terkait dengan permainan video, olahraga elektronik,
dan kompetisi dan turnamen olahraga elektronik; disk, magnetik; disket; disket komputer; disket kosong; dispenser deterjen
otomatis; dispenser dosis; dispenser tiket; display augmented reality yang dipasang di kepala; display elektroforetik; display
elektronik yang dinamis (digital signage); display holografik yang dipasang di kepala; display kepala-up untuk kendaraan
bermotor; display layar besar LCD; display panel datar yang fleksibel untuk komputer; dompet penyimpanan disesuaikan untuk
compact disc; dompet perangkat keras cryptocurrency; dompet telepon seluler; dosimeter radiasi; dosimeter untuk cairan;
dosimeter untuk padatan; drainer untuk digunakan dalam fotografi; drive cakram optik dan pengubah otomatis cakram optik;
drive dan driver disk komputer; drive disk; drive disk digital; drive disk keras; drive disk komputer; drive disk optik; drive memori
flash; drive untuk kontrol gerak motor listrik; driver speaker; dropper untuk pengukuran, selain untuk keperluan medis; dropper
untuk pengukuran, selain untuk keperluan medis atau rumah tangga; dropper untuk pengukuran, selain untuk keperluan medis
dan rumah tangga; dropper untuk pengukuran, selain untuk keperluan rumah tangga; ducting untuk kabel listrik; dudukan
diadaptasi untuk PC tablet; dudukan disesuaikan untuk komputer tablet; dudukan disesuaikan untuk laptop; dudukan kamera;
dudukan kamera video; dudukan komputer yang dirancang khusus untuk memegang komputer, printer, dan aksesori; dudukan
lensa kamera; dudukan mikrofon; dudukan slide film; dudukan telepon seluler; dudukan untuk kamera helm; dudukan untuk
peralatan fotografi; dudukan untuk peralatan komputer; dudukan untuk telepon seluler; duplexer; duplikator piringan cakram
(audio dan video); e-reader; earphone; earphone untuk telepon seluler; efektor suara dan/atau video; ekstensi telepon
mengarah; elektroda sel bahan bakar; elektroda untuk penelitian laboratorium; elektroliser; elektromagnet; elemen
semikonduktor; ember api; emoji yang dapat diunduh untuk tablet; emulator mikro komputer [perangkat lunak komputer,
direkam]; endoskopi untuk keperluan industri; engsel untuk bingkai kacamata; epidemi; equalizer grafis; equalizers [peralatan
audio]; ergometer; exposure meter [meter cahaya]; fiber-to-the-home [FTTH]; filament penghantar cahaya [serat optik]; file
audio untuk mereproduksi suara latar belakang; file audio yang dapat diunduh; file audiovisual yang dapat diunduh yang
menampilkan animasi yang ditargetkan terutama untuk anak-anak dan orang dewasa muda, dimana rekaman dan file
audiovisual tersebut hanya yang berhubungan dengan serial hiburan animasi yang ditargetkan untuk anak-anak dan orang
dewasa muda dan menampilkan dua karakter fiksi, diantaranya adalah karakter apel antropomorfisme dan karakter sayuran
antropomorfisme; file data yang dapat diunduh; file multimedia yang dapat diunduh; file video yang dapat diunduh; file-file
audio, yaitu buku audio anak yang dapat diunduh; film film yang direkam sebelumnya; film kamera, terbuka; film layar lebar
yang menampilkan musik dan hiburan; film pelindung diadaptasi untuk layar untuk komputer tablet; film pelindung diadaptasi
untuk smartphone; film pelindung diadaptasi untuk smartphone untuk melindungi tampilan kristal cair; film pelindung
disesuaikan untuk layar komputer; film pelindung disesuaikan untuk layar komputer, layar ponsel, dan layar jam tangan pintar;
film pelindung disesuaikan untuk layar ponsel; film pelindung disesuaikan untuk layar ponsel pintar; film pelindung disesuaikan
untuk telepon seluler; film pelindung yang diadaptasi untuk layar komputer, layar telepon mobil dan layar arloji pintar; film
pelindung yang diadaptasi untuk ponsel pintar (smart phones); film pelindung yang disesuaikan untuk layar ponsel cerdas; film
pemisahan warna; film sinematografi; film sinematografi, terbuka; film splicers; film tipis transistor liquid crystal display panel
[TFT-LCD]; film video; film yang sudah terekspos; filter antena; filter anti-silau untuk monitor komputer; filter anti-silau untuk
televisi; filter fotografi; filter frekuensi radio; filter kapasitansi induktansi; filter layar komputer; filter layar tampilan disesuaikan
untuk digunakan dengan komputer tablet; filter layar tampilan disesuaikan untuk digunakan dengan monitor komputer; filter
layar tampilan disesuaikan untuk digunakan dengan televisi; filter layar untuk komputer dan televisi; filter lensa untuk kamera;
filter optik; filter untuk antena; filter untuk digunakan dalam fotografi; filter untuk layar televisi; filter untuk masker pernapasan;
filter untuk menekan gangguan radio; filter untuk perangkat optik; filter untuk pesawat televisi; filter untuk sinar ultraviolet,
untuk fotografi; filter warna untuk layar liquid crystal display [LCD]; filter warna untuk televisi dan kamera sinematografi;
firmware komputer; flare jalan raya, tidak meledak atau kembang api; flash drive USB bergaya kartu kredit; flash kamera;
flash-bulbs [fotografi]; flashdisk; flip cover untuk smartphone; floppy disk drive; floppy disk kosong untuk komputer; fobs kunci
elektronik menjadi alat kendali jarak jauh; fonograf listrik; fonografi; font typeface direkam pada media magnetik; foto yang
dapat diunduh; foto, gambar dan film yang dapat diunduh; foto-foto; fotodioda; fotometer; fotoresistor; fotosensor; frame
monitor komputer; frame untuk kacamata dan pince-nez; freeware; galvanometer; gambar bergerak yang dapat diunduh dan
pertunjukkan televisi yang menampilkan cerita fiksi dan non-fiksi pada berbagai topik yang disediakan melalui layanan videoon-demand; gambar dan film digital; gambar dan film digital (dapat diunduh); gambar dan lukisan yang dapat diunduh di
bidang permainan (games) komputer, permainan video (video games), game mobile (mobile games) dan animasi; gambar dan
lukisan yang dapat diunduh untuk display/tampilan siaga telepon genggam (mobile phones), ponsel pintar (smart phones) dan
peralatan terminal informasi mobile; gambar diam dan bergerak yang dapat diunduh; gambar holografik; gambar
meningkatkan tabung; gambar yang dapat diunduh, gambar bergerak atau video; game komputer yang dapat diunduh; garis
tegak lurus; garis yang terdengar; gasifiers untuk penggunaan laboratorium; gasometer [alat ukur]; gateway cerdas untuk
analisis data waktu-nyata; gelang (bands) untuk telepon pintar (smartphones) dalam bentuk jam tangan; gelang identifikasi
dikodekan, magnetik; gelang identifikasi elektronik yang dikodekan; gelang pintar; gelang pintar untuk menerima dan mengirim
panggilan telepon, surat elektronik, dan pesan; gelang pintar yang digunakan dengan ponsel pintar; gelang pintar yang
mengkomunikasikan data ke perangkat elektronik lainnya; gelang pintar yang mengkomunikasikan data ke telepon pintar;
gelang pintar yang terdiri dari perangkat lunak untuk mengirim dan menerima pertukaran data dan informasi dari ponsel pintar;
gelang terhubung [alat ukur]; gelas augmented reality; gelas dikalibrasi; gelas gletser; gelas kimia [gelas laboratorium]; gelas
ukur; gelas ukur polietilen; gelas untuk penggunaan laboratorium; gelas yang diendapkan untuk penggunaan laboratorium;
gender changers [adapter kabel] untuk telepon seluler; generator arus; generator frekuensi tinggi selain untuk penggunaan
medis; generator fungsi; generator fungsi digital; generator gelombang elektronik; generator jam; generator jam untuk
komputer; generator medan impuls; generator medan magnet selain untuk penggunaan medis; generator partikel; generator
pulsa selain untuk penggunaan medis; generator pulsa untuk penghitung revolusi elektronik; gerbang penumpang; giroskop;
go / no-go gauges; go / no-go plug gauges; grafik komputer yang dapat diunduh; grafik yang dapat diunduh; grafik, gambar
dan film yang dapat diunduh; gramofon; gravimeters; grid dip meter; gulungan chip; gulungan kabel ekstensi; gulungan kabel
yang dilengkapi soket listrik [koneksi listrik]; gulungan tersedak untuk digunakan dalam peralatan listrik; gyrocompasses;
gyrometer; handsfree; hard disk kosong untuk komputer; hard disk untuk komputer; hard drive komputer eksternal; hard drive
untuk komputer; headphone; headphone dengan radio built-in; headphone in-ear; headphone musik; headphone nirkabel
dengan radio built-in; headphone peredam bising; headphone peredam bising untuk pekerja; headphone stereo; headset;
headset augmented reality; headset dan helm virtual reality disesuaikan untuk digunakan dalam bermain video game; headset
handsfree untuk telepon seluler; headset nirkabel untuk digunakan dengan smartphone; headset nirkabel untuk digunakan
dengan telepon seluler; headset nirkabel untuk telepon seluler, ponsel pintar dan komputer tablet; headset realitas maya;
headset tanpa kabel untuk smartphone; headset telepon; headset untuk digunakan dengan komputer; headset untuk game
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realitas virtual; headset untuk komunikasi; headset untuk telepon; headset untuk telepon seluler; headset virtual reality
disesuaikan untuk digunakan dalam bermain video game; heat sink untuk digunakan di komputer; heliograf; helm; helm
berkuda; helm bisbol; helm kecelakaan; helm kecelakaan untuk pengendara sepeda motor; helm las gelap otomatis; helm
pelindung; helm pelindung untuk anak-anak; helm pelindung untuk olahraga; helm pelindung untuk pengendara; helm
pelindung untuk pengendara sepeda; helm pelindung untuk pengendara sepeda motor; helm pelindung untuk penggunaan
militer; helm pelindung untuk tinju; helm pemukul bisbol; helm penangkap bisbol; helm pengaman; helm penyolder; helm
selam; helm sepeda; helm sepeda motor; helm skateboard; helm ski; helm untuk hoki es; helm untuk pengendara sepeda
motor; helm untuk sepak bola Amerika; hidrofon; hidrometer; hidrometer asam; higrometer; hologram; hologram untuk
sertifikasi produk asli; hologram yang disandikan untuk sertifikasi produk asli; house mark untuk serangkaian piranti keras
komputer dan piranti lunak komputer; hub jaringan komputer; hub, sakelar, dan router jaringan komputer; iluminometer;
indikator fase; indikator kerugian listrik; indikator ketinggian air; indikator ketinggian air untuk kendaraan; indikator kuantitas;
indikator level; indikator level oli untuk kendaraan; indikator otomatis tekanan rendah di ban; indikator otomatis tekanan rendah
pada ban kendaraan; indikator suhu; indikator tekanan; indikator tingkat bahan bakar untuk kendaraan; induktor [listrik];
induktor listrik; inkubator kelembaban konstan untuk penggunaan laboratorium; inkubator suhu konstan untuk penggunaan
laboratorium; inkubator untuk kultur bakteri; inkubator untuk penggunaan laboratorium; inlet, yaitu kepingan sirkuit terpadu
dengan antena dan tag eksternal dimana kepingan sirkuit terpadu tertanam; instalasi alarm; instalasi daya selain generator;
instalasi fotovoltaik untuk menghasilkan listrik [pembangkit listrik fotovoltaik]; instalasi listrik untuk kendali jarak jauh operasi
industri; instalasi listrik untuk remot kontrol operasi industri; instalasi pencegahan pencurian, listrik; instalasi untuk
menggunakan kartu cip, yaitu pembaca kartu cip; instrumen azimuth; instrumen dan komponen komunikasi elektronik dan
optik, yaitu pemancar optik dan pemancar optik elektro; instrumen dan mesin uji material; instrumen dan perlengkapan
biometrik; instrumen dan perlengkapan pengukur; instrumen kalibrasi; instrumen komunikasi gelombang mikro; instrumen
kontrol ketel; instrumen kosmografis; instrumen kromatografi untuk penggunaan laboratorium; instrumen matematika;
instrumen meratakan; instrumen meteorologi; instrumen navigasi; instrumen navigasi elektronik; instrumen navigasi kendaraan
(memuat komputer); instrumen navigasi satelit; instrumen observasi; instrumen penempatan suara; instrumen pengujian gas;
instrumen pengujian material; instrumen pengukur (instrumen survei); instrumen pengukur alat; instrumen pengukur koordinat;
instrumen pengukur level (pengukur); instrumen pengukur panjang; instrumen pengukur presisi; instrumen survei; instrumen
survei dan pemetaan; instrumen uji dan pengukuran elektronik, yaitu interferometer, transduser listrik dan transduser getaran;
instrumen uji dan pengukuran elektronik, yaitu nano indenter untuk pengujian nanomekanik dari semikonduktor, lapisan sangat
tipis (thin film), aplikasi wafer, pelapis keras dan film DLC, bahan komposit, serat (fiber), polimer, logam, keramik dan
biomaterial; instrumen untuk mengukur panjang; instrumen yang mengandung kanta mata; instrumen-instrumen listrik untuk
melepaskan bagian listrik dan/atau elektronik; interface komputer; interferometer; interkom; internal communication devices;
inti magnetik; inverter [listrik]; inverter daya; inverter fotovoltaik; jaket keselamatan; jaket pelampung reflektif; jaket pelampung
untuk hewan peliharaan; jaket untuk perlindungan terhadap kecelakaan, iradiasi dan kebakaran; jalur pemeriksaan alat
tangan; jam central processing unit [CPU]; jam mesin meter; jam tangan dengan fungsi komunikasi nirkabel; jam tangan
dengan pelacakan Global Positioning System [GPS] dan fungsi lokasi; jam tangan pintar; jam tangan pintar (pengolah data);
jam tangan pintar (smart watches) yang mengkomunikasikan data ke telepon pintar (smartphones), melalui situs web internet
dan komputer dan jaringan komunikasi elektronik lainnya; jam tangan yang mengkomunikasikan data ke telepon pintar; jam
tangan yang mengkomunikasikan data ke telepon pintar (smartphone); jam tanggan yang menggabungkankamera dan
pemutar MP3, dan yang mengkomunikasikan data ke telepon pintar (smartphones) dan PDA; jam terhubung yaitu perangkat
lunak untuk membantu tidur, memantau tidur, memantau lingkungan selama tidur, membangungkan tidur, statistic berkaitan
dengan tidur, streaming dan penerima muski dan radio dan pengaturan alarm; jam waktu [alat perekam waktu]; jam waktu
terkomputerisasi dengan pengenalan sidik jari; jangka lengkung; jangka sorong (alat ukur); jaring pengaman; jaring untuk
perlindungan terhadap kecelakaan; jaringan area lokal; jaringan area luas; jaringan komputer dan piranti keras untuk
komunikasi komputer; jarum fonograf; jarum suntik dispenser sekali pakai untuk penggunaan laboratorium; jarum suntik
dispenser yang dapat digunakan kembali untuk penggunaan laboratorium; jarum untuk mensurvei kompas; jarum untuk
pemain rekaman; jas biohazard; jas terbang tahan api; jeck konektor untuk keperluan audio; jembatan jaringan komputer;
jembatan timbang; jig [alat ukur]; joint meter [alat ukur]; joystick untuk digunakan dengan komputer, selain untuk video game;
kabel RCA; kabel [listrik]; kabel adaptor listrik untuk headset; kabel adaptor untuk headphone; kabel aki; kabel antarmuka
multimedia definisi tinggi; kabel audio; kabel audio dan video; kabel baterai; kabel charger; kabel dan kabel listrik; kabel data
untuk digunakan dalam komputasi; kabel daya; kabel daya bawah air; kabel daya mobil; kabel ekstensi listrik; kabel ethernet;
kabel fleksibel; kabel gitar; kabel harness; kabel internet; kabel jack; kabel jumper accu; kabel kacamata; kabel komputer;
kabel komunikasi; kabel konektor telepon seluler; kabel listrik; kabel listrik berlapis plastik; kabel listrik untuk transmisi suara
dan gambar; kabel listrik yang dilapisi karet; kabel magnet; kabel micro USB; kabel mikrofon; kabel optik; kabel pembumian;
kabel pengumpan; kabel printer; kabel resistensi; kabel serat optik; kabel sinkronisasi data; kabel starter baterai; kabel starter
untuk motor; kabel telegraf; kabel telekomunikasi; kabel telepon; kabel transmisi data; kabel universal serial bus [USB]; kabel
untuk kacamata dan kacamata hitam; kabel untuk kacamata hitam; kabel untuk kamera; kabel untuk mengirim dan menerima
sinyal televisi kabel; kabel untuk sistem transmisi sinyal listrik; kabel untuk sistem transmisi sinyal listrik dan optik; kabel untuk
sistem transmisi sinyal optik; kabel untuk telepon pintar (smartphones) dalam bentuk jam tangan; kabel untuk transmisi sinyal
listrik; kabel untuk transmisi sinyal listrik atau optik; kabel untuk transmisi sinyal optik; kabel untuk transmisi suara dan gambar;
kabel vga; kabel, listrik; kabel, yaitu, kabel pengisian daya; kabel-kabel; kabinet aliran laminar untuk penggunaan laboratorium;
kabinet untuk speaker; kaca mata pintar (pengolah data); kaca optik; kacamata; kacamata (goggles) untuk mengaktifkan
pengalaman dunia realitas virtual, augmented reality; kacamata 3D; kacamata anak; kacamata anti-silau; kacamata astigmatis;
kacamata berlensa cembung; kacamata bifocal; kacamata dan kacamata hitam; kacamata dan masker untuk perlindungan
terhadap debu; kacamata debu; kacamata fashion; kacamata hitam resep; kacamata hitam untuk anjing; kacamata hitam
untuk binatang; kacamata hitam untuk hewan peliharaan; kacamata kamera; kacamata korektif; kacamata korektif anak;
kacamata lapangan; kacamata las; kacamata lihat dekat; kacamata lihat jauh; kacamata matahari; kacamata multifokal;
kacamata olahraga; kacamata olahraga, kacamata anti-silau, kacamata pintar, kacamata 3D; kacamata opera; kacamata
optik; kacamata pelindung; kacamata pelindung dari sinar matahari; kacamata pelindung untuk anjing; kacamata pelindung
untuk hewan; kacamata pelindung untuk hewan peliharaan; kacamata pembesar; kacamata pembesar [optik]; kacamata
pengaman; kacamata pengaman, vizor dan pelindung wajah; kacamata polarisasi; kacamata realitas virtual; kacamata renang;
kacamata renang dengan resep; kacamata resep; kacamata resep untuk berenang; kacamata resep untuk olahraga;
kacamata scuba; kacamata selam; kacamata ski; kacamata tahan debu; kacamata tanpa gagang; kacamata teks tertutup;
kacamata terpolarisasi; kacamata untuk anak-anak; kacamata untuk membaca; kacamata untuk olahraga; kacamata untuk
pengendara sepeda motor; kacamata untuk perlindungan terhadap debu; kacamata visi malam; kacamata yang dipakai untuk
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pelatihan olahraga; kalender desktop elektronik; kalender elektronik; kalender meja elektronik; kaliper slide elektronik; kaliper
untuk penggunaan laboratorium; kalkulator; kalkulator elektronik genggam; kalkulator meja elektronik; kalkulator saku;
kalkulator saku elektronik; kalorimeter; kalung pintar; kamar gelap [fotografi]; kamera; kamera [fotografi]; kamera bawah air;
kamera dengan fitur khusus untuk mengambil gambar atau video di luar ruangan; kamera dengan sensor gambar linier;
kamera digital; kamera digital [SLR] lensa tunggal; kamera digital kompak; kamera digital untuk keperluan industri; kamera
endoskopi untuk keperluan industri; kamera film; kamera foto untuk produksi instan gambar; kamera helm; kamera inframerah;
kamera jejak; kamera konferensi video, speaker ponsel, monitor komputer, televisi; kamera mini; kamera multiguna; kamera
pencitraan termal; kamera pengawas; kamera pengintai video; kamera perekam; kamera piring; kamera refleks lensa digital
tunggal; kamera retina, selain untuk penggunaan medis; kamera sekali pakai; kamera sinematografi; kamera spion untuk
kendaraan; kamera tanpa cermin; kamera televisi; kamera televisi sirkuit tertutup; kamera untuk film yang dikembangkan
sendiri; kamera untuk keperluan monitoring; kamera video digital; kamera video untuk penyiaran; kamera video yang
mentransmisikan gambar ke layar kendali nirkabel juga melalui kabel; kamera web; kamera yang bisa dipakai; kamus
elektronik; kamus elektronik genggam; kanta mata; kantong kacamata; kapal pembakaran untuk penggunaan laboratorium;
kapasitor keramik monolitik; kapasitor listrik untuk peralatan telekomunikasi; kapsul penyelamat jiwa untuk bencana alam;
karbon nanotube untuk digunakan dalam aplikasi elektronik dan mekanik skala sangat kecil; kartrid filter untuk masker
pernapasan; kartrid permainan komputer; kartrid tinta, tidak terisi, untuk mesin fotokopi; kartrid tinta, tidak terisi, untuk printer;
kartrid tinta, tidak terisi, untuk printer dan mesin fotokopi; kartrid tinta, tidak terisi, untuk printer komputer; kartrid toner, tidak
terisi, untuk mesin fotokopi; kartrid toner, tidak terisi, untuk printer; kartrid toner, tidak terisi, untuk printer dan mesin fotokopi;
kartu SIM tertanam; kartu USB kosong; kartu WLAN (jaringan area lokal nirkabel); kartu antarmuka untuk komputer; kartu
antarmuka untuk peralatan pemrosesan data; kartu bank yang dikodekan; kartu biaya dikodekan; kartu biaya elektronik; kartu
chip; kartu chip elektronik kosong [kartu pintar kosong]; kartu chip elektronik yang dikodekan; kartu chip elektronik yang
dikodekan untuk mengidentifikasi pengguna komputer dan telepon seluler tertentu; kartu chip elektronik yang dikodekan yang
berisi rekaman musik; kartu cip elektronik terkode untuk mengakses dan komunikasi dengan pengguna jaringan data; kartu cip
terkode, dan kartu cip elektronik kosong untuk memproduksi dan memasukkan aplikasi ke dalam terminal pengguna; kartu
debit yang dikodekan; kartu dengan sirkuit terintegrasi; kartu diskon bermagnetik; kartu diskon magnetis; kartu diskon,
berkode; kartu ekspansi memori; kartu ethernet; kartu game komputer; kartu grafis; kartu grafis komputer; kartu hadiah yang
dikodekan; kartu identifikasi elektronik; kartu identifikasi frekuensi radio (RFID); kartu identifikasi magnetik; kartu identitas yang
disandikan; kartu identitas, disandikan; kartu identitas, magnet; kartu jaringan antarmuka; kartu keanggotaan yang disandikan;
kartu komputer jaringan area lokal [LAN]; kartu komputer jaringan area lokal [LAN] untuk menghubungkan perangkat komputer
portabel ke jaringan komputer; kartu kredit (bermagnetik); kartu kredit dan kartu pembayaran yang dikodekan secara
magnetis; kartu kredit prabayar yang disandikan; kartu kredit yang dikodekan; kartu kredit yang dikodekan secara magnetis;
kartu kredit, debit, tunai, biaya bank yang dikodekan atau magnetik, kartu telepon dan identifikasi; kartu kunci elektronik; kartu
kunci yang disandikan; kartu loyalitas yang dikodekan; kartu magnetik prabayar yang dikodekan; kartu memori; kartu memori
IC [sirkuit terpadu]; kartu memori [perangkat keras komputer]; kartu memori flash; kartu memori flash kosong; kartu memori
flash yang direkam sebelumnya; kartu memori keamanan digital (SD); kartu memori untuk kamera; kartu memori untuk
komputer; kartu memori untuk mesin video game; kartu microchip; kartu modem faks untuk komputer; kartu panggilan telepon
prabayar, dikodekan secara magnetis; kartu pembayaran magnetik atau bersandi dan/atau kartu yang digunakan dengan
penjualan dan skema insentif promosi dan jasa promosi; kartu pembayaran prabayar yang disandikan; kartu pembayaran
prabayar, bank, kredit, debit, tunai dan identifikasi yang dikodekan atau magnetik; kartu pembayaran yang dikodekan; kartu
pemeriksaan; kartu pengidentifikasi terenkode; kartu pintar (kartu chip); kartu pintar kosong; kartu pintar yang dikodekan; kartu
plug-in komputer; kartu sirkuit elektronik; kartu sirkuit terpadu [kartu pintar]; kartu sirkuit terpadu bersandi berisi pemrograman
yang digunakan untuk menghasilkan identitas unik pengguna dan kode sandi untuk digunakan sekali; kartu sirkuit terpadu
kosong [kartu pintar kosong]; kartu sirkuit terpadu yang disandikan; kartu skema bonus, berkode; kartu skema insentif,
berkode; kartu suara; kartu telepon magnetik; kartu telepon yang dikodekan; kartu video; kartu yang dikodekan; kartu yang
disandikan secara magnetik, yaitu kartu kredit, kartu debit, kartu loyalitas, kartu tagihan, kartu tunai; kartu, lembaran dan kaset
magnetik rekaman suara; kartu-kartu bersandi dan magnetik untuk digunakan dalam pengiriman dana secara elektronik dan
untuk transaksi-transaksi keuangan pada umumnya; kartun animasi; karya seni yang dapat diunduh; kas register; kaset audio;
kaset audio dan pemutar CD; kaset audio dan video yang menampilkan musik; kaset audio digital; kaset audio digital kosong;
kaset audio digital yang direkam sebelumnya; kaset audio kosong; kaset audio musik yang direkam sebelumnya; kaset audio
non-musik yang direkam sebelumnya; kaset audio yang direkam sebelumnya; kaset audio yang direkam sebelumnya
menampilkan musik; kaset audio yang menampilkan musik; kaset komputer magnetik kosong; kaset kosong untuk
penyimpanan data komputer; kaset magnetik kosong untuk tape recorder; kaset pembersih kepala [perekaman]; kaset
pembersih kepala untuk perekam kaset audio; kaset pembersih kepala untuk perekam video; kaset permainan komputer;
kaset video; kaset video game; kaset video kosong; kaset video yang direkam sebelumnya; kaset video yang direkam
sebelumnya menampilkan kartun; kaset video yang direkam sebelumnya menampilkan musik; kasing untuk kacamata anak;
kasing dan penutup untuk kamera; kasing dan penutup untuk laptop; kasing dan penutup untuk pemutar MP3; kasing dan
penutup untuk perangkat elektronik; kasing dan penutup untuk telepon seluler; kasing disesuaikan untuk camcorder; kasing
disesuaikan untuk kamera; kasing disesuaikan untuk peralatan fotografi; kasing disesuaikan untuk semikonduktor; kasing
disesuaikan untuk telepon seluler; kasing kamera; kasing kulit untuk telepon seluler; kasing optik, yaitu, kasing untuk
kacamata dan kacamata hitam; kasing plastik dan kardus disesuaikan untuk penyimpanan album rekaman; kasing tahan air
disesuaikan untuk kamera; kasing tahan air untuk ponsel pintar; kasing untuk asisten digital pribadi [PDA]; kasing untuk disket;
kasing untuk disket dan compact disc; kasing untuk kacamata anak-anak; kasing untuk kacamata dan kacamata hitam; kasing
untuk kacamata hitam; kasing untuk kacamata hitam dan kacamata pelindung; kasing untuk kalkulator saku; kasing untuk
kamera dan peralatan fotografi; kasing untuk komputer tablet; kasing untuk laptop; kasing untuk pemutar media digital; kasing
untuk pemutar media portabel; kasing untuk perangkat elektronik; kasing untuk perangkat navigasi satelit; kasing yang
diadaptasi untuk memegang jam tangan pintar; kasus klip hidung; kasus pelindung untuk asisten pribadi digital [PDA]; kasus
pelindung untuk komputer tablet; kasus pelindung untuk pembaca buku elektronik; kasus pelindung untuk pemutar MP3; kasus
pelindung untuk telepon seluler; kasus untuk buku harian elektronik; kasus untuk digunakan dengan perangkat telekomunikasi
seluler; kasus untuk teropong; katoda; katrid permainan video; katup kontrol untuk mengatur aliran gas dan cairan [katup
solenoid]; katup otomatis untuk digunakan dalam minyak dan gas, tempat penyimpanan, lubang besar, dan alat silinder untuk
melindungi sensor suhu; katup pengaman untuk penutup aliran dalam konstruksi sumur [katup solenoid]; katup solenoid
[sakelar elektromagnetik]; katup termionik untuk radio; katup thermostat untuk mesin kendaraan; kaus kaki angin dekoratif
untuk menunjukkan arah angin; kaus kaki angin untuk menunjukkan arah angin; kaus kaki angin untuk menunjukkan arah dan
intensitas angin; kaus kaki kain dekoratif untuk menunjukkan arah angin; kaus kaki untuk perlindungan terhadap
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kecelakaan, iradiasi dan kebakaran; kawat bumi; kawat listrik; kawat sekering; kawat telepon; kawat tembaga, terisolasi;
kemasan baterai; kendali jarak jauh (remote control) untuk mengendalikan perangkat seluler; kendali jarak jauh untuk
proyektor; kendali jarak jauh, baterai (battery packs), kabel listrik dan kabel elektronik, dan petunjuk manual (terekam) untuk
barang-barang tersebut diatas; kepala konektor kabel internet; kepala pelatihan tata rambut [peralatan pengajaran]; keping
memori, yaitu memori komputer dan memori piranti keras komputer; kepingan sirkuit terpadu; kereta pengisian untuk tablet
dan laptop; kerucut keamanan jalan raya; kerucut lalu lintas; keyboard komputer; keyboard komputer multifungsi; keyboard
proyeksi; keyboard untuk ponsel; keyboard untuk smartphone; keyboard, mouse, bantalan mouse, printer, disk drive, dan hard
drive; keypad komputer; keypad untuk alarm keamanan; keypad untuk ponsel; kiat pipet untuk penggunaan laboratorium;
kipas pendingin internal untuk komputer [perangkat keras]; kipas unit pemrosesan pusat [CPU]; kit hands-free untuk ponsel; kit
hands-free untuk telepon; kit/perangkat untuk pengembangan perangkat piranti lunak (SDK) yang terdiri dari alat
pengembangan perangkat lunak dan perangkat lunak untuk digunakan sebagai aplikasi pemrograman antarmuka (API) untuk
membuat perangkat lunak dan aplikasi yang terkait dengan perangkat elektronik konsumen yang terhubung internet, tidak
satupun barang tersebut untuk kamera fotografi dan sinematografi profesional termasuk aksesoris spesifik fotografi dan
sinematografi profesional khusus untuknya dan perangkat lunak fotografi dan sinematografi profesional; kit/perangkat untuk
pengembangan perangkat piranti lunak (SDK) yang terdiri dari alat pengembangan perangkat lunak komputer untuk
pengembangan pengiriman layanan suara dan teknologi pemahaman bahasa alami di seluruh jaringan komputer global,
jaringan nirkabel, dan jaringan komunikasi elektronik, tidak satupun barang tersebut untuk kamera fotografi dan sinematografi
profesional termasuk aksesoris spesifik fotografi dan sinematografi profesional khusus untuknya dan perangkat lunak fotografi
dan sinematografi profesional; klakson untuk pengeras suara; klip hidung; klip hidung untuk penyelam; klip hidung untuk
penyelam dan perenang; klip hidung untuk perenang; kolektor, listrik; kolimator; kolom distilasi untuk penggunaan
laboratorium; kolom distilasi vakum untuk penggunaan laboratorium; kolom kromatografi untuk penggunaan laboratorium;
kolorimeter; kombinasi karbon monoksida dan detektor asap; kompas laut; kompas terarah; kompas untuk mengukur;
komplotan; komplotan digital; komponen audio; komponen dan aksesori untuk komputer, yaitu: periferal komputer, telepon
seluler, perangkat elektronik bergerak, perangkat elektronik yang dapat dipakai, jam tangan pintar, kacamata pintar, earphone,
headphone, pemutar dan perekam audio dan video, televisi, dan set top box; komponen elektronik; komponen elektronik untuk
kartu sirkuit terpadu; komponen elektronik untuk komputer; komponen elektronik untuk mesin judi; komponen listrik; komponen
listrik dan elektronik; komponen untuk komputer; kompresi data dan perangkat lunak enkripsi; komputer; komputer bersepeda;
komputer dan buku petunjuk dalam format elektronik dijual sebagai satu unit; komputer dan perangkat lunak telepon selular
untuk membeli, mengakses dan melihat film, pertunjukkan TV, video dan konten multimedia; komputer dan perangkat lunak
telepon selular untuk membuat dan menyediakan pengguna akses ke pusat data informasi dan data yang dapat dicari;
komputer dan perangkat lunak telepon selular untuk pengiriman konten nirkabel; komputer dan piranti keras komunikasi
komputer untuk area jaringan penyimpanan; komputer desktop; komputer genggam; komputer klien tipis; komputer
komunikasi; komputer laptop; komputer mini; komputer navigasi untuk mobil; komputer netbook; komputer notebook; komputer
palmtop; komputer portable; komputer pribadi; komputer pribadi genggam; komputer saku untuk pencatatan; komputer seluler;
komputer sepeda; komputer siklus; komputer super; komputer tablet; komputer tablet yang dapat dilipat; komputer untuk
digunakan dalam manajemen data; komputer untuk pendingin udara otomatis untuk kendaraan; komputer yang bisa dipakai;
komputer yang bisa dipakai berbentuk jam tangan pintar dan kacamata pintar; komputer yang bisa dipakai, ponsel pintar,
monitor, display, perangkat keras komputer, pelacak aktivitas, peralatan audio, peralatan komunikasi, peralatan
telekomunikasi, perangkat periferal komputer, pemutar media portabel dan semua perangkat komunikasi elektronik digital
yang mampu untuk menyediakan akses ke jaringan komunikasi nirkabel, jaringan telekomunikasi dan Internet; komputer yang
bisa dipakai, smartphone, monitor, display, perangkat keras komputer, pelacak aktivitas, peralatan audio, peralatan
komunikasi, peralatan telekomunikasi, perangkat perangkat komputer, pemutar media portabel dan semua perangkat
komunikasi elektronik digital semua untuk memfasilitasi transaksi pembayaran dengan cara elektronik dan untuk
memungkinkan pelanggan mengakses informasi keuangan dan rekening bank dan untuk melakukan transaksi bisnis bank;
komputer yang dapat dipakai; komputer yang melakukan banyak tugas komputasi rumit dalam waktu singkat; komputer,
perlengkapan periferal komputer, hard disk drive, memori komputer, perangkat lunak komputer untuk aplikasi kecerdasan
buatan; komputer, video dan disk game elektronik interaktif; komputer, video dan permainan elektronik interaktif yang dapat
diunduh melalui internet dan perangkat nirkabel; komputer, video dan program serta piranti lunak permainan elektronik
interaktif; komunikasi antarmuka untuk menghubungkan alat elektronik ke jaringan komunikasi kabel atau nirkabel; komutator;
komutator (Alat Pengisi Accu); kondensor [kapasitor]; kondensor mikroskop; kondensor optik; kondisioner saluran listrik;
konduktor lampu; konduktor, listrik; koneksi untuk saluran listrik; konektor [listrik]; konektor audio mobil; konektor busi bulat;
konektor daya; konektor elektronik; konektor kabel listrik; konektor kabel listrik berulir; konektor kawat [listrik]; konektor listrik;
konektor listrik dan elektronik, skrup, kabel, kabel, pengisi daya, dok, stasiun dok, dan adaptor untuk digunakan dengan
komputer, telepon seluler, komputer genggam, periferal komputer, telepon seluler, perangkat elektronik seluler, perangkat
elektronik yang dapat dipakai, jam tangan pintar, kacamata pintar, earphone , headphone, pemutar dan perekam audio dan
video, televisi, dan set top box; konektor listrik terisolasi; konektor plug-in; konektor serat optik; konektor untuk mengisi daya
perangkat elektronik yang digunakan untuk memanaskan tembakau; konektor untuk peralatan telekomunikasi; konektor untuk
sirkuit elektronik; konektor untuk telepon seluler; konsol distribusi [listrik]; konsol untuk digunakan dengan komputer; kontak,
listrik; kontak, listrik, dari logam mulia; kontak/saklar yang diputar; konten audio, video, dan multimedia pra rekaman yang
dapat diunduh; konten media; kontrol akses dan sistem pemantauan alarm; kontrol digital untuk robot; kontrol elektronik untuk
motor; kontrol jalur penerbangan untuk proyektil; kontrol jarak jauh inframerah; kontrol jarak jauh untuk mengoperasikan alarm
kendaraan; kontrol jarak jauh untuk mengoperasikan sistem alarm; kontrol jarak jauh untuk peralatan pendingin udara; kontrol
jarak jauh untuk radio; kontrol jarak jauh untuk stereo; kontrol jarak jauh untuk televisi; kontrol jarak jauh untuk televisi dan
kontrol jarak jauh untuk stereo; kontrol listrik untuk generator suara yang dapat diprogram; kontrol listrik untuk sistem irigasi
penyiram; kontrol pancuran air dan bak mandi (elektronik); kontrol rasio bahan bakar / udara untuk mesin; konverter DC / DC
profil rendah; konverter analog-ke-digital; konverter arus searah; konverter daya elektronik; konverter daya listrik; konverter
digital-ke-analog; konverter ethernet-over-VDSL; konverter frekuensi; konverter mata uang elektronik; konverter putar;
konverter serat optik; konverter tegangan-ke-arus; konverter tekanan-ke-arus; konverter televisi kabel; konverter tingkat;
konverter untuk colokan listrik; konverter, listrik; kopling selang pemadam kebakaran; kopling serat optik; kopling, listrik;
koprosesor matematika; kosong rekaman DVD; kotak Akumulator; kotak baterai; kotak disesuaikan untuk slide; kotak distribusi
[listrik]; kotak distribusi daya; kotak hitam [perekam data]; kotak juke untuk komputer; kotak kacamata; kotak musik, perekam
dan pemutar kaset, kamera DVD, kaset video dan pemutar DVD, antena; kotak penyimpanan untuk CD dan DVD; kotak
peralatan pemadan api; kotak persimpangan [listrik]; kotak sekering listrik; kotak untuk baterai; kotak untuk peralatan fotografi;
kristal galena [detektor]; kristal optik; kronograf [alat perekam waktu]; kronograf untuk digunakan sebagai alat perekam waktu
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khusus; kuil kacamata; kuil sunglass; kumparan listrik; kumparan tercekik [impedansi]; kunci daya untuk kendaraan bermotor;
kunci dikendalikan frekuensi radio; kunci elektronik; kunci elektronik untuk kendaraan; kunci elektronik untuk mobil; kunci
listrik; kunci magnetik; kunci pintar; kunci pintu digital; kunci pintu elektronik; kunci pintu sidik jari; kunci untuk kendaraan,
listrik; kunci, elektronik; kunci, listrik; kupon konsumen dalam bentuk elektronik; kupon konsumen yang disandikan; kupon
seluler yang dapat diunduh; kupon yang dapat diunduh; kurung pemasangan speaker; kuvet untuk penggunaan laboratorium;
label elektronik; label elektronik untuk barang-barang; label indikator suhu, bukan untuk tujuan medis; label magnetik; label
yang disandikan secara optik; labu untuk penggunaan laboratorium; laktodensimeter; laktometer; lampu berkedip [sinyal
bercahaya]; lampu indikator untuk peralatan telekomunikasi; lampu kamar gelap [fotografi]; lampu keamanan berkedip; lampu
keamanan helm [lampu keamanan berkedip]; lampu kilat untuk kamera; lampu kotak; lampu lalu lintas; lampu mikroskop;
lampu optik; lampu peringatan bahaya jalan; lampu peringatan kerusakan kendaraan, selain bagian kendaraan; lampu pilot
(manual dan digital); lanyard untuk memegang kacamata; lanyard untuk memegang kartu identitas magnetik; lanyard untuk
memegang kartu identitas yang disandikan; lanyard untuk tujuan keamanan untuk perlindungan jatuh; laser untuk keperluan
pengukuran dan aksesorisnya, yaitu kombinator laser monolitik, kepala laser, beam splitter (pembagi cahaya), beam bender,
beam translator, retro reflector, dudukan yang dapat disesuaikan, cermin bidang, konverter cermin bidang, reflektor cermin
bidang dan cermin putar; laser untuk mengukur; laser, bukan untuk keperluan medis; layanan webcast, webinar, studi kasus,
file audio, dan video yang dapat diunduh di bidang komputasi awan/cloud computing dan keamanan data untuk lingkungan
komputasi awan/cloud computing; layar [fotografi]; layar asbes untuk petugas pemadam kebakaran; layar dioda pemancar
cahaya; layar dioda pemancar cahaya kuantum dot; layar dioda pemancar cahaya organik; layar display panel datar
electroluminescent; layar holografik; layar komputer; layar kristal cair layar besar [LCD]; layar liquid crystal display [LCD]; layar
monitor dan penerima televisi; layar neon; layar pengatur elektronik; layar plasma; layar proyeksi; layar proyeksi untuk film
sinematografi; layar sentuh interaktif; layar sentuh komputer; layar sentuh untuk asisten digital pribadi [PDA]; layar sentuh
untuk smartphone; layar taktil [elektronik]; layar tampilan panel datar; layar tampilan visual; layar untuk photoengraving; layar
video; lead terdengar; lemari asam; lemari pengaman biologis untuk penggunaan laboratorium; lemari untuk penggunaan
laboratorium; lembaran musik dan poster elektronik yang dapat diunduh; lembaran musik elektronik, dapat diunduh; lembaran
tipis berteknologi nano untuk memperbaiki kualitas sistem jaringan listrik dan menurunkan tatal harmonic distortion (listrik);
lempeng baterai; lengan pelindung; lengan persimpangan untuk serat optik; lengan robot untuk keperluan laboratorium; lengan
sambungan untuk kabel listrik; lensa anti-reflektif; lensa bifocal untuk kacamata; lensa close-up; lensa close-up untuk kamera;
lensa fisheye untuk kamera; lensa kaca mata; lensa kacamata; lensa kacamata hitam; lensa kacamata kosong; lensa
kacamata progresif; lensa kacamata setengah jadi; lensa kontak; lensa kontak berwarna; lensa kontak bifocal; lensa kontak
kosong; lensa mata; lensa mentah untuk memperbaiki penglihatan; lensa optik; lensa optik kosong; lensa optik untuk
kacamata hitam; lensa pelindung matahari untuk kacamata; lensa pembesar; lensa pengganti untuk kacamata; lensa selfie;
lensa sudut lebar untuk kamera; lensa tele untuk kamera; lensa untuk astrofotografi; lensa untuk kacamata; lensa untuk
kacamata berlensa; lensa untuk kacamata hitam; lensa untuk kamera; lensa untuk kamera video; lensa untuk memperbaiki
penglihatan; lensa untuk memperbaiki penglihatan [optik]; lensa untuk mikroskop; lensa untuk pelindung wajah pekerja; lensa
untuk peralatan dan kamera pengintai; lensa untuk peralatan fotografi; lensa untuk teleskop; lensa untuk teropong; lensa untuk
topeng pelindung pekerja; lensa zoom untuk kamera; lense korektif optik; lentera ajaib; level [instrumen untuk menentukan
horisontal]; leveling rods untuk survei; leveling staffs [instrumen survei]; lihat kamera; lilitan kawat [listrik]; limiter [listrik];
lingkaran arus terpadu; lingkungan belanja realitas virtual; liquid crystal display [LCDs] untuk teater rumah; log [alat ukur];
lompat kabel mulai; lonceng [perangkat peringatan]; lonceng peringatan; lonceng pintu listrik; loudspeakers; lubang intip;
lubang intip [lensa pembesar] untuk pintu; magnesium anode; magnet; magnet dekoratif; magnet dekoratif dalam bentuk
angka; magnet dekoratif dalam bentuk binatang; magnet dekoratif dalam bentuk huruf; magnet hiasan; magnet kulkas; magnet
kulkas dekoratif; magnet untuk keperluan industri; magnetometer; majalah film untuk kamera; manipulator untuk operasi jarak
jauh dari lengan robot; manometer tekanan tinggi; manual pengguna komputer dalam bentuk publikasi elektronik yang dapat
diunduh; manual pengguna komputer dalam format elektronik; mask aligners; masker anti polusi untuk bersepeda; masker anti
polusi untuk perlindungan pernapasan; masker debu; masker gas; masker oksigen, bukan untuk keperluan medis; masker
pelindung; masker pelindung pernapasan, selain untuk pernapasan buatan; masker pelindung wajah bukan untuk keperluan
medis; masker penyelam; masker pernapasan, selain untuk pernapasan buatan; masker untuk perlindungan terhadap debu;
masker untuk snorkeling; masker wajah penyelam; masker wajah yang secara khusus diadaptasi untuk helm pelindung
olahraga; materi kursus pendidikan yang dapat diunduh; materi-materi digital terkait dengan pendidikan yang dapat diunduh,
yaitu materi-materi kursus pendidikan dan rencana-rencana pengajaran di bidang literatur untuk anak, Bahasa Inggris, ilmu
pengetahuan, studi-studi sosial dan kesehatan; materi-materi digital terkait dengan pendidikan yang dapat diunduh, yaitu
peralatan-peralatan pendidikan yang terdiri dari perangkat lunak untuk pendidikan anak, materi-materi kursus Pendidikan yang
dapat diunduh, lembar-lembar kerja, dan brosur-brosur aktifitas di bidang literatur untuk anak, Bahasa Inggris, ilmu
pengetahuan, studi-studi sosial dan kesehatan; maxmizer; media data magnetik; media data optik; media digital, yaitu, konten
media audio-visual yang dapat didownload dalam bidang berita, hiburan, olahraga, komedi, drama, musik, dan video musik;
media elektronik musik yang direkam sebelumnya; media elektronik yang menampilkan pertunjukan musik; media
penyimpanan analog kosong; media penyimpanan digital kosong; media penyimpanan elektronik; media penyimpanan
elektronik kosong; media perekaman analog kosong; media perekaman dan penyimpanan analog kosong; media perekaman
dan penyimpanan digital kosong; media perekaman digital; media perekaman digital kosong; media perekaman digital, yaitu,
rekaman audio dan audiovisual, semua yang menampilkan musik dan hiburan musikal; media perekaman magnetik; media
untuk merekam, membawa, menyimpan, memproses, memanipulasi, mentransmisikan, menyiarkan, mengambil dan
mereproduksi musik, suara, gambar, teks, dan informasi; media yang dapat diunduh; media yang direkam; media yang
direkam dan dapat diunduh; media yang direkam dan dapat diunduh, perangkat lunak komputer, media perekaman dan
penyimpanan digital atau analog kosong; media yang direkam sebelumnya, yaitu, memori solid-state dan semikonduktor, hard
drive dan disk, memori magnetik, hard drive dan disk, flash atau "thumb" drive, kartu memori, stik memori, DVD, CD, optical
disk, disk interaktif yang menampilkan musik dan video musik, kaset audio video, dan laser disk yang menampilkan berita,
hiburan, olahraga, komedi, drama, musik dan video musik; meja atau unit yang dipasang di mobil yang dilengkapi loudspeaker
untuk memungkinkan handset telepon digunakan bebas genggam; meja pencampuran audio; meja pencampuran audio dan
video; meja pencampuran digital; meja pencampuran video; meja rias (meja rias) dengan fungsi Internet of Things (IoT) yang
sudah terpasang; mekanisme komputer untuk telekomunikasi; mekanisme penguncian elektronik untuk brankas; mekanisme
untuk peralatan yang dioperasikan dengan koin; mekanisme untuk peralatan yang dioperasikan secara berlawanan;
mekanisme validasi tiket untuk gerbang otomatis; membawa case untuk pager radio; membawa case untuk pemutar musik
digital; membawa tas yang khusus disesuaikan untuk printer komputer; membran akustik yang digunakan dalam peralatan
perekaman atau reproduksi suara; memindai probe mikroskop; memori data; memori disk; memori elektronik; memori flash;
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memori semicondutor; memperbaiki tabung; memutar lampu pensinyalan; menambahkan mesin; menampilkan dioda
pemancar cahaya kuantum dot; menampilkan pesan elektronik; menandai gauges [bengkel tukang kayu]; menandai
pelampung; mencakup asisten digital pribadi [PDA]; mencakup untuk laptop; mencakup untuk pemutar MP3; mencakup untuk
perangkat penyimpanan data; mencakup untuk teropong; menerima antena untuk siaran satelit; menghitung skala;
mengintensifkan layar untuk film sinar-X; mengoperasikan perangkat lunak untuk server akses jaringan; mengukur dan
mengendalikan perangkat untuk teknologi pendingin udara; mengukur ember; mengukur mangkuk; mengukur penguasa;
mengukur sendok; menyelamatkan suar pensinyalan laser; merekam alat dan instrumen bermain; mesin anjungan tunai
mandiri, otomat uang; mesin antrian; mesin bayar dan setoran otomatis; mesin dan instrumen komunikasi listrik; mesin dan
instrumen pengontrol otomatis oleh suhu dan monitoring pergerakan untuk keperluan pendinginan udara atau pembekuan;
mesin dan instrumen pengujian kekasaran permukaan; mesin dan instrumen pengukur atau penguji untuk suhu, kelembapan
dan tekanan atmosfir; mesin dan instrumen pengukur ulir; mesin dan instrument pengukuran dan pengujian; mesin dan
peralatan distribusi atau kontrol daya; mesin dan peralatan fotografi; mesin dan peralatan sinematografi; mesin dan peralatan
telekomunikasi; mesin dan peralatan telekomunikasi yang dipasang di pergelangan tangan berupa jam tangan; mesin deposisi
untuk pembuatan baterai surya; mesin distribusi daya/tenaga listrik; mesin elektronik untuk membaca kartu kredit; mesin
elektronik untuk merekam operasi keuangan; mesin elektronik, peralatan dan bagiannya; mesin encoding kartu kredit
[peripheral komputer]; mesin faks; mesin faksimili; mesin faksimili portabel; mesin faktur; mesin fotokopi [fotografi,
elektrostatik, termik]; mesin fotokopi elektrostatik; mesin fotokopi warna digital; mesin hitung; mesin karaoke; mesin kartu
untuk kantor; mesin kas; mesin kas, mesin hitung, peralatan pemrosesan data, komputer; mesin kasir; mesin lotre; mesin
mekanis untuk peralatan yang dioperasikan dengan uang logam; mesin mendikte; mesin optik; mesin pelurusan roda
kendaraan; mesin pemadam kebakaran; mesin pembaca sandi; mesin pembatalan tiket; mesin pembelajaran; mesin
pembelajaran bahasa; mesin pembuat salinan elektrostatik dan mesin fotokopi; mesin pemeriksaan sidik jari yang digunakan
untuk memeriksa sidik jari secara fisik; mesin pemungutan suara; mesin penagihan; mesin pendikte; mesin pengeditan untuk
film sinematografi; mesin penghitung koin; mesin penghitung mata uang; mesin pengolah data; mesin pengolah kata; mesin
pengukur koordinat; mesin penimbang; mesin penjawab; mesin penyeimbang ban untuk kendaraan darat; mesin penyortir
koin; mesin penyortir mata uang; mesin penyortir uang kertas otomatis; mesin poligraf, bukan untuk keperluan medis; mesin
sortasi dan penghitungan uang tunai otomatis; mesin stamping waktu dan tanggal; mesin transmisi faksimili; mesin uji beton;
mesin uji kekerasan logam; mesin uji kekuatan logam; mesin uji kompresi logam; mesin uji material; mesin uji plastik; mesin uji
semen; mesin uji tekstil; mesin undian; mesin untuk memilih hadiah; mesin untuk mengembangkan film sinematografi; mesin
yang dioperasikan dengan koin; mesin-mesin elektronik; mesin-mesin yang berfungsi sebagai sarana penyedia transaksi dan
alat pembayaran (electronic data capture); meter air; meter aktivitas air; meter akustik; meter aliran turbin; meter ampere-jam;
meter arus listrik; meter biaya; meter cairan; meter daya optik; meter eksposur fotografi; meter elektronik; meter energi untuk
melacak dan memantau penggunaan energi; meter fase listrik; meter fluks bercahaya; meter frekuensi; meter gas; meter gas
putar; meter gelombang disesuaikan untuk digunakan dengan gelombang mikro; meter gelombang elastis; meter getaran;
meter jarak laser menjadi alat ukur; meter kapasitansi; meter keasaman; meter kelembaban tanah; meter konduktivitas; meter
konduktivitas menjadi alat ukur ilmiah; meter konsentrasi; meter konsumsi bahan bakar; meter listrik; meter listrik polifase;
meter millivolt; meter panel digital; meter parkir; meter parkir elektronik di dalam kendaraan; meter parkir kendaraan; meter
pelurusan roda; meter pemanas; meter pencari satelit; meter penjepit untuk mengukur arus listrik; meter penjepit untuk
mengukur listrik; meter perpindahan positif; meter refrigeran; meter resistensi isolasi; meter saat ini; meter siklus; meter sistem
daya; meter sudut fase; meter tingkat suara; meter torsi; meter turbin sitogenik; meter untuk memeriksa konsumsi tinta; meter
untuk menguji kelembaban; meter untuk mengukur aliran gas; meter untuk mengukur alkalinitas; meter untuk mengukur arus;
meter untuk mengukur arus listrik; meter untuk mengukur hambatan listrik; meter untuk mengukur nilai parameter listrik; meter
untuk mengukur resistansi; meter untuk mengukur tegangan; meter untuk mengukur tegangan listrik; meteran dan peralatan
pengukur elektrik, magnetik dan elektromagnetik; meteran tekanan; metronom; metronom elektronik; metronom mekanik;
microchips [perangkat keras komputer]; microfiche; microphone listrik; mikrocip; mikrofon; mikrofon binaural; mikrofon
handsfree untuk ponsel; mikrofon tanpa kabel; mikrofon untuk peralatan telekomunikasi; mikrofon untuk perangkat komunikasi;
mikrokomputer; mikrokontroler; mikrometer; mikropon; mikroprosesor aman; mikroprosesor multi-inti; mikroskop; mikroskop
biologis; mikroskop dioda pemancar cahaya [LED]; mikroskop elektron; mikroskop elektron transmisi; mikroskop fluoresensi;
mikroskop metalurgi; mikroskop polarisasi; mikroskop stereo stereo; mikroskop untuk operasi; mikroskop, yaitu mikroskop
gaya atom; mikroskop, yaitu scanning electron microscope; mikrotom; mirror dengan fungsi Internet of Things (IoT) yang
sudah terpasang; mixer daya [peralatan audio]; mixer frekuensi radio; mixer gas untuk penggunaan laboratorium; mixer
mikrofon; mixer suara dengan amplifier terintegrasi; mixer video; mobil pemadam kebakaran; modem; modem eksternal;
modem internal; modem kabel; modem nirkabel dan kabel dan perangkat dan kartu komunikasi; modem universal serial bus
[USB]; modul DRAM (dynamic random access memory); modul Light Emitting Diode [LED]; modul RAM (random access
memory); modul beban elektronik; modul ekspansi memori; modul fotovoltaik; modul komputasi; modul memori; modul
penyearah; modul piezoceramic untuk pembangkit tegangan tinggi; modul sirkuit terpadu; monitor; monitor LED; monitor [LED]
pemancar cahaya; monitor [perangkat keras komputer]; monitor aliran gas; monitor aliran partikel; monitor audio bayi; monitor
emisi debu; monitor emisi partikel; monitor komputer; monitor layar; monitor layar komputer; monitor layar sentuh; monitor
liquid crystal display [LCD]; monitor oksigen atmosfer; monitor oksigen, bukan untuk keperluan medis; monitor plasma; monitor
radio untuk reproduksi suara dan sinyal; monitor signage digital; monitor suhu untuk keperluan industri; monitor suhu untuk
keperluan rumah tangga; monitor suhu untuk tujuan ilmiah; monitor tablet; monitor tampilan video yang dapat dipakai; monitor
untuk hewan peliharaan; monitor video; monitor video bayi; monitor video untuk hewan peliharaan; monitor, layar display,
display yang terpasang di kepala, serta headset untuk digunakan dengan komputer, telepon pintar, perangkat elektronik mobil,
perangkat elektronik yang dapat dipakai, arloji pintar, kacamata pintar, televisi, set top box dan audio serta video dan perekam;
monokles; monopod untuk alat elektronik digital genggam, yaitu, telepon genggam, komputer tablet; motherboard;
motherboard komputer; motherboard komputer dan motherboard; motor AC atau DC kendaraan darat (tidak termasuk bagianbagiannya); mouse [periferal komputer]; mouse komputer (tetikus komputer); mouse komputer nirkabel; mouse komputer
tanpa kabel; multimeter; multimeter untuk mengukur arus listrik; multimeter untuk mengukur hambatan listrik; multimeter untuk
mengukur tegangan listrik; multiplexer; multiplexer divisi panjang gelombang; multiplexer telekomunikasi; multiprosesor chip;
musik panggil walet yang terekam; musik digital (dapat diunduh dari Internet); musik digital yang dapat diunduh dari Internet;
musik digital yang dapat diunduh disediakan dari Internet; musik digital yang dapat diunduh disediakan dari situs web Internet
MP3; nada dering dan grafik yang dapat diunduh untuk ponsel dan perangkat nirkabel; nada dering dan musik yang dapat
diunduh; nada dering dan musik yang dapat diunduh untuk telepon genggam (mobile phones), ponsel pintar (smart phones)
dan peralatan terminal informasi mobile; nada dering telepon yang dapat diunduh untuk telepon genggam; nada dering, grafik,
dan musik yang dapat diunduh melalui jaringan komputer global dan perangkat nirkabel; nada lengan untuk pemain rekaman;
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negatif fotografis; netbook [komputer]; nosel selang pemadam kebakaran; odometer; ohmmm; oktan; opacimeter; operator
data yang dapat dibaca mesin; operator data yang direkam sebelumnya untuk digunakan dengan komputer; operator listrik
(sakelar) untuk jendela kendaraan; optik; osilator; osilator kristal kuarsa; osilograf; osiloskop; otomatisasi rumah dan perangkat
lunak integrasi perangkat rumah, tidak satupun barang tersebut untuk kamera fotografi dan sinematografi profesional termasuk
aksesoris spesifik fotografi dan sinematografi profesional khusus untuknya dan perangkat lunak fotografi dan sinematografi
profesional; oven microwave untuk penggunaan laboratorium; overdubber, yaitu, alat pencampur suara, stereo tuner, mesin
penghasil gema elektronik, kotak amplifier dan kotak stereo; ozoniser [ozonator]; pH meter; pH meter digital; pagar listrik;
pager; pager elektronik; pakaian asbes untuk perlindungan terhadap api; pakaian basah untuk scuba diving; pakaian bertahan
hidup; pakaian dan alas kaki untuk perlindungan terhadap kecelakaan, iradiasi dan kebakaran; pakaian dan sarung tangan
untuk digunakan dalam pengelasan untuk perlindungan terhadap kecelakaan atau cedera; pakaian kerja untuk perlindungan
terhadap kecelakaan atau cedera; pakaian khusus dibuat untuk laboratorium; pakaian khusus untuk laboratorium, tidak
termasuk dalam kelas lain, termasuk untuk perlindungan terhadap bahan kimia dan bakteri; pakaian pelindung [pelindung
tubuh]; pakaian pelindung untuk keselamatan; pakaian pelindung untuk penerbang; pakaian pelindung yang terbuat dari bahan
tahan balistik; pakaian pengaman untuk perlindungan terhadap kecelakaan atau cedera; pakaian pintar; pakaian reflektif dan
pakaian untuk pencegahan kecelakaan; pakaian selam; pakaian selam, masker penyelam, sumbat telinga untuk penyelam,
klip hidung untuk penyelam dan perenang, sarung tangan untuk penyelam, alat bantu pernapasan untuk berenang di bawah
air; pakaian tahan air tahan air untuk mencegah tenggelam; pakaian tahan api; pakaian terisolasi untuk perlindungan terhadap
kecelakaan atau cedera; pakaian untuk perlindungan terhadap api; pakaian untuk perlindungan terhadap iradiasi; pakaian
untuk perlindungan terhadap kecelakaan; pakaian yang terkoneksi dengan teknologi; pakaian, alas kaki dan penutup kepala
untuk perlindungan terhadap kecelakaan, iradiasi dan kebakaran; paket garis besar transistor; paket garis besar transistor
dengan perangkat pemasangan permukaan terintegrasi; paket garis transistor dengan jendela inframerah terintegrasi; paket
garis transistor dengan lensa terintegrasi; paket perangkat lunak terintegrasi; palang pintu parkir otomatis; panel OLED; panel
alarm; panel display; panel display dioda pemancar cahaya kuantum dot; panel display plasma; panel display signage digital;
panel distribusi daya; panel indikator elektronik; panel instrumen (listrik); panel instrumen sepeda motor; panel kontrol [listrik];
panel kontrol alarm; panel kontrol alarm kebakaran; panel kontrol pencahayaan; panel kontrol untuk alarm keamanan; panel
kontrol untuk elevator; panel kontrol untuk gerbang; panel layar kristal cair [LCD]; panel listrik; panel pengendali elektrik untuk
pendingin udara untuk kendaraan; panel penghubung serat optik untuk memindai; panel pengontrol distribusi optik; panel
pengontrol distribusi optik pada tiang; panel pengontrol listrik; panel pengontrol otomatis; panel surya untuk produksi listrik;
panel tampilan dioda pemancar cahaya; panel tampilan diode pemancar cahaya organik [Organic Light-Emitting Diode
“OLED”]; panel tampilan papan informasi digital; panel tembaga untuk papan sirkuit; panggilan dekoratif untuk termostat;
papan akselerator komputer; papan akselerator multimedia; papan anak perempuan; papan distribusi [listrik]; papan ekspansi
untuk komputer; papan indikator elektronik; papan kabel dicetak multilayer; papan ketik; papan komputer; papan memori;
papan pengumuman elektronik; papan setrika; papan sirkuit; papan sirkuit audio; papan sirkuit komputer; papan sirkuit listrik;
papan sirkuit tercetak; papan sirkuit tercetak menggabungkan sirkuit terpadu; papan sirkuit terintegrasi; papan sirkuit video;
papan skor elektronik; papan tempat memotong roti optik; papan tombol komputer; papan tulis elektronik; papan tulis interaktif
elektronik; parabola; pasang adaptor; pasang konektor; pasang pengukur; paspor [dokumen identifikasi yang dikodekan
secara magnetis]; paspor biometrik [dokumen identifikasi yang dikodekan secara magnetis]; pedal efek elektronik untuk alat
musik; pedal efek elektronik untuk digunakan dengan amplifier suara; pedal efek suara untuk alat musik; pedal efek untuk
digunakan dengan alat musik listrik; pedal kontrol volume; pedal wah-wah; pedal wah-wah untuk gitar; pedometer; pelacak
aktivitas yang dapat dipakai; pelacak kendaraan gps; pelampung; pelampung cincin untuk digunakan dalam penyelamatan air;
pelampung navigasi; pelat punggung ponsel; pelat/piringan baterai; pelindung body(body protector) untuk keselamatan;
pelindung dan penutup ponsel dan perangkat elektronik pribadi; pelindung dan penutup untuk speaker, speaker pintar,
speaker audio, pengeras suara, amplifier dan headphone dan earphone; pelindung gelombang; pelindung gigi *; pelindung
hidung untuk kacamata; pelindung kepala untuk keselamatan; pelindung layar akrilik disesuaikan untuk peralatan televisi;
pelindung layar akrilik disesuaikan untuk perangkat elektronik portabel selain peralatan gaming; pelindung layar kaca
tempered diadaptasi untuk perangkat elektronik portabel selain peralatan gaming; pelindung layar plastik disesuaikan untuk
perangkat elektronik portabel selain peralatan gaming; pelindung layar privasi disesuaikan untuk asisten digital pribadi [PDA];
pelindung layar privasi disesuaikan untuk laptop; pelindung layar privasi disesuaikan untuk ponsel; pelindung layar privasi
disesuaikan untuk smartphone; pelindung layar privasi disesuaikan untuk telepon seluler; pelindung layar tampilan untuk
memberikan keteduhan dan privasi yang secara khusus disesuaikan untuk perangkat elektronik; pelindung layar untuk
perangkat seluler; pelindung layar untuk telepon genggam; pelindung layar yang terbuat dari kaca temper yang diadaptasi
khusus untuk asisten digital pribadi; pelindung layar yang terbuat dari kaca temper yang diadaptasi khusus untuk e-reader;
pelindung layar yang terbuat dari kaca temper yang diadaptasi khusus untuk jam tangan pintar; pelindung layar yang terbuat
dari kaca temper yang diadaptasi khusus untuk jam waktu; pelindung layar yang terbuat dari kaca temper yang diadaptasi
khusus untuk kamera; pelindung layar yang terbuat dari kaca temper yang diadaptasi khusus untuk layar komputer; pelindung
layar yang terbuat dari kaca temper yang diadaptasi khusus untuk layar laptop; pelindung layar yang terbuat dari kaca temper
yang diadaptasi khusus untuk layar tablet; pelindung layar yang terbuat dari kaca temper yang diadaptasi khusus untuk
pelacak aktivitas yang dapat dipakai; pelindung layar yang terbuat dari kaca temper yang diadaptasi khusus untuk pemutar
media portabel; pelindung layar yang terbuat dari kaca temper yang diadaptasi khusus untuk ponsel; pelindung layar yang
terbuat dari kaca temper yang diadaptasi khusus untuk smartphone; pelindung layar yang terbuat dari polietilen tereftalat
[PET] yang secara khusus diadaptasi untuk pelacak aktivitas yang dapat dipakai; pelindung layar yang terbuat dari polietilen
tereftalat [PET] yang secara khusus disesuaikan untuk asisten digital pribadi; pelindung layar yang terbuat dari polyethylene
terephthalate [PET] khusus diadaptasi untuk smartphone; pelindung layar yang terbuat dari polyethylene terephthalate [PET]
yang secara khusus diadaptasi untuk kamera; pelindung layar yang terbuat dari polyethylene terephthalate [PET] yang secara
khusus diadaptasi untuk layar tablet; pelindung layar yang terbuat dari polyethylene terephthalate [PET] yang secara khusus
diadaptasi untuk pembaca elektronik; pelindung layar yang terbuat dari polyethylene terephthalate [PET] yang secara khusus
diadaptasi untuk pemutar media portabel; pelindung layar yang terbuat dari polyethylene terephthalate [PET] yang secara
khusus disesuaikan untuk jam tangan pintar; pelindung layar yang terbuat dari polyethylene terephthalate [PET] yang secara
khusus disesuaikan untuk jam waktu; pelindung layar yang terbuat dari polyethylene terephthalate [PET] yang secara khusus
disesuaikan untuk layar komputer; pelindung layar yang terbuat dari polyethylene terephthalate [PET] yang secara khusus
disesuaikan untuk layar laptop; pelindung layar yang terbuat dari polyethylene terephthalate [PET] yang secara khusus
disesuaikan untuk ponsel; pelindung layar yang terbuat dari termoplastik poliuretan [TPU] yang diadaptasi khusus untuk jam
tangan pintar; pelindung layar yang terbuat dari termoplastik poliuretan [TPU] yang diadaptasi khusus untuk kamera; pelindung
layar yang terbuat dari termoplastik poliuretan [TPU] yang diadaptasi
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khusus untuk pelacak aktivitas yang dapat dipakai; pelindung layar yang terbuat dari termoplastik poliuretan [TPU] yang
diadaptasi khusus untuk pemutar media portabel; pelindung layar yang terbuat dari termoplastik poliuretan [TPU] yang secara
khusus disesuaikan untuk asisten digital pribadi; pelindung layar yang terbuat dari termoplastik poliuretan [TPU] yang secara
khusus disesuaikan untuk jam waktu; pelindung layar yang terbuat dari termoplastik poliuretan [TPU] yang secara khusus
disesuaikan untuk layar komputer; pelindung layar yang terbuat dari termoplastik poliuretan [TPU] yang secara khusus
disesuaikan untuk layar laptop; pelindung layar yang terbuat dari termoplastik poliuretan [TPU] yang secara khusus
disesuaikan untuk layar tablet; pelindung layar yang terbuat dari termoplastik poliuretan [TPU] yang secara khusus
disesuaikan untuk pembaca elektronik; pelindung layar yang terbuat dari termoplastik poliuretan [TPU] yang secara khusus
disesuaikan untuk ponsel; pelindung layar yang terbuat dari termoplastik poliuretan [TPU] yang secara khusus disesuaikan
untuk smartphone; pelindung leher untuk keselamatan; pelindung lonjakan tegangan; pelindung lutut dan siku (elbow
protector) untuk keselamatan; pelindung mata yang secara khusus diadaptasi untuk helm pelindung olahraga; pelindung
pergelangan; pelindung tulang engkel; pelindung untuk helm; pelindung untuk telepon seluler; pelindung wajah pelindung
pekerja; pelindung wajah untuk helm pelindung; pelindung wajah untuk perlindungan terhadap kecelakaan atau cedera;
pelindung wajah untuk perlindungan terhadap kecelakaan, iradiasi, dan kebakaran; pelindung wajah, selain untuk keperluan
medis; peluit anjing; peluit isyarat; pemadam api; pemancar [telekomunikasi]; pemancar dan penerima nirkabel; pemancar dan
penerima radio; pemancar digital; pemancar frekuensi radio; pemancar jarak jauh; pemancar kontrol jarak jauh; pemancar
nirkabel; pemancar optik; pemancar optik dan pemancar optik elektro; pemancar radar; pemancar radio; pemancar radio untuk
kontrol jarak jauh; pemancar satelit; pemancar sinyal darurat; pemancar sinyal elektronik; pemancar telepon; pemancar
televisi; pemancar televisi kabel; pemandangan busur teleskopik untuk memanah; pemandangan lensa optik; pemandangan
lensa teleskopik; pemandangan teleskopik; pemandangan teleskopik untuk artileri; pemandangan teleskopik untuk senjata;
pemandangan teleskopik untuk senjata api; pemandian air laboratorium; pemasangan kacamata; pemasangan pince-nez;
pembaca [peralatan pemrosesan data]; pembaca buku digital; pembaca buku elektronik; pembaca disk optik; pembaca
elektronik; pembaca karakter optik; pembaca kartu; pembaca kartu [SD] digital aman; pembaca kartu chip; pembaca kartu
magnetik sandi; pembaca kartu magnetik yang disandikan; pembaca kartu memori; pembaca kartu memori flash; pembaca
kartu untuk kartu kredit; pembaca kode batang; pembaca lempeng mikro; pembaca mikrofilm; pembaca strip magnetik;
pembanding; pembangkit koleksi tenaga surya; pembaruan perangkat lunak elektronik, yaitu, perangkat lunak komputer yang
dapat diunduh dan file data yang dapat diunduh terkait untuk memperbarui perangkat lunak komputer untuk menerima,
mengelola, dan membayar dana melalui jaringan komputer; pembatas otomatis; pembatasan keamanan, selain untuk kursi
kendaraan dan peralatan olahraga; pembawa data elektronik; pembawa data magnetik; pembawa data magnetik kosong;
pembawa data magnetik kosong dan cakram optik perekam; pembawa data magnetik yang direkam sebelumnya; pembawa
data magnetik, disc perekaman; pembawa data magnetis; pembawa data magneto-optik dan optik; pembersih dengan ozon
untuk udara dan air; pembersih kepala pencetak digital ( Printhead ) printer dan plotter; pembesar berkas gambar [perangkat
lunak komputer, direkam]; pembicara pribadi; pembuat telur; pembuka dan penutup pintu otomatis elektrik; pemegang dan
kasing untuk compact disc dan DVD; pemegang disesuaikan untuk compact disc; pemegang hands-free untuk telepon seluler;
pemegang kacamata; pemegang untuk gulungan listrik; pemindah fase optik; pemindai; pemindai barcode; pemindai
biometrik; pemindai gambar; pemindai optik; pemindai retina biometrik; pemindai sidik jari; pemindai sidik jari biometric untuk
pintu; pemindai sidik jari biometrik; pemindai tangan biometrik; pemindaian mikroskop elektron; pemisah baterai; pemisah
berkas gambar [perangkat lunak komputer, direkam]; pemisah magnetik untuk penggunaan ilmiah; pemula melompat baterai;
pemutar CD; pemutar CD digital; pemutar DVD portabel; pemutar MP3 portabel; pemutar MP4; pemutar audio digital; pemutar
cakram audio dan video; pemutar cakram video; pemutar dan perekam cakram optik untuk data audio, video dan komputer;
pemutar disk Blu-ray; pemutar kaset; pemutar kaset audio; pemutar kaset audio digital; pemutar kaset audio untuk mobil;
pemutar kaset untuk mobil; pemutar kaset video; pemutar media portabel; pemutar media pribadi; pemutar media, tidak
satupun barang tersebut untuk kamera fotografi dan sinematografi profesional termasuk aksesoris spesifik fotografi dan
sinematografi profesional khusus untuknya dan perangkat lunak fotografi dan sinematografi profesional; pemutar multimedia
portabel [PMPs]; pemutar musik digital; pemutar musik portabel; pemutar rekaman; pemutar untuk pembawa suara dan
gambar; pemutar video compact disc; pemutar video dan audio digital serta perekam; pemutar video digital; pemutar video
kombinasi dan perekam; pemutus sirkuit; pena cahaya; pena elektronik; pena elektronik [unit tampilan visual]; pena elektronik
untuk unit tampilan visual; pena layar sentuh; penanda hemline; penanda keamanan elektronik; penangkal petir; penangkap
petir; pencari arah radio; pencari dinding magnet; pencari jangkauan; pencari jangkauan untuk kamera; pencari jarak untuk
golf; pencari kabel; pencari kedalaman laut; pencitra sidik jari; pendeteksi asap; pendeteksi logam; pendingin unit pemrosesan
pusat [CPU]; penekan lonjakan tegangan; penerima GPS (Global Positioning System); penerima audio; penerima audio dan
video; penerima frekuensi radio; penerima kendali jarak jauh; penerima nirkabel; penerima optik; penerima optik dan elektrik
opto; penerima radar; penerima radar dengan amplifier; penerima radio; penerima radio untuk kontrol jarak jauh; penerima
satelit; penerima sistem penentuan posisi global; penerima stereo; penerima telepon; penerima televisi [TV set]; penerima
televisi kabel; penerima video; penerjemah saku elektronik; pengaman lalu lintas berbentuk kerucut; penganalisa daya listrik;
penganalisa gambar; penganalisa mesin; penganalisa mesin kendaraan terkomputerisasi; penganalisa spektrum; penganalisa
ukuran nanopartikel; penganalisa ukuran partikel; penganalisis spektrum, selain untuk penggunaan medis; pengatur katub
dengan pengatur suhu; pengatur kecepatan untuk mesin, engine dan motor; pengatur keran (elektronik); pengatur oksigen;
pengatur panas; pengatur telur [sandglasses]; pengatur waktu dapur; pengatur waktu dapur, elektronik; pengatur waktu
elektronik; pengatur waktu telur digital; pengatur waktu telur mekanis; pengatur waktu untuk kamera; pengekangan
keselamatan menjadi peralatan perlindungan jatuh untuk menahan dan menjatuhkan jatuh, selain peralatan olahraga;
pengendali daya; pengendali daya elektronik; pengendali elektronik untuk digunakan dengan headset augmented reality;
pengendali elektronik untuk digunakan dengan headset realitas virtual; pengendali inverter digunakan dalam pembangkit listrik
tenaga surya; pengendali keyboard komputer.; pengendali motor servo elektronik; pengendali muatan listrik; pengendali
nirkabel untuk memantau dan mengontrol fungsi dan status sistem keamanan dari jarak jauh; pengendali nirkabel untuk
memantau dan mengontrol fungsi perangkat elektronik lainnya, tidak satupun barang tersebut untuk kamera fotografi dan
sinematografi profesional termasuk aksesoris spesifik fotografi dan sinematografi profesional khusus untuknya dan perangkat
lunak fotografi dan sinematografi profesional; pengendali nirkabel untuk memonitor dan mengontrol fungsi dan status
perangkat atau sistem kelistrikan, elektronik, dan mekanik lainnya dari jarak jauh; pengendalian jarak jauh untuk peralatan,
sistem dan alat uji, sinyal dan pengukuran elektronik; pengeras suara; pengeras suara audio; pengeras suara audio untuk
mengontrol suara; pengeras suara audio yang dikontrol oleh aplikasi bergerak; pengeras suara dengan amplifier built-in;
pengeras suara elektronik dengan buku; pengeras suara nirkabel untuk di dalam rumah dan di luar rumah; pengering kaca
untuk penggunaan laboratorium; pengeringan oven untuk penggunaan laboratorium; pengganda tegangan; pengganti
bantalan telinga untuk headphone; penggaris [alat ukur]; penggaris dengan dua skala linier; penghalang cahaya; penghapus
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pita magnetik; penghasil suara elektronik dan peralatan peredam suara, penghasil peredam kebisingan, unit kontrol elektronik
untuk meredam dan mengontrol suara; penghitung; penghitung konsumsi bahan bakar; penghitung utas; pengisi baterai;
pengisi daya USB ; pengisi daya baterai; pengisi daya baterai bertenaga surya; pengisi daya baterai telepon seluler untuk
digunakan di kendaraan; pengisi daya baterai untuk digunakan dengan telepon; pengisi daya baterai untuk komputer laptop;
pengisi daya baterai untuk komputer tablet; pengisi daya baterai untuk pipet elektronik; pengisi daya baterai untuk ponsel;
pengisi daya baterai untuk rokok elektronik; pengisi daya baterai untuk telepon yang dapat dibawa, komputer tablet dan
komputer yang dapat dibawa; pengisi daya di mobil tanpa kabel; pengisi daya dinding; pengisi daya joystick; pengisi daya
kompensasi baterai; pengisi daya listrik; pengisi daya tanpa kabel; pengisi daya untuk akumulator listrik; pengisi daya untuk
baterai listrik; pengisi daya untuk perangkat elektronik yang digunakan untuk memanaskan tembakau; pengisi daya untuk
rokok elektrik; pengisi daya untuk rokok elektronik; pengisi daya untuk sikat gigi listrik; pengisi daya untuk telepon pintar
(smartphones) dalam bentuk jam tangan; pengisi daya usb untuk rokok elektronik; pengisian daya dan perangkat manajemen
daya untuk perangkat elektronik seluler; pengisian troli untuk tablet dan laptop; pengolah [unit pengolah sentral]; pengolah
kata, peralatan print-out komputer, data dalam bentuk elektronik, magnetik dan optikal; pengontrol dan headset virtual dan
realitas bertambah; pengontrol dioda pemancar cahaya (LED) dan lampu lucutan intensitas tinggi (HID); pengontrol ethernet;
pengontrol jarak jauh; pengontrol nirkabel untuk memantau dan mengontrol fungsi perangkat elektronik, selain pengontrol
untuk peralatan game; pengontrol pancuran air (elektronik); pengontrol video di dinding; pengoptimal serat optik; penguasa
lipat; penguasa yang membesar; penguat antena; penguat frekuensi audio; penguat frekuensi radio; penguat frekuensi video;
penguat gambar; penguat gen [alat laboratorium]; penguat sinyal telepon genggam; pengubah cakram (disc) optik; pengubah
fase; pengubah gender [adaptor kabel]; pengubah gender dalam sifat adaptor listrik; pengubah gender untuk kabel koaksial;
penguji antibeku; penguji baterai; penguji emisi minyak diesel; penguji injektor bahan bakar diesel; penguji injektor diesel;
penguji karakteristik tabung vakum; penguji kekerasan mikro; penguji ketegangan; penguji keuletan; penguji kontinuitas;
penguji sirkuit; penguji sirkuit listrik; penguji tegangan; penguji torsi; pengukur; pengukur aliran; pengukur aliran fluida;
pengukur alkohol; pengukur bahan bakar; pengukur bensin; pengukur celah busi; pengukur cincin induk; pengukur dering;
pengukur dering no-go; pengukur feeler busi; pengukur jarak elektronik; pengukur jari; pengukur kedalaman; pengukur
kedalaman telapak ban; pengukur kekuatan digital; pengukur ketebalan; pengukur ketebalan ultrasonik; pengukur ketinggian
air; pengukur lemak tubuh untuk keperluan rumah tangga; pengukur level; pengukur pelurusan roda; pengukur rasio udara /
bahan bakar; pengukur regangan; pengukur sekrup-tapping; pengukur sudut; pengukur suhu; pengukur suhu air; pengukur
suhu gas buang; pengukur suhu untuk keperluan industri; pengukur suhu untuk keperluan rumah tangga; pengukur suhu untuk
penggunaan ilmiah; pengukur tekanan; pengukur tekanan angin; pengukur tekanan ban; pengukur torsi digital; pengukur
vakum; pengumpul data elektronik genggam; penilaian bakat berbasis awan/cloud (piranti lunak); penjaga kepala untuk karate;
penjaga kepala untuk olahraga; penjaga kepala untuk seni bela diri; penjaga kepala untuk tinju; penukar koin; penutup casing
silikon untuk telepon seluler; penutup debu untuk komputer, berbentuk; penutup dekoratif, berbentuk, untuk detektor asap;
penutup drive dalam keadaan solid internal; penutup drive disk keras internal; penutup kertas untuk penerima telepon; penutup
lensa untuk kamera; penutup outlet listrik, berbentuk; penutup pelindung kaca mata hitam; penutup pelindung yang
disesuaikan untuk laptop; penutup pengaman untuk soket listrik; penutup piring dekoratif beralih, berbentuk; penutup sirkuit;
penutup untuk camcorder; penutup untuk kamera; penutup untuk komputer tablet; penutup untuk pemutar media digital;
penutup untuk pemutar media portabel; penutup untuk penerima telepon; penutup untuk perangkat penyimpanan musik;
penutup untuk smartphone; penutup vinil yang secara khusus disesuaikan untuk ponsel, pemutar MP3, laptop, dan perangkat
game; penutup, tas, tempat wadah, manset, tali pengikat dan tali sandang untuk komputer, telepon mobil, perangkat elektronik
mobil, perangkat elektronik yang dapat dipakai, arloji pintar, kacamata pintar, earphone, headphone, set top box dan perekam
dan pemutar audio dan video; penyambung, sekrup, kawat kabel, kabel, pengisi daya, dok, stasiun dok dan adaptor elektronik
dan listrik untuk digunakan dengan komputer, telepon mobil, komputer genggam, peripheral komputer, perangkat elektronik
mobil, perangkat elektronik yang dapat dipakai, arloji pintar, kacamata pintar, earphone, headphone, pemutar video dan audio
serta perekam, televisi, set top box; penyangga handset telepon dalam mobil; penyangga ponsel pintar; penyangga yang
diadaptasi untuk layar komputer; penyearah [listrik]; penyearah arus; penyearah terbalik sebagai bagian dari sistem tenaga
surya; penyeka kapas untuk penggunaan laboratorium; penyelenggara digital; penyelenggara elektronik genggam;
penyelenggara pribadi yang terkomputerisasi; penyumbat telinga untuk penyelam; perabot khusus dibuat untuk laboratorium;
perahu api; perahu karet [sekoci]; peralatan antar komunikasi; peralatan audio; peralatan audio dan video untuk kendaraan;
peralatan audio digital; peralatan audio kendaraan bermotor; peralatan audio pada kendaraan; peralatan audio visual;
peralatan dan instalasi untuk produksi sinar-X, bukan untuk keperluan medis; peralatan dan instrumen audio dan visual listrik;
peralatan dan instrumen elektronik, magnetik dan ultrasonik untuk keperluan ilmiah; peralatan dan instrumen fotografi dan
sinematografi; peralatan dan instrumen fotografi, sinematografi dan optik; peralatan dan instrumen fotografi, sinematografi,
optik dan pengukuran; peralatan dan instrumen ilmiah; peralatan dan instrumen kimia; peralatan dan instrumen kontrol listrik
dan elektronik; peralatan dan instrumen laboratorium fisika dan kimia; peralatan dan instrumen navigasi dan penentuan posisi
elektronik; peralatan dan instrumen navigasi, pelacakan dan penentuan posisi elektronik; peralatan dan instrumen optik;
peralatan dan instrumen optik, kecuali untuk kacamata dan peralatan fotografi; peralatan dan instrumen pendidikan; peralatan
dan instrumen penerima dan penerima siaran satelit; peralatan dan instrumen penerima satelit dan transmisi; peralatan dan
instrumen pengajaran dan pengajaran; peralatan dan instrumen telekomunikasi; peralatan dan instrumen telemetri yang
dikendalikan dari jarak jauh; peralatan dan instrumen untuk laboratorium bahan kimia dan fisika; peralatan dan instrumen
untuk mengendalikan dan memantau pesawat terbang; peralatan dan instrumen untuk mengendalikan dan memantau
pesawat terbang, pesawat air dan kendaraan tak berawak; peralatan dan instrumen untuk mengukur; peralatan dan instrumen
untuk merekam, mengirim atau mereproduksi suara, data atau gambar; peralatan dan instrumen untuk pengukuran dan
penganalisa Advanced Glycation End-Products (AGEs), bukan untuk keperluan medis; peralatan dan instrumen untuk
pengukuran dan penganalisa tanah; peralatan dan komputer pengolah data; peralatan dan peralatan keselamatan dan
menyelamatkan jiwa; peralatan dan perangkat sinyal radio; peralatan dan perangkat untuk menghantarkan (conducting),
menghubungkan (switching), mengubah (transforming), mengumpulkan (accumulating), mengatur atau mengontrol listrik;
peralatan dan perlengkapan keselamatan jiwa; peralatan dan perlengkapan optik; peralatan dan perlengkapan timbangan;
peralatan data mobile; peralatan diagnosa, bukan untuk pengobatan; peralatan diagnosis yang terdiri dari sensor untuk
digunakan dalam pengujian fungsi kendaraan dan dalam mendiagnosis masalah listrik dan mekanik kendaraan, terintegrasi ke
dalam kendaraan bermotor [sehubungan dengan otomobil]; peralatan display; peralatan display dengan fungsi mirror dan
Internet of Things (IoT); peralatan display untuk kendaraan; peralatan distribusi dan pengendali daya listrik; peralatan efek
musik listrik dan elektronik; peralatan elektronik dan komputer, yaitu perangkat keras komputer; peralatan elektronik untuk
kendali jarak jauh sinyal; peralatan elektronik untuk memantau kegiatan latihan olahraga papan (peralatan pengukuran);
peralatan elektronik untuk menampilkan data yang diperoleh selama berolahraga; peralatan elektronik untuk mendeteksi data
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selama berolahraga; peralatan elektronik untuk mendeteksi ranjau; peralatan elektronik untuk suara, pengeras suara;
peralatan elektronik yaitu headphone dan speaker; peralatan elektronik yang dikontrol komputer untuk pengukuran dan
pengujian sel elektrofisiologis, bukan untuk tujuan medis; peralatan fotografi; peralatan fotovoltaik dan instalasi untuk
menghasilkan listrik tenaga surya; peralatan fotovoltaik untuk mengubah radiasi matahari menjadi energi listrik; peralatan
heliografi; peralatan ilmiah; peralatan ilmiah untuk digunakan pada aplikasi diagnostik; peralatan instruksional; peralatan
interferensi anti-radio (elektronik); peralatan interkomunikasi, walkie-talkie, radio; peralatan interpretasi simultan; peralatan
jatuh untuk menahan jatuh dan jatuh; peralatan karaoke; peralatan keamanan untuk lift; peralatan keselamatan dan
menyelamatkan jiwa; peralatan keselamatan kendaraan, yaitu, monitor tekanan ban elektronik; peralatan keselamatan, yaitu-bantalan peredam getaran dan tali helm; peralatan komputer; peralatan komputer untuk penyimpanan dan transmisi data;
peralatan komunikasi optik; peralatan komunikasi radio saluran tunggal untuk stasiun tetap; peralatan komunikasi radio satu
saluran; peralatan komunikasi radio untuk penerbangan; peralatan komunikasi yang dapat dibawa-bawa; peralatan kontrol
akses listrik; peralatan kontrol lalu lintas udara; peralatan kontrol listrik dan elektronik untuk digunakan dengan peralatan atau
instalasi untuk pemanasan; peralatan kontrol listrik dan elektronik untuk digunakan dengan peralatan atau instalasi untuk
pendingin udara; peralatan kontrol listrik dan elektronik untuk digunakan dengan peralatan atau instalasi untuk ventilasi;
peralatan kromatografi gas untuk penggunaan laboratorium; peralatan kromatografi untuk penggunaan laboratorium; peralatan
medis berupa sistem perangkat lunak dalam satu unit yang digunakan untuk menentukan lokasi pembedahan dalam tubuh
pasien; peralatan medis, yaitu sistem visualisasi dan menargetkan pembedahan untuk digunakan selama bedah ortopedi yang
terdiri dari bantalan EKG, penanda posisi, aplikasi perangkat lunak yang dapat diunduh, ponsel (mobile phone) dan tempat
ponsel (mobile phone case), semuanya dijual sebagai satu unit dan digunakan untuk mengumpulkan dan mentransmisikan
data pasien selama bedah ortopedi; peralatan melihat dan merekam optik; peralatan monitoring listrik; peralatan navigasi radio
jarak jauh; peralatan navigasi untuk kendaraan [komputer on-board]; peralatan nirkabel; peralatan nirkabel broadband, yaitu
stasiun pangkalan telekomunikasi untuk jaringan nirkabel dan aplikasi komunikasi; peralatan optik untuk membimbing
proyektil; peralatan otentikasi dan identifikasi biometrik; peralatan paging; peralatan pelabelan kode batang elektronik
genggam; peralatan pemadam api yang dikendalikan secara elektrik; peralatan pemancar dan penerima faksimili; peralatan
pemancar dan penerima untuk siaran radio; peralatan pembaca elektronik untuk disk magnetik; peralatan pembaca elektronik
untuk kartu magnetik; peralatan pembaca elektronik untuk pita magnetik; peralatan pembatal gema; peralatan pembatal
kebisingan; peralatan pembedahan, yaitu sistem navigasi pembedahan yang terdiri dari pelacak, sensor atau penanda untuk
menyediakan informasi tentang anatomi pasien; peralatan pemprosesan informasi; peralatan pemroses sinyal audio; peralatan
pemutaran video; peralatan penerima berkas gambar; peralatan pengajaran audio-visual; peralatan pengajaran dan
pengajaran; peralatan pengawasan elektronik; peralatan pengenalan dan pemberi perintah suara elektronik untuk
mengendalikan operasi perangkat elektronik konsumen dan sistem perumahan; peralatan pengenalan karakter optik [OCR];
peralatan pengenalan suara dan perekaman suara; peralatan pengendali otomatis; peralatan pengendali untuk motor dan
generator elektrik; peralatan penghilang listrik statis; peralatan penghitung dan penyortir koin; peralatan pengirim dan
penerima siaran televisi; peralatan pengirim dan penerima untuk transmisi jarak jauh; peralatan pengirim data audio dan video
tanpa kabel; peralatan pengisi daya untuk perangkat yang dapat diisi ulang; peralatan pengolah kata; peralatan pengujian dan
kalibrasi komponen komputer; peralatan pengujian elektronik; peralatan pengujian on-destruktif yang digunakan dalam aplikasi
industri; peralatan pengukur jarak; peralatan pengukur tekanan; peralatan pengukuran; peralatan pengukuran dan
pengendalian yang digunakan di lapangan minyak dan gas; peralatan pengukuran elektronik; peralatan penyelam; peralatan
penyimpan data; peralatan penyimpanan komputer, yaitu, jaringan yang terpasang pada alat penyimpanan untuk
menggunakan secara bersama-sama file dan cadangan awan; peralatan penyimpanan listrik; peralatan perekam suara;
peralatan perekaman jarak; peralatan periferal komputer; peralatan periferal untuk komputer dan peralatan pemrosesan data;
peralatan peringatan anti pencurian dan api; peralatan peringatan dengan memonitoring gerakan bayi melalui kamera
perekam atau sensor; peralatan proyeksi; peralatan radar; peralatan radio; peralatan radio dan televisi; peralatan radio jarak
pendek; peralatan radio kelautan; peralatan radio kontrol lalu lintas radio; peralatan radio kontrol lalu lintas udara; peralatan
radio untuk kendaraan; peralatan radiologi untuk keperluan industri; peralatan reflektor radar; peralatan rekaman suara;
peralatan reproduksi dan perekaman suara; peralatan reproduksi suara; peralatan sambungan telekomunikasi interaktif;
peralatan seismografi; peralatan siaran televisi; peralatan sinar-X industri; peralatan sinematografi; peralatan sistem lokasi
global (GPS); peralatan sistem penentuan posisi global (GPS); peralatan suplai daya bebas gangguan; peralatan switching
otomatis untuk telekomunikasi; peralatan tampilan video yang dipasang di kepala; peralatan teknologi informasi; peralatan
telekomunikasi; peralatan telekomunikasi dalam bentuk perhiasan; peralatan telekomunikasi digital; peralatan telekomunikasi
elektronik; peralatan telekomunikasi untuk digunakan dengan jaringan seluler; peralatan telekomunikasi untuk digunakan
dengan sinyal digital dan analog; peralatan telekomunikasi untuk digunakan di mobil; peralatan telematik, yaitu, perangkat
Internet nirkabel yang menyediakan layanan telematik dan memiliki fungsi telepon seluler; peralatan telemetri jarak jauh;
peralatan telemetri pengendali jarak jauh, telemetri kendaraan; peralatan telepon; peralatan telepon nirkabel; peralatan telepon
seluler; peralatan telepon tanpa kabel; peralatan televisi; peralatan terminal telepon; peralatan transmisi komunikasi; peralatan
transmisi radio; peralatan transmisi saluran listrik; peralatan transmisi sinyal; peralatan transmisi suara; peralatan transmisi
video; peralatan untuk input, output, transmisi dan penyimpanan data; peralatan untuk membentuk membran baterai surya;
peralatan untuk memeriksa pengiriman surat; peralatan untuk memeriksa stempel surat; peralatan untuk mencetak, yaitu,
printer untuk mencetak kartu identitas, kartu kesehatan, kartu pemilih, kartu penduduk, SIM, perijinan dan paspor.; peralatan
untuk mengatur aliran air; peralatan untuk mengatur atau mengontrol listrik; peralatan untuk menguji barang-barang; peralatan
untuk menguji kartu cip untuk menguji kualitasnya dan operasinya yang benar; peralatan untuk mengukur aliran air; peralatan
untuk mengukur dan mengontrol aliran air; peralatan untuk mengukur dan mengontrol suhu air; peralatan untuk mengukur
ketebalan kulit; peralatan untuk merekam data komputer; peralatan untuk merekam, mengirim atau mereproduksi suara atau
gambar; peralatan untuk merekam, mengirim dan mereproduksi suara dan gambar; peralatan untuk merekam, mengirim,
memproses, dan reproduksi suara, gambar, atau data; peralatan untuk merekam, transmisi, reproduksi suara atau gambar;
peralatan video; perangkat Lunak Komputer untuk digunakan dalam mengambil dan mengedit foto serta merekam dan
mengedit video; perangkat akses jaringan area lokal nirkabel saku; perangkat alarm pribadi elektronik; perangkat antiinterferensi [listrik]; perangkat audio nirkabel yang berbentuk earbud (perangkat pendengar berukuran kecil yang diletakan
dilubang telinga), earphone dan headphone nirkabel untuk digunakan dengan jam tangan pintar dan pelacak aktivitas yang
dapat dipakai; perangkat berbagi kabel-nirkabel; perangkat dan peralatan pengendalian jarak jauh dan pengenalan dan
pemberi perintah suara elektronik untuk mengeandalikan dan memantau perangkat elektronik konsumen, penerangan,
peralatan, alat pengatur panas, sistem pengatur udara dan pemanasan, alarm dan keamanan rumah serta sistem
pengawasan, dan pendeteksi asap dan karbon monoksida, kunci dan selot pintu dan jendela, serta sistem otomasi rumah;
perangkat dan peralatan telekomunikasi; perangkat dan peralatan, yaitu, telepon selular, tablet dan alat-alat selular lainnya
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untuk merekam, mentransmisikan, memproses, menyimpan dan menukar data; perangkat elektroforesis untuk penggunaan
laboratorium; perangkat elektronik; perangkat elektronik digital genggam yang mampu menyediakan akses ke internet dan
untuk mengirimkan, menerima dan menyimpan panggilan telepon, surat elektronik, serta data digital lainnya; perangkat
elektronik digital portabel untuk merekam, mengatur, mentransmisikan, memanipulasi, meninjau kembali, dan menerima file
teks, data, dan digital; perangkat elektronik digital yang dapat dipakai dalam bentuk jam tangan (wristwatch), gelang tangan
(wrist band) dan gelang (bangle) untuk digunakan dengan ponsel pintar, komputer tablet dan komputer portable; perangkat
elektronik digital yang dapat dipakai yang mampu menyediakan akses ke internet; perangkat elektronik digital yang dapat
dipakai, terutama terdiri dari tali jam tangan pintar (smart wathbands) yang mengkomunikasikan data ke telepon pintar
(smartphones) yang terutama terdiri dari perangkat lunak dan layar display/tampilan (display screen) untuk melihat, mengirim
dan menerima teks, email, data, dan informasi ke telepon pintar (smartphones); perangkat elektronik digital yang dapat
dipakai/dikenakan terutama terdiri dari perangkat lunak untuk peringatan, pesan, email, dan pengingat, dan untuk merekam,
mengatur, mentransmisikan, memanipulasi, meninjau kembali, dan menerima file teks, data, audio, gambar dan digital serta
layar display/tampilan; perangkat elektronik dijital yang dapat dipakai yang menggabungkan telepn pontar (smartphones)
dalam bentuk jam tangan; perangkat elektronik pribadi; perangkat elektronik untuk melacak dan memonitor aktivitas fisik;
perangkat elektronik untuk mencari dan melacak hewan peliharaan dengan menggunakan sistem penentuan posisi global;
perangkat elektronik untuk mendeteksi inventori yang rendah; perangkat elektronik yang dapat dipakai/dikenakan, yaitu, jam
tangan, gelang (bracelets), dan wristbands (gelang) yang terdiri dari perangkat lunak yang mengkomunikasikan data ke
asisten digital pribadi (PDA), ponsel pintar, dan komputer pribadi melalui situs web Internet dan jaringan komputer dan
komunikasi elektronik lainnya; perangkat elektronik yang dapat memberikan akses ke internet dan untuk mengirimkan,
menerima serta menyimpan data digital; perangkat elektronik, yaitu, perangkat elektronik digital portabel untuk
mentransmisikan file audio; perangkat encoding dan decoding; perangkat handsfree untuk telepon seluler; perangkat input
untuk komputer; perangkat keras dan lunak komputer audio-visual; perangkat keras dan lunak komputer untuk cryptocurrency;
perangkat keras dan lunak komputer untuk manajemen basis data; perangkat keras dan lunak komputer untuk mata uang
digital; perangkat keras dan lunak komputer untuk melacak dan berbagi lagu, album, dan artis favorit; perangkat keras dan
lunak komputer untuk mencari basis data yang menampilkan file audio dan multimedia; perangkat keras dan lunak komputer
untuk teknologi blockchain; perangkat keras dan perangkat lunak komputer; perangkat keras dan perangkat lunak komputer
audio-video; perangkat keras dan perangkat lunak komputer untuk melakukan diagnosa optik; perangkat keras dan perangkat
lunak komputer untuk mendeteksi objek, gerakan (gesture) dan perintah pengguna; perangkat keras dan perangkat lunak
komputer untuk mengatur dan mengkonfigurasi jaringan area lokal; perangkat keras dan perangkat lunak komputer untuk
mengatur dan mengkonfigurasi jaringan area luas; perangkat keras dan perangkat lunak komputer untuk menghubungkan,
membangun, mengelola, mengamankan, memantau, mengendalikan, mengoperasikan, virtualisasi, mengoptimalkan,
mengkonfigurasi, menyebarkan, memelihara, mengakses dan mengatasi masalah protokol manajemen router, infrastruktur
jaringan, dan jaringan area lokal, luas, dan global; perangkat keras dan perangkat lunak komputer untuk mengoperasikan
perangkat sensor; perangkat keras dan perangkat lunak komputer untuk menyediakan akses jarak jauh yang aman ke
komputer dan jaringan komunikasi; perangkat keras dan perangkat lunak komputer untuk menyimpan data; perangkat keras
dan perangkat lunak komputer untuk perutean dan perpindahan, transmisi, pemrosesan, pemfilteran, analisis, pengamanan,
dan penyimpanan data, lalu lintas video atau suara, paket, atau bentuk komunikasi lainnya; perangkat keras dan perangkat
lunak komputer yang memungkinkan pengguna Internet untuk mencari konten dan data audio di berbagai platform; perangkat
keras dan perangkat lunak yang dijual sebagai satu unit untuk pengujian sistem komputer yang tertanam.; perangkat keras
jaringan area lokal [LAN]; perangkat keras jaringan komputer; perangkat keras jaringan komputer dan telekomunikasi;
perangkat keras jaringan luas [WAN]; perangkat keras jaringan pribadi virtual [VPN]; perangkat keras komputer; perangkat
keras komputer dan firmware; perangkat keras komputer dan perangkat lunak yang direkam untuk pemesanan otomatis dan
pengisian kembali barang-barang konsumen; perangkat keras komputer dan sistem perangkat lunak digunakan dalam bedah
ortopedi untuk mendokumentasikan informasi pasien atau peristiwa yang berkaitan dengan bedah ortopedi dan untuk
menyediakan solusi pelatihan untuk bedah ortopedi; perangkat keras komputer dan sistem perangkat lunak yang berisi alur
kerja pembedahan digital untuk digunakan dalam bedah ortopedi; perangkat keras komputer permainan realitas campuran
(mixed reality game); perangkat keras komputer permainan realitas tertambah (augmented reality game); perangkat keras
komputer permainan realitas virtual/maya (virtual reality game); perangkat keras komputer untuk bermain, mengorganisasi,
mengunduh, mengirimkan, memanipulasi dan meninjau berkas audio dan berkas media; perangkat keras komputer untuk
mengontrol sistem otomatisasi rumah, yaitu, penerangan/pencahayaan, peralatan, unit pemanas dan unit pendingin udara,
alarm dan perlengkapan keamanan lainnya, perlengkapan untuk memonitor rumah; perangkat keras komputer untuk server
akses jaringan; perangkat keras komputer untuk telekomunikasi; perangkat keras komputer yang dapat dikenakan dan
periferal komputer yang dapat dipakai; perangkat keras komputer yang dapat dipakai; perangkat keras komputer yang dapat
dipakai yang mampu menyediakan akses ke internet dan untuk mengirimkan, menerima dan menyimpan panggilan telepon,
surat elektronik, serta data digital lainnya; perangkat keras komputer yang digunakan untuk reproduksi musik komputer;
perangkat keras komputer untuk mengontrol televisi, monitor, sistem permainan, alat pemutar DVD, alat pemutar media
portabel, dan alat untuk mengirim (streaming) media digital; perangkat keras penyimpanan komputer [NAS] yang terhubung
dengan jaringan; perangkat keras server akses jaringan; perangkat keras telekomunikasi; perangkat keras universal serial bus
[USB]; perangkat keras untuk digunakan dengan robot; perangkat keras untuk pemrosesan data; perangkat komputasi
(computing) yang dapat dipakai terutama terdiri dari perangkat lunak dan layar display/tampilan untuk koneksi ke komputer,
komputer tablet, perangkat seluler, dan telepon seluler untuk mengaktifkan pengalaman dunia realitas virtual/maya dan
augmented reality; perangkat komputer untuk mengumpulkan pembayaran elektronik serta transaksi keuangan elektronik;
perangkat komunikasi; perangkat komunikasi elektronik digital yang dapat dipakai; perangkat komunikasi internal; perangkat
komunikasi jaringan; perangkat komunikasi nirkabel untuk mengirimkan suara, data, gambar, audio, video dan konten
multimedia; perangkat komunikasi nirkabel untuk transmisi suara, data atau gambar; perangkat komunikasi nirkabel untuk
transmisi suara, data atau gambar melalui internet; perangkat komunikasi nirkabel untuk transmisi suara, data, atau gambar,
yang digunakan sehubungan dengan penempatan lokasi hewan peliharaan; perangkat komunikasi nirkabel yang mencakup
satu atau lebih transmisi, satu atau lebih penerima, dan satu atau lebih prosesor, untuk menyediakan layanan komunikasi
nirkabel ke satu atau lebih perangkat, yaitu, menghubungkan dengan beberapa perangkat melalui jaringan nirkabel lokal dan
untuk menghubungkan perangkat dengan internet melalui jaringan area luas nirkabel; perangkat komunikasi yang dapat
dipakai; perangkat komuniksi nirkabel inframerah; perangkat kontrol arus listrik; perangkat kontrol listrik untuk manajemen
energi; perangkat kontrol listrik untuk manajemen pemanasan; perangkat kopling akustik; perangkat lunak; perangkat lunak
analisis wajah; perangkat lunak antarmuka pengguna grafis; perangkat lunak anti-spyware untuk perangkat seluler dan sistemsistem telekomunikasi; perangkat lunak anti-virus komputer; perangkat lunak anti-virus komputer yang dapat diunduh;
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perangkat lunak anti-virus komputer yang direkam; perangkat lunak aplikasi; perangkat lunak aplikasi (termasuk yang dapat
diunduh); perangkat lunak aplikasi komputer; perangkat lunak aplikasi komputer untuk perangkat bergerak (mobile) untuk
interworking dengan aksesoris perangkat bergerak (mobile), yaitu earphone, perangkat pendengar yang diletakkan di kepala
(headphones), baterai isi ulang; perangkat lunak aplikasi komputer untuk perangkat seluler; perangkat lunak aplikasi komputer
untuk ponsel pintar dan perangkat seluler di bidang kebugaran (fitness) dan latihan/olahraga yang menampilkan layanan
pelatihan pribadi, pelatihan, latihan (workouts) dan penilaian kebugaran (fitness); perangkat lunak aplikasi komputer untuk
ponsel pintar dan perangkat seluler untuk mendukung program kebugaran (wellness) perusahaan; perangkat lunak aplikasi
komputer untuk streaming konten media audio-visual melalui internet; perangkat lunak aplikasi komputer untuk telepon seluler;
perangkat lunak aplikasi komputer untuk telepon seluler, yaitu, alat pengembangan perangkat lunak untuk membuat aplikasi
perangkat lunak bergerak; perangkat lunak aplikasi komputer yang berkaitan dengan pemesanan hotel; perangkat lunak
aplikasi komputer yang dapat diunduh untuk telepon seluler yang memungkinkan pelanggan untuk mencari melalui basis data
online di bidang pakaian, sepatu, aksesoris, jam tangan, mainan, dan kartu untuk perdagangan, dan untuk membeli barangbarang konsumen dan melihat informasi produk; perangkat lunak aplikasi mobile untuk memperoleh, mengatur dan
pemesanan jasa transportasi; perangkat lunak aplikasi mobile untuk mengkoordinasikan dan memperoleh jasa pengiriman;
perangkat lunak aplikasi mobile untuk mengkoordinasikan layanan transportasi, yaitu, perangkat lunak untuk penjadwalan
otomatis dan pengiriman kendaraan bermotor; perangkat lunak aplikasi seluler; perangkat lunak aplikasi seluler untuk
membuat program pelatihan kebugaran (fitness) yang dipersonalisasi; perangkat lunak aplikasi telepon genggam melalui
satelit; perangkat lunak aplikasi untuk digunakan dengan robot; perangkat lunak aplikasi untuk layanan cloud computing;
perangkat lunak aplikasi untuk perangkat seluler, yaitu, perangkat lunak untuk menyelidiki aplikasi yang mencurigakan dengan
menggunakan mesin analisa berbasis cloud; perangkat lunak aplikasi untuk smartphone; perangkat lunak aplikasi untuk
telepon pintar; perangkat lunak aplikasi untuk telepon seluler, dapat diunduh; perangkat lunak aplikasi yang berkaitan dengan
pemesanan hotel untuk smartphone; perangkat lunak asisten pribadi, tidak satupun barang tersebut untuk kamera fotografi
dan sinematografi profesional termasuk aksesoris spesifik fotografi dan sinematografi profesional khusus untuknya dan
perangkat lunak fotografi dan sinematografi profesional; perangkat lunak augmented reality; perangkat lunak augmented
reality bagi pengguna untuk mengalami visualisasi, manipulasi dan imersi (immersion) augmented reality; perangkat lunak
augmented reality untuk bermain game komputer; perangkat lunak augmented reality untuk digunakan dalam perangkat
seluler; perangkat lunak augmented reality untuk digunakan dalam perangkat seluler untuk mengintegrasikan data elektronik
dengan lingkungan dunia nyata; perangkat lunak augmented reality untuk hiburan interaktif; perangkat lunak augmented reality
untuk membuat peta; perangkat lunak augmented reality untuk mengoperasikan headset augmented reality; perangkat lunak
augmented reality untuk pelatihan pilot; perangkat lunak augmented reality untuk pendidikan; perangkat lunak augmented
reality untuk pengajaran medis; perangkat lunak augmented reality untuk sinematografi; perangkat lunak berbagi file;
perangkat lunak bioinformatika; perangkat lunak cloud komputer yang dapat diunduh; perangkat lunak computer untuk
perangkat seluler, yaitu, perangkat lunak untuk menyediakan crowd-sourcing dan statistik yang teragregasi tentang
keterpercayaan dan keamanan aplikasi perangkat lunak lain berdasarkan masukan dari pengguna; perangkat lunak dan
aplikasi untuk perangkat seluler yang dapat di unduh; perangkat lunak dan aplikasi untuk perangkat seluler, dapat diunduh;
perangkat lunak dan firmware untuk mengaktifkan perangkat elektronik untuk berbagi data dan berkomunikasi satu sama lain;
perangkat lunak dan firmware untuk mengendalikan, mengkonfigurasikan dan mengelola pengontrol; perangkat lunak dan
perangkat tetap komputer untuk menyediakan kontrol, memonitor dan manipulasi data atas produk dan sistem rekayasa;
perangkat lunak dan perangkat tetap komputer yang digunakan untuk memelihara dan mengoperasikan suatu sistem
komputer; perangkat lunak dan program komputer; perangkat lunak dekoder; perangkat lunak diagnostik yang didesain untuk
perawatan dan perbaikan kendaraan bermotor; perangkat lunak e-commerce (perdagangan secara elektronik) komputer untuk
memungkinkan pengguna untuk melakukan transaksi bisnis secara elektronik melalui jaringan komputer global; perangkat
lunak e-commerce komputer untuk memungkinkan pengguna melakukan transaksi bisnis elektronik melalui jaringan komputer
global; perangkat lunak electronic design automation (EDA) untuk disain produk komunikasi, untuk RF dan sirkuit gelombang
mikro, kecepatan tinggi, integritas sinyal, pemodelan peralatan dan disain pengolahan sinyal dan untuk simulasi dan disain
termal elektro, elektromagnetik, sirkuit dan sistem; perangkat lunak firewall komputer; perangkat lunak game komputer;
perangkat lunak game komputer yang direkam untuk perjudian; perangkat lunak game untuk digunakan pada platform apa pun
yang terkomputerisasi, termasuk konsol game, terminal game, perangkat elektronik genggam, perangkat hiburan elektronik,
mesin game arcade, perangkat telekomunikasi, ponsel, dan perangkat komunikasi elektronik; perangkat lunak hiburan
interaktif untuk digunakan dengan komputer; perangkat lunak input computer; perangkat lunak input untuk telepon seluler;
perangkat lunak interaktif; perangkat lunak keamanan; perangkat lunak keamanan dan privasi komputer; perangkat lunak
keamanan e-mail; perangkat lunak keamanan komputer yang dapat diunduh; perangkat lunak kecerdasan buatan; perangkat
lunak kecerdasan buatan (artificial intelligence) yang dapat diunduh untuk memungkinkan interaksi pengguna dengan
kendaraan; perangkat lunak kecerdasan buatan untuk konsultasi kesehatan; perangkat lunak kecerdasan buatan untuk
perawatan kesehatan; perangkat lunak kelistrikan; perangkat lunak komposisi musik; perangkat lunak komputasi awan (cloud)
untuk digunakan berhubungan dengan solusi ketelusuran dari awal hingga akhir atas produk kemasan dan pengemasan;
perangkat lunak komputasi awan yang dapat diunduh; perangkat lunak komputer; perangkat lunak komputer (software) untuk
media pembelajaran; perangkat lunak komputer atau firmware untuk permainan yang kebetulan pada platform komputer mana
pun, termasuk konsol game khusus, mesin slot berbasis video, mesin slot berbasis reel, dan terminal lotere video; perangkat
lunak komputer berisi algoritma yang digunakan dengan peralatan suara dan peredam suara; perangkat lunak komputer
berkenaan dengan pengumpulan dan penyaluran data, pertukaran uang, transaksi saham, transaksi bursa, serta transaksi
keuangan; perangkat lunak komputer chatbot untuk mensimulasikan percakapan; perangkat lunak komputer chatbot yang
dapat diunduh untuk memberikan informasi manajemen bisnis; perangkat lunak komputer chatbot yang dapat diunduh untuk
mensimulasikan percakapan; perangkat lunak komputer dalam bentuk aplikasi untuk perangkat seluler dan komputer;
perangkat lunak komputer dalam bentuk pemrograman aplikasi antarmuka (API) yang memfasilitasi layanan online untuk
jejaring sosial, membangun aplikasi jejaring sosial dan untuk memungkinkan pengambilan data, mengunggah, mengunduh,
mengakses dan mengelola; perangkat lunak komputer dan aplikasi perangkat lunak komputer untuk jejaring sosial, mengirim
pesan, teks, foto, grafik, file audio dan video ke pengguna lain; perangkat lunak komputer dan aplikasi perangkat lunak yang
dapat diunduh untuk digunakan dalam mengunggah, mengunduh, menangkap, mengedit, menyimpan, mendistribusikan dan
berbagi konten fotografi dan video dan data digital lainnya melalui jaringan komputer global dan lokal dan melalui perangkat
seluler; perangkat lunak komputer dan aplikasi perangkat lunak yang digunakan dalam kaitannya dengan layanan keuangan,
transaksi keuangan, perdagangan elektronik, pembayaran elektronik, penukaran mata uang asing, layanan perdagangan dan
broker dan layanan konsultasi investasi; perangkat lunak komputer dan aplikasi seluler untuk memungkinkan mengunggah,
mengunduh, mengakses, memposting, menampilkan, menandai,
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membuat blog, streaming, menghubungkan, berbagi, mengumpulkan, mengatur, mengedit, mempromosikan, menyimpan,
atau menyediakan media elektronik atau informasi melalui komputer dan jaringan komunikasi; perangkat lunak komputer dan
peralatan telekomunikasi untuk memungkinkan koneksi ke database dan Internet; perangkat lunak komputer dan peralatan
telekomunikasi, termasuk modem, untuk memungkinkan koneksi ke basis data, jaringan komputer, jaringan komputer global
dan Internet; perangkat lunak komputer dan peralatan telekomunikasi, termasuk modem, untuk memungkinkan koneksi ke
database dan Internet; perangkat lunak komputer dan peralatan telekomunikasi, termasuk modem, untuk memungkinkan
koneksi ke database, jaringan komputer dan Internet; perangkat lunak komputer dan program yang digunakan untuk
reproduksi musik komputer; perangkat lunak komputer dapat diunduh dari jaringan informasi komputer global; perangkat lunak
komputer di bidang kesehatan dan kebugaran (wellness) untuk pengiriman pesan di antara pengguna; perangkat lunak
komputer interaktif; perangkat lunak komputer pendidikan; perangkat lunak komputer untuk Global Positioning Systems [GPS];
perangkat lunak komputer untuk administrasi jaringan area lokal; perangkat lunak komputer untuk aplikasi dan dompet seluler
blockchain; perangkat lunak komputer untuk berinteraksi dengan platform blockchain; perangkat lunak komputer untuk
berkomunikasi dengan pengguna komputer genggam; perangkat lunak komputer untuk desain dengan bantuan komputer /
pabrikan dengan bantuan komputer [CAD / CAM]; perangkat lunak komputer untuk digunakan dalam bidang telekomunikasi
untuk menyediakan transmisi dokumen dan faksimili secara elektronik; perangkat lunak komputer untuk digunakan dalam
layanan operasional dan pemesanan toko ritel untuk berbagai barang konsumen, tidak satupun barang tersebut untuk kamera
fotografi dan sinematografi profesional termasuk aksesoris spesifik fotografi dan sinematografi profesional khusus untuknya
dan perangkat lunak fotografi dan sinematografi profesional; perangkat lunak komputer untuk digunakan dalam membuat dan
mendesain situs web; perangkat lunak komputer untuk digunakan dalam memproses semikonduktor wafer; perangkat lunak
komputer untuk digunakan dalam mengelola partisipasi pengguna dalam tantangan kesehatan dalam sifat/yang bersifat
kompetisi/persaingan yang berfokus pada kesehatan dan kebugaran (wellness); perangkat lunak komputer untuk digunakan
dalam mengendalikan sistem pencahayaan; perangkat lunak komputer untuk digunakan dalam mengotomatisasi dan
mengelola proses bisnis; perangkat lunak komputer untuk digunakan dalam menyediakan akses banyak pengguna ke jaringan
informasi komputer global; perangkat lunak komputer untuk digunakan dalam mesin pemrograman faksimili; perangkat lunak
komputer untuk digunakan dalam modem nirkabel, router yang dapat dibawa, dan gerbang jaringan nirkabel untuk
menghubungkan terminal melalui jaringan komputer, radio atau jaringan telepon tidak bergerak; perangkat lunak komputer
untuk digunakan dalam transaksi tanpa kontak langsung dengan pengecer, pedagang, dan vendor melalui perangkat seluler;
perangkat lunak komputer untuk digunakan sebagai aplikasi pemrograman antarmuka (API), tidak satupun barang tersebut
untuk kamera fotografi dan sinematografi profesional termasuk aksesoris spesifik fotografi dan sinematografi profesional
khusus untuknya dan perangkat lunak fotografi dan sinematografi profesional; perangkat lunak komputer untuk digunakan
sebagai pemrograman aplikasi antarmuka (API); perangkat lunak komputer untuk digunakan sebagai program aplikasi
antarmuka (Application Programming Interfaces “API”); perangkat lunak komputer untuk digunakan untuk menghubungkan
dan mengendalikan perangkat elektronik internet, tidak satupun barang tersebut untuk kamera fotografi dan sinematografi
profesional termasuk aksesoris spesifik fotografi dan sinematografi profesional khusus untuknya dan perangkat lunak fotografi
dan sinematografi profesional; perangkat lunak komputer untuk digunakan yang berhubungan dengan penyimpanan
elektronik, transmisi, presentasi, verifikasi, otentikasi, dan penukaran kupon, potongan harga, diskon, insentif, dan penawaran
khusus; perangkat lunak komputer untuk enkripsi; perangkat lunak komputer untuk enkripsi dan membuka kunci data;
perangkat lunak komputer untuk faksimili, surat elektronik, pesan suara atau pesan Internet; perangkat lunak komputer untuk
integrasi aplikasi dan basis data; perangkat lunak komputer untuk kartu telepon virtual; perangkat lunak komputer untuk
keperluan bisnis; perangkat lunak komputer untuk komunikasi jaringan nirkabel; perangkat lunak komputer untuk manajemen
aset cryptocurrency; perangkat lunak komputer untuk manajemen basis data; perangkat lunak komputer untuk manajemen
jaringan komputer; perangkat lunak komputer untuk manajemen proyek; perangkat lunak komputer untuk melacak dan
mengevaluasi pelanggan dan kelakuan pribadi sehubungan dengan keputusan untuk membeli; perangkat lunak komputer
untuk melacak, mengumpulkan dan menganalisis data kesehatan untuk digunakan dalam melakukan penilaian risiko
kesehatan, merekomendasikan tindakan kesehatan preventif, pengendalian (management) kondisi, dan melacak modifikasi
perilaku; perangkat lunak komputer untuk memantau sistem komputer; perangkat lunak komputer untuk membaca tag;
perangkat lunak komputer untuk membantu pengembangan aplikasi berbasis blockchain; perangkat lunak komputer untuk
membuat basis data yang dapat dicari; perangkat lunak komputer untuk membuat dan mengedit musik dan suara; perangkat
lunak komputer untuk membuat indeks informasi, indeks situs web dan indeks sumber informasi lainnya; perangkat lunak
komputer untuk membuat musik; perangkat lunak komputer untuk membuat permainan komputer dan permainan video;
perangkat lunak komputer untuk membuat pola digital; perangkat lunak komputer untuk memelihara dan mengoperasikan
sistem komputer; perangkat lunak komputer untuk memperoleh, mengatur dan pemesanan jasa transportasi; perangkat lunak
komputer untuk memproses file musik digital; perangkat lunak komputer untuk memproses gambar digital; perangkat lunak
komputer untuk memproses informasi; perangkat lunak komputer untuk memungkinkan pengiriman foto ke telepon seluler;
perangkat lunak komputer untuk memungkinkan penyediaan media elektronik melalui jaringan komunikasi; perangkat lunak
komputer untuk menambah kemampuan audio-visual aplikasi multimedia, yaitu, untuk penggabungan teks, audio, grafis,
gambar diam dan gambar bergerak; perangkat lunak komputer untuk mengakses broadband, nirkabel dan jaringan
telekomunikasi lainnya; perangkat lunak komputer untuk mengakses dan mentransmisikan data dan konten di antara
perangkat dan layar elektronik konsumen; perangkat lunak komputer untuk mengakses direktori informasi yang dapat diunduh
dari jaringan komputer global; perangkat lunak komputer untuk mengakses, memantau, melacak, mencari, menyimpan, dan
berbagi informasi, tidak satupun barang tersebut untuk kamera fotografi dan sinematografi profesional termasuk aksesoris
spesifik fotografi dan sinematografi profesional khusus untuknya dan perangkat lunak fotografi dan sinematografi profesional;
perangkat lunak komputer untuk mengakses, menelurusi, dan mencari basis data online, tidak satupun barang tersebut untuk
kamera fotografi dan sinematografi profesional termasuk aksesori spesifik fotografi dan sinematografi khusus untuknya dan
perangkat lunak fotografi dan sinematografi professional; perangkat lunak komputer untuk mengakses, menelusuri, dan
mencari basis data, audio, video, dan konten multimedia, permainan, aplikasi perangkat lunak, pasar aplikasi perangkat lunak
secara online, tidak satupun barang tersebut untuk kamera fotografi dan sinematografi profesional termasuk aksesoris spesifik
fotografi dan sinematografi profesional khusus untuknya dan perangkat lunak fotografi dan sinematografi profesional;
perangkat lunak komputer untuk mengaktifkan jejaring/jaringan sosial di antara pengguna di bidang kesehatan dan kebugaran
(wellness); perangkat lunak komputer untuk mengaktifkan pencarian data; perangkat lunak komputer untuk mengambil,
menganalisis, dan membuat laporan tentang kesehatan dan kebugaran (wellness) pengguna dari data yang dihasilkan oleh
perangkat elektronik digital yang dapat dipakai; perangkat lunak komputer untuk mengatur dan melihat gambar dan foto digital;
perangkat lunak komputer untuk mengatur, menkonfigurasi, megoperasikan dan mengendalikan komputer, periferal komputer,
perangkat mobil, telpon mobil, arloji pintar, kacamata pintar, perangkat yang dapat dipakai, earphone, headphone,
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televisi, set top box dan audio serta pemutar video dan rekorder, sistem home theater dan sistem entertainment (hiburan);
perangkat lunak komputer untuk mengembangkan dan mengoperasikan jaringan dan aplikasi komputer cloud (cloud
computer); perangkat lunak komputer untuk mengembangkan, membangun, dan mengoperasikan aplikasi blockchain
konsumen; perangkat lunak komputer untuk mengendalikan dan mengelola aplikasi server akses; perangkat lunak komputer
untuk mengendalikan operasi perangkat audio dan video; perangkat lunak komputer untuk mengendalikan terminal swalayan;
perangkat lunak komputer untuk menghasilkan model keuangan; perangkat lunak komputer untuk menghubungkan,
mengoperasikan, mengintegrasikan, mengendalikan, dan mengelola jejaring perangkat elektronik konsumen melalui jaringan
nirkabel, tidak satupun barang tersebut untuk kamera fotografi dan sinematografi profesional termasuk aksesoris spesifik
fotografi dan sinematografi profesional khusus untuknya dan perangkat lunak fotografi dan sinematografi profesional;
perangkat lunak komputer untuk mengkoordinasikan dan memperoleh jasa pengiriman; perangkat lunak komputer untuk
mengkoordinasikan jasa transportasi, yaitu, perangkat lunak untuk penjadwalan otomatis dan pengiriman kendaraan bermotor;
perangkat lunak komputer untuk mengkoordinasikan jasa-jasa transportasi, seperti perangkat lunak untuk penjadwalan
otomatis dan pengiriman kendaraan bermotor; perangkat lunak komputer untuk mengoleksi, mengedit, mengatur,
memodifikasi, transmisi, menyimpan dan menggunakan secara bersama-sama atas data dan informasi; perangkat lunak
komputer untuk mengoordinasikan layanan transportasi; perangkat lunak komputer untuk mengoperasikan, menginstal,
menguji, mendiagnosis dan mengelola peralatan telekomunikasi; perangkat lunak komputer untuk mengotomatisasi
pergudangan data; perangkat lunak komputer untuk mengubah gambar dokumen menjadi format elektronik; perangkat lunak
komputer untuk mengumpulkan, mengukur, menganalisis, menyimpan, memanipulasi dan mengelola data yang diperoleh dari
instrumen ilmu pengetahuan bukan medis dan dari alat dan instrumen uji, sinyal dan pengukuran elektronik; perangkat lunak
komputer untuk meningkatkan kemampuan audiovisual dari aplikasi multimedia; perangkat lunak komputer untuk menjaga dan
mengoperasikan sistem komputer.; perangkat lunak komputer untuk menjelajahi/menelusuri (browsing) dan mengakses
konten digital, perangkat lunak komputer, game komputer, karya audio, karya visual, karya audiovisual, publikasi elektronik,
buku, film, dan musik; perangkat lunak komputer untuk menyediakan fungsionalitas keamanan dalam jaringan, seperti
menyediakan filter firewall, kontrol akses, (VPN) jaringan pribadi virtual, interoperabilitas dengan protokol keamanan router
dan perlindungan terhadap intrusi jaringan dan virus; perangkat lunak komputer untuk menyinkronkan data antara komputer
genggam atau portabel dan komputer host; perangkat lunak komputer untuk merancang, mengkonfigurasi, mengkalibrasi dan
menguji instrumen ilmu pengetahuan bukan medis serta alat dan instrumen uji, sinyal dan pengukuran elektronik; perangkat
lunak komputer untuk pembersihan dan optimasi/pengoptimalan (optimization) sistem; perangkat lunak komputer untuk
pembuatan firewall; perangkat lunak komputer untuk pemrosesan data; perangkat lunak komputer untuk pemrosesan gambar;
perangkat lunak komputer untuk penambangan data blockchain; perangkat lunak komputer untuk pengambilan data dan
dokumen, transmisi, penyimpanan dan pengindeksan; perangkat lunak komputer untuk pengembangan perangkat lunak untuk
mengelola, menghubungkan, dan mengoperasikan perangkat elektronik internet, tidak satupun barang tersebut untuk kamera
fotografi dan sinematografi profesional termasuk aksesoris spesifik fotografi dan sinematografi profesional khusus untuknya
dan perangkat lunak fotografi dan sinematografi profesional; perangkat lunak komputer untuk pengembangan, penyebaran,
dan manajemen sistem komputer dan aplikasi.; perangkat lunak komputer untuk penggunaan pada manajemen hubungan
pelanggan/customer relationship management (CRM).; perangkat lunak komputer untuk pengiriman konten nirkabel;
perangkat lunak komputer untuk pengolah kata; perangkat lunak komputer untuk penjelajahan internet; perangkat lunak
komputer untuk penyediaan jaringan keamanan; perangkat lunak komputer untuk peralatan dan game arcade; perangkat
lunak komputer untuk perbankan, keuangan, peminjaman dan pembayaran; perangkat lunak komputer untuk perdagangan
elektronik mata uang virtual; perangkat lunak komputer untuk perdagangan mata uang elektronik; perangkat lunak komputer
untuk permainan video dan audio; perangkat lunak komputer untuk ponsel; perangkat lunak komputer untuk ponsel untuk
tujuan bermain video game; perangkat lunak komputer untuk simulasi dua atau tiga dimensi untuk digunakan dalam desain
dan pengembangan produk industri; perangkat lunak komputer untuk teknologi blockchain; perangkat lunak komputer untuk
teknologi blockchain dan cryptocurrency; perangkat lunak komputer untuk terlibat dalam obrolan teks, audio dan video dengan
pengguna lain; perangkat lunak komputer untuk transfer lintas blok; perangkat lunak komputer untuk transmisi pesan suara
dan video; perangkat lunak komputer untuk transmisi suara, data, grafik, suara dan video melalui jaringan broadband atau
nirkabel; perangkat lunak komputer yang berhubungan dengan pendidikan, pelatihan pendidikan, penelitian pendidikan dan
tes psikologis; perangkat lunak komputer yang berkaitan dengan pengelolaan risiko, keamanan bisnis, manajemen informasi
dan intelijen bisnis; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh dan
perangkat-perangkat seluler di bidang buku-buku anak, yaitu perangkat lunak untuk tujuan-tujuan pendidikan dan permainan;
perangkat lunak komputer yang dapat diunduh dan platform perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk digunakan di
dan dengan perangkat dan kendaraan seluler (mobile devices and vehicles) untuk memungkinkan operasi dan kontrol
perangkat seluler (mobile devices) dan fungsi kendaraan berbasis pada perintah pengguna; perangkat lunak komputer yang
dapat diunduh dan platform perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk menghubungkan kendaraan dengan satu
atau lebih perangkat komputasi (computing); perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk bisnis/perusahaan, pemberi
kerja, dan pelamar kerja; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk deteksi tatapan (gaze) dan langkah/gerakisyarat (gesture) di atau terkait dengan kendaraan; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk digunakan dalam
operasi dan kontrol kendaraan yang mengemudi sendiri (autonomous-driving vehicles); perangkat lunak komputer yang dapat
diunduh untuk digunakan dalam perdagangan elektronik dan perdagangan via selular; perangkat lunak komputer yang dapat
diunduh untuk digunakan sebagai antarmuka pemrograman aplikasi (API) untuk menerima, mengelola, dan membayar dana
melalui jaringan komputer; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk memahami preferensi pengguna; perangkat
lunak komputer yang dapat diunduh untuk membaca dan menerjemahkan tulisan tangan (handwriting) dan mengubah teks
menjadi ucapan; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk membuat grup, melacak lokasi, mengirim dan
menerima pesan, grafik, informasi, dan peringatan melalui alat bergerak/telepon genggam, dan menyediakan informasi
kepada para pengguna; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk menerima, mengelola, dan membayar dana
melalui jaringan komputer; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk menghubungkan, mengoperasikan, dan
mengelola perangkat lunak kendaraan berjaringan untuk navigasi kendaraan; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh
untuk operasi kendaraan, kontrol dan interaksi pengguna dengan kendaraan; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh
untuk otentikasi dan identifikasi individu; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk pemantauan dan analisis jarak
jauh; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk pengembangan karir; perangkat lunak komputer yang dapat
diunduh untuk pengenalan suara dan pemahaman bahasa alami; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk
peningkatan sinyal bicara; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk penjadwalan janji temu online; perangkat
lunak komputer yang dapat diunduh yang berisi rekaman suara dan atau video atau nada dering telepon; perangkat lunak
komputer yang dapat menelusuri dan mengelola mata uang digital; perangkat lunak komputer yang digunakan oleh orang lain
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untuk memberikan layanan transportasi; perangkat lunak komputer yang digunakan untuk berhubungan dengan pembayaran
mobile; perangkat lunak komputer yang digunakan untuk mengendalikan informasi yang dikendalikan suara yang berdiri
sendiri dan perangkat asisten pribadi, tidak satupun barang tersebut untuk kamera fotografi dan sinematografi profesional
termasuk aksesoris spesifik fotografi dan sinematografi profesional khusus untuknya dan perangkat lunak fotografi dan
sinematografi profesional; perangkat lunak komputer yang digunakan untuk mengendalikan perangkat genggam nirkabel,
perangkat permainan, dan mainan, tidak satupun barang tersebut untuk kamera fotografi dan sinematografi profesional
termasuk aksesoris spesifik fotografi dan sinematografi profesional khusus untuknya dan perangkat lunak fotografi dan
sinematografi profesional; perangkat lunak komputer yang digunakan untuk menyediakan layanan mesin pencari; perangkat
lunak komputer yang dirancang untuk memperkirakan biaya; perangkat lunak komputer yang dirancang untuk memperkirakan
kebutuhan sumber daya; perangkat lunak komputer yang direkam; perangkat lunak komputer yang disediakan di internet;
perangkat lunak komputer yang diunduh dari Internet; perangkat lunak komputer yang mampu mengakses akun saldo dan
transaksi finansial menggunakan media telepon pintar dan jaringan teknologi telekomunikasi; perangkat lunak komputer yang
membantu komputer dalam menyebarkan aplikasi paralel dan melakukan komputasi paralel; perangkat lunak komputer yang
memberikan informasi kesehatan, kebugaran (wellness), perawatan kesehatan, dan medis; perangkat lunak komputer yang
memungkinkan pengguna untuk membangun dan mengakses informasi jejaring sosial termasuk profil, daftar anggota, daftar
pengikut, lokasi yang dikunjungi, preferensi dan data pribadi; perangkat lunak komputer yang memungkinkan untuk
mengunggah, mengunduh, mengakses, memindahkan, menampilkan, penandaan (tagging), membuat blog (blogging),
menyiarkan (streaming), menghubungkan, membagi atau menyediakan media elektronik atau informasi melalui jaringan
komputer dan komunikasi.; perangkat lunak komputer yang menyediakan/yang memberikan akses ke layanan perawatan
kesehatan dan pelatihan kesehatan; perangkat lunak komputer, direkam; perangkat lunak komputer, direkam, dan dapat
diunduh; perangkat lunak komputer, firmware dan perangkat keras; perangkat lunak komputer, yaitu perangkat lunak yang
direkam pada cip IC, digunakan untuk komputer on-board untuk digunakan dalam mengendalikan fungsi kendaraan dan untuk
digunakan dalam melacak dan mengelola perawatan kendaraan; perangkat lunak komunikasi; perangkat lunak komunikasi
dan telekomunikasi dalam bentuk perangkat lunak yang dapat diunduh atau direkam untuk konferensi audio dan video,
berbagi data, dan kolaborasi waktu nyata; perangkat lunak komunikasi komputer untuk memungkinkan pelanggan mengakses
informasi rekening bank dan bertransaksi bisnis bank; perangkat lunak komunikasi komputer yang mengizinkan pelanggan
untuk mengakses informasi rekening bank dan bertransaksi bisnis bank.; perangkat lunak komunikasi nirkabel untuk transmisi
suara, audio, video, dan data, tidak satupun barang tersebut untuk kamera fotografi dan sinematografi profesional termasuk
aksesoris spesifik fotografi dan sinematografi profesional khusus untuknya dan perangkat lunak fotografi dan sinematografi
profesional; perangkat lunak komunikasi untuk memfasilitasi pemindahan data elektronik dengan memberikan akses terhadap
basis data yang menyediakan informasi mengenai bisnis; perangkat lunak komunikasi untuk menghubungkan jaringan
komputer global; perangkat lunak komunikasi untuk menghubungkan pengguna jaringan komputer; perangkat lunak kontrol
pencahayaan untuk digunakan dalam fasilitas komersial dan industri; perangkat lunak kontrol proses industri; perangkat lunak
konversi ucapan ke teks, tidak satupun barang tersebut untuk kamera fotografi dan sinematografi profesional termasuk
aksesoris spesifik fotografi dan sinematografi profesional khusus untuknya dan perangkat lunak fotografi dan sinematografi
profesional; perangkat lunak lintas platform; perangkat lunak manajemen dokumen; perangkat lunak media; perangkat lunak
mesin pencari komputer; perangkat lunak mesin pencari komputer di bidang musik dan hiburan; perangkat lunak mesin
pencari, tidak satupun barang tersebut untuk kamera fotografi dan sinematografi profesional termasuk aksesoris spesifik
fotografi dan sinematografi profesional khusus untuknya dan perangkat lunak fotografi dan sinematografi profesional;
perangkat lunak metronom; perangkat lunak multimedia; perangkat lunak multimedia dan interaktif untuk bermain permainan
video; perangkat lunak multimedia direkam dalam CD-ROM; perangkat lunak multimedia interaktif untuk bermain game;
perangkat lunak musik komputer untuk perangkat komunikasi; perangkat lunak open-source [OSS]; perangkat lunak operasi
jaringan luas [WAN]; perangkat lunak operasi tertanam; perangkat lunak operasi universal serial bus [USB]; perangkat lunak
operasi virtual private network [VPN]; perangkat lunak papan tulis komputer; perangkat lunak pelacakan gps; perangkat lunak
pelacakan iklan dan pengoptimalisasi; perangkat lunak pembatal kebisingan; perangkat lunak pembuktian keaslian; perangkat
lunak pemindaian; perangkat lunak pencarian video dan anotasi; perangkat lunak pendidikan untuk anak-anak; perangkat
lunak pendidikan yang dapat diunduh dan direkam sebelumnya yang menampilkan pengajaran dalam pendidikan pascasekolah menengah, pengajaran dalam pendidikan universitas, analisis data siswa, dan untuk menghubungkan siswa dengan
layanan dukungan dan layanan karir; perangkat lunak penerbitan desktop; perangkat lunak pengambilan / pengiriman
informasi produk untuk keperluan periklanan melalui jaringan komputer; perangkat lunak pengeditan video; perangkat lunak
pengembangan aplikasi; perangkat lunak pengembangan situs web; perangkat lunak pengenalan gambar; perangkat lunak
pengenalan gerakan; perangkat lunak pengenalan suara; perangkat lunak pengenalan wajah; perangkat lunak pengiriman
pesan instan; perangkat lunak pengoperasian jaringan area lokal [LAN]; perangkat lunak pengoperasian komputer; perangkat
lunak penyaringan kredit; perangkat lunak penyusun; perangkat lunak perawatan kesehatan; perangkat lunak perlindungan
privasi; perangkat lunak permainan augmented reality; perangkat lunak permainan elektronik; perangkat lunak permainan
elektronik untuk perangkat elektronik genggam; perangkat lunak permainan elektronik untuk perangkat nirkabel; perangkat
lunak permainan elektronik untuk ponsel; perangkat lunak permainan elektronik untuk telepon seluler; perangkat lunak
permainan gawai gerak; perangkat lunak permainan gawai yang dapat diunduh; perangkat lunak permainan interaktif;
perangkat lunak permainan komputer; perangkat lunak permainan komputer augmented reality; perangkat lunak permainan
komputer dan instruksi manual terkait yang dijual bersama sebagai satu unit dan perangkat lunak permainan komputer yang
dapat diunduh; perangkat lunak permainan komputer dan manual dalam format elektronik dijual sebagai satu unit; perangkat
lunak permainan komputer dan perangkat lunak hiburan, yaitu file grafik dan musik digital untuk digunakan pada atau dengan
telepon seluler dan seluler, baik genggam maupun berdiri bebas, dan perangkat nirkabel lainnya; perangkat lunak permainan
komputer dapat diunduh dari jaringan komputer global; perangkat lunak permainan komputer video dan manual/petunjuk
dalam format elektronik dijual sebagai satu unit; perangkat lunak permainan komputer virtual reality; perangkat lunak
permainan komputer yang dapat diunduh melalui perangkat nirkabel; perangkat lunak permainan komputer yang dapat
diunduh untuk mesin judi; perangkat lunak permainan komputer, dapat diunduh; perangkat lunak permainan realitas campuran
(mixed reality game); perangkat lunak permainan realitas virtual yang dapat diunduh untuk bermain permainan video;
perangkat lunak permainan video; perangkat lunak permainan video komputer; perangkat lunak permainan video yang dapat
diunduh; perangkat lunak permainan video yang dapat diunduh melalui suatu jaringan komputer global dan alat nirkabel;
perangkat lunak permainan video yang direkam; perangkat lunak permainan virtual reality; perangkat lunak permainan yang
direkam untuk telepon seluler; perangkat lunak perpesanan internet; perangkat lunak persiapan pajak; perangkat lunak
pertukaran cryptocurrency; perangkat lunak prosesor data yang dapat diprogram; perangkat lunak realitas tertambah yang
dapat diunduh untuk bermain permainan video; perangkat lunak realitas tertambah yang telah direkam untuk bermain
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permainan video; perangkat lunak realitas virtual; perangkat lunak realitas virtual untuk hiburan interaktif; perangkat lunak
realitas virtual untuk mengoperasikan headset realitas virtual; perangkat lunak realitas virtual untuk pendidikan; perangkat
lunak realitas virtual untuk sinematografi; perangkat lunak realitas virtual yang telah direkam untuk bermain permainan video;
perangkat lunak robotika.; perangkat lunak screen saver komputer; perangkat lunak screen saver komputer, direkam atau
diunduh; perangkat lunak server file; perangkat lunak simulasi; perangkat lunak simulasi pelatihan augmented reality di bidang
keamanan; perangkat lunak simulasi pelatihan augmented reality di bidang pendidikan; perangkat lunak simulasi pelatihan
augmented reality di bidang penerbangan; perangkat lunak simulasi pelatihan augmented reality di bidang sains; perangkat
lunak simulasi pelatihan augmented reality di bidang sinematografi; perangkat lunak simulasi pelatihan augmented reality di
bidang teknik; perangkat lunak simulasi pelatihan augmented reality di bidang teknologi informasi; perangkat lunak simulasi
pelatihan virtual reality di bidang keamanan; perangkat lunak simulasi pelatihan virtual reality di bidang kontrol lalu lintas
udara; perangkat lunak simulasi pelatihan virtual reality di bidang penerbangan; perangkat lunak simulasi pelatihan virtual
reality di bidang sains; perangkat lunak simulasi pelatihan virtual reality di bidang sinematografi; perangkat lunak simulasi
pelatihan virtual reality di bidang teknik; perangkat lunak simulasi untuk digunakan dalam komputer digital; perangkat lunak
simulasi untuk tujuan hiburan; perangkat lunak simulasi untuk tujuan pelatihan; perangkat lunak sinkronisasi file; perangkat
lunak sistem operasi komputer; perangkat lunak sistem operasi yang dapat diunduh; perangkat lunak sistem operasi yang
menyelenggarakan aplikasi perangkat lunak komputer dan memfasilitasi interaksi dengan komputer dan periferal lain di
seluruh jaringan perusahaan; perangkat lunak smartphone; perangkat lunak surat elektronik; perangkat lunak surat elektronik
yang dapat diunduh; perangkat lunak telekomunikasi; perangkat lunak tengah komputer, yaitu, perangkat lunak yang
menengahi antara sistem operasi dari suatu alat bergerak dan perangkat lunak aplikasi dari suatu alat bergerak; perangkat
lunak termasuk aplikasi telepon genggam terkait rantai pasokan industri konstruksi.; perangkat lunak untuk Internet of Things;
perangkat lunak untuk TV pintar (aplikasi); perangkat lunak untuk akses Internet; perangkat lunak untuk analisa dan optimasi
sistem komputer; perangkat lunak untuk analisis data bisnis; perangkat lunak untuk anjungan tunai mandiri (ATM); perangkat
lunak untuk aplikasi komputer; perangkat lunak untuk desain robotika; perangkat lunak untuk digunakan dalam
menciptakan/membuat dan merancang perangkat lunak realitas virtual dan augmented reality; perangkat lunak untuk
digunakan dalam pertukaran keuangan; perangkat lunak untuk digunakan dengan robot; perangkat lunak untuk digunakan
dengan telepon selular, tablet dan komputer pribadi; perangkat lunak untuk digunakan oleh pasien, keluarga mereka, dan
profesional perawatan kesehatan yang memungkinkan pengguna untuk menyediakan/memberikan dan menerima informasi
perawatan pasien, pelatihan pasien, dan perawatan kesehatan; perangkat lunak untuk enkripsi; perangkat lunak untuk enkripsi
data; perangkat lunak untuk game elektronik; perangkat lunak untuk kartu identifikasi frekuensi radio (RFID); perangkat lunak
untuk keterlibatan konsumen dan pemodelan perubahan perilaku untuk memungkinkan pengguna untuk meningkatkan
kesehatan dan kebugaran (wellness) mereka; perangkat lunak untuk kode berbahaya dan penyaringan konten; perangkat
lunak untuk kompresi data; perangkat lunak untuk melacak gerakan (motion in), memvisualisasikan, memanipulasi, melihat,
dan menampilkan pengalaman augmented reality dan realitas virtual; perangkat lunak untuk memaksimalkan penyimpanan
data; perangkat lunak untuk memfasilitasi penggunaan blockchain (sistem pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi)
atau buku besar yang didistribusikan untuk mencatat dan melacak transaksi.; perangkat lunak untuk memfasilitasi transaksi
kartu kredit yang aman; perangkat lunak untuk memperbaharui (update) speaker nirkabel, amplifier, headphone dan earphone;
perangkat lunak untuk memproses gambar, grafik dan teks; perangkat lunak untuk memproses pembayaran elektronik ke dan
dari pihak lain; perangkat lunak untuk memungkinkan pembangunan aplikasi pada blockchain (sistem pencatatan transaksi
digital yang terdesentralisasi), berinteraksi dengan kontrak pintar blockchain, dan pertukaran komoditas blockchain (sistem
pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi) dalam jaringan sosial; perangkat lunak untuk memungkinkan pengguna
menghitung parameter terkait dengan transaksi keuangan; perangkat lunak untuk memutar video, komputer dan permainan
online; perangkat lunak untuk mencari dan mengambil informasi di seluruh jaringan komputer; perangkat lunak untuk
mendeteksi dan menghilangkan virus, worms, trojans, adware, malware dan data yang tidak diizinkan (unauthorized data) dan
program-program untuk perangkat seluler; perangkat lunak untuk menelusuri pengguna telepon genggam, komputer,
tablet, telepon pintar, komputer genggam, komputer portabel, untuk dokumen, berkas, dan informasi atas perintah yang
disimpan lainnya; perangkat lunak untuk mengakses dan menelusuri database online dan situs web; perangkat lunak untuk
mengakses jasa-jasa perbankan dan keuangan melalui jaringan komputer global; perangkat lunak untuk mengaktifkan atau
memfasilitasi pengunggahan terenkripsi atau yang diamankan, mengunduh, streaming, memposting, menampilkan, membuat
blog , menghubungkan, berbagi, atau menyediakan media elektronik, data, transaksi, atau informasi melalui jaringan
komunikasi.; perangkat lunak untuk menganalisa ancaman ancaman terhadap kerahasiaan pribady (privacy threats) dan
mendeteksi malware dan kelemahan sistem lainnya untuk perangkat seluler dan sistem-sistem telekomunikasi; perangkat
lunak untuk mengarahkan order dan menjalankan jual beli sekuritas yang akan digunakan oleh broker, dealer dan
pelanggannya; perangkat lunak untuk mengirim (streaming) dan memainkan audio, video, dan konten multimedia, dan untuk
mengontrol televisi, monitor, sistem permainan, alat pemutar DVD, alat pemutar media portabel, dan alat untuk mengirim
(streaming) media digital; perangkat lunak untuk mengontrol sistem otomatisasi rumah, yaitu, penerangan/pencahayaan,
peralatan, sistem pemanas, ventilasi, dan pendingin udara (HVAC), termostat, monitor dan sensor kualitas udara, alarm dan
perlengkapan keamanan lainnya, kunci, bel pintu, kamera, dan perlengkapan untuk memonitor rumah; perangkat lunak untuk
mengoperasikan dan menjalankan alat penyimpanan data; perangkat lunak untuk mengoperasikan kunci; perangkat lunak
untuk mengoptimalkan dan memaksimalkan kinerja bermain game (gaming) untuk telepon pintar dan perangkat elektronik
yang digenggam; perangkat lunak untuk mengoptimalkan gambar grafik komputer; perangkat lunak untuk meningkatkan
keahlian pengguna permainan online banyak pemain (multiplayer) untuk telepon pintar; perangkat lunak untuk menyediakan
jasa pelayanan pengurus (concierge) pribadi untuk pihak lain yang diinisiasikan oleh perintah pengontrol-suara melalui suatu
telepon genggam, komputer, tablet, telepon pintar, komputer genggam, komputer portabel, yaitu, menambah dan mengakses
janji bertemu dengan kalendar, alarm, penghitung/pengatur waktu (timers), pengingat (reminders) dan membuat reservasi
restoran, perjalanan, dan hotel; perangkat lunak untuk menyediakan sebuah platform keuangan elektronik yang memfasilitasi
transaksi pembayaran dan transaksi keuangan melalui sebuah jaringan komputer; perangkat lunak untuk menyediakan suatu
asisten digital pengaktif-suara pribadi; perangkat lunak untuk menyediakan/memberikan keterlibatan pasien, yaitu, kepatuhan
pengobatan resep dan pengendalian (management) kesehatan pasien, melalui teknologi pengiriman pesan keluar.; perangkat
lunak untuk merekam, mentransmisikan dan mereproduksi suara dan/atau gambar; perangkat lunak untuk merekam,
menyimpan, mentransmisikan, menerima, menampilkan dan menganalisis data dari perangkat keras komputer yang dapat
dipakai; perangkat lunak untuk operasi dan aplikasi untuk perangkat komunikasi nirkabel yang mencakup satu atau lebih
transmisi, satu atau lebih penerima, dan satu atau lebih prosesor, untuk menyediakan layanan komunikasi nirkabel ke satu
atau lebih perangkat, yaitu, menghubungkan dengan beberapa perangkat melalui jaringan nirkabel lokal dan untuk
menghubungkan perangkat dengan internet melalui jaringan area luas nirkabel; perangkat lunak untuk otomatisasi proses
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robot; perangkat lunak untuk pemrograman robotika; perangkat lunak untuk pengenalan karakter optik; perangkat lunak untuk
penjadwalan dan pengiriman otomatis kendaraan bermotor; perangkat lunak untuk peringatan, pesan, email, dan pengingat,
dan untuk merekam, mengatur, mentransmisikan, memanipulasi, meninjau kembali, dan menerima file teks, data, audio,
gambar dan digital; perangkat lunak untuk pertukaran mata uang kripto; perangkat lunak untuk sistem informasi laboratorium;
perangkat lunak untuk sistem navigasi GPS; perangkat lunak untuk sistem navigasi satelit; perangkat lunak untuk smartphone;
perangkat lunak untuk streaming konten media audio-visual melalui jaringan komputer global dan ke perangkat elektronik
seluler dan digital; perangkat lunak untuk telepon seluler; perangkat lunak utilitas; perangkat lunak utilitas komputer, dapat
diunduh; perangkat lunak virtual reality untuk bermain game komputer; perangkat lunak virtual reality untuk pelatihan pilot;
perangkat lunak yang berbentuk aplikasi seluler dan aplikasi desktop untuk komunikasi data medis antara fasilitas medis,
dokter, perawat, pelatih kesehatan dan pasien; perangkat lunak yang berbentuk aplikasi seluler dan aplikasi desktop untuk
memfasilitasi komunikasi antara fasilitas medis, dokter, perawat, pelatih kesehatan, dan pasien; perangkat lunak yang
berbentuk aplikasi seluler dan aplikasi desktop untuk memfasilitasi perawatan medis kolaboratif antara fasilitas medis, dokter,
perawat, pelatih kesehatan dan pasien; perangkat lunak yang berbentuk aplikasi seluler dan aplikasi desktop untuk merekam
data medis; perangkat lunak yang berbentuk aplikasi seluler dan aplikasi desktop untuk pelacakan dan pemeliharaan rencana
kesehatan dan perawatan; perangkat lunak yang berkaitan dengan pengaturan dan pengawasan skema insentif penjualan dan
promosi, skema keanggotaan, skema bonus, skema hadiah, skema diskon dan layanan promosi; perangkat lunak yang
berkaitan dengan pengorganisasian, pengoperasian dan pengawasan penjualan dan skema insentif promosi dan jasa
promosi; perangkat lunak yang berkaitan, peralatan pelindung untuk latihan senam seluncur indah; perangkat lunak yang
dapat diunduh; perangkat lunak yang dapat diunduh dalam bentuk aplikasi seluler yang digunakan untuk mengakses basis
data yang dapat dicari di bidang transportasi, perjalanan, dan perencanaan perjalanan; perangkat lunak yang dapat diunduh
dari internet untuk tujuan melacak dan memonitor aktivitas fisik; perangkat lunak yang dapat diunduh untuk digunakan dalam
mengembangkan, melaksanakan, dan menjalankan perangkat lunak lain pada alat bergerak, komputer, jaringan komputer,
dan jaringan komunikasi global; perangkat lunak yang dapat diunduh untuk digunakan dalam transmisi dan menerima data
melalui jaringan komputer dan jaringan komunikasi global; perangkat lunak yang dapat diunduh untuk memfasilitasi transaksi
komersial menggunakan alat elektronik melalui jaringan nirkabel, jaringan komputer global dan alat telekomunikasi bergerak;
perangkat lunak yang dapat diunduh untuk memodifikasi penampilan, memungkinkan transmisi, menggunakan secara
bersama-sama, meningkatkan, mengindeks, menyimpan, dan membuat gambar, konten audio-visual dan konten video;
perangkat lunak yang dapat diunduh untuk memproses, memfasilitasi, memverifikasi, dan autentikasi pembayaran bergerak
dan transaksi tanpa kontak dengan pengecer, pedagang, dan penjual menggunakan suatu alat bergerak; perangkat lunak
yang dapat diunduh untuk memungkinkan memproses transfer dana elektronik dan pembayaran yang dilakukan melalui ACH,
kartu kredit, kartu debit, kartu prabayar, dompet nirkabel, dompet bergerak, dompet elektronik, cek elektronik dan pembayaran
elektronik, bergerak dan online; perangkat lunak yang dapat diunduh untuk memungkinkan transfer uang secara elektronik
antara para pengguna; perangkat lunak yang dapat diunduh untuk menampilkan dan berbagi lokasi pengguna dan
menemukan, menempatkan, dan berinteraksi dengan pengguna dan tempat lain; perangkat lunak yang dapat diunduh untuk
mengambil, mengurus, dan menyimpan informasi kartu kredit dan kartu debit; perangkat lunak yang dapat diunduh untuk
mengatur komunikasi dan pertukaran data di antara dan antara alat bergerak dan komputer desktop; perangkat lunak yang
dapat diunduh untuk mengorganisir, menyimpan, menyediakan akses ke, mendapatkan kembali, memindai, menggunakan
bersama-sama, dan menyediakan informasi mengenai barang, jasa, diskon, tiket, boarding pass, kupon, dan program loyalitas
konsumen; perangkat lunak yang dapat diunduh yang bersifat aplikasi seluler yang memungkinkan pengguna untuk mencari,
menemukan, meneliti, menganalisa, membandingkan, menjual, dan membeli barang dan jasa melalui Internet, jaringan
komunikasi komputer global, dan jaringan telekomunikasi nirkabel; perangkat lunak yang dapat diunduh yang memberikan
informasi untuk digunakan dalam kaitannya dengan uji tuntas kenali pelanggan Anda, informasi mengenai kepatuhan regulasi
jasa keuangan, dan penilaian resiko korporasi; perangkat lunak yang dapat diunduh, yaitu, platform keuangan elektronik yang
mengakomodasi berbagai jenis pembayaran dan transaksi hutang; perangkat lunak yang digunakan untuk mengontrol alat
informasi dan komunikasi pengontrol suara; perangkat lunak yang dikemas; perangkat lunak yang diunduh dari jaringan
komputer jarak jauh dan digunakan untuk komputer on-board dalam kendaraan dan untuk perawatan kendaraan; perangkat
lunak yang mampu menyediakan fasilitas perbankan, finansial dan pembayaran; perangkat lunak yang memungkinkan
pengguna untuk membuat profil dan berpartisipasi dalam jejaring sosial di bidang blockchain (sistem pencatatan transaksi
digital yang terdesentralisasi) dan teknologi buku besar yang didistribusikan; perangkat lunak yang memungkinkan pengguna
untuk menerima rekomendasi yang dipersonalisasi di bidang medis, perawatan kesehatan, dan kebugaran (wellness);
perangkat lunak yang memungkinkan pengguna untuk menilai kebiasaan mereka di bidang kesehatan, nutrisi/gizi, dan
kebugaran (wellness); perangkat lunak yang memungkinkan pengguna untuk terlibat dalam tantangan kesehatan dan
kebugaran (wellness) dengan orang lain, untuk berpartisipasi dalam jejaring/jaringan sosial dan diskusi online dengan orang
lain mengenai masalah-masalah medis, perawatan kesehatan, dan kebugaran (wellness), untuk melakukan penilaian
kesehatan, dan untuk melacak kegiatan, tujuan (goals), hasil (outcomes), dan hadiah (rewards) kesehatan dan kebugaran
(wellness); perangkat lunak yang menampilkan trek suara musik dan gambar bergerak untuk tujuan bermain permainan video;
perangkat lunak yang menggabungkan permainan komputer; perangkat lunak yang menyediakan/memberikan informasi
kepada pengguna mengenai kesehatan, kebugaran (wellness), dan nutrisi/gizi; perangkat lunak, firmware dan perangkat keras
untuk digunakan dalam pelacakan dan pengenalan visual, suara, audio, gerakan (motion), mata dan gerakan (gesture);
perangkat membaca untuk kepingan sirkuit terpadu; perangkat memori elektronik; perangkat memori flash portabel; perangkat
memori komputer; perangkat memori semi-konduktor; perangkat memori semikonduktor; perangkat memori untuk digunakan
dengan peralatan pemrosesan data; perangkat metrologi frekuensi optik; perangkat monitor video elektronik; perangkat
navigasi; perangkat navigasi GPS; perangkat navigasi satelit; perangkat pelabelan kode batang elektronik genggam;
perangkat pelacak kendaraan; perangkat pelacakan personel; perangkat pemancar dan penerima untuk transmisi jarak jauh;
perangkat pembaca yang untuk digunakan dalam otentikasi dan identifikasi sarana pembayaran; perangkat pemutus mesin;
perangkat pencitraan elektronik; perangkat pendengar berukuran kecil yang diletakan dilubang telinga; perangkat pendengar
tanpa dipegang un tuk telepon; perangkat penentuan posisi elektronik untuk benda yang hilang dengan menggunakan sistem
penentuan posisi global dan jaringan komunikasi seluler; perangkat pengapungan pribadi; perangkat pengawasan keamanan;
perangkat pengecekan cap pos; perangkat penghubung [docking stations]; perangkat penghubung computer dengan berbagai
jenis port; perangkat penghubung elektronik dengan berbagai jenis port; perangkat penghubung untuk perangkat elektronik
yang digunakan untuk memanaskan tembakau; perangkat penghubung untuk rokok elektronik; perangkat pengirim dan
penerima siaran radio; perangkat pengisian baterai elektronik dalam bentuk bantalan pengisian nirkabel untuk digunakan
dengan ponsel, tablet, dan perangkat seluler; perangkat pengisian baterai untuk kendaraan bermotor; perangkat pengisian
daya baterai; perangkat pengukur; perangkat pengukuran elektronik untuk keran; perangkat pengukuran pemanfaatan energi
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listrik; perangkat penyimpanan data; perangkat penyimpanan data berupa disket; perangkat penyimpanan data berupa pita
magnetik; perangkat penyimpanan data komputer; perangkat penyimpanan data menjadi disk; perangkat penyimpanan
memori; perangkat periferal computer, tidak satupun barang tersebut untuk kamera fotografi dan sinematografi profesional
termasuk aksesoris spesifik fotografi dan sinematografi profesional khusus untuknya dan perangkat lunak fotografi dan
sinematografi profesional; perangkat periferal komputer; perangkat periferal komputer, yaitu, speaker, keyboard, mouse
pemrosesan data, trackball untuk memindahkan kursor dan kontrol elektronik nirkabel, semua untuk digunakan dengan
peralatan elektronik untuk konsumen; perangkat peripheral untuk komputer, telepon mobil, perangkat elektronik mobil,
perangkat elektronik yang dapat dipakai, arloji pintar, kaca mata pintar, earphone, headphone, televise, set top box dan
pemutar audio dan video serta perekam; perangkat perlindungan terhadap sinar-X, bukan untuk tujuan medis; perangkat
perlindungan untuk penggunaan pribadi terhadap kecelakaan; perangkat selektor saluran audio; perangkat selektor saluran
video; perangkat seluler genggam untuk menampilkan data dan video; perangkat semi-konduktor; perangkat semikonduktor;
perangkat sensor elektronik, kamera, proyektor, dan mikrofon untuk pendeteksian, penangkapan dan pengenalan gerakan
(gesture), wajah, dan suara; perangkat sinyal lalu lintas yang bercahaya; perangkat tampilan cristal cair, magnetik; perangkat
telekomunikasi seluler; perangkat universal serial bus [USB]; perangkat untuk memutar pembawa suara dan gambar;
perangkat untuk menganalisis informasi genom; perangkat untuk menghasilkan asap untuk pensinyalan; perangkat untuk
menghitung; perangkat untuk merekam suara dan pembawa gambar; perangkat untuk pemutar audio dan/atau video, yaitu
pemutar DVD, pemutar disc optik; perangkat untuk perekaman, transmisi dan pemutaran suara dan gambar; perangkat untuk
proyeksi keyboard virtual; perangkat untuk transmisi radio nirkabel; perangkat video game; perangkat video interaktif;
perangkat yang dapat dipakai untuk mengendalikan komputer, telepon mobil, perangkat elektronik mobil, arloji pintar,
kacamata pintar, earphone, headphone, pemutar video dan audio serta perekam, televisi, set top box, speaker, amplifier,
sistem home theater, dan sistem hiburan; perangkat-perangkat keras komputer dan perangkat-perangkat lunak komputer di
bidang berbagai macam asam (acid) yang terdiri atas matarantai nucleotide, tipe-tipe species, diagnostic ilmu kedokteran,
diagnostic ilmu kedokteran hewan, diagnostic klinikal, penelitian medis, penelitian ilmu kedokteran hewan, penelitian
diagnostic, penelitian klinikal, pengembangan obat-obatan, penelitian pengembangan obat-obatan, penelitian laboratorium
obat-obatan, penelitian dan ilmu pengetahuan kedokteran hewan, ilmu hayati, biologi, mikrobiologi, bioteknologi, pertanian,
forensik, keamanan pangan, metagenomik, pengujian genetika dan genetika; perangkat-perangkat lunak anti-virus; perangkatperangkat lunak computer untuk pesawat-pesawat dan perkakas-perkakas telekomunikasi; perangkat-perangkat lunak
komputer untuk memungkinkan penelusuran data; perangkat-perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk
memungkinkan akses pada jasa-jasa perkenalan sosial; perangkat-perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk
memungkinkan akses untuk jasa-jasa kencan; perangkat-perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk memungkinkan
jasa-jasa jaringan sosial; perangkat-perangkat lunak pengamanan pesawat computer; perangkkat pendengar yang diletakkan
di kepala; perangsang statis; peranti lunak untuk telepon pintar yang memberi pengguna kemampuan untuk mengecek status
sistem pengoperasian kendaraan bermotor dari jarak jauh, yaitu, masa pakai oli mesin, tingkat bahan bakar, tekanan ban dan
pengisian daya baterai [sehubungan dengan otomobil]; peranti keras komputer yaitu hub rumah pintar untuk koneksi beberapa
perangkat rumah pintar dengan jaringan.; peranti lunak komputer untuk digunakan dalam membatasi akses ke komputer dan
ponsel dari jarak jauh.; peranti lunak komputer yang digunakan untuk mengendalikan informasi yang dikendalikan suara yang
berdiri sendiri dan perangkat asisten pribadi; peranti lunak untuk digunakan dalam pelacakan dan pemantauan posisi
dan jarak berbagai kendaraan pintar, otonom, dan mesin seluler untuk digunakan sehubungan dengan perangkat yang
mendukung internet of things (IoT); peranti lunak untuk memantau dan mengendalikan komunikasi antara komputer dan
sistem mesin otomatis; percikan api; peredam cahaya [regulator], listrik; peredam penerangan cahaya listrik; perekam acara;
perekam audio; perekam audio digital; perekam dan pemutar musik digital; perekam data; perekam disk Blu-ray; perekam
elektronik portabel untuk mengukur dan merekam tegangan ganda, membaca arus dan termokopel dari berbagai transduser;
perekam hard disk drive; perekam kaset audio; perekam kaset audio digital; perekam kaset video; perekam kilometer untuk
kendaraan; perekam sinar matahari; perekam suara digital; perekam televisi digital yang dapat diprogram; perekam video;
perekam video digital; perekam video pribadi [PVR]; perekam video untuk mobil; perencana dan penyelenggara cetak yang
dapat diunduh; perencana elektronik; pergi pengukur dering; periferal bergerak; periferal dan aksesori komputer; periferal
komputer; periferal komputer yang dapat dikenakan; periferal komputer yang dapat dipakai; peripheral komputer nirkabel;
peripheral yang dapat dipakai untuk digunakan dengan komputer, telepon mobil, perangkat elektronik mobil, arloji pintar,
kacamata pintar, cincin pintar, earphone, headphone, televisi, set top box dan pemutar audio dan video serta perekam; perisai
kacamata; perisai pelindung genggam untuk digunakan oleh polisi; perisai untuk produk pengawasan; periskop; perkakas
medis dan pembedahan yang digenggam untuk digunakan dalam kombinasi dengan sistem navigasi pembedahan, khususnya
instrumen dan pekakas pembedahan yang dapat dilacak; perkakas optik untuk pengukuran, tanda, pemantauan
(pengawasan), peralatan dan perkakas untuk penyelamatan; perkakas untuk merekan transmisi atau reproduksi suara atau
gambar; perkakas-perkakas komunikasi data; perkakas-perkakas pendengaran dan perkakas-perkakas pemantauan
(monitor); perkakas-perkakas satelit komunikasi; perlengkapan dan sistem identifikasi dan otentikasi; perlengkapan menyelam;
perlengkapan pemantauan, selain untuk keperluan medis; perlengkapan pemroses data, komputer; perlengkapan speaker;
perlengkapan untuk mengolah data, yaitu, terminal kartu cip elektronik terkode dan bagian-bagian dari barang-barang di atas;
permainan audiovisual pada platform perangkat keras komputer; permainan elektronik yang dapat diunduh; permainan gawai
gerak yang dapat diunduh; permainan interaktif, khususnya, program komputer dan permainan video berupa konten video dari
gambar bergerak, program televisi, atau video musik; permainan internet (dapat diunduh); permainan telepon, yaitu,
permainan komputer yang tidak dapat diunduh untuk telepon seluler; permainan video interaktif yang dapat diunduh dan
perangkat lunak permainan trivia yang dapat diunduh yang tersedia pada internet; permainan video komputer; permainan
video yang dapat diunduh; permainan-permainan anak untuk komputer dan perangkat-perangkat seluler yang dapat diunduh;
permainan-permainan elektronik, musik, nada dering, screen saver dan wallpaper; pertukaran telekomunikasi; pesawat dan
perkakas ilmu pengetahuan; pesawat penerima telepon; pesawat telepon; pesawat-pesawat atau mesin-mesin penggerak
otomatis yang bekerja dengan memasukkan uang atau kepingan logam kedalamnya; pesawat-pesawat dan perkakasperkakas komunikasi digital; pesawat-pesawat dan perkakas-perkakas komunikasi yang dapat dipindah-pindahkan (mobile);
pesawat-pesawat dan perkakas-perkakas telekomunikasi; pesawat-pesawat dan perkakas-perkakas transaksi finansial
elektronik dan perdagangan elektronik; pesawat-pesawat perangkat keras komputer dan perangkat-perangkat lunak komputer
untuk penyediaan perlindungan firewall, semuanya dipasok dari internet atau online dari basis data; petunjuk arus elektrik;
petunjuk pengoperasian dan pengguna disimpan dalam bentuk digital; petunjuk pengoperasian dan pengguna untuk komputer
yang disimpan dalam bentuk digital; petunjuk pengoperasian dan pengguna untuk komputer yang disimpan dalam bentuk
digital pada CD-ROM; petunjuk pengoperasian dan pengguna untuk perangkat lunak komputer yang disimpan dalam bentuk
digital; petunjuk pengoperasian dan pengguna untuk perangkat lunak komputer yang disimpan dalam bentuk digital pada CD-
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ROM; phablets; photo booth; pickup suara elektronik untuk gitar dan bass; pickup untuk peralatan telekomunikasi; pin untuk
kacamata; pipa untuk camera pengawas; pipet elektronik; pipet elektronik untuk penggunaan laboratorium; pir dekantasi untuk
penggunaan laboratorium; piranti elektronik yang dapat menggunakan teknologi nirkabel untuk mengatur satu atau lebih
geofences (perimeter virtual pada wilayah geografis yang menggunakan layanan berbasis lokasi) untuk memantau lokasi
hewan peliharaan dan berkomunikasi ketika geofence (perimeter virtual pada wilayah geografis yang menggunakan layanan
berbasis lokasi) dilanggar; piranti keras dan piranti lunak komputer untuk virtualisasi; piranti keras komputer dengan piranti
lunak yang tertanam untuk mengalihkan dan router aplikasi (aplikasi yang dapat diinstalasikan pada sistem operasi sehingga
system operasi tersbut akan memiliki kemampuan seperti router); piranti keras komputer untuk melacak lokasi hewan
peliharaan; piranti keras komputer, periferal komputer, dan piranti lunak untuk digunakan dalam bisnis elektronik dan nirkabel
dan transaksi konsumen, yaitu piranti keras komputer, periferal, dan piranti lunak untuk memfasilitasi pembayaran secara
elektronik dan nirkabel; piranti keras untuk backup/cadangan disk drive; piranti keras yang menjadi bagian penyimpanan pada
jaringan komputer; piranti lunak analisis bisnis yang mengumpulkan dan menganalisa data untuk memfasilitasi pembuatan
keputusan bisnis; piranti lunak infrastruktur terdefinisi piranti lunak, yaitu piranti lunak untuk virtualisasi; piranti lunak komputer
cloud yang digunakan pada aplikasi, manajemen database, dan penyimpanan data elektronik perusahaan; piranti lunak
komputer untuk administrasi jaringan komputer; piranti lunak komputer untuk cloud yang dapat diunduh untuk digunakan
dalam manajemen infrastruktur cloud, manajemen infrastruktur gudang data, manajemen database dan penyimpanan data
elektronik ; piranti lunak komputer untuk deduplikasi data; piranti lunak komputer untuk jaringan piranti lunak yang
terdefinisikan; piranti lunak komputer untuk konfigurasi, penyediaan, penyebaran, pengendalian, pengelolaan dan virtualisasi
komputer, server komputer dan alat penyimpan data; piranti lunak komputer untuk manajemen dan otomatisasi infrastruktur
cloud; piranti lunak komputer untuk manajemen teknologi informasi (IT), manajemen infrastruktur IT, manajemen infrastruktur
IT, manajemen infrastruktur IT jarak jauh, manajemen aset dan inventaris IT, otomasi proses IT, manajemen daur ulang
perangkat IT, keamanan IT, pelaporan IT dan prediksi IT, pemantauan kesalahan infrastruktur TI dan pemantauan kinerja IT;
piranti lunak komputer untuk manajemen help desk IT dan layanan help desk IT; piranti lunak komputer untuk memantau
akses dan aktivitas jaringan komputer; piranti lunak komputer untuk menyambung sistem komputer, server komputer dan
perangkat penyimpanan komputer yang berlainan; piranti lunak komputer untuk menyediakan keamanan pada komputer,
jaringan dan komunikasi elektronik; piranti lunak komputer untuk pengoperasian jaringan komputer, pengelolaan jaringan
komputer, otomatisasi dan virtualisasi jaringan komputer; piranti lunak komputer untuk penyimpanan data elektronik; piranti
lunak komputer untuk proteksi data dan keamanan data; piranti lunak komputer yang dapat diunduh untuk digunakan dalam
pengumpulan data, transmisi, integrasi, visualisasi, analisis, dan penyimpanan di bidang minyak dan gas; piranti lunak
komputer yang dapat diunduh untuk digunakan sehubungan dengan suatu jaringan obyek fisik, perangkat, kendaraan, dan
bangunan yang tertanam dengan elektronik, piranti lunak, sensor, dan konektivitas jaringan yang semuanya memudahkan
obyek, perangkat, kendaraan, dan bangunan tersebut untuk saling mengumpulkan data dan bertukar data dan melaporkan
data di bidang minyak dan gas; piranti lunak komputer yang digunakan di dalam analisa himpunan/kumpulan data yang besar;
piranti lunak komputer yang menyediakan manajemen intelijen bisnis yang terintegrasi pada saat yang sama dengan
melakukan kombinasi informasi dari berbagai database; piranti lunak manajemen informasi dan pengetahuan untuk
mendapatkan pengetahuan dan manajemen; piranti lunak manajemen untuk daur ulang produk; piranti lunak pengoperasian
server untuk akses jaringan; piranti lunak sistem pengoperasian komputer; piranti lunak untuk cadangan data, pemulihan data
dan pengarsipan/penyimpanan data; piranti lunak untuk enkripsi dan dekripsi data dan dokumen; piranti lunak untuk intelijen
bisnis; piranti lunak untuk intelijen keamanan dan manajemen resiko ; piranti lunak untuk kriptografi; piranti lunak untuk
manajemen arsip; piranti lunak untuk manajemen database; piranti lunak untuk manajemen portofolio proyek (PPM); piranti
lunak untuk manajemen resiko bisnis; piranti lunak untuk memantau kelengkapan, pelaporan dan analisa keamanan informasi;
piranti lunak untuk memantau kinerja cloud, web dan aplikasi; piranti lunak untuk mengakses, mempertanyakan dan
menganalisa informasi yang tersimpan di database dan gudang data; piranti lunak untuk mengkonfigurasikan, mengutip dan
mengorder paket layanan teknologi informasi dan piranti keras teknologi informasi; piranti lunak untuk menilai keamanan
aplikasi; piranti lunak untuk organisasi bisnis dan virtualisasi proses bisnis dan manajemen; piranti lunak untuk otentikasi
pengguna komputer; piranti lunak untuk penciptaan database informasi dan data; piranti lunak untuk penelusuran data, yaitu,
piranti lunak untuk membuat penelusuran data pada database; piranti lunak untuk penelusuran database; piranti lunak untuk
pengoperasian dan otomatisasi gudang data komputer; piranti lunak untuk pengoperasian pusat data dan piranti lunak
otomatisasi; piranti lunak untuk perencanaan sumber daya perusahaan (ERP); piranti lunak untuk transmisi data,
penyimpanan data, pengolahan data dan reproduksi data; piranti lunak yang dapat diunduh untuk digunakan dalam mengukur
dan menganalisis data yang diambil dari sumur minyak dan gas; piranti lunak yang digunakan untuk melacak dan memantau
posisi dan jarak dari alat pelacak lokasi yang digunakan sehubungan dengan perangkat yang mendukung internet of things
(IOT); piranti lunak yang digunakan untuk membaca dan mengevaluasi konten yang berada pada jaringan komputer global,
database dan/atau jaringan; piranti lunak yang digunakan untuk menjalankan komputasi cloud yang berbasis aplikasi; piranti
lunak yang melakukan otomatisasi untuk proses yang tidak terstruktur, semi-terstruktur dan terstruktur atas informasi dan data
yang tersimpan pada jaringan komputer dan jaringan Internet; piranti lunak yang menyediakan akses berbasis web untuk
aplikasi dan layanan melalui suatu web yang mengoperasikan sistem atau portal antarmuka; piranti keras dan piranti lunak
komputer untuk memfasilitasi akses ke rekening pembayaran dengan tujuan komersil secara elektronik dan nirkabel;
piranti keras komputer, periferal komputer, dan piranti lunak untuk memfasilitasi pembayaran elektronik, transaksi tunai
elektronik, transfer dana elektronik, dan layanan pengiriman uang elektronik secara elektronik dan nirkabel; piranti lunak dan
piranti lunak yang tertanam untuk pengendalian dan penggunaan sirkuit terintegrasi; piranti lunak dan
piranti lunak yang tertanam yang digunakan sehubungan dengan transfer data oleh sirkuit komunikasi di bidang komunikasi
jaringan; piranti lunak komputer dan piranti lunak komputer yang tertanam
untuk implementasi, aktivasi dan pengendalian jaringan komputer; piranti lunak komputer dan piranti lunak yang tertanam
untuk pengendalian dan penggunaan sakelar jaringan komputer, sakelar komputer, sakelar jaringan komunikasi, dan sakelar
Ethernet; piranti lunak komputer untuk akuisisi pengetahuan, pemrosesan pengetahuan dan presentasi pengetahuan;
piranti lunak komputer untuk digunakan dalam komputer pribadi, laptop, PDA, PIM, telepon seluler, peralatan digital, mesin
virtual, peralatan virtual, serta peralatan komputasi dan peralatan komunikasi seluler lainnya, dan piranti lunak komputer untuk
digunakan pada mobil dan kendaraan lain atau peralatan transportasi, untuk mengelola, meningkatkan, dan mengoptimalkan
komputasi sumber daya dari peralatan-peralatan tersebut; piranti lunak komputer untuk digunakan dalam penyediaan,
penggunaan, konfigurasi, pengelolaan, pengamanan, optimasi, pemantauan, pencadangan, pemulihan, pemodelan,
pengujian, penyimpanan, pembaruan, diagnosa, perbaikan, analisis, penyelesaian masalah, penemuan, dan penggunaan
sumber daya piranti keras dan piranti lunak dan komponen komputer dan jaringan komunikasi, serta untuk mengaktifkan
fungsionalitas lintas platform, untuk bisnis dan individu; piring holografik; piringan cakram dan cakram audio pra-rekam yang
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menampilkan musik; piringan cakram yang direkam dengan musik; piringan hitam vinyl berupa musik; pirometer; pita
magnetik; pita pengukur; pita peringatan; pita rekaman suara; pita ukur; pita video dan disk video terekam; planetarium
[perangkat optik]; platform berbasis website dan aplikasi; platform game (permainan); platform perangkat lunak komputer;
platform perangkat lunak komputer terkait dengan sistem pengaturan transportasi; platform perangkat lunak komputer untuk
digunakan dalam bidang kesehatan, kebugaran (wellness), dan nutrisi/gizi; platform perangkat lunak komputer untuk
manajemen keuangan; platform perangkat lunak komputer untuk pengaturan kegiatan penyewaan kendaraan; platform
perangkat lunak komputer untuk pengawasan perusahaan sewa kendaraan dan perilaku supir kendaraan sewaan; platform
perangkat lunak komputer yang direkam atau yang dapat diunduh; platform perangkat lunak komputer, direkam atau diunduh;
platform perangkat lunak untuk menyediakan program interface untuk pihak ketiga untuk mengakses konten situs web dan
data untuk pengembangan web dan pengembangan aplikasi situs web; platform-platform untuk pengetesan dan pengujian
otomatisasi perangkat lunak komputer.; plug-in menjadi perangkat lunak yang dapat diunduh; plugboard; podcast yang dapat
diunduh dalam bidang olahraga elektronik dan permainan video; podcast yang dapat diunduh di bidang musik dan hiburan;
pointer elektronik pemancar cahaya; pointer laser; polarimeters; pompa kebakaran; ponsel [perangkat telekomunikasi]; ponsel
pintar; port paralel komputer; port serial komputer; potensiometer; potensiometer foto; power amplifier profesional; power
audio mobil; power bank [baterai yang bisa diisi ulang); power distribution unit; power sequence; preamp mobil; preamplifiers;
print head untuk komplotan; print head untuk printer ink jet; print head untuk printer ink-jet; print head untuk printer inkjet; print
head untuk printer komputer; printer (mesin cetak); printer dampak; printer desktop; printer digital; printer dot matrix; printer
foto; printer foto elektronik genggam; printer ink-jet; printer inkjet format besar; printer jaringan; printer kode batang; printer
komputer; printer kuku; printer label kode genggam elektronik; printer laser; printer laser warna; printer laser warna untuk
dokumen; printer multi-fungsi menggabungkan kemampuan penyalinan dan / atau pemindaian dan / atau faks; printer roda
daisy; printer termal; printer tidak berdampak; printer untuk digunakan dengan komputer *; printer video; printer warna; printer
warna digital; printer warna ink-jet; printer xerografis; printer yang digunakan dengan komputer; prisma [optik]; prisma untuk
keperluan optik; prisma untuk mikroskop; prisma untuk teleskop; prisma untuk tujuan ilmiah; probe untuk menguji sirkuit
terintegrasi; probe untuk pengujian semi-konduktor; probe untuk pengujian semikonduktor; probe untuk tujuan ilmiah; produk
perangkat lunak komputer; profiler optik; program alat pengembangan aplikasi untuk keperluan komputer pribadi dan komputer
genggam; program aplikasi antarmuka (Application Programming Interfaces “API”) untuk perangkat lunak komputer yang
memfasilitasi jasa daring (online) untuk jejaring sosial, membangun aplikasi jejaring sosial dan untuk memberikan akses untuk
memulihkan, mengunggah, mengunduh, mengakses dan mengelola data, perangkat lunak komputer untuk memberikan akses
untuk mengunggah, mengunduh, mengakses, memasang, menampilkan, menandai), menulis blog, mengalirkan,
menghubungkan, membagi dan menyediakan media elektronik atau informasi melalui jaringan komputer dan komunikasi;
program aplikasi antarmuka (Application Programming Interfaces “API”) untuk perangkat lunak komputer yang memfasilitasi
jasa daring (online) untuk jejaring sosial, membangun aplikasi jejaring sosial dan untuk memberikan akses untuk memulihkan,
mengunggah, mengunduh, mengakses dan mengelola data, perangkat lunak komputer untuk memberikan akses untuk
mengunggah, mengunduh, mengakses, memasang, menampilkan, menandai), menulis blog, mengalirkan, menghubungkan,
membagi dan menyediakan media elektronik atau informasi melalui jaringan komputer dan komunikasi.; program aplikasi
cerdas, dapat diunduh untuk terminal nirkabel ; program aplikasi intelijen untuk terminal nirkabel yang dapat diunduh; program
aplikasi untuk tujuan mempromosikan gaya hidup yang aktif dan kesehatan dengan memberi penghargaan kepada pelanggan
karena telah aktif dan mencapai sasaran yang ditetapkan; program aplikasi yang bisa diunduh untuk telepon seluler,
komputer tablet dan komputer genggam untuk rencana asuransi jiwa dan kesehatan yang mempromosikan kesehatan dan
kebugaran dengan memberi penghargaan kepada pelanggan yang aktif dan mencapai sasaran yang ditetapkan dengan
diskon premi asuransi; program dan perangkat lunak komputer; program dan perangkat lunak permainan video dan elektronik,
komputer (termasuk perangkat lunak yang dapat didownload dari internet); program driver perangkat lunak untuk perangkat
elektronik untuk mengaktifkan perangkat keras komputer dan perangkat elektronik untuk berkomunikasi satu sama lain/saling
berkomunikasi; program game interaktif, komputer, video dan elektronik yang dapat diunduh; program game komputer yang
direkam; program kinerja otomatis untuk alat musik elektronik; program komputer; program komputer (perangkat lunak yang
dapat diunduh); program komputer [perangkat lunak yang dapat diunduh]; program komputer dan perangkat lunak komputer
untuk perdagangan efek elektronik; program komputer dan perangkat lunak untuk digunakan bersama dengan penyediaan
penghubung dalam bentuk perangkat penghubung atau program penghubung untuk komputer antara komputer dan peralatan
periferal; program komputer dan perangkat lunak untuk pemrosesan gambar; program komputer dan perangkat lunak untuk
pemrosesan gambar yang digunakan untuk telepon seluler; program komputer dan perangkat lunak untuk perangkat
komunikasi, yaitu program dan perangkat lunak yang memungkinkan telekomunikasi/koneksi lokal atau global antara
perangkat elektronik konsumen, perangkat komunikasi nirkabel, base stasiun, dan/atau peralatan/fasilitas telekomunikasi;
program komputer dan sistem operasi untuk kartu cip, yaitu, perangkat lunak yang digunakan dalam sistem identifikasi dan
deteksi untuk keperluan mengidentifikasi seseorang, autentikasi dokumen dan menemukan dan mengidentifikasikan
kendaraan; program komputer disimpan dalam bentuk digital; program komputer multimedia interaktif; program komputer
platform perangkat lunak komputer untuk jaringan dan aplikasi komputasi awan (cloud computing); program komputer untuk
desain antarmuka pengguna; program komputer untuk digunakan dalam melacak status berbagai pengguna dari jasa
permainan interaktif online dan untuk mencocokkan para pemain permainan online dengan para pemain lain dari semua
tingkat kecakapan; program komputer untuk digunakan dalam mengakses dan melihat infrastruktur dan sistem jaringan
komputer; program komputer untuk digunakan dalam mengakses, menavigasi, menjelajahi, dan mentransfer informasi, dan
mendistribusikan dan melihat program komputer; program komputer untuk digunakan dalam perdagangan saham dan obligasi;
program komputer untuk digunakan dalam telekomunikasi; program komputer untuk karaoke dengan fungsi penilaian yang
dapat diunduh melalui terminal komputer elektronik; program komputer untuk manajemen dokumen; program komputer untuk
manajemen proyek; program komputer untuk media pembelajaran; program komputer untuk memproses file musik digital;
program komputer untuk mencari konten dari jauh di komputer dan jaringan komputer; program komputer untuk mengakses
berbagai basis data dalam bidang bisnis; program komputer untuk mengakses dan menggunakan Internet; program komputer
untuk mengaktifkan akses atau kontrol masuk; program komputer untuk mengedit gambar, suara dan video; program
komputer untuk menggunakan Internet dan World Wide Web; program komputer untuk menghasilkan musik; program
komputer untuk menghubungkan jarak jauh ke komputer atau jaringan komputer; program komputer untuk menghubungkan ke
komputer jarak jauh dan jaringan komputer; program komputer untuk mengukur dan mengontrol aliran air; program komputer
untuk mengukur dan mengontrol suhu air; program komputer untuk navigasi dan penggunaan bantuan pengemudi dengan
drone militer dan sipil; program komputer untuk pemrosesan data; program komputer untuk perangkat pemutar audio dan/atau
video, program komputer untuk menghubungkan perangkat elektronik konsumen ke perangkat komunikasi nirkabel, program
komputer untuk mengendalikan dan menggunakan sirkuit terpadu; program komputer untuk perangkat yang mendukung
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Internet of Things [IoT]; program komputer untuk perdagangan elektronik mata uang virtual; program komputer untuk
perdagangan mata uang elektronik; program komputer untuk video dan permainan komputer; program komputer yang dapat
diunduh untuk permainan video dan komputer; program komputer yang dapat diunduh yang digunakan untuk telepon pintar
dan asisten digital pribadi; program komputer yang digunakan untuk sistem cash register elektronik; program komputer yang
direkam; program komputer yang menggabungkan fungsi kecerdasan artifisial; program komputer, dapat diunduh; program
komputer, direkam; program operasi robot; program pengiriman pesan yang direkam ; program pengolahan data; program
pengoperasian komputer; program pengoperasian komputer terekam; program pengoperasian komputer, direkam; program
pengoprasian komputer terekam; program penyimpanan data; program perangkat lunak komputer; program perangkat lunak
komputer untuk integrasi file teks, foto, grafik, audio dan video ke dalam aplikasi multimedia pengiriman interaktif; program
perangkat lunak komputer untuk mengembangkan aplikasi perangkat lunak computer, tidak satupun barang tersebut untuk
kamera fotografi dan sinematografi profesional termasuk aksesoris spesifik fotografi dan sinematografi profesional khusus
untuknya dan perangkat lunak fotografi dan sinematografi profesional; program perangkat lunak komputer yang dapat diunduh
yang berhubungan dengan golf; program perangkat lunak sistem pengoperasian untuk instrumen ilmu pengetahuan bukan
medis dan untuk alat dan instrumen uji, sinyal dan pengukuran elektronik; program perekaman cakram optik untuk ponsel
pintar; program permainan elektronik; program permainan komputer; program permainan komputer dapat diunduh melalui
Internet; program permainan komputer dengan multipemain; program permainan komputer interaktif; program permainan
komputer multimedia interaktif; program permainan komputer yang dapat diunduh; program permainan komputer yang dapat
diunduh.; program permainan komputer, pengontrol permainan video, yaitu, kendali jarak jauh, joystick, bantalan lantai yang
dikontrol secara interaktif, roda kemudi untuk permainan video, headphone, keyboard dan mouse pemrosesan data, semua
untuk digunakan dengan komputer dan konsol untuk platform permainan video, mouse pemrosesan data nirkabel dan kontrol
jarak jauh untuk digunakan dengan televisi, komputer, dan set-top box dalam bentuk decoder; program permainan komputer,
permainan LCD yang dapat dibawa.; program permainan untuk mesin permainan video arcade; program permainan untuk
mesin permainan video di rumah; program permainan untuk peralatan permainan (game) genggam dengan display kristal cair;
program permainan untuk peralatan permainan video konsumen; program permainan untuk peralatan terminal komunikasi
informasi mobile; program permainan untuk ponsel pintar (smart phones); program permainan untuk realitas virtual, realitas
tertambah (augmented reality) dan realitas campuran (mixed reality); program permainan video; program permainan video
konsumen; program permainan video multimedia interaktif; program permainan yang dapat diunduh untuk mesin permainan
video arcade; program permainan yang dapat diunduh untuk peralatan permainan (game) genggam dengan display kristal
cair; program permainan yang dapat diunduh untuk peralatan permainan video konsumen; program permainan yang dapat
diunduh untuk peralatan terminal informasi mobile; program permainan yang dapat diunduh untuk permainan mesin video
rumah atau permainan genggam dengan layar kristal cair; program permainan yang dapat diunduh untuk ponsel pintar (smart
phones); program permainan yang dapat diunduh untuk telepon genggam; program sistem operasi; program sistem operasi
jaringan; program sistem operasi jaringan untuk ponsel; program untuk jaringan sosial yang memungkinkan untuk dapat di
akses melalui internet; program utilitas komputer; program utilitas komputer untuk kompresi data; program utilitas komputer
untuk manajemen file; program utilitas komputer untuk pemeliharaan komputer; program utilitas komputer yang dapat diunduh;
program utilitas untuk melakukan diagnosa sistem komputer; program video game interaktif; program video game interaktif
dan kartrid permainan komputer; program yang dapat diunduh yang digunakan untuk telepon pintar dan asisten digital pribadi;
program yang direkam pada sirkuit elektronik untuk peralatan hiburan dengan layar kristal cair; program yang direkam untuk
permainan genggam dengan layar kristal cair; program-program komputer untuk mengakses, melihat-lihat (browsing) dan
menelusuri database secara sambung-langsung (online); program-program komputer untuk mengelola pranikah, pernikahan,
dan acara-acara dan logistik-logistik setelah pernikahan, termasuk untuk berbagi rincian-rincian pernikahan, ide-ide,
undangan-undangan, dan fotografi secara elektronik, dan untuk pengumuman undangan-undangan pernikahan; programprogram komputer yang dapat diunduh; prosesor [unit pemrosesan pusat]; prosesor efek gitar; prosesor gambar raster;
prosesor menjadi unit pemrosesan pusat; prosesor multi-core; prosesor satelit; prosesor semikonduktor; prosesor sinyal
digital; prosesor sinyal suara digital; prosesor sinyal untuk speaker; prosesor suara; prosesor suara digital; prosesor video;
proyektor; proyektor digital; proyektor film; proyektor fotografi; proyektor gambar; proyektor home theater; proyektor kecil;
proyektor layar kristal cair; proyektor liquid crystal display [LCD]; proyektor multimedia; proyektor overhead; proyektor
planetarium; proyektor profil; proyektor sinema rumah; proyektor sinematografi; proyektor suara; proyektor untuk gambar
stereoskopik; proyektor untuk industri hiburan; proyektor video; publikasi dan foto elektronik yang dapat diunduh; publikasi
elektronik; publikasi elektronik (dapat diunduh); publikasi elektronik [dapat diunduh] disediakan dari basis data atau Internet;
publikasi elektronik [dapat diunduh] disediakan secara online dari database atau Internet; publikasi elektronik direkam pada
media komputer; publikasi elektronik untuk anak-anak yang dapat diunduh; publikasi elektronik yang berhubungan dengan
kebersihan, kecantikan dan perawatan pribadi; publikasi elektronik yang dapat diunduh; publikasi elektronik yang dapat
diunduh dalam bentuk buku, majalah, buletin, pamflet, buklet, dan brosur di bidang musik dan hiburan; publikasi elektronik
yang dapat diunduh, yaitu, buku, majalah, koran, majalah, dan buletin yang menampilkan permainan video, olahraga
elektronik, dan kompetisi dan turnamen olahraga elektronik; publikasi elektronik, dapat diunduh; publikasi elektronik, dapat
diunduh dalam bentuk manual, buku, brosur dan buletin di bidang deteksi dan penyembuhan virus komputer, sistem operasi
dan perangkat lunak.; publikasi elektronik, termasuk bahan yang dapat diunduh dalam bentuk majalah, berita berkala, jurnal,
laporan, panduan, bahan ajar, buku petunjuk dan buku-buku di bidang manajemen bisnis; publikasi elektronik, termasuk
bahan yang dapat diunduh dalam bentuk majalah, berita berkala, jurnal, laporan, panduan, bahan ajar, buku petunjuk dan
buku-buku di bidang manajemen proyek; publikasi elektronik, termasuk bahan yang dapat diunduh dalam bentuk majalah,
berita berkala, jurnal, laporan, panduan, bahan ajar, buku petunjuk dan buku-buku di bidang manajemen strategis; publikasi
elektronik, yang dapat diunduh dan tidak dapat diunduh; publikasi elektronik, yang dapat diunduh dalam bentuk manual, buku,
brosur dan buletin dalam bidang pendeteksian dan penghilangan virus komputer, sistem dan perangkat lunak pengoperasian
komputer; publikasi yang dapat diunduh; quantum dot light-emitting diode [QLED]; quantum dots [bahan semi-konduktor
kristal]; radar patroli maritim; radio dua arah; radio jarak pendek; radio kendaraan; radio laut; radio mobil; radio siaran audio
digital [DAB]; radio yang dapat dibawa; rak disesuaikan untuk amplifier; rak disesuaikan untuk pengeras suara; rak
laboratorium; rak pengeringan [fotografi]; rak pipet untuk penggunaan laboratorium; rakit yang menyelamatkan jiwa; rakitan
kunci elektronik; rambu-rambu jalan, bercahaya; rambu-rambu jalan, bercahaya atau mekanis; rantai dan kabel untuk
kacamata hitam; rantai kacamata; rantai klip hidung; rantai survei; rantai untuk kacamata anak; rantai untuk kacamata dan
kacamata hitam; rantai untuk kacamata hitam; reaktor listrik; rebreathers untuk menyelam; reflektor optik; reflektor untuk
digunakan dalam fotografi; reflektor untuk mikroskop; reflektor untuk sinyal lalu lintas; reflektor untuk teleskop; refraktometer;
refraktor; regulator kecepatan untuk pemutar rekaman; regulator pencahayaan panggung; regulator tegangan; regulator
tegangan induksi; regulator tegangan statis; regulator tegangan untuk kendaraan; regulator untuk digunakan dalam scuba
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diving; rekam pemain yang menggabungkan pemutar CD; rekam turntable; rekaman audio; rekaman audio dan audiovisual,
semua berupa musik dan hiburan musikal; rekaman audio dan video yang dapat didownload berupa musik dan hiburan;
rekaman audio dan video yang dapat diunduh; rekaman audio dan video yang telah direkam sebelumnya yang dapat
didownload berupa musik dan hiburan musikal; rekaman audio dan visual yang menampilkan musik, cerita, pertunjukkan
drama, pertunjukkan non-drama, hiburan aksi secara langsung, hiburan animasi, permainan dan kegiatan pembelajaran untuk
anak-anak.; rekaman audio dan/atau video dalam bentuk cakram dan kaset; rekaman audio musik untuk anak; rekaman audio
yang menampilkan musik; rekaman audiovisual yang dapat diunduh menampilkan hiburan musik dan musikal; rekaman disk
video yang direkam sebelumnya; rekaman file musik yang dapat didownload; rekaman fonograf yang menampilkan musik;
rekaman fonograf yang telah direkam sebelumnya, compact disc yang telah direkam sebelumnya, pita video yang telah
direkam sebelumnya, kaset video yang telah direkam sebelumnya, DVD dan kaset audio yang telah direkam sebelumnya,
semuanya menampilkan hiburan olahraga; rekaman kaset video yang direkam sebelumnya; rekaman musik; rekaman piringan
hitam yang menampilkan musik; rekaman piringan hitam, kaset DVD dan video, cakram padat, CD-ROM, floppy disc, pita dan
kartu magnetik; rekaman piringan hitam ; rekaman suara dan audiovisual yang dapat diunduh menampilkan hiburan dan
musik; rekaman suara dan audiovisual yang menampilkan hiburan dan musik; rekaman suara dan video; rekaman suara dan
video yang dapat diunduh; rekaman suara digital (dapat diunduh); rekaman suara musikal; rekaman video; rekaman video
berupa musik; rekaman video dan kaset; rekaman video dan rekaman video direkam dengan animasi; rekaman video digital
yang dapat diunduh; rekaman video direkam dengan kartun animasi; rekaman video musik yang direkam sebelumnya;
rekaman video musikal; rekaman video non-musik yang direkam sebelumnya; rekaman video seperti disk video dan pita video
yang telah direkam sebelumnya; rekaman video untuk anak; rekaman video yang dapat diunduh; rekaman video yang dapat
diunduh menampilkan musik; rekaman video yang dapat diunduh menampilkan serial televisi drama; rekaman video yang
direkam sebelumnya; rekaman video yang direkam sebelumnya menampilkan musik; rekaman video yang menampilkan suatu
program drama televisi; rekaman video yang telah direkam sebelumnya yang menampilkan sesi-sesi atletik dan kebugaran
(fitness); rel kendaraan yang dikendalikan dari jarak jauh yang dapat dibawa; relay menempel; relay overload termal; relay
perlindungan tegangan berlebih; relay untuk stasiun radio dan televisi; relay, listrik; remot kontrol; remot kontrol untuk
mengendalikan komputer, telepon mobil, perangkat elektronik mobil, perangkat elektronik yang dapat dipakai, arloji pintar,
kacamata pintar, earphone, headphone, pemutar video dan audio serta perekam, televisi, set top box, speaker, amplifier,
sistem home theater, dan sistem hiburan; repeater ethernet; repeater ethernet-over-VDSL; repeater serat optik; repeater untuk
peralatan radio dan televisi; repeater untuk stasiun radio dan televisi; resistensi, listrik; resistor listrik untuk peralatan
telekomunikasi; resonator; respirator untuk menyaring udara; respirator, selain untuk respirasi buatan; retort; rheometer;
rheostat; riflescopes teleskopik; robot humanoid dengan kecerdasan buatan; robot humanoid dengan kecerdasan buatan
untuk kegunaan pribadi atau hobi; robot humanoid kecerdasan buatan; robot humanoid untuk digunakan dalam lingkungan
industri, lingkungan konstruksi, kantor, rumah, apartemen, toko, hotel, pameran dan taman hiburan untuk memandu,
mengawasi, membawa dan memeriksa; robot laboratorium; robot monitoring yang dapat bergerak otomatis untuk keperluan
keamanan; robot pengajar; robot pengintai keamanan; robot pengintai keamanan untuk kegunaan pribadi atau hobi; robot
taktis; robot telepresence; roda pengukur; rompi jaring untuk keselamatan; rompi keselamatan reflektif; rompi keselamatan
untuk ski air; rompi pengapungan; rompi penusuk; rompi penyelamat untuk anjing; rompi taktis militer; rotary encoders; router
ethernet; router internet; router jaringan; router jaringan area luas [WAN]; router jaringan komputer; router jaringan komputer,
alat pengendali, sakelar dan alat poin akses nirkabel (WAP); router nirkabel; router untuk jaringan internet; router-router
dengan kabel; ruang dekompresi; ruang oksigen hiperbarik, bukan untuk tujuan medis; ruter; sabuk Keselamatan; sabuk berat
untuk menyelam; sabuk dukungan untuk pekerja; sakarometer; sakelar AC dioda; sakelar daya; sakelar elektronik; sakelar
frekuensi tinggi; sakelar jaringan komputer; sakelar konversi perangkat komunikasi; sakelar lampu; sakelar lampu listrik;
sakelar merkuri; sakelar optik; sakelar pemutus engine; sakelar pemutus listrik, sekering, atau pemutus sirkuit yang digunakan
untuk mengontrol, melindungi, dan mengisolasi peralatan listrik; sakelar penggantian untuk peralatan telekomunikasi; sakelar
penonaktifan airbag untuk mobil; sakelar piezoelektrik; sakelar sel [listrik]; sakelar sensitif gerak elektronik; sakelar sensor,
pengontrol sensor, sensor gerakan, sensor jarak, sensor jarak jauh dan sensor pengukur, aparatus telemetri, perangkat lunak
komputer untuk integrasi aplikasi dan database; sakelar starter; sakelar untuk level cairan; sakelar untuk papan ketik, video
dan mouse; sakelar, listrik; saklar diferensial; saklar elektronik semikonduktor; saklar elektronik untuk mengganti sinyal audio
dan video; saklar listrik; saklar waktu; saklar waktu elektrik; saklar waktu, otomatis; salinometer; saluran [listrik]; saluran
akustik; saluran listrik; sambungan untuk kabel listrik ; sampel spesimen, selain untuk keperluan medis; sampul pelindung
untuk agenda elektronik; sampul pelindung untuk kamera film; sampul pelindung untuk kamera fotografi; sampul pelindung
untuk palmtop; sampul pelindung untuk pembaca buku elektronik; sampul pelindung untuk pemutar multimedia portabel;
sampul pelindung untuk perangkat reproduksi audio; sampul pelindung yang jelas diadaptasi untuk asisten digital pribadi
[PDA]; sampul untuk telepon seluler, ponsel pintar dan komputer tablet yang dapat dilipat terbalik; sandaran tangan untuk
digunakan dengan keyboard komputer; sandaran tangan untuk digunakan dengan komputer; sandaran tangan untuk
digunakan dengan periferal komputer; sandaran tangan untuk pengguna mouse komputer; sarung untuk laptop; sarung flip
(flip vovers) untuk telepon bergerak (mobile phones) yang memliki chip NFC; sarung pelindung untuk smartphone; sarung
ponsel terbuat dari kain atau bahan tekstil; sarung tangan asbes untuk perlindungan terhadap kecelakaan; sarung tangan data
elektronik; sarung tangan kabel; sarung tangan karet sekali pakai untuk penggunaan laboratorium; sarung tangan las hanya
untuk perlindungan; sarung tangan neoprene, masker; sarung tangan pelindung; sarung tangan plastik sekali pakai untuk
penggunaan laboratorium; sarung tangan realitas virtual elektronik; sarung tangan sekali pakai untuk penggunaan
laboratorium; sarung tangan tahan api; sarung tangan untuk memegang penampang panas (pelindung keselamatan); sarung
tangan untuk penyelam; sarung tangan untuk perlindungan terhadap kecelakaan; sarung tangan untuk perlindungan terhadap
kecelakaan, iradiasi dan kebakaran; sarung tangan untuk perlindungan terhadap sinar-X untuk keperluan industri; sarung
telepon selular; sarung telepon seluler; sarung/penutup untuk ponsel pintar (smart phones); sasis komputer; satelit; satelit
bumi buatan; satelit bumi untuk digunakan dalam navigasi geolokasi; satelit bumi untuk digunakan dalam pengamatan bumi;
satelit bumi untuk digunakan dalam pengawasan keamanan pesawat ruang angkasa nasional; satelit bumi untuk digunakan
dalam telekomunikasi; satelit navigasi; satelit untuk tujuan ilmiah; satu set telepon, peralatan penghubung telepon, pesawat
teleks, peralatan telegraf dan mesin faks peralatan penyiaran, termasuk penerima digital, perekam digital, penerima siaran
televisi, kamera televisi, pengirim siaran televisi, penerima dan pengirim siaran radio, peralatan komunikasi radio dan
peralatan radar, antena radio; scanner (pemindai); scanner [peralatan pemrosesan data]; scanner diagnostik yang ditangani
untuk peralatan pengujian otomotif; scanner elektronik genggam; scanner genggam; screen guard telepon seluler; screen
saver; screen saver dan perangkat lunak kertas dinding yang dapat diunduh untuk telepon genggam (mobile phones) dan
ponsel pintar (smart phones); segitiga peringatan kerusakan kendaraan; segitiga pipeclay untuk penggunaan laboratorium;
seismograf; sekering; sekering audio mobil; sekering listrik; sekering untuk peralatan telekomunikasi; sekoci; sekoci tiup;

Halaman 985 dari 2049

sekrup mikrometer untuk instrumen optik; sel bahan bakar; sel basah; sel dan baterai listrik; sel dan modul fotovoltaik; sel
fotoelektrik; sel fotovoltaik; sel galvanik; sel kering; sel penyimpanan bahan bakar sebagai bagian struktural kendaraan; sel
referensi fotovoltaik dikalibrasi; sel surya; sel surya silikon kristal; sel-sel listrik; selang api; selang pemadam kebakaran;
selimut pemadam api; selimut ruang; selimut survival menjadi selimut termal untuk mempertahankan panas tubuh; selimut
survival menjadi selimut termal untuk mempertahankan panas tubuh terhadap hipotermia; selimut termal darurat untuk
menahan panas tubuh; selimut termal darurat untuk menahan panas tubuh, bukan untuk keperluan medis; selimut untuk
bertahan hidup; selubung identifikasi untuk kabel listrik; selubung pelindung untuk kabel serat optik; selubung untuk kabel
listrik; semi-konduktor; semi-konduktor elektronik; semiconductor; semikonduktor; semikonduktor [sirkuit terpadu];
semikonduktor elektronik; semikonduktor sirkuit terpadu; sempoa; sendok ukur; senjata radar untuk acara olahraga; sensor;
sensor (aparatus untuk mengukur), selain untuk penggunaan medis; sensor [alat pengukur], bukan untuk pengobatan; sensor
[alat ukur], selain untuk penggunaan medis; sensor aki; sensor akselerasi; sensor aktivitas yang dapat dipakai; sensor alarm;
sensor biochip; sensor cahaya; sensor digital inframerah termopile; sensor elektronik untuk mengukur radiasi matahari; sensor
gas; sensor gelombang akustik permukaan; sensor getaran; sensor getaran untuk pemasangan di rumah kincir angin; sensor
inframerah; sensor inframerah termopile; sensor jarak; sensor kalibrasi industri; sensor kecepatan; sensor kelembaban untuk
kendaraan; sensor layar sentuh; sensor level air; sensor listrik; sensor mikroba; sensor oksigen, bukan untuk penggunaan
medis; sensor optik; sensor pelacakan surya otomatis; sensor pengukur posisi; sensor piezoelektrik; sensor polutan; sensor
posisi; sensor sentuh kapasitif yang diproyeksikan; sensor solar untuk kendaraan; sensor suhu; sensor suhu dalam mobil
untuk kendaraan; sensor suhu inframerah termopile; sensor suhu jarak jauh; sensor suhu pendingin; sensor tekanan; sensor
tekanan pendingin untuk kendaraan; sensor tingkat; sensor tingkat cair; sensor tingkat oli; sensor ultrasonik; sensor untuk
kamera; sensor untuk melacak proyektil dalam penerbangan; sensor untuk memantau suhu objek yang diukur; sensor untuk
menentukan akselerasi; sensor untuk menentukan kecepatan; sensor untuk menentukan posisi; sensor untuk menentukan
suhu; sensor untuk mengukur tekanan udara, suhu dan kelembaban; sensor untuk penggunaan ilmiah untuk dipakai oleh
manusia untuk mengumpulkan data biometrik manusia; sensor untuk peralatan input data waktu nyata; sensor untuk peralatan
output data waktu nyata; sensor untuk perangkat yang diaktifkan dengan Internet of Things [IoT]; sensor untuk pertanian;
sensor waktu; senter [fotografi]; sentrifugal klinis; sentrifugal laboratorium; sentuh layar elektronik sensitif; sentuh layar sensitif
dan layar kontrol; sepatu boot untuk perlindungan terhadap api; sepatu bot dan sepatu untuk perlindungan terhadap
kecelakaan untuk digunakan saat bekerja; sepatu bot pelindung; sepatu bot pelindung untuk perlindungan terhadap
kecelakaan atau cedera; sepatu bot untuk perlindungan terhadap iradiasi; sepatu pelindung; sepatu pelindung untuk
perlindungan terhadap kecelakaan atau cedera; sepatu pengaman untuk perlindungan terhadap kecelakaan atau cedera;
sepatu pintar; sepatu untuk perlindungan terhadap kecelakaan; sepatu yang terkoneksi dengan teknologi; serat optik; serat
optik [filamen penghantar cahaya]; serat optik nonlinear; serat optik periskop; serat optik untuk transmisi suara dan gambar;
serat optik yang mempertahankan polarisasi; seri-seri buku digital anak yang dapat diunduh; sertifikat hadiah elektronik yang
dapat diunduh; server; server faksimili jaringan; server file; server iklan, yaitu, server komputer untuk menyimpan iklan dan
mengirimkan iklan ke situs web (websites); server internet; server intranet; server jaringan; server jaringan komputer; server
khusus; server komputer; server komunikasi [perangkat keras komputer]; server surat elektronik; server untuk jaringan area
penyimpanan komputer (SAN); server video; server-server untuk web hosting; set kuadrat [alat ukur]; set transmisi
[telekomunikasi]; sextants; shareware komputer; sigmat (alat ukur); siklotron; silikon karbida dioda; silikon telepon seluler;
simulator mengemudi kendaraan untuk tujuan pelatihan; simulator pelatihan; simulator pelatihan mengendarai kendaraan;
simulator pelatihan olahraga elektronik; simulator pelatihan olahraga elektronik [perangkat pengajaran berbasis perangkat
keras dan perangkat lunak komputer]; simulator pelatihan resusitasi; simulator penerbangan; simulator penerbangan untuk
pesawat terbang; simulator untuk kemudi dan kontrol kendaraan; sinematografi dan film televisi, yaitu film gambar bergerak di
bidang hiburan olahraga; singkatan untuk digunakan dengan mikroskop yang beroperasi; sinyal kabut, tidak mudah meledak;
sinyal kereta api; sirene; sirene untuk kendaraan; sirkuit antarmuka untuk kamera video; sirkuit elektronik dan media
penyimpanan yang menyimpan program permainan untuk mesin permainan video arcade; sirkuit elektronik tercetak; sirkuit
elektronik, cakram magnetik, cakram magnetik optik dan cakram optik dalam bentuk kartrid (cartridges) ROM dan media
penyimpanan yang menyimpan program permainan untuk peralatan permainan video konsumen; sirkuit elektronik, cakram
magnetik, cakram magnetik optik, cakram optik dan media penyimpanan yang menyimpan program permainan komputer;
sirkuit elektronik, cakram magnetik, cakram magnetik optik, cakram optik dan media penyimpanan yang menyimpan program
permainan untuk telepon genggam (mobile phones), ponsel pintar (smart phones) dan peralatan terminal komunikasi informasi
mobile; sirkuit integrasi; sirkuit kontrol elektronik; sirkuit kontrol elektronik untuk alat musik elektronik; sirkuit kontrol elektronik
untuk kipas listrik; sirkuit kontrol elektronik untuk pemanas listrik; sirkuit logika; sirkuit mikro; sirkuit tercetak; sirkuit terintegrasi
memori semikonduktor; sirkuit terpadu; sirkuit terpadu elektronik; sirkuit terpadu skala besar; sirkulator dalam sifat komponen
elektronik; sisipan untuk masker pernapasan, selain untuk penggunaan bedah; sisipan untuk masker pernapasan, selain untuk
penggunaan medis; sistem IT terintegrasi yang terdiri dari komputer, penyimpanan komputer dan piranti keras jaringan dan
piranti lunak untuk menghimpun infrastruktur; sistem PC log-in; sistem alamat publik; sistem alarm; sistem alarm kebakaran;
sistem alarm kebocoran gas; sistem alarm lift; sistem alat medis yang terdiri dari sistem perangkat lunak dan perangkat keras
komputer yang berisi alur kerja pembedahan digital untuk bedah ortopedi; sistem alat medis, yaitu sistem perangkat lunak dan
perangkat keras komputer untuk digunakan dalam bedah ortopedi untuk mendokumentasikan informasi pasien atau peristiwa
yang berkaitan dengan bedah ortopedi dan untuk menyediakan solusi pelatihan untuk bedah ortopedi; sistem aplikasi platform
perangkat lunak arsitektur terbuka otomatis untuk industri pertambangan terdiri dari suatu server pusat jaringan, suatu
perangkat lunak manajemen jaringan, gateway untuk modul router jaringan, node nirkabel, yaitu, modem kendaraan router
jaringan, pemancar-penerima kendaraan dan sirkuit antarmuka dan modul router jaringan untuk kendaraan, modul lampu pada
topi, yaitu, sirkuit antarmuka dan modul router jaringan untuk penambang dan modul jaringan sensor, yaitu, modul router
jaringan yang menyampaikan informasi dari sensor yang ditempatkan di tambang ke server pusat jaringan; sistem audio mobil;
sistem cadangan berbasis drive keras yang dapat dipindahkan; sistem dan aparatus pembumian statis; sistem daya dan
penyedia daya yang dapat diprogram untuk mensimulasikan berbagai kondisi pengoperasian dari peralatan elektronik; sistem
deteksi gas; sistem deteksi kebakaran; sistem distribusi daya; sistem elektronik terintegrasi untuk menghindari bahaya dan
tabrakan untuk kendaraan; sistem elektronik, peralatan dan instrumen, yaitu peranti lunak engine perilaku, peranti lunak
engine penentuan posisi, sensor penentuan posisi, dan peranti lunak intelijen dinamis serta sensor untuk digunakan
sehubungan dengan perangkat yang mendukung internet of things (IoT); sistem home theatre; sistem identifikasi biometrik;
sistem interpretasi simultan; sistem jaringan nirkabel inframerah; sistem keamanan untuk elevator; sistem komputer; sistem
komunikasi dua arah nirkabel; sistem konferensi video; sistem kontrol akses biometrik; sistem kontrol elektronik untuk mesin;
sistem kontrol lalu lintas udara; sistem kunci pintu digital untuk mengenali sidik jari; sistem log-in komputer; sistem
loudspeaker; sistem modular IT yang terdiri dari aparatus untuk mengolah data, modul penyimpanan data, modul jaringan
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komputer, modul daya dan modul pendingin internal komputer ; sistem musik; sistem navigasi berbantuan satelit; sistem
navigasi satelit; sistem operasi komputer; sistem operasi robot [ROS]; sistem operasi untuk robot; sistem pemadam api; sistem
pemadam kebakaran dengan bahan aerosol; sistem pemadam kebakaran dengan cairan foam/busa; sistem pemadam
kebakaran dengan cairan foam/busa pada dek kapal, dan dek landasan helikopter; sistem pemadam kebakaran dengan cairan
kimia clean agent; sistem pemadam kebakaran dengan cairan kimia wet chemical; sistem pemadam kebakaran dengan gas
CO2; sistem pemadam kebakaran dengan kabut air; sistem pemadam kebakaran dengan kabut air dengan mesin-mesin
tertentu; sistem pemadam kebakaran dengan pemancaran air secara manual; sistem pemadam kebakaran dengan
pemancaran air secara otomatis; sistem pemadam kebakaran dengan penyemprotan kabut air; sistem pemadam kebakaran
dengan penyemprotan kabut air pada mesin-mesin tertentu; sistem pemadam kebakaran eksternal dengan penyemprotan
meriam air; sistem pemadam kebakaran eksternal dengan penyemprotan meriam air dan cairan foam/busa; sistem
pemantauan alarm; sistem pembangkit listrik fotovoltaik surya dengan menggunakan pelacak surya; sistem pencitraan video;
sistem pendeteksi asap; sistem pendeteksi dan alarm umum kebakaran; sistem pendeteksi kebakaran dan alarm umum
kebakaran; sistem penentuan posisi global (perangkat GPS); sistem pengawasan video; sistem pengeditan audio dan video
terdiri dari pemutar/perekam cakram audio/video; sistem pengenalan pola terdiri dari chip komputer, perangkat keras komputer
dan perangkat lunak; sistem pengenalan suara biometrik; sistem pengendali akses; sistem pengendali akses pintu; sistem
pengoperasian komputer, yaitu, piranti lunak komputer untuk pengoperasian piranti keras komputer; sistem pengukuran laser;
sistem pengunci kendaraan roda dua; sistem penyimpanan data yang terdiri dari piranti keras komputer, periferal komputer
dan piranti lunak sistem pengoperasian; sistem peringatan bersuara; sistem piranti keras dan piranti lunak untuk
mengidentifikasi dan melacak hewan peliharaan dengan menggunakan data yang terkait pada perangkat yang dipasangkan
dengan hewan peliharaan; sistem produksi audio yang terdiri dari perangkat keras dan perangkat lunak komputer untuk
menyusun, merekam, membuat, mengubah, meningkatkan, memproses, memperkuat, mencampur, memanipulasi, dan
memainkan sinyal audio; sistem servo untuk flowmeters; sistem speaker yang terdiri dari pengeras suara dan kabinet untuk
digunakan dengan pengeras suara; sistem stereo; sistem stereo hi-fi; sistem suara kesetiaan tinggi; sistem video mobil; sistem
visualisasi medis untuk digunakan dalam bedah ortopedi yang terdiri dari perangkat keras komputer, monitor, periferal
peralatan pengelolaan gambar dan pemrosesan video serta perangkat lunak pengoperasian; sistim-sistim komputer, pesawatpesawat komputer laptop, pesawat-pesawat komputer notebook; skala arsitek; skala surat; skrup akustik; skrup serat optik;
slide dan klise fotografi; slide mikroskop; slide mikroskop untuk penggunaan laboratorium; smartphone dalam bentuk arloji;
smartwatches menggabungkan fungsi telekomunikasi; snorkeling menyelam; snorkeling scuba; softlens; software aplikasi utk
mengakomodasi segala kebutuhan chef (koki) dan lowongan kerja di bidang kuliner; software simulasi pelatihan virtual reality
di bidang pendidikan; software simulasi pelatihan virtual reality di bidang teknologi informasi; soket ekstensi dengan soket
yang dapat dipindahkan; solid state drives; solusi teknis terdiri dari perangkat keras, perangkat lunak, sensor dan penanda
untuk deteksi bahaya dini, deteksi jarak kedekatan dan menghindari tabrakan, keamanan pekerja, dan evakuasi dan
penyelamatan di operasi pertambangan; solusi teknis terdiri dari perangkat keras, perangkat lunak, sensor dan penanda untuk
memonitor produksi, pengeboran, dan pengangkutan, efektivitas dan pemanfaatan perlengkapan secara keseluruhan dan
efisiensi pengangkutan dalam operasi pertambangan; soundbars; sounders gema; spanduk yang dapat diunduh; speaker;
speaker audio nirkabel; speaker audio pintar yang dikendalikan dengan suara dengan kemampuan asisten pribadi virtual;
speaker getaran portabel; speaker nirkabel; speaker portabel; speaker untuk komputer; speaker untuk pemutar media
portabel; speakerphone; speedometer sepeda; spektrofotometer; spektrofotometer untuk penggunaan laboratorium;
spektrograf astronomi; spektroskopi; spektroskopi untuk penggunaan laboratorium; spidol keamanan; stabilisator tegangan;
stand audio speaker; stand loudspeaker; starter untuk lampu listrik; stasiun cuaca digital; stasiun cuaca nirkabel; stasiun
docking laptop; stasiun docking untuk pemutar musik digital; stasiun docking untuk ponsel; stasiun dok dan adaptor untuk
mengisi daya perangkat seluler dan baterai, yang menghubungkan perangkat telekomunikasi, perangkat seluler, perangkat
layar, komputer, mouse, dan keyboard; stasiun dok untuk pemutar MP3; stasiun dok untuk smartphone; stasiun pengisian
untuk kendaraan listrik; stasiun pengisian untuk rokok elektronik; steker dan kontak-kontak lainnya [hubungan listrik]; stereo
kendaraan; stereo mobil; stereo pribadi; stereomikroskop; stereoskop; stills untuk percobaan laboratorium; stoples baterai;
straightedges [alat ukur]; strip daya; strip indikator suhu termosensitif; strip komik yang dapat diunduh; strip spike yang dapat
digunakan dari jarak jauh digunakan untuk menghentikan mobil dengan menusuk ban; stroboskop; studio flash strobo; stylus
kapasitif untuk perangkat layar sentuh; stylus komputer; suar bercahaya untuk tujuan keamanan atau peringatan; suar
keselamatan bercahaya; suar penyelamatan, non-eksplosif dan non-piroteknik; suar, bercahaya; subwoofer; subwoofer untuk
kendaraan; sulfitometer; superkomputer; surat kabar elektronik yang dapat diunduh dalam bidang hiburan; surround; susunan
dan tambahan disk drive; switch ethernet; switch lift; switchboard otomatis; switchboards; switchboards telekomunikasi;
switchboards telepon; switchbox [listrik]; synthesizer frekuensi; tabel pesawat [instrumen survei]; tablet digital; tablet grafis;
tabung berbicara; tabung centrifuge untuk penggunaan laboratorium; tabung elektron; tabung gelas untuk tujuan ilmiah;
tabung hampa udara [radio]; tabung kapiler; tabung kondensor untuk penggunaan laboratorium; tabung pelepasan, listrik,
selain untuk penerangan; tabung penguatan; tabung penyimpanan laboratorium; tabung photomultiplier; tabung reaksi; tabung
reaksi untuk penggunaan laboratorium; tabung sinar katoda; tabung sinar-X (bukan untuk keperluan medis); tabung termionik;
tabung vakum; tag elektronik; tag elektronik untuk barang; tag elektronik untuk merekam, mentransmisikan, memproses,
menyimpan dan menukar data; takometer; taksimeter; taksimeter elektronik; tali (straps) untuk ponsel pintar (smart phones);
tali (straps) untuk telepon genggam (mobile phones); tali (straps) untuk telepon pintar (smartphones) dalam bentuk jam
tangan; tali dagu untuk helm bisbol; tali dagu untuk helm hoki; tali dagu untuk helm pelindung; tali dagu untuk helm pemukul
baseball; tali dagu untuk helm sepak bola Amerika; tali dagu untuk helm softball; tali dagu untuk helm untuk pengendara
sepeda motor; tali kacamata; tali kamera; tali pengaman pekerja menjadi peralatan perlindungan jatuh untuk menahan dan
menjatuhkan jatuh; tali pengaman untuk pendakian; tali pengaman, selain untuk tujuan kendaraan atau olahraga; tali pengikat
kacamata; tali pengikat kacamata hitam; tali ponsel; tali untuk kacamata hitam; tali untuk telepon seluler; tali untuk untuk
kamera; tampilan dioda pemancar cahaya organik; tampilan filter layar; tampilan layar; tampilan layar sentuh elektronik;
tampilan layar visual elektronik yang digunakan dengan peralatan penghasil suara dan peredam suara; tampilan light emitting
diode [LED]; tampilan liquid-crystal-matrix aktif; tampilan numerik elektronik; tampilan plasma; tampilan radar; tampilan
transparan yang menyajikan data untuk kendaraan; tampilan untuk ponsel; tampilan untuk ponsel pintar; tanda keluar
menyala; tanda neon; tanda-tanda LED elektronik; tanda-tanda backlit; tanda-tanda digital; tanda-tanda elektronik; tandatanda iklan yang menyala; tanda-tanda informasi transit elektronik; tanda-tanda jalan, mekanis; tanda-tanda listrik; tanda-tanda
mekanik; tanda-tanda yang menyala; tanda-tanda, bercahaya; tangga apung untuk menyelam; tangga darurat; tape recorder;
tas dan ransel komputer; tas disesuaikan untuk komputer notebook; tas helm; tas kacamata; tas komputer; tas yang didesain
untuk komputer laptop; tegakan retort; tekan tombol untuk lonceng; telecopiers; telegraf [alat]; telepon; telepon IP; telepon
digital; telepon genggam; telepon internet; telepon konferensi; telepon meja; telepon mobil; telepon pintar berbentuk robot;
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telepon pintar dalam bentuk jam tangan; telepon portabel, asisten digital pribadi (PDA) dan komputer; telepon satelit; telepon
selular; telepon seluler; telepon seluler digital; telepon seluler memiliki kunci dan angka besar yang membantu pengguna
mengalami gangguan penglihatan atau ketangkasan; telepon tanpa kabel; telepon umum; telepon video; teleprinters;
teleprompters; telerupters; teleskop; teleskop khatulistiwa; teleskop puncak; teleskop transit meridian; televisi; televisi [LED]
pemancar cahaya; televisi definisi tinggi; televisi diode pemancar cahaya organik [OLED]; televisi liquid crystal display [LCD];
televisi mobil; televisi panel layar plasma [PDP]; televisi plasma; televisi, televisi LCD; tempat kacamata pelindung dari sinar
matahari; tempat kamera; tempat kamera perekam; tempat khusus untuk meletakkan komputer; tempat khusus untuk
menyimpan laptop dan notebook; tempat pengisian untuk perangkat elektronik; tempat speaker audio; tempat untuk bendabenda optik; tempat untuk kacamata; tempat untuk kacamata, klip hidung dan untuk lensa kontak; tempat untuk perangkat
penyimpanan data; tempat untuk telepon; tempat untuk telepon genggam; tempat untuk telepon selular; tempat, sarung atau
kantong pengisi daya yang dapat dibawa-bawa untuk perangkat elektronik yang digunakan untuk memanaskan tembakau;
tempat, sarung atau kantong pengisi daya yang dapat dibawa-bawa untuk rokok elektronik; tempat/casing (cases) kulit untuk
telepon bergerak (mobile) yang memiliki chip NFC; terminal [listrik]; terminal aman untuk transaksi elektronik; terminal baterai;
terminal elektronik untuk menghasilkan tiket lotre; terminal kartu kredit; terminal komputer; terminal komputer untuk keperluan
perbankan; terminal layar sentuh interaktif; terminal panggilan radio; terminal pembayaran elektronik; terminal point-of-sale
[POS]; terminal untuk memproses pembayaran kartu kredit secara elektronik; terminal untuk telepon radio; terminator
ethernet-over-VDSL; termistor; termokopel; termometer daging; termometer daging digital; termometer digital, bukan untuk
keperluan medis; termometer elektronik; termometer inframerah, bukan untuk keperluan medis; termometer kaca kuarsa;
termometer permen; termometer rumah tangga; termometer untuk penggunaan laboratorium; termometer, bukan untuk
keperluan medis; termostat; termostat akuarium; termostat digital kontrol iklim; termostat untuk kendaraan; termostat untuk
mesin kendaraan; teropong; teropong opera; terpal keamanan; tetikus komputer; theodolites presisi; thyristor; tiang-tiang radio;
tiang-tiang untuk antena nirkabel; tiket yang dapat diunduh; timbangan Dapur; timbangan [timbangan gantung]; timbangan
berat badan; timbangan dengan penganalisa massa tubuh; timbangan elektronik; timbangan elektronik digital portabel;
timbangan elektronik untuk penggunaan dapur; timbangan gantung; timbangan kamar mandi; timbangan kamar mandi digital;
timbangan listrik; timbangan pribadi; timbangan saku; timbangan surat untuk keperluan rumah tangga; timbangan surat untuk
penggunaan kantor; timbangan timbangan elektronik untuk penggunaan pribadi; timbangan timbangan portabel untuk
menimbang ikan; timbangan timbangan untuk keperluan medis; timbangan untuk digunakan dengan timbangan timbangan;
timbangan yang dapat berbicara; tindakan penjahit; tingkat merkuri; tingkat surveyor; tingkat tegak lurus; tingkatkan pengukur;
tinta untuk mesin cetak digital; tipis [pengiris silicon]; tirai cahaya; tiruan uji tabrak; titik akses jaringan area lokal [LAN]; titik
akses jaringan area lokal [LAN] untuk menghubungkan pengguna komputer jaringan; token keamanan [perangkat enkripsi];
tolok ukur; tombol sentuh dalam bentuk bantalan sentuh; tongkat keamanan genggam; tongkat komputer; tongkat selfie
[monopod genggam]; tongkat selfie digunakan sebagai aksesori smartphone; tongkat selfie disesuaikan untuk ponsel; tongkat
selfie untuk digunakan dengan kamera digital; tongkat selfie untuk digunakan dengan smartphone; tongkat selfie untuk ponsel;
tongkat untuk swafoto; topeng berenang; topeng pengelasan; topeng penyelam; topeng scuba; topeng selam kulit; topeng
untuk menyelam; trackballs [peripheral komputer]; trafo distribusi; transceiver; transceiver ethernet; transceiver jarak jauh;
transceiver optik; transceiver radio; transceiver satelit; transceiver serat optik; transduser; transduser elektroakustik;
transformator [listrik]; transformator daya elektronik; transformator flyback; transformator saat ini; transformator step-down;
transformator step-up; transformator tegangan tinggi; transformator, penyearah, inverter, konverter putar, pengubah, alat untuk
menyampaikan (relay), kapasitor, kumparan dan resistor, semua menjadi listrik; transformer akustik; transformer pengelasan;
transistor [elektronik]; transit untuk survei; transmultiplexer; transparansi [fotografi]; transponder; triode; tripod untuk alat
survei; tripod untuk kamera; tripod untuk teleskop; tudung lensa; tudung lensa untuk kamera; tujuan [lensa] [optik]; tulang
buatan untuk keperluan instruksi medis [alat pengajaran]; tumpukan sel bahan bakar; tuner modulasi amplitudo; tuner
penyiaran mobil; tuner sinyal radio; tuner stereo; tungku untuk eksperimen laboratorium; tungku untuk penggunaan
laboratorium; tutup kepala menjadi helm pelindung; tutup pelindung dan kasing untuk komputer tablet; tutup pelindung dan
tempat untuk alat penyimpanan data; tutup pelindung dan tempat untuk drive keras komputer dan telepon seluler; tutup
pelindung jelas diadaptasi untuk pemutar MP3; tutup pelindung jelas diadaptasi untuk telepon seluler; tutup pelindung untuk
komputer tablet; tutup pelindung untuk smartphone; tutup pelindung untuk telepon genggam; tutup pelindung yang diadaptasi
untuk smartphone; tweeter; ukuran; ultracapacitors untuk penyimpanan energi; unit bailout udara terkompresi untuk
menyelam; unit catu daya komputer; unit catu daya listrik; unit catu daya listrik, selain generator listrik; unit display elektronik;
unit distribusi tenaga listrik; unit drum untuk printer; unit enkripsi elektronik; unit flash strobo; unit kepala multimedia; unit
kontrol elektronik; unit loudspeaker; unit memori semi-konduktor; unit memori semikonduktor; unit mikrokontroler; unit pasokan
listrik selain generator; unit pemantauan tegangan; unit pembersih untuk printer ink jet; unit pemrosesan pusat (CPU); unit
pemrosesan pusat (untuk pemrosesan data); unit pengendali kipas radiator untuk mesin kendaraan; unit pengontrol polarisasi
yang digunakan untuk mengubah cahaya dari sumber cahaya terpolarisasi atau yang tidak terpolarisasi menjadi keadaan
polarisasi yang terdefinisi dengan baik, instrumen pengujian dan pengukuran elektronik, yaitu meter listrik, meter induktansi,
meter kapasitansi, meter resistansi, meter impedansi, meter pengujian, meter panjang gelombang, meter frekuensi dan
penghitung frekuensi; unit penyiaran radio dan televisi mobile; unit penyimpanan hard disk drive miniatur; unit pita magnetik
untuk komputer; unit pita magnetis untuk komputer; unit prosesor grafis [GPU]; unit tampilan video; unit tampilan visual; unsur
foto; urinometer; urinometer, bukan untuk keperluan medis; variometer; video dan media audio yang direkam sebelumnya;
video gambar bergerak yang direkam sebelumnya; video musik yang direkam sebelumnya; video yang direkam sebelumnya;
videodisc; viewfinder untuk kamera; viewfinder, fotografi; viscosimeter; voltmeter; voucher hadiah, disandikan; wadah
akumulator; wadah disesuaikan untuk membawa wafer semikonduktor; wadah disesuaikan untuk mengandung wafer
semikonduktor; wadah kartu memori; wadah penyimpanan disk, berbentuk; wadah untuk lensa kontak; wadah untuk slide
mikroskop; wafer matahari; wafer semi-konduktor; wafer semikonduktor; wafer semikonduktor berlapis epitaxially; wafer
silikon; wafer silikon kristal tunggal; wafer silikon untuk sirkuit terpadu; wafer untuk sel surya; wafer untuk sirkuit terpadu;
walkie-talkie; walkie-talkie mainan dengan kemampuan komunikasi; walkie-talkies mainan [mampu mengirim dan menerima
komunikasi]; wallpaper, widget, ikon dan foto yang dapat diunduh; wattmeter; wavemeters; wirelless portable speaker;
workstation komputer [perangkat keras]; zinc anode===
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: Kebon Kacang 41 No. 11 RT.003 RW.008 Kel. Kebon Kacang, Kec. Tanah Abang,
Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta
: Novita Sari Pulungan S.H.
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102 Jakarta Pusat

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: HEKSA .CO & Logo
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru, putih
: 21
: ===botol plastik untuk kemasan; botol-botol plastik===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2021013299
: 25/02/2021 16:41:18
:
: Jovanus

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Taman Palem Lestari Blok C9 No.16, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta,
11730
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: Fresclean
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah, Hitam
: 37
: ===Jasa laundry sepatu, jasa cuci sepatu, reparasi dan restorasi sepatu===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021013300
: 25/02/2021 16:41:28
:
: NINIK SETIAWAN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Akasia VI . No. 59. BGM PIK , Rw/004 - Rw/005 ., Kel. Kamal Muara , Kec.
Penjaringan , Jakarta Utara ., Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14460
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: KUANG LIN
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM DAN PUTIH
: 21
: ===cangkir kopi dari keramik; mangkuk keramik; piring keramik [peralatan makan]===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

566

: J072021013301
: 25/02/2021 16:43:10
:
: PURBO WINARNO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. Sentosa I H6 Bukit Kencana I RT 001 RW 016 Jatiakmur, Pondok Gede, Kota
Bekasi, Jawa Barat, 17413
:
:

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Bee Honey Mart
:

540 Etiket

540 Etiket

540 Etiket

Halaman 989 dari 2049

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: Hitam, Kuning, Merah
: 35
: ===Pembelian Madu dan Hasil produksi madu; Penelitian perniagaan dan pemasaran madu; Penilaian produk madu;
Penjualan Madu dan Hasil produksi madu===
: DID2021013302
: 25/02/2021 16:43:20
:
: PT PANCAMITRA CIPTA ESTETIKA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Pusat Niaga ITC Roxy Mas Blok E2 Nomor 12-12 A Jalan K.H Hasym Ashari No.
125, Kel. Cideng, Kec. Gambir, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: FOR THE LOVE OF
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau
: 3
: ===Gel pelangsing (kosmetik); Kosmetik untuk bulu mata; Krim lulur badan [Cream-body scrub] kosmetik; Krim pelembab;
Krim tabir surya; Krim wajah (kosmetik); Krim wajah dan kulit; Losion dan serum; Losion dan spray untuk tubuh; Lotion
pelindung sinar ultra-violet; Masker wajah (kosmetik); Pelembab [Moisturizer] kosmetik; Pewangi badan (kosmetik); Scrub
untuk keperluan kosmetik; Scrub wajah [facial scrub] kosmetik; Semprotan pelembab wajah (kosmetik); Serum anti-penuaan
untuk keperluan kosmetik; Serum kecantikan (kosmetik); Spray penyegar mulut; Spray wajah (kosmetik); Toner (cairan
penyegar wajah) kosmetik; Toner wajah (kosmetik); body lotion untuk keperluan kosmetik; colognes, parfum dan kosmetik;
kosmetik penyegar kulit; kosmetik tabir surya; krim anti-kerut; krim anti-penuaan; krim anti-penuaan untuk keperluan kosmetik;
krim berjemur; krim dan lotion kosmetik; krim dan sediaan setelah matahari; krim exfoliant untuk keperluan kosmetik; krim
foundation; krim kecantikan; krim kecantikan wajah dan tubuh; krim kosmetik; krim kosmetik bernutrisi; krim kosmetik untuk
kulit; krim kosmetik untuk mengencangkan kulit; krim kosmetik untuk perawatan kulit; krim kosmetik, lotion dan sediaan lain
untuk berjemur; krim kuku; krim kuku untuk keperluan kosmetik; krim malam; krim mata untuk keperluan kosmetik; krim
matahari untuk keperluan kosmetik; krim pelembab kulit [kosmetik]; krim pelembab, lotion dan gel; krim pembersih [kosmetik];
krim pemutih kulit; krim pengelupas; krim pijat, selain untuk keperluan medis; krim setelah matahari; krim tabir surya; krim
tangan kosmetik; krim tubuh kosmetik; krim tubuh untuk keperluan kosmetik; krim untuk mengelupas kulit mati; krim untuk spa;
krim wajah; krim wajah [kosmetik]; krim wajah dan tubuh; krim wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion aromaterapi;
lotion bayi [perlengkapan mandi]; lotion berjemur kosmetik; lotion cukur; lotion dan pelembab anti-penuaan; lotion kulit dan
tubuh, krim dan minyak untuk penggunaan kosmetik; lotion kulit kosmetik; lotion kulit pelembab [kosmetik]; lotion mandi; lotion
pembersih kulit; lotion perawatan matahari; lotion setelah matahari; lotion tabir surya dan krim perawatan matahari; lotion
untuk memperkuat kuku; lotion untuk wajah; lotion wajah kosmetik; masker kosmetik; parfum; parfum dan cologne; pembersih
semprot untuk keperluan rumah tangga; pengkilau rambut dalam bentuk semprotan; penyegar kulit; pewangi bantal beraroma
dengan cara disemprot; sediaan perawatan kulit wajah (kosmetik); semprotan rambut; serum kecantikan; serum kulit tanpa
obat untuk wajah; serum perawatan rambut; serum wajah; toner untuk penggunaan kosmetik; toner wajah kosmetik===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021013303
: 25/02/2021 16:45:15
:
: Agnes Risa Larasoka

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Graha Cempaka Mas Blok A.1 LT. 20/07 RT. 001 RW. 008 Kel. Sumur Batu, Kota
Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Oops Skin
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam
: 3
: ===kosmetik===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021013304
: 25/02/2021 16:58:12
:
: WHIRLPOOL PROPERTIES, INC.

Alamat Pemohon

: 500 Renaissance Drive, Suite 101, Saint Joseph Michigan 49085, United States of

740

540 Etiket

540 Etiket

Halaman 990 dari 2049

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

America
: Risti Wulansari S.H.,
: KMO Building, Floor 05 Suite 502 Jalan Kyai Maja No 1 RT03/RW08

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: KITCHENAID
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Putih
: 9
: ===Alat kendali jarak jauh elektrik; Alat pengatur waktu; Aplikasi mobile yang dapat diunduh yang menampilkan peranti lunak
untuk digunakan dalam grup komunikasi, yaitu olahpesan cepat, media sosial, berbagi file, dan pencarian serta posting teks,
video, gambar, dan multimedia lainnya; Aplikasi perangkat lunak komputer untuk mesin pencuci piring; Aplikasi perangkat
lunak komputer untuk oven-oven; Aplikasi perangkat lunak komputer untuk oven-oven microwave; Aplikasi perangkat lunak
komputer untuk peralatan rumah tangga; Aplikasi perangkat lunak komputer untuk mesin-mesin pencuci pakaian; Aplikasi
perangkat lunak komputer untuk mesin-mesin pengelolaan pencucian pakaian; Aplikasi piranti lunak yang dapat diunduh
dengan fitur yang menampilan database resep untuk peralatan mobile; Komponen dan kelengkapan listrik untuk kendaraan
darat, mesin, dan peralatan, yaitu, amplifier untuk komunikasi nirkabel, antena, dan baterai; Pengontrol Suhu; Peralatan
kontrol jarak jauh; Peralatan kontrol listrik; Perangkat keras dan perangkat lunak komputer untuk digunakan dalam operasi dan
kontrol keamanan rumah dan sistem pemantauan; Program komputer untuk perangkat komunikasi; Timbangan; USB flash
drive; alarm; alat analisis makanan; alat dan instrumen untuk mengukur dan mengendalikan; alat pengatur elektronik; alat
pengendali jarak jauh untuk kebutuhan rumah tangga; alat pengontrol (termostat) ; alat pengontrol otomatisasi rumah; alat
penyimpanan data; aparatus dan instrumen kendali jarak jauh; aparatus dan instrumen penimbang; aplikasi perangkat lunak
[dapat diunduh]; aplikasi perangkat lunak untuk digunakan dengan perangkat seluler; aplikasi perangkat lunak yang dapat
diunduh; indikator suhu; kontrol jarak jauh untuk peralatan pendingin udara; pembawa data yang dapat dibaca mesin untuk
peralatan rumah tangga; pengatur waktu dapur; pengatur waktu dapur, elektronik; pengatur waktu elektronik; pengukur suhu
untuk keperluan rumah tangga; perangkat dan peralatan pengendalian jarak jauh dan pengenalan dan pemberi perintah suara
elektronik untuk mengeandalikan dan memantau perangkat elektronik konsumen, penerangan, peralatan, alat pengatur panas,
sistem pengatur udara dan pemanasan, alarm dan keamanan rumah serta sistem pengawasan, dan pendeteksi asap dan
karbon monoksida, kunci dan selot pintu dan jendela, serta sistem otomasi rumah; perangkat keras komputer untuk
mengontrol sistem otomatisasi rumah, yaitu, penerangan/pencahayaan, peralatan, unit pemanas dan unit pendingin udara,
alarm dan perlengkapan keamanan lainnya, perlengkapan untuk memonitor rumah; perangkat lunak komputer dan aplikasi
seluler untuk memungkinkan mengunggah, mengunduh, mengakses, memposting, menampilkan, menandai, membuat blog,
streaming, menghubungkan, berbagi, mengumpulkan, mengatur, mengedit, mempromosikan, menyimpan, atau menyediakan
media elektronik atau informasi melalui komputer dan jaringan komunikasi; perangkat lunak komputer untuk berkomunikasi
dengan pengguna komputer genggam; perangkat lunak komputer untuk mengakses direktori informasi yang dapat diunduh
dari jaringan komputer global; perangkat lunak komputer yang berkaitan dengan musik dan hiburan; perangkat lunak komputer
yang dapat diunduh untuk pemantauan dan analisis jarak jauh; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk
penjadwalan janji temu online; perangkat lunak untuk memberikan informasi konsumen; perangkat lunak untuk pemesanan
dan/atau pembelian barang dan jasa; perangkat lunak yang dapat diunduh untuk layanan pengiriman pesan instan dan surat
elektronik; perangkat penyimpanan memori; program dan perangkat lunak komputer; program komputer; program komputer
untuk mengakses dan menggunakan Internet; termometer digital, bukan untuk keperluan medis; termometer rumah tangga;
termostat; timbangan Dapur; unit kontrol elektronik===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021013306
: 25/02/2021 17:10:05
:
: PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA (PERADI)

540 Etiket

: GRAND SLIPI TOWER 11th FLOOR, JL LETJEND S PARMAN KAV 22-24, Kota
Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11480
: Susy Tan S.H., M.H.
: SUSY TAN & PARTNERS Wisma Slipi Lantai 4 Ruang 408 Jl. Letjen S Parman Kav
12 Jakarta Barat, 11480

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

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

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: BIRU DAN PUTIH
: 24
: ===bendera tekstil atau plastik; handuk dari tekstil; spanduk tekstil atau plastik===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021013307
: 25/02/2021 17:13:59
:
: Chelsea Adikoesoemo

540 Etiket

Halaman 991 dari 2049

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Imperial Golf Regensi AB.6/60, Kota Surabaya, Jawa Timur
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: SEA Theory
: Teori Laut

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru dan Hitam
: 3, 44
: ===Losion dan serum; Produk perawatan kulit; Produk perawatan rambut; bubuk kosmetik, krim dan lotion untuk wajah,
tangan dan tubuh; kosmetik dekoratif [make-up]; pelindung terhadap sinar matahari untuk wajah; pencuci muka; sediaan
pembersih wajah; sediaan tidak mengandung obat untuk pembersihan dan perawatan tubuh; toner wajah===
===Apotek; Jasa bedah plastik; Klinik kecantikan; jasa salon kecantikan; layanan dermatologis untuk merawat kondisi kulit;
layanan perawatan wajah dan tubuh; menyediakan layanan kesehatan dan kebugaran (wellness), yaitu, penilaian pribadi,
rutinitas yang dipersonalisasi, jadwal perawatan, evaluasi kebugaran (fitness), dan konseling; menyediakan layanan program
penurunan berat badan; perawatan kesehatan; perawatan kesehatan dan kecantikan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: JID2021013308
: 25/02/2021 17:14:34
:
: IMAS ROSITA

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Komplek PLN Jl. Teratai No. 60 , Kota Bogor, Jawa Barat, 16117
: Nurhidayah S.H
: Jl. Akasia No.100 Rt.03 Rw.03 Kel. Tajur Kec. Ciledug Tangerang 15152

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: CIPO DAN LUKISAN
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah, Kuning, Orange, Hitam, Putih.
: 43
: ===Catering makanan sehat; Jasa restoran, bar, lounge koktail, kafe, kedai kopi, dan bar cemilan; Jasa restoran, termasuk
jasa restoran yang bisa dibawa pulang; Kedai; Kedai hot pot; Kedai minuman panas dan dingin; Kedai untuk sarapan; Kedai
yang menyediakan makanan dan minuman; Layanan kedai makan; Restoran; Restoran keliling dengan menggunakan truk
(Food Truck); Restoran masakan panggangan daging, ayam, ikan; Warung makan; hotel, motel, restoran, bar dan layanan
katering; jasa restoran; jasa restoran dan katering; kafe, kafetaria dan layanan restoran; kedai ayam goreng; layanan hotel, bar
dan restoran; layanan hotel, restoran, dan kafe; layanan kafe dan restoran; layanan kafe, bistro, dan restoran; layanan kedai
kopi dan makanan ringan; layanan kedai minuman; layanan restoran keliling; layanan restoran ramen; restoran swalayan;
restoran yang menyediakan makanan cepat saji dan layanan 24 jam; warung kopi; warung makan tradisional===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021013309
: 25/02/2021 17:20:05
:
: PT. BANYU SEHAT ABADI

540 Etiket

540 Etiket

: Vila Regensi TNG II Blok EA-7/5 Kel. Gelam Jaya Kec. Pasar Kemis, Kabupaten
Tangerang, Banten
: Rully Purwanto, S.H., S.Mn.
: Jalan Soekarno Hatta No. 590, Komplek Metro Trade Center Blok B-36, Lt. 2,
Bandung

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: GoEs
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, merah
: 32
: ===Air demineral [minuman]; Air mineral alami, selain untuk keperluan medis; Air mineral dan aerasi; Air mineral dengan ozon;
Perairan mata air mineral non-obat; Sediaan untuk membuat air mineral; air mineral [minuman]; air mineral aerasi; air mineral
berkarbonasi; air mineral bersoda; air mineral dengan rasa; air minum dengan kandungan mineral; lithia water (sejenis air
mineral); minuman non alkohol yang terbuat dari air mineral dan berbagai macam potongan buah===

Halaman 992 dari 2049

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021013310
: 25/02/2021 17:28:09
:
: Muhammad Fathun

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Lebuawu RT 04 RW 01, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, 59462
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: Izza Hijab
:

591

Uraian Warna

511

Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Unsur earna background label adalah biru dongker (navy blue), sedangkan kata Izza Hijab, elemen garis dan elemen kotak
menggunakan warna golden (kuning keemasan).
: 25
: ===Pakaian jadi untuk pria-wanita dan anak-anak===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021013311
: 25/02/2021 17:38:22
:
: WHIRLPOOL PROPERTIES, INC.

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 500 Renaissance Drive, Suite 101, Saint Joseph Michigan 49085, United States of
America
: Risti Wulansari S.H.,
: KMO Building, Floor 05 Suite 502 Jalan Kyai Maja No 1 RT03/RW08

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: WHIRLPOOL
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih
: 9
: ===Alat kendali jarak jauh elektrik; Alat pengatur waktu; Aplikasi mobile yang dapat diunduh yang menampilkan peranti lunak
untuk digunakan dalam grup komunikasi, yaitu olahpesan cepat, media sosial, berbagi file, dan pencarian serta posting teks,
video, gambar, dan multimedia lainnya; Aplikasi perangkat lunak komputer untuk mesin pencuci piring; Aplikasi perangkat
lunak komputer untuk oven-oven; Aplikasi perangkat lunak komputer untuk oven-oven microwave; Aplikasi perangkat lunak
komputer untuk peralatan rumah tangga; Aplikasi perangkat lunak komputer untuk mesin-mesin pencuci pakaian; Aplikasi
perangkat lunak komputer untuk mesin-mesin pengelolaan pencucian pakaian; Aplikasi piranti lunak yang dapat diunduh
dengan fitur yang menampilan database resep untuk peralatan mobile; Komponen dan kelengkapan listrik untuk kendaraan
darat, mesin, dan peralatan, yaitu, amplifier untuk komunikasi nirkabel, antena, dan baterai; Pengontrol Suhu; Peralatan
kontrol jarak jauh; Peralatan kontrol listrik; Perangkat keras dan perangkat lunak komputer untuk digunakan dalam operasi dan
kontrol keamanan rumah dan sistem pemantauan; Program komputer untuk perangkat komunikasi; Timbangan; USB flash
drive; alarm; alat analisis makanan; alat dan instrumen untuk mengukur dan mengendalikan; alat pengatur elektronik; alat
pengendali jarak jauh untuk kebutuhan rumah tangga; alat pengontrol (termostat) ; alat pengontrol otomatisasi rumah; alat
penyimpanan data; aparatus dan instrumen kendali jarak jauh; aparatus dan instrumen penimbang; aplikasi perangkat lunak
[dapat diunduh]; aplikasi perangkat lunak untuk digunakan dengan perangkat seluler; aplikasi perangkat lunak yang dapat
diunduh; indikator suhu; kontrol jarak jauh untuk peralatan pendingin udara; pembawa data yang dapat dibaca mesin untuk
peralatan rumah tangga; pengatur waktu dapur; pengatur waktu dapur, elektronik; pengatur waktu elektronik; pengukur suhu
untuk keperluan rumah tangga; perangkat dan peralatan pengendalian jarak jauh dan pengenalan dan pemberi perintah suara
elektronik untuk mengeandalikan dan memantau perangkat elektronik konsumen, penerangan, peralatan, alat pengatur panas,
sistem pengatur udara dan pemanasan, alarm dan keamanan rumah serta sistem pengawasan, dan pendeteksi asap dan
karbon monoksida, kunci dan selot pintu dan jendela, serta sistem otomasi rumah; perangkat keras komputer untuk
mengontrol sistem otomatisasi rumah, yaitu, penerangan/pencahayaan, peralatan, unit pemanas dan unit pendingin udara,
alarm dan perlengkapan keamanan lainnya, perlengkapan untuk memonitor rumah; perangkat lunak komputer dan aplikasi
seluler untuk memungkinkan mengunggah, mengunduh, mengakses, memposting, menampilkan, menandai, membuat blog,
streaming, menghubungkan, berbagi, mengumpulkan, mengatur, mengedit, mempromosikan, menyimpan, atau menyediakan
media elektronik atau informasi melalui komputer dan jaringan komunikasi; perangkat lunak komputer untuk berkomunikasi
dengan pengguna komputer genggam; perangkat lunak komputer untuk mengakses direktori informasi yang dapat diunduh
dari jaringan komputer global; perangkat lunak komputer yang berkaitan dengan musik dan hiburan; perangkat lunak komputer
yang dapat diunduh untuk pemantauan dan analisis jarak jauh; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk
penjadwalan janji temu online; perangkat lunak untuk memberikan informasi konsumen; perangkat lunak untuk pemesanan
dan/atau pembelian barang dan jasa; perangkat lunak yang dapat diunduh untuk layanan pengiriman pesan instan dan surat
elektronik; perangkat penyimpanan memori; program dan perangkat lunak komputer; program komputer; program komputer
untuk mengakses dan menggunakan Internet; termometer digital, bukan untuk keperluan medis; termometer inframerah,
bukan untuk keperluan medis; termometer rumah tangga; termostat; timbangan Dapur; unit kontrol elektronik===
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210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2021013312
: 25/02/2021 17:44:03
:
: Krisna Satria Gunawan

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: C&C Building, Jl. Tanah Abang I No.10D, petojo selatan, Kota Administrasi Jakarta
Pusat, DKI Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: eSyirkah
: Suatu Penamaan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru Dongker, Biru, Biru Muda. #00B3FE, #01F5FF, #0274F9
: 36
: ===Fasilitas pembiayaan dan permodalan; jasa pendanaan modal ventura; jasa pendanaan modal ventura untuk
entitas/organisasi komersial; jasa pendanaan modal ventura untuk perusahaan; jasa pendanaan modal ventura untuk
perusahaan-perusahaan baru dan baru berdiri; jasa pendanaan modal ventura untuk perusahaan-perusahaan rintisan dan
baru berkembang; jasa penyedia informasi mengenai teknologi keuangan (finacial technology) melalui portal situs web;
layanan pemrosesan pembayaran elektronik yang menggunakan teknologi biometrik untuk identifikasi dan otentikasi;
menyediakan dana untuk pengembangan teknologi baru; penyediaan layanan pembiayaan dan modal ventura untuk
perusahaan yang baru didirikan dan yang baru dirintis untuk perusahaan yang bergerak bidang teknologi dan informasi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021013313
: 25/02/2021 17:50:27
:
: Maytag Properties, LLC

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 500 Renaissance Drive, Suite 101, Saint Joseph, Michigan 49085, United States of
America, 12120
: Risti Wulansari S.H.,
: KMO Building, Floor 05 Suite 502 Jalan Kyai Maja No 1 RT03/RW08

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: MAYTAG
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Putih
: 9
: ===Alat kendali jarak jauh elektrik; Alat pengatur waktu; Aplikasi mobile yang dapat diunduh yang menampilkan peranti lunak
untuk digunakan dalam grup komunikasi, yaitu olahpesan cepat, media sosial, berbagi file, dan pencarian serta posting teks,
video, gambar, dan multimedia lainnya; Aplikasi perangkat lunak komputer untuk mesin pencuci piring; Aplikasi perangkat
lunak komputer untuk oven-oven; Aplikasi perangkat lunak komputer untuk oven-oven microwave; Aplikasi perangkat lunak
komputer untuk peralatan rumah tangga; Aplikasi perangkat lunak komputer untuk mesin-mesin pencuci pakaian; Aplikasi
perangkat lunak komputer untuk mesin-mesin pengelolaan pencucian pakaian; Aplikasi piranti lunak yang dapat diunduh
dengan fitur yang menampilan database resep untuk peralatan mobile; Komponen dan kelengkapan listrik untuk kendaraan
darat, mesin, dan peralatan, yaitu, amplifier untuk komunikasi nirkabel, antena, dan baterai; Pengontrol Suhu; Peralatan
kontrol jarak jauh; Peralatan kontrol listrik; Perangkat keras dan perangkat lunak komputer untuk digunakan dalam operasi dan
kontrol keamanan rumah dan sistem pemantauan; Program komputer untuk perangkat komunikasi; Timbangan; USB flash
drive; alarm; alat analisis makanan; alat dan instrumen untuk mengukur dan mengendalikan; alat pengatur elektronik; alat
pengendali jarak jauh untuk kebutuhan rumah tangga; alat pengontrol (termostat) ; alat pengontrol otomatisasi rumah; alat
penyimpanan data; aparatus dan instrumen kendali jarak jauh; aparatus dan instrumen penimbang; aplikasi perangkat lunak
[dapat diunduh]; aplikasi perangkat lunak untuk digunakan dengan perangkat seluler; aplikasi perangkat lunak yang dapat
diunduh; indikator suhu; kontrol jarak jauh untuk peralatan pendingin udara; pembawa data yang dapat dibaca mesin untuk
peralatan rumah tangga; pengatur waktu dapur; pengatur waktu dapur, elektronik; pengatur waktu elektronik; pengukur suhu
untuk keperluan rumah tangga; perangkat dan peralatan pengendalian jarak jauh dan pengenalan dan pemberi perintah suara
elektronik untuk mengeandalikan dan memantau perangkat elektronik konsumen, penerangan, peralatan, alat pengatur panas,
sistem pengatur udara dan pemanasan, alarm dan keamanan rumah serta sistem pengawasan, dan pendeteksi asap dan
karbon monoksida, kunci dan selot pintu dan jendela, serta sistem otomasi rumah; perangkat keras komputer untuk
mengontrol sistem otomatisasi rumah, yaitu, penerangan/pencahayaan, peralatan, unit pemanas dan unit pendingin udara,
alarm dan perlengkapan keamanan lainnya, perlengkapan untuk memonitor rumah; perangkat lunak komputer dan aplikasi
seluler untuk memungkinkan mengunggah, mengunduh, mengakses, memposting, menampilkan, menandai, membuat blog,
streaming, menghubungkan, berbagi, mengumpulkan, mengatur, mengedit, mempromosikan, menyimpan, atau menyediakan
media elektronik atau informasi melalui komputer dan jaringan komunikasi; perangkat lunak komputer untuk berkomunikasi
dengan pengguna komputer genggam; perangkat lunak komputer untuk mengakses direktori informasi yang dapat diunduh
dari jaringan komputer global; perangkat lunak komputer yang berkaitan dengan musik dan hiburan; perangkat lunak komputer
yang dapat diunduh untuk pemantauan dan analisis jarak jauh; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk
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penjadwalan janji temu online; perangkat lunak untuk memberikan informasi konsumen; perangkat lunak untuk pemesanan
dan/atau pembelian barang dan jasa; perangkat lunak yang dapat diunduh untuk layanan pengiriman pesan instan dan surat
elektronik; perangkat penyimpanan memori; program dan perangkat lunak komputer; program komputer; program komputer
untuk mengakses dan menggunakan Internet; termometer digital, bukan untuk keperluan medis; termometer inframerah,
bukan untuk keperluan medis; termometer rumah tangga; termostat; timbangan Dapur; unit kontrol elektronik===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021013314
: 25/02/2021 18:05:40
:
: CV. RATUNA RUBY

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. Babakan Madang Ruko Pasar Bersih Sentul City Blok 1 No. 10 RT. 002 RW. 005
Citaringgul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

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

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau dan Putih
: 3
: ===Gel pelembab kulit; Krim tabir surya; Krim wajah (kosmetik); Pelembab [Moisturizer] kosmetik; Pembersih Wajah
[Cleanser]; Produk kosmetik dan perawatan kulit; Sabun Mandi; Sampo; Scrub wajah [facial scrub] kosmetik; Sediaan
pembersih badan dan kosmetik; Toner (cairan penyegar wajah) kosmetik; amber [parfum]; ambergris [parfum]; amonia [alkali
atsiri] [deterjen]; antiperspiran [perlengkapan mandi]; antiperspiran untuk penggunaan pribadi; astringen untuk keperluan
kosmetik; bantalan pembersih diresapi dengan kosmetik; body scrub untuk keperluan kosmetik; deodoran; deodoran tubuh;
deodoran tubuh [wewangian]; gel pelembab [kosmetik]; gel pelembab kulit [kosmetik]; gel penyamakan [kosmetik]; gel tahan
lama untuk keperluan kosmetik; kosmetik; kosmetik dan sediaan pembersih badan yang tidak mengandung obat; kosmetik
untuk menutupi bekas luka operasi; krim; krim anti-kerut untuk keperluan kosmetik; krim anti-penuaan untuk keperluan
kosmetik; krim aromaterapi; krim masker tubuh untuk keperluan kosmetik; krim pembersih [kosmetik]; krim pengurang bintik
penuaan untuk keperluan kosmetik; lilin mobil; lipstik; losion; losion susu untuk perawatan tubuh bayi; lotion kulit pelembab
[kosmetik]; lotion masker tubuh; lotion pelembab [kosmetik]; lotion tahan usia untuk keperluan kosmetik; lotion untuk keperluan
kosmetik; make-up [kosmetik]; minyak after-sun untuk keperluan kosmetik; minyak aromatik; minyak aromatik untuk mandi;
minyak esensial aromatik; obat kumur anti rongga, bukan untuk keperluan medis; pelembab anti-penuaan; pelembab tubuh;
pemerah pipi; pemoles bibir; perekat untuk keperluan kosmetik; sabun antiperspirant; sabun cair untuk mandi; sabun mandi;
sabun mandi cair; sabun wajah; sampo; sediaan kosmetik anti-penuaan; sediaan kosmetik untuk modifikasi kulit dan tubuh
plastik simulasi dan kosmetik untuk layanan make up artis; sediaan kosmetik untuk tata rias artis khususnya sediaan untuk
kulit, rambut dan untuk pewarnaan gigi; sediaan lidah buaya untuk keperluan kosmetik; sediaan perawatan kulit anti-penuaan;
semprotan antistatik untuk pakaian; susu almond untuk keperluan kosmetik; tisu bayi untuk keperluan kosmetik===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021013315
: 25/02/2021 18:14:34
:
: Mery

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Apt. City Garden Tower U lantai 3 No. 35, Rt.009/014 , Kota Administrasi Jakarta
Barat, DKI Jakarta, 11730
: Agung Nugroho S.H.,
: Equity Tower Lantai 49 Jalan Jenderal Sudirman Kavling 52-53

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: everShine + Logo
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam; Putih.
: 25
: ===ASKOT; Alas kaki (selain alas kaki khusus untuk olahraga); Alas kaki dari segala bentuk di kelas ini; Alas kaki untuk jalan
pada jalur atletik; Alas kaki untuk olahraga; Alas kaki untuk olahraga.; Alas kaki, yaitu, sepatu, sepatu bot, sandal, sandal
selop, sepatu kets, espadrilles, mokasin, sepatu pantofel; Alat penutup telinga; Ampu (Tutup Kepala); Atasan sebagai pakaian;
BAJU DARI KULIT; Bagian sepatu diatas sol; Bagian tumit untuk alas kaki; Bagian tumit untuk kaos kaki; Bagian tumit untuk
sepatu bot dan sepatu; Bagian ujung alas kaki; Baju Batabue; Baju Hangat; Baju Hangat berkerah; Baju Hangat kerah kurakura; Baju Hangat lengan pendek; Baju Hangat militer; Baju Hangat terbuat dari wol; Baju Hangat untuk anak-anak; Baju
Hangat untuk orang dewasa; Baju Hangat untuk pria; Baju Hangat untuk wanita; Baju Kurung; Baju Syar'i; Baju Tikim; Baju
atasan crop; Baju hangat Lengan panjang tertutup; Baju hangat lengan panjang; Baju hangat tenis; Baju koko; Baju lengan
panjang; Baju lengan pendek; Baju renang; Baju safari; Baju tidur; Baju wanita; Bakiak dan sandal gaya Jepang; Baklak;
Balaclava; Bandana anak-anak; Bantalan anti keringat (bagian dari pakaian); Bantalan anti keringat untuk ketiak (bagian dari
pakaian); Bantalan penyerap keringat (bagian dari pakaian); Bantalan penyerap keringat untuk ketiak (bagian dari pakaian);
Barang-barang pakaian olahraga; Baru (Rompi); Baru Oholu (Pakaian Adat); Bawahan sebagai pakaian; Bedong; Blues; Blus
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jumbo (pakaian); Bodysuit; Bretel [suspender]; Bulang-Bulang (Ulos Bagian Kepala (Pakaian)); Busana Care Cine; Busana
Muslim; Caping; Cawek (Ikat Pinggang/Sabuk); Cawet; Celana; Celana Cekak Musang (Celana); Celana Komprang; Celana
dalam dari kertas (bukan untuk kesehatan) sekali pakai untuk traveling; Celana jeans; Celana kerja; Celana ketat tipis untuk
wanita; Celana korduroi; Celana panjang besar; Celana panjang besar yang dilapisi lilin; Celana panjang denim; Celana
panjang longgar batik; Celana panjang setelan untuk jalan; Celana panjang untuk jalan; Celana panjang yang dilapisi lilin;
Celana pelindung kaki; Celana pendek Bermuda; Celana pendek selancar; Celana pendek sepak bola Amerika; Celana
pendek untuk berolahraga; Celana renang; Celana sepak bola Amerika; Celana tahan dingin; Celana yang dilapisi lilin;
Cepiau; Cimata (Pakaian Adat); Color; Cukin; Dasi pramuka; Dasi yang terbuat dari alas kaki sutra; Daster anak-anak; Daster
menyusui; Daster tidur; Deta (Tutup Kepala); Detat (Ulos Bagian Kepala (Pakaian)); Espadrilles; Flashes (pakaian); G-string;
Gamis pria; Gaun malam; Gaun pengantin; Gaun prom; Gesper; Girdle sebagai pakaian dasar; Gurita (Korset); Hande-Hande
(Ulos Bagian Atas Laki-Laki (Pakaian)); Hijab; Hijab olahraga; Hot pants; Ikat Kepala; Ikat kaos kaki elastis; Ikat kepala
(pakaian); Ikat kepala agar tidak berkeringat; Ikat pinggang; Iket; Ineun Mayok (Pakaian Adat); Jaket Jeans; Jaket anak-anak;
Jaket bordir; Jaket bulu atau wol; Jaket garbadine [pakaian]; Jaket lari; Jaket luar; Jaket parka; Jaket printing; Jaket sablon;
Jaket tahan dingin; Jaket tanpa lengan; Jaket tanpa lengan yang dilapisi lilin; Jaket tanpa lengan yang terbuat dari bahan
berlapis; Jaket tipis untuk mencegah tubuh dari angin dingin dan hujan; Jaket untuk bersepeda motor; Jaket windbreaker;
Jaket wol; Jaket yang diisi; Jaket yang dilapisi lilin; Jaket yang terbuat dari bahan berlapis; Jaket-jaket; Jas Kaen Serebet; Jas
anak-anak; Jerkins; Jubah; Jubah Pria; Jubah mandi dan topi yang dikenakan saat tidur; Jube; Jumpsuit untuk anak-anak;
Kaftan; Kain atau kulit penutup kaki; Kain gurita bayi; Kain yang diikatkan di pergelangan tangan sebagai pakaian; Kancing
untuk sepatu sepakbola (sepatu); Kancut; Kaos Promosi; Kaos anak-anak; Kaos kaki bayi; Kaos kaki pramuka; Kaos kaki
yang menyerap keringat; Kaos polo (lengan pendek), kaos polo (lengan panjang); Kaos sepak bola Amerika; Kaos t-shirt;
Kaos tanpa lengan; Kaus kaki sepak bola Amerika; Kaus kaki setinggi lutut; Kaus pakaian; Kebaya; Kelom; Kemeja (lengan
pendek); Kemeja Hawaii; Kerah polo; Keredong; Kerudung kepala; Kerudung kepala untuk jaket; Kerudung kepala untuk
mantel; Kerudung kepala yang dilapisi lilin; Kombinasi jas dan jaket untuk dipakai saat musim hujan; Kopiah; Kostum
Halloween dan kostum topeng; Kostum untuk digunakan dalam industri hiburan; Kulit bagian atas sepatu; Kulot; Kun (Rok
Bagian Bawah); Kutang nenek; Lambak (Sarung); Lang Leang; Lapisan-lapisan; Legging yang dilapisi lilin; Lis untuk alas kaki;
Liskol; List untuk alas kaki; Manset untuk lengan kemejas (pakaian); Mantel; Mantel kulit panjang; Mantel tahan dingin; Mantel
wol; Mantel yang dilapisi lilin; Mantel yang terbuat dari bahan berlapis; Masker penutup mata untuk tidur; Masker untuk
bermain ski [pakaian]; Masker wajah (pakaian); Meukasah (Baju); Meukeutop (Tutup Kepala); Mukena; Oroba Si Oli (Pakaian
Adat); Oto sepakbola Amerika; Pakaian; Pakaian (tidak termasuk ikat pinggang); Pakaian Batik; Pakaian Bawahan [pakaian];
Pakaian Bawahan bikini; Pakaian Bawahan untuk anak-anak; Pakaian Bawahan untuk orang dewasa; Pakaian Bawahan
untuk yoga; Pakaian Bundo Kanduang; Pakaian Dalam (undergarments); Pakaian Jogging; Pakaian Olahraga; Pakaian
Penghulu; Pakaian Pesta; Pakaian Pria; Pakaian Pria Jeans; Pakaian Ski; Pakaian Tidur; Pakaian [pakaian]; Pakaian air untuk
ski air dan dalam air; Pakaian anak-anak; Pakaian bagian bawah piyama; Pakaian bawahan bayi; Pakaian bawahan, celana,
celana pendek, pakaian dalam, gaun, piyama, pakaian dalam wanita, dasi pakaian, syal, sarung tangan, pakaian renang;
Pakaian bayi; Pakaian berkaitan dengan skateboard (papan luncur) yaitu, atasan (pakaian), tank top, kaus oblong (t-shirt),
kemeja lengan panjang, celana, celana pendek, kaus/kemeja yang menyerap keringat (sweatshirt), jaket, ikat pinggang, tutup
kepala, topi, beanie dan kaus kaki.; Pakaian bersepeda; Pakaian dalam; Pakaian dalam anti keringat; Pakaian dalam dua
potong dengan kaki panjang dan lengan panjang yang biasanya dipakai saat cuaca dingin; Pakaian dari bahan spandek;
Pakaian dari kertas (bukan untuk kesehatan); Pakaian dinas seragam; Pakaian hamil; Pakaian ibu menyusui; Pakaian jadi
untuk pria-wanita dan anak-anak; Pakaian jeans untuk anak; Pakaian karet untuk olahraga air (wet suits); Pakaian kerja untuk
perempuan; Pakaian ketat yang pas di badan; Pakaian linen; Pakaian longgar; Pakaian luar; Pakaian luar untuk olahraga;
Pakaian muslim; Pakaian olahraga; Pakaian pantai; Pakaian pemanasan untuk olahraga; Pakaian penutup di pantai; Pakaian
pramuka; Pakaian renang; Pakaian seragam olahraga panahan; Pakaian tahan air; Pakaian terbuat dari kulit imitasi; Pakaian
tidur; Pakaian tidur dan pakaian malam; Pakaian tidur untuk bayi; Pakaian training; Pakaian untuk kegiatan aktif; Pakaian
untuk olahraga; Pakaian untuk olahraga kriket, sepatu olahraga kriket, topi olahraga kriket, kancing; Pakaian wanita; Pakaian
wanita jeans; Pakaian wanita ukuran jumbo; Pakaian yang dilapisi lilin; Pakaian yang terbuat dari bahan berlapis; Pakaian,
tutup kepala, yaitu baju (dengan atau tanpa kerah dan/atau lengan), celana (pendek atau panjang), rok, gaun, kaus kaki, jaket
(dengan atau tanpa tudung), sapu tangan (handkerchiefs), pita, topi (hats), topi (caps), visor, sepatu, sandal dan sandal selop;
Pakaian, yaitu pakaian dalam wanita yang menampilkan lekuk tubuh pemakainya (intimates); Pakaian, yaitu, atasan, kemeja,
jaket, kaus yang menyerap keringat, jaket dengan penutup kepala; Pakaian, yaitu, jaket, kemeja, sweater, kaos yang
menyerap keringat, t-shirt, atasan, celana, celana panjang, bawahan, alas kaki, topi, dan tutup kepala; Pakaian, yaitu, kemeja
polo, pullover tanpa lengan, blus, blus tanpa lengan, t-shirt, rompi, kaus, rok, pakaian renang, pakaian renang, jaket olahraga,
rompi stadion, rompers, pengikat untuk pakaian; Pakaian, yaitu, lilitan; Pakaian, yaitu, pakaian dalam wanita, atasan, pakaian
bawahan, bra, pakaian wanita yang pas di tubuh digunakan sebagai pakaian dalam, bra olahraga, celana dalam wanita,
kamisol, pakaian tidur, pakaian kasual untuk bersantai, pakaian dalam, pakaian untuk kegiatan aktif, yaitu, pakaian yang terdiri
atas celana panjang dan jaket, pakaian dan celana untuk olahraga, dan pakaian dan celana untuk yoga, pakaian renang,
pakaian pantai, celana pendek pria untuk pakaian dalam dengan karet pada bagian pinggang, korset, ikat kaos kaki elastis,
pakaian ketat untuk pesenam/penari, jubah, jaket, jas, jas/setelan, pakaian tahan air untuk dipakai pada saat hujan, celana
pendek, celana panjang, gaun, rok, kemeja, kaos tanpa lengan, kaos/kemeja yang menyerap keringat, baju hangat, rompi,
blus, ikat pinggang, skarf, sarung tangan, sarung tangan musim dingin, kaos kaki; Pakaian, yaitu, setelan baju, gaun-gaun,
jas-jas, mantel panjang, jaket, pakaian hujan, celana, celana panjang, celana pendek, jins, rok-rok, blus, kemeja, T-shirt,
rompi, baju kaos, cardigan, pakaian dalam dan pakaian tidur; Pakaian, yaitu, stoking panjang, alas kaki, sepatu basket, sepatu
kets basket, kaos oblong, kemeja, kaos polo, sweater lengan panjang, celana olahraga, celana, kaos tanpa lengan, kaos
jersey, celana pendek, piyama, baju olahraga, kemeja rugby, sweater, ikat pinggang, pakaian ringan untuk tidur, topi, topi
sebagai tutup kepala, visor sebagai penutup kepala, pakaian pemanasan untuk olahraga, celana untuk pemanasan, atasan
untuk pemanasan, kaos aksesoris basket (shooting shirts), jaket, blazer, dasi sebagai pakaian, kotak saku, sapu tangan, jaket
tahan angin, parka, mantel, tadah liur bayi bukan dari kertas, pakaian tidur bayi yang baru lahir, bando, ban pergelangan
tangan sebagai pakaian, celemek, pakaian dalam, celana pendek boxer, celana ketat boxer, celana panjang, pelindung
telinga, sarung tangan, sarung tangan musim dingin, syal, baju tenun dan rajut, gaun jersey, gaun, gaun dan seragam
pemandu sorak, pakaian renang, pakaian mandi, baju renang, bikini, tankini, celana renang, celana mandi, celana pendek
untuk selancar, pakaian karet untuk olahraga air (wet suits), pakaian penutup di pantai, pakaian penutup setelah mandi, kain
penutup setelah mandi, sandal, sandal pantai, topi pantai, pelindung matahari sebagai penutup kepala, topi renang, topi
mandi, penutup kepala dengan tambahan rambut palsu (wigs); Pakaian, yaitu, t-shirt, kemeja, hoodies, kemeja berkerudung,
jaket, topi, beanies, syal, kaus kaki; Pakaian, yaitu, tank top, t-shirt, pullover bertudung, dan kemeja kasual bertudung;
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Pakaian, yang berkaitan dalam bidang bola basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan olahraga virtual yaitu,
stoking panjang, alas kaki, sepatu basket, sepatu kets basket, kaos oblong, kemeja, kaos polo, sweater lengan panjang,
celana olahraga, celana, kaos tanpa lengan, kaos jersey, celana pendek, piyama, baju olahraga, kemeja rugby, sweater, ikat
pinggang, dasi, pakaian ringan untuk tidur, topi, topi sebagai tutup kepala, visor sebagai penutup kepala, beanies, pakaian
pemanasan untuk olahraga, celana untuk pemanasan, atasan untuk pemanasan, kaos aksesoris basket (shooting shirts),
jaket, jaket tahan angin, parka, mantel, tadah liur bayi bukan dari kertas, bando, ikat pergelangan tangan, celemek, pakaian
dalam, celana pendek boxer, celana panjang, pelindung telinga, sarung tangan, sarung tangan musim dingin, syal, baju tenun
dan rajut, gaun jersey, gaun, gaun dan seragam pemandu sorak, pakaian renang, pakaian mandi, baju renang, bikini, tankini,
celana renang, celana mandi, celana pendek untuk selancar, pakaian karet (wet suits) untuk ski air dan menyelam, pakaian
penutup di pantai, pakaian penutup setelah mandi, kain penutup setelah mandi, sandal, sandal pantai, topi pantai, pelindung
matahari sebagai penutup kepala, topi renang, topi mandi, penutup kepala dengan tambahan rambut palsu (wigs); Pakaianpakaian pria dan wanita termasuk pakaian renang; Paku untuk sepatu sepakbola; Pashmina; Peci; Pelindung kaki (dilapisi
lilin); Pelindung mata sebagai tutup kepala; Pelindung telinga [pakaian]; Pelindung ujung sepatu; Pembalut berbentuk kaus
kaki (pakaian); Pembalut jari (pakaian); Pembalut paha (pakaian); Pembalut siku (pakaian); Pembalut telapak tangan
(pakaian); Pembungkus pakaian; Penahan kaos kaki; Penghangat badan yang dilapisi lilin; Penghangat badan yang terbuat
dari bahan berlapis; Penghangat kaki; Penghangat telinga; Pengikat kaos kaki; Penutup kaos kaki bergaya Jepang (penutup
tabi); Penutup kepala yang dilapisi lilin; Penutup kepala, yaitu topi pet; Penutup kepala, yaitu, topi, topi pet ikat pergelangan
tangan; Penutup telinga; Penyerap yang dikenakan di leher; Perlengkapan anti selip untuk alas kaki; Perlengkapan anti selip
untuk sepatu dan sepatu bot; Perlengkapan logam untuk alas kaki; Peukayan Daro Baro (Pakaian Adat); Pici (Kopiah); Pici
Akar Bahar; Pita atau karet penahan kaos kaki; Pita penahan keringat saat berolahraga; Potongan-potongan kain untuk
bagian tumit kaos kaki; Rias Gede; Rok Jeans; Rok Luar; Rok dalam [pakaian dalam]; Rok pengantin; Romper; Rompi; Rompi
anak-anak; Rompi yang dilapisi lilin; Rompi yang terbuat dari bahan berlapis; SARUNG PELEKAT; Sabuk dan ikat pinggang
untuk pakaian; Sabuk pengikat untuk menahan stocking; Sadariah (Oakaian Adat Pria Betawi); Sandal Gunung; Sandal kulit
gaya Jepang; Sandal terasa gaya Jepang; Sarung; Sarung batik; Sarung pelekat; Sarung printing; Sarung sutra (untuk sholat);
Sarung tangan bayi; Sarung tangan berjari yang terbuat dari kulit; Sarung tangan dalam berjari; Sarung tangan musim dingin;
Sarung tangan olahraga panahan; Sarung tangan tahan dingin; Sarung tangan tenun (pakaian); Sarung tenun; Sarung tenun
bukan mesin; Sarung tenun palekat; Sarung tenun tangan; Sarung tenun tradisional; Selempang; Selempang pastor; Selepe
(Ikat Pinggang Dari Logam); Selop; Selop Kasut; Selubung kaki; Sepatu Dansa; Sepatu Sepakbola; Sepatu bot bertali; Sepatu
bot musim dingin; Sepatu bot ski; Sepatu bot yang tingginya antara lutut dan mata kaki; Sepatu cross training; Sepatu hak
tinggi; Sepatu luar terbuat dari karet dan kain kedap air; Sepatu olahraga atau santai; Sepatu olahraga panahan; Sepatu
pantai; Sepatu rugby; Sepatu sekolah; Sepatu terbuat dari lapisan bahan karet yang tahan asam; Sepatu untuk jalan;
Sepatu/sandal dari rumput esparto; Setagen (Ikat Pinggang); Setelan pakaian main; Sileuweu (Celana); Singkot (Ulos Bagian
Bawah Laki-Laki (Pakaian)); Soder (Selendang Tari); Sol bagian dalam; Sol karet; Sol sepatu; Songkok (Peci); Songkok
Bodor; Stoking; Surban; Sweater; Sweater [dimasukkan melalui kepala]; Sweater tanpa kancing yang dimasukkan melalui
kepala (pullovers); Switer bordir; Switer lengan panjang; Switer printing; Switer sablon; Syal; Syal Serbaguna; Syal penutup
bahu yang digunakan untuk tukang cukur; Syal tabung leher; Syal untuk menutup kepala; Syal, shawls (syal); T-shirt; T-shirt
bordir; T-shirt cetak; T-shirt dengan logo; T-shirt dengan logo desainer; T-shirt lengan panjang; T-shirt lengan pendek; T-shirt
printing; T-shirt sablon; TADAH LIUR BUKAN DARI KERTAS; Tali pengikat dari kain/kulit penutup kaki; Tali pengikat penutup
kaki; Tali penyandang untuk pakaian; Tali pinggang (pakaian); Tali-Tali (Ulos Bagian Kepala (Pakaian)); Taloe Ki Ieng Patah
Sikureueng (Tali Pinggang); Tatakan air liur dari kain; Teluk Belanga (Pakaian Adat); Tengkulok (Penutup Kepala); Teralai
Betawi (Penutup Dada Berupa Kain Bertahta Emas); Tingkolok Bertanduk (Tutup Kepala); Toka-Toka (Aksesoris Selempang
Di Dada Dan Hiasan Untuk Penutup Kepala); Topi (penutup kepala) renang; Topi dengan lidah yang menonjol berfungsi untuk
melindungi dari sinar matahari (pakaian); Topi kulit; Topi kupluk; Topi olahraga panahan; Topi pramuka; Topi sebagai tutup
kepala; Topi tahan dingin; Topi tinggi uskup gereja Katolik [topi]; Topi wol; Topi yang dilapisi lilin; Topi yang terbuat dari kulit;
Topi yang terbuat dari wol; Toro (Baju Kurung); Tudung (Topi); Tudung kepala (Pakaian); Tudung kepala wanita (pakaian);
Tumit-tumit sepatu; Tunik jumbo (pakaian); Tutup kepala; Tutup kepala menggabungkan alat ventilasi listrik; Uis Gara
(Pakaian Adat); Ulee Balang (Pakaian Adat); Ulos (Pakaian Adat); alas kaki; alas kaki bayi; alas kaki khusus untuk olahraga;
alas kaki militer; alas kaki terbuat dari kayu; alas kaki terbuat dari vinil; alas kaki tidak termasuk alas kaki untuk bersepeda
yang memiliki perlengkapan untuk cleat sepeda untuk dipasang ke dan digunakan dengan sepeda; alas kaki untuk anak-anak;
alas kaki untuk orang dewasa; alas kaki untuk pekerjaan berat; alas kaki untuk pria; alas kaki untuk pria dan wanita; alas kaki
untuk snowboarding; alas kaki untuk wanita; alas kaki, bukan untuk olahraga; alas kaki, kecuali alas kaki ortopedi; alas kaki,
termasuk sepatu, sepatu bot dan sandal; alas kaki, yaitu, sepatu, sepatu bot, sepatu olah raga, sandal, sandal-sandal, sandal
bakiak khas Jepang dan sandal; alas kaki, yaitu, sepatu, sepatu keds, sendal, sendal jepit, sepatu bot; alas kaki/sepatu tahan
air dan sepatu bot hiking; alat pencegah tergelincir untuk sepatu; alb; artikel pakaian untuk bayi dan balita; artikel pakaian
untuk manusia; asaura-zori [sandal tali-kaki Jepang]; ascots; ashida [bakiak hujan tinggi]; atasan [pakaian]; atasan [pakaian]
rugby; atasan atletik wanita dengan bra bawaan; atasan baju tanpa lengan; atasan bayi; atasan berkerudung; atasan berleher
tinggi; atasan bersalin; atasan dan bawahan atletik untuk pelari; atasan dan bawahan atletik untuk yoga; atasan dengan
gantungan; atasan olahraga; atasan polo rajutan; atasan rajut; atasan tenis; atasan untuk anak-anak; atasan untuk bersepeda;
atasan untuk pria; atasan untuk wanita; atasan yoga; babushkas [selendang kepala]; baeja [rompi tradisional Korea untuk
wanita]; bagal; bagian atas anyaman rotan untuk sandal gaya Jepang; bagian atas sepatu; bagian atasnya sepatu; bagian
atasnya untuk sandal gaya Jepang; bagian dan perlengkapan untuk alas kaki, yaitu bagian atas sepatu, tumit, sol luar, sol
dalam, sol, bagian untuk alas kaki sepatu, penyangga kaki, penyangga lengkungan dan sisipan sepatu; bagian depan kemeja;
baju; baju angin; baju atau handuk mandi; baju batik; baju bayi; baju berburu; baju berkerah; baju busana muslim; baju dalam;
baju hamil; baju hamil bersalin; baju hangat; baju kaos (t-shirt); baju kaos [pakaian]; baju kaos bertopi; baju kemeja; baju ketat;
baju luar untuk memancing; baju luar yang dipakai diatas baju tidur; baju militer; baju olah raga; baju olahraga; baju olahraga
lengan pendek; baju one-piece; baju pelindung; baju rajut; baju rajut (pakaian); baju rami; baju santai; baju setelan; baju tenun;
baju tidur; baju tidur empuk untuk bayi; baju untuk anak-anak; baju untuk orang dewasa; baju yang menutupi seluruh badan;
baju zoot; balaclava ski; balaclavas; ban lengan [pakaian]; ban pinggang (pakaian); band bersalin [pakaian]; band leher
[bagian dari pakaian]; bandana; bandana [syal]; bandeaux [pakaian]; bando; bando [pakaian]; bando menjadi pakaian;
bantalan penambah payudara silikon yang tidak dapat dilepas [bagian dari pakaian]; bantalan penambah payudara yang tidak
dapat dilepas [bagian dari pakaian]; barang-barang pakaian yang terbuat dari jangat; barang-barang pakaian, alas kaki dan
tutup kepala untuk bayi dan balita; baret; baselayer tops; beanies; beha dan miniset; beskap; bikini; bikini top; bingkai topi
[kerangka]; bius pedal denim; blangkon; blazer; blazer [pakaian bisnis]; blazers; blus; blus [pakaian bisnis]; blus lengan
panjang; blus lengan panjang batik; blus lengan pendek; blus lengan pendek batik; blus militer; boas [kalung]; bodices
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[pakaian dalam]; bodysuit; bodysuits bayi; bodysuits untuk anak-anak; bodysuits untuk orang dewasa; bodysuits untuk pria;
bodysuits untuk wanita; bolero; boot bagian atasnya; bootee (sepatu bayi wol); booties; booties bayi; booties untuk di pantai;
booties untuk gym; booties untuk mendaki; booties untuk yoga; bra; bra bersalin; bra menyusui; bra olahraga; bra olahraga
pelembab kelembaban; bra perekat; bra tanpa strap; bralettes; bretel; bulu [pakaian]; bulu menjadi pakaian; bulu tiruan
[pakaian]; cadar; cagoule; camiknickers; camisette; capris denim; cardigan; celana; celana anak; celana angin; celana atletik;
celana bahan katun; celana balon; celana bayi; celana bayi [pakaian dalam]; celana bayi [pakaian]; celana berburu; celana
berkuda; celana bermuda; celana bersalin; celana bersepeda; celana berupa kaos kaki (stoking); celana bikini; celana boxer;
celana chinos; celana dalam; celana dalam pria; celana dalam untuk bayi; celana dalam wanita; celana dalam wanita yang
digabungkan dengan pakaian luar; celana dinas; celana empuk untuk penggunaan atletik; celana formal; celana golf; celana
haji; celana hiking; celana hujan; celana jas; celana jeans untuk anak; celana jins ketat seperti legging; celana jogging; celana
kaki; celana kamuflase; celana kapri; celana kargo; celana kasual; celana kertas; celana ketat; celana ketat atletik; celana
ketat bib; celana ketat wol; celana khaki; celana kulit; celana lebar kaki; celana leging; celana mandi; celana militer; celana
olahraga; celana olahraga kelembaban; celana olahraga untuk orang dewasa; celana olahraga untuk pria; celana pakaian;
celana palazzo; celana panjang; celana panjang (Am.); celana panjang [pakaian kantor]; celana panjang besar batik; celana
panjang longgar; celana panjang militer; celana panjang untuk anak-anak; celana panjang untuk bayi; celana panjang untuk
orang dewasa; celana panjang untuk pria; celana panjang untuk wanita; celana panjang yang ketat; celana panjang yang
menyerap keringat; celana pelangsing anti selulit; celana pemanasan; celana pendek; celana pendek anak laki-laki [pakaian];
celana pendek atletik; celana pendek bayi; celana pendek berjalan; celana pendek bersalin; celana pendek bersepeda; celana
pendek bib; celana pendek boxer; celana pendek bulu; celana pendek dari bulu domba; celana pendek denim; celana pendek
empuk untuk penggunaan atletik; celana pendek geser; celana pendek golf; celana pendek kargo; celana pendek keringat;
celana pendek pelangsing anti selulit; celana pendek pria untuk pakaian dalam dengan karet pada bagian pinggang; celana
pendek rugby; celana pendek sepak bola; celana pendek sepak bola replika; celana pendek tenis; celana pendek tinju; celana
pendek untuk anak-anak; celana pendek untuk berenang; celana pendek untuk orang dewasa; celana pendek untuk pria;
celana pendek untuk renang; celana pendek untuk selancar; celana pendek untuk wanita; celana perawat; celana plastik;
celana pof; celana popok bayi; celana pria; celana renang; celana salju; celana santai; celana ski; celana snowboard; celana
stretch; celana tahan air [celana]; celana tahan cuaca; celana tanaman; celana tanaman denim; celana tanggung; celana
tempur; celana trekking; celana untuk anak-anak; celana untuk dipakai; celana untuk olahraga; celana untuk tunggang kuda;
celana untuk wanita; celana yang menyerap keringat; celana yoga; celemek; celemek [pakaian]; celemek kertas; celemek
plastik; chasubles; chemisettes [bagian depan baju]; chullos [topi dengan penutup telinga]; cinchers pinggang; cleat untuk
melekat pada sepatu olahraga; corselets; cravat; dalaman jilbab; dasar baselayer; dasi; dasi (pakaian); dasi katun; dasi kupukupu; dasi sutra; daster; datejime [string memperketat untuk kimono]; datemaki [bungkus sabuk untuk kimono]; dickeys
[bagian depan baju]; durumagi [Mantel Korea]; earbands [pakaian]; fedoras; flat balet [sepatu flat]; footmuffs, tidak dipanaskan
dengan listrik; foulards [artikel pakaian]; gabardin; gabardines [pakaian]; gamis; garter pengantin; gaucho; gaun; gaun [pakaian
bisnis]; gaun bayi; gaun bersalin; gaun dari wol; gaun denim; gaun ganti; gaun jumper (baju hangat); gaun kasmir; gaun
koktail; gaun kulit; gaun mohair; gaun pembaptisan; gaun pengantin; gaun pengiring pengantin; gaun perawat; gaun pesta;
gaun rajut; gaun rajutan; gaun seremonial untuk wanita; gaun tabung; gaun tenis; gaun untuk anak perempuan; gaun untuk
anak-anak; gaun untuk wanita; gaun yang terbuat dari kulit; gaya pakaian luaran (outerclothing) non-jepang; gaya pakaian
luaran [outerclothing]; geta [Bakiak kayu gaya Jepang]; girdle; gussets [bagian dari pakaian]; gussets for footlets [bagian dari
pakaian]; gussets for leotards [bagian dari pakaian]; gussets untuk celana ketat [bagian dari pakaian]; gussets untuk pakaian
dalam [bagian dari pakaian]; gussets untuk pakaian renang [bagian dari pakaian]; gussets untuk stocking [bagian dari
pakaian]; hak sepatu; hak sepatu tersembunyi; hakama [rok lipit untuk kimono formal]; hal-hal lain; hanbok [pakaian tradisional
Korea]; hanbok modern [pakaian tradisional Korea]; haneri [dasi yang bisa dilepas untuk kimono]; haori [mantel pendek untuk
kimono]; haori-himo [pengencang tali untuk haori]; headwear rekreasi; helm liner [hiasan kepala]; hidup [kimono penuhpanjang]; hiyori-geta [bakiak kayu rendah]; hoodies; ikat pergelangan tangan; ikat pinggang; ikat pinggang [bagian dari
pakaian]; ikat pinggang [pakaian]; ikat pinggang uang [pakaian]; ikat pinggang untuk dipakai; ikat pinggang untuk pakaian;
ikatan bolo; ikatan bolo dengan ujung logam mulia; jaket; jaket [pakaian bisnis]; jaket [pakaian]; jaket angin; jaket barang
[pakaian]; jaket bawah; jaket berat; jaket berburu; jaket berkerudung; jaket bersepeda; jaket bomber; jaket bulu; jaket bulu
tiruan; jaket dan celana tahan air; jaket dengan penutup kepala; jaket dengan penutup kepala [pakaian]; jaket denim; jaket
empuk; jaket garbadine (pakaian); jaket hiking; jaket hujan; jaket jas; jaket kamuflase; jaket kasmir; jaket kasual; jaket katun;
jaket kulit; jaket kulit domba; jaket lengan panjang; jaket lengan pendek; jaket makan malam; jaket menjadi pakaian; jaket
merokok; jaket militer; jaket nelayan; jaket olahraga; jaket panjang; jaket pelindung angin dan hujan [parkas]; jaket
pemanasan; jaket pemantul cahaya; jaket rajut; jaket reversibel; jaket ringan; jaket safari; jaket shell; jaket ski; jaket
snowboard; jaket suede; jaket sutra; jaket tahan air; jaket tahan angin; jaket tahan cuaca; jaket tanpa lengan; jaket tempat
tidur; jaket trekking; jaket untuk pengendara sepeda motor; jaket wol; jaket, gaun tanpa lengan dengan blus di bagian
dalamnya, jas, kemeja, baju hangat, T-shirt, celana, manset untuk kemeja, ikat pinggang dan kaus kaki; jaket, jaket olahraga,
jaket stadion dalam hal sepak bola dan rompi sepak bola; jaket, sepatu bot dan rompi untuk memancing; jas; jas [pakaian
bisnis]; jas [pakaian]; jas hujan; jas hujan motor; jas hujan ponco; jas hujan setelan; jas kulit; jas luar; jas luar-jas luar; jas
mandi; jas panjang; jas pelaut; jas penerbangan; jas satu potong; jas serikat; jas snowboard; jas taekwondo; jas tahan air
untuk pengendara sepeda motor; jas tiga potong [pakaian]; jas-jas luar yang panjang; jeans biru; jeogori [pakaian dasar dasar
dari pakaian tradisional Korea]; jepret baju selangkangan untuk bayi dan balita; jikatabi [Alas kaki kerja berujung Jepang];
jilbab; jubah; jubah bulu; jubah bulu tiruan; jubah hujan; jubah mandi; jubah paduan suara; jubah pembaptisan; jubah penata
rambut; jubah sampo; jubah untuk digunakan di salon rambut dan toko tukang cukur; juban [kaus untuk kimono]; jumpsuits
[pakaian]; kaftan; kaftan batik (pakaian); kain luaran; kain oto untuk anak-anak; kain oto untuk pengunjung dewasa; kain
pengikat untuk pergelangan tangan [pakaian]; kain tadah liur bayi; kamisol; kancing untuk sepatu bola; kantong untuk pakaian;
kaos; kaos berkerah; kaos grafis; kaos kaki; kaos kaki neoprene; kaos kaki panjang; kaos kaki penghangat; kaos kaki tipis
yang dikenakan untuk melapisi bagian dalam sepatu (sol dalam sepatu, selain untuk kegunaan ortopedi); kaos oblong; kaos
oblong anak-anak; kaos oblong bayi; kaos oblong pria; kaos oblong wanita; kaos polo; kaos replika sepak bola; kaos replika,
celana pendek dan kaus kaki; kaos sepak bola; kaos singlet; kaos t shirt; kaos turtleneck tiruan; kaos yoga; kaos, celana
pendek dan kaus kaki American football; kaos/kemeja yang menyerap keringat; kapten; karet [alas kaki]; katok; kaus; kaus
[baju ketat]; kaus [pakaian]; kaus bola voli; kaus kaki; kaus kaki air; kaus kaki anak-anak; kaus kaki anti-keringat; kaus kaki
baju pria; kaus kaki celana panjang; kaus kaki dan stoking; kaus kaki non-slip; kaus kaki olahraga; kaus kaki panjang, kaus
kaki dan celana ketat; kaus kaki pergelangan kaki; kaus kaki pria; kaus kaki replika; kaus kaki sandal; kaus kaki sekali pakai;
kaus kaki sepak bola; kaus kaki tanpa kaki; kaus kaki tenis; kaus kaki termal; kaus kaki untuk bayi; kaus kaki wanita; kaus kaki
wol; kaus kaki yang menyerap keringat; kaus lengan panjang; kaus lengan pendek; kaus olahraga; kaus pengendara sepeda;

Halaman 998 dari 2049

kaus sepak bola; kaus tanpa lengan; kaus tanpa lengan, pakaian; kaus yang menyerap keringat dengan penutup kepala;
kebaya batik (pakaian); kelengkapan logam untuk alas kaki; kemeja; kemeja [pakaian bisnis]; kemeja aloha kancing-depan;
kemeja berkerah; kemeja berleher terbuka; kemeja empuk untuk penggunaan atletik; kemeja golf; kemeja kamp; kemeja
kamuflase; kemeja kancing; kemeja kekesalan; kemeja kulit; kemeja lengan panjang; kemeja lengan pendek; kemeja
memancing; kemeja olahraga kelembaban; kemeja otot; kemeja polo; kemeja rugby; kemeja tenis; kemeja turtleneck; kemeja
untuk dipakai dengan jas; kemeja untuk jas; kemeja untuk pria; kemeja untuk wanita; kemeja-jacs; kemko; kepala
membungkus [pakaian]; kepala sweatbands; kerah [pakaian]; kerah dilepas; kerah untuk gaun; kerudung [pakaian]; ketiak
gussets [bagian dari pakaian]; ketuk celana; kilt; kimono; koko habaib; koma-geta [bakiak kayu rendah]; kombinasi [pakaian];
korset; korset [pakaian dalam]; korset [pakaian yayasan]; korset menjadi pakaian dalam; koshihimo [tali pinggang untuk
kimono]; koshimaki [kaus untuk kimono]; kostum Halloween; kostum Halloween dan topeng yang dijual berhubungan
dengannya; kostum rakyat [pakaian]; kostum renang dilengkapi dengan bra cup; kostum tari; kostum teater; kostum topeng;
kostum untuk digunakan dalam permainan berdandan anak-anak; kostum untuk digunakan dalam permainan peran; kotak
kaki; kotak saku; kuk baju; kurta (pakaian); kutang wanita; lacak jaket; laci [pakaian]; lapisan dalam sepatu bot salju; lapisan
jaket; lapisan pakaian jadi; lapisan siap pakai [bagian dari pakaian]; legging [celana panjang]; legging [penghangat kaki];
legging bersalin; legging capri; legging menjadi celana panjang; legging pelangsing anti-selulit; lidah atau tali tarik untuk
sepatu dan sepatu bot; lidah untuk sepatu dan sepatu bot; lingerie; lingerie bersalin; lis pinggiran sol untuk sepatu; lis
pinggiran sol untuk sepatu boot dan sepatu; lis pinggiran sol untuk sepatu bot; mackintosh; magoja [Jaket luar Korea
dikenakan di atas pakaian dasar]; maillots [kaus kaki]; maillots [pakaian renang]; mankini; manset; manset lengan kemeja;
manset lengan kemeja sebagai pakaian yang terbuat dari kain, kulit atau kulit imitasi; mantel; mantel [pakaian]; mantel berat;
mantel bulu; mantel bulu tiruan; mantel debu; mantel denim; mantel kacang; mantel kulit; mantel kulit domba; mantel
laboratorium; mantel militer; mantel musim dingin; mantel olahraga; mantel pagi; mantel panjang; mantel pemantul cahaya;
mantel rok; mantel rumah; mantel untuk berkendara; mantel untuk pria; mantel untuk wanita; mantel wol; mantel yang terbuat
dari katun; masker tidur; masker wajah musim dingin [pakaian]; melampaui sepatu; melawan celana pendek untuk seni bela
diri campuran atau bergulat; memanjat baju; membungkus bahu [pakaian]; membungkus bahu menjadi pakaian; menjalankan
jas; miters [topi]; mokasin; monokini; muffs [pakaian]; mukuk; nemaki [jubah tidur Jepang]; nuisette; obi [band selempang
untuk kimono]; obiage [bustle holder bands for obi]; obiage-shin [kesibukan obi-simpul]; oto bayi dari plastik; oto bayi, bukan
dari kertas; oto sepakbola; oto, berlengan, bukan dari kertas; oto, bukan dari kain atau kertas; oto, bukan dari kertas; overall;
overall bib; overall bib untuk berburu; overall kerja; overall perawat; overshirts; overtrouser; pakaian; pakaian (jaket)
memancing; pakaian [pakaian]; pakaian basah untuk berselancar; pakaian basah untuk olahraga air permukaan; pakaian
basah untuk selancar angin; pakaian basah untuk ski air; pakaian bawahan dari bulu; pakaian bawahan rajut; pakaian
bawahan untuk pria; pakaian bawahan untuk wanita; pakaian bayi; pakaian berbahan denim; pakaian bermain; pakaian
bermain one-piece; pakaian bermain untuk bayi dan anak-anak; pakaian bersulam; pakaian bisnis; pakaian bulu; pakaian
dalam; pakaian dalam (bodies [underclothing]); pakaian dalam anak-anak; pakaian dalam anti keringat; pakaian dalam
bersalin; pakaian dalam dari wol; pakaian dalam kertas; pakaian dalam olah raga; pakaian dalam panjang; pakaian dalam
pelindung untuk olahraga air; pakaian dalam pria; pakaian dalam rajutan; pakaian dalam sekali pakai; pakaian dalam tenun;
pakaian dalam termal; pakaian dalam untuk bayi; pakaian dalam wanita; pakaian dalam wanita (teddies); pakaian dalam yang
menyerap keringat; pakaian dan celana untuk olahraga; pakaian dan celana untuk yoga; pakaian dansa; pakaian dari bulu
tiruan; pakaian dari kain linen; pakaian dari kulit; pakaian dari kulit atau imitasi dari kulit; pakaian dari segala bentuk di kelas
ini; pakaian dasar; pakaian denim; pakaian formal untuk pria; pakaian golf, selain sarung tangan; pakaian hamil; pakaian
hangat; pakaian jadi; pakaian kasmir; pakaian kasual untuk bersantai; pakaian kedap air; pakaian kendo; pakaian kering;
pakaian kerja; pakaian kertas; pakaian khas Jepang Kimono; pakaian khusus untuk olahraga; pakaian kucing; pakaian kulit;
pakaian kulit domba; pakaian kulit imitasi; pakaian lampin; pakaian lateks; pakaian latihan (olah raga); pakaian latihan beban
dan latihan tambahan; pakaian linen; pakaian luar; pakaian luar tahan air; pakaian luar tahan cuaca; pakaian luar untuk anak
laki-laki; pakaian luar untuk anak perempuan; pakaian luar untuk anak-anak; pakaian luar untuk bayi; pakaian luar untuk pria;
pakaian luar untuk semua jenis kelamin; pakaian luar untuk wanita; pakaian luar, yaitu, mantel; pakaian malam; pakaian
mandi; pakaian mewah; pakaian militer; pakaian mode/fesyen; pakaian olah raga; pakaian olah raga untuk berkuda; pakaian
olahraga; pakaian olahraga muslim; pakaian pantai; pakaian pantai untuk menutupi tubuh; pakaian pas untuk pria; pakaian
pendaki; pakaian pengantin; pakaian pengendara; pakaian pengendara sepeda; pakaian pengendara sepeda motor; pakaian
penutup bagian luar; pakaian pram; pakaian pria; pakaian pribadi; pakaian rajut; pakaian rajut dalam jenis atasan rajutan,
bawahan rajutan, gaun rajutan, jaket rajutan, kemeja rajut, rok rajut, dan atasan rajutan polo; pakaian renang; pakaian renang
dua potong; pakaian renang neoprene; pakaian renang one-piece; pakaian renang thong; pakaian renang untuk anak-anak;
pakaian renang untuk pria; pakaian renang untuk wanita; pakaian resmi; pakaian ringan; pakaian ruam; pakaian santai;
pakaian santai untuk pria; pakaian seragam; pakaian skating; pakaian ski; pakaian ski untuk kompetisi; pakaian stockinet;
pakaian sutra; pakaian tahan air; pakaian tahan air dan tahan cuaca; pakaian tahan air untuk dipakai saat hujan; pakaian
tahan air, yaitu, sepatu, jaket, dan celana tahan air; pakaian tahan angin; pakaian tahan cuaca; pakaian tenis; pakaian tenun;
pakaian tenun dan pakaian rajutan; pakaian termal; pakaian tidak termasuk pakaian (apparel) yang dirancang khusus untuk
digunakan dengan sepeda; pakaian tidur; pakaian tidur [pakaian]; pakaian tidur bersalin; pakaian tidur untuk anak-anak;
pakaian tidur untuk bayi; pakaian tidur untuk pria; pakaian tidur untuk wanita; pakaian tradisional Jepang; pakaian triathlon;
pakaian untuk anak laki-laki; pakaian untuk anak perempuan; pakaian untuk anak-anak; pakaian untuk bayi; pakaian untuk
berselancar; pakaian untuk gulat; pakaian untuk jalan kaki; pakaian untuk judo; pakaian untuk memancing; pakaian untuk
olahraga; pakaian untuk penggunaan teater; pakaian untuk pria; pakaian untuk pria, wanita dan anak-anak; pakaian untuk
senam; pakaian untuk seni bela diri; pakaian untuk skating; pakaian untuk wanita; pakaian wanita; pakaian wanita yang pas di
tubuh digunakan sebagai pakaian dalam; pakaian wol; pakaian yaitu, bandana, blus, capri, jas, gaun, sarung tangan, jaket,
jeans, baju kaus jersey, legging, pakaian dalam, pakaian kasual untuk bersantai, baju hamil, dasi, pakaian kerja (overall),
piyama, celana, pakaian ponco, jas hujan, jubah, sarung, syal, kemeja , celana pendek, rok, skort, pakaian tidur, kaus kaki,
pita penahan keringat (sweat band), sweater, celana yang menyerap keringat, pakaian yang menyerap keringat, pakaian
renang, tank top, kaus oblong, pakaian olah raga (track suit), pakaian dalam (undergarment), rompi, jaket tahan angin dan
windshirt; pakaian yang dilengkapi LED; pakaian yang menahan angin; pakaian yang mengandung zat pelangsing; pakaian
yang mengikuti bentuk tubuh; pakaian yang menyerap keringat; pakaian yang terbuat dari kulit; pakaian yang terdiri atas
celana panjang dan jaket; pakaian yoga; pakaian, alas kaki dan hiasan kepala untuk manusia; pakaian, alas kaki dan tutup
kepala; pakaian, alas kaki, tutup kepala; pakaian, bukan pakaian pelindung, memasukkan elemen atau bahan reflektif atau
neon; pakaian, termasuk pakaian jadi, kaos, kaus kaki panjang berbahan kain, kaus kaki, celana ketat, legging, pakaian
dalam, rompi, bra, celana dalam, pakaian tidur; pakaian, yaitu piyama, baju kaos; kaos/kemeja yang menyerap keringat, Tshirt, celana panjang, jaket, kaos kaki pendek, pakaian dalam, dasi dan baju hangat, tutup kepala, topi; paku golf; pantai
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membungkus; pantalon; para penyeberang memancing; paramentos [pakaian]; parcu; parka; pelaut; pelerine; pelindung kaki;
pelindung kaki (celana); pelindung matahari [headwear]; pelindung ruam termal; pelindung ruam termal untuk aerobik aqua;
pelindung tumit untuk sepatu; pelisses; pengantin pengantin wanita; penghangat kaki (pakaian); penghangat leher;
penghangat lengan [pakaian]; penghangat lutut [pakaian]; penghangat tangan [sarung tangan tanpa jari]; penghangat tubuh;
penghangatan untuk kaki; pengikat kaus kaki; penguat untuk sepatu; penjaga ruam; penjaga ruam untuk berselancar; penjaga
ruam untuk olahraga air; penjaga ruam untuk perlindungan sinar matahari; penutup dada khususnya untuk wanita (bustiers);
penutup kepala; penutup kepala untuk olahraga [selain helm]; penutup kepala, termasuk topi (caps), topi (hats), bandana, topi
(bonnets); penutup sepatu atau sepatu boot yang pas/ketat untuk melindungi sepatu atau sepatu boot dari air atau kerusakan
lainnya (bagian dari alas kaki); penutup sepatu, selain untuk keperluan medis; penutup untuk tabi; penyangga kayu untuk
bakiak gaya Jepang; penyangga pakaian; peralatan cuaca busuk; perangkat non-tergelincir untuk sepatu bot dan sepatu;
perangkat yang tidak tergelincir untuk alas kaki; perangkat yang tidak tergelincir untuk booting; perangkat yang tidak tergelincir
untuk sepatu; perlengkapan besi untuk sepatu; perlengkapan besi untuk sepatu bot; perlengkapan logam pelindung untuk
sepatu dan sepatu bot; perlengkapan logam untuk bakiak kayu gaya Jepang; perlengkapan logam untuk sepatu dan sepatu
bot; piyama; piyama bayi; piyama boneka bayi; piyama rajut; piyama untuk anak-anak; piyama untuk orang dewasa; piyama
untuk pria; piyama untuk wanita; plimsolls; pompa [alas kaki]; ponco; ponco hujan; pullover berkerudung; pullover bulu;
pullover dari bulu domba; puncak bulu; puncak jogging; puncak pemanasan; puncak tabung; puncak topi; puncak turtleneck
tiruan; puncak untuk orang dewasa; putte; rajutan [pakaian]; replika celana pendek sepak bola Amerika; replika celana
sepakbola Amerika; replika kaos sepak bola Amerika; replika kaus kaki sepak bola Amerika; rok; rok [pakaian bisnis]; rok
atletik; rok celana; rok dalam; rok denim; rok golf; rok maxi; rok mini; rok pendek; rok rajut; rok tabung; rok tenis; rompi; rompi
angin; rompi bawah; rompi berburu; rompi berlapis; rompi bulu; rompi burung; rompi kamuflase; rompi kulit; rompi memancing;
rompi olahraga; rompi penjaga ruam; rompi puncak; rompi scrimmage; rompi tahan angin; ruan; sabuk; sabuk kulit [pakaian];
sabuk militer; sabuk pinggang [pakaian]; sabuk tekstil [pakaian]; sabuk untuk pakaian; sabuk untuk pria; sabuk yang terbuat
dari kain; sabuk yang terbuat dari kain [pakaian]; sabuk yang terbuat dari kulit; sabuk yang terbuat dari kulit imitasi; sabuk
yang terbuat dari tekstil; sandal; sandal bakiak; sandal balet [sepatu dansa]; sandal bayi; sandal dan sepatu pantai; sandal
dansa; sandal jepit; sandal jepit [alas kaki]; sandal kenyamanan khusus; sandal kulit; sandal kulit domba; sandal kulit
kenyamanan khusus; sandal lipat; sandal lipat wanita; sandal mandi; sandal pakai; sandal pantai; sandal pedikur; sandal
pedikur busa; sandal pelindung kaki; sandal plastik; sandal selop; sandal untuk anak-anak; sandal untuk mandi; sandal untuk
pria; sandal untuk wanita; sapu tangan [pakaian]; sari; sarung; sarung tangan; sarung tangan [pakaian]; sarung tangan
berkuda; sarung tangan bulu; sarung tangan bulu tiruan; sarung tangan dengan ujung jari konduktif yang dapat dikenakan saat
menggunakan perangkat layar sentuh elektronik genggam; sarung tangan kamuflase; sarung tangan kasmir; sarung tangan
kulit; sarung tangan kulit domba; sarung tangan mengemudi; sarung tangan menjadi pakaian; sarung tangan militer; sarung
tangan musim dingin; sarung tangan pakaian; sarung tangan rajutan; sarung tangan sepeda; sarung tangan ski; sarung
tangan snowboard; sarung tangan tak berjari; sarung tangan terbuat dari kain, benang katun rajutan; sarung tangan untuk
pakaian; sarung tangan untuk pengendara sepeda motor; sarung tangan wetsuit; sarung tangan yang terbuat dari kulit, kulit
atau bulu; selempang; selendang [pakaian]; selimut dpt dipakai; sendal; sendal flip-flop; sepatu; sepatu Hujan; sepatu Latihan;
sepatu aqua; sepatu atau sandal esparto; sepatu atletik; sepatu atletik untuk pelari; sepatu atletik untuk sepak bola; sepatu
balet; sepatu baseball; sepatu basket; sepatu bayi; sepatu bayi rajutan; sepatu berjalan; sepatu berkuda; sepatu bersepeda;
sepatu bola; sepatu bola voli; sepatu boot; sepatu boot bayi; sepatu boot berjalan; sepatu boot karet; sepatu bot; sepatu bot *;
sepatu bot berburu; sepatu bot dan sepatu; sepatu bot kerja; sepatu bot kerja untuk industri; sepatu bot kulit domba; sepatu
bot memancing; sepatu bot militer; sepatu bot panjang yang bisa dipakai sampai betis dan bahkan sampai dengkul; sepatu bot
rugby; sepatu bot semata kaki; sepatu bot tahan air; sepatu bot tahan air untuk memancing; sepatu bot tentara; sepatu bot
untuk anak-anak; sepatu bot untuk berkendara; sepatu bot untuk olahraga; sepatu bot untuk pengendara sepeda motor;
sepatu bot untuk pria; sepatu bot untuk senam; sepatu bot untuk wanita; sepatu bot wellington [wellies]; sepatu bot yang
ditutup dengan penutup baja; sepatu bot yang memiliki tutup/topi jari kaki yang diperkuat; sepatu bot yang tertutup baja;
sepatu bowling; sepatu creeper; sepatu dan alas kaki; sepatu dan sepatu bayi; sepatu dansa; sepatu dansa ballroom; sepatu
datar; sepatu dek; sepatu dengan kait dan tumpukan pita pengikat; sepatu formal; sepatu golf; sepatu gunung; sepatu gurun;
sepatu hak tinggi; sepatu hak untuk alas kaki; sepatu hak untuk sepatu; sepatu hak untuk sepatu bot; sepatu hak untuk sepatu
bot dan sepatu; sepatu hak untuk stoking; sepatu hak-tinggi; sepatu handball; sepatu hiking; sepatu hoki; sepatu hoki
lapangan; sepatu hujan; sepatu jogging; sepatu kanvas; sepatu karet; sepatu kasual; sepatu kayu; sepatu kayu [alas kaki];
sepatu keriting; sepatu kerja; sepatu kertas digunakan saat melewati detektor logam untuk menjaga kaki dan kaus kaki tetap
bersih; sepatu kriket; sepatu kulit; sepatu kulit domba; sepatu lari; sepatu lari bergigi; sepatu luar terbuat dari karet dan kedap
air; sepatu mendaki; sepatu mengemudi; sepatu olahraga; sepatu panjat; sepatu panjat tebing; sepatu pantai; sepatu pantofel;
sepatu pantofel pria; sepatu pantofel wanita; sepatu pemancing; sepatu pengantin wanita; sepatu perawatan; sepatu platform;
sepatu polo; sepatu renda; sepatu roda; sepatu roller self-balancing; sepatu salju; sepatu sandal; sepatu santai; sepatu
senam; sepatu sepak bola; sepatu ski; sepatu ski dan snowboard; sepatu ski-Apres; sepatu slip-on; sepatu snowboard; sepatu
tahan air; sepatu tap; sepatu tenis; sepatu thong; sepatu tinju; sepatu trek dan lapangan; sepatu trekking; sepatu untuk anakanak; sepatu untuk bayi; sepatu untuk latihan olahraga bola Barque pelota; sepatu untuk orang dewasa; sepatu untuk pakaian
santai; sepatu untuk pria; sepatu untuk pria, wanita dan anak-anak; alas kaki, seperti sepatu luar ruangan, pakaian dan karet;
pakaian olahraga, yaitu, kaos, Switer lengan panjang, celana pendek, celana olahraga, celana olahraga; sepatu untuk voli
kaki; sepatu untuk wanita; sepatu voli kaki; sepatu wanita; sepatu yang dipakai pada acara semi formal sampai formal untuk
wanita dan pria; sepatu yang memiliki tutup/topi jari kaki yang diperkuat; sepatu yang tertutup baja; sepatu yoga; seragam;
seragam aikido; seragam atletik; seragam baseball; seragam dinas; seragam judo; seragam karate; seragam olahraga;
seragam perawat; seragam sekolah; seragam seni bela diri; seragam taekwondo; seragam untuk olahraga tempur; seragamseragam hotel; serape; set pendek [pakaian]; setelan angin; setelan baju (sweat suits) sweater; setelan bisnis; setelan celana
untuk wanita; setelan jas; setelan kaos bertudung (hoodies); setelan ketel; setelan pakaian formal wanita; setelan pakaian
yang longgar dan hangat untuk olahraga; setelan pakistan; setelan rok; setelan untuk aktifitas luar ruangan musim dingin;
setelan untuk aktivitas luar ruangan musim dingin; setelan untuk olah raga; setengah boot; shift [pakaian]; shirt; shortalls;
singlet; singlet olahraga; sisipan sepatu untuk tujuan non-ortopedi; sisipan tumit; skort denim; slip pakaian dalam; slip ukuran
penuh; slipovers; sol [untuk sepatu dan sepatu bot]; sol alas kaki; sol asbes untuk alas kaki; sol dalam; sol karet atau bahan
plastik timbul; sol karet untuk jikatabi; sol sandal; sol sepatu; sol sepatu untuk diperbaiki; sol untuk alas kaki; sol untuk sandal
gaya Jepang; sol untuk sepatu; sol untuk sepatu bot; sol untuk sepatu dan sepatu bot; sorban; sriwal (pakaian); steel-capped
shoes; stoking; stoking dan celana ketat tipis wanita; stoking setinggi lutut; stoking tubuh; stola; stola bulu; stola bulu tiruan;
suge-gasa [topi topi]; sundresses; sunsuits; suspender [bretel]; suspender kaus kaki; suspender militer; suspender stocking;
sweatbands; sweatbands tenis; sweater bayi; sweater kasmir; sweater katun; sweater leher kru; sweater ringan; syal; syal
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bahu; syal dan jilbab; syal kapas; syal kasmir; syal leher; syal leher [muffler]; syal pashmina; syal renda; syal sutra; syal triko;
syal wol; syal yang melingkar di leher; tabard; tabi [Kaus kaki gaya Jepang]; tali bra [bagian dari pakaian]; tali celana; tali kaki
untuk zori [sandal gaya Jepang]; tali pengikat untuk bakiak kayu gaya Jepang; tali sepatu; tali untuk bra [bagian pakaian];
tams; tanaman denim; tanaman kargo; tanaman legging; tank top untuk olahraga; tankinis; tas boot snowboard; tas kain non
woven; tas khusus diadaptasi untuk sepatu bot berburu; tas khusus diadaptasi untuk sepatu golf; tas khusus diadaptasi untuk
sepatu hoki; tas khusus diadaptasi untuk sepatu kriket; tas khusus diadaptasi untuk sepatu sepak bola; tas khusus diadaptasi
untuk sepatu ski; tas khusus diadaptasi untuk sepatu snowboard; tas khusus disesuaikan untuk sepatu hoki lapangan; tas
sepatu golf; tas sepatu hoki; tas sepatu hoki lapangan; tas sepatu kriket; tas sepatu sepak bola; teddies [pakaian dalam];
teddies pakaian dalam; terompah; thobes [jubah tradisional]; tips untuk alas kaki; togas; topi; topi baseball; topi berbandul; topi
bersepeda; topi berukuran kecil yang pas di kepala; topi bulu; topi bulu tiruan; topi dan peci; topi dengan visor; topi ember; topi
garnisun; topi golf; topi hujan; topi jari kaki [bagian dari alas kaki]; topi kecil; topi kertas [pakaian]; topi koki; topi kulit domba;
topi mandi; topi matahari; topi militer; topi militer dengan visor; topi mode; topi olahraga; topi pantai; topi pelindung; topi
pelindung panas matahari; topi pesta [pakaian]; topi pet [tutup kepala]; topi rajut; topi rajutan; topi renang; topi simpul; topi ski;
topi stocking; topi toboggan; topi top; topi tukang pesona; topi untuk anak-anak; topi untuk bayi; topi untuk bayi, bayi, balita,
dan anak-anak; topi wol; topi yang dikenakan saat tidur; topi-topi hotel; trainer (alas kaki); tubuh [pakaian]; tubuh kayu untuk
bakiak gaya Jepang; tukang cukur smock; tuksedo; tumit timbul dari karet atau dari bahan plastik; tunik; tuques; turban; tutup
kepala anak-anak; tutup kepala dari segala bentuk di kelas ini; tutup kepala kulit; tutup kepala termal; tutup kepala untuk pria;
tutup kepala, yaitu, topi (caps), topi-topi (hats) dan kelep pici; tutup kepala, yaitu, topi, topi memuncak, dan topi rajutan; tutus;
twinset; unitard; ushankas [topi bulu]; valenki [sepatu boot yang terbuat dari bahan wol felt]; visor (penutup kepala); visor (tutup
kepala); visor menjadi headwear; waraji [Alas kaki Jepang terbuat dari jerami]; wimples; zori [sandal gaya Jepang]===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2021013316
: 25/02/2021 18:15:56
:
: H. MUH. AMIN RAHIM

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: CASABLANCA RAYA 33 RT.018/RW.001 KELURAHAN TEBET BARAT,
KECAMATAN TEBET JAKARTA SELATAN - DKI JAKARTA, Kota Administrasi
Jakarta Selatan, DKI Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: mAmink Daeng Tata
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: hijau, merah, putih
: 43
: ===Restoran; jasa kafe; pemesanan jasa katering===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2021013317
: 25/02/2021 18:19:56
:
: PT INDOSIAR VISUAL MANDIRI

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jalan Damai No. 11, Daan Mogot, Jakarta 11510., Kota Administrasi Jakarta Barat,
DKI Jakarta, 11510
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: MILIARDER INDONESIA
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: emas, kuning, biru, merah, merah muda, pink.
: 38, 41
:
===Jasa komunikasi audio; Jasa komunikasi suara, teks dan data nirkabel berlangganan ke operator seluler untuk melakukan
panggilan telepon; Jasa komunikasi, yaitu transmisi suara dan rekaman audio visual yang disiarkan melalui internet, jaringan
kabel, jaringan nirkabel, satelit, atau jaringan multimedia interaktif; Jasa komunikasi, yaitu, transmisi suara, audio, gambar
visual dan data melalui jaringan telekomunikasi, jaringan komunikasi nirkabel, internet, jaringan jasa informasi dan jaringan
data.; Jasa koneksi telekomunikasi di internet; Jasa konsultasi di bidang perencanaan telekomunikasi untuk kelangsungan
bisnis, layanan komunikasi surat elektronik, layanan komunikasi Voice over Internet Protocol (VoIP); Jasa pengamanan dan
pengawasan yang berkaitan dengan telekomunikasi, broadband, penyiaran, dan transmisi satelit; Jasa pengiriman data,
pesan, gambar, dan dokumen elektronik melalui jaringan komputer, perangkat mobile, dan internet; Jasa penyedia informasi
petunjuk online yang menampilkan hyperlink ke situs web lain; Jasa penyediaan akses ke data jaringan online; Jasa
penyediaan akses ke data, dokumen, audio, video atau multimedia lain yang tersimpan secara elektronik; Jasa penyediaan
akses ke konten multimedia online; Jasa penyediaan akses ke layanan penyedia layanan aplikasi; Jasa penyediaan akses ke
peranti lunak aplikasi yang digunakan pada telepon mobile dan perangkat mobile lain; Jasa penyediaan akses ke peranti lunak
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dan basis data yang di-host dari jarak jauh melalui internet dan jaringan telekomunikasi lain; Jasa penyediaan akses online ke
platform perdagangan elektronik, marketplace elektronik dan pertukaran dan crossing keuangan elektronik; Jasa penyediaan
akses telekomunikasi dan tautan ke basis data komputer dan internet; Jasa penyediaan konten hiburan multimedia; Jasa
penyediaan layanan telepon kepada skema keanggotaan termasuk skema kartu loyalitas pelanggan, skema insentif, skema
bonus, kartu hadiah dan kartu diskon, di mana anggota dapat memperoleh barang dan layanan; Jasa penyediaan ruang
obrolan online dan papan buletin atau pesan elektronik untuk pengiriman pesan antara pengguna di bidang kepentingan
umum dan untuk bermain permainan; Jasa penyediaan streaming video secara online; Jasa penyiaran; Jasa penyiaran audio,
video, dan konten multimedia melalui radio, komunikasi selular, komunikasi nirkabel, internet, komputer, perangkat mobile,
jaringan komunikasi elektronik, dan jaringan komputer; Jasa penyiaran digital; Jasa penyiaran melalui internet (webcasting)
melalui jaringan komputer global dan lokal; Jasa penyiaran radio online; Jasa penyiaran televisi; Jasa penyiaran televisi online;
Jasa streaming konten media digital untuk pihak lain; Jasa telekomunikasi, yaitu pengiriman pesan instan, dan pengiriman
teks elektronik, audio, video dan multimedia lain; Jasa telekomunikasi, yaitu, peringatan jaringan komunikasi global
sehubungan dengan musik dan hiburan musikal; Jasa transmisi data dan penyiaran data; Jasa transmisi konten ponsel
melalui smart phone; Jasa-jasa komunikasi dalam bentuk koneksi data dan suara untuk memungkinkan secara online,
keterlibatan real-time di antara para pengguna, lingkungan mereka, dan penyedia konten melalui internet, termasuk untuk
aplikasi internet of things; Jasa-jasa komunikasi dan penyiaran terkait internet, yaitu, penyediaan suara dan komunikasi data
melalui jaringan-jaringan berbasis luar angkasa dan terestrial; Jasa-jasa telekomunikasi, yaitu transmisi dan penyiaran suara,
bunyi, data, video, grafis, gambar-gambar visual, dan informasi lainnya melalui jaringan-jaringan komunikasi berbasis luar
angkasa dan terestrial; Jasa/layanan berbagi (sharing) foto dan berbagi (sharing) video; Jasa/layanan berbagi (sharing) foto
dan berbagi (sharing) video, yaitu, transmisi elektronik file foto digital, konten video dan audio visual antara pengguna internet;
Konsultasi, informasi dan jasa penasehat terkait dengan layanan telekomunikasi, Komunikasi; Layanan Komunikasi Pribadi;
Layanan Komunikasi nirkabel; Layanan Podcasting; Layanan Private Branch Exchange [PBX]; Layanan Terpadu Layanan
Jaringan Digital [ISDN]; Layanan berbagi video, yaitu transmisi elektronik video dan konten audio visual di antara pengguna
internet; Layanan informasi, nasehat dan konsultasi yang berkaitan dengan layanan untuk komunikasi dengan cara elektronik,
layanan untuk komunikasi dengan cara nirkabel, layanan komunikasi internat, layanan telekomunikasi melalui jaringan
komputer yang berkaitan dengan komunikasi informasi antara bank data, layanan papan buletin elektronik [layanan
telekomunikasi], layanan surat elektronik, menyediakan koneksi telekomunikasi ke jaringan komputer global, informasi tentang
telekomunikasi, konsultasi telekomunikasi, pengiriman pesan dan gambar dengan bantuan komputer, transmisi file digital,
menyediakan ruang obrolan internet, penyediaan forum secara onlin, streaming data, streaming konten media digital di
Internet, layanan telekonferensi, penyiaran nirkabel, transmisi berita, relating to electronic payments, telecommunication
services relating to wireless payments, providing online entertainment forums, communication services between data banks
menyediakan akses ke database, menyediakan akses pengguna ke jaringan komputer global, penyewaan waktu akses ke
jaringan komputer global, menyediakan tautan komunikasi on-line yang mentransfer pengguna situs web ke halaman web
lokal dan global lainnya, menyediakan saluran telekomunikasi untuk layanan teleshopping, layanan telekomunikasi yang
berkaitan dengan perdagangan, layanan telekomunikasi yang berkaitan dengan pembayaran elektronik, layanan
telekomunikasi yang berkaitan dengan pembayaran elektronik, layanan telekomunikasi yang berkaitan dengan pembayaran
nirkabel, penyediaan forum hiburan secara online, layanan komunikasi antara bank data; Layanan kantor berita untuk
transmisi elektronik; Layanan komputer yang berhubungan dengan transmisi informasi, data, dokumen, dan gambar melalui
Internet; Layanan komputer, yaitu, menciptakan komunitas online bagi pengguna terdaftar untuk berpartisipasi dalam diskusi,
mendapatkan umpan balik daripara anggota komunitas, membentuk komunitas virtual, terlibat dalam jejaring sosial, dan saling
bertukar dokumen; Layanan komunikasi antara bank data; Layanan komunikasi internet; Layanan komunikasi multimedia
secara real-time yang berbasis web melalui situs web di Internet untuk melihat, mengelola, mengedit dan menyimpan
dokumen; Layanan komunikasi, yaitu pengiriman sinyal suara, data, faksimili, gambar dan informasi secara elektronik;
Layanan komunikasi, yaitu penyediaan fasilitas dan peralatan untuk konferensi audio dan video, pertukaran data, konferensi
kehadiran jarak jauh, dan kolaborasi waktu nyata; Layanan komunikasi, yaitu, transmisi data, grafik, foto, pesan teks, surat
elektronik, file video dan audio oleh jaringan telekomunikasi, jaringan komunikasi nirkabel, Internet, jaringan layanan informasi
dan jaringan data; Layanan konferensi telepon; Layanan konsultasi mengenai perencanaan, pengorganisasian, produksi, dan
penyampaian pertemuan, acara, dan seminar online serta distribusi materi online yang berhubungan dengan layanan
konsultasi perencanaan, pengorganisasian, produksi, dan penyampaian pertemuan, acara, dan seminar online; Layanan
konsultasi, informasi dan konsultasi yang terkait dengan layanan telekomunikasi; Layanan media selular dalam bentuk
transmisi elektronik, penyiaran, dan pengiriman konten media hiburan; Layanan media seluler dalam bentuk transmisi
elektronik, penyiaran, dan pengiriman konten hiburan audio, video, dan multimedia, termasuk teks, data, gambar, audio, video,
dan file audiovisual melalui Internet, komunikasi nirkabel, jaringan komunikasi elektronik, dan jarigan computer.; Layanan
obrolan melalui internet kabel dan nirkabel; Layanan on-line, yaitu, jasa pemberian informasi melalui jaringan komputer lokal
dan jaringan global di bidang telekomunikasi dan telefoni; Layanan panggilan Private Branch Exchange [PBX]; Layanan
pendukung untuk pertemuan online dan acara online, yaitu, pengembangan dan penyelenggaraan pertemuan dan acara
secara online untuk pelanggan, dan pelayanan distribusi materi secara online yang berhubungan dengan pertemuan dan
penyelenggaraan acara secara online; Layanan pengiriman dan penerimaan data melalui jaringan telekomunikasi; Layanan
pengiriman pesan; Layanan pengiriman pesan instan; Layanan pengiriman video-on-demand; Layanan pengunduhan piranti
lunak komputer untuk memudahkan pengguna dalam berpartisipasi di pertemuan dan kelas berbasis web, dengan akses ke
data, dokumen, gambar, dan aplikasi piranti lunak melalui penelusuran web; Layanan penyediaan fasilitas koneksi Wi-Fi
(hotspot); Layanan penyiaran dan streaming untuk kejuaraan permainan video dan bermain permainan video melalui jaringan
komunikasi global, Internet dan jaringan nirkabel; Layanan penyiaran internet, yaitu, penyiaran dan perekaman secara
streaming dan langsung untuk materi audio dan video dari acara dan pertemuan bagi para peserta jarak jauh, dan
pendistribusian materi secara online yang berhubungan dengan layanan penyiaran dan perekaman; Layanan pesan suara
elektronik; Layanan ruang obrolan berbasis Internet; Layanan telekomunikasi terutama akses yang mudah dan pengiriman
(transmisi) data, informasi, teks dan gambar, khususnya di bidang kendaraan, bagian kendaraan dan aksesoris kendaraan;
Layanan telekomunikasi yang disediakan melalui platform dan portal pada internet dan media lainnya; Layanan telekomunikasi
yang disediakan melalui platform internet dan portal; Layanan telekomunikasi, selain layanan penyiaran; Layanan
telekomunikasi, yaitu layanan akses telekomunikasi; Layanan telekomunikasi, yaitu, fasilitasi kolaborasi online dan pelatihan
jarak jauh bagi karyawan badan usaha dan organisasi pemerintahan; Layanan telekomunikasi, yaitu, jasa penyediaan
telekonferensi multimedia berbasis web, konferensi video, dan layanan pertemuan online yang memudahkan bagi pengguna
untuk melihat, berbagi, mengedit, dan mendiskusikan isi dokumen, data, dan gambar secara simultan
dan asynchronous (proses pengeksekusian kode yang tidak sesuai dengan urutan yang ada ) oleh para peserta melalui
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browser web; Layanan telekomunikasi, yaitu, menyediakan sambungan telekomunikasi untuk jaringan komputer global;
Layanan telekomunikasi, yaitu, penyediaan koneksi telekomunikasi ke jaringan komputer global dan layanan gateway
(gerbang jaringan) telekomunikasi terkait; Layanan telekomunikasi, yaitu, penyediaan layanan akses jarak jauh yang aman
melalui Internet ke jaringan komputer pribadi bagi para pelanggan dan karyawan mereka; Layanan telekomunikasi, yaitu,
penyediaan layanan kolaborasi online yang memudahkan pengguna untuk dapat mengakses dokumen, data, kalender, daftar
tugas, buku alamat, dan forum diskusi yang sama secara berbarengan, dari jarak jauh; Layanan telekomunikasi, yaitu,
transmisi informasi, data, dokumen, gambar dan aplikasi piranti lunak melalui Internet; Layanan transmisi
data/audio/video/game dan konten multimedia sesuai permintaan; Layanan transmisi video; Layanan video dan berbagi data
peer-to-peer, yaitu transmisi elektronik dari file video digital, konten grafis dan audio di antara pengguna internet; Layanan
video telepon; Layanan webcasting; Layanan yang memungkinkan orang untuk mengakses situs web melalui internet;
Manajemen jalur balik (return path management) untuk penyediaan aplikasi internet dan penyiaran, yaitu transmisi suara dan
data secara elektronik; Menyediakan akses ke jaringan telekomunikasi, yaitu menyediakan akses pengguna ke layanan
transmisi dan penerimaan data; Menyediakan akses ke jasa SNS melalui internet; Menyediakan akses ke konten gabungan di
bidang kepentingan umum melalui internet, jaringan kabel, jaringan nirkabel, satelit, atau jaringan multimedia interaktif;
Menyediakan akses ke platform dan portal di internet untuk melacak dari awal hingga akhir produk kemasan dan
pengemasan; Menyediakan akses ke situs internet/mesin pencari; Menyediakan akses ke situs web dalam jaringan global
komputer dimana pihak ketiga dapat menawarkan kegiatan dan layanan yang berkaitan dengan makan, kebugaran,
kecantikan dan kesejahteraan dan pengguna dapat memesan dan mendapatkan akses ke layanan yang ditawarkan tersebut;
Menyediakan akses keplatform dan portal internet untuk pemasaran digital yang diarahkan kepada pelanggan produk
kemasan; Menyediakan jasa komunikasi online untuk transmisi pesan antar para pengguna komputer permainan video;
Menyediakan layanan obrolan melalui komunikasi seluler dan kabel; Menyediakan link komunikasi online yang memindahkan
para pengguna situs web ke permainan lain berhubungan halaman web lokal dan global; Menyediakan ruang bicara online
dan forum diskusi interaktif untuk transmisi pesan antar partisipan dalam dan para pemain dari permainan komputer dan
video; Menyediakan ruang obrolan online di bidang kepentingan umum; Menyediakan saluran media baru; Pemindahan
gambar fotografi dan digital ke cakram atau media elektronik lainnya; Pengiriman informasi online; Penyedia informasi
komunikasi dengan menghubungkan database komputer dan internet; Penyedia layanan komunikasi melalui internet;
Penyediaan akses ke database, forum dan ruang bicara online; Penyediaan akses ke layanan jejaring sosial online;
Penyediaan akses ke platform dan portal internet; Penyediaan akses kepada platform-platform dan portal-portal internet untuk
platform business to business (B2B) yang memfasilitasi transaksi antara para pedagang eceran dan produsen; Penyediaan
akses pengguna untuk internet dan sistem online lainnya; Penyediaan akses telekomunikasi dan tautan ke basis data
komputer dan ke internet; Penyediaan akses untuk layanan finansial dan informasi finansial melalui komputer jarak jauh dan
jarinan komputer global; Penyediaan forum hiburan secara online; Penyediaan jaringan untuk Pemesanan Barang Melalui
Internet; Penyediaan jaringan untuk Pemesanan Barang Melalui Internet,; Penyediaan koneksi telekomunikasi ke Internet;
Penyediaan layanan konektivitas telekomunikasi ke jaringan komputer global; Penyediaan online forums; Penyediaan papan
buletin elektronik online dan forum untuk pengiriman pesan dan foto di antara pengguna komputer di bidang perjalanan;
Penyediaan portal situs web Internet di bidang teknologi dan pengembangan piranti lunak yang memungkinkan pengguna
untuk melacak dan mengelola inventaris peralatan dan perangkat lunak jaringan, memperoleh informasi tentang rilis piranti
lunak, menerima peringatan keamanan dan laporan gangguan piranti lunak, informasi perbaikan dan alat pemecahan masalah
yang bersifat online, piranti lunak diagnostik yang tidak dapat didownload yang disesuaikan untuk pengguna jaringan komputer
dan peralatan telekomunikasi.; Penyediaan portal situs web Internet yang menampilkan informasi di bidang teknologi
informasi, jaringan komputer, dan teknologi telekomunikasi; Penyediaan tautan ke situs web orang lain yang menampilkan
musik yang dapat diunduh; Penyewaan waktu akses ke database komputer melalui internet; Penyewaan waktu akses online
ke database komputer; Program penyiaran melalui jaringan komputer; Streaming konten media digital di Internet; Streaming
rekaman audio dan video yang telah direkam sebelumnya yang tidak dapat didownload berupa musik dan hiburan musikal;
Telekomunikasi, yaitu streaming materi audio dan video di Internet; Telekomunikasi, yaitu, komunikasi melalui perangkat
elektronik portabel, pemutar media portabel, perangkat digital portabel, speaker, speaker pintar, speaker audio, pengeras
suara, amplifier, untuk mentransmisikan, mengakses, menerima, mengunggah, mengunduh, menyandikan, mendekode,
streaming, menampilkan, menyimpan, menyembunyikan, dan mentransfer suara, audio, gambar visual, data, buku, foto, video,
teks, konten, karya audiovisual, karya multimedia, karya sastra, file, dan karya elektronik lainnya; Transmisi Video dan Teks
melalui Aplikasi untuk Perangkat Seluler; Transmisi data dan suara melalui jaringan nirkabel satelit; Transmisi data elektronik
dan dokumen multimedia melalui terminal komputer; Transmisi elektronik atas data, grafik, gambar dan pesan antar para
pengguna komputer permainan video melalui jaringan komunikasi nirkabel dan Internet; Transmisi elektronik
film/musik/video/permainan dan konten multimedia; Transmisi elektronik nirkabel atas data, gambar dan informasi; Transmisi
file penagihan digital untuk konten online; Transmisi informasi, data, dan konten multimedia untuk kepentingan umum melalui
jaringan internet dan komunikasi lainnya secara elektronik; akses dan tautan telekomunikasi ke database komputer dan
internet; akses ke konten, situs web, dan portal; akses konferensi video dan atau telepon jarak jauh; cloud, keamanan, dan
layanan terkelola jaringan yang dikelola; distribusi dan pengiriman layanan video dan audio; informasi siaran televisi; informasi
siaran televisi kabel; informasi transmisi elektronik surat-surat berharga dan keuangan untuk pihak ketiga melalui layanan
interkoneksi komputer; internet broadband dan layanan komunikasi; internet dan jaringan nirkabel; internet dan layanan akses
dan komunikasi intranet; jasa fasilitas online dan telekomunikasi untuk bertukar pesan, teks, foto, gambar, video, konten audio,
konten multimedia, file elektronik, informasi, dan data; jasa informasi, konsultasi dan saran yang berkaitan dengan layanan
pertukaran data elektronik [EDI]; jasa informasi, konsultasi dan saran yang berkaitan dengan layanan telekomunikasi telepon
yang disediakan melalui kartu panggilan telepon prabayar; jasa informasi, konsultasi dan saran yang berkaitan dengan
penyediaan koneksi telekomunikasi ke Internet; jasa informasi, konsultasi dan saran yang berkaitan dengan penyewaan
perangkat wifi, perangkat wifi saku dan modem nirkabel; jasa komunikasi nirkabel, yaitu transmisi program televisi dan gambar
bergerak ke perangkat bergerak; jasa komunikasi yang ditawarkan dalam sebuah perdagangan elektronik, gerbang
pembayaran mobile (mobile payment gateway) dan lingkungan dompet elektronik (e-wallet), termasuk jasa telepon Internet
dan transfer data, video dan informasi lainnya, melalui suatu jaringan komputer global dan jaringan komunikasi lainnya dan
sistem serta jaringan komunikasi lainnya, untuk orang yang menggunakan komputer pribadi, telepon, dan perangkat
komunikasi lainnya; jasa komunikasi, yaitu, transmisi, menerima, mengunduh, streaming, dan menyiarkan teks, gambar,
audio, video dan data melalui perangkat bergerak, perangkat pintar, perangkat elektronik portabel, perangkat digital portabel,
tablet, komputer, TV, penerima TV, dan set top box; jasa konferensi video dan audio yang dilakukan melalui web, telepon, dan
alat bergerak; jasa menggunakan secara bersama-sama peer-to-peer, yaitu, transmisi elektronik atas foto digital dan file video
di antara para pengguna internet; jasa pengaman dan pengawasan yang berkaitan dengan telekomunikasi, broadband,
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penyiaran, dan transmisi satelit; jasa penyediaan database informasi online mengenai telekomunikasi dan Internet; jasa
penyediaan film dan program televisi yang tidak dapat di unduh melalui transmisi video-on-demand; jasa penyediaan film dan
program televisi yang tidak dapat diunduh melalui video-on-demand; jasa penyediaan forum dan ruang obrolan secara online;
jasa penyediaan forum komunitas online, ruang obrolan, dan ruang bagi pengguna untuk memposting, mencari, melihat,
menonton, berbagi, mengkritik, menilai, dan mengomentari, pesan, komentar, konten multimedia, video, cinema, film, foto,
konten audio, animasi, gambar, gambar, teks, informasi, dan konten buatan pengguna lainnya; jasa penyediaan forum on-line
untuk pengiriman pesan di antara para pengguna komputer mengenai pengembangan, perencanaan, dan pelaksanaan
presentasi multimedia, rapat online, acara online, pelatihan online, penjualan online, dan pemasaran online; jasa penyediaan
forum online untuk berbagi teks, foto, gambar, video, konten audio, konten multimedia, file elektronik, informasi, dan data; jasa
penyediaan forum online untuk pengiriman pesan dan data di antara para pengguna komputer; jasa penyediaan layanan
komunikasi elektronik real-time yang aman melalui jaringan komputer yang memudahkan pengguna untuk mencari dan
menemukan informasi dan orang-orang, berkomunikasi, berkolaborasi, dan saling berbagi layar komputer, desktop, data,
dokumen elektronik, video dan aplikasi melalui Internet; jasa penyediaan layanan komunikasi multimedia real-time melalui
situs web di Internet untuk penjadwalan dan pengelolaan kalender, kontak, rapat online, konferensi telepon, dan konferensi
video; jasa penyediaan portal online berbasis web yang memberikan pelanggan akses ke informasi akun penjualan mereka,
informasi logistik transportasi dalam bentuk lokasi produk saat ini berdasarkan pesanan, informasi manajemen inventaris, dan
informasi promosi produk, semuanya di bidang bahan kimia dan produk kimia; jasa penyiaran berkaitan dengan
penyelanggaran dan kompetisi esports; jasa penyiaran film dan program televisi yang tidak dapat di unduh melalui transmisi
video-on-demand; jasa penyiaran film dan program televisi yang tidak dapat diunduh melalui video-on-demand; jasa
podcasting (sistem untuk mendownload file dari berbagai sumber seperti radio internet, ke dalam komputer personal dan
mendengarkannya melalui komputer ataupun player media digital) dan webcasting (alat komunikasi yang memanfaatkan
koneksi internet untuk membuat siaran media yang tersedia bagi pengguna dan menggunakan streaming teknologi); jasa
streaming video; jasa streaming video melalui internet, yang menampilkan film independen; jasa telekomunikasi untuk
telekonferensi, konferensi audio, konferensi web, jasa kolaborasi video, konferensi video, webinar, dan jasa streaming; jasa
telekomunikasi yang berhubungan dengan pembayaran nirkabel; jasa telekomunikasi yang disediakan melalui platform dan
portal internet untuk platform business to business (B2B) yang memfasilitasi transaksi antara para pedagang
eceran (retailers) dan para distributor; jasa telekomunikasi, yaitu, transmisi elektronik atas data, gambar, video dan mengirim
dan menerima pesan digital melalui komputer global dan jaringan komunikasi; jasa telekomunikasi, yaitu, transmisi elektronik
atas suara, data, gambar, audio dan video dengan menggunakan jaringan komunikasi nirkabel dan Internet; jasa
telekomunikasi, yaitu, transmisi elektronik dari konten dan data realitas virtual/maya; jasa-jasa telekomunikasi yang disediakan
melalui platform-platform dan portal-portal internet untuk platform business to business (B2B) yang memfasilitasi transaksi
antara para pedagang eceran (retailers) dan produsen; jasa/layanan berbagi (sharing) foto dan data secara peer-to-peer,
yaitu, transmisi elektronik file foto digital, grafik dan konten audio antara pengguna internet; jasa/layanan komunikasi telefoni
(telephony); jasa/layanan penyiaran audio, teks dan video melalui internet atau jaringan komunikasi lainnya; jasa/layanan
telekomunikasi dan komputer jaringan peer-to-peer, yaitu, transmisi elektronik gambar, konten audio-visual dan video, foto,
video, data, teks, pesan, iklan, komunikasi dan informasi iklan media; jasa/layanan telekomunikasi, yaitu, jasa/layanan
transmisi dan penerimaan data melalui jaringan telekomunikasi; jasa/layanan telekomunikasi, yaitu, transmisi elektronik dari
media elektronik, data, pesan, grafik, gambar, audio, video dan informasi; kartu ucapan melalui berbagai fasilitas media sosial
online / daring; komunikasi elektronik melalui ruang obrolan, saluran obrolan, dan forum Internet; komunikasi internet;
komunikasi konferensi video; komunikasi melalui berbagai fasilitas media sosial online / daring dan non-online / non daring;
komunikasi melalui jaringan komputer global atau internet; komunikasi melalui jaringan serat optik dan broadband nirkabel;
komunikasi melalui transmisi radio, telegraf, telepon dan televisi; konektivitas internet; konsultasi penyiaran televisi; konsultasi
telekomunikasi dalam hal konsultasi teknis di bidang pengiriman dan komunikasi audio, teks dan data visual; langganan
siaran audio melalui jaringan komputer global; langganan video-on-demand; layanan Wireless Private Exchange Exchange
[PBX]; layanan ahli di bidang telekomunikasi; layanan akses jaringan komputer disediakan melalui metro Ethernet; layanan
akses telekomunikasi; layanan cablecasting; layanan chatroom untuk jejaring sosial; layanan data surat elektronik; layanan
fasilitasi piranti lunak untuk komunikasi video dan suara antar pihak; layanan gateway telekomunikasi; layanan informasi
telekomunikasi; layanan jaringan; layanan kantor berita; layanan komputer, yaitu, menyediakan basis data dengan fitur berita
dan informasi bisnis, pengarsipan perusahaan bisnis, dan laporan bisnis untuk penelitian hukum dan kepatuhan menyediakan
akses ke database komputer elektronik online dengan fitur informasi sekuritas melalui jaringan komputer global; layanan
komunikasi; layanan komunikasi broadband nirkabel; layanan komunikasi cloud, yaitu pengiriman data dari jaringan cloud
untuk jaringan telekomunikasi; layanan komunikasi dan transmisi video dan audio; layanan komunikasi data melalui surat
elektronik; layanan komunikasi digital, yaitu, pengiriman dan pengiriman acara olahraga elektronik, kompetisi, dan turnamen,
dan acara hiburan melalui internet; layanan komunikasi disediakan melalui transmisi televisi; layanan komunikasi elektronik;
layanan komunikasi elektronik yaitu melanjutkan atau menyebarkan teks, dokumen elektronik, data, database, informasi grafis
dan audiovisual; layanan komunikasi interaktif; layanan komunikasi jaringan digital; layanan komunikasi jaringan komputer;
layanan komunikasi komputer untuk transmisi informasi; layanan komunikasi melalui surat elektronik dan Voice over Internet
Protocol (VOIP, layanan teknologi untuk percakapan suara jarak jauh melalui media Internet); layanan komunikasi nirkabel
broadband; layanan komunikasi penerbangan; layanan komunikasi radio, telepon dan telegraf; layanan komunikasi seluler;
layanan komunikasi telematik; layanan komunikasi telepon disediakan untuk hotline dan pusat panggilan; layanan komunikasi
telepon jarak jauh; layanan komunikasi terkomputerisasi; layanan komunikasi video, yaitu transmisi elektronik dari klip video;
layanan komunikasi yang disediakan melalui Internet; layanan komunikasi, yaitu, transmisi dan distribusi suara, audio, gambar
visual melalui jaringan komunikasi global; layanan konferensi audio; layanan konferensi jaringan; layanan konferensi
telepresence; layanan konferensi video; layanan konferensi web; layanan konsultasi dan konsultasi yang berkaitan dengan
komunikasi nirkabel; layanan konsultasi dan konsultasi yang berkaitan dengan komunikasi nirkabel dan peralatan komunikasi
nirkabel; layanan konsultasi dan saran yang berkaitan dengan layanan tersebut di atas; layanan konsultasi yang berkaitan
dengan komunikasi data; layanan konsultasi, informasi dan konsultasi di bidang telekomunikasi; layanan media seluler dalam
sifat transmisi elektronik dari konten media hiburan; layanan olah pesan instan yang berhubungan dengan jejaring sosial;
layanan olahpesan multimedia [MMS]; layanan olahpesan web; layanan pager; layanan paging [radio, telepon atau alat
komunikasi elektronik lainnya]; layanan paging radio; layanan paging radio dan telepon; layanan paging telepon; layanan
panggilan penyaringan; layanan panggilan yang diaktifkan suara; layanan papan buletin elektronik [layanan telekomunikasi];
layanan pembatasan panggilan; layanan pemberitahuan panggilan tidak terjawab; layanan penerusan panggilan; layanan
penerusan surat elektronik; layanan pengiriman dan penerimaan pesan; layanan pengiriman pesan online; layanan pengiriman
pesan suara elektronik, yaitu, rekaman dan transmisi pesan suara yang selanjutnya; layanan pengiriman surat
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elektronik dan faksimili; layanan penyaringan panggilan telepon otomatis; layanan penyedia akses internet; layanan penyedia
layanan internet [ISP]; layanan penyediaan akses dan koneksi ke Internet, jaringan komputer, database komputer serta
aplikasi; layanan penyediaan forum online di bidang teknologi, telekomunikasi, dan komunikasi; layanan penyelesaian
panggilan telepon untuk pelanggan bantuan direktori; layanan penyempitan video; layanan penyiaran audio; layanan
penyiaran audio dan video melalui internet; layanan penyiaran audio dan video yang disediakan melalui Internet; layanan
penyiaran dan penyediaan akses telekomunikasi ke film dan program televisi yang disediakan melalui layanan video-ondemand; layanan penyiaran dan penyediaan akses telekomunikasi ke konten video dan audio yang disediakan melalui
layanan video-on-demand melalui Internet; layanan penyiaran dan penyiaran web interaktif melalui Internet dan jaringan
telekomunikasi; layanan penyiaran dan transmisi video melalui internet, menampilkan film, film:; layanan penyiaran internet;
layanan penyiaran situs web; layanan penyiaran video; layanan perburuan garis; layanan pertukaran data elektronik; layanan
pertukaran data elektronik [EDI]; layanan pertukaran telepon; layanan perutean dan sambungan telekomunikasi; layanan
pesan digital nirkabel; layanan pesan digital nirkabel teks dan numerik; layanan pesan suara; layanan pesan suara nirkabel;
layanan pesan suara telepon; layanan pesan suara telepon otomatis; layanan pesan teks; layanan pesan teks, audio dan
video; layanan pesan telepon; layanan portal internet; layanan protokol suara melalui internet [VoIP]; layanan radio, televisi
dan siaran kabel; layanan rekaman panggilan; layanan siaran televisi untuk telepon seluler; layanan streaming audio, data,
video, dan gambar di Internet; layanan streaming televisi; layanan streaming video, audio dan televisi; layanan streaming
video, audio dan televisi dalam kaitannya dengan olahraga elektronik; layanan surat elektronik; layanan surat elektronik dan
kotak surat; layanan surat elektronik yang aman; layanan telegraf; layanan telekomunikasi antar jaringan komputer, yaitu
komunikasi antar jaringan komputer; layanan telekomunikasi dan komunikasi; layanan telekomunikasi disediakan melalui
Internet, intranet, dan ekstranet; layanan telekomunikasi disediakan melalui jaringan serat optik, nirkabel dan kabel; layanan
telekomunikasi disediakan melalui platform dan portal Internet; layanan telekomunikasi disediakan melalui platform dan portal
di Internet dan media lainnya; layanan telekomunikasi jaringan digital; layanan telekomunikasi melalui radio elektronik dan
nirkabel; layanan telekomunikasi multi-media; layanan telekomunikasi penerbangan; layanan telekomunikasi telepon yang
disediakan melalui kartu panggilan telepon prabayar; layanan telekomunikasi untuk menyediakan akses multi-pengguna ke
jaringan komputer global; layanan telekomunikasi untuk tujuan e-commerce; layanan telekomunikasi yang menyediakan akses
ke informasi tentang produk keuangan, informasi, layanan dan transaksi keuangan; layanan telekomunikasi, yaitu
menyediakan akses Internet melalui jaringan broadband optik atau nirkabel; layanan telekomunikasi, yaitu, mengalihkan
panggilan, pesan sms, dan pemberitahuan push ke operator kendaraan bermotor pihak ketiga lokal di sekitar penelepon
menggunakan ponsel; layanan telekomunikasi, yaitu, mengalihkan panggilan, pesan sms, dan pemberitahuan push ke
operator kendaraan bermotor pihak ketiga lokal di sekitar penelepon menggunakan ponsel telekomunikasi; layanan
telekomunikasi, yaitu, transmisi suara, data, grafik, suara dan video melalui jaringan broadband atau nirkabel; layanan
telekonferensi; layanan telekonferensi audio; layanan telekonferensi dan konferensi video; layanan telematika; layanan
telepon; layanan telepon internasional; layanan telepon internet; layanan telepon jarak jauh; layanan telepon jarak jauh
prabayar; layanan telepon komputer; layanan telepon lokal; layanan telepon lokal dan jarak jauh; layanan telepon lokal dan
jarak jauh prabayar; layanan telepon lokal prabayar; layanan telepon radio seluler; layanan telepon seluler; layanan telepon
seluler nirkabel; layanan telepon teks untuk individu yang tuli, tuna rungu atau tuna wicara; layanan telepon terkomputerisasi;
layanan telepon tidak bergerak dan bergerak; layanan teleteks; layanan teleteks dan penyiaran interaktif; layanan teleteks
interaktif; layanan telex; layanan ticker tape; layanan transmisi audiovisual; layanan transmisi dan pengambilan faksimili;
layanan transmisi data bit-rate tinggi untuk operator jaringan telekomunikasi; layanan transmisi digital; layanan transmisi digital
untuk data audio dan video; layanan transmisi internet dan digital untuk audio, video, atau data grafis; layanan transmisi
satelit; layanan transmisi suara; layanan transmisi suara, audio, gambar dan data visual melalui jaringan telekomunikasi,
jaringan komunikasi nirkabel, Internet, jaringan layanan informasi dan jaringan data; layanan transmisi televisi bayar per
tayang; layanan transmisi televisi protokol internet [IPTV]; layanan transmisi video berdasarkan permintaan yang disediakan
melalui Internet; layanan transmisi video dan data; layanan transmisi yang dilakukan oleh operator jaringan telekomunikasi
dengan menggunakan transmisi data tingkat tinggi; layanan untuk komunikasi dengan alat elektronik; layanan untuk
komunikasi dengan alat nirkabel; layanan untuk penyediaan, transmisi atau tampilan informasi untuk keperluan bisnis atau
domestik dari bank data yang disimpan komputer atau melalui internet; layanan untuk transmisi dan penyajian informasi
dengan komputer atau secara elektronik; layanan videophone; layanan videotext; layanan videotext interaktif; memberikan
informasi siaran televisi melalui situs web; memberikan informasi tentang komunikasi nirkabel; memberikan informasi tentang
siaran televisi; memberikan informasi tentang siaran televisi kabel; memberikan informasi tentang siaran televisi, siaran televisi
kabel dan siaran radio; memfasilitasi akses ke situs web pihak ketiga atau konten pihak ketiga elektronik lainnya melalui
masuk (login) universal; meneruskan semua jenis pesan ke alamat Internet [pesan web]; mentransmisikan informasi melalui
sistem komunikasi video; mentransmisikan rekaman suara dan audiovisual melalui Internet; menyediakan akses Internet jarak
jauh; menyediakan akses Internet melalui jaringan broadband nirkabel; menyediakan akses Internet melalui jaringan
broadband serat optik; menyediakan akses dalam bentuk menyediakan jasa konektivitas telekomunikasi ke perangkat
elektronik untuk mentransfer gambar, pesan, audio, visual, audiovisual dan karya multimedia di antara perangkat bergerak,
perangkat pintar, perangkat elektronik portabel, perangkat digital portabel, tablet, komputer, TV, penerima TV, dan set top box;
menyediakan akses ke Internet; menyediakan akses ke Internet dan jaringan komunikasi lainnya; menyediakan akses ke blog,
ruang obrolan, papan buletin atau layanan diskusi; menyediakan akses ke chatroom online; menyediakan akses ke data dan
informasi di Internet; menyediakan akses ke data melalui Internet; menyediakan akses ke database dan direktori melalui
jaringan komunikasi untuk memperoleh data di bidang musik, video, film, kartun, buku, kartun, televisi, permainan, dan
olahraga; menyediakan akses ke database di Internet; menyediakan akses ke database elektronik dan online interaktif dari
konten yang ditentukan pengguna, konten pihak ketiga, bahan/materi foto, video, audio, visual, dan audio visual di bidang
kepentingan umum/yang diminati umum; menyediakan akses ke database komputer dan database yang dapat dicari secara
online di bidang jaringan/jejaring sosial, pengenalan sosial dan penyediaan teman kencan (dating); menyediakan akses ke
database online; menyediakan akses ke folder pusat data atau file yang disimpan secara elektronik yang digunakan untuk
konsultasi jarak jauh, dan menyediakan layanan transmisi sinyal untuk e-commerce melalui sistem telekomunikasi dan sistem
komunikasi data; menyediakan akses ke forum Internet; menyediakan akses ke forum online; menyediakan akses ke forum
secara online, ruang percakapan, daftar server untuk mengirimkan pesan dan blog melalui jaringan nirkabel, internet, kabel,
satelit dan jaringan komputer global, regional dan lokal; menyediakan akses ke informasi di Internet; menyediakan akses ke
informasi elektronik, komunikasi dan platform transaksi di Internet; menyediakan akses ke informasi melalui Internet;
menyediakan akses ke internet nirkabel; menyediakan akses ke jaringan komunikasi elektronik, ke Internet dan ke ekstranet;
menyediakan akses ke komputer, elektronik, dan database online; menyediakan akses ke konten multimedia secara online;
menyediakan akses ke platform Internet seluler; menyediakan akses ke platform Internet untuk tujuan pertukaran foto digital;

Halaman 1005 dari 2049

menyediakan akses ke platform dan portal di Internet; menyediakan akses ke platform di Internet; menyediakan akses ke
platform di Internet, serta di Internet seluler; menyediakan akses ke platform e-commerce di Internet; menyediakan akses ke
portal Internet seluler; menyediakan akses ke portal berbagi video; menyediakan akses ke portal di Internet; menyediakan
akses ke portal di Internet, serta di Internet seluler; menyediakan akses ke ruang obrolan Internet; menyediakan akses ke
saluran obrolan online; menyediakan akses ke saluran obrolan, ruang obrolan dan forum di Internet, termasuk Internet seluler;
menyediakan akses ke saluran obrolan, ruang obrolan dan forum melalui Internet seluler; menyediakan akses ke saluran
obrolan, ruang obrolan, dan forum melalui Internet; menyediakan akses ke saluran telekomunikasi untuk layanan
teleshopping; menyediakan akses ke situs web di Internet atau jaringan komunikasi lainnya; menyediakan akses ke situs web
di internet; menyediakan akses ke situs web di internet melalui komputer, ponsel dan perangkat elektronik lainnya;
menyediakan akses ke situs web di seluler dan internet; menyediakan akses ke situs web diskusi Internet; menyediakan akses
ke situs web musik digital di Internet; menyediakan akses kecepatan tinggi ke Internet; menyediakan akses melalui jaringan
data ke perangkat lunak untuk akses Internet; menyediakan akses melalui komputer dan jaringan komunikasi termasuk
Internet, teks, dokumen elektronik, data, database, informasi grafis dan audiovisual; menyediakan akses nirkabel multipengguna ke Internet; menyediakan akses online dan telekomunikasi untuk interaksi antar pengguna perangkat komunikasi
seluler; menyediakan akses online ke basis data; menyediakan akses online ke data; menyediakan akses pengguna ke
Internet [penyedia layanan]; menyediakan akses pengguna ke informasi dan layanan informasi yang tersedia di Internet dan di
jaringan komputer lainnya; menyediakan akses pengguna ke informasi di Internet; menyediakan akses pengguna ke jaringan
komputer global dan situs online yang berisi informasi tentang berbagai topik; menyediakan akses pengguna ke platform di
Internet; menyediakan akses pengguna ke platform di internet yang berkaitan dengan komunikasi seluler; menyediakan akses
pengguna ke portal di Internet; menyediakan basis data komputer dalam bentuk papan buletin di bidang musik, video, film,
buku, televisi, permainan dan olahraga; menyediakan chatroom atau layanan diskusi on-line; menyediakan database komputer
online di bidang jejaring sosial; menyediakan dial-up banyak pengguna dan akses khusus ke Internet; menyediakan fasilitas
dan peralatan untuk konferensi video; menyediakan forum internet; menyediakan forum komunitas online bagi pengguna untuk
berbagi dan menyiarkan (stream) informasi, audio, video, berita yang nyata/sebenarnya (real-time news), konten hiburan, atau
informasi, untuk membentuk komunitas virtual, dan untuk terlibat dalam jejaring sosia; menyediakan forum online;
menyediakan forum online interaktif untuk menawarkan dukungan emosional kepada pasien kanker dan keluarga mereka;
menyediakan forum online interaktif untuk orang-orang yang terkena kanker; menyediakan forum online untuk komunikasi
mengenai topik kepentingan umum; menyediakan forum online untuk pengiriman pesan di antara pengguna komputer;
menyediakan forum online untuk pengiriman pesan di antara pengguna telepon genggam; menyediakan forum online untuk
pengiriman pesan, komentar, dan konten multimedia di antara pengguna; menyediakan forum secara online dan daftar server
untuk transmisi dan pengiriman pesan berupa laporan peristiwa saat ini, hiburan, olahraga, komedi, drama, musik, dan video
musik; menyediakan jalur obrolan Internet; menyediakan jasa komunikasi online; menyediakan koneksi telekomunikasi ke
Internet atau database; menyediakan koneksi telekomunikasi ke Internet di lingkungan kafe; menyediakan koneksi
telekomunikasi ke internet atau database komputer; menyediakan layanan akses pengguna program komputer dalam jaringan
data; menyediakan layanan chatroom online; menyediakan layanan diskusi on-line; menyediakan layanan dukungan teknis
mengenai penggunaan peralatan komunikasi; menyediakan layanan email; menyediakan layanan faks e-mail; menyediakan
layanan komunikasi radio dan seluler; menyediakan layanan komunikasi radio dan seluler untuk tujuan amal; menyediakan
layanan komunikasi suara melalui Internet; menyediakan layanan konektivitas frame relay untuk transfer data; menyediakan
layanan konferensi telepon; menyediakan layanan obrolan suara; menyediakan layanan pesan instan; menyediakan layanan
surat elektronik; menyediakan layanan surat elektronik dan pesan instan; menyediakan layanan telekomunikasi jarak jauh;
menyediakan layanan telekomunikasi untuk platform e-commerce di Internet dan media elektronik lainnya; menyediakan
layanan transmisi faksimili online; menyediakan link komunikasi online yang mentransfer/memindahkan perangkat/alat
bergerak (mobile) dan pengguna internet ke lokasi online lokal dan global lainnya; menyediakan papan buletin elektronik
online untuk transmisi pesan di antara pengguna komputer; menyediakan papan buletin elektronik secara online untuk
transmisi dan pengiriman pesan antara pengguna dalam bidang kepentingan umum; menyediakan papan buletin interaktif
online [layanan telekomunikasi]; menyediakan penggunaan sementara dari aplikasi perangkat lunak yang tidak dapat diunduh
untuk jejaring sosial, menciptakan komunitas virtual, dan transmisi konten digital; menyediakan ruang obrolan (chat rooms)
interaktif untuk transmisi pesan antar pengguna komputer dan pelanggan mengenai barang-barang umum dan barang-barang
konsumen umum, ulasan-ulasan produk dan informasi pembelian di internet; menyediakan ruang obrolan (chat rooms) online
dan papan buletin elektronik untuk transmisi pesan antar pengguna komputer mengenai barang-barang umum dan barangbarang konsumen umum, ulasan-ulasan produk dan informasi pembelian produk; menyediakan ruang obrolan Internet, forum
Internet dan papan buletin elektronik untuk pengiriman pesan di antara pengguna komputer terkait dengan olahraga elektronik;
menyediakan ruang obrolan dan forum internet; menyediakan ruang obrolan internet; menyediakan ruang obrolan online dan
papan buletin elektronik untuk pengiriman pesan di antara pengguna komputer; menyediakan ruang obrolan online dan papan
buletin elektronik untuk transmisi pesan di antara pengguna di bidang kepentingan umum; menyediakan ruang obrolan online
untuk jejaring sosial; menyediakan ruang obrolan online untuk pengiriman pesan di antara pengguna komputer; menyediakan
ruang obrolan online untuk transmisi pesan, komentar, dan konten multimedia di antara pengguna; menyediakan ruang
obrolan online, forum online, dan papan buletin elektronik untuk pengiriman pesan di antara pengguna komputer dan game
elektronik; menyediakan saluran telekomunikasi untuk layanan teleshopping; menyediakan situs web untuk mengirim dan
membaca pesan (message boards) atau forum diskusi interaktif, yaitu, menyediakan ruang bicara online dan papan buletin
elektronik untuk transmisi pesan di antara partisipan dalam dan para pemain dari permainan komputer dan video;
menyediakan telekomunikasi nirkabel melalui jaringan komunikasi elektronik; menyediakan transmisi data dan informasi
melalui komputer dan jaringan komunikasi termasuk Internet untuk digunakan dalam menganalisis, mengukur dan
menghubungkan suatu peristiwa; menyelenggarakan layanan Private Branch Exchange [PBX]; menyiarkan dan mengirimkan
(streaming) permainan dari permainan video dan kompetisi permainan video melalui jaringan komunikasi global, internet, dan
jaringan nirkabel; menyiarkan siaran televisi melalui jaringan komunikasi global, Internet dan jaringan nirkabel; pada layanan
notifikasi panggilan; pengiriman dokumen online melalui jaringan komputer global; pengiriman informasi sehubungan dengan
belanja secara online dan jasa retail umum; pengiriman konten media melalui proses penyiaran (streaming) dari jaringan
elektronik dan komunikasi; pengiriman musik digital melalui telekomunikasi; pengiriman musik digital melalui transmisi
elektronik; pengiriman pesan melalui media elektronik; pengiriman video interaktif melalui jaringan digital; pengiriman videoon-demand; pengiriman, penyiaran dan streaming audio dan video melalui komputer, jaringan komputer dan jaringan
komunikasi global; pengoperasian jaringan dan saluran televisi; pengoperasian peralatan penyiaran radio; pengoperasian
peralatan penyiaran televisi; penyedia akses ke website internet atau jaringan komunikasi lainnya; penyedia akses ke website
internet atau jaringan komunikasi lainnya untuk tujuan layanan belanja realitas virtual; penyedia basis data komputer elektronik
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online yang menyediakan pelanggan dengan informasi perdagangan mengenai sekuritas dan menyediakan lembaga dan
investor individu dengan jaringan otomatis untuk perdagangan sekuritas; penyedia forum online untuk transmisi pesan, komen
dan konten multimedia diantara para pengguna; penyedia konten multimedia melalui internet; penyedia layanan aplikasi (ASP)
yang dilengkapi perangkat lunak untuk mengaktifkan atau memfasilitasi pengunggahan, pengunduhan, streaming,
pengeposan, penyajian, pembuatan blog, penautan, pembagian, atau menyediakan media elektronik atau informasi melalui
jaringan komunikasi; penyedia waktu akses ke data terkomputerisasi atau database transmisi data di internet; penyediaan
akses ke jaringan telekomunikasi dan internet; penyediaan akses ke platform Internet seluler untuk platform business to
business (B2B) yang memfasilitasi transaksi antara para pedagang eceran (retailers) dan para distributor; penyediaan akses
ke platform Internet seluler untuk platform business to business (B2B) yang memfasilitasi transaksi antara para pedagang
eceran (retailers) dan produsen; penyediaan akses ke portal Internet yang menampilkan program video-atas-permintaan;
penyediaan akses kepada platform-platform dan portal-portal internet untuk platform business to business (B2B) yang
memfasilitasi transaksi antara para pedagang eceran (retailers) dan para distributor; penyediaan akses telekomunikasi ke film
dan program televisi yang disediakan melalui layanan video-on-demand; penyediaan akses telekomunikasi ke konten audio
yang disediakan melalui Internet; penyediaan akses telekomunikasi ke konten video dan audio; penyediaan akses
telekomunikasi ke konten video dan audio yang disediakan melalui layanan video-on-demand on-line; penyediaan akses
telekomunikasi ke konten video yang disediakan melalui Internet; penyediaan akses telekomunikasi ke program televisi yang
disediakan melalui layanan berdasarkan permintaan; penyediaan forum komunitas online bagi pengguna untuk berbagi dan
mengalirkan informasi, audio, video, konten hiburan, atau informasi, untuk membentuk komunitas virtual, dan untuk terlibat
dalam jejaring sosial; penyediaan koneksi antara situs web dan tampilan TV melalui portal televisi interaktif; penyediaan
koneksi telekomunikasi ke Internet; penyediaan koneksi telekomunikasi ke jaringan komunikasi elektronik, untuk transmisi atau
penerimaan konten audio, video atau multimedia; penyediaan layanan PBX [pertukaran cabang swasta] domestik; penyediaan
layanan akses basis data; penyediaan layanan akses internet; penyediaan layanan konferensi video; penyediaan layanan
laporan online bagi pelanggan mengenai kinerja, efektivitas, dan status telekonferensi berbasis web, konferensi video, dan
rapat; penyediaan layanan telepon dan / atau komputer online kepada anggota skema keanggotaan termasuk skema kartu
loyalitas pelanggan, skema insentif, skema bonus, kartu hadiah dan kartu diskon, di mana anggota dapat memperoleh barang
dan jasa; penyediaan papan buletin elektronik online untuk transmisi pesan di antara pengguna komputer di bidang informasi
produk konsumen; penyediaan ruang obrolan online, layanan pesan instan, dan papan buletin elektronik; penyediaan
streaming publikasi elektronik secara online dari internet atau jaringan komputer atau database komputer; penyediaan waktu
akses ke situs web yang menampilkan materi multimedia; penyewaan fasilitas konferensi video; penyewaan fasilitas penyiaran
radio dan televisi; penyewaan peralatan konferensi video; penyewaan peralatan penyiaran; penyewaan peralatan penyiaran
radio dan televisi; penyewaan peralatan siaran televisi; penyewaan perangkat wifi, perangkat wifi saku dan modem nirkabel;
penyewaan waktu akses ke database dan pusat host database videotext atau pengolahan data, termasuk oleh jaringan
internet; penyiaran; penyiaran atau transmisi program televisi, yaitu kartun-kartun; penyiaran dan streaming audio-visual,
multimedia, dan konten digital langsung dan direkam sebelumnya untuk pihak lain melalui jaringan nirkabel, internet, kabel,
satelit dan jaringan komputer global, regional dan lokal, dalam bidang berita, hiburan, olahraga, komedi, drama, musik dan
video musik; penyiaran dan transmisi data, suara atau gambar; penyiaran dan transmisi data, suara atau gambar layanan
komunikasi melalui satelit, televisi dan / atau radio; penyiaran dan transmisi program radio; penyiaran dan transmisi program
televisi; penyiaran dan transmisi program televisi bayar per tayang; penyiaran dan transmisi program televisi kabel; penyiaran
dan transmisi televisi interaktif, permainan interaktif, berita interaktif, esport interaktif, hiburan interaktif dan kompetisi interaktif;
penyiaran film dan program televisi melalui layanan video-on-demand; penyiaran film gambar bergerak melalui Internet;
penyiaran film kartun dan film animasi; penyiaran fitur atau program film dan televisi, termasuk di Internet, di jaringan
komunikasi seluler dan di media lain; penyiaran fitur film dan televisi; penyiaran fitur film dan televisi melalui Internet;
penyiaran fitur film dan televisi melalui jaringan komunikasi seluler; penyiaran interaktif; penyiaran internet yang
dispesialisasikan dalam permainan online; penyiaran konten audiovisual dan multimedia melalui Internet; penyiaran konten
audiovisual melalui Internet; penyiaran konten multimedia melalui Internet; penyiaran konten video dan audio melalui Internet;
penyiaran multimedia melalui Internet; penyiaran multimedia melalui Internet dan jaringan komunikasi lainnya; penyiaran
nirkabel; penyiaran pemrograman video dan audio melalui Internet; penyiaran program melalui internet; penyiaran program
melalui jaringan komputer global; penyiaran program televisi, film layar lebar, dan konten audiovisual dan multimedia lainnya
melalui protokol Internet dan jaringan komunikasi; penyiaran protokol internet; penyiaran televisi ke perangkat bergerak, yaitu,
telepon genggam, telepon pintar, perangkat elektronik portabel, perangkat digital portabel, tablet, komputer, TV, penerima TV
dan set top box; penyiaran video dan transmisi film dan film melalui Internet; penyiaran video melalui Internet; penyiaran video
melalui Internet dan jaringan komunikasi lainnya; penyiaran video, penyiaran rekaman video yang menampilkan musik dan
hiburan, program televisi, kartun, film, berita, olahraga, permainan, acara budaya, dan program terkait segala jenis hiburan,
melalui jaringan komputer global, komputer, dan jaringan komunikasi lainnya;; penyiaran, penyebaran, transmisi dan
memprosesan gambar, grafik, ilustrasi, suara, teks, audiovisual dan konten multimedia atau data lainnya melalui internet dan
website, terminal komputer, perangkat elektronik, DVD promosi, dan iklan bioskop; pertukaran elektronik suara, data, audio,
video, teks dan grafik yang dapat diakses melalui jaringan komputer dan telekomunikasi; pertukaran pesan elektronik melalui
saluran obrolan, ruang obrolan dan forum Internet; pesan video; presentasi dan distribusi audio, video, gambar diam dan
bergerak serta data; saluran telekomunikasi untuk pembayaran elektronik pembayaran mobile; siaran audio; siaran audio dari
kata yang diucapkan, musik, konser dan program radio; siaran audio digital; siaran audio melalui Internet; siaran audio melalui
Internet dan jaringan komunikasi lainnya; siaran audio, video dan multimedia melalui Internet dan jaringan komunikasi lainnya;
siaran kabel program radio dan televisi; siaran musik; siaran program radio dan televisi; siaran program radio dan televisi
dengan satelit; siaran program radio dan televisi melalui jaringan kabel atau nirkabel; siaran program televisi; siaran program
televisi bayar per tayang; siaran program televisi kabel; siaran program televisi melalui Internet; siaran program televisi
menggunakan layanan televisi video sesuai permintaan dan bayar per tayang; siaran program televisi, film layar lebar, dan
konten audiovisual dan multimedia lainnya; siaran radio dan televisi; siaran radio internet; siaran televisi; siaran televisi
berlangganan; siaran televisi kabel; siaran televisi satelit; siaran video; streaming audio; streaming audio dan video; streaming
audio konten melalui jaringan komputer global; streaming content audio visual dan multimedia melalui internet dan jaringan
telekomunikasi lainnya; streaming dan live streaming video, audiovisual, dan konten audiovisual interaktif melalui internet;
streaming data, semua menampilkan materi yang bersifat fiksi ilmiah dan program televisi yang berhubungan dengan drama;
streaming materi audio dan video di Internet; streaming materi audio di Internet; streaming materi audio, visual dan audiovisual
melalui Internet atau jaringan komputer atau komunikasi lainnya; streaming materi audio, visual dan audiovisual melalui
jaringan komputer global; streaming materi video di Internet; streaming permainan elektronik melaluin internet; streaming
rekaman audio dan video yang direkam sebelumnya yang menampilkan musik dan hiburan musikal di Internet; streaming
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rekaman file musik audio dan video di Internet; streaming rekaman file musik, yang tidak dapat didownload; streaming video;
streaming video dari film independen; streaming video film dan film independen melalui Internet; surat elektronik dan layanan
pesan; telekomunikasi, selain penyiaran; telekonferensi video; transfer dan penyebaran informasi dan data melalui jaringan
komputer dan Internet; transfer data melalui Internet; transfer data melalui layanan online; transfer data nirkabel melalui
Internet; transfer data nirkabel melalui protokol aplikasi nirkabel [WAP]; transfer data nirkabel melalui telepon seluler digital;
transfer informasi dan data melalui Internet; transfer informasi dan data melalui jaringan komputer dan Internet; transfer
informasi dan data melalui layanan online; transfer informasi dan data melalui layanan online dan Internet; transfer informasi
melalui Internet; transfer informasi melalui layanan online; transmisi audio, video dan / atau pemrograman audio visual dengan
protokol internet; transmisi audio, video dan data dengan kabel, satelit, jaringan komputer, saluran telepon dan saluran ISDN;
transmisi dan distribusi data atau gambar audiovisual melalui jaringan komputer global atau Internet; transmisi dan mengirim
konten audio visual dan multimedia melalui internet; transmisi dan pengiriman konten audio-visual, multimedia, dan digital
langsung dan direkam sebelumnya untuk pihak lain melalui jaringan nirkabel, internet, kabel, satelit, dan jaringan komputer
global, regional, dan lokal; transmisi dan pengiriman konten media audio-visual, multimedia dan digital yang dapat didownload
dan tidak dapat didownload secara penuh, sebagian, dan klip dari gambar bergerak, program televisi, video, video musik, dan
musik; transmisi dan pengiriman video dan permainan interaktif; transmisi dan penyediaan informasi terkait pesan atau musik
atau video atau gambar atau dokumen atau data atau teks melalui internet atau telepon seluler atau alat komunikasi lainnya;
transmisi data audio; transmisi data audio melalui Internet; transmisi data dan informasi melalui sarana elektronik, komputer,
kabel, surat elektronik, televisi, sinar laser, satellite komunikasi atau komunikasi elektronik; transmisi data dan layanan
penerimaan melalui sarana telekomunikasi; transmisi data dan layanan telekomunikasi; transmisi data digital melalui Internet;
transmisi data elektronik dengan penyiaran video; transmisi data elektronik nirkabel; transmisi data melalui Internet; transmisi
data oleh perangkat audio-visual yang dikendalikan oleh perangkat pemrosesan data atau komputer; transmisi data video;
transmisi data video melalui Internet; transmisi data, audio, video dan file multimedia; transmisi data, audio, video dan file
multimedia, termasuk file yang dapat diunduh dan file yang dialirkan melalui jaringan komputer global; transmisi elektronik
audio, video dan data serta dokumen lainnya di antara komputer; transmisi elektronik dan streaming konten media digital
untuk orang lain melalui jaringan komputer global dan lokal; transmisi elektronik dari audio, video dan data serta dokumen
lainnya melalui jaringan peer-to-peer; transmisi elektronik dari file audio dan video yang streaming dan dapat diunduh melalui
komputer dan jaringan komunikasi lainnya; transmisi elektronik dari file konten streaming audio dan video yang dapat diunduh
melalui komputer dan jaringan komunikasi lainnya; transmisi elektronik dari program komputer melalui Internet; transmisi
elektronik data, audio, video dan file multimedia; transmisi elektronik file audio dan video melalui jaringan komunikasi;
transmisi elektronik file foto digital di antara pengguna Internet; transmisi elektronik nirkabel dari faksimili; transmisi elektronik
nirkabel dari sinyal suara, data, faksimili, gambar dan informasi; transmisi elektronik peer-to-peer dari file digital di antara
pengguna internet; transmisi film melalui Internet; transmisi gambar elektronik nirkabel; transmisi gambar melalui Internet;
transmisi informasi di bidang audio-visual; transmisi informasi di bidang audiovisual; transmisi informasi elektronik nirkabel;
transmisi informasi melalui Internet; transmisi informasi melalui jaringan nirkabel; transmisi informasi melalui jaringan nirkabel
atau kabel; transmisi informasi melalui sistem komunikasi video; transmisi informasi online; transmisi informasi pasar saham
melalui media telekomunikasi; transmisi kartu ucapan online; transmisi konten audio; transmisi konten audio dan video melalui
Internet; transmisi konten audio dan video melalui jaringan komputer; transmisi konten audio dan video melalui kabel;
transmisi konten audio dan video melalui saluran ISDN; transmisi konten audio dan video melalui satelit; transmisi konten
audio melalui Internet; transmisi konten multimedia melalui Internet; transmisi konten ponsel melalui jaringan online; transmisi
konten televisi; transmisi konten video melalui Internet; transmisi konten yang dibuat pengguna melalui Internet; transmisi
musik atau video atau gambar atau dokumen atau data audio melalui jaringan seperti jaringan komunikasi seluler internet;
transmisi musik digital; transmisi pesan melalui Internet; transmisi pesan, data, dan konten melalui Internet dan jaringan
komunikasi lainnya; transmisi pesan, data, dan konten melalui Internet dan komputer lainnya serta jaringan komunikasi;
transmisi pesan, suara, data, video, dan gambar melalui jaringan komunikasi global; transmisi pesan/ gambar melalui seluler
dan internet; transmisi program periklanan dan komunikasi periklanan media melalui jaringan komunikasi digital; transmisi
program radio dan televisi; transmisi program radio dan televisi melalui satelit; transmisi program televisi; transmisi program
televisi bayar per tayang; transmisi program televisi kabel; transmisi radio dan televisi; transmisi siaran audio dan video digital
melalui jaringan komputer global; transmisi sinyal suara nirkabel secara elektronik; transmisi suara dan gambar melalui
jaringan multimedia interaktif; transmisi suara dan gambar melalui satelit atau jaringan multimedia interaktif; transmisi suara,
gambar dan data serta informasi elektronik lainnya dari segala jenis melalui Internet; transmisi suara, gambar, dan data
melalui Internet; transmisi suara, video, dan informasi; transmisi teks melalui Internet; transmisi televisi; transmisi televisi
kabel; transmisi video; transmisi video interaktif melalui jaringan digital; transmisi video melalui jaringan digital; transmisi video,
film, lukisan, gambar, teks, foto, game, konten buatan pengguna, konten audio, dan informasi melalui Internet; transmisi videoatas permintaan; transmisi, penyiaran dan penerimaan audio, gambar diam dan bergerak, teks dan data dengan komputer;
transmisi, penyiaran dan penerimaan audio, gambar diam dan bergerak, teks dan data melalui jaringan komputer; transmisi,
penyiaran dan penerimaan audio, video, gambar diam dan bergerak, teks dan data; transmisi, penyiaran dan penerimaan
audio, video, gambar diam dan bergerak, teks dan data secara real time===
===Acara yang tidak dapat diunduh yang menampilkan program televisi dan dalam bentuk pendek serta gambar bergerak
dalam bentuk komedi, drama, berita, realitas, dan variasi konten; Database online di bidang hiburan; Film ( hiburan); Hiburan
dalam bentuk serial televisi dan konten hiburan dalam bentuk pendek, masing-masing menampilkan realitas, komedi, drama,
berita, dan variasi; Hiburan online interaktif dalam bentuk situs
web yang berisi presentasi fotografi, video, audio dan prosa yang tidak dapat diunduh, klip video dan materi multimedia
lainnya yang berkaitan dengan film dan program
televisi di bidang komedi, drama, aksi, variasi, petualangan, olahraga, musikal,
acara terkini dan berita hiburan, dokumenter dan animasi.; Hiburan online interaktif dalam bentuk situs web yang memuat
presentasi fotografi, video, dan prosa, klip film terkait serta materi multimedia lainnya yang menampilkan drama serial televisi,
aksi dan petualangan; Hiburan, kegiatan budaya, rekreasi, pertunjukan langsung, olahraga, penerbitan, publikasi, travel,
makanan, fashion, sastra, kesehatan dan kebugaran, televisi, film, radio, konten multimedia , teater, permainan, fotografi,
layanan museum, layanan kebun binatang, layanan taman hiburan yang disediakan secara elektronik atau online dari basis
data komputer atau melalui Internet; Hiburan, yaitu konser musik secara langsung; Informasi hiburan, hiburan dalam sifat
pertunjukan langsung; Jasa penyedia hiburan melalui sistem berbasis web dan portal online untuk pelanggan untuk
berpartisipasi dalam permainan elektronik online yang berkaitan dalam bidang bola basket, permainan elektronik, olahraga
elektronik dan olahraga virtual; Jasa hiburan dalam bentuk penampilan khusus dari maskot berkostum atau regu penari dalam
permainan, pameran, klinik, kamp, promosi, dan acara lainnya, pertunjukan spesial dan pesta yang berkaitan dalam bidang
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bola basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan olahraga virtual; Jasa hiburan dalam bentuk pengembangan,
kreasi, produksi, distribusi, dan pasca produksi film gambar bergerak, acara televisi, acara khusus untuk tujuan hiburan sosial,
dan konten hiburan multimedia; Jasa hiburan dalam bentuk pengembangan, kreasi, produksi, produksi teater; Jasa hiburan
dalam bentuk pertunjukan teater, musikal atau komedi secara langsung; Jasa hiburan dalam bentuk produksi dan distribusi
film, serial televisi, dan konten hiburan dalam bentuk pendek yang masing-masing menampilkan realitas, komedi, drama,
berita, dan variasi; Jasa hiburan dalam bentuk seri video mengenai keuangan; Jasa hiburan dalam bentuk serial televisi yang
sedang berlangsung; Jasa hiburan dan pendidikan dalam bentuk pengaturan, penyelenggaraan dan pelaksanaan kompetisi
permainan elektronik, kontes permainan elektronik, turnamen permainan elektronik, pameran hiburan, kompetisi olahraga,
liga, tur, klinik dan acara yang terdiri dari atlet permainan elektronik, atlet olahraga elektronik, dan atlet olahraga virtual, layar
interaktif, aktifitas partisipatif dan kontes yang berkaitan dalam bidang bola basket, permainan elektronik, olahraga elektronik
dan olahraga virtual; Jasa hiburan dan pendidikan, seperti produksi film, acara televisi dan informasi, ulasan dan rekomendasi
mengenai film dan acara televisi; Jasa hiburan film, video dan teater; Jasa hiburan yang disediakan oleh hotel, klub kesehatan
dan bersantai; Jasa hiburan, yaitu, acara serial yang menampilkan permainan papan seluncur yang ditayangkan melalui
platform berbagi video online; Jasa hiburan, yaitu, jasa penyediaan program hiburan dan konten yang menampilkan animasi
yang ditargetkan terutama untuk anak-anak dan orang dewasa muda melalui televisi, satelit, Internet, jaringan nirkabel dan
jaringan komunikasi elektronik lainnya, dimana program hiburan dan konten tersebut hanya yang berhubungan dengan serial
hiburan animasi yang ditargetkan untuk anak-anak dan orang dewasa muda dan menampilkan dua karakter fiksi, diantaranya
adalah karakter apel antropomorfisme dan karakter sayuran antropomorfisme; Jasa hiburan, yaitu, menyediakan film dan
acara televisi yang tidak dapat diunduh melalui layanan transmisi video-on-demand; Jasa hiburan, yaitu, menyediakan
lingkungan virtual di mana pengguna dapat berinteraksi untuk tujuan rekreasi, waktu luang atau hiburan; Jasa hiburan, yaitu,
menyediakan permainan komputer dan permainan video online; Jasa hiburan, yaitu, menyediakan presentasi audio dan video
yang tidak dapat diunduh dalam bidang permainan komputer dan video melalui suatu situs web; Jasa hiburan, yaitu,
menyediakan presentasi audio dan video yang tidak dapat diunduh dalam bidang permainan video melalui suatu situs web;
Jasa hiburan, yaitu, penyediaan di bidang video di bidang berita, ulasan, cuaca, olah raga, hiburan, fashion, keuangan,
makanan, musik, inspirasi, kesehatan, gaya hidup, perjalanan, pengasuhan anak, ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan
kesejahteraan (wellness); Jasa hiburan, yaitu, penyediaan film berkelanjutan, pertunjukan dan segmen yang menampilkan
komedi, drama, aksi, petualangan, dan/atau animasi yang disampaikan melalui internet; Jasa hiburan, yaitu, penyediaan
program berkelanjutan yang menampilkan realitas, komedi, drama, berita, dan variasi yang disampaikan melalui internet,
nirkabel, dan jaringan seluler; Jasa hiburan, yaitu, penyediaan video dan podcast di bidang video dan podcast di bidang berita,
ulasan, cuaca, olah raga, hiburan, fashion, makanan, keuangan, musik, inspirasi, kesehatan, gaya hidup, perjalanan,
pengasuhan anak, ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan kesejahteraan (wellness); Jasa informasi hiburan; Jasa informasi
hiburan dan pertujukan; Jasa informasi, pemberian nasehat dan konsultasi berkaitan dengan kegiatan hiburan, olahraga, dan
kebudayaan; Jasa informasi, pemberian nasehat dan konsultasi yang berkaitan dengan hiburan, kegiatan budaya, rekreasi,
pertunjukan langsung, olahraga, penerbitan, publikasi, travel, makanan, fashion, sastra, kesehatan dan kebugaran, televisi,
film, radio, konten multimedia , teater, permainan, fotografi, layanan museum, layanan kebun binatang, layanan taman
hiburan; Jasa informasi, pemberian nasehat dan konsultasi yang berkaitan dengan pendidikan, pelatihan, kursus, hiburan,
kegiatan budaya, rekreasi, pertunjukan langsung, olahraga, penerbitan, publikasi, travel, makanan, fashion, sastra, kesehatan
dan kebugaran, televisi, film, radio, konten multimedia , teater, permainan, fotografi, layanan museum, layanan kebun
binatang, layanan taman hiburan; Jasa kegiatan olahraga dan kebudayaan, jasa hiburan, yaitu, mengadakan, melaksanakan
dan mengatur konser, pertunjukan musik secara langsung, penerbitan dan/atau pengeditan, termasuk pada jaringan
telekomunikasi global (mirip dengan internet) atau akses pribadi atau yang sudah direservasi (intranet) untuk jurnal yang tidak
dapat diunduh, majalah, majalah periodik, buletin, buku elektronik, blog, konten hiburan multimedia yang tidak dapat diunduh
dalam bentuk arsip multimedia yang tidak dapat diunduh yang berisi audio, video, teks, biner, gambar tidak bergerak, dan
grafik dalam bidang musik; Jasa klub untuk tujuan hiburan yang berkaitan dalam bidang bola basket, permainan elektronik,
olahraga elektronik dan olahraga virtual; Jasa mengatur, menyelenggarakan, mengadakan dan mempresentasikan konser,
pertunjukan langsung, acara khusus hiburan, acara seni dan budaya, hiburan teater, kompetisi, kontes, pameran, festival,
pameran, eksposisi, dan acara olahraga; Jasa pemasaran acara dan/atau hiburan, pembuatan konsep, pengembangan dan
pelaksanaan model acara secara wajar; Jasa pemesanan tiket dan pemesanan untuk program pendidikan, hiburan, film,
teater, acara seni dan budaya, konser, pertunjukan langsung, kompetisi, pameran, festival, pameran, pameran, dan acara
olahraga; Jasa pendidikan dan hiburan dalam bentuk program televisi, radio, kabel, satelit dan program internet; Jasa
pendidikan dan hiburan yaitu penyelenggaraan dan pelaksanaan konvensi di bidang animasi hiburan, buku komik dan seni
populer; Jasa pendidikan dan hiburan, yaitu program multimedia yang sedang berlangsung, di bidang kepentingan umum,
didistribusikan melalui berbagai platform di berbagai bentuk media transmisi; Jasa pendidikan dan hiburan, yaitu,
pengorganisasian dan pelaksanaan konvensi di bidang animasi, buku komik dan seni populer; Jasa penerbitan elektronik,
yaitu, publikasi buku komik digital, majalah komik dan novel bergambar yang menyajikan cerita dan karakter petualangan aksi
fiksi; produksi, distribusi dan penyewaan film bioskop; produksi dan distribusi program televisi dan radio; prroduksi dan
penyewaan rekaman suara dan video; jasa-jasa hiburan, yaitu produksi multimedia pertunjukan hiburan dan program interaktif
untuk distribusi melalui televisi, kabel, satelit, media audio dan video, kartrid, disk komputer dan alat-alat digital; jasa-jasa
hiburan, yaitu, produksi multimedia hiburan, berita dan informasi melalui jaringan komunikasi dan komputer; jasa-jasa hiburan
dalam bentuk penyediaan program berkelanjutan yang menyajikan kartun animasi dan/atau petualangan aksi langsung yang
ditransmisikan melalui alat komunikasi nirkabel, yaitu telepon seluler, tablet, komputer dan alat genggam nirkabel; jasa-jasa
hiburan dibidang film dan televisi, yaitu, penciptaan, produksi dan distribusi gambar yang dihasilkan komputer untuk film
bioskop, film animasi, video, video animasi, program televisi; jasa-jasa produksi animasi; jasa penyediaan animasi efek khusus
televisi dan gambar bergerak audio dan visual untuk film, video dan televisi; jasa-jasa hiburan, yaitu, program televisi seri yang
sedang berjalan yang menyajikan kartun animasi dan/atau petualangan aksi langsung; pemrograman televisi yang menyajikan
pertunjukan film dan pita video; jasa-jasa gedung bioskop, yaitu, pertunjukan film dan pita video di teater; jasa-jasa hiburan,
yaitu, pertunjukan teater langsung yang menyajikan karakter-karakter berkostum; penyediaan perangkat lunak permainan
komputer interaktif secara on-line melalui jaringan elektronik yang dapat diakses melalui jaringan luas oleh pemakai jaringan;
penyediaan permainan komputer secara online; penyediaan situs web (websites) dibidang hiburan yang berhubungan dengan
buku komik, film bioskop, program televisi animasi dan permainan video; penyediaan berita dan informasi dibidang hiburan
yang berhubungan dengan buku komik, film bioskop, program televisi animasi dan permainan video melalui jaringan
elektronik; jasa-jasa taman hiburan dan theme park; jasa-jasa pendidikan, yaitu pengembangan, pengaturan dan
penyelenggaraan seminar dan program pendidikan dibidang buku komik; Jasa pengadaan acara pertunjukan untuk tujuan
budaya dan hiburan; Jasa pengaturan dan penyelenggaraan acara Pernikahan (hiburan); Jasa pengembangan konten untuk
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hiburan; Jasa pengembangan, produksi, distribusi, penyewaan, dan presentasi program radio, program televisi, gambar
bergerak, konten hiburan multimedia, podcast, dan rekaman suara; Jasa penyediaan hiburan, olahraga, animasi, musik,
informasi, berita, realitas, dokumenter, acara terkini yang tidak dapat diunduh, dan pemrograman seni dan budaya; Jasa
penyediaan hiburan, olahraga, animasi, musik, informasi, berita, realitas, dokumenter, acara terkini, dan pemrograman seni
dan budaya melalui jaringan telekomunikasi, jaringan komputer, Internet, satelit, radio, jaringan komunikasi nirkabel, televisi,
dan televisi kabel; Jasa penyediaan informasi hiburan di bidang berita, ulasan, cuaca, olah raga, hiburan, fashion, makanan,
keuangan, musik, inspirasi, kesehatan, gaya hidup, perjalanan, pengasuhan anak, ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan
kesejahteraan (wellness) yang disediakan melalui sebuah situs web; Jasa penyediaan nada dering yang tidak dapat diunduh,
musik, video, dan gambar yang direkam sebelumnya untuk digunakan pada perangkat komunikasi seluler; Jasa penyediaan
panduan interaktif untuk mencari, memilih, merekam, dan mengarsipkan program televisi, gambar bergerak, konten hiburan
multimedia, podcast, dan rekaman suara; Jasa penyediaan informasi, jadwal, ulasan, dan rekomendasi yang dipersonalisasi
dari program pendidikan, hiburan, film, acara seni dan budaya, konser, pertunjukan langsung, kompetisi, pameran, festival,
pameran, pameran, dan acara olahraga; Jasa penyewaan mesin di tempat hiburan di koridor beratap; Jasa perencanaan
pertunjukan hiburan; Jasa produksi program video musik untuk siaran pada jaringan komputer; Jasa publikasi dan presentasi
ulasan, survei, dan peringkat (rating), dan menyediakan situs web interaktif dan aplikasi komputer untuk posting dan berbagi
ulasan, survei, dan peringkat yang berkaitan dengan program pendidikan, hiburan, film, teater, acara seni dan budaya, konser,
langsung pertunjukan, kompetisi, pameran, festival, pameran, eksposisi, dan acara olahraga; Jasa taman hiburan dan taman
hiburan dengan tema; Jasa taman hiburan dan taman hiburan dengan tema bertema pertunjukan dan film televisi; Jasa-jasa
agensi tiket online, yaitu, menyediakan tiket dan voucher untuk penerimaan pada acara olah raga, budaya dan hiburan.; Jasajasa hiburan dalam sifat kompetisi; Jasa-jasa hiburan di bidang permainan komputer; Jasa-jasa hiburan komputer dan video
game; Jasa-jasa hiburan permainan video; Jasa-jasa presentasi tampilan audio-visual untuk tujuan hiburan; Judul film
(hiburan); Klub penggemar untuk tujuan hiburan; Layanan agen tiket online untuk pertunjukan hiburan, olahraga, pendidikan
dan acara budaya; Layanan bantuan untuk mengatur dan merencanakan acara untuk keperluan seremonial, kebudayaan,
pendidikan, hiburan, rekreasi dan olahraga; Layanan hiburan berupa penampilan personal dengan mengenakan maskot
berkostum atau tim tari di pertandingan dan eksebisi bola basket, klinik, kamp, promosi-promosi, dan acara-acara lainnya yang
berhubungan dengan bola basket, acara khusus dan pesta; Layanan hiburan dalam bentuk menyediakan program dan konten
hiburan, yaitu film, program televisi, klip video, grafik dan informasi yang berkaitan dengan film dan program televise di bidang
komedi, drama, aksi, variasi, petualangan, olahraga, music, acara-acara terkini dan berita-berita hiburan, dokumenter dan
animasi, melalui jaringan internet, jaringan komunikasi elektronik, jaringan komputer dan jaringan komunikasi nirkabel;
Layanan hiburan dalam bentuk pertunjukan musik langsung; Layanan hiburan dalam bentuk serial televisi yang sedang
berlangsung yang menampilkan drama, aksi, dan petualangan; Layanan hiburan dalam sifat menghadirkan pertunjukan musik
secara langsung; Layanan hiburan dalam sifat pengembangan, kreasi, produksi, distribusi, dan pasca produksi rekaman suara
musik dan rekaman video; Layanan hiburan dalam sifat produksi rekaman suara musik dan rekaman video; Layanan hiburan
film, musik, olahraga, video dan teater, produksi film, selain film iklan; Layanan hiburan termasuk pertunjukan musik live
berkala; Layanan hiburan untuk perjalanan, yaitu, menyediakan basis data interaktif online berupa video dan konten buatan
pengguna yang mengandung gambar digital, foto, teks, grafik, audio, klip video, konten multimedia, dan pertunjukan visual dan
audio; Layanan hiburan yang bersifat menyediakan program dan konten hiburan dan edukasi, yaitu program televisi, klip,
grafis, dan informasi yang berkaitan dengan program televisi di bidang kepentingan umum melalui internet, jaringan
komunikasi elektronik, jaringan komputer dan jaringan komunikasi nirkabel; Layanan hiburan yang disediakan di sirkuit balap
motor; Layanan hiburan yang sifatnya mengatur acara hiburan sosial; Layanan hiburan, pengeditan film, layanan studio film
dan televisi; Layanan hiburan, yaitu mengorganisir dan menyelenggarakan acara, kompetisi, seminar, dan turnamen di bidang
olahraga elektronik, permainan video, permainan komputer, komputer, dan permainan; Layanan hiburan, yaitu penyediaan
lingkungan virtual di mana pengguna dapat saling berinteraksi untuk tujuan rekreasi, mengisi waktu luang, atau hiburan;
Layanan hiburan, yaitu penyediaan materi multimedia yang tidak dapat diunduh dalam bentuk ulasan tayangan televisi, ulasan
tayangan televisi interaktif, rekaman video, rekaman video secara langsung, tayangan video interaktif yang diseleksi, program
radio, dan tayangan radio, dan rekaman suara di bidang bola basket yang ditampilkan melalui situs web; Layanan hiburan,
yaitu, menyediakan akses ke database interaktif elektronik dan online dari konten yang ditentukan pengguna, konten pihak
ketiga, video, audio, visual, dan materi audio-visual di bidang kepentingan umum; Layanan hiburan, yaitu, menyediakan game
komputer online; Layanan hiburan, yaitu, menyediakan musik, video musik, seri video untuk pengguna online melalui jaringan
komunikasi; Layanan hiburan, yaitu, menyediakan podcast di bidang manajemen proyek, manajemen bisnis, dan manajemen
strategis; Layanan hiburan, yaitu, penampilan langsung oleh bintang film, bintang televisi, bintang musik, influencer, penari,
karakter berkostum dan atlet; Layanan hiburan, yaitu, penyediaan video, gambar, film dan musik yang tidak dapat diunduh;
Layanan hiburan, yaitu, pertunjukan dan kompetisi dalam acara olahraga motor; Layanan hiburan, yaitu, pertunjukan dan
kompetisi dalam acara olahraga perahu listrik; Layanan klub penggemar (hiburan); Layanan manajemen acara [organisasi
pendidikan, hiburan, olahraga atau acara budaya]; Layanan olahraga, kebudayaan dan hiburan; Layanan pelatihan,
pendidikan dan hiburan yang berkaitan dengan kendaraan air; Layanan pelatihan, pendidikan dan hiburan yang berkaitan
dengan kendaraan bermotor; Layanan pelatihan, pendidikan dan hiburan yang berkaitan dengan kendaraan udara; Layanan
pelatihan, pendidikan dan hiburan yang berkaitan dengan kendaraan yang dikendalikan dari jarak jauh, drone, mobil yang
dikendalikan dari jarak jauh; Layanan pelatihan, pendidikan dan hiburan yang berkaitan dengan sepeda, skuter, go-kart,
sepeda motor, kendaraan off road, kendaraan mainan anak-anak, skateboard, hoverboarding, olahraga air, olahraga udara,
menunggang kuda; Layanan pendidikan dan informasi yang berkaitan dengan musik dan hiburan, rekreasi dan gaya hidup
(hiburan), masalah sosial (hiburan), kegiatan dan acara keluarga, acara dan kegiatan olah raga dan budaya, pendidikan,
budaya dan hiburan; Layanan penerbitan elektronik, kelas pengayaan, layanan penghibur, hiburan dan kegiatan budaya,
hiburan oleh televisi protokol internet; Layanan reporter berita, layanan reporter foto; Manajemen acara budaya, pendidikan,
hiburan dan olahraga; Memberikan informasi hiburan audio-visual online melalui jaringan komputer global; Memberikan
informasi hiburan melalui situs web; Memproduksi program untuk pendidikan, kebudayaan, hiburan dan olahraga; Mencari
musik, film, gambar, animasi dan informasi hiburan melalui Internet dan/atau terminal komputer (layanan hiburan);
Mendistribusikan dan menyediakan musik, suara, film, animasi, drama, video, klip video musik, cuplikan film, pratinjau film,
data audio, data gambar visual, data teks melalui Internet dan/atau terminal komputer (layanan hiburan); Mengatur dan
menyelenggarakan konvensi untuk tujuan hiburan; Mengatur dan merencanakan acara untuk keperluan seremonial,
kebudayaan, pendidikan, hiburan, rekreasi dan olahraga; Mengatur kompetisi, konser, permainan, festival, kuis, pencarian
bakat, kontes, seminar, konferensi dan konvensi; Mengatur pameran, kongres, seminar, dan konferensi untuk tujuan budaya
dan hiburan; Mengorganisasi, produksi dan presentasi kompetisi, kontes, permainan, kuis, ekshibisi, acara, pertunjukan,
pertunjukan dengan berkeliling, acara pementasan panggung, pertunjukan teater, konser, pertunjukan langsung dan acara
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dengan partisipasi penonton; Mengorganisir grup hiburan; Menyediakan acara hiburan untuk orang lain, seperti hiburan, seni,
olahraga dan budaya.; Menyediakan aplikasi perangkat telepon seluler yang menampilkan acara televisi, film, dan konten
hiburan multimedia yang tidak dapat diunduh, serta informasi, ulasan dan rekomendasi mengenai acara televisi, film dan
konten hiburan multimedia; Menyediakan aplikasi telepon seluler yang menampilkan acara televisi, film dan konten hiburan
multimedia dan informasi, ulasan dan rekomendasi mengenai acara televisi, film dan konten multimedia; Menyediakan berita
dan informasi yang berhubungan dengan permainan komputer dan video, permainan video, para pemain permainan video,
turnamen permainan video, jadwal permainan video, statistik permainan video, strategi dan petunjuk (tips) permainan video;
Menyediakan database komputer, elektronik, dan online di bidang hiburan; Menyediakan fasilitas hiburan dan rekreasi;
Menyediakan fasilitas untuk film, pertunjukan, drama, musik, pelatihan atau acara pendidikan (untuk keperluan pendidikan
atau hiburan); Menyediakan hiburan on-line di bidang turnamen game, liga olahraga fantasi dan pertunjukan game;
Menyediakan informasi hiburan dan pendidikan; Menyediakan informasi hiburan dan rekreasi; Menyediakan informasi hiburan
mengenai permainan komputer dan permainan video melalui suatu situs web; Menyediakan informasi hiburan tentang
program televisi yang sedang berlangsung melalui jaringan komputer global; Menyediakan musik, film, gambar, animasi dan
informasi hiburan; Menyediakan program hiburan over the top (OTT) di bidang kepentingan umum; Menyediakan situs web
yang menampilkan acara televisi, film, dan konten hiburan multimedia yang tidak dapat diunduh, serta informasi, ulasan dan
rekomendasi mengenai acara televisi, film dan konten hiburan multimedia; Menyelenggarakan, mengatur dan mengadakan
acara mengendarai kendaraan bermotor untuk tujuan hiburan dan rekreasi; Merencanakan atau manajemen atas hiburan;
Merencanakan atau manajemen atas menampilkan film, pertunjukan, drama atau pertunjukan musik (layanan hiburan);
Merencanakan, memproduksi dan melaksanakan konser, acara hiburan dan hiburan; Musik, hiburan berbasis musik, dan
hiburan yang ditampilkan di webcast; Organisasi dari kompetisi-kompetisi (pendidikan atau hiburan); Organisasi kompetisi
[pendidikan atau hiburan]; Pameran, Exhibition, Pendidikan, Pemberian Pelatihan, Hiburan, Kegiatan Kebudayaan, Kesenian;
Pelatihan fisik, instruksi pelatihan fisik, penyediaan informasi, termasuk online, tentang aktifitas pendidikan, pelatihan, hiburan,
olah raga dan budaya; Pemesanan, reservasi, pengorganisasian, produksi dan penyediaan hiburan langsung, hiburan visual
dan musik, layanan hiburan klub, fasilitas menari, layanan kabaret, sirkus, konser, pesta, bola, kuis, permainan, kompetisi,
kompetisi kecantikan, kompetisi olah raga; Pemesanan, reservasi, pengorganisasian, produksi, penyediaan pemesanan dan
pengorganisasian acara sosial dan acara hiburan, termasuk acara musik, olah raga, sinematik, teater, mode, artistik, kompetisi
dan menari; Pemondokan untuk keperluan pendidikan atau hiburan, menyelenggarakan acara pendidikan dan hiburan,
menyediakan permainan online; Pendidikan, pelatihan, kursus, hiburan, kegiatan budaya, rekreasi, pertunjukan langsung,
olahraga, penerbitan, publikasi, travel, makanan, fashion, sastra, kesehatan dan kebugaran, televisi, film, radio, konten
multimedia , teater, permainan, fotografi, layanan museum, layanan kebun binatang, layanan taman hiburan yang disediakan
secara elektronik atau online dari basis data komputer atau melalui Internet; Pengaturan acara hiburan; Pengaturan dan
penyelenggaraan pertunjukan, konser, kontes, permainan, konser dan tur, semua untuk tujuan hiburan atau pendidikan;
Pengaturan klub penggemar untuk tujuan hiburan; Pengaturan pertunjukan untuk tujuan hiburan; Pengoperasian, administrasi,
manajemen dan penyelenggaraan taman hiburan dan taman hiburan dengan tema; Pengorganisasian kontes [pendidikan atau
hiburan]; Penyediaan Informasi hiburan; Penyediaan berita dan informasi dalam bentuk statistik dan trivia di bidang bola
basket; Penyediaan berita dan informasi dalam bentuk statistik dan trivia yang berkaitan dalam bidang bola basket, permainan
elektronik, olahraga elektronik dan olahraga virtual; Penyediaan berita dan informasi di bidang hiburan, televisi dan film melalui
internet, jaringan seluler dan nirkabel; Penyediaan berita online, informasi, komentar dan strategi yang berkaitan dalam bidang
bola basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan olahraga virtual; Penyediaan berita, informasi, video dan podcast
dengan sudut pandang keagamaan; Penyediaan dari hiburan, jasa olah raga atau kebudayaan dari skema loyalitas pelanggan
dan pembeli yang sering melakukan pembelian.; Penyediaan informasi berkaitan dengan bola basket, permainan elektronik,
olahraga elektronik dan hiburan olahraga virtual yang disediakan online dari database komputer atau jaringan komunikasi
global; Penyediaan informasi hiburan tentang artis musik, penampilannya, diskografi, dan juga memberikan foto dan klip video
semua melalui situs web dan halaman profil online; Penyediaan informasi online di bidang hiburan, acara budaya dan
olahraga; Penyediaan informasi, termasuk secara online, mengenai pendidikan, pelatihan, hiburan, olahraga dan kegiatan
budaya; Penyediaan klub anggota pribadi untuk tujuan hiburan dan/atau pendidikan; Penyediaan publikasi elektronik online
yang tidak dapat diunduh dalam bentuk majalah, berita berkala, jurnal, laporan, panduan, bahan pengajaran, buku pegangan,
dan buku di bidang manajemen bisnis; Penyediaan publikasi elektronik online yang tidak dapat diunduh dalam bentuk majalah,
berita berkala, jurnal, laporan, panduan, bahan pengajaran, buku pegangan, dan buku di bidang manajemen proyek;
Penyediaan publikasi elektronik online yang tidak dapat diunduh dalam bentuk majalah, berita berkala, jurnal, laporan,
panduan, bahan pengajaran, buku pegangan, dan buku di bidang manajemen strategis; Penyediaan suatu situs web online
yang menampilkan berita, foto, jadwal, hasil, video, dan data waktu di bidang olahraga motor; Penyediaan video dan musik
online di bidang permainan; Penyelenggara Acara Hiburan Tahunan; Penyelenggara Pertandingan; Penyelenggaraan acara
untuk tujuan hiburan; Penyelenggaraan klub penggemar untuk pengguna mainan konstruksi (pendidikan dan hiburan),
pengguna permainan elektronik dan/atau pengguna mainan, alat-alatnya dan permainan lain; Penyelenggaraan pertandingan
(pendidikan atau hiburan); Perantara pemesanan tiket dan layanan pemesanan untuk hiburan, olahraga dan acara budaya;
Perencanaan acara dan layanan manajemen, yaitu, mengatur, mengorganisasi, menjadwalkan dan mendesain acara spesial
untuk tujuan hiburan sosial; Perencanaan acara khusus untuk tujuan hiburan sosial; Permainan video online, jasa hiburan dan
mengorganisir kompetisi permainan video; Pertunjukan musik, tarian, komedi, bacaan, puisi, teater, dan hiburan sirkus,
termasuk layanan yang disediakan secara online dari basis data komputer atau Internet; Presentasi video musik melalui
perangkat seluler secara online; Produksi dan distribusi program radio dan televisi, hiburan radio dan televisi, pertunjukkan
langsung; Produksi dan distribusi radio, televisi, televisi kabel, televisi satelit, siaran web, media sosial dan pertunjukan
internet yang menampilkan kompetisi permainan elektronik, kontes permainan elektronik, turnamen permainan elektronik,
pameran hiburan, kompetisi olahraga, liga, tur, klinik dan acara yang berkaitan dalam bidang bola basket, permainan
elektronik, olahraga elektronik dan olahraga virtual; Produksi dan distribusi radio, televisi, televisi kabel, televisi satelit, siaran
web, podcast, blog, media sosial dan pertunjukan Internet menampilkan berita highlight, rekaman video dan rekaman
streaming video pada kontes permainan elektronik, turnamen permainan elektronik, pameran hiburan, kompetisi olahraga,
liga, tur, klinik dan acara yang berkaitan dalam bidang bola basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan olahraga
virtual; Produksi hiburan dalam bentuk seri televisi; Produksi, presentasi, sindikasi, distribusi dan penyewaan rekaman audio,
rekaman video, musik, permainan interaktif, film, film animasi, program televisi, konten digital yang berkaitan dengan hiburan,
program televisi dan radio, rekaman buku audio, yang dapat diunduh atau tidak dapat diunduh; Produksi, presentasi, sindikasi,
distribusi, dan penyewaan konten digital yang berkaitan dengan hiburan untuk anak-anak; Program hiburan yang sedang
berlangsung yang disiarkan melalui radio, televisi, komunikasi seluler, komunikasi nirkabel, internet, jaringan komunikasi
elektronik, dan jaringan komputer terkait peristiwa, berita, komentar, cuaca, olahraga, hiburan, mode, makanan, keuangan,
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musik, inspirasi, kesehatan, gaya hidup, perjalanan, pengasuhan anak, sains, teknologi, budaya, dan kesejahteraan (wellness)
terkini; Publikasi elektronik on-line sistematis dan distribusi musik, film, gambar, animasi dan informasi hiburan lainnya melalui
Internet dan/atau terminal komputer (tidak dapat diunduh); Publikasi yang tidak dapat diunduh dalam bentuk buku yang
menampilkan karakter dari fitur animasi, aksi petualangan, komedi dan/atau drama, buku komik, buku anak-anak, panduan
strategi, majalah yang menampilkan karakter dari fitur animasi, aksi petualangan, komedi dan/atau drama, buku mewarnai,
buku aktivitas anak dan majalah di bidang hiburan; Pusat hiburan keluarga; Pusat rekreasi keluarga yang bertemakan hiburan
atau pendidikan; Sarana pendidikan hiburan dan rekreasi; Taman hiburan dengan wahana yang dapat dinaiki dan dengan
tema; Wawancara tokoh-tokoh kontemporer untuk tujuan hiburan; agen pemesanan untuk layanan hiburan; distribusi konten
digital asli yang menampilkan aksi langsung, menggunakan naskah, realitas, dan pemrograman bentuk pendek animasi
melalui broadband dan perangkat nirkabel untuk digunakan dengan pribadi dan beberapa episode serial televisi online, situs
web hiburan, dan outlet video-on-demand; hiburan; hiburan dalam bentuk pertunjukan visual dan audio langsung; hiburan
dalam bentuk pertunjukan visual dan audio langsung, dan pertunjukan musikal, ragam, berita dan komedi; hiburan dalam
pertunjukan oleh penyanyi; hiburan dalam sifat balap sepeda dan pameran; hiburan dalam sifat kompetisi angkat berat;
hiburan dalam sifat kompetisi trek dan lapangan; hiburan dalam sifat layanan televisi seluler; hiburan dalam sifat pertunjukan
grup musik; hiburan dalam sifat pertunjukan grup vokal musik; hiburan dalam sifat pertunjukan konser; hiburan dalam sifat
pertunjukan langsung; hiburan dalam sifat pertunjukan langsung dan penampilan pribadi oleh karakter berkostum; hiburan
dalam sifat pertunjukan langsung oleh aktor; hiburan dalam sifat pertunjukan langsung oleh band-band musik; hiburan dalam
sifat pertunjukan musik langsung; hiburan dalam sifat pertunjukan orkestra simfoni; hiburan dalam sifat pertunjukan vokal
langsung; hiburan dalam sifat produksi panggung dan kabaret; hiburan dalam sifat produksi teater; hiburan dalam sifat
program televisi yang sedang berlangsung; hiburan dalam sifat program televisi yang sedang berlangsung di bidang berita;
hiburan dalam sifat program televisi yang sedang berlangsung di bidang hiburan anak-anak; hiburan dalam sifat program
televisi yang sedang berlangsung di bidang komedi; hiburan dalam sifat turnamen tenis; hiburan dan kegiatan budaya; hiburan
dan penyajian pertunjukan hidup; hiburan di alam produksi teater makan malam; hiburan melalui siaran televisi nirkabel;
hiburan oleh televisi Protokol Internet; hiburan radio; hiburan radio dan televisi; hiburan radio dan televisi disediakan melalui
Internet; hiburan tarian; hiburan televisi; hiburan, yaitu menyediakan konten audio dan multimedia, permainan, aplikasi
perangkat lunak, berita dan komentar dalam bidang hiburan, budaya pop, rekreasi dan aktifitas santai, olahraga dan even
olahraga, layanan pendidikan, konser, even budaya serta produksi teater hidup; hiburan, yaitu, pertunjukan musik langsung,
produksi teater dan produksi komedi; informasi hiburan; informasi hiburan dan rekreasi; informasi hiburan on-line; informasi
yang berhubungan dengan hiburan, pendidikan dan olah raga; informasi yang berkaitan dengan hiburan permainan komputer
disediakan secara online dari basis data komputer atau jaringan komunikasi global; informasi yang berkaitan dengan
pendidikan atau hiburan yang disediakan secara online atau melalui televisi, broadband dan komunikasi nirkabel; informasi
yang berkaitan dengan pendidikan atau hiburan, disediakan secara online dari basis data komputer atau Internet atau melalui
program televisi atau radio; informasi yang berkaitan dengan pendidikan dan hiburan; informasi yang berkaitan dengan
pendidikan dan hiburan disediakan secara online dari basis data komputer atau Internet; jasa entertainmen, yaitu,
menyediakan konten buatan pengguna yang tidak dapat diunduh, media elektronik, konten hiburan multimedia, informasi,
video, audio, teks, data, film, gambar, gambar, grafik animasi, dan foto; jasa entertainmen, yaitu, menyediakan pemutaran
musik dan video yang tidak dapat diunduh melalui jaringan komunikasi global; jasa hiburan berupa jasa produksi konten
hiburan multimedia; jasa hiburan berupa suatu serial televisi yang sedang berlangsung yang tersedia melalui televisi dan
mengirim (streaming) internet online dalam bidang permainan komputer; jasa hiburan dalam bentuk gambar dan video yang
tidak dapat diunduh; jasa hiburan dalam bentuk hiburan audio, visual dan audio visual; jasa hiburan dalam bentuk objek wisata
taman hiburan, yaitu area yang mempunyai tema tertentu; jasa hiburan dalam bentuk penyediaan konten audio-visual, film,
video, program televisi, serial animasi, dan materi multimedia lainnya dalam bidang permainan komputer dan permainan
video; jasa hiburan dalam bentuk pertunjukan konser; jasa hiburan dalam bentuk pertunjukan langsung; jasa hiburan dalam
bentuk pertunjukan oleh penyanyi; jasa hiburan keluarga; jasa hiburan musik; jasa hiburan yaitu rangkaian program
multimedia yang menampilkan fiksi ilmiah dan drama melalui layanan streaming; jasa hiburan, yaitu jasa film, program televisi
dan produksi video; jasa hiburan, yaitu menyediakan acara hiburan langsung; jasa hiburan, yaitu menyediakan film, gambar
bergerak, dan film (movies), program televisi, program multimedia dan serial episode pendek yang ditayangkan di internet
yang semuanya menampilkan konten hiburan melalui layanan streaming; jasa hiburan, yaitu menyediakan film, gambar
bergerak, dan film (movies), program televisi, program multimedia dan serial episode pendek yang ditayangkan di internet,
semuanya menampilkan konten hiburan, melalui jaringan komputer global; jasa hiburan, yaitu menyediakan penggunaan
sementara dari permainan elektronik yang tidak dapat diunduh; jasa hiburan, yaitu menyediakan penggunaan sementara
perangkat lunak realitas tertambah (augmented reality) yang tidak dapat diunduh yang menampilkan konten hiburan; jasa
hiburan, yaitu produksi acara hiburan langsung; jasa hiburan, yaitu program televisi dan radio yang menampilkan informasi,
berita dan balap motorsport serta pengembangan mengenai balap motorsport; jasa hiburan, yaitu serial televisi yang sedang
berlangsung yang menampilkan materi di bidang fiksi ilmiah dan drama; jasa hiburan, yaitu, mengorganisir pertemuan
penggemar langsung dan konferensi dalam bidang hiburan, permainan, permainan video dan olahraga elektronik; jasa
hiburan, yaitu, mengorganisir pertemuan penggemar secara langsung dan konferensi dengan aspek taktis dari suatu
permainan (gameplay) interaktif antara partisipan dalam bidang permainan, permainan video dan olah raga elektronik; jasa
hiburan, yaitu, menyediakan penggunaan sementara atas permainan komputer yang tidak dapat diunduh untuk digunakan
pada perangkat bergerak; jasa hiburan, yaitu, menyediakan penggunaan sementara atas permainan video yang tidak dapat
diunduh; jasa hiburan, yaitu, menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak realitas maya yang tidak dapat diunduh
yang menampilkan konten hiburan; jasa hiburan, yaitu, menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak yang tidak
dapat diunduh yang menampilkan konten hiburan; jasa hiburan, yaitu, menyediakan penggunaan sementara program
permainan komputer multimedia interaktif yang tidak dapat diunduh; jasa hiburan, yaitu, menyediakan perangkat lunak
permainan video yang tidak dapat diunduh yang memungkinkan para pengguna untuk menciptakan, memodifikasi,
mengunggah, mengunduh, menggunakan secara bersama-sama, meninjau, dan menerbitkan konten permainan video
interaktif yang diciptakan pengguna, musik, dan file media lainnya melalui suatu jaringan komputer global, internet dan
jaringan nirkabel; jasa hiburan, yaitu, menyediakan permainan komputer dan elektronik online; jasa hiburan, yaitu,
menyediakan permainan video online; jasa hiburan, yaitu, menyediakan rekaman audio yang tidak dapat didownload berupa
musik dan hiburan.; jasa hiburan, yaitu, menyediakan suatu situs web yang menampilkan permainan, puzzle dan informasi
mengenai permainan gawai; jasa hiburan, yaitu, pengaturan dan produksi pertunjukan, penampilan, program dan rekaman
audio dan visual yang berhubungan dengan musik; jasa hiburan, yaitu, penyediaan podcast dalam bidang teknologi, Internet,
perangkat lunak dan komunikasi nirkabel; jasa klub yang berkaitan dengan hiburan, pendidikan dan kegiatan budaya; jasa
konsultasi di bidang hiburan; jasa pelatihan di bidang musik, hiburan, seni pertunjukan, penulisan lagu, produksi musik, dan
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produksi video; jasa pemesanan atau reservasi acara hiburan, budaya atau olah raga yang disediakan sehubungan dengan
loyalitas pelanggan atau skema pembeli yang sering; jasa pendidikan dan hiburan, yaitu, pengorganisasian dan pelaksanaan
konvensi di bidang hiburan, animasi, buku komik dan seni populer; jasa penerbitan video digital, audio dan hiburan multimedia;
jasa produksi hiburan langsung, yaitu, acara olahraga elektronik, kompetisi, dan turnamen; jasa yang menampilkan hiburan,
olahraga, animasi, musik, informasi, berita, realitas, dokumenter, acara terkini, dan pemrograman seni dan budaya melalui
situs web dan aplikasi komputer; jasa yang menampilkan informasi di bidang hiburan, olahraga, musik, berita, dokumenter,
acara terkini, dan seni dan budaya melalui situs web dan aplikasi komputer; jasa-jasa hiburan dan pendidikan yang
menyajikan disajikan melalui media elektronik, konten multimedia, konten audio dan video, film, gambar, foto, grafik, image,
teks dan informasi terkait yang disediakan melalui internet dan jaringan komunikasi lain; jasa-jasa informasi tentang hiburan,
pelatihan, rekreasi dan olah raga yang disediakan melalui internet dan jaringan komunikasi lain; jasa-jasa pendidikan dan
hiburan yang disediakan melalui radio, televisi, telepon, internet dan database online; jasa-jasa perencanaan event (acara)
untuk event-event (acara) hiburan dan pendidikan; jasa-jasa taman kanak-kanak (pendidikan atau hiburan); jasa/layanan
hiburan, yaitu, memfasilitasi jasa/layanan permainan multiplayer dan singleplayer dan interaktif untuk permainan (games) yang
dimainkan melalui jaringan internet atau komunikasi; jasa/layanan hiburan, yaitu, menyediakan fasilitas online untuk streaming
konten hiburan dan live streaming video acara hiburan; jasa/layanan hiburan, yaitu, menyediakan lingkungan realitas
tertambah (augmented reality) online; jasa/layanan hiburan, yaitu, menyediakan lingkungan realitas virtual/maya (virtual
reality) online; jasa/layanan hiburan, yaitu, menyediakan permainan (games) interaktif; jasa/layanan hiburan, yaitu,
menyediakan permainan realitas campuran (mixed reality games), hiburan interaktif dan konten dan pengalaman realitas
campuran (mixed reality); jasa/layanan hiburan, yaitu, menyediakan permainan realitas campuran (mixes reality games),
hiburan interaktif dan konten realitas campuran (mixed reality); jasa/layanan hiburan, yaitu, menyediakan permainan realitas
tertambah (augmented reality games), hiburan interaktif dan konten dan pengalaman realitas tertambah (augmented reality);
jasa/layanan hiburan, yaitu, menyediakan permainan realitas tertambah (augmented reality), hiburan interaktif dan konten
realitas tertambah (augmented reality games); jasa/layanan hiburan, yaitu, menyediakan permainan realitas virtual/maya
(virtual reality games), hiburan interaktif dan konten dan pengalaman realitas virtual/maya (virtual reality); jasa/layanan
hiburan, yaitu, menyediakan permainan realitas virtual/maya (virtual reality games), hiburan interaktif dan konten realitas
virtual/maya (virtual reality); jasa hiburan dalam bentuk video dan gambar yang tidak dapat diunduh yang mengutamakan film
dan ditransmisikan melalui jaringan komunikasi dan internet; kegiatan pendidikan dan hiburan yang disediakan sehubungan
dengan kapal pesiar dan wisata; keramahan perusahaan dalam sifat layanan hiburan; komposisi dan produksi musik untuk
video dan film; komunitas di bidang olahraga dan hiburan; konsultasi di bidang pendidikan dan hiburan yang disediakan
melalui pusat panggilan telepon dan hotline; konsultasi di bidang pendidikan, pelatihan dan pelatihan lebih lanjut, dan hiburan
yang disediakan melalui pusat panggilan telepon dan hotline; konten hiburan, termasuk konten interaktif, semuanya
disediakan melalui situs web; layanan agen tiket [hiburan]; layanan amal, yaitu, menyediakan televisi untuk anak-anak kurang
mampu dalam sifat acara hiburan; layanan budaya, pendidikan atau hiburan yang disediakan oleh galeri seni; layanan fan club
berkaitan dengan hiburan; layanan galeri seni untuk tujuan budaya, pendidikan atau hiburan; layanan galeri seni untuk tujuan
hiburan; layanan game disediakan secara online dari jaringan komputer untuk hiburan dan tujuan pendidikan lebih lanjut;
layanan hiburan; layanan hiburan audio; layanan hiburan berupa layanan pengembangan, penciptaan/kreasi, produksi dan
pasca produksi konten hiburan multimedia; layanan hiburan dalam hal menyediakan dan mengatur pemutaran film; layanan
hiburan dalam kontes seni bela diri campuran (MMA); layanan hiburan dalam sifat acara berita televisi; layanan hiburan dalam
sifat kontes aikido; layanan hiburan dalam sifat kontes capoeira; layanan hiburan dalam sifat kontes jiu-jitsu Brasil; layanan
hiburan dalam sifat kontes judo; layanan hiburan dalam sifat kontes jujutsu; layanan hiburan dalam sifat kontes karate;
layanan hiburan dalam sifat kontes kickboxing; layanan hiburan dalam sifat kontes seni bela diri; layanan hiburan dalam sifat
kontes tinju; layanan hiburan dalam sifat kontes yang menarik; layanan hiburan dalam sifat penciptaan, pengembangan, dan
produksi program televisi; layanan hiburan dalam sifat program televisi berbasis realitas yang berkelanjutan; layanan hiburan
dalam sifat program televisi yang sedang berlangsung di bidang olahraga; layanan hiburan dan pendidikan, yaitu,
menyediakan film, acara televisi, webcast, audiovisual, dan karya multimedia yang tidak dapat diunduh melalui internet,
maupun informasi, ulasan/review, dan rekomendasi mengenai film, acara televisi, webcast, audiovisual, dan karya multimedia;
layanan hiburan di alam kontes Sambo; layanan hiburan di alam kontes muay thai; layanan hiburan disediakan oleh seniman
pertunjukan; layanan hiburan film, musik, olahraga, video dan teater; layanan hiburan interaktif; layanan hiburan kapal pesiar;
layanan hiburan klub malam; layanan hiburan langsung; layanan hiburan menjadi penyediaan televisi untuk orang yang kurang
mampu; layanan hiburan musik; layanan hiburan musik dan audiovisual; layanan hiburan online; layanan hiburan radio dan
televisi sindikasi; layanan hiburan sifat kontes taekwondo; layanan hiburan teater; layanan hiburan televisi; layanan hiburan
yang berhubungan dengan liga basket fantasi; layanan hiburan yang disediakan oleh grup musik; layanan hiburan yang
sifatnya mengatur pertandingan olahraga elektronik, permainan video, turnamen, dan kompetisi; layanan hiburan, yaitu,
memberikan ulasan musik online, komedi, dan rekaman kata yang diucapkan; layanan hiburan, yaitu, membuat musik,
komedi, dan rekomendasi perekaman kata yang diucapkan berdasarkan data yang dihasilkan pengguna melalui jaringan
komputer global dan jaringan komunikasi lainnya; layanan hiburan, yaitu, membuat profil musisi, artis, dan band dengan
menyediakan klip video pertunjukan musik, komedi, dan ucapan yang tidak dapat diunduh melalui jaringan komputer global
dan jaringan komunikasi lainnya; layanan hiburan, yaitu, mengatur dan menyelenggarakan kompetisi untuk mendorong
penggunaan dan pengembangan hiburan interaktif, realitas virtual/maya (virtual reality), realitas tertambah (augmented
reality), elektronik konsumen (consumer electronics), dan perangkat lunak dan perangkat keras hiburan permainan video;
layanan hiburan, yaitu, menyediakan game realitas tertambah (augmented reality) dan konten hiburan interaktif; layanan
hiburan, yaitu, menyediakan pemutaran rekaman file musik yang tidak dapat diunduh melalui jaringan komunikasi global;
layanan hiburan, yaitu, menyediakan permainan komputer yang diakses dan dimainkan melalui telepon seluler dan seluler
serta perangkat nirkabel lainnya; layanan hiburan, yaitu, menyediakan rekaman audio dan video yang tidak dapat diunduh,
yang direkam sebelumnya yang menampilkan musik dan hiburan musikal online melalui jaringan komputer global; layanan
hiburan, yaitu, menyediakan situs web yang menampilkan video yang tidak dapat diunduh yang menampilkan turnamen video
langsung yang dimainkan oleh pemain video game; layanan hiburan, yaitu, penyediaan rekaman musik live, komedi, dan
rekaman kata lisan yang tidak dapat diunduh melalui transmisi audio dan video melalui komputer global dan jaringan
komunikasi lainnya; layanan klub (termasuk hiburan, rekreasi, kesehatan, olahraga dan pendidikan); layanan klub hiburan;
layanan klub malam [hiburan]; layanan konsultasi di bidang hiburan yang disediakan melalui Internet; layanan pelaporan berita
di bidang berita keuangan; layanan pelatihan perawatan kesehatan yang menawarkan panggilan atau obrolan (chats),
pemberitahuan, kemampuan untuk melacak aktivitas, solusi manajemen/pengelolaan insentif dan tantangan
kesehatan/kebugaran/kesejahteraan (wellness); layanan pendidikan dan hiburan; layanan pendidikan dan hiburan yang
disediakan oleh asosiasi kepada anggotanya; layanan pendidikan, pelatihan dan hiburan; layanan pengaturan dan kordinasi
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hiburan atau klub; layanan pengeditan pasca-produksi di bidang musik, video, dan film; layanan produksi konten web, yaitu
produksi acara televisi, film, video, dan efek audio untuk disiarkan melalui internet yang menampilkan konten hiburan; layanan
produksi perangkat lunak hiburan multimedia; layanan produksi video musik; layanan pusat hiburan; layanan reporter berita
dalam sifat analisis berita dan komentar berita; layanan reservasi dan pemesanan tiket untuk acara hiburan, olahraga dan
budaya; layanan reservasi untuk hiburan; layanan taman hiburan; melakukan acara hiburan; melakukan acara hiburan, acara
budaya, acara olahraga langsung, acara pendidikan, dan kegiatan hiburan dan budaya; melakukan kegiatan hiburan;
melakukan pameran di bidang hiburan; melakukan pameran untuk tujuan hiburan; memberikan informasi berkaitan dengan
organisasi pendidikan, budaya, olahraga dan pameran hiburan, serta komunitas, olahraga dan aktifitas budaya, kontes dan
permainan; memberikan informasi di bidang hiburan; memberikan informasi hiburan dari indeks dan database informasi yang
dapat dicari, termasuk teks, dokumen elektronik, database, grafik, gambar foto dan informasi audio visual, melalui jaringan
internet dan komunikasi; memberikan informasi hiburan dengan cara elektronik; memberikan informasi hiburan melalui
Internet; memberikan informasi hiburan melalui situs web; memberikan informasi hiburan melalui televisi, broadband, nirkabel,
dan layanan on-line; memberikan informasi on-line di bidang hiburan; memberikan informasi on-line di bidang hiburan
permainan komputer; memberikan informasi online tentang pendidikan, pelatihan, hiburan, olahraga, dan kegiatan budaya;
memberikan informasi online yang berkaitan dengan hiburan atau pendidikan; memberikan informasi tentang hiburan dan
acara hiburan melalui jaringan online dan Internet; memberikan informasi tentang pendidikan, pelatihan, hiburan, olahraga,
dan kegiatan budaya; memberikan informasi terkait perencanaan pesta [hiburan] untuk resepsi pernikahan; memberikan
informasi yang berkaitan dengan acara hiburan; memberikan informasi yang berkaitan dengan hiburan, musik, pertunjukan
langsung, dan acara hiburan; memberikan informasi, daftar, dan berita mengenai pemrograman televisi dan hiburan melalui
situs web; memberikan peringkat usia untuk konten televisi, film, musik, video dan video game; memberikan ulasan musik,
artis musik, dan video musik secara online; memproduksi film pita video di bidang pendidikan, kebudayaan, hiburan atau
olahraga [bukan untuk film, program radio atau televisi dan bukan untuk iklan dan publisitas]; mengatur acara film untuk tujuan
hiburan; mengatur acara film, acara musik, acara budaya dan olahraga dan acara hiburan langsung; mengatur acara hiburan;
mengatur acara hiburan langsung; mengatur acara musik live untuk tujuan hiburan; mengatur dan melakukan acara hiburan;
mengatur dan melakukan acara hiburan langsung; mengatur dan melakukan acara mencicipi anggur untuk tujuan hiburan;
mengatur dan melakukan kegiatan hiburan; mengatur dan melakukan kegiatan hiburan, olahraga dan budaya; mengatur dan
melakukan pertemuan di bidang hiburan; mengatur dan menyelenggarakan kompetisi [pendidikan atau hiburan]; mengatur dan
menyelenggarakan pameran untuk tujuan hiburan; mengatur fasilitas untuk acara hiburan dan olahraga; mengatur kompetisi
untuk pendidikan atau hiburan; mengatur malam gala untuk tujuan hiburan; mengatur pameran, kongres, seminar dan
konferensi untuk keperluan budaya dan hiburan; mengatur pemesanan tiket untuk pertunjukan dan acara hiburan lainnya;
mengatur upacara penghargaan dan malam gala untuk tujuan hiburan; mengatur upacara penghargaan untuk tujuan hiburan;
mengatur, mengorganisir, dan menyelenggarakan pameran untuk tujuan hiburan; mengatur, mengorganisir, mengadakan, dan
menyelenggarakan acara hiburan sosial; mengorganisir acara menjadi penyediaan kegiatan hiburan, olahraga dan budaya
untuk tujuan amal; mengorganisir dan melakukan acara hiburan, budaya, artistik dan pendidikan; mengorganisir dan mengatur
pameran untuk tujuan hiburan; mengorganisir konvensi, konferensi, seminar, kelas dan lokakarya dan pameran dagang untuk
tujuan pendidikan, pelatihan, hiburan, olahraga, rekreasi atau budaya; menyediakan acara hiburan untuk anak-anak yang
membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan acara hiburan untuk orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal;
menyediakan berita dalam sifat pelaporan peristiwa terkini; menyediakan berita dan informasi gulat melalui jaringan komputer
global; menyediakan berita dan informasi mengenai motorsport pada sebuah database online melalui jaringan informasi
komputer dan jaringan nirkabel.; menyediakan blog dalam bentuk jurnal secara online melalui internet berupa laporan
peristiwa saat ini, hiburan, olahraga, komedi, drama, musik, dan video musik; menyediakan database komputer, elektronik dan
online untuk penggunaan pendidikan, rekreasi dan hiburan di bidang hiburan dan di bidang minat kelompok menengah,
perguruan tinggi, sosial dan masyarakat; menyediakan fasilitas hiburan; menyediakan fasilitas taman hiburan (amusement
park); menyediakan fasilitas taman hiburan (theme park); menyediakan fasilitas untuk keperluan hiburan, rekreasi dan
pendidikan; menyediakan film, televisi dan hiburan video musik melalui situs web interaktif; menyediakan hiburan;
menyediakan hiburan melalui televisi, radio, bioskop, televisi kabel, televisi satelit dan Internet; menyediakan hiburan musik;
menyediakan hiburan musik live; menyediakan hiburan on-line; menyediakan hiburan on-line dalam sifat pertunjukan game;
menyediakan hiburan on-line dalam sifat turnamen game; menyediakan hiburan on-line di alam liga olahraga fantasi;
menyediakan informasi dalam bidang musik dan hiburan musikal melalui jaringan komunikasi global; menyediakan informasi
dan berita online di bidang pelatihan kerja; menyediakan informasi hiburan melalui situs web; menyediakan informasi secara
online melalui jaringan nirkabel, internet, dan jaringan komputer global, regional dan lokal pada subyek gambar bergerak,
program televisi, video, video musik, dan musik; menyediakan kegiatan hiburan untuk anak-anak yang membutuhkan untuk
tujuan amal; menyediakan kegiatan hiburan untuk orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan layanan
hiburan dalam bentuk pertunjukan musik live; menyediakan layanan hiburan dalam bentuk pertunjukan musik live atau
rekaman musik; menyediakan layanan hiburan dalam bentuk rekaman musik; menyediakan layanan hiburan pendidikan untuk
anak-anak; menyediakan layanan hiburan pendidikan untuk anak-anak di pusat-pusat setelah sekolah; menyediakan layanan
hiburan radio dan televisi; menyediakan layanan kamp atletik [hiburan atau pendidikan] untuk orang-orang yang kurang
mampu untuk tujuan amal; menyediakan layanan kamp olahraga [hiburan atau pendidikan] kepada orang-orang yang kurang
mampu untuk tujuan amal; menyediakan layanan kamp olahraga [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak yang
membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan layanan kamp rekreasi [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak yang
membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan layanan kamp rekreasi [hiburan atau pendidikan] untuk orang-orang yang
kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan layanan kamp renang [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak yang
membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan layanan kamp renang [hiburan atau pendidikan] untuk orang-orang yang
kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan layanan kamp sepakbola [hiburan atau pendidikan] kepada orang-orang yang
kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan layanan kamp sepakbola [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak yang
membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan layanan kamp sepakbola [hiburan atau pendidikan] untuk orang-orang yang
kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan layanan kamp voli [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak yang
membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan layanan kamp voli [hiburan atau pendidikan] untuk orang-orang yang kurang
mampu untuk tujuan amal; menyediakan layanan kemah liburan [hiburan atau pendidikan] kepada anak-anak yang
membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan layanan kemah liburan [hiburan atau pendidikan] kepada orang-orang yang
kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan layanan panggilan tiket untuk hiburan, olahraga, dan acara budaya;
menyediakan layanan perkemahan atletik [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal;
menyediakan layanan perkemahan basket [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal;
menyediakan layanan perkemahan basket [hiburan atau pendidikan] untuk orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan
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amal; menyediakan layanan perkemahan menunggang kuda [hiburan atau pendidikan] kepada orang-orang yang kurang
mampu untuk tujuan amal; menyediakan layanan perkemahan menunggang kuda [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak
yang membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan layanan perkemahan senam [hiburan atau pendidikan] kepada orangorang yang kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan layanan perkemahan senam [hiburan atau pendidikan] untuk
anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan layanan perkemahan tenis [hiburan atau pendidikan] kepada
orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan layanan perkemahan tenis [hiburan atau pendidikan] untuk
anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan permainan video online [layanan hiburan]; menyediakan
pertunjukan musik, video musik, klip film terkait, foto, dan materi multimedia lainnya melalui jaringan komputer global;
menyediakan publikasi audio yang tidak dapat diunduh melalui jaringan komputer, yaitu secara berkala dan laporan perihal
pendidikan, hiburan, budaya pop, rekreasi dan aktifitas santai; menyediakan publikasi online dalam bentuk buku audio yang
menampilkan konten hiburan; menyediakan publikasi online dalam bentuk e-book yang menampilkan konten hiburan;
menyediakan publikasi online, tidak dapat diunduh, dalam bentuk artikel berita untuk anak-anak; menyediakan situs web
berupa informasi hiburan dalam bidang musik, hiburan musikal dan artis musikal; menyediakan situs web dan laman web
sehubungan dengan musik dan hiburan musikal melalui jaringan komunikasi global; menyediakan situs web yang
menampilkan konten audio-visual langsung dan direkam sebelumnya, khususnya, gambar bergerak, program televisi, video,
video musik, dan musik, dan klip video, klip audio, klip musik, klip film, dan foto, dalam bidang laporan peristiwa saat ini, berita,
hiburan, olahraga, komedi, drama, musik, dan video musik; menyediakan suatu pemutaran untuk menampilkan dan/atau
mendengarkan CD, DVD, disk laser dan disk dan pita lainnya yang sudah direkam sebelumnya (hiburan); menyediakan
sumber interaktif dan panduan pemrograman secara online pada subyek gambar bergerak, program televisi, video, video
musik, dan musik yang disesuaikan dengan preferensi pemrograman pemirsa; menyediakan televisi untuk anak-anak kurang
mampu dalam sifat acara hiburan [layanan amal]; menyediakan televisi untuk orang-orang kurang mampu dalam sifat acara
hiburan [layanan amal]; menyedikan informasi, memberikan nasehat, berita, ulasan dan komentar dibidang acara hiburan,
olahraga dan budaya; menyelenggarakan pameran dan acara untuk tujuan budaya, pendidikan, atau hiburan;
menyelenggarakan pameran dan konferensi langsung di bidang budaya, hiburan dan jejaring sosial untuk tujuan non-bisnis
dan non-komersial; menyelenggarakan pameran di bidang hiburan interaktif, realitas virtual, elektronik konsumen dan industri
hiburan video game untuk tujuan budaya atau pendidikan; organisasi acara hiburan; organisasi acara hiburan cosplay;
organisasi acara hiburan sosial; organisasi acara pendidikan dan hiburan untuk para profesional dan eksekutif; organisasi dan
presentasi acara, kompetisi, permainan, konser dan acara hiburan; organisasi festival arsitektur untuk tujuan budaya atau
hiburan; organisasi festival etnis untuk tujuan budaya atau hiburan; organisasi festival film untuk tujuan budaya atau hiburan;
organisasi kegiatan hiburan untuk perkemahan musim panas; organisasi kompetisi pendidikan, hiburan, budaya dan olahraga;
organisasi kompetisi untuk pendidikan atau hiburan; organisasi pendidikan, hiburan, olahraga dan acara budaya; organisasi
peragaan busana untuk tujuan hiburan; organisasi pertunjukan hiburan; organisasi, produksi dan presentasi acara untuk
tujuan pendidikan, budaya atau hiburan; organisasi/manajemen hosting pameran untuk tujuan hiburan, budaya dan
pendidikan; pelaksanaan kegiatan dan kompetisi untuk pendidikan atau hiburan; pelaksanaan pameran, peragaan busana,
dan pameran kebudayaan untuk tujuan hiburan; pelatihan di bidang musik dan hiburan; pembuatan, pengembangan, produksi,
dan pendistribusian konten hiburan yaitu konten hiburan multimedia, media elektronik, informasi, video, audio, teks, data, film,
gambar ilustrasi, gambar, grafik animasi, dan foto di bidang hiburan, orang, olahraga, seni, budaya populer, politik, berita,
game elektronik, sains, teknologi, alam, pendidikan, drama, biografi, humor, musik, hewan, dan minat manusia; pemesanan
kursi untuk acara hiburan; pemesanan tiket dan layanan pemesanan untuk acara hiburan; pemesanan tiket dan layanan
pemesanan untuk hiburan, olahraga dan acara budaya; penampilan pribadi oleh karakter berkostum (hiburan); pencampuran
dan penguasaan musik untuk video dan film; pendidikan dan pelatihan berkaitan dengan industri musik dan hiburan;
pendidikan dan pelatihan di bidang musik dan hiburan; pendidikan di bidang musik dan hiburan; penerbitan multimedia atas
perangkat lunak untuk permainan komputer dan perangkat lunak untuk permainan video melalui siaran elektronik multimedia
atau transmisi jaringan, semua untuk hiburan; penerbitan multimedia dari barang cetakan, buku, majalah, jurnal, koran,
buletin, tutorial, peta, grafik, foto, video, musik dan publikasi elektronik; pengaturan acara untuk tujuan pendidikan atau
hiburan; pengaturan dan penyelenggaraan lokakarya, layanan hiburan dalam sifat penciptaan, pengembangan, dan produksi
program televisi, proofreading naskah, produksi konten digital asli yang menampilkan pemrograman pendek aksi langsung,
menggunakan naskah, realitas, dan animasi melalui broadband dan perangkat nirkabel untuk digunakan dengan serial televisi
online yang ditampilkan dalam episode tunggal atau berseri, situs hiburan dan outlet-outlet video-on-demand yang berkaitan;
pengaturan dan pertunjukan show, kompetisi, pertandingan dan konser; pengaturan dan produksi acara hiburan live dalam
bentuk konser musik live, konser disc jockey, festival musik, pesta dansa dan klub malam; pengaturan kompetisi untuk tujuan
pendidikan atau hiburan; pengaturan, penyelenggaraan dan pelaksanaan pemberian penghargaan untuk keperluan hiburan;
pengorganisasian, pengaturan dan pengadaan kelas, kontes, kompetisi, konferensi, konvensi, symposium, seminar,
lokakarya, acara dan kegiatan budaya, konser, kegiatan atau acara hiburan/pertunjukan, permainan dan kompetisi melalui
internet dan kursus pelatihan; penyediaan buku elektronik, gambar, video, film, musik dan permainan on-line; penyediaan dan
pengoperasian fasilitas hiburan; penyediaan fasilitas hiburan untuk pengalaman simulasi dalam suatu ruang realitas virtual
yang disediakan oleh sarana jaringan komunikasi, termasuk komunikasi melalui telepon genggam; penyediaan fasilitas mesin
hiburan otomatis dan taman hiburan; penyediaan film, gambar bergerak, dan film (movies), program televisi, program
multimedia yang tidak dapat diunduh, semuanya menampilkan konten hiburan, melalui layanan video-sesuai-permintaan;
penyediaan informasi dalam bidang hiburan televisi, film, permainan dan musik melalui jaringan komputer dan jaringan
komunikasi global atau telepon genggam; penyediaan informasi hiburan; penyediaan informasi hiburan tentang seorang
penghibur dan musisi, dan tur-turnya, pertunjukan, rekaman audio dan audiovisual yang tidak dapat diunduh menampilkan
musik, hiburan berbasis musik, berita, penampilan, foto, biografi dan informasi hiburan lainnya yang ditampilkan dalam situs
web; penyediaan informasi hiburan tentang seorang penghibur dan musisi, penampilannya, diskografinya, dan juga
memberikan foto dan klip video semua melalui situs web, halaman profil online, jaringan komputer global, dan atau jaringan
nirkabel; penyediaan informasi hiburan yang berhubungan dengan suatu karakter animasi dan suatu serial televisi animasi
melalui situs web; penyediaan informasi tekstual, gambar dan ilustrasi melalui komunikasi melalui Internet dan telepon seluler
untuk tujuan hiburan, olahraga dan pendidikan.; penyediaan jasa hiburan
dalam bentuk serial televisi, serial program multimedia, gambar bergerak, video, film dan klip film; penyediaan jasa-jasa
hiburan yang mendidik untuk anak-anak pada pusat-pusat kegiatan setelah sekolah; penyediaan jasa-jasa perkemahan atletik
[hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak; penyediaan jasa-jasa perkemahan bola basket [hiburan atau pendidikan] untuk
anak-anak; penyediaan jasa-jasa perkemahan gimnastik [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak; penyediaan jasa-jasa
perkemahan liburan [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak; penyediaan jasa-jasa perkemahan olahraga [hiburan atau
pendidikan] untuk anak-anak; penyediaan jasa-jasa perkemahan sepak bola [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak;
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penyediaan peringkat pengguna untuk tujuan hiburan atau budaya; penyediaan pertunjukan televisi, film, kartun, dan konten
hiburan multimedia yang tidak dapat diunduh, dan juga informasi mengenai pertunjukan televisi, film, kartun dan konten
hiburan multimedia melalui suatu situs web; penyediaan podcast di bidang musik dan hiburan; penyediaan pra-rekaman
hiburan musik dan video musik yang tidak dapat diunduh melalui jaringan komputer global; penyediaan pra-rekaman hiburan
musik dan video musik yang tidak dapat diunduh melalui jaringan komputer global dan atau jaringan nirkabel; penyediaan prarekaman video hiburan yang tidak dapat diunduh melalui jaringan nirkabel; penyediaan program dan konten hiburan, yaitu,
jasa pemrograman televisi berupa suatu serial televisi animasi; penyediaan program hiburan multimedia melalui televisi,
broadband, nirkabel, dan layanan online; penyediaan publikasi-publikasi online, tidak dapat diunduh, terkait dengan artikelartikel berita untuk anak-anak; penyediaan suatu sistem pemungutan suara online melalui Internet atau suatu alat komunikasi
nirkabel untuk tujuan hiburan; penyelenggaraan acara hiburan langsung; penyelenggaraan acara hiburan langsung dan
festival film; penyelenggaraan dan pengaturan untuk pameran hiburan; penyelenggaraan pameran di bidang hiburan;
penyelenggaraan pertandingan yang berkaitan dengan pendidikan atau hiburan; penyewaan karya audio-visual, yaitu, gambar
bergerak, program televisi, video, video musik, musik, dan player media digital (podcasts), dalam bidang berita, hiburan,
olahraga, komedi, drama, musik, dan video musik; penyewaan mesin dan peralatan hiburan; penyewaan operator data yang
direkam untuk tujuan hiburan; perencanaan dan pelaksanaan pesta [hiburan]; perencanaan pesta [hiburan]; perencanaan
pesta [hiburan] untuk acara bridal shower; perencanaan pesta [hiburan] untuk acara perayaan; perencanaan pesta [hiburan]
untuk acara peringatan; perencanaan pesta [hiburan] untuk acara perusahaan; perencanaan pesta [hiburan] untuk acara
promosi sehubungan dengan organisasi nirlaba; perencanaan pesta [hiburan] untuk acara promosi sehubungan dengan
peluncuran produk; perencanaan pesta [hiburan] untuk acara promosi sehubungan dengan penggalangan dana amal;
perencanaan pesta [hiburan] untuk acara sosial; perencanaan pesta [hiburan] untuk resepsi pernikahan; perencanaan,
pengaturan dan pelaksanaan acara hiburan, tidak termasuk film, pertunjukan, teater, pertunjukan musikal, olahraga, balapan
kuda, balapan sepeda, balap perahu dan balap mobil; presentasi acara hiburan langsung; presentasi pertunjukan hiburan
langsung; produksi acara hiburan langsung; produksi cakram video musik; produksi dan distribusi (selain transportasi) video
musik televisi; produksi dan distribusi karya audio-visual, yaitu, gambar bergerak, program televisi, video, video musik, musik,
dan player media digital (podcasts), untuk streaming atau mengunduh dalam bidang laporan peristiwa saat ini, berita, hiburan,
olahraga, komedi, drama, musik, dan video musik; produksi dan penyediaan dari hiburan, berita, dan informasi melalui
jaringan komunikasi dan komputer; produksi dari pertunjukan hiburan dan acara interaktif untuk didistribusikan melalui televisi,
kabel, satelit, media audio dan video, katridge, cakram laser, cakram komputer dan sarana elektronik; produksi film rekaman
video dalam bidang pendidikan, budaya, hiburan atau olahraga, bukan untuk film atau program televisi dan bukan untuk iklan
atau publisitas; produksi fitur hiburan langsung; produksi hiburan audio; produksi hiburan dalam bentuk film, acara televisi,
radio dan video terkait dengan pengalaman perjalanan dan belanja ritel mewah; produksi hiburan dalam bentuk pertunjukan
film, televisi, radio dan video yang berkaitan dengan perjalanan; produksi hiburan langsung; produksi hiburan langsung dan
fitur televisi; produksi hiburan radio; produksi pencahayaan untuk tujuan hiburan; produksi pertunjukan taman hiburan;
produksi program televisi di bidang mode untuk tujuan hiburan; produksi rekaman suara, musik dan video; produksi video
dan/atau rekaman suara untuk tujuan hiburan atau pendidikan; program televisi yang sedang berlangsung yang menampilkan
konten hiburan; program televisi, konten digital yang berkaitan dengan hiburan, program televisi dan radio, rekaman buku
audio, yang dapat diunduh atau tidak dapat diunduh; publikasi bahan/materi pendidikan, yaitu, penerbitan buku, jurnal, berita
berkala, dan publikasi elektronik; publikasi barang cetakan untuk tujuan hiburan dan pengajaran; publikasi buku dan majalah
sehubungan dengan musik dan hiburan; publikasi majalah mode untuk tujuan hiburan; publikasi ulasan online di bidang
hiburan; pusat hiburan dan tempat permainan hiburan beratap; rekaman suara dan layanan hiburan video; sarana
pengembangan kegiatan-kegiatan (Hiburan); sarana pengembangan sumber daya manusia (Hiburan); sarana rekreasi dan
hiburan alam (Hiburan); teater, musik, televisi, radio dan layanan hiburan film===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021013318
: 25/02/2021 18:21:38
:
: HANIFA MANNAN, S Psi

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Krakatau Rt/Rw.004/001 Mlajah, Bangkalan
: Hari Purnomo Chandra B.Sc.
: Jalan Kartini Nomor 88-A, Surabaya

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: HUREMGLOW
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Kuning, coklat
: 3
: ===Bahan-bahan perawatan pribadi dan kecantikan, yaitu, tubuh, wajah, mata, krim pembersih tangan, busa, pelembab,
losion, gel, scrub, minyak, bedak, penyegar, toner, astringen, balsem, masker pelembab, sabun batangan yang tidak
mengandung obat; Produk-produk makeup, seperti, makeup mata, penghapus makeup mata, pensil mata, perona mata,
eyeliner, maskara, bedak wajah, alas bedak dan alas bedak cair, perona wajah berbentuk krim, cairan atau bubuk, lipstik dan
pensil untuk bibir, cat kuku, penghapus cat kuku; Sediaan perawatan kulit non-obat, yaitu, krim, lotion, gel, toner, pembersih
dan pengelupas sel kulit; krim, minyak dan susu untuk tubuh, sabun mandi, gel, minyak, susu dan garam; masker kecantikan,
krim dan minyak untuk membersihkan kulit, krim kulit, krim untuk menghilangkan noda, krim mata, losion kulit, losion wajah,
losion tubuh, pelembab kulit, krim malam, pengklarifikasi kulit, sediaan untuk tanning matahari, sediaan perawatan matahari
bukan medis, kapas untuk kecantikan; produk dan sediaan untuk rambut dan perawatan rambut termasuk sampo, kondisioner,
mousses, gel, lilin (waxes) dan semprotan (sprays); serum kecantikan; wewangian, minyak esensial, kosmetik, lotion
rambut===

540 Etiket
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210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2021013319
: 25/02/2021 18:25:25
:
: Dory Aprilya Subroto

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Sekelor Selatan Rt 2 Rw 5 Kelurahan Watutulis Kecamatan Prambon, Kabupaten
Sidoarjo, Jawa Timur, 61264
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: DR.KAOS
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah,Putih,Hitam
: 40
: ===Jasa Sablon===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021013320
: 25/02/2021 18:30:47
:
: FIRDA ARNIE VIVIRA VALIANDA

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Dusun Krangkong Rt/Rw.013/005 Kepohbaru, Bojonegoro
: Hari Purnomo Chandra B.Sc.
: Jalan Kartini Nomor 88-A, Surabaya

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: VIZZI Aesthetic Skin Care
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Abu-abu, biru
: 3
: ===Bahan-bahan perawatan pribadi dan kecantikan, yaitu, tubuh, wajah, mata, krim pembersih tangan, busa, pelembab,
losion, gel, scrub, minyak, bedak, penyegar, toner, astringen, balsem, masker pelembab, sabun batangan yang tidak
mengandung obat; Produk-produk makeup, seperti, makeup mata, penghapus makeup mata, pensil mata, perona mata,
eyeliner, maskara, bedak wajah, alas bedak dan alas bedak cair, perona wajah berbentuk krim, cairan atau bubuk, lipstik dan
pensil untuk bibir, cat kuku, penghapus cat kuku; Sediaan perawatan kulit non-obat, yaitu, krim, lotion, gel, toner, pembersih
dan pengelupas sel kulit; krim, minyak dan susu untuk tubuh, sabun mandi, gel, minyak, susu dan garam; masker kecantikan,
krim dan minyak untuk membersihkan kulit, krim kulit, krim untuk menghilangkan noda, krim mata, losion kulit, losion wajah,
losion tubuh, pelembab kulit, krim malam, pengklarifikasi kulit, sediaan untuk tanning matahari, sediaan perawatan matahari
bukan medis, kapas untuk kecantikan; produk dan sediaan untuk rambut dan perawatan rambut termasuk sampo, kondisioner,
mousses, gel, lilin (waxes) dan semprotan (sprays); serum kecantikan; wewangian, minyak esensial, kosmetik, lotion
rambut===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021013321
: 25/02/2021 18:34:53
:
: PT. Trustindo Mitra Sukses

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 18 Office Park Lantai MZ Unit E, Jalan TB Simatupang No. Kav 18, kelurahan
kebagusan, kecamatan Pasar Minggu, Kota Administrasi Jakarta Selatan., Kota
Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12520
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: GEEVA
: GEEVA untuk Pria

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Putih, Kuning
: 3
: ===Bahan-bahan perawatan pribadi dan kecantikan, yaitu, tubuh, wajah, mata, krim pembersih tangan, busa, pelembab,
losion, gel, scrub, minyak, bedak, penyegar, toner, astringen, balsem, masker pelembab, sabun batangan yang tidak
mengandung obat; Barang-barang kosmetik yaitu minyak rambut, minyak wangi, bedak wangil, bedak muka, bedak bayi, krim

740
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muka, krim kulit, cat alis, cat alis, cat kkuku, cat bibir, obat kriting rambut cat rambut,bedak dasar, shampoo,wangi-wangian,
minyak-minyak sari kosmetik, bahan pemelihara gigi, tepal gigi, sabun wangi, sabun cuci, sabun krim detergent dan detergent
bubuk .; Bibit parfum; Hyaluronic serum; Kosmetik dasar rias, termasuk pembersih kulit, toner kulit, losion kulit, krim kulit,
serum wajah non-obat, tisu wajah dan pelembab wajah.; Krim sabun yang tidak mengandung obat untuk digunakan dalam
mencuci; Losion dan serum; Lotion kulit kering (kosmetik); Lotion perawatan kulit dan preparat anti penuaan; Minyak
memperbaiki rambut Jepang; Paket masker untuk keperluan kosmetik; Parfum laundry; Parfum tubuh yang disemprotkan;
Parfum untuk bayi; Parfum, eau de toilette; Pencuci tangan dengan bahan dasar sabun yang tidak mengandung obat-obatan;
Produk perawatan kulit, yaitu serum kulit non-obat, pembersih kulit, krim kulit; Sabun; Sabun Batang; Sabun Cuci Piring;
Sabun Kecantikan (kosmetik); Sabun Mandi; Sabun Tangan Cair; Sabun anti keringat; Sabun cair badan; Sabun cair wajah;
Sabun cream; Sabun dengan bahan dasar Herbal Oil (kosmetik); Sabun jerawat; Sabun kosmetik; Sabun mandi; Sabun mandi
dalam bentuk cair, padat atau gel tidak mengandung obat; Sabun mandi untuk hewan peliharaan; Sabun mandi, deodoran;
Sabun pengelupasan untuk keperluan kosmetik; Sabun penghilang bau badan; Sabun tangan cair; Sabun untuk keperluan
binatu; Sabun untuk membersihkan payudara; Sabun untuk muka; Sabun {bukan untuk keperluan pribadi}; Sabun, sabun
mandi, sediaan untuk mandi shower dan mandi, jel untuk mandi shower, minyak untuk mandi, busa untuk mandi, sabun
batang dan sabun tangan cair; Sediaan kosmetik seperti semprotan tangan, gel tangan, larutan tangan, pelembab, lotion,
toner & astringen, larutan alkohol, sabun mandi dalam bentuk cair, bentuk batangan & bubuk, krim, sediaan deodoran dan
anti-keringat.; Sediaan kosmetik untuk perawatan pribadi, yaitu kultur mikroorganisme tidak hidup; Sediaan kosmetik, yakni
lotion untuk mengencangkan kulit; Sediaan perawatan kulit non-obat, yaitu, krim, lotion, gel, toner, pembersih dan pengelupas
sel kulit; Sediaan tabir surya; Sediaan tabir surya kosmetik; Serum Kulit Dengan Asam Hialuronat; Serum Mata (kosmetik);
Serum Peremajaan Kulit; Serum anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; Serum bibir; Serum bulu mata; Serum jerawat;
Serum kecantikan (kosmetik); Serum kulit berbasis hemp; Serum leher (kosmetik); Serum pencerah (kosmetik); Serum
pengencang kulit; Serum rambut; Serum untuk keperluan kosmetik; Tabir surya yang disemprot; Toner; Toner anti-penuaan;
Toner cair (Kosmetik); Toner wajah (kosmetik); Vitamin C serum; air parfum; amber [parfum]; ambergris [parfum]; astringen
untuk keperluan kosmetik; bahan parfum dan perasa/aroma; bantalan pembersih diresapi dengan kosmetik; barang-barang
toilet (toilet articles), yaitu, sabun dan air toilet; basma [pewarna kosmetik]; basma untuk keperluan kosmetik; bedak tubuh
untuk keperluan kosmetik; bintsuke-abura [minyak memperbaiki rambut Jepang]; body butter untuk keperluan kosmetik; body
lotion untuk keperluan kosmetik; body scrub untuk keperluan kosmetik; bubuk bedak wangi untuk keperluan kosmetik; bubuk
mandi untuk keperluan kosmetik; bubuk masker tubuh untuk keperluan kosmetik; bubuk sabun; bubuk wangi untuk keperluan
kosmetik; busa kosmetik yang mengandung tabir surya; busa pembersih tubuh dan wajah; colognes, parfum dan kosmetik;
dasar untuk parfum bunga; eau de parfum; ekstrak bunga [parfum]; ekstrak untuk parfum; emolien kulit untuk keperluan
kosmetik; emulsi tubuh untuk keperluan kosmetik; emulsi, gel dan lotion untuk perawatan kulit; garam mandi untuk keperluan
kosmetik; gel lidah buaya untuk keperluan kosmetik; gel pelembab [kosmetik]; gel pelembab kulit [kosmetik]; gel tahan lama
untuk keperluan kosmetik; kapur untuk penggunaan kosmetik; kaus kaki yang sudah dilembabkan dengan sediaan kosmetik
untuk keperluan kosmetik; kit wewanginan khusus untuk digunakan pada pelembut kain, penguat aroma, bubuk dan cairan
deterjen kain, bar untuk binatu, semprotan penyegar binatu, unit-dosis untuk binatu, deterjen pencuci piring, pembersih lantai,
pembersih permukaan, sampo, pelembut, deodoran anti keringat, losion tubuh, perawatan kulit, sabun bar dan sabun cair
untuk tangan, sabun badan, sabun mandi cair, gel mandi, mutiara untuk mandi, penyegar udara, aroma wewangian, lilin, blok
pewangi toilet dan pembersih toilet; kosmetik bermain anak-anak, menandai kulit; kosmetik dan sediaan pembersih badan
yang tidak mengandung obat; kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan; kosmetik tanpa obat; krim anti-kerut untuk keperluan
kosmetik; krim anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; krim berbentuk stik pelindung dari sinar matahari; krim kuku untuk
keperluan kosmetik; krim masker tubuh untuk keperluan kosmetik; krim pembersih [kosmetik]; krim pengkondisi kulit untuk
keperluan kosmetik; krim pengurang bintik penuaan untuk keperluan kosmetik; krim retinol untuk keperluan kosmetik; krim
tabir surya; krim tabir surya untuk keperluan kosmetik; krim tanning diri [kosmetik]; krim tubuh untuk keperluan kosmetik; krim
wangi untuk keperluan kosmetik; kristal mandi untuk keperluan kosmetik; linen untuk penggunaan kosmetik; losion susu untuk
keperluan kosmetik; lotion klarifikasi kulit non-obat; lotion kulit dan tubuh, krim dan minyak untuk penggunaan kosmetik; lotion
kulit kosmetik; lotion kulit pelembab [kosmetik]; lotion masker tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion pelembab [kosmetik];
lotion pembersih kulit; lotion perawatan kulit kosmetik; lotion tabir surya; lotion tabir surya dan krim perawatan matahari; lotion
tabir surya untuk keperluan kosmetik; lotion tahan usia untuk keperluan kosmetik; lotion untuk keperluan kosmetik; lotion untuk
pengurangan selulit untuk keperluan kosmetik; lotion untuk perawatan wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; make-up
[kosmetik]; mandi minyak untuk perawatan rambut; manik-manik mandi untuk keperluan kosmetik; masker kecantikan; masker
kecantikan rambut; masker kecantikan wajah; masker kecantikan wajah tidak mengandung obat; masker kecantikan, krim dan
minyak untuk membersihkan kulit, krim kulit, krim untuk menghilangkan noda, krim mata, losion kulit, losion wajah, losion
tubuh, pelembab kulit, krim malam, pengklarifikasi kulit, sediaan untuk tanning matahari, sediaan perawatan matahari bukan
medis, kapas untuk kecantikan; masker kecantikan, sediaan perawatan kulit wajah (facial packs); masker kulit [kosmetik];
masker kulit untuk keperluan kosmetik; masker tubuh untuk keperluan kosmetik; minyak after-sun untuk keperluan kosmetik;
minyak mandi untuk keperluan kosmetik; minyak mawar untuk keperluan kosmetik; minyak memperbaiki rambut; minyak
parfum; minyak parfum untuk pembuatan preparat kosmetik; minyak penataan rambut; minyak rambut; minyak rambut kemiri;
minyak rambut orang aring; minyak tubuh untuk keperluan kosmetik; minyak untuk parfum dan aroma; minyak untuk
pengkondisian rambut; mousses [kosmetik]; mutiara mandi untuk keperluan kosmetik; oil baths untuk perawatan rambut untuk
keperluan kosmetik; parfum; parfum air wangi; parfum cair; parfum dalam bentuk bubuk; parfum dalam bentuk gel; parfum
dalam bentuk padat; parfum dan air toilet; parfum dan cologne; parfum untuk keperluan industri; parfum, eau de Cologne dan
aftershaves; pasta wangi untuk keperluan kosmetik; pelindung terhadap sinar matahari untuk wajah; pelindung terhadap sinar
matahari untuk wajah tidak mengandung obat; pembersih untuk kuas kosmetik; pencuci tubuh (sabun) bayi; perekat untuk
keperluan kosmetik; perhiasan kulit menjadi transfer dekoratif untuk keperluan kosmetik; perhiasan kulit self-adhesive untuk
keperluan kosmetik; perhiasan kulit untuk keperluan kosmetik; pernis kuku untuk keperluan kosmetik; petroleum jelly untuk
keperluan kosmetik; pijat lilin untuk keperluan kosmetik; pomades untuk keperluan kosmetik; preparat pelembab [kosmetik];
preparat pemutihan [decolorants] untuk keperluan kosmetik; primer kuku [kosmetik]; produk sabun; produk untuk perawatan
kulit berbentuk cairan; racun lebah untuk keperluan kosmetik; rum rum untuk keperluan kosmetik; sabun almond; sabun
antiperspirant; sabun batang; sabun batangan untuk mandi; sabun batangan untuk toilet; sabun beraroma; sabun cair; sabun
cair bergelembung untuk mandi berendam; sabun cair untuk binatu; sabun cair untuk mandi; sabun cair untuk mencuci piring;
sabun cair untuk tangan dan wajah; sabun cair untuk tangan, wajah dan tubuh; sabun cair yang digunakan untuk mandi kaki;
sabun cair yang digunakan untuk mencuci kaki; sabun cuci; sabun cuci tangan; sabun cukur; sabun dan deterjen; sabun
deodoran; sabun deterjen; sabun industri; sabun kertas untuk penggunaan pribadi; sabun kosmetik; sabun krim; sabun krim
tubuh; sabun kulit; sabun lidah buaya; sabun loofah; sabun mandi; sabun mandi [untuk manusia]; sabun mandi cair; sabun
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mandi cair tidak mengandung obat; sabun mandi dalam bentuk cair, padat atau gel; sabun mandi*; sabun non-obat; sabun
non-obat untuk bayi; sabun non-obat untuk tangan; sabun non-obat untuk wajah; sabun pasir; sabun pelana; sabun pencerah
warna untuk keperluan binatu; sabun pengelupasan untuk wajah; sabun tidak mengandung obat untuk penggunaan pribadi;
sabun tidak mengandung obat untuk penggunaan pribadi dalam bentuk cair, padat dan gel; sabun tubuh; sabun tubuh tanpa
obat; sabun untuk keringat kaki; sabun untuk kulit; sabun untuk mencerahkan tekstil; sabun untuk penggunaan pribadi; sabun
untuk penggunaan rumah tangga; sabun untuk perawatan tubuh; sabun wajah; sabun wajah dan sabun badan yang tidak
mengandung obat, butiran manik-manik untuk mandi, butiran kristal untuk mandi, busa untuk mandi, gel untuk mandi, losion
untuk mandi, minyak untuk mandi, garam untuk mandi yang tidak mengandung obat, gelembung busa untuk mandi, busa
untuk, sabun mandi cair, busa untuk mandi di bawah pancuran dan busa untuk mandi, gel untuk mandi di bawah pancuran
dan gel untuk mandi, lulur untuk mandi di bawah pancuran dan lulur untuk mandi; sabun wangi; sabun-sabun; sabun-sabun,
sabun mandi, wangi-wangian, minyak esensial, kosmetik, shampoo, shampoo kering; sachet parfum; salep kulit pelembab
[kosmetik]; sarung tangan pra-dibasahi dengan sediaan kosmetik untuk keperluan kosmetik; sediaan fumigasi [parfum];
sediaan kosmetik anti-penuaan; sediaan kosmetik tanpa busa; sediaan kosmetik tanpa obat; sediaan lidah buaya untuk
keperluan kosmetik; sediaan mandi busa untuk keperluan kosmetik; sediaan penyamakan sendiri [kosmetik]; sediaan
perawatan kulit, yaitu sabun mandi, losion, krim dan sampo; sediaan perawatan rambut tanpa obat untuk keperluan kosmetik;
sediaan tabir surya; sediaan tabir surya untuk digunakan pada kulit; sediaan tubuh dan perawatan kecantikan untuk keperluan
kosmetik; sediaan untuk perlengkapan mandi (toilet preparations) yang tidak mengandung obat, yaitu, sabun; sediaansediaan untuk memutihkan dan mencuci sediaan-sediaan untuk membersihkan, mengkilatkan, membuang lemak sabun,
wangi-wangian, minyak sari, kosmetik, minyak rambut bahan-bahan pemeliharaan gigi; self-tanning lotion [kosmetik];
semprotan tubuh untuk keperluan kosmetik; semprotan untuk tubuh yang mengandung wewangian dan sabun yang
mengandung wewangian; serum anti-penuaan untuk wajah; serum bulumata; serum jenggot; serum kecantikan; serum kulit
(kosmetik); serum kulit tanpa obat; serum kulit tanpa obat untuk wajah; serum mata; serum pemutih (kosmetik); serum
penataan rambut; serum perawatan rambut; serum rambut; serum tidak eksklusif hyaluronat bisa mengandung vitamin dan
pencerah (kosmetik); serum untuk wajah tidak mengandung obat; serum wajah; serum yang mengandung ekstrak batu
permata; susu almond untuk keperluan kosmetik; tabir surya; tabir surya dalam bentuk losion dan semprotan; tabir surya tahan
air; tabir surya untuk keperluan kosmetik; tambalan kosmetik yang mengandung tabir surya dan tabir surya untuk digunakan
pada kulit; tato yang dapat dilepas untuk keperluan kosmetik; tisu bayi untuk keperluan kosmetik; tisu kosmetik pra-lembab;
tisu kosmetik yang sudah diresapi pelembab sebelumnya; toner kulit; toner kulit non-obat; toner untuk penggunaan kosmetik;
toner untuk wajah tidak mengandung obat; toner wajah; toner wajah kosmetik; wewangian, minyak atsiri, kosmetik tanpa obat,
lotion rambut tanpa obat; wewangian, minyak esensial, kosmetik, lotion rambut; wewangian, wewangian dan dupa, selain
parfum untuk penggunaan pribadi===
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: Hari Purnomo Chandra B.Sc.
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: Merek Kata
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591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam
: 35
: ===Iklan secara online; Layanan iklan, pemasaran dan promosi, yaitu, memberikan informasi mengenai diskon, kupon,
potongan harga, voucher, tautan ke situs web ritel orang lain, dan penawaran khusus untuk barang dan jasa orang lain;
Layanan perantara yang berkaitan dengan perdagangan barang dan jasa; Layanan relasi media; Manajemen usaha dan
operasi pusat data; Menyediakan ulasan pengguna untuk tujuan komersial atau periklanan; Pemasaran melalui media
elektronik; Produksi film iklan dalam bentuk videotape/rekaman video; Pusat perbelanjaan komprehensif melalui internet;
demonstrasi barang pada media komunikasi untuk keperluan ritel; distribusi barang promosi; distribusi materi iklan dan
penyebaran pesan iklan; jasa periklanan dan manajemen; jasa periklanan dan publisitas, yaitu, mempromosikan barang, jasa,
identitas merek dan informasi serta berita komersial pihak ketiga melalui media cetak, audio, video, digital dan medium on-line;
jasa toko serba ada retail secara online; jasa-jasa periklanan dan pemasaran yang disediakan dengan cara metode-metode
secara tidak langsung komunikasi-komunikasi pemasaran, ialah: media sosial, pertanyaan-pertanyaan pemasaran,
pemasaran melalui internet, pemasaran secara mobile (berpindah-pindah), blogging-blogging dan cara-cara lain secara pasif,
yang ditanggung bersama-sama, atau melalui saluran-saluran komunikasi viral; jasa/layanan bisnis dan periklanan, yaitu,
perencanaan media dan pembelian media untuk orang lain; layanan berlangganan, yaitu, penyediaan langganan teks, data,
gambar, audio, video, dan konten multimedia, yang disediakan melalui Internet dan jaringan elektronik dan komunikasi
lainnya; layanan hubungan media; layanan iklan dan pemasaran yang disediakan melalui media sosial; layanan pemasaran
promosi menggunakan media audiovisual; layanan perantara dan penasehat bisnis; layanan perencanaan media; memberikan
informasi produk konsumen yang berkaitan dengan produk makanan atau minuman; mempromosikan barang dan jasa yang
dibuat atau diberikan di Taiwan oleh orang lain, dengan penyebaran materi iklan, dengan mengatur dan melakukan pameran
barang dan jasa tersebut, dan dengan distribusi T-shirt, tas belanja dan hadiah promosi lainnya; menyediakan layanan
konsultasi dan jasa konsultasi dalam melakukan pameran dagang, pameran (exhibitions) dan pameran (expositions) untuk
bisnis industri dan komersial; pemasaran media sosial; pengaturan acara, pameran, pekan raya, dan pertunjukan untuk tujuan
promosi dan iklan komersial; penyediaan barang-barang dalam media komunikasi untuk keperluan ritel; penyediaan konten
teks, data, gambar, audio, video, dan multimedia pra-rekaman yang dapat diunduh dengan biaya atau berlangganan prabayar, melalui Internet dan jaringan elektronik dan komunikasi lainnya; penyediaan ulasan, penilaian, dan rekomendasi
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pengguna di hotel dan akomodasi sementara lainnya untuk daftar keperluan komersil melalui situs web; perantara bisnis dan
layanan konsultasi di bidang penjualan produk; perencanaan dan desain periklanan, yaitu, desain materi iklan untuk orang
lain, Persiapan dan realisasi rencana dan konsep media dan iklan; perencanaan, pembelian dan perundingan (negosiasi)
ruang-ruang dan waktu periklanan dan media; persiapan dan realisasi rencana dan konsep media dan iklan; perundingan
kontrak-kontrak dan transaksi-transaksi komersial antara para pemberi pengaruh (influencer) media sosial dan para pelaksana
perniagaan (business); presentasi barang di media komunikasi, untuk keperluan ritel; presentasi perusahaan di Internet dan
media lainnya; strategi media sosial dan konsultasi pemasaran; toko-toko===
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: ===Hiburan online interaktif dalam bentuk situs
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web yang berisi presentasi fotografi, video, audio dan prosa yang tidak dapat diunduh, klip video dan materi multimedia
lainnya yang berkaitan dengan film dan program
televisi di bidang komedi, drama, aksi, variasi, petualangan, olahraga, musikal,
acara terkini dan berita hiburan, dokumenter dan animasi.; Jasa hiburan dalam bentuk pengembangan, kreasi, produksi,
distribusi, dan pasca produksi film gambar bergerak, acara televisi, acara khusus untuk tujuan hiburan sosial, dan konten
hiburan multimedia; Jasa informasi, pemberian nasehat dan konsultasi yang berkaitan dengan pendidikan, pelatihan, kursus,
hiburan, kegiatan budaya, rekreasi, pertunjukan langsung, olahraga, penerbitan, publikasi, travel, makanan, fashion, sastra,
kesehatan dan kebugaran, televisi, film, radio, konten multimedia , teater, permainan, fotografi, layanan museum, layanan
kebun binatang, layanan taman hiburan; Jasa penerbitan buku, terbitan berkala, surat kabar, buletin, manual, blog, jurnal, dan
publikasi lainnya; Jasa pengembangan, produksi, distribusi, penyewaan, dan presentasi program radio, program televisi,
gambar bergerak, konten hiburan multimedia, podcast, dan rekaman suara; Jasa penyediaan panduan interaktif untuk
mencari, memilih, merekam, dan mengarsipkan program televisi, gambar bergerak, konten hiburan multimedia, podcast, dan
rekaman suara; Layanan fotografi; Layanan hiburan untuk perjalanan, yaitu, menyediakan basis data interaktif online berupa
video dan konten buatan pengguna yang mengandung gambar digital, foto, teks, grafik, audio, klip video, konten multimedia,
dan pertunjukan visual dan audio; Layanan hiburan, yaitu, penampilan langsung oleh bintang film, bintang televisi, bintang
musik, influencer, penari, karakter berkostum dan atlet; Layanan reporter berita, layanan reporter foto; Layanan yang
menyediakan studio audio, video, program TV, foto dan gambar; Menyediakan aplikasi perangkat telepon seluler yang
menampilkan acara televisi, film, dan konten hiburan multimedia yang tidak dapat diunduh, serta informasi, ulasan dan
rekomendasi mengenai acara televisi, film dan konten hiburan multimedia; Menyediakan layanan berbagi dan mencari foto
dan video secara online untuk orang lain; Pendidikan, pelatihan, kursus, hiburan, kegiatan budaya, rekreasi, pertunjukan
langsung, olahraga, penerbitan, publikasi, travel, makanan, fashion, sastra, kesehatan dan kebugaran, televisi, film, radio,
konten multimedia , teater, permainan, fotografi, layanan museum, layanan kebun binatang, layanan taman hiburan yang
disediakan secara elektronik atau online dari basis data komputer atau melalui Internet; Produksi dan distribusi radio, televisi,
televisi kabel, televisi satelit, siaran web, podcast, blog, media sosial dan pertunjukan Internet menampilkan berita highlight,
rekaman video dan rekaman streaming video pada kontes permainan elektronik, turnamen permainan elektronik, pameran
hiburan, kompetisi olahraga, liga, tur, klinik dan acara yang berkaitan dalam bidang bola basket, permainan elektronik,
olahraga elektronik dan olahraga virtual; Produksi multimedia; Produksi program multimedia; Program hiburan yang sedang
berlangsung yang disiarkan melalui radio, televisi, komunikasi seluler, komunikasi nirkabel, internet, jaringan komunikasi
elektronik, dan jaringan komputer terkait peristiwa, berita, komentar, cuaca, olahraga, hiburan, mode, makanan, keuangan,
musik, inspirasi, kesehatan, gaya hidup, perjalanan, pengasuhan anak, sains, teknologi, budaya, dan kesejahteraan (wellness)
terkini; Publikasi materi multimedia secara online; Publikasi teks dan karya grafis orang lain secara online yang menampilkan
artikel, novelisasi, skrip, buku komik, panduan strategi, foto, dan materi visual; Reportasi hasil fotografi; bimbingan kejuruan
[nasihat pendidikan atau pelatihan]; bimbingan pengajaran seni penyiaran; fotografi; fotografi Digital; fotografi potret; informasi
pendidikan; instruksi fotografi; jasa entertainmen, yaitu, menyediakan konten buatan pengguna yang tidak dapat diunduh,
media elektronik, konten hiburan multimedia, informasi, video, audio, teks, data, film, gambar, gambar, grafik animasi, dan
foto; jasa hiburan berupa jasa produksi konten hiburan multimedia; jasa hiburan dalam bentuk penyediaan konten audiovisual, film, video, program televisi, serial animasi, dan materi multimedia lainnya dalam bidang permainan komputer dan
permainan video; jasa hiburan yaitu rangkaian program multimedia yang menampilkan fiksi ilmiah dan drama melalui layanan
streaming; jasa penerbitan video digital, audio dan hiburan multimedia; jasa penerbitan, yaitu jasa penerbitan video digital,
audio, dan multimedia; jasa proses gambar digital (fotografi); jasa-jasa fotografi pernikahan; jasa-jasa produksi program media
ialah jasa-jasa sebelum produksi dan sesudah produksi pencetakan, video, film dan audio; jurnal online, yaitu, bentuk aplikasi
web yang berbentuk tulisan-tulisan (weblog (blog)) yang menampilkan konten yang ditentukan pengguna; jurnal online, yaitu,
blog-blog yang menampilkan komentar, saran dan informasi di bidang kesehatan, kesehatan/kebugaran/kesejahteraan
(wellness), tidur, kebugaran (fitness) dan nutrisi/gizi; jurnal online, yaitu, blog-blog yang menampilkan periklanan, pemasaran
dan bisnis; jurnal-jurnal online, yaitu blog-blog yang menampilkan informasi terkait pernikahan dan perencanaan pernikahan;
konsultasi yang berkaitan dengan pendidikan dan pelatihan; layanan hiburan berupa layanan pengembangan,
penciptaan/kreasi, produksi dan pasca produksi konten hiburan multimedia; layanan hiburan dan pendidikan, yaitu,
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menyediakan film, acara televisi, webcast, audiovisual, dan karya multimedia yang tidak dapat diunduh melalui internet,
maupun informasi, ulasan/review, dan rekomendasi mengenai film, acara televisi, webcast, audiovisual, dan karya multimedia;
layanan pencitraan digital [fotografi]; layanan pendidikan dan pelatihan; layanan pendidikan dan pengajaran; layanan
pendidikan, khususnya, mengorganisir dan menyelenggarakan konferensi, kursus, seminar, dan pelatihan online di bidang
periklanan, pemasaran, jejaring sosial, internet, dan media sosial, dan penyaluran/distribusi materi kursus yang berhubungan
dengannya; layanan pengeditan audio dan video; layanan pengeditan pasca-produksi di bidang musik, video, dan film;
layanan perpustakaan fotografi; layanan produksi multimedia; layanan produksi perangkat lunak hiburan multimedia; layanan
rekaman audio, film, video dan televisi; memberikan informasi hiburan dari indeks dan database informasi yang dapat dicari,
termasuk teks, dokumen elektronik, database, grafik, gambar foto dan informasi audio visual, melalui jaringan internet dan
komunikasi; memberikan informasi yang berkaitan dengan penerbitan multimedia; mengatur dan melakukan kursus
pendidikan; mengatur dan menyelenggarakan seminar pendidikan; menyediakan blog dalam bentuk jurnal secara online
melalui internet berupa laporan peristiwa saat ini, hiburan, olahraga, komedi, drama, musik, dan video musik; organisasi
pameran untuk tujuan pendidikan; pelatihan di bidang perencanaan media strategis yang berkaitan dengan periklanan,
pemasaran dan bisnis; pembelajaran multimedia; penerbitan multimedia buku, majalah, jurnal, musik, dan publikasi elektronik;
penerbitan multimedia dari barang cetakan, buku, majalah, jurnal, koran, buletin, tutorial, peta, grafik, foto, video, musik dan
publikasi elektronik; pengeditan film fotografi; pengeditan foto; penyediaan informasi hiburan tentang seorang penghibur dan
musisi, penampilannya, diskografinya, dan juga memberikan foto dan klip video semua melalui situs web, halaman profil
online, jaringan komputer global, dan atau jaringan nirkabel; penyediaan jasa hiburan
dalam bentuk serial televisi, serial program multimedia, gambar bergerak, video, film dan klip film; penyediaan pertunjukan
televisi, film, kartun, dan konten hiburan multimedia yang tidak dapat diunduh, dan juga informasi mengenai pertunjukan
televisi, film, kartun dan konten hiburan multimedia melalui suatu situs web; penyediaan program hiburan multimedia melalui
televisi, broadband, nirkabel, dan layanan online; penyewaan kios-kios (kiosks) fotografi dan/atau videografi untuk menangkap
(capturing), mengunggah, mengedit dan berbagi (sharing) gambar dan video; produksi dan distribusi DVD yang telah direkam
sebelumnya, disk digital definisi-tinggi, dan disk audio yang telah direkam sebelumnya dan media penyimpanan digital bukan
disk; produksi dan penyewaan film, film video, program radio dan televisi; produksi film, film video, program radio dan televisi;
produksi program radio dan televisi untuk Internet dan media lainnya; produksi rekaman audio dan video untuk resital;
publikasi diagram, gambar dan foto-foto; publikasi jurnal atau buku harian online [layanan weblog]; publikasi materi multimedia
online yang berkaitan dengan buku, majalah, jurnal, perangkat lunak, permainan, musik, dan publikasi elektronik; publikasi
materi multimedia secara online; studio rekaman dan layanan studio film untuk produksi presentasi multimedia===
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: Rose Gold
: 3
: ===Air penyegar wajah (untuk keperluan kosmetik); Alas bedak; Barang-barang kosmetik yaitu minyak rambut, minyak wangi,
bedak wangil, bedak muka, bedak bayi, krim muka, krim kulit, cat alis, cat alis, cat kkuku, cat bibir, obat kriting rambut cat
rambut,bedak dasar, shampoo,wangi-wangian, minyak-minyak sari kosmetik, bahan pemelihara gigi, tepal gigi, sabun wangi,
sabun cuci, sabun krim detergent dan detergent bubuk .; Kosmetik yaitu bedak padat, bedak bubuk, lipstik, pensil alis dan
eyeliner; Lotion pelindung sinar ultra-violet; Sabun Kecantikan (kosmetik); Sediaan dasar untuk tata rias wajah; Sediaan
perawatan rambut, shampo, kondisioner (pelembab) rambut, losion dan jel untuk rambut; Sediaan-sediaan kosmetik untuk
perawatan kulit; Toner; Toner (cairan penyegar wajah) kosmetik; bedak tabur; bubuk bedak wangi; bubuk bedak wangi untuk
keperluan kosmetik; dasar bedak (kosmetik); face tonics klarifikasi penyeimbang minyak; kondisioner pembersih untuk
digunakan dalam mencuci rambut khusus conditioner; kosmetik dan make-up; kosmetik penyegar kulit; kosmetik tanpa obat;
kosmetik yaitu krim, susu, lotion, gel dan bubuk untuk wajah, tubuh dan tangan; kosmetik, yaitu alas bedak, concealer,
pengkilap bibir, maskara, pembersih make-up; kosmetik, yaitu, alas bedak, bedak, concealer, Celak mata (Eye shadow),
pensil mata, eyeliner cair, maskara, pensil bibir, lipstik, Pengkilat bibir (lip gloss), balsem bibir, cat kuku; krim kecantikan untuk
perawatan tubuh; krim kecantikan wajah dan tubuh; krim pemutih kulit; krim pemutih kulit wajah; lipstik; lotion untuk keperluan
kosmetik; maskara; masker kecantikan; masker kecantikan wajah; masker kecantikan, sediaan perawatan kulit wajah (facial
packs); oil baths untuk perawatan rambut untuk keperluan kosmetik; parfum; parfum cair; pemerah pipi dalam bentuk bedak;
perona pipi; pomades untuk keperluan kosmetik; sabun-sabun, sabun mandi, wangi-wangian, minyak esensial, kosmetik,
shampoo, shampoo kering; sediaan kosmetik untuk berjemur dan sediaan untuk melindungi kulit dari efek sinar matahari;
sediaan kosmetik untuk bulu mata; sediaan kosmetik untuk mandi; sediaan kosmetik untuk melindungi kulit dari sinar
matahari; sediaan perawatan kuku kosmetik; sediaan perawatan wajah kosmetik; serum rambut; toner untuk penggunaan
kosmetik; toner wajah; wax rambut===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320

Prioritas

740

: DID2021013325
: 25/02/2021 19:16:58
:

540 Etiket
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730

Nama Pemohon

: ANDI ASRIANI ANSHAR

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: R BTN Minasa Upa Blok K.2 No.19, RT. 001, RW.010,Kel/Desa Gunung Sari,
Kec.Rappocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, 90221
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: AA Glow
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam; Putih; Merah; Kuning
: 3
: ===Air penyegar wajah (untuk keperluan kosmetik); Bahan kimia sebagai komponen dari krim , losion atau kosmetik; Bahan

740

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

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021013326
: 25/02/2021 19:24:14
:
: ALAN SEPTARIANTO

540 Etiket

: Pasir Kaliki Timur RT.001, RW.005, Kel. Sukaluyu, Kec. Cibeunying Kaler, Kota
Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat
: Berry Seba Bhirawa S.H.,
: Jl. Caringin, Komplek Pasadena Ruko R2 No. 31-33, Kel. Margahayu Utara. Kec.
Babakan Ciparay, Kota Bandung, Prov. Jawa Barat, Indonesia, 40224

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: MOUNTAINGEER
: Tidak Ada Terjemahan

591

Uraian Warna

: hitam dan putih

Halaman 1024 dari 2049

511

Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 25
: ===Baju Syar'i; Ikat pinggang; Pakaian, yang berkaitan dalam bidang bola basket, permainan elektronik, olahraga elektronik
dan olahraga virtual yaitu, stoking panjang, alas kaki, sepatu basket, sepatu kets basket, kaos oblong, kemeja, kaos polo,
sweater lengan panjang, celana olahraga, celana, kaos tanpa lengan, kaos jersey, celana pendek, piyama, baju olahraga,
kemeja rugby, sweater, ikat pinggang, dasi, pakaian ringan untuk tidur, topi, topi sebagai tutup kepala, visor sebagai penutup
kepala, beanies, pakaian pemanasan untuk olahraga, celana untuk pemanasan, atasan untuk pemanasan, kaos aksesoris
basket (shooting shirts), jaket, jaket tahan angin, parka, mantel, tadah liur bayi bukan dari kertas, bando, ikat pergelangan
tangan, celemek, pakaian dalam, celana pendek boxer, celana panjang, pelindung telinga, sarung tangan, sarung tangan
musim dingin, syal, baju tenun dan rajut, gaun jersey, gaun, gaun dan seragam pemandu sorak, pakaian renang, pakaian
mandi, baju renang, bikini, tankini, celana renang, celana mandi, celana pendek untuk selancar, pakaian karet (wet suits)
untuk ski air dan menyelam, pakaian penutup di pantai, pakaian penutup setelah mandi, kain penutup setelah mandi, sandal,
sandal pantai, topi pantai, pelindung matahari sebagai penutup kepala, topi renang, topi mandi, penutup kepala dengan
tambahan rambut palsu (wigs); Sandal Gunung; Sarung printing; Sarung tenun bukan mesin; alas kaki, yaitu, sepatu, sepatu
bot, sepatu olah raga, sandal, sandal-sandal, sandal bakiak khas Jepang dan sandal; pakaian yaitu, bandana, blus, capri, jas,
gaun, sarung tangan, jaket, jeans, baju kaus jersey, legging, pakaian dalam, pakaian kasual untuk bersantai, baju hamil, dasi,
pakaian kerja (overall), piyama, celana, pakaian ponco, jas hujan, jubah, sarung, syal, kemeja , celana pendek, rok, skort,
pakaian tidur, kaus kaki, pita penahan keringat (sweat band), sweater, celana yang menyerap keringat, pakaian yang
menyerap keringat, pakaian renang, tank top, kaus oblong, pakaian olah raga (track suit), pakaian dalam (undergarment),
rompi, jaket tahan angin dan windshirt; sandal; sandal jepit; sandal selop; sandal untuk anak-anak; sandal untuk pria; sandal
untuk wanita; sepatu; sepatu olahraga; sepatu pantofel; sepatu sandal; sepatu untuk anak-anak; sepatu untuk orang dewasa;
sepatu untuk pria; sepatu untuk wanita; sol sepatu===
: DID2021013327
: 25/02/2021 19:29:32
:
: ALAN SEPTARIANTO

540 Etiket

: Pasir Kaliki Timur RT.001, RW.005, Kel. Sukaluyu, Kec. Cibeunying Kaler, Kota
Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat
: Berry Seba Bhirawa S.H.,
: Jl. Caringin, Komplek Pasadena Ruko R2 No. 31-33, Kel. Margahayu Utara. Kec.
Babakan Ciparay, Kota Bandung, Prov. Jawa Barat, Indonesia, 40224

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: MOUNTAINGEERS
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Putih
: 25
: ===Baju Syar'i; Ikat pinggang; Pakaian, yang berkaitan dalam bidang bola basket, permainan elektronik, olahraga elektronik
dan olahraga virtual yaitu, stoking panjang, alas kaki, sepatu basket, sepatu kets basket, kaos oblong, kemeja, kaos polo,
sweater lengan panjang, celana olahraga, celana, kaos tanpa lengan, kaos jersey, celana pendek, piyama, baju olahraga,
kemeja rugby, sweater, ikat pinggang, dasi, pakaian ringan untuk tidur, topi, topi sebagai tutup kepala, visor sebagai penutup
kepala, beanies, pakaian pemanasan untuk olahraga, celana untuk pemanasan, atasan untuk pemanasan, kaos aksesoris
basket (shooting shirts), jaket, jaket tahan angin, parka, mantel, tadah liur bayi bukan dari kertas, bando, ikat pergelangan
tangan, celemek, pakaian dalam, celana pendek boxer, celana panjang, pelindung telinga, sarung tangan, sarung tangan
musim dingin, syal, baju tenun dan rajut, gaun jersey, gaun, gaun dan seragam pemandu sorak, pakaian renang, pakaian
mandi, baju renang, bikini, tankini, celana renang, celana mandi, celana pendek untuk selancar, pakaian karet (wet suits)
untuk ski air dan menyelam, pakaian penutup di pantai, pakaian penutup setelah mandi, kain penutup setelah mandi, sandal,
sandal pantai, topi pantai, pelindung matahari sebagai penutup kepala, topi renang, topi mandi, penutup kepala dengan
tambahan rambut palsu (wigs); Sandal Gunung; Sarung printing; Sarung tenun bukan mesin; alas kaki, yaitu, sepatu, sepatu
bot, sepatu olah raga, sandal, sandal-sandal, sandal bakiak khas Jepang dan sandal; pakaian yaitu, bandana, blus, capri, jas,
gaun, sarung tangan, jaket, jeans, baju kaus jersey, legging, pakaian dalam, pakaian kasual untuk bersantai, baju hamil, dasi,
pakaian kerja (overall), piyama, celana, pakaian ponco, jas hujan, jubah, sarung, syal, kemeja , celana pendek, rok, skort,
pakaian tidur, kaus kaki, pita penahan keringat (sweat band), sweater, celana yang menyerap keringat, pakaian yang
menyerap keringat, pakaian renang, tank top, kaus oblong, pakaian olah raga (track suit), pakaian dalam (undergarment),
rompi, jaket tahan angin dan windshirt; sandal; sandal jepit; sandal selop; sandal untuk anak-anak; sandal untuk pria; sandal
untuk wanita; sepatu; sepatu olahraga; sepatu pantofel; sepatu sandal; sepatu untuk anak-anak; sepatu untuk orang dewasa;
sepatu untuk pria; sepatu untuk wanita; sol sepatu===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021013328
: 25/02/2021 19:33:47
:
: HALIMAH

540 Etiket

: Desa Timbung RT. 002 RW. 001, Desa Timbung Kota Rantau Kec. Bungur Kab.
Tapin, Kalimantan Selatan, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan, 71153

Halaman 1025 dari 2049

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: NS BEAUTY
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Gold
: 3
: ===Air penyegar wajah (untuk keperluan kosmetik); Alas bedak; Barang-barang kosmetik yaitu minyak rambut, minyak wangi,
bedak wangil, bedak muka, bedak bayi, krim muka, krim kulit, cat alis, cat alis, cat kkuku, cat bibir, obat kriting rambut cat
rambut,bedak dasar, shampoo,wangi-wangian, minyak-minyak sari kosmetik, bahan pemelihara gigi, tepal gigi, sabun wangi,
sabun cuci, sabun krim detergent dan detergent bubuk .; Kosmetik yaitu bedak padat, bedak bubuk, lipstik, pensil alis dan
eyeliner; Lotion pelindung sinar ultra-violet; Sabun Kecantikan (kosmetik); Sediaan dasar untuk tata rias wajah; Sediaan tata
rias wajah; Sediaan-sediaan kosmetik untuk perawatan kulit; Toner; Toner (cairan penyegar wajah) kosmetik; bedak tabur;
dasar bedak (kosmetik); face tonics klarifikasi penyeimbang minyak; kondisioner pembersih untuk digunakan dalam mencuci
rambut khusus conditioner; kosmetik dan make-up; kosmetik penyegar kulit; kosmetik tanpa obat; kosmetik yaitu krim, susu,
lotion, gel dan bubuk untuk wajah, tubuh dan tangan; kosmetik, yaitu alas bedak, concealer, pengkilap bibir, maskara,
pembersih make-up; kosmetik, yaitu, alas bedak, bedak, concealer, Celak mata (Eye shadow), pensil mata, eyeliner cair,
maskara, pensil bibir, lipstik, Pengkilat bibir (lip gloss), balsem bibir, cat kuku; krim kecantikan; krim kecantikan untuk
perawatan tubuh; krim kecantikan wajah dan tubuh; krim pemutih kulit; krim pemutih kulit wajah; lipstik; lotion untuk keperluan
kosmetik; maskara; masker kecantikan; masker kecantikan wajah; masker kecantikan, sediaan perawatan kulit wajah (facial
packs); parfum; parfum cair; pemerah pipi dalam bentuk bedak; perona pipi; pomade rambut untuk keperluan kosmetik;
pomades untuk keperluan kosmetik; sabun-sabun, sabun mandi, wangi-wangian, minyak esensial, kosmetik, shampoo,
shampoo kering; sediaan kosmetik untuk berjemur dan sediaan untuk melindungi kulit dari efek sinar matahari; sediaan
kosmetik untuk bulu mata; sediaan kosmetik untuk mandi; sediaan kosmetik untuk melindungi kulit dari sinar matahari;
sediaan perawatan kuku kosmetik; sediaan perawatan kulit wajah (kosmetik); sediaan perawatan wajah kosmetik; serum
rambut; toner wajah; wax rambut===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021013329
: 25/02/2021 19:44:40
:
: JESSLYN

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Kapuk Muara Indah Blok A No.8, Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan,
Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14460
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: ECINOS
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Abu-Abu, Hitam, dan Putih
: 25
: ===Alas kaki dari segala bentuk di kelas ini; Pakaian Pria; pakaian; pakaian dari segala bentuk di kelas ini; pakaian untuk
anak-anak; pakaian untuk pria; pakaian untuk pria, wanita dan anak-anak; pakaian untuk wanita; pakaian, alas kaki, tutup
kepala; tutup kepala dari segala bentuk di kelas ini===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JID2021013330
: 25/02/2021 19:45:07
:
: ALAN SEPTARIANTO

540 Etiket

: Pasir Kaliki Timur RT.001, RW.005, Kel. Sukaluyu, Kec. Cibeunying Kaler, Kota
Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat
: Berry Seba Bhirawa S.H.,
: Jl. Caringin, Komplek Pasadena Ruko R2 No. 31-33, Kel. Margahayu Utara. Kec.
Babakan Ciparay, Kota Bandung, Prov. Jawa Barat, Indonesia, 40224

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: SAMAGAHA
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

: hitam dan putih
: 35

Halaman 1026 dari 2049

510

Uraian Barang/Jasa

: ===Iklan secara online melalui jaringan komputer; Jasa ritel dan toko ritel online dalam bidang pakaian, alas kaki, tutup
kepala, tas, dompet wanita, koper dan aksesoris lainnya.; Jasa toko on-line dan gerai yang menjual alas kaki, pakaian,
penutup kepala dan asesoris pakaian, tas punggung, tas untuk membawa segala keperluan, tas tangan dan dompet; Jasa
toko pakaian eceran; Layanan agen ekspor-impor pakaian; Layanan online untuk menghubungkan pengguna jaringan sosial
dengan bisnis; Layanan penjualan ritel online; Layanan ritel online yang berkaitan dengan alas kaki; Layanan toko ritel online
yang menampilkan sepatu; Layanan yang berkaitan dengan kegiatan transaksi penjualan barang dagangan melalui situs web
secara ritel online; Penjualan ritel dan penjualan secara online berupa pakaian, sepatu, topi, kaus kaki, ikat pinggang;
Penyediaan layanan pemesanan yang berkaitan dengan pakaian, alas kaki dan headwear melalui telepon, faksimili, situs web
online, aplikasi mobile internet dan sarana elektronik lainnya; Toko pakaian ritel; Toko tekstil dan pakaian; Toko yang menjual
pakaian; jasa toko retail secara online berupa rekaman suara musikal, rekaman suara musikal yang dapat diunduh, T-shirt,
pakaian, penutup kepala, dan alas kaki; layanan toko grosir dan toko ritel yang menampilkan pakaian, alas kaki; layanan toko
grosir menampilkan pakaian; layanan toko ritel dan layanan toko ritel online; layanan toko ritel dan toko grosir; toko grosir
online dan layanan toko ritel online yang menampilkan pakaian, alas kaki===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: JID2021013331
: 25/02/2021 19:49:40
:
: SUSANTININGSIH SZEFLER

Alamat Pemohon

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Green Andara Residences, Jl. Andara No. 17 Blok D6/14, Kelurahan Pangkalan Jati
Baru, Kecamatan Cinere, Kota Depok, Jawa Barat, 16513
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: SUZEFIT
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru dan Putih
: 41
: ===instruksi senam; layanan gimnasium; layanan klub kebugaran dan olahraga; layanan klub kesehatan dan kebugaran;
menyediakan fasilitas gimnasium; menyediakan fasilitas gym pelatihan rintangan; menyediakan fasilitas kebugaran;
menyediakan fasilitas kebugaran dan olahraga; menyediakan fasilitas senam; menyediakan kelas di bidang kebugaran
(fitness) dan latihan/olah raga===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2021013332
: 25/02/2021 19:49:43
:
: PT. Berjaya Sally Kapital

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Infiniti Office Permata Regency D37, Kel. Srengseng, Kec. Kembangan, Kota
Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: SELERA KITCHEN
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Jingga, hitam, putih
: 43
: ===Jasa pemondokan kemah; Pemesanan dan penyewaan ruang rapat (meeting); Penginapan untuk liburan; Pusat taman
kanak-kanak dan penitipan anak; Tempat makan yang menghidangkan kudapan; akomodasi sementara; hotel, restoran, kaferestoran dan layanan bar; jasa katering; jasa layanan kemah selama liburan; jasa penginapan wisatawan; layanan biro
akomodasi [perantara pemesanan untuk hotel, rumah kos atau sejenisnya]; layanan hotel hewan peliharaan; layanan motel;
layanan pemesanan kamar hotel; layanan penginapan wisatawan; layanan penitipan hewan peliharaan; layanan rumah
pensiun; menyediakan akomodasi hotel; menyediakan fasilitas perkemahan; pelayanan dalam menyediakan makanan dan
minuman; pelayanan ruang minum; pemesanan akomodasi sementara; pemesanan penginapan sementara; penginapan turis;
penyewaan akomodasi sementara; penyewaan bangunan yang dapat dipindah-pindahkan; penyewaan kursi, meja, taplak
meja dan barang pecah belah untuk konferensi, ekshibisi, pertemuan dan acara sosial dan perjamuan makan; penyewaan
penginapan sementara; persewaan tenda; restoran swalayan; tempat penitipan hewan peliharaan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021013333
: 25/02/2021 19:52:50
:
: LABIB BAHARI

Alamat Pemohon

: Gg. Saluyu RT.004, RW.006, Kel. Sayati, Kec. Margahayu, Kabupaten Bandung,

740

540 Etiket

Halaman 1027 dari 2049

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

Kabupaten Bandung, Jawa Barat
: Berry Seba Bhirawa S.H.,
: Jl. Caringin, Komplek Pasadena Ruko R2 No. 31-33, Kel. Margahayu Utara. Kec.
Babakan Ciparay, Kota Bandung, Prov. Jawa Barat, Indonesia, 40224

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: TROMAX
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Kuning
: 25
: ===Baju Syar'i; Ikat pinggang; Pakaian, yang berkaitan dalam bidang bola basket, permainan elektronik, olahraga elektronik
dan olahraga virtual yaitu, stoking panjang, alas kaki, sepatu basket, sepatu kets basket, kaos oblong, kemeja, kaos polo,
sweater lengan panjang, celana olahraga, celana, kaos tanpa lengan, kaos jersey, celana pendek, piyama, baju olahraga,
kemeja rugby, sweater, ikat pinggang, dasi, pakaian ringan untuk tidur, topi, topi sebagai tutup kepala, visor sebagai penutup
kepala, beanies, pakaian pemanasan untuk olahraga, celana untuk pemanasan, atasan untuk pemanasan, kaos aksesoris
basket (shooting shirts), jaket, jaket tahan angin, parka, mantel, tadah liur bayi bukan dari kertas, bando, ikat pergelangan
tangan, celemek, pakaian dalam, celana pendek boxer, celana panjang, pelindung telinga, sarung tangan, sarung tangan
musim dingin, syal, baju tenun dan rajut, gaun jersey, gaun, gaun dan seragam pemandu sorak, pakaian renang, pakaian
mandi, baju renang, bikini, tankini, celana renang, celana mandi, celana pendek untuk selancar, pakaian karet (wet suits)
untuk ski air dan menyelam, pakaian penutup di pantai, pakaian penutup setelah mandi, kain penutup setelah mandi, sandal,
sandal pantai, topi pantai, pelindung matahari sebagai penutup kepala, topi renang, topi mandi, penutup kepala dengan
tambahan rambut palsu (wigs); Sandal Gunung; Sarung printing; Sarung tenun bukan mesin; alas kaki, yaitu, sepatu, sepatu
bot, sepatu olah raga, sandal, sandal-sandal, sandal bakiak khas Jepang dan sandal; pakaian yaitu, bandana, blus, capri, jas,
gaun, sarung tangan, jaket, jeans, baju kaus jersey, legging, pakaian dalam, pakaian kasual untuk bersantai, baju hamil, dasi,
pakaian kerja (overall), piyama, celana, pakaian ponco, jas hujan, jubah, sarung, syal, kemeja , celana pendek, rok, skort,
pakaian tidur, kaus kaki, pita penahan keringat (sweat band), sweater, celana yang menyerap keringat, pakaian yang
menyerap keringat, pakaian renang, tank top, kaus oblong, pakaian olah raga (track suit), pakaian dalam (undergarment),
rompi, jaket tahan angin dan windshirt; sandal; sandal jepit; sandal selop; sandal untuk anak-anak; sandal untuk pria; sandal
untuk wanita; sepatu; sepatu olahraga; sepatu pantofel; sepatu sandal; sepatu untuk anak-anak; sepatu untuk orang dewasa;
sepatu untuk pria; sepatu untuk wanita; sol sepatu===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021013334
: 25/02/2021 19:53:14
:
: NURDIYANSYAH

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Dusun Krajan RT 002/RW 007, Desa Sidomulyo, Kecamatan Sidomulyo, Kabupaten
Lampung Selatan, Lampung, 35553
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: KEDAI MUSLIM COLLECTION
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Ungu dan Putih
: 25
: ===Baju koko; Gamis pria; dalaman jilbab; gamis; jilbab; syal dan jilbab===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021013335
: 25/02/2021 19:58:33
:
: SATYABUDI SURYAPUTRA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Sabang No. 63, RT 005/RW 001, Kelurahan Cihapit, Kecamatan Bandung Wetan ,
Kota Bandung, Jawa Barat, 40114
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: NGITUNGHPP.COM
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

: Biru, Kuning, dan Putih
: 9

740

540 Etiket

540 Etiket
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510

Uraian Barang/Jasa

: ===perangkat lunak aplikasi; perangkat lunak aplikasi komputer untuk perangkat seluler; perangkat lunak aplikasi untuk
layanan cloud computing; perangkat lunak dan aplikasi untuk perangkat seluler; perangkat lunak komputer untuk integrasi
aplikasi dan basis data; perangkat lunak realitas virtual untuk pendidikan; perangkat lunak untuk smartphone; platform
berbasis website dan aplikasi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: JID2021013336
: 25/02/2021 20:02:30
:
: SATYABUDI SURYAPUTRA

Alamat Pemohon

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Sabang No. 63, RT 005/RW 001, Kelurahan Cihapit, Kecamatan Bandung Wetan ,
Kota Bandung, Jawa Barat, 40114
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: MENTORKULINER.COM
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru dan Putih
: 35
: ===Jasa informasi, pemberian nasehat dan konsultasi berkaitan dengan manajemen bisnis; Jasa konsultasi manajemen
bisnis; Jasa konsultasi usaha yang berkaitan dengan operasi, administrasi dan manajemen pusat data; informasi dan
konsultasi manajemen bisnis; jasa konsultasi bisnis; jasa konsultasi bisnis dan informasi; jasa konsultasi manajemen; jasa
manajemen dan konsultasi pengelolaan bisnis; layanan bantuan dan konsultasi bisnis; layanan saran dan/atau konsultasi
terkait dengan jasa kelas 35===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021013337
: 25/02/2021 20:08:36
:
: Wendi Winata

540 Etiket

: Apt. Mediterania G. 2 Twr. H-21-H/K, RT/RW. 003/005, Kelurahan Tanjung Duren
Selatan, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, Kota Administrasi Jakarta
Barat, DKI Jakarta
: Fery Darlim S.H., M.H.
: Ruko Diamond Green Park View No. B-29 Jalan Daan Mogot Km. 14, CengkarengJakarta Barat

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: JAYASHREE
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah, Hitam, Putih
: 25
: ===Baju Hangat; Celana jeans; Kaos tanpa lengan; Masker wajah (pakaian); Pakaian Batik; Pakaian Olahraga; Pakaian Pria;
Pakaian bawahan, celana, celana pendek, pakaian dalam, gaun, piyama, pakaian dalam wanita, dasi pakaian, syal, sarung
tangan, pakaian renang; Pakaian dalam; Pakaian renang; Pakaian, tutup kepala, yaitu baju (dengan atau tanpa kerah
dan/atau lengan), celana (pendek atau panjang), rok, gaun, kaus kaki, jaket (dengan atau tanpa tudung), sapu tangan
(handkerchiefs), pita, topi (hats), topi (caps), visor, sepatu, sandal dan sandal selop; Pakaian, yaitu, kemeja polo, pullover
tanpa lengan, blus, blus tanpa lengan, t-shirt, rompi, kaus, rok, pakaian renang, pakaian renang, jaket olahraga, rompi stadion,
rompers, pengikat untuk pakaian; Pakaian, yaitu, pakaian dalam wanita, atasan, pakaian bawahan, bra, pakaian wanita yang
pas di tubuh digunakan sebagai pakaian dalam, bra olahraga, celana dalam wanita, kamisol, pakaian tidur, pakaian kasual
untuk bersantai, pakaian dalam, pakaian untuk kegiatan aktif, yaitu, pakaian yang terdiri atas celana panjang dan jaket,
pakaian dan celana untuk olahraga, dan pakaian dan celana untuk yoga, pakaian renang, pakaian pantai, celana pendek pria
untuk pakaian dalam dengan karet pada bagian pinggang, korset, ikat kaos kaki elastis, pakaian ketat untuk pesenam/penari,
jubah, jaket, jas, jas/setelan, pakaian tahan air untuk dipakai pada saat hujan, celana pendek, celana panjang, gaun, rok,
kemeja, kaos tanpa lengan, kaos/kemeja yang menyerap keringat, baju hangat, rompi, blus, ikat pinggang, skarf, sarung
tangan, sarung tangan musim dingin, kaos kaki; Pakaian, yaitu, setelan baju, gaun-gaun, jas-jas, mantel panjang, jaket,
pakaian hujan, celana, celana panjang, celana pendek, jins, rok-rok, blus, kemeja, T-shirt, rompi, baju kaos, cardigan, pakaian
dalam dan pakaian tidur; Pakaian, yaitu, stoking panjang, alas kaki, sepatu basket, sepatu kets basket, kaos oblong, kemeja,
kaos polo, sweater lengan panjang, celana olahraga, celana, kaos tanpa lengan, kaos jersey, celana pendek, piyama, baju
olahraga, kemeja rugby, sweater, ikat pinggang, pakaian ringan untuk tidur, topi, topi sebagai tutup kepala, visor sebagai
penutup kepala, pakaian pemanasan untuk olahraga, celana untuk pemanasan, atasan untuk pemanasan, kaos aksesoris
basket (shooting shirts), jaket, blazer, dasi sebagai pakaian, kotak saku, sapu tangan, jaket tahan angin, parka, mantel, tadah
liur bayi bukan dari kertas, pakaian tidur bayi yang baru lahir, bando, ban pergelangan tangan sebagai pakaian, celemek,
pakaian dalam, celana pendek boxer, celana ketat boxer, celana panjang, pelindung telinga, sarung tangan, sarung tangan
musim dingin, syal, baju tenun dan rajut, gaun jersey, gaun, gaun dan seragam pemandu sorak, pakaian renang, pakaian
mandi, baju renang, bikini, tankini, celana renang, celana mandi, celana pendek untuk selancar, pakaian karet untuk olahraga
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air (wet suits), pakaian penutup di pantai, pakaian penutup setelah mandi, kain penutup setelah mandi, sandal, sandal pantai,
topi pantai, pelindung matahari sebagai penutup kepala, topi renang, topi mandi, penutup kepala dengan tambahan rambut
palsu (wigs); Switer lengan panjang; T-shirt; T-shirt cetak; T-shirt dengan logo; alas kaki; alas kaki, yaitu, sepatu, sepatu bot,
sepatu olah raga, sandal, sandal-sandal, sandal bakiak khas Jepang dan sandal; alas kaki, yaitu, sepatu, sepatu keds, sendal,
sendal jepit, sepatu bot; artikel pakaian untuk bayi dan balita; artikel pakaian untuk manusia; atasan [pakaian]; baju atau
handuk mandi; baju dalam; baju olahraga; baju olahraga lengan pendek; baju untuk anak-anak; baju untuk orang dewasa;
bandana [syal]; barang-barang pakaian, alas kaki dan tutup kepala untuk bayi dan balita; beanies; blazer; blus lengan pendek;
bra; cardigan; celana boxer; celana dalam; celana ketat; celana olahraga; celana panjang; celana pendek; dasi; dasi katun;
gaun; gaun pesta; ikat pinggang [pakaian]; jaket; jaket kulit; jaket lengan pendek; jaket reversibel; jaket tahan air; jaket tahan
angin; jaket wol; jas; jas tahan air untuk pengendara sepeda motor; jilbab; jubah mandi; kaos kaki; kaos polo; kaus lengan
pendek; kemeja; kemeja berkerah; kemeja turtleneck; kerudung [pakaian]; mantel; pakaian; pakaian berbahan denim; pakaian
dalam; pakaian dalam wanita; pakaian jadi; pakaian luar; pakaian luar, yaitu, mantel; pakaian rajut dalam jenis atasan rajutan,
bawahan rajutan, gaun rajutan, jaket rajutan, kemeja rajut, rok rajut, dan atasan rajutan polo; pakaian tahan air; pakaian tahan
air, yaitu, sepatu, jaket, dan celana tahan air; pakaian termal; pakaian wanita; pakaian wol; rok; rok mini; rompi; sabuk
pinggang [pakaian]; sandal; sandal lipat wanita; sepatu; sepatu bot tahan air; sepatu kerja; sepatu yang dipakai pada acara
semi formal sampai formal untuk wanita dan pria; seragam; singlet; syal leher; topi; tunik; tutup kepala, yaitu, topi (caps), topitopi (hats) dan kelep pici===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021013338
: 25/02/2021 20:19:12
:
: PT. GEN MULTI ABADI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JALAN TAMAN DELIMA 4 N0.3 RT.007/005 TANJUNG DUREN SELATAN, Kota
Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: GEN MULTI + LUKISAN
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: hitam dan putih
: 3
: ===minyak wangi; parfum===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021013339
: 25/02/2021 20:22:52
:
: GHILMAN AZKA EL'RAYYAN

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DUSUN CANTUK KIDUL, RT. 004/002, DESA CANTUK, KEC. SINGOJURUH,
Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, 68464
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: Kasatmata Indonesia
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM
: 9
: ===Bagian, perlengkapan dan aksesoris untuk kacamata, kacamata pelindung dengan bingkai plastik atau karet yang pas di
wajah untuk melindungi mata dan kacamata pelindung dari sinar matahari, termasuk, tempat, rantai, tali, bingkai, pita dan
pengikat pendukung; Bagian-bagian untuk kacamata; Kacamata dengan resep; kacamata berlensa cembung; kacamata lihat
dekat; kacamata lihat jauh; kacamata optik; kasing optik, yaitu, kasing untuk kacamata dan kacamata hitam; tempat kacamata
pelindung dari sinar matahari; tempat untuk kacamata===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2021013340
: 25/02/2021 20:28:29
:
: Louis Felix Andreas, Henry Fernando Soetioso

540 Etiket

: Pesona Anggrek Harapan Blok A. 19 No. 3, RT/RW. 003/027, Kelurahan Harapan
Jaya, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Kota Bekasi, Jawa Barat
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740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Fery Darlim S.H., M.H.
: Ruko Diamond Green Park View No. B-29 Jalan Daan Mogot Km. 14, CengkarengJakarta Barat

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Realmeal
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau, Putih
: 43
: ===Catering makanan sehat; Jasa penyediaan makanan dan minuman; jasa katering===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021013341
: 25/02/2021 20:38:34
:
: Made Adelia Nugraha, Arya Emerald Dwiguna Rahma

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Batur Sari No. 12, Lingk. Pengenderan Kedonganan, Kabupaten Badung, Bali,
80361
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: MASILA
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Putih
: 3
: ===Air penyegar wajah (untuk keperluan kosmetik); Bahan kimia sebagai komponen dari krim , losion atau kosmetik; Bahan
nabati / tumbuhan sebagai komponen dari krim , losion , atau kosmetik.; Barang kosmetik untuk mandi; Busa (kosmetik)
[Mousse]; Cairan untuk rambut (kosmetik); Ekstrak herbal topikal untuk digunakan sebagai kosmetik; Esensi untuk keperluan
kosmetik; Gel jerawat (kosmetik); Gel kulit untuk penggunaan kosmetik; Gel pelangsing (kosmetik ); Gel pelangsing
(kosmetik); Gel untuk dipakai setelah bercukur untuk keperluan kosmetik; Gel untuk keperluan kosmetik; Highlighter badan
kosmetik; Highlighter bubuk (kosmetik); Highlighter cair (kosmetik); Highlighter krim (kosmetik); Highlighter kulit (kosmetik);
Highlighter wajah kosmetik; Kain, tisu atau penyeka yang diresapi sediaan kosmetik; Kapas wajah untuk kosmetik;
Kondisioner; Kondisioner cair (kosmetik); Korektor warna bibir; Kosmetik berwarna untuk anak-anak; Kosmetik dasar rias,
termasuk pembersih kulit, toner kulit, losion kulit, krim kulit, serum wajah non-obat, tisu wajah dan pelembab wajah.; Kosmetik
fungsional; Kosmetik highlighter; Kosmetik menggunakan bahan alami; Kosmetik perpaduan dari powder dan liquid foundation
(cushion); Kosmetik untuk bulu mata; Kosmetik untuk manusia; Kosmetik untuk perawatan kulit dan rambut; Kosmetik untuk
perawatan rambut; Kosmetik untuk spa; Kosmetik, yaitu sediaan untuk menghilangkan atau mengurangi garis-garis kulit halus
di sekitar kening dan mata (glabellar), keriput di wajah, ketidaksimetrisan dan kekurangan dan masalah kulit manusia; Kotak
perlengkapan kosmetik terisi; Krim Badan area sensitif (kosmetik); Krim flek (kosmetik); Krim kulit daerah sensitif (kosmetik);
Krim kulit kering (kosmetik); Krim kulit sensitif (kosmetik); Krim lulur badan [Cream-body scrub] kosmetik; Krim pembersih
(kosmetik); Krim pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Krim untuk keperluan kosmetik; Krim wajah (kosmetik); Krim wajah
untuk digunakan sebagai kosmetik; Lip tint (pewarna bibir); Losion pelembab (kosmetik); Losion pemutih kulit untuk keperluan
kosmetik; Losion pengelupasan untuk keperluan kosmetik; Losion untuk dipakai setelah bercukur untuk keperluan kosmetik;
Lotion daerah sensitif (kosmetik); Lotion flek (kosmetik); Lotion kulit kering (kosmetik); Maker wajah (Kosmetik); Masker
(kosmetik); Masker pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Masker untuk kulit sebagai penggunaan kosmetik; Masker untuk
tubuh sebagai penggunaan kosmetik; Masker wajah (kosmetik); Minyak sari buah merah untuk kosmetik; Minyak untuk mandi
berendam untuk keperluan kosmetik; Minyak yang mudah menguap (Kosmetik); Paket masker untuk keperluan kosmetik;
Pelembab (kosmetik); Pelembab Leher (kosmetik); Pelembab [Moisturizer] kosmetik; Pelembab anti penuaan yang digunakan
sebagai kosmetik; Pelembab mata untuk penggunaan kosmetik; Pembersih wajah (kosmetik); Pemerah bibir; Pensil
highlighter (kosmetik); Pensil untuk bibir; Penyeka sekali pakai yang diresapi dengan sediaan membersihkan dan kosmetik,
penyeka kosmetik yang sudah dilembabkan; Pewangi badan (kosmetik); Pewarna bibir dengan ketahanan yang lebih lama;
Pewarna dan cat rambut; Pomade bibir; Produk kosmetik; Produk kosmetik dan perawatan kulit; Produk kosmetik untuk
perawatan kulit; Produk perawatan kulit; Produk perawatan kulit untuk penggunaan pribadi, yaitu, pelembab wajah, mata, dan
bibir; Produk perawatan kulit yang mengandung ektrak batu permata (kosmetik); Produk perawatan rambut; Ramuan kosmetik
untuk mandi; Sabun Kecantikan (kosmetik); Sabun dengan bahan dasar Herbal Oil (kosmetik); Sabun kosmetik; Sabun
pengelupasan untuk keperluan kosmetik; Sampo; Scrub bibir; Scrub untuk keperluan kosmetik; Scrub wajah [facial scrub]
kosmetik; Sediaan Pembersih Kulit (kosmetik); Sediaan kosmetik perawatan bibir; Sediaan kosmetik seperti semprotan
tangan, gel tangan, larutan tangan, pelembab, lotion, toner & astringen, larutan alkohol, sabun mandi dalam bentuk cair,
bentuk batangan & bubuk, krim, sediaan deodoran dan anti-keringat.; Sediaan kosmetik tata rias dan penghapus riasan;
Sediaan kosmetik untuk bibir; Sediaan kosmetik untuk kuku; Sediaan kosmetik untuk kulit wajah; Sediaan kosmetik untuk
mandi dan mandi pancuran (shower); Sediaan kosmetik untuk mata; Sediaan kosmetik untuk perawatan pribadi, yaitu kultur
mikroorganisme tidak hidup; Sediaan kosmetik yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati di wajah; Sediaan
kosmetik, yakni lotion untuk mengencangkan kulit; Sediaan minyak panas (kosmetik); Sediaan pembersih badan dan
kosmetik; Sediaan perawatan kulit dan kosmetik; Sediaan perawatan matahari untuk keperluan kosmetik; Sediaan tabir surya
kosmetik; Sediaan toning untuk bibir; Sediaan untuk menghilangkan bulu (kosmetik); Sediaan-sediaan kosmetik untuk
perawatan kulit; Sediaan-sediaan pewarna bibir; Semprotan pelembab wajah (kosmetik); Serum Mata (kosmetik); Serum anti-

740
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penuaan untuk keperluan kosmetik; Serum bibir; Serum kecantikan (kosmetik); Serum leher (kosmetik); Serum pencerah
(kosmetik); Serum untuk keperluan kosmetik; Sipat (Kosmetik); Spirit Gum untuk penggunaan kosmetik; Spray wajah
(kosmetik); Susu pelembab pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Tanah liat (kosmetik); Toner (cairan penyegar wajah)
kosmetik; Toner cair (Kosmetik); Toner wajah (kosmetik); apitoxin [racun lebah madu] untuk keperluan kosmetik; astringen
untuk keperluan kosmetik; balsem bibir tanpa obat; balsem selain untuk keperluan medis yang biasanya berupa balsem non
medis yang digunakan untuk rambut, kult dan bibir; bantalan kapas untuk keperluan kosmetik; bantalan pembersih diresapi
dengan kosmetik; basma [pewarna kosmetik]; basma untuk keperluan kosmetik; batang kapas untuk keperluan kosmetik;
bedak; body butter untuk keperluan kosmetik; body lotion untuk keperluan kosmetik; body scrub untuk keperluan kosmetik;
bola kapas untuk keperluan kosmetik; bubuk gigi untuk keperluan kosmetik; bubuk glitter kosmetik; bubuk kosmetik, krim dan
lotion untuk wajah, tangan dan tubuh; bubuk mandi untuk keperluan kosmetik; bubuk masker tubuh untuk keperluan kosmetik;
bubuk padat untuk compacts [kosmetik]; bubuk wangi untuk keperluan kosmetik; bubuk-bubuk untuk tubuh, wajah, kosmetik
dan mandi; busa kosmetik yang mengandung tabir surya; cat kuku (kosmetik); cocoa butter untuk keperluan kosmetik;
colognes, parfum dan kosmetik; concealer [kosmetik]; cosmeceuticals untuk keperluan kosmetik; cotton buds untuk keperluan
kosmetik; deodoran; ekstrak herbal untuk keperluan kosmetik; emolien kulit untuk keperluan kosmetik; emolien rambut untuk
keperluan kosmetik; emulsi tubuh untuk keperluan kosmetik; emulsi wajah untuk keperluan kosmetik; emulsi wajah untuk
penggunaan kosmetik; esensi halus/esens yang mudah menguap untuk keperluan kosmetik, yaitu esensi badian; garam
mandi kosmetik; garam mandi untuk keperluan kosmetik; gel after-sun [kosmetik]; gel after-sun untuk keperluan kosmetik; gel
dan minyak kecantikan [kosmetik]; gel kosmetik; gel lidah buaya untuk keperluan kosmetik; gel mata untuk keperluan
kosmetik; gel pelembab [kosmetik]; gel pelembab kulit [kosmetik]; gel pemutihan gigi; gel penyamakan [kosmetik]; gel tahan
lama untuk keperluan kosmetik; gel tubuh dan wajah [kosmetik]; gel untuk penggunaan kosmetik; gel untuk tubuh (kosmetik);
gel wajah [kosmetik]; glitter dekoratif untuk keperluan kosmetik; glitter untuk keperluan kosmetik; grease untuk keperluan
kosmetik; handuk, kain dan kertas sekali pakai dan barang kapas diresapi dengan atau untuk digunakan dengan sediaan
kosmetik; hidrogen peroksida untuk keperluan kosmetik; highlighter (kosmetik); kapas dalam bentuk bola-bola, kuncup, kain,
gulungan, penyeka untuk kebutuhan kosmetik; kapas dan tongkat kapas untuk keperluan kosmetik; kapas untuk keperluan
kosmetik; kapur untuk penggunaan kosmetik; kaus kaki diresapi dengan krim pelembab kosmetik; kaus kaki yang sudah
dilembabkan dengan sediaan kosmetik untuk keperluan kosmetik; kertas untuk penggunaan kosmetik; kit kosmetik; kompres
mata untuk keperluan kosmetik; kondisioner bibir; kosmetik; kosmetik alis; kosmetik bermain anak-anak, menandai kulit;
kosmetik dalam bentuk bubuk; kosmetik dalam bentuk krim; kosmetik dalam bentuk lotion; kosmetik dalam bentuk susu, lotion
dan emulsi; kosmetik dan alat rias/pembersih badan (tidak mengandung obat) untuk kuku, rambut dan kulit; kosmetik dan
make-up; kosmetik dan perlengkapan mandi; kosmetik dan sediaan kosmetik; kosmetik dan sediaan pembersih badan yang
tidak mengandung obat; kosmetik dan sediaan perawatan pribadi; kosmetik dekoratif; kosmetik dekoratif [make-up]; kosmetik
fungsional adalah krim anti-kerut; kosmetik fungsional menjadi sediaan penyamakan matahari; kosmetik fungsional menjadi
sediaan penyaringan sinar matahari; kosmetik fungsional menjadi sediaan perawatan kulit anti-penuaan; kosmetik non-medis;
kosmetik penyegar kulit; kosmetik perawatan kulit; kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan; kosmetik tabir surya; kosmetik
tanpa obat; kosmetik tanpa obat dan sediaan perlengkapan mandi; kosmetik tidak mengandung obat, perlengkapan mandi dan
wewangian yang tidak mengandung obat untuk merawat dan mempercantik bulu mata, alis, mata, bibir dan kuku; kosmetik
untuk anak-anak; kosmetik untuk bibir; kosmetik untuk digunakan pada kulit; kosmetik untuk hewan; kosmetik untuk kuku;
kosmetik untuk kulit kepala; kosmetik untuk leher; kosmetik untuk menutupi bekas luka operasi; kosmetik untuk pemakaian di
rambut; kosmetik untuk pembersih tubuh; kosmetik untuk penggunaan pribadi; kosmetik untuk wajah dan tubuh dalam bubuk
tertentu; kosmetik yaitu krim, susu, lotion, gel dan bubuk untuk wajah, tubuh dan tangan; kosmetik yang digunakan sebagai
sediaan perawatan kulit; kosmetik yang digunakan untuk kulit; kosmetik yang dijual sebagai komponen integral dari persiapan
perawatan kulit tanpa obat; kosmetik yang mengandung ekstrak batu permata; kosmetik yang mengandung probiotik; kosmetik
yang mengandung vitamin; kosmetik, yaitu, susu, losion, gel dan bubuk untuk wajah, gel dan bubuk untuk tubuh dan tangan;
krim after-sun untuk keperluan kosmetik; krim anti-bintik untuk keperluan kosmetik; krim anti-iritasi [untuk keperluan kosmetik];
krim anti-kerut untuk keperluan kosmetik; krim anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; krim bibir; krim bibir untuk keperluan
kosmetik; krim dan gel kosmetik untuk wajah, tangan dan tubuh; krim dan lotion kosmetik; krim dan lotion kosmetik untuk
perawatan wajah dan tubuh; krim dingin untuk keperluan kosmetik; krim exfoliant untuk keperluan kosmetik; krim kosmetik;
krim kosmetik bernutrisi; krim kosmetik untuk kulit; krim kosmetik untuk mengencangkan kulit; krim kosmetik untuk
mengencangkan kulit di sekitar mata; krim kosmetik untuk perawatan kulit; krim kosmetik, lotion dan sediaan lain untuk
berjemur; krim kosmetik, susu, lotion, gel dan bubuk untuk wajah, tangan, dan tubuh; krim kuku untuk keperluan kosmetik;
krim kulit untuk keperluan kosmetik; krim kulit yang adil untuk keperluan kosmetik; krim masker tubuh untuk keperluan
kosmetik; krim mata untuk keperluan kosmetik; krim matahari untuk keperluan kosmetik; krim pagi untuk keperluan kosmetik;
krim pelembab kulit [kosmetik]; krim pembersih [kosmetik]; krim pengencang [kosmetik]; krim pengkondisi kulit untuk keperluan
kosmetik; krim pengurang bintik penuaan untuk keperluan kosmetik; krim perawatan rambut; krim perawatan rambut untuk
keperluan kosmetik; krim retinol untuk keperluan kosmetik; krim tabir surya untuk keperluan kosmetik; krim tangan kosmetik;
krim tangan untuk keperluan kosmetik; krim tanning diri [kosmetik]; krim tubuh kosmetik; krim tubuh untuk keperluan kosmetik;
krim untuk keperluan kosmetik; krim untuk pemeliharaan kulit (kosmetik); krim untuk pengurangan selulit untuk keperluan
kosmetik; krim wajah; krim wajah [kosmetik]; krim wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; krim wajah untuk keperluan
kosmetik; krim wajah untuk penggunaan kosmetik; krim wangi untuk keperluan kosmetik; krim, minyak, lotion, semprotan,
pensil dan balsem untuk keperluan kosmetik; kristal mandi untuk keperluan kosmetik; linen untuk penggunaan kosmetik; losion
kosmetik; losion susu matahari kosmetik; losion susu untuk keperluan kosmetik; lotion berjemur kosmetik; lotion kosmetik
untuk mengurangi munculnya bintik-bintik dan bintik-bintik penuaan; lotion kulit dan tubuh, krim dan minyak untuk penggunaan
kosmetik; lotion kulit kosmetik; lotion kulit pelembab [kosmetik]; lotion mandi untuk keperluan kosmetik; lotion masker tubuh
untuk keperluan kosmetik; lotion mata untuk keperluan kosmetik; lotion pelembab [kosmetik]; lotion pengencang untuk wajah,
tubuh dan tangan untuk keperluan kosmetik; lotion perawatan kulit kosmetik; lotion perawatan matahari untuk keperluan
kosmetik; lotion perawatan rambut untuk keperluan kosmetik; lotion rambut kosmetik; lotion setelah matahari untuk keperluan
kosmetik; lotion tabir surya untuk keperluan kosmetik; lotion tahan usia untuk keperluan kosmetik; lotion tangan untuk
keperluan kosmetik; lotion tubuh pelembab [kosmetik]; lotion untuk keperluan kosmetik; lotion untuk pengurangan selulit untuk
keperluan kosmetik; lotion untuk perawatan wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion wajah dan tubuh untuk
keperluan kosmetik; lotion wajah kosmetik; lulur; lulur kosmetik; make-up [kosmetik]; manik-manik mandi untuk keperluan
kosmetik; masker kosmetik; masker kulit [kosmetik]; masker kulit untuk keperluan kosmetik; masker mata untuk keperluan
kosmetik; masker rambut; masker tubuh untuk keperluan kosmetik; masker wajah [kosmetik]; masker wajah kosmetik; masker
wajah untuk penggunaan kosmetik; minyak after-sun untuk keperluan kosmetik; minyak berjemur [kosmetik]; minyak berjemur
untuk tujuan kosmetik; minyak esensial untuk keperluan kosmetik; minyak kosmetik; minyak kosmetik untuk
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kulit; minyak lavender untuk penggunaan kosmetik; minyak mandi untuk keperluan kosmetik; minyak mawar untuk keperluan
kosmetik; minyak parfum untuk pembuatan preparat kosmetik; minyak pelindung matahari [kosmetik]; minyak penyamakan
[kosmetik]; minyak rambut; minyak setelah matahari [kosmetik]; minyak tubuh untuk keperluan kosmetik; minyak untuk
keperluan kosmetik; minyak, losion dan susu semua untuk keperluan kosmetik dan alat rias/pembersih badan untuk kuku,
rambut dan kulit; minyak-minyak sari kosmetika; mousses [kosmetik]; mutiara mandi untuk keperluan kosmetik; oil baths untuk
perawatan rambut untuk keperluan kosmetik; overlay memahat kuku [kosmetik]; pacar [pewarna kosmetik]; pacar untuk
keperluan kosmetik; paket kosmetik kecantikan (beauty pack) yang dijual satu unit; paket kosmetik wajah; paket masker
pengencangan pori digunakan sebagai kosmetik; paket masker untuk keperluan kosmetik; palet pengkilap bibir; pasta
kosmetik untuk aplikasi ke wajah untuk menangkal silau; pasta pemutih gigi; pasta wangi untuk keperluan kosmetik; patch
jerawat kosmetik; pelembab bibir; pelembab kulit digunakan sebagai kosmetik; pelembab wajah kosmetik; pelindung bibir nonobat; pelindung matahari untuk bibir; pelindung matahari untuk bibir [kosmetik]; pembentuk garis bibir; pembersih tata rias
wajah , pembersih kosmetik; pembersih tata rias wajah, pembersih kosmetik; pembersih untuk kuas kosmetik; pembersih
wajah; pembilasan rambut untuk keperluan kosmetik; pemelihara rambut untuk keperluan kosmetik; pemoles bibir; penetral
bibir; pengkilap bibir; pensil kosmetik; pensil mata kosmetik; pensil untuk bibir; penutup mata gel untuk keperluan kosmetik;
penyamakan kosmetik dan susu setelah matahari, gel dan minyak; penyeka kapas untuk keperluan kosmetik; penyeka, kapas
dan tisu yang diresapi dengan sediaan kosmetik dan losion wewangian yang tidak mengandung obat; penyeka, tisu dan
handuk kosmetik yang telah diresapi pelembab; perekat kelopak mata ganda (kosmetik); perekat untuk keperluan kosmetik;
perhiasan kulit menjadi transfer dekoratif untuk keperluan kosmetik; perhiasan kulit self-adhesive untuk keperluan kosmetik;
perhiasan kulit untuk keperluan kosmetik; pernis kuku untuk keperluan kosmetik; persiapan kulit wajah untuk penggunaan
kosmetik; petroleum jelly untuk keperluan kosmetik; pewarna bibir dalam bentuk cairan atau gel [kosmetik]; pewarna kosmetik;
pijat lilin untuk keperluan kosmetik; pomade rambut untuk keperluan kosmetik; pomades untuk keperluan kosmetik; preparat
kosmetik yang mengandung kolagen; preparat pelembab [kosmetik]; preparat pemutihan [decolorants] untuk keperluan
kosmetik; primer kuku [kosmetik]; produk dan sediaan kosmetik perawatan kecantikan; produk kosmetik dalam bentuk aerosol
untuk perawatan kulit; produk pelindung matahari (kosmetik); produk pemutih (kosmetik); produk perawatan bibir (kosmetik);
produk perawatan wajah [kosmetik]; racun lebah untuk keperluan kosmetik; rum rum untuk keperluan kosmetik; sabun
kosmetik; sabun-sabun, sabun mandi, wangi-wangian, minyak esensial, kosmetik, shampoo, shampoo kering; salep kosmetik;
salep kulit pelembab [kosmetik]; sarung tangan pra-dibasahi dengan sediaan kosmetik untuk keperluan kosmetik; scrub
pengelupasan kulit untuk keperluan kosmetik; sediaan berjemur [kosmetik]; sediaan dan produk perawatan kulit [kosmetik dan
tidak mengandung obat-obatan]; sediaan kolagen untuk keperluan kosmetik; sediaan kosmetik; sediaan kosmetik antipenuaan; sediaan kosmetik dan kecantikan; sediaan kosmetik meminimalkan kerut untuk penggunaan wajah topikal; sediaan
kosmetik perawatan rambut; sediaan kosmetik tanpa busa; sediaan kosmetik tanpa obat; sediaan kosmetik tidak mengandung
obat untuk penggelapan kulit dan penggelapan kulit yang dilakukan sendiri; sediaan kosmetik tidak mengandung obat untuk
tujuan pelangsingan; sediaan kosmetik untuk berjemur; sediaan kosmetik untuk berjemur dan sediaan untuk melindungi kulit
dari efek sinar matahari; sediaan kosmetik untuk bulu mata; sediaan kosmetik untuk kulit; sediaan kosmetik untuk kulit kering
selama kehamilan; sediaan kosmetik untuk mandi; sediaan kosmetik untuk mandi dan mandi; sediaan kosmetik untuk
melindungi dari sengatan matahari; sediaan kosmetik untuk melindungi kulit dari sinar matahari; sediaan kosmetik untuk
modifikasi kulit dan tubuh plastik simulasi dan kosmetik untuk layanan make up artis; sediaan kosmetik untuk pembaruan kulit;
sediaan kosmetik untuk pemeliharaan kulit dan perawatan kulit; sediaan kosmetik untuk pengeringan cat kuku; sediaan
kosmetik untuk perawatan kulit; sediaan kosmetik untuk perawatan mulut dan gigi; sediaan kosmetik untuk perawatan tubuh;
sediaan kosmetik untuk rambut dan kulit kepala; sediaan kosmetik untuk tata rias artis khususnya sediaan untuk kulit, rambut
dan untuk pewarnaan gigi; sediaan kosmetik untuk tujuan pelangsingan; sediaan kosmetik untuk wajah dan tubuh; sediaan
kosmetik wajah; sediaan kosmetik yang digunakan untuk mengangkat sel-sel kulit mati dari permukaan kulit; sediaan kosmetik
yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati di wajah; sediaan kosmetik yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel
kulit mati diwajah; sediaan kosmetik, yakni krim untuk mengencangkan kulit; sediaan kosmetika untuk perawatan jerawat;
sediaan kulit wajah untuk keperluan kosmetik; sediaan lidah buaya untuk keperluan kosmetik; sediaan mandi busa untuk
keperluan kosmetik; sediaan menghilangkan kutikula untuk keperluan kosmetik; sediaan pelindung matahari kosmetik;
sediaan pemutih kulit [kosmetik]; sediaan pengencangan payudara kosmetik; sediaan penyamakan sendiri [kosmetik]; sediaan
perawatan bibir; sediaan perawatan bibir tanpa obat; sediaan perawatan kuku kosmetik; sediaan perawatan kulit wajah
(kosmetik); sediaan perawatan kulit, mata, bibir dan kuku (tidak mengandung obat); sediaan perawatan matahari [kosmetik];
sediaan perawatan rambut tanpa obat untuk keperluan kosmetik; sediaan perawatan wajah kosmetik; sediaan pertumbuhan
kembali rambut kosmetik menghambat; sediaan pewarnaan untuk keperluan kosmetik; sediaan rias rambut kosmetik; sediaan
sun block untuk keperluan kosmetik; sediaan tubuh dan perawatan kecantikan untuk keperluan kosmetik; sediaan untuk
simulasi warna darah pada bagian tubuh, untuk menutupi noda kulit dan kosmetik untuk menindaklanjuti pengobatan pasca
operasi bekas luka pada kulit; sediaan-sediaan kosmetik rias rambut; sediaan-sediaan kosmetik untuk tata rias artis
khususnya sediaan-sediaan untuk kulit, rambut dan untuk pewarnaan gigi; sediaan-sediaan mencuci tangan diresapi untuk
keperluan kosmetik; sediaan-sediaan untuk memutihkan dan mencuci sediaan-sediaan untuk membersihkan, mengkilatkan,
membuang lemak sabun, wangi-wangian, minyak sari, kosmetik, minyak rambut bahan-bahan pemeliharaan gigi; self-tanning
lotion [kosmetik]; semprotan kulit topikal untuk keperluan kosmetik; semprotan tubuh untuk keperluan kosmetik; serat untuk
keperluan kosmetik; serum kulit (kosmetik); serum pemutih (kosmetik); serum tidak eksklusif hyaluronat bisa mengandung
vitamin dan pencerah (kosmetik); sun block lotion untuk keperluan kosmetik; susu almond untuk keperluan kosmetik; susu
penyamakan [kosmetik]; susu setelah matahari [kosmetik]; susu setelah matahari untuk keperluan kosmetik; susu wajah dan
lotion untuk keperluan kosmetik; susu wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; tabir surya untuk keperluan kosmetik;
tambalan kosmetik yang mengandung tabir surya dan tabir surya untuk digunakan pada kulit; tas organizer untuk keperluan
kosmetik terisi; tata rias dan pembersih tata rias panggung, film dan televisi (kosmetik teater) terutama untuk TV definisi tinggi;
tata rias dan pembersih tata rias untuk panggung , film, dan televisi (kosmetik teater)terutama untuk TV definisi tinggi; tato
sementara untuk keperluan kosmetik; tato yang dapat dilepas untuk keperluan kosmetik; tisu basah untuk keperluan kosmetik;
tisu bayi sekali pakai diresapi dengan sediaan kosmetik; tisu bayi untuk keperluan kosmetik; tisu diresapi dengan minyak
esensial, untuk penggunaan kosmetik; tisu diresapi dengan sediaan kosmetik; tisu kosmetik pra-lembab; tisu kosmetik yang
sudah diresapi pelembab sebelumnya; tisu yang diresapi dengan kosmetik; tisu yang diresapi dengan losion kosmetik; tisu,
kain atau penyeka yang dilembapi atau diresapi dengan sediaan membersihkan pribadi atau losion kosmetik; toner untuk
penggunaan kosmetik; toner wajah kosmetik; tongkat pomades untuk keperluan kosmetik; tonik rambut; tonik rambut untuk
keperluan kosmetik; transfer dekoratif untuk keperluan kosmetik; wewangian, minyak atsiri, kosmetik tanpa obat, lotion rambut
tanpa obat; wewangian, minyak esensial, kosmetik, lotion rambut===
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210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021013342
: 25/02/2021 20:39:50
:
: Yosua Daud Saragi
: Jl. Persatuan LK IV, RT/RW. 004/004, Kelurahan Pasar Gambir, Kecamatan Tebing
Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi, Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara
: Fery Darlim S.H., M.H.
: Ruko Diamond Green Park View No. B-29 Jalan Daan Mogot Km. 14, CengkarengJakarta Barat

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: GB AUDIO Profesional Amplifier
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah, Biru, Hitam, Putih
: 9
: ===amplifier===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JID2021013343
: 25/02/2021 20:49:56
:
: PT. Aira Indo Mineral

566

: Merek Kata dan Lukisan
: Di Fella Food & Beverage
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Putih, Kuning, Biru, Coklat
: 43
: ===Jasa penyediaan makanan dan minuman; Restoran; kafe===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021013344
: 25/02/2021 20:56:23
:
: YUSUF RAMDHANI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: LINGKUNGAN KETIB RT 002/RW 012 KEL. KOTAKALER KEC. SUMEDANG
UTARA KAB. SUMEDANG PROVINSI JAWA BARAT, Kabupaten Sumedang, Jawa
Barat
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: Al-Barkah
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Warna Gold
: 30
: ===madu===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

540 Etiket

: Jl. Poros Kodeco KM 6, RT. 009, RW. 000, Sari Gadung, Simpang Empat,
Kabupaten Tanah Bumbu, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan
: Fery Darlim S.H., M.H.
: Ruko Diamond Green Park View No. B-29 Jalan Daan Mogot Km. 14, CengkarengJakarta Barat

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

Alamat Pemohon

540 Etiket

: DID2021013345
: 25/02/2021 20:57:49
:
: Richwan Hartono

540 Etiket

540 Etiket

: Tmn. Meruya Ilir Plaza E-14/30, RT/RW. 022/004, Kelurahan Meruya Utara,
Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta

Halaman 1034 dari 2049

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Fery Darlim S.H., M.H.
: Ruko Diamond Green Park View No. B-29 Jalan Daan Mogot Km. 14, CengkarengJakarta Barat

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: COMEAGAIN
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Ungu
: 30
: ===es krim===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2021013346
: 25/02/2021 21:17:15
:
: PT. GRANNEE TEKNOLOGI SOLUSI

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Infiniti Office, Permata Regency D/37, JL. Haji Kelik RT. 001 RW. 006, Kota
Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11630
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: Riselio
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Unsur warna merah dengan kode hex #eb514e
: 42
: ===perangkat lunak perdagangan elektronik (e-commerce) untuk memungkinkan/mengizinkan pengguna melakukan transaksi
bisnis elektronik melalui internet===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021013347
: 25/02/2021 21:17:38
:
: PT. Chari Makmur Indonesia

540 Etiket

: Jl. DR. Radjiman No. 356, Penumping, Laweyan, Kota Surakarta, Kota Surakarta,
Jawa Tengah
: Fery Darlim S.H., M.H.
: Ruko Diamond Green Park View No. B-29 Jalan Daan Mogot Km. 14, CengkarengJakarta Barat

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Puro pure nutrition
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru, Putih
: 5
: ===Campuran minuman suplemen gizi bubuk yang mengandung satu atau lebih bahan berikut, dekstrosa, protein, protein
susu, atau konsentrat protein whey; Hasil makanan pantangan untuk keperluan medis; Makanan dan minuman untuk
keperluan nutrisi; Minuman ber-PH tinggi; Minuman bergizi untuk keperluan diet; Minuman diet; Minuman herbal untuk
keperluan pengobatan; Minuman stamina yang mengandung obat; Minuman untuk kesehatan; Minuman yang digunakan
sebagai suplemen diet; Sediaan-sediaan farmasi; Suplemen diet dan gizi; Suplemen makanan diet; Suplemen tambahan
nutrisi; campuran minuman suplemen diet rasa buah; campuran minuman suplemen nutrisi bubuk; konsentrat kalsium susu
[suplemen gizi]; laktosa untuk tujuan medis; makanan/minuman suplemen kesehatan; minuman elektrolit untuk keperluan
medis; minuman obat; minuman suplemen diet; minuman susu malt untuk keperluan medis; minuman tambahan makanan diet
untuk keperluan medis; minuman tambahan untuk keperluan diet; minuman yang diperkaya vitamin untuk keperluan medis;
produk susu probiotik; protein untuk suplemen diet; suplemen bubuk nutrisi; suplemen diet untuk konsumsi manusia;
suplemen diet, suplemen nutrisi dan suplemen makanan; suplemen gizi dalam bentuk minuman; suplemen gizi mineral;
suplemen gizi terutama terdiri dari kalsium; suplemen makanan; suplemen makanan dan gizi untuk olahraga ketahanan;
suplemen makanan mineral; suplemen nutrisi; suplemen nutrisi cair; suplemen protein untuk manusia; suplemen tambahan
nutrisi dan diet===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320

Prioritas

: DID2021013348
: 25/02/2021 21:38:39
:

540 Etiket

Halaman 1035 dari 2049

730

740

Nama Pemohon

: PT Anarya Teknologi Indonesia

Alamat Pemohon

: Graha Iskandarsyah Jalan Raya Sultan, Melawai, Kebayoran Baru, Kota Adm
Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta
: A Yulianto Nurmansyah S.H., LL.M
: Nurmansyah Advocates Alamanda Tower lantai 19 Unit H Jalan TB. Simatupang
Kavling 23-24

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: One Medix dan Logo
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru, biru dongker, biru laut, biru langit dan putih
: 9
: ===alat baca sandi balok (barcode); aplikasi perangkat lunak untuk perangkat seluler untuk memantau dan mengelola
informasi medis pasien; aplikasi perangkat lunak yang dapat diunduh untuk ponsel; pembaca perangkat lunak komputer,
terminal komputer dan perangkat elektronik yang membuktikan keaslian dan mengidentifikasi area yang dapat dibaca mesin
pada paspor, visa, kartu identitas, SIM, kartu kesehatan, kartu pemilih, kartu penduduk, ijin tinggal, kartu kesehatan
profesional dan dokumen administratif pribadi lainnya yang memiliki cip elektronik yang dapat mengirim data untuk keperluan
verifikasi identitas seseorang; pemindai barcode; perangkat lunak aplikasi; perangkat lunak aplikasi komputer untuk telepon
seluler; perangkat lunak aplikasi untuk smartphone; perangkat lunak dan aplikasi untuk perangkat seluler; perangkat lunak
perawatan kesehatan; perangkat lunak untuk digunakan oleh pasien, keluarga mereka, dan profesional perawatan kesehatan
yang memungkinkan pengguna untuk menyediakan/memberikan dan menerima informasi perawatan pasien, pelatihan pasien,
dan perawatan kesehatan; perangkat lunak yang berbentuk aplikasi seluler dan aplikasi desktop untuk komunikasi data medis
antara fasilitas medis, dokter, perawat, pelatih kesehatan dan pasien; perangkat lunak yang berbentuk aplikasi seluler dan
aplikasi desktop untuk memfasilitasi komunikasi antara fasilitas medis, dokter, perawat, pelatih kesehatan, dan pasien;
perangkat lunak yang berbentuk aplikasi seluler dan aplikasi desktop untuk pelacakan dan pemeliharaan rencana kesehatan
dan perawatan; scanner (pemindai); scanner [peralatan pemrosesan data]===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021013349
: 25/02/2021 21:46:28
:
: Takarino Prama Arta

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Lubuk Gading I Pengembangan Blok GG No 01, Kota Padang, Sumatera Barat
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Air Minum Dalam Kemasan Teratai
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru
: 32
: ===air minum dalam kemasan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021013350
: 25/02/2021 21:50:56
:
: PT Anarya Teknologi Indonesia

540 Etiket

540 Etiket

: Graha Iskandarsyah Jalan Raya Sultan, Melawai, Kebayoran Baru, Kota Adm
Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta
: A Yulianto Nurmansyah S.H., LL.M
: Nurmansyah Advocates Alamanda Tower lantai 19 Unit H Jalan TB. Simatupang
Kavling 23-24

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: One Medix dan Logo
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru, biru dongker, biru laut, biru langit dan putih
: 10
: ===Pemindai optik untuk keperluan inspeksi medis; Peralatan kesehatan umum, yaitu kesehatan, kebugaran dan olahraga,
serta sensor, monitor dan layar kesehatan untuk mengukur, menampilkan, mencari, memantau, menyimpan dan mengirimkan
data biometrik, detak jantung, pergerakan badan serta pembakaran kalori===

Halaman 1036 dari 2049

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021013351
: 25/02/2021 21:58:19
:
: SENTOSO BUDIYANTO, YUNUS

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. AGUNG UTARA 6-C BLOK A10/5 RT/RW 002/008 SUNTER AGUNG TANJUNG
PRIOK JAKARTA UTARA, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14350
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: SKINURA
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM, PUTIH
: 3
: ===Gel pelembab kulit; Lotion pelindung sinar ultra-violet; Pelembab (kosmetik); Pembersih wajah; Sabun jerawat; Serum
jerawat; Serum kecantikan (kosmetik); Toner anti-penuaan; esens wajah; krim tabir surya; krim untuk mencegah kerutan
wajah; pelembab anti-penuaan; pelembab wajah; pencerah kulit; serum anti-penuaan untuk wajah; serum mata; toner
wajah===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021013352
: 25/02/2021 22:05:06
:
: PT Anarya Teknologi Indonesia

540 Etiket

: Graha Iskandarsyah Jalan Raya Sultan, Melawai, Kebayoran Baru, Kota Adm
Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta
: A Yulianto Nurmansyah S.H., LL.M
: Nurmansyah Advocates Alamanda Tower lantai 19 Unit H Jalan TB. Simatupang
Kavling 23-24

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: One Medix dan Logo
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru, biru dongker, biru laut, biru langit dan putih
: 16
: ===Barang cetakan dan barang-barang yang terbuat dari kertas, yaitu, kalender, poster, jurnal kosong, buku catatan; Barang
cetakan untuk keperluan periklanan; Berita berkala; Brosur-brosur; Iklan (Barang Cetakan); Materi periklanan yang dicetak;
Pamflet dalam hal periklanan; Panduan (Barang Cetakan); Poster periklanan; Publikasi berkala; Publikasi cetak berkala;
Publikasi yaitu buku pegangan pengajaran, buku teknis, brosur, buku, poster, desain dan kertas perencanaan; Selebaran
iklan; alat tulis (kartu nama, kertas kop surat); bahan promosi dan iklan; bahan/materi cetakan untuk tujuan iklan dan promosi;
barang-barang cetakan dan bahan-bahan kertas; formulir; gambar-gambar; kartu nama; label penanda; pamflet tercetak;
papan iklan yang terbuat dari kertas dan karton; pita barcode; poster gambar===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JID2021013353
: 25/02/2021 22:14:05
:
: PT Anarya Teknologi Indonesia

540 Etiket

: Graha Iskandarsyah Jalan Raya Sultan, Melawai, Kebayoran Baru, Kota Adm
Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta
: A Yulianto Nurmansyah S.H., LL.M
: Nurmansyah Advocates Alamanda Tower lantai 19 Unit H Jalan TB. Simatupang
Kavling 23-24

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: One Medix dan Logo
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru, biru dongker, biru laut, biru langit dan putih
: 35
: ===Administrasi sistem dan portal daring yang memungkinkan promosi kegiatan kebugaran dan kesehatan; analitik data
bisnis, yaitu, mengumpulkan dan melaporkan data kebugaran, informasi pembayaran dan data bisnis lainnya ke departemen
sumber daya manusia serta bisnis kebugaran dan kesehatan; jasa administrasi bisnis di bidang kesehatan; layanan iklan

Halaman 1037 dari 2049

seluler di perangkat telekomunikasi; layanan iklan untuk mempromosikan kesadaran publik tentang masalah kesehatan;
layanan pemrosesan data di bidang kesehatan; layanan pemrosesan data elektronik yang berkaitan dengan informasi
perawatan kesehatan; pengelolaan data informasi kesehatan untuk pengguna komputer===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021013354
: 25/02/2021 22:15:19
:
: MUHAMMAD RAHMATULLAH

540 Etiket

: JL. BHAYANGKARA GG MERAK RT 03 RW 03 Kel. Gunung Puyuh, Kec. Gunung
Puyuh, Kota Sukabumi, JAWA BARAT , Kota Sukabumi, Jawa Barat, 43123
: IR. Erinaldi M.H.
: Perumahan Puri Kencana Permai 2 Blok H No. 9 Rt. 04 Rw. 011 Mekarsari, (Jalan
Radar AURI)

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: my beauticawellness By dr. Metz + LOGO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Ungu, biru muda, putih
: 3
: ===Bedak padat untuk wajah; Kosmetik yaitu bedak padat, bedak bubuk, lipstik, pensil alis dan eyeliner; Lipstik berbentuk
pasta; Lipstik cair; Pewarna dan cat rambut; Produk-produk makeup, seperti, makeup mata, penghapus makeup mata, pensil
mata, perona mata, eyeliner, maskara, bedak wajah, alas bedak dan alas bedak cair, perona wajah berbentuk krim, cairan
atau bubuk, lipstik dan pensil untuk bibir, cat kuku, penghapus cat kuku; Sediaan perawatan kulit dan kosmetik; Sediaan untuk
perawatan kulit bayi; Sediaan-sediaan perawatan kulit non-medis, yaitu, krim wajah, krim mata, pembersih wajah, losion dan
minyak, losion untuk tubuh, pelembab dan penyegar kulit, gel, pembersih, dan masker untuk digunakan pada wajah dan
tubuh, krim pencukur; Tempat lipstik; bahan pewarna rambut; bedak mandi; bedak tabur; bedak tubuh untuk keperluan
kosmetik; bedak wajah ditekan; bedak wajah longgar; body lotion untuk keperluan kosmetik; body shimmer lotion; bubuk
bedak wangi; bubuk bedak wangi untuk keperluan kosmetik; dasar bedak untuk kulit; gel lidah buaya untuk keperluan
kosmetik; gel pelembab [kosmetik]; gel pelembab kulit [kosmetik]; gel tahan lama untuk keperluan kosmetik; kit make-up yang
terutama terdiri dari fondasi, maskara, blushes, glosses dan lipstik [tidak termasuk kuas dan spons]; kondisioner rambut, losion
rambut, pewarna rambut; kosmetik dan sediaan pembersih badan yang tidak mengandung obat; kosmetik perawatan kulit;
kosmetik yang dijual sebagai komponen integral dari persiapan perawatan kulit tanpa obat; kosmetik, yaitu, alas bedak, bedak,
concealer, Celak mata (Eye shadow), pensil mata, eyeliner cair, maskara, pensil bibir, lipstik, Pengkilat bibir (lip gloss), balsem
bibir, cat kuku; krim anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; krim pelembab, lotion dan gel; krim pengurang bintik penuaan
untuk keperluan kosmetik; lipstik; losion setelah bercukur; losion untuk tubuh; lotion bayi [perlengkapan mandi]; lotion kulit
pelembab [kosmetik]; lotion masker tubuh; lotion masker tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion pelembab [kosmetik]; lotion
tahan usia; lotion tahan usia untuk keperluan kosmetik; make-up bedak; minyak after-sun untuk keperluan kosmetik; minyakminyak sari kosmetika; pelembab anti-penuaan; pelembab dan pelembut kulit tubuh; pelembab tubuh; perekat untuk keperluan
kosmetik; pewarna Rambut; pewarna lotion untuk rambut; pewarna rambut dan produk pemutihan; preparat pelembab
[kosmetik]; produk perawatan kulit yang tidak mengandung obat; salep ruam popok dan lotion tanpa obat; sediaan bahan
kimia pembersih untuk keperluan rumah tangga; sediaan kosmetik anti-penuaan; sediaan kosmetika untuk perawatan jerawat;
sediaan lidah buaya untuk keperluan kosmetik; sediaan pembersihan serba guna; sediaan pembersihan tanpa obat untuk kulit;
susu almond untuk keperluan kosmetik; susu pelembab setelah bercukur; tempat lipstik; tisu diresapi dengan sediaan
perawatan kulit; udara bertekanan kalengan untuk keperluan pembersihan dan debu===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021013355
: 25/02/2021 22:16:05
:
: Drs. I Yongky Sugiarto, Apt.

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Mandar XV, Blok DE 6, No. 32, Bintaro Jaya, Sektor 3A, RT.06, RW.10
Kelurahan Pondok Karya, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan,
Banten, 15225
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: JUSER MUONTOK
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: hitam putih
: 32, 5
: ===Air dan minuman lain yang tidak beralkohol; Bubuk untuk minuman; Minuman sari buah; Minuman sari sayuran; Minuman
serbat; Minuman-minuman beraroma dan bercita rasa; Sari buah; Sediaan untuk membuat minuman; Sediaan-sediaan untuk
membuat minuman; air mineral dengan rasa; air minum dalam kemasan; air soda; ekstrak buah tanpa-alkohol; jus buah;
minuman berbahan dasar buah; minuman berbahan dasar madu tanpa-alkohol; minuman buah; minuman isotonik; minuman
rasa berkarbonasi; minuman tanpa-alkohol; minuman yang terdiri dari campuran jus buah dan sayuran; sirup===

740

Halaman 1038 dari 2049

===Jamu; Makanan dan minuman untuk keperluan nutrisi; Minuman diet; Minuman kesehatan yang mengandung vitamin
untuk meningkatkan stamina tubuh dan daya tahan tubuh; Minuman kesehatan/berenergi untuk keperluan medis; Minuman
mengandung obat; Minuman obat; Minuman pelangsing; Minuman stamina yang mengandung obat; Minuman suplemen dari
madu; Minuman susu dengan campuran rempah untuk kesehatan; Minuman untuk keperluan medis; Minuman untuk
kesehatan; Minuman vitamin dan mineral (untuk medis); Minuman yang mengandung vitamin; Minuman-minuman bercitarasa
dan berbahan dasar buah-buahan yang mengandung vitamin untuk kesehatan; minuman untuk detox (keperluan medis);
supplemen makanan untuk keperluan medis===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JID2021013356
: 25/02/2021 22:33:49
:
: MUHAMMAD RAHMATULLAH

540 Etiket

: JL. BHAYANGKARA GG MERAK RT 03 RW 03 Kel. Gunung Puyuh, Kec. Gunung
Puyuh, Kota Sukabumi, JAWA BARAT , Kota Sukabumi, Jawa Barat, 43123
: IR. Erinaldi M.H.
: Perumahan Puri Kencana Permai 2 Blok H No. 9 Rt. 04 Rw. 011 Mekarsari, (Jalan
Radar AURI)

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: my beauticawellness By dr. Metz + LOGO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Ungu, biru tua, putih
: 44
: ===Jasa Operasi katarak mata; Jasa Penyembuhan mata; Jasa perawatan kulit; Jasa spa kesehatan; Klinik Mata; Klinik
kecantikan; Layanan perawatan bulu mata palsu; Layanan perawatan kulit; Layanan seni menghias kuku; Layanan spa (Colon
hydrotherapy); Layanan spa (Colonic Irrigation); Layanan sulam garis mata; Salon perawatan kulit; jasa perawatan kosmetik
untuk rambut; jasa perawatan obat menghilangkan rambut; jasa perawatan rambut, pewarnaan rambut, penataan rambut, dan
pemotongan rambut; jasa salon kecantikan; jasa spa; jasa spa, yaitu, jasa kesehatan, kebersihan, perawatan kecantikan dan
kondisi kesehatan yang baik untuk raga dan rohani; layanan bank mata; layanan ekstensi bulu mata; layanan kecantikan dan
perawatan rambut; layanan klinik kesehatan; layanan konsultasi yang berkaitan dengan perawatan rambut; layanan medis
untuk perawatan kanker kulit; layanan pemesanan salon kecantikan untuk orang lain; layanan pencelupan bulu mata; layanan
pengeriting bulu mata; layanan perawatan ekstensi rambut; layanan perawatan kesehatan yang disediakan oleh spa
kesehatan; layanan perawatan kuku; layanan perawatan pembungkus payudara; layanan perawatan rambut; layanan
perawatan tubuh kosmetik yang disediakan oleh spa kesehatan; layanan perawatan wajah; layanan perawatan wajah dan
tubuh; layanan perawatan wajah dan tubuh kosmetik; layanan pijat kaki; layanan salon kecantikan untuk manusia; layanan
salon kuku (nail shops); layanan salon perawatan kulit; layanan salon rambut (hair shops); layanan salon seni menghias kuku
(nail art shops); layanan skrining kanker payudara; layanan spa; layanan spa kesehatan untuk kesehatan dan kebugaran
tubuh dan jiwa yang menggabungkan layanan pijat, perawatan wajah dan tubuh, dan layanan perawatan tubuh kosmetik;
layanan spa sehari; memberikan informasi terkait layanan penataan rambut dan salon kecantikan; memberikan informasi
terkait layanan salon kecantikan; memberikan informasi yang berkaitan dengan penyewaan mesin dan peralatan untuk
digunakan di salon kecantikan atau toko tukang cukur; mengatur reservasi layanan spa; pemasangan kacamata; penyediaan
layanan sauna, salon kecantikan, penataan rambut dan pijat; penyewaan peralatan perawatan kulit; penyewaan peralatan
perawatan wajah untuk tujuan rumah tangga; perawatan Rambut; perawatan kecantikan kaki; perawatan kulit wajah kimia;
perawatan laser kosmetik kulit; perawatan laser kosmetik rambut yang tidak diinginkan; perawatan perawatan kulit tubuh;
perawatan perawatan kulit wajah===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021013358
: 25/02/2021 22:39:25
:
: RIKA AMELIA

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: GRAHA MITRA CITRA BLOK K 05/013, Kabupaten Tangerang, Banten
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: EDONIN BEAUTY & CO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM
: 3
: ===Losion menghapus make-up; Permen karet kunyah untuk memutihkan gigi; Sabun Mandi; Sampo rambut 3-in-1; Sediaan
mandi; Sediaan pembersihan, pemolesan, penggosok dan abrasif; Sediaan pemutih dan bahan lain untuk keperluan binatu;
Sediaan penghapus perekat; Sediaan perawatan rambut tanpa obat; Semir sepatu; agen pembilas untuk cucian; air linen
beraroma; alis palsu perekat diri; amber [parfum]; ambergris [parfum]; amonia [alkali atsiri] [deterjen]; ampelas; amplas untuk
mengasah pensil gambar; antiperspiran [perlengkapan mandi]; antiperspiran non-obat; antiperspiran untuk penggunaan
pribadi; astringen untuk keperluan kosmetik; baby oil [perlengkapan mandi]; bahan kikis; bahan-bahan dan sediaan
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pembersih; balm cukur; balm rambut non-obat; balsem, selain untuk keperluan medis; bantalan pembersih diresapi dengan
kosmetik; bantalan pembersih diresapi dengan sediaan toilet; basis make-up dalam bentuk pasta; basma [pewarna kosmetik];
basma untuk keperluan kosmetik; batu apung; batu apung untuk penggunaan pribadi; batu cukur [astringen]; batu keramik
beraroma; batu tawas [astringen]; bedak mandi; bedak tubuh untuk keperluan kosmetik; bedak wajah ditekan; bedak wajah
longgar; bintsuke-abura [minyak memperbaiki rambut Jepang]; body butter untuk keperluan kosmetik; body lotion untuk
keperluan kosmetik; body scrub untuk keperluan kosmetik; body shimmer lotion; bronzer kulit; bubuk gigi dibasahi; bubuk
gosok; bubuk mandi untuk keperluan kosmetik; bubuk masker tubuh; bubuk masker tubuh untuk keperluan kosmetik; bubuk
pemoles; bubuk tubuh berkilau; busa cukur; busa mandi; busa pembersih; busa pembersih kulit; busa untuk mandi berendam
dan pancuran; cairan gerusan; cairan pembersih; cairan pembersih untuk jenis mesin tik; cairan pembersih untuk lensa
kamera; cat krom; cologne setelah bercukur; cuci tangan tanpa obat; dandan; dasar bedak untuk kulit; dasar untuk parfum
bunga; deodoran tubuh; deodoran tubuh [wewangian]; deodoran tubuh dalam bentuk pil; eksfoliasi kulit; eksfoliasi pembersih
pori; emolien kulit; emolien kulit untuk keperluan kosmetik; emulsi setelah bercukur; emulsi tubuh untuk keperluan kosmetik;
esensi badian; esensi mint [minyak esensial]; fizzies mandi; foundation cair; garam mandi; garam mandi beraroma; garam
mandi tanpa obat; garam mandi untuk keperluan kosmetik; garam mandi, bukan untuk keperluan medis; garam pemutih; gel
kecantikan; gel lidah buaya untuk keperluan kosmetik; gel mandi; gel mandi dan mandi; gel mandi, krim dan minyak; gel
pelembab [kosmetik]; gel pelembab kulit [kosmetik]; gel pijat, selain untuk keperluan medis; gel pra-cukur; gel setelah dicukur;
gel tahan lama untuk keperluan kosmetik; gel tanpa obat; gel untuk mandi dan mandi, bukan untuk keperluan medis; gelatin
rumput laut untuk penggunaan binatu; glitter kuku; handuk basah yang sudah dibasahi diresapi dengan deterjen pencuci
piring; handuk basah yang sudah dibasahi diresapi dengan deterjen untuk pembersihan; kain dan kertas abrasif; kapur untuk
make-up; kapur untuk penggunaan kosmetik; kaus kaki yang sudah dilembabkan dengan sediaan kosmetik untuk keperluan
kosmetik; kayu wangi; kerucut pinus beraroma; kit make-up; kit make-up yang terutama terdiri dari fondasi, maskara, blushes,
glosses dan lipstik [tidak termasuk kuas dan spons]; kondisioner pembersih untuk digunakan dalam mencuci rambut khusus
conditioner; kosmetik bermain anak-anak, menandai kulit; kosmetik dan sediaan pembersih badan yang tidak mengandung
obat; kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan; kosmetik tanpa obat; krim after-shave (non-obat); krim anti-kerut untuk
keperluan kosmetik; krim anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; krim aromaterapi; krim boot; krim kaki tanpa obat; krim
kecantikan; krim kuku; krim kuku untuk keperluan kosmetik; krim kulit; krim kulit dalam bentuk cair dan padat; krim malam;
krim mandi; krim masker tubuh untuk keperluan kosmetik; krim non-obat untuk melembabkan kulit; krim non-obat untuk
menenangkan kulit; krim non-obat untuk scrub wajah; krim pelembab, lotion dan gel; krim pembersih [kosmetik]; krim
pembersih kulit; krim pembersih non-obat untuk penggunaan pribadi; krim pemoles; krim pengkondisi kulit untuk keperluan
kosmetik; krim pengurang bintik penuaan; krim pengurang bintik penuaan untuk keperluan kosmetik; krim penyamak sendiri;
krim pra-cukur; krim retinol untuk keperluan kosmetik; krim ruam popok tanpa obat; krim tanning diri [kosmetik]; krim tanpa
obat untuk memutihkan kulit; krim tanpa obat untuk perlindungan kulit; krim tubuh; krim tubuh untuk keperluan kosmetik; krim
untuk mandi; kristal mandi; kristal mandi untuk keperluan kosmetik; kulit mengklarifikasi; kulit quillaia untuk dicuci; lapisan atas
cat kuku; lapisan dasar cat kuku; lembar abrasif; lilin boot; lilin carnauba polishing untuk penggunaan laut; lilin mobil; lipstik;
losion setelah bercukur; losion susu untuk keperluan kosmetik; losion susu untuk perawatan tubuh bayi; losion untuk tubuh;
lotion bayi [perlengkapan mandi]; lotion cukur; lotion dan krim tubuh beraroma; lotion kaki tanpa obat; lotion kecantikan; lotion
kulit dan tubuh, krim dan minyak untuk penggunaan kosmetik; lotion kulit pelembab [kosmetik]; lotion mandi; lotion masker
tubuh; lotion masker tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion non-obat untuk melembabkan kulit; lotion non-obat untuk tubuh;
lotion pelembab [kosmetik]; lotion pembersih kulit; lotion pembersih non-obat; lotion rambut tanpa obat; lotion restorasi rambut
tanpa obat; lotion tahan usia; lotion tahan usia untuk keperluan kosmetik; lotion untuk jenggot; lotion untuk keperluan kosmetik;
lotion untuk mengurangi selulit; lotion untuk pengurangan selulit untuk keperluan kosmetik; lotion untuk perawatan tubuh;
lotion untuk perawatan wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion untuk wajah; lotion wajah tanpa obat; lotion, krim dan
sediaan untuk perawatan wajah, tubuh, kulit kepala, kuku dan rambut; make-up [kosmetik]; make-up bedak; make-up dijual
dalam bentuk compact; make-up mengeluarkan susu, gel, lotion dan krim; make-up menghapus krim; make-up tubuh; makeup untuk compacts; make-up untuk wajah dan tubuh; mandi busa bayi; manik-manik mandi; manik-manik mandi untuk
keperluan kosmetik; maskara; masker pembersih mineral; masker pembersih untuk tubuh; masker pembersihan; masker
tanah liat penyeimbang minyak rumput laut; masker tanah liat yang membersihkan kulit; masker tubuh; masker tubuh untuk
keperluan kosmetik; masker untuk membersihkan wajah; masker wajah memurnikan arang; membersihkan dan melembabkan
krim, minyak, lotion dan preparat; membersihkan dan mencuci preparat dan bahan; membersihkan dan menyinari sediaan
daun tanaman; membersihkan pelarut, selain untuk digunakan dalam proses pembuatan; membersihkan sediaan untuk artikel
perokok; membersihkan sediaan untuk daun tanaman; membersihkan, menggerus dan memoles preparat dan bahan; memijat
minyak dan lotion; memoles batu; memoles untuk alat musik; mengklarifikasi tonik wajah; minyak after-sun untuk keperluan
kosmetik; minyak almond; minyak aromatik; minyak aromatik untuk mandi; minyak esensial alami; minyak esensial aromatik;
minyak kasturi [wewangian]; minyak mandi; minyak mandi dan garam mandi; minyak mandi dan garam mandi, bukan untuk
keperluan medis; minyak mandi tanpa obat; minyak mandi untuk keperluan kosmetik; minyak mandi, bukan untuk keperluan
medis; minyak mawar; minyak mawar untuk keperluan kosmetik; minyak pijat; minyak pinus untuk membersihkan lantai;
minyak tubuh untuk keperluan kosmetik; minyak wangi; minyak wangi digunakan untuk menghasilkan aroma ketika
dipanaskan; mizu-oshiroi [foundation cair]; mousse perawatan kulit; mousses [kosmetik]; mousses menjadi alat bantu penata
rambut; mutiara mandi untuk keperluan kosmetik; obat kumur anti rongga, bukan untuk keperluan medis; obat kumur dan obat
kumur tanpa obat; obat kumur tanpa obat; obat kumur, bukan untuk keperluan medis; parfum cair; parfum dalam bentuk padat;
parfum dan air toilet; parfum untuk keperluan industri; parfum, eau de Cologne dan aftershaves; pasir untuk sandblasting;
pasta abrasif; pasta gigi cair; pasta gigi dan obat kumur tanpa obat; pasta gigi tanpa obat; pelembab anti-penuaan; pelembab
dan pelembut kulit tubuh; pelembab tubuh; pelindung bibir non-obat; pembersih baki sampah menggunakan pewangi;
pembersih karpet dengan pewangi; pembersih untuk baki sampah; pembersih untuk kuas kosmetik; pembersihan,
penggerusan dan sediaan abrasif; pemerah pipi; pemerah pipi cair; pemoles bibir; pemolesan pemerah pipi; pemutih kuku;
pena cat kuku; penetral untuk pengeritingan permanen; penghilang cat kuku; penghilang noda hewan peliharaan; penyegar
nafas; perekat untuk keperluan kosmetik; perekat untuk membubuhkan alis palsu; perekat untuk membubuhkan bulu mata
palsu; perekat untuk membubuhkan kuku atau bulu mata palsu; perekat untuk membubuhkan kuku palsu; perekat untuk
membubuhkan rambut palsu; perhiasan kulit menjadi transfer dekoratif untuk keperluan kosmetik; perhiasan kulit self-adhesive
untuk keperluan kosmetik; perhiasan kulit untuk keperluan kosmetik; pernis kuku untuk keperluan kosmetik; perona pipi;
petroleum jelly untuk keperluan kosmetik; pewangi nafas dalam bentuk kunyah yang terbuat dari ekstrak kayu birch; pijat lilin
untuk keperluan kosmetik; poles untuk kulit; poles untuk sepatu bersinar; pomades untuk keperluan kosmetik; pomanders [zat
aromatik]; potpourris [wewangian]; preparat pelembab [kosmetik]; preparat pemutihan [decolorants] untuk keperluan kosmetik;
preparat pemutihan [penghilang warna] untuk keperluan rumah tangga; primer kuku
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[kosmetik]; primer make-up; racun lebah untuk keperluan kosmetik; reed diffusers terdiri dari minyak wangi dalam wadah dan
termasuk buluh; rendam kaki tanpa pengobatan; rum rum; rum rum untuk keperluan kosmetik; rumput laut untuk digunakan
dalam tata rias; sabun almond; sabun antiperspirant; sabun batangan untuk mandi; sabun batangan untuk toilet; sabun
beraroma; sabun cair; sabun cair untuk binatu; sabun cair untuk mandi; sabun cair untuk mencuci piring; sabun cair untuk
tangan dan wajah; sabun cair untuk tangan, wajah dan tubuh; sabun cukur; sabun krim tubuh; sabun lidah buaya; sabun
loofah; sabun mandi; sabun mandi cair; sabun mandi dalam bentuk cair, padat atau gel; sabun pelana; sabun tubuh tanpa
obat; sachet bunga rampai untuk dimasukkan dalam bantal aromaterapi; sachet parfum; sachet untuk linen wangi; salep kulit
pelembab [kosmetik]; salep ruam popok dan lotion tanpa obat; sampo karpet; sampo ketombe tanpa obat; sampo untuk bayi;
sampo untuk rambut manusia; sarung tangan pengamplasan; sarung tangan pra-dibasahi dengan sediaan kosmetik untuk
keperluan kosmetik; sealant polimer untuk membersihkan, menyinari, dan melindungi permukaan eksterior mobil; sediaan
untuk mengkilapkan buah; sediaan abrasif; sediaan bahan kimia pembersih untuk keperluan rumah tangga; sediaan baskom
tanpa obat; sediaan bercukur dan bercukur; sediaan cukur; sediaan eksfoliasi tanpa obat untuk wajah; sediaan gerusan;
sediaan gigi non-obat untuk anjing; sediaan gigi non-obat untuk hewan peliharaan; sediaan gigi non-obat untuk kucing;
sediaan gigi non-obat untuk ternak; sediaan kosmetik anti-penuaan; sediaan kosmetik tanpa busa; sediaan kosmetik tanpa
obat; sediaan lidah buaya untuk keperluan kosmetik; sediaan make-up untuk wajah dan tubuh; sediaan mandi busa; sediaan
mandi busa tanpa obat; sediaan mandi busa untuk keperluan kosmetik; sediaan mandi dan mandi pancuran (shower); sediaan
mandi mentol, bukan untuk keperluan medis; sediaan mandi tanpa obat; sediaan mandi, bukan untuk keperluan medis;
sediaan menghapus make-up; sediaan menghilangkan karat; sediaan menyegarkan nafas untuk kebersihan pribadi; sediaan
pembersihan; sediaan pembersihan dan pemolesan; sediaan pembersihan dan pemolesan kulit; sediaan pembersihan dengan
dasar pelarut; sediaan pembersihan karburator dan tersedak; sediaan pembersihan karpet; sediaan pembersihan serba guna;
sediaan pembersihan serba guna untuk barang-barang perokok; sediaan pembersihan tanpa obat; sediaan pembersihan
tanpa obat untuk digunakan pada tubuh; sediaan pembersihan tanpa obat untuk kulit; sediaan pembersihan untuk ban dan
roda kendaraan; sediaan pembersihan untuk ban dan roda mobil; sediaan pembersihan untuk ban kendaraan, pelek roda dan
hub roda; sediaan pembersihan untuk digunakan pada tubuh; sediaan pembersihan untuk kain; sediaan pembersihan untuk
keperluan rumah tangga; sediaan pembersihan untuk kulit; sediaan pembersihan untuk mobil; sediaan pembersihan,
pemolesan dan penggosok; sediaan pemolesan; sediaan pemolesan, penggerusan dan abrasif; sediaan pengeritingan dan
pengeritingan permanen; sediaan pengharum ruangan; sediaan penyamakan sendiri [kosmetik]; sediaan perawatan bibir
tanpa obat; sediaan perawatan kaki tanpa obat; sediaan perawatan kecantikan; sediaan perawatan kulit; sediaan perawatan
kulit anti-penuaan; sediaan perawatan non-obat untuk anjing; sediaan perawatan non-obat untuk hewan peliharaan; sediaan
perawatan non-obat untuk kucing; sediaan perawatan non-obat untuk ternak; sediaan perawatan rambut tanpa obat untuk
keperluan kosmetik; sediaan perawatan tubuh tanpa obat; sediaan perbaikan kuku; sediaan phytocosmetic; sediaan pijat
tanpa obat; sediaan pra-cukur dan setelah-cukur; sediaan rambut tanpa obat; sediaan sanitasi menjadi peralatan mandi nonobat; sediaan sanitasi menjadi perlengkapan mandi; sediaan tata rias; sediaan tubuh dan perawatan kecantikan untuk
keperluan kosmetik; sediaan untuk melindungi rambut dari sinar matahari; sediaan untuk membersihkan gigi; sediaan untuk
membersihkan gigi palsu; sediaan untuk membersihkan, melindungi dan menjaga permukaan kendaraan; sediaan untuk
membuat daun tanaman mengkilap; sediaan untuk membuka saluran pipa drainase; sediaan untuk membuka wastafel;
sediaan untuk mencuci buah dan sayuran; sediaan untuk mencuci pakaian; sediaan untuk mengeriting dan mengatur rambut;
sediaan untuk menghilangkan kuku gel; sediaan untuk menghilangkan limescale, karat atau minyak; sediaan untuk
mengilatkan [semir]; sediaan untuk pembersihan, perawatan dan perawatan rambut; sediaan untuk pembersihan, pewarnaan,
pewarnaan, pemutihan, pengaturan dan penataan rambut; sediaan untuk pengeritingan rambut permanen; sediaan untuk
pengupasan lilin dari lantai; sediaan untuk perawatan dan pembersihan hewan; sediaan untuk perawatan kulit kepala dan
rambut; sediaan untuk perawatan tubuh dan kecantikan; sediaan, termasuk krim, gel, dan mouse, untuk digunakan sebelum,
selama dan setelah bercukur; self-tanning lotion [kosmetik]; semir boot; semir mobil; semir sepatu dan krim; semir untuk
furnitur dan lantai; semprotan antistatik untuk pakaian; semprotan kamar beraroma; semprotan linen beraroma; semprotan
tubuh; semprotan tubuh beraroma; semprotan tubuh digunakan sebagai deodoran pribadi dan wewangian; semprotan tubuh
untuk keperluan kosmetik; senyawa buffing; sepatu hitam [semir sepatu]; sepatu sesuatu; serpih mandi; serum kecantikan;
shampo dan kondisioner hewan peliharaan [sediaan perawatan hewan non-obat-obatan]; shampo hewan peliharaan, non-obat
[sediaan perawatan hewan]; shampo untuk hewan [sediaan perawatan non-obat]; shampo untuk hewan peliharaan [sediaan
perawatan tanpa pengobatan]; shampoo pH netral; shampoo pH seimbang; silikon karbida [abrasif]; stik untuk menyebarkan
aroma; stiker nail art; stiker seni tubuh; strip napas menyegarkan; sulingan tanaman; susu almond untuk keperluan kosmetik;
susu kecantikan; susu mandi; susu pelembab setelah bercukur; tato yang dapat dilepas untuk keperluan kosmetik; tempat
lipstik; tips kuku; tisu bayi diresapi dengan sediaan pembersihan; tisu bayi untuk keperluan kosmetik; tisu kosmetik pralembab; tisu kosmetik yang sudah diresapi pelembab sebelumnya; tisu pra-dibasahi dengan sediaan pembersihan untuk
keperluan rumah tangga; tongkat kapas serbaguna untuk penggunaan pribadi; topeng kulit kepala; transfer tato yang bisa
dilepas; tubuh gemerlap; tubuh yang tidak berobat meresap; udara bertekanan kalengan untuk keperluan pembersihan dan
debu; warna jenggot; warna pipi; wewangian alami; wewangian dicampur; wewangian kayu cedar===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. EMONG NO. 12, Kota Bandung, Jawa Barat
: Raden Agung Rubian Nugrahadi, S.H., M.Hum.
: Gedung Educenter Lt. 2A Unit 22267 Kav. Commercial International School Lot 2 No.
8 BSD City, Lengkong Kulon, Pagedangan Kab. Tangerang

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: MOTOR ANTIQUE CLUB BANDUNG
: Tidak Ada Terjemahan

591

Uraian Warna

: merah, putih, kuning, abu-abu hitam dengan latar hitam

: DID2021013359
: 25/02/2021 23:02:20
:
: PERKUMPULAN MOTOR ANTIQUECLUB BANDUNG

540 Etiket
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Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: 25
: ===Celana jeans; Ikat kepala (pakaian); Ikat pinggang; Jaket Jeans; Manset untuk lengan kemejas (pakaian); Masker wajah
(pakaian); Pakaian, yaitu, tank top, t-shirt, pullover bertudung, dan kemeja kasual bertudung; T-shirt dengan logo desainer;
Topi yang terbuat dari kulit; baju kaos (t-shirt); celana pendek; celana santai; jaket bomber; jaket dengan penutup kepala; jaket
denim; jaket kulit; jaket lengan panjang; jaket untuk pengendara sepeda motor; jas; jas hujan motor; jas kulit; jas tahan air
untuk pengendara sepeda motor; kaos kaki; kemeja; manset lengan kemeja; manset lengan kemeja sebagai pakaian yang
terbuat dari kain, kulit atau kulit imitasi; pakaian; pakaian santai; penutup kepala; rompi; rompi kulit; sandal; sarung tangan;
sarung tangan kulit; sarung tangan untuk pengendara sepeda motor; sepatu kulit; syal; syal yang melingkar di leher; topi===
: DID2021013360
: 25/02/2021 23:03:03
:
: ABDULLAH

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. BATU AMPAR III RT/RW.004/004, KEL. BATU AMPAR, KEC. KRAMAT JATI,
JAKARTA TIMUR, DKI JAKARTA, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: TAMR BAROKAH SUKARI + LUKISAN
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Coklat, gold, silver, hijau tua, hijau muda, putih, hitam dan abu-abu
: 29
: ===Kurma===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: JID2021013361
: 25/02/2021 23:12:21
:
: GLOBAL STANDARD GEMEINNÜTZIGE GMBH

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Rotebühlstrasse 102, 70178 Stuttgart, Germany
: Damar Swarno Dwipo S.H., M.H.,
: Plaza SUA, 2nd Floor, Jl. Prof. Dr. Soepomo, S.H., No. 27, Jakarta Selatan

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: GLOBAL ORGANIC TEXTILE STANDARD
: GLOBAL ORGANIC TEXTILE STANDARD = STANDAR TEKSTIL ORGANIK GLOBAL

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih, dan hijau
: 35
: ===Jasa eceran atau grosiran untuk tas, tas tote, tas jinjing, ransel, tas pundak, tas pinggang, pouch dan tas pinggang; Jasa
penjualan bahan bangunan; Jasa penjualan eceran dan grosir untuk pemanas air, peralatan dan perlengkapan pendinginan
dan penyaringan air; Jasa retail dan jasa retail online terkait dengan produk tembakau yang dipanaskan, rokok elektronik,
perangkat rokok elektronik, perangkat elektronik dan bagian-bagiannya untuk memanaskan rokok atau tembakau, alat
penguap oral, alat penguap untuk rokok elektronik dan peralatan rokok, kotak-kotak rokok elektronik yang dapat di isi ulang,
pengisi daya dan pusat pengisian daya (charging docks) untuk barang-barang tersebut di atas, alat pemadam untuk rokok
yang dipanaskan dan batang tembakau yang dipanaskan, bagian-bagian dan perangkat yang disebutkan di atas, larutan
nikotin cair untuk digunakan dalam rokok elektronik, pengganti tembakau, bukan untuk keperluan medis, barang-barang
perokok, kotak pelindung, penutup dekoratif dan kotak untuk membawa rokok elektronik dan perangkat rokok elektronik,
peralatan kebersihan, perlengkapan rumah tangga; Jasa ritel dan grosir, termasuk retail dan grosir online yang menjual
kacamata, kacamata pelindung dengan bingkai plastik atau karet yang pas di wajah untuk melindungi mata, kacamata
pelindung dari sinar matahari, bagian, perlengkapan dan aksesoris untuk kacamata, kacamata pelindung dengan bingkai
plastik atau karet yang pas di wajah untuk melindungi mata dan kacamata pelindung dari sinar matahari, termasuk, tempattempat, rantai-rantai, tali-tali, bingkai-bingkai, pita-pita dan pengikat-pengikat pendukung; Jasa ritel dan toko ritel online yang
berkaitan dengan penjualan pakaian, tas, dompet, sepatu, topi, kacamata, kacamata pelindung dari sinar matahari, jam
tangan, perhiasan, dan aksesoris mode lainnya; Jasa ritel yang berkaitan dengan tekstil, sediaan untuk perlengkapan mandi
yang tidak mengandung obat,
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produk perawatan, peralatan perawatan, tempat untuk membawa, buku, lilin, perlengkapan audio, perangkat pendengar yang
diletakkan di kepala, tempat pengeras suara, pengeras suara nirkabel, perangkat pendengar yang diletakkan di dalam telinga;
Jasa toko ritel yang menawarkan barang-barang pakaian, sepatu, tutup kepala, alat dan asesoris olahraga; Konsumen
(Informasi komersial dan pemberian nasihat untuk -) [toko yang menyediakan pemberian naihat untuk konsumen]; Layanan
toko grosir yang menampilkan kantong dengan penutup untuk penyimpanan makanan; Layanan toko grosir yang menampilkan
tas dan dompet; Layanan toko ritel yang menampilkan handuk dari tekstil; Layanan toko ritel yang menampilkan tas dan
dompet; Penjualan eceran, grosir, penjualan langsung, penjualan melalui pemesanan via pos termasuk melalui Internet atau
sarana pemesanan jarak jauh elektronik lainnya, dan jasa pengadaan kerjasama, untuk pihak lain, termasuk

Halaman 1042 dari 2049

melalui Internet, berbagai barang di bidang berikut ini: alat berkebun, yaitu alat yang dioperasikan dengan tangan untuk
berkebun, alat penyiraman dari besi dan penanaman, alat DIY, yaitu paku, kotak peralatan, kunci linggis, palu, obeng, baut
dan kunci, barang untuk perawatan anak, yaitu botol susu, dorongan bayi, kereta bayi, timbangan bayi, bak mandi, barang
kuas, barang dan peralatan senam, permainan dan mainan, barang-barang pers, yaitu barang cetakan dan buku, musik, yaitu
alat musik, alat tulis, telekomunikasi, telepon (termasuk telepon seluler), barang audio-visual dan multimedia, yaitu televisi
(display kristal cair (LCD), plasma, tabung sinar katoda), pemutar / perekam, speaker, netbook, kamera digital, bingkai foto
digital, camcorder digital, cakram kompak dan CD-ROM, cakram video digital (cakram serbaguna digital (DVD)) , cakram
serbaguna digital HD (HD-DVD), cakram penyimpanan optik, pemutar dan pembaca portabel (stereo pribadi), radio mobil,
konverter, penyandi, perekam, penulis, papan tombol, permainan digital, playstation, telepon seluler, telepon nirkabel, layar,
radio jam, sistem hi-fi, turntable, amplifier, pemutar dan pembaca, tuner, speaker, sistem bioskop rumah, amplifier untuk
sistem bioskop rumah, layar plasma, proyektor video, perangkat lunak komputer, film, sistem penentuan posisi global (GPS),
barang komputasi, yaitu komputer dan periferal komputer, unit pemrosesan pusat (CPU), monitor, printer laser, printer
multifungsi, printer inkjet, hard disk, kunci USB, kartu memori, floppy disk, bahan makanan pertanian dan minuman (alkohol
dan non-alkohol), kendaraan, budidaya tanaman, tembakau dan barang dan perlengkapan rokok, yaitu barang dari kayu,
logam, keramik, kaca, kertas, karton, kulit dan imitasi kulit, kain atau tekstil, bulu, serat sintetis, batu tulis, tongkat, gabus,
buluh, anyaman, tanduk, tulang, seluloid dan pengganti semua bahan ini, atau dari plastik, tiruan atau mengandung tiruan
monumen atau yang mengingatkan pada suatu kabupaten, kota kecil, kota, wilayah atau negara (tidak termasuk transportasi
di dalamnya), memungkinkan pelanggan untuk melihat dan membeli barang atau jasa tersebut dengan berbagai macam cara;
Ritel seluruh barang; jasa grosir untuk artikel menjahit; jasa grosir untuk furnitur; jasa grosir untuk kain; jasa grosir untuk
pakaian; jasa grosir untuk perabotan; jasa grosir yang berkaitan dengan alas kaki; jasa grosir yang berkaitan dengan tutup
kepala; jasa retail sehubungan dengan penjualan bahan plastik untuk pengemasan, jenis mesin pencetak, blok pencetakan,
pengering tinta, buklet, buku, kalender, kartu, tempat dokumen, alas gambar, pena gambar, perangkat gambar, amplop,
selebaran, folder, kartu ucapan, majalah, surat kabar, pamflet, pensil, pulpen, terbitan berkala, kartu pos, poster, barang
cetakan, cetakan publikasi, buku kliping, alat tulis kantor, bahan pengajaran (kecuali peralatan); jasa retail sehubungan
dengan penjualan daging, ikan, unggas dan binatang buruan, ekstrak daging, buah dan sayuran yang diawetkan, dibekukan,
dikeringkan dan dimasak, jeli, selai, saus buah, telur, susu dan produk susu, minyak dan lemak untuk makanan, kopi, teh,
kakao dan kopi buatan, beras, tapioka dan sagu, tepung dan sediaan yang terbuat dari sereal, roti, kue dan gula-gula, es,
gula, madu, sirup, ragi, bubuk pengembang, garam, mustar, cuka, saus (bumbu), rempah-rempah, es; jasa retail sehubungan
dengan penjualan perlengkapan untuk rekaman, transmisi, atau reproduksi suara atau gambar, pembawa data magnetik, disc
perekaman, compact disc, dvd dan media rekaman digital lain; jasa retail sehubungan dengan penjualan renda dan bordir, pita
dan jalinan pita, button kancing, kait dan mata kait, peniti dan jarum, bunga buatan, karpet, permadani, keset dan bahan
anyaman untuk membuat keset, linoleum dan bahan lain untuk menutup lantai, hiasan dinding (non-tekstil), permainan dan
alat permainan, perlengkapan senam dan olahraga, dekorasi untuk pohon natal; jasa retail sehubungan dengan penjualan tali,
senar, jaring, tenda, bidai, terpal, layar, karung dan tas, bahan bantalan dan isian (kecuali karet atau plastik), bahan tekstil
berserat mentah, kain tenun dan utas, untuk penggunaan tekstil; jasa ritel, jasa ritel online, jasa grosir dan ritel penjualan
melalui pos yang berhubungan dengan penjualan karet yang belum diproses dan setengah jadi, getah perca, getah, asbes,
mika dan pengganti semua bahan ini, plastik dan resin dalam bentuk ekstrusi untuk digunakan dalam pembuatan,
pengepakan, penghentian dan bahan isolasi, pipa fleksibel, tabung dan selang, bukan dari logam, kulit dan kulit imitasi, kulit
halus dan kulit binatang, koper dan tas pembawa, payung dan payung matahari, tongkat, cambuk, tali kekang dan pelana,
kalung, tali pengikat dan pakaian hewan, tas surat seni [kasing], tas atletik, tas kecil penyimpan surat dan dokumen,
gendongan bayi dan anak, ransel, koper, tas, tas untuk aksesoris perjalanan, tas pantai, tas sabuk, ikat pinggang, ikat
pinggang terbuat dari kulit imitasi, ikat pinggang terbuat dari kulit, dompet, tas sepatu bot, tas kantor, tempat kartu nama, tas
kemping, tongkat, kotak kartu, tempat kartu, tempat buku cek, tas, tas untuk telepon bergerak, tas genggam, tas kosmetik, tas
dokumen, tas besar berbentuk silinder, tas malam, pengikat dan tali dari kulit, alat pembawa berbingkai berbentuk ransel untuk
membawa bayi, bingkai untuk tas, bingkai untuk payung, tas garmen, tas senam, tas tangan, pakaian kuda, tas ransel,
kantong pinggul, holdall/koper, selimut kuda , barang penunggang kuda dan tack kuda, dompet kunci, gantungan kunci terbuat
dari kulit yang dilengkapi gantungan kunci, tempat kunci, kantong kunci, ransel /knapsack, tali kulit, tali pengikat dari kulit, tas
surat dari kulit [cover], label koper, tali koper , tas untuk perlengkapan menginap semalam, buku saku, dompet saku,
portofolio, kantong, dompet, tas record, pelana kuda, ransel/rucksack, pelana, tas sekolah, tas sekolah bersabuk dari kulit,
ransel anak sekolah, tas sepatu, tas belanja, kereta belanja (tas belanja beroda), tas bahu, tas olah raga, tali untuk sepatu
roda, koper/suitcase, tas perlengkapan mandi, tas jinjing, tas untuk bepergian, koper untuk bepergian, koper/trunk, kursi
payung, tas pinggang (waist bag), tas pinggang (waist pack), kantong untuk tas pinggang (waist bag), kantong untuk tas
pinggang (waist pack), dompet/wallet, dompet untuk dicantelkan pada ikat pinggang, bahan bukan dari logam untuk bangunan
dan konstruksi, pipa kaku bukan dari logam untuk bangunan, aspal, ter (pitch), ter (tar) dan bitumen, bangunan yang dapat
dipindahkan bukan dari logam, monumen bukan dari logam, perabot rumah, cermin, bingkai foto , wadah bukan dari logam
untuk penyimpanan atau pengangkutan, tulang, tanduk, tulang ikan paus atau kulit mutiara, kerang, tanah liat magnesium,
batu ambar belum dikerjakan atau setengah dikerjakan, seprei [kecuali linen], tempat tidur untuk hewan peliharaan rumah
tangga, perabotan untuk kemping, gantungan baju, cincin gorden, hiasan dari plastik untuk bahan makanan, bantal tiup [selain
untuk keperluan medis] untuk dipasang pada leher; jasa ritel, jasa ritel online, jasa grosir dan ritel penjualan melalui pos yang
berhubungan dengan penjualan peralatan dan instrumen ilmu pengetahuan, penelitian, navigasi, penelitian, fotografi,
sinematografi, audio-visual, optik, timbang, ukur, sinyal, deteksi, pengujian, inspeksi, penyelamatan dan pendidikan, peralatan
dan instrumen untuk penghantar, penukar, pengubah, pengumpul, pengatur atau pengendali distribusi atau penggunaan listrik,
peralatan dan instrumen untuk merekam, transmisi, reproduksi atau mengolah suara, gambar atau data, media yang dapat
direkam dan diunduh, perangkat lunak komputer, media perekam dan penyimpan analog atau digital kosong, mekanisme
untuk alat yang bekerja dengan memasukkan uang atau kepingan logam kedalamnya, kas register, mesin hitung, komputer
dan alat periferal komputer, pakaian penyelam, masker penyelam, sumbat kuping untuk penyelam, penjepit hidung untuk
penyelam dan perenang, sarung tangan untuk penyelam, alat pernapasan untuk berenang di bawah permukaan air, alat
pemadam kebakaran, pelindung perut ( untuk perlindungan terhadap kecelakaan dan cedera), peralatan untuk digunakan
dengan komputer, perekam audio, tas dan casing yang secara khusus disesuaikan untuk tempat atau pembawa perangkat
dan peralatan portabel, ponsel, yang digenggam dan tablet serta aksesoris untuk perangkat tersebut, baterai, pengisi daya
baterai, pelindung tubuh, pelindung dada, kalkulator, camcorder, kamera, kartu mengandung chip sirkuit terpadu, kartu yang
berkode dengan fitur keamanan untuk keperluan otentikasi, kartu yang menggunakan memori magnetik dan memori sirkuit
terpadu, tempat pembawa untuk telepon bergerak, tempat telepon bergerak, tempat kaca mata dan kaca mata pelindung sinar
matahari; jasa ritel, jasa ritel online, jasa grosir dan ritel penjualan melalui pos yang berhubungan dengan penjualan oli dan
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gemuk industri, malam, pelumas, zat untuk mengisap, membasahi dan mengikat debu, bahan bakar dan bahan penerangan,
lilin dan sumbu untuk penerangan, lilin beraroma dan wangi , sediaan farmasi, medis dan kedokteran hewan, sediaan saniter
untuk keperluan medis, zat dan makanan diet yang diadaptasi untuk penggunaan medis atau kedokteran hewan, makanan
untuk bayi, suplemen pantangan untuk manusia dan hewan, plester, bahan pembalut, bahan untuk menambal gigi, pembuat
gigi buatan, pembasmi kuman, sediaan untuk membasmi binatang perusak, bahan pembasmi jamur, bahan pembasmi rumput
liar, sediaan penyegar udara, kit dan kotak pertolongan pertama lengkap dengan isinya, sediaan pembersih tangan, kit yang
berisi sediaan medis, plester, protein, vitamin, suplemen diet dan mineral, logam kasar dan campurannya, bijih logam, bahan
logam untuk bangunan dan konstruksi, bangunan dari logam yang dapat dipindahkan, kabel dan kawat bukan untuk listrik dari
logam biasa, barang-barang kecil dari logam besi, wadah logam untuk penyimpanan atau pengangkutan, lemari besi, lencana
dari logam, cincin kunci dan rantai kunci, kunci, kunci-kunci, ornamen, tempat sampah logam, kunci, kunci kosong, rambu,
patung, patung kecil dan arca kecil, perunggu, piala yang terbuat dari logam, kotak uang, mesin, mesin perkakas, perkakas
yang dioperasikan dengan listrik, motor dan mesin, kecuali untuk kendaraan darat, kopling mesin dan komponen transmisi,
kecuali untuk kendaraan darat, peralatan pertanian, selain alat tangan dioperasikan secara manual, inkubator untuk telur,
mesin penjual otomatis, perkakas dan alat tangan, yang dioperasikan secara manual, peralatan pemotong, senjata yang
dipakai pada sisi badan, pisau cukur, peralatan higienis dan kecantikan yang dioperasikan dengan tangan untuk manusia dan
hewan, peralatan pengangkat, peralatan tangan untuk darurat dan penyelamatan, alat berkebun , dioperasikan dengan
tangan, gunting, besi pengering rambut, jepitan untuk pengeriting rambut, pelengkung bulu mata, perangkat manikur, gunting
kuku, kikir kuku, perangkat pedikur, gunting pemangkas, pinset, penjepit, pemotong pizza; jasa ritel, jasa ritel online, jasa
grosir dan ritel penjualan melalui pos yang berhubungan dengan penjualan pakaian, alas kaki, tutup kepala, ikat pinggang
[pakaian], replika perlengkapan sepak bola, spul untuk sepatu bot sepak bola [sepatu], renda, jalinan pita dan sulaman, dan
pita dan simpul pita perlengkapan jahit menjahit, kancing, kait dan mata kait, peniti dan jarum, bunga buatan, hiasan rambut,
rambut palsu, pengikat untuk pakaian dan untuk rambut, kancing hias berbentuk lencana, tali sepatu, nomor peserta lomba,
retsleting, karpet, permadani, keset dan bahan anyaman untuk membuat keset, linoleum dan bahan lain untuk menutup lantai,
matras yoga, permainan, mainan dan alat-alatnya, peralatan video game, alat senam dan olah raga, hiasan untuk pohon
Natal, peralatan untuk tinju, peralatan untuk bermain permainan keterampilan, peralatan memanah, pohon Natal tiruan dan
dudukan pohon Natal, tas yang disesuaikan untuk membawa alat olah raga, tas yang didesain khusus untuk ski dan papan
selancar, tas yang disesuaikan khusus untuk peralatan olah raga, balon, bola, masker baseball, tongkat pemukul untuk olah
raga, pelindung badan, perlengkapan binaraga, pelindung dada, permainan kartu, hiasan Natal, permainan komputer,
guntingan kertas berwarna yang dihamburkan untuk pesta, alas panah, permainan panah-panahan, pelindung siku (alat olah
raga), permainan elektronik, peralatan latihan, kait ikan, barang dan peralatan memancing, alat pancing, pelindung tinju [alat
olah raga], peralatan fitnes, sarung tangan untuk sepak bola, sepak bola atau gawang sepak bola, chip permainan, peralatan
permainan, permainan yang berhubungan dengan olah raga, sarung tangan khusus disesuaikan untuk keperluan olah raga,
jaring gawang, tiang gawang, tas golf dengan atau tanpa roda, karpet golf, peralatan senam dan olah raga, latihan tangan,
pelindung tangan yang disesuaikan untuk penggunaan olah raga, pelindung pinggul yang dibuat khusus untuk berolahraga
[bagian dari pakaian olah raga], bola tiup untuk olah raga, jalur sepatu roda, pelindung lutut [alat olah raga], pelindung lutut
yang disesuaikan untuk digunakan saat berolahraga, pelindung kaki yang disesuaikan untuk olah raga, bantalan tulang kering
[alat olah raga], patung militer [mainan], hadiah-hadiah kecil, bantalan kolam, topi pesta dari kertas, mesin untuk latihan fisik,
trek plastik, tenda bermain, peralatan tempat bermain, kartu permainan; jasa ritel, jasa ritel online, jasa grosir dan ritel
penjualan melalui pos yang berhubungan dengan penjualan perkakas rumah tangga atau dapur dan wadah kecil, peralatan
memasak dan peralatan makan, sisir dan spons, sikat, bahan pembuat sikat, barang untuk membersihkan, kaca belum
dikerjakan atau setengah dikerjakan, barang pecah belah, porselen dan barang tembikar, gelas bir, mangkuk dan piring, alat
untuk menyikat, alat pembakar, tempat lilin, piringan tempat tadah lilin dari logam mulia, tempat lilin dari logam mulia, hiasan
dari porselen, peralatan pembersih [dioperasikan secara manual], pengocok minuman koktail, teko kopi bukan listrik, tas
pendingin, peralatan kosmetik, cangkir, barang porselen, botol minuman, sedotan untuk minum, patung kecil, alas setrikaan,
pot bunga, botol air yang bisa dilipat, ekstraktor jus buah (dioperasikan secara manual), barang perlengkapan hadiah dan
karya seni, semua terbuat dari porselen tulang (bone china), kristal porselen, tembikar, kaca, porselen atau terakota, wadah
es, perangkap serangga, tempat air dan bejana air minum, cerek, kotak makan siang, patung miniatur, tempat pencampur
[bukan listrik] untuk mencampur minuman , tempat pencampur secara manual [pengocok koktail], mangkok, hiasan, keranjang
piknik yang dilengkapi piring, piring, sedotan untuk minum yang dapat digunakan kembali, sedotan yang dapat digunakan
kembali, botol pengocok, botol untuk olah raga, wol baja, wadah penyimpanan untuk makanan, wadah penyimpanan untuk
keperluan rumah tangga, sedotan, mug bukan dari logam mulia, tas yang diisolasi secara termal untuk keperluan rumah
tangga atau dapur atau digunakan untuk mengangkut dan menyimpan makanan dan minuman, wadah yang diisolasi secara
termal untuk makanan, termos yang diisolasi secara termal untuk keperluan rumah tangga, sikat gigi, tusuk gigi, vas dan
kendi, botol air, kaleng penyiram tanaman, barang untuk berkebun, karya seni, tali tambang dan tali, jaring, tenda dan terpal,
awning dari bahan tekstil atau sintetis, layar, karung untuk pengangkutan dan penyimpanan bahan dalam bentuk curah, bahan
pelapis, bantalan dan pengisi kecuali dari kertas, karton, karet atau plastik, penutup tidak terpasang, bahan tekstil berserat
kasar dan bahan penggantinya, benang dan benang untuk keperluan tekstil, tekstil dan pengganti tekstil, linen keperluan
rumah tangga, tirai tekstil atau plastik, seprei, kain tempat tidur, flanel, handuk, penutup meja, kantong tidur; jasa ritel, jasa ritel
online, jasa grosir dan ritel penjualan melalui pos yang berhubungan dengan penjualan sepatu roda, papan layar, pelindung
tulang kering untuk penggunaan atletik, bantalan tulang kering [alat olah raga], papan luncur, papan selancar, papan seluncur
salju, ski, sepatu roda, bola snooker dan tongkat snooker, meja snooker, suvenir, tas olah raga, aksesoris dan perlengkapan
olah raga, sarung tangan untuk olah raga, sepeda stasioner untuk latihan fisik, pelindung perut [disesuaikan untuk digunakan
dalam olah raga tertentu], bahan senar untuk raket olah raga, pita/band penyerap keringat untuk raket, kolam renang [alat
bermain], jaring dan tiang tenis, tas termal tenis, tongkat mainan bercahaya, patung miniatur mainan, truk mainan, peralatan
latihan yang digunakan berkaitan dengan sepak bola, peluit, pelindung pergelangan tangan yang digunakan atletik, daging,
ikan, unggas dan binatang buruan, ekstrak daging, buah dan sayuran yang diawetkan, dibekukan, dikeringkan dan dimasak,
jeli, selai, saus buah, telur, susu, keju, mentega, yoghurt dan produk susu lainnya, minyak dan lemak untuk makanan, keripik
kentang, makanan yang telah diolah, sediaan protein dalam bentuk batangan untuk konsumsi manusia, makanan ringan
berbentuk batang [bahan makanan], kopi, teh, kokoa dan kopi buatan, beras, pasta dan mie, tapioka dan sagu, tepung dan
sediaan terbuat dari sereal, roti, kue dan gula-gula, cokelat, es krim, sorbet dan es yang dapat dimakan lainnya, gula, madu,
sirup, ragi, bubuk pengembang, garam, bumbu, rempah-rempah, tumbuh-tumbuhan (herba) yang diawetkan, cuka, saus dan
bumbu lainnya, es (air beku), makanan berenergi berbentuk batang, bubuk instan untuk membuat minuman beraroma, bubuk
untuk membuat minuman, makanan sereal protein berbentuk batang, makanan ringan protein berbentuk batang, makanan
ringan berbentuk batang (bahan makanan), makanan ringan, produk pertanian, akuakultur, hortikultura dan kehutanan yang
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belum diolah dan mentah, biji-bijian dan padi-padian yang belum diolah dan mentah, buah dan sayuran segar, tumbuhtumbuhan (herba) segar , tanaman dan bunga alami, umbi-umbian, bibit dan benih untuk ditanam, hewan hidup, bahan
makanan dan minuman untuk hewan, malt, bir, minuman tidak mengandung alkohol, air mineral dan air soda, minuman buah
dan jus buah, sirup dan sediaan tidak mengandung alkohol lainnya untuk membuat minuman, minuman untuk membantu
melangsingkan tubuh [bukan untuk keperluan medis], cordial, minuman energi, minuman energi yang mengandung kafein,
minuman energi untuk olahragawan dan atlet, minuman berkarbonasi yang beraroma, minuman isotonik [bukan untuk
keperluan medis], sediaan untuk membuat minuman tidak mengandung alkohol, seltzer [minuman], shandy, sorbet [minuman],
minuman olah raga, minuman beralkohol, sediaan alkohol untuk membuat minuman, tembakau dan pengganti tembakau,
rokok dan cerutu, rokok elektronik dan vaporizer oral untuk perokok , barang-barang keperluan perokok, korek api; jasa-jasa
grosir terkait kosmetik-kosmetik, sabun-sabun, parfum-parfum, perhiasan-perhiasan, alat tulis, produk-produk kertas, stiker
tato, kulit dan imitasi kulit, tas-tas bepergian, tas-tas tangan, dompet-dompet, dompet, tempat kunci, peralatan rumah tangga
dan dapur, barang-barang tekstil, pakaian, alas kaki, tutup kepala, pakaian dalam, pakaian renang, syal, lencana-lencana
untuk dipakai, hiasan untuk rambut, permainan, mainan, barang-barang mainan (playthings) atau untuk bermain dan barang
olahraga; jasa-jasa ritel dan grosir online terkait kosmetik-kosmetik, sabun-sabun, parfum-parfum, perhiasan-perhiasan, alat
tulis, produk-produk kertas, stiker tattoo, kulit dan imitasi kulit, tas-tas bepergian, tas-tas tangan, dompet-dompet, dompet,
tempat kunci, peralatan rumah tangga dan dapur, barang-barang tekstil, pakaian, alas kaki, tutup kepala, pakaian dalam,
pakaian renang, syal, lencana-lencana untuk dipakai, hiasan untuk rambut, permainan, mainan, barang-barang mainan
(playthings) atau untuk bermain dan barang olahraga; layanan eceran atau grosir untuk buah-buahan dan sayuran; layanan
grosir untuk benang; layanan grosir untuk payung; layanan grosir untuk perhiasan; layanan grosir untuk tas; layanan grosir
untuk utas; layanan grosir yang berkaitan dengan artikel olahraga; layanan grosir yang berkaitan dengan bunga; layanan
grosir yang berkaitan dengan dekorasi meriah; layanan grosir yang berkaitan dengan game; layanan grosir yang berkaitan
dengan mainan; layanan grosir yang berkaitan dengan perabot; layanan grosir yang berkaitan dengan peralatan olahraga;
layanan grosir yang berkaitan dengan tas; layanan ritel dan grosir untuk berbagai barang, termasuk tetapi tidak terbatas pada
kosmetik dan sediaan perlengkapan mandi, pasta gigi, wewangian, minyak esensial, sediaan pemutih dan bahan lain untuk
keperluan binatu, sediaan pembersihan, sediaan pemolesan, sediaan penggosok, sediaan abrasif, kosmetik, sabun, sabun
mandi, sediaan kosmetik untuk mandi, sediaan perawatan kuku, kuku palsu, stiker nail art, penghilang cat kuku, sediaan
make-up, sediaan kosmetik untuk bulu mata, bulu mata palsu, perekat untuk membubuhkan bulu mata palsu, sediaan
pengharum ruangan, deodoran untuk manusia atau untuk hewan, sediaan perawatan rambut, sampo, losion rambut,
pembilasan rambut [kondisioner sampo], krim rambut, hair spray, pewarna rambut, sediaan mandi, sediaan cukur, sediaan
berjemur [kosmetik], gel pijat, sediaan farmasi, sediaan dokter hewan, sediaan sanitasi dan persediaan medis, peralatan
elektronik rumah tangga, alat keperluan makan, kacamata dan kacamata hitam, peralatan untuk penerangan dan pemanasan,
logam mulia dan paduannya, perhiasan, batu mulia dan semi mulia, instrumen horologis dan kronometrik, alat tulis, kulit dan
imitasi dari kulit, koper dan tas, kantong, payung dan payung matahari, furnitur, peralatan dan wadah rumah tangga atau
dapur, gelas, porselen dan gerabah, peralatan kosmetik dan toilet, linen rumah tangga, handuk, pakaian, alas kaki, tutup
kepala, karpet, permainan, mainan dan alat permainan, makanan dan minuman, perlengkapan sehari-hari dan barang-barang
pribadi; layanan ritel untuk artikel menjahit; layanan ritel untuk benang; layanan ritel untuk furnitur; layanan ritel untuk
gantungan kunci [cincin terbelah dengan perhiasan atau fob dekoratif]; layanan ritel untuk mainan; layanan ritel untuk payung;
layanan ritel untuk tas; layanan ritel untuk utas; layanan ritel yang berkaitan dengan alas kaki; layanan ritel yang berkaitan
dengan artikel menjahit; layanan ritel yang berkaitan dengan artikel olahraga; layanan ritel yang berkaitan dengan bagasi;
layanan ritel yang berkaitan dengan bunga; layanan ritel yang berkaitan dengan dekorasi pesta; layanan ritel yang berkaitan
dengan game; layanan ritel yang berkaitan dengan kain; layanan ritel yang berkaitan dengan pakaian; layanan ritel yang
berkaitan dengan perabot; layanan ritel yang berkaitan dengan peralatan olahraga; layanan ritel yang berkaitan dengan tutup
kepala; layanan ritel yang berkaitan dengan utas; layanan toko grosir menampilkan perabotan; layanan toko ritel untuk mainan
(alat permainan); pengeceran dari barang (dalam arti apapun); toko eceran bahan bangunan===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021013362
: 25/02/2021 23:18:43
:
: Ngui Linda, PT. Master Aneka Plastik

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Pandanaran No. 154 Siswodipuran, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, 57311
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: ViFon
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: warna merah untuk satu huruf dan sisanya warna abu
: 19
: ===Plafon PVC; Plafon-plafon yang sudah berbentuk digunakan untuk atap yang terbuat dari PVC; Strip berlapis dari bahan
plastik (PVC) untuk aplikasi untuk bekerja permukaan, perabotan tepi atau panel dekoratif untuk digunakan dalam bangunan
dan konstruksi.; dinding pvc; kusen PVC; lis plafon pvc===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021013363
: 25/02/2021 23:56:12
:
: PT. PUSAKA AGRO PACIFIC

540 Etiket

540 Etiket

: Jalan Astana Anyar No.340, RT.002 RW.003, Kel. Pelindung Hewan Kec. Astana
Anyar, Kota Banadung 40243, Kota Bandung, Jawa Barat, 40243
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740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: RECTECH
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru
: 11
: ===Peralatan pemurnian dan pengolahan air limbah; aparat pengolahan air limbah; instalasi pemurnian air limbah; instalasi
pengolahan air limbah; modul-modul membran untuk peralatan-peralatan pengolahan air limbah industri; saringan-saringan
(filters) untuk peralatan-peralatan pengolahan air limbah; saringan-saringan (filters) untuk peralatan-peralatan pengolahan air
limbah industri; tangki pengolahan air limbah; tank pengolahan air limbah untuk keperluan industri; unit pemurnian air
limbah===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021013364
: 26/02/2021 00:01:18
:
: AGUS PREHADI

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: KOMP. BDN BLOK C 2 NO.12 RT. 002 RW. 007, KEL. RANGKAPAN JAYA BARU,
KEC. PANCORAN MAS, DEPOK, Kota Depok, Jawa Barat
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: WIN Skin + Logo
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: GOLD
: 3
: ===Obat kumur; Pasta gigi dan obat kumur; Pewarna dan cat rambut; Sabun kosmetik; Sampo; Sediaan kosmetik untuk
mandi dan mandi pancuran (shower); bedak wajah kosmetik; deodoran; deodoran roll-on; kosmetik; kosmetik dan make-up;
kosmetik dan sediaan kosmetik; kosmetik dan sediaan perawatan pribadi; kosmetik untuk digunakan pada kulit; kosmetik
untuk penggunaan pribadi; krim kecantikan; krim kosmetik; krim malam; krim pelembab; krim siang; krim untuk kulit; krim
wajah [kosmetik]; lulur; minyak esensial; minyak wangi; parfum; pelembab; sabun mandi; sabun mandi cair; sabun mandi*;
sabun untuk perawatan tubuh; sabun wajah; sabun-sabun; sediaan kosmetik; sediaan kosmetik perawatan rambut; sediaan
kosmetik untuk mandi dan mandi; sediaan kosmetik untuk melindungi kulit dari sinar matahari; sediaan kosmetik untuk
perawatan kulit; sediaan kosmetik untuk perawatan mulut dan gigi; sediaan kosmetik untuk rambut dan kulit kepala; sediaan
kosmetik untuk wajah dan tubuh; sediaan perawatan rambut; sediaan untuk perawatan tubuh dan kecantikan; wangiwangian===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. EMONG NO. 12, Kota Bandung, Jawa Barat
: Raden Agung Rubian Nugrahadi, S.H., M.Hum.
: Gedung Educenter Lt. 2A Unit 22267 Kav. Commercial International School Lot 2 No.
8 BSD City, Lengkong Kulon, Pagedangan Kab. Tangerang

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: MOTOR ANTIQUE CLUB BANDUNG
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: kuning keemasan, merah, biru, hitam dan putih
: 25
: ===Celana jeans; Ikat kepala (pakaian); Ikat pinggang; Jaket Jeans; Kulit bagian atas sepatu; Manset untuk lengan kemejas

740

: DID2021013365
: 26/02/2021 00:13:39
:
: PERKUMPULAN MOTOR ANTIQUECLUB BANDUNG

540 Etiket

(pakaian); Masker wajah (pakaian); Pakaian Pria Jeans; Pakaian wanita jeans; Pakaian, yaitu, setelan baju, gaun-gaun, jasjas, mantel panjang, jaket, pakaian hujan, celana, celana panjang, celana pendek, jins, rok-rok, blus, kemeja, T-shirt, rompi,
baju kaos, cardigan, pakaian dalam dan pakaian tidur; Pakaian, yaitu, tank top, t-shirt, pullover bertudung, dan kemeja kasual
bertudung; T-shirt dengan logo desainer; Topi yang terbuat dari kulit; baju kaos (t-shirt); celana kasual; celana pendek; ikat
pinggang [pakaian]; jaket bomber; jaket dengan penutup kepala; jaket denim; jaket kulit; jaket lengan panjang; jaket untuk
pengendara sepeda motor; jas hujan motor; jas kulit; jas tahan air untuk pengendara sepeda motor; jeans biru; kaos kaki;
kemeja; manset lengan kemeja; manset lengan kemeja sebagai pakaian yang terbuat dari kain, kulit atau kulit imitasi; pakaian;
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pakaian santai; pakaian, yaitu piyama, baju kaos; kaos/kemeja yang menyerap keringat, T-shirt, celana panjang, jaket, kaos
kaki pendek, pakaian dalam, dasi dan baju hangat, tutup kepala, topi; penutup kepala; rompi; rompi kulit; sandal; sarung
tangan; sarung tangan dengan ujung jari konduktif yang dapat dikenakan saat menggunakan perangkat layar sentuh elektronik
genggam; sarung tangan kulit; sarung tangan mengemudi; sarung tangan untuk pengendara sepeda motor; sepatu kulit; syal;
syal yang melingkar di leher; topi===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021013366
: 26/02/2021 00:28:34
:
: PT. PUSAKA AGRO PACIFIC

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jalan Astana Anyar No.340, RT.002 RW.003, Kel. Pelindung Hewan, Kec. Astana
Anyar, Kota Bandung 40243, Kota Bandung, Jawa Barat, 40243
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: RASQUATECH
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru
: 11
: ===Instalasi pemurnian air limbah untuk sistem reklamasi dan penggunaan kembali; Peralatan pemurnian dan pengolahan air;
Peralatan pemurnian dan pengolahan air limbah; aparat pemurnian untuk pembuangan air; aparatur pemurnian air; aparatus
untuk air industri pemurnian; instalasi pemurnian air; instalasi pemurnian air limbah; instalasi pemurnian air reverse osmosis;
instalasi pemurnian untuk pembuangan air; mesin pemurnian air; peralatan dan instalasi pemurnian air; peralatan/mesin
pengolahan air; sterilisasi ultraviolet untuk pengolahan air; tangki pemurnian air; tangki penyimpanan air untuk pengolahan;
tank pengolahan air limbah untuk keperluan industri; unit pemurnian air; unit pemurnian air limbah; unit pengolahan air untuk
mengaerasi dan sirkulasi air===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: JID2021013367
: 26/02/2021 00:30:24
:
: Rendy Maulana Akbar

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl.Terusan Setra Indah 1 no.19, Kota Bandung, Jawa Barat, 40163
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Fleksibel
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Unsur warna fleksibel adalah biru tua, melambangkan kemudahan dan ketepatan layanan
: 42
:
===Desain, pembuatan, hosting dan pemeliharaan situs web; Fasilitas hosting web on-line sebagai situs web dan situs seluler
untuk orang lain untuk mengelola dan berbagi konten on-line; Hosting dan pemeliharaan komunitas online yang menampilkan
konten audio-visual di bidang berita, hiburan film, olahraga, komedi, drama dan musik; Hosting konten digital pihak ketiga yang
berupa foto, video, teks, data, gambar, situs web, dan karya elektronik lainnya di internet, tidak satupun jasa tersebut untuk
kamera fotografi dan sinematografi profesional termasuk aksesoris spesifik fotografi dan sinematografi profesional khusus
untuknya dan perangkat lunak fotografi dan sinematografi profesional; Hosting layanan jaringan online yang memungkinkan
pengguna untuk menyimpan, menganalisis, dan berbagi data di bidang berbagai macam asam (acid) yang terdiri atas
matarantai nucleotide, tipe-tipe species, diagnostic ilmu kedokteran, diagnostic ilmu kedokteran hewan, diagnostic klinikal,
penelitian medis, penelitian ilmu kedokteran hewan, penelitian diagnostic, penelitian klinikal, pengembangan obat-obatan,
penelitian pengembangan obat-obatan, penelitian laboratorium obat-obatan, penelitian dan ilmu pengetahuan kedokteran
hewan, ilmu hayati, biologi, mikrobiologi, bioteknologi, pertanian, forensik, keamanan pangan, metagenomik, pengujian
genetika dan genetika; Hosting perangkat lunak berbentuk layanan (SaaS); Hosting platform perdagangan elektronik di
internet berhubungan dengan platform untuk pelacakan dari awal hingga akhir produk kemasan dan pengemasan; Hosting
platform perdagangan elektronik di internet berhubungan dengan platform untuk pemasaran digital yang diarahkan kepada
pelanggan produk kemasan; Hosting platform transaksi di internet berhubungan dengan platform pelacakan dari awal hingga
akhir produk kemasan dan pengemasan; Hosting platform transaksi di internet berhubungan dengan platform untuk
pemasaran digital yang diarahkan kepada pelanggan dari produk kemasan; Hosting situs web komputer melalui komputasi
cloud; Hosting perangkat lunak aplikasi komputer untuk mencari dan mengambil informasi dari database dan
jaringan komputer; Jasa perangkat lunak sebagai suatu layanan (SaaS), yaitu, hosting perangkat lunak untuk digunakan oleh
pihak lain untuk digunakan sebagai penyediaan database online berupa berbagai macam informasi minat umum melalui
internet, tidak satupun jasa tersebut untuk kamera fotografi dan sinematografi profesional termasuk aksesoris spesifik fotografi
dan sinematografi profesional khusus untuknya dan perangkat lunak fotografi dan sinematografi profesional; Jasa-jasa
penciptaan, hosting (tuan rumah) dan perawatan situs-situs web; Jasa-jasa perangkat lunak sebagai layanan (SAAS), yaitu,

740

540 Etiket
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hosting perangkat lunak untuk pengangkutan , logistik, pialang pabean , dan manajemen kepatuhan untuk digunakan oleh
orang lain di bidang transportasi, pengiriman barang , manajemen pengangkutan , pialang pabean , logistik, rantai pasokan,
kepatuhan, dan layanan terkait.; Jasa-jasa perangkat lunak sebagai layanan (SAAS), yaitu, hosting perangkat lunak untuk
digunakan oleh pihak lain untuk mengimpor, menciptakan, dan mengelola data untuk pemanfaatan sumber daya manusia dan
pusat kebugaran; Layanan hosting situs web; Layanan informasi, nasehat dan
konsultasi yang berkaitan dengan
komputasi awan, pemrograman
komputer, konsultasi keamanan
komputer, konsultasi perangkat lunak
komputer, desain perangkat lunak
komputer, desain sistem komputer,
layanan integrasi sistem komputer,
konsultasi teknologi komputer, layanan
perlindungan virus komputer, konversi
data atau dokumen dari fisik ke media
elektronik, konversi data program dan
data data komputer [bukan konversi
fisik], enkripsi data dan layanan
decoding, desain dan pengembangan
program komputer untuk telepon
genggam, desain dan pengembangan
perangkat lunak komputer untuk
komputer, diagnosis kesalahan pada
program komputer, hosting situs
komputer [situs web], hosting
perangkat lunak berbentuk layanan
(Saas), pemeliharaan perangkat lunak
komputer yang berkaitan dengan
keamanan komputer dan pencegahan
risiko komputer, penyediaan layanan
outsourcing di bidang teknologi
informasi, memberikan informasi
tentang teknologi komputer dan
pemrograman melalui situs web,
menyediakan mesin pencari untuk
internet, menyediakan penggunaan
sementara perangkat lunak otentikasi
online yang tidak dapat diunduh untuk
komunikasi dengan komputer melalui
jaringan komunikasi global,
menyediakan penggunaan sementara
perangkat lunak online yang tidak dapat
diunduh untuk memproses pembayaran
elektronik, menyediakan penggunaan
sementara perangkat lunak online yang
tidak dapat diunduh untuk memproses
pembayaran nirkabel, menyediakan
penggunaan sementara perangkat lunak
online yang tidak dapat diunduh untuk
perdagangan elektronik, hosting server,
perangkat lunak sebagai layanan [SaaS],
konsultasi teknologo, konsultasi
teknologi konsultasi, pemecahan
masalah perangkat lunak komputer
[dukungan teknis], memperbarui
perangkat lunak komputer yang
berkaitan dengan keamanan komputer
dan pencegahan resiko komputer,
konsultasi desain situs web, desain situs
web, menyediakan penggunaan
sementara perangkat lunak yang tidak
dapat diunduh untuk menganalisis data
keuangan dan menghasilkan laporan,
pemantauan elektronik atas aktivitas
kartu kredit untuk mendeteksi penipuan
melalui internet.; Layanan informasi, nasehat dan konsultasi yang berkaitan dengan komputasi awan, pemrograman komputer,
konsultasi keamanan komputer, konsultasi perangkat lunak komputer, desain perangkat lunak komputer, desain sistem
komputer, layanan integrasi sistem komputer, konsultasi teknologi komputer, layanan perlindungan virus komputer, konversi
data atau dokumen dari fisik ke media elektronik, konversi data program dan data data komputer [bukan konversi fisik],
enkripsi data dan layanan decoding, desain dan pengembangan program komputer untuk telepon genggam, desain dan
pengembangan perangkat lunak komputer untuk komputer, diagnosis kesalahan pada program komputer, hosting situs
komputer [situs web], hosting perangkat lunak berbentuk layanan (Saas), pemeliharaan perangkat lunak komputer yang
berkaitan dengan keamanan komputer dan pencegahan risiko komputer, penyediaan layanan outsourcing di bidang teknologi
informasi, memberikan informasi tentang teknologi komputer dan pemrograman melalui situs web, menyediakan mesin
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pencari untuk internet, menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak otentikasi online yang tidak dapat diunduh untuk
komunikasi dengan komputer melalui jaringan komunikasi global, menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak
online yang tidak dapat diunduh untuk memproses pembayaran elektronik, menyediakan penggunaan sementara perangkat
lunak online yang tidak dapat diunduh untuk memproses pembayaran nirkabel, menyediakan penggunaan sementara
perangkat lunak online yang tidak dapat diunduh untuk perdagangan elektronik, hosting server, perangkat lunak sebagai
layanan [SaaS], konsultasi teknologi, konsultasi teknologi konsultasi, pemecahan masalah perangkat lunak komputer
[dukungan teknis], memperbarui perangkat lunak komputer yang berkaitan dengan keamanan komputer dan pencegahan
resiko komputer, konsultasi desain situs web, desain situs web, menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak yang
tidak dapat diunduh untuk menganalisis data keuangan dan menghasilkan laporan, pemantauan elektronik atas aktivitas kartu
kredit untuk mendeteksi penipuan melalui internet; Layanan komputer, yaitu, hosting fasilitas web on-line bagi pihak lain untuk
mengatur dan memonitor jaringan nirkabel, mengelola pengguna, menerapkan pembaruan piranti lunak, mengatur batas
bandwidth, dan memelihara halaman splash bermerek; Layanan komputer, yaitu, jasa komputer, yaitu, menciptakan dan
hosting suatu komunitas online untuk jejaring sosial, tidak satupun jasa tersebut untuk kamera fotografi dan sinematografi
profesional termasuk aksesoris spesifik fotografi dan sinematografi profesional khusus untuknya dan perangkat lunak fotografi
dan sinematografi profesional; Layanan komputer, yaitu, layanan penyedia hosting awan dan layanan penyedia di tempat
untuk menyimpan, menganalisis, dan berbagi informasi di bidang berbagai macam asam (acid) yang terdiri atas matarantai
nucleotide, tipe-tipe species, diagnostic ilmu kedokteran, diagnostic ilmu kedokteran hewan, diagnostic klinikal, penelitian
medis, penelitian ilmu kedokteran hewan, penelitian diagnostic, penelitian klinikal, pengembangan obat-obatan, penelitian
pengembangan obat- obatan, penelitian laboratorium obat-obatan, penelitian dan ilmu pengetahuan kedokteran hewan, ilmu
hayati, biologi, mikrobiologi, bioteknologi, pertanian, forensik, keamanan pangan, metagenomik, dan genetika; Layanan
penyedia hosting awan (cloud) berhubungan dengan platform untuk pelacakan dari awal hingga akhir produk kemasan dan
pengemasan; Layanan penyedia hosting awan (cloud) berhubungan dengan platform untuk pemasaran digital yang diarahkan
kepada pelanggan produk kemasan; Layanan piranti lunak sebagai layanan (SAAS), yaitu, hosting piranti lunak yang
digunakan oleh pihak lain untuk mendeteksi, memblokir, dan mengotomatisasi penghapusan intrusi jaringan komputer,
malware, virus dan ancaman, mengenkripsi dan mengotentikasi data, mencegah kehilangan data, memulihkan data,
mengamankan jaringan, dan mendeteksi, memfilter, menganalisis, mengelola, dan memblokir komunikasi elektronik; Layanan
piranti lunak sebagai layanan (SAAS), yaitu, hosting piranti lunak yang digunakan oleh pihak lain untuk tujuan keamanan data
dengan menyediakan otentikasi; Layanan piranti lunak sebagai suatu layanan, yaitu, cloud hosting dan piranti lunak
infrastruktur datacenter untuk digunakan oleh pihak lain untuk penggunaan pada manajemen database; Layanan portal web
(desain atau hosting); Penyedia jasa aplikasi (ASP), yaitu, penempatan (hosting) aplikasi perangkat lunak komputer dari pihak
lain; Penyediaan konsultasi, layanan konsultasi dan informasi terkait Desain dan pengembangan perangkat keras komputer,
perangkat lunak komputer, peralatan telekomunikasi, ponsel, ponsel pintar, komputer tablet, komputer laptop dan perangkat
dan aksesori genggam, perangkat komunikasi kabel dan nirkabel, dan perangkat elektronik digital, keamanan komputer, Jasajasa komputer, layanan komputer yang berkaitan dengan sistem analisis keuangan dan investasi, layanan komputer yang
berkaitan dengan interkoneksi perangkat keras dan perangkat lunak komputer, konsultasi perangkat lunak komputer, desain
perangkat lunak aplikasi, pemrograman komputer, analisa sistem komputer, desain sistem komputer, teknologi informasi,
pengembangan basis data komputer, konversi data atau dokumen dari fisik ke media elektronik, konversi data program dan
data komputer [bukan konversi fisik], layanan komputer yang berkaitan dengan pembuatan indeks informasi, situs, dan
sumber daya di jaringan komputer, layanan komputer terkait dengan kompilasi dan pemrosesan data yang terkomputerisasi,
membuat dan memelihara situs web, hosting situs web, hosting server, sewa dan menyewakan perangkat lunak komputer,
data komputer, peripheral komputer, perangkat keras komputer, sistem komputer, instalasi pemrosesan data elektronik,
peralatan dan instrumen listrik dan elektronik, membuka kunci ponsel, ponsel pintar, komputer, dan perangkat elektronik
digital, menyediakan perangkat lunak yang tidak dapat diunduh menggunakan kecerdasan buatan dan / atau pembelajaran
mesin yang memungkinkan pengguna untuk mendapatkan, mencari, membeli, memilih, mengelola, menganalisis,
mengevaluasi informasi yang berkaitan dengan layanan garansi, investasi, asuransi dan / atau reasuransi, menyediakan
perangkat lunak yang tidak dapat diunduh untuk investasi, pemrosesan dan pengelolaan transaksi keuangan, merancang,
membuat, dan hosting platform online untuk memproses pembayaran elektronik, transaksi keuangan, manajemen keuangan
dan administrasi melalui jaringan komunikasi global, layanan komputer sehubungan dengan menyediakan situs web interaktif
yang menampilkan teknologi yang memungkinkan pengguna untuk masuk, mengakses, mencari, bertukar, dan mensintesis
informasi dan menghasilkan laporan untuk digunakan dalam pemilihan dan pengelolaan asuransi, reasuransi, garansi dan /
atau rencana investasi, Penyedia layanan aplikasi (ASP) menampilkan layanan hosting aplikasi perangkat lunak komputer
pihak lain, Penyedia layanan aplikasi (ASP) yang menampilkan perangkat lunak untuk membuat, membuat, mendistribusikan,
mengunduh, mentransmisikan, menerima, memutar, mengekstraksi, menyandikan, mendekode, menampilkan, menyimpan
dan mengatur teks, grafik, gambar, audio, video, dan konten multimedia , dan publikasi elektronik, menyediakan perangkat
lunak yang tidak dapat diunduh secara online, jasa penyediakan mesin pencari untuk memperoleh data melalui internet dan
jaringan komunikasi elektronik lainnya, layanan komputer yang berkaitan dengan pembuatan indeks informasi online, situs dan
sumber daya lain yang tersedia di jaringan komputer global untuk pihak lain, Penyedia layanan aplikasi (ASP) yang
menampilkan perangkat lunak untuk digunakan dalam manajemen basis data, platform sebagai layanan (PAAS) yang
menampilkan platform perangkat lunak komputer untuk digunakan dalam manajemen basis data, perangkat lunak sebagai
layanan (SAAS) layanan yang menampilkan perangkat lunak untuk digunakan dalam manajemen basis data, penelitian dan
pengembangan produk baru untuk pihak lain; Penyediaan pengunaan sementara atas perangkat lunak komputer dan hosting
fasilitas online yang tidak dapat diunduh yang memungkinkan para pengguna untuk mengakses dan mengunduh perangkat
lunak komputer, tidak satupun jasa tersebut untuk kamera fotografi dan sinematografi profesional termasuk aksesoris spesifik
fotografi dan sinematografi profesional khusus untuknya dan perangkat lunak fotografi dan sinematografi profesional;
Penyewaan ruang memori pada server untuk hosting; Perangkat lunak komputer yang tidak dapat diunduh, yakni, platform
aplikasi jaringan terbuka untuk pengembangan, penyebaran, pengujian, konfigurasi, pemantauan, dan hosting aplikasi
jaringan; Platform hosting di Internet berhubungan dengan platform untuk pemasaran digital yang diarahkan kepada
pelanggan produk kemasan; Platform hosting di internet berhubungan dengan platform untuk melacak dari awal hingga akhir
produk kemasan dan pengemasan; application service provider (ASP), namely, hosting computer software applications of
others; application service provider, namely, hosting computer software applications of others; cloud computing, yaitu, layanan
penyedia cloud hosting; desain dan hosting portal web; desain, mengembangkan, dan menghosting situs web yang
menampilkan blog dan publikasi yang tidak dapat diunduh dalam sifat artikel, kolom, dan panduan informasional di bidang
mata uang virtual, aset digital dan blockchain, serta tren pasar dan perdagangan; desain, pembuatan, hosting, dan
pemeliharaan situs Internet untuk pihak ketiga; desain, pembuatan, hosting, dan pemeliharaan situs web untuk orang lain;
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desain, pengembangan, dan hosting perangkat lunak untuk dan berdasarkan teknologi buku besar terdistribusi; desain,
pengembangan, dan hosting perangkat lunak untuk pengelolaan yang dihosting dengan aman, penyimpanan dan administrasi
kata sandi, kredensial dan informasi identitas yang berkaitan dengan orang, akun, dan perangkat untuk tujuan keamanan;
desain, pengembangan, dan hosting portal web bagi pengguna untuk mengakses informasi di bidang mata uang virtual, aset
digital dan blockchain; hosting aplikasi multimedia dan interaktif; hosting aplikasi perangkat lunak komputer untuk orang lain;
hosting aplikasi perangkat lunak untuk orang lain; hosting aplikasi-aplikasi perangkat lunak komputer untuk pihak-pihak lain;
hosting cloud untuk database elektronik; hosting dan penyewaan ruang memori untuk situs web; hosting data, file, aplikasi,
dan informasi yang terkomputerisasi; hosting database komputer; hosting fasilitas online untuk melakukan diskusi interaktif;
hosting fasilitas web on-line untuk orang lain untuk berbagi konten on-line; hosting fasilitas web on-line untuk orang lain untuk
melakukan diskusi interaktif; hosting fasilitas web online untuk orang lain; hosting halaman web khusus; hosting hiburan
multimedia dan konten pendidikan untuk orang lain; hosting konten digital [realitas virtual/maya (virtual reality) dan realitas
tertambah (augmented reality)] di internet; hosting konten digital di Internet; hosting konten hiburan multimedia; hosting konten
pendidikan multimedia; hosting perangkat lunak aplikasi komputer di bidang manajemen pengetahuan untuk membuat
database informasi dan data yang dapat dicari; hosting perangkat lunak online yang memungkinkan pembuatan dan hosting
situs web mikro untuk bisnis; hosting perangkat lunak untuk digunakan dalam manajemen perpustakaan; hosting platform di
Internet; hosting platform e-commerce di Internet; hosting platform interaktif untuk mengunggah, memposting, menampilkan,
menampilkan, menandai, berbagi dan mengirimkan pesan, komentar, konten multimedia, foto, gambar, gambar, teks,
informasi, dan konten buatan pengguna lainnya; hosting portal web; hosting ruang memori di Internet; hosting ruang memori di
Internet untuk menyimpan foto digital; hosting ruang memori elektronik di Internet untuk media, situs, video, pengaturan media
sosial, surat kabar dan layanan iklan (dalam jaringan); hosting ruang memori elektronik di Internet untuk mengiklankan barang
dan jasa; hosting ruang memori untuk situs web; hosting server; hosting situs internet untuk orang lain; hosting situs komputer
[situs web]; hosting situs web; hosting situs web di Internet; hosting situs web online untuk membuat dan hosting situs web
mikro untuk bisnis; hosting situs web orang lain; hosting situs web orang lain di server komputer untuk jaringan komputer
global; hosting situs web untuk penyimpanan data elektronik; hosting situs web untuk penyimpanan elektronik foto dan video
digital; hosting situs web yang berhubungan dengan pengaturan kegiatan penyewaan kendaraan; hosting situs web yang
berhubungan dengan sistem pengaturan transportasi; hosting weblog [blog]; jasa hosting situs web; jasa hosting situs web
interaktif yang memungkinkan pengguna untuk membuat profil dan berpartisipasi dalam jejaring sosial di bidang blockchain
(sistem pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi) dan teknologi buku besar yang didistribusikan; jasa penyedia
layanan aplikasi (ASP), yaitu, aplikasi perangkat lunak hosting lainnya; layanan hosting infrastruktur komputer, yaitu,
penyediaan piranti keras komputer, piranti lunak komputer, periferal komputer kepada pihak lain berdasarkan langganan atau
pembayaran setiap kali penggunaan; layanan hosting interaktif yang memungkinkan pengguna untuk mempublikasikan dan
berbagi konten dan gambar mereka sendiri secara online; layanan hosting interaktif yang memungkinkan pengguna untuk
mempublikasikan dan membagikan konten dan gambar mereka sendiri secara online; layanan komputer yang bersifat
Perangkat Lunak sebagai Layanan (SaaS), yaitu hosting perangkat lunak komputer dan layanan yang memanfaatkan
perangkat lunak untuk diakses oleh, atau diunduh oleh, atau digunakan oleh, orang lain; layanan komputer yang bersifat
Perangkat Lunak sebagai Layanan (SaaS), yaitu hosting perangkat lunak komputer dan layanan yang memanfaatkan
perangkat lunak untuk diakses oleh, atau mengunduh oleh, atau digunakan oleh, orang lain di bidang analisis bisnis,
pengembangan strategi bisnis, analisis data, data besar, sistem pengujian, sistem pemodelan, sistem dan layanan simulasi
dan di bidang penerapan Internet of Things (IoT); layanan komputer, khususnya, hosting fasilitas elektronik untuk orang lain
untuk mengatur dan menyelenggarakan rapat/pertemuan (meetings), acara dan diskusi interaktif melalui jaringan internet dan
komunikasi; layanan komputer, yaitu, hosting fasilitas elektronik untuk orang lain untuk diskusi interaktif melalui jaringan
komunikasi;; layanan komputer, yaitu, layanan penyedia cloud hosting; layananan cloud dan hosting infrastruktur komputer;
layanan hosting, pengelolaan dan pengawasan piranti keras komputer, piranti lunak komputer, jaringan komputer, dan
infrastruktur komputasi virtual untuk pihak lain penyediaan penggunaan sementara piranti lunak komputer yang tidak dapat
diunduh untuk penyediaan, penyebaran, konfigurasi, pengelolaan, pengamanan, optimisasi, pemantauan, pencadangan,
pemulihan, pemodelan, pengujian, penyimpanan, pembaruan, diagnosa, perbaikan, analisis, penyelesaian masalah,
penemuan, dan penggunaan beberapa sistem pengoperasian, piranti keras komputer, piranti lunak komputer, jaringan
komputer dan infrastruktur komputasi virtual; membuat, memelihara, dan meng-hosting situs web orang lain; mengembangkan
dan hosting server di jaringan komputer global untuk tujuan memfasilitasi e-commerce melalui server semacam itu;
menyediakan platform web hosting di Internet untuk bisnis asuransi; merancang, menyusun, memasang, menghosting,
memelihara, memperbarui, dan meningkatkan situs web dan portal situs web untuk digunakan oleh orang lain; pengembangan
situs-situs web, penciptaan, perancangan, pengembangan dan perawatan situs-situs Web, hosting (tuan rumah) situs web
untuk orang lain; penyedia hosting situs pada jaringan internet; penyedia jasa aplikasi, yaitu, hosting dan pemeliharaan situs
web kolaboratif yang dibuat oleh pihak lain menggunakan perangkat lunak yang tidak dapat diunduh; penyedia layanan
aplikasi (ASP), yaitu, menyediakan, hosting, mengelola, mengembangkan, dan memelihara aplikasi, perangkat lunak, situs
web (web sites), dan database di bidang komunikasi nirkabel, akses informasi seluler (mobile information access), dan
manajemen data jarak jauh untuk pengiriman konten nirkabel ke komputer genggam, laptop dan perangkat elektronik seluler
(mobile electronic devices); penyewaan ruang memori di server untuk hosting papan buletin elektronik; perangkat lunak
sebagai layanan (SAAS), yaitu hosting perangkat lunak untuk otomatisasi perangkat lunak.; perangkat lunak sebagai layanan,
merancang, membuat, memelihara, dan meng-hosting situs web ritel dan perdagangan elektronik untuk orang lain; perangkat
lunak sebagai suatu jasa (SaaS) dan landasan-landasan (platform) sebagai suatu Jasa (PaaS), ialah hosting computer
digunakan oleh pihak lain untuk perancangan secara khusus (custom) dan pemesanan bahan-bahan pengujian kadar logam
(assay), agen-agen, nucleotide, berbagai macam asam (acid) yang terdiri atas matarantai nucleotide, buffer-buffer, sediaansediaan kimia, sediaan-sediaan biological dan dan reagen-reagen dibidang rangkaian-rangkaian berbagai macam asam
(acid) yang terdiri atas matarantai nucleotide, tipe-tipe species, diagnostic ilmu kedokteran, diagnostic ilmu kedokteran hewan,
diagnostic klinikal, penelitian medis, penelitian ilmu kedokteran hewan, penelitian diagnostic, penelitian klinikal,
pengembangan obat-obatan, penelitian pengembangan obat-obatan, penelitian laboratorium obat-obatan, penelitian dan ilmu
pengetahuan kedokteran hewan, ilmu hayati, biologi, mikrobiologi, bioteknologi, pertanian, forensik, keamanan pangan,
metagenomik, pengujian genetika dan genetika===
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nirkabel, satelit, atau jaringan multimedia interaktif; Jasa komunikasi, yaitu, transmisi suara, audio, gambar visual dan data
melalui jaringan telekomunikasi, jaringan komunikasi nirkabel, internet, jaringan jasa informasi dan jaringan data.; Jasa
koneksi telekomunikasi di internet; Jasa konsultasi di bidang perencanaan telekomunikasi untuk kelangsungan bisnis, layanan
komunikasi surat elektronik, layanan komunikasi Voice over Internet Protocol (VoIP); Jasa pengiriman data, pesan, gambar,
dan dokumen elektronik melalui jaringan komputer, perangkat mobile, dan internet; Jasa penyediaan akses ke peranti lunak
dan basis data yang di-host dari jarak jauh melalui internet dan jaringan telekomunikasi lain; Jasa penyediaan akses
telekomunikasi dan tautan ke basis data komputer dan internet; Jasa penyiaran audio, video, dan konten multimedia melalui
radio, komunikasi selular, komunikasi nirkabel, internet, komputer, perangkat mobile, jaringan komunikasi elektronik, dan
jaringan komputer; Jasa penyiaran melalui internet (webcasting) melalui jaringan komputer global dan lokal; Jasa-jasa
komunikasi dalam bentuk koneksi data dan suara untuk memungkinkan secara online, keterlibatan real-time di antara para
pengguna, lingkungan mereka, dan penyedia konten melalui internet, termasuk untuk aplikasi internet of things; Jasa-jasa
komunikasi dan penyiaran terkait internet, yaitu, penyediaan suara dan komunikasi data melalui jaringan-jaringan berbasis luar
angkasa dan terestrial; Jasa/layanan berbagi (sharing) foto dan berbagi (sharing) video, yaitu, transmisi elektronik file foto
digital, konten video dan audio visual antara pengguna internet; Layanan berbagi video, yaitu transmisi elektronik video dan
konten audio visual di antara pengguna internet; Layanan informasi, nasehat dan konsultasi yang berkaitan dengan layanan
untuk komunikasi dengan cara elektronik, layanan untuk komunikasi dengan cara nirkabel, layanan komunikasi internat,
layanan telekomunikasi melalui jaringan komputer yang berkaitan dengan komunikasi informasi antara bank data, layanan
papan buletin elektronik [layanan telekomunikasi], layanan surat elektronik, menyediakan koneksi telekomunikasi ke jaringan
komputer global, informasi tentang telekomunikasi, konsultasi telekomunikasi, pengiriman pesan dan gambar dengan bantuan
komputer, transmisi file digital, menyediakan ruang obrolan internet, penyediaan forum secara onlin, streaming data, streaming
konten media digital di Internet, layanan telekonferensi, penyiaran nirkabel, transmisi berita, relating to electronic payments,
telecommunication services relating to wireless payments, providing online entertainment forums, communication services
between data banks menyediakan akses ke database, menyediakan akses pengguna ke jaringan komputer global,
penyewaan waktu akses ke jaringan komputer global, menyediakan tautan komunikasi on-line yang mentransfer pengguna
situs web ke halaman web lokal dan global lainnya, menyediakan saluran telekomunikasi untuk layanan teleshopping, layanan
telekomunikasi yang berkaitan dengan perdagangan, layanan telekomunikasi yang berkaitan dengan pembayaran elektronik,
layanan telekomunikasi yang berkaitan dengan pembayaran elektronik, layanan telekomunikasi yang berkaitan dengan
pembayaran nirkabel, penyediaan forum hiburan secara online, layanan komunikasi antara bank data; Layanan komputer
yang berhubungan dengan transmisi informasi, data, dokumen, dan gambar melalui Internet; Layanan komunikasi internet;
Layanan komunikasi multimedia secara real-time yang berbasis web melalui situs web di Internet untuk melihat, mengelola,
mengedit dan menyimpan dokumen; Layanan komunikasi, yaitu, transmisi data, grafik, foto, pesan teks, surat elektronik, file
video dan audio oleh jaringan telekomunikasi, jaringan komunikasi nirkabel, Internet, jaringan layanan informasi dan jaringan
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data; Layanan media seluler dalam bentuk transmisi elektronik, penyiaran, dan pengiriman konten hiburan audio, video, dan
multimedia, termasuk teks, data, gambar, audio, video, dan file audiovisual melalui Internet, komunikasi nirkabel, jaringan
komunikasi elektronik, dan jarigan computer.; Layanan obrolan melalui internet kabel dan nirkabel; Layanan penyiaran dan
streaming untuk kejuaraan permainan video dan bermain permainan video melalui jaringan komunikasi global, Internet dan
jaringan nirkabel; Layanan penyiaran internet, yaitu, penyiaran dan perekaman secara streaming dan langsung untuk materi
audio dan video dari acara dan pertemuan bagi para peserta jarak jauh, dan pendistribusian materi secara online yang
berhubungan dengan layanan penyiaran dan perekaman; Layanan ruang obrolan berbasis Internet; Layanan telekomunikasi
yang disediakan melalui platform dan portal pada internet dan media lainnya; Layanan telekomunikasi yang disediakan melalui
platform internet dan portal; Layanan telekomunikasi, yaitu, penyediaan layanan akses jarak jauh yang aman melalui Internet
ke jaringan komputer pribadi bagi para pelanggan dan karyawan mereka; Layanan telekomunikasi, yaitu, transmisi informasi,
data, dokumen, gambar dan aplikasi piranti lunak melalui Internet; Layanan video dan berbagi data peer-to-peer, yaitu
transmisi elektronik dari file video digital, konten grafis dan audio di antara pengguna internet; Layanan yang memungkinkan
orang untuk mengakses situs web melalui internet; Manajemen jalur balik (return path management) untuk penyediaan
aplikasi internet dan penyiaran, yaitu transmisi suara dan data secara elektronik; Menyediakan akses ke jasa SNS melalui
internet; Menyediakan akses ke konten gabungan di bidang kepentingan umum melalui internet, jaringan kabel, jaringan
nirkabel, satelit, atau jaringan multimedia interaktif; Menyediakan akses ke platform dan portal di internet untuk melacak dari
awal hingga akhir produk kemasan dan pengemasan; Menyediakan akses ke situs internet/mesin pencari; Menyediakan akses
keplatform dan portal internet untuk pemasaran digital yang diarahkan kepada pelanggan produk kemasan; Penyedia
informasi komunikasi dengan menghubungkan database komputer dan internet; Penyedia layanan komunikasi melalui
internet; Penyediaan akses ke platform dan portal internet; Penyediaan akses kepada platform-platform dan portal-portal
internet untuk platform business to business (B2B) yang memfasilitasi transaksi antara para pedagang eceran dan produsen;
Penyediaan akses pengguna untuk internet dan sistem online lainnya; Penyediaan akses telekomunikasi dan tautan ke basis
data komputer dan ke internet; Penyediaan jaringan untuk Pemesanan Barang Melalui Internet; Penyediaan jaringan untuk
Pemesanan Barang Melalui Internet,; Penyediaan koneksi telekomunikasi ke Internet; Penyediaan portal situs web Internet di
bidang teknologi dan pengembangan piranti lunak yang memungkinkan pengguna untuk melacak dan mengelola inventaris
peralatan dan perangkat lunak jaringan, memperoleh informasi tentang rilis piranti lunak, menerima peringatan keamanan dan
laporan gangguan piranti lunak, informasi perbaikan dan alat pemecahan masalah yang bersifat online, piranti lunak diagnostik
yang tidak dapat didownload yang disesuaikan untuk pengguna jaringan komputer dan peralatan telekomunikasi.; Penyediaan
portal situs web Internet yang menampilkan informasi di bidang teknologi informasi, jaringan komputer, dan teknologi
telekomunikasi; Penyewaan waktu akses ke database komputer melalui internet; Streaming konten media digital di Internet;
Telekomunikasi, yaitu streaming materi audio dan video di Internet; Transmisi elektronik atas data, grafik, gambar dan pesan
antar para pengguna komputer permainan video melalui jaringan komunikasi nirkabel dan Internet; Transmisi informasi, data,
dan konten multimedia untuk kepentingan umum melalui jaringan internet dan komunikasi lainnya secara elektronik; akses dan
tautan telekomunikasi ke database komputer dan internet; internet broadband dan layanan komunikasi; internet dan jaringan
nirkabel; internet dan layanan akses dan komunikasi intranet; jasa informasi, konsultasi dan saran yang berkaitan dengan
penyediaan koneksi telekomunikasi ke Internet; jasa komunikasi yang ditawarkan dalam sebuah perdagangan elektronik,
gerbang pembayaran mobile (mobile payment gateway) dan lingkungan dompet elektronik (e-wallet), termasuk jasa telepon
Internet dan transfer data, video dan informasi lainnya, melalui suatu jaringan komputer global dan jaringan komunikasi lainnya
dan sistem serta jaringan komunikasi lainnya, untuk orang yang menggunakan komputer pribadi, telepon, dan perangkat
komunikasi lainnya; jasa menggunakan secara bersama-sama peer-to-peer, yaitu, transmisi elektronik atas foto digital dan file
video di antara para pengguna internet; jasa penyediaan database informasi online mengenai telekomunikasi dan Internet;
jasa penyediaan layanan komunikasi elektronik real-time yang aman melalui jaringan komputer yang memudahkan pengguna
untuk mencari dan menemukan informasi dan orang-orang, berkomunikasi, berkolaborasi, dan saling berbagi layar komputer,
desktop, data, dokumen elektronik, video dan aplikasi melalui Internet; jasa penyediaan layanan komunikasi multimedia realtime melalui situs web di Internet untuk penjadwalan dan pengelolaan kalender, kontak, rapat online, konferensi telepon, dan
konferensi video; jasa podcasting (sistem untuk mendownload file dari berbagai sumber seperti radio internet, ke dalam
komputer personal dan mendengarkannya melalui komputer ataupun player media digital) dan webcasting (alat komunikasi
yang memanfaatkan koneksi internet untuk membuat siaran media yang tersedia bagi pengguna dan menggunakan streaming
teknologi); jasa streaming video melalui internet, yang menampilkan film independen; jasa telekomunikasi yang disediakan
melalui platform dan portal internet untuk platform business to business (B2B) yang memfasilitasi transaksi antara para
pedagang eceran (retailers) dan para distributor; jasa telekomunikasi, yaitu, transmisi elektronik atas suara, data, gambar,
audio dan video dengan menggunakan jaringan komunikasi nirkabel dan Internet; jasa-jasa telekomunikasi yang disediakan
melalui platform-platform dan portal-portal internet untuk platform business to business (B2B) yang memfasilitasi transaksi
antara para pedagang eceran (retailers) dan produsen; jasa/layanan berbagi (sharing) foto dan data secara peer-to-peer,
yaitu, transmisi elektronik file foto digital, grafik dan konten audio antara pengguna internet; jasa/layanan penyiaran audio, teks
dan video melalui internet atau jaringan komunikasi lainnya; komunikasi elektronik melalui ruang obrolan, saluran obrolan, dan
forum Internet; komunikasi internet; komunikasi melalui jaringan komputer global atau internet; konektivitas internet; layanan
komunikasi digital, yaitu, pengiriman dan pengiriman acara olahraga elektronik, kompetisi, dan turnamen, dan acara hiburan
melalui internet; layanan komunikasi melalui surat elektronik dan Voice over Internet Protocol (VOIP, layanan teknologi untuk
percakapan suara jarak jauh melalui media Internet); layanan komunikasi yang disediakan melalui Internet; layanan penyedia
akses internet; layanan penyedia layanan internet [ISP]; layanan penyediaan akses dan koneksi ke Internet, jaringan
komputer, database komputer serta aplikasi; layanan penyiaran audio dan video melalui internet; layanan penyiaran audio dan
video yang disediakan melalui Internet; layanan penyiaran dan penyediaan akses telekomunikasi ke konten video dan audio
yang disediakan melalui layanan video-on-demand melalui Internet; layanan penyiaran dan penyiaran web interaktif melalui
Internet dan jaringan telekomunikasi; layanan penyiaran dan transmisi video melalui internet, menampilkan film, film:; layanan
penyiaran internet; layanan portal internet; layanan protokol suara melalui internet [VoIP]; layanan streaming audio, data,
video, dan gambar di Internet; layanan telekomunikasi disediakan melalui Internet, intranet, dan ekstranet; layanan
telekomunikasi disediakan melalui platform dan portal Internet; layanan telekomunikasi disediakan melalui platform dan portal
di Internet dan media lainnya; layanan telekomunikasi, yaitu menyediakan akses Internet melalui jaringan broadband optik
atau nirkabel; layanan telepon internet; layanan transmisi internet dan digital untuk audio, video, atau data grafis; layanan
transmisi suara, audio, gambar dan data visual melalui jaringan telekomunikasi, jaringan komunikasi nirkabel, Internet,
jaringan layanan informasi dan jaringan data; layanan transmisi televisi protokol internet [IPTV]; layanan transmisi video
berdasarkan permintaan yang disediakan melalui Internet; layanan untuk penyediaan, transmisi atau tampilan informasi untuk
keperluan bisnis atau domestik dari bank data yang
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disimpan komputer atau melalui internet; meneruskan semua jenis pesan ke alamat Internet [pesan web]; mentransmisikan
rekaman suara dan audiovisual melalui Internet; menyediakan akses Internet jarak jauh; menyediakan akses Internet melalui
jaringan broadband nirkabel; menyediakan akses Internet melalui jaringan broadband serat optik; menyediakan akses ke
Internet; menyediakan akses ke Internet dan jaringan komunikasi lainnya; menyediakan akses ke data dan informasi di
Internet; menyediakan akses ke data melalui Internet; menyediakan akses ke database di Internet; menyediakan akses ke
forum Internet; menyediakan akses ke forum secara online, ruang percakapan, daftar server untuk mengirimkan pesan dan
blog melalui jaringan nirkabel, internet, kabel, satelit dan jaringan komputer global, regional dan lokal; menyediakan akses ke
informasi di Internet; menyediakan akses ke informasi elektronik, komunikasi dan platform transaksi di Internet; menyediakan
akses ke informasi melalui Internet; menyediakan akses ke internet nirkabel; menyediakan akses ke jaringan komunikasi
elektronik, ke Internet dan ke ekstranet; menyediakan akses ke platform Internet seluler; menyediakan akses ke platform
Internet untuk tujuan pertukaran foto digital; menyediakan akses ke platform dan portal di Internet; menyediakan akses ke
platform di Internet; menyediakan akses ke platform di Internet, serta di Internet seluler; menyediakan akses ke platform ecommerce di Internet; menyediakan akses ke portal Internet seluler; menyediakan akses ke portal di Internet; menyediakan
akses ke portal di Internet, serta di Internet seluler; menyediakan akses ke ruang obrolan Internet; menyediakan akses ke
saluran obrolan, ruang obrolan dan forum di Internet, termasuk Internet seluler; menyediakan akses ke saluran obrolan, ruang
obrolan dan forum melalui Internet seluler; menyediakan akses ke saluran obrolan, ruang obrolan, dan forum melalui Internet;
menyediakan akses ke situs web di Internet atau jaringan komunikasi lainnya; menyediakan akses ke situs web di internet;
menyediakan akses ke situs web di internet melalui komputer, ponsel dan perangkat elektronik lainnya; menyediakan akses ke
situs web di seluler dan internet; menyediakan akses ke situs web diskusi Internet; menyediakan akses ke situs web musik
digital di Internet; menyediakan akses kecepatan tinggi ke Internet; menyediakan akses melalui jaringan data ke perangkat
lunak untuk akses Internet; menyediakan akses melalui komputer dan jaringan komunikasi termasuk Internet, teks, dokumen
elektronik, data, database, informasi grafis dan audiovisual; menyediakan akses nirkabel multi-pengguna ke Internet;
menyediakan akses pengguna ke Internet [penyedia layanan]; menyediakan akses pengguna ke informasi dan layanan
informasi yang tersedia di Internet dan di jaringan komputer lainnya; menyediakan akses pengguna ke informasi di Internet;
menyediakan akses pengguna ke platform di Internet; menyediakan akses pengguna ke platform di internet yang berkaitan
dengan komunikasi seluler; menyediakan akses pengguna ke portal di Internet; menyediakan dial-up banyak pengguna dan
akses khusus ke Internet; menyediakan forum internet; menyediakan jalur obrolan Internet; menyediakan koneksi
telekomunikasi ke Internet atau database; menyediakan koneksi telekomunikasi ke Internet di lingkungan kafe; menyediakan
koneksi telekomunikasi ke internet atau database komputer; menyediakan layanan komunikasi suara melalui Internet;
menyediakan layanan telekomunikasi untuk platform e-commerce di Internet dan media elektronik lainnya; menyediakan link
komunikasi online yang mentransfer/memindahkan perangkat/alat bergerak (mobile) dan pengguna internet ke lokasi online
lokal dan global lainnya; menyediakan ruang obrolan (chat rooms) interaktif untuk transmisi pesan antar pengguna komputer
dan pelanggan mengenai barang-barang umum dan barang-barang konsumen umum, ulasan-ulasan produk dan informasi
pembelian di internet; menyediakan ruang obrolan Internet, forum Internet dan papan buletin elektronik untuk pengiriman
pesan di antara pengguna komputer terkait dengan olahraga elektronik; menyediakan ruang obrolan dan forum internet;
menyediakan ruang obrolan internet; menyediakan transmisi data dan informasi melalui komputer dan jaringan komunikasi
termasuk Internet untuk digunakan dalam menganalisis, mengukur dan menghubungkan suatu peristiwa; menyiarkan dan
mengirimkan (streaming) permainan dari permainan video dan kompetisi permainan video melalui jaringan komunikasi global,
internet, dan jaringan nirkabel; menyiarkan siaran televisi melalui jaringan komunikasi global, Internet dan jaringan nirkabel;
penyedia akses ke website internet atau jaringan komunikasi lainnya; penyedia akses ke website internet atau jaringan
komunikasi lainnya untuk tujuan layanan belanja realitas virtual; penyedia konten multimedia melalui internet; penyedia waktu
akses ke data terkomputerisasi atau database transmisi data di internet; penyediaan akses ke jaringan telekomunikasi dan
internet; penyediaan akses ke platform Internet seluler untuk platform business to business (B2B) yang memfasilitasi transaksi
antara para pedagang eceran (retailers) dan para distributor; penyediaan akses ke platform Internet
seluler untuk platform business to business (B2B) yang memfasilitasi transaksi antara para pedagang eceran (retailers) dan
produsen; penyediaan akses ke portal Internet yang menampilkan program video-atas-permintaan; penyediaan akses
kepada platform-platform dan portal-portal internet untuk platform business to business (B2B) yang memfasilitasi transaksi
antara para pedagang eceran (retailers) dan para distributor; penyediaan akses telekomunikasi ke konten audio yang
disediakan melalui Internet; penyediaan akses telekomunikasi ke konten video yang disediakan melalui Internet; penyediaan
koneksi telekomunikasi ke Internet; penyediaan layanan akses internet; penyediaan streaming publikasi elektronik secara
online dari internet atau jaringan komputer atau database komputer; penyewaan waktu akses ke database dan pusat host
database videotext atau pengolahan data, termasuk oleh jaringan internet; penyiaran dan streaming audio-visual, multimedia,
dan konten digital langsung dan direkam sebelumnya untuk pihak lain melalui jaringan nirkabel, internet, kabel, satelit dan
jaringan komputer global, regional dan lokal, dalam bidang berita, hiburan, olahraga, komedi, drama, musik dan video musik;
penyiaran film gambar bergerak melalui Internet; penyiaran fitur atau program film dan televisi, termasuk di Internet, di jaringan
komunikasi seluler dan di media lain; penyiaran fitur film dan televisi melalui Internet; penyiaran internet yang dispesialisasikan
dalam permainan online; penyiaran konten audiovisual dan multimedia melalui Internet; penyiaran konten audiovisual melalui
Internet; penyiaran konten multimedia melalui Internet; penyiaran konten video dan audio melalui Internet; penyiaran
multimedia melalui Internet; penyiaran multimedia melalui Internet dan jaringan komunikasi lainnya; penyiaran pemrograman
video dan audio melalui Internet; penyiaran program melalui internet; penyiaran program televisi, film layar lebar, dan konten
audiovisual dan multimedia lainnya melalui protokol Internet dan jaringan komunikasi; penyiaran protokol internet; penyiaran
video dan transmisi film dan film melalui Internet; penyiaran video melalui Internet; penyiaran video melalui Internet dan
jaringan komunikasi lainnya; penyiaran, penyebaran, transmisi dan memprosesan gambar, grafik, ilustrasi, suara, teks,
audiovisual dan konten multimedia atau data lainnya melalui internet dan website, terminal komputer, perangkat elektronik,
DVD promosi, dan iklan bioskop; pertukaran pesan elektronik melalui saluran obrolan, ruang obrolan dan forum Internet;
siaran audio melalui Internet; siaran audio melalui Internet dan jaringan komunikasi lainnya; siaran audio, video dan
multimedia melalui Internet dan jaringan komunikasi lainnya; siaran program televisi melalui Internet; siaran radio internet;
streaming content audio visual dan multimedia melalui internet dan jaringan telekomunikasi lainnya; streaming dan live
streaming video, audiovisual, dan konten audiovisual interaktif melalui internet; streaming materi audio dan video di Internet;
streaming materi audio di Internet; streaming materi audio, visual dan audiovisual melalui Internet atau jaringan komputer atau
komunikasi lainnya; streaming materi video di Internet; streaming permainan elektronik melaluin internet; streaming rekaman
audio dan video yang direkam sebelumnya yang menampilkan musik dan hiburan musikal di Internet; streaming rekaman file
musik audio dan video di Internet; streaming video film dan film independen melalui Internet; transfer dan penyebaran
informasi dan data melalui jaringan komputer dan Internet; transfer data melalui Internet; transfer data nirkabel melalui
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Internet; transfer informasi dan data melalui Internet; transfer informasi dan data melalui jaringan komputer dan Internet;
transfer informasi dan data melalui layanan online dan Internet; transfer informasi melalui Internet; transmisi audio, video dan /
atau pemrograman audio visual dengan protokol internet; transmisi dan distribusi data atau gambar audiovisual melalui
jaringan komputer global atau Internet; transmisi dan mengirim konten audio visual dan multimedia melalui internet; transmisi
dan pengiriman konten audio-visual, multimedia, dan digital langsung dan direkam sebelumnya untuk pihak lain melalui
jaringan nirkabel, internet, kabel, satelit, dan jaringan komputer global, regional, dan lokal; transmisi dan penyediaan informasi
terkait pesan atau musik atau video atau gambar atau dokumen atau data atau teks melalui internet atau telepon seluler atau
alat komunikasi lainnya; transmisi data audio melalui Internet; transmisi data digital melalui Internet; transmisi data melalui
Internet; transmisi data video melalui Internet; transmisi elektronik dari program komputer melalui Internet; transmisi elektronik
file foto digital di antara pengguna Internet; transmisi elektronik peer-to-peer dari file digital di antara pengguna internet;
transmisi film melalui Internet; transmisi gambar melalui Internet; transmisi informasi melalui Internet; transmisi konten audio
dan video melalui Internet; transmisi konten audio melalui Internet; transmisi konten multimedia melalui Internet; transmisi
konten video melalui Internet; transmisi konten yang dibuat pengguna melalui Internet; transmisi musik atau video atau
gambar atau dokumen atau data audio melalui jaringan seperti jaringan komunikasi seluler internet; transmisi pesan melalui
Internet; transmisi pesan, data, dan konten melalui Internet dan jaringan komunikasi lainnya; transmisi pesan, data, dan
konten melalui Internet dan komputer lainnya serta jaringan komunikasi; transmisi pesan/ gambar melalui seluler dan internet;
transmisi suara, gambar dan data serta informasi elektronik lainnya dari segala jenis melalui Internet; transmisi suara, gambar,
dan data melalui Internet; transmisi teks melalui Internet; transmisi video, film, lukisan, gambar, teks, foto, game, konten
buatan pengguna, konten audio, dan informasi melalui Internet===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2021013370
: 26/02/2021 02:10:49
:
: Mahar Adi Kusuma

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Komplek Pertamina, Jl. Kerosin Raya Blok K8/C.16, Rt.002/Rw.00, Kel. Pondok
Ranji, Kec. Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Banten, 15412
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: SAMBEL SETAN BANG UDIN
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Kuning, Merah Tua, Merah Maroon, Hijau Tua
: 43
: ===Rumah Makan yang menyediakan seafood, sate, soto, nasi goreng, ikan bakar, ayam goreng, ayam krispy; rumah
makan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JID2021013371
: 26/02/2021 04:27:28
:
: JUSCA FARIEDZ

540 Etiket

: Jl. Layur Selatan II / No. 67 rt/rw 010/012 Kel/Desa. Ungaran, Kec. Ungaran Barat,
Kabupaten Semarang, Prov. Jawa Tengah (50511), Kabupaten Semarang, Jawa
Tengah, 50511
: Adherie Zulfikri Sitompul S.H., M.H.MIP.CLA.BrevAB
: AZS Advocate & IPR Consultan Office Komp Puri Kartika CD/14 rt 004 rw 006 Kel.
Tajur

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: MONAMBA
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Ungu Gelap dan Emas (Gold)
: 43
: ===Jasa restoran, yaitu, penyediaan makanan dan minuman untuk konsumsi di dalam dan di luar gedung; Layanan katering
termasuk layanan katering keliling dan layanan katering yang disediakan secara online dari database komputer atau dari
internet; Penyediaan katering; Restoran; jasa katering; jasa kontrak untuk katering; jasa memasak makanan; kedai roti dan
kue (bakeries); rumah makan; tempat makan yang menyediakan kudapan (penyediaan makanan dan minuman)===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021013372
: 26/02/2021 06:07:33
:
: Dedy Fan Buntoro

Alamat Pemohon

: Jl. Peta No. 247, RT.001/RW.007, Kel. Sukaasih, Kota Bandung, Jawa Barat, 40231

540 Etiket
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740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Dormeuii england dan logo
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: silver dan hitam
: 24
: ===Kain tenun untuk digunakan sebagai bagian atas alas kaki; bahan tekstil; bahan tekstil untuk pakaian, khususnya pakaian
kerja; barang-barang tekstil untuk penggunaan di dalam produksi sepatu; kain; kain [barang potongan]; kain balistik untuk
digunakan dalam produksi pakaian, sepatu, dan pelindung anti peluru dan tahan ledakan; kain cetak; kain digunakan dalam
pembuatan tas; kain digunakan sebagai lapisan pada pakaian; kain gulungan; kain industri tenun yang lebar; kain lapisan
untuk sepatu; kain linen untuk sepatu; kain menjadi barang potongan tekstil untuk digunakan dalam manufaktur; kain pelapis;
kain pelapis untuk alas kaki; kain poliester; kain satin; kain tahan air digunakan dalam pembuatan topi; kain tekstil untuk
digunakan dalam pembuatan tempat tidur; kain tekstil untuk pembuatan pakaian; kain tenun; kain tenun untuk dijadikan
barang pakaian; kain untuk alas kaki; kain untuk pakaian; kain untuk penggunaan tekstil; kain untuk sepatu bot dan sepatu;
kain yang dilapisi; kain yang dilapisi untuk digunakan dalam pembuatan koper; kain*; kain yang dilapisi untuk digunakan dalam
pembuatan barang-barang kulit; kantong tidur; kantong tidur untuk berkemah; lapisan [tekstil]; lapisan tekstil untuk pakaian;
lapisan topi, dari tekstil, dalam lembaran; lembar kantong tidur; pengganti tekstil; perabotan dan kain pelapis; sarung bantal;
serat kain untuk penggunaan di dalam produksi lapisan sepatu; serat kain untuk penggunaan di dalam produksi lapisan tas;
tekstil; tekstil dan pengganti tekstil===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021013373
: 26/02/2021 06:18:24
:
: Agung Prasetyo Utomo

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Kamboja no. 4B RT009/RW011 Rawamangun, Kota Administrasi Jakarta Timur,
DKI Jakarta
: Prayudi Setiadharma S.H., M.IPL.,
: Jalan Pintu Air Raya No. 36H Jakarta Pusat

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: MADU JUARA + Lukisan
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

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

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021013374
: 26/02/2021 06:29:39
:
: ANGGA RAHMANSYAH

Alamat Pemohon

:

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: vitabee
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam; Kuning
: 5
: ===Ekstra herbal untuk tujuan medis; Ekstrak herbal Cina untuk keperluan medis; Formula obat herbal; Jamu dalam bentuk

740

740

540 Etiket

Bumi Cikampek Baru Blok B.5/08, RT. 010, RW. 008, Kel/Desa Balonggandu, Kec.
Jatisari, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, 41375

kapsul; Jamu herbal; Jamu seduh dan godok ramuan tradisional; Jamu tradisional untuk ibu melahirkan; Jintan Hitam (Herbal);
Kapsul kosong untuk obat-obatan; Krim obat herbal; Madu untuk kesehatan; Madu untuk obat; Makanan diet tambahan dalam
bentuk bubuk, kapsul, atau tablet yang terbuat dari minyak, lemak dan kacang yang telah diolah; Minuman herbal untuk
keperluan pengobatan; Minuman herbal untuk membantu tidur dan relaksasi; Minuman suplemen berbahan baku herbal;
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Minuman suplemen dari madu; Minuman suplemen dari madu hutan dan lemon yang difermentasi dengan anggur, kaya
dengan enzym dan antioksidan; Minuman suplemen herbal tradisional tanpa pengawet; Minyak jintan Hitam (Herbal); Obat
herbal kapsulan (extrac ikan gabus); Obat herbal rasa madu; Obat herbal untuk keperluan pengobatan termasuk obat herbal
kering, ekstrak obat herbal cair dan kapsul obat herbal; Obat herbal yang mengandung madu; Obat tradisional stamina pria;
Obat tradisional untuk daya tahan tubuh; Obat-obatan tradisional; Produk madu untuk penggunaan medis, farmasi atau
terapeutik; Protein untuk dikonsumsi manusia, protein bubuk untuk dikonsumsi manusia yang dapat mengandung mineral,
vitamin, dan bahan-bahan herbal; Ramuan herbal tradisional; Ramuan obat tradisional Cina; Ramuan tradisional untuk
kesehatan organ kewanitaan; Sediaan Herbal untuk mengatasi permasalahan pada pernafasan; Sediaan-sediaan tambahan
untuk berpantang terutama yang mengandung sediaan-sediaan Vitamin, mineral-mineral, atau substansi-substansi yang
mengandung gizi untuk para binaragawan dan keperluan atletik dalam bentuk bubuk-bubuk, kapsul-kapsul, tablet-tablet dan
cairan-cairan; Sirup yang mengandung obat-obatan dengan rasa madu; Suplemen diet dan tambahan nutrisi dalam bentuk
kapsul, teh, dan tincture; Suplemen diet, nutrisi, dan farmasi untuk digunakan sebagai komponen integral dari suplemen
nutrisi, suplemen terapeutik, suplemen diet, suplemen mineral, suplemen herbal, suplemen vitamin di dalam makanan,
minuman dan kosmetik; Suplemen herbal organik dan non-organik; Suplemen laktasi bernutrisi dalam bentuk kapsul, teh, dan
tincture untuk mendukung dan mendorong produksi ASI yang sehat pada wanita menyusui; Suplemen laktasi bernutrisi untuk
konsumsi manusia dalam bentuk teh, kapsul, bubuk, cairan, kapsul gel, ekstrak, dan tincture; Suplemen makanan berupa
kapsul minyak ikan; Suplemen makanan dan makanan termasuk yang terbuat dari atau dengan madu; Suplemen nutrisi
makanan berupa kapsul minyak ikan; Suplement, Obat tradisional, Obat-Obatan, Obat Jamu tradisional, Obat berasal dari
Hewan-Hewanan, Obat berasal dari Tumbuh-Tumbuhan, Obat Untuk Kesehatan, Minyak kayu putih, minyak angin, minyak
telon, minyak tawon, minyak gosok, minyak gandapura, minyak akar lawang, balsam untuk keperluan medis, salep untuk
keperluan medis, koyo-koyo/tempelan-tempelan yang mengandung obat, kapas kesehatan, sediaan farmasi, ilmu hewan dan ilmu kebersihan, hasil makanan pantangan untuk keperluan medis, makanan bayi, jamu, vitamin, obat kumur untuk keperluan
medis (mengandung obat dan anti septic), obat kulit, obat merah, obat-obatan, minyak ikan, makanan dan minuman
penambah stamina untuk pria/wanita dewasa, obat dari tanaman obat, obat nyamuk; Supplement yang berupa kapsul; Teh
herbal untuk tujuan pengobatan; Vitamin, mineral dan obat-obatan lainnya yang mengandung madu; agen pengiriman obat
dalam bentuk kapsul yang menyediakan pelepasan terkontrol bahan aktif untuk berbagai macam obat-obatan; apitoxin [racun
lebah madu] untuk tujuan terapeutik atau pengobatan; ekstrak herbal obat; ekstrak herbal obat untuk keperluan medis; ekstrak
herbal untuk keperluan medis; ekstrak herbal untuk tujuan pengobatan; ganja medis dalam bentuk kapsul yang memfasilitasi
pengiriman obat-obatan; herbal atau ekstrak tumbuhan untuk digunakan sebagai suplemen makanan; herbal merokok untuk
keperluan medis; herbal penggemuk badan; infus herbal obat; jamu dalam bentuk kapsul; jamu tradisional; jamu yang terbuat
dari buah pace, kolesom dan madu; kapsul alergi; kapsul daun kelor, untuk farmasi; kapsul dekongestan; kapsul dosis unit,
kosong, untuk keperluan farmasi; kapsul gelatin untuk obat-obatan; kapsul gelatin, kosong, untuk obat-obatan; kapsul ginseng
untuk keperluan medis; kapsul kosong untuk keperluan farmasi; kapsul minyak cod-liver; kapsul pelangsing; kapsul tambahan
herbal pria; kapsul untuk keperluan farmasi; kapsul untuk obat-obatan; kapsul untuk sediaan farmasi veteriner; kapsul yang
terbuat dari polimer berbasis dendrimer, untuk obat-obatan; kapsul, kosong, untuk obat-obatan; krim herbal untuk keperluan
medis; obat dan salep herbal; obat herbal; obat luar berbahan baku herbal; obat-obatan berbahan baku herbal; obat-obatan
herbal; obat-obatan tradisional Cina; paket lumpur herbal untuk tujuan terapeutik; pil herbal untuk pengobatan diabetes; salep
anti-gatal herbal untuk hewan peliharaan; salep kulit sakit herbal untuk hewan peliharaan; sediaan farmasi untuk alergi racun
lebah madu; sediaan herbal untuk keperluan medis; sediaan obat untuk mulut dalam bentuk tetes, kapsul, tablet atau tablet
terkompresi; sediaan obat untuk mulut harus diambil dalam bentuk kapsul; semprotan herbal obat dan krim herbal untuk
penggunaan tubuh eksternal; semprotan herbal untuk keperluan medis; serbuk herbal untuk larutan detoksifikasi melalui
perendaman kaki; suplemen dan sediaan herbal; suplemen diet herbal; suplemen gizi dalam bentuk kapsul; suplemen gizi
dalam bentuk kapsul untuk keperluan medis; suplemen gizi dalam bentuk kapsul, bukan untuk keperluan medis; suplemen gizi
dalam sifat ramuan herbal campuran; suplemen gizi dalam sifat ramuan herbal campuran untuk keperluan medis; suplemen
herbal; suplemen herbal dalam bentuk cair; suplemen herbal dan makanan untuk membantu produksi susu pada hewan
menyusui; suplemen makanan dalam bentuk bubuk, cairan, kapsul dan tablet, semua untuk keperluan medis; suplemen
makanan dalam bentuk kapsul; suplemen makanan dalam bentuk kapsul untuk keperluan medis; suplemen makanan dalam
bentuk kapsul, bukan untuk keperluan medis; suplemen makanan dalam sifat ramuan herbal campuran; suplemen makanan
dalam sifat ramuan herbal campuran, bukan untuk tujuan medis; suplemen makanan di alam infus herbal campuran untuk
keperluan medis; suplemen makanan diet dalam bentuk kapsul; suplemen makanan diet dalam bentuk kapsul untuk keperluan
medis; suplemen makanan diet dalam bentuk kapsul, bukan untuk keperluan medis; suplemen makanan diet dalam sifat
campuran herbal campuran, bukan untuk tujuan medis; suplemen makanan diet dalam sifat ramuan herbal campuran untuk
keperluan medis; suplemen makanan diet di alam infus herbal campuran; suplemen makanan diet yang terdiri dari ekstrak
herbal dehidrasi dalam bentuk kapsul; suplemen nutrisi dalam sifat ramuan herbal campuran, bukan untuk tujuan medis;
suplemen nutrisi ekstrak herbal; tablet hisap pelega tenggorokan madu herbal; teh herbal untuk tujuan pengobatan===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: D222021013375
: 26/02/2021 07:19:37
:
: Deny Ariyanto Wibowo

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Perum. Taman Kenari No. C3 RT.003/RW.004 Kel./Desa Bolon, Kec. Colomadu,
Kab. Karanganyar, Prov. Jawa Tengah, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah,
57178
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: AL-MUMTAZ
: Tidak Ada Terjemahan

591

Uraian Warna

: Hijau; Hitam;

740

540 Etiket
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511

Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: 5
: ===Makanan bayi; bahan untuk menambal gigi; plester, bahan untuk pembalut; sediaan farmasi dan kedokteran hewan;
sediaan untuk membasmi binatang perusak===
: DID2021013376
: 26/02/2021 07:40:06
:
: PT. Otsuka Indonesia

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 18 Office Park, Tower A, 9th Floor. Jl Let. Jend. TB Simatupang No. 18, Kota
Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12520
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: OI-NUTRI LINE
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Ungu dan Putih
: 10
: ===tabung untuk makanan enteral===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021013377
: 26/02/2021 08:23:30
:
: SHIRLEY MESELA OSLAN

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Rukan Sedayu Square Blok H No 21, RT 004, RW 012, Kel. Cengkareng Barat, Kec.
Cengkareng , Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11730
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: Tea On Sunday
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Putih
: 3
: ===Masker wajah (kosmetik); Pelembab [Moisturizer] kosmetik; Pembersih Wajah [Cleanser]; Scrub wajah [facial scrub]
kosmetik; Serum kecantikan (kosmetik); Toner (cairan penyegar wajah) kosmetik; krim tabir surya; lotion, krim dan sediaan
untuk perawatan wajah, tubuh, kulit kepala, kuku dan rambut; sediaan perawatan kulit; sediaan tubuh dan perawatan
kecantikan untuk keperluan kosmetik===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021013378
: 26/02/2021 08:27:50
:
: PT ADNA TEMAN KULINER

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Karawaci Office Park Blok Excelis No. 25-28, Kelurahan Panunggangan Barat,
Kecamatan Cibodas, Kota Tangerang, Banten, 15811
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: SEED
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam
: 30
: ===Minuman kopi dengan atau tanpa susu; Minuman kopi espresso dicampur dengan susu dan bubuk coklat; Roti kopi;
minuman dengan bahan dasar kopi; minuman kopi espresso dengan tambahan sirup jeruk; minuman kopi espresso dicampur
dengan susu; minuman kopi espresso yang dicampur dengan air panas; minuman sediaan berbahan dasar kopi; minuman
yang terbuat dari kopi; minuman-minuman berbahan dasar kopi;; produk-produk kopi===

740
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210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2021013379
: 26/02/2021 08:31:59
:
: PT ADNA TEMAN KULINER

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Karawaci Office Park Blok Excelis No. 25-28, Kelurahan Panunggangan Barat,
Kecamatan Cibodas, Kota Tangerang, Banten, 15811
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: SEED
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam
: 43
: ===Jasa kedai kopi; Jasa restoran, bar, lounge koktail, kafe, kedai kopi, dan bar cemilan; Kafe kopi; Kedai kopi; Kopi ( Kafe );
layanan bar kopi dan kedai kopi (penyediaan makanan dan minuman); melayani teh, kopi, coklat, minuman berkarbonasi atau
minuman jus buah===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021013382
: 26/02/2021 08:37:25
:
: PT ADNA TEMAN KULINER

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Karawaci Office Park Blok Excelis No. 25-28, Kelurahan Panunggangan Barat,
Kecamatan Cibodas, Kota Tangerang, Banten, 15811
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: 91°
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: hitam
: 30
: ===Minuman kopi dengan atau tanpa susu; Minuman kopi espresso dicampur dengan susu dan bubuk coklat; Roti kopi;
minuman dengan bahan dasar kopi; minuman kopi espresso dengan tambahan sirup jeruk; minuman kopi espresso dicampur
dengan susu; minuman kopi espresso yang dicampur dengan air panas; minuman sediaan berbahan dasar kopi; minumanminuman berbahan dasar kopi;; produk-produk kopi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2021013383
: 26/02/2021 08:41:11
:
: PT ADNA TEMAN KULINER

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Karawaci Office Park Blok Excelis No. 25-28, Kelurahan Panunggangan Barat,
Kecamatan Cibodas, Kota Tangerang, Banten, 15811
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: 91°
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam
: 43
: ===Jasa kedai kopi; Jasa restoran, bar, lounge koktail, kafe, kedai kopi, dan bar cemilan; Kafe kopi; Kedai kopi; Kopi ( Kafe );
layanan bar kopi dan kedai kopi (penyediaan makanan dan minuman); layanan kedai kopi dan makanan ringan; melayani teh,
kopi, coklat, minuman berkarbonasi atau minuman jus buah===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320

Prioritas

740

: D222021013384
: 26/02/2021 09:06:32
:

540 Etiket
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730

Nama Pemohon

: MUKHYIDIN

Alamat Pemohon

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Perumaham Griya Jadi Jaya 6 Gg. 6 RT.002/RW.006, Kel./Desa Kramatan, Kec.
Wonosobo, Kab. Wonosobo, Prov. Jawa Tengah , Kabupaten Wonosobo, Jawa
Tengah, 56315
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Arshanta
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Emas, Hitam
: 25
: ===BAJU DARI KULIT; Bagian tumit untuk kaos kaki; Baju Batabue; Baju Hangat; Baju Hangat berkerah; Baju Hangat kerah

740

kura-kura; Baju Hangat lengan pendek; Baju Hangat militer; Baju Hangat terbuat dari wol; Baju Hangat untuk anak-anak; Baju
Hangat untuk orang dewasa; Baju Hangat untuk pria; Baju Hangat untuk wanita; Baju Kurung; Baju Syar'i; Baju Tikim; Baju
atasan crop; Baju hangat Lengan panjang tertutup; Baju hangat lengan panjang; Baju hangat tenis; Baju koko; Baju lengan
panjang; Baju lengan pendek; Baju renang; Baju safari; Baju tidur; Baju wanita; Ikat kaos kaki elastis; Kaos Promosi; Kaos
anak-anak; Kaos kaki bayi; Kaos kaki pramuka; Kaos kaki yang menyerap keringat; Kaos polo (lengan pendek), kaos polo
(lengan panjang); Kaos sepak bola Amerika; Kaos t-shirt; Kaos tanpa lengan; Kulit bagian atas sepatu; Meukasah (Baju);
Pakaian, tutup kepala, yaitu baju (dengan atau tanpa kerah dan/atau lengan), celana (pendek atau panjang), rok, gaun, kaus
kaki, jaket (dengan atau tanpa tudung), sapu tangan (handkerchiefs), pita, topi (hats), topi (caps), visor, sepatu, sandal dan
sandal selop; Pakaian, yaitu, jaket, kemeja, sweater, kaos yang menyerap keringat, t-shirt, atasan, celana, celana panjang,
bawahan, alas kaki, topi, dan tutup kepala; Pakaian, yaitu, pakaian dalam wanita, atasan, pakaian bawahan, bra, pakaian
wanita yang pas di tubuh digunakan sebagai pakaian dalam, bra olahraga, celana dalam wanita, kamisol, pakaian tidur,
pakaian kasual untuk bersantai, pakaian dalam, pakaian untuk kegiatan aktif, yaitu, pakaian yang terdiri atas celana panjang
dan jaket, pakaian dan celana untuk olahraga, dan pakaian dan celana untuk yoga, pakaian renang, pakaian pantai, celana
pendek pria untuk pakaian dalam dengan karet pada bagian pinggang, korset, ikat kaos kaki elastis, pakaian ketat untuk
pesenam/penari, jubah, jaket, jas, jas/setelan, pakaian tahan air untuk dipakai pada saat hujan, celana pendek, celana
panjang, gaun, rok, kemeja, kaos tanpa lengan, kaos/kemeja yang menyerap keringat, baju hangat, rompi, blus, ikat pinggang,
skarf, sarung tangan, sarung tangan musim dingin, kaos kaki; Pakaian, yaitu, setelan baju, gaun-gaun, jas-jas, mantel
panjang, jaket, pakaian hujan, celana, celana panjang, celana pendek, jins, rok-rok, blus, kemeja, T-shirt, rompi, baju kaos,
cardigan, pakaian dalam dan pakaian tidur; Pakaian, yaitu, stoking panjang, alas kaki, sepatu basket, sepatu kets basket, kaos
oblong, kemeja, kaos polo, sweater lengan panjang, celana olahraga, celana, kaos tanpa lengan, kaos jersey, celana pendek,
piyama, baju olahraga, kemeja rugby, sweater, ikat pinggang, pakaian ringan untuk tidur, topi, topi sebagai tutup kepala, visor
sebagai penutup kepala, pakaian pemanasan untuk olahraga, celana untuk pemanasan, atasan untuk pemanasan, kaos
aksesoris basket (shooting shirts), jaket, blazer, dasi sebagai pakaian, kotak saku, sapu tangan, jaket tahan angin, parka,
mantel, tadah liur bayi bukan dari kertas, pakaian tidur bayi yang baru lahir, bando, ban pergelangan tangan sebagai pakaian,
celemek, pakaian dalam, celana pendek boxer, celana ketat boxer, celana panjang, pelindung telinga, sarung tangan, sarung
tangan musim dingin, syal, baju tenun dan rajut, gaun jersey, gaun, gaun dan seragam pemandu sorak, pakaian renang,
pakaian mandi, baju renang, bikini, tankini, celana renang, celana mandi, celana pendek untuk selancar, pakaian karet untuk
olahraga air (wet suits), pakaian penutup di pantai, pakaian penutup setelah mandi, kain penutup setelah mandi, sandal,
sandal pantai, topi pantai, pelindung matahari sebagai penutup kepala, topi renang, topi mandi, penutup kepala dengan
tambahan rambut palsu (wigs); Pakaian, yang berkaitan dalam bidang bola basket, permainan elektronik, olahraga elektronik
dan olahraga virtual yaitu, stoking panjang, alas kaki, sepatu basket, sepatu kets basket, kaos oblong, kemeja, kaos polo,
sweater lengan panjang, celana olahraga, celana, kaos tanpa lengan, kaos jersey, celana pendek, piyama, baju olahraga,
kemeja rugby, sweater, ikat pinggang, dasi, pakaian ringan untuk tidur, topi, topi sebagai tutup kepala, visor sebagai penutup
kepala, beanies, pakaian pemanasan untuk olahraga, celana untuk pemanasan, atasan untuk pemanasan, kaos aksesoris
basket (shooting shirts), jaket, jaket tahan angin, parka, mantel, tadah liur bayi bukan dari kertas, bando, ikat pergelangan
tangan, celemek, pakaian dalam, celana pendek boxer, celana panjang, pelindung telinga, sarung tangan, sarung tangan
musim dingin, syal, baju tenun dan rajut, gaun jersey, gaun, gaun dan seragam pemandu sorak, pakaian renang, pakaian
mandi, baju renang, bikini, tankini, celana renang, celana mandi, celana pendek untuk selancar, pakaian karet (wet suits)
untuk ski air dan menyelam, pakaian penutup di pantai, pakaian penutup setelah mandi, kain penutup setelah mandi, sandal,
sandal pantai, topi pantai, pelindung matahari sebagai penutup kepala, topi renang, topi mandi, penutup kepala dengan
tambahan rambut palsu (wigs); Penahan kaos kaki; Pengikat kaos kaki; Penutup kaos kaki bergaya Jepang (penutup tabi);
Pita atau karet penahan kaos kaki; Potongan-potongan kain untuk bagian tumit kaos kaki; Toro (Baju Kurung); atasan baju
tanpa lengan; baju; baju angin; baju atau handuk mandi; baju batik; baju bayi; baju berburu; baju berkerah; baju busana
muslim; baju dalam; baju hamil; baju hamil bersalin; baju hangat; baju kaos (t-shirt); baju kaos [pakaian]; baju kaos bertopi;
baju kemeja; baju ketat; baju luar untuk memancing; baju luar yang dipakai diatas baju tidur; baju militer; baju olah raga; baju
olahraga; baju olahraga lengan pendek; baju one-piece; baju pelindung; baju rajut; baju rajut (pakaian); baju rami; baju santai;
baju setelan; baju tenun; baju tidur; baju tidur empuk untuk bayi; baju untuk anak-anak; baju untuk orang dewasa; baju yang
menutupi seluruh badan; baju zoot; celana berupa kaos kaki (stoking); chemisettes [bagian depan baju]; dickeys [bagian
depan baju]; gaun jumper (baju hangat); jaket, gaun tanpa lengan dengan blus di bagian dalamnya, jas, kemeja, baju hangat,
T-shirt, celana, manset untuk kemeja, ikat pinggang dan kaus kaki; jepret baju selangkangan untuk bayi dan balita; kaos; kaos
berkerah; kaos grafis; kaos kaki; kaos kaki neoprene; kaos kaki panjang; kaos kaki penghangat; kaos kaki tipis yang
dikenakan untuk melapisi bagian dalam sepatu (sol dalam sepatu, selain untuk kegunaan ortopedi); kaos oblong; kaos oblong
anak-anak; kaos oblong bayi; kaos oblong pria; kaos oblong wanita; kaos polo; kaos replika sepak bola; kaos replika, celana
pendek dan kaus kaki; kaos sepak bola; kaos singlet; kaos t shirt; kaos turtleneck tiruan; kaos yoga; kaos, celana pendek dan
kaus kaki American football; kaos/kemeja yang menyerap keringat; kaus [baju ketat]; kaus kaki baju pria; kuk baju; memanjat
baju; pakaian yaitu, bandana, blus, capri, jas, gaun, sarung tangan, jaket, jeans, baju kaus jersey, legging, pakaian dalam,
pakaian kasual untuk bersantai, baju hamil, dasi, pakaian kerja (overall), piyama, celana, pakaian ponco, jas hujan, jubah,

Halaman 1059 dari 2049

sarung, syal, kemeja , celana pendek, rok, skort, pakaian tidur, kaus kaki, pita penahan keringat (sweat band), sweater, celana
yang menyerap keringat, pakaian yang menyerap keringat, pakaian renang, tank top, kaus oblong, pakaian olah raga (track
suit), pakaian dalam (undergarment), rompi, jaket tahan angin dan windshirt; pakaian, termasuk pakaian jadi, kaos, kaus kaki
panjang berbahan kain, kaus kaki, celana ketat, legging, pakaian dalam, rompi, bra, celana dalam, pakaian tidur; pakaian,
yaitu piyama, baju kaos; kaos/kemeja yang menyerap keringat, T-shirt, celana panjang, jaket, kaos kaki pendek, pakaian
dalam, dasi dan baju hangat, tutup kepala, topi; replika kaos sepak bola Amerika; sandal jepit; sandal jepit [alas kaki]; sepatu
bot kulit domba; sepatu kulit; sepatu kulit domba; sepatu untuk pria, wanita dan anak-anak; alas kaki, seperti sepatu luar
ruangan, pakaian dan karet; pakaian olahraga, yaitu, kaos, Switer lengan panjang, celana pendek, celana olahraga, celana
olahraga; setelan baju (sweat suits) sweater; setelan kaos bertudung (hoodies)===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021013385
: 26/02/2021 09:13:15
:
: BUDIHARJO WIDJAJA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Taman Kebon Jeruk Blok W.III No.12 Rt.012 Rw.003, Kel.Joglo Kec.Kembangan,
Jakarta Barat , Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11640
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: CONIC
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam & putih.
: 12
: ===Bantalan penyerap keringat untuk kereta bayi; KERETA ANAK; KERETA TIDUR; Kereta dorongan bayi; Kursi berpemanas
disesuaikan khusus untuk kereta bayi; Kursi berpendingin disesuaikan khusus untuk kereta bayi; Kursi pengaman untuk bayi
dan anak-anak untuk kendaraan; Payung untuk ditempelkan pada kereta bayi; Pemegang minuman untuk kereta bayi;
Penutup yang pas untuk kereta bayi; Penutup kereta bayi; Selimut disesuaikan khusus untuk kereta dorong bayi;
Tas disesuaikan untuk kereta bayi; Tempat duduk mobil, kereta dorong dan kereta dorong dengan roda depan tepat (fixed)
dapat untuk sambil berlari untuk bayi dan anak-anak; bantal penguat anak untuk kursi kendaraan; footmuff yang pas untuk
kereta bayi; footmuffs dipasang untuk kereta bayi; footmuffs dipasang untuk pushchairs dan kereta bayi; harness pengaman
kendaraan untuk kereta dorong bayi; harness pengaman kendaraan untuk kursi pengaman untuk anak-anak; kap untuk kereta
bayi; kelambu dipasang stroller; kereta bayi; kereta bayi dengan dukungan bayi yang dapat dilepas; kereta sepeda; kerudung
untuk kereta bayi; kursi anak portable untuk kendaraan; kursi anak untuk sepeda; kursi anak-anak untuk kendaraan; kursi bayi
portabel untuk kendaraan; kursi keselamatan kendaraan untuk anak-anak dan kursi booster (kendaraan); kursi keselamatan
untuk anak-anak untuk mobil; kursi keselamatan untuk anak-anak, untuk kendaraan; kursi keselamatan untuk bayi, untuk
kendaraan; kursi mobil untuk anak-anak; kursi pengaman yang disesuaikan untuk penggunaan untuk anak-anak di kendaraan;
kursi sepeda untuk anak-anak; kursi untuk anak-anak untuk digunakan di kendaraan; memanfaatkan keselamatan anak untuk
kursi kendaraan; pelindung kaki untuk kereta dorong bayi ; penutup kereta dorong; penutup kereta dorong bayi; pushchair
dipasang dilengkapi kelambu; restraints anak untuk kursi kendaraan; selimut pas untuk kursi mobil untuk anak-anak; sepeda;
sepeda beroda tiga; sepeda untuk anak-anak; tas yang disesuaikan untuk kereta dorong bayi ; tudung untuk kereta bayi;
tutup pelindung kereta bayi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021013386
: 26/02/2021 09:19:36
:
: ANA YULIA

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Raya Muchtar RT. 03 RW. 04, Kel. Bojongsari, Kota Depok, Jawa Barat
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: ANA + BY : BLESSING
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: hijau & ungu
: 3
: ===Produk kosmetik dan perawatan kulit; produk perawatan wajah [kosmetik]===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021013388
: 26/02/2021 09:31:36
:
: CV MECCA TEKNIK

Alamat Pemohon

: JL. Dewi Sartika Nomor 113, Kel.Lebak Wangi, Kec.Sepatan Timur, Kab.Tangerang,

740

540 Etiket

540 Etiket

Halaman 1060 dari 2049

Banten 15521, Kabupaten Tangerang, Banten, 15521
740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: MT_SMARTfire
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah, Coklat dan Putih
: 9
: ===Aparat (alat pemadam kebakaran)===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2021013389
: 26/02/2021 09:31:50
:
: DEVI NATALIA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Harapan Indah Blok VM/16, Rt. 005 Rw. 020
Kel. Pejuang Kec. Medan Satria, Kota Bekasi, Jawa Barat
: Hendra Widjaya S.H., M.Kn.
: The Bellezza Office Tower 19th floor, Jl. Arteri Permata Hijau No. 34 Permata Hijau

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: MOTODW
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan putih
: 35
: ===Iklan secara online; Jasa mempertemukan penyedia jasa dengan pelanggan via website; Jasa periklanan dan pemasaran
yang dilakukan dengan metode komunikasi pemasaran secara tidak langsung, yaitu, melalui media sosial, mesin pencari
pemasaran, pertanyaan seputar pemasaran, pemasaran melalui internet, pemasaran secara mobile, pembuatan blog dan
bentuk-bentuk pasif lainnya, saluran-saluran komunikasi yang bisa dibagikan atau viral; Layanan online untuk
menghubungkan pengguna jaringan sosial dengan bisnis; Layanan penjualan ritel; Layanan penjualan ritel online; Layanan
toko ritel yang menjual peralatan fotografi/videografi.; Layanan yang berkaitan dengan kegiatan transaksi penjualan barang
dagangan melalui situs web secara ritel online; Menyediakan portal situs web internet yang menampilkan tautan ke situs web
ritel online orang lain; administrasi urusan bisnis; iklan online pada jaringan komputer; jasa pemesanan dan penjualan barang
secara online; jasa periklanan; layanan administrasi bisnis untuk pemrosesan penjualan yang dilakukan di Internet; layanan
pemasaran merek media sosial berbasis pelanggan online; layanan pemasaran online; layanan ritel online; layanan ritel untuk
bromide (fotografi); manajemen penjualan; melakukan pameran dagang; mengatur dan melakukan acara promosi;
perdagangan barang; perencanaan dan desain periklanan, yaitu, desain materi iklan untuk orang lain, Persiapan dan realisasi
rencana dan konsep media dan iklan; promosi online jaringan komputer dan situs web; toko-toko===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2021013390
: 26/02/2021 09:34:37
:
: FARIZ EGIA GAMAL

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. CIPINANG CEMPEDAK I DALAM NO. 8, RT. 014/RW. 006, KEL. CIPINANG
CEMPEDAK, KEC. JATINEGARA, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta,
13340
: Adnan Hardie S.H.,
: Jl. Mayang IV Blok AH 3/10, Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: GAMAL MEN
: GAMAL MEN = merupakan suatu penamaan yang diambil dari nama pemohon, Fariz Egia Gamal

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Hijau toska
: 35
: ===Agen penjualan; Jasa agen penjualan, yaitu, layanan toko ritel, layanan toko ritel online, layanan toko grosir yang
menampilkan kosmetik dan kit kosmetik; Jasa toko retail secara daring (online) yang menampilkan konten audio, video dan
audio visual yang sebelumnya telah direkam, yang telah distandarkan (streamed) dan dapat diunduh; Jasa toko retail yang
menjual kosmetik; Layanan toko grosir yang menampilkan kosmetik; Layanan toko ritel yang disediakan melalui Internet yang
menampilkan kosmetik, sediaan perlengkapan mandi, minyak esensial, masker kecantikan, sabun kosmetik dan shampoo;
Layanan toko ritel yang menampilkan kosmetik; Layanan toko ritel yang menampilkan kosmetik, sediaan perlengkapan mandi,
kit kosmetik, minyak esensial, masker kecantikan, sabun kosmetik dan shampoo; Toko yang menjual kosmetik; pengecer toko

740

Halaman 1061 dari 2049

serba ada===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021013392
: 26/02/2021 09:42:50
:
: CV. ACNECOLOGY SKINCARE

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: OFFICE 8, LEVEL 18-A, JL. JEND. SUDIRMAN KAV 52-53, SUDIRMAN CENTRAL
BUSINESS DISTRICT (SCBD) LOT 28, KEL SENAYAN, KEC KEBAYORAN BARU,
Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12190
: Adnan Hardie S.H.,
: Jl. Mayang IV Blok AH 3/10, Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: Aknèlab
: Aknèlab = merupakan suatu penamaan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan putih
: 5
: ===gel untuk wajah mengandung obat untuk mengobati kondisi dermatologis; lotion dan krim obat untuk tubuh, kulit, wajah,
dan tangan; lotion wajah obat; pelembab wajah mengandung obat untuk mengobati kondisi dermatologis; pelembab wajah
obat; pengelupas sel kulit (peel) wajah mengandung obat untuk mengobati kondisi dermatologis; sabun obat untuk wajah;
sediaan perawatan wajah mengandung obat untuk mengobati kondisi dermatologis; serum untuk wajah mengandung obat
untuk mengobati kondisi dermatologis===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021013393
: 26/02/2021 09:43:13
:
: PT. GANDA JAYA ABADI

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Kp. Soka RT.007/RW.001, Desa Cukanggalih, Kec. Curug, Kabupaten Tangerang,
Banten
: Dra. Devi Yulian, S.H.
: Jalan Pangeran Jayakarta No. 117 Blok. C-4, Jakarta Pusat

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

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

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Kuning emas, putih
: 9
: ===CD, DVD, dan media perekaman digital lainnya; Kabel serat optik; Pemutar DVD; Telepon Seluler; Timbangan presisi; alat
kontrol, pengujian dan pemantauan listrik; alat pengatur, listrik; alat untuk menghantarkan, mengalihkan, mengubah,
mengumpulkan, mengatur atau mengendalikan listrik; antena; ballast elektronik untuk lampu; baterai; baterai untuk
penerangan; bel, listrik; catu daya listrik; colokan dan soket listrik; colokan listrik; inverter [listrik]; kabel listrik; kabel telepon;
kawat tembaga, terisolasi; konektor [listrik]; kontak, listrik; kotak cabang [listrik]; lonceng [perangkat peringatan]; mesin hitung;
meter listrik; meter untuk mengukur tegangan listrik; panel surya untuk produksi listrik; papan distribusi [listrik]; pemutar CD;
penerima telepon; pengisi daya baterai; penguat antena; peralatan telepon; perangkat dan peralatan telekomunikasi; peredam
cahaya [regulator], listrik; radio; relay, listrik; sakelar lampu listrik; sekering; sekering listrik; soket listrik; stabilisator tegangan;
starter untuk lampu listrik; stereo pribadi; telepon; televisi; timbangan elektronik; timbangan gantung; transformator step-down;
transformator step-up===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021013394
: 26/02/2021 09:43:18
:
: I Gusti Ayu Ariasminiati

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl Raya Muding Gang Delima No 1, Kabupaten Badung, Bali, 80361
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Wika Beauty Care
: Tidak Ada Terjemahan

591

Uraian Warna

: emas

740

540 Etiket

Halaman 1062 dari 2049

511

Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: 3
: ===kosmetik dan perlengkapan mandi===
: JID2021013395
: 26/02/2021 09:43:32
:
: Reyvi Pratama Tjahja

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Cluster Indira I no. 32, Perumahan Suvarna Sutera, Cikupa, Tangerang, Banten, DKI
Jakarta, 15560
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Bamboo Lab Architect
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Emas
: 35
: ===Jasa advis dan konsultasi terkait manajemen, operasi dan waralaba hotel; Jasa manajemen bisnis dan administrasi bisnis
terkait real estate, residensial, properti industrial dan komersial, kantor, pusat bisnis, departmental store, pusat perbelanjaan,
gerai ritel dan grosir, akomodasi sementara, hotel, motel, resort, apartemen layanan, gedung bangunan, rumah-rumah,
kondominium, apartemen, flat, gudang, pabrik dan bangunan-bangunan yang dibangun oleh kontraktor yang sama
(developments); Jasa pemasaran hotel dan real estate; Jasa pengadaan kerjasama, untuk kepentingan pihak lain, dari
berbagai barang [tidak termasuk transportasi daripadanya],memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan
membeli barang-barang tersebut dari toko serba ada, pusat perbelanjaan, mall, outlet grosir dan eceran, hotel, outlet makanan
dan minuman, katalog barang dagangan melalui pemesanan surat atau melalui komunikasi telepon, atau situs barang
dagangan dalam jaringan komunikasi global; Layanan administratif manajemen hotel; Manajemen bisnis dan layanan
konsultasi di bidang hotel, resort, resort kondominium, penyewaan apartemen untuk liburan, penyewaan rumah untuk liburan,
pengembangan konsep timeshare, dan pertukaran dengan konsep timeshare; Manajemen bisnis dan layanan konsultasi di
bidang resort hotel, resort kondominium, penyewaan apartemen untuk liburan, pengembangan konsep timeshare dan
pertukaran dengan konsep timeshare, pengiklanan penyewaan properti liburan; Manajemen bisnis dan pengoperasian hotel,
klub rekreasi serta tanah dan bangunan pemukiman untuk orang lain; Pengelolaan bisnis hotel dan penginapan lainnya;
administrasi bisnis hotel; jasa waralaba hotel (manajemen dan operasional); jasa waralaba, yaitu penawaran assistensi
manajemen bisnis dalam pendirian dan pengoperasian hotel, restoran, klub malam, bar, spa, fasilitas rekreasi dan kebugaran,
toko eceran, kondominium, gedung apartemen, pusat konferensi, resor timeshare (kepemilikan bersama dengan perjanjian
bagi waktu) untuk pihak lain; jasa-jasa loyalitas pelanggan sehubungan dengan jasa-jasa hotel dan resor; jasa-jasa
manajemen bisnis, yaitu manajemen dan pengoperasian hotel, restoran, klub malam, bar, spa, fasilitas rekreasi dan
kebugaran, toko eceran, kondominium, gedung apartemen, pusat konferensi, resor timeshare (kepemilikan bersama dengan
perjanjian bagi waktu), klub rekreasi resor, klub liburan, klub dimana setiap pemilik memiliki hak yang berbeda dan
proporsional, klub tempat kediaman pribadi, hak penggunaan klub dan proyek kontrak untuk jangka panjang untuk pihak lain;
layanan informasi yang berkaitan dengan manajemen bisnis bangunan perumahan dan hotel; layanan kesekretariatan yang
disediakan oleh hotel; layanan konsultasi yang berkaitan dengan administrasi dan manajemen hotel; layanan waralaba dalam
bentuk memberikan bantuan manajemen bisnis dalam pendirian dan pengoperasian hotel; layanan waralaba, termasuk
memberikan bantuan manajemen bisnis dalam pengaturan dan pendirian resort hotel, motel, dan restoran; layanan waralaba,
termasuk memberikan bantuan teknis dalam pengaturan dan pendirian resort hotel, motel, dan restoran; layanan waralaba,
yaitu, memberikan bantuan bisnis dalam pengoperasian, pengaturan dan pendirian resort hotel, hotel, motel, akomodasi,
fasilitas akomodasi dan restoran; manajemen bisnis hotel; manajemen bisnis hotel resor; manajemen bisnis hotel untuk orang
lain; manajemen bisnis untuk toko, tempat hiburan, hotel, pertunjukan artis, tokoh olah raga, outlet ritel, klub olah raga, fasilitas
olah raga, tempat olah raga, masyarakat olah raga, kompleks kolam renang, outlet grosir dan ritel; manajemen hotel untuk
orang lain; memberikan informasi perbandingan tarif hotel; menyediakan layanan konsultasi bisnis di bidang perjalanan bisnis
untuk mengembangkan dan mengimplementasikan solusi yang disesuaikan untuk manajemen perjalanan dan pengeluaran
biaya klien, yaitu, sumber pemasok udara (penerbangan) dan hotel strategis (strategic air and hotel supplier sourcing),
pemesanan perjalanan elektronik, manajemen dan penggantian pengeluaran biaya, manajemen pertemuan/rapat dan layanan
konsultasi terkait perjalanan bisnis lainnya; pengelolaan program insentif hotel untuk orang lain; penyediaan ulasan, penilaian,
dan rekomendasi pengguna di hotel dan akomodasi sementara lainnya untuk daftar keperluan komersil melalui situs web===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

: DID2021013397
: 26/02/2021 10:01:39
:
: PT. GANDA JAYA ABADI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Kp. Soka RT.007/RW.001, Desa Cukanggalih, Kec. Curug, Kabupaten Tangerang,
Banten
: Dra. Devi Yulian, S.H.
: Jalan Pangeran Jayakarta No. 117 Blok. C-4, Jakarta Pusat

Tipe Merek

: Merek Kata dan Lukisan

540 Etiket

Halaman 1063 dari 2049

566

Nama Merek
Arti Bahasa

: CANBERRA + LOGO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Kuning emas, putih
: 11
: ===Alat memasak; Ketel listrik; Kipas angin; alat pemanas dan pendingin untuk mengeluarkan minuman panas dan dingin;
alat pendingin udara dan kipas; alat penghilang bau udara; aparatur pengeringan; bola lampu; ceret, listrik; dispenser air
panas listrik; elemen pemanas; filter kopi, listrik; kap lampu; kipas [bagian dari instalasi pendingin udara]; kipas angin listrik;
kipas listrik untuk penggunaan pribadi; kompor gas; kompor listrik; korek api gesekan untuk menyalakan gas; lampu; lampu
halogen; lampu lampu LED; lampu langit-langit; lampu listrik untuk pohon Natal; lampu sinar ultraviolet, bukan untuk tujuan
medis; lampu sorot; lampu surya; lemari display pendingin; lemari es; mesin kopi, listrik; oven gas; oven listrik; oven
microwave [aparat memasak]; panci penggorengan listrik; panggangan dalam ruangan listrik; panggangan outdoor listrik;
pemanas air; pemanggang [alat memasak]; penanak nasi listrik; pendingin udara; pengering rambut; pengering tangan;
pengering udara; peralatan memasak, listrik; peralatan penerangan LED; reflektor lampu; senter; senter elektrik; toaster roti;
toaster roti listrik===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021013398
: 26/02/2021 10:06:25
:
: Niken Parahita

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Warungboto UH IV/831A, RT 030/RW 007, Kota Yogyakarta, DI Yogyakarta, 55164
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Livara Craft
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Putih
: 21
: ===Mug keramik; tempat bumbu, untuk penggunaan rumah tangga; sisir; cangkir; wadah minum terbuat dari gelas dan plastik;
sikat gigi listrik dan non-listrik; kotak makan siang; piring; wadah sikat gigi; spons mandi; toilet kecil untuk anak-anak, semua
barang di atas untuk anak-anak dan berhubungan dengan dan/atau berkaitan dengan koleksi boneka dan/atau aksesoris
boneka; Peralatan makan dari keramik; Peralatan makan dari keramik, selain pisau, garpu dan sendok; Piring; balok
memotong kayu [peralatan]; bejana keramik; benda-benda dekoratif [ornamen] terbuat dari keramik; cangkir kopi dari keramik;
keramik untuk keperluan rumah tangga; layanan [piring], bukan dari logam mulia; mangkuk keramik; meja centrepieces
[ornamen] terbuat dari keramik; mug keramik; ornamen liburan dari keramik, selain ornamen pohon; patung-patung porselen,
keramik, gerabah atau kaca; patung-patung porselen, keramik, gerabah, terra-cotta atau kaca; peralatan makan keramik;
piring; piring keramik [peralatan makan]; piring keramik untuk memanggang; piring lilin pilar; piring meja; piring sabun; piring
saji; piring teh; piring untuk hidangan; piring untuk minyak aromatik yang menyebar; piring-piring saji, bukan dari logam mulia;
sendok kayu [peralatan dapur]; talenan dari kayu; tatakan gelas dari keramik; vas keramik===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021013399
: 26/02/2021 10:06:47
:
: SISKA NUR CHOLIDAH

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Dsn Suket Kulak Baru , RT/RW : 003/011, Kelurahan Nogosari, Kecamatan
Pandaan,, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, 67156
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Siskasweet
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: merah, coklat, putih
: 3
: ===krim kosmetik===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2021013400
: 26/02/2021 10:10:07
:
: BAHARI ASWAT

540 Etiket

540 Etiket

540 Etiket

: PTB TMN DUTA MAS BLOK D 1 NO.8,RT11/RW05,WIJAYA KUSUMA,GROGOL
PETAMBURAN, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta

Halaman 1064 dari 2049

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: SepedaBike
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: merah dan biru
: 35
: ===Administrasi bisnis dan urusan kantor, administrasi dan manajemen usaha; Agen Penjualan Elektronik atau Distributor
Elektronik; Agen penjualan; Akuntan perpajakan; Akuntansi; Akuntansi perusahaan; Audit laporan keuangan; Audit
pembukuan; Counter untuk penjualan es krim; Iklan secara online; Invoicing perpajakan; Jasa agen penjualan, yaitu, layanan
toko ritel, layanan toko ritel online, layanan toko grosir yang menampilkan kosmetik dan kit kosmetik; Jasa konsultasi usaha
yang berkaitan dengan operasi, administrasi dan manajemen pusat data; Jasa toko retail secara daring (online) yang
menampilkan konten audio, video dan audio visual yang sebelumnya telah direkam, yang telah distandarkan (streamed) dan
dapat diunduh; Konsultan Niaga; Konsultan Pajak; Layanan bisnis/usaha yang berkaitan dengan manajemen fasilitas dan jasa
operasi teknis, yaitu, penyediaan manajemen usaha dan operasi usaha ke pusat data dengan infrastruktur dan interkoneksi
internet dan jaringan, pusat data tersebut menyediakan manajemen daya, pengendalian lingkungan, dan manajemen
pengamanan data; Layanan iklan, pemasaran, dan promosi; Layanan online untuk menghubungkan pengguna jaringan sosial
dengan bisnis; Layanan perantara bisnis; Layanan ritel dan grosir teh; Layanan toko ritel yang disediakan melalui Internet
yang menampilkan kosmetik, sediaan perlengkapan mandi, minyak esensial, masker kecantikan, sabun kosmetik dan
shampoo; Layanan toko ritel yang menampilkan kosmetik, sediaan perlengkapan mandi, kit kosmetik, minyak esensial,
masker kecantikan, sabun kosmetik dan shampoo; Manajemen bisnis dan pengoperasian hotel, klub rekreasi serta tanah dan
bangunan pemukiman untuk orang lain; Manajemen usaha dan operasi pusat data; Pemasangan poster; Pemasaran dan
periklanan pada jasa keuangan dan asuransi; Pembelian Madu dan Hasil produksi madu; Pembukuan perniagaan;
Pembukuan perusaahan; Pemotongan pajak; Pemrosesan pesanan secara elektronik untuk orang lain; Penelitian perniagaan
dan pemasaran madu; Pengelolaan arsip perniagaan; Pengelolaan arsip perpajakan; Pengelolaan informasi perniagaan;
Pengelolaan informasi perpajakan; Pengelolaan laporan proyek bisnis; Penilaian produk madu; Penjualan Madu dan Hasil
produksi madu; Penyediaan informasi, termasuk on-line, mengenai periklanan, manajemen bisnis dan fungsi administrasi dan
kantor; Penyediaan laporan bisnis (komersial); Peragaan barang; Perbandingan harga dan evaluasi berbagai produk;
Periklanan untuk orang lain melalui komputer dan jaringan komunikasi; Perkumpulan Asosiasi Seles Marketing; Promosi
barang dan jasa melalui jaringan internet dan komunikasi; Pusat perbelanjaan komprehensif melalui internet; Toko Eceran
Elektronik; Toko Grosir Elektronik; Toko eceran yang menjual perlengkapan rumah tangga dari tekstil; Toko eceran yang
menjual produk susu; Toko minuman non-alkohol; Toko minuman panas dan dingin; Toko-toko Grosir Elektronik; bantuan
administrasi dalam menanggapi panggilan untuk tender; informasi dan konsultasi manajemen bisnis; jasa diskon (-untuk
pengecer, -untuk grosir, untuk promosi pemasaran); jasa distributor bahan bangunan dari metal; jasa distributor grosir untuk
makanan dan minuman; jasa distributor grosir untuk perhiasan; jasa distributor grosir untuk produk segar; jasa distributor
grosir untuk untuk teh dan kopi; jasa grosir dan eceran; jasa informasi ekonomi untuk keperluan bisnis; jasa logistik (-untuk
manajemen bisnis, -untuk fasilitas organisasi dan sumber daya); jasa penjualan hasil laut; jasa penjualan ikan; jasa penjualan
produk baja ringan; jasa penjualan: atap baja ringan ,galvalum, reng, hollow, atap Baja lembaran dengan lapisan seng dan
almunium, kanal c; jasa periklanan; jasa periklanan dan manajemen; jasa ritel yang berhubungan dengan produk makanan
dan minuman beralkohol dan tidak beralkohol; jasa toko retail sehubungan dengan hadiah; jasa yang berkaitan dengan
analisis data usaha dalam transaksi konsumen dan perilaku konsumen; kompilasi dan/atau penggunaan model, algoritma
atau stimulasi untuk menganalisa dan menguji konsep bisnis atau komersial, purwa rupa (prototypes), data atau informasi;
kompilasi dan/atau penggunaan model, algoritma atau stimulasi untuk menganalisa dan menguji konsep bisnis atau komersial,
purwa rupa (prototypes), data atau informasi yang berasal dari Internet of Things (IoT, yaitu suatu konsep dimana objek
tertentu mempunyai kemampuan untuk mentransfer data lewat jaringan tanpa memerlukan adanya interaksi dari manusia ke
manusia ataupun dari manusia ke perangkat komputer); konsultasi yang berkaitan dengan pencarian sponsor; layanan iklan
dan manajemen untuk penjualan gelas, kotak makan siang dan wadah makanan, pakaian, tutup kepala yaitu, kemeja (dengan
atau tanpa kerah dan/atau lengan), celana (celana pendek atau panjang), rok, gaun, kaus kaki, jaket (dengan atau tanpa
tudung), sapu tangan, pita, topi (hats), topi (caps), visor, sepatu, sandal dan sandal selop, permainan, mainan dan alat
permainan, alat olahraga, dekorasi, mainan figur yang dapat dikoleksi, boneka, mainan mekanik, mainan mewah, mainan
boneka, mainan tokoh aksi, jam tangan mainan; layanan periklanan dan manajeman untuk penjualan dari tempat minuman,
kotak makan siang dan wadah makanan, pakaian, penutup kepala, kemeja, kemeja berkerah, kemeja lengan panjang, t-shirt
lengan pendek, celana, celana pendek, celana panjang, rok, gaun, kaos kaki, jaket, jaket berkerudung, topi-topi, topi dengan
lidah yang menonjol berfungsi untuk melindungi dari sinar matahari (pakaian), sepatu, sandal, game, mainan dan mainan,
artikel olahraga, dekorasi, tokoh mainan koleksi, boneka, mainan mekanik, boneka mainan berkarakter, boneka mainan,
mainan action figure, jam tangan mainan; layanan periklanan dan manajemen penjualan; layanan toko ritel menampilkan
kacamata; manajemen dan operasi bisnis daur ulang; mengadakan pameran dagang untuk profesional industri dalam bidang
produksi dan distribusi video online, konten yang dihasilkan oleh pengguna, dan iklan online; minimarket; pengecer toko serba
ada; pengiklanan penjualan melalui pos (direct mail advertising); penjualan eceran dan layanan grosir untuk artikel pribadi;
penjualan lagu secara digital melalui jaringan online; penjualan telepon seluler baik secara online maupun secara langsung;
penyebaran bahan-bahan jasa diskon iklan; penyediaan informasi komersial yang berkaitan dengan produk konsumen melalui
jaringan komunikasi komputer; penyediaan informasi produk dan jasa untuk penjualan komersial; penyediaan laporan bisnis
dan / atau komersial; penyediaan timbal balik evaluasi dan penilaian terhadap barang dan jasa dari penjual dan kinerja
pembeli dan penjual (penilaian dan evaluasi usaha); perencanaan dan pameran peragaan busana untuk tujuan promosi;
promosi penjualan; publikasi naskah publisitas/iklan; sponsor promosi balapan sepeda; toko roti===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320

Prioritas

: DID2021013401
: 26/02/2021 10:12:23
:

540 Etiket

Halaman 1065 dari 2049

730

Nama Pemohon

: Pamella Foronkid Gunawan

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Kav. DKI Blok 84 No. 20, RT. 001 RW. 010, Jakarta Barat, DKI Jakarta
: Lanny Setiawan MBA., M.Mgt., MA-LPC., MA-LMFT.
: Pacific Patent Multiglobal DIPO Business Center Lt. 11, Jalan Jend. Gatot Subroto
Kav. 51-52, Jakarta Pusat- 10260 Indonesia

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: RIMBA DURIAN + Logo
: Suatu penamaan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan coklat
: 31
: ===Bahan makanan hewan; Bibit Ikan; Hasil peternakan; Kacang kedelai, belum diolah; Mout untuk pakan ternak; Padi-padian
dan hasil-hasil pertanian, perkebunan dan kehutanan yang tidak termasuk dalam kelas lain; Pakan ternak; benih-benih; bibit
dan bahan tanaman; bibit tanaman; biji bunga matahari, belum diproses; biji chia, tidak diolah; biji gandum; biji kakao, mentah;
biji labu, belum diproses; biji sereal, tidak diolah; biji untuk menanam buah; biji untuk menanam bunga; biji-bijian yang belum
diolah; buah, segar; buah-buahan segar, tidak diolah, sayuran, kacang-kacangan dan biji-bijian; bunga alami; bunga yang bisa
dimakan, segar; chanterelles [jamur], segar; dedak; dedak gandum; dedak padi untuk pakan hewan; hasil perkebunan; hasil
pertanian; hewan hidup; jambu biji, segar; jamur (bibit) untuk keperluan pertanian; jamur enokitake, segar; jamur jerami, segar;
jamur matsutake, segar; jamur porcini, segar; jamur segar yang bisa dimakan; jamur shiitake, segar; jamur tiram, segar; jamur
yang dapat dimakan, segar; jamur, segar; jerami [hijauan]; kacang almon segar; kacang kedelai segar; kacang mede segar;
kacang merah, segar; kacang polong, segar; kacang segar dan belum diproses; kacang tanah segar; kacang, segar; kacangkacangan; kecambah brussel, segar; kurma, segar; merang untuk pembiakan jamur; morels [jamur], segar; produk kehutanan;
produk pertanian, akuakultur, hortikultura dan kehutanan mentah dan belum diolah; rempah-rempah Segar; sayuran, segar;
tanaman; tanaman buah; tanaman dan bunga alami; tanaman hijau alami untuk dekorasi; umbi tanaman===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021013402
: 26/02/2021 10:14:29
:
: PT HOSSAM FOR TRADE AND INDUSTRY LTD

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Gedung Griya Upakara, Jl. Cikini IV No.10 Unit 3B, Cikini, Kota Administrasi Jakarta
Pusat, DKI Jakarta, 10330
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: GUZHND + LUKISAN
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Putih, Hitam, Coklat, Hijau, Abu-abu
: 29
: ===Ayam Goreng Bumbu Kelapa; Daging buah kelapa; Daging kelapa untuk santan; Daging kelapa yang dikeringkan; Kelapa
(buah), tanpa kulit; Kelapa dikeringkan; Kelapa kering yang sudah diolah; Keripik kelapa; Krim kelapa; Lemak kelapa;
Makanan ringan berbahan dasar buah, sayuran dan susu kelapa untuk bayi dan anak-anak, tidak termasuk es krim, es susu
dan yoghurt beku; Sediaan kelapa; Susu kelapa (minuman); Susu kelapa, kelapa kalengan, dikeringkan dan diawetkan;
alternatif yogurt berbahan dasar kelapa; hearts of palm (olahan dari inti daging tanaman kelapa sawit), diolah; kelapa parut;
kelapa sawit untuk keperluan kuliner; kelapa, diolah; kelapa, kering; lemak kelapa; mentega kelapa; minyak kelapa organik
untuk digunakan dalam memasak dan persiapan makanan; minyak kelapa organik untuk keperluan kuliner; minyak kelapa
untuk makanan; olein (cair) dari proses hydroginasi biji kelapa sawit (untuk makanan); sari kelapa (santan); stearin (padat) dari
proses hydroginasi biji kelapa sawit (untuk makanan); susu kelapa; topping dan isi yang terbuat dari susu gandum, susu
berbahan dasar kacang, dan minyak inti kelapa sawit untuk makanan penutup, gula-gula, pastry dan produk roti; topping untuk
makanan yang terbuat dari susu gandum, susu berbahan dasar kacang, dan minyak inti kelapa sawit; udang kelapa===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

: DID2021013404
: 26/02/2021 10:16:29
:
: PT. MULTI SUKSES SENTOSA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Raya Semarang Purwodadi KM.16.7 No.18, Kabupaten Demak, Jawa Tengah,
59567
:
:

Tipe Merek
Nama Merek

: Merek Kata dan Lukisan
: CYRUS ROOF

540 Etiket

Halaman 1066 dari 2049

566

Arti Bahasa

: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: BIRU, KUNING, JINGGA
: 19
: ===Atap plastik; Bahan bangunan (non-logam), khususnya papan skirting dan profil dari plastik, papan skirting dari kayu,
potongan kayu yang biasanya dibentuk bundar untuk melembutkan tepian kayu, rel akhir, tangga penopang, rel transisi, panel
fasad dan elemen fasad, profil fasad, pelapis plastik; Bahan bangunan plastik; JEBAKAN (KATUP) SALURAN PEMBUANGAN
BUKAN LOGAM ATAU PLASTIK; Jendela keamanan plastik memungkinkan komunikasi; Lembaran Plastik yang digunakan
untuk Penyekat pada Bangunan; Panel dinding plastik; Pipa Plastik; Pipa yang terbuat dari plastik hdpe + hydrocarbon barrier
khusus (zat aditif) yang diperkuat dengan pita benang aramid dan digunakan untuk menyalurkan cairan dan gas alam
bertekanan tinggi; Plafon-plafon yang sudah berbentuk digunakan untuk atap yang terbuat dari plastik; Strip berlapis dari
bahan plastik (PVC) untuk aplikasi untuk bekerja permukaan, perabotan tepi atau panel dekoratif untuk digunakan dalam
bangunan dan konstruksi.; atap gelombang plastik; bahan bangunan dari plastik; bingkai jendela dari plastik; decking plastik
modular berfungsi sebagai penutup tanah; genteng plastik; gifsum/lembaran terbuat dari plastik / PVC; hambatan kecelakaan
beton, kayu atau plastik untuk jalan; hambatan kecelakaan plastik untuk jalan; katup air-pipa, bukan dari logam atau plastik;
lantai batu komposit plastik; lembaran plastik digunakan untuk penghalang cahaya; panel plastik multi lapis untuk digunakan
dalam bangunan; papan dinding plastik; papan lantai plastik; pemandangan lanskap plastik; pipa plastik untuk keperluan pipa
ledeng; pipa plastik untuk membawa gas alam; rel dado plastik; saluran air plastik untuk atap dan balkon; saluran plastik untuk
drainase; saluran plastik untuk drainase dan irigasi; saluran plastik untuk irigasi; saluran trap [katup], bukan dari logam atau
plastik; tulisan tanda batas plastik; ubin dinding dari plastik; ubin langit-langit plastik; ubin lantai dari plastik; ubin lantai yang
terbuat dari campuran batu dan plastik; ubin plastik===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021013405
: 26/02/2021 10:19:43
:
: RAHMI

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DUSUN SEUMANTOK JAYA, Kabupaten Aceh Timur, Aceh, 24454
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: KOPI MANTAP
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: COKLAT
: 30
: ===Kopi bubuk===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021013406
: 26/02/2021 10:20:19
:
: TITIK ENDANG SISWATI

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Dusun Wonorejo Rt.. 30 Rw. 04 Desa Sukodono , Kabupaten Malang, Jawa Timur,
65181
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Raharja'S
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Warna Hitam dengan Background Warna Abu Abu
: 30
: ===Biji kopi; Ekstrak kopi malt; Kopi Aceh; Kopi Latte; Kopi Susu ; Kopi bubuk; Kopi cokelat; Kopi durian; Kopi giling dan biji
kopi utuh (yang belum diolah); Kopi gula aren; Kopi jahe; Kopi susu bubuk; Kopi yang tidak disangrai; Kopi, ekstrak kopi, teh,
kakao dan penggantinya; Minuman kopi espresso dicampur dengan susu dan bubuk coklat; biji kopi panggang; biji kopi yang
dilapisi cokelat; kopi; kopi beku-kering; kopi beraroma; kopi buatan; kopi bubuk; kopi giling; kopi instan; kopi kantongan; kopi
rempah; kopi susu instan; kopi yang belum dipanggang; kopi yang mengandung kelor; kopi, teh, kakao, gula, beras, tapioka,
sagu, bahan pengganti kopi; kulit cokelat mengandung biji kopi bubuk; minuman kopi espresso dengan tambahan sirup jeruk;
minuman kopi espresso dicampur dengan susu; minuman kopi espresso yang dicampur dengan air panas; minuman sediaan
berbahan dasar kopi; minuman yang terbuat dari kopi; minuman yang terutamanya terdiri dari kopi; minuman-minuman
berbahan dasar kopi;; produk-produk kopi; sediaan berbahan dasar kopi; sediaan minuman kopi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320

Prioritas

740

: DID2021013407
: 26/02/2021 10:21:09
:

540 Etiket

Halaman 1067 dari 2049

730

Nama Pemohon

: YOHANES MICHELLE PUTRA

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Rawa Belong No. 17 Kel. Palmerah Kec. Palmerah , Kota Administrasi Jakarta
Barat, DKI Jakarta, 11480
: Nurhidayah S.H
: Jl. Akasia No.100 Rt.03 Rw.03 Kel. Tajur Kec. Ciledug Tangerang 15152

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: aiueo
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah, Hijau, Ungu, Biru Tua, Kuning, Hitam, Putih.
: 3
: ===Bulu mata buatan; Bulu mata palsu untuk ekstensi bulu mata; Bulu mata rambut asli; Cairan bernutrisi untuk bulu mata;

740

Cairan pembersih kaca dan lampu kendaraan; Deodorant stick; Eyeliner; Kapas Pembersih; Kapas wajah untuk kosmetik;
Kapas yang diresapi dengan sediaan pembersih riasan.; Masker wajah pembersih pori-pori; Paket masker untuk keperluan
kosmetik; Pasta gigi dan obat kumur; Pembersih botol bayi; Pemerah pipi berbentuk bubuk; Penguat kuku dan pembersih cat
kuku; Pewangi pakaian; Sediaan pembersih kamar mandi; Sediaan pembersih perkakas; Sediaan pembersih pribadi; Sediaan
pembersih untuk keperluan rumah tangga; Sediaan pembersihan, pemolesan, penggosok dan abrasif; Sediaan pemutih dan
bahan lain untuk keperluan binatu; Sediaan pemutih untuk keperluan binatu; Serum bulu mata; Tisu deodoran; astringen untuk
keperluan kosmetik; bahan-bahan dan sediaan pembersih; bantalan kapas untuk keperluan kosmetik; bantalan kapas untuk
menghilangkan make-up; bantalan pembersih diresapi dengan kosmetik; bantalan pembersih diresapi dengan sediaan toilet;
bantalan pembersihan, tisu atau tisu pra-dibasahi atau diresapi; basma [pewarna kosmetik]; batang kapas untuk keperluan
kosmetik; body butter untuk keperluan kosmetik; bola kapas untuk keperluan kosmetik; bubuk mandi untuk keperluan
kosmetik; bubuk masker tubuh untuk keperluan kosmetik; bubuk pasta gigi; bubuk wangi untuk keperluan kosmetik; bulu mata
palsu; busa pembersih; cairan pembersih; cairan pembersih untuk lensa kamera; cat kuku; cat kuku dan penghapus cat kuku;
cat kuku gel; deodoran; deodoran dan antiperspiran untuk penggunaan pribadi; deodoran roll-on; deodoran tubuh; deodoran
tubuh [wewangian]; deodoran tubuh dalam bentuk pil; deodoran untuk penggunaan pribadi; deodoran untuk perawatan tubuh;
deodoran, anti keringat dan spray untuk ketiak untuk penggunaan pribadi; deodoran, spray untuk anti keringat dan ketiak
untuk penggunaan pribadi; garam mandi untuk keperluan kosmetik; gel lidah buaya untuk keperluan kosmetik; gel pasta gigi;
gel pelembab [kosmetik]; gel tahan lama untuk keperluan kosmetik; gel, powder, pembersih tangan dan pencuci tangan;
ginseng mengklarifikasi masker wajah pemolesan; handuk, kain dan kertas sekali pakai dan barang kapas diresapi dengan
atau untuk digunakan dengan sediaan kosmetik; kain pembersih, debu atau pemolesan diresapi; kapas dalam bentuk bolabola, kuncup, kain, gulungan, penyeka untuk kebutuhan kosmetik; kapas dan tongkat kapas untuk keperluan kosmetik; kapas
kecantikan; kapas pemupur diresapi dengan sediang untuk menghapus make-up; kaset untuk membubuhkan wig; kit makeup; kit tata rias yang terdiri dari maskara dan alat untuk mempertegas garis mata, gel alis, bubuk alis, pensil alis; kosmetik dan
sediaan pembersih badan yang tidak mengandung obat; kosmetik tidak mengandung obat, perlengkapan mandi dan
wewangian yang tidak mengandung obat untuk merawat dan mempercantik bulu mata, alis, mata, bibir dan kuku; krim antipenuaan untuk keperluan kosmetik; krim kuku untuk keperluan kosmetik; krim masker tubuh untuk keperluan kosmetik; krim
pengurang bintik penuaan untuk keperluan kosmetik; krim tubuh untuk keperluan kosmetik; kristal mandi untuk keperluan
kosmetik; lapisan atas cat kuku; lapisan dasar cat kuku; larutan pembersih bioteknologi untuk memecah bahan organik dan
menghilangkan noda; linen untuk penggunaan kosmetik; losion susu untuk keperluan kosmetik; lotion masker tubuh untuk
keperluan kosmetik; lotion untuk pengurangan selulit untuk keperluan kosmetik; make-up [kosmetik]; manik-manik mandi untuk
keperluan kosmetik; masker kecantikan, krim dan minyak untuk membersihkan kulit, krim kulit, krim untuk menghilangkan
noda, krim mata, losion kulit, losion wajah, losion tubuh, pelembab kulit, krim malam, pengklarifikasi kulit, sediaan untuk
tanning matahari, sediaan perawatan matahari bukan medis, kapas untuk kecantikan; masker kulit untuk keperluan kosmetik;
masker pembersihan; masker tubuh untuk keperluan kosmetik; minyak after-sun untuk keperluan kosmetik; minyak kasturi
[wewangian]; minyak mandi untuk keperluan kosmetik; minyak mawar untuk keperluan kosmetik; minyak tubuh untuk
keperluan kosmetik; mutiara mandi untuk keperluan kosmetik; pasta gigi; pasta gigi bayi; pasta gigi cair; pasta gigi dalam
bentuk kue lunak; pasta gigi dalam bentuk permen karet; pasta gigi tanpa obat; pasta pemutih gigi; pasta wangi untuk
keperluan kosmetik; pembersih karpet dengan pewangi; pembersih semprot untuk keperluan rumah tangga; pembersih untuk
kuas kosmetik; pemerah pipi; pemerah pipi cair; pemolesan pemerah pipi; pena cat kuku; pencuci vagina untuk keperluan
sanitasi atau deodoran pribadi; penghilang cat kuku berbentuk gel; pensil alis; pensil blush on; pensil eyeliner; penyeka kapas
untuk keperluan kosmetik; penyeka, kapas dan tisu yang diresapi dengan sediaan kosmetik dan losion wewangian yang tidak
mengandung obat; perekat untuk bulu mata palsu, rambut dan kuku; perekat untuk keperluan kosmetik; perekat untuk
membubuhkan bulu mata palsu; perekat untuk membubuhkan kuku atau bulu mata palsu; pernis kuku untuk keperluan
kosmetik; perona pipi dalam bentuk krim (Cream blush); petroleum jelly untuk keperluan kosmetik; pomades untuk keperluan
kosmetik; preparat pemutihan [decolorants] untuk keperluan kosmetik; rum rum untuk keperluan kosmetik; sabun cuci tangan;
sabun deodoran; salep kulit pelembab [kosmetik]; sarung tangan pra-dibasahi dengan sediaan kosmetik untuk keperluan
kosmetik; sediaan kosmetik anti-penuaan; sediaan kosmetik tanpa obat; sediaan kosmetik untuk bulu mata; sediaan kosmetik
untuk pengeringan cat kuku; sediaan lidah buaya untuk keperluan kosmetik; sediaan mandi busa untuk keperluan kosmetik;
sediaan pembersih badan; sediaan pembersih jok mobil; sediaan pembersih otomotif; sediaan pembersih peralatan rumah
tangga; sediaan pembersihan karpet; sediaan pembersihan serba guna; sediaan pembersihan untuk ban dan roda mobil;
sediaan pembersihan untuk kain; sediaan pemolesan; sediaan pemolesan, penggerusan dan abrasif; sediaan pemutih gigi;
sediaan pemutih kulit; sediaan pemutih kulit [kosmetik]; sediaan pemutih untuk keperluan domestik; sediaan pemutih,
pembersih dan kompon; sediaan untuk memperbaiki dan menempelkan bulu mata, jenggot, memasang rambut palsu; sediaan
untuk pembersihan, pewarnaan, pewarnaan, pemutihan, pengaturan dan penataan rambut; sediaan untuk perawatan bulu
mata; self-tanning lotion [kosmetik]; semprotan tubuh digunakan sebagai deodoran pribadi dan wewangian; semprotan tubuh
untuk keperluan kosmetik; strip pemutih, pasta gigi; susu almond untuk keperluan kosmetik; tato yang dapat dilepas untuk
keperluan kosmetik; tisu (wipes) atau bantalan yang diresapi dengan persiapan atau bahan pembersihan, pemolesan,
penggosok atau abrasif; tisu bayi diresapi dengan sediaan pembersihan; tisu bayi untuk keperluan kosmetik; tisu diresapi
dengan larutan pembersih; tisu kosmetik pra-lembab; tisu kosmetik yang sudah diresapi pelembab sebelumnya; tongkat kapas
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serbaguna untuk penggunaan pribadi; warna alis dalam bentuk pensil dan bubuk; warna bulu mata; wewangian kayu cedar;
wewangian untuk keperluan rumah tangga; wewangian untuk mobil; wewangian, minyak esensial; wewangian, wewangian dan
dupa; wewangian, wewangian dan dupa, selain parfum untuk penggunaan pribadi===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021013408
: 26/02/2021 10:25:16
:
: PT ASIA HEALTH ENERGI BEVERAGES

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Gatot Subroto Kav. 99 Lt. 3, Mampang Prapatan, Kota Administrasi Jakarta
Selatan, DKI Jakarta, 12790
: Decy Putri Yudianti S.Sn., M.Ba
: General Paten International Jalan Hayam Wuruk No 3i,j & jj

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: AHEB
: Merupakan Suatu Penamaan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru, Merah, Oranye, Kuning
: 5
:
===Bahan penyerap bau; Bahan serat yang berhubungan dengan makanan (dietary fiber) yang larut dalam air (water-soluble)
untuk penggunaan/keperluan industri; Bedak salicyl untuk gatal-gatal; Bubuk obat-obatan hemodialisis; Bubur dari buah untuk
bayi; Bubur gandum untuk bayi; Bubur sayuran untuk bayi; Cairan kimia saniter untuk membasmi kuman; Celana dalam
sanitasi; Celana untuk orang yang tidak mampu menahan buang air; Cysteamine untuk keperluan medis; Garam-garam air
mineral untuk keperluan medis; Jamu dalam bentuk cair; Jamu dalam bentuk kapsul; Jamu dalam bentuk tablet; Jamu
memelihara kesehatan; Jamu menghilangkan encok pegal linu; Jamu menghilangkan pegal linu dan nyeri; Jamu untuk
membantu mengurangi rasa sakit nyeri pada tubuh; Jamu untuk membantu meredakan batuk; Jamu untuk membantu
meringankan darah tinggi yang ringan; KERTAS PENANGKAP LALAT; Keripik buah untuk bayi; Kustar untuk bayi; Larutan
pembersih dialisis untuk hemodialisis; MINYAK ANGIN; MINYAK SEREH; Makanan ringan untuk bayi; Makanan untuk anakanak; Minuman ber-PH tinggi; Minuman bergizi untuk keperluan diet; Minuman jahe merah yang mengandung obat; Minuman
suplemen untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan dan stamina dan kecantikan; Minyak Telon; Minyak aromatik untuk
keperluan kesehatan; Nutraceuticals untuk digunakan sebagai suplemen diet; OBAT BIUS; OBAT CACING; OBAT MERAH;
OBAT PENCUCI DARAH; Obat Penghilang Rasa Nyeri Pada Sendi dan Lutut; Obat pencuci darah; Obat-obatan hemodialisis;
Obat-obatan untuk mengobati infeksi HIV, dengan pengecualian obat-obatan yang berkaitan dengan antihistamin, anti-alergi,
asma, dekongestan dan penyakit pernapasan atau infeksi; PEMBALUT HIGIENIS; Pasta dan makroni untuk bayi; Pasta
sayuran dan makaroni sayuran untuk bayi; Pembalut tipis untuk orang yang tidak mampu menahan buang air sekali pakai;
Pembalut untuk haid; Pembasmi kuman untuk pertanian; Penghilang noda karpet antibakteri dan antiseptik; Penutup kulit
berperekat untuk kegunaan medis; Plester dan bahan untuk pembalut; Protein suplemen diet berbahan dasar tumbuhan
dalam bentuk bubuk; Puree buah untuk bayi; RAMUAN OBAT UNTUK MANDI BERENDAM; ROKOK DARI TANAMAN OBAT;
Roti kering untuk bayi; SEDIAAN OBAT SUNTIK; Sabuk untuk handuk sanitasi (handuk); Sediaan farmasi untuk antitusif dan
selesma; Sediaan farmasi untuk batuk; Sediaan farmasi untuk obat selesma; Sediaan farmasi untuk pengobatan penyakit dan
gangguan pernafasan, penyakit dan gangguan paru-paru, penyakit dan gangguan kardiovaskular, peradangan, penyakit
radang dan gangguan radang, penyakit dan gangguan autoimun, kanker, penyakit dan gangguan onkologis, penyakit dan
gangguan hematologi, penyakit tumor, penyakit dan gangguan neurologis serta penyakit dan gangguan metobolisme; Sediaan
obat batuk; Sediaan sterilisasi sanitasi; Sediaan-sediaan bernutrisi untuk keperluan medis; Sediaan-sediaan campuran
vitamin; Sediaan-sediaan dan bahan-bahan bernutrisi untuk kegunaan medis; Sediaan-sediaan farmasi, khususnya obat
pencegah batuk, obat untuk mencairkan dahak dan sediaan-sediaan untuk mengobati penyakit saluran pernapasan dan
bronchium; Sediaan-sediaan probiotik untuk keperluan medis; Sediaan-sediaan topikal yang mengandung obat untuk
digunakan manusia untuk membersihkan kulit, untuk mencegah atau mengurangi gejala jerawat dan penyakit kulit lainnya,
untuk luka bakar, gatal, kekeringan, luka dingin, untuk perawatan dan perlindungan kulit dan bibir; Sediaan-sediaan untuk
medis; Sediaan-sediaan untuk menetralisir bau; Serbuk untuk suplement diet; Sereal untuk bayi; Suplemen diet dan tambahan
nutrisi dalam bentuk kapsul, teh, dan tincture; Suplemen diet untuk mempercepat pertumbuhan probiotik; Suplemen herbal
organik dan non-organik; Suplemen laktasi bernutrisi untuk konsumsi manusia dalam bentuk teh, kapsul, bubuk, cairan, kapsul
gel, ekstrak, dan tincture; Suplemen makanan yang terdiri dari asam amino; Suplemen makanan yang terdiri dari asam amino,
mineral dan unsur mikro; Suplemen mineral untuk bahan makanan; Suplemen tambahan nutrisi; Suplemen untuk sendi dan
tulang (untuk keperluan medis); Suplemen-suplemen bernutrisi untuk bayi; Suplemen-suplemen bernutrisi untuk keperluan
medis; Suplemen-suplemen serat makanan diet; Suplement bernutrisi; Suplement, Obat tradisional, Obat-Obatan, Obat Jamu
tradisional, Obat berasal dari Hewan-Hewanan, Obat berasal dari Tumbuh-Tumbuhan, Obat Untuk Kesehatan, Minyak kayu
putih, minyak angin, minyak telon, minyak tawon, minyak gosok, minyak gandapura, minyak akar lawang, balsam untuk
keperluan medis, salep untuk keperluan medis, koyo-koyo/tempelan-tempelan yang mengandung obat, kapas kesehatan,
sediaan farmasi, ilmu hewan dan -ilmu kebersihan, hasil makanan pantangan untuk keperluan medis, makanan bayi, jamu,
vitamin, obat kumur untuk keperluan medis (mengandung obat dan anti septic), obat kulit, obat merah, obat-obatan, minyak
ikan, makanan dan minuman penambah stamina untuk pria/wanita dewasa, obat dari tanaman obat, obat nyamuk; TONIK
OBAT KUAT; TUTUP MATA UNTUK KEPERLUAN MEDIS; Tampon menstruasi; Tissue yang diresapi dengan alkohol untuk
keperluan medis; Yogurt untuk bayi; abrasive gigi; aerosol-aerosol yang mengandung obat; agen pengiriman obat dalam
bentuk film terlarut yang memfasilitasi pengiriman sediaan farmasi; agen pengiriman obat yang memfasilitasi pengiriman
sediaan farmasi; agen pengiriman obat yang terdiri dari senyawa yang memfasilitasi pengiriman berbagai obat-obatan; air
mineral untuk keperluan medis; air yang diperkaya nutrisi untuk keperluan medis; akar obat; algisida untuk kolam renang;
alkohol obat; analeptik; analgesik; anestesi; anestesi inhalansia; anestesi lokal; anhidrotik; antasida; anti-dermoinfectives; antiinfeksi; anti-inflamasi; antibodi kolostral untuk keperluan medis; antibodi untuk keperluan medis; antidepresan; antiemetik;
antihipertensi; antihistamin; antikoagulan; antioksidan [suplemen makanan]; antipiretik; antiseptik; antisifilis; antivenom;
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astringen untuk keperluan medis; bahan komposit gigi; bahan untuk dressing; bahan untuk menambal gigi; bahan untuk
menambal gigi dan lilin gigi; bahan untuk penambal gigi; bahan-bahan diet yang diadaptasi untuk pemakaian medis.; balsem
yang mengandung obat; bantalan untuk orang yang tidak dapat menahan buang air; bantalan yang mengandung obat; bar
energi suplemen gizi; batang sereh wangi untuk digunakan sebagai pengusir serangga; bedah mesh terutama terdiri dari
jaringan hidup; bedak salicyl; bedak talek untuk keperluan medis; bedak yang mengandung obat; busa (foam) yang
mengandung obat; campuran minuman nutrisi untuk digunakan sebagai pengganti makanan untuk keperluan medis; celana
dalam untuk haid; celana pelatihan sekali pakai [popok]; cuci tangan anti-mikroba; cuci tangan dengan antibiotik; darah untuk
keperluan medis; deodoran untuk pakaian; desinfektan; desinfektan sabun wangi; desinfektan untuk peralatan dan instrumen
medis; deterjen untuk keperluan medis; diastase untuk keperluan medis; dressing steril; dupa pengusir nyamuk; ekstrak herbal
obat; ekstrak herbal obat untuk keperluan medis; ekstrak tanaman untuk keperluan farmasi; ekstrak tumbuhan dan ramuan
untuk keperluan pengobatan; elektrolit untuk keperluan medis; energy bar digunakan sebagai suplemen makanan; enzim
untuk suplemen diet; farmasi; farmasi analgesik yang bersifat transdermal untuk anti inflamasi; fenol untuk keperluan farmasi;
fermentasi susu untuk keperluan farmasi; feromon sintetis untuk keperluan medis; feromon untuk keperluan medis; fosfat
untuk keperluan farmasi; fungisida; fungisida biologis; ganja medis dalam bentuk semprotan kulit yang memfasilitasi
pengiriman obat-obatan; garam air mineral; garam kalium untuk keperluan medis; garam mandi obat; garam mandi untuk
keperluan medis; garam mineral untuk keperluan medis; gel dermatologis berbasis kortison; gula diet untuk keperluan medis;
gula susu [suplemen gizi]; gula untuk keperluan medis; hasil-hasil/produk farmasi pelangsing tubuh; herbisida; implan bedah
terdiri dari jaringan hidup; implan bedah tumbuh dari sel induk; infus herbal obat; jamu-jamuan pelangsing tubuh; jamur untuk
keperluan terapi atau medis; jel-jel yang mengandung obat; kapas penyerap; kapas untuk keperluan medis; kapsul alergi;
kapsul minyak cod-liver; kapsul pelangsing; kapsul untuk keperluan farmasi; kapur barus; kardiotonik; kartrid uji yang
mengandung reagen kimia untuk pengujian medis diagnostik in vitro; kaset yang berisi reagen diagnostik medis; kaset yang
berisi reagen untuk penggunaan tes diagnostik medis; kaset yang mengandung reagen kimia untuk pengujian medis
diagnostik in vitro; kit medis keperluan tes diagnostik; kokain; kolagen untuk keperluan medis; kotak P3K portabel; kotak obat,
portable, terisi; koyo-koyo/tempelan-tempelan yang mengandung obat; krim antibiotik; krim antibiotik serba guna; krim
antijamur untuk keperluan medis; krim kulit berbasis kortison; krim kulit hidrokortison untuk penggunaan dermatologis; krim
obat; krim obat untuk melembabkan kulit; krim pelindung obat; krim untuk penggunaan dermatologis; krim wajah mengandung
obat untuk mengobati kondisi dermatologis; krim-krim yang mengandung obat; lilin cetak untuk dokter gigi; losion untuk wajah
mengandung obat untuk mengobati kondisi dermatologis; lotion obat; lumpur untuk mandi; makalah yang dirawat secara kimia
untuk digunakan dalam deteksi darah okultisme tinja; makanan dan minuman diet yang diadaptasi untuk keperluan medis;
makanan dan zat makanan yang diadaptasi untuk penggunaan medis atau kedokteran hewan, makanan untuk bayi; makanan
diet yang diadaptasi untuk keperluan medis; makanan suplemen vitamin dan mineral; makanan untuk makanan enteral; mint
untuk keperluan farmasi; minuman diet yang diadaptasi untuk keperluan medis; minuman diet yang diadaptasi untuk
penggunaan dokter hewan; minuman elektrolit untuk keperluan medis; minuman obat; minuman obat dalam sifat minuman
keras tonik; minuman obat dalam sifat minuman keras tonik rasa; minuman pengganti elektrolit untuk keperluan medis;
minuman suplemen gizi; minuman suplemen gizi untuk keperluan medis; minuman suplemen gizi, bukan untuk keperluan
medis; minuman tambahan untuk keperluan diet; minuman untuk bayi; minyak hati ikan kod; minyak terapi untuk kesehatan;
mugwort untuk keperluan medis; multi-purpose analgesik balm obat; narkotika; nematicides; nutraceuticals untuk keperluan
medis; nutraceuticals untuk keperluan terapi atau medis; nutraceuticals untuk tujuan terapeutik; obat antijamur; obat antitumor;
obat dronabinol; obat kumur anti rongga untuk keperluan medis; obat kumur untuk keperluan medis; obat nabilone; obat
nyamuk bakar; obat tetes pereda batuk; obat tetes telinga; obat-obat gosok yang mengandung obat; obat-obatan; obat-obatan
farmasi; obat-obatan pelangsing tubuh; obat-obatan untuk keperluan manusia; obat-obatan untuk keperluan medis; obatobatan untuk mengobati penyakit pencernaan; pasta gigi obat; patch untuk memperbaiki sirkulasi darah; pati dan produk pati
untuk keperluan farmasi; pati untuk keperluan diet; pati untuk keperluan farmasi; pelembab kulit obat; pelembab tangan
medikasi; pelumas seksual pribadi; pelunak tinja; pembalut, kedokteran; pembasmi kuman di udara dalam bentuk semprotan;
pembersih mangkuk toilet desinfektan; pembersih tangan antiseptik; pembersih wajah mengandung obat untuk mengobati
kondisi dermatologis; pembilasan hidung; penangkal racun; penekan nafsu makan untuk keperluan medis; pengganti gula diet
yang diadaptasi untuk keperluan medis; pengganti gula untuk keperluan pengobatan atau terapi; pengganti makanan gizi;
penghilang bau untuk kantong ostomy; pengisi kekosongan tulang yang terdiri dari bahan buatan; penolak ngengat; penolak
nyamuk untuk aplikasi ke kulit; penyegar nafas untuk keperluan medis; penyeka untuk tujuan medis; pepsins untuk keperluan
farmasi; peptida sintetis untuk keperluan farmasi; perban bedah; perban perekat untuk luka kulit; permen karet bebas gula
untuk penggunaan medis; permen karet rasa mint untuk keperluan medis; permen, obat; pestisida; petroleum jelly untuk
keperluan medis; pewangi untuk mobil; pil antioksidan; pil penyamakan; pil untuk keperluan farmasi; plasma darah; plester;
plester analgesik anti-inflamasi; plester untuk keperluan medis dan kedokteran hewan; pomades untuk keperluan medis;
popok bayi sekali pakai; popok dewasa sekali pakai; popok sekali pakai untuk hewan peliharaan; popok sekali pakai untuk
inkontinensia; popok tekstil; produk sampingan dari pengolahan sereal untuk keperluan diet; propolis untuk keperluan farmasi;
protein batangan; racun; ramuan obat; reagen biologis untuk keperluan medis; reagen diagnostik in vitro yang terkandung
dalam kartrid yang sudah diisi sebelumnya untuk penggunaan medis.; reagen diagnostik medis; reagen medis yang
terkandung dalam kartrid untuk penggunaan diagnostik medis; reagen medis yang terkandung dalam kaset untuk penggunaan
diagnostik medis; relaksan otot; roti diabetes disesuaikan untuk penggunaan medis; sabun antibakteri; sabun desinfektan;
sabun obat untuk tubuh; sabun tubuh yang diberi obat; sabun wajah obat; salep anti-gatal [antipruritik]; salep antibiotik; salep
kulit terbakar; salep mentolated obat multi-tujuan; salep merkuri; sampo mengandung obat; scrub bedah; sediaan antidiabetes; sediaan anti-inflamasi dan antipiretik; sediaan anti-kanker; sediaan antibakteri; sediaan antibiotik; sediaan antibiotik
campuran; sediaan anticryptogamic; sediaan antihemoroid; sediaan antijamur; sediaan bioteknologi untuk keperluan medis;
sediaan bronkodilatasi; sediaan dan bahan farmasi untuk digunakan dalam ginekologi; sediaan dan bahan farmasi untuk
digunakan dalam onkologi; sediaan dan bahan farmasi untuk digunakan di bidang anestesi; sediaan dan bahan farmasi untuk
pencegahan penyakit dan gangguan metabolisme; sediaan dan bahan farmasi untuk pengobatan diabetes; sediaan dan
bahan obat; sediaan dan bahan-bahan farmasi untuk pengobatan penyakit dan gangguan pada kesehatan reproduksi; sediaan
dan semprotan anti alergi; sediaan dan zat anti alergi farmasi; sediaan dermatologis; sediaan diet berdasarkan ekstrak
tumbuhan untuk tujuan medis; sediaan diet disesuaikan untuk keperluan medis; sediaan emetik; sediaan enema; sediaan
eritromisin; sediaan estrogen; sediaan farmasi; sediaan farmasi antiepilepsi; sediaan farmasi dan biologis untuk tujuan
diagnostik; sediaan farmasi dan zat untuk pengobatan penyakit pencernaan; sediaan farmasi untuk inhalasi untuk pengobatan
hipertensi paru; sediaan farmasi untuk inhaler; sediaan farmasi untuk keperluan gigi; sediaan farmasi untuk luka; sediaan
farmasi untuk manusia untuk pencegahan dan pengobatan penyakit auto-imun dan penyakit inflamasi/radang tidak termasuk
antalgik, produk anti-nyeri dan produk non-steroid anti-inflamasi; sediaan farmasi untuk manusia untuk pencegahan dan
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pengobatan penyakit kardiovaskular dan penyakit pulmonari tidak termasuk antalgik, produk anti-nyeri dan produk non-steroid
anti-inflamasi; sediaan farmasi untuk manusia untuk pencegahan dan pengobatan penyakit onkologis tidak termasuk antalgik,
produk anti-nyeri dan produk non-steroid anti-inflamasi; sediaan farmasi untuk manusia untuk pencegahan dan pengobatan
penyakit terkait infeksi; sediaan farmasi untuk manusia untuk pencegahan dan pengobatan penyakit terkait infeksi tidak
termasuk antalgik, produk anti-nyeri dan produk non-steroid anti-inflamasi; sediaan farmasi untuk manusia untuk pencegahan
dan pengobatan penyakit virus; sediaan farmasi untuk manusia untuk pencegahan dan pengobatan penyakit virus tidak
termasuk antalgik, produk anti-nyeri dan produk non-steroid anti-inflamasi; sediaan farmasi untuk mencegah cacat kulit selama
kehamilan; sediaan farmasi untuk menekan tumor; sediaan farmasi untuk mengaktifkan fungsi seluler; sediaan farmasi untuk
menghidrasi kulit selama kehamilan; sediaan farmasi untuk pencegahan osteoporosis; sediaan farmasi untuk pencegahan
stretch mark; sediaan farmasi untuk penggunaan manusia; sediaan farmasi untuk penggunaan mata; sediaan farmasi untuk
penggunaan oftalmologis; sediaan farmasi untuk pengobatan asma; sediaan farmasi untuk pengobatan gangguan hormonal;
sediaan farmasi untuk pengobatan hipertensi; sediaan farmasi untuk pengobatan kanker; sediaan farmasi untuk pengobatan
penyakit autoimun; sediaan farmasi untuk penyesuaian imunitas; sediaan farmasi untuk sistem saraf pusat; sediaan farmasi
yang mengandung kafein; sediaan hormon campuran; sediaan hormon hipofisis; sediaan injeksi untuk keperluan medis;
sediaan kloramfenikol; sediaan kondroitin; sediaan kontrasepsi; sediaan makanan diet diadaptasi untuk keperluan medis;
sediaan mandi uap mentol untuk bayi; sediaan membunuh nyamuk untuk aplikasi ke kelambu; sediaan metionin; sediaan
mineral untuk keperluan medis; sediaan mothproofing; sediaan multivitamin; sediaan nutrisi untuk penggunaan medis; sediaan
obat penahan darah; sediaan penghilang bau di udara; sediaan penghilang bau untuk keperluan rumah tangga, komersial atau
industri; sediaan pengobatan kardiovaskular; sediaan pengobatan migrain; sediaan pengobatan mual; sediaan pengujian
untuk keperluan medis; sediaan perawatan kesehatan obat; sediaan pertumbuhan rambut obat; sediaan phytotherapy untuk
keperluan medis; sediaan sanitasi untuk keperluan medis; sediaan semprotan hidung; sediaan sterilisasi; sediaan
streptomisin; sediaan testosteron; sediaan tetrasiklin; sediaan untuk membasmi binatang perusak; sediaan untuk
menghancurkan kutu di rambut; sediaan-sediaan diet untuk keperluan pelangsingan (kesehatan); sediaan-sediaan makanan
diet; sel untuk keperluan medis; semprotan antibakteri; semprotan obat; semprotan pendingin untuk keperluan medis;
semprotan tenggorokan obat; serat untuk keperluan medis; serum untuk wajah mengandung obat untuk mengobati kondisi
dermatologis; sirup obat batuk; sirup untuk keperluan farmasi; solusi pembersih lensa kontak; solusi pembersihan untuk
keperluan medis; solusi untuk keperluan kit medis pengujian diagnostik; steroid; stick liquorice untuk keperluan farmasi;
stimulan [sediaan farmasi] terbuat dari mineral; stimulan [sediaan farmasi] terbuat dari vitamin; stimulan untuk sistem saraf
pusat; strip tes untuk mengukur kadar glukosa darah; sulfonamid dalam sifat obat-obatan; sulfonamides [obat-obatan];
suplemen bubuk nutrisi; suplemen diet dari serbuk sari; suplemen diet gandum; suplemen diet kolostrum; suplemen diet seng;
suplemen gizi dalam bentuk butiran; suplemen gizi dalam bentuk kapsul untuk keperluan medis; suplemen gizi dalam sifat
ramuan herbal campuran untuk keperluan medis; suplemen gizi mineral; suplemen karbohidrat; suplemen makanan; suplemen
makanan bubuk untuk keperluan medis; suplemen makanan dalam bentuk bubuk; suplemen makanan dalam bentuk butiran;
suplemen makanan dalam bentuk kapsul untuk keperluan medis; suplemen makanan dan gizi untuk olahraga ketahanan;
suplemen makanan dengan efek kosmetik; suplemen makanan di alam infus herbal campuran untuk keperluan medis;
suplemen makanan diet; suplemen makanan diet bubuk, bukan untuk tujuan medis; suplemen makanan diet dalam bentuk
granular, bukan untuk keperluan medis; suplemen makanan kesehatan untuk orang dengan kebutuhan diet khusus; suplemen
makanan mineral; suplemen makanan obat berbasis kolagen; suplemen mineral; suplemen nutrisi; suplemen nutrisi untuk
manusia dan hewan; supositoria; supplemen makanan untuk keperluan medis; tablet antibiotik; tablet hisap obat; tablet vitamin
efervesen; tambalan suplemen vitamin; tampon untuk keperluan medis; tanaman obat dalam bentuk kering atau diawetkan;
tapal-tapal (bahan yang lembut dan lembab yang ditempelkan ke badan) yang mengandung obat; teh obat; tes diagnostik
medis; tes immunoassay kromatografi untuk penggunaan medis; tisu sanitasi sekali pakai; uji diagnostik untuk keperluan
medis; vaksin tidak termasuk antalgik, produk anti-nyeri dan produk non-steroid anti-inflamasi; zat makanan yang terdiri dari
vitamin, mineral dan elemen, baik secara individu atau dalam kombinasi===
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Tipe Merek
Nama Merek
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: Merek Kata dan Lukisan
: AHEB
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Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru, Merah, Oranye, Kuning
: 32
: ===Ade dan punch; Ades [minuman manis tanpa alkohol dari jus buah encer]; Air Alkaline; Air Reverse Osmosis; Air

740

berkarbonasi; Air bio energi; Air botolan; Air dan minuman lain yang tidak beralkohol; Air demineral [minuman]; Air kelapa
dalam kemasan; Air litium; Air mineral; Air mineral alami, selain untuk keperluan medis; Air mineral dan aerasi; Air mineral
dengan ozon; Air minum atau air minum bersoda (mineral atau non-mineral); Air minum berhidrogen; Air minum kesehatan
berakali; Air minum terapi bio energi anti oksidan; Air minum terapi bio energi beroksigen; Air minuman mengandung oksigen;
Air oksigen; Air pegunungan; Air rasa; Ale (tanpa alkohol); Ale ale (sejenis minuman beralkohol); Ale dingseng dari minuman
jus gingseng merah; Ale gingseng dari minuman sari gingseng putih; Anggur (bir), tanpa fermentasi; Bahan dasar jus buah;
Bir; Bir Pletok; Bir dingseng dari minuman jus gingseng merah; Bir gingseng dari minuman sari gingseng putih; Bir jahe dari
minuman jus jahe; Bubuk ginseng untuk minuman; Bubuk untuk minuman; Bubur buah untuk membuat minuman; Campuran
tanpa-alkohol digunakan untuk membuat minuman beralkohol; Eisbock (bir); Ekstrak ginseng untuk minuman; Hop (tanaman)
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yang diolah dalam pembuatan bir; Jus Salak; Jus buah atau sayuran; Jus buah-buahan bernutrisi (bukan untuk keperluan
medis); Jus cranberry; Jus rumput laut; Jus sari buah-buahan; Jus sayuran bernutrisi (bukan untuk keperluan medis); Jus
sayuran yang bernutrisi; Kedelai bubuk untuk digunakan sebagai minuman; Koktail tanpa-alkohol; Konsentrat jus buah;
Konsentrat untuk membuat minuman; Konsentrat untuk membuat minuman buah; Konsentrat hop (tanaman) untuk membuat
bir; Konsentrat untuk membuat jus buah; Lager (tanpa alkohol); Lemon (sirup); Limun; Minuman serat buah; Minuman (air
dengan kandungan vitamin); Minuman Perasa (essence) teh dan susu; Minuman air kelapa bukan berbahan dasar susu;
Minuman almon; Minuman almon dengan rasa; Minuman bebas alkohol; Minuman beralkohol dari minuman tanpa alkohol;
Minuman beralkohol penggugah selera; Minuman beraroma Ganoderma Lucidum Extract bukan untuk penggunaan medis;
Minuman berbahan dasar bir (alkohol atau tanpa alkohol); Minuman berbahan dasar buah beku; Minuman berbahan dasar
kacang; Minuman berbahan dasar kelapa bukan pengganti susu; Minuman berbahan dasar lager (alkohol atau tanpa alkohol);
Minuman berbahan dasar nabati; Minuman berbahan dasar porter (alkohol atau tanpa alkohol); Minuman berbahan dasar
stout (alkohol atau tanpa alkohol); Minuman berenergi dengan kandungan kafein; Minuman berenergi mengandung buah
campuran berry; Minuman berenergi non-alkohol mengandung ginseng merah; Minuman bersoda; Minuman bersoda (air
dengan kandungan vitamin); Minuman bersoda non-alkohol yang dibumbui dengan teh; Minuman buah atau sayuran;
Minuman buah es; Minuman buah-buahan dan jus buah-buahan termasuk minuman bernutrisi dan jus berbasis buah;
Minuman cincau hijau; Minuman ekstrak buah atau sayuran yang bebas alkohol; Minuman energi 3D dicetak dalam gelas;
Minuman energi cetak 3D-polycapsule; Minuman gandum (smoothie); Minuman hipertonik; Minuman hipotonik; Minuman
instan berbahan dasar kacang; Minuman instan kacang; Minuman isotonik; Minuman jeruk nipis dan sereh; Minuman jus buah;
Minuman jus buah dan sayuran dalam kelas ini yang mengandung vitamin, mineral atau suplemen gizi lainnya; Minuman
kacang hijau; Minuman kacang hijau fermentasi; Minuman kacang kedelai, selain pengganti susu; Minuman malt; Minuman
mineral, aerasi dan tanpa alkohol; Minuman non-alkohol bervitamin (bukan untuk medis); Minuman non-alkohol, yaitu,
minuman bersoda, minuman berenergi, minuman olahraga, dan minuman jus buah.; Minuman protein berbahan dasar buah,
protein, cordial tidak beralkohol dan nutrisi lainnya untuk digunakan bukan untuk digunakan sebagai pengganti makanan;
Minuman rasa buah; Minuman rasa sayuran; Minuman ringan berkarbonasi; Minuman ringan rasa buah, non-alkohol;
Minuman ringan yang tidak mengandung alkohol; Minuman sari buah; Minuman sari kacang almond; Minuman sari kedelai;
Minuman sari nanas dalam kemasan; Minuman sari sayuran; Minuman sayur termasuk minuman bernutrisi berbasis sayuran;
Minuman sayuran; Minuman semi transparan yang tertinggal selama proses pengendapan dalam pembuatan keju yang
memiliki warna kuning kehijauan dengan rasa yang sedikit asam dan aroma yang agak harum; Minuman serbat; Minuman
serbuk jahe merah; Minuman serbuk jahe putih; Minuman soda; Minuman soda non-alkohol berperasa teh; Minuman tanpa
akohol; Minuman tidak mengandung alkohol; air mineral [minuman] sirop untuk minuman; esens-esens untuk membuat
minuman; minuman jus buah [tidak beralkohol]; sari buah; Minuman yang dicampur dengan Ginseng bukan untuk penggunaan
medis; Minuman yang terbuat dari air kelapa dan air kelapa muda; Minuman yang tidak mengandung alkohol; Minumanminuman beraroma dan bercita rasa; Minuman-minuman yang tidak beralkohol; Mocktail tidak beralkohol; Must (buah)
diawetkan, tanpa fermentasi; Perairan mata air mineral non-obat; Porter (tanpa alkohol); Punch minuman tanpa alkohol;
Saraba; Sari buah; Sari sayur (minuman); Sari sayuran; Sediaan tanpa-alkohol untuk membuat minuman; Sediaan untuk
membuat air mineral; Sediaan untuk membuat likeur; Sediaan untuk membuat liqueurs (minuman keras); Sediaan untuk
membuat minuman; Sediaan-sediaan untuk membuat minuman; Sirup; Sirup Kalamansi; Sirup dan sediaan-sediaan lain untuk
membuat minuman, sari buah, minuman sari buah, minuman sari sayuran, serbat, jus; Sirup konsentrat atau serbuk yang
digunakan dalam sediaan minuman buah; Sirup untuk minuman; Sirup, konsentrat, dan bubuk untuk membuat air rasa,
minuman hipotonik, isotonik dan hipertonik, minuman dan jus buah, minuman energi dan minuman olahraga; Sorbet
(minuman).; Sorbet [minuman]; Stout (tanpa alkohol); Wine (minuman anggur tanpa alkohol); Wine (minuman anggur) dengan
kadar alkohol yang rendah; ades [minuman berbahan dasar buah tanpa-alkohol]; air [minuman]; air aerasi; air aerasi dengan
aroma jus buah-buahan; air berperasa yang dibotolkan; air dalam kemasan; air dari pegunungan dan air soda dan minuman
tidak beralkohol lainnya; air glasial; air kelapa [minuman]; air mineral [minuman]; air mineral aerasi; air mineral berkarbonasi;
air mineral bersoda; air mineral dan air soda dan minuman tidak beralkohol lainnya; air mineral dengan rasa; air minum; air
minum dalam kemasan; air minum dengan kandungan mineral; air minum dengan rasa; air minum dengan rasa buah dan
minuman non-alkohol; air minum dengan vitamin; air minum suling; air murni (minuman); air soda; air soda (berkarbonasi); air
tonik; air yang dimurnikan; air yang dimurnikan dengan aroma jus buah-buahan; air yang diperkaya nutrisi; alcopop berbahan
dasar bir; ale ragi untuk membuat bir; anggur barley [bir]; anggur non alkohol; bahan dasar untuk membuat minuman ringan
yang dimaniskan atau diberi rasa; biji-bijian khusus untuk membuat bir; bir; bir agave; bir beraroma kopi; bir berbahan dasar
buah; bir dengan kadar alkohol rendah; bir dengan rasa; bir dilindungi oleh sebutan asal "Pilsner"; bir gandum; bir hitam [bir
malt panggang]; bir jagung; bir jahe; bir jahe beralkohol; bir jahe tanpa-alkohol; bir kentang; bir malt; bir pilsner; bir putih; bir
quinoa; bir ragi; bir ragi untuk membuat bir; bir rasa buah; bir rendah alkohol; bir rendah alkohol yang mengandung tidak lebih
dari 1,2% volume alkohol; bir ubi jalar; bir wort; bitter [bir]; bitter lemon (bir); bock [bir]; bubuk anggur merah [persiapan untuk
membuat minuman]; bubuk anggur merah untuk membuat minuman; bubuk ginseng untuk minuman (bukan untuk keperluan
medis); bubuk untuk membuat minuman; bubuk untuk minuman boba; bubuk yang digunakan dalam persiapan minuman
olahraga; bubuk yang digunakan dalam persiapan minuman ringan; campuran bubuk jeruk dan gula (powdered orange and
sugar) untuk membuat minuman; campuran untuk membuat minuman serbat; chicha de jora [bir jagung]; cola [minuman
ringan]; cordial (minuman tanpa-alkohol); craft (bir); dark (bir); doppelbock (bir); draught (bir); ekstrak buah tanpa-alkohol;
ekstrak buah tanpa-alkohol untuk membuat minuman; ekstrak ginseng untuk minuman (bukan untuk keperluan medis); ekstrak
hop (tanaman) untuk membuat bir; ekstrak malt untuk membuat minuman keras; ekstrak must (buah) tanpa fermentasi; esens
(aroma) tanpa-alkohol dan ekstrak buah untuk membuat minuman; esens (aroma) tanpa-alkohol untuk membuat minuman;
esens hop (tanaman) untuk membuat bir; esens untuk membuat minuman tanpa-alkohol, bukan dalam sifat minyak esensial;
esensi untuk membuat air mineral berasa, bukan dalam sifat minyak esensial; esensi untuk membuat minuman; hop
(tanaman) (Berbentuk) pelet untuk membuat bir; jus; jus agave [minuman]; jus anggur; jus aparagus; jus apel; jus belimbing;
jus bit; jus blackcurrant; jus blackcurrant (SIRUP); jus buah; jus buah aerasi; jus buah campuran; jus buah markisa; jus delima;
jus jambu; jus jeruk; jus jeruk nipis (sirup); jus jeruk nipis untuk digunakan dalam persiapan minuman; jus kelapa; jus kurma
madu; jus lemon untuk digunakan dalam persiapan minuman; jus lidah buaya; jus mangga; jus melon; jus nanas; jus palem;
jus pepaya; jus persik; jus sayuran [minuman]; jus semangka; jus tebu [minuman]; jus tomat [minuman]; jus wortel; keranjang
hadiah (bir); kit pembuatan bir yang terdiri dari ekstrak malt, hop, biji-bijian khusus dan ragi bir; kiwicha (bir); koktail berbahan
dasar bir; koktail buah, tanpa-alkohol; koktail, tanpa-alkohol; konsentrat buah dan pure digunakan untuk membuat minuman;
konsentrat buah untuk membuat minuman; konsentrat jus buah; konsentrat sayur untuk membuat minuman; konsentrat untuk
membuat minuman elektrolitik isotonik non-karbonasi; konsentrat yang digunakan dalam persiapan minuman olahraga;
konsentrat yang digunakan dalam persiapan minuman ringan; konsentrat, sirup dan bubuk yang digunakan dalam persiapan
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minuman ringan; kvass [minuman tanpa-alkohol]; labu buah; lager (Bir); limun; lithia water (sejenis air mineral); maibock (Bir);
milk stout (bir); minuman air perasan buah dan jus buah; minuman aroma bir tanpa-alkohol; minuman asam laktat (produk
buah, non-susu); minuman asam laktosa; minuman beraroma; minuman berbahan dasar almond, selain sebagai bahan
pengganti susu; minuman berbahan dasar beras dan kedelai, selain pengganti susu; minuman berbahan dasar beras, selain
pengganti susu; minuman berbahan dasar biji chia; minuman berbahan dasar bir; minuman berbahan dasar buah; minuman
berbahan dasar kacang; minuman berbahan dasar kacang mete [bukan sebagai minuman pengganti]; minuman berbahan
dasar kacang polong [bukan sebagai bahan pengganti susu]; minuman berbahan dasar kedelai, selain pengganti susu;
minuman berbahan dasar kedelai, selain sebagai bahan pengganti susu; minuman berbahan dasar kelapa; minuman
berbahan dasar madu tanpa-alkohol; minuman berbahan dasar madu tanpa-alkohol yang mengandung susu; minuman
berbahan dasar rumput laut; minuman berbahan dasar sayuran; minuman berbahan dasar sereal bukan sebagai pengganti
susu; minuman berbahan dasar wijen, selain pengganti susu; minuman berbentuk bubuk untuk minuman penambah tenaga;
minuman berenergi; minuman berenergi yang mengandung kafein; minuman berkarbonasi beku; minuman berkarbonasi rasa
buah; minuman berkarbonasi tanpa-alkohol; minuman berprotein; minuman buah; minuman buah asam jawa; minuman buah
beku; minuman buah dan jus buah; minuman buah es; minuman cincau; minuman cola; minuman dan sediaan kadar rendah
kalori non-alkohol di kelas ini untuk membuat minuman tersebut; minuman dan sediaan non-alkohol untuk membuat minuman
tersebut; minuman dari kacang polong/ercis; minuman dari rumput laut; minuman dawet; minuman dengan cita rasa tidak
mengandung alkohol, tidak mengandung soda; minuman dengan kadar alkohol rendah; minuman dengan penambah aroma;
minuman ekstrak kacang; minuman ekstrak sayuran; minuman elektrolit dalam sifat minuman isotonik tanpa-karbonasi;
minuman elektrolit isotonik tanpa-karbonasi; minuman energi; minuman energi instan yang tertanam dalam cangkir cetak 3Dpolycapsule; minuman es buah; minuman fermentasi lacto berbahan dasar buah; minuman fermentasi lacto berbahan dasar
sayuran; minuman guarana (sejenis maple); minuman gurana; minuman hipotonik dan hipertonik (untuk penggunan dan/atau
sebagai persyaratan yang dibutuhkan oleh para atlit); minuman isotonik; minuman jeli; minuman jeli herbal, bukan untuk
keperluan medis; minuman jus anggur, tanpa-alkohol; minuman jus apel; minuman jus buah bersoda tanpa-alkohol; minuman
jus buah tanpa-alkohol; minuman jus buah tanpa-alkohol dengan kandungan susu; minuman jus cranberry; minuman jus jeruk;
minuman jus lidah buaya; minuman jus nanas; minuman jus prem; minuman jus sayuran tanpa-alkohol; minuman jus tomat;
minuman kacang hazelnut; minuman kolang kaling; minuman labu putih; minuman lidah buaya, tanpa-alkohol; minuman malt
tanpa-alkohol; minuman mengandung ion dan minuman pengembang otot; minuman mineral tidak beralkohol dan glukosa
tambahan; minuman nabati; minuman nata de coco; minuman non alkohol yang terbuat dari air mineral dan berbagai macam
potongan buah; minuman non-alkohol berbahan dasar biji-bijian; minuman non-alkohol mengandung bubur; minuman nonobat mengandung nutrisi dan vitamin tambahan (bukan untuk keperluan pengobatan); minuman olahraga; minuman olahraga
dan minuman berenergi; minuman olahraga yang diperkaya protein; minuman olahraga yang mengandung elektrolit; minuman
pemulihan; minuman penambah nafsu makan, tanpa-alkohol; minuman pengganti makanan yang diperkaya dengan vitamin,
mineral dan protein; minuman protein untuk digunakan sebagai pengisi makanan dan bukan untuk digunakan sebagai
pengganti makanan; minuman rasa buah; minuman rasa dengan karbonasi tanpa-alkohol; minuman ringan; minuman ringan
beraroma kopi; minuman ringan berbahan dasar buah dengan aroma teh; minuman ringan dengan aroma teh; minuman
ringan rasa buah; minuman ringan rendah kalori; minuman ringan tanpa-karbonasi; minuman sarang burung walet; minuman
sari apel; minuman sari kacang; minuman semi beku yang mengandung soda; minuman sereal instan; minuman tanpaalkohol; minuman tanpa-alkohol dengan aroma cokelat; minuman tanpa-alkohol dengan aroma kopi; minuman tanpa-alkohol
dengan kandungan jus buah; minuman tanpa-alkohol dengan kandungan jus ginseng; minuman tanpa-alkohol dengan
kandungan jus ginseng merah; minuman tanpa-alkohol dengan kandungan jus ginseng putih; minuman tanpa-alkohol dengan
kandungan jus jahe; minuman tanpa-alkohol dengan kandungan jus sayuran; minuman tanpa-alkohol yang aroma teh;
minuman tanpa-alkohol yang diperkaya dengan vitamin; minuman tanpa-alkohol yang terbuat dari rumput laut; minuman
tanpa-alkohol, selain pengganti susu; minuman tidak beralkohol dengan kadar kalori rendah, minuman tidak beralkohol;
minuman tidak beralkohol yang diperkaya dengan vitamin; minuman whey; minuman yang diperkaya dengan protein;
minuman yang diperkaya nutrisi; minuman yang diperkaya protein nabati; minuman yang terdiri dari campuran jus buah dan
sayuran; minuman, yaitu, air minum, air minum dengan rasa, air mineral dan air soda dan minuman non-alkohol lainnya, yaitu,
minuman ringan, minuman penambah tenaga dan minuman untuk olah raga; must (jus buah); nektar buah, tanpa-alkohol;
orange squash (sirup); orgeat (sirup); pastilles untuk minuman boba; pembuat bir untuk pembuatan bir; persiapan untuk
membuat air aerasi; persiapan untuk membuat bir; persiapan untuk membuat minuman tanpa-alkohol; porter [bir]; punch buah,
tanpa-alkohol; ragi yang lebih rendah; ramune [Minuman bersoda Jepang]; rice beer (Bir hasil dari fermentasi beras); root beer
(minuman tradisional Amerika Utara, dengan atau tanpa alkohol); sangrita [minuman tanpa-alkohol]; sari buah apel, tanpaalkohol; sari buah mangga tanpa alkohol; sari buah sirsak tanpa alkohol; sari buah tanpa alkohol; sarsaparilla [minuman tanpaalkohol]; sediaan untuk membuat air berkarbonasi; serbat [minuman]; serbuk digunakan dalam persiapan minuman air kelapa;
serbuk digunakan dalam persiapan minuman berbahan dasar buah; shandy (sejenis bir dengan kandungan jeruk lemon);
sikhye [minuman khas korea dari nasi yang difermentasi dengan tepung ragi]; sirup; sirup buah untuk membuat minuman;
sirup dan olahan tanpa-alkohol lainnya untuk membuat minuman; sirup dan sediaan lain untuk membuat minuman; sirup green
tea; sirup malt untuk minuman; sirup red tea; sirup rempah; sirup untuk limun; sirup untuk membuat air mineral dengan rasa;
sirup untuk membuat limun; sirup untuk membuat minuman; sirup untuk membuat minuman berbahan dasar (air daih); sirup
untuk membuat minuman rasa buah; sirup untuk membuat minuman ringan; sirup untuk membuat minuman tanpa-alkohol;
sirup untuk minuman; sirup, konsentrat dan bubuk untuk membuat minuman; smoothie; smoothie (sari sayuran); smoothie
yang mengandung biji-bijian dan gandum; smoothies [minuman buah, buah yang mendominasi]; smoothies [minuman buahbuahan non alkohol]; soda krim; soda pop; still water (air tanpa karbonasi); stout (sejnis bir); sujeonggwa [minuman kayu
manis tanpa-alkohol dengan kesemek kering]; tablet (serbat) efervesen dan bubuk efervesen untuk minuman===
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
:
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Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: GIVEPOWER + LUKISAN
: Tidak Ada Terjemahan
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Uraian Barang/Jasa

: Gold dan Hitam
: 7
: ===batu aerasi udara akuarium [pompa]; diffuser batu gelembung udara untuk akuarium; generator oksigen akuarium; pompa
aerasi untuk akuarium; pompa air listrik; pompa akuarium; pompa sirkulasi; pompa udara akuarium; pompa untuk mengaerasi
akuarium dalam ruangan===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021013412
: 26/02/2021 10:39:36
:
: SUTIKNO MURSALIM

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Kertajaya Indah Timur 6/2A, Rt 003 Rw 009, Kel. Manyar Sabrangan, Kec.
Mulyorejo, Kota Surabaya, Jawa Timur
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: GIVEPOWER + LUKISAN
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Gold dan Hitam
: 11
: ===akuarium lampu; aparatur filtrasi akuarium; cartridge filter akuarium; filter akuarium; lampu akuarium; pemanas
akuarium===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: D222021013413
: 26/02/2021 10:39:54
:
: Ayu Aulia Pane

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Jambon V/4, RT. 061, RW. 001, Kricak, Tegalrejo, Kota Yogyakarta, D.I.
Yogyakarta, Kota Yogyakarta, DI Yogyakarta, 55242
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: NILAKANDHI
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam Putih
: 18
: ===Tas Kulit; dompet kulit [tas]; kulit dan tas kulit imitasi; tag tas golf dari kulit; tas alat kulit, kosong; tas belanja kulit; tas dan
dompet kulit; tas kecil dari kulit; tas kulit; tas kulit imitasi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

: DID2021013414
: 26/02/2021 10:45:08
:
: SALMIAH. M

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: MACCINI KONDO, RT 002/002, MANDALLE, BAJENG BARAT, KABUPATEN
GOWA - SULAWESI SELATAN, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, 92152
:
:

Tipe Merek
Nama Merek

: Merek Kata dan Lukisan
: ALS CANTIQUE

540 Etiket

Halaman 1074 dari 2049

566

Arti Bahasa

: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

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

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021013415
: 26/02/2021 10:45:23
:
: Aminoto

540 Etiket

: Dusun Kalimati RT 02 RW 01 Desa Kedungrejo, Kecamatan Muncar, Kabupaten
Banyuwangi, Jawa Timur, 68472
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Nature Milk
: “Nature” berarti “Alami” dalam Bahasa Inggris
“Milk” berarti “Susu” dalam Bahasa Inggris

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru, Putih, Hijau
: 29
: ===Hasil produksi susu; Keju; Keju kocok; Keju segar (fresh cheese); Krim asam (pengganti); Krim kelapa; Krim segar;
Mentega almond; Minuman susu (dengan susu sebagai kandungan utama) baik dengan tambahan bahan lainnya atau tidak;
Susu UHT; Susu dan produk susu, termasuk yang dicampur dengan produk lain (memiliki produk susu dan susu sebagai
kandungan utama) dan pengganti yang sama dan produk yang dibuat darinya (tidak termasuk dalam kelas lain) khususnya
minuman susu dan susu bubuk, baik dengan perasa maupun tidak; Susu evaporasi (susu kental) dengan dan tanpa pemanis;
Susu kacang kedelai; Susu kedelai; Yoghurt; bahan pengganti mentega; bubuk keju; keju; keju cheddar; keju dalam bentuk
dips; keju dari susu domba; keju dicampur; keju lembut; keju padat; keju peram; keju putih lembut; keju putih lembut yang
padat; keju yang diawetkan; keju yang mengandung rempah-rempah; krim mentega; mentega; mentega dengan bumbu;
mentega putih; mentega susu; minuman berbahan dasar santan; minuman berdasarkan pengganti susu fermentasi; minuman
yang terutama terdiri dari susu; nasi susu; olesan keju; pemutih kopi terutama terdiri dari produk susu; santan untuk keperluan
kuliner; saus keju; susu acidophilus; susu albumin; susu almon; susu beras untuk digunakan sebagai bahan pengganti susu;
susu beras untuk keperluan kuliner; susu kedelai; susu kedelai menjadi bahan pengganti susu; susu kedelai untuk keperluan
kuliner; susu kelapa; susu kental; susu sapi; susu semi-skim; susu skim; yoghurt untuk membuat custard===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2021013416
: 26/02/2021 10:49:00
:
: PT ALFA SENTRA PROPERTI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Alfa Tower Lantai 25-26, Jalan Jalur Sutera Barat Kav. 7-9, Kel. Panunggangan
Timur, Kota Tangerang, Banten
: Gunawan Bagaskoro S.P.
: Jalan Kumdang II No 11 Tanah Tinggi

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: ALFASENTRA PROPERTI + Logo
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

: biru, abu-abu, putih, hijau
: 36

740

540 Etiket

Halaman 1075 dari 2049

510

Uraian Barang/Jasa

: ===Jual beli rumah apartemen; Manajemen apartemen; Manajemen bangunan; Manajemen gedung; Manajemen
kondominium; Pengelolaan rumah/ apartemen; Sewa ruang pusat perbelanjaan; investasi Real Estate; jasa agen real estate
untuk penyewaan properti real estate, termasuk bangunan komersial dan pusat perbelanjaan; jasa agen real estate,
manajemen, administrasi dan layanan penilaian; jasa akuisisi kepemilikan lahan yasan/realestat (real properti); jasa
manajemen untuk real estate; jasa penyewaan apartemen; jasa penyewaan apartemen, rumah, tempat komersial dan kantor;
jasa penyewaan rumah; layanan manajemen apartemen; layanan manajemen kondominium; layanan manajemen
kondominium hotel; manajemen rumah (real estat); penyewaan apartemen; penyewaan kantor; penyewaan ruang pusat
perbelanjaan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: JID2021013417
: 26/02/2021 10:49:03
:
: CV. Alam Organik Makmur

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Laverde Ruko Blok R3 No.5 RT.010 RW.004, Kota Tangerang Selatan, Banten,
15323
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: GSM = GUDANG SUPLEMEN MURAH
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah, Hitam dan Putih
: 35
: ===layanan toko ritel online yang menampilkan suplemen makanan; toko online===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021013418
: 26/02/2021 10:52:53
:
: PT SURYA ENERGETIC PHARMACON

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Taman Nyiur Blok N/10C, Kel. Sunter Agung, Kec. Tanjung Priok, Kota
Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: INDOPHARMACY
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Putih
: 3
: ===Eyeliner; Krim untuk pijat; Krim wajah; Losion perawatan kulit; Masker Wajah; Obat kumur; Obat kumur oral; Pembersih
makeup all-in-one; Pembersih wajah; Perona Pipi; Pewangi pakaian; Produk kosmetik; Sediaan sanitasi untuk tangan; Tisu
basah; Vitamin C serum; Vitamin rambut; alis palsu; bedak; deodoran; deterjen; formula anti-kerut; garam mandi; gel untuk
gigi; kit make-up; kondisioner sampo; kosmetik; kosmetik yang mengandung vitamin; krim foundation; krim pemutih kulit;
lipstik; losion untuk tubuh; lotion tabir surya dan krim perawatan matahari; lotion untuk perawatan wajah dan tubuh; lotion
untuk wajah; lulur; maskara; masker wajah; minyak aromatik; obat kumur tanpa obat; parfum; pasta gigi; pelembab antipenuaan; pelembab bibir; pelembab untuk wajah, badan, tangan dan kaki; pelembab wajah; pengkilap bibir; pensil make-up;
penyegar nafas; pewarna Rambut; rias wajah; sabun batang; sabun cair; sabun-sabun; sampo; sediaan kolagen untuk
keperluan kosmetik; sediaan kosmetik untuk pemeliharaan kulit dan perawatan kulit; sediaan pembersihan serba guna;
sediaan pemutih gigi; sediaan pengharum ruangan; sediaan perawatan kecantikan; sediaan perawatan kulit; sediaan
perawatan wajah kosmetik; sediaan untuk membersihkan gigi; sediaan-sediaan pembersih kulit untuk wajah dan tubuh; serum
kecantikan; susu mandi; tabir surya; tonik rambut===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

740

: JID2021013419
: 26/02/2021 10:55:51
:
: Pamella Foronkid Gunawan

540 Etiket

: Kav. DKI Blok 84 No. 20, RT. 001 RW. 010, Jakarta Barat, DKI Jakarta
: Lanny Setiawan MBA., M.Mgt., MA-LPC., MA-LMFT.
: Pacific Patent Multiglobal DIPO Business Center Lt. 11, Jalan Jend. Gatot Subroto
Kav. 51-52, Jakarta Pusat- 10260 Indonesia

Halaman 1076 dari 2049

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: RIMBA DURIAN + Logo
: Suatu penamaan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan coklat
: 35
: ===Administrasi dan manajemen usaha; Agen penjualan; Distributor; Jasa agen penjualan tiket; Jasa pemesan dan penjualan
barang secara online; Jasa ritel dan toko ritel online yang berkaitan dengan penjualan pakaian, tas, dompet, sepatu, topi,
kacamata, kacamata pelindung dari sinar matahari, jam tangan, perhiasan, dan aksesoris mode lainnya; MINI MARKET;
PASAR SWALAYAN; Penjualan makanan dan minuman secara online; administrasi program pemberian insentif untuk
mempromosikan penjualan barang dan jasa orang lain; jasa agen impor-ekspor barang; jasa agen pemodelan; jasa periklanan
dan promosi di bidang hiburan, musik, film, televisi, televisi kabel, televisi satelit, radio dan siaran on-line; jasa retail
sehubungan dengan penjualan padi-padian dan pertanian, produk hortikultura dan kehutanan, hewan hidup, buah dan
sayuran segar, biji-bijian, tanaman dan bunga alami, bahan makanan untuk hewan; konsultasi perekrutan tenaga kerja;
layanan administrasi bisnis untuk pemrosesan penjualan yang dilakukan di Internet; layanan agen tenaga kerja; layanan
distribusi grosir untuk makanan dan minuman; layanan distribusi grosir untuk produk segar; layanan eceran atau grosir untuk
buah-buahan dan sayuran; layanan eceran atau grosir untuk makanan dan minuman; layanan eceran atau grosir untuk
pakaian; layanan konsultasi dan konsultasi yang berkaitan dengan layanan agen ekspor-impor; layanan nasihat yang
berkaitan dengan promosi penjualan; layanan ritel disediakan oleh butik pakaian; layanan ritel untuk makanan dan minuman;
layanan toko ritel on-line yang menampilkan pakaian; manajemen penjualan; mempromosikan penjualan tiket dan hak
istimewa VIP untuk paket hiburan langsung; mengatur dan melakukan acara promosi dan pemasaran; organisasi program
loyalitas pelanggan untuk tujuan komersial, promosi atau iklan; pengelolaan akun penjualan; promosi online jaringan komputer
dan situs web; promosi penjualan untuk orang lain melalui jaringan internet, intranet, ekstranet dan pemasaran; publisitas dan
promosi penjualan yang berkaitan dengan barang dan jasa; publisitas dan promosi penjualan yang berkaitan dengan barang
dan jasa yang tersedia secara online; sponsor promosi acara hiburan; toko eceran; toko grosir; toko mebel, furniture, perabot
rumah, perabot kantor, barang pecah belah, teko gelas, piring, mangkok, kursi, karya seni dari kayu, lilin, plastik, tirai manikmanik untuk hiasan, tempat tidur, perlengkapan tempat tidur bukan dari logam, bangku, kursi-kursi, papan peragaan, bantal,
lemari-lemari, kotak-kotak dari kayu atau plastik, lemari berlaci, gantungan jas, bantal-bantal, meja tulis, meja makan, pintupintu, meja gambar, meja rias, kursi malas, perlengkapan perabotan bukan dari logam, kotak perhiasaan, kotak surat, rak-rak,
rak tempat majalah, rak buku, kasur-kasur, cermin, meja, tempat payung; toko online; toko swalayan; toko-toko===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021013420
: 26/02/2021 11:01:53
:
: BENNY ABEDNEGO

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Naripan No. 47, Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat
: Donald Halasan Siahaan S.H., M.H.
: Jalan Nusantara Raya No. 288/108 Depok I

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: SUPREME
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Putih
: 24
: ===Alas penutup kasur; Alas tidur, yaitu, alas penutup kasur (penutup tempat tidur); Handuk; Kain untuk kasur; Selampe
(Sapu Tangan); Selimut dan penutup kasur; Serbet; Taplak meja; Tekstil dan barang tekstil, tidak termasuk dalam kelas lain;
bahan linen untuk alas tidur; bed cover; kain damas; kain digunakan dalam pembuatan penutup luar untuk kursi; kain linen;
kain linen untuk tempat tidur; kain pelapis; kain pelapis tahan api; kain penutup tempat tidur; kain sarung; kanvas untuk
permadani; kanvas untuk permadani atau bordir; kelambu; linen rumah tangga; linen tempat tidur dan meja; penutup [longgar]
untuk perabotan; penutup eiderdown; penutup furnitur dari tekstil; penutup furnitur kain yang tidak dipasang; penutup jok dari
tekstil; penutup kasur; penutup kasur tahan air; penutup kasur tahan air dan penyerap; penutup kasur yang terbuat dari serat
mikro anti-tungau; penutup kasur yang terbuat dari serat mikro antibakteri; penutup kasur yang terbuat dari serat mikro
hypoallergenic; penutup tempat tidur; penutup tempat tidur dan meja; permadani tekstil; sarung bantal; sarung guling; selimut;
selimut penutup; tekstil yang diolah dengan lapisan penuntup tahan api; tilam tempat tidur===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

: D222021013421
: 26/02/2021 11:02:36
:
: ABDUL LATIF FAJRI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: PAJEKASAN GT.I/737 RT041/011 SOSROMENDURAN GEDONGTENGEN
YOGYAKARTA, Kota Yogyakarta, DI Yogyakarta, 55271
:
:

Tipe Merek

: Merek Kata dan Lukisan

540 Etiket

540 Etiket

Halaman 1077 dari 2049

566

Nama Merek
Arti Bahasa

: midda
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: hitam
: 3
: ===Air penyegar wajah (untuk keperluan kosmetik); Bahan kimia sebagai komponen dari krim , losion atau kosmetik; Bahan
nabati / tumbuhan sebagai komponen dari krim , losion , atau kosmetik.; Barang kosmetik untuk mandi; Barang-barang
kosmetik yaitu minyak rambut, minyak wangi, bedak wangil, bedak muka, bedak bayi, krim muka, krim kulit, cat alis, cat alis,
cat kkuku, cat bibir, obat kriting rambut cat rambut,bedak dasar, shampoo,wangi-wangian, minyak-minyak sari kosmetik,
bahan pemelihara gigi, tepal gigi, sabun wangi, sabun cuci, sabun krim detergent dan detergent bubuk .; Bedak muka putih
untuk keperluan kosmetik; Bedak wajah untuk keperluan kosmetik; Busa (kosmetik) [Mousse]; Cairan untuk rambut (kosmetik);
Ekstrak herbal topikal untuk digunakan sebagai kosmetik; Esensi untuk keperluan kosmetik; Gel jerawat (kosmetik); Gel kulit
untuk penggunaan kosmetik; Gel pelangsing (kosmetik ); Gel pelangsing (kosmetik); Gel untuk dipakai setelah bercukur untuk
keperluan kosmetik; Gel untuk keperluan kosmetik; Highlighter badan kosmetik; Highlighter bubuk (kosmetik); Highlighter cair
(kosmetik); Highlighter krim (kosmetik); Highlighter kulit (kosmetik); Highlighter wajah kosmetik; Kain, tisu atau penyeka yang
diresapi sediaan kosmetik; Kapas wajah untuk kosmetik; Kondisioner cair (kosmetik); Kosmetik berwarna untuk anak-anak;
Kosmetik dasar rias, termasuk pembersih kulit, toner kulit, losion kulit, krim kulit, serum wajah non-obat, tisu wajah dan
pelembab wajah.; Kosmetik fungsional; Kosmetik highlighter; Kosmetik menggunakan bahan alami; Kosmetik perpaduan dari
powder dan liquid foundation (cushion); Kosmetik untuk bulu mata; Kosmetik untuk manusia; Kosmetik untuk perawatan kulit
dan rambut; Kosmetik untuk perawatan rambut; Kosmetik untuk spa; Kosmetik yaitu bedak padat, bedak bubuk, lipstik, pensil
alis dan eyeliner; Kosmetik, yaitu sediaan untuk menghilangkan atau mengurangi garis-garis kulit halus di sekitar kening dan
mata (glabellar), keriput di wajah, ketidaksimetrisan dan kekurangan dan masalah kulit manusia; Kotak perlengkapan kosmetik
terisi; Krim Badan area sensitif (kosmetik); Krim flek (kosmetik); Krim kulit daerah sensitif (kosmetik); Krim kulit kering
(kosmetik); Krim kulit sensitif (kosmetik); Krim lulur badan [Cream-body scrub] kosmetik; Krim pembersih (kosmetik); Krim
pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Krim untuk keperluan kosmetik; Krim wajah (kosmetik); Krim wajah untuk digunakan
sebagai kosmetik; Losion pelembab (kosmetik); Losion pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Losion pengelupasan untuk
keperluan kosmetik; Losion untuk dipakai setelah bercukur untuk keperluan kosmetik; Lotion daerah sensitif (kosmetik); Lotion
flek (kosmetik); Lotion kulit kering (kosmetik); Maker wajah (Kosmetik); Masker (kosmetik); Masker pemutih kulit untuk
keperluan kosmetik; Masker untuk kulit sebagai penggunaan kosmetik; Masker untuk tubuh sebagai penggunaan kosmetik;
Masker wajah (kosmetik); Minyak sari buah merah untuk kosmetik; Minyak untuk mandi berendam untuk keperluan kosmetik;
Minyak yang mudah menguap (Kosmetik); Paket masker untuk keperluan kosmetik; Pelembab (kosmetik); Pelembab Leher
(kosmetik); Pelembab [Moisturizer] kosmetik; Pelembab anti penuaan yang digunakan sebagai kosmetik; Pelembab mata
untuk penggunaan kosmetik; Pembersih wajah (kosmetik); Pensil highlighter (kosmetik); Penyeka sekali pakai yang diresapi
dengan sediaan membersihkan dan kosmetik, penyeka kosmetik yang sudah dilembabkan; Pewangi badan (kosmetik);
Produk kosmetik; Produk kosmetik dan perawatan kulit; Produk kosmetik untuk perawatan kulit; Produk perawatan kulit yang
mengandung ektrak batu permata (kosmetik); Ramuan kosmetik untuk mandi; Sabun Kecantikan (kosmetik); Sabun dengan
bahan dasar Herbal Oil (kosmetik); Sabun kosmetik; Sabun pengelupasan untuk keperluan kosmetik; Scrub untuk keperluan
kosmetik; Scrub wajah [facial scrub] kosmetik; Sediaan Pembersih Kulit (kosmetik); Sediaan kosmetik perawatan bibir;
Sediaan kosmetik seperti semprotan tangan, gel tangan, larutan tangan, pelembab, lotion, toner & astringen, larutan alkohol,
sabun mandi dalam bentuk cair, bentuk batangan & bubuk, krim, sediaan deodoran dan anti-keringat.; Sediaan kosmetik tata
rias dan penghapus riasan; Sediaan kosmetik untuk bibir; Sediaan kosmetik untuk kuku; Sediaan kosmetik untuk kulit wajah;
Sediaan kosmetik untuk mandi dan mandi pancuran (shower); Sediaan kosmetik untuk mata; Sediaan kosmetik untuk
perawatan pribadi, yaitu kultur mikroorganisme tidak hidup; Sediaan kosmetik yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel
kulit mati di wajah; Sediaan kosmetik, yakni lotion untuk mengencangkan kulit; Sediaan minyak panas (kosmetik); Sediaan
pembersih badan dan kosmetik; Sediaan perawatan kulit dan kosmetik; Sediaan perawatan matahari untuk keperluan
kosmetik; Sediaan tabir surya kosmetik; Sediaan untuk menghilangkan bulu (kosmetik); Sediaan-sediaan kosmetik untuk
perawatan kulit; Semprotan pelembab wajah (kosmetik); Serum Mata (kosmetik); Serum anti-penuaan untuk keperluan
kosmetik; Serum kecantikan (kosmetik); Serum leher (kosmetik); Serum pencerah (kosmetik); Serum untuk keperluan
kosmetik; Sipat (Kosmetik); Spirit Gum untuk penggunaan kosmetik; Spray wajah (kosmetik); Susu pelembab pemutih kulit
untuk keperluan kosmetik; Tanah liat (kosmetik); Toner (cairan penyegar wajah) kosmetik; Toner cair (Kosmetik); Toner wajah
(kosmetik); apitoxin [racun lebah madu] untuk keperluan kosmetik; astringen untuk keperluan kosmetik; bantalan kapas untuk
keperluan kosmetik; bantalan pembersih diresapi dengan kosmetik; basma [pewarna kosmetik]; basma untuk keperluan
kosmetik; batang kapas untuk keperluan kosmetik; bedak talek untuk keperluan kosmetik; bedak tubuh untuk keperluan
kosmetik; bedak wajah kosmetik; body butter untuk keperluan kosmetik; body lotion untuk keperluan kosmetik; body scrub
untuk keperluan kosmetik; bola kapas untuk keperluan kosmetik; bubuk bedak wangi untuk keperluan kosmetik; bubuk gigi
untuk keperluan kosmetik; bubuk glitter kosmetik; bubuk kosmetik, krim dan lotion untuk wajah, tangan dan tubuh; bubuk
mandi untuk keperluan kosmetik; bubuk masker tubuh untuk keperluan kosmetik; bubuk padat untuk compacts [kosmetik];
bubuk wangi untuk keperluan kosmetik; bubuk-bubuk untuk tubuh, wajah, kosmetik dan mandi; busa kosmetik yang
mengandung tabir surya; cat kuku (kosmetik); cocoa butter untuk keperluan kosmetik; colognes, parfum dan kosmetik;
concealer [kosmetik]; cosmeceuticals untuk keperluan kosmetik; cotton buds untuk keperluan kosmetik; dasar bedak
(kosmetik); ekstrak herbal untuk keperluan kosmetik; emolien kulit untuk keperluan kosmetik; emolien rambut untuk keperluan
kosmetik; emulsi tubuh untuk keperluan kosmetik; emulsi wajah untuk keperluan kosmetik; emulsi wajah untuk penggunaan
kosmetik; esensi halus/esens yang mudah menguap untuk keperluan kosmetik, yaitu esensi badian; garam mandi kosmetik;
garam mandi untuk keperluan kosmetik; gel after-sun [kosmetik]; gel after-sun untuk keperluan kosmetik; gel dan minyak
kecantikan [kosmetik]; gel kosmetik; gel lidah buaya untuk keperluan kosmetik; gel mata untuk keperluan kosmetik; gel
pelembab [kosmetik]; gel pelembab kulit [kosmetik]; gel penyamakan [kosmetik]; gel tahan lama untuk keperluan kosmetik; gel
tubuh dan wajah [kosmetik]; gel untuk penggunaan kosmetik; gel untuk tubuh (kosmetik); gel wajah [kosmetik]; glitter dekoratif
untuk keperluan kosmetik; glitter untuk keperluan kosmetik; grease untuk keperluan kosmetik; handuk, kain dan kertas sekali
pakai dan barang kapas diresapi dengan atau untuk digunakan dengan sediaan kosmetik; hidrogen peroksida untuk keperluan
kosmetik; highlighter (kosmetik); kapas dalam bentuk bola-bola, kuncup, kain, gulungan, penyeka untuk kebutuhan kosmetik;
kapas dan tongkat kapas untuk keperluan kosmetik; kapas untuk keperluan kosmetik; kapur untuk penggunaan kosmetik; kaus
kaki diresapi dengan krim pelembab kosmetik; kaus kaki yang sudah dilembabkan dengan sediaan kosmetik untuk keperluan
kosmetik; kertas untuk penggunaan kosmetik; kit kosmetik; kompres mata untuk keperluan kosmetik; kosmetik; kosmetik alis;
kosmetik bermain anak-anak, menandai kulit; kosmetik dalam bentuk bubuk; kosmetik dalam bentuk krim;
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kosmetik dalam bentuk lotion; kosmetik dalam bentuk susu, lotion dan emulsi; kosmetik dan alat rias/pembersih badan (tidak
mengandung obat) untuk kuku, rambut dan kulit; kosmetik dan make-up; kosmetik dan perlengkapan mandi; kosmetik dan
sediaan kosmetik; kosmetik dan sediaan pembersih badan yang tidak mengandung obat; kosmetik dan sediaan perawatan
pribadi; kosmetik dekoratif; kosmetik dekoratif [make-up]; kosmetik fungsional adalah krim anti-kerut; kosmetik fungsional
menjadi sediaan penyamakan matahari; kosmetik fungsional menjadi sediaan penyaringan sinar matahari; kosmetik fungsional
menjadi sediaan perawatan kulit anti-penuaan; kosmetik non-medis; kosmetik penyegar kulit; kosmetik perawatan kulit;
kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan; kosmetik tabir surya; kosmetik tanpa obat; kosmetik tanpa obat dan sediaan
perlengkapan mandi; kosmetik tidak mengandung obat, perlengkapan mandi dan wewangian yang tidak mengandung obat
untuk merawat dan mempercantik bulu mata, alis, mata, bibir dan kuku; kosmetik untuk anak-anak; kosmetik untuk bibir;
kosmetik untuk digunakan pada kulit; kosmetik untuk hewan; kosmetik untuk kuku; kosmetik untuk kulit kepala; kosmetik untuk
leher; kosmetik untuk menutupi bekas luka operasi; kosmetik untuk pemakaian di rambut; kosmetik untuk pembersih tubuh;
kosmetik untuk penggunaan pribadi; kosmetik untuk wajah dan tubuh dalam bubuk tertentu; kosmetik yaitu krim, susu, lotion,
gel dan bubuk untuk wajah, tubuh dan tangan; kosmetik yang digunakan sebagai sediaan perawatan kulit; kosmetik yang
digunakan untuk kulit; kosmetik yang dijual sebagai komponen integral dari persiapan perawatan kulit tanpa obat; kosmetik
yang mengandung ekstrak batu permata; kosmetik yang mengandung probiotik; kosmetik yang mengandung vitamin;
kosmetik, yaitu alas bedak, concealer, pengkilap bibir, maskara, pembersih make-up; kosmetik, yaitu, alas bedak, bedak,
concealer, Celak mata (Eye shadow), pensil mata, eyeliner cair, maskara, pensil bibir, lipstik, Pengkilat bibir (lip gloss), balsem
bibir, cat kuku; kosmetik, yaitu, susu, losion, gel dan bubuk untuk wajah, gel dan bubuk untuk tubuh dan tangan; krim after-sun
untuk keperluan kosmetik; krim anti-bintik untuk keperluan kosmetik; krim anti-iritasi [untuk keperluan kosmetik]; krim anti-kerut
untuk keperluan kosmetik; krim anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; krim bibir untuk keperluan kosmetik; krim dan gel
kosmetik untuk wajah, tangan dan tubuh; krim dan lotion kosmetik; krim dan lotion kosmetik untuk perawatan wajah dan tubuh;
krim dingin untuk keperluan kosmetik; krim exfoliant untuk keperluan kosmetik; krim kosmetik; krim kosmetik bernutrisi; krim
kosmetik untuk kulit; krim kosmetik untuk mengencangkan kulit; krim kosmetik untuk mengencangkan kulit di sekitar mata;
krim kosmetik untuk perawatan kulit; krim kosmetik, lotion dan sediaan lain untuk berjemur; krim kosmetik, susu, lotion, gel dan
bubuk untuk wajah, tangan, dan tubuh; krim kuku untuk keperluan kosmetik; krim kulit untuk keperluan kosmetik; krim kulit
yang adil untuk keperluan kosmetik; krim masker tubuh untuk keperluan kosmetik; krim mata untuk keperluan kosmetik; krim
matahari untuk keperluan kosmetik; krim pagi untuk keperluan kosmetik; krim pelembab kulit [kosmetik]; krim pembersih
[kosmetik]; krim pengencang [kosmetik]; krim pengkondisi kulit untuk keperluan kosmetik; krim pengurang bintik penuaan
untuk keperluan kosmetik; krim perawatan rambut untuk keperluan kosmetik; krim retinol untuk keperluan kosmetik; krim tabir
surya untuk keperluan kosmetik; krim tangan kosmetik; krim tangan untuk keperluan kosmetik; krim tanning diri [kosmetik];
krim tubuh kosmetik; krim tubuh untuk keperluan kosmetik; krim untuk keperluan kosmetik; krim untuk pemeliharaan kulit
(kosmetik); krim untuk pengurangan selulit untuk keperluan kosmetik; krim wajah [kosmetik]; krim wajah dan tubuh untuk
keperluan kosmetik; krim wajah untuk keperluan kosmetik; krim wajah untuk penggunaan kosmetik; krim wangi untuk
keperluan kosmetik; krim, minyak, lotion, semprotan, pensil dan balsem untuk keperluan kosmetik; kristal mandi untuk
keperluan kosmetik; linen untuk penggunaan kosmetik; losion kosmetik; losion susu matahari kosmetik; losion susu untuk
keperluan kosmetik; lotion berjemur kosmetik; lotion kosmetik untuk mengurangi munculnya bintik-bintik dan bintik-bintik
penuaan; lotion kulit dan tubuh, krim dan minyak untuk penggunaan kosmetik; lotion kulit kosmetik; lotion kulit pelembab
[kosmetik]; lotion mandi untuk keperluan kosmetik; lotion masker tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion mata untuk keperluan
kosmetik; lotion pelembab [kosmetik]; lotion pengencang untuk wajah, tubuh dan tangan untuk keperluan kosmetik; lotion
perawatan kulit kosmetik; lotion perawatan matahari untuk keperluan kosmetik; lotion perawatan rambut untuk keperluan
kosmetik; lotion rambut kosmetik; lotion setelah matahari untuk keperluan kosmetik; lotion tabir surya untuk keperluan
kosmetik; lotion tahan usia untuk keperluan kosmetik; lotion tangan untuk keperluan kosmetik; lotion tubuh pelembab
[kosmetik]; lotion untuk keperluan kosmetik; lotion untuk pengurangan selulit untuk keperluan kosmetik; lotion untuk perawatan
wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion wajah kosmetik; lulur
kosmetik; make-up [kosmetik]; manik-manik mandi untuk keperluan kosmetik; masker kosmetik; masker kulit [kosmetik];
masker kulit untuk keperluan kosmetik; masker mata untuk keperluan kosmetik; masker tubuh untuk keperluan kosmetik;
masker wajah [kosmetik]; masker wajah kosmetik; masker wajah untuk penggunaan kosmetik; minyak after-sun untuk
keperluan kosmetik; minyak berjemur [kosmetik]; minyak berjemur untuk tujuan kosmetik; minyak esensial untuk keperluan
kosmetik; minyak kosmetik; minyak kosmetik untuk kulit; minyak lavender untuk penggunaan kosmetik; minyak mandi untuk
keperluan kosmetik; minyak mawar untuk keperluan kosmetik; minyak parfum untuk pembuatan preparat kosmetik; minyak
pelindung matahari [kosmetik]; minyak penyamakan [kosmetik]; minyak setelah matahari [kosmetik]; minyak tubuh untuk
keperluan kosmetik; minyak untuk keperluan kosmetik; minyak, losion dan susu semua untuk keperluan kosmetik dan alat
rias/pembersih badan untuk kuku, rambut dan kulit; minyak-minyak sari kosmetika; mousses [kosmetik]; mutiara mandi untuk
keperluan kosmetik; oil baths untuk perawatan rambut untuk keperluan kosmetik; overlay memahat kuku [kosmetik]; pacar
[pewarna kosmetik]; pacar untuk keperluan kosmetik; paket kosmetik kecantikan (beauty pack) yang dijual satu unit; paket
kosmetik wajah; paket masker pengencangan pori digunakan sebagai kosmetik; paket masker untuk keperluan kosmetik;
pasta kosmetik untuk aplikasi ke wajah untuk menangkal silau; pasta wangi untuk keperluan kosmetik; patch jerawat kosmetik;
pelembab kulit digunakan sebagai kosmetik; pelembab wajah kosmetik; pelindung matahari untuk bibir [kosmetik]; pembersih
tata rias wajah , pembersih kosmetik; pembersih tata rias wajah, pembersih kosmetik; pembersih untuk kuas kosmetik;
pembilasan rambut untuk keperluan kosmetik; pemelihara rambut untuk keperluan kosmetik; pensil kosmetik; pensil mata
kosmetik; penutup mata gel untuk keperluan kosmetik; penyamakan kosmetik dan susu setelah matahari, gel dan minyak;
penyeka kapas untuk keperluan kosmetik; penyeka, kapas dan tisu yang diresapi dengan sediaan kosmetik dan losion
wewangian yang tidak mengandung obat; penyeka, tisu dan handuk kosmetik yang telah diresapi pelembab; perekat kelopak
mata ganda (kosmetik); perekat untuk keperluan kosmetik; perhiasan kulit menjadi transfer dekoratif untuk keperluan
kosmetik; perhiasan kulit self-adhesive untuk keperluan kosmetik; perhiasan kulit untuk keperluan kosmetik; pernis kuku untuk
keperluan kosmetik; persiapan kulit wajah untuk penggunaan kosmetik; petroleum jelly untuk keperluan kosmetik; pewarna
bibir dalam bentuk cairan atau gel [kosmetik]; pewarna kosmetik; pijat lilin untuk keperluan kosmetik; pomade rambut untuk
keperluan kosmetik; pomades untuk keperluan kosmetik; preparat kosmetik yang mengandung kolagen; preparat pelembab
[kosmetik]; preparat pemutihan [decolorants] untuk keperluan kosmetik; primer kuku [kosmetik]; produk dan sediaan kosmetik
perawatan kecantikan; produk kosmetik dalam bentuk aerosol untuk perawatan kulit; produk pelindung matahari (kosmetik);
produk pemutih (kosmetik); produk perawatan bibir (kosmetik); produk perawatan wajah [kosmetik]; racun lebah untuk
keperluan kosmetik; rum rum untuk keperluan kosmetik; sabun kosmetik; sabun-sabun, sabun mandi, wangi-wangian, minyak
esensial, kosmetik, shampoo, shampoo kering; salep kosmetik; salep kulit pelembab [kosmetik]; sarung tangan pra-dibasahi
dengan sediaan kosmetik untuk keperluan kosmetik; scrub pengelupasan kulit untuk keperluan kosmetik; sediaan berjemur
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[kosmetik]; sediaan dan produk perawatan kulit [kosmetik dan tidak mengandung obat-obatan]; sediaan kolagen untuk
keperluan kosmetik; sediaan kosmetik; sediaan kosmetik anti-penuaan; sediaan kosmetik dan kecantikan; sediaan kosmetik
meminimalkan kerut untuk penggunaan wajah topikal; sediaan kosmetik perawatan rambut; sediaan kosmetik tanpa busa;
sediaan kosmetik tanpa obat; sediaan kosmetik tidak mengandung obat untuk penggelapan kulit dan penggelapan kulit yang
dilakukan sendiri; sediaan kosmetik tidak mengandung obat untuk tujuan pelangsingan; sediaan kosmetik untuk berjemur;
sediaan kosmetik untuk berjemur dan sediaan untuk melindungi kulit dari efek sinar matahari; sediaan kosmetik untuk bulu
mata; sediaan kosmetik untuk kulit; sediaan kosmetik untuk kulit kering selama kehamilan; sediaan kosmetik untuk mandi;
sediaan kosmetik untuk mandi dan mandi; sediaan kosmetik untuk melindungi dari sengatan matahari; sediaan kosmetik untuk
melindungi kulit dari sinar matahari; sediaan kosmetik untuk modifikasi kulit dan tubuh plastik simulasi dan kosmetik untuk
layanan make up artis; sediaan kosmetik untuk pembaruan kulit; sediaan kosmetik untuk pemeliharaan kulit dan perawatan
kulit; sediaan kosmetik untuk pengeringan cat kuku; sediaan kosmetik untuk perawatan kulit; sediaan kosmetik untuk
perawatan mulut dan gigi; sediaan kosmetik untuk perawatan tubuh; sediaan kosmetik untuk rambut dan kulit kepala; sediaan
kosmetik untuk tata rias artis khususnya sediaan untuk kulit, rambut dan untuk pewarnaan gigi; sediaan kosmetik untuk tujuan
pelangsingan; sediaan kosmetik untuk wajah dan tubuh; sediaan kosmetik wajah; sediaan kosmetik yang digunakan untuk
mengangkat sel-sel kulit mati dari permukaan kulit; sediaan kosmetik yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati di
wajah; sediaan kosmetik yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati diwajah; sediaan kosmetik, yakni krim untuk
mengencangkan kulit; sediaan kosmetika untuk perawatan jerawat; sediaan kulit wajah untuk keperluan kosmetik; sediaan
lidah buaya untuk keperluan kosmetik; sediaan mandi busa untuk keperluan kosmetik; sediaan menghilangkan kutikula untuk
keperluan kosmetik; sediaan pelindung matahari kosmetik; sediaan pemutih kulit [kosmetik]; sediaan pengencangan payudara
kosmetik; sediaan penyamakan sendiri [kosmetik]; sediaan perawatan kuku kosmetik; sediaan perawatan kulit wajah
(kosmetik); sediaan perawatan matahari [kosmetik]; sediaan perawatan rambut tanpa obat untuk keperluan kosmetik; sediaan
perawatan wajah kosmetik; sediaan pertumbuhan kembali rambut kosmetik menghambat; sediaan pewarnaan untuk
keperluan kosmetik; sediaan rias rambut kosmetik; sediaan sun block untuk keperluan kosmetik; sediaan tubuh dan perawatan
kecantikan untuk keperluan kosmetik; sediaan untuk simulasi warna darah pada bagian tubuh, untuk menutupi noda kulit dan
kosmetik untuk menindaklanjuti pengobatan pasca operasi bekas luka pada kulit; sediaan-sediaan kosmetik rias rambut;
sediaan-sediaan kosmetik untuk tata rias artis khususnya sediaan-sediaan untuk kulit, rambut dan untuk pewarnaan gigi;
sediaan-sediaan mencuci tangan diresapi untuk keperluan kosmetik; sediaan-sediaan untuk memutihkan dan mencuci
sediaan-sediaan untuk membersihkan, mengkilatkan, membuang lemak sabun, wangi-wangian, minyak sari, kosmetik, minyak
rambut bahan-bahan pemeliharaan gigi; self-tanning lotion [kosmetik]; semprotan kulit topikal untuk keperluan kosmetik;
semprotan tubuh untuk keperluan kosmetik; serat untuk keperluan kosmetik; serum kulit (kosmetik); serum pemutih
(kosmetik); serum tidak eksklusif hyaluronat bisa mengandung vitamin dan pencerah (kosmetik); sun block lotion untuk
keperluan kosmetik; susu almond untuk keperluan kosmetik; susu penyamakan [kosmetik]; susu setelah matahari [kosmetik];
susu setelah matahari untuk keperluan kosmetik; susu wajah dan lotion untuk keperluan kosmetik; susu wajah dan tubuh
untuk keperluan kosmetik; tabir surya untuk keperluan kosmetik; tambalan kosmetik yang mengandung tabir surya dan tabir
surya untuk digunakan pada kulit; tas organizer untuk keperluan kosmetik terisi; tata rias dan pembersih tata rias panggung,
film dan televisi (kosmetik teater) terutama untuk TV definisi tinggi; tata rias dan pembersih tata rias untuk panggung , film, dan
televisi (kosmetik teater)terutama untuk TV definisi tinggi; tato sementara untuk keperluan kosmetik; tato yang dapat dilepas
untuk keperluan kosmetik; tisu basah untuk keperluan kosmetik; tisu bayi sekali pakai diresapi dengan sediaan kosmetik; tisu
bayi untuk keperluan kosmetik; tisu diresapi dengan minyak esensial, untuk penggunaan kosmetik; tisu diresapi dengan
sediaan kosmetik; tisu kosmetik pra-lembab; tisu kosmetik yang sudah diresapi pelembab sebelumnya; tisu yang diresapi
dengan kosmetik; tisu yang diresapi dengan losion kosmetik; tisu, kain atau penyeka yang dilembapi atau diresapi dengan
sediaan membersihkan pribadi atau losion kosmetik; toner untuk penggunaan kosmetik; toner wajah kosmetik; tongkat
pomades untuk keperluan kosmetik; tonik rambut untuk keperluan kosmetik; transfer dekoratif untuk keperluan kosmetik;
wewangian, minyak atsiri, kosmetik tanpa obat, lotion rambut tanpa obat; wewangian, minyak esensial, kosmetik, lotion
rambut===
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: Jl. Raya Semarang Purwodadi KM.16.7 No.18, Kabupaten Demak, Jawa Tengah,
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Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: SUNSTAR ROOF
: ATAP GELOMBANG BINTANG MATAHARI
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Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa
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Uraian Barang/Jasa

: MERAH, KUNING, BIRU, PUTIH
: 19
:
===Atap plastik; Bahan bangunan (non-logam), khususnya papan skirting dan profil dari plastik, papan skirting dari kayu,
potongan kayu yang biasanya dibentuk bundar untuk melembutkan tepian kayu, rel akhir, tangga penopang, rel transisi, panel
fasad dan elemen fasad, profil fasad, pelapis plastik; Bahan bangunan plastik; JEBAKAN (KATUP) SALURAN PEMBUANGAN
BUKAN LOGAM ATAU PLASTIK; Jendela keamanan plastik memungkinkan komunikasi; Lembaran Plastik yang digunakan
untuk Penyekat pada Bangunan; Panel dinding plastik; Pipa Plastik; Pipa yang terbuat dari plastik hdpe + hydrocarbon barrier
khusus (zat aditif) yang diperkuat dengan pita benang aramid dan digunakan untuk menyalurkan cairan dan gas alam
bertekanan tinggi; Plafon-plafon yang sudah berbentuk digunakan untuk atap yang terbuat dari plastik; Strip berlapis dari
bahan plastik (PVC) untuk aplikasi untuk bekerja permukaan, perabotan tepi atau panel dekoratif untuk digunakan dalam
bangunan dan konstruksi.; atap gelombang plastik; bahan bangunan dari plastik; bingkai jendela dari plastik; decking plastik
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modular berfungsi sebagai penutup tanah; genteng plastik; gifsum/lembaran terbuat dari plastik / PVC; hambatan kecelakaan
beton, kayu atau plastik untuk jalan; hambatan kecelakaan plastik untuk jalan; katup air-pipa, bukan dari logam atau plastik;
lantai batu komposit plastik; lembaran plastik digunakan untuk penghalang cahaya; panel plastik multi lapis untuk digunakan
dalam bangunan; papan dinding plastik; papan lantai plastik; pemandangan lanskap plastik; pipa plastik untuk keperluan pipa
ledeng; pipa plastik untuk membawa gas alam; rel dado plastik; saluran air plastik untuk atap dan balkon; saluran plastik untuk
drainase; saluran plastik untuk drainase dan irigasi; saluran plastik untuk irigasi; saluran trap [katup], bukan dari logam atau
plastik; tulisan tanda batas plastik; ubin dinding dari plastik; ubin langit-langit plastik; ubin lantai dari plastik; ubin lantai yang
terbuat dari campuran batu dan plastik; ubin plastik===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021013423
: 26/02/2021 11:06:37
:
: Aminoto

540 Etiket

: Dusun Kalimati RT 02 RW 01 Desa Kedungrejo, Kecamatan Muncar, Kabupaten
Banyuwangi, Jawa Timur, 68472
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Milky Yummy
: “Milky” dalam Bahasa Inggris berarti “Seperti Susu”
“Yummy” berarti “Lezat” dalam Bahasa Inggris

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru, Putih
: 29
: ===Bahan dasar untuk membuat susu kocok; Hasil produksi susu; Keju; Keju kocok; Keju segar (fresh cheese); Krim asam
(pengganti); Krim segar; Mentega almond; Minuman berbahan dasar kedelai digunakan sebagai pengganti susu; Minuman
susu (dengan susu sebagai kandungan utama) baik dengan tambahan bahan lainnya atau tidak; Susu UHT; Susu dan produk
susu, termasuk yang dicampur dengan produk lain (memiliki produk susu dan susu sebagai kandungan utama) dan pengganti
yang sama dan produk yang dibuat darinya (tidak termasuk dalam kelas lain) khususnya minuman susu dan susu bubuk, baik
dengan perasa maupun tidak; Susu evaporasi (susu kental) dengan dan tanpa pemanis; Susu kacang kedelai; Susu kedelai;
Yoghurt; bahan pengganti mentega; bubuk keju; keju; keju cheddar; keju dalam bentuk dips; keju dari susu domba; keju
dicampur; keju lembut; keju padat; keju peram; keju putih lembut; keju putih lembut yang padat; keju yang diawetkan; keju
yang mengandung rempah-rempah; krim mentega; makanan penutup susu dingin; makanan ringan berbahan dasar probiotik;
makanan ringan berbahan dasar yogurt probiotik; mentega; mentega dengan bumbu; mentega putih; mentega susu; minuman
berbahan dasar santan; minuman berbahan dasar susu almond; minuman berdasarkan pengganti susu fermentasi; minuman
yang terutama terdiri dari susu; nasi susu; olesan keju; quark [produk susu]; santan untuk keperluan kuliner; saus keju; susu
acidophilus; susu albumin; susu almon; susu beras untuk digunakan sebagai bahan pengganti susu; susu beras untuk
keperluan kuliner; susu kedelai; susu kedelai menjadi bahan pengganti susu; susu kedelai untuk keperluan kuliner; susu
kelapa; susu kental; susu sapi; susu semi-skim; susu skim; yoghurt untuk membuat custard===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021013424
: 26/02/2021 11:07:42
:
: SANDI HAKIM

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Samanhudi No. 42, RT.004/RW.002, Kel. Pasar Baru, Kec. Sawah Besar , Kota
Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10710
: Dra. Devi Yulian, S.H.
: Jalan Pangeran Jayakarta No. 117 Blok. C-4, Jakarta Pusat

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: HOSHIKO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih.
: 8
: ===Alat pengepang rambut (alat tangan); Jepitan untuk pengeriting rambut; Kotak tempat alat-alat cukur; Pengeriting rambut;
Pisau cukur, listrik atau non-listrik; alat cukur; alat untuk menghilangkan bulu, listrik dan non-listrik; aparatur cukur; crimpers
rambut, listrik; gunting rambut, listrik atau non-listrik; instrumen cukur; non-listrik rol rambut [tangan alat]; pelurus rambut,
listrik; pemangkas jenggot; pemangkas rambut, listrik atau non-listrik; pencukur [instrumen tangan]; peralataan penataan
rambut; pisau cukur; silet; styling rambut rambut listrik===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

: DID2021013425
: 26/02/2021 11:10:17
:
: LAVISH PERFUMES TRADING

540 Etiket
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Alamat Pemohon
740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Ben Alwa Complex, Shop No. 8, Sheikh Ammar Street, Al Rawda Area, Ajman,
United Arab Emirates
: Erika Rosalin S.H., M.H.,
: PT. Abu Ghazaleh Intellectual Property Consulting and Training, The Mansion
Bougenville Tower Fontana Unit BF 27H2, Pademangan Timur, Jakarta Utara

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: LAVISH OUD & PERFUMES
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Putih
: 3
: ===Sediaan pembersihan, pemolesan, penggosok dan abrasif; Sediaan pemutih dan bahan lain untuk keperluan binatu;
kosmetik dan sediaan pembersih badan yang tidak mengandung obat; pasta gigi tanpa obat; wewangian, minyak esensial===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021013426
: 26/02/2021 11:10:57
:
: PT SURYA ENERGETIC PHARMACON

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Taman Nyiur Blok N/10C, Kel. Sunter Agung, Kec. Tanjung Priok, Kota
Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: INDOPHARMACY
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM DAN PUTIH
: 5
: ===Jamu; Jamu pegal linu; Jamu pelangsing; Jamu untuk kesehatan; MINYAK ANGIN; Makanan bayi; Minuman untuk
kesehatan; Minyak Telon; Minyak gosok; OBAT BIUS; OBAT CACING; Obat pengusir serangga; Vitamin untuk sendi dan
tulang; Wangi-wangian kamar mandi; Wangi-wangian mobil; aconitine; agen pengiriman obat; antibiotik; asetaminofen; aspirin;
bahan untuk tambalan gigi; balsem untuk keperluan medis; disinfektan serba guna; ekspektoran; hasil-hasil farmasi; jamu
tolak angin; kapsul untuk obat-obatan; kapur barus; minuman obat; minuman suplemen gizi; minyak angin aromaterapi;
minyak hati ikan kod; obat alergi; obat diare; obat herbal; obat jerawat; obat kumur; obat nyamuk bakar; obat pencahar; obat
penggemuk badan; obat tetes mata; obat-obatan; obat-obatan antibakteri; obat-obatan herbal; obat-obatan tradisional Cina;
obat-obatan untuk keperluan medis; parasetamol; pembalut wanita; penolak nyamuk; pestisida pertanian; pil pelangsing;
plester perekat; popok bayi; popok dewasa; racun; racun tikus; ramuan jamu; ramuan obat; sediaan diuretik; sediaan farmasi
untuk hewan; sediaan kontrasepsi; sediaan multivitamin; sediaan vaksin; sediaan wasir; serat makanan; sirup obat batuk;
suplemen gizi untuk hewan; suplemen herbal; suplemen makanan dalam bentuk bubuk; suplemen makanan dalam bentuk
kapsul; suplemen makanan diet dalam bentuk butiran; suplemen makanan untuk manusia; suplemen vitamin; suplemen
vitamin cair; susu bubuk untuk bayi; tetes vitamin; tisu pembersih; vaksin; vitamin===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JID2021013427
: 26/02/2021 11:15:07
:
: FATMA DILA ROSA AL ROHMAN

540 Etiket

: Bukit Cimanggu City Cluster B Residence B3 N RT. 007 Rw. 011 Kel. CIbadak Kec.
Tanah Sereal, Kota Bogor, Jawa Barat
: Rully Purwanto, S.H., S.Mn.
: Jalan Soekarno Hatta No. 590, Komplek Metro Trade Center Blok B-36, Lt. 2,
Bandung

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: KOLLA
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam
: 43
: ===Bar kopi dan jus; Bar, layanan ruang publik, bar makanan ringan, bar yang menyediakan minuman anggur, jasa klub yang
menyediakan minuman anggur, bar untuk sandwich, cafetaria, kantin & cafe; Catering makanan diet; Catering makanan sehat;
Jasa agen untuk memesan hotel dan akomodasi sementara; Jasa akomodasi sementara; Jasa akomodasi sementara dalam
bentuk tenda; Jasa akomodasi sementara dan resor; Jasa hotel, penginapan, dan akomodasi sementara; Jasa informasi hotel,
penginapan, dan akomodasi sementara; Jasa kedai kopi; Jasa konsultasi dan nasihat tentang penyediaan akomodasi
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sementara; Jasa pemesanan dan penyewaan akomodasi sementara dalam bentuk tenda; Jasa penyediaan akomodasi hotel
sementara; Jasa penyediaan makanan dan minuman dengan menggunakan kendaraan dan gerobak; Jasa reservasi hotel,
penginapan, dan akomodasi sementara; Jasa reservasi pemesanan untuk akomodasi dan makan; Jasa restoran sushi yang
diberikan dalam bentuk kerjasama waralaba; Jasa restoran yang diberikan dalam bentuk kerjasama waralaba; Jasa restoran,
bar, lounge koktail, kafe, kedai kopi, dan bar cemilan; Jasa restoran, termasuk jasa restoran yang bisa dibawa pulang; Jasa
restoran, yaitu, penyediaan makanan dan minuman untuk konsumsi di dalam dan di luar gedung; Jasa/layanan akomodasi
untuk pertemuan (meetings); Jasa/layanan hotel, restoran, kafe, kafetaria, kantin dan layanan bar makanan ringan; Kafe kopi;
Kafe kue beras; Kafe yang menyediakan berbagai jenis minuman; Kafe yang menyediakan minuman teh; Kafe-kafe; Kafetaria;
Kedai; Kedai barbekyu; Kedai burger; Kedai es; Kedai es krim; Kedai hot pot; Kedai kopi; Kedai mie daging sapi; Kedai
minuman panas dan dingin; Kedai ramen; Kedai sabu– sabu; Kedai teh; Kedai untuk sarapan; Kedai yang menjual dan
menyajikan makanan dan minuman, makanan laut olahan; Kedai yang menyediakan makanan dan minuman; Kedai yang
menyediakan pisang goreng, pisang bakar, nasi mandhi arab; Kedai yang menyediakan teh bubble; Kopi ( Kafe ); Layanan bar
kopi; Layanan biro akomodasi (hotel, rumah kos); Layanan informasi tentang penyediaan akomodasi sementara; Layanan
kafe; Layanan katering termasuk layanan katering keliling dan layanan katering yang disediakan secara online dari database
komputer atau dari internet; Layanan katering untuk menyediakan makanan pizza; Layanan kedai bubur kacang hijau;
Layanan kedai makan; Layanan kedai mie ayam pangsit; Layanan keramahtamahan akomodasi, yaitu, menyediakan
perumahan sementara; Layanan mie gerobak (kaki lima); Layanan pariwisata sebagai penyediaan informasi tentang
akomodasi dan tempat untuk makan dan minum dan termasuk layanan pemesanan yang berkaitan dengannya; Layanan
pemesanan dan layanan reservasi untuk hotel dan akomodasi sementara; Layanan perhotelan (hospitality) [akomodasi dan
makanan dan minuman]; Layanan reservasi akomodasi; Layanan restoran Jepang; Layanan restoran Spanyol; Layanan
restoran yang diberikan dalam kerangka kerja waralaba; Memberikan informasi, termasuk online, tentang layanan untuk
menyediakan makanan dan minuman, dan akomodasi sementara; Membuat reservasi dan pemesanan untuk restoran dan
makanan; Mengatur dan koordinasi akomodasi; Mengatur dan memesan jasa/layanan hotel dan layanan akomodasi;
Menyediakan makanan dan minuman untuk para tamu di restoran dan bar; Pemesanan akomodasi sementara; Pemesanan
dan penyewaan akomodasi sementara; Pemesanan meja restoran secara online; Penilaian akomodasi hotel; Penyediaan
akomodasi hotel; Penyediaan akomodasi untuk wisma; Penyediaan informasi tentang layanan akomodasi sementara;
Penyediaan katering; Penyediaan layanan informasi penginapan dan restoran; Penyediaan makanan dan minuman di kafekafe dan bar-bar; Penyewaan akomodasi liburan; Penyewaan akomodasi sementara; Penyewaan rumah mobil [akomodasi
sementara]; Restoran; Restoran Jepang; Restoran Masakan Korea; Restoran Prasmanan; Restoran cepat saji dan tempat
makan yang menyediakan kudapan; Restoran cepat saji dan tempat makan yang menyediakan pizza dan minuman; Restoran
daging panggang; Restoran dengan layanan makan sepuasnya; Restoran keliling dengan menggunakan truk (Food Truck);
Restoran masakan panggangan daging, ayam, ikan; Restoran vegetarian; Restoran yang menyediakan se'i; Teknik menyeduh
dengan menuangkan air panas ke alas kopi yang sudah digiling; Warung makan; Warung penyediaan makanan sate;
akomodasi sementara; akomodasi sementara dan layanan katering untuk para tamu; akomodasi sementara yang disediakan
oleh peternakan Bung; akomodasi sementara yang disediakan oleh rumah singgah; angkringan; bar dan layanan katering; bar
kopi; cafe yang menyediakan makanan dan minuman berbahan dasar kelor; delicatessens [restoran]; hotel, motel, restoran,
bar dan layanan katering; hotel, restoran, dan layanan katering; hotel, restoran, kafe-restoran dan layanan bar; jasa agen
perjalanan untuk membuat reservasi restoran; jasa agen perjalanan untuk memesan akomodasi hotel; jasa agen perjalanan
untuk memesan akomodasi sementara; jasa agen perjalanan untuk mengatur akomodasi sementara; jasa agen perjalanan
untuk pemesanan akomodasi; jasa agen perjalanan untuk pemesanan dan membuat pemesanan akomodasi dan hotel; jasa
agen perjalanan untuk reservasi akomodasi; jasa agen perjalanan untuk reservasi akomodasi hotel; jasa biro akomodasi; jasa
biro akomodasi [hotel, rumah kos]; jasa informasi, saran dan konsultasi yang berkaitan dengan jasa katering; jasa informasi,
saran dan konsultasi yang berkaitan dengan jasa katering bisnis; jasa informasi, saran dan konsultasi yang berkaitan
dengan jasa katering hotel; jasa informasi, saran dan konsultasi yang berkaitan dengan jasa kontrak untuk katering; jasa
informasi, saran dan konsultasi yang berkaitan dengan pemesanan jasa katering; jasa informasi, saran dan konsultasi yang
berkaitan dengan restoran; jasa kafe; jasa katering; jasa katering bisnis; jasa katering hotel; jasa katering kantor untuk
penyediaan kopi; jasa katering khusus memotong ham dengan pisau untuk pameran, pengecapan dan acara publik; jasa
katering khusus memotong ham dengan pisau untuk pernikahan dan acara pribadi; jasa katering untuk kafetaria perusahaan;
jasa katering untuk lembaga pendidikan; jasa katering untuk penyediaan makanan dan minuman; jasa konsultasi di bidang
katering makanan dan minuman; jasa kontrak untuk katering; jasa penyediaan kedai buah; jasa penyediaan kopi untuk kantor;
jasa reservasi untuk penyediaan akomodasi perumahan sementara untuk wisatawan dan orang yang sedang berlibur; jasa
restoran; jasa restoran dan katering; jasa-jasa pemesanan restoran dan kafe-kafe; jasa-jasa yang disediakan oleh restoranrestoran, tempat-tempat pembuatan bir, kafe-kafe dan bar-bar; kafe; kafe bermain anak-anak; kafe yang menyediakan
makanan dan minuman kelor; kafe, kafetaria dan layanan restoran; kafe-restoran dan layanan kafetaria; katering di kafetaria
makanan cepat saji; katering makanan dan minuman; katering makanan dan minuman oleh toko roti; katering makanan dan
minuman untuk institusi; katering makanan dan minuman untuk jamuan makan; katering makanan dan minuman untuk pesta
koktail; katering yang menyediakan makanan dan minuman; kedai ayam goreng; kedai roti dan kue (bakeries); kedai teh;
konsultasi yang disediakan oleh pusat panggilan telepon dan hotline di bidang akomodasi sementara; layanan agen untuk
pemesanan akomodasi hotel; layanan agen untuk pemesanan akomodasi sementara; layanan agen untuk pemesanan
restoran; layanan akomodasi hotel; layanan akomodasi perhotelan; layanan akomodasi sementara yang disediakan oleh kamp
liburan; layanan amal dalam sifat menyediakan akomodasi sementara di pusat penitipan anak anak; layanan amal dalam sifat
menyediakan akomodasi sementara di rumah penitipan anak keluarga; layanan amal dalam sifat menyediakan akomodasi
sementara untuk anak-anak dengan kebutuhan khusus; layanan amal, yaitu, menyediakan akomodasi sementara di pusat
penitipan anak anak; layanan amal, yaitu, menyediakan akomodasi sementara di rumah penitipan anak keluarga; layanan
amal, yaitu, menyediakan akomodasi sementara untuk anak-anak dengan kebutuhan khusus; layanan bar dan restoran;
layanan bar kopi dan kedai kopi (penyediaan makanan dan minuman); layanan biro akomodasi [perantara pemesanan untuk
hotel, rumah kos atau sejenisnya]; layanan cafe keliling untuk menyediakan makanan dan minuman; layanan hotel dan
restoran; layanan hotel, bar dan restoran; layanan hotel, restoran, dan kafe; layanan hotel, restoran, kafe dan bar; layanan
informasi restoran; layanan informasi restoran dan bar; layanan kafe dan bar makanan ringan; layanan kafe dan kafetaria;
layanan kafe dan restoran; layanan kafe, bistro, dan restoran; layanan kafetaria; layanan kafetaria dan kantin; layanan
kafetaria dan restoran; layanan katering keliling; layanan katering luar; layanan katering untuk menyediakan masakan China
atau masakan Oriental lainnya; layanan katering untuk menyediakan masakan Jepang; layanan katering untuk menyediakan
masakan Spanyol; layanan katering untuk menyediakan masakan bergaya Eropa; layanan katering untuk panti jompo; layanan
katering untuk pusat konferensi; layanan katering untuk rangkaian keramahtamahan; layanan katering untuk rumah
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pensiun; layanan katering untuk rumah sakit; layanan katering untuk sekolah; layanan kedai kopi dan makanan ringan;
layanan kedai minuman; layanan kopi dan bar teh; layanan kopi dan jus bar; layanan makan malam dan restoran; layanan
pemesanan dan pemesanan untuk hotel, restoran, dan akomodasi liburan; layanan pemesanan dan pemesanan untuk
restoran dan makanan; layanan pemesanan untuk akomodasi hotel untuk orang lain; layanan penerimaan untuk akomodasi
sementara [manajemen kedatangan dan keberangkatan]; layanan rantai restoran; layanan rantai rumah kopi; layanan
reservasi akomodasi sementara; layanan reservasi akomodasi sementara dalam sifat membuat reservasi dan pemesanan
penginapan ramah lingkungan melalui situs web; layanan reservasi dan pemesanan untuk restoran; layanan reservasi hotel
dan restoran; layanan reservasi restoran; layanan restoran Eropa; layanan restoran Italia; layanan restoran cepat saji; layanan
restoran keliling; layanan restoran okonomiyaki; layanan restoran ramen; layanan restoran soba; layanan restoran sushi;
layanan restoran swalayan; layanan restoran tempura; layanan restoran turis; layanan restoran udon; layanan restoran udon
dan soba; layanan restoran washoku; layanan restoran yang bisa dibawa pulang; layanan restoran, katering, bar dan ruang
koktail; layanan ruang publik, bar makanan ringan, bar untuk sanwich, cafetaria, kantin & cafe; layanan rumah kopi; layanan
spa, yaitu, penyediaan akomodasi sementara dan penyediaan makanan untuk klien dari suatu spa kesehatan atau spa
kecantikan; layanan untuk menyediakan makanan dan minuman, dan akomodasi sementara; melayani teh, kopi, coklat,
minuman berkarbonasi atau minuman jus buah; memberikan informasi online terkait pemesanan akomodasi liburan;
memberikan informasi tentang akomodasi sementara melalui Internet; memberikan informasi tentang layanan restoran yang
menyediakan makanan dan minuman berbahan dasar kelor; memberikan peringkat dan ulasan restoran; memberikan ulasan
on-line tentang restoran dan hotel; memberikan ulasan restoran; memberikan ulasan tentang restoran dan bar; mencari
akomodasi dan jasa agen akomodasi untuk pembuat liburan, turis dan wisatawan; mengatur akomodasi hotel; mengatur
akomodasi perumahan sementara; mengatur dan menyediakan akomodasi sementara; menyajikan makanan dan minuman di
kafe internet; menyajikan makanan dan minuman di restoran dan bar; menyajikan makanan dan minuman untuk para tamu di
restoran; menyediakan akomodasi di hotel dan motel; menyediakan akomodasi hotel; menyediakan akomodasi liburan;
menyediakan akomodasi perumahan sementara; menyediakan akomodasi sementara; menyediakan akomodasi sementara
dalam layanan apartemen; menyediakan akomodasi sementara di apartemen berlayanan; menyediakan akomodasi
sementara di apartemen liburan; menyediakan akomodasi sementara di fasilitas tempat tinggal yang dibantu; menyediakan
akomodasi sementara di hotel, motel dan rumah kos; menyediakan akomodasi sementara di rumah kos; menyediakan
akomodasi sementara di rumah liburan; menyediakan akomodasi sementara sebagai bagian dari paket keramahtamahan;
menyediakan akomodasi sementara untuk anak-anak dengan kebutuhan khusus; menyediakan akomodasi sementara untuk
anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan akomodasi sementara untuk bayi dan anak usia sekolah
dasar; menyediakan akomodasi sementara untuk orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan
akomodasi sementara untuk para tamu; menyediakan layanan katering makanan dan minuman berbahan dasar kelor untuk
fasilitas pameran; menyediakan layanan katering makanan dan minuman untuk acara olahraga, konser, konvensi, dan
pameran; menyediakan layanan katering makanan dan minuman untuk fasilitas konvensi; menyediakan layanan katering
makanan dan minuman untuk fasilitas pameran; menyediakan layanan katering makanan dan minuman untuk fasilitas
pameran dan adil; menyediakan layanan restoran; menyediakan makanan dan minuman di kafe internet; menyediakan
makanan dan minuman di restoran; menyediakan makanan dan minuman di restoran dan bar; menyediakan makanan dan
minuman kelor di kafe internet; menyediakan makanan dan minuman kelor untuk para tamu di restoran; menyediakan
makanan dan minuman untuk para tamu di restoran; menyediakan makanan, minuman, dan akomodasi sementara untuk para
tamu; menyediakan tempat akomodasi sementara yang ramah untuk binatang peliharaan; pemesanan akomodasi
perkemahan; pemesanan akomodasi sementara; pemesanan akomodasi sementara di sifat rumah liburan; pemesanan dan
penyediaan hotel dan akomodasi sementara dan tempat restoran; pemesanan jasa katering; pemesanan reservasi hotel dan
restoran untuk pihak lain; penyediaan fasilitas restoran; penyediaan informasi dalam bidang hidangan makan di restoran
melalui Internet; penyediaan informasi dalam bidang hotel dan akomodasi sementara untuk wisatawan dan orang yang
sedang berlibur melalui suatu situs web; penyediaan informasi mengenai jasa restoran, katering dan bar melalui informasi dan
suatu situs web; penyediaan informasi sehubungan dengan hotel, resort dan akomodasi sementara; penyediaan informasi
tentang layanan restoran; penyediaan informasi yang berhubungan dengan pemesanan restoran; penyediaan informasi yang
berhubungan dengan restoran; penyediaan informasi yang menampilkan informasi mengenai jasa restoran, katering dan bar
melalui situs web; penyediaan makanan dan minuman, dan akomodasi sementara; penyediaan menampilkan informasi dalam
bidang hotel dan akomodasi sementara untuk wisatawan dan orang yang sedang berlibur melalui situs web; penyediaan
pembuatan reservasi kamar hotel dan akomodasi sementara untuk wisatawan dan orang yang sedang berlibur melalui suatu
situs web; penyediaan reservasi kamar hotel dan akomodasi sementara untuk wisatawan dan orang yang sedang berlibur
melalui situs web; penyediaan reservasi online, pemesanan, dan layanan pencarian untuk penginapan sementara, akomodasi
sementara dan sewa untuk tujuan liburan sementara; penyediaan reservasi untuk hotel dan restoran melalui suatu website;
penyediaan ruang-ruang dan akomodasi-akomodasi sementara untuk pengorganisasian acara-acara, acara-acara,
pertunjukan-pertunjukan, pesta-pesta, perjamuan-perjamuan dan resepsi-resepsi; penyediaan ulasan akomodasi dan restoran
hotel melalui jaringan komputer dan jaringan informasi global; penyediaan ulasan online tentang atraksi lokal melalui Internet,
yaitu, memberikan ulasan online tentang restoran, hotel, dan resor yang menyediakan makanan dan akomodasi melalui
jaringan komputer dan jaringan informasi global; penyewaan akomodasi sementara; penyewaan akomodasi sementara di
rumah liburan dan apartemen; penyewaan akomodasi sementara di vila dan bungalow; penyewaan akomodasi sementara
untuk liburan; penyewaan kamar sebagai akomodasi sementara; reservasi akomodasi hotel; reservasi akomodasi hotel dan
makanan; reservasi akomodasi sementara di hotel dan rumah kos; reservasi akomodasi sementara melalui Internet; reservasi
dan pemesanan akomodasi hotel, resor dan motel; reservasi sementara akomodasi; restoran dengan layanan utama
pengantaran pesanan/ restoran pesan antar; restoran khusus menyediakan makanan sate; restoran masakan khas jepang;
restoran pizza; restoran swalayan; restoran yang menawarkan layanan untuk dibawa pulang; restoran yang menjual makanan
untuk dibawa keluar; restoran yang menyediakan makanan cepat saji dan layanan 24 jam; restoran yang menyediakan
makanan dan minuman kelor; restoran, bar dan layanan katering; restoran, bar, dan layanan lounge koktail; salad bar [layanan
restoran]; warung kopi; warung makan tradisional; warung yang menyediakan bakso===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021013428
: 26/02/2021 11:16:23
:
: DENNY SYARIEF, S.T

Alamat Pemohon

: Jl. Cigadung Wetan No. 5 RT. 01 RW. 05 Kel. Cigadung Kec. CIbeunying Kaler, Kota

540 Etiket

Halaman 1084 dari 2049

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

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

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: PUELLA
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Pink
: 25
: ===Bagian tumit untuk kaos kaki; Baru (Rompi); Busana Muslim; Celana panjang longgar batik; Celana pelindung kaki; Celana
pendek Bermuda; Celana pendek sepak bola Amerika; Celana sepak bola Amerika; Gamis pria; Hijab; Hijab olahraga; Ikat
kaos kaki elastis; Jaket anak-anak; Jaket bulu atau wol; Jaket lari; Jaket parka; Jaket tanpa lengan; Jaket tanpa lengan yang
dilapisi lilin; Jaket tanpa lengan yang terbuat dari bahan berlapis; Jaket windbreaker; Jaket wol; Jaket yang dilapisi lilin; Jaket
yang terbuat dari bahan berlapis; Jaket-jaket; Kaos anak-anak; Kaos kaki bayi; Kaos kaki pramuka; Kaos kaki yang menyerap
keringat; Kaos polo (lengan pendek), kaos polo (lengan panjang); Kaos sepak bola Amerika; Kaos tanpa lengan; Kemeja
(lengan pendek); Kemeja Hawaii; Kerudung kepala; Kerudung kepala untuk jaket; Kerudung kepala untuk mantel; Kerudung
kepala yang dilapisi lilin; Kombinasi jas dan jaket untuk dipakai saat musim hujan; Manset untuk lengan kemejas (pakaian);
Mukena; Pakaian, yaitu, kemeja polo, pullover tanpa lengan, blus, blus tanpa lengan, t-shirt, rompi, kaus, rok, pakaian renang,
pakaian renang, jaket olahraga, rompi stadion, rompers, pengikat untuk pakaian; Peci; Penahan kaos kaki; Pengikat kaos kaki;
Pita atau karet penahan kaos kaki; Potongan-potongan kain untuk bagian tumit kaos kaki; Rompi; Rompi anak-anak; Rompi
yang dilapisi lilin; Rompi yang terbuat dari bahan berlapis; Sarung; Sarung batik; Sarung sutra (untuk sholat); Sarung tenun;
Sol sepatu; Songkok (Peci); Sweater [dimasukkan melalui kepala]; Sweater tanpa kancing yang dimasukkan melalui kepala
(pullovers); atasan berkerudung; baeja [rompi tradisional Korea untuk wanita]; bagian depan kemeja; baju busana muslim;
baju kaos (t-shirt); baju kaos [pakaian]; baju kaos bertopi; baju kemeja; beanies; celana angin; celana atletik; celana bahan
katun; celana balon; celana bayi; celana bayi [pakaian dalam]; celana bayi [pakaian]; celana berkuda; celana bermuda; celana
bersepeda; celana berupa kaos kaki (stoking); celana bikini; celana boxer; celana chinos; celana dalam; celana dalam wanita;
celana formal; celana golf; celana hujan; celana jas; celana kaki; celana kamuflase; celana kapri; celana kargo; celana kasual;
celana ketat; celana ketat atletik; celana ketat bib; celana ketat wol; celana lebar kaki; celana leging; celana mandi; celana
olahraga; celana olahraga untuk orang dewasa; celana olahraga untuk pria; celana pakaian; celana panjang; celana panjang
[pakaian kantor]; celana panjang besar batik; celana panjang longgar; celana panjang untuk anak-anak; celana panjang untuk
bayi; celana panjang untuk orang dewasa; celana panjang untuk pria; celana panjang untuk wanita; celana pelangsing anti
selulit; celana pemanasan; celana pendek; celana pendek anak laki-laki [pakaian]; celana pendek atletik; celana pendek bayi;
celana pendek berjalan; celana pendek bersepeda; celana pendek bib; celana pendek boxer; celana pendek bulu; celana
pendek denim; celana pendek geser; celana pendek golf; celana pendek kargo; celana pendek keringat; celana pendek
pelangsing anti selulit; celana pendek rugby; celana pendek sepak bola; celana pendek sepak bola replika; celana pendek
tenis; celana pendek tinju; celana pendek untuk anak-anak; celana pendek untuk orang dewasa; celana pendek untuk pria;
celana pendek untuk wanita; celana pof; celana renang; celana salju; celana ski; celana snowboard; celana stretch; celana
tahan air [celana]; celana tahan cuaca; celana tanaman; celana tanaman denim; celana tempur; celana trekking; celana untuk
anak-anak; celana untuk dipakai; celana untuk olahraga; celana untuk wanita; celana yoga; gamis; hoodies; jaket; jaket
[pakaian bisnis]; jaket [pakaian]; jaket barang [pakaian]; jaket bawah; jaket berat; jaket berburu; jaket berkerudung; jaket
bersepeda; jaket bomber; jaket bulu; jaket bulu tiruan; jaket dan celana tahan air; jaket dengan penutup kepala; jaket dengan
penutup kepala [pakaian]; jaket denim; jaket empuk; jaket hiking; jaket hujan; jaket jas; jaket kamuflase; jaket kasmir; jaket
katun; jaket kulit; jaket kulit domba; jaket lengan panjang; jaket lengan pendek; jaket makan malam; jaket menjadi pakaian;
jaket merokok; jaket militer; jaket nelayan; jaket olahraga; jaket panjang; jaket pelindung angin dan hujan [parkas]; jaket
pemanasan; jaket pemantul cahaya; jaket rajut; jaket reversibel; jaket ringan; jaket safari; jaket shell; jaket ski; jaket
snowboard; jaket suede; jaket sutra; jaket tahan air; jaket tahan angin; jaket tahan cuaca; jaket tanpa lengan; jaket tempat
tidur; jaket trekking; jaket untuk pengendara sepeda motor; jaket wol; jas; jas [pakaian bisnis]; jas hujan; jas hujan motor; kain
pengikat untuk pergelangan tangan [pakaian]; kaos; kaos berkerah; kaos grafis; kaos kaki; kaos kaki panjang; kaos kaki
penghangat; kaos oblong; kaos polo; kaos replika sepak bola; kaos replika, celana pendek dan kaus kaki; kaos sepak bola;
kaos singlet; kaos t shirt; kaos turtleneck tiruan; kaos yoga; kaos, celana pendek dan kaus kaki American football;
kaos/kemeja yang menyerap keringat; kaus kaki celana panjang; kaus yang menyerap keringat dengan penutup kepala;
kemeja; kemeja [pakaian bisnis]; kemeja aloha kancing-depan; kemeja berkerah; kemeja berleher terbuka; kemeja empuk
untuk penggunaan atletik; kemeja golf; kemeja kamp; kemeja kamuflase; kemeja kancing; kemeja kekesalan; kemeja kulit;
kemeja lengan panjang; kemeja lengan pendek; kemeja memancing; kemeja olahraga kelembaban; kemeja otot; kemeja polo;
kemeja rugby; kemeja tenis; kemeja turtleneck; kemeja untuk dipakai dengan jas; kemeja untuk pria; kemeja untuk wanita;
kemeja-jacs; kerudung [pakaian]; ketuk celana; lacak jaket; lapisan jaket; magoja [Jaket luar Korea dikenakan di atas pakaian
dasar]; manset; melawan celana pendek untuk seni bela diri campuran atau bergulat; pakaian yang terdiri atas celana panjang
dan jaket; pullover berkerudung; replika celana pendek sepak bola Amerika; replika celana sepakbola Amerika; replika kaos
sepak bola Amerika; rok celana; rompi; rompi angin; rompi bawah; rompi berburu; rompi berlapis; rompi bulu; rompi burung;
rompi kamuflase; rompi kulit; rompi memancing; rompi olahraga; rompi penjaga ruam; rompi puncak; rompi scrimmage; rompi
tahan angin; sandal; sandal dan sepatu pantai; sandal kulit domba; sandal kulit kenyamanan khusus; sandal untuk anak-anak;
sandal untuk pria; sandal untuk wanita; sarung; sarung tangan; sarung tangan [pakaian]; sepatu; sepatu bot kulit domba;
sepatu kulit domba; sepatu sandal; sepatu untuk anak-anak; sepatu untuk orang dewasa; sepatu untuk pria; sepatu untuk
wanita; setelan celana untuk wanita; setelan jas; setelan kaos bertudung (hoodies); sol sandal; sweater katun; sweater leher
kru; sweater ringan; syal; syal dan jilbab; syal kasmir; syal sutra; tali celana; tali sepatu; topi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320

Prioritas

740

: DID2021013429
: 26/02/2021 11:20:09
:

540 Etiket

Halaman 1085 dari 2049

730

Nama Pemohon

: NGADIMAN

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JATISARI, RT040/RW00, JATIREJO, LENDAH, KULON PROGO, DI
YOGYAKARTA, Kabupaten Kulon Progo, DI Yogyakarta, 55663
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: W-PRO / WISDOM PROFESSIONAL
: WISDOM PROFESIONAL

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM,MERAH DAN PUTIH
: 9
: ===Pengeras suara audio (audio speakers) untuk home theaters; Speaker aktif dan pasif; Unit-unit pengeras
suara (Speakers); amplifier audio; amplifier daya; amplifier stereo; equalizers [peralatan audio]; kabel mikrofon; mikrofon;
mikrofon tanpa kabel; mixer daya [peralatan audio]; peralatan audio dan teater rumah, yaitu, stereo, pengeras suara, speaker
audio, amplifier, equalizer, crossover, rumah speaker, pemutar CD, kendali jarak jauh, prosesor audio dan video, tuner video
audio, layar kristal cair, panel layar plasma dengan kemampuan untuk mentransmisikan sinyal audio dan / atau video secara
nirkabel; sistem loudspeaker; speaker nirkabel===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2021013430
: 26/02/2021 11:22:04
:
: PT SURYA ENERGETIC PHARMACON

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Taman Nyiur Blok N/10C, Kel. Sunter Agung, Kec. Tanjung Priok, Kota
Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: INDOPHARMACY
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM DAN PUTIH
: 35
: ===Jasa distribusi dan grosir barang; Jasa manajemen waralaba; Jasa pemesanan barang secara sambung-langsung
(online); Jasa toko; Jasa toko eceran; Jasa toko eceran secara online; Layanan toko ritel online; administrasi franchise
(waralaba); bantuan manajemen bisnis di bidang waralaba; jaringan bisnis; jasa administrasi bisnis di bidang kesehatan; jasa
penjualan alat-alat kedokteran; jasa penjualan obat-obatan; layanan eceran atau grosir untuk sediaan farmasi, kedokteran
hewan dan sanitasi dan persediaan medis; layanan grosir yang berkaitan dengan peralatan medis; layanan iklan yang
berkaitan dengan obat-obatan; layanan ritel atau grosir untuk obat-obatan; layanan ritel yang disediakan oleh toko obat;
layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan medis; layanan toko ritel online yang menampilkan peralatan medis;
layanan waralaba dan ritel; memberikan bantuan administrasi ke apotek untuk mengelola inventaris obat; pemasaran online;
perencanaan bisnis; supplier; toko online; toko-toko===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021013432
: 26/02/2021 11:26:26
:
: LIAUW, GUSTI WIJAYA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Sulung No. 89 Blok D-21, RT 005 RW 001, Kel. Krembangan Selatan, Kec.
Krembangan, Surabaya, Jawa Timur, Kota Surabaya, Jawa Timur
: Emmy Hartati Hardjo S.Si
: Jl. Raya Perjuangan No. 11 C, Kebon Jeruk, Jakarta Barat

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: UTS + LUKISAN
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru
: 1
: ===Aditif kimia untuk sistem pendingin kendaraan; Bahan kimia dan bahan kimia yang digunakan dalam industri klorin, industri
plastik, dan industri pendinginan, yaitu, klorin dan soda kaustik; Cairan kimia untuk pendingin mesin; Peralatan untuk
mengontrol pengoperasian pemanas dan pendingin air; Sediaan pendingin (refrigerant) ramah lingkungan; Sediaan pendingin
(sediaan anti didih untuk mesin); aditif kimia untuk pembersih sistem injeksi bahan bakar; aditif kimia untuk sistem pendingin
engine; antibeku untuk sistem pendingin kendaraan; bahan kimia pelindung kain dari noda untuk penggunaan binatu

740

Halaman 1086 dari 2049

komersial; bahan kimia pembersih cerobong; bahan kimia untuk digunakan dalam manufaktur, khususnya sediaan kosmetik
dan toilet, sediaan penyegar udara dan penghilang bau, sediaan perawatan mulut, produk pembersih rumah tangga, pewangi
dan desinfektan; bahan kimia untuk pendingin radiator; cairan pendingin untuk digunakan dalam pengerjaan logam; cairan
pendingin untuk pendingin udara; fluorit dan bahan kimia dan bahan berbasis fluorin, seperti asam fluorida, zat pendingin dan
propelan berbahan dasar fluorin, dan aluminium tri-fluorida; pendingin; pendingin air kimia untuk akuarium; pendingin tanah
untuk keperluan pertanian; pendingin udara; pendingin untuk mesin kendaraan; sediaan anti-mendidih untuk cairan pendingin
mesin; sediaan kimia untuk mencegah pembentukan kerak dalam sistem pemanas dan pendingin hidronik; sediaan
pendingin===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: JID2021013433
: 26/02/2021 11:26:48
:
: Deny Gunawan

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Mulyosari Tengah VII/10, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60112
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Boenmart
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Warna Orange gelap dan taupe
: 35
: ===DEPARTMENT STORE; Jasa kios makanan dalam bentuk penyediaan makanan dan minuman; Jasa kios makanan dan
minuman dalam bentuk toko ritel; Jasa penjualan barang secara retail, grosir dan eceran; MINI MARKET; PASAR
SWALAYAN; TOKO SERBA ADA; Toko eceran yang menjual produk susu; jasa grosir dan eceran; layanan ritel online;
minimarket; toko; toko grosir===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021013434
: 26/02/2021 11:27:41
:
: 1. EVILIANA 2. FEBBY SUKOVA NEVIZOND

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Palapa I No. 9 A, RT.004 RW.001, Kel/Desa Kedoya Selatan, Kec. Kebon Jeruk,
Jakarta Barat, DKI Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta
: Emmy Hartati Hardjo S.Si
: Jl. Raya Perjuangan No. 11 C, Kebon Jeruk, Jakarta Barat

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: HAKANA
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih
: 25
: ===Baju atasan crop; Celana jeans; Gaun malam; Ikat pinggang; Pakaian dalam; Pakaian linen; T-shirt lengan panjang;
atasan rajut; baju kemeja; baju ketat; blus lengan panjang; bodysuits untuk wanita; celana dalam wanita; celana kasual; celana
khaki; celana pendek denim; gaun; gaun denim; gaun koktail; gaun untuk wanita; jaket [pakaian]; jaket denim; jaket lengan
panjang; jaket ringan; kaus [baju ketat]; kemeja berkerah; kemeja lengan panjang; korset [pakaian dalam]; legging [celana
panjang]; manset; mantel untuk wanita; overall; pakaian; pakaian bawahan rajut; pakaian dari bulu tiruan; pakaian dari kulit
atau imitasi dari kulit; pakaian denim; pakaian kasual untuk bersantai; pakaian malam; pakaian santai; pakaian santai untuk
pria; pakaian tidur [pakaian]; pakaian untuk pria, wanita dan anak-anak; pakaian untuk wanita; selendang [pakaian]; sepatu;
sepatu santai; shirt; sweater katun; syal yang melingkar di leher===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

: JID2021013435
: 26/02/2021 11:28:00
:
: PT SURYA ENERGETIC PHARMACON

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Taman Nyiur Blok N/10C, Kel. Sunter Agung, Kec. Tanjung Priok, Kota
Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta
:
:

Tipe Merek
Nama Merek

: Merek Kata
: INDOPHARMACY

540 Etiket

Halaman 1087 dari 2049

566

Arti Bahasa

: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM DAN PUTIH
: 44
: ===Apotek; Klinik kecantikan; Klinik medikal; Sistem informasi mengenai apotek; Tes diagnostik medis atau uji laboratorium
klinis; analisis medis untuk diagnosis dan perawatan orang; bantuan medis; konsultasi medis dan farmasi; layanan analisis
medis untuk diagnosis dan prognosis kanker; layanan apotek apotek; layanan diagnosis penyakit; layanan dokter gigi; layanan
kecantikan; layanan klinik gigi; layanan klinik perawatan medis dan kesehatan; layanan konsultasi yang berkaitan dengan
kesehatan; layanan konsultasi yang berkaitan dengan nutrisi; layanan pemeriksaan medis; layanan perawatan kecantikan;
layanan rawat jalan dan rawat inap; layanan salon kecantikan; layanan terapi kecantikan; melakukan pemeriksaan medis;
pengujian medis; perawatan kesehatan; perawatan medis; perawatan medis ambulan; persiapan resep di apotek===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021013436
: 26/02/2021 11:32:34
:
: PT St. Morita Farma

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jalan Pinang Blok F 16 No. 21 Kota Delta Silicon 3 Kawasan Lippo Cikarang, Kel.
Cicau, Kec. Cikarang Pusat, Kab. Bekasi, Prov. Jawa Barat, Kabupaten Bekasi,
Jawa Barat
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Morita We Care You Love Healthy & Family Hand Soap Soothing Chamomile
: Kami Peduli Anda Mencintai Kesehatan dan Keluarga Sabun Tangan Chamomile menenangkan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: kuning, kuning emas, putih, coklat, hitam
: 3, 39
:
===Bahan-bahan perawatan pribadi dan kecantikan, yaitu, tubuh, wajah, mata, krim pembersih tangan, busa, pelembab,
losion, gel, scrub, minyak, bedak, penyegar, toner, astringen, balsem, masker pelembab, sabun batangan yang tidak
mengandung obat; Pencuci tangan dengan bahan dasar sabun yang tidak mengandung obat-obatan; Sabun; Sabun Batang;
Sabun Cuci Piring; Sabun Kecantikan (kosmetik); Sabun Mandi; Sabun Tangan Cair; Sabun anti keringat; Sabun cair badan;
Sabun cair wajah; Sabun cream; Sabun dengan bahan dasar Herbal Oil (kosmetik); Sabun jerawat; Sabun kosmetik; Sabun
mandi; Sabun mandi dalam bentuk cair, padat atau gel tidak mengandung obat; Sabun mandi, deodoran; Sabun penghilang
bau badan; Sabun tangan cair; Sabun untuk membersihkan payudara; Sabun untuk muka; Sabun {bukan untuk keperluan
pribadi}; Sabun, sabun mandi, sediaan untuk mandi shower dan mandi, jel untuk mandi shower, minyak untuk mandi, busa
untuk mandi, sabun batang dan sabun tangan cair; pencuci tubuh (sabun) bayi; produk sabun; sabun almond; sabun
antiperspirant; sabun batang; sabun batangan untuk mandi; sabun batangan untuk toilet; sabun beraroma; sabun cair; sabun
cair bergelembung untuk mandi berendam; sabun cair untuk binatu; sabun cair untuk mandi; sabun cair untuk tangan dan
wajah; sabun cair untuk tangan, wajah dan tubuh; sabun cair yang digunakan untuk mandi kaki; sabun cair yang digunakan
untuk mencuci kaki; sabun cuci; sabun cuci tangan; sabun dan deterjen; sabun deodoran; sabun deterjen; sabun kertas untuk
penggunaan pribadi; sabun kosmetik; sabun krim; sabun krim tubuh; sabun kulit; sabun lidah buaya; sabun loofah; sabun
mandi; sabun mandi [untuk manusia]; sabun mandi cair; sabun mandi cair tidak mengandung obat; sabun mandi dalam bentuk
cair, padat atau gel; sabun mandi*; sabun non-obat; sabun non-obat untuk bayi; sabun non-obat untuk tangan; sabun non-obat
untuk wajah; sabun pengelupasan untuk wajah; sabun tanpa air; sabun tidak mengandung obat untuk penggunaan pribadi;
sabun tidak mengandung obat untuk penggunaan pribadi dalam bentuk cair, padat dan gel; sabun tubuh; sabun untuk bahan
kulit; sabun untuk keringat kaki; sabun untuk kulit; sabun untuk penggunaan pribadi; sabun untuk penggunaan rumah tangga;
sabun untuk perawatan tubuh; sabun wajah; sabun wajah dan sabun badan yang tidak mengandung obat, butiran manikmanik untuk mandi, butiran kristal untuk mandi, busa untuk mandi, gel untuk mandi, losion untuk mandi, minyak untuk mandi,
garam untuk mandi yang tidak mengandung obat, gelembung busa untuk mandi, busa untuk, sabun mandi cair, busa untuk
mandi di bawah pancuran dan busa untuk mandi, gel untuk mandi di bawah pancuran dan gel untuk mandi, lulur untuk mandi
di bawah pancuran dan lulur untuk mandi; sabun wangi; sabun-sabun; sabun-sabun, sabun mandi, wangi-wangian, minyak
esensial, kosmetik, shampoo, shampoo kering; sediaan perawatan kulit, yaitu sabun mandi, losion, krim dan sampo; sediaansediaan untuk memutihkan dan mencuci sediaan-sediaan untuk membersihkan, mengkilatkan, membuang lemak sabun,
wangi-wangian, minyak sari, kosmetik, minyak rambut bahan-bahan pemeliharaan gigi; semprotan untuk tubuh yang
mengandung wewangian dan sabun yang mengandung wewangian===
===Jasa Ekspedisi barang / kurir; Jasa agen perjalanan; Jasa kurir; Jasa pengiriman; Layanan kurir; Pengangkutan paket;
Pengiriman Barang yang Dipesan dengan Jaringan Online atau Internet; Pergudangan, penyimpanan, pengepakan,
pengiriman dan pengembalian sehubungan dengannya; jasa agen pengiriman barang; jasa agen pengiriman surat; jasa agen
perjalanan; jasa kurir [pesan atau barang dagangan]; jasa logistik yang terdiri dari pengangkutan dan pergudangan barang;
jasa logistik yang terdiri dari penyimpanan dan pengangkutan barang; jasa logistik yang terdiri dari penyimpanan,
pengangkutan dan pengiriman barang; jasa paket liburan, yaitu jasa perencanaan rincian paket liburan, jasa advis rincian
paket perencanaan liburan, paket wisata perjalanan liburan, jasa pengaturan paket perjalanan wisata liburan; jasa
pengangkutan; jasa pengangkutan dan pengiriman barang melalui darat dan udara; jasa pengantaran orang-orang yang
mengadakan perjalanan wisata; jasa pengiriman; jasa pengiriman laut; jasa transportasi dan pengiriman melalui udara, jalan,
kereta api dan laut; jasa travel; layanan pergudangan; layanan pergudangan yang berkaitan dengan penyimpanan,
pengemasan dan pengiriman barang; layanan pergudangan, yaitu, penyimpanan, distribusi, penjemputan/pengambilan,
transportasi, pengiriman dan pengepakan untuk pengiriman; mengatur pengiriman barang; mengatur penyimpanan barang;
panduan perjalanan, layanan pendamping dan kurir; penanganan barang; pengangkutan; pengangkutan barang;
pengangkutan barang [pengiriman barang]; pengangkutan barang dengan kapal; pengangkutan orang dan barang;
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pengangkutan paket; pengantaran barang; pengemasan barang; pengemasan barang dagangan; pengemasan dan
penyimpanan barang dan paket; pengepakan barang; pengiriman barang; pengiriman barang dengan truk; pengiriman barang
ekspres; pengiriman barang ekspres dengan truk; pengiriman barang melalui jalan darat atau kereta api; pengiriman barang
melalui kurir; pengiriman barang melalui pos; pengiriman barang secara ekspres melalui transportasi udara; pengiriman
bingkisan oleh kurir; pengiriman dan penerusan surat dan paket; pengiriman dan penyimpanan barang; pengiriman ekspres;
pengiriman paket; pengiriman paket melalui kurir; pengiriman pesan melalui kurir; pengiriman pos; pengiriman surat kilat;
pengiriman surat melalui kurir; pengumpulan, pengangkutan dan pengiriman barang; pengumpulan, pengangkutan dan
pengiriman barang, barang pribadi dan bagasi melalui jalan darat, kereta api, laut dan udara; pengumpulan, pengangkutan
dan pengiriman barang, dokumen, paket, dan surat; penyimpanan barang; perencanaan rute pengiriman; pergudangan;
pergudangan barang===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: D082021013437
: 26/02/2021 11:35:17
:
: KIREY HIKARI

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Mohammad Toha no.325 Rt.003 Rw.005 Kel.Ciseureuh Kec.Regol Kota Bandung,
Kota Bandung, Jawa Barat, 00
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: KIREYSKIN
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: KUNING EMAS - HITAM
: 3
: ===astringen untuk keperluan kosmetik; body butter untuk keperluan kosmetik; body lotion untuk keperluan kosmetik; body
scrub untuk keperluan kosmetik; gel kosmetik; gel pelembab [kosmetik]; gel pelembab kulit [kosmetik]; kit kosmetik; kosmetik;
kosmetik dan sediaan pembersih badan yang tidak mengandung obat; kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan; kosmetik
tanpa obat; krim anti-kerut untuk keperluan kosmetik; krim anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; krim dan gel kosmetik
untuk wajah, tangan dan tubuh; krim kosmetik untuk mengencangkan kulit; krim malam; krim masker tubuh untuk keperluan
kosmetik; krim pembersih [kosmetik]; krim pengurang bintik penuaan untuk keperluan kosmetik; krim siang; krim untuk
pemeliharaan kulit (kosmetik); krim wangi untuk keperluan kosmetik; lipstik; losion susu untuk keperluan kosmetik; lotion kulit
pelembab [kosmetik]; lotion masker tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion pelembab [kosmetik]; lotion tahan usia untuk
keperluan kosmetik; lotion untuk keperluan kosmetik; lotion untuk pengurangan selulit untuk keperluan kosmetik; make-up
[kosmetik]; masker kecantikan, krim dan minyak untuk membersihkan kulit, krim kulit, krim untuk menghilangkan noda, krim
mata, losion kulit, losion wajah, losion tubuh, pelembab kulit, krim malam, pengklarifikasi kulit, sediaan untuk tanning matahari,
sediaan perawatan matahari bukan medis, kapas untuk kecantikan; masker kosmetik; minyak mawar untuk keperluan
kosmetik; minyak parfum untuk pembuatan preparat kosmetik; minyak tubuh untuk keperluan kosmetik; paket kosmetik wajah;
pensil mata kosmetik; sediaan kosmetik anti-penuaan; sediaan kosmetik tanpa obat; sediaan kosmetik untuk rambut dan kulit
kepala; sediaan kosmetik yang digunakan untuk mengangkat sel-sel kulit mati dari permukaan kulit; sediaan kosmetik yang
digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati diwajah; sediaan perawatan rambut tanpa obat untuk keperluan kosmetik;
wewangian, minyak atsiri, kosmetik tanpa obat, lotion rambut tanpa obat; wewangian, minyak esensial, kosmetik, lotion
rambut===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021013438
: 26/02/2021 11:35:25
:
: MAIMI

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. CUT NYAK DIEN NO.15C, KEL.CENDANA, KEC.RANTAU UTARA,
KAB.LABUHANBATU, PROV.SUMATERA UTARA, Kabupaten Labuhanbatu,
Sumatera Utara
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: NEZS, MEE, CARES
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: NEZ'S (HIJAU), MEE(HITAM), CARES(HITAM)
: 3
: ===Hyaluronic serum; Kosmetik dasar rias, termasuk pembersih kulit, toner kulit, losion kulit, krim kulit, serum wajah non-obat,
tisu wajah dan pelembab wajah.; Krim balm cacat; Krim bernutrisi; Krim flek (kosmetik); Krim kulit berminyak; Krim kulit kering
(kosmetik); Krim kulit sensitif (kosmetik); Krim leher; Krim mata; Krim pelembab; Krim pelindung sinar UV; Krim untuk pijat;
Krim wajah; Krim wajah dan kulit; Krim, gel, lotion, susu dan pelembab setelah matahari; Losion dan serum; Lotion flek
(kosmetik); Lotion jerawat; Make up remover krim; Sabun cair wajah; Sediaan perawatan kulit non-obat, yaitu, krim, lotion, gel,
toner, pembersih dan pengelupas sel kulit; Serum Kulit Dengan Asam Hialuronat; Serum Peremajaan Kulit; Serum jerawat;

740
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Serum kecantikan (kosmetik); Serum pencerah (kosmetik); Serum pengencang kulit; Toner cair (Kosmetik); Vitamin C serum;
bubuk kosmetik, krim dan lotion untuk wajah, tangan dan tubuh; emulsi, gel dan lotion untuk perawatan kulit; foundation cair;
gel mata; kosmetik yaitu krim, susu, lotion, gel dan bubuk untuk wajah, tubuh dan tangan; krim; krim anti penuaan; krim antibintik; krim anti-iritasi [untuk keperluan kosmetik]; krim anti-kerut; krim bibir; krim dan gel kosmetik untuk wajah, tangan dan
tubuh; krim dan lotion kosmetik; krim dan lotion kosmetik untuk perawatan wajah dan tubuh; krim dasar bedak; krim exfoliant
untuk keperluan kosmetik; krim foundation; krim kecantikan; krim kecantikan balm; krim kosmetik; krim kosmetik untuk
perawatan kulit; krim kulit; krim kulit tabir surya; krim kulit tanpa obat; krim malam; krim masker tubuh; krim matahari; krim nonobat untuk melembabkan kulit; krim non-obat untuk menenangkan kulit; krim pagi untuk keperluan kosmetik; krim pelembab,
lotion dan gel; krim pembersih; krim pemutih kulit; krim pemutih kulit wajah; krim pengelupas; krim pengencang [kosmetik];
krim penghalus kulit; krim pengurang bintik penuaan; krim retinol untuk keperluan kosmetik; krim siang; krim tabir surya; krim
tangan kosmetik; krim tangan, krim kaki, krim bernutrisi, krim pembersih wajah; krim tanpa obat untuk melembutkan kulit; krim
tanpa obat untuk perlindungan kulit; krim tubuh; krim untuk mencegah kerutan wajah; krim untuk mengelupas kulit mati; krim
untuk pemeliharaan kulit (kosmetik); krim wajah dan tubuh; krim wajah tidak mengandung obat; krim, losion dan gel
penyamakan; losion dan krim untuk digunakan pada kulit; losion, susu, dan krim untuk tubuh (tidak mengandung obat); lotion
berjemur; lotion dan krim tubuh beraroma; lotion tabir surya; lotion tabir surya dan krim perawatan matahari; lotion tahan usia;
lotion tangan; lotion untuk wajah; sabun krim; sabun tidak mengandung obat untuk penggunaan pribadi dalam bentuk cair,
padat dan gel; scrub krim tubuh; serum anti-penuaan untuk wajah; serum kulit (kosmetik); serum pemutih (kosmetik); serum
tidak eksklusif hyaluronat bisa mengandung vitamin dan pencerah (kosmetik); serum wajah; susu wajah dan lotion===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021013439
: 26/02/2021 11:37:02
:
: DRS. SIEM DWIATMOKO SETIONO

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Mekanika No. 36, RT.001/RW.006, Kel. Ciparigi, Kec. Bogor Utara, Kota Bogor,
Jawa Barat
: Dra. Devi Yulian, S.H.
: Jalan Pangeran Jayakarta No. 117 Blok. C-4, Jakarta Pusat

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: CHOCOFRUIT + LOGO
: When chocolate meet fruit : Saat cokelat bertemu buah.

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, kuning.
: 30
: ===Hasil produksi coklat; Kakao; Pasta kue; Penyedap rasa dan aroma (selain minyak sari untuk kue); Penyedap rasa/aroma
selain minyak esensial untuk kue; Produk-produk kakao ; Ragi untuk adonan; Tepung panir; bubuk pengembang; bubuk ragi;
bubuk soda kue; campuran untuk sediaan roti dalam bentuk bubuk; campuran untuk sediaan roti dalam bentuk pasta; cokelat;
cokelat batangan; dekorasi berbasis gula untuk kue; minuman berbahan dasar cokelat; minuman berbahan dasar kakao;
minuman cokelat dengan susu; minuman kakao dengan susu; olesan berbasis cokelat; penyedap rasa; ragi*; tepung gandum;
tepung*; vanili; vanillin [pengganti vanila]===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021013440
: 26/02/2021 11:38:03
:
: Sahrul Mubarok

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Kp. Cibongas, Ds. Cibongas, rt3 rw1, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, 46194
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Rochinku
: Huruf Jepang bermakna = Rochinku

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

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

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021013441
: 26/02/2021 11:39:57
:
: Sugianto

540 Etiket

540 Etiket

: Jl. latumenten II / 46 RT/RW 008/011 Kel. jelambar, Kec. Grogol Petamburan, Kota
Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11430
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740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: SOHA
: SOHA Singkatan dari "Source Of Happiness"

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah
: 11
: ===Kopi mesin domestik (elektrik); LAMPU LANTAI; LAMPU SELANG; Lampu gantung plafon; Lampu lantai; Lampu pintar;
Lampu surya; Lampu–lampu LED (Light Emitting Diode); Peralatan dan komponen untuk penerangan, pemanas, pencairan es,
dan pendingin udara; alat sterilisasi untuk botol bayi; aparat AC untuk keperluan rumah tangga; botol air panas; freezer listrik;
kipas angin listrik; lampu; lampu bertenaga surya; lampu discharge; lampu helm; lampu kerja; lampu meja; lampu sepeda;
lampu sorot; lampu untuk penggunaan outdoor; listrik botol air panas; oven memasak listrik untuk keperluan rumah tangga;
pemanas, listrik, untuk botol minuman; pengering binatu listrik; pengering rambut untuk keperluan rumah tangga; peralatan
dan instalasi pasokan air; peralatan elektrotermik rumah tangga; peralatan kamar mandi; peralatan memasak elektrik; piring
panas untuk keperluan rumah tangga; radiator, listrik; toaster roti listrik untuk keperluan rumah tangga===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2021013442
: 26/02/2021 11:42:40
:
: PT Sijarimas Teknologi Inovasi

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Gedung 18 Office Park Tower Lt. 22 Unit E,F,G Jl. TB. Simatupang No. 18 Kel.
Kebagusan, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12520
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: sijariemas
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru, Merah, Putih
: 42
: ===Desain dan pengembangan perangkat keras dan perangkat lunak komputer; Jasa-jasa perangkat lunak berbentuk layanan
(SAAS); Layanan ilmiah dan teknologi serta penelitian dan desain yang berkaitan dengannya, yaitu valuasi, perkiraan dan
penyelidikan ilmiah dan teknologi, layanan konsultasi; Layanan penelitian, analisis dan desain teknis; Perancangan dan
pengembangan perangkat lunak aplikasi mobile; Platform sebagai Layanan (PaaS); Situs web; Studi ilmiah dan penelitian di
bidang kesehatan publik; analisis industri dan layanan penelitian industri; aplikasi perangkat lunak untuk memberikan informasi
tentang kesehatan dan kesejahteraan, untuk digunakan sehubungan dengan terapi perilaku, untuk memasukkan, menyimpan,
mengelola, dan menganalisis catatan medis dan data pasien, bagi pengguna untuk melacak gejala dan mencatat perawatan,
bagi pengguna untuk melacak aktivitas fisik, penting tanda-tanda, dan informasi biometrik, untuk mengakses dan
mengumpulkan data imunisasi, untuk melacak, merekam, dan berbagi informasi perawatan kesehatan; desain dan
pengembangan perangkat lunak pendidikan; desain dan pengembangan produk multimedia; hosting situs web; jasa penelitian
di bidang teknologi informasi dan telekomunikasi; jasa penyedia layanan aplikasi (ASP); jasa penyediakan portal Internet yang
memungkinkan pengguna untuk melihat dan mengunduh buku elektronik, publikasi, dan dokumen lainnya; jasa-jasa perangkat
lunak berbentuk layanan (SAAS) yang menampilkan perangkat lunak untuk memfasilitasi komunikasi antara fasilitas medis,
dokter, pelatih kesehatan dan pasien; jasa-jasa perangkat lunak berbentuk layanan (SAAS) yang menampilkan perangkat
lunak untuk memfasilitasi pengobatan perawatan kesehatan kolaboratif antara fasilitas medis, dokter, perawat, pelatih
kesehatan dan pasien; jasa-jasa perangkat lunak berbentuk layanan (SAAS) yang menampilkan perangkat lunak untuk
mengkomunikasikan data kesehatan antara fasilitas medis, dokter, perawat, pelatih kesehatan dan pasien; layanan komputer
yang bersifat Platform sebagai Layanan (PaaS); layanan konsultasi di bidang pengujian pengoperasian dan fungsionalitas
komputer, jaringan komputer dan piranti lunak komputer; penyediaan perangkat lunak online yang tidak dapat diunduh
(penyedia layanan aplikasi); penyewaan perangkat lunak komputer untuk mengembangkan materi pendidikan online;
perancangan, pemeliharaan, pengembangan dan pemutakhiran perangkat lunak komputer; perangkat lunak berbentuk
layanan (SaaS) yang menampilkan perangkat lunak pendidikan; perangkat lunak perdagangan elektronik (e-commerce) untuk
memungkinkan/mengizinkan pengguna melakukan transaksi bisnis elektronik melalui internet; perangkat lunak sebagai
layanan [SaaS], yaitu menyediakan perangkat lunak aplikasi online===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2021013443
: 26/02/2021 11:44:00
:
: Yudi Pratito

540 Etiket

: Jalan Waringin IV No.11 Rt.007 Rw.008, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI
Jakarta
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740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Bagimu Negri
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: merah, putih, hitam, kuning, ungu
: 41
: ===Mengorganisasi kontes bakat dan pertunjukan pemberian penghargaan musik dan televisi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021013444
: 26/02/2021 11:49:43
:
: Agus Budiyono

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL DEWI SARTIKA RT/RW : 035/007, KEL. BANJAR SARI, KEC. METRO UTARA,
Kota Metro, Lampung, 34111
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: LEBAH MADUKORO + LUKISAN DAN LOGO
: Tidak Ada Terjemahan

591

Uraian Warna

511

Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Latar Belakang mempunyai warna Biru muda. Lukisan Lebah dan sarang madukoro mempunyai warna kuning kombinasi
dengan coklat muda dinamis. Logo terbaca " LEBAH MADUKORO" mempunyai warna Kuning
: 34
: ===buku kertas rokok; kertas linting rokok; kertas rokok===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

: DID2021013445
: 26/02/2021 11:50:43
:
: RALUCA ELENA VICOVAN

540 Etiket

Alamat Pemohon

: Aleea Atomistilor nr 4
Magurele, Judet Ilfov
Romania 077125

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Hendra Prasetya M.Si
: Gajahmada Plaza Lantai 2 D-17-18 Simpang Lima, Semarang

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: BUNGA SENI
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam
: 3
: ===Bedak padat untuk wajah; Eyeliner; Highlighter; Kosmetik, yaitu sediaan untuk menghilangkan atau mengurangi garisgaris kulit halus di sekitar kening dan mata (glabellar), keriput di wajah, ketidaksimetrisan dan kekurangan dan masalah kulit
manusia; Krim creambath; Minyak bayi; Pasta gigi dan obat kumur; Pensil untuk bibir; Perona Pipi; Sabun; Sediaan kosmetik
tata rias dan penghapus riasan; Semprotan pelembab wajah; Tisu basah; Toner; Vitamin rambut; astringen untuk keperluan
kosmetik; bedak; bedak dengan warna yang lebih gelap (Contour); bedak tabur; body lotion untuk keperluan kosmetik; body
scrub untuk keperluan kosmetik; bulu mata palsu; busa pembersih tubuh dan wajah; cairan pembersih; cat kuku dan
penghapus cat kuku; concealer [kosmetik]; dasar bedak dengan tekstur lebih ringan (BB cream); deodoran; foundation; gel
penata alis; gel rambut dan mousse rambut; kapas untuk keperluan kosmetik; kertas untuk menghilangkan minyak wajah;
kosmetik; krim dan gel kosmetik untuk wajah, tangan dan tubuh; krim dan lotion kosmetik untuk perawatan wajah dan tubuh;
krim kecantikan; krim kosmetik untuk perawatan kulit; krim tabir surya; kuku palsu; lipstik; lulur kosmetik; maskara; masker
kecantikan; masker rambut; masker tubuh; minyak aromaterapi; minyak esensial untuk keperluan kosmetik; minyak kosmetik
untuk kulit; minyak mandi dan garam mandi; minyak rambut; minyak wangi; parfum dan cologne; pelembab bibir; pelembab
wajah; pembersih wajah; penghilang riasan mata; pensil alis; perekat untuk bulu mata palsu, rambut dan kuku; perona mata;
pewarna rambut; sabun deterjen; sabun kosmetik; sabun mandi; sabun wajah; sampo dan kondisioner rambut; scrub wajah;
sediaan kosmetik untuk perawatan kulit; sediaan kosmetik untuk perawatan mulut dan gigi; sediaan kosmetik untuk rambut
dan kulit kepala; sediaan kosmetik untuk wajah dan tubuh; sediaan pemutih gigi; sediaan pemutih kulit; sediaan-sediaan untuk
memutihkan dan mencuci sediaan-sediaan untuk membersihkan, mengkilatkan, membuang lemak sabun, wangi-wangian,
minyak sari, kosmetik, minyak rambut bahan-bahan pemeliharaan gigi; semprotan rambut; serum kecantikan; susu kecantikan;

740

Halaman 1092 dari 2049

susu pembersih; tisu diresapi dengan sediaan menghilangkan make-up; tonik rambut; wax rambut===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021013446
: 26/02/2021 11:52:15
:
: PT. CHIS

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Griya Anyar, Banjar Kajeng, Pemogan, Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali
: Dra. Devi Yulian, S.H.
: Jalan Pangeran Jayakarta No. 117 Blok. C-4, Jakarta Pusat

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: CYBER SCHOOL + LOGO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Pink, biru, putih
: 16
: ===Alat tulis menulis kertas dan amplop; Alat tulis untuk kegiatan pendidikan anak-anak; Barang cetakan dan barang-barang
yang terbuat dari kertas, yaitu, kalender, poster, jurnal kosong, buku catatan; Barang cetakan untuk keperluan pengajaran;
Barang cetakan utuk keperluan pendidikan; Brosur-brosur; Buku agenda; Kop surat; Map Kertas; Peralatan belajar, terdiri dari
penghapus pensil, penggaris untuk menggambar, rautan pensil dan tempat pensil; Stiker cetakan; Tempat alat tulis menulis
[set]; album foto; album prangko; amplop [alat tulis]; bahan pengajaran untuk tujuan pendidikan [kecuali peralatan]; bahan
pengemasan dan pembungkus yang terbuat dari karton, kertas dan plastik; barang cetakan; barang-barang dari karton;
barang-barang dari kertas; bolpen; buku catatan; buku cerita; buku gambar; buku kwitansi; buku memo; buku mewarnai; buku
panduan; buku pelajaran; buku pendidikan; buku pendidikan interaktif anak-anak; buku tahunan sekolah; buku tanda terima;
buku tulis; kalender; kertas dan karton; label kertas; lakban; lem kertas; lem untuk keperluan alat tulis; majalah; map plastik;
materi pendidikan tercetak; penahan buku [alat tulis]; pensil; pensil mekanik; pensil warna; perlengkapan sekolah [alat tulis];
pita perekat untuk keperluan alat tulis atau rumah tangga; pita perekat untuk kertas karton; publikasi pendidikan; rautan pensil;
sampul buku; sampul pelindung untuk buku; selotip untuk keperluan alat tulis atau keperluan rumah tangga; spidol warnawarni; stiker mobil; tas belanjaan dari kertas atau plastik; tisu kertas; tisu toilet===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: JID2021013447
: 26/02/2021 11:52:34
:
: ANNABEL AGUSTAREOLA LIMANTO

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Kejawanputih Virginia Regency E-4.1, Kota Surabaya, Jawa Timur
: Dr. Michael Hans, S.H., S.E., M.Kn., LL.M.
: Jl. Bengawan 6B, Surabaya, Indonesia

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: Recipes of Belle
: Resep milik Belle. Belle merupakan nama pemilik yaitu singkatan dari Annabell

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Coklat, Krem
: 43
: ===Kedai; Penyediaan katering; Restoran; Restoran masakan panggangan daging, ayam, ikan; Sediaan-sediaan makanan
yang dapat dibawa pulang; layanan katering keliling; menyediakan makanan dan minuman; pemesanan jasa katering;
penyediaan makanan dibawa pulang dan cepat saji; restoran dengan layanan utama pengantaran pesanan/ restoran pesan
antar===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021013448
: 26/02/2021 11:54:40
:
: Brilian Nanda Trismienantha

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Semolowaru Indah 2 Blok P20 RT.03/RW.11, Semolowaru, Sukolilo, Kota Surabaya,
Jawa Timur, 60119
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: BNB
: Tidak Ada Terjemahan

591

Uraian Warna

: Hitam, Putih

740

540 Etiket

540 Etiket

540 Etiket
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511

Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: 3
: ===Produk kosmetik; Produk penataan rambut; bedak rambut===
: DID2021013449
: 26/02/2021 11:55:34
:
: MARIA BERNADETTE LANNIWATI

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Raya Manyar Tirtoasri 58 RT.005 RW.004 Kelurahan Menur Pumpungan Kecamatan
Sukolilo, Kota Surabaya, Jawa Timur
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: DAEFOOD
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, kuning dan Merah
: 29, 30
: ===buah-buahan dan sayur-sayuran yang diawetkan, diasinkan, dimaniskan, dikeringkan dan dimasak===
===Adonan makanan yang mengandung tepung; Bubuk untuk membuat roti; Kopi, ekstrak kopi, teh, kakao dan penggantinya;
Produk gula-gula dan kembang gula; Sediaan-sediaan tepung untuk makanan; Tepung kentucky; Tepung untuk makanan;
adonan kue; adonan roti; bahan makanan untuk adonan roti dan kue; donat; mie tepung; roti rendah garam; tepung bumbu;
tepung roti; tepung roti gandum; tepung serbaguna===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2021013451
: 26/02/2021 12:02:29
:
: Christina Wijaya

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. P Jayakarta No.33 E RT.001/RW.003 Kelurahan Pinangsia, Kecamatan Taman
sari, Jakarta Barat, DKI Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta
: Agustin S.H.
: GP Plaza Lantai 2 Jl. Gelora II No. 1 Gelora, Tanah Abang, Jakarta Pusat

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: DIKAU OFFICIAL
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Pink, Hijau
: 35
: ===Jasa toko; Layanan ritel online yang berkaitan dengan sepatu; Manajemen Usaha; Toko yang menjual pakaian; belanja
online; layanan ritel yang berkaitan dengan tas; penyediaan informasi produk dan jasa untuk penjualan komersial; promosi
penjualan; toko; toko online===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021013452
: 26/02/2021 12:10:53
:
: RALUCA ELENA VICOVAN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Aleea Atomistilor nr 4
Magurele, Judet Ilfov
Romania 077125
: Hendra Prasetya M.Si
: Gajahmada Plaza Lantai 2 D-17-18 Simpang Lima, Semarang

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: BUNGA SENI
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam
: 4
: ===lilin *; lilin aroma aromaterapi; lilin beraroma; lilin wangi===

740

540 Etiket
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210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: D102021013453
: 26/02/2021 12:28:47
:
: PT. INTERJAYA SURYAMEGAH

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. RUNGKUT INDUSTRI III NO.45, RUNGKUT MENANGGAL, GUNUNGANYAR,
Kota Surabaya, Jawa Timur, 60293
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

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

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: BIRU
: 7
: ===Blender las; mesin las; blender potong; mesin bor listrik; mesin amplas listrik; mesin serut listrik; mesin gergaji listrik; mesin
gurinda listrik; mesin router listrik; mesin potong logam listrik; mesin
potong keramik listrik; mesin perkakas; kompresor; mesin jahit; motor-motor listrik; mesin pompa air listrik; tali kipas untuk
mesin; mesin irigasi; mesin pertanian; mesin penyemprot cat; mesin pemangkas rumput; mesin penyemprot hama; mesin
bubut; motor (armature) bagian dari mesin perkakas; stator (field) bagian dari mesin perkakas; gigi mesin perkakas; pisau
serut mesin; pisau router mesin; mata bor kayu mesin; mata bor mesin; mata bobok kayu (pahat kayu) mesin; gergaji mesin;
gerenda pengasah mesin; gerenda pemotong mesin; gerenda pemoles mesin; pisau pemotong keramik (diamond wheel)
mesin; sikat arang mesin; kepala bor (drill chuck) mesin; sikat kawat mangkok mesin; mesin tatah kayu; Blower berputar
elektrik; Dinamo genset; Electric hoist [Tackle / derek listrik]; Kipas untuk motor dan mesin; Motor untuk mesin; dinamo;
geared box (roda gigi sebagai penggerak transmisi dan pengatur kecepatan yang dipergunakan pada mesin-mesin industri),
kotak/alat pengatur gerakan mempercepat atau memperlambat (gear box), alat pengatur kecepatan (variator), kotak gigi
pengatur putaran (gear box); katrol blok, listrik; katrol menjadi bagian dari mesin; kipas pendingin untuk mesin; kompresor
menjadi bagian dari mesin, motor dan mesin; mesin penggerak dinamo listrik; motor arus searah; motor listrik dan bagiannya,
selain untuk kendaraan darat; motor listrik dengan transmisi roda gigi untuk mesin; motor listrik untuk mesin; motor listrik untuk
mesin dengan servo digital controller drive; motor listrik vibrator; motor servo arus bolak balik; motor, selain untuk kendaraan
darat; pompa [bagian mesin, mesin atau motor]; pompa dan kompresor menjadi bagian dari mesin, motor dan mesin; pompa
menjadi bagian dari mesin, motor dan mesin; roda gigi menjadi bagian dari mesin; rotary blower; sabuk dinamo; tali kipas
untuk motor dan mesin; unit kipas angin listrik untuk pembersih vakum; unit roda gigi untuk mesin; unit roda gigi untuk
transmisi daya/tenaga===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2021013454
: 26/02/2021 12:32:04
:
: Susanty Widjaya

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jalan Janur Kuning VI Blok WL 2 No 1 Kelapa Gading, Jakarta utara, Kota
Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14240
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Cendol Uwu
: cendol

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: hijau, putih
: 43
: ===Bar kopi dan jus; Jasa Penyedia Makanan dan Minuman yang bisa diantar dan dijemput; Jasa penyediaan makanan dan
minuman; Jasa penyediaan minuman; Jasa restoran, termasuk jasa restoran yang bisa dibawa pulang; Jasa restoran, yaitu,
penyediaan makanan dan minuman untuk konsumsi di dalam dan di luar gedung; Jasa/layanan hotel, restoran, kafe, kafetaria,
kantin dan layanan bar makanan ringan; Kafe kopi; Kedai; Kopi ( Kafe ); Layanan katering termasuk layanan katering keliling
dan layanan katering yang disediakan secara online dari database komputer atau dari internet; Layanan kedai makan;
Layanan mie gerobak (kaki lima); Layanan reservasi untuk memesan makanan; Layanan restoran yang diberikan dalam
kerangka kerja waralaba; Membuat reservasi dan pemesanan untuk restoran dan makanan; Menyediakan makanan dan
minuman untuk orang yang membutuhkan untuk tujuan amal; Menyediakan makanan dan minuman untuk para tamu di
restoran dan bar; Penyediaan katering; Restoran; Restoran Masakan Korea; Restoran keliling dengan menggunakan truk
(Food Truck); Restoran masakan panggangan daging, ayam, ikan; Rumah Makan yang menyediakan seafood, sate, soto, nasi
goreng, ikan bakar, ayam goreng, ayam krispy; Sediaan-sediaan makanan yang dapat dibawa pulang; Tempat yang
menghidangkan kudapan; Warung makan; jasa informasi, saran dan konsultasi yang berkaitan dengan jasa katering bisnis;
jasa katering bisnis; jasa katering kantor untuk penyediaan kopi; jasa penyediaan kedai buah; jasa penyediaan minuman
dengan boba; jasa-jasa pemesanan restoran dan kafe-kafe; katering makanan dan minuman; layanan bar teh; layanan
bartending; layanan kafe, bistro, dan restoran; layanan pemesanan dan pemesanan untuk restoran dan makanan; menyajikan
makanan dan minuman untuk para tamu di restoran; menyediakan makanan dan minuman sebagai bagian dari layanan

740
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keramahtamahan; penyediaan makanan dan minuman untuk dikonsumsi; penyediaan makanan yang dibawa pulang dan
layanan makanan dan minuman; persiapan dan penyediaan makanan dan minuman untuk konsumsi di dalam dan di luar
gedung; persiapan dan penyediaan makanan dan minuman untuk konsumsi di perusahaan ritel; persiapan dan penyediaan
makanan dan minuman untuk konsumsi segera; restoran dengan layanan utama pengantaran pesanan/ restoran pesan antar;
rumah makan===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021013455
: 26/02/2021 12:44:42
:
: LIN SHIH CHI

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. RAYA SERANG KM.4 KALISABI NO.60 RT.03 RW.12 KEL. UWUNG JAYA,
KEC. CIBODAS KOTA TANGERANG 15138, Kota Tangerang, Banten, 15138
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Global + Logo
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Putih dan Hitam
: 11
: ===Kloset air; meja dapur dengan wastafel yang terintegrasi untuk penggunaan komersial; unit bathtub integral dengan lantai
kamar mandi dan wastafel===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021013456
: 26/02/2021 13:03:51
:
: Ali Widjaja

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl Jaksa Agung Soeprapto No. 57 Surabaya, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60272
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: Best Win
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah, Putih
: 11
:
===Fitting lampu; Instalasi penerangan, pemanasan, penghasilan uap, pendinginan, pengeringan, penyegaran udara,
pembagian air dan instalasi kesehatan; LAMPU HIAS; LAMPU SELANG; Lampu Berko; Lampu Colen; Lampu Depan Untuk
Motor; Lampu Iklan; Lampu Kotak untuk Iklan; Lampu LED; Lampu anti kabut kendaraan; Lampu darurat; Lampu dinamo
kendaraan; Lampu gantung plafon; Lampu lantai; Lampu mobil; Lampu patri; Lampu pintar; Lampu sorot yang bisa digerakan
sesuai dengan treknya; Lampu surya; Lampu untuk dekorasi; Lampu untuk di dinding; Lampu untuk instalasi eksternal; Lampu
untuk pemasangan di dinding; Lampu untuk penerangan luar ruangan; Lampu–lampu LED (Light Emitting Diode); Lentera;
Luminer LED; Menara lampu; Pelita (Lampu Minyak); Pencahayaan langit-langit; Penerangan LED; Penerangan iluminasi
LED; Penerangan pemancar cahaya [LED]; Peralatan penerangan LED; Perlengkapan lampu langit-langit; Perlengkapan
pencahayaan LED (light emitting diode) untuk digunakan dalam tampilan, komersial, industri, perumahan, dan aplikasi
pencahayaan aksen arsitektur; Perlengkapan untuk bola lampu pijar; Produk penerangan yang menggunakan perangkat
optoeletronik; Selongsong lampu; bola lampu neon kompak [CFL]; bola lampu untuk sinyal arah untuk kendaraan; bola lampu,
listrik; busur lampu; diffusers cahaya; dinamo lampu untuk sepeda; halogen bola lampu; iluminator inframerah; instalasi untuk
penerangan jalan; kap lampu; kipas angin [AC]; kipas angin ruangan; kipas langit-langit; kipas listrik untuk keperluan rumah
tangga; kipas listrik untuk penggunaan pribadi; lampu; lampu LED kuku; lampu Natal, selain lilin; lampu aksen untuk
penggunaan dalam ruangan; lampu akuarium; lampu baca dan lampu buku; lampu belakang mobil; lampu belakang untuk
kendaraan; lampu belakang untuk kendaraan darat; lampu bertenaga surya; lampu besar untuk mobil; lampu buku; lampu
cadangan untuk kendaraan darat; lampu dekoratif untuk liburan; lampu depan portabel; lampu depan untuk tujuan
pencahayaan; lampu desktop yang USB-powered; lampu dinding; lampu directional untuk sepeda; lampu gantung; lampu gas;
lampu halogen; lampu helm; lampu indikator untuk ruang operasi; lampu inframerah, bukan untuk tujuan medis; lampu jalan;
lampu keamanan; lampu keamanan untuk penggunaan outdoor; lampu kendaraan; lampu kepala mobil; lampu kerja; lampu
klieg; lampu kuku UV; lampu kuman; lampu laboratorium; lampu langit-langit; lampu lilin; lampu lilin LED; lampu listrik; lampu
listrik untuk pohon Natal; lampu meja; lampu menyelam; lampu miniatur; lampu minyak; lampu penambang; lampu penunjuk
arah untuk mobil; lampu pergelangan tangan dan lampu depan untuk penggunaan pribadi; lampu reflektor; lampu rem untuk
kendaraan; lampu saku; lampu sepeda; lampu sepeda motor; lampu siklus; lampu sorot; lampu sorot LED; lampu sorot untuk
digunakan pada kendaraan; lampu standar; lampu studio; lampu suasana hati; lampu taman; lampu tenaga surya; lampu
trailer perahu; lampu uap logam halogen UV; lampu untuk kendaraan; lampu untuk mobil; lampu untuk penggunaan outdoor;
lampu untuk tenda; light-emitting diode [LED] bawah air lampu; light-emitting diode [LED] lampu lanskap; lilin beraroma listrik;
lilin elektronik; lilin listrik; lilin listrik dan lilin tanpa cacat; panel cahaya; panel instrumen lampu sepeda motor; pencahayaan

740

540 Etiket
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peralatan untuk showcase; penerangan iluminasi darurat (lampu emergensi); penerangan jalan adaptif; penerangan jalan
cerdas; perlengkapan lampu; perlengkapan lampu LED; perlengkapan lampu, termasuk perlengkapan lampu bertenaga surya;
perlengkapan pencahayaan; perlengkapan pencahayaan dalam ruangan; perlengkapan penerangan listrik; rakitan
penerangan dioda [LED] untuk tanda-tanda yang menyala; senter; senter pointer; sorot intensitas tinggi; sorot saku; tabung
bercahaya untuk penerangan; tabung debit, listrik, untuk penerangan; tabung lampu neon; tealights LED; trek pencahayaan;
trek pencahayaan [aparat pencahayaan]; uap merkuri lampu; ultraviolet halogen logam uap lampu===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Kav. DKI Blok 84 No. 20, RT. 001 RW. 010, Jakarta Barat, DKI Jakarta
: Lanny Setiawan MBA., M.Mgt., MA-LPC., MA-LMFT.
: Pacific Patent Multiglobal DIPO Business Center Lt. 11, Jalan Jend. Gatot Subroto
Kav. 51-52, Jakarta Pusat- 10260 Indonesia

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: RIMBA DURIAN + Logo
: Suatu penamaan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan coklat
: 41
: ===Jasa informasi, pemberian nasehat dan konsultasi yang berkaitan dengan hiburan, kegiatan budaya, rekreasi, pertunjukan
langsung, olahraga, penerbitan, publikasi, travel, makanan, fashion, sastra, kesehatan dan kebugaran, televisi, film, radio,
konten multimedia , teater, permainan, fotografi, layanan museum, layanan kebun binatang, layanan taman hiburan; Jasa
penyewaan tempat pertunjukan; Layanan hiburan dalam bentuk menyediakan program dan konten hiburan, yaitu film, program
televisi, klip video, grafik dan informasi yang berkaitan dengan film dan program televise di bidang komedi, drama, aksi,
variasi, petualangan, olahraga, music, acara-acara terkini dan berita-berita hiburan, dokumenter dan animasi, melalui jaringan
internet, jaringan komunikasi elektronik, jaringan komputer dan jaringan komunikasi nirkabel; fotografi; hiburan dalam bentuk
pertunjukan visual dan audio langsung; hiburan dalam bentuk pertunjukan visual dan audio langsung, dan pertunjukan
musikal, ragam, berita dan komedi; hiburan dalam sifat peragaan busana; hiburan dalam sifat pertunjukan grup musik; hiburan
dalam sifat pertunjukan grup vokal musik; hiburan dalam sifat pertunjukan konser; hiburan dalam sifat pertunjukan langsung;
hiburan dalam sifat pertunjukan langsung oleh band-band musik; hiburan dalam sifat pertunjukan musik langsung; hiburan
dalam sifat pertunjukan senam; hiburan dalam sifat pertunjukan taman hiburan; hiburan dalam sifat pertunjukan vokal
langsung; hiburan dalam sifat serial televisi animasi dan aksi langsung; hiburan dan kegiatan budaya; hiburan dan kegiatan
olahraga; hiburan di alam taman air dan pusat hiburan; hiburan oleh televisi Protokol Internet; informasi hiburan; jasajasa dekorasi panggung; layanan agen tiket hiburan; layanan fan club dalam sifat hiburan; layanan hiburan dalam sifat
penciptaan, pengembangan, dan produksi program televisi; layanan hiburan disediakan oleh diskotek; layanan hiburan
disediakan oleh seniman pertunjukan; layanan hiburan film, musik, olahraga, video dan teater; layanan hiburan yang
disediakan oleh grup musik; layanan instruksi dan pelatihan; layanan kebun botani; layanan kemah liburan [hiburan]; layanan
klub hiburan; layanan klub kebugaran dan olahraga; layanan pendidikan akademik; layanan pendidikan dan pengajaran;
layanan penghibur; layanan permainan elektronik yang disediakan melalui jaringan komunikasi global; layanan pusat hiburan;
layanan studio film dan televisi; melakukan acara hiburan; mengatur dan melakukan konser; mengatur, menyelenggarakan
dan mengorganisasi konser; menyediakan fasilitas hiburan; menyediakan layanan studio audio atau video; organisasi acara
hiburan; organisasi pertunjukan hiburan; pengaturan dan produksi acara hiburan live dalam bentuk konser musik live, konser
disc jockey, festival musik, pesta dansa dan klub malam; penyewaan peralatan, peralatan, dan pemandangan panggung untuk
set teater atau studio televisi; pertunjukan panggung live; pertunjukan penyanyi; produksi konser musik; produksi pertunjukan
teater===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2021013457
: 26/02/2021 13:11:01
:
: Pamella Foronkid Gunawan

: JID2021013458
: 26/02/2021 13:15:58
:
: PT. Shipco Transport Indonesia

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Gedung AD Premier Lantai 17. JL. TB Simatupang No. 5 Ragunan, Pasar Minggu,
Jakarta Selatan - 12550, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12550
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: SHIPCO TRANSPORT
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah
: 39
: ===Usaha Jasa Pengurusan Transportasi (JPT)===

740

540 Etiket

540 Etiket

Halaman 1097 dari 2049

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021013459
: 26/02/2021 13:16:55
:
: Syifauzakia

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Kp. Cikalang RT. 04 RW. 13 Desa Cileunyi Kulon, Kec. Cileunyi
, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, 40621
: Agus Suprijono S.Kom
: Jalan Pondok Mas V no 69, Taman Pondok Mas Indah, Kota Cimahi

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Thiflati
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Tosca dan Pink
: 25
: ===Hijab; Kerudung kepala; Mukena; celana; dalaman jilbab; gamis; kaos kaki; pakaian; rok; tunik===
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220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021013460
: 26/02/2021 13:23:19
:
: PT SURYA ENERGETIC PHARMACON

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Taman Nyiur Blok N/10C, Kel. Sunter Agung, Kec. Tanjung Priok, Kota
Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: INDOPHARMACY
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM DAN PUTIH
: 10
: ===Alat estetika untuk kulit (medis); Alat pemantauan denyut nadi pasien (Pulse meter); Alat pemeriksa darah; Alat
pemeriksaan/pengecekan gula darah; Alat rontgen untuk keperluan gigi; Alat tes kehamilan; Alat uji untuk keperluan medis;
Hemositometer (alat untuk perhitungan sel darah); Jarum penjahit luka; Kursi pijat; Kursi untuk keperluan medis atau
kedokteran gigi; Lanset, pisau bedah kecil; Masker bedah ber-filter tinggi; Masker bedah sekali pakai; Matras Untuk Terapi;
Meja bedah; Mesin facial wajah yang berfungsi untuk membersihkan wajah dari kotoran-kotoran sisa make up dan
mengangkat lapisan sel-sel kulit mati; Opthalmometer (alat diagnostik mata); Pakaian medis; Penutup kepala untuk keperluan
medis (nurse cap); Peralatan Kecantikan; Peralatan Laboratorium untuk Tujuan Diagnostik Medis; Peralatan dan instrumen
medis; Peralatan dan perkakas pembedahan; Peralatan infus untuk tujuan terapi; Peralatan pijat; Pompa buah dada untuk
mengeluarkan air susu (Pompa ASI); Spirometer [peralatan medis]; Tongkat penopang tubuh; alat bantu Dengar; alat pacu
jantung; alat pengukur tekanan darah; alat terapi ultrasonik; alat ukur laju aliran darah; aparat fisioterapi; aparatur transfusi
darah; aparatus untuk terapi ultrasound; bantal untuk tujuan medis; bernapas aparat untuk pernapasan buatan; biometers
lensa intraokular; botol penyimpanan ASI; computed tomography [CT] aparatur; endoskopi untuk tujuan medis; es tas untuk
tujuan medis; filter darah; gelang magnet untuk tujuan medis; inkubator untuk bayi; jarum akupunktur; jarum suntik sekali pakai
untuk tujuan medis; jarum suntik untuk tujuan medis; kantong urin; kasur untuk tujuan medis; kursi pemeriksaan gigi; lampu
inframerah untuk tujuan medis; laser untuk perawatan kosmetik wajah dan kulit; laser untuk terapi kecantikan; laser untuk
tujuan kosmetik; magnetic resonance imaging [MRI] scanner; masker bedah; masker oksigen untuk keperluan medis; masker
pernapasan anak untuk tujuan medis; masker pernapasan pelindung untuk tujuan medis; masker pernapasan untuk tujuan
medis; masker wajah untuk tujuan sanitasi; mitt pijat; monitor denyut jantung; monitor oksigen untuk keperluan medis; monitor
tekanan darah; nebulizers untuk terapi pernafasan; nebulizers untuk tujuan medis; oximeters pulsa; peak flow meter;
pelvimeters; pemanasan bantal, listrik, untuk keperluan medis; penguji mata; peralatan kedokteran gigi; peralatan medis untuk
deteksi, diagnosis, dan penyaringan penyakit; peralatan olahraga untuk tujuan rehabilitatif medis; peralatan untuk diagnosis
klinis; perangkat kosmetik untuk perawatan mengencangkan wajah dengan microcurrents; perangkat mikro-tusuk jarum
kosmetik; perban dukungan ortopedi; perban elastis; perban lutut, ortopedi; perban ortopedi; perban pendukung; perban
plester untuk tujuan ortopedi; perekam denyut jantung; pijat aparat estetika; pijat aparat estetika, listrik; pijat kursi dengan builtin pijat aparat; pijat tongkat; pispot untuk pasien yang terbaring sakit; portabel perangkat kemih plastik yang memungkinkan
perempuan untuk berdiri saat buang air kecil; probe jantung; ruang oksigen hiperbarik untuk tujuan medis; sabuk perut; sabuk
untuk tujuan medis; sandal ortopedi; sarung tangan bedah; sepatu ortopedi; tabel pemeriksaan untuk keperluan rumah sakit;
termometer inframerah untuk tujuan medis; termometer klinis; termometer untuk tujuan medis; tonometers; tubing medis;
usungan ambulans; vaporizers untuk tujuan medis===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320

Prioritas

740

: JID2021013461
: 26/02/2021 13:30:07
:

540 Etiket
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730

Nama Pemohon

: FERRY MARINUS

Alamat Pemohon

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jln. Seroja III No. 8 RT/RW: 014/002 Kel/Desa : Cengkareng Barat, Kec.
Cengkareng, Jakarta Barat, DKI Jakarta., Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI
Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Komunitas Today.com = Suatu Penamaan
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah dan Biru.
: 41
: ===Acara yang tidak dapat diunduh yang menampilkan program televisi dan dalam bentuk pendek serta gambar bergerak

740

dalam bentuk komedi, drama, berita, realitas, dan variasi konten; Hiburan dalam bentuk serial televisi dan konten hiburan
dalam bentuk pendek, masing-masing menampilkan realitas, komedi, drama, berita, dan variasi; Hiburan online interaktif
dalam bentuk situs
web yang berisi presentasi fotografi, video, audio dan prosa yang tidak dapat diunduh, klip video dan materi multimedia
lainnya yang berkaitan dengan film dan program
televisi di bidang komedi, drama, aksi, variasi, petualangan, olahraga, musikal,
acara terkini dan berita hiburan, dokumenter dan animasi.; Jasa hiburan dalam bentuk produksi dan distribusi film, serial
televisi, dan konten hiburan dalam bentuk pendek yang masing-masing menampilkan realitas, komedi, drama, berita, dan
variasi; Jasa hiburan, yaitu, penyediaan di bidang video di bidang berita, ulasan, cuaca, olah raga, hiburan, fashion, keuangan,
makanan, musik, inspirasi, kesehatan, gaya hidup, perjalanan, pengasuhan anak, ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan
kesejahteraan (wellness); Jasa hiburan, yaitu, penyediaan program berkelanjutan yang menampilkan realitas, komedi, drama,
berita, dan variasi yang disampaikan melalui internet, nirkabel, dan jaringan seluler; Jasa hiburan, yaitu, penyediaan video dan
podcast di bidang video dan podcast di bidang berita, ulasan, cuaca, olah raga, hiburan, fashion, makanan, keuangan, musik,
inspirasi, kesehatan, gaya hidup, perjalanan, pengasuhan anak, ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan kesejahteraan
(wellness); Jasa penerbitan elektronik, yaitu, publikasi buku komik digital, majalah komik dan novel bergambar yang
menyajikan cerita dan karakter petualangan aksi fiksi; produksi, distribusi dan penyewaan film bioskop; produksi dan distribusi
program televisi dan radio; prroduksi dan penyewaan rekaman suara dan video; jasa-jasa hiburan, yaitu produksi multimedia
pertunjukan hiburan dan program interaktif untuk distribusi melalui televisi, kabel, satelit, media audio dan video, kartrid, disk
komputer dan alat-alat digital; jasa-jasa hiburan, yaitu, produksi multimedia hiburan, berita dan informasi melalui jaringan
komunikasi dan komputer; jasa-jasa hiburan dalam bentuk penyediaan program berkelanjutan yang menyajikan kartun
animasi dan/atau petualangan aksi langsung yang ditransmisikan melalui alat komunikasi nirkabel, yaitu telepon seluler, tablet,
komputer dan alat genggam nirkabel; jasa-jasa hiburan dibidang film dan televisi, yaitu, penciptaan, produksi dan distribusi
gambar yang dihasilkan komputer untuk film bioskop, film animasi, video, video animasi, program televisi; jasa-jasa produksi
animasi; jasa penyediaan animasi efek khusus televisi dan gambar bergerak audio dan visual untuk film, video dan televisi;
jasa-jasa hiburan, yaitu, program televisi seri yang sedang berjalan yang menyajikan kartun animasi dan/atau petualangan
aksi langsung; pemrograman televisi yang menyajikan pertunjukan film dan pita video; jasa-jasa gedung bioskop, yaitu,
pertunjukan film dan pita video di teater; jasa-jasa hiburan, yaitu, pertunjukan teater langsung yang menyajikan karakterkarakter berkostum; penyediaan perangkat lunak permainan komputer interaktif secara on-line melalui jaringan elektronik yang
dapat diakses melalui jaringan luas oleh pemakai jaringan; penyediaan permainan komputer secara online; penyediaan situs
web (websites) dibidang hiburan yang berhubungan dengan buku komik, film bioskop, program televisi animasi dan permainan
video; penyediaan berita dan informasi dibidang hiburan yang berhubungan dengan buku komik, film bioskop, program televisi
animasi dan permainan video melalui jaringan elektronik; jasa-jasa taman hiburan dan theme park; jasa-jasa pendidikan, yaitu
pengembangan, pengaturan dan penyelenggaraan seminar dan program pendidikan dibidang buku komik; Jasa penyediaan
hiburan, olahraga, animasi, musik, informasi, berita, realitas, dokumenter, acara terkini yang tidak dapat diunduh, dan
pemrograman seni dan budaya; Jasa penyediaan hiburan, olahraga, animasi, musik, informasi, berita, realitas, dokumenter,
acara terkini, dan pemrograman seni dan budaya melalui jaringan telekomunikasi, jaringan komputer, Internet, satelit, radio,
jaringan komunikasi nirkabel, televisi, dan televisi kabel; Jasa penyediaan informasi hiburan di bidang berita, ulasan, cuaca,
olah raga, hiburan, fashion, makanan, keuangan, musik, inspirasi, kesehatan, gaya hidup, perjalanan, pengasuhan anak, ilmu
pengetahuan, teknologi, budaya dan kesejahteraan (wellness) yang disediakan melalui sebuah situs web; Layanan hiburan
dalam bentuk menyediakan program dan konten hiburan, yaitu film, program televisi, klip video, grafik dan informasi yang
berkaitan dengan film dan program televise di bidang komedi, drama, aksi, variasi, petualangan, olahraga, music, acara-acara
terkini dan berita-berita hiburan, dokumenter dan animasi, melalui jaringan internet, jaringan komunikasi elektronik, jaringan
komputer dan jaringan komunikasi nirkabel; Layanan reporter berita, layanan reporter foto; Menyediakan berita dan informasi
yang berhubungan dengan permainan komputer dan video, permainan video, para pemain permainan video, turnamen
permainan video, jadwal permainan video, statistik permainan video, strategi dan petunjuk (tips) permainan video; Penyediaan
berita dan informasi dalam bentuk statistik dan trivia di bidang bola basket; Penyediaan berita dan informasi dalam bentuk
statistik dan trivia yang berkaitan dalam bidang bola basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan olahraga virtual;
Penyediaan berita dan informasi di bidang hiburan, televisi dan film melalui internet, jaringan seluler dan nirkabel; Penyediaan
berita online, informasi, komentar dan strategi yang berkaitan dalam bidang bola basket, permainan elektronik, olahraga
elektronik dan olahraga virtual; Penyediaan berita, informasi, video dan podcast dengan sudut pandang keagamaan;
Penyediaan publikasi elektronik online yang tidak dapat diunduh dalam bentuk majalah, berita berkala, jurnal, laporan,
panduan, bahan pengajaran, buku pegangan, dan buku di bidang manajemen bisnis; Penyediaan publikasi elektronik online
yang tidak dapat diunduh dalam bentuk majalah, berita berkala, jurnal, laporan, panduan, bahan pengajaran, buku pegangan,
dan buku di bidang manajemen proyek; Penyediaan publikasi elektronik online yang tidak dapat diunduh dalam bentuk
majalah, berita berkala, jurnal, laporan, panduan, bahan pengajaran, buku pegangan, dan buku di bidang manajemen
strategis; Penyediaan suatu situs web online yang menampilkan berita, foto, jadwal, hasil, video, dan data waktu di bidang
olahraga motor; Produksi dan distribusi radio, televisi, televisi kabel, televisi satelit, siaran web, podcast, blog, media sosial
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dan pertunjukan Internet menampilkan berita highlight, rekaman video dan rekaman streaming video pada kontes permainan
elektronik, turnamen permainan elektronik, pameran hiburan, kompetisi olahraga, liga, tur, klinik dan acara yang berkaitan
dalam bidang bola basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan olahraga virtual; Program hiburan yang sedang
berlangsung yang disiarkan melalui radio, televisi, komunikasi seluler, komunikasi nirkabel, internet, jaringan komunikasi
elektronik, dan jaringan komputer terkait peristiwa, berita, komentar, cuaca, olahraga, hiburan, mode, makanan, keuangan,
musik, inspirasi, kesehatan, gaya hidup, perjalanan, pengasuhan anak, sains, teknologi, budaya, dan kesejahteraan (wellness)
terkini; hiburan dalam bentuk pertunjukan visual dan audio langsung, dan pertunjukan musikal, ragam, berita dan komedi;
hiburan dalam sifat program televisi yang sedang berlangsung di bidang berita; hiburan, yaitu menyediakan konten audio dan
multimedia, permainan, aplikasi perangkat lunak, berita dan komentar dalam bidang hiburan, budaya pop, rekreasi dan
aktifitas santai, olahraga dan even olahraga, layanan pendidikan, konser, even budaya serta produksi teater hidup; informasi
hiburan on-line; jasa hiburan, yaitu program televisi dan radio yang menampilkan informasi, berita dan balap motorsport serta
pengembangan mengenai balap motorsport; jasa yang menampilkan hiburan, olahraga, animasi, musik, informasi, berita,
realitas, dokumenter, acara terkini, dan pemrograman seni dan budaya melalui situs web dan aplikasi komputer; jasa yang
menampilkan informasi di bidang hiburan, olahraga, musik, berita, dokumenter, acara terkini, dan seni dan budaya melalui
situs web dan aplikasi komputer; layanan hiburan dalam sifat acara berita televisi; layanan hiburan langsung; layanan
pelaporan berita; layanan pelaporan berita di bidang berita bisnis; layanan pelaporan berita di bidang berita keuangan;
layanan pelaporan berita di bidang fashion; layanan pelaporan berita di bidang hukum; layanan penerbitan digital on-line;
layanan reporter berita; layanan reporter berita dalam sifat analisis berita dan komentar berita; memberikan berita di bidang
hukum; memberikan informasi on-line di bidang hiburan; memberikan informasi on-line di bidang pelatihan; memberikan
informasi, daftar, dan berita mengenai pemrograman televisi dan hiburan melalui situs web; menyediakan berita dalam sifat
pelaporan peristiwa terkini; menyediakan berita dan informasi gulat melalui jaringan komputer global; menyediakan berita dan
informasi mengenai motorsport pada sebuah database online melalui jaringan informasi komputer dan jaringan nirkabel.;
menyediakan berita dan komentar bisnis di bidang teknologi blockchain dan cryptocurrency; menyediakan fasilitas hiburan;
menyediakan informasi dan berita online di bidang pelatihan kerja; menyediakan publikasi online, tidak dapat diunduh, dalam
bentuk artikel berita untuk anak-anak; menyediakan situs web yang menampilkan konten audio-visual langsung dan direkam
sebelumnya, khususnya, gambar bergerak, program televisi, video, video musik, dan musik, dan klip video, klip audio, klip
musik, klip film, dan foto, dalam bidang laporan peristiwa saat ini, berita, hiburan, olahraga, komedi, drama, musik, dan video
musik; menyedikan informasi, memberikan nasehat, berita, ulasan dan komentar dibidang acara hiburan, olahraga dan
budaya; pelaporan sindikasi berita; pembuatan, pengembangan, produksi, dan pendistribusian konten hiburan yaitu konten
hiburan multimedia, media elektronik, informasi, video, audio, teks, data, film, gambar ilustrasi, gambar, grafik animasi, dan
foto di bidang hiburan, orang, olahraga, seni, budaya populer, politik, berita, game elektronik, sains, teknologi, alam,
pendidikan, drama, biografi, humor, musik, hewan, dan minat manusia; penyediaan berita secara online; penyediaan informasi
hiburan tentang seorang penghibur dan musisi, dan tur-turnya, pertunjukan, rekaman audio dan audiovisual yang tidak dapat
diunduh menampilkan musik, hiburan berbasis musik, berita, penampilan, foto, biografi dan informasi hiburan lainnya yang
ditampilkan dalam situs web; penyediaan publikasi-publikasi online, tidak dapat diunduh, terkait dengan artikel-artikel berita
untuk anak-anak; penyewaan karya audio-visual, yaitu, gambar bergerak, program televisi, video, video musik, musik, dan
player media digital (podcasts), dalam bidang berita, hiburan, olahraga, komedi, drama, musik, dan video musik; produksi dan
distribusi karya audio-visual, yaitu, gambar bergerak, program televisi, video, video musik, musik, dan player media digital
(podcasts), untuk streaming atau mengunduh dalam bidang laporan peristiwa saat ini, berita, hiburan, olahraga, komedi,
drama, musik, dan video musik; produksi dan penyediaan dari hiburan, berita, dan informasi melalui jaringan komunikasi dan
komputer; produksi program televisi di bidang mode untuk tujuan hiburan; publikasi bahan/materi pendidikan, yaitu, penerbitan
buku, jurnal, berita berkala, dan publikasi elektronik===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2021013466
: 26/02/2021 13:39:19
:
: RENDHY SANTOSO

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. MT. HARYONO KAV. 22 APT. SIGNATURE PARK TB. 1 RT 008/ RW 009 KEL.
TEBET TIMUR, KEC. TEBET, JAKARTA SELATAN, Kota Administrasi Jakarta
Selatan, DKI Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: DUTA WAKAF After Life Planner + Logo
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Kuning, Tosca
: 36
:
===Asuransi; Jasa penyaluran dana amal; Koleksi amal; Koleksi sumbangan amal untuk orang lain; Penggalangan dana amal
untuk organisasi dan program yang mempromosikan kesehatan, nutrisi dan olahraga; Penyediaan informasi mengenai
pengumpulan dana amal; investasi dana untuk tujuan amal; jasa pengumpulan dana amal; jasa yayasan amal, yaitu,
penyediaan beasiswa, dukungan keuangan, investasi berkelanjutan, dan bantuan langsung untuk organisasi amal, organisasi
berdasarkan komunitas, dan badan pemerintah untuk pendidikan, kesehatan, kesejahteraan masyarakat, dukungan sipil dan
komunitas, kesenian, ilmu pengetahuan, lingkungan, keberlanjutan, keragaman, kebudayaan, kewirausahaan sosial, dan
dukungan atas filantropi; koleksi sumbangan amal dan pengumpulan dana amal, untuk orang lain; layanan pengumpulan dana
amal untuk anak-anak kurang mampu; memberikan bantuan keuangan kepada organisasi sosial, amal dan keagamaan;
memberikan hibah dan penghargaan keuangan di bidang pendidikan untuk tujuan amal; memberikan hibah uang kepada
badan amal; memberikan informasi terkait dengan pengumpulan dana amal; organisasi koleksi amal; penerimaan sumbangan
amal moneter; penerimaan sumbangan amal moneter untuk mendanai penelitian medis; pengumpulan dana amal;

740
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pengumpulan dana amal untuk pencegahan dan pencegahan bencana; pengumpulan sumbangan moneter untuk tujuan amal;
peramalan keuangan; sponsor keuangan organisasi sosial, amal dan keagamaan===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021013467
: 26/02/2021 13:39:53
:
: Wawan Suwarni Lukman

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Cawang Baru Barat No. 22 C Kel. Cipinang Cempedak Kec. Jatinegara Jakarta
Timur 13340, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta, 13340
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: HYGIENIS SET
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan putih
: 10
: ===Benang bedah===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Kav. DKI Blok 84 No. 20, RT. 001 RW. 010, Jakarta Barat, DKI Jakarta
: Lanny Setiawan MBA., M.Mgt., MA-LPC., MA-LMFT.
: Pacific Patent Multiglobal DIPO Business Center Lt. 11, Jalan Jend. Gatot Subroto
Kav. 51-52, Jakarta Pusat- 10260 Indonesia

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: RIMBA DURIAN + Logo
: Suatu penamaan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan coklat
: 43
: ===Jasa hotel dan resor; Jasa kedai kopi; Jasa penyediaan minuman; Jasa penyewaan gedung untuk tempat konser;
Layanan perhotelan (hospitality); Tempat makan yang menghidangkan kudapan; Tempat penyediaan makanan dan minuman;
jasa katering; jasa restoran; layanan bar; layanan hotel; layanan kafe dan kafetaria; layanan kedai kopi dan makanan ringan;
menyajikan makanan dan minuman untuk para tamu di restoran; penyediaan makanan dan minuman untuk dikonsumsi;
penyediaan tempat konferensi, ekshibisi dan pertemuan; penyediaan tempat perjamuan makan dan acara sosial untuk acara
spesial; penyewaan akomodasi sementara di vila dan bungalow; penyewaan ruang serba guna untuk resepsi pernikahan;
penyewaan tempat untuk acara dan memberikan informasi yang berkaitan dengannya; restoran swalayan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2021013469
: 26/02/2021 13:45:23
:
: Pamella Foronkid Gunawan

: DID2021013470
: 26/02/2021 13:46:56
:
: CEPPY TAUFIK AKBAR

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: BLOK MASJID NO.14 RT 001/003. KELURAHAN CIGONDEWAH KALER.
KECAMATAN BANDUNG KULON. KOTA BANDUNG, Kota Bandung, Jawa Barat,
40214
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: KEJAM NYA MANG ALIT
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: MERAH , KUNING, HITAM, PUTIH
: 29
: ===keripik jamur===

740

540 Etiket

540 Etiket
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210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021013471
: 26/02/2021 13:48:39
:
: Chen, Zhen-Rui

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 5F., No.139, Xuecheng Rd., Sanxia Dist., New Taipei City 237, Taiwan (R.O.C.)
: Marta Yudha Syahwalul S.H.
: Jl. Makom Raya No. 54 Jatikramat Kota Bekasi

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: GRIMPER SAPPUN
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Putih
: 25
: ===Alas kaki, yaitu, sepatu, sepatu bot, sandal, sandal selop, sepatu kets, espadrilles, mokasin, sepatu pantofel; Jaket-jaket;
Pakaian, yaitu, atasan, kemeja, jaket, kaus yang menyerap keringat, jaket dengan penutup kepala; Pakaian, yaitu, setelan
baju, gaun-gaun, jas-jas, mantel panjang, jaket, pakaian hujan, celana, celana panjang, celana pendek, jins, rok-rok, blus,
kemeja, T-shirt, rompi, baju kaos, cardigan, pakaian dalam dan pakaian tidur; Pakaian, yaitu, stoking panjang, alas kaki,
sepatu basket, sepatu kets basket, kaos oblong, kemeja, kaos polo, sweater lengan panjang, celana olahraga, celana, kaos
tanpa lengan, kaos jersey, celana pendek, piyama, baju olahraga, kemeja rugby, sweater, ikat pinggang, pakaian ringan untuk
tidur, topi, topi sebagai tutup kepala, visor sebagai penutup kepala, pakaian pemanasan untuk olahraga, celana untuk
pemanasan, atasan untuk pemanasan, kaos aksesoris basket (shooting shirts), jaket, blazer, dasi sebagai pakaian, kotak
saku, sapu tangan, jaket tahan angin, parka, mantel, tadah liur bayi bukan dari kertas, pakaian tidur bayi yang baru lahir,
bando, ban pergelangan tangan sebagai pakaian, celemek, pakaian dalam, celana pendek boxer, celana ketat boxer, celana
panjang, pelindung telinga, sarung tangan, sarung tangan musim dingin, syal, baju tenun dan rajut, gaun jersey, gaun, gaun
dan seragam pemandu sorak, pakaian renang, pakaian mandi, baju renang, bikini, tankini, celana renang, celana mandi,
celana pendek untuk selancar, pakaian karet untuk olahraga air (wet suits), pakaian penutup di pantai, pakaian penutup
setelah mandi, kain penutup setelah mandi, sandal, sandal pantai, topi pantai, pelindung matahari sebagai penutup kepala,
topi renang, topi mandi, penutup kepala dengan tambahan rambut palsu (wigs); ikat pinggang [pakaian]; jaket; jaket kulit; jas;
pakaian seragam; pakaian untuk senam; pakaian, termasuk pakaian jadi, kaos, kaus kaki panjang berbahan kain, kaus kaki,
celana ketat, legging, pakaian dalam, rompi, bra, celana dalam, pakaian tidur; sepatu; sepatu santai; sepatu untuk pria, wanita
dan anak-anak; alas kaki, seperti sepatu luar ruangan, pakaian dan karet; pakaian olahraga, yaitu, kaos, Switer lengan
panjang, celana pendek, celana olahraga, celana olahraga; sol sandal; topi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021013472
: 26/02/2021 13:50:14
:
: PT. KREASI MANDIRI WINTOR INDONESIA, PT. Astra Otoparts Tbk

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Pahlawan Km.1,5. Kp. Kambing RT 003/RW 007. Desa Karang Asem Timur,
Citeureup, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, 16810
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: KREASI MANDIRI WINTOR INDONESIA
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM, ABU
: 12
: ===Kendaraan roda empat; alat untuk bergerak di darat, udara atau air; ambulans; kendaraan bantuan mobilitas; kendaraan
darat; kendaraan pencampuran beton; kendaraan segala medan; kendaraan serba guna; kendaraan untuk perjalanan darat;
truk pencampuran beton===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021013473
: 26/02/2021 13:53:58
:
: PT. KARYA PERSADA SMILING INFINITY

540 Etiket

: JL. PUKAT BANTING I NO.17 KEL.BANTAN KEC.MEDAN TEMBUNG, KOTA
MEDAN, KOTA MEDAN, Kota Medan, Sumatera Utara
:
:

Halaman 1102 dari 2049

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: GENESIS + LOGO
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: BIRU – MERAH - PUTIH
: 1
: ===Bahan-bahan kimia; Cairan anti-karat; Peralatan untuk mengontrol pengoperasian pemanas dan pendingin air; aditif kimia
untuk digunakan dalam pembuatan inhibitor korosi untuk boiler; cairan kimia pencegah karatan; penghancur/pembersih kerak
karbon; sediaan anti kerak; sediaan kimia untuk mencegah pembentukan kerak; sediaan kimia untuk mencegah pembentukan
kerak dalam sistem pemanas dan pendingin hidronik; sediaan kimia untuk menghilangkan karat; sediaan menghilangkan
kerak untuk keperluan industri; sediaan menghilangkan kerak, selain untuk keperluan rumah tangga===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021013474
: 26/02/2021 14:00:30
:
: Lin Chun-wei

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 10F., No. 5, Ln. 77., Danjin Rd., Tamsui Dist., New Taipei City 251., Taiwan (R.O.C)
: Dr. Yoyo Arifardhani, S.H., M.M., LL.M.
: Jl. Terogong Raya No. 52, Cilandak, Jakarta Selatan

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: BABY TATTOO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM, PUTIH
: 35, 10
: ===Penjualan ritel dan grosir bahan medis; belanja online; layanan toko ritel dan toko grosir===
===Dot botol susu; Dot makan bayi; Penjepit untuk dot bayi; Peralatan bantu pernapasan hidung; bantalan inkontinensia tidur;
botol susu; pemijat karet untuk bayi; pompa payudara; sabuk bersalin===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021013475
: 26/02/2021 14:01:08
:
: PT. MULTI BUANA INDONESIA

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Pergudangan Kosambi Megah Blok.B No.07, Jl. Raya Perancis, Kel. Jatimulya,
Kabupaten Tangerang, Banten, 15211
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: UNIMATIC
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah, Orange
: 27, 28
: ===Karpet-karpet; Keset; Permadani; karpet; karpet bulu; karpet lantai; keset karpet; matras; penutup lantai; penutup lantai
plastik; sajadah; tikar; tikar bulu; tikar buluh; tikar karet; tikar non-slip untuk mandi; tikar plastik; tikar senam; tikar tanpa selip;
tikar tekstil; tikar yoga===
===alat mainan; mainan *; mainan bayi; mainan kayu; mainan pintar; mainan plastik; puzzle; puzzle potongan gambar===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

Tipe Merek
Nama Merek

: DID2021013476
: 26/02/2021 14:01:11
:
: DEDEN TAJUDIN

540 Etiket

: Kp. Nenon RT. 002 RW. 006 Kel. Sukawening Kec. Ciwidey, Kabupaten Bandung,
Jawa Barat, 40973
: Rully Purwanto, S.H., S.Mn.
: Jalan Soekarno Hatta No. 590, Komplek Metro Trade Center Blok B-36, Lt. 2,
Bandung

: Merek Kata dan Lukisan
: ST.ASOPUROH
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566

Arti Bahasa

: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Kuning emas, putih, hitam
: 25
: ===Busana Muslim; Hijab; Hijab olahraga; Kerudung kepala; Mukena; Pakaian muslim; Peci; Sarung batik; Sarung sutra
(untuk sholat); Sarung tenun; Songkok (Peci); baju busana muslim; dalaman jilbab; jilbab; kaos kaki; kerudung [pakaian];
pakaian olahraga muslim; sarung; sarung tangan [pakaian]; syal dan jilbab; topi dan peci===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: JID2021013477
: 26/02/2021 14:01:18
:
: Chen, Zhen-Rui

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 5F., No.139, Xuecheng Rd., Sanxia Dist., New Taipei City 237, Taiwan (R.O.C.)
: Marta Yudha Syahwalul S.H.
: Jl. Makom Raya No. 54 Jatikramat Kota Bekasi

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: SAPPUN AmiAMi
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Putih
: 35
: ===Jasa grosir online; Jasa toko eceran secara online; Layanan ritel online yang berkaitan dengan alas kaki; Layanan ritel
online yang berkaitan dengan sepatu; Layanan toko ritel menampilkan sepatu; Ritel online; jasa retail sehubungan dengan
penjualan pakaian, alas kaki, tutup kepala, apron, celana bayi, bandana, mantel mandi, sandal mandi, laci kamar mandi, baju
mandi, celana mandi, ikat pinggang, baret, korset, sepatu bot, bra, celana untuk dipakai, kamisol, topi, jas, gaun, dressing
gown, penutup telinga, footmuff, tidak dipanaskan dengan listrik, sepatu karet, pengikat kaus kaki, sarung tangan, topi, ikat
kepala, kaus kaki panjang, sol dalam, jaket, jersi, gaun jumper (baju hangat), baju sweater; layanan ritel untuk alas kaki;
layanan ritel untuk sepatu; layanan toko ritel menampilkan alas kaki; layanan toko ritel menampilkan sandal; penyediaan jasa
ritel online dari situs web internet yang berkaitan dengan tekstil, sediaan untuk perlengkapan mandi yang tidak mengandung
obat, produk perawatan, peralatan perawatan, tempat untuk membawa, buku, lilin, perlengkapan audio, perangkat pendengar
yang diletakkan di kepala, tempat pengeras suara, pengeras suara nirkabel, perangkat pendengar yang diletakkan di dalam
telinga; toko grosir online dan layanan toko ritel online yang menampilkan pakaian, alas kaki; toko online===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021013478
: 26/02/2021 14:04:18
:
: THAM SUI TJUNG

540 Etiket

540 Etiket

: Jl. Adisucipto Rt/Rw: 004/008, Kel. Arang Limbung Kec. Sungai Raya, Kabupaten
Kubu Raya, Kalimantan Barat
: Anny Susanto
: Pamerindo Paten Komplek Green Ville Maisonette blok FB 10 Jl. Tanjung Duren
Raya, Duri Kepa

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: GSM
: LEADING INNOVATION FOR MOTORCYCLE SPARE PARTS = MEMIMPIN INOVASI UNTUK SUKU
CADANG KENDARAAN BERMOTOR.

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM, PUTIH, MERAH, ABU-ABU
: 12
: ===As Gear Depan Untuk Kendaraan; As Overan Untuk Kendaraan; As shock untuk kendaraan darat; Ball joint untuk
kendaraan; Balljoint untuk roda kendaraan; Batang penghubung untuk kendaraan darat, selain dari bagian motor dan mesin;
Cincin Peluru untuk roda kendaraan; Gear box untuk kendaraan darat; Isyarat sinyal untuk kendaraan (lampu sein); Kantong
Udara [alat keselamatan untuk kendaraan darat]; Keranjang yang disesuaikan untuk sepeda motor; Kickstands sepeda motor;
Kickstands untuk kendaraan roda dua; Komstering, untuk kendaraan; Mimis Starter Untuk Kendaraan; Nap roda kendaraan;
Pegangan Tangan Untuk Kendaraan ( hand grip); Per Daun untuk Kendaraan Bermotor; Plat kopling Untuk Kendaraan; Sabuk
pengaman pengemudi (kendaraan); Sensor parkir [alarm tanda mundur untuk kendaraan]; Spoiler untuk kendaraan; Tube
untuk roda kendaraan; Velg untuk roda kendaraan; alarm dan perangkat anti pencurian untuk kendaraan; bagasi barang
diatap kendaraan; bagian struktural untuk sepeda motor; baling-baling sekrup untuk kendaraan; ban dan roda untuk
kendaraan dan sepeda; ban untuk kendaraan darat; banci bar untuk sepeda motor; bantalan (bearings) [kendaraan darat];
bantalan pegangan untuk tangki sepeda motor; batang setir; batang torsi kendaraan; bearing (untuk kendaraan darat); behel
jok sepeda motor; behel motor; bodywork untuk kendaraan bermotor; bola setir kendaraan; bracket box motor; breket plat
nomor; coachwork untuk kendaraan bermotor; dashboard untuk kendaraan; dudukan mesin kendaraan; freewheels untuk
sepeda motor; gantungan barang untuk motor; gantungan tunggangan untuk kendaraan darat; gearing untuk kendaraan darat;
giring [kendaraan]; grip stang untuk sepeda motor; grip tape untuk setang sepeda motor; handle rem/kopling; hub untuk roda
sepeda motor; jeruji untuk kendaraan darat; jok motor; kabel kopling untuk sepeda motor; kabel rem untuk sepeda motor; kaca
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spion; kaki pasak untuk sepeda motor; kaliper rem untuk sepeda motor; karet untuk rem kendaraan; kendaraan bermotor;
klakson kendaraan; kopling (clutches) untuk kendaraan; kopling untuk kendaraan darat; lengan ayun sepeda motor;
mendorong rantai untuk sepeda motor; mesin diesel untuk kendaraan darat; mesin kendaraan bermotor; mudguards sepeda
motor; panel bodi untuk kendaraan; pannier diadaptasi untuk sepeda motor; pedal rem untuk sepeda motor; pegas [kendaraan
darat]; pelindung body motor; penjaga rantai drive untuk kendaraan bermotor roda dua; penunjuk arah untuk sepeda motor;
penutup kendaraan [berbentuk]; penutup radiator motor; penutup stir kendaraan; penutup untuk tangki bensin (gas)
kendaraan; peredam kejut untuk kendaraan; persneling untuk sepeda motor; pijakan motor(bordes motor); pompa udara untuk
ban sepeda motor; poros, gandar atau gelendong (spindles) [kendaraan darat]; rangka kendaraan; rantai sepeda motor; rantai
untuk kendaraan darat; rem cakram untuk sepeda motor; sadel sepeda motor; sarung jok untuk kendaraan; segitiga shock
motor; selang / kabel kopling; selimut dipasang untuk sepeda motor; selimut pas untuk kendaraan; sepeda motor listrik; setang
sepeda motor; setir untuk kendaraan; sidecars sepeda motor; sistem alarm kendaraan bermotor; strip anti silau dan pelindung
sinar matahari untuk kendaraan; suspensi peredam kejut untuk kendaraan darat; tanda belok untuk kendaraan darat; tangki
gas untuk kendaraan; tensioner assy untuk kendaraan; tromol sepeda motor; tuas gear shift untuk sepeda motor; tutup
kenalpot; tutup oli kendaraan; tutup rantai; windshield; wiper kaca depan untuk kendaraan darat===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021013479
: 26/02/2021 14:08:53
:
: Tatang Suganda

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Palmerah Utara No.76, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11480
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: BLITZ
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah, Hitam, Putih
: 8
: ===Alat pengasah mata pisau; Alat-alat pengasah; Pompa air tangan, cangkul, sekop, gerinda, batu asahan, gergaji tangan,
intan pemotong kaca, obeng, kunci, kikir, dongkrak tangan, pisau-pisau, perkakas ketam, pedang, palu (martil), bor-bor, tang,
pisau cukur, sabit, kampak, pahat tusuk, godam, alat pematri, alat solder, linggis, serutan kayu (bukan listrik atau mesin),
peralatan pertanian (perkakas tangan), alat penyemprot cairan (sprayer dengan tangan), alat penyemprot serangga (alat
tangan), pisau pemangkas tanaman, pisau untuk pemotong rumput (alat tangan), alat penyemprot hama tanaman (sprayer)
yang digerakkan dengan tangan, alat-alat dan perkakas tangan (dijalankan dengan tangan), penyemprot-penyemprot
backpack manual dengan tekanan tinggi, penyemprot-penyemprot ransel semi otomatis, alat penanam benih (benih jagung,
padi, kacang-kacangan dan sayur-sayuran), peralatan pertanian (perkakas tangan), alat penyemprot serangga (alat tangan),
gerek (alat tangan), alat pelubang, kampak-kampak, batang pemotong, pisau pemangkas tanaman, mata bor (bagian dari alat
tangan), alat pengasah mata pisau, pisau (alat tangan), pemangkas tanaman pembatas, pisau untuk mencangkok tanaman,
pahat-pahat, alat pemotong (pisau), pisau kecil, alat penyemprot obat pembasmi parasit tanaman (alat tangan), alat penggali
(alat tangan), pegangan bor (alat tangan), bor-bor, pemadat tanah (alat tangan), alat pemotong (alat tangan), alat pemetik
buah (alat tangan), alat-alat kebun (alat tangan), alat-alat pencangkokan (alat tangan), bor tangan (alat tangan), alat pemecah
es, alat pemercik obat serangga (alat tangan), semprotan obat serangga (alat tangan), alat penguap obat serangga (alat
tangan), gergaji ukir, pisau baja, pisau-pisau, gunting pemotong rumput (alat tangan), pisau pemotong, alat pelobang (alat
tangan), alat pembunuh parasit tanaman, gunting besar pemangkas, pompa (tangan), alat pelantak tangan (alat tangan), daun
gergaji (bagian dari alat tangan), pegangan gergaji, gergaji (alat tangan), gunting, obeng, sabit-sabit bertangkai, gunting
tanaman, alat-alat pengasah, alat penyemprot serangga (alat tangan), alat pencabut tangan berduri (alat tangan), pemangkas
pohon, alat penyemprot obat pembasmi serangga (alat tangan), pencincang sayuran, pisau sayuran, pemotong sayuran,
pengiris sayuran, roda pengasah (alat tangan), kunci inggris (alat tangan).===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021013480
: 26/02/2021 14:10:45
:
: PT. MULTI BUANA INDONESIA

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Pergudangan Kosambi Megah Blok.B No.07, Jl. Raya Perancis, Kel. Jatimulya,
Kabupaten Tangerang, Banten, 15211
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: MULTIMATIC
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah, Orange
: 27, 28
:
===Karpet-karpet; Keset; Permadani; karpet; karpet bulu; karpet lantai; keset karpet; matras; penutup lantai; penutup lantai

740
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plastik; sajadah; tikar; tikar bulu; tikar buluh; tikar karet; tikar non-slip untuk mandi; tikar plastik; tikar senam; tikar tanpa selip;
tikar tekstil; tikar yoga===
===alat mainan; mainan *; mainan bayi; mainan kayu; mainan pintar; mainan plastik; puzzle; puzzle potongan gambar===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Kav. DKI Blok 84 No. 20, RT. 001 RW. 010, Jakarta Barat, DKI Jakarta
: Lanny Setiawan MBA., M.Mgt., MA-LPC., MA-LMFT.
: Pacific Patent Multiglobal DIPO Business Center Lt. 11, Jalan Jend. Gatot Subroto
Kav. 51-52, Jakarta Pusat- 10260 Indonesia

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: RIMBA DURIAN + Logo
: Suatu penamaan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan coklat
: 44
: ===Layanan pertanian, akuakultur, hortikultura, dan kehutanan; berkebun; jasa-jasa penasehatan hasil panen yang berkaitan
dengan pertanian dan perkebunan; memberikan informasi tentang berkebun; memberikan informasi terkait perawatan kebun
atau bunga; penanaman pohon kebun; perawatan kebun atau bunga; pertamanan (landscaping) dan perawatan kebunkebun===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2021013481
: 26/02/2021 14:11:50
:
: Pamella Foronkid Gunawan

: JID2021013482
: 26/02/2021 14:12:53
:
: PT Tiga Muda Berkarya

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jalan BSD Raya Utama, Foresta Business Loft Signature, Unit 6 BSD City, Lengkong
Kulon, Kec. Pagedangan, BSD Tangerang, Banten 15331, Kabupaten Tangerang,
Banten, 15331
: Maulana Ridha S.H
: Rasuna Office Park, LR-03, Jln. H.R. Rasuna Said-Kuningan, Jakarta Selatan 12960.

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: SOSITI coffee bar
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam
: 43
: ===Bar; Jasa kedai kopi; jasa kafe; jasa restoran===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021013483
: 26/02/2021 14:13:07
:
: Lumban Gautomo

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Taman Wiguna Selatan XII/6 RT /RW 003/006, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60294
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: BENFIT Silicone Sealant
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Unsur Tulisan Warna Putih dan Background Merah
: 17
: ===bahan mendempul; dempul dinding; senyawa mendempul===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320

Prioritas

740

: DID2021013484
: 26/02/2021 14:14:26
:

540 Etiket

540 Etiket

540 Etiket

540 Etiket
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730

Nama Pemohon

: CV. CIPTA ANEKA PANGAN SEJAHTERA

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Raya Bodean Km. 3,3 Krajan, Toyomarto, Singosari , Kabupaten Malang, Jawa
Timur
: Hendrawati Santoso S.H.
: Komplek Gedung Rahardjo Blok 5E, Jalan Roa Malaka Utara No. 4-6,

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: YANA
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM, PUTIH
: 30
: ===Bahan pengganti teh; Beras; Beras basmati; Beras bulir panjang; Beras campuran; Beras jepang; Beras organik; Beras

740

padi liar; Beras pratanak; Beras shirataki; Beras untuk bubur; Berondong; Berondong jagung; Bihun instan; Biji kopi; Biskuit
Gabin (Kue tradisional); Biskuit coklat; Biskuit kering; Biskuit tipis kering; Campuran minuman berbahan dasar teh; Chai
masala / minuman teh yang dicampur rempah; Cokelat dalam bentuk pralin; Cone snack [makanan ringan berbahan dasar
tepung]; Custard; Ekstrak coklat; Ekstrak ragi; Emping (kerupuk dari melinjo); Es Konsumsi; Garam meja; Gula atau pemanis
(serbuk, cair atau tablet); Gula halus untuk glasir; Gula nira kelapa; Gula semut; Hasil produksi penggilingan tepung; Kakao;
Kecap; Kecap asin; Kecap kedelai; Kecap manis; Kerupuk; Kerupuk Atom; Kerupuk Gendar; Kerupuk Jengkol; Kerupuk
Kentang; Kerupuk bawang; Kerupuk sagu; Kopi Aceh; Kopi Latte; Kopi Susu ; Kopi bubuk; Kopi cokelat; Kopi giling dan biji
kopi utuh (yang belum diolah); Kopi gula aren; Kopi jahe; Kopi seduh; Kopi susu bubuk; Kopi yang tidak disangrai; Kopi, teh,
kakao dan kopi buatan; Kremes dari tepung; Kue Kembang Goyang; Kue Tenteng; Kue kering (pastri); Kue-kue kering
berbahan dasar dari beras; Makanan ringan berbahan dasar sereal; Makanan ringan berbahan dasar tepung; Makanan ringan
berbahan dasar tepung terigu; Matcha / teh hijau dari jepang [minuman]; Matcha latte / teh hijau dari jepang latte; Meses
cokelat; Mie; Mie Aceh; Mie Keriting; Mie Sagu; Mie Vietnam; Mie beras cina; Mie segar; Minuman Teh Susu Telur; Minuman
barbahan dasar teh termasuk teh hitam -, teh hijau-, dan minuman berbahan dasar teh oolong; Minuman berbahan dasar kopi
espresso; Minuman berbahan dasar kopi yang mengandung susu; Minuman berbahan dasar teh bunga dahlia; Minuman
berbahan dasar teh bunga mawar; Minuman berbahan dasar teh bunga rosella; Minuman berbahan dasar teh bunga telang;
Minuman berbahan dasar teh dan teh herbal; Minuman cokelat; Minuman kakao; Minuman kopi dengan atau tanpa susu;
Minuman kopi espresso dicampur dengan susu 90 ml; Minuman kopi espresso dicampur dengan susu dan bubuk coklat;
Minuman teh dengan atau tanpa susu; Minuman teh krisan; Moccacino (minuman yang terdiri dari bahan berupa susu, kopi
dan cokelat); Ocha / teh jepang; Pengganti Saus Tiram; Popcorn yang diberi perasa; Popcorn yang dilapisi perasa; Produkproduk kakao ; Roti asin; Roti bagelan; Roti kering; Roti manis; Roti pastry; Roti sobek; Roti tawar; Roti tawar manis; Roti,
sandwich, biskuit; Sahi (Teh); Sambal Terasi; Saus; Saus Pizza; Saus siap saji; Sediaan untuk membuat minuman teh dengan
aroma buah-buahan berbentuk serbuk; Snack Bar (Makanan); Tauco; Teh (bebas kafein) dengan pemanis tambahan; Teh
Ginseng; Teh Jepang yang terbuat dari bubuk kombu [kelp]; Teh Krisan; Teh Oolong; Teh Tarik; Teh bunga tisane; Teh dan
teh herbal; Teh daun kelor; Teh daun sirsat; Teh herbal dan seduhan herbal; Teh herbal yang mengandung kelor; Teh hijau
jepang; Teh hitam es; Teh latte; Teh lemon; Teh olahan khas negara Thailand; Teh rosela; Teh serai; Teh serbuk daun kelor;
Tepung Jawawut; Tepung gaplek; Tepung gula; Tepung jagung; Tepung kental buat makanan; Tepung kentucky; Tepung
ketan; Tepung panir; Tepung peyek; Tepung tapioka untuk makanan; Tepung, roti, ragi, pastri (kue-kue); Wafer (kue); Wafer
(pie); adonan roti; bahan pengganti kopi; beras analog; beras buatan; beras hitam; beras ketan; beras merah; beras plumula
untuk makanan; beras putih; beras sekam; bihun; bihun [mie]; bihun beras [mie Beras]; biji cokelat; biji kopi panggang; biskuit;
biskuit asin; biskuit gurih; biskuit malt; biskuit manis; biskuit-biskuit; brondong jagung; bubuk coklat; bubuk kakao instan ;
bubuk ragi; bubuk saus; bubuk teh instan; bubur tepung beras; campuran untuk membuat teh; campuran untuk membuat teh
chai; campuran untuk membuat teh kombucha; cangkir cokelat yang bisa dimakan; cokelat; cokelat batangan; cokelat
couverture; cokelat pahit; cokelat putih; cokelat tanpa pemanis; cokelat éclairs; coklat; coklat batangan diisi; coklat bebas
susu; coklat hitam; coklat mousses; coklat panas; coklat pasta; cuka; daun teh; ekstrak kopi; ekstrak teh untuk keperluan
kuliner; es kopi; es krim; es teh; esensi kopi; garam; garam untuk memasak; garam, mustard; gula; gula aren; gula batu; gula
bubuk; gula cair; gula demerara; gula jarak; gula jawa; gula karamel; gula kelapa; gula kristal; gula kristal (selain gula-gula);
gula kristal putih; gula kurma; gula madu herbal; gula manis rebus; gula mentah; gula merah; gula muscovado; gula pasir; gula
rebus; gula tebu; gula tebu pasir; gula vanila; gula, madu, tetes (treacle); hamburger [sandwich]; ice cream bars [gula-gula];
kanji dr tepung jagung; kantong teh; kecap; kecap [soy sauce]; kecap pedas; kembang gula; kerupuk; kerupuk cumi; kerupuk
ikan; kerupuk opak; kerupuk rambak; kerupuk singkong; kerupuk udang; ketel jagung [popcorn]; kombu-cha [Teh Jepang yang
terbuat dari rumput laut]; kopi; kopi bebas kafein; kopi beraroma; kopi buatan; kopi bubuk; kopi giling; kopi instan; kopi
kantongan; kopi rempah; kopi susu instan; kopi tanpa kafein; kopi yang belum dipanggang; kopi, teh, kakao, gula, beras,
tapioka, sagu, bahan pengganti kopi; krim-krim coklat; kue basah; kukis (kue kering); makanan ringan berbahan dasar beras;
makanan ringan berbahan dasar oat; makanan ringan berbahan dasar sereal; makanan ringan berbahan dasar tapioka;
makanan ringan berbasis jagung; makanan ringan berbasis sereal; makaroni [kue kering]; mie Cina; mie ayam; mie beras; mie
gandum; mie goreng; mie instan; mie instan Cina; mie kering; mie ramen; mie soba; mie somen; mie telur; mie tepung; mie
udon; mie udon instan; minuman berbahan dasar cokelat; minuman berbahan dasar kopi; minuman berbahan dasar kopi
dengan toping : boba, jelly, pearl; minuman berbahan dasar kopi, kokoa, cokelat atau teh; minuman berbahan dasar teh;
minuman berbahan dasar teh dengan beraroma/ berasa bunga; minuman berbahan dasar teh dengan toping : boba, jelly,
pearl; minuman berbahan dasar teh ditambah buah segar, boba, dan krim busa manis; minuman berbahan dasar teh yang
mengandung atau diberi perisa jus buah atau jus sayuran; minuman biji kakao; minuman biji kopi; minuman cokelat; minuman
dengan bahan dasar kopi; minuman dengan bahan dasar teh; minuman es berbahan dasar kopi; minuman es berbahan dasar
teh; minuman kakao dengan susu; minuman kopi; minuman kopi dengan campuran susu; minuman kopi espresso dicampur
dengan susu; minuman kopi espresso dicampur dengan susu 150 ml; minuman kopi espresso dicampur dengan susu 180 ml;
minuman kopi espresso yang dicampur dengan air panas; minuman sediaan berbahan dasar kopi; minuman teh; minuman teh
boba; minuman teh dengan susu; minuman yang terbuat dari kopi; minuman yang terbuat dari teh; minuman-minuman
berbahan dasar kopi; misoa; msg (penyedap rasa); mugi-cha [teh barley panggang]; pasta cokelat; pembungkus sandwich;
pengganti cokelat; pesto [saus]; petis; popcorn berlapis karamel; popcorn berlapis permen; popcorn olahan; produk cokelat;
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produk-produk berbahan dasar cokelat; produk-produk kopi; puff pastry (roti); ragi; ragi*; ramen [hidangan berbasis mie
Jepang]; remah roti; roti bagel; roti bakar; roti bun; roti dan roti bun; roti gandum; roti goreng; roti gulung; roti kukus; roti
panggang; roti segar; roti*; sambal; sambel; sandwich es krim; saos; saos tomat; saus; saus cabai; saus cokelat; saus coklat;
saus mustard; saus pasta; saus tiram [sambal]; saus tomat; sediaan berbahan dasar kopi; sediaan minuman kakao; sediaan
minuman kopi; sediaan untuk membuat minuman berbahan dasar kopi; sediaan-sediaan untuk minuman berbahan dasar kopi;
snack bar berbasis granola; snack bar berbasis muesli; sohun; stick cumi (kerupuk); stick kerang (kerupuk); stik roti; teh; teh
(bukan untuk keperluan medis); teh abu-abu earl; teh acanthopanax; teh atau kakao; teh barley; teh barley yang dipanggang;
teh bebas kafein; teh beraroma; teh bubuk; teh bunga jeruk nipis; teh celup; teh chai; teh coca; teh dingin; teh fieldmint; teh
ginseng merah; teh herbal, selain untuk penggunaan obat; teh hijau; teh hijau bubuk; teh hitam; teh instan; teh jahe; teh jeruk
nipis; teh kangzhuan [teh Cina fermentasi]; teh kombucha; teh kunyit; teh lengkeng; teh melati; teh melon; teh oolong [teh
Cina]; teh pelangsing; teh peppermint; teh putih; teh rooibos; teh rosella; teh rosemary; teh rumput hijau; teh sage; teh sitrun;
teh spearmint; teh susu; teh susu berbahan dasar teh; teh susu, berbahan dasar tanpa-susu; teh susu, teh yang mendominasi;
tepung; tepung Hunkwe; tepung arrowroot; tepung atau bubuk untuk gula-gula; tepung beras; tepung cannihua; tepung coca;
tepung dan sediaan yang terbuat dari sereal; tepung gandum; tepung gandum yang dipanggang; tepung jagung; tepung
jagung untuk keperluan kuliner; tepung kacang hijau; tepung kacang kacangan; tepung kedelai; tepung kentang; tepung
kentang *; tepung kiwicha; tepung kue; tepung maca; tepung roti; tepung sagu; tepung serbaguna; tepung sereal; tepung
tapioka; tepung tapioka*; tepung tempura; tepung terigu; tepung*; terasi; topping cokelat yang dapat dimakan; wafer===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021013485
: 26/02/2021 14:17:31
:
: Tatang Suganda

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Palmerah Utara No.76, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11480
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: BLITZ
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah, Hitam
: 8
: ===Alat pengasah mata pisau; Alat-alat pengasah; Pompa air tangan, cangkul, sekop, gerinda, batu asahan, gergaji tangan,
intan pemotong kaca, obeng, kunci, kikir, dongkrak tangan, pisau-pisau, perkakas ketam, pedang, palu (martil), bor-bor, tang,
pisau cukur, sabit, kampak, pahat tusuk, godam, alat pematri, alat solder, linggis, serutan kayu (bukan listrik atau mesin),
peralatan pertanian (perkakas tangan), alat penyemprot cairan (sprayer dengan tangan), alat penyemprot serangga (alat
tangan), pisau pemangkas tanaman, pisau untuk pemotong rumput (alat tangan), alat penyemprot hama tanaman (sprayer)
yang digerakkan dengan tangan, alat-alat dan perkakas tangan (dijalankan dengan tangan), penyemprot-penyemprot
backpack manual dengan tekanan tinggi, penyemprot-penyemprot ransel semi otomatis, alat penanam benih (benih jagung,
padi, kacang-kacangan dan sayur-sayuran), peralatan pertanian (perkakas tangan), alat penyemprot serangga (alat tangan),
gerek (alat tangan), alat pelubang, kampak-kampak, batang pemotong, pisau pemangkas tanaman, mata bor (bagian dari alat
tangan), alat pengasah mata pisau, pisau (alat tangan), pemangkas tanaman pembatas, pisau untuk mencangkok tanaman,
pahat-pahat, alat pemotong (pisau), pisau kecil, alat penyemprot obat pembasmi parasit tanaman (alat tangan), alat penggali
(alat tangan), pegangan bor (alat tangan), bor-bor, pemadat tanah (alat tangan), alat pemotong (alat tangan), alat pemetik
buah (alat tangan), alat-alat kebun (alat tangan), alat-alat pencangkokan (alat tangan), bor tangan (alat tangan), alat pemecah
es, alat pemercik obat serangga (alat tangan), semprotan obat serangga (alat tangan), alat penguap obat serangga (alat
tangan), gergaji ukir, pisau baja, pisau-pisau, gunting pemotong rumput (alat tangan), pisau pemotong, alat pelobang (alat
tangan), alat pembunuh parasit tanaman, gunting besar pemangkas, pompa (tangan), alat pelantak tangan (alat tangan), daun
gergaji (bagian dari alat tangan), pegangan gergaji, gergaji (alat tangan), gunting, obeng, sabit-sabit bertangkai, gunting
tanaman, alat-alat pengasah, alat penyemprot serangga (alat tangan), alat pencabut tangan berduri (alat tangan), pemangkas
pohon, alat penyemprot obat pembasmi serangga (alat tangan), pencincang sayuran, pisau sayuran, pemotong sayuran,
pengiris sayuran, roda pengasah (alat tangan), kunci inggris (alat tangan).===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

566

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: DID2021013486
: 26/02/2021 14:17:31
:
: PT PULPA NATURA INDONESIA

540 Etiket

540 Etiket

: Jl Kapas Krampung 115 Surabaya 60135
, Kota Surabaya, Jawa Timur
: Fariz Syah Alam S.H
: AFFA Intelectual Property Rights, Gedung Graha Pratama Lantai 15, Jl. MT. Haryono
Kav. 15, Tebet, Kota Jakarta Selatan DKI Jakarta 12810

: Merek Kata dan Lukisan
: pulpatopia + lukisan
:
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591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021013487
: 26/02/2021 14:17:36
:
: Chen, Zhen-Rui

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 5F., No.139, Xuecheng Rd., Sanxia Dist., New Taipei City 237, Taiwan (R.O.C.)
: Marta Yudha Syahwalul S.H.
: Jl. Makom Raya No. 54 Jatikramat Kota Bekasi

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: SAPPUN POWER EMPOWERMENT
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Putih
: 25
: ===Alas kaki, yaitu, sepatu, sepatu bot, sandal, sandal selop, sepatu kets, espadrilles, mokasin, sepatu pantofel; Pakaian luar;
Pakaian untuk olahraga; Pakaian, yaitu, t-shirt, kemeja, hoodies, kemeja berkerudung, jaket, topi, beanies, syal, kaus kaki;
alas kaki; alas kaki, termasuk sepatu, sepatu bot dan sandal; celana pendek; jaket [pakaian]; jaket bulu; jaket jas; jas [pakaian
bisnis]; jas [pakaian]; kaos kaki; pakaian jadi; pakaian seragam; pakaian untuk senam; pakaian, alas kaki dan tutup kepala;
sandal; sandal jepit [alas kaki]; sepatu; sepatu bot untuk olahraga; sepatu bot untuk senam; sepatu olahraga; sepatu senam;
sepatu untuk pria, wanita dan anak-anak; alas kaki, seperti sepatu luar ruangan, pakaian dan karet; pakaian olahraga, yaitu,
kaos, Switer lengan panjang, celana pendek, celana olahraga, celana olahraga; seragam; sol alas kaki; sol untuk alas kaki===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: hijau, merah muda, kuning
: 32
: ===Jus buah atau sayuran; Jus sari buah-buahan; Minuman buah atau sayuran; Minuman buah-buahan dan jus buah-buahan
termasuk minuman bernutrisi dan jus berbasis buah; Minuman ekstrak buah atau sayuran yang bebas alkohol; Minuman sari
sayuran; Sari buah; jus; jus buah; jus sayuran [minuman]; konsentrat jus buah; minuman berbahan dasar buah beku; minuman
buah; minuman jus buah tanpa-alkohol; minuman jus sayuran tanpa-alkohol===

: DID2021013488
: 26/02/2021 14:18:28
:
: JADE LONG JOHN ENTERPRISE CO., LTD.

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: No.5-2, Lane Shui Ching,
Ping Ho Vill, She-Tou, Chang Hwa,
Taiwan, R.O.C.
: Yenny Halim S.E., S.H., M.H.
: ACEMARK, Jl. Cikini Raya No. 58 G-H, Jakarta 10330, Indonesia

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

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

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru Muda, Biru Tua, Hitam dan Putih.
: 22
: ===batting poliester; benang pengikat, bukan dari logam; filamen tekstil; kapas mentah; kapas tow; linen mentah [rami]; linter;
serat kaca untuk penggunaan tekstil; serat karbon untuk penggunaan tekstil; serat kimia untuk penggunaan tekstil; serat logam
untuk penggunaan tekstil; serat plastik untuk penggunaan tekstil; serat poliester untuk penggunaan tekstil; serat silika vitreous
untuk penggunaan tekstil; serat sintetis untuk penggunaan tekstil; serat tekstil; serat tekstil mentah===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

Tipe Merek
Nama Merek

: JID2021013489
: 26/02/2021 14:22:07
:
: JESLIN HAMDANI

540 Etiket

: Jl. Hawaii 1-B/12, Puri Mansion, RT.010 / RW.001, Kelurahan Kembangan Selatan,
Kecamatan Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta
: Timoty Ezra S.H., M.H.,
: House Of Patent Indonesia Ruko Perkantoran Mitra Bahari II, Blok E 17-19 Jl.
Pakin No.1, Penjaringan, Jakarta Utara

: Merek Kata dan Lukisan
: DUVADERM
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566

Arti Bahasa

: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam; Putih.: 35
: ===Iklan dan promosi kosmetik; Jasa agen penjualan untuk kosmetik; Jasa agen penjualan, yaitu, layanan toko ritel, layanan
toko ritel online, layanan toko grosir yang menampilkan kosmetik dan kit kosmetik; Jasa eceran atau grosiran untuk kosmetik,
sampo rambut, kondisioner rambut, bilas rambut, perawatan rambut, pomade rambut, lilin rambut, minyak rambut, semprotan
rambut, mist rambut yang memiliki efek aromatisasi atau efek wewangian dalam bentum semprotan, losion wajah kosmetik,
losion badan, krim badan, krim wajah, minyak kelonyo, deodoran badan, krim tangan, parfum cair, dan parfum dalam bentuk
padat; Jasa eceran atau grosiran untuk parfum dan bahan-bahan aroma, dupa, sediaan-sediaan wewangian, buluh penyebar
pengharum udara, sediaan-sediaan pengharum ruangan, pasta wangi untuk keperluan kosmetik, sachet wewangian,
wewangian untuk mobil, dan sediaan-sediaan pengharum udara; Jasa eceran toko serba ada dan supermarket sehubungan
dengan perlengkapan mandi, sediaan-sediaan kebersihan untuk penggunaan pribadi, kosmetik, sediaan-sediaan perawatan
kulit, sediaan-sediaan farmasi dan sanitasi, perlengkapan pertolongan pertama, sediaan-sediaan perawatan gigi, sediaansediaan perawakan kesehatan untuk perawatan pribadi, gantungan kunci, gembok, alat cukur, alat cukur elektronik, pisau
cukur, sikat gigi, sikat gigi elektronik, sisi, spons, bingkai foto, cermin, peralatan dan wadah untuk rumah tangga, pecah-belah,
perangkat porselin, kristal dan tembikar, alat makan dan alat makan untuk di meja, perlengkapan audio dan/atau visual dan
perangkat periferal, kalkulator, komputer, peranti lunak komputer, peranti keras komputer, kamera, negatif film kamera,
perlengkapan pemrosesan data, peralatan untuk merekam, mengirim atau mereproduksi suara atau gambar, pembawa data
magnetik, pita video, pita kaset, cakram perekam, pita dan cakram pra-rekam, perhiasan, peralatan horologis dan kronometrik,
kertas, karton dan barang-barang terbuat dari kertas dan karton, barang-barang tercetak, buku, majalah, poster, koran, alat
tulis, peralatan untuk menulis, kartu bermain, barang-barang terbuat dari kulit dan kulit imitasi, koper dan tas untuk bepergian,
koper, payung, tongkat untuk berjalan, kantong dan tas yang tidak termasuk di kelas lain, barang-barang terbuat dari tekstil,
pakaian, penutup kepala dan alas kaki, mainan dan alat bermain, perlengkapan senam dan olahraga, makanan dan minuman,
makanan yang diawetkan, makanan ringan, kembang gula, minuman beralkohol dan/atau tidak beralkohol, bir; Jasa ekspor impor untuk perbekalan farmasi, peralatan farmasi, obat-obatan dan kosmetika; Jasa grosir di bidang kosmetik; Jasa
pemesanan secara online dan jasa penjualan eceran untuk berbelanja dari rumah di bidang perlengkapan rumah tangga,
peralatan dan wadah rumah tangga, peralatan dan wadah dapur, alat tangan dan implemen untuk dapur, peralatan makan
[cutlery], pisau, tas, handuk dapur, buku masak, makanan, mainan, kosmetik, dan perawatan pribadi, produk-produk untuk
badan dan kecantikan; Jasa pengadaan kerjasama untuk keuntungan pihak lain dari pakaian, tutup kepala dan alas kaki,
perhiasan, jam tangan, aksesoris mode, tekstil, kosmetik, sediaan untuk perlengkapan mandi yang tidak mengandung obat,
produk perawatan, peralatan perawatan, peralatan mandi yang tidak mengandung obat, [kosmetik], kacamata, tempat untuk
membawa, barang dari kulit, tempat dan penutup untuk telepon genggam, tablet, laptop, koper, label untuk koper, tempat dan
penutup paspor, dompet, tas tangan dan segala macam tas, buku, lilin, perlengkapan audio, perangkat pendengar yang
diletakkan di kepala, tempat pengeras suara, pengeras suara nirkabel, perangkat pendengar yang diletakkan di dalam telinga
yang memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan membeli barang tersebut; Jasa sales dan promosi untuk
pihak ketiga atas perbekalan farmasi, produk farmasi, alat kesehatan, dan kosmetik; Jasa toko retail yang menjual kosmetik;
Layanan agen ekspor-impor di bidang kosmetik; Layanan agen penjualan yang menampilkan kosmetik perawatan tubuh dan
kecantikan; Layanan agen penjualan yang menampilkan tisu kosmetik yang sudah dibasahi; Layanan eceran atau grosir untuk
kosmetik dan alat kesehatan; Layanan penjualan kosmetik, persiapan untuk penggunaan pribadi, persiapan perawatan gigi
dan mulut, sabun dan deterjen secara eceran atau grosir; Layanan toko grosir yang menampilkan kosmetik; Layanan toko
grosir yang menampilkan kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan; Layanan toko grosir yang menampilkan tisu kosmetik
yang sudah dibasahi; Layanan toko ritel yang disediakan melalui Internet yang menampilkan kosmetik, sediaan perlengkapan
mandi, minyak esensial, masker kecantikan, sabun kosmetik dan shampoo; Layanan toko ritel yang menampilkan kosmetik;
Layanan toko ritel yang menampilkan kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan; Layanan toko ritel yang menampilkan
kosmetik, sediaan perlengkapan mandi, kit kosmetik, minyak esensial, masker kecantikan, sabun kosmetik dan shampoo;
Layanan toko ritel yang menampilkan tisu kosmetik yang sudah dibasahi; Mempromosikan barang-barang dan jasa-jasa
dengan cara mengoperasikan ritel pusat perbelanjaan komprehensif online, grosir, dan layanan ritel online kuku buatan, stiker
nail art, tips kuku, kertas transfer untuk nail art, cat kuku [kosmetik], sediaan penguatan kuku, kondisioner kuku, cat kuku,
enamel kuku, penghilang enamel kuku, gel kuku, sediaan untuk menghilangkan kuku gel, lapisan atas cat kuku, krim kuku
untuk penggunaan kosmetik, glitter kuku, cat kuku dan penghapus cat kuku, sediaan perawatan kuku kosmetik, perekat untuk
membubuhkan kuku atau bulu mata buatan, sediaan buffing kuku, kikir kuku dan warna kuku; Penjualan eceran, grosir,
penjualan langsung, penjualan melalui pemesanan via pos termasuk melalui Internet atau sarana pemesanan jarak jauh
elektronik lainnya, dan jasa pengadaan kerjasama, untuk pihak lain, termasuk melalui Internet, berbagai barang di bidang
berikut ini: perawatan, kecantikan, dan kebersihan untuk manusia dan hewan, yaitu sabun, pasta gigi, deodoran, krim, lotion
dan sampo, wewangian, yaitu parfum, ekstrak parfum, eau de toilette dan kosmetik, yaitu sediaan makeup dan kecantikan
untuk kulit dan rambut, pakaian, yaitu pakaian, pakaian dalam untuk pakaian siang dan malam, alas kaki, celana ketat, kaus
kaki, sepatu, sepatu bot dan sandal, dan aksesoris fashion, yaitu tutup kepala, perhiasan, ikat pinggang, jam tangan, aksesoris
rambut (klip, jepitan, perhiasan, pita, ikatan rambut, jepit rambut, sisir, ikat rambut, ikat kepala), tekstil, yaitu hiasan dinding
dari tekstil, kantong tidur (terpal), tisu dari tekstil untuk menghilangkan make-up, kelambu, linen rumah tangga, label kain, tirai
dari tekstil, saputangan (dari tekstil), toko pakaian laki-laki, kecuali benang rajut dan benang, barang dari kulit, yaitu koper, set
bepergian, koper bepergian, label koper, tas, dompet saku, tempat kartu, dompet, tas kantor, tempat dokumen, koper dan
barang-barang untuk berpergian, yaitu bagasi dan tas bepergian, tas, tas perlengkapan mandi, kotak peti, koper, tas dan
penutup jas, perhiasan, peralatan horologis, barang optik, memungkinkan pelanggan untuk melihat dan membeli barang atau
jasa tersebut dengan berbagai macam cara; Penyediaan jasa ritel dengan cara pemasaran langsung sehubungan dengan
pakaian, tutup kepala dan alas kaki, perhiasan, jam tangan, aksesoris mode, tekstil, kosmetik, sediaan untuk perlengkapan
mandi yang tidak mengandung obat, produk perawatan, peralatan perawatan, peralatan mandi yang tidak mengandung obat,
[kosmetik], kacamata, tempat untuk membawa, barang dari kulit, tempat dan penutup untuk telepon genggam, tablet, laptop,
koper, label untuk koper, tempat dan penutup paspor, dompet, tas tangan dan segala macam tas, buku, lilin, perlengkapan
audio, perangkat pendengar yang diletakkan di kepala, tempat pengeras suara, pengeras suara nirkabel, perangkat
pendengar yang diletakkan di dalam telinga; Penyediaan jasa ritel melalui suatu saluran televisi yang berkaitan dengan
pakaian, tutup kepala dan alas kaki, perhiasan, jam tangan, aksesoris mode, tekstil, kosmetik, sediaan untuk perlengkapan
mandi yang tidak mengandung obat, produk perawatan, peralatan perawatan, peralatan mandi yang tidak
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mengandung obat, [kosmetik], kacamata, tempat untuk membawa, barang dari kulit, tempat dan penutup untuk telepon
genggam, tablet, laptop, koper, label untuk koper, tempat dan penutup paspor, dompet, tas tangan dan segala macam tas,
buku, lilin, perlengkapan audio, perangkat pendengar yang diletakkan di kepala, tempat pengeras suara, pengeras suara
nirkabel, perangkat pendengar yang diletakkan di dalam telinga; Penyediaan jasa ritel melalui suatu telepon atau telepon
genggam atau perangkat telekomunikasi lainnya yang berkaitan dengan pakaian, tutup kepala dan alas kaki, perhiasan, jam
tangan, aksesoris mode, tekstil, kosmetik, sediaan untuk perlengkapan mandi yang tidak mengandung obat, produk
perawatan, peralatan perawatan, peralatan mandi yang tidak mengandung obat, [kosmetik], kacamata, tempat untuk
membawa, barang dari kulit, tempat dan penutup untuk telepon genggam, tablet, laptop, koper, label untuk koper, tempat dan
penutup paspor, dompet, tas tangan dan segala macam tas, buku, lilin, perlengkapan audio, perangkat pendengar yang
diletakkan di kepala, tempat pengeras suara, pengeras suara nirkabel, perangkat pendengar yang diletakkan di dalam telinga;
Perdagangan besar kosmetik; Pusat perbelanjaan komprehensif melalui internet, yaitu, bahan makanan, minuman, kosmetik,
perlengkapan mandi (toiletries), sediaan pemeliharaan gigi (dentifrices), sabun dan deterjen, peralatan pembersih dan
pencuci, garmen, barang tekstil, pakaian, alas kaki dan penutup kepala, tas dan dompet kulit, mainan dan
cinderamata/suvenir, kertas dan alat tulis, jam dan arloji, alat pengajaran, bahan pengajaran, sediaan farmasi, kedokteran
hewan dan sanitasi dan persediaan medis, peralatan dapur peralatan makan, mebel/furnitur, peralatan pendingin listrik, mesin
pertanian, mesin industri, peralatan digital telekomunikasi; Toko bebas pajak untuk kosmetik dan obat-obatan; Toko yang
menjual kosmetik; jasa distributor grosir untuk kosmetik; jasa katalog pemesanan melalui pos dalam kaitannya dengan
kosmetik; jasa perantara komersial untuk kosmetik; jasa retail pemesanan melalui pos yang terkait dengan kosmetik; jasa
retail sehubungan dengan penjualan kosmetik; jasa retail sehubungan dengan penjualan kuas, kotak wadah sisir, sisir, alatalat kosmetik, alat penghilang bau untuk penggunaan pribadi, kuas alis mata, rambut untuk kuas, perlengkapan penghapus
tata rias, kuas kuku; jasa retail sehubungan dengan penjualan wewangian, minyak esens, kosmetik, losion rambut, pembersih
gigi, alat-alat kosmetik, kosmetik, kolonye eau de, kosmetik alis mata, pensil alis mata, bulu mata palsu, kuku palsu, pengilap
bibir, lipstik, tata rias, bedak tata rias, sediaan tata rias, sediaan penghapus tata rias, maskara, pengilap kuku, cat kuku,
wewangian, parfum; jasa ritel, jasa ritel online, jasa grosir dan ritel penjualan melalui pos yang berhubungan dengan
penjualan karet yang belum diproses dan setengah jadi, getah perca, getah, asbes, mika dan pengganti semua bahan ini,
plastik dan resin dalam bentuk ekstrusi untuk digunakan dalam pembuatan, pengepakan, penghentian dan bahan isolasi, pipa
fleksibel, tabung dan selang, bukan dari logam, kulit dan kulit imitasi, kulit halus dan kulit binatang, koper dan tas pembawa,
payung dan payung matahari, tongkat, cambuk, tali kekang dan pelana, kalung, tali pengikat dan pakaian hewan, tas surat
seni [kasing], tas atletik, tas kecil penyimpan surat dan dokumen, gendongan bayi dan anak, ransel, koper, tas, tas untuk
aksesoris perjalanan, tas pantai, tas sabuk, ikat pinggang, ikat pinggang terbuat dari kulit imitasi, ikat pinggang terbuat dari
kulit, dompet, tas sepatu bot, tas kantor, tempat kartu nama, tas kemping, tongkat, kotak kartu, tempat kartu, tempat buku cek,
tas, tas untuk telepon bergerak, tas genggam, tas kosmetik, tas dokumen, tas besar berbentuk silinder, tas malam, pengikat
dan tali dari kulit, alat pembawa berbingkai berbentuk ransel untuk membawa bayi, bingkai untuk tas, bingkai untuk payung,
tas garmen, tas senam, tas tangan, pakaian kuda, tas ransel, kantong pinggul, holdall/koper, selimut kuda , barang
penunggang kuda dan tack kuda, dompet kunci, gantungan kunci terbuat dari kulit yang dilengkapi gantungan kunci, tempat
kunci, kantong kunci, ransel /knapsack, tali kulit, tali pengikat dari kulit, tas surat dari kulit [cover], label koper, tali koper , tas
untuk perlengkapan menginap semalam, buku saku, dompet saku, portofolio, kantong, dompet, tas record, pelana kuda,
ransel/rucksack, pelana, tas sekolah, tas sekolah bersabuk dari kulit, ransel anak sekolah, tas sepatu, tas belanja, kereta
belanja (tas belanja beroda), tas bahu, tas olah raga, tali untuk sepatu roda, koper/suitcase, tas perlengkapan mandi, tas
jinjing, tas untuk bepergian, koper untuk bepergian, koper/trunk, kursi payung, tas pinggang (waist bag), tas pinggang (waist
pack), kantong untuk tas pinggang (waist bag), kantong untuk tas pinggang (waist pack), dompet/wallet, dompet untuk
dicantelkan pada ikat pinggang, bahan bukan dari logam untuk bangunan dan konstruksi, pipa kaku bukan dari logam untuk
bangunan, aspal, ter (pitch), ter (tar) dan bitumen, bangunan yang dapat dipindahkan bukan dari logam, monumen bukan dari
logam, perabot rumah, cermin, bingkai foto , wadah bukan dari logam untuk penyimpanan atau pengangkutan, tulang, tanduk,
tulang ikan paus atau kulit mutiara, kerang, tanah liat magnesium, batu ambar belum dikerjakan atau setengah dikerjakan,
seprei [kecuali linen], tempat tidur untuk hewan peliharaan rumah tangga, perabotan untuk kemping, gantungan baju, cincin
gorden, hiasan dari plastik untuk bahan makanan, bantal tiup [selain untuk keperluan medis] untuk dipasang pada leher; jasa
ritel, jasa ritel online, jasa grosir dan ritel penjualan melalui pos yang berhubungan dengan penjualan bahan kimia untuk
penggunaan dalam industri, ilmu pengetahuan dan fotografi, serta di bidang pertanian, hortikultura dan kehutanan, damar
buatan yang belum diproses, plastik yang belum diproses, komposisi bahan pencegah kebakaran dan pemadam kebakaran,
sediaan mengeraskan dan mematri, zat untuk penyamakan kulit halus dan kulit binatang, bahan perekat untuk digunakan
dalam industri, dempul dan pengisi pasta lain, kompos, pupuk kandang, pupuk, sediaan biologis untuk digunakan dalam
industri dan ilmu pengetahuan, cat, pernis, lak, bahan pencegah karatan dan kelapukan kayu, pewarna, zat warna, tinta untuk
pencetakan, tinta penandaan dan ukir, damar alam mentah, logam dalam bentuk foil dan bubuk untuk digunakan dalam
lukisan, dekorasi, percetakan dan seni, kosmetik tidak mengandung obat dan sediaan pembersih badan, pasta gigi tidak
mengandung obat, parfum, minyak esensial, sediaan pemutih dan zat lain untuk penggunaan cucian, sediaan membersihkan,
mengkilatkan, membuang lemak dan menggosok, sediaan pembersih tubuh dan perawatan kecantikan, sediaan kebersihan
mulut, wewangian, sediaan perawatan hewan, sabun, anti keringat (pembersih badan), sediaan penyamakan buatan, krim
sepatu bot, semir sepatu bot, pembersih, krim, pasta gigi, deodoran, sediaan penghilang rambut, produk perawatan rambut,
pewarna rambut, sediaan penataan rambut, sediaan perawatan tangan, sediaan balsem untuk bibir [tidak mengandung obat],
sediaan perawatan kuku, sediaan menghilangkan cat kuku, cat kuku, sediaan tidak mengandung obat untuk digunakan
setelah bercukur, sediaan untuk menyegarkan napas [tidak mengandung obat], sampo, sediaan untuk mencukur, krim sepatu,
semir sepatu, lilin sepatu, sediaan mandi pancuran, produk perawatan kulit, sediaan perawatan kulit, bedak talk; jasa ritel, jasa
ritel online, jasa grosir dan ritel penjualan melalui pos yang berhubungan dengan penjualan perkakas rumah tangga atau
dapur dan wadah kecil, peralatan memasak dan peralatan makan, sisir dan spons, sikat, bahan pembuat sikat, barang untuk
membersihkan, kaca belum dikerjakan atau setengah dikerjakan, barang pecah belah, porselen dan barang tembikar, gelas
bir, mangkuk dan piring, alat untuk menyikat, alat pembakar, tempat lilin, piringan tempat tadah lilin dari logam mulia, tempat
lilin dari logam mulia, hiasan dari porselen, peralatan pembersih [dioperasikan secara manual], pengocok minuman koktail,
teko kopi bukan listrik, tas pendingin, peralatan kosmetik, cangkir, barang porselen, botol minuman, sedotan untuk minum,
patung kecil, alas setrikaan, pot bunga, botol air yang bisa dilipat, ekstraktor jus buah (dioperasikan secara manual), barang
perlengkapan hadiah dan karya seni, semua terbuat dari porselen tulang (bone china), kristal porselen, tembikar, kaca,
porselen atau terakota, wadah es, perangkap serangga, tempat air dan bejana air minum, cerek, kotak makan siang, patung
miniatur, tempat pencampur [bukan listrik] untuk mencampur minuman , tempat pencampur secara manual [pengocok koktail],
mangkok, hiasan, keranjang piknik yang dilengkapi piring, piring, sedotan untuk minum yang dapat digunakan kembali,
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sedotan yang dapat digunakan kembali, botol pengocok, botol untuk olah raga, wol baja, wadah penyimpanan untuk makanan,
wadah penyimpanan untuk keperluan rumah tangga, sedotan, mug bukan dari logam mulia, tas yang diisolasi secara termal
untuk keperluan rumah tangga atau dapur atau digunakan untuk mengangkut dan menyimpan makanan dan minuman, wadah
yang diisolasi secara termal untuk makanan, termos yang diisolasi secara termal untuk keperluan rumah tangga, sikat gigi,
tusuk gigi, vas dan kendi, botol air, kaleng penyiram tanaman, barang untuk berkebun, karya seni, tali tambang dan tali, jaring,
tenda dan terpal, awning dari bahan tekstil atau sintetis, layar, karung untuk pengangkutan dan penyimpanan bahan dalam
bentuk curah, bahan pelapis, bantalan dan pengisi kecuali dari kertas, karton, karet atau plastik, penutup tidak terpasang,
bahan tekstil berserat kasar dan bahan penggantinya, benang dan benang untuk keperluan tekstil, tekstil dan pengganti tekstil,
linen keperluan rumah tangga, tirai tekstil atau plastik, seprei, kain tempat tidur, flanel, handuk, penutup meja, kantong tidur;
jasa toko retail secara online yang berhubungan dengan kosmetik; jasa-jasa grosir terkait kosmetik-kosmetik, sabun-sabun,
parfum-parfum, perhiasan-perhiasan, alat tulis, produk-produk kertas, stiker tato, kulit dan imitasi kulit, tas-tas bepergian, tastas tangan, dompet-dompet, dompet, tempat kunci, peralatan rumah tangga dan dapur, barang-barang tekstil, pakaian, alas
kaki, tutup kepala, pakaian dalam, pakaian renang, syal, lencana-lencana untuk dipakai, hiasan untuk rambut, permainan,
mainan, barang-barang mainan (playthings) atau untuk bermain dan barang olahraga; jasa-jasa ritel dan grosir online terkait
kosmetik-kosmetik, sabun-sabun, parfum-parfum, perhiasan-perhiasan, alat tulis, produk-produk kertas, stiker tattoo, kulit dan
imitasi kulit, tas-tas bepergian, tas-tas tangan, dompet-dompet, dompet, tempat kunci, peralatan rumah tangga dan dapur,
barang-barang tekstil, pakaian, alas kaki, tutup kepala, pakaian dalam, pakaian renang, syal, lencana-lencana untuk dipakai,
hiasan untuk rambut, permainan, mainan, barang-barang mainan (playthings) atau untuk bermain dan barang olahraga; jasajasa ritel dan grosir yang disediakan melalui perangkat lunak yang dapat diunduh termasuk aplikasi seluler terkait kosmetikkosmetik, sabun-sabun, parfum-parfum, perhiasan-perhiasan, alat tulis, produk-produk kertas, stiker tato, kulit dan imitasi kulit,
tas-tas bepergian, tas-tas tangan, dompet-dompet, dompet, tempat kunci, peralatan rumah tangga dan dapur, barang-barang
tekstil, pakaian, alas kaki, tutup kepala, pakaian dalam, pakaian renang, syal, lencana-lencana untuk dipakai, hiasan untuk
rambut, permainan, mainan, barang-barang mainan (playthings) atau untuk bermain dan barang olahraga; jasa-jasa toko ritel
terkait kosmetik-kosmetik, sabun-sabun, parfum-parfum, perhiasan-perhiasan, alat tulis, produk-produk kertas, stiker tato, kulit
dan imitasi kulit, tas-tas bepergian, tas-tas tangan, dompet-dompet, dompet, tempat kunci, peralatan rumah tangga dan dapur,
barang-barang tekstil, pakaian, alas kaki, tutup kepala, pakaian dalam, pakaian renang, syal, lencana-lencana untuk dipakai,
hiasan untuk rambut, permainan, mainan, barang-barang mainan (playthings) atau untuk bermain dan barang olahraga;
layanan eceran atau grosir untuk kosmetik; layanan eceran atau grosir untuk kosmetik, perlengkapan mandi, pasta gigi, sabun
dan deterjen; layanan pemesanan eceran untuk kosmetik; layanan periklanan yang berkaitan dengan kosmetik; layanan ritel
atau layanan grosiran untuk kosmetik, perlengkapan mandi, pasta gigi, sabun dan deterjen; layanan ritel dan grosir untuk
berbagai barang, termasuk tetapi tidak terbatas pada kosmetik dan sediaan perlengkapan mandi, pasta gigi, wewangian,
minyak esensial, sediaan pemutih dan bahan lain untuk keperluan binatu, sediaan pembersihan, sediaan pemolesan, sediaan
penggosok, sediaan abrasif, kosmetik, sabun, sabun mandi, sediaan kosmetik untuk mandi, sediaan perawatan kuku, kuku
palsu, stiker nail art, penghilang cat kuku, sediaan make-up, sediaan kosmetik untuk bulu mata, bulu mata palsu, perekat
untuk membubuhkan bulu mata palsu, sediaan pengharum ruangan, deodoran untuk manusia atau untuk hewan, sediaan
perawatan rambut, sampo, losion rambut, pembilasan rambut [kondisioner sampo], krim rambut, hair spray, pewarna rambut,
sediaan mandi, sediaan cukur, sediaan berjemur [kosmetik], gel pijat, sediaan farmasi, sediaan dokter hewan, sediaan sanitasi
dan persediaan medis, peralatan elektronik rumah tangga, alat keperluan makan, kacamata dan kacamata hitam, peralatan
untuk penerangan dan pemanasan, logam mulia dan paduannya, perhiasan, batu mulia dan semi mulia, instrumen horologis
dan kronometrik, alat tulis, kulit dan imitasi dari kulit, koper dan tas, kantong, payung dan payung matahari, furnitur, peralatan
dan wadah rumah tangga atau dapur, gelas, porselen dan gerabah, peralatan kosmetik dan toilet, linen rumah tangga,
handuk, pakaian, alas kaki, tutup kepala, karpet, permainan, mainan dan alat permainan, makanan dan minuman,
perlengkapan sehari-hari dan barang-barang pribadi; layanan ritel on-line yang berkaitan dengan kosmetik; layanan toko ritel
on-line yang menampilkan produk kosmetik dan kecantikan, pakaian dan aksesoris; layanan toko ritel online yang
menampilkan produk kosmetik dan kecantikan; memberikan informasi produk konsumen yang berkaitan dengan kosmetik;
memberikan saran produk konsumen yang berkaitan dengan kosmetik; pelaksanaan, pengaturan, dan pengelolaan pameran
dagang yang terkait dengan kosmetik; pengaturan pameran dagang kosmetik; penjualan ritel dan grosir kosmetik; penyediaan
jasa ritel melalui pemesanan dengan katalog melalui pos yang berkaitan dengan pakaian, tutup kepala dan alas kaki,
perhiasan, jam tangan, aksesoris mode, tekstil, kosmetik, sediaan untuk perlengkapan mandi yang tidak mengandung obat,
produk perawatan, peralatan perawatan, peralatan mandi yang tidak mengandung obat [kosmetik], kacamata, tempat untuk
membawa, barang dari kulit, tempat dan penutup untuk telepon genggam, tablet, laptop, koper, label untuk koper, tempat dan
penutup paspor, dompet, tas tangan dan segala macam tas, buku, lilin, perlengkapan audio, perangkat pendengar yang
diletakkan di kepala, tempat pengeras suara, pengeras suara nirkabel, perangkat pendengar yang diletakkan di dalam telinga;
riset pemasaran di bidang kosmetik, parfum dan produk kecantikan===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021013490
: 26/02/2021 14:23:07
:
: JADE LONG JOHN ENTERPRISE CO., LTD.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: No.5-2, Lane Shui Ching,
Ping Ho Vill, She-Tou, Chang Hwa,
Taiwan, R.O.C.
: Yenny Halim S.E., S.H., M.H.
: ACEMARK, Jl. Cikini Raya No. 58 G-H, Jakarta 10330, Indonesia

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: MORPHLON
: MORPHLON : merupakan suatu penamaan.

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

: Hitam dan Putih.
: 22

740

540 Etiket
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510

Uraian Barang/Jasa

: ===batting poliester; benang pengikat, bukan dari logam; filamen tekstil; kapas mentah; kapas tow; linen mentah [rami]; linter;
serat kaca untuk penggunaan tekstil; serat karbon untuk penggunaan tekstil; serat kimia untuk penggunaan tekstil; serat logam
untuk penggunaan tekstil; serat plastik untuk penggunaan tekstil; serat poliester untuk penggunaan tekstil; serat silika vitreous
untuk penggunaan tekstil; serat sintetis untuk penggunaan tekstil; serat tekstil; serat tekstil mentah===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021013491
: 26/02/2021 14:24:31
:
: PT. LIFTCO INDO PERKASA

Alamat Pemohon

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: KOMPLEK DUTA MERLIN BLOK C NO.1-3, JL. GAJAH MADA NO.3-5, KEL.
PETOJO UTARA, KEC. GAMBIR, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta,
10130
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: LIFTCO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah, Hitam
: 7
: ===Aksesoris atau bagian-bagian dari mesin pengangkat, yaitu vertical
lifting (pengangkut vertical), horizontal lifting (pengangkut horizontal), screw clamp (penjepit sekrup), dan eagle hacker; Alat
pembawa (pengangkut) dengan sistem modul robotik untuk paletisasi; Derek (alat pengangkat); Dinamo genset; Dongkrak troli
kendaraan [Mesin]; Generator ; Hidrolik selfloader; Kunci pas pembuka baut; Lengan robotik untuk palletizing; Meja
pengangkat; Mekanisme robotik [mesin] untuk pengangkatan; Mekanisme robotik untuk pengangkatan; Mesin pengangkat
mobil model gunting; Pengangkat mobil kecil model gunting; Peralatan pengangkat yang dioperasikan dengan daya; Whell
loader; alat pengangkat hidraulik; aparatur mengangkat; derek truk; diesel generator; dongkrak hidrolik yang dipasang di
trailer; dongkrak pneumatis; front-end loader; kunci pas elektrik; loader [mesin bumi bergerak]; loader batubara; loader yang
dilacak perayap; mengangkat platform; mengangkat platform kerja; mesin las, dioperasikan dengan gas; mesin las, listrik;
pengangkat Pallet/Pemindah Pallet; pengangkat mekanis dan hidrolik; skid-steer loader===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021013492
: 26/02/2021 14:25:04
:
: Supriyanto, Lidia Wati

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Legenda Wisata, Zona Rembrandt, Blok H3, No.19, Kel. Wanaherang, Kabupaten
Bogor, Jawa Barat, 16965
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Syanum
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Dark Grey
: 25
: ===Atasan sebagai pakaian; Baju Hangat untuk wanita; Baju wanita; Bawahan sebagai pakaian; Blus jumbo (pakaian);
Busana Muslim; Celana ketat tipis untuk wanita; Gamis pria; Girdle sebagai pakaian dasar; Hijab; Hijab olahraga; Kain yang
diikatkan di pergelangan tangan sebagai pakaian; Kerudung kepala; Kerudung kepala untuk jaket; Kerudung kepala untuk
mantel; Kerudung kepala yang dilapisi lilin; Kun (Rok Bagian Bawah); Pakaian; Pakaian (tidak termasuk ikat pinggang);
Pakaian Batik; Pakaian Olahraga; Pakaian bawahan, celana, celana pendek, pakaian dalam, gaun, piyama, pakaian dalam
wanita, dasi pakaian, syal, sarung tangan, pakaian renang; Pakaian jadi untuk pria-wanita dan anak-anak; Pakaian jeans
untuk anak; Pakaian kerja untuk perempuan; Pakaian linen; Pakaian longgar; Pakaian luar; Pakaian luar untuk olahraga;
Pakaian muslim; Pakaian olahraga; Pakaian pemanasan untuk olahraga; Pakaian renang; Pakaian tidur; Pakaian untuk
kegiatan aktif; Pakaian untuk olahraga; Pakaian wanita; Pakaian wanita jeans; Pakaian wanita ukuran jumbo; Pakaian, yaitu
pakaian dalam wanita yang menampilkan lekuk tubuh pemakainya (intimates); Pakaian, yaitu, jaket, kemeja, sweater, kaos
yang menyerap keringat, t-shirt, atasan, celana, celana panjang, bawahan, alas kaki, topi, dan tutup kepala; Pakaian, yaitu,
pakaian dalam wanita, atasan, pakaian bawahan, bra, pakaian wanita yang pas di tubuh digunakan sebagai pakaian dalam,
bra olahraga, celana dalam wanita, kamisol, pakaian tidur, pakaian kasual untuk bersantai, pakaian dalam, pakaian untuk
kegiatan aktif, yaitu, pakaian yang terdiri atas celana panjang dan jaket, pakaian dan celana untuk olahraga, dan pakaian dan
celana untuk yoga, pakaian renang, pakaian pantai, celana pendek pria untuk pakaian dalam dengan karet pada bagian
pinggang, korset, ikat kaos kaki elastis, pakaian ketat untuk pesenam/penari, jubah, jaket, jas, jas/setelan, pakaian tahan air
untuk dipakai pada saat hujan, celana pendek, celana panjang, gaun, rok, kemeja, kaos tanpa lengan, kaos/kemeja yang
menyerap keringat, baju hangat, rompi, blus, ikat pinggang, skarf, sarung tangan, sarung tangan musim dingin, kaos kaki;
Pakaian, yaitu, t-shirt, kemeja, hoodies, kemeja berkerudung, jaket, topi, beanies, syal, kaus kaki; Pakaian-pakaian pria dan
wanita termasuk pakaian renang; Pashmina; Pembungkus pakaian; Rok Luar; Setelan pakaian main; Syal untuk menutup

740
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kepala; Syal, shawls (syal); Tudung kepala wanita (pakaian); Tunik jumbo (pakaian); alas kaki untuk pria dan wanita; alas kaki
untuk wanita; atasan [pakaian]; atasan atletik wanita dengan bra bawaan; atasan berkerudung; atasan untuk wanita; baeja
[rompi tradisional Korea untuk wanita]; baju busana muslim; bandana [syal]; blazer [pakaian bisnis]; blus [pakaian bisnis];
bodysuits untuk wanita; celana chinos; celana dalam wanita; celana dalam wanita yang digabungkan dengan pakaian luar;
celana pakaian; celana panjang untuk wanita; celana pendek untuk wanita; celana untuk wanita; gamis; gaun [pakaian bisnis];
gaun untuk wanita; jas [pakaian]; kaftan batik (pakaian); kaos oblong wanita; kaus [pakaian]; kaus kaki wanita; kebaya batik
(pakaian); kemeja untuk wanita; kemko; kerudung [pakaian]; kurta (pakaian); kutang wanita; manset lengan kemeja sebagai
pakaian yang terbuat dari kain, kulit atau kulit imitasi; mantel untuk wanita; muffs [pakaian]; pakaian; pakaian basah untuk
olahraga air permukaan; pakaian basah untuk selancar angin; pakaian bawahan untuk wanita; pakaian berbahan denim;
pakaian bersulam; pakaian dalam wanita; pakaian dalam wanita (teddies); pakaian dalam yang menyerap keringat; pakaian
dari kain linen; pakaian denim; pakaian kedap air; pakaian kerja; pakaian linen; pakaian luar tahan air; pakaian luar tahan
cuaca; pakaian luar untuk semua jenis kelamin; pakaian luar untuk wanita; pakaian olahraga muslim; pakaian renang untuk
wanita; pakaian santai; pakaian tahan air; pakaian tahan angin; pakaian tahan cuaca; pakaian tenun; pakaian tidur; pakaian
tidur untuk wanita; pakaian untuk anak perempuan; pakaian untuk olahraga; pakaian untuk pria; pakaian untuk pria, wanita
dan anak-anak; pakaian untuk wanita; pakaian wanita; pakaian wanita yang pas di tubuh digunakan sebagai pakaian dalam;
pakaian wol; pakaian yang menahan angin; pakaian, alas kaki dan hiasan kepala untuk manusia; pakaian, alas kaki, tutup
kepala; pakaian, termasuk pakaian jadi, kaos, kaus kaki panjang berbahan kain, kaus kaki, celana ketat, legging, pakaian
dalam, rompi, bra, celana dalam, pakaian tidur; pakaian, yaitu piyama, baju kaos; kaos/kemeja yang menyerap keringat, Tshirt, celana panjang, jaket, kaos kaki pendek, pakaian dalam, dasi dan baju hangat, tutup kepala, topi; pengantin pengantin
wanita; penutup dada khususnya untuk wanita (bustiers); piyama untuk wanita; pullover berkerudung; rok; rok [pakaian bisnis];
rok celana; rok dalam; rok denim; rok maxi; rok tabung; sabuk pinggang [pakaian]; sandal lipat wanita; sandal untuk wanita;
sarung tangan menjadi pakaian; selendang [pakaian]; sepatu bot untuk wanita; sepatu pantofel wanita; sepatu pengantin
wanita; sepatu untuk pria, wanita dan anak-anak; alas kaki, seperti sepatu luar ruangan, pakaian dan karet; pakaian olahraga,
yaitu, kaos, Switer lengan panjang, celana pendek, celana olahraga, celana olahraga; sepatu untuk wanita; sepatu wanita;
sepatu yang dipakai pada acara semi formal sampai formal untuk wanita dan pria; setelan celana untuk wanita; setelan
pakaian formal wanita; setelan rok; sriwal (pakaian); stoking dan celana ketat tipis wanita; syal bahu; syal leher [muffler]; syal
pashmina; syal renda; syal sutra; syal wol; syal yang melingkar di leher===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021013493
: 26/02/2021 14:25:29
:
: MOHAMAD YUSAK ANSHORI

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Bukit Golf Internasional GE 7/7A, RT.003 RW.004, Kel/Desa Lakarsantri, Kec. Lakar
Santri, Kota Surabaya, Jawa Timur, Kota Surabaya, Jawa Timur
: Emmy Hartati Hardjo S.Si
: Jl. Raya Perjuangan No. 11 C, Kebon Jeruk, Jakarta Barat

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: JULA JULI SUROBOYO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih
: 25
: ===Celana jeans; Ikat pinggang; Jaket Jeans; Kaos tanpa lengan; Pakaian Batik; Pakaian Pria Jeans; Pakaian dalam;
Pakaian jadi untuk pria-wanita dan anak-anak; Pakaian jeans untuk anak; Pakaian muslim; Pakaian wanita jeans; Rok Jeans;
baju kaos (t-shirt); baju kaos [pakaian]; celana kasual; celana panjang [pakaian kantor]; celana pendek untuk pria; celana
pendek untuk wanita; dasi; jaket [pakaian]; kaos kaki; kaos oblong; kemeja; pakaian jadi; pakaian olah raga; sandal; sandal
selop; sepatu; sepatu sandal; syal dan jilbab; topi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2021013494
: 26/02/2021 14:25:34
:
: Dr Victor Purwanto

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Green Garden Blok A-9/15, Rt. 006, Rw. 003, Kel. Kedoya Utara, Kec. Kebon Jeruk,
Jakarta Barat, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta
: Fendrik Adibuana Patria S.H.
: Rukan Elang Laut Blok A No. 16 Pantai Indah Kapuk

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: BLURETTE FLORIST + LOGO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih
: 44
: ===Budidaya Bunga; Ronce (Mengarang Bunga); Toko bunga; jasa desain bunga; jasa desain penataan bunga; memberikan
informasi terkait perawatan kebun atau bunga; merangkai bunga; pembuatan karangan bunga; penyewaan rangkaian bunga;
perawatan kebun atau bunga===

740
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210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021013495
: 26/02/2021 14:30:13
:
: JADE LONG JOHN ENTERPRISE CO., LTD.

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: No.5-2, Lane Shui Ching,
Ping Ho Vill, She-Tou, Chang Hwa,
Taiwan, R.O.C.
: Yenny Halim S.E., S.H., M.H.
: ACEMARK, Jl. Cikini Raya No. 58 G-H, Jakarta 10330, Indonesia

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: MORPHLON
: MORPHLON : merupakan suatu penamaan.

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Putih.
: 24
: ===handuk dari tekstil; kain lingerie; kain menjadi barang potongan tekstil untuk digunakan dalam manufaktur; kain nilon; kain
serat sintetis; kain tekstil untuk pembuatan pakaian; kain untuk alas kaki; kain untuk pembuatan perabot; kain untuk
penggunaan tekstil===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021013496
: 26/02/2021 14:32:20
:
: Chen, Zhen-Rui

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 5F., No.139, Xuecheng Rd., Sanxia Dist., New Taipei City 237, Taiwan (R.O.C.)
: Marta Yudha Syahwalul S.H.
: Jl. Makom Raya No. 54 Jatikramat Kota Bekasi

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: SAPPUNPLUS
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Putih
: 25
: ===Alas kaki (selain alas kaki khusus untuk olahraga); Jaket-jaket; Pakaian olahraga; Pakaian, yaitu, atasan, kemeja, jaket,
kaus yang menyerap keringat, jaket dengan penutup kepala; Pakaian, yaitu, jaket, kemeja, sweater, kaos yang menyerap
keringat, t-shirt, atasan, celana, celana panjang, bawahan, alas kaki, topi, dan tutup kepala; Sepatu olahraga atau santai; alas
kaki; alas kaki, yaitu, sepatu, sepatu bot, sepatu olah raga, sandal, sandal-sandal, sandal bakiak khas Jepang dan sandal;
baju santai; celana olahraga; celana pakaian; celana pria; jaket; jas; pakaian jadi; pakaian luar; pakaian santai; pakaian
seragam; pakaian untuk senam; pakaian, termasuk pakaian jadi, kaos, kaus kaki panjang berbahan kain, kaus kaki, celana
ketat, legging, pakaian dalam, rompi, bra, celana dalam, pakaian tidur; sepatu bot; sepatu bot untuk olahraga; sepatu bot
untuk senam; sepatu olahraga; sepatu santai; sepatu senam; sepatu untuk pria, wanita dan anak-anak; alas kaki, seperti
sepatu luar ruangan, pakaian dan karet; pakaian olahraga, yaitu, kaos, Switer lengan panjang, celana pendek, celana
olahraga, celana olahraga; sol alas kaki; topi; topi mode===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JID2021013497
: 26/02/2021 14:34:50
:
: PT LAKES KONSTELASI DATA

540 Etiket

540 Etiket

: JL. HEGARMANAH NO. 53
BANDUNG
, Kota Bandung, Jawa Barat
: Fariz Syah Alam S.H
: AFFA Intelectual Property Rights, Gedung Graha Pratama Lantai 15, Jl. MT. Haryono
Kav. 15, Tebet, Kota Jakarta Selatan DKI Jakarta 12810

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: MILLE + LOGO
: -

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

: Biru tua dan biru muda
: 42

Halaman 1115 dari 2049

510

Uraian Barang/Jasa

: ===Jasa-jasa optimisasi untuk komputer, yaitu, jaringan-jaringan komputer dan konfigurasi perangkat lunak komputer,
instalasi perangkat lunak komputer, pemeliharaan dan peningkatan perangkat lunak komputer yaitu, peningkatan fungsi-fungsi
perangkat lunak komputer, mengubah atau menambahkan fungsi-fungsi untuk perangkat lunak komputer, dan menyediakan
informasi tersebut; Menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak komputer yang tidak dapat diunduh; Pemeliharaan
dan peningkatan perangkat lunak komputer; Penyedia jasa aplikasi (ASP), yaitu, penempatan (hosting) aplikasi perangkat
lunak komputer dari pihak lain; Penyediaan program komputer dan aplikasi berbasis web yang tidak dapat diunduh secara
online; analisis dan desain sistem komputer; instalasi, perbaikan dan pemeliharaan perangkat lunak komputer; jasa analisa
komputer; jasa komputer dan pemrograman; jasa konsultasi dan nasehat untuk sistem komputer; jasa penelitian dan
pengembangan perangkat keras dan perangkat lunak komputer berbasis kecerdasan buatan (artificial intelligence); jasa
penyedia layanan aplikasi (ASP) yang menampilkan perangkat lunak untuk memungkinkan pengguna menemukan,
memprogram, mengatur, mengakses, dan terlibat dengan program perangkat lunak komputer pihak ketiga pada platform
blockchain (sistem pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi) apa pun; layanan komputer yang bersifat Platform
sebagai Layanan (PaaS); memberikan informasi tentang pemrograman komputer melalui situs web; memberikan informasi
yang berkaitan dengan program komputer; mengembangkan dan hosting server di jaringan komputer global untuk tujuan
memfasilitasi e-commerce melalui server semacam itu; meningkatkan fungsi perangkat lunak komputer; menyediakan
program komputer; perancangan dan pengembangan perangkat keras dan perangkat lunak komputer; program manajemen
resiko keamanan komputer===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: JID2021013498
: 26/02/2021 14:35:20
:
: NCSOFT Corporation

Alamat Pemohon

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: (Samseong-dong) 509, Teheran-ro,
Gangnam-gu, Seoul,
Republic of Korea
: Yenny Halim S.E., S.H., M.H.
: ACEMARK, Jl. Cikini Raya No. 58 G-H, Jakarta 10330, Indonesia

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: FEVER FESTIVAL
: FEVER FESTIVAL : merupakan suatu penamaan.

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Putih.
: 41
: ===Jasa pengadaan acara pertunjukan untuk tujuan budaya dan hiburan; Jasa penyewaan tempat pertunjukan; Jasa
perencanaan pertunjukan hiburan; Jasa perencanaan/ pengoperasian/pengaturan kompetisi permainan online/kompetisi
permainan lainnya; Layanan pertunjukan penghibur; Menyediakan fasilitas untuk acara olahraga; Penyediaan musik digital
melalui perangkat bergerak; hiburan dalam pertunjukan oleh penyanyi; layanan game disediakan secara online dari jaringan
komputer; memberikan informasi olahraga dari situs web; mengatur acara budaya; mengatur dan melakukan konser;
mengatur dan melakukan simposium; menyediakan publikasi elektronik online, tidak dapat diunduh; organisasi acara budaya;
organisasi acara budaya dan seni; organisasi acara dan kompetisi olahraga; organisasi acara untuk tujuan budaya;
pelaksanaan konser===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021013499
: 26/02/2021 14:36:14
:
: TANWATONO

540 Etiket

: KOMP. HARMONI MAS BLOK A NO. 23, RT.001 RW.003, KEL. PEJAGALAN,
KEC. PENJARINGAN, JAKARTA UTARA.
, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta
: Desrayani Saragih S.H.
: Jl. Griya Telaga Permai Blok F4 No 21 Rt 006 Rw 019, Cilangkap, Tapos, Kota
Depok.

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: dari hutan rimba dan Lukisan
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Putih, Biru, Coklat, Hijau dan Kuning.
: 30
: ===Hasil produksi Madu; Madu untuk Makanan manusia; Madu zaitun; Olesan manis (madu); air madu; bubuk madu mentah
kering [pemanis alami]; gula madu herbal; gula, madu, sirup; gula, madu, tetes (treacle); madu; madu Manuka; madu
campuran; madu chancaca; madu herbal; madu mentah [pemanis alami]; madu mongso; madu mustard; madu untuk
makanan dan minuman; madu, madu sirup; sayatan madu untuk ham; tablet madu herbal [permen]===

Halaman 1116 dari 2049

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2021013500
: 26/02/2021 14:36:18
:
: DR ANGGIA PRIMASARI

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Bangka Raya / 27 A, RT.002 RW.002, Pela Mampang, Mampang Prapatan,
Jakarta Selatan – DKI Jakarta
, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12720
: Hendra Prasetya M.Si
: Gajahmada Plaza Lantai 2 D-17-18 Simpang Lima, Semarang

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: LUMMIA
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Abu Tua
: 44
: ===Apotek; Klinik kecantikan; Layanan perawatan kulit; Layanan sulam alis; layanan kecantikan; layanan kecantikan dan
perawatan rambut; layanan kecantikan wajah dan tubuh; layanan klinik kesehatan; layanan kosmetik; layanan manikur dan
pedikur; layanan perawatan ekstensi bulu mata; layanan perawatan kecantikan; layanan perawatan kesehatan dan
kecantikan; layanan perawatan kuku; layanan pijat kaki; layanan pijat refleksi; layanan salon kecantikan; layanan salon kuku;
layanan salon penataan rambut; layanan sauna; layanan spa; layanan spa kesehatan untuk kesehatan dan kebugaran tubuh
dan jiwa yang menggabungkan layanan pijat, perawatan wajah dan tubuh, dan layanan perawatan tubuh kosmetik; layanan
waxing tubuh; pemijatan; penyediaan layanan sauna, salon kecantikan, penataan rambut dan pijat===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021013501
: 26/02/2021 14:36:22
:
: SETIA ELFE RIANA PURBA

540 Etiket

: GG. MUSHOLA RT.005 RW.004, KEL. JATIRASA, KEC. JATIASIH, Kota Bekasi,
Jawa Barat
: Anny Susanto
: Pamerindo Paten Komplek Green Ville Maisonette blok FB 10 Jl. Tanjung Duren
Raya, Duri Kepa

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: SVERSSKIN
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: MERAH MUDA, PUTIH
: 3
: ===Eyeliner; Krim pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Pelembut pakaian; Perona Pipi; Perona mata; Pewangi pakaian;
Sediaan pemutih dan bahan lain untuk keperluan binatu; Spray wajah (kosmetik); astringen untuk keperluan kosmetik; bedak
wajah kosmetik; bubuk kosmetik, krim dan lotion untuk wajah, tangan dan tubuh; bubuk mandi untuk keperluan kosmetik;
bubuk wangi untuk keperluan kosmetik; cat kuku dan penghapus cat kuku; colognes, parfum dan kosmetik; concealer
[kosmetik]; dasar bedak (kosmetik); deodoran; highlighter (kosmetik); kapas dan tongkat kapas untuk keperluan kosmetik;
kondisioner sampo; kosmetik alis; kosmetik dan make-up; krim bibir untuk keperluan kosmetik; krim kosmetik, susu, lotion, gel
dan bubuk untuk wajah, tangan, dan tubuh; krim pembersih [kosmetik]; krim pemutih gigi; lulur kosmetik; maskara; minyak
aromaterapi; minyak esensial sebagai pewangi untuk keperluan binatu; minyak kosmetik; pensil kosmetik; pensil mata
kosmetik; penutup mata gel untuk keperluan kosmetik; pernis kuku untuk keperluan kosmetik; perona mata; pewarna bibir
dalam bentuk cairan atau gel [kosmetik]; pewarna kosmetik; pomade rambut untuk keperluan kosmetik; sabun cair untuk
mencuci piring; sabun dan deterjen; sabun kosmetik; sampo; sediaan kolagen untuk keperluan kosmetik; sediaan kosmetik
anti-penuaan; sediaan kosmetik perawatan rambut; sediaan kosmetik untuk mandi; sediaan kosmetik untuk perawatan kulit;
sediaan kosmetik untuk tujuan pelangsingan; sediaan kosmetik untuk wajah dan tubuh; sediaan pemutih kulit [kosmetik];
sediaan pengencangan payudara kosmetik; sediaan perawatan kuku kosmetik; sediaan pewangi ruangan; sediaan sun block
untuk keperluan kosmetik; sediaan-sediaan untuk membersihkan, mengkilapkan, menggosok dan membuang lemak;
semprotan tubuh untuk keperluan kosmetik; tisu bayi untuk keperluan kosmetik; tonik rambut untuk keperluan kosmetik===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021013502
: 26/02/2021 14:38:39
:
: Wawan Suwarni Lukman

540 Etiket

: Cawang Baru Barat No. 22 C Kel. Cipinang Cempedak Kec. Jatinegara Jakarta
Timur 13340, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta, 13340

Halaman 1117 dari 2049

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: APPENDECTOMY SET
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Warna Hitam dan Putih
: 10
: ===Benang bedah===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2021013503
: 26/02/2021 14:40:01
:
: PT SUMMARECON AGUNG Tbk

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Plaza Summarecon, Jalan Perintis Kemerdekaan No. 42, Kota Administrasi Jakarta
Timur, DKI Jakarta, 13210
: Phoa Bing Hauw S.H.
: Rukan Sentra Niaga Puri Blok T1-14 Puri Indah,

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: SUMMARECON VILLAGGIO JAKARTA LUXURY OUTLET + LOGO V
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Gradasi Oranye dan Merah, Putih, Hitam
: 35
: ===Distributor; Gerai penjualan makanan dan minuman; Iklan melalui media elektronik; Iklan online melalui jaringan
komunikasi komputer; Iklan yang dipasang di luar ruangan; Informasi niaga; Jasa Penjualan Makanan Dan Minuman Pesan
Antar(Drive Thru); Jasa kios makanan dalam bentuk penyediaan makanan dan minuman; Jasa stand penjualan makanan dan
minuman; Jasa toko eceran; Layanan pengadaan kerjasama untuk kepentingan pihak lain, dari berbagai barang (tidak
termasuk transportasi daripadanya), memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan membeli barang-barang
tersebut, layanan yang dapat disediakan melalui toko ritel, toko grosir, melalui katalog pesanan melalui surat atau melalui
media elektronik seperti melalui toko online, situs web atau belanja melalui program televisi; Layanan penyedia informasi,
publikasi dan promosi pada pusat perbelanjaan secara online; Layanan pusat perbelanjaan (Mall); Layanan yang berkaitan
dengan kegiatan transaksi penjualan barang dagangan baik barang-barang eletronik maupun barang-barang electrical atau
listrik melalui situs web secara ritel online; Layanan yang berkaitan dengan kegiatan transaksi penjualan barang dagangan
melalui situs web secara ritel online; MINI MARKET; Manajemen bisnis pada pusat perbelanjaan; PENYALURAN CONTOHCONTOH BARANG; Pemasangan poster; Penjualan makanan dan minuman secara online; Penyediaan informasi komersial
melalui internet global; Penyediaan informasi terkait dengan semua pakaian, alas kaki dan hiasan kepala melalui situs web
online; Penyediaan informasi, termasuk on-line, mengenai periklanan, manajemen bisnis dan fungsi administrasi dan kantor;
Penyediaan layanan pemesanan yang berkaitan dengan pakaian, alas kaki dan headwear melalui telepon, faksimili, situs web
online, aplikasi mobile internet dan sarana elektronik lainnya; Penyelenggaraan pengundian hadiah untuk tujuan promosi dan
perdagangan; Proses administratif pesanan belanjaan; TOKO SERBA ADA; agen impor-ekspor; bantuan manajemen bisnis
dalam pengoperasian restoran; bantuan manajemen bisnis di bidang waralaba; iklan melalui sarana komunikasi umum; iklan
radio dan televisi; jasa pemesanan dan penjualan barang secara online; jasa penjualan makanan dan minuman yang dipesan
melalui mesin; jasa penjualan perabot rumah tangga; jasa periklanan; kompilasi iklan untuk digunakan sebagai halaman web
di Internet; layanan iklan dan publisitas yang disediakan melalui televisi, radio atau surat; layanan ritel disediakan oleh toko
televisi; layanan ritel untuk makanan dan minuman; layanan ritel yang disediakan oleh toserba online; manajemen bisnis gerai
ritel; manajemen bisnis restoran untuk orang lain; manajemen bisnis, administrasi bisnis, fungsi kantor; manajemen dan
administrasi bisnis; manajemen usaha yang berhubungan dalam mendirikan dan/atau mengoperasikan restoran, kafe, kedai
kopi dan kedai yang menjual makanan ringan; mengatur dan melakukan pameran dagang; menyediakan informasi penjualan
barang yang ditawarkan dalam bentuk mal di situs web internet; organisasi pengundian hadiah untuk tujuan iklan; pemasaran;
penataan etalase toko; pencarian sponsor; penelitian pemasaran; pengaturan pameran dan acara untuk tujuan komersial atau
periklanan; pengkajian pemasaran; penyediaan informasi bisnis; penyediaan informasi bisnis melalui situs web; penyediaan
informasi komersial; penyediaan ruang iklan melalui jaringan komputer dan situs web; penyewaan mesin dan peralatan kantor;
penyewaan ruang iklan; produksi program teleshopping; promosi atas undian berhadian, kompetisi-kompetisi dan insentifinsentif kepada para pelanggan; promosi penjualan; promosi penjualan untuk pihak lain; promosi secara daring (online);
promosi, iklan, dan pemasaran situs web online; pusat perbelanjaan; radio, televisi, iklan daring (online); supermarket; toko;
toko penjualan alat-alat rumah tangga===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2021013504
: 26/02/2021 14:42:35
:
: Sinode Gereja Reformed Injili Indonesia

540 Etiket

: Reformed Millennium Center Indonesia (RMCI), Jl. Industri Blok B-14 No.1.
Kemayoran Jakarta Pusat, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta

Halaman 1118 dari 2049

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: Reformed Injili
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam
: 41, 45
: ===Penyediaan berita, informasi, video dan podcast dengan sudut pandang keagamaan; mengatur dan menyelenggarakan
seminar===
===Sosial kemasyarakatan; jasa pelayanan penginjilan; melakukan upacara keagamaan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021013506
: 26/02/2021 14:47:33
:
: PT. LIFTCO INDO PERKASA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: KOMPLEK DUTA MERLIN BLOK C NO.1-3, JL. GAJAH MADA NO.3-5, KEL.
PETOJO UTARA, KEC. GAMBIR, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta,
10130
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: LIFTCO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah, Hitam
: 12
: ===Gerobak dorong; Kendaraan alat berat; Sensor parkir [alarm tanda mundur untuk kendaraan]; Traktor pertanian; Traktor
sebagai alat angkut; Traktor termasuk traktor penarik; Truk bagasi; Truk mini; Truk pengangkut barang; elektrik gerobak
bertenaga [troli]; gerobak dorong; mengangkat platform untuk lampiran ke kendaraan darat; otomatis dipandu [driverless] truk
material handling; penuh trailer; roda untuk troli (kendaraan); traktor; traktor jalan; traktor mesin; traktor penanganan material
yang dipandu otomatis [tanpa pengemudi]; traktor tangan; troli; troli *; troli roda dua; truk dengan fitur crane dimasukkan; truk
forklift; truk platform; truk ringan; truk semi trailer; truk tangan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: D102021013508
: 26/02/2021 14:49:04
:
: KUSHENDRIAWAN

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DSB Delta Tiara No. 103 RT 21 RW 07 Ds. Ngingas, Kec. Waru, Kabupaten
Sidoarjo, Jawa Timur
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: Cipmape Grande
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: hijau
: 1
: ===Bahan kimia pertanian seperti pupuk dan nutrisi untuk tanaman; Hasil-hasil kimia digunakan untuk pertanian, kehutanan,
perkebunan buah-buahan, perkebunan bunga-bunga, pada khususnya pupuk-pupuk daun-daunan, pupuk-pupuk akar
tanaman, bahan-bahan stimulasi bio, sediaan-sediaan untuk memperbaiki (korektor) tanah dan/atau air, sediaan-sediaan
untuk meningkatkan kesehatan tanaman, termasuk atas dasar bahan-bahan mentah organik; Pupuk Kompos; Pupuk
hidroponik; Pupuk organik hayati cair; Pupuk untuk keperluan pertanian; Pupuk untuk perkebunan, pertanian dan holtikultura;
Pupuk untuk tanah; Suplemen pupuk; gambut [pupuk]; kompos [pupuk]; pupuk; pupuk alami; pupuk anorganik; pupuk fosfat;
pupuk hayati; pupuk kalium klorida; pupuk kalium sulfat; pupuk kandang; pupuk kompleks; pupuk majemuk; pupuk organik;
pupuk organik cair (biokultur tanah, biokultur daun, antigen); pupuk superfosfat; pupuk untuk hidroponik; pupuk untuk
penggunaan pertanian; pupuk untuk tanah dan pot tanah; pupuk urea; rabuk (pupuk) alam; sediaan pupuk===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320

Prioritas

740

: DID2021013509
: 26/02/2021 14:52:05
:

540 Etiket

Halaman 1119 dari 2049

730

Nama Pemohon

: Wawan Suwarni Lukman

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Cawang Baru Barat No. 22 C Kel. Cipinang Cempedak Kec. Jatinegara Jakarta
Timur 13340, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta, 13340
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: HYSTERECTOMY SET
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Warna Hitam dan putih
: 10
: ===Benang bedah===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: D102021013510
: 26/02/2021 14:55:41
:
: KUSHENDRIAWAN

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DSB Delta Tiara No. 103 RT 21 RW 07 Ds. Ngingas, Kec. Waru, Kabupaten
Sidoarjo, Jawa Timur
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: CIPMAPE GIANT
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HIJAU MUDA, MERAH
: 1
: ===Bahan kimia pertanian seperti pupuk dan nutrisi untuk tanaman; Hasil-hasil kimia digunakan untuk pertanian, kehutanan,
perkebunan buah-buahan, perkebunan bunga-bunga, pada khususnya pupuk-pupuk daun-daunan, pupuk-pupuk akar
tanaman, bahan-bahan stimulasi bio, sediaan-sediaan untuk memperbaiki (korektor) tanah dan/atau air, sediaan-sediaan
untuk meningkatkan kesehatan tanaman, termasuk atas dasar bahan-bahan mentah organik; Pupuk Kompos; Pupuk
hidroponik; Pupuk organik hayati cair; Pupuk untuk keperluan pertanian; Pupuk untuk perkebunan, pertanian dan holtikultura;
Pupuk untuk tanah; Suplemen pupuk; gambut [pupuk]; kompos [pupuk]; pupuk; pupuk alami; pupuk anorganik; pupuk fosfat;
pupuk hayati; pupuk kalium sulfat; pupuk kandang; pupuk kompleks; pupuk majemuk; pupuk organik; pupuk superfosfat;
pupuk untuk hidroponik; pupuk untuk penggunaan pertanian; pupuk untuk tanah; rabuk (pupuk) alam; sediaan pupuk===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JID2021013511
: 26/02/2021 14:57:00
:
: PT LAKES KONSTELASI DATA

540 Etiket

: JL. HEGARMANAH NO. 53
BANDUNG
, Kota Bandung, Jawa Barat
: Fariz Syah Alam S.H
: AFFA Intelectual Property Rights, Gedung Graha Pratama Lantai 15, Jl. MT. Haryono
Kav. 15, Tebet, Kota Jakarta Selatan DKI Jakarta 12810

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: HAKU + LOGO
: -

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru muda dan putih
: 42
: ===Jasa-jasa optimisasi untuk komputer, yaitu, jaringan-jaringan komputer dan konfigurasi perangkat lunak komputer,
instalasi perangkat lunak komputer, pemeliharaan dan peningkatan perangkat lunak komputer yaitu, peningkatan fungsi-fungsi
perangkat lunak komputer, mengubah atau menambahkan fungsi-fungsi untuk perangkat lunak komputer, dan menyediakan
informasi tersebut; Menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak komputer yang tidak dapat diunduh; Pemeliharaan
dan peningkatan perangkat lunak komputer; Penyedia jasa aplikasi (ASP), yaitu, penempatan (hosting) aplikasi perangkat
lunak komputer dari pihak lain; Penyediaan program komputer dan aplikasi berbasis web yang tidak dapat diunduh secara
online; analisis dan desain sistem komputer; instalasi, pemeliharaan dan perbaikan perangkat lunak komputer; jasa analisa
komputer; jasa komputer dan pemrograman; jasa konsultasi dan nasehat untuk sistem komputer; jasa penelitian dan
pengembangan perangkat keras dan perangkat lunak komputer berbasis kecerdasan buatan (artificial intelligence); jasa

Halaman 1120 dari 2049

penyedia layanan aplikasi (ASP) yang menampilkan perangkat lunak untuk memungkinkan pengguna menemukan,
memprogram, mengatur, mengakses, dan terlibat dengan program perangkat lunak komputer pihak ketiga pada platform
blockchain (sistem pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi) apa pun; layanan komputer yang bersifat Platform
sebagai Layanan (PaaS); memberikan informasi tentang pemrograman komputer melalui situs web; memberikan informasi
yang berkaitan dengan program komputer; mengembangkan dan hosting server di jaringan komputer global untuk tujuan
memfasilitasi e-commerce melalui server semacam itu; meningkatkan fungsi perangkat lunak komputer; menyediakan
program komputer; perancangan dan pengembangan perangkat keras dan perangkat lunak komputer; program manajemen
resiko keamanan komputer===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021013512
: 26/02/2021 14:58:35
:
: PT Inter Agro Indonesia

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Bona Indah Plaza Blok A2/C1 Lantai 3 Jl. Karang Tengah Raya,
Kel. Lebak Bulus, Kec. Cilandak, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta,
12440
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: INTERFAST
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Oranye dan Hitam
: 5
: ===fungisida; herbisida; insektisida; pestisida===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JID2021013513
: 26/02/2021 14:59:48
:
: AGUS EKO KRISMIANTO

540 Etiket

540 Etiket

: Puri Bojong lestari Blok C2 RT.001 RW.014 Kel. Pabuaran Kec. Bojong Gede
Kabupaten Bogor, Kabupaten Bogor, Jawa Barat
: Miftahul Hilmi S.H., M.H.
: Jakarta Patent Bureau Graha Tirtadi, 1th Floor, Room 106 Jalan Pangeran Antasari
No. 18A Cipete Utara

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: DOME BURGER + Gambar
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Orange & Putih
: 43
: ===Jasa penyediaan makanan berupa burger; Kedai burger; Restoran; Restoran cepat saji dan tempat makan yang
menyediakan kudapan; kafe-restoran dan layanan kafetaria; layanan restoran cepat saji; layanan restoran keliling; mengambil
layanan makanan cepat saji; restoran yang menawarkan layanan untuk dibawa pulang; restoran yang menyediakan makanan
cepat saji dan layanan 24 jam===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021013514
: 26/02/2021 14:59:59
:
: PT. Ska Prima Eva

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: CBD Gading Serpong, Ruko PDC Red/ 27, Kel. Pakulonan Barat, Kec. Kelapa Dua,
Tangerang, Kota Tangerang, Banten
: Fendrik Adibuana Patria S.H.
: Rukan Elang Laut Blok A No. 16 Pantai Indah Kapuk

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

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

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

: Biru, abu-abu
: 25

740

540 Etiket
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510

Uraian Barang/Jasa

: ===Baju Hangat; Celana jeans; Kopiah; Mukena; Pakaian Batik; Pakaian Olahraga; Pakaian renang; Sepatu sekolah; Syal;
alas kaki, yaitu, sepatu, sepatu keds, sendal, sendal jepit, sepatu bot; bagian depan kemeja; baju dalam; baju olahraga; baju
olahraga lengan pendek; baju untuk anak-anak; baju untuk orang dewasa; blazer; celana dalam; celana olahraga untuk orang
dewasa; celana olahraga untuk pria; celana panjang untuk anak-anak; celana panjang untuk bayi; celana panjang untuk orang
dewasa; celana panjang untuk pria; celana panjang untuk wanita; celana pendek; celana pendek untuk anak-anak; celana
pendek untuk orang dewasa; celana pendek untuk wanita; celemek [pakaian]; gamis; gaun ganti; gaun untuk wanita; ikat
pinggang [bagian dari pakaian]; ikat pinggang untuk dipakai; jaket; jaket lengan pendek; jaket olahraga; jaket shell; jas hujan;
kaos; kaus kaki; kaus kaki yang menyerap keringat; kemeja; kemeja [pakaian bisnis]; kemeja untuk dipakai dengan jas;
kemeja untuk pria; kemeja untuk wanita; kerudung [pakaian]; pakaian dalam wanita; pakaian dalam yang menyerap keringat;
pakaian jadi; pakaian kerja; pakaian renang dua potong; pakaian renang untuk anak-anak; pakaian renang untuk pria; pakaian
renang untuk wanita; pakaian tidur untuk anak-anak; pakaian tidur untuk bayi; pakaian tidur untuk pria; pakaian tidur untuk
wanita; piyama rajut; rok; rok pendek; rompi; sapu tangan [pakaian]; sarung; sarung tangan pakaian; sepatu; sepatu basket;
sepatu bayi; sepatu bot *; sepatu bot untuk wanita; sepatu lari; sepatu olahraga; sepatu slip-on; sepatu untuk anak-anak;
sepatu untuk pria; seragam olahraga; seragam sekolah; singlet; singlet olahraga; stoking; syal dan jilbab; topi kecil===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: D102021013515
: 26/02/2021 15:00:55
:
: KUSHENDRIAWAN

Alamat Pemohon

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DSB Delta Tiara No. 103 RT 21 RW 07 Ds. Ngingas, Kec. Waru, Kabupaten
Sidoarjo, Jawa Timur
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: CIPMAPE AGROMAX
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HIJAU, PUTIH
: 1
: ===Bahan kimia pertanian seperti pupuk dan nutrisi untuk tanaman; Hasil-hasil kimia digunakan untuk pertanian, kehutanan,
perkebunan buah-buahan, perkebunan bunga-bunga, pada khususnya pupuk-pupuk daun-daunan, pupuk-pupuk akar
tanaman, bahan-bahan stimulasi bio, sediaan-sediaan untuk memperbaiki (korektor) tanah dan/atau air, sediaan-sediaan
untuk meningkatkan kesehatan tanaman, termasuk atas dasar bahan-bahan mentah organik; Pupuk Kompos; Pupuk
hidroponik; Pupuk organik hayati cair; Pupuk untuk keperluan pertanian; Pupuk untuk perkebunan, pertanian dan holtikultura;
Pupuk untuk tanah; Suplemen pupuk; gambut [pupuk]; kompos [pupuk]; pupuk; pupuk alami; pupuk anorganik; pupuk fosfat;
pupuk hayati; pupuk kalium klorida; pupuk kalium sulfat; pupuk kandang; pupuk kompleks; pupuk majemuk; pupuk organik;
pupuk superfosfat; pupuk untuk hidroponik; pupuk untuk penggunaan pertanian; pupuk untuk tanah; pupuk urea; rabuk
(pupuk) alam; sediaan pupuk===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021013516
: 26/02/2021 15:00:56
:
: STELLA ELVINA WINOTO

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. P. Mangkubumi No. 89 RT.016 RW.003, Gowongan, Jetis, Kota Yogyakarta –
Daerah Istimewa
Yogyakarta , Kota Yogyakarta, DI Yogyakarta, 55232
: Hendra Prasetya M.Si
: Gajahmada Plaza Lantai 2 D-17-18 Simpang Lima, Semarang

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: MY GOOD SKIN + LOGO MYGS
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Putih, Coklat
: 3
: ===Bedak padat untuk wajah; Eyeliner; Highlighter; Kosmetik, yaitu sediaan untuk menghilangkan atau mengurangi garisgaris kulit halus di sekitar kening dan mata (glabellar), keriput di wajah, ketidaksimetrisan dan kekurangan dan masalah kulit
manusia; Krim creambath; Minyak bayi; Pasta gigi dan obat kumur; Pensil untuk bibir; Perona Pipi; Sabun; Sediaan kosmetik
tata rias dan penghapus riasan; Semprotan pelembab wajah; Tisu basah; Toner; Vitamin rambut; astringen untuk keperluan
kosmetik; bedak; bedak dengan warna yang lebih gelap (Contour); bedak tabur; body lotion untuk keperluan kosmetik; body
scrub untuk keperluan kosmetik; bulu mata palsu; busa pembersih tubuh dan wajah; cairan pembersih; cat kuku dan
penghapus cat kuku; concealer [kosmetik]; dasar bedak dengan tekstur lebih ringan (BB cream); deodoran; foundation; gel
penata alis; gel rambut dan mousse rambut; kapas untuk keperluan kosmetik; kertas untuk menghilangkan minyak wajah;
kosmetik; krim dan gel kosmetik untuk wajah, tangan dan tubuh; krim dan lotion kosmetik untuk perawatan wajah dan tubuh;
krim kecantikan; krim kosmetik untuk perawatan kulit; krim tabir surya; kuku palsu; lipstik; lulur kosmetik; maskara; masker
kecantikan; masker rambut; masker tubuh; minyak aromaterapi; minyak esensial untuk keperluan kosmetik; minyak kosmetik

740
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untuk kulit; minyak mandi dan garam mandi; minyak rambut; minyak wangi; parfum dan cologne; pelembab bibir; pelembab
wajah; pembersih wajah; penghilang riasan mata; pensil alis; perekat untuk bulu mata palsu, rambut dan kuku; perona mata;
pewarna rambut; sabun deterjen; sabun kosmetik; sabun mandi; sabun wajah; sampo dan kondisioner rambut; scrub wajah;
sediaan kosmetik untuk perawatan kulit; sediaan kosmetik untuk perawatan mulut dan gigi; sediaan kosmetik untuk rambut
dan kulit kepala; sediaan kosmetik untuk wajah dan tubuh; sediaan pemutih gigi; sediaan pemutih kulit; sediaan-sediaan untuk
memutihkan dan mencuci sediaan-sediaan untuk membersihkan, mengkilatkan, membuang lemak sabun, wangi-wangian,
minyak sari, kosmetik, minyak rambut bahan-bahan pemeliharaan gigi; semprotan rambut; serum kecantikan; susu kecantikan;
susu pembersih; tisu diresapi dengan sediaan menghilangkan make-up; tonik rambut; wax rambut===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021013517
: 26/02/2021 15:01:35
:
: WONG WIDODO HARYANTO

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Kelapa Puan XVII AH. 1/1, Pakulonan Barat, Kelapa Dua, Tangerang, Kabupaten
Tangerang, Banten
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: MAX SPEED + Logo
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Kuning, Hitam, Putih
: 9
: ===Baterai; Baterai untuk alat berat; Baterai untuk sepeda listrik; Baterai untuk traktor beroda; Baterai untuk truk; Baterai,
listrik, untuk kendaraan; aki mobil; aki motor; baterai; baterai dan alat pengisi daya baterai; baterai listrik; helm===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021013518
: 26/02/2021 15:02:36
:
: EDBERT BAMBANG PURWANTO

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Raflles Hill Blok Q7 No.15, RT.024, RW.025 Sukatani, Tapos, Depok, Kota Depok,
Jawa Barat
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: MAX PRO + Logo
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Putih, Kuning
: 9
: ===Baterai; Baterai untuk alat berat; Baterai untuk sepeda listrik; Baterai untuk traktor beroda; Baterai untuk truk; Baterai,
listrik, untuk kendaraan; aki mobil; aki motor; baterai; baterai dan alat pengisi daya baterai; baterai listrik; helm===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021013519
: 26/02/2021 15:03:19
:
: PT Inter Agro Indonesia

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Bona Indah Plaza Blok A2/C1 Lantai 3 Jl. Karang Tengah Raya,
Kel. Lebak Bulus, Kec. Cilandak, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta,
12440
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: INTERSHOT
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Oranye dan Hitam
: 5
: ===fungisida; herbisida; insektisida; pestisida===

740

540 Etiket
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210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021013520
: 26/02/2021 15:03:55
:
: Aidan Golwin Lusius

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Rana No. 28 RT/RW 007/008, Kota Bandung, Jawa Barat, 40261
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: KEI O2
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Turquoise, Biru, Putih
: 32
: ===Air mineral; Air mineral dengan ozon; Minuman bebas alkohol; air minum dalam kemasan; air minum suling; minuman
tanpa-alkohol===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2021013521
: 26/02/2021 15:04:35
:
: PT SUMMARECON AGUNG Tbk

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Plaza Summarecon, Jalan Perintis Kemerdekaan No. 42, Kota Administrasi Jakarta
Timur, DKI Jakarta, 13210
: Phoa Bing Hauw S.H.
: Rukan Sentra Niaga Puri Blok T1-14 Puri Indah,

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: SUMMARECON VILLAGGIO JAKARTA LUXURY OUTLET + LOGO V
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Gradasi Oranye dan Merah, Putih, Hitam
: 36
: ===Jasa penyewaan toko; Jasa perbankan; Penyewaan ruang pertemuan; Penyewaan ruangan serba guna; jasa asuransi
kendaraan; jasa penyewaan anjungan tunai mandiri [ATM]; jasa penyewaan bangunan/gedung dan penyediaan informasi
yang berkaitan dengannya; jasa penyewaan kantor untuk bekerja bersama; jasa penyewaan ruang kantor; jasa penyewaan
tempat bisnis; jasa pialang asuransi kendaraan; layanan kartu kredit, kartu debit dan kartu tagihan; layanan manajemen real
estat yang berkaitan dengan tempat hiburan; layanan pemrosesan pembayaran, yaitu, kartu kredit, kartu hadiah, kartu debit
dan layanan pemrosesan transaksi kartu pra-bayar; layanan pialang; menyediakan fasilitas pinjaman dan kredit; pengelolaan
gedung; pengelolaan tanah dan bangunan pemukiman; penilaian tanah dan bangunan pemukiman; penjaminan asuransi;
penyewaan ruang pusat perbelanjaan; penyewaan ruang toko serba ada; penyewaan tempat untuk berdagang makanan dan
minuman; proses pembayaran elektronik yang dilakukan dengan kartu prabayar===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2021013522
: 26/02/2021 15:05:19
:
: JAN NURDJAJA DJUHANA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Kebon Jeruk Baru A 3 / 8, Rt. 006, Rw. 008, Kebon Jeruk, Kota Administrasi Jakarta
Barat, DKI Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: TMC GALLERY + LUKISAN
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Oranye, Hijau, Biru, Merah, Putih, HItam
: 35
: ===Iklan secara online; Jasa jual beli melalui internet / online; Jasa penjualan eceran secara online; Jasa penjualan melalui
online (internet); jasa promosi dan pemasaran secara online; layanan toko grosir online yang menampilkan bahan seni;
layanan toko grosir online yang menampilkan file musik yang dapat diunduh; layanan toko ritel online yang menampilkan file
musik yang dapat diunduh; layanan toko ritel online yang menampilkan nada dering yang dapat diunduh; toko online===

740
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210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021013523
: 26/02/2021 15:06:31
:
: PUI KIM THIN

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. JEMBATAN BESI XII/2 RT001 RW010 KEL. JEMBATAN BESI KEC. TAMBORA
JAKARTA BARAT, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11320
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: BitVision
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: BIRU, MERAH, PUTIH DAN HITAM
: 9
: ===Aplikasi perangkat lunak komputer untuk televisi; Bahan untuk listrik utama [kawat, kabel]; Breket televisi; Cakram
magnetik, pita magnetik, kartu IC, cakram optik, kartrid ROM, CD-ROM, DVD-ROM, DVD-RAM yang disandikan untuk
penggunaan di bidang gambar; Casing (wadah) dari kulit untuk telepon genggam; Headsets untuk telepon genggam; Kabel
HDTV; Kamera CCTV; Kamera konferensi video, speaker ponsel, monitor komputer, televisi; Kartu-kartu chip elektronik
bersandi untuk meningkatkan kualitas gambar televisi; Konektor, terminal, dan kontrol elektronik; Media penyimpanan
permanen (non-volatile) (termasuk CD, DVD, kaset dan kaset video dan perangkat lain) untuk merekam data, suara, gambar,
teks atau informasi lainnya; Monitor televisi; Monitor, layar tampilan, display yang dipasang di kepala, dan headset untuk
digunakan dengan komputer, smartphone, perangkat elektronik bergerak, perangkat elektronik yang dapat dipakai, jam tangan
pintar, kacamata pintar, televisi, set top box, dan pemutar dan perekam audio dan video; Peralatan telekomunikasi, peralatan
komunikasi komputer, termasuk modem radio; Perangkat Televisi Nirkabel yang digunakan untuk mengambil gambar (CCTV);
Perangkat lunak sistem parkir yang mengatur dan integrasi terhadap komponen sebagai berikut: Ticket dispenser, Boom gate,
Kamera untuk merekam foto plat nomor (& streaming connecting ke CCTV), Kamera untuk memfoto wajah penegemudi,
Printer karcis / card, Loop detector / infrared, Dapat mencetak foto plat nomor kendaraan pada tiket, Dapat mendeteksi
golongan kendaraan mobil dan motor secara otomatis, Universal pembayaran non tuani software payment, Universal sensor
lot system; Perangkat yang dapat dipakai untuk mengendalikan komputer, telepon seluler, perangkat elektronik seluler, jam
tangan pintar, kacamata pintar, earphone, headphone, pemutar dan perekam audio dan video, televisi, set top box, speaker,
amplifier, sistem home theatre, dan sistem hiburan; Periferal yang dapat dikenakan untuk digunakan dengan komputer,
telepon seluler, perangkat elektronik seluler, jam tangan pintar, kacamata pintar, cincin pintar, earphone, headphone, televisi,
set top box, dan pemutar dan perekam audio dan video; Pesawat televisi; Platform arsitektur terbuka untuk keamanan
elektronik dan otomatisasi aplikasi di industri pertambangan terdiri dari, yaitu, suatu server pusat, suatu perangkat lunak untuk
mengelola, modul gateway, probe jaringan, node nirkabel, modem kendaraan, pemancar-penerima dan antarmuka kendaraan,
modul lampu pada topi dan modul jaringan sensor; Platform perangkat lunak arsitektur terbuka otomatis untuk industri
pertambangan terdiri dari suatu server pusat jaringan, suatu perangkat lunak manajemen jaringan, gateway untuk modul
router jaringan, node nirkabel, modul router jaringan, modem kendaraan, pemancar-penerima kendaraan dan sirkuit
antarmuka dan modul router jaringan untuk kendaraan, modul lampu pada topi, sirkuit antarmuka dan modul router jaringan
untuk penambang dan modul jaringan sensor, modul router jaringan yang menyampaikan informasi dari sensor yang
ditempatkan di tambang ke server pusat jaringan; Program perangkat lunak aplikasi pintar untuk terminal nirkabel yang
direkam; Program perangkat lunak aplikasi pintar, dapat diunduh untuk terminal nirkabel; RADIO PANGGIL (HT); Remote
kontrol televisi; Sistem suara terdiri dari remote control, amplifier, pengeras suara dan komponennya; Tampilan layar LED
untuk televisi; Televisi DMB [Penyiaran Multimedia Digital]; Televisi LED; Televisi QLED; Televisi daring; Televisi dioda
kuantum dot pemancar cahaya; Televisi mobil; Televisi tabung sinar katoda; Terminal radio; Terminal-terminal interaktif; alat
informasi yang berdiri sendiri, yaitu, pengeras suara audio pengontrol suara dan manual dengan kemampuan asisten digital
pribadi untuk mengirim (streaming) dan memainkan audio, video, dan konten multimedia, untuk mengontrol televisi, monitor,
sistem permainan, alat pemutar DVD, alat pemutar media portabel, dan alat untuk mengirim (streaming) media digital; alat
kendali jarak jauh untuk mengendalikan komputer, telepon seluler, perangkat elektronik bergerak, perangkat elektronik yang
dapat dipakai, jam tangan pintar, kacamata pintar, earphone, headphone, pemutar dan perekam audio dan video, televisi, set
top box, speaker, amplifier, sistem home theatre, dan sistem hiburan; alat penerima televisi dengan layar tampilan yang dapat
digunakan sebagai cermin; antarmuka untuk komputer, layar komputer, telepon mobil, perangkat elektronik mobil, perangkat
elektronik yang dapat dipakai, arloji pintar, kacamata pintar, televisi, set top box, serta pemutar dan perekam audio dan video;
antarmuka untuk komputer, layar komputer, telepon seluler, perangkat elektronik seluler, perangkat elektronik yang dapat
dipakai, jam tangan pintar, kacamata pintar, televisi, set top box, serta pemutar dan perekam audio dan video; antena radio
dan televisi; baterai telepon genggam; decoder televisi; filter anti-silau untuk televisi; filter layar tampilan disesuaikan untuk
digunakan dengan televisi; filter layar untuk komputer dan televisi; kabel USB untuk telepon genggam; kabel magnet; kabel
mikrofon; kabel modem; kabel relay radio; kabel telekomunikasi; kabel untuk mengirim dan menerima sinyal televisi kabel;
kabel, listrik; kamera konferensi video, speaker ponsel, monitor komputer, televisi; kamera televisi; kamera televisi sirkuit
tertutup; kartu modem faks untuk komputer; kendali jarak jauh (remote control) untuk mengendalikan perangkat seluler;
komponen dan aksesori untuk komputer, yaitu: periferal komputer, telepon seluler, perangkat elektronik bergerak, perangkat
elektronik yang dapat dipakai, jam tangan pintar, kacamata pintar, earphone, headphone, pemutar dan perekam audio dan
video, televisi, dan set top box; konektor listrik dan elektronik, skrup, kabel, kabel, pengisi daya, dok, stasiun dok, dan adaptor
untuk digunakan dengan komputer, telepon seluler, komputer genggam, periferal komputer, telepon seluler, perangkat
elektronik seluler, perangkat elektronik yang dapat dipakai, jam tangan pintar, kacamata pintar, earphone , headphone,
pemutar dan perekam audio dan video, televisi, dan set top box; kontrol jarak jauh untuk televisi; konverter televisi kabel; kotak
terminal listrik; layar monitor dan penerima televisi; media digital, yaitu video disk digital, disk serbaguna digital, rekaman audio
dan video yang dapat diunduh, DVD, dan disk digital definisi tinggi yang menampilkan serial televisi yang telah direkam
sebelumnya dalam bidang fiksi ilmiah dan drama; modem; modem eksternal; modem internal; modem kabel; modem nirkabel
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dan kabel dan perangkat dan kartu komunikasi; modem universal serial bus [USB]; monitor, layar display, display yang
terpasang di kepala, serta headset untuk digunakan dengan komputer, telepon pintar, perangkat elektronik mobil, perangkat
elektronik yang dapat dipakai, arloji pintar, kacamata pintar, televisi, set top box dan audio serta video dan perekam; pemancar
televisi; pemancar televisi kabel; pembaca perangkat lunak komputer, terminal komputer dan perangkat elektronik yang
membuktikan keaslian dan mengidentifikasi area yang dapat dibaca mesin pada paspor, visa, kartu identitas, SIM, kartu
kesehatan, kartu pemilih, kartu penduduk, ijin tinggal, kartu kesehatan profesional dan dokumen administratif pribadi lainnya
yang memiliki cip elektronik yang dapat mengirim data untuk keperluan verifikasi identitas seseorang; penerima televisi [TV
set]; penerima televisi kabel; pengisi daya baterai untuk laptop, telepon genggam, komputer tablet, dan alat portabel yang
diaktifkan USB lainnya; penguat sinyal telepon genggam; penyambung, sekrup, kawat kabel, kabel, pengisi daya, dok, stasiun
dok dan adaptor elektronik dan listrik untuk digunakan dengan komputer, telepon mobil, komputer genggam, peripheral
komputer, perangkat elektronik mobil, perangkat elektronik yang dapat dipakai, arloji pintar, kacamata pintar, earphone,
headphone, pemutar video dan audio serta perekam, televisi, set top box; peralatan dan instrumen terdiri dari perangkat lunak
komputer, terminal komputer dan pembaca elektronik untuk mengolah data, yaitu untuk akuisisi, verifikasi, penyimpanan,
penghasil pusat data dan pengirim data; peralatan radio dan televisi; peralatan siaran televisi; peralatan telekomunikasi untuk
menyediakan akses pihak ketiga ke, dan memungkinkan transmisi video, data dan suara melalui, jaringan komunikasi global,
yaitu, komputer seluler dan akses dan terminal telepon seluler, stasiun pemancar dasar dan bagian radio nirkabelnya,
pemancar data, repeater data, router dan switch, sirkuit transmisi, lingkaran arus terpadu, perangkat keras komputer, klien dan
server cloud mobile (mobile cloud clients and servers), multiplexer, prosesor sinyal digital, prosesor sinyal frekuensi radio,
sirkuit switching seluler (mobile switching circuits), pengontrol listrik lalu lintas udara, pengontrol/pengendali listrik mobilitas,
pengontrol listrik akses, pengontrol/pengendali listrik port jarak jauh, port radio, antena, komponen radio elektronik, perangkat
lunak untuk aplikasi telekomunikasi, dan jaringan inti seluler (mobile core networks) yang terdiri dari transceiver data, jaringan
nirkabel dan gateway untuk pengumpulan, pengiriman/transmisi dan pengelolaan data, suara dan video; peralatan televisi;
perangkat keras komputer untuk mengontrol televisi, monitor, sistem permainan, alat pemutar DVD, alat pemutar media
portabel, dan alat untuk mengirim (streaming) media digital; perangkat lunak komputer dan peralatan telekomunikasi,
termasuk modem, untuk memungkinkan koneksi ke basis data, jaringan komputer, jaringan komputer global dan Internet;
perangkat lunak komputer dan peralatan telekomunikasi, termasuk modem, untuk memungkinkan koneksi ke database dan
Internet; perangkat lunak komputer dan peralatan telekomunikasi, termasuk modem, untuk memungkinkan koneksi ke
database, jaringan komputer dan Internet; perangkat lunak komputer untuk digunakan dalam modem nirkabel, router yang
dapat dibawa, dan gerbang jaringan nirkabel untuk menghubungkan terminal melalui jaringan komputer, radio atau jaringan
telepon tidak bergerak; perangkat lunak komputer untuk mengatur, menkonfigurasi, megoperasikan dan mengendalikan
komputer, periferal komputer, perangkat mobil, telpon mobil, arloji pintar, kacamata pintar, perangkat yang dapat dipakai,
earphone, headphone, televisi, set top box dan audio serta pemutar video dan rekorder, sistem home theater dan sistem
entertainment (hiburan); perangkat lunak permainan komputer dapat diunduh melalui jaringan komputer global dan perangkat
nirkabel; perangkat lunak untuk menelusuri pengguna telepon genggam, komputer, tablet, telepon pintar, komputer genggam,
komputer portabel, untuk dokumen, berkas, dan informasi atas perintah yang disimpan lainnya; perangkat lunak untuk
mengirim (streaming) dan memainkan audio, video, dan konten multimedia, dan untuk mengontrol televisi, monitor, sistem
permainan, alat pemutar DVD, alat pemutar media portabel, dan alat untuk mengirim (streaming) media digital; perangkat
untuk pemutar audio dan/atau video, yaitu pemutar DVD, pemutar disc optik; perangkat yang dapat dipakai untuk
mengendalikan komputer, telepon mobil, perangkat elektronik mobil, arloji pintar, kacamata pintar, earphone, headphone,
pemutar video dan audio serta perekam, televisi, set top box, speaker, amplifier, sistem home theater, dan sistem hiburan;
program permainan komputer, pengontrol permainan video, yaitu, kendali jarak jauh, joystick, bantalan lantai yang dikontrol
secara interaktif, roda kemudi untuk permainan video, headphone, keyboard dan mouse pemrosesan data, semua untuk
digunakan dengan komputer dan konsol untuk platform permainan video, mouse pemrosesan data nirkabel dan kontrol jarak
jauh untuk digunakan dengan televisi, komputer, dan set-top box dalam bentuk decoder; relay untuk stasiun radio dan televisi;
remot kontrol untuk mengendalikan komputer, telepon mobil, perangkat elektronik mobil, perangkat elektronik yang dapat
dipakai, arloji pintar, kacamata pintar, earphone, headphone, pemutar video dan audio serta perekam, televisi, set top box,
speaker, amplifier, sistem home theater, dan sistem hiburan; repeater untuk peralatan radio dan televisi; repeater untuk
stasiun radio dan televisi; satu set telepon, peralatan penghubung telepon, pesawat teleks, peralatan telegraf dan mesin faks
peralatan penyiaran, termasuk penerima digital, perekam digital, penerima siaran televisi, kamera televisi, pengirim siaran
televisi, penerima dan pengirim siaran radio, peralatan komunikasi radio dan peralatan radar, antena radio; telepon genggam;
televisi; televisi [LED] pemancar cahaya; televisi definisi tinggi; televisi liquid crystal display [LCD]; televisi mobil; televisi
plasma; televisi, televisi LCD; terminal entri data keamanan yang memiliki perangkat keras dan perangkat lunak pemindaian
jari dan pengenalan wajah; terminal entri data keamanan yang memiliki perangkat keras dan perangkat lunak pengenalan
wajah; terminal kerja komputer yang terdiri dari komputer dan layar tampilan komputer; terminal komputer; terminal komputer
biometrik; terminal komunikasi satelit terdiri dari pemancar dan penerima satelit tetap dan bergerak; terminal panggilan radio;
terminal untuk telepon radio; tiang-tiang untuk antena nirkabel; unit penyiaran radio dan televisi mobile===
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220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon
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: DID2021013524
: 26/02/2021 15:07:18
:
: PT Inter Agro Indonesia

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Bona Indah Plaza Blok A2/C1 Lantai 3 Jl. Karang Tengah Raya,
Kel. Lebak Bulus, Kec. Cilandak, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta,
12440
:
:

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: INTERCLOS
: Tidak Ada Terjemahan

540 Etiket

Halaman 1126 dari 2049

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: Oranye dan Hitam
: 5
: ===fungisida; herbisida; insektisida; pestisida===
: JID2021013525
: 26/02/2021 15:08:44
:
: harland firman agus, Muhammad Rahmatullah

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl Babakan Cianjur Komp Pesona Pasteur Residence blok c1 no.5, Kota Bandung,
Jawa Barat, 40175
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: DoctorX
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Navy (biru donker) , Biru dan Hitam
: 42
: ===Hosting perangkat lunak berbentuk layanan (SaaS); Jasa-jasa optimisasi untuk komputer, yaitu, jaringan-jaringan
komputer dan konfigurasi perangkat lunak komputer, instalasi perangkat lunak komputer, pemeliharaan dan peningkatan
perangkat lunak komputer yaitu, peningkatan fungsi-fungsi perangkat lunak komputer, mengubah atau menambahkan fungsifungsi untuk perangkat lunak komputer, dan menyediakan informasi tersebut; Platform sebagai Layanan (PaaS); jasa analisa
komputer; jasa komputer dan pemrograman; jasa pemeliharaan perangkat lunak; jasa penelitian dan pengembangan
perangkat keras dan perangkat lunak komputer berbasis kecerdasan buatan (artificial intelligence); jasa penelitian di bidang
teknologi informasi dan telekomunikasi; jasa perawatan perangkat lunak; konsultasi di bidang teknologi telekomunikasi;
konsultasi yang berkaitan dengan perangkat keras dan perangkat lunak komputer berbasis kecerdasan buatan (artificial
intelligence); layanan konsultasi dan nasehat teknologi; mengembangkan dan hosting server di jaringan komputer global untuk
tujuan memfasilitasi e-commerce melalui server semacam itu; penyediaan situs media sosial; program manajemen resiko
keamanan komputer===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021013526
: 26/02/2021 15:08:57
:
: CV. GEMA MITRA ANDALAN

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Deli Indah VIII No. 14-Q, Kel. Pulo Brayan Kota, Kec. Medan Barat, Medan,
Sumatra Utara., Kota Medan, Sumatera Utara, 2016
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: MABAR GREEN
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau, Orange dan putih
: 1
: ===Bahan kimia pertanian seperti pupuk dan nutrisi untuk tanaman; Hasil-hasil kimia digunakan untuk pertanian, kehutanan,
perkebunan buah-buahan, perkebunan bunga-bunga, pada khususnya pupuk-pupuk daun-daunan, pupuk-pupuk akar
tanaman, bahan-bahan stimulasi bio, sediaan-sediaan untuk memperbaiki (korektor) tanah dan/atau air, sediaan-sediaan
untuk meningkatkan kesehatan tanaman, termasuk atas dasar bahan-bahan mentah organik; Pelapis Pupuk Untuk tanaman;
Perekat untuk digunakan dalam industri, pupuk; Produk kimia untuk industri, pertanian, hortikultura, kehutanan dan
pengawetan makanan, pupuk tanah, pupuk, sediaan untuk menstilmulir dan mengatur pertumbuhan tanaman; Pupuk Kompos;
Pupuk dan sediaan pupuk, termasuk pupuk untuk disebarkan melalui udara, pupuk cair, pengaya mulsa, pakan kebun, pupuk
tanah, pupuk anorganik dan pupuk tanah; Pupuk hidroponik; Pupuk organik hayati cair; Pupuk untuk keperluan pertanian;
Pupuk untuk perkebunan, pertanian dan holtikultura; Pupuk untuk tanah; Senyawa kelat (digunakan untuk menghilangkan
logam beracun pada pupuk); Suplemen pupuk; Thomas phosphate [pupuk]; aditif kimia untuk pupuk; bekatul [pupuk]; bubuk
darah [pupuk]; campuran bahan-bahan kimia dan bahan-bahan alami digunakan untuk pupuk pertanian; cetakan daun
[pupuk]; digestat organik (pupuk); fosfat [pupuk]; gambut [pupuk]; garam [pupuk]; gipsum untuk digunakan sebagai pupuk;
kalsium sianamida [pupuk]; kapur nitrogen pupuk kandang; kompos [pupuk]; kompos, pupuk kandang, pupuk; kotoran hewan
(untuk pupuk); pakan kebun [pupuk]; pupuk; pupuk alami; pupuk amonium klorida; pupuk amonium nitrat; pupuk amonium
sulfat; pupuk anorganik; pupuk bebas klorin; pupuk cair; pupuk campuran; pupuk dari kotoran burung; pupuk fosfat; pupuk
fosfat menyatu; pupuk hayati; pupuk hayati non-kimia; pupuk kalium; pupuk kalium klorida; pupuk kalium sulfat; pupuk kalium
terkalsinasi; pupuk kalsium silikat; pupuk kalsium superfosfat; pupuk kandang; pupuk kimia; pupuk kompleks; pupuk laut;
pupuk majemuk; pupuk majemuk yang dikonversi secara kimia; pupuk mangan; pupuk mineral; pupuk multi-nutrisi; pupuk
natrium nitrat; pupuk nitrogen; pupuk organik; pupuk organik cair (biokultur tanah, biokultur daun, antigen); pupuk rumput;
pupuk serbuk gergaji; pupuk sintetis untuk keperluan pertanian; pupuk superfosfat; pupuk superfosfat ganda; pupuk
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superfosfat ganda atau tripel; pupuk superfosfat yang tergabung; pupuk tanaman terbuat dari tepung ikan; pupuk tepung
tulang; pupuk untuk hidroponik; pupuk untuk keperluan rumah tangga; pupuk untuk penggunaan pertanian; pupuk untuk
penyubur tanaman budidaya pertanian; pupuk untuk pot tanah; pupuk untuk tanah; pupuk untuk tanah dan pot tanah; pupuk
untuk tanaman rumah tangga; pupuk urea; rabuk (pupuk) alam; rumput laut [pupuk]; rumput laut untuk digunakan sebagai
pupuk; sediaan pupuk; superphosphate [pupuk]; tepung tulang [pupuk]; terak [pupuk]; triple superfosfat (pupuk)===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021013527
: 26/02/2021 15:09:17
:
: Wawan Suwarni Lukman

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Cawang Baru Barat No. 22 C Kel. Cipinang Cempedak Kec. Jatinegara Jakarta
Timur 13340, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta, 13340
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: OB-GYN SET
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Warna Hitam dan Putih
: 10
: ===Benang bedah===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021013528
: 26/02/2021 15:10:44
:
: PT. Visinema Pictures

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Graha Komando Lantai 3, Jalan Cipinang Indah Raya No. I, Kota Administrasi
Jakarta Timur, DKI Jakarta, 13420
: Muhammad Aris Marasbessy S.H.,M.H
: Jalan Percetakan Negara XI.A No 18 Rt 013 Rw 05

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: DOMIKADO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: merah muda, hijau tosca, ungu, orange, kuning, hijau, biru, merah muda
: 5
: ===Hasil-hasil minuman pantangan untuk anak-anak dan orang-orang sakit; Makanan dan minuman berbahan dasar susu
untuk anak-anak; Makanan untuk anak-anak; Sabun Jerawat; Sabun cuci tangan dengan desinfektan; Sabun pembasmi
kuman untuk mencuci piring; Susu bubuk formula untuk anak-anak; celana pelatihan sekali pakai untuk bayi; desinfektan
sabun wangi; liner sekali pakai untuk popok bayi; makanan dan zat makanan yang diadaptasi untuk penggunaan medis atau
kedokteran hewan, makanan untuk bayi; minuman diet untuk bayi yang diadaptasi untuk keperluan medis; obat penambah
nafsu makan anak; popok bayi sekali pakai; popok berenang sekali pakai untuk anak-anak dan bayi; popok berenang sekali
pakai untuk bayi; popok kertas sekali pakai untuk bayi; popok sekali pakai selulosa untuk bayi; sabun antibakteri; sabun cuci
untuk buah dan sayuran; sabun desinfektan; sabun karbol; sabun kulit antibakteri; sabun obat; sabun obat untuk tangan;
sabun obat untuk tubuh; sabun obat untuk wajah; sabun tangan obat; sabun tubuh yang diberi obat; sabun wajah obat;
sediaan mandi uap mentol untuk bayi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021013529
: 26/02/2021 15:10:45
:
: PT. GARUDA MESIN AGRI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jalan Perniagaan LK.VII No.14, Kesawan, Medan Barat, Medan, Sumatera Utara.,
Kota Medan, Sumatera Utara
: Ir Nurul Ain
: Jalan Raden Saleh No. 51A

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: TNK 328 ER + Logo
: Tidak Ada Terjemahan

591

Uraian Warna

: Biru, kuning, merah, hitam, putih, abu-abu.
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511

Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: 7
: ===Alat Semprot Elektrik; Alat memberi pupuk pada tanaman; Alat pemadat tanah; Alat pemotong batu; Alat pengembus
(mesin); Alternator welding; Bajak pemotong rumput; Bak untuk mesin dan motor; Ban-ban mesin (bagian mesin); Battery
sprayer; Besi bor (bagian mesin); Bor batu [mesin]; Bor genggam, listrik; Bor tangan listrik; Cdi; Con Rod Assy; Dieset
generator set / Diesel Genset; Dinamo Pemarut Kelapa; Dinamo genset; Dinamo stater ; Electric hoist [Tackle / derek listrik];
Gear Main Shaft; Gear Pinion; Generator arus bolak balik; Generator ; Gilingan kopi (selain dioperasikan dengan tangan);
Gilingan kopi elektrik; Kepala bor (bagian mesin); Kit karburator; MESIN BAJAK SAWAH; MESIN DODOS SAWIT; MESIN
PENGGEMBUR TANAH; MESIN TILLER; Mata bor batu; Mata gergaji bundar bagian dari mesin; Mata jet Bagian dari Pompa
Air; Mesin Circular Gergaji; Mesin bor untuk buka baut dan melubangi tembok,besi,kayu; Mesin dan motor, selain untuk
kendaraan darat; Mesin dan peralatan untuk mencuci karpet (listrik); Mesin pemanen tebu; Mesin pembangkit Listrik
(Generator); Mesin penanaman benih jagung; Mesin penghembus; Mesin penghisap udara; Mesin pengupas; Mesin pompa
pembuang air; Mesin pompa, dan rakitan pompa/mesin; Mesin sekam padi; Mesin sortasi beras; Mesin untuk pekerjaan tanah;
Mesin, peralatan mesin, peralatan yang dioperasikan daya; Motor dan mesin, kecuali untuk kendaraan darat; Motor untuk
kapal; Motor untuk mesin; Nozzle ( alat untuk mengatur hasil pembakaran mesin); Pen Piston; Penggiling daging [mesin];
Penggiling kopi elektrik dengan alat takar; Penyaring [bagian dari mesin], tidak digunakan dalam hubungannya dengan mobil;
Pin piston; Pisau potong listrik; Plunger ( pengatur hasil pembakaran mesin); Pompa air ; Pompa jet; Pompa minyak dan
pompa udara yang digerakkan dengan mesin; Pompa oli untuk digunakan di mesin; Pompa pasir; Pompa submersible, pompa
air dan aksesoris untuk pompa benam dan pompa air, yaitu rakitan injektor, pengisi daya jet, katup dan bagiannya; Pompa
untuk bahan bakar; Rantai untuk gergaji rantai; Rol karet penggiling padi; Silent box genset; Silent generator; Stator Assy;
Suku cadang pengganti untuk gergaji rantai, yaitu rantai gergaji, batang pemandu dan sproket penggerak; Tabung pompa
kompresor; aerator rumput [mesin]; air listrik pompa untuk kolam renang; air listrik pompa untuk mandi; air listrik pompa untuk
mandi pusaran air; air listrik pompa untuk mandi spa; alat pemotong (termasuk pisau mekanis); alat pemotong rumput dan alat
kebun yang dioperasikan dengan listrik; alat pemotong rumput dan gulam yang dioperasikan dengan listrik; alat pengiris
sayuran [mesin]; alat pengiris sayuran, listrik; alat penyemprot (mesin); alat pertanian, selain alat tangan yang dioperasikan
dengan tangan; alat pertanian, selain dioperasikan dengan tangan; alat-alat listrik; alat-alat listrik yang dioperasikan;
alternator; alternator untuk kendaraan darat; atomizers untuk keperluan industri atau komersial, selain dioperasikan dengan
tangan; augers bumi; bagian-bagian dan perlengkapan-perlengkapan spesifik untuk pompa-pompa pelumasan (lubrication
pumps), yaitu pompa-pompa ember (bucket pumps), pompa-pompa gemuk (grease pumps), senjata api genggam (hand
guns), rakitan-rakitan selang (hose assemblies), dan pompa-pompa tangan, juga termasuk bagian-bagian dan perlengkapanperlengkapan yang terkait seperti silinder-silinder, o-ring, alat pendorong (plungers), katup-katup, rakitan-rakitan, ring/washer,
layar-layar, filter-filter, bola-bola, alat-alat penahan (retainer), tutup-tutup (caps), kait-kait, batang (stems), cincin-cincin,
lengan-lengan, barel-barel, gagang-gagang, kepala-kepala, busi-busi, barel-barel, kerah-kerah, kancing-kancing, gasketgasket, piston-piston, selang-selang; bajak; bajak yang ditarik traktor; bantalan menjadi bagian dari mesin; bantalan mesin;
bantalan untuk mesin; batang mesin; batang penghubung untuk mesin; batang penghubung untuk motor dan mesin; batu
gilingan; bearing (bagian dari mesin); besi bor (bagian mesin); blender makanan yang dioperasikan dengan listrik dan daya;
bor listrik; bor listrik yang dapat dibawa -bawa (tidak termasuk bor untuk batu bara); bor mesin mengasah; bor palu; busi untuk
mesin; busi untuk mesin pembakaran internal; camshafts mesin; chipper taman, listrik; crane tetap; crankcases untuk mesin;
crankcases untuk motor dan mesin; diafragma pompa; diesel generator; dinamo; edgers rumput, listrik; ejectors; ekstraktor jus
dioperasikan listrik dan daya untuk buah; filter bahan bakar; filter oli; filter oli untuk motor dan mesin; filter untuk mesin; gasket
untuk mesin pembakaran internal; gasoline generator; generator AC (alternator); generator DC; generator bertenaga surya;
generator elektrik; generator elektrostatik; generator listrik; generator listrik bertenaga surya; generator listrik portabel;
generator listrik untuk kapal; generator listrik untuk penggunaan darurat; generator tegangan tinggi; gergaji [mesin]; gergaji
bundar; gergaji bundar listrik; gergaji listrik; gergaji rantai; gergaji rantai, listrik; gigi kotak, selain untuk kendaraan darat; gigi
pemotong [peralatan mesin]; gigi transmisi untuk mesin; gigi untuk mesin; gubernur kecepatan untuk motor dan mesin;
gulungan, listrik, untuk selang taman; gulungan, mekanik, untuk selang fleksibel; gunting pagar, listrik; gunting, listrik; hedge
pemotong, listrik; impeller pompa; injeksi bahan bakar; intake manifold untuk motor dan mesin; juicer jeruk, listrik; juicer listrik;
karburator; katrol *; katrol [bagian mesin]; katrol blok, listrik; katrol menjadi bagian dari mesin; katup [bagian dari mesin]; katup
[bagian dari mesin] (untuk air, minyak dan gas), tidak digunakan dalam hubungannya dengan mobil; katup [bagian pompa];
katup kontrol pompa; kepala silinder untuk mesin; kipas pendingin untuk mesin; kipas untuk motor dan mesin; kit pompa;
knalpot untuk motor dan mesin; knife grinding machines; koil pengapian [bagian-bagian mesin]; kompresor [mesin]; kompresor
menjadi bagian dari mesin, motor dan mesin; kompresor putar; kompresor udara; kompresor udara untuk kendaraan;
kompresor untuk mesin; kondensor udara; kotak grease [bagian mesin]; lantai Pemoles; lantai edgers; listrik mesin mengupas
bawang putih; listrik pompa untuk kolam renang; mata air menjadi bagian dari mesin; mata bajak; mata gergaji bundar
(komponen-komponen mesin); mata gergaji bundar menjadi bagian dari mesin; mata pisau; membajak pisau untuk kendaraan;
menabur [mesin]; menekan buah, listrik, untuk keperluan industri; menggabungkan pemanen; mesin Mini compressor; mesin
Potong Rumput; mesin bensin, selain untuk kendaraan darat; mesin bertenaga listrik untuk memotong dan membelah kayu
untuk kayu bakar; mesin bor; mesin bor [mesin]; mesin bor kayu; mesin bor sumur; mesin chipping kayu; mesin cuci
kendaraan; mesin cuci sayur [mesin]; mesin dan motor untuk model perahu; mesin diesel, selain untuk kendaraan darat;
mesin dinamo arus tukar listrik; mesin genset; mesin gergaji kayu; mesin gerinda tangan; mesin jus elektrik; mesin kayu listrik
gergaji; mesin kisi untuk sayuran; mesin kompresor udara; mesin las, dioperasikan dengan gas; mesin las, listrik; mesin
mengasah; mesin mengisi; mesin panen; mesin parutan kelapa listrik; mesin paving aspal; mesin pemadat tanah; mesin
pemanen dan perontok; mesin pembuat susu kedelai; mesin pemoles beras; mesin pemotong; mesin pemotong padi; mesin
pemotong rumput [mesin]; mesin pemotong rumput bensin; mesin pemotong rumput, listrik; mesin pemotong serat; mesin
pemotong tebu; mesin penanam benih pertanian; mesin pencampur aspal[mesin]; mesin pencampuran; mesin pengeboran
untuk pengerjaan logam; mesin pengering biji-bijian; mesin pengering padi; mesin penggerak dinamo listrik; mesin penggiling;
mesin penggiling kayu; mesin penggiling padi; mesin penggilingan kayu; mesin pengiris sayuran; mesin pengupas jagung dan
biji-bijian; mesin penyaringan; mesin penyebar pupuk; mesin penyemprot air; mesin perontok; mesin pertanian; mesin pompa
angin (instalasi
bengkel); mesin pompa bertekanan tinggi; mesin sandblasting; mesin satinizing; mesin semprot angin (air duster); mesin
sumur minyak memompa; mesin untuk kapal; mesin untuk membersihkan permukaan menggunakan air bertekanan tinggi;
mesin untuk memotong dan membelah kayu untuk kayu bakar; mesin untuk pembuatan mie; mesin untuk pengolahan buahbuahan; mesin vibrator bensin; mesin, selain dari untuk kendaraan darat; mixer [mesin]; mixer listrik untuk keperluan rumah
tangga; motor AC dan motor DC (tidak termasuk yang untuk kendaraan darat); motor dan generator listrik secara teknis cocok
untuk mengubah listrik menjadi energi mekanik dan sebaliknya, termasuk sistem eksitasi dan kontrol yang diperlukan; motor
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dan mesin selain untuk kendaraan darat yang digerakkan oleh motor dan bagiannya; motor dan mesin, kecuali untuk
kendaraan darat; motor listrik dan bagiannya, selain untuk kendaraan darat; motor listrik dan generator untuk peralatan
penanganan material, termasuk sensor, kontrol dan peralatan switching; motor listrik dengan transmisi roda gigi untuk mesin;
motor listrik untuk mesin; motor listrik untuk mesin dengan servo digital controller drive; motor servo arus bolak balik; motor
starter; motor, listrik, selain untuk kendaraan darat; motor, selain untuk kendaraan darat; muffler knalpot untuk motor dan
mesin; muffler untuk motor dan mesin; naik-on mesin pemotong rumput; nozel bahan bakar; nozel pengisian bahan bakar nonotomatis; nozel pengisian bahan bakar otomatis; nozel untuk pembersih vakum; obeng, listrik; obeng, pneumatik; parut, listrik;
pemanen untuk pertanian; pemangkas pagar rumput listrik; pemangkas rumput, listrik; pembersih udara [bagian-bagian
mesin]; pembudidaya pertanian; pemeras buah, listrik, untuk keperluan rumah tangga; pemeras jus, listrik; pemeras sayur dan
buah yang dioperasikan dengan listrik dan daya; pemotong [mesin]; pemotong bawang putih, listrik; penajam gunting, listrik;
pengatur kecepatan untuk mesin; pengeboran mesin dan bagian untuk itu; pengepres buah, listrik, untuk keperluan rumah
tangga; penggemar untuk mesin mesin; penggiling kopi, selain dioperasikan dengan tangan; pengolah tanah [mesin];
pengupas bawang putih, listrik; pengupas sayuran, listrik; penyaring (bagian dari mesin) untuk keperluan industri, tidak
digunakan dalam hubungannya dengan mobil; penyebar benih; peredam kejut pegas untuk mesin; pisau [bagian mesin]; pisau
mesin penggiling; pisau untuk gergaji bundar; pisau untuk gergaji listrik; pisau untuk mesin memotong; pisau untuk mesin
pemindah tanah; piston [bagian dari mesin atau mesin]; piston untuk mesin; piston untuk silinder; pompa [bagian mesin, mesin
atau motor]; pompa [mesin]; pompa air bensin; pompa air listrik; pompa air listrik tekanan tinggi; pompa air untuk mandi;
pompa air untuk mesin kendaraan darat; pompa air untuk motor dan mesin; pompa air untuk pemandian pusaran air; pompa
air untuk unit penyaringan air; pompa bahan bakar untuk mesin; pompa bahan bakar yang dapat mengatur sendiri; pompa
celup dc; pompa celup listrik; pompa dan kompresor menjadi bagian dari mesin, motor dan mesin; pompa diesel; pompa
hisap; pompa lumpur; pompa menjadi bagian dari mesin, motor dan mesin; pompa minyak untuk mesin kendaraan darat;
pompa putar; pompa saringan; pompa sentrifugal; pompa sirkulasi; pompa submersible; pompa sumur submersible; pompa
tekanan tinggi; pompa udara bertekanan; pompa ulir; pompa, listrik; poros engkol; poros untuk pompa; puli timing belt;
pulverisers [mesin]; regulator [bagian mesin]; regulator menjadi bagian dari mesin; regulator pengisian air; ring piston; roda
mesin; rumput pemangkas, listrik; sabuk dinamo; saluran minyak pompa; saringan (mesin); saringan mesin.; saringan minyak.;
saringan oli.; saringan tangki.; saringan udara.; sentrifugal minyak; sepatu rem, selain untuk kendaraan; servomotor;
shredders taman, listrik; silinder mesin untuk kendaraan; silinder untuk mesin; silinder untuk motor dan mesin; squeezers
buah, listrik, untuk keperluan industri; starter untuk motor dan mesin; stator (bagian dari mesin); stator [bagian dari mesin];
stators menjadi bagian dari mesin; taman mesin mengolah; tekanan tinggi pompa untuk instalasi cuci; tepi rumput pemangkas
[mesin]; timing belt pulley [bagian-bagian mesin]; traktor rumput; vibrator beton; vibrator beton, listrik===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021013530
: 26/02/2021 15:11:36
:
: PT Inter Agro Indonesia

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Bona Indah Plaza Blok A2/C1 Lantai 3 Jl. Karang Tengah Raya,
Kel. Lebak Bulus, Kec. Cilandak, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta,
12440
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: INTERTEN
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Oranye dan Hitam
: 5
: ===fungisida; herbisida; insektisida; pestisida===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021013532
: 26/02/2021 15:13:38
:
: Wawan Suwarni Lukman

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Cawang Baru Barat No. 22 C Kel. Cipinang Cempedak Kec. Jatinegara Jakarta
Timur 13340, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta, 13340
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: GENERAL SET
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Warna Hitam dan Putih
: 10
: ===Benang bedah===

740

540 Etiket

540 Etiket
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210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021013533
: 26/02/2021 15:14:01
:
: LIAUW, GUSTI WIJAYA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Sulung No. 89 Blok D-21, RT.005 RW.001, Kel/Desa Krembangan Selatan, Kec.
Krembangan, Kota Surabaya, Jawa Timur, Kota Surabaya, Jawa Timur
: Emmy Hartati Hardjo S.Si
: Jl. Raya Perjuangan No. 11 C, Kebon Jeruk, Jakarta Barat

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: HBS
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Putih, merah
: 7
: ===Blower berputar elektrik; Delivery Valve (Pegatur tekanan sisa bahan bakar); Kipas untuk motor dan mesin; Motor untuk
mesin; Tabung pompa kompresor; bagian mesin mekanis untuk kendaraan darat, yaitu pengendali kipas radiator untuk mesin
kendaraan; blower aliran aksial; blower daya untuk puing-puing rumput; blower menempa; blower salju; blower untuk
digunakan dengan sistem pengangkutan; elemen mekanis untuk kendaraan darat, yaitu radiator untuk motor dan mesin; filter
oli untuk motor dan mesin; filter untuk motor dan mesin; kipas pendingin untuk mesin; kompresor listrik; kompresor menjadi
bagian dari mesin, motor dan mesin; kompresor untuk lemari es; kompresor untuk mesin; kompresor untuk mesin penurun
kelembaban; kompresor untuk pendingin udara; kondensor berpendingin udara; mesin dan motor untuk model kendaraan;
mesin kompresor udara; motor AC dan motor DC (tidak termasuk yang untuk kendaraan darat); motor dan generator listrik
secara teknis cocok untuk mengubah listrik menjadi energi mekanik dan sebaliknya, termasuk sistem eksitasi dan kontrol yang
diperlukan; motor listrik untuk mesin; pendingin minyak untuk motor dan mesin; penggerak dan perangkat listrik untuk kontrol
dan pengoperasian peralatan pendingin udara, sistem ventilasi, penyediaan hidro-teknologi dan peralatan distribusi,
kompresor, peralatan vakum dan pendingin, termasuk peralatan kontrol dan peralatan pengukur; pompa dan kompresor
menjadi bagian dari mesin, motor dan mesin; radiator (pendingin) untuk motor dan mesin; rotary blower; sabuk untuk motor
dan mesin; silinder untuk motor dan mesin; tali kipas untuk motor dan mesin; turbin, kompresor, katup, pompa sentrifugal, dan
peralatan terkait dalam bidang minyak dan gas, jalur pipa minyak dan gas, petrokimia dan industri.===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021013534
: 26/02/2021 15:14:59
:
: PT. Visinema Pictures

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Graha Komando Lantai 3, Jalan Cipinang Indah Raya No. I, Kota Administrasi
Jakarta Timur, DKI Jakarta, 13420
: Muhammad Aris Marasbessy S.H.,M.H
: Jalan Percetakan Negara XI.A No 18 Rt 013 Rw 05

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: DOMIKADO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: merah muda, hijau tosca, ungu, orange, kuning, hijau, biru, merah muda
: 9
: ===Aparat menghitung untuk mengajari aritmatika untuk anak-anak; Aplikasi mobile yang dapat diunduh untuk berita, ulasan,
cuaca, olah raga, hiburan, fashion, keuangan, makanan, musik, inspirasi, kesehatan, gaya hidup, perjalanan, pengasuhan
anak, ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan kesejahteraan (wellness); Aplikasi mobile yang dapat diunduh untuk melihat
permainan, program online, teks, gambar, konten multimedia dan video di terkait peristiwa, berita, ulasan, cuaca, olahraga,
hiburan, fashion, keuangan, makanan, musik, inspirasi, kesehatan, gaya hidup, perjalanan, pengasuhan anak, ilmu
pengetahuan, teknologi, budaya dan kesejahteraan (wellness) terkini; Aplikasi mobile yang dapat diunduh untuk melihat
program online, teks, gambar, konten multimedia dan video terkait peristiwa, berita, ulasan, cuaca, olah raga, hiburan, fashion,
keuangan, makanan, musik, inspirasi, kesehatan, gaya hidup, perjalanan, pengasuhan anak, ilmu pengetahuan, teknologi,
budaya dan kesejahteraan (wellness) terkini; Aplikasi perangkat lunak untuk melihat teks, gambar, dan konten multimedia
terkait peristiwa, berita, ulasan, cuaca, olah raga, hiburan, fashion, keuangan, makanan, musik, inspirasi, kesehatan, gaya
hidup, perjalanan, pengasuhan anak, ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan kesejahteraan (wellness) terkini; Aplikasi
seluler yang dapat diunduh untuk merencanakan perjalanan, menerima informasi perjalanan, cuaca, medis, keselamatan,
kesehatan, dan keamanan, menerima peringatan keamanan, dan alat konverter mata uang; CD, DVD, dan media perekaman
digital lainnya; Cakram padat video (VCD); Perangkat ilmiah untuk anak-anak berupa aparat instruksi; Perangkat ilmiah untuk
anak-anak berupa aparat mengajar; Perangkat lunak aplikasi komputer untuk menyematkan browser web, interfase dengan
penyimpanan kunci perangkat keras yang aman, dan melaksanakan transaksi yang diusulkan melalui blockchain (sistem
pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi).; Peranti lunak komputer yang memungkinkan pengguna untuk
menyesuaikan pengalaman melihat, mendengarkan dan bermain dengan memilih dan mengatur tampilan dan kinerja element
audio, video, dan audiovisual oleh pengguna di bidang musik, video, olahraga, berita, ulasan, cuaca, hiburan, fashion,
keuangan, makanan, musik, inspirasi, kesehatan, gaya hidup, perjalanan, pengasuhan anak, ilmu pengetahuan, teknologi,

740
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budaya, dan kesejahteraan (wellness); Rekaman audio visual yang menampilkan film dan program hiburan yang menampilkan
animasi yang ditargetkan terutama untuk anak-anak dan orang dewasa muda; Video dan podcast yang dapat diunduh di
bidang berita, ulasan, cuaca, olah raga, hiburan, fashion, keuangan, makanan, musik, inspirasi, kesehatan, gaya hidup,
perjalanan, pengasuhan anak, ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan kesejahteraan (wellness); bingkai kacamata anak
yang terbuat dari bahan sintesis; bingkai kacamata anak yang terbuat dari plastik; buku audio untuk anak, dan film-film untuk
anak yang terekam pada media optik; buku-buku digital anak yang dapat diunduh; buku-buku digital untuk aktifitas anak yang
dapat diunduh; buku-buku digital untuk pendidikan anak yang dapat diunduh; file audiovisual yang dapat diunduh yang
menampilkan animasi yang ditargetkan terutama untuk anak-anak dan orang dewasa muda, dimana rekaman dan file
audiovisual tersebut hanya yang berhubungan dengan serial hiburan animasi yang ditargetkan untuk anak-anak dan orang
dewasa muda dan menampilkan dua karakter fiksi, diantaranya adalah karakter apel antropomorfisme dan karakter sayuran
antropomorfisme; file-file audio, yaitu buku audio anak yang dapat diunduh; helm pelindung untuk anak-anak; kacamata anak;
kacamata korektif anak; kacamata untuk anak-anak; kasing untuk kacamata anak; kasing untuk kacamata anak-anak; materimateri digital terkait dengan pendidikan yang dapat diunduh, yaitu materi-materi kursus pendidikan dan rencana-rencana
pengajaran di bidang literatur untuk anak, Bahasa Inggris, ilmu pengetahuan, studi-studi sosial dan kesehatan; materi-materi
digital terkait dengan pendidikan yang dapat diunduh, yaitu peralatan-peralatan pendidikan yang terdiri dari perangkat lunak
untuk pendidikan anak, materi-materi kursus Pendidikan yang dapat diunduh, lembar-lembar kerja, dan brosur-brosur aktifitas
di bidang literatur untuk anak, Bahasa Inggris, ilmu pengetahuan, studi-studi sosial dan kesehatan; papan anak perempuan;
perangkat lunak komputer yang dapat diunduh dan perangkat-perangkat seluler di bidang buku-buku anak, yaitu perangkat
lunak untuk tujuan-tujuan pendidikan dan permainan; perangkat lunak pendidikan untuk anak-anak; perangkat lunak untuk
merencanakan kegiatan dengan pengguna lain dan membuat rekomendasi; perangkat lunak yang dapat diunduh untuk
digunakan dalam mengembangkan, melaksanakan, dan menjalankan perangkat lunak lain pada alat bergerak, komputer,
jaringan komputer, dan jaringan komunikasi global; permainan-permainan anak untuk komputer dan perangkat-perangkat
seluler yang dapat diunduh; program-program komputer untuk mewarnai dan menggambar yang menampilkan kegiatan
pembelajaran ekspresi kreatif untuk anak; publikasi elektronik untuk anak-anak yang dapat diunduh; rantai untuk kacamata
anak; rekaman audio dan visual yang menampilkan musik, cerita, pertunjukkan drama, pertunjukkan non-drama, hiburan aksi
secara langsung, hiburan animasi, permainan dan kegiatan pembelajaran untuk anak-anak.; rekaman audio musik untuk anak;
rekaman video untuk anak; seri-seri buku digital anak yang dapat diunduh===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021013535
: 26/02/2021 15:16:45
:
: Guangzhou Weibo Musical Instruments Producing Co., Ltd

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 1 Fengyuan Road, Huadong Town, Huadu District, Guangzhou City, 510890
: Emirsyah Dinar
: Gedung Graha Pratama Lantai 15 Jalan MT. Haryono Kavling 15

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: G&M logo
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih
: 15
: ===Kuda-kuda untuk alat musik; alat musik bersenar; alat musik elektronik; alat-alat musik; biola; clarionet; gitar; kotak untuk
alat musik; plektrum===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021013536
: 26/02/2021 15:17:05
:
: PT. Visinema Pictures

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Graha Komando Lantai 3, Jalan Cipinang Indah Raya No. I, Kota Administrasi
Jakarta Timur, DKI Jakarta, 13420
: Muhammad Aris Marasbessy S.H.,M.H
: Jalan Percetakan Negara XI.A No 18 Rt 013 Rw 05

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: DOMIKADO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: merah muda, hijau tosca, ungu, orange, kuning, hijau, biru, merah muda, hitam
: 14
: ===jam tangan; perhiasan untuk anak-anak===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320

Prioritas

740

: DID2021013537
: 26/02/2021 15:17:32
:

540 Etiket

540 Etiket

540 Etiket

Halaman 1132 dari 2049

730

Nama Pemohon

: HBI Branded Apparel Enterprises, LLC

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 1000 East Hanes Mill Road, Winston-Salem, North Carolina 27105, U.S.A.
: Daru Lukiantono S.H.
: Hadiputranto, Hadinoto and Partners, Pacific Century Place Lt. 35, SCBD Lot 10, Jl.
Jenderal Sudirman Kav. 52-53

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: C9 Design
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan putih
: 18
: ===Barang-barang yang terbuat dari kulit dan kulit imitasi tidak termasuk dalam kelas-kelas lain; Dompet; Dompet kartu bisnis;
Kulit binatang berbulu; Ransel; Tali; Tas Kulit; Tas besar berbentuk silinder; Tas kantor dan tas kecil penyimpan surat dan
dokumen; Tas kecil dipakai di pinggang; Tas olahraga serbaguna; Tas-tas; Tempat kartu kredit; cambuk, pakaian kuda, dan
sadel; dompet; dompet kunci; dompet uang kembalian; kantong gantung pakaian beresleting; koper; koper [bagasi]; koper
kecil; kulit chamois, selain untuk keperluan pembersihan; kulit dan imitasi kulit; kulit hewan, kulit hewan yang berbulu; payung;
payung matahari; penutup untuk hewan; ransel yang menggunakan tali dengan sistem serut; tali pengikat koper; tas
bepergian; tas berpergian; tas besar yang digunakan untuk membawa sejumlah barang; tas buku; tas genggam; tas gimnastik;
tas haversack; tas jinjing; tas olahraga serba guna; tas pantai; tas pundak; tas sekolah; tas tangan untuk wanita; tas untuk
berkemah; tas untuk membawa mainan; tas untuk membawa sepatu; tas untuk pendaki; tongkat berujung besi untuk
pendakian gunung; tongkat jalan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021013538
: 26/02/2021 15:17:49
:
: Wawan Suwarni Lukman

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Cawang Baru Barat No. 22 C Kel. Cipinang Cempedak Kec. Jatinegara Jakarta
Timur 13340, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta, 13340
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: CAESAREAN SET
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Warna Hitam dan Putih
: 10
: ===Benang bedah===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021013539
: 26/02/2021 15:20:22
:
: Yuanyuan Liu

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: No.301, Gate 10, Shangyouli, Xi'an Road, Heping District, Tianjin
: Emirsyah Dinar
: Gedung Graha Pratama Lantai 15 Jalan MT. Haryono Kavling 15

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: DR.NEUBAUER
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih
: 28
: ===bola mainan; bola untuk game; jaring untuk olahraga; meja untuk tenis meja; raket; string untuk raket; tas khusus
disesuaikan untuk peralatan olahraga===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: JID2021013540
: 26/02/2021 15:20:22
:
: PT. Reksagriya Antam

Alamat Pemohon

: Gedung Aneka Tambang, Jl. Letjen TB. Simatupang, No. 1, Tanjung Barat, Jakarta

740

540 Etiket

540 Etiket

Halaman 1133 dari 2049

12530, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12530
740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Reksagriya Antam
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau, Orange
: 36
: ===pengelolaan gedung===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021013541
: 26/02/2021 15:21:19
:
: Wawan Suwarni Lukman

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Cawang Baru Barat No. 22 C Kel. Cipinang Cempedak Kec. Jatinegara Jakarta
Timur 13340, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta, 13340
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: HYGIENIS SET
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Warna Hitam dan Putih
: 5
: ===antiseptik===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021013542
: 26/02/2021 15:22:19
:
: PT. Visinema Pictures

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Graha Komando Lantai 3, Jalan Cipinang Indah Raya No. I, Kota Administrasi
Jakarta Timur, DKI Jakarta, 13420
: Muhammad Aris Marasbessy S.H.,M.H
: Jalan Percetakan Negara XI.A No 18 Rt 013 Rw 05

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: DOMIKADO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: merah muda, hijau tosca, ungu, orange, kuning, hijau, biru, merah muda, hitam
: 16
: ===Brosur-brosur; Buku anak-anak; krayon; spidol dengan ujung bulu kempa atau serat yang padat; pena untuk menandai;
spidol/penanda; kartu liburan; pena tinta; majalah dalam bidang fesyen, mainan dan fantasi; buku untuk koleksi autograf; jurnal
kosong; buku komik; kalender; buku kegiatan anak-anak; buku harian; map; kertas hadiah/kado; kantong hadiah/kado; kartu
undangan; novel grafis; kartu ucapan; kotak kerajinan hobi untuk membuat kolase; kotak kerajinan hobi untuk dikerjakan
dengan kompon pemodelan; kompon pemodelan; serbet kertas; buku catatan; bloknot; novel; poster; alat tulis menulis; buku
stiker; kartu perdagangan, selain untuk permainan; pola untuk membuat pakaian; pensil; stiker [alat tulis menulis]; kotak
penyimpanan terbuat dari karton, semua barang di atas untuk anak-anak dan berhubungan dengan dan/atau berkaitan
dengan koleksi boneka dan/atau aksesoris boneka; Publikasi dan barang cetakan, yaitu kartu dagang bola basket, kartu
dagang, stiker, dekal, tato sementara yang dapat dipindahkan, perangko bertema bola basket, tiket bertema bola basket,
karton untuk menyimpan koleksi piringan perdagangan, papan tulis tempel dan penghapus papan tulis, papan memorandum,
penjepit papan untuk menulis, tatakan gelas dari kertas, kartu pos, alas piring dari kertas, tissue wajah, kartu catatan, bantalan
memo, bantalan catatan, pulpen, krayon, spidol penanda, karet gelang, pena dan pensil, kotak pena dan pensil, pena dan
tatakan untuk menulis, penyangga dokumen desktop, scrapbook, stempel karet, penggaris untuk merancang, spanduk kertas
dan bendera, binder dengan 3 cincin, folder alat tulis, buku catatan wirebound, buku catatan portofolio, foto-foto berbingkai
dan tidak berbingkai, litografi, cetakan seni, poster, kalender, stiker bumper, sampul buku, penunjuk halaman buku, kertas
pembungkus, buku kegiatan anak-anak, buku mewarnai anak-anak; alat tulis; alat tulis kantor; alat tulis tercetak; amplop [alat
tulis]; brosur cetak; buku bayi [buku cerita]; buku catatan; buku cerita; buku cerita anak-anak; buku seri fiksi dan non fiksi, buku
komik, novel grafis, cerita dalam bentuk ilustrasi dan cerita buku komik, papan cerita (storyboard) dan karya seni; buku tulis;
buku-buku musik; karya seni kertas; kertas pembungkus; kotak alat tulis; kotak persediaan sekolah yang terdiri dari berbagai
kombinasi persediaan sekolah terpilih, yaitu, alat tulis, pena, pensil, pensil mekanik, penghapus, penanda, krayon, pena

740

Halaman 1134 dari 2049

penanda berwarna, map, buku catatan, kertas, busur derajat, klip kertas, peruncing pensil, alat genggam dipasang pada
pensil/pena untuk menulis, lem dan penanda buku; majalah dibidang cerita buku komik, papan cerita dan karya seni; majalah
poster; perlengkapan sekolah [alat tulis]; poster; poster gambar; stiker; stiker [alat tulis]===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 1000 East Hanes Mill Road, Winston-Salem, North Carolina 27105, U.S.A.
: Daru Lukiantono S.H.
: Hadiputranto, Hadinoto and Partners, Pacific Century Place Lt. 35, SCBD Lot 10, Jl.
Jenderal Sudirman Kav. 52-53

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: PLAYTEX
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan putih
: 25
: ===Pakaian, yaitu pakaian dalam wanita yang menampilkan lekuk tubuh pemakainya (intimates); pakaian dalam===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021013543
: 26/02/2021 15:22:41
:
: HBI Branded Apparel Enterprises, LLC

: DID2021013544
: 26/02/2021 15:23:32
:
: TIANJIN DAWEI STATIONERY & SPORTING GOODS CO., LTD.

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Building 14, Wuzhuangzi Industrial Park, No.5 Maotiao Road, Jingwu Town, Xiqing
District, Tianjin
: Emirsyah Dinar
: Gedung Graha Pratama Lantai 15 Jalan MT. Haryono Kavling 15

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: Saviga
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih
: 28
: ===bola mainan; bola untuk game; jaring untuk olahraga; meja untuk tenis meja; raket; string untuk raket; tas khusus
disesuaikan untuk peralatan olahraga===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021013545
: 26/02/2021 15:25:39
:
: TIANJIN DAWEI STATIONERY & SPORTING GOODS CO., LTD.

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Building 14, Wuzhuangzi Industrial Park, No.5 Maotiao Road, Jingwu Town, Xiqing
District, Tianjin
: Emirsyah Dinar
: Gedung Graha Pratama Lantai 15 Jalan MT. Haryono Kavling 15

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: Dawei
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih
: 28
: ===bola mainan; bola untuk game; jaring untuk olahraga; meja untuk tenis meja; raket; string untuk raket; tas khusus
disesuaikan untuk peralatan olahraga===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

: DID2021013546
: 26/02/2021 15:26:11
:
: PT. Visinema Pictures

540 Etiket

Halaman 1135 dari 2049

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Graha Komando Lantai 3, Jalan Cipinang Indah Raya No. I, Kota Administrasi
Jakarta Timur, DKI Jakarta, 13420
: Muhammad Aris Marasbessy S.H.,M.H
: Jalan Percetakan Negara XI.A No 18 Rt 013 Rw 05

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: DOMIKADO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: merah muda, hijau tosca, ungu, orange, kuning, hijau, biru, merah muda, hitam
: 18
: ===Dompet kartu (dompet nota), tas kerja, tas kecil penyimpan surat dan dokumen (attaché cases), tas sekolah, tas kulit
bersabuk untuk seholah, tas pantai, tas untuk olahraga, tas pinggang, tas selempang untuk bepergian, koper, koper besar, tas
untuk bepergian, ransel, tas belanja, tas genggam, kantong (pouches), tas kecil perlengkapan kosmetik/mandi, tas
perlengkapan mandi yang dijual kosong, tas garmen untuk perjalanan, kumpulan tas untuk bepergian yaitu kumpulan koper
terkoordinasi untuk bepergian, dompet kunci (terbuat dari kulit); KULIT ANAK KAMBING; TALI UNTUK MENUNTUN ANAK
BALITA BERJALAN; Tas anak; Tas dan barang kulit, yaitu, tas, dompet wanita, dompet, tas kantor, koper, tali, label, tali
pengikat; tas untuk olahraga; ransel; tas pantai; tas buku; dompet untuk uang logam; tas kosmetik dijual kosong; tas besar
untuk membawa popok dan perlengkapan bayi lainnya; tas besar berbentuk silinder yang beritsleting; tas tangan; ransel;
dompet saku; tas untuk perlengkapan menginap semalam; dompet wanita; tas sekolah; tas sekolah bersabuk dari kulit; koper;
tas besar yang bagian atasnya terbuka; tas untuk bepergian; koper; dompet; kotak terbuat dari kulit atau kulit imitasi; dompet
kunci; payung matahari; payung, semua barang di atas untuk anak-anak dan berhubungan dengan dan/atau berkaitan dengan
koleksi boneka dan/atau aksesoris boneka; bingkai belakang untuk membawa anak-anak; dompet; kendali untuk membimbing
anak-anak; koper berpergian; payung untuk anak-anak; pembawa anak; ransel sekolah; tas bahu anak-anak; tas bahu untuk
digunakan oleh anak-anak; tas berpergian; tas buku sekolah; tas punggung anak===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021013548
: 26/02/2021 15:28:04
:
: ORION CORPORATION

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 13, Baekbeom-ro 90da-gil, Yongsan-gu, Seoul
: Nadia Am Badar S.H.
: Jalan Wahid Hasyim No. 14, Jakarta Pusat

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: Dr.You Jeju Volcanic Water
: Dr.You Jeju Volcanic Water merupakan suatu penamaan / constitutes a naming.

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Putih / Black and White.
: 32
: ===Bir; Konsentrat untuk membuat minuman buah; Minuman buah-buahan dan jus buah-buahan termasuk minuman
bernutrisi dan jus berbasis buah; Minuman jus buah dan sayuran dalam kelas ini yang mengandung vitamin, mineral atau
suplemen gizi lainnya; Sorbet [minuman]; air [minuman]; air aerasi; air mineral [minuman]; air minum dengan vitamin; cola
[minuman ringan]; ekstrak buah tanpa-alkohol untuk membuat minuman; jus sayuran [minuman]; konsentrat sayur untuk
membuat minuman; konsentrat, sirup dan bubuk yang digunakan dalam persiapan minuman ringan; minuman aroma bir
tanpa-alkohol; minuman buah dan jus buah; minuman isotonik; minuman olahraga yang diperkaya protein; minuman tanpaalkohol dengan kandungan jus ginseng; minuman whey; nektar buah, tanpa-alkohol; serbat [minuman]===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021013549
: 26/02/2021 15:29:43
:
: PT. Visinema Pictures

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Graha Komando Lantai 3, Jalan Cipinang Indah Raya No. I, Kota Administrasi
Jakarta Timur, DKI Jakarta, 13420
: Muhammad Aris Marasbessy S.H.,M.H
: Jalan Percetakan Negara XI.A No 18 Rt 013 Rw 05

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: DOMIKADO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: merah muda, hijau tosca, ungu, orange, kuning, hijau, biru, merah muda, hitam
: 21
: ===Mug keramik; tempat bumbu, untuk penggunaan rumah tangga; sisir; cangkir; wadah minum terbuat dari gelas dan plastik;

740

Halaman 1136 dari 2049

sikat gigi listrik dan non-listrik; kotak makan siang; piring; wadah sikat gigi; spons mandi; toilet kecil untuk anak-anak, semua
barang di atas untuk anak-anak dan berhubungan dengan dan/atau berkaitan dengan koleksi boneka dan/atau aksesoris
boneka; bak mandi bayi; bak mandi plastik untuk anak-anak; bak mandi tiup untuk bayi; bak mandi untuk anak-anak; botol;
cangkir pelatihan untuk bayi; cangkir pelatihan untuk bayi dan anak-anak; gelas dan mangkuk bayi [peralatan makan bayi];
kain untuk membersihkan botol bayi; kotak sabun; kursi toilet untuk anak-anak; pemanas untuk botol susu, bukan listrik;
penanak nasi untuk digunakan dalam oven microwave; peralatan makan untuk bayi dan anak-anak, selain pisau, garpu dan
sendok, bukan dari logam mulia; peralatan makan untuk bayi dan anak-anak, selain pisau, garpu dan sendok, dari logam
mulia; pispot untuk anak-anak; sikat gigi; sikat gigi untuk anak-anak; sikat gigi untuk bayi; sikat mandi; singkatan mandi bayi
portabel; tempat mandi bayi, dapat dipindah===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021013551
: 26/02/2021 15:32:22
:
: PT Mitra Pajakku

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Kemanggisan Utama Raya No J-4, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta,
11480
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: e-bunifikasi
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah, Oranye, Putih, Hitam
: 9
: ===produk perangkat lunak komputer===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021013552
: 26/02/2021 15:32:57
:
: PT. Visinema Pictures

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Graha Komando Lantai 3, Jalan Cipinang Indah Raya No. I, Kota Administrasi
Jakarta Timur, DKI Jakarta, 13420
: Muhammad Aris Marasbessy S.H.,M.H
: Jalan Percetakan Negara XI.A No 18 Rt 013 Rw 05

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: DOMIKADO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: merah muda, hijau tosca, ungu, orange, kuning, hijau, biru, merah muda, hitam
: 24
: ===Handuk Bayi; Kain sutra; Oto (Kain Anak Bayi); bemper boks bayi; hada [upacara adat atau persembahan kain yang
terbuat dari sutra]; handuk anak-anak; handuk berkerudung untuk anak-anak; handuk berkerudung untuk bayi; kain bedong
untuk bayi; kain campuran katun sutra; kain campuran rami-sutra; kain dasar campuran sutra; kain ganti popok untuk bayi;
kain rajutan dari benang sutra; kain sutra pintal; kain sutra pintal tangan; kain sutra untuk pola pencetakan; kain sutra-wol
campuran; kain tekstil bukan tenunan; kantong tidur untuk bayi; kanvas sutra untuk bordir; khadag [upacara tradisional atau
persembahan kain yang terbuat dari sutra]; khadar [upacara tradisional atau persembahan kain yang terbuat dari sutra]; khata
[upacara tradisional atau persembahan kain yang terbuat dari sutra]; rok boks bayi; sarung bantal anak-anak; sarung bantal
bayi; selimut anak-anak; selimut bayi; selimut gaya Korea untuk bayi; selimut sutra; selimut tempat tidur sutra; seprai anakanak; sprei anak-anak; sprei bayi; sutra [kain]===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

Tipe Merek

: DID2021013553
: 26/02/2021 15:39:03
:
: PT. GANDA SARIBU UTAMA

540 Etiket

: Jl. Medan Binjai KM. 12,5, Kec. Medan Sunggal, Kab. Deli Serdang, Medan., Kota
Medan, Sumatera Utara
: Willy Isananda Tunggal S.H.,
: Sudirman Plaza Office Tower Marein Plaza 12th Floor Jalan Jenderal Sudirman
Kavling 76-78 Jakarta 12910- Indonesia

: Merek Kata dan Lukisan

Halaman 1137 dari 2049

566

Nama Merek
Arti Bahasa

: IN PANEN we trust
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru dan putih.
: 20
: ===Lemari serbaguna; Meja [Perabotan]; Meja [furnitur]; Rak serbaguna; cabinet [perabot]; kabinet; kursi; kursi [kursi]; kursi
[perabot]; kursi-kursi; laci; lemari; lemari [perabot]; lemari plastik; meja; rak; rak [perabot]; rak pakaian [perabot]; rak
penyimpanan; tong, bukan dari logam===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021013554
: 26/02/2021 15:41:03
:
: Moelyono Soesilo

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jalan MT Haryono No. 500 RT. 006 RW. 002, Kota Semarang, Jawa Tengah, 50613
: Muhammad Aris Marasbessy S.H.,M.H
: Jalan Percetakan Negara XI.A No 18 Rt 013 Rw 05

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: GUDANG KOPI
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: hijau dan hijau tua
: 30
: ===Andewi (pengganti kopi); Andewi (sejenis rempah) dan campurannya, untuk digunakan sebagai pengganti kopi; Bahan
campuran minuman berbahan dasar kopi; Biji kopi; Brownies Coklat; Ekstrak kopi malt; Kapsul kopi terisi; Kapsul kopi yang
berisi kopi untuk diseduh; Kerupuk kopi; Kopi Aceh; Kopi Latte; Kopi Sibu-Sibu; Kopi Susu ; Kopi bubuk; Kopi cokelat; Kopi
durian; Kopi giling dan biji kopi utuh (yang belum diolah); Kopi gula aren; Kopi jahe; Kopi seduh; Kopi susu bubuk; Kopi yang
tidak disangrai; Kopi, ekstrak kopi, teh, kakao dan penggantinya; Kopi, teh, kakao dan kopi buatan; Macchiato (minuman kopi
yang dibuat dengan mencampurkan espresso dengan susu); Makanan batang berenergi berbahan dasar kopi; Minuman Kopi
Hawai; Minuman berbahan dasar kopi espresso; Minuman berbahan dasar kopi yang mengandung susu; Minuman coklat
dengan atau tanpa susu; Minuman dengan bahan dasar kopi, coklat dan teh; Minuman kopi dengan atau tanpa susu;
Minuman kopi espresso dicampur dengan susu 90 ml; Minuman kopi espresso dicampur dengan susu dan bubuk coklat;
Minuman serbuk daun kelor organik royal moringa rasa kopi jahe (moringa coffe ginger); Moccacino (minuman yang terdiri dari
bahan berupa susu, kopi dan cokelat); Penyedap rasa dan aroma kopi; Roti kopi; Sediaan sayuran untuk digunakan sebagai
pengganti kopi; affogato [minuman berbasis kopi yang mengandung es krim]; bahan pengganti kopi; biji kopi berlapis cokelat;
biji kopi dilapisi gula; biji kopi panggang; biji kopi yang dilapisi cokelat; butiran kopi berbentuk kristal sebagai pemanis;
campuran kopi; campuran kopi dan sawi putih; campuran kopi hitam dengan susu panas; campuran sawi putih dan sawi putih
untuk digunakan sebagai pengganti kopi; coklat; coklat panas; coklat pasta; dripper kopi bubuk sekali pakai, diisi; ekstrak kopi;
es kopi; esensi kopi; isian kantong penyaring kopi tetes; kafein tambahan, yaitu, konsentrat berkafein untuk membuat
minuman kopi; kapsul kopi ginseng, terisi; kapsul kopi jelai, terisi; kapsul kopi, terisi; kopi; kopi bebas kafein; kopi beku-kering;
kopi beraroma; kopi buatan; kopi bubuk; kopi dan coklat; kopi dawet; kopi dawet ireng; kopi giling; kopi instan; kopi kantongan;
kopi rempah; kopi susu instan; kopi tanpa kafein; kopi yang belum dipanggang; kopi yang mengandung kelor; kopi, teh, kakao,
gula, beras, tapioka, sagu, bahan pengganti kopi; krimer yang tidak mengandung susu untuk kopi; kue coklat; kulit cokelat
mengandung biji kopi bubuk; makanan pembuka dan makanan ringan yang terdiri dari kembang gula, pasta, nasi, biji-bijian,
roti dan sereal; makanan penutup berbahan dasar kopi; makanan penutup dengan rasa kopi; makanan ringan berbahan dasar
kopi probiotik; mie kering bahan pengganti kopi; minuman berbahan dasar kopi; minuman berbahan dasar kopi atau kakao
dengan atau tanpa susu; minuman berbahan dasar kopi dengan toping : boba, jelly, pearl; minuman berbahan dasar kopi,
kokoa, cokelat atau teh; minuman berbasis kopi dan minuman berbasis kakao; minuman biji kopi; minuman dengan bahan
dasar coklat; minuman dengan bahan dasar kopi; minuman es berbahan dasar kopi; minuman kopi; minuman kopi dengan
buah-buahan; minuman kopi dengan campuran susu; minuman kopi espresso dengan tambahan sirup jeruk; minuman kopi
espresso dicampur dengan susu; minuman kopi espresso dicampur dengan susu 150 ml; minuman kopi espresso dicampur
dengan susu 180 ml; minuman kopi espresso yang dicampur dengan air panas; minuman sediaan berbahan dasar kopi;
minuman yang terbuat dari kopi; minuman yang terutamanya terdiri dari kopi; minuman-minuman berbahan dasar kopi;
minuman-minuman berbahan dasar kopi;; minuman-minuman berjenis kental/seperti lumpur dengan rasa kopi (coffee-flavored
slush-type drinks); minyak kopi; olahan (sayuran) untuk digunakan sebagai pengganti kopi; pengganti kopi berbahan dasar
chicory; penyedap kopi; perasa kopi; perasa sirup untuk digunakan dalam kopi espreso dan/atau cafucino; permen rasa kopi.;
polong kopi barley, terisi; polong kopi ginseng, diisi; polong kopi, terisi; produk-produk kopi; sawi putih [pengganti kopi];
sediaan berbahan dasar kopi; sediaan minuman kopi; sediaan untuk membuat minuman berbahan dasar kopi; sediaansediaan untuk minuman berbahan dasar kopi; teh yang ditambahkan dengan berbagai aroma, biji kopi, makanan ringan mie;
tepung dan sediaan terbuat dari sereal, roti, adonan terigu (kue basah) dan kembang gula, es konsumsi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2021013556
: 26/02/2021 15:43:47
:
: PT SUMMARECON AGUNG Tbk

540 Etiket

540 Etiket

: Plaza Summarecon, Jalan Perintis Kemerdekaan No. 42, Kota Administrasi Jakarta
Timur, DKI Jakarta, 13210

Halaman 1138 dari 2049

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Phoa Bing Hauw S.H.
: Rukan Sentra Niaga Puri Blok T1-14 Puri Indah,

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: SUMMARECON VILLAGGIO JAKARTA LUXURY OUTLET + LOGO V
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Gradasi Oranye dan Merah, Putih, Hitam
: 41
: ===Balai musik; Jasa Pendidikan; Jasa penyediaan fasilitas permainan; Jasa penyediaan informasi permainan; Jasa
penyediaan permainan komputer, permainan elektronik, permainan interaktif, dan video game yang tidak dapat diunduh; Jasa
persewaan ruang rapat/ pertemuan; Jasa-jasa hiburan di bidang permainan komputer; Layanan taman bermain petualangan
untuk anak-anak; Memberikan informasi di bidang olahraga dan kesehatan; Menyediakan acara hiburan untuk orang lain,
seperti hiburan, seni, olahraga dan budaya.; Pemberian informasi di bidang seni; Pengorganisasian pengundian lotere;
Penyediaan fasilitas rekreasi; Penyelenggaraan acara untuk tujuan hiburan; Produksi film; hiburan; informasi hiburan;
informasi pendidikan; informasi tentang kegiatan rekreasi; instruksi seni; jasa hiburan, yaitu jasa film, program televisi dan
produksi video; jasa hiburan, yaitu menyediakan penggunaan sementara dari permainan elektronik yang tidak dapat diunduh;
jasa permainan; jasa-jasa penerbitan buku; jasa-jasa studio kesenian ialah jasa-jasa penyediaan tarian, akting, nyanyi, mimik,
kaligrafi dan fotografi; layanan agen tiket [hiburan]; layanan diskotik; layanan hiburan; layanan klub kesehatan dan kebugaran;
layanan pendidikan dan pengajaran yang berkaitan dengan seni, kerajinan, olahraga atau pengetahuan umum; layanan
permainan elektronik yang disediakan melalui Internet; layanan perpustakaan keliling; layanan studio rekaman; mengatur dan
menyelenggarakan konferensi, kongres, simposium, dan seminar; mengatur kontes; menyediakan area rekreasi di alam area
bermain anak-anak; menyediakan fasilitas bermain untuk anak-anak; menyediakan fasilitas bioskop; menyediakan fasilitas
hiburan; menyediakan fasilitas olahraga; menyediakan fasilitas untuk keperluan hiburan, rekreasi dan pendidikan; organisasi
pertunjukan anjing; pelatihan olahraga; pendidikan di bidang musik dan hiburan; penerbitan majalah; penerbitan surat kabar;
penyediaan fasilitas mesin hiburan otomatis dan taman hiburan; penyelenggaraan pameran untuk tujuan kebudayaan dan
pendidikan; penyewaan mesin dan peralatan hiburan; persewaan rekaman suara; pertunjukan panggung live; taman-taman
hiburan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021013557
: 26/02/2021 15:45:47
:
: ANDRIYAN SADIKIN

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Kalipah Apo No.89 RT.001/006 kel. karang anyar kec. astana anyar, Kota
Bandung, Jawa Barat, 40241
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: PODOMORO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: MERAH
: 16
: ===Kertas Berlapis plastik untuk pembungkus makanan; kertas pembungkus makanan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021013558
: 26/02/2021 15:47:21
:
: RICHARD EFFENDY

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: PERUM CITRA 5 BLK E-4/3A, RT. 002 / RW. 016, KELURAHAN PEGADUNGAN,
KECAMATAN KALIDERES, JAKARTA BARAT, Kota Administrasi Jakarta Barat,
DKI Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: RCH
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: BIRU
: 9
: ===alat bantu pernapasan oksigen, selain untuk alat bantu pernapasan buatan; aparatus transvasing oksigen; masker
oksigen, bukan untuk keperluan medis; monitor oksigen atmosfer; monitor oksigen, bukan untuk keperluan medis; pengatur

740

Halaman 1139 dari 2049

oksigen; perlengkapan menyelam; ruang oksigen hiperbarik, bukan untuk tujuan medis; sensor oksigen, bukan untuk
penggunaan medis; snorkeling menyelam; topeng untuk menyelam===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021013559
: 26/02/2021 15:47:27
:
: Aliza Salviandra , Suhaila Binti Nordin

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Kamboja No. 8 RT. 002 RW. 001 Kel. Gondangdia Kec. Menteng, Jakarta Pusat,
Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10350
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: Bagi
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Emas dan Putih
: 16, 18, 25
: ===Bahan kemasan dari kertas, kardus, karton dan/atau plastik; Barang-barang terbuat dari kertas, yaitu buku nota, buku
catatan, buku harian, jurnal kosong, buku tulis dan kertas tulis; Kartu bisnis; Tas, amplop, kertas, dan kantong polietilen untuk
pembungkus (sediaan pembungkus); alat tulis; amplop; bahan ajar tercetak; bahan pengemasan dan pembungkus yang
terbuat dari karton, kertas dan plastik; brosur cetak; brosur informasi yang dicetak; buku; cap [stempel]; foto-foto; gambar;
kartu informasi tercetak; kartu tercetak; kertas tulis; kotak pensil; lukisan; materi pendidikan tercetak; materi promosi tercetak;
pamflet; pamflet tercetak; pensil; poster; publikasi tercetak===
===Dompet; Tas jinjing terbuat dari kain; Tas pinggang; Tas selempang; Tas tangan plastik; Tas-tas; dompet; dompet kartu;
dompet kartu nama; dompet koin kecil; dompet kunci; payung; ransel; ransel sekolah; tas genggam; tas jinjing; tas rajut; tas
sekolah; tas suvenir; tas tangan; tas-tas kantor===
===Celana jeans; T-shirt; celana panjang; celana pendek; jaket [pakaian]; kaos polo; kemeja; rok; sandal; sepatu; syal;
topi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021013560
: 26/02/2021 15:47:49
:
: PT. GANDA SARIBU UTAMA

540 Etiket

: Jl. Medan Binjai KM. 12,5, Kec. Medan Sunggal, Kab. Deli Serdang, Medan., Kota
Medan, Sumatera Utara
: Willy Isananda Tunggal S.H.,
: Sudirman Plaza Office Tower Marein Plaza 12th Floor Jalan Jenderal Sudirman
Kavling 76-78 Jakarta 12910- Indonesia

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: IN PANEN we trust
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru dan putih.
: 21
: ===Baskom; Gelas; Gentong; Nampan untuk keperluan rumah tangga; Piring makan; baskom [wadah]; ceret, non-listrik;
ember; ember plastik; gelas [wadah minuman]; gelas minuman; gelas plastik; kabaret [nampan]; kontainer rumah tangga;
piring; piring plastik; rantang; sapu; tong sampah===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021013561
: 26/02/2021 15:49:55
:
: Moelyono Soesilo

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jalan MT Haryono No. 500 RT. 006 RW. 002, Kota Semarang, Jawa Tengah, 50613
: Muhammad Aris Marasbessy S.H.,M.H
: Jalan Percetakan Negara XI.A No 18 Rt 013 Rw 05

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: GUDANG KOPI
: Tidak Ada Terjemahan

591

Uraian Warna

: hijau dan hijau tua

540 Etiket

Halaman 1140 dari 2049

511

Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 31
: ===biji-bijian yang belum diolah; produk pertanian; produk pertanian, akuakultur, hortikultura dan kehutanan mentah dan
belum diolah===
: DID2021013563
: 26/02/2021 15:53:19
:
: Nanchang YueLing Technology Co., Ltd.

540 Etiket

: Rm.1612, Cuilin Bldg., 1266 Fenghe Central Ave., Honggutan Dist., Nanchang,
Jiangxi Province, 330038
: Marodin Sijabat S.H
: Adastra An Intellectual Property Firm Epi Walk Building 3 rd Floor Jl. HR Rasuna
Said No. 306, Rt 2/Rw 5 Karet Kuningan Setia Budi

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: ROJECO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih
: 21
: ===kandang untuk hewan peliharaan rumah tangga; memberi makan dan minum mangkuk; pengumpan hewan peliharaan
elektronik; pengumpan hewan peliharaan yang diaktifkan hewan; sendok makanan anjing untuk keperluan rumah tangga;
sendok untuk pembuangan limbah hewan peliharaan untuk keperluan rumah tangga; sikat gigi untuk hewan; sisir untuk hewan
peliharaan; wadah untuk keperluan rumah tangga atau dapur; waterer hewan peliharaan non-mekanis dalam sifat dispenser
air dan cairan portabel untuk hewan peliharaan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021013564
: 26/02/2021 15:55:15
:
: PT. GANDA SARIBU UTAMA

540 Etiket

: Jl. Medan Binjai KM. 12,5, Kec. Medan Sunggal, Kab. Deli Serdang, Medan., Kota
Medan, Sumatera Utara
: Willy Isananda Tunggal S.H.,
: Sudirman Plaza Office Tower Marein Plaza 12th Floor Jalan Jenderal Sudirman
Kavling 76-78 Jakarta 12910- Indonesia

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: Lukisan
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru, emas, hijau, cokelat, hitam dan putih.
: 20
: ===Lemari serbaguna; Meja [Perabotan]; Meja [furnitur]; Rak serbaguna; cabinet [perabot]; kabinet; kursi; kursi [kursi]; kursi
[perabot]; kursi-kursi; laci; lemari; lemari [perabot]; lemari plastik; meja; rak; rak [perabot]; rak pakaian [perabot]; rak
penyimpanan; tong, bukan dari logam===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: JID2021013565
: 26/02/2021 15:55:54
:
: Moelyono Soesilo

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jalan MT Haryono No. 500 RT. 006 RW. 002, Kota Semarang, Jawa Tengah, 50613
: Muhammad Aris Marasbessy S.H.,M.H
: Jalan Percetakan Negara XI.A No 18 Rt 013 Rw 05

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: GUDANG KOPI
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: hijau dan hijau tua
: 44
: ===berkebun; jasa pertanian; jasa-jasa penasehatan hasil panen yang berkaitan dengan pertanian dan perkebunan;
konsultasi online dan layanan konsultasi terkait dengan pertanian dan bertani, peternakan, hortikultura dan kehutanan;
konsultasi profesional di bidang pupuk dan persiapan pertanian lainnya; layanan pertanian, hortikultura dan kehutanan;

540 Etiket

Halaman 1141 dari 2049

penanaman pohon kebun; penyewaan alat-alat pertanian; perawatan kebun===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: JID2021013566
: 26/02/2021 15:59:56
:
: MUHLISIN

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Permata Tangerang Blok FE-7, Kabupaten Tangerang, Banten
: Gunawan Bagaskoro S.P.
: Jalan Kumdang II No 11 Tanah Tinggi

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: ARYA KIMIA
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: biru, hijau, putih
: 35
: ===Jasa penyebaran sehubungan dengan produk-produk kapur dan batu kapur, produk-produk pertanian dan hortikultura,
kimia, bangunan bukan logam, bahan-bahan konstruksi dan lansekap, batu, batu besar dan kerikil, batu bangunan dan
agregat, bahan-bahan untuk membuat, melapis dan memperbaiki jalan, bahan makanan dan suplemen untuk hewan; jasa
distribusi di bidang bahan kimia, pestisida, aplikator kimia dan pestisida dan pakaian pelindung dan masker pelindung untuk
digunakan selama penggunaan atau aplikasi bahan kimia; jasa grosir untuk bahan kimia untuk digunakan dalam hortikultura;
jasa grosir untuk bahan kimia untuk digunakan dalam kehutanan; jasa grosir untuk bahan kimia untuk digunakan dalam
pertanian; jasa ritel, jasa ritel online, jasa grosir dan ritel penjualan melalui pos yang berhubungan dengan penjualan bahan
kimia untuk penggunaan dalam industri, ilmu pengetahuan dan fotografi, serta di bidang pertanian, hortikultura dan kehutanan,
damar buatan yang belum diproses, plastik yang belum diproses, komposisi bahan pencegah kebakaran dan pemadam
kebakaran, sediaan mengeraskan dan mematri, zat untuk penyamakan kulit halus dan kulit binatang, bahan perekat untuk
digunakan dalam industri, dempul dan pengisi pasta lain, kompos, pupuk kandang, pupuk, sediaan biologis untuk digunakan
dalam industri dan ilmu pengetahuan, cat, pernis, lak, bahan pencegah karatan dan kelapukan kayu, pewarna, zat warna, tinta
untuk pencetakan, tinta penandaan dan ukir, damar alam mentah, logam dalam bentuk foil dan bubuk untuk digunakan dalam
lukisan, dekorasi, percetakan dan seni, kosmetik tidak mengandung obat dan sediaan pembersih badan, pasta gigi tidak
mengandung obat, parfum, minyak esensial, sediaan pemutih dan zat lain untuk penggunaan cucian, sediaan membersihkan,
mengkilatkan, membuang lemak dan menggosok, sediaan pembersih tubuh dan perawatan kecantikan, sediaan kebersihan
mulut, wewangian, sediaan perawatan hewan, sabun, anti keringat (pembersih badan), sediaan penyamakan buatan, krim
sepatu bot, semir sepatu bot, pembersih, krim, pasta gigi, deodoran, sediaan penghilang rambut, produk perawatan rambut,
pewarna rambut, sediaan penataan rambut, sediaan perawatan tangan, sediaan balsem untuk bibir [tidak mengandung obat],
sediaan perawatan kuku, sediaan menghilangkan cat kuku, cat kuku, sediaan tidak mengandung obat untuk digunakan
setelah bercukur, sediaan untuk menyegarkan napas [tidak mengandung obat], sampo, sediaan untuk mencukur, krim sepatu,
semir sepatu, lilin sepatu, sediaan mandi pancuran, produk perawatan kulit, sediaan perawatan kulit, bedak talk; layanan
grosir yang berkaitan dengan bahan kimia untuk digunakan dalam hortikultura; layanan grosir yang berkaitan dengan bahan
kimia untuk digunakan dalam kehutanan; layanan grosir yang berkaitan dengan bahan kimia untuk digunakan dalam
pertanian; layanan ritel untuk bahan kimia untuk digunakan dalam hortikultura; layanan ritel untuk bahan kimia untuk
digunakan dalam kehutanan; layanan ritel untuk bahan kimia untuk digunakan dalam pertanian; layanan ritel yang berkaitan
dengan bahan kimia untuk digunakan dalam hortikultura; layanan ritel yang berkaitan dengan bahan kimia untuk digunakan
dalam kehutanan; layanan ritel yang berkaitan dengan bahan kimia untuk digunakan dalam pertanian; layanan toko grosir
online yang menampilkan bahan kimia untuk digunakan dalam hortikultura; layanan toko grosir online yang menampilkan
bahan kimia untuk digunakan dalam kehutanan; layanan toko grosir online yang menampilkan bahan kimia untuk digunakan
dalam pertanian; layanan toko grosir yang menampilkan bahan kimia untuk digunakan dalam hortikultura; layanan toko grosir
yang menampilkan bahan kimia untuk digunakan dalam kehutanan; layanan toko grosir yang menampilkan bahan kimia untuk
digunakan dalam pertanian; layanan toko ritel menampilkan bahan kimia untuk digunakan dalam kehutanan; layanan toko ritel
online yang menampilkan bahan kimia untuk digunakan dalam hortikultura; layanan toko ritel online yang menampilkan bahan
kimia untuk digunakan dalam kehutanan; layanan toko ritel online yang menampilkan bahan kimia untuk digunakan dalam
pertanian; layanan toko ritel yang menampilkan bahan kimia untuk digunakan dalam hortikultura; layanan toko ritel yang
menampilkan bahan kimia untuk digunakan dalam pertanian; manajemen persediaan di bidang bahan kimia===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

Tipe Merek
Nama Merek

: DID2021013567
: 26/02/2021 15:59:58
:
: PT. GANDA SARIBU UTAMA

540 Etiket

540 Etiket

: Jl. Medan Binjai KM. 12,5, Kec. Medan Sunggal, Kab. Deli Serdang, Medan., Kota
Medan, Sumatera Utara
: Willy Isananda Tunggal S.H.,
: Sudirman Plaza Office Tower Marein Plaza 12th Floor Jalan Jenderal Sudirman
Kavling 76-78 Jakarta 12910- Indonesia

: Merek Lukisan
: Lukisan

Halaman 1142 dari 2049

566

Arti Bahasa

: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru, emas, hijau, cokelat, hitam dan putih.
: 21
: ===Baskom; Gelas; Gentong; Nampan untuk keperluan rumah tangga; Piring makan; baskom [wadah]; ceret, non-listrik;
ember; ember plastik; gelas [wadah minuman]; gelas minuman; gelas plastik; kabaret [nampan]; kontainer rumah tangga;
piring; piring plastik; rantang; sapu; tong sampah===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2021013568
: 26/02/2021 16:00:35
:
: YAYASAN CAHAYA UNGGUL

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. TANAH SERATUS NO. 52, RT. 05 / RW. 01, SUDIMARA JAYA, CILEDUG,
KOTA TANGERANG, Kota Tangerang, Banten, 15151
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: SMK PRIMA UNGGUL dan Logo
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Meran, Gold, Putih
: 41
: ===Jasa Pendidikan; Jasa kursus; Jasa kursus secara online===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021013569
: 26/02/2021 16:01:46
:
: MUHAMAD ALKAFF

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL.KUSNAN.GG.DIAN.NO.11.RT.002 / RW.005.KODE POS : 45121 .KEL
.KESENDEN, Kota Cirebon, Jawa Barat, 45121
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: SPC more than romanticS
: SPC lebih dari romantis

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM, ORANGE, PUTIH
: 3
: ===Aromaterapi, bukan untuk penggunaan medis; Bahan kimia sebagai komponen dari krim , losion atau kosmetik; Bibit
parfum; Cairan Esensi; Cairan harum untuk tubuh; Cairan penyegar tubuh dengan cara disemprot; Cologne bayi; Dispenser
pengharum ruangan; Dupa berbentuk kerucut; Dupa dalam kemasan; Isi ulang dispenser pengharum ruangan non listrik;
Kolonye; Minyak yang mudah menguap (Kosmetik); Parfum laundry; Parfum tubuh yang disemprotkan; Parfum untuk bayi;
Parfum, eau de toilette; Pelembut pakaian; Pengharum interior mobil; Pengharum ruangan; Pengharum ruangan yang
disemprotkan; Penyegar lemari pakaian; Penyegar ruangan; Penyegar udara ruangan; Pewangi badan (kosmetik); Pewangi
dan produk pewangi untuk penggunaan pribadi; Pewangi pakaian; Sabun Mandi; Sediaan Pewangi Ruangan; Sediaan
kosmetik seperti semprotan tangan, gel tangan, larutan tangan, pelembab, lotion, toner & astringen, larutan alkohol, sabun
mandi dalam bentuk cair, bentuk batangan & bubuk, krim, sediaan deodoran dan anti-keringat.; Sediaan penyegar udara;
Sediaan pewangi untuk udara; Senyawa wewangian; air bunga jeruk [sulingan herbal]; air wangi; ambergris [parfum]; aroma
diffuser buluh udara; aromatik [minyak esensial]; bahan parfum dan perasa/aroma; bubuk wangi; bubuk wangi untuk keperluan
kosmetik; cologne setelah bercukur; colognes, parfum dan kosmetik; dasar untuk parfum bunga; deodoran tubuh; deodoran
tubuh [wewangian]; deodoran, spray untuk anti keringat dan ketiak untuk penggunaan pribadi; dupa; eau de parfum; ekstrak
untuk parfum; emulsi setelah bercukur; esensi mint [minyak esensial]; fumigasi dupa untuk kamar wewangian; gel lidah buaya
untuk keperluan kosmetik; gel setelah dicukur; isi ulang aroma untuk dispenser aroma ruangan listrik; isi ulang aroma untuk
dispenser aroma ruangan non-listrik; isi ulang aroma untuk reed diffusers; kerucut dupa dan dupa; kerucut pinus beraroma;
krim after-shave (non-obat); krim wangi untuk keperluan kosmetik; losion setelah bercukur; lotion wangi [sediaan toilet];
minyak aromaterapi; minyak aromatik; minyak aromatik untuk mandi; minyak bergamot; minyak esensial alami; minyak
esensial aromatik; minyak esensial dari kayu cedar; minyak esensial untuk industri umum, pertanian dan perdagangan umum;
minyak esensial untuk penggunaan pribadi, yaitu minyak untuk mandi, minyak tubuh dan minyak pijat; minyak kasturi
[wewangian]; minyak mawar; minyak mawar untuk keperluan kosmetik; minyak parfum; minyak parfum untuk pembuatan
preparat kosmetik; minyak peppermint [wewangian]; minyak terpentin untuk degreasing; minyak untuk keperluan toilet; minyak
untuk parfum dan aroma; minyak wangi; minyak wangi digunakan untuk menghasilkan aroma ketika dipanaskan; parfum;
parfum air wangi; parfum cair; parfum dalam bentuk padat; parfum dan air toilet; parfum dan cologne; parfum untuk keperluan
industri; parfum, eau de Cologne dan aftershaves; pelicin dan pengharum pakaian yang akan di setrika; pembersih karpet
dengan pewangi; pengharum ruangan; pewangi bantal beraroma dengan cara disemprot; pewangi rambut; pomade rambut;
pomade rambut untuk keperluan kosmetik; produk kosmetik dalam bentuk aerosol untuk perawatan kulit; produk wewangian;
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sabun almond; sabun cair untuk binatu; sabun industri; sabun lidah buaya; sabun mandi dalam bentuk cair, padat atau gel;
sabun wangi; sachet parfum; sediaan aromaterapi; sediaan bahan kimia pembersih untuk keperluan rumah tangga; sediaan
pembersihan dengan dasar pelarut; sediaan pembersihan serba guna; sediaan pengharum ruangan; sediaan pewangi
ruangan; sediaan pewangi udara untuk mobil; sediaan pewangi udara untuk ruangan; sediaan-sediaan aroma wangi ruangan;
sediaan-sediaan pewangi udara untuk kamar mandi dan kamar kecil; semprotan dengan pengharum untuk badan, semprotan
dengan pengharum untuk ruangan; semprotan kamar beraroma; semprotan tubuh; semprotan tubuh beraroma; semprotan
tubuh digunakan sebagai deodoran pribadi dan wewangian; semprotan untuk tubuh yang mengandung wewangian dan sabun
yang mengandung wewangian; vanillin sintetis [wewangian]; wangi-wangian; wewangian; wewangian alami; wewangian dan
dupa; wewangian dan wangi-wangian; wewangian dan wewangian; wewangian dicampur; wewangian kayu cedar; wewangian
sintetis; wewangian untuk digunakan dalam pembuatan; wewangian untuk keperluan rumah tangga; wewangian untuk mobil;
wewangian untuk penggunaan pribadi; wewangian vanila; wewangian, minyak esensial, kosmetik, lotion rambut; wewangian,
wewangian dan dupa; wewangian, wewangian dan dupa, selain parfum untuk penggunaan pribadi===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021013570
: 26/02/2021 16:02:23
:
: Rey Christian

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: jalan Palmerah Barat 1 No 9, RT 004/007, Palmerah, Jakarta Barat, Kota
Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11480
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Nasi Ayam Sultan
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Emas hitam
: 30
: ===Bubur nasi ayam; Nasi Ayam Kailo; Nasi Ayam Kecap; Nasi Ayam Pedas; Nasi Ayam Pop; Nasi Bakar Ayam; Nasi Kari
Ayam; Nasi Opor Ayam; Nasi Sate Ayam; Nasi Semur Ayam===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021013571
: 26/02/2021 16:04:33
:
: Chen Yanjuan

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 1308, No.5 , Jiahong Second Street South Jiangnan Avenue, Haizhu District
,Guangzhou , China
: Fendrik Adibuana Patria S.H.
: Rukan Elang Laut Blok A No. 16 Pantai Indah Kapuk

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: UHC
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam
: 3
: ===Balsem mata; Bedak padat untuk wajah; Bedak wajah untuk keperluan kosmetik; Busa pembersih; Eyeliner; Krim lulur
badan [Cream-body scrub] kosmetik; Krim pelindung sinar UV; Krim pembersih (kosmetik); Krim untuk mandi; Krim wajah dan
kulit; Losion dan serum; Losion pelindung sinar UV; Masker pelembab kulit; Perona mata; Sediaan kosmetik untuk mandi dan
mandi pancuran (shower); Semprotan pelembab wajah (kosmetik); Serum kecantikan (kosmetik); Spray wajah (kosmetik);
Strip untuk pori-pori kulit; Tempat lipstik; Toner (cairan penyegar wajah) kosmetik; Tonik kecantikan untuk diaplikasikan pada
badan; Tonik kecantikan untuk diaplikasikan pada wajah; air parfum; balsem setelah dicukur; bantalan pembersih diresapi
dengan kosmetik; bantalan pembersih diresapi dengan sediaan toilet; bedak wajah kosmetik; bubuk kosmetik, krim dan lotion
untuk wajah, tangan dan tubuh; bulu mata palsu; busa kosmetik yang mengandung tabir surya; busa pembersih kulit; cat kuku;
cat kuku dan penghapus cat kuku; cat kuku gel; cat wajah; cologne setelah bercukur; colognes, parfum dan kosmetik;
concealer wajah; cosmeceuticals untuk keperluan kosmetik; dasar bedak; decalcomanias untuk kuku; deodoran dan
antiperspiran untuk penggunaan pribadi; deodoran untuk kaki; emulsi wajah untuk keperluan kosmetik; esens untuk kulit;
foundation cair; garam mandi beraroma; garam mandi kosmetik; gel after-sun [kosmetik]; gel after-sun untuk keperluan
kosmetik; gel kosmetik; gel mata; gel pelembab [kosmetik]; gel pelembab kulit [kosmetik]; gel pemutihan gigi; gel setelah
matahari; gel tahan usia; glitter kuku; highlighter (kosmetik); kapas untuk keperluan kosmetik; kertas untuk menghilangkan
minyak wajah; kit kosmetik; kit make-up; kit make-up yang terutama terdiri dari fondasi, maskara, blushes, glosses dan lipstik
[tidak termasuk kuas dan spons]; kondisioner bibir; kondisioner pembersih untuk digunakan dalam mencuci rambut khusus
conditioner; kosmetik; kosmetik alis; kosmetik dalam bentuk bubuk; kosmetik dalam bentuk lotion; kosmetik dalam bentuk
susu, lotion dan emulsi; kosmetik dan make-up; kosmetik dan perlengkapan mandi; kosmetik untuk anak-anak; kosmetik untuk
digunakan pada kulit; kosmetik untuk pemakaian di rambut; kosmetik untuk penggunaan pribadi; krim after-sun untuk
keperluan kosmetik; krim anti-bintik; krim anti-kerut; krim anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; krim bibir; krim bronzing
kulit; krim dan sediaan setelah matahari; krim dasar bedak; krim foundation; krim kosmetik; krim kosmetik untuk kulit; krim
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kosmetik untuk mengencangkan kulit; krim kosmetik, susu, lotion, gel dan bubuk untuk wajah, tangan, dan tubuh; krim kuku
untuk keperluan kosmetik; krim kulit yang adil; krim kulit yang adil untuk keperluan kosmetik; krim malam; krim mata untuk
keperluan kosmetik; krim obat menghilangkan rambut; krim pelembab kulit [kosmetik]; krim pembersih kulit; krim pengkondisi;
krim pengurang bintik penuaan; krim tangan kosmetik; krim tubuh beraroma; krim untuk mengurangi selulit; krim wajah untuk
keperluan kosmetik; kuku palsu; lapisan atas cat kuku; lapisan dasar cat kuku; lilin obat menghilangkan rambut; lipstik; lotion
berjemur kosmetik; lotion mata; lotion obat menghilangkan rambut; lotion pelembab [kosmetik]; lotion pembersih kulit; lotion
rambut kosmetik; lotion setelah matahari; lotion setelah matahari untuk keperluan kosmetik; lotion tahan usia; lotion untuk
memperkuat kuku; lotion wajah kosmetik; make-up bedak; make-up dijual dalam bentuk compact; make-up mengeluarkan
susu, gel, lotion dan krim; make-up menghapus gel; make-up menghapus krim; make-up untuk compacts; make-up untuk
wajah dan tubuh; maskara; masker kecantikan; masker pembersihan; masker perawatan rambut; masker scrub pemurnian
mendalam; masker tanah liat penyeimbang minyak; masker tanah liat penyeimbang minyak rumput laut; masker wajah
kosmetik; minyak after-sun untuk keperluan kosmetik; minyak esensial; minyak esensial untuk digunakan dalam aromaterapi;
minyak esensial untuk penggunaan pribadi; minyak kosmetik; minyak kosmetik untuk kulit; minyak pohon teh; minyak setelah
matahari; paket kosmetik wajah; palet pengkilap bibir; parfum cair; parfum dalam bentuk padat; pasta gigi dan obat kumur;
pasta kosmetik untuk aplikasi ke wajah untuk menangkal silau; pelembab; pelembab bibir; pelembab setelah matahari;
pelembab wajah kosmetik; pembentuk garis bibir; pembersih tangan; pembersih wajah; pemerah pipi cair; pemoles bibir; pena
cat kuku; pena cat kuku remover; pengeras kuku; pensil alis; pensil eyeliner; pensil kosmetik; pensil make-up; pensil mata;
pensil mata kosmetik; penutup mata gel untuk keperluan kosmetik; penyamakan kosmetik dan susu setelah matahari, gel dan
minyak; perekat untuk membubuhkan alis palsu; perekat untuk membubuhkan kuku atau bulu mata palsu; perekat untuk
membubuhkan kuku palsu; pernis kuku untuk keperluan kosmetik; perona pipi; pewarna bibir dalam bentuk cairan atau gel
[kosmetik]; pewarna kosmetik; preparat kosmetik yang mengandung kolagen; preparat pelembab [kosmetik]; primer make-up;
riasan mata; salep kulit pelembab [kosmetik]; scrub pengelupasan kulit untuk keperluan kosmetik; scrub pengelupasan untuk
tubuh; sediaan kolagen untuk keperluan kosmetik; sediaan kosmetik; sediaan kosmetik untuk bulu mata; sediaan kosmetik
untuk kulit kering selama kehamilan; sediaan kosmetik untuk mandi; sediaan kosmetik untuk pembaruan kulit; sediaan
kosmetik untuk pengeringan cat kuku; sediaan kosmetik untuk tujuan pelangsingan; sediaan kosmetik untuk wajah dan tubuh;
sediaan menghapus make-up; sediaan menghilangkan kutikula untuk keperluan kosmetik; sediaan pembersihan untuk
penggunaan pribadi; sediaan pengencangan payudara kosmetik; sediaan penghilang warna untuk rambut; sediaan perawatan
bibir; sediaan perawatan kuku kosmetik; sediaan pertumbuhan kembali rambut kosmetik menghambat; sediaan rias rambut
kosmetik; sediaan tata rias; semprotan rambut dan gel rambut; semprotan tubuh beraroma; serum untuk wajah tidak
mengandung obat; solusi pengeritingan dingin; stiker nail art; susu pelembab; susu pembersih; susu pembersih wajah; susu
setelah matahari untuk keperluan kosmetik; tabir surya berbentuk losion dan semprotan; tambalan kosmetik yang
mengandung tabir surya dan tabir surya untuk digunakan pada kulit; texturizers kulit; tips kuku; tisu bayi sekali pakai diresapi
dengan sediaan pembersihan pribadi; tisu diresapi dengan sediaan pembersihan pribadi; tisu sekali pakai diresapi dengan
senyawa pembersih untuk digunakan pada wajah; toner wajah kosmetik; tongkat dupa; wajah dan tubuh gemerlap; warna bulu
mata; wewangian, minyak esensial, kosmetik, lotion rambut===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021013572
: 26/02/2021 16:04:48
:
: TJIOE JONG HWA

540 Etiket

: Jl. Janur Hijau XII TQ I/17 RT/RW. 004/015, Kel. Kelapa Gading Timur, Kec. Kelapa
Gading, Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta., Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI
Jakarta
: Devy Fitrina Manik S.H.,
: Winarta IP Practice Komplek Bukit Gading Mediterania (Florencia), Boulevard Bukit
Gading Raya Blok A 16-17, Kelapa Gading Permai, Jakarta Utara

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: NaNoglow + Lukisan
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: BIRU MUDA dan KUNING EMAS
: 3
: ===Kapas wajah untuk kosmetik; Sabun Kecantikan (kosmetik); bulu mata palsu; gel kecantikan; kosmetik alis; kosmetik
perawatan tubuh dan kecantikan; krim kecantikan wajah dan tubuh; krim kosmetik; krim pemutih kulit; lotion kecantikan;
masker kecantikan; masker kecantikan wajah; pencuci muka; pensil alis; perekat untuk membubuhkan rambut palsu; pewarna
kosmetik; sediaan kosmetik dan kecantikan; sediaan kosmetik untuk bulu mata; sediaan kosmetik untuk tata rias artis
khususnya sediaan untuk kulit, rambut dan untuk pewarnaan gigi; sediaan kosmetik untuk tujuan pelangsingan; sediaan lidah
buaya untuk keperluan kosmetik; sediaan pemutih gigi; sediaan penghilang rambut; sediaan perawatan kecantikan; sediaan
perawatan kecantikan kulit tanpa obat; sediaan untuk membersihkan gigi palsu; serum kecantikan; susu kecantikan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021013573
: 26/02/2021 16:05:49
:
: HENDRY SETIADY

540 Etiket

: Jl. Matraman No.1, Kel. Kebon Manggis, Kec. Matraman, Jakarta Timur, Kota
Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta

Halaman 1145 dari 2049

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Laurentius Irawan Wonosaputro S.H.
: Jalan Kumdang II No. 11 Tangerang Kota Tangerang

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: BAKSO NONI + Logo
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: hijau, kuning, coklat, putih, hitam, merah
: 29
: ===Bakso goreng; Tahu Bakso; bakso; bakso ayam; bakso campur; bakso ikan; bakso ikan udang; bakso isi daging sapi
cincang; bakso sapi; bakso sosis (adonan bakso dalam bentuk sosis); bakso sosis ayam; bakso sosis ikan; bakso sosis sapi;
bakso sotong; bakso tahu ayam; bakso tahu ikan; bakso tahu sapi; bakso telur ayam; bakso telur ikan; bakso telur sapi; bakso
urat===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021013576
: 26/02/2021 16:09:05
:
: ENGENIUS L.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Komp. Bali Indah No. 89, RT.002 RW.005, Kel/Desa Sungai Beliung, Kec. Pontianak
Barat, Kota Pontianak, Kalimantan Barat , Kota Pontianak, Kalimantan Barat
: Emmy Hartati Hardjo S.Si
: Jl. Raya Perjuangan No. 11 C, Kebon Jeruk, Jakarta Barat

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: CHICAGO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau
: 2
: ===Cat semprot; cat *; cat besi; cat kayu; cat minyak; cat tembok===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021013577
: 26/02/2021 16:09:08
:
: RICHARD EFFENDY

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: PERUM CITRA 5 BLK E-4/3A, RT. 002 / RW. 016, KELURAHAN PEGADUNGAN,
KECAMATAN
KALIDERES, JAKARTA BARAT, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Revice dan Logo
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM, BIRU MUDA, BIRU TUA
: 9
: ===alat bantu pernapasan oksigen, selain untuk alat bantu pernapasan buatan; aparatus transvasing oksigen; masker
oksigen, bukan untuk keperluan medis; monitor oksigen atmosfer; monitor oksigen, bukan untuk keperluan medis; pengatur
oksigen; perlengkapan menyelam; ruang oksigen hiperbarik, bukan untuk tujuan medis; sensor oksigen, bukan untuk
penggunaan medis; snorkeling menyelam; topeng untuk menyelam===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2021013578
: 26/02/2021 16:12:45
:
: PT. CITRA WARNA JAYA ABADI

540 Etiket

: JL. TEUKU UMAR BARAT, KEROBOKAN KLOD, KUTA UTARA, BADUNG, BALI,
Kabupaten Badung, Bali, 80361
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740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Uus Mulyaharja S.E., S.H., M.H.
: MAESTRO PATENT INTERNATIONAL Komplek Ruko Villa Melati Mas Blok SR 15
No 25 Serpong

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: CITRA WARNA + LOGO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Kuning; Hitam; Merah dan Putih.
: 35
: ===Jasa toko; Layanan penjualan ritel online; Supermarket bahan bangunan; Toko yang menjual cat; jasa-jasa strategi
perniagaan; layanan waralaba dan ritel; pengadaan jasa untuk keperluan lain (pemesanan barang dan jasa untuk keperluan
bisnis)===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2021013579
: 26/02/2021 16:12:46
:
: PT SUMMARECON AGUNG Tbk

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Plaza Summarecon, Jalan Perintis Kemerdekaan No. 42, Kota Administrasi Jakarta
Timur, DKI Jakarta, 13210
: Phoa Bing Hauw S.H.
: Rukan Sentra Niaga Puri Blok T1-14 Puri Indah,

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: SUMMARECON VILLAGGIO JAKARTA LUXURY OUTLET + LOGO V
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Gradasi Oranye dan Merah, Putih, Hitam
: 43
: ===Jasa bar; Jasa penyediaan makanan dan minuman; Kafetaria; Kedai kopi; Kedai yang menyediakan makanan dan
minuman; Penyediaan fasilitas untuk pertemuan (meetings), konferensi, seminar, ruang resepsi dan pameran; Restoran;
Warung makan; jasa katering; kafe; layanan makanan dibawa pulang; layanan pemesanan dan pemesanan untuk restoran
dan makanan; layanan restoran cepat saji; pelayanan ruang minum; penyediaan informasi yang menampilkan informasi
mengenai jasa restoran, katering dan bar melalui situs web; restoran swalayan; rumah makan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021013580
: 26/02/2021 16:14:38
:
: Bridgestone Licensing Services, Inc.

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 200 4th Avenue South, Suite 100 Nashville, Tennessee 37201, United States of
America
: Risti Wulansari S.H.,
: KMO Building, Floor 05 Suite 502 Jalan Kyai Maja No 1 RT03/RW08

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: Firestone
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan putih
: 19, 12
: ===Bahan bangunan non-logam memiliki sifat kedap air; atap, bukan dari logam; bahan bangunan [non-logam]; bahan
bangunan non-logam dalam bentuk lempengan; bahan-bahan bukan logam untuk bangunan dan kosntruksi; penutup atap,
bukan dari logam===
===ban; pegas [kendaraan darat]; pegas suspensi kendaraan; pegas suspensi untuk mobil===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021013581
: 26/02/2021 16:19:15
:
: LIAUW, GUSTI WIJAYA

540 Etiket

: Sulung No. 89 Blok D-21, RT.005 RW.001, Kel/Desa Krembangan Selatan, Kec.
Krembangan, Kota Surabaya, Jawa Timur, Kota Surabaya, Jawa Timur
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740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Emmy Hartati Hardjo S.Si
: Jl. Raya Perjuangan No. 11 C, Kebon Jeruk, Jakarta Barat

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: HBS
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Putih, merah
: 11
: ===AC panel untuk digunakan dalam walk-in pendingin; AC untuk kendaraan; Evaporator untuk pendingin udara; Filter udara
untuk peralatan pendingin udara; Instalasi pendingin udara untuk penggunaan komersial; Pendingin, listrik; Peralatan dan
instalasi pendingin; Pipa cabang menjadi bagian dari pendingin udara; Selang lentur untuk pendingin udara; alat-alat
pendingin udara listrik; aparat dan instalasi AC; aparat pendingin udara; aparat pendinginan; evaporator; evaporator untuk
aparat AC; evaporator untuk proses kimia; filter udara untuk instalasi industri; filter udara untuk keperluan rumah tangga; filter
untuk AC; filter untuk pembersih udara; instalasi dan mesin pendingin; instalasi pendingin untuk kendaraan; instalasi
penyaringan udara; katup radiator termostatik; katup termostatik [bagian dari instalasi pemanas]; kipas [bagian dari instalasi
pendingin udara]; kipas pendingin; kondensor gas, selain bagian dari mesin; kotak pendingin, listrik; mesin pendingin; motor
blower untuk pendingin udara untuk kendaraan; pendingin; pendingin air, air terjun, alat pengurang kelembaban udara,
saringan air atau peralatan atau sistem lainnya untuk mendinginkan (refrigerating), mendinginkan (cooling), menyaring,
menukar udara, menyediakan, menyimpan dan atau menyuplai air yang dapat diminum; pendingin ruang; pendingin udara;
pendingin udara yang dapat dibawa kemana-mana; pendinginan instalasi; penerangan, pemanasan, pencairan es, pendingin
udara serta komponen, bagian untuk kendaraan darat, sepeda, sepeda motor, dan moped.; penerima energi surya; regulator
suhu [katup termostatik] untuk radiator pemanas sentral; regulator suhu otomatis [katup termostatik] untuk radiator pemanas
sentral; ruang listrik aparat pendinginan; separator untuk pendingin udara, yaitu separator untuk memisahkan pendingin dari
gas dan cairan; sub modul pendingin untuk mesin pendingin atau sel bahan bakar; udara filter untuk unit AC===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021013582
: 26/02/2021 16:21:13
:
: QINGHUI ZHANG

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jalan Dokter Semeru I No.20, RT. 013 RW. 007,
Grogol,
Petamburan,
Jakarta Barat,
DKI Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta
: Asti Wasiska S.H., M.H.
: Jati Makmur Permai Blok A5 No. 1 Rt. 004 Rw. 10 Jati Makmur Pondok Gede Bekasi

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: FEALI
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Putih
: 25
: ===Alas kaki (selain alas kaki khusus untuk olahraga); Alas kaki dari segala bentuk di kelas ini; Alas kaki untuk jalan pada
jalur atletik; Alas kaki untuk olahraga; Alas kaki untuk olahraga.; Alas kaki, yaitu, sepatu, sepatu bot, sandal, sandal selop,
sepatu kets, espadrilles, mokasin, sepatu pantofel; Ampu (Tutup Kepala); Bagian sepatu diatas sol; Bagian tumit untuk alas
kaki; Bagian tumit untuk sepatu bot dan sepatu; Bagian ujung alas kaki; Bakiak dan sandal gaya Jepang; Cawek (Ikat
Pinggang/Sabuk); Dasi yang terbuat dari alas kaki sutra; Deta (Tutup Kepala); Hande-Hande (Ulos Bagian Atas Laki-Laki
(Pakaian)); Hijab; Hijab olahraga; Ikat Kepala; Ikat kepala (pakaian); Ikat kepala agar tidak berkeringat; Ikat pinggang; Jubah
mandi dan topi yang dikenakan saat tidur; Kancing untuk sepatu sepakbola (sepatu); Kerudung kepala; Kerudung kepala
untuk jaket; Kerudung kepala untuk mantel; Kerudung kepala yang dilapisi lilin; Kulit bagian atas sepatu; Lis untuk alas kaki;
List untuk alas kaki; Meukeutop (Tutup Kepala); Pakaian (tidak termasuk ikat pinggang); Pakaian Bawahan untuk anak-anak;
Pakaian Pria; Pakaian Pria Jeans; Pakaian anak-anak; Pakaian bawahan bayi; Pakaian bawahan, celana, celana pendek,
pakaian dalam, gaun, piyama, pakaian dalam wanita, dasi pakaian, syal, sarung tangan, pakaian renang; Pakaian bayi;
Pakaian berkaitan dengan skateboard (papan luncur) yaitu, atasan (pakaian), tank top, kaus oblong (t-shirt), kemeja lengan
panjang, celana, celana pendek, kaus/kemeja yang menyerap keringat (sweatshirt), jaket, ikat pinggang, tutup kepala, topi,
beanie dan kaus kaki.; Pakaian jadi untuk pria-wanita dan anak-anak; Pakaian jeans untuk anak; Pakaian kerja untuk
perempuan; Pakaian tidur untuk bayi; Pakaian untuk olahraga kriket, sepatu olahraga kriket, topi olahraga kriket, kancing;
Pakaian wanita; Pakaian wanita jeans; Pakaian wanita ukuran jumbo; Pakaian, tutup kepala, yaitu baju (dengan atau tanpa
kerah dan/atau lengan), celana (pendek atau panjang), rok, gaun, kaus kaki, jaket (dengan atau tanpa tudung), sapu tangan
(handkerchiefs), pita, topi (hats), topi (caps), visor, sepatu, sandal dan sandal selop; Pakaian, yaitu pakaian dalam wanita yang
menampilkan lekuk tubuh pemakainya (intimates); Pakaian, yaitu, jaket, kemeja, sweater, kaos yang menyerap keringat, tshirt, atasan, celana, celana panjang, bawahan, alas kaki, topi, dan tutup kepala; Pakaian, yaitu, pakaian dalam wanita,
atasan, pakaian bawahan, bra, pakaian wanita yang pas di tubuh digunakan sebagai pakaian dalam, bra olahraga, celana
dalam wanita, kamisol, pakaian tidur, pakaian kasual untuk bersantai, pakaian dalam, pakaian untuk kegiatan aktif, yaitu,
pakaian yang terdiri atas celana panjang dan jaket, pakaian dan celana untuk olahraga, dan pakaian dan celana untuk yoga,
pakaian renang, pakaian pantai, celana pendek pria untuk pakaian dalam dengan karet pada bagian pinggang, korset, ikat

740
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kaos kaki elastis, pakaian ketat untuk pesenam/penari, jubah, jaket, jas, jas/setelan, pakaian tahan air untuk dipakai pada saat
hujan, celana pendek, celana panjang, gaun, rok, kemeja, kaos tanpa lengan, kaos/kemeja yang menyerap keringat, baju
hangat, rompi, blus, ikat pinggang, skarf, sarung tangan, sarung tangan musim dingin, kaos kaki; Pakaian, yaitu, stoking
panjang, alas kaki, sepatu basket, sepatu kets basket, kaos oblong, kemeja, kaos polo, sweater lengan panjang, celana
olahraga, celana, kaos tanpa lengan, kaos jersey, celana pendek, piyama, baju olahraga, kemeja rugby, sweater, ikat
pinggang, pakaian ringan untuk tidur, topi, topi sebagai tutup kepala, visor sebagai penutup kepala, pakaian pemanasan untuk
olahraga, celana untuk pemanasan, atasan untuk pemanasan, kaos aksesoris basket (shooting shirts), jaket, blazer, dasi
sebagai pakaian, kotak saku, sapu tangan, jaket tahan angin, parka, mantel, tadah liur bayi bukan dari kertas, pakaian tidur
bayi yang baru lahir, bando, ban pergelangan tangan sebagai pakaian, celemek, pakaian dalam, celana pendek boxer, celana
ketat boxer, celana panjang, pelindung telinga, sarung tangan, sarung tangan musim dingin, syal, baju tenun dan rajut, gaun
jersey, gaun, gaun dan seragam pemandu sorak, pakaian renang, pakaian mandi, baju renang, bikini, tankini, celana renang,
celana mandi, celana pendek untuk selancar, pakaian karet untuk olahraga air (wet suits), pakaian penutup di pantai, pakaian
penutup setelah mandi, kain penutup setelah mandi, sandal, sandal pantai, topi pantai, pelindung matahari sebagai penutup
kepala, topi renang, topi mandi, penutup kepala dengan tambahan rambut palsu (wigs); Pakaian, yaitu, t-shirt, kemeja,
hoodies, kemeja berkerudung, jaket, topi, beanies, syal, kaus kaki; Pakaian, yang berkaitan dalam bidang bola basket,
permainan elektronik, olahraga elektronik dan olahraga virtual yaitu, stoking panjang, alas kaki, sepatu basket, sepatu kets
basket, kaos oblong, kemeja, kaos polo, sweater lengan panjang, celana olahraga, celana, kaos tanpa lengan, kaos jersey,
celana pendek, piyama, baju olahraga, kemeja rugby, sweater, ikat pinggang, dasi, pakaian ringan untuk tidur, topi, topi
sebagai tutup kepala, visor sebagai penutup kepala, beanies, pakaian pemanasan untuk olahraga, celana untuk pemanasan,
atasan untuk pemanasan, kaos aksesoris basket (shooting shirts), jaket, jaket tahan angin, parka, mantel, tadah liur bayi
bukan dari kertas, bando, ikat pergelangan tangan, celemek, pakaian dalam, celana pendek boxer, celana panjang, pelindung
telinga, sarung tangan, sarung tangan musim dingin, syal, baju tenun dan rajut, gaun jersey, gaun, gaun dan seragam
pemandu sorak, pakaian renang, pakaian mandi, baju renang, bikini, tankini, celana renang, celana mandi, celana pendek
untuk selancar, pakaian karet (wet suits) untuk ski air dan menyelam, pakaian penutup di pantai, pakaian penutup setelah
mandi, kain penutup setelah mandi, sandal, sandal pantai, topi pantai, pelindung matahari sebagai penutup kepala, topi
renang, topi mandi, penutup kepala dengan tambahan rambut palsu (wigs); Pakaian-pakaian pria dan wanita termasuk
pakaian renang; Paku untuk sepatu sepakbola; Peci; Pelindung mata sebagai tutup kepala; Pelindung ujung sepatu; Penutup
kepala, yaitu topi pet; Penutup kepala, yaitu, topi, topi pet ikat pergelangan tangan; Perlengkapan anti selip untuk alas kaki;
Perlengkapan anti selip untuk sepatu dan sepatu bot; Perlengkapan logam untuk alas kaki; Pita atau karet penahan kaos kaki;
Pita penahan keringat saat berolahraga; Sabuk dan ikat pinggang untuk pakaian; Sabuk pengikat untuk menahan stocking;
Sandal Gunung; Sandal kulit gaya Jepang; Sandal terasa gaya Jepang; Selepe (Ikat Pinggang Dari Logam); Sepatu Dansa;
Sepatu Sepakbola; Sepatu bot bertali; Sepatu bot musim dingin; Sepatu bot ski; Sepatu bot yang tingginya antara lutut dan
mata kaki; Sepatu cross training; Sepatu hak tinggi; Sepatu luar terbuat dari karet dan kain kedap air; Sepatu olahraga atau
santai; Sepatu olahraga panahan; Sepatu pantai; Sepatu rugby; Sepatu sekolah; Sepatu terbuat dari lapisan bahan karet yang
tahan asam; Sepatu untuk jalan; Sepatu/sandal dari rumput esparto; Setagen (Ikat Pinggang); Singkot (Ulos Bagian Bawah
Laki-Laki (Pakaian)); Soder (Selendang Tari); Sol sepatu; Songkok (Peci); Tingkolok Bertanduk (Tutup Kepala); Toka-Toka
(Aksesoris Selempang Di Dada Dan Hiasan Untuk Penutup Kepala); Topi (penutup kepala) renang; Topi dengan lidah yang
menonjol berfungsi untuk melindungi dari sinar matahari (pakaian); Topi kulit; Topi kupluk; Topi olahraga panahan; Topi
pramuka; Topi sebagai tutup kepala; Topi tahan dingin; Topi tinggi uskup gereja Katolik [topi]; Topi wol; Topi yang dilapisi lilin;
Topi yang terbuat dari kulit; Topi yang terbuat dari wol; Tudung (Topi); Tudung kepala wanita (pakaian); Tumit-tumit sepatu;
Tutup kepala; Tutup kepala menggabungkan alat ventilasi listrik; alas kaki; alas kaki bayi; alas kaki khusus untuk olahraga;
alas kaki militer; alas kaki terbuat dari kayu; alas kaki terbuat dari vinil; alas kaki tidak termasuk alas kaki untuk bersepeda
yang memiliki perlengkapan untuk cleat sepeda untuk dipasang ke dan digunakan dengan sepeda; alas kaki untuk anak-anak;
alas kaki untuk orang dewasa; alas kaki untuk pekerjaan berat; alas kaki untuk pria; alas kaki untuk pria dan wanita; alas kaki
untuk snowboarding; alas kaki untuk wanita; alas kaki, bukan untuk olahraga; alas kaki, kecuali alas kaki ortopedi; alas kaki,
termasuk sepatu, sepatu bot dan sandal; alas kaki, yaitu, sepatu, sepatu bot, sepatu olah raga, sandal, sandal-sandal, sandal
bakiak khas Jepang dan sandal; alas kaki, yaitu, sepatu, sepatu keds, sendal, sendal jepit, sepatu bot; alas kaki/sepatu tahan
air dan sepatu bot hiking; alat pencegah tergelincir untuk sepatu; artikel pakaian untuk bayi dan balita; asaura-zori [sandal talikaki Jepang]; atasan berkerudung; babushkas [selendang kepala]; bagian atas anyaman rotan untuk sandal gaya Jepang;
bagian atas sepatu; bagian atasnya sepatu; bagian atasnya untuk sandal gaya Jepang; bagian dan perlengkapan untuk alas
kaki, yaitu bagian atas sepatu, tumit, sol luar, sol dalam, sol, bagian untuk alas kaki sepatu, penyangga kaki, penyangga
lengkungan dan sisipan sepatu; baju kaos bertopi; bando; bando [pakaian]; bando menjadi pakaian; barang-barang pakaian,
alas kaki dan tutup kepala untuk bayi dan balita; bingkai topi [kerangka]; bootee (sepatu bayi wol); celana bayi [pakaian
dalam]; celana bayi [pakaian]; celana pendek anak laki-laki [pakaian]; celana pendek pria untuk pakaian dalam dengan karet
pada bagian pinggang; chullos [topi dengan penutup telinga]; cleat untuk melekat pada sepatu olahraga; datemaki [bungkus
sabuk untuk kimono]; flat balet [sepatu flat]; hak sepatu; hak sepatu tersembunyi; helm liner [hiasan kepala]; ikat pinggang; ikat
pinggang [bagian dari pakaian]; ikat pinggang [pakaian]; ikat pinggang uang [pakaian]; ikat pinggang untuk dipakai; ikat
pinggang untuk pakaian; jaket berkerudung; jaket, gaun tanpa lengan dengan blus di bagian dalamnya, jas, kemeja, baju
hangat, T-shirt, celana, manset untuk kemeja, ikat pinggang dan kaus kaki; jaket, sepatu bot dan rompi untuk memancing;
jikatabi [Alas kaki kerja berujung Jepang]; jubah penata rambut; jubah untuk digunakan di salon rambut dan toko tukang cukur;
kancing untuk sepatu bola; kaos kaki tipis yang dikenakan untuk melapisi bagian dalam sepatu (sol dalam sepatu, selain untuk
kegunaan ortopedi); karet [alas kaki]; kaus kaki sandal; kelengkapan logam untuk alas kaki; kerudung [pakaian]; lapisan dalam
sepatu bot salju; lidah atau tali tarik untuk sepatu dan sepatu bot; lidah untuk sepatu dan sepatu bot; lis pinggiran sol untuk
sepatu; lis pinggiran sol untuk sepatu boot dan sepatu; lis pinggiran sol untuk sepatu bot; melampaui sepatu; miters [topi];
pakaian bawahan untuk pria; pakaian bawahan untuk wanita; pakaian bayi; pakaian bermain untuk bayi dan anak-anak;
pakaian dalam anak-anak; pakaian dalam pria; pakaian dalam untuk bayi; pakaian dalam wanita; pakaian dalam wanita
(teddies); pakaian formal untuk pria; pakaian luar untuk anak laki-laki; pakaian luar untuk anak perempuan; pakaian luar untuk
anak-anak; pakaian luar untuk bayi; pakaian luar untuk pria; pakaian luar untuk wanita; pakaian pas untuk pria; pakaian pria;
pakaian renang untuk anak-anak; pakaian renang untuk pria; pakaian renang untuk wanita; pakaian santai untuk pria; pakaian
tahan air, yaitu, sepatu, jaket, dan celana tahan air; pakaian tidur untuk anak-anak; pakaian tidur untuk bayi; pakaian tidur
untuk pria; pakaian tidur untuk wanita; pakaian untuk anak laki-laki; pakaian untuk anak perempuan; pakaian untuk anak-anak;
pakaian untuk bayi; pakaian untuk pria; pakaian untuk pria, wanita dan anak-anak; pakaian untuk wanita; pakaian wanita;
pakaian wanita yang pas di tubuh digunakan sebagai pakaian dalam; pakaian yaitu, bandana, blus, capri, jas, gaun, sarung
tangan, jaket, jeans, baju kaus jersey, legging, pakaian dalam, pakaian kasual untuk bersantai, baju hamil, dasi, pakaian kerja
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(overall), piyama, celana, pakaian ponco, jas hujan, jubah, sarung, syal, kemeja , celana pendek, rok, skort, pakaian tidur,
kaus kaki, pita penahan keringat (sweat band), sweater, celana yang menyerap keringat, pakaian yang menyerap keringat,
pakaian renang, tank top, kaus oblong, pakaian olah raga (track suit), pakaian dalam (undergarment), rompi, jaket tahan angin
dan windshirt; pakaian, alas kaki dan hiasan kepala untuk manusia; pakaian, alas kaki dan tutup kepala; pakaian, alas kaki,
tutup kepala; pakaian, yaitu piyama, baju kaos; kaos/kemeja yang menyerap keringat, T-shirt, celana panjang, jaket, kaos kaki
pendek, pakaian dalam, dasi dan baju hangat, tutup kepala, topi; pelindung tumit untuk sepatu; penguat untuk sepatu; penutup
kepala, termasuk topi (caps), topi (hats), bandana, topi (bonnets); penutup sepatu atau sepatu boot yang pas/ketat untuk
melindungi sepatu atau sepatu boot dari air atau kerusakan lainnya (bagian dari alas kaki); penutup sepatu, selain untuk
keperluan medis; perangkat non-tergelincir untuk sepatu bot dan sepatu; perangkat yang tidak tergelincir untuk alas kaki;
perangkat yang tidak tergelincir untuk sepatu; perlengkapan besi untuk sepatu; perlengkapan besi untuk sepatu bot;
perlengkapan logam pelindung untuk sepatu dan sepatu bot; perlengkapan logam untuk sepatu dan sepatu bot; pompa [alas
kaki]; pullover berkerudung; puncak topi; sabuk; sabuk kulit [pakaian]; sabuk militer; sabuk pinggang [pakaian]; sabuk tekstil
[pakaian]; sabuk untuk pakaian; sabuk untuk pria; sabuk yang terbuat dari kain; sabuk yang terbuat dari kain [pakaian]; sabuk
yang terbuat dari kulit; sabuk yang terbuat dari kulit imitasi; sabuk yang terbuat dari tekstil; sandal; sandal bakiak; sandal balet
[sepatu dansa]; sandal bayi; sandal dan sepatu pantai; sandal dansa; sandal jepit; sandal jepit [alas kaki]; sandal kenyamanan
khusus; sandal kulit; sandal kulit domba; sandal kulit kenyamanan khusus; sandal lipat; sandal lipat wanita; sandal mandi;
sandal pakai; sandal pantai; sandal pedikur; sandal pedikur busa; sandal pelindung kaki; sandal plastik; sandal selop; sandal
untuk anak-anak; sandal untuk mandi; sandal untuk pria; sandal untuk wanita; selendang [pakaian]; sepatu; sepatu Hujan;
sepatu Latihan; sepatu aqua; sepatu atau sandal esparto; sepatu atletik; sepatu atletik untuk pelari; sepatu atletik untuk sepak
bola; sepatu balet; sepatu baseball; sepatu basket; sepatu bayi; sepatu bayi rajutan; sepatu berjalan; sepatu berkuda; sepatu
bersepeda; sepatu bola; sepatu bola voli; sepatu boot; sepatu boot bayi; sepatu boot berjalan; sepatu boot karet; sepatu bot;
sepatu bot *; sepatu bot berburu; sepatu bot dan sepatu; sepatu bot kerja; sepatu bot kerja untuk industri; sepatu bot kulit
domba; sepatu bot memancing; sepatu bot militer; sepatu bot panjang yang bisa dipakai sampai betis dan bahkan sampai
dengkul; sepatu bot rugby; sepatu bot semata kaki; sepatu bot tahan air; sepatu bot tahan air untuk memancing; sepatu bot
tentara; sepatu bot untuk anak-anak; sepatu bot untuk berkendara; sepatu bot untuk olahraga; sepatu bot untuk pengendara
sepeda motor; sepatu bot untuk pria; sepatu bot untuk senam; sepatu bot untuk wanita; sepatu bot wellington [wellies]; sepatu
bot yang ditutup dengan penutup baja; sepatu bot yang memiliki tutup/topi jari kaki yang diperkuat; sepatu bot yang tertutup
baja; sepatu bowling; sepatu creeper; sepatu dan alas kaki; sepatu dan sepatu bayi; sepatu dansa; sepatu dansa ballroom;
sepatu datar; sepatu dek; sepatu dengan kait dan tumpukan pita pengikat; sepatu formal; sepatu golf; sepatu gunung; sepatu
gurun; sepatu hak tinggi; sepatu hak untuk alas kaki; sepatu hak untuk sepatu; sepatu hak untuk sepatu bot; sepatu hak untuk
sepatu bot dan sepatu; sepatu hak untuk stoking; sepatu hak-tinggi; sepatu handball; sepatu hiking; sepatu hoki; sepatu hoki
lapangan; sepatu hujan; sepatu jogging; sepatu kanvas; sepatu karet; sepatu kasual; sepatu kayu; sepatu kayu [alas kaki];
sepatu keriting; sepatu kerja; sepatu kertas digunakan saat melewati detektor logam untuk menjaga kaki dan kaus kaki tetap
bersih; sepatu kriket; sepatu kulit; sepatu kulit domba; sepatu lari; sepatu lari bergigi; sepatu luar terbuat dari karet dan kedap
air; sepatu mendaki; sepatu mengemudi; sepatu olahraga; sepatu panjat; sepatu panjat tebing; sepatu pantai; sepatu pantofel;
sepatu pantofel pria; sepatu pantofel wanita; sepatu pemancing; sepatu pengantin wanita; sepatu perawatan; sepatu platform;
sepatu polo; sepatu renda; sepatu roda; sepatu roller self-balancing; sepatu salju; sepatu sandal; sepatu santai; sepatu
senam; sepatu sepak bola; sepatu ski; sepatu ski dan snowboard; sepatu ski-Apres; sepatu slip-on; sepatu snowboard; sepatu
tahan air; sepatu tap; sepatu tenis; sepatu thong; sepatu tinju; sepatu trek dan lapangan; sepatu trekking; sepatu untuk anakanak; sepatu untuk bayi; sepatu untuk latihan olahraga bola Barque pelota; sepatu untuk orang dewasa; sepatu untuk pakaian
santai; sepatu untuk pria; sepatu untuk pria, wanita dan anak-anak; alas kaki, seperti sepatu luar ruangan, pakaian dan karet;
pakaian olahraga, yaitu, kaos, Switer lengan panjang, celana pendek, celana olahraga, celana olahraga; sepatu untuk voli
kaki; sepatu untuk wanita; sepatu voli kaki; sepatu wanita; sepatu yang dipakai pada acara semi formal sampai formal untuk
wanita dan pria; sepatu yang memiliki tutup/topi jari kaki yang diperkuat; sepatu yang tertutup baja; sepatu yoga; setelan
pakaian formal wanita; sisipan sepatu untuk tujuan non-ortopedi; sol [untuk sepatu dan sepatu bot]; sol alas kaki; sol asbes
untuk alas kaki; sol sandal; sol sepatu; sol sepatu untuk diperbaiki; sol untuk alas kaki; sol untuk sandal gaya Jepang; sol
untuk sepatu; sol untuk sepatu bot; sol untuk sepatu dan sepatu bot; suge-gasa [topi topi]; tali kaki untuk zori [sandal gaya
Jepang]; tali sepatu; tas khusus diadaptasi untuk sepatu bot berburu; tas khusus diadaptasi untuk sepatu golf; tas khusus
diadaptasi untuk sepatu hoki; tas khusus diadaptasi untuk sepatu kriket; tas khusus diadaptasi untuk sepatu sepak bola; tas
khusus diadaptasi untuk sepatu ski; tas khusus diadaptasi untuk sepatu snowboard; tas khusus disesuaikan untuk sepatu hoki
lapangan; tas sepatu golf; tas sepatu hoki; tas sepatu hoki lapangan; tas sepatu kriket; tas sepatu sepak bola; tips untuk alas
kaki; topi; topi baseball; topi berbandul; topi bersepeda; topi berukuran kecil yang pas di kepala; topi bulu; topi bulu tiruan; topi
dan peci; topi dengan visor; topi ember; topi garnisun; topi golf; topi hujan; topi jari kaki [bagian dari alas kaki]; topi kecil; topi
kertas [pakaian]; topi koki; topi kulit domba; topi mandi; topi matahari; topi militer; topi militer dengan visor; topi mode; topi
olahraga; topi pantai; topi pelindung; topi pelindung panas matahari; topi pesta [pakaian]; topi pet [tutup kepala]; topi rajut; topi
rajutan; topi renang; topi simpul; topi ski; topi stocking; topi toboggan; topi top; topi tukang pesona; topi untuk anak-anak; topi
untuk bayi; topi untuk bayi, bayi, balita, dan anak-anak; topi wol; topi yang dikenakan saat tidur; topi-topi hotel; trainer (alas
kaki); tutup kepala anak-anak; tutup kepala dari segala bentuk di kelas ini; tutup kepala kulit; tutup kepala termal; tutup kepala
untuk pria; tutup kepala, yaitu, topi (caps), topi-topi (hats) dan kelep pici; tutup kepala, yaitu, topi, topi memuncak, dan topi
rajutan; ushankas [topi bulu]; valenki [sepatu boot yang terbuat dari bahan wol felt]; visor (tutup kepala); waraji [Alas kaki
Jepang terbuat dari jerami]; zori [sandal gaya Jepang]===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021013583
: 26/02/2021 16:21:26
:
: CATHERINE TANDIONO

540 Etiket

: Perum Admiralty Blok C No.20 Jl. RS Fatmawati, Jakarta Selatan, Kota Administrasi
Jakarta Selatan, DKI Jakarta
:
:

Halaman 1150 dari 2049

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: ELPIS + Logo
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Putih
: 25
: ===Baju tidur; Kerudung kepala; Pakaian Batik; Pita penahan keringat saat berolahraga; Sarung; Sarung batik; baju; baju atau
handuk mandi; baju batik; baju tidur; baju untuk anak-anak; celana panjang; celana pendek; dasi; daster; kaftan batik
(pakaian); kaos; kemeja; kerudung [pakaian]; pakaian; rok; sarung; sarung tangan [pakaian]; selendang [pakaian]===
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: Merek Kata dan Lukisan
: EVONNE
: Tidak Ada Terjemahan
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Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM DAN PUTIH
: 25
: ===Atasan sebagai pakaian; Bantalan anti keringat (bagian dari pakaian); Bantalan anti keringat untuk ketiak (bagian dari
pakaian); Bantalan penyerap keringat (bagian dari pakaian); Bantalan penyerap keringat untuk ketiak (bagian dari pakaian);
Barang-barang pakaian olahraga; Baru Oholu (Pakaian Adat); Bawahan sebagai pakaian; Blus jumbo (pakaian); BulangBulang (Ulos Bagian Kepala (Pakaian)); Cimata (Pakaian Adat); Detat (Ulos Bagian Kepala (Pakaian)); Flashes (pakaian);
Girdle sebagai pakaian dasar; Hande-Hande (Ulos Bagian Atas Laki-Laki (Pakaian)); Ikat kepala (pakaian); Ineun Mayok
(Pakaian Adat); Jaket garbadine [pakaian]; Kain yang diikatkan di pergelangan tangan sebagai pakaian; Kaus pakaian; Manset
untuk lengan kemejas (pakaian); Masker untuk bermain ski [pakaian]; Masker wajah (pakaian); Oroba Si Oli (Pakaian Adat);
Pakaian; Pakaian (tidak termasuk ikat pinggang); Pakaian Batik; Pakaian Bawahan [pakaian]; Pakaian Bawahan bikini;
Pakaian Bawahan untuk anak-anak; Pakaian Bawahan untuk orang dewasa; Pakaian Bawahan untuk yoga; Pakaian Bundo
Kanduang; Pakaian Dalam (undergarments); Pakaian Jogging; Pakaian Olahraga; Pakaian Penghulu; Pakaian Pesta; Pakaian
Pria; Pakaian Pria Jeans; Pakaian Ski; Pakaian Tidur; Pakaian [pakaian]; Pakaian air untuk ski air dan dalam air; Pakaian
anak-anak; Pakaian bagian bawah piyama; Pakaian bawahan bayi; Pakaian bawahan, celana, celana pendek, pakaian dalam,
gaun, piyama, pakaian dalam wanita, dasi pakaian, syal, sarung tangan, pakaian renang; Pakaian bayi; Pakaian berkaitan
dengan skateboard (papan luncur) yaitu, atasan (pakaian), tank top, kaus oblong (t-shirt), kemeja lengan panjang, celana,
celana pendek, kaus/kemeja yang menyerap keringat (sweatshirt), jaket, ikat pinggang, tutup kepala, topi, beanie dan kaus
kaki.; Pakaian bersepeda; Pakaian dalam; Pakaian dalam anti keringat; Pakaian dalam dua potong dengan kaki panjang dan
lengan panjang yang biasanya dipakai saat cuaca dingin; Pakaian dari bahan spandek; Pakaian dari kertas (bukan untuk
kesehatan); Pakaian dinas seragam; Pakaian hamil; Pakaian ibu menyusui; Pakaian jadi untuk pria-wanita dan anak-anak;
Pakaian jeans untuk anak; Pakaian karet untuk olahraga air (wet suits); Pakaian kerja untuk perempuan; Pakaian ketat yang
pas di badan; Pakaian linen; Pakaian longgar; Pakaian luar; Pakaian luar untuk olahraga; Pakaian muslim; Pakaian olahraga;
Pakaian pantai; Pakaian pemanasan untuk olahraga; Pakaian penutup di pantai; Pakaian pramuka; Pakaian renang; Pakaian
seragam olahraga panahan; Pakaian tahan air; Pakaian terbuat dari kulit imitasi; Pakaian tidur; Pakaian tidur dan pakaian
malam; Pakaian tidur untuk bayi; Pakaian training; Pakaian untuk kegiatan aktif; Pakaian untuk olahraga; Pakaian untuk
olahraga kriket, sepatu olahraga kriket, topi olahraga kriket, kancing; Pakaian wanita; Pakaian wanita jeans; Pakaian wanita
ukuran jumbo; Pakaian yang dilapisi lilin; Pakaian yang terbuat dari bahan berlapis; Pakaian, tutup kepala, yaitu baju (dengan
atau tanpa kerah dan/atau lengan), celana (pendek atau panjang), rok, gaun, kaus kaki, jaket (dengan atau tanpa tudung),
sapu tangan (handkerchiefs), pita, topi (hats), topi (caps), visor, sepatu, sandal dan sandal selop; Pakaian, yaitu pakaian
dalam wanita yang menampilkan lekuk tubuh pemakainya (intimates); Pakaian, yaitu, atasan, kemeja, jaket, kaus yang
menyerap keringat, jaket dengan penutup kepala; Pakaian, yaitu, jaket, kemeja, sweater, kaos yang menyerap keringat, t-shirt,
atasan, celana, celana panjang, bawahan, alas kaki, topi, dan tutup kepala; Pakaian, yaitu, kemeja polo, pullover tanpa
lengan, blus, blus tanpa lengan, t-shirt, rompi, kaus, rok, pakaian renang, pakaian renang, jaket olahraga, rompi stadion,
rompers, pengikat untuk pakaian; Pakaian, yaitu, lilitan; Pakaian, yaitu, pakaian dalam wanita, atasan, pakaian bawahan, bra,
pakaian wanita yang pas di tubuh digunakan sebagai pakaian dalam, bra olahraga, celana dalam wanita, kamisol, pakaian
tidur, pakaian kasual untuk bersantai, pakaian dalam, pakaian untuk kegiatan aktif, yaitu, pakaian yang terdiri atas celana
panjang dan jaket, pakaian dan celana untuk olahraga, dan pakaian dan celana untuk yoga, pakaian renang, pakaian pantai,
celana pendek pria untuk pakaian dalam dengan karet pada bagian pinggang, korset, ikat kaos kaki elastis, pakaian ketat
untuk pesenam/penari, jubah, jaket, jas, jas/setelan, pakaian tahan air untuk dipakai pada saat hujan, celana pendek, celana
panjang, gaun, rok, kemeja, kaos tanpa lengan, kaos/kemeja yang menyerap keringat, baju hangat, rompi, blus, ikat pinggang,
skarf, sarung tangan, sarung tangan musim dingin, kaos kaki; Pakaian, yaitu, setelan baju, gaun-gaun, jas-jas, mantel
panjang, jaket, pakaian hujan, celana, celana panjang, celana pendek, jins, rok-rok, blus, kemeja, T-shirt, rompi, baju kaos,
cardigan, pakaian dalam dan pakaian tidur; Pakaian, yaitu, stoking panjang, alas kaki, sepatu basket, sepatu kets basket, kaos
oblong, kemeja, kaos polo, sweater lengan panjang, celana olahraga, celana, kaos tanpa lengan, kaos jersey, celana pendek,
piyama, baju olahraga, kemeja rugby, sweater, ikat pinggang, pakaian ringan untuk tidur, topi, topi sebagai tutup kepala, visor
sebagai penutup kepala, pakaian pemanasan untuk olahraga, celana untuk pemanasan, atasan untuk pemanasan, kaos
aksesoris basket (shooting shirts), jaket, blazer, dasi sebagai pakaian, kotak saku, sapu tangan, jaket tahan angin, parka,
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mantel, tadah liur bayi bukan dari kertas, pakaian tidur bayi yang baru lahir, bando, ban pergelangan tangan sebagai pakaian,
celemek, pakaian dalam, celana pendek boxer, celana ketat boxer, celana panjang, pelindung telinga, sarung tangan, sarung
tangan musim dingin, syal, baju tenun dan rajut, gaun jersey, gaun, gaun dan seragam pemandu sorak, pakaian renang,
pakaian mandi, baju renang, bikini, tankini, celana renang, celana mandi, celana pendek untuk selancar, pakaian karet untuk
olahraga air (wet suits), pakaian penutup di pantai, pakaian penutup setelah mandi, kain penutup setelah mandi, sandal,
sandal pantai, topi pantai, pelindung matahari sebagai penutup kepala, topi renang, topi mandi, penutup kepala dengan
tambahan rambut palsu (wigs); Pakaian, yaitu, t-shirt, kemeja, hoodies, kemeja berkerudung, jaket, topi, beanies, syal, kaus
kaki; Pakaian, yaitu, tank top, t-shirt, pullover bertudung, dan kemeja kasual bertudung; Pakaian, yang berkaitan dalam bidang
bola basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan olahraga virtual yaitu, stoking panjang, alas kaki, sepatu basket,
sepatu kets basket, kaos oblong, kemeja, kaos polo, sweater lengan panjang, celana olahraga, celana, kaos tanpa lengan,
kaos jersey, celana pendek, piyama, baju olahraga, kemeja rugby, sweater, ikat pinggang, dasi, pakaian ringan untuk tidur,
topi, topi sebagai tutup kepala, visor sebagai penutup kepala, beanies, pakaian pemanasan untuk olahraga, celana untuk
pemanasan, atasan untuk pemanasan, kaos aksesoris basket (shooting shirts), jaket, jaket tahan angin, parka, mantel, tadah
liur bayi bukan dari kertas, bando, ikat pergelangan tangan, celemek, pakaian dalam, celana pendek boxer, celana panjang,
pelindung telinga, sarung tangan, sarung tangan musim dingin, syal, baju tenun dan rajut, gaun jersey, gaun, gaun dan
seragam pemandu sorak, pakaian renang, pakaian mandi, baju renang, bikini, tankini, celana renang, celana mandi, celana
pendek untuk selancar, pakaian karet (wet suits) untuk ski air dan menyelam, pakaian penutup di pantai, pakaian penutup
setelah mandi, kain penutup setelah mandi, sandal, sandal pantai, topi pantai, pelindung matahari sebagai penutup kepala,
topi renang, topi mandi, penutup kepala dengan tambahan rambut palsu (wigs); Pakaian-pakaian pria dan wanita termasuk
pakaian renang; Pelindung telinga [pakaian]; Pembalut berbentuk kaus kaki (pakaian); Pembalut jari (pakaian); Pembalut paha
(pakaian); Pembalut siku (pakaian); Pembalut telapak tangan (pakaian); Pembungkus pakaian; Peukayan Daro Baro (Pakaian
Adat); Rok dalam [pakaian dalam]; Sabuk dan ikat pinggang untuk pakaian; Sarung tangan tenun (pakaian); Setelan pakaian
main; Singkot (Ulos Bagian Bawah Laki-Laki (Pakaian)); Tali penyandang untuk pakaian; Tali pinggang (pakaian); Tali-Tali
(Ulos Bagian Kepala (Pakaian)); Teluk Belanga (Pakaian Adat); Topi dengan lidah yang menonjol berfungsi untuk melindungi
dari sinar matahari (pakaian); Tudung kepala (Pakaian); Tudung kepala wanita (pakaian); Tunik jumbo (pakaian); Uis Gara
(Pakaian Adat); Ulee Balang (Pakaian Adat); Ulos (Pakaian Adat); artikel pakaian untuk bayi dan balita; artikel pakaian untuk
manusia; atasan [pakaian]; atasan [pakaian] rugby; baju kaos [pakaian]; baju rajut (pakaian); ban lengan [pakaian]; ban
pinggang (pakaian); band bersalin [pakaian]; band leher [bagian dari pakaian]; bandeaux [pakaian]; bando [pakaian]; bando
menjadi pakaian; bantalan penambah payudara silikon yang tidak dapat dilepas [bagian dari pakaian]; bantalan penambah
payudara yang tidak dapat dilepas [bagian dari pakaian]; barang-barang pakaian yang terbuat dari jangat; barang-barang
pakaian, alas kaki dan tutup kepala untuk bayi dan balita; blazer [pakaian bisnis]; blus [pakaian bisnis]; bodices [pakaian
dalam]; bulu [pakaian]; bulu menjadi pakaian; bulu tiruan [pakaian]; celana bayi [pakaian dalam]; celana bayi [pakaian]; celana
dalam wanita yang digabungkan dengan pakaian luar; celana pakaian; celana panjang [pakaian kantor]; celana pendek anak
laki-laki [pakaian]; celana pendek pria untuk pakaian dalam dengan karet pada bagian pinggang; celemek [pakaian]; dasi
(pakaian); earbands [pakaian]; foulards [artikel pakaian]; gabardines [pakaian]; gaun [pakaian bisnis]; gaya pakaian luaran
(outerclothing) non-jepang; gaya pakaian luaran [outerclothing]; gussets [bagian dari pakaian]; gussets for footlets [bagian dari
pakaian]; gussets for leotards [bagian dari pakaian]; gussets untuk celana ketat [bagian dari pakaian]; gussets untuk pakaian
dalam [bagian dari pakaian]; gussets untuk pakaian renang [bagian dari pakaian]; gussets untuk stocking [bagian dari
pakaian]; hanbok [pakaian tradisional Korea]; hanbok modern [pakaian tradisional Korea]; ikat pinggang [bagian dari pakaian];
ikat pinggang [pakaian]; ikat pinggang uang [pakaian]; ikat pinggang untuk pakaian; jaket [pakaian bisnis]; jaket [pakaian];
jaket barang [pakaian]; jaket dengan penutup kepala [pakaian]; jaket garbadine (pakaian); jaket menjadi pakaian; jas [pakaian
bisnis]; jas [pakaian]; jas tiga potong [pakaian]; jeogori [pakaian dasar dasar dari pakaian tradisional Korea]; jumpsuits
[pakaian]; kaftan batik (pakaian); kain pengikat untuk pergelangan tangan [pakaian]; kantong untuk pakaian; kaus [pakaian];
kaus tanpa lengan, pakaian; kebaya batik (pakaian); kemeja [pakaian bisnis]; kepala membungkus [pakaian]; kerah [pakaian];
kerudung [pakaian]; ketiak gussets [bagian dari pakaian]; kombinasi [pakaian]; korset [pakaian dalam]; korset [pakaian
yayasan]; korset menjadi pakaian dalam; kostum rakyat [pakaian]; kurta (pakaian); laci [pakaian]; lapisan pakaian jadi; lapisan
siap pakai [bagian dari pakaian]; magoja [Jaket luar Korea dikenakan di atas pakaian dasar]; maillots [pakaian renang];
manset lengan kemeja sebagai pakaian yang terbuat dari kain, kulit atau kulit imitasi; mantel [pakaian]; masker wajah musim
dingin [pakaian]; membungkus bahu [pakaian]; membungkus bahu menjadi pakaian; muffs [pakaian]; pakaian; pakaian (jaket)
memancing; pakaian [pakaian]; pakaian basah untuk berselancar; pakaian basah untuk olahraga air permukaan; pakaian
basah untuk selancar angin; pakaian basah untuk ski air; pakaian bawahan dari bulu; pakaian bawahan rajut; pakaian
bawahan untuk pria; pakaian bawahan untuk wanita; pakaian bayi; pakaian berbahan denim; pakaian bermain; pakaian
bermain one-piece; pakaian bermain untuk bayi dan anak-anak; pakaian bersulam; pakaian bisnis; pakaian bulu; pakaian
dalam; pakaian dalam (bodies [underclothing]); pakaian dalam anak-anak; pakaian dalam anti keringat; pakaian dalam
bersalin; pakaian dalam dari wol; pakaian dalam kertas; pakaian dalam olah raga; pakaian dalam panjang; pakaian dalam
pelindung untuk olahraga air; pakaian dalam pria; pakaian dalam rajutan; pakaian dalam sekali pakai; pakaian dalam tenun;
pakaian dalam termal; pakaian dalam untuk bayi; pakaian dalam wanita; pakaian dalam wanita (teddies); pakaian dalam yang
menyerap keringat; pakaian dan celana untuk olahraga; pakaian dan celana untuk yoga; pakaian dansa; pakaian dari bulu
tiruan; pakaian dari kain linen; pakaian dari kulit; pakaian dari kulit atau imitasi dari kulit; pakaian dari segala bentuk di kelas
ini; pakaian dasar; pakaian denim; pakaian formal untuk pria; pakaian golf, selain sarung tangan; pakaian hamil; pakaian
hangat; pakaian jadi; pakaian kasmir; pakaian kasual untuk bersantai; pakaian kedap air; pakaian kendo; pakaian kering;
pakaian kerja; pakaian kertas; pakaian khas Jepang Kimono; pakaian khusus untuk olahraga; pakaian kucing; pakaian kulit;
pakaian kulit domba; pakaian kulit imitasi; pakaian lampin; pakaian lateks; pakaian latihan (olah raga); pakaian latihan beban
dan latihan tambahan; pakaian linen; pakaian luar; pakaian luar tahan air; pakaian luar tahan cuaca; pakaian luar untuk anak
laki-laki; pakaian luar untuk anak perempuan; pakaian luar untuk anak-anak; pakaian luar untuk bayi; pakaian luar untuk pria;
pakaian luar untuk semua jenis kelamin; pakaian luar untuk wanita; pakaian luar, yaitu, mantel; pakaian malam; pakaian
mandi; pakaian mewah; pakaian militer; pakaian mode/fesyen; pakaian olah raga; pakaian olah raga untuk berkuda; pakaian
olahraga; pakaian olahraga muslim; pakaian pantai; pakaian pantai untuk menutupi tubuh; pakaian pas untuk pria; pakaian
pendaki; pakaian pengantin; pakaian pengendara; pakaian pengendara sepeda; pakaian pengendara sepeda motor; pakaian
penutup bagian luar; pakaian pram; pakaian pria; pakaian pribadi; pakaian rajut; pakaian rajut dalam jenis atasan rajutan,
bawahan rajutan, gaun rajutan, jaket rajutan, kemeja rajut, rok rajut, dan atasan rajutan polo; pakaian renang; pakaian renang
dua potong; pakaian renang neoprene; pakaian renang one-piece; pakaian renang thong; pakaian renang untuk anak-anak;
pakaian renang untuk pria; pakaian renang untuk wanita; pakaian resmi; pakaian ringan; pakaian ruam; pakaian santai;
pakaian santai untuk pria; pakaian seragam; pakaian skating; pakaian ski; pakaian ski untuk kompetisi; pakaian stockinet;
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pakaian sutra; pakaian tahan air; pakaian tahan air dan tahan cuaca; pakaian tahan air untuk dipakai saat hujan; pakaian
tahan air, yaitu, sepatu, jaket, dan celana tahan air; pakaian tahan angin; pakaian tahan cuaca; pakaian tenis; pakaian tenun;
pakaian tenun dan pakaian rajutan; pakaian termal; pakaian tidak termasuk pakaian (apparel) yang dirancang khusus untuk
digunakan dengan sepeda; pakaian tidur; pakaian tidur [pakaian]; pakaian tidur bersalin; pakaian tidur untuk anak-anak;
pakaian tidur untuk bayi; pakaian tidur untuk pria; pakaian tidur untuk wanita; pakaian tradisional Jepang; pakaian triathlon;
pakaian untuk anak laki-laki; pakaian untuk anak perempuan; pakaian untuk anak-anak; pakaian untuk bayi; pakaian untuk
berselancar; pakaian untuk gulat; pakaian untuk jalan kaki; pakaian untuk judo; pakaian untuk memancing; pakaian untuk
olahraga; pakaian untuk penggunaan teater; pakaian untuk pria; pakaian untuk pria, wanita dan anak-anak; pakaian untuk
senam; pakaian untuk seni bela diri; pakaian untuk skating; pakaian untuk wanita; pakaian wanita; pakaian wanita yang pas di
tubuh digunakan sebagai pakaian dalam; pakaian wol; pakaian yaitu, bandana, blus, capri, jas, gaun, sarung tangan, jaket,
jeans, baju kaus jersey, legging, pakaian dalam, pakaian kasual untuk bersantai, baju hamil, dasi, pakaian kerja (overall),
piyama, celana, pakaian ponco, jas hujan, jubah, sarung, syal, kemeja , celana pendek, rok, skort, pakaian tidur, kaus kaki,
pita penahan keringat (sweat band), sweater, celana yang menyerap keringat, pakaian yang menyerap keringat, pakaian
renang, tank top, kaus oblong, pakaian olah raga (track suit), pakaian dalam (undergarment), rompi, jaket tahan angin dan
windshirt; pakaian yang dilengkapi LED; pakaian yang menahan angin; pakaian yang mengandung zat pelangsing; pakaian
yang mengikuti bentuk tubuh; pakaian yang menyerap keringat; pakaian yang terbuat dari kulit; pakaian yang terdiri atas
celana panjang dan jaket; pakaian yoga; pakaian, alas kaki dan hiasan kepala untuk manusia; pakaian, alas kaki dan tutup
kepala; pakaian, alas kaki, tutup kepala; pakaian, bukan pakaian pelindung, memasukkan elemen atau bahan reflektif atau
neon; pakaian, termasuk pakaian jadi, kaos, kaus kaki panjang berbahan kain, kaus kaki, celana ketat, legging, pakaian
dalam, rompi, bra, celana dalam, pakaian tidur; pakaian, yaitu piyama, baju kaos; kaos/kemeja yang menyerap keringat, Tshirt, celana panjang, jaket, kaos kaki pendek, pakaian dalam, dasi dan baju hangat, tutup kepala, topi; paramentos [pakaian];
penghangat kaki (pakaian); penghangat lengan [pakaian]; penghangat lutut [pakaian]; penyangga pakaian; rajutan [pakaian];
rok [pakaian bisnis]; sabuk kulit [pakaian]; sabuk pinggang [pakaian]; sabuk tekstil [pakaian]; sabuk untuk pakaian; sabuk yang
terbuat dari kain [pakaian]; sapu tangan [pakaian]; sarung tangan [pakaian]; sarung tangan menjadi pakaian; sarung tangan
pakaian; sarung tangan untuk pakaian; selendang [pakaian]; sepatu untuk pakaian santai; sepatu untuk pria, wanita dan anakanak; alas kaki, seperti sepatu luar ruangan, pakaian dan karet; pakaian olahraga, yaitu, kaos, Switer lengan panjang, celana
pendek, celana olahraga, celana olahraga; set pendek [pakaian]; setelan pakaian formal wanita; setelan pakaian yang longgar
dan hangat untuk olahraga; shift [pakaian]; slip pakaian dalam; sriwal (pakaian); tali bra [bagian dari pakaian]; tali untuk bra
[bagian pakaian]; teddies [pakaian dalam]; teddies pakaian dalam; topi kertas [pakaian]; topi pesta [pakaian]; tubuh
[pakaian]===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2021013585
: 26/02/2021 16:23:24
:
: Julius Sathya G

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: APT Wesling B/1801 Puri Kembangan, RT.012 RW.005, Kedoya Selatan, Kebon
Jeruk, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta
: Phoa Bing Hauw S.H.
: Rukan Sentra Niaga Puri Blok T1-14 Puri Indah,

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: PLANT-BASED + LOGO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Putih, Hijau
: 35
: ===Jasa promosi dan pemasaran secara online melalui jaringan komputer dan situs web (website); Penjualan makanan dan
minuman secara online; jasa pemesanan dan penjualan barang secara online; jasa penjualan secara online; jasa promosi dan
pemasaran secara online; toko; toko online===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Kenjeran No. 559, Kota Surabaya, Jawa Timur
: H. Amris Pulungan S.H.
: Pulungan, Wiston & Partners Graha Intermasa 3rd Floor Jl. Cempaka Putih Raya
No. 102, Jakarta 10510

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: PIKOPI SPECIAL BARISTA
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Coklat, kuning, hitam
: 30
: ===Biji kopi; Ekstrak kopi malt; Kapsul kopi terisi; Kapsul kopi yang berisi kopi untuk diseduh; Kopi bubuk; Kopi giling dan biji
kopi utuh (yang belum diolah); Kopi gula aren; Kopi seduh; Kopi yang tidak disangrai; Kopi, teh, kakao dan kopi buatan; Kue-

740

: DID2021013586
: 26/02/2021 16:24:28
:
: PT. KAPAL API

540 Etiket
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kue; Minuman kopi dengan atau tanpa susu; Penyedap rasa dan aroma kopi; Sediaan sayuran untuk digunakan sebagai
pengganti kopi; bahan pengganti kopi; biji kopi berlapis cokelat; biji kopi dilapisi gula; biji kopi panggang; campuran kopi;
dripper kopi bubuk sekali pakai, diisi; ekstrak kopi; esensi kopi; kopi; kopi beraroma; kopi buatan; kopi giling; kopi instan; kopi
kantongan; kopi rempah; kopi tanpa kafein; kopi yang belum dipanggang; minuman berbahan dasar kopi dengan toping :
boba, jelly, pearl; minuman dengan bahan dasar kopi; minuman kopi; minuman-minuman berbahan dasar kopi; perasa kopi;
permen; produk-produk kopi; roti*; sediaan minuman kopi===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2021013588
: 26/02/2021 16:30:29
:
: SUBIAKTO

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Delta Sari Indah BP-12,RT.006,RW.011,Kelurahan Kureksari,Kecamatan
Waru,Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, 61256
: Amirul Mohammad Nur S.H., M.HKI., LL.M.,
: Jalan Ngagel Wasana III No 53

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: NYIS NYOS
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Putih;Merah
: 35
: ===Gerai penjualan makanan dan minuman; Jasa waralaba, yaitu, penawaran bantuan manajemen bisnis dalam pendirian
dan pengoperasian restoran yang menyajikan ayam; Toko online di bidang makanan dan minuman; administrasi franchise
(waralaba); layanan konsultasi bisnis yang berkaitan dengan pendirian dan pengoperasian waralaba; layanan waralaba dan
ritel===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021013590
: 26/02/2021 16:34:19
:
: MARLIN VALIANA

540 Etiket

: JL. JANUR ASRI II BLK.QJ 12/8 RT/RW 009/012 KEL. KELAPA GADING BARAT,
KEC. KELAPA GADING, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta
: Debby Debora Octavia S.H
: Debby Debora Octavia, S.H. Jl. Perintis 2 No. 106 RT.003 RW.024 Kel. Kaliabang
Tengah, Kec. Bekasi Utara-Kota Bekasi

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: COTTONPILLOW.
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam
: 24
: ===Kain tekstil untuk interior rumah dan komersial; Sarung bantal; Sarung bantal sofa; Selimut dan penutup kasur; Seprei
tempat tidur, khususnya kain petiduran (sprei sarung bantal, selimut); Tempatkan tikar plastik sebagai pengganti tekstil; Tile
(Kain Kelambu); alas tidur (seprei); alas tidur sekali pakai dari tekstil; alas-alas pelapis dan penerapan tirai-tirai kain jendela,
yaitu tirai-tirai tipis (sheers); bed cover kertas; handuk katun; handuk, khususnya linen mandi; hiasan dinding dekoratif dari
tekstil; jaring perlindungan serangga untuk keperluan rumah tangga; kain katun; kain pelapis untuk alas kaki; kain tekstil untuk
digunakan dalam pembuatan tempat tidur; kain tenun untuk bantal; kain tirai; kain untuk alas kaki; kantong tidur untuk
berkemah; kantong tidur yang dilengkapi dengan bantal; kelambu; kelambu berinsektisida; kelambu kain; kelambu tempat
tidur; kelambu tempat tidur kain; kelambu dari plastik; lapisan-lapisan tirai mandi pancuran; lembar kelambu; linen mandi; linen
mandi, kecuali pakaian; penutup bean bag; penutup kursi toilet dari tekstil; penutup sofa; penutup tempat tidur dan meja;
permadani tekstil; sarung bantal anak-anak; sarung bantal bayi; sarung bantal kertas; sarung guling; selimut bulu; selimut
piknik; selimut untuk hewan peliharaan rumah tangga; serbet meja dari tekstil; table runner dari plastik menjadi pengganti
tekstil; tatakan gelas anggur dari plastik menjadi pengganti tekstil; tatakan gelas plastik menjadi pengganti tekstil; tirai
mandi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021013591
: 26/02/2021 16:37:46
:
: ULVIANA

540 Etiket

: Jl. Basuki Rahmat No. 40 RT. 001 RW. 003, Kel. Kranjingan Kec. Sumbersari, Kab.
Jember, Kabupaten Jember, Jawa Timur, 68123
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740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: gufa glow dan Logo
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Putih
: 3
: ===Air penyegar wajah (untuk keperluan kosmetik); Alas bedak; Kosmetik yaitu bedak padat, bedak bubuk, lipstik, pensil alis
dan eyeliner; Lotion pelindung sinar ultra-violet; Pemerah pipi dalam bentuk bedak; Perona Pipi; Sabun Kecantikan (kosmetik);
Sediaan dasar untuk tata rias wajah; Sediaan perawatan rambut, shampo, kondisioner (pelembab) rambut, losion dan jel untuk
rambut; Sediaan tata rias wajah; Sediaan-sediaan kosmetik untuk perawatan kulit; Serum rambut; Toner; Toner (cairan
penyegar wajah) kosmetik; bedak tabur; body lotion untuk keperluan kosmetik; dasar bedak (kosmetik); kosmetik; kosmetik
dan make-up; kosmetik penyegar kulit; kosmetik yaitu krim, susu, lotion, gel dan bubuk untuk wajah, tubuh dan tangan;
kosmetik, yaitu alas bedak, concealer, pengkilap bibir, maskara, pembersih make-up; kosmetik, yaitu, alas bedak, bedak,
concealer, Celak mata (Eye shadow), pensil mata, eyeliner cair, maskara, pensil bibir, lipstik, Pengkilat bibir (lip gloss), balsem
bibir, cat kuku; krim kecantikan; krim kecantikan untuk perawatan tubuh; krim kecantikan wajah dan tubuh; krim pemutih kulit;
krim pemutih kulit wajah; lipstik; lotion untuk keperluan kosmetik; maskara; masker kecantikan; masker kecantikan wajah;
masker kecantikan, sediaan perawatan kulit wajah (facial packs); minyak rambut; parfum; pomade rambut; sediaan kosmetik
untuk berjemur dan sediaan untuk melindungi kulit dari efek sinar matahari; sediaan kosmetik untuk bulu mata; sediaan
kosmetik untuk mandi; sediaan kosmetik untuk melindungi kulit dari sinar matahari; sediaan perawatan kuku kosmetik; sediaan
perawatan kulit wajah (kosmetik); sediaan perawatan wajah kosmetik; sun block lotion untuk keperluan kosmetik; tonik rambut;
wax rambut===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2021013592
: 26/02/2021 16:38:55
:
: DEVI NATALIA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Harapan Indah Blok VM/16, Rt. 005 Rw. 020
Kel. Pejuang Kec. Medan Satria, Kota Bekasi, Jawa Barat
: Hendra Widjaya S.H., M.Kn.
: The Bellezza Office Tower 19th floor, Jl. Arteri Permata Hijau No. 34 Permata Hijau

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: MOTODW
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan putih
: 41
: ===Jasa informasi, pemberian nasehat dan konsultasi yang berkaitan dengan hiburan, kegiatan budaya, rekreasi, pertunjukan
langsung, olahraga, penerbitan, publikasi, travel, makanan, fashion, sastra, kesehatan dan kebugaran, televisi, film, radio,
konten multimedia , teater, permainan, fotografi, layanan museum, layanan kebun binatang, layanan taman hiburan; Jasa
pelatihan fotografi; Jasa studio fotografi; Layanan fotografi; Layanan pengajaran; Mengatur dan menyelenggarakan seminar
dan lokakarya; Menyediakan fasilitas untuk kegiatan fotografi; fotografi; fotografi potret; jasa proses gambar digital (fotografi);
layanan pencitraan digital [fotografi]; pengeditan film fotografi; penyewaan kios-kios (kiosks) fotografi dan/atau videografi untuk
menangkap (capturing), mengunggah, mengedit dan berbagi (sharing) gambar dan video; penyewaan peralatan fotografi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021013593
: 26/02/2021 16:39:15
:
: SATRIA ALFAJARIFKI PUTRA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jln. Gajahmada RT/RW: 006/002, Kel/Desa: Kisanata, Kecamatan: Bajawa, Kab.
Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Clique essentials
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam
: 3
: ===Bedak padat untuk wajah; Gel pelangsing (kosmetik ); Gel pelembab kulit; Gel untuk mandi; Highlighter cair (kosmetik);

740
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Highlighter kulit (kosmetik); Krim lulur badan [Cream-body scrub] kosmetik; Krim matahari (tidak untuk penggunaan medis);
Krim pelembab kulit beraroma; Krim pelindung sinar UV; Krim tabir surya; Krim untuk mandi; Krim untuk tumit; Krim wajah;
Krim wajah (kosmetik); Losion anti-penuaan; Losion menghapus make-up; Losion pelindung sinar UV; Losion untuk wajah;
Lotion pelindung sinar ultra-violet; Masker wajah (kosmetik); Pelembab [Moisturizer] kosmetik; Pembersih Wajah [Cleanser];
Pembersih untuk badan; Pensil highlighter (kosmetik); Pomade bibir; Sabun; Sabun Kecantikan (kosmetik); Sabun Mandi;
Scrub wajah [facial scrub] kosmetik; Sediaan dasar untuk tata rias wajah; Sediaan mandi; Sediaan pelembab untuk kulit;
Sediaan untuk menahan sinar matahari; Semprotan pelembab wajah; Semprotan pelembab wajah (kosmetik); Serum
kecantikan (kosmetik); Tabir surya yang disemprot; Toner (cairan penyegar wajah) kosmetik; astrigen untuk wajah tidak
mengandung obat; balm cukur; balsem bibir tanpa obat; bantalan pembersih diresapi dengan kosmetik; bedak bayi; bedak
mandi; bedak tabur; bedak tubuh untuk keperluan kosmetik; bedak wajah ditekan; body butter untuk keperluan kosmetik; body
lotion untuk keperluan kosmetik; body scrub untuk keperluan kosmetik; bubuk bedak wangi untuk keperluan kosmetik; bubuk
masker tubuh; bubuk masker tubuh untuk keperluan kosmetik; bubuk wangi; bubuk wangi untuk keperluan kosmetik; busa
cukur; busa mandi; busa pembersih kulit; dasar bedak (kosmetik); dasar bedak untuk kulit; deodoran; deodoran roll-on;
deodoran tubuh; eksfoliasi kulit; eksfoliasi pembersih pori; emolien kulit; emolien kulit untuk keperluan kosmetik; emulsi setelah
bercukur; emulsi tubuh untuk keperluan kosmetik; emulsi wajah; formula anti-kerut; foundation cair; gel cukur; gel kecantikan;
gel kosmetik; gel lidah buaya untuk keperluan kosmetik; gel mandi; gel mandi dan mandi; gel mandi, krim dan minyak; gel
pelembab [kosmetik]; gel pelembab kulit [kosmetik]; gel pra-cukur; gel setelah dicukur; gel setelah matahari; gel tahan lama
untuk keperluan kosmetik; gel untuk wajah; gel untuk wajah tidak mengandung obat; gel-gel perawatan kulit; kondisioner
sampo; kosmetik; kosmetik dan make-up; kosmetik dan sediaan pembersih badan yang tidak mengandung obat; kosmetik
perawatan tubuh dan kecantikan; kosmetik tanpa obat; kosmetik untuk digunakan pada kulit; krim after-shave (non-obat); krim
anti-bintik untuk keperluan kosmetik; krim anti-kerut; krim anti-kerut untuk keperluan kosmetik; krim anti-penuaan untuk
keperluan kosmetik; krim bibir; krim cukur; krim dan gel kosmetik untuk wajah, tangan dan tubuh; krim kecantikan; krim
kecantikan untuk perawatan tubuh; krim kosmetik untuk mengencangkan kulit; krim kulit; krim kulit dalam bentuk cair dan
padat; krim malam; krim mandi; krim masker tubuh; krim masker tubuh untuk keperluan kosmetik; krim non-obat untuk
melembabkan kulit; krim non-obat untuk menenangkan kulit; krim non-obat untuk scrub wajah; krim pelembab, lotion dan gel;
krim pembersih [kosmetik]; krim pembersih kulit; krim pemoles; krim pemutih kulit; krim pengkondisi kulit untuk keperluan
kosmetik; krim pengurang bintik penuaan; krim pengurang bintik penuaan untuk keperluan kosmetik; krim pra-cukur; krim
retinol untuk keperluan kosmetik; krim setelah dicukur; krim siang; krim tabir surya; krim tangan; krim tangan, krim kaki, krim
bernutrisi, krim pembersih wajah; krim tanpa obat untuk memutihkan kulit; krim tanpa obat untuk perlindungan kulit; krim
tubuh; krim tubuh beraroma; krim tubuh untuk keperluan kosmetik; krim untuk bahan kulit; krim untuk mandi; krim untuk
memutihkan kulit; krim untuk mencegah kerutan wajah; krim untuk pemeliharaan kulit (kosmetik); krim wajah; krim wajah tidak
mengandung obat; krim wangi; krim wangi untuk keperluan kosmetik; lipstik; losion untuk kulit; losion bayi; losion dan krim
untuk digunakan pada kulit; losion dan semprotan untuk kulit (non-medis); losion kosmetik; losion setelah bercukur; losion
susu matahari kosmetik; losion susu untuk keperluan kosmetik; losion untuk rambut; losion untuk tubuh; losion untuk wajah
tidak mengandung obat; lotion cukur; lotion dan krim tubuh beraroma; lotion dan pelembab anti-penuaan; lotion kaki tanpa
obat; lotion kecantikan; lotion kulit kosmetik; lotion kulit pelembab [kosmetik]; lotion mandi; lotion masker tubuh; lotion masker
tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion mata; lotion non-obat untuk melembabkan kulit; lotion non-obat untuk tubuh; lotion
pelembab [kosmetik]; lotion pembersih kulit; lotion pembersih non-obat; lotion perawatan penguatan rambut; lotion stimulasi
non-obat untuk kulit; lotion tabir surya dan krim perawatan matahari; lotion tahan usia; lotion tahan usia untuk keperluan
kosmetik; lotion tubuh pelembab [kosmetik]; lotion untuk keperluan kosmetik; lotion untuk mengurangi selulit; lotion untuk
pengurangan selulit untuk keperluan kosmetik; lotion untuk perawatan tubuh; lotion untuk perawatan wajah dan tubuh untuk
keperluan kosmetik; lotion untuk wajah; lotion wajah tanpa obat; lotion wangi [sediaan toilet]; lulur; make-up [kosmetik]; makeup bedak; make-up dasar bedak; make-up dijual dalam bentuk compact; make-up mengeluarkan susu, gel, lotion dan krim;
make-up menghapus krim; make-up tubuh; make-up untuk compacts; make-up untuk wajah dan tubuh; maskara; masker
kecantikan; masker kosmetik; masker kulit; masker kulit [kosmetik]; masker kulit untuk keperluan kosmetik; masker pelembab
kulit; masker pembersih mineral; masker pembersih untuk wajah; masker tubuh; masker tubuh untuk keperluan kosmetik;
masker untuk membersihkan wajah; paket kosmetik wajah; pasta wangi untuk keperluan kosmetik; pelembab anti-penuaan;
pelembab dan pelembut kulit tubuh; pelembab kulit; pelembab tubuh; pelembab untuk wajah, badan, tangan dan kaki;
pelembab wajah tidak mengandung obat; pelindung bibir non-obat; pelindung terhadap sinar matahari untuk wajah tidak
mengandung obat; pembersih kulit; pembersih wajah; pembersih wajah tidak mengandung obat; pemerah pipi; pemerah pipi
cair; pemoles bibir; pencerah kulit; penetral bibir; pengelupas sel kulit (peel) wajah tidak mengandung obat; penggosok (scrub)
wajah tidak mengandung obat; pengkilap bibir; pensil blush on; pensil eyeliner; pensil make-up; pensil mata kosmetik; pensil
untuk bibir; penyeka kapas untuk keperluan kosmetik; persiapan untuk perawatan rambut; pewarna bibir dalam bentuk cairan
atau gel [kosmetik]; primer kuku [kosmetik]; primer make-up; produk perawatan tubuh dan perawatan kecantikan; produk
sabun; produk untuk perawatan kulit berbentuk cairan; produk wewangian; sabun almond; sabun batangan untuk mandi;
sabun beraroma; sabun cair; sabun cair untuk mandi; sabun cair untuk tangan dan wajah; sabun cair untuk tangan, wajah dan
tubuh; sabun cair yang digunakan untuk mandi kaki; sabun cukur; sabun krim tubuh; sabun kulit; sabun lidah buaya; sabun
mandi; sabun mandi [untuk manusia]; sabun mandi cair; sabun mandi dalam bentuk cair, padat atau gel; sabun non-obat;
sabun non-obat untuk tangan; sabun non-obat untuk wajah; sabun tubuh; sabun tubuh tanpa obat; sabun wajah; sabun wangi;
salep kulit pelembab [kosmetik]; sampo; sampo dan kondisioner untuk digunakan pada rambut; sampo ketombe tanpa obat;
sampo-sampo, kondisioner-kondisioner; sediaan cukur; sediaan eksfoliasi tanpa obat untuk perawatan kulit dan rambut;
sediaan eksfoliasi tanpa obat untuk wajah; sediaan kosmetik tanpa obat; sediaan lidah buaya untuk keperluan kosmetik;
sediaan make-up untuk wajah dan tubuh; sediaan mandi busa tanpa obat; sediaan mandi tanpa obat; sediaan menghapus
make-up; sediaan pembersih wajah; sediaan pembersihan tanpa obat; sediaan pembersihan tanpa obat untuk digunakan
pada tubuh; sediaan pembersihan untuk digunakan pada tubuh; sediaan perawatan bibir tanpa obat; sediaan perawatan kaki
tanpa obat; sediaan perawatan kecantikan; sediaan perawatan kulit; sediaan perawatan kulit anti-penuaan; sediaan perawatan
rambut tanpa obat untuk keperluan kosmetik; sediaan perawatan tubuh tanpa obat; sediaan perawatan wajah kosmetik;
sediaan perawatan wajah tidak mengandung obat; sediaan pra-cukur dan setelah-cukur; sediaan tabir surya untuk digunakan
pada kulit; sediaan tata rias; sediaan tubuh dan perawatan kecantikan untuk keperluan kosmetik; sediaan untuk melindungi
rambut dari sinar matahari; sediaan untuk pembersihan, perawatan dan perawatan rambut; sediaan untuk perawatan tubuh
dan kecantikan; sediaan-sediaan pembersih kulit untuk wajah dan tubuh; semprotan tubuh; semprotan tubuh beraroma;
semprotan tubuh digunakan sebagai deodoran pribadi dan wewangian; semprotan tubuh untuk keperluan kosmetik; serum
kecantikan; serum kulit tanpa obat; serum kulit tanpa obat untuk wajah; serum untuk wajah tidak mengandung obat; shampoo
pH netral; shampoo pH seimbang; susu almond untuk keperluan kosmetik; susu kecantikan; susu mandi; susu pelembab
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setelah bercukur; susu tubuh; toner kulit; toner kulit non-obat; toner untuk wajah tidak mengandung obat; tubuh yang tidak
berobat meresap; warna pipi===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2021013595
: 26/02/2021 16:44:04
:
: Julius Sathya G

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: APT Wesling B/1801 Puri Kembangan, RT.012 RW.005, Kedoya Selatan, Kebon
Jeruk, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta
: Phoa Bing Hauw S.H.
: Rukan Sentra Niaga Puri Blok T1-14 Puri Indah,

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: PLANT-BASED + LOGO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Putih, Hijau
: 43
: ===Jasa penyediaan makanan dan minuman; Kafetaria; Kantin; Layanan katering termasuk layanan katering keliling dan
layanan katering yang disediakan secara online dari database komputer atau dari internet; Restoran; Tempat makan yang
menghidangkan kudapan; jasa informasi, saran dan konsultasi yang berkaitan dengan pemesanan jasa katering; jasa katering;
kafe; katering makanan dan minuman; layanan bar jus buah dan sayuran; layanan makanan dan minuman yang bisa dibawa
pulang; lounge; restoran swalayan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: JID2021013596
: 26/02/2021 16:44:22
:
: ALVIN KENNEDY

Alamat Pemohon

:

740

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

540 Etiket

Jl. Mayor HM. Rasyad Nawawi No. 504, Kel. 9 Ilir Kec. Ilir Timur II, Kota Palembang,
Sumatera Selatan
: Anny Susanto
: Pamerindo Paten Komplek Green Ville Maisonette blok FB 10 Jl. Tanjung Duren
Raya, Duri Kepa

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: TIGRESS 24
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM, PUTIH, HJIAU, KUNING, PINK, ORANGE, COKLAT
: 43
: ===Depot penyediaan makanan dan minuman; Jasa penyediaan makanan dan minuman; Jasa restoran yang diberikan dalam
bentuk kerjasama waralaba; Kedai barbekyu; Kedai burger; Kedai es; Kedai hot pot; Kedai yang menyediakan makanan dan
minuman; Layanan menjemput makanan; Layanan reservasi untuk memesan makanan; Restoran Prasmanan; Restoran cepat
saji dan tempat makan yang menyediakan kudapan; Restoran dengan layanan makan sepuasnya; Restoran masakan
panggangan daging, ayam, ikan; akomodasi sementara; jasa penyediaan makanan berupa roti; kafe, kafetaria dan layanan
restoran; layanan restoran keliling; restoran dengan layanan utama pengantaran pesanan/ restoran pesan antar; restoran
pizza; restoran swalayan; restoran yang menyediakan makanan cepat saji dan layanan 24 jam; restoran, bar dan layanan
katering; salad bar [layanan restoran]; tempat makan yang menyediakan kudapan (penyediaan makanan dan minuman)===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2021013597
: 26/02/2021 16:45:35
:
: SUBIAKTO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Delta Sari Indah BP-12,RT.006,RW.011,Kelurahan Kureksari,Kecamatan
Waru,Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, 61256
: Amirul Mohammad Nur S.H., M.HKI., LL.M.,
: Jalan Ngagel Wasana III No 53

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: NYIS NYOS
: Tidak Ada Terjemahan

591

Uraian Warna

: Putih;Merah

740

540 Etiket
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511

Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: 43
: ===Restoran; kafe; katering makanan dan minuman===
: DID2021013598
: 26/02/2021 16:47:32
:
: RINA KARMILA DJANGKARU

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Pesantren No, 9 Cimanggu RT. 002 RW 007 Kel. Kedung Waringin, Kec. Tanah
Sareal, Kota Bogor, Kota Bogor, Jawa Barat, 16164
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: MUKHA dan Logo
: MUKHA = dalam Bahasa Philipina artinya Wajah

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM
: 3
: ===Air penyegar wajah (untuk keperluan kosmetik); Alas bedak; Kosmetik yaitu bedak padat, bedak bubuk, lipstik, pensil alis
dan eyeliner; Lotion pelindung sinar ultra-violet; Pemerah pipi dalam bentuk bedak; Sabun Kecantikan (kosmetik); Sediaan
dasar untuk tata rias wajah; Sediaan perawatan rambut, shampo, kondisioner (pelembab) rambut, losion dan jel untuk rambut;
Sediaan tata rias wajah; Sediaan-sediaan kosmetik untuk perawatan kulit; Serum rambut; Toner; Toner (cairan penyegar
wajah) kosmetik; bedak tabur; body lotion untuk keperluan kosmetik; dasar bedak (kosmetik); kosmetik; kosmetik dan makeup; kosmetik penyegar kulit; kosmetik yaitu krim, susu, lotion, gel dan bubuk untuk wajah, tubuh dan tangan; kosmetik, yaitu
alas bedak, concealer, pengkilap bibir, maskara, pembersih make-up; kosmetik, yaitu, alas bedak, bedak, concealer, Celak
mata (Eye shadow), pensil mata, eyeliner cair, maskara, pensil bibir, lipstik, Pengkilat bibir (lip gloss), balsem bibir, cat kuku;
krim kecantikan; krim kecantikan untuk perawatan tubuh; krim kecantikan wajah dan tubuh; krim pemutih kulit; krim pemutih
kulit wajah; lipstik; lotion untuk keperluan kosmetik; maskara; masker kecantikan; masker kecantikan wajah; masker
kecantikan, sediaan perawatan kulit wajah (facial packs); minyak rambut; parfum; perona pipi; pomade rambut; sediaan
kosmetik untuk berjemur dan sediaan untuk melindungi kulit dari efek sinar matahari; sediaan kosmetik untuk bulu mata;
sediaan kosmetik untuk mandi; sediaan kosmetik untuk melindungi kulit dari sinar matahari; sediaan perawatan kuku kosmetik;
sediaan perawatan kulit wajah (kosmetik); sediaan perawatan wajah kosmetik; sun block lotion untuk keperluan kosmetik;
tonik rambut; wax rambut===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JID2021013599
: 26/02/2021 16:51:12
:
: MARLIN VALIANA

540 Etiket

: JL. JANUR ASRI II BLK.QJ 12/8 RT/RW 009/012 KEL. KELAPA GADING BARAT,
KEC. KELAPA GADING, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta
: Debby Debora Octavia S.H
: Debby Debora Octavia, S.H. Jl. Perintis 2 No. 106 RT.003 RW.024 Kel. Kaliabang
Tengah, Kec. Bekasi Utara-Kota Bekasi

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: COTTONPILLOW.
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam
: 35
: ===Jasa promosi dan pemasaran secara online melalui jaringan komputer dan situs web (website); Layanan yang berkaitan
dengan kegiatan transaksi penjualan barang dagangan melalui situs web secara ritel online; penjualan seprei, bedcover,
sarung bantal & guling, handuk, selimut, dan barang-barang tekstil melalui internet / online; penyediaan informasi bisnis
melalui situs web; penyediaan jasa penjualan eceran melalui platform penjualan secara daring/e-commerce; toko online; toko
seprei, bedcover, sarung bantal & guling, handuk, selimut, dan barang-barang tekstil; toko-toko===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021013600
: 26/02/2021 16:52:59
:
: PT GRANDWAY INTERNATIONAL LTD

540 Etiket

: Rukan Daan Mogot,
Jalan Daan Mogot Raya No. 47 RT. 005 RW.001,
Kelurahan Tanjung Duren Utara Kecamatan Grogol Petaburan,
Jakarta Barat,
DKI Jakarta.
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa

, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta
: Asti Wasiska S.H., M.H.
: Jati Makmur Permai Blok A5 No. 1 Rt. 004 Rw. 10 Jati Makmur Pondok Gede Bekasi

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: HEALTH LUNGENE GLOBAL
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru, Hitam, Putih
: 10
:
===ANGGOTA BADAN PALSU; Adaptor untuk tabung pemanas yang merupakan bagian dari aparatus medis; Alat
Peningkatan Kulit Medis Menggunakan Laser; Alat Potong Spuit (alat suntik) untuk keperluan medis; Alat bantu jalan beroda
untuk membantu pergerakan pasien; Alat bantu pernapasan bayi (CPAP); Alat diagnosa untuk keperluan medis; Alat estetika
kulit dengan stimulasi listrik untuk penggunaan medis; Alat estetika untuk kulit (medis); Alat estetika untuk kulit terbuat dari
bahan Grafena (medis); Alat kedokteran untuk melebarkan liang anggota badan umumnya, khususnya saluran kencing
(pembedahan); Alat medis ECG berfungsi untuk mengetahui ritme jantung; Alat medis IBP tranduser berfungsi untuk
mengetahui tekanan darah dalam tubuh melalui darah; Alat medis Laryngoscope berfungsi untuk mambantu proses operasi;
Alat medis NIBP berfungsi untuk mengetahui tekanan darah dalam tubuh; Alat medis bipolar forcep berfungsi untuk cutting /
memotong jaringan ketika operasi; Alat medis filter suction berfungsi untuk menyaring bacteri; Alat medis monitor Ritme
jantung; Alat medis patient plate berfungsi untuk graunding ketika dilakukan pembedahan; Alat medis pensil ESU berfungsi
untuk cutting / memotong jaringan ketika operasi; Alat medis sensor SpO2 berfungsi untuk mengetahui kadar oksigen dalam
darah; Alat medis tabung penghubung berfungsi untuk selang yg digunakan untuk menyedot cairan seperti lendir dan darah;
Alat medis tip cleaner berfungsi untuk penghapus ketika penggambaran operasi; Alat medis transduser berfungsi untuk alat yg
digunakan untuk mengetahui detak jantung janin; Alat pembantu pernafasan orang yang mati lemas; Alat pemeriksa mata
(optalmoskop); Alat penganalisa untuk penggunaan medis; Alat pengebor gigi; Alat pijat estetika berfrekuensi tinggi untuk kulit
(bukan untuk keperluan medis); Alat pijat estetika terbuat dari bahan Grafena (medis); Alat pijat estetika untuk keperluan
industry (untuk tujuan medis); Alat pijat estetika untuk kulit untuk penggunaan medis; Alat pijat kecantikan untuk penggunaan
komersial; Alat pijat kulit listrik untuk keperluan rumah tangga; Alat pijat listrik portabel (medis); Alat pijat listrik untuk keperluan
rumah tangga (untuk tujuan medis); Alat pijat listrik untuk tubuh untuk keperluan estetika (medis); Alat pijat terbuat dari bahan
Grafena; Alat pijat ultrasonik (Medis); Alat rontgen untuk keperluan gigi; Alat rontgen untuk pencitraan gigi; Alat suntik untuk
keperluan medis; Alat terapi dan alat bantu yang disesuaikan untuk penyandang disabilitas; Alat test untuk jantung bayi; Alat
tetes untuk keperluan medis; Alat uji untuk keperluan medis; Alat untuk menghilangkan kelenjar minyak pada kulit untuk
penggunaan medis; Alat untuk terapi magnet; Anggota badan palsu; Aparat dan instrument pembedahan, pengobatan,
kedokteran, kedokteran gigi dan kedokteran hewan, anggota badan, mata dan gigi palsu; Aparat perawatan kulit untuk tujuan
medis; Aparatus dan instrumen medis, gigi, dokter hewan, listrik dan bedah medis; Aparatus dan peralatan perawatan gigi;
Aparatus listrik pijat wajah untuk keperluan estetika dan rumah tangga (medis); Aparatus pemutih gigi dengan lampu LED;
Aparatus pernapasan medis; Aparatus untuk melatih otot untuk keperluan medis; Aparatus untuk perawatan garis-garis kulit
halus di sekitar kening dan mata (glabellar), keriput di wajah, ketidaksimetrisan dan kekurangan dan masalah kulit manusia;
Apparatus yang digunakan dalam analisa medis; Bahan - bahan untuk penjahitan luka bedah; Bahan cangkok tulang untuk
keperluan gigi; Bahan implantasi regenerasi tipe tulang; Bahan penjahit luka; Bahan regeneratif periodontal; Bantal angin
untuk keperluan medis; Bantalan atau tempelan pemanas untuk keperluan medis; Bantalan atau tempelan pemanas yang
diaktifkan dengan udara untuk keperluan medis; Bantalan panas untuk tujuan medis; Barang-barang ortopedi; Barang-barang
ortopedi, perban ortopedi untuk sendi-sendi, perban elastis, kit perban ortopedi untuk sendi; Ben Wa bola [dewasa bantu
rangsangan seksual]; Benda - benda ortopedik; Celemek medis untuk kedokteran gigi; Corong untuk digunakan dengan
aparatus pernapasan medis; Elemen penukar panas (thermic siphons) untuk keperluan medis dan perawatan medis; Filter
untuk keperluan medis untuk memurnikan udara untuk bernapas; Filter untuk penggunaan medis; Foto-foto sinar-X untuk
keperluan medis; Gelang untuk digigit bayi yang sedang tumbuh giginya; Gigi palsu; Hiperbarik untuk tujuan medis; Implan
bedah terdiri dari bahan buatan/tiruan; Implan ortopedi terbuat dari bahan buatan; Implan osseous terbuat dari bahan tiruan;
Indikator karbon dioksida untuk keperluan medis; Indikator suhu untuk keperluan medis; Inhaler (alat medis yang dihisap);
Injektor cairan medis; Instalasi dan sistem suplai gas untuk keperluan medis, terdiri dari aparatus dan alat tetap untuk
mempersiapkan, memeriksa dan menyediakan gas untuk keperluan medis; Instrumen dan peralatan bedah untuk operasi
invasif minimal; Instrumen dan peralatan medis dan bedah; Instrumen dan peralatan medis dan bedah mata; Instrumen
diagnostic untuk keperluan medis; Instrumen medis untuk pengujian penyakit menular; Instrumen medis yang disterilkan;
Instrumen pengatur suhu untuk keperluan medis; Instrumen pengukur suhu optik untuk keperluan inspeksi medis; Instrumen
pengukur suhu untuk penggunaan medis; Instrumen tes sensitif suhu dan aparatus tes untuk keperluan medis; Insufflator (alat
penghembusan - untuk keperluan medis); Jacksen ress berfungsi untuk alat bantu pernapasan; Jarum penguji untuk
keperluan medis; Jarum suntik medis; Jas robot rangka tubuh untuk keperluan medis; KAPAS STERIL UNTUK MEDIS; KASA
STERIL UNTUK MEDIS; Kalung untuk keperluan medis; Kanula Oksigen (untuk keperluan medis); Kanula nasal untuk
pernapasan buatan untuk keperluan medis; Kasur pijat untuk tujuan medis; Katrid campuran bahan sodium hidroksida dan
kalsium oksida (soda lime); Kawat pengikat untuk gigi palsu; Kawat penuntun [alat bantu pembedahan]; Klip tabung yang
merupakan bagian dari aparatus medis; Konektor untuk pelembab, ruang pelembapan dan nebuliser yang merupakan bagian
dari aparatus medis; Kotak yang dipersiapkan untuk alat-alat medis dan untuk digunakan dokter; Kotak yang dipersiapkan
untuk peralatan medis dan untuk digunakan ahli bedah; Kotak yang dipersiapkan untuk peralatan medis dan untuk digunakan
dokter; Kursi toilet untuk keperluan medis; Kursi untuk Pemeriksaan gigi dan aksessoris gigi lainnya; Kursi untuk kebidanan
(Untuk medis); Kursi untuk keperluan medis atau kedokteran gigi; Label pengukur suhu untuk keperluan medis; Lampu untuk
keperluan medis; Lampu unutk keperluan medis; Lanset/pisau bedah mata dua; Lensa (pengganti mata) untuk bedah
implantasi; MIKROSENSOR untuk tujuan medis; MIKROSENSOR untuk tujuan medis untuk mengukur data tubuh manusia;
Mainan seks (alat bantuk seksual); Masker hidung untuk pernapasan buatan untuk keperluan medis; Masker medis; Masker
oral untuk pernapasan buatan untuk keperluan medis; Masker pernapasan untuk bantuan pernapasan untuk keperluan medis;
Masker wajah untuk penggunaan medis; Matras Decubitus Untuk keperluan Medis; Matras angin untuk keperluan medis;
Membran gigi untuk digunakan dalam regenerasi jaringan periodontal; Membran untuk penyaringan [medis]; Mesin Sinar-X
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untuk keperluan medis (alat rontgen); Mesin listrik portabel pengelupas kulit wajah (medis); Nebuliser portabel untuk keperluan
medis; Optalmoskop (alat diagnostik mata); Opthalmometer (alat diagnostik mata); Otomat aerosol untuk keperluan medis;
Pakaian kompresi ketat untuk keperluan medis; Pakaian medis; Pelapis dijual sebagai komponen terpadu dari implan ortopedi
buatan; Pelapis dijual sebagai komponen terpadu dari implan ortopedi buatan yang digunakan dalam rekonstruksi sendi atau
operasi penggantian sendi; Pelat pemanas untuk pelembab untuk digunakan dengan aparatus pernapasan medis; Pembersih
pori untuk keperluan medis; Pemindai optik untuk keperluan inspeksi medis; Pencegahan kehamilan bukan dari bahan kimia;
Pengikat untuk pelembab dan nebuliser yang merupakan bagian dari aparatus medis; Penukar kelembapan untuk
penggunaan medis dalam mentransfer panas dari napas yang dihembuskan ke napas yang dihirup; Penunjang pergelangan
tangan untuk keperluan medis; Penutup kepala untuk keperluan medis (nurse cap); Penyangga (pendukung) medis yang ketat
saat dikenakan; Penyangga (pendukung) ortopedi; Penyangga (pendukung) untuk keperluan medis; Penyemprot untuk
keperluan medis; Perabot khusus dibuat untuk keperluan medis; Peralatan Laboratorium untuk Tujuan Diagnostik Medis;
Peralatan Untuk Digunakan Dalam Analisis Medis; Peralatan bantu pernapasan hidung; Peralatan dan instrumen medis;
Peralatan dan instrumen medis untuk operasi didalam ruangan modular; Peralatan dan instrumen medis untuk pemberian obat
transdermal yang terdiri dari jarum mikro dan tempelan perekat; Peralatan medis pengukur kekuatan paru-paru (Spirometer);
Peralatan medis untuk pengujian diagnostik in vitro; Peralatan medis yang telah disterilisasi anti kuman; Peralatan ortodontik
(untuk perawatan gigi); Peralatan pelembab (humidifer) untuk keperluan medis dan perawatan medis; Peralatan perawatan
gigi menggunakan listrik; Peralatan pernapasan medis dengan pelembab gas pernapasan dan sumber aliran yang terhubung
untuk mengirimkan kecepatan aliran tinggi dari campuran udara/oksigen ke pasien yang bernapas secara spontan melalui
masker wajah, masker mulut dan hidung atau masker nasal; Peralatan pernapasan medis portabel, yang dioperasikan dengan
baterai dengan pelembab gas pernapasan dan sumber aliran yang terhubung untuk mengirimkan kecepatan aliran tinggi dari
campuran udara/oksigen ke pasien yang bernapas secara spontan melalui masker wajah, masker mulut dan hidung atau
masker nasal; Peralatan pernapasan medis untuk digunakan dalam terapi CPAP untuk pasien yang bernapas secara spontan;
Peralatan resusitasi (alat bantu pernapasan); Peralatan tomografi untuk keperluan medis; Peralatan transpirasi medis;
Peralatan uji diagnostik medis; Peralatan untuk digunakan dalam analisa medis; Peralatan untuk digunakan dalam analisis
medis patologi anatomi yaitu cover glass, coating slide, object glass, casette embedding, reagensia; Peralatan untuk
keperluan diagnostic (medis); Peralatan untuk memijat mata; Perangkap air yang merupakan bagian dan/atau aksesoris untuk
aparatus medis; Perangkat Pelindung Mata; Perangkat alat bantu tidur dengan pancaran cahaya; Perban untuk membantu
persendian, anatomi; Perkakas dan pesawat pembedahan, pengobatan, kedokteran, kedokteran gigi dan kedokteran hewan,
lengan mata dan gigi palsu, barang-barang ortopedi, bahan-bahan benang bedah; Pisau corn (untuk keperluan medis); Pompa
dan kompresor untuk keperluan medis; Probe suhu udara pernapasan untuk digunakan dalam aparatus pernapasan medis;
Probe suhu untuk keperluan medis; Rapid test; Ray ultraviolet lampu untuk kegunaan medis; Regulator vakum untuk
keperluan medis; Saluran pembuangan untuk keperluan medis; Sarung tangan karet untuk untuk tujuan medis; Sarung tangan
lateks obgyn untuk keperluan medis; Sarung tangan lateks untuk keperluan medis; Sarung tangan nitrile untuk keperluan
medis; Sarung tangan pelindung untuk tujuan gigi; Sarung tangan pelindung untuk tujuan medis; Sarung tangan pemeriksaan
untuk tujuan medis; Sarung tangan untuk keperluan medis; Sensor optik untuk mendeteksi kadar air dalam ruang pelembapan
untuk aparatus pernapasan medis; Sensor suhu untuk penggunaan medis; Sensor untuk keperluan medis; Sensor untuk
mengukur kelembapan udara pernapasan untuk digunakan dalam aparatus pernapasan medis; Sensor untuk mengukur suhu
dari udara pernapasan untuk digunakan dalam aparatus pernapasan medis; Set gigi tiruan; Sirkit pernafasan berfungsi untuk
alat bantu pernapasan; Sol sepatu ortopedi; Spirometer [peralatan medis]; Tabung pemanas yang merupakan bagian dari
aparatus medis; Tabung pengisi air untuk ruang pelembapan untuk keperluan medis dan perawatan medis; Tabung sinar-X
untuk keperluan medis; Tabung tambahan untuk tabung pernapasan; Tabung udara terkompresi untuk keperluan medis;
Tabung untuk digunakan dengan aparatus pernapasan medis; Tang kecil catut (untuk keperluan medis); Tempat monitor yang
merupakan aksesoris untuk aparatus medis dan perabot medis; Tempat tidur angin untuk tujuan medis; Tempat tidur beroda
untuk keperluan medis; Tempat tidur hidrostatik untuk keperluan medis; Tempat tidur khusus dibuat untuk tujuan medis;
Tempelan atau bantalan medis untuk terapi moksibusi; Tempelan pendingin untuk keperluan medis; Tempolong peludahan
untuk keperluan medis; Tongkat penopang untuk keperluan medis; Tongkat quad (berkaki empat) untuk keperluan medis;
Tumpuan siku untuk keperluan medis; Wadah khusus dibuat untuk limbah medis; Wadah khususnya diadaptasi untuk
membuang limbah medis yang terkontaminasi; Wadah untuk keperluan membasuh mata (alat medis); Wadah yang dibuat
khusus untuk pembuangan hasil medis; abutment implant gigi untuk tujuan; alas kaki ortopedi; alat bantu Dengar; alat bantu
berjalan; alat bantu dengar analog; alat bantu dengar digital; alat bantu dengar elektrik; alat bantu dengar elektronik; alat bantu
dengar medis; alat bantu dengar programmable; alat bantu jalan untuk penyandang cacat; alat bedah dan medis dalam bentuk
alat perangsang untuk rehabilitasi otot; alat di luar tubuh dipasang pada orang berbaring di ranjang terapi yang dapat
memberikan kompresi sekuensial dengan bantuan lilitan pasangan manset di kaki pada fase diastolik dan dekompresi pada
fase sistolik yang dapat dikontrol baik tekanan, frekuensi maupun waktunya secara otomatis dengan sinkronisasi EKG dan
atau lainnya yang dapat membuat aliran balik di pembuluh darah ke jantung; alat medis dalam bentuk sensor untuk memantau
pasien sebelum, selama atau setelah bedah ortopedi; alat medis untuk analisis gaya berjalan; alat medis untuk digunakan
dalam donor darah dengan kantong darah; alat medis untuk pengujian darah, cairan tubuh dan jaringan; alat medis yang
menggabungkan realitas virtual atau realitas tertambah (augmented reality) untuk digunakan oleh praktisi kesehatan dalam
prosedur pembedahan, keterlibatan pasien atau rehabilitasi pasien; alat medis, yaitu, sistem robot bedah yang terdiri dari
lengan robot bedah, sensor, kamera, instrumen bedah, perangkat lunak untuk pengelolaan operasional dari sistem, monitor
video, peralatan dan instrumen navigasi dan penentuan posisi, unit tampilan visual, peralatan perekam dan tampilan optik
(optical viewing), kontrol elektronik, penyangga (stand) dari kamera navigasi, penyangga (stand) dari lengan robot serta layar
sentuh, semua dijual sebagai satu unit; alat pelindung diri untuk keperluan medis; alat pembawa cairan amalgam (penambal
gigi); alat pembersih untuk keperluan kedokteran gigi; alat pemijat untuk mata, badan dan kaki; alat pengujian gula darah
untuk tujuan diagnostik medis; alat perawatan kulit yang menggunakan lampu LED, bukan untuk penggunaan medis; alat pijat
estetika untuk menghilangkan kerutan kulit; alat pijat listrik untuk keperluan rumah tangga; alat pijat pengguna; alat pijat
perawatan kulit; alat pijat wajah; alat terapi dan bantu diadaptasi untuk penyandang cacat; alat terapi elektromagnetik
frekuensi rendah; alat terapi elektromagnetik frekuensi tinggi; alat terapi stimulasi kulit; alat terapi udara panas; alat terapi
ultrasonik; alat terapi untuk anak autis; alat untuk mengukur kadar oksigen dalam tubuh untuk tujuan medis; alat untuk terapi;
amplifier akustik [alat bantu dengar] untuk sebagian orang tuli; analisis untuk identifikasi bakteri untuk tujuan medis; anggota
badan, mata dan gigi palsu; anti-menyusui perangkat dalam proses penyapihan anak sapi; anti-menyusui perangkat untuk
menyapih hewan; aparat aktivitas seksual, perangkat dan artikel; aparat bedah dan instrumen untuk digunakan gigi; aparat
bedah dan instrumen untuk penggunaan medis; aparat bedah dan instrumen untuk penggunaan medis, gigi atau kedokteran
hewan; aparat dan instalasi untuk produksi sinar-X, untuk tujuan medis; aparat elektroforesis untuk tujuan medis; aparat
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endoskopi untuk tujuan medis; aparat enema untuk tujuan medis; aparat fototerapi untuk tujuan medis; aparat fumigasi untuk
keperluan medis; aparat gigi; aparat latihan fisik untuk tujuan medis; aparat latihan untuk tujuan rehabilitatif medis; aparat
ortopedi dan instrumen untuk digunakan diagnostik dan terapeutik; aparat ortopedi untuk talipes; aparat pencitraan diagnostik
untuk tujuan medis; aparat penggambaran medis; aparat polimerisasi untuk digunakan dalam perawatan gigi; aparat
polimerisasi untuk tujuan gigi; aparat radiologi untuk tujuan medis; aparat rehabilitasi tubuh untuk tujuan medis; aparat
telemetri untuk tujuan medis; aparat termoterapi untuk tujuan medis; aparat tes genetik untuk tujuan medis; aparat traksi untuk
tujuan medis; aparat ultrasound untuk tujuan medis; aparatur diagnostik ultrasonik untuk tujuan medis; aparatur ortopedi;
aparatur ortopedi tulang belakang; aparatus elektromedis atau elektroterapi dan instrumen untuk melangsingkan; aparatus
pemutih gigi medis; aparatus untuk DNA dan RNA pengujian untuk tujuan medis; aparatus untuk mengukur aliran darah arteri
di mata; aparatus untuk regenerasi sel-sel induk untuk tujuan medis; aparatus, perangkat dan artikel untuk merawat bayi;
artikulator gigi; atomizers dijual kosong untuk tujuan medis; atomizers untuk tujuan medis; bahan dan perlengkapan jahit;
bantal air untuk keperluan medis; bantal kantong es untuk tujuan medis; bantal leher rahim untuk tujuan medis; bantal
ortopedi; bantal udara untuk tujuan medis; bantal untuk keperluan medis; bantal untuk tujuan medis; bantalan lutut dan siku
ortopedi; bantalan pemanas kimia diaktifkan untuk tujuan medis; bantalan perut untuk tujuan medis; bantalan untuk gips
ortopedi; bantu berjalan untuk tujuan medis; bantu rangsangan seksual dewasa; bantu seksual dewasa; bedah dan peralatan
medis dan instrumen; bedah implan terdiri dari bahan buatan untuk digunakan dalam regenerasi jaringan dipandu; bedah
implan terdiri dari bahan buatan untuk menggantikan jaringan manusia; bedah implan terdiri dari bahan buatan untuk
regenerasi jaringan gusi; benang untuk tujuan medis; bit untuk bor gigi; bor gigi; botol penetes untuk tujuan medis; bros gigi;
busur karbon lampu untuk tujuan medis; cakram pemotongan untuk aplikasi gigi; cakram pemotongan untuk tujuan gigi;
cekungan untuk tujuan medis; celana ketat kompresi untuk tujuan medis; cermin genggam untuk digunakan dalam
pemeriksaan gigi; cermin gigi; cermin untuk dokter gigi; cincin bio magnetic untuk tujuan medis; cincin bio magnetic untuk
tujuan terapeutik atau medis; cranio-maksilofasial implan yang terbuat dari bahan buatan; cut-off roda untuk tujuan gigi;
depressors lidah untuk tujuan medis; dipan jari untuk tujuan medis; droppers mata untuk tujuan medis; dukungan kembali
untuk tujuan medis; dukungan medis kaus kaki; dukungan medis stoking; ekstraktor batu untuk keperluan medis; elektrik
dipanaskan bantalan, bantal dan selimut, untuk tujuan medis; elektroda untuk penggunaan medis; empeng gigi; endoskopi
medis fleksibel; endoskopi medis kaku; endoskopi untuk tujuan medis; enlargers penis [dewasa bantu rangsangan seksual]; es
tas untuk tujuan medis; excavator gigi; filter untuk masker pernapasan untuk penggunaan medis; filter untuk sinar ultraviolet,
untuk tujuan medis; fingerstalls untuk tujuan medis; gaun medis; gelang magnet untuk tujuan medis; gelang untuk digigit bayi
yang sedang pertumbuhan gigi; gelang untuk tujuan medis; generator frekuensi tinggi untuk tujuan medis; generator medan
magnet untuk tujuan medis; gigi cincin menggabungkan mainan kerincingan bayi; gigi palsu; grinding disc untuk aplikasi gigi;
grinding disc untuk tujuan gigi; gunting untuk tujuan medis; handpieces gigi; high density lipoprotein pengujian kolesterol
aparat untuk tujuan diagnostik medis; ikat pinggang, listrik, untuk keperluan medis; implan bedah yang terbuat dari bahan
buatan; implan cotyloid terbuat dari bahan buatan; implan gigi panduan bedah; implan gigi yang terbuat dari bahan buatan;
implan intraokular untuk mengubah warna mata yang terbuat dari bahan buatan; implan intravaskular yang terbuat dari bahan
buatan; implan koklea yang terbuat dari bahan buatan; implan mata yang terbuat dari bahan buatan; implan medis yang
terbuat dari bahan buatan; implan ortopedi; implan ortopedi buatan; implan ortopedi yang terbuat dari bahan buatan; implan
sendi ortopedi; implan tulang belakang yang terbuat dari bahan buatan; implan tulang terbuat dari bahan buatan; inhaler dijual
kosong untuk keperluan medis; inhaler oksigen untuk keperluan medis; injector jet untuk tujuan medis; inkubator untuk tujuan
medis; instrumen bedah untuk digunakan dalam bedah ortopedi; instrumen bedah untuk digunakan dalam bedah ortopedi dan
tulang belakang; instrumen dan peralatan untuk perawatan bedah dan medis ostomi dan inkontinensia; instrumen dan
peralatan untuk perawatan medis dan bedah luka; instrumen dan peralatan untuk perawatan medis dan bedah sistem saluran
kemih dan untuk rekonstruksi dasar panggul; instrumen gigi; instrumen medis; instrumen pembedahan untuk digunakan dalam
pembedahan ortopedi yang melibatkan sendi; instrumen untuk digunakan dalam kedokteran gigi palsu; instrumen untuk
digunakan dalam operasi gastrointestinal; irigasi oral untuk digunakan dalam kedokteran gigi; irigasi untuk keperluan medis;
irigator dan bagian-bagiannya berupa tabung drainase, pompa, selongsong, kantong dan regulator untuk keperluan medis.;
jahitan; jahitan bedah; jala bedah terutama terdiri dari bahan buatan; jarum injeksi untuk tujuan medis; jarum kunci luer untuk
penggunaan medis; jarum suntik gigi; jarum suntik sekali pakai untuk tujuan medis; jarum suntik untuk tujuan medis; jarum
untuk tujuan medis; jembatan gigi; jembatan implan didukung untuk tujuan gigi; jig pengeboran untuk aplikasi gigi; kaki bionik
dpt dipakai untuk tujuan ortopedi; kamera endoskopi untuk tujuan medis; kamera intraoral gigi; kamera retina untuk tujuan
medis; kasur angin untuk bayi, untuk tujuan medis; kasur dukungan untuk tujuan medis; kasur untuk tujuan medis; kasus
cocok untuk peralatan medis; kasus untuk instrumen medis dan bedah; kateter medis; katup subkutan terdiri dari bahan
buatan untuk implantasi; kaus kaki kompresi untuk tujuan medis atau terapi; kaus kaki medis; kaus kaki ortopedi; kawat gigi;
kawat gigi lutut untuk tujuan medis; kawat gigi ortopedi; kawat gigi pergelangan kaki untuk tujuan medis; kawat gigi siku untuk
tujuan medis; kawat gigi untuk anggota badan dan sendi untuk penggunaan medis; kawat melengkung untuk gigi; kemiringan
luer untuk penggunaan medis; kimiawi diaktifkan kompres dingin untuk tujuan medis; kimiawi diaktifkan kompres panas untuk
tujuan medis; kimiawi diaktifkan paket gel dingin untuk tujuan medis; kimiawi diaktifkan paket gel panas untuk tujuan medis;
koleksi tas darah untuk tujuan medis; koleksi tas darah untuk tujuan medis, kosong; konsentrator oksigen untuk keperluan
medis; korset untuk tujuan medis; kuarsa lampu untuk tujuan medis; kursi dokter gigi; kursi pemeriksaan gigi; kursi perawatan
pasien medis; kursi prosedur medis; lampu inframerah untuk tujuan medis; lampu menyembuhkan gigi; lampu menyembuhkan
gigi LED; lampu menyembuhkan halogen gigi; lampu untuk tujuan medis; laser untuk keperluan gigi; laser untuk keperluan
medis; laser untuk tujuan tetes mata; layar radiologi untuk tujuan medis; lensa buatan untuk implantasi di mata; magnetic
resonance imaging [MRI] peralatan untuk keperluan medis; mahkota gigi; mahkota gigi yang terbuat dari paduan keramik;
makan cangkir untuk tujuan medis; masker oksigen untuk keperluan medis; masker pelindung hidung untuk penggunaan
medis; masker pelindung mulut untuk penggunaan medis; masker pelindung wajah untuk penggunaan medis; masker
pernapasan anak untuk tujuan medis; masker pernapasan pelindung untuk tujuan medis; masker pernapasan untuk tujuan
medis; masker sanitasi untuk isolasi debu untuk tujuan medis; masker sanitasi untuk tujuan medis; masker untuk digunakan
oleh tenaga medis; masker wajah pelindung untuk penggunaan gigi; mata buatan; medis mikro-tusuk jarum perangkat untuk
jerawat mengobati, bekas luka dan stretch mark; mendukung lutut untuk tujuan medis; mendukung ortopedi; mendukung
pergelangan kaki untuk tujuan medis; mengisi instrumen untuk tujuan gigi; menjatuhkan pipet untuk tujuan medis; mesin
latihan untuk tujuan rehabilitatif medis; mesin reflexologi untuk keperluan medis; mesin untuk menjepit, memijat dan menekan
untuk keperluan medis; microsensor probe untuk tujuan medis untuk mengukur data tubuh manusia; monitor oksigen untuk
keperluan medis; monitor suhu elektronik untuk tujuan medis; monitor suhu untuk tujuan medis; nampan kesan gigi; nebulizers
untuk tujuan medis; ortopedi implan sendi terbuat dari bahan buatan; ortopedi sol bantal gel untuk sepatu; pakaian pelindung
untuk keperluan medis; panas lampu untuk tujuan medis; pelindung gigi untuk
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tujuan gigi; pelindung wajah transparan untuk digunakan oleh tenaga medis; pelurus gigi; pemanasan bantal, listrik, untuk
keperluan medis; pemeriksaan medis lampu; pemisah kaki untuk tujuan ortopedi; penahan gigi; penghangat bayi untuk
penggunaan medis; penguji mata; pengujian kolesterol aparat untuk tujuan diagnostik medis; penis buatan [dewasa bantu
rangsangan seksual]; penjaga jari untuk tujuan medis; penjaga siku untuk tujuan medis; penjelajah gigi; penyemprot aerosol
untuk tujuan medis; penyumbat dubur untuk penggunaan medis; peralatan analisis medis untuk tujuan medis; peralatan dan
instrumen laparoskopi untuk pemeriksaan medis; peralatan dan instrumen medis dan pembedahan untuk digunakan dalam
bedah ortopedi; peralatan dan instrumen medis untuk digunakan dalam operasi; peralatan dan instrumen medis untuk
perbaikan kulit yang menggunakan lampu LED; peralatan dan instrumen untuk keperluan bedah, medis, gigi, dan kedokteran
hewan; peralatan diagosa untuk keperluan medis; peralatan kedokteran gigi; peralatan medis; peralatan medis berupa alat
dan sistem perangkat lunak dalam satu unit yang digunakan untuk menentukan lokasi pembedahan dalam tubuh pasien;
peralatan medis dan instrumen untuk bedah kosmetik; peralatan medis dan instrumen untuk bedah rekonstruksi; peralatan
medis dan instrumen untuk bedah saraf; peralatan medis dan instrumen untuk operasi angioplasti; peralatan medis dan
instrumen untuk operasi darurat; peralatan medis dan instrumen untuk operasi eksplorasi; peralatan medis dan instrumen
untuk operasi elektif; peralatan medis dan instrumen untuk operasi endoskopi; peralatan medis dan instrumen untuk operasi
endovascular; peralatan medis dan instrumen untuk operasi jantung; peralatan medis dan instrumen untuk operasi
laparoskopi; peralatan medis dan instrumen untuk operasi ortopedi; peralatan medis dan instrumen untuk operasi robotdibantu; peralatan medis dan instrumen untuk operasi transplantasi; peralatan medis dan kedokteran hewan dan instrumen;
peralatan medis untuk aktivitas jantung merekam; peralatan medis untuk deteksi, diagnosis, dan penyaringan penyakit;
peralatan medis untuk digunakan dalam laparoskopi; peralatan medis untuk jaringan pemotongan; peralatan medis untuk karet
memijat; peralatan medis untuk luka penutupan; peralatan medis untuk melakukan tes immunoassay kromatografi; peralatan
medis untuk memfasilitasi inhalasi sediaan farmasi; peralatan medis untuk memperkenalkan sediaan farmasi ke dalam tubuh
manusia; peralatan medis untuk mencuci vagina; peralatan medis untuk mendiagnosa diduga serangan jantung; peralatan
medis untuk menempatkan dan mengamankan kateter; peralatan medis untuk menguji darah, serum manusia, plasma, urin,
cairan biologis lainnya, dan jaringan; peralatan medis untuk pengobatan sleep apnea; peralatan medis untuk pengujian
keberadaan antigen dalam darah, serum manusia, plasma, urin, cairan biologis lainnya, dan jaringan; peralatan medis untuk
perbaikan disc tulang belakang; peralatan medis untuk perbaikan disc tulang belakang dalam sifat implan tulang belakang disc
yang terbuat dari zat-zat buatan; peralatan medis untuk radioterapi dosimetri; peralatan medis untuk terapi moksibusi;
peralatan medis untuk termoterapi interstitial jaringan biologis; peralatan medis untuk trakeostomi perkutan; peralatan medis,
yaitu sistem visualisasi dan menargetkan pembedahan untuk digunakan selama bedah ortopedi yang terdiri dari bantalan
ECG, penanda posisi, aplikasi perangkat lunak yang dapat diunduh, ponsel (mobile phone) dan tempat ponsel (mobile phone
case), semuanya dijual sebagai satu unit dan digunakan untuk mengumpulkan dan mentransmisikan data pasien selama
bedah ortopedi; peralatan olahraga untuk tujuan rehabilitatif medis; peralatan ortopedi; peralatan telemetri medis nirkabel;
perangkat bantuan tidur mendorong tidur dengan memancarkan aroma; perangkat bantuan tidur mendorong tidur dengan
memancarkan suara; perangkat bantuan tidur, yaitu alat untuk menginduksi tidur dengan memancarkan suara, aroma atau
cahaya; perangkat fiksasi ortopedi; perangkat infus untuk keperluan medis; perangkat medis; perangkat medis sekali pakai
untuk mengobati sembelit; perangkat medis untuk mengukur berat badan dan memperkirakan persentase lemak tubuh;
perangkat mikro-tusuk jarum medis; perangkat perlindungan terhadap sinar-X, untuk tujuan medis; perangkat vakum ereksi
[dewasa bantu rangsangan seksual]; perban dukungan ortopedi; perban lutut, ortopedi; perban ortopedi; perban plester untuk
tujuan ortopedi; perisai perlindungan wajah untuk tujuan medis; perkakas medis dan pembedahan yang digenggam untuk
digunakan dalam kombinasi dengan sistem navigasi pembedahan, khususnya instrumen dan pekakas pembedahan yang
dapat dilacak; picks gigi untuk digunakan dalam perawatan gigi; picks gigi, selain untuk penggunaan pribadi; pijat aparat untuk
tujuan medis; pil distributor dan organizer kotak untuk tujuan medis; pipet elektronik untuk tujuan medis; pisau untuk tujuan
medis; pita pengikat untuk kawat gigi; plester gips untuk tujuan ortopedi; pointer laser untuk keperluan medis; pompa untuk
tujuan medis; port akses vaskular untuk tujuan medis; probe microsensor untuk tujuan medis; prostesis pinggul ortopedi;
protesa gigi; protesa gigi dalam bentuk inlays; protesa gigi dalam bentuk onlay; ray ultraviolet lampu untuk tujuan medis;
restraints keselamatan pasien; retraktor gigi; robot medis atau kedokteran hewan; roda abrasif untuk tujuan gigi; ruang oksigen
hiperbarik untuk tujuan medis; sabuk dukungan bersalin untuk tujuan medis; sabuk galvanis untuk tujuan medis; sabuk
ortopedi; sabuk untuk tujuan medis; sandal kulit ortopedi; sandal ortopedi; sarung tangan karet untuk keperluan gigi; sarung
tangan karet untuk tujuan medis; sarung tangan pelindung untuk digunakan oleh orang yang bekerja di kedokteran gigi;
sarung tangan sekali pakai untuk keperluan gigi; sarung tangan sekali pakai untuk tujuan medis; sarung tangan untuk
keperluan gigi; sarung tangan untuk pemeriksaan medis; sarung tangan untuk tujuan medis; sarung untuk tujuan medis;
selimut, listrik, untuk keperluan medis; semprot kaleng [aerosol dispenser] untuk tujuan medis; sendi pinggul implan dan
bagian-bagiannya terbuat dari bahan buatan; sensor [aparat pengukuran], untuk tujuan medis; sepatu ortopedi; sepatu
pelatihan ortopedi; sepatu untuk tujuan medis; sisipan ortopedi untuk alas kaki; sistem alat medis yang terdiri dari sistem
perangkat lunak dan perangkat keras komputer yang berisi alur kerja pembedahan digital untuk bedah ortopedi; sistem alat
medis, yaitu sistem perangkat lunak dan perangkat keras komputer untuk digunakan dalam bedah ortopedi untuk
mendokumentasikan informasi pasien atau peristiwa yang berkaitan dengan bedah ortopedi dan untuk menyediakan solusi
pelatihan untuk bedah ortopedi; sistem visualisasi medis untuk digunakan dalam bedah ortopedi yang terdiri dari perangkat
keras komputer, monitor, periferal peralatan pengelolaan gambar dan pemrosesan video serta perangkat lunak
pengoperasian; skrup untuk tulang gigi; sling untuk tujuan medis; sol dalam ortopedi menggabungkan mendukung
lengkungan; sol ortopedi; sol ortopedi magnetik untuk sepatu; sol untuk sepatu ortopedi; spatula untuk tujuan gigi; spatula
untuk tujuan medis; spesimen medis cangkir; splints ortopedi; splints ortopedi atau bedah; splints untuk tujuan medis;
stimulator karet untuk keperluan gigi; stimulator otot elektronik untuk tujuan medis; stimulator saraf elektronik untuk tujuan
medis; stoking [kaus kaki medis]; stoking elastis untuk tujuan medis; sumbat telinga untuk tujuan medis; tabel prosedur medis;
tabung radium untuk tujuan medis; tali sendi ortopedi; tang gigi; tang untuk tujuan medis; tas air untuk keperluan medis; tas
medis yang dirancang untuk menahan peralatan medis; tekstil anti-mikroba untuk penggunaan medis; termometer digital untuk
tujuan medis; termometer inframerah untuk tujuan medis; termometer untuk tujuan medis; tiang infus untuk keperluan medis;
tirai pembedahan mata; tongkat berjalan untuk tujuan medis; topi gigi; trigliserida aparat pengujian untuk tujuan diagnostik
medis; tubing medis; tubing medis untuk digunakan dalam prosedur vaskular; tubing medis untuk irigasi; tubing medis untuk
obat administrasi; tubing medis untuk transfusi; tulang rawan buatan yang terbuat dari bahan sintetis; urinal [untuk tujuan
medis]; usungan medis; vagina buatan [dewasa bantu rangsangan seksual]; vaporizers untuk tujuan medis; ventilator medis;
vibrator [dewasa bantu rangsangan seksual]; vibrator udara panas untuk tujuan medis; wadah secara khusus disesuaikan
untuk pembuangan instrumen medis, jarum suntik, dan limbah medis terkontaminasi lainnya; waterbeds untuk tujuan
medis===
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210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 1133 Innovation Way, Sunnyvale, California 94089, USA
: Daru Lukiantono S.H.
: Hadiputranto, Hadinoto and Partners, Pacific Century Place Lt. 35, SCBD Lot 10, Jl.
Jenderal Sudirman Kav. 52-53

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: JUNIPER DRIVEN BY MIST AI
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan putih
: 9
: ===perangkat keras komputer; perangkat keras komputer dan aplikasi perangkat lunak yang dapat diunduh untuk
pemrograman jaringan area lokal, luas, dan global serta infrastruktur jaringan di perangkat seluler, televisi, dan perangkat
video lainnya; perangkat keras komputer dan perangkat lunak yang dapat diunduh untuk membuat rute dan mengalihkan,
mentransmisikan, memproses, memfilter, menganalisis, mengamankan, mengunggah, memposting, menampilkan, menandai,
mengedit, mengatur, merekam, dan menyimpan data, video, audio, lalu lintas suara, paket, atau bentuk lain komunikasi;
perangkat keras komputer dan perangkat lunak yang dapat diunduh untuk mengelola wireless access points dan local area
network access points; perangkat keras komputer dan perangkat lunak yang dapat diunduh untuk menghubungkan,
membangun, mengelola, mengamankan, memantau, mengendalikan, mengoperasikan, virtualisasi, mengoptimalkan,
mengkonfigurasi, menyebarkan, memelihara, mengakses, dan memecahkan masalah protokol manajemen router, infrastruktur
jaringan, dan jaringan area lokal, luas, dan global; perangkat keras komputer, yaitu perangkat jalur akses jaringan area lokal;
perangkat keras komputer, yaitu, Wireless Access Point (WAP); perangkat komunikasi nirkabel, yaitu perangkat keras dan
perangkat lunak nirkabel untuk transmisi data, audio, dan video perangkat keras komputer yang berisi fungsi keamanan
jaringan, termasuk firewall, enkripsi data, atau interoperabilitas dengan protokol keamanan jaringan; perangkat lunak artifisial
intelijen dan mesin pembelajaran yang dapat diunduh untuk digunakan dalam manajemen jaringan komputer, pemantauan,
dan pemecahan masalah; perangkat lunak dan perangkat keras komputer yang dapat diunduh untuk manajemen jaringan;
perangkat lunak komputer yang dapat diunduh; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk menyediakan
fungsionalitas keamanan dalam jaringan, seperti menyediakan filter firewall, akses kontrol, jaringan pribadi virtual (VPN),
interoperabilitas dengan protokol keamanan router, dan perlindungan terhadap intrusi jaringan dan virus; perangkat lunak
komputer yang dapat diunduh, yaitu perangkat lunak sistem operasi yang dapat diunduh; perangkat lunak komputer yang
dapat diunduh, yaitu program sistem operasi yang dapat diunduh untuk layanan manajemen router; perangkat lunak komputer
yang dapat diunduh, yaitu, platform aplikasi jaringan terbuka yang dapat diunduh untuk pengembangan, penerapan,
pengujian, konfigurasi, pemantauan, dan hosting aplikasi jaringan; perangkat lunak sistem operasi komputer yang dapat
diunduh yang menampung aplikasi perangkat lunak komputer dan memfasilitasi interaksi dengan komputer dan periferal lain di
seluruh jaringan perusahaan; program komputer yang dapat diunduh untuk digunakan dalam mengakses dan melihat
infrastruktur dan sistem jaringan komputer; program komputer yang dapat diunduh untuk digunakan dalam mengakses,
menavigasi, menjelajahi, dan mentransfer informasi, serta mendistribusikan dan melihat program komputer; saklar jaringan
komputer, router, dan adaptor===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021013601
: 26/02/2021 16:55:35
: 81, 631 01/10/2021 JM
: Juniper Networks, Inc.

: DID2021013602
: 26/02/2021 17:03:54
:
: M ALI GUFRON

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: : KAYEN RT 005 RW 001, KELURAHAN: KAYEN , Kabupaten Pati, Jawa
Tengah
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: GULABUT
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: hitam,putih
: 30
: ===gula; gula kristal; gula kristal putih; gula kristal untuk keperluan kuliner; gula pasir; gula tebu; gula tebu pasir===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

: DID2021013604
: 26/02/2021 17:05:58
:
: M ALI GUFRON

540 Etiket
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Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: : KAYEN RT 005 RW 001, KELURAHAN: KAYEN , Kabupaten Pati, Jawa
Tengah
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: BIOTANI
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM ,PUTIH
: 30
: ===gula; gula kristal; gula kristal (selain gula-gula); gula kristal putih; gula kristal untuk keperluan kuliner; gula pasir; gula tebu;
gula tebu pasir===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021013605
: 26/02/2021 17:11:03
:
: AMANDA LIVIA WIBISONO

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Menur Pumpungan 7, RT.006 RW.005, Kel/Desa Manyar Sabrangan, Kec.
Mulyorejo, Kota Surabaya, Jawa Timur, Kota Surabaya, Jawa Timur
: Emmy Hartati Hardjo S.Si
: Jl. Raya Perjuangan No. 11 C, Kebon Jeruk, Jakarta Barat

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

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

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih
: 25
: ===Hijab olahraga; baju olahraga; bra olahraga; celana untuk olahraga; jaket olahraga; kaus kaki olahraga; kaus olahraga;
mantel olahraga; pakaian olahraga muslim; pakaian untuk olahraga; sepatu olahraga; singlet olahraga; topi bersepeda; topi
olahraga===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021013606
: 26/02/2021 17:11:54
:
: DESSY NUR EKAYANTI

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Dr.Sutomo 43,RT.001,RW.013,Kelurahan Dr.Sutomo,Kecamatan
Tegalsari,Surabaya, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60264
: Amirul Mohammad Nur S.H., M.HKI., LL.M.,
: Jalan Ngagel Wasana III No 53

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

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

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru,Hitam
: 3
: ===Air penyegar wajah (untuk keperluan kosmetik); Bahan kimia sebagai komponen dari krim , losion atau kosmetik; Bahan

740

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

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2021013607
: 26/02/2021 17:12:34
:
: TEGUH ARIF HIDAYAT

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. AMD. V. NO. 47.B, RT.002/010. PETUKANGAN UTARA., Kota Administrasi
Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12260
: Drs., Dedi Setiarumawan
: AS- & Brothers Jalan Bintaro Permai III Nomor 27 RT002/09

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: SAMBAL SARI SUNDA
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Coklat, merah, hijau, kuning dan putih.
: 43
: ===Kedai yang menyediakan makanan dan minuman; Restoran; jasa restoran dan katering; layanan restoran swalayan;
warung makan tradisional===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2021013608
: 26/02/2021 17:15:06
:
: PT. Narasi Citra Sahwahita

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Gedung Menara Kuningan Lantai 30, B-C, Jl. HR Rasuna Said RT. 006 RW. 007
Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan
, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta
: R.Muhammad Firdaus S.H.,M.H
: Jalan Januar Blok A8 No 20-21 Kelurahan Pondok Kelapa

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: GET STARTED BY NARASI
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam
: 41
: ===Distribusi [selain transportasi] program televisi; Jasa informasi hiburan; Jasa informasi hiburan dan pertujukan; Jasa
penyediaan program televisi, radio, audio, video, podcast, dan webcast yang berkelanjutan; Jasa publikasi; Layanan produksi
program film, televisi dan radio; Menyediakan aplikasi telepon seluler yang menampilkan acara televisi, film dan konten
hiburan multimedia dan informasi, ulasan dan rekomendasi mengenai acara televisi, film dan konten multimedia; distribusi
program radio; distribusi program televisi; distribusi program televisi ke sistem televisi kabel; hiburan dalam sifat program
televisi yang sedang berlangsung; jasa hiburan, yaitu jasa film, program televisi dan produksi video; jasa publikasi elektronik;

740

Halaman 1167 dari 2049

jasa-jasa pendidikan dan hiburan yang disediakan melalui radio, televisi, telepon, internet dan database online; jasajasa produksi program televisi; layanan penerbitan video digital, audio dan multimedia; penerbitan jurnal secara multimedia;
penerbitan multimedia publikasi elektronik; penyediaan jasa hiburan
dalam bentuk serial televisi, serial program multimedia, gambar bergerak, video, film dan klip film; produksi dan distribusi
program radio dan televisi; produksi dan distribusi program televisi; produksi program radio; produksi program radio dan
televisi; produksi program televisi; produksi program televisi kabel; produksi program televisi, televisi ponsel dan radio===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2021013609
: 26/02/2021 17:16:45
:
: PT. Narasi Citra Sahwahita

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Gedung Menara Kuningan Lantai 30, B-C, Jl. HR Rasuna Said RT. 006 RW. 007
Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan
, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta
: R.Muhammad Firdaus S.H.,M.H
: Jalan Januar Blok A8 No 20-21 Kelurahan Pondok Kelapa

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: GET STARTED BY NARASI
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam
: 38
: ===Jasa komunikasi melalui telepon selular; Jasa penyediaan komunikasi telepon melalui terminal dan jaringan komputer;
jasa panggilan radio, telepon atau sarana komunikasi elektronik lainnya; komunikasi dengan atau antara komputer dan
terminal komputer; komunikasi melalui jaringan serat optik; komunikasi melalui terminal komputer; pengiriman pesan dan
gambar dengan komputer; penyiaran program melalui jaringan komputer global; pos elektronik; siaran program radio; siaran
program radio dan televisi; siaran program radio dan televisi melalui jaringan kabel atau nirkabel; siaran program televisi;
siaran program televisi bayar per tayang; siaran program televisi kabel; siaran program televisi melalui Internet; siaran radio;
siaran radio dan televisi; siaran radio internet; siaran radio kabel; siaran televisi; siaran televisi berlangganan; siaran televisi
kabel; siaran televisi satelit; transfer informasi melalui jaringan komputer; transmisi data dan dokumen secara elektronik
melalui terminal komputer; transmisi elektronik gambar, foto, gambar grafik dan ilustrasi melalui jaringan komputer global;
transmisi pesan dan gambar melalui jaringan komputer; transmisi satelit===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2021013610
: 26/02/2021 17:18:31
:
: PT. Narasi Citra Sahwahita

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Gedung Menara Kuningan Lantai 30, B-C, Jl. HR Rasuna Said RT. 006 RW. 007
Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan
, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta
: R.Muhammad Firdaus S.H.,M.H
: Jalan Januar Blok A8 No 20-21 Kelurahan Pondok Kelapa

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: WMN BY NARASI
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru dan Ungu
: 41
: ===Distribusi [selain transportasi] program televisi; Jasa informasi hiburan; Jasa informasi hiburan dan pertujukan; Jasa
penyediaan program televisi, radio, audio, video, podcast, dan webcast yang berkelanjutan; Jasa publikasi; Layanan produksi
program film, televisi dan radio; Menyediakan aplikasi telepon seluler yang menampilkan acara televisi, film dan konten
hiburan multimedia dan informasi, ulasan dan rekomendasi mengenai acara televisi, film dan konten multimedia; distribusi
program radio; distribusi program televisi; distribusi program televisi ke sistem televisi kabel; hiburan dalam sifat program
televisi yang sedang berlangsung; jasa hiburan, yaitu jasa film, program televisi dan produksi video; jasa publikasi elektronik;
jasa-jasa pendidikan dan hiburan yang disediakan melalui radio, televisi, telepon, internet dan database online; jasajasa produksi program televisi; layanan penerbitan video digital, audio dan multimedia; penerbitan jurnal secara multimedia;
penerbitan multimedia publikasi elektronik; penyediaan jasa hiburan
dalam bentuk serial televisi, serial program multimedia, gambar bergerak, video, film dan klip film; produksi dan distribusi
program radio dan televisi; produksi dan distribusi program televisi; produksi program radio; produksi program radio dan
televisi; produksi program televisi; produksi program televisi kabel; produksi program televisi, televisi ponsel dan radio===
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220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320

Prioritas

740

: DID2021013611
: 26/02/2021 17:19:48
: 81, 633 01/10/2020 JM

540 Etiket
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730

Nama Pemohon

: Juniper Networks, Inc.

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 1133 Innovation Way, Sunnyvale, California 94089, USA
: Daru Lukiantono S.H.
: Hadiputranto, Hadinoto and Partners, Pacific Century Place Lt. 35, SCBD Lot 10, Jl.
Jenderal Sudirman Kav. 52-53
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Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: The “3-Box Design” mark
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan putih
: 9
: ===perangkat keras komputer; perangkat keras komputer dan aplikasi perangkat lunak yang dapat diunduh untuk
pemrograman jaringan area lokal, luas, dan global serta infrastruktur jaringan di perangkat seluler, televisi, dan perangkat
video lainnya; perangkat keras komputer dan perangkat lunak yang dapat diunduh untuk membuat rute dan mengalihkan,
mentransmisikan, memproses, memfilter, menganalisis, mengamankan, mengunggah, memposting, menampilkan, menandai,
mengedit, mengatur, merekam, dan menyimpan data, video, audio, lalu lintas suara, paket, atau bentuk lain komunikasi;
perangkat keras komputer dan perangkat lunak yang dapat diunduh untuk mengelola wireless access points dan local area
network access points; perangkat keras komputer dan perangkat lunak yang dapat diunduh untuk menghubungkan,
membangun, mengelola, mengamankan, memantau, mengendalikan, mengoperasikan, virtualisasi, mengoptimalkan,
mengkonfigurasi, menyebarkan, memelihara, mengakses, dan memecahkan masalah protokol manajemen router, infrastruktur
jaringan, dan jaringan area lokal, luas, dan global; perangkat keras komputer, yaitu perangkat jalur akses jaringan area lokal;
perangkat keras komputer, yaitu, Wireless Access Point (WAP); perangkat komunikasi nirkabel, yaitu perangkat keras dan
perangkat lunak nirkabel untuk transmisi data, audio, dan video perangkat keras komputer yang berisi fungsi keamanan
jaringan, termasuk firewall, enkripsi data, atau interoperabilitas dengan protokol keamanan jaringan; perangkat lunak artifisial
intelijen dan mesin pembelajaran yang dapat diunduh untuk digunakan dalam manajemen jaringan komputer, pemantauan,
dan pemecahan masalah; perangkat lunak dan perangkat keras komputer yang dapat diunduh untuk manajemen jaringan;
perangkat lunak komputer yang dapat diunduh; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk menyediakan
fungsionalitas keamanan dalam jaringan, seperti menyediakan filter firewall, akses kontrol, jaringan pribadi virtual (VPN),
interoperabilitas dengan protokol keamanan router, dan perlindungan terhadap intrusi jaringan dan virus; perangkat lunak
komputer yang dapat diunduh, yaitu perangkat lunak sistem operasi yang dapat diunduh; perangkat lunak komputer yang
dapat diunduh, yaitu program sistem operasi yang dapat diunduh untuk layanan manajemen router; perangkat lunak komputer
yang dapat diunduh, yaitu, platform aplikasi jaringan terbuka yang dapat diunduh untuk pengembangan, penerapan,
pengujian, konfigurasi, pemantauan, dan hosting aplikasi jaringan; perangkat lunak sistem operasi komputer yang dapat
diunduh yang menampung aplikasi perangkat lunak komputer dan memfasilitasi interaksi dengan komputer dan periferal lain di
seluruh jaringan perusahaan; program komputer yang dapat diunduh untuk digunakan dalam mengakses dan melihat
infrastruktur dan sistem jaringan komputer; program komputer yang dapat diunduh untuk digunakan dalam mengakses,
menavigasi, menjelajahi, dan mentransfer informasi, serta mendistribusikan dan melihat program komputer; saklar jaringan
komputer, router, dan adaptor===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2021013613
: 26/02/2021 17:20:09
:
: PT. Narasi Citra Sahwahita

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Gedung Menara Kuningan Lantai 30, B-C, Jl. HR Rasuna Said RT. 006 RW. 007
Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan
, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta
: R.Muhammad Firdaus S.H.,M.H
: Jalan Januar Blok A8 No 20-21 Kelurahan Pondok Kelapa
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Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: WMN BY NARASI
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru dan Ungu
: 38
: ===Jasa komunikasi melalui telepon selular; Jasa penyediaan komunikasi telepon melalui terminal dan jaringan komputer;
jasa panggilan radio, telepon atau sarana komunikasi elektronik lainnya; komunikasi dengan atau antara komputer dan
terminal komputer; komunikasi melalui jaringan serat optik; komunikasi terminal komputer; pengiriman pesan dan gambar
dengan komputer; penyiaran program melalui jaringan komputer global; pos elektronik; siaran kabel program radio dan
televisi; siaran program radio; siaran program radio dan televisi; siaran program radio dan televisi melalui jaringan kabel atau
nirkabel; siaran program televisi; siaran program televisi bayar per tayang; siaran program televisi kabel; siaran program
televisi melalui Internet; siaran radio; siaran radio dan televisi; siaran radio internet; siaran radio kabel; siaran televisi; siaran
televisi berlangganan; siaran televisi kabel; siaran televisi satelit; transfer informasi melalui jaringan komputer; transmisi data
dan dokumen secara elektronik melalui terminal komputer; transmisi elektronik gambar, foto, gambar grafik dan ilustrasi
melalui jaringan komputer global; transmisi pesan dan gambar melalui jaringan komputer; transmisi satelit===

740
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210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Pinangsia 1 No. 3A, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta
: Anny Susanto
: Pamerindo Paten Komplek Green Ville Maisonette blok FB 10 Jl. Tanjung Duren
Raya, Duri Kepa
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Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: KANGBANG
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: PUTIH dan HIJAU
: 27
: ===Gribig; Karpet PVC (Polyvinyl chloride); Karpet untuk hewan ternak; Karpet-karpet; Keset; Matras dalam; Pelapis lantai
untuk Olahraga; Permadani; alas lantai dari tekstil untuk digunakan di rumah; bantalan lantai penyerap sekali pakai; dicetak
wallpaper dekoratif; dukungan karpet; dukungan karpet utama; gabus untuk digunakan sebagai penutup lantai atau dinding;
goza [tikar terburu-buru]; hana-mushiro [tikar terburu-buru dengan pola bunga]; handuk yoga non-slip; hiasan dinding [nontekstil]; hiasan dinding bergaya permadani, bukan dari tekstil; hiasan dinding dekoratif, bukan dari tekstil; inlays karpet; karpet;
karpet area; karpet bulu; karpet bulu buatan; karpet kulit domba; karpet lantai; karpet oriental; karpet oriental non-anyaman;
karpet untuk kendaraan; karpet untuk mobil; karpet, permadani, tikar dan anyaman, linoleum dan bahan lainnya untuk
menutupi lantai yang ada; keset kamar mandi; keset kamar mandi dari karet; keset kamar mandi dari kertas; keset kamar
mandi dari plastik; keset karpet; keset lantai anti selip untuk digunakan di bawah peralatan; lapisan karpet; lembaran plastik
untuk menutupi dinding; linoleum untuk digunakan di lantai; linolium; matras; mosen [permadani oriental non-anyaman];
mushiro [tikar jerami]; pelapis dinding tekstil; pelari [tikar]; penutup dinding; penutup dinding dari kain; penutup dinding dari
kertas; penutup dinding dari plastik; penutup dinding gabus; penutup dinding kain; penutup dinding vinil; penutup dinding,
bukan dari tekstil; penutup lantai; penutup lantai anti selip untuk digunakan pada tangga; penutup lantai gimnasium; penutup
lantai karet; penutup lantai pelindung; penutup lantai plastik; penutup lantai tahan slip dekoratif dalam bentuk lembaran;
penutup lantai tekstil; penutup lantai vinil; penutup permukaan keras tangguh untuk lantai, dinding dan permukaan lainnya;
penutup permukaan keras untuk lantai; perbatasan menjadi hiasan dinding dalam sifat penutup dinding; permadani di lantai
dasar; rumput buatan; rumput buatan untuk meletakkan di permukaan area rekreasi; sajadah; selimut yoga; selimut yoga nonslip; tali untuk membawa tikar yoga; tas untuk tikar yoga; tikar; tikar anti selip; tikar anti-statis; tikar antistatik untuk
penggunaan yang tidak aman; tikar anyaman jerami; tikar bulu; tikar buluh; tikar busa untuk digunakan pada permukaan area
bermain; tikar dan bantalan kain untuk pelatihan toilet [alat bantu pelatihan untuk hewan]; tikar dan bantalan pelatihan rumah
yang dapat digunakan kembali untuk hewan peliharaan; tikar dan tikar, linoleum dan bahan lainnya untuk menutupi lantai yang
ada; tikar duduk pribadi; tikar gimnasium; tikar gulat; tikar jerami; tikar karet; tikar kertas; tikar kursi [pelindung lantai bawah
kursi]; tikar lantai anti-kelelahan; tikar lantai dari gabus; tikar lantai dari vinyl; tikar lantai kios kuda; tikar lantai vinil untuk
penggunaan dalam ruangan; tikar lantai vinil untuk penggunaan di luar ruangan; tikar lantai, tahan api, untuk perapian dan
barbecue; tikar latihan; tikar latihan gimnasium; tikar latihan pribadi; tikar makan hewan peliharaan; tikar menjadi penutup
lantai; tikar non-slip untuk mandi; tikar pantai; tikar pintu; tikar pintu dari karet atau tekstil India; tikar pintu dari tekstil; tikar pintu
karet India; tikar pintu kayu; tikar plastik; tikar senam; tikar tali anyaman untuk lereng ski; tikar tanpa selip; tikar tatami; tikar
tekstil; tikar untuk aplikasi industri; tikar untuk kendaraan; tikar untuk mobil; tikar yoga; ubin karpet; ubin karpet untuk menutupi
lantai; ubin karpet yang terbuat dari tekstil; wallpaper; wallpaper bergaris tekstil; wallpaper dalam sifat penutup dinding perekat
dekoratif ukuran kamar; wallpaper dengan penutup tekstil; wallpaper mural; wallpaper tekstil; wallpaper vinil===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021013614
: 26/02/2021 17:22:12
:
: PT. KANG BANG INDONESIA

: JID2021013615
: 26/02/2021 17:24:59
:
: JESLIN HAMDANI

540 Etiket

540 Etiket

: Jl. Hawaii 1-B/12, Puri Mansion, RT.010 / RW.001, Kelurahan Kembangan Selatan,
Kecamatan Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta
: Timoty Ezra S.H., M.H.,
: House Of Patent Indonesia Ruko Perkantoran Mitra Bahari II, Blok E 17-19 Jl.
Pakin No.1, Penjaringan, Jakarta Utara
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Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: DUVABLOOM
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam; Putih.: 35
: ===Iklan dan promosi kosmetik; Jasa agen penjualan untuk kosmetik; Jasa agen penjualan, yaitu, layanan toko ritel, layanan
toko ritel online, layanan toko grosir yang menampilkan kosmetik dan kit kosmetik; Jasa eceran atau grosiran untuk kosmetik,
sampo rambut, kondisioner rambut, bilas rambut, perawatan rambut, pomade rambut, lilin rambut, minyak rambut, semprotan
rambut, mist rambut yang memiliki efek aromatisasi atau efek wewangian dalam bentum semprotan, losion wajah kosmetik,

Halaman 1170 dari 2049

losion badan, krim badan, krim wajah, minyak kelonyo, deodoran badan, krim tangan, parfum cair, dan parfum dalam bentuk
padat; Jasa eceran atau grosiran untuk parfum dan bahan-bahan aroma, dupa, sediaan-sediaan wewangian, buluh penyebar
pengharum udara, sediaan-sediaan pengharum ruangan, pasta wangi untuk keperluan kosmetik, sachet wewangian,
wewangian untuk mobil, dan sediaan-sediaan pengharum udara; Jasa eceran toko serba ada dan supermarket sehubungan
dengan perlengkapan mandi, sediaan-sediaan kebersihan untuk penggunaan pribadi, kosmetik, sediaan-sediaan perawatan
kulit, sediaan-sediaan farmasi dan sanitasi, perlengkapan pertolongan pertama, sediaan-sediaan perawatan gigi, sediaansediaan perawakan kesehatan untuk perawatan pribadi, gantungan kunci, gembok, alat cukur, alat cukur elektronik, pisau
cukur, sikat gigi, sikat gigi elektronik, sisi, spons, bingkai foto, cermin, peralatan dan wadah untuk rumah tangga, pecah-belah,
perangkat porselin, kristal dan tembikar, alat makan dan alat makan untuk di meja, perlengkapan audio dan/atau visual dan
perangkat periferal, kalkulator, komputer, peranti lunak komputer, peranti keras komputer, kamera, negatif film kamera,
perlengkapan pemrosesan data, peralatan untuk merekam, mengirim atau mereproduksi suara atau gambar, pembawa data
magnetik, pita video, pita kaset, cakram perekam, pita dan cakram pra-rekam, perhiasan, peralatan horologis dan kronometrik,
kertas, karton dan barang-barang terbuat dari kertas dan karton, barang-barang tercetak, buku, majalah, poster, koran, alat
tulis, peralatan untuk menulis, kartu bermain, barang-barang terbuat dari kulit dan kulit imitasi, koper dan tas untuk bepergian,
koper, payung, tongkat untuk berjalan, kantong dan tas yang tidak termasuk di kelas lain, barang-barang terbuat dari tekstil,
pakaian, penutup kepala dan alas kaki, mainan dan alat bermain, perlengkapan senam dan olahraga, makanan dan minuman,
makanan yang diawetkan, makanan ringan, kembang gula, minuman beralkohol dan/atau tidak beralkohol, bir; Jasa ekspor impor untuk perbekalan farmasi, peralatan farmasi, obat-obatan dan kosmetika; Jasa grosir di bidang kosmetik; Jasa
pemesanan secara online dan jasa penjualan eceran untuk berbelanja dari rumah di bidang perlengkapan rumah tangga,
peralatan dan wadah rumah tangga, peralatan dan wadah dapur, alat tangan dan implemen untuk dapur, peralatan makan
[cutlery], pisau, tas, handuk dapur, buku masak, makanan, mainan, kosmetik, dan perawatan pribadi, produk-produk untuk
badan dan kecantikan; Jasa pengadaan kerjasama untuk keuntungan pihak lain dari pakaian, tutup kepala dan alas kaki,
perhiasan, jam tangan, aksesoris mode, tekstil, kosmetik, sediaan untuk perlengkapan mandi yang tidak mengandung obat,
produk perawatan, peralatan perawatan, peralatan mandi yang tidak mengandung obat, [kosmetik], kacamata, tempat untuk
membawa, barang dari kulit, tempat dan penutup untuk telepon genggam, tablet, laptop, koper, label untuk koper, tempat dan
penutup paspor, dompet, tas tangan dan segala macam tas, buku, lilin, perlengkapan audio, perangkat pendengar yang
diletakkan di kepala, tempat pengeras suara, pengeras suara nirkabel, perangkat pendengar yang diletakkan di dalam telinga
yang memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan membeli barang tersebut; Jasa sales dan promosi untuk
pihak ketiga atas perbekalan farmasi, produk farmasi, alat kesehatan, dan kosmetik; Jasa toko retail yang menjual kosmetik;
Layanan agen ekspor-impor di bidang kosmetik; Layanan agen penjualan yang menampilkan kosmetik perawatan tubuh dan
kecantikan; Layanan agen penjualan yang menampilkan tisu kosmetik yang sudah dibasahi; Layanan eceran atau grosir untuk
kosmetik dan alat kesehatan; Layanan penjualan kosmetik, persiapan untuk penggunaan pribadi, persiapan perawatan gigi
dan mulut, sabun dan deterjen secara eceran atau grosir; Layanan toko grosir yang menampilkan kosmetik; Layanan toko
grosir yang menampilkan kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan; Layanan toko grosir yang menampilkan tisu kosmetik
yang sudah dibasahi; Layanan toko ritel yang disediakan melalui Internet yang menampilkan kosmetik, sediaan perlengkapan
mandi, minyak esensial, masker kecantikan, sabun kosmetik dan shampoo; Layanan toko ritel yang menampilkan kosmetik;
Layanan toko ritel yang menampilkan kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan; Layanan toko ritel yang menampilkan
kosmetik, sediaan perlengkapan mandi, kit kosmetik, minyak esensial, masker kecantikan, sabun kosmetik dan shampoo;
Layanan toko ritel yang menampilkan tisu kosmetik yang sudah dibasahi; Mempromosikan barang-barang dan jasa-jasa
dengan cara mengoperasikan ritel pusat perbelanjaan komprehensif online, grosir, dan layanan ritel online kuku buatan, stiker
nail art, tips kuku, kertas transfer untuk nail art, cat kuku [kosmetik], sediaan penguatan kuku, kondisioner kuku, cat kuku,
enamel kuku, penghilang enamel kuku, gel kuku, sediaan untuk menghilangkan kuku gel, lapisan atas cat kuku, krim kuku
untuk penggunaan kosmetik, glitter kuku, cat kuku dan penghapus cat kuku, sediaan perawatan kuku kosmetik, perekat untuk
membubuhkan kuku atau bulu mata buatan, sediaan buffing kuku, kikir kuku dan warna kuku; Penjualan eceran, grosir,
penjualan langsung, penjualan melalui pemesanan via pos termasuk melalui Internet atau sarana pemesanan jarak jauh
elektronik lainnya, dan jasa pengadaan kerjasama, untuk pihak lain, termasuk melalui Internet, berbagai barang di bidang
berikut ini: perawatan, kecantikan, dan kebersihan untuk manusia dan hewan, yaitu sabun, pasta gigi, deodoran, krim, lotion
dan sampo, wewangian, yaitu parfum, ekstrak parfum, eau de toilette dan kosmetik, yaitu sediaan makeup dan kecantikan
untuk kulit dan rambut, pakaian, yaitu pakaian, pakaian dalam untuk pakaian siang dan malam, alas kaki, celana ketat, kaus
kaki, sepatu, sepatu bot dan sandal, dan aksesoris fashion, yaitu tutup kepala, perhiasan, ikat pinggang, jam tangan, aksesoris
rambut (klip, jepitan, perhiasan, pita, ikatan rambut, jepit rambut, sisir, ikat rambut, ikat kepala), tekstil, yaitu hiasan dinding
dari tekstil, kantong tidur (terpal), tisu dari tekstil untuk menghilangkan make-up, kelambu, linen rumah tangga, label kain, tirai
dari tekstil, saputangan (dari tekstil), toko pakaian laki-laki, kecuali benang rajut dan benang, barang dari kulit, yaitu koper, set
bepergian, koper bepergian, label koper, tas, dompet saku, tempat kartu, dompet, tas kantor, tempat dokumen, koper dan
barang-barang untuk berpergian, yaitu bagasi dan tas bepergian, tas, tas perlengkapan mandi, kotak peti, koper, tas dan
penutup jas, perhiasan, peralatan horologis, barang optik, memungkinkan pelanggan untuk melihat dan membeli barang atau
jasa tersebut dengan berbagai macam cara; Penyediaan jasa ritel dengan cara pemasaran langsung sehubungan dengan
pakaian, tutup kepala dan alas kaki, perhiasan, jam tangan, aksesoris mode, tekstil, kosmetik, sediaan untuk perlengkapan
mandi yang tidak mengandung obat, produk perawatan, peralatan perawatan, peralatan mandi yang tidak mengandung obat,
[kosmetik], kacamata, tempat untuk membawa, barang dari kulit, tempat dan penutup untuk telepon genggam, tablet, laptop,
koper, label untuk koper, tempat dan penutup paspor, dompet, tas tangan dan segala macam tas, buku, lilin, perlengkapan
audio, perangkat pendengar yang diletakkan di kepala, tempat pengeras suara, pengeras suara nirkabel, perangkat
pendengar yang diletakkan di dalam telinga; Penyediaan jasa ritel melalui suatu saluran televisi yang berkaitan dengan
pakaian, tutup kepala dan alas kaki, perhiasan, jam tangan, aksesoris mode, tekstil, kosmetik, sediaan untuk perlengkapan
mandi yang tidak mengandung obat, produk perawatan, peralatan perawatan, peralatan mandi yang tidak mengandung obat,
[kosmetik], kacamata, tempat untuk membawa, barang dari kulit, tempat dan penutup untuk telepon genggam, tablet, laptop,
koper, label untuk koper, tempat dan penutup paspor, dompet, tas tangan dan segala macam tas, buku, lilin, perlengkapan
audio, perangkat pendengar yang diletakkan di kepala, tempat pengeras suara, pengeras suara nirkabel, perangkat
pendengar yang diletakkan di dalam telinga; Penyediaan jasa ritel melalui suatu telepon atau telepon genggam atau perangkat
telekomunikasi lainnya yang berkaitan dengan pakaian, tutup kepala dan alas kaki, perhiasan, jam tangan, aksesoris mode,
tekstil, kosmetik, sediaan untuk perlengkapan mandi yang tidak mengandung obat, produk perawatan, peralatan perawatan,
peralatan mandi yang tidak mengandung obat, [kosmetik], kacamata, tempat untuk membawa, barang dari kulit, tempat dan
penutup untuk telepon genggam, tablet, laptop, koper, label untuk koper, tempat dan
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penutup paspor, dompet, tas tangan dan segala macam tas, buku, lilin, perlengkapan audio, perangkat pendengar yang
diletakkan di kepala, tempat pengeras suara, pengeras suara nirkabel, perangkat pendengar yang diletakkan di dalam telinga;
Perdagangan besar kosmetik; Pusat perbelanjaan komprehensif melalui internet, yaitu, bahan makanan, minuman, kosmetik,
perlengkapan mandi (toiletries), sediaan pemeliharaan gigi (dentifrices), sabun dan deterjen, peralatan pembersih dan
pencuci, garmen, barang tekstil, pakaian, alas kaki dan penutup kepala, tas dan dompet kulit, mainan dan
cinderamata/suvenir, kertas dan alat tulis, jam dan arloji, alat pengajaran, bahan pengajaran, sediaan farmasi, kedokteran
hewan dan sanitasi dan persediaan medis, peralatan dapur peralatan makan, mebel/furnitur, peralatan pendingin listrik, mesin
pertanian, mesin industri, peralatan digital telekomunikasi; Toko bebas pajak untuk kosmetik dan obat-obatan; Toko yang
menjual kosmetik; jasa distributor grosir untuk kosmetik; jasa katalog pemesanan melalui pos dalam kaitannya dengan
kosmetik; jasa perantara komersial untuk kosmetik; jasa retail pemesanan melalui pos yang terkait dengan kosmetik; jasa
retail sehubungan dengan penjualan kosmetik; jasa retail sehubungan dengan penjualan kuas, kotak wadah sisir, sisir, alatalat kosmetik, alat penghilang bau untuk penggunaan pribadi, kuas alis mata, rambut untuk kuas, perlengkapan penghapus
tata rias, kuas kuku; jasa retail sehubungan dengan penjualan wewangian, minyak esens, kosmetik, losion rambut, pembersih
gigi, alat-alat kosmetik, kosmetik, kolonye eau de, kosmetik alis mata, pensil alis mata, bulu mata palsu, kuku palsu, pengilap
bibir, lipstik, tata rias, bedak tata rias, sediaan tata rias, sediaan penghapus tata rias, maskara, pengilap kuku, cat kuku,
wewangian, parfum; jasa ritel, jasa ritel online, jasa grosir dan ritel penjualan melalui pos yang berhubungan dengan
penjualan karet yang belum diproses dan setengah jadi, getah perca, getah, asbes, mika dan pengganti semua bahan ini,
plastik dan resin dalam bentuk ekstrusi untuk digunakan dalam pembuatan, pengepakan, penghentian dan bahan isolasi, pipa
fleksibel, tabung dan selang, bukan dari logam, kulit dan kulit imitasi, kulit halus dan kulit binatang, koper dan tas pembawa,
payung dan payung matahari, tongkat, cambuk, tali kekang dan pelana, kalung, tali pengikat dan pakaian hewan, tas surat
seni [kasing], tas atletik, tas kecil penyimpan surat dan dokumen, gendongan bayi dan anak, ransel, koper, tas, tas untuk
aksesoris perjalanan, tas pantai, tas sabuk, ikat pinggang, ikat pinggang terbuat dari kulit imitasi, ikat pinggang terbuat dari
kulit, dompet, tas sepatu bot, tas kantor, tempat kartu nama, tas kemping, tongkat, kotak kartu, tempat kartu, tempat buku cek,
tas, tas untuk telepon bergerak, tas genggam, tas kosmetik, tas dokumen, tas besar berbentuk silinder, tas malam, pengikat
dan tali dari kulit, alat pembawa berbingkai berbentuk ransel untuk membawa bayi, bingkai untuk tas, bingkai untuk payung,
tas garmen, tas senam, tas tangan, pakaian kuda, tas ransel, kantong pinggul, holdall/koper, selimut kuda , barang
penunggang kuda dan tack kuda, dompet kunci, gantungan kunci terbuat dari kulit yang dilengkapi gantungan kunci, tempat
kunci, kantong kunci, ransel /knapsack, tali kulit, tali pengikat dari kulit, tas surat dari kulit [cover], label koper, tali koper , tas
untuk perlengkapan menginap semalam, buku saku, dompet saku, portofolio, kantong, dompet, tas record, pelana kuda,
ransel/rucksack, pelana, tas sekolah, tas sekolah bersabuk dari kulit, ransel anak sekolah, tas sepatu, tas belanja, kereta
belanja (tas belanja beroda), tas bahu, tas olah raga, tali untuk sepatu roda, koper/suitcase, tas perlengkapan mandi, tas
jinjing, tas untuk bepergian, koper untuk bepergian, koper/trunk, kursi payung, tas pinggang (waist bag), tas pinggang (waist
pack), kantong untuk tas pinggang (waist bag), kantong untuk tas pinggang (waist pack), dompet/wallet, dompet untuk
dicantelkan pada ikat pinggang, bahan bukan dari logam untuk bangunan dan konstruksi, pipa kaku bukan dari logam untuk
bangunan, aspal, ter (pitch), ter (tar) dan bitumen, bangunan yang dapat dipindahkan bukan dari logam, monumen bukan dari
logam, perabot rumah, cermin, bingkai foto , wadah bukan dari logam untuk penyimpanan atau pengangkutan, tulang, tanduk,
tulang ikan paus atau kulit mutiara, kerang, tanah liat magnesium, batu ambar belum dikerjakan atau setengah dikerjakan,
seprei [kecuali linen], tempat tidur untuk hewan peliharaan rumah tangga, perabotan untuk kemping, gantungan baju, cincin
gorden, hiasan dari plastik untuk bahan makanan, bantal tiup [selain untuk keperluan medis] untuk dipasang pada leher; jasa
ritel, jasa ritel online, jasa grosir dan ritel penjualan melalui pos yang berhubungan dengan penjualan bahan kimia untuk
penggunaan dalam industri, ilmu pengetahuan dan fotografi, serta di bidang pertanian, hortikultura dan kehutanan, damar
buatan yang belum diproses, plastik yang belum diproses, komposisi bahan pencegah kebakaran dan pemadam kebakaran,
sediaan mengeraskan dan mematri, zat untuk penyamakan kulit halus dan kulit binatang, bahan perekat untuk digunakan
dalam industri, dempul dan pengisi pasta lain, kompos, pupuk kandang, pupuk, sediaan biologis untuk digunakan dalam
industri dan ilmu pengetahuan, cat, pernis, lak, bahan pencegah karatan dan kelapukan kayu, pewarna, zat warna, tinta untuk
pencetakan, tinta penandaan dan ukir, damar alam mentah, logam dalam bentuk foil dan bubuk untuk digunakan dalam
lukisan, dekorasi, percetakan dan seni, kosmetik tidak mengandung obat dan sediaan pembersih badan, pasta gigi tidak
mengandung obat, parfum, minyak esensial, sediaan pemutih dan zat lain untuk penggunaan cucian, sediaan membersihkan,
mengkilatkan, membuang lemak dan menggosok, sediaan pembersih tubuh dan perawatan kecantikan, sediaan kebersihan
mulut, wewangian, sediaan perawatan hewan, sabun, anti keringat (pembersih badan), sediaan penyamakan buatan, krim
sepatu bot, semir sepatu bot, pembersih, krim, pasta gigi, deodoran, sediaan penghilang rambut, produk perawatan rambut,
pewarna rambut, sediaan penataan rambut, sediaan perawatan tangan, sediaan balsem untuk bibir [tidak mengandung obat],
sediaan perawatan kuku, sediaan menghilangkan cat kuku, cat kuku, sediaan tidak mengandung obat untuk digunakan
setelah bercukur, sediaan untuk menyegarkan napas [tidak mengandung obat], sampo, sediaan untuk mencukur, krim sepatu,
semir sepatu, lilin sepatu, sediaan mandi pancuran, produk perawatan kulit, sediaan perawatan kulit, bedak talk; jasa ritel, jasa
ritel online, jasa grosir dan ritel penjualan melalui pos yang berhubungan dengan penjualan perkakas rumah tangga atau
dapur dan wadah kecil, peralatan memasak dan peralatan makan, sisir dan spons, sikat, bahan pembuat sikat, barang untuk
membersihkan, kaca belum dikerjakan atau setengah dikerjakan, barang pecah belah, porselen dan barang tembikar, gelas
bir, mangkuk dan piring, alat untuk menyikat, alat pembakar, tempat lilin, piringan tempat tadah lilin dari logam mulia, tempat
lilin dari logam mulia, hiasan dari porselen, peralatan pembersih [dioperasikan secara manual], pengocok minuman koktail,
teko kopi bukan listrik, tas pendingin, peralatan kosmetik, cangkir, barang porselen, botol minuman, sedotan untuk minum,
patung kecil, alas setrikaan, pot bunga, botol air yang bisa dilipat, ekstraktor jus buah (dioperasikan secara manual), barang
perlengkapan hadiah dan karya seni, semua terbuat dari porselen tulang (bone china), kristal porselen, tembikar, kaca,
porselen atau terakota, wadah es, perangkap serangga, tempat air dan bejana air minum, cerek, kotak makan siang, patung
miniatur, tempat pencampur [bukan listrik] untuk mencampur minuman , tempat pencampur secara manual [pengocok koktail],
mangkok, hiasan, keranjang piknik yang dilengkapi piring, piring, sedotan untuk minum yang dapat digunakan kembali,
sedotan yang dapat digunakan kembali, botol pengocok, botol untuk olah raga, wol baja, wadah penyimpanan untuk makanan,
wadah penyimpanan untuk keperluan rumah tangga, sedotan, mug bukan dari logam mulia, tas yang diisolasi secara termal
untuk keperluan rumah tangga atau dapur atau digunakan untuk mengangkut dan menyimpan makanan dan minuman, wadah
yang diisolasi secara termal untuk makanan, termos yang diisolasi secara termal untuk keperluan rumah tangga, sikat gigi,
tusuk gigi, vas dan kendi, botol air, kaleng penyiram tanaman, barang untuk berkebun, karya seni, tali tambang dan tali, jaring,
tenda dan terpal, awning dari bahan tekstil atau sintetis, layar, karung untuk pengangkutan dan penyimpanan bahan dalam
bentuk curah, bahan pelapis, bantalan dan pengisi kecuali dari kertas, karton, karet atau plastik, penutup tidak terpasang,
bahan tekstil berserat kasar dan bahan penggantinya, benang dan benang untuk keperluan tekstil, tekstil dan pengganti
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tekstil, linen keperluan rumah tangga, tirai tekstil atau plastik, seprei, kain tempat tidur, flanel, handuk, penutup meja, kantong
tidur; jasa toko retail secara online yang berhubungan dengan kosmetik; jasa-jasa grosir terkait kosmetik-kosmetik, sabunsabun, parfum-parfum, perhiasan-perhiasan, alat tulis, produk-produk kertas, stiker tato, kulit dan imitasi kulit, tas-tas
bepergian, tas-tas tangan, dompet-dompet, dompet, tempat kunci, peralatan rumah tangga dan dapur, barang-barang tekstil,
pakaian, alas kaki, tutup kepala, pakaian dalam, pakaian renang, syal, lencana-lencana untuk dipakai, hiasan untuk rambut,
permainan, mainan, barang-barang mainan (playthings) atau untuk bermain dan barang olahraga; jasa-jasa ritel dan grosir
online terkait kosmetik-kosmetik, sabun-sabun, parfum-parfum, perhiasan-perhiasan, alat tulis, produk-produk kertas, stiker
tattoo, kulit dan imitasi kulit, tas-tas bepergian, tas-tas tangan, dompet-dompet, dompet, tempat kunci, peralatan rumah tangga
dan dapur, barang-barang tekstil, pakaian, alas kaki, tutup kepala, pakaian dalam, pakaian renang, syal, lencana-lencana
untuk dipakai, hiasan untuk rambut, permainan, mainan, barang-barang mainan (playthings) atau untuk bermain dan barang
olahraga; jasa-jasa ritel dan grosir yang disediakan melalui perangkat lunak yang dapat diunduh termasuk aplikasi seluler
terkait kosmetik-kosmetik, sabun-sabun, parfum-parfum, perhiasan-perhiasan, alat tulis, produk-produk kertas, stiker tato, kulit
dan imitasi kulit, tas-tas bepergian, tas-tas tangan, dompet-dompet, dompet, tempat kunci, peralatan rumah tangga dan dapur,
barang-barang tekstil, pakaian, alas kaki, tutup kepala, pakaian dalam, pakaian renang, syal, lencana-lencana untuk dipakai,
hiasan untuk rambut, permainan, mainan, barang-barang mainan (playthings) atau untuk bermain dan barang olahraga; jasajasa toko ritel terkait kosmetik-kosmetik, sabun-sabun, parfum-parfum, perhiasan-perhiasan, alat tulis, produk-produk kertas,
stiker tato, kulit dan imitasi kulit, tas-tas bepergian, tas-tas tangan, dompet-dompet, dompet, tempat kunci, peralatan rumah
tangga dan dapur, barang-barang tekstil, pakaian, alas kaki, tutup kepala, pakaian dalam, pakaian renang, syal, lencanalencana untuk dipakai, hiasan untuk rambut, permainan, mainan, barang-barang mainan (playthings) atau untuk bermain dan
barang olahraga; layanan eceran atau grosir untuk kosmetik; layanan eceran atau grosir untuk kosmetik, perlengkapan mandi,
pasta gigi, sabun dan deterjen; layanan pemesanan eceran untuk kosmetik; layanan periklanan yang berkaitan dengan
kosmetik; layanan ritel atau layanan grosiran untuk kosmetik, perlengkapan mandi, pasta gigi, sabun dan deterjen; layanan
ritel dan grosir untuk berbagai barang, termasuk tetapi tidak terbatas pada kosmetik dan sediaan perlengkapan mandi, pasta
gigi, wewangian, minyak esensial, sediaan pemutih dan bahan lain untuk keperluan binatu, sediaan pembersihan, sediaan
pemolesan, sediaan penggosok, sediaan abrasif, kosmetik, sabun, sabun mandi, sediaan kosmetik untuk mandi, sediaan
perawatan kuku, kuku palsu, stiker nail art, penghilang cat kuku, sediaan make-up, sediaan kosmetik untuk bulu mata, bulu
mata palsu, perekat untuk membubuhkan bulu mata palsu, sediaan pengharum ruangan, deodoran untuk manusia atau untuk
hewan, sediaan perawatan rambut, sampo, losion rambut, pembilasan rambut [kondisioner sampo], krim rambut, hair spray,
pewarna rambut, sediaan mandi, sediaan cukur, sediaan berjemur [kosmetik], gel pijat, sediaan farmasi, sediaan dokter
hewan, sediaan sanitasi dan persediaan medis, peralatan elektronik rumah tangga, alat keperluan makan, kacamata dan
kacamata hitam, peralatan untuk penerangan dan pemanasan, logam mulia dan paduannya, perhiasan, batu mulia dan semi
mulia, instrumen horologis dan kronometrik, alat tulis, kulit dan imitasi dari kulit, koper dan tas, kantong, payung dan payung
matahari, furnitur, peralatan dan wadah rumah tangga atau dapur, gelas, porselen dan gerabah, peralatan kosmetik dan toilet,
linen rumah tangga, handuk, pakaian, alas kaki, tutup kepala, karpet, permainan, mainan dan alat permainan, makanan dan
minuman, perlengkapan sehari-hari dan barang-barang pribadi; layanan ritel on-line yang berkaitan dengan kosmetik; layanan
toko ritel on-line yang menampilkan produk kosmetik dan kecantikan, pakaian dan aksesoris; layanan toko ritel online yang
menampilkan produk kosmetik dan kecantikan; memberikan informasi produk konsumen yang berkaitan dengan kosmetik;
memberikan saran produk konsumen yang berkaitan dengan kosmetik; pelaksanaan, pengaturan, dan pengelolaan pameran
dagang yang terkait dengan kosmetik; pengaturan pameran dagang kosmetik; penjualan ritel dan grosir kosmetik; penyediaan
jasa ritel melalui pemesanan dengan katalog melalui pos yang berkaitan dengan pakaian, tutup kepala dan alas kaki,
perhiasan, jam tangan, aksesoris mode, tekstil, kosmetik, sediaan untuk perlengkapan mandi yang tidak mengandung obat,
produk perawatan, peralatan perawatan, peralatan mandi yang tidak mengandung obat [kosmetik], kacamata, tempat untuk
membawa, barang dari kulit, tempat dan penutup untuk telepon genggam, tablet, laptop, koper, label untuk koper, tempat dan
penutup paspor, dompet, tas tangan dan segala macam tas, buku, lilin, perlengkapan audio, perangkat pendengar yang
diletakkan di kepala, tempat pengeras suara, pengeras suara nirkabel, perangkat pendengar yang diletakkan di dalam telinga;
riset pemasaran di bidang kosmetik, parfum dan produk kecantikan===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Kenjeran No. 559, Kota Surabaya, Jawa Timur
: H. Amris Pulungan S.H.
: Pulungan, Wiston & Partners Graha Intermasa 3rd Floor Jl. Cempaka Putih Raya
No. 102, Jakarta 10510

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: PIKOPI BARISTA
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Coklat, kuning, hitam
: 30
: ===Biji kopi; Ekstrak kopi malt; Kapsul kopi yang berisi kopi untuk diseduh; Kopi bubuk; Kopi giling dan biji kopi utuh (yang
belum diolah); Kopi gula aren; Kopi seduh; Kopi yang tidak disangrai; Kopi, teh, kakao dan kopi buatan; Kue-kue; Minuman
kopi dengan atau tanpa susu; Penyedap rasa dan aroma kopi; Permen; Sediaan sayuran untuk digunakan sebagai pengganti
kopi; bahan pengganti kopi; biji kopi berlapis cokelat; biji kopi dilapisi gula; biji kopi panggang; campuran kopi; dripper kopi
bubuk sekali pakai, diisi; ekstrak kopi; esensi kopi; kapsul kopi, terisi; kopi; kopi beraroma; kopi buatan; kopi giling; kopi instan;
kopi kantongan; kopi rempah; kopi tanpa kafein; kopi yang belum dipanggang; minuman berbahan dasar kopi dengan toping :
boba, jelly, pearl; minuman dengan bahan dasar kopi; minuman kopi; minuman-minuman berbahan dasar kopi;; perasa kopi;
produk-produk kopi; roti*; sediaan minuman kopi===

: DID2021013616
: 26/02/2021 17:26:32
:
: PT. KAPAL API

540 Etiket
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210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Kenjeran No. 559, Kota Surabaya, Jawa Timur
: H. Amris Pulungan S.H.
: Pulungan, Wiston & Partners Graha Intermasa 3rd Floor Jl. Cempaka Putih Raya
No. 102, Jakarta 10510

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: FRESCO SPECIAL BARISTA
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah, kuning
: 30
: ===Biji kopi; Ekstrak kopi malt; Kapsul kopi yang berisi kopi untuk diseduh; Kopi bubuk; Kopi giling dan biji kopi utuh (yang
belum diolah); Kopi gula aren; Kopi seduh; Kopi yang tidak disangrai; Kopi, teh, kakao dan kopi buatan; Minuman kopi dengan
atau tanpa susu; Penyedap rasa dan aroma kopi; Sediaan sayuran untuk digunakan sebagai pengganti kopi; bahan pengganti
kopi; biji kopi berlapis cokelat; biji kopi dilapisi gula; biji kopi panggang; campuran kopi; dripper kopi bubuk sekali pakai, diisi;
ekstrak kopi; esensi kopi; kapsul kopi, terisi; kopi; kopi beraroma; kopi buatan; kopi giling; kopi instan; kopi kantongan; kopi
rempah; kopi tanpa kafein; kopi yang belum dipanggang; minuman berbahan dasar kopi dengan toping : boba, jelly, pearl;
minuman dengan bahan dasar kopi; minuman kopi; minuman-minuman berbahan dasar kopi; perasa kopi; produk-produk kopi;
sediaan minuman kopi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021013617
: 26/02/2021 17:28:59
:
: PT. KAPAL API

: DID2021013618
: 26/02/2021 17:30:45
:
: JESLIN HAMDANI

540 Etiket

540 Etiket

: Jl. Hawaii 1-B/12, Puri Mansion, RT.010 / RW.001, Kelurahan Kembangan Selatan,
Kecamatan Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta
: Timoty Ezra S.H., M.H.,
: House Of Patent Indonesia Ruko Perkantoran Mitra Bahari II, Blok E 17-19 Jl.
Pakin No.1, Penjaringan, Jakarta Utara

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: DUVADERM
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam; Putih.: 9
: ===Aplikasi komputer untuk ponsel, tablet, dan perangkat serupa lainnya; Aplikasi perangkat lunak untuk telepon bergerak;
Aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk memutar video secara offline dengan pemutar bawaan; Aplikasi seluler yang dapat
diunduh untuk menelusuri video dengan browser bawaan; Aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk mengelola unduhan;
Aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk mengunduh semua item format; Aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk
mengunduh video besar dalam kartu memori dengan kecepatan tinggi; Aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk mengunduh
video dari situs web; Aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk mengunduh, menjeda dan melanjutkan mengunduh video;
Komputer dan perangkat lunak bergerak dan aplikasi yang memberikan nasehat, layanan, informasi kepada penggunanya
terkait kosmetik dan memungkinkan pengguna untuk mencoba kosmetik secara virtual; Perangkat keras dan perangkat lunak
sebagai penyimpanan basis data untuk kegiatan jual beli dan pembayaran; Perangkat lunak aplikasi komputer untuk
penyediaan keamanan, otomatisasi, fasilitasi, dan enkripsi komunikasi, proses bisnis, dan transaksi keuangan menggunakan
sistem kontrak pintar, blockchain (sistem pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi), dan teknologi buku besar yang
didistribusikan.; Perangkat lunak cloud; Perangkat lunak computer dan aplikasi perangkat lunak untuk perangkat seluler yang
memperkenankan, menyediakan, mengizinkan, dan memfasilitasi pengguna untuk mendaftar dan menyewa penginapan
sementara, mengakses informasi, daftar dan pengumuman tentang perumahan, apartemen, kondominium, town house, real
estate, dan iklan penyewaan; Perangkat lunak komputer berbasis kecerdasan buatan untuk konsultasi kesehatan; Perangkat
lunak komputer dan aplikasi perangkat lunak yang berkaitan dengan layanan pinjaman; Perangkat lunak komputer untuk
digunakan dalam transaksi dengan pengecer, pedagang, vendor, dan peer-to-peer melalui perangkat seluler, perangkat
komputer, dan kartu fisik yang digunakan untuk memproses pembayaran seluler; Perangkat lunak komputer untuk mengirim,
menerima, memproses, membaca dan menonton, dan untuk kontrol file aplikasi, data elektronik, gambar, audio dan video;
Perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk perdagangan, penyimpanan, pengiriman, penerimaan, penerimaan dan
pengiriman mata uang digital secara elektronik, dan mengatur transaksi pembayaran dan penukaran mata uang digital.;
Perangkat lunak komputer, yakni perangkat lunak sistem operasi; Perangkat lunak seluler; Peranti lunak komputer untuk
memfasilitasi transaksi pembayaran dengan cara elektronik dan mencatat operasi keuangan; Peranti lunak untuk memfasilitasi
transaksi pembayaran yang aman dengan cara elektronik; Piranti lunak yang bisa diunduh dalam lingkup aplikasi pesan;
Program aplikasi komputer untuk ponsel pintar dan jam tangan pintar; alat pengukur untuk pengeluaran parfum dalam jumlah
yang terukur; alat untuk memproses pembayaran elektronik; aplikasi komputer untuk mengotorisasi pembayaran elektronik
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serta transaksi keuangan elektronik; aplikasi komputer untuk mengumpulkan pembayaran elektronik serta transaksi keuangan
elektronik; aplikasi komputer utuk mengolah pembayaran elektronik serta transaksi keuangan elektronik; aplikasi multimedia
interaktif dan program komputer untuk digunakan sehubungan dengan skema keanggotaan pelanggan, termasuk skema kartu
loyalitas pelanggan, skema insentif, skema bonus, kartu hadiah dan kartu diskon; aplikasi pembayaran elektronik (uang digital/
digital money) yang dapat digunakan untuk memfasilitasi pembelian/ pembayaran; aplikasi pengaturan keuangan; aplikasi
perangkat lunak komputer yang digunakan untuk asisten digital pribadi; aplikasi perangkat lunak komputer, dapat diunduh;
aplikasi perangkat lunak untuk digunakan dengan perangkat seluler; aplikasi perangkat lunak untuk memberikan informasi
tentang kesehatan dan kesejahteraan, untuk digunakan sehubungan dengan terapi perilaku, untuk memasukkan, menyimpan,
mengelola, dan menganalisis catatan medis dan data pasien, bagi pengguna untuk melacak gejala dan mencatat perawatan,
bagi pengguna untuk melacak aktivitas fisik, penting tanda-tanda, dan informasi biometrik, untuk mengakses dan
mengumpulkan data imunisasi, untuk melacak, merekam, dan berbagi informasi perawatan kesehatan.; aplikasi perangkat
lunak untuk transmisi komunikasi elektronik.; aplikasi perangkat lunak yang dapat diunduh untuk ponsel; aplikasi perangkat
lunak yang menampilkan informasi tentang layanan rekrutmen, solusi kepegawaian dan perencanaan karir; aplikasi ponsel
pintar yang dapat diunduh [perangkat lunak]; aplikasi seluler untuk perbankan, keuangan, peminjaman dan pembayaran;
aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk menelusuri video dengan browser bawaan; aplikasi tentang sistem kasir; aplikasi
terkait dengan sistem pengaturan transportasi; aplikasi yang dapat diunduh untuk digunakan dengan perangkat seluler; gelas
ukur; kartu pembayaran prabayar yang disandikan; kartu pembayaran yang dikodekan secara magnetis; mesin-mesin yang
berfungsi sebagai sarana penyedia transaksi dan alat pembayaran (electronic data capture); perangkat komputer untuk
mengumpulkan pembayaran elektronik serta transaksi keuangan elektronik; perangkat lunak; perangkat lunak aplikasi;
perangkat lunak aplikasi komputer untuk streaming konten media audio-visual melalui internet; perangkat lunak aplikasi
komputer untuk telepon seluler; perangkat lunak aplikasi untuk smartphone; perangkat lunak dan aplikasi untuk perangkat
seluler; perangkat lunak dan aplikasi untuk perangkat seluler yang dapat di unduh; perangkat lunak dan aplikasi untuk
perangkat seluler, dapat diunduh; perangkat lunak dekoder; perangkat lunak kecerdasan buatan untuk konsultasi kesehatan;
perangkat lunak kecerdasan buatan untuk perawatan kesehatan; perangkat lunak komputer; perangkat lunak komputer untuk
mengendalikan dan mengelola aplikasi server akses; perangkat lunak komputer yang memberikan informasi kesehatan,
kebugaran (wellness), perawatan kesehatan, dan medis; perangkat lunak komputer yang menyediakan/yang memberikan
akses ke layanan perawatan kesehatan dan pelatihan kesehatan; perangkat lunak media; perangkat lunak perawatan
kesehatan; perangkat lunak untuk aplikasi komputer; perangkat lunak untuk memproses pembayaran elektronik ke dan dari
pihak lain; perangkat lunak untuk memungkinkan pembangunan aplikasi pada blockchain (sistem pencatatan transaksi digital
yang terdesentralisasi), berinteraksi dengan kontrak pintar blockchain, dan pertukaran komoditas blockchain (sistem
pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi) dalam jaringan sosial; perangkat lunak untuk menyediakan sebuah
platform keuangan elektronik yang memfasilitasi transaksi pembayaran dan transaksi keuangan melalui sebuah jaringan
komputer; perangkat lunak utilitas; perangkat lunak yang berbentuk aplikasi seluler dan aplikasi desktop untuk pelacakan dan
pemeliharaan rencana kesehatan dan perawatan; perangkat lunak yang dapat diunduh untuk memproses, memfasilitasi,
memverifikasi, dan autentikasi pembayaran bergerak dan transaksi tanpa kontak dengan pengecer, pedagang, dan penjual
menggunakan suatu alat bergerak; perangkat lunak yang mampu menyediakan fasilitas perbankan, finansial dan pembayaran;
perangkat lunak yang memungkinkan pengguna untuk menilai kebiasaan mereka di bidang kesehatan, nutrisi/gizi, dan
kebugaran (wellness); piranti keras komputer, periferal komputer, dan piranti lunak untuk digunakan dalam bisnis elektronik
dan nirkabel dan transaksi konsumen, yaitu piranti keras komputer, periferal, dan piranti lunak untuk memfasilitasi pembayaran
secara elektronik dan nirkabel; piranti keras dan piranti lunak komputer untuk memfasilitasi akses ke rekening
pembayaran dengan tujuan komersil secara elektronik dan nirkabel; piranti keras komputer, periferal komputer, dan
piranti lunak untuk memfasilitasi pembayaran elektronik, transaksi tunai elektronik, transfer dana elektronik, dan layanan
pengiriman uang elektronik secara elektronik dan nirkabel; piranti lunak komputer untuk digunakan dalam komputer pribadi,
laptop, PDA, PIM, telepon seluler, peralatan digital, mesin virtual, peralatan virtual, serta peralatan komputasi
dan peralatan komunikasi seluler lainnya, dan piranti lunak komputer untuk digunakan pada mobil dan kendaraan lain atau
peralatan transportasi, untuk mengelola, meningkatkan, dan mengoptimalkan komputasi sumber daya dari peralatanperalatan tersebut; platform perangkat lunak komputer terkait dengan sistem pengaturan transportasi; program aplikasi
kecerdasan untuk terminal nirkabel yang direkam; terminal pembayaran elektronik; terminal untuk memproses pembayaran
kartu kredit secara elektronik===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 1133 Innovation Way, Sunnyvale, California 94089, USA
: Daru Lukiantono S.H.
: Hadiputranto, Hadinoto and Partners, Pacific Century Place Lt. 35, SCBD Lot 10, Jl.
Jenderal Sudirman Kav. 52-53

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: JUNIPER DRIVEN BY MIST AI
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan putih
: 37
: ===Instalasi, pemeliharaan, dan layanan perbaikan di bidang komputer, telekomunikasi, jaringan, komunikasi, dan keamanan
jaringan.; jasa dukungan teknis yaitu troubleshooting yang bersifat perbaikan perangkat keras komputer untuk interkoneksi,
pengelolaan, pengamanan, pemantauan, pengendalian, pengoperasian, virtualisasi, dan akses jaringan area lokal dan luas,
komputer, dan sistem telepon===

: JID2021013619
: 26/02/2021 17:31:27
: 81, 631 01/10/2020 JM
: Juniper Networks, Inc.

540 Etiket
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210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Kenjeran No. 559, Kota Surabaya, Jawa Timur
: H. Amris Pulungan S.H.
: Pulungan, Wiston & Partners Graha Intermasa 3rd Floor Jl. Cempaka Putih Raya
No. 102, Jakarta 10510

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: FRESCO BARISTA
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah, kuning
: 30
: ===Biji kopi; Ekstrak kopi malt; Kapsul kopi yang berisi kopi untuk diseduh; Kopi bubuk; Kopi giling dan biji kopi utuh (yang
belum diolah); Kopi gula aren; Kopi seduh; Kopi yang tidak disangrai; Kopi, teh, kakao dan kopi buatan; Minuman kopi dengan
atau tanpa susu; Penyedap rasa dan aroma kopi; Sediaan sayuran untuk digunakan sebagai pengganti kopi; bahan pengganti
kopi; biji kopi berlapis cokelat; biji kopi dilapisi gula; biji kopi panggang; campuran kopi; dripper kopi bubuk sekali pakai, diisi;
ekstrak kopi; esensi kopi; kapsul kopi, terisi; kopi; kopi beraroma; kopi buatan; kopi giling; kopi instan; kopi kantongan; kopi
rempah; kopi tanpa kafein; kopi yang belum dipanggang; minuman berbahan dasar kopi dengan toping : boba, jelly, pearl;
minuman dengan bahan dasar kopi; minuman kopi; minuman-minuman berbahan dasar kopi; perasa kopi; produk-produk kopi;
sediaan minuman kopi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021013620
: 26/02/2021 17:32:57
:
: PT. KAPAL API

: DID2021013621
: 26/02/2021 17:39:39
:
: PT SINAR ABADI CITRA SARANA

540 Etiket

540 Etiket

: Dsn Diwek Gg II No. 25, RT/RW. 01/04, Desa Diwek, Kecamatan Diwek, Kabupaten
Jombang, Jawa Timur
: Deddy Firdaus Yulianto S.H.
: AFJ Counselors At Law, Estubizi Business Center, Setiabudi Building 2, 2nd Floor
(207 B-C) Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 62

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: SACS
: SACS merupakan singkatan nama Pemohon

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru, hitam dan putih
: 19
: ===Udits beton; bentuk cetakan, bukan dari logam, untuk beton; cetakan dekoratif non-logam dan trim dekoratif untuk
digunakan dalam konstruksi bangunan; cetakan pengecoran, bukan dari logam; gorong-gorong beton===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 1133 Innovation Way, Sunnyvale, California 94089, USA
: Daru Lukiantono S.H.
: Hadiputranto, Hadinoto and Partners, Pacific Century Place Lt. 35, SCBD Lot 10, Jl.
Jenderal Sudirman Kav. 52-53

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: The “3-Box Design” mark
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan putih
: 37
: ===Instalasi, pemeliharaan, dan layanan perbaikan di bidang komputer, telekomunikasi, jaringan, komunikasi, dan keamanan
jaringan.; jasa dukungan teknis yaitu troubleshooting yang bersifat perbaikan perangkat keras komputer untuk interkoneksi,
pengelolaan, pengamanan, pemantauan, pengendalian, pengoperasian, virtualisasi, dan akses jaringan area lokal dan luas,
komputer, dan sistem telepon===

: JID2021013622
: 26/02/2021 17:40:53
: 81, 633 01/10/2020 JM
: Juniper Networks, Inc.

540 Etiket
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210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: D102021013623
: 26/02/2021 17:42:02
:
: ISRAL, SE.

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Jagir Sidomukti 4/8-A, RT.004, RW.003, Kelurahan Jagir, Kecamatan Wonokromo
SURABAYA, Kota Surabaya, Jawa Timur
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: MAKER 8 KING
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: merah putih hitam abu-abu
: 34
: ===Barang-barang keperluan perokok; merokok tembakau; rokok; rokok filter; rokok kretek; rokok mentol; rokok putih;
tembakau rokok===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021013624
: 26/02/2021 17:42:48
:
: JANIMIN BONIFA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: jalan Dwiwarna gang V no 19 RT 06 RW 09, Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan
Sawah Besar, Jakarta Pusat 10740, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta,
10740
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: JavAbon
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: warna Merah Hati, R135, G37, B27 (#87251B)
: 29
: ===Abon Ayam; Abon Sapi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Kenjeran No. 559, Kota Surabaya, Jawa Timur
: H. Amris Pulungan S.H.
: Pulungan, Wiston & Partners Graha Intermasa 3rd Floor Jl. Cempaka Putih Raya
No. 102, Jakarta 10510

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: KAPAL API SPECIAL BARISTA
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah, putih, hitam, coklat
: 30
: ===Biji kopi; Bumbu siap saji; Ekstrak kopi malt; Kapsul kopi yang berisi kopi untuk diseduh; Kopi bubuk; Kopi giling dan biji
kopi utuh (yang belum diolah); Kopi gula aren; Kopi seduh; Kopi yang tidak disangrai; Kopi, teh, kakao dan kopi buatan; Kue
kering (pastri); Kue-kue; Mie; Minuman kopi dengan atau tanpa susu; Penyedap rasa dan aroma kopi; Sediaan sayuran untuk
digunakan sebagai pengganti kopi; bahan pengganti kopi; bihun [mie]; biji kopi berlapis cokelat; biji kopi dilapisi gula; biji kopi
panggang; campuran kopi; coklat; dripper kopi bubuk sekali pakai, diisi; ekstrak kopi; esensi kopi; gula aren; gula kristal putih;
gula mentah; gula merah; gula tebu pasir; kapsul kopi, terisi; kopi; kopi beraroma; kopi buatan; kopi giling; kopi instan; kopi
kantongan; kopi rempah; kopi tanpa kafein; kopi yang belum dipanggang; minuman berbahan dasar kopi dengan toping :
boba, jelly, pearl; minuman dengan bahan dasar kopi; minuman kopi; minuman-minuman berbahan dasar kopi; panekuk;
perasa kopi; permen; produk-produk kopi; roti*; sediaan minuman kopi; sereal siap saji===

740

: DID2021013625
: 26/02/2021 17:45:02
:
: PT. KAPAL API

540 Etiket
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210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021013626
: 26/02/2021 17:45:09
:
: JESLIN HAMDANI

540 Etiket

: Jl. Hawaii 1-B/12, Puri Mansion, RT.010 / RW.001, Kelurahan Kembangan Selatan,
Kecamatan Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta
: Timoty Ezra S.H., M.H.,
: House Of Patent Indonesia Ruko Perkantoran Mitra Bahari II, Blok E 17-19 Jl.
Pakin No.1, Penjaringan, Jakarta Utara

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: DUVABLOOM
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam; Putih.: 3
: ===Bedak wajah untuk keperluan kosmetik; Bibit parfum; Krim pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Krim untuk pemutih
kulit; Lotion kulit kering (kosmetik); Parfum tubuh yang disemprotkan; Parfum untuk bayi; Parfum, eau de toilette; Pemutih
ketiak; Sabun Kecantikan (kosmetik); Sabun Mandi; Sabun Tangan Cair; Sabun cair badan; Sabun cair wajah; Sabun
kosmetik; Sabun mandi dalam bentuk cair, padat atau gel tidak mengandung obat; Sabun tangan cair; Sabun, sabun mandi,
sediaan untuk mandi shower dan mandi, jel untuk mandi shower, minyak untuk mandi, busa untuk mandi, sabun batang dan
sabun tangan cair; Sediaan kosmetik seperti semprotan tangan, gel tangan, larutan tangan, pelembab, lotion, toner &
astringen, larutan alkohol, sabun mandi dalam bentuk cair, bentuk batangan & bubuk, krim, sediaan deodoran dan antikeringat.; amber [parfum]; bedak wajah kosmetik; body lotion untuk keperluan kosmetik; bubuk kosmetik, krim dan lotion untuk
wajah, tangan dan tubuh; colognes, parfum dan kosmetik; ekstrak bunga [parfum]; kosmetik dalam bentuk lotion; kosmetik
dalam bentuk susu, lotion dan emulsi; kosmetik yaitu krim, susu, lotion, gel dan bubuk untuk wajah, tubuh dan tangan; krim
dan gel kosmetik untuk wajah, tangan dan tubuh; krim dan lotion kosmetik; krim dan lotion kosmetik untuk perawatan wajah
dan tubuh; krim kosmetik, lotion dan sediaan lain untuk berjemur; krim kosmetik, susu, lotion, gel dan bubuk untuk wajah,
tangan, dan tubuh; krim pemutih kulit; krim pemutih kulit wajah; krim tubuh kosmetik; krim tubuh untuk keperluan kosmetik;
krim, minyak dan susu untuk tubuh, sabun mandi, gel, minyak, susu dan garam; losion pemutih kulit wajah; lotion kecantikan;
lotion kulit kosmetik; lotion kulit pelembab [kosmetik]; lotion perawatan kulit kosmetik; lotion wajah kosmetik; masker
pembersih untuk wajah; minyak parfum; parfum; parfum dalam bentuk bubuk; parfum dalam bentuk gel; parfum dalam bentuk
padat; parfum dan cologne; parfum, eau de Cologne dan aftershaves; pemutih selakangan; sabun batangan untuk mandi;
sabun cair; sabun cair bergelembung untuk mandi berendam; sabun cair untuk binatu; sabun cair untuk mandi; sabun cair
untuk mencuci piring; sabun cair untuk tangan dan wajah; sabun cair untuk tangan, wajah dan tubuh; sabun cair yang
digunakan untuk mandi kaki; sabun cair yang digunakan untuk mencuci kaki; sabun krim; sabun mandi cair; sabun mandi cair
tidak mengandung obat; sabun mandi dalam bentuk cair, padat atau gel; sabun mandi*; sabun-sabun, sabun mandi, wangiwangian, minyak esensial, kosmetik, shampoo, shampoo kering; sachet parfum; sediaan perawatan kulit, yaitu sabun mandi,
losion, krim dan sampo; wewangian, wewangian dan dupa, selain parfum untuk penggunaan pribadi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021013627
: 26/02/2021 17:45:54
:
: LENNY A BR PANGGABEAN

540 Etiket

: PLUIT PUTRI BLOK E NO. 2D, KEL. PLUIT, KEC. PENJARINGAN , Kota
Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta
: Anny Susanto
: Pamerindo Paten Komplek Green Ville Maisonette blok FB 10 Jl. Tanjung Duren
Raya, Duri Kepa

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: MILOVLAV
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM, PUTIH
: 3
: ===Eyeliner; Krim pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Pelembut pakaian; Perona Pipi; Perona mata; Pewangi pakaian;
Sediaan pemutih dan bahan lain untuk keperluan binatu; Spray wajah (kosmetik); astringen untuk keperluan kosmetik; bedak
wajah kosmetik; bubuk kosmetik, krim dan lotion untuk wajah, tangan dan tubuh; bubuk mandi untuk keperluan kosmetik;
bubuk wangi untuk keperluan kosmetik; cat kuku dan penghapus cat kuku; colognes, parfum dan kosmetik; concealer
[kosmetik]; dasar bedak (kosmetik); dasar bedak dengan tekstur lebih ringan (BB cream); deodoran; highlighter (kosmetik);
kapas dan tongkat kapas untuk keperluan kosmetik; kondisioner sampo; kosmetik alis; kosmetik dan make-up; krim bibir untuk
keperluan kosmetik; krim kosmetik, susu, lotion, gel dan bubuk untuk wajah, tangan, dan tubuh; krim pembersih [kosmetik];
lulur kosmetik; maskara; minyak aromaterapi; minyak esensial sebagai pewangi untuk keperluan binatu; minyak kosmetik;
pemutih cucian; pensil kosmetik; pensil mata kosmetik; penutup mata gel untuk keperluan kosmetik; pernis kuku untuk
keperluan kosmetik; perona mata; pewarna bibir dalam bentuk cairan atau gel [kosmetik]; pewarna kosmetik; pomade rambut
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untuk keperluan kosmetik; sabun cair untuk mencuci piring; sabun dan deterjen; sabun kosmetik; sampo; sediaan kolagen
untuk keperluan kosmetik; sediaan kosmetik anti-penuaan; sediaan kosmetik perawatan rambut; sediaan kosmetik untuk
mandi; sediaan kosmetik untuk perawatan kulit; sediaan kosmetik untuk tujuan pelangsingan; sediaan kosmetik untuk wajah
dan tubuh; sediaan pemutih gigi; sediaan pemutih kulit [kosmetik]; sediaan pengencangan payudara kosmetik; sediaan
perawatan kuku kosmetik; sediaan pewangi ruangan; sediaan sun block untuk keperluan kosmetik; sediaan-sediaan untuk
membersihkan, mengkilapkan, menggosok dan membuang lemak; semprotan tubuh untuk keperluan kosmetik; serum pemutih
(kosmetik); tisu bayi untuk keperluan kosmetik; tonik rambut untuk keperluan kosmetik===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021013628
: 26/02/2021 17:47:54
:
: Sarah Marisya

540 Etiket

: Jl. Dahlia Masjid No. AA11 (depan masjid Ar-Rayyan) RT 003/RW 004, Kelurahan
Kedungwaringin, Kecamatan Tanah Sareal, Taman Cimanggu, Kota Bogor, Jawa
Barat, 16161., Kota Bogor, Jawa Barat, 16161
: Rianti Namora Agustina S.H.,LL.M
: Rianti Namora Agustina Arsolusi Consulting Group Menara 165, Lantai 4 Jl. TB.
Simatupang Kav.1 Cilandak, Jakarta 12560

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Fisya Glow
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Emas Tembaga (Rosegold).
: 3
: ===Masker wajah untuk kuli berminyak; Produk kosmetik dan perawatan kulit; Toner (cairan penyegar wajah) kosmetik; bedak
tubuh untuk keperluan kosmetik; bedak wajah kosmetik; krim kecantikan wajah dan tubuh; masker wajah kosmetik; sediaan
kosmetik dan kecantikan; sediaan kosmetik tanpa obat; sediaan kosmetik untuk pemeliharaan kulit dan perawatan kulit;
sediaan kosmetik untuk wajah dan tubuh; toner untuk wajah tidak mengandung obat; toner wajah===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021013629
: 26/02/2021 17:51:22
:
: METTA TANIA, PRISKILA TEOPHANI

540 Etiket

: Green Garden Blok I 3 / 4 RT. 011/RW. 004, Kelurahan Kedoya Utara, Kecamatan
Kebon Jeruk, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta
: Deddy Firdaus Yulianto S.H.
: AFJ Counselors At Law, Estubizi Business Center, Setiabudi Building 2, 2nd Floor
(207 B-C) Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 62

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: cotton beare
: merupakan suatu penamaan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam
: 25
: ===BAJU DARI KULIT; Baju renang; Busana Muslim; Celana jeans; Hijab; Ikat Kepala; Manset untuk lengan kemejas
(pakaian); Mukena; Peci; Pelindung telinga [pakaian]; Pici (Kopiah); Selempang pastor; Songkok (Peci); Sweater [dimasukkan
melalui kepala]; Tali pengikat penutup kaki; Tudung kepala (Pakaian); alas kaki; alas kaki khusus untuk olahraga; baju bayi;
baju olah raga; baju rajut; baju tidur; band leher [bagian dari pakaian]; bulu [pakaian]; celana; celana panjang; celana pendek;
celemek [pakaian]; dasi; gaun; gaun pesta; ikat pinggang [pakaian]; jaket [pakaian]; jas; jilbab; jubah; jubah mandi; kamisol;
kancing untuk sepatu bola; kaos; kaos kaki; kaos t shirt; kemeja; kemeja kancing; kerah [pakaian]; kerudung [pakaian]; korset
[pakaian dalam]; kostum untuk digunakan dalam permainan peran; kotak saku; kutang wanita; lapisan siap pakai [bagian dari
pakaian]; manset; mantel; pakaian; pakaian berbahan denim; pakaian dalam; pakaian kulit imitasi; pakaian linen; pakaian pria;
pakaian ski; pakaian untuk anak-anak; pakaian untuk bayi; pakaian untuk wanita; pakaian, alas kaki dan tutup kepala; paku
golf; pelindung kaki; pelindung matahari [headwear]; pelindung tumit untuk sepatu; penghangat leher; piyama; ponco; rok;
rompi; sandal; sandal pelindung kaki; sari; selendang [pakaian]; sepatu; sepatu bot *; sepatu hak tinggi; singlet; syal; syal leher
[muffler]; togas; topi matahari; topi pet [tutup kepala]===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021013630
: 26/02/2021 17:51:43
:
: PT. KAPAL API

Alamat Pemohon

: Jl. Kenjeran No. 559, Kota Surabaya, Jawa Timur

540 Etiket

Halaman 1179 dari 2049

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

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

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: KAPAL API BARISTA
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah, putih, hitam, coklat
: 30
: ===Biji kopi; Bumbu siap saji; Ekstrak kopi malt; Kapsul kopi yang berisi kopi untuk diseduh; Kopi bubuk; Kopi giling dan biji
kopi utuh (yang belum diolah); Kopi gula aren; Kopi seduh; Kopi yang tidak disangrai; Kopi, teh, kakao dan kopi buatan; Kue
kering (pastri); Kue-kue; Mie; Minuman kopi dengan atau tanpa susu; Penyedap rasa dan aroma kopi; Sediaan sayuran untuk
digunakan sebagai pengganti kopi; bahan pengganti kopi; bihun [mie]; biji kopi berlapis cokelat; biji kopi dilapisi gula; biji kopi
panggang; campuran kopi; coklat; dripper kopi bubuk sekali pakai, diisi; ekstrak kopi; esensi kopi; gula aren; gula kristal putih;
gula mentah; gula merah; gula tebu pasir; kapsul kopi, terisi; kopi; kopi beraroma; kopi buatan; kopi giling; kopi instan; kopi
kantongan; kopi rempah; kopi tanpa kafein; kopi yang belum dipanggang; minuman berbahan dasar kopi dengan toping :
boba, jelly, pearl; minuman dengan bahan dasar kopi; minuman kopi; minuman-minuman berbahan dasar kopi; panekuk;
perasa kopi; permen; produk-produk kopi; roti*; sediaan minuman kopi; sereal siap saji===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JID2021013631
: 26/02/2021 17:52:39
:
: Sandiaji

540 Etiket

: Jl. Bunga Sakura Utama III Blok JJ No. 2 Komplek Sakura Regency Jatiasih, RT 003
RW 015, Kelurahan Jatirasa, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi, Jawa Barat., Kota
Bekasi, Jawa Barat
: Rianti Namora Agustina S.H.,LL.M
: Rianti Namora Agustina Arsolusi Consulting Group Menara 165, Lantai 4 Jl. TB.
Simatupang Kav.1 Cilandak, Jakarta 12560

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Kita.sy
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah
: 43
: ===Restoran; Tempat yang menyediakan makanan dan minuman===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Raya Gilang 159, Taman - Sepanjang, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur
: H. Amris Pulungan S.H.
: Pulungan, Wiston & Partners Graha Intermasa 3rd Floor Jl. Cempaka Putih Raya
No. 102, Jakarta 10510

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: ABC SPECIAL BARISTA
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih
: 30
: ===Biji kopi; Ekstrak kopi malt; Kapsul kopi yang berisi kopi untuk diseduh; Kopi bubuk; Kopi giling dan biji kopi utuh (yang
belum diolah); Kopi gula aren; Kopi seduh; Kopi yang tidak disangrai; Kopi, teh, kakao dan kopi buatan; Minuman kopi dengan
atau tanpa susu; Penyedap rasa dan aroma kopi; Sediaan sayuran untuk digunakan sebagai pengganti kopi; bahan pengganti
kopi; biji kopi berlapis cokelat; biji kopi dilapisi gula; biji kopi panggang; campuran kopi; dripper kopi bubuk sekali pakai, diisi;
ekstrak kopi; esensi kopi; kapsul kopi, terisi; kopi; kopi beraroma; kopi buatan; kopi giling; kopi instan; kopi kantongan; kopi
rempah; kopi tanpa kafein; kopi yang belum dipanggang; minuman berbahan dasar kopi dengan toping : boba, jelly, pearl;
minuman dengan bahan dasar kopi; minuman kopi; minuman-minuman berbahan dasar kopi; perasa kopi; produk-produk kopi;
sediaan minuman kopi===

: DID2021013632
: 26/02/2021 18:02:05
:
: PT. SANTOS JAYA ABADI

540 Etiket

Halaman 1180 dari 2049

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Raya Gilang 159, Taman - Sepanjang, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur
: H. Amris Pulungan S.H.
: Pulungan, Wiston & Partners Graha Intermasa 3rd Floor Jl. Cempaka Putih Raya
No. 102, Jakarta 10510

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: ABC BARISTA
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih
: 30
: ===Biji kopi; Ekstrak kopi malt; Kapsul kopi yang berisi kopi untuk diseduh; Kopi bubuk; Kopi giling dan biji kopi utuh (yang
belum diolah); Kopi gula aren; Kopi seduh; Kopi yang tidak disangrai; Kopi, teh, kakao dan kopi buatan; Minuman kopi dengan
atau tanpa susu; Penyedap rasa dan aroma kopi; Sediaan sayuran untuk digunakan sebagai pengganti kopi; bahan pengganti
kopi; biji kopi berlapis cokelat; biji kopi dilapisi gula; biji kopi panggang; campuran kopi; dripper kopi bubuk sekali pakai, diisi;
ekstrak kopi; esensi kopi; kapsul kopi, terisi; kopi; kopi beraroma; kopi buatan; kopi giling; kopi instan; kopi kantongan; kopi
rempah; kopi tanpa kafein; kopi yang belum dipanggang; minuman berbahan dasar kopi dengan toping : boba, jelly, pearl;
minuman dengan bahan dasar kopi; minuman kopi; minuman-minuman berbahan dasar kopi; perasa kopi; produk-produk kopi;
sediaan minuman kopi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021013633
: 26/02/2021 18:06:00
:
: PT. SANTOS JAYA ABADI

: DID2021013634
: 26/02/2021 18:16:38
:
: EBIT KUMALA PUTRA

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. ARIA PUTRA GANG H. BETONG RT. 007 RW. 018. KEL. KEDAUNG - KEC.
PAMULANG, Kota Tangerang Selatan, Banten
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: MELAYU MINANG DAN LUKISAN
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: hitam putih
: 25
: ===Busana Muslim; Pakaian bayi; Pakaian jadi untuk pria-wanita dan anak-anak; Pakaian olahraga; T-shirt; bolero; celana
panjang; celana pendek; dasi; daster; gaun; jaket; jas; kaos kaki; kaos oblong; kaos singlet; pakaian tidur; rompi; sendal;
sepatu===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021013636
: 26/02/2021 18:33:06
:
: PT. PRIMA KREATIF FOODINDO

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: PUSAT NIAGA TERPADU BLOK FF. 8. AJ, KEL. PORIS JAYA, KEC. BATU CEPER,
KOTA TANGERANG, Kota Tangerang, Banten
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: KICHI + Logo
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: MERAH, HIJAU, PUTIH
: 30
: ===Bumbu instan bubuk; Bumbu masak dalam bentuk bubuk; Bumbu serba guna; Bumbu siap saji; Cabe Kering; Campuran

740

Bumbu beraroma untuk Makanan; Campuran tepung; Perasa alami dan perasa herbal (selain minyak esensial); Sambal cabe
kering aneka rasa; Sambal cabe tabur; Sambal cabe tabur aneka rasa; Sediaan-sediaan tepung untuk makanan; Tepung dan
sediaan-sediaan yang terbuat dari gandum; Tepung kentucky; bawang merah olahan untuk digunakan sebagai bumbu;

Halaman 1181 dari 2049

bawang putih olahan untuk digunakan sebagai bumbu; bubuk cabai; bubuk cabai [bumbu]; bumbu olahan [bumbu]; campuran
bumbu; campuran bumbu kering untuk rebusan; ekstrak malt digunakan sebagai perasa untuk makanan dan minuman; esens
untuk bahan makanan, kecuali esens eterik dan minyak esensial; essens untuk bahan makanan selain untuk minyak esensial;
perasa buah untuk makanan atau minuman, kecuali esens; perasa buah, selain minyak esensial, untuk bahan makanan;
perasa vanila untuk makanan atau minuman; tepung bumbu; tepung kue; tepung roti; tepung serbaguna; tepung terigu; tepung
untuk makanan dan minuman===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021013637
: 26/02/2021 18:45:31
:
: PT. NUSA BOGA SEJAHTERA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: RUKO GREENVILLE BLOK AX 31-32, RT.000 RW.000, KEL. DURI KEPA, KEC.
KEBON JERUK, JAKARTA BARAT, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

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

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HIJAU TUA; HIJAU MUDA; COKLAT, PUTIH
: 30
: ===Bumbu instan bubuk; Bumbu masak dalam bentuk bubuk; Bumbu serba guna; Bumbu siap saji; Cabe Kering; Campuran
Bumbu beraroma untuk Makanan; Campuran tepung; Perasa alami dan perasa herbal (selain minyak esensial); Sambal cabe
kering aneka rasa; Sambal cabe tabur; Sambal cabe tabur aneka rasa; Sediaan-sediaan tepung untuk makanan; Tepung dan
sediaan-sediaan yang terbuat dari gandum; Tepung kentucky; bawang merah olahan untuk digunakan sebagai bumbu;
bawang putih olahan untuk digunakan sebagai bumbu; bubuk cabai; bubuk cabai [bumbu]; bumbu olahan [bumbu]; campuran
bumbu; campuran bumbu kering untuk rebusan; ekstrak malt digunakan sebagai perasa untuk makanan dan minuman; esens
untuk bahan makanan, kecuali esens eterik dan minyak esensial; essens untuk bahan makanan selain untuk minyak esensial;
perasa buah untuk makanan atau minuman, kecuali esens; perasa buah, selain minyak esensial, untuk bahan makanan;
perasa vanila untuk makanan atau minuman; tepung bumbu; tepung kue; tepung roti; tepung serbaguna; tepung terigu; tepung
untuk makanan dan minuman===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021013639
: 26/02/2021 18:55:05
:
: DEDY ROCHIMAT

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Tosiga I K5 RT/RW 009/004 Kebon Jeruk, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI
Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: MEDIUM
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan putih
: 25
: ===BAJU DARI KULIT; Celana jeans; alas kaki; baju; baju kaos (t-shirt); celana; celana panjang; celana pendek; ikat pinggang
[pakaian]; jaket [pakaian]; kemeja; pakaian===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

Tipe Merek
Nama Merek

: DID2021013640
: 26/02/2021 19:12:46
:
: Putu Oka Windusara

540 Etiket

: Jalan Raya Payangan, Banjar Pengaji, Desa Melinggih Kelod, Kecamatan Payangan,
Kabupaten Gianyar, Bali, 80572., Kabupaten Gianyar, Bali, 80572
: Anggi Avianica Putri S.E.
: Jalan Griya Pratama III Blok IV No. 14, Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan
Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 14250.

: Merek Kata dan Lukisan
: Mineofficial
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566

Arti Bahasa

: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Putih
: 25
: ===Ampu (Tutup Kepala); BAJU DARI KULIT; Bagian tumit untuk kaos kaki; Baju Batabue; Baju Hangat; Baju Hangat
berkerah; Baju Hangat kerah kura-kura; Baju Hangat lengan pendek; Baju Hangat militer; Baju Hangat terbuat dari wol; Baju
Hangat untuk anak-anak; Baju Hangat untuk orang dewasa; Baju Hangat untuk pria; Baju Hangat untuk wanita; Baju Kurung;
Baju Syar'i; Baju Tikim; Baju atasan crop; Baju hangat Lengan panjang tertutup; Baju hangat lengan panjang; Baju hangat
tenis; Baju koko; Baju lengan panjang; Baju lengan pendek; Baju renang; Baju safari; Baju tidur; Baju wanita; Bandana anakanak; Bulang-Bulang (Ulos Bagian Kepala (Pakaian)); Busana Muslim; Celana; Celana Cekak Musang (Celana); Celana
Komprang; Celana dalam dari kertas (bukan untuk kesehatan) sekali pakai untuk traveling; Celana jeans; Celana kerja;
Celana ketat tipis untuk wanita; Celana korduroi; Celana panjang besar; Celana panjang besar yang dilapisi lilin; Celana
panjang denim; Celana panjang longgar batik; Celana panjang setelan untuk jalan; Celana panjang untuk jalan; Celana
panjang yang dilapisi lilin; Celana pelindung kaki; Celana pendek Bermuda; Celana pendek selancar; Celana pendek sepak
bola Amerika; Celana pendek untuk berolahraga; Celana renang; Celana sepak bola Amerika; Celana tahan dingin; Celana
yang dilapisi lilin; Daster anak-anak; Deta (Tutup Kepala); Detat (Ulos Bagian Kepala (Pakaian)); Gamis pria; Gaun malam;
Gaun pengantin; Gaun prom; Hijab; Hijab olahraga; Ikat Kepala; Ikat kaos kaki elastis; Ikat kepala (pakaian); Ikat kepala agar
tidak berkeringat; Jaket Jeans; Jaket anak-anak; Jaket bordir; Jaket bulu atau wol; Jaket garbadine [pakaian]; Jaket lari; Jaket
luar; Jaket parka; Jaket printing; Jaket sablon; Jaket tahan dingin; Jaket tanpa lengan; Jaket tanpa lengan yang dilapisi lilin;
Jaket tanpa lengan yang terbuat dari bahan berlapis; Jaket tipis untuk mencegah tubuh dari angin dingin dan hujan; Jaket
untuk bersepeda motor; Jaket windbreaker; Jaket wol; Jaket yang diisi; Jaket yang dilapisi lilin; Jaket yang terbuat dari bahan
berlapis; Jaket-jaket; Jas anak-anak; Jubah mandi dan topi yang dikenakan saat tidur; Jumpsuit untuk anak-anak; Kaftan;
Kaos Promosi; Kaos anak-anak; Kaos kaki bayi; Kaos kaki pramuka; Kaos kaki yang menyerap keringat; Kaos polo (lengan
pendek), kaos polo (lengan panjang); Kaos sepak bola Amerika; Kaos t-shirt; Kaos tanpa lengan; Kaus kaki sepak bola
Amerika; Kaus kaki setinggi lutut; Kaus pakaian; Kemeja (lengan pendek); Kemeja Hawaii; Kerudung kepala; Kerudung kepala
untuk jaket; Kerudung kepala untuk mantel; Kerudung kepala yang dilapisi lilin; Kombinasi jas dan jaket untuk dipakai saat
musim hujan; Kun (Rok Bagian Bawah); Lambak (Sarung); Meukasah (Baju); Meukeutop (Tutup Kepala); Pakaian Batik;
Pakaian Bawahan untuk anak-anak; Pakaian Pria Jeans; Pakaian anak-anak; Pakaian bawahan, celana, celana pendek,
pakaian dalam, gaun, piyama, pakaian dalam wanita, dasi pakaian, syal, sarung tangan, pakaian renang; Pakaian berkaitan
dengan skateboard (papan luncur) yaitu, atasan (pakaian), tank top, kaus oblong (t-shirt), kemeja lengan panjang, celana,
celana pendek, kaus/kemeja yang menyerap keringat (sweatshirt), jaket, ikat pinggang, tutup kepala, topi, beanie dan kaus
kaki.; Pakaian jadi untuk pria-wanita dan anak-anak; Pakaian jeans untuk anak; Pakaian kerja untuk perempuan; Pakaian
muslim; Pakaian untuk olahraga kriket, sepatu olahraga kriket, topi olahraga kriket, kancing; Pakaian wanita; Pakaian wanita
jeans; Pakaian wanita ukuran jumbo; Pakaian, tutup kepala, yaitu baju (dengan atau tanpa kerah dan/atau lengan), celana
(pendek atau panjang), rok, gaun, kaus kaki, jaket (dengan atau tanpa tudung), sapu tangan (handkerchiefs), pita, topi (hats),
topi (caps), visor, sepatu, sandal dan sandal selop; Pakaian, yaitu pakaian dalam wanita yang menampilkan lekuk tubuh
pemakainya (intimates); Pakaian, yaitu, atasan, kemeja, jaket, kaus yang menyerap keringat, jaket dengan penutup kepala;
Pakaian, yaitu, jaket, kemeja, sweater, kaos yang menyerap keringat, t-shirt, atasan, celana, celana panjang, bawahan, alas
kaki, topi, dan tutup kepala; Pakaian, yaitu, kemeja polo, pullover tanpa lengan, blus, blus tanpa lengan, t-shirt, rompi, kaus,
rok, pakaian renang, pakaian renang, jaket olahraga, rompi stadion, rompers, pengikat untuk pakaian; Pakaian, yaitu, pakaian
dalam wanita, atasan, pakaian bawahan, bra, pakaian wanita yang pas di tubuh digunakan sebagai pakaian dalam, bra
olahraga, celana dalam wanita, kamisol, pakaian tidur, pakaian kasual untuk bersantai, pakaian dalam, pakaian untuk kegiatan
aktif, yaitu, pakaian yang terdiri atas celana panjang dan jaket, pakaian dan celana untuk olahraga, dan pakaian dan celana
untuk yoga, pakaian renang, pakaian pantai, celana pendek pria untuk pakaian dalam dengan karet pada bagian pinggang,
korset, ikat kaos kaki elastis, pakaian ketat untuk pesenam/penari, jubah, jaket, jas, jas/setelan, pakaian tahan air untuk
dipakai pada saat hujan, celana pendek, celana panjang, gaun, rok, kemeja, kaos tanpa lengan, kaos/kemeja yang menyerap
keringat, baju hangat, rompi, blus, ikat pinggang, skarf, sarung tangan, sarung tangan musim dingin, kaos kaki; Pakaian, yaitu,
setelan baju, gaun-gaun, jas-jas, mantel panjang, jaket, pakaian hujan, celana, celana panjang, celana pendek, jins, rok-rok,
blus, kemeja, T-shirt, rompi, baju kaos, cardigan, pakaian dalam dan pakaian tidur; Pakaian, yaitu, stoking panjang, alas kaki,
sepatu basket, sepatu kets basket, kaos oblong, kemeja, kaos polo, sweater lengan panjang, celana olahraga, celana, kaos
tanpa lengan, kaos jersey, celana pendek, piyama, baju olahraga, kemeja rugby, sweater, ikat pinggang, pakaian ringan untuk
tidur, topi, topi sebagai tutup kepala, visor sebagai penutup kepala, pakaian pemanasan untuk olahraga, celana untuk
pemanasan, atasan untuk pemanasan, kaos aksesoris basket (shooting shirts), jaket, blazer, dasi sebagai pakaian, kotak
saku, sapu tangan, jaket tahan angin, parka, mantel, tadah liur bayi bukan dari kertas, pakaian tidur bayi yang baru lahir,
bando, ban pergelangan tangan sebagai pakaian, celemek, pakaian dalam, celana pendek boxer, celana ketat boxer, celana
panjang, pelindung telinga, sarung tangan, sarung tangan musim dingin, syal, baju tenun dan rajut, gaun jersey, gaun, gaun
dan seragam pemandu sorak, pakaian renang, pakaian mandi, baju renang, bikini, tankini, celana renang, celana mandi,
celana pendek untuk selancar, pakaian karet untuk olahraga air (wet suits), pakaian penutup di pantai, pakaian penutup
setelah mandi, kain penutup setelah mandi, sandal, sandal pantai, topi pantai, pelindung matahari sebagai penutup kepala,
topi renang, topi mandi, penutup kepala dengan tambahan rambut palsu (wigs); Pakaian, yaitu, t-shirt, kemeja, hoodies,
kemeja berkerudung, jaket, topi, beanies, syal, kaus kaki; Pakaian, yaitu, tank top, t-shirt, pullover bertudung, dan kemeja
kasual bertudung; Pakaian, yang berkaitan dalam bidang bola basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan olahraga
virtual yaitu, stoking panjang, alas kaki, sepatu basket, sepatu kets basket, kaos oblong, kemeja, kaos polo, sweater lengan
panjang, celana olahraga, celana, kaos tanpa lengan, kaos jersey, celana pendek, piyama, baju olahraga, kemeja rugby,
sweater, ikat pinggang, dasi, pakaian ringan untuk tidur, topi, topi sebagai tutup kepala, visor sebagai penutup kepala,
beanies, pakaian pemanasan untuk olahraga, celana untuk pemanasan, atasan untuk pemanasan, kaos aksesoris basket
(shooting shirts), jaket, jaket tahan angin, parka, mantel, tadah liur bayi bukan dari kertas, bando, ikat pergelangan tangan,
celemek, pakaian dalam, celana pendek boxer, celana panjang, pelindung telinga, sarung tangan, sarung tangan musim
dingin, syal, baju tenun dan rajut, gaun jersey, gaun, gaun dan seragam pemandu sorak, pakaian renang, pakaian mandi, baju
renang, bikini, tankini, celana renang, celana mandi, celana pendek untuk selancar, pakaian karet (wet suits) untuk ski air dan
menyelam, pakaian penutup di pantai, pakaian penutup setelah mandi, kain penutup setelah mandi, sandal, sandal pantai, topi
pantai, pelindung matahari sebagai penutup kepala, topi renang, topi mandi, penutup kepala dengan tambahan rambut palsu
(wigs); Pakaian-pakaian pria dan wanita termasuk pakaian renang; Pelindung mata sebagai tutup kepala; Pembalut berbentuk
kaus kaki (pakaian); Penahan kaos kaki; Pengikat kaos kaki; Penutup kaos kaki bergaya Jepang (penutup tabi); Penutup

Halaman 1183 dari 2049

kepala yang dilapisi lilin; Penutup kepala, yaitu topi pet; Penutup kepala, yaitu, topi, topi pet ikat pergelangan tangan; Pita atau
karet penahan kaos kaki; Potongan-potongan kain untuk bagian tumit kaos kaki; Rok Jeans; Rok Luar; Rok dalam [pakaian
dalam]; Rok pengantin; Rompi anak-anak; SARUNG PELEKAT; Sarung; Sarung batik; Sarung pelekat; Sarung printing;
Sarung sutra (untuk sholat); Sarung tangan bayi; Sarung tangan berjari yang terbuat dari kulit; Sarung tangan dalam berjari;
Sarung tangan musim dingin; Sarung tangan olahraga panahan; Sarung tangan tahan dingin; Sarung tangan tenun (pakaian);
Sarung tenun; Sarung tenun bukan mesin; Sarung tenun palekat; Sarung tenun tangan; Sarung tenun tradisional; Sileuweu
(Celana); Sweater; Sweater [dimasukkan melalui kepala]; Sweater tanpa kancing yang dimasukkan melalui kepala (pullovers);
Syal; Syal Serbaguna; Syal penutup bahu yang digunakan untuk tukang cukur; Syal tabung leher; Syal untuk menutup kepala;
Syal, shawls (syal); Tali-Tali (Ulos Bagian Kepala (Pakaian)); Tengkulok (Penutup Kepala); Tingkolok Bertanduk (Tutup
Kepala); Toka-Toka (Aksesoris Selempang Di Dada Dan Hiasan Untuk Penutup Kepala); Topi (penutup kepala) renang; Topi
dengan lidah yang menonjol berfungsi untuk melindungi dari sinar matahari (pakaian); Topi kulit; Topi kupluk; Topi olahraga
panahan; Topi pramuka; Topi sebagai tutup kepala; Topi tahan dingin; Topi tinggi uskup gereja Katolik [topi]; Topi wol; Topi
yang dilapisi lilin; Topi yang terbuat dari kulit; Topi yang terbuat dari wol; Toro (Baju Kurung); Tudung (Topi); Tudung kepala
(Pakaian); Tudung kepala wanita (pakaian); Tunik jumbo (pakaian); Tutup kepala; Tutup kepala menggabungkan alat ventilasi
listrik; alas kaki untuk anak-anak; alas kaki untuk pria dan wanita; alas kaki untuk wanita; atasan atletik wanita dengan bra
bawaan; atasan baju tanpa lengan; atasan rajut; atasan untuk anak-anak; atasan untuk wanita; babushkas [selendang kepala];
baeja [rompi tradisional Korea untuk wanita]; bagian depan kemeja; baju; baju angin; baju atau handuk mandi; baju batik; baju
bayi; baju berburu; baju berkerah; baju busana muslim; baju dalam; baju hamil; baju hamil bersalin; baju hangat; baju kaos (tshirt); baju kaos [pakaian]; baju kaos bertopi; baju kemeja; baju ketat; baju luar untuk memancing; baju luar yang dipakai
diatas baju tidur; baju militer; baju olah raga; baju olahraga; baju olahraga lengan pendek; baju one-piece; baju pelindung; baju
rajut; baju rajut (pakaian); baju rami; baju santai; baju setelan; baju tenun; baju tidur; baju tidur empuk untuk bayi; baju untuk
anak-anak; baju untuk orang dewasa; baju yang menutupi seluruh badan; baju zoot; bandana [syal]; barang-barang pakaian,
alas kaki dan tutup kepala untuk bayi dan balita; bingkai topi [kerangka]; bius pedal denim; blus lengan panjang batik; blus
lengan pendek batik; bodysuits untuk anak-anak; bodysuits untuk wanita; capris denim; celana; celana anak; celana angin;
celana atletik; celana bahan katun; celana balon; celana bayi; celana bayi [pakaian dalam]; celana bayi [pakaian]; celana
berburu; celana berkuda; celana bermuda; celana bersalin; celana bersepeda; celana berupa kaos kaki (stoking); celana
bikini; celana boxer; celana chinos; celana dalam; celana dalam pria; celana dalam untuk bayi; celana dalam wanita; celana
dalam wanita yang digabungkan dengan pakaian luar; celana dinas; celana empuk untuk penggunaan atletik; celana formal;
celana golf; celana haji; celana hiking; celana hujan; celana jas; celana jeans untuk anak; celana jins ketat seperti legging;
celana jogging; celana kaki; celana kamuflase; celana kapri; celana kargo; celana kasual; celana kertas; celana ketat; celana
ketat atletik; celana ketat bib; celana ketat wol; celana khaki; celana kulit; celana lebar kaki; celana leging; celana mandi;
celana militer; celana olahraga; celana olahraga kelembaban; celana olahraga untuk orang dewasa; celana olahraga untuk
pria; celana pakaian; celana palazzo; celana panjang; celana panjang (Am.); celana panjang [pakaian kantor]; celana panjang
besar batik; celana panjang longgar; celana panjang militer; celana panjang untuk anak-anak; celana panjang untuk bayi;
celana panjang untuk orang dewasa; celana panjang untuk pria; celana panjang untuk wanita; celana panjang yang ketat;
celana panjang yang menyerap keringat; celana pelangsing anti selulit; celana pemanasan; celana pendek; celana pendek
anak laki-laki [pakaian]; celana pendek atletik; celana pendek bayi; celana pendek berjalan; celana pendek bersalin; celana
pendek bersepeda; celana pendek bib; celana pendek boxer; celana pendek bulu; celana pendek dari bulu domba; celana
pendek denim; celana pendek empuk untuk penggunaan atletik; celana pendek geser; celana pendek golf; celana pendek
kargo; celana pendek keringat; celana pendek pelangsing anti selulit; celana pendek pria untuk pakaian dalam dengan karet
pada bagian pinggang; celana pendek rugby; celana pendek sepak bola; celana pendek sepak bola replika; celana pendek
tenis; celana pendek tinju; celana pendek untuk anak-anak; celana pendek untuk berenang; celana pendek untuk orang
dewasa; celana pendek untuk pria; celana pendek untuk renang; celana pendek untuk selancar; celana pendek untuk wanita;
celana perawat; celana plastik; celana pof; celana popok bayi; celana pria; celana renang; celana salju; celana santai; celana
ski; celana snowboard; celana stretch; celana tahan air [celana]; celana tahan cuaca; celana tanaman; celana tanaman denim;
celana tanggung; celana tempur; celana trekking; celana untuk anak-anak; celana untuk dipakai; celana untuk olahraga;
celana untuk tunggang kuda; celana untuk wanita; celana yang menyerap keringat; celana yoga; chemisettes [bagian depan
baju]; chullos [topi dengan penutup telinga]; dalaman jilbab; dickeys [bagian depan baju]; gamis; gaun; gaun [pakaian bisnis];
gaun bayi; gaun bersalin; gaun dari wol; gaun denim; gaun ganti; gaun jumper (baju hangat); gaun kasmir; gaun koktail; gaun
kulit; gaun mohair; gaun pembaptisan; gaun pengantin; gaun pengiring pengantin; gaun perawat; gaun pesta; gaun rajut; gaun
rajutan; gaun seremonial untuk wanita; gaun tabung; gaun tenis; gaun untuk anak perempuan; gaun untuk anak-anak; gaun
untuk wanita; gaun yang terbuat dari kulit; gussets untuk celana ketat [bagian dari pakaian]; hakama [rok lipit untuk kimono
formal]; helm liner [hiasan kepala]; hoodies; jaket; jaket [pakaian bisnis]; jaket [pakaian]; jaket angin; jaket barang [pakaian];
jaket bawah; jaket berat; jaket berburu; jaket berkerudung; jaket bersepeda; jaket bomber; jaket bulu; jaket bulu tiruan; jaket
dan celana tahan air; jaket dengan penutup kepala; jaket dengan penutup kepala [pakaian]; jaket denim; jaket empuk; jaket
garbadine (pakaian); jaket hiking; jaket hujan; jaket jas; jaket kamuflase; jaket kasmir; jaket kasual; jaket katun; jaket kulit; jaket
kulit domba; jaket lengan panjang; jaket lengan pendek; jaket makan malam; jaket menjadi pakaian; jaket merokok; jaket
militer; jaket nelayan; jaket olahraga; jaket panjang; jaket pelindung angin dan hujan [parkas]; jaket pemanasan; jaket
pemantul cahaya; jaket rajut; jaket reversibel; jaket ringan; jaket safari; jaket shell; jaket ski; jaket snowboard; jaket suede;
jaket sutra; jaket tahan air; jaket tahan angin; jaket tahan cuaca; jaket tanpa lengan; jaket tempat tidur; jaket trekking; jaket
untuk pengendara sepeda motor; jaket wol; jaket, gaun tanpa lengan dengan blus di bagian dalamnya, jas, kemeja, baju
hangat, T-shirt, celana, manset untuk kemeja, ikat pinggang dan kaus kaki; jaket, jaket olahraga, jaket stadion dalam hal
sepak bola dan rompi sepak bola; jaket, sepatu bot dan rompi untuk memancing; jeans biru; jepret baju selangkangan untuk
bayi dan balita; jilbab; juban [kaus untuk kimono]; kaftan; kaftan batik (pakaian); kain oto untuk anak-anak; kaos; kaos
berkerah; kaos grafis; kaos kaki; kaos kaki neoprene; kaos kaki panjang; kaos kaki penghangat; kaos kaki tipis yang
dikenakan untuk melapisi bagian dalam sepatu (sol dalam sepatu, selain untuk kegunaan ortopedi); kaos oblong; kaos oblong
anak-anak; kaos oblong bayi; kaos oblong pria; kaos oblong wanita; kaos polo; kaos replika sepak bola; kaos replika, celana
pendek dan kaus kaki; kaos sepak bola; kaos singlet; kaos t shirt; kaos turtleneck tiruan; kaos yoga; kaos, celana pendek dan
kaus kaki American football; kaos/kemeja yang menyerap keringat; kaus; kaus [baju ketat]; kaus [pakaian]; kaus bola voli;
kaus kaki; kaus kaki air; kaus kaki anak-anak; kaus kaki anti-keringat; kaus kaki baju pria; kaus kaki celana panjang; kaus kaki
dan stoking; kaus kaki non-slip; kaus kaki olahraga; kaus kaki panjang, kaus kaki dan celana ketat; kaus kaki pergelangan
kaki; kaus kaki pria; kaus kaki replika; kaus kaki sandal; kaus kaki sekali pakai; kaus kaki sepak bola; kaus kaki tanpa kaki;
kaus kaki tenis; kaus kaki termal; kaus kaki untuk bayi; kaus kaki wanita; kaus kaki wol; kaus kaki yang menyerap keringat;
kaus lengan panjang; kaus lengan pendek; kaus olahraga; kaus pengendara sepeda; kaus sepak bola;
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kaus tanpa lengan; kaus tanpa lengan, pakaian; kaus yang menyerap keringat dengan penutup kepala; kebaya batik
(pakaian); kemeja; kemeja [pakaian bisnis]; kemeja aloha kancing-depan; kemeja berkerah; kemeja berleher terbuka; kemeja
empuk untuk penggunaan atletik; kemeja golf; kemeja kamp; kemeja kamuflase; kemeja kancing; kemeja kekesalan; kemeja
kulit; kemeja lengan panjang; kemeja lengan pendek; kemeja memancing; kemeja olahraga kelembaban; kemeja otot; kemeja
polo; kemeja rugby; kemeja tenis; kemeja turtleneck; kemeja untuk dipakai dengan jas; kemeja untuk jas; kemeja untuk pria;
kemeja untuk wanita; kemeja-jacs; kepala membungkus [pakaian]; kepala sweatbands; kerah untuk gaun; kerudung [pakaian];
ketuk celana; koko habaib; koshimaki [kaus untuk kimono]; kostum untuk digunakan dalam permainan berdandan anak-anak;
kuk baju; kutang wanita; lacak jaket; lapisan jaket; legging [celana panjang]; legging menjadi celana panjang; magoja [Jaket
luar Korea dikenakan di atas pakaian dasar]; maillots [kaus kaki]; manset lengan kemeja; manset lengan kemeja sebagai
pakaian yang terbuat dari kain, kulit atau kulit imitasi; mantel denim; mantel rok; mantel untuk wanita; melawan celana pendek
untuk seni bela diri campuran atau bergulat; memanjat baju; miters [topi]; pakaian (jaket) memancing; pakaian bawahan rajut;
pakaian bawahan untuk wanita; pakaian berbahan denim; pakaian bermain untuk bayi dan anak-anak; pakaian dalam anakanak; pakaian dalam wanita; pakaian dalam wanita (teddies); pakaian dan celana untuk olahraga; pakaian dan celana untuk
yoga; pakaian denim; pakaian golf, selain sarung tangan; pakaian luar untuk anak laki-laki; pakaian luar untuk anak
perempuan; pakaian luar untuk anak-anak; pakaian luar untuk wanita; pakaian olahraga muslim; pakaian rajut; pakaian rajut
dalam jenis atasan rajutan, bawahan rajutan, gaun rajutan, jaket rajutan, kemeja rajut, rok rajut, dan atasan rajutan polo;
pakaian renang untuk anak-anak; pakaian renang untuk wanita; pakaian tahan air, yaitu, sepatu, jaket, dan celana tahan air;
pakaian tidur untuk anak-anak; pakaian tidur untuk wanita; pakaian untuk anak laki-laki; pakaian untuk anak perempuan;
pakaian untuk anak-anak; pakaian untuk pria, wanita dan anak-anak; pakaian untuk wanita; pakaian wanita; pakaian wanita
yang pas di tubuh digunakan sebagai pakaian dalam; pakaian yaitu, bandana, blus, capri, jas, gaun, sarung tangan, jaket,
jeans, baju kaus jersey, legging, pakaian dalam, pakaian kasual untuk bersantai, baju hamil, dasi, pakaian kerja (overall),
piyama, celana, pakaian ponco, jas hujan, jubah, sarung, syal, kemeja , celana pendek, rok, skort, pakaian tidur, kaus kaki,
pita penahan keringat (sweat band), sweater, celana yang menyerap keringat, pakaian yang menyerap keringat, pakaian
renang, tank top, kaus oblong, pakaian olah raga (track suit), pakaian dalam (undergarment), rompi, jaket tahan angin dan
windshirt; pakaian yang terdiri atas celana panjang dan jaket; pakaian, alas kaki dan hiasan kepala untuk manusia; pakaian,
alas kaki dan tutup kepala; pakaian, alas kaki, tutup kepala; pakaian, termasuk pakaian jadi, kaos, kaus kaki panjang
berbahan kain, kaus kaki, celana ketat, legging, pakaian dalam, rompi, bra, celana dalam, pakaian tidur; pakaian, yaitu
piyama, baju kaos; kaos/kemeja yang menyerap keringat, T-shirt, celana panjang, jaket, kaos kaki pendek, pakaian dalam,
dasi dan baju hangat, tutup kepala, topi; pelindung kaki (celana); pengantin pengantin wanita; penghangat tangan [sarung
tangan tanpa jari]; pengikat kaus kaki; penutup dada khususnya untuk wanita (bustiers); penutup kepala; penutup kepala untuk
olahraga [selain helm]; penutup kepala, termasuk topi (caps), topi (hats), bandana, topi (bonnets); piyama rajut; piyama untuk
anak-anak; piyama untuk wanita; puncak topi; replika celana pendek sepak bola Amerika; replika celana sepakbola Amerika;
replika kaos sepak bola Amerika; replika kaus kaki sepak bola Amerika; rok; rok [pakaian bisnis]; rok atletik; rok celana; rok
dalam; rok denim; rok golf; rok maxi; rok mini; rok pendek; rok rajut; rok tabung; rok tenis; sandal lipat wanita; sandal untuk
anak-anak; sandal untuk wanita; sarung; sarung tangan; sarung tangan [pakaian]; sarung tangan berkuda; sarung tangan
bulu; sarung tangan bulu tiruan; sarung tangan dengan ujung jari konduktif yang dapat dikenakan saat menggunakan
perangkat layar sentuh elektronik genggam; sarung tangan kamuflase; sarung tangan kasmir; sarung tangan kulit; sarung
tangan kulit domba; sarung tangan mengemudi; sarung tangan menjadi pakaian; sarung tangan militer; sarung tangan musim
dingin; sarung tangan pakaian; sarung tangan rajutan; sarung tangan sepeda; sarung tangan ski; sarung tangan snowboard;
sarung tangan tak berjari; sarung tangan terbuat dari kain, benang katun rajutan; sarung tangan untuk pakaian; sarung tangan
untuk pengendara sepeda motor; sarung tangan wetsuit; sarung tangan yang terbuat dari kulit, kulit atau bulu; sepatu bot
untuk anak-anak; sepatu bot untuk wanita; sepatu bot yang memiliki tutup/topi jari kaki yang diperkuat; sepatu kertas
digunakan saat melewati detektor logam untuk menjaga kaki dan kaus kaki tetap bersih; sepatu pantofel wanita; sepatu
pengantin wanita; sepatu untuk anak-anak; sepatu untuk pria, wanita dan anak-anak; alas kaki, seperti sepatu luar ruangan,
pakaian dan karet; pakaian olahraga, yaitu, kaos, Switer lengan panjang, celana pendek, celana olahraga, celana olahraga;
sepatu untuk wanita; sepatu wanita; sepatu yang dipakai pada acara semi formal sampai formal untuk wanita dan pria; sepatu
yang memiliki tutup/topi jari kaki yang diperkuat; setelan baju (sweat suits) sweater; setelan celana untuk wanita; setelan kaos
bertudung (hoodies); setelan pakaian formal wanita; setelan rok; skort denim; stoking dan celana ketat tipis wanita; suge-gasa
[topi topi]; suspender kaus kaki; sweatbands; sweatbands tenis; sweater bayi; sweater kasmir; sweater katun; sweater leher
kru; sweater ringan; syal; syal bahu; syal dan jilbab; syal kapas; syal kasmir; syal leher; syal leher [muffler]; syal pashmina;
syal renda; syal sutra; syal triko; syal wol; syal yang melingkar di leher; tabi [Kaus kaki gaya Jepang]; tali celana; tanaman
denim; topi; topi baseball; topi berbandul; topi bersepeda; topi berukuran kecil yang pas di kepala; topi bulu; topi bulu tiruan;
topi dan peci; topi dengan visor; topi ember; topi garnisun; topi golf; topi hujan; topi jari kaki [bagian dari alas kaki]; topi kecil;
topi kertas [pakaian]; topi koki; topi kulit domba; topi mandi; topi matahari; topi militer; topi militer dengan visor; topi mode; topi
olahraga; topi pantai; topi pelindung; topi pelindung panas matahari; topi pesta [pakaian]; topi pet [tutup kepala]; topi rajut; topi
rajutan; topi renang; topi simpul; topi ski; topi stocking; topi toboggan; topi top; topi tukang pesona; topi untuk anak-anak; topi
untuk bayi; topi untuk bayi, bayi, balita, dan anak-anak; topi wol; topi yang dikenakan saat tidur; topi-topi hotel; tunik; turban;
tutup kepala anak-anak; tutup kepala dari segala bentuk di kelas ini; tutup kepala kulit; tutup kepala termal; tutup kepala untuk
pria; tutup kepala, yaitu, topi (caps), topi-topi (hats) dan kelep pici; tutup kepala, yaitu, topi, topi memuncak, dan topi rajutan;
ushankas [topi bulu]; visor (penutup kepala); visor (tutup kepala)===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

: DID2021013641
: 26/02/2021 19:14:25
:
: NORDIN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. H. KRAMAT NO. 386 RT012 RW010 KEL. PEJAGALAN KEC. PENJARINGAN
JAKARTA UTARA, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14450
:
:

Tipe Merek

: Merek Kata dan Lukisan

540 Etiket
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566

Nama Merek
Arti Bahasa

: ARTHUR & AIMEE
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: BIRU, COKLAT, CREAM, MERAH, HITAM DAN PUTIH
: 25
: ===Alas kaki (selain alas kaki khusus untuk olahraga); Alas kaki untuk olahraga; Alas kaki untuk olahraga.; Alas kaki, yaitu,
sepatu, sepatu bot, sandal, sandal selop, sepatu kets, espadrilles, mokasin, sepatu pantofel; Bagian tumit untuk alas kaki;
Bagian ujung alas kaki; Blus jumbo (pakaian); Celana kerja; Celana korduroi; Celana pendek Bermuda; Celana pendek
selancar; Dasi yang terbuat dari alas kaki sutra; Manset untuk lengan kemejas (pakaian); Pakaian Batik; Pakaian Bawahan
bikini; Pakaian Bawahan untuk anak-anak; Pakaian Pria Jeans; Pakaian bawahan bayi; Pakaian bawahan, celana, celana
pendek, pakaian dalam, gaun, piyama, pakaian dalam wanita, dasi pakaian, syal, sarung tangan, pakaian renang; Pakaian
berkaitan dengan skateboard (papan luncur) yaitu, atasan (pakaian), tank top, kaus oblong (t-shirt), kemeja lengan panjang,
celana, celana pendek, kaus/kemeja yang menyerap keringat (sweatshirt), jaket, ikat pinggang, tutup kepala, topi, beanie dan
kaus kaki.; Pakaian bersepeda; Pakaian dinas seragam; Pakaian ibu menyusui; Pakaian kerja untuk perempuan; Pakaian
longgar; Pakaian pramuka; Pakaian untuk olahraga kriket, sepatu olahraga kriket, topi olahraga kriket, kancing; Pakaian
wanita ukuran jumbo; Pakaian, tutup kepala, yaitu baju (dengan atau tanpa kerah dan/atau lengan), celana (pendek atau
panjang), rok, gaun, kaus kaki, jaket (dengan atau tanpa tudung), sapu tangan (handkerchiefs), pita, topi (hats), topi (caps),
visor, sepatu, sandal dan sandal selop; Pakaian, yaitu, atasan, kemeja, jaket, kaus yang menyerap keringat, jaket dengan
penutup kepala; Pakaian, yaitu, jaket, kemeja, sweater, kaos yang menyerap keringat, t-shirt, atasan, celana, celana panjang,
bawahan, alas kaki, topi, dan tutup kepala; Pakaian, yaitu, pakaian dalam wanita, atasan, pakaian bawahan, bra, pakaian
wanita yang pas di tubuh digunakan sebagai pakaian dalam, bra olahraga, celana dalam wanita, kamisol, pakaian tidur,
pakaian kasual untuk bersantai, pakaian dalam, pakaian untuk kegiatan aktif, yaitu, pakaian yang terdiri atas celana panjang
dan jaket, pakaian dan celana untuk olahraga, dan pakaian dan celana untuk yoga, pakaian renang, pakaian pantai, celana
pendek pria untuk pakaian dalam dengan karet pada bagian pinggang, korset, ikat kaos kaki elastis, pakaian ketat untuk
pesenam/penari, jubah, jaket, jas, jas/setelan, pakaian tahan air untuk dipakai pada saat hujan, celana pendek, celana
panjang, gaun, rok, kemeja, kaos tanpa lengan, kaos/kemeja yang menyerap keringat, baju hangat, rompi, blus, ikat pinggang,
skarf, sarung tangan, sarung tangan musim dingin, kaos kaki; Pakaian, yaitu, setelan baju, gaun-gaun, jas-jas, mantel
panjang, jaket, pakaian hujan, celana, celana panjang, celana pendek, jins, rok-rok, blus, kemeja, T-shirt, rompi, baju kaos,
cardigan, pakaian dalam dan pakaian tidur; Pakaian, yaitu, stoking panjang, alas kaki, sepatu basket, sepatu kets basket, kaos
oblong, kemeja, kaos polo, sweater lengan panjang, celana olahraga, celana, kaos tanpa lengan, kaos jersey, celana pendek,
piyama, baju olahraga, kemeja rugby, sweater, ikat pinggang, pakaian ringan untuk tidur, topi, topi sebagai tutup kepala, visor
sebagai penutup kepala, pakaian pemanasan untuk olahraga, celana untuk pemanasan, atasan untuk pemanasan, kaos
aksesoris basket (shooting shirts), jaket, blazer, dasi sebagai pakaian, kotak saku, sapu tangan, jaket tahan angin, parka,
mantel, tadah liur bayi bukan dari kertas, pakaian tidur bayi yang baru lahir, bando, ban pergelangan tangan sebagai pakaian,
celemek, pakaian dalam, celana pendek boxer, celana ketat boxer, celana panjang, pelindung telinga, sarung tangan, sarung
tangan musim dingin, syal, baju tenun dan rajut, gaun jersey, gaun, gaun dan seragam pemandu sorak, pakaian renang,
pakaian mandi, baju renang, bikini, tankini, celana renang, celana mandi, celana pendek untuk selancar, pakaian karet untuk
olahraga air (wet suits), pakaian penutup di pantai, pakaian penutup setelah mandi, kain penutup setelah mandi, sandal,
sandal pantai, topi pantai, pelindung matahari sebagai penutup kepala, topi renang, topi mandi, penutup kepala dengan
tambahan rambut palsu (wigs); Pakaian, yaitu, t-shirt, kemeja, hoodies, kemeja berkerudung, jaket, topi, beanies, syal, kaus
kaki; Pakaian, yaitu, tank top, t-shirt, pullover bertudung, dan kemeja kasual bertudung; Perlengkapan anti selip untuk alas
kaki; Rok dalam [pakaian dalam]; Setelan pakaian main; Toka-Toka (Aksesoris Selempang Di Dada Dan Hiasan Untuk
Penutup Kepala); Topi dengan lidah yang menonjol berfungsi untuk melindungi dari sinar matahari (pakaian); Tunik jumbo
(pakaian); alas kaki; alas kaki khusus untuk olahraga; alas kaki militer; alas kaki terbuat dari kayu; alas kaki terbuat dari vinil;
alas kaki tidak termasuk alas kaki untuk bersepeda yang memiliki perlengkapan untuk cleat sepeda untuk dipasang ke dan
digunakan dengan sepeda; alas kaki untuk anak-anak; alas kaki untuk orang dewasa; alas kaki untuk pekerjaan berat; alas
kaki untuk pria; alas kaki untuk pria dan wanita; alas kaki untuk snowboarding; alas kaki untuk wanita; alas kaki, bukan untuk
olahraga; alas kaki, kecuali alas kaki ortopedi; alas kaki, termasuk sepatu, sepatu bot dan sandal; alas kaki, yaitu, sepatu,
sepatu bot, sepatu olah raga, sandal, sandal-sandal, sandal bakiak khas Jepang dan sandal; alas kaki, yaitu, sepatu, sepatu
keds, sendal, sendal jepit, sepatu bot; alas kaki/sepatu tahan air dan sepatu bot hiking; atasan [pakaian]; bagian dan
perlengkapan untuk alas kaki, yaitu bagian atas sepatu, tumit, sol luar, sol dalam, sol, bagian untuk alas kaki sepatu,
penyangga kaki, penyangga lengkungan dan sisipan sepatu; baju rajut (pakaian); bando [pakaian]; barang-barang pakaian,
alas kaki dan tutup kepala untuk bayi dan balita; blazer [pakaian bisnis]; blus [pakaian bisnis]; celana atletik; celana bahan
katun; celana balon; celana bayi [pakaian]; celana berburu; celana bikini; celana boxer; celana dalam wanita; celana dalam
wanita yang digabungkan dengan pakaian luar; celana dinas; celana formal; celana haji; celana hujan; celana jas; celana
jeans untuk anak; celana kaki; celana kertas; celana ketat; celana ketat atletik; celana ketat wol; celana mandi; celana
olahraga untuk orang dewasa; celana olahraga untuk pria; celana pakaian; celana palazzo; celana panjang; celana panjang
[pakaian kantor]; celana panjang besar batik; celana panjang longgar; celana panjang militer; celana panjang untuk anakanak; celana panjang untuk bayi; celana panjang untuk orang dewasa; celana panjang untuk pria; celana pelangsing anti
selulit; celana pendek anak laki-laki [pakaian]; celana pendek atletik; celana pendek bayi; celana pendek berjalan; celana
pendek bersepeda; celana pendek bib; celana pendek bulu; celana pendek denim; celana pendek empuk untuk penggunaan
atletik; celana pendek golf; celana pendek sepak bola; celana pendek sepak bola replika; celana pendek tinju; celana pendek
untuk pria; celana pendek untuk wanita; celana perawat; celana plastik; celana pof; celana popok bayi; celana pria; celana
renang; celana stretch; celana tahan cuaca; celana tanaman denim; celana untuk dipakai; celana untuk olahraga; celana untuk
wanita; celemek [pakaian]; gaun [pakaian bisnis]; helm liner [hiasan kepala]; ikat pinggang [bagian dari pakaian]; ikat pinggang
uang [pakaian]; jaket [pakaian bisnis]; jaket [pakaian]; jaket dan celana tahan air; jaket menjadi pakaian; jaket, gaun tanpa
lengan dengan blus di bagian dalamnya, jas, kemeja, baju hangat, T-shirt, celana, manset untuk kemeja, ikat pinggang dan
kaus kaki; jas [pakaian]; jumpsuits [pakaian]; kaos, celana pendek dan kaus kaki American football; karet [alas kaki]; kaus kaki
celana panjang; kaus tanpa lengan, pakaian; kebaya batik (pakaian); kemeja [pakaian bisnis]; kerah [pakaian]; kerudung
[pakaian]; korset [pakaian dalam]; legging [celana panjang]; mantel [pakaian]; pakaian; pakaian bawahan untuk wanita;
pakaian bermain; pakaian bersulam; pakaian bisnis; pakaian dalam; pakaian dalam anak-anak; pakaian dalam kertas; pakaian
dalam panjang; pakaian dalam pria; pakaian dalam untuk bayi; pakaian dalam wanita; pakaian dalam wanita (teddies);
pakaian dalam yang menyerap keringat; pakaian dari kulit atau imitasi dari kulit; pakaian dari segala bentuk di kelas ini;
pakaian denim; pakaian formal untuk pria; pakaian hamil; pakaian kertas; pakaian linen; pakaian luar untuk anak-anak;
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pakaian luar untuk pria; pakaian malam; pakaian mandi; pakaian mewah; pakaian militer; pakaian olahraga muslim; pakaian
pantai; pakaian pengantin; pakaian renang; pakaian renang untuk anak-anak; pakaian renang untuk pria; pakaian resmi;
pakaian santai; pakaian santai untuk pria; pakaian seragam; pakaian sutra; pakaian tahan air; pakaian tenis; pakaian tenun;
pakaian tidur [pakaian]; pakaian tidur bersalin; pakaian tidur untuk anak-anak; pakaian tidur untuk bayi; pakaian tidur untuk
pria; pakaian tidur untuk wanita; pakaian untuk anak laki-laki; pakaian untuk bayi; pakaian untuk olahraga; pakaian untuk pria,
wanita dan anak-anak; pakaian untuk seni bela diri; pakaian untuk skating; pakaian wanita yang pas di tubuh digunakan
sebagai pakaian dalam; pakaian wol; pakaian yaitu, bandana, blus, capri, jas, gaun, sarung tangan, jaket, jeans, baju kaus
jersey, legging, pakaian dalam, pakaian kasual untuk bersantai, baju hamil, dasi, pakaian kerja (overall), piyama, celana,
pakaian ponco, jas hujan, jubah, sarung, syal, kemeja , celana pendek, rok, skort, pakaian tidur, kaus kaki, pita penahan
keringat (sweat band), sweater, celana yang menyerap keringat, pakaian yang menyerap keringat, pakaian renang, tank top,
kaus oblong, pakaian olah raga (track suit), pakaian dalam (undergarment), rompi, jaket tahan angin dan windshirt; pakaian
yang mengandung zat pelangsing; pakaian, alas kaki dan hiasan kepala untuk manusia; pakaian, alas kaki dan tutup kepala;
pakaian, alas kaki, tutup kepala; pakaian, bukan pakaian pelindung, memasukkan elemen atau bahan reflektif atau neon;
pakaian, termasuk pakaian jadi, kaos, kaus kaki panjang berbahan kain, kaus kaki, celana ketat, legging, pakaian dalam,
rompi, bra, celana dalam, pakaian tidur; pakaian, yaitu piyama, baju kaos; kaos/kemeja yang menyerap keringat, T-shirt,
celana panjang, jaket, kaos kaki pendek, pakaian dalam, dasi dan baju hangat, tutup kepala, topi; penutup sepatu atau sepatu
boot yang pas/ketat untuk melindungi sepatu atau sepatu boot dari air atau kerusakan lainnya (bagian dari alas kaki); pompa
[alas kaki]; rok [pakaian bisnis]; sabuk pinggang [pakaian]; sandal jepit [alas kaki]; sapu tangan [pakaian]; sarung tangan
[pakaian]; selendang [pakaian]; sepatu dan alas kaki; sepatu hak untuk alas kaki; sepatu kayu [alas kaki]; sepatu untuk pria,
wanita dan anak-anak; alas kaki, seperti sepatu luar ruangan, pakaian dan karet; pakaian olahraga, yaitu, kaos, Switer lengan
panjang, celana pendek, celana olahraga, celana olahraga; setelan celana untuk wanita; setelan pakaian formal wanita; sol
alas kaki; topi jari kaki [bagian dari alas kaki]; topi kertas [pakaian]; topi pesta [pakaian]===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JID2021013642
: 26/02/2021 19:14:29
:
: Putu Oka Windusara

540 Etiket

: Jalan Raya Payangan, Banjar Pengaji, Desa Melinggih Kelod, Kecamatan Payangan,
Kabupaten Gianyar, Bali, 80572., Kabupaten Gianyar, Bali, 80572
: Anggi Avianica Putri S.E.
: Jalan Griya Pratama III Blok IV No. 14, Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan
Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 14250.

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: Mineofficial
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Putih
: 35
: ===Jasa eceran atau grosiran untuk pakaian, kaos, celana pendek, wetsuit untuk berselancar; Jasa eceran dan grosir yang
diberikan dalam kaitannya dengan pakaian, alas kaki, tutup kepala, tas, aksesoris mode, barang olahraga; Jasa eceran toko
serba ada dan supermarket sehubungan dengan perlengkapan mandi, sediaan-sediaan kebersihan untuk penggunaan
pribadi, kosmetik, sediaan-sediaan perawatan kulit, sediaan-sediaan farmasi dan sanitasi, perlengkapan pertolongan pertama,
sediaan-sediaan perawatan gigi, sediaan-sediaan perawakan kesehatan untuk perawatan pribadi, gantungan kunci, gembok,
alat cukur, alat cukur elektronik, pisau cukur, sikat gigi, sikat gigi elektronik, sisi, spons, bingkai foto, cermin, peralatan dan
wadah untuk rumah tangga, pecah-belah, perangkat porselin, kristal dan tembikar, alat makan dan alat makan untuk di meja,
perlengkapan audio dan/atau visual dan perangkat periferal, kalkulator, komputer, peranti lunak komputer, peranti keras
komputer, kamera, negatif film kamera, perlengkapan pemrosesan data, peralatan untuk merekam, mengirim atau
mereproduksi suara atau gambar, pembawa data magnetik, pita video, pita kaset, cakram perekam, pita dan cakram prarekam, perhiasan, peralatan horologis dan kronometrik, kertas, karton dan barang-barang terbuat dari kertas dan karton,
barang-barang tercetak, buku, majalah, poster, koran, alat tulis, peralatan untuk menulis, kartu bermain, barang-barang
terbuat dari kulit dan kulit imitasi, koper dan tas untuk bepergian, koper, payung, tongkat untuk berjalan, kantong dan tas yang
tidak termasuk di kelas lain, barang-barang terbuat dari tekstil, pakaian, penutup kepala dan alas kaki, mainan dan alat
bermain, perlengkapan senam dan olahraga, makanan dan minuman, makanan yang diawetkan, makanan ringan, kembang
gula, minuman beralkohol dan/atau tidak beralkohol, bir; Jasa informasi iklan dan komersial; jasa iklan dan promosi; produksi
materi iklan dan komersial; penjualan eceran (retail) program perangkat lunak aplikasi pintar untuk terminal nirkabel yang
direkam; penjualan eceran (retail) dokumen elektronik, direkam; penjualan eceran (retail) program komputer, direkam;
penjualan eceran (retail) rekaman-rekaman video digital yang dapat diunduh; penjualan eceran (retail) program perangkat
lunak aplikasi pintar untuk terminal nirkabel; penjualan eceran (retail) file gambar yang dapat diunduh; penjualan eceran
(retail) publikasi elektronik, yang dapat diunduh; penjualan eceran (retail) program komputer multimedia interaktif; penjualan
eceran (retail) perangkat lunak komputer untuk mengatur dan melihat gambar dan foto digital; jasa pemasaran; jasa agen
iklan komersial untuk orang lain; jasa iklan dan pemasaran secara on-line; penjualan eceran (retail) perangkat lunak aplikasi
komputer; penjualan eceran (retail) program dan perangkat lunak komputer.; Jasa informasi yang berkaitan dengan diskon,
kupon, potongan harga, voucher sambungan ke situs web retail milik pihak lain dan penawaran khusus untuk barang dan jasa
milik orang lain; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk
keperluan rumah tangga, mesin-mesin yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya serta bagian-bagiannya, yaitu,
pesawat penerima televisi, telepon bergerak (telepon genggam), mesin-mesin pencuci pakaian secara elektrik (menggunakan
tenaga listrik), mesin pencuci piring otomatis, alat penghisap debu elektrik (menggunakan tenaga listrik), lemari es elektrik
(menggunakan tenaga listrik), alat pengering pakaian secara elektrik (menggunakan tenaga listrik); Jasa pengadaan
kerjasama untuk keuntungan pihak lain dari pakaian, tutup kepala dan alas kaki, perhiasan, jam tangan, aksesoris mode,
tekstil, kosmetik, sediaan untuk perlengkapan mandi yang tidak mengandung obat,
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produk perawatan, peralatan perawatan, peralatan mandi yang tidak mengandung obat, [kosmetik], kacamata, tempat untuk
membawa, barang dari kulit, tempat dan penutup untuk telepon genggam, tablet, laptop, koper, label untuk koper, tempat dan
penutup paspor, dompet, tas tangan dan segala macam tas, buku, lilin, perlengkapan audio, perangkat pendengar yang
diletakkan di kepala, tempat pengeras suara, pengeras suara nirkabel, perangkat pendengar yang diletakkan di dalam telinga
yang memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan membeli barang tersebut; Jasa pengadaan kerjasama,
untuk keuntungan pihak lain, dari berbagai barang (tidak termasuk transportasi dari padanya), memungkinkan pelanggan
untuk dengan mudah melihat dan membeli barang-barang tersebut dari toko retail, toko grosir, melalui mesin penjual otomatis,
dengan pemesanan surat atau melalui media telekomunikasi, dari situs web barang dagangan umum dalam jaringan
komunikasi global dan melalui jaringan belanja televisi; Jasa penjualan barang secara retail, grosir dan eceran; Jasa penjualan
online untuk pakaian bersepeda; Jasa penjualan retail bubuk coklat, kopi dan teh; Jasa penjualan ritel dan grosir untuk
pakaian bersepeda; Jasa perantara komersial untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan
rumah tangga, mesin-mesin dan peralatan elektronik serta bagian-bagiannya, yaitu, pesawat penerima televisi, telepon
bergerak, mesin-mesin pencuci pakaian secara elektrik (menggunakan tenaga listrik), mesin pencuci piring otomatis, alat
penghisap debu elektrik (menggunakan tenaga listrik), lemari es elektrik (menggunakan tenaga listrik), pengering pakaian
secara elektrik (menggunakan tenaga listrik); Jasa retail dan jasa retail online terkait dengan produk tembakau yang
dipanaskan, rokok elektronik, perangkat rokok elektronik, perangkat elektronik dan bagian-bagiannya untuk memanaskan
rokok atau tembakau, alat penguap oral, alat penguap untuk rokok elektronik dan peralatan rokok, kotak-kotak rokok elektronik
yang dapat di isi ulang, pengisi daya dan pusat pengisian daya (charging docks) untuk barang-barang tersebut di atas, alat
pemadam untuk rokok yang dipanaskan dan batang tembakau yang dipanaskan, bagian-bagian dan perangkat yang
disebutkan di atas, larutan nikotin cair untuk digunakan dalam rokok elektronik, pengganti tembakau, bukan untuk keperluan
medis, barang-barang perokok, kotak pelindung, penutup dekoratif dan kotak untuk membawa rokok elektronik dan perangkat
rokok elektronik, peralatan kebersihan, perlengkapan rumah tangga; Jasa retail yang disediakan oleh toko bebas bea; Jasa
ritel dan grosir, termasuk retail dan grosir online yang menjual kacamata, kacamata pelindung dengan bingkai plastik atau
karet yang pas di wajah untuk melindungi mata, kacamata pelindung dari sinar matahari, bagian, perlengkapan dan aksesoris
untuk kacamata, kacamata pelindung dengan bingkai plastik atau karet yang pas di wajah untuk melindungi mata dan
kacamata pelindung dari sinar matahari, termasuk, tempat-tempat, rantai-rantai, tali-tali, bingkai-bingkai, pita-pita dan
pengikat-pengikat pendukung; Jasa ritel dan toko ritel online dalam bidang pakaian, alas kaki, tutup kepala, tas, dompet
wanita, koper dan aksesoris lainnya.; Jasa ritel dan toko ritel online yang berkaitan dengan penjualan pakaian, tas, dompet,
sepatu, topi, kacamata, kacamata pelindung dari sinar matahari, jam tangan, perhiasan, dan aksesoris mode lainnya; Jasa
toko on-line dan gerai yang menjual alas kaki, pakaian, penutup kepala dan asesoris pakaian, tas punggung, tas untuk
membawa segala keperluan, tas tangan dan dompet; Jasa toko pakaian eceran; Jasa toko retail secara daring (online) yang
menampilkan konten audio, video dan audio visual yang sebelumnya telah direkam, yang telah distandarkan (streamed) dan
dapat diunduh; Jasa toko retail yang menjual kosmetik; Jasa toko ritel dalam bidang desain pakaian, jam, kulit dan tas jinjing;
Jasa toko ritel online yang menawarkan barang-barang pakaian, sepatu, tutup kepala, alat dan asesoris untuk keperluan
olahraga; Jasa toko ritel yang menawarkan barang-barang pakaian, sepatu, tutup kepala, alat dan asesoris olahraga; Jasajasa penjualan retail jam tangan dan instrumen horologis; Jasa-jasa ritel yang berkaitan dengan pakaian dan aksesoris, tas,
souvenir; Layanan agen ekspor-impor pakaian; Layanan agen penjualan yang menampilkan pakaian; Layanan bisnis, yaitu,
administrasi bisnis perusahaan dan operasi toko ritel yang menampilkan pakaian, aksesori pakaian, alas kaki, koper, ransel
dan peralatan luar ruang; Layanan perdagangan elektronik, yaitu, menyediakan layanan toko ritel online yang menampilkan
perangkat lunak permainan komputer, permainan, pakaian; Layanan ritel online yang berkaitan dengan pakaian dalam;
Layanan ritel online yang berkaitan dengan pakaian dalam wanita; Layanan toko ritel menampilkan alas kaki untuk pria dan
wanita
retail; Layanan toko ritel online yang menampilan pakaian dalam wanita; Layanan toko ritel online yang
menampilkan pakaian dalam; Layanan toko ritel online yang menampilkan pakaian dan aksesori terkait; Layanan toko ritel
yang menampilkan pakaian dan aksesori terkait; Manajemen bisnis dan layanan administrasi bisnis yang berkaitan dengan
bidang pakaian, aksesori pakaian, alas kaki, koper, ransel dan peralatan luar ruang; Memberikan informasi produk konsumen
yang berkaitan dengan pakaian dan aksesori terkait; Mengimpor dan mengekspor pakaian, alas kaki dan hiasan kepala;
Penjualan barang secara online atau offline, baik retail maupun grosir untuk produk aksesoris barang-barang electrical atau
listrik dan barang-barang elektronik; Penjualan barang secara online atau offline, baik retail maupun grosir untuk produk
aksesoris barang-barang selam; Penjualan barang secara online atau offline, baik retail maupun grosir untuk produk aksesoris
gadget atau teknologi; Penjualan barang secara online atau offline, baik retail maupun grosir untuk produk aksesoris peralatan
dan perlengkapan selam; Penjualan eceran, grosir, penjualan langsung, penjualan melalui pemesanan via pos termasuk
melalui Internet atau sarana pemesanan jarak jauh elektronik lainnya, dan jasa pengadaan kerjasama, untuk pihak lain,
termasuk melalui Internet, berbagai barang di bidang berikut ini: perawatan, kecantikan, dan kebersihan untuk manusia dan
hewan, yaitu sabun, pasta gigi, deodoran, krim, lotion dan sampo, wewangian, yaitu parfum, ekstrak parfum, eau de toilette
dan kosmetik, yaitu sediaan makeup dan kecantikan untuk kulit dan rambut, pakaian, yaitu pakaian, pakaian dalam untuk
pakaian siang dan malam, alas kaki, celana ketat, kaus kaki, sepatu, sepatu bot dan sandal, dan aksesoris fashion, yaitu tutup
kepala, perhiasan, ikat pinggang, jam tangan, aksesoris rambut (klip, jepitan, perhiasan, pita, ikatan rambut, jepit rambut, sisir,
ikat rambut, ikat kepala), tekstil, yaitu hiasan dinding dari tekstil, kantong tidur (terpal), tisu dari tekstil untuk menghilangkan
make-up, kelambu, linen rumah tangga, label kain, tirai dari tekstil, saputangan (dari tekstil), toko pakaian laki-laki, kecuali
benang rajut dan benang, barang dari kulit, yaitu koper, set bepergian, koper bepergian, label koper, tas, dompet saku, tempat
kartu, dompet, tas kantor, tempat dokumen, koper dan barang-barang untuk berpergian, yaitu bagasi dan tas bepergian, tas,
tas perlengkapan mandi, kotak peti, koper, tas dan penutup jas, perhiasan, peralatan horologis, barang optik, memungkinkan
pelanggan untuk melihat dan membeli barang atau jasa tersebut dengan berbagai macam cara; Penjualan pakaian,;
Penjualan ritel dan penjualan secara online berupa kacamata, aksesoris untuk telepon dan tablet, perhiasan, jam tangan,
barang-barang terbuat dari kulit, pakaian, alas kaki, penutup kepala, kaus kaki, pakaian yang terkoneksi dengan teknologi,
pakaian pintar, sepatu yang terkoneksi dengan teknologi, sepatu pintar; Penjualan ritel dan penjualan secara online berupa
kacamata, aksesoris untuk telepon dan tablet, perhiasan, jam tangan, barang-barang terbuat dari kulit, pakaian, sepatu, topi,
kaus kaki, pakaian yang terkoneksi dengan teknologi, pakaian pintar, sepatu yang terkoneksi dengan teknologi, sepatu pintar;
Penjualan ritel dan penjualan secara online berupa pakaian, sepatu, topi, kaus kaki, ikat pinggang; Penyajian barang pada
media komunikasi
untuk keperluan perdagangan eceran
(Presentation of goods on communication
media, for retail purposes), Penyewaan ruang periklanan (Rental of
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advertising space), Periklanan radio (Radio advertising), Peragaan barang (Demonstration of goods), Jasa nasehat untuk
manajemen bisnis (Advisory
services for business management), Penyelenggaraan pameran untuk keperluan
perdagangan atau periklanan (Organization of
exhibitions for commercial or advertising purposes), Jasa perbandingan harga (Price comparison
services), Informasi dan nasehat komersial untuk konsumen (anjungan nasehat
pelanggan) (Commercial information and advice for consumers (consumer advice
shop), Penyediaan pasar daring (online) untuk pembeli dan penjual barang dan jasa
(Provision of an on-line marketplace for buyers and sellers of goods and services), Sistemisasi informasi ke dalam basis data
komputer (Systemization of
information into computer databases).; Penyajian barang-barang pada media komunikasi untuk keperluan retail, yaitu, jasa
toko retail dan jasa pesanan melalui pos dalam bidang musik dan hiburan musikal; Penyediaan informasi terkait dengan
semua pakaian, alas kaki dan hiasan kepala melalui situs web online; Penyediaan jasa ritel dengan cara pemasaran langsung
sehubungan dengan pakaian, tutup kepala dan alas kaki, perhiasan, jam tangan, aksesoris mode, tekstil, kosmetik, sediaan
untuk perlengkapan mandi yang tidak mengandung obat, produk perawatan, peralatan perawatan, peralatan mandi yang tidak
mengandung obat, [kosmetik], kacamata, tempat untuk membawa, barang dari kulit, tempat dan penutup untuk telepon
genggam, tablet, laptop, koper, label untuk koper, tempat dan penutup paspor, dompet, tas tangan dan segala macam tas,
buku, lilin, perlengkapan audio, perangkat pendengar yang diletakkan di kepala, tempat pengeras suara, pengeras suara
nirkabel, perangkat pendengar yang diletakkan di dalam telinga; Penyediaan jasa ritel melalui suatu saluran televisi yang
berkaitan dengan pakaian, tutup kepala dan alas kaki, perhiasan, jam tangan, aksesoris mode, tekstil, kosmetik, sediaan untuk
perlengkapan mandi yang tidak mengandung obat, produk perawatan, peralatan perawatan, peralatan mandi yang tidak
mengandung obat, [kosmetik], kacamata, tempat untuk membawa, barang dari kulit, tempat dan penutup untuk telepon
genggam, tablet, laptop, koper, label untuk koper, tempat dan penutup paspor, dompet, tas tangan dan segala macam tas,
buku, lilin, perlengkapan audio, perangkat pendengar yang diletakkan di kepala, tempat pengeras suara, pengeras suara
nirkabel, perangkat pendengar yang diletakkan di dalam telinga; Penyediaan jasa ritel melalui suatu telepon atau telepon
genggam atau perangkat telekomunikasi lainnya yang berkaitan dengan pakaian, tutup kepala dan alas kaki, perhiasan, jam
tangan, aksesoris mode, tekstil, kosmetik, sediaan untuk perlengkapan mandi yang tidak mengandung obat, produk
perawatan, peralatan perawatan, peralatan mandi yang tidak mengandung obat, [kosmetik], kacamata, tempat untuk
membawa, barang dari kulit, tempat dan penutup untuk telepon genggam, tablet, laptop, koper, label untuk koper, tempat dan
penutup paspor, dompet, tas tangan dan segala macam tas, buku, lilin, perlengkapan audio, perangkat pendengar yang
diletakkan di kepala, tempat pengeras suara, pengeras suara nirkabel, perangkat pendengar yang diletakkan di dalam telinga;
Penyediaan layanan pemesanan yang berkaitan dengan pakaian, alas kaki dan headwear melalui telepon, faksimili, situs web
online, aplikasi mobile internet dan sarana elektronik lainnya; Perdagangan retail kamera, video kamera, lensa, asesori
fotografi/videografi.; Program insentif kartu loyalitas untuk mempromosikan jasa toko ritel yang menampilkan pakaian dan
aksesoris fesyen dan sejenisnya; Pusat perbelanjaan komprehensif melalui internet, yaitu, bahan makanan, minuman,
kosmetik, perlengkapan mandi (toiletries), sediaan pemeliharaan gigi (dentifrices), sabun dan deterjen, peralatan pembersih
dan pencuci, garmen, barang tekstil, pakaian, alas kaki dan penutup kepala, tas dan dompet kulit, mainan dan
cinderamata/suvenir, kertas dan alat tulis, jam dan arloji, alat pengajaran, bahan pengajaran, sediaan farmasi, kedokteran
hewan dan sanitasi dan persediaan medis, peralatan dapur peralatan makan, mebel/furnitur, peralatan pendingin listrik, mesin
pertanian, mesin industri, peralatan digital telekomunikasi; Retail store services featuring shoes; Toko Pakaian Jadi / konpeksi;
Toko pakaian ritel; Toko ritel, katalog pesanan melalui pos, dan layanan toko ritel yang ditawarkan melalui Internet di bidang
alas kaki, pakaian, barang-barang-barang kecil terbuat dari kulit, tas besar yang digunakan untuk membawa sejumlah barang,
tas tangan, kacamata hitam, dan aksesoris terkait di atas; Toko tekstil dan pakaian; Toko yang menjual kaca, kaca mata
(optik), bingkai kacamata, rangka kaca mata, kaca mata pelindung matahari, tempat-tempat kaca mata, lensa kontak, wadahwadah untuk lensa kontak, tali kaca mata, kaca mata anti silau, tas, tas ransel, tas selempang, dompet, koper, kulit, kulit
Imitasi, payung, tongkat, kantong untuk pendaki gunung, jam, tali jam tangan , rantai jam tangan, kotak jam tangan, perhiasan,
gelang, kalung, cincin, bros(perhiasan), logam mulia, baju, celana, t-shirt, sepatu, sandal, sepatu sandal, ikat pinggang, topi,
jaket, sarung tangan (pakaian), tenda-tenda, tali-tali, tambang, tempat tidur gantung, jala-jala, terpal plastik, karung plastik,
jaring-jaring, kerai diluar ruangan; Toko yang menjual pakaian; jasa distribusi di bidang bahan kimia, pestisida, aplikator kimia
dan pestisida dan pakaian pelindung dan masker pelindung untuk digunakan selama penggunaan atau aplikasi bahan kimia;
jasa distributor grosir untuk pakaian; jasa grosir untuk pakaian; jasa periklanani toko ritel untuk menjual pakaian, alas kaki dan
headwear; jasa retail pemesanan melalui pos yang terkait dengan kosmetik; jasa retail secara online untuk produk konsumen;
jasa retail sehubungan dengan penjualan bahan plastik untuk pengemasan, jenis mesin pencetak, blok pencetakan, pengering
tinta, buklet, buku, kalender, kartu, tempat dokumen, alas gambar, pena gambar, perangkat gambar, amplop, selebaran,
folder, kartu ucapan, majalah, surat kabar, pamflet, pensil, pulpen, terbitan berkala, kartu pos, poster, barang cetakan, cetakan
publikasi, buku kliping, alat tulis kantor, bahan pengajaran (kecuali peralatan); jasa retail sehubungan dengan penjualan
daging, ikan, unggas dan binatang buruan, ekstrak daging, buah dan sayuran yang diawetkan, dibekukan, dikeringkan dan
dimasak, jeli, selai, saus buah, telur, susu dan produk susu, minyak dan lemak untuk makanan, kopi, teh, kakao dan kopi
buatan, beras, tapioka dan sagu, tepung dan sediaan yang terbuat dari sereal, roti, kue dan gula-gula, es, gula, madu, sirup,
ragi, bubuk pengembang, garam, mustar, cuka, saus (bumbu), rempah-rempah, es; jasa retail sehubungan dengan penjualan
furnitur, cermin, bingkai gambar kayu, gabus, alang-alang, rotan, anyaman, tanduk, tulang, gading, tulang insang ikan paus,
cangkang, amber, kerang mutiara, meerschaum; jasa retail sehubungan dengan penjualan kertas, karton, barang cetakan,
bahan penjilidan buku, foto, alat tulis kantor, perekat untuk alat tulis kantor atau keperluan rumah tangga, bahan seniman,
kuas lukis, mesin ketik dan keperluan kantor (kecuali furnitur), bahan instruksional dan pengajaran (kecuali peralatan); jasa
retail sehubungan dengan penjualan kosmetik; jasa retail sehubungan dengan penjualan kuas, kotak wadah sisir, sisir, alatalat kosmetik, alat penghilang bau untuk penggunaan pribadi, kuas alis mata, rambut untuk kuas, perlengkapan penghapus
tata rias, kuas kuku; jasa retail sehubungan dengan penjualan kulit dan kulit imitasi, kulit halus, kulit binatang, koper, dan tas
perjalanan, payung dan payung penahan matahari, tongkat jalan, cambuk, tali kekang dan pelana kuda, backpack (sejenis
ransel), tas pantai, kotak kulit atau papan kulit, tas kantor, tongkat, kotak wadah kulit atau papan kulit, tali pengikat hewan;
jasa retail sehubungan dengan penjualan malt, bir, air mineral dan air soda, minuman lain yang tidak beralkohol, minuman
buah dan jus buah, sirup dan sediaan lain untuk membuat minuman; jasa retail sehubungan dengan penjualan mekanisme
untuk peralatan yang dioperasikan dengan koin, mesin kasir, mesin hitung, peralatan pemprosesan data, komputer, perangkat
lunak komputer, alat pemadam kebakaran, kacamata hitam, kacamata, logam mulia dan logam campurannya, perhiasan, batu
mulia, instrumen horologis dan kronometrik; jasa retail sehubungan dengan penjualan minuman ringan, minuman energi,
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anggur, es teh, aperitif (minuman beralkohol perangsang nafsu makan), minuman berkarbonasi, ekstrak buah, ale jahe, grape
must, must, minuman buah yang terbuat dari konsentrat, minuman anggur manis, air malt, air seltzer, air soda, air tonik, jus
sayuran, esens yang digunakan dalam sediaan minuman keras, air barli, fruit squash, sarsaparilla, minuman beralkohol
(kecuali bir); jasa retail sehubungan dengan penjualan padi-padian dan pertanian, produk hortikultura dan kehutanan, hewan
hidup, buah dan sayuran segar, biji-bijian, tanaman dan bunga alami, bahan makanan untuk hewan; jasa retail sehubungan
dengan penjualan pakaian luar, celana terusan, mantel panjang, celana, parka, petikot, pinafor, ponco (baju selimut), pulover,
piyama, sandal, sari, sarung, selendang, syal, kemeja, sepatu, kemeja lengan pendek, shoulder wrap (bungkus bahu), topi
mandi, singlet, rok, masker tidur, sandal selop, blus lindung (smok), kaus kaki, jersi olahraga, sepatu olahraga, stoking, jaket
yang diisi, jas, pelindung matahari, bretel, baju hangat, baju renang, kaus oblong, topi tinggi, celana panjang, turban, pakaian
dalam, celana kolor, celana dalam; jasa retail sehubungan dengan penjualan pakaian rajut, kaus kaki penghangat, legging,
legging, kostum topeng, sarung tangan musim dingin, ikat pinggang uang, sarung tangan bulu, dasi; jasa retail sehubungan
dengan penjualan pakaian, alas kaki, tutup kepala, apron, celana bayi, bandana, mantel mandi, sandal mandi, laci kamar
mandi, baju mandi, celana mandi, ikat pinggang, baret, korset, sepatu bot, bra, celana untuk dipakai, kamisol, topi, jas, gaun,
dressing gown, penutup telinga, footmuff, tidak dipanaskan dengan listrik, sepatu karet, pengikat kaus kaki, sarung tangan,
topi, ikat kepala, kaus kaki panjang, sol dalam, jaket, jersi, gaun jumper (baju hangat), baju sweater; jasa retail sehubungan
dengan penjualan pembakar parfum, semprotan parfum, alat penguap parfum, bedak padat, paf bedak, tegakan kuas cukur,
kuas cukur, kotak sabun, dispenser sabun, tempat sabun, mangkuk sup, tempat spons, tegakan untuk kuas cukur, sikat gigi,
sikat gigi elektrik; jasa retail sehubungan dengan penjualan peralatan dan wadah rumah tangga atau dapur, sisir dan spons,
kuas (kecuali kuas lukis), bahan pembuatan kuas, barang-barang untuk keperluan pembersihan, wol baja, kaca yang belum
dikerjakan atau dikerjakan sebagian (kecuali kaca yang digunakan dalam gedung), barang pecah belah, porselen dan barangbarang tembikar, cermin, spons abrasif untuk menggosok kulit, dispenser aerosol, tidak untuk keperluan medis; jasa retail
sehubungan dengan penjualan perangkat manikur, perangkat manikur elektrik, penghalus kuku elektrik atau non-elektrik,
gunting kuku elektrik atau non-elektrik, kikir kuku, kikir kuku elektrik, perangkat pedikur; jasa retail sehubungan dengan
penjualan perkakas dan alat tangan (yang dioperasikan secara manual), peralatan pemotong, senjata yang dipakai pada sisi
badan, pisau cukur, penjepit keriting, alat penghilangan bulu, pemoles kuku jari tangan elektrik dan non-elektrik, flat iron,
gunting rambut untuk penggunaan pribadi, elektrik atau non-elektrik, alat tangan elektrik dan non-elektrik untuk pengeritingan
rambut, pinset pencabut rambut; jasa retail sehubungan dengan penjualan perlengkapan dan instrumen ilmu pengetahuan,
pelayaran, penyurveian, fotografi, sinematografi, optik, penimbangan, pengukuran, pensinyalan, pemeriksaan (pengawasan),
penyelamatan dan pengajaran, perlengkapan dan instrumen untuk penghantaran, pengalihan, pengubahan, pengumpulan,
pengaturan atau pengendalian listrik; jasa retail sehubungan dengan penjualan perlengkapan untuk rekaman, transmisi, atau
reproduksi suara atau gambar, pembawa data magnetik, disc perekaman, compact disc, dvd dan media rekaman digital lain;
jasa retail sehubungan dengan penjualan renda dan bordir, pita dan jalinan pita, button kancing, kait dan mata kait, peniti dan
jarum, bunga buatan, karpet, permadani, keset dan bahan anyaman untuk membuat keset, linoleum dan bahan lain untuk
menutup lantai, hiasan dinding (non-tekstil), permainan dan alat permainan, perlengkapan senam dan olahraga, dekorasi
untuk pohon natal; jasa retail sehubungan dengan penjualan sediaan pemutihan dan bahan lain untuk penggunaan penatu,
sediaan pembersihan, pengilapan, penggosokan, dan pengampelasan, sabun; jasa retail sehubungan dengan penjualan
seragam, kerudung, rompi, rompi berkancing, pakaian tahan air, sepatu kayu, gelang handuk; jasa retail sehubungan dengan
penjualan tali, senar, jaring, tenda, bidai, terpal, layar, karung dan tas, bahan bantalan dan isian (kecuali karet atau plastik),
bahan tekstil berserat mentah, kain tenun dan utas, untuk penggunaan tekstil; jasa retail sehubungan dengan penjualan tas
pakaian untuk perjalanan, tas tangan, kotak topi kulit, tas haversack, kulit imitasi, kotak wadah kunci, tali penuntun kulit, kalung
hewan kulit, moleskin, dompet saku, dompet wanita, tas rucksack, tas sekolah, tas bersabuk sekolah, tas belanja, tas
perjalanan, koper perjalanan, koper kecil, kotak wadah perlengkapan mandi, yang tidak terpasang, tas belanja beroda; jasa
retail sehubungan dengan penjualan tekstil dan pakaian tidur, selimut, seprai, kain besar, sarung bantal, tirai tekstil, handuk,
flanel, kain penutup, taplak meja, penutup tempat tidur, penutup meja; jasa retail sehubungan dengan penjualan tembakau,
barang-barang keperluan perokok, korek api; jasa retail sehubungan dengan penjualan wewangian, minyak esens, kosmetik,
losion rambut, pembersih gigi, alat-alat kosmetik, kosmetik, kolonye eau de, kosmetik alis mata, pensil alis mata, bulu mata
palsu, kuku palsu, pengilap bibir, lipstik, tata rias, bedak tata rias, sediaan tata rias, sediaan penghapus tata rias, maskara,
pengilap kuku, cat kuku, wewangian, parfum; jasa ritel berkenaan dengan kelebihan stok dari koleksi musim sebelumnya
untuk pria, wanita dan anak-anak sehubungan dengan pakaian olahraga, sepatu, koper dan tas bepergian, aksesoris busana,
perabotan, penerangan, penutup lantai, peralatan dapur dan peralatan masak, pakaian dalam, perhiasan; jasa toko retail
secara online berupa berbagai macam barang-barang konsumen pihak lain, kartu hadiah, dan pengiriman media digital,
headset realitas virtual/maya, dan konten dan data realitas virtual/maya; jasa toko retail secara online berupa berbagai macam
barang-barang konsumen untuk pihak lain; jasa toko retail secara online berupa rekaman suara musikal, rekaman suara
musikal yang dapat diunduh, T-shirt, pakaian, penutup kepala, dan alas kaki; jasa toko retail secara online yang berhubungan
dengan kosmetik; jasa toko retail secara online yang meliputi perangkat lunak komputer yang tersedia melalui internet dan
jaringan komunikasi komputer dan elektronik lain; jasa toko retail secara online yang menampilkan berbagai macam barang
konsumen lainnya; jasa toko retail secara online yang menampilkan headset realitas virtual/maya dan augmented reality,
permainan (games), konten dan media digital; jasa toko retail sehubungan dengan hadiah; jasa toko retail yang meliputi
perangkat lunak komputer untuk penggunaan alat-alat elektronik digital ponsel genggam dan elektronik konsumen lain; jasa
toko serba ada retail; jasa toko serba ada retail secara online; jasa-jasa grosir terkait kosmetik-kosmetik, sabun-sabun,
parfum-parfum, perhiasan-perhiasan, alat tulis, produk-produk kertas, stiker tato, kulit dan imitasi kulit, tas-tas bepergian, tastas tangan, dompet-dompet, dompet, tempat kunci, peralatan rumah tangga dan dapur, barang-barang tekstil, pakaian, alas
kaki, tutup kepala, pakaian dalam, pakaian renang, syal, lencana-lencana untuk dipakai, hiasan untuk rambut, permainan,
mainan, barang-barang mainan (playthings) atau untuk bermain dan barang olahraga; jasa-jasa ritel dan grosir online terkait
kosmetik-kosmetik, sabun-sabun, parfum-parfum, perhiasan-perhiasan, alat tulis, produk-produk kertas, stiker tattoo, kulit dan
imitasi kulit, tas-tas bepergian, tas-tas tangan, dompet-dompet, dompet, tempat kunci, peralatan rumah tangga dan dapur,
barang-barang tekstil, pakaian, alas kaki, tutup kepala, pakaian dalam, pakaian renang, syal, lencana-lencana untuk dipakai,
hiasan untuk rambut, permainan, mainan, barang-barang mainan (playthings) atau untuk bermain dan barang olahraga; jasajasa ritel dan grosir yang disediakan melalui perangkat lunak yang dapat diunduh termasuk aplikasi seluler terkait kosmetikkosmetik, sabun-sabun, parfum-parfum, perhiasan-perhiasan, alat tulis, produk-produk kertas, stiker tato, kulit dan imitasi kulit,
tas-tas bepergian, tas-tas tangan, dompet-dompet, dompet, tempat kunci, peralatan rumah tangga dan dapur, barang-barang
tekstil, pakaian, alas kaki, tutup kepala, pakaian dalam, pakaian renang, syal, lencana-lencana untuk dipakai, hiasan untuk
rambut, permainan, mainan, barang-barang mainan (playthings) atau untuk bermain dan barang olahraga; jasa-jasa toko ritel
terkait kosmetik-kosmetik, sabun-sabun, parfum-parfum, perhiasan-perhiasan, alat tulis, produk-produk kertas, stiker tato, kulit
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dan imitasi kulit, tas-tas bepergian, tas-tas tangan, dompet-dompet, dompet, tempat kunci, peralatan rumah tangga dan dapur,
barang-barang tekstil, pakaian, alas kaki, tutup kepala, pakaian dalam, pakaian renang, syal, lencana-lencana untuk dipakai,
hiasan untuk rambut, permainan, mainan, barang-barang mainan (playthings) atau untuk bermain dan barang olahraga;
layanan eceran atau grosir untuk pakaian; layanan grosir untuk komputer yang dapat dipakai; layanan grosir untuk produk
kertas sekali pakai; layanan grosir yang berkaitan dengan komputer yang dapat dipakai; layanan grosir yang berkaitan dengan
pakaian; layanan grosir yang berkaitan dengan produk kertas sekali pakai; layanan iklan dan manajemen untuk penjualan
gelas, kotak makan siang dan wadah makanan, pakaian, tutup kepala yaitu, kemeja (dengan atau tanpa kerah dan/atau
lengan), celana (celana pendek atau panjang), rok, gaun, kaus kaki, jaket (dengan atau tanpa tudung), sapu tangan, pita, topi
(hats), topi (caps), visor, sepatu, sandal dan sandal selop, permainan, mainan dan alat permainan, alat olahraga, dekorasi,
mainan figur yang dapat dikoleksi, boneka, mainan mekanik, mainan mewah, mainan boneka, mainan tokoh aksi, jam tangan
mainan; layanan iklan yang berkaitan dengan pakaian; layanan kios makanan yang merupakan toko retail dengan produk
utama bahan makanan; layanan pakaian eceran disediakan oleh departement store; layanan pemesanan melalui pos untuk
aksesori pakaian; layanan pemesanan melalui pos untuk pakaian; layanan pemesanan melalui pos untuk pakaian dan
aksesori pakaian; layanan penjualan eceran (atau grosir) dan layanan penjualan ritel yang disediakan pada media (internet),
seluler, nirkabel atau jarak jauh yang terhubung (belanja korespondensi, belanja rumah) media untuk pakaian, aksesoris
pakaian, sepatu, aksesoris untuk sepatu, topi, produk dan aksesoris optik, barang dan perlengkapan olahraga, tas olahraga
serbaguna, barang dan aksesoris olahraga dan kebugaran; pengelompokan atas nama pihak ketiga dari berbagai produk
(tidak termasuk transportasi mereka) yaitu pakaian, aksesoris pakaian, sepatu, aksesoris untuk sepatu, topi, produk dan
aksesoris optik, barang dan peralatan olahraga, tas olahraga serbaguna, barang olahraga dan kebugaran dan aksesoris,
memungkinkan pelanggan untuk melihat dan membelinya secara praktis; layanan periklanan dan manajeman untuk penjualan
dari tempat minuman, kotak makan siang dan wadah makanan, pakaian, penutup kepala, kemeja, kemeja berkerah, kemeja
lengan panjang, t-shirt lengan pendek, celana, celana pendek, celana panjang, rok, gaun, kaos kaki, jaket, jaket berkerudung,
topi-topi, topi dengan lidah yang menonjol berfungsi untuk melindungi dari sinar matahari (pakaian), sepatu, sandal, game,
mainan dan mainan, artikel olahraga, dekorasi, tokoh mainan koleksi, boneka, mainan mekanik, boneka mainan berkarakter,
boneka mainan, mainan action figure, jam tangan mainan; layanan ritel dan grosir untuk berbagai barang, termasuk tetapi
tidak terbatas pada kosmetik dan sediaan perlengkapan mandi, pasta gigi, wewangian, minyak esensial, sediaan pemutih dan
bahan lain untuk keperluan binatu, sediaan pembersihan, sediaan pemolesan, sediaan penggosok, sediaan abrasif, kosmetik,
sabun, sabun mandi, sediaan kosmetik untuk mandi, sediaan perawatan kuku, kuku palsu, stiker nail art, penghilang cat kuku,
sediaan make-up, sediaan kosmetik untuk bulu mata, bulu mata palsu, perekat untuk membubuhkan bulu mata palsu, sediaan
pengharum ruangan, deodoran untuk manusia atau untuk hewan, sediaan perawatan rambut, sampo, losion rambut,
pembilasan rambut [kondisioner sampo], krim rambut, hair spray, pewarna rambut, sediaan mandi, sediaan cukur, sediaan
berjemur [kosmetik], gel pijat, sediaan farmasi, sediaan dokter hewan, sediaan sanitasi dan persediaan medis, peralatan
elektronik rumah tangga, alat keperluan makan, kacamata dan kacamata hitam, peralatan untuk penerangan dan pemanasan,
logam mulia dan paduannya, perhiasan, batu mulia dan semi mulia, instrumen horologis dan kronometrik, alat tulis, kulit dan
imitasi dari kulit, koper dan tas, kantong, payung dan payung matahari, furnitur, peralatan dan wadah rumah tangga atau
dapur, gelas, porselen dan gerabah, peralatan kosmetik dan toilet, linen rumah tangga, handuk, pakaian, alas kaki, tutup
kepala, karpet, permainan, mainan dan alat permainan, makanan dan minuman, perlengkapan sehari-hari dan barang-barang
pribadi; layanan ritel disediakan oleh butik pakaian; layanan ritel disediakan oleh toko pakaian; layanan ritel disediakan oleh
toko pakaian diskon; layanan ritel online yang berkaitan dengan pakaian; layanan ritel untuk komputer yang dapat dipakai;
layanan ritel untuk pakaian; layanan ritel untuk produk kertas sekali pakai; layanan ritel yang berkaitan dengan komputer yang
dapat dipakai; layanan ritel yang berkaitan dengan pakaian; layanan ritel yang berkaitan dengan produk kertas sekali pakai;
layanan toko grosir dan toko ritel yang menampilkan pakaian, alas kaki; layanan toko grosir menampilkan mantel (kecuali
pakaian untuk penggunaan eksklusif untuk olahraga dan pakaian tradisional Korea); layanan toko grosir menampilkan
pakaian; layanan toko grosir menampilkan produk kertas sekali pakai; layanan toko grosir online yang menampilkan pakaian;
layanan toko grosir online yang menampilkan produk kertas sekali pakai; layanan toko ritel dan layanan toko ritel online yang
menampilkan pakaian, alas kaki, tutup kepala, artikel olahraga, alat tulis, alat untuk merekam, transmisi dan reproduksi suara
dan gambar, buku, koran, majalah, publikasi, permainan video, mainan, boneka, lencana semua jenis, gantungan kunci, tiket,
jam tangan dan perhiasan, tas, koper, tas kerja, payung, bendera dan panji-panji, minuman beralkohol dan non-alkohol, gulagula, produk hiburan dan pendidikan interaktif, disk kompak interaktif, CD-ROM dan permainan komputer, dapat diunduh
aplikasi seluler, dan program komputer; layanan toko ritel menampilkan pakaian; layanan toko ritel menampilkan produk kertas
sekali pakai; layanan toko ritel on-line yang menampilkan pakaian; layanan toko ritel on-line yang menampilkan produk
kosmetik dan kecantikan, pakaian dan aksesoris; layanan toko ritel online yang menampilkan produk kertas sekali pakai;
penjualan eceran (retail) program perangkat lunak aplikasi pintar untuk terminal nirkabel yang direkam; penyajian barangbarang untuk keperluan retail; penyatuan pada satu tempat untuk pakaian, pakaian olahraga, sepatu, koper dan tas bepergian,
aksesori busana, perabotan, penerangan, penutup lantai, peralatan dapur dan peralatan masak, pakaian dalam dan
perhiasan, sehingga memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan membeli barang-barang tersebut;
penyediaan jasa ritel melalui pemesanan dengan katalog melalui pos yang berkaitan dengan pakaian, tutup kepala dan alas
kaki, perhiasan, jam tangan, aksesoris mode, tekstil, kosmetik, sediaan untuk perlengkapan mandi yang tidak mengandung
obat, produk perawatan, peralatan perawatan, peralatan mandi yang tidak mengandung obat [kosmetik], kacamata, tempat
untuk membawa, barang dari kulit, tempat dan penutup untuk telepon genggam, tablet, laptop, koper, label untuk koper,
tempat dan penutup paspor, dompet, tas tangan dan segala macam tas, buku, lilin, perlengkapan audio, perangkat pendengar
yang diletakkan di kepala, tempat pengeras suara, pengeras suara nirkabel, perangkat pendengar yang diletakkan di dalam
telinga; sponsor promosi dari industri pakaian intim; toko grosir online dan layanan toko ritel online yang menampilkan
pakaian, alas kaki; toko retail handphone; toko retail yang menyediakan dan menjual barang-barang kebutuhan bayi; toko ritel
online dalam bidang pakaian; toko-toko ritel, pesanan melalui pos dan layanan-layanan toko ritel online yang menampilkan
cokelat dan minuman berasal dari teh, biji kopi, kopi bubuk, produk-produk cokelat, teh loose dan kantong teh, produk terkait
kopi dan teh, bermacam-macam rasa teh, sirup dan saus-saus, skala, kertas filter, t-shirt, pakaian, tutup kepala, alas kaki,
aksesoris-aksesoris pakaian, mug, gelas-gelas, alat makan, gantungan kunci, alat tulis, tas-tas, peralatan-peralatan dan
wadah-wadah dapur atau rumah tangga, filter-filter kopi listrik, mesin-mesin kopi listrik, penapis-penapis kopi listrik, peralatan
pembuat kopi, persiapan-persiapan pembersih perlengkapan dan peralatan kopi===

Halaman 1191 dari 2049

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021013643
: 26/02/2021 19:21:55
:
: Karmila Kadir

540 Etiket

: Belajen, Desa Kambiolangi, Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang, Sulawesi
Selatan, 91754., Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan, 91754
: Anggi Avianica Putri S.E.
: Jalan Griya Pratama III Blok IV No. 14, Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan
Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 14250.

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: QISYAJAYA FASHION
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

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

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 1133 Innovation Way, Sunnyvale, California 94089, USA
: Daru Lukiantono S.H.
: Hadiputranto, Hadinoto and Partners, Pacific Century Place Lt. 35, SCBD Lot 10, Jl.
Jenderal Sudirman Kav. 52-53

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: JUNIPER DRIVEN BY MIST AI
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan putih
: 41
: ===Layanan pendidikan; jasa pendidikan, yaitu pelatihan di bidang teknologi; jasa pendidikan, yaitu, memberikan konferensi,
pelatihan, pengujian, lokakarya, kursus pendidikan, dan mendistribusikan materi kursus tentang interkoneksi, membangun,
mengelola, mengamankan, memantau, memecahkan masalah, mengoperasikan, dan mengakses perangkat keras dan
perangkat lunak komputer, teknologi, periferal, sistem operasi, jaringan area lokal, luas, dan global, infrastruktur jaringan,
keamanan jaringan, web browser dan perangkat elektronik; pengembangan pendidikan manual dan panduan untuk orang lain
di bidang perangkat keras dan perangkat lunak komputer, periferal, sistem operasi, jaringan area lokal, luas, dan global,
infrastruktur jaringan, keamanan jaringan, web browser, dan perangkat elektronik; penyediaan sesi pelatihan dan tutorial
online dan secara langsung di bidang perangkat keras dan perangkat lunak komputer, periferal, sistem operasi, jaringan area
lokal, luas, dan global, infrastruktur jaringan, keamanan jaringan, web browser, perangkat elektronik, dan teknologi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do
: Prudence Jahja S.H.,LL.M
: Januar Jahja and Partners Menara Batavia lantai 19, Jalan K.H Mas Mansyur
Kavling 126, Jakarta Pusat

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: JetBubble
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan putih.
: 7, 11
: ===kondensor udara; mesin cuci listrik untuk keperluan rumah tangga; mesin pencuci piring untuk keperluan rumah tangga;
pembersih vakum robot; penyedot debu; tas penyedot debu===
===Alat memasak; Alat pengatur pakaian yang menggunakan listrik untuk keperluan rumah tangga; Alat penurun kelembaban
untuk keperluan rumah tangga; Lampu LED; Mesin listrik pengatur pakaian untuk mengeringkan pakaian yang digunakan
untuk keperluan rumah tangga; Penguap kain; bola lampu LED; cooktops; filter untuk pembersih udara; kipas angin listrik;
kompor listrik; lemari es listrik; oven memasak listrik; oven microwave; pembersih udara; pendingin udara; pengering binatu
listrik===

: JID2021013644
: 26/02/2021 19:28:56
: 81, 631 01/10/2020 JM
: Juniper Networks, Inc.

: DID2021013645
: 26/02/2021 19:32:14
:
: SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.

540 Etiket

540 Etiket
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210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021013646
: 26/02/2021 19:40:53
:
: JESLIN HAMDANI

540 Etiket

: Jl. Hawaii 1-B/12, Puri Mansion, RT.010 / RW.001, Kelurahan Kembangan Selatan,
Kecamatan Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta
: Timoty Ezra S.H., M.H.,
: House Of Patent Indonesia Ruko Perkantoran Mitra Bahari II, Blok E 17-19 Jl.
Pakin No.1, Penjaringan, Jakarta Utara

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: DUVABLOOM
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam; Putih.: 9
: ===Aplikasi komputer untuk ponsel, tablet, dan perangkat serupa lainnya; Aplikasi perangkat lunak untuk telepon bergerak;
Aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk memutar video secara offline dengan pemutar bawaan; Aplikasi seluler yang dapat
diunduh untuk menelusuri video dengan browser bawaan; Aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk mengelola unduhan;
Aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk mengunduh semua item format; Aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk
mengunduh video besar dalam kartu memori dengan kecepatan tinggi; Aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk mengunduh
video dari situs web; Aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk mengunduh, menjeda dan melanjutkan mengunduh video;
Komputer dan perangkat lunak bergerak dan aplikasi yang memberikan nasehat, layanan, informasi kepada penggunanya
terkait kosmetik dan memungkinkan pengguna untuk mencoba kosmetik secara virtual; Perangkat keras dan perangkat lunak
sebagai penyimpanan basis data untuk kegiatan jual beli dan pembayaran; Perangkat lunak aplikasi komputer untuk
penyediaan keamanan, otomatisasi, fasilitasi, dan enkripsi komunikasi, proses bisnis, dan transaksi keuangan menggunakan
sistem kontrak pintar, blockchain (sistem pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi), dan teknologi buku besar yang
didistribusikan.; Perangkat lunak cloud; Perangkat lunak computer dan aplikasi perangkat lunak untuk perangkat seluler yang
memperkenankan, menyediakan, mengizinkan, dan memfasilitasi pengguna untuk mendaftar dan menyewa penginapan
sementara, mengakses informasi, daftar dan pengumuman tentang perumahan, apartemen, kondominium, town house, real
estate, dan iklan penyewaan; Perangkat lunak komputer berbasis kecerdasan buatan untuk konsultasi kesehatan; Perangkat
lunak komputer dan aplikasi perangkat lunak yang berkaitan dengan layanan pinjaman; Perangkat lunak komputer untuk
digunakan dalam transaksi dengan pengecer, pedagang, vendor, dan peer-to-peer melalui perangkat seluler, perangkat
komputer, dan kartu fisik yang digunakan untuk memproses pembayaran seluler; Perangkat lunak komputer untuk mengirim,
menerima, memproses, membaca dan menonton, dan untuk kontrol file aplikasi, data elektronik, gambar, audio dan video;
Perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk perdagangan, penyimpanan, pengiriman, penerimaan, penerimaan dan
pengiriman mata uang digital secara elektronik, dan mengatur transaksi pembayaran dan penukaran mata uang digital.;
Perangkat lunak komputer, yakni perangkat lunak sistem operasi; Perangkat lunak seluler; Peranti lunak komputer untuk
memfasilitasi transaksi pembayaran dengan cara elektronik dan mencatat operasi keuangan; Peranti lunak untuk memfasilitasi
transaksi pembayaran yang aman dengan cara elektronik; Piranti lunak yang bisa diunduh dalam lingkup aplikasi pesan;
Program aplikasi komputer untuk ponsel pintar dan jam tangan pintar; alat pengukur untuk pengeluaran parfum dalam jumlah
yang terukur; alat untuk memproses pembayaran elektronik; aplikasi komputer untuk mengotorisasi pembayaran elektronik
serta transaksi keuangan elektronik; aplikasi komputer untuk mengumpulkan pembayaran elektronik serta transaksi keuangan
elektronik; aplikasi komputer utuk mengolah pembayaran elektronik serta transaksi keuangan elektronik; aplikasi multimedia
interaktif dan program komputer untuk digunakan sehubungan dengan skema keanggotaan pelanggan, termasuk skema kartu
loyalitas pelanggan, skema insentif, skema bonus, kartu hadiah dan kartu diskon; aplikasi pembayaran elektronik (uang digital/
digital money) yang dapat digunakan untuk memfasilitasi pembelian/ pembayaran; aplikasi pengaturan keuangan; aplikasi
perangkat lunak komputer yang digunakan untuk asisten digital pribadi; aplikasi perangkat lunak komputer, dapat diunduh;
aplikasi perangkat lunak untuk digunakan dengan perangkat seluler; aplikasi perangkat lunak untuk memberikan informasi
tentang kesehatan dan kesejahteraan, untuk digunakan sehubungan dengan terapi perilaku, untuk memasukkan, menyimpan,
mengelola, dan menganalisis catatan medis dan data pasien, bagi pengguna untuk melacak gejala dan mencatat perawatan,
bagi pengguna untuk melacak aktivitas fisik, penting tanda-tanda, dan informasi biometrik, untuk mengakses dan
mengumpulkan data imunisasi, untuk melacak, merekam, dan berbagi informasi perawatan kesehatan.; aplikasi perangkat
lunak untuk transmisi komunikasi elektronik.; aplikasi perangkat lunak yang dapat diunduh untuk ponsel; aplikasi perangkat
lunak yang menampilkan informasi tentang layanan rekrutmen, solusi kepegawaian dan perencanaan karir; aplikasi ponsel
pintar yang dapat diunduh [perangkat lunak]; aplikasi seluler untuk perbankan, keuangan, peminjaman dan pembayaran;
aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk menelusuri video dengan browser bawaan; aplikasi tentang sistem kasir; aplikasi
terkait dengan sistem pengaturan transportasi; aplikasi yang dapat diunduh untuk digunakan dengan perangkat seluler; gelas
ukur; kartu pembayaran prabayar yang disandikan; kartu pembayaran yang dikodekan secara magnetis; mesin-mesin yang
berfungsi sebagai sarana penyedia transaksi dan alat pembayaran (electronic data capture); perangkat komputer untuk
mengumpulkan pembayaran elektronik serta transaksi keuangan elektronik; perangkat lunak; perangkat lunak aplikasi;
perangkat lunak aplikasi komputer untuk streaming konten media audio-visual melalui internet; perangkat lunak aplikasi
komputer untuk telepon seluler; perangkat lunak aplikasi untuk smartphone; perangkat lunak dan aplikasi untuk perangkat
seluler; perangkat lunak dan aplikasi untuk perangkat seluler yang dapat di unduh; perangkat lunak dan aplikasi untuk
perangkat seluler, dapat diunduh; perangkat lunak dekoder; perangkat lunak kecerdasan buatan untuk konsultasi kesehatan;
perangkat lunak kecerdasan buatan untuk perawatan kesehatan; perangkat lunak komputer; perangkat lunak komputer untuk
mengendalikan dan mengelola aplikasi server akses; perangkat lunak komputer yang memberikan informasi kesehatan,
kebugaran (wellness), perawatan kesehatan, dan medis; perangkat lunak komputer yang menyediakan/yang memberikan
akses ke layanan perawatan kesehatan dan pelatihan kesehatan; perangkat lunak media; perangkat lunak perawatan
kesehatan; perangkat lunak untuk aplikasi komputer; perangkat lunak untuk memproses pembayaran elektronik ke dan dari
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pihak lain; perangkat lunak untuk memungkinkan pembangunan aplikasi pada blockchain (sistem pencatatan transaksi digital
yang terdesentralisasi), berinteraksi dengan kontrak pintar blockchain, dan pertukaran komoditas blockchain (sistem
pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi) dalam jaringan sosial; perangkat lunak untuk menyediakan sebuah
platform keuangan elektronik yang memfasilitasi transaksi pembayaran dan transaksi keuangan melalui sebuah jaringan
komputer; perangkat lunak utilitas; perangkat lunak yang berbentuk aplikasi seluler dan aplikasi desktop untuk pelacakan dan
pemeliharaan rencana kesehatan dan perawatan; perangkat lunak yang dapat diunduh untuk memproses, memfasilitasi,
memverifikasi, dan autentikasi pembayaran bergerak dan transaksi tanpa kontak dengan pengecer, pedagang, dan penjual
menggunakan suatu alat bergerak; perangkat lunak yang mampu menyediakan fasilitas perbankan, finansial dan pembayaran;
perangkat lunak yang memungkinkan pengguna untuk menilai kebiasaan mereka di bidang kesehatan, nutrisi/gizi, dan
kebugaran (wellness); piranti keras komputer, periferal komputer, dan piranti lunak untuk digunakan dalam bisnis elektronik
dan nirkabel dan transaksi konsumen, yaitu piranti keras komputer, periferal, dan piranti lunak untuk memfasilitasi pembayaran
secara elektronik dan nirkabel; piranti keras dan piranti lunak komputer untuk memfasilitasi akses ke rekening
pembayaran dengan tujuan komersil secara elektronik dan nirkabel; piranti keras komputer, periferal komputer, dan
piranti lunak untuk memfasilitasi pembayaran elektronik, transaksi tunai elektronik, transfer dana elektronik, dan layanan
pengiriman uang elektronik secara elektronik dan nirkabel; piranti lunak komputer untuk digunakan dalam komputer pribadi,
laptop, PDA, PIM, telepon seluler, peralatan digital, mesin virtual, peralatan virtual, serta peralatan komputasi
dan peralatan komunikasi seluler lainnya, dan piranti lunak komputer untuk digunakan pada mobil dan kendaraan lain atau
peralatan transportasi, untuk mengelola, meningkatkan, dan mengoptimalkan komputasi sumber daya dari peralatanperalatan tersebut; platform perangkat lunak komputer terkait dengan sistem pengaturan transportasi; program aplikasi
kecerdasan untuk terminal nirkabel yang direkam; terminal pembayaran elektronik; terminal untuk memproses pembayaran
kartu kredit secara elektronik===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021013647
: 26/02/2021 19:43:10
:
: PT. MITRATANI PRIMA NUSANTARA

540 Etiket

: PERUMAHAN METLAND CILEUNGSI-SETU SERANG KM 2, RUKO DEFARA D1
07/001, CIPENJO, CILEUNGSI, KAB. BOGOR JAWA BARAT, Kabupaten Bogor,
Jawa Barat
: Windyarti S.T., M.T
: Swanapada Intelektual Indonesia Bintaro Business Center Jl. R.C Veteran no.1-i
Bintaro, Jakarta Selatan 12330

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: KAIMONO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: merah
: 30
: ===Gula aren cair (ekstrak nira kelapa); Gula nira kelapa; Roti kebab; Roti manis; Roti sobek; gula aren; gula karamel; gula
kelapa; gula kelapa [pemanis alami]; gula tebu; gula tebu bubuk; gula tebu pasir; pemanis alami===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021013648
: 26/02/2021 19:43:36
:
: NORDIN

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. H. KRAMAT NO. 386 RT012 RW010 KEL. PEJAGALAN KEC. PENJARINGAN
JAKARTA UTARA, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14450
:
:
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Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: ARTHUR & AIMEE
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: BIRU, COKLAT, CREAM, MERAH, HITAM DAN PUTIH
: 26
: ===Aksesoris dan kosmetik rambut yaitu ikat rambut, pita rambut elastis, jepit rambut, klip rambut, pita rambut, dan penutup
rambut; Gesper yang berupa penyesuai pita; Kait untuk sabuk untuk dompet wanita; Kait untuk sabuk untuk kantong; Kait
untuk sabuk untuk tas; Kait untuk tali untuk dompet wanita; Kait untuk tali untuk kantong; Kait untuk tali untuk tas; Kaitan
jepret; Kaitan tali sepatu; Pemasang benang pada jarum; Pita dan tali sepatu; Pita ritsleting; Pita yang terbuat dari kain tenun
untuk keperluan menjahit; Resleting untuk tas; aksesoris rambut, yaitu, bando, baret, jepit bentuk pita, jepit, klip, jepit kecil,
pita, ikat rambut bahan kain; bantal jarum; bantal jarum pentul; bantal pin dan jarum; bunga dan pita (bordiran); busur pakaian
laki-laki; jalinan pita; jarum *; jarum bordir; jarum jahit; jarum jahit dengan mata oval; jarum kait untuk menyulam; jarum kait
untuk merenda; jarum kanvas; jarum logam mulia; jarum mesin jahit; jarum pelana; jarum pita untuk kepala gorden; jarum
rajut; jarum rajutan; jarum tatami; jarum tisik; jarum untuk mesin penyisir wol; jarum untuk mesin sisir wol; jarum yang
mengikat; jepitan kecil; jepitan rambut; kait (alat jahit-menjahit); kait [pakaian renang]; kait baju bagian atas; kait dan mata; kait

740
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dan tumpukan pita pengikat; kait ikat pinggang; kait karpet; kait sepatu; kait untuk korset; kancing; kancing (benda benda kecil
untuk lencana hiasan); kancing baju; kancing jepret; kancing novelty hias; kancing untuk pakaian; kancing, kait dan mata, pin
dan jarum; kasing disesuaikan untuk memegang jarum rajut; kotak jarum; kotak jarum dari logam mulia; kotak jarum, bukan
dari logam mulia; kotak untuk jarum; kotak, bukan dari logam mulia, untuk jarum; lencana hiasan (kancing); lubang kancing
baju; pengencang jepitan; penjahit jarum; pita (perlengkapan jahit menjahit); pita atau hiasan yang berbentuk mawar; pita dan
busur menjadi hiasan rambut; pita dan busur menjadi pakaian laki-laki; pita dan busur menjadi pakaian laki-laki atau
digunakan sebagai hiasan rambut; pita dan busur menjadi pakaian laki-laki atau untuk rambut; pita dan busur, bukan dari
kertas, untuk pembungkus kado; pita dan pita pakaian; pita dekoratif [perlengkapan jahit menjahit]; pita elastis; pita hadiah;
pita hem; pita hias tekstil; pita menjadi hiasan rambut; pita pakaian laki-laki; pita pengikat dan pengikat mata; pita rambut; pita
tekstil untuk pembungkus kado; pita untuk rambut; pita, bukan dari kertas, untuk pembungkus kado; renda dan bordir; renda
dan sulaman, pita dan kepang; renda dan sulaman, pita pakaian bayi; renda gelendong; renda untuk hiasan; renda untuk
tepian; renda wol; resleting pengencang; resleting pengencang untuk tas; resleting untuk kantong===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JID2021013649
: 26/02/2021 19:48:32
:
: PT. MITRATANI PRIMA NUSANTARA

540 Etiket

: PERUMAHAN METLAND CILEUNGSI-SETU SERANG KM 2, RUKO DEFARA D1
07/001, CIPENJO, CILEUNGSI, KAB. BOGOR JAWA BARAT, Kabupaten Bogor,
Jawa Barat
: Windyarti S.T., M.T
: Swanapada Intelektual Indonesia Bintaro Business Center Jl. R.C Veteran no.1-i
Bintaro, Jakarta Selatan 12330

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: KAIMONO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: merah
: 35
: ===Agen penjualan; Layanan pemesanan produk; layanan pemesanan online===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 1133 Innovation Way, Sunnyvale, California 94089, USA
: Daru Lukiantono S.H.
: Hadiputranto, Hadinoto and Partners, Pacific Century Place Lt. 35, SCBD Lot 10, Jl.
Jenderal Sudirman Kav. 52-53
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Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: The “3-Box Design” mark
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan putih
: 41
: ===Layanan pendidikan; Mengembangkan manual dan panduan pendidikan untuk orang lain di bidang perangkat keras dan
lunak komputer, periferal, sistem operasi, jaringan area lokal, luas, dan global, infrastruktur jaringan, keamanan jaringan,
browser web, dan perangkat elektronik; jasa pendidikan, yaitu pelatihan di bidang teknologi; jasa pendidikan, yaitu,
memberikan konferensi, pelatihan, pengujian, lokakarya, kursus pendidikan, dan mendistribusikan materi kursus tentang
interkoneksi, membangun, mengelola, mengamankan, memantau, memecahkan masalah, mengoperasikan, dan mengakses
perangkat keras dan perangkat lunak komputer, teknologi, periferal, sistem operasi, jaringan area lokal, luas, dan global,
infrastruktur jaringan, keamanan jaringan, web browser dan perangkat elektronik; penyediaan sesi pelatihan dan tutorial online
dan secara langsung di bidang perangkat keras dan perangkat lunak komputer, periferal, sistem operasi, jaringan area lokal,
luas, dan global, infrastruktur jaringan, keamanan jaringan, web browser, perangkat elektronik, dan teknologi===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
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Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2021013650
: 26/02/2021 19:49:33
: 81, 633 01/10/2020 JM
: Juniper Networks, Inc.

: DID2021013651
: 26/02/2021 19:50:15
:
: Naufal Hilmy Fauzan

540 Etiket

540 Etiket

: Wisma Permai A11 Jatisari, Desa Pepelegi, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo,
Jawa Timur, 61256., Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, 61256
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Anggi Avianica Putri S.E.
: Jalan Griya Pratama III Blok IV No. 14, Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan
Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 14250.
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Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: IT'S B
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Putih
: 25
: ===Ampu (Tutup Kepala); BAJU DARI KULIT; Bagian tumit untuk kaos kaki; Baju Batabue; Baju Hangat; Baju Hangat
berkerah; Baju Hangat kerah kura-kura; Baju Hangat lengan pendek; Baju Hangat militer; Baju Hangat terbuat dari wol; Baju
Hangat untuk anak-anak; Baju Hangat untuk orang dewasa; Baju Hangat untuk pria; Baju Hangat untuk wanita; Baju Kurung;
Baju Syar'i; Baju Tikim; Baju atasan crop; Baju hangat Lengan panjang tertutup; Baju hangat lengan panjang; Baju hangat
tenis; Baju koko; Baju lengan panjang; Baju lengan pendek; Baju renang; Baju safari; Baju tidur; Baju wanita; Bulang-Bulang
(Ulos Bagian Kepala (Pakaian)); Celana; Celana Cekak Musang (Celana); Celana Komprang; Celana dalam dari kertas
(bukan untuk kesehatan) sekali pakai untuk traveling; Celana jeans; Celana kerja; Celana ketat tipis untuk wanita; Celana
korduroi; Celana panjang besar; Celana panjang besar yang dilapisi lilin; Celana panjang denim; Celana panjang longgar
batik; Celana panjang setelan untuk jalan; Celana panjang untuk jalan; Celana panjang yang dilapisi lilin; Celana pelindung
kaki; Celana pendek Bermuda; Celana pendek selancar; Celana pendek sepak bola Amerika; Celana pendek untuk
berolahraga; Celana renang; Celana sepak bola Amerika; Celana tahan dingin; Celana yang dilapisi lilin; Deta (Tutup Kepala);
Detat (Ulos Bagian Kepala (Pakaian)); Gaun malam; Gaun pengantin; Gaun prom; Hijab; Hijab olahraga; Ikat Kepala; Ikat
kaos kaki elastis; Ikat kepala (pakaian); Ikat kepala agar tidak berkeringat; Jaket Jeans; Jaket anak-anak; Jaket bordir; Jaket
bulu atau wol; Jaket garbadine [pakaian]; Jaket lari; Jaket luar; Jaket parka; Jaket printing; Jaket sablon; Jaket tahan dingin;
Jaket tanpa lengan; Jaket tanpa lengan yang dilapisi lilin; Jaket tanpa lengan yang terbuat dari bahan berlapis; Jaket tipis
untuk mencegah tubuh dari angin dingin dan hujan; Jaket untuk bersepeda motor; Jaket windbreaker; Jaket wol; Jaket yang
diisi; Jaket yang dilapisi lilin; Jaket yang terbuat dari bahan berlapis; Jaket-jaket; Jubah mandi dan topi yang dikenakan saat
tidur; Kaftan; Kaos Promosi; Kaos anak-anak; Kaos kaki bayi; Kaos kaki pramuka; Kaos kaki yang menyerap keringat; Kaos
polo (lengan pendek), kaos polo (lengan panjang); Kaos sepak bola Amerika; Kaos t-shirt; Kaos tanpa lengan; Kaus kaki
sepak bola Amerika; Kaus kaki setinggi lutut; Kaus pakaian; Kemeja (lengan pendek); Kemeja Hawaii; Kerudung kepala;
Kerudung kepala untuk jaket; Kerudung kepala untuk mantel; Kerudung kepala yang dilapisi lilin; Kombinasi jas dan jaket
untuk dipakai saat musim hujan; Kun (Rok Bagian Bawah); Meukasah (Baju); Meukeutop (Tutup Kepala); Pakaian; Pakaian
Batik; Pakaian Bawahan [pakaian]; Pakaian Bawahan bikini; Pakaian Bawahan untuk anak-anak; Pakaian Bawahan untuk
yoga; Pakaian Pria Jeans; Pakaian bagian bawah piyama; Pakaian bawahan, celana, celana pendek, pakaian dalam, gaun,
piyama, pakaian dalam wanita, dasi pakaian, syal, sarung tangan, pakaian renang; Pakaian berkaitan dengan skateboard
(papan luncur) yaitu, atasan (pakaian), tank top, kaus oblong (t-shirt), kemeja lengan panjang, celana, celana pendek,
kaus/kemeja yang menyerap keringat (sweatshirt), jaket, ikat pinggang, tutup kepala, topi, beanie dan kaus kaki.; Pakaian
dinas seragam; Pakaian jeans untuk anak; Pakaian luar; Pakaian penutup di pantai; Pakaian untuk olahraga kriket, sepatu
olahraga kriket, topi olahraga kriket, kancing; Pakaian wanita jeans; Pakaian, tutup kepala, yaitu baju (dengan atau tanpa
kerah dan/atau lengan), celana (pendek atau panjang), rok, gaun, kaus kaki, jaket (dengan atau tanpa tudung), sapu tangan
(handkerchiefs), pita, topi (hats), topi (caps), visor, sepatu, sandal dan sandal selop; Pakaian, yaitu, atasan, kemeja, jaket,
kaus yang menyerap keringat, jaket dengan penutup kepala; Pakaian, yaitu, jaket, kemeja, sweater, kaos yang menyerap
keringat, t-shirt, atasan, celana, celana panjang, bawahan, alas kaki, topi, dan tutup kepala; Pakaian, yaitu, kemeja polo,
pullover tanpa lengan, blus, blus tanpa lengan, t-shirt, rompi, kaus, rok, pakaian renang, pakaian renang, jaket olahraga, rompi
stadion, rompers, pengikat untuk pakaian; Pakaian, yaitu, pakaian dalam wanita, atasan, pakaian bawahan, bra, pakaian
wanita yang pas di tubuh digunakan sebagai pakaian dalam, bra olahraga, celana dalam wanita, kamisol, pakaian tidur,
pakaian kasual untuk bersantai, pakaian dalam, pakaian untuk kegiatan aktif, yaitu, pakaian yang terdiri atas celana panjang
dan jaket, pakaian dan celana untuk olahraga, dan pakaian dan celana untuk yoga, pakaian renang, pakaian pantai, celana
pendek pria untuk pakaian dalam dengan karet pada bagian pinggang, korset, ikat kaos kaki elastis, pakaian ketat untuk
pesenam/penari, jubah, jaket, jas, jas/setelan, pakaian tahan air untuk dipakai pada saat hujan, celana pendek, celana
panjang, gaun, rok, kemeja, kaos tanpa lengan, kaos/kemeja yang menyerap keringat, baju hangat, rompi, blus, ikat pinggang,
skarf, sarung tangan, sarung tangan musim dingin, kaos kaki; Pakaian, yaitu, setelan baju, gaun-gaun, jas-jas, mantel
panjang, jaket, pakaian hujan, celana, celana panjang, celana pendek, jins, rok-rok, blus, kemeja, T-shirt, rompi, baju kaos,
cardigan, pakaian dalam dan pakaian tidur; Pakaian, yaitu, stoking panjang, alas kaki, sepatu basket, sepatu kets basket, kaos
oblong, kemeja, kaos polo, sweater lengan panjang, celana olahraga, celana, kaos tanpa lengan, kaos jersey, celana pendek,
piyama, baju olahraga, kemeja rugby, sweater, ikat pinggang, pakaian ringan untuk tidur, topi, topi sebagai tutup kepala, visor
sebagai penutup kepala, pakaian pemanasan untuk olahraga, celana untuk pemanasan, atasan untuk pemanasan, kaos
aksesoris basket (shooting shirts), jaket, blazer, dasi sebagai pakaian, kotak saku, sapu tangan, jaket tahan angin, parka,
mantel, tadah liur bayi bukan dari kertas, pakaian tidur bayi yang baru lahir, bando, ban pergelangan tangan sebagai pakaian,
celemek, pakaian dalam, celana pendek boxer, celana ketat boxer, celana panjang, pelindung telinga, sarung tangan, sarung
tangan musim dingin, syal, baju tenun dan rajut, gaun jersey, gaun, gaun dan seragam pemandu sorak, pakaian renang,
pakaian mandi, baju renang, bikini, tankini, celana renang, celana mandi, celana pendek untuk selancar, pakaian karet untuk
olahraga air (wet suits), pakaian penutup di pantai, pakaian penutup setelah mandi, kain penutup setelah mandi, sandal,
sandal pantai, topi pantai, pelindung matahari sebagai penutup kepala, topi renang, topi mandi, penutup kepala dengan
tambahan rambut palsu (wigs); Pakaian, yaitu, t-shirt, kemeja, hoodies, kemeja berkerudung, jaket, topi, beanies, syal, kaus
kaki; Pakaian, yaitu, tank top, t-shirt, pullover bertudung, dan kemeja kasual bertudung; Pakaian, yang berkaitan dalam bidang
bola basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan olahraga virtual yaitu, stoking panjang, alas kaki, sepatu basket,
sepatu kets basket, kaos oblong, kemeja, kaos polo, sweater lengan panjang, celana olahraga, celana, kaos tanpa lengan,
kaos jersey, celana pendek, piyama, baju olahraga, kemeja rugby, sweater, ikat pinggang, dasi, pakaian ringan untuk tidur,
topi, topi sebagai tutup kepala, visor sebagai penutup kepala, beanies, pakaian pemanasan untuk olahraga, celana untuk
pemanasan, atasan untuk pemanasan, kaos aksesoris basket (shooting shirts), jaket, jaket tahan angin, parka, mantel, tadah
liur bayi bukan dari kertas, bando, ikat pergelangan tangan, celemek, pakaian dalam, celana pendek boxer, celana panjang,

Halaman 1199 dari 2049

pelindung telinga, sarung tangan, sarung tangan musim dingin, syal, baju tenun dan rajut, gaun jersey, gaun, gaun dan
seragam pemandu sorak, pakaian renang, pakaian mandi, baju renang, bikini, tankini, celana renang, celana mandi, celana
pendek untuk selancar, pakaian karet (wet suits) untuk ski air dan menyelam, pakaian penutup di pantai, pakaian penutup
setelah mandi, kain penutup setelah mandi, sandal, sandal pantai, topi pantai, pelindung matahari sebagai penutup kepala,
topi renang, topi mandi, penutup kepala dengan tambahan rambut palsu (wigs); Pelindung mata sebagai tutup kepala;
Pelindung telinga [pakaian]; Pembalut berbentuk kaus kaki (pakaian); Penahan kaos kaki; Pengikat kaos kaki; Penutup kaos
kaki bergaya Jepang (penutup tabi); Penutup kepala yang dilapisi lilin; Penutup kepala, yaitu topi pet; Penutup kepala, yaitu,
topi, topi pet ikat pergelangan tangan; Pita atau karet penahan kaos kaki; Potongan-potongan kain untuk bagian tumit kaos
kaki; Rok Jeans; Rok Luar; Rok dalam [pakaian dalam]; Rok pengantin; Sarung batik; Sepatu olahraga atau santai; Sileuweu
(Celana); Sweater; Sweater [dimasukkan melalui kepala]; Sweater tanpa kancing yang dimasukkan melalui kepala (pullovers);
Syal; Syal Serbaguna; Syal penutup bahu yang digunakan untuk tukang cukur; Syal tabung leher; Syal untuk menutup kepala;
Syal, shawls (syal); Tali-Tali (Ulos Bagian Kepala (Pakaian)); Tengkulok (Penutup Kepala); Tingkolok Bertanduk (Tutup
Kepala); Toka-Toka (Aksesoris Selempang Di Dada Dan Hiasan Untuk Penutup Kepala); Topi (penutup kepala) renang; Topi
dengan lidah yang menonjol berfungsi untuk melindungi dari sinar matahari (pakaian); Topi kulit; Topi kupluk; Topi olahraga
panahan; Topi pramuka; Topi sebagai tutup kepala; Topi tahan dingin; Topi tinggi uskup gereja Katolik [topi]; Topi wol; Topi
yang dilapisi lilin; Topi yang terbuat dari kulit; Topi yang terbuat dari wol; Toro (Baju Kurung); Tudung (Topi); Tudung kepala
(Pakaian); Tudung kepala wanita (pakaian); Tutup kepala; Tutup kepala menggabungkan alat ventilasi listrik; artikel pakaian
untuk manusia; atasan [pakaian]; atasan baju tanpa lengan; atasan rajut; babushkas [selendang kepala]; bagian depan
kemeja; baju; baju angin; baju atau handuk mandi; baju batik; baju bayi; baju berburu; baju berkerah; baju busana muslim;
baju dalam; baju hamil; baju hamil bersalin; baju hangat; baju kaos (t-shirt); baju kaos [pakaian]; baju kaos bertopi; baju
kemeja; baju ketat; baju luar untuk memancing; baju luar yang dipakai diatas baju tidur; baju militer; baju olah raga; baju
olahraga; baju olahraga lengan pendek; baju one-piece; baju pelindung; baju rajut; baju rajut (pakaian); baju rami; baju santai;
baju setelan; baju tenun; baju tidur; baju tidur empuk untuk bayi; baju untuk anak-anak; baju untuk orang dewasa; baju yang
menutupi seluruh badan; baju zoot; band leher [bagian dari pakaian]; bandana [syal]; bandeaux [pakaian]; bando [pakaian];
bando menjadi pakaian; bantalan penambah payudara yang tidak dapat dilepas [bagian dari pakaian]; barang-barang pakaian
yang terbuat dari jangat; barang-barang pakaian, alas kaki dan tutup kepala untuk bayi dan balita; bingkai topi [kerangka]; bius
pedal denim; blazer [pakaian bisnis]; blus [pakaian bisnis]; blus lengan panjang batik; blus lengan pendek batik; bulu [pakaian];
bulu menjadi pakaian; bulu tiruan [pakaian]; capris denim; celana; celana anak; celana angin; celana atletik; celana bahan
katun; celana balon; celana bayi; celana bayi [pakaian dalam]; celana bayi [pakaian]; celana berburu; celana berkuda; celana
bermuda; celana bersalin; celana bersepeda; celana berupa kaos kaki (stoking); celana bikini; celana boxer; celana chinos;
celana dalam; celana dalam pria; celana dalam untuk bayi; celana dalam wanita; celana dalam wanita yang digabungkan
dengan pakaian luar; celana dinas; celana empuk untuk penggunaan atletik; celana formal; celana golf; celana haji; celana
hiking; celana hujan; celana jas; celana jeans untuk anak; celana jins ketat seperti legging; celana jogging; celana kaki; celana
kamuflase; celana kapri; celana kargo; celana kasual; celana kertas; celana ketat; celana ketat atletik; celana ketat bib; celana
ketat wol; celana khaki; celana kulit; celana lebar kaki; celana leging; celana mandi; celana militer; celana olahraga; celana
olahraga kelembaban; celana olahraga untuk orang dewasa; celana olahraga untuk pria; celana pakaian; celana palazzo;
celana panjang; celana panjang (Am.); celana panjang [pakaian kantor]; celana panjang besar batik; celana panjang longgar;
celana panjang militer; celana panjang untuk anak-anak; celana panjang untuk bayi; celana panjang untuk orang dewasa;
celana panjang untuk pria; celana panjang untuk wanita; celana panjang yang ketat; celana panjang yang menyerap keringat;
celana pelangsing anti selulit; celana pemanasan; celana pendek; celana pendek anak laki-laki [pakaian]; celana pendek
atletik; celana pendek bayi; celana pendek berjalan; celana pendek bersalin; celana pendek bersepeda; celana pendek bib;
celana pendek boxer; celana pendek bulu; celana pendek dari bulu domba; celana pendek denim; celana pendek empuk
untuk penggunaan atletik; celana pendek geser; celana pendek golf; celana pendek kargo; celana pendek keringat; celana
pendek pelangsing anti selulit; celana pendek pria untuk pakaian dalam dengan karet pada bagian pinggang; celana pendek
rugby; celana pendek sepak bola; celana pendek sepak bola replika; celana pendek tenis; celana pendek tinju; celana pendek
untuk anak-anak; celana pendek untuk berenang; celana pendek untuk orang dewasa; celana pendek untuk pria; celana
pendek untuk renang; celana pendek untuk selancar; celana pendek untuk wanita; celana perawat; celana plastik; celana pof;
celana popok bayi; celana pria; celana renang; celana salju; celana santai; celana ski; celana snowboard; celana stretch;
celana tahan air [celana]; celana tahan cuaca; celana tanaman; celana tanaman denim; celana tanggung; celana tempur;
celana trekking; celana untuk anak-anak; celana untuk dipakai; celana untuk olahraga; celana untuk tunggang kuda; celana
untuk wanita; celana yang menyerap keringat; celana yoga; celemek [pakaian]; chemisettes [bagian depan baju]; chullos [topi
dengan penutup telinga]; dalaman jilbab; dickeys [bagian depan baju]; earbands [pakaian]; foulards [artikel pakaian]; gaun;
gaun [pakaian bisnis]; gaun bayi; gaun bersalin; gaun dari wol; gaun denim; gaun ganti; gaun jumper (baju hangat); gaun
kasmir; gaun koktail; gaun kulit; gaun mohair; gaun pembaptisan; gaun pengantin; gaun pengiring pengantin; gaun perawat;
gaun pesta; gaun rajut; gaun rajutan; gaun seremonial untuk wanita; gaun tabung; gaun tenis; gaun untuk anak perempuan;
gaun untuk anak-anak; gaun untuk wanita; gaun yang terbuat dari kulit; gussets [bagian dari pakaian]; gussets for leotards
[bagian dari pakaian]; gussets untuk celana ketat [bagian dari pakaian]; gussets untuk pakaian dalam [bagian dari pakaian];
gussets untuk pakaian renang [bagian dari pakaian]; gussets untuk stocking [bagian dari pakaian]; hakama [rok lipit untuk
kimono formal]; helm liner [hiasan kepala]; hoodies; ikat pinggang [bagian dari pakaian]; ikat pinggang uang [pakaian]; jaket;
jaket [pakaian bisnis]; jaket [pakaian]; jaket angin; jaket barang [pakaian]; jaket bawah; jaket berat; jaket berburu; jaket
berkerudung; jaket bersepeda; jaket bomber; jaket bulu; jaket bulu tiruan; jaket dan celana tahan air; jaket dengan penutup
kepala; jaket dengan penutup kepala [pakaian]; jaket denim; jaket empuk; jaket garbadine (pakaian); jaket hiking; jaket hujan;
jaket jas; jaket kamuflase; jaket kasmir; jaket kasual; jaket katun; jaket kulit; jaket kulit domba; jaket lengan panjang; jaket
lengan pendek; jaket makan malam; jaket menjadi pakaian; jaket merokok; jaket militer; jaket nelayan; jaket olahraga; jaket
panjang; jaket pelindung angin dan hujan [parkas]; jaket pemanasan; jaket pemantul cahaya; jaket rajut; jaket reversibel; jaket
ringan; jaket safari; jaket shell; jaket ski; jaket snowboard; jaket suede; jaket sutra; jaket tahan air; jaket tahan angin; jaket
tahan cuaca; jaket tanpa lengan; jaket tempat tidur; jaket trekking; jaket untuk pengendara sepeda motor; jaket wol; jaket,
gaun tanpa lengan dengan blus di bagian dalamnya, jas, kemeja, baju hangat, T-shirt, celana, manset untuk kemeja, ikat
pinggang dan kaus kaki; jaket, jaket olahraga, jaket stadion dalam hal sepak bola dan rompi sepak bola; jaket, sepatu bot dan
rompi untuk memancing; jas [pakaian]; jas tiga potong [pakaian]; jeans biru; jeogori [pakaian dasar dasar dari pakaian
tradisional Korea]; jepret baju selangkangan untuk bayi dan balita; jilbab; juban [kaus untuk kimono]; kaftan; kaftan batik
(pakaian); kantong untuk pakaian; kaos; kaos berkerah; kaos grafis; kaos kaki; kaos kaki neoprene; kaos kaki panjang; kaos
kaki penghangat; kaos kaki tipis yang dikenakan untuk melapisi bagian dalam sepatu (sol dalam sepatu, selain untuk
kegunaan ortopedi); kaos oblong; kaos oblong anak-anak; kaos oblong bayi; kaos oblong pria; kaos oblong wanita; kaos polo;
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kaos replika sepak bola; kaos replika, celana pendek dan kaus kaki; kaos sepak bola; kaos singlet; kaos t shirt; kaos turtleneck
tiruan; kaos yoga; kaos, celana pendek dan kaus kaki American football; kaos/kemeja yang menyerap keringat; kaus; kaus
[baju ketat]; kaus [pakaian]; kaus bola voli; kaus kaki; kaus kaki air; kaus kaki anak-anak; kaus kaki anti-keringat; kaus kaki
baju pria; kaus kaki celana panjang; kaus kaki dan stoking; kaus kaki non-slip; kaus kaki olahraga; kaus kaki panjang, kaus
kaki dan celana ketat; kaus kaki pergelangan kaki; kaus kaki pria; kaus kaki replika; kaus kaki sandal; kaus kaki sekali pakai;
kaus kaki sepak bola; kaus kaki tanpa kaki; kaus kaki tenis; kaus kaki termal; kaus kaki untuk bayi; kaus kaki wanita; kaus kaki
wol; kaus kaki yang menyerap keringat; kaus lengan panjang; kaus lengan pendek; kaus olahraga; kaus pengendara sepeda;
kaus sepak bola; kaus tanpa lengan; kaus tanpa lengan, pakaian; kaus yang menyerap keringat dengan penutup kepala;
kebaya batik (pakaian); kemeja; kemeja [pakaian bisnis]; kemeja aloha kancing-depan; kemeja berkerah; kemeja berleher
terbuka; kemeja empuk untuk penggunaan atletik; kemeja golf; kemeja kamp; kemeja kamuflase; kemeja kancing; kemeja
kekesalan; kemeja kulit; kemeja lengan panjang; kemeja lengan pendek; kemeja memancing; kemeja olahraga kelembaban;
kemeja otot; kemeja polo; kemeja rugby; kemeja tenis; kemeja turtleneck; kemeja untuk dipakai dengan jas; kemeja untuk jas;
kemeja untuk pria; kemeja untuk wanita; kemeja-jacs; kepala membungkus [pakaian]; kepala sweatbands; kerah [pakaian];
kerah untuk gaun; kerudung [pakaian]; ketiak gussets [bagian dari pakaian]; ketuk celana; kombinasi [pakaian]; korset
[pakaian dalam]; korset [pakaian yayasan]; korset menjadi pakaian dalam; koshimaki [kaus untuk kimono]; kostum rakyat
[pakaian]; kuk baju; lacak jaket; laci [pakaian]; lapisan jaket; lapisan pakaian jadi; lapisan siap pakai [bagian dari pakaian];
legging [celana panjang]; legging menjadi celana panjang; magoja [Jaket luar Korea dikenakan di atas pakaian dasar]; maillots
[kaus kaki]; maillots [pakaian renang]; manset lengan kemeja; manset lengan kemeja sebagai pakaian yang terbuat dari kain,
kulit atau kulit imitasi; mantel denim; mantel rok; melawan celana pendek untuk seni bela diri campuran atau bergulat;
memanjat baju; membungkus bahu [pakaian]; membungkus bahu menjadi pakaian; miters [topi]; muffs [pakaian]; pakaian;
pakaian (jaket) memancing; pakaian basah untuk berselancar; pakaian basah untuk olahraga air permukaan; pakaian basah
untuk ski air; pakaian bawahan dari bulu; pakaian bawahan rajut; pakaian bawahan untuk wanita; pakaian berbahan denim;
pakaian bermain; pakaian bermain one-piece; pakaian bisnis; pakaian bulu; pakaian dalam; pakaian dalam anak-anak;
pakaian dalam dari wol; pakaian dalam kertas; pakaian dalam panjang; pakaian dalam pria; pakaian dalam tenun; pakaian
dalam termal; pakaian dalam untuk bayi; pakaian dalam wanita; pakaian dalam wanita (teddies); pakaian dalam yang
menyerap keringat; pakaian dan celana untuk olahraga; pakaian dan celana untuk yoga; pakaian dansa; pakaian dari bulu
tiruan; pakaian dari kulit; pakaian dari kulit atau imitasi dari kulit; pakaian dasar; pakaian denim; pakaian golf, selain sarung
tangan; pakaian hamil; pakaian jadi; pakaian kasmir; pakaian kasual untuk bersantai; pakaian kendo; pakaian kering; pakaian
kertas; pakaian khusus untuk olahraga; pakaian kucing; pakaian kulit domba; pakaian kulit imitasi; pakaian lampin; pakaian
linen; pakaian luar; pakaian luar tahan air; pakaian luar tahan cuaca; pakaian luar untuk anak laki-laki; pakaian luar untuk anak
perempuan; pakaian luar untuk anak-anak; pakaian luar untuk pria; pakaian malam; pakaian mandi; pakaian mewah; pakaian
militer; pakaian olahraga; pakaian pantai; pakaian pas untuk pria; pakaian pengantin; pakaian pengendara; pakaian
pengendara sepeda; pakaian pram; pakaian pria; pakaian pribadi; pakaian rajut; pakaian rajut dalam jenis atasan rajutan,
bawahan rajutan, gaun rajutan, jaket rajutan, kemeja rajut, rok rajut, dan atasan rajutan polo; pakaian renang; pakaian renang
one-piece; pakaian renang thong; pakaian renang untuk anak-anak; pakaian renang untuk pria; pakaian resmi; pakaian ruam;
pakaian santai; pakaian santai untuk pria; pakaian seragam; pakaian skating; pakaian ski; pakaian ski untuk kompetisi;
pakaian sutra; pakaian tahan air; pakaian tahan air, yaitu, sepatu, jaket, dan celana tahan air; pakaian tahan angin; pakaian
tahan cuaca; pakaian tenis; pakaian tenun; pakaian tidur [pakaian]; pakaian tidur bersalin; pakaian tidur untuk anak-anak;
pakaian tidur untuk bayi; pakaian tidur untuk pria; pakaian tidur untuk wanita; pakaian tradisional Jepang; pakaian triathlon;
pakaian untuk anak laki-laki; pakaian untuk anak-anak; pakaian untuk bayi; pakaian untuk berselancar; pakaian untuk judo;
pakaian untuk olahraga; pakaian untuk penggunaan teater; pakaian untuk pria; pakaian untuk pria, wanita dan anak-anak;
pakaian untuk seni bela diri; pakaian untuk skating; pakaian untuk wanita; pakaian wanita; pakaian wanita yang pas di tubuh
digunakan sebagai pakaian dalam; pakaian wol; pakaian yaitu, bandana, blus, capri, jas, gaun, sarung tangan, jaket, jeans,
baju kaus jersey, legging, pakaian dalam, pakaian kasual untuk bersantai, baju hamil, dasi, pakaian kerja (overall), piyama,
celana, pakaian ponco, jas hujan, jubah, sarung, syal, kemeja , celana pendek, rok, skort, pakaian tidur, kaus kaki, pita
penahan keringat (sweat band), sweater, celana yang menyerap keringat, pakaian yang menyerap keringat, pakaian renang,
tank top, kaus oblong, pakaian olah raga (track suit), pakaian dalam (undergarment), rompi, jaket tahan angin dan windshirt;
pakaian yang mengandung zat pelangsing; pakaian yang mengikuti bentuk tubuh; pakaian yang terdiri atas celana panjang
dan jaket; pakaian, alas kaki dan hiasan kepala untuk manusia; pakaian, alas kaki dan tutup kepala; pakaian, alas kaki, tutup
kepala; pakaian, bukan pakaian pelindung, memasukkan elemen atau bahan reflektif atau neon; pakaian, termasuk pakaian
jadi, kaos, kaus kaki panjang berbahan kain, kaus kaki, celana ketat, legging, pakaian dalam, rompi, bra, celana dalam,
pakaian tidur; pakaian, yaitu piyama, baju kaos; kaos/kemeja yang menyerap keringat, T-shirt, celana panjang, jaket, kaos kaki
pendek, pakaian dalam, dasi dan baju hangat, tutup kepala, topi; paramentos [pakaian]; pelindung kaki (celana); penghangat
kaki (pakaian); penghangat lengan [pakaian]; pengikat kaus kaki; penutup kepala; penutup kepala untuk olahraga [selain
helm]; penutup kepala, termasuk topi (caps), topi (hats), bandana, topi (bonnets); piyama rajut; puncak topi; replika celana
pendek sepak bola Amerika; replika celana sepakbola Amerika; replika kaos sepak bola Amerika; replika kaus kaki sepak bola
Amerika; rok; rok [pakaian bisnis]; rok atletik; rok celana; rok dalam; rok denim; rok golf; rok maxi; rok mini; rok pendek; rok
rajut; rok tabung; rok tenis; sabuk kulit [pakaian]; sabuk pinggang [pakaian]; sabuk untuk pakaian; sabuk yang terbuat dari kain
[pakaian]; sapu tangan [pakaian]; sarung tangan [pakaian]; selendang [pakaian]; sepatu bot yang memiliki tutup/topi jari kaki
yang diperkuat; sepatu kertas digunakan saat melewati detektor logam untuk menjaga kaki dan kaus kaki tetap bersih; sepatu
santai; sepatu untuk pakaian santai; sepatu untuk pria, wanita dan anak-anak; alas kaki, seperti sepatu luar ruangan, pakaian
dan karet; pakaian olahraga, yaitu, kaos, Switer lengan panjang, celana pendek, celana olahraga, celana olahraga; sepatu
yang memiliki tutup/topi jari kaki yang diperkuat; setelan baju (sweat suits) sweater; setelan celana untuk wanita; setelan kaos
bertudung (hoodies); setelan pakaian formal wanita; setelan rok; shift [pakaian]; skort denim; slip pakaian dalam; stoking dan
celana ketat tipis wanita; suge-gasa [topi topi]; suspender kaus kaki; sweatbands; sweatbands tenis; sweater bayi; sweater
kasmir; sweater katun; sweater leher kru; sweater ringan; syal; syal bahu; syal dan jilbab; syal kapas; syal kasmir; syal leher;
syal leher [muffler]; syal pashmina; syal renda; syal sutra; syal triko; syal wol; syal yang melingkar di leher; tabi [Kaus kaki
gaya Jepang]; tali celana; tali untuk bra [bagian pakaian]; tanaman denim; teddies [pakaian dalam]; teddies pakaian dalam;
topi; topi baseball; topi berbandul; topi bersepeda; topi berukuran kecil yang pas di kepala; topi bulu; topi bulu tiruan; topi dan
peci; topi dengan visor; topi ember; topi garnisun; topi golf; topi hujan; topi jari kaki [bagian dari alas kaki]; topi kecil; topi kertas
[pakaian]; topi koki; topi kulit domba; topi mandi; topi matahari; topi militer; topi militer dengan visor; topi mode; topi olahraga;
topi pantai; topi pelindung; topi pelindung panas matahari; topi pesta [pakaian]; topi pet [tutup kepala]; topi rajut; topi rajutan;
topi renang; topi simpul; topi ski; topi stocking; topi toboggan; topi top; topi tukang pesona; topi untuk anak-anak; topi untuk
bayi; topi untuk bayi, bayi, balita, dan anak-anak; topi wol; topi yang dikenakan saat tidur; topi-topi
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hotel; tubuh [pakaian]; tutup kepala anak-anak; tutup kepala dari segala bentuk di kelas ini; tutup kepala kulit; tutup kepala
termal; tutup kepala untuk pria; tutup kepala, yaitu, topi (caps), topi-topi (hats) dan kelep pici; tutup kepala, yaitu, topi, topi
memuncak, dan topi rajutan; ushankas [topi bulu]; visor (penutup kepala); visor (tutup kepala)===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do
: Prudence Jahja S.H.,LL.M
: Januar Jahja and Partners Menara Batavia lantai 19, Jalan K.H Mas Mansyur
Kavling 126, Jakarta Pusat

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: activBubble
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan putih.
: 7, 11
: ===kondensor udara; mesin cuci listrik untuk keperluan rumah tangga; mesin pencuci piring untuk keperluan rumah tangga;
pembersih vakum robot; penyedot debu; tas penyedot debu===
===Alat memasak; Alat pengatur pakaian yang menggunakan listrik untuk keperluan rumah tangga; Alat penurun kelembaban
untuk keperluan rumah tangga; Lampu LED; Mesin listrik pengatur pakaian untuk mengeringkan pakaian yang digunakan
untuk keperluan rumah tangga; Penguap kain; bola lampu LED; cooktops; filter untuk pembersih udara; kipas angin listrik;
kompor listrik; lemari es listrik; oven memasak listrik; oven microwave; pembersih udara; pendingin udara; pengering binatu
listrik===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021013652
: 26/02/2021 19:54:53
:
: SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.

: JID2021013654
: 26/02/2021 20:05:28
:
: PT KULA RASA INDONESIA

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JALAN KARANGANYAR NO.6 KARANGANYAR-ASTANA ANYAR-BANDUNGJAWA BARAT, Kota Bandung, Jawa Barat
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: UMBIRA
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM,PUTIH
: 43
: ===jasa-jasa pemesanan restoran dan kafe-kafe; layanan cafe keliling untuk menyediakan makanan dan minuman===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021013655
: 26/02/2021 20:15:50
:
: PT. MITRATANI PRIMA NUSANTARA

540 Etiket

: PERUMAHAN METLAND CILEUNGSI-SETU SERANG KM 2, RUKO DEFARA D1
07/001, CIPENJO, CILEUNGSI, KAB. BOGOR JAWA BARAT, Kabupaten Bogor,
Jawa Barat
: Windyarti S.T., M.T
: Swanapada Intelektual Indonesia Bintaro Business Center Jl. R.C Veteran no.1-i
Bintaro, Jakarta Selatan 12330

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: NDERES Buah Karya Petani Indonesia
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Coklat; hitam
: 30
: ===Gula nira kelapa; gula aren; gula karamel; gula kelapa; gula kelapa [pemanis alami]; gula tebu; gula tebu bubuk; gula tebu
pasir; pemanis alami===
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210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do
: Prudence Jahja S.H.,LL.M
: Januar Jahja and Partners Menara Batavia lantai 19, Jalan K.H Mas Mansyur
Kavling 126, Jakarta Pusat

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: JetShot
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan putih.
: 7, 11
: ===kondensor udara; mesin cuci listrik untuk keperluan rumah tangga; mesin pencuci piring untuk keperluan rumah tangga;
pembersih vakum robot; penyedot debu; tas penyedot debu===
===Alat memasak; Alat pengatur pakaian yang menggunakan listrik untuk keperluan rumah tangga; Alat penurun kelembaban
untuk keperluan rumah tangga; Lampu LED; Mesin listrik pengatur pakaian untuk mengeringkan pakaian yang digunakan
untuk keperluan rumah tangga; Penguap kain; bola lampu LED; cooktops; filter untuk pembersih udara; kipas angin listrik;
kompor listrik; lemari es listrik; oven memasak listrik; oven microwave; pembersih udara; pendingin udara; pengering binatu
listrik===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021013656
: 26/02/2021 20:16:58
:
: SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.

: DID2021013657
: 26/02/2021 20:25:55
:
: A Sobi Mutohari

540 Etiket

540 Etiket

: Jalan Pegajahan, RT. 001 RW. 001, Kelurahan Kesepuhan, Kecamatan
Lemahwungkuk, Kota Cirebon, Jawa Barat, 45114., Kota Cirebon, Jawa Barat,
45114
: Anggi Avianica Putri S.E.
: Jalan Griya Pratama III Blok IV No. 14, Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan
Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 14250.

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: KERUMA
: Tidak Ada Terjemahan

591

Uraian Warna

:

511

Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

Merah jambu
: 20
: ===Alas tidur atau alas ganti popok; Alat bukan untuk membuka pintu furnitur; Bahan pembungkus makanan Jepang [Kyogi];
Bangku; Bangku beroda untuk membantu bayi berjalan; Bangku kayu rendah; Bangku sekrup bukan dari logam; Bantal
(cushion); bantal untuk furnitur; bantal untuk binatang peliharaan; bantal untuk kursi; bantal sandaran punggung, bukan untuk
keperluan medis; guling. (English translation: Cushions; cushions in the nature of furniture; pet cushions; chair cushions; back
support cushions, not for medical purposes; bolsters.); Bantal [furnitur]; Bantalan kasur; Bingkai dan lingkaran bordir; Bingkai
kayu; Boks atau ranjang tempat tidur bayi atau tempat main bayi; Dasar kasur; Dekorasi permukaan, bukan dari logam, produk
jadi yang terbuat dari kertas cetak dan imprenasi atau foil plastik untuk digunakan dalam konstruksi perabotan, desain interior,
konstruksi kendaraan, dan bidang terkait; Dudukan (furnitur) untuk digunakan dengan televisi; Elemen pembuka dan penutup
yang dapat dipergunakan untuk membuka dan menutup berulang kali untuk kemasan bahan makanan dan minuman; Elemen
penutup dan pembuka kemasan untuk bahan makanan dan minuman; Elemen penutup dan pembuka kemasan untuk wadah
dan kemasan dari kertas, kardus atau karton; Elemen penutup dan pembuka kemasan untuk wadah dan kemasan dari kertas,
kardus atau karton untuk digunakan berhubungan pemasaran digital yang diarahkan; Elemen penutup dan pembuka
kemasan untuk wadah dan kemasan dari kertas, kardus atau karton untuk digunakan berhubungan dengan solusi ketelusuran
dari awal hingga akhir untuk produk-produks kemasan dan pengemasan; Furnitur halaman; Furnitur kamar tidur yang
dilengkapi; Furnitur taman dibuat dari kayu; Furnitur taman terbuat dari aluminium; Furnitur taman terbuat dari logam; Furnitur
untuk anak-anak; Furnitur yang dapat dikonversi menjadi tempat tidur; Furniture untuk rumah, kantor, dan taman; Gantungan
pakaian bukan dari logam; Jendela dalam yang tidak tembus pandang (mebel); Kain penutup furnitur yang disesuaikan
dengan bentuknya; Kaitan bingkai gambar; Kantong tidur untuk berkemah; Kastor mebel, bukan dari logam; Kastor tempat
tidur, bukan dari logam; Kayu tenun (mebel) atau anyaman dari kayu; Kepala tempat tidur; Keperluan kantor [perabot]; Kereta
makanan (perabot); Kotak penyimpanan (furnitur); Kursi aluminium; Kursi alas; Kursi anak-anak; Kursi api unggun rendah
tanpa lengan; Kursi bayi; Kursi dengan roda kastor; Kursi duduk atau tidur bayi (rocker); Kursi duduk ayun (swing); Kursi
duduk bayi; Kursi duduk goyang dengan gantungan mainan (bouncer); Kursi duduk makan yang dapat dilipat; Kursi duduk
makan yang dapat dinaikan dan di turunkan; Kursi duduk mandi; Kursi kerja; Kursi konferensi; Kursi konvertibel; Kursi malas;
Kursi pada bingkai skid; Kursi pantai; Kursi perabot kantor; Kursi perjamuan; Kursi permainan komputer; Kursi putar; Kursi
santai; Kursi tamu (sofa); Kursi tinggi [furnitur]; Kursi tukang cukur; Laci pakaian; Lemari anak-anak; Lemari belajar; Lemari
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berlaci; Lemari beroda; Lemari bufet; Lemari buku; Lemari dari peti; Lemari hias; Lemari kaca; Lemari kamar mandi; Lemari
kantor (filling cabinet); Lemari kecil; Lemari makan; Lemari pajangan dari logam; Lemari rias; Lemari sayur aluminium; Lemari
serbaguna; Lemari setelan; Lemari televisi; Lemari untuk Televisi dan Audio; Lemari untuk kamar tidur; Lemari yang
digantung; Lemari-lemari dari logam; Lemari-lemari untuk dapur; Lis tutup tepi, profil, kerei gulung untuk perabotan, bukan dari
logam dan bukan dari tekstil; Meja aluminium; Meja [Perabotan]; Meja [furnitur]; Meja berlaci; Meja cuci muka (perabot rumah
tangga); Meja dapur; Meja dengan ketinggian yang dapat disesuaikan; Meja gambar; Meja ganti untuk bayi; Meja kecil; Meja
modular [perabot]; Meja panjang untuk melayani pembeli; Meja rapat kantor; Meja rias untuk di dalam kamar mandi; Meja rolltop (meja tulis dengan penutup geser yang fleksibel di lekukan yang melengkung); Meja ruang makan; Meja samping tempat
tidur; Meja satuan; Meja serbaguna; Meja seterika / gosok; Meja sudut; Meja tamu; Meja telepon; Meja televisi; Meja tulis
ringan; Meja untuk digunakan di kebun; Papan kerangka tempat tidur (kayu); Pembuat perabot kayu; Penajam cakar untuk
hewan peliharaan rumah tangga; Penerima debu untuk penajam cakar untuk hewan peliharaan rumah tangga; Pengunci
bukan dari logam untuk wadah-wadah; Penopang untuk mencegah jatuhnya furnitur; Penutup pakaian (lemari pakaian);
Penyangga dan rak handuk; Penyekat perabot dari kayu; Perabot rumah tangga yang berbahan aluminium; Perabot sekolah;
Perabotan luar ruangan; Perabotan plastik untuk taman; Perabotan rumah, bagian untuk perabotan, bingkai, khususnya kayu
dan bahan penggantinya, atau plastik; Perlengakapan tempat tidur bukan dari logam; Perlengkapan perabot bukan dari logam;
Perlengkapan tempat tidur (kecuali kain pertiduran); Peti penyimpanan terbuat dari kayu; Peti penyimpanan terbuat dari
plastik; Peti untuk menyimpan mainan; Pintu untuk perabot; Pouffes (tumpuan kaki empuk atau kursi rendah tanpa punggung);
Rak dorong; Rak etalase; Rak meja [perabot]; Rak menjadi furnitur kamar bayi; Rak payung; Rak penyimpanan ban; Rak
serbaguna; Rak surat kabar; Rak tv / video / audio; Rak untuk komputer; Rak yang digantung; Rak-rak untuk perabot; Ranjang
(Tempat Tidur); Roda perabot bukan dari loga; Roda tempat tidur bukan dari logam; Sampel makanan model buatan terbuat
dari plastik; Sandaran tangan [Perabotan]; Sandaran tempat tidur (perlengkapan tempat tidur); Sofa dinding; Tempat tidur
(bukan untuk keperluan medis); Tempat tidur anak-anak; Tempat tidur anak-anak terbuat dari kain dalam bentuk tas; Tempat
tidur dilengkapi kasur innerspring; Tempat tidur hidrostatik (air) bukan untuk keperluan medis; Tempat tidur kecil yang dilipat;
Tempat tidur lipat; Tempat tidur pantai dengan kaca depan; Tempat tidur per (spring bed); Tempat tidur sorong; Tempat tidur
tunggal / ganda; Tempat tidur untuk keperluan medis; Tempat tidur yang bisa disesuaikan; Tempat tidur, tempat tidur, kasur,
bantal dan bantalan; Tepi tepi terbuat dari kayu dan pengganti kayu untuk digunakan dalam furnitur; Tikar tetap rekat untuk
mencegah jatuhnya furnitur; Tirai jendela dalam ruangan [bernuansa] [furnitur]; Wadah dari plastik untuk kemasan; Wadah
kemasan industri dari kayu, bambu atau plastik; Wadah untuk pengangkut, bukan dari logam; alas tidur [tikar atau bantal]; alat
kelengkapan furnitur, bukan dari logam; baby bouncers [kursi]; bagian furnitur; bangku [furnitur]; bangku berkemah; bangku
dengan satu atau dua anak tangga, bukan dari logam; bangku gergaji [perabot]; bangku kamar mandi; bangku kecil; bangku
kerja; bangku lapangan golf; bangku lipat; bangku luar; bangku piano; bangku piknik; bangku sekolah; bangku taman; bangku
taman yang terbuat logam; bangku teras; bangku untuk bayi; bangku untuk bidang olahraga; bangku untuk digunakan dengan
keyboard piano listrik; bangku wakil [furniture]; bangku wakil [perabot] dari logam; bangku wakil [perabot], bukan dari logam;
bantal beraksen; bantal kasur; bantal kursi; bantal penyangga kepala untuk dipasang pada kursi mobil anak; bantal untuk
furnitur; bantalan kantong tidur; bantalan kasur dipasang; bantalan kursi; bantalan terasa untuk kaki furnitur; basis tempat tidur
dipan; batang pakaian; bayi mengganti meja; bentuk tubuh seukuran manusia untuk memamerkan pakaian; berbaring kursi;
berdiri bagasi menjadi furnitur; bingkai bordir; bingkai cermin; bingkai foto; bingkai foto logam mulia; bingkai foto yang terbuat
dari kertas; bingkai foto yang terbuat dari kulit; bingkai foto, bukan dari logam mulia; bingkai furnitur; bingkai gambar; bingkai
tempat tidur; bingkai tempat tidur dari logam; braket rak, bukan dari logam; cabinet [perabot]; cermin [kaca perak]; cermin
[perabot]; cetakan furnitur; cetakan untuk bingkai foto; chadansu [lemari untuk layanan teh]; coaster karpet untuk melindungi
kaki furnitur; dasar kasur; dasar tempat tidur; daun meja; dekorasi plastik untuk bahan makanan; display berdiri kardus
menjadi furnitur; display tempat pembelian [perabot]; drum penyimpanan plastik; furnitur anak-anak; furnitur antik; furnitur
bambu; furnitur bar; furnitur bayi; furnitur bean bag; furnitur bentwood; furnitur berlapis; furnitur dalam bentuk kantong busa;
furnitur dalam ruangan; furnitur dari bahan plastik; furnitur dari baja; furnitur dari kayu; furnitur dari kulit; furnitur dari logam;
furnitur dek; furnitur dengan isi busa tanpa rangka; furnitur kaca; furnitur kamar mandi; furnitur kamar tidur; furnitur kamar tidur
yang dibuat khusus; furnitur khusus; furnitur kolam renang; furnitur luar ruang dari plastik; furnitur luar ruang, bukan dari
logam; furnitur luar ruangan dari logam; furnitur modular; furnitur outdoor dari kayu; furnitur pembibitan; furnitur rotan; furnitur
ruang makan; furnitur ruang santai; furnitur ruang tamu; furnitur seksional; furnitur taman; furnitur taman dari aluminium;
furnitur taman dari kayu; furnitur taman dari logam; furnitur taman dari plastik; furnitur taman, bukan dari logam; furnitur tanpa
rangka, yang empuk; furnitur tempat duduk; furnitur teras; furnitur teras, bukan dari logam; furnitur tiup; furnitur untuk bayi dan
remaja; furnitur untuk berkemah; furnitur untuk keperluan industri; furnitur untuk memajang barang; furnitur untuk memegang
terarium dalam ruangan; furnitur untuk toko; furnitur wallpaper; furnitur yang dapat diubah; furnitur yang terbuat dari kayu atau
pengganti kayu; furnitur yang terbuat dari kayu pengganti; furnitur yang terbuat dari pipa baja; furnitur, cermin, bingkai foto;
furniture / perabot rumah tangga dan kantor yaitu kasur busa, kasur kapuk, kasur pegas/per; futon [perabot]; gagang mebel
dari plastik; gagang mebel, bukan dari logam; gantungan hias yang bisa bergerak; gantungan pakaian; gantungan pakaian
bukan dari logam; gantungan untuk pakaian; gelang identifikasi, bukan dari logam, untuk rumah sakit; gerbang anjing dari
logam [perabot]; gerbang keselamatan, bukan dari logam, untuk bayi, anak-anak, dan hewan peliharaan [perabot]; gerbang
pengaman dari logam untuk bayi, anak-anak, dan hewan peliharaan [perabot]; gerbong makan malam [furniture]; gerobak
beroda yang secara khusus diadaptasi untuk peralatan audiovisual [furnitur]; gerobak menara logam beroda yang khusus
disesuaikan untuk komputer [perabot]; gerobak untuk komputer [perabot]; hiasan dari plastic untuk makanan; kaca bingkai;
kaca perak [cermin]; kait pakaian, bukan dari logam; kait, bukan dari logam, untuk gantungan pakaian; kaki kursi; kaki untuk
furnitur; kamidana [altar shinto rumah tangga]; kandang untuk hewan peliharaan rumah tangga; kapstok-kapstok untuk
pakaian dari besi; kapsul [wadah non-logam]; kasur; kasur air, bukan untuk keperluan medis; kasur berkemah; kasur
berkemah tiup; kasur berpegas; kasur busa; kasur busa memori; kasur dacron; kasur dacron berper; kasur dacron rollball
berper; kasur futon; kasur jerami; kasur latex; kasur lipat; kasur pegas; kasur per busa; kasur perlatex; kasur tiup; kasur tiup
untuk digunakan saat berkemah; kasur tiup untuk penggunaan rekreasi; kasur toppers; kasur udara; kasur udara untuk
digunakan saat berkemah; kasur udara untuk penggunaan rekreasi; kasur udara, bukan untuk keperluan medis; kasur yang
terbuat dari kayu fleksibel; katup, bukan dari logam, untuk wadah; kemasan wadah dari kayu atau plastik; kombinasi kneeler
dan kursi untuk berkebun; kotak alat, bukan dari logam [perabot]; kotak bersarang untuk hewan peliharaan rumah tangga;
kotak penyimpanan (mebel) untuk peralatan perawatan kuda; kotak penyimpanan, bukan dari logam; kotak peralatan dan troli
(bukan dari logam) (furnitur); kursi; kursi tumpuk; kursi [kursi]; kursi [perabot]; kursi anak TK/Paud; kursi bar; kursi bean bag;
kursi belajar; kursi berjemur; kursi berlengan; kursi bistro; kursi booster untuk anak-anak; kursi cinta; kursi dari logam; kursi
dengan isi busa; kursi direktur; kursi disesuaikan untuk bayi; kursi disesuaikan untuk digunakan oleh mereka yang memiliki
kesulitan mobilitas; kursi drum; kursi duduk berroda; kursi ergonomis untuk pijat duduk; kursi geladak; kursi geladak lipat; kursi
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goyang; kursi goyang untuk bayi; kursi kantor; kursi lipat; kursi lipat stadion portabel; kursi luar; kursi makan; kursi malas; kursi
mandi; kursi mandi bayi portabel untuk digunakan di bak mandi; kursi mandi beroda; kursi mandi pancuran bukan logam; kursi
mandi portabel; kursi mandi untuk bayi; kursi memancing; kursi pantai; kursi penata rambut; kursi penyusunan; kursi piknik;
kursi roda untuk di kamar mandi; kursi santai; kursi santai untuk perawatan kosmetik; kursi taman; kursi teras; kursi tinggi;
kursi tinggi untuk bayi; kursi tiup; kursi untuk anak-anak; kursi untuk memancing; kursi yang dapat diatur ketinggian; kursikursi; kurung bingkai foto; kurung, bukan dari logam, untuk perabotan; kyogi [Makanan Jepang yang membungkus lembaran
kayu]; laci [bagian furnitur]; laci kabinet di bawah wastafel untuk instalasi kamar mandi [perabot]; layar [furnitur]; layar terbuat
dari buluh [furnitur]; layar terbuat dari pengganti buluh [furnitur]; layar untuk perapian [furnitur]; lemari; lemari Pajangan
[furnitur]; lemari [perabot]; lemari alat dari logam; lemari arsip; lemari baju aluminium; lemari berlaci; lemari besi; lemari cermin;
lemari dapur; lemari dilengkapi dengan cermin; lemari dinding; lemari dipasang; lemari handuk; lemari indeks [furniture]; lemari
kamar mandi; lemari kamar tidur; lemari kartu indeks; lemari keamanan; lemari komputer [perabot]; lemari kunci; lemari
makan; lemari obat; lemari pajangan; lemari pakaian; lemari penyimpanan dari logam; lemari peraga perhiasan; lemari piring;
lemari plastik; lemari senjata; lemari sepatu; lemari untuk layanan teh; lemari-lemari termasuk lemari pakaian, lemari besi dan
buffet; lembaran bantalan jala plastik untuk rak pelapis; matras kantong tidur untuk berkemah; mebel; mebel dari logam untuk
berkemah; mebel dari rotan; mebel tebu; meja; meja anak TK/Paud; meja balok kayu cacah; meja bar; meja belajar; meja
berdiri; meja berlaci; meja bistro; meja centrepieces [ornamen] terbuat dari kayu; meja centrepieces [ornamen] terbuat dari
plastik; meja dari logam; meja gambar; meja kantor; meja kerja; meja kerja industri; meja ketik; meja komputer; meja kopi;
meja kursi cafe; meja lipat; meja luar; meja makan; meja marmer; meja mosaik; meja pajangan [perabot]; meja pangkuan;
meja perawatan hewan peliharaan; meja pijat; meja piknik; meja portabel; meja rias; meja rias [perabot]; meja rias dapur; meja
rias tiga cermin; meja samping; meja sekolah; meja sesekali; meja taman; meja teh; meja teras; meja tulis; meja yang dapat
diatur ketinggiannya.; meja-meja termasuk meja rias, meja makan, meja tulis; melihat bangku menjadi furnitur; nomor rumah,
bukan dari logam, tidak bercahaya; paku rak untuk peralatan berkuda; panel furnitur; panel kayu dekoratif [furnitur]; papan rak
untuk mesin tik; partisi berdiri bebas [furnitur]; partisi furnitur; partisi furnitur dari kayu; partisi kantor berdiri bebas [perabot];
partisi kantor bergerak [furniture]; pelindung bumper untuk perabotan; pemegang cetak biru [furnitur]; pengiriman dan kotak
penyimpanan plastik; penutup furnitur dari kain; penutup furnitur yang dipasang, bukan dari kain; penutup furnitur yang
terpasang; penutup pakaian [penyimpanan]; penutup plastik untuk wadah; penutup untuk wadah, bukan dari logam, atau dari
kertas; penutup, bukan dari logam, untuk wadah; perabot dapur yang dibuat khusus; perabot komputer; perabot pantai;
perabot rak bagasi; perabot rumah tangga; perabot sekolah; perabot-perabot rumah dari kayu, gabus, rumput, buluh rotan,
tanduk, tulang, gading, baleln, kulit kerang, amber, kulit mutiara, tanah liat, magnesium dan bahan-bahan penggantinya, atau
dari plastik; perabotan; perabotan dapur; perabotan kantor; perlengkapan tempat tidur, bukan dari logam; peti alat, bukan dari
logam [perabot]; peti furnitur; pijakan untuk bunga [furnitur]; pintu lemari menangkap, bukan dari logam; pintu untuk furnitur;
potongan tepi kayu atau plastik untuk penggunaan dengan perabotan; pusat hiburan [furnitur]; rak; rak [perabot]; rak alat
berdiri sendiri; rak alat yang dipasang di dinding; rak anggur; rak anggur [perabot]; rak anggur [perabot] bukan dari logam; rak
anggur [perabot] dari logam; rak anggur modular yang terpasang di dinding; rak biliar; rak botol; rak buku; rak dari logam; rak
dasi; rak display papan selancar; rak furnitur; rak handuk berdiri bebas [furnitur]; rak kaca; rak kayu [perabot]; rak kelelawar
softball; rak kertas [perabot]; rak kimono; rak konsinyasi [perabot]; rak lipat; rak logam [perabot]; rak majalah; rak makanan
ternak; rak mantel; rak miring; rak modular [perabot]; rak pajangan; rak pakaian [perabot]; rak pancing; rak pelana; rak
penyimpanan; rak penyimpanan untuk barbel; rak penyimpanan untuk beban olahraga; rak penyimpanan untuk kayu bakar;
rak penyimpanan untuk menahan tikar kendaraan; rak penyimpanan untuk menyimpan karya seni; rak penyimpanan untuk
papan selancar; rak penyimpanan untuk peralatan atletik; rak penyimpanan untuk peralatan kebugaran fisik; rak penyimpanan
untuk peralatan olahraga air; rak penyimpanan untuk peralatan pelatihan atletik; rak penyimpanan untuk peralatan ski dan
olahraga; rak penyimpanan untuk senjata paintball; rak perabot untuk penyimpanan cd; rak perpustakaan; rak piring; rak pistol
yang terpasang di dinding; rak senjata; rak sepatu; rak tanaman; rak tongkat baseball; rak tongkat baseball dan softball; rak
topi dari logam; rak untuk buku; rak untuk lemari arsip; rak untuk penyimpanan; rak, bukan dari logam; rak-rak termasuk rak
pakaian, rak sepatu, rak piring; rak-rak terrasuk rak pakaian, rak sepatu, rak piring; rel pakaian; rel tempat tidur; rumah burung;
rumah tangga cor batu dan furnitur taman; sandaran kepala [perabot]; sandaran kepala untuk tempat tidur; sandaran
punggung portabel untuk digunakan dengan kursi; sandaran tangan untuk furnitur; sandaran tempat tidur; selimut untuk
pakaian [lemari pakaian]; shikibuton [kasur jepang]; sisipan plastik dipasang untuk digunakan sebagai pelapis wadah; sisipan
plastik untuk digunakan sebagai pelapis wadah; slider furnitur non-logam; sofa; sofa bambu; sofa buluh; sofa dari kayu; sofa
luar ruangan; sofa plastik; sofa rotan; sofa taman; sofa yang bisa diperpanjang; stan khusus diadaptasi untuk memegang klub
golf [furnitur]; sumbat kayu untuk wadah kemasan industri; tangki air dari plastik untuk keperluan rumah tangga; tangki air
untuk keperluan rumah tangga, bukan dari logam atau dari batu; tangki penyimpanan air, bukan dari logam atau dari batu;
tangki penyimpanan cairan [kontainer] terbuat dari bahan non-logam; tangki penyimpanan cairan plastik; tangki penyimpanan
cairan, bukan dari logam atau dari batu; tangki penyimpanan gas, bukan dari logam atau dari batu; tangki penyimpanan kayu;
tangki penyimpanan plastik; tangki penyimpanan, bukan dari logam atau dari batu; tarikan batu untuk lemari, laci dan perabot;
tarikan keramik untuk furnitur; tarikan keramik untuk lemari; tarikan keramik untuk lemari, laci dan perabot; tatakan meja /
talenan yang digunakan dalam furnitur; tempat duduk dan tempat tidur untuk bayi yang dapat dinaik-turunkan serta dapat
berayun-ayun yang dilengkapi mainan gantung; tempat duduk tambahan diletakkan di atas kursi; tempat penyimpanan air,
bukan dari logam; tempat penyimpanan tujuan umum, bukan dari logam; tempat penyimpanan, bukan dari logam; tempat tidur;
tempat tidur anjing; tempat tidur bayi; tempat tidur bean bag; tempat tidur bulu [toppers kasur]; tempat tidur dengan ruang
penyimpanan; tempat tidur diangkut; tempat tidur dipan; tempat tidur dipan menggabungkan ruang penyimpanan; tempat tidur
hewan; tempat tidur hewan peliharaan tiup; tempat tidur kapsul; tempat tidur kayu; tempat tidur kucing; tempat tidur kursi;
tempat tidur lipat; tempat tidur menggabungkan basis dipan; tempat tidur pantai; tempat tidur portabel; tempat tidur portabel
untuk anak-anak; tempat tidur portabel untuk hewan peliharaan; tempat tidur rumah sakit; tempat tidur sofa; tempat tidur
susun; tempat tidur terbuka; tempat tidur udara, bukan untuk tujuan medis; tempat tidur untuk anak-anak; tempat tidur untuk
bayi; tempat tidur untuk hewan; tempat tidur untuk hewan peliharaan rumah tangga; tempat tidur, kecuali linen; tepi plastik
untuk perabotan; tikar kantong tidur; tikar tidur; tikar tidur siang [bantal atau kasur]; tikar tidur untuk berkemah; tikar tidur untuk
digunakan oleh anak-anak; tirai (perabot); tirai jendela dalam ruangan [perabot]; toppers kasur dipasang; trestles [perabot];
trestles, bukan dari logam, untuk meja pendukung; troli [perabot]; tumpuan kaki empuk atau kursi rendah tanpa punggung;
tutup kayu untuk wadah kemasan industri; tutup sumbat plastik untuk wadah kemasan industri; unit dinding [furnitur]; unit rak;
wadah apung, bukan dari logam; wadah bambu anyaman tangan untuk penyimpanan; wadah bambu anyaman tangan untuk
penyimpanan atau transportasi; wadah bambu anyaman tangan untuk transportasi; wadah drainase minyak, bukan dari logam;
wadah kemasan dari plastik; wadah obat plastik untuk penggunaan komersial; wadah pengemasan industri dari bambu;
wadah pengemasan industri dari kayu; wadah pengemasan kayu; wadah penyimpanan plastik untuk kegunaan komersial atau
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industri; wadah penyimpanan plastik untuk penggunaan komersial atau industri; wadah penyimpanan tujuan umum, bukan dari
logam; wadah penyimpanan yang bisa dilipat, bukan dari logam; wadah penyimpanan, bukan dari logam; wadah transportasi
dan penyimpanan untuk aromatik, bukan dari logam atau dari batu; wadah, bukan dari logam [penyimpanan, transportasi];
wadah, bukan dari logam, untuk bahan bakar cair; wadah, bukan dari logam, untuk disimpan atau diangkut; wadah, bukan dari
logam, untuk menyimpan beras; wadah, bukan dari logam, untuk penggunaan komersial; wadah, bukan dari logam, untuk
transportasi; wazukue [meja rendah bergaya Jepang]; workstation komputer [furnitur]; yo [kasur tradisional Korea]; zaisu [Kursi
bergaya Jepang]; zataku [meja rendah gaya Jepang]===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021013658
: 26/02/2021 20:26:20
:
: THALIA RIZKYTA PAHMI PUTRI

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Komp Perum Wahana 14/19 Bekasi, Kota Bekasi, Jawa Barat, 17412
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: Landscape Cafe
: Tidak Ada Terjemahan

591

Uraian Warna

511

Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau Tua CMYK 82 61 76 27 RGB 53 79 64 HEX #40564A
Peach CMYK 7 16 36 0 RGB 240 219 174 HEX #F0DBAE
: 32
: ===bir===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: JID2021013659
: 26/02/2021 20:27:36
:
: Johansa Wahyu Prayitno

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. PB. Sudirman 78, Kabupaten Jember, Jawa Timur, 68155
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: CUP STATION
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Kuning
: 35
: ===Memberikan informasi kerjasama waralaba (administrasi) restoran, cafe yang menyediakan minuman berbahan dasar
kopi, teh dan coklat; jasa penjualan minuman berbahan dasar kopi, coklat dan teh; stan penjualan minuman===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 1133 Innovation Way, Sunnyvale, California 94089, USA
: Daru Lukiantono S.H.
: Hadiputranto, Hadinoto and Partners, Pacific Century Place Lt. 35, SCBD Lot 10, Jl.
Jenderal Sudirman Kav. 52-53

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: JUNIPER DRIVEN BY MIST AI
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan putih
: 42
: ===Jasa-jasa komputer; Penyedia jasa aplikasi (ASP), yaitu, penempatan (hosting) aplikasi perangkat lunak komputer dari
pihak lain; Penyediaan perangkat lunak komputer online yang tidak dapat diunduh untuk menyediakan fungsionalitas
keamanan dalam jaringan, seperti menyediakan filter firewall, kontrol akses, (VPN) jaringan pribadi virtual, interoperabilitas
dengan protokol keamanan router dan perlindungan terhadap intrusi jaringan dan virus; Penyediaan perangkat lunak komputer
online yang tidak dapat diunduh, yakni, platform aplikasi jaringan terbuka untuk pengembangan, penyebaran, pengujian,
konfigurasi, pemantauan, dan hosting aplikasi jaringan; Penyediaan perangkat lunak online yang tidak dapat diunduh untuk

: JID2021013660
: 26/02/2021 20:40:25
: 81, 631 01/10/2020 JM
: Juniper Networks, Inc.

540 Etiket

540 Etiket

540 Etiket
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interkoneksi, membangun, mengelola, mengamankan, memantau, mengendalikan, mengoperasikan, virtualisasi,
mengoptimalkan, mengkonfigurasi, menyebarkan, memelihara, mengakses dan mengatasi masalah protokol manajemen
router, infrastruktur jaringan, dan jaringan area lokal, luas, dan global; Penyediaan perangkat lunak online yang tidak dapat
diunduh untuk perutean dan perpindahan, transmisi, pemrosesan, pemfilteran, analisis, pengamanan, dan penyimpanan data,
lalu lintas video atau suara, paket, atau bentuk komunikasi lainnya; Perangkat lunak sebagai layanan [SaaS]; desain dan
pengembangan jaringan komputer, jaringan area lokal, dan perangkat untuk konektivitas jaringan; desain dan pengembangan
perangkat keras komputer, perangkat lunak, dan jaringan; desain jaringan komputer untuk orang lain; desain, pengujian,
teknik, penelitian dan layanan konsultasi yang berkaitan dengan komputer, teknologi telekomunikasi, sistem telepon, jaringan,
perangkat lunak komputer, perangkat keras komputer, pemrograman komputer, dan keamanan jaringan; infrastruktur sebagai
layanan (IaaS) layanan yang menampilkan perangkat lunak untuk mengelola, mengoperasikan, memantau, memecahkan
masalah, dan mengkonfigurasi jaringan komputer cloud, mengelola penyimpanan jaringan, dan untuk menyebarkan dan
menginstal aplikasi perangkat lunak melalui jaringan; infrastruktur sebagai layanan [IaaS]; jasa dukungan teknis, yaitu
pemecahan masalah sehubungan dengan masalah perangkat lunak untuk interkoneksi, pengelolaan, pengamanan,
pemantauan, pengendalian, pengoperasian, virtualisasi, dan akses jaringan area lokal dan luas, komputer, dan sistem telepon;
jasa dukungan teknis, yaitu pemecahan masalah yang bersifat mendiagnosis masalah perangkat keras pada komputer untuk
interkoneksi, pengelolaan, pengamanan, pemantauan, pengendalian, pengoperasian, virtualisasi, dan akses jaringan area
lokal dan luas, komputer, dan sistem telepon; jasa komputasi awan; jasa manajemen komputer, yaitu, pemantauan, pelaporan,
dan manajemen lalu lintas data di seluruh jaringan komunikasi nirkabel dan Internet; jasa on-line yaitu penyediaan informasi
teknis melalui jaringan komputer di bidang perangkat keras dan lunak komputer, jaringan komputer, telekomunikasi, telepon
dan teknologi jaringan; konsultasi di bidang komputasi awan, desain penyimpanan, infrastruktur pusat data, jaringan komputer
dan manajemen infrastruktur jaringan, dan keamanan jaringan komputer; konsultasi teknis dan manajemen teknis di bidang
jaringan komputer; layanan komputer, yaitu, layanan penyedia cloud hosting; layanan konsultasi di bidang komputasi awan;
layanan konsultasi komputer; menyediakan jasa konsultasi untuk mengembangkan sistem komputer, aplikasi, arsitektur dan
perangkat keras komputer, perangkat lunak dan firmware, yakni, program pengembangan perangkat lunak komputer;
menyediakan perangkat lunak komputer online untuk manajemen jaringan; operasi, desain dan pengembangan aplikasi
perangkat lunak komputer, yakni, perangkat lunak peningkatan efisiensi jaringan, desain penyimpanan dan keamanan cloud
dan desain pusat data; pemrograman komputer; pengelolaan jaringan nirkabel untuk orang lain; pengujian, analisis, dan
evaluasi jaringan komputer; penyediaan aplikasi perangkat lunak komputer yang dapat diprogram secara online dan tidak
dapat diunduh untuk pemrograman jaringan area lokal, luas, dan global serta infrastruktur jaringan di perangkat seluler,
televisi, dan perangkat video lainnya; penyediaan jasa dukungan teknologi perangkat lunak dan konsultasi sehubungan
dengan perangkat lunak komputer, pengembangan, dan penggunaan perangkat keras komputer, perangkat jaringan
komputer, perangkat telekomunikasi, desain jaringan komputer, desain penyimpanan, komputasi awan, keamanan jaringan,
keamanan cloud, desain pusat data, dan analitik; penyediaan perangkat lunak yang tidak dapat diunduh secara online untuk
pengelolaan jaringan komputer, pengelolaan infrastruktur jaringan, pengelolaan infrastruktur teknologi informasi, dan
pengelolaan infrastruktur pusat data; perangkat lunak sistem operasi yang tidak dapat diunduh yang menampung aplikasi
perangkat lunak komputer dan memfasilitasi interaksi dengan komputer dan periferal lain di seluruh jaringan perusahaan;
perangkat lunak yang tidak dapat diunduh untuk mengelola titik akses nirkabel dan titik akses jaringan area lokal; platform
sebagai layanan [PaaS]; program komputer yang tidak dapat diunduh untuk digunakan dalam mengakses dan melihat
infrastruktur dan sistem jaringan komputer; program komputer yang tidak dapat diunduh untuk digunakan dalam mengakses,
menavigasi, menjelajahi, dan mentransfer informasi, serta mendistribusikan dan melihat program komputer===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2021013661
: 26/02/2021 20:41:22
:
: PT Aset Karya Anak Republik

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Gedung Office 8 Lt 18A, Jl. Jenderal Sudirman Kav 52-53, SCBD Lot 28, Senayan,
Kebayoran Baru, Kota Adm. Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12190
: Juanitasari Winaga S.Pd.,M.M.,
: Menara Batavia lantai 19, Jalan K.H Mas Mansyur Kavling 126, Jakarta Pusat

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

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

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan putih.
: 35
: ===jasa grosir untuk peralatan pertanian; jasa grosir yang berkaitan dengan peralatan pertanian; jasa konsultasi bisnis di
bidang pertanian; jasa retail sehubungan dengan penjualan padi-padian dan pertanian, produk hortikultura dan kehutanan,
hewan hidup, buah dan sayuran segar, biji-bijian, tanaman dan bunga alami, bahan makanan untuk hewan; layanan ritel untuk
peralatan pertanian; layanan ritel yang berkaitan dengan bahan kimia untuk digunakan dalam pertanian; layanan ritel yang
berkaitan dengan peralatan pertanian; layanan toko grosir online yang menampilkan bahan kimia untuk digunakan dalam
pertanian; layanan toko ritel menampilkan peralatan pertanian; layanan toko ritel online yang menampilkan peralatan
pertanian===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

: JID2021013662
: 26/02/2021 20:54:26
:
: PT. Gerbang Mas Bersama

540 Etiket
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Alamat Pemohon
740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jalan Ciwastra No.184a, Kelurahan Mekarjaya, Kecamatan Rancasari, Kota
Bandung, Jawa Barat, 40287., Kota Bandung, Jawa Barat, 40287
: Anggi Avianica Putri S.E.
: Jalan Griya Pratama III Blok IV No. 14, Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan
Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 14250.

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: FUEGO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah, Hijau, Putih
: 43
: ===-; Bar; Bar kopi dan jus; Bar yang menyediakan jus; Bar yang menyediakan kudapan; Bar, layanan ruang publik, bar
makanan ringan, bar yang menyediakan minuman anggur, jasa klub yang menyediakan minuman anggur, bar untuk sandwich,
cafetaria, kantin & cafe; Catering makanan diet; Catering makanan sehat; Dekorasi kue; Depot penyediaan makanan dan
minuman; Fasilitas penitipan anak dan penitipan anak harian; Fasilitas perjamuan dan pesta sosial; Jasa Penyedia Makanan
dan Minuman yang bisa diantar dan dijemput; Jasa agen untuk memesan hotel dan akomodasi sementara; Jasa akomodasi
sementara; Jasa akomodasi sementara dalam bentuk tenda; Jasa akomodasi sementara dan resor; Jasa bar; Jasa hotel; Jasa
hotel dan resor; Jasa hotel, penginapan, dan akomodasi sementara; Jasa informasi hotel, penginapan, dan akomodasi
sementara; Jasa kedai kopi; Jasa klub malam; Jasa konsultasi dan nasihat tentang penyediaan akomodasi sementara; Jasa
konsultasi sehubungan dengan fasilitas hotel; Jasa pemesanan dan penyewaan akomodasi sementara dalam bentuk tenda;
Jasa pemondokan kemah; Jasa penginapan; Jasa penitipan untuk hewan; Jasa penyedia makanan Kebab; Jasa penyediaan
akomodasi hotel sementara; Jasa penyediaan es krim, es konsumsi, roti, kue-kue; Jasa penyediaan fasilitas konferensi,
pertemuan, acara, konvensi dan pameran; Jasa penyediaan fasilitas ruang jamuan; Jasa penyediaan fasilitas ruang konferensi
dan konvensi; Jasa penyediaan fasilitas seminar dan rapat; Jasa penyediaan makanan berupa burger; Jasa penyediaan
makanan dan minuman; Jasa penyediaan makanan dan minuman dengan menggunakan kendaraan dan gerobak; Jasa
penyediaan makanan nasi uduk; Jasa penyediaan minuman; Jasa penyewaan Pondok Wisata; Jasa penyewaan gedung untuk
tempat konser; Jasa penyewaan ruang konferensi, konvensi, seminar dan rapat; Jasa penyewaan villa; Jasa perkemahan
[pondok untuk berlibur]; Jasa reservasi hotel, penginapan, dan akomodasi sementara; Jasa reservasi pemesanan untuk
akomodasi dan makan; Jasa resort; Jasa restoran sushi yang diberikan dalam bentuk kerjasama waralaba; Jasa restoran
yang diberikan dalam bentuk kerjasama waralaba; Jasa restoran, bar, lounge koktail, kafe, kedai kopi, dan bar cemilan; Jasa
restoran, termasuk jasa restoran yang bisa dibawa pulang; Jasa restoran, yaitu, penyediaan makanan dan minuman untuk
konsumsi di dalam dan di luar gedung; Jasa rumah orang tua; Jasa vila; Jasa yang melayani pemesanan dan penjualan
voucher kamar hotel baik secara individu atau berkelompok; Jasa/layanan akomodasi untuk pertemuan (meetings);
Jasa/layanan hotel, restoran, kafe, kafetaria, kantin dan layanan bar makanan ringan; Jasa/layanan klub makan; Kafe kopi;
Kafe kue beras; Kafe yang menyediakan berbagai jenis minuman; Kafe yang menyediakan minuman teh; Kafe-kafe; Kafetaria;
Kantin; Kedai; Kedai barbekyu; Kedai burger; Kedai es; Kedai es krim; Kedai hot pot; Kedai kopi; Kedai mie daging sapi; Kedai
minuman panas dan dingin; Kedai ramen; Kedai sabu– sabu; Kedai teh; Kedai untuk sarapan; Kedai yang menjual dan
menyajikan makanan dan minuman, makanan laut olahan; Kedai yang menyediakan makanan dan minuman; Kedai yang
menyediakan pisang goreng, pisang bakar, nasi mandhi arab; Kedai yang menyediakan teh bubble; Kopi ( Kafe ); Layanan bar
kopi; Layanan bar minuman anggur; Layanan biro akomodasi (hotel, rumah kos); Layanan hotel yang berupa program
penghargaan insentif; Layanan informasi tentang penyediaan akomodasi sementara; Layanan kafe; Layanan katering
termasuk layanan katering keliling dan layanan katering yang disediakan secara online dari database komputer atau dari
internet; Layanan katering untuk menyediakan makanan pizza; Layanan kedai bubur kacang hijau; Layanan kedai makan;
Layanan kedai mie ayam pangsit; Layanan keramahtamahan akomodasi, yaitu, menyediakan perumahan sementara; Layanan
losmen; Layanan menjemput makanan; Layanan mie gerobak (kaki lima); Layanan pariwisata sebagai penyediaan informasi
tentang akomodasi dan tempat untuk makan dan minum dan termasuk layanan pemesanan yang berkaitan dengannya;
Layanan pemberian nasihat dan informasi yang berkaitan dengan pemilihan, persiapan dan penyajian makanan dan minuman;
Layanan pemesanan dan layanan reservasi untuk hotel dan akomodasi sementara; Layanan pengasuhan anak; Layanan
perhotelan (hospitality); Layanan perhotelan (hospitality) [akomodasi dan makanan dan minuman]; Layanan perjamuan;
Layanan pondok penginapan; Layanan pusat penitipan anak anak; Layanan reservasi akomodasi; Layanan reservasi untuk
memesan makanan; Layanan restoran Jepang; Layanan restoran Spanyol; Layanan restoran yang diberikan dalam kerangka
kerja waralaba; Layanan tempat tidur dan sarapan; Layanan yang menyediakan makanan dan minuman dengan truk berjalan;
Lounge koktail; Memberikan informasi dan bertukar informasi sehubungan dengan makanan dan minuman tidak beralkohol
termasuk melalui Internet; Memberikan informasi, termasuk online, tentang layanan untuk menyediakan makanan dan
minuman, dan akomodasi sementara; Membuat reservasi dan pemesanan untuk restoran dan makanan; Mengatur dan
koordinasi akomodasi; Mengatur dan memesan jasa/layanan hotel dan layanan akomodasi; Menyediaan fasilitas untuk
pameran dan eksibisi; Menyediakan fasilitas untuk mengadakan konferensi, pertemuan, jamuan makan, seminar, resepsi,
pesta, dan pertunjukan; Menyediakan makanan dan minuman untuk orang yang membutuhkan untuk tujuan amal;
Menyediakan makanan dan minuman untuk para tamu di restoran dan bar; Pangkeng (Rumah Singgah Sementara);
Pemesanan akomodasi sementara; Pemesanan dan penyewaan akomodasi sementara; Pemesanan dan penyewaan ruang
rapat (meeting); Pemesanan meja restoran secara online; Pengetean (Tempat Penyediaan Kudapan); Penginapan untuk
liburan; Penilaian akomodasi hotel; Penyediaan akomodasi hotel; Penyediaan akomodasi untuk wisma; Penyediaan akses ke
lounge VIP; Penyediaan fasilitas dapur; Penyediaan fasilitas untuk pertemuan (meetings), konferensi, seminar, ruang resepsi
dan pameran; Penyediaan informasi tentang layanan akomodasi sementara; Penyediaan katering; Penyediaan layanan
informasi penginapan dan restoran; Penyediaan makanan dan minuman di kafe-kafe dan bar-bar; Penyewaan akomodasi
liburan; Penyewaan akomodasi sementara; Penyewaan losmen; Penyewaan rumah mobil [akomodasi sementara];
Penyewaan tempat untuk acara sosial; Penyewaan tisu basah; Perhotelan; Pondok penyediaan makanan sate; Pusat Jajanan
Serba Ada (Pujasera); Pusat penitipan anak; Pusat taman kanak-kanak dan penitipan anak; Restoran; Restoran Jepang;
Restoran Masakan Korea; Restoran Prasmanan; Restoran cepat saji dan tempat makan yang menyediakan kudapan;
Restoran cepat saji dan tempat makan yang menyediakan pizza dan minuman; Restoran daging panggang; Restoran dengan
layanan makan sepuasnya; Restoran keliling dengan menggunakan truk (Food Truck); Restoran masakan
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panggangan daging, ayam, ikan; Restoran vegetarian; Restoran yang menyediakan se'i; Ruang es krim (parlours); Rumah
Makan yang menyediakan seafood, sate, soto, nasi goreng, ikan bakar, ayam goreng, ayam krispy; Rumah bir; Sediaansediaan makanan; Sediaan-sediaan makanan yang dapat dibawa pulang; Teknik menyeduh dengan menuangkan air panas
ke alas kopi yang sudah digiling; Tempat makan yang menghidangkan kudapan; Tempat penyediaan makanan dan minuman;
Tempat penyediaan makanan dan minuman (Snack bar); Tempat yang menghidangkan kudapan; Tempat yang menyediakan
makanan dan minuman; Tempat yang meyediakan minuman beralkohol (izakaya); Warung makan; Warung penyediaan
makanan sate; akomodasi sementara; akomodasi sementara dan layanan katering untuk para tamu; akomodasi sementara
yang disediakan oleh peternakan Bung; akomodasi sementara yang disediakan oleh rumah singgah; anak prasekolah dan
perawatan bayi di pusat penitipan anak; angkringan; apartemen berlayanan; bar dan layanan katering; bar kopi; cafe yang
menyediakan makanan dan minuman berbahan dasar kelor; dekorasi kue; dekorasi makanan; delicatessens [restoran];
hidangan istimewa kampung (HIK); hotel yang diperpanjang tinggal; hotel, motel, restoran, bar dan layanan katering; hotel,
restoran, dan layanan katering; hotel, restoran, kafe-restoran dan layanan bar; informasi dan saran sehubungan dengan
persiapan makan; informasi sehubungan dengan persiapan makan; jasa agen perjalanan untuk membuat reservasi hotel; jasa
agen perjalanan untuk membuat reservasi restoran; jasa agen perjalanan untuk memesan akomodasi hotel; jasa agen
perjalanan untuk memesan akomodasi sementara; jasa agen perjalanan untuk mengatur akomodasi sementara; jasa agen
perjalanan untuk pemesanan akomodasi; jasa agen perjalanan untuk pemesanan dan membuat pemesanan akomodasi dan
hotel; jasa agen perjalanan untuk reservasi akomodasi; jasa agen perjalanan untuk reservasi akomodasi hotel; jasa agen
perjalanan, yaitu, membantu reservasi dan pemesanan untuk penginapan melalui jaringan komputer, jaringan komunikasi
komputer global, dan jaringan seluler; jasa biro akomodasi; jasa biro akomodasi [hotel, rumah kos]; jasa hotel khusus yang
diberikan sebagai bagian dari suatu program untuk tamu hotel yang sering berkunjung; jasa informasi, saran dan konsultasi
yang berkaitan dengan jasa katering; jasa informasi, saran dan konsultasi yang berkaitan dengan jasa katering bisnis; jasa
informasi, saran dan konsultasi yang berkaitan dengan jasa katering hotel; jasa informasi, saran dan konsultasi yang berkaitan
dengan jasa kontrak untuk katering; jasa informasi, saran dan konsultasi yang berkaitan dengan layanan untuk menyediakan
makanan dan minuman; jasa informasi, saran dan konsultasi yang berkaitan dengan menyediakan makanan untuk orang yang
membutuhkan [layanan amal]; jasa informasi, saran dan konsultasi yang berkaitan dengan pemesanan jasa katering; jasa
informasi, saran dan konsultasi yang berkaitan dengan restoran; jasa kafe; jasa katering; jasa katering bisnis; jasa katering
hotel; jasa katering kantor untuk penyediaan kopi; jasa katering khusus memotong ham dengan pisau untuk pameran,
pengecapan dan acara publik; jasa katering khusus memotong ham dengan pisau untuk pernikahan dan acara pribadi; jasa
katering untuk kafetaria perusahaan; jasa katering untuk lembaga pendidikan; jasa katering untuk penyediaan makanan dan
minuman; jasa konsultasi di bidang katering makanan dan minuman; jasa konsultasi di bidang kuliner; jasa konsultasi di
bidang perhotelan; jasa konsultasi di bidang seni kuliner; jasa konsultasi dibidang penyediaan makanan dan minuman; jasa
kontrak untuk katering; jasa layanan kemah selama liburan; jasa memasak makanan; jasa penerima tamu, yaitu mengatur
reservasi makanan dan reservasi hotel; jasa penginapan wisatawan; jasa penyediaan kedai buah; jasa penyediaan kopi untuk
kantor; jasa penyediaan makanan berupa roti; jasa penyediaan makanan dan minuman untuk acara; jasa penyediaan
minuman dengan boba; jasa penyewaan ruang pertemuan; jasa penyiapan makanan dan minuman; jasa reservasi untuk
penyediaan akomodasi perumahan sementara untuk wisatawan dan orang yang sedang berlibur; jasa restoran; jasa restoran
dan katering; jasa tempat makan yang menyajikan kudapan; jasa-jasa pemesanan restoran dan kafe-kafe; jasa-jasa yang
disediakan oleh restoran-restoran, tempat-tempat pembuatan bir, kafe-kafe dan bar-bar; jasa/layanan penyewaan ruang; kafe;
kafe bermain anak-anak; kafe yang menyediakan makanan dan minuman kelor; kafe, kafetaria dan layanan restoran; kaferestoran dan layanan kafetaria; katering di kafetaria makanan cepat saji; katering makanan dan minuman; katering makanan
dan minuman oleh toko roti; katering makanan dan minuman untuk institusi; katering makanan dan minuman untuk jamuan
makan; katering makanan dan minuman untuk pesta koktail; katering yang menyediakan makanan dan minuman; kedai ayam
goreng; kedai roti dan kue (bakeries); kedai teh; keramahtamahan perusahaan dalam sifat menyediakan makanan dan
minuman; konsultasi yang disediakan oleh pusat panggilan telepon dan hotline di bidang akomodasi sementara; layanan agen
untuk pemesanan akomodasi hotel; layanan agen untuk pemesanan akomodasi sementara; layanan agen untuk pemesanan
restoran; layanan akomodasi hotel; layanan akomodasi perhotelan; layanan akomodasi sementara yang disediakan oleh kamp
liburan; layanan amal dalam sifat menyediakan akomodasi sementara di pusat penitipan anak anak; layanan amal dalam sifat
menyediakan akomodasi sementara di rumah penitipan anak keluarga; layanan amal dalam sifat menyediakan akomodasi
sementara untuk anak-anak dengan kebutuhan khusus; layanan amal dalam sifat menyediakan makanan dan minuman di
pusat penitipan anak anak; layanan amal dalam sifat menyediakan makanan dan minuman di rumah penitipan anak keluarga;
layanan amal dalam sifat menyediakan makanan dan minuman untuk anak-anak dengan kebutuhan khusus; layanan amal,
yaitu, menyediakan akomodasi sementara di pusat penitipan anak anak; layanan amal, yaitu, menyediakan akomodasi
sementara di rumah penitipan anak keluarga; layanan amal, yaitu, menyediakan akomodasi sementara untuk anak-anak
dengan kebutuhan khusus; layanan amal, yaitu, menyediakan makanan dan minuman di pusat penitipan anak anak; layanan
amal, yaitu, menyediakan makanan dan minuman di rumah penitipan anak keluarga anak; layanan amal, yaitu, menyediakan
makanan dan minuman untuk anak-anak dengan kebutuhan khusus; layanan asrama; layanan asrama turis; layanan bar;
layanan bar dan bistro; layanan bar dan koktail; layanan bar dan restoran; layanan bar jus buah dan sayuran; layanan bar kopi
dan kedai kopi (penyediaan makanan dan minuman); layanan bar susu; layanan bar teh; layanan bar yang mengutamakan jus
buah dan jus sayuran; layanan bar, lounge koktail, dan wine bar; layanan bartending; layanan bawa pulang makanan dan
minuman; layanan biro akomodasi [perantara pemesanan untuk hotel, rumah kos atau sejenisnya]; layanan bistro; layanan
cafe keliling untuk menyediakan makanan dan minuman; layanan dekorasi cookie khusus; layanan hostel pemuda; layanan
hotel; layanan hotel dan motel; layanan hotel dan restoran; layanan hotel hewan peliharaan; layanan hotel liburan; layanan
hotel resor; layanan hotel untuk pelanggan pilihan; layanan hotel, bar dan restoran; layanan hotel, motel dan resor; layanan
hotel, motel, dan rumah kos; layanan hotel, restoran, dan kafe; layanan hotel, restoran, kafe dan bar; layanan informasi bar;
layanan informasi hotel; layanan informasi restoran; layanan informasi restoran dan bar; layanan jus bar; layanan kafe dan bar
makanan ringan; layanan kafe dan kafetaria; layanan kafe dan restoran; layanan kafe, bistro, dan restoran; layanan kafetaria;
layanan kafetaria dan kantin; layanan kafetaria dan restoran; layanan kantin; layanan kantin swalayan; layanan katering
keliling; layanan katering luar; layanan katering untuk menyediakan masakan China atau masakan Oriental lainnya; layanan
katering untuk menyediakan masakan Jepang; layanan katering untuk menyediakan masakan Spanyol; layanan katering untuk
menyediakan masakan bergaya Eropa; layanan katering untuk panti jompo; layanan katering untuk pusat konferensi; layanan
katering untuk rangkaian keramahtamahan; layanan katering untuk rumah pensiun; layanan katering untuk rumah sakit;
layanan katering untuk sekolah; layanan kedai kopi dan makanan ringan; layanan kedai minuman; layanan kennel boarding
untuk hewan peliharaan; layanan kios makanan menjadi layanan untuk menyediakan makanan dan minuman; layanan koki
pribadi; layanan konsultasi yang berkaitan dengan penyiapan makanan; layanan kopi dan bar teh; layanan kopi
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dan jus bar; layanan lounge airport; layanan lounge hotel; layanan lounge koktail; layanan makan malam dan restoran;
layanan makanan dan minuman dibawa pulang; layanan makanan dan minuman yang bisa dibawa pulang; layanan makanan
dibawa pulang; layanan minum teh; layanan motel; layanan pariwisata medis menjadi pemesanan atau pemesanan hotel atau
akomodasi sementara untuk mendapatkan perawatan kesehatan; layanan pembuatan bir; layanan pemesanan dan
pemesanan untuk hotel, restoran, dan akomodasi liburan; layanan pemesanan dan pemesanan untuk restoran dan makanan;
layanan pemesanan kamar hotel; layanan pemesanan kamar hotel secara online; layanan pemesanan untuk akomodasi hotel
untuk orang lain; layanan pemesanan untuk hotel; layanan penerimaan untuk akomodasi sementara [manajemen kedatangan
dan keberangkatan]; layanan pengasuhan anak; layanan penginapan resor; layanan penginapan tempat tidur dan sarapan;
layanan penginapan wisatawan; layanan penitipan anak; layanan penitipan anak [penitipan anak]; layanan penitipan anak
anjing; layanan penitipan hewan peliharaan; layanan penyediaan minuman yang bisa dibawa pulang; layanan perawatan
tangguh dalam sifat penitipan anak dewasa; layanan persiapan makanan; layanan prasmanan untuk lounge koktail; layanan
pusat penitipan anak; layanan pusat penitipan anak dan penitipan anak; layanan rantai restoran; layanan rantai rumah kopi;
layanan reservasi akomodasi sementara; layanan reservasi akomodasi sementara dalam sifat membuat reservasi dan
pemesanan penginapan ramah lingkungan melalui situs web; layanan reservasi dan pemesanan untuk restoran; layanan
reservasi hotel dan restoran; layanan reservasi hotel disediakan melalui Internet; layanan reservasi restoran; layanan restoran
Eropa; layanan restoran Italia; layanan restoran cepat saji; layanan restoran keliling; layanan restoran okonomiyaki; layanan
restoran ramen; layanan restoran soba; layanan restoran sushi; layanan restoran swalayan; layanan restoran tempura;
layanan restoran turis; layanan restoran udon; layanan restoran udon dan soba; layanan restoran washoku; layanan restoran
yang bisa dibawa pulang; layanan restoran, katering, bar dan ruang koktail; layanan ruang minum teh; layanan ruang publik,
bar makanan ringan, bar untuk sanwich, cafetaria, kantin & cafe; layanan rumah kopi; layanan rumah kos; layanan rumah
pensiun; layanan rumah untuk turis; layanan salad bar; layanan snack-bar; layanan snack-bar dan kantin; layanan sommelier
untuk penyediaan saran yang berkaitan dengan anggur, dan anggur dan pasangan makanan; layanan spa, yaitu, penyediaan
akomodasi sementara dan penyediaan makanan untuk klien dari suatu spa kesehatan atau spa kecantikan; layanan teater
makan malam menjadi penyediaan makanan dan minuman; layanan untuk menyediakan makanan dan minuman; layanan
untuk menyediakan makanan dan minuman, dan akomodasi sementara; layanan untuk pemesanan kamar; layanan wine bar;
layanan wisata medis dalam bentuk reservasi akomodasi sementara untuk mendapatkan perawatan kesehatan; layanan
wisma; layanan yang menawarkan makanan dan minuman untuk dibawa pulang; layanan yang menyediakan minuman teh;
lounge; melayani makanan dan minuman; melayani minuman beralkohol; melayani teh, kopi, coklat, minuman berkarbonasi
atau minuman jus buah; memasok makanan untuk konsumsi segera; memasok makanan untuk para tunawisma atau yang
kurang mampu; memberikan informasi dalam sifat resep untuk minuman; memberikan informasi di bidang resep dan
memasak dari basis data komputer; memberikan informasi online terkait pemesanan akomodasi liburan; memberikan
informasi online terkait pemesanan hotel; memberikan informasi penginapan melalui Internet; memberikan informasi tentang
akomodasi sementara melalui Internet; memberikan informasi tentang bartending; memberikan informasi tentang karakteristik
anggur; memberikan informasi tentang layanan bar; memberikan informasi tentang layanan crèche; memberikan informasi
tentang layanan restoran yang menyediakan makanan dan minuman berbahan dasar kelor; memberikan informasi yang
berkaitan dengan hotel; memberikan peringkat dan ulasan restoran; memberikan ulasan on-line tentang restoran dan hotel;
memberikan ulasan restoran; memberikan ulasan tentang restoran dan bar; membuat reservasi hotel untuk orang lain;
mencari akomodasi dan jasa agen akomodasi untuk pembuat liburan, turis dan wisatawan; mengambil layanan makanan
cepat saji; mengatur akomodasi hotel; mengatur akomodasi perumahan sementara; mengatur dan menyediakan akomodasi
sementara; mengatur homestay untuk siswa luar negeri; menyajikan makanan dan minuman; menyajikan makanan dan
minuman di bar susu; menyajikan makanan dan minuman di bistro; menyajikan makanan dan minuman di kafe internet;
menyajikan makanan dan minuman di perusahaan ritel dan takeaway; menyajikan makanan dan minuman di restoran dan bar;
menyajikan makanan dan minuman di toko donat; menyajikan makanan dan minuman untuk para tamu; menyajikan makanan
dan minuman untuk para tamu di restoran; menyajikan minuman di brewpubs; menyediakan akomodasi di hotel dan motel;
menyediakan akomodasi hotel; menyediakan akomodasi liburan; menyediakan akomodasi perumahan sementara;
menyediakan akomodasi sementara; menyediakan akomodasi sementara dalam layanan apartemen; menyediakan
akomodasi sementara di apartemen berlayanan; menyediakan akomodasi sementara di apartemen liburan; menyediakan
akomodasi sementara di fasilitas tempat tinggal yang dibantu; menyediakan akomodasi sementara di hotel, motel dan rumah
kos; menyediakan akomodasi sementara di rumah kos; menyediakan akomodasi sementara di rumah liburan; menyediakan
akomodasi sementara sebagai bagian dari paket keramahtamahan; menyediakan akomodasi sementara untuk anak-anak
dengan kebutuhan khusus; menyediakan akomodasi sementara untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal;
menyediakan akomodasi sementara untuk bayi dan anak usia sekolah dasar; menyediakan akomodasi sementara untuk
orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan akomodasi sementara untuk para tamu; menyediakan
fasilitas konferensi; menyediakan fasilitas konferensi, pameran dan pertemuan; menyediakan fasilitas konvensi; menyediakan
fasilitas pameran di hotel; menyediakan fasilitas perkemahan; menyediakan fasilitas pesta dan fungsi sosial untuk acara-acara
khusus; menyediakan fasilitas taman trailer sementara; menyediakan fasilitas untuk pameran; menyediakan fasilitas untuk
pameran dan konferensi; menyediakan fasilitas untuk pameran dan pameran; menyediakan layanan bar; menyediakan
layanan hotel dan motel; menyediakan layanan hunian darurat dalam sifat perumahan sementara; menyediakan layanan
informasi penginapan perjalanan dan layanan agen pemesanan penginapan perjalanan untuk pelancong; menyediakan
layanan katering makanan dan minuman berbahan dasar kelor untuk fasilitas pameran; menyediakan layanan katering
makanan dan minuman untuk acara olahraga, konser, konvensi, dan pameran; menyediakan layanan katering makanan dan
minuman untuk fasilitas konvensi; menyediakan layanan katering makanan dan minuman untuk fasilitas pameran;
menyediakan layanan katering makanan dan minuman untuk fasilitas pameran dan adil; menyediakan layanan makanan
dalam penerbangan di pesawat; menyediakan layanan penitipan anak untuk orang dewasa dan anak-anak; menyediakan
layanan penitipan anak untuk orang tua; menyediakan layanan penitipan anak untuk orang tua, yaitu, menyediakan makanan
dan minuman; menyediakan layanan restoran; menyediakan layanan wisma; menyediakan makanan dan minuman;
menyediakan makanan dan minuman berbahan dasar kelor; menyediakan makanan dan minuman di bistro; menyediakan
makanan dan minuman di kafe internet; menyediakan makanan dan minuman di pusat penitipan anak untuk orang tua;
menyediakan makanan dan minuman di restoran; menyediakan makanan dan minuman di restoran dan bar; menyediakan
makanan dan minuman di toko donat; menyediakan makanan dan minuman kelor dengan kerjasama waralaba; menyediakan
makanan dan minuman kelor di kafe internet; menyediakan makanan dan minuman kelor untuk para tamu di restoran;
menyediakan makanan dan minuman sebagai bagian dari layanan keramahtamahan; menyediakan makanan dan minuman
untuk anak-anak dengan kebutuhan khusus; menyediakan makanan dan minuman untuk anak-anak yang membutuhkan untuk
tujuan amal; menyediakan makanan dan minuman untuk bayi dan anak usia sekolah dasar; menyediakan makanan dan
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minuman untuk orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan makanan dan minuman untuk para tamu;
menyediakan makanan dan minuman untuk para tamu di restoran; menyediakan makanan dan minuman untuk pasien dan
tamu; menyediakan makanan dan penginapan di peternakan Bung; menyediakan makanan dan penginapan di resor
kesehatan yang berspesialisasi dalam mempromosikan kesehatan dan kesejahteraan umum pelanggan; menyediakan
makanan untuk orang yang membutuhkan [layanan amal]; menyediakan makanan, minuman, dan akomodasi sementara
untuk para tamu; menyediakan pemesanan kamar dan layanan pemesanan hotel; menyediakan penginapan sementara di
kamp liburan; menyediakan penginapan sementara untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan
penginapan sementara untuk orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan pusat komunitas untuk
pertemuan dan pertemuan sosial; menyediakan pusat penitipan anak; menyediakan pusat penitipan anak untuk anak-anak,
orang cacat atau orang tua; menyediakan pusat penitipan anak untuk orang tua; menyediakan ruang konferensi; menyediakan
saran dan layanan informasi on-line terkait dengan anggur dan pasangan makanan; menyediakan selimut untuk anak-anak
yang membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan selimut untuk orang yang kurang mampu untuk tujuan amal;
menyediakan tempat akomodasi sementara yang ramah untuk binatang peliharaan; menyewakan ruang serba guna di hotelhotel untuk mengadakan seminar; naik untuk kuda; pelayanan dalam menyediakan makanan dan minuman; pelayanan ruang
minum; pembuatan reservasi penginapan sementara untuk orang lain; pemesanan akomodasi perkemahan; pemesanan
akomodasi sementara; pemesanan akomodasi sementara di sifat rumah liburan; pemesanan dan penyediaan hotel dan
akomodasi sementara dan tempat restoran; pemesanan hotel; pemesanan jasa katering; pemesanan kamar hotel untuk
wisatawan; pemesanan kamar untuk pelancong; pemesanan penginapan; pemesanan penginapan sementara; pemesanan
reservasi hotel dan restoran untuk pihak lain; pemesanan rumah kos; pengaturan untuk penyediaan makanan; penginapan
turis; pengukiran makanan; penyajian makanan dan minuman; penyediaan fasilitas jamuan dan fungsi sosial untuk acaraacara khusus; penyediaan fasilitas keperluan umum untuk konvensi, perjamuan makan, acara sosial, penggalangan dana, dan
acara spesial; penyediaan fasilitas restoran; penyediaan fasilitas untuk keperluan umum untuk pertemuan, konferensi dan
pameran; penyediaan fasilitas untuk konferensi, pameran dan konvensi; penyediaan informasi dalam bidang hidangan makan
di restoran melalui Internet; penyediaan informasi dalam bidang hotel dan akomodasi sementara untuk wisatawan dan orang
yang sedang berlibur melalui suatu situs web; penyediaan informasi hotel; penyediaan informasi mengenai jasa restoran,
katering dan bar melalui informasi dan suatu situs web; penyediaan informasi secara pribadi mengenai hotel melalui Internet;
penyediaan informasi sehubungan dengan hotel, resort dan akomodasi sementara; penyediaan informasi tentang layanan
restoran; penyediaan informasi tentang penyediaan makanan dan minuman; penyediaan informasi yang berhubungan dengan
pemesanan restoran; penyediaan informasi yang berhubungan dengan restoran; penyediaan informasi yang berkaitan dengan
penyiapan makanan dan minuman; penyediaan informasi yang menampilkan informasi mengenai jasa restoran, katering dan
bar melalui situs web; penyediaan makanan dan minuman; penyediaan makanan dan minuman untuk dikonsumsi; penyediaan
makanan dan minuman untuk konsumsi di hotel; penyediaan makanan dan minuman untuk perusahaan; penyediaan makanan
dan minuman, dan akomodasi sementara; penyediaan makanan dibawa pulang dan cepat saji; penyediaan makanan yang
dibawa pulang dan layanan makanan dan minuman; penyediaan menampilkan informasi dalam bidang hotel dan akomodasi
sementara untuk wisatawan dan orang yang sedang berlibur melalui situs web; penyediaan pembuatan reservasi kamar hotel
dan akomodasi sementara untuk wisatawan dan orang yang sedang berlibur melalui suatu situs web; penyediaan perawatan
sebelum sekolah; penyediaan perawatan setelah sekolah; penyediaan pertemuan sosial, perjamuan, fungsi acara sosial,
konferensi, fasilitas untuk pameran dan pertemuan; penyediaan pusat penitipan anak; penyediaan reservasi kamar hotel dan
akomodasi sementara untuk wisatawan dan orang yang sedang berlibur melalui situs web; penyediaan reservasi online,
pemesanan, dan layanan pencarian untuk penginapan sementara, akomodasi sementara dan sewa untuk tujuan liburan
sementara; penyediaan reservasi untuk hotel dan restoran melalui suatu website; penyediaan ruang-ruang dan akomodasiakomodasi sementara untuk pengorganisasian acara-acara, acara-acara, pertunjukan-pertunjukan, pesta-pesta, perjamuanperjamuan dan resepsi-resepsi; penyediaan tempat konferensi, ekshibisi dan pertemuan; penyediaan tempat perjamuan
makan dan acara sosial untuk acara spesial; penyediaan ulasan akomodasi dan restoran hotel melalui jaringan komputer dan
jaringan informasi global; penyediaan ulasan online tentang atraksi lokal melalui Internet, yaitu, memberikan ulasan online
tentang restoran, hotel, dan resor yang menyediakan makanan dan akomodasi melalui jaringan komputer dan jaringan
informasi global; penyewaan air mancur minuman; penyewaan akomodasi sementara; penyewaan akomodasi sementara di
rumah liburan dan apartemen; penyewaan akomodasi sementara di vila dan bungalow; penyewaan akomodasi sementara
untuk liburan; penyewaan alat memasak; penyewaan alat penerangan; penyewaan alat penerangan untuk mendekorasi rumah
pribadi; penyewaan alat penerangan untuk taman umum; penyewaan alat penerangan untuk tempat parkir; penyewaan
bangunan logam dan non-logam; penyewaan bangunan yang bisa diangkut *; penyewaan bangunan yang dapat dipindahpindahkan; penyewaan dan pemesanan kamar dan ruang pertemuan/rapat; penyewaan dan penyewaan peralatan
penerangan dan sistem penerangan untuk digunakan dalam penerangan kota dan acara-acara publik; penyewaan fasilitas
perjamuan dan fungsi sosial untuk acara-acara khusus; penyewaan furnitur untuk hotel; penyewaan furnitur untuk konferensi;
penyewaan furnitur, linen dan pengaturan meja; penyewaan futon; penyewaan handuk untuk hotel; penyewaan hiasan dinding
untuk hotel; penyewaan hot plate listrik; penyewaan hot plate non-listrik; penyewaan kabin liburan; penyewaan kamar sebagai
akomodasi sementara; penyewaan kamar untuk acara sosial; penyewaan kamar untuk fungsi sosial; penyewaan kamar untuk
mengadakan acara, konferensi, konvensi, pameran, seminar, dan rapat; penyewaan kamar untuk pesta ulang tahun;
penyewaan kamar untuk resepsi pernikahan; penyewaan kasur dan selimut; penyewaan kursi dan meja; penyewaan kursi,
meja, linen meja, barang pecah belah; penyewaan kursi, meja, taplak meja dan barang pecah belah untuk konferensi,
ekshibisi, pertemuan dan acara sosial dan perjamuan makan; penyewaan meja dapur; penyewaan meja dapur untuk
menyiapkan makanan untuk dikonsumsi segera; penyewaan mesin pembuat permen kapas; penyewaan mesin pengeluaran
minuman; penyewaan pendingin air minum; penyewaan penginapan sementara; penyewaan penutup lantai untuk hotel;
penyewaan peralatan bar; penyewaan peralatan layanan makanan; penyewaan peralatan makan; penyewaan peralatan
makan, peralatan makan, piring, dan aksesoris meja untuk acara khusus; penyewaan peralatan memasak untuk keperluan
industri; penyewaan perlengkapan lampu; penyewaan piring lecet; penyewaan popcorn popper; penyewaan ruang konferensi;
penyewaan ruang pertemuan; penyewaan ruang sementara; penyewaan ruang serba guna; penyewaan ruang serba guna
untuk pesta ulang tahun; penyewaan ruang serba guna untuk resepsi pernikahan; penyewaan ruangan untuk mengadakan
acara, konferensi, konvensi, pameran, seminar, dan rapat; penyewaan tempat pameran; penyewaan tempat untuk acara dan
memberikan informasi yang berkaitan dengannya; penyewaan unit untuk mengeluarkan minuman panas dan dingin, selain
mesin penjual otomatis; penyiapan makanan; persewaan karpet; persewaan tempat tidur; persewaan tenda; persiapan dan
penyediaan makanan dan minuman untuk konsumsi di dalam dan di luar gedung; persiapan dan penyediaan makanan dan
minuman untuk konsumsi di perusahaan ritel; persiapan dan penyediaan makanan dan minuman untuk konsumsi segera;
persiapan dan penyediaan makanan, yaitu, pemotongan ham tradisional untuk konsumsi segera; persiapan dan penyediaan
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makanan, yaitu, pemotongan ham untuk konsumsi segera; persiapan makanan Jepang untuk konsumsi segera; persiapan
makanan Spanyol untuk konsumsi langsung; persiapan makanan dan minuman; persiapan makanan dan minuman untuk
konsumsi segera; persiapan makanan untuk orang lain berdasarkan outsourcing; pub; pusat makanan/jajan; pusat perawatan
lansia; reservasi akomodasi hotel; reservasi akomodasi hotel dan makanan; reservasi akomodasi sementara di hotel dan
rumah kos; reservasi akomodasi sementara melalui Internet; reservasi dan pemesanan akomodasi hotel, resor dan motel;
reservasi dan pemesanan eco-lodge; reservasi dan pemesanan penginapan sementara; reservasi kamar hotel dan
penginapan sementara; reservasi sementara akomodasi; restoran dengan layanan utama pengantaran pesanan/ restoran
pesan antar; restoran khusus menyediakan makanan sate; restoran masakan khas jepang; restoran pizza; restoran swalayan;
restoran yang menawarkan layanan untuk dibawa pulang; restoran yang menjual makanan untuk dibawa keluar; restoran yang
menyediakan makanan cepat saji dan layanan 24 jam; restoran yang menyediakan makanan dan minuman kelor; restoran,
bar dan layanan katering; restoran, bar, dan layanan lounge koktail; ruang es krim; rumah makan; rumah makan cina halal;
rumah pemondokan; rumah peristirahatan; salad bar [layanan restoran]; saran sehubungan dengan persiapan makan; saran
tentang resep memasak; sediaan-sediaan makanan dan minuman; sewa air mancur coklat; sewa bantal; sewa dispenser air;
sewa dispenser air minum; sewa rumah liburan; sewa selimut; sewa tenda; sewa tirai untuk hotel; tempat makan yang
menyediakan kudapan (penyediaan makanan dan minuman); tempat penitipan hewan peliharaan; tempat pizza; warung kopi;
warung makan tradisional; warung yang menyediakan bakso===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021013663
: 26/02/2021 20:55:58
:
: PT. Gerbang Mas Bersama

540 Etiket

: Jalan Ciwastra No.184a, Kelurahan Mekarjaya, Kecamatan Rancasari, Kota
Bandung, Jawa Barat, 40287., Kota Bandung, Jawa Barat, 40287
: Anggi Avianica Putri S.E.
: Jalan Griya Pratama III Blok IV No. 14, Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan
Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 14250.

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: FUEGO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah, Hijau, Putih
: 29
: ===Abon Ayam; Abon daging; Abon ikan; Abon ikan tongkol; Air dadih kering; Ampela ayam pedas; Asam pedas Ikan Baung;
Ayam ala Sihlin; Ayam Bakar; Ayam Bakar Bumbu Padang; Ayam Bakar Bumbu Rujak; Ayam Bakar Solo; Ayam Bakar
Taliwang; Ayam Balado; Ayam Bumbu Bali; Ayam Bumbu Mengkudu; Ayam Bumbu Sate; Ayam Cabai Hijau; Ayam Cincane;
Ayam Fillet Crispy; Ayam Fillet Goreng Tepung Asam Manis; Ayam Geprek Cabe Hijau; Ayam Geprek Keju; Ayam Geprek
Sambal Matah; Ayam Goreng; Ayam Goreng Bumbu Kelapa; Ayam Goreng Bumbu Kuning; Ayam Goreng disiram saos petis;
Ayam Gota; Ayam Iloni; Ayam Isi Buluh; Ayam Karage; Ayam Katsu Stik; Ayam Kecap; Ayam Kecombrang; Ayam Lada Hitam;
Ayam Panggang; Ayam Paniki; Ayam Rica Rica; Ayam Serundeng; Ayam Suwir sambal kecombrang; Ayam Taliwang; Ayam
Tangkap; Ayam Tuturuga; Ayam Woku Woku; Ayam betutu; Ayam crispy isi keju (Ayam goreng tepung isi keju); Ayam crispy
isi salted egg (Ayam goreng tepung isi salted egg); Ayam geprek; Ayam geprek dengan sambal pedas berlevel; Ayam goreng
Bumbu Lengkuas; Ayam goreng Kalasan; Ayam goreng jawa; Ayam kremes; Ayam olahan ; Ayam penyet; Ayam potong
dalam kemasan; Ayam rempah madu; Ayam ungkep; Bacah Daging; Bahan pengganti daging; Bakso daging sapi; Bakso
dan/atau kue (perkedel) gurita; Bakso dan/atau kue (perkedel) ikan dan ayam; Bakso dan/atau kue (perkedel) sayuran; Bakso
dan/atau lumpia udang; Bakso goreng; Bakso tahu dengan ikan dan/atau ayam; Baso Tahu; Bawang dayak, dikeringkan;
Bekakak Ayam; Berry hawthorn kering; Bistik Daging Sapi; Buah beku; Buah beku-kering dan makanan ringan yoghurt; Buah
dan sayur yang dikeringkan; Buah dan sayuran beku-kering dalam bentuk keripik; Buah dan sayuran kaleng, dikeringkan dan
diawetkan; Buah dan sayuran yang diawetkan, dikeringkan dan dimasak; Cabe rawit kering; Cacak Ikan; Crispy original (Ayam
goreng Ayam tepung original); Cumi beku; Dadih ikan keju; Daging Masak Hitam; Daging Sapi Lada Hitam; Daging ayam
asap; Daging ayam beku; Daging ayam yang sudah diolah, dimasak, dibekukan; Daging buah kelapa; Daging cincang; Daging
kaleng; Daging kalkun; Daging kelapa untuk santan; Daging kelapa yang dikeringkan; Daging kerbau; Daging sapi angus;
Daging sapi muda; Daging sapi suwir; Dendeng ikan; Fish maw (olahan dari ikan); Geprek Daging; Gulai Ikan Patin; Gulai
Tepek Ikan; Gulai ayam; Gulungan (lumpia) ikan atau ayam; Gurita Beku; Haddock (ikan) asap; Hidangan dari daging kornet;
Hidangan siap saji terutama terbuat dari pengganti daging; Hidangan yang dimasak berbahan dasar sayuran, kentang, buahbuahan, daging, unggas, ikan, dan makanan laut; Ikan (dalam bentuk) batangan; Ikan Asap Selais; Ikan Asin Richa; Ikan
Bakar Bandeng; Ikan Bakar Manokwari; Ikan Bakar Sambal Dabu; Ikan Beku; Ikan Bungkus; Ikan Cuka; Ikan Dabu Dabu,
diolah; Ikan Dole; Ikan Dori Bumbu Bali; Ikan Jelawat; Ikan Kakap Fillet Goreng; Ikan Kembung Asam Pedas; Ikan Komu Asar;
Ikan Kuah Belimbing; Ikan Patin Bumbu Acar; Ikan Salem; Ikan Tude; Ikan Tuna; Ikan Tuna Cabai; Ikan Uilulia, diolah; Ikan
cakalang asap; Ikan crispy; Ikan dori goreng tepung; Ikan goreng tenggiri; Ikan jebung bakar; Ikan kaleng; Ikan olahan dalam
kaleng; Ikan pari lempah kuning; Ikan tenggiri asam pedas; Ikan tenggiri bakar; Ikan tenggiri lempah kuning; Ikan teri pedas;
Ikan tuna, diawetkan; Ikan, daging, unggas dan sayuran kalengan; Kacang hijau yang dikeringkan; Kacang ketapang,
dikeringkan; Kacang mede, dikeringkan; Kacang tanah, dikeringkan; Kaldu ayam yang dapat diminum; Kaldu daging domba;
Kaldu daging sapi; Kaldu ikan; Kaldu pati ayam yang dapat diminum; Kelapa dikeringkan; Kelapa kering yang sudah diolah;
Kentang yang dikalengkan, dibekukan, dikeringkan atau dimasak, jamur yang dikalengkan, dikeringkan atau dimasak, unggas,
ikan dan makanan laut olahan, semuanya dalam bentuk ekstrak, sup, jeli, olesan, diawetkan, hidangan yang dimasak,
dibekukan atau didehidrasikan; Keripik ceker ayam; Keumamah Ikan Kayu; Kezuri-bushi (serpihan daging ikan yang
dikeringkan); Krengsengan Ayam; Krim kocok beku; Krim kocok beku bukan dari susu; Krim untuk topping yang tidak dikocok
untuk kue dan makanan penutup, beku atau tidak beku, siap pakai atau tidak siap pakai berbahan dasar susu; Kripik ikan;
Kulit Ayam Goreng Tepung; Kurma yang dikeringkan; Lansyen ayam; Lichee kering; Mackerel (ikan) asap; Makanan beku
terutama terdiri dari pengganti daging; Makanan berbahan dasar ikan; Makanan genggam yang dibekukan, disiapkan atau
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dikemas dengan bahan utama daging, ikan, unggas atau sayuran; Makanan kemasan untuk anak-anak dengan bahan utama
ikan; Makanan kemasan yang terutama terbuat dari ikan, semua diawetkan, dikeringkan, didinginkan, dibekukan atau
dimasak; Makanan olahan dengan protein tambahan terutama terdiri dari daging, ikan, binatang buruan unggas, buah-buahan,
sayuran, telur atau produk susu; Makanan pembuka beku terutama terdiri dari buah-buahan; Makanan pembuka beku
terutama terdiri dari daging; Makanan pembuka beku terutama terdiri dari sayuran; Makanan pencuci mulut terbuat dari
yoghurt, selain es krim, es susu dan yoghurt beku; Makanan pencuci mulut yoghurt selain es krim, es susu dan yoghurt beku;
Makanan pengganti daging, yaitu, protein berbahan dasar tanaman, protein berbahan dasar sayuran; Makanan penutup krem,
kecuali es krim, es susu dan yoghurt beku; Makanan porsi kecil yang utamanya terdiri dari daging, ikan, ham, unggas dan atau
sayuran; Makanan ringan ayam goreng; Makanan ringan berbahan dasar buah kering; Makanan ringan berbahan dasar buah,
sayuran dan susu kelapa untuk bayi dan anak-anak, tidak termasuk es krim, es susu dan yoghurt beku; Makanan siap masak
terutama terdiri dari daging; Makanan siap masak terutama terdiri dari ikan; Makanan siap masak terutama terdiri dari
pengganti daging; Makanan siap saji yang terdiri dari pengganti ikan atau makanan laut; Makanan yang dibekukan, siap saji
atau dalam kemasan yaitu sup, sup dalam bentuk kering, saus buah, bubur buah dan sayuran, bubur buah dan sayuran dalam
bentuk kering, buah dan jus buah; Makanan yang didinginkan yang terutama mengandung ikan, daging, dan unggas;
Makanan yang diolah dari ikan; Makanan yang mengandung kacang yang telah dimasak, kacang yang telah dikeringkan, atau
kacang kedelai; Makanan yang terbuat dari daging; Makanan yang terbuat dari daging dan ikan; Masakan olahan ayam yang
dilapis atau dicampur dengan tepung; Olahan ayam kampung; Olesan berbahan dasar sayuran, buah-buahan, protein nabati
atau pengganti daging; Onigiri Daging; Onigiri Ikan; Opor Ayam; Panganan khas Perancis terbuat dari daging (charcuterie);
Pasta ikan; Pasta makanan yang terbuat dari ikan; Pastry isi daging; Penganan khas Perancis terbuat dari daging; Pengganti
daging berbahan dasar buah; Pengganti daging berbahan dasar sayuran; Pengganti sayuran atau ikan; Pepes Ayam; Plum
Kering; Potongan daging ikan tanpa tulang; Produk daging kepiting; Produk daging vegetarian dan vegan; Produk daging yang
dibekukan; Produk ikan yang dibekukan; Produk makanan vegetarian, yaitu, pengganti daging dan ikan berbasis sayuran,
pengganti telur, pengganti keju dan minuman makanan berbasis kedelai yang digunakan sebagai pengganti susu; Produk
makanan yang terutama mengandung ikan atau ayam; Produk olahan daging sapi; Produk olahan daging udang; Produk susu
dalam bentuk bubuk untuk membuat yoghurt beku; Protein nabati bertekstur digunakan sebagai pengganti daging; Protein
nabati yang secara tekstur sudah terbentuk untuk digunakan sebagai pengganti daging; Rendang Ayam; Rendang Ayam
Kacang Merah; Rendang Ayam Suwir; Rendang Daging Suwir; Salami (saus daging); Salmon (ikan) asap; Sari-sari daging;
Sate Ayam; Sate Daging Sapi; Sate Ikan; Sate Sosis Ayam; Sate Sosis Sapi; Sate Telur Ayam; Sayuran dikeringkan; Sayuran
yang dikalengkan, dibekukan, dikeringkan atau dimasak; Scotch eggs [telur rebus yang dibungkus dengan daging sosis dan
dilapisi dengan remah-remah]; Sea bass (ikan), tidak hidup; Sea bream (ikan), tidak hidup; Sediaan Trout (ikan) laut; Sediaan
daging; Sediaan daging yang diawetkan; Sediaan hidangan ikan; Sediaan hidangan yang terutama terdiri dari daging;
Sediaan hidangan yang terutama terdiri dari ikan; Sediaan telur ikan; Sediaan telur salmon (ikan) laut; Semur Ayam; Semur
Daging Sapi; Se’i Daging Sapi; Silver carps (Ikan), tidak hidup; Sosis; Sosis ayam; Sotong Beku; Sup Ikan Batam; Sup bakso
matzo; Sup dan sup kering; Susu kelapa, kelapa kalengan, dikeringkan dan diawetkan; Tahu Bakso; Tahu kering dengan
ikan/ayam; Trout (ikan) asap; Trout (ikan), tidak hidup; Tum Ayam; Tuna (ikan), kalengan; Tuna (ikan), tidak hidup; UmbutUmbutan (Daging Buah Rambutan); Usus Ayam Goreng Tepung; Usus ayam; Veal stock (olahan dari tulang daging sapi
muda); Woku Balaga Ikan Mas; abon ikan; abon tulang ikan; acar (ikan) herring; acar ikan; ayam; ayam (tepung) asam manis
(Dak-gangjeong); ayam bumbu beku (frozen) siap saji; ayam giling; ayam goreng; ayam goreng kremes; ayam goreng
rempah; ayam goreng tepung; ayam kecap; ayam kukus; ayam panggang; ayam pedas; ayam teriyaki; ayam yang diolah;
bahan makanan berbahan dasar ikan; bahan makanan siap saji yang terutama terbuat dari daging, ikan, unggas, hewan
buruan atau sayuran, semua diawetkan, dikeringkan, didinginkan, dibekukan atau dimasak; bahan makanan yang dikeringkan
atau dibekukan yang terbuat dari buah-buahan dan sayuran segar; bahan pengganti daging berbahan dasar larva serangga;
bahan pengganti daging berbahan dasar serangga; bakso; bakso ayam; bakso campur; bakso ikan; bakso ikan udang; bakso
ikan yang digoreng; bakso ikan yang tidak digoreng; bakso isi daging ayam cincang; bakso isi daging ikan cincang; bakso isi
daging sapi cincang; bakso lobster yang dibumbui; bakso sapi; bakso sosis (adonan bakso dalam bentuk sosis); bakso sosis
ayam; bakso sosis ikan; bakso sosis sapi; bakso sotong; bakso tahu ayam; bakso tahu ikan; bakso tahu sapi; bakso telur
ayam; bakso telur ikan; bakso telur sapi; bakso urat; bawang putih beku; bayam, beku; bebek beku; beri, beku; beri,
dikeringkan; bit daging; blackberry, beku; blackcurrant, beku; blueberry, beku; blueberry, keringkan; botifarra [sosis]; buah ara,
kering; buah beku; buah cepat beku; buah dan sayuran beku; buah dan sayuran yang diawetkan, dibekukan, dikeringkan dan
dimasak; buah dan sayuran yang diawetkan, dikeringkan dan dimasak; buah dan sayuran yang dibekukan, diawetkan,
dikeringkan dan dimasak; buah-buahan dan sayur-sayuran yang diawetkan, diasinkan, dimaniskan, dikeringkan dan dimasak;
buah-buahan dan sayuran kering; buah-buahan, dikeringkan; bulgogi [Hidangan Daging Sapi Korea]; bulgogi [daging sapi
panggang yang diiris dan dibumbui]; buncis, dikeringkan; bunga yang bisa dimakan, kering; busa ayam; cabai dengan daging;
camilan berbahan dasar buah kering; campuran buah kering; campuran daging yang diawetkan, dikeringkan atau dimasak;
campuran makanan ringan yang terdiri dari buah kering dan kacang olahan; campuran makanan ringan yang terdiri dari
kacang wasabi, kacang olahan, buah atau kismis kering; ceri, beku; ceri, keringkan; chorizo (sosis babi); chuños [kentang
beku-kering]; chuños [kentang kering]; cod (ikan), tidak hidup; cold cuts (daging); cranberry, beku; cranberry, keringkan; cumi
kering; daging; daging asap; daging asin; daging atau ikan kalengan; daging ayam; daging ayam kemasan; daging ayam yang
diasinkan; daging babi asap; daging babi dan kacang kalengan; daging babi, kalengan; daging beku-kering; daging buatan
instan; daging buatan manusia; daging burger; daging cincang terbuat dari buah-buahan; daging dan sayuran yang dibalut
dengan bubuk untuk menggoreng; daging dimasak dalam botol; daging giling; daging goreng; daging ham sapi; daging ham
yang diawetkan atau diolah (diasap/diasinkan); daging instan; daging irisan; daging kaleng, ikan, sayuran dan buah-buahan;
daging kalkun (diasinkan atau diasap); daging kemasan; daging kering; daging kering instan; daging kornet; daging makan
siang; daging masak; daging olahan [pengganti daging]; daging olahan asap; daging panggang; daging panggang direndam
dalam saus kedelai; daging sapi; daging sapi asap; daging sapi kering; daging sapi olahan; daging sapi rebus; daging segar;
daging unggas segar; daging vegetarian terbuat dari minyak kedelai; daging yang bisa dimakan; daging yang diawetkan atau
diolah; daging yang dimasak, kalengan; daging yang telah diawetkan sebelumnya dan siap untuk dimasak; daging, beku;
daging, diawetkan; daging, diolah; daging, ikan, unggas dan binatang buruan; daging, kaleng; daging, unggas dan binatang
buruan; dak bulgogi [Hidangan Korea yang terdiri dari ayam panggang yang diiris dan dibumbui]; dak galbi [Hidangan Korea
yang terutama terdiri dari ayam tumis dalam pasta cabai yang difermentasi]; dendeng ayam; dendeng ikan; domba (daging),
diolah; durian kering; dwaeji bulgogi [Hidangan Korea yang terdiri dari daging babi panggang yang diiris dan dibumbui];
ekstrak daging; ekstrak daging sapi panggang; esens ayam; fillet dada ayam; fillet haddock (ikan); fillet ikan; fillet ikan teri;
frankfurters [sosis]; galbi [hidangan daging panggang]; game (daging), tidak hidup; ganggang dimakan kering; gelatin daging;
ginseng dan ginseng merah beku; got-gam [kesemek kering]; gravlax (hidangan dari ikan salmon); gulungan kol diisi dengan
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daging; hasil olahan ikan untuk makanan manusia; hearts of palm (olahan dari inti daging tanaman kelapa sawit), diolah;
herring roe kering; hidangan daging siap; hidangan daging yang dimasak; hidangan pembuka kemasan beku yang terdiri dari
patties dan sosis links berbahan dasar sayuran; hidangan pembuka siap saji yang terutama terdiri dari daging lobster yang
dicelupkan ke dalam adonan dan digoreng; hidangan utama beku yang telah dikemas sebelumnya yang sebagian besar terdiri
dari makanan laut; hidangan yang dimasak yang terutama terdiri dari ayam tumis dan pasta cabai yang difermentasi (Dakgalbi); hidangan yang disiapkan terutama terdiri dari ikan dan makanan laut; hoshi-nori [lembaran rumput laut kering]; iga
[potongan daging]; ikan dimasak; ikan yang diawetkan atau diolah (diasap/diasinkan); ikan asap; ikan asin; ikan bawal dalam
kaleng, diasinkan; ikan bawal yang dikeringkan dan dimasak, dieskan, diawetkan; ikan beku; ikan dan kentang goreng; ikan
dan kerang yang dapat dimakan (tidak termasuk ikan dan kerang yang hidup); ikan dan krustasea yang bisa dimakan (tidak
hidup); ikan goreng; ikan goreng kremes; ikan goreng rempah; ikan herring, tidak hidup; ikan kering; ikan rebus dan kering;
ikan suwir goreng; ikan teri asin; ikan teri, diolah; ikan teri, tidak hidup; ikan, diawetkan; ikan, diolah; ikan, kaleng; ikan, tidak
hidup; irisan daging babi; irisan daging kambing; irisan daging sapi; isi daging pie; jamur hitam yang bisa dimakan kering;
jamur kering yang bisa dimakan; jamur matsutake, dikeringkan; jamur shiitake, dikeringkan; jamur, kering; jeli daging; jeli ikan;
jerky (daging tanpa lemak); jus daging; kacang dan makanan ringan berbahan dasar buah kering; kacang kedelai kering;
kacang, dikeringkan; kakap merah (ikan), tidak hidup; kaki katak beku; kaldu ayam; kaldu beku; kanten [potongan agar-agar
kering]; kebab shish (daging); kekekalan daging; kelapa, kering; kentang beku olahan; kentang goreng beku; kerang beku;
kerang kering; kering talas; kering tremella fuciformis dimakan; keripik ikan; kielbasa (sosis); kimchi jjigae [Hidangan Korea
yang terutama terdiri dari sayuran fermentasi, daging babi dan tahu]; kismis merah, beku; klipfish [ikan cod asin dan kering];
knockwurst (sosis); konnyaku (jeli yang dikeringkan yang terbuat dari ujung akar-akaran yang dibumbui); konnyaku atau jeli
yang dikeringkan yang terbuat dari ujung akar-akaran yang dibumbui; konsentrat kaldu daging; koridofu (dadih kacang kedelai
beku kemudian dikeringkan); kornet ayam; kornet koin; kornet kotak; kornet sapi; kroket ayam; kroket ikan; kubis seledri, beku;
kue ikan; kue ikan thailand; kulit sosis dan tiruannya; kulit sosis terbuat dari bahan sintetis; kulit sosis terbuat dari usus alami;
kurma, dikeringkan; lemak daging sapi; lengkeng kering; lentil, dikeringkan; lobak kering; makan malam pra-paket yang terdiri
terutama dari daging; makan malam pra-paket yang terdiri terutama dari ikan; makanan beku (makanan terbuat dari
daging/ayam berupa nugget, otak-otak); makanan beku terutama terdiri dari daging, ikan, unggas atau sayuran; makanan
bento terbuat dari daging/ayam; makanan berbahan dasar daging; makanan dingin terutama terdiri dari daging; makanan
dingin terutama terdiri dari ikan; makanan dingin yang sebagian besar terdiri dari daging; makanan dingin yang sebagian besar
terdiri dari ikan; makanan disiapkan terutama terdiri dari pengganti daging; makanan kemasan dengan bahan utama daging,
ikan, unggas atau sayuran; makanan kemasan untuk anak-anak dengan bahan utama daging, ikan, unggas atau sayuran;
makanan kemasan yang terutama terdiri dari daging, ikan, unggas atau sayuran; makanan laut beku; makanan laut yang
dikeringkan; makanan olahan sayuran segar atau beku yang dicincang dan dibentuk bulat pipih; makanan olahan terutama
terdiri dari daging, ikan, unggas atau sayuran; makanan olahan yang dicincang seperti daging atau sejenisnya berbentuk bulat
pipih untuk burger berbahan dasar tumbuh-tumbuhan; makanan olahan yang dicincang seperti daging atau sejenisnya
dibentuk bulat pipih; makanan pembuka beku terutama terdiri dari ayam; makanan pembuka beku terutama terdiri dari
makanan laut; makanan pembuka beku yang sebagian besar terdiri dari makanan laut; makanan pembuka yang terutama
terdiri dari daging, ikan, unggas atau sayuran; makanan pengganti daging yang dibekukan; makanan penutup terbuat dari
yogurt, selain yogurt beku; makanan penutup terdiri dari daging, ikan, unggas atau sayuran; makanan penutup yang dibuat
dari susu, selain es krim atau yoghurt beku; makanan pra-paket yang terutama terdiri dari daging; makanan pra-paket yang
terutama terdiri dari ikan; makanan ringan berbahan dasar buah probiotik kering; makanan ringan berbahan dasar daging;
makanan ringan berbahan dasar ikan; makanan ringan dengan bahan utama daging; makanan ringan siap saji yang terutama
terdiri dari kentang dan keripik, kacang-kacangan, produk kacang, biji-bijian, sayuran atau kombinasinya; termasuk keripik
kentang, keripik kentang garing, keripik sayuran, keripik talas, keripik garing, makanan ringan daging babi, makanan ringan
daging sapi, makanan ringan berbasis kedelai, makanan ringan berbasis kacang-kacangan dan olesan, saus, keju; makanan
ringan terutama terdiri dari daging, ikan, unggas atau sayuran; makanan ringan yang terbuat dari daging; makanan siap saji
terutama terdiri dari pengganti daging, sayur-sayuran, polong-polongan yang diolah, kacang-kacangan yang diolah atau
kacang yang diolah; makanan yang berbahan dasar daging, ikan, buah atau sayuran; makanan yang dicincang, seperti daging
atau sejenisnya berbentuk bulat pipih untuk burger mengandung kedelai, bit, gandum, bawang putih dan bawang merah;
makanan yang dicincang, seperti daging atau sejenisnya berbentuk bulat pipih untuk burger mengandung kedelai, lentil
(sayuran kacang-kacangan) atau sayur-sayuran; makanan yang disiapkan dari ikan; mangga kering; masakan matang yang
terbuat dari daging sapi, ikan, ayam yang dimasak, dikeringkan, dibekukan, diawetkan; minyak ikan paus untuk keperluan
kuliner; minyak ikan paus untuk makanan; minyak ikan yang dapat dimakan untuk keperluan kuliner; minyak nabati yang
berasal dari ikan [selain minyak ikan cod]; mortadella (sosis); mousses berbahan dasar daging; mousses ikan; nanas,
keringkan; nugget ayam; nugget ikan; olahan ceker ayam; olahan daging ayam untuk isian roti burger; olahan makanan
terutama terdiri dari daging; olahan makanan terutama terdiri dari produk daging; olesan berbahan dasar ikan; olesan berbasis
daging; onigiri ayam; pasta ikan; pasta ikan teri; pasta makanan yang terbuat dari daging; pasta terutama terdiri dari daging;
pasta yang sebagian besar terdiri dari daging; pastrami (daging); pate daging; pembungkus sosis, alami atau buatan;
pengganti daging berbahan dasar polong-polongan; pengganti daging berbahan dasar tumbuh-tumbuhan; pengganti
makanan, yaitu pengganti daging nabati, pengganti ikan nabati, dan pengganti daging ayam nabati; pepaya kering; pepes
ikan; persediaan daging sapi; persiapan makanan terbuat dari daging; potongan daging sapi; potongan tahu beku-kering
[kohri-dofu]; produk berbahan dasar susu kering untuk digunakan sebagai bahan pengganti makanan; produk daging; produk
daging olahan; produk daging sapi; produk ikan asap; produk ikan kaleng; produk ikan olahan; produk ikan olahan untuk
makanan manusia; produk makanan daging yang diawetkan; produk makanan terutama terdiri dari daging; produk makanan
terutama terdiri dari pengganti daging, sayur-sayuran, polong-polongan yang diolah, kacang-kacangan yang diolah atau
kacang yang diolah; produk makanan yang sebagian besar terdiri dari daging; produk makanan yang terbuat dari ikan; produk
olahan ikan dalam botol; produk sayuran beku yang dilapisi adonan dan tepung roti; produk yang terutama terdiri dari daging;
produk-produk berbahan dasar daging ikan; produk-produk berbahan dasar daging surimi; pulses (kacang-kacangan),
dikeringkan; quenelles [daging]; raspberry, beku; rebung, beku; rebung, dikeringkan; rollmops (ikan fillet); roti burger daging;
roti burger daging kalkun; roti burger ikan; roti daging cincang; roti daging hamburger; roti daging sapi; rumput laut besar yang
dikeringkan; rumput laut kering yang bisa dimakan; salad ayam; salad daging; salad daging kalkun; salmon (ikan), kalengan;
salmon (ikan), tidak hidup; samgyetang [Sup ayam ginseng Korea]; sarapan beku [bracken]; sarden (ikan), bukan hidup;
sarden (ikan), kalengan; sate [daging panggang yang ditusuk]; sayap ayam; sayuran beku; sayuran beku olahan; sayuran
beku-kering; sayuran cepat beku; sayuran yang dikeringkan dalam bentuk bubuk; sayuran, dikeringkan; sediaan Ikan;
selubung sosis; selubung sosis, alami atau buatan; serpihan ikan kering [furi-kake]; serpihan lapisan kering untuk ditaburkan di
air panas [ochazuke-nori]; singkong beku; sosis; sosis asap; sosis bologna; sosis corn dog; sosis daging; sosis daging kalkun;
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sosis dalam adonan; sosis hot dog; sosis ikan; sosis koktail; sosis sapi; sosis tidak dimasak; sosis vegetarian; sosis yang
diawetkan; steak daging; steak ikan; stik keju; stik talas; stik zucchini; stok daging; stroberi kering; stroberi, beku; sujuk [sosis];
sup ikan; surimi (daging ikan yang dilumatkan); susu bubuk kering (selain untuk bayi) di kelas ini; susu dan produk susu, tidak
termasuk es krim, es susu dan yogurt beku; sweetfish (ikan), tidak hidup; swordfish (ikan), tidak hidup; tajine [hidangan daging,
ikan atau sayuran]; telur ayam; telur beku; telur ikan, diolah; telur yang dikeringkan; tempura daging; tepung ikan untuk
makanan manusia; terrine daging; terrines (hidangan berbahan dasar ikan); terrines ayam; tiraditos (Ikan laut yang dipotong,
hidangan khas peru]; truffle kering [jamur yang bisa dimakan]; udang beku; udang kering; usus untuk membuat selubung
sosis; wieners [sosis]; yakitori (daging ayam yang ditusuk khas Jepang); zaitun yang diawetkan, dikeringkan dan dimasak;
zaitun, kering===
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: Merah, Hijau, Putih
: 42
: ===Backup data di luar situs yang berkaitan dengan instalasi dan peralatan sanitasi, yaitu, unit bangku toilet dengan alat
pembersih kebocoran dengan air hangat, bejana kakus, bidet, urinal, bak mandi, instalasi mandi berendam, instalasi mandi
pancuran, wastafel tangan [bagian dari instalasi sanitasi], keran, mandi pancuran, pemanas air listrik, alat pengering tangan
listrik untuk kamar mandi, dispenser sabun otomatis; Desain dan pengembangan perangkat lunak operasi untuk jaringan
komputasi awan berhubungan dengan platform untuk pelacakan dari awal hingga akhir produk kemasan dan pengemasan;
Desain dan pengembangan perangkat lunak operasi untuk jaringan komputasi awan berhubungan dengan platform untuk
pemasaran digital yang diarahkan kepada pelanggan produk kemasan; Desain dan pengembangan perangkat lunak yang
beroperasi untuk mengakses dan menggunakan jaringan komputasi awan berhubungan dengan platform untuk pelacakan dari
awal hingga akhir produk kemasan dan pengemasan; Desain dan pengembangan perangkat lunak yang beroperasi untuk
mengakses dan menggunakan jaringan komputasi awan berhubungan dengan platform untuk pemasaran digital yang
diarahkan kepada pelanggan produk kemasan; Desain perangkat lunak komputer, pengembangan perangkat lunak komputer,
konsultasi desain sistem komputer, pemeliharaan perangkat lunak komputer, memperbarui perangkat lunak komputer,
pemrograman perangkat lunak yang beroperasi untuk mengakses dan menggunakan jaringan cloud computing, pemantauan
sistem komputer dengan akses jarak jauh, backup data di luar situs, penyewaan perangkat lunak dan program komputer,
penyewaan perangkat keras komputer, menyediakan perangkat lunak komputer yang tidak dapat diunduh secara online,
penyewaan perangkat lunak yang beroperasi untuk mengakses dan menggunakan jaringan cloud computing, yang berkaitan
dengan instalasi dan peralatan sanitasi, yaitu, unit bangku toilet dengan alat pembersih kebocoran dengan air hangat, bejana
kakus, bidet, urinal, bak mandi, instalasi mandi berendam, instalasi mandi pancuran, wastafel tangan [bagian dari instalasi
sanitasi], keran, mandi pancuran, pemanas air listrik, alat pengering tangan listrik untuk kamar mandi, dispenser sabun
otomatis.; Desain situs web; Desain, pembuatan, hosting dan pemeliharaan situs web; Desain, pengembangan, dan
implementasi perangkat lunak untuk platform komputasi terdistribusi; Fasilitas hosting web on-line sebagai situs web dan situs
seluler untuk orang lain untuk mengelola dan berbagi konten on-line; Hosting dan pemeliharaan komunitas online yang
menampilkan konten audio-visual di bidang berita, hiburan film, olahraga, komedi, drama dan musik; Hosting konten digital
pihak ketiga yang berupa foto, video, teks, data, gambar, situs web, dan karya elektronik lainnya di internet, tidak satupun jasa
tersebut untuk kamera fotografi dan sinematografi profesional termasuk aksesoris spesifik fotografi dan sinematografi
profesional khusus untuknya dan perangkat lunak fotografi dan sinematografi profesional; Hosting layanan jaringan online
yang memungkinkan pengguna untuk menyimpan, menganalisis, dan berbagi data di bidang berbagai macam asam (acid)
yang terdiri atas matarantai nucleotide, tipe-tipe species, diagnostic ilmu kedokteran, diagnostic ilmu kedokteran hewan,
diagnostic klinikal, penelitian medis, penelitian ilmu kedokteran hewan, penelitian diagnostic, penelitian klinikal,
pengembangan obat-obatan, penelitian pengembangan obat-obatan, penelitian laboratorium obat-obatan, penelitian dan ilmu
pengetahuan kedokteran hewan, ilmu hayati, biologi, mikrobiologi, bioteknologi, pertanian, forensik, keamanan pangan,
metagenomik, pengujian genetika dan genetika; Hosting perangkat lunak berbentuk layanan (SaaS); Hosting platform
perdagangan elektronik di internet berhubungan dengan platform untuk pelacakan dari awal hingga akhir produk kemasan dan
pengemasan; Hosting platform perdagangan elektronik di internet berhubungan dengan platform untuk pemasaran digital yang
diarahkan kepada pelanggan produk kemasan; Hosting platform transaksi di internet berhubungan dengan platform pelacakan
dari awal hingga akhir produk kemasan dan pengemasan; Hosting platform transaksi di internet berhubungan dengan platform
untuk pemasaran digital yang diarahkan kepada pelanggan dari produk kemasan; Hosting situs web komputer melalui
komputasi cloud; Hosting perangkat lunak aplikasi komputer untuk mencari dan mengambil informasi dari database dan
jaringan komputer; Jaringan komputer dan layanan keamanan Internet; Jasa bantuan teknis mengenai pengoperasian dan
pengelolaan situs web untuk orang lain; Jasa dan saran dalam hal mengontrol akses orang, yaitu menyediakan akses yang
aman, situs web untuk anggota saja yang menampilkan teknologi yang memberikan anggotanya kemampuan untuk masuk ke
area daring yang dilindungi supaya dapat melakukan aktivitas layanan keuangan atau memfasilitasi transaksi e-commerce;
Jasa desain dan penyediaan informasi, saran dan konsultasi terkait untuk tujuan non-periklanan; Jasa komputer, yaitu
penyedia layanan aplikasi (Application Service Provider (ASP)) yang mengutamakan perangkat lunak untuk penyaringan
kolaboratif dan optimalisasi gambar dan informasi untuk pengecer dan pengiklan merek untuk meningkatkan kemampuan
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konsumen dalam mengenali atau mengingat sebuah merek dan belanja online di bidang kesehatan mata, kecantikan dan
gaya (style); Jasa komputer, yaitu, membuat indeks informasi, situs, dan sumber daya lain yang tersedia di jaringan komputer
untuk orang lain; Jasa komputer, yaitu, penyediaan suatu situs web interaktif yang menampilkan teknologi yang
memungkinkan para pengguna untuk mengelola foto dan video online mereka; Jasa konsultasi dalam bidang internet, www
dan jasa keamanan jaringan komunikasi, jasa keamanan informasi; Jasa konsultasi penyediaan perangkat keras dan
perangkat lunak komputer dalam bidang pengembangan environment (area memori komputer) berbasis awan dengan
integrasi aplikasi melalui berbagai platform dan perangkat yang terkoneksi; Jasa pemetaan, yaitu, penyediaan sebuat situs
web dan tautan situs web ke informasi geografis, gambar peta, dan rute perjalanan; Jasa pengembangan lingkungan virtual
online untuk pengguna platform perdagangan saham elektronik, marketplace elektronik dan pertukaran keuangan dan
moneter elektronik (jasa komputer); Jasa pengujian untuk barang dan jasa yang diinstalasikan di dalam dan dekat bangunan
dan jasa konstruksi situs arsitek; Jasa penyediaan halaman web online yang menampilkan informasi pengguna tertentu, yang
termasuk mesin pencarian dan tautan web online untuk situs web lain; Jasa penyediaan informasi dalam bentuk data, file,
aplikasi dan informasi yang terkomputerisasi melalui sebuah halaman situs web online yang disesuaikan; Jasa penyediaan
mesin pencarian internet untuk mencari dan menarik informasi, situs web, dan sumber lain yang tersedia pada jaringan
komputer untuk orang lain; Jasa penyediaan mesin pencarian untuk internet; Jasa penyediaan mesin pencarian untuk
mendapatkan data yang menampilkan informasi di bidang berita, ulasan, cuaca, olahraga, hiburan, fashion, keuangan,
makanan, musik, inspirasi, kesehatan, gaya hidup, perjalanan, pengasuhan anak, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan,
dan kesejahteraan (wellness) melalui internet; Jasa penyediaan penggunaan sementara peranti lunak online yang tidak dapat
diunduh yang memungkinkan pengguna untuk mengontrol dan membatasi akses pada data dan aktivitas pencarian mereka
ketika menggunakan internet; Jasa penyediaan platform internet untuk transaksi komersial dilakukan secara elektronik melalui
internet (e-commerce); Jasa perangkat lunak berbentuk layanan (SAAS) berupa platform pengembangan perangkat lunak
untuk digunakan dalam menghubungkan aplikasi ke sistem dan perangkat perusahaan; Jasa perangkat lunak sebagai suatu
layanan (SaaS), yaitu, hosting perangkat lunak untuk digunakan oleh pihak lain untuk digunakan sebagai penyediaan
database online berupa berbagai macam informasi minat umum melalui internet, tidak satupun jasa tersebut untuk kamera
fotografi dan sinematografi profesional termasuk aksesoris spesifik fotografi dan sinematografi profesional khusus untuknya
dan perangkat lunak fotografi dan sinematografi profesional; Jasa perencanaan dan konstruksi situs web; Jasa rekayasa,
khususnya perencanaan proyek teknis dan desain rekayasa jalur untuk pemrosesan produk web; Jasa situs web yang
menampilkan teknologi yang memungkinkan pengguna menemukan pemain game lain dan bermain game melalui jaringan
komunikasi; Jasa urun daya (crowdsourcing) online, yaitu, menyediakan suatu situs web yang memungkinkan para pengguna
untuk melakukan atau mencari kinerja pekerjaan, usaha atau proyek; Jasa-jasa penciptaan, hosting (tuan rumah) dan
perawatan situs-situs web; Jasa-jasa perangkat lunak berbentuk layanan (SAAS) berupa perangkat lunak untuk mengakses
Internet dan jaringan komputer;; Jasa-jasa perangkat lunak berbentuk layanan (SAAS) berupa perangkat lunak untuk
perdagangan elektronik, video-sesuai-permintaan, game online interaktif, menjelajah internet, dan mengirim dan menerima
email dan pesan instan; Jasa-jasa perangkat lunak berbentuk layanan (SAAS) berupa perangkat lunak untuk digunakan
dalam pemantauan kinerja perangkat lunak, mengumpulkan dan menganalisis data pelanggan untuk tujuan penjualan dan
pemasaran, mengelola akun pelanggan dan akses pelanggan, serta melacak dan mengarahkan iklan ke pelanggan.; Jasajasa perangkat lunak sebagai layanan (SAAS), yaitu, hosting perangkat lunak untuk pengangkutan , logistik, pialang pabean ,
dan manajemen kepatuhan untuk digunakan oleh orang lain di bidang transportasi, pengiriman barang , manajemen
pengangkutan , pialang pabean , logistik, rantai pasokan, kepatuhan, dan layanan terkait.; Jasa-jasa perangkat lunak sebagai
layanan (SAAS), yaitu, hosting perangkat lunak untuk digunakan oleh pihak lain untuk mengimpor, menciptakan, dan
mengelola data untuk pemanfaatan sumber daya manusia dan pusat kebugaran; Jasa komputer sehubungan
dengan pencarian database dan situs web komputer yang disesuaikan; Komputasi awan berhubungan dengan platform untuk
pelacakan dari awal hingga akhir produk kemasan dan pengemasan; Komputasi awan berhubungan dengan platform untuk
pemasaran digital yang diarahkan kepada pelanggan produk kemasan; Konsultasi dibidang jaringan komputasi awan dan
aplikasi berhubungan dengan platform untuk pelacakan dari awal hingga akhir produk kemasan dan pengemasan; Konsultasi
dibidang jaringan komputasi awan dan aplikasi berhubungan dengan platform untuk pemasaran digital yang diarahkan kepada
pelanggan produk kemasan; Konsultasi yang berkaitan dengan pembuatan dan desain situs web untuk e-commerce;
Kustomisasi perangkat lunak web, dan desain antar muka pengguna komputer untuk pihak lain; Layanan aplikasi penyedia
(ASP) jasa yang menampilkan piranti lunak di bidang konferensi berbasis web, konferensi audio, pengiriman pesan elektronik,
kolaborasi dokumen, konferensi video, dan pemrosesan suara dan panggilan; Layanan desain dan pembuatan situs web;
Layanan desain iklan; Layanan dukungan teknis di bidang komputer, data, email, web, dan keamanan jaringan; Layanan
hosting situs web; Layanan informasi, nasehat dan
konsultasi yang berkaitan dengan
komputasi awan, pemrograman
komputer, konsultasi keamanan
komputer, konsultasi perangkat lunak
komputer, desain perangkat lunak
komputer, desain sistem komputer,
layanan integrasi sistem komputer,
konsultasi teknologi komputer, layanan
perlindungan virus komputer, konversi
data atau dokumen dari fisik ke media
elektronik, konversi data program dan
data data komputer [bukan konversi
fisik], enkripsi data dan layanan
decoding, desain dan pengembangan
program komputer untuk telepon
genggam, desain dan pengembangan
perangkat lunak komputer untuk
komputer, diagnosis kesalahan pada
program komputer, hosting situs
komputer [situs web], hosting
perangkat lunak berbentuk layanan
(Saas), pemeliharaan perangkat lunak
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komputer yang berkaitan dengan
keamanan komputer dan pencegahan
risiko komputer, penyediaan layanan
outsourcing di bidang teknologi
informasi, memberikan informasi
tentang teknologi komputer dan
pemrograman melalui situs web,
menyediakan mesin pencari untuk
internet, menyediakan penggunaan
sementara perangkat lunak otentikasi
online yang tidak dapat diunduh untuk
komunikasi dengan komputer melalui
jaringan komunikasi global,
menyediakan penggunaan sementara
perangkat lunak online yang tidak dapat
diunduh untuk memproses pembayaran
elektronik, menyediakan penggunaan
sementara perangkat lunak online yang
tidak dapat diunduh untuk memproses
pembayaran nirkabel, menyediakan
penggunaan sementara perangkat lunak
online yang tidak dapat diunduh untuk
perdagangan elektronik, hosting server,
perangkat lunak sebagai layanan [SaaS],
konsultasi teknologo, konsultasi
teknologi konsultasi, pemecahan
masalah perangkat lunak komputer
[dukungan teknis], memperbarui
perangkat lunak komputer yang
berkaitan dengan keamanan komputer
dan pencegahan resiko komputer,
konsultasi desain situs web, desain situs
web, menyediakan penggunaan
sementara perangkat lunak yang tidak
dapat diunduh untuk menganalisis data
keuangan dan menghasilkan laporan,
pemantauan elektronik atas aktivitas
kartu kredit untuk mendeteksi penipuan
melalui internet.; Layanan informasi, nasehat dan konsultasi yang berkaitan dengan komputasi awan, pemrograman komputer,
konsultasi keamanan komputer, konsultasi perangkat lunak komputer, desain perangkat lunak komputer, desain sistem
komputer, layanan integrasi sistem komputer, konsultasi teknologi komputer, layanan perlindungan virus komputer, konversi
data atau dokumen dari fisik ke media elektronik, konversi data program dan data data komputer [bukan konversi fisik],
enkripsi data dan layanan decoding, desain dan pengembangan program komputer untuk telepon genggam, desain dan
pengembangan perangkat lunak komputer untuk komputer, diagnosis kesalahan pada program komputer, hosting situs
komputer [situs web], hosting perangkat lunak berbentuk layanan (Saas), pemeliharaan perangkat lunak komputer yang
berkaitan dengan keamanan komputer dan pencegahan risiko komputer, penyediaan layanan outsourcing di bidang teknologi
informasi, memberikan informasi tentang teknologi komputer dan pemrograman melalui situs web, menyediakan mesin
pencari untuk internet, menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak otentikasi online yang tidak dapat diunduh untuk
komunikasi dengan komputer melalui jaringan komunikasi global, menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak
online yang tidak dapat diunduh untuk memproses pembayaran elektronik, menyediakan penggunaan sementara perangkat
lunak online yang tidak dapat diunduh untuk memproses pembayaran nirkabel, menyediakan penggunaan sementara
perangkat lunak online yang tidak dapat diunduh untuk perdagangan elektronik, hosting server, perangkat lunak sebagai
layanan [SaaS], konsultasi teknologi, konsultasi teknologi konsultasi, pemecahan masalah perangkat lunak komputer
[dukungan teknis], memperbarui perangkat lunak komputer yang berkaitan dengan keamanan komputer dan pencegahan
resiko komputer, konsultasi desain situs web, desain situs web, menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak yang
tidak dapat diunduh untuk menganalisis data keuangan dan menghasilkan laporan, pemantauan elektronik atas aktivitas kartu
kredit untuk mendeteksi penipuan melalui internet; Layanan informasi, yang ditawarkan melalui laporan yang dapat diakses
melalui jaringan komputer global, pemberian informasi statistik tentang pesan internet dengan volume tinggi dan komunikasi
jaringan lainnya untuk digunakan dalam pengelolaan sistem informasi; Layanan keamanan Internet, yaitu, layanan yang
memantau dan mengumpulkan intelijen keamanan siber secara global dalam bentuk pengumpulan dan penyebaran informasi
dari jaringan komputer tentang ancaman siber dan malware; Layanan keamanan komputer, yaitu layanan untuk menegakkan,
membatasi dan mengendalikan hak akses pengguna sumber daya komputasi awan berdasarkan kredensial yang ditunjuk;
Layanan keamanan komputer, yaitu, pembatasan akses ke dan oleh jaringan komputer ke dan dari situs web dan media yang
tidak diinginkan; Layanan komputasi awan berhubungan dengan platform untuk pelacakan dari awal hingga akhir produk
kemasan dan pengemasan; Layanan komputasi awan berhubungan dengan platform untuk pemasaran digital yang diarahkan
kepada pelanggan produk kemasan; Layanan komputer pada halaman web yang disesuaikan dengan menampilkan informasi
yang ditentukan pengguna atau ditentukan dalam sifat profil pribadi, audio, video, gambar foto, teks, grafik dan data; Layanan
komputer, yaitu menyediakan portal internet yang menampilkan teknologi yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi
dari jarak jauh dengan sistem pemantauan, kontrol, dan otomasi rumah dan lingkungan; Layanan komputer, yaitu, hosting
fasilitas web on-line bagi pihak lain untuk mengatur dan memonitor jaringan nirkabel, mengelola pengguna, menerapkan
pembaruan piranti lunak, mengatur batas bandwidth, dan memelihara halaman splash bermerek; Layanan komputer, yaitu,
jasa komputer, yaitu, menciptakan dan hosting suatu komunitas online untuk jejaring sosial, tidak satupun jasa tersebut untuk
kamera fotografi dan sinematografi profesional termasuk aksesoris spesifik fotografi dan sinematografi profesional khusus
untuknya dan perangkat lunak fotografi dan sinematografi profesional; Layanan komputer, yaitu, layanan penyedia hosting
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awan dan layanan penyedia di tempat untuk menyimpan, menganalisis, dan berbagi informasi di bidang berbagai macam
asam (acid) yang terdiri atas matarantai nucleotide, tipe-tipe species, diagnostic ilmu kedokteran, diagnostic ilmu kedokteran
hewan, diagnostic klinikal, penelitian medis, penelitian ilmu kedokteran hewan, penelitian diagnostic, penelitian klinikal,
pengembangan obat-obatan, penelitian pengembangan obat- obatan, penelitian laboratorium obat-obatan, penelitian dan ilmu
pengetahuan kedokteran hewan, ilmu hayati, biologi, mikrobiologi, bioteknologi, pertanian, forensik, keamanan pangan,
metagenomik, dan genetika; Layanan komputer, yaitu, menciptakan komunitas online untuk berpartisipasi dalam diskusi,
mendapatkan umpan balik / ulasan / penilaian, membentuk komunitas virtual, dan terlibat dalam jejaring sosial yang
menampilkan media sosial termasuk foto, audio, dan konten video pada topik umum kepentingan sosial; Layanan komputer,
yaitu menyediakan situs internet yang menampilkan teknologi untuk digunakan dalam pemantauan lingkungan, sistem kontrol,
dan otomasi rumah dan lingkungan; Layanan konsultasi dibidang komputasi awan berhubungan dengan platform pelacakan
dari awal hingga akhir produk kemasan dan pengemasan; Layanan konsultasi dibidang komputasi awan berhubungan dengan
platform untuk pemasaran digital yang diarahkan kepada pelanggan produk kemasan; Layanan kustomisasi desain dan
pengembangan peralatan untuk titik nirkabel/wireless point (koneksi komunikasi nirkabel dimana satu host hanya terhubung
dengan satu klien), alat pembaca data pada kartu pintar, alat yang aman untuk membaca data pada transaksi kartu kredit dan
kartu debit, alat dan terminal pembayaran yang dekat bidang pembayaran yang dapat dilakukan dengan komunikasi teknologi,
alat dan terminal yang memudahkan pembayaran secara nirkabel ; Layanan penyedia hosting awan (cloud) berhubungan
dengan platform untuk pelacakan dari awal hingga akhir produk kemasan dan pengemasan; Layanan penyedia hosting awan
(cloud) berhubungan dengan platform untuk pemasaran digital yang diarahkan kepada pelanggan produk kemasan; Layanan
penyediaan piranti lunak sebagai suatu layanan (SaaS) yang menampilkan piranti lunak untuk memfasilitasi layanan
telekonferensi multimedia dan konferensi video, layanan pengiriman pesan singkat, surat elektronik, dan layanan voice over
internet protocol (VOIP); Layanan perangkat lunak online, layanan perangkat lunak berbasis cloud, layanan perangkat lunak
sebagai layanan (SAAS), dan layanan platform sebagai layanan (PAAS) untuk digunakan sehubungan dengan pengujian
penyakit menular; Layanan perangkat lunak sebagai layanan (SaaS) dengan fitur perangkat lunak yang menyediakan
informasi keuangan dalam hal perdagangan, pertukaran uang, penyelesaian dagang, informasi pasar keuangan, informasi
yang akan digunakan dalam perdagangan dan perkiraan komoditas; Layanan perangkat lunak, pemrograman dan
pemeliharaan keamanan dunia maya dan keamanan internet; Layanan piranti lunak sebagai layanan (SAAS), yaitu, hosting
piranti lunak yang digunakan oleh pihak lain untuk mendeteksi, memblokir, dan mengotomatisasi penghapusan intrusi jaringan
komputer, malware, virus dan ancaman, mengenkripsi dan mengotentikasi data, mencegah kehilangan data, memulihkan
data, mengamankan jaringan, dan mendeteksi, memfilter, menganalisis, mengelola, dan memblokir komunikasi elektronik;
Layanan piranti lunak sebagai layanan (SAAS), yaitu, hosting piranti lunak yang digunakan oleh pihak lain untuk tujuan
keamanan data dengan menyediakan otentikasi; Layanan piranti lunak sebagai suatu layanan, yaitu, cloud hosting dan piranti
lunak infrastruktur datacenter untuk digunakan oleh pihak lain untuk penggunaan pada manajemen database; Layanan portal
web (desain atau hosting); Membangun platform internet untuk bisnis elektronik berhubungan dengan platform untuk
pelacakan dari awal hingga akhir produk kemasan dan pengemasan; Membangun platform internet untuk bisnis elektronik
berhubungan dengan platform untuk pemasaran digital yang diarahkan kepada pelanggan produk kemasan; Membangun
platform internet untuk perdagangan elektronik; Memberikan informasi tentang teknologi ilmiah melalui komunikasi
menggunakan terminal komputer, termasuk yang disediakan melalui Internet; Memberikan situs web interaktif untuk kolaborasi
profesional medis; Memelihara situs web mengenai pendidikan bahasa; Mencegah pencurian internet dan informasi online
melalui kata sandi; Menyediakan akses yang aman, situs web untuk anggota saja menampilkan teknologi yang memberikan
profesi medis jaringan Internet terdaftar kemampuan kepada jaringan, mengkomunikasikan dan berbagi data untuk
kepentingan diagnosis medis dan evaluasi atas pencitraan medis; Menyediakan informasi dalam bidang internet, www dan
keamanan jaringan komunikasi terkomputerisasi dan keamanan pengiriman data dan informasi; Menyediakan layanan
otentikasi pengguna menggunakan teknologi sistem masuk tunggal (single sign-on) melalui situs web; Menyediakan layanan
pencarian komputer yang disesuaikan, yaitu, mencari dan mengambil informasi atas permintaan spesifik pengguna melalui
internet, tidak satupun jasa tersebut untuk kamera fotografi dan sinematografi profesional termasuk aksesoris spesifik fotografi
dan sinematografi profesional khusus untuknya dan perangkat lunak fotografi dan sinematografi profesional; Menyediakan
lingkungan komputer virtual melalui komputasi awan berhubungan dengan platform untuk pemasaran digital yang diarahkan
kepada pelanggan produk kemasan; Menyediakan mesin pencari internet, tidak satupun jasa tersebut untuk kamera fotografi
dan sinematografi profesional termasuk aksesoris spesifik fotografi dan sinematografi profesional khusus untuknya dan
perangkat lunak fotografi dan sinematografi profesional; Menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak dan platform
yang tidak dapat diunduh sebagai layanan (PAAS) yang menampilkan perangkat lunak untuk mengutip, mengikat, dan
menerbitkan asuransi; Menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak pengoperasian yang tidak dapat diunduh secara
daring untuk mengakses dan menggunakan jaringan komputasi awan berhubungan dengan platform untuk pelacakan dari
awal hingga akhir produk kemasan dan pengemasan; Menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak pengoperasian
yang tidak dapat diunduh secara daring untuk mengakses dan menggunakan jaringan komputasi awan berhubungan dengan
platform untuk pemasaran digital yang diarahkan kepada pelanggan produk kemasan; Menyediakan penggunaan sementara
perangkat lunak yang tidak dapat diunduh secara daring untuk mengakses dan menggunakan jaringan komputasi awan
berhubungan dengan platform untuk pelacakan dari awal hingga akhir produk kemasan dan pengemasan; Menyediakan
penggunaan sementara perangkat lunak yang tidak dapat diunduh secara daring untuk mengakses dan menggunakan
jaringan komputasi awan berhubungan dengan platform untuk pemasaran digital yang diarahkan kepada pelanggan produk
kemasan; Menyediakan sistem komputer virtual melalui komputasi awan berhubungan dengan platform untuk pelacakan dari
awal hingga akhir produk kemasan dan pengemasan; Menyediakan sistem komputer virtual melalui komputasi awan
berhubungan dengan platform untuk pemasaran digital yang diarahkan kepada pelanggan produk kemasan; Menyediakan
situs web dimana pengguna dapat memposting dan mengirim peringkat, ulasan dan rekomendasi pada acara-acara dan
aktifitas dalam bidang jasa perhotelan, resor, maskapai, rental mobil, pembagian waktu, perjalanan dan liburan; Menyediakan
situs web yang menampilkan penggunaan sementara perangkat lunak yang tidak dapat diunduh untuk melihat, mengunggah,
berbagi, dan menyajikan kursus pendidikan dan materi kursus pendidikan; Menyediakan situs web yang menampilkan
teknologi yang memungkinkan pengguna komputer untuk menghitung dampak kesehatan masyarakat dari perubahan faktor
risiko kesehatan pribadi; Pemantauan jarak jauh atas fungsi dan penggunaan instalasi dan peralatan sanitasi, yaitu, unit
bangku toilet dangan alat pembersih kebocoran dengan air hangat, bejana kakus, bidet, urinal, bak mandi, instalasi mandi
berendam, instalasi mandi pancuran, wastafel tangan [bagian dari instalasi sanitasi], keran, mandi pancuran, pemanas air
listrik, alat pengering tangan listrik untuk kamar mandi, dispenser sabun otomatis melalui jaringan komputer dan Internet, dan
memberikan informasi atas hasilnya; Pemberian nasehat teknologi komputer yang diberikan kepada pengguna Internet melalui
hotline dukungan; Pembuatan atau pemeliharaan situs web untuk pihak lain; Pembuatan halaman awal untuk Internet;
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Pemeliharaan situs web; Pemeliharaan situs web untuk digunakan dalam menyediakan dan menjual publikasi elektronik
online; Pemprograman perangkat lunak yang beroperasi untuk mengakses dan menggunakan jaringan komputasi awan
berhubungan dengan platform untuk pelacakan dari awal hinggal akhir produk kemasan dan pengemasan; Pemprograman
perangkat lunak yang beroperasi untuk mengakses dan menggunakan jaringan komputasi awan berhubungan dengan
platform untuk pemasaran digital yang diarahkan kepada pelanggan produk kemasan; Pemrograman perangkat lunak untuk
platform internet berhubungan dengan platform untuk pelacakan dari awal hingga akhir produk kemasan dan pengemasan;
Pemrograman perangkat lunak untuk platform internet berhubungan dengan platform untuk pemasaran digital yang diarahkan
kepada pelanggan produk kemasan; Penelitian dasar dan praktis di bidang telekomunikasi; Pengembangan
periklanan/pemasaran perangkat lunak untuk terminal seluler; Pengoperasian dan pemantauan jarak jauh atas instalasi dan
peralatan sanitasi, yaitu, unit bangku toilet dangan alat pembersih kebocoran dengan air hangat, bejana kakus, bidet, urinal,
bak mandi, instalasi mandi berendam, instalasi mandi pancuran, wastafel tangan [bagian dari instalasi sanitasi], keran, mandi
pancuran, pemanas air listrik, alat pengering tangan listrik untuk kamar mandi, dispenser sabun otomatis melalui jaringan
komputer dan Internet; Penyedia jasa aplikasi (ASP), yaitu, penempatan (hosting) aplikasi perangkat lunak komputer dari
pihak lain; Penyedia layanan aplikasi (ASP) yang menampilkan perangkat lunak untuk mengaktifkan atau memfasilitasi
mengunggah, mengunduh, mengakses, memposting, menampilkan, menandai, blogging, streaming, menghubungkan,
berbagi, mengumpulkan, mengatur, merubah, mempromosikan, menyimpan, atau menyediakan media elektronik atau
informasi melalui jaringan komunikasi; Penyediaan dan situs web jaringan online interaktif, melalui jaringan komunikasi
elektronik, jaringan komputer lokal dan global dan perangkat komunikasi nirkabel, yang menampilkan teknologi untuk
memudahkan pengguna dalam memprogram audio, video, film, teks dan konten multimedia lainnya; Penyediaan informasi
mengenai teknologi dan pemrograman komputer melalui suatu situs web; Penyediaan konsultasi, layanan konsultasi dan
informasi terkait Desain dan pengembangan perangkat keras komputer, perangkat lunak komputer, peralatan telekomunikasi,
ponsel, ponsel pintar, komputer tablet, komputer laptop dan perangkat dan aksesori genggam, perangkat komunikasi kabel
dan nirkabel, dan perangkat elektronik digital, keamanan komputer, Jasa-jasa komputer, layanan komputer yang berkaitan
dengan sistem analisis keuangan dan investasi, layanan komputer yang berkaitan dengan interkoneksi perangkat keras dan
perangkat lunak komputer, konsultasi perangkat lunak komputer, desain perangkat lunak aplikasi, pemrograman komputer,
analisa sistem komputer, desain sistem komputer, teknologi informasi, pengembangan basis data komputer, konversi data
atau dokumen dari fisik ke media elektronik, konversi data program dan data komputer [bukan konversi fisik], layanan
komputer yang berkaitan dengan pembuatan indeks informasi, situs, dan sumber daya di jaringan komputer, layanan
komputer terkait dengan kompilasi dan pemrosesan data yang terkomputerisasi, membuat dan memelihara situs web, hosting
situs web, hosting server, sewa dan menyewakan perangkat lunak komputer, data komputer, peripheral komputer, perangkat
keras komputer, sistem komputer, instalasi pemrosesan data elektronik, peralatan dan instrumen listrik dan elektronik,
membuka kunci ponsel, ponsel pintar, komputer, dan perangkat elektronik digital, menyediakan perangkat lunak yang tidak
dapat diunduh menggunakan kecerdasan buatan dan / atau pembelajaran mesin yang memungkinkan pengguna untuk
mendapatkan, mencari, membeli, memilih, mengelola, menganalisis, mengevaluasi informasi yang berkaitan dengan layanan
garansi, investasi, asuransi dan / atau reasuransi, menyediakan perangkat lunak yang tidak dapat diunduh untuk investasi,
pemrosesan dan pengelolaan transaksi keuangan, merancang, membuat, dan hosting platform online untuk memproses
pembayaran elektronik, transaksi keuangan, manajemen keuangan dan administrasi melalui jaringan komunikasi global,
layanan komputer sehubungan dengan menyediakan situs web interaktif yang menampilkan teknologi yang memungkinkan
pengguna untuk masuk, mengakses, mencari, bertukar, dan mensintesis informasi dan menghasilkan laporan untuk
digunakan dalam pemilihan dan pengelolaan asuransi, reasuransi, garansi dan / atau rencana investasi, Penyedia layanan
aplikasi (ASP) menampilkan layanan hosting aplikasi perangkat lunak komputer pihak lain, Penyedia layanan aplikasi (ASP)
yang menampilkan perangkat lunak untuk membuat, membuat, mendistribusikan, mengunduh, mentransmisikan, menerima,
memutar, mengekstraksi, menyandikan, mendekode, menampilkan, menyimpan dan mengatur teks, grafik, gambar, audio,
video, dan konten multimedia , dan publikasi elektronik, menyediakan perangkat lunak yang tidak dapat diunduh secara online,
jasa penyediakan mesin pencari untuk memperoleh data melalui internet dan jaringan komunikasi elektronik lainnya, layanan
komputer yang berkaitan dengan pembuatan indeks informasi online, situs dan sumber daya lain yang tersedia di jaringan
komputer global untuk pihak lain, Penyedia layanan aplikasi (ASP) yang menampilkan perangkat lunak untuk digunakan dalam
manajemen basis data, platform sebagai layanan (PAAS) yang menampilkan platform perangkat lunak komputer untuk
digunakan dalam manajemen basis data, perangkat lunak sebagai layanan (SAAS) layanan yang menampilkan perangkat
lunak untuk digunakan dalam manajemen basis data, penelitian dan pengembangan produk baru untuk pihak lain; Penyediaan
layanan mesin pencari Internet, tidak satupun jasa tersebut untuk kamera fotografi dan sinematografi profesional termasuk
aksesoris spesifik fotografi dan sinematografi profesional khusus untuknya dan perangkat lunak fotografi dan sinematografi
profesional; Penyediaan mesin penelusuran dan platform penelusuran untuk memperoleh data dan konten melalui jaringan
komunikasi elektronik, jaringan komputer lokal dan jaringan komputer global serta perangkat komunikasi nirkabel; Penyediaan
online aplikasi berbasis web; Penyediaan penggunaan aplikasi seluler dan perangkat lunak komputer pribadi yang tidak dapat
diunduh untuk memungkinkan pengguna terdaftar mengakses platform digital untuk penjualan dan pembelian barang-barang
rumah tangga orang lain.; Penyediaan penggunaan sementara atas perangkat lunak komputer yang tidak dapat diunduh untuk
menghubungkan, mengoperasikan, dan mengelola perangkat dengan jaringan dalam internet of things (IoT); Penyediaan
penggunaan sementara atas perangkat lunak yang tidak dapat diunduh online untuk mempromosikan jasa pihak lain;
Penyediaan penggunaan sementara atas perangkat lunak yang tidak dapat diunduh online untuk menemukan pekerjaan,
usaha atau proyek atas dasar permintaan; Penyediaan penggunaan sementara atas perangkat lunak yang tidak dapat
diunduh online untuk menyediakan area pasar online untuk pembeli dan penjual barang dan jasa; Penyediaan pengunaan
sementara atas perangkat lunak browser internet yang tidak dapat diunduh, tidak satupun jasa tersebut untuk kamera fotografi
dan sinematografi profesional termasuk aksesoris spesifik fotografi dan sinematografi profesional khusus untuknya dan
perangkat lunak fotografi dan sinematografi profesional; Penyediaan pengunaan sementara atas perangkat lunak komputer
dan hosting fasilitas online yang tidak dapat diunduh yang memungkinkan para pengguna untuk mengakses dan mengunduh
perangkat lunak komputer, tidak satupun jasa tersebut untuk kamera fotografi dan sinematografi profesional termasuk
aksesoris spesifik fotografi dan sinematografi profesional khusus untuknya dan perangkat lunak fotografi dan sinematografi
profesional; Penyediaan perangkat lunak komputer yang tidak dapat diunduh online untuk menghubungkan, mengoperasikan,
dan mengelola perangkat dengan jaringan dalam internet of things (IoT); Penyediaan piranti lunak komputer yang tidak dapat
diunduh untuk membuat database informasi dan data yang dapat ditelusuri untuk basis data jejaring sosial peer to peer (salah
satu model komunikasi dua arah antar pengguna komputer melalui jaringan komputer atau Internet tanpa melalui server);
Penyediaan platform penelusuran untuk memungkinkan para pengguna untuk meminta dan menerima foto, video, teks, data,
gambar dan karya elektronik, tidak satupun jasa tersebut untuk kamera
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fotografi dan sinematografi profesional termasuk aksesoris spesifik fotografi dan sinematografi profesional khusus untuknya
dan perangkat lunak fotografi dan sinematografi profesional; Penyediaan platform penelusuran untuk memungkinkan para
pengguna untuk meminta dan menerima konten, teks, karya visual, karya audio, karya audiovisual, karya sastra, data, file,
dokumen dan karya elektronik, tidak satupun jasa tersebut untuk kamera fotografi dan sinematografi profesional termasuk
aksesoris spesifik fotografi dan sinematografi profesional khusus untuknya dan perangkat lunak fotografi dan sinematografi
profesional; Penyediaan portal internet yang memudahkan pengguna untuk melihat dan mengunduh musik; Penyediaan
program komputer dan aplikasi berbasis web yang tidak dapat diunduh secara online; Penyediaan situs web dan layanan
berbasis web untuk manajemen online perangkat lunak permainan komputer pribadi; Penyediaan situs web interaktif dan
aplikasi komputer untuk posting dan berbagi ulasan, survei serta penilaian yang berkaitan dengan hiburan, seni dan acara
budaya, konser, pertunjukan langsung, kompetisi, pameran, festival dan eksibisi; Penyediaan situs web interaktif di bidang
manajemen proyek bisnis dan profesi manajemen proyek; Penyediaan suatu situs web yang menampilkan musik yang dapat
diputar kembali (playback) yang tidak dapat diunduh melalui satu jaringan komputer global; Penyediaan website yang
menampilkan informasi konsumen terkait dengan kegiatan-kegiatan anak; Penyewaan perangkat lunak yang beroperasi untuk
mengakses dan menggunakan jaringan komputasi awan berhubungan dengan platform untuk pelacakan dari awal hingga
akhir produk kemasan dan pengemasan; Penyewaan perangkat lunak yang beroperasi untuk mengakses dan menggunakan
jaringan komputasi awan berhubungan dengan platform untuk pemasaran digital yang diarahkan kepada pelanggan produk
kemasan; Penyewaan ruang memori pada server untuk hosting; Penyewaan ruang memori server di internet; Penyewaan
ruang memori server di situs web; Penyewaan server Internet; Perancangan dan pengimplementasian jaringan halaman web
untuk pihak lain; Perangkat Lunak sebagai Layanan (SAAS) yang menampilkan perangkat lunak untuk pengumpulan data dan
penggunaan data di bidang periklanan dan pemasaran digital; Perangkat lunak komputer online yang tidak dapat diunduh
untuk melacak sasaran dan statistik kebugaran (fitness), kesehatan dan kebugaran (wellness); Perangkat lunak komputer
yang tidak dapat diunduh, yakni, platform aplikasi jaringan terbuka untuk pengembangan, penyebaran, pengujian, konfigurasi,
pemantauan, dan hosting aplikasi jaringan; Perangkat lunak sebagai layanan (SAAS) yang menampilkan perangkat lunak
untuk menyediakan antarmuka keamanan sistem masuk tunggal (single sign-on) di desktop, server, perangkat seluler,
perangkat jaringan, dan antarmuka web; Perangkat lunak sebagai sebuah layanan dan platform sebagai sebuah layanan yang
menampilkan platform perangkat lunak komputer untuk mengakses, mengelola, mengoptimalkan, memperbaharui dan
melacak perangkat serta untuk pengelolaan dan pengoptimalisasikan fasilitas.; Perangkat lunak sebagai suatu layanan (SaaS)
berupa perangkat lunak komputer untuk mengakses, menjelajahi, dan mencari database online, audio, video dan konten
multimedia, dan aplikasi perangkat lunak, pasar aplikasi perangkat lunak,
tidak satupun jasa tersebut untuk kamera fotografi dan sinematografi profesional termasuk aksesoris spesifik fotografi dan
sinematografi profesional khusus untuknya dan perangkat lunak fotografi dan sinematografi profesional; Perangkat lunak
sebagai suatu layanan (SaaS) berupa perangkat lunak komputer untuk pihak lain untuk digunakan untuk pengembangan
perangkat lunak untuk mengendalikan, menghubungkan, dan mengoperasikan perangkat elektronik internet, tidak satupun
jasa tersebut untuk kamera fotografi dan sinematografi profesional termasuk aksesoris spesifik fotografi dan sinematografi
profesional khusus untuknya dan perangkat lunak fotografi dan sinematografi profesional; Perangkat lunak yang tidak dapat
diunduh secara online, termasuk dalam hal rantai pasok, desain, pengembangan, pengujian, manufaktur, pemasaran, dan
distribusi, dan karier dalam semikonduktor, elektronik, dan perangkat lunak terkait, perangkat keras, peralatan, dan jasa;
Piranti lunak sebagai layanan layanan (SAAS) menampilkan piranti lunak yang menyediakan pemantauan, analisis, audit,
analisis perilaku pengguna, forensik keamanan, manajemen risiko dan data, pencegahan kehilangan data, perlindungan data
cloud dan deteksi ancaman, serta mengklasifikasikan, melaporkan, dan mengamankan sensitif informasi tentang komputer
dan aplikasi dan platform seluler, dan menyajikan informasi sensitif tersebut dalam antarmuka pengguna yang mudah
dipahami; Platform hosting di Internet berhubungan dengan platform untuk pemasaran digital yang diarahkan kepada
pelanggan produk kemasan; Platform hosting di internet berhubungan dengan platform untuk melacak dari awal hingga akhir
produk kemasan dan pengemasan; Platform sebagai Layanan (PaaS); Platform sebagai layanan (PAAS) yang menampilkan
paltform peranti lunak komputer untuk digunakan di dalam grup komunikasi, yaitu olahpesan cepat, berbagi file, pencarian dan
posting teks dan gambar; Platform sebagai layanan (PAAS) yang menampilkan paltform peranti lunak komputer untuk
digunakan di dalam grup komunikasi, yaitu olahpesan cepat, berbagi file, pencarian dan posting teks, video, gambar dan
multimedia; Platform sebagai layanan (PAAS) yang menampilkan perangkat lunak komputer untuk digunakan untuk
menghubungkan dan mengontrol perangkat jaringan di internet of things (IOT); Platform sebagai layanan (PAAS) yang
menampilkan perangkat lunak untuk memelihara, mengelola, memantau, menganalisis, mengenkripsi, dan mengautentikasi
data pengguna digital; Platform sebagai layanan (PAAS) yang menampilkan perangkat lunak untuk menyediakan antarmuka
keamanan sistem masuk tunggal (single sign-on) di desktop, server, perangkat seluler, perangkat jaringan, dan antarmuka
web; Platform sebagai layanan (PAAS) yang menampilkan perangkat lunak untuk pengumpulan data dan penggunaan data di
bidang periklanan dan pemasaran digital; Platform sebagai layanan (PAAS) yang menampilkan peranti lunak komputer untuk
digunakan untuk menghubungkan dan mengontrol Internet of Things (IoT) perangkat elektronik; Platform sebagai layanan
(PAAS) yang menampilkan platform peranti lunak komputer untuk digunakan dalam sistem pemantauan, control dan otomasi
rumah dan lingkungan.; Platform sebagai suatu layanan (PAAS) yang menyajikan platform perangkat lunak komputer yang
memungkinkan pengguna untuk mengakses dan melacak data, mendapatkan informasi kesehatan dan kebugaran,
menetapkan tujuan kesehatan dan kebugaran, mengelola dan berpartisipasi dalam tantangan dan inisiatif kesehatan dan
kebugaran, dan berpartisipasi dalam pelatihan digital di bidang kesehatan dan kebugaran; Platform sebagai suatu layanan
(paas) berupa platform perangkat lunak komputer untuk digunakan dalam manajemen database, tidak satupun jasa tersebut
untuk kamera fotografi dan sinematografi profesional termasuk aksesoris spesifik fotografi dan sinematografi profesional
khusus untuknya dan perangkat lunak fotografi dan sinematografi profesional; Portal web dan/ atau platform digital dengan
tujuan komersil; Portal web dan/ atau platform digital tanpa tujuan komersil; Produksi atau pemeliharaan halaman web untuk
pihak lain; Saran teknologi yang diberikan kepada pengguna Internet melalui hotline dukungan, Konsultasi mengenai
perangkat keras komputer, perangkat lunak komputer, sistem komputer, jaringan komputer, intranet, dan Internet; Situs web;
analisis ilmiah dan spesifikasi teknologi, yaitu, pengembangan rekomendasi program tindakan dalam bidang praktik pertanian
dan standar pertanian untuk mengurangi emisi karbon dan emisi gas rumah kaca lainnya, dan meningkatkan karbon tanah
pengukuran dan verifikasi karbon dioksida dan penggantian kerugian emisi gas rumah kaca lainnya pengukuran, analisis, dan
verifikasi karbon tanah, emisi karbon dan emisi gas rumah kaca lainnya platform sebagai layanan (PaaS) yang menampilkan
platform perangkat lunak komputer untuk pengumpulan data dan analisis untuk digunakan dalam penelitian yang berkaitan
dengan penyerapan karbon dan gas rumah kaca lainnya; aplikasi perangkat lunak yang dapat diakses melalui situs web;
application service provider (ASP), namely, hosting computer software applications of others; application service provider,
namely, hosting computer software applications of others; cadangan data di luar situs; cloud computing, yaitu, layanan
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penyedia cloud hosting; desain (pengembangan), pengembangan perangkat lunak komputer yang dirancang
untuk platform business to business (B2B) yang memfasilitasi transaksi antara para pedagang eceran (retailers) dan para
distributor; desain (pengembangan), pengembangan perangkat lunak komputer yang dirancang untuk platform business to
business (B2B) yang memfasilitasi transaksi antara para pedagang eceran (retailers) dan produsen; desain dan desain seni
grafis untuk pembuatan halaman web di Internet; desain dan desain seni grafis untuk pembuatan situs web; desain dan
hosting portal web; desain dan implementasi halaman web untuk orang lain; desain dan implementasi situs web untuk orang
lain; desain dan konstruksi homepage dan situs web; desain dan pembaruan homepage dan halaman web; desain dan
pembuatan halaman depan dan halaman web; desain dan pembuatan homepage dan halaman Internet; desain dan
pembuatan homepage dan halaman web; desain dan pembuatan homepage dan situs web; desain dan pembuatan situs web;
desain dan pemeliharaan homepage internet; desain dan pemeliharaan situs komputer untuk pihak ketiga; desain dan
pemeliharaan situs web untuk orang lain; desain dan pemrograman situs web; desain dan pengembangan halaman web;
desain dan pengembangan homepage dan situs web; desain dan pengembangan perangkat lunak untuk pengembangan situs
web; desain dan pengembangan program keamanan Internet; desain grafis brosur iklan; desain grafis dari bahan promosi;
desain grafis dari iklan internet; desain grafis dari logo iklan; desain grafis dari masalah periklanan; desain grafis dari
selebaran iklan; desain halaman internet; desain halaman web; desain homepage dan halaman Internet; desain homepage
dan halaman web; desain homepage dan situs web; desain homepage, perangkat lunak komputer dan situs web; desain
perangkat lunak komputer, pemrograman komputer, instalasi, pemeliharaan dan perbaikan perangkat lunak komputer untuk
digunakan dalam mengimplementasikan Internet of Things (IoT); desain portal web; desain situs komputer; desain situs web;
desain situs web untuk tujuan periklanan; desain web; desain, gambar dan tulisan yang ditugaskan, semua untuk kompilasi
halaman web di internet; desain, mengembangkan, dan menghosting situs web yang menampilkan blog dan publikasi yang
tidak dapat diunduh dalam sifat artikel, kolom, dan panduan informasional di bidang mata uang virtual, aset digital dan
blockchain, serta tren pasar dan perdagangan; desain, pembuatan, dan pemrograman halaman web; desain, pembuatan,
hosting, dan pemeliharaan situs Internet untuk pihak ketiga; desain, pembuatan, hosting, dan pemeliharaan situs web untuk
orang lain; desain, pengembangan dan implementasi perangkat lunak audit dan keamanan untuk platform berbasis
blockchain; desain, pengembangan, dan hosting perangkat lunak untuk dan berdasarkan teknologi buku besar terdistribusi;
desain, pengembangan, dan hosting perangkat lunak untuk pengelolaan yang dihosting dengan aman, penyimpanan dan
administrasi kata sandi, kredensial dan informasi identitas yang berkaitan dengan orang, akun, dan perangkat untuk tujuan
keamanan; desain, pengembangan, dan hosting portal web bagi pengguna untuk mengakses informasi di bidang mata uang
virtual, aset digital dan blockchain; desain, selain untuk tujuan iklan; enyediakan situs web yang menampilkan informasi
tentang pengembangan privasi, keamanan, blockchain, dan teknologi buku besar terdistribusi, serta undang-undang tata
kelola data; hosting aplikasi multimedia dan interaktif; hosting aplikasi perangkat lunak komputer untuk orang lain; hosting
aplikasi perangkat lunak untuk orang lain; hosting aplikasi-aplikasi perangkat lunak komputer untuk pihak-pihak lain; hosting
cloud untuk database elektronik; hosting dan penyewaan ruang memori untuk situs web; hosting data, file, aplikasi, dan
informasi yang terkomputerisasi; hosting database komputer; hosting fasilitas online untuk melakukan diskusi interaktif; hosting
fasilitas web on-line untuk orang lain untuk berbagi konten on-line; hosting fasilitas web on-line untuk orang lain untuk
melakukan diskusi interaktif; hosting fasilitas web online untuk orang lain; hosting halaman web khusus; hosting hiburan
multimedia dan konten pendidikan untuk orang lain; hosting konten digital [realitas virtual/maya (virtual reality) dan realitas
tertambah (augmented reality)] di internet; hosting konten digital di Internet; hosting konten hiburan multimedia; hosting konten
pendidikan multimedia; hosting perangkat lunak aplikasi komputer di bidang manajemen pengetahuan untuk membuat
database informasi dan data yang dapat dicari; hosting perangkat lunak online yang memungkinkan pembuatan dan hosting
situs web mikro untuk bisnis; hosting perangkat lunak untuk digunakan dalam manajemen perpustakaan; hosting platform di
Internet; hosting platform e-commerce di Internet; hosting platform interaktif untuk mengunggah, memposting, menampilkan,
menampilkan, menandai, berbagi dan mengirimkan pesan, komentar, konten multimedia, foto, gambar, gambar, teks,
informasi, dan konten buatan pengguna lainnya; hosting portal web; hosting ruang memori di Internet; hosting ruang memori di
Internet untuk menyimpan foto digital; hosting ruang memori elektronik di Internet untuk media, situs, video, pengaturan media
sosial, surat kabar dan layanan iklan (dalam jaringan); hosting ruang memori elektronik di Internet untuk mengiklankan barang
dan jasa; hosting ruang memori untuk situs web; hosting server; hosting situs internet untuk orang lain; hosting situs komputer
[situs web]; hosting situs web; hosting situs web di Internet; hosting situs web online untuk membuat dan hosting situs web
mikro untuk bisnis; hosting situs web orang lain; hosting situs web orang lain di server komputer untuk jaringan komputer
global; hosting situs web untuk penyimpanan data elektronik; hosting situs web untuk penyimpanan elektronik foto dan video
digital; hosting situs web yang berhubungan dengan pengaturan kegiatan penyewaan kendaraan; hosting situs web yang
berhubungan dengan sistem pengaturan transportasi; hosting weblog [blog]; instalasi dan pemeliharaan perangkat lunak untuk
akses Internet; instalasi perangkat lunak untuk akses Internet; jasa hosting situs web; jasa hosting situs web interaktif yang
memungkinkan pengguna untuk membuat profil dan berpartisipasi dalam jejaring sosial di bidang blockchain (sistem
pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi) dan teknologi buku besar yang didistribusikan; jasa komputer, yaitu,
menciptakan lingkungan virtual on-line untuk perdagangan cryptocurrency (mata uang virtual), yaitu, menyediakan platform
perdagangan untuk cryptocurrency (mata uang virtual), token blockchain (sistem pencatatan transaksi digital yang
terdesentralisasi), dan aset digital lainnya; jasa komputer, yaitu, menciptakan lingkungan virtual on-line untuk perdagangan
cryptocurrency (mata uang virtual), yaitu, menyediakan platform perdagangan untuk cryptocurrency (mata uang virtual), token
blockchain (sistem pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi), dan aset digital lainnya; jasa membuat indeks informasi
online, situs dan sumber daya lain yang tersedia di Internet dan jaringan komunikasi elektronik lainnya; jasa pembuatan,
desain, dan pemeliharaan situs web; jasa penyedia layanan aplikasi (ASP) yang menampilkan perangkat lunak untuk
memungkinkan pengguna menemukan, memprogram, mengatur, mengakses, dan terlibat dengan program perangkat lunak
komputer pihak ketiga pada platform blockchain (sistem pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi) apa pun; jasa
penyedia layanan aplikasi (ASP) yang menampilkan perangkat lunak untuk mengaktifkan atau memfasilitasi/memudahkan
panggilan voice over internet protocol (VOIP), panggilan telepon, panggilan video, pesan teks, pesan elektronik, pesan instan,
dan layanan jejaring sosial online; jasa penyedia layanan aplikasi (ASP), yaitu, aplikasi perangkat lunak hosting lainnya; jasa
penyedia perangkat lunak aplikasi komputer untuk menyematkan browser web, interfase dengan penyimpanan kunci
perangkat keras yang aman, dan melaksanakan transaksi yang diusulkan melalui blockchain (sistem pencatatan digital yang
terdesentralisasi); jasa penyedia perangkat lunak aplikasi komputer untuk menyematkan browser web, interfase dengan
penyimpanan kunci perangkat keras yang aman, dan melaksanakan transaksi yang diusulkan melalui blockchain (sistem
pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi); jasa penyediaan penggunaan sementara perangkat lunak aplikasi web
dan seluler yang tidak dapat diunduh untuk komunitas virtual, jejaring sosial, berbagi foto, berbagi media elektronik, dan
pengiriman pesan dan transmisi media terenkripsi atau paling tidak yang aman; jasa penyediaan perangkat lunak yang tidak
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dapat diunduh secara on-line dalam bentuk platform perdagangan untuk perdagangan cryptocurrency (mata uang virtual),
token blockchain (sistem pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi), dan aset digital lainnya; jasa penyediaan
platform digital secara daring untuk iklan dan penjualan; jasa penyediaan situs web untuk hotel; jasa penyediakan mesin
pencari untuk memperoleh data melalui internet dan jaringan komunikasi elektronik lainnya; jasa penyediakan portal Internet
yang memungkinkan pengguna untuk melihat dan mengunduh buku elektronik, publikasi, dan dokumen lainnya; jasa
penyimpanan awan, yaitu, menyediakan penyimpanan data elektronik yang dapat diakses melalui internet dari media
elektronik, yaitu, konten audio dan video; jasa perangkat lunak sebagai layanan (software as a service (SAAS)) yang
mengutamakan perangkat lunak untuk melapisi templat prostetik pada gambar radiologis, melakukan pengukuran pada
gambar dan templat posisi; jasa platform sebagai suatu layanan (PaaS) yang menampilkan perangkat lunak untuk kliring,
alokasi, kepatuhan, pencatatan dan penyelesaian perdagangan yang terkait dengan mata uang digital, mata uang virtual, aset
mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized assets), token digital, token kripto (crypto tokens) dan token
utilitas; jasa- jasa komputer, yaitu menyediakan mesin pencari (search engine) untuk menemukan informasi, sumber, dan situs
web milik pihak lain di Internet; jasa-jasa Internet dan situs web ialah jasa-jasa teknologi, penelitian dan analisis yang
berhubungan dengan perencanaan, pembelian, penempatan dan optimisasi online, interaktip, televisi, cable, pita lebar
(broadband), mobile dan penemuan (inventory) media baru dan konten yang berkaitan dengannya; jasa-jasa dukungan teknis
dan pelanggan, yaitu, layanan help desk dan pemecahan masalah perangkat lunak dan masalah perangkat keras untuk
perangkat, peralatan, kendaraan yang terhubung ke jaringan, sistem otomasi rumah, dan sistem keamanan rumah di internet
yang terhubung dengan jaringan; jasa-jasa dukungan teknologi, yaitu, layanan help desk untuk memberikan saran dan
rekomendasi tentang perbedaan antara smartphone tertentu, komputasi seluler dan perangkat komunikasi tertentu, dan
perangkat yang terhubung ke jaringan, peralatan, kendaraan, peralatan penerangan, sistem hvac, dan sistem keamanan
rumah di internet yang terhubung dengan jaringan; jasa-jasa konsultasi di bidang implementasi dan penggunaan perangkat
lunak dan perangkat keras komputer untuk perangkat yang terhubung ke jaringan, peralatan, peralatan kontrol pencahayaan,
dan sistem kontrol hvac di internet yang terhubung dengan jaringan; jasa-jasa konsultasi di bidang implementasi dan
penggunaan perangkat lunak dan perangkat keras komputer untuk perangkat, peralatan, kendaraan yang terhubung ke
jaringan, sistem otomasi rumah, dan sistem keamanan rumah di internet yang terhubung dengan jaringan; jasa-jasa konsultasi
teknologi dalam hubungannya dengan utilisasi kepandaian buatan (artifial intellegence) dan pengolahan
bahasa asli (natural) yang berkenaan dengan strategi merek (brand), pengalaman-pengalaman para konsumen, dan penelitian
pasar; jasa-jasa konsultasi teknologi dalam hubungannya dengan utilisasi kepandaian buatan (artifial intellegence) dan
pengolahan bahasa asli (natural) yang berkenaan dengan strategi merek (brand), pengalaman-pengalaman para konsumen,
dan penelitian pasar; jasa-jasa konsultasi yang berkaitan dengan penggunaan platform digital dan media dibidang per-iklanan
dan pemasaran; jasa-jasa penelitian dibidang media sosial; jasa-jasa perangkat lunak berbentuk layanan (software as a
service/SAAS) yang menampilkan perangkat lunak computer yang dirancang untuk platform business to business (B2B) yang
memfasilitasi transaksi antara para pedagang eceran (retailers) dan produsen; jasa-jasa perangkat lunak berbentuk layanan
(software as a service/SAAS) yang menampilkan perangkat lunak computer yang dirancang untuk platform business to
business (B2B) yang memfasilitasi transaksi antara para pedagang eceran (retailers) dan para distributor; jasa/layanan
perangkat lunak sebagai layanan (SAAS) yang menampilkan perangkat lunak untuk mengirim dan menerima pesan elektronik,
pemberitahuan dan peringatan dan untuk memfasilitasi transaksi bisnis elektronik melalui jaringan internet dan komunikasi;
jasa/layanan platform sebagai layanan (PAAS) yang menampilkan perangkat lunak komputer untuk memungkinkan pengguna
melakukan transaksi bisnis dan perdagangan elektronik (e-commerce); jasa/layanan platform sebagai suatu layanan (PaaS);
kompilasi halaman web untuk Internet; kompilasi, analisis dan penyediaan informasi yang disediakan secara online dari
database komputer atau internet; komputasi awan yang menampilkan perangkat lunak untuk digunakan dalam konferensi
telekonferensi dan video, audio, dan web; konstruksi dan pemeliharaan situs web; konsultan desain jaringan situs; konsultasi
desain situs web; konsultasi keamanan internet; konsultasi keamanan komputer dan Internet dan layanan enkripsi data;
konsultasi komputer di bidang optimisasi web aplikasi pemasaran; konsultasi terkait dengan desain halaman web; konsultasi
yang berkaitan dengan desain halaman muka dan halaman Internet; konsultasi yang berkaitan dengan desain situs web dan
situs internet; konsultasi yang berkaitan dengan pembuatan dan desain situs web; konsultasi yang berkaitan dengan
pembuatan dan desain situs web untuk e-commerce; konsultasi yang berkaitan dengan pembuatan homepage dan halaman
Internet; konversi lintas platform dari konten digital ke bentuk lain dari konten digital; layanan berbagi file, yaitu, penyediaan
suatu website dengan fitur teknologi yang memudahkan pengguna untuk mengunggah dan mengunduh file elektronik; layanan
dukungan teknis komputer, yaitu, layanan meja pelayanan untuk infrastruktur IT, sistem pengoperasian, dan aplikasi bisnis
dan web; layanan hosting infrastruktur komputer, yaitu, penyediaan piranti keras komputer, piranti lunak komputer, periferal
komputer kepada pihak lain berdasarkan langganan atau pembayaran setiap kali penggunaan; layanan hosting interaktif yang
memungkinkan pengguna untuk mempublikasikan dan berbagi konten dan gambar mereka sendiri secara online; layanan
hosting interaktif yang memungkinkan pengguna untuk mempublikasikan dan membagikan konten dan gambar mereka sendiri
secara online; layanan komputer dalam bentuk profil pribadi dan grup/kelompok elektronik yang disesuaikan atau halaman
web (webpages) yang menampilkan informasi yang ditentukan atau yang ditetapkan pengguna, termasuk, audio, video,
gambar, teks, konten, dan data; layanan komputer yang bersifat Perangkat Lunak sebagai Layanan (SaaS), yaitu hosting
perangkat lunak komputer dan layanan yang memanfaatkan perangkat lunak untuk diakses oleh, atau diunduh oleh, atau
digunakan oleh, orang lain; layanan komputer yang bersifat Perangkat Lunak sebagai Layanan (SaaS), yaitu hosting
perangkat lunak komputer dan layanan yang memanfaatkan perangkat lunak untuk diakses oleh, atau mengunduh oleh, atau
digunakan oleh, orang lain di bidang analisis bisnis, pengembangan strategi bisnis, analisis data, data besar, sistem
pengujian, sistem pemodelan, sistem dan layanan simulasi dan di bidang penerapan Internet of Things (IoT); layanan
komputer yang bersifat Perangkat Lunak sebagai Layanan (SaaS), yaitu penyediaan sumber daya perangkat lunak secara
online (dari situs web atau melalui Internet) untuk digunakan oleh orang lain di bidang analisis bisnis, pengembangan strategi
bisnis, analisis data, data besar, sistem pengujian, sistem pemodelan, sistem simulasi dan layanan dan di bidang penerapan
Internet of Things (IoT)]; layanan komputer yang bersifat Platform sebagai Layanan (PaaS); layanan komputer, khususnya,
hosting fasilitas elektronik untuk orang lain untuk mengatur dan menyelenggarakan rapat/pertemuan (meetings), acara dan
diskusi interaktif melalui jaringan internet dan komunikasi; layanan komputer, yaitu, hosting fasilitas elektronik untuk orang lain
untuk diskusi interaktif melalui jaringan komunikasi;; layanan komputer, yaitu, layanan penyedia cloud hosting; layanan
komputer, yaitu, memberikan informasi di bidang teknologi dan pengembangan perangkat lunak melalui jaringan internet dan
komunikasi; layanan komputer, yaitu, membuat indeks informasi, situs web, dan sumber daya berbasis jaringan komputer;
layanan komputer, yaitu, mengkurasi (curating) konten dan iklan yang ditentukan pengguna online dan menciptakan/membuat
umpan media sosial; layanan komputer, yaitu, menyediakan manajemen perangkat jarak jauh melalui jaringan komputer,
jaringan nirkabel atau internet;; layanan komputer, yaitu, menyediakan mesin pencari untuk mendapatkan/memperoleh data
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melalui jaringan internet dan komunikasi; layanan komputer, yaitu, menyediakan platform penyimpanan cloud terdesentralisasi
open source; layanan komputer, yaitu, menyediakan platform penyimpanan objek elektronik terdesentralisasi untuk end-to-end
dienkripsi dan didukung oleh blockchain dan pembayaran blockchain; layanan komputer, yaitu, menyediakan sistem
penyimpanan file elektronik terdesentralisasi dan platform penyimpanan cloud open source (open source cloud); layanan
komputer, yaitu, menyediakan situs web yang menampilkan teknologi yang memungkinkan pengguna untuk memantau dan
mengendalikan sistem rumah pintar dari lokasi yang jauh/terpencil; layanan komputer, yaitu, penyediaan server aplikasi virtual
dan non-virtual, server web, server file, server redundansi, dan server database dari kapasitas yang bervariasi untuk pihak
lain; layanan konsultasi Internet, yaitu, layanan konsultasi teknik dalam bidang arsitektur datacenter, solusi komputasi cloud
untuk umum dan swasta, serta evaluasi dan implementasi layanan teknologi Internet; layanan konsultasi, konsultasi dan
informasi yang terkait dengan layanan platform as a service (PAAS); layanan pengujian beban situs web; layanan pengujian
kegunaan situs web; layanan penyediaan aplikasi online berbasis internet yang tidak dapat diunduh yang menampilkan
teknologi yang memudahkan pengguna untuk saling berbagi video; layanan penyediaan piranti lunak sebagai suatu layanan
(SaaS) yang menampilkan piranti lunak untuk memudahkan para pengguna dalam berkomunikasi, berkolaborasi, dan saling
berbagi layar komputer, desktop, data, dokumen elektronik, video, dan aplikasi melalui Internet; layanan penyediaan piranti
lunak yang tidak dapat diunduh secara online untuk membuat, mengedit, mengirimkan, dan memantau presentasi multimedia
yang didistribusikan melalui Internet dan telepon ke beberapa peserta; layanan perangkat lunak online, layanan perangkat
lunak berbasis cloud, layanan perangkat lunak sebagai layanan (SAAS), dan layanan platform sebagai layanan (PAAS) untuk
data penyakit menular dan manajemen informasi; layanan perangkat lunak online, layanan perangkat lunak berbasis cloud,
layanan perangkat lunak sebagai layanan (SAAS), dan layanan platform sebagai layanan (PAAS) untuk digunakan di bidang
pengujian penyakit menular; layanan perangkat lunak online, layanan perangkat lunak berbasis cloud, layanan perangkat
lunak sebagai layanan (SAAS), dan layanan platform sebagai layanan (PAAS) untuk menerima, menyimpan, menampilkan,
melacak, berbagi, melaporkan, memelihara, mengelola, memantau, dan menganalisis infeksi data dan informasi penyakit;
layanan perangkat lunak online, layanan perangkat lunak berbasis cloud, layanan perangkat lunak sebagai layanan (SAAS),
dan layanan platform sebagai layanan (PAAS) untuk pelatihan di bidang pengujian penyakit menular; layanan perangkat lunak
pendidikan online, layanan perangkat lunak berbasis cloud, layanan perangkat lunak sebagai layanan (SAAS), dan layanan
platform sebagai layanan (PAAS) di bidang pengujian penyakit menular; layanan perencanaan dan desain semua yang
berkaitan dengan jaringan telekomunikasi, peralatan dan instrumen, jaringan komputer, dan internet; layanan platform sebagai
layanan (PaaS) yang menampilkan perangkat lunak untuk kliring, alokasi, kepatuhan, pencatatan dan penyelesaian
perdagangan yang terkait dengan mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset
digital, token digital, token kripto, dan token utilitas; layanan untuk game platform; layananan cloud dan hosting infrastruktur
komputer; layananan dukungan teknis, yaitu, pemantauan komputer, sistem jaringan, server dan web serta aplikasi database,
dan notifikasi untuk kegiatan dan pemberitahuan; layanan hosting, pengelolaan dan pengawasan piranti keras komputer,
piranti lunak komputer, jaringan komputer, dan infrastruktur komputasi virtual untuk pihak lain penyediaan penggunaan
sementara piranti lunak komputer yang tidak dapat diunduh untuk penyediaan, penyebaran, konfigurasi, pengelolaan,
pengamanan, optimisasi, pemantauan, pencadangan, pemulihan, pemodelan, pengujian, penyimpanan, pembaruan,
diagnosa, perbaikan, analisis, penyelesaian masalah, penemuan, dan penggunaan beberapa sistem pengoperasian,
piranti keras komputer, piranti lunak komputer, jaringan komputer dan infrastruktur komputasi virtual; manajemen,
penyimpanan dan administrasi kata sandi, kredensial (credentials) dan informasi identitas yang di-host secara aman (secure
hosted) yang berkaitan dengan orang, akun dan perangkat untuk tujuan keamanan; membangun dan memelihara situs web;
memberikan informasi dari indeks dan database informasi yang dapat dicari, termasuk teks, dokumen elektronik, database,
grafik, media elektronik, gambar dan konten audio visual, melalui jaringan internet dan komunikasi; memberikan informasi di
bidang desain arsitektur melalui situs web; memberikan informasi di bidang desain interior melalui situs web; memberikan
informasi tentang pemrograman komputer melalui situs web; memberikan informasi tentang teknologi buku besar terdistribusi
melalui situs web; memberikan informasi tentang teknologi komputer dan pemrograman melalui situs web; memberikan
informasi tentang teknologi komputer melalui situs web; membuat dan memelihara halaman web; membuat dan memelihara
halaman web khusus; membuat dan memelihara situs web; membuat dan memelihara situs web di bidang mata uang virtual;
membuat dan memelihara situs web untuk orang lain; membuat dan memelihara situs web untuk telepon seluler; membuat
dan memelihara weblog untuk orang lain; membuat dan merancang indeks informasi berbasis situs web untuk orang lain
[layanan teknologi informasi]; membuat, memelihara, dan meng-hosting situs web orang lain; memperbarui dan memelihara
situs web untuk orang lain; memperbarui halaman Internet; memperbarui situs web; memproduksi atau memelihara situs web;
mendesain, selain untuk keperluan iklan; mengelola situs web untuk orang lain; mengembangkan dan hosting server di
jaringan komputer global untuk tujuan memfasilitasi e-commerce melalui server semacam itu; menyediakan application
programming interface (API) untuk memungkinkan pengguna melakukan transaksi bisnis elektronik melalui internet;
menyediakan fasilitas online yang menampilkan penggunaan sementara perangkat lunak yang tidak dapat diunduh untuk
mengirim dan menerima pesan elektronik, pesan instan, peringatan dan pengingat pesan elektronik, foto, gambar, grafik, data,
audio, video dan konten audio-visual melalui jaringan internet dan komunikasi; menyediakan informasi on-line di bidang
penelitian teknologi dari basis data komputer atau Internet; menyediakan informasi yang berkaitan dengan teknologi komputer
dan pemrograman melalui situs web; menyediakan konsultasi teknologi di bidang media sosial; menyediakan layanan platform
perangkat lunak online yang memberi pengguna kemampuan untuk menempatkan/memberikan peringkat (post ratings),
ulasan/review, rujukan (referrals) dan rekomendasi yang berkaitan dengan bisnis, restoran, penyedia layanan, acara, layanan
publik dan lembaga pemerintah (government agencies); menyediakan lingkungan komputer virtual melalui komputasi awan
berhubungan dengan platform untuk pelacakan dari awal hingga akhir produk kemasan dan pengemasan; menyediakan mesin
pencari Internet dengan opsi pencarian spesifik; menyediakan mesin pencari Internet untuk internet; menyediakan mesin
pencari untuk internet; menyediakan penggunaan sementara aplikasi berbasis web; menyediakan penggunaan sementara
aplikasi perangkat lunak yang tidak dapat diunduh yang dapat diakses melalui situs web; menyediakan penggunaan
sementara atas perangkat lunak yang tidak dapat diunduh online untuk mengakses dan streaming materi audio, visual dan
audiovisual melalui Internet atau jaringan komputer atau komunikasi lainnya; menyediakan penggunaan sementara perangkat
lunak berbasis web; menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak dan aplikasi yang tidak dapat diunduh secara
online untuk pengiriman pesan instan, voice over internet protocol (VOIP), konferensi video, dan konferensi audio;
menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak komputer yang tidak dapat diunduh untuk digunakan dalam
memfasilitasi/memudahkan panggilan voice over internet protocol (VOIP), panggilan telepon, panggilan video, pesan teks,
pesan elektronik, pesan instan, dan layanan jejaring sosial online; menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak
komputer yang tidak dapat diunduh untuk mengakses, mengumpulkan, menampilkan, mengedit, menghubungkan (linking),
memodifikasi, mengatur, memberi tag (tagging), streaming, berbagi, menyimpan, mentransmisikan, dan menyediakan media
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elektronik, foto, gambar, grafik, audio, video, konten audio-visual, data dan informasi melalui jaringan internet dan komunikasi;
menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak online yang tidak dapat diunduh untuk pengembangan situs web;
menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak yang tidak dapat diunduh yang mengaktifkan konektivitas internet;
menyediakan penyimpanan elektronik foto dan video digital melalui situs web; menyediakan perangkat lunak bagi pengiklan
untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan komunitas online; menyediakan perangkat lunak perdagangan elektronik (ecommerce) yang tidak dapat diunduh untuk memungkinkan pengguna melakukan transaksi bisnis elektronik melalui jaringan
internet dan komunikasi; menyediakan perangkat lunak platform keuangan elektronik; menyediakan perangkat lunak untuk
digunakan dalam mengakses informasi keuangan dan data pasar dan tren; menyediakan perangkat lunak untuk digunakan
dalam merancang, mengelola, mengukur, menganalisa, menyebarkan, dan menayangkan iklan lainnya; menyediakan
perangkat lunak untuk digunakan dalam perdagangan, kliring, pengiriman, penerimaan, penyimpanan, konfirmasi, dan
manajemen risiko perdagangan keuangan untuk transaksi pasar pertukaran di bidang mata uang digital, mata uang virtual,
mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized assets), token digital, token kripto (crypto tokens) dan token
utilitas; menyediakan perangkat lunak untuk membuat dan mengelola profil media sosial dan akun pengguna; menyediakan
perangkat lunak untuk memfasilitasi/memudahkan interaksi dan komunikasi antara manusia dan platform AI (kecerdasan
buatan); menyediakan perangkat lunak untuk mengenkripsi dan mengaktifkan transmisi informasi digital yang aman melalui
Internet, serta mode komunikasi lainnya antara perangkat komputasi; menyediakan perangkat lunak untuk menyediakan
lapangan pasar (marketplace) virtual; menyediakan perangkat lunak yang memungkinkan pengguna untuk mengembangkan,
membangun dan menjalankan aplikasi terdistribusi melalui kontrak pintar (smart-contract) open-source peer-to-peer dan
platform jaringan pembayaran; menyediakan platform internet yang menyediakan basis pengetahuan pendidikan dan
informasi; menyediakan platform online yang menampilkan perangkat lunak yang tidak dapat diunduh; menyediakan platform
online yang menampilkan teknologi yang memungkinkan pengguna Internet untuk membuat, mengunggah, menandai, melihat,
membuat anotasi, dan berbagi data, informasi, dan konten multimedia; menyediakan platform perangkat lunak untuk
memfasilitasi transaksi dan pembayaran menggunakan mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan
blockchain, aset digital (digitized assets), token digital, token kripto (crypto tokens) atau token utilitas yang memungkinkan
pengguna untuk membeli dari, dan menjual produk dan layanan kepada orang lain; menyediakan platform untuk
memungkinkan pengguna melakukan streaming file melalui situs web dan aplikasi seluler; menyediakan platform web hosting
di Internet untuk bisnis asuransi; menyediakan portal pelatihan situs internet dan platform pelatihan berbasis web di bidang
pengujian penyakit menular; menyediakan portal situs Internet dan platform perangkat lunak berbasis web untuk digunakan
dalam bidang pengujian penyakit menular; menyediakan portal situs Internet dan platform perangkat lunak berbasis web untuk
pengelolaan informasi dan data penyakit menular; menyediakan portal situs internet pendidikan dan platform perangkat lunak
berbasis web di bidang pengujian penyakit menular; menyediakan portal situs web Internet dan platform perangkat lunak
berbasis web untuk digunakan sehubungan dengan pengujian penyakit menular; menyediakan portal situs web Internet dan
platform perangkat lunak berbasis web untuk menerima, menyimpan, menampilkan, melacak, berbagi, melaporkan,
memelihara, mengelola, memantau, dan menganalisis data dan informasi penyakit menular; menyediakan portal web bagi
pengguna untuk mengakses informasi di bidang mata uang virtual, aset digital dan blockchain; menyediakan portal web yang
menampilkan blog dan publikasi yang tidak dapat diunduh dalam bentuk artikel, kolom, dan panduan informasi dalam bidang
mata uang virtual, aset digital dan blockchain dan tren pasar dan perdagangan; menyediakan program interface untuk pihak
ketiga untuk mengakses konten situs web dan data; menyediakan ruang penyimpanan elektronik [ruang web] di Internet;
menyediakan server web dan server co-location untuk komputasi awan pihak ketiga dan fasilitas penyimpanan data;
menyediakan situs web untuk menghubungkan penjual dengan pembeli; menyediakan situs web yang menampilkan informasi
berhubungan dengan perangkat lunak komputer untuk mengakses, streaming dan transmisi data dan konten audio dan video
di antara konsumen perangkat dan displai elektronik; menyediakan situs web yang menampilkan informasi keuangan
mengenai mata uang digital, mata uang virtual, cryptocurrency, aset digital dan blockchain, aset digital, token digital, token
kripto, dan pembayaran token utilitas; menyediakan situs web yang menampilkan teknologi yang memungkinkan perusahaan
dan organisasi untuk melaksanakan dan mengelola program penghargaan insentif karyawan untuk meningkatkan kesehatan
karyawan; menyediakan pencarian melalui Internet; menyediakan perangkat lunak komputer online yang tidak dapat diunduh
untuk mengunggah, memanipulasi, menyimpan dan berbagi foto, gambar, video, dan multimedia lainnya melalui Internet;
merancang, membuat dan memelihara situs web perdagangan elektronik untuk orang lain; merancang, menyusun,
memasang, menghosting, memelihara, memperbarui, dan meningkatkan situs web dan portal situs web untuk digunakan oleh
orang lain; pemantauan elektronik atas aktivitas kartu kredit untuk mendeteksi penipuan melalui internet; pemantauan
elektronik atas informasi identifikasi pribadi untuk mendeteksi pencurian identitas melalui internet; pemantauan elektronik
terhadap aktivitas kartu kredit untuk mendeteksi kecurangan melalui internet; pemantauan situs komersial dan industri untuk
mendeteksi senyawa organik yang mudah menguap dan tidak mudah menguap; pemberian informasi di bidang jaringan
komputer dan keamanan Internet; pembuatan dan desain halaman web untuk orang lain; pembuatan dan pemeliharaan situs
Internet; pembuatan halaman web untuk orang lain; pembuatan indeks informasi, indeks situs web dan indeks sumber
informasi lainnya yang berhubungan dengan jaringan komputer global; pembuatan, desain, dan pemeliharaan situs web;
pembuatan, desain, pengembangan, dan pemeliharaan situs web; pemeliharaan perangkat lunak untuk akses Internet;
pemeliharaan situs komputer; pemeliharaan situs web; pemrograman halaman web; pemrograman halaman web khusus yang
menampilkan informasi yang ditentukan pengguna, profil pribadi dan informasi; pemrograman halaman web yang disesuaikan;
pemrograman perangkat lunak untuk pengembangan situs web; pemrograman perangkat lunak untuk platform Internet;
pemrograman perangkat lunak untuk platform Internet untuk orang lain; pemrograman perangkat lunak untuk platform ecommerce; pemrograman perangkat lunak untuk platform informasi di Internet; pemrograman perangkat lunak untuk platform
informasi ke Internet; pemrograman perangkat lunak untuk portal Internet, ruang obrolan, saluran obrolan dan forum Internet;
pemrograman program keamanan Internet; pencarian dan pengambilan informasi, situs, dan sumber daya lain yang tersedia
di jaringan komputer untuk pihak lain; penelitian dan pengembangan sehubungan dengan semikonduktor, sirkuit terintegrasi
semikonduktor, chips memori semikonduktor, alat pengontrol memori semikonduktor, sirkuit terintegrasi memori
semikonduktor, chips prosesor semikonduktor, prosesor semikonduktor, alat pengontrol mikro, unit mikrokontroler, alat
pengontrol mikro berdaya rendah, chips sirkuit, chips komputer, CPU, chips komputer dan CPU RISC-V (arsitektur perangkat
keras set sumber terbuka yang didasarkan pada prinsip-prinsip komputer set instruksi yang dikurangi), chips komputer dan
CPU dengan set instruksi arsitektur; penelitian dasar dan klinis di bidang ilmu pernapasan dan kedokteran; penelitian di bidang
teknologi komputer dilakukan dengan menggunakan basis data dan internet; penelitian ilmiah dilakukan dengan menggunakan
basis data dan internet; pengaturan situs web untuk jasa jejaring sosial yang tersedia di Internet untuk tujuan interaksi antar
pengguna; pengembangan dan pemeliharaan situs web; pengembangan perangkat lunak komputer dan internet;
pengembangan platform komputer; pengembangan situs web; pengembangan situs-situs web, penciptaan, perancangan,
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pengembangan dan perawatan situs-situs Web, hosting (tuan rumah) situs web untuk orang lain; pengunaan sementara dari
piranti lunak yang tidak dapat diunduh untuk cloud, web dan pemantauan kinerja aplikasi; penulisan program komputer,
perangkat lunak dan kode untuk pembuatan halaman web di internet; penulisan program komputer, perangkat lunak, dan kode
yang ditugaskan untuk pembuatan halaman web di Internet; penulisan situs elektronik; penyedia hosting situs pada jaringan
internet; penyedia informasi pada teknologi komputer dan program melalui jaringan situs; penyedia jasa aplikasi, yaitu, hosting
dan pemeliharaan situs web kolaboratif yang dibuat oleh pihak lain menggunakan perangkat lunak yang tidak dapat diunduh;
penyedia layanan aplikasi (ASP) yang menampilkan perangkat lunak application programming interface (API) untuk
mengelola, melacak, melaporkan dan mengukur perencanaan media, pembelian media dan periklanan lainnya; penyedia
layanan aplikasi (ASP) yang menampilkan perangkat lunak untuk digunakan dalam membeli, menjual, melacak, menilai,
mengoptimalkan, menargetkan, menganalisis, mengirim, dan melaporkan periklanan dan pemasaran online; penyedia layanan
aplikasi (ASP) yang menampilkan perangkat lunak untuk digunakan dalam membeli, menjual, merancang, mengelola,
melacak, menilai, mengoptimalkan, menargetkan, menganalisis, mengirim, dan melaporkan iklan dan pemasaran online;
penyedia layanan aplikasi (ASP) yang menampilkan perangkat lunak untuk digunakan dalam merancang dan mengelola
kampanye periklanan dan pemasaran online; penyedia layanan aplikasi (ASP) yang menampilkan perangkat lunak untuk
digunakan dalam merancang dan mengelola kampanye periklanan dan pemasaran video online; penyedia layanan aplikasi
(ASP) yang menampilkan perangkat lunak untuk jejaring sosial, mengelola konten jejaring sosial, menciptakan/membuat
komunitas virtual, dan transmisi gambar, konten audio-visual dan video, foto, video, data, teks, pesan, iklan, komunikasi dan
informasi iklan media; penyedia layanan aplikasi (ASP) yang menampilkan perangkat lunak untuk
memungkinkan/mengaktifkan atau memfasilitasi menciptakan/membuat, menyunting (editing), mengunggah, mengunduh,
mengakses, melihat, menulis/menerbitkan tulisan ke media (posting), menampilkan, memberi tag (tagging), menulis blog
(blogging), streaming, menghubungkan (linking), memberi anotasi, menunjukkan tentang sentimen (indicating sentiment
about), mengomentari, menyematkan/melekatkan (embedding), mentransmisikan, dan berbagi (sharing) atau menyediakan
media atau informasi elektronik melalui jaringan internet dan komunikasi; penyedia layanan aplikasi (ASP) yang menampilkan
perangkat lunak untuk mengaktifkan atau memfasilitasi mengunggah, mengunduh, mengakses, memposting, menampilkan,
menandai, blogging, streaming, menghubungkan, berbagi, mengumpulkan, mengatur, merubah, mempromosikan,
menyimpan, atau menyediakan media elektronik atau informasi melalui jaringan komunikasi; penyedia layanan aplikasi (ASP)
yang menampilkan perangkat lunak untuk mengaktifkan atau memfasilitasi/memudahkan interaksi dan komunikasi antara
manusia dan platform AI (kecerdasan buatan); penyedia layanan aplikasi (ASP), yaitu, menyediakan, hosting, mengelola,
mengembangkan, dan memelihara aplikasi, perangkat lunak, situs web (web sites), dan database di bidang komunikasi
nirkabel, akses informasi seluler (mobile information access), dan manajemen data jarak jauh untuk pengiriman konten
nirkabel ke komputer genggam, laptop dan perangkat elektronik seluler (mobile electronic devices); penyedia perangkat lunak
yang tidak dapat diunduh yang disediakan melalui jaringan komputer global dan jaringan komunikasi lainnya untuk membuat
profil informasi dan hiburan berdasarkan pilihan pengguna atas hiburan dan informasi atau berdasarkan spesifikasi pengguna
dari karakteristik hiburan dan informasi, dan merekomendasikan hiburan dan informasi lain berdasarkan pilihan dan spesifikasi
tersebut; penyedia perangkat lunak yang tidak dapat diunduh yang menampilkan teknologi yang memungkinkan pengguna
untuk memasukkan pilihan karakteristik musik mereka, atau yang mengidentifikasi karakteristik musik berdasarkan pilihan
pengguna, sehingga pembuatan profil dapat diselesaikan dan rekomendasi diberikan berdasarkan karakteristik tersebut;
penyedia platform pembelian iklan online, yaitu, menyediakan program perangkat lunak yang tidak dapat diunduh untuk
memungkinkan pembeli dan penjual iklan online untuk membeli dan menjual inventaris iklan; penyedia platform pembelian
iklan video online, yaitu, menyediakan program perangkat lunak yang tidak dapat diunduh untuk memungkinkan pembeli dan
penjual iklan video online untuk membeli dan menjual inventaris iklan video; penyedia situs web interaktif yang menampilkan
teknologi yang memungkinkan pengguna untuk mengkonsolidasikan dan mengelola konten suara, data, video, dan media di
bidang musik dan radio; penyediaan informasi peta geografis di Internet; penyediaan layanan otentikasi email, yaitu,
penyediaan suatu layanan berbasis daring (online) yang memungkinkan pengguna untuk masuk ke dalam berbagai situs web
pihak ketiga dengan menggunakan suatu nama pengguna dan kata sandi tunggal; penyediaan online aplikasi berbasis web
yang tidak dapat diunduh; penyediaan pencarian data informasi melalui internet; penyediaan penggunaan sementara
piranti lunak komputer yang tidak dapat diunduh untuk digunakan dalam penyediaan, penyebaran, konfigurasi, pengelolaan,
pengamanan, optimisasi, pemantauan, pencadangan, pemulihan, pemodelan, pengujian, penyimpanan, pembaruan,
diagnosa, perbaikan, analisis, penyelesaian masalah, penemuan, dan penggunaan sumber daya piranti keras dan
piranti lunak serta komponen komputer dan jaringan komunikasi, dan untuk aktivasi fungsionalitas lintas platform, untuk bisnis
dan individu; penyediaan platform komputasi yang tidak dapat diunduh yang memungkinkan transmisi informasi / data untuk
komunikasi perangkat seluler; penyediaan platform komputasi yang tidak dapat diunduh yang memungkinkan transmisi
informasi dan data untuk komunikasi jaringan; penyediaan sistem manajemen ancaman keamanan, yaitu, pemantauan dan
pelacakan kerentanan keamanan dan masalah dalam produk piranti lunak komputer, Internet, dan jaringan komputer;
penyediaan situs media sosial; penyediaan situs web yang menampilkan teknologi yang memudahkan pelanggan untuk
melihat video yang tidak dapat diunduh dari perangkat pemantauan keamanan perumahan dan komersial melalui jaringan
ponsel, jaringan komputer, dan aplikasi berbasis web; penyediaan situs web yang menampilkan video yang tidak dapat
diunduh di bidang teknologi informasi, jaringan komputer, dan teknologi telekomunikasi; penyediaan suatu platform perangkat
lunak untuk digunakan dalam hubungannya dengan utilisasi kepandaian buatan (artificial intellegence) dan pengolahan
bahasa asli (natural) yang berkenaan dengan strategi merek (brand), pengalaman-pengalaman para konsumen, dan penelitian
pasar; penyediaan suatu platform perangkat lunak untuk digunakan pada penelitian pasar dan analitik data; penyediaan suatu
situs web yang menampilkan blog dan publikasi online yang tidak dapat diunduh dalam bentuk e-book/buku elektronik,
panduan kepatuhan, lembar data, dan laporan di bidang komputasi awan/cloud computing dan keamanan data untuk
lingkungan komputasi awan/cloud computing; penyediaan suatu situs web yang menampilkan webcast, webinar, webmaster,
studi kasus, file audio, dan video online dalam bidang komputasi awan/cloud computing dan keamanan data untuk lingkungan
komputasi awan/cloud computing; penyediaan waktu akses ke Internet dan database komputer online; penyediaan website
yang menampilkan informasi konsumen terkait dengan kegiatan-kegiatan anak; penyewaan fasilitas komputasi dan
penyimpanan data dengan kapasitas variabel, yaitu, server aplikasi virtual dan non-virtual, server web, server file, server
redundansi, dan server database, kepada pihak ketiga; penyewaan perangkat lunak komputer di bidang analisis bisnis,
pengembangan strategi bisnis, analisis data, data besar, sistem uji, sistem pemodelan, sistem dan layanan simulasi, dan di
bidang penerapan Internet of Things (IoT); penyewaan perangkat lunak untuk akses Internet; penyewaan perangkat lunak
untuk pengembangan situs web; penyewaan program keamanan Internet; penyewaan ruang memori di server untuk hosting
papan buletin elektronik; penyewaan ruang memori untuk situs web; penyewaan ruang penyimpanan elektronik [ruang web] di
Internet; penyewaan server web; penyewaan server web dan server co-location untuk pusat data kemas lainnya; perangkat
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lunak berbentuk layanan (SAAS) yang menampilkan perangkat lunak telekomunikasi untuk konferensi video, audio, dan web;
perangkat lunak perdagangan elektronik (e-commerce) untuk memungkinkan/mengizinkan pengguna melakukan transaksi
bisnis elektronik melalui internet; perangkat lunak platform buku besar (ledger) yang didistribusikan untuk digunakan dalam
memproses transaksi keuangan; perangkat lunak sebagai layanan (SAAS) layanan yang menampilkan perangkat lunak untuk
mendiagnosis masalah teknis dalam perangkat komputasi pribadi, perangkat ponsel, tablet, perangkat komputer lainnya dan
produk konsumen, yaitu, peralatan rumah tangga dan konsumen, sistem HVAC, pipa rumah tangga, vakuum sentral, air panas
pemanas, pelembap udara, penurun air, pelembut air, peralatan olahraga dan rekreasi, peralatan taman dan kebun, dan
peralatan listrik luar ruangan. Layanan dukungan teknis dan pelanggan, yaitu, layanan help desk dan pemecahan masalah
masalah perangkat lunak dan perangkat keras untuk perangkat yang terhubung jaringan, peralatan, peralatan kontrol
pencahayaan, dan sistem kontrol hvac di internet yang terhubung dengan jaringan; perangkat lunak sebagai layanan (SAAS)
yang menampilkan platform perangkat lunak komputer untuk analitis kecerdasan di bidang perawatan kesehatan; perangkat
lunak sebagai layanan (SAAS), yaitu hosting perangkat lunak untuk otomatisasi perangkat lunak.; perangkat lunak sebagai
layanan, merancang, membuat, memelihara, dan meng-hosting situs web ritel dan perdagangan elektronik untuk orang lain;
perangkat lunak sebagai suatu jasa (SaaS) dan landasan-landasan (platform) sebagai suatu Jasa (PaaS) untuk pengumpulan,
penyimpanan, peng-analisa, berbagi bersama dan pelaporan biological, genetika, klinikal, medis dan informasi diagnostic, dan
untuk pelacakan sampel dan mengelola proyek, alur kerja dan data laboratorium seluruhnya digunakan dalam berbagai
macam asam (acid) yang terdiri atas matarantai nucleotide, tipe-tipe species, diagnostic ilmu kedokteran, diagnostic ilmu
kedokteran hewan, diagnostic klinikal, penelitian medis, penelitian ilmu kedokteran hewan, penelitian diagnostic, penelitian
klinikal, pengembangan obat-obatan, penelitian pengembangan obat-obatan, penelitian laboratorium obat-obatan, penelitian
dan ilmu pengetahuan kedokteran hewan, ilmu hayati, biologi, mikrobiologi, bioteknologi, pertanian, forensik, keamanan
pangan, metagenomik, pengujian genetika dan genetika; perangkat lunak sebagai suatu jasa (SaaS) dan landasan-landasan
(platform) sebagai suatu Jasa (PaaS), digunakan dalam berbagai macam asam (acid) yang terdiri atas matarantai nucleotide,
tipe-tipe species, diagnostic ilmu kedokteran, diagnostic ilmu kedokteran hewan, diagnostic klinikal, penelitian medis,
penelitian ilmu kedokteran hewan, penelitian diagnostic, penelitian klinikal, pengembangan obat-obatan, penelitian
pengembangan obat-obatan, penelitian laboratorium obat-obatan, penelitian dan ilmu pengetahuan kedokteran hewan, ilmu
hayati, biologi, mikrobiologi, bioteknologi, pertanian, forensik, keamanan pangan, metagenomik, pengujian genetika dan
genetika; perangkat lunak sebagai suatu jasa (SaaS) dan landasan-landasan (platform) sebagai suatu Jasa (PaaS), ialah
hosting computer digunakan oleh pihak lain untuk perancangan secara khusus (custom) dan pemesanan bahan-bahan
pengujian kadar logam (assay), agen-agen, nucleotide, berbagai macam asam (acid) yang terdiri atas matarantai nucleotide,
buffer-buffer, sediaan-sediaan kimia, sediaan-sediaan biological dan dan reagen-reagen dibidang rangkaian-rangkaian
berbagai macam asam (acid) yang terdiri atas matarantai nucleotide, tipe-tipe species, diagnostic ilmu kedokteran, diagnostic
ilmu kedokteran hewan, diagnostic klinikal, penelitian medis, penelitian ilmu kedokteran hewan, penelitian diagnostic,
penelitian klinikal, pengembangan obat-obatan, penelitian pengembangan obat-obatan, penelitian laboratorium obat-obatan,
penelitian dan ilmu pengetahuan kedokteran hewan, ilmu hayati, biologi, mikrobiologi, bioteknologi, pertanian, forensik,
keamanan pangan, metagenomik, pengujian genetika dan genetika; perangkat lunak sebagai suatu layanan (SaaS) yang
menampilkan platform perangkat lunak komputer untuk mengelola blockchain dan driven token (token driven), sistem
komputer penyimpanan terdistribusi; perangkat lunak sebagai suatu layanan (SaaS) yang menampilkan platform perangkat
lunak komputer untuk pengembangan, penyebaran, dan manajemen/pengelolaan sistem dan aplikasi komputer; perangkat
lunak sebagai suatu layanan (SaaS) yang menampilkan platform perangkat lunak komputer untuk penjualan dan pembelian
mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized assets), token digital,
token kripto (crypto tokens) dan token utilitas; perangkat lunak sebagai suatu layanan (SaaS) yang menampilkan platform
perangkat lunak untuk memfasilitasi transaksi dan pembayaran menggunakan mata uang digital, mata uang virtual, mata uang
kripto, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized assets), token digital, token kripto (crypto tokens) dan token utilitas
yang memungkinkan pengguna untuk membeli dari, dan menjual produk dan layanan kepada orang lain; perangkat lunak
sebagai suatu layanan (SaaS) yang menampilkan platform perangkat lunak untuk mengautentikasi, memfasilitasi,
mencocokkan, memproses, membersihkan, menyimpan, menerima, melacak, mentransfer, dan mengirimkan data
perdagangan (submitting trade data), bertukar rincian transaksi perdagangan (exchanging of trading transaction details), dan
mengelola siklus perdagangan keseluruhan (management of the overall trading lifecycle); perangkat lunak telekomunikasi
yang tidak dapat diunduh untuk penyediaan komunikasi video dan audio, kolaborasi, menggunakan dokumen secara
bersama-sama, telekonferensi, streaming acara dan konten, webinar, dan video, konferensi audio dan web; perangkat lunak
untuk melihat dan berinteraksi dengan umpan media elektronik, yaitu, gambar, konten audio-visual dan video, live streaming
video, komentar, iklan, berita, dan link/tautan internet; perencanaan, desain, pengembangan, dan pemeliharaan situs web online untuk pihak ketiga; platform berbentuk layanan (PaaS) yang menampilkan perangkat lunak komputer untuk mengakses,
menjelajahi, dan mencari basis data online; platform perangkat lunak berbasis blockchain dan platform perangkat lunak
komputasi terdistribusi (distributed computing software platforms) untuk mengaudit dan memverifikasi informasi dan kode
digital; platform perangkat lunak untuk komunikasi gaya blockchain yang terdesentralisasi; platform perangkat lunak untuk
pelacakan dan dukungan transaksi data; platform sebagai layanan (PAAS) yang menampilkan perangkat lunak antar-muka
pemrograman aplikasi (API) dan perangkat pengembangan perangkat lunak untuk layanan komunikasi cloud; platform sebagai
layanan (PAAS) yang menampilkan platform perangkat lunak komputer untuk digunakan dalam pembelian dan penyebaran
iklan; platform sebagai layanan (PAAS) yang menampilkan platform perangkat lunak komputer untuk pengiriman pesan
elektronik dan transmisi audio, video, gambar foto, teks, grafik dan data; platform sebagai layanan (PAAS) yang menampilkan
platform perangkat lunak untuk jejaring sosial, mengelola konten jejaring sosial, menciptakan/membuat komunitas virtual, dan
transmisi gambar, konten audio-visual dan video, foto, video, data, teks, pesan, iklan, komunikasi dan informasi iklan media;
platform sebagai layanan (PaaS) yang menampilkan perangkat lunak komputer untuk digunakan sebagai antarmuka
pemrograman aplikasi (API); platform sebagai layanan (PaaS) yang menampilkan perangkat lunak komputer untuk
mengakses, memantau, melacak, mencari, menyimpan, dan berbagi informasi tentang perjalanan, kegiatan rekreasi, makanan
dan minuman, dan restoran; platform sebagai layanan (PaaS) yang menampilkan platform perangkat lunak komputer untuk
pengumpulan data dan analisis untuk digunakan dalam penelitian yang berkaitan dengan penyerapan karbon dan gas rumah
kaca lainnya; platform sebagai layanan (platform as a service/PaaS) yang menampilkan perangkat lunak platform-platform
komputer yang dirancang untuk platform business to business (B2B) yang memfasilitasi transaksi antara para pedagang
eceran (retailers) dan produsen; platform sebagai layanan (platform as a service/PaaS) yang menampilkan perangkat lunak
platform komputer yang dirancang untuk platform business to business (B2B) yang memfasilitasi transaksi antara para
pedagang eceran (retailers) dan para distributor; platform sebagai layanan [PaaS]; platform sebagai layanan [PaaS] yang
menampilkan platform perangkat lunak komputer untuk mengunggah, streaming, dan mengumpulkan analitik; platform
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sebagai layanan [PaaS] yang menampilkan platform perangkat lunak untuk transmisi konten dan pesan digital; platform
sebagai suatu layanan (PaaS) yang menampilkan platform perangkat lunak komputer untuk mengelola blockchain dan driven
token (token driven), sistem komputer penyimpanan terdistribusi; platform sebagai suatu layanan (PaaS) yang menampilkan
platform perangkat lunak komputer untuk pengembangan, penyebaran, dan manajemen/pengelolaan sistem dan aplikasi
komputer; platform sebagai suatu layanan (PaaS) yang menampilkan platform perangkat lunak komputer untuk penjualan dan
pembelian mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized assets),
token digital, token kripto (crypto tokens) dan token utilitas; platform sebagai suatu layanan (PaaS) yang menampilkan
platform perangkat lunak untuk memfasilitasi transaksi dan pembayaran menggunakan mata uang digital, mata uang virtual,
mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized assets), token digital, token kripto (crypto tokens) dan token
utilitas yang memungkinkan pengguna untuk membeli dari, dan menjual produk dan layanan kepada orang lain; platform
sebagai suatu layanan (PaaS) yang menampilkan platform perangkat lunak untuk mengautentikasi, memfasilitasi,
mencocokkan, memproses, membersihkan, menyimpan, menerima, melacak, mentransfer, dan mengirimkan data
perdagangan, bertukar rincian transaksi perdagangan, dan mengelola siklus perdagangan secara keseluruhan===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2021013665
: 26/02/2021 20:56:45
:
: ANDREW MATTHEW MC FARLANE

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Pantai Pererenan, Gg. Kaliasem, Br. Delod Padonan No. 10, Badung, Bali ,
Kabupaten Badung, Bali
: I Putu Uye Arya Berbudi S.H., M.H.,
: Jalan Palapa VIII No. 12 B, Denpasar 80223

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: PIZZACULT
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: coklat emas
: 43
: ===Bar; Bar kopi dan jus; Jasa bar; Jasa penginapan; Jasa penyediaan makanan berupa burger; Jasa penyediaan makanan
dan minuman; Jasa penyewaan Pondok Wisata; Jasa/layanan klub makan; Kafe yang menyediakan berbagai jenis minuman;
Kafe-kafe; Kafetaria; Kedai kopi; Kedai untuk sarapan; Layanan katering untuk menyediakan makanan pizza; Layanan
perjamuan; Layanan reservasi untuk memesan makanan; Layanan restoran yang diberikan dalam kerangka kerja waralaba;
Layanan yang menyediakan makanan dan minuman dengan truk berjalan; Lounge koktail; Penyediaan katering; Restoran;
Restoran Prasmanan; Restoran cepat saji dan tempat makan yang menyediakan kudapan; Restoran cepat saji dan tempat
makan yang menyediakan pizza dan minuman; Restoran keliling dengan menggunakan truk (Food Truck); Tempat
penyediaan makanan dan minuman (Snack bar); Tempat yang menyediakan makanan dan minuman; bar dan layanan
katering; hotel, restoran, dan layanan katering; hotel, restoran, kafe-restoran dan layanan bar; jasa kafe; jasa katering; jasa
katering bisnis; jasa penyiapan makanan dan minuman; jasa restoran; kafe; kafe, kafetaria dan layanan restoran; kaferestoran dan layanan kafetaria; katering makanan dan minuman; kedai roti dan kue (bakeries); layanan bar dan bistro; layanan
bar dan koktail; layanan bar dan restoran; layanan bar, lounge koktail, dan wine bar; layanan bawa pulang makanan dan
minuman; layanan cafe keliling untuk menyediakan makanan dan minuman; layanan hotel, restoran, kafe dan bar; layanan
kafe dan bar makanan ringan; layanan kafe dan kafetaria; layanan kafe dan restoran; layanan kafe, bistro, dan restoran;
layanan katering luar; layanan lounge airport; layanan makan malam dan restoran; layanan makanan dan minuman dibawa
pulang; layanan persiapan makanan; layanan restoran cepat saji; layanan restoran keliling; layanan restoran swalayan;
layanan restoran turis; layanan restoran, katering, bar dan ruang koktail; layanan rumah untuk turis; layanan snack-bar;
layanan snack-bar dan kantin; layanan wine bar; menyajikan makanan dan minuman untuk para tamu di restoran;
menyediakan akomodasi liburan; menyediakan makanan dan minuman; menyediakan makanan dan minuman di restoran;
menyediakan makanan dan minuman di restoran dan bar; menyediakan makanan dan minuman untuk para tamu;
menyediakan makanan dan minuman untuk para tamu di restoran; penyajian makanan dan minuman; penyediaan makanan
dan minuman untuk dikonsumsi; penyewaan akomodasi sementara di vila dan bungalow; penyewaan kamar sebagai
akomodasi sementara; penyiapan makanan; pub; restoran dengan layanan utama pengantaran pesanan/ restoran pesan
antar; restoran pizza; restoran swalayan; restoran, bar, dan layanan lounge koktail; rumah makan; tempat pizza===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

Tipe Merek
Nama Merek

: JID2021013666
: 26/02/2021 20:58:32
:
: PT. MITRATANI PRIMA NUSANTARA

540 Etiket

: PERUMAHAN METLAND CILEUNGSI-SETU SERANG KM 2, RUKO DEFARA D1
07/001, CIPENJO, CILEUNGSI, KAB. BOGOR JAWA BARAT, Kabupaten Bogor,
Jawa Barat
: Windyarti S.T., M.T
: Swanapada Intelektual Indonesia Bintaro Business Center Jl. R.C Veteran no.1-i
Bintaro, Jakarta Selatan 12330

: Merek Kata
: NDERES Buah Karya Petani Indonesia
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566

Arti Bahasa

: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: coklat; hitam
: 35
: ===Agen penjualan; Layanan pemesanan produk; layanan pemesanan online===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 1133 Innovation Way, Sunnyvale, California 94089, USA
: Daru Lukiantono S.H.
: Hadiputranto, Hadinoto and Partners, Pacific Century Place Lt. 35, SCBD Lot 10, Jl.
Jenderal Sudirman Kav. 52-53

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: The “3-Box Design” mark
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan putih
: 42
: ===Jasa-jasa komputer; Penyedia jasa aplikasi (ASP), yaitu, penempatan (hosting) aplikasi perangkat lunak komputer dari
pihak lain; Penyediaan perangkat lunak komputer online yang tidak dapat diunduh untuk menyediakan fungsionalitas
keamanan dalam jaringan, seperti menyediakan filter firewall, kontrol akses, (VPN) jaringan pribadi virtual, interoperabilitas
dengan protokol keamanan router dan perlindungan terhadap intrusi jaringan dan virus; Penyediaan perangkat lunak komputer
online yang tidak dapat diunduh, yakni, platform aplikasi jaringan terbuka untuk pengembangan, penyebaran, pengujian,
konfigurasi, pemantauan, dan hosting aplikasi jaringan; Penyediaan perangkat lunak online yang tidak dapat diunduh untuk
interkoneksi, membangun, mengelola, mengamankan, memantau, mengendalikan, mengoperasikan, virtualisasi,
mengoptimalkan, mengkonfigurasi, menyebarkan, memelihara, mengakses dan mengatasi masalah protokol manajemen
router, infrastruktur jaringan, dan jaringan area lokal, luas, dan global; Penyediaan perangkat lunak online yang tidak dapat
diunduh untuk perutean dan perpindahan, transmisi, pemrosesan, pemfilteran, analisis, pengamanan, dan penyimpanan data,
lalu lintas video atau suara, paket, atau bentuk komunikasi lainnya; Perangkat lunak sebagai layanan [SaaS]; desain dan
pengembangan jaringan komputer, jaringan area lokal, dan perangkat untuk konektivitas jaringan; desain dan pengembangan
perangkat keras komputer, perangkat lunak, dan jaringan; desain jaringan komputer untuk orang lain; desain, pengujian,
teknik, penelitian dan layanan konsultasi yang berkaitan dengan komputer, teknologi telekomunikasi, sistem telepon, jaringan,
perangkat lunak komputer, perangkat keras komputer, pemrograman komputer, dan keamanan jaringan; infrastruktur sebagai
layanan (IaaS) layanan yang menampilkan perangkat lunak untuk mengelola, mengoperasikan, memantau, memecahkan
masalah, dan mengkonfigurasi jaringan komputer cloud, mengelola penyimpanan jaringan, dan untuk menyebarkan dan
menginstal aplikasi perangkat lunak melalui jaringan; infrastruktur sebagai layanan [IaaS]; jasa dukungan teknis, yaitu
pemecahan masalah sehubungan dengan masalah perangkat lunak untuk interkoneksi, pengelolaan, pengamanan,
pemantauan, pengendalian, pengoperasian, virtualisasi, dan akses jaringan area lokal dan luas, komputer, dan sistem telepon;
jasa dukungan teknis, yaitu pemecahan masalah yang bersifat mendiagnosis masalah perangkat keras pada komputer untuk
interkoneksi, pengelolaan, pengamanan, pemantauan, pengendalian, pengoperasian, virtualisasi, dan akses jaringan area
lokal dan luas, komputer, dan sistem telepon; jasa komputasi awan; jasa manajemen komputer, yaitu, pemantauan, pelaporan,
dan manajemen lalu lintas data di seluruh jaringan komunikasi nirkabel dan Internet; jasa on-line yaitu penyediaan informasi
teknis melalui jaringan komputer di bidang perangkat keras dan lunak komputer, jaringan komputer, telekomunikasi, telepon
dan teknologi jaringan; konsultasi di bidang komputasi awan, desain penyimpanan, infrastruktur pusat data, jaringan komputer
dan manajemen infrastruktur jaringan, dan keamanan jaringan komputer; konsultasi teknis dan manajemen teknis di bidang
jaringan komputer; layanan komputer, yaitu, layanan penyedia cloud hosting; layanan konsultasi di bidang komputasi awan;
layanan konsultasi komputer; menyediakan jasa konsultasi untuk mengembangkan sistem komputer, aplikasi, arsitektur dan
perangkat keras komputer, perangkat lunak dan firmware, yakni, program pengembangan perangkat lunak komputer;
menyediakan perangkat lunak komputer online untuk manajemen jaringan; operasi, desain dan pengembangan aplikasi
perangkat lunak komputer, yakni, perangkat lunak peningkatan efisiensi jaringan, desain penyimpanan dan keamanan cloud
dan desain pusat data; pemrograman komputer; pengelolaan jaringan nirkabel untuk orang lain; pengujian, analisis, dan
evaluasi jaringan komputer; penyediaan aplikasi perangkat lunak komputer yang dapat diprogram secara online dan tidak
dapat diunduh untuk pemrograman jaringan area lokal, luas, dan global serta infrastruktur jaringan di perangkat seluler,
televisi, dan perangkat video lainnya; penyediaan jasa dukungan teknologi perangkat lunak dan konsultasi sehubungan
dengan perangkat lunak komputer, pengembangan, dan penggunaan perangkat keras komputer, perangkat jaringan
komputer, perangkat telekomunikasi, desain jaringan komputer, desain penyimpanan, komputasi awan, keamanan jaringan,
keamanan cloud, desain pusat data, dan analitik; penyediaan perangkat lunak yang tidak dapat diunduh secara online untuk
pengelolaan jaringan komputer, pengelolaan infrastruktur jaringan, pengelolaan infrastruktur teknologi informasi, dan
pengelolaan infrastruktur pusat data; perangkat lunak sistem operasi yang tidak dapat diunduh yang menampung aplikasi
perangkat lunak komputer dan memfasilitasi interaksi dengan komputer dan periferal lain di seluruh jaringan perusahaan;
perangkat lunak yang tidak dapat diunduh untuk mengelola titik akses nirkabel dan titik akses jaringan area lokal; platform
sebagai layanan [PaaS]; program komputer yang tidak dapat diunduh untuk digunakan dalam mengakses dan melihat
infrastruktur dan sistem jaringan komputer; program komputer yang tidak dapat diunduh untuk digunakan dalam mengakses,
menavigasi, menjelajahi, dan mentransfer informasi, serta mendistribusikan dan melihat program komputer===

: JID2021013667
: 26/02/2021 21:21:59
: 81, 633 01/10/2020 JM
: Juniper Networks, Inc.

540 Etiket
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210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021013668
: 26/02/2021 21:33:32
:
: Sally
: Perum Citra Garden Blok B3 No.6 Kel. Negeri Olok Gading, Kec. Teluk Betung Barat,
Kota Bandar Lampung, Kota Bandar Lampung, Lampung, 35233
: M. Djarot Rudi Rahardjo S.H.
: Komplek Pasadena, Jalan Rofina D3-14, Rt. 004 Rw. 011 Kelurahan Margahayu
Utara

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: ANGO
: ANGO = merupakan suatu penamaan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru, merah, hitam dan putih
: 30
: ===Kerupuk; sagu; tapioka===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

540 Etiket

: DID2021013669
: 26/02/2021 21:58:50
:
: JASON JEREMIA SANTOSO

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: SPRINGHILL RESIDENCE D7 BLOK BLH B NO. 26 RT.004 RW.011, KEL.
PADEMANGAN TIMUR, KEC. PADEMANGAN, KOTA ADM. JAKARTA UTARA,
PROVINSI DKI JAKARTA 14410, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta,
14410
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: GLOW AND SHOW
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM, PUTIH
: 3
: ===Barang kosmetik untuk mandi; Bedak wajah untuk keperluan kosmetik; Cairan untuk rambut (kosmetik); Esensi untuk
keperluan kosmetik; Gel jerawat (kosmetik); Gel kulit untuk penggunaan kosmetik; Gel pelangsing (kosmetik ); Gel pelangsing
(kosmetik); Gel untuk keperluan kosmetik; Highlighter badan kosmetik; Highlighter bubuk (kosmetik); Highlighter cair
(kosmetik); Highlighter krim (kosmetik); Highlighter kulit (kosmetik); Hyaluronic serum; Kondisioner cair (kosmetik); Kosmetik
berwarna untuk anak-anak; Kosmetik fungsional; Kosmetik highlighter; Kosmetik menggunakan bahan alami; Kosmetik untuk
bulu mata; Kosmetik untuk manusia; Kosmetik untuk perawatan rambut; Kosmetik untuk spa; Krim Badan area sensitif
(kosmetik); Krim flek (kosmetik); Krim kulit daerah sensitif (kosmetik); Krim kulit kering (kosmetik); Krim kulit sensitif (kosmetik);
Krim pembersih (kosmetik); Krim untuk keperluan kosmetik; Krim wajah (kosmetik); Losion dan serum; Lotion daerah sensitif
(kosmetik); Lotion flek (kosmetik); Lotion kulit kering (kosmetik); Maker wajah (Kosmetik); Masker (kosmetik); Masker Wajah;
Masker pelembab kulit; Masker pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Masker perawatan [kaki]; Masker perawatan [tangan];
Masker untuk kebersihan daerah kewanitaan; Masker untuk kulit sebagai penggunaan kosmetik; Masker untuk tubuh sebagai
penggunaan kosmetik; Masker wajah (kosmetik); Masker wajah arang; Masker wajah pembersih pori-pori; Masker wajah
pembersihan mendalam; Masker wajah untuk kuli berminyak; Masker wajah yang dipakai saat tidur; Minyak sari buah merah
untuk kosmetik; Minyak yang mudah menguap (Kosmetik); Paket masker untuk keperluan kosmetik; Pelembab (kosmetik);
Pelembab Leher (kosmetik); Pelembab [Moisturizer] kosmetik; Pembersih wajah (kosmetik); Pensil highlighter (kosmetik);
Pewangi badan (kosmetik); Produk kosmetik dan perawatan kulit; Produk kosmetik untuk perawatan kulit; Ramuan kosmetik
untuk mandi; Sabun Kecantikan (kosmetik); Sabun kosmetik; Scrub untuk keperluan kosmetik; Scrub wajah [facial scrub]
kosmetik; Sediaan Pembersih Kulit (kosmetik); Sediaan kosmetik perawatan bibir; Sediaan kosmetik untuk bibir; Sediaan
kosmetik untuk kuku; Sediaan kosmetik untuk mata; Sediaan minyak panas (kosmetik); Sediaan pembersih badan dan
kosmetik; Sediaan perawatan kulit dan kosmetik; Sediaan tabir surya kosmetik; Semprotan pelembab wajah (kosmetik);
Serum Kulit Dengan Asam Hialuronat; Serum Mata (kosmetik); Serum Peremajaan Kulit; Serum anti-penuaan untuk keperluan
kosmetik; Serum bibir; Serum bulu mata; Serum jerawat; Serum kecantikan (kosmetik); Serum kulit berbasis hemp; Serum
leher (kosmetik); Serum pencerah (kosmetik); Serum pengencang kulit; Serum rambut; Serum untuk keperluan kosmetik;
Sipat (Kosmetik); Spirit Gum untuk penggunaan kosmetik; Spray wajah (kosmetik); Tanah liat (kosmetik); Toner (cairan
penyegar wajah) kosmetik; Toner cair (Kosmetik); Toner wajah (kosmetik); Vitamin C serum; astringen untuk keperluan
kosmetik; basma [pewarna kosmetik]; basma untuk keperluan kosmetik; bedak talek untuk keperluan kosmetik; bedak tubuh
untuk keperluan kosmetik; bedak wajah kosmetik; body butter untuk keperluan kosmetik; body lotion untuk keperluan
kosmetik; body scrub untuk keperluan kosmetik; bubuk gigi untuk keperluan kosmetik; bubuk glitter kosmetik; bubuk mandi
untuk keperluan kosmetik; bubuk masker tubuh; bubuk masker tubuh untuk keperluan kosmetik; bubuk padat untuk compacts
[kosmetik]; bubuk wangi untuk keperluan kosmetik; cat kuku (kosmetik); cocoa butter untuk keperluan kosmetik; colognes,
parfum dan kosmetik; concealer [kosmetik]; dasar bedak (kosmetik); emolien kulit untuk keperluan kosmetik; emulsi tubuh

740
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untuk keperluan kosmetik; emulsi wajah untuk keperluan kosmetik; emulsi wajah untuk penggunaan kosmetik; garam mandi
untuk keperluan kosmetik; gel after-sun [kosmetik]; gel after-sun untuk keperluan kosmetik; gel dan minyak kecantikan
[kosmetik]; gel mata untuk keperluan kosmetik; gel pelembab [kosmetik]; gel pelembab kulit [kosmetik]; gel penyamakan
[kosmetik]; gel tubuh dan wajah [kosmetik]; gel untuk penggunaan kosmetik; gel untuk tubuh (kosmetik); gel wajah [kosmetik];
glitter untuk keperluan kosmetik; highlighter (kosmetik); kertas untuk penggunaan kosmetik; kompres mata untuk keperluan
kosmetik; kosmetik; kosmetik alis; kosmetik dalam bentuk bubuk; kosmetik dalam bentuk krim; kosmetik dalam bentuk lotion;
kosmetik dan make-up; kosmetik dan perlengkapan mandi; kosmetik dan sediaan kosmetik; kosmetik dan sediaan perawatan
pribadi; kosmetik dekoratif; kosmetik dekoratif [make-up]; kosmetik non-medis; kosmetik penyegar kulit; kosmetik perawatan
kulit; kosmetik tabir surya; kosmetik tanpa obat; kosmetik untuk anak-anak; kosmetik untuk bibir; kosmetik untuk digunakan
pada kulit; kosmetik untuk kuku; kosmetik untuk kulit kepala; kosmetik untuk leher; kosmetik untuk pemakaian di rambut;
kosmetik untuk pembersih tubuh; kosmetik untuk penggunaan pribadi; kosmetik yang digunakan untuk kulit; kosmetik yang
mengandung probiotik; kosmetik yang mengandung vitamin; krim bibir untuk keperluan kosmetik; krim dan lotion kosmetik;
krim dingin untuk keperluan kosmetik; krim kosmetik; krim kosmetik bernutrisi; krim kosmetik untuk kulit; krim kosmetik untuk
perawatan kulit; krim kuku untuk keperluan kosmetik; krim kulit untuk keperluan kosmetik; krim masker tubuh; krim masker
tubuh untuk keperluan kosmetik; krim mata untuk keperluan kosmetik; krim matahari untuk keperluan kosmetik; krim pagi
untuk keperluan kosmetik; krim pelembab kulit [kosmetik]; krim pembersih [kosmetik]; krim pengencang [kosmetik]; krim retinol
untuk keperluan kosmetik; krim tangan kosmetik; krim tangan untuk keperluan kosmetik; krim tanning diri [kosmetik]; krim
tubuh kosmetik; krim tubuh untuk keperluan kosmetik; krim untuk keperluan kosmetik; krim wajah [kosmetik]; krim wajah untuk
keperluan kosmetik; krim wajah untuk penggunaan kosmetik; krim wangi untuk keperluan kosmetik; kristal mandi untuk
keperluan kosmetik; losion kosmetik; losion susu matahari kosmetik; losion susu untuk keperluan kosmetik; lotion berjemur
kosmetik; lotion kulit kosmetik; lotion kulit pelembab [kosmetik]; lotion mandi untuk keperluan kosmetik; lotion masker tubuh;
lotion masker tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion mata untuk keperluan kosmetik; lotion pelembab [kosmetik]; lotion
perawatan kulit kosmetik; lotion rambut kosmetik; lotion tangan untuk keperluan kosmetik; lotion tubuh pelembab [kosmetik];
lotion untuk keperluan kosmetik; lotion wajah kosmetik; lulur kosmetik; make-up [kosmetik]; masker kaki untuk perawatan kulit;
masker kecantikan; masker kecantikan rambut; masker kecantikan wajah; masker kecantikan wajah tidak mengandung obat;
masker kecantikan, sediaan perawatan kulit wajah (facial packs); masker kosmetik; masker kulit; masker kulit [kosmetik];
masker kulit berbentuk losion dan semprotan; masker kulit untuk keperluan kosmetik; masker mata; masker mata gel; masker
mata untuk keperluan kosmetik; masker pembersih untuk tubuh; masker pembersihan; masker pemutih kulit wajah; masker
penataan rambut; masker perawatan rambut; masker rambut; masker rambut dan kulit kepala; masker scrub pemurnian
mendalam; masker tanah liat yang membersihkan kulit; masker tangan untuk perawatan kulit; masker tubuh; masker tubuh
untuk keperluan kosmetik; masker untuk membersihkan wajah; masker wajah [kosmetik]; masker wajah bergizi madu dalam;
masker wajah kosmetik; masker wajah smoothing; masker wajah untuk penggunaan kosmetik; minyak berjemur [kosmetik];
minyak berjemur untuk tujuan kosmetik; minyak kosmetik; minyak kosmetik untuk kulit; minyak mandi untuk keperluan
kosmetik; minyak mawar untuk keperluan kosmetik; minyak pelindung matahari [kosmetik]; minyak penyamakan [kosmetik];
minyak tubuh untuk keperluan kosmetik; minyak untuk keperluan kosmetik; mousses [kosmetik]; mutiara mandi untuk
keperluan kosmetik; pacar [pewarna kosmetik]; pacar untuk keperluan kosmetik; paket masker untuk keperluan kosmetik;
pasta wangi untuk keperluan kosmetik; patch jerawat kosmetik; pelembab wajah kosmetik; pembersih untuk kuas kosmetik;
perekat kelopak mata ganda (kosmetik); perekat untuk keperluan kosmetik; pernis kuku untuk keperluan kosmetik; pewarna
kosmetik; pomade rambut untuk keperluan kosmetik; pomades untuk keperluan kosmetik; preparat pelembab [kosmetik];
produk pelindung matahari (kosmetik); produk perawatan bibir (kosmetik); produk perawatan wajah [kosmetik]; racun lebah
untuk keperluan kosmetik; rum rum untuk keperluan kosmetik; sabun kosmetik; salep kosmetik; salep kulit pelembab
[kosmetik]; sediaan berjemur [kosmetik]; sediaan kosmetik; sediaan kosmetik anti-penuaan; sediaan kosmetik dan kecantikan;
sediaan kosmetik perawatan rambut; sediaan kosmetik tanpa busa; sediaan kosmetik tanpa obat; sediaan kosmetik untuk
berjemur; sediaan kosmetik untuk bulu mata; sediaan kosmetik untuk kulit; sediaan kosmetik untuk mandi; sediaan kosmetik
untuk pembaruan kulit; sediaan kosmetik untuk perawatan kulit; sediaan kosmetik untuk perawatan tubuh; sediaan kosmetik
untuk wajah dan tubuh; sediaan kosmetik wajah; sediaan pelindung matahari kosmetik; sediaan pemutih kulit [kosmetik];
sediaan pengencangan payudara kosmetik; sediaan penyamakan sendiri [kosmetik]; sediaan perawatan kuku kosmetik;
sediaan perawatan matahari [kosmetik]; sediaan perawatan wajah kosmetik; sediaan rias rambut kosmetik; sediaan-sediaan
kosmetik rias rambut; self-tanning lotion [kosmetik]; serat untuk keperluan kosmetik; serum anti-penuaan untuk wajah; serum
kecantikan; serum kulit (kosmetik); serum kulit tanpa obat; serum kulit tanpa obat untuk wajah; serum mata; serum pemutih
(kosmetik); serum perawatan rambut; serum untuk wajah tidak mengandung obat; serum wajah; serum yang mengandung
ekstrak batu permata; susu almond untuk keperluan kosmetik; susu setelah matahari [kosmetik]; tabir surya untuk keperluan
kosmetik; tisu kosmetik pra-lembab; toner untuk penggunaan kosmetik; toner wajah kosmetik; tonik rambut untuk keperluan
kosmetik===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: JID2021013670
: 26/02/2021 22:00:39
:
: Purba Kuncaraningrat Hadi Putra

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Perum Royal Regency A-2, Kelurahan Kaliombo, Kota Kediri, Jawa Timur, 64126
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: KLIKHOST
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Ungu Tua, Merah Muda, Ungu dan Perak
: 42
: ===Layanan hosting situs web; Layanan portal web (desain atau hosting); cloud computing, yaitu, layanan penyedia cloud

540 Etiket
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hosting; hosting situs web orang lain; jasa hosting situs web===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021013671
: 26/02/2021 22:08:46
:
: Kurniawan Budi susilo

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Srengseng raya no 19. RT/RW : 004/003, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI
Jakarta, 11510
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Tiga Dimensi
: SGO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: hitam,kuning,emas,putih
: 12
: ===Kampas kopling untuk kendaraan; roller matic===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021013672
: 26/02/2021 22:28:26
:
: PT. Bhakti Nusantara Teknologi

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jalan Rs. Fatmawai Nomor 1A-1C , Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta,
12430
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: AEROSAFE
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM dan PUTIH
: 10
: ===Bantalan atau tempelan pemanas yang diaktifkan dengan udara untuk keperluan medis; Filter udara untuk digunakan
dengan aparatus pendukung pernapasan; Filter untuk keperluan medis untuk memurnikan udara untuk bernapas; Injektor
cairan medis; Kantong untuk pengiriman air, larutan garam dan cairan lain, dan kotak pembasmi kuman; Katrid campuran
bahan sodium hidroksida dan kalsium oksida (soda lime); Peralatan pernapasan medis dengan pelembab gas pernapasan
dan sumber aliran yang terhubung untuk mengirimkan kecepatan aliran tinggi dari campuran udara/oksigen ke pasien yang
bernapas secara spontan melalui masker wajah, masker mulut dan hidung atau masker nasal; Peralatan pernapasan medis
portabel, yang dioperasikan dengan baterai dengan pelembab gas pernapasan dan sumber aliran yang terhubung untuk
mengirimkan kecepatan aliran tinggi dari campuran udara/oksigen ke pasien yang bernapas secara spontan melalui masker
wajah, masker mulut dan hidung atau masker nasal; Perangkap air yang merupakan bagian dan/atau aksesoris untuk
aparatus medis; Pompa udara untuk digunakan dengan aparatus pendukung pernapasan; Probe suhu udara pernapasan
untuk digunakan dalam aparatus pernapasan medis; Sensor optik untuk mendeteksi kadar air dalam ruang pelembapan untuk
aparatus pernapasan medis; Sensor untuk mengukur kelembapan udara pernapasan untuk digunakan dalam aparatus
pernapasan medis; Sensor untuk mengukur suhu dari udara pernapasan untuk digunakan dalam aparatus pernapasan medis;
Tabung pengisi air untuk pelembab untuk digunakan dengan aparatus perawatan pernapasan; Tabung pengisi air untuk ruang
pelembapan untuk keperluan medis dan perawatan medis; Tabung udara terkompresi untuk keperluan medis; Tabung untuk
bernapas yang digunakan dalam pengiriman udara dan gas ke dan jauh dari pasien; aparatus pemijat yang menggunakan
hawa/udara panas===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

740

: DID2021013673
: 26/02/2021 23:20:46
:
: TA. PETER DONNA B, FRANSISCA MARGARET

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Kayu Manis Barat No. 92, Rt. 001 - Rw. 007 Kel. Kayu Manis, Kec. Matraman
Alamat Surat Menyurat : Komplek walikota sukapura jl. cemara 3 C2 No. 8 (Belakang
grand orchard kelapa gading), Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta, 13130
:
:

Tipe Merek

: Merek Kata dan Lukisan

540 Etiket

Halaman 1231 dari 2049

566

Nama Merek
Arti Bahasa

: MARTABAK FAVOURITERAW ASLI Sejak 1988 & LUKISAN
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Coklat, orange dan putih
: 30
: ===Bubur; Bubur Ayam; Kue Bolu Kukus; Kue kering (pastri); Martabak; Mie; Nasi; Nasi Ayam Geprek; Nasi Ayam Goreng
Mentega; Nasi Ayam Kalasan; Nasi Ayam Penyet; Nasi Ayam Rica Rica; Nasi Bakar Ayam; bubur nasi; gula; kopi; kue bolu;
kue gandum; kue pastry; kukis (kue kering); nasi goreng; pizza; roti*; teh; tepung terigu; wafel===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021013674
: 26/02/2021 23:44:06
:
: Koe, Marini Kumarsi

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Pemandangan II / 15 B, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta
: Ong Tjioe Lan S.E.
: Puri Indah Blok I No 14 Kembangan Selatan

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: ORENJI : suatu penamaan.
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Oranye, Hitam, Putih.
: 16
: ===Barang-barang terbuat dari karton, yaitu file dan folder dokumen, tag untuk kado, kotak kado; Cairan penghapus; Kotak
dokumen (alat tulis); Map [alat tulis menulis]; Paket alat tulis-menulis terdiri dari kertas untuk menulis, amplop, penanda, dan
stensil; Publikasi dan barang cetakan, yaitu kartu dagang bola basket, kartu dagang, stiker, dekal, tato sementara yang dapat
dipindahkan, perangko bertema bola basket, tiket bertema bola basket, karton untuk menyimpan koleksi piringan
perdagangan, papan tulis tempel dan penghapus papan tulis, papan memorandum, penjepit papan untuk menulis, tatakan
gelas dari kertas, kartu pos, alas piring dari kertas, tissue wajah, kartu catatan, bantalan memo, bantalan catatan, pulpen,
krayon, spidol penanda, karet gelang, pena dan pensil, kotak pena dan pensil, pena dan tatakan untuk menulis, penyangga
dokumen desktop, scrapbook, stempel karet, penggaris untuk merancang, spanduk kertas dan bendera, binder dengan 3
cincin, folder alat tulis, buku catatan wirebound, buku catatan portofolio, foto-foto berbingkai dan tidak berbingkai, litografi,
cetakan seni, poster, kalender, stiker bumper, sampul buku, penunjuk halaman buku, kertas pembungkus, buku kegiatan
anak-anak, buku mewarnai anak-anak; Pulpen; Stempel (cap) dan stiker (alat tulis menulis); Tempat dokumen (alat tulis; Tinta
isi ulang pulpen; alat dan mesin penjilid buku [peralatan kantor]; alat tulis menulis; alat tulis, termasuk kertas, amplop,
bantalan, kartu, surat, pena, dan pensil; amplop [alat tulis]; bahan penjilid buku; baki file [keperluan kantor]; barang cetakan;
dispenser pita perekat untuk keperluan alat tulis atau rumah tangga; file dokumen [alat tulis]; file surat; folder alat tulis; kertas
dan karton; kertas tulis dan amplop [alat tulis]; kotak alat tulis; kotak file untuk penyimpanan catatan bisnis dan pribadi; kotak
pena dan pensil; kotak persediaan sekolah yang terdiri dari berbagai kombinasi persediaan sekolah terpilih, yaitu, alat tulis,
pena, pensil, pensil mekanik, penghapus, penanda, krayon, pena penanda berwarna, map, buku catatan, kertas, busur
derajat, klip kertas, peruncing pensil, alat genggam dipasang pada pensil/pena untuk menulis, lem dan penanda buku; kuas
cat; lem untuk alat tulis atau keperluan rumah tangga; lembaran kertas [alat tulis]; map lembaran lepas; map plastik; map
untuk kertas; pastel [pensil]; pena untuk menandai [alat tulis]; penahan buku [alat tulis]; penajam pensil non-listrik; pensil
dengan penghapus; pensil warna; perekat untuk alat tulis menulis; perekat untuk keperluan alat tulis; pulpen untuk menandai
[alat tulis menulis]; sampul [alat tulis]; sampul dokumen [alat tulis]; selotip [alat tulis]; selotip untuk keperluan alat tulis atau
keperluan rumah tangga; stiker [alat tulis]; stopmap; tempat dokumen [alat tulis]; tinta untuk alat tulis===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021013675
: 26/02/2021 23:56:36
:
: JOYO SUSILO

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Perum Pondok Surya Indah CG No. 9 RT. 029 RW. 000 Kel. Sempaja Selatan, Kec.
Samarinda Utara, Kota Samarinda, Prov. Kalimantan Timur - 75119, Kota
Samarinda, Kalimantan Timur, 75119
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: MADINA Plast + Lukisan
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru dan putih.
: 16
:
===Kantong plastik HD; Kantong plastik PP; Kantong plastik klip; Kantong plastik opp; Kantong plastik putih susu laundry;
Karet gelang untuk keperluan rumah tangga; kantong belanja dari plastik; kantong plastik; kantong plastik (keresek); kantong
plastik PE; kantong plastik untuk es kemasan; kantong plastik untuk kemasan; kantong plastik untuk keperluan rumah tangga;

740

Halaman 1232 dari 2049

kantong plastik untuk keperluan umum; kantong plastik untuk memasak di oven; kantong plastik untuk pembungkus; kantong
plastik untuk pengepakan; kantong plastik untuk popok sekali pakai; kantong plastik untuk produk makanan; kantong sampah
plastik; kantong sandwich plastik; karet gelang [keperluan kantor]; karet gelang untuk mengikat barang [keperluan kantor atau
rumah tangga]; kemasan kantong semen dari plastik; tas belanja dari plastik; tas pesta plastik===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021013676
: 27/02/2021 01:59:26
:
: MUHAMMAD WISAM GHOLY

540 Etiket

: Pagentongan RT. 001/RW. 016, Kelurahan Loji, Kecamatan Kota Bogor Barat, Kota
Bogor, Jawa Barat
: Deddy Firdaus Yulianto S.H.
: AFJ Counselors At Law, Estubizi Business Center, Setiabudi Building 2, 2nd Floor
(207 B-C) Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 62

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: katakita
: merupakan suatu penamaan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: abu-abu
: 25
: ===BAJU DARI KULIT; Baju renang; Busana Muslim; Celana jeans; Hijab; Ikat Kepala; Manset untuk lengan kemejas
(pakaian); Pashmina; Pelindung telinga [pakaian]; Pici (Kopiah); Selempang pastor; Sweater [dimasukkan melalui kepala]; Tali
pengikat penutup kaki; Tudung kepala (Pakaian); alas kaki; alas kaki khusus untuk olahraga; baju olah raga; baju rajut; baju
tidur; band leher [bagian dari pakaian]; bulu [pakaian]; celana; celana panjang; celana pendek; celemek [pakaian]; dasi; gaun;
gaun pesta; ikat pinggang [pakaian]; jaket [pakaian]; jas; jilbab; jubah; jubah mandi; kamisol; kancing untuk sepatu bola; kaos;
kaos kaki; kaos t shirt; kemeja; kemeja kancing; kerah [pakaian]; kerudung [pakaian]; korset [pakaian dalam]; kostum untuk
digunakan dalam permainan peran; kotak saku; kutang wanita; lapisan siap pakai [bagian dari pakaian]; manset; mantel;
pakaian; pakaian berbahan denim; pakaian dalam; pakaian kulit imitasi; pakaian linen; pakaian ski; pakaian untuk bayi;
pakaian untuk wanita; pakaian, alas kaki dan tutup kepala; paku golf; pelindung kaki; pelindung matahari [headwear];
pelindung tumit untuk sepatu; penghangat leher; piyama; ponco; rok; rompi; sandal; sandal pelindung kaki; sari; selendang
[pakaian]; sepatu; sepatu bot *; sepatu hak tinggi; singlet; syal; syal leher [muffler]; syal pashmina; togas; topi matahari; topi
pet [tutup kepala]===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2021013677
: 27/02/2021 03:09:53
:
: Amal Saleh Ali, Deva Rachman

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Ekor Kuning Raya No. 39, Jati, Pulogadung, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI
Jakarta, 13220
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Syekh Ali Jaber
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Kuning emas (Gold)
: 35
: ===Administrasi bisnis; fungsi kantor; iklan, promosi, dan layanan keagenan; manajemen bisnis; pemasaran; perdagangan
barang; perdagangan online===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

: DID2021013678
: 27/02/2021 03:43:36
:
: Maya Indriyani

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Pengadegan RT 005 RW 005 Kel. Pengadegan Kec. Wangon Kab. Banyumas Jawa
Tengah, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah
:
:

Tipe Merek
Nama Merek

: Merek Kata dan Lukisan
: MALORY SOAP

540 Etiket

Halaman 1233 dari 2049

566

Arti Bahasa

: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Magenta, hitam, Putih
: 3
: ===kosmetik===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021013679
: 27/02/2021 06:33:37
:
: PT Tapal Koeda Indonesia

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jalan Rambipuji Nomor 465, Dusun Krajan Kidul, Kel. Gumelar, Kec. Balung,
Kabupaten Jember, Jawa Timur
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: KOEDAMEC
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Putih
: 5
: ===Herbisida, pestisida, fungisida untuk keperluan pertanian dan perkebunan (hortikultura); fungisida; fungisida untuk
keperluan pertanian; herbisida; herbisida untuk keperluan pertanian; insektisida; insektisida untuk keperluan pertanian;
pestisida; pestisida pertanian===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021013680
: 27/02/2021 06:37:15
:
: PT Tapal Koeda Indonesia

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jalan Rambipuji Nomor 465, Dusun Krajan Kidul, Kel. Gumelar, Kec. Balung,
Kabupaten Jember, Jawa Timur
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: MOMARAS
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Putih
: 5
: ===Herbisida, pestisida, fungisida untuk keperluan pertanian dan perkebunan (hortikultura); fungisida; fungisida untuk
keperluan pertanian; herbisida; herbisida untuk keperluan pertanian; insektisida; insektisida untuk keperluan pertanian;
pestisida; pestisida pertanian===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: JID2021013681
: 27/02/2021 06:45:34
:
: TONI CONG

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: IR. H. JUANDA NO 53 BEKASI JAYA, Kota Bekasi, Jawa Barat, 17112
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: BAZAR MEBEL
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM
: 35
: ===layanan ritel disediakan oleh toko furnitur; layanan toko grosir menampilkan furnitur; layanan toko ritel menampilkan
furnitur; toko mebel, furniture, perabot rumah, perabot kantor, barang pecah belah, teko gelas, piring, mangkok, kursi, karya
seni dari kayu, lilin, plastik, tirai manik-manik untuk hiasan, tempat tidur, perlengkapan tempat tidur bukan dari logam, bangku,
kursi-kursi, papan peragaan, bantal, lemari-lemari, kotak-kotak dari kayu atau plastik, lemari berlaci, gantungan jas, bantalbantal, meja tulis, meja makan, pintu-pintu, meja gambar, meja rias, kursi malas, perlengkapan perabotan bukan dari logam,

740

540 Etiket

Halaman 1234 dari 2049

kotak perhiasaan, kotak surat, rak-rak, rak tempat majalah, rak buku, kasur-kasur, cermin, meja, tempat payung===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: JID2021013682
: 27/02/2021 07:00:02
:
: HENNY DWI RACHMAWATI

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: IR. H. JUANDA NO 53 BEKASI JAYA, Kota Bekasi, Jawa Barat, 17112
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: HDR
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM
: 42
: ===Desain interior bangunan, kantor dan apartemen; Jasa desain interior dan konsultasi desain interior, semua di bidang
dekorasi rumah, pengembangan rumah, desain dapur dan kamar mandi, tata ulang dan renovasi; desain dekorasi interior;
desain dekorasi interior untuk toko; desain interior; desain interior bangunan; desain interior untuk kantor; layanan desain
dekorasi interior; layanan konsultasi yang berkaitan dengan desain dekorasi interior===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021013683
: 27/02/2021 07:07:12
:
: Eurelia Michelle Angelia Pesik

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Durian II No. 32 Berau Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur,
77312
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: WONDER NEST
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: COKLAT KEEMASAN
: 29
: ===Sarang burung dengan gula batu; Sarang burung dengan gula batu yang bisa dimakan; Sari sarang burung; sarang
burung yang bisa dimakan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021013684
: 27/02/2021 07:37:37
:
: Cincin Siswanto

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Katamaran Indah 10/1E. Kapuk Muara, Penjaringan., Kota Administrasi Jakarta
Utara, DKI Jakarta, 14460
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: TaTa Edutoys
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Kuning dan coklat tua
: 28
: ===Alat permainan edukasi; Kostum menjadi mainan anak-anak; Mainan, permainan dan alatnya; patung tokoh jagoan; mesin
permainan otomatis dan yang dioperasikan dengan koin; balon; bola basket; bola pantai; boneka yang berisi kacang
dikeringkan atau yang sejenis; permainan yang menggunakan papan; permainan kartu; kosmetik mainan anak-anak; ornamen
pohon Natal kecuali barang kembang gula atau iluminasi; konfeti; boneka; pakaian boneka; perabotan boneka; layang-layang;
ponsel untuk anak-anak; bola karet berwarna untuk bermain; mainan yang terbuat dari kain dan kapas; boneka yang
digerakkan dengan tali atau tangan di dalamnya; puzzle; sepatu roda; papan luncur; mainan patung tokoh jagoan dan
aksesoris patung tokoh jagoan; kendaraan mainan; perangkat bermain kendaraan mainan; skuter mainan; dan mainan
otomatis yang digerakkan oleh motor jarum jam, semua barang di atas untuk anak-anak dan berhubungan dengan dan/atau
berkaitan dengan koleksi boneka dan/atau aksesoris boneka; Permainan edukasi taktil (alat permainan); beberapa tabel

740

Halaman 1235 dari 2049

aktivitas anak-anak [mainan]; mainan anak-anak dengan beberapa aktifitas; mainan genggam untuk anak-anak; mainan tenda
dan mainan balok-balok anak-anak; mainan untuk anak-anak; rumah mainan anak-anak===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021013685
: 27/02/2021 08:00:48
:
: ZAENAL ARIFIN
: Dk. Sijegur, RT. 005 RW. 003, Kel. Wringin Agung, Kec. Doro, Kab. Pekalongan,
Jawa Tengah, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah
: Aryhus Endramadha S.E.
: GRIYA KARAWACI Blok A3 No. 31 RT. 002 RW. 018 Kel. Sukabakti Kec. Curug
Kab. Tangerang

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: GEFALIANO + LOGO
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM, PUTIH
: 25
: ===Celana jeans; celana; jaket; pakaian; pakaian jadi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

540 Etiket

: DID2021013686
: 27/02/2021 08:07:58
:
: JACKIE ATMADJA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jakarta Garden City,Cluster Cassia No 11 RT 002/RW 014 Kel Cakung Timur Kec
Cakung, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: EUROLEDER
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: putih , hitam
: 18
: ===Kulit sintetis; Tas (termasuk tas bukan-anyaman, tas untuk penyimpanan misalnya penyusun bagasi mobil); dompet kulit
imitasi [tas]; kotak kulit imitasi; kulit dan imitasi kulit; kulit imitasi; tas kulit imitasi; tas kulit, koper, dan dompet===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021013687
: 27/02/2021 08:28:21
:
: ANGELA BALE

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Natura Residence Blok C 5 no 10, RT/RW : 031/007, Kelurahan Siwalan Panji,
Kecamatan Buduran,, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, 61252
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: MOLASSkin by dr. Angela Bale
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: merah, putih, ungu
: 3
: ===krim kosmetik===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021013688
: 27/02/2021 08:43:46
:
: AGUSTINUS RAFA'IL ADIHARNADI

540 Etiket

540 Etiket

: LANGSEP BARAT KAV.14 001/001 PISANG CANDI KEC.SUKUN, Kota Malang,
Jawa Timur, 65162
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740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: PUNDI NASIONAL
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: coklat dan coklat muda
: 34
: ===Rokok dengan atau tanpa filter, terbuat dari campuran tembakau dan cengkeh (bukan untuk keperluan medis)===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021013689
: 27/02/2021 08:48:35
:
: CV ASKARA UTAMA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JLN GATOT SUBROTO NO 05 RT 003 RW 007, KELURAHAN TANJUNGANOM,
KECAMATAN TANJUNGANOM, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, 64482
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: DELIZO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM
: 32
: ===Konsentrat jus buah; Konsentrat untuk membuat minuman; Konsentrat untuk membuat minuman buah; Sirup,
konsentrat, dan bubuk untuk membuat air rasa, minuman hipotonik, isotonik dan hipertonik, minuman dan jus buah, minuman
energi dan minuman olahraga; esensi untuk membuat minuman; konsentrat buah dan pure digunakan untuk membuat
minuman; konsentrat buah untuk membuat minuman; konsentrat yang digunakan dalam persiapan minuman ringan;
konsentrat, sirup dan bubuk yang digunakan dalam persiapan minuman ringan; minuman berbahan dasar buah; sirup,
konsentrat dan bubuk untuk membuat minuman===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: JID2021013690
: 27/02/2021 09:11:18
:
: Prayoga Bestari

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Setiabudhi Regensi Wing IV/ D 57 , Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, 40559
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: KAMILUL HIDAYAH
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau dan Kuning Emas
: 41
: ===Jasa Pendidikan; Jasa pendidikan bisnis; Pesantren (Jasa Pendidikan)===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021013691
: 27/02/2021 09:23:23
:
: Asep Trisusanto

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: KP. CIJAHE RT 003/RW001, CURUGMEKAR, Kota Bogor, Jawa Barat, 16113
:
:

Tipe Merek
Nama Merek

: Merek Kata dan Lukisan
: Kekucingan

740

540 Etiket

540 Etiket
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566

Arti Bahasa

: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Kuning, Hitam, Merah, Putih
: 31
: ===Alas kotoran kucing; Makanan hewan peliharaan vegan yang dapat dimakan untuk kucing; Rumput sebagai tanaman;
bibit gandum untuk pakan hewan; biji gandum; biji rumput; biskuit kucing; dedak gandum; gandum; gandum yang belum
diolah; gandum, tidak diolah; kucing; makanan kaleng untuk kucing; makanan kucing; makanan kucing, bisa dimakan;
memperlakukan hewan peliharaan organik yang dapat dimakan untuk kucing; minuman untuk kucing; rumput [tanaman];
rumput, alami; susu bubuk untuk anak kucing===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021013692
: 27/02/2021 09:39:13
:
: Pertiwi Tri Wulandari, Deni Nurwenda

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: jl. wiranta no 89 bandung , Kota Bandung, Jawa Barat, 40121
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: Safe Mask
: Masker aman

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru Tua
: 10
: ===Masker medis===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2021013693
: 27/02/2021 09:47:33
:
: ABED NEGO SETIAWAN

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: PERUMAHAN TAMAN SILIWANGI, BLOK D No.12 RT.005 RW.007,KELURAHAN
DEPOK, KECAMATAN PANCORAN MAS, KOTA DEPOK, JAWA BARAT, Kota
Depok, Jawa Barat, 16431
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: LOUIS
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM dan KUNING EMAS
: 43
: ===Bar kopi dan jus; Jasa penyediaan makanan dan minuman; Jasa penyediaan minuman; Jasa restoran, yaitu, penyediaan

740

makanan dan minuman untuk konsumsi di dalam dan di luar gedung; Jasa/layanan hotel, restoran, kafe, kafetaria, kantin dan
layanan bar makanan ringan; Kafe kopi; Kedai; Kedai kopi; Kedai yang menjual dan menyajikan makanan dan minuman,
makanan laut olahan; Kopi ( Kafe ); Layanan menjemput makanan; Layanan pemberian nasihat dan informasi yang berkaitan
dengan pemilihan, persiapan dan penyajian makanan dan minuman; Layanan perjamuan; Layanan reservasi untuk memesan
makanan; Menyediakan fasilitas untuk mengadakan konferensi, pertemuan, jamuan makan, seminar, resepsi, pesta, dan
pertunjukan; Penyediaan fasilitas untuk pertemuan (meetings), konferensi, seminar, ruang resepsi dan pameran; Penyediaan
katering; Restoran; Sediaan-sediaan makanan; Sediaan-sediaan makanan yang dapat dibawa pulang; Tempat penyediaan
makanan dan minuman; Tempat penyediaan makanan dan minuman (Snack bar); Tempat yang menghidangkan kudapan;
Warung makan; jasa informasi, saran dan konsultasi yang berkaitan dengan jasa katering; jasa informasi, saran dan konsultasi
yang berkaitan dengan jasa katering bisnis; jasa informasi, saran dan konsultasi yang berkaitan dengan layanan untuk
menyediakan makanan dan minuman; jasa kafe; jasa katering kantor untuk penyediaan kopi; jasa konsultasi dibidang
penyediaan makanan dan minuman; jasa memasak makanan; jasa penyediaan kedai buah; jasa penyediaan kopi untuk
kantor; jasa restoran; jasa restoran dan katering; jasa-jasa pemesanan restoran dan kafe-kafe; kafe yang menyediakan
makanan dan minuman kelor; katering makanan dan minuman; kedai roti dan kue (bakeries); layanan kafe, bistro, dan
restoran; layanan pemesanan dan pemesanan untuk hotel, restoran, dan akomodasi liburan; layanan pemesanan dan
pemesanan untuk restoran dan makanan; layanan restoran cepat saji; layanan restoran swalayan; layanan yang menawarkan
makanan dan minuman untuk dibawa pulang; menyajikan makanan dan minuman di restoran dan bar; menyajikan makanan
dan minuman untuk para tamu di restoran; menyediakan layanan restoran; menyediakan makanan dan minuman di restoran;
menyediakan makanan dan minuman di restoran dan bar; menyediakan makanan dan minuman untuk para tamu di restoran;
pemesanan jasa katering; penyediaan informasi dalam bidang hidangan makan di restoran melalui Internet; penyediaan
informasi tentang layanan restoran; penyediaan makanan dan minuman untuk dikonsumsi; penyediaan pertemuan sosial,
perjamuan, fungsi acara sosial, konferensi, fasilitas untuk pameran dan pertemuan; penyediaan ruang-ruang dan akomodasiakomodasi sementara untuk pengorganisasian acara-acara, acara-acara, pertunjukan-pertunjukan, pesta-pesta, perjamuan-
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perjamuan dan resepsi-resepsi; persiapan makanan dan minuman; restoran dengan layanan utama pengantaran pesanan/
restoran pesan antar; restoran swalayan; restoran, bar dan layanan katering; rumah makan; warung makan tradisional===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021013694
: 27/02/2021 09:49:24
:
: JIMMY HANJAYA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. ANJASMORO NO. 5 RT. 002 RW. 001 KELURAHAN TURIREJO KECAMATAN
LAWANG KABUPATEN MALANG, Kabupaten Malang, Jawa Timur
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: HERKINS
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: MERAH, PUTIH, KUNING, ABU-ABU
: 30
: ===Hasil produksi Madu; Madu untuk Makanan manusia; Minuman berbahan dasar madu; gula, madu, sirup; madu; madu
herbal; madu untuk makanan dan minuman; madu, madu sirup; propolis [lem lebah] untuk makanan manusia; propolis*; sirup
(sirup kental); sirup (treacle); tablet madu herbal [permen]===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021013695
: 27/02/2021 09:56:25
:
: Dea Elysia

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Perum Polri Amerta Asri Blok C-8 Jalan Raya Gerih Blumbungan, Sibang Kaja,
Kabupaten Badung, Bali, 80352
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Sorry, It's For Dogs
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Tipogram dalam satu warna, hitam atau putih, tergantung background.
: 31
: ===Biskuit untuk anjing; Biskuit untuk hewan peliharaan, dapat dimakan; Kunyah-kunyahan yang dapat dimakan untuk anjing;
Kunyah-kunyahan yang dapat dimakan untuk hewan peliharaan; Makanan Hewan Peliharaan; bahan makanan untuk anak
anjing; biskuit anak anjing; biskuit anjing; gigi yang dapat dicerna membersihkan camilan untuk anjing; makanan anjing;
makanan anjing, dapat dimakan; makanan hewan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021013696
: 27/02/2021 10:17:28
:
: AGUSTINUS RAFA'IL ADIHARNADI

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: LANGSEP BARAT KAV.14 001/001 PISANG CANDI KEC.SUKUN, Kota Malang,
Jawa Timur, 65162
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: PENA FILTER
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: EMAS,MERAH DAN SILVER
: 34
: ===Rokok dengan atau tanpa filter, terbuat dari campuran tembakau dan cengkeh (bukan untuk keperluan medis)===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320

Prioritas

740

: DID2021013697
: 27/02/2021 10:23:26
:

540 Etiket
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730

Nama Pemohon

: Muhammad Abdul Ghani

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Kp. Ciwaru RT 06/05 Desa Citatah, Kec. Cipatat, Kab. Bandung Barat, Kabupaten
Bandung Barat, Jawa Barat, 40554
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: KSM MINERAL
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Warna Hijau
: 1
: ===Batu kapur untuk pertanian; Kapur dolomit; Kapur tohor; batu kapur bubuk untuk keperluan pertanian; batu kapur granula
untuk keperluan pertanian; kapur pertanian; pupuk alami; pupuk mineral; pupuk untuk tanah; pupuk untuk tanah dan pot
tanah===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021013698
: 27/02/2021 10:45:44
:
: NURSANTI

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Komplek Polri Duren Tiga No. 33 RT.005 RW.001, Duren Tiga, Pancoran, Jakarta
Selatan – DKI Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12760
: Hendra Prasetya M.Si
: Gajahmada Plaza Lantai 2 D-17-18 Simpang Lima, Semarang

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: GADOG FARM + GAMBAR
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Kuning, Merah, Hijau
: 29
: ===Abon Sapi; Abon telur; Acar Telur; Ayam potong dalam kemasan; Babi; Bakso daging sapi; Bistik Daging Sapi; Cangkang
telur (dipisah dari putih dan kuning telurnya); Daging Sapi Lada Hitam; Daging sapi angus; Daging sapi muda; Daging sapi
suwir; Empal Sapi; Gulai Telur; Gulai sapi; Jeli, selai, kolak (compotes); Kacang Telur; Kaldu daging sapi; Kaldu pati sapi yang
dapat diminum; Kaldu sapi yang dapat diminum; Krengsengan Sapi; Lidah sapi asap; Makanan olahan dengan protein
tambahan terutama terdiri dari daging, ikan, binatang buruan unggas, buah-buahan, sayuran, telur atau produk susu; Minuman
yang mengandung putih telur; Minuman yang terbuat dari putih telur; Olesan berbahan dasar telur; Orak-arik Telur Wortel;
Produk makanan vegetarian, yaitu, pengganti daging dan ikan berbasis sayuran, pengganti telur, pengganti keju dan minuman
makanan berbasis kedelai yang digunakan sebagai pengganti susu; Produk olahan daging sapi; Rambak kulit sapi; Rendang
Sapi; Rolade Sapi; Sate Daging Sapi; Sate Sosis Sapi; Sate Telur Ayam; Sate Telur Burung; Scotch eggs [telur rebus yang
dibungkus dengan daging sosis dan dilapisi dengan remah-remah]; Sediaan telur ikan; Sediaan telur salmon (ikan) laut;
Semur Daging Sapi; Se’i Daging Sapi; Sosis; Suet (lemak pada pada sapi) untuk makanan; Susu protein dari telur; Telur; Telur
Ceplok Balado; Telur Pindang; Telur Skotlandia; Telur dadar padang; Veal stock (olahan dari tulang daging sapi muda); ayam;
bakso isi daging sapi cincang; bakso sapi; bakso sosis sapi; bakso tahu sapi; bakso telur ayam; bakso telur ikan; bakso telur
sapi; bawang bombai; bebek beku; buah dan sayuran yang diawetkan, dibekukan, dikeringkan dan dimasak; buah dan
sayuran yang dibekukan, diawetkan, dikeringkan dan dimasak; bulgogi [Hidangan Daging Sapi Korea]; bulgogi [daging sapi
panggang yang diiris dan dibumbui]; buncis, diolah; daging; daging ayam; daging ham sapi; daging sapi; daging sapi asap;
daging sapi kering; daging sapi olahan; daging sapi rebus; daging, diolah; daging, ikan, unggas dan binatang buruan; ekstrak
daging; ekstrak daging sapi panggang; hasil produksi susu sapi; irisan daging sapi; keju segar dari Perancis yang
menggunakan susu sapi yang dipasteurisasi; kornet sapi; kuning telur; lemak daging sapi; lemak sapi untuk makanan;
makanan ringan siap saji yang terutama terdiri dari kentang dan keripik, kacang-kacangan, produk kacang, biji-bijian, sayuran
atau kombinasinya; termasuk keripik kentang, keripik kentang garing, keripik sayuran, keripik talas, keripik garing, makanan
ringan daging babi, makanan ringan daging sapi, makanan ringan berbasis kedelai, makanan ringan berbasis kacangkacangan dan olesan, saus, keju; masakan matang yang terbuat dari daging sapi, ikan, ayam yang dimasak, dikeringkan,
dibekukan, diawetkan; minyak dan lemak untuk makanan; nugget sapi; pengganti telur; persediaan daging sapi; potongan
daging sapi; produk daging sapi; putih telur; putih telur cair; roti daging sapi; salad telur belanak; sapi panggang; seolleongtang
[kaldu tulang sapi Korea]; sosis sapi; susu; susu sapi; susu sapi bubuk; susu, keju, mentega, yoghurt, dan produk susu
lainnya; tablet susu sapi; telur asin; telur ayam; telur bebek; telur bekicot untuk dimakan; telur beku; telur bitan; telur bubuk;
telur cair; telur ikan, diolah; telur olahan; telur puyuh; telur rebus; telur unggas dan produk telur; telur yang diawetkan; telur*;
telur, diolah; telur, susu, dan produk susu; tempura telur; unggas, tidak hidup; wortel, diolah===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021013699
: 27/02/2021 10:51:50
:
: AGUSTINUS RAFA'IL ADIHARNADI

Alamat Pemohon

: LANGSEP BARAT KAV.14 001/001 PISANG CANDI KEC.SUKUN, Kota Malang,

740

540 Etiket
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Jawa Timur, 65162
740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: PENA GOLD
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: MERA, EMAS, SILVER
: 34
: ===Rokok dengan atau tanpa filter, terbuat dari campuran tembakau dan cengkeh (bukan untuk keperluan medis)===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021013700
: 27/02/2021 11:01:21
:
: PT MIKA JAYA PLASTIK

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl.Raya Perancis Pergudangan Kosambi Permai Blok K No 27, Kabupaten
Tangerang, Banten, 15211
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: mjp = mika jaya plastik
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru Tua
: 16
: ===Mika plastik untuk membungkus makanan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021013701
: 27/02/2021 11:02:23
:
: PT. Synagro Perkasa

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Rukan Outer Ring Road City Resort Blok J No. 28, Cengkareng, Kota Administrasi
Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11730
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: SOUTH
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam Putih
: 5
: ===pestisida===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021013702
: 27/02/2021 11:06:38
:
: ABDURROHMAN KHUDAIFI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Pecangaan Kulon, RT 005/ RW 006, Pecangaan Kulon, Jawa Tengah, Kabupaten
Jepara, Jawa Tengah
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: PURE THINGS
: Tidak Ada Terjemahan

591

Uraian Warna

: Hitam, Hijau, Putih

740

540 Etiket

540 Etiket

540 Etiket
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511

Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: 3
: ===Air penyegar wajah (untuk keperluan kosmetik); Bahan kimia sebagai komponen dari krim , losion atau kosmetik; Bahan
nabati / tumbuhan sebagai komponen dari krim , losion , atau kosmetik.; Barang kosmetik untuk mandi; Barang-barang
kosmetik yaitu minyak rambut, minyak wangi, bedak wangil, bedak muka, bedak bayi, krim muka, krim kulit, cat alis, cat alis,
cat kkuku, cat bibir, obat kriting rambut cat rambut,bedak dasar, shampoo,wangi-wangian, minyak-minyak sari kosmetik,
bahan pemelihara gigi, tepal gigi, sabun wangi, sabun cuci, sabun krim detergent dan detergent bubuk .; Bedak muka putih
untuk keperluan kosmetik; Bedak wajah untuk keperluan kosmetik; Cairan untuk rambut (kosmetik); Ekstrak herbal topikal
untuk digunakan sebagai kosmetik; Esensi untuk keperluan kosmetik; Gel jerawat (kosmetik); Gel kulit untuk penggunaan
kosmetik; Gel pelangsing (kosmetik ); Gel pelangsing (kosmetik); Gel untuk dipakai setelah bercukur untuk keperluan
kosmetik; Gel untuk keperluan kosmetik; Highlighter badan kosmetik; Highlighter bubuk (kosmetik); Highlighter cair (kosmetik);
Highlighter kulit (kosmetik); Kain, tisu atau penyeka yang diresapi sediaan kosmetik; Kapas wajah untuk kosmetik; Kosmetik
fungsional; Kosmetik highlighter; Kosmetik menggunakan bahan alami; Kosmetik perpaduan dari powder dan liquid foundation
(cushion); Kosmetik untuk manusia; Kosmetik untuk perawatan kulit dan rambut; Kosmetik untuk spa; Kosmetik yaitu bedak
padat, bedak bubuk, lipstik, pensil alis dan eyeliner; Kosmetik, yaitu sediaan untuk menghilangkan atau mengurangi garisgaris kulit halus di sekitar kening dan mata (glabellar), keriput di wajah, ketidaksimetrisan dan kekurangan dan masalah kulit
manusia; Kotak perlengkapan kosmetik terisi; Krim Badan area sensitif (kosmetik); Krim flek (kosmetik); Krim kulit daerah
sensitif (kosmetik); Krim kulit kering (kosmetik); Krim kulit sensitif (kosmetik); Krim lulur badan [Cream-body scrub] kosmetik;
Krim pembersih (kosmetik); Krim pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Krim untuk keperluan kosmetik; Krim wajah
(kosmetik); Krim wajah untuk digunakan sebagai kosmetik; Losion pelembab (kosmetik); Losion pemutih kulit untuk keperluan
kosmetik; Losion pengelupasan untuk keperluan kosmetik; Losion untuk dipakai setelah bercukur untuk keperluan kosmetik;
Lotion daerah sensitif (kosmetik); Lotion flek (kosmetik); Lotion kulit kering (kosmetik); Maker wajah (Kosmetik); Masker
pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Masker untuk kulit sebagai penggunaan kosmetik; Masker untuk tubuh sebagai
penggunaan kosmetik; Masker wajah (kosmetik); Minyak untuk mandi berendam untuk keperluan kosmetik; Minyak yang
mudah menguap (Kosmetik); Paket masker untuk keperluan kosmetik; Pelembab (kosmetik); Pelembab Leher (kosmetik);
Pelembab [Moisturizer] kosmetik; Pelembab anti penuaan yang digunakan sebagai kosmetik; Pelembab mata untuk
penggunaan kosmetik; Pembersih wajah (kosmetik); Pensil highlighter (kosmetik); Penyeka sekali pakai yang diresapi dengan
sediaan membersihkan dan kosmetik, penyeka kosmetik yang sudah dilembabkan; Pewangi badan (kosmetik); Produk
kosmetik; Produk kosmetik dan perawatan kulit; Produk kosmetik untuk perawatan kulit; Sabun Kecantikan (kosmetik); Sabun
kosmetik; Scrub untuk keperluan kosmetik; Scrub wajah [facial scrub] kosmetik; Sediaan Pembersih Kulit (kosmetik); Sediaan
kosmetik perawatan bibir; Sediaan kosmetik tata rias dan penghapus riasan; Sediaan kosmetik untuk bibir; Sediaan kosmetik
untuk kuku; Sediaan kosmetik untuk mandi dan mandi pancuran (shower); Sediaan kosmetik untuk perawatan pribadi, yaitu
kultur mikroorganisme tidak hidup; Sediaan kosmetik yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati di wajah; Sediaan
kosmetik, yakni lotion untuk mengencangkan kulit; Sediaan minyak panas (kosmetik); Sediaan pembersih badan dan
kosmetik; Sediaan perawatan matahari untuk keperluan kosmetik; Sediaan tabir surya kosmetik; Sediaan-sediaan kosmetik
untuk perawatan kulit; Semprotan pelembab wajah (kosmetik); Serum Mata (kosmetik); Serum anti-penuaan untuk keperluan
kosmetik; Serum kecantikan (kosmetik); Serum leher (kosmetik); Serum pencerah (kosmetik); Serum untuk keperluan
kosmetik; Sipat (Kosmetik); Spray wajah (kosmetik); Susu pelembab pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Tanah liat
(kosmetik); Toner (cairan penyegar wajah) kosmetik; Toner cair (Kosmetik); astringen untuk keperluan kosmetik; bantalan
kapas untuk keperluan kosmetik; bantalan pembersih diresapi dengan kosmetik; bedak tubuh untuk keperluan kosmetik;
bedak wajah kosmetik; body butter untuk keperluan kosmetik; body lotion untuk keperluan kosmetik; body scrub untuk
keperluan kosmetik; bubuk bedak wangi untuk keperluan kosmetik; bubuk gigi untuk keperluan kosmetik; bubuk masker tubuh
untuk keperluan kosmetik; bubuk wangi untuk keperluan kosmetik; bubuk-bubuk untuk tubuh, wajah, kosmetik dan mandi;
busa kosmetik yang mengandung tabir surya; cat kuku (kosmetik); colognes, parfum dan kosmetik; cosmeceuticals untuk
keperluan kosmetik; cotton buds untuk keperluan kosmetik; dasar bedak (kosmetik); emolien kulit untuk keperluan kosmetik;
emolien rambut untuk keperluan kosmetik; emulsi tubuh untuk keperluan kosmetik; emulsi wajah untuk keperluan kosmetik;
garam mandi kosmetik; gel kosmetik; gel lidah buaya untuk keperluan kosmetik; gel pelembab [kosmetik]; gel pelembab kulit
[kosmetik]; gel penyamakan [kosmetik]; gel tahan lama untuk keperluan kosmetik; gel untuk tubuh (kosmetik); handuk, kain
dan kertas sekali pakai dan barang kapas diresapi dengan atau untuk digunakan dengan sediaan kosmetik; highlighter
(kosmetik); kapur untuk penggunaan kosmetik; kertas untuk penggunaan kosmetik; kit kosmetik; kosmetik; kosmetik bermain
anak-anak, menandai kulit; kosmetik dalam bentuk bubuk; kosmetik dalam bentuk krim; kosmetik dalam bentuk lotion;
kosmetik dalam bentuk susu, lotion dan emulsi; kosmetik dan make-up; kosmetik dan perlengkapan mandi; kosmetik dan
sediaan kosmetik; kosmetik dan sediaan pembersih badan yang tidak mengandung obat; kosmetik dan sediaan perawatan
pribadi; kosmetik non-medis; kosmetik penyegar kulit; kosmetik perawatan kulit; kosmetik tabir surya; kosmetik tanpa obat;
kosmetik untuk anak-anak; kosmetik untuk bibir; kosmetik untuk digunakan pada kulit; kosmetik untuk hewan; kosmetik untuk
kuku; kosmetik untuk kulit kepala; kosmetik untuk leher; kosmetik untuk menutupi bekas luka operasi; kosmetik untuk
pemakaian di rambut; kosmetik untuk pembersih tubuh; kosmetik untuk penggunaan pribadi; kosmetik untuk wajah dan tubuh
dalam bubuk tertentu; kosmetik yang digunakan untuk kulit; kosmetik yang dijual sebagai komponen integral dari persiapan
perawatan kulit tanpa obat; kosmetik yang mengandung ekstrak batu permata; kosmetik yang mengandung probiotik;
kosmetik, yaitu alas bedak, concealer, pengkilap bibir, maskara, pembersih make-up; kosmetik, yaitu, susu, losion, gel dan
bubuk untuk wajah, gel dan bubuk untuk tubuh dan tangan; krim anti-bintik untuk keperluan kosmetik; krim anti-kerut untuk
keperluan kosmetik; krim anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; krim dan gel kosmetik untuk wajah, tangan dan tubuh; krim
dan lotion kosmetik; krim dan lotion kosmetik untuk perawatan wajah dan tubuh; krim kosmetik; krim kosmetik untuk kulit; krim
kosmetik untuk mengencangkan kulit; krim kosmetik untuk mengencangkan kulit di sekitar mata; krim kosmetik untuk
perawatan kulit; krim kosmetik, lotion dan sediaan lain untuk berjemur; krim kosmetik, susu, lotion, gel dan bubuk untuk wajah,
tangan, dan tubuh; krim kuku untuk keperluan kosmetik; krim kulit untuk keperluan kosmetik; krim kulit yang adil untuk
keperluan kosmetik; krim masker tubuh untuk keperluan kosmetik; krim matahari untuk keperluan kosmetik; krim pagi untuk
keperluan kosmetik; krim pelembab kulit [kosmetik]; krim pembersih [kosmetik]; krim pengkondisi kulit untuk keperluan
kosmetik; krim pengurang bintik penuaan untuk keperluan kosmetik; krim tabir surya untuk keperluan kosmetik; krim tangan
kosmetik; krim tubuh kosmetik; krim tubuh untuk keperluan kosmetik; krim untuk keperluan kosmetik; krim untuk pemeliharaan
kulit (kosmetik); krim wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; krim wajah untuk keperluan kosmetik; krim wangi untuk
keperluan kosmetik; linen untuk penggunaan kosmetik; losion kosmetik; losion susu matahari kosmetik; losion susu untuk
keperluan kosmetik; lotion berjemur kosmetik; lotion kulit dan tubuh, krim dan minyak untuk penggunaan kosmetik; lotion kulit
kosmetik; lotion kulit pelembab [kosmetik]; lotion mandi untuk keperluan kosmetik; lotion masker tubuh untuk keperluan
kosmetik; lotion pelembab [kosmetik]; lotion pengencang untuk wajah, tubuh dan tangan untuk keperluan kosmetik; lotion
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perawatan kulit kosmetik; lotion tabir surya untuk keperluan kosmetik; lotion tahan usia untuk keperluan kosmetik; lotion tubuh
pelembab [kosmetik]; lotion untuk keperluan kosmetik; lotion untuk pengurangan selulit untuk keperluan kosmetik; lotion untuk
perawatan wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion wajah
kosmetik; lulur kosmetik; make-up [kosmetik]; masker kosmetik; masker kulit [kosmetik]; masker kulit untuk keperluan
kosmetik; masker tubuh untuk keperluan kosmetik; masker wajah [kosmetik]; masker wajah kosmetik; masker wajah untuk
penggunaan kosmetik; minyak after-sun untuk keperluan kosmetik; minyak berjemur [kosmetik]; minyak berjemur untuk tujuan
kosmetik; minyak parfum untuk pembuatan preparat kosmetik; minyak pelindung matahari [kosmetik]; minyak tubuh untuk
keperluan kosmetik; minyak untuk keperluan kosmetik; mousses [kosmetik]; oil baths untuk perawatan rambut untuk keperluan
kosmetik; overlay memahat kuku [kosmetik]; paket kosmetik kecantikan (beauty pack) yang dijual satu unit; paket kosmetik
wajah; paket masker pengencangan pori digunakan sebagai kosmetik; paket masker untuk keperluan kosmetik; pasta wangi
untuk keperluan kosmetik; patch jerawat kosmetik; pelembab kulit digunakan sebagai kosmetik; pelembab wajah kosmetik;
pelindung matahari untuk bibir [kosmetik]; pembersih tata rias wajah , pembersih kosmetik; pembersih tata rias wajah,
pembersih kosmetik; pembersih untuk kuas kosmetik; pembilasan rambut untuk keperluan kosmetik; pemelihara rambut untuk
keperluan kosmetik; pensil mata kosmetik; penyamakan kosmetik dan susu setelah matahari, gel dan minyak; penyeka kapas
untuk keperluan kosmetik; perekat kelopak mata ganda (kosmetik); perekat untuk keperluan kosmetik; perhiasan kulit menjadi
transfer dekoratif untuk keperluan kosmetik; perhiasan kulit untuk keperluan kosmetik; pewarna bibir dalam bentuk cairan atau
gel [kosmetik]; pewarna kosmetik; pijat lilin untuk keperluan kosmetik; preparat kosmetik yang mengandung kolagen; preparat
pelembab [kosmetik]; produk kosmetik dalam bentuk aerosol untuk perawatan kulit; produk pelindung matahari (kosmetik);
produk perawatan wajah [kosmetik]; sabun kosmetik; salep kulit pelembab [kosmetik]; sediaan dan produk perawatan kulit
[kosmetik dan tidak mengandung obat-obatan]; sediaan kosmetik; sediaan kosmetik anti-penuaan; sediaan kosmetik dan
kecantikan; sediaan kosmetik tanpa obat; sediaan kosmetik untuk berjemur dan sediaan untuk melindungi kulit dari efek sinar
matahari; sediaan kosmetik untuk kulit; sediaan kosmetik untuk mandi dan mandi; sediaan kosmetik untuk melindungi dari
sengatan matahari; sediaan kosmetik untuk modifikasi kulit dan tubuh plastik simulasi dan kosmetik untuk layanan make up
artis; sediaan kosmetik untuk pembaruan kulit; sediaan kosmetik untuk pemeliharaan kulit dan perawatan kulit; sediaan
kosmetik untuk perawatan kulit; sediaan kosmetik untuk perawatan mulut dan gigi; sediaan kosmetik untuk rambut dan kulit
kepala; sediaan kosmetik untuk tata rias artis khususnya sediaan untuk kulit, rambut dan untuk pewarnaan gigi; sediaan
kosmetik untuk tujuan pelangsingan; sediaan kosmetik untuk wajah dan tubuh; sediaan kosmetik wajah; sediaan kosmetik
yang digunakan untuk mengangkat sel-sel kulit mati dari permukaan kulit; sediaan kosmetik yang digunakan untuk
pengelupasan sel-sel kulit mati di wajah; sediaan kosmetik yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati diwajah;
sediaan kosmetik, yakni krim untuk mengencangkan kulit; sediaan kulit wajah untuk keperluan kosmetik; sediaan lidah buaya
untuk keperluan kosmetik; sediaan mandi busa untuk keperluan kosmetik; sediaan pelindung matahari kosmetik; sediaan
pengencangan payudara kosmetik; sediaan perawatan kuku kosmetik; sediaan perawatan kulit wajah (kosmetik); sediaan
perawatan matahari [kosmetik]; sediaan perawatan rambut tanpa obat untuk keperluan kosmetik; sediaan perawatan wajah
kosmetik; sediaan rias rambut kosmetik; sediaan untuk simulasi warna darah pada bagian tubuh, untuk menutupi noda kulit
dan kosmetik untuk menindaklanjuti pengobatan pasca operasi bekas luka pada kulit; sediaan-sediaan kosmetik rias rambut;
sediaan-sediaan kosmetik untuk tata rias artis khususnya sediaan-sediaan untuk kulit, rambut dan untuk pewarnaan gigi;
sediaan-sediaan mencuci tangan diresapi untuk keperluan kosmetik; semprotan kulit topikal untuk keperluan kosmetik;
semprotan tubuh untuk keperluan kosmetik; serum kulit (kosmetik); serum pemutih (kosmetik); serum tidak eksklusif
hyaluronat bisa mengandung vitamin dan pencerah (kosmetik); susu almond untuk keperluan kosmetik; susu wajah dan lotion
untuk keperluan kosmetik; susu wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; tabir surya untuk keperluan kosmetik; tata rias
dan pembersih tata rias panggung, film dan televisi (kosmetik teater) terutama untuk TV definisi tinggi; tisu bayi untuk
keperluan kosmetik; tisu, kain atau penyeka yang dilembapi atau diresapi dengan sediaan membersihkan pribadi atau losion
kosmetik; toner wajah kosmetik; wewangian, minyak atsiri, kosmetik tanpa obat, lotion rambut tanpa obat; wewangian, minyak
esensial, kosmetik, lotion rambut===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021013703
: 27/02/2021 11:10:48
:
: PT. Synagro Perkasa

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Rukan Outer Ring Road City Resort Blok J No. 28, Cengkareng, Kota Administrasi
Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11730
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: COSTA
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam Putih
: 5
: ===pestisida===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021013704
: 27/02/2021 11:13:03
:
: Dra. Agnes Heratri, M.P.

540 Etiket

540 Etiket

: Jln. Karawitan, Perum RC 21 RT 001 RW 014, Ngringo, Jaten, Karanganyar, Jawa
Tengah, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, 57771
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740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: HERBIFIT
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Kuning, oranye, putih
: 30
: ===Minuman jahe; Minuman temulawak; minuman serbuk berbahan dasar rempah (jahe, kunyit, temulawak); minuman
wedang jahe===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021013705
: 27/02/2021 11:15:42
:
: PT WINNY PUTRI GRUP

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. Beo No. 43, A, Kel. Sei Sikambing B, Kec. Medan Sunggal, Kota Medan, Prov.
Sumatera Utara, Kota Medan, Sumatera Utara
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: D-HEALTHY
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Putih, Abu-Abu, Ungu
: 5
: ===Jamu memelihara kesehatan; Madu untuk kesehatan; Minuman kesehatan yang mengandung vitamin untuk meningkatkan
stamina tubuh dan daya tahan tubuh; Minuman suplemen dari madu; Obat herbal yang mengandung madu; Obat tradisional
untuk daya tahan tubuh; Suplemen makanan dan makanan termasuk yang terbuat dari atau dengan madu===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021013706
: 27/02/2021 11:15:51
:
: PT. Synagro Perkasa

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Rukan Outer Ring Road City Resort Blok J No. 28, Cengkareng, Kota Administrasi
Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11730
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: EMULSYN
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam Putih
: 1
: ===surfaktan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

566

: DID2021013707
: 27/02/2021 11:17:38
:
: SINDA RUA IDA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Kluncing, RT 002/ RW 009, Petungasri, Pandaan, Jawa Timur, Kabupaten Pasuruan,
Jawa Timur
:
:

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: ELETTRA BEAUTY GLOW UP & BEAUTY
: Tidak Ada Terjemahan

540 Etiket

540 Etiket
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591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

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

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021013708
: 27/02/2021 11:19:16
:
: CV. ASKARA UTAMA

540 Etiket

: Jl. Gatot Subroto No. 05, RT/RW. 003/007, Kel. Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk,
Jawa Timur, 64483
: Eko Budi Santoso S.F
: PT Paten Online Indonesia Epicentrum Walk Building Lt. 3 A-306 Kawasan
Taman Rasuna, Jalan H.R Rasuna Said Kuningan

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: DELIZO POWDER
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, jingga, kuning, coklat
: 30
: ===Kopi bubuk; Kopi, teh, kakao dan kopi buatan; Kue-kue; Makanan berbahan dasar tepung; Minuman dengan bahan dasar
kopi, coklat dan teh; biskuit; bubuk coklat; cokelat; gula; roti*; tepung beras; tepung dan olahan yang terbuat dari sereal;
tepung gandum; tepung tapioka; tepung tapioka*; tepung terigu===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021013709
: 27/02/2021 11:21:56
:
: PT. Synagro Perkasa

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Rukan Outer Ring Road City Resort Blok J No. 28, Cengkareng, Kota Administrasi
Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11730
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: HASTON
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam Putih
: 1
: ===surfaktan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

740

: DID2021013710
: 27/02/2021 11:22:00
:
: NURSANTI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Komplek Polri Duren Tiga No. 33 RT.005 RW.001, Duren Tiga, Pancoran, Jakarta
Selatan – DKI
Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12760
: Hendra Prasetya M.Si
: Gajahmada Plaza Lantai 2 D-17-18 Simpang Lima, Semarang

Tipe Merek

: Merek Kata dan Lukisan

540 Etiket

540 Etiket
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566

Nama Merek
Arti Bahasa

: GADOG FARM + GAMBAR
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Kuning, Merah, Hijau
: 31
: ===Biji-bijian dan hasil-hasil pertanian, hortikultura tidak termasuk dalam kelas lain; Buah anggur untuk wine (minuman
beralkohol), segar; Bunga potong; Cabai segar; Hasil-hasil pertanian, perkebunan dan kehutanan dan bibit-bibit tanaman;
Hasil peternakan; Jagung manis yang belum diolah [sekam atau gabah]; Kacang kedelai, belum diolah; Kapur untuk keperluan
pertanian; Padi-padian dan hasil-hasil pertanian, perkebunan dan kehutanan yang tidak termasuk dalam kelas lain; Produk
pertanian dan hortikultura; Produk pertanian, hortikultura, kehutanan dan biji-bijian; Produk-produk benih pertanian; Rangkaian
buah segar (parcel); Sayuran segar; Seledri (segar; apel, segar; arracacha segar [wortel putih]; asparagus, segar; ayam hidup;
bawang merah, segar; bawang putih, segar; bawang, segar; bebek hidup; benih untuk hidroponik; benih untuk keperluan
hortikultura; benih untuk keperluan pertanian; benih untuk menanam buah dan sayuran; benih untuk menanam pohon apel;
benih untuk menanam sayuran; benih untuk tumbuh herbal; benih yang belum diolah; benih yang belum diolah untuk
keperluan pertanian; benih-benih; biji untuk menanam buah; biji untuk menanam bunga; bok choy, segar; buah - buahan dan
sayuran segar yang belum diolah; buah dan sayuran segar; buah dan sayuran segar organik; buah delima, segar; buah jeruk,
segar; buah kiwi, segar; buah mentah, belum diolah; buah naga, segar; buah noni, segar; buah persik, segar; buah segar;
buah segar dan belum diolah; buah segar organik; buah, segar; buah-buahan dan sayuran segar, bumbu segar; buah-buahan
segar, tidak diolah, sayuran, kacang-kacangan dan biji-bijian; buncis, segar; bunga yang bisa dimakan, segar; cumi, hidup;
daun bawang, segar; daun ketumbar, segar; edamame, segar; gurita, hidup; hasil perkebunan; hasil pertanian; hewan air yang
dapat dimakan, hidup; hewan hidup; ikan air tawar, hidup; ikan akuarium; ikan, hidup; jagung; jagung manis, belum diolah;
jagung, belum diolah; jambu biji stroberi segar; jambu biji, segar; jamur (bibit) untuk keperluan pertanian; jamur, segar; kacang
almon segar; kacang hijau segar; kacang kedelai segar; kacang kernel mentah; kacang merah segar; kacang mete, segar;
kacang polong, segar; kacang segar dan belum diproses; kacang tanah segar; kacang, segar; kacang-kacangan; kacangkacangan, segar; kambing hidup; kangkung, segar; karangan bunga herbal kering untuk dekorasi; kenari (kacang), segar;
kentang, segar; kepiting, hidup; kerang, hidup; kubis, segar; lemon, segar; lobster, hidup; mangga, segar; melon, segar;
miselium untuk keperluan pertanian; oregano, segar; paprika, segar; pir, segar; pisang, segar; pohon buah; polong-polongan,
segar; produk pertanian; produk pertanian, akuakultur, hortikultura dan kehutanan mentah dan belum diolah; rempah-rempah
Segar; rumput laut, tidak diolah, untuk konsumsi manusia atau hewan; salmon (ikan), hidup; sawi putih, segar; sayuran akar
segar; sayuran akar segar yang bisa dimakan; sayuran hidroponik segar; sayuran mentah, belum diproses; sayuran segar dan
belum diproses; sayuran segar organik; sayuran, segar; singkong, segar; spora jamur untuk keperluan pertanian; spora untuk
keperluan pertanian; stroberi, segar; sumsum sayuran, segar; tanaman buah; tanaman dan bunga alami; ternak; terong,
segar; tomat anggur, segar; tomat ceri, segar; tomat prem, segar; tomat, segar; truffle [jamur], segar; tuna, hidup; ubi, segar;
udang, hidup; umbi; umbi bunga; umbi tanaman; umbi tanaman untuk keperluan hortikultura; umbi tanaman untuk keperluan
pertanian; umbi, bibit dan benih untuk ditanam; wasabi segar [lobak Jepang yang bisa dimakan]; wortel, segar; zaitun,
segar===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021013711
: 27/02/2021 11:27:10
:
: TIKA INDARWAHYUNI

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. KUSUMAWARDANI VI/K-27, RT/RW 006/005, KEL/DESA.PLEBURAN, KEC.
SEMARANG SELATAN, Kota Semarang, Jawa Tengah, 50241
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: SKINVITGLOW
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: merah muda, ungu
: 3
: ===Air penyegar wajah (untuk keperluan kosmetik); Barang-barang kosmetik yaitu minyak rambut, minyak wangi, bedak

740

wangil, bedak muka, bedak bayi, krim muka, krim kulit, cat alis, cat alis, cat kkuku, cat bibir, obat kriting rambut cat
rambut,bedak dasar, shampoo,wangi-wangian, minyak-minyak sari kosmetik, bahan pemelihara gigi, tepal gigi, sabun wangi,
sabun cuci, sabun krim detergent dan detergent bubuk .; Bedak wajah untuk keperluan kosmetik; Cairan untuk rambut
(kosmetik); Ekstrak herbal topikal untuk digunakan sebagai kosmetik; Gel pelangsing (kosmetik); Highlighter bubuk (kosmetik);
Highlighter cair (kosmetik); Highlighter wajah kosmetik; Kondisioner cair (kosmetik); Kosmetik berwarna untuk anak-anak;
Kosmetik dasar rias, termasuk pembersih kulit, toner kulit, losion kulit, krim kulit, serum wajah non-obat, tisu wajah dan
pelembab wajah.; Kosmetik yaitu bedak padat, bedak bubuk, lipstik, pensil alis dan eyeliner; Kosmetik, yaitu sediaan untuk
menghilangkan atau mengurangi garis-garis kulit halus di sekitar kening dan mata (glabellar), keriput di wajah,
ketidaksimetrisan dan kekurangan dan masalah kulit manusia; Krim pembersih (kosmetik); Losion pengelupasan untuk
keperluan kosmetik; Minyak sari buah merah untuk kosmetik; Minyak untuk mandi berendam untuk keperluan kosmetik;
Parfum untuk bayi; Pensil highlighter (kosmetik); Produk-produk makeup, seperti, makeup mata, penghapus makeup mata,
pensil mata, perona mata, eyeliner, maskara, bedak wajah, alas bedak dan alas bedak cair, perona wajah berbentuk krim,
cairan atau bubuk, lipstik dan pensil untuk bibir, cat kuku, penghapus cat kuku; Scrub untuk keperluan kosmetik; Sediaan
kosmetik perawatan bibir; Serum Mata (kosmetik); Serum kecantikan (kosmetik); Serum leher (kosmetik); Serum untuk
keperluan kosmetik; Tanah liat (kosmetik); amber [parfum]; ambergris [parfum]; bola kapas untuk keperluan kosmetik; bubuk
gigi untuk keperluan kosmetik; cat kuku (kosmetik); colognes, parfum dan kosmetik; dasar bedak (kosmetik); dasar untuk
parfum bunga; eau de parfum; ekstrak herbal untuk keperluan kosmetik; emolien rambut untuk keperluan kosmetik; emulsi
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dan wajah [kosmetik]; glitter dekoratif untuk keperluan kosmetik; handuk, kain dan kertas sekali pakai dan barang kapas
diresapi dengan atau untuk digunakan dengan sediaan kosmetik; kosmetik dan make-up; kosmetik dan sediaan kosmetik;
kosmetik dekoratif [make-up]; kosmetik tanpa obat dan sediaan perlengkapan mandi; kosmetik tidak mengandung obat,
perlengkapan mandi dan wewangian yang tidak mengandung obat untuk merawat dan mempercantik bulu mata, alis, mata,
bibir dan kuku; kosmetik untuk bibir; kosmetik untuk kuku; kosmetik untuk leher; kosmetik untuk pembersih tubuh; kosmetik
yang digunakan untuk kulit; kosmetik, yaitu alas bedak, concealer, pengkilap bibir, maskara, pembersih make-up; kosmetik,
yaitu, alas bedak, bedak, concealer, Celak mata (Eye shadow), pensil mata, eyeliner cair, maskara, pensil bibir, lipstik,
Pengkilat bibir (lip gloss), balsem bibir, cat kuku; kosmetik, yaitu, susu, losion, gel dan bubuk untuk wajah, gel dan bubuk untuk
tubuh dan tangan; krim exfoliant untuk keperluan kosmetik; krim tabir surya untuk keperluan kosmetik; krim untuk keperluan
kosmetik; krim untuk pengurangan selulit untuk keperluan kosmetik; krim wajah untuk keperluan kosmetik; krim, minyak, lotion,
semprotan, pensil dan balsem untuk keperluan kosmetik; lipstik; lotion tabir surya untuk keperluan kosmetik; masker wajah
[kosmetik]; masker wajah untuk penggunaan kosmetik; minyak esensial untuk keperluan kosmetik; minyak, losion dan susu
semua untuk keperluan kosmetik dan alat rias/pembersih badan untuk kuku, rambut dan kulit; pacar [pewarna kosmetik];
pacar untuk keperluan kosmetik; paket kosmetik wajah; parfum dan air toilet; parfum, eau de Cologne dan aftershaves; pasta
kosmetik untuk aplikasi ke wajah untuk menangkal silau; patch jerawat kosmetik; pembilasan rambut untuk keperluan
kosmetik; pensil mata kosmetik; pewarna kosmetik; pomade rambut untuk keperluan kosmetik; produk kosmetik dalam bentuk
aerosol untuk perawatan kulit; sabun kosmetik; salep kosmetik; sediaan dan produk perawatan kulit [kosmetik dan tidak
mengandung obat-obatan]; sediaan kosmetik untuk berjemur; sediaan kosmetik untuk mandi dan mandi; sediaan kosmetik
untuk melindungi dari sengatan matahari; sediaan kosmetik untuk pembaruan kulit; sediaan kosmetik untuk pemeliharaan kulit
dan perawatan kulit; sediaan kosmetik untuk perawatan kulit; sediaan kosmetik untuk perawatan mulut dan gigi; sediaan
kosmetik untuk wajah dan tubuh; sediaan untuk simulasi warna darah pada bagian tubuh, untuk menutupi noda kulit dan
kosmetik untuk menindaklanjuti pengobatan pasca operasi bekas luka pada kulit; sediaan-sediaan mencuci tangan diresapi
untuk keperluan kosmetik; sediaan-sediaan untuk memutihkan dan mencuci sediaan-sediaan untuk membersihkan,
mengkilatkan, membuang lemak sabun, wangi-wangian, minyak sari, kosmetik, minyak rambut bahan-bahan pemeliharaan
gigi; serum kulit (kosmetik); tisu bayi sekali pakai diresapi dengan sediaan kosmetik; tisu, kain atau penyeka yang dilembapi
atau diresapi dengan sediaan membersihkan pribadi atau losion kosmetik===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021013712
: 27/02/2021 11:32:41
:
: NURUL ARIFAH

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Kamboja VI No. 23 RT 014/ RW 001, Kebon Pala, Jakarta Timur, Kota
Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: AKLEEMA
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Pink, Gold, Kuning, Cokelat, Putih
: 3
: ===Air penyegar wajah (untuk keperluan kosmetik); Bahan kimia sebagai komponen dari krim , losion atau kosmetik; Bahan

740

nabati / tumbuhan sebagai komponen dari krim , losion , atau kosmetik.; Barang kosmetik untuk mandi; Barang-barang
kosmetik yaitu minyak rambut, minyak wangi, bedak wangil, bedak muka, bedak bayi, krim muka, krim kulit, cat alis, cat alis,
cat kkuku, cat bibir, obat kriting rambut cat rambut,bedak dasar, shampoo,wangi-wangian, minyak-minyak sari kosmetik,
bahan pemelihara gigi, tepal gigi, sabun wangi, sabun cuci, sabun krim detergent dan detergent bubuk .; Bedak muka putih
untuk keperluan kosmetik; Bedak wajah untuk keperluan kosmetik; Cairan untuk rambut (kosmetik); Gel jerawat (kosmetik);
Gel kulit untuk penggunaan kosmetik; Gel pelangsing (kosmetik ); Gel pelangsing (kosmetik); Gel untuk dipakai setelah
bercukur untuk keperluan kosmetik; Gel untuk keperluan kosmetik; Highlighter badan kosmetik; Highlighter krim (kosmetik);
Highlighter wajah kosmetik; Kapas wajah untuk kosmetik; Kondisioner cair (kosmetik); Kosmetik berwarna untuk anak-anak;
Kosmetik dasar rias, termasuk pembersih kulit, toner kulit, losion kulit, krim kulit, serum wajah non-obat, tisu wajah dan
pelembab wajah.; Kosmetik highlighter; Kosmetik menggunakan bahan alami; Kosmetik perpaduan dari powder dan liquid
foundation (cushion); Kosmetik untuk bulu mata; Kosmetik untuk perawatan rambut; Kosmetik untuk spa; Kosmetik yaitu
bedak padat, bedak bubuk, lipstik, pensil alis dan eyeliner; Kosmetik, yaitu sediaan untuk menghilangkan atau mengurangi
garis-garis kulit halus di sekitar kening dan mata (glabellar), keriput di wajah, ketidaksimetrisan dan kekurangan dan masalah
kulit manusia; Krim Badan area sensitif (kosmetik); Krim flek (kosmetik); Krim kulit daerah sensitif (kosmetik); Krim kulit kering
(kosmetik); Krim kulit sensitif (kosmetik); Krim lulur badan [Cream-body scrub] kosmetik; Krim pembersih (kosmetik); Krim
pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Krim untuk keperluan kosmetik; Krim wajah untuk digunakan sebagai kosmetik; Losion
pelembab (kosmetik); Losion pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Losion pengelupasan untuk keperluan kosmetik; Losion
untuk dipakai setelah bercukur untuk keperluan kosmetik; Lotion daerah sensitif (kosmetik); Lotion flek (kosmetik); Lotion kulit
kering (kosmetik); Maker wajah (Kosmetik); Masker (kosmetik); Masker pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Masker untuk
kulit sebagai penggunaan kosmetik; Masker untuk tubuh sebagai penggunaan kosmetik; Masker wajah (kosmetik); Minyak sari
buah merah untuk kosmetik; Minyak untuk mandi berendam untuk keperluan kosmetik; Paket masker untuk keperluan
kosmetik; Pelembab (kosmetik); Pelembab Leher (kosmetik); Pelembab [Moisturizer] kosmetik; Pelembab anti penuaan yang
digunakan sebagai kosmetik; Pelembab mata untuk penggunaan kosmetik; Pembersih wajah (kosmetik); Penyeka sekali pakai
yang diresapi dengan sediaan membersihkan dan kosmetik, penyeka kosmetik yang sudah dilembabkan; Pewangi badan
(kosmetik); Produk kosmetik; Produk kosmetik untuk perawatan kulit; Sabun Kecantikan (kosmetik); Sabun dengan bahan
dasar Herbal Oil (kosmetik); Sabun kosmetik; Scrub untuk keperluan kosmetik; Scrub wajah [facial scrub] kosmetik; Sediaan
Pembersih Kulit (kosmetik); Sediaan kosmetik perawatan bibir; Sediaan kosmetik tata rias dan penghapus riasan; Sediaan
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kosmetik untuk kuku; Sediaan kosmetik untuk kulit wajah; Sediaan kosmetik untuk mandi dan mandi pancuran (shower);
Sediaan kosmetik untuk mata; Sediaan kosmetik untuk perawatan pribadi, yaitu kultur mikroorganisme tidak hidup; Sediaan
kosmetik yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati di wajah; Sediaan kosmetik, yakni lotion untuk
mengencangkan kulit; Sediaan minyak panas (kosmetik); Sediaan perawatan kulit dan kosmetik; Sediaan perawatan matahari
untuk keperluan kosmetik; Sediaan-sediaan kosmetik untuk perawatan kulit; Semprotan pelembab wajah (kosmetik); Serum
Mata (kosmetik); Serum anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; Serum kecantikan (kosmetik); Serum leher (kosmetik);
Serum untuk keperluan kosmetik; Susu pelembab pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Toner (cairan penyegar wajah)
kosmetik; Toner cair (Kosmetik); Toner wajah (kosmetik); astringen untuk keperluan kosmetik; bantalan kapas untuk keperluan
kosmetik; bantalan pembersih diresapi dengan kosmetik; basma [pewarna kosmetik]; basma untuk keperluan kosmetik; bedak
talek untuk keperluan kosmetik; bedak tubuh untuk keperluan kosmetik; bedak wajah kosmetik; body butter untuk keperluan
kosmetik; body lotion untuk keperluan kosmetik; body scrub untuk keperluan kosmetik; bubuk bedak wangi untuk keperluan
kosmetik; bubuk gigi untuk keperluan kosmetik; bubuk kosmetik, krim dan lotion untuk wajah, tangan dan tubuh; bubuk mandi
untuk keperluan kosmetik; bubuk masker tubuh untuk keperluan kosmetik; bubuk wangi untuk keperluan kosmetik; busa
kosmetik yang mengandung tabir surya; cat kuku (kosmetik); colognes, parfum dan kosmetik; cosmeceuticals untuk keperluan
kosmetik; cotton buds untuk keperluan kosmetik; emolien kulit untuk keperluan kosmetik; emulsi tubuh untuk keperluan
kosmetik; emulsi wajah untuk keperluan kosmetik; esensi halus/esens yang mudah menguap untuk keperluan kosmetik, yaitu
esensi badian; garam mandi kosmetik; gel after-sun [kosmetik]; gel after-sun untuk keperluan kosmetik; gel dan minyak
kecantikan [kosmetik]; gel kosmetik; gel lidah buaya untuk keperluan kosmetik; gel pelembab [kosmetik]; gel pelembab kulit
[kosmetik]; gel tahan lama untuk keperluan kosmetik; gel untuk penggunaan kosmetik; gel untuk tubuh (kosmetik); glitter untuk
keperluan kosmetik; grease untuk keperluan kosmetik; handuk, kain dan kertas sekali pakai dan barang kapas diresapi
dengan atau untuk digunakan dengan sediaan kosmetik; kapur untuk penggunaan kosmetik; kertas untuk penggunaan
kosmetik; kit kosmetik; kosmetik bermain anak-anak, menandai kulit; kosmetik dalam bentuk lotion; kosmetik dalam bentuk
susu, lotion dan emulsi; kosmetik dan perlengkapan mandi; kosmetik dan sediaan kosmetik; kosmetik dan sediaan pembersih
badan yang tidak mengandung obat; kosmetik dan sediaan perawatan pribadi; kosmetik fungsional adalah krim anti-kerut;
kosmetik fungsional menjadi sediaan penyamakan matahari; kosmetik fungsional menjadi sediaan penyaringan sinar matahari;
kosmetik fungsional menjadi sediaan perawatan kulit anti-penuaan; kosmetik penyegar kulit; kosmetik perawatan kulit;
kosmetik tabir surya; kosmetik tanpa obat; kosmetik tanpa obat dan sediaan perlengkapan mandi; kosmetik tidak mengandung
obat, perlengkapan mandi dan wewangian yang tidak mengandung obat untuk merawat dan mempercantik bulu mata, alis,
mata, bibir dan kuku; kosmetik untuk anak-anak; kosmetik untuk bibir; kosmetik untuk kuku; kosmetik untuk leher; kosmetik
untuk pemakaian di rambut; kosmetik untuk pembersih tubuh; kosmetik untuk penggunaan pribadi; kosmetik yaitu krim, susu,
lotion, gel dan bubuk untuk wajah, tubuh dan tangan; kosmetik yang digunakan sebagai sediaan perawatan kulit; kosmetik
yang digunakan untuk kulit; kosmetik yang dijual sebagai komponen integral dari persiapan perawatan kulit tanpa obat;
kosmetik yang mengandung ekstrak batu permata; kosmetik yang mengandung vitamin; kosmetik, yaitu alas bedak,
concealer, pengkilap bibir, maskara, pembersih make-up; kosmetik, yaitu, alas bedak, bedak, concealer, Celak mata (Eye
shadow), pensil mata, eyeliner cair, maskara, pensil bibir, lipstik, Pengkilat bibir (lip gloss), balsem bibir, cat kuku; kosmetik,
yaitu, susu, losion, gel dan bubuk untuk wajah, gel dan bubuk untuk tubuh dan tangan; krim after-sun untuk keperluan
kosmetik; krim anti-iritasi [untuk keperluan kosmetik]; krim anti-kerut untuk keperluan kosmetik; krim anti-penuaan untuk
keperluan kosmetik; krim dan gel kosmetik untuk wajah, tangan dan tubuh; krim dan lotion kosmetik; krim dan lotion kosmetik
untuk perawatan wajah dan tubuh; krim exfoliant untuk keperluan kosmetik; krim kosmetik; krim kosmetik untuk kulit; krim
kosmetik untuk mengencangkan kulit; krim kosmetik untuk mengencangkan kulit di sekitar mata; krim kosmetik untuk
perawatan kulit; krim kosmetik, lotion dan sediaan lain untuk berjemur; krim kosmetik, susu, lotion, gel dan bubuk untuk wajah,
tangan, dan tubuh; krim kuku untuk keperluan kosmetik; krim kulit untuk keperluan kosmetik; krim masker tubuh untuk
keperluan kosmetik; krim matahari untuk keperluan kosmetik; krim pelembab kulit [kosmetik]; krim pembersih [kosmetik]; krim
pengencang [kosmetik]; krim pengkondisi kulit untuk keperluan kosmetik; krim pengurang bintik penuaan untuk keperluan
kosmetik; krim perawatan rambut untuk keperluan kosmetik; krim tabir surya untuk keperluan kosmetik; krim tangan kosmetik;
krim tubuh kosmetik; krim tubuh untuk keperluan kosmetik; krim untuk keperluan kosmetik; krim untuk pemeliharaan kulit
(kosmetik); krim wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; krim wajah untuk keperluan kosmetik; krim wangi untuk keperluan
kosmetik; kristal mandi untuk keperluan kosmetik; linen untuk penggunaan kosmetik; losion kosmetik; losion susu untuk
keperluan kosmetik; lotion kulit dan tubuh, krim dan minyak untuk penggunaan kosmetik; lotion kulit pelembab [kosmetik];
lotion mandi untuk keperluan kosmetik; lotion masker tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion pelembab [kosmetik]; lotion
pengencang untuk wajah, tubuh dan tangan untuk keperluan kosmetik; lotion perawatan kulit kosmetik; lotion setelah matahari
untuk keperluan kosmetik; lotion tabir surya untuk keperluan kosmetik; lotion tahan usia untuk keperluan kosmetik; lotion tubuh
pelembab [kosmetik]; lotion untuk keperluan kosmetik; lotion untuk pengurangan selulit untuk keperluan kosmetik; lotion untuk
perawatan wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion wajah
kosmetik; lulur kosmetik; make-up [kosmetik]; manik-manik mandi untuk keperluan kosmetik; masker kosmetik; masker kulit
[kosmetik]; masker kulit untuk keperluan kosmetik; masker tubuh untuk keperluan kosmetik; masker wajah [kosmetik]; masker
wajah kosmetik; masker wajah untuk penggunaan kosmetik; minyak after-sun untuk keperluan kosmetik; minyak berjemur
[kosmetik]; minyak berjemur untuk tujuan kosmetik; minyak esensial untuk keperluan kosmetik; minyak mandi untuk keperluan
kosmetik; minyak parfum untuk pembuatan preparat kosmetik; minyak pelindung matahari [kosmetik]; minyak penyamakan
[kosmetik]; minyak tubuh untuk keperluan kosmetik; minyak-minyak sari kosmetika; mousses [kosmetik]; mutiara mandi untuk
keperluan kosmetik; oil baths untuk perawatan rambut untuk keperluan kosmetik; overlay memahat kuku [kosmetik]; paket
kosmetik kecantikan (beauty pack) yang dijual satu unit; paket kosmetik wajah; paket masker pengencangan pori digunakan
sebagai kosmetik; paket masker untuk keperluan kosmetik; pasta wangi untuk keperluan kosmetik; patch jerawat kosmetik;
pelembab kulit digunakan sebagai kosmetik; pelembab wajah kosmetik; pelindung matahari untuk bibir [kosmetik]; pembersih
tata rias wajah , pembersih kosmetik; pembersih tata rias wajah, pembersih kosmetik; pembersih untuk kuas kosmetik;
pemelihara rambut untuk keperluan kosmetik; pensil kosmetik; pensil mata kosmetik; penutup mata gel untuk keperluan
kosmetik; penyamakan kosmetik dan susu setelah matahari, gel dan minyak; penyeka kapas untuk keperluan kosmetik;
penyeka, kapas dan tisu yang diresapi dengan sediaan kosmetik dan losion wewangian yang tidak mengandung obat;
penyeka, tisu dan handuk kosmetik yang telah diresapi pelembab; perekat kelopak mata ganda (kosmetik); perekat untuk
keperluan kosmetik; perhiasan kulit menjadi transfer dekoratif untuk keperluan kosmetik; perhiasan kulit untuk keperluan
kosmetik; pernis kuku untuk keperluan kosmetik; pewarna bibir dalam bentuk cairan atau gel [kosmetik]; pewarna kosmetik;
pijat lilin untuk keperluan kosmetik; preparat kosmetik yang mengandung kolagen; preparat pelembab [kosmetik]; primer kuku
[kosmetik]; produk dan sediaan kosmetik perawatan kecantikan; produk kosmetik dalam bentuk aerosol untuk perawatan kulit;
produk pelindung matahari (kosmetik); produk perawatan bibir (kosmetik); produk perawatan wajah [kosmetik]; sabun
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kosmetik; sabun-sabun, sabun mandi, wangi-wangian, minyak esensial, kosmetik, shampoo, shampoo kering; salep kosmetik;
salep kulit pelembab [kosmetik]; scrub pengelupasan kulit untuk keperluan kosmetik; sediaan berjemur [kosmetik]; sediaan
dan produk perawatan kulit [kosmetik dan tidak mengandung obat-obatan]; sediaan kosmetik; sediaan kosmetik anti-penuaan;
sediaan kosmetik dan kecantikan; sediaan kosmetik tanpa busa; sediaan kosmetik tanpa obat; sediaan kosmetik tidak
mengandung obat untuk penggelapan kulit dan penggelapan kulit yang dilakukan sendiri; sediaan kosmetik tidak mengandung
obat untuk tujuan pelangsingan; sediaan kosmetik untuk berjemur dan sediaan untuk melindungi kulit dari efek sinar matahari;
sediaan kosmetik untuk bulu mata; sediaan kosmetik untuk kulit; sediaan kosmetik untuk kulit kering selama kehamilan;
sediaan kosmetik untuk mandi; sediaan kosmetik untuk mandi dan mandi; sediaan kosmetik untuk melindungi dari sengatan
matahari; sediaan kosmetik untuk melindungi kulit dari sinar matahari; sediaan kosmetik untuk pembaruan kulit; sediaan
kosmetik untuk pemeliharaan kulit dan perawatan kulit; sediaan kosmetik untuk pengeringan cat kuku; sediaan kosmetik untuk
perawatan kulit; sediaan kosmetik untuk perawatan mulut dan gigi; sediaan kosmetik untuk perawatan tubuh; sediaan
kosmetik untuk rambut dan kulit kepala; sediaan kosmetik untuk tujuan pelangsingan; sediaan kosmetik untuk wajah dan
tubuh; sediaan kosmetik wajah; sediaan kosmetik yang digunakan untuk mengangkat sel-sel kulit mati dari permukaan kulit;
sediaan kosmetik yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati di wajah; sediaan kosmetik yang digunakan untuk
pengelupasan sel-sel kulit mati diwajah; sediaan kosmetik, yakni krim untuk mengencangkan kulit; sediaan kulit wajah untuk
keperluan kosmetik; sediaan lidah buaya untuk keperluan kosmetik; sediaan mandi busa untuk keperluan kosmetik; sediaan
pelindung matahari kosmetik; sediaan pengencangan payudara kosmetik; sediaan perawatan kuku kosmetik; sediaan
perawatan matahari [kosmetik]; sediaan perawatan rambut tanpa obat untuk keperluan kosmetik; sediaan perawatan wajah
kosmetik; sediaan pewarnaan untuk keperluan kosmetik; sediaan rias rambut kosmetik; sediaan untuk simulasi warna darah
pada bagian tubuh, untuk menutupi noda kulit dan kosmetik untuk menindaklanjuti pengobatan pasca operasi bekas luka pada
kulit; semprotan kulit topikal untuk keperluan kosmetik; semprotan tubuh untuk keperluan kosmetik; serum kulit (kosmetik);
serum tidak eksklusif hyaluronat bisa mengandung vitamin dan pencerah (kosmetik); susu almond untuk keperluan kosmetik;
susu penyamakan [kosmetik]; susu wajah dan lotion untuk keperluan kosmetik; susu wajah dan tubuh untuk keperluan
kosmetik; tabir surya untuk keperluan kosmetik; tata rias dan pembersih tata rias untuk panggung , film, dan televisi (kosmetik
teater)terutama untuk TV definisi tinggi; tato sementara untuk keperluan kosmetik; tisu basah untuk keperluan kosmetik; tisu
bayi untuk keperluan kosmetik; tisu diresapi dengan minyak esensial, untuk penggunaan kosmetik; tisu yang diresapi dengan
kosmetik; tisu yang diresapi dengan losion kosmetik; tisu, kain atau penyeka yang dilembapi atau diresapi dengan sediaan
membersihkan pribadi atau losion kosmetik; toner untuk penggunaan kosmetik; toner wajah kosmetik; wewangian, minyak
atsiri, kosmetik tanpa obat, lotion rambut tanpa obat; wewangian, minyak esensial, kosmetik, lotion rambut===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021013714
: 27/02/2021 11:42:38
:
: Teddy Tanoto

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Menceng Raya blok D2 no 1B, Kalideres, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI
Jakarta, 11820
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Sweetietooth
: Tidak Ada Terjemahan

591

Uraian Warna

511

Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Penggunaan warna menggunakan kombinasi 2 warna utama yaitu sandy gray (CMYK:52/51/60/23) dan magenta pink
(CMYK:0/60/17/0)
: 30
: ===kukis (kue kering)===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021013715
: 27/02/2021 11:49:47
:
: NURSANTI

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Komplek Polri Duren Tiga No. 33 RT.005 RW.001, Duren Tiga, Pancoran, Jakarta
Selatan – DKI
Jakarta , Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12760
: Hendra Prasetya M.Si
: Gajahmada Plaza Lantai 2 D-17-18 Simpang Lima, Semarang

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: GADOG FRESH + GAMBAR
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Kuning, Merah, Hijau
: 31
: ===Biji-bijian dan hasil-hasil pertanian, hortikultura tidak termasuk dalam kelas lain; Buah anggur untuk wine (minuman
beralkohol), segar; Bunga potong; Cabai segar; Hasil-hasil pertanian, perkebunan dan kehutanan dan bibit-bibit tanaman;
Hasil peternakan; Jagung manis yang belum diolah [sekam atau gabah]; Kacang kedelai segar; Kacang kedelai, belum diolah;

740
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Kapur untuk keperluan pertanian; Padi-padian dan hasil-hasil pertanian, perkebunan dan kehutanan yang tidak termasuk
dalam kelas lain; Produk pertanian dan hortikultura; Produk pertanian, hortikultura, kehutanan dan biji-bijian; Produk-produk
benih pertanian; Rangkaian buah segar (parcel); Sayuran segar; Seledri (segar; apel, segar; arracacha segar [wortel putih];
asparagus, segar; ayam hidup; bawang merah, segar; bawang putih, segar; bawang, segar; bebek hidup; benih untuk
hidroponik; benih untuk keperluan hortikultura; benih untuk keperluan pertanian; benih untuk menanam buah dan sayuran;
benih untuk menanam pohon apel; benih untuk menanam sayuran; benih untuk tumbuh herbal; benih yang belum diolah;
benih yang belum diolah untuk keperluan pertanian; benih-benih; biji untuk menanam buah; biji untuk menanam bunga; bok
choy, segar; buah - buahan dan sayuran segar yang belum diolah; buah dan sayuran segar; buah dan sayuran segar organik;
buah delima, segar; buah jeruk, segar; buah kiwi, segar; buah mentah, belum diolah; buah naga, segar; buah noni, segar;
buah persik, segar; buah segar; buah segar dan belum diolah; buah segar organik; buah, segar; buah-buahan dan sayuran
segar, bumbu segar; buah-buahan segar, tidak diolah, sayuran, kacang-kacangan dan biji-bijian; buncis, segar; bunga yang
bisa dimakan, segar; cumi, hidup; daun bawang, segar; daun ketumbar, segar; edamame, segar; gurita, hidup; hasil
perkebunan; hasil pertanian; hewan air yang dapat dimakan, hidup; hewan hidup; ikan air tawar, hidup; ikan akuarium; ikan,
hidup; jagung; jagung manis, belum diolah; jagung, belum diolah; jambu biji stroberi segar; jambu biji, segar; jamur (bibit) untuk
keperluan pertanian; jamur, segar; kacang almon segar; kacang hijau segar; kacang kernel mentah; kacang merah segar;
kacang mete, segar; kacang polong, segar; kacang segar dan belum diproses; kacang tanah segar; kacang, segar; kacangkacangan; kacang-kacangan, segar; kambing hidup; kangkung, segar; karangan bunga herbal kering untuk dekorasi; kenari
(kacang), segar; kentang, segar; kepiting, hidup; kerang, hidup; kubis, segar; lemon, segar; lobster, hidup; mangga, segar;
melon, segar; miselium untuk keperluan pertanian; oregano, segar; paprika segar; pir, segar; pisang, segar; pohon buah;
polong-polongan, segar; produk pertanian; produk pertanian, akuakultur, hortikultura dan kehutanan mentah dan belum diolah;
rempah-rempah Segar; rumput laut, tidak diolah, untuk konsumsi manusia atau hewan; salmon (ikan), hidup; sawi putih,
segar; sayuran akar segar; sayuran akar segar yang bisa dimakan; sayuran hidroponik segar; sayuran mentah, belum
diproses; sayuran segar dan belum diproses; sayuran segar organik; sayuran, segar; singkong, segar; spora jamur untuk
keperluan pertanian; spora untuk keperluan pertanian; stroberi, segar; sumsum sayuran, segar; tanaman buah; tanaman dan
bunga alami; ternak; terong, segar; tomat anggur, segar; tomat ceri, segar; tomat prem, segar; tomat, segar; truffle [jamur],
segar; tuna, hidup; ubi, segar; udang, hidup; umbi; umbi bunga; umbi tanaman; umbi tanaman untuk keperluan hortikultura;
umbi tanaman untuk keperluan pertanian; umbi, bibit dan benih untuk ditanam; wasabi segar [lobak Jepang yang bisa
dimakan]; wortel, segar; zaitun, segar===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021013716
: 27/02/2021 11:51:11
:
: CV. TRUST AGRO SEJAHTERA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL JERUK PERUMAHAN JOMBANGAN ASRI A NO. 12 RT 003 RW 011 TERTEK,
Kabupaten Kediri, Jawa Timur
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Purie Garden
: Kebun Purie

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: hijau muda dan hijau tua
: 31
: ===Padi-padian (benih); Produk-produk benih pertanian; benih benih untuk keperluan botani; benih untuk disemai; benih untuk
ditanam; benih untuk hidroponik; benih untuk keperluan hortikultura; benih untuk keperluan pertanian; benih untuk menanam
buah dan sayuran; benih untuk menanam sayuran; benih untuk menanam tanaman; benih untuk tumbuh herbal; benih yang
belum diolah untuk keperluan pertanian; benih yang dapat dimakan (tidak diproses); benih-benih; umbi, bibit dan benih untuk
ditanam===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021013717
: 27/02/2021 12:02:39
:
: RENOVIA TRI LESTARI

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Kp. Babakan Kidul, RT 004/ RW 004, Cigugur Tengah, Cimahi Tengah, Jawa Barat,
Kota Cimahi, Jawa Barat
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Revinya
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Putih, Cokelat, Pink, Hijau, Hitam
: 3
: ===Air penyegar wajah (untuk keperluan kosmetik); Bahan kimia sebagai komponen dari krim , losion atau kosmetik; Bahan
nabati / tumbuhan sebagai komponen dari krim , losion , atau kosmetik.; Barang kosmetik untuk mandi; Barang-barang

740
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kosmetik yaitu minyak rambut, minyak wangi, bedak wangil, bedak muka, bedak bayi, krim muka, krim kulit, cat alis, cat alis,
cat kkuku, cat bibir, obat kriting rambut cat rambut,bedak dasar, shampoo,wangi-wangian, minyak-minyak sari kosmetik,
bahan pemelihara gigi, tepal gigi, sabun wangi, sabun cuci, sabun krim detergent dan detergent bubuk .; Bedak muka putih
untuk keperluan kosmetik; Bedak wajah untuk keperluan kosmetik; Cairan untuk rambut (kosmetik); Ekstrak herbal topikal
untuk digunakan sebagai kosmetik; Esensi untuk keperluan kosmetik; Gel jerawat (kosmetik); Gel kulit untuk penggunaan
kosmetik; Gel pelangsing (kosmetik ); Gel pelangsing (kosmetik); Gel untuk dipakai setelah bercukur untuk keperluan
kosmetik; Gel untuk keperluan kosmetik; Highlighter badan kosmetik; Highlighter krim (kosmetik); Highlighter wajah kosmetik;
Kain, tisu atau penyeka yang diresapi sediaan kosmetik; Kapas wajah untuk kosmetik; Kondisioner cair (kosmetik); Kosmetik
berwarna untuk anak-anak; Kosmetik dasar rias, termasuk pembersih kulit, toner kulit, losion kulit, krim kulit, serum wajah nonobat, tisu wajah dan pelembab wajah.; Kosmetik highlighter; Kosmetik menggunakan bahan alami; Kosmetik perpaduan dari
powder dan liquid foundation (cushion); Kosmetik untuk manusia; Kosmetik untuk perawatan kulit dan rambut; Kosmetik untuk
perawatan rambut; Kosmetik untuk spa; Kosmetik yaitu bedak padat, bedak bubuk, lipstik, pensil alis dan eyeliner; Kosmetik,
yaitu sediaan untuk menghilangkan atau mengurangi garis-garis kulit halus di sekitar kening dan mata (glabellar), keriput di
wajah, ketidaksimetrisan dan kekurangan dan masalah kulit manusia; Krim Badan area sensitif (kosmetik); Krim flek
(kosmetik); Krim kulit daerah sensitif (kosmetik); Krim kulit kering (kosmetik); Krim kulit sensitif (kosmetik); Krim lulur badan
[Cream-body scrub] kosmetik; Krim pembersih (kosmetik); Krim pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Krim untuk keperluan
kosmetik; Krim wajah (kosmetik); Krim wajah untuk digunakan sebagai kosmetik; Losion pelembab (kosmetik); Losion pemutih
kulit untuk keperluan kosmetik; Losion pengelupasan untuk keperluan kosmetik; Losion untuk dipakai setelah bercukur untuk
keperluan kosmetik; Lotion daerah sensitif (kosmetik); Lotion flek (kosmetik); Lotion kulit kering (kosmetik); Maker wajah
(Kosmetik); Masker (kosmetik); Masker pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Masker untuk kulit sebagai penggunaan
kosmetik; Masker untuk tubuh sebagai penggunaan kosmetik; Masker wajah (kosmetik); Minyak untuk mandi berendam untuk
keperluan kosmetik; Pelembab (kosmetik); Pelembab Leher (kosmetik); Pelembab [Moisturizer] kosmetik; Pelembab anti
penuaan yang digunakan sebagai kosmetik; Pelembab mata untuk penggunaan kosmetik; Pembersih wajah (kosmetik);
Penyeka sekali pakai yang diresapi dengan sediaan membersihkan dan kosmetik, penyeka kosmetik yang sudah
dilembabkan; Pewangi badan (kosmetik); Produk kosmetik; Produk kosmetik dan perawatan kulit; Produk kosmetik untuk
perawatan kulit; Sabun Kecantikan (kosmetik); Sabun dengan bahan dasar Herbal Oil (kosmetik); Sabun kosmetik; Scrub
untuk keperluan kosmetik; Scrub wajah [facial scrub] kosmetik; Sediaan Pembersih Kulit (kosmetik); Sediaan kosmetik
perawatan bibir; Sediaan kosmetik tata rias dan penghapus riasan; Sediaan kosmetik untuk kuku; Sediaan kosmetik untuk kulit
wajah; Sediaan kosmetik untuk mandi dan mandi pancuran (shower); Sediaan kosmetik untuk mata; Sediaan kosmetik yang
digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati di wajah; Sediaan kosmetik, yakni lotion untuk mengencangkan kulit; Sediaan
pembersih badan dan kosmetik; Sediaan tabir surya kosmetik; Semprotan pelembab wajah (kosmetik); Serum Mata
(kosmetik); Serum anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; Serum kecantikan (kosmetik); Serum leher (kosmetik); Serum
pencerah (kosmetik); Serum untuk keperluan kosmetik; Sipat (Kosmetik); Spray wajah (kosmetik); Susu pelembab pemutih
kulit untuk keperluan kosmetik; Toner (cairan penyegar wajah) kosmetik; Toner cair (Kosmetik); astringen untuk keperluan
kosmetik; bantalan pembersih diresapi dengan kosmetik; bedak tubuh untuk keperluan kosmetik; bedak wajah kosmetik; body
butter untuk keperluan kosmetik; body lotion untuk keperluan kosmetik; body scrub untuk keperluan kosmetik; bubuk gigi untuk
keperluan kosmetik; bubuk kosmetik, krim dan lotion untuk wajah, tangan dan tubuh; bubuk masker tubuh untuk keperluan
kosmetik; busa kosmetik yang mengandung tabir surya; cat kuku (kosmetik); cocoa butter untuk keperluan kosmetik; colognes,
parfum dan kosmetik; concealer [kosmetik]; cosmeceuticals untuk keperluan kosmetik; cotton buds untuk keperluan kosmetik;
dasar bedak (kosmetik); emolien rambut untuk keperluan kosmetik; emulsi tubuh untuk keperluan kosmetik; emulsi wajah
untuk keperluan kosmetik; emulsi wajah untuk penggunaan kosmetik; esensi halus/esens yang mudah menguap untuk
keperluan kosmetik, yaitu esensi badian; garam mandi kosmetik; garam mandi untuk keperluan kosmetik; gel after-sun
[kosmetik]; gel after-sun untuk keperluan kosmetik; gel kosmetik; gel lidah buaya untuk keperluan kosmetik; gel mata untuk
keperluan kosmetik; gel pelembab [kosmetik]; gel pelembab kulit [kosmetik]; gel tahan lama untuk keperluan kosmetik; gel
tubuh dan wajah [kosmetik]; gel untuk penggunaan kosmetik; gel untuk tubuh (kosmetik); gel wajah [kosmetik]; glitter untuk
keperluan kosmetik; grease untuk keperluan kosmetik; handuk, kain dan kertas sekali pakai dan barang kapas diresapi
dengan atau untuk digunakan dengan sediaan kosmetik; highlighter (kosmetik); kapur untuk penggunaan kosmetik; kaus kaki
yang sudah dilembabkan dengan sediaan kosmetik untuk keperluan kosmetik; kertas untuk penggunaan kosmetik; kompres
mata untuk keperluan kosmetik; kosmetik; kosmetik bermain anak-anak, menandai kulit; kosmetik dalam bentuk bubuk;
kosmetik dalam bentuk krim; kosmetik dalam bentuk lotion; kosmetik dalam bentuk susu, lotion dan emulsi; kosmetik dan alat
rias/pembersih badan (tidak mengandung obat) untuk kuku, rambut dan kulit; kosmetik dan make-up; kosmetik dan
perlengkapan mandi; kosmetik dan sediaan kosmetik; kosmetik dan sediaan pembersih badan yang tidak mengandung obat;
kosmetik dan sediaan perawatan pribadi; kosmetik fungsional adalah krim anti-kerut; kosmetik fungsional menjadi sediaan
penyamakan matahari; kosmetik fungsional menjadi sediaan penyaringan sinar matahari; kosmetik fungsional menjadi sediaan
perawatan kulit anti-penuaan; kosmetik penyegar kulit; kosmetik perawatan kulit; kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan;
kosmetik tabir surya; kosmetik tanpa obat; kosmetik tanpa obat dan sediaan perlengkapan mandi; kosmetik tidak mengandung
obat, perlengkapan mandi dan wewangian yang tidak mengandung obat untuk merawat dan mempercantik bulu mata, alis,
mata, bibir dan kuku; kosmetik untuk anak-anak; kosmetik untuk bibir; kosmetik untuk digunakan pada kulit; kosmetik untuk
hewan; kosmetik untuk kuku; kosmetik untuk kulit kepala; kosmetik untuk leher; kosmetik untuk pemakaian di rambut;
kosmetik untuk pembersih tubuh; kosmetik untuk penggunaan pribadi; kosmetik untuk wajah dan tubuh dalam bubuk tertentu;
kosmetik yaitu krim, susu, lotion, gel dan bubuk untuk wajah, tubuh dan tangan; kosmetik yang digunakan sebagai sediaan
perawatan kulit; kosmetik yang digunakan untuk kulit; kosmetik yang mengandung ekstrak batu permata; kosmetik yang
mengandung probiotik; kosmetik yang mengandung vitamin; kosmetik, yaitu alas bedak, concealer, pengkilap bibir, maskara,
pembersih make-up; kosmetik, yaitu, alas bedak, bedak, concealer, Celak mata (Eye shadow), pensil mata, eyeliner cair,
maskara, pensil bibir, lipstik, Pengkilat bibir (lip gloss), balsem bibir, cat kuku; kosmetik, yaitu, susu, losion, gel dan bubuk
untuk wajah, gel dan bubuk untuk tubuh dan tangan; krim after-sun untuk keperluan kosmetik; krim anti-bintik untuk keperluan
kosmetik; krim anti-iritasi [untuk keperluan kosmetik]; krim anti-kerut untuk keperluan kosmetik; krim anti-penuaan untuk
keperluan kosmetik; krim dan gel kosmetik untuk wajah, tangan dan tubuh; krim dan lotion kosmetik; krim dan lotion kosmetik
untuk perawatan wajah dan tubuh; krim dingin untuk keperluan kosmetik; krim exfoliant untuk keperluan kosmetik; krim
kosmetik; krim kosmetik untuk kulit; krim kosmetik untuk mengencangkan kulit; krim kosmetik untuk mengencangkan kulit di
sekitar mata; krim kosmetik untuk perawatan kulit; krim kosmetik, lotion dan sediaan lain untuk berjemur; krim kosmetik, susu,
lotion, gel dan bubuk untuk wajah, tangan, dan tubuh; krim kuku untuk keperluan kosmetik; krim kulit untuk keperluan
kosmetik; krim kulit yang adil untuk keperluan kosmetik; krim masker tubuh untuk keperluan kosmetik; krim mata untuk
keperluan kosmetik; krim pagi untuk keperluan kosmetik; krim pelembab kulit [kosmetik]; krim pembersih [kosmetik]; krim
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pengurang bintik penuaan untuk keperluan kosmetik; krim perawatan rambut untuk keperluan kosmetik; krim retinol untuk
keperluan kosmetik; krim tangan kosmetik; krim tanning diri [kosmetik]; krim tubuh kosmetik; krim tubuh untuk keperluan
kosmetik; krim untuk keperluan kosmetik; krim untuk pemeliharaan kulit (kosmetik); krim wajah [kosmetik]; krim wajah dan
tubuh untuk keperluan kosmetik; krim wajah untuk keperluan kosmetik; krim wajah untuk penggunaan kosmetik; losion
kosmetik; losion susu untuk keperluan kosmetik; lotion berjemur kosmetik; lotion kulit dan tubuh, krim dan minyak untuk
penggunaan kosmetik; lotion kulit kosmetik; lotion kulit pelembab [kosmetik]; lotion mandi untuk keperluan kosmetik; lotion
masker tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion mata untuk keperluan kosmetik; lotion pelembab [kosmetik]; lotion pengencang
untuk wajah, tubuh dan tangan untuk keperluan kosmetik; lotion perawatan kulit kosmetik; lotion setelah matahari untuk
keperluan kosmetik; lotion tahan usia untuk keperluan kosmetik; lotion tubuh pelembab [kosmetik]; lotion untuk keperluan
kosmetik; lotion untuk pengurangan selulit untuk keperluan kosmetik; lotion untuk perawatan wajah dan tubuh untuk keperluan
kosmetik; lotion wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion wajah kosmetik; lulur kosmetik; make-up [kosmetik]; masker
kosmetik; masker kulit [kosmetik]; masker kulit untuk keperluan kosmetik; masker mata untuk keperluan kosmetik; masker
tubuh untuk keperluan kosmetik; masker wajah [kosmetik]; masker wajah kosmetik; masker wajah untuk penggunaan
kosmetik; minyak after-sun untuk keperluan kosmetik; minyak esensial untuk keperluan kosmetik; minyak mawar untuk
keperluan kosmetik; minyak setelah matahari [kosmetik]; minyak tubuh untuk keperluan kosmetik; minyak, losion dan susu
semua untuk keperluan kosmetik dan alat rias/pembersih badan untuk kuku, rambut dan kulit; mousses [kosmetik]; paket
kosmetik kecantikan (beauty pack) yang dijual satu unit; paket kosmetik wajah; paket masker untuk keperluan kosmetik; patch
jerawat kosmetik; pelembab kulit digunakan sebagai kosmetik; pelembab wajah kosmetik; pembersih tata rias wajah ,
pembersih kosmetik; pembersih tata rias wajah, pembersih kosmetik; pembersih untuk kuas kosmetik; pembilasan rambut
untuk keperluan kosmetik; pemelihara rambut untuk keperluan kosmetik; pensil kosmetik; pensil mata kosmetik; penutup mata
gel untuk keperluan kosmetik; penyamakan kosmetik dan susu setelah matahari, gel dan minyak; penyeka kapas untuk
keperluan kosmetik; penyeka, kapas dan tisu yang diresapi dengan sediaan kosmetik dan losion wewangian yang tidak
mengandung obat; perekat untuk keperluan kosmetik; perhiasan kulit self-adhesive untuk keperluan kosmetik; persiapan kulit
wajah untuk penggunaan kosmetik; petroleum jelly untuk keperluan kosmetik; pewarna bibir dalam bentuk cairan atau gel
[kosmetik]; pewarna kosmetik; pijat lilin untuk keperluan kosmetik; pomades untuk keperluan kosmetik; preparat kosmetik yang
mengandung kolagen; preparat pelembab [kosmetik]; preparat pemutihan [decolorants] untuk keperluan kosmetik; produk dan
sediaan kosmetik perawatan kecantikan; produk kosmetik dalam bentuk aerosol untuk perawatan kulit; produk pelindung
matahari (kosmetik); produk perawatan bibir (kosmetik); produk perawatan wajah [kosmetik]; racun lebah untuk keperluan
kosmetik; rum rum untuk keperluan kosmetik; sabun kosmetik; sabun-sabun, sabun mandi, wangi-wangian, minyak esensial,
kosmetik, shampoo, shampoo kering; salep kulit pelembab [kosmetik]; sarung tangan pra-dibasahi dengan sediaan kosmetik
untuk keperluan kosmetik; scrub pengelupasan kulit untuk keperluan kosmetik; sediaan dan produk perawatan kulit [kosmetik
dan tidak mengandung obat-obatan]; sediaan kolagen untuk keperluan kosmetik; sediaan kosmetik; sediaan kosmetik antipenuaan; sediaan kosmetik dan kecantikan; sediaan kosmetik tanpa obat; sediaan kosmetik tidak mengandung obat untuk
tujuan pelangsingan; sediaan kosmetik untuk berjemur dan sediaan untuk melindungi kulit dari efek sinar matahari; sediaan
kosmetik untuk bulu mata; sediaan kosmetik untuk kulit kering selama kehamilan; sediaan kosmetik untuk mandi; sediaan
kosmetik untuk mandi dan mandi; sediaan kosmetik untuk melindungi dari sengatan matahari; sediaan kosmetik untuk
melindungi kulit dari sinar matahari; sediaan kosmetik untuk modifikasi kulit dan tubuh plastik simulasi dan kosmetik untuk
layanan make up artis; sediaan kosmetik untuk pembaruan kulit; sediaan kosmetik untuk pemeliharaan kulit dan perawatan
kulit; sediaan kosmetik untuk pengeringan cat kuku; sediaan kosmetik untuk perawatan kulit; sediaan kosmetik untuk
perawatan mulut dan gigi; sediaan kosmetik untuk perawatan tubuh; sediaan kosmetik untuk rambut dan kulit kepala; sediaan
kosmetik untuk tata rias artis khususnya sediaan untuk kulit, rambut dan untuk pewarnaan gigi; sediaan kosmetik untuk tujuan
pelangsingan; sediaan kosmetik untuk wajah dan tubuh; sediaan kosmetik wajah; sediaan kosmetik yang digunakan untuk
mengangkat sel-sel kulit mati dari permukaan kulit; sediaan kosmetik yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati di
wajah; sediaan kosmetik yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati diwajah; sediaan kosmetik, yakni krim untuk
mengencangkan kulit; sediaan kulit wajah untuk keperluan kosmetik; sediaan lidah buaya untuk keperluan kosmetik; sediaan
mandi busa untuk keperluan kosmetik; sediaan pelindung matahari kosmetik; sediaan pengencangan payudara kosmetik;
sediaan penyamakan sendiri [kosmetik]; sediaan perawatan kulit wajah (kosmetik); sediaan perawatan rambut tanpa obat
untuk keperluan kosmetik; sediaan perawatan wajah kosmetik; sediaan pewarnaan untuk keperluan kosmetik; sediaan rias
rambut kosmetik; sediaan tubuh dan perawatan kecantikan untuk keperluan kosmetik; sediaan untuk simulasi warna darah
pada bagian tubuh, untuk menutupi noda kulit dan kosmetik untuk menindaklanjuti pengobatan pasca operasi bekas luka pada
kulit; sediaan-sediaan kosmetik rias rambut; sediaan-sediaan kosmetik untuk tata rias artis khususnya sediaan-sediaan untuk
kulit, rambut dan untuk pewarnaan gigi; self-tanning lotion [kosmetik]; semprotan kulit topikal untuk keperluan kosmetik;
semprotan tubuh untuk keperluan kosmetik; serum kulit (kosmetik); serum pemutih (kosmetik); serum tidak eksklusif
hyaluronat bisa mengandung vitamin dan pencerah (kosmetik); susu almond untuk keperluan kosmetik; susu setelah matahari
[kosmetik]; susu setelah matahari untuk keperluan kosmetik; susu wajah dan lotion untuk keperluan kosmetik; susu wajah dan
tubuh untuk keperluan kosmetik; tata rias dan pembersih tata rias untuk panggung , film, dan televisi (kosmetik teater)terutama
untuk TV definisi tinggi; tato yang dapat dilepas untuk keperluan kosmetik; tisu bayi untuk keperluan kosmetik; tisu kosmetik
pra-lembab; tisu kosmetik yang sudah diresapi pelembab sebelumnya; tisu, kain atau penyeka yang dilembapi atau diresapi
dengan sediaan membersihkan pribadi atau losion kosmetik; toner wajah kosmetik===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

: DID2021013718
: 27/02/2021 12:34:13
:
: PT. PERMANA ANUGRA MANDIRI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Ruko Villa Pertiwi , Jl. Raya Bogor KM No. 17 RT. 001 RW. 016 Sukamaju, Kota
Depok, Jawa Barat
:
:

Tipe Merek

: Merek Kata dan Lukisan

540 Etiket
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Nama Merek
Arti Bahasa

: CnH
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau dan Hitam
: 5
: ===Cairan antiseptik untuk tangan tanpa bilas air; sediaan antiseptik===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021013720
: 27/02/2021 13:32:20
:
: PT. GARUDA MESIN AGRI

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jalan Perniagaan LK.VII No.14, Kesawan, Medan Barat, Medan, Sumatera Utara.,
Kota Medan, Sumatera Utara
: Ir Nurul Ain
: Jalan Raden Saleh No. 51A

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: TANIKA + Logo
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru, kuning, merah, hitam, putih, abu-abu.
: 9
: ===Baterai dan sel baterai; Pengisi daya; Pengisi daya untuk baterai; baterai elektrik; baterai listrik; baterai listrik isi ulang;
baterai lithium; baterai lithium-ion; baterai tensi tinggi; baterai yang dapat diisi ulang; kabel baterai; kacamata debu; kacamata
pelindung; kemasan baterai; kotak baterai; masker debu; pengisi daya untuk baterai listrik; sarung tangan untuk perlindungan
terhadap kecelakaan; sepatu bot pelindung; terminal baterai===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021013722
: 27/02/2021 13:44:59
:
: PT. PONDASI INTI SEJAHTERA

Alamat Pemohon

:

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: mixPro
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah; Putih
: 29
: ===Produk Susu Bubuk; bahan pengganti susu; bahan-bahan produk olahan susu untuk membuat roti; krim bubuk (produk
susu); krim bubuk [produk susu]; produk susu dalam bentuk bubuk; susu semi-skim; susu skim===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

740

Alamat Pemohon
740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

540 Etiket

JL.Bugisan Selatan, RT. 040,Kel/Desa Ngestiharjo,Kec.Kasihan, Kabupaten Bantul,
DI Yogyakarta, 55182

: DID2021013723
: 27/02/2021 13:46:46
:
: Muhammad Christopher Aniruddha

540 Etiket

: Jl. TGH Lopan No 31-32, Dasan Cermen, Sandubaya, Kota Mataram, Nusa
Tenggara Barat, 83232
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Sasaku
: Sasak adalah suku asli lombok, tambahan huruf u di belakang menjelaskan sasak itu aku, aku di sini
saya subyekan sebagai toko tempat saya berdagang. Jadi Sasaku ini toko yang menjual oleh-oleh
berbau sasak, mulai dari kaos, pernak pernik, hingga jajanan.

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

: Merah
: 25
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510

Uraian Barang/Jasa

: ===kaos; kaos grafis; pakaian santai; shirt===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021013724
: 27/02/2021 14:15:55
:
: Denny Medianto

Alamat Pemohon

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Lingkungan Pala Manis RT.001/005 Kel. Cirimekar Kec. Cibinong , Kabupaten
Bogor, Jawa Barat, 16917
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: Logo 3L
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Kuning Keemasan
: 24
: ===Handuk; Handuk Bayi; Hordeng; Sarung bantal sofa; Sarung kasur; Selimut tempat tidur; Taplak meja panjang; Tile (Kain
Kelambu); Topo (Kain Lap); badcover tilam-tilam tempat tidur dan meja; bahan linen untuk alas tidur; gorden; gorden kecil
terbuat dari bahan tekstil; gorden yang terbuat dari kain tekstil; handuk anak-anak; handuk dapur dari tekstil; handuk dari
tekstil; handuk katun; handuk mandi; handuk mandi besar; handuk tangan dari tekstil; handuk untuk pencuci piring; handukhanduk dari tekstil; kafan; kain bedong untuk bayi; kain bunting; kain elastis untuk pakaian; kain kaos untuk pakaian; kain
kasa; kain lakan; kain lap untuk mandi; kain linen; kain linen untuk tempat tidur; kain pelapis tahan api; kanopi tempat tidur;
kantong tidur; kantong tidur untuk bayi; kantong tidur yang dilengkapi dengan bantal; kelambu; kelambu kain; kelambu tempat
tidur kain; lap muka; linen mandi; linen meja dari tekstil; linen popok; linen rumah tangga; linen tempat tidur dan meja; minum
tatakan gelas linen; pelindung kasur [alas tidur]; pemegang tirai dari bahan tekstil; penutup kasur; penutup kasur tahan air;
penutup kasur yang terbuat dari serat mikro anti-tungau; penutup kasur yang terbuat dari serat mikro antibakteri; saputangan
dari tekstile; saputangan tekstil; sarung bantal; sarung bantal anak-anak; sarung guling; sarung tangan mandi; sarung tangan
untuk mencuci; selimut bawah; selimut bayi; selimut bulu; selimut penutup; selimut selimut futon; selimut tempat tidur; selimut
tidur; serbet kain; set sprei; sprei; sprei anak-anak; sprei bayi; sprei terbuat dari bahan tekstil non-woven; sprei yang terdiri dari
damas putih dan/atau berwarna; taplak meja dari tekstil; tikar tempat vinil [pengganti tekstil]; tirai; tirai dari plastik; tirai indoor
dan outdoor; tirai jendela; tirai mandi; tirai shower dari tekstil atau plastik; tirai tekstil atau plastik; tirai vinil===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021013725
: 27/02/2021 14:28:02
:
: PT. GARUDA MESIN AGRI

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jalan Perniagaan LK VII No.14, Kesawan, Medan Barat, Medan, Sumatera Utara.,
Kota Medan, Sumatera Utara
: Ir Nurul Ain
: Jalan Raden Saleh No. 51A

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: TNK
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih.
: 8
:
===Alat pemotong (pisau); Bor tangan , dioperasikan dengan tangan; Dodos; Gergaji besi, dioperasikan dengan tangan; Kikir;
Kunci Inggris; Mata bor (bagian dari alat tangan); Perkakas kebun dioperasikan dengan tangan; Pisau untuk mencangkok
tanaman; Pompa air tangan, cangkul, sekop, gerinda, batu asahan, gergaji tangan, intan pemotong kaca, obeng, kunci, kikir,
dongkrak tangan, pisau-pisau, perkakas ketam, pedang, palu (martil), bor-bor, tang, pisau cukur, sabit, kampak, pahat tusuk,
godam, alat pematri, alat solder, linggis, serutan kayu (bukan listrik atau mesin), peralatan pertanian (perkakas tangan), alat
penyemprot cairan (sprayer dengan tangan), alat penyemprot serangga (alat tangan), pisau pemangkas tanaman, pisau untuk
pemotong rumput (alat tangan), alat penyemprot hama tanaman (sprayer) yang digerakkan dengan tangan, alat-alat dan
perkakas tangan (dijalankan dengan tangan), penyemprot-penyemprot backpack manual dengan tekanan tinggi, penyemprotpenyemprot ransel semi otomatis, alat penanam benih (benih jagung, padi, kacang-kacangan dan sayur-sayuran), peralatan
pertanian (perkakas tangan), alat penyemprot serangga (alat tangan), gerek (alat tangan), alat pelubang, kampak-kampak,
batang pemotong, pisau pemangkas tanaman, mata bor (bagian dari alat tangan), alat pengasah mata pisau, pisau (alat
tangan), pemangkas tanaman pembatas, pisau untuk mencangkok tanaman, pahat-pahat, alat pemotong (pisau), pisau kecil,
alat penyemprot obat pembasmi parasit tanaman (alat tangan), alat penggali (alat tangan), pegangan bor (alat tangan), borbor, pemadat tanah (alat tangan), alat pemotong (alat tangan), alat pemetik buah (alat tangan), alat-alat kebun (alat tangan),
alat-alat pencangkokan (alat tangan), bor tangan (alat tangan), alat pemecah es, alat pemercik obat serangga (alat tangan),
semprotan obat serangga (alat tangan), alat penguap obat serangga (alat tangan), gergaji ukir, pisau baja, pisau-pisau,
gunting pemotong rumput (alat tangan), pisau pemotong, alat pelobang (alat tangan), alat pembunuh parasit tanaman, gunting
besar pemangkas, pompa (tangan), alat pelantak tangan (alat tangan), daun gergaji (bagian dari alat tangan), pegangan
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gergaji, gergaji (alat tangan), gunting, obeng, sabit-sabit bertangkai, gunting tanaman, alat-alat pengasah, alat penyemprot
serangga (alat tangan), alat pencabut tangan berduri (alat tangan), pemangkas pohon, alat penyemprot obat pembasmi
serangga (alat tangan), pencincang sayuran, pisau sayuran, pemotong sayuran, pengiris sayuran, roda pengasah (alat
tangan), kunci inggris (alat tangan).; Pompa udara dioperasikan dengan tangan; Sarung dodos; Semprotan untuk
penyemprotan insektisida; alat pengasah mata pisau; alat pertanian, dioperasikan dengan tangan; alat-alat pertanian yang
dioperasikan dengan tangan; cangkul [perkakas tangan]; edgers rumput, tangan-dioperasikan; gagang pisau; garpu pertanian
[alat-alat tangan]; gergaji [perkakas tangan]; gunting berkebun; gunting rumput [instrumen tangan]; gunting, tangan
dioperasikan; manual dioperasikan pemangkas pohon; mata pisau; pemotong bawang putih, non-listrik; pemotong sayuran;
penyemprot insektisida, tangan-dioperasikan; perajang bawang putih, non-listrik; peralatan berkebun tangan dioperasikan;
peralatan dan perkakas berkebun yang dioperasikan dengan tangan; peralatan dan perkakas pertanian yang dioperasikan
dengan tangan; pisau *; pisau pemangkas tanaman; pisau rumput (perkakas tangan); pisau sayuran; pisau untuk gergaji
tangan; pisau untuk pisau; pompa tangan dioperasikan; rumput garu, tangan-dioperasikan; tangan pompa *===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021013727
: 27/02/2021 14:36:44
:
: PT. GARUDA MESIN AGRI

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jalan Perniagaan LK.VII No.14, Kesawan, Medan Barat, Medan, Sumatera Utara.,
Kota Medan, Sumatera Utara
: Ir Nurul Ain
: Jalan Raden Saleh No. 51A

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: TNK 338 ER + Logo
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru, kuning, merah, hitam, putih, abu-abu.
: 7
:
===Alat Semprot Elektrik; Alat memberi pupuk pada tanaman; Alat pemadat tanah; Alat pemotong batu; Alat pengembus
(mesin); Alternator welding; Bajak pemotong rumput; Bak untuk mesin dan motor; Ban-ban mesin (bagian mesin); Battery
sprayer; Besi bor (bagian mesin); Bor batu [mesin]; Bor genggam, listrik; Bor tangan listrik; Cdi; Con Rod Assy; Dieset
generator set / Diesel Genset; Dinamo Pemarut Kelapa; Dinamo genset; Dinamo stater ; Electric hoist [Tackle / derek listrik];
Gear Main Shaft; Gear Pinion; Generator arus bolak balik; Generator ; Gilingan kopi (selain dioperasikan dengan tangan);
Gilingan kopi elektrik; Kepala bor (bagian mesin); Kit karburator; MESIN BAJAK SAWAH; MESIN DODOS SAWIT; MESIN
PENGGEMBUR TANAH; MESIN TILLER; Mata bor batu; Mata gergaji bundar bagian dari mesin; Mata jet Bagian dari Pompa
Air; Mesin Circular Gergaji; Mesin bor untuk buka baut dan melubangi tembok,besi,kayu; Mesin dan motor, selain untuk
kendaraan darat; Mesin dan peralatan untuk mencuci karpet (listrik); Mesin pemanen tebu; Mesin pembangkit Listrik
(Generator); Mesin penanaman benih jagung; Mesin penghembus; Mesin penghisap udara; Mesin pengupas; Mesin pompa
pembuang air; Mesin pompa, dan rakitan pompa/mesin; Mesin sekam padi; Mesin sortasi beras; Mesin untuk pekerjaan tanah;
Mesin, peralatan mesin, peralatan yang dioperasikan daya; Motor dan mesin, kecuali untuk kendaraan darat; Motor untuk
kapal; Motor untuk mesin; Nozzle ( alat untuk mengatur hasil pembakaran mesin); Pen Piston; Penggiling daging [mesin];
Penggiling kopi elektrik dengan alat takar; Penyaring [bagian dari mesin], tidak digunakan dalam hubungannya dengan mobil;
Pin piston; Pisau potong listrik; Plunger ( pengatur hasil pembakaran mesin); Pompa air ; Pompa jet; Pompa minyak dan
pompa udara yang digerakkan dengan mesin; Pompa oli untuk digunakan di mesin; Pompa pasir; Pompa submersible, pompa
air dan aksesoris untuk pompa benam dan pompa air, yaitu rakitan injektor, pengisi daya jet, katup dan bagiannya; Pompa
untuk bahan bakar; Rantai untuk gergaji rantai; Rol karet penggiling padi; Silent box genset; Silent generator; Stator Assy;
Suku cadang pengganti untuk gergaji rantai, yaitu rantai gergaji, batang pemandu dan sproket penggerak; Tabung pompa
kompresor; aerator rumput [mesin]; air listrik pompa untuk kolam renang; air listrik pompa untuk mandi; air listrik pompa untuk
mandi pusaran air; air listrik pompa untuk mandi spa; alat pemotong (termasuk pisau mekanis); alat pemotong rumput dan alat
kebun yang dioperasikan dengan listrik; alat pemotong rumput dan gulam yang dioperasikan dengan listrik; alat pengiris
sayuran [mesin]; alat pengiris sayuran, listrik; alat penyemprot (mesin); alat pertanian, selain alat tangan yang dioperasikan
dengan tangan; alat pertanian, selain dioperasikan dengan tangan; alat-alat listrik; alat-alat listrik yang dioperasikan;
alternator; alternator untuk kendaraan darat; atomizers untuk keperluan industri atau komersial, selain dioperasikan dengan
tangan; augers bumi; bagian-bagian dan perlengkapan-perlengkapan spesifik untuk pompa-pompa pelumasan (lubrication
pumps), yaitu pompa-pompa ember (bucket pumps), pompa-pompa gemuk (grease pumps), senjata api genggam (hand
guns), rakitan-rakitan selang (hose assemblies), dan pompa-pompa tangan, juga termasuk bagian-bagian dan perlengkapanperlengkapan yang terkait seperti silinder-silinder, o-ring, alat pendorong (plungers), katup-katup, rakitan-rakitan, ring/washer,
layar-layar, filter-filter, bola-bola, alat-alat penahan (retainer), tutup-tutup (caps), kait-kait, batang (stems), cincin-cincin,
lengan-lengan, barel-barel, gagang-gagang, kepala-kepala, busi-busi, barel-barel, kerah-kerah, kancing-kancing, gasketgasket, piston-piston, selang-selang; bajak; bajak yang ditarik traktor; bantalan menjadi bagian dari mesin; bantalan mesin;
bantalan untuk mesin; batang mesin; batang penghubung untuk mesin; batang penghubung untuk motor dan mesin; batu
gilingan; bearing (bagian dari mesin); besi bor (bagian mesin); blender makanan yang dioperasikan dengan listrik dan daya;
bor listrik; bor listrik yang dapat dibawa -bawa (tidak termasuk bor untuk batu bara); bor mesin mengasah; bor palu; busi untuk
mesin; busi untuk mesin pembakaran internal; camshafts mesin; chipper taman, listrik; crane tetap; crankcases untuk mesin;
crankcases untuk motor dan mesin; diafragma pompa; diesel generator; dinamo; edgers rumput, listrik; ejectors; ekstraktor jus
dioperasikan listrik dan daya untuk buah; filter bahan bakar; filter oli; filter oli untuk motor dan mesin; filter untuk mesin; gasket
untuk mesin pembakaran internal; gasoline generator; generator AC (alternator); generator DC; generator bertenaga surya;
generator elektrik; generator elektrostatik; generator listrik; generator listrik bertenaga surya; generator listrik portabel;
generator listrik untuk kapal; generator listrik untuk penggunaan darurat; generator tegangan tinggi; gergaji [mesin]; gergaji
bundar; gergaji bundar listrik; gergaji listrik; gergaji rantai; gergaji rantai, listrik; gigi kotak, selain untuk kendaraan darat; gigi
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pemotong [peralatan mesin]; gigi transmisi untuk mesin; gigi untuk mesin; gubernur kecepatan untuk motor dan mesin;
gulungan, listrik, untuk selang taman; gulungan, mekanik, untuk selang fleksibel; gunting pagar, listrik; gunting, listrik; hedge
pemotong, listrik; impeller pompa; injeksi bahan bakar; intake manifold untuk motor dan mesin; juicer jeruk, listrik; juicer listrik;
karburator; katrol *; katrol [bagian mesin]; katrol blok, listrik; katrol menjadi bagian dari mesin; katup [bagian dari mesin]; katup
[bagian dari mesin] (untuk air, minyak dan gas), tidak digunakan dalam hubungannya dengan mobil; katup [bagian pompa];
katup kontrol pompa; kepala silinder untuk mesin; kipas pendingin untuk mesin; kipas untuk motor dan mesin; kit pompa;
knalpot untuk motor dan mesin; knife grinding machines; koil pengapian [bagian-bagian mesin]; kompresor [mesin]; kompresor
menjadi bagian dari mesin, motor dan mesin; kompresor putar; kompresor udara; kompresor udara untuk kendaraan;
kompresor untuk mesin; kondensor udara; kotak grease [bagian mesin]; lantai Pemoles; lantai edgers; listrik mesin mengupas
bawang putih; listrik pompa untuk kolam renang; mata air menjadi bagian dari mesin; mata bajak; mata gergaji bundar
(komponen-komponen mesin); mata gergaji bundar menjadi bagian dari mesin; mata pisau; membajak pisau untuk kendaraan;
menabur [mesin]; menekan buah, listrik, untuk keperluan industri; menggabungkan pemanen; mesin Mini compressor; mesin
Potong Rumput; mesin bensin, selain untuk kendaraan darat; mesin bertenaga listrik untuk memotong dan membelah kayu
untuk kayu bakar; mesin bor; mesin bor [mesin]; mesin bor kayu; mesin bor sumur; mesin chipping kayu; mesin cuci
kendaraan; mesin cuci sayur [mesin]; mesin dan motor untuk model perahu; mesin diesel, selain untuk kendaraan darat;
mesin dinamo arus tukar listrik; mesin genset; mesin gergaji kayu; mesin gerinda tangan; mesin jus elektrik; mesin kayu listrik
gergaji; mesin kisi untuk sayuran; mesin kompresor udara; mesin las, dioperasikan dengan gas; mesin las, listrik; mesin
mengasah; mesin mengisi; mesin panen; mesin parutan kelapa listrik; mesin paving aspal; mesin pemadat tanah; mesin
pemanen dan perontok; mesin pembuat susu kedelai; mesin pemoles beras; mesin pemotong; mesin pemotong padi; mesin
pemotong rumput [mesin]; mesin pemotong rumput bensin; mesin pemotong rumput, listrik; mesin pemotong serat; mesin
pemotong tebu; mesin penanam benih pertanian; mesin pencampur aspal[mesin]; mesin pencampuran; mesin pengeboran
untuk pengerjaan logam; mesin pengering biji-bijian; mesin pengering padi; mesin penggerak dinamo listrik; mesin penggiling;
mesin penggiling kayu; mesin penggiling padi; mesin penggilingan kayu; mesin pengiris sayuran; mesin pengupas jagung dan
biji-bijian; mesin penyaringan; mesin penyebar pupuk; mesin penyemprot air; mesin perontok; mesin pertanian; mesin pompa
angin (instalasi
bengkel); mesin pompa bertekanan tinggi; mesin sandblasting; mesin satinizing; mesin semprot angin (air duster); mesin
sumur minyak memompa; mesin untuk kapal; mesin untuk membersihkan permukaan menggunakan air bertekanan tinggi;
mesin untuk memotong dan membelah kayu untuk kayu bakar; mesin untuk pembuatan mie; mesin untuk pengolahan buahbuahan; mesin vibrator bensin; mesin, selain dari untuk kendaraan darat; mixer [mesin]; mixer listrik untuk keperluan rumah
tangga; motor AC dan motor DC (tidak termasuk yang untuk kendaraan darat); motor dan generator listrik secara teknis cocok
untuk mengubah listrik menjadi energi mekanik dan sebaliknya, termasuk sistem eksitasi dan kontrol yang diperlukan; motor
dan mesin selain untuk kendaraan darat yang digerakkan oleh motor dan bagiannya; motor dan mesin, kecuali untuk
kendaraan darat; motor listrik dan bagiannya, selain untuk kendaraan darat; motor listrik dan generator untuk peralatan
penanganan material, termasuk sensor, kontrol dan peralatan switching; motor listrik dengan transmisi roda gigi untuk mesin;
motor listrik untuk mesin; motor listrik untuk mesin dengan servo digital controller drive; motor servo arus bolak balik; motor
starter; motor, listrik, selain untuk kendaraan darat; motor, selain untuk kendaraan darat; muffler knalpot untuk motor dan
mesin; muffler untuk motor dan mesin; naik-on mesin pemotong rumput; nozel bahan bakar; nozel pengisian bahan bakar nonotomatis; nozel pengisian bahan bakar otomatis; nozel untuk pembersih vakum; obeng, listrik; obeng, pneumatik; parut, listrik;
pemanen untuk pertanian; pemangkas pagar rumput listrik; pemangkas rumput, listrik; pembersih udara [bagian-bagian
mesin]; pembudidaya pertanian; pemeras buah, listrik, untuk keperluan rumah tangga; pemeras jus, listrik; pemeras sayur dan
buah yang dioperasikan dengan listrik dan daya; pemotong [mesin]; pemotong bawang putih, listrik; penajam gunting, listrik;
pengatur kecepatan untuk mesin; pengeboran mesin dan bagian untuk itu; pengepres buah, listrik, untuk keperluan rumah
tangga; penggemar untuk mesin mesin; penggiling kopi, selain dioperasikan dengan tangan; pengolah tanah [mesin];
pengupas bawang putih, listrik; pengupas sayuran, listrik; penyaring (bagian dari mesin) untuk keperluan industri, tidak
digunakan dalam hubungannya dengan mobil; penyebar benih; peredam kejut pegas untuk mesin; pisau [bagian mesin]; pisau
mesin penggiling; pisau untuk gergaji bundar; pisau untuk gergaji listrik; pisau untuk mesin memotong; pisau untuk mesin
pemindah tanah; piston [bagian dari mesin atau mesin]; piston untuk mesin; piston untuk silinder; pompa [bagian mesin, mesin
atau motor]; pompa [mesin]; pompa air bensin; pompa air listrik; pompa air listrik tekanan tinggi; pompa air untuk mandi;
pompa air untuk mesin kendaraan darat; pompa air untuk motor dan mesin; pompa air untuk pemandian pusaran air; pompa
air untuk unit penyaringan air; pompa bahan bakar untuk mesin; pompa bahan bakar yang dapat mengatur sendiri; pompa
celup dc; pompa celup listrik; pompa dan kompresor menjadi bagian dari mesin, motor dan mesin; pompa diesel; pompa
hisap; pompa lumpur; pompa menjadi bagian dari mesin, motor dan mesin; pompa minyak untuk mesin kendaraan darat;
pompa putar; pompa saringan; pompa sentrifugal; pompa sirkulasi; pompa submersible; pompa sumur submersible; pompa
tekanan tinggi; pompa udara bertekanan; pompa ulir; pompa, listrik; poros engkol; poros untuk pompa; puli timing belt;
pulverisers [mesin]; regulator [bagian mesin]; regulator menjadi bagian dari mesin; regulator pengisian air; ring piston; roda
mesin; rumput pemangkas, listrik; sabuk dinamo; saluran minyak pompa; saringan (mesin); saringan mesin.; saringan minyak.;
saringan oli.; saringan tangki.; saringan udara.; sentrifugal minyak; sepatu rem, selain untuk kendaraan; servomotor;
shredders taman, listrik; silinder mesin untuk kendaraan; silinder untuk mesin; silinder untuk motor dan mesin; squeezers
buah, listrik, untuk keperluan industri; starter untuk motor dan mesin; stator (bagian dari mesin); stator [bagian dari mesin];
stators menjadi bagian dari mesin; taman mesin mengolah; tekanan tinggi pompa untuk instalasi cuci; tepi rumput pemangkas
[mesin]; timing belt pulley [bagian-bagian mesin]; traktor rumput; vibrator beton; vibrator beton, listrik===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021013728
: 27/02/2021 14:53:47
:
: PT. GARUDA MESIN AGRI

540 Etiket

: Jalan Perniagaan LK.VII No.14, Kesawan, Medan Barat, Medan, Sumatera Utara.,
Kota Medan, Sumatera Utara
: Ir Nurul Ain
: Jalan Raden Saleh No. 51A
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566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: TNK 438 ER + Logo
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru, kuning, merah, hitam, putih, abu-abu.
: 7
: ===Alat Semprot Elektrik; Alat memberi pupuk pada tanaman; Alat pemadat tanah; Alat pemotong batu; Alat pengembus
(mesin); Alternator welding; Bajak pemotong rumput; Bak untuk mesin dan motor; Ban-ban mesin (bagian mesin); Battery
sprayer; Besi bor (bagian mesin); Bor batu [mesin]; Bor genggam, listrik; Bor tangan listrik; Cdi; Con Rod Assy; Dieset
generator set / Diesel Genset; Dinamo Pemarut Kelapa; Dinamo genset; Dinamo stater ; Electric hoist [Tackle / derek listrik];
Gear Main Shaft; Gear Pinion; Generator arus bolak balik; Generator ; Gilingan kopi (selain dioperasikan dengan tangan);
Gilingan kopi elektrik; Kepala bor (bagian mesin); Kit karburator; MESIN BAJAK SAWAH; MESIN DODOS SAWIT; MESIN
PENGGEMBUR TANAH; MESIN TILLER; Mata bor batu; Mata gergaji bundar bagian dari mesin; Mata jet Bagian dari Pompa
Air; Mesin Circular Gergaji; Mesin bor untuk buka baut dan melubangi tembok,besi,kayu; Mesin dan motor, selain untuk
kendaraan darat; Mesin dan peralatan untuk mencuci karpet (listrik); Mesin pemanen tebu; Mesin pembangkit Listrik
(Generator); Mesin penanaman benih jagung; Mesin penghembus; Mesin penghisap udara; Mesin pengupas; Mesin pompa
pembuang air; Mesin pompa, dan rakitan pompa/mesin; Mesin sekam padi; Mesin sortasi beras; Mesin untuk pekerjaan tanah;
Mesin, peralatan mesin, peralatan yang dioperasikan daya; Motor dan mesin, kecuali untuk kendaraan darat; Motor untuk
kapal; Motor untuk mesin; Nozzle ( alat untuk mengatur hasil pembakaran mesin); Pen Piston; Penggiling daging [mesin];
Penggiling kopi elektrik dengan alat takar; Penyaring [bagian dari mesin], tidak digunakan dalam hubungannya dengan mobil;
Pin piston; Pisau potong listrik; Plunger ( pengatur hasil pembakaran mesin); Pompa air ; Pompa jet; Pompa minyak dan
pompa udara yang digerakkan dengan mesin; Pompa oli untuk digunakan di mesin; Pompa pasir; Pompa submersible, pompa
air dan aksesoris untuk pompa benam dan pompa air, yaitu rakitan injektor, pengisi daya jet, katup dan bagiannya; Pompa
untuk bahan bakar; Rantai untuk gergaji rantai; Rol karet penggiling padi; Silent box genset; Silent generator; Stator Assy;
Suku cadang pengganti untuk gergaji rantai, yaitu rantai gergaji, batang pemandu dan sproket penggerak; Tabung pompa
kompresor; aerator rumput [mesin]; air listrik pompa untuk kolam renang; air listrik pompa untuk mandi; air listrik pompa untuk
mandi pusaran air; air listrik pompa untuk mandi spa; alat pemotong (termasuk pisau mekanis); alat pemotong rumput dan alat
kebun yang dioperasikan dengan listrik; alat pemotong rumput dan gulam yang dioperasikan dengan listrik; alat pengiris
sayuran [mesin]; alat pengiris sayuran, listrik; alat penyemprot (mesin); alat pertanian, selain alat tangan yang dioperasikan
dengan tangan; alat pertanian, selain dioperasikan dengan tangan; alat-alat listrik; alat-alat listrik yang dioperasikan;
alternator; alternator untuk kendaraan darat; atomizers untuk keperluan industri atau komersial, selain dioperasikan dengan
tangan; augers bumi; bagian-bagian dan perlengkapan-perlengkapan spesifik untuk pompa-pompa pelumasan (lubrication
pumps), yaitu pompa-pompa ember (bucket pumps), pompa-pompa gemuk (grease pumps), senjata api genggam (hand
guns), rakitan-rakitan selang (hose assemblies), dan pompa-pompa tangan, juga termasuk bagian-bagian dan perlengkapanperlengkapan yang terkait seperti silinder-silinder, o-ring, alat pendorong (plungers), katup-katup, rakitan-rakitan, ring/washer,
layar-layar, filter-filter, bola-bola, alat-alat penahan (retainer), tutup-tutup (caps), kait-kait, batang (stems), cincin-cincin,
lengan-lengan, barel-barel, gagang-gagang, kepala-kepala, busi-busi, barel-barel, kerah-kerah, kancing-kancing, gasketgasket, piston-piston, selang-selang; bajak; bajak yang ditarik traktor; bantalan menjadi bagian dari mesin; bantalan mesin;
bantalan untuk mesin; batang mesin; batang penghubung untuk mesin; batang penghubung untuk motor dan mesin; batu
gilingan; bearing (bagian dari mesin); besi bor (bagian mesin); blender makanan yang dioperasikan dengan listrik dan daya;
bor listrik; bor listrik yang dapat dibawa -bawa (tidak termasuk bor untuk batu bara); bor mesin mengasah; bor palu; busi untuk
mesin; busi untuk mesin pembakaran internal; camshafts mesin; chipper taman, listrik; crane tetap; crankcases untuk mesin;
crankcases untuk motor dan mesin; diafragma pompa; diesel generator; dinamo; edgers rumput, listrik; ejectors; ekstraktor jus
dioperasikan listrik dan daya untuk buah; filter bahan bakar; filter oli; filter oli untuk motor dan mesin; filter untuk mesin; gasket
untuk mesin pembakaran internal; gasoline generator; generator AC (alternator); generator DC; generator bertenaga surya;
generator elektrik; generator elektrostatik; generator listrik; generator listrik bertenaga surya; generator listrik portabel;
generator listrik untuk kapal; generator listrik untuk penggunaan darurat; generator tegangan tinggi; gergaji [mesin]; gergaji
bundar; gergaji bundar listrik; gergaji listrik; gergaji rantai; gergaji rantai, listrik; gigi kotak, selain untuk kendaraan darat; gigi
pemotong [peralatan mesin]; gigi transmisi untuk mesin; gigi untuk mesin; gubernur kecepatan untuk motor dan mesin;
gulungan, listrik, untuk selang taman; gulungan, mekanik, untuk selang fleksibel; gunting pagar, listrik; gunting, listrik; hedge
pemotong, listrik; impeller pompa; injeksi bahan bakar; intake manifold untuk motor dan mesin; juicer jeruk, listrik; juicer listrik;
karburator; katrol *; katrol [bagian mesin]; katrol blok, listrik; katrol menjadi bagian dari mesin; katup [bagian dari mesin]; katup
[bagian dari mesin] (untuk air, minyak dan gas), tidak digunakan dalam hubungannya dengan mobil; katup [bagian pompa];
katup kontrol pompa; kepala silinder untuk mesin; kipas pendingin untuk mesin; kipas untuk motor dan mesin; kit pompa;
knalpot untuk motor dan mesin; knife grinding machines; koil pengapian [bagian-bagian mesin]; kompresor [mesin]; kompresor
menjadi bagian dari mesin, motor dan mesin; kompresor putar; kompresor udara; kompresor udara untuk kendaraan;
kompresor untuk mesin; kondensor udara; kotak grease [bagian mesin]; lantai Pemoles; lantai edgers; listrik mesin mengupas
bawang putih; listrik pompa untuk kolam renang; mata air menjadi bagian dari mesin; mata bajak; mata gergaji bundar
(komponen-komponen mesin); mata gergaji bundar menjadi bagian dari mesin; mata pisau; membajak pisau untuk kendaraan;
menabur [mesin]; menekan buah, listrik, untuk keperluan industri; menggabungkan pemanen; mesin Mini compressor; mesin
Potong Rumput; mesin bensin, selain untuk kendaraan darat; mesin bertenaga listrik untuk memotong dan membelah kayu
untuk kayu bakar; mesin bor; mesin bor [mesin]; mesin bor kayu; mesin bor sumur; mesin chipping kayu; mesin cuci
kendaraan; mesin cuci sayur [mesin]; mesin dan motor untuk model perahu; mesin diesel, selain untuk kendaraan darat;
mesin dinamo arus tukar listrik; mesin genset; mesin gergaji kayu; mesin gerinda tangan; mesin jus elektrik; mesin kayu listrik
gergaji; mesin kisi untuk sayuran; mesin kompresor udara; mesin las, dioperasikan dengan gas; mesin las, listrik; mesin
mengasah; mesin mengisi; mesin panen; mesin parutan kelapa listrik; mesin paving aspal; mesin pemadat tanah; mesin
pemanen dan perontok; mesin pembuat susu kedelai; mesin pemoles beras; mesin pemotong; mesin pemotong padi; mesin
pemotong rumput [mesin]; mesin pemotong rumput bensin; mesin pemotong rumput, listrik; mesin pemotong serat; mesin
pemotong tebu; mesin penanam benih pertanian; mesin pencampur aspal[mesin]; mesin pencampuran; mesin pengeboran
untuk pengerjaan logam; mesin pengering biji-bijian; mesin pengering padi; mesin penggerak dinamo listrik; mesin penggiling;
mesin penggiling kayu; mesin penggiling padi; mesin penggilingan kayu; mesin pengiris sayuran; mesin pengupas jagung dan
biji-bijian; mesin penyaringan; mesin penyebar pupuk; mesin penyemprot air; mesin perontok; mesin pertanian; mesin pompa
angin (instalasi
bengkel); mesin pompa bertekanan tinggi; mesin sandblasting; mesin satinizing; mesin semprot angin (air duster); mesin
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sumur minyak memompa; mesin untuk kapal; mesin untuk membersihkan permukaan menggunakan air bertekanan tinggi;
mesin untuk memotong dan membelah kayu untuk kayu bakar; mesin untuk pembuatan mie; mesin untuk pengolahan buahbuahan; mesin vibrator bensin; mesin, selain dari untuk kendaraan darat; mixer [mesin]; mixer listrik untuk keperluan rumah
tangga; motor AC dan motor DC (tidak termasuk yang untuk kendaraan darat); motor dan generator listrik secara teknis cocok
untuk mengubah listrik menjadi energi mekanik dan sebaliknya, termasuk sistem eksitasi dan kontrol yang diperlukan; motor
dan mesin selain untuk kendaraan darat yang digerakkan oleh motor dan bagiannya; motor dan mesin, kecuali untuk
kendaraan darat; motor listrik dan bagiannya, selain untuk kendaraan darat; motor listrik dan generator untuk peralatan
penanganan material, termasuk sensor, kontrol dan peralatan switching; motor listrik dengan transmisi roda gigi untuk mesin;
motor listrik untuk mesin; motor listrik untuk mesin dengan servo digital controller drive; motor servo arus bolak balik; motor
starter; motor, listrik, selain untuk kendaraan darat; motor, selain untuk kendaraan darat; muffler knalpot untuk motor dan
mesin; muffler untuk motor dan mesin; naik-on mesin pemotong rumput; nozel bahan bakar; nozel pengisian bahan bakar nonotomatis; nozel pengisian bahan bakar otomatis; nozel untuk pembersih vakum; obeng, listrik; obeng, pneumatik; parut, listrik;
pemanen untuk pertanian; pemangkas pagar rumput listrik; pemangkas rumput, listrik; pembersih udara [bagian-bagian
mesin]; pembudidaya pertanian; pemeras buah, listrik, untuk keperluan rumah tangga; pemeras jus, listrik; pemeras sayur dan
buah yang dioperasikan dengan listrik dan daya; pemotong [mesin]; pemotong bawang putih, listrik; penajam gunting, listrik;
pengatur kecepatan untuk mesin; pengeboran mesin dan bagian untuk itu; pengepres buah, listrik, untuk keperluan rumah
tangga; penggemar untuk mesin mesin; penggiling kopi, selain dioperasikan dengan tangan; pengolah tanah [mesin];
pengupas bawang putih, listrik; pengupas sayuran, listrik; penyaring (bagian dari mesin) untuk keperluan industri, tidak
digunakan dalam hubungannya dengan mobil; penyebar benih; peredam kejut pegas untuk mesin; pisau [bagian mesin]; pisau
mesin penggiling; pisau untuk gergaji bundar; pisau untuk gergaji listrik; pisau untuk mesin memotong; pisau untuk mesin
pemindah tanah; piston [bagian dari mesin atau mesin]; piston untuk mesin; piston untuk silinder; pompa [bagian mesin, mesin
atau motor]; pompa [mesin]; pompa air bensin; pompa air listrik; pompa air listrik tekanan tinggi; pompa air untuk mandi;
pompa air untuk mesin kendaraan darat; pompa air untuk motor dan mesin; pompa air untuk pemandian pusaran air; pompa
air untuk unit penyaringan air; pompa bahan bakar untuk mesin; pompa bahan bakar yang dapat mengatur sendiri; pompa
celup dc; pompa celup listrik; pompa dan kompresor menjadi bagian dari mesin, motor dan mesin; pompa diesel; pompa
hisap; pompa lumpur; pompa menjadi bagian dari mesin, motor dan mesin; pompa minyak untuk mesin kendaraan darat;
pompa putar; pompa saringan; pompa sentrifugal; pompa sirkulasi; pompa submersible; pompa sumur submersible; pompa
tekanan tinggi; pompa udara bertekanan; pompa ulir; pompa, listrik; poros engkol; poros untuk pompa; puli timing belt;
pulverisers [mesin]; regulator [bagian mesin]; regulator menjadi bagian dari mesin; regulator pengisian air; ring piston; roda
mesin; rumput pemangkas, listrik; sabuk dinamo; saluran minyak pompa; saringan (mesin); saringan mesin.; saringan minyak.;
saringan oli.; saringan tangki.; saringan udara.; sentrifugal minyak; sepatu rem, selain untuk kendaraan; servomotor;
shredders taman, listrik; silinder mesin untuk kendaraan; silinder untuk mesin; silinder untuk motor dan mesin; squeezers
buah, listrik, untuk keperluan industri; starter untuk motor dan mesin; stator (bagian dari mesin); stator [bagian dari mesin];
stators menjadi bagian dari mesin; taman mesin mengolah; tekanan tinggi pompa untuk instalasi cuci; tepi rumput pemangkas
[mesin]; timing belt pulley [bagian-bagian mesin]; traktor rumput; vibrator beton; vibrator beton, listrik===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021013729
: 27/02/2021 15:14:13
:
: Johan Aru Prayogo

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: PLELEK RT004 RW002 KELURAHAN PENGKOL , Kabupaten Ngawi, Jawa Timur
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: PAPAZOO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: MERAH MUDA
: 3
: ===Losion menghapus make-up; Permen karet kunyah untuk memutihkan gigi; Sabun Mandi; Sampo rambut 3-in-1; Sediaan

540 Etiket

pembersihan, pemolesan, penggosok dan abrasif; Sediaan pemutih dan bahan lain untuk keperluan binatu; Sediaan
penghapus perekat; Sediaan perawatan rambut tanpa obat; amber [parfum]; ambergris [parfum]; amonia [alkali atsiri]
[deterjen]; antiperspiran [perlengkapan mandi]; antiperspiran non-obat; antiperspiran untuk penggunaan pribadi; astringen
untuk keperluan kosmetik; baby oil [perlengkapan mandi]; bahan kikis; bahan-bahan dan sediaan pembersih; balm rambut
non-obat; balsem, selain untuk keperluan medis; bantalan pembersih diresapi dengan kosmetik; bantalan pembersih diresapi
dengan sediaan toilet; basis make-up dalam bentuk pasta; batu tawas [astringen]; bedak tubuh untuk keperluan kosmetik;
bedak wajah longgar; body butter untuk keperluan kosmetik; body lotion untuk keperluan kosmetik; body scrub untuk
keperluan kosmetik; body shimmer lotion; bubuk gigi dibasahi; bubuk masker tubuh; bubuk masker tubuh untuk keperluan
kosmetik; bubuk tubuh berkilau; busa pembersih; cairan pembersih; cairan pembersih untuk jenis mesin tik; cairan pembersih
untuk lensa kamera; cat krom; cologne setelah bercukur; cuci tangan tanpa obat; dandan; dasar untuk parfum bunga;
deodoran tubuh; deodoran tubuh [wewangian]; deodoran tubuh dalam bentuk pil; emulsi setelah bercukur; emulsi tubuh untuk
keperluan kosmetik; esensi badian; esensi mint [minyak esensial]; foundation cair; garam mandi tanpa obat; gel lidah buaya
untuk keperluan kosmetik; gel pelembab [kosmetik]; gel pelembab kulit [kosmetik]; gel pijat, selain untuk keperluan medis; gel
setelah dicukur; gel tahan lama untuk keperluan kosmetik; gel tanpa obat; glitter kuku; gulungan abrasif; kain dan kertas
abrasif; kapur untuk make-up; kapur untuk penggunaan kosmetik; kit make-up; kit make-up yang terutama terdiri dari fondasi,
maskara, blushes, glosses dan lipstik [tidak termasuk kuas dan spons]; kondisioner pembersih untuk digunakan dalam
mencuci rambut khusus conditioner; kosmetik bermain anak-anak, menandai kulit; kosmetik dan sediaan pembersih badan
yang tidak mengandung obat; kosmetik tanpa obat; kosmetik tanpa obat dan sediaan perlengkapan mandi; krim after-shave
(non-obat); krim anti-kerut untuk keperluan kosmetik; krim anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; krim aromaterapi; krim
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boot; krim kaki tanpa obat; krim kuku; krim kuku untuk keperluan kosmetik; krim malam; krim masker tubuh untuk keperluan
kosmetik; krim non-obat untuk melembabkan kulit; krim non-obat untuk menenangkan kulit; krim non-obat untuk scrub wajah;
krim pelembab, lotion dan gel; krim pembersih [kosmetik]; krim pembersih non-obat untuk penggunaan pribadi; krim
pengurang bintik penuaan; krim pengurang bintik penuaan untuk keperluan kosmetik; krim ruam popok tanpa obat; krim tanpa
obat untuk memutihkan kulit; krim tanpa obat untuk perlindungan kulit; krim tubuh; krim tubuh untuk keperluan kosmetik;
lapisan atas cat kuku; lapisan dasar cat kuku; lembar abrasif; lilin boot; lilin carnauba polishing untuk penggunaan laut; lilin
mobil; lipstik; losion setelah bercukur; losion susu untuk keperluan kosmetik; losion susu untuk perawatan tubuh bayi; losion
untuk tubuh; lotion bayi [perlengkapan mandi]; lotion kaki tanpa obat; lotion kulit pelembab [kosmetik]; lotion masker tubuh;
lotion masker tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion non-obat untuk melembabkan kulit; lotion non-obat untuk tubuh; lotion
pelembab [kosmetik]; lotion pembersih non-obat; lotion rambut tanpa obat; lotion restorasi rambut tanpa obat; lotion tahan
usia; lotion tahan usia untuk keperluan kosmetik; lotion untuk jenggot; lotion untuk keperluan kosmetik; lotion untuk
mengurangi selulit; lotion untuk pengurangan selulit untuk keperluan kosmetik; lotion untuk perawatan tubuh; lotion untuk
perawatan wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion untuk wajah; lotion wajah tanpa obat; lotion, krim dan sediaan
untuk perawatan wajah, tubuh, kulit kepala, kuku dan rambut; make-up [kosmetik]; make-up bedak; make-up dijual dalam
bentuk compact; make-up mengeluarkan susu, gel, lotion dan krim; make-up menghapus krim; make-up tubuh; make-up untuk
compacts; make-up untuk wajah dan tubuh; mandi busa bayi; maskara; masker pembersih mineral; masker pembersih untuk
tubuh; masker pembersihan; masker tubuh; masker tubuh untuk keperluan kosmetik; masker untuk membersihkan wajah;
masker wajah memurnikan arang; membersihkan dan melembabkan krim, minyak, lotion dan preparat; membersihkan dan
mencuci preparat dan bahan; membersihkan dan menyinari sediaan daun tanaman; membersihkan pelarut, selain untuk
digunakan dalam proses pembuatan; membersihkan sediaan untuk artikel perokok; membersihkan sediaan untuk daun
tanaman; membersihkan, menggerus dan memoles preparat dan bahan; memijat minyak dan lotion; mengklarifikasi tonik
wajah; minyak after-sun untuk keperluan kosmetik; minyak almond; minyak aromatik; minyak aromatik untuk mandi; minyak
esensial alami; minyak esensial aromatik; minyak esensial sebagai pewangi untuk keperluan binatu; minyak kasturi
[wewangian]; minyak mandi tanpa obat; minyak pijat; minyak tubuh untuk keperluan kosmetik; mizu-oshiroi [foundation cair];
mousses [kosmetik]; mousses menjadi alat bantu penata rambut; obat kumur anti rongga, bukan untuk keperluan medis; obat
kumur dan obat kumur tanpa obat; obat kumur tanpa obat; obat kumur, bukan untuk keperluan medis; parfum cair; pasta
abrasif; pasta gigi cair; pasta gigi dan obat kumur tanpa obat; pasta gigi tanpa obat; pelembab anti-penuaan; pelembab dan
pelembut kulit tubuh; pelembab tubuh; pelindung bibir non-obat; pembersih baki sampah menggunakan pewangi; pembersih
karpet dengan pewangi; pembersih untuk baki sampah; pembersih untuk kuas kosmetik; pembersihan, penggerusan dan
sediaan abrasif; pemerah pipi; pemerah pipi cair; pemoles bibir; pemutih kuku; pena cat kuku; penetral untuk pengeritingan
permanen; penghilang cat kuku; penyegar nafas; perekat untuk keperluan kosmetik; perekat untuk membubuhkan alis palsu;
perekat untuk membubuhkan bulu mata palsu; perekat untuk membubuhkan kuku atau bulu mata palsu; perekat untuk
membubuhkan kuku palsu; perekat untuk membubuhkan rambut palsu; pernis kuku untuk keperluan kosmetik; pewangi nafas
dalam bentuk kunyah yang terbuat dari ekstrak kayu birch; pijat lilin untuk keperluan kosmetik; preparat pelembab [kosmetik];
primer kuku [kosmetik]; primer make-up; rendam kaki tanpa pengobatan; sabun almond; sabun antiperspirant; sabun batangan
untuk mandi; sabun batangan untuk toilet; sabun cair; sabun cair untuk binatu; sabun cair untuk mandi; sabun cair untuk
mencuci piring; sabun cair untuk tangan dan wajah; sabun cair untuk tangan, wajah dan tubuh; sabun krim tubuh; sabun lidah
buaya; sabun loofah; sabun mandi cair; sabun tubuh tanpa obat; salep kulit pelembab [kosmetik]; salep ruam popok dan lotion
tanpa obat; sampo karpet; sampo ketombe tanpa obat; sediaan abrasif; sediaan bahan kimia pembersih untuk keperluan
rumah tangga; sediaan baskom tanpa obat; sediaan dan bahan untuk pembersihan, pemolesan, sediaan degreasing dan
abrasif; sediaan eksfoliasi tanpa obat untuk wajah; sediaan gigi non-obat untuk anjing; sediaan gigi non-obat untuk hewan
peliharaan; sediaan gigi non-obat untuk kucing; sediaan gigi non-obat untuk ternak; sediaan kosmetik anti-penuaan; sediaan
kosmetik tanpa busa; sediaan kosmetik tanpa obat; sediaan lidah buaya untuk keperluan kosmetik; sediaan make-up untuk
wajah dan tubuh; sediaan mandi busa; sediaan mandi busa tanpa obat; sediaan mandi busa untuk keperluan kosmetik;
sediaan mandi mentol, bukan untuk keperluan medis; sediaan mandi tanpa obat; sediaan menghapus make-up; sediaan
menyegarkan nafas untuk kebersihan pribadi; sediaan pembersihan; sediaan pembersihan dan pemolesan; sediaan
pembersihan dengan dasar pelarut; sediaan pembersihan karburator dan tersedak; sediaan pembersihan karpet; sediaan
pembersihan serba guna; sediaan pembersihan serba guna untuk barang-barang perokok; sediaan pembersihan tanpa obat;
sediaan pembersihan tanpa obat untuk digunakan pada tubuh; sediaan pembersihan tanpa obat untuk kulit; sediaan
pembersihan untuk ban dan roda kendaraan; sediaan pembersihan untuk ban dan roda mobil; sediaan pembersihan untuk
ban kendaraan, pelek roda dan hub roda; sediaan pembersihan untuk digunakan pada tubuh; sediaan pembersihan untuk
kain; sediaan pembersihan untuk keperluan rumah tangga; sediaan pembersihan untuk kulit; sediaan pembersihan untuk
mobil; sediaan pembersihan, pemolesan dan penggosok; sediaan pengharum ruangan; sediaan perawatan bibir tanpa obat;
sediaan perawatan kaki tanpa obat; sediaan perawatan kulit anti-penuaan; sediaan perawatan non-obat untuk anjing; sediaan
perawatan non-obat untuk hewan peliharaan; sediaan perawatan non-obat untuk kucing; sediaan perawatan non-obat untuk
ternak; sediaan perawatan rambut tanpa obat untuk keperluan kosmetik; sediaan perawatan tubuh tanpa obat; sediaan
perbaikan kuku; sediaan pijat tanpa obat; sediaan rambut tanpa obat; sediaan tata rias; sediaan-sediaan untuk memutihkan
dan mencuci sediaan-sediaan untuk membersihkan, mengkilatkan, membuang lemak sabun, wangi-wangian, minyak sari,
kosmetik, minyak rambut bahan-bahan pemeliharaan gigi; semir boot; semir mobil; semprotan antistatik untuk pakaian;
semprotan tubuh; semprotan tubuh digunakan sebagai deodoran pribadi dan wewangian; semprotan tubuh untuk keperluan
kosmetik; senyawa buffing; stiker nail art; stiker seni tubuh; strip napas menyegarkan; susu almond untuk keperluan kosmetik;
susu pelembab setelah bercukur; tempat lipstik; tips kuku; tisu (wipes) atau bantalan yang diresapi dengan persiapan atau
bahan pembersihan, pemolesan, penggosok atau abrasif; tisu bayi diresapi dengan sediaan pembersihan; tisu bayi untuk
keperluan kosmetik; tongkat kapas serbaguna untuk penggunaan pribadi; tubuh gemerlap; tubuh yang tidak berobat meresap;
udara bertekanan kalengan untuk keperluan pembersihan dan debu; warna pipi; wewangian alami; wewangian kayu cedar;
wewangian, minyak esensial; wewangian, minyak esensial, kosmetik, lotion rambut===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021013730
: 27/02/2021 15:23:20
:
: PT. GARUDA MESIN AGRI

540 Etiket

: Jalan Perniagaan LK.VII No.14, Kesawan, Medan Barat, Medan, Sumatera Utara.,
Kota Medan, Sumatera Utara

Halaman 1261 dari 2049

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Ir Nurul Ain
: Jalan Raden Saleh No. 51A

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: TNK-328 PRO + Logo
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru, kuning, merah, hitam, ptuih, abu-abu.
: 7
: ===Alat Semprot Elektrik; Alat memberi pupuk pada tanaman; Alat pemadat tanah; Alat pemotong batu; Alat pengembus
(mesin); Alternator welding; Bajak pemotong rumput; Bak untuk mesin dan motor; Ban-ban mesin (bagian mesin); Battery
sprayer; Besi bor (bagian mesin); Bor batu [mesin]; Bor genggam, listrik; Bor tangan listrik; Cdi; Con Rod Assy; Dieset
generator set / Diesel Genset; Dinamo Pemarut Kelapa; Dinamo genset; Dinamo stater ; Electric hoist [Tackle / derek listrik];
Gear Main Shaft; Gear Pinion; Generator arus bolak balik; Generator ; Gilingan kopi (selain dioperasikan dengan tangan);
Gilingan kopi elektrik; Kepala bor (bagian mesin); Kit karburator; MESIN BAJAK SAWAH; MESIN DODOS SAWIT; MESIN
PENGGEMBUR TANAH; MESIN TILLER; Mata bor batu; Mata gergaji bundar bagian dari mesin; Mata jet Bagian dari Pompa
Air; Mesin Circular Gergaji; Mesin bor untuk buka baut dan melubangi tembok,besi,kayu; Mesin dan motor, selain untuk
kendaraan darat; Mesin dan peralatan untuk mencuci karpet (listrik); Mesin pemanen tebu; Mesin pembangkit Listrik
(Generator); Mesin penanaman benih jagung; Mesin penghembus; Mesin penghisap udara; Mesin pengupas; Mesin pompa
pembuang air; Mesin pompa, dan rakitan pompa/mesin; Mesin sekam padi; Mesin sortasi beras; Mesin untuk pekerjaan tanah;
Mesin, peralatan mesin, peralatan yang dioperasikan daya; Motor dan mesin, kecuali untuk kendaraan darat; Motor untuk
kapal; Motor untuk mesin; Nozzle ( alat untuk mengatur hasil pembakaran mesin); Pen Piston; Penggiling daging [mesin];
Penggiling kopi elektrik dengan alat takar; Penyaring [bagian dari mesin], tidak digunakan dalam hubungannya dengan mobil;
Pin piston; Pisau potong listrik; Plunger ( pengatur hasil pembakaran mesin); Pompa air ; Pompa jet; Pompa minyak dan
pompa udara yang digerakkan dengan mesin; Pompa oli untuk digunakan di mesin; Pompa pasir; Pompa submersible, pompa
air dan aksesoris untuk pompa benam dan pompa air, yaitu rakitan injektor, pengisi daya jet, katup dan bagiannya; Pompa
untuk bahan bakar; Rantai untuk gergaji rantai; Rol karet penggiling padi; Silent box genset; Silent generator; Stator Assy;
Suku cadang pengganti untuk gergaji rantai, yaitu rantai gergaji, batang pemandu dan sproket penggerak; Tabung pompa
kompresor; aerator rumput [mesin]; air listrik pompa untuk kolam renang; air listrik pompa untuk mandi; air listrik pompa untuk
mandi pusaran air; air listrik pompa untuk mandi spa; alat pemotong (termasuk pisau mekanis); alat pemotong rumput dan alat
kebun yang dioperasikan dengan listrik; alat pemotong rumput dan gulam yang dioperasikan dengan listrik; alat pengiris
sayuran [mesin]; alat pengiris sayuran, listrik; alat penyemprot (mesin); alat pertanian, selain alat tangan yang dioperasikan
dengan tangan; alat pertanian, selain dioperasikan dengan tangan; alat-alat listrik; alat-alat listrik yang dioperasikan;
alternator; alternator untuk kendaraan darat; atomizers untuk keperluan industri atau komersial, selain dioperasikan dengan
tangan; augers bumi; bagian-bagian dan perlengkapan-perlengkapan spesifik untuk pompa-pompa pelumasan (lubrication
pumps), yaitu pompa-pompa ember (bucket pumps), pompa-pompa gemuk (grease pumps), senjata api genggam (hand
guns), rakitan-rakitan selang (hose assemblies), dan pompa-pompa tangan, juga termasuk bagian-bagian dan perlengkapanperlengkapan yang terkait seperti silinder-silinder, o-ring, alat pendorong (plungers), katup-katup, rakitan-rakitan, ring/washer,
layar-layar, filter-filter, bola-bola, alat-alat penahan (retainer), tutup-tutup (caps), kait-kait, batang (stems), cincin-cincin,
lengan-lengan, barel-barel, gagang-gagang, kepala-kepala, busi-busi, barel-barel, kerah-kerah, kancing-kancing, gasketgasket, piston-piston, selang-selang; bajak; bajak yang ditarik traktor; bantalan menjadi bagian dari mesin; bantalan mesin;
bantalan untuk mesin; batang mesin; batang penghubung untuk mesin; batang penghubung untuk motor dan mesin; batu
gilingan; bearing (bagian dari mesin); besi bor (bagian mesin); blender makanan yang dioperasikan dengan listrik dan daya;
bor listrik; bor listrik yang dapat dibawa -bawa (tidak termasuk bor untuk batu bara); bor mesin mengasah; bor palu; busi untuk
mesin; busi untuk mesin pembakaran internal; camshafts mesin; chipper taman, listrik; crane tetap; crankcases untuk mesin;
crankcases untuk motor dan mesin; diafragma pompa; diesel generator; dinamo; edgers rumput, listrik; ejectors; ekstraktor jus
dioperasikan listrik dan daya untuk buah; filter bahan bakar; filter oli; filter oli untuk motor dan mesin; filter untuk mesin; gasket
untuk mesin pembakaran internal; gasoline generator; generator AC (alternator); generator DC; generator bertenaga surya;
generator elektrik; generator elektrostatik; generator listrik; generator listrik bertenaga surya; generator listrik portabel;
generator listrik untuk kapal; generator listrik untuk penggunaan darurat; generator tegangan tinggi; gergaji [mesin]; gergaji
bundar; gergaji bundar listrik; gergaji listrik; gergaji rantai; gergaji rantai, listrik; gigi kotak, selain untuk kendaraan darat; gigi
pemotong [peralatan mesin]; gigi transmisi untuk mesin; gigi untuk mesin; gubernur kecepatan untuk motor dan mesin;
gulungan, listrik, untuk selang taman; gulungan, mekanik, untuk selang fleksibel; gunting pagar, listrik; gunting, listrik; hedge
pemotong, listrik; impeller pompa; injeksi bahan bakar; intake manifold untuk motor dan mesin; juicer jeruk, listrik; juicer listrik;
karburator; katrol *; katrol [bagian mesin]; katrol blok, listrik; katrol menjadi bagian dari mesin; katup [bagian dari mesin]; katup
[bagian dari mesin] (untuk air, minyak dan gas), tidak digunakan dalam hubungannya dengan mobil; katup [bagian pompa];
katup kontrol pompa; kepala silinder untuk mesin; kipas pendingin untuk mesin; kipas untuk motor dan mesin; kit pompa;
knalpot untuk motor dan mesin; knife grinding machines; koil pengapian [bagian-bagian mesin]; kompresor [mesin]; kompresor
menjadi bagian dari mesin, motor dan mesin; kompresor putar; kompresor udara; kompresor udara untuk kendaraan;
kompresor untuk mesin; kondensor udara; kotak grease [bagian mesin]; lantai Pemoles; lantai edgers; listrik mesin mengupas
bawang putih; listrik pompa untuk kolam renang; mata air menjadi bagian dari mesin; mata bajak; mata gergaji bundar
(komponen-komponen mesin); mata gergaji bundar menjadi bagian dari mesin; mata pisau; membajak pisau untuk kendaraan;
menabur [mesin]; menekan buah, listrik, untuk keperluan industri; menggabungkan pemanen; mesin Mini compressor; mesin
Potong Rumput; mesin bensin, selain untuk kendaraan darat; mesin bertenaga listrik untuk memotong dan membelah kayu
untuk kayu bakar; mesin bor; mesin bor [mesin]; mesin bor kayu; mesin bor sumur; mesin chipping kayu; mesin cuci
kendaraan; mesin cuci sayur [mesin]; mesin dan motor untuk model perahu; mesin diesel, selain untuk kendaraan darat;
mesin dinamo arus tukar listrik; mesin genset; mesin gergaji kayu; mesin gerinda tangan; mesin jus elektrik; mesin kayu listrik
gergaji; mesin kisi untuk sayuran; mesin kompresor udara; mesin las, dioperasikan dengan gas; mesin las, listrik; mesin
mengasah; mesin mengisi; mesin panen; mesin parutan kelapa listrik; mesin paving aspal; mesin pemadat tanah; mesin
pemanen dan perontok; mesin pembuat susu kedelai; mesin pemoles beras; mesin pemotong; mesin pemotong padi; mesin
pemotong rumput [mesin]; mesin pemotong rumput bensin; mesin pemotong rumput, listrik; mesin pemotong serat; mesin
pemotong tebu; mesin penanam benih pertanian; mesin pencampur aspal[mesin]; mesin pencampuran; mesin pengeboran
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untuk pengerjaan logam; mesin pengering biji-bijian; mesin pengering padi; mesin penggerak dinamo listrik; mesin penggiling;
mesin penggiling kayu; mesin penggiling padi; mesin penggilingan kayu; mesin pengiris sayuran; mesin pengupas jagung dan
biji-bijian; mesin penyaringan; mesin penyebar pupuk; mesin penyemprot air; mesin perontok; mesin pertanian; mesin pompa
angin (instalasi
bengkel); mesin pompa bertekanan tinggi; mesin sandblasting; mesin satinizing; mesin semprot angin (air duster); mesin
sumur minyak memompa; mesin untuk kapal; mesin untuk membersihkan permukaan menggunakan air bertekanan tinggi;
mesin untuk memotong dan membelah kayu untuk kayu bakar; mesin untuk pembuatan mie; mesin untuk pengolahan buahbuahan; mesin vibrator bensin; mesin, selain dari untuk kendaraan darat; mixer [mesin]; mixer listrik untuk keperluan rumah
tangga; motor AC dan motor DC (tidak termasuk yang untuk kendaraan darat); motor dan generator listrik secara teknis cocok
untuk mengubah listrik menjadi energi mekanik dan sebaliknya, termasuk sistem eksitasi dan kontrol yang diperlukan; motor
dan mesin selain untuk kendaraan darat yang digerakkan oleh motor dan bagiannya; motor dan mesin, kecuali untuk
kendaraan darat; motor listrik dan bagiannya, selain untuk kendaraan darat; motor listrik dan generator untuk peralatan
penanganan material, termasuk sensor, kontrol dan peralatan switching; motor listrik dengan transmisi roda gigi untuk mesin;
motor listrik untuk mesin; motor listrik untuk mesin dengan servo digital controller drive; motor servo arus bolak balik; motor
starter; motor, listrik, selain untuk kendaraan darat; motor, selain untuk kendaraan darat; muffler knalpot untuk motor dan
mesin; muffler untuk motor dan mesin; naik-on mesin pemotong rumput; nozel bahan bakar; nozel pengisian bahan bakar nonotomatis; nozel pengisian bahan bakar otomatis; nozel untuk pembersih vakum; obeng, listrik; obeng, pneumatik; parut, listrik;
pemanen untuk pertanian; pemangkas pagar rumput listrik; pemangkas rumput, listrik; pembersih udara [bagian-bagian
mesin]; pembudidaya pertanian; pemeras buah, listrik, untuk keperluan rumah tangga; pemeras jus, listrik; pemeras sayur dan
buah yang dioperasikan dengan listrik dan daya; pemotong [mesin]; pemotong bawang putih, listrik; penajam gunting, listrik;
pengatur kecepatan untuk mesin; pengeboran mesin dan bagian untuk itu; pengepres buah, listrik, untuk keperluan rumah
tangga; penggemar untuk mesin mesin; penggiling kopi, selain dioperasikan dengan tangan; pengolah tanah [mesin];
pengupas bawang putih, listrik; pengupas sayuran, listrik; penyaring (bagian dari mesin) untuk keperluan industri, tidak
digunakan dalam hubungannya dengan mobil; penyebar benih; peredam kejut pegas untuk mesin; pisau [bagian mesin]; pisau
mesin penggiling; pisau untuk gergaji bundar; pisau untuk gergaji listrik; pisau untuk mesin memotong; pisau untuk mesin
pemindah tanah; piston [bagian dari mesin atau mesin]; piston untuk mesin; piston untuk silinder; pompa [bagian mesin, mesin
atau motor]; pompa [mesin]; pompa air bensin; pompa air listrik; pompa air listrik tekanan tinggi; pompa air untuk mandi;
pompa air untuk mesin kendaraan darat; pompa air untuk motor dan mesin; pompa air untuk pemandian pusaran air; pompa
air untuk unit penyaringan air; pompa bahan bakar untuk mesin; pompa bahan bakar yang dapat mengatur sendiri; pompa
celup dc; pompa celup listrik; pompa dan kompresor menjadi bagian dari mesin, motor dan mesin; pompa diesel; pompa
hisap; pompa lumpur; pompa menjadi bagian dari mesin, motor dan mesin; pompa minyak untuk mesin kendaraan darat;
pompa putar; pompa saringan; pompa sentrifugal; pompa sirkulasi; pompa submersible; pompa sumur submersible; pompa
tekanan tinggi; pompa udara bertekanan; pompa ulir; pompa, listrik; poros engkol; poros untuk pompa; puli timing belt;
pulverisers [mesin]; regulator [bagian mesin]; regulator menjadi bagian dari mesin; regulator pengisian air; ring piston; roda
mesin; rumput pemangkas, listrik; sabuk dinamo; saluran minyak pompa; saringan (mesin); saringan mesin.; saringan minyak.;
saringan oli.; saringan tangki.; saringan udara.; sentrifugal minyak; sepatu rem, selain untuk kendaraan; servomotor;
shredders taman, listrik; silinder mesin untuk kendaraan; silinder untuk mesin; silinder untuk motor dan mesin; squeezers
buah, listrik, untuk keperluan industri; starter untuk motor dan mesin; stator (bagian dari mesin); stator [bagian dari mesin];
stators menjadi bagian dari mesin; taman mesin mengolah; tekanan tinggi pompa untuk instalasi cuci; tepi rumput pemangkas
[mesin]; timing belt pulley [bagian-bagian mesin]; traktor rumput; vibrator beton; vibrator beton, listrik===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021013731
: 27/02/2021 15:46:25
:
: Ayu Wukir Permata

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Anggur Raya Blok I 1 No. 09, RT 003 RW 015, Sukatani, Tapos, Kota Depok,
Jawa Barat, 16454
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: Wukriuk
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Putih dan orange
: 30
: ===Keripik Bawang; Keripik dan kerupuk berbahan dasar tepung dan berbahan dasar gandum; Makanan ringan berbahan
dasar cokelat; Makanan ringan berbahan dasar tepung terigu; keripik berbahan dasar biji-bijian; keripik tortilla; makanan ringan
berbahan dasar beras; makanan ringan berbahan dasar gandum; makanan ringan berbahan dasar jagung; makanan ringan
berbahan dasar mie; makanan ringan berbahan dasar oat; makanan ringan berbahan dasar sereal===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: D042021013732
: 27/02/2021 15:50:40
:
: ANDRISON

540 Etiket

: Jl. RAKIMUN/SEI BERINGIN, RT. 007/RW. 003, KEL/DESA. SUNGAI BERINGIN ,
KEC. RENGAT, Kabupaten Indragiri Hulu, Riau, 29317
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740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Jahe Merah Indragiri
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Orange, Hitam, Merah, Hijau, Kuning
: 32
: ===Minuman serbuk jahe merah===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: D042021013733
: 27/02/2021 15:52:04
:
: HENDRA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. HANGTUAH, RT. 002/RW. 005, KEL. DAMON, KEC. BENGKALIS, Kabupaten
Bengkalis, Riau, 28713
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: MADU HUTAN THE SCIENTIST HONEY
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: KUNING, ORANGE
: 30
: ===Hasil produksi Madu; Madu untuk Makanan manusia; Madu zaitun; Makanan berbahan dasar madu; Minuman berbahan
dasar madu; gula madu herbal; madu; madu herbal; madu mentah [pemanis alami]; madu mustard; madu untuk makanan dan
minuman===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021013734
: 27/02/2021 16:03:21
:
: PT. INDOSPIRIT NATURA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Komplek Graha Mas Blok A 6-7, Jalan Pejuangan Kebon Jeruk, Jakarta Barat
11530., Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta
: Ir Nurul Ain
: Jalan Raden Saleh No. 51A

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: HEALTHY CHOICE healthier your starts today
: Healthier your starts today = Lebih sehat dimulai hari ini

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih, hijau.
: 31
: ===buah-buahan segar, tidak diolah, sayuran, kacang-kacangan dan biji-bijian===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

566

: DID2021013735
: 27/02/2021 16:12:38
:
: PT. INDOSPIRIT NATURA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Komplek Graha Mas Blok A 6-7, Jl. Pejuangan Kebon Jeruk, Jakarta Barat 11530.,
Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta
: Ir Nurul Ain
: Jalan Raden Saleh No. 51A

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: NATURE'S PICK
: Tidak Ada Terjemahan

540 Etiket

540 Etiket
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591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: JID2021013736
: 27/02/2021 16:18:27
:
: I Ketut Teja Winata Yasana

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jalan Gunung Lumut II Perum Purasari No.4, Kota Denpasar, Bali, 80117
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: NATS PROJECT
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Putih
: 42
: ===Desain bangunan dan struktur teknik sipil; Desain dan penyediaan informasi, saran dan konsultasi terkait renovasi
bangunan, rumah atau interior; Jasa inspeksi bangunan; Jasa penelitian dan pengembangan dalam hubungannya dengan
konstruksi bangunan dan dampaknya terhadap lingkungan; Jasa pengujian untuk bangunan dan proyek konstruksi; Jasa
pengujian untuk barang dan jasa yang diinstalasikan di dalam dan dekat bangunan dan jasa konstruksi situs arsitek; Jasa
teknik bangunan; Jasa teknik bangunan yaitu jasa yang berhubungan dengan ruang dan persyaratan teknis bangunan;
Penelitian dan diagnosis tingkat kerusakan, durabilitas, dan ketahanan gempa pada bangunan dan struktur teknik sipil;
Penelitian tentang konstruksi bangunan; Survei bangunan dan struktur teknik sipil; analisis struktural bangunan; desain
eksterior bangunan; desain interior bangunan; desain interior dan eksterior bangunan; jasa arsitektur untuk desain bangunan;
jasa arsitektur untuk desain bangunan industri; jasa arsitektur untuk desain bangunan kantor; jasa arsitektur untuk desain
bangunan komersial; jasa arsitektur untuk merencanakan bangunan, bangunan industri dan bangunan komersial; jasa desain
interior dan eksterior untuk bangunan, proyek konstruksi dan perbaikan gedung yang sedang dibangun; jasa inspeksi
bangunan dan struktural [teknik, penilaian kualitas, dan layanan survei]; jasa menggambar rancangan bangunan; jasa
perencanaan dan tata letak bangunan komersial; jasa teknik di bidang teknologi bangunan; layanan desain bangunan; layanan
desain berbantuan komputer yang berkaitan dengan proyek pembangunan; manajemen proyek pembangunan di luar lokasi
[penyusunan, desain dan perencanaan konstruksi]; penelitian di bidang konstruksi bangunan; penyusunan rencana
pembangunan; perencanaan bangunan dan sistem infrastruktur untuk bangunan; saran, informasi dan saran tentang
bangunan terutama sehubungan dengan pilihan dan penggunaan baja; saran, konsultasi dan informasi yang berhubungan
dengan interior dan eksterior bangunan, teknik, dampak lingkungan, jasa sertifikasi dan jasa arsitektural===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: Krem, kuning, merah, hitam, putih, hijau, biru, jingga, cokelat.
: 30
: ===Muesli; makanan berbahan dasar oat; tepung kue===

: DID2021013737
: 27/02/2021 16:28:42
:
: ZERIKO GANIA LUTHFANSA

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. SDN 01 GG ILAN JIMAH 03 No.159 Rt.004 / Rw.001 Kec. Cipayung Jakarta
Timur, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: GANIA CORNDOG MOZZARELLA
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: ORANGE, HITAM, MERAH, DAN CREAM
: 29
: ===Kentang (dalam bentuk) stick; Makanan berbahan dasar cumi-cumi; Mozarella; Produk terbuat dari kentang; Sediaan
jamur; Sosis; Sosis ayam; bakso sosis sapi; jamur porcini, diolah; jamur tiram, diolah; jamur yang dapat dimakan, diolah;
kentang goreng; keripik jamur; makanan ringan berbahan dasar kentang; nuget; nugget sapi; onion rings; selubung sosis;
selubung sosis, alami atau buatan; sosis bologna; sosis corn dog; sosis dalam adonan; sosis hot dog; stik zucchini===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021013738
: 27/02/2021 17:08:11
:
: Ida Ayu Danik Suardhani

Alamat Pemohon

: Jalan Raya Puputan no.190A Renon, Denpasar, Kota Denpasar, Bali, 80237

740

540 Etiket
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740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: HardCoff
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: 3 warna utama yaitu Hijau, orange dan maroon dan tambahan warna hitam
: 32
: ===air minum; cola [minuman ringan]; craft (bir); draught (bir); jus buah; jus jeruk nipis (sirup); minuman berbahan dasar buah;
minuman buah es; minuman dengan kadar alkohol rendah; minuman ringan berbahan dasar buah dengan aroma teh===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021013739
: 27/02/2021 19:10:41
:
: CV. Ruins Sarana Tani

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: dusun Krajan RT/RW : 2/1 Desa Pengkol, Kec. Penawangan, Kabupaten Grobogan,
Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: penamaan kata
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: merah dan hijau
: 1
: ===pupuk; pupuk cair===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 500 Totten Pond Road, Waltham, Massachusetts 02451, United States of America
: Lucky Ridillah S.H.,S.Kom.,M.M
: Jl. Talang Betutu Ujung No. 26 RT. 010 RW. 004 Kebon Melati, Tanah Abang,
Jakarta Pusat

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: Red & Blue Stripes Design
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah dan biru
: 25
: ===alas kaki===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021013740
: 27/02/2021 19:29:11
:
: Keds, LLC

: DID2021013741
: 27/02/2021 19:50:53
:
: ADRIANTO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Otista Raya No.23A RT 015 RW 010 Kel. Bidara Cina Kec. Jatinegara Kab.
Jakarta Timur, DKI Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta, 13330
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

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

591

Uraian Warna

: HITAM, MERAH, PUTIH, ABU-ABU

740

540 Etiket

540 Etiket

540 Etiket
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511

Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: 12
: ===Alarm peringatan cadangan untuk kendaraan; As Gear Depan Untuk Kendaraan; As Overan Untuk Kendaraan; As
persneling untuk kendaraan; As roda untuk sepeda motor; As shock untuk kendaraan darat; As swing arm untuk sepeda
motor; BAN KARET MATI UNTUK RODA KENDARAAN; BODI SEPEDA MOTOR RANGKA SEPEDA; Ball joint untuk
kendaraan; Ban dalam untuk kendaraan; Batang penghubung untuk kendaraan darat, selain dari bagian motor dan mesin;
Bodi sepeda motor; Body kit kendaraan; Bushing arm mobil; CLUCTH MASTER ASSY (sentral kopling atas); CLUTCH HOSE
(selang kopling); CLUTCH OPERATING ASSY (sentral kopling bawah); CUP KIT FOR CLUTCH MASTER (set karet sentral
kopling atas); CUP KIT FOR CLUTCH OPERATING (set karet sentral kopling bawah); Cincin Peluru untuk roda kendaraan;
Cincin rol jarum untuk kendaraan; Coil spring untuk suspensi kendaraan darat; Delta Box; Dudukan stang untuk sepeda
motor; Gear Kick Idle Untuk Kendaraan; Gear Ratchet Starter Untuk Kendaraan; Gear kopling Untuk Kendaraan; Gear rasio
untuk kendaraan; Headset (bagian sepeda); Isyarat sinyal untuk kendaraan (lampu sein); Kabel kopling untuk kendaraan;
Kabel rem untuk kendaraan; Kabel transmisi untuk kendaraan; Kampas disc; Kampas kopling untuk kendaraan; Kampas rem
cakram; Kampas rem tromol; Kantong Udara [alat keselamatan untuk kendaraan darat]; Karet balstep Pijakan kaki kendaraan;
Karet peredam getaran pada kendaraan; Karet shockbreaker untuk kendaraan; Karoseri untuk kendaraan roda empat atau
lebih kategori bak tertutup; Karoseri untuk kendaraan roda empat atau lebih kategori tangki; Karoseri untuk kendaraan roda
empat atau lebih katogeri bak terbuka; Kendaraan Roda Tiga Listrik; Kendaraan UTV (utility task vehicles); Kendaraan
gandengan yang dilengkapi dengan peralatan sediaan penggosok permukaan basah dan mulut pipa peledak; Kendaraan
gandengan yang dilengkapi dengan peralatan sediaan penggosok permukaan basah dan pentil selang udara; Kendaraan
gandengan yang dilengkapi dengan peralatan sediaan penggosok permukaan basah dan penyangga mulut pipa; Kendaraan
gandengan yang dilengkapi dengan peralatan sediaan penggosok permukaan basah dan penyaring saluran udara; Kendaraan
gandengan yang dilengkapi dengan peralatan sediaan penggosok permukaan basah dan saluran pengocok listrik dan
pneumatik; Kendaraan gandengan yang dilengkapi dengan peralatan sediaan penggosok permukaan basah dan tabung
udara; Kendaraan gandengan yang dilengkapi dengan peralatan sediaan penggosok permukaan basah dan tutup pengisi;
Kendaraan roda empat; Kendaraan transportasi yang bergerak secara otonom; Kickstands untuk kendaraan roda dua; Klem
Stang (bagian dari kendaraan); Komponen transmisi sepeda yang memungkinkan perpindahan rantai sepeda ke gigi yang lain
untuk sepeda (derailleur); Komponen untuk kendaraan darat dan pesawat terbang; Komstering, untuk kendaraan; Kopling
untuk sepeda motor; Kotak roda gigi untuk kendaraan; Kumpulan sprocket untuk roda sepeda motor; List untuk roda ban;
Lowerbar untuk kendaraan; Mesin dan motor listrik untuk sepeda motor, skuter, kendaraan roda tiga dan kendaraan roda
empat; Mobil Transmisi Otomatis ( CVT ); PAPAN INJAKAN KENDARAAN; PELINDUNG TEMPAT DUDUK UNTUK
KENDARAAN; PENUTUP SETIR KENDARAAN; PISTON CALIPER (BAGIAN DARI REM); PROPORTIONING VALVE
(PEMBAGI MINYAK REM ); Pedal rem; Pedal stater sepeda motor; Pegangan Tangan Untuk Kendaraan ( hand grip); Pegas
daun untuk suspensi kendaraan; Pegas peredam kejut untuk kendaraan; Pelindung kecelakaan untuk sepeda motor;
Pelindung tempat duduk untuk kendaraan (cover seat); Penggerak mula (prime movers) non-elektrik untuk kendaraan darat,
tidak termasuk bagian-bagiannya; Pentil; Penyangga tanggan untuk kendaraan; Penyemprot Minyak rantai motor; Per untuk
kampas rem kendaraan; Pijakan Kaki (footstep); Piringan disc; Poros penggerak untuk kendaraan darat; Primary Cop
Assy Untuk Kendaraan; REPAIR KIT FOR CLUTCH OPERATING (BAGIAN DARI REM); RV [kendaraan rekreasi]; Rantai
penggerak untuk kendaraan; Rantai transmisi untuk kendaraan; Rumah Primary kopling Untuk Kendaraan; Sensor parkir
(alarm tanda mundur untuk kendaraan); Setang sepeda; Shock untuk sepeda motor; Skuter (kendaraan); Sliders dan
pelindung untuk sepeda motor; Sliders gandar untuk sepeda motor; Sliders garpu untuk sepeda motor; Sliders lengan ayun
untuk sepeda motor; Sliders rangka untuk sepeda motor; Spatbor untuk kendaraan; Stabilizer roda depan dan belakang;
Standar tengah sepeda motor; Standar untuk sepeda motor; Stang (bagian dari kendaraan); Stang Jepit; Stut Copling Untuk
Kendaraan; Suspensi peredam kejut untuk kendaraan bermotor; Tiang rem belakang sepeda motor; Trek kendaraan; Trim
otomotif; Tuas Kopling; Tuas persneling untuk kendaraan; Tube untuk roda kendaraan; Variasi untuk memberi bentuk pada
bagian samping depan kendaraan; Variasi untuk menutup grill depan kendaraan; Variasi untuk menutup pegangan pintu
kendaraan; Variasi untuk menutup spion standart jadi beda; Variasi untuk menutup whelldop kendaraan; Velg untuk roda
kendaraan; WIPER KACA MOBIL; Wiper pada lampu besar untuk mobil; adaptor dan dudukan penyangga untuk body motor
(fairing) depan; alarm anti-pencurian untuk kendaraan; alarm anti-pencurian untuk kendaraan darat; alarm dan perangkat anti
pencurian untuk kendaraan; alarm keamanan untuk kendaraan; alarm membalikkan listrik untuk kendaraan; alarm pencegah
pencurian kendaraan; alarm tanda mundur untuk kendaraan; alat anti silau untuk kendaraan; alat pencegah pencurian untuk
kendaraan; alat pengait gandengan untuk kendaraan; anti-selip kancing untuk ban kendaraan; anti-selip rantai untuk ban
kendaraan; as ayun; as bergigi untuk kendaraan; as gandar belakang; as gandar penghubung; as jantan / suri jantan untuk
kendaraan; as penghubung setir; as roda untuk kendaraan; as roda untuk kendaraan darat; as untuk sistem suspensi udara di
kendaraan; atap lunak yang bisa dilipat atau dilepas pada kendaraan (softtop); badan untuk kendaraan bermotor; bagian
kendaraan berupa penopang radiator; bagian kendaraan untuk mengamankan komponen kompartemen mesin (shock towers);
bagian rem untuk kendaraan; bagian struktural untuk sepeda motor; bagian-bagian suspensi; bak engkol untuk kendaraan
darat; bak kopling kendaraan; ban dalam untuk ban pneumatik; ban dalam untuk roda kendaraan kehutanan; ban dan roda
untuk kendaraan dan sepeda; ban solid untuk roda kendaraan; ban tubeless untuk sepeda; ban untuk kendaraan bermotor
roda dua; ban untuk kendaraan darat; ban untuk kendaraan roda dua; ban untuk roda kendaraan; ban untuk roda kendaraan
kehutanan; bantalan poros untuk kendaraan darat; bantalan rem cakram untuk kendaraan; bantalan rem cakram untuk
kendaraan darat; bantalan rem untuk kendaraan darat; bantalan roda untuk kendaraan darat; bantalan stang untuk kendaraan
roda dua; batang kap kendaraan; batang penggerak untuk kendaraan darat, selain dari bagian-bagian motor dan mesin;
batang pintu kendaraan; batang setir; batang torsi untuk kendaraan; batang torsi untuk suspensi kendaraan darat; batang
torsi kendaraan; baut pin raja; baut setang piston; behel jok sepeda motor; behel motor; bell crank untuk kendaraan;
bergoyang bar untuk suspensi kendaraan darat; bermotor Haulers mainan [sport utility kendaraan rekreasi]; bilah penghapus
kaca depan untuk kendaraan; bingkai plat nomor kendaraan; blok rem untuk kendaraan; blok rem untuk kendaraan darat; bola
sendi; bola setir kendaraan; box bagasi kendaraan; bracket box motor; brake drums untuk kendaraan; brake drums untuk
kendaraan darat; breket plat nomor; bumper kendaraan; casis untuk kendaraan darat; center arm untuk kendaraan; center link
untuk kendaraan; cermin eksterior untuk kendaraan; cermin interior untuk kendaraan; cermin sayap; cermin untuk digunakan
pada kendaraan; cetakan sisi bodi kendaraan; cover gear depan; cover kunci kontak kendaraan; cover pelindung mesin untuk
kendaraan; cover untuk kendaraan roda kemudi; daun mata air untuk suspensi kendaraan darat; derailleurs depan; dilaminasi
pegas daun untuk suspensi kendaraan darat; dorong skuter [kendaraan]; drone sipil; dudukan mesin (engine mounts) untuk
kendaraan darat; dudukan mesin kendaraan; ekstensi lengkungan roda untuk kendaraan; elemen mekanik untuk kendaraan
darat; engsel kap kendaraan; engsel pintu untuk kendaraan; fairings untuk kendaraan roda dua; fender belakang motor; fender
flare untuk kendaraan darat; fender untuk kendaraan darat; flap pada kendaraan yang dapat diproyeksikan untuk menciptakan
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hambatan dan mengurangi kecepatan (spoiler); foot step racing; frame untuk kendaraan bermotor roda dua; frame untuk
kendaraan roda dua; freewheels untuk sepeda motor; gantungan barang kendaraan; gantungan barang untuk motor;
gantungan lengkap; gantungan lumpur lipatan; gantungan untuk kendaraan; garpu depan untuk kendaraan roda dua; gas
spontan; gear box otomatis untuk kendaraan darat; gearing untuk kendaraan darat; gigi drive untuk kendaraan darat; gigi
perubahan kecepatan untuk kendaraan darat; gigi tarik untuk kendaraan; grip tangki untuk sepeda motor; grip tape untuk
setang sepeda; grip tape untuk setang sepeda motor; handle rem/kopling; harness (keamanan-) untuk kursi kendaraan;
harness keamanan untuk kursi kendaraan; harness pengaman kendaraan untuk kursi pengaman untuk anak-anak; hub roda
untuk kendaraan roda dua; hub topi penutup; hub untuk kendaraan roda; hub untuk roda sepeda motor; idler arm untuk
kendaraan; inner shaft untuk kendaraan; interior pelindung untuk kendaraan; isyarat penunjuk arah untuk kendaraan; jalu as
poros roda; jalu peddock; jalu stang; jari-jari roda kendaraan; jari-jari roda sepeda motor; jari-jari roda untuk kendaraan
bermotor roda dua; jari-jari roda untuk kendaraan roda dua; jaring bagasi untuk kendaraan; jendela untuk kendaraan; jepitan
jeruji untuk roda kendaraan darat; jeruji roda kendaraan; jeruji untuk kendaraan darat; jeruji untuk sepeda; jok kulit untuk
kendaraan; jok kulit untuk kursi kendaraan; jok untuk kendaraan bermotor; kabel kopling untuk sepeda motor; kabel rel ganda
dan sistem drum pada kendaraan; kabel rel tunggal dan sistem drum pada kendaraan; kabel rem untuk sepeda motor; kaca
depan; kaca depan untuk kendaraan; kaca depan untuk kendaraan darat; kaca depan, jendela untuk kendaraan, atap mobil
terbuat dari kaca (sunroofs); kaca spion; kaca spion samping untuk kendaraan; kaca spion samping untuk mobil; kaca spion
untuk kendaraan; kaca spion untuk mobil; kain penutup jok untuk kendaraan; kaki pedal mencakup untuk sepeda motor;
kaliper rem untuk kendaraan; kaliper rem untuk kendaraan darat; kampas rem untuk kendaraan darat; kantong pelana
disesuaikan untuk sepeda motor; kantong udara untuk kendaraan; karet rem (tutup abu); karet untuk rem kendaraan; katup
untuk ban kendaraan; kendaraan bermotor bertenaga listrik; kendaraan bermotor roda dua; kendaraan elektrik; kendaraan
listrik hibrida; kendaraan listrik swadaya; kendaraan otomotif; kendaraan rekreasi bermotor; kendaraan roda dua; kendaraan
sel bahan bakar; kendaraan serba guna; kendaraan sport; kendaraan-kendaraan dengan penggerak empat roda yang
digunakan untuk kegiatan-kegiatan offroad atau on road dan mempunyai jarak yang tinggi antara bodi mobil dengan
permukaan tanah (sport utility vehicles) ; kerudung untuk kendaraan; kerudung untuk mesin kendaraan; keseimbangan beban
untuk kendaraan roda; kit lengan tengah untuk kendaraan; kit tutup gandar depan; klakson elektrik untuk kendaraan; klakson
kendaraan; klakson peringatan untuk kendaraan roda dua; klakson peringatan untuk mobil; klakson peringatan untuk sepeda
motor; kompartemen sarung tangan untuk kendaraan; kompartemen sarung tangan untuk mobil; kontrol stang untuk moped;
konversi torsi untuk kendaraan darat; kopling (clutches) untuk kendaraan; kopling poros atau penyambung poros [kendaraan
darat]; kopling poros untuk kendaraan darat; kunci anti maling untuk kendaraan; kunci gandar belakang; kursi anak-anak untuk
kendaraan; kursi keselamatan kendaraan untuk anak-anak dan kursi booster (kendaraan); kursi keselamatan untuk anakanak, untuk kendaraan; kursi pendorong kendaraan untuk anak-anak; kursi untuk kendaraan darat; lapisan kopling untuk
kendaraan darat; lengan suspensi untuk kendaraan; lengan suspensi untuk kereta api telpher; lengan tengah lengkap untuk
kendaraan; logam yang dilapisi daun pegas untuk suspensi kendaraan; master rem kit; mendorong kopling poros untuk
kendaraan darat; mendorong rantai untuk sepeda; mendorong rantai untuk sepeda motor; mengemudi motor untuk kendaraan
darat; mengemudi rantai untuk kendaraan darat; mesin jet untuk kendaraan darat; mesin listrik untuk sepeda roda dua; mesin
sepeda motor; mesin untuk kendaraan bermotor; modul lengkap pintu bagian tengah kendaraan; modul pintu struktural pada
kendaraan; modul tertutup untuk kendaraan; modul atas pada kendaraan; modul trim perangkat keras kendaraan; motor listrik
untuk kendaraan roda dua; motor untuk kendaraan darat; motor, elektrik, untuk kendaraan darat; motor, listrik, untuk
kendaraan darat; mudguards untuk kendaraan bermotor roda dua; mudguards untuk kendaraan roda dua; naf roda kendaraan;
non-bermotor skuter [kendaraan]; non-kendaraan bermotor roda dua; panel bodi untuk kendaraan; panel sisi bodi kendaraan;
panel trim untuk bodi kendaraan; panel yang menghadap ke samping pada kendaraan yang secara signifikan lebih kecil dari
jendela penumpang standar (quarter panel); pannier diadaptasi untuk kendaraan roda dua; pannier diadaptasi untuk sepeda
motor; papan injakan kendaraan; papan pijakan kaki; papan selancar angin; pas dashboard cover untuk kendaraan; pedal rem
untuk kendaraan; pedal rem untuk kendaraan darat; pedal sepeda motor; pedal untuk kendaraan roda dua; pegangan per;
pegangan untuk kendaraan; pegas [kendaraan darat]; pegas penahan kejut untuk kendaraan bermotor; pegas suspensi
kendaraan; pegas suspensi untuk mobil; pelana untuk kendaraan bermotor roda dua; pelana untuk kendaraan roda dua;
pelapis rem untuk kendaraan; pelek roda untuk kendaraan roda dua; pelek untuk roda kendaraan; pelek untuk roda sepeda
motor; pelindung baju untuk sepeda motor; pelindung body motor; pelindung garpu depan; pelindung kaliper rem untuk
kendaraan; pelindung lampu untuk kendaraan; pelindung matahari dan visor untuk mobil motor; pelindung mesin; pelindung
radiator motor; pelindung shock bagian depan; pelindung shock depan motor; pembawa barang untuk kendaraan; pembawa
barang untuk kendaraan darat; pemegang minuman untuk kendaraan; pengendali kendaraan, selain dari mainan; penghubung
bergigi; penghubung cepat hidrolik untuk backhoe; penghubung stabilisator; penghubung tengah; peninggi stang; penjaga
rantai drive untuk kendaraan bermotor roda dua; penjaga rantai untuk sepeda; penjepit stang; penopang suspensi untuk
kendaraan; pentil untuk ban kendaraan; penunjuk arah untuk sepeda; penunjuk arah untuk sepeda motor; penutup as roda
motor; penutup atas transmisi untuk kendaraan darat; penutup baut spion; penutup dan pelindung mesin kendaraan ; penutup
ekor untuk kendaraan roda dua; penutup gear; penutup jok (single seater); penutup jok untuk kendaraan; penutup kaliper;
penutup kaliper rem; penutup kunci kontak; penutup lampu motor; penutup master rem; penutup pelindung mesin; penutup
radiator motor; penutup rangka; penutup roda kemudi berbentuk untuk kendaraan; penutup roda untuk kendaraan; penutup
sadel untuk sepeda motor; penutup samping untuk kendaraan roda dua; penutup sandaran kepala kendaraan; penutup
segitiga shock; penutup sistem kopling; penutup standar samping; penutup standar tengah; penutup stir kendaraan; penutup
tangki bensin kendaraan; penutup untuk mesin kendaraan; penutup untuk rumah kemudi kendaraan; penutup untuk tangki
bensin (gas) kendaraan; penutup yang memungkinkan akses ke penyimpanan utama atau kompartemen bagasi (decklid) dan
pilar dekoratif atau penutup yang diikat ke permukaan kendaraan; peralatan anti selip untuk roda kendaraan; peredam
bantingan suspensi untuk kendaraan; peredam goncangan (bumper beams); peredam kejut [kendaraan darat]; peredam kejut
suspensi untuk kendaraan; peredam kejut suspensi untuk kendaraan darat; peredam kejut suspensi untuk mobil; peredam
kejut untuk kendaraan; peredam kejut untuk kendaraan darat; peredam kejut untuk mobil; peredam kejut untuk sepeda;
peredam kejut untuk sepeda motor; pergeseran gigi untuk kendaraan darat; persneling untuk kendaraan darat; persneling
untuk sepeda motor; pijakan motor(bordes motor); pilar bodi atas kendaraan; pilar kendaraan; pin as bergigi; pintu untuk
kendaraan bermotor; pipa as penghubung; pitman arm untuk kendaraan; plat lantai pada kendaraan (floor pans); plat
penyangga; plat transmisi dan dudukan mesin (engine mounting); pompa untuk menggembungkan ban kendaraan; poros
penggerak (gardan) untuk kendaraan; poros transmisi untuk kendaraan darat; poros untuk kendaraan; poros untuk roda
kendaraan; poros, gandar atau gelendong (spindles) [kendaraan darat]; power windows untuk kendaraan; power windows
untuk kendaraan bermotor; rack end bagian dari kendaraan (mobil); rak bagasi untuk kendaraan; rak bagasi untuk kendaraan
roda dua; rak bagasi untuk lampiran ke batang kendaraan; rak bagasi untuk lampiran ke kerudung kendaraan; rak bagasi
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untuk sepeda motor; rak sepeda stang; rangka bawah kendaraan; rangka untuk kendaraan darat; rangka kendaraan; rantai
anti-selip; rantai ban untuk kendaraan darat; rantai drive untuk kendaraan roda dua; rantai kendaraan bermotor; rantai
penggerak dan sabuk untuk kendaraan darat; rantai penggerak untuk kendaraan darat; rantai roller; rantai roller untuk
kendaraan darat; rantai roller untuk sepeda; rantai roller untuk sepeda motor; rantai salju untuk kendaraan darat; rantai
sepeda; rantai sepeda motor; rantai siklus; rantai transmisi untuk kendaraan darat; rem Band untuk kendaraan darat; rem
cakram untuk kendaraan; rem cakram untuk kendaraan darat; rem kerucut untuk kendaraan darat; rem siklus; rem tangan;
rem untuk kendaraan; rem untuk kendaraan darat; rem, setang, indikator arah, pedal, pompa, jari-jari (ruji), sadel sepeda; ring
transmisi; robot transportasi; roda gigi poros; roda gigi reduksi untuk kendaraan darat; roda gigi untuk kendaraan darat; roda
jeruji pelek kendaraan; roda kemudi untuk kendaraan; roda kemudi untuk kendaraan bermotor; roda kemudi untuk kendaraan
darat; roda omni directional untuk kendaraan; roda untuk kendaraan; roda untuk kendaraan bermotor; roda untuk kendaraan
darat; roda untuk troli (kendaraan); rumah motor dengan sel yg dpt dibongkar; sabuk drive untuk kendaraan roda dua;
sambungan universal untuk kendaraan darat; sandaran behel penumpang; sarung jok dipasang untuk kendaraan; sarung jok
untuk kendaraan; sarung jok untuk mobil; sarung motor; sarung penutup mobil; sarung untuk sepeda (sepeda motor); segitiga
shock motor; segmen rem untuk kendaraan darat; selang rem untuk kendaraan; selat pelindung untuk sepeda motor (sayap
(fairing) untuk sepeda motor); selimut pas untuk kendaraan roda kemudi; sendi as bergigi lengkap; sendi penghubung untuk
kendaraan; sepatu poros untuk kendaraan; sepatu rem untuk kendaraan darat; sepeda motor listrik; sepeda motor untuk
motorcross; serat karbon trim interior untuk mobil; setang sepeda motor; setang siklus; setang untuk kendaraan roda dua; setir
bergigi; shock Breker; silinder rem untuk kendaraan darat; sinyal arah untuk kendaraan; sinyal arah untuk mobil; sirkuit hidrolik
untuk kendaraan; sirkuit hidrolik untuk mobil; sistem alarm kendaraan bermotor; sistem rem untuk kendaraan; sistem rem
untuk kendaraan darat; sistem suspensi udara untuk kendaraan; sistem suspensi untuk kendaraan; sistem suspensi untuk
kendaraan darat; sistem suspensi untuk mobil; sistem suspensi untuk sepeda; skuter bertenaga listrik [kendaraan]; spakbor;
spoiler untuk kendaraan; spoiler untuk kendaraan otomotif; sprocket; sprocket roda; sprocket sepeda; sprocket untuk roda
kendaraan; stabiliser shock; stabiliser stang; standar kendaraan; standar paddock; standar peddock; standar sepeda; stang
fatbar; stang setir; stang ujung untuk sepeda; stut kopling hidrolik; sub-rangka kendaraan; suspensi; suspensi peredam kejut
untuk kendaraan darat; suspensi roda; swing arm; tabung ABS; tabung peredam kejut suspensi; tabung shock depan; tabung
suspensi kendaraan; tanda arah belok kendaraan; tanda belok untuk kendaraan darat; tapak untuk kendaraan dan traktor; tas
sadel, penutup stang, tas sepeda bagian belakang; tas yang diikat disetang; tempat bagasi untuk kendaraan; tempat barang
untuk kendaraan; tempat duduk kendaraan; tempelan tangki(tankpad); tensioner assy untuk kendaraan; terpal diadaptasi
[berbentuk] untuk digunakan dengan kendaraan; tombol-tombol tuas transmisi untuk kendaraan; tombol-tombol tuas transmisi
untuk kendaraan darat; tops konversi untuk kendaraan; tops konversi untuk mobil; trailer untuk digunakan dengan kendaraan
roda dua; transmisi kopling dan roda gigi kopling [kendaraan darat]; transmisi untuk kendaraan bermotor; transmisi untuk
kendaraan darat; tuas rem untuk kendaraan darat; tuas rem untuk siklus; tutup batang katup untuk ban kendaraan; tutup cvt;
tutup kenalpot; tutup minyak rem; tutup naf; tutup nap roda untuk kendaraan darat; tutup oli; tutup oli kendaraan; tutup
pencegah semprotan untuk kendaraan; tutup pentil; tutup rantai; tutup roda; tutup roda tengah; tutup roda untuk kendaraan;
tutup tangki; tutup tangki bensin kendaraan darat; tutup pelindung kereta bayi; ujung as penghubung; universal joint (dipakai
dikopling dan transmisi berbentuk cabang empat sebagai pelindung); windshield; wiper kaca depan untuk kendaraan darat;
wiper lampu===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021013743
: 27/02/2021 21:03:55
:
: JUNA SANJAYA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JLN TERUSAN CIBADUYUT KP SAYURAN NO 66 (Three Baby - Search di Google
maps) Desa Cangkuang Kulon, Kecamatan Dayeuh Kolot, Kabupaten Bandung,
Jawa Barat, 40353
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Littlekimy
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Pink, hitam, blue, orange, dan Mustard
: 25
: ===pakaian untuk anak-anak===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Leo No. 8, RT. 006 RW. 006, Kota Surabaya, Jawa Timur
: Ishak Bisma Widiyanto S.T.,S.H.
: Jalan Darmo Indah Barat 5/AB-9, RT.004 RW.004, Kel. Tandes, Kec. Tandes,
Surabaya

Tipe Merek

: Merek Kata dan Lukisan

740

: JID2021013744
: 27/02/2021 21:42:19
:
: PT. TUNAS ANDALAN SOLUSITAMA

540 Etiket

540 Etiket
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566

Nama Merek
Arti Bahasa

: LAJOO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah, putih.
: 35
: ===Administrasi bisnis; Administrasi bisnis dan urusan kantor; Administrasi kantor; Aktivitas konsultasi manajemen; Akuntan
perpajakan; Bantuan bisnis yang terkait dengan waralaba; Jasa konsultasi manajemen bisnis; Jasa manajemen waralaba;
Jasa marketing dan periklanan yang diberikan melalui database komputer online; Jasa periklanan barang secara sambung
langsung (online); Konsultan Pajak; Konsultan bisnis; Layanan pemasaran, periklanan dan promosi; Manajemen Usaha;
Menyediakan konsultasi pemasaran di bidang media sosial; Menyelenggarakan pameran bisnis; Menyelenggarakan pameran
untuk tujuan komersial atau iklan; Periklanan online; Periklanan untuk orang lain; administrasi franchise (waralaba);
administrasi usaha; fungsi kantor; jasa advis, konsultasi dan perencanaan pajak (akunting); jasa bisnis dan periklanan; jasa
konsultasi manajemen; jasa konsultasi manajemen bisnis yang disediakan melalui Internet; jasa periklanan; jasa periklanan
media sosial; jasa periklanan untuk promosi e-commerce; jasa strategi pemasaran melalui media sosial; jasa-jasa organisasi
dan pameran-pameran dan pekan-pekan raya perdagangan untuk tujuan-tujuan komersial dan periklanan; jasa-jasa
periklanan dan pemasaran online; konsultasi bisnis dan manajemen; konsultasi manajemen dan organisasi bisnis; konsultasi
manajemen industri; konsultasi manajemen personalia; konsultasi manajemen risiko bisnis; konsultasi periklanan; layanan
perdagangan elektronik; layanan persiapan dan konsultasi pajak; manajemen bisnis; melakukan pameran dagang;
memberikan informasi terkait persiapan pajak; menyediakan layanan konsultasi dan jasa konsultasi dalam melakukan
pameran dagang, pameran (exhibitions) dan pameran (expositions) untuk bisnis industri dan komersial; menyelenggarakan
pameran dagang virtual secara online; menyiapkan dan mengatur pameran dagang (trade fairs), pameran (exhibitions) dan
pameran (expositions) untuk perusahaan industri dan komersial; organisasi pameran dagang; pameran dagang; pemasaran
media sosial; periklanan dan pemasaran; persiapan laporan pajak; saran dan konsultasi yang berkaitan dengan persiapan
pajak; strategi media sosial dan konsultasi pemasaran; toko online===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021013745
: 27/02/2021 21:45:34
:
: Siti Noviandari

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Legenda wisata, Van gogh S3/1, wanaherang, gunung putri, Kab. Bogor, Kabupaten
Bogor, Jawa Barat, 16965
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Andari
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau dan Putih
: 5
: ===Minuman berbahan dasar rempah - rempah (jamu)===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021013746
: 27/02/2021 21:46:46
:
: LEONARD ANGGA KUSUMA PUTRA

540 Etiket

540 Etiket

: Jl. KH. Agus Salim No. 64-656, RT. 018, Kelurahan Sungai Pinang Luar, Kecamatan
Samarinda Kota, Kota Samarinda, Kalimantan Timur.
, Kota Samarinda, Kalimantan Timur
: Jekrinius H Sirait S.H., CPL.
: Jekrinius & Co Jl. Dr. Susilo Raya, No. C5-C6, Kelurahan Grogol, Kecamatan Grogol
Petamburan, Jakarta Barat

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: ENLOGY
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM, PUTIH, dan HIJAU
: 14
: ===BARANG DARI EMAS TIRUAN; Bros perhiasan; CAMPURAN LOGAM MULIA; GESPER DARI LOGAM; HIASAN TOPI
(DARI LOGAM MULIA); JARUM DARI LOGAM MULIA; Kawat dari logam mulia (perhiasan); UANG LOGAM; anting-anting
berlapis emas; anting-anting dari logam mulia; anting-anting emas; bagian komponen untuk perhiasan; ban jam tangan dari
logam; bros dekoratif [perhiasan]; campuran emas; cincin (perhiasan); cincin dilapisi dengan logam mulia; cincin emas; emas;
emas batangan; emas campuran batangan; emas, tidak ditempa atau ditempa; gantungan kunci (perhiasan kecil atau hiasan
yang dipasang pada ujung rantai) dari logam mulia; gelang (perhiasan); gelang berlapis emas; gelang emas; gelang
identifikasi logam mulia [perhiasan]; jam tangan emas; jam tangan perhiasan; jam tangan yang terbuat dari logam mulia atau
dilapisi dengannya; kalung dari logam mulia; kalung emas; kancing [perhiasan]; koin emas; kolom trofi dari logam mulia; logam
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mulia batangan; manik-manik untuk perhiasan; model mobil [ornamen] terbuat dari logam mulia; mutiara (perhiasan); patungpatung logam mulia; patung-patung yang terbuat dari emas; patung-patung yang terbuat dari emas imitasi; penjepit dasi,
bukan dari logam mulia; perhiasan adat; perhiasan berharga; perhiasan emas; perhiasan mutiara; perhiasan perak; perhiasan
perunggu; perhiasan plastik; perhiasan platinum; piala dilapisi dengan logam mulia; piala logam mulia; pin [perhiasan]; rantai
logam mulia===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021013747
: 27/02/2021 22:15:46
:
: Audrey Natalie

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Araya II Blok J-4/29, Kelurahan Semolowaru, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya,
Jawa Timur
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Karya Official
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Cream dan Coklat
: 18
: ===Barang-barang terbuat dari kulit dan imitasi dari kulit, yaitu, sarung, tas, pouch dan tas jinjing untuk komputer, tablet,
smartphone, perangkat penyimpanan data, dan pemutar media; Barang-barang yang terbuat dari kulit imitasi kulit, yaitu, tas,
pouch, dan tas jinjing untuk perangkat keras komputer, perangkat penyimpanan komputer, tablet, smartphone, perangkat
penyimpanan data, dan pemutar media; Dompet kartu (dompet nota), tas kerja, tas kecil penyimpan surat dan dokumen
(attaché cases), tas sekolah, tas kulit bersabuk untuk seholah, tas pantai, tas untuk olahraga, tas pinggang, tas selempang
untuk bepergian, koper, koper besar, tas untuk bepergian, ransel, tas belanja, tas genggam, kantong (pouches), tas kecil
perlengkapan kosmetik/mandi, tas perlengkapan mandi yang dijual kosong, tas garmen untuk perjalanan, kumpulan tas untuk
bepergian yaitu kumpulan koper terkoordinasi untuk bepergian, dompet kunci (terbuat dari kulit); Dompet kartu bisnis; Dompet
paspor; Dompet pria (terbuat dari kulit); Dompet terbuat dari fabrikasi lainnya; Dompet wanita (terbuat dari kulit); Gantungan
kunci dari kulit; Gantungan kunci dari kulit imitasi; Pemegang label kulit; Ransel; Tag gantungan kunci plastik; Tali bahu untuk
dompet wanita; Tas Kulit; Tas berpergian dari kulit; Tas jinjing terbuat dari kain; Tas pinggang; Tas pundak pria dan wanita;
Tas, Tas kartrid, Ransel, Koper, Tas bagasi, Tas perlengkapan mandi, Tas Tangan, dompet pria, dompet perempuan, tas
pundak, tas kantor, (semua dilapisi dengan lilin); Tas, tas kartrid, ransel, koper, tas bagasi, tas perlengkapan mandi, tas
tangan, dompet pria, dompet perempuan, tas pundak, tas kantor, (semua terbuat dari bahan berlapis); Tas, tas kartrid, ransel,
koper, tas bagasi, tas perlengkapan mandi, tas tangan, dompet pria, dompet perempuan, tas pundak, tas kantor, (semua
terbuat dari kulit); Tas, tas kartrid, ransel, koper, tas bagasi, tas perlengkapan mandi, tas tangan, dompet pria, dompet wanita,
tas pundak, tas kantor, (semua terbuat dari kulit halus); Tempat kartu kulit; dompet; dompet genggam kecil [tas]; dompet kartu;
dompet kecil; dompet kecil [tas tangan]; dompet koin; dompet kulit; dompet kulit [tas]; dompet kulit imitasi; dompet kulit imitasi
[tas]; dompet kunci dari kulit; dompet kunci dari kulit imitasi; dompet saku; dompet serba guna [tas tangan]; dompet wanita;
gantungan kunci; ransel kanvas; ransel kecil (daypack); ransel sekolah; ransel yang menggunakan tali dengan sistem serut;
rantai dompet; tali bahu; tali kulit; tali yang terbuat dari kulit imitasi; tas berpergian; tas dan dompet kulit; tas jinjing dan ransel;
tas kecil dari kulit; tas kecil untuk pria; tas kerja; tas kulit imitasi; tas kunci; tas pundak; tas tangan kecil [dompet]; tas tangan
pria; tas tangan untuk wanita; tas tangan yang terbuat dari kulit imitasi; tas wanita; tempat kartu dalam bentuk dompet===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021013753
: 28/02/2021 10:01:15
:
: CV. ARDHANA INDO PUTRA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Kel. Bligo No.18 RT.001 RW.01 Kec.Buaran, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah,
51171
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: FAYAKA
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM PUTIH
: 5
: ===kain kasa untuk keperluan medis===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320

Prioritas

740

: JID2021013754
: 28/02/2021 10:48:26
:

540 Etiket

540 Etiket
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730

740

Nama Pemohon

: KAMAL TARACHAND. M

Alamat Pemohon

: Jalan Kintamani Raya No. 12 RT. 002 RW. 007 Kelurahan Kelapa Gading Barat
Kecamatan Kelapa Gading Kota Jakarta Utara Provinsi DKI Jakarta 14240, Kota
Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14240
: Reni Sunarty S.H., M.H.
: Law Office LUSDA SUNARTY & Partners - RENCHMARK, Jl. Wahyu II No. 10 H
RT. 004 RW. 05 Kel. Gandaria Selatan Kec. Cilandak, Jakarta Selatan

Nama Kuasa
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Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Tiga Dimensi
: Bentuk 3D Maskot miTI
:
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Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru, Kuning, Putih, Hitam, Pink dan Abu-Abu
: 35
: ===Administrasi Perdagangan; Administrasi bisnis; Administrasi bisnis dalam bidang transportasi; Administrasi bisnis dan
urusan kantor; Administrasi bisnis dan urusan kantor, administrasi dan manajemen usaha; Administrasi dan manajemen
usaha; Administrasi kantor; Administrasi komersial; Administrasi komersial lisensi musik pihak lain; Administrasi komersial
untuk lisensi barang dan jasa bagi orang lain; Administrasi online dan pengawasan diskon, penawaran khusus dan skema
voucher hadiah; Administrasi penjualan untuk penjualan mobil-mobil; Administrasi program keuntungan atau kompensasi
untuk anggota; Administrasi program loyalitas untuk mempromosikan kepemilikan liburan; Administrasi sistem dan portal
daring yang memungkinkan promosi kegiatan kebugaran dan kesehatan; Administrasi skema insentif dan loyalitas untuk
anggota; Administrasi skema keanggotaan termasuk skema kartu loyalitas pelanggan, skema insentif, skema bonus, kartu
hadiah dan kartu diskon; Administrasi untuk mengoperasikan komputer server; Administrasi untuk mengoperasikan komputer,
sistem komputer dan peralatan yang dapat dikendalikan komputer; Administrasi untuk peralatan yang beroperasi untuk akses
Internet; Administrasi urusan bisnis waralaba; Administrasi yang berkaitan dengan pemasaran; Agen Penjualan Elektronik
atau Distributor Elektronik; Agen ekspor-impor peralatan dan perlengkapan bayi; Agen informasi komersial (menyediakan
informasi bisnis, seperti pemasaran atau data demografis); Agen kontrak penjualan tenaga surya; Agen penjualan; Agen
penjualan peralatan elektronik untuk penerimaan nirkabel, penyimpanan dan pengiriman data dan pesan; Agen publikasi;
Agen untuk transaksi komersial; Agen-agen Penjualan Elektronik; Agen-agen ketenagakerjaan secara online melalui jaringanjaringan komputer global; Aktivitas konsultasi manajemen; Akuntan perpajakan; Akuntansi; Akuntansi perusahaan; Analisis
Pasar; Analisis biaya dan pengawasan dan manajemen persediaan; Analisis biaya dan pengawasan dan manajemen
persediaan; Jasa nasehat, informasi dan konsultasi sehubungan dengan kegiatan; Analisis manajemen bisnis atau konsultansi
bisnis dalam bidang teknologi informasi; Analisis manajemen bisnis atau konsultasi bisnis; Analisis manajemen bisnis atau
konsultasi bisnis di bidang keamanan dunia maya; Analisis manajemen bisnis dan konsultasi bisnis sehubungan dengan
keamanan dunia maya dan keamanan Internet; Asistensi bagi konsumen untuk pembelian barang-barang dan jasa-jasa
melalui jaringan komputer global; Audit laporan keuangan; Audit pembukuan; Bahan-bahan produksi, persiapan, presentasi
dan distribusi periklanan, promosi, publisitas dan pemasaran; Bantuan bisnis yang terkait dengan waralaba; Bantuan dalam
pengelolaan kegiatan bisnis; Bantuan manajemen bisnis atau industri dan layanan konsultasi manajemen bisnis untuk pusat
dan kompleks perdagangan; Bantuan, saran dan konsultasi berkaitan dengan analisis bisnis; Bantuan, saran dan konsultasi
berkaitan dengan manajemen bisnis; Bantuan, saran dan konsultasi berkaitan dengan organisasi bisnis; Bantuan, saran dan
konsultasi berkaitan dengan perencanaan bisnis; Beriklan melalui posting-tagihan; Bisnis konsultasi perekrutan; Booth
penjualan minuman ringan serta makanan; Booth penjualan wedang ronde; Booth untuk penjualan es krim; Bursa kerja;
Counter untuk penjualan es krim; DEPARTMENT STORE; Dealer motor; Distribusi deterjen, perekat dan preparat kimia untuk
menstabilkan tanah; Distribusi materi perikanan dan informasi bisnis; Distribusi materi periklanan; Distribusi materi promosi;
Distribusi materi publisitas (selebaran, prospektus, brosur, sampel, khususnya katalog untuk penjualan jarak jauh) baik yang
melintasi perbatasan atau tidak; Distribusi sampel; Distribusi selebaran; Distribusi selebaran periklanan; Distributor; Distributor
Elektronik; Distributor alat kesehatan; Distributor alat pertanian; Distributor grosir yang menyediakan produk-produk farmasi;
Distributor mesin pertanian; Distributor peralatan dan perlengkapan bayi; Distributor perangkat-perangkat keras dan barangbarang yang berkaitan dengannya; Distributor plastik; Dukungan bisnis untuk memenuhi potensial konsumen; Eceran dan
grosir minuman; Eceran dan grosir mobil-mobil bekas; Eceran dan grosir toko roti; Gerai penjualan makanan dan minuman;
Grosir layanan pemesanan; Iklan dan promosi kosmetik; Iklan melalui media elektronik; Iklan niaga televisi; Iklan online
melalui jaringan komunikasi komputer; Iklan secara online; Iklan secara online melalui jaringan komputer; Iklan secara online
pada suatu jaringan komputer; Iklan secara online melalui jaringan-jaringan komputer; Iklan termasuk distribusi bahan iklan;
Iklan untuk mempromosikan penjualan produk dan penggunaan layanan dengan metode akumulasi poin atau metode
pemberian diskon hak istimewa; Iklan yang dipasang di luar ruangan; Iklan, termasuk manajemen, operasi, organisasi, dan
pengawasan diskon dan insentif pelanggan, perusahaan, dan korporasi; Impor, ekspor, promosi penjualan untuk pihak ketiga
dan komersial eksklusif yang menampilkan kacamata, kacamata hitam, lensa kontak, lensa mata, bingkai, tempat, tas dan
rantai untuk kacamata dan semua jenis aksesori dan aksesori untuk kacamata dan barang optik; Informasi atau pertanyaan
mengenai bisnis dan pemasaran; Informasi komersil dan saran untuk konsumen; Informasi mengenai bangunan ke dalam
basis data komputer; Informasi niaga; Input dan kompilasi data ke dalam basis data komputer; Invoicing perpajakan; Jasa
ritel/eceran ayam; Jasa -penyediaan, -penjualan, -impor, -ekspor barang / mesin industri; Jasa Pencarian Pegawai; Jasa
Penjualan Makanan Dan Minuman Pesan Antar(Drive Thru); Jasa Penyediaan tenaga kerja; Jasa Perdagangan Untuk
Komputer, Perlengkapan Komputer Dan Suku Cadangnya Komputer Dan Piranti Lunak; Jasa administrasi bisnis dan
pengelolaan akun; Jasa administrasi untuk relokasi bisnis; Jasa advis dan konsultasi terkait manajemen, operasi dan waralaba
hotel; Jasa advis, konsultasi, informasi dan bantuan teknis sehubungan dengan jasa penjualan eceran dan grosir, jasa
penyebaran, jasa administrasi bisnis dan akun; Jasa agen pembelian untuk alas kaki; Jasa agen pemesanan makanan melalui
internet; Jasa agen pemesanan untuk layanan pengiriman barang; Jasa agen penjualan suku cadang dan aksesoris sepeda
motor; Jasa agen penjualan tiket; Jasa agen penjualan untuk kosmetik; Jasa agen penjualan, yaitu, layanan toko ritel, layanan
toko ritel online, layanan toko grosir yang menampilkan kosmetik dan kit kosmetik; Jasa agen yang mengatur, intermediasi
atas pemesanan pembelian yang disediakan melalui Internet dan jaringan komunikasi lain; Jasa akuisisi bisnis; Jasa akuntan;
Jasa akuntan publik; Jasa akuntansi; Jasa akuntansi biaya sekolah; Jasa akunting; Jasa alih daya dalam mengatur
pengadaan barang untuk orang lain; Jasa analisis statistic bisnis; Jasa audit akuntansi; Jasa berlangganan keanggotaan klub;
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Jasa bisnis di bidang program afiniti, program aliansi, program afiliasi, program pengembang solusi, dan program agen,
seperti mengembangkan strategi mitra komersial, mengidentifikasi perusahaan mitra yang sesuai untuk bersama ke pasar,
dan mengembangkan strategi aliansi; Jasa bisnis, yaitu, penyediaan area pasar online yang memungkinkan para pengguna
untuk melihat dan membeli barang dan jasa pada jaringan komputer global; Jasa broker perdagangan untuk produk-produk
farmasi; Jasa distribusi; Jasa distribusi biota-biota laut yang hidup; Jasa distribusi dan grosir barang; Jasa distribusi ganggang;
Jasa distribusi rumput laut; Jasa ecer yang berkaitan dengan peralatan teknologi informasi; Jasa eceran atau grosir untuk
Tutup toilet tekstil, tutup wadah kertas toilet yang terbuat dari tekstil; Jasa eceran atau grosiran untuk barang-barang tekstil
tenun untuk penggunaan pribadi, handuk mandi, handuk pantai, handuk untuk mencuci muka, dan handuk badan; Jasa
eceran atau grosiran untuk kosmetik, sampo rambut, kondisioner rambut, bilas rambut, perawatan rambut, pomade rambut,
lilin rambut, minyak rambut, semprotan rambut, mist rambut yang memiliki efek aromatisasi atau efek wewangian dalam
bentum semprotan, losion wajah kosmetik, losion badan, krim badan, krim wajah, minyak kelonyo, deodoran badan, krim
tangan, parfum cair, dan parfum dalam bentuk padat; Jasa eceran atau grosiran untuk ornamen pribadi, dan gelang
(perhiasan); Jasa eceran atau grosiran untuk pakaian, kaos, celana pendek, wetsuit untuk berselancar; Jasa eceran atau
grosiran untuk parfum dan bahan-bahan aroma, dupa, sediaan-sediaan wewangian, buluh penyebar pengharum udara,
sediaan-sediaan pengharum ruangan, pasta wangi untuk keperluan kosmetik, sachet wewangian, wewangian untuk mobil, dan
sediaan-sediaan pengharum udara; Jasa eceran atau grosiran untuk pelembut kain untuk penggunaan binatu; Jasa eceran
atau grosiran untuk peralatan olahraga untuk berselancar, papan selancar, tas yang didesain khusus untuk papan selancar,
dan tali papan selancar; Jasa eceran atau grosiran untuk sabun dan deterjen, dan sabun badan; Jasa eceran atau grosiran
untuk tas, tas tote, tas jinjing, ransel, tas pundak, tas pinggang, pouch dan tas pinggang; Jasa eceran dan grosir yang
diberikan dalam kaitannya dengan pakaian, alas kaki, tutup kepala, tas, aksesoris mode, barang olahraga; Jasa eceran
hypermarket; Jasa eceran toko serba ada dan supermarket sehubungan dengan perlengkapan mandi, sediaan-sediaan
kebersihan untuk penggunaan pribadi, kosmetik, sediaan-sediaan perawatan kulit, sediaan-sediaan farmasi dan sanitasi,
perlengkapan pertolongan pertama, sediaan-sediaan perawatan gigi, sediaan-sediaan perawakan kesehatan untuk perawatan
pribadi, gantungan kunci, gembok, alat cukur, alat cukur elektronik, pisau cukur, sikat gigi, sikat gigi elektronik, sisi, spons,
bingkai foto, cermin, peralatan dan wadah untuk rumah tangga, pecah-belah, perangkat porselin, kristal dan tembikar, alat
makan dan alat makan untuk di meja, perlengkapan audio dan/atau visual dan perangkat periferal, kalkulator, komputer,
peranti lunak komputer, peranti keras komputer, kamera, negatif film kamera, perlengkapan pemrosesan data, peralatan untuk
merekam, mengirim atau mereproduksi suara atau gambar, pembawa data magnetik, pita video, pita kaset, cakram perekam,
pita dan cakram pra-rekam, perhiasan, peralatan horologis dan kronometrik, kertas, karton dan barang-barang terbuat dari
kertas dan karton, barang-barang tercetak, buku, majalah, poster, koran, alat tulis, peralatan untuk menulis, kartu bermain,
barang-barang terbuat dari kulit dan kulit imitasi, koper dan tas untuk bepergian, koper, payung, tongkat untuk berjalan,
kantong dan tas yang tidak termasuk di kelas lain, barang-barang terbuat dari tekstil, pakaian, penutup kepala dan alas kaki,
mainan dan alat bermain, perlengkapan senam dan olahraga, makanan dan minuman, makanan yang diawetkan, makanan
ringan, kembang gula, minuman beralkohol dan/atau tidak beralkohol, bir; Jasa ekspor - impor untuk perbekalan farmasi,
peralatan farmasi, obat-obatan dan kosmetika; Jasa ekspor impor; Jasa ekspor impor bibit tanaman; Jasa ekspor impor biotabiota laut yang hidup; Jasa ekspor impor ganggang; Jasa ekspor impor rumput laut; Jasa evaluasi komersial; Jasa grosir; Jasa
grosir ayam; Jasa grosir ayam goreng; Jasa grosir ayam olahan; Jasa grosir di bidang kosmetik; Jasa grosir online; Jasa grosir
produk daging olahan; Jasa grosir produk sayuran olahan; Jasa grosir saus; Jasa grosir yang berkaitan dengan penjualan
buku; Jasa grosir yang berkaitan dengan peralatan teknologi informasi; Jasa iklan penerimaan tenaga kerja dan penyediaan
daftar pekerjaan, termasuk pada suatu situs web; Jasa iklan untuk keperluan komersial atau iklan; Jasa informasi iklan dan
komersial; jasa iklan dan promosi; produksi materi iklan dan komersial; penjualan eceran (retail) program perangkat lunak
aplikasi pintar untuk terminal nirkabel yang direkam; penjualan eceran (retail) dokumen elektronik, direkam; penjualan eceran
(retail) program komputer, direkam; penjualan eceran (retail) rekaman-rekaman video digital yang dapat diunduh; penjualan
eceran (retail) program perangkat lunak aplikasi pintar untuk terminal nirkabel; penjualan eceran (retail) file gambar yang
dapat diunduh; penjualan eceran (retail) publikasi elektronik, yang dapat diunduh; penjualan eceran (retail) program komputer
multimedia interaktif; penjualan eceran (retail) perangkat lunak komputer untuk mengatur dan melihat gambar dan foto digital;
jasa pemasaran; jasa agen iklan komersial untuk orang lain; jasa iklan dan pemasaran secara on-line; penjualan eceran
(retail) perangkat lunak aplikasi komputer; penjualan eceran (retail) program dan perangkat lunak komputer.; Jasa informasi
yang berkaitan dengan diskon, kupon, potongan harga, voucher sambungan ke situs web retail milik pihak lain dan penawaran
khusus untuk barang dan jasa milik orang lain; Jasa informasi, pemberian nasehat dan konsultasi berkaitan dengan
administrasi bisnis; Jasa informasi, pemberian nasehat dan konsultasi berkaitan dengan manajemen bisnis; Jasa informasi,
pemberian nasehat dan konsultasi berkaitan dengan penggabungan (merger) dan pengambilalihan (acquisitions) bisnis; Jasa
informasi, pemberian nasehat dan konsultasi berkaitan dengan periklanan; Jasa informasi, pemberian nasehat dan konsultasi
berkaitan dengan ritel; Jasa informasi, penasihat dan jasa konsultasi yang berhubungan dengan skema keanggotaan
pelanggan; Jasa jasa informasi tentang perniagaan; Jasa jasa pencatatan dan analisis point of sales; Jasa jual beli kamera
dan aksesoris fotografi/ videografi bekas.; Jasa jual beli melalui internet / online; Jasa kios makanan dalam bentuk penyediaan
makanan dan minuman; Jasa kios makanan dan minuman dalam bentuk toko ritel; Jasa klerikal (administrasi) untuk
mengambil pesanan penjualan; Jasa konsultasi bisnis; Jasa konsultasi bisnis berhubungan dengan teknologi informasi,
pengelolaan dan integrasi sistem, pengembangan dan dukungan produk, dan rekayasa perangkat lunak; Jasa konsultasi
bisnis dalam bidang operasional distributor, orang ke orang, grosir dan layanan penjualan eceran untuk nutrisi dan suplemen
diet, kosmetik, minuman, dan sari buah.; Jasa konsultasi bisnis dalam bidang pengepakan dan pengemasan barang-barang;
Jasa konsultasi bisnis sehubungan untuk memfasilitasi transaksi bisnis melalui jaringan komputer lokal dan global dengan
mencari dan menyediakan rujukan untuk pengiriman berbagai macam bisnis dan jasa dan produk pelanggan; Jasa konsultasi
bisnis yang berhubungan dengan sistem mutu manajemen; Jasa konsultasi bisnis, seperti peningkatan proses bisnis dalam
hal menggunakan, mengumpulkan dan mengelola data dan informasi dari mesin yang dilengkapi teknologi untuk
memaksimalkan efisiensi dan produksi di lokasi kerja, mengurangi biaya dan meningkatkan keselamatan untuk sistem ban
berjalan (conveyor belt); Jasa konsultasi manajemen bisnis; Jasa konsultasi pemasaran usaha, promosi, dan periklanan; Jasa
konsultasi terkait penyelenggaraan dan pelaksanaan bisnis; Jasa konsultasi usaha yang berkaitan dengan operasi,
administrasi dan manajemen pusat data; Jasa layanan agen pembelian perangkat kontrol listrik untuk pemanasan dan
pengelolaan energi; Jasa layanan agen pembelian perangkat kontrol listrik untuk pengelolaan energi; Jasa layanan agen
penjualan pengontrol pasokan energi listrik; Jasa layanan agen penjualan peralatan untuk mengukur konsumsi listrik; Jasa
layanan agen penjualan perangkat kontrol listrik untuk pemanasan dan pengelolaan energi; Jasa layanan agen penjualan
untuk perangkat kontrol listrik untuk pengelolaan energi; Jasa layanan pelelangan secara online; Jasa layanan pengadaan
produk-produk farmasi untuk pihak lain [pembelian produk-produk farmasi untuk bisnis-bisnis lain]; Jasa layanan pengaturan
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penjualan untuk alat pemanas; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk mesin-mesin dan instrumen-instrumen pneumatik
atau hidrolik; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk mesin-mesin dan peralatan komunikasi informasi; Jasa layanan
pengaturan penjualan untuk mesin-mesin dan peralatan pendingin (kulkas); Jasa layanan pengaturan penjualan untuk mesinmesin dan peralatan telekomunikasi; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk mesin-mesin yang diaplikasikan secara
elektronik, perangkatnya serta bagian-bagiannya; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk peralatan dan instrumen audio
dan visual elektrik, yaitu, perekam kaset audio dan video, perekam audio, perekam kaset video, atau penerima audio-video;
Jasa layanan pengaturan penjualan untuk peralatan dan perlengkapan pemanas elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk
keperluan rumah tangga; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk peralatan pembasmi kuman (disinfektan) pada hidangan
makanan; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk peralatan pengolahan makanan dan minuman; Jasa layanan pengaturan
penjualan untuk perkakas dan mesin-mesin bahan kimia; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk perlengkapan elektrik
(menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya
serta bagian-bagiannya, yaitu, Defibrilator Eksternal Otomatis (Automated External Defibrillator (AED)), mesin latihan berkuda
yang bersifat permanen untuk perawatan kesehatan dan kebugaran, alat berkendara secara elektromekanis untuk latihan fisik;
Jasa layanan pengaturan penjualan untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga,
mesin-mesin yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya serta bagian-bagiannya, yaitu, alat pendiagnosa DNA untuk
keperluan medis, alat pendiagnosa DNA untuk diagnosis in vitro di bidang medis, alat penguji DNA (DNA tester); Jasa layanan
pengaturan penjualan untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin
yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya serta bagian-bagiannya, yaitu, alat perawatan gigi secara elektrik
(menggunakan tenaga listrik), mesin dan instrumen-instrumen ortodontik untuk keperluan kedokteran gigi, alat-alat
keperawatan, benang jahitan operasi untuk keperluan medis; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk perlengkapan elektrik
(menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya
serta bagian-bagiannya, yaitu, alat-alat sinar-X (rontgen) untuk kedokteran gigi, alat penyemprotan (irrigators) untuk keperluan
medis, laser untuk keperluan medis, alat pacu jantung; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk perlengkapan elektrik
(menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya
serta bagian-bagiannya, yaitu, bahan-bahan reaksi diagnosa (reagents) untuk keperluan medis, bahan-bahan reaksi
diagnosa (reagents) untuk DNA, peralatan analisis DNA untuk keperluan medis; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk
perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin yang diaplikasikan secara
elektronik, perangkatnya serta bagian-bagiannya, yaitu, mesin-mesin dan instrumen medis, alat pemeriksaan darah, alat untuk
menganalisa darah, alat-alat pengukur gula darah; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk perlengkapan elektrik
(menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya
serta bagian-bagiannya, yaitu, peralatan diagnosa untuk keperluan medis, alat radiologi untuk keperluan medis, alat
radioterapi, peralatan sinar-X (rontgen) untuk keperluan medis; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk perlengkapan
elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin yang diaplikasikan secara elektronik,
perangkatnya serta bagian-bagiannya, yaitu, peralatan pijat, alat pijat bergetar, peralatan pijat elektrik (menggunakan tenaga
listrik) untuk keperluan rumah tangga, peralatan pijat untuk tubuh manusia; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk
perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin yang diaplikasikan secara
elektronik, perangkatnya serta bagian-bagiannya, yaitu, peralatan untuk pembilasan organ, peralatan sterilisasi untuk
keperluan medis, alat pendeteksi dengan sinar-X (rontgen) yang portabel untuk keperluan medis, alat pendeteksi sinarX (rontgen) yang portabel; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik)
untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya serta bagian-bagiannya,
yaitu, pesawat penerima televisi, telepon bergerak (telepon genggam), mesin-mesin pencuci pakaian secara elektrik
(menggunakan tenaga listrik), mesin pencuci piring otomatis, alat penghisap debu elektrik (menggunakan tenaga listrik), lemari
es elektrik (menggunakan tenaga listrik), alat pengering pakaian secara elektrik (menggunakan tenaga listrik); Jasa layanan
pengaturan penjualan untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin
yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya serta bagian-bagiannya, yaitu, selimut elektrik (menggunakan tenaga
listrik) untuk keperluan medis, bantalan pemanas elektrik untuk keperluan medis, sarung tangan untuk keperluan medis,
masker-masker untuk keperluan medis; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk perlengkapan elektrik (menggunakan
tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya serta bagianbagiannya, yaitu, vibrator pembaringan, kursi pijat listrik untuk keperluan rumah tangga, alat pijat untuk estetika/kecantikan,
peralatan dan instrumen-instrumen medis; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk produk-produk farmasi; Jasa layanan
perantara bisnis yang berkaitan dengan pembelian dan penjualan pengontrol pasokan energi listrik; Jasa layanan perantara
bisnis yang berkaitan dengan pembelian dan penjualan peralatan untuk mengukur konsumsi energi listrik; Jasa layanan
perantara bisnis yang berkaitan dengan pembelian dan penjualan perangkat kontrol listrik untuk pemanasan dan pengelolaan
energi; Jasa layanan perantara bisnis yang berkaitan dengan pembelian dan penjualan perangkat kontrol listrik untuk
pengelolaan energi; Jasa layanan perantara bisnis yang berkaitan dengan perangkat lunak pengelolaan energi; Jasa layanan
sekretaris (menggunakan obrolan robot/chatter robot); Jasa layanan toko eceran yang menyediakan peralatan untuk
mengukur konsumsi listrik; Jasa layanan toko eceran yang menyediakan perangkat kontrol listrik untuk pemanasan dan
pengelolaan energi; Jasa layanan toko eceran yang menyediakan perangkat kontrol listrik untuk pengelolaan energi; Jasa
layanan toko eceran yang menyediakan produk-produk farmasi; Jasa layanan toko grosir menyediakan perangkat kontrol
listrik untuk pengelolaan energi; Jasa layanan toko grosir yang menyediakan peralatan untuk mengukur konsumsi energi
listrik; Jasa layanan toko grosir yang menyediakan perangkat kontrol listrik untuk pemanasan dan pengelolaan listrik; Jasa
manajemen bisnis dan administrasi bisnis terkait real estate, residensial, properti industrial dan komersial, kantor, pusat bisnis,
departmental store, pusat perbelanjaan, gerai ritel dan grosir, akomodasi sementara, hotel, motel, resort, apartemen layanan,
gedung bangunan, rumah-rumah, kondominium, apartemen, flat, gudang, pabrik dan bangunan-bangunan yang dibangun oleh
kontraktor yang sama (developments); Jasa manajemen bisnis khususnya manajemen logistik rantai pasok untuk orang lain;
Jasa manajemen waralaba; Jasa marketing dan periklanan yang diberikan melalui database komputer online; Jasa marketing
untuk mempertemukan penyedia jasa dengan pelanggan; Jasa mempertemukan penyedia jasa dengan pelanggan via
website; Jasa organisasi dan manajemen program loyalitas pelanggan; Jasa pemasaran hotel dan real estate; Jasa
pemasaran internet; Jasa pemberian nasihat mengenai produk farmasi untuk keperluan diet; Jasa pembuatan, evaluasi,
pemosisian, strategi, dan pengujian merek; Jasa pemesan dan penjualan barang secara online; Jasa pemesanan barang
secara sambung-langsung (online); Jasa pemesanan dan pembelian barang secara online; Jasa pemesanan melalui katalog;
Jasa pemesanan melalui surat, telekomunikasi, online dan melalui jaringan komunikasi global; Jasa pemesanan secara online
dan jasa penjualan eceran untuk berbelanja dari rumah; Jasa pemesanan secara online dan jasa penjualan eceran untuk
berbelanja dari rumah di bidang perlengkapan rumah tangga, peralatan dan wadah rumah tangga, peralatan dan wadah
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dapur, alat tangan dan implemen untuk dapur, peralatan makan [cutlery], pisau, tas, handuk dapur, buku masak, makanan,
mainan, kosmetik, dan perawatan pribadi, produk-produk untuk badan dan kecantikan; Jasa pemesanan secara online melalui
komputer; Jasa pemrosesan data di bidang pengumpulan, organisasi, pemrosesan, menyesuaikan, dan otentikasi data digital;
Jasa pemrosesan pemesanan makanan melalui internet; Jasa penerimaan tamu di gedung; Jasa pengadaaan kerjasama,
untuk kepentingan pembeli, dari berbagai barang; Jasa pengadaan barang untuk orang lain; Jasa pengadaan kerjasama untuk
keuntungan pihak lain dari pakaian, tutup kepala dan alas kaki, perhiasan, jam tangan, aksesoris mode, tekstil, kosmetik,
sediaan untuk perlengkapan mandi yang tidak mengandung obat,
produk perawatan, peralatan perawatan, peralatan mandi yang tidak mengandung obat, [kosmetik], kacamata, tempat untuk
membawa, barang dari kulit, tempat dan penutup untuk telepon genggam, tablet, laptop, koper, label untuk koper, tempat dan
penutup paspor, dompet, tas tangan dan segala macam tas, buku, lilin, perlengkapan audio, perangkat pendengar yang
diletakkan di kepala, tempat pengeras suara, pengeras suara nirkabel, perangkat pendengar yang diletakkan di dalam telinga
yang memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan membeli barang tersebut; Jasa pengadaan kerjasama,
untuk kepentingan orang lain, dari berbagai barang yaitu, minuman dengan kopi, teh, gourmet, makanan kemasan dan siap
(tidak termasuk transportasi daripadanya), memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan membeli barangbarang itu dari outlet grosir, toko eceran, kafe, restoran dan outlet rantai toko kopi atau melalui telekomunikasi atau dari situs
web barang dagangan umum dalam jaringan komunikasi global; Jasa pengadaan kerjasama, untuk kepentingan pihak lain,
dari berbagai barang [tidak termasuk transportasi daripadanya],memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan
membeli barang-barang tersebut dari katalog barang dagangan melalui komunikasi telepon; Jasa pengadaan kerjasama,
untuk kepentingan pihak lain, dari berbagai barang [tidak termasuk transportasi daripadanya],memungkinkan pelanggan untuk
dengan mudah melihat dan membeli barang-barang tersebut dari katalog barang dagangan melalui pemesanan surat; Jasa
pengadaan kerjasama, untuk kepentingan pihak lain, dari berbagai barang [tidak termasuk transportasi
daripadanya],memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan membeli barang-barang tersebut dari outlet
distributor; Jasa pengadaan kerjasama, untuk kepentingan pihak lain, dari berbagai barang [tidak termasuk transportasi
daripadanya],memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan membeli barang-barang tersebut dari outlet ritel;
Jasa pengadaan kerjasama, untuk kepentingan pihak lain, dari berbagai barang [tidak termasuk transportasi
daripadanya],memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan membeli barang-barang tersebut dari situs barang
dagangan dalam jaringan komunikasi global; Jasa pengadaan kerjasama, untuk kepentingan pihak lain, dari berbagai barang
[tidak termasuk transportasi daripadanya],memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan membeli barangbarang tersebut dari toko serba ada, pusat perbelanjaan, mall, outlet grosir dan eceran, hotel, outlet makanan dan minuman,
katalog barang dagangan melalui pemesanan surat atau melalui komunikasi telepon, atau situs barang dagangan dalam
jaringan komunikasi global; Jasa pengadaan kerjasama, untuk kepentingan pihak lain, tidak termasuk transportasi
daripadanya, memungkinkan pelanggan dengan mudah melihat dan membeli barang-barang tersebut terutama semua jenis
kacamata, kacamata hitam, lensa kontak, lensa mata, bingkai, tempat, tas dan rantai untuk kacamata dan semua jenis
perangkat optik dan instrumen serta aksesori dan pelengkap kacamata dan barang optik, layanan ini dapat disediakan oleh
toko eceran atau grosir, online atau dengan katalog pemesanan barang melalui pos atau remote control media elektronik dan
melalui jaringan komunikasi global atau program teleshopping; Jasa pengadaan kerjasama, untuk keuntungan pihak lain, dari
berbagai barang (tidak termasuk transportasi dari padanya), memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan
membeli barang-barang tersebut dari toko retail, toko grosir, melalui mesin penjual otomatis, dengan pemesanan surat atau
melalui media telekomunikasi, dari situs web barang dagangan umum dalam jaringan komunikasi global dan melalui jaringan
belanja televisi; Jasa pengadaan kerjasama, untuk keuntungan pihak lain, dari berbagai barang, tidak termasuk transportasi
daripadanya, memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan membeli barang-barang tersebut dari toko grosir;
Jasa pengadaan kerjasama, untuk keuntungan pihak lain, yaitu jasa penawaran yang berkaitan dalam bidang medis dan
perawatan kesehatan, memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan membeli barang-barang tersebut melalui
website; Jasa pengadaan kopi untuk orang lain; Jasa pengadaan minuman teh untuk orang lain; Jasa pengadaan teh hijau
untuk orang lain; Jasa pengadaan untuk orang lain [membeli barang dan jasa untuk bisnis lain]; Jasa pengadaan untuk orang
lain yang berkaitan dengan persyaratan kantor; Jasa pengoperasian program loyalitas dan insentif pelanggan; Jasa
pengorganisasian dan administrasi yang berkaitan dengan penyediaan manfaat untuk pelanggan setia dan pelanggan yang
sering melakukan transaksi atau skema untuk pelanggan yang sering terbang (frequent flyer); Jasa pengurusan dan perijinan
stnk; Jasa pengurusan perijinan PT (Perseroan Terbatas); Jasa pengurusan perijinan badan usaha; Jasa pengurusan perijinan
perusahaan; Jasa pengurusan perijinan usaha; Jasa penjualan; Jasa penjualan alat - alat berkemah; Jasa penjualan alat cetak
(printer); Jasa penjualan alat kendali jarak jauh; Jasa penjualan alat musik; Jasa penjualan alat pemindai (scan); Jasa
penjualan asesoris telepon seluler; Jasa penjualan ayam potong, telur ayam, dan produk terbuat dari daging ayam; Jasa
penjualan bahan bangunan; Jasa penjualan barang pertambangan, yaitu batu, pasir, tanah, tanah liat, batu hias, batu
bangunan, batu kapur atau batu gamping, kerikil; Jasa penjualan barang secara retail, grosir dan eceran; Jasa penjualan
barang – barang untuk dekorasi rumah.; Jasa penjualan batu alam, marmer, kaca, batu alam, lampu, guci, keramik, pegangan
pintu, panel kayu, bingkai, kertas pelapis dinding; Jasa penjualan biota-biota laut yang hidup; Jasa penjualan drone dan drone
kamera baik secara langsung maupun onLine; Jasa penjualan eceran; Jasa penjualan eceran dan grosir; Jasa penjualan
eceran dan grosir untuk alat kesehatan; Jasa penjualan eceran dan grosir untuk alat kesehatan secara online; Jasa penjualan
eceran dan grosir untuk bagian dan aksesoris pipa saluran air; Jasa penjualan eceran dan grosir untuk pemanas air, peralatan
dan perlengkapan pendinginan dan penyaringan air; Jasa penjualan eceran kartu pra-bayar pihak ketiga untuk pembelian
konten multimedia dan konten untuk permainan komputer dan permainan video yang dapat diunduh; Jasa penjualan eceran
secara online; Jasa penjualan ikan hias; Jasa penjualan kain; Jasa penjualan kamera; Jasa penjualan kopi dan biji kopi; Jasa
penjualan makanan dan minuman khas jepang; Jasa penjualan makanan secara daring; Jasa penjualan melalui online
(internet); Jasa penjualan merchandising produk dalam bidang nutrisi dan sumplemen diet, minuman dan sari buah; Jasa
penjualan minuman bubble; Jasa penjualan minuman dengan pearl; Jasa penjualan minuman dengan topping Boba; Jasa
penjualan minuman jelly; Jasa penjualan minuman kopi; Jasa penjualan oleh-oleh haji dan umroh; Jasa penjualan online untuk
pakaian bersepeda; Jasa penjualan online untuk perlengkapan sepeda; Jasa penjualan online untuk sepeda; Jasa penjualan
online untuk sepeda listrik; Jasa penjualan pancake dan waffle; Jasa penjualan pancake dan waffle secara online; Jasa
penjualan parfum dan wewangian; Jasa penjualan perabotan; Jasa penjualan perlengkapan berkemah; Jasa penjualan
perlengkapan mendaki gunung; Jasa penjualan produk melalui perkumpulan-perkumpulan.; Jasa penjualan produk pipa dari
logam; Jasa penjualan produk pipa secara onLine; Jasa penjualan pulsa telepon dan kartu perdana baik secara langsung
maupun secara onLine; Jasa penjualan retail bubuk coklat, kopi dan teh; Jasa penjualan ritel dan grosir untuk pakaian
bersepeda; Jasa penjualan ritel dan grosir untuk perlengkapan sepeda; Jasa penjualan ritel dan grosir untuk sepeda listrik;
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Jasa penjualan sawit / hasil bumi baik secara langsung ataupun secara online; Jasa penjualan sistem pengeras suara (sound
system); Jasa penjualan suku cadang alat - alat musik; Jasa penjualan telepon selular baik secara online atau secara
langsung; Jasa penyebaran sehubungan dengan produk-produk kapur dan batu kapur, produk-produk pertanian dan
hortikultura, kimia, bangunan bukan logam, bahan-bahan konstruksi dan lansekap, batu, batu besar dan kerikil, batu bangunan
dan agregat, bahan-bahan untuk membuat, melapis dan memperbaiki jalan, bahan makanan dan suplemen untuk hewan;
Jasa penyedia pasar online bertemuanya pengguna jasa dan penyedia jasa dengan berbagai ketrampilan dan pengalaman;
Jasa penyediaan fasilitas biro bisnis; Jasa penyediaan media penjualan barang untuk penjual dan pembeli secara sambunglangsung (online); Jasa penyewaan mesin penjual otomatis; Jasa penyiapan invoice; Jasa peragaan produk; Jasa perantara
bisnis yang berkaitan dengan pembelian dan penjualan batu bara; Jasa perantara komersial dalam bidang peralatan
komunikasi yang portabel, yaitu, handset, walkie-talkie, telepon-telepon satelit dan asisten digital pribadi (PDA), telepontelepon bergerak; Jasa perantara komersial untuk alat pemanas; Jasa perantara komersial untuk komputer-komputer; Jasa
perantara komersial untuk mesin dan perlengkapan kantor; Jasa perantara komersial untuk mesin-mesin dan peralatan
elektronik serta bagian-bagiannya; Jasa perantara komersial untuk mesin-mesin dan peralatan komunikasi informasi; Jasa
perantara komersial untuk mesin-mesin dan peralatan medis; Jasa perantara komersial untuk mesin-mesin dan peralatan
pendingin; Jasa perantara komersial untuk mesin-mesin dan peralatan telekomunikasi; Jasa perantara komersial untuk
pembelian dan penjualan produk konsumen; Jasa perantara komersial untuk peralatan dan mesin-mesin bahan kimia; Jasa
perantara komersial untuk peralatan dan perlengkapan pemanas elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah
tangga; Jasa perantara komersial untuk peralatan pembasmi kuman (disinfektan) pada hidangan makanan; Jasa perantara
komersial untuk peralatan pengolahan makanan dan minuman; Jasa perantara komersial untuk perangkat pemanas; Jasa
perantara komersial untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin
dan peralatan elektronik serta bagian-bagiannya, yaitu, alat penguji DNA (DNA tester), Defibrilator Eksternal
Otomatis (Automated External Defibrillator (AED)), mesin latihan berkuda yang bersifat statis untuk perawatan kesehatan dan
kebugaran, alat berkendara secara elektromekanis untuk latihan fisik; Jasa perantara komersial untuk perlengkapan elektrik
(menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin dan peralatan elektronik serta bagian-bagiannya,
yaitu, alat-alat sinar-X (rontgen) untuk kedokteran gigi, alat penyemprotan (irrigators) untuk keperluan medis, laser untuk
keperluan medis, alat pacu jantung, alat perawatan gigi secara elektrik (menggunakan tenaga listrik); Jasa perantara
komersial untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin dan
peralatan elektronik serta bagian-bagiannya, yaitu, bahan reaksi untuk mendiagnosa DNA, alat pendiagnosa DNA untuk
keperluan medis, peralatan diagnosa DNA untuk keperluan medis, alat pendiagnosa DNA untuk diagnosis in vitro di bidang
medis; Jasa perantara komersial untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga,
mesin-mesin dan peralatan elektronik serta bagian-bagiannya, yaitu, bantalan pemanas elektrik untuk keperluan medis,
sarung tangan untuk keperluan medis, masker-masker untuk keperluan medis, alat untuk pembilasan organ; Jasa perantara
komersial untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin dan
peralatan elektronik serta bagian-bagiannya, yaitu, mesin-mesin dan instrumen-instrumen ortodontik untuk keperluan
kedokteran gigi, alat-alat untuk keperawatan, benang jahitan operasi untuk keperluan medis, selimut elektrik (menggunakan
tenaga listrik) untuk keperluan medis; Jasa perantara komersial untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik)
untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin dan peralatan elektronik serta bagian-bagiannya, yaitu, mesin-mesin dan
peralatan medis, alat pemeriksaan darah, peralatan untuk menganalisa darah, alat-alat pengukur gula darah; Jasa perantara
komersial untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin dan
peralatan elektronik serta bagian-bagiannya, yaitu, peralatan diagnosa untuk keperluan medis, alat radiologi untuk keperluan
medis, alat radioterapi, peralatan sinar-X (rontgen) untuk keperluan medis; Jasa perantara komersial untuk perlengkapan
elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin dan peralatan elektronik serta bagianbagiannya, yaitu, peralatan pijat, alat pijat bergetar, peralatan pijat elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan
rumah tangga, peralatan pijat untuk tubuh manusia; Jasa perantara komersial untuk perlengkapan elektrik (menggunakan
tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin dan peralatan elektronik serta bagian-bagiannya, yaitu, peralatan
sterilisasi untuk keperluan rumah sakit, alat pendeteksi sinar-X (rontgen) yang portabel untuk keperluan medis, alat pendeteksi
sinar-X (rontgen) yang portabel, bahan reaksi untuk diagnosa (diagnostic reagent) untuk keperluan medis; Jasa perantara
komersial untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin dan
peralatan elektronik serta bagian-bagiannya, yaitu, pesawat penerima televisi, telepon bergerak, mesin-mesin pencuci pakaian
secara elektrik (menggunakan tenaga listrik), mesin pencuci piring otomatis, alat penghisap debu elektrik (menggunakan
tenaga listrik), lemari es elektrik (menggunakan tenaga listrik), pengering pakaian secara elektrik (menggunakan tenaga
listrik); Jasa perantara komersial untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga,
mesin-mesin dan peralatan elektronik serta bagian-bagiannya, yaitu, vibrator pembaringan, kursi pijat listrik untuk keperluan
rumah tangga, alat pijat untuk estetika/kecantikan, peralatan dan instrumen-instrumen medis; Jasa perantara komersial untuk
produk-produk farmasi; Jasa perantara yang mempertemukan penjual dan pembeli secara bersama-sama secara sambunglangsung (online); Jasa perdagangan; Jasa perdagangan (trading) makanan laut (seafood) dan daging; Jasa perdagangan
besar (Distributor); Jasa perdagangan besar alat listrik; Jasa perdagangan dan distributor alat-alat olahraga; Jasa
perdagangan ekspor-impor; Jasa perdagangan untuk mempengaruhi masyarakat untuk membeli barang; Jasa
perdagangan/distribusi accu secara grosir maupun eceran (ritel); Jasa periklanan barang secara sambung langsung (online);
Jasa periklanan dan pemasaran yang dilakukan dengan metode komunikasi pemasaran secara tidak langsung, yaitu, melalui
media sosial, mesin pencari pemasaran, pertanyaan seputar pemasaran, pemasaran melalui internet, pemasaran
secara mobile, pembuatan blog dan bentuk-bentuk pasif lainnya, saluran-saluran komunikasi yang bisa dibagikan atau viral;
Jasa periklanan dan publisitas oleh televise, radio dan surat; Jasa periklanan online; Jasa periklanan yang disediakan melalui
internet; Jasa pialang penjualan barang; Jasa pialang untuk mesin-mesin dan peralatan telekomunikasi; Jasa promosi; Jasa
promosi dan pemasaran secara online melalui jaringan komputer dan situs web (website); Jasa promosi penjualan untuk
orang lain; Jasa promosi yang bersifat program loyalitas dan insentif pelanggan; Jasa publisitas; Jasa publisitas luar ruangan;
Jasa retail dan jasa retail online terkait dengan produk tembakau yang dipanaskan, rokok elektronik, perangkat rokok
elektronik, perangkat elektronik dan bagian-bagiannya untuk memanaskan rokok atau tembakau, alat penguap oral, alat
penguap untuk rokok elektronik dan peralatan rokok, kotak-kotak rokok elektronik yang dapat di isi ulang, pengisi daya dan
pusat pengisian daya (charging docks) untuk barang-barang tersebut di atas, alat pemadam untuk rokok yang dipanaskan dan
batang tembakau yang dipanaskan, bagian-bagian dan perangkat yang disebutkan di atas, larutan nikotin cair untuk
digunakan dalam rokok elektronik, pengganti tembakau, bukan untuk keperluan medis, barang-barang perokok, kotak
pelindung, penutup dekoratif dan kotak untuk membawa rokok elektronik dan perangkat rokok elektronik, peralatan
kebersihan, perlengkapan rumah tangga; Jasa retail yang disediakan oleh toko bebas bea; Jasa ritel atau grosiran; Jasa ritel
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dan grosir, termasuk retail dan grosir online yang menjual kacamata, kacamata pelindung dengan bingkai plastik atau karet
yang pas di wajah untuk melindungi mata, kacamata pelindung dari sinar matahari, bagian, perlengkapan dan aksesoris untuk
kacamata, kacamata pelindung dengan bingkai plastik atau karet yang pas di wajah untuk melindungi mata dan kacamata
pelindung dari sinar matahari, termasuk, tempat-tempat, rantai-rantai, tali-tali, bingkai-bingkai, pita-pita dan pengikat-pengikat
pendukung; Jasa ritel dan toko ritel online dalam bidang pakaian, alas kaki, tutup kepala, tas, dompet wanita, koper dan
aksesoris lainnya.; Jasa ritel dan toko ritel online yang berkaitan dengan penjualan pakaian, tas, dompet, sepatu, topi,
kacamata, kacamata pelindung dari sinar matahari, jam tangan, perhiasan, dan aksesoris mode lainnya; Jasa ritel
sehubungan dengan pemutar media portabel; Jasa ritel sehubungan dengan perangkat keras komputer; Jasa ritel
sehubungan dengan perangkat lunak komputer; Jasa ritel sehubungan dengan periferal komputer; Jasa ritel sehubungan
dengan tempat untuk perangkat penyimpanan data; Jasa ritel yang berkaitan dengan penjualan pasta gigi, obat kumur oral,
obat kumur, semprotan penyegar nafas, strip pemutih, pasta gigi, obat kumur, strip perawatan oral mengandung obat, produk
perawatan mulut mengandung obat, produk perawatan mulut mengandung obat, yaitu pasta gigi obat, sediaan perawatan
mulut mengandung obat, obat-obatan untuk keperluan gigi, obat kumur gigi, semprotan mulut mengandung obat, pasta gigi
obat, bahan untuk menambal gigi, lilin gigi, sikat gigi (manual dan listrik), benang pembersih gigi, sikat gigi dan benang
interdental; Jasa ritel yang berkaitan dengan tekstil, sediaan untuk perlengkapan mandi yang tidak mengandung obat,
produk perawatan, peralatan perawatan, tempat untuk membawa, buku, lilin, perlengkapan audio, perangkat pendengar yang
diletakkan di kepala, tempat pengeras suara, pengeras suara nirkabel, perangkat pendengar yang diletakkan di dalam telinga;
Jasa ritel yang disebutkan di atas tidak termasuk ritel penjualan barang melalui toko dengan mendatangi tempat secara
langsung (brick and mortar); Jasa ritel/eceran ayam goreng; Jasa ritel/eceran ayam olahan; Jasa ritel/eceran produk daging
olahan; Jasa ritel/eceran produk sayuran olahan; Jasa ritel/eceran saus; Jasa sales dan promosi untuk pihak ketiga atas
perbekalan farmasi, produk farmasi, alat kesehatan, dan kosmetik; Jasa sekretaris bisnis; Jasa sekretaris virtual pada
perusahaan; Jasa stand penjualan makanan dan minuman; Jasa toko; Jasa toko dan jasa toko eceran secara online
menampilkan berbagai macam barang konsumen; Jasa toko eceran; Jasa toko eceran secara online; Jasa toko eceran secara
online untuk sediaan farmasi, kedokteran hewan dan sanitasi dan persediaan medis; Jasa toko eceran sehubungan dengan
penjualan rokok elektrik (e-cigarettes), rokok elektronik, cairan untuk digunakan pada rokok elektronik, tembakau,
pengganti tembakau (bukan untuk keperluan medis), barang-barang keperluan perokok, korek api untuk perokok, alat
penguap pribadi (untuk rokok elektronik) dan rokok elektronik dan pemberi rasa serta cairan untuk rokok elektronik, produk
tembakau untuk keperluan dipanaskan, perangkat dan bagian-bagian perangkat untuk memanaskan tembakau dan pengganti
tembakau untuk keperluan dihirup, tembakau sirih dengan tembakau, tembakau untuk dihirup dengan tembakau, tembakau
sirih tanpa tembakau, tembakau untuk dihirup tanpa tembakau, kantong nikotin oral bebas tembakau (bukan untuk
penggunaan medis); Jasa toko eceran sehubungan dengan penjualan rokok elektrik (e-cigarettes), rokok elektronik, cairan
untuk digunakan pada rokok elektronik, tembakau, barang-barang keperluan perokok, korek api, alat penguap pribadi (untuk
rokok elektronik) dan rokok elektronik dan pemberi rasa serta cairan untuk rokok elektronik; Jasa toko grosir untuk engsel
pintu dari logam; Jasa toko grosir untuk pintu lipat dari logam; Jasa toko grosir untuk pintu lipat non-logam; Jasa toko grosir
yang menampikan peralatan dan instrumen medis untuk perbaikan kulit yang menggunakan lampu LED; Jasa toko grosir yang
menampilkan alat pijat estetika; Jasa toko grosir yang menampilkan alat pijat getaran untuk keperluan rumah tangga; Jasa
toko grosir yang menampilkan alat pijat wajah estetika untuk efek memutihkan kulit; Jasa toko grosir yang menampilkan bidet;
Jasa toko grosir yang menampilkan pembersih udara, bukan bagian dari mesin; Jasa toko grosir yang menampilkan pemurni
air untuk keperluan rumah tangga; Jasa toko on-line dan gerai yang menjual alas kaki, pakaian, penutup kepala dan asesoris
pakaian, tas punggung, tas untuk membawa segala keperluan, tas tangan dan dompet; Jasa toko online sepatu bekas; Jasa
toko pakaian eceran; Jasa toko penjual Makanan dan Minuman secara online; Jasa toko retail secara daring (online) yang
menampilkan konten audio, video dan audio visual yang sebelumnya telah direkam, yang telah distandarkan (streamed) dan
dapat diunduh; Jasa toko retail yang menjual kosmetik; Jasa toko ritel dalam bidang desain pakaian, jam, kulit dan tas jinjing;
Jasa toko ritel online yang menampilkan program perangkat lunak komputer, game komputer, rekaman audio, publikasi
elektronik, buku, film, musik, video, dan program TV; Jasa toko ritel online yang menawarkan barang-barang pakaian, sepatu,
tutup kepala, alat dan asesoris untuk keperluan olahraga; Jasa toko ritel yang menampikan peralatan dan instrumen medis
untuk perbaikan kulit yang menggunakan lampu LED; Jasa toko ritel yang menampilkan alat pijat estetika; Jasa toko ritel yang
menampilkan alat pijat getaran untuk keperluan rumah tangga; Jasa toko ritel yang menampilkan alat pijat wajah estetika
untuk efek memutihkan kulit; Jasa toko ritel yang menampilkan bidet; Jasa toko ritel yang menampilkan pembersih udara,
bukan bagian dari mesin; Jasa toko ritel yang menampilkan pemurni air untuk keperluan rumah tangga; Jasa toko ritel yang
menawarkan barang-barang pakaian, sepatu, tutup kepala, alat dan asesoris olahraga; Jasa toko ritel, baik secara
konvensional maupun secara online; Jasa toko sepatu bekas; Jasa transportasi logistik, yaitu pengaturan transportasi barang
untuk orang lain; Jasa waralaba, yaitu, penawaran bantuan manajemen bisnis dalam pendirian dan pengoperasian restoran
yang menyajikan ayam; Jasa yang menawarkan untuk dijual dan penjualan barang dalam perdagangan eceran dan grosir;
Jasa yang menyediakan kampanye periklanan manajemen dalam hal pelacakan, menganalisa, dan melaporkan data
konsumen, demigrafik, dan tanggapan konsumen pada bahan-bahan iklan dan promosi; Jasa-jasa di dalam bidang teknologi
blockchain (Sistem pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi).; Jasa-jasa kliping berita; Jasa-jasa konsultasi
perniagaan, informasi, penelitian dan analisis yang berhubungan dengan perencanaan, pembelian, penempatan dan
optimisasi online, interaktip, televisi, cable, pita lebar (broadband), mobile dan penemuan (inventory) media baru dan konten
yang berkaitan dengannya; Jasa-jasa pameran dan pameran dagang; Jasa-jasa pemberian nasehat, konsultasi, dan informasi
bisnis-bisnis; Jasa-jasa penjualan retail jam tangan dan instrumen horologis; Jasa-jasa penyediaan informasi, dan layanan jual
beli tentang akar rumput; Jasa-jasa ritel yang berkaitan dengan gas yang mudah terbakar; Jasa-jasa ritel yang berkaitan
dengan pakaian dan aksesoris, tas, souvenir; Jasa-jasa ritel yang berkaitan dengan pelumas, fluida dan aditif untuk digunakan
dalam otomotif, produk perawatan mobil, bagian-bagian otomotif, perlengkapan dan aksesori, alat-alat tangan, koran dan
majalah, makanan, minuman dan gula-gula dan serba-serbi yang lain.; Jasa-jasa toko penjualan eceran dibidang perangkatperangkat keras dan barang-barang yang berkaitan dengannya; Kampanye pasar; Kampanye pemasaran; Keagenan tenaga
kerja; Kompilasi bisnis data; Kompilasi dan penyediaan dari direktori informasi komersial on-line; Kompilasi dan sistemisasi
informasi untuk transmisi elektronik; Kompilasi iklan untuk digunakan sebagai halaman web; Kompilasi iklan untuk digunakan
sebagai halaman web di Internet; Komputerisasi kompilasi dari catatan kontrol stok; Komputerisasi kompilasi dari daftar
pesanan; Komputerisasi kompilasi dari indeks-indeks pelanggan; Komputerisasi pencatatan bisnis; Komputerisasi verifikasi
data; Konsultan Niaga; Konsultan Pajak; Konsultan bisnis; Konsultansi strategi bisnis; Konsultasi bisnis mengenai aktivitas
pemasaran dan peluncuran produk baru; Konsultasi bisnis profesional; Konsultasi bisnis, informasi atau penyelidikan;
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Konsultasi komersial; Konsultasi manajemen bisnis di bidang perjalanan (bisnis) perusahaan; Konsultasi manajemen bisnis
perusahaan dan personalia; Konsultasi manajemen bisnis, yaitu, membantu bisnis untuk mengurangi tapak ekologi dan
mengubah praktik bisnis menjadi kegiatan yang ramah lingkungan melalui optimalisasi pengemasan.; Konsultasi manajemen
dan organisasi bisnis; Konsultasi manajemen personalia; Konsultasi manajemen personalia dan ketenagakerjaan; Konsultasi
manajemen perusahaan, yaitu: menasehatkan langganan dalam segala bidang bisnis, termasuk atmosfir bumi dan semua
angkasa di luarnya (aerospace) dan pertahanan, elektronika, telekomunikasi, otomotif, bahan-bahan dasar, industri
konsumen, hasil-hasil zat perantara, farmasi dan medik, dagang eceran, energi, perbankan, sekuritas, perawatan kesehatan,
asuransi dan angkutan, tentang strategi perusahaan, pengaturan, pelaksanaan, dan perniagaan yang berhubungan dengan
bidang polis perbaikan pelaksanaan perusahaan jangka pendek, pemasaran, pembuatan dan penyaluran pengembangan,
perencanaan dan pengaturan tenaga manusia, informasi manajemen dan teknologi informasi; Konsultasi mengenai strategi
komunikasi hubungan masyarakat; Konsultasi perdagangan produk UMKM di dalam dan luar negeri; Konsultasi sarana dan
pra sarana bagi kegiatan UMKM; Konsultasi sumber daya manusia; Konsultasi yang berkaitan dengan hubungan masyarakat;
Konsumen (Informasi komersial dan pemberian nasihat untuk -) [toko yang menyediakan pemberian naihat untuk konsumen];
Konter untuk penjualan es krim; Koperasi perdagangan; Layana agen penjualan yang menampilkan penggorengan; Layanan
administrasi bisnis yang disediakan yang berhubungan dengan layanan grosir dan ritel perangkat keras logam; Layanan
administrasi mengenai bisnis yang menggunakan basis data di Internet; Layanan administrasi untuk rujukan medis; Layanan
administratif manajemen hotel; Layanan agen ekspor-impor di bidang kosmetik; Layanan agen ekspor-impor pakaian; Layanan
agen informasi bisnis; Layanan agen informasi komersial, melalui internet; Layanan agen menjawab telepon; Layanan agen
penjualan untuk engsel pintu dari logam; Layanan agen penjualan untuk engsel pintu non-logam; Layanan agen penjualan
untuk pintu lipat dari logam; Layanan agen penjualan untuk pintu lipat non-logam; Layanan agen penjualan untuk selempang
jendela dari logam; Layanan agen penjualan untuk selempang jendela non-logam; Layanan agen penjualan yang
menampilkan alas kaki untuk mandi; Layanan agen penjualan yang menampilkan alat masak multi-guna; Layanan agen
penjualan yang menampilkan alat memasak tanpa minyak yang dipanaskan dengan uap; Layanan agen penjualan yang
menampilkan alat penggosok tubuh; Layanan agen penjualan yang menampilkan alat pengukus yang mudah digunakan;
Layanan agen penjualan yang menampilkan alat pijat untuk penggunaan pribadi; Layanan agen penjualan yang menampilkan
alat sterilisasi; Layanan agen penjualan yang menampilkan alat sterilisasi portabel untuk sikat gigi; Layanan agen penjualan
yang menampilkan alat sterilisasi untuk sikat gigi; Layanan agen penjualan yang menampilkan alat sterilisasi untuk talenan
untuk penggunaan di dapur; Layanan agen penjualan yang menampilkan aparatus dan instrumen untuk menimbang; Layanan
agen penjualan yang menampilkan aparatus perawatan gigi; Layanan agen penjualan yang menampilkan aparatus yang
dioperasikan tangan untuk mencincang makanan; Layanan agen penjualan yang menampilkan bagasi; Layanan agen
penjualan yang menampilkan bantal Korea, Bangsuk; Layanan agen penjualan yang menampilkan blender botol; Layanan
agen penjualan yang menampilkan blender botol yang disesuaikan untuk mempertahankan dingin; Layanan agen penjualan
yang menampilkan blender elektrik; Layanan agen penjualan yang menampilkan blender portabel; Layanan agen penjualan
yang menampilkan blender tangan nirkabel; Layanan agen penjualan yang menampilkan botol air dijual kosong; Layanan
agen penjualan yang menampilkan botol terisolasi; Layanan agen penjualan yang menampilkan botol untuk minum bukan
logam mulia; Layanan agen penjualan yang menampilkan buku dan publikasi; Layanan agen penjualan yang menampilkan
cangkir bukan logam mulia; Layanan agen penjualan yang menampilkan deterjen untuk penggunaan di dapur; Layanan agen
penjualan yang menampilkan gantungan baju; Layanan agen penjualan yang menampilkan handuk abrasif untuk menggosok
kulit; Layanan agen penjualan yang menampilkan handuk dapur dari kertas; Layanan agen penjualan yang menampilkan
handuk dari tekstil; Layanan agen penjualan yang menampilkan kabinet dan lemari plastik; Layanan agen penjualan yang
menampilkan kantong dengan penutup untuk penyimpanan makanan; Layanan agen penjualan yang menampilkan karpet;
Layanan agen penjualan yang menampilkan keranjang cucian untuk penggunaan domestik atau rumah tangga; Layanan agen
penjualan yang menampilkan keranjang sampah; Layanan agen penjualan yang menampilkan keranjang untuk keperluan
rumah tangga; Layanan agen penjualan yang menampilkan kertas perak; Layanan agen penjualan yang menampilkan kopi;
Layanan agen penjualan yang menampilkan kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan; Layanan agen penjualan yang
menampilkan kotak makanan pendamping; Layanan agen penjualan yang menampilkan kotak pendingin portabel bukan
elektrik; Layanan agen penjualan yang menampilkan kuali digital; Layanan agen penjualan yang menampilkan kuali elektrik
yang dapat dilipat; Layanan agen penjualan yang menampilkan kuali multi-guna; Layanan agen penjualan yang menampilkan
lemari bukan logam; Layanan agen penjualan yang menampilkan mesin pengepakan hampa udara untuk makanan; Layanan
agen penjualan yang menampilkan minuman berbahan dasar teh alkohol; Layanan agen penjualan yang menampilkan
nutraseutikal; Layanan agen penjualan yang menampilkan oven yang dipanaskan dengan uap; Layanan agen penjualan yang
menampilkan pakaian; Layanan agen penjualan yang menampilkan panci untuk memasak; Layanan agen penjualan yang
menampilkan panggangan elektrik; Layanan agen penjualan yang menampilkan panggangan elektrik di dalam ruangan;
Layanan agen penjualan yang menampilkan panggangan elektrik di luar ruangan; Layanan agen penjualan yang menampilkan
panggangan induksi; Layanan agen penjualan yang menampilkan pelembab sterilisasi LED; Layanan agen penjualan yang
menampilkan pemanggang; Layanan agen penjualan yang menampilkan pembersih udara portabel; Layanan agen penjualan
yang menampilkan pengaduk elektrik untuk keperluan rumah tangga; Layanan agen penjualan yang menampilkan penghilang
serat elektrik; Layanan agen penjualan yang menampilkan penghisap debu; Layanan agen penjualan yang menampilkan
penjernih udara untuk kendaraan; Layanan agen penjualan yang menampilkan perabotan; Layanan agen penjualan yang
menampilkan peralatan dapur; Layanan agen penjualan yang menampilkan peralatan makan malam dari keramik; Layanan
agen penjualan yang menampilkan peralatan makan, selain pisau, garpu dan sendok; Layanan agen penjualan yang
menampilkan peralatan untuk membersihkan dan perlengkapan untuk mencuci, selain elektrik; Layanan agen penjualan yang
menampilkan perlengkapan mandi; Layanan agen penjualan yang menampilkan rak pengering untuk mencuci; Layanan agen
penjualan yang menampilkan sapu untuk membersihkan; Layanan agen penjualan yang menampilkan sarung tangan dapur;
Layanan agen penjualan yang menampilkan sediaan untuk memutihkan dan bahan lainnya untuk keperluan mencuci; Layanan
agen penjualan yang menampilkan serbet; Layanan agen penjualan yang menampilkan setrika uap; Layanan agen penjualan
yang menampilkan sikat gigi elektrik; Layanan agen penjualan yang menampilkan sikat untuk membersihkan; Layanan agen
penjualan yang menampilkan spatula untuk penggunaan di dapur; Layanan agen penjualan yang menampilkan sterilisasi
pengering piring; Layanan agen penjualan yang menampilkan talenan untuk penggunaan di dapur; Layanan agen penjualan
yang menampilkan tas dan dompet; Layanan agen penjualan yang menampilkan tas kecil untuk bepergian; Layanan agen
penjualan yang menampilkan teko kopi elektrik; Layanan agen penjualan yang menampilkan tembakau; Layanan agen
penjualan yang menampilkan tempat dan kotak sabun; Layanan agen penjualan yang menampilkan tepung dan sediaan yang
terbuat dari sereal; Layanan agen penjualan yang menampilkan tikar; Layanan agen penjualan yang menampilkan tisu
kosmetik yang sudah dibasahi; Layanan agen penjualan yang menampilkan turner untuk penggunaan di
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dapur; Layanan agen penjualan yang menampilkan tusuk gigi; Layanan agen penjualan yang menampilkan wadah kaca yang
disegel untuk mengawetkan makanan; Layanan agen penjualan yang menampilkan wadah pengemas hampa udara untuk
nasi; Layanan agen penjualan yang menampilkan wadah plastik untuk penggunaan rumah tangga; Layanan agen penjualan
yang menampilkan wadah rumah tangga portabel multi-guna; Layanan agen penjualan yang menampilkan wadah untuk
makanan tradisional Korea, kimchi; Layanan agen penjualan yang menampilkan wadah untuk penggunaan rumah tangga atau
dapur; Layanan agen penjualan yang menampilkan wewangian; Layanan agen penjualanyang menampilkan lapisan kertas
perak untuk memasak di dapur; Layanan agen penjualanyang menampilkan peralatan memasak portabel untuk penggunaan
di luar ruangan; Layanan agen periklanan di Internet untuk orang lain; Layanan amal, yaitu, mengatur dan melakukan program
sukarela karyawan dan proyek layanan masyarakat; Layanan asosiasi, yaitu, mempromosikan kepentingan organisasi dan
orang-orang yang peduli dengan bidang manajemen proyek, manajemen bisnis, dan manajemen strategis; Layanan asosiasi,
yaitu, mempromosikan pemakaian dan penerimaan standar pertanian untuk penyerapan karbon dan gas rumah kaca lainnya;
Layanan asosiasi, yaitu, mempromosikan pemakaian dan penerimaan standar pertanian untuk penyerapan karbon dan gas
rumah kaca lainnya mempromosikan standar industri umum secara sukarela untuk penyerapan pertanian karbon dan gas
rumah kaca lainnya penyediaan pasar online untuk pembeli dan penjual karbon dan kredit gas rumah kaca lainnya, tunjangan
atau kompensasi mempromosikan penyerapan karbon internasional dan gas rumah kaca lainnya melalui administrasi
kompetisi dan tantangan untuk pihak lain.; Layanan asosiasi, yaitu, mempromosikan pemakaian dan penerimaan standar
pertanian untuk penyerapan karbon dan gas rumah kaca lainnya.; Layanan bantuan bisnis untuk pihak lain dalam
pengoperasian peralatan pengawasan keamanan dalam bidang teknologi informasi; Layanan bantuan dan konsultasi di
bidang manajemen bisnis perusahaan di sektor medis; Layanan bantuan manajemen personalia; Layanan bisnis, yaitu,
administrasi bisnis perusahaan dan operasi toko ritel yang menampilkan pakaian, aksesori pakaian, alas kaki, koper, ransel
dan peralatan luar ruang; Layanan bisnis/usaha yang berkaitan dengan manajemen fasilitas dan jasa operasi teknis, yaitu,
penyediaan manajemen usaha dan operasi usaha ke pusat data dengan infrastruktur dan interkoneksi internet dan jaringan,
pusat data tersebut menyediakan manajemen daya, pengendalian lingkungan, dan manajemen pengamanan data; Layanan
dealer kendaraan; Layanan diskon (untuk pengecer, grosir atau layanan promosi penjualan); Layanan distribusi dalam bidang
perangkat lunak permainan komputer, permainan video, permainan komputer, program permainan, konten permainan
komputer dan permainan video yang dapat diunduh; Layanan eceran atau grosir barang cetakan seperti buku, e-book;
Layanan eceran atau grosir untuk kosmetik dan alat kesehatan; Layanan eceran atau grosir untuk persediaan medis; Layanan
fungsi kantor dan penyediaan informasi yang berkaitan dengannya; Layanan fungsi kantor yang disediakan yang berhubungan
dengan layanan grosir dan ritel perangkat keras logam; Layanan grosir; Layanan grosir dan eceran dekorasi rumah; Layanan
grosir dan eceran di bidang produk tembakau, rokok elektronik dan produk-produk untuk digunakan dengan rokok elektronik;
Layanan grosir dan eceran perabotan rumah; Layanan grosir dan eceran peralatan listrik; Layanan grosir yang berkaitan
dengan buku; Layanan grosir yang disediakan oleh toko yang menjual bagian dan aksesoris mobil; Layanan grosir yang
menampilkan gantungan baju; Layanan iklan baris di bidang penilaian, perbaikan, layanan pemasangan, dan penjualan mobil
baru dan/atau bekas, sepeda motor, kendaraan komersial dan/atau tugas berat serta aksesori dan suku cadang terkait;
Layanan iklan yang berkaitan dengan parfum dan wewangian; Layanan iklan yang disediakan yang berhubungan dengan
layanan grosir dan ritel perangkat keras logam; Layanan iklan, pemasaran dan promosi di bidang jasa medis; Layanan iklan,
pemasaran dan promosi, yaitu, memberikan informasi mengenai diskon, kupon, potongan harga, voucher, tautan ke situs web
ritel orang lain, dan penawaran khusus untuk barang dan jasa orang lain; Layanan iklan, pemasaran, dan promosi; Layanan
iklan, yaitu mempromosikan merek, barang, dan layanan orang lain; Layanan impor dan ekspor agen untuk perangkat keras
logam; Layanan informasi bisnis bersifat menyediakan informasi peluang bisnis; Layanan informasi bisnis yang bersifat
memberikan informasi peluang bisnis; Layanan informasi iklan dan komersial melalui internet; Layanan informasi yang
berkaitan dengan jaringan kerja dan pertemuan bisnis; Layanan informasi yang berkaitan dengan perkenalan bisnis; Layanan
informasi, nasehat dan
konsultasi yang berkaitan dengan
proses administrasi pesanan pembelian,
jasa periklanan, periklanan, penilaian
bisnis, informasi bisnis, investigasi
bisnis, bantuan manajemen bisnis,
konsultasi manajemen bisnis, konsultasi
organisasi bisnis, penelitian bisnis, agen
informasi komersial, informasi dan
nasehat komersial untuk konsumen,
layanan perantara komersial, bantuan
manajemen komersial atau industri,
kompilasi iklan digunakan sebagai
halaman web pada internet, kompilasi
direktori untuk penerbitan di internet,
kompilasi informasi ke dalam basis data
komputer, kompilasi statistik, analisis
harga biaya, pencarian data dalam file
komputer untuk orang lain, penyebaran
bahan untuk iklan, penelitian
pemasaran, pemasaran, iklan online di
jaringan komputer, jajak pendapat,
organisasi dan manajemen program
loyalitas pelanggan, iklan bayar per klik,
presentasi barang di media komunikasi, untuk keperluan ritel, layanan
perbandingan harga, jasa pengadaan
untuk orang lain (membeli barang dan
jasa untuk bisnis orang lain),
memberikan informasi bisnis melalui
situs web, penyediaan pasar daring
untuk pembeli dan penjual barang dan
jasa, penyediaan informasi kontak
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komersial dan bisnis, publikasi teks
publisitas, publisitas, penyewaan waktu
iklan di media komunikasi, promosi
penjualan untuk orang lain, optimisasi
mesin pencari, sistemisasi informasi ke
dalam basis data komputer, jasa
pengadaan kerjasama, untuk
kepentingan pihak lain, dari berbagai
barang (tidak termasuk transportasi
daripadanya), memungkinkan
pelanggan untuk dengan mudah
melihat dan membeli barang-barang
tersebut dari situs barang dagangan
dalam jaringan komunikasi global,
memperbarui dan memelihara data
dalam database komputer,
memperbarui materi iklan,
pengoptimalan lalu lintas situs web,
audit keuangan, persiapan dan analisis
laporan keuangan untuk bisnis, proses
administrasi klaim asuransi, promosi
layanan asuransi, atas nama pihak
ketiga; Layanan jasa menguruskan pendirian PT (Perseroan Terbatas); Layanan jasa menguruskan pendirian badan usaha;
Layanan jasa menguruskan pendirian perusahaan; Layanan jual beli parfum, yaitu: isi ulang parfum; Layanan kliping berita
online; Layanan konsultasi untuk manajemen dan organisasi bisnis; Layanan konsultasi bisnis; Layanan konsultasi bisnis
yang berkaitan dengan pendirian usaha; Layanan konsultasi merek; Layanan konsultasi pemasaran bisnis, yaitu, melacak dan
menganalisis data pemasaran orang lain untuk tujuan memberikan strategi, wawasan, pemasaran, penjualan, operasi,
khususnya yang mengkhususkan diri dalam penggunaan model analitik dan statistik untuk memahami dan memprediksi
konsumen, tren dan tindakan bisnis dan pasar; Layanan konsultasi untuk periklanan dan manajemen bisnis; Layanan lisensi
musik, yaitu, administrasi komersial dari lisensi musik lainnya; Layanan manajemen bisnis yang disediakan yang berhubungan
dengan layanan grosir dan ritel perangkat keras logam; Layanan manajemen risiko bisnis; Layanan mengirimkan dan
menerima pesan elektronik; Layanan nasehat dan konsultasi yang berkaitan dengan suksesi bisnis dan memberikan informasi
tentangnya; Layanan nasehat untuk informasi bisnis dan akuntansi; Layanan online untuk menghubungkan pengguna jaringan
sosial dengan bisnis; Layanan online untuk menghubungkan pengguna jejaring sosial dengan pengecer untuk tujuan
memfasilitasi pembelian diskon; Layanan panggilan [layanan pelanggan]; Layanan pegawai sementara; Layanan pelelangan;
Layanan pemantauan dan konsultasi bisnis, yaitu, untuk memberikan strategi, wawasan, pemasaran, dan penjualan, terutama
yang mengkhususkan diri dalam penggunaan model analitik dan statistik untuk memahami dan memprediksi konsumen,
bisnis, dan tren dan tindakan pasar melalui situs web pelacakan; Layanan pemasaran bisnis; Layanan pemasaran dan
promosi penjualan di toko-toko dan atau melalui jaringan komunikasi di seluruh dunia; Layanan pemasaran yang disediakan
dengan cara jaringan digital melalui portal internet yang diarahkan kepada pelanggan produk kemasan; Layanan pemasaran,
periklanan dan promosi; Layanan pemesanan buku secara online; Layanan pemesanan melaui pos berbasis Internet;
Layanan pemesanan produk; Layanan pemrosesan data daring; Layanan pemrosesan kantor; Layanan penanganan data;
Layanan pencarian data dan penyediaan informasi yang berkaitan dengan hasil pencarian; Layanan pencarian database
melalui suatu jaringan; Layanan pencarian informasi di Internet; Layanan pencarian informasi melalui Internet; Layanan
pencarian untuk data elektronik pada komputer; Layanan penempatan pesanan untuk layanan pengiriman barang; Layanan
pengadaan kerjasama untuk kepentingan pihak lain, dari berbagai barang (tidak termasuk transportasi daripadanya),
memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan membeli barang-barang tersebut, layanan yang dapat disediakan
melalui toko ritel, toko grosir, melalui katalog pesanan melalui surat atau melalui media elektronik seperti melalui toko online,
situs web atau belanja melalui program televisi; Layanan pengadaan untuk orang lain (perolehan barang dan jasa untuk
perusahaan lain); Layanan pengaturan acara [mengorganisir pameran atau pamern dagang untuk tujuan komersial atau
periklanan]; Layanan pengaturan rapat perusahaan; Layanan pengaturan tampilan etalase toko ritel; Layanan pengelolaan
rantai pasokan melalui solusi ketelusuran dari awal hingga akhir untuk produk kemasan dan pengemasan; Layanan
pengembangan bisnis, seperti menyediakan bantuan untuk perusahaan pemula milik pihak lain; Layanan penjualan eceran
bubuk boba; Layanan penjualan eceran bubuk coklat, kopi dan teh secara online; Layanan penjualan eceran bubuk minuman;
Layanan penjualan eceran produk roti; Layanan penjualan eceran sirup; Layanan penjualan eceran sirup untuk kuliner;
Layanan penjualan eceran sirup untuk minuman; Layanan penjualan jam tangan dan kacamata hitam (kacamata olahraga dan
kacamata) secara eceran atau grosir; Layanan penjualan kosmetik, persiapan untuk penggunaan pribadi, persiapan
perawatan gigi dan mulut, sabun dan deterjen secara eceran atau grosir; Layanan penjualan ritel; Layanan penjualan ritel
online; Layanan penjualan ritel yang berkaitan dengan produk makanan dan minuman; Layanan penyedia informasi komersial
melalui internet; Layanan penyedia informasi secara daring termasik informasi terkait dengan pedagang yang menerima
pembayaran dengan kartu kredit.; Layanan penyedia informasi, publikasi dan promosi pada pusat perbelanjaan secara online;
Layanan perantara bisnis; Layanan perantara komersial untuk mobil-mobil; Layanan perantara komersial untuk mobil-mobil
bekas; Layanan perantara komersial yang disediakan oleh toko yang menjual bagian dan asesoris mobil; Layanan perantara
yang berkaitan dengan perdagangan barang dan jasa; Layanan perdagangan elektronik, yaitu, menyediakan layanan toko ritel
online yang menampilkan perangkat lunak permainan komputer, permainan, pakaian; Layanan perekrutan; Layanan
perkenalan dan pertemuan bisnis dan skema jaringan kerja bisnis; Layanan perusahaan dan ayanan pengembangan bisnis
dalam bidang sediaan farmasi; Layanan promosi bisnis; Layanan promosi dan publisitas; Layanan promosi yang berhubungan
dengan acara eSports; Layanan pusat perbelanjaan (Mall); Layanan relasi media; Layanan ritel atau grosir di bidang
penyediaan perangkat lunak, pemutakhiran dan peningkatan pada perangkat lunak komputer atau pada perangkat keras
komputer; Layanan ritel atau grosir yang berhubungan dengan ponsel dan aksesoris ponsel; Layanan ritel atau layanan grosir
untuk gambar yang dapat diunduh; Layanan ritel atau layanan grosir untuk mesin dan peralatan telekomunikasi atau mesin,
peralatan; Layanan ritel atau layanan grosir untuk pengeras suara; Layanan ritel atau layanan grosir untuk perangkat lunak
permainan untuk konsol permainan video di rumah dan permainan portabel dengan layar kristal cair; Layanan ritel atau
layanan grosir untuk sistem pembangkit tenaga surya; Layanan ritel atau layanan grosir untuk sistem pengenalan suara;
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Layanan ritel atau layanan grosir untuk video atau gambar yang dapat diunduh; Layanan ritel dan grosir teh; Layanan ritel dan
grosir untuk bagian, perlengkapan dan aksesoris untuk kacamata, kacamata pelindung dengan bingkai plastik atau karet yang
pas di wajah untuk melindungi mata dan kacamata pelindung dari sinar matahari, termasuk, tempat, rantai, tali, bingkai, pita
dan pengikat pendukung, termasuk layanan ritel dan grosir online yang menampilkan kacamata, kacamata pelindung dengan
bingkai plastik atau karet yang pas di wajah untuk melindungi mata, kacamata pelindung dari sinar matahari; Layanan ritel
department store; Layanan ritel online barang-barang elektronik melalui situs web; Layanan ritel online dari situs web internet
yang berkaitan dengan penjualan buku; Layanan ritel online yang berkaitan dengan alas kaki; Layanan ritel online yang
berkaitan dengan pakaian dalam; Layanan ritel online yang berkaitan dengan pakaian dalam wanita; Layanan ritel online yang
berkaitan dengan penjualan buku; Layanan ritel online yang berkaitan dengan sepatu; Layanan ritel online yang berkaitan
dengan topi; Layanan ritel online yang berkaitan dengan tutup kepala; Layanan ritel terkait dengan barang cetakan; Layanan
ritel terkait dengan persediaan pendidikan; Layanan ritel toko serba ada online; Layanan ritel untuk parfum dan wewangian;
Layanan ritel untuk penjualan bahan bakar, minyak bumi, minyak, pelumas, gemuk; Layanan ritel yang berkaitan dengan
produk roti; Layanan ritel, grosir dan toko online, termasuk toko roti ritel, farmasi, dan layanan suku cadang mobil; Layanan
sewa dan penjualan ruang iklan; Layanan tampilan untuk barang dagangan; Layanan toko eceran yang menjual mobil-mobil;
Layanan toko eceran yang menjual mobil-mobil bekas; Layanan toko grosir menampilkan alas kaki untuk pria dan wanita;
Layanan toko grosir menampilkan sandal; Layanan toko grosir menampilkan selempang jendela dari logam; Layanan toko
grosir menampilkan selempang jendela non-logam; Layanan toko grosir menampilkan sepatu; Layanan toko grosir
menampilkan sepatu anak-anak; Layanan toko grosir menampilkan sepatu kulit; Layanan toko grosir online yang menjual
bahan - bahan granit, keramik; Layanan toko grosir online yang menjual bahan - bahan untuk membuat bingkai, batu alam,
panel, kertas pelapis dinding; Layanan toko grosir yang menampilkan alas kaki untuk mandi; Layanan toko grosir yang
menampilkan alat masak multi-guna; Layanan toko grosir yang menampilkan alat memasak tanpa minyak yang dipanaskan
dengan uap; Layanan toko grosir yang menampilkan alat penggosok tubuh; Layanan toko grosir yang menampilkan alat
pengukus yang mudah digunakan; Layanan toko grosir yang menampilkan alat pijat untuk penggunaan pribadi; Layanan toko
grosir yang menampilkan alat sterilisasi; Layanan toko grosir yang menampilkan alat sterilisasi portabel untuk sikat gigi;
Layanan toko grosir yang menampilkan alat sterilisasi untuk sikat gigi; Layanan toko grosir yang menampilkan alat sterilisasi
untuk talenan untuk penggunaan di dapur; Layanan toko grosir yang menampilkan aparatus dan instrumen untuk menimbang;
Layanan toko grosir yang menampilkan aparatus perawatan gigi; Layanan toko grosir yang menampilkan aparatus yang
dioperasikan tangan untuk mencincang makanan; Layanan toko grosir yang menampilkan bahan bakar mineral; Layanan toko
grosir yang menampilkan bantal Korea, Bangsuk; Layanan toko grosir yang menampilkan batu bara; Layanan toko grosir yang
menampilkan blender botol; Layanan toko grosir yang menampilkan blender botol yang disesuaikan untuk mempertahankan
dingin; Layanan toko grosir yang menampilkan blender elektrik; Layanan toko grosir yang menampilkan blender portabel;
Layanan toko grosir yang menampilkan blender tangan nirkabel; Layanan toko grosir yang menampilkan botol air dijual
kosong; Layanan toko grosir yang menampilkan botol terisolasi; Layanan toko grosir yang menampilkan botol untuk minum
bukan logam mulia; Layanan toko grosir yang menampilkan cangkir bukan logam mulia; Layanan toko grosir yang
menampilkan deterjen untuk keperluan di dapur; Layanan toko grosir yang menampilkan handuk abrasif untuk menggosok
kulit; Layanan toko grosir yang menampilkan handuk dapur dari kertas; Layanan toko grosir yang menampilkan handuk dari
tekstil; Layanan toko grosir yang menampilkan jasa untuk mencuci piring; Layanan toko grosir yang menampilkan kabinet dan
lemari plastik; Layanan toko grosir yang menampilkan kantong dengan penutup untuk penyimpanan makanan; Layanan toko
grosir yang menampilkan karpet; Layanan toko grosir yang menampilkan keranjang cucian untuk penggunaan domestik atau
rumah tangga; Layanan toko grosir yang menampilkan keranjang sampah; Layanan toko grosir yang menampilkan keranjang
untuk keperluan rumah tangga; Layanan toko grosir yang menampilkan kertas perak; Layanan toko grosir yang menampilkan
kosmetik; Layanan toko grosir yang menampilkan kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan; Layanan toko grosir yang
menampilkan kotak makanan pendamping; Layanan toko grosir yang menampilkan kotak pendingin portabel bukan elektrik;
Layanan toko grosir yang menampilkan kuali digital; Layanan toko grosir yang menampilkan kuali elektrik yang dapat dilipat;
Layanan toko grosir yang menampilkan kuali multi-guna; Layanan toko grosir yang menampilkan lapisan kertas perak untuk
memasak di dapur; Layanan toko grosir yang menampilkan lemari bukan logam; Layanan toko grosir yang menampilkan
mesin pengepakan hampa udara untuk makanan; Layanan toko grosir yang menampilkan nutraseutikal; Layanan toko grosir
yang menampilkan oven yang dipanaskan dengan uap; Layanan toko grosir yang menampilkan panci untuk memasak;
Layanan toko grosir yang menampilkan panggangan elektrik; Layanan toko grosir yang menampilkan panggangan elektrik di
dalam ruangan; Layanan toko grosir yang menampilkan panggangan elektrik di luar ruangan; Layanan toko grosir yang
menampilkan panggangan induksi; Layanan toko grosir yang menampilkan pelembab sterilisasi LED; Layanan toko grosir
yang menampilkan pemanggang; Layanan toko grosir yang menampilkan pembersih udara portabel; Layanan toko grosir yang
menampilkan pengaduk elektrik untuk keperluan rumah tangga; Layanan toko grosir yang menampilkan penggorengan;
Layanan toko grosir yang menampilkan penghilang serat elektrik; Layanan toko grosir yang menampilkan penghisap debu;
Layanan toko grosir yang menampilkan penjernih udara untuk kendaraan; Layanan toko grosir yang menampilkan peralatan
dapur; Layanan toko grosir yang menampilkan peralatan makan malam dari keramik; Layanan toko grosir yang menampilkan
peralatan makan, selain pisau, garpu dan sendok; Layanan toko grosir yang menampilkan peralatan memasak portabel untuk
penggunaan di luar ruangan; Layanan toko grosir yang menampilkan peralatan untuk membersihkan dan perlengkapan untuk
mencuci, selain elektrik; Layanan toko grosir yang menampilkan rak pengering untuk mencuci; Layanan toko grosir yang
menampilkan sapu untuk membersihkan; Layanan toko grosir yang menampilkan sarung tangan dapur; Layanan toko grosir
yang menampilkan sediaan untuk memutihkan dan bahan lainnya untuk keperluan mencuci; Layanan toko grosir yang
menampilkan serbet; Layanan toko grosir yang menampilkan setrika uap; Layanan toko grosir yang menampilkan sikat gigi
elektrik; Layanan toko grosir yang menampilkan sikat untuk membersihkan; Layanan toko grosir yang menampilkan spatula
untuk penggunaan di dapur; Layanan toko grosir yang menampilkan sterilisasi pengering piring; Layanan toko grosir yang
menampilkan talenan untuk penggunaan di dapur; Layanan toko grosir yang menampilkan tas dan dompet; Layanan toko
grosir yang menampilkan tas kecil untuk bepergian; Layanan toko grosir yang menampilkan teko kopi elektrik; Layanan toko
grosir yang menampilkan tempat dan kotak sabun; Layanan toko grosir yang menampilkan tepung dan sediaan yang terbuat
dari sereal; Layanan toko grosir yang menampilkan tikar; Layanan toko grosir yang menampilkan tisu kosmetik yang sudah
dibasahi; Layanan toko grosir yang menampilkan turner untuk penggunaan di dapur; Layanan toko grosir yang menampilkan
tusuk gigi; Layanan toko grosir yang menampilkan wadah kaca yang disegel untuk mengawetkan makanan; Layanan toko
grosir yang menampilkan wadah pengemas hampa udara untuk nasi; Layanan toko grosir yang menampilkan wadah plastik
untuk penggunaan rumah tangga; Layanan toko grosir yang menampilkan wadah rumah tangga portabel multi-guna; Layanan
toko grosir yang menampilkan wadah untuk makanan tradisional Korea, kimchi; Layanan toko grosir yang menampilkan wadah
untuk penggunaan rumah tangga atau dapur; Layanan toko grosir yang menampilkan wewangian; Layanan toko grosir yang
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menjual mobil-mobil; Layanan toko grosir yang menjual mobil-mobil bekas; Layanan toko ritel di bidang suplemen makanan
kesehatan untuk digunakan sebagai suplemen diet (dietary supplements); Layanan toko ritel menampilkan alas kaki untuk pria
dan wanita retail; Layanan toko ritel menampilkan selempang jendela dari logam; Layanan toko ritel menampilkan selempang
jendela non-logam; Layanan toko ritel menampilkan sepatu; Layanan toko ritel menampilkan sepatu anak-anak; Layanan toko
ritel menampilkan sepatu kulit; Layanan toko ritel menu utama kopi; Layanan toko ritel menu utama teh; Layanan toko ritel
online; Layanan toko ritel online menampilkan rekaman musik, rekaman komedi, rekaman kata yang diucapkan, rekaman
video, dan produk yang terkait dengan musik; Layanan toko ritel online menu utama kopi; Layanan toko ritel online yang
menampilan pakaian dalam wanita; Layanan toko ritel online yang menampilkan buku; Layanan toko ritel online yang
menampilkan pakaian dalam; Layanan toko ritel online yang menampilkan pakaian dan aksesori terkait; Layanan toko ritel
online yang menampilkan sepatu; Layanan toko ritel online yang menampilkan topi; Layanan toko ritel online yang menjual
peralatan fotografi/videografi.; Layanan toko ritel secara on-line yang menjual parfum dan wewangian; Layanan toko ritel untuk
engsel pintu dari logam; Layanan toko ritel untuk perangkat lunak komputer untuk faksimili, surat elektronik, pesan suara atau
pesan internet; Layanan toko ritel untuk pintu lipat dari logam; Layanan toko ritel untuk pintu lipat non-logam; Layanan toko
ritel yang disediakan melalui Internet yang menampilkan kosmetik, sediaan perlengkapan mandi, minyak esensial, masker
kecantikan, sabun kosmetik dan shampoo; Layanan toko ritel yang menampilkan alas kaki untuk mandi; Layanan toko ritel
yang menampilkan alat masak multi-guna; Layanan toko ritel yang menampilkan alat memasak tanpa minyak yang
dipanaskan dengan uap; Layanan toko ritel yang menampilkan alat penggosok tubuh; Layanan toko ritel yang menampilkan
alat pengukus yang mudah digunakan; Layanan toko ritel yang menampilkan alat pijat untuk penggunaan pribadi; Layanan
toko ritel yang menampilkan alat sterilisasi; Layanan toko ritel yang menampilkan alat sterilisasi portabel untuk sikat gigi;
Layanan toko ritel yang menampilkan alat sterilisasi untuk sikat gigi; Layanan toko ritel yang menampilkan alat sterilisasi untuk
talenan untuk penggunaan di dapur; Layanan toko ritel yang menampilkan aparatus dan instrumen untuk menimbang;
Layanan toko ritel yang menampilkan aparatus perawatan gigi; Layanan toko ritel yang menampilkan aparatus yang
dioperasikan tangan untuk mencincang makanan; Layanan toko ritel yang menampilkan bantal Korea, Bangsuk; Layanan toko
ritel yang menampilkan barang-barang electrical atau listrik; Layanan toko ritel yang menampilkan blender botol; Layanan toko
ritel yang menampilkan blender botol yang disesuaikan untuk mempertahankan dingin; Layanan toko ritel yang menampilkan
blender elektrik; Layanan toko ritel yang menampilkan blender portabel; Layanan toko ritel yang menampilkan blender tangan
nirkabel; Layanan toko ritel yang menampilkan botol air dijual kosong; Layanan toko ritel yang menampilkan botol terisolasi;
Layanan toko ritel yang menampilkan botol untuk minum bukan logam mulia; Layanan toko ritel yang menampilkan cangkir
bukan logam mulia; Layanan toko ritel yang menampilkan deterjen untuk penggunaan di dapur; Layanan toko ritel yang
menampilkan gantungan baju; Layanan toko ritel yang menampilkan gulungan toilet; Layanan toko ritel yang menampilkan
handuk abrasif untuk menggosok kulit; Layanan toko ritel yang menampilkan handuk dapur dari kertas; Layanan toko ritel
yang menampilkan handuk dari tekstil; Layanan toko ritel yang menampilkan jasa untuk mencuci piring; Layanan toko ritel
yang menampilkan kabinet dan lemari plastik; Layanan toko ritel yang menampilkan kantong dengan penutup untuk
penyimpanan makanan; Layanan toko ritel yang menampilkan karpet; Layanan toko ritel yang menampilkan keranjang cucian
untuk penggunaan domestik atau rumah tangga; Layanan toko ritel yang menampilkan keranjang sampah; Layanan toko ritel
yang menampilkan keranjang untuk keperluan rumah tangga; Layanan toko ritel yang menampilkan kertas perak; Layanan
toko ritel yang menampilkan kosmetik; Layanan toko ritel yang menampilkan kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan;
Layanan toko ritel yang menampilkan kosmetik, sediaan perlengkapan mandi, kit kosmetik, minyak esensial, masker
kecantikan, sabun kosmetik dan shampoo; Layanan toko ritel yang menampilkan kotak makanan pendamping; Layanan toko
ritel yang menampilkan kotak pendingin portabel bukan elektrik; Layanan toko ritel yang menampilkan kuali digital; Layanan
toko ritel yang menampilkan kuali elektrik yang dapat dilipat; Layanan toko ritel yang menampilkan kuali multi-guna; Layanan
toko ritel yang menampilkan lapisan kertas perak untuk memasak di dapur; Layanan toko ritel yang menampilkan lemari bukan
logam; Layanan toko ritel yang menampilkan mesin pengepakan hampa udara untuk makanan; Layanan toko ritel yang
menampilkan nutraseutikal; Layanan toko ritel yang menampilkan oven yang dipanaskan dengan uap; Layanan toko ritel yang
menampilkan pakaian dan aksesori terkait; Layanan toko ritel yang menampilkan panci untuk memasak; Layanan toko ritel
yang menampilkan panggangan elektrik; Layanan toko ritel yang menampilkan panggangan elektrik di dalam ruangan;
Layanan toko ritel yang menampilkan panggangan elektrik di luar ruangan; Layanan toko ritel yang menampilkan panggangan
induksi; Layanan toko ritel yang menampilkan pelembab sterilisasi LED; Layanan toko ritel yang menampilkan pemanggang;
Layanan toko ritel yang menampilkan pembersih udara portabel; Layanan toko ritel yang menampilkan pembungkus untuk
penyimpanan produksi makanan; Layanan toko ritel yang menampilkan pengaduk elektrik untuk keperluan rumah tangga;
Layanan toko ritel yang menampilkan penggorengan; Layanan toko ritel yang menampilkan penghilang serat elektrik; Layanan
toko ritel yang menampilkan penghisap debu; Layanan toko ritel yang menampilkan penjernih udara untuk kendaraan;
Layanan toko ritel yang menampilkan peralatan dapur; Layanan toko ritel yang menampilkan peralatan makan malam dari
keramik; Layanan toko ritel yang menampilkan peralatan makan, selain pisau, garpu dan sendok; Layanan toko ritel yang
menampilkan peralatan memasak portabel untuk penggunaan di luar ruangan; Layanan toko ritel yang menampilkan peralatan
olahraga selain peralatan golf/peralatan mendaki; Layanan toko ritel yang menampilkan peralatan untuk membersihkan dan
perlengkapan untuk mencuci, selain elektrik; Layanan toko ritel yang menampilkan rak pengering untuk mencuci; Layanan
toko ritel yang menampilkan sapu untuk membersihkan; Layanan toko ritel yang menampilkan sarung tangan dapur; Layanan
toko ritel yang menampilkan sediaan untuk memutihkan dan bahan lainnya untuk keperluan mencuci; Layanan toko ritel yang
menampilkan serbet; Layanan toko ritel yang menampilkan setrika uap; Layanan toko ritel yang menampilkan sikat gigi
elektrik; Layanan toko ritel yang menampilkan sikat untuk membersihkan; Layanan toko ritel yang menampilkan spatula untuk
penggunaan di dapur; Layanan toko ritel yang menampilkan sterilisasi pengering piring; Layanan toko ritel yang menampilkan
talenan untuk penggunaan di dapur; Layanan toko ritel yang menampilkan tas dan dompet; Layanan toko ritel yang
menampilkan tas kecil untuk bepergian; Layanan toko ritel yang menampilkan teko kopi elektrik; Layanan toko ritel yang
menampilkan tempat dan kotak sabun; Layanan toko ritel yang menampilkan tepung dan sediaan yang terbuat dari sereal;
Layanan toko ritel yang menampilkan tikar; Layanan toko ritel yang menampilkan tisu kosmetik yang sudah dibasahi; Layanan
toko ritel yang menampilkan turner untuk penggunaan di dapur; Layanan toko ritel yang menampilkan tusuk gigi; Layanan toko
ritel yang menampilkan wadah kaca yang disegel untuk mengawetkan makanan; Layanan toko ritel yang menampilkan wadah
pengemas hampa udara untuk nasi; Layanan toko ritel yang menampilkan wadah plastik untuk penggunaan rumah tangga;
Layanan toko ritel yang menampilkan wadah rumah tangga portabel multi-guna; Layanan toko ritel yang menampilkan wadah
untuk makanan tradisional Korea, kimchi; Layanan toko ritel yang menampilkan wadah untuk penggunaan rumah tangga atau
dapur; Layanan toko ritel yang menampilkan wewangian; Layanan toko ritel yang menjual peralatan fotografi/videografi.;
Layanan toko ritel, layanan pemesanan eceran online, dan layanan katalog pemesanan melalui pos, di bidang perangkat
keras, aksesori rumah didalam dan luar ruangan, barang olahraga, barang pengembangan rumah, dan peralatan rumah
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tangga; Layanan toko serba ada dan ritel; Layanan toko yang menyediakan kebutuhan sehari-hari; Layanan untuk mengatur
dan melakukan pameran dagang dan pameran; Layanan yang berkaitan dengan kegiatan transaksi penjualan barang
dagangan baik barang-barang eletronik maupun barang-barang electrical atau listrik melalui situs web secara ritel online;
Layanan yang berkaitan dengan kegiatan transaksi penjualan barang dagangan melalui situs web secara ritel online; Layanan
– layanan perekrutan tenaga kerja; Layanan-layanan iklan dan promosi melalui internet; MINI MARKET; Manajemen Proses
Bisnis; Manajemen Usaha; Manajemen administrasi dari konsultan kesehatan; Manajemen bisnis bebas bea; Manajemen
bisnis dan layanan administrasi bisnis yang berkaitan dengan bidang pakaian, aksesori pakaian, alas kaki, koper, ransel dan
peralatan luar ruang; Manajemen bisnis dan layanan administrasi yang mendukung pemanfaatan jaringan komputer global;
Manajemen bisnis dan layanan konsultasi di bidang hotel, resort, resort kondominium, penyewaan apartemen untuk liburan,
penyewaan rumah untuk liburan, pengembangan konsep timeshare, dan pertukaran dengan konsep timeshare; Manajemen
bisnis dan layanan konsultasi di bidang resort hotel, resort kondominium, penyewaan apartemen untuk liburan,
pengembangan konsep timeshare dan pertukaran dengan konsep timeshare, pengiklanan penyewaan properti liburan;
Manajemen bisnis dan pengoperasian hotel, klub rekreasi serta tanah dan bangunan pemukiman untuk orang lain;
Manajemen bisnis dari hak komersil dalam atau yang berhubungan dengan turnamen golf dan media; Manajemen bisnis
fasilitas perjamuan dan fungsi sosial, fasilitas golf, dan restoran; Manajemen bisnis pada pusat perbelanjaan; Manajemen
bisnis toko serba ada; Manajemen dan pengisian kembali persediaan atas material yang digunakan pada proses pengeboran
minyak dan gas dan panas bumi dan mengatur ulang persediaan dan susunan rak; Manajemen dari kepribadian olah raga dan
pemain golf profesional; Manajemen data; Manajemen file komputer; Manajemen file terkomputerisasi; Manajemen kontrak
mengenai informasi pelanggan; Manajemen perizinan barang dan jasa pihak lain (manajemen bisnis); Manajemen perusahaan
ritel untuk orang lain; Manajemen promosi untuk tokoh olah raga; Manajemen spanduk iklan yang berafiliasi dengan
pemasaran; Manajemen sumber daya manusia; Manajemen usaha dan operasi pusat data; Manajemen yang berkaitan
dengan bisnis periklanan; Manajemen/pengelolaan restoran makanan dan minuman Jepang; Melaksanakan program loyalitas
pelanggan, hadiah, afinitas dan insentif untuk tujuan promosi komersil dan periklanan; Melakukan survei pasar; Membantu
perusahaan-perusahaan untuk mendapatkan kontrak pemerintah; Memberikan informasi dan analisis yang berkaitan dengan
data pasar ekonomi; Memberikan informasi iklan dan bisnis secara online atau melalui layanan web; Memberikan informasi
kerjasama waralaba (administrasi) restoran, cafe yang menyediakan minuman berbahan dasar kopi, teh dan coklat;
Memberikan informasi komersial dan saran untuk konsumen dalam pilihan produk dan layanan; Memberikan informasi kontak
komersial dan bisnis; Memberikan informasi produk konsumen yang berkaitan dengan pakaian dan aksesori terkait;
Memberikan informasi untuk penjualan barang orang lain; Memberikan informasi yang berhubungan dengan layanan
organisasi untuk penyuluhan umum kepada public dan usaha masyarakat bawah untuk perlindungan lingkungan dan energy
bersih; Mempersiapkan barang periklanan; Mempersiapkan dokumen publisitas; Mempersiapkan dokumen yang terkait
dengan bisnis; Mempersiapkan faktur; Mempersiapkan iklan; Mempersiapkan inventaris; Mempersiapkan laporan bisnis;
Mempersiapkan laporan keuangan; Mempersiapkan layanan pameran dagang untuk perusahaan industri dan komersial;
Mempersiapkan layanan pameran untuk perusahaan industri dan komersial; Mempersiapkan materi iklan; Mempersiapkan
pameran dagang untuk perusahaan industri dan komersial; Mempersiapkan pernyataan laporan keuangan; Mempersiapkan
rencana pemasaran; Mempromosikan barang dan jasa orang lain dengan memungkinkan pengguna untuk, mengakses kupon
online, rabat, diskon, voucher dan penawaran khusus melalui website, kupon scan, rabat, diskon, voucher dan penawaran
khusus dari bahan hasil cetakan, dan sticker pada ponsel; Mempromosikan barang dan jasa orang lain dengan
mengakumulasi poin, menerbitkan poin dan menyediakan informasi yang berkaitan dengannya; Mempromosikan barang
orang lain melalui situs web (website); Mempromosikan barang pihak lain, yaitu, menyediakan kupon, potongan harga dan
voucher untuk barang pihak lain; Mempromosikan barang-barang dan jasa-jasa dengan cara mengoperasikan ritel pusat
perbelanjaan komprehensif online, grosir, dan layanan ritel online kuku buatan, stiker nail art, tips kuku, kertas transfer untuk
nail art, cat kuku [kosmetik], sediaan penguatan kuku, kondisioner kuku, cat kuku, enamel kuku, penghilang enamel kuku, gel
kuku, sediaan untuk menghilangkan kuku gel, lapisan atas cat kuku, krim kuku untuk penggunaan kosmetik, glitter kuku, cat
kuku dan penghapus cat kuku, sediaan perawatan kuku kosmetik, perekat untuk membubuhkan kuku atau bulu mata buatan,
sediaan buffing kuku, kikir kuku dan warna kuku; Mempromosikan penjualan atau mempromosikan bisnis untuk orang lain;
Mempromosikan sumbangan amal dari karyawan untuk orang lain, yaitu, untuk organisasi amal; Menata Dagangan;
Mengadakan pameran untuk tujuan iklan; Menganalisis dan menyusun data bisnis; Mengatur dan mengelola promosi
pemasaran untuk orang lain; Mengatur dan menyelenggarakan pameran, acara dan eksibisi untuk tujuan bisnis; Mengatur dan
menyelenggarakan pekan raya dan pameran untuk keperluan bisnis dan periklanan; Mengatur pameran untuk tujuan bisnis;
Mengatur pameran untuk tujuan komersial; Mengatur pameran untuk tujuan periklanan; Mengimpor dan mengekspor pakaian,
alas kaki dan hiasan kepala; Mengorganisir pameran, pameran dagang, pertunjukan dan acara untuk tujuan komersial atau
iklan; Mengorganisir pengerjaan promosi dan iklan dan mengorganisir pengerjaan retensi pelanggan, termasuk mengorganisir
pengerjaan promosi untuk mendorong loyalitas pelanggan, baik terkait dengan penggunaan kartu kredit maupun tidak;
Mengorganisir, mengatur dan menyelenggarakan pameran dagang dan eksibisi; Mengumpulkan informasi bisnis;
Mengumpulkan informasi komersial; Mengumpulkan informasi personil; Mengumpulkan informasi untuk bisnis; Mengumpulkan
statistic bisnis; Meniru dokumen; Menyalin dokumen; Menyediakan bantuan bisnis untuk pihak lain dalam pengoperasian
peralatan pengawasan keamanan dalam bidang keamanan dunia maya; Menyediakan informasi bisnis; Menyediakan
informasi bisnis, juga melalui internet, jaringan kabel atau bentuk transfer data lainnya; Menyediakan informasi, berita, dan
komentar di bidang bisnis hiburan; Menyediakan konsultan untuk penggabungan bisnis dan manajemen rantai; Menyediakan
konsultasi pemasaran di bidang media sosial; Menyediakan layanan iklan dan jasa reklame; Menyediakan portal situs web
internet yang menampilkan tautan ke situs web ritel online orang lain; Menyediakan pusat perbelanjaan daring (online
marketplaces) untuk pembeli-pembeli dan penjual-penjual barang-barang dan/atau jasa-jasa; Menyediakan ruang iklan di situs
web; Menyediakan ulasan pengguna untuk tujuan komersial atau periklanan; Menyediakan/memberikan layanan dan informasi
pelacakan mengenai pelacakan aset dalam perjalanan, yaitu, kendaraan, trailer, pengemudi/pengendara, kargo, dan kontainer
pengiriman untuk tujuan manajemen bisnis; Menyelenggarakan pameran bisnis; Menyelenggarakan pameran untuk tujuan
bisnis; Menyelenggarakan pameran untuk tujuan komersial; Menyelenggarakan pameran untuk tujuan komersial atau iklan;
Menyelenggarakan pameran untuk tujuan periklanan; Menyelenggarakan penjualan barang dengan sistem arisan;
Menyewakan materi publisitas; Menyewekan mesin atau peralatan untuk kantor; Menyiapkan dokumen; Nasehat bisnis dan
manajemen bisnis atas program yang berkaitan dengan organisasi dan manajemen bisnis; Nasehat dan bantuan bisnis;
Nasehat untuk konsumen; Optimisasi Mesin Pencari; Order melalui TV; Order melalui online; Organisasai kampanye
promosional; Organisasi bisnis kantor; Organisasi dan manajemen program insentif dan promosi penjualan; Organisasi nirlaba
di bidang kopi; Organisasi pameran untuk tujuan komersial atau iklan, sebagai model untuk iklan atau promosi penjualan;
Organisasi peragaan busana untuk keperluan promosi dan periklanan; Organisasi, mengatur dan menyelenggarakan antar
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bisnis dan pameran perdagangan, forum dan acara bisnis dalam konteks pameran perdagangan dan eksposisi untuk
keperluan bisnis; Organisasi, mengatur dan menyelenggarakan pameran, pameran dagang dan eksposisi untuk keperluan
bisnis; Outlet pancake dan waffle; Outlet penjualan camilan khas jepang; Outlet toko ritel yang menampilkan kacamata,
kacamata pelindung dengan bingkai plastik atau karet yang pas di wajah untuk melindungi mata, kacamata pelindung dari
sinar matahari; PASAR SWALAYAN; PENYALURAN CONTOH-CONTOH BARANG; Pameran peragaan busana untuk
keperluan komersial; Pemasangan poster; Pemasaran dan periklanan pada jasa keuangan dan asuransi; Pemasaran dan
promosi barang dan jasa orang lain dengan cara mendistribusikan kupon atau voucher; Pemasaran digital; Pemasaran digital
melalui poral internet berdasarkan data yang dikumpulkan melalui solusi ketelusuran dari awak hingga akhir untuk produkproduk kemasan dan pengemasan; Pemasaran digital yang diarahkan kepada pelanggan produk kemasan; Pemasaran
melalui media elektronik; Pemasaran, riset pasar, dan analisis pasar melalui situs web internet; Pembelian Madu dan Hasil
produksi madu; Pembelian barang lokal untuk dibeli oleh konsumen di luar negeri; Pembuatan laporan keuangan; Pembuatan
materi periklanan; Pembuatan profil konsumen untuk tujuan komersial atau pemasaran; Pembukuan perniagaan; Pembukuan
perusaahan; Pembukuan, menyusun laporan rekening; Pemesanan buku secara online; Pemotongan pajak; Pemrosesan
administratif pesanan pembelian untuk pembelanjaan daring; Pemrosesan data dalam pengumpulan data untuk tujuan bisnis;
Pemrosesan pesanan secara elektronik untuk orang lain; Penasihat bisnis dan layanan informasi; Pencatatan perusahaan;
Penderep; Penelitain Perniagaan; Penelitian pemasaran dan promosi penjualan (untuk orang lain); Penelitian perniagaan dan
pemasaran madu; Penempatan iklan; Penempatan personel, yaitu jasa penyediaan pekerja terlatih dan material untuk
mengelola dan mengerjakan pembersihan peralatan industri dengan benar, yaitu, reaktor, kapal, tangki, menara vakum,
penukar panas, perpipaan, kolom penyulingan, dan peralatan industri lainnya.; Penempatan tenaga kerja; Penerbitan,
manajemen dan penyelesaian mata uang virtual yang disimpan dan dikelola sebagai data elektronik untuk promosi barang dan
jasa; Penerbitan, manajemen dan penyelesaian poin dan mata uang virtual untuk promosi barang dan jasa; Penerbitan,
manajemen dan penyelesaian poin untuk promosi barang dan jasa; Pengadaan barang untuk keperluan bisnis orang lain;
Pengadaan jasa untuk pihak lain; Pengadaan, manajemen, inventaris, pemasaran dan penjualan barang (dengan cara apapun
termasuk tetapi tidak terbatas pada jasa online dan melalui pengiriman); Pengambilan informasi bisnis yang terkomputerisasi;
Pengaturan dan pengoperasian materi iklan pada jaringan komputer dan jaringan komunikasi global; Pengaturan dan
penyelenggaraan kompetisi bisnis untuk wirausahawan dan perusahaan pemula (start-up) untuk bersaing mendapatkan modal
awal untuk membiayai kegiatan bisnis; Pengaturan demonstrasi untuk tujuan periklanan; Pengaturan distribusi literatur iklan
sebagai respons terhadap permintaan telepon; Pengaturan penjualan alas kaki; Pengaturan penjualan peralatan untuk
mengukur konsumsi energi listrik; Pengaturan penjualan perangkat kontrol listrik untuk pemanasan dan pengelolaan listrik;
Pengaturan penjualan perangkat kontrol listrik untuk pengelolaan energi; Pengecer barang-barang; Pengelolaan arsip
perniagaan; Pengelolaan arsip perpajakan; Pengelolaan bisnis hotel dan penginapan lainnya; Pengelolaan data pelanggan
menggunakan basis data komputer; Pengelolaan hubungan pelanggan khusus terkait dengan rokok elektronik, perangkat
pemanas tembakau, perangkat rokok elektronik dan baterai dan pengisi daya baterai untuk rokok elektronik, perangkat
pemanas tembakau dan perangkat rokok elektronik.; Pengelolaan informasi perniagaan; Pengelolaan informasi perpajakan;
Pengelolaan laporan proyek bisnis; Pengelolaan skema loyalitas, termasuk mengorganisir pengerjaan promosi untuk
mendorong loyalitas pelanggan, terkait dengan penggunaan kartu kredit maupun tidak; Pengembangan konsep periklanan;
Pengembangan standar sukarela di bidang manajemen bisnis; Pengembangan standar sukarela di bidang manajemen proyek;
Pengembangan standar sukarela di bidang manajemen strategis; Penghimpun informasi ke dalam basis data komputer;
Pengiklanan dengan pengiriman publisitas secara online untuk pihak ketiga melalui jaringan komunikasi elektronik;
Pengiklanan di surat kabar; Pengiklanan penjualan melalui pasar; Pengiklanan penjualan melalui pos; Pengoperasian bisnis
dari pusat perbelanjaan untuk pihak lain.; Pengoperasian bisnis pusat perbelanjaan online; Pengoperasian bisnis pusat
perbelanjaan online untuk orang lain; Pengoptimalan situs web; Pengorganisasian, pengawasan dan administrasi usaha dari
penjualan dan skema insentif promosi, skema kartu loyalitas, skema dan program insentif, program pengharagaan, skema
poin untuk penebusan terhadap barang dan jasa; Pengorganisasian, pengoperasian dan supervisi bisnis mata uang virtual;
Pengrekrutan staff permanen; Penilaian produk madu; Penjualan Madu dan Hasil produksi madu; Penjualan alat sablon botol
manual; Penjualan arang; Penjualan atau promosi penjualan; Penjualan barang pribadi eceran atau grosir; Penjualan barang
secara online atau offline, baik retail maupun grosir untuk produk aksesoris barang-barang electrical atau listrik dan barangbarang elektronik; Penjualan barang secara online atau offline, baik retail maupun grosir untuk produk aksesoris barangbarang selam; Penjualan barang secara online atau offline, baik retail maupun grosir untuk produk aksesoris gadget atau
teknologi; Penjualan barang secara online atau offline, baik retail maupun grosir untuk produk aksesoris peralatan dan
perlengkapan selam; Penjualan deterjen, perekat dan preparat kimia untuk menstabilkan tanah; Penjualan eceran dan grosir
untuk tas dan dompet; Penjualan eceran untuk sediaan daging dan produk daging [butcher’s shop]; Penjualan eceran, grosir,
penjualan langsung, penjualan melalui pemesanan via pos termasuk melalui Internet atau sarana pemesanan jarak jauh
elektronik lainnya, dan jasa pengadaan kerjasama, untuk pihak lain, termasuk melalui Internet, berbagai barang di bidang
berikut ini: alat berkebun, yaitu alat yang dioperasikan dengan tangan untuk berkebun, alat penyiraman dari besi dan
penanaman, alat DIY, yaitu paku, kotak peralatan, kunci linggis, palu, obeng, baut dan kunci, barang untuk perawatan anak,
yaitu botol susu, dorongan bayi, kereta bayi, timbangan bayi, bak mandi, barang kuas, barang dan peralatan senam,
permainan dan mainan, barang-barang pers, yaitu barang cetakan dan buku, musik, yaitu alat musik, alat tulis, telekomunikasi,
telepon (termasuk telepon seluler), barang audio-visual dan multimedia, yaitu televisi (display kristal cair (LCD), plasma,
tabung sinar katoda), pemutar / perekam, speaker, netbook, kamera digital, bingkai foto digital, camcorder digital, cakram
kompak dan CD-ROM, cakram video digital (cakram serbaguna digital (DVD)) , cakram serbaguna digital HD (HD-DVD),
cakram penyimpanan optik, pemutar dan pembaca portabel (stereo pribadi), radio mobil, konverter, penyandi, perekam,
penulis, papan tombol, permainan digital, playstation, telepon seluler, telepon nirkabel, layar, radio jam, sistem hi-fi, turntable,
amplifier, pemutar dan pembaca, tuner, speaker, sistem bioskop rumah, amplifier untuk sistem bioskop rumah, layar plasma,
proyektor video, perangkat lunak komputer, film, sistem penentuan posisi global (GPS), barang komputasi, yaitu komputer dan
periferal komputer, unit pemrosesan pusat (CPU), monitor, printer laser, printer multifungsi, printer inkjet, hard disk, kunci USB,
kartu memori, floppy disk, bahan makanan pertanian dan minuman (alkohol dan non-alkohol), kendaraan, budidaya tanaman,
tembakau dan barang dan perlengkapan rokok, yaitu barang dari kayu, logam, keramik, kaca, kertas, karton, kulit dan imitasi
kulit, kain atau tekstil, bulu, serat sintetis, batu tulis, tongkat, gabus, buluh, anyaman, tanduk, tulang, seluloid dan pengganti
semua bahan ini, atau dari plastik, tiruan atau mengandung tiruan monumen atau yang mengingatkan pada suatu kabupaten,
kota kecil, kota, wilayah atau negara (tidak termasuk transportasi di dalamnya), memungkinkan pelanggan untuk melihat dan
membeli barang atau jasa tersebut dengan berbagai macam cara; Penjualan eceran, grosir, penjualan langsung, penjualan
melalui pemesanan via pos termasuk melalui Internet atau sarana pemesanan jarak jauh elektronik lainnya, dan jasa
pengadaan kerjasama, untuk pihak lain, termasuk melalui Internet, berbagai barang di bidang berikut ini: dekorasi interior dan
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eksterior, yaitu linen rumah tangga, tirai bersih, gorden dari tekstil atau plastik, tirai dari tekstil, hiasan dinding dari tekstil, kain
non-anyaman (tekstil), penutup pelindung untuk furnitur, bantal (kecuali bantal untuk keperluan medis dan pemanasan),
sarung bantal, penutup furnitur dari tekstil, penutup tempat tidur, penutup meja, batang dan cincin gorden, kait tirai, rol, pita
gorden, gantungan untuk gorden, tirai dari logam, potongan ujung dan kurung untuk batang tirai bukan dari logam, gagang
pintu bukan dari logam dan kenop untuk furnitur bukan dari logam, renda dan bordir, pita, kawat untuk gorden, penahan
gorden tidak untuk tekstil, penutup lantai dan dinding, karpet dan permadani, bingkai foto, foto, stiker, cermin, karya seni dari
logam mulia, kayu, plester atau plastik, ponsel (benda dekoratif), kotak, kotak dari kayu atau plastik, lilin, tempat lilin, tembikar,
vas, pot, penutup untuk pot, patung dan patung dari logam mulia, porselen, terra-cotta atau kaca, air mancur, bunga kering
untuk dekorasi, lampu, penutup lampu, penahan tudung lampu, cat dan pernis, pewarna, pernis, pelapis permukaan, teras,
tembikar, pot, bak (untuk tanaman), penutup untuk pot (bukan dari kertas), kotak jendela, mangkuk hias, bak, patung dan
patung batu, beton atau terra-cotta, air mancur dan kolam, dukungan tanaman, teralis, busur, layar (furnitur), penahan vas,
pouffes, tiang untuk menaruh mantel, tempat payung, rak majalah, furnitur taman, tempat bunga (furnitur), payung, pandepo,
kotak peti untuk keperluan penyimpanan, penghias ponsel, perabot, yaitu furnitur, cermin, bingkai foto dan tempat duduk,
pengharum ruangan, pengharum dan pembersih, memungkinkan pelanggan untuk melihat dan membeli barang atau jasa
tersebut dengan berbagai macam cara; Penjualan eceran, grosir, penjualan langsung, penjualan melalui pemesanan via pos
termasuk melalui Internet atau sarana pemesanan jarak jauh elektronik lainnya, dan jasa pengadaan kerjasama, untuk pihak
lain, termasuk melalui Internet, berbagai barang di bidang berikut ini: peralatan makan, yaitu piring, gelas dan peralatan
makan, linen rumah tangga, peralatan listrik rumah tangga, yaitu lemari es, freezer, lemari wine, mesin pencuci piring, kompor,
kompor induksi, tudung extractor untuk dapur, peralatan masak listrik, oven, rotisseries, oven microwave, alat penimbang, pot
kopi, penggiling kopi, perkolator kopi listrik, ceret, pengolah makanan multifungsi, pengocok, mixer, alat pemotong makanan,
pemanas listrik untuk botol susu, sentrifugal, pengepres buah, mesin bir, pembuka kaleng, pisau listrik, blender listrik,
pengocok listrik untuk keperluan rumah tangga, gilingan daging, kompor bertekanan, steamer makanan, hot plate dan tabung
kue, pemasak dalam waktu lama, wajan, penggorengan listrik, pembuat yoghurt, bejana untuk membuat es dan minuman es,
mesin cokelat panas, popcorn mesin, barbekyu listrik, kotak pendingin listrik, mesin untuk membuat minuman, peralatan untuk
mengiris bahan makanan, peralatan untuk membuat dan mengiris roti, pemanggang roti, mesin wafel, pembuat sandwich
panggang, pembuat pancake, perlengakapan fondue, perlengkapan raclette, pembuat pizza, arang untuk memasak, mesin
untuk membuat pasta, panggangan, mixer rumah tangga, mesin jahit, mesin cuci untuk binatu, mesin pengering untuk binatu,
mesin pengering unit uap, setrika, sikat gigi listrik, pengering rambut, catokan pengeriting dan pelurus dari besi, sikat dengan
pemanasan untuk rambut, epilator, alat manikur dan pedikur, pisau cukur listrik, gunting jenggot dan rambut, elektro stimulator,
bantal pijat, penyedot debu, pembersih uap, parket lilin-pemoles elektrik, mesin listrik dan peralatan untuk pencuci karpet,
radiator listrik dan pengisi minyak, kipas listrik untuk penggunaan pribadi, AC, kipas pemanas, panel radiator, alat pemurnian
udara, memungkinkan pelanggan untuk melihat dan membeli barang atau jasa tersebut dengan berbagai macam cara;
Penjualan eceran, grosir, penjualan langsung, penjualan melalui pemesanan via pos termasuk melalui Internet atau sarana
pemesanan jarak jauh elektronik lainnya, dan jasa pengadaan kerjasama, untuk pihak lain, termasuk melalui Internet, berbagai
barang di bidang berikut ini: perawatan, kecantikan, dan kebersihan untuk manusia dan hewan, yaitu sabun, pasta gigi,
deodoran, krim, lotion dan sampo, wewangian, yaitu parfum, ekstrak parfum, eau de toilette dan kosmetik, yaitu sediaan
makeup dan kecantikan untuk kulit dan rambut, pakaian, yaitu pakaian, pakaian dalam untuk pakaian siang dan malam, alas
kaki, celana ketat, kaus kaki, sepatu, sepatu bot dan sandal, dan aksesoris fashion, yaitu tutup kepala, perhiasan, ikat
pinggang, jam tangan, aksesoris rambut (klip, jepitan, perhiasan, pita, ikatan rambut, jepit rambut, sisir, ikat rambut, ikat
kepala), tekstil, yaitu hiasan dinding dari tekstil, kantong tidur (terpal), tisu dari tekstil untuk menghilangkan make-up, kelambu,
linen rumah tangga, label kain, tirai dari tekstil, saputangan (dari tekstil), toko pakaian laki-laki, kecuali benang rajut dan
benang, barang dari kulit, yaitu koper, set bepergian, koper bepergian, label koper, tas, dompet saku, tempat kartu, dompet,
tas kantor, tempat dokumen, koper dan barang-barang untuk berpergian, yaitu bagasi dan tas bepergian, tas, tas
perlengkapan mandi, kotak peti, koper, tas dan penutup jas, perhiasan, peralatan horologis, barang optik, memungkinkan
pelanggan untuk melihat dan membeli barang atau jasa tersebut dengan berbagai macam cara; Penjualan grosir barangbarang; Penjualan makanan dan minuman secara online; Penjualan melalui pos (termasuk dengan cara elektronik); Penjualan
online atas publikasi cetak, buku, majalah, materi cetak, terbitan berkala, teks elektronik dan teks non-elektronik; Penjualan
pakaian,; Penjualan ritel dan grosir bahan medis; Penjualan ritel dan grosir sampo sepatu; Penjualan ritel dan grosir sampo
sepatu (online); Penjualan ritel dan penjualan secara online berupa kacamata, aksesoris untuk telepon dan tablet, perhiasan,
jam tangan, barang-barang terbuat dari kulit, pakaian, alas kaki, penutup kepala, kaus kaki, pakaian yang terkoneksi dengan
teknologi, pakaian pintar, sepatu yang terkoneksi dengan teknologi, sepatu pintar; Penjualan ritel dan penjualan secara online
berupa kacamata, aksesoris untuk telepon dan tablet, perhiasan, jam tangan, barang-barang terbuat dari kulit, pakaian,
sepatu, topi, kaus kaki, pakaian yang terkoneksi dengan teknologi, pakaian pintar, sepatu yang terkoneksi dengan teknologi,
sepatu pintar; Penjualan ritel dan penjualan secara online berupa pakaian, sepatu, topi, kaus kaki, ikat pinggang; Penyajian
barang dan jasa pada semua alat komunikasi untuk ritel; Penyajian barang di media komunikasi untuk tujuan ritel; Penyajian
barang pada media komunikasi
untuk keperluan perdagangan eceran
(Presentation of goods on communication
media, for retail purposes), Penyewaan ruang periklanan (Rental of
advertising space), Periklanan radio (Radio advertising), Peragaan barang (Demonstration of goods), Jasa nasehat untuk
manajemen bisnis (Advisory
services for business management), Penyelenggaraan pameran untuk keperluan
perdagangan atau periklanan (Organization of
exhibitions for commercial or advertising purposes), Jasa perbandingan harga (Price comparison
services), Informasi dan nasehat komersial untuk konsumen (anjungan nasehat
pelanggan) (Commercial information and advice for consumers (consumer advice
shop), Penyediaan pasar daring (online) untuk pembeli dan penjual barang dan jasa
(Provision of an on-line marketplace for buyers and sellers of goods and services), Sistemisasi informasi ke dalam basis data
komputer (Systemization of
information into computer databases).; Penyajian barang-barang pada media komunikasi untuk keperluan retail, yaitu, jasa
toko retail dan jasa pesanan melalui pos dalam bidang musik dan hiburan musikal; Penyebaran bahan untuk iklan;
Penyebaran bahan untuk iklan, pengiklanan penjualan melalui pos; Penyebaran iklan untuk orang lain melalui jaringan
komunikasi on-line di internet; Penyedia jasa pemesanan secara daring dalam bidang berbagai macam berkaitan untuk
sediaan farmasi, kedokteran hewan dan sanitasi dan persediaan medis; Penyedia laporan statistik sesuai keinginan mengenai
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data demografis; Penyediaan administrasi bisnis dan manajemen fasilitas-fasilitas penitipan anak untuk anak; Penyediaan dan
penyebaran informasi yang berkaitan dengan materi untuk pameran, pameran perdagangan dan eksposisi untuk keperluan
bisnis; Penyediaan dan penyebaran informasi, bantuan dan nasihat komersial untuk peserta pameran, pengunjung dan
penyelenggara pameran, termasuk semua informasi tersebut yang disediakan secara elektronik, termasuk pada suatu situs
web; Penyediaan informasi di bidang manajemen bisnis yang di tampilkan melalui situs web; Penyediaan informasi di bidang
manajemen strategis yang di tampilkan melalui situs web; Penyediaan informasi bisnis terkait dengan reseller; Penyediaan
informasi dan nasehat komersial/niaga (konsultan niaga); Penyediaan informasi dan saran yang berkaitan dengan jasa ritel;
Penyediaan informasi di bidang manajemen proyek yang di tampilkan melalui situs web; Penyediaan informasi komersial dari
basis data online; Penyediaan informasi komersial melalui internet global; Penyediaan informasi komersial melalui jaringan
komputer; Penyediaan informasi komersil; Penyediaan informasi konsumen melalui jaringan komputer global; Penyediaan
informasi mengenai analisis manajemen bisnis dalam aspek keuangan perusahaan; Penyediaan informasi mengenai
persiapan, audit, atau pengesahan laporan keuangan; Penyediaan informasi pasar konsumen berkaitan dengan penjualan
buku secara daring; Penyediaan informasi periklanan melalui jaringan komputer global; Penyediaan informasi produk,
termasuk informasi biaya dan toko
Penyediaan informasi produk, termasuk informasi biaya dan toko; Penyediaan informasi tentang survei kuesioner; Penyediaan
informasi terkait dengan semua pakaian, alas kaki dan hiasan kepala melalui situs web online; Penyediaan informasi,
termasuk on-line, mengenai periklanan, manajemen bisnis dan fungsi administrasi dan kantor; Penyediaan jasa layanan
informasi publisitas; Penyediaan jasa periklanan, administrasi bisnis dan fungsi kantor di bidang sistem penentuan posisi
global; Penyediaan jasa ritel dengan cara pemasaran langsung sehubungan dengan pakaian, tutup kepala dan alas kaki,
perhiasan, jam tangan, aksesoris mode, tekstil, kosmetik, sediaan untuk perlengkapan mandi yang tidak mengandung obat,
produk perawatan, peralatan perawatan, peralatan mandi yang tidak mengandung obat, [kosmetik], kacamata, tempat untuk
membawa, barang dari kulit, tempat dan penutup untuk telepon genggam, tablet, laptop, koper, label untuk koper, tempat dan
penutup paspor, dompet, tas tangan dan segala macam tas, buku, lilin, perlengkapan audio, perangkat pendengar yang
diletakkan di kepala, tempat pengeras suara, pengeras suara nirkabel, perangkat pendengar yang diletakkan di dalam telinga;
Penyediaan jasa ritel melalui suatu saluran televisi yang berkaitan dengan pakaian, tutup kepala dan alas kaki, perhiasan, jam
tangan, aksesoris mode, tekstil, kosmetik, sediaan untuk perlengkapan mandi yang tidak mengandung obat, produk
perawatan, peralatan perawatan, peralatan mandi yang tidak mengandung obat, [kosmetik], kacamata, tempat untuk
membawa, barang dari kulit, tempat dan penutup untuk telepon genggam, tablet, laptop, koper, label untuk koper, tempat dan
penutup paspor, dompet, tas tangan dan segala macam tas, buku, lilin, perlengkapan audio, perangkat pendengar yang
diletakkan di kepala, tempat pengeras suara, pengeras suara nirkabel, perangkat pendengar yang diletakkan di dalam telinga;
Penyediaan jasa ritel melalui suatu telepon atau telepon genggam atau perangkat telekomunikasi lainnya yang berkaitan
dengan pakaian, tutup kepala dan alas kaki, perhiasan, jam tangan, aksesoris mode, tekstil, kosmetik, sediaan untuk
perlengkapan mandi yang tidak mengandung obat, produk perawatan, peralatan perawatan, peralatan mandi yang tidak
mengandung obat, [kosmetik], kacamata, tempat untuk membawa, barang dari kulit, tempat dan penutup untuk telepon
genggam, tablet, laptop, koper, label untuk koper, tempat dan penutup paspor, dompet, tas tangan dan segala macam tas,
buku, lilin, perlengkapan audio, perangkat pendengar yang diletakkan di kepala, tempat pengeras suara, pengeras suara
nirkabel, perangkat pendengar yang diletakkan di dalam telinga; Penyediaan kolom publisitas; Penyediaan konsultasi, layanan
konsultasi dan informasi terkait jasa periklanan, pemasaran, Jasa promosi, manajemen bisnis, administrasi bisnis, layanan
administrasi bisnis terkait asuransi dan layanan broker dalam jaringan, layanan administrasi bisnis terkait layanan garansi,
penilaian bisnis, pertanyaan bisnis, investigasi bisnis, konsultasi manajemen dan organisasi bisnis, penasihat bisnis dan
layanan informasi, bantuan manajemen bisnis, konsultasi organisasi bisnis, penelitian bisnis, informasi dan saran komersial
untuk konsumen dan, toko saran konsumen, organisasi pameran untuk tujuan komerial atai periklanan, proses administrasi
pesanan pembelian, Penghimpun informasi ke dalam basis data komputer, kompilasi statistik, konsultasi bisnis, koleksi,
kompilasi, sistemisasi, verifikasi, analisis, proses, pembaruan, pengaturan, penyimpanan dan penyedia data, layanan
informasi bisnis disediakan dalam jaringan dari sebuah database komputer, internet atau perangkat komunikasi nirkabel,
pencarian data dalam file komputer untuk orang lain, analisis harga biaya, menyusun laporan akun, peramalan ekonomi, pakar
efisiensi, konsultasi manajemen personal, layanan perbandingan harga, konsultasi bisnis profesional, analisis dan penyedia
informasi bisnis dan komersial, analisis bisnis, riset dan layanan informasi, mengumpulkan dan memverifikasi penilaian dan
ulasan bisnis untuk orang lain, menyediakan perbandingan harga, layanan, kualitas, ulasan dan penilaian penyedia layanan
untuk bisnis atau tujuan komerial, menyiapkan laporan keuangan; Penyediaan laporan bisnis (komersial); Penyediaan layanan
direktori manajemen bisnis dan profesional manajemen proyek melalui web online yang menampilkan hyperlink ke situs web;
Penyediaan layanan intelijen pasar; Penyediaan layanan pemesanan yang berkaitan dengan pakaian, alas kaki dan headwear
melalui telepon, faksimili, situs web online, aplikasi mobile internet dan sarana elektronik lainnya; Penyediaan pasar on-line
untuk pembeli dan penjual barang dan jasa yang mana untuk melayani sebagai perantara komersial dan promotor penjualan
untuk penjual dan pembeli pihak ketiga barang dan jasa, seperti, kendaraan darat.; Penyediaan penghargaan insentif dan
program keanggotaan kepada pelanggan dari pusat pelumasan kendaraan; Penyediaan platform e-commerce untuk tujuan
ritel melalui Internet.; Penyediaan program penghargaan insentif bagi pelanggan melalui pemberian hadiah bonus dan layanan
insentif untuk perjalanan udara yang sudah berkali-kali, yaitu, fasilitas transit lounge untuk relaksasi penumpang, layanan
maskapai penerbangan prioritas khusus dengan layanan reservasi, peningkatan pemrosesan tiket bandara, percepatan
prosedur menunggu panggilan penerbangan, check-in prioritas, check-in lobi prioritas, service center khusus dan jalur untuk
kumpulan penumpang elite, prioritas khusus dan percepatan pemrosesan keamanan, percepatan layanan penanganan di
pintu masuk dan keberangkatan pesawat, peningkatan akomodasi tempat duduk, peningkatan ruang pribadi termasuk hiburan
khusus, koneksi komputer, peningkatan layanan penyediaan makanan dan pemberian voucher dengan nilai-nilai yang telah
ditentukan untuk penumpang elite, pengiriman bagasi prioritas, peningkatan dan percepatan respons customer service untuk
penumpang elite; Penyediaan program penghargaan insentif dan penghargaan loyalitas keanggotaan kepada pelanggan dari
pusat pelumasan kendaraan; Penyediaan program penghargaan insentif pelanggan melalui penerbitan dan pemrosesan poin
loyalitas untuk pembelian barang dan jasa; Penyediaan promosi barang dan jasa melalui periklanan; Penyediaan ruang iklan
di situs web untuk mempromosikan barang dan jasa; Penyediaan ruang iklan untuk barang dan jasa di website; Penyediaan
skema insentif dan informasi yang berkaitan dengan skema insentif; Penyediaan tempat pasar online untuk pengguna jasa
dan penyedia jasa tenaga kerja professional/pencari kerja dengan berbagai jenis ketrampilan dan pengalaman;
Penyelenggaraan acara untuk keperluan komersial dan iklan; Penyelenggaraan pengundian hadiah untuk tujuan promosi dan
perdagangan; Penyelidikan klien; Penyewaan materi periklanan; Penyewaan media iklan, ruang, dan peralatan (termasuk
online melalui jaringan komunikasi global termasuk Internet); Penyewaan papan iklan; Penyewaan peralatan untuk periklanan;
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Penyewaan ruang iklan di situs web; Peragaan barang; Peralaman pasar; Perbandingan harga dan evaluasi berbagai produk;
Perbelanjaan lokal daring dengan produk lokal yang dibeli oleh pelanggan di luar negeri; Perdagangan bahan bakar padat;
Perdagangan batu abu tahan api; Perdagangan batu bara; Perdagangan batu bara padat (briket); Perdagangan besar alat
laboratorium, farmasi dan kedokteran; Perdagangan besar komputer dan perlengkapannya dan piranti lunak; Perdagangan
besar kosmetik; Perdagangan retail kamera, video kamera, lensa, asesori fotografi/videografi.; Perencanaan dan pelaksanaan
pameran dagang, pameran dan presentasi untuk tujuan ekonomi atau iklan; Perencanaan pengiklanan; Perencanaan strategi
pemasaran; Perikalan melalui Koran; Periklanan melalui jaringan telepon seluler; Periklanan melalui media elektronik dan
internet untuk manajemen bisnis; Periklanan melalui transmisi publisitas
online untuk pihak ketiga melalui jaringan
komunikasi elektronik; Periklanan online; Periklanan online melalui jaringan komunikasi komputer; Periklanan untuk orang lain;
Periklanan untuk orang lain melalui komputer dan jaringan komunikasi; Periklanan, pemasaran dan layanan promosi terkait
untuk memfasilitasi jejaring dan peluang sosialisasi untuk tujuan bisnis; Periklanan, pemasaran dan layanan promosi yang
terkait dengan semua industri untuk tujuan memfasilitasi jejaring dan peluang sosialisasi untuk tujuan bisnis; Periklanan,
pemasaran, dan promosi barang dan jasa pihak lain dalam kaitannya dengan video game dan olahraga elektronik;
Perkumpulan Asosiasi Seles Marketing; Persiapan kolom publikasi; Persiapan penilaian pajak [akuntansi]; Persiapan,
kompilasi dan penyimpanan data elektronik; Presentasi barang dan jasa; Produksi film iklan dalam bentuk videotape/rekaman
video; Produksi film-film komersial/iklan televisi; Produksi kembali dokumen; Produksi keperluan periklanan visual; Produksi
rekaman video untuk tujuan pemasaran; Produksi rekaman video untuk tujuan periklanan; Produksi rekaman video untuk
tujuan publisitas; Program insentif kartu loyalitas untuk mempromosikan jasa toko ritel yang menampilkan pakaian dan
aksesoris fesyen dan sejenisnya; Program loyalitas dan insentif pelanggan; Program pemberian insentif berupa asuransi jiwa
dan kesehatan untuk partisipan program karena lebih aktif dan mencapai sasaran yang ditetapkan; Promosi [periklanan]
bisnis; Promosi barang dan jasa melalui jaringan internet dan komunikasi; Promosi barang dan jasa milik pihak lain melalui
program diskon dan insentif dimana poin pembelian diberikan untuk pembelian yang dilakukan oleh pelanggan vendor atau
perjalanan yang dilakukan oleh pelanggan anggota yang dapat ditukar dengan barang dagangan dan perjalanan; Promosi
penjualan (untuk orang lain); Promosi penjualan akun kartu kredit melalui administrasi program pemberian insentif; Promosi
penjualan produk elektronik, video dan/atau audio untuk orang lain; Promosi penjualan produk elektronik, video dan/atau audio
untuk orang lain melalui toko, Internet atau katalog produk; Promosi penjualan untuk bisnis bebas bea; Promosi penjualan
untuk pihak lain melalui jaringan komputer; Promosi secara online pada jaringan komputer; Promosi, periklanan dan
pemasaran situs online; Proses administratif pesanan belanjaan; Publikasi elektronik teks publikasi; Publikasi produksi film;
Pusat belanja melalui internet; Pusat perbelanjaan komprehensif melalui internet; Pusat perbelanjaan komprehensif melalui
internet, yaitu, bahan makanan, minuman, kosmetik, perlengkapan mandi (toiletries), sediaan pemeliharaan gigi (dentifrices),
sabun dan deterjen, peralatan pembersih dan pencuci, garmen, barang tekstil, pakaian, alas kaki dan penutup kepala, tas dan
dompet kulit, mainan dan cinderamata/suvenir, kertas dan alat tulis, jam dan arloji, alat pengajaran, bahan pengajaran,
sediaan farmasi, kedokteran hewan dan sanitasi dan persediaan medis, peralatan dapur peralatan makan, mebel/furnitur,
peralatan pendingin listrik, mesin pertanian, mesin industri, peralatan digital telekomunikasi; Pusat perbelanjaan yang menjual
peralatan rumah tangga, furnitur, barang elektronik; Retail store services featuring shoes; Riset dan analisis data bisnis; Ritel
online; Ritel seluruh barang; Saran bisnis dan analisis pasar; Saran dan konsultasi bisnis mengenai penggunaan dan
permintaan untuk material yang digunakan pada proses pengeboran minyak dan gas dan panas bumi; Saran manajemen
pemasaran; Sewa mesin penjual otomatis; Stan untuk penjualan es krim; Studi dan analisis pasar melalui Internet; Studi
statistic bisnis; Supermarket bahan bangunan; Survei [jajak pendapat]; Survei bisnis; Survei untuk kepentingan bisnis; TOKO
SERBA ADA; Tampilan barang dagangan di media komunikasi untuk tujuan ritel; Tempat penyelenggara kursus penyelaman
(diving) untuk tujuan komersial; Tempat yang menjual berbagai macam bir; Toko Aquarium; Toko Barang Pecah belah; Toko
Eceran Elektronik; Toko Grosir Elektronik; Toko Optik; Toko Pakaian Jadi / konpeksi; Toko Penjualan Lampu LED, lampu
tenaga surya dan bola lampu; Toko alat-alat musik dan rekaman-rekaman; Toko alat-alat olahraga; Toko barang elektronik
audio dan audio visual; Toko barang pernak pernik/aksesoris; Toko barang-barang grosir; Toko barang-barang seni; Toko
bebas bea bandara; Toko bebas pajak untuk kosmetik dan obat-obatan; Toko boneka; Toko buku dan alat-alat tulis; Toko
bunga; Toko distro; Toko eceran aluminium; Toko eceran dan grosir yang menjual bagian dan aksesoris mobil; Toko eceran
yang menjual peralatan listrik rumah tangga; Toko eceran yang menjual perlengkapan rumah tangga dari tekstil; Toko eceran
yang menjual produk susu; Toko emas; Toko emas dan perhiasan; Toko handphone dan asesoris; Toko helm dan aksesoris
helm; Toko jam; Toko jam tangan; Toko jamu (herbal); Toko komputer dan aksesoris; Toko kue; Toko kue online; Toko mainan
anak-anak; Toko makanan dan minuman khas jepang; Toko makanan online; Toko mebel dan ranjang; Toko menjual produk
voucher secara elektronik / online; Toko minuman non-alkohol; Toko minuman online; Toko minuman panas dan dingin; Toko
olahraga; Toko oleh-oleh; Toko online dan offline (shop fasade) yang menampilkan dan menjual barang-barang merchandise
karakter animasi; Toko online di bidang makanan dan minuman; Toko online di bidang roti-roti dan kue-kue; Toko online yang
menjual peralatan dan perlengkapan bayi; Toko pakaian ritel; Toko pancake dan waffle; Toko parfum; Toko perabotan; Toko
perangkat hardware; Toko perhiasan; Toko perlengkapan bayi; Toko plastik; Toko pulsa dan kartu perdana; Toko ritel, katalog
pesanan melalui pos, dan layanan toko ritel yang ditawarkan melalui Internet di bidang alas kaki, pakaian, barang-barangbarang kecil terbuat dari kulit, tas besar yang digunakan untuk membawa sejumlah barang, tas tangan, kacamata hitam, dan
aksesoris terkait di atas; Toko roti online; Toko sepatu; Toko serba ada; Toko sparepart dan aksesoris kendaraan; Toko tekstil
dan pakaian; Toko telekomunikasi; Toko yang melayani penjualan mesin; Toko yang menjual Karpet; Toko yang menjual
antara lain: baterai telepon seluler, -baterai isi ulang, -pengisi daya baterai untuk gawai dan telepon selular baik secara onLine
maupun langsung; Toko yang menjual batu alam, marmer, kaca, batu alam, lampu, guci, keramik, pegangan pintu, panel kayu,
bingkai, kertas pelapis dinding; Toko yang menjual berbagai macam parcel; Toko yang menjual cat; Toko yang menjual emas
batangan; Toko yang menjual es krim; Toko yang menjual kaca, kaca mata (optik), bingkai kacamata, rangka kaca mata, kaca
mata pelindung matahari, tempat-tempat kaca mata, lensa kontak, wadah-wadah untuk lensa kontak, tali kaca mata, kaca
mata anti silau, tas, tas ransel, tas selempang, dompet, koper, kulit, kulit Imitasi, payung, tongkat, kantong untuk pendaki
gunung, jam, tali jam tangan , rantai jam tangan, kotak jam tangan, perhiasan, gelang, kalung, cincin, bros(perhiasan), logam
mulia, baju, celana, t-shirt, sepatu, sandal, sepatu sandal, ikat pinggang, topi, jaket, sarung tangan (pakaian), tenda-tenda, talitali, tambang, tempat tidur gantung, jala-jala, terpal plastik, karung plastik, jaring-jaring, kerai diluar ruangan; Toko yang
menjual kosmetik; Toko yang menjual kue; Toko yang menjual pakaian; Toko yang menjual pencuci mulut berupa es dan
buah; Toko yang menjual pompa air rumah tangga dan industri serta seluruh alat listrik; Toko yang menjual wallpaper, gorden,
blinds, vinyl floor, lantai kayu, sticker, kaca filem; Toko-toko Grosir Elektronik; Ulasan biaya perawatan kesehatan; Waralaba
restoran, yaitu, penawaran bantuan manajemen bisnis dalam pendirian dan pengoperasian restoran; Wholesale store services
featuring shoes; administasi program diskon yang memungkinkan peserta untuk memperoleh diskon barang dan jasa, diskon
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pengiriman, percepatan pengiriman dan akses awal terhadap acara-acara penjualan; administrasi bisnis; administrasi bisnis
dan layanan konsultasi bisnis; administrasi bisnis di bidang jasa transportasi dan pengiriman; administrasi bisnis di bidang
pengangkutan kapal atas nama orang lain; administrasi bisnis hotel; administrasi bisnis perusahaan dalam industri
pengangkutan kapal; administrasi bisnis program dan layanan penggantian farmasi; administrasi bisnis program dan layanan
penggantian obat; administrasi bisnis program penggantian pasien; administrasi bisnis untuk orang lain; administrasi dan
manajemen hibah penelitian; administrasi franchise (waralaba); administrasi komersial dari lisensi barang dan jasa orang lain;
administrasi komersial untuk barang dan jasa bagi orang lain; administrasi komersial untuk lisensi barang dan jasa bagi orang
lain, untuk program diskon yang memungkinkan peserta mendapatkan diskon barang dan jasa melalui penggunaan kartu
anggota diskon, kompetisi untuk keperluan periklanan, program loyalitas konsumen, skema insentif dan loyalitas pelanggan,
program loyalitas menyangkut diskon atau insentif, program imbalan loyalitas, skema keanggotaan, skema insentif penjualan
dan promosi, program insentif promosi penjualan, urusan bisnis waralaba, urusan bisnis toko ritel; administrasi loyalitas
pelanggan dan skema insentif; administrasi penggajian bisnis untuk orang lain; administrasi program diskon untuk
memungkinkan peserta memperoleh diskon barang dan jasa melalui penggunaan kartu keanggotaan diskon; administrasi
program diskon yang memungkinkan peserta untuk mendapatkan diskon pada jasa pengiriman melalui penggunaan kartu
keanggotaan diskon; administrasi program frequent flyer; administrasi program frequent flyer yang memungkinkan anggota
menukarkan miles untuk poin atau penghargaan yang ditawarkan oleh program loyalitas lainnya; administrasi program
imbalan kerja; administrasi program imbalan kesetiaan; administrasi program imbalan loyalitas yang melibatkan pertukaran
cap; administrasi program insentif promosi penjualan; administrasi program loyalitas konsumen; administrasi program loyalitas
konsumen untuk mempromosikan layanan restoran dan layanan ritel orang lain; administrasi program loyalitas pelanggan;
administrasi program loyalitas yang melibatkan diskon atau insentif; administrasi program loyalti konsumen yang menyediakan
konsumen terdaftar dengan barang gratis dan menu diskon; administrasi program pemberian insentif untuk mempromosikan
penjualan barang dan jasa orang lain; administrasi program pensiun karyawan; administrasi program pertukaran budaya dan
pendidikan; administrasi program tunjangan karyawan mengenai asuransi dan keuangan; administrasi program tunjangan
karyawan mengenai keanggotaan klub kebugaran; administrasi program tunjangan kesejahteraan karyawan; administrasi
pusat data dalam bidang data besar (big data); administrasi rekening tabungan; administrasi rencana penyedia yang disukai;
administrasi rencana perawatan kesehatan prabayar; administrasi skema insentif penjualan dan promosi; administrasi skema
insentif penjualan dan promosi yang melibatkan perangko perdagangan; administrasi skema loyalitas dan insentif; administrasi
urusan bisnis; administrasi urusan bisnis waralaba; administrasi usaha; administrasi yang berkaitan dengan distribusi dan
pemasaran penjualan; administrasi, penagihan, dan rekonsiliasi akun atas nama orang lain; advertising to promote the sale of
products and the use of services by the point accumulation method or discount privilege grant method; agen agregat penjualan
dan penyediaan informasi yang terkait dengannya; agen atau agen penjualan pesanan melalui surat; agen impor-ekspor; agen
informasi komersial; agen kerja terkait dengan pembayaran barang; agen pemesanan teater; agen pemesanan teater [layanan
pemesanan pekerjaan untuk artis yang tampil]; agen pemesanan teater [manajemen bisnis artis pertunjukan]; agen
pemesanan teater untuk iklan atau promosi penjualan; agen penerbitan; agen penjualan barang baik eceran maupun grosir;
agen perencanaan dan pelaksanaan iklan dan promosi penjualan, serta pengajaran dan saran untuk iklan dan promosi
penjualan; agen perencanaan, pelaksanaan sehubungan dengan mempromosikan penjualan dan mempromosikan
penyediaan barang dan jasa di internet; agen perencanaan, pengoperasian, pelaksanaan untuk mempromosikan penjualan
dan mempromosikan penyediaan barang dan jasa di internet; agen perusahaan lokal dan asing untuk memberikan penawaran
untuk berbagai produk, yaitu, penetapan harga barang atau jasa; agen untuk kontrak pengadaan (untuk pihak lain) untuk
penjualan dari barang melalui telefon seluler dan internet; agen untuk langganan koran; agen untuk penerbitan kupon
(termasuk kupon elektronik) dan kupon diskon untuk mempromosikan penjualan atau layanan produk; agency services of
products, services and company on the internet; agensi ekspor dan impor; akuntansi; akuntansi administrasi; akuntansi biaya;
akuntansi forensik; akuntansi manajemen biaya; alih daya (bantuan komersial); analis data bisnis; analisa dan pengajaran
manajemen; analisa informasi bisnis; analisa manajemen atau pemberian nasehat tentang manajemen; analisa mengenai
masalah ekonomi; analisa respon konsumen; analisis biaya; analisis biaya-manfaat; analisis bisnis strategis; analisis bisnis,
layanan informasi dan penelitian pasar; analisis dan pelaporan statistik; analisis dan penelitian pasar; analisis dan studi atas
informasi yang dikumpulkan pada pendapat-pendapat (opini) para konsumen dan lingkungan melalui penelitian pasar dan
studi-studi per-iklanan; analisis dan studi pasar; analisis data bisnis; analisis data dan statistik studi pasar; analisis data
penelitian pasar; analisis data penelitian pasar dan statistik; analisis data termasuk analisis perilaku pengguna dan intelijen;
analisis harga biaya; analisis harga biaya mengenai pembuangan, pembuangan, penanganan, dan daur ulang limbah; analisis
informasi bisnis; analisis kecenderungan busana dan pasar untuk memberikan saran dan konsultasi kepada pemilik merek
ritel; analisis kerja untuk menentukan keahlian pekerja dan persyaratan pekerja lainnya; analisis laba bisnis; analisis
manajemen bisnis; analisis manajemen bisnis dan konsultasi bisnis; analisis pasar biji-bijian; analisis pemasaran; analisis
pemasaran real estat; analisis respon iklan dan riset pasar; analisis respons iklan dan studi pasar; analisis respons terhadap
iklan; analisis statistik dan layanan pelaporan untuk keperluan bisnis; analisis statistik riset pasar; analisis studi pasar; analisis
tren bisnis; analitik data bisnis, yaitu, mengumpulkan dan melaporkan data kebugaran, informasi pembayaran dan data bisnis
lainnya ke departemen sumber daya manusia serta bisnis kebugaran dan kesehatan; asa-jasa pengadaan untuk orang lain
(pembelian barang dan jasa untuk orang lain); audisi seniman pertunjukan (pemilihan personil); audit akun; audit bisnis; audit
keuangan; audit laporan keuangan; bantuan administrasi bisnis; bantuan administrasi dalam menanggapi panggilan untuk
tender; bantuan bisnis; bantuan bisnis sehubungan dengan memfasilitasi transaksi bisnis melalui jaringan komputer lokal dan
global; bantuan bisnis terkait dengan pendirian waralaba; bantuan bisnis untuk orang lain dalam pendirian organisasi amal;
bantuan bisnis untuk orang lain dalam pendirian organisasi kemanusiaan; bantuan bisnis untuk seniman dan penampil;
bantuan bisnis, manajemen dan layanan administrasi; bantuan bisnis, manajemen dan layanan informasi; bantuan dalam
manajemen bisnis komersial waralaba; bantuan dan konsultasi yang berkaitan dengan manajemen bisnis dan organisasi;
bantuan dan saran mengenai organisasi dan manajemen bisnis; bantuan manajemen bisnis; bantuan manajemen bisnis
dalam pendirian dan pengoperasian restoran; bantuan manajemen bisnis dalam pengoperasian fasilitas pelabuhan untuk
orang lain; bantuan manajemen bisnis dalam pengoperasian restoran; bantuan manajemen bisnis di bidang waralaba; bantuan
manajemen bisnis untuk perusahaan industri atau komersial; bantuan manajemen industri; bantuan manajemen komersial;
bantuan manajemen komersial atau industri; bantuan manajemen personalia; bantuan manajemen perusahaan; bantuan
pemasaran; bantuan, layanan konsultasi dan konsultasi berkaitan dengan analisis bisnis; bantuan, layanan konsultasi dan
konsultasi berkaitan dengan manajemen bisnis; bantuan, layanan konsultasi dan konsultasi berkaitan dengan organisasi
bisnis; bantuan, layanan konsultasi dan konsultasi berkenaan dengan perencanaan bisnis; belanja online; beriklan di Internet
untuk orang lain; beriklan di kios elektronik; beriklan di majalah, brosur, dan koran; beriklan di pers populer dan profesional;
beriklan melalui Internet; beriklan melalui jaringan telepon seluler; beriklan melalui media elektronik; beriklan melalui semua
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sarana komunikasi publik; beriklan untuk orang lain di Internet; bisnis dan manajemen; bisnis pemasaran; blockchain sebagai
suatu layanan (blockchain as a service), yaitu, saran dan informasi bisnis di bidang teknologi blockchain; copywriting;
copywriting iklan; copywriting untuk keperluan iklan dan promosi; database dan manajemen arsip yang terkomputerisasi;
demonstrasi barang; demonstrasi barang dan jasa dengan cara elektronik; demonstrasi barang dan jasa dengan cara
elektronik, juga untuk manfaat yang disebut layanan Teleshopping dan homeshopping; demonstrasi barang pada media
komunikasi untuk keperluan ritel; demonstrasi barang untuk keperluan iklan; demonstrasi barang untuk keperluan promosi;
demonstrasi penjualan untuk orang lain; demonstrasi produk di jendela toko dengan model langsung; demonstrasi produk
disediakan di dalam toko dan melalui jaringan komunikasi global dan jaringan elektronik dan komunikasi lainnya; desain bahan
iklan; desain bahan-bahan iklan untuk orang lain; desain brosur iklan; desain logo iklan; desain materi iklan, pemasaran, dan
publisitas; desain selebaran iklan; desain, kreasi, persiapan, produksi, dan penyebaran iklan dan materi iklan untuk orang lain;
distribusi bahan periklanan; distribusi barang promosi; distribusi barang-barang (bukan layanan-layanan transportasi) (agen,
grosir, layanan-layanan representatif); distribusi dan penyebaran materi iklan; distribusi dan penyebaran materi iklan
[selebaran, prospektus, materi cetak, sampel]; distribusi iklan; distribusi iklan dan pengumuman komersial; distribusi masalah
periklanan; distribusi materi iklan [selebaran, prospektus, materi cetak, sampel]; distribusi materi iklan dan penyebaran pesan
iklan; distribusi materi iklan secara elektronik; distribusi materi iklan, pemasaran dan promosi; distribusi minyak dan gas,
tempat penyimpanan, lubang besar, dan peralatan silinder untuk melindungi sensor suhu, mesin, dan bagiannya; distribusi
pengumuman iklan; distribusi produk untuk tujuan periklanan; distribusi prospektus; distribusi prospektus dan sampel;
distribusi prospektus dan sampel untuk keperluan periklanan; distribusi prospektus untuk keperluan periklanan; distribusi
prospektus, langsung atau melalui pos; distribusi sampel; distribusi sampel untuk keperluan iklan; distribusi sampel untuk
keperluan publisitas; distribusi sampel, langsung atau melalui pos; distribusi selebaran iklan; distribusi selebaran iklan untuk
orang lain; distribusi selebaran untuk tujuan periklanan; distribusi selebaran, brosur, barang cetakan, dan sampel untuk
keperluan periklanan; distributor aluminium; duplikasi dokumen; ekspor dan impor alat-alat berat dan suku cadang; evaluasi
bisnis; evaluasi peluang bisnis; evaluasi persyaratan personel; evaluasi statistik data dari studi pasar; evaluasi statistik data
pemasaran; evaluasi statistik data penelitian pasar; faktur; faktur bisnis; file sentral dan manajemen file bisnis
terkomputerisasi; fungsi kantor; galeri seni untuk tujuan iklan; galeri seni untuk tujuan komersial; galeri seni untuk tujuan
komersial atau iklan; general office work regarding management of pecuniary claim by computer; grosir dan eceran film,
rekaman suara, karya sastra, karya dramatis, karya musik dan karya artistik; hubungan Masyarakat; hubungan masyarakat
yang berkaitan dengan kecantikan; iklan; iklan banner; iklan baris; iklan bayar per klik; iklan billboard elektronik; iklan bioskop;
iklan dan layanan informasi komersial; iklan dan layanan pemasaran interaktif; iklan dan pemasaran kooperatif; iklan dan
pemasaran koperasi untuk layanan kebersihan perumahan dan komersial; iklan dan promosi perusahaan; iklan dan saran
bisnis; iklan daring pada internet dan sistem jaringan komputer global lainnya; iklan dengan komunikasi nirkabel; iklan di
bidang pariwisata dan perjalanan; iklan film; iklan jasa pelatihan penyelaman dalam air secara online; iklan komersial; iklan
komersial perusahaan; iklan komersial radio; iklan komersial televisi; iklan langsung; iklan majalah; iklan melalui pesanan
surat; iklan melalui sarana komunikasi umum; iklan melalui semua sarana komunikasi umum; iklan mobil untuk dijual melalui
Internet; iklan online; iklan online di jaringan komputer; iklan online pada jaringan komputer; iklan pengalaman, acara dan
secara langsung; iklan promosi produk dan layanan pihak ketiga melalui pengaturan sponsor dan perjanjian lisensi yang
berkaitan dengan acara olahraga domestik dan internasional; iklan promosi produk dan layanan pihak ketiga melalui
pengaturan sponsor dan perjanjian lisensi yang berkaitan dengan konser musik; iklan promosi produk dan layanan pihak
ketiga melalui pengaturan sponsor dan perjanjian lisensi yang berkaitan dengan olahraga, musik, dan acara budaya lainnya;
iklan radio; iklan radio dan televisi; iklan real estat; iklan real estat komersial; iklan real estat komersial atau perumahan; iklan
real estat perumahan; iklan respons langsung; iklan secara online dan mempromosikan barang dan jasa pihak lain melalui
internet; iklan secara online jasa pengaturan pengantaran orang-orang yang mengadakan perjalanan snorkeling dan diving;
iklan secara online jasa wisata dalam air snorkeling dan diving; iklan situs web bisnis; iklan sponsor; iklan surat langsung untuk
menarik pelanggan baru dan mempertahankan basis pelanggan yang ada; iklan televisi; iklan untuk keperluan rekrutmen; iklan
untuk perekrutan personil; iklan wisata diving dan snorkeling di Pulau melalui internet; iklan yang berkaitan dengan layanan
transportasi dan pengiriman; iklan yang berkaitan dengan produk farmasi dan produk pencitraan in-vivo; iklan, pemasaran dan
konsultasi konsultasi, layanan konsultasi dan bantuan; iklan, promosi, dan layanan hubungan masyarakat; iklan, promosi, dan
layanan keagenan; informasi bisnis; informasi bisnis dan layanan penelitian; informasi bisnis dan layanan penelitian
berbantuan komputer; informasi bisnis dan layanan penilaian; informasi dan konsultasi manajemen bisnis; informasi dan
pertanyaan bisnis; informasi dan saran komersial untuk konsumen; informasi komersial dan nasehat untuk konsumen
penilaian bisnis; informasi komersial dan nasehat untuk konsumen terkait dengan diet [tempat konsultasi konsumen]; informasi
komersial dan saran untuk konsumen dalam pilihan produk dan layanan; informasi pemasaran; informasi penjualan produk;
informasi usaha untuk tinjauan umum perusahaan termasuk pengoperasian usaha, ukuran bisnis dan informasi lainnya;
informasi, jasa konsultasi, memberikan nasehat, menginformasikan yang berkaitan dengan semua yang disebutkan di atas.;
informasi, layanan konsultasi dan konsultasi yang berkaitan dengan manajemen bisnis dan administrasi bisnis yang
disediakan secara online atau melalui Internet; information retrieval services executed using electronic calculators for others;
information retrieval services on the internet using artificial intelligence program for others; input dan kompilasi informasi ke
dalam basis data komputer; input, kompilasi dan sistemisasi informasi ke dalam basis data komputer; internet dan layanan
situs belanja ritel online yang menampilkan streaming atau konten audio-visual yang dapat diunduh di bidang berita, hiburan,
olahraga, komedi, drama, musik, dan video musik; interpretasi data riset pasar; interpretasi data studi pasar; inventaris barang
dagangan; investigasi bisnis; issuing of trading stamp; issuing, clearing and managing point cards; issuing, issuing
intermediary and clearing of trading stamp, coupon, point accumulation type card and discount privilege card; jajak pendapat;
jaringan bisnis; jaringan bisnis melalui platform jejaring sosial; jasa administrasi bisnis di bidang kesehatan; jasa administrasi
bisnis di bidang transportasi; jasa administrasi dan manajemen bisnis sehubungan dengan program sponsor; jasa administrasi
kantor; jasa administrasi yang berkaitan dengan investasi; jasa administratif kartu loyalitas; jasa advis, konsultasi dan
perencanaan pajak (akunting); jasa agen bakat dalam sifat manajemen bisnis artis yang tampil; jasa agen ekspor; jasa agen
ekspor-impor di bidang energi; jasa agen impor-ekspor barang; jasa agen pemasaran; jasa agen pembelian; jasa agen
pemodelan; jasa agen penjualan untuk alas kaki; jasa agen periklanan; jasa agen periklanan radio; jasa agen periklanan
televisi; jasa agen pesanan pembelian; jasa agen sastra yang terdiri dari negosiasi kontrak; jasa agen tenaga kerja dan
pekerjaan; jasa agen yang berhubungan dengan penjualan komersial; jasa agensi talent (manajemen bisnis seniman
pertunjukan); jasa akuntansi untuk merger dan akuisisi; jasa akuntansi yang berkaitan dengan perencanaan pajak; jasa
akuntansi yang berkaitan dengan piutang dagang; jasa alih daya [bantuan bisnis]; jasa analisa penjualan; jasa analisis atau
konsultasi di bidang pertanian; jasa analisis pasar; jasa analisis periklanan; jasa audit; jasa bantuan bisnis sehubungan
dengan pengumpulan dan penyewaan daftar alamat; jasa bantuan manajemen dan operasi untuk bisnis komersial; jasa
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bantuan untuk perusahaan industri atau komersial dalam menjalankan bisnis mereka; jasa bisnis dan periklanan; jasa bisnis,
seperti membantu pihak lain dalam perundingan dan pengembangan kemitraan bisnis dan aliansi bisnis; jasa diskon (-untuk
pengecer, -untuk grosir, untuk promosi pemasaran); jasa distribusi di bidang bahan kimia, pestisida, aplikator kimia dan
pestisida dan pakaian pelindung dan masker pelindung untuk digunakan selama penggunaan atau aplikasi bahan kimia; jasa
distributor bahan bangunan dari metal; jasa distributor grosir untuk alas kaki; jasa distributor grosir untuk anggur dan minuman
beralkohol; jasa distributor grosir untuk bir; jasa distributor grosir untuk furnitur; jasa distributor grosir untuk kosmetik; jasa
distributor grosir untuk lembaran dan gulungan aluminium dan stainless steel; jasa distributor grosir untuk makanan dan
minuman; jasa distributor grosir untuk pakaian; jasa distributor grosir untuk perhiasan; jasa distributor grosir untuk produk
segar; jasa distributor grosir untuk suku cadang dan komponen otomotif; jasa distributor grosir untuk untuk teh dan kopi; jasa
eceran atau grosiran robot industri; jasa eceran atau grosiran terkait dengan bagian-bagian atau aksesoris mobil; jasa eceran
atau grosiran terkait dengan bagian-bagian atau aksesoris mobil pada situs web internet; jasa eceran atau grosiran untuk
akumulator; jasa eceran atau grosiran untuk kendaraan bermotor roda dua; jasa eceran atau grosiran untuk mesin dan
instrumen pengukur atau penguji; jasa eceran atau grosiran untuk pendingin udara; jasa eceran atau grosiran untuk peralatan
dan instrumen telekomunikasi; jasa eceran atau grosiran untuk permesinan dan peralatan elektrikal; jasa evaluasi statistik data
pemasaran; jasa grosir berkaitan dengan pelana; jasa grosir dan eceran; jasa grosir untuk alas kaki; jasa grosir untuk alat
musik; jasa grosir untuk artikel menjahit; jasa grosir untuk artikel pembersih; jasa grosir untuk bahan kimia untuk digunakan
dalam hortikultura; jasa grosir untuk bahan kimia untuk digunakan dalam kehutanan; jasa grosir untuk bahan kimia untuk
digunakan dalam pertanian; jasa grosir untuk bahan seni; jasa grosir untuk barang cetakan; jasa grosir untuk barang yang
dipanggang; jasa grosir untuk daging; jasa grosir untuk furnitur; jasa grosir untuk instalasi sanitasi; jasa grosir untuk instrumen
horologis; jasa grosir untuk instrumen medis; jasa grosir untuk kain; jasa grosir untuk karya seni; jasa grosir untuk mainan;
jasa grosir untuk minuman beralkohol, kecuali bir; jasa grosir untuk pakaian; jasa grosir untuk pakan ternak; jasa grosir untuk
penerangan; jasa grosir untuk penutup dinding; jasa grosir untuk penutup lantai; jasa grosir untuk perabotan; jasa grosir untuk
peralatan hortikultura; jasa grosir untuk peralatan konstruksi; jasa grosir untuk peralatan memasak makanan; jasa grosir untuk
peralatan menyelam; jasa grosir untuk peralatan pasokan air; jasa grosir untuk peralatan pemindahan tanah; jasa grosir untuk
peralatan penyamakan matahari; jasa grosir untuk peralatan pertanian; jasa grosir untuk perangkat keras komputer; jasa grosir
untuk perangkat keras logam; jasa grosir untuk persediaan alat tulis; jasa grosir untuk persiapan membuat minuman; jasa
grosir untuk persiapan membuat minuman beralkohol; jasa grosir untuk persiapan pembersihan; jasa grosir untuk persiapan
perawatan hewan; jasa grosir untuk produk hortikultura; jasa grosir untuk produk susu; jasa grosir untuk sampah untuk hewan;
jasa grosir untuk tembakau; jasa grosir untuk tutup kepala; jasa grosir yang berkaitan dengan aksesoris mobil; jasa grosir yang
berkaitan dengan alas kaki; jasa grosir yang berkaitan dengan barang cetakan; jasa grosir yang berkaitan dengan bulu tiruan;
jasa grosir yang berkaitan dengan furnitur; jasa grosir yang berkaitan dengan ikan; jasa grosir yang berkaitan dengan kain;
jasa grosir yang berkaitan dengan karya seni; jasa grosir yang berkaitan dengan pakan untuk hewan; jasa grosir yang
berkaitan dengan peralatan hortikultura; jasa grosir yang berkaitan dengan peralatan konstruksi; jasa grosir yang berkaitan
dengan peralatan pertanian; jasa grosir yang berkaitan dengan peralatan yang dioperasikan dengan tangan untuk konstruksi;
jasa grosir yang berkaitan dengan perhiasan; jasa grosir yang berkaitan dengan produk hortikultura; jasa grosir yang berkaitan
dengan suku cadang kendaraan bermotor; jasa grosir yang berkaitan dengan tutup kepala; jasa humas; jasa iklan dan
promosi; jasa iklan ritel yaitu penyebaran masalah iklan untuk pihak lain melalui jaringan komunikasi elektronik daring; jasa
informasi bisnis; jasa informasi ekonomi untuk keperluan bisnis; jasa informasi komersial yang disediakan oleh akses ke
database komputer; jasa informasi penjualan, bisnis dan promosi; jasa informasi, penasehatan dan konsultansi yang berkaitan
dengan periklanan dan pemasaran; jasa informasi, yaitu menyediakan informasi tentang produk ritel kepada pelanggan yang
menampilkan ketersediaan produk tertentu yang menarik bagi mereka; jasa jaringan bisnis dan profesional; jasa jasa katalog
toko eceran; jasa jual beli mobil bekas; jasa jual beli mobil bekas secara online; jasa katalog pemesanan melalui pos dalam
kaitannya dengan kosmetik; jasa kliping berita iklan secara daring (online) melalui jaringan komputer; jasa klub pelanggan dan
jasa loyalitas pelanggan, untuk tujuan komersial, promosi dan/atau periklanan; jasa klub pelanggan, untuk keperluan
komersial, promosi dan/atau iklan; jasa konsultasi bisnis; jasa konsultasi bisnis dalam kaitannya dengan identitas perusahaan;
jasa konsultasi bisnis dalam kaitannya dengan tanggung jawab sosial perusahaan; jasa konsultasi bisnis dan informasi; jasa
konsultasi bisnis di bidang logistik transportasi; jasa konsultasi bisnis di bidang pertanian; jasa konsultasi bisnis sehubungan
dengan menyediakan situs web pada jaringan komputer global yang pihak ketiga dapat menawarkan dan sumber barang dan
jasa, tempat, menentukan status dan memenuhi permintaan dan pesanan perdagangan, masuk ke dalam kontrak dan
transaksi bisnis; jasa konsultasi bisnis sehubungan dengan pengoperasian pasar elektronik untuk pembeli dan penjual barangbarang dan atau jasa-jasa pada jaringan komputer global; jasa konsultasi bisnis untuk organisasi nirlaba; jasa konsultasi bisnis
untuk perusahaan; jasa konsultasi bisnis untuk perusahaan pemula; jasa konsultasi bisnis yang berkaitan dengan integrasi
bidang teknologi proses bisnis, pembelajaran organisasi, manajemen perubahan dan keberlanjutan operasional; jasa
konsultasi dan informasi yang berkaitan dengan akuntansi; jasa konsultasi dan konsultasi di bidang strategi bisnis; jasa
konsultasi manajemen; jasa konsultasi manajemen bisnis yang disediakan melalui Internet; jasa konsultasi pemasaran bisnis;
jasa konsultasi perdagangan luar negeri; jasa konsultasi rekrutmen bisnis; jasa konsultasi terkait dengan manajemen pusat
perbelanjaan; jasa konsultasi usaha mengenai distribusi komersial dan penyediaan informasi yang berhubungan dengannya;
jasa konsultasi yang berhubungan dengan kontrak untuk pembelian barang; jasa konsultasi yang berkaitan dengan
administrasi bisnis dan manajemen personalia; jasa konsultasi yang berkaitan dengan pembuatan konsep, pengkreasian,
proses desain, pengembangan, penerapan, pengerjaan, pengaturan, promosi dan pengawasan skema keanggotaan,
termasuk skema kartu loyalitas pelanggan, skema insentif, skema bonus, kartu hadiah dan kartu diskon; jasa konsultasi yang
berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa; jasa konsultasi yang berkaitan dengan periklanan, promosi bisnis, manajemen
bisnis dan pemasaran; jasa kumpulan statistik untuk bisnis; jasa logistik (-untuk manajemen bisnis, -untuk fasilitas organisasi
dan sumber daya); jasa loyalitas pelanggan untuk tujuan komersial, promosi dan / atau iklan; jasa manajemen bisnis di bidang
pendidikan; jasa manajemen bisnis komersial; jasa manajemen bisnis sehubungan dengan penjualan secara elektronik; jasa
manajemen dan konsultasi pengelolaan bisnis; jasa manajemen penjualan di internet; jasa manajemen proyek bisnis untuk
proyek konstruksi; jasa marketing melalui berbagai media, termasuk media online dan offline, transaksi komersial secara
online; jasa menjual bersama-sama, untuk mendapatkan keuntungan satu sama lain, dari bermacam-macam barang, yang
memungkinkan pelanggan untuk melihat dengan baik dan membeli barang-barang tersebut melalui situs web internet barang
dagangan secara umum dan toko grosir; jasa organisasi dan manajemen program promosi insentif dan penjualan; jasa
outsourcing dalam sifat mengatur kontrak layanan untuk orang lain; jasa outsourcing dalam sifat mengatur pengadaan barang
untuk orang lain; jasa outsourcing di bidang analitik bisnis; jasa outsourcing di bidang manajemen hubungan pelanggan; jasa
outsourcing di bidang operasi bisnis; jasa pelaksanaan survei riset bisnis dan pasar; jasa pelelangan; jasa pemasaran; jasa
pemasaran di bidang kedokteran gigi; jasa pemasaran di bidang perjalanan; jasa
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pemasaran di bidang restoran; jasa pembelanjaan melalui internet; jasa pembuatan indeks informasi, situs dan sumber daya
lain yang tersedia di jaringan komputer global dan jaringan elektronik dan komunikasi lainnya untuk pihak lain; jasa
pemesanan (untuk orang lain); jasa pemesanan dan penjualan barang secara online; jasa pemodelan statistik; jasa
pemrosesan data dalam bidang transportasi; jasa pemrosesan data di bidang transportasi; jasa penagihan; jasa penataan
untuk tujuan iklan; jasa penelitian dan konsultasi yang berkaitan dengan promosi, operasi, dan penjualan di pasar domestik
dan luar negeri barang dan jasa yang diproduksi di Taiwan, yaitu, konsultasi riset pasar; jasa penelitian pasar dan informasi;
jasa penerbitan, pengelolaan dan penyelesaian kupon dan poin untuk mempromosikan barang dan jasa; jasa pengadaan
kerjasama, untuk keuntungan pihak lain, dari berbagai barang, tidak termasuk transportasi daripadanya, memungkinkan
pelanggan untuk dengan mudah melihat dan membeli barang-barang tersebut; jasa pengadaan minuman beralkohol [membeli
barang untuk bisnis lain]; jasa pengadaan untuk orang lain [membeli barang dan jasa untuk bisnis lain]; jasa pengadaan, untuk
manfaat pihak lain, berbagai barang-barang (tidak termasuk transportasi daripadanya), memungkinkan pelanggan untuk
dengan mudah melihat dan membeli barang-barang tersebut di outlet ritel, outlet grosir, supermarket dan toko serba ada; jasa
pengaturan dan pengorganisasian promosi pemasaran untuk pihak lain; jasa pengecer dan grosir dan jasa penjualan eceran
secara online; jasa penggabungan (merger) dan akuisisi bisnis; jasa pengorganisasian kompetisi bisnis dan perdagangan;
jasa pengumpulan data; jasa penilaian bisnis; jasa penilaian perusahaan; jasa penjualan aksesoris telepon selular; jasa
penjualan alat teknik; jasa penjualan alat-alat kedokteran; jasa penjualan camilan coklat, coklat batang, brownis; jasa
penjualan daging beku; jasa penjualan dan publisitas; jasa penjualan grosir produk garam kemasan secara online maupun
offline; jasa penjualan hasil laut; jasa penjualan hasil laut (beku); jasa penjualan ikan; jasa penjualan makanan berbahan
dasar ikan; jasa penjualan makanan atau minuman yang dioperasikan dengan memasukkan koin untuk mengeluarkan
minuman atau makanan yang dipilih; jasa penjualan makanan dan minuman; jasa penjualan makanan dan minuman khas
jepang baik secara langsung maupun online; jasa penjualan makanan dan minuman yang dipesan melalui mesin; jasa
penjualan makanan olahan hasil laut; jasa penjualan melalui sistem berbasis web dan portal online di bidang perdagangan
konsumen dan bisnis (consumer-to-business); bagi konsumen untuk masuk, mengatur dan mengubah profil pembayaran dan
pengiriman serta bagi penjual untuk masuk, mengatur dan mengubah daftar produknya; jasa penjualan minuman berbahan
dasar kopi, coklat dan teh; jasa penjualan minuman teh bubble atau teh pearl; jasa penjualan obat-obatan; jasa penjualan
perabot rumah tangga; jasa penjualan produk dibidang nutrisi dan suplemen diet, minuman dan sari buah; jasa penjualan
produk baja ringan; jasa penjualan produk serta layanan kesehatan secara online (internet).; jasa penjualan ritel produk garam
kemasan secara online maupun offline; jasa penjualan ritel, grosir dan online termasuk berhubungan dengan buku dan
publikasi lainnya jasa informasi, nasihat, konsultasi dan pendukung yang berhubungan dengan semua yang tersebut di atas;
jasa penjualan secara online; jasa penjualan serta promosi untuk sediaan farmasi; jasa penjualan wisata dalam air diving dan
snorkeling secara online; jasa penjualan: atap baja ringan ,galvalum, reng, hollow, atap Baja lembaran dengan lapisan seng
dan almunium, kanal c; jasa penyaluran gas secara ritel (eceran); jasa penyediaan data bisnis; jasa penyediaan informasi
yang berkaitan dengan e-commerce melalui internet; jasa penyediaan portal online berbasis web yang memberikan pelanggan
akses ke informasi akun penjualan mereka, informasi logistik transportasi dalam bentuk lokasi produk saat ini berdasarkan
pesanan, informasi manajemen inventaris, dan informasi promosi produk, semuanya di bidang bahan kimia dan produk kimia;
jasa penyelenggaraan pameran untuk tujuan niaga atau iklan; jasa perantara bisnis untuk menjual dan membeli barang dan
jasa; jasa perantara bisnis yang berkaitan dengan pengiriman pesanan melalui telekomunikasi; jasa perantara komersial untuk
alat pijat estetika; jasa perantara komersial untuk kosmetik; jasa perdagangan aluminium; jasa perdagangan besar (distributor)
alat-alat berat dan suku cadang; jasa perdagangan gas; jasa perdagangan secara online sehubungan dengan pelelangan
elektronik dan menyediakan evaluasi bisnis secara online sehubungan dengannya; jasa periklanan; jasa periklanan B2B
(transaksi komersial antara pelaku bisnis); jasa periklanan dan manajemen; jasa periklanan dan promosi dan konsultasi yang
terkait dengannya; jasa periklanan dan promosi di bidang hiburan, musik, film, televisi, televisi kabel, televisi satelit, radio dan
siaran on-line; jasa periklanan dan publisitas, yaitu, mempromosikan barang, jasa, identitas merek dan informasi serta berita
komersial pihak ketiga melalui media cetak, audio, video, digital dan medium on-line; jasa periklanan media sosial; jasa
periklanan untuk promosi e-commerce; jasa periklanan yang berkaitan dengan penjualan barang; jasa periklanan yang
disediakan oleh agen periklanan radio dan televisi; jasa periklanan, pemasaran dan konsultasi promosi, nasihat dan
pemberian bantuan; jasa periklanan, promosi dan / atau animasi komersial; jasa periklanan, yaitu, manajemen kampanye
periklanan, penargetan, implementasi dan layanan pengoptimalan/optimisasi (optimization); jasa periklanan, yaitu, penargetan
dan optimalisasi (optimization) iklan online; jasa periklanan, yaitu, penjadwalan, pelacakan, dan pelaporan iklan untuk orang
lain; jasa periklanani toko ritel untuk menjual pakaian, alas kaki dan headwear; jasa perniagaan yang melayani penjualan
kendaraan bermotor; jasa pesanan pos dan jasa toko ritel online yang menjual kopi, teh, minuman berbahan dasar kopi,
minuman berbahan dasar teh, minuman berbahan dasar cokelat, mesin penyeduh listrik dan mesin espresso listrik, pemadat
kopi dan teh, panci dan penyaring, tempat minuman, dan kaos; jasa prakiraan ekonomi; jasa produksi iklan; jasa program
loyalitas, insentif dan bonus untuk pelanggan; jasa promosi dan pemasaran secara online; jasa promosi penjualan; jasa
promosi penjualan atas barang-barang dan jasa-jasa melalui sponsor untuk olahraga, musik dan hiburan; jasa promosi yaitu
distribusi voucer hadiah untuk keperluan promosi dan komersial, cek hadiah, cap dan kupon diskon melalui telepon seluler,
perlengkapan seluler lainnya dan melalui internet; jasa retail pemesanan melalui pos yang terkait dengan kosmetik; jasa retail
secara online untuk produk konsumen; jasa retail sehubungan dengan penjualan bahan plastik untuk pengemasan, jenis
mesin pencetak, blok pencetakan, pengering tinta, buklet, buku, kalender, kartu, tempat dokumen, alas gambar, pena gambar,
perangkat gambar, amplop, selebaran, folder, kartu ucapan, majalah, surat kabar, pamflet, pensil, pulpen, terbitan berkala,
kartu pos, poster, barang cetakan, cetakan publikasi, buku kliping, alat tulis kantor, bahan pengajaran (kecuali peralatan); jasa
retail sehubungan dengan penjualan daging, ikan, unggas dan binatang buruan, ekstrak daging, buah dan sayuran yang
diawetkan, dibekukan, dikeringkan dan dimasak, jeli, selai, saus buah, telur, susu dan produk susu, minyak dan lemak untuk
makanan, kopi, teh, kakao dan kopi buatan, beras, tapioka dan sagu, tepung dan sediaan yang terbuat dari sereal, roti, kue
dan gula-gula, es, gula, madu, sirup, ragi, bubuk pengembang, garam, mustar, cuka, saus (bumbu), rempah-rempah, es; jasa
retail sehubungan dengan penjualan furnitur, cermin, bingkai gambar kayu, gabus, alang-alang, rotan, anyaman, tanduk,
tulang, gading, tulang insang ikan paus, cangkang, amber, kerang mutiara, meerschaum; jasa retail sehubungan dengan
penjualan kertas, karton, barang cetakan, bahan penjilidan buku, foto, alat tulis kantor, perekat untuk alat tulis kantor atau
keperluan rumah tangga, bahan seniman, kuas lukis, mesin ketik dan keperluan kantor (kecuali furnitur), bahan instruksional
dan pengajaran (kecuali peralatan); jasa retail sehubungan dengan penjualan kosmetik; jasa retail sehubungan dengan
penjualan kuas, kotak wadah sisir, sisir, alat-alat kosmetik, alat penghilang bau untuk penggunaan pribadi, kuas alis mata,
rambut untuk kuas, perlengkapan penghapus tata rias, kuas kuku; jasa retail sehubungan dengan penjualan kulit dan kulit
imitasi, kulit halus, kulit binatang, koper, dan tas perjalanan, payung dan payung penahan matahari, tongkat jalan, cambuk, tali
kekang dan pelana kuda, backpack (sejenis ransel), tas pantai, kotak kulit atau papan kulit, tas kantor, tongkat, kotak wadah
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kulit atau papan kulit, tali pengikat hewan; jasa retail sehubungan dengan penjualan malt, bir, air mineral dan air soda,
minuman lain yang tidak beralkohol, minuman buah dan jus buah, sirup dan sediaan lain untuk membuat minuman; jasa retail
sehubungan dengan penjualan mekanisme untuk peralatan yang dioperasikan dengan koin, mesin kasir, mesin hitung,
peralatan pemprosesan data, komputer, perangkat lunak komputer, alat pemadam kebakaran, kacamata hitam, kacamata,
logam mulia dan logam campurannya, perhiasan, batu mulia, instrumen horologis dan kronometrik; jasa retail sehubungan
dengan penjualan minuman ringan, minuman energi, anggur, es teh, aperitif (minuman beralkohol perangsang nafsu makan),
minuman berkarbonasi, ekstrak buah, ale jahe, grape must, must, minuman buah yang terbuat dari konsentrat, minuman
anggur manis, air malt, air seltzer, air soda, air tonik, jus sayuran, esens yang digunakan dalam sediaan minuman keras, air
barli, fruit squash, sarsaparilla, minuman beralkohol (kecuali bir); jasa retail sehubungan dengan penjualan padi-padian dan
pertanian, produk hortikultura dan kehutanan, hewan hidup, buah dan sayuran segar, biji-bijian, tanaman dan bunga alami,
bahan makanan untuk hewan; jasa retail sehubungan dengan penjualan pakaian luar, celana terusan, mantel panjang, celana,
parka, petikot, pinafor, ponco (baju selimut), pulover, piyama, sandal, sari, sarung, selendang, syal, kemeja, sepatu, kemeja
lengan pendek, shoulder wrap (bungkus bahu), topi mandi, singlet, rok, masker tidur, sandal selop, blus lindung (smok), kaus
kaki, jersi olahraga, sepatu olahraga, stoking, jaket yang diisi, jas, pelindung matahari, bretel, baju hangat, baju renang, kaus
oblong, topi tinggi, celana panjang, turban, pakaian dalam, celana kolor, celana dalam; jasa retail sehubungan dengan
penjualan pakaian rajut, kaus kaki penghangat, legging, legging, kostum topeng, sarung tangan musim dingin, ikat pinggang
uang, sarung tangan bulu, dasi; jasa retail sehubungan dengan penjualan pakaian, alas kaki, tutup kepala, apron, celana bayi,
bandana, mantel mandi, sandal mandi, laci kamar mandi, baju mandi, celana mandi, ikat pinggang, baret, korset, sepatu bot,
bra, celana untuk dipakai, kamisol, topi, jas, gaun, dressing gown, penutup telinga, footmuff, tidak dipanaskan dengan listrik,
sepatu karet, pengikat kaus kaki, sarung tangan, topi, ikat kepala, kaus kaki panjang, sol dalam, jaket, jersi, gaun jumper (baju
hangat), baju sweater; jasa retail sehubungan dengan penjualan pembakar parfum, semprotan parfum, alat penguap parfum,
bedak padat, paf bedak, tegakan kuas cukur, kuas cukur, kotak sabun, dispenser sabun, tempat sabun, mangkuk sup, tempat
spons, tegakan untuk kuas cukur, sikat gigi, sikat gigi elektrik; jasa retail sehubungan dengan penjualan peralatan dan wadah
rumah tangga atau dapur, sisir dan spons, kuas (kecuali kuas lukis), bahan pembuatan kuas, barang-barang untuk keperluan
pembersihan, wol baja, kaca yang belum dikerjakan atau dikerjakan sebagian (kecuali kaca yang digunakan dalam gedung),
barang pecah belah, porselen dan barang-barang tembikar, cermin, spons abrasif untuk menggosok kulit, dispenser aerosol,
tidak untuk keperluan medis; jasa retail sehubungan dengan penjualan perangkat manikur, perangkat manikur elektrik,
penghalus kuku elektrik atau non-elektrik, gunting kuku elektrik atau non-elektrik, kikir kuku, kikir kuku elektrik, perangkat
pedikur; jasa retail sehubungan dengan penjualan perkakas dan alat tangan (yang dioperasikan secara manual), peralatan
pemotong, senjata yang dipakai pada sisi badan, pisau cukur, penjepit keriting, alat penghilangan bulu, pemoles kuku jari
tangan elektrik dan non-elektrik, flat iron, gunting rambut untuk penggunaan pribadi, elektrik atau non-elektrik, alat tangan
elektrik dan non-elektrik untuk pengeritingan rambut, pinset pencabut rambut; jasa retail sehubungan dengan penjualan
perlengkapan dan instrumen ilmu pengetahuan, pelayaran, penyurveian, fotografi, sinematografi, optik, penimbangan,
pengukuran, pensinyalan, pemeriksaan (pengawasan), penyelamatan dan pengajaran, perlengkapan dan instrumen untuk
penghantaran, pengalihan, pengubahan, pengumpulan, pengaturan atau pengendalian listrik; jasa retail sehubungan dengan
penjualan perlengkapan untuk rekaman, transmisi, atau reproduksi suara atau gambar, pembawa data magnetik, disc
perekaman, compact disc, dvd dan media rekaman digital lain; jasa retail sehubungan dengan penjualan renda dan bordir, pita
dan jalinan pita, button kancing, kait dan mata kait, peniti dan jarum, bunga buatan, karpet, permadani, keset dan bahan
anyaman untuk membuat keset, linoleum dan bahan lain untuk menutup lantai, hiasan dinding (non-tekstil), permainan dan
alat permainan, perlengkapan senam dan olahraga, dekorasi untuk pohon natal; jasa retail sehubungan dengan penjualan
sediaan pemutihan dan bahan lain untuk penggunaan penatu, sediaan pembersihan, pengilapan, penggosokan, dan
pengampelasan, sabun; jasa retail sehubungan dengan penjualan seragam, kerudung, rompi, rompi berkancing, pakaian
tahan air, sepatu kayu, gelang handuk; jasa retail sehubungan dengan penjualan tali, senar, jaring, tenda, bidai, terpal, layar,
karung dan tas, bahan bantalan dan isian (kecuali karet atau plastik), bahan tekstil berserat mentah, kain tenun dan utas,
untuk penggunaan tekstil; jasa retail sehubungan dengan penjualan tas pakaian untuk perjalanan, tas tangan, kotak topi kulit,
tas haversack, kulit imitasi, kotak wadah kunci, tali penuntun kulit, kalung hewan kulit, moleskin, dompet saku, dompet wanita,
tas rucksack, tas sekolah, tas bersabuk sekolah, tas belanja, tas perjalanan, koper perjalanan, koper kecil, kotak wadah
perlengkapan mandi, yang tidak terpasang, tas belanja beroda; jasa retail sehubungan dengan penjualan tekstil dan pakaian
tidur, selimut, seprai, kain besar, sarung bantal, tirai tekstil, handuk, flanel, kain penutup, taplak meja, penutup tempat tidur,
penutup meja; jasa retail sehubungan dengan penjualan tembakau, barang-barang keperluan perokok, korek api; jasa retail
sehubungan dengan penjualan wewangian, minyak esens, kosmetik, losion rambut, pembersih gigi, alat-alat kosmetik,
kosmetik, kolonye eau de, kosmetik alis mata, pensil alis mata, bulu mata palsu, kuku palsu, pengilap bibir, lipstik, tata rias,
bedak tata rias, sediaan tata rias, sediaan penghapus tata rias, maskara, pengilap kuku, cat kuku, wewangian, parfum; jasa
riset bisnis; jasa ritel; jasa ritel berkenaan dengan kelebihan stok dari koleksi musim sebelumnya untuk pria, wanita dan anakanak sehubungan dengan pakaian olahraga, sepatu, koper dan tas bepergian, aksesoris busana, perabotan, penerangan,
penutup lantai, peralatan dapur dan peralatan masak, pakaian dalam, perhiasan; jasa ritel dan jasa eceran untuk mobil; jasa
ritel dan jasa grosir untuk konsumen mesin permainan video, mesin permainan video arcade, dan peralatan permainan yang
dapat digenggam dengan layar kristal cair; jasa ritel dan jasa grosir untuk mainan permainan kartu dan aksesorisnya; jasa ritel
dan jasa grosir untuk mainan, boneka, mesin permainan dan peralatannya; jasa ritel online terkait mainan; jasa ritel
supermarket dan toko serba ada (departmental store); jasa ritel yang berhubungan dengan produk makanan dan minuman
beralkohol dan tidak beralkohol; jasa ritel, jasa ritel online, jasa grosir dan ritel penjualan melalui pos yang berhubungan
dengan penjualan karet yang belum diproses dan setengah jadi, getah perca, getah, asbes, mika dan pengganti semua bahan
ini, plastik dan resin dalam bentuk ekstrusi untuk digunakan dalam pembuatan, pengepakan, penghentian dan bahan isolasi,
pipa fleksibel, tabung dan selang, bukan dari logam, kulit dan kulit imitasi, kulit halus dan kulit binatang, koper dan tas
pembawa, payung dan payung matahari, tongkat, cambuk, tali kekang dan pelana, kalung, tali pengikat dan pakaian hewan,
tas surat seni [kasing], tas atletik, tas kecil penyimpan surat dan dokumen, gendongan bayi dan anak, ransel, koper, tas, tas
untuk aksesoris perjalanan, tas pantai, tas sabuk, ikat pinggang, ikat pinggang terbuat dari kulit imitasi, ikat pinggang terbuat
dari kulit, dompet, tas sepatu bot, tas kantor, tempat kartu nama, tas kemping, tongkat, kotak kartu, tempat kartu, tempat buku
cek, tas, tas untuk telepon bergerak, tas genggam, tas kosmetik, tas dokumen, tas besar berbentuk silinder, tas malam,
pengikat dan tali dari kulit, alat pembawa berbingkai berbentuk ransel untuk membawa bayi, bingkai untuk tas, bingkai untuk
payung, tas garmen, tas senam, tas tangan, pakaian kuda, tas ransel, kantong pinggul, holdall/koper, selimut kuda , barang
penunggang kuda dan tack kuda, dompet kunci, gantungan kunci terbuat dari kulit yang dilengkapi gantungan kunci, tempat
kunci, kantong kunci, ransel /knapsack, tali kulit, tali pengikat dari kulit, tas surat dari kulit [cover], label koper, tali koper , tas
untuk perlengkapan menginap semalam, buku saku, dompet saku, portofolio, kantong, dompet, tas record, pelana kuda,
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ransel/rucksack, pelana, tas sekolah, tas sekolah bersabuk dari kulit, ransel anak sekolah, tas sepatu, tas belanja, kereta
belanja (tas belanja beroda), tas bahu, tas olah raga, tali untuk sepatu roda, koper/suitcase, tas perlengkapan mandi, tas
jinjing, tas untuk bepergian, koper untuk bepergian, koper/trunk, kursi payung, tas pinggang (waist bag), tas pinggang (waist
pack), kantong untuk tas pinggang (waist bag), kantong untuk tas pinggang (waist pack), dompet/wallet, dompet untuk
dicantelkan pada ikat pinggang, bahan bukan dari logam untuk bangunan dan konstruksi, pipa kaku bukan dari logam untuk
bangunan, aspal, ter (pitch), ter (tar) dan bitumen, bangunan yang dapat dipindahkan bukan dari logam, monumen bukan dari
logam, perabot rumah, cermin, bingkai foto , wadah bukan dari logam untuk penyimpanan atau pengangkutan, tulang, tanduk,
tulang ikan paus atau kulit mutiara, kerang, tanah liat magnesium, batu ambar belum dikerjakan atau setengah dikerjakan,
seprei [kecuali linen], tempat tidur untuk hewan peliharaan rumah tangga, perabotan untuk kemping, gantungan baju, cincin
gorden, hiasan dari plastik untuk bahan makanan, bantal tiup [selain untuk keperluan medis] untuk dipasang pada leher; jasa
ritel, jasa ritel online, jasa grosir dan ritel penjualan melalui pos yang berhubungan dengan penjualan peralatan dan instrumen
ilmu pengetahuan, penelitian, navigasi, penelitian, fotografi, sinematografi, audio-visual, optik, timbang, ukur, sinyal, deteksi,
pengujian, inspeksi, penyelamatan dan pendidikan, peralatan dan instrumen untuk penghantar, penukar, pengubah,
pengumpul, pengatur atau pengendali distribusi atau penggunaan listrik, peralatan dan instrumen untuk merekam, transmisi,
reproduksi atau mengolah suara, gambar atau data, media yang dapat direkam dan diunduh, perangkat lunak komputer,
media perekam dan penyimpan analog atau digital kosong, mekanisme untuk alat yang bekerja dengan memasukkan uang
atau kepingan logam kedalamnya, kas register, mesin hitung, komputer dan alat periferal komputer, pakaian penyelam,
masker penyelam, sumbat kuping untuk penyelam, penjepit hidung untuk penyelam dan perenang, sarung tangan untuk
penyelam, alat pernapasan untuk berenang di bawah permukaan air, alat pemadam kebakaran, pelindung perut ( untuk
perlindungan terhadap kecelakaan dan cedera), peralatan untuk digunakan dengan komputer, perekam audio, tas dan casing
yang secara khusus disesuaikan untuk tempat atau pembawa perangkat dan peralatan portabel, ponsel, yang digenggam dan
tablet serta aksesoris untuk perangkat tersebut, baterai, pengisi daya baterai, pelindung tubuh, pelindung dada, kalkulator,
camcorder, kamera, kartu mengandung chip sirkuit terpadu, kartu yang berkode dengan fitur keamanan untuk keperluan
otentikasi, kartu yang menggunakan memori magnetik dan memori sirkuit terpadu, tempat pembawa untuk telepon bergerak,
tempat telepon bergerak, tempat kaca mata dan kaca mata pelindung sinar matahari; jasa ritel, jasa ritel online, jasa grosir dan
ritel penjualan melalui pos yang berhubungan dengan penjualan peralatan dan instrumen pembedahan, medis, kedokteran
gigi dan kedokteran hewan, anggota badan, mata dan gigi palsu, barang ortopedi, bahan penjahit luka, alat terapeutik dan alat
bantu yang disesuaikan untuk orang penyandang cacat, alat pijat, peralatan, alat dan barang untuk menyusui bayi, masker
wajah untuk penggunaan medis, peralatan dan instalasi untuk penerangan, pemanasan, pembangkit uap, memasak,
pendinginan, pengeringan, penyegaran udara, penyediaan air, keperluan sanitasi, botol air panas, kendaraan,alat untuk
bergerak di darat, udara atau air, aksesoris, komponen dan bagian-bagian kendaraan, senjata api, amunisi dan proyektil,
bahan peledak, kembang api, logam mulia dan campurannya, perhiasan, batu mulia dan batu permata setengah mulia, jam
dan pesawat pengukur waktu, lencana dari logam mulia, kotak dari logam mulia, kotak untuk jam dan arloji, kancing perhiasan
pada lengan kemeja, jepitan dasi, pin dasi, kotak perhiasan dari logam mulia, gantungan kunci, medali, cincin lilin dari logam
mulia, mekanisme untuk jam dan arloji, hiasan dari logam mulia, alat pengatur waktu, perhiasan kecil, piala, sabuk gesper,
gelang arloji, tali arloji, arloji, jam tangan, alat musik, penyangga untuk musik dan penyangga untuk alat musik, tongkat dirigen,
kertas dan karton, barang cetakan, bahan penjilid buku, foto, alat tulis menulis dan keperluan kantor, kecuali perabot, perekat
untuk keperluan alat tulis menulis atau rumah tangga, bahan menggambar dan bahan untuk seniman, kuas cat, alat
pendidikan dan pengajaran, lembaran, film dan tas plastik untuk pembungkus dan pengemasan, huruf-huruf cetak, blok-blok
cetak, agenda, album, bahan seniman, tas [amplop, kantong] dari kertas atau plastik, untuk kemasan, buku, majalah [terbitan
berkala], brosur, selebaran dan publikasi cetak lainnya, kalender, kartu yang terbuat dari plastik [selain yang bersandi atau
magnet], kotak pena, kotak alat tulis menulis, katalog, kompas, decalcomanias, catatan meja, buku harian, arsip dokumen [alat
tulis], penghapus, spidol , kartu hadiah, voucher hadiah, lem stik, kartu ucapan, saputangan kertas, alat tulis untuk
penanda/stabilo, pena tinta, tinta untuk pena, label koper terbuat dari kulit, buletin, buku catatan, pastel [krayon], tempat
pensil, rautan pensil, pensil, pulpen, poster, tiket tercetak, catatan tempel yang dapat dilepas, tato yang dapat dihapus,
penggaris, tas belanja [pembawa] dari plastik, stempel [segel] , stapler, staples, stensil, tisu, mesin ketik dan keperluan kantor
(kecuali perabot), bagan dinding untuk digunakan sebagai buku harian, papan tulis putih; jasa ritel, jasa ritel online, jasa grosir
dan ritel penjualan melalui pos yang berhubungan dengan penjualan bahan kimia untuk penggunaan dalam industri, ilmu
pengetahuan dan fotografi, serta di bidang pertanian, hortikultura dan kehutanan, damar buatan yang belum diproses, plastik
yang belum diproses, komposisi bahan pencegah kebakaran dan pemadam kebakaran, sediaan mengeraskan dan mematri,
zat untuk penyamakan kulit halus dan kulit binatang, bahan perekat untuk digunakan dalam industri, dempul dan pengisi pasta
lain, kompos, pupuk kandang, pupuk, sediaan biologis untuk digunakan dalam industri dan ilmu pengetahuan, cat, pernis, lak,
bahan pencegah karatan dan kelapukan kayu, pewarna, zat warna, tinta untuk pencetakan, tinta penandaan dan ukir, damar
alam mentah, logam dalam bentuk foil dan bubuk untuk digunakan dalam lukisan, dekorasi, percetakan dan seni, kosmetik
tidak mengandung obat dan sediaan pembersih badan, pasta gigi tidak mengandung obat, parfum, minyak esensial, sediaan
pemutih dan zat lain untuk penggunaan cucian, sediaan membersihkan, mengkilatkan, membuang lemak dan menggosok,
sediaan pembersih tubuh dan perawatan kecantikan, sediaan kebersihan mulut, wewangian, sediaan perawatan hewan,
sabun, anti keringat (pembersih badan), sediaan penyamakan buatan, krim sepatu bot, semir sepatu bot, pembersih, krim,
pasta gigi, deodoran, sediaan penghilang rambut, produk perawatan rambut, pewarna rambut, sediaan penataan rambut,
sediaan perawatan tangan, sediaan balsem untuk bibir [tidak mengandung obat], sediaan perawatan kuku, sediaan
menghilangkan cat kuku, cat kuku, sediaan tidak mengandung obat untuk digunakan setelah bercukur, sediaan untuk
menyegarkan napas [tidak mengandung obat], sampo, sediaan untuk mencukur, krim sepatu, semir sepatu, lilin sepatu,
sediaan mandi pancuran, produk perawatan kulit, sediaan perawatan kulit, bedak talk; jasa ritel, jasa ritel online, jasa grosir
dan ritel penjualan melalui pos yang berhubungan dengan penjualan oli dan gemuk industri, malam, pelumas, zat untuk
mengisap, membasahi dan mengikat debu, bahan bakar dan bahan penerangan, lilin dan sumbu untuk penerangan, lilin
beraroma dan wangi , sediaan farmasi, medis dan kedokteran hewan, sediaan saniter untuk keperluan medis, zat dan
makanan diet yang diadaptasi untuk penggunaan medis atau kedokteran hewan, makanan untuk bayi, suplemen pantangan
untuk manusia dan hewan, plester, bahan pembalut, bahan untuk menambal gigi, pembuat gigi buatan, pembasmi kuman,
sediaan untuk membasmi binatang perusak, bahan pembasmi jamur, bahan pembasmi rumput liar, sediaan penyegar udara,
kit dan kotak pertolongan pertama lengkap dengan isinya, sediaan pembersih tangan, kit yang berisi sediaan medis, plester,
protein, vitamin, suplemen diet dan mineral, logam kasar dan campurannya, bijih logam, bahan logam untuk bangunan dan
konstruksi, bangunan dari logam yang dapat dipindahkan, kabel dan kawat bukan untuk listrik dari logam biasa, barangbarang kecil dari logam besi, wadah logam untuk penyimpanan atau pengangkutan, lemari besi, lencana dari logam, cincin
kunci dan rantai kunci, kunci, kunci-kunci, ornamen, tempat sampah logam, kunci, kunci kosong, rambu, patung, patung kecil
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dan arca kecil, perunggu, piala yang terbuat dari logam, kotak uang, mesin, mesin perkakas, perkakas yang dioperasikan
dengan listrik, motor dan mesin, kecuali untuk kendaraan darat, kopling mesin dan komponen transmisi, kecuali untuk
kendaraan darat, peralatan pertanian, selain alat tangan dioperasikan secara manual, inkubator untuk telur, mesin penjual
otomatis, perkakas dan alat tangan, yang dioperasikan secara manual, peralatan pemotong, senjata yang dipakai pada sisi
badan, pisau cukur, peralatan higienis dan kecantikan yang dioperasikan dengan tangan untuk manusia dan hewan, peralatan
pengangkat, peralatan tangan untuk darurat dan penyelamatan, alat berkebun , dioperasikan dengan tangan, gunting, besi
pengering rambut, jepitan untuk pengeriting rambut, pelengkung bulu mata, perangkat manikur, gunting kuku, kikir kuku,
perangkat pedikur, gunting pemangkas, pinset, penjepit, pemotong pizza; jasa ritel, jasa ritel online, jasa grosir dan ritel
penjualan melalui pos yang berhubungan dengan penjualan pakaian, alas kaki, tutup kepala, ikat pinggang [pakaian], replika
perlengkapan sepak bola, spul untuk sepatu bot sepak bola [sepatu], renda, jalinan pita dan sulaman, dan pita dan simpul pita
perlengkapan jahit menjahit, kancing, kait dan mata kait, peniti dan jarum, bunga buatan, hiasan rambut, rambut palsu,
pengikat untuk pakaian dan untuk rambut, kancing hias berbentuk lencana, tali sepatu, nomor peserta lomba, retsleting,
karpet, permadani, keset dan bahan anyaman untuk membuat keset, linoleum dan bahan lain untuk menutup lantai, matras
yoga, permainan, mainan dan alat-alatnya, peralatan video game, alat senam dan olah raga, hiasan untuk pohon Natal,
peralatan untuk tinju, peralatan untuk bermain permainan keterampilan, peralatan memanah, pohon Natal tiruan dan dudukan
pohon Natal, tas yang disesuaikan untuk membawa alat olah raga, tas yang didesain khusus untuk ski dan papan selancar,
tas yang disesuaikan khusus untuk peralatan olah raga, balon, bola, masker baseball, tongkat pemukul untuk olah raga,
pelindung badan, perlengkapan binaraga, pelindung dada, permainan kartu, hiasan Natal, permainan komputer, guntingan
kertas berwarna yang dihamburkan untuk pesta, alas panah, permainan panah-panahan, pelindung siku (alat olah raga),
permainan elektronik, peralatan latihan, kait ikan, barang dan peralatan memancing, alat pancing, pelindung tinju [alat olah
raga], peralatan fitnes, sarung tangan untuk sepak bola, sepak bola atau gawang sepak bola, chip permainan, peralatan
permainan, permainan yang berhubungan dengan olah raga, sarung tangan khusus disesuaikan untuk keperluan olah raga,
jaring gawang, tiang gawang, tas golf dengan atau tanpa roda, karpet golf, peralatan senam dan olah raga, latihan tangan,
pelindung tangan yang disesuaikan untuk penggunaan olah raga, pelindung pinggul yang dibuat khusus untuk berolahraga
[bagian dari pakaian olah raga], bola tiup untuk olah raga, jalur sepatu roda, pelindung lutut [alat olah raga], pelindung lutut
yang disesuaikan untuk digunakan saat berolahraga, pelindung kaki yang disesuaikan untuk olah raga, bantalan tulang kering
[alat olah raga], patung militer [mainan], hadiah-hadiah kecil, bantalan kolam, topi pesta dari kertas, mesin untuk latihan fisik,
trek plastik, tenda bermain, peralatan tempat bermain, kartu permainan; jasa ritel, jasa ritel online, jasa grosir dan ritel
penjualan melalui pos yang berhubungan dengan penjualan pemutar CD, kaset radio CD, rom CD, rantai dan tali untuk kaca
mata dan kaca mata pelindung matahari, pakaian pelindung terhadap kecelakaan, radiasi dan api, majalah perusahaan yang
dapat diunduh melalui internet, perangkat lunak aplikasi komputer, perangkat lunak aplikasi komputer untuk perangkat
komputer portabel, bergerak/mobile, genggam dan tablet, program permainan komputer dan video game, perangkat lunak
permainan komputer, permainan komputer, perangkat keras permainan komputer, perangkat keras komputer, periferal
komputer, program komputer, perangkat lunak komputer , komputer, komputer laptop dan notebook, digital audio tape, digital
versatile disc, peralatan driver, publikasi elektronik yang dapat diunduh, program dan perangkat lunak permainan video dan
permainan komputer interaktif yang dapat diunduh, penutup telinga, bantalan siku, perisai/shield dan pelindung, kabel daya
listrik, peralatan dan instrumen listrik, peralatan listrik rumah tangga, publikasi elektronik yang didistribusikan lewat email, kartu
bersandi dan alat penyandi magnetik, kartu chip bersandi yang berisi program yang digunakan untuk aplikasi keuangan,
program loyalitas, program imbalan dan preferensi pemegang kartu, kotak kaca mata, kaca mata (eyeglasses), kaca mata
(eyewear), kaca mata (spectacles), kaca mata pelindung matahari, kaca mata dan kaca mata olah raga, kaca mata renang,
pelindung/perisai wajah, filter untuk masker pernapasan, pelampung untuk mandi dan berenang, bingkai dan lensa untuk kaca
mata dan kacamata pelindung matahari, bingkai untuk kaca mata, kaca mata/goggle untuk digunakan olah raga, equalizer
grafis, headphone, headset, helm (kecuali helm bersepeda), dudukan yang disesuaikan untuk ponsel , hologram, joystick
untuk digunakan dengan komputer, bantalan lutut, perisai (shield) dan pelindung, tas pembawa laptop, penutup laptop, lensa
untuk kaca mata (eyewear), kaca mata (spectacles) dan kaca mata pelindung matahari, pelampung penyelamat, jaket
penyelamat dan pelampung, timbangan koper, pembawa data magnetik, disc perekam, magnet, kaca pembesar, stick memori,
penutup ponsel, tali ponsel, pelindung mulut (karet pelindung), pemutar MP3 dan peralatan elektronik digital yang digenggam
dan portabel untuk merekam, mengatur, mentransmisi, memanipulasi dan meninjau file teks, data, audio dan video, peralatan
navigasi untuk kendaraan [komputer terpasang], odontoguard, mesin kantor, pedometer, stereo pribadi, peralatan telepon,
kartu berlapis plastik memuat barang cetakan [berkode], steker, soket dan kontak lainnya [sambungan listrik], pengatur waktu
yang dapat diprogram, alat pelindung untuk penggunaan pribadi terhadap kecelakaan, aksesoris dan pakaian pelindung,
pakaian pelindung untuk menyelam, pakaian pelindung untuk peserta olah raga motor [untuk pencegahan kecelakaan],
pakaian, tutup kepala dan alas kaki pelindung untuk digunakan dalam olah raga, kaca mata (glasses), kaca mata pelindung
matahari dan kaca mata (goggles) pelindung, pemutar rekaman, alat pengendali jarak jauh, pakaian penyelamat keselamatan,
peralatan navigasi satelit, kartu berkode keamanan, peluit sinyal, kartu berkode magnetik, kartu pembawa data elektronik ,
kartu chip, kaus kaki dipanasi dengan listrik, speaker, kabel speaker, tempat kaca mata, visor dan helm olah raga, tali dan
kotak untuk kaca mata (eyewear) dan kaca mata pelindung matahari, kaca mata renang, instalasi, peralatan dan instrumen
telekomunikasi, pesawat telepon, telepon, peralatan dan instrumen televisi, televisi, peralatan penyimpan digital, peralatan dan
instrumen video, pemutar video disc, perangkat lunak video game , permainan video, mesin perekam video, program
permainan video dan permainan virtual reality komputer, perangkat lunak permainan video dan permainan virtual reality
komputer, virtual reality headset dan virtual reality helm, visual display unit, wearable video display monitor; jasa ritel, jasa ritel
online, jasa grosir dan ritel penjualan melalui pos yang berhubungan dengan penjualan perkakas rumah tangga atau dapur
dan wadah kecil, peralatan memasak dan peralatan makan, sisir dan spons, sikat, bahan pembuat sikat, barang untuk
membersihkan, kaca belum dikerjakan atau setengah dikerjakan, barang pecah belah, porselen dan barang tembikar, gelas
bir, mangkuk dan piring, alat untuk menyikat, alat pembakar, tempat lilin, piringan tempat tadah lilin dari logam mulia, tempat
lilin dari logam mulia, hiasan dari porselen, peralatan pembersih [dioperasikan secara manual], pengocok minuman koktail,
teko kopi bukan listrik, tas pendingin, peralatan kosmetik, cangkir, barang porselen, botol minuman, sedotan untuk minum,
patung kecil, alas setrikaan, pot bunga, botol air yang bisa dilipat, ekstraktor jus buah (dioperasikan secara manual), barang
perlengkapan hadiah dan karya seni, semua terbuat dari porselen tulang (bone china), kristal porselen, tembikar, kaca,
porselen atau terakota, wadah es, perangkap serangga, tempat air dan bejana air minum, cerek, kotak makan siang, patung
miniatur, tempat pencampur [bukan listrik] untuk mencampur minuman , tempat pencampur secara manual [pengocok koktail],
mangkok, hiasan, keranjang piknik yang dilengkapi piring, piring, sedotan untuk minum yang dapat digunakan kembali,
sedotan yang dapat digunakan kembali, botol pengocok, botol untuk olah raga, wol baja, wadah penyimpanan untuk makanan,
wadah penyimpanan untuk keperluan rumah tangga, sedotan, mug bukan dari logam mulia, tas yang diisolasi secara termal
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untuk keperluan rumah tangga atau dapur atau digunakan untuk mengangkut dan menyimpan makanan dan minuman, wadah
yang diisolasi secara termal untuk makanan, termos yang diisolasi secara termal untuk keperluan rumah tangga, sikat gigi,
tusuk gigi, vas dan kendi, botol air, kaleng penyiram tanaman, barang untuk berkebun, karya seni, tali tambang dan tali, jaring,
tenda dan terpal, awning dari bahan tekstil atau sintetis, layar, karung untuk pengangkutan dan penyimpanan bahan dalam
bentuk curah, bahan pelapis, bantalan dan pengisi kecuali dari kertas, karton, karet atau plastik, penutup tidak terpasang,
bahan tekstil berserat kasar dan bahan penggantinya, benang dan benang untuk keperluan tekstil, tekstil dan pengganti tekstil,
linen keperluan rumah tangga, tirai tekstil atau plastik, seprei, kain tempat tidur, flanel, handuk, penutup meja, kantong tidur;
jasa ritel, jasa ritel online, jasa grosir dan ritel penjualan melalui pos yang berhubungan dengan penjualan sepatu roda, papan
layar, pelindung tulang kering untuk penggunaan atletik, bantalan tulang kering [alat olah raga], papan luncur, papan selancar,
papan seluncur salju, ski, sepatu roda, bola snooker dan tongkat snooker, meja snooker, suvenir, tas olah raga, aksesoris dan
perlengkapan olah raga, sarung tangan untuk olah raga, sepeda stasioner untuk latihan fisik, pelindung perut [disesuaikan
untuk digunakan dalam olah raga tertentu], bahan senar untuk raket olah raga, pita/band penyerap keringat untuk raket, kolam
renang [alat bermain], jaring dan tiang tenis, tas termal tenis, tongkat mainan bercahaya, patung miniatur mainan, truk mainan,
peralatan latihan yang digunakan berkaitan dengan sepak bola, peluit, pelindung pergelangan tangan yang digunakan atletik,
daging, ikan, unggas dan binatang buruan, ekstrak daging, buah dan sayuran yang diawetkan, dibekukan, dikeringkan dan
dimasak, jeli, selai, saus buah, telur, susu, keju, mentega, yoghurt dan produk susu lainnya, minyak dan lemak untuk
makanan, keripik kentang, makanan yang telah diolah, sediaan protein dalam bentuk batangan untuk konsumsi manusia,
makanan ringan berbentuk batang [bahan makanan], kopi, teh, kokoa dan kopi buatan, beras, pasta dan mie, tapioka dan
sagu, tepung dan sediaan terbuat dari sereal, roti, kue dan gula-gula, cokelat, es krim, sorbet dan es yang dapat dimakan
lainnya, gula, madu, sirup, ragi, bubuk pengembang, garam, bumbu, rempah-rempah, tumbuh-tumbuhan (herba) yang
diawetkan, cuka, saus dan bumbu lainnya, es (air beku), makanan berenergi berbentuk batang, bubuk instan untuk membuat
minuman beraroma, bubuk untuk membuat minuman, makanan sereal protein berbentuk batang, makanan ringan protein
berbentuk batang, makanan ringan berbentuk batang (bahan makanan), makanan ringan, produk pertanian, akuakultur,
hortikultura dan kehutanan yang belum diolah dan mentah, biji-bijian dan padi-padian yang belum diolah dan mentah, buah
dan sayuran segar, tumbuh-tumbuhan (herba) segar , tanaman dan bunga alami, umbi-umbian, bibit dan benih untuk ditanam,
hewan hidup, bahan makanan dan minuman untuk hewan, malt, bir, minuman tidak mengandung alkohol, air mineral dan air
soda, minuman buah dan jus buah, sirup dan sediaan tidak mengandung alkohol lainnya untuk membuat minuman, minuman
untuk membantu melangsingkan tubuh [bukan untuk keperluan medis], cordial, minuman energi, minuman energi yang
mengandung kafein, minuman energi untuk olahragawan dan atlet, minuman berkarbonasi yang beraroma, minuman isotonik
[bukan untuk keperluan medis], sediaan untuk membuat minuman tidak mengandung alkohol, seltzer [minuman], shandy,
sorbet [minuman], minuman olah raga, minuman beralkohol, sediaan alkohol untuk membuat minuman, tembakau dan
pengganti tembakau, rokok dan cerutu, rokok elektronik dan vaporizer oral untuk perokok , barang-barang keperluan perokok,
korek api; jasa saran untuk manajemen bisnis; jasa sistemisasi data dalam database komputer; jasa strategi pemasaran
melalui media sosial; jasa toko besi dan bahan bangunan; jasa toko eceran sambung langsung (online) yang tersedia melalui
jaringan komputer global untuk komputer,; jasa toko retail secara online berupa berbagai macam barang-barang konsumen
pihak lain, kartu hadiah, dan pengiriman media digital, headset realitas virtual/maya, dan konten dan data realitas virtual/maya;
jasa toko retail secara online berupa berbagai macam barang-barang konsumen untuk pihak lain; jasa toko retail secara online
berupa rekaman suara musikal, rekaman suara musikal yang dapat diunduh, T-shirt, pakaian, penutup kepala, dan alas kaki;
jasa toko retail secara online yang berhubungan dengan kosmetik; jasa toko retail secara online yang meliputi perangkat lunak
komputer yang tersedia melalui internet dan jaringan komunikasi komputer dan elektronik lain; jasa toko retail secara online
yang menampilkan berbagai macam barang konsumen lainnya; jasa toko retail secara online yang menampilkan headset
realitas virtual/maya dan augmented reality, permainan (games), konten dan media digital; jasa toko retail sehubungan dengan
hadiah; jasa toko retail yang meliputi perangkat lunak komputer untuk penggunaan alat-alat elektronik digital ponsel genggam
dan elektronik konsumen lain; jasa toko ritel online yang menampilkan konten digital, karya audiovisual, film, dan pertunjukkan
televisi; jasa toko serba ada retail; jasa toko serba ada retail secara online; jasa toko untuk penjualan alat dapur; jasa toko
untuk penjualan alat make up; jasa toko untuk penjualan hadiah pesta pernikahan; jasa toko untuk penjualan hadiah ulang
tahun; jasa toko untuk penjualan souvenir; jasa transkripsi; jasa untuk membantu membangun jaringan kontak bisnis; jasa
untuk memperoleh statistik bisnis untuk orang lain; jasa waralaba hotel (manajemen dan operasional); jasa waralaba, yaitu
penawaran assistensi manajemen bisnis dalam pendirian dan pengoperasian hotel, restoran, klub malam, bar, spa, fasilitas
rekreasi dan kebugaran, toko eceran, kondominium, gedung apartemen, pusat konferensi, resor timeshare (kepemilikan
bersama dengan perjanjian bagi waktu) untuk pihak lain; jasa yang berkaitan dengan analisis data usaha dalam transaksi
konsumen dan perilaku konsumen; jasa-jasa administrasi bisnis; jasa-jasa administrasi program loyalitas pelanggan yang
memungkinkan peserta untuk memperoleh diskon barang dan jasa, diskon pengiriman, percepatan pengiriman dan akses
awal terhadap acara-acara penjualan; jasa-jasa analisis dan studi informasi yang dikumpulkan pada pendapat-pendapat
(opini) para konsumen dan tindak tanduk (behaviour) melalui penelitian pemasaran dan studi-studi periklanan; jasa-jasa
analitik data usaha mengenai penjualan produk dan jasa orang lain, dan autentikasi, proses dan manajemen pembayaran
selular; jasa-jasa grosir terkait kosmetik-kosmetik, sabun-sabun, parfum-parfum, perhiasan-perhiasan, alat tulis, produkproduk kertas, stiker tato, kulit dan imitasi kulit, tas-tas bepergian, tas-tas tangan, dompet-dompet, dompet, tempat kunci,
peralatan rumah tangga dan dapur, barang-barang tekstil, pakaian, alas kaki, tutup kepala, pakaian dalam, pakaian renang,
syal, lencana-lencana untuk dipakai, hiasan untuk rambut, permainan, mainan, barang-barang mainan (playthings) atau untuk
bermain dan barang olahraga; jasa-jasa impor dan ekspor; jasa-jasa informasi usaha dan komersil secara online; jasa-jasa
informasi usaha secara online, yakni, menganalisa preferensi individu dan menyediakan ulasan dan rekomendasi produk;
jasa-jasa konsultasi bisnis, yaitu menilai rencana-rencana bisnis wirausaha; jasa-jasa konsultasi manajemen bisnis; jasa-jasa
konsultasi yang berkaitan dengan pencaharian karyawan-karyawan; jasa-jasa loyalitas pelanggan sehubungan dengan jasajasa hotel dan resor; jasa-jasa manajemen bisnis, yaitu manajemen dan pengoperasian hotel, restoran, klub malam, bar, spa,
fasilitas rekreasi dan kebugaran, toko eceran, kondominium, gedung apartemen, pusat konferensi, resor timeshare
(kepemilikan bersama dengan perjanjian bagi waktu), klub rekreasi resor, klub liburan, klub dimana setiap pemilik memiliki hak
yang berbeda dan proporsional, klub tempat kediaman pribadi, hak penggunaan klub dan proyek kontrak untuk jangka
panjang untuk pihak lain; jasa-jasa manajemen database; jasa-jasa organisasi dan pameran-pameran dan pekan-pekan raya
perdagangan untuk tujuan-tujuan komersial dan periklanan; jasa-jasa pemasaran melalui mesin penelusuran; jasa-jasa
pemilihan (seleksi), penilaian dan pemeriksaan kesehatan pada karyawan untuk tujuan pencaharian (penerimaan) karyawan;
jasa-jasa penelitian media, ialah penelitian pada dampak-dampak media masa berbeda pada pendapat-pendapat (opini) pada
konsumen dan kelakukan konsumen, dan penyediaan jasa-jasa konsultansi yang berkaitan dengan utillisasi hasil-hasil
penelitian media; jasa-jasa penelitian perniagaan yang
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berkaitan dengan periklanan, pemasaran dan komunikasi; jasa-jasa penempatan dan pencaharian para karyawan untuk
sementara; jasa-jasa pengorganisasian untuk menggelar acara dalam melibatkan customer untuk turut menyumbang
makanan hewan untuk tujuan promosi; jasa-jasa penjualan barang; jasa-jasa penyediaan barang; jasa-jasa penyediaan media
dibidang periklanan dan pemasaran satu persatu (one-to-one) ialah: perencanaan dan pembelian waktu dan ruang media
untuk periklanan pemasaran secara langsung; jasa-jasa perantara usaha untuk penjualan dan pembeliaan barang dan jasa,
yakni, memfasilitasi transaksi pembeli dan penjual dengan menyediaan informasi tentang penjual, barang dan/atau jasa
kepada pembeli; jasa-jasa perdagangan online; jasa-jasa perdagangan online, yakni, mengoperasikan pasar online untuk
penjual dan pembeli barang dan/atau jasa; jasa-jasa perencanaan strategik perniagaan, penasehatan dan konsultansi yang
berkaitan dengan periklanan, pemasaran dan komunikasi; jasa-jasa periklanan dan pemasaran online; jasa-jasa periklanan
dan pemasaran yang disediakan dengan cara metode-metode secara tidak langsung komunikasi-komunikasi pemasaran,
ialah: media sosial, pertanyaan-pertanyaan pemasaran, pemasaran melalui internet, pemasaran secara mobile (berpindahpindah), blogging-blogging dan cara-cara lain secara pasif, yang ditanggung bersama-sama, atau melalui saluran-saluran
komunikasi viral; jasa-jasa perniagaan elektronik, yakni, penyediaan informasi terkait produk melalui jaringan telekomunkasi
untuk kegunaan penjualan; jasa-jasa program loyalitas pelanggan yang menampilkan hadiah dalam bentuk diskon jasa
pengiriman; jasa-jasa promosi penjualan, ialah mempromosikan barang-barang dan jasa-jasa atas berbagai macam industriindustri melalui penyaluran bahan-bahan promosi dan memberikan nasehat promosi penjualan; jasa-jasa promosi yaitu
distribusi voucher hadiah, cek hadiah, cek bernilai, stempel diskon dan kupon melalui telepon seluler dan peralatan seluler
lainnya dan internet; jasa-jasa ritel dan grosir online terkait kosmetik-kosmetik, sabun-sabun, parfum-parfum, perhiasanperhiasan, alat tulis, produk-produk kertas, stiker tattoo, kulit dan imitasi kulit, tas-tas bepergian, tas-tas tangan, dompetdompet, dompet, tempat kunci, peralatan rumah tangga dan dapur, barang-barang tekstil, pakaian, alas kaki, tutup kepala,
pakaian dalam, pakaian renang, syal, lencana-lencana untuk dipakai, hiasan untuk rambut, permainan, mainan, barangbarang mainan (playthings) atau untuk bermain dan barang olahraga; jasa-jasa ritel dan grosir yang disediakan melalui
perangkat lunak yang dapat diunduh termasuk aplikasi seluler terkait kosmetik-kosmetik, sabun-sabun, parfum-parfum,
perhiasan-perhiasan, alat tulis, produk-produk kertas, stiker tato, kulit dan imitasi kulit, tas-tas bepergian, tas-tas tangan,
dompet-dompet, dompet, tempat kunci, peralatan rumah tangga dan dapur, barang-barang tekstil, pakaian, alas kaki, tutup
kepala, pakaian dalam, pakaian renang, syal, lencana-lencana untuk dipakai, hiasan untuk rambut, permainan, mainan,
barang-barang mainan (playthings) atau untuk bermain dan barang olahraga; jasa-jasa ritel, yakni, administrasi program
diskon untuk memungkinkan peserta untuk memperoleh diskon jasa pengiriman melalui penggunaan diskon program
keanggotaan dan program pengiriman tingkat variabel; jasa-jasa strategi perniagaan; jasa-jasa toko eceran yang menampilkan
perlengkapan make-up; jasa-jasa toko eceran yang menampilkan perlengkapan sabun mandi; jasa-jasa toko eceran, yaitu
toko oleh-oleh, toko suvenir, jasa toko serba ada; jasa-jasa toko ritel online menampilkan konten audio, video, dan audiovisual
yang direkam dan diunduh sebelumnya; jasa-jasa toko ritel terkait kosmetik-kosmetik, sabun-sabun, parfum-parfum,
perhiasan-perhiasan, alat tulis, produk-produk kertas, stiker tato, kulit dan imitasi kulit, tas-tas bepergian, tas-tas tangan,
dompet-dompet, dompet, tempat kunci, peralatan rumah tangga dan dapur, barang-barang tekstil, pakaian, alas kaki, tutup
kepala, pakaian dalam, pakaian renang, syal, lencana-lencana untuk dipakai, hiasan untuk rambut, permainan,
mainan, barang-barang mainan (playthings) atau untuk bermain dan barang olahraga; jasa/layanan amal, khususnya
mempromosikan kesadaran masyarakat tentang amal, kedermawanan/filantropi, sukarelawan (volunteer), pelayanan
masyarakat dan umum dan kegiatan kemanusiaan; jasa/layanan bisnis dan periklanan; jasa/layanan bisnis dan periklanan,
yaitu, jasa/layanan periklanan untuk melacak kinerja periklanan, untuk mengelola, menyalurkan dan melayani periklanan,
untuk menganalisa data iklan, untuk melaporkan data iklan, dan untuk mengoptimalkan kinerja periklanan; jasa/layanan bisnis
dan periklanan, yaitu, perencanaan media dan pembelian media untuk orang lain; jasa/layanan konsultasi di bidang periklanan
dan pemasaran; jasa/layanan penyaluran iklan dan informasi, khususnya, menyediakan ruang iklan baris/iklan diklasifikasikan
melalui jaringan komputer global; kamar layanan perdagangan dalam sifat mempromosikan bisnis dan pariwisata lokal;
kampanye pasar; kegiatan pemasaran dan promosi yang berkaitan dengan administrasi dan manajemen bisnis; ketentuan dari
informasi (dari konsultasi , -penasehat) yang berhubungan dengan jasa-jasa tersebut.; keypunching [fungsi kantor]; kompilasi
dan analisis data bisnis di bidang teknologi blockchain dan cryptocurrency; kompilasi dan analisis data dan informasi yang
berkaitan dengan manajemen bisnis; kompilasi dan input informasi ke dalam basis data komputer; kompilasi dan pembayaran
poin dengan hak istimewa untuk mempromosikan barang dan jasa dan memberikan informasi yang berkaitan dengannya;
kompilasi dan penyediaan informasi bisnis; kompilasi dan sistematisasi informasi dalam bank data; kompilasi dan sistemisasi
informasi di dalam database komputer interaktif dalam bidang makanan, masakan, instruksi memasak, memanggang, resep
untuk makanan dan minuman, tips dan teknik memasak, ulasan, anggur, minuman, nutrisi, penurunan berat badan, diet, cara
makan dalam rangka menjaga berat badan dan mengurangi berat badan, rencana diet, perencanaan makan, perencanaan
menu, rekomendasi menu, makan, hiburan, resep, peralatan dapur, peralatan memasak dan aksesoris memasak; kompilasi
dan sistemisasi informasi ke dalam basis data komputer; kompilasi dan sistemisasi informasi yang digunakan dalam transmisi
elektronik; kompilasi dan sistemisasi komunikasi dan data tertulis; kompilasi dan/atau penggunaan model, algoritma atau
simulasi untuk menganalisa dan menguji konsep bisnis atau komersial, purwa rupa (prototypes), data atau informasi yang
berasal dari Internet of Things (IoT, yaitu suatu konsep dimana objek tertentu punya kemampuan untuk mentransfer data lewat
jaringan tanpa memerlukan adanya interaksi dari manusia ke manusia ataupun dari manusia ke perangkat komputer);
kompilasi dan/atau penggunaan model, algoritma atau simulasi untuk menganalisa dan menguji konsep bisnis atau komersial,
purwa rupa (prototypes), data atau informasi yang berasal dari Internet of Things (IoT, yaitu suatu konsep dimana objek
tertentu punya kemampuan untuk mentransfer data lewat jaringan tanpa memerlukan adanya interaksi dari manusia ke
manusia ataupun dari manusia ke perangkat komputer); kompilasi dan/atau penggunaan model, algoritma atau stimulasi untuk
menganalisa dan menguji konsep bisnis atau komersial, purwa rupa (prototypes), data atau informasi; kompilasi dan/atau
penggunaan model, algoritma atau stimulasi untuk menganalisa dan menguji konsep bisnis atau komersial, purwa rupa
(prototypes), data atau informasi yang berasal dari Internet of Things (IoT, yaitu suatu konsep dimana objek tertentu
mempunyai kemampuan untuk mentransfer data lewat jaringan tanpa memerlukan adanya interaksi dari manusia ke manusia
ataupun dari manusia ke perangkat komputer); kompilasi data ke dalam basis data komputer; kompilasi data matematika;
kompilasi data matematika atau statistik; kompilasi data statistik; kompilasi data untuk database online yang berisi daftar
rahasia (informasi), yaitu daftar dan jadwal di bidang kendaraan, bagian kendaraan dan aksesori kendaraan; kompilasi data
untuk orang lain; kompilasi direktori bisnis; kompilasi direktori bisnis online; kompilasi direktori bisnis untuk penerbitan di
Internet; kompilasi direktori untuk penerbitan di Internet; kompilasi direktori untuk penerbitan di Internet dan jaringan elektronik,
komputer dan jaringan komunikasi lainnya; kompilasi iklan untuk digunakan pada halaman web dan di internet; kompilasi iklan
untuk digunakan sebagai halaman web di Internet; kompilasi informasi bisnis; kompilasi informasi bisnis dalam database
komputer yang dapat dicari dan ditemukan melalui jaringan komputer global; kompilasi informasi bisnis ke dalam basis data
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komputer; kompilasi informasi hukum; kompilasi informasi hukum ke dalam basis data komputer; kompilasi informasi ilmiah;
kompilasi informasi ilmiah ke dalam basis data komputer; kompilasi informasi ke dalam basis data komputer; kompilasi
informasi ke dalam basis data komputer, termasuk di bidang kendaraan, bagian kendaraan dan aksesori kendaraan; kompilasi
informasi ke dalam register yang terkomputerisasi; kompilasi informasi komersial; kompilasi informasi lingkungan; kompilasi
informasi lingkungan ke dalam basis data komputer; kompilasi informasi ornitologis; kompilasi informasi ornitologis ke dalam
basis data komputer; kompilasi informasi perusahaan; kompilasi informasi perusahaan ke dalam basis data komputer;
kompilasi informasi statistik; kompilasi informasi toksikologis; kompilasi informasi toksikologis ke dalam basis data komputer;
kompilasi informasi yang berkaitan dengan burung; kompilasi informasi yang berkaitan dengan kondisi lingkungan; kompilasi
informasi yang berkaitan dengan kondisi lingkungan ke dalam basis data komputer; kompilasi informasi yang berkaitan
dengan sistem informasi; kompilasi informasi yang berkaitan dengan teknologi informasi; kompilasi laporan medis; kompilasi
milis; kompilasi milis langsung; kompilasi model statistik untuk penyediaan informasi dinamika pasar; kompilasi prototipe
bisnis; kompilasi purwa rupa (prototypes) bisnis; kompilasi purwa rupa (prototypes) bisnis; kompilasi register komersial;
kompilasi statistik; kompilasi statistik bisnis; kompilasi statistik bisnis dan informasi komersial; kompilasi statistik pasar;
kompilasi statistik untuk menentukan peringkat audiens program televisi dan radio; kompilasi statistik yang berkaitan dengan
pemanfaatan layanan kesehatan; kompilasi, produksi, dan penyebaran materi iklan; komputerisasi Akuntansi; konseling karir
[saran dan informasi pekerjaan]; konsultasi administrasi bisnis; konsultasi akuisisi-akuisisi dan penggabungan (merger) bisnis;
konsultasi akuntansi; konsultasi akuntansi yang berkaitan dengan perpajakan; konsultasi bisnis; konsultasi bisnis dan
informasi bisnis untuk menyediakan program komputer pada jaringan data; konsultasi bisnis dan layanan informasi; konsultasi
bisnis dan layanan informasi bisnis yang diberikan kepada perusahaan; konsultasi bisnis dan layanan manajemen mengenai
kegiatan pemasaran dan peluncuran produk baru; konsultasi bisnis dan manajemen; konsultasi bisnis di bidang
telekomunikasi; konsultasi bisnis di bidang transportasi dan pengiriman; konsultasi bisnis mengenai kegiatan pemasaran;
konsultasi bisnis mengenai kegiatan pemasaran dan peluncuran produk baru; konsultasi bisnis pemasaran; konsultasi bisnis
profesional; konsultasi bisnis strategi konsumen dalam bidang pemasaran, merek, penjualan, pengoperasian, dan desain
produk untuk memahami dan memprediksi konsumen, bisnis, serta tren dan aksi pasar ritel; konsultasi bisnis untuk
bisnisukuran kecil dan bisnis ukuran menengah; konsultasi bisnis yang berkaitan dengan periklanan; konsultasi bisnis,
manajemen, perencanaan dan pengawasan; konsultasi di bidang penyelesaian mata uang virtual; konsultasi hubungan
masyarakat; konsultasi iklan pers; konsultasi kepegawaian; konsultasi komersial di bidang teknologi blockchain dan
cryptocurrency; konsultasi kreatif dan strategis mengenai pengembangan dan produksi kampanye pemasaran untuk pihak
lain; konsultasi managemen bisnis dalam bidang transportasi dan pengiriman; konsultasi manajemen bisnis; konsultasi
manajemen bisnis dan organisasi perusahaan; konsultasi manajemen bisnis di bidang jasa transportasi dan pengiriman;
konsultasi manajemen bisnis di bidang pengembangan eksekutif dan kepemimpinan; konsultasi manajemen bisnis di bidang
transportasi, yaitu, perencanaan dan koordinasi transportasi orang untuk orang lain; konsultasi manajemen bisnis yang
berkaitan dengan strategi, pemasaran, produksi, personalia dan penjualan eceran; konsultasi manajemen dan organisasi
bisnis; konsultasi manajemen industri; konsultasi manajemen personalia; konsultasi manajemen perusahaan; konsultasi
manajemen risiko bisnis; konsultasi mengenai strategi komunikasi periklanan; konsultasi merek; konsultasi organisasi bisnis;
konsultasi pemasaran; konsultasi pemasaran bisnis; konsultasi pemasaran di bidang teknologi blockchain dan cryptocurrency;
konsultasi pemasaran langsung; konsultasi pemrosesan data; konsultasi pemrosesan data elektronik; konsultasi penelitian
bisnis; konsultasi penempatan karier; konsultasi penempatan kerja; konsultasi penempatan personel; konsultasi
pengoperasian-pengoperasian bisnis; konsultasi penilaian pasar; konsultasi perekrutan; konsultasi perekrutan personil;
konsultasi perekrutan tenaga kerja; konsultasi perencanaan bisnis; konsultasi perencanaan karir; konsultasi periklanan;
konsultasi periklanan dan pemasaran; konsultasi periklanan di bidang teknologi blockchain dan cryptocurrency; konsultasi
profesional yang berkaitan dengan manajemen personalia; konsultasi riset pasar; konsultasi segmentasi pasar; konsultasi
sumber daya manusia; konsultasi usaha di bidang sistemasi informasi ke dalam database komputer; konsultasi yang berkaitan
dengan akuisisi bisnis; konsultasi yang berkaitan dengan akuntansi pajak; konsultasi yang berkaitan dengan analisis bisnis;
konsultasi yang berkaitan dengan demografi untuk tujuan pemasaran; konsultasi yang berkaitan dengan iklan bisnis;
konsultasi yang berkaitan dengan layanan iklan dan promosi; konsultasi yang berkaitan dengan layanan relokasi untuk bisnis;
konsultasi yang berkaitan dengan manajemen biaya perawatan kesehatan; konsultasi yang berkaitan dengan manajemen
bisnis dan organisasi; konsultasi yang berkaitan dengan manajemen proses bisnis; konsultasi yang berkaitan dengan
manajemen risiko bisnis; konsultasi yang berkaitan dengan merger bisnis; konsultasi yang berkaitan dengan merger dan
akuisisi; konsultasi yang berkaitan dengan optimasi mesin pencari; konsultasi yang berkaitan dengan optimasi mesin pencari
untuk promosi penjualan; konsultasi yang berkaitan dengan pencarian sponsor; konsultasi yang berkaitan dengan
pengembangan citra perusahaan; konsultasi yang berkaitan dengan penilaian bisnis; konsultasi yang berkaitan dengan
perencanaan bisnis; konsultasi yang berkaitan dengan persiapan pajak dan layanan pengarsipan pajak; konsultasi yang
berkaitan dengan promosi penjualan; konsultasi yang berkaitan dengan strategi bisnis; konsultasi yang berkaitan dengan studi
pasar; kontrol inventaris terkomputerisasi; kutipan harga untuk barang atau jasa; layanan administrasi bisnis untuk
pemrosesan penjualan yang dilakukan di Internet; layanan administrasi bisnis untuk pemrosesan penjualan yang dilakukan
pada jaringan komputer global; layanan administrasi dan manajemen bisnis; layanan administrasi dan manajemen personalia
dan sumber daya manusia; layanan administrasi yang berhubungan dengan perjalanan bisnis; layanan administrasi yang
berkaitan dengan asuransi; layanan administrasi yang berkaitan dengan asuransi kesehatan gigi; layanan administrasi yang
berkaitan dengan asuransi rumah, kecelakaan dan kebakaran; layanan administrasi yang berkaitan dengan bea cukai;
layanan administrasi yang berkaitan dengan pemrosesan klaim asuransi; layanan administrasi yang berkaitan dengan
pemrosesan klaim garansi; layanan administrasi yang berkaitan dengan pendaftaran kartu kredit; layanan administrasi yang
berkaitan dengan pengelolaan kantong hukum; layanan administrasi yang berkaitan dengan relokasi personel; layanan
administrasi yang berkaitan dengan rencana stok karyawan; layanan administrasi yang berkaitan dengan rujukan klien ke
pengacara; layanan administrasi yang berkaitan dengan rujukan pasien; layanan administrasi yang berkaitan dengan rujukan
rumah sakit; layanan administrasi yang berkaitan dengan rujukan untuk agen asuransi; layanan administrasi yang berkaitan
dengan rujukan untuk kontraktor bangunan umum; layanan administratif; layanan agen ekspor, bukan layanan penanganan
kargo; layanan agen ekspor, bukan layanan transportasi kargo; layanan agen ekspor-impor; layanan agen hubungan
masyarakat; layanan agen impor; layanan agen impor dan ekspor; layanan agen impor, bukan layanan penanganan kargo;
layanan agen impor, bukan layanan transportasi kargo; layanan agen informasi komersial; layanan agen ketenagakerjaan
terkait penempatan tenaga medis dan keperawatan; layanan agen perekrutan; layanan agen produk, layanan dan perusahaan
di internet; layanan agen tenaga kerja; layanan agen tenaga kerja sementara; layanan agen tenaga kerja yang berkaitan
dengan au pair; layanan akuntansi administrasi, layanan akuntansi rental, layanan manajemen personalia, layanan bantuan
dalam manajemen kegiatan bisnis; layanan amal dalam sifat mengatur dan melakukan program sukarela; layanan amal dalam
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sifat mengatur dan melakukan program sukarela yang bertujuan meningkatkan kehidupan imigran; layanan amal dalam sifat
mengatur dan melakukan program sukarela yang bertujuan untuk meningkatkan kehidupan orang-orang yang kurang mampu;
layanan amal dalam sifat mengatur dan melakukan program sukarela yang bertujuan untuk meningkatkan kehidupan orangorang yang sebelumnya dipenjara dan keluarga mereka; layanan amal dalam sifat mengatur dan melakukan program sukarela
yang bertujuan untuk meningkatkan kehidupan para pencari suaka; layanan amal dalam sifat mengatur dan melakukan
program sukarela yang bertujuan untuk meningkatkan kehidupan para pengungsi; layanan amal dalam sifat mengatur dan
melakukan proyek layanan masyarakat; layanan amal dalam sifat mengatur dan melakukan proyek sukarela untuk
mempromosikan kesadaran publik tentang masalah dan inisiatif lingkungan; layanan amal dalam sifat mengatur dan
melakukan proyek sukarela untuk mempromosikan kesadaran publik tentang masalah lingkungan; layanan amal dalam sifat
mengatur dan melakukan proyek sukarela yang bertujuan untuk meningkatkan kehidupan orang-orang yang kurang mampu;
layanan amal dalam sifat mengatur dan melakukan proyek sukarela yang bertujuan untuk meningkatkan kehidupan para
imigran; layanan amal dalam sifat mengatur dan melakukan proyek-proyek sukarela yang bertujuan untuk meningkatkan
kehidupan para pencari suaka; layanan amal dalam sifat mengatur dan melakukan proyek-proyek sukarela yang bertujuan
untuk meningkatkan kehidupan para pengungsi; layanan amal dalam sifat mengatur program sukarela untuk mempromosikan
kesadaran publik tentang masalah lingkungan; layanan amal dalam sifat mengatur program sukarelawan untuk
mempromosikan kesadaran publik tentang masalah dan inisiatif lingkungan; layanan amal dalam sifat mengorganisir dan
melakukan proyek layanan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kehidupan orang-orang yang sebelumnya
dipenjara dan keluarga mereka; layanan amal yang sifatnya memberikan informasi dan pertanyaan bisnis; layanan amal, yaitu,
mengatur dan melakukan program sukarela dan proyek layanan masyarakat; layanan analisis atau konsultasi di bidang
manajemen produk atau peningkatan organisasi; layanan analisis bisnis dan perencanaan strategis bisnis di bidang
manajemen bisnis; layanan analisis bisnis dan perencanaan strategis bisnis di bidang manajemen proyek; layanan analisis
bisnis dan perencanaan strategis bisnis di bidang manajemen strategis; layanan analitik bisnis; layanan asosiasi yang
mempromosikan kepentingan profesional dan bisnis di bidang pengembangan aplikasi perangkat lunak seluler; layanan
asosiasi, yaitu, mempromosikan kesadaran publik di bidang manajemen proyek, manajemen bisnis, dan manajemen strategis;
layanan bantuan dan konsultasi bisnis; layanan bantuan dan konsultasi di bidang manajemen bisnis perusahaan di sektor
energi; layanan bantuan direktori telepon; layanan basis data agar memungkinkan pihak lain dengan mudah melihat dan
memilih layanan dari situs web; layanan bea cukai, yaitu, menyediakan layanan bisnis untuk membantu pelanggan dengan
bea cukai/pabean dan agen/badan pemerintahan dan pihak berwenang lainnya dalam hal bea cukai yang terkait dengan
pergerakan perdagangan sehingga kargo dapat bergerak dengan lancar ke tujuan akhirnya; layanan benchmarking untuk
keperluan manajemen bisnis; layanan berbasis langganan menampilkan musik dan video yang direkam sebelumnya yang
dapat diunduh; layanan berlangganan ke server komputer, database, situs web, dan sumber daya perangkat lunak untuk
digunakan dalam analisis bisnis, pengembangan strategi bisnis, analisis data, dan data besar; layanan bisnis yang berkaitan
dengan bidang analisis data dan data besar; layanan berlangganan pada server komputer, pusat data, situs web dan sumber
daya perangkat lunak untuk digunakan dalam analisa bisnis, pengembangan strategi bisnis, analisa data dan data besar (big
data); layanan berlangganan, yaitu, penyediaan langganan teks, data, gambar, audio, video, dan konten multimedia, yang
disediakan melalui Internet dan jaringan elektronik dan komunikasi lainnya; layanan bisnis; layanan bisnis dan layanan
bantuan bisnis; layanan bisnis di bidang manajemen bisnis; layanan bisnis di bidang manajemen proyek; layanan bisnis di
bidang manajemen strategis; layanan bisnis online untuk menghubungkan pengguna jejaring sosial dengan bisnis; layanan
bisnis pemasaran multi-level [layanan jaringan bisnis]; layanan bisnis pemasaran multi-level, yaitu layanan jaringan bisnis;
layanan bisnis terkait dengan bidang analisa data dan data besar (big data); layanan bisnis untuk orang lain, yaitu, kredensial
individu dan para profesional di bidang manajemen proyek, manajemen bisnis, dan manajemen strategis; layanan bisnis untuk
pihak lain yang menjadi pengujian dalam menentukan kompetensi secara profesional, yaitu, menguji, menganalisis, dan
mengevaluasi tingkat pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan orang lain di bidang manajemen bisnis dan manajemen
proyek; layanan bisnis untuk pihak lain, yaitu, kredensial manajemen bisnis dan profesional manajemen proyek; layanan
bisnis, yaitu, mencocokkan investor swasta potensial dengan pengusaha yang membutuhkan dana; layanan bisnis, yaitu,
menyediakan informasi bisnis sehubungan dengan pembayaran mobile dan transaksi tanpa kontak langsung dengan
pengecer, pedagang, dan vendor melalui basis data komputer; layanan bisnis, yaitu, penyediaan database komputer
mengenai pembelian dan penjualan berbagai macam produk dan layanan pihak lain; layanan bisnis, yaitu, perumusan praktik
terbaik di bidang manajemen proyek, manajemen bisnis, dan manajemen strategis; layanan branding perusahaan; layanan
distribusi grosir untuk anggur dan minuman beralkohol; layanan distribusi grosir untuk bir; layanan distribusi grosir untuk
makanan dan minuman; layanan distribusi grosir untuk perhiasan; layanan distribusi grosir untuk produk segar; layanan
distribusi grosir untuk teh dan kopi; layanan eceran atau grosir untuk alas kaki; layanan eceran atau grosir untuk alat tulis;
layanan eceran atau grosir untuk artikel perokok; layanan eceran atau grosir untuk artikel tembakau dan perokok; layanan
eceran atau grosir untuk barang cetakan; layanan eceran atau grosir untuk barang olahraga; layanan eceran atau grosir untuk
beras; layanan eceran atau grosir untuk beras dan sereal; layanan eceran atau grosir untuk buah-buahan dan sayuran;
layanan eceran atau grosir untuk deterjen; layanan eceran atau grosir untuk furnitur; layanan eceran atau grosir untuk gulagula, roti dan roti; layanan eceran atau grosir untuk kain tenun; layanan eceran atau grosir untuk kain tenun dan tempat tidur;
layanan eceran atau grosir untuk kakao; layanan eceran atau grosir untuk kendaraan bermotor roda dua; layanan eceran atau
grosir untuk kertas dan alat tulis; layanan eceran atau grosir untuk kopi; layanan eceran atau grosir untuk kosmetik; layanan
eceran atau grosir untuk kosmetik, perlengkapan mandi, pasta gigi, sabun dan deterjen; layanan eceran atau grosir untuk
makanan dan minuman; layanan eceran atau grosir untuk manisan; layanan eceran atau grosir untuk memancing; layanan
eceran atau grosir untuk mesin dan peralatan listrik; layanan eceran atau grosir untuk mobil; layanan eceran atau grosir untuk
pakaian; layanan eceran atau grosir untuk pasta gigi; layanan eceran atau grosir untuk peralatan CCTV; layanan eceran atau
grosir untuk peralatan mandi; layanan eceran atau grosir untuk peralatan sistem keamanan; layanan eceran atau grosir untuk
sabun; layanan eceran atau grosir untuk sediaan farmasi, kedokteran hewan dan sanitasi dan persediaan medis; layanan
eceran atau grosir untuk sepeda; layanan eceran atau grosir untuk sereal; layanan eceran atau grosir untuk tas; layanan
eceran atau grosir untuk tas dan kantong; layanan eceran atau grosir untuk teh; layanan eceran atau grosir untuk teh, kopi,
dan kakao; layanan eceran atau grosir untuk tembakau; layanan eceran atau grosir untuk tempat tidur; layanan eceran untuk
pelumas dan bensin; layanan evaluasi bisnis; layanan evaluasi merek; layanan evaluasi, analisis dan pengujian untuk
menentukan bakat secara profesional dan kompetensi dari individu dan para profesional, khususnya di bidang manajemen
bisnis; layanan evaluasi, analisis dan pengujian untuk menentukan bakat secara profesional dan kompetensi dari individu dan
para profesional, khususnya di bidang manajemen proyek; layanan evaluasi, analisis dan pengujian untuk menentukan bakat
secara profesional dan kompetensi dari individu dan para profesional, khususnya di bidang manajemen strategis; layanan
fotokopi; layanan ganti jendela dan pengaturan tampilan; layanan ganti jendela untuk tujuan iklan; layanan grosir penjualan
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aksesoris tas, gelang, cincin; layanan grosir untuk alat bantu seks; layanan grosir untuk alat kecantikan untuk hewan; layanan
grosir untuk alat kecantikan untuk manusia; layanan grosir untuk alat kesehatan untuk hewan; layanan grosir untuk alat
kesehatan untuk manusia; layanan grosir untuk alat makan; layanan grosir untuk alat yang dioperasikan dengan tangan untuk
konstruksi; layanan grosir untuk aparatur veteriner; layanan grosir untuk artikel kedokteran hewan; layanan grosir untuk artikel
olahraga; layanan grosir untuk artikel untuk digunakan dengan tembakau; layanan grosir untuk bagasi; layanan grosir untuk
bahan bakar; layanan grosir untuk bahan makanan; layanan grosir untuk barang-barang untuk berkebun; layanan grosir untuk
benang; layanan grosir untuk bir; layanan grosir untuk bor dan gergaji listrik; layanan grosir untuk cokelat; layanan grosir untuk
dekorasi meriah; layanan grosir untuk es krim; layanan grosir untuk file musik yang dapat diunduh; layanan grosir untuk game;
layanan grosir untuk gula-gula; layanan grosir untuk instrumen hewan; layanan grosir untuk kakao; layanan grosir untuk
kendaraan; layanan grosir untuk komputer yang dapat dipakai; layanan grosir untuk konten yang direkam; layanan grosir untuk
kopi; layanan grosir untuk makanan laut; layanan grosir untuk makanan penutup; layanan grosir untuk minuman beralkohol;
layanan grosir untuk minuman non-alkohol; layanan grosir untuk payung; layanan grosir untuk pelana; layanan grosir untuk
pelumas; layanan grosir untuk pelumas dan bensin; layanan grosir untuk pemanas; layanan grosir untuk peralatan audiovisual;
layanan grosir untuk peralatan makan; layanan grosir untuk peralatan masak; layanan grosir untuk peralatan medis; layanan
grosir untuk peralatan olahraga; layanan grosir untuk peralatan pemanas; layanan grosir untuk peralatan pembekuan; layanan
grosir untuk peralatan pendingin; layanan grosir untuk peralatan persiapan makanan; layanan grosir untuk peralatan sanitasi;
layanan grosir untuk peralatan teknologi informasi; layanan grosir untuk peralatan terapi fisik; layanan grosir untuk peralatan
yang dioperasikan dengan tangan untuk konstruksi; layanan grosir untuk perangkat lunak komputer; layanan grosir untuk
perangkat navigasi; layanan grosir untuk perangkat perlindungan pendengaran; layanan grosir untuk perhiasan; layanan grosir
untuk perlengkapan mandi; layanan grosir untuk perlengkapan pendidikan; layanan grosir untuk persiapan diet; layanan grosir
untuk persiapan dokter hewan; layanan grosir untuk persiapan hewan dan artikel; layanan grosir untuk persiapan wewangian;
layanan grosir untuk pisau dapur; layanan grosir untuk produk kertas sekali pakai; layanan grosir untuk publikasi elektronik
yang dapat diunduh; layanan grosir untuk sediaan farmasi, kedokteran hewan dan sanitasi dan persediaan medis; layanan
grosir untuk senjata; layanan grosir untuk smartphone; layanan grosir untuk smartwatches; layanan grosir untuk sorbets;
layanan grosir untuk suplemen makanan; layanan grosir untuk tas; layanan grosir untuk teh; layanan grosir untuk tempat tidur
untuk hewan; layanan grosir untuk utas; layanan grosir untuk yogurt beku; layanan grosir yang berkaitan dengan alat bantu
seks; layanan grosir yang berkaitan dengan alat kecantikan untuk hewan; layanan grosir yang berkaitan dengan alat
kecantikan untuk manusia; layanan grosir yang berkaitan dengan alat musik; layanan grosir yang berkaitan dengan alat yang
dioperasikan dengan tangan untuk konstruksi; layanan grosir yang berkaitan dengan artikel kedokteran hewan; layanan grosir
yang berkaitan dengan artikel menjahit; layanan grosir yang berkaitan dengan artikel olahraga; layanan grosir yang berkaitan
dengan artikel pembersih; layanan grosir yang berkaitan dengan artikel untuk digunakan dengan tembakau; layanan grosir
yang berkaitan dengan bagasi; layanan grosir yang berkaitan dengan bahan bakar; layanan grosir yang berkaitan dengan
bahan kimia untuk digunakan dalam hortikultura; layanan grosir yang berkaitan dengan bahan kimia untuk digunakan dalam
kehutanan; layanan grosir yang berkaitan dengan bahan kimia untuk digunakan dalam pertanian; layanan grosir yang
berkaitan dengan bahan makanan; layanan grosir yang berkaitan dengan bahan seni; layanan grosir yang berkaitan dengan
barang olahraga; layanan grosir yang berkaitan dengan barang yang dipanggang; layanan grosir yang berkaitan dengan
barang-barang untuk berkebun; layanan grosir yang berkaitan dengan benang; layanan grosir yang berkaitan dengan bir;
layanan grosir yang berkaitan dengan bulu; layanan grosir yang berkaitan dengan bunga; layanan grosir yang berkaitan
dengan cokelat; layanan grosir yang berkaitan dengan daging; layanan grosir yang berkaitan dengan dekorasi meriah; layanan
grosir yang berkaitan dengan es krim; layanan grosir yang berkaitan dengan game; layanan grosir yang berkaitan dengan
instalasi sanitasi; layanan grosir yang berkaitan dengan instrumen hewan; layanan grosir yang berkaitan dengan instrumen
horologis; layanan grosir yang berkaitan dengan instrumen medis; layanan grosir yang berkaitan dengan kakao; layanan grosir
yang berkaitan dengan kendaraan; layanan grosir yang berkaitan dengan komputer yang dapat dipakai; layanan grosir yang
berkaitan dengan konten yang direkam; layanan grosir yang berkaitan dengan kopi; layanan grosir yang berkaitan dengan
mainan; layanan grosir yang berkaitan dengan makanan laut; layanan grosir yang berkaitan dengan makanan penutup;
layanan grosir yang berkaitan dengan minuman beralkohol; layanan grosir yang berkaitan dengan minuman beralkohol,
kecuali bir; layanan grosir yang berkaitan dengan minuman non-alkohol; layanan grosir yang berkaitan dengan pakaian;
layanan grosir yang berkaitan dengan payung; layanan grosir yang berkaitan dengan pelumas; layanan grosir yang berkaitan
dengan pemanas; layanan grosir yang berkaitan dengan pencahayaan; layanan grosir yang berkaitan dengan penutup
dinding; layanan grosir yang berkaitan dengan penutup lantai; layanan grosir yang berkaitan dengan perabot; layanan grosir
yang berkaitan dengan peralatan audiovisual; layanan grosir yang berkaitan dengan peralatan earthmoving; layanan grosir
yang berkaitan dengan peralatan higienis untuk hewan; layanan grosir yang berkaitan dengan peralatan higienis untuk
manusia; layanan grosir yang berkaitan dengan peralatan makan; layanan grosir yang berkaitan dengan peralatan masak;
layanan grosir yang berkaitan dengan peralatan medis; layanan grosir yang berkaitan dengan peralatan memasak makanan;
layanan grosir yang berkaitan dengan peralatan menyelam; layanan grosir yang berkaitan dengan peralatan olahraga; layanan
grosir yang berkaitan dengan peralatan pasokan air; layanan grosir yang berkaitan dengan peralatan pemanas; layanan grosir
yang berkaitan dengan peralatan pembekuan; layanan grosir yang berkaitan dengan peralatan pendingin; layanan grosir yang
berkaitan dengan peralatan penyamakan matahari; layanan grosir yang berkaitan dengan peralatan persiapan makanan;
layanan grosir yang berkaitan dengan peralatan sanitasi; layanan grosir yang berkaitan dengan peralatan teknologi informasi;
layanan grosir yang berkaitan dengan peralatan terapi fisik; layanan grosir yang berkaitan dengan peralatan veteriner; layanan
grosir yang berkaitan dengan perangkat keras komputer; layanan grosir yang berkaitan dengan perangkat keras logam;
layanan grosir yang berkaitan dengan perangkat lunak komputer; layanan grosir yang berkaitan dengan perangkat navigasi;
layanan grosir yang berkaitan dengan perangkat perlindungan pendengaran; layanan grosir yang berkaitan dengan
perlengkapan mandi; layanan grosir yang berkaitan dengan permen; layanan grosir yang berkaitan dengan persediaan alat
tulis; layanan grosir yang berkaitan dengan persediaan pendidikan; layanan grosir yang berkaitan dengan persiapan dan
artikel kedokteran hewan; layanan grosir yang berkaitan dengan persiapan diet; layanan grosir yang berkaitan dengan
persiapan dokter hewan; layanan grosir yang berkaitan dengan persiapan pembersihan; layanan grosir yang berkaitan dengan
persiapan perawatan hewan; layanan grosir yang berkaitan dengan persiapan untuk membuat minuman; layanan grosir yang
berkaitan dengan persiapan untuk membuat minuman beralkohol; layanan grosir yang berkaitan dengan persiapan
wewangian; layanan grosir yang berkaitan dengan pisau dapur; layanan grosir yang berkaitan dengan produk kertas sekali
pakai; layanan grosir yang berkaitan dengan produk susu; layanan grosir yang berkaitan dengan sampah untuk hewan;
layanan grosir yang berkaitan dengan senjata; layanan grosir yang berkaitan dengan smartphone; layanan grosir yang
berkaitan dengan smartwatches; layanan grosir yang berkaitan dengan sorbets; layanan grosir yang berkaitan dengan
suplemen makanan; layanan grosir yang berkaitan dengan tas; layanan grosir yang berkaitan
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dengan teh; layanan grosir yang berkaitan dengan tembakau; layanan grosir yang berkaitan dengan tempat tidur untuk hewan;
layanan grosir yang berkaitan dengan utas; layanan grosir yang berkaitan dengan yogurt beku; layanan hubungan media;
layanan husbanding adalah layanan administrasi yang berkaitan dengan bea cukai; layanan identitas perusahaan; layanan
iklan baris; layanan iklan dan informasi komersial yang disediakan melalui Internet; layanan iklan dan manajemen untuk
penjualan gelas, kotak makan siang dan wadah makanan, pakaian, tutup kepala yaitu, kemeja (dengan atau tanpa kerah
dan/atau lengan), celana (celana pendek atau panjang), rok, gaun, kaus kaki, jaket (dengan atau tanpa tudung), sapu tangan,
pita, topi (hats), topi (caps), visor, sepatu, sandal dan sandal selop, permainan, mainan dan alat permainan, alat olahraga,
dekorasi, mainan figur yang dapat dikoleksi, boneka, mainan mekanik, mainan mewah, mainan boneka, mainan tokoh aksi,
jam tangan mainan; layanan iklan dan pemasaran; layanan iklan dan pemasaran online; layanan iklan dan pemasaran secara
daring untuk restoran, yaitu, media sosial, internet, dan pemasaran bergerak; layanan iklan dan pemasaran yang disediakan
melalui media sosial; layanan iklan dan promosi; layanan iklan dan promosi dan layanan informasi yang berkaitan dengannya;
layanan iklan dan promosi penjualan; layanan iklan dan publisitas; layanan iklan dan publisitas yang disediakan melalui
televisi, radio atau surat; layanan iklan digital; layanan iklan disediakan melalui Internet; layanan iklan internet; layanan iklan
pers; layanan iklan promosi; layanan iklan seluler di kendaraan; layanan iklan seluler di perangkat telekomunikasi; layanan
iklan seluler untuk orang lain; layanan iklan surat langsung yang disediakan oleh para letterhops; layanan iklan untuk
mempromosikan broker saham dan sekuritas lainnya; layanan iklan untuk mempromosikan dan mempublikasikan pendidikan
bahasa Arab; layanan iklan untuk mempromosikan dan mempublikasikan terjemahan materi pendidikan dan pengajaran ke
dalam bahasa Arab; layanan iklan untuk mempromosikan karya amal orang lain; layanan iklan untuk mempromosikan
kesadaran publik akan bahaya mengemudi saat mengantuk; layanan iklan untuk mempromosikan kesadaran publik akan
sindrom nefrotik dan glomerulosklerosis segmental fokal [FSGS]; layanan iklan untuk mempromosikan kesadaran publik
tentang industri seks komersial; layanan iklan untuk mempromosikan kesadaran publik tentang manfaat berbelanja secara
lokal; layanan iklan untuk mempromosikan kesadaran publik tentang masalah dan inisiatif lingkungan; layanan iklan untuk
mempromosikan kesadaran publik tentang masalah ekonomi; layanan iklan untuk mempromosikan kesadaran publik tentang
masalah energi; layanan iklan untuk mempromosikan kesadaran publik tentang masalah global; layanan iklan untuk
mempromosikan kesadaran publik tentang masalah kebijakan publik; layanan iklan untuk mempromosikan kesadaran publik
tentang masalah kemiskinan; layanan iklan untuk mempromosikan kesadaran publik tentang masalah kesehatan; layanan
iklan untuk mempromosikan kesadaran publik tentang masalah kesetaraan; layanan iklan untuk mempromosikan kesadaran
publik tentang masalah lingkungan; layanan iklan untuk mempromosikan kesadaran publik tentang masalah lingkungan yang
berkaitan dengan ekosistem laut; layanan iklan untuk mempromosikan kesadaran publik tentang masalah pendidikan; layanan
iklan untuk mempromosikan kesadaran publik tentang masalah politik; layanan iklan untuk mempromosikan kesadaran publik
tentang masalah sosial; layanan iklan untuk mempromosikan kesadaran publik tentang perdagangan manusia; layanan iklan
untuk menciptakan identitas merek untuk orang lain; layanan iklan untuk menciptakan identitas perusahaan dan merek;
layanan iklan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kondisi medis; layanan iklan untuk orang lain; layanan iklan
untuk promosi barang; layanan iklan yang berkaitan dengan obat-obatan; layanan iklan yang berkaitan dengan obat-obatan
untuk pengobatan diabetes; layanan iklan yang berkaitan dengan pakaian; layanan iklan yang berkaitan dengan perhiasan;
layanan iklan yang berkaitan dengan produk farmasi; layanan iklan yang berkaitan dengan produk pencitraan in vivo; layanan
iklan yang berkaitan dengan wewangian; layanan iklan, pemasaran dan promosi; layanan iklan, pemasaran dan publisitas;
layanan iklan, yaitu, mempromosikan dan memasarkan barang dan jasa pihak lain melalui jaringan komunikasi elektronik;
layanan informasi bisnis terkomputerisasi; layanan informasi bisnis untuk perusahaan; layanan informasi direktori telepon;
layanan informasi komersial dan penyediaan informasi bisnis komersial yang disediakan dengan akses ke database komputer;
layanan informasi komersial disediakan melalui Internet; layanan informasi pasar konsumen; layanan informasi yang berkaitan
dengan manajemen bisnis bangunan perumahan dan hotel; layanan informasi yang berkaitan dengan masalah bisnis; layanan
informasi yang berkaitan dengan pekerjaan dan peluang karier; layanan informasi yang berkaitan dengan periklanan; layanan
intelijen kompetitif; layanan jaringan bisnis online di bidang manajemen bisnis; layanan jejaring bisnis di bidang manajemen
bisnis; layanan jejaring bisnis di bidang manajemen proyek; layanan jejaring bisnis di bidang manajemen strategis; layanan
jejaring bisnis online di bidang manajemen proyek; layanan jejaring bisnis online di bidang manajemen strategis; layanan
jejaring karir; layanan katalog elektronik; layanan kesekretariatan; layanan kesekretariatan dan kependetaan; layanan
kesekretariatan singkat; layanan kesekretariatan yang disediakan oleh hotel; layanan ketenagakerjaan pegawai sementara;
layanan kios makanan yang merupakan toko retail dengan produk utama bahan makanan; layanan kliping berita; layanan
komunikasi korporat; layanan konsultasi bisnis; layanan konsultasi bisnis dalam kaitannya dengan citra perusahaan; layanan
konsultasi bisnis dalam kaitannya dengan komunikasi bisnis; layanan konsultasi bisnis dan pemasaran; layanan konsultasi
bisnis di bidang fungsi manajemen sumber daya manusia, termasuk sumber daya manusia, akuntansi, penggajian,
pengarsipan pajak, dan fungsi administrasi ketenagakerjaan dan terkait personel lainnya; layanan konsultasi bisnis terkait
manajemen armada kendaraan untuk tujuan komersial; layanan konsultasi bisnis untuk freelancer; layanan konsultasi bisnis
untuk organisasi nirlaba; layanan konsultasi bisnis untuk perusahaan pemula; layanan konsultasi bisnis yang berkaitan dengan
pemrosesan data; layanan konsultasi bisnis yang berkaitan dengan pendirian dan pengoperasian waralaba; layanan
konsultasi bisnis yang berkaitan dengan perencanaan dan pemulihan bencana; layanan konsultasi dan konsultasi bisnis;
layanan konsultasi dan konsultasi pemasaran dan promosi; layanan konsultasi dan konsultasi yang berkaitan dengan akuisisi
bisnis; layanan konsultasi dan konsultasi yang berkaitan dengan layanan agen ekspor-impor; layanan konsultasi dan
konsultasi yang berkaitan dengan manajemen bisnis; layanan konsultasi dan konsultasi yang berkaitan dengan pemasaran;
layanan konsultasi dan konsultasi yang berkaitan dengan penempatan personel; layanan konsultasi dan konsultasi yang
berkaitan dengan penempatan personel, rekrutmen, dan manajemen; layanan konsultasi dan konsultasi yang berkaitan
dengan pengadaan barang untuk orang lain; layanan konsultasi dan konsultasi yang berkaitan dengan perekrutan personil;
layanan konsultasi dan nasehat di bidang penyediaan bisnis dari informasi komersial dan bisnis; layanan konsultasi dan
nasihat yang berkaitan dengan penempatan personel, rekrutmen, dan manajemen; layanan konsultasi dan saran yang
berkaitan dengan manajemen personalia; layanan konsultasi dan strategi bisnis; layanan konsultasi di bidang kompilasi dan
sistemisasi informasi ke dalam basis data komputer; layanan konsultasi di bidang pemasaran; layanan konsultasi di bidang
pemasaran Internet; layanan konsultasi di bidang pemasaran afiliasi; layanan konsultasi manajemen bisnis untuk
memungkinkan entitas bisnis (business entities), organisasi non-pemerintah (non-governmental) dan organisasi nirlaba (nonprofit organizations) untuk mengembangkan, mengatur, dan mengurus/mengelola program untuk menawarkan akses yang
lebih besar ke jaringan komunikasi global; layanan konsultasi manajemen bisnis yang berkaitan dengan waralaba; layanan
konsultasi pemasaran; layanan konsultasi pemasaran dan periklanan; layanan konsultasi peningkatan karier; layanan
konsultasi rekrutmen staf; layanan konsultasi untuk mempersiapkan dan melakukan transaksi komersial; layanan konsultasi
yang berkaitan dengan administrasi bisnis; layanan konsultasi yang berkaitan dengan administrasi dan manajemen hotel;
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layanan konsultasi yang berkaitan dengan agen ekspor-impor; layanan konsultasi yang berkaitan dengan akuisisi bisnis,
manajemen bisnis, organisasi bisnis, perencanaan bisnis, dan sumber daya manusia; layanan konsultasi yang berkaitan
dengan akuntansi; layanan konsultasi yang berkaitan dengan analisis bisnis; layanan konsultasi yang berkaitan dengan
layanan agen ekspor-impor; layanan konsultasi yang berkaitan dengan manajemen bisnis dan operasi bisnis; layanan
konsultasi yang berkaitan dengan manajemen risiko bisnis; layanan konsultasi yang berkaitan dengan organisasi bisnis;
layanan konsultasi yang berkaitan dengan organisasi bisnis dan manajemen; layanan konsultasi yang berkaitan dengan
pemasaran; layanan konsultasi yang berkaitan dengan pemrosesan data; layanan konsultasi yang berkaitan dengan
pengelolaan pusat panggilan telepon; layanan konsultasi yang berkaitan dengan pengoperasian waralaba; layanan konsultasi
yang berkaitan dengan penyelenggaraan bisnis; layanan konsultasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan bisnis dan
manajemen; layanan konsultasi yang berkaitan dengan perencanaan bisnis; layanan konsultasi yang berkaitan dengan
periklanan, publisitas dan pemasaran; layanan konsultasi yang berkaitan dengan persiapan pajak; layanan konsultasi yang
berkaitan dengan publisitas; layanan konsultasi yang berkaitan dengan transaksi komersial; layanan lelang disediakan di
Internet; layanan lelang disediakan melalui jaringan telekomunikasi; layanan lobi komersial; layanan logistik (manajemen
bisnis dan organisasi fasilitas dan sumber daya); layanan loyalitas pelanggan dan layanan klub pelanggan, untuk tujuan
komersial, promosi, iklan, dan keterlibatan pelanggan; layanan loyalitas pelanggan untuk tujuan komersial, promosi dan/atau
periklanan, yaitu, administrasi program yang memungkinkan anggota untuk menebus partisipasinya untuk poin atau hadiah;
layanan manajemen bisnis; layanan manajemen bisnis mengenai kegiatan pemasaran dan peluncuran produk baru; layanan
manajemen bisnis yang berkaitan dengan waralaba; layanan manajemen bisnis yang disediakan oleh agen teater; layanan
manajemen bisnis, yaitu, logistik rantai pasokan dan layanan logistik terbalik; layanan manajemen hubungan pelanggan;
layanan manajemen inventaris elektronik; layanan manajemen pameran dagang; layanan manajemen rantai pasokan; layanan
manajemen risiko bisnis; layanan mengelola urusan kapal di pelabuhan berupa layanan administrasi yang berkaitan dengan
pemenuhan kewajiban kepabeanan; layanan menjawab telepon; layanan merchandising; layanan merchandising untuk
mendorong publik membeli untuk membeli barang orang lain; layanan mesin penjual otomatis; layanan nasihat dan konsultasi
yang berkaitan dengan agen ekspor-impor; layanan nasihat yang berkaitan dengan promosi penjualan; layanan organisasi
untuk tujuan bisnis; layanan pakaian eceran disediakan oleh departement store; layanan pakar efisiensi bisnis; layanan
pelelangan online melalui Internet; layanan peluncuran produk; layanan pemasaran dan branding, yaitu strategi konten dan
rencana komunikasi; layanan pemasaran dan promosi; layanan pemasaran dan riset pasar; layanan pemasaran email;
layanan pemasaran merek; layanan pemasaran merek media sosial berbasis pelanggan online; layanan pemasaran online;
layanan pemasaran perdagangan; layanan pemasaran promosi menggunakan media audiovisual; layanan pemasaran untuk
orang lain; layanan pembelian media; layanan pemberian nasehat dan konsultasi bisnis di bidang manajemen bisnis; layanan
pemberian nasehat dan konsultasi bisnis di bidang manajemen proyek; layanan pemberian nasehat dan konsultasi bisnis di
bidang manajemen strategis; layanan pemesanan agen untuk artis yang tampil; layanan pemesanan agen untuk model;
layanan pemesanan eceran untuk kosmetik; layanan pemesanan hadiah online terkomputerisasi; layanan pemesanan melalui
pos; layanan pemesanan melalui pos untuk aksesori pakaian; layanan pemesanan melalui pos untuk pakaian; layanan
pemesanan melalui pos untuk pakaian dan aksesori pakaian; layanan pemesanan on-line di bidang pengambilan dan
pengiriman restoran; layanan pemesanan online; layanan pemesanan online terkomputerisasi; layanan pemesanan online
yang menampilkan musik dan video yang direkam sebelumnya; layanan pemesanan pekerjaan untuk artis yang tampil;
layanan pemesanan ritel online melalui jaringan komputer global di bidang kacamata, jam tangan, perangkat lunak untuk
kebugaran, dan sensor dan perangkat pemantauan elektronik yang menggabungkan mikroprosesor, tampilan digital, dan
akselerometer.; layanan pemesanan telepon untuk orang lain; layanan pemrosesan data di bidang kesehatan; layanan
pemrosesan data di bidang penggajian; layanan pemrosesan data elektronik yang berkaitan dengan informasi perawatan
kesehatan; layanan pemrosesan data online; layanan penagihan; layanan penagihan bisnis; layanan penagihan di bidang
energi; layanan penagihan di bidang kesehatan; layanan penagihan medis untuk dokter; layanan penagihan medis untuk
rumah sakit; layanan penataan etalase untuk toko ritel; layanan pencarian dan penempatan eksekutif; layanan pencarian data
riset pasar; layanan pencarian informasi di internet dengan menggunakan program kecerdasan buatan untuk orang lain;
layanan pencarian informasi yang dilaksanakan dengan menggunakan kalkulator elektronik untuk pihak lain; layanan
pencatatan interaktif untuk digunakan dalam manajemen risiko dan kepatuhan terhadap peraturan oleh perusahaan asuransi
dan profesional di bidang medis; layanan pencocokan jaringan iklan online untuk menghubungkan pengiklan ke situs web;
layanan pencocokan pekerjaan; layanan pendaftaran hadiah; layanan pendaftaran pengantin; layanan penelitian yang
berkaitan dengan periklanan dan pemasaran; layanan penempatan kerja; layanan penempatan magang; layanan penempatan
pengasuh; layanan pengadaan untuk orang lain yang berkaitan dengan persyaratan kantor; layanan pengamatan dan
pengukuran perkembangan suatu merek merek; layanan pengambilan untuk data Internet; layanan pengangkutan kapal
adalah layanan administrasi yang berkaitan dengan bea cukai; layanan pengarsipan pajak; layanan pengaturan dan
pelaksanaan pemberian program hadiah insentif untuk mempromosikan penjualan barang dan jasa; layanan pengayauan;
layanan pengembangan bisnis untuk perusahaan pemula; layanan pengembangan iklan dan kampanye promosi untuk bisnis;
layanan pengindeksan dokumen; layanan pengingat janji [fungsi kantor]; layanan pengintaian pasar; layanan pengolah kata
dan mengetik; layanan pengumpulan dan otomatisasi data menggunakan perangkat lunak berpemilik untuk mengevaluasi,
menganalisis dan mengumpulkan data layanan; layanan pengumpulan data riset pasar; layanan penilaian pasar; layanan
penjadwalan janji [fungsi kantor]; layanan penjawab telepon dan penanganan pesan; layanan penjualan eceran (atau grosir)
dan layanan penjualan ritel yang disediakan pada media (internet), seluler, nirkabel atau jarak jauh yang terhubung (belanja
korespondensi, belanja rumah) media untuk pakaian, aksesoris pakaian, sepatu, aksesoris untuk sepatu, topi, produk dan
aksesoris optik, barang dan perlengkapan olahraga, tas olahraga serbaguna, barang dan aksesoris olahraga dan kebugaran;
pengelompokan atas nama pihak ketiga dari berbagai produk (tidak termasuk transportasi mereka) yaitu pakaian, aksesoris
pakaian, sepatu, aksesoris untuk sepatu, topi, produk dan aksesoris optik, barang dan peralatan olahraga, tas olahraga
serbaguna, barang olahraga dan kebugaran dan aksesoris, memungkinkan pelanggan untuk melihat dan membelinya secara
praktis; layanan penyediaan informasi bisnis, konsumen, dan komersial melalui jaringan komputer dan jaringan komunikasi
global; layanan penyimpanan catatan bisnis; layanan penyimpanan catatan bisnis terkomputerisasi; layanan penyimpanan
catatan pemegang saham; layanan perantara bisnis yang berkaitan dengan pencocokan investor swasta potensial dengan
pengusaha yang membutuhkan dana; layanan perantara dan penasehat bisnis; layanan perantara komersial; layanan
perantara untuk kain; layanan perantara yang berkaitan dengan iklan; layanan perantara yang berkaitan dengan penyewaan
waktu dan ruang iklan; layanan perbandingan belanja; layanan perbandingan harga; layanan perbandingan harga di bidang
perjalanan dan penginapan untuk digunakan oleh konsumen dalam menentukan biaya transportasi dan akomodasi, yang
tersedia secara elektronik melalui jaringan komputer dan jaringan informasi global; layanan perbandingan harga energi;
layanan perdagangan elektronik; layanan perdagangan online yang terkait dengan pengaturan pertukaran mata uang virtual
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dan transaksi cryptocurrency; layanan perekrutan eksekutif; layanan perekrutan staf; layanan perekrutan tenaga kerja; layanan
perencanaan karir, penempatan tenaga kerja, dan informasi; layanan perencanaan media; layanan perencanaan periklanan;
layanan periklanan bisnis yang berkaitan dengan waralaba; layanan periklanan dan manajeman untuk penjualan dari tempat
minuman, kotak makan siang dan wadah makanan, pakaian, penutup kepala, kemeja, kemeja berkerah, kemeja lengan
panjang, t-shirt lengan pendek, celana, celana pendek, celana panjang, rok, gaun, kaos kaki, jaket, jaket berkerudung, topitopi, topi dengan lidah yang menonjol berfungsi untuk melindungi dari sinar matahari (pakaian), sepatu, sandal, game, mainan
dan mainan, artikel olahraga, dekorasi, tokoh mainan koleksi, boneka, mainan mekanik, boneka mainan berkarakter, boneka
mainan, mainan action figure, jam tangan mainan; layanan periklanan dan manajemen penjualan; layanan periklanan untuk
mempromosikan kesadaran publik di bidang kesejahteraan sosial; layanan periklanan untuk meningkatkan kesadaran
masyarakat tentang masalah medis; layanan periklanan yang berkaitan dengan alat pencitraan in vivo; layanan periklanan
yang berkaitan dengan komersialisasi produk-produk baru; layanan periklanan yang berkaitan dengan kosmetik; layanan
periklanan, yaitu, mempromosikan jasa pihak lain; layanan persiapan dan konsultasi pajak; layanan perwakilan bisnis; layanan
perwakilan penjualan; layanan perwakilan penjualan independen; layanan program loyalitas pelanggan yang mengutamakan
hadiah dalam bentuk layanan pengiriman diskon; layanan promosi; layanan promosi dan iklan; layanan promosi dan iklan
melalui internet; layanan promosi di dalam toko; layanan promosi ekspor; layanan promosi untuk mempublikasikan karya amal
orang lain; layanan promosi untuk pihak ketiga oleh program loyalitas pelanggan, di mana layanan loyalitas pelanggan dapat
atau tidak termasuk penggunaan kartu; layanan registrasi mobil; layanan rekrutmen dan manajemen personalia; layanan
rekrutmen olahraga untuk atlet sekolah menengah; layanan relokasi untuk bisnis; layanan resepsionis telepon; layanan riset
pasar; layanan riset pasar mengenai kebiasaan penggunaan Internet; layanan riset pasar mengenai kebiasaan penggunaan
Internet dan loyalitas pelanggan; layanan riset pasar mengenai loyalitas pelanggan; layanan riset pasar terkomputerisasi;
layanan riset, riset dan analisis pasar; layanan ritel atau grosir untuk film dan gambar yang dapat diunduh; layanan ritel atau
grosir untuk mesin dan aparatus telekomunikasi; layanan ritel atau grosir untuk obat-obatan; layanan ritel atau layanan grosir
untuk foto dan gambar yang dapat diunduh; layanan ritel atau layanan grosir untuk mesin dan peralatan listrik; layanan ritel
atau layanan grosir untuk mesin, aparatus elektronik dan bagian-bagiannya; layanan ritel atau layanan grosir untuk perangkat
lunak permainan untuk mesin permainan video untuk penggunaan di rumah dan permainan yang dapat digenggam dengan
layar kristal cair; layanan ritel atau layanan grosir untuk program permainan yang dapat diunduh; layanan ritel atau layanan
grosiran untuk alas kaki; layanan ritel atau layanan grosiran untuk barang cetakan; layanan ritel atau layanan grosiran untuk
furnitur; layanan ritel atau layanan grosiran untuk kain tenun dan bedding; layanan ritel atau layanan grosiran untuk kertas dan
alat tulis; layanan ritel atau layanan grosiran untuk kosmetik, perlengkapan mandi, pasta gigi, sabun dan deterjen; layanan ritel
atau layanan grosiran untuk makanan dan minuman; layanan ritel atau layanan grosiran untuk pakaian; layanan ritel atau
layanan grosiran untuk peralatan olahraga; layanan ritel atau layanan grosiran untuk sepeda; layanan ritel atau layanan
grosiran untuk tas dan kantong; layanan ritel atau layanan grosiran untuk tembakau dan barang-barang keperluan perokok;
layanan ritel dan grosir untuk berbagai barang, termasuk tetapi tidak terbatas pada kosmetik dan sediaan perlengkapan
mandi, pasta gigi, wewangian, minyak esensial, sediaan pemutih dan bahan lain untuk keperluan binatu, sediaan
pembersihan, sediaan pemolesan, sediaan penggosok, sediaan abrasif, kosmetik, sabun, sabun mandi, sediaan kosmetik
untuk mandi, sediaan perawatan kuku, kuku palsu, stiker nail art, penghilang cat kuku, sediaan make-up, sediaan kosmetik
untuk bulu mata, bulu mata palsu, perekat untuk membubuhkan bulu mata palsu, sediaan pengharum ruangan, deodoran
untuk manusia atau untuk hewan, sediaan perawatan rambut, sampo, losion rambut, pembilasan rambut [kondisioner sampo],
krim rambut, hair spray, pewarna rambut, sediaan mandi, sediaan cukur, sediaan berjemur [kosmetik], gel pijat, sediaan
farmasi, sediaan dokter hewan, sediaan sanitasi dan persediaan medis, peralatan elektronik rumah tangga, alat keperluan
makan, kacamata dan kacamata hitam, peralatan untuk penerangan dan pemanasan, logam mulia dan paduannya, perhiasan,
batu mulia dan semi mulia, instrumen horologis dan kronometrik, alat tulis, kulit dan imitasi dari kulit, koper dan tas, kantong,
payung dan payung matahari, furnitur, peralatan dan wadah rumah tangga atau dapur, gelas, porselen dan gerabah, peralatan
kosmetik dan toilet, linen rumah tangga, handuk, pakaian, alas kaki, tutup kepala, karpet, permainan, mainan dan alat
permainan, makanan dan minuman, perlengkapan sehari-hari dan barang-barang pribadi; layanan ritel dan grosir yang
menampilkan logam mulia dan paduannya, perhiasan, batu mulia dan semi mulia, instrumen horologis dan kronometrik, karya
seni dari logam mulia, mebel, cermin, bingkai foto, wadah, bukan dari logam, untuk disimpan atau diangkut tulang, tanduk,
tulang paus atau tulang mutiara yang belum dikerjakan atau setengah dikerjakan, kerang, meerschaum, kuning amber;
layanan ritel disediakan melalui jaringan komunikasi komputer; layanan ritel disediakan melalui katalog pesanan melalui pos;
layanan ritel disediakan melalui pesta di rumah; layanan ritel disediakan melalui televisi interaktif; layanan ritel disediakan oleh
berbagai toko; layanan ritel disediakan oleh butik pakaian; layanan ritel disediakan oleh department store; layanan ritel
disediakan oleh hypermarket; layanan ritel disediakan oleh kios buah; layanan ritel disediakan oleh supermarket; layanan ritel
disediakan oleh toko ban; layanan ritel disediakan oleh toko barang olahraga; layanan ritel disediakan oleh toko buku; layanan
ritel disediakan oleh toko bunga; layanan ritel disediakan oleh toko daging; layanan ritel disediakan oleh toko diskon; layanan
ritel disediakan oleh toko furnitur; layanan ritel disediakan oleh toko kaset; layanan ritel disediakan oleh toko kelontong;
layanan ritel disediakan oleh toko musik; layanan ritel disediakan oleh toko pakaian; layanan ritel disediakan oleh toko pakaian
diskon; layanan ritel disediakan oleh toko pengiriman; layanan ritel disediakan oleh toko perhiasan; layanan ritel disediakan
oleh toko permen; layanan ritel disediakan oleh toko roti; layanan ritel disediakan oleh toko televisi; layanan ritel disediakan
oleh toko-toko; layanan ritel disediakan oleh toko-toko asap; layanan ritel disediakan oleh toko-toko suvenir; layanan ritel
disediakan oleh toko-toko suvenir online; layanan ritel disediakan oleh toko-toko tembakau; layanan ritel lilin wangi; layanan
ritel melalui mesin penjual otomatis; layanan ritel menampilkan berbagai macam barang konsumen; layanan ritel menampilkan
program insentif bonus untuk pelanggan; layanan ritel on-line yang berkaitan dengan bagasi; layanan ritel on-line yang
berkaitan dengan kosmetik; layanan ritel online; layanan ritel online untuk musik dan film yang dapat diunduh dan direkam
sebelumnya; layanan ritel online untuk musik digital yang dapat diunduh; layanan ritel online untuk nada dering yang dapat
diunduh; layanan ritel online yang berkaitan dengan hadiah; layanan ritel online yang berkaitan dengan mainan; layanan ritel
online yang berkaitan dengan pakaian; layanan ritel online yang berkaitan dengan perhiasan; layanan ritel online yang
berkaitan dengan tas tangan; layanan ritel untuk alas kaki; layanan ritel untuk alat bantu seks; layanan ritel untuk alat
kecantikan untuk hewan; layanan ritel untuk alat kecantikan untuk manusia; layanan ritel untuk alat kesehatan bagi manusia;
layanan ritel untuk alat kesehatan untuk hewan; layanan ritel untuk alat musik; layanan ritel untuk alat yang dioperasikan
dengan tangan untuk konstruksi; layanan ritel untuk aparatur veteriner; layanan ritel untuk artikel kedokteran hewan; layanan
ritel untuk artikel menjahit; layanan ritel untuk artikel olahraga; layanan ritel untuk artikel pembersih; layanan ritel untuk artikel
yang digunakan dengan tembakau; layanan ritel untuk bagasi; layanan ritel untuk bahan bakar; layanan ritel untuk bahan kimia
untuk digunakan dalam hortikultura; layanan ritel untuk bahan kimia untuk digunakan dalam kehutanan; layanan ritel untuk
bahan kimia untuk digunakan dalam pertanian; layanan ritel untuk bahan makanan; layanan ritel untuk bahan seni;
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layanan ritel untuk bantal; layanan ritel untuk barang cetakan; layanan ritel untuk barang yang dipanggang; layanan ritel untuk
barang-barang untuk berkebun; layanan ritel untuk benang; layanan ritel untuk bir; layanan ritel untuk bor dan gergaji listrik;
layanan ritel untuk bromide (fotografi); layanan ritel untuk buku; layanan ritel untuk cokelat; layanan ritel untuk daging; layanan
ritel untuk dekorasi meriah; layanan ritel untuk ear phone; layanan ritel untuk es krim; layanan ritel untuk file musik yang dapat
diunduh; layanan ritel untuk furnitur; layanan ritel untuk gantungan kunci [cincin terbelah dengan perhiasan atau fob dekoratif];
layanan ritel untuk instalasi sanitasi; layanan ritel untuk instrumen hewan; layanan ritel untuk instrumen horologis; layanan ritel
untuk instrumen medis; layanan ritel untuk jam tangan; layanan ritel untuk jam tangan pintar; layanan ritel untuk kacamata;
layanan ritel untuk kain; layanan ritel untuk kakao; layanan ritel untuk karya seni; layanan ritel untuk karya seni yang
disediakan oleh galeri seni; layanan ritel untuk kaus kaki; layanan ritel untuk kemeja; layanan ritel untuk kendaraan; layanan
ritel untuk komputer yang dapat dipakai; layanan ritel untuk konten yang direkam; layanan ritel untuk kopi; layanan ritel untuk
kopi yang diproses; layanan ritel untuk mainan; layanan ritel untuk makanan dan minuman; layanan ritel untuk makanan
hewan peliharaan; layanan ritel untuk makanan laut; layanan ritel untuk manisan; layanan ritel untuk media elektronik musik
yang direkam sebelumnya; layanan ritel untuk minuman beralkohol; layanan ritel untuk minuman beralkohol, kecuali bir;
layanan ritel untuk minuman non-alkohol; layanan ritel untuk muffler; layanan ritel untuk pakaian; layanan ritel untuk pakaian
luar; layanan ritel untuk pakan ternak; layanan ritel untuk payung; layanan ritel untuk pelana; layanan ritel untuk pelumas;
layanan ritel untuk pemanas; layanan ritel untuk pencuci mulut; layanan ritel untuk penerangan; layanan ritel untuk penutup
dinding; layanan ritel untuk penutup lantai; layanan ritel untuk perabotan; layanan ritel untuk peralatan audiovisual; layanan
ritel untuk peralatan golf; layanan ritel untuk peralatan hortikultura; layanan ritel untuk peralatan konstruksi; layanan ritel untuk
peralatan makan; layanan ritel untuk peralatan masak; layanan ritel untuk peralatan medis; layanan ritel untuk peralatan
memasak makanan; layanan ritel untuk peralatan menyelam; layanan ritel untuk peralatan olahraga; layanan ritel untuk
peralatan pasokan air; layanan ritel untuk peralatan pemanas; layanan ritel untuk peralatan pembekuan; layanan ritel untuk
peralatan pemindahan tanah; layanan ritel untuk peralatan pendingin; layanan ritel untuk peralatan penyamakan matahari;
layanan ritel untuk peralatan persiapan makanan; layanan ritel untuk peralatan pertanian; layanan ritel untuk peralatan
sanitasi; layanan ritel untuk peralatan teknologi informasi; layanan ritel untuk peralatan terapi fisik; layanan ritel untuk
peralatan yang dioperasikan dengan tangan untuk konstruksi; layanan ritel untuk perangkat keras komputer; layanan ritel
untuk perangkat keras logam; layanan ritel untuk perangkat lunak komputer; layanan ritel untuk perangkat navigasi; layanan
ritel untuk perangkat perlindungan pendengaran; layanan ritel untuk perhiasan; layanan ritel untuk perlengkapan mandi;
layanan ritel untuk permainan; layanan ritel untuk persediaan alat tulis; layanan ritel untuk persediaan pendidikan; layanan ritel
untuk persiapan diet; layanan ritel untuk persiapan dokter hewan; layanan ritel untuk persiapan hewan dan artikel; layanan ritel
untuk persiapan membuat minuman; layanan ritel untuk persiapan membuat minuman beralkohol; layanan ritel untuk
persiapan pembersihan; layanan ritel untuk persiapan perawatan hewan; layanan ritel untuk persiapan pewangi; layanan ritel
untuk piringan hitam; layanan ritel untuk pisau dapur; layanan ritel untuk produk hortikultura; layanan ritel untuk produk kertas
sekali pakai; layanan ritel untuk produk susu; layanan ritel untuk program komputer untuk permainan yang sebelumnya telah
direkam; layanan ritel untuk publikasi elektronik yang dapat diunduh; layanan ritel untuk sampah untuk hewan; layanan ritel
untuk sediaan farmasi, kedokteran hewan dan sanitasi dan persediaan medis; layanan ritel untuk senjata; layanan ritel untuk
sepatu; layanan ritel untuk smartphone; layanan ritel untuk sorbets; layanan ritel untuk stiker dan album stiker; layanan ritel
untuk suplemen makanan; layanan ritel untuk tas; layanan ritel untuk tas dan dompet kulit; layanan ritel untuk teh; layanan ritel
untuk tembakau; layanan ritel untuk tempat tidur untuk hewan; layanan ritel untuk tutup kepala; layanan ritel untuk utas;
layanan ritel untuk yogurt beku; layanan ritel yang berkaitan dengan aksesori mobil; layanan ritel yang berkaitan dengan alas
kaki; layanan ritel yang berkaitan dengan alat bantu seks; layanan ritel yang berkaitan dengan alat kecantikan untuk hewan;
layanan ritel yang berkaitan dengan alat kecantikan untuk manusia; layanan ritel yang berkaitan dengan alat musik; layanan
ritel yang berkaitan dengan alat yang dioperasikan dengan tangan untuk konstruksi; layanan ritel yang berkaitan dengan
artikel kedokteran hewan; layanan ritel yang berkaitan dengan artikel menjahit; layanan ritel yang berkaitan dengan artikel
olahraga; layanan ritel yang berkaitan dengan artikel pembersih; layanan ritel yang berkaitan dengan artikel untuk digunakan
dengan tembakau; layanan ritel yang berkaitan dengan bagasi; layanan ritel yang berkaitan dengan bahan bakar; layanan ritel
yang berkaitan dengan bahan kimia untuk digunakan dalam hortikultura; layanan ritel yang berkaitan dengan bahan kimia
untuk digunakan dalam kehutanan; layanan ritel yang berkaitan dengan bahan kimia untuk digunakan dalam pertanian;
layanan ritel yang berkaitan dengan bahan makanan; layanan ritel yang berkaitan dengan bahan seni; layanan ritel yang
berkaitan dengan barang cetakan; layanan ritel yang berkaitan dengan barang olahraga; layanan ritel yang berkaitan dengan
barang yang dipanggang; layanan ritel yang berkaitan dengan barang-barang teknik; layanan ritel yang berkaitan dengan
barang-barang untuk berkebun; layanan ritel yang berkaitan dengan benang; layanan ritel yang berkaitan dengan bir; layanan
ritel yang berkaitan dengan buah; layanan ritel yang berkaitan dengan bulu; layanan ritel yang berkaitan dengan bulu tiruan;
layanan ritel yang berkaitan dengan bunga; layanan ritel yang berkaitan dengan cokelat; layanan ritel yang berkaitan dengan
daging; layanan ritel yang berkaitan dengan dekorasi pesta; layanan ritel yang berkaitan dengan es krim; layanan ritel yang
berkaitan dengan file musik yang dapat diunduh; layanan ritel yang berkaitan dengan furnitur; layanan ritel yang berkaitan
dengan game; layanan ritel yang berkaitan dengan ikan; layanan ritel yang berkaitan dengan instalasi sanitasi; layanan ritel
yang berkaitan dengan instrumen hewan; layanan ritel yang berkaitan dengan instrumen horologis; layanan ritel yang
berkaitan dengan instrumen medis; layanan ritel yang berkaitan dengan jam tangan pintar; layanan ritel yang berkaitan
dengan kain; layanan ritel yang berkaitan dengan kakao; layanan ritel yang berkaitan dengan karya seni; layanan ritel yang
berkaitan dengan kendaraan; layanan ritel yang berkaitan dengan komputer yang dapat dipakai; layanan ritel yang berkaitan
dengan konten yang direkam; layanan ritel yang berkaitan dengan kopi; layanan ritel yang berkaitan dengan mainan; layanan
ritel yang berkaitan dengan makanan laut; layanan ritel yang berkaitan dengan makanan penutup; layanan ritel yang berkaitan
dengan minuman beralkohol; layanan ritel yang berkaitan dengan minuman beralkohol, kecuali bir; layanan ritel yang
berkaitan dengan minuman non-alkohol; layanan ritel yang berkaitan dengan pakaian; layanan ritel yang berkaitan dengan
pakan ternak; layanan ritel yang berkaitan dengan payung; layanan ritel yang berkaitan dengan pelana; layanan ritel yang
berkaitan dengan pelumas; layanan ritel yang berkaitan dengan pemanas; layanan ritel yang berkaitan dengan pencahayaan;
layanan ritel yang berkaitan dengan penutup dinding; layanan ritel yang berkaitan dengan penutup lantai; layanan ritel yang
berkaitan dengan perabot; layanan ritel yang berkaitan dengan peralatan audiovisual; layanan ritel yang berkaitan dengan
peralatan higienis untuk hewan; layanan ritel yang berkaitan dengan peralatan higienis untuk manusia; layanan ritel yang
berkaitan dengan peralatan hortikultura; layanan ritel yang berkaitan dengan peralatan konstruksi; layanan ritel yang berkaitan
dengan peralatan makan; layanan ritel yang berkaitan dengan peralatan mandi; layanan ritel yang berkaitan dengan peralatan
masak; layanan ritel yang berkaitan dengan peralatan medis; layanan ritel yang berkaitan dengan peralatan memasak
makanan; layanan ritel yang berkaitan dengan peralatan menyelam; layanan ritel yang berkaitan dengan peralatan olahraga;
layanan ritel yang berkaitan dengan peralatan pasokan air; layanan ritel yang berkaitan dengan peralatan pemanas; layanan
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ritel yang berkaitan dengan peralatan pembekuan; layanan ritel yang berkaitan dengan peralatan pemindahan tanah; layanan
ritel yang berkaitan dengan peralatan pendingin; layanan ritel yang berkaitan dengan peralatan penyamakan matahari;
layanan ritel yang berkaitan dengan peralatan persiapan makanan; layanan ritel yang berkaitan dengan peralatan pertanian;
layanan ritel yang berkaitan dengan peralatan sanitasi; layanan ritel yang berkaitan dengan peralatan teknologi informasi;
layanan ritel yang berkaitan dengan peralatan terapi fisik; layanan ritel yang berkaitan dengan peralatan veteriner; layanan ritel
yang berkaitan dengan peralatan yang dioperasikan dengan tangan untuk konstruksi; layanan ritel yang berkaitan dengan
perangkat keras komputer; layanan ritel yang berkaitan dengan perangkat keras logam; layanan ritel yang berkaitan dengan
perangkat lunak komputer; layanan ritel yang berkaitan dengan perangkat navigasi; layanan ritel yang berkaitan dengan
perangkat perlindungan pendengaran; layanan ritel yang berkaitan dengan perhiasan; layanan ritel yang berkaitan dengan
permen; layanan ritel yang berkaitan dengan persediaan alat tulis; layanan ritel yang berkaitan dengan persediaan pendidikan;
layanan ritel yang berkaitan dengan persiapan diet; layanan ritel yang berkaitan dengan persiapan dokter hewan; layanan ritel
yang berkaitan dengan persiapan hewan dan artikel; layanan ritel yang berkaitan dengan persiapan pembersihan; layanan ritel
yang berkaitan dengan persiapan perawatan hewan; layanan ritel yang berkaitan dengan persiapan untuk membuat minuman;
layanan ritel yang berkaitan dengan persiapan untuk membuat minuman beralkohol; layanan ritel yang berkaitan dengan
persiapan wewangian; layanan ritel yang berkaitan dengan pisau dapur; layanan ritel yang berkaitan dengan produk
hortikultura; layanan ritel yang berkaitan dengan produk kertas sekali pakai; layanan ritel yang berkaitan dengan produk susu;
layanan ritel yang berkaitan dengan produk toko makanan; layanan ritel yang berkaitan dengan publikasi elektronik yang dapat
diunduh; layanan ritel yang berkaitan dengan sampah untuk hewan; layanan ritel yang berkaitan dengan senjata; layanan ritel
yang berkaitan dengan smartphone; layanan ritel yang berkaitan dengan sorbets; layanan ritel yang berkaitan dengan suku
cadang kendaraan bermotor; layanan ritel yang berkaitan dengan suplemen makanan; layanan ritel yang berkaitan dengan
tas; layanan ritel yang berkaitan dengan teh; layanan ritel yang berkaitan dengan tembakau; layanan ritel yang berkaitan
dengan tempat tidur untuk hewan; layanan ritel yang berkaitan dengan tutup kepala; layanan ritel yang berkaitan dengan utas;
layanan ritel yang berkaitan dengan yogurt beku; layanan ritel yang disediakan oleh musik dan toko kaset; layanan ritel yang
disediakan oleh suku cadang mobil dan toko aksesoris; layanan ritel yang disediakan oleh toko obat; layanan ritel yang
disediakan oleh toko rumput, taman dan pembibitan; layanan ritel yang disediakan oleh toserba online; layanan ritel, layanan
ritel supermarket dan department store yang berkaitan dengan makanan dan minuman; layanan rujukan dan penempatan
pribadi; layanan sambutan telepon untuk pihak ketiga; layanan saran dan/atau konsultasi terkait dengan jasa kelas 35;
layanan strategi komunikasi hubungan masyarakat; layanan strategi komunikasi periklanan; layanan strategi merek; layanan
tampilan merchandising bisnis; layanan tata letak untuk tujuan periklanan; layanan telemarketing; layanan think tank dalam
bentuk layanan konsultasi di bidang manajemen bisnis; layanan think tank dalam bentuk layanan konsultasi di bidang
manajemen proyek; layanan think tank dalam bentuk layanan konsultasi di bidang manajemen strategis; layanan toko buku
ritel online yang menampilkan buku dan ebook di bidang manajemen bisnis; layanan toko buku ritel online yang menampilkan
buku dan ebook di bidang manajemen proyek; layanan toko buku ritel online yang menampilkan buku dan ebook di bidang
manajemen strategis; layanan toko grosir dan eceran secara online yang menampilkan jam dinding, jam tangan dan kacamata
(kacamata untuk melindungi mata atau memperbaiki daya penglihatan dan kacamata goggles); layanan toko grosir dan toko
ritel yang menampilkan pakaian, alas kaki; layanan toko grosir dengan produk utamanya daging; layanan toko grosir
menampilkan alas kaki; layanan toko grosir menampilkan alat bantu seks; layanan toko grosir menampilkan alat higienis untuk
manusia; layanan toko grosir menampilkan alat kecantikan untuk hewan; layanan toko grosir menampilkan alat kecantikan
untuk manusia; layanan toko grosir menampilkan alat makan; layanan toko grosir menampilkan alat musik; layanan toko grosir
menampilkan alat persiapan makanan; layanan toko grosir menampilkan alat yang dioperasikan dengan tangan untuk
konstruksi; layanan toko grosir menampilkan aparatur veteriner; layanan toko grosir menampilkan artikel berkebun; layanan
toko grosir menampilkan artikel menjahit; layanan toko grosir menampilkan artikel pembersih; layanan toko grosir
menampilkan bahan bakar; layanan toko grosir menampilkan bahan makanan; layanan toko grosir menampilkan barang
bawaan; layanan toko grosir menampilkan barang cetakan; layanan toko grosir menampilkan barang-barang yang
dipanggang; layanan toko grosir menampilkan bir; layanan toko grosir menampilkan cokelat; layanan toko grosir menampilkan
dekorasi meriah; layanan toko grosir menampilkan es krim; layanan toko grosir menampilkan furnitur; layanan toko grosir
menampilkan gula-gula; layanan toko grosir menampilkan instalasi sanitasi; layanan toko grosir menampilkan instrumen
hewan; layanan toko grosir menampilkan instrumen horologis; layanan toko grosir menampilkan jam tangan pintar; layanan
toko grosir menampilkan kain; layanan toko grosir menampilkan kakao; layanan toko grosir menampilkan kendaraan; layanan
toko grosir menampilkan komputer yang dapat dikenakan; layanan toko grosir menampilkan konten yang direkam; layanan
toko grosir menampilkan kopi; layanan toko grosir menampilkan mainan; layanan toko grosir menampilkan makanan laut;
layanan toko grosir menampilkan makanan penutup; layanan toko grosir menampilkan mantel (kecuali pakaian untuk
penggunaan eksklusif untuk olahraga dan pakaian tradisional Korea); layanan toko grosir menampilkan pakaian; layanan toko
grosir menampilkan payung; layanan toko grosir menampilkan pelana; layanan toko grosir menampilkan pelumas; layanan
toko grosir menampilkan pemanas; layanan toko grosir menampilkan pencahayaan; layanan toko grosir menampilkan penutup
dinding; layanan toko grosir menampilkan penutup lantai; layanan toko grosir menampilkan perabotan; layanan toko grosir
menampilkan peralatan audiovisual; layanan toko grosir menampilkan peralatan earthmoving; layanan toko grosir
menampilkan peralatan hortikultura; layanan toko grosir menampilkan peralatan konstruksi; layanan toko grosir menampilkan
peralatan makan; layanan toko grosir menampilkan peralatan masak; layanan toko grosir menampilkan peralatan medis;
layanan toko grosir menampilkan peralatan memasak makanan; layanan toko grosir menampilkan peralatan menyelam;
layanan toko grosir menampilkan peralatan olahraga; layanan toko grosir menampilkan peralatan pasokan air; layanan toko
grosir menampilkan peralatan pemanas; layanan toko grosir menampilkan peralatan pembekuan; layanan toko grosir
menampilkan peralatan pendingin; layanan toko grosir menampilkan peralatan penyamakan matahari; layanan toko grosir
menampilkan peralatan pertanian; layanan toko grosir menampilkan peralatan sanitasi; layanan toko grosir menampilkan
peralatan terapi fisik; layanan toko grosir menampilkan peralatan yang dioperasikan dengan tangan untuk konstruksi; layanan
toko grosir menampilkan perangkat keras komputer; layanan toko grosir menampilkan perangkat keras logam; layanan toko
grosir menampilkan perangkat perlindungan pendengaran; layanan toko grosir menampilkan perhiasan; layanan toko grosir
menampilkan perlengkapan pendidikan; layanan toko grosir menampilkan persediaan alat tulis; layanan toko grosir
menampilkan persiapan dan artikel kedokteran hewan; layanan toko grosir menampilkan persiapan diet; layanan toko grosir
menampilkan persiapan dokter hewan; layanan toko grosir menampilkan persiapan pembersihan; layanan toko grosir
menampilkan persiapan perawatan hewan; layanan toko grosir menampilkan persiapan untuk membuat minuman; layanan
toko grosir menampilkan persiapan wewangian; layanan toko grosir menampilkan pisau dapur; layanan toko grosir
menampilkan produk kertas sekali pakai; layanan toko grosir menampilkan publikasi elektronik yang dapat diunduh; layanan
toko grosir menampilkan sampah untuk hewan; layanan toko grosir menampilkan sediaan untuk membuat minuman
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beralkohol; layanan toko grosir menampilkan senjata; layanan toko grosir menampilkan sorbets; layanan toko grosir
menampilkan suplemen makanan; layanan toko grosir menampilkan tas; layanan toko grosir menampilkan teh; layanan toko
grosir menampilkan tembakau; layanan toko grosir menampilkan tempat tidur untuk hewan; layanan toko grosir menampilkan
tutup kepala; layanan toko grosir menampilkan utas; layanan toko grosir menampilkan yogurt beku; layanan toko grosir online
dengan produk utamanya daging; layanan toko grosir online yang menampilkan alas kaki; layanan toko grosir online yang
menampilkan alat bantu seks; layanan toko grosir online yang menampilkan alat kecantikan untuk hewan; layanan toko grosir
online yang menampilkan alat kecantikan untuk manusia; layanan toko grosir online yang menampilkan alat musik; layanan
toko grosir online yang menampilkan alat yang dioperasikan dengan tangan untuk konstruksi; layanan toko grosir online yang
menampilkan artikel berkebun; layanan toko grosir online yang menampilkan artikel kebersihan; layanan toko grosir online
yang menampilkan artikel kedokteran hewan; layanan toko grosir online yang menampilkan artikel menjahit; layanan toko
grosir online yang menampilkan artikel olahraga; layanan toko grosir online yang menampilkan artikel untuk digunakan dengan
tembakau; layanan toko grosir online yang menampilkan bahan bakar; layanan toko grosir online yang menampilkan bahan
kimia untuk digunakan dalam hortikultura; layanan toko grosir online yang menampilkan bahan kimia untuk digunakan dalam
kehutanan; layanan toko grosir online yang menampilkan bahan kimia untuk digunakan dalam pertanian; layanan toko grosir
online yang menampilkan bahan makanan; layanan toko grosir online yang menampilkan bahan seni; layanan toko grosir
online yang menampilkan barang bawaan; layanan toko grosir online yang menampilkan barang cetakan; layanan toko grosir
online yang menampilkan barang-barang yang dipanggang; layanan toko grosir online yang menampilkan benang; layanan
toko grosir online yang menampilkan bir; layanan toko grosir online yang menampilkan cokelat; layanan toko grosir online
yang menampilkan dekorasi meriah; layanan toko grosir online yang menampilkan es krim; layanan toko grosir online yang
menampilkan file musik yang dapat diunduh; layanan toko grosir online yang menampilkan furnitur; layanan toko grosir online
yang menampilkan instalasi sanitasi; layanan toko grosir online yang menampilkan instrumen horologis; layanan toko grosir
online yang menampilkan instrumen medis; layanan toko grosir online yang menampilkan instrumen veteriner; layanan toko
grosir online yang menampilkan jam tangan pintar; layanan toko grosir online yang menampilkan kain; layanan toko grosir
online yang menampilkan kakao; layanan toko grosir online yang menampilkan karya seni; layanan toko grosir online yang
menampilkan kendaraan; layanan toko grosir online yang menampilkan komputer yang dapat dikenakan; layanan toko grosir
online yang menampilkan konten yang direkam; layanan toko grosir online yang menampilkan kopi; layanan toko grosir online
yang menampilkan mainan; layanan toko grosir online yang menampilkan makanan laut; layanan toko grosir online yang
menampilkan makanan penutup; layanan toko grosir online yang menampilkan manisan; layanan toko grosir online yang
menampilkan minuman beralkohol, kecuali bir; layanan toko grosir online yang menampilkan minuman non-alkohol; layanan
toko grosir online yang menampilkan pakaian; layanan toko grosir online yang menampilkan pakan ternak; layanan toko grosir
online yang menampilkan payung; layanan toko grosir online yang menampilkan pelumas; layanan toko grosir online yang
menampilkan pemanas; layanan toko grosir online yang menampilkan pencahayaan; layanan toko grosir online yang
menampilkan penutup dinding; layanan toko grosir online yang menampilkan penutup lantai; layanan toko grosir online yang
menampilkan perabotan; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan audiovisual; layanan toko grosir online yang
menampilkan peralatan earthmoving; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan higienis bagi manusia; layanan
toko grosir online yang menampilkan peralatan higienis untuk hewan; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan
hortikultura; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan konstruksi; layanan toko grosir online yang menampilkan
peralatan makan; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan masak; layanan toko grosir online yang
menampilkan peralatan medis; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan memasak makanan; layanan toko
grosir online yang menampilkan peralatan olahraga; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan pasokan air;
layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan pemanas; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan
pembekuan; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan pendingin; layanan toko grosir online yang menampilkan
peralatan penyamakan matahari; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan persiapan makanan; layanan toko
grosir online yang menampilkan peralatan pertanian; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan sanitasi; layanan
toko grosir online yang menampilkan peralatan selam; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan teknologi
informasi; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan terapi fisik; layanan toko grosir online yang menampilkan
peralatan veteriner; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan yang dioperasikan dengan tangan untuk
konstruksi; layanan toko grosir online yang menampilkan perangkat keras komputer; layanan toko grosir online yang
menampilkan perangkat keras logam; layanan toko grosir online yang menampilkan perangkat lunak komputer; layanan toko
grosir online yang menampilkan perangkat navigasi; layanan toko grosir online yang menampilkan perangkat perlindungan
pendengaran; layanan toko grosir online yang menampilkan perhiasan; layanan toko grosir online yang menampilkan
perlengkapan mandi; layanan toko grosir online yang menampilkan perlengkapan pendidikan; layanan toko grosir online yang
menampilkan permainan; layanan toko grosir online yang menampilkan persediaan alat tulis; layanan toko grosir online yang
menampilkan persiapan dan artikel kedokteran hewan; layanan toko grosir online yang menampilkan persiapan diet; layanan
toko grosir online yang menampilkan persiapan dokter hewan; layanan toko grosir online yang menampilkan persiapan
pembersihan; layanan toko grosir online yang menampilkan persiapan perawatan hewan; layanan toko grosir online yang
menampilkan persiapan pewangi; layanan toko grosir online yang menampilkan persiapan untuk membuat minuman; layanan
toko grosir online yang menampilkan persiapan untuk membuat minuman beralkohol; layanan toko grosir online yang
menampilkan pisau dapur; layanan toko grosir online yang menampilkan produk hortikultura; layanan toko grosir online yang
menampilkan produk kertas sekali pakai; layanan toko grosir online yang menampilkan produk susu; layanan toko grosir online
yang menampilkan publikasi elektronik yang dapat diunduh; layanan toko grosir online yang menampilkan sadel; layanan toko
grosir online yang menampilkan sampah untuk hewan; layanan toko grosir online yang menampilkan senjata; layanan toko
grosir online yang menampilkan smartphone; layanan toko grosir online yang menampilkan sorbets; layanan toko grosir online
yang menampilkan suplemen makanan; layanan toko grosir online yang menampilkan tas; layanan toko grosir online yang
menampilkan teh; layanan toko grosir online yang menampilkan tembakau; layanan toko grosir online yang menampilkan
tempat tidur untuk hewan; layanan toko grosir online yang menampilkan tutup kepala; layanan toko grosir online yang
menampilkan utas; layanan toko grosir online yang menampilkan yogurt beku; layanan toko grosir yang menampilkan artikel
kedokteran hewan; layanan toko grosir yang menampilkan artikel olahraga; layanan toko grosir yang menampilkan artikel
untuk digunakan dengan tembakau; layanan toko grosir yang menampilkan bahan kimia untuk digunakan dalam hortikultura;
layanan toko grosir yang menampilkan bahan kimia untuk digunakan dalam kehutanan; layanan toko grosir yang menampilkan
bahan kimia untuk digunakan dalam pertanian; layanan toko grosir yang menampilkan bahan seni; layanan toko grosir yang
menampilkan benang; layanan toko grosir yang menampilkan file musik yang dapat diunduh; layanan toko grosir yang
menampilkan instrumen medis; layanan toko grosir yang menampilkan karya seni; layanan toko grosir yang menampilkan
minuman beralkohol, kecuali bir; layanan toko grosir yang menampilkan minuman non-alkohol; layanan toko grosir yang
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menampilkan pakan ternak; layanan toko grosir yang menampilkan peralatan higienis untuk hewan; layanan toko grosir yang
menampilkan peralatan teknologi informasi; layanan toko grosir yang menampilkan perangkat lunak komputer; layanan toko
grosir yang menampilkan perangkat navigasi; layanan toko grosir yang menampilkan perlengkapan mandi; layanan toko grosir
yang menampilkan permainan; layanan toko grosir yang menampilkan produk hortikultura; layanan toko grosir yang
menampilkan produk susu; layanan toko grosir yang menampilkan smartphone; layanan toko online yang menampilkan jasa
Pengaturan dan perjalanan wisata diving dan snorkeling di Pulau tujuan komersil; layanan toko ritel online yang produk
utamanya daging; layanan toko ritel dan layanan toko ritel online; layanan toko ritel dan layanan toko ritel online yang
menampilkan pakaian, alas kaki, tutup kepala, artikel olahraga, alat tulis, alat untuk merekam, transmisi dan reproduksi suara
dan gambar, buku, koran, majalah, publikasi, permainan video, mainan, boneka, lencana semua jenis, gantungan kunci, tiket,
jam tangan dan perhiasan, tas, koper, tas kerja, payung, bendera dan panji-panji, minuman beralkohol dan non-alkohol, gulagula, produk hiburan dan pendidikan interaktif, disk kompak interaktif, CD-ROM dan permainan komputer, dapat diunduh
aplikasi seluler, dan program komputer; layanan toko ritel dan toko grosir; layanan toko ritel di bidang buku, majalah, majalah,
buletin, jurnal dan publikasi lain tentang berbagai topik yang menjadi perhatian umum, disediakan melalui Internet dan
komputer lainnya, jaringan elektronik dan komunikasi; layanan toko ritel di bidang hiburan yang menampilkan film, program
televisi, acara olahraga, karya musik, dan karya audio dan audiovisual, yang disediakan melalui jaringan Internet dan jaringan
komputer, serta jaringan elektronik dan komunikasi lainnya; layanan toko ritel di bidang kacamata, jam tangan, perangkat
lunak untuk kebugaran, dan sensor dan perangkat pemantauan elektronik yang menggabungkan mikroprosesor, tampilan
digital, dan akselerometer; layanan toko ritel menampilkan alas kaki; layanan toko ritel menampilkan alas kaki untuk pria dan
wanita; layanan toko ritel menampilkan alat bantu seks; layanan toko ritel menampilkan alat kecantikan untuk manusia;
layanan toko ritel menampilkan alat musik; layanan toko ritel menampilkan alat yang dioperasikan dengan tangan untuk
konstruksi; layanan toko ritel menampilkan alat-alat kecantikan untuk hewan; layanan toko ritel menampilkan alat-alat
kesehatan untuk manusia; layanan toko ritel menampilkan artikel berkebun; layanan toko ritel menampilkan artikel menjahit;
layanan toko ritel menampilkan artikel pembersih; layanan toko ritel menampilkan artikel untuk digunakan dengan tembakau;
layanan toko ritel menampilkan bagasi; layanan toko ritel menampilkan bahan bakar; layanan toko ritel menampilkan bahan
kimia untuk digunakan dalam kehutanan; layanan toko ritel menampilkan bahan makanan; layanan toko ritel menampilkan
barang cetakan; layanan toko ritel menampilkan barang-barang panggang; layanan toko ritel menampilkan benang; layanan
toko ritel menampilkan bir; layanan toko ritel menampilkan cokelat; layanan toko ritel menampilkan dekorasi meriah; layanan
toko ritel menampilkan es krim; layanan toko ritel menampilkan furnitur; layanan toko ritel menampilkan gula-gula; layanan
toko ritel menampilkan instalasi sanitasi; layanan toko ritel menampilkan instrumen hewan; layanan toko ritel menampilkan
instrumen horologis; layanan toko ritel menampilkan instrumen medis; layanan toko ritel menampilkan jam tangan pintar;
layanan toko ritel menampilkan kacamata; layanan toko ritel menampilkan kain; layanan toko ritel menampilkan kakao;
layanan toko ritel menampilkan karya seni; layanan toko ritel menampilkan kendaraan; layanan toko ritel menampilkan
komputer yang dapat dikenakan; layanan toko ritel menampilkan konten yang direkam; layanan toko ritel menampilkan
mainan; layanan toko ritel menampilkan makanan laut; layanan toko ritel menampilkan makanan penutup; layanan toko ritel
menampilkan minuman beralkohol, kecuali bir; layanan toko ritel menampilkan pakaian; layanan toko ritel menampilkan
payung; layanan toko ritel menampilkan pelana; layanan toko ritel menampilkan pelumas; layanan toko ritel menampilkan
pemanas; layanan toko ritel menampilkan pencahayaan; layanan toko ritel menampilkan penutup dinding; layanan toko ritel
menampilkan penutup lantai; layanan toko ritel menampilkan perabotan; layanan toko ritel menampilkan peralatan audiovisual;
layanan toko ritel menampilkan peralatan earthmoving; layanan toko ritel menampilkan peralatan hortikultura; layanan toko
ritel menampilkan peralatan konstruksi; layanan toko ritel menampilkan peralatan makan; layanan toko ritel menampilkan
peralatan masak; layanan toko ritel menampilkan peralatan medis; layanan toko ritel menampilkan peralatan memasak
makanan; layanan toko ritel menampilkan peralatan menyelam; layanan toko ritel menampilkan peralatan olahraga; layanan
toko ritel menampilkan peralatan pasokan air; layanan toko ritel menampilkan peralatan pemanas; layanan toko ritel
menampilkan peralatan pembekuan; layanan toko ritel menampilkan peralatan pendingin; layanan toko ritel menampilkan
peralatan penyamakan matahari; layanan toko ritel menampilkan peralatan persiapan makanan; layanan toko ritel
menampilkan peralatan pertanian; layanan toko ritel menampilkan peralatan sanitasi; layanan toko ritel menampilkan peralatan
teknologi informasi; layanan toko ritel menampilkan peralatan terapi fisik; layanan toko ritel menampilkan peralatan veteriner;
layanan toko ritel menampilkan peralatan yang dioperasikan dengan tangan untuk konstruksi; layanan toko ritel menampilkan
perangkat keras komputer; layanan toko ritel menampilkan perangkat keras logam; layanan toko ritel menampilkan perangkat
lunak komputer; layanan toko ritel menampilkan perangkat perlindungan pendengaran; layanan toko ritel menampilkan
perhiasan; layanan toko ritel menampilkan perlengkapan mandi; layanan toko ritel menampilkan perlengkapan pendidikan;
layanan toko ritel menampilkan permainan; layanan toko ritel menampilkan persediaan alat tulis; layanan toko ritel
menampilkan persiapan diet; layanan toko ritel menampilkan persiapan dokter hewan; layanan toko ritel menampilkan
persiapan hewan dan artikel; layanan toko ritel menampilkan persiapan pembersihan; layanan toko ritel menampilkan
persiapan perawatan hewan; layanan toko ritel menampilkan persiapan untuk membuat minuman; layanan toko ritel
menampilkan persiapan untuk membuat minuman beralkohol; layanan toko ritel menampilkan persiapan wewangian; layanan
toko ritel menampilkan pisau dapur; layanan toko ritel menampilkan produk hortikultura; layanan toko ritel menampilkan produk
kertas sekali pakai; layanan toko ritel menampilkan publikasi elektronik yang dapat diunduh; layanan toko ritel menampilkan
sampah untuk hewan; layanan toko ritel menampilkan sandal; layanan toko ritel menampilkan senjata; layanan toko ritel
menampilkan sorbets; layanan toko ritel menampilkan suplemen makanan; layanan toko ritel menampilkan tas; layanan toko
ritel menampilkan tembakau; layanan toko ritel menampilkan tempat tidur untuk hewan; layanan toko ritel menampilkan tutup
kepala; layanan toko ritel menampilkan utas; layanan toko ritel menampilkan yogurt beku; layanan toko ritel on-line
menampilkan persiapan untuk membuat minuman; layanan toko ritel on-line menampilkan persiapan untuk membuat minuman
beralkohol; layanan toko ritel on-line yang menampilkan alat kecantikan untuk manusia; layanan toko ritel on-line yang
menampilkan alat yang dioperasikan dengan tangan untuk konstruksi; layanan toko ritel on-line yang menampilkan artikel
menjahit; layanan toko ritel on-line yang menampilkan bagasi; layanan toko ritel on-line yang menampilkan bir; layanan toko
ritel on-line yang menampilkan dekorasi meriah; layanan toko ritel on-line yang menampilkan es krim; layanan toko ritel on-line
yang menampilkan furnitur; layanan toko ritel on-line yang menampilkan instalasi sanitasi; layanan toko ritel on-line yang
menampilkan karya seni; layanan toko ritel on-line yang menampilkan makanan laut; layanan toko ritel on-line yang
menampilkan makanan penutup; layanan toko ritel on-line yang menampilkan manisan; layanan toko ritel on-line yang
menampilkan pakaian; layanan toko ritel on-line yang menampilkan payung; layanan toko ritel on-line yang menampilkan
pemanas; layanan toko ritel on-line yang menampilkan pencahayaan; layanan toko ritel on-line yang menampilkan penutup
dinding; layanan toko ritel on-line yang menampilkan penutup lantai; layanan toko ritel on-line yang menampilkan perabotan;
layanan toko ritel on-line yang menampilkan peralatan earthmoving; layanan toko ritel on-line yang menampilkan peralatan
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higienis untuk hewan; layanan toko ritel on-line yang menampilkan peralatan higienis untuk manusia; layanan toko ritel on-line
yang menampilkan peralatan hortikultura; layanan toko ritel on-line yang menampilkan peralatan pasokan air; layanan toko
ritel on-line yang menampilkan peralatan pemanas; layanan toko ritel on-line yang menampilkan peralatan pembekuan;
layanan toko ritel on-line yang menampilkan peralatan persiapan makanan; layanan toko ritel on-line yang menampilkan
peralatan sanitasi; layanan toko ritel on-line yang menampilkan peralatan yang dioperasikan dengan tangan untuk konstruksi;
layanan toko ritel on-line yang menampilkan persediaan pendidikan; layanan toko ritel on-line yang menampilkan persiapan
diet; layanan toko ritel on-line yang menampilkan persiapan perawatan hewan; layanan toko ritel on-line yang menampilkan
persiapan pewangi; layanan toko ritel on-line yang menampilkan produk kosmetik dan kecantikan, pakaian dan aksesoris;
layanan toko ritel online dengan produk utama kendaraan; layanan toko ritel online dengan produk utama peralatan CCTV;
layanan toko ritel online dengan produk utama peralatan sistem keamanan; layanan toko ritel online dengan produk utamanya
daging; layanan toko ritel online terkomputerisasi; layanan toko ritel online yang menampilkan alas kaki; layanan toko ritel
online yang menampilkan alat bantu seks; layanan toko ritel online yang menampilkan alat kecantikan untuk hewan; layanan
toko ritel online yang menampilkan alat musik; layanan toko ritel online yang menampilkan aparatur veteriner; layanan toko
ritel online yang menampilkan artikel berkebun; layanan toko ritel online yang menampilkan artikel kebersihan; layanan toko
ritel online yang menampilkan artikel kedokteran hewan; layanan toko ritel online yang menampilkan artikel olahraga; layanan
toko ritel online yang menampilkan artikel untuk digunakan dengan tembakau; layanan toko ritel online yang menampilkan
bahan bakar; layanan toko ritel online yang menampilkan bahan kimia untuk digunakan dalam hortikultura; layanan toko ritel
online yang menampilkan bahan kimia untuk digunakan dalam kehutanan; layanan toko ritel online yang menampilkan bahan
kimia untuk digunakan dalam pertanian; layanan toko ritel online yang menampilkan bahan makanan; layanan toko ritel online
yang menampilkan bahan seni; layanan toko ritel online yang menampilkan barang cetakan; layanan toko ritel online yang
menampilkan barang-barang yang dipanggang; layanan toko ritel online yang menampilkan benang; layanan toko ritel online
yang menampilkan cokelat; layanan toko ritel online yang menampilkan file musik yang dapat diunduh; layanan toko ritel
online yang menampilkan hiburan dan konten edukasi, yaitu, berlangganan film dan pertunjukkan televisi; layanan toko ritel
online yang menampilkan instrumen horologis; layanan toko ritel online yang menampilkan instrumen medis; layanan toko ritel
online yang menampilkan instrumen veteriner; layanan toko ritel online yang menampilkan jam tangan pintar; layanan toko ritel
online yang menampilkan kain; layanan toko ritel online yang menampilkan kakao; layanan toko ritel online yang menampilkan
komputer yang dapat dikenakan; layanan toko ritel online yang menampilkan konten yang direkam; layanan toko ritel online
yang menampilkan mainan; layanan toko ritel online yang menampilkan makanan ternak; layanan toko ritel online yang
menampilkan mikrofon, speaker, speaker pintar, speaker audio, amplifier, pengeras suara, kontrol jarak jauh untuk produk
audio dan video, headphone, earphone, headset, sistem hiburan rumah, peralatan audio dan teater rumah, serta bagian dan
aksesorisnya; layanan toko ritel online yang menampilkan minuman beralkohol, kecuali bir; layanan toko ritel online yang
menampilkan minuman non-alkohol; layanan toko ritel online yang menampilkan musik dan video yang direkam sebelumnya
yang dapat diunduh; layanan toko ritel online yang menampilkan nada dering yang dapat diunduh; layanan toko ritel online
yang menampilkan pelana; layanan toko ritel online yang menampilkan pelumas; layanan toko ritel online yang menampilkan
peralatan audiovisual; layanan toko ritel online yang menampilkan peralatan konstruksi; layanan toko ritel online yang
menampilkan peralatan makan; layanan toko ritel online yang menampilkan peralatan masak; layanan toko ritel online yang
menampilkan peralatan medis; layanan toko ritel online yang menampilkan peralatan memasak makanan; layanan toko ritel
online yang menampilkan peralatan olahraga; layanan toko ritel online yang menampilkan peralatan pendingin; layanan toko
ritel online yang menampilkan peralatan penyamakan matahari; layanan toko ritel online yang menampilkan peralatan
pertanian; layanan toko ritel online yang menampilkan peralatan selam; layanan toko ritel online yang menampilkan peralatan
teknologi informasi; layanan toko ritel online yang menampilkan peralatan terapi fisik; layanan toko ritel online yang
menampilkan perangkat keras komputer; layanan toko ritel online yang menampilkan perangkat keras logam; layanan toko
ritel online yang menampilkan perangkat lunak komputer; layanan toko ritel online yang menampilkan perangkat navigasi;
layanan toko ritel online yang menampilkan perangkat perlindungan pendengaran; layanan toko ritel online yang menampilkan
perhiasan; layanan toko ritel online yang menampilkan perlengkapan mandi; layanan toko ritel online yang menampilkan
permainan; layanan toko ritel online yang menampilkan persediaan alat tulis; layanan toko ritel online yang menampilkan
persiapan dan artikel kedokteran hewan; layanan toko ritel online yang menampilkan persiapan dokter hewan; layanan toko
ritel online yang menampilkan persiapan pembersihan; layanan toko ritel online yang menampilkan pisau dapur; layanan toko
ritel online yang menampilkan produk hortikultura; layanan toko ritel online yang menampilkan produk kertas sekali pakai;
layanan toko ritel online yang menampilkan produk kosmetik dan kecantikan; layanan toko ritel online yang menampilkan
produk susu; layanan toko ritel online yang menampilkan publikasi elektronik yang dapat diunduh; layanan toko ritel online
yang menampilkan sampah untuk hewan; layanan toko ritel online yang menampilkan senjata; layanan toko ritel online yang
menampilkan smartphone; layanan toko ritel online yang menampilkan sorbets; layanan toko ritel online yang menampilkan
suplemen makanan; layanan toko ritel online yang menampilkan tas; layanan toko ritel online yang menampilkan teh; layanan
toko ritel online yang menampilkan tembakau; layanan toko ritel online yang menampilkan tempat tidur untuk hewan; layanan
toko ritel online yang menampilkan tutup kepala; layanan toko ritel online yang menampilkan utas; layanan toko ritel online
yang menampilkan yogurt beku; layanan toko ritel untuk mainan (alat permainan); layanan toko ritel untuk makanan dan
minuman; layanan toko ritel untuk nutraceuticals untuk digunakan sebagai suplemen diet; layanan toko ritel untuk sediaan
farmakologis untuk perawatan kulit; layanan toko ritel untuk tisu pembersih pra-dibasahi; layanan toko ritel yang menampilkan
artikel kedokteran hewan; layanan toko ritel yang menampilkan artikel olahraga; layanan toko ritel yang menampilkan bahan
kimia untuk digunakan dalam hortikultura; layanan toko ritel yang menampilkan bahan kimia untuk digunakan dalam pertanian;
layanan toko ritel yang menampilkan bahan seni; layanan toko ritel yang menampilkan batu bara; layanan toko ritel yang
menampilkan file musik yang dapat diunduh; layanan toko ritel yang menampilkan komputer, produk elektronik dan hiburan,
peralatan telekomunikasi, ponsel, perangkat elektronik digital genggam, dan elektronik konsumen lainnya, perangkat lunak
komputer, dan aksesori, periferal, suku cadang, dan tas jinjing untuk produk yang dijual, disediakan melalui jaringan Internet
dan jaringan komputer, jaringan elektronik dan jaringan komunikasi lainnya; layanan toko ritel yang menampilkan minuman
non-alkohol; layanan toko ritel yang menampilkan pakan ternak; layanan toko ritel yang menampilkan peralatan higienis untuk
hewan; layanan toko ritel yang menampilkan perangkat navigasi; layanan toko ritel yang menampilkan produk susu; layanan
toko ritel yang menampilkan smartphone; layanan toko ritel yang tersedia melalui jaringan Internet dan jaringan komputer,
serta jaringan elektronik dan jaringan komunikasi lainnya; layanan transkripsi medis [fungsi kantor]; layanan transkripsi
panggilan konferensi; layanan untuk analisa data besar (big data); layanan untuk menjual alas dudukan kloset dari tekstil;
layanan waralaba dalam bentuk memberikan bantuan manajemen bisnis dalam pendirian dan pengoperasian hotel; layanan
waralaba dalam bentuk memberikan bantuan manajemen bisnis dalam pendirian dan pengoperasian restoran; layanan
waralaba dan ritel; layanan waralaba yang menyediakan bantuan bisnis; layanan waralaba, termasuk memberikan bantuan
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manajemen bisnis dalam pengaturan dan pendirian resort hotel, motel, dan restoran; layanan waralaba, termasuk memberikan
bantuan teknis dalam pengaturan dan pendirian resort hotel, motel, dan restoran; layanan waralaba, yaitu bantuan manajemen
bisnis dalam pendirian dan pengoperasian restoran; layanan waralaba, yaitu, memberikan bantuan bisnis dalam
pengoperasian, pengaturan dan pendirian resort hotel, hotel, motel, akomodasi, fasilitas akomodasi dan restoran; layanan
wawancara untuk perekrutan personil; layanan yang terdiri dari pendaftaran, transkripsi, komposisi, kompilasi atau
sistematisasi komunikasi tertulis dan pendaftaran; layanan-layanan konsultasi bisnis yang berkaitan dengan pendirian dan
pengoperasian administrasi waralaba; layanan-layanan perekrutan tenaga kerja, layanan-layanan relokasi; management
kantor; manajemen Sumber Daya Manusia; manajemen administrasi klinik perawatan kesehatan; manajemen administrasi
outsourcing untuk perusahaan; manajemen administrasi rumah sakit; manajemen basis data; manajemen basis data
terkomputerisasi; manajemen biaya; manajemen biaya medis; manajemen biaya perawatan kesehatan; manajemen bisnis;
manajemen bisnis acara hiburan dan presentasi; manajemen bisnis agen dan broker asuransi berdasarkan outsourcing;
manajemen bisnis agensi sastra; manajemen bisnis apartemen; manajemen bisnis atlet profesional; manajemen bisnis
bandara; manajemen bisnis bangunan perumahan dan jasa apartemen; manajemen bisnis dan layanan konsultasi;
manajemen bisnis dan mengelola studio audio atau video; manajemen bisnis dan pemasaran merek untuk bisnis dan individu;
manajemen bisnis di bidang jasa transportasi dan pengiriman; manajemen bisnis di bidang pembuatan kapal atas nama orang
lain; manajemen bisnis di bidang pengangkutan kapal atas nama orang lain; manajemen bisnis diskotik; manajemen bisnis
eceran on-line yang terkomputerisasi; manajemen bisnis fasilitas parkir mobil; manajemen bisnis gerai ritel; manajemen bisnis
hotel; manajemen bisnis hotel resor; manajemen bisnis hotel untuk orang lain; manajemen bisnis kamp musim panas;
manajemen bisnis komersial; manajemen bisnis musisi; manajemen bisnis orang-orang olahraga; manajemen bisnis outlet
grosir; manajemen bisnis outlet grosir dan eceran; manajemen bisnis para pelaku; manajemen bisnis pemain musik;
manajemen bisnis penghibur; manajemen bisnis penulis dan penulis; manajemen bisnis perusahaan; manajemen bisnis
perusahaan dalam industri pengangkutan kapal; manajemen bisnis perusahaan penerbangan; manajemen bisnis praktik
kedokteran hewan; manajemen bisnis program penggantian untuk orang lain; manajemen bisnis pusat konferensi; manajemen
bisnis restoran; manajemen bisnis restoran untuk orang lain; manajemen bisnis rumah sakit; manajemen bisnis sementara;
manajemen bisnis seniman; manajemen bisnis seniman pertunjukan; manajemen bisnis seniman pertunjukan, pemain musik
dan/atau musisi; manajemen bisnis studio film; manajemen bisnis teater; manajemen bisnis untuk pengoperasian waralaba;
manajemen bisnis untuk penyedia layanan freelance; manajemen bisnis untuk toko, tempat hiburan, hotel, pertunjukan artis,
tokoh olah raga, outlet ritel, klub olah raga, fasilitas olah raga, tempat olah raga, masyarakat olah raga, kompleks kolam
renang, outlet grosir dan ritel; manajemen bisnis, administrasi bisnis, fungsi kantor; manajemen bisnis, administrasi dan
layanan informasi; manajemen bisnis, administrasi, konsultasi dan jasa-jasa pendukung untuk pusat perbelanjaan daring
(online marketplaces) untuk pembeli-pembeli dan penjual-penjual barang-barang dan/atau jasa-jasa; manajemen catatan
bisnis; manajemen catatan keuangan; manajemen dan administrasi bisnis; manajemen dan administrasi bisnis dan fungsi
kantor kesemuanya berhubungan dengan permainan golf; manajemen dan administrasi bisnis kapal; manajemen dan
administrasi proyek bisnis; manajemen dan kompilasi database terkomputerisasi; manajemen dan operasi bisnis daur ulang;
manajemen file bisnis; manajemen file bisnis terkomputerisasi; manajemen file pajak; manajemen file pusat; manajemen file
pusat terkomputerisasi; manajemen file terkomputerisasi; manajemen hotel untuk orang lain; manajemen informasi bisnis;
manajemen informasi bisnis, yaitu, pelaporan informasi bisnis dan analitik (analytics) bisnis di bidang periklanan dan
pemasaran; manajemen informasi usaha, yakni, pelaporan elektronik mengenai informasi usaha; manajemen informasi usaha,
yakni, pelaporan elektronik terkait analitik usaha sehubungan dengan proses pembayaran, autentikasi dan pelacakan;
manajemen kantor yang terkomputerisasi; manajemen komersial; manajemen layanan pelanggan; manajemen logistik
pengiriman barang; manajemen merek; manajemen model bisnis; manajemen penjualan; manajemen penjualan real estat;
manajemen persediaan; manajemen persediaan di bidang bahan kimia; manajemen persediaan suku cadang dan komponen
untuk produsen dan pemasok; manajemen persediaan terkomputerisasi; manajemen personalia; manajemen proses bisnis
dan konsultasi yang berkaitan dengannya; manajemen proyek bisnis; manajemen proyek bisnis untuk orang lain; manajemen
pusat panggilan telepon untuk orang lain; manajemen register terkomputerisasi; manajemen reputasi bisnis dan layanan
peningkatan; manajemen risiko bisnis; manajemen risiko bisnis yang disediakan oleh asosiasi untuk para anggotanya;
manajemen stok terkomputerisasi; manajemen sumber daya manusia untuk perusahaan pemula; manajemen usaha yang
berhubungan dalam mendirikan dan/atau mengoperasikan restoran, kafe, kedai kopi dan kedai yang menjual makanan ringan;
manajemen usaha, yaitu, majemen belanja online dan pembelian platform melalui jaringan komputer global; melacak dan
memantau fluktuasi harga bensin untuk orang lain untuk keperluan audit akun; melacak dan memantau konsumsi energi untuk
orang lain untuk keperluan audit akun; melakukan lelang; melakukan lelang virtual interaktif; melakukan pameran dagang;
melakukan pameran dagang di bidang mobil; melakukan penelitian dan studi pasar; melakukan penelitian dan studi
pemasaran; melakukan penelitian dan survei bisnis; melakukan penilaian bisnis; melakukan program penghargaan insentif
karyawan; melakukan studi di bidang hubungan masyarakat; melakukan studi kelayakan bisnis; melakukan studi kelayakan
ekonomi; melakukan studi kelayakan komersial; melakukan studi pasar; melakukan studi pasar dan analisis pasar; melakukan
studi pasar yang melibatkan jajak pendapat; melakukan studi pemasaran; melakukan studi pemasaran dan analisis pasar;
melakukan survei bisnis; melakukan survei online; melakukan survei pasar; melakukan survei riset bisnis dan pasar;
melakukan survei riset manajemen bisnis online; melakukan survei riset pasar; melakukan, mengatur dan mengatur pameran
dagang dan pameran dagang untuk tujuan komersial dan periklanan; melelang dan membalikkan layanan lelang; memantau
laporan kredit konsumen dan memberikan peringatan tentang segala perubahan di dalamnya untuk tujuan bisnis;
memasarkan barang dan jasa orang lain; memasarkan barang dan jasa orang lain dengan membagikan kupon; membantu
dalam eksploitasi atau pengelolaan perusahaan perdagangan atau industri, termasuk pusat dan kompleks perbelanjaan, yaitu
penyediaan layanan konsultasi bisnis untuk merek-merek berkualitas tinggi dan mewah untuk memungkinkan mereka
mendistribusikan kelebihan stok secara terkontrol dan efektif dari koleksi musim sebelumnya; membantu dalam pengelolaan
urusan bisnis atau fungsi komersial dari perusahaan industri atau komersial; membantu orang lain dalam menyiapkan dan
mengajukan aplikasi untuk mendapatkan izin usaha; membantu sektor industri dan komersial dalam mempromosikan barang
dan konsultasi pemasaran; memberikan bantuan administrasi ke apotek untuk mengelola inventaris obat; memberikan
bantuan bisnis kepada pihak lain dalam pengoperasian peralatan pemrosesan data yaitu, komputer, mesin tik, mesin teleks
dan mesin kantor sejenis lainnya; memberikan bantuan dalam pengelolaan bisnis waralaba; memberikan bantuan dalam
pengelolaan kegiatan bisnis; memberikan bantuan dalam pengelolaan perusahaan industri atau komersial; memberikan
bantuan di bidang komersialisasi produk; memberikan bantuan di bidang komersialisasi produk dalam kerangka kontrak
waralaba; memberikan bantuan di bidang manajemen bisnis; memberikan bantuan di bidang manajemen bisnis dalam
kerangka kontrak waralaba; memberikan bantuan di bidang manajemen bisnis dan komersialisasi produk dalam kerangka
kontrak waralaba; memberikan bantuan di bidang manajemen dan perencanaan bisnis; memberikan bantuan di bidang
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organisasi bisnis; memberikan bantuan di bidang promosi bisnis; memberikan bantuan manajemen bisnis dalam pendirian dan
pengoperasian restoran; memberikan informasi bisnis dalam kesempatan kerja kepada orang yang membutuhkan [layanan
amal]; memberikan informasi bisnis dan pemasaran; memberikan informasi bisnis di bidang media sosial; memberikan
informasi bisnis di bidang teknologi blockchain dan cryptocurrency; memberikan informasi bisnis di bidang teknologi
blockchain dan mata uang virtual; memberikan informasi bisnis gigi melalui situs web; memberikan informasi bisnis melalui
Internet; memberikan informasi bisnis melalui jaringan komputer global; memberikan informasi bisnis melalui situs web;
memberikan informasi bisnis untuk organisasi amal; memberikan informasi bisnis untuk organisasi kemanusiaan; memberikan
informasi dan saran kepada konsumen mengenai pemilihan produk dan barang yang akan dibeli; memberikan informasi dan
saran komersial untuk konsumen; memberikan informasi di bidang manajemen waktu; memberikan informasi di bidang
pemasaran; memberikan informasi di bidang solusi bisnis berkelanjutan global; memberikan informasi direktori bisnis melalui
jaringan komputer global; memberikan informasi direktori telepon melalui jaringan komunikasi global; memberikan informasi
kerjasama waralaba (administrasi) restoran, cafe yang menyediakan makanan dan minuman berbahan dasar kelor;
memberikan informasi ketenagakerjaan; memberikan informasi ketenagakerjaan kepada orang yang membutuhkan [layanan
amal]; memberikan informasi ketenagakerjaan melalui jaringan komputer global; memberikan informasi komersial kepada
konsumen; memberikan informasi komersial melalui jaringan komputer global; memberikan informasi komersial yang berkaitan
dengan perusahaan; memberikan informasi komersial yang berkaitan dengan perusahaan di bidang manajemen perjalanan
dan industri perjalanan; memberikan informasi konsumen yang berkaitan dengan barang dan jasa; memberikan informasi
melalui Internet yang berkaitan dengan penjualan mobil; memberikan informasi mengenai penjualan komersial; memberikan
informasi mengenai penjualan komersial dari perangkat lunak komputer; memberikan informasi pemasaran bisnis;
memberikan informasi pemasaran melalui situs web; memberikan informasi pengembangan bisnis dan saran kepada para
profesional keuangan; memberikan informasi perbandingan tarif hotel; memberikan informasi perekrutan melalui jaringan
komputer global; memberikan informasi produk konsumen; memberikan informasi produk konsumen melalui Internet;
memberikan informasi produk konsumen yang berkaitan dengan kosmetik; memberikan informasi produk konsumen yang
berkaitan dengan laptop; memberikan informasi produk konsumen yang berkaitan dengan perangkat lunak; memberikan
informasi produk konsumen yang berkaitan dengan produk makanan atau minuman; memberikan informasi statistik untuk
tujuan bisnis atau komersial; memberikan informasi tentang analisis atau hasil untuk kecenderungan menonton program
televisi; memberikan informasi tentang mempromosikan dan menerbitkan prangko perdagangan; memberikan informasi
tentang penerbitan kupon distribusi; memberikan informasi tentang penggunaan kartu hadiah; memberikan informasi tentang
produk melalui jaringan telekomunikasi untuk tujuan periklanan dan penjualan; memberikan informasi terkait dengan
perekrutan personel; memberikan informasi terkait layanan relokasi karyawan; memberikan informasi terkait perekrutan
tenaga kerja; memberikan informasi terkait persiapan pajak; memberikan informasi terkait persiapan pajak dan layanan
pengarsipan pajak; memberikan informasi untuk layanan iklan dan publisitas; memberikan kartu diskon loyalitas pelanggan
untuk tujuan iklan; memberikan kartu diskon loyalitas pelanggan untuk tujuan promosi; memberikan kode diskon loyalitas
pelanggan untuk tujuan periklanan; memberikan kode diskon loyalitas pelanggan untuk tujuan promosi; memberikan
konsultasi pemasaran di bidang media sosial; memberikan kupon loyalitas pelanggan untuk tujuan iklan; memberikan
pengakuan dan insentif dengan cara penghargaan untuk menunjukkan keunggulan di bidang penyerapan karbon dan gas
rumah kaca lainnya; memberikan pengakuan dan insentif melalui penghargaan untuk menunjukkan keunggulan di bidang
pertanian; memberikan poin loyalitas pelanggan untuk tujuan iklan; memberikan poin loyalitas pelanggan untuk tujuan
promosi; memberikan saran bisnis di bidang teknologi blockchain dan cryptocurrency; memberikan saran dan informasi bisnis
dan komersial; memberikan saran dan informasi bisnis di bidang teknologi blockchain dan manajemen aset cryptocurrency;
memberikan saran dan informasi yang berkaitan dengan manajemen bisnis komersial; memberikan saran di bidang efisiensi
bisnis; memberikan saran di bidang manajemen bisnis dan pemasaran; memberikan saran produk konsumen; memberikan
saran produk konsumen yang berkaitan dengan kosmetik; memberikan saran produk konsumen yang berkaitan dengan
laptop; memberikan saran produk konsumen yang berkaitan dengan perangkat lunak; memberikan saran yang berkaitan
dengan analisis kebiasaan pembelian konsumen; memberikan saran yang berkaitan dengan metode dan teknik penjualan;
memberikan saran yang berkaitan dengan organisasi dan manajemen bisnis; memberikan saran yang berkaitan dengan
pemasaran produk kimia; memelihara catatan dan file medis pasien; memelihara catatan dan file riwayat medis pribadi;
memelihara daftar breed ternak; memelihara daftar memorabilia olahraga dan karya seni; memelihara daftar penilai kejuruan
profesional; memelihara daftar ras anjing; memelihara file dan catatan mengenai kondisi medis individu; memelihara pendaftar
teknisi kedirgantaraan bersertifikat; memelihara registrasi profesional teknis medis bersertifikat; memelihara registri informasi;
memfasilitasi pertukaran dan penjualan dari jasa dan produk pihak ketiga melalui jaringan komputer dan komunikasi;
memfasilitasi pertukaran dan penjualan layanan dan produk pihak ketiga melalui jaringan komputer dan komunikasi;
memperbarui dan memelihara data dalam database komputer; memperbarui dan memelihara informasi dalam pendaftar;
memperbarui materi iklan; mempersiapkan penggajian; mempromosikan barang dan jasa dengan cara mengoperasikan pusat
perbelanjaan komprehensif secara online; mempromosikan barang dan jasa gigi orang lain; mempromosikan barang dan jasa
lainnya melalui penawaran diskon ketersediaan terbatas melalui suatu jaringan komunikasi elektronik daring; mempromosikan
barang dan jasa orang lain; mempromosikan barang dan jasa orang lain dengan cara menyalurkan iklan video di internet;
mempromosikan barang dan jasa orang lain dengan membagikan kupon; mempromosikan barang dan jasa orang lain dengan
membagikan kupon, kartu perdagangan dan kartu keanggotaan; mempromosikan barang dan jasa orang lain dengan
mendistribusikan materi iklan melalui berbagai metode; mempromosikan barang dan jasa orang lain dengan mengatur
sponsor untuk mengafiliasi barang dan jasa mereka dengan kegiatan olahraga; mempromosikan barang dan jasa orang lain
dengan mengatur sponsor untuk mengafiliasi barang dan jasa mereka dengan kompetisi olahraga; mempromosikan barang
dan jasa orang lain dengan mengatur sponsor untuk mengafiliasi barang dan jasa mereka dengan program penghargaan;
mempromosikan barang dan jasa orang lain dengan menyiapkan dan menempatkan iklan di majalah elektronik;
mempromosikan barang dan jasa orang lain di Internet; mempromosikan barang dan jasa orang lain melalui Internet dan
jaringan komunikasi; mempromosikan barang dan jasa orang lain melalui administrasi skema insentif penjualan dan promosi
yang melibatkan perangko perdagangan; mempromosikan barang dan jasa orang lain melalui iklan di situs web Internet;
mempromosikan barang dan jasa orang lain melalui infomersial; mempromosikan barang dan jasa orang lain melalui jaringan
komputer dan komunikasi; mempromosikan barang dan jasa orang lain melalui jaringan komputer global; mempromosikan
barang dan jasa orang lain melalui program kartu diskon; mempromosikan barang dan jasa orang lain melalui program
pelanggan pilihan; mempromosikan barang dan jasa orang lain melalui skema kartu loyalitas imbalan; mempromosikan barang
dan jasa yang dibuat atau diberikan di Taiwan oleh orang lain, dengan penyebaran materi iklan, dengan mengatur dan
melakukan pameran barang dan jasa tersebut, dan dengan distribusi T-shirt, tas belanja dan hadiah promosi lainnya;
mempromosikan dan melakukan pameran dagang; mempromosikan desain orang lain dengan menyediakan portofolio online
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melalui situs web; mempromosikan karya seni orang lain dengan cara menyediakan portofolio online melalui situs web;
mempromosikan kepentingan bisnis para profesional yang disediakan oleh asosiasi untuk para anggotanya; mempromosikan
kepentingan bisnis pengusaha yang disediakan oleh asosiasi untuk para anggotanya; mempromosikan kepentingan komersial
dan bisnis akuntan profesional yang disediakan oleh asosiasi untuk para anggotanya; mempromosikan kepentingan komersial
dan bisnis analis keuangan yang disediakan oleh asosiasi untuk para anggotanya; mempromosikan kepentingan komersial
dan bisnis dari serikat kredit yang disediakan oleh asosiasi untuk para anggotanya; mempromosikan kepentingan komersial
dan bisnis investor yang disediakan oleh asosiasi untuk para anggotanya; mempromosikan kepentingan komersial dan bisnis
para profesional dalam pengembangan aplikasi perangkat lunak seluler yang disediakan oleh asosiasi untuk para anggotanya;
mempromosikan kepentingan komersial dan bisnis para profesional dari industri farmasi yang disediakan oleh asosiasi untuk
para anggotanya; mempromosikan kepentingan komersial dan bisnis para profesional dari industri gula dan kue yang
disediakan oleh asosiasi untuk para anggotanya; mempromosikan kepentingan komersial dan bisnis para profesional dari
industri kapal pesiar yang disediakan oleh asosiasi untuk para anggotanya; mempromosikan kepentingan komersial dan bisnis
para profesional dari industri kimia yang disediakan oleh asosiasi untuk para anggotanya; mempromosikan kepentingan
komersial dan bisnis para profesional dari industri ortopedi yang disediakan oleh asosiasi untuk para anggotanya;
mempromosikan kepentingan komersial dan bisnis para profesional dari industri perawatan kesehatan yang disediakan oleh
asosiasi untuk para anggotanya; mempromosikan kepentingan komersial dan bisnis para profesional dari industri rekaman
musik yang disediakan oleh asosiasi untuk para anggotanya; mempromosikan kepentingan komersial dan bisnis para
profesional yang berkaitan dengan manajemen risiko bisnis yang disediakan oleh asosiasi untuk para anggotanya;
mempromosikan kepentingan komersial dan bisnis pemilik merek dagang yang disediakan oleh asosiasi untuk para
anggotanya; mempromosikan kepentingan komersial dan bisnis perencana acara khusus yang disediakan oleh asosiasi untuk
para anggotanya; mempromosikan kepentingan komersial dan bisnis seniman pertunjukan yang disediakan oleh asosiasi
untuk para anggotanya; mempromosikan kepentingan komersial dan bisnis seniman visual yang disediakan oleh asosiasi
untuk para anggotanya; mempromosikan kepentingan komersial dan bisnis tim sepak bola yang disediakan oleh asosiasi
untuk para anggotanya; mempromosikan kepentingan komersial pengusaha yang disediakan oleh asosiasi untuk anggotanya;
mempromosikan kepentingan komersial profesional yang disediakan oleh asosiasi untuk anggotanya; mempromosikan
kepentingan komersial seniman yang disediakan oleh asosiasi untuk para anggotanya; mempromosikan kepentingan
organisasi dan orang-orang yang peduli dengan bidang manajemen bisnis; mempromosikan kepentingan organisasi dan
orang-orang yang peduli dengan bidang manajemen proyek; mempromosikan kepentingan organisasi dan orang-orang yang
peduli dengan bidang manajemen strategis; mempromosikan kepentingan publik/umum dan kesadaran akan/mengenai
masalah yang melibatkan akses ke internet untuk populasi global; mempromosikan kesadaran publik di bidang manajemen
bisnis; mempromosikan kesadaran publik di bidang manajemen proyek; mempromosikan kesadaran publik di bidang
manajemen strategis; mempromosikan musik orang lain dengan cara menyediakan portofolio online melalui situs web;
mempromosikan penggunaan energi dari turbin angin untuk pertanian; mempromosikan penggunaan energi surya untuk
pertanian; mempromosikan penjualan barang dan jasa orang lain dengan memberikan dan menebus poin pembelian dan
memberikan informasi yang berkaitan dengannya; mempromosikan penjualan barang dan jasa orang lain dengan memberikan
poin pembelian untuk penggunaan kartu kredit; mempromosikan penjualan barang dan jasa orang lain melalui acara promosi;
mempromosikan penjualan barang dan jasa orang lain melalui bahan cetak; mempromosikan penjualan barang dan jasa
orang lain melalui kontes dan program pemberian insentif; mempromosikan penjualan barang-barang mode melalui artikel
promosi di majalah; mempromosikan penjualan tiket dan hak istimewa VIP untuk paket hiburan langsung; mempromosikan
penyerapan karbon internasional dan gas rumah kaca lainnya melalui administrasi kompetisi dan tantangan untuk pihak lain;
mempromosikan serangkaian film untuk orang lain; mempromosikan standar industri umum secara sukarela untuk penyerapan
pertanian karbon dan gas rumah kaca lainnya.; memproses dokumen registrasi garansi untuk orang lain; memproses
pertanyaan telepon tentang barang dan jasa yang diiklankan; memproses, dan mengoperasikan informasi dalam pendaftar;
memulai panggilan telepon untuk orang lain; memverifikasi dan memantau kredensial individu di bidang manajemen bisnis;
memverifikasi dan memantau kredensial individu di bidang manajemen proyek; memverifikasi dan memantau kredensial
individu di bidang manajemen strategis; menampilkan iklan untuk orang lain; menangani amplop; mencari data dalam berkas
komputer untuk pihak lain; mencocokkan sukarelawan terampil dengan organisasi nirlaba; menempatkan iklan untuk orang
lain; menerbitkan dan memperbarui teks iklan; mengadakan acara bisnis; mengadakan pameran dagang untuk profesional
industri dalam bidang produksi dan distribusi video online, konten yang dihasilkan oleh pengguna, dan iklan online;
mengadakan pameran untuk keperluan perdagangan dan komersial; mengatur berlangganan media untuk pihak lain, menjual
musik secara daring dalam bentuk media digital atau tersimpan; mengatur dan melakukan acara pemasaran; mengatur dan
melakukan acara penjualan untuk orang lain dari ternak dan ternak terdaftar dan komersial; mengatur dan melakukan acara
penjualan untuk ternak; mengatur dan melakukan acara periklanan; mengatur dan melakukan acara promosi; mengatur dan
melakukan acara promosi dan pemasaran; mengatur dan melakukan lelang; mengatur dan melakukan lelang Internet;
mengatur dan melakukan lelang dan membalikkan lelang melalui komputer dan jaringan telekomunikasi; mengatur dan
melakukan lelang dan membalikkan lelang melalui telepon seluler; mengatur dan melakukan lelang real estat; mengatur dan
melakukan lelang telepon; mengatur dan melakukan lelang telepon dan televisi; mengatur dan melakukan lelang televisi;
mengatur dan melakukan pameran dagang; mengatur dan melakukan pameran dagang dan eksibisi untuk tujuan komersial
atau iklan; mengatur dan melakukan pameran dagang untuk tujuan komersial atau iklan; mengatur dan melakukan pameran
dan pertunjukan komersial; mengatur dan melakukan pameran komersial; mengatur dan melakukan pameran pameran
dagang; mengatur dan melakukan pameran wisata dalam air untuk keperluan bisnis dan periklanan; mengatur dan melakukan
pasar loak; mengatur dan menyelenggarakan acara, pameran, eksposisi dan konferensi untuk tujuan komersial dalam hiburan
interaktif, realitas virtual/maya, elektronik konsumen (consumer electronics) dan industri hiburan permainan video; mengatur
dan menyelenggarakan acara-acara khusus keperluan bisnis; mengatur dan menyelenggarakan acara-acara khusus untuk
tujuan komersial, promosi atau periklanan; mengatur dan menyelenggarakan konferensi bisnis di bidang manajemen bisnis;
mengatur dan menyelenggarakan konferensi bisnis di bidang manajemen proyek; mengatur dan menyelenggarakan
konferensi bisnis di bidang manajemen strategis; mengatur dan menyelenggarakan pameran dan pameran untuk keperluan
bisnis dan periklanan pariwisata; mengatur dan menyelenggarakan pameran seni untuk tujuan komersial atau iklan; mengatur
dan menyimpulkan transaksi komersial untuk orang lain; mengatur iklan di bioskop; mengatur kontrak iklan dan promosi untuk
pihak ketiga; mengatur kontrak iklan untuk orang lain; mengatur kontrak, untuk orang lain, untuk pembelian dan penjualan
barang; mengatur kontrak, untuk orang lain, untuk pembelian dan penjualan barang dan jasa; mengatur kontrak, untuk orang
lain, untuk penyediaan layanan; mengatur langganan ke buku komik untuk orang lain; mengatur langganan ke buku untuk
orang lain; mengatur langganan ke buku, surat kabar atau komik; mengatur langganan ke buku, ulasan, surat kabar atau buku
komik untuk orang lain; mengatur langganan ke jurnal elektronik untuk orang lain; mengatur langganan ke layanan Internet
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untuk orang lain; mengatur langganan ke layanan telekomunikasi untuk orang lain; mengatur langganan ke layanan
telematika, telepon atau komputer untuk orang lain; mengatur langganan ke layanan telepon untuk orang lain; mengatur
langganan ke media informasi untuk orang lain; mengatur langganan ke paket informasi untuk orang lain; mengatur langganan
ke paket media untuk orang lain; mengatur langganan ke publikasi online untuk orang lain; mengatur langganan ke saluran
televisi untuk orang lain; mengatur langganan koran untuk orang lain; mengatur langganan koran, majalah dan buku untuk
orang lain dan menyediakan informasi yang berhubungan dengannya; mengatur langganan publikasi online untuk orang lain,
untuk jurnal elektronik, untuk media informasi, untuk paket media, untuk jasa telekomunikasi untuk orang lain; mengatur
langganan publikasi untuk orang lain; mengatur langganan surat kabar, majalah dan buku untuk pihak lain dan memberikan
informasi yang berkaitan dengannya; mengatur langganan untuk publikasi orang lain; mengatur langganan untuk ulasan untuk
orang lain; mengatur pameran bisnis; mengatur pameran dagang; mengatur pameran untuk tujuan komersial; mengatur
pelelangan; mengatur pembelian kolektif; mengatur penjualan untuk konverter daya / inverter / charger untuk digunakan dalam
energi yang dapat diperbarui (termasuk fotovoltaik dan tenaga angin) sistem; mengatur perkenalan bisnis; mengatur transaksi
komersial, untuk orang lain, melalui toko online; mengatur transaksi perdagangan dan kontrak komersial; mengatur transaksi
perdagangan online; mengatur, mempromosikan dan menyelenggarakan pameran, pameran perdagangan (tradeshows) dan
acara-acara untuk tujuan bisnis; mengaudit tingkat utilitas untuk orang lain; mengelola komputerisasi data; mengembangkan
dan mengoordinasikan proyek sukarela untuk organisasi amal; mengembangkan kampanye promosi untuk bisnis; mengetik;
mengetik informasi ke komputer; mengetik singkat; mengevaluasi dampak iklan pada audiens; menghimpun basis data
kompouter untuk mengirimkan, menampilkan dan menyimpan transaksi, identifikasi dan informasi keuangan; mengiklankan
barang dan jasa dari vendor online melalui panduan online yang dapat dicari; mengoperasikan pasar online untuk penjual dan
pembeli barang dan jasa perawatan gigi; mengoperasikan platform belanja komparatif online untuk vendor barang dan jasa
gigi; mengorganisasikan pameran dan pengujian barang-barang olahraga untuk keperluan komersial atau iklan; mengorganisir
dan melakukan bursa kerja; mengorganisir dan melakukan lelang amal untuk tujuan penggalangan dana amal; mengorganisir
dan melakukan pameran dagang dan pameran untuk tujuan komersial atau iklan; mengorganisir dan melakukan pameran
dagang, acara dan pameran untuk tujuan komersial atau iklan; mengorganisir dan melakukan program sukarela untuk
organisasi amal; mengorganisir dan melakukan proyek layanan masyarakat untuk organisasi amal; mengumpulkan pilihan
penyedia layanan agar memungkinkan pihak lain dengan mudah melihat dan memilih layanan ini dari situs web; menjawab
telepon untuk pelanggan yang tidak tersedia; menulis curriculum vitae untuk orang lain; menulis resume untuk orang lain;
menyalin dokumen; menyediakan administrasi bisnis dan manajemen fasilitas panti jompo; menyediakan administrasi bisnis
dan manajemen fasilitas panti jompo untuk anak-anak yang membutuhkan dan orang-orang yang kurang mampu;
menyediakan administrasi bisnis dan manajemen fasilitas panti jompo untuk orang tua atau orang cacat; menyediakan
administrasi bisnis dan manajemen fasilitas penitipan anak; menyediakan administrasi bisnis dan manajemen fasilitas
penitipan anak untuk anak-anak yang membutuhkan dan orang-orang yang kurang mampu; menyediakan administrasi bisnis
dan manajemen fasilitas penitipan anak untuk orang tua atau orang cacat; menyediakan administrasi bisnis dan manajemen
fasilitas perumahan; menyediakan administrasi bisnis dan manajemen panti jompo; menyediakan administrasi bisnis dan
manajemen panti jompo untuk orang tua atau orang cacat; menyediakan administrasi bisnis dan pengelolaan fasilitas
perumahan untuk anak-anak yang membutuhkan dan orang-orang yang kurang mampu; menyediakan administrasi bisnis dan
pengelolaan fasilitas perumahan untuk orang tua atau orang cacat; menyediakan dan mengoperasikan pasar online untuk
penjual dan pembeli barang dan jasa; menyediakan dan menyewakan ruang iklan dan memberikan informasi yang berkaitan
dengannya; menyediakan dan menyewakan ruang iklan di internet; menyediakan database komputer online dan database
online yang dapat dicari di bidang iklan baris; menyediakan direktori bisnis online yang menampilkan restoran, bar, bioskop,
klub dansa, museum, galeri seni, dan ruang budaya dan sosial lainnya; menyediakan direktori informasi komersial on-line di
Internet; menyediakan dokumentasi transportasi untuk orang lain [layanan administrasi]; menyediakan dukungan memulai
manajemen bisnis untuk bisnis lain; menyediakan fasilitas online untuk live streaming video dari acara-acara promosi;
menyediakan fasilitas online untuk menghubungkan penjual dengan pembeli; menyediakan fasilitas online yang menampilkan
komentar pengguna mengenai organisasi bisnis, penyedia layanan, dan sumber daya lainnya; menyediakan informasi bisnis
kepada pengusaha-pengusaha melalui jaringan-jaringan komunikasi-komunikasi elektronik dan seluler; menyediakan
informasi bisnis melalui sebuah basis data yang dapat dicari dan melalui jaringan komputer global; menyediakan informasi
direktori bisnis untuk kemudahan transaksi bisnis untuk pihak ketiga melalui situs web; menyediakan informasi direktori
komersial melalui Internet; menyediakan informasi gigi di bidang e-commerce; menyediakan informasi online dan konten multimedia dalam presentas-presentasii kepada para pengusaha, semua yang bergerak di bidang bisnis; menyediakan informasi
penjualan barang yang ditawarkan dalam bentuk mal di situs web internet; menyediakan informasi perbelanjaan; menyediakan
informasi tentang agen periklanan dan perencanaan dan pelaksanaan promosi penjualan; menyediakan informasi tentang
manajemen penjualan; menyediakan informasi tentang penerbitan, manajemen, kliring kartu poin untuk mempromosikan
penjualan produk atau menyediakan jasa; menyediakan informasi tentang penggunaan kartu poin; menyediakan informasi
tentang toko yang dapat menggunakan kupon (termasuk kupon elektronik) untuk anggota terdaftar dari layanan uang
elektronik; menyediakan informasi termasuk online mengenai periklanan, -mengenai manajemen bisnis, -mengenai
administrasi, -mengenai kegunaan kantor; menyediakan jasa pemesanan secara online melalui komputer; menyediakan kupon
loyalitas pelanggan untuk tujuan promosi; menyediakan layanan administrasi kursus akademik untuk institusi akademik;
menyediakan layanan administrasi kursus akademik yang berkaitan dengan pendaftaran kursus online; menyediakan layanan
berlangganan musik online; menyediakan layanan direktori informasi bisnis, melalui jaringan komputer global; menyediakan
layanan informasi direktori komersial online; menyediakan layanan konsultasi bisnis di bidang perjalanan bisnis untuk
mengembangkan dan mengimplementasikan solusi yang disesuaikan untuk manajemen perjalanan dan pengeluaran biaya
klien, yaitu, sumber pemasok udara (penerbangan) dan hotel strategis (strategic air and hotel supplier sourcing), pemesanan
perjalanan elektronik, manajemen dan penggantian pengeluaran biaya, manajemen pertemuan/rapat dan layanan konsultasi
terkait perjalanan bisnis lainnya; menyediakan layanan konsultasi dan jasa konsultasi dalam melakukan pameran dagang,
pameran (exhibitions) dan pameran (expositions) untuk bisnis industri dan komersial; menyediakan layanan konsultasi di
bidang solusi bisnis berkelanjutan global; menyediakan layanan lelang online; menyediakan layanan manajemen sumber daya
manusia dan perekrutan untuk orang lain; menyediakan layanan penelitian kuesioner dan informasi tentang hasil penelitian
kuesioner; menyediakan manajemen bisnis dan bantuan operasional untuk bisnis komersial; menyediakan manajemen bisnis
untuk organisasi amal; menyediakan manajemen bisnis untuk organisasi kemanusiaan; menyediakan panduan iklan online
yang dapat dicari; menyediakan pasar (marketplaces) online untuk penjual barang dan/atau jasa; menyediakan peringkat
pengguna untuk tujuan komersial atau periklanan; menyediakan program kontes dan penghargaan insentif yang dirancang
untuk mengenali, memberi penghargaan dan mendorong individu dan kelompok yang terlibat dalam pengembangan diri,
pemenuhan diri, amal, kedermawanan/filantropi, sukarelawan (volunteer), pelayanan masyarakat dan umum dan kegiatan
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kemanusiaan serta berbagi produk kerja kreatif; menyediakan program loyalitas pelanggan untuk tujuan komersial;
menyediakan program loyalitas pelanggan untuk tujuan periklanan; menyediakan program loyalitas pelanggan untuk tujuan
promosi; menyediakan program penghargaan insentif pelanggan; menyediakan ruang iklan untuk pihak lain di Internet;
menyediakan ruang pada perangkat seluler, aplikasi perangkat lunak, dan situs web untuk mengiklankan barang dan jasa;
menyediakan situs web (website) yang menampilkan pasar (marketplace) online untuk menjual dan memperdagangkan
barang virtual dengan pengguna lain; menyediakan staf pendukung kantor sementara; menyelenggarakan pameran dagang
virtual secara online; menyelenggarakan pameran dan acara di bidang pengembangan perangkat lunak dan perangkat keras
untuk tujuan komersial atau iklan; menyelenggarakan pameran teknis; menyelenggarakan pameran-pameran dagang dan/atau
pameran-pameran untuk tujuan bisnis atau iklan; menyelenggarakan, mengatur dan melakukan lelang; menyewakan waktu
iklan di media komunikasi; menyiapkan dan menempatkan iklan luar ruang untuk orang lain; menyiapkan dan menempatkan
iklan luar ruangan untuk orang lain; menyiapkan dan menempatkan iklan untuk orang lain; menyiapkan dan mengatur
pameran dagang (trade fairs), pameran (exhibitions) dan pameran (expositions) untuk perusahaan industri dan komersial;
menyiapkan dan mengatur pameran produk untuk perusahaan industri dan komersial; menyortir dan menyunting informasi
dalam basis data komputer; menyusun dan memberikan informasi statistik untuk keperluan bisnis atau komersial; menyusun
data dalam database komputer; menyusun indeks informasi menggunakan teknologi blockchain; menyusun indeks informasi
untuk tujuan komersial atau iklan; menyusun laporan akun; merchandising produk; minimarket; model layanan agen
perekrutan; nasehat manajemen; nasihat yang berhubungan dengan manajemen bisnis dan pengoperasian klub kebugaran
dan kesehatan; negosiasi dan kesimpulan transaksi komersial untuk pihak ketiga; negosiasi dan kesimpulan transaksi
komersial untuk pihak ketiga melalui sistem telekomunikasi; negosiasi kontrak bisnis untuk orang lain; negosiasi kontrak
dengan pembayar perawatan kesehatan; negosiasi kontrak iklan; negosiasi kontrak yang berkaitan dengan pembelian dan
penjualan barang; negosiasi transaksi komersial untuk seniman pertunjukan, musisi dan/atau pemain musik; online manpower
recruitment and outsourcing; operasional bisnis pusat perbelanjaan dan mal perbelanjaan; optimasi situs web; optimisasi
mesin pencari untuk promosi penjualan; order melalui surat; order penjualan yang dapat dilakukan melalui aplikasi program
komputer; organisasi acara periklanan; organisasi acara, pameran, pameran dan pertunjukan untuk tujuan komersial, promosi
dan periklanan; organisasi bisnis dan / atau jasa konsultasi operasional berdasarkan analisis data; organisasi bisnis dan
administrasi armada transportasi; organisasi bisnis dan konsultasi manajemen di bidang manajemen personalia; organisasi
dan manajemen program insentif; organisasi dan manajemen program loyalitas pelanggan; organisasi dan manajemen
program loyalitas pelanggan khusus terkait dengan rokok elektronik, perangkat pemanas tembakau, perangkat rokok
elektronik dan baterai dan pengisi daya baterai untuk rokok elektronik, perangkat pemanas tembakau dan perangkat rokok
elektronik; organisasi dan manajemen program pembeli yang sering insentif; organisasi dan manajemen skema loyalitas kartu
diskon; organisasi dan melakukan presentasi produk; organisasi kompetisi untuk keperluan periklanan atau usaha; organisasi
lelang Internet; organisasi pameran bunga dan tanaman untuk tujuan komersial atau iklan; organisasi pameran dagang;
organisasi pameran dagang dan eksibisi untuk tujuan komersial atau iklan; organisasi pameran dagang untuk tujuan
komersial; organisasi pameran dagang untuk tujuan komersial atau iklan; organisasi pameran dagang untuk tujuan periklanan;
organisasi pameran dan acara untuk tujuan komersial atau iklan; organisasi pameran dan pameran dagang untuk tujuan
komersial atau iklan; organisasi pameran seni untuk tujuan komersial atau iklan; organisasi pameran untuk bisnis atau iklan;
organisasi pameran untuk tujuan komersial atau iklan; organisasi pengundian hadiah untuk tujuan iklan; organisasi peragaan
busana untuk tujuan komersial; organisasi peragaan busana untuk tujuan promosi; organisasi program loyalitas pelanggan
untuk tujuan komersial, promosi atau iklan; organisasi skema loyalitas dan insentif; organisasi skema loyalitas pelanggan;
organisasi, manajemen dan administrasi program loyalitas dan skema insentif; organisasi, operasi dan pengawasan skema
insentif penjualan dan promosi; organisasi, operasi dan pengawasan skema loyalitas dan insentif; organisasi, operasi dan
pengawasan skema loyalitas pelanggan; orientasi merek; outlet toko ritel yang menjual kacamata, kacamata pelindung
dengan bingkai plastik atau karet yang pas di wajah untuk melindungi mata, kacamata pelindung dari sinar matahari, bagian,
perlengkapan dan aksesoris untuk kacamata, kacamata pelindung dengan bingkai plastik atau karet yang pas di wajah untuk
melindungi mata dan kacamata pelindung dari sinar matahari, termasuk, tempat-tempat, rantai-rantai, tali-tali, bingkai-bingkai,
pita-pita dan pengikat-pengikat pendukung; pameran dagang; pekerjaan dan layanan informasi ketenagakerjaan; pekerjaan
kantor secara umum tentang pengelolaan klaim uang oleh komputer; pekerjaan kantor tentang pembelian dan penjualan
barang untuk orang lain; pelacakan volume penjualan untuk orang lain; pelaksana studi pemasaran; pelaksanaan, pengaturan,
dan pengelolaan pameran dagang yang terkait dengan kosmetik; pelelangan; pelelangan kendaraan; pelelangan online;
pelelangan properti; pemantauan efektivitas periklanan; pemantauan status dan/atau lokasi pesanan restoran untuk tujuan
bisnis; pemasaran; pemasaran acara; pemasaran afiliasi; pemasaran bangunan yang kosong; pemasaran basis data;
pemasaran dalam rangka penerbitan perangkat lunak; pemasaran di bidang jasa medis; pemasaran internet; pemasaran katakata melalui mulut; pemasaran kendaraan bermotor dan suku cadang kendaraan bermotor; pemasaran langsung; pemasaran
layanan ritel pihak lain melalui situs jaringan online; pemasaran media sosial; pemasaran melalui telepon seluler,
perlengkapan seluler lainnya, dan melalui internet untuk barang dan jasa, melalui penawaran ringkasan produk, tautan
internet untuk situs web belanja, infromasi diskon, voucher hadiah (token), voucher hadiah untuk keperluan promosi dan
komersial, kupon dan cap diskon; pemasaran online; pemasaran produk; pemasaran promosi; pemasaran real estat;
pemasaran rujukan; pemasaran toko; pemasaran yang ditargetkan; pemasaran, riset pasar dan analisis pasar; pemasaran,
studi pasar dan analisis pasar; pembacaan meter air untuk tujuan penagihan; pembacaan meter gas untuk tujuan penagihan;
pembacaan meter listrik untuk tujuan penagihan; pembacaan meter utilitas untuk tujuan penagihan; pembaharuan dan
pemeliharaan data dalam pusat data komputer; pembelian barang dan jasa untuk bisnis lain; pemberian informasi kepada
konsumen di bidang restoran dan makanan, yaitu, menu, peringkat dan ulasan restoran dan kompilasi menu, peringkat dan
ulasan restoran; pembuatan dan pembaruan materi iklan; pembuatan materi iklan; pembukuan; pembukuan untuk transfer
dana elektronik; pemeriksaan pajak; pemesanan layanan daring terkomputerisasi untuk barang umum dan barang konsumsi
umum; pemesanan layanan jasa daring terkomputerisasi untuk pihak lain dari barang umum dan barang konsumsi umum;
pemodelan untuk iklan atau promosi penjualan; pemprosesan terkomputerisasi pesanan pembelian daring; pemrosesan
administratif klaim garansi; pemrosesan administratif pesanan pembelian dalam kerangka layanan yang disediakan oleh
perusahaan mail-order; pemrosesan data dan manajemen file; pemrosesan data elektronik; pemrosesan data otomatis;
pemrosesan data terkomputerisasi; pemrosesan pesanan administratif; pemrosesan pesanan elektronik; pemrosesan pesanan
pembelian secara online yang terkomputerisasi elektronik; penagihan; penahanan biaya; penasihat bisnis dan layanan
informasi; penataan etalase toko; penawaran lelang online untuk orang lain; penayangan iklan (ad serving), yaitu,
menempatkan iklan di situs web (websites) untuk orang lain; pencarian dan pemilihan layanan eksekutif; pencarian data dalam
file komputer untuk orang lain; pencarian data dalam komputer untuk pihak lain; pencarian database melalui komputer;
pencarian sponsor; pencarian sponsor untuk kompetisi berkuda; penciptaan merek; pendaftaran komunikasi tertulis dan data;
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pendaftaran pengembalian kunci; penelitian bisnis; penelitian bisnis profesional; penelitian dan analisis bisnis; penelitian dan
analisis di bidang manipulasi pasar; penelitian dan evaluasi bisnis; penelitian dan survei bisnis; penelitian di bidang
manajemen bisnis, yang berkaitan dengan bisnis; penelitian di bidang manajemen proyek, yang berkaitan dengan bisnis;
penelitian di bidang manajemen strategis, yang berkaitan dengan bisnis; penelitian konsumen; penelitian pemasaran;
penelitian pemasaran, yaitu, kampanye periklanan dan penelitian dan analisis preferensi konsumen; penelitian periklanan;
penelitian untuk tujuan bisnis; penelusuran dari barang dan jasa dari pihak lain melalui sistem on-line komputer; penempatan
dan rekrutmen personel; penempatan karir; penempatan kerja; penempatan kerja dan personel; penempatan pegawai;
penempatan pegawai sementara; penempatan produk cetakan dalam amplop (surat langsung); penempatan staf; penerbitan
kupon (termasuk kupon elektronik) dan kupon diskon (termasuk kupon diskon elektronik) untuk mempromosikan penjualan
atau layanan produk; penerbitan sertifikat hadiah yang memungkinkan untuk ditukar dengan barang atau jasa; penerbitan
stempel perdagangan; penerbitan teks iklan; penerbitan, kliring dan pengelolaan kartu poin; penerbitan, pembayaran dan
pengelolaan kartu poin dengan hak istimewa untuk mempromosikan barang dan jasa; penerbitan, pengelolaan, kliring kartu
poin untuk mempromosikan penjualan produk atau menyediakan jasa; penerbitan, pengelolaan, kliring kupon (termasuk kupon
elektronik) dan kupon diskon untuk mempromosikan penjualan produk atau menyediakan layanan dan penyediaan informasi
terkait dengannya; penerbitan, pengelolaan, kliring poin untuk mempromosikan penjualan produk dan menyediakan jasa;
penerbitan, pengelolaan, kliring poin yang dapat diakumulasikan yang diberikan kepada pengguna sesuai dengan harga
pembelian barang dan jasa yang dapat ditukar dengan barang atau jasa atau ditawarkan untuk diskon dan pemyediaan
informasi terkait dengannya; penerbitan, penukaran, dan pengelolaan kartu hadiah royalti akumulatif; penerbitan, perantara
penerbitan dan kliring stempel perdagangan, kupon, kartu berjenis akumulasi poin dan kartu diskon
istimewa/ khusus; penerbitan, perantara penerbitan, kliring poin istimewa (disimpan dan dikelola sebagai data elektronik) untuk
promosi penjualan atau layanan penyediaan promosi; penetapan biaya siklus hidup; pengadaan jasa untuk keperluan lain
(pemesanan barang dan jasa untuk keperluan bisnis); pengadaan jasa untuk orang lain (pembelian barang dan jasa untuk
bisnis orang lain); pengadaan kontrak untuk orang lain; pengadaan kontrak untuk orang lain yang berkaitan dengan penjualan
barang; pengadaan kontrak untuk pembelian dan penjualan barang; pengadaan kontrak untuk pembelian dan penjualan
barang dan jasa; pengarsipan dokumen [fungsi kantor]; pengarsipan dokumen atau pita magnetik [fungsi kantor]; pengaturan
acara, pameran, pekan raya, dan pertunjukan untuk tujuan promosi dan iklan komersial; pengaturan dan penyelenggaraan
konferensi komersial, perdagangan dan bisnis, pertunjukan, dan pameran; pengaturan pameran dagang kosmetik; pengaturan
pameran dan acara untuk tujuan komersial atau periklanan; pengaturan peragaan busana untuk keperluan promosi;
pengaturan peragaan busana untuk tujuan promosi; pengaturan transaksi komersial untuk orang lain, termasuk dalam
kerangka penjualan secara daring/e-commerce; pengaturan transaksi komersial, untuk orang lain, termasuk dalam kerangka
perdagangan berbasis elektronik (e-commerce); pengaturan, pengerjaan, promosi dan pengawasan skema loyalitas
pelanggan; pengaturan, pengoperasian dan pengawasan skema loyalitas, skema insentif, skema insentif promosi dan
penjualan; pengawasan manajemen bisnis; pengawasan persediaan; pengecer toko serba ada; pengeceran dari barang
(dalam arti apapun); pengeditan teks publikasi; pengelolaan akun penjualan; pengelolaan bisnis kompleks kolam renang;
pengelolaan bisnis untuk penyedia jasa lepas; pengelolaan data informasi kesehatan untuk pengguna komputer; pengelolaan
file yang terkomputerisasi; pengelolaan file yang terkomputerisasi oleh output dari data yang disimpan secara elektronik;
pengelolaan hubungan pelanggan; pengelolaan iklan banner berbayar; pengelolaan laporan bisnis; pengelolaan periklanan;
pengelolaan program insentif hotel untuk orang lain; pengelolaan resiko bisnis; pengembangan artikel iklan; pengembangan
bisnis; pengembangan dan implementasi strategi pemasaran untuk orang lain; pengembangan kampanye komunikasi di
bidang hubungan masyarakat; pengembangan kampanye promosi; pengembangan konsep periklanan dan pemasaran;
pengembangan proses untuk analisis dan implementasi rencana strategi dan proyek manajemen; pengembangan strategi
bisnis; pengembangan strategi dan konsep pemasaran; pengembangan strategi komunikasi di bidang hubungan masyarakat;
pengiklanan penjualan melalui elektronik; pengiklanan penjualan melalui pos; pengiklanan penjualan melalui pos (direct mail
advertising); pengiklanan penjualan melalui pos (direct-mail advertising); pengiklanan penyewaan properti liburan untuk orang
lain; pengindeksan web untuk tujuan komersial; pengindeksan web untuk tujuan komersial atau iklan; pengindeksan web untuk
tujuan periklanan; pengkajian pemasaran; pengkinian materi periklanan; pengkoordinasian strategi pemasaran pihak ketiga;
pengolah kata; pengolah kata terkomputerisasi; pengolahan data; pengolahan kata; pengoperasian usaha situs komunitas di
Internet; pengoptimalan lalu lintas situs web; pengorganisasian dan pameran-pameran dan pameran-pameran dagang untuk
tujuan komersial dan periklanan; pengorganisasian dan manajemen program loyalitas dan insentif pelanggan; pengujian
kepribadian untuk keperluan rekrutmen; pengujian kepribadian untuk pemilihan personel; pengujian merek; pengujian
psikometri untuk pemilihan personil; pengujian untuk menentukan keterampilan kerja; pengujian untuk menentukan
kompetensi kerja; pengujian untuk menentukan kompetensi profesional; pengumpulan dan analisa data dan statistik riset
pasar; pengumpulan data dan analisis statistikal; pengumpulan data untuk studi pasar; pengumpulan informasi berkaitan
dengan analisis pasar; pengumpulan informasi kedalam database; pengumpulan informasi melalui database komputer;
pengumpulan informasi riset pasar; pengumpulan informasi untuk studi pasar; pengumpulan poin dan poin kliring untuk
mempromosikan penjualan produk dan jasa; pengumpulan, kompilasi sistematisasi informasi ke dalam database komputer;
pengumpulan, sistematisasi, kompilasi dan analisis data bisnis dan informasi yang disimpan dalam database komputer;
pengumpulan, sistematisasi, kompilasi dan analisis data bisnis, statistik, informasi, dan indeks informasi untuk tujuan
komersial atau periklanan; penilaian bisnis; penilaian risiko bisnis; penjawab telepon; penjualan alat jahit, yaitu, jarum jahit,
benang, penggaris untuk pola, buku skizze untuk menggambar design secara eceran; penjualan busana muslim melalui
internet / online; penjualan eceran (retail) program perangkat lunak aplikasi pintar untuk terminal nirkabel yang direkam;
penjualan eceran dan grosir sampo; penjualan eceran dan layanan grosir untuk artikel pribadi; penjualan eceran kendaraan
bermotor dan suku cadang kendaraan bermotor; penjualan hijab melalui internet / online; penjualan lagu secara digital melalui
jaringan online; penjualan lukisan; penjualan ritel dan grosir busa pencuci wajah; penjualan ritel dan grosir kosmetik; penjualan
ritel dan grosir parfum; penjualan ritel dan grosir perlengkapan kecantikan; penjualan ritel dan grosir produk kebersihan;
penjualan ritel dan grosir sampo; penjualan seprei, bedcover, sarung bantal & guling, handuk, selimut, dan barang-barang
tekstil melalui internet / online; penjualan spareparts kendaraan bermotor; penjualan telepon seluler baik secara online
maupun secara langsung; penulisan kolom publisitas; penulisan skrip untuk tujuan periklanan; penulisan teks publisitas;
penulisan teks publisitas dan iklan; penyajian barang-barang untuk keperluan retail; penyalinan dokumen; penyaluran contohcontoh produk untuk pihak lain; penyatuan pada satu tempat untuk pakaian, pakaian olahraga, sepatu, koper dan tas
bepergian, aksesori busana, perabotan, penerangan, penutup lantai, peralatan dapur dan peralatan masak, pakaian dalam
dan perhiasan, sehingga memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan membeli barang-barang tersebut;
penyatuan, untuk kepentingan orang lain, dari berbagai barang (tidak termasuk transportasi daripadanya), memungkinkan
pelanggan untuk dengan mudah melihat dan membeli barang-barang tersebut dari ritel barang dagangan umum dan situs web
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dalam jaringan komunikasi global; penyebaran bahan iklan; penyebaran bahan periklanan; penyebaran bahan-bahan jasa
diskon iklan; penyebaran bahan-bahan periklanan, pembaharuan bahan-bahan periklanan, pengumpulan iklan-iklan untuk
digunakan sebagai laman web pada internet; penyebaran iklan; penyebaran iklan dan materi iklan [selebaran, brosur,
selebaran, dan sampel]; penyebaran iklan dan materi iklan melalui internet; penyebaran iklan melalui Internet; penyebaran
iklan melalui jaringan komunikasi on-line; penyebaran iklan untuk orang lain; penyebaran iklan untuk orang lain melalui
Internet; penyebaran iklan untuk orang lain melalui jaringan komunikasi elektronik on-line; penyebaran iklan untuk pihak lain
melalui jaringan nirkabel, internet, kabel, satelit, dan jaringan komputer global, regional dan lokal; penyebaran informasi bisnis
barang dan jasa pihak lain melalui jaringan komputer lokal dan global; penyebaran informasi bisnis dan komersil; penyebaran
materi iklan [selebaran, brosur, dan barang cetakan]; penyebaran materi iklan dan promosi; penyebaran materi iklan melalui
pos; penyebaran materi iklan secara online; penyebaran materi iklan, pemasaran, dan publikasi; penyebaran materi
pemasaran; penyedia informasi statistik; penyedia sistem berbasis web dan portal daring di bidang pemanfaatan sumber daya
manusia dan pusat kebugaran, yaitu, untuk memungkinkan pemanfaatan departemen sumber daya manusia menggunakan
pusat kebugaran untuk menawarkan layanan kepada karyawan, untuk mengelola partisipasi mereka dan untuk penyusunan
laporan; penyediaan bantuan bisnis kepada pihak lain dalam pengoperasian komputer dan sistem komputer; penyediaan
bantuan bisnis operasional untuk perusahaan; penyediaan bantuan bisnis untuk pengoperasian waralaba; penyediaan barangbarang dalam media komunikasi untuk keperluan ritel; penyediaan dan penyewaan materi publikasi; penyediaan dan
penyewaan ruang iklan; penyediaan dan penyewaan ruang iklan dan materi publikasi; penyediaan dan penyewaan ruang iklan
dan ruang iklan luar ruang; penyediaan dan penyewaan ruang iklan di Internet; penyediaan dan penyewaan ruang iklan luar
ruang; penyediaan dan penyewaan ruang iklan, terutama di internet; penyediaan direktori informasi komersil secara online
melalui internet; penyediaan fasilitas pasar online untuk menghubungkan penjual dengan pembeli dan penjual barang dan
jasa; penyediaan fungsi kegiatan perkantoran; penyediaan informasi barang atau produk seperti gadget dan elektronik untuk
dapat diakses konsumen bertujuan untuk komersial; penyediaan informasi bisnis; penyediaan informasi bisnis dan komersial
dan semua layanan tersebut di atas disediakan online dari jaringan komputer global, internet atau komputer database;
penyediaan informasi bisnis melalui situs web; penyediaan informasi bisnis terkait dengan pariwisata; penyediaan informasi
dan layanan konsultasi yang berkaitan dengan e-commerce; penyediaan informasi di bidang manajemen bisnis; penyediaan
informasi di bidang manajemen bisnis dan manajemen proyek; penyediaan informasi di bidang manajemen proyek;
penyediaan informasi di bidang manajemen strategis; penyediaan informasi komersial; penyediaan informasi komersial dari
database online; penyediaan informasi komersial melalui Internet; penyediaan informasi komersial yang berkaitan dengan
produk konsumen melalui jaringan komunikasi komputer; penyediaan informasi konsumen untuk orang lain tentang
transportasi, perjalanan dan penginapan, yang tersedia secara elektronik melalui jaringan komputer dan jaringan informasi
global; penyediaan informasi kontak komersial dan bisnis; penyediaan informasi kontak komersial dan bisnis melalui Internet;
penyediaan informasi manajemen bisnis; penyediaan informasi mengenai artikel surat kabar, majalah atau buku melalui
Internet; penyediaan informasi mengenai hadiah untuk promosi penjualan; penyediaan informasi mengenai penjualan dan
urutan penjualan perangkat lunak permainan elektronik; penyediaan informasi mengenai penjualan komersial; penyediaan
informasi mengenai penjualan produk; penyediaan informasi pada penjualan komoditi; penyediaan informasi penjualan, bisnis,
periklanan dan promosi melalui jaringan komputer global dan melalui internet; penyediaan informasi perdagangan komersial
dari database online; penyediaan informasi perdagangan luar negeri; penyediaan informasi produk dan jasa untuk penjualan
komersial; penyediaan informasi riset pasar; penyediaan informasi statistik bisnis; penyediaan informasi tentang dunia Kerja,
Bisnis melalui situs web; penyediaan informasi tentang penerbitan kupon diskon (termasuk kupon elektronik); penyediaan
informasi tentang penerbitan, perantara penerbitan, kliring poin istimewa (disimpan dan dikelola sebagai data elektronik) untuk
promosi penjualan atau promosi penyediaan layanan; penyediaan informasi terkait penjualan barang dagangan dan peringkat
penjualan; penyediaan informasi usaha pada penyediaan dari jasa; penyediaan informasi yang berhubungan dengan harga
dan penjual produk; penyediaan informasi yang berkaitan dengan studi pasar; penyediaan jasa konsultasi, informasi, dan
penasehatan bisnis yang terkait dengan kosmetik; penyediaan jasa penelitian pasar dan informasi; penyediaan jasa penjualan
eceran melalui platform penjualan secara daring/e-commerce; penyediaan jasa perbandingan harga online; penyediaan jasa
publikasi dan informasi pasar konsumen secara daring; penyediaan jasa ritel melalui pemesanan dengan katalog melalui pos
yang berkaitan dengan pakaian, tutup kepala dan alas kaki, perhiasan, jam tangan, aksesoris mode, tekstil, kosmetik, sediaan
untuk perlengkapan mandi yang tidak mengandung obat, produk perawatan, peralatan perawatan, peralatan mandi yang tidak
mengandung obat [kosmetik], kacamata, tempat untuk membawa, barang dari kulit, tempat dan penutup untuk telepon
genggam, tablet, laptop, koper, label untuk koper, tempat dan penutup paspor, dompet, tas tangan dan segala macam tas,
buku, lilin, perlengkapan audio, perangkat pendengar yang diletakkan di kepala, tempat pengeras suara, pengeras suara
nirkabel, perangkat pendengar yang diletakkan di dalam telinga; penyediaan jasa ritel online dari situs web internet yang
berkaitan dengan tekstil, sediaan untuk perlengkapan mandi yang tidak mengandung obat, produk perawatan, peralatan
perawatan, tempat untuk membawa, buku, lilin, perlengkapan audio, perangkat pendengar yang diletakkan di kepala, tempat
pengeras suara, pengeras suara nirkabel, perangkat pendengar yang diletakkan di dalam telinga; penyediaan konten teks,
data, gambar, audio, video, dan multimedia pra-rekaman yang dapat diunduh dengan biaya atau berlangganan pra-bayar,
melalui Internet dan jaringan elektronik dan komunikasi lainnya; penyediaan laporan bisnis dan / atau komersial; penyediaan
laporan pemasaran; penyediaan laporan usaha untuk orang lain terkait penjualan produk dan jasa orang lain; penyediaan
layanan berlangganan pada server komputer, pusat data, situs web dan sumber daya perangkat lunak; penyediaan layanan
riset dan informasi pasar; penyediaan pasar barang dan jasa secara daring bagi pembeli dan penjual; penyediaan pasar
daring (market online) untuk pembeli dan penjual barang dan jasa; penyediaan pasar daring untuk pembeli dan penjual barang
dan jasa; penyediaan pasar online; penyediaan pasar online (marketplace) untuk pembeli dan penjual; penyediaan pasar
online untuk pembeli dan penjual karbon dan kredit gas rumah kaca lainnya, tunjangan atau kompensasi; penyediaan pasar
online untuk pembeli dan penjual karbon dioksida dan kredit gas rumah kaca lainnya, tunjangan atau kompensasi.;
penyediaan ruang di Internet untuk periklanan; penyediaan ruang di situs web untuk iklan barang dan jasa; penyediaan ruang
iklan; penyediaan ruang iklan dalam majalah; penyediaan ruang iklan dan memberikan informasi yang berkaitan dengannya;
penyediaan ruang iklan di jaringan komputer global; penyediaan ruang iklan di majalah; penyediaan ruang iklan di majalah,
surat kabar dan majalah; penyediaan ruang iklan di media elektronik; penyediaan ruang iklan di surat kabar; penyediaan ruang
iklan melalui jaringan komputer dan situs web; penyediaan ruang iklan, waktu dan media, yaitu, penyewaan ruang iklan dan
waktu iklan di media komunikasi; penyediaan ruang pada halaman utama Internet untuk mengiklankan barang dan jasa;
penyediaan situs periklanan online yang dapat ditelusuri dan panduan informasi yang menampilkan barang-barang dan jasajasa dari vendor di bidang pernikahan melalui internet; penyediaan tempat pasar online untuk pembeli dan penjual barang dan
jasa; penyediaan timbal balik evaluasi dan penilaian terhadap barang dan jasa dari penjual dan kinerja pembeli dan penjual
(penilaian dan evaluasi usaha); penyediaan ulasan, penilaian, dan rekomendasi pengguna di hotel dan akomodasi sementara
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lainnya untuk daftar keperluan komersil melalui situs web; penyediaan voucher-voucher belanja untuk kepentingan promosi;
penyeleksi barang-barang dan usaha memperoleh barang-barang untuk individu dan bisnis; penyelenggaraan acara untuk
tujuan komersial/promosi dan publisitas; penyelenggaraan analisis bisnis survei riset pemasaran; penyelenggaraan bisnis
dan/atau layanan konsultasi operasional atas dasar analisa data; penyelenggaraan pameran dan kompetisi untuk tujuan
komersial dan periklanan; penyelenggaraan pameran dan pameran dagang untuk keperluan bisnis dan promosi;
penyelenggaraan pameran untuk tujuan iklan; penyelenggaraan pameran untuk tujuan komersial; penyelenggaraan riset
pasar; penyelenggaraan riset pemasaran, pembelian konsumen dan iklan; penyelenggaraan survei riset pemasaran;
penyelidikan bisnis, evaluasi, penilaian ahli, informasi dan penelitian; penyelidikan dan penyelidikan bisnis; penyelidikan,
pengenalan, pemberian nasehat dan penyediaan informasi mengenai sistem stempel perdagangan, kupon, kartu berjenis
akumulasi poin dan kartu diskon istimewa/ khusus; penyesuaian bahan iklan dengan perkembangan terbaru; penyewaan
bahan publikasi dan pemasaran; penyewaan bahan publisitas; penyewaan karyawan; penyewaan materi pemasaran;
penyewaan materi publikasi; penyewaan mesin dan peralatan kantor; penyewaan mesin fotokopi; penyewaan mesin kantor;
penyewaan mesin penjual otomatis; penyewaan mesin tik dan mesin fotokopi; penyewaan mesin tik, mesin fotokopi dan
pengolah kata; penyewaan papan iklan; penyewaan papan iklan [papan iklan]; penyewaan papan iklan digital [papan iklan];
penyewaan peralatan kantor; penyewaan peralatan kantor di fasilitas kerja bersama; penyewaan peralatan publisitas;
penyewaan publikasi dan materi presentasi pemasaran; penyewaan ruang iklan; penyewaan ruang iklan dan materi iklan;
penyewaan ruang iklan di Internet; penyewaan ruang iklan di Internet untuk iklan pekerjaan; penyewaan ruang iklan di situs
web; penyewaan ruang iklan online; penyewaan ruang iklan pada media komunikasi; penyewaan tanda untuk tujuan iklan;
penyewaan waktu iklan di bioskop; penyewaan waktu iklan di media komunikasi; penyimpanan data dan pemrosesan data;
penyortiran surat, penanganan dan penerimaan [fungsi kantor]; penyusunan laporan keuangan; penyusunan materi publikasi;
penyusunan statistik untuk tujuan bisnis atau komersial; peramalan ekonomi; perantara / grosir / eceran baterai sekunder
litium; perantara bisnis dan layanan konsultasi di bidang penjualan produk; perantara kontrak untuk pembelian dan penjualan
barang dan penyediaan informasi yang berhubungan dengannya; perantara kontrak untuk pembelian dan penjualan barang
melalui Internet; perbandingan harga peringkat akomodasi; perdagangan barang; perdagangan barang dan jasa yang
terotomatisasi dan terkomputerisasi untuk orang lain yang disediakan melalui jaringan informasi komunikasi global, yakni,
penyediaan pasar online kepada penjual dan pembeli barang dan jasa; perdagangan batubara; perdagangan eceran komputer
bekas; perdagangan mineral; perdagangan online; perekrutan dan pengelolaan pedagang dan anggota stempel perdagangan,
kupon, kartu akumulasi poin, kartu manfaat diskon untuk promosi penjualan atau promosi penjualan; perekrutan dan
pengelolaan pedagang, anggota kartu poin untuk promosi penjualan; perekrutan pegawai sementara; perekrutan personel
maskapai; perekrutan personel penerbangan, staf darat teknis dan staf darat non-teknis; perekrutan staf teknis; perekrutan
tenaga kerja; perekrutan, perekrutan, penempatan, penempatan staf dan layanan jejaring karier; perencanaan bisnis;
perencanaan bisnis dan konsultasi kesinambungan bisnis; perencanaan bisnis strategis; perencanaan dan desain periklanan,
yaitu, desain materi iklan untuk orang lain, Persiapan dan realisasi rencana dan konsep media dan iklan; perencanaan dan
pameran peragaan busana untuk tujuan promosi; perencanaan dan pelaksanaan pameran dagang, pameran dan presentasi
untuk tujuan komersial atau iklan; perencanaan manajemen bisnis; perencanaan periklanan; perencanaan pertemuan bisnis;
perencanaan perusahaan; perencanaan strategi pemasaran; perencanaan strategis bisnis; perencanaan suksesi bisnis;
perencanaan, pembelian dan perundingan (negosiasi) ruang-ruang dan waktu periklanan dan media; perencanaan,
pengembangan dan implementasi strategi pemasaran; periklanan; periklanan barang dan jasa pihak lain melalui jaringan
komputer lokal dan global; periklanan dan konsultasi manajemen bisnis; periklanan dan pemasaran; periklanan melalui
gambar berjalan; periklanan melalui jaringan telepon seluler; periklanan melalui media cetak, media elektronik, brosur, poster,
papan iklan (billboard), dan media iklan lainnya; periklanan pemasaran langsung; periklanan situs bisnis; periklanan,
pemasaran dan mempromosikan barang dan jasa milik orang lain dengan cara menyediakan peralatan foto dan video di
acara-acara khusus; periklanan, pemasaran, riset pasar; perkerjaan pramuniaga yang berhubungan dengan penjualan barang
dari pihak lain melalui sistem on-line komputer; perkiraan dan analisis ekonomi; pernerbitan, pengelolaan, kliring poin
(termasuk poin elektronik) untuk mempromosikan penjualan produk atau menyediakan layanan dan penyediaan informasi
terkait dengannya; persewaan kios penjualan; persewaan mesin tik; persiapan bahan publikasi; persiapan dan analisis laporan
keuangan untuk bisnis; persiapan dan penyediaan laporan pasar; persiapan dan penyusunan laporan dan informasi bisnis dan
komersial; persiapan dan presentasi tampilan audio visual untuk tujuan periklanan; persiapan dan realisasi rencana dan
konsep media dan iklan; persiapan dokumen yang berkaitan dengan perpajakan; persiapan evaluasi ahli dan laporan yang
berkaitan dengan masalah bisnis; persiapan iklan dan materi promosi dan pemasaran untuk orang lain; persiapan iklan khusus
untuk orang lain; persiapan iklan untuk orang lain; persiapan inventaris terkomputerisasi; persiapan kampanye iklan; persiapan
laporan analisis pasar; persiapan laporan bisnis; persiapan laporan dan studi pasar; persiapan laporan komersial; persiapan
laporan pajak; persiapan laporan pajak penghasilan; persiapan laporan pemasaran; persiapan materi promosi dan
merchandising untuk orang lain; persiapan milis; persiapan pajak; persiapan pajak penghasilan; persiapan penggajian;
persiapan presentasi audiovisual untuk digunakan dalam iklan; persiapan resume untuk orang lain; persiapan slip upah;
persiapan statistik bisnis; persiapan survei bisnis; persiapan survei opini publik; persiapan survei pemasaran; persiapan,
produksi, dan penyebaran iklan dan materi iklan untuk orang lain; pertanyaan bisnis; pertukaran tenaga kerja; perundingan
kontrak-kontrak dan transaksi-transaksi komersial antara para pemberi pengaruh (influencer) media sosial dan para pelaksana
perniagaan (business); perwakilan, agen dan mengatur iklan online di jaringan komputer; perwakilan, agen dan mengatur
penyediaan ruang untuk iklan barang dan jasa; pesanan pembelian secara on-line di bidang pengiriman makanan; positioning
merek; posting tagihan; presentasi barang di media komunikasi, untuk keperluan ritel; presentasi barang melalui media
komunikasi untuk keperluan pengecer; presentasi perusahaan dan barang serta layanan mereka di Internet; presentasi
perusahaan di Internet dan media lainnya; presentasi produk kepada publik; presentasi produk keuangan di media
komunikasi, untuk keperluan ritel; presentasi semua jenis produk dalam segala bentuk komunikasi untuk penjualan eceran;
produksi bahan iklan; produksi dan distribusi iklan radio dan televisi; produksi film iklan; produksi iklan; produksi iklan radio;
produksi iklan radio dan televisi; produksi iklan televisi; produksi iklan televisi, radio dan online; produksi iklan, yaitu, produksi
bahan iklan; produksi infomersial; produksi materi iklan dan iklan; produksi program teleshopping; program pemberian insentif
berupa asuransi jiwa dan kesehatan untuk partisipan program karena lebih aktif dan mencapai sasaran yang ditetapkan;
promosi acara hiburan; promosi acara khusus; promosi acara pihak lain; promosi atas undian berhadian, kompetisi-kompetisi
dan insentif-insentif kepada para pelanggan; promosi bangunan komersial, termasuk pusat perbelanjaan; promosi barang dan
jasa dianggap sebagai sponsor untuk acara olahraga; promosi barang dan jasa melalui sponsor acara hiburan; promosi
barang dan jasa melalui sponsor acara olahraga; promosi barang dan jasa melalui sponsor acara olahraga internasional;
promosi barang dan jasa pihak lain melalui internet; promosi barang dan jasa pihak lain melalui jaringan komputer dan
komunikasi; promosi barang dan jasa untuk orang lain dengan mendistribusikan kupon, melalui skema kartu imbalan loyalitas,
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melalui program kartu diskon, melalui administrasi penjualan dan skema insentif promosi yang melibatkan stempel
perdagangan, dengan memberikan poin pembelian untuk penggunaan kartu kredit, melalui acara promosi , melalui distribusi
bahan cetakan dan kontes promosi; promosi barang-barang dan jasa-jasa dengan cara mengoperasikan pusat perbelanjaan
secara online dan komprehensif===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021013755
: 28/02/2021 10:56:42
:
: KAMAL TARACHAND. M

540 Etiket

: Jalan Kintamani Raya No. 12 RT. 002 RW. 007 Kelurahan Kelapa Gading Barat
Kecamatan Kelapa Gading Kota Jakarta Utara Provinsi DKI Jakarta 14240, Kota
Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14240
: Reni Sunarty S.H., M.H.
: Law Office LUSDA SUNARTY & Partners - RENCHMARK, Jl. Wahyu II No. 10 H
RT. 004 RW. 05 Kel. Gandaria Selatan Kec. Cilandak, Jakarta Selatan

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Tiga Dimensi
: Bentuk 3D Maskot miTI
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru, Kuning, Putih, Hitam, Pink dan Abu-Abu
: 28
: ===Aksesoris kolam renang, yaitu pelampung renang, pelampung kolam renang, rakit air mainan, pelampung dari bahan
busa, pelampung renang berbentuk cincin, pelampung di kolam renang yang berbentuk cincin, pelampung busa yang
berbentuk cincin, papan penopang badan, papan seluncur, sepatu sirip untuk renang, sirip untuk papan seluncur, pelampung
renang yang dipakai di lengan dan sayap untuk bantuan renang, semua untuk keperluan rekreasi; Alat dan peralatan
permainan komputer; Alat dan peralatan tempat bermain (playground); Alat pembentuk otot pada tangan; Alat pembentuk otot
perut; Alat pemukul softball; Alat perbaikan pitch mark [aksesoris golf]; Alat permainan (playthings) elektronik; Alat permainan
edukasi; Alat rehabilitasi tubuh; Alat untuk membangun otot perut (barang-barang olahraga); Alat-alat pelindung dalam olah
raga; Arko; Balok start (balok untuk garis start); Balon mainan; Balon tiup; Bangku meditasi (barang-barang olahraga); Bank
mainan; Bantal yoga (barang-barang olahraga); Bantalan lengan pelindung untuk digunakan pada bidang atletik; Bantalan
lutut untuk penggunaan atletik; Bantalan sikut untuk penggunaan atletik; Bantalan tulang kering untuk penggunaan atletik; Bar
dinding untuk senam; Barang-barang permainan busa baru; Bean bag; Beban dalam lompat tali; Blok start untuk olahraga;
Bobot bebas; Bola air; Bola kaki Amerika; Bola kriket, Tongkat pemukul permainan kriket, barang pelindung yang diperkuat
untuk latihan kriket; tas olahraga yang dirancang khusus untuk peralatan kriket; Bola mainan; Bola ukuran apa saja; Bola, tee,
dan penanda golf; Boneka Daruma; Boneka Osuwari [boneka dalam posisi duduk]; Boneka ayam sebagai maskot; Boneka
bermain kartu; Boneka dari bahan vinil; Boneka mainan; Boneka mainan hewan (dengan isi); Boneka manekin; Boneka
maskot; Boneka natal; Boneka tokoh aksi; Busur memanah Jepang; Catur Cina [permainan]; Cones bola kerucut; Deck (papan
pijakan kaki) papan luncur dan piring terbang untuk permainan melempar; Dekorasi pohon Natal, kecuali permen dan lampu
Natal listrik; Egrang; Gangsing; Gawang/Stum kriket; Grip tape (alas pijakan kaki) papan luncur; Guncang bayi
menggabungkan cincin tumbuh gigi; Guncang untuk bayi; Gundu; Hiasan Dinding Wayang Kulit; Hiasan dan dekorasi untuk
pohon natal; Hiasan pohon Natal, kecuali gula-gula dan lampu-lampu pohon Natal listrik; Hiasan pohon natal dan kaus kaki
natal; Hiasan untuk pohon natal, kecuali lampu, lilin, dan gula-gula; Indikator gigitan (untuk memancing); Jari-jari dan tangantangan busa; Joran; Kantong jaring; Karet sintetis untuk trek balap (mainan); Kartu Poker; Kartu Remi; Kartu awal untuk lotere;
Kartu perdagangan (permainan kartu); Kasing untuk mesin permainan yang dapat dipegang dengan tangan; Kasing untuk
raket tenis; Kedok (Topeng Untuk Menari); Keleci; Kendaraan model untuk anak-anak; Kerupuk Natal [kebaruan pesta];
Koleksi boneka; Koper untuk memancing; Koper yang diadaptasi khusus untuk peralatan pancing; Koper yang diadaptasi
untuk peralatan pancing; Kostum menjadi mainan anak-anak; Kotak memancing [peralatan memancing]; Kotak untuk umpan
bentuk lalat [peralatan memancing]; Kue kering Natal [bonbon]; Kursi game interaktif untuk game video; Kursi untuk permainan
(kursi permainan interaktif untuk permainan video); Lemari papan permainan panah-panahan; Lilin mainan; Lilin pemodelan
mainan; Mah-Jong; Mainan; Mainan (alat permainan); Mainan LED tongkat cahaya; Mainan action figure dengan kepala besar;
Mainan air (selain alat bantu renang); Mainan bola bean bag; Mainan dari busa atau bahan-bahan yang lembut; Mainan dari
logam; Mainan dijual dalam bentuk perangkat (kit); Mainan figur aksi; Mainan kerajinan dijual lengkap; Mainan kertas; Mainan
ketangkasan; Mainan malam (clay for toys); Mainan pembelajaran elektronik; Mainan pra-pabrikasi; Mainan tokoh karakter;
Mainan untuk dikoleksi yang dibentuk dari model dari bahan plastik dan mainan figurin dari bahan resin; Mainan untuk hewan
peliharaan rumah tangga; Mainan yang dapat dinaiki; Mainan yang dikendarai; Mainan yoyo; Mainan, barang permainan dan
olahraga, yaitu bola basket, bola golf, bola mainan, bola olahraga, mainan bola karet dan mainan bola busa, bola boneka
untuk permainan, bola plastik untuk permainan, jaring ring basket, papan net basket, papan basket ukuran kecil, pompa untuk
memompa bola basket dan beserta pentil pompa; Mainan, permainan dan alatnya; patung tokoh jagoan; mesin permainan
otomatis dan yang dioperasikan dengan koin; balon; bola basket; bola pantai; boneka yang berisi kacang dikeringkan atau
yang sejenis; permainan yang menggunakan papan; permainan kartu; kosmetik mainan anak-anak; ornamen pohon Natal
kecuali barang kembang gula atau iluminasi; konfeti; boneka; pakaian boneka; perabotan boneka; layang-layang; ponsel untuk
anak-anak; bola karet berwarna untuk bermain; mainan yang terbuat dari kain dan kapas; boneka yang digerakkan dengan tali
atau tangan di dalamnya; puzzle; sepatu roda; papan luncur; mainan patung tokoh jagoan dan aksesoris patung tokoh jagoan;
kendaraan mainan; perangkat bermain kendaraan mainan; skuter mainan; dan mainan otomatis yang digerakkan oleh motor
jarum jam, semua barang di atas untuk anak-anak dan berhubungan dengan dan/atau berkaitan dengan koleksi boneka
dan/atau aksesoris boneka; Mainan, yaitu, action figure boneka tempat untuk action figure cincin gulat mainan kendaraan
mainan permainan papan unit genggam untuk bermain permainan elektronik selain yang diadopsi untuk digunakan dengan
layar tampilan elektronik atau monitor permainan keterampilan aksi meja kartu permainan puzzle boneka mainan mainan
mewah sabuk mainan bantalan lutut dan siku untuk penggunaan atletik mainan busa tangan topeng kostum topeng kostum
masker wajah baru Dekorasi pohon natal; Meja permainan basket; Meja permainan basket elektronik; Menashi-daruma
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[boneka bodhidharma tanpa murid]; Mesin game; Mesin latihan fisik; Mesin pachinko; Mesin permainan arcade; Mobil yang
dikendalikan dari jarak jauh [mainan]; Model (mainan atau alat permainan); Model die-cast; Natal kerupuk; Obyek kamuflase
untuk berburu; Ondel-Ondel (Boneka); Ornamen dan dekorasi pohon Natal; Ornamen dan dekorasi pohon Natal, kecuali gulagula dan lampu-lampu pohon Natal elektrik; Ornamen pohon Natal menggabungkan fungsi alarm kebakaran; Panjat Pinang;
Papan perut yaitu alat pembentuk otot tubuh (latihan fisik); Patung mainan yang dapat dikoleksi; patung mainan fantasi; bahan
yang dapat dicetak berupa mainan berbahan dasar polimer silikon, yang digunakan sebagai mainan dan alat hiburan;
perangkat kotak aktivitas untuk anak-anak, yaitu, kotak kerajinan hobi terdiri dari perlengkapan, bahan dan alat untuk
membuat dan mendekorasi bahan yang dapat dicetak yang digunakan sebagai mainan dan alat hiburan yang dijual sebagai
satu kesatuan; bahan dan alat untuk membuat dan mendekorasi bahan yang dapat dicetak yang digunakan sebagai mainan
dan alat hiburan yang dijual sebagai satu kesatuan; tempat/kotak untuk membawa dan menyimpan bahan yang dapat dicetak
yang digunakan sebagai mainan dan alat hiburan, semua barang di atas untuk anak-anak dan berhubungan dengan dan/atau
berkaitan dengan koleksi boneka dan/atau aksesoris boneka; Pegangan bibir untuk memegang ikan; Pegangan untuk bat
tenis meja; Pelembungan; Pelindung kaki untuk penggunaan atletik; Pelindung kaki untuk penggunaan olahraga kriket;
Pelindung lengan untuk penggunaan atletik; Pelindung lutut untuk penggunaan atletik; Pelindung lutut untuk penggunaan
olahraga kriket; Pelindung pinggul yang khusus dibuat untuk memancing; Pelindung tulang kering untuk penggunaan atletik;
Pelindung wajah untuk penggunaan olahraga kriket; Peluit berburu; Pembungkus pegangan untuk alat pemukul bisbol;
Penanda tee golf; Pendukung atletik; Pengapung untuk memancing; Pengarah senar pancing (digunakan pada batang
pancing); Penghilang kail ikan [memancing]; Penjaga lengan untuk penggunaan atletik; Penjaga sikut untuk penggunaan
atletik; Penutupan pohon Natal; Peralatan basket terdiri dari jaring dan peluit; Peralatan game; Peralatan ketahanan
pembentukan otot; Peralatan olah raga; Peralatan olahraga, yaitu, peredam getaran untuk raket; Peralatan papan seluncur
salju, yaitu binding dan deck papan seluncur salju; Peralatan rehabilitasi (peralatan senam); Peralatan tenis, yaitu, bola tenis;
Peralatan untuk kegiatan olahraga; Peralatan untuk latihan fisik; Perangkat (dijual lengkap) untuk membuat mainan-mainan
model; Perangkat dari bagian (dijual lengkap) untuk membuat model mainan; Perangkat dari bagian (dijual lengkap) untuk
membuat model mobil mainan; Perangkat dari bagian (dijual lengkap) untuk menyusun mainan; Perangkat dari bagian (dijual
lengkap) untuk menyusun miniatur (mainan); Perangkat dari bagian (dijual lengkap) untuk menyusun model; Perangkat dari
bagian (dijual lengkap) untuk menyusun model mainan; Perangkat dari bagian (dijual lengkap) untuk penyusunan mainan;
Perangkat dari bagian (dijual lengkap) untuk perakitan mainan; Perangkat ember dan sekop untuk permainan di pantai;
Perangkat kerajinan untuk permainan dan alat permainan; Perangkat model mainan; Pergilah naik game; Perlengkapan alat
senam dan olahraga; Perlengkapan papan luncur yang terdiri dari riser, bantalan (bearing), gandar dan perangkat keras
pemasangan; Permainan; Permainan dan mainan pembelajaran interaktif, teka-teki, mainan dan permainan pembelajaran
taktil, permainan dan mainan pembelajaran elektronik; Permainan disesuaikan untuk digunakan dengan tampilan dot matrix
kristal cair; Permainan disesuaikan untuk digunakan dengan tampilan layar eksternal atau monitor; Permainan edukasi taktil
(alat permainan); Permainan elektronik; Permainan informasi trivia dan mesin arcade permainan video elektronik; Permainan
pesta untuk dewasa dan anak-anak; Permainan teka teki dengan menyusun gambar; Permainan video elektronik dengan tipe
arkadia; Permainan video untuk digunakan dengan televisi; Permainan video yang dioperasikan dengan koin; Permainan yang
dimainkan di permukaan datar; Permainan yang menggunakan papan; permainan kartu; rumah melambung yang
dipompa/dapat digembungkan; permainan dalam ruangan; rumah bermain; tenda mainan; mainan patung; set perangkat
mainan patung; pakaian untuk mainan patung; skuter mainan; kendaraan mainan; topi pesta dari kertas, semua barang di atas
untuk anak-anak dan berhubungan dengan dan/atau berkaitan dengan koleksi boneka dan/atau aksesoris boneka; Permainan,
mainan dan alat-alatnya; Permainan, mainan, barang-barang senam dan olahraga (kecuali pakaian, alas kaki dan matras);
Permainan, mainan, barang-barang senam dan olahraga (kecuali pakaian, alas kaki dan matras), bantalan lutut (peralatan
olahraga); barang-barang pelindung (peralatan olahraga), bantalan sikut (peralatan olahraga), bantalan lutut (peralatan
olahraga), pelindung tulang kering (peralatan olahraga), pelindung tangan (peralatan olahraga); Permainan-permainan;
Permainan-permainan serta alat-alatnya; alat-alat senam dan olahraga (kecuali perkakas-perkakasnya); perhiasan-perhiasan
untuk pohon Natal. (Games; Perosotan air; Pi atas; Pita pegangan untuk raket soft tennis; Pita/ikatan elastis; Pita/ikatan
senam; Pohon natal dari bahan sintetis; Qiu-Qiu; Rak tongkat pemukul bola biliar; Rangkaian kail pada umpan untuk Tenya
Fishing; Rok pohon Natal; Rumah mainan; Sarung tangan kriket; Sarung tangan untuk tinju; Senar untuk memancing; Sero
(Perangkap Ikan Dari Bambu); Set Mainan; Simpai; Sirip untuk berenang; Skittles; Stoking Natal; Struktur gedung mainan; Tali
senam; Tanda pengenal tas golf; Tas khusus diadaptasi untuk peralatan tenis; Tas untuk untuk memancing; Tegakan pohon
natal; Tenda mainan; Tongkat golf, tas golf, pemukul golf, aksesoris golf, yaitu, perlengkapan golf yang digunakan untuk
memperbaiki lubang di tanah, pasak kecil untuk penopang bola golf, penanda bola, penutup tas golf, penutup kepala tongkat
golf, sarung tangan golf, tempat bola golf, karpet latihan permainan golf; Tongkat pemukul bola untuk permainan; Tongkat
pemukul permainan kriket; Tongkat untuk memancing ikan; Tongkat untuk pemandu sorak; Topeng halloween; Topeng
mainan dan kostum; Truk (penyangga roda) papan luncur; Tutup kepala tongkat golf; Tutupan bungkusan tongkat golf;
Umbing (Jala Dari Kerangka Bambu); Wayang Kulit; [target]; adonan mainan; aileron untuk papan selancar angin; aksesoris
pakaian boneka; aksesoris untuk bangunan mainan; aksesoris untuk binatang mainan; aksesoris untuk boneka; aksesoris
untuk kendaraan mainan; aksesoris untuk kereta mainan; aksesoris untuk mainan tokoh aksi; alas lantai interaktif untuk
mengontrol gim video; alat bantu berenang sayap air untuk penggunaan rekreasi; alat bantu peletak bola rugby;; alat bantu
renang; alat bantu renang tiup untuk anak-anak; alat beban posisi berbaring (barang-barang olahraga); alat berkendara
gelanggang; alat dan mesin bowling; alat genggam untuk permainan elektronik; alat hiburan elektronik dan elektrik (umpan
koin/konter, otomatis); alat hiburan untuk digunakan dalam arcade; alat hiburan untuk digunakan dengan layar televisi; alat
latihan fisik, selain untuk keperluan medis; alat mainan; alat memanah; alat musik mainan; alat pelempar bola tenis; alat
pembuat sudut derajat ski; alat pemukul untuk anak-anak; alat peraga yoga di alam roda yoga; alat perbaikan divot [aksesoris
golf]; alat peringatan (indikator gigitan) untuk digunakan pada alat pancing; alat permainan; alat permainan anak-anak; alat
permainan elektronik; alat permainan genggam untuk anak-anak; alat permainan genggam untuk bayi; alat permainan lelucon
praktis; alat seukuran saku untuk bermain video game; alat sulap; alat untuk Tolak peluru ( berupa besi yg bentuknya bulat );
alat untuk game; alat untuk gim selain yang disesuaikan untuk digunakan dengan layar tampilan eksternal atau monitor; alat
untuk melakukan trik sulap; alat untuk melatih otot tangan (barang-barang olahraga); alat untuk memancing; alat untuk
memperbaiki tanah berumput (aksesoris golf); alat untuk permainan elektronik yang disesuaikan untuk digunakan dengan
tampilan layar eksternal atau monitor; alat untuk senam dada; alat untuk senam ritmik; alat utuk bermain pasir; alat yang
berupa cakram untuk Lempar cakram; alat-alat olahraga; alat-alat olahraga (selain perlengkapan golf/perlengkapan
memanjat); alat-alat senam; angka model skala [mainan]; angkat beban kaki untuk berolahraga; angkat beban untuk latihan
fisik; antena jaring voli; aparatus garis zip untuk tujuan rekreasi; aroma kamuflase manusia untuk berburu; aroma penarik
binatang untuk berburu; aroma umpan untuk berburu; aroma umpan untuk berburu atau memancing; aroma umpan untuk
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memancing; artikel pakaian untuk mainan; ascenders [perlengkapan gunung]; ayunan; ayunan bayi; ayunan bayi untuk taman
bermain; ayunan yoga; badminton racket strings; badminton uprights; bahan model pesawat terbang; baju besi mainan;
bakeware mainan; balet permainan; balok konstruksi (mainan); balon; balon [hadiah-hadiah kecil pesta]; balon mainan; band
pegangan untuk raket; band pegangan untuk raket squash; band pegangan untuk raket tenis; band pegangan untuk raket
tenis meja; bangku angkat berat; bangku olahraga; bangku perut untuk berolahraga; bangku senam; bangunan mainan;
bangunan model skala [mainan]; bangunan playset; bantal Cihui yang baru; bantal meja biliar; bantal meja snooker; bantalan
bahu untuk penggunaan olahraga; bantalan bahu untuk sepak bola Amerika; bantalan dada untuk sepak bola Amerika;
bantalan fokus karate; bantalan fokus untuk seni bela diri; bantalan fokus untuk tinju; bantalan kaki untuk sepak bola Amerika;
bantalan karate shin; bantalan lengan untuk skateboard; bantalan lutut (peralatan olahraga); bantalan lutut untuk penggunaan
olahraga; bantalan lutut untuk sepak bola; bantalan lutut untuk sepak bola Amerika; bantalan lutut untuk skateboard; bantalan
pelindung [bagian dari pakaian olahraga]; bantalan pelindung untuk digunakan dalam olahraga; bantalan pelindung untuk
skateboard; bantalan pengaman untuk bola voli tegak; bantalan pengaman untuk tenis tegak; bantalan pergelangan tangan
untuk skateboard; bantalan riser skateboard; bantalan siku untuk sepak bola Amerika; bantalan siku untuk skateboard;
bantalan sikut (peralatan olahraga); bantalan tangan untuk penggunaan olahraga; bantalan tendangan karate; bantalan
tendangan untuk seni bela diri; bantalan traksi untuk bodyboard; bantalan traksi untuk papan dayung; bantalan traksi untuk
papan selancar; bantalan traksi untuk papan seluncur; bantalan traksi untuk skateboard; bantalan tulang kering untuk seni
bela diri; bantalan untuk kiper hoki es; bantalan untuk kiper hoki lapangan; bar latihan; bar monyet; bar paralel untuk senam;
barang untuk bermain janggi [catur Korea]; barang-barang olahraga dan senam (kecuali pakaian, matras, alas kaki); barangbarang olahraga untuk latihan olahraga bola basque pelota; barang-barang olahraga untuk senam seluncur es; barang-barang
senam; barang-barang senam dan olahraga; barbel; barbel angkat beban dan barbel heksagonal untuk latihan tambahan
(cross training); barbel untuk angkat berat; barbell; barel panah; baseball batting tees; bata bangunan mainan; batang paralel
yang tidak rata untuk senam; batangan alat angkat beban; batangan cakram angkat beban; batu bata yoga; batu keriting; batu
untuk bermain game Go; bean bean animals; beanbag dalam bentuk mainan; beanbag menjadi mainan; beanbag untuk
bermain otedama; beban kaki untuk pelatihan olahraga; beban pergelangan kaki untuk berolahraga; bebat-bebat
(pengikat) berbentuk stocking untuk olahraga; bebek karet; beberapa tabel aktivitas anak-anak [mainan]; bendera golf [artikel
olahraga]; bendera sudut untuk bidang bermain; berburu; berdiri khusus untuk memegang tongkat golf di lapangan golf;
berdiskusi; berenang mengapung untuk penggunaan rekreasi; bergetar [mainan]; berlatih jaring untuk baseball; berlatih jaring
untuk golf; berlatih jaring untuk kriket; bermain kartu untuk digunakan dalam trik sulap; bermain menyusun karpet puzzle;
bermain tikar memasukkan mainan bayi [mainan]; bermain tikar untuk digunakan dengan kendaraan mainan [mainan]; bidang
(pegangan) anti licin untuk raket; binatang mainan; binding ski; binding snowboard; binding untuk ski air; binding untuk ski
alpine; binding untuk ski lintas negara; bisbol; bisbol dan softball menggosok lumpur; blinds berburu [artikel olahraga]; blok
(mainan); blok awal untuk olahraga track; blok bangunan [mainan]; blok bangunan mainan; blok bangunan mainan yang
mampu interkoneksi; blok konstruksi [mainan]; blok mainan; blok yoga; bob-giring; bobot (pemberat) pancing; bobot kaki
[artikel olahraga]; bobot pergelangan tangan untuk berolahraga; bola; bola basket; bola biliar; bola biliar penghitungan; bola
bocce; bola bowling; bola bowling kembali; bola golf; bola gym untuk yoga; bola hoki lapangan; bola kaca salju; bola kaki; bola
karet; bola kebugaran; bola kriket; bola lacrosse; bola latihan; bola latihan menghilangkan stres; bola lunak; bola mainan; bola
olahraga; bola pantai; bola pantai tiup; bola pelota; bola permainan; bola petanque (petong); bola polo; bola polo air ; bola
pétanque; bola rugby; bola snooker; bola squash; bola tangan; bola tenis; bola tenis meja; bola tetherballs; bola untuk anakanak; bola untuk bermain paddleball; bola untuk bermain tenis platform; bola untuk game; bola untuk juggling; bola untuk
olahraga; bola untuk olahraga raket; bola untuk permainan; bola untuk permainan, meja bilyar, bola bilyar, tongkat bilyar dan
perlengkapan bilyar lainnya, bola golf, dudukan bola golf, penanda bola golf, peralatan untuk memproyeksikan bola
permainan; bola untuk senam ritmik; bola untuk soft tennis; bola voli; bola voli tegak; bola-bola; boneka (dolls); boneka
(puppets); boneka (stuffed puppets); boneka bayi; boneka bean bag; boneka berbicara; boneka berpakaian tradisional; boneka
beruang; boneka beruang mainan; boneka bobblehead; boneka dan mainan yang mainan dari kain berupa boneka yang diisi
dengan kapas; boneka jari; boneka kain; boneka kertas; boneka kokeshi; boneka lembut; boneka mainan; boneka mainan
berkarakter; boneka matryoshka; boneka matryoshka [boneka kayu bersarang Rusia]; boneka mewah; boneka porselen;
boneka tangan; boneka tradisional Jepang; boneka untuk First; boneka untuk Hanukkah; boneka ventriloquists; boneka yang
diisi; boneka yang terkait dengan Festival Anak Laki-Laki Jepang dan aksesorisnya; boneka yang terkait dengan Festival Girls
Jepang dan aksesorisnya; botol susu boneka; buah-buahan Mainan; bumerang; bumper biliar; bumper bowling; bumper kolam
renang; bumper pelindung dari karet, busa dan plastik untuk peralatan senam; bungkus tangan untuk penggunaan olahraga;
burung mainan; busa mengapung untuk berenang; busur berburu; busur dan panah mainan; busur silang [artikel olahraga];
busur untuk memanah; cacing memancing buatan; cacing plastik untuk digunakan sebagai umpan memancing; cangkir untuk
dadu; catur; cawat olahraga dengan cangkir pelindung bawaan untuk keperluan olahraga; cawat olahraga untuk tujuan atletik;
cendera mata mainan dari kertas; chip game; chip poker; chip poker [peralatan game]; chip roulette; chip untuk judi; chistera
untuk latihan olahraga bola Basque pelota; cincin berenang; cincin renang; cincin tinju; cincin untuk senam; cindera mata
berupa mainan kecil; colokan pancing; confetti meja; counter [cakram] untuk gim; craps tables [peralatan game]; creels
[perangkap ikan]; curling sapu; curling sapu [artikel olahraga]; dadu; daggerboard untuk papan selancar angin; dam
[permainan]; dayung dan raket tenis meja; dayung skateboard; dayung untuk bermain paddleball; dayung untuk bermain tenis
platform; dayung untuk ski selancar; deck skateboard; deck snowboard; dekorasi untuk pohon Natal; dekorasi untuk pohon
Natal, kecuali barang penerangan dan permen; dinding panjat; diskus [artikel olahraga]; diskus untuk olahraga; diskus untuk
olahraga lapangan; dreidels; drone [mainan]; duck blinds [artikel olahraga]; dumbbell; dumbel untuk angkat berat); ekor
layang-layang; ekspander dada [berolahraga]; ekspander[berolahraga]; ekstender untuk latihan dada; film pelindung
disesuaikan untuk game portabel dengan layar kristal cair; film pelindung yang disesuaikan untuk layar untuk game portabel;
fishing fly boxes [artikel memancing]; fletching untuk panah memanah; foil untuk pagar; foil, sayap foil, pengatur
keseimbangan foil, rangka foil, pelat tambatahan foil,tiang layar foil; furnitur boneka; furnitur mainan; furnitur untuk rumah
boneka; game backgammon; game basket meja; game dadu; game dart; game elektronik genggam; game elektronik genggam
yang diadaptasi hanya untuk digunakan dengan penerima televisi; game genggam dengan tampilan kristal cair; game
komputer bertenaga baterai dengan layar LCD; game panah magnetik; game papan sugoroku; game pinball; game portabel
dengan layar kristal cair; game portabel yang menggabungkan fungsi telekomunikasi; game ruang tamu; game sasaran; game
shogi [catur Jepang]; game tapal kuda; game tiup untuk kolam renang; game, mainan dan mainan; gamepad; gamepad untuk
digunakan dengan gim elektronik; gamepad untuk digunakan dengan konsol game; gamepad untuk video game; gantungan
baju untuk hiasan pohon Natal; gantungan di atas tempat tidur bayi [mainan]; garasi mainan; garasi mainan pit stop; garis
layang-layang; gasing (mainan); gaun boneka; gawang sepak bola; gelembung sabun [mainan]; gemerincing untuk bayi;
genggam, permainan keterampilan non-elektronik; gerobak tas golf bermotor; gigi palsu baru; girdle untuk sepak bola Amerika;

Halaman 1318 dari 2049

giroskop dan stabilisator penerbangan untuk pesawat model; gitar mainan; gol basket; gol hoki es; gol untuk sepak bola
Amerika; grip band untuk raket bulutangkis; grip pegangan untuk tongkat golf; grip untuk raket bulutangkis; grip untuk raket
squash; grip untuk raket tenis; gulungan layang-layang; gulungan untuk memancing; gym bayi; gym hutan [peralatan bermain];
hadiah-hadiah kecil untuk pesta; hadiah-hadiah kecil untuk pesta -pesta dansa (cindera mata pesta); hal baru dalam bentu
souvenir; halter; hanafuda [kartu remi Jepang]; hanafuda playing cards [Permainan kartu Jepang]; harmonika mainan; harness
(tali pengaman) untuk papan selancar angin, harness tip untuk papan selancar angin, lilitan harness, alat tambahan harness;
harness memancing; harness pendaki; harness untuk papan layar; headset gaming khusus diadaptasi untuk digunakan dalam
bermain video game; helikopter mainan yang dikendalikan dari jarak jauh; helikopter mainan yang dikendalikan radio; helm
mainan; hexacopters [mainan]; hiasan boneka; hiasan pohon Natal; hiasan pohon Natal musikal; home plate [artikel olahraga];
hwatu [kartu remi Korea]; ikan mainan; indikator mogok untuk memancing di es; isyarat biliar; isyarat snooker; jack-in-the-box;
jaket renang; jala ikan genggam; jalur balap untuk kolam renang; jalur lari dari plastik; jalur sepatu roda; jam mainan; jam
tangan mainan; jaring basket; jaring bola; jaring bulu tangkis; jaring ikan akuarium; jaring kupu-kupu; jaring mainan kupu-kupu;
jaring pendaratan untuk pemancing; jaring raket; jaring renang; jaring tenis; jaring tenis meja; jaring tenis platform; jaring untuk
gol hoki es; jaring untuk gol sepak bola; jaring untuk kantong meja biliar; jaring untuk kantong meja snooker; jaring untuk
lapangan olahraga; jaring untuk olahraga; jaring untuk permainan bola; jaring untuk saku meja biliar; jaring untuk sasaran hoki
lapangan; jaring voli; jarum untuk pompa untuk menggembungkan bola olahraga; jarum untuk pompa untuk menggembungkan
bola untuk game; jembatan biliar; jembatan biliar isyarat; jembatan isyarat snooker; jockstraps [pendukung atletik]; joran
pancing dan perlatan pancing; joystick game komputer; joystick untuk permainan video; juggling diabolos; jungkat-jungkit;
kacamata mainan prisma; kain strip penyerap keringan untuk bet dan raket; kait untuk hiasan pohon Natal; kaleidoskop;
kalung papan selancar; kalung perahu layar; kamar boneka; kapal mainan; kapal mainan yang dikendalikan dari jarak jauh;
kapal mainan yang dikendalikan radio; kapal ruang angkasa mainan; kapur untuk isyarat biliar; kapur untuk isyarat snooker;
kartu awal untuk bermain game lotere; kartu bermain tradisional Jepang; kartu bingo; kartu domino; kartu keno; kartu
perdagangan untuk permainan; kartu permainan; kartu tarot [kartu remi]; kartu trivia [permainan]; karung tinju; karung tinju
untuk tinju; karuta playing cards [permainan kartu Jepang]; kaset pegangan untuk raket; kaset pegangan untuk raket
bulutangkis; kaset pegangan untuk raket squash; kaset pegangan untuk raket tenis; kaset pegangan untuk raket tenis meja;
kasing yang disesuaikan untuk membawa tongkat pemukul bisbol; kasing khusus untuk peralatan olah raga; kasing papan
dart; kasing untuk bermain kartu; kasing untuk bola tenis; kasing untuk kendaraan mainan; kasing untuk raket bulutangkis;
kasing untuk raket soft tennis; kastil mainan; kasur atau bantalan mengapung tiup untuk penggunaan rekreasi; kasus panah;
kasus untuk aksesoris bermain; kasus untuk busur memanah; kasus untuk isyarat biliar; kasus untuk isyarat snooker; kasus
untuk panah memanah; kasus untuk struktur mainan; kasus untuk tokoh aksi; kelereng untuk game; kendali jarak jauh untuk
kendaraan model skala operasi; kendaraan balap model skala; kendaraan konstruksi mainan; kendaraan mainan; kendaraan
mainan elektronik pintar; kendaraan mainan menggunakan radio kontrol; kendaraan mainan mengunakan aki (accu);
kendaraan mainan yang berbentuk mobil, truk, kereta, dan van, semua yang bertema bola basket, mainan dari busa dalam
bentuk jari dan piala, piala mainan, kartu permainan, kartu mainan, mainan pembuat bunyi-bunyian, mainan untuk hewan
peliharaan; kendaraan mainan yang berubah menjadi robot; kendaraan mainan yang dikendalikan dari jarak jauh; kendaraan
mainan yang dikendalikan radio; kendaraan model skala; kendaraan model skala dikendalikan radio; kendaraan model skala
yang dikendalikan dari jarak jauh; kendaraan roda empat; kepala tongkat golf; keping permainan yang digunakan oleh
pembagi kartu dan pemain kartu dalam permainan poker; keranjang ikan; kereta bola; kereta golf tidak bermotor; kereta luncur
[artikel olahraga]; kereta luncur [mainan]; kereta luncur dan kereta seret (mainan); kereta luncur salju untuk penggunaan
rekreasi; kereta luncur salju, anak panah, papan panah (mainan); kereta luncur untuk digunakan dalam wahana hiburan
menurun; kereta mainan; kereta mainan model set; kereta model mainan; kereta tas golf; kerucut slalom (mainan); kettlebells;
keyboard untuk konsol gim video; keypad game; kincir mainan; kit model skala [mainan]; kiteboards; klub untuk juggling; klub
untuk senam ritmik; kneeboards; kok; kok badminton; kolam renang [artikel bermain]; kolam renang mengapung udara; kolam
renang tiup [artikel bermain]; kolam renang tiup dan plastik untuk penggunaan rekreasi; kolam tiup untuk penggunaan
rekreasi; koma [potongan kayu untuk game shogi]; komputer mainan (tidak bekerja); konfeti; konsol game; konsol game
genggam; konsol genggam untuk bermain video game; konsol permainan elektronik yang disesuaikan untuk digunakan
dengan tampilan layar eksternal atau monitor; konsol video game; konsol video game untuk digunakan dengan tampilan layar
eksternal atau monitor; kontrol jarak jauh untuk mainan; kontrol jarak jauh untuk mengoperasikan mainan dalam bentuk
kendaraan; kosmetik bermain anak-anak dari plastik; kosmetik mainan imitasi; kostum boneka; kotak alat-alat memancing;
kotak kubah; kotak mainan untuk berdandan/berpakaian; kotak memancing ikan [artikel memancing]; kotak musik mainan;
kotak pasir [artikel olahraga]; kotak pasir [mainan]; kotak pasir bermain; kotak pasir mainan; kotak peralatan pancing [alat
memancing]; kotak plyometric untuk latihan; kotak surat mainan; kotak susun; kotak untuk umpan pancing; krim yang
dioleskan tanpa obat untuk meningkatkan cengkeraman tangan dalam aktivitas olahraga; krim yang dioleskan tanpa obat
untuk meningkatkan cengkeraman tangan di panjat tebing dalam dan luar ruangan; kru pit model skala; kubah kuda untuk
senam; kuda goyang; kuda kayu (artikel olahraga); kuku mainan; kulit gitar untuk pengendali permainan gitar elektronik;
kumpulan permainan papan; kursi reel; kutub untuk lompat galah; lalat buatan untuk digunakan dalam memancing; landasan
pacu plastik (mainan); langkah aerobik; lapisan pelindung untuk bermain olahraga; lapisan pelindung untuk papan luncur salju;
latih pucks dalam bentuk busa atau gel yang tertutup dalam case yang diadaptasi secara khusus; latihan beban; latihan katrol;
latihan trampolin; latihan treadmill; layang-layang; layang-layang parafoil; layar kamuflase [artikel olahraga]; layar kamuflase
[barang-barang olahraga]; layar kamuflase untuk tujuan berburu; layar melempar bisbol; ledakan pesta; leg guard; lemari
untuk mesin video game arcade; lembing untuk olahraga lapangan; lompat tali; loncatan untuk senam; lonceng untuk pohon
Natal; lubang mainan berhenti; mainan; mainan *; mainan action figure; mainan air; mainan aksi; mainan aksi elektronik;
mainan aksi listrik; mainan aksi mekanis; mainan aksi tuas; mainan aksi untuk buaian; mainan aksi yang dioperasikan dengan
baterai; mainan aktivitas ganda untuk anak-anak; mainan aktivitas ganda untuk bayi; mainan aktivitas multipel elektronik dan
permainan pembelajaran untuk anak-anak; mainan alat pemancar air; mainan anak-anak dengan beberapa aktifitas; mainan
anjing; mainan balok bantal; mainan baru untuk bermain lelucon; mainan baru untuk pesta; mainan bayi; mainan bean bag;
mainan berjalan yang digerakkan oleh dorongan angin; mainan beruang; mainan binatang yang diisi kain/kapas; mainan bola
untuk meringankan stres; mainan boneka binatang, bank mainan, model kit; mainan boneka jari; mainan buaian; mainan
bunga; mainan dan game komputer interaktif; mainan dan game output video; mainan dan masker wajah hal yang baru;
mainan dari logam; mainan dempul; mainan dengan fitur lampu LED; mainan di luar ruangan; mainan elektronik; mainan
elektronik yang digenggam (otomatis) (selain yang diadaptasi untuk digunakan dengan alat penerima televise); mainan fidget
spinner; mainan figur/orang-orangan [mainan atau alat permainan]; mainan gambar; mainan genggam untuk anak-anak;
mainan genggam untuk bayi; mainan glider; mainan glockenspiels; mainan hewan peliharaan yang mengandung catnip;
mainan hewan peliharaan yang terbuat dari tali; mainan jaga keseimbangan; mainan jarum jam; mainan jarum jam yang
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terbuat dari logam; mainan jarum jam yang terbuat dari plastik; mainan karakter fantasi; mainan karakter karet; mainan
karakter plastik; mainan karet; mainan kayu; mainan kerajinan/ keterampilan yang dijual dalam bentuk kotak/perangkat;
mainan kolam renang dan tempat mandi; mainan kolam tiup; mainan konstruksi; mainan konstruksi modular; mainan kotak
musik; mainan kotak pasir; mainan kucing; mainan latihan menghilangkan stres; mainan lempar bebentuk piringan; mainan
lunak; mainan lunak berupa burung; mainan lunak dalam bentuk beruang; mainan lunak dalam bentuk binatang; mainan
mandi tiup; mainan mekanik; mainan menara bentuk 10 pasak; mainan mencicit yang bisa dipukul; mainan mesin pemotong
rumput; mainan mewah dengan selimut kenyamanan yang terpasang; mainan mewah yang cerdas; mainan muntah untuk
bermain lelucon; mainan musik; mainan naik-on tiup; mainan pasangkan angka; mainan pasir; mainan patung lunak; mainan
peluit; mainan pendidikan; mainan pendidikan untuk bayi; mainan perangkat model; mainan perkembangan bayi; mainan
permainan peran; mainan pesawat tempur; mainan pintar; mainan plastik; mainan plastik untuk digunakan di kamar mandi;
mainan pohon Natal; mainan pop-up; mainan portabel yang menggabungkan fungsi telekomunikasi; mainan remas; mainan
ring untuk mandi bayi; mainan robot pintar; mainan sarung tangan lempar tangkap; mainan skuter; mainan struktur gedung
dan trek kendaraan; mainan susun; mainan susun kayu; mainan tabung bentuk dan warna; mainan tenda dan mainan balokbalok anak-anak; mainan teropong; mainan tokoh aksi; mainan tokoh aksi dan aksesorisnya; mainan untuk anak-anak; mainan
untuk bayi; mainan untuk binatang piaraan; mainan untuk di bak mandi; mainan untuk hewan peliharaan; mainan untuk infant
(bayi); mainan untuk mandi; mainan xilofon; mainan yang berbicara; mainan yang bisa ditekuk; mainan yang dapat
dipompa/digembungkan; mainan yang diisi kain/kapas; mainan yang dikendalikan dari jarak jauh; mainan yang dikendalikan
radio; mainan yang dioperasikan secara elektronik; mainan yang dirancang untuk melekat pada buaian; mainan yang
dirancang untuk melekat pada kereta bayi; mainan yang dirancang untuk melekat pada kursi mobil; mainan yang dirancang
untuk melekat pada kursi tinggi; mainan yang menggabungkan fungsi telekomunikasi; mainan yang menyemprotkan air;
mainan, permainan, alat permainan dan alat-alat permainan dan hadiah kecil; mainan-mainan pantai, yaitu, bola pantai, bola
karet, ember mainan, sekop mainan, pasir mainan, bak pasir mainan, semprotan air mainan; mainkan terowongan; mainkan
uang; makanan mainan; mandi bola arena bermain; masker wajah kebaruan; masker wajah kertas [barang baru]; masker
wajah menjadi mainan; masker wajah untuk olahraga; masker wajah untuk olahraga, selain untuk menyelam; masker wajah
untuk pengendara sepeda; mata kail pancing; mata kail untuk memancing; meja biliar; meja biliar yang dioperasikan dengan
koin; meja dan tongkat bilyar, rak dan bola; meja foosball; meja mahjong otomatis; meja permainan; meja roulette; meja
snooker; meja untuk tenis meja; meja video game terkomputerisasi untuk keperluan gaming; memainkan perangkat pengocok
kartu; membawa tali khusus yang disesuaikan untuk papan dayung stand-up; memblokir boneka; memblokir kereta untuk
sepak bola Amerika; membuat sketsa mainan; memukul kuda untuk senam; mendorong mainan; menendang tee; mengapung
tiup untuk berenang; menggantung glider; meninju bola untuk tinju; meninju mainan; menyeimbangkan balok untuk senam;
mesin angkat berat untuk berolahraga; mesin ball pitching; mesin berat untuk latihan fisik; mesin bingo elektronik [mesin
game]; mesin dan aparatus game; mesin dan peralatan kebugaran; mesin dan peralatan untuk latihan fisik; mesin dan
permainan game hiburan (otomatis dan dioperasikan dengan koin); mesin dayung; mesin game [mesin perjudian kalibrasi
teralibrasi]; mesin game arcade; mesin game edukasi elektronik untuk anak-anak; mesin game pinball (mainan); mesin game
untuk judi; mesin game yang menampilkan perangkat yang menerima taruhan; mesin game yang menghasilkan atau
menampilkan hasil taruhan; mesin game, termasuk mesin slot dan mesin poker; mesin hiburan yang dioperasikan dengan
koin; mesin hiburan, otomatis dan dioperasikan dengan koin; mesin langkah aerobik; mesin latihan; mesin latihan elips; mesin
memanjat tangga untuk berolahraga; mesin pengocok kartu permainan; mesin permainan cakar derek; mesin permainan
elektronik; mesin permainan hiburan; mesin permainan komputer; mesin permainan output video untuk digunakan dengan
tampilan layar eksternal atau monitor; mesin permainan video; mesin permainan video rumah; mesin permainan video untuk
digunakan dengan televisi dan permainan video yang di kontrol dengan tangan untuk digunakan dengan sistem konsol
permainan video; mesin pinball; mesin pinball yang dioperasikan dengan koin; mesin pitching bisbol; mesin rehabilitasi dan
mesin latihan fisik (peralatan senam); mesin resistensi untuk berolahraga; mesin slot [mesin game]; mesin tangga untuk
berolahraga; mesin uap model mainan; mesin untuk bermain game kebetulan; mesin untuk latihan fisik; mesin video game
arcade; mesin video game arcade yang dioperasikan dengan koin; mesin video game untuk digunakan dengan tampilan layar
eksternal atau monitor; mesin video game untuk digunakan dengan televisi; mesin video game yang berdiri sendiri; mesin
video output game untuk digunakan dengan televisi; mikroskop mainan; miniatur-miniatur untuk digunakan pada permainan
perang; miniatur-miniatur untuk digunakan pada permainan-permaian; mobil balap mainan; mobil balap mainan yang
dikendalikan dari jarak jauh; mobil balap mainan yang dikendalikan radio; mobil balap model skala; mobil mainan; mobil
mainan mengunakan aki (accu); mobil mainan yang dikendalikan dari jarak jauh; mobil mainan yang dikendalikan radio; mobil
model skala [mainan]; model mainan; model skala; model skala vegetasi [mainan]; model-model plastik mainan; model-model
untuk digunakan pada permainan peran; model-model untuk digunakan pada permainan perang; monoskis; motor mainan
menggunakan aki (accu); mouse gaming; mouse gaming khusus diadaptasi untuk bermain video game; mouse untuk konsol
gim video; mulai blok untuk berenang; naik mobil mainan; netballs; ornamen untuk pohon Natal, kecuali benda-benda iluminasi
dan permen; ornament musiman (mainan); otopet mainan; overgrip untuk raket; overgrip untuk raket bulutangkis; overgrip
untuk raket tenis; overgrips untuk raket squash; overgrips untuk raket tenis meja; paddleboards; paddleboards stand-up;
paintballs [amunisi untuk senjata paintball] [alat olahraga]; pakaian boneka; pakaian untuk boneka beruang; pakaian untuk
boneka tradisional Jepang; pala untuk latihan olahraga bola Basque pelota; palang horisontal untuk senam; palang pintu tarik;
palet (permainan); palu polo; palu untuk olahraga lapangan; panah mainan; panah untuk memanah; panahan; pancing
bersandar; pancing mainan; panggilan burung [umpan]; panggilan game berburu; panggung untuk tujuan rekreasi; pangkalan
baseball; papan berenang; papan berenang untuk penggunaan rekreasi; papan catur; papan dart; papan layar; papan layar
menggabungkan layar; papan luncur; papan pegas [artikel olahraga]; papan permainan basket; papan selancar; papan
selancar angin; papan selancar tidak bermotor; papan seluncur salju; papan seluncuran taman bermain; papan shogi; papan
ski; papan tubuh; papan untuk basket; papan untuk bermain game Go; papan untuk bermain janggi [catur Korea]; papan untuk
selancar layang-layang; papan yang digunakan untuk olahraga air; papan-papan permainan-permainan; paraglider;
paralayang; party popper [pesta hal baru]; pasak slalom (mainan); patung lembut mainan mewah; patung mainan; patung
mainan plastik yang dijadikan model; patung mainan yang dapat dikoleksi; patung-patung mainan plastik; pedang [senjata
anggar]; pedang bambu untuk kendo; pedang kayu untuk kendo; pedang mainan; pedang untuk pagar; pegangan layanglayang; pegangan pancing; pegangan panjang dinding (barang-barang olahraga); pegangan tongkat golf; pegangan untuk
raket; pegangan untuk raket tenis meja; pegangan untuk tongkat golf; pegas untuk berolahraga; pelampung memancing untuk
pemancing; pelampung untuk keperluan rekreasi, snorkeling,; pelat anti licin; pelatih (ekspander); pelindung anggota tubuh
(barang-barang olahraga); pelindung bahu ; pelindung dada (untuk penggunaan olahraga); pelindung dada untuk baseball;
pelindung dada untuk hoki es; pelindung dada untuk hoki lapangan; pelindung dada untuk penggunaan olahraga; pelindung
dinding bumper dari karet, busa dan plastik untuk gimnasium; pelindung ekor dan tapak kaki (untuk penggunaan olahraga);
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pelindung layar akrilik disesuaikan untuk perangkat game portabel; pelindung layar kaca tempered disesuaikan untuk
perangkat game portabel; pelindung layar plastik disesuaikan untuk perangkat game portabel; pelindung layar yang terbuat
dari kaca temper yang diadaptasi khusus untuk konsol permainan genggam; pelindung layar yang terbuat dari kaca temper
yang diadaptasi khusus untuk peralatan video game elektronik genggam; pelindung layar yang terbuat dari kaca temper yang
diadaptasi khusus untuk perangkat permainan genggam; pelindung layar yang terbuat dari kaca temper yang diadaptasi
khusus untuk permainan elektronik genggam; pelindung layar yang terbuat dari kaca temper yang diadaptasi khusus untuk
unit permainan genggam elektronik; pelindung layar yang terbuat dari kaca temper yang diadaptasi khusus untuk video game
elektronik genggam elektronik; pelindung layar yang terbuat dari polyethylene terephthalate [PET] khusus diadaptasi untuk unit
permainan genggam elektronik; pelindung layar yang terbuat dari polyethylene terephthalate [PET] yang secara khusus
diadaptasi untuk konsol permainan genggam; pelindung layar yang terbuat dari polyethylene terephthalate [PET] yang secara
khusus diadaptasi untuk peralatan video game elektronik genggam; pelindung layar yang terbuat dari polyethylene
terephthalate [PET] yang secara khusus diadaptasi untuk perangkat permainan genggam; pelindung layar yang terbuat dari
polyethylene terephthalate [PET] yang secara khusus diadaptasi untuk permainan elektronik genggam; pelindung layar yang
terbuat dari polyethylene terephthalate [PET] yang secara khusus diadaptasi untuk permainan video elektronik genggam
elektronik; pelindung layar yang terbuat dari termoplastik poliuretan [TPU] yang diadaptasi khusus untuk peralatan video game
elektronik genggam; pelindung layar yang terbuat dari termoplastik poliuretan [TPU] yang diadaptasi khusus untuk perangkat
permainan genggam; pelindung layar yang terbuat dari termoplastik poliuretan [TPU] yang diadaptasi khusus untuk unit
permainan genggam elektronik; pelindung layar yang terbuat dari termoplastik poliuretan [TPU] yang secara khusus diadaptasi
untuk konsol permainan genggam; pelindung layar yang terbuat dari termoplastik poliuretan [TPU] yang secara khusus
diadaptasi untuk permainan elektronik genggam; pelindung layar yang terbuat dari termoplastik poliuretan [TPU] yang secara
khusus diadaptasi untuk permainan video elektronik genggam elektronik; pelindung leher (untuk penggunaan olahraga);
pelindung lutut [artikel olahraga]; pelindung paha (untuk penggunaan olahraga); pelindung panggul (untuk penggunaan
olahraga); pelindung pergelangan kaki; pelindung pergelangan tangan [artikel olahraga]; pelindung perut untuk judo; pelindung
perut untuk karate; pelindung perut untuk olahraga; pelindung perut untuk penggunaan atletik; pelindung perut untuk seni bela
diri; pelindung perut untuk taekwondo; pelindung pinggang untuk penggunaan atletik; pelindung pisau sepatu untuk melindungi
saat berolahraga seluncur es; pelindung siku [artikel olahraga]; pelindung tangan (peralatan olahraga); pelindung tapak dasar
untuk papan selancar angin, spreader, katrol, ekstensi tiang layar untuk papan selancar angin, tendon untuk tapak tiang layar
untuk papan selancar angin, diabolos untuk tapak tiang layar untuk papan selancar angin; pelindung telapak tangan untuk
penggunaan atletik; pelindung tenggorokan untuk penggunaan olahraga; pelindung tubuh untuk penggunaan olahraga;
pelindung tubuh untuk sepak bola Amerika; pelindung tulang ekor (untuk penggunaan olahraga); pelindung tulang kering (alat
olahraga); pelindung tulang kering (peralatan olahraga); pelindung tulang rusuk (untuk penggunaan olahraga); pelindung ujung
kaki; pelindung wajah [artikel olahraga]; peluncur target [artikel olahraga]; peluncur untuk merpati tanah liat; pemain rekaman
mainan; pemandangan busur non-teleskopik untuk memanah; pemandangan busur terbuka untuk memanah; pemandu sorak
pom-pom; pembalap model skala; pembatas balok (mainan); pembatas tempat bermain [peralatan tempat bermain]; pemberat
untuk latihan beban; pembuat mainan nois; pembuat suara baru untuk digunakan sebagai lelucon dan lelucon; pemegang
diadaptasi khusus untuk tiket lotre; pemegang pancing; pemegang untuk kapur isyarat biliar; pemegang untuk kapur tongkat
biliar; pemegang untuk snooker cue chalk; pemintal memancing; pemukul bisbol; pemukul bola untuk permainan; pemungut
bola golf; pemungut bola tenis; pemutar rekaman mainan untuk memainkan lagu dan kaset; penajam titik panah; penanda
biliar; penanda bola golf; penanda chip untuk bingo; penanda untuk bola golf; penarik ikan; penarik rusa; pendukung atletik
pria [artikel olahraga]; penerbangan panah; pengapung untuk berenang; pengapung untuk mandi dan berenang; pengendali
gerak untuk game komputer dan video; pengendali permainan di alam keyboard khusus disesuaikan untuk bermain video
game; pengendali untuk konsol game; pengendali untuk mainan; pengendali untuk mainan dan konsol game; pengendali
untuk mobil mainan; penggulung pancing; pengikat kepala ; pengontrol dan joystick untuk gim video; pengontrol permainan
video; pengontrol untuk mesin video game; pengontrol untuk pesawat mainan; pengunci papan luncur salju, pelindung papan
luncur salju, sabuk pengaman; penjaga kaki [artikel olahraga]; penjaga lengan [artikel olahraga]; penjaga lengan untuk
memanah; penjaga pisau seluncur es; penjaga siku untuk bermain skateboard; penutup berbentuk untuk binding ski; penutup
berbentuk untuk kepala tongkat golf; penutup berbentuk untuk putters golf; penutup berbentuk untuk raket bulutangkis;
penutup berbentuk untuk raket raket; penutup berbentuk untuk raket squash; penutup berbentuk untuk raket tenis; penutup
berbentuk untuk raket tenis meja; penutup berbentuk untuk ski; penutup berbentuk untuk tas golf; penutup berbentuk untuk
tongkat golf; penutup cocok untuk kereta tas golf; penutup kepala; penutup kepala untuk raket bulutangkis; penutup kepala
untuk raket squash; penutup kepala untuk raket tenis; penutup kepala untuk raket tenis meja; penutup khusus disesuaikan
untuk pohon Natal buatan; penutup pelindung untuk raket; penutup pelindung yang dipasang khusus diadaptasi untuk raket
tenis; penutup pelindung yang dipasang khusus disesuaikan untuk ski; penutup pelindung yang dipasang khusus disesuaikan
untuk tongkat golf; penutup pelindung yang dipasang untuk perangkat swing; penutup tiang dan elemen pelindung dari karet,
busa dan plastik untuk peralatan senam; penutup tunggal untuk ski; penutup yang pas disesuaikan secara khusus untuk
konsol game; penutup yang pas disesuaikan secara khusus untuk melindungi konsol video game untuk digunakan dengan
tampilan layar eksternal atau monitor; penutup yang pas untuk kereta golf cart yang digunakan untuk melindungi dari
kerusakan akibat hujan es; penutup yang pas untuk kereta golf tidak bermotor yang digunakan untuk melindungi dari
kerusakan akibat hujan es; penutup yang pas untuk kereta golf yang digunakan untuk melindungi dari kerusakan akibat hujan
es; penutup yang pas untuk kereta tas golf bermotor; penutup yang pas untuk kereta tas golf tidak bermotor; perabot untuk
rumah boneka; perada untuk dekorasi pohon Natal; perahu model skala; perahu motor model skala; peralatan audio mainan;
peralatan bermain di luar ruangan; peralatan bermain di luar ruangan untuk anak-anak; peralatan biliar; peralatan bola voli;
peralatan bulutangkis; peralatan bulutangkis, yaitu, kok dan peralatan bermain permainan bulutangkis; peralatan dan aparatus
game; peralatan dan material latihan beban dan latihan tambahan (cross training) khususnya peralatan latihan beban dan
latihan cross training; peralatan game disesuaikan untuk digunakan dengan penerima televisi; peralatan game disesuaikan
untuk digunakan dengan tampilan layar eksternal atau monitor; peralatan game komputer, peralatan game elektronik dan
peralatan video game, tidak termasuk dalam kelas lain; peralatan golf; peralatan hiburan dan gim yang disesuaikan untuk
digunakan dengan tampilan layar eksternal atau monitor; peralatan hiburan disesuaikan untuk digunakan dengan penerima
televisi; peralatan hiburan disesuaikan untuk digunakan dengan tampilan layar eksternal atau monitor; peralatan juggling;
peralatan latihan; peralatan makan mainan [peralatan makan]; peralatan masak mainan; peralatan musik mainan; peralatan
olahraga; peralatan olahraga yang dioperasikan secara manual; peralatan olahraga, selain untuk keperluan rehabilitasi medis;
peralatan olahraga, selain untuk keperluan terapi fisik; peralatan pagar; peralatan pelatihan seni bela diri; peralatan pelatihan
tubuh; peralatan pembentukan badan); peralatan permainan elektronik dengan fungsi arloji; peralatan permainan komputer
selain yang dioperasikan dengan koin atau diadaptasikan untuk penggunaan dengan penerima televisi; peralatan permainan
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papan; peralatan permainan video dan komputer selain dioperasikan dengan koin atau yang diadaptasikan untuk penggunaan
dengan penerima televisi.; peralatan raket; peralatan rehabilitasi tubuh; peralatan selancar; peralatan snooker; peralatan
squash; peralatan tenis; peralatan tetherball; peralatan untuk bermain biliar; peralatan untuk bermain game outdoor; peralatan
untuk game konsumen yang disesuaikan untuk digunakan dengan tampilan layar eksternal atau monitor; peralatan untuk
latihan perut; peralatan untuk permainan elektronik selain yang disesuaikan untuk digunakan dengan layar tampilan eksternal
atau monitor; peralatan untuk senam; peralatan video game; peralatan video game genggam; peralatan video game yang
berdiri bebas; peralatan video game yang disesuaikan untuk digunakan dengan tampilan layar eksternal atau monitor;
peralatan yang dijual sebagai satu unit permainan kartu; peralatan soft tennis, yaitu bola untuk soft tennis; perangkap merpati
tanah liat; perangkat model keterampilan mainan figur; perangkat pelindung untuk latihan olahraga; perangkat pengapungan
kickboard untuk penggunaan rekreasi; perangkat permainan catur; peredam getaran untuk raket; peredam getaran untuk raket
tenis; pergelangan tangan dan bobot pergelangan kaki untuk berolahraga; perhiasan dan rias wajah mainan; perisai mainan;
perisai mencolok untuk penggunaan olahraga; perlengkapan lapangan permainan, yaitu pembatas untuk lapangan olahraga
tim; perlengkapan permainan voli, yang terdiri dari bola, jaring, garis lapangan dan peluit, dan perlengkapan permainan polo
air yang terdiri dari bola, jaring dan peluit; permainan; permainan anak panah elektronik; permainan arcade; permainan
bangunan; permainan beratap menggunakan koin; permainan bingo; permainan catur; permainan dalam ruangan; permainan
dam (games); permainan dan alat-alat permainan; permainan dari Mexico (pinata); permainan di atas meja; permainan
elektronik genggam untuk anak-anak; permainan elektronik genggam untuk bayi; permainan elektronik yang digenggam;
permainan gelang; permainan hoki; permainan kartu; permainan keterampilan aksi; permainan komputer elektrik selain yang
diadaptasikan untuk penggunaan dengan penerima televisi; permainan manipulatif; permainan meja video terkomputerisasi
untuk tujuan permainan; permainan memori; permainan paddle ball; permainan papan; permainan pengajaran elektronik;
permainan peran; permainan perang atau permainan peran; permainan perang menggunakan model-model tentara;
permainan portabel dan mainan yang menggabungkan fungsi telekomunikasi; permainan sepak bola meja dalam ruangan;
permainan trivia dimainkan dengan kartu dan komponen permainan; permainan untuk mesin game; permainan untuk pesta;
permainan video elektronik genggam; permainan video tidak untuk untuk digunakan dengan televisi; permainan, mainan dan
alat permainan, alat olahraga, dekorasi; permainan-permainan selain yang dirancang untuk digunakan dengan tampilan layar
atau monitor independen; perosotan (mainan); pesawat mainan; pesawat mainan sling; pesawat model skala; pesawat
terbang mainan; pesawat terbang mainan yang dikendalikan dari jarak jauh; pesawat terbang mainan yang dikendalikan radio;
pesta nikmat dalam sifat kerupuk; pesta nikmat dalam sifat pembuat suara; piano mainan; pin bowling; pin, ketapel (peralatan
olahraga); pinetters bowling; piring pitcher; piring pitcher untuk baseball; piring pitcher untuk softball; piring salju; piring terbang
(mainan); piringan udara, permainan ruang tamu, model diecast, mainan penyusun balok gedung, kotak mainan, tiket lotere,
cakram terbang, menyusun potongan gambar, mainan anjing, mainan kucing; pisau es; pisau untuk tongkat hoki es; pistol air;
pistol mainan; pistol mainan udara; pistol tutup mainan; pita [hal baru pesta]; pita kertas [pesta hal baru]; pita kertas crêpe
[pesta hal baru]; pita penahan keringat (barang olahraga); pita senam ritmik; pita untuk senam sportif berirama; plastron
kendo; platform latihan; playhouses luar ruangan; playsets untuk boneka; playsets untuk tokoh aksi; pogs [mainan]; pohon
Natal buatan; pohon Natal buatan menggabungkan lampu; poin panah; poin panah untuk berburu; poin panah untuk
memanah; pompa disesuaikan secara khusus untuk digunakan dengan bola untuk game; pompa untuk menggelembungkan
balon; pompa untuk menggembungkan bola olahraga; ponsel mainan; ponsel untuk anak-anak; pool penghitungan bola; poros
bar-bell untuk angkat berat; poros bisu untuk mengangkat beban; poros panah; poros panah untuk memanah; poros tongkat
golf; poros untuk tongkat golf; poros untuk tongkat hoki es; posting jaring tenis meja; pot goke [pot untuk potongan batu yang
digunakan dalam game Go]; potongan catur; potongan untuk bermain catur Cina; praktikkan pucks dalam sifat busa atau gel
yang terbungkus; pucks hoki; pucks hoki es; puncak berputar; pushchairs mainan; putar untuk meninju tas; putters golf;
puzzle; puzzle manipulatif; puzzle mosaik; puzzle potongan gambar; puzzle tipe kubus; quiver untuk memanah; quoits; rak
bola biliar; raket; raket bulutangkis; raket frontenis; raket padel; raket pelota dari kayu; raket raket; raket soft tennis; raket
squash; raket tenis; raket tenis meja; raket tenis menekan; rantai (barang-barang olahraga); rel skateboard; rem ski;
reproduksi miniatur stadion, yaitu, mainan model stadium kecil yang terbuat dari plastik; ring bola basket; ring, bola dan balon
untuk cross training.; rintangan untuk olahraga lari; robot mainan; robot mainan yang dikendalikan dari jarak jauh; roda kemudi
mainan; roda lotre; roda omni [robot mainan]; roda roulette; roda skateboard; roda untuk kendaraan mainan; roda yoga; roket
mainan; rol busa dilipat; rol untuk sepeda latihan stasioner; rompi pemberat (barang-barang olahraga); rosin digunakan oleh
atlet; rumah bermain anak-anak; rumah boneka; rumah mainan; rumah mainan anak-anak; sabuk angkat beban dan cross
training; sabuk angkat berat [artikel olahraga]; sabuk angkat berat dan perkakas senam dan olahraga lainnya; sabuk latihan
pemangkas pinggang; sabuk olahraga; sabuk pemberat (barang-barang olahraga); sabuk renang; safety padding untuk
badminton uprights; salep atau gel yang dioleskan tanpa obat untuk meningkatkan cengkeraman tangan dalam aktivitas
olahraga; salju Globes; salju buatan untuk pohon Natal; sandaran kepala untuk papan selancar angin; watch-lifter untuk papan
selancar angin; pengencang untuk papan selancar angin; ring tambahan untuk papan selancar angin; tali untuk papan
selancar; sarung pistol mainan; sarung raket; sarung tangan angkat berat; sarung tangan anyaman pelindung untuk latihan
bermain bola Basque pelota; sarung tangan baseball; sarung tangan baseball batting; sarung tangan batting [aksesoris untuk
permainan]; sarung tangan bola tangan; sarung tangan bowling; sarung tangan golf; sarung tangan hoki es; sarung tangan
hoki lapangan; sarung tangan karate; sarung tangan lacrosse; sarung tangan memanah; sarung tangan olahraga; sarung
tangan pagar; sarung tangan penangkap; sarung tangan penangkap untuk baseball; sarung tangan penangkap untuk softball;
sarung tangan pertama baseman; sarung tangan plastik pelindung untuk latihan bermain bola Basque pelota; sarung tangan
raket; sarung tangan renang; sarung tangan selancar angin; sarung tangan skydiving; sarung tangan softball; sarung tangan
untuk game; sarung tangan untuk kiper sepak bola; sarung tangan untuk sepak bola Amerika; sarung tangan untuk ski air;
sarung tinju; sarung yang dirancang untuk papan selancar dan ski; sayap air; segel kulit [penutup untuk ski]; segitiga bola
biliar; segitiga bola snooker; senar leader untuk memancing; senar raket; senar untuk memancing; sendok garpu mainan;
sendok umpan untuk memancing; senjata anggar; senjata mainan; senjata paintball [peralatan olahraga]; senjata tombak
[artikel olahraga]; senjata-senjata (permainan) udara lunak (airsoft) untuk tujuan rekreasi; sensor gigitan [memancing]; sepak
bola; sepatu boneka; sepatu es; sepatu hoki es; sepatu roda; sepatu roda in-line; sepatu roda untuk anak-anak; sepatu skating
dengan skate terlampir; sepeda anak-anak (bukan fasilitas transportasi); sepeda latihan stasioner; sepeda model skala
menjadi mainan; sepeda roda tiga untuk anak-anak untuk digunakan sebagai mainan; sepeda roda tiga untuk bayi [mainan];
set alat mainan; set ayunan; set bulu tangkis; set dumb-bell; set halter; set helipad; set konstruksi mainan; set mainan balap;
set teeball; set tiket sekali pakai untuk bermain game kesempatan; setrika golf; simpai (mainan); simpai untuk anak-anak;
simpai untuk berolahraga; simpai untuk senam ritmik; sinkers memancing; sirip buatan untuk berenang; sirip paddleboard; sirip
untuk bodiboarding; sirip untuk menyelam; sirip untuk papan layar; sirip untuk papan selancar; skateboard jari; ski; ski air; ski
alpine; ski lintas negara; ski roller; ski salju; ski selancar; skibobs; skittles [game]; skuter [mainan]; slide [mainan]; sling shot
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[artikel olahraga]; speargun yang diaktifkan oleh pegas [artikel olahraga]; spreader (alat bantu angkat) untuk selancar angin;
stan berburu [artikel olahraga]; stasiun layanan mainan; stik untuk balon dari plastik; string untuk raket; string untuk raket
bulutangkis; string untuk raket olahraga; string untuk raket raket; string untuk raket squash; string untuk raket tenis; string
untuk raket soft tennis; string untuk tongkat lacrosse; stringers memanah busur; struktur model skala [mainan]; susun blok; tab
jari untuk memanah; tabel game elektronik dan elektromekanis dengan output video; tabel permainan video craps
komputerisasi; tabung tiup memancing mengapung; tali (lompat tali, tarik tambang); tali busur untuk memanah; tali digunakan
untuk kegiatan kebugaran; tali kaki papan layar; tali pengikat paha; tali pengikat untuk bodyboard; tali pengikat jari; tali
pengikat pergelangan tangan; tali pengikat siku; tali pengikat telapak tangan; tali penyangga untuk latihan beban; tali pusat
jaring tenis; tali sandang keamanan untuk papan selancar; tali tas golf; tali untuk papan selancar; tali untuk permainan lompat;
tali untuk senam ritmik; tali yoga; tanduk mainan; tangga senam; tangkai stik untuk balon dari plastik; target; target elektronik;
target elektronik untuk permainan dan olahraga; target senjata api; target udara miniatur yang dikendalikan dari jarak jauh
untuk olahraga; target udara miniatur yang dikendalikan radio untuk olahraga; target untuk memanah; tarik mainan; tarik
mainan kendaraan; tarik mobil mainan; tas bop tiup; tas dan sarung olahraga (untuk membawa peralatan dan raket keperluan
olahraga); tas disesuaikan untuk bola bowling; tas disesuaikan untuk digunakan dengan peralatan olahraga; tas disesuaikan
untuk digunakan dengan perlengkapan olahraga; tas disesuaikan untuk skateboard; tas disesuaikan untuk ski; tas disesuaikan
untuk snowboards; tas disesuaikan untuk tongkat hoki es; tas disesuaikan untuk tongkat hoki lapangan; tas disesuaikan untuk
tongkat lacrosse; tas golf; tas golf dengan atau tanpa roda; tas golf, dengan atau tanpa roda; tas jinjing pelindung yang
diadaptasi khusus untuk konsol video game untuk digunakan dengan tampilan layar eksternal atau monitor; tas jinjing
pelindung yang diadaptasi khusus untuk peralatan gim video genggam; tas jinjing pelindung yang diadaptasi khusus untuk
permainan video genggam; tas khusus diadaptasi untuk konsol video game; tas khusus diadaptasi untuk konsol video game
genggam; tas khusus diadaptasi untuk peralatan bulutangkis; tas khusus diadaptasi untuk raket soft tennis; tas khusus
diadaptasi untuk sepatu es; tas khusus diadaptasi untuk sepatu hoki es; tas khusus diadaptasi untuk skate yang digunakan
dalam ice figure skating; tas khusus disesuaikan untuk peralatan gim video genggam; tas khusus disesuaikan untuk peralatan
olahraga; tas kriket; tas memancing; tas mencolok untuk penggunaan olahraga; tas pembawa untuk papan ski air; tas
pengangkut bola; tas peralatan untuk rugby (peralatan latihan rugby); tas raket; tas tee golf; tas tongkat golf; tas troli untuk
peralatan golf; tas umpan untuk memegang umpan hidup; tas untuk tongkat hoki; tas yang dirancang khusus untuk papan
selancar; tas yang dirancang khusus untuk peralatan golf; tas yang dirancang khusus untuk peralatan hoki; tas yang dirancang
khusus untuk peralatan kriket; tas yang dirancang khusus untuk ski; tas yang dirancang khusus untuk ski dan papan selancar;
tas yang disesuaikan untuk alat pemukul bisbol; tas yang disesuaikan untuk alat pemukul softball; tas yang disesuaikan untuk
alat-alat memancing; teater boneka [mainan]; tee golf; telepon mainan; telepon mobil mainan (tidak bekerja); tembakan
menempatkan untuk olahraga lapangan; tempat (kotak) tongkat pancing; tempat batang untuk memancing; tempat gulungan
pancing; tempat lilin untuk pohon Natal; tempat tidur boneka; tempat tidur gantung mengapung tiup untuk penggunaan
rekreasi dalam air; tenis tegak; tepi papan ski; terminal lotere video [mesin game]; terompet mainan; tiang ganda untuk
berlayar (wishbone); tiang gawang dan jaring,; tiang latihan pull bar; tiang layar untuk papan selancar angin, dasar tiang layar
untuk papan selancar angin, pelat dasar tiang layar untuk papan selancar angin, engkol untuk tapak tiang layar untuk papan
selancar angin,; tiang net bola voli; tiang rugby; tiang slalom; tiang untuk papan layar; tiang untuk selancar angin; tikar latihan
[artikel golf]; tikar latihan mengemudi [artikel golf]; tiket lotere tercetak; tiket lotre; tiket lotre menjadi tiket undian; tiket undian;
tippet memancing; tips biliar; tips isyarat snooker; toboggans [artikel olahraga]; tokoh aksi; tokoh mainan; tokoh mainan
dibentuk; tokoh mainan diposisikan; tokoh mainan koleksi; tokoh mainan tertagih; tongkat berputar-putar; tongkat estafet;
tongkat hoki; tongkat hoki es; tongkat hoki lapangan; tongkat juggling; tongkat lacrosse; tongkat mainan; tongkat pancing;
tongkat pembuat gelembung dan set larutan; tongkat pemukul golf; tongkat pemukul golf untuk anak-anak; tongkat sihir
mainan; tongkat ski; tongkat ski untuk sepatu roda; tongkat untuk memancing; topeng (mainan); topeng [mainan]; topeng
anggar; topeng baru; topeng bisbol; topeng karnaval; topeng kendo; topeng kostum; topeng mainan; topeng penangkap;
topeng penangkap untuk baseball; topeng penangkap untuk softball; topeng teater; topeng topeng; topi mendukung partai; topi
perkusi [mainan]; topi pesta kertas; topi pesta kertas kerucut; topi pesta plastik; topi untuk pistol [mainan]; topi untuk pistol
mainan; trailer mainan; traktor untuk digunakan dalam wahana hiburan menurun; trampolin; treadmill untuk digunakan dalam
latihan fisik; trek balap [mainan]; trek balap mobil mainan; trek balap plastik [mainan]; troli golf bermotor; troli golf tidak
bermotor; troli pengangkut untuk papan selancar angin; trolley Mainan; truk mainan; truk mainan, kendaraan mainan yang
dioperasikan secara elektronik, sadel sepeda, tunggangan kendaraan mainan, kendaraan model skala, kereta api dan
pesawat terbang, kereta model ukuran kecil, kit model dari kendaraan, mainan yang ditiup, pakaian boneka, dan mainan
lainnya serta boneka, kendaraan mainan; tujuan hoki lapangan; tutup kepala boneka; tutup pelindung untuk papan selancar;
umpan berburu unggas air; umpan memancing buatan; umpan rusa; umpan untuk berburu; umpan untuk berburu atau
memancing; umpan untuk memancing; unit genggam untuk bermain game elektronik untuk digunakan dengan tampilan layar
eksternal atau monitor; unit genggam untuk bermain game elektronik, selain yang disesuaikan untuk digunakan dengan
tampilan layar eksternal atau monitor; unit genggam untuk bermain permainan video; unit genggam untuk bermain video
game; unit genggam untuk memainkan game elektronik; unit genggam untuk memainkan permainan video, selain yang
disesuaikan untuk digunakan dengan layar tampilan eksternal atau monitor; unit joystick genggam untuk bermain video game;
unit penggerak air rekreasional untuk dipasang pada perahu pribadi; unit permainan elektronik genggam yang disesuaikan
untuk digunakan dengan tampilan layar eksternal atau monitor; unit permainan genggam elektronik; unit remote control
interaktif untuk gim video; usus untuk memancing; usus untuk raket; usus untuk raket bulutangkis; usus untuk raket tenis; utagaruta [kartu remi Jepang]; uta-garuta playing cards [permainan kartu Jepang]; video game selain dari yang diadaptasikan
hanya untuk penggunaan penerima televisi; wadah untuk peralatan memancing; wahana taman hiburan; wakeboards; walkietalkie mainan [tidak mampu mengirim dan menerima komunikasi]; walkie-talkie mainan tanpa kemampuan komunikasi;
waterski; yang; yo-yo; yoga guling; yumi [busur untuk memanah Jepang]; épées untuk pagar===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021013756
: 28/02/2021 11:47:15
:
: Candra Nursyamsa

Alamat Pemohon

: JL. Mustang V no.12 rt.03 rw.29 Melong , Kota Cimahi, Jawa Barat, 40534

540 Etiket
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740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Junee
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Putih
: 25
: ===Sweater; celana; ikat pinggang [pakaian]; jaket; kaos kaki; kemeja; pakaian; sendal; sepatu; topi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021013757
: 28/02/2021 11:50:03
:
: CV SKIN KOSMETIKA CHANDRA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Tengah - Flamboyan No. 6A RT 04/24 Mekarrahayu, Margaasih Bandung,
Kabupaten Bandung, Jawa Barat, 40218
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

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

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HIJAU TUA DAN PUTIH
: 3
: ===Air penyegar wajah (untuk keperluan kosmetik); Bahan-bahan perawatan pribadi dan kecantikan, yaitu, tubuh, wajah,
mata, krim pembersih tangan, busa, pelembab, losion, gel, scrub, minyak, bedak, penyegar, toner, astringen, balsem, masker
pelembab, sabun batangan yang tidak mengandung obat; Barang-barang kosmetik yaitu minyak rambut, minyak wangi, bedak
wangil, bedak muka, bedak bayi, krim muka, krim kulit, cat alis, cat alis, cat kkuku, cat bibir, obat kriting rambut cat
rambut,bedak dasar, shampoo,wangi-wangian, minyak-minyak sari kosmetik, bahan pemelihara gigi, tepal gigi, sabun wangi,
sabun cuci, sabun krim detergent dan detergent bubuk .; Bedak padat untuk rias wajah; Bedak padat untuk wajah; Bedak
wajah berupa kertas yang dilapisi bubuk; Bedak wajah untuk keperluan kosmetik; Busa pencuci wajah; Highlighter wajah
kosmetik; Home Peeling wajah; Kapas wajah untuk kosmetik; Kosmetik dasar rias, termasuk pembersih kulit, toner kulit, losion
kulit, krim kulit, serum wajah non-obat, tisu wajah dan pelembab wajah.; Kosmetik, yaitu sediaan untuk menghilangkan atau
mengurangi garis-garis kulit halus di sekitar kening dan mata (glabellar), keriput di wajah, ketidaksimetrisan dan kekurangan
dan masalah kulit manusia; Krim wajah; Krim wajah (kosmetik); Krim wajah dan kulit; Krim wajah untuk digunakan sebagai
kosmetik; Lembaran kertas yang diresapi dengan pembersih wajah untuk keperluan merias diri; Linen untuk menghilangkan
minyak wajah; Losion bernutrisi untuk wajah; Losion pijat wajah; Losion susu untuk membersihkan wajah; Losion untuk wajah;
Maker wajah (Kosmetik); Masker Wajah; Masker wajah (kosmetik); Masker wajah arang; Masker wajah pembersih pori-pori;
Masker wajah pembersihan mendalam; Masker wajah untuk kuli berminyak; Masker wajah yang dipakai saat tidur; Pembersih
Wajah [Cleanser]; Pembersih wajah; Pembersih wajah (kosmetik); Pewarna dan cat rambut; Produk perawatan kulit untuk
penggunaan pribadi, yaitu, pelembab wajah, mata, dan bibir; Produk-produk makeup, seperti, makeup mata, penghapus
makeup mata, pensil mata, perona mata, eyeliner, maskara, bedak wajah, alas bedak dan alas bedak cair, perona wajah
berbentuk krim, cairan atau bubuk, lipstik dan pensil untuk bibir, cat kuku, penghapus cat kuku; Sabun cair wajah; Sampo
rambut 3-in-1; Scrub wajah [facial scrub] kosmetik; Sediaan dasar untuk tata rias wajah; Sediaan kosmetik untuk kulit wajah;
Sediaan kosmetik yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati di wajah; Sediaan perawatan rambut tanpa obat;
Sediaan perawatan wajah; Sediaan tata rias wajah; Sediaan wajah; Sediaan-sediaan perawatan kulit non-medis, yaitu, krim
wajah, krim mata, pembersih wajah, losion dan minyak, losion untuk tubuh, pelembab dan penyegar kulit, gel, pembersih, dan
masker untuk digunakan pada wajah dan tubuh, krim pencukur; Semprotan pelembab wajah; Semprotan pelembab wajah
(kosmetik); Spray wajah (kosmetik); Tisu penyerap untuk wajah; Toner (cairan penyegar wajah) kosmetik; Toner Pelembab
Wajah; Toner wajah (kosmetik); Tonik kecantikan untuk diaplikasikan pada wajah; astrigen untuk wajah tidak mengandung
obat; bedak wajah; bedak wajah ditekan; bedak wajah kosmetik; bedak wajah longgar; bubuk kosmetik, krim dan lotion untuk
wajah, tangan dan tubuh; bubuk-bubuk untuk tubuh, wajah, kosmetik dan mandi; busa pembersih tubuh dan wajah; butiran
pembersih wajah; butiran penggosok badan, butiran penggosok wajah; cat wajah; concealer wajah; emulsi wajah; emulsi
wajah untuk keperluan kosmetik; emulsi wajah untuk penggunaan kosmetik; esens wajah; gel tubuh dan wajah [kosmetik]; gel
untuk wajah; gel untuk wajah tidak mengandung obat; gel wajah [kosmetik]; gel wajah untuk dipakai setelah bercukur; ginseng
mengklarifikasi masker wajah pemolesan; kertas untuk menghilangkan minyak wajah; kit tata rias yang terdiri dari perona pipi,
perona, bedak untuk badan, bedak wajah, penyamar noda pada wajah; kondisioner pembersih untuk digunakan dalam
mencuci rambut khusus conditioner; kosmetik untuk wajah dan tubuh dalam bubuk tertentu; kosmetik yaitu krim, susu, lotion,
gel dan bubuk untuk wajah, tubuh dan tangan; kosmetik, yaitu, susu, losion, gel dan bubuk untuk wajah, gel dan bubuk untuk
tubuh dan tangan; krim anti-penuaan untuk wajah; krim dan gel kosmetik untuk wajah, tangan dan tubuh; krim dan lotion
kosmetik untuk perawatan wajah dan tubuh; krim kecantikan wajah dan tubuh; krim kosmetik, susu, lotion, gel dan bubuk
untuk wajah, tangan, dan tubuh; krim non-obat untuk scrub wajah; krim pemutih kulit wajah; krim tangan, krim kaki, krim
bernutrisi, krim pembersih wajah; krim untuk mencegah kerutan wajah; krim wajah; krim wajah [kosmetik]; krim wajah dan
tubuh; krim wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; krim wajah tidak mengandung obat; krim wajah untuk keperluan
kosmetik; krim wajah untuk penggunaan kosmetik; losion pemutih kulit wajah; losion pengelupasan untuk wajah; losion tubuh
dan wajah; losion untuk wajah tidak mengandung obat; losion wajah; losion wajah untuk dipakai setelah bercukur; lotion
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pengencang untuk wajah; lotion pengencang untuk wajah, tubuh dan tangan untuk keperluan kosmetik; lotion rambut tanpa
obat; lotion untuk perawatan wajah dan tubuh; lotion untuk perawatan wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion untuk
wajah; lotion wajah dan tubuh; lotion wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion wajah kosmetik; lotion wajah tanpa
obat; lotion, krim dan sediaan untuk perawatan wajah, tubuh, kulit kepala, kuku dan rambut; make-up untuk wajah dan tubuh;
masker kecantikan wajah; masker kecantikan wajah tidak mengandung obat; masker kecantikan, krim dan minyak untuk
membersihkan kulit, krim kulit, krim untuk menghilangkan noda, krim mata, losion kulit, losion wajah, losion tubuh, pelembab
kulit, krim malam, pengklarifikasi kulit, sediaan untuk tanning matahari, sediaan perawatan matahari bukan medis, kapas untuk
kecantikan; masker kecantikan, sediaan perawatan kulit wajah (facial packs); masker pembersih untuk wajah; masker pemutih
kulit wajah; masker untuk membersihkan wajah; masker wajah; masker wajah [kosmetik]; masker wajah bergizi madu dalam;
masker wajah kosmetik; masker wajah smoothing; masker wajah untuk penggunaan kosmetik; minyak wajah; paket kosmetik
wajah; paket wajah; pasta kosmetik untuk aplikasi ke wajah untuk menangkal silau; pelembab untuk wajah, badan, tangan dan
kaki; pelembab wajah; pelembab wajah kosmetik; pelembab wajah tidak mengandung obat; pelindung terhadap sinar matahari
untuk wajah; pelindung terhadap sinar matahari untuk wajah tidak mengandung obat; pembersih tata rias wajah , pembersih
kosmetik; pembersih tata rias wajah, pembersih kosmetik; pembersih wajah; pembersih wajah tidak mengandung obat;
pencuci wajah berbentuk bubuk; pengelupas sel kulit (peel) wajah; pengelupas sel kulit (peel) wajah tidak mengandung obat;
penggosok (scrub) wajah tidak mengandung obat; persiapan kulit wajah untuk penggunaan kosmetik; persiapan scrubbing
(scrubbing preparations) untuk digunakan pada kulit, yaitu, lulur (body scrubs) dan scrub wajah (facial scrubs); produk dan
sediaan yang tidak mengandung obat-obatan untuk merawat wajah; produk perawatan tubuh [tidak mengandung obat-obatan]
untuk wajah dan kulit; produk perawatan wajah [kosmetik]; rias wajah; sabun cair untuk tangan dan wajah; sabun cair untuk
tangan, wajah dan tubuh; sabun non-obat untuk wajah; sabun pengelupasan untuk wajah; sabun wajah; sabun wajah dan
sabun badan yang tidak mengandung obat, butiran manik-manik untuk mandi, butiran kristal untuk mandi, busa untuk mandi,
gel untuk mandi, losion untuk mandi, minyak untuk mandi, garam untuk mandi yang tidak mengandung obat, gelembung busa
untuk mandi, busa untuk, sabun mandi cair, busa untuk mandi di bawah pancuran dan busa untuk mandi, gel untuk mandi di
bawah pancuran dan gel untuk mandi, lulur untuk mandi di bawah pancuran dan lulur untuk mandi; scrub pengelupasan untuk
wajah; scrub tanpa obat untuk wajah dan tubuh; scrub wajah; sediaan eksfoliasi tanpa obat untuk perawatan kulit dan rambut;
sediaan eksfoliasi tanpa obat untuk wajah; sediaan kosmetik meminimalkan kerut untuk penggunaan wajah topikal; sediaan
kosmetik untuk wajah dan tubuh; sediaan kosmetik wajah; sediaan kosmetik yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit
mati di wajah; sediaan kosmetik yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati diwajah; sediaan kulit wajah untuk
keperluan kosmetik; sediaan make-up untuk wajah dan tubuh; sediaan pembersih pribadi untuk wajah, tangan dan tubuh;
sediaan pembersih wajah; sediaan perawatan kulit wajah (kosmetik); sediaan perawatan wajah kosmetik; sediaan perawatan
wajah tidak mengandung obat; sediaan untuk pembersihan, pewarnaan, pewarnaan, pemutihan, pengaturan dan penataan
rambut; sediaan-sediaan pembersih kulit untuk wajah dan tubuh; sediaan-sediaan untuk memutihkan dan mencuci sediaansediaan untuk membersihkan, mengkilatkan, membuang lemak sabun, wangi-wangian, minyak sari, kosmetik, minyak rambut
bahan-bahan pemeliharaan gigi; serum anti-penuaan untuk wajah; serum kulit tanpa obat untuk wajah; serum untuk wajah
tidak mengandung obat; serum wajah; strip wajah untuk menghilangkan sumbatan dari pori-pori pada kulit; susu pelembab
untuk pemutih kulit wajah; susu pembersih wajah; susu wajah dan lotion; susu wajah dan lotion untuk keperluan kosmetik;
susu wajah dan tubuh; susu wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; tissue (penyeka) yang telah dilembabkan sebelumnya
untuk wajah tidak mengandung obat; tisu sekali pakai diresapi dengan senyawa pembersih untuk digunakan pada wajah; toner
untuk wajah tidak mengandung obat; toner wajah; toner wajah kosmetik; wajah berkilauan; wajah dan tubuh gemerlap;
wewangian, minyak atsiri, kosmetik tanpa obat, lotion rambut tanpa obat===
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: Merek Tiga Dimensi
: Bentuk 3D Maskot miTI
:
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Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa
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Uraian Barang/Jasa

: Biru, Kuning, Putih, Hitam, Pink dan Abu-Abu
: 9
: ===.mesin absen; AIat elektronik yang dikembangkan untuk diletakkan kedalam suatu instrumen; AIat pendeteksi laser; AIat
penerjemah elektronik; AIat perekam gambar; ALAT PENGUKUR VOLTASE; ALAT PEREDUP LAMPU; ATM / Anjungan
Tunai Mandiri; AVO METER; Adaptor AC untuk game dengan tampilan kristal cair; Adaptor USB; Adaptor untuk audio dan
video; Akselerator data; Akselerator gambar; Akselerator grafis video; Akselerator suara; Aksesoris kaca mata, yaitu, tali dan
rantai untuk kaca mata yang dapat menahan gerakan dari pemakainya; Aksesoris komputer, yaitu alat penyimpan data USB
kosong, alat penyimpan data yang menampilkan informasi berkaitan dengan bola basket yang telah direkam sebelumnya;
Aksesoris telepon seluler, yaitu headset, tali telepon genggam; Aktuator; Aktuator dan pengontrol untuk bermacam-macam
referensi penggerak motor-listrik, yang diatur secara terpisah atau menyatu dalam unit compact dan mencakup peralatan
sensor untuk jumlah fisik yang digunakan secara teknis, gigi untuk kontrol, sistem kopling dan pengereman yang bekerja
secara mekanis, elektrik, pneumatik atau hidrolik yang berkenaan dengan transmisi daya dan teknologi switching; Aktuator
elektro-mekanis akurasi tinggi; Alarm Gas Medis Digital; Alarm Gas Medis Digital Touchscreen; Alarm Gas Medis
Konvensional; Alat Meteran; Alat Meteran dan alat Pengontrol; Alat Pelindung Diri (APD); Alat Penambah Akseleras pada
kendaraan bermotor berbentuk kabel; Alat Penambah Akselerasi pada kendaraan bermotor; Alat Pengukur indikator
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kecepatan; Alat Sambung Kabel Fiber Optik; Alat dan instrumen ilmiah untuk digunakan dalam analisis genetik; Alat dan
mesin komunikasi radio; Alat dan mesin penghasil suara; Alat dan perangkat yang menyediakan penglihatan malam; Alat
deteksi temperatur suhu ruangan; Alat diagnostik untuk deteksi patogen untuk penggunaan laboratorium atau penelitian; Alat
digunakan untuk analisis serat pada suatu zat (Raw Fiber Extractor); Alat identifikasi dan otentikasi biometrik; Alat inkubasi
yang dapat dikontrol secara otomatis, yang meniru kondisi di lingkungan luar (Electric Germinator); Alat kendali jarak jauh
elektrik; Alat pelacak kendaraan yang terdiri dari modul radio seluler, sensor, pemancar, semuanya untuk digunakan
sehubungan dengan pelacakan kendaraan, pemantauan kendaraan dan alarm anti-pencurian kendaraan [sehubungan dengan
otomobil]; Alat pelindung diri dari ancaman bahan biologis; Alat pemadam api ringan (APAR); Alat pemantau cuaca dan iklim
(Weather Station Digital); Alat pemantau listrik yaitu perangkat elektronik untuk memantau orang dan lingkungannya selama
tidur; Alat pemantauan pergerakan tubuh dan kecepatan; Alat pemetaan dan survei; Alat pemutar (players) siaran media
digital, yaitu pemutar video dan audio digital; Alat pemutar DVD (Digital Versatile Disc) untuk home theaters; Alat pemutar dan
alat perekam audio dan video digital; Alat pemutar dan perekam audio; Alat pemutar dan perekam media; Alat pemutar
karaoke; Alat pemutar kaset di mobil; Alat pencahayaan untuk digunakan pada pemotretan profesional yang berkualitas; Alat
pencetak nota yang dihubungkan dengan komputer/handphone; Alat pendeteksi; Alat pendeteksi dari logam untuk keperluan
industri atau militer; Alat pendeteksi visual lokasi kerusakaan optik; Alat penerima suara dan gambar video (AudioVideo) untuk home theaters; Alat penganalisa kelembaban, sensor, dan pengukuran; Alat pengatur (regulator), listrik; Alat
pengatur lampu (peredup lampu) (listrik); Alat pengatur pencahayaan untuk pengambilan gambar dan video; Alat pengatur
waktu; Alat pengendali jarak jauh yang menggabungkan sistem pengenalan suara; Alat pengeras suara; Alat penghitung; Alat
pengidentifikasi fiber optik; Alat pengisi daya untuk smartphone; Alat pengontrol dan pengatur daya; Alat pengontrol dan
pengatur listrik dan elektronik; Alat pengontrol dan pengatur listrik dan elektronik untuk digunakan dalam kaitannya dengan
dan/atau peralatan dan perlengkapan pemanas air; Alat pengontrol dan pengatur listrik dan elektronik untuk digunakan
dengan peralatan dan perlengkapan untuk penyediaan air; Alat pengontrol dan pengatur suhu; Alat penguji relay; Alat
pengujian semikonduktor; Alat pengukur dan penguji listrik dan elektronik, yaitu pengukuran dan pengujian beban elektronik
DC; Alat pengukur energi termal; Alat pengukur kelembaban; Alat pengukur suhu dan kelembaban ruangan; Alat pengukur,
alat pengukur kecepatan (spedometer), alat pengukur jarak, GPS; Alat penstabil listrik untuk kendaraan; Alat penyambung
atau splicer kabel serat optik; Alat penyimpan daya listrik untuk menyalakan lampu saat lampu padam/mati lampu; Alat peraga
pendidikan; Alat perangkat lunak komputer untuk memfasilitasi aplikasi perangkat lunak pihak ketiga; Alat perekam pekerjaan;
Alat perekam suara dan pengenalan suara; Alat perekam video pada mobil; Alat peringatan anti maling atau anti pencurian;
Alat putus-hubungan (MCB); Alat rontgen bukan untuk tujuan medis; Alat sensor digital; Alat sensor elektronik; Alat sensor
metal; Alat sensor metal (dapat dipindahkan); Alat sensor temperator suhu (dapat dipindahkan); Alat sistem navigasi, terdiri
dari pengirim, penerima, sirkuit, mikroprosesor, semuanya untuk digunakan dalam navigasi dan semuanya terintegrasi ke
dalam kendaraan bermotor [sehubungan dengan otomobil]; Alat ukur berbentuk huruf T untuk mengukur; Alat ukur berbentuk
siku atau kotak untuk mengukur; Alat untuk analisis protein pada suatu zat (Nitrogen Analyzer with Digest Furnace); Alat untuk
ekstraksi soxhlet secara otomatis pada analisis kadar lemak (Auto Soxhlet Fat Extractor); Alat untuk melihat benda/makhluk
hidup yang berukuran sangat kecil (Biological Microscope); Alat untuk melihat dan memilih benih supaya tidak tercampur
dengan varietas lain, kotoran, maupun benih yang rusak, guna menjaga kualitas varietas unggul (Seed netness workbench);
Alat untuk membagi sampel benih secara elektrik (Centrifuge Seed Divider); Alat untuk membagi suara; Alat untuk
memisahkan suatu larutan dengan berat molekul yang berbeda dengan memutar sampel pada kecepatan tinggi (Centrifuge);
Alat untuk mendiagnosa kerusakan CDI/Coil pada kendaraan (Ignition Coil Tester); Alat untuk mengendalikan perangkat
otomatisasi rumah, perangkat informasi yang dikendalikan oleh suara, perangkat asisten pribadi digital yang dikendalikan oleh
suara yang terintegrasikan dengan layanan yang tersedia melalui aplikasi serta aplikasi piranti lunak, alat pengeras suara
audio pintar yang terhubung ke cloud dan dikendalikan oleh suara; Alat untuk mengetahui tingkat kematangan/kekerasan buah
(Fruit Sclerometer); Alat untuk menginkubasi atau memeram mikroba pada suhu yang terkontrol (Inkubator); Alat untuk
menguji / mengukur kadar N, P, K, bahan-bahan organik, pH, salinitas, dan kelembaban pada tanah, pupuk, dan tanaman
(Soil Nutrient Analyzer).; Alat untuk menguji / mengukur kandungan nitrogen, klorofil, suhu pada daun, dan kelembaban pada
daun (Plant Nutrition Analyzer); Alat untuk mengukur berbagai jenis data pada daun, seperti panjang daun, lebar daun, luas
daun (Portable Leaf Area Meter); Alat untuk mengukur dan merekam beberapa parameter cuaca / iklim mikro di suatu lokasi
secara terus menerus untuk jangka waktu yang lama (Microclimate Information Collector); Alat untuk mengukur jumlah
kandungan air yang terdapat pada suatu zat (Moisture Tester); Alat untuk mengukur kadar air pada biji-bijian (Grain Moisture
Meter); Alat untuk mengukur kadar emisi buang sepeda motor (Gaz analizer for motorcylce); Alat untuk mengukur kadar
lengas tanah (Soil Tensiometer); Alat untuk mengukur keasaman tanah (Soil Acidometer); Alat untuk mengukur kekerasan
tanah (Soil Hardness Meter); Alat untuk mengukur kekuatan batang (culm) tanaman tertentu (Plant Culm Strength Meter); Alat
untuk mengukur kemampuan suatu larutan menghantarkan arus listrik (Conductivity Meter); Alat untuk mengukur laju
transpirasi (Plant Transpiration Rate Meter); Alat untuk mengukur massa suatu bahan/benda dengan ketelitian yang tinggi
yaitu 0.1 mg (Analitical Balance); Alat untuk mengukur pH / ORP / Conductivity / DO (Portable pH/ORP/Conducti vity/DO
Meter); Alat untuk mengukur potensi air tanah dan suhu tanah secara bersamaan (Soil Water Potential Locator); Alat untuk
mengukur rerata fotosintesis, kandungan CO2 (Plant Photosynthesis Meter); Alat untuk mengukur transmitansi, reflektansi dan
absorbsi dari cuplikan sebagai fungsi dari panjang gelombang di daerah ultraviolet dan daerah tampak (UV-VIS
Spectrophotometer); Alat untuk mengukur/ memantau/ menganalisa konsumsi listrik; Alat untuk menyimpan energi surya; Alat
untuk merekam gambar; Alat untuk penghitungan, penghisapan, dan penempatan benih dalam suatu wadah dalam proses
perkecambahan benih (Vacuum Seed Counter); Alat yang digunakan untuk memantau kondisi bayi, serta menghasilkan suara
dan gambar (audio-video baby monitors), bukan untuk keperluan medis; Alat yang digunakan untuk memperbesar suara
(Delay); Alat yang digunakan untuk tempat proses pendorongan noda oleh eluen dalam proses kromatografi lapis tipis (DO
Meter); Alat yang dikendalikan oleh suara, yaitu, asisten digital pribadi, alat penghubung untuk otomatisasi rumah yang terdiri
dari alat pengeras suara dengan aktivasi melalui suara, piranti keras komputer, serta piranti lunak untuk mengendalikan
peralatan yang terhubung dalam jaringan di internet of things (IoT), peralatan penwrangan/pencahayaan serta aparatus
keamanan rumah yang pengoperasiannya didukung dan terkoneksi melalui internet; Alat-alat navigasi; Alat-alat pemetaan;
Alat-alat pemetaan dan survei untuk keperluan navigasi; Alat-alat pemutar (players) MPEG audio layer-5; Alat-alat streaming
video; Alat-alat survei; Alat-alat untuk streaming konten media melalui jaringan nirkabel lokal; Alat pengujian dan pengukuran,
yaitu penerima gangguan elektromagnetik, penerima gangguan frekuensi radio dan produk kesesuaianelektromagnetik, yaitu
penerima gangguan elektromagnetik untuk menguji kesesuaianelektromagnetik dan membuat pengukuran emisi konduktif;
Alat pengujian otomatis untuk sirkuit terpadu, papan sirkuit dan peralatan elektronik, yaitu penguji displaypanel datar, penguji
sistem pada chip (system on chip (SOC)), penguji memori, penguji parametrik, penguji inspeksi optik otomatis dan penguji di
dalam sirkuit; Album-album foto elektronik; Aluminium anode; Ampli mixer; Amplifier Bass; Amplifier Guitar; Amplifier
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Keyboard; Amplifier dan penerima audio; Analisis fluoresensi sinar-X; Animasi yang dapat diunduh; Anoda terbuat dari paduan
logam untuk digunakan dalam melindungi terhadap korosi; Antarmuka Pemrogaman Aplikasi (API) untuk perangkat lunak
komputer yang memfasilitasi jasa-jasa secara daring (online) untuk membangun jaringan sosial, membangun aplikasi jejaring
sosial, dan untuk memungkinakan para penggunanya menemukan, mengunduh, mengunggah, mengakses dan mengelola
data; Antarmuka pengguna untuk komputer kendaraan bermotor dan perangkat elektronik terpasang, yaitu panel kontrol
elektronik, monitor, layar sentuh, kontrol jarak jauh, stasiun dok, konektor, sakelar, dan kontrol yang diaktifkan suara; Antena
HDTV; Antena parabola; Anti gores; Aparat (alat pemadam kebakaran); Aparat menghitung untuk mengajari aritmatika untuk
anak-anak; Aparat penyimpanan gambar dengan cara digital; Aparatus alarm; Aparatus audio kendaraan bermotor; Aparatus
dan instrumen fotografi; Aparatus dan instrumen ilmu pengetahuan, yaitu, perangkat keras komputer, periferal komputer, alat
pemutar dan perekam audio, alat pemutar dan perekam media, perangkat elektronik digital genggam, pengendali nirkabel,
perangkat pengendali jarak jauh, perangkat informasi dalam suatu sistem lengkap yang dapat dikendalikan oleh suara,
perangkat asisten pribadi dalam suatu sistem lengkap yang dapat dikendalikan oleh suara, alat pengontrol otomatisasi rumah,
dan adaptor daya; Aparatus dan instrumen pemeriksaan [pengawasan]; Aparatus dan instrumen, semua untuk memproses,
menyimpan, memperoleh kembali, transmisi, menampilkan, input, output, pengkompresan, pendekompresan, memodifikasi,
menyiarkan dan mencetak data; Aparatus dan perangkat memori periferal; Aparatus dan perlengkapan komunikasi nirkabel;
Aparatus pendeteksi asap; Aparatus pengalih, pengendali, pemonitor serta pemeriksa (supervisi) elektronik untuk jendela;
Aparatus pengalih, pengendali, pemonitor serta pemeriksa (supervisi) elektronik untuk kunci; Aparatus pengalih, pengendali,
pemonitor serta pemeriksa (supervisi) elektronik untuk pintu; Aparatus pengatur serta pengendali listrik untuk partisi; Aparatus
pengatur serta pengendali listrik untuk pintu; Aparatus pengatur serta pengendali listrik untuk pintu gerbang; Aparatus
transaksi keuangan elektronik; Aparatus untuk berbagi jaringan nirkabel atau kabel; Aparatus untuk pengujian dan
pemrograman sirkuit terpadu; Aparatus yang dioperasikan secara elektrik untuk menghasilkan uap insektisida; Aparatus,
instalasi serta peranti pengendali keamanan; Aplikasi / Perangkat Lunak yang dapat digunakan sebagai sarana edukasi,
ibadah dan amal (charity) bagi warga Muslim; Aplikasi Informasi data kota; Aplikasi atau Sistem informasi yang mengolah data
tentang kesehatan di Rumah Sakit atau instansi kesehatan; Aplikasi digital reimbursement; Aplikasi gawai yang berkaitan
dengan penghubung pencari kerja (talent/service :soft skill & hard skill) dengan penyedia kerja (Untuk semua jenis pekerjaan
upah harian, mingguan, bulanan) Untuk Perorangan/ Perusahaan mengiklan kan lowongan pekerjaan marketplace untuk UKM
& Penyedia Jasa/service mengiklankan Jasa/Service mereka dalam produk Kantor Online kepada Pencari Jasa, dan pencari
jasa dapat request/order pekerjaan/project Media penyimpanan database user seperti KTP,SIM, nama PT, SIUP, No Hp, Foto
Profile, dan data lainnya untuk keperluan keamanan periklanan bagi Perusahaan yang ingin beriklan di platform Werkzone
Aplikasi Website & Aplikasi Mobile yang dapat melakukan transaksi pembayaran iklan, Kantor Online, dan jasa/service/project
yang sudah selesai dikerjakan, yang dapat diunduh; Aplikasi intelligent operation platform (aplikasi platform operasi cerdas);
Aplikasi komputer untuk ponsel, tablet, dan perangkat serupa lainnya; Aplikasi komputer yang dapat dipasang maupun
diunduh melalui telepon selular, komputer, komputer berbentuk pipih dan telepon selular berbentuk pipih (tablet); Aplikasi
mesin kasir online (Program computer); Aplikasi mobile berupa video, suara dan permainan termasuk alat untuk pendidikan
bahasa; Aplikasi mobile yang dapat didownload untuk menciptakan, mengedit, meng-upload, memposting, menunjukkan,
menampilkan, berbagi, dan melihat media elektronik, klip audio, klip video, dan teks melalui internet; Aplikasi mobile yang
dapat diunduh untuk berita, ulasan, cuaca, olah raga, hiburan, fashion, keuangan, makanan, musik, inspirasi, kesehatan, gaya
hidup, perjalanan, pengasuhan anak, ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan kesejahteraan (wellness); Aplikasi mobile yang
dapat diunduh untuk melihat permainan, program online, teks, gambar, konten multimedia dan video di terkait peristiwa, berita,
ulasan, cuaca, olahraga, hiburan, fashion, keuangan, makanan, musik, inspirasi, kesehatan, gaya hidup, perjalanan,
pengasuhan anak, ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan kesejahteraan (wellness) terkini; Aplikasi mobile yang dapat
diunduh untuk melihat program online, teks, gambar, konten multimedia dan video terkait peristiwa, berita, ulasan, cuaca, olah
raga, hiburan, fashion, keuangan, makanan, musik, inspirasi, kesehatan, gaya hidup, perjalanan, pengasuhan anak, ilmu
pengetahuan, teknologi, budaya dan kesejahteraan (wellness) terkini; Aplikasi mobile yang dapat diunduh untuk ruang obrolan
electronic dan papan buletin; Aplikasi mobile yang dapat diunduh untuk surat elektronik, pengiriman pesan elektronik, dan
pengiriman data, gambar, dan dokumen, audio, video dan multimedia lain secara elektronik; Aplikasi mobile yang dapat
diunduh yang memungkinkan pengguna untuk mengakses dan melacak data kesehatan, mendapatkan informasi kesehatan
dan kebugaran, menetapkan tujuan kesehatan dan kebugaran, mengelola dan berpartisipasi dalam tantangan dan inisiatif
kesehatan dan kebugaran, dan berpartisipasi dalam pelatihan digital di bidang kesehatan dan kebugaran; Aplikasi mobile yang
dapat diunduh yang menampilkan peranti lunak untuk digunakan dalam grup komunikasi, yaitu olahpesan cepat, media sosial,
berbagi file, dan pencarian serta posting teks, video, gambar, dan multimedia lainnya; Aplikasi mobile yang dapat diunduh
yang menampilkan peranti lunak untuk digunakan dalam komunikasi group, yaitu pengiriman pesan secara instan, media
sosial, file sharing, dan mencari dan memposting teks dan gambar; Aplikasi mobile yang dapat diunduh yang menampilkan
peranti lunak untuk menulis pesan, berbagi video gambar, konten multimudia; Aplikasi mobile yang dapat diunduh, untuk
digunakan bermain suatu permainan didalam komputer, tablet dan perangkat mobile.; Aplikasi pemantau/monitor harga emas
secara real time; Aplikasi pengambil keputusan dari pimpinan; Aplikasi perangkat lunak (telepon) bergerak (mobile) untuk entri
(entry) teks dan karakter prediktif dan korektif; Aplikasi perangkat lunak bergerak untuk layanan komputasi awan untuk
digunakan berhubungan dengan pemasaran digital yang diarahkan kepada pelanggan produk kemasan.; Aplikasi perangkat
lunak bergerak untuk layanan komputasi awan untuk digunakan berhubungan dengan solusi ketelusuran dari awal hingga
akhir atas produk kemasan dan pengemasan; Aplikasi perangkat lunak computer yang dapat diunduh, yang dipasang di
ponsel dan/atau komputer, digunakan untuk memberikan evaluasi kredit, pinjaman tunai dan pinjaman angsuran konsumen,
dan lain-lain untuk pengguna; Aplikasi perangkat lunak dan perangkat keras komputer untuk kontrol mengemudi kendaraan
otomatis; Aplikasi perangkat lunak dan perangkat keras komputer untuk kontrol mengemudi kendaraan otomatis, kontrol
secara mandiri, navigasi, mengemudi dengan bantuan untuk kendaraan, dan mengemudi sendiri untuk kendaraan; Aplikasi
perangkat lunak digunakan untuk instalasi dan peralatan sanitasi, yaitu, unit bangku toilet dengan alat pembersih kebocoran
dengan air hangat, bejana kakus, bidet, urinal, bak mandi, instalasi mandi berendam, instalasi mandi pancuran, wastafel
tangan [bagian dari instalasi sanitasi], keran, mandi pancuran, pemanas air listrik, alat pengering tangan listrik untuk kamar
mandi, dispenser sabun otomatis; Aplikasi perangkat lunak jaringan sebagai program komputer yang dapat diunduh; Aplikasi
perangkat lunak khusus untuk penukaran emas dengan mata uang virtual; Aplikasi perangkat lunak komputer di bidang
periklanan dan layanan perdagangan elektronik; Aplikasi perangkat lunak komputer untuk agen virtual digital, sistem prediktif,
pembelajaran mesin, otomatisasi proses kognitif, pengenalan pola, pengenalan karakter, aplikasi komputasi visual, virtualisasi
pengetahuan, robotik, drone, dan kendaraan tak berawak; Aplikasi perangkat lunak komputer untuk alat pemurni air; Aplikasi
perangkat lunak komputer untuk alat pemurni udara; Aplikasi perangkat lunak komputer untuk lemari es; Aplikasi perangkat
lunak komputer untuk mesin pencuci piring; Aplikasi perangkat lunak komputer
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untuk monitor-monitor pribadi; Aplikasi perangkat lunak komputer untuk oven-oven; Aplikasi perangkat lunak komputer untuk
oven-oven microwave; Aplikasi perangkat lunak komputer untuk peralatan rumah tangga; Aplikasi perangkat lunak komputer
untuk perangkat seluler, komputer pribadi, konsol, dan tablet; Aplikasi perangkat lunak komputer untuk ponsel pintar dan
perangkat seluler di bidang penilaian, perbaikan, layanan pemasangan dan penjualan mobil baru dan/atau bekas, sepeda
motor, kendaraan komersial dan/ atau kendaraan tugas berat serta aksesoris dan suku cadang terkait; Aplikasi perangkat
lunak komputer untuk sistem pengolahan air limbah untuk mengendalikan pompa, modul pemisahan, modul kontrol dan
peralatan tambahan yang digunakan dalam operasi minyak dan gas lepas pantai; Aplikasi perangkat lunak komputer untuk
televisi; Aplikasi perangkat lunak komputer untuk alat penghisap debu; Aplikasi perangkat lunak komputer untuk mesin-mesin
pencuci pakaian; Aplikasi perangkat lunak komputer untuk mesin-mesin pengelolaan pencucian pakaian; Aplikasi perangkat
lunak komputer yang dapat diunduh untuk mengumpulkan dan menganalisis data; Aplikasi perangkat lunak komputer,
download; Aplikasi perangkat lunak secara lengkap (super app) untuk layanan komunikasi elektronik, layanan penjualan
barang, layanan penjualan jasa, layanan pengantaran barang, layanan kesehatan, layanan keuangan dan layanan
ketenagakerjaan; Aplikasi perangkat lunak terkait infomasi Liga Basket; Aplikasi perangkat lunak untuk bermain game Liga
Basket; Aplikasi perangkat lunak untuk digunakan dengan perangkat seluler; Aplikasi perangkat lunak untuk layanan
komputasi awan untuk digunakan berhubungan dengan pemasaran digital yang diarahkan kepada pelanggan produk
kemasan; Aplikasi perangkat lunak untuk layanan komputasi awan untuk digunakan berhubungan dengan solusi ketelusuran
dari awal hingga akhir atas produk kemasan dan pengemasan; Aplikasi perangkat lunak untuk melihat teks, gambar, dan
konten multimedia terkait peristiwa, berita, ulasan, cuaca, olah raga, hiburan, fashion, keuangan, makanan, musik, inspirasi,
kesehatan, gaya hidup, perjalanan, pengasuhan anak, ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan kesejahteraan (wellness)
terkini; Aplikasi perangkat lunak untuk telepon bergerak; Aplikasi perangkat lunak untuk telepon selular dan tablet untuk
membantu tidur, memantau tidur, memantau lingkungan selama tidur; Aplikasi perangkat lunak yang dapat diunduh untuk
komputer, ponsel, tablet, perangkat genggam, kendaraan, dan perangkat yang mendukung Internet of Things (IoT); Aplikasi
perangkat lunak yang dapat diunduh untuk melihat kartun elektronik dan komik elektronik; Aplikasi perangkat lunak yang dapat
diunduh untuk telepon seluler; Aplikasi perangkat lunak yang khusus melakukan transaksi jual-beli emas; Aplikasi perangkat
lunak yang memungkinkan pencarian dan perekrutan atlet/ pemain basket/ pelatih basket; Aplikasi perangkat lunak yang
memungkinkan penjual untuk mengirimkan kupon, potongan, diskon, voucher dan tawaran khusus secara langsung ke
perangkat telekomunikasi yang dapat dibawa milik nasabah melalui komunikasi RFID atau NFC tanpa kontak; Aplikasi
perangkat lunak yang memungkinkan penjual untuk menyebarkan poster pintar baik pada lokasi toko penjualan eceran dan
grosir sehingga pelanggan dapat langsung menempelkan perlengkapan telekomunikasi mereka yang dapat dibawa lang sung
di lokasi toko tersebut untuk mengakses kupon, potongan, diskon, voucher dan tawaran khusus yang telah dikirimkan melalui
komunikasi RFID atau NFC tanpa kontak; Aplikasi perangkat lunak yang menampilkan manajemen Kekayaan Intelektual;
Aplikasi peranti lukan untuk perangkat mobile atau nirkabel dan perangkat komputer untuk mengaktifkan perbankan elektronik,
mobile dan online; Aplikasi peranti lunak untuk perangkat mobile atau nirkabel dan perangkat komputer untuk mengaktifkan
perbankan elektronik, mobile dan online; Aplikasi peranti lunak yang dapat diunduh (downloadable) untuk perangkat seluler
atau komputer yang menyediakan informasi yang dapat disesuaikan tentang fungsi dan fitur kendaraan bermotor dan
memberikan pengguna kemampuan untuk mengendalikan fitur kendaraan bermotornya dari jarak jauh, yaitu, mengunci dan
membuka pintu kendaraan, memulai atau mematikan kendaraan, mengecek status sistem pengoperasian kendaraan bermotor
dari jarak jauh, yaitu, masa pakai oli mesin, tingkat bahan bakar, tekanan ban dan pengisian daya baterai, terhubung ke
penasihat di call center, mencari dealer kendaraan bermotor dan jadwal perawatan dan perbaikan kendaraan bermotor, dan
permintaan bantuan di tepi jalan [sehubungan dengan otomobil]; Aplikasi peranti lunak yang digunakan untuk menyediakan
lokasi geografis kendaraan tertentu [sehubungan dengan otomobil]; Aplikasi pesan telepon; Aplikasi piranti lunak yang dapat
diunduh dengan fitur yang menampilan database resep untuk peralatan mobile; Aplikasi ponsel; Aplikasi ponsel pintar yang
dapat diunduh (perangkat lunak) untuk mengumpulkan dan menganalisis data; Aplikasi ponsel pintar yang dapat diunduh
(perangkat lunak), yaitu, aplikasi untuk mengumpulkan dan menganalisis data; Aplikasi ponsel pintar yang dapat diunduh
(perangkat lunak), yaitu, aplikasi untuk mengumpulkan dan menganalisis data terkait kompetisi Liga Basket; Aplikasi program
komputer untuk manajemen usaha peternakan; Aplikasi program untuk melacak operasi mesin pertanian; Aplikasi seluler
yang dapat diunduh untuk digunakan sehubungan dengan layanan toko ritel; Aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk
memutar video secara offline dengan pemutar bawaan; Aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk menelusuri video dengan
browser bawaan; Aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk mengelola unduhan; Aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk
mengunduh semua item format; Aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk mengunduh video besar dalam kartu memori
dengan kecepatan tinggi; Aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk mengunduh video dari situs web; Aplikasi seluler yang
dapat diunduh untuk mengunduh video dilatar belakang, dalam sekumpulan; Aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk
mengunduh, menjeda dan melanjutkan mengunduh video; Aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk menyediakan akses ke
informasi perawatan kesehatan dan profesional perawatan kesehatan, dan untuk memungkinkan pemeriksaan dan konsultasi
jarak jauh dengan dokter dan profesional perawatan kesehatan; Aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk menyimpan file
yang diunduh dalam folder yang dilindungi kata sandi; Aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk merencanakan perjalanan,
menerima informasi perjalanan, cuaca, medis, keselamatan, kesehatan, dan keamanan, menerima peringatan keamanan, dan
alat konverter mata uang; Aplikasi seluler yang dapat diunduh yang digunakan untuk pengiriman dan distribusi konten hiburan
audio, video dan multimedia termasuk teks, data, gambar, audio, video dan file audiovisual.; Aplikasi sistem informasi untuk
mengatur, mengawasi dan mengendalikan serta melakukan transaksi BBM; Aplikasi telepon genggam untuk kebutuhan
transaksi perbankan; Aplikasi telepon genggam yang diperuntukkan bagi broker/pialang asuransi untuk memberikan
penawaran asuransi, pengikatan polis asuransi dan menghasilkan dokumen polis asuransi; Aplikasi telepon seluler (perangkat
lunak); Aplikasi telepon yang dapat diunduh; Aplikasi transaksi emas secara real time; Aplikasi untuk memantau
perkembangan data informasi dengan laporan-laporan berbentuk tabel maupun grafik; Aplikasi yang mobil dan perangkat
lunak yang dapat diunduh untuk pemrosesan, pemeriksaan kembali dan penyuntingan data dari jam tangan pintar dan alat
yang mobil yang menampilkan sistem pemosisian global, kompas, barometer, altimeter, pedometer, meter detak jantung,
accelerometer dan termometer; Aplikasi, podcast, aparatus belajar dan menerjemahkan bahasa, perangkat lunak belajar
bahasa, perangkat lunak AI dan mesin belajar untuk pendidikan bahasa; Aplikasi-aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk
pendidikan bisnis dan jaringan bisnis; Audio crossover; Audio video visual; BATERAI JAM TANGAN; Bagian, perlengkapan
dan aksesoris untuk kacamata, kacamata pelindung dengan bingkai plastik atau karet yang pas di wajah untuk melindungi
mata dan kacamata pelindung dari sinar matahari, termasuk, tempat, rantai, tali, bingkai, pita dan pengikat pendukung;
Bagian-bagian untuk kacamata; Bahan untuk listrik utama [kawat, kabel]; Bahan-bahan pendidikan dalam bentuk disk yang
sudah terekam untuk mengajari bahasa; Bahan-bahan pendidikan dalam bentuk pita yang sudah terekam untuk mengajari
bahasa; Bahan-bahan pendidikan dalam bentuk program komputer untuk mengajari bahasa; Baju Alat Pelindung Diri; Baju
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balap mobil tahan api untuk tujuan keamanan; Baliho LED; Baliho neon box; Bank Daya (Pengisi daya Baterai); Bank data;
Batang leveling; Batang tubuh untuk mikroskop (tabung lensa), bukan untuk keperluan medis; Baterai; Baterai dan sel baterai;
Baterai laut; Baterai listrik untuk peralatan pernapasan; Baterai listrik untuk peralatan pernapasan untuk pasien dengan
pelembab gas pernapasan terintegrasi; Baterai lithium polimer (Li-Po); Baterai penyimpanan timbal-asam untuk kendaraan
listrik; Baterai ponsel (baterai isi ulang); Baterai tambahan untuk smartphone; Baterai untuk alat berat; Baterai untuk alat
elektronik; Baterai untuk alat penguap; Baterai untuk drone; Baterai untuk kendaraan udara; Baterai untuk pakaian yang
dipanaskan dengan listrik; Baterai untuk penyedot debu; Baterai untuk peralatan konstruksi; Baterai untuk peralatan olahraga;
Baterai untuk peralatan pernapasan; Baterai untuk peralatan pernapasan untuk pasien dengan pelembab gas pernapasan
terintegrasi; Baterai untuk rompi yang dipanaskan dengan listrik; Baterai untuk sarung tangan yang dipanaskan dengan listrik;
Baterai untuk senter; Baterai untuk sepatu bot yang dipanaskan dengan listrik; Baterai untuk sepeda listrik; Baterai untuk
telepon genggam; Baterai untuk telepon tanpa kabel; Baterai untuk traktor beroda; Baterai untuk truk; Baterai, listrik, untuk
kendaraan; Baterai, listrik, untuk telepon seluler, telepon pintar dan tablet komputer;; Beacon perangkat nirkabel energi
rendah; Bel pintu listrik; Bingkai kacamata; Bingkai untuk kacamata; Bingkai, tali, rantai, kotak dan sarung untuk kacamata
hitam; Bingkai-bingkai gambar digital untuk menampilkan gambar-gambar, klip-klip video dan musik digital; Booster antena;
Braket untuk ponsel; Braket untuk proyektor; Breket televisi; CD; CD dan DVD yang menampilkan suara dan video di bidang
musik; CD digital; CD yang direkam sebelumnya; CD yang menampilkan musik; CD yang menampilkan musik dan pertunjukan
musik; CD, CD-ROM, DVD dan media lain untuk merekam atau menyimpan perangkat lunak; CD, DVD, CD-ROM, yang telah
direkam sebelumnya, dengan menampilkan kartun animasi dan komik animasi; CD, DVD, dan media perekaman digital
lainnya; CD, DVD, rekaman vinil, dan kaset audio pra-rekaman yang menampilkan musik; CD-Is [compact disc interactive];
CD-Is yang sudah direkam sebelumnya [compact disc interactive]; CD-ROM kosong untuk merekam suara atau video; CDROM yang berisi direktori telepon elektronik; CD-ROM yang direkam dengan program kinerja otomatis untuk alat musik
elektronik; CD-ROM yang direkam sebelumnya; CD-ROMs; CDRW (Compact disc - rewritable); CINCIN TERA; Cakram
audio/video dan pita audio/video yang direkam dengan musik, film, animasi, drama, olahraga; Cakram cermin pemantul untuk
dipakai guna mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas; Cakram magnetik, pita magnetik, kartu IC, cakram optik, kartrid
ROM, CD-ROM, DVD-ROM, DVD-RAM yang disandikan untuk penggunaan di bidang animasi; Cakram magnetik, pita
magnetik, kartu IC, cakram optik, kartrid ROM, CD-ROM, DVD-ROM, DVD-RAM yang disandikan untuk penggunaan di bidang
gambar; Cakram magnetik, pita magnetik, kartu IC, cakram optik, kartrid ROM, CD-ROM, DVD-ROM, DVD-RAM yang
disandikan untuk penggunaan di bidang musik; Cakram magnetik, pita magnetik, kartu IC, cakram optik, kartrid ROM, CDROM, DVD-ROM, DVD-RAM yang disandikan untuk program perangkat lunak komputer; Cakram optic yang telah direkam
sebelumnya (audio, video); Cakram optik untuk musik yang telah direkam sebelumnya; Cakram padat video (VCD); Cakram
video kompak dengan gambar bergerak yang direkam/video compact discs dengan gambar bergerak yang direkam; Cantelan
Kamera; Capacitor discharge ignition (CDI); Card reader untuk kartu magnetik; Casing (wadah) dari kulit untuk komputer
tablet; Casing (wadah) dari kulit untuk telepon genggam; Casing (wadah) dari kulit untuk telepon pintar; Casing komputer;
Catatan LP; Catu daya AC / DC; Catu daya input DC; Catu daya penstabil tegangan; Catu daya tegangan rendah; Catu daya
yang portable (baterai isi ulang); Cawan petri untuk penggunaan laboratorium; Cermin reflektif untuk mencegah kecelakaan;
Chat dan email application ( software); Chip DNA; Chip elektronik untuk pembuatan sirkuit terpadu; Chip prosesor
semikonduktor; Chips/ kepingan komputer dengan piranti lunak yang ditanamkan untuk mengalihkan aplikasi; Cincin adaptor
untuk melekatkan benda ke kamera; Cincin pegangan pada telepon pintar; Computer programs for communication devices;
Control Panel Mesin Kompresor dan Vakum; DTG printer; DVD; DVD (Digital Versatile Discs); DVD dan disk kompak yang
telah direkam terlebih dahulu menampilkan informasi dalam bidang permainan komputer; DVD dan media perekaman digital
lainnya; DVD dan media pra-rekaman digital yang menampilkan konten hiburan; DVD interaktif; DVD kebugaran yang direkam
sebelumnya; DVD konten musik yang telah direkam sebelumnya; DVD kosong; DVD latihan yang direkam sebelumnya; DVD
pra-rekam yang berisi serial televisi; DVD yang direkam sebelumnya; DVD yang direkam sebelumnya menampilkan musik;
DVD yang menampilkan musik dan pertunjukan musik; Database elektronik menampilkan jalan raya, geografis, peta, informasi
jalur transit publik, informasi lintasan transit publik, informasi rute transit publik, jadwal waktu dan daftar perjalanan transit
publik dan informasi transit publik lainnya yang direkam di media komputer; Dekoder kode batang; Die prosesor kemasan dan
casing; Dinding sentuh digital; Diseq swith (Digital Satellite Equipment Control) yaitu alat kontrol peralatan Satelit Digital; Disk
audio, pita dan piringan hitam yang telah terekam sebelumnya berupa musik dan hiburan; Disk drive eksternal pada komputer;
Disk komputer; Disk perekaman video; Disk rekaman, yaitu, disk audio dan video yang menampilkan rekaman suara musikal;
Disk yang telah direkam sebelumnya, yaitu video digital disk, disk serbaguna digital, DVD, dan disk digital definisi tinggi yang
menampilkan program televisi fiksi ilmiah dan drama; Display listrik; Dokumen elektronik, direkam; Dompet elektronik yang
dapat digunakan untuk melakukan transaksi pembayaran; Dompet elektronik yang dapat diunduh; Drive CD untuk komputer;
Drive CD-ROM; Drive DVD; Drive memori flash USB (universal serial bus); Driver komputer; Drone; Dudukan alarm dan video
kamera; Dudukan braket untuk kamera; Dudukan kacamata; Dudukan mikroskop operasi/bedah, bukan untuk keperluan
medis; Dudukan untuk peralatan fotografi; Earphone nirkabel; Elektro fusion fitting; Elektronik handy talkie; Encoders; File dan
rekaman audio digital, video, dan multimedia yang dapat diunduh menampilkan musik, televisi, film, buku, berita, konser, radio,
olahraga, permainan, acara budaya, serta program hiburan dan pendidikan terkait; File digital yang dapat diunduh; File
gambar/imej yang dapat diunduh yang berisi karya seni, teks/pesan, audio, video, permainan dan tautan Web Internet yang
berhubungan dengan kegiatan-kegiatan olahraga dan budaya; File suara yang dapat diunduh atau direkam yang
mereproduksi kebisingan latar belakang; Film dan gambar animasi yang dapat diunduh; Film dan video yang dapat diunduh
dari internet, film (movies) yang dapat diunduh dari internet; Film kartun animasi; Film sinar-X, terbuka; Film sinematografi
terbuka; Film slide terbuka; Film yang dapat diunduh; Film yang mengandung bahan-bahan pendidikan yang terekam; Filmfilm bioskop yang diexpose; Filter pernapasan wajah selain untuk pernapasan buatan; Filter untuk peralatan fotografi; Fiting
listrik; Fitur komponen dari sistem pengujian, sinyal, diagnostik dan pengukuran elektronik serta peralatan yang digunakan
dalam pembangkit sinyal, penganalisis sinyal, pembangkit gelombang berubah-ubah, pembangkit pulsa dan satu-kotak
penguji, yaitu penganalisis jaringan dan penguji jaringan area lokal nirkabel (WLAN) dan telepon selular, komponen elektronik
dalam bentuk perangkat lunak dan perangkat keras, yaitu pengolah (prosesor) sinyal digital dan algoritme pengontrolnya,
dijual sebagai komponen terpadu dari pembangkit gelombang, untuk meningkatkan keakuratan sinyal dan lebar sinyal;
Flasher; Flasher Relay; Flyback tv (FBT); Foto-foto X-ray, selain untuk keperluan medis; GPS navigasi dan petunjuk,
pelacakan lokasi GPS, GPS tampilan peta dan perangkat kalkulasi rute, video perekam, dan perangkat jaringan komunikasi
nirkabel untuk transmisi data atau gambar untuk kendaraan; Gambar untuk kupon yang dapat diunduh; Gambar, video, arsip,
dokumen dan imej yang diunduh dari internet; Gelang lengan khusus diadaptasi untuk perangkat elektronik pribadi, yaitu,
untuk smartphones; Gelang untuk pemutar media elektronik portabel; Gelang yang mempunyai koneksi; Gelang-gelang yang
mengkomunikasikan data ke personal digital assistant, telepon-telepon pintar, komputer-komputer tablet dan komputer-
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komputer pribadi melalui situs internet dan jaringan-jaringan komunikasi komputer dan elektronik lainnya; Gepyok karet
pemadam api; Gerbang Internet of Things [IoT]; Gerbang jaringan nirkabel dan kabel; Gigabit interface converter (GBIC)
modul; Gigabit router; Harnes kawat kelistrikan untuk mobil; Headphone dan sumbat telinga (ear buds); Headphone nirkabel;
Headset amplifier dengan fitur audio link ke smartphones; Headset komunikasi; Headset telepon dan komputer;
Headsets untuk telepon genggam; Helm khusus latihan olahraga kriket; Helm olahraga; Hiasan pelindung saklar listrik; Hub
USB; Hydrosubmote (3000M water deliver/fire) yaitu suatu alat pemadam jarak jauh, kira-kira 3000M; I-Ring untuk ponsel
genggam; Instalasi alarm yang menyediakan pengintai dengan notifikasi otomatis melalui sinyal dari berbagai sensor;
Instrumen dan komponen komunikasi elektronik dan optik, yaitu penguji tautan (link) komunikasi untuk pengujian
tautan (link) komunikasi dan peralatan pengujian integritas saluran telekomunikasi; Instrumen elektronik
dalam bentuk pembangkit sinyal,yaitu pembangkit sinyal analog dan vektor, pembangkit gelombang, pembangkit fungsi
dalambentuk perangkat elektronik yang digunakan untuk menghasilkan berbagai jenis sinyal gelombang berulang dengan
berbagai frekuensi, pembangkit pulsa dan data, pembangkit gelombang berubah-ubah, pembangkit suara
dalam bentuk perangkat elektronik yang menghasilkan sinyal acak, dan perangkat pembangkitan sinyal yang
mensintesis sinyal elektronik, dan modul sinkronisasi untuk berbagai jenis pembangkit sinyal; Instrumen komunikasi elektronik
dan optik, yaitu penguji gelombang cahaya dan multimeter gelombang cahaya; Instrumen komunikasi optik; Instrumen
pendidikan matematika untuk sekolah dasar; Instrumen pengujian dan pengukuran elektronik dalam bentuk penguji, yaitu
kabel, antena, tegangan (voltage), arus listrik (amperage), saluran telepon dan penguji kontinuitas; Instrumen pengujian dan
pengukuran elektronik, yaitu kabel genggam dan penguji antena dengan penganalisis spektrum opsional,
penganalisis jaringan dan meter daya; Instrumen pengujian dan pengukuran elektronik, yaitu voltmeter dan unit pengukur
sumber; Instrumen pengujian dan pengukuran elektronik dalam bentuk penganalisis, yaitu spektrum, vektor, sinyal,
jaringan, daya dan sumber daya, protokol, frekuensi radio, gelombang mikro, logik, domain modulasi, komponen optik,
komponen gelombang cahaya, modulasi optik, jarak waktu, polarisasi serta penganalisis kerugian dan dispersi fotonik;
Instrumen-instrumen sel fotovoltaik untuk mengubah panas matahari menjadi listrik; Instrumentasi dan alat ukur, yaitu digitizer;
Instrumen pengujian dan pengukuran elektronik, yaitu osiloskop dan bagian-bagiannya; Interfon; Inverator; Inverter; Inverter
AC / DC; Inverter DC / AC; Inverter untuk catu daya; Inverter yang digunakan pada pembangkit tenaga surya; Jack
penghubung antara satu alat ke alat lainnya; Jam pasir; Jam pasir [alat pengukur waktu]; Jam tangan dengan fungsi sebagai
alat komunikasi bergerak; Jam tangan pintar (pengolahan data); Jam tangan pintar yang digunakan pada pergelangan tangan
yang memiliki tampilan sebagai telepon, perangkat lunak dan layar yang menampilkan, mengirimkan dan menerima
teks/pesan, email-email, data dan informasi; Jam tangan pintar yang mempunyai fungsi radio pengawasan; Jam-jam tangan
dengan fungsi sebagai alat komunikasi tanpa kabel dengan terminal-terminal elektronik seperti telepon-telepon pintar,
komputer-komputer tablet, PDA, komputer-komputer; Jam-jam tangan yang dilengkapi kamera dan alat pemutar MP3, dan
yang mengkomunikasikan data ke telepon-telepon pintar dan PDAs; Jasa valuasi keuangan; Jendela mobil depan dan
belakang; KISI KISI AKI (ACCU); KONTAK KONTAK LISTRIK; KONTRAKTOR; KOTAK MCB; KWH METER; Kabel Antena;
Kabel Arde; Kabel Busi; Kabel Generator; Kabel HDMI; Kabel HDTV; Kabel High definition interface (HDMI); Kabel Listrik
Tahan Api; Kabel Listrik Tegangan Menengah; Kabel Listrik Tegangan Tinggi; Kabel Listrik Tegangan rendah; Kabel Listrik
Untuk Pertambangan; Kabel Pengendali; Kabel USB; Kabel USB untuk ponsel; Kabel USB untuk ponsel selular; Kabel audio;
Kabel audio penghubung jarak panjang; Kabel cdi; Kabel daya untuk perangkat elektronik yang digunakan untuk memanaskan
tembakau; Kabel daya untuk untuk rokok elektronik; Kabel ekstensi speaker; Kabel las listrik; Kabel listrik; Kabel listrik dan
elektronik untuk peralatan komunikasi audio dan video, dan manual instruksi yang dapat diunduh untuk peralatan komunikasi
audio dan video; Kabel listrik, harnessing, pengukur dan sakelar; Kabel pengisi daya listrik; Kabel serat optik; Kabel-kabel
elektrik datar yang lentur; Kabinet Pelindung Biologis; Kaca mata pintar (pengolahan data); Kacamata 3D; Kacamata
Perlindungan; Kacamata anti silau; Kacamata dengan resep; Kacamata pelindung; Kacamata renang; Kacamata tiga dimensi
sebagai pesawat penerima siaran televisi; Kacamata untuk pengendara motor; Kamera 35mm; Kamera CCTV; Kamera
bongkar pasang; Kamera cetak digital; Kamera dengan perangkat lunak penditeksi; Kamera digital (SLR); Kamera digital
kompak; Kamera konferensi video, speaker ponsel, monitor komputer, televisi; Kamera pada dasbor; Kamera panoramic;
Kamera untuk berbagai kegunaan; Kamera untuk mendapatkan hasil foto dan video yang lonjong dan imersif; Kamera untuk
menghasilkan gambar pandangan 180, 360 derajat dan sangat lebar; Kamera video untuk memonitor interior dan eksterior
tempat tinggal dan bangunan komersial, dan pengontrol nirkabel untuk perangkat pemantauan, kontrol, dan otomatisasi jarak
jauh; Kamera yang berisi sensor gambar linier; Kamera-kamera komputer pribadi; Kamera-kamera pemantau jaringan untuk
pengawasan; Kamera-kamera untuk konferensi melalui video; Kantong kacamata; Kartu PC; Kartu SIM; Kartu USB; Kartu chip
elektronik yang dikodekan berisi pemrograman yang digunakan untuk sekuensing DNA; Kartu debet (bermagnetik); Kartu
elektronik dan identifikasi magnetik yang digunakan untuk layanan pembayaran; Kartu hadiah yang berkode magnetik; Kartu
identifikasi yang dikodekan secara magnetis; Kartu identitas biometrik; Kartu identitas magnetik; Kartu identitas, magnetik;
Kartu kredit; Kartu kredit dan kartu debit yang dikodekan; Kartu kredit dikodekan tidak mengandung magnet; Kartu kredit, kartu
debit, kartu tunai, kartu kunci dan kartu telepon prabayar yang dikodekan secara magnetis; Kartu loyalti yang berkode
magnetik; Kartu magnetik atau bersandi; Kartu magnetik berkode; Kartu memori Digital [SD] aman; Kartu pembayaran; Kartu
pembayaran magnetik; Kartu penyimpanan; Kartu perbankan, dikodekan atau magnetik; Kartu pintar [kartu sirkuit terpadu];
Kartu pintar/mutakhir (kartu sirkuit terpadu); Kartu port USB; Kartu pra-pembayaran yang dikodekan secara magnetis; Kartu
susunan video grafis; Kartu telepon; Kartu yang disandikan, yaitu kartu kredit, kartu debit, kartu loyalitas, kartu tagihan, kartu
tunai; Kartu, disk, kaset, kabel, catatan, microchip dan sirkuit elektronik, semua untuk mencatat dan transmisi data; Kartu-kartu
chip elektronik bersandi untuk meningkatkan kualitas gambar televisi; Kartun animasi yang direkam pada DVD, CD dan file
video yang dapat diunduh dan sebagai bagian dari perangkat lunak komputer yang dapat diunduh; Kartu berkode magnetik
yang diprogram khusus berhadiah (reward) untuk para pelanggan setia; Kas register, perangkat untuk menghitung; Kaset
audio menampilkan suara menenangkan hidup; Kaset audio yang menampilkan hiburan musik dan musik; Kaset yang direkam
(bukan untuk musik); Kasing DVD; Kasing ponsel; Kasing telepon selular; Katup penguat suara; Katup, Instrumentasi dan
Sistem Pemantauan Korosi; Kawat dan kabel untuk pengisi listrik kamera; Kawat-kawat dan kabel-kabel listrik; Kawat-kawat
yang disekat; Kbel Listrik Instrumen; Kemasan baterai ukuran besar; Kendali jarak jauh untuk peralatan komunikasi audio dan
video; Kesing untuk membawa computer; Keyboard komputer, perlengkapan joystik komputer, bantalan mouse, mouse
komputer, stylus komputer, stylus kapasitif untuk perangkat layar sentuh, kotak CD, kotak pembawa komputer, sarung
pelindung untuk laptop dan komputer tablet, sandaran tangan untuk digunakan dengan komputer, semua yang berkaitan
dengan bola basket; Kit pengembangan perangkat lunak komputer untuk visi komputer, pembelajaran mesin, pembelajaran
mendalam, kecerdasan buatan, pemrosesan bahasa alami, algoritme pembelajaran, dan analisis data; Kit/perangkat untuk
pengembangan peranti lunak computer (SDK) terdiri dari alat pengembangan peranti lunak dan peranti lunak untuk
digunakan sebagai pemrograman aplikasi antarmuka (API) untuk membuat peranti lunak dan aplikasi yang berkaitan dengan
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pencegahan-pencurian dan sistem keamanan, dan sistem pengawasan rumah dan bisnis; Kit/perangkat untuk pengembangan
peranti lunak computer (SDK) terdiri dari alat pengembangan perangkat lunak dan peranti lunak untuk digunakan
sebagai pemrograman aplikasi antarmuka (API) untuk membuat peranti lunak dan aplikasi yang terkait dengan perangkat
elektronik konsumen yang terhubung ke internet; Kit/perangkat untuk pengembangan peranti lunak komputer (SDK)
yang terdiri dari peranti lunak komputer untuk pengembangan, penggunaan, dan interoperabilitas pemrograman aplikasi
antarmuka (API )yang digunakan oleh perangkat elektronik, sistem, dan pertukaran yang bertukar data melalui jaringan
komunikasi dan internet dan yang terhubung dengan penyimpanan data dan layanan pertukaran data berbasis cloud.;
Kit/perangkat untuk pengembangan piranti lunak (SDK); Kit/perangkat untuk pengembangan piranti lunak computer (SDK);
Kit/perangkat untuk pengembangan piranti lunak yang dapat diunduh (SDK); Klip audio, klip video dan spot promosi dalam
CD, pita video dan DVD pra-rekam; Komplotan XY; Komponen dan kelengkapan listrik untuk kendaraan darat, mesin, dan
peralatan, yaitu, amplifier untuk komunikasi nirkabel, antena, dan baterai; Komponen-komponen elektronik, perangkat, dan
sistem untuk komunikasi nirkabel antar perangkat, yaitu, untuk, penentuan posisi, lokasi, navigasi, pelacakan, keamanan,
radar, pencitraan, perasa, dan komunikasi lainnya; Komponen-komponen elektronik, perangkat, dan sistem yang
memungkinkan komunikasi nirkabel, yaitu, untuk, penentuan posisi, lokasi, navigasi, pelacakan, keamanan, radar, pencitraan,
perasa, dan komunikasi lainnya yang memanfaatkan teknologi pita lebar ultra di dalamnya, yaitu, telepon selular pita lebar
ultra, radar pita lebar ultra dan sistem penentuan posisi pita lebar ultra; Komputer; Komputer dan perangkat lunak bergerak
dan aplikasi yang memberikan nasehat, layanan, informasi kepada penggunanya terkait kosmetik dan memungkinkan
pengguna untuk mencoba kosmetik secara virtual; Komputer dan perangkat periferal komputer; Komputer dan sistem operasi
komputer untuk mengemudi secara mandiri, bantuan pengemudi, kendaraan yang terhubung, perangkat antena tak berawak,
dan drone; Komputer genggam; Komputer layar sentuh; Komputer tablet digunakan untuk instalasi dan peralatan sanitasi,
yaitu, unit bangku toilet dengan alat pembersih kebocoran dengan air hangat, bejana kakus, bidet, urinal, bak mandi, instalasi
mandi berendam, instalasi mandi pancuran, wastafel tangan [bagian dari instalasi sanitasi], keran, mandi pancuran, pemanas
air listrik, alat pengering tangan listrik untuk kamar mandi, dispenser sabun otomatis; Komputer terpasang untuk mobil;
Komputer untuk pemrosesan dokumen; Komputer-komputer papan tulis elektronik interaktif; Komunikasi optik; Konektor
ponsel untuk kendaraan; Konektor, terminal, dan kontrol elektronik; Kontaktor daya; Konten audio, video, dan multimedia yang
direkam sebelumnya; Konten terekam; Kontrol pengering; Konverter DC / AC; Konverter DC / DC; Konverter arus (listrik) pada
energi matahari; Konverter fotoelektrik; Konverter mata uang genggam elektronik multibahasa; Konverter mata uang ukuran
saku elektronik multibahasa; Kotak Konverter; Kotak juke musikal; Kotak kaca mata dan kaca mata pelindung matahari; Kotak
listrik; Kotak meteran air; Kotak sambungan [listrik]; Kotak set-top (penerima sinyal digital); Kotak speaker; Kotak untuk
pengeras suara; Kotak untuk telepon seluler; Kotak untuk terminasi optik; Kotak yang dilengkapi dengan peralatan
pembedahan (mikroskopi), bukan untuk keperluan medis; Kotak, tali dan rantai kacamata; Kunci akses yang dikontrol secara
elektronik; Kunci transponder; Kunci web USB; Kunci web USB untuk meluncurkan URL situs web yang diprogram
sebelumnya secara otomatis; Kupon elektronik; LAMPU BLITZ; LAMPU PEMOTRETAN (FOTOGRAFI); LCD multifungsi
penganalisis kualitas jaringan daya; LCD untuk peralatan telekomunikasi dan elektronik; LED display dengan layar sentuh;
LED videotron; Laci uang bagian dari mesin kasir (cash drawer); Lampu Mercusuar; Lapisan film pelindung dalam bentuk
kristal cair untuk telepon pintar; Lapisan film pelindung yang diadaptasikan untuk layar kamera; Laporan elektronik yang dapat
diunduh di bidang berbagai macam asam (acid) yang terdiri atas matarantai nucleotide, tipe-tipe species, diagnostic,
diagnostic ilmu kedokteran, diagnostic ilmu kedokteran hewan, forensic ilmu kedokteran, laboratorium obat-obatan, obatobatan untuk ilmu kedokteran hewan, penelitian klinikal, pengembangan obat-obatan, hasil-hasil pharmasi, penelitian
laboratorium, penelitian ilmu pengetahuan, penelitian ilmu kedokteran, ilmu hayati, biologi, mikrobiologi dan metagenomik,
bioteknologi, pertanian, forensik, keamanan pangan, pengujian genetika dan genetika; Laser bukan untuk penggunaan medis,
mikroskop; Layar LED; Layar LED untuk laptop; Layar LED yang menampilkan teks yang berjalan (running text) dan video;
Layar OLED; Layar Proyeksi Gantung; Layar QLED; Layar atau alat tambahan yang menghadap ke pelanggan; Layar dengan
motor elektrik; Layar dengan penopang tiga kaki; Layar elektronik; Layar sentuh; Layar tampilan komputer; Layar tampilan
visual dalam bentuk komputer, monitor komputer dan televisi; Lensa; Lensa untuk memperbaiki penglihatan [optik]; METERAN
ROLL; MISTAR TUKANG KAYU; MULTI TESTER LISTRIK; Masker pelindung untuk pengendara; Masker pelindung wajah
(topeng); Materi digital, yaitu, arsip audio, arsip video dan arsip grafik pra-rekam untuk digunakan pada perangkat nirkabel;
Materi pendidikan dan pengajaran bahasa yang dapat diunduh tersedia melalui Internet, telepon seluler, jaringan komputer
global atau perangkat nirkabel; Media digital, yaitu file audio dan video yang dapat diunduh yang menampilkan program
televisi fiksi ilmiah dan drama; Media digital, yaitu klip video yang sudah direkam sebelumnya yang dapat diunduh, klip audio
yang sudah direkam sebelumnya, teks dan gambar yang disimpan dalam komputer pribadi elektronik dan perangkat genggam
nirkabel, semuanya menampilkan subjek kepentingan umum; Media digital, yaitu, DVD yang direkam sebelumnya, rekaman
audio dan video yang dapat diunduh, dan CD yang menampilkan dan mempromosikan musik dan hiburan musik; Media
elektronik bukan musik yang direkam sebelumnya (selain perangkat lunak komputer); Media elektronik yang menampilkan
program permainan komputer; Media penyimpanan permanen (non-volatile) (termasuk CD, DVD, kaset dan kaset video dan
perangkat lain) untuk merekam data, suara, gambar, teks atau informasi lainnya; Media perekaman dan penyimpanan digital
atau analog kosong; Meja kerja steris untuk Penanaman; Mekanisme kontrol untuk mesin, engine, atau motor; Mengatur dan
mengelola promosi pemasaran untuk orang lain; Mesin Alarm untuk menjaga rumah dari kemalingan; Mesin cetak dokumen
yang digunakan dengan komputer; Mesin dan instrumen pengukur atau uji coba yang digunakan untuk mengukur ukuran
konsentrasi dan kualitas ozone; Mesin dan instrumen pengukur atau uji coba yang digunakan untuk mengukur ukuran partikel
dan cairan; Mesin dan instrument optik; Mesin dan peralatan radio suar; Mesin fotokopi; Mesin hitung dan peralatan
pemrosesan data; Mesin hitung, peralatan pemrosesan data dan komputer; Mesin inspeksi sidik jari yang digunakan untuk
memeriksa sidik jari secara fisik; Mesin kiosk; Mesin navigasi LORAN; Mesin pelurusan roda kendaraan 3 dimensi (3D Wheel
Alignment); Mesin pembayaran; Mesin pembelajaran; Mesin pemutaran dan perekam suara dan video; Mesin pengeditan
untuk sinematografi; Mesin pengenal mata uang; Mesin penghitung elektronik, perlengkapan pengolah data elektronik,
peralatan pemroresan data elektronik, komputer; Mesin untuk transaksi bank; Mesin yang dioperasikan dengan listrik untuk
mengeluarkan uang, kupon-kupon, tiket-tiket, voucher-voucher, coin-coin dan untuk menerima deposit dan uang tunai dan
perangkat lunak komputer untuk pengoperasian mesin tersebut; Meter peningkat suara; Meter refleksi penentu waktu optikal;
Meteran energi digital; Meteran yang terpasang pada kendaraan; Mikroarray DNA untuk penggunaan laboratorium;
Mikroprosesor; Mikroprosesor digital dan optikal; Mistar bujur sangkar untuk mengukur; Mistar geser; Mistar/meteran [alat
ukur]; Mobile game software; Model tiga dimensi untuk tujuan pendidikan (aparat pendidikan); Modul-modul daya; Modulmodul untuk pembangkit daya fotovoltaik; Monitor liquid crystal display [LCD] komputer; Monitor televisi; Monitor, layar
tampilan, display yang dipasang di kepala, dan headset untuk digunakan dengan komputer, smartphone, perangkat elektronik
bergerak, perangkat elektronik yang dapat dipakai, jam tangan pintar, kacamata pintar, televisi, set top box, dan pemutar dan
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perekam audio dan video; Monitor-monitor jaringan dalam bentuk server perangkat keras pada akses jaringan; Monitormonitor komputer untuk konferensi melalui video; Monitor-monitor untuk komputer; Monitor-monitor yang menampilkan
informasi komersial; Monopod digunakan untuk mengambil foto yang diletakkan pada smartphone atau kamera yang berada di
luar jangkauan normal tangan; Mouse (Alat pengolah data); Mouse komputer; Multimeter digital; Musik yang dapat diunduh;
Nada dering yang dapat diunduh untuk telepon selular, telepon pintar, asisten digital pribadi (PDA); Nada dering, grafik, dan
musik yang dapat diunduh melalui jaringan komputer global dan perangkat nirkabel; Notepads elektronik (ENote); ODP
(Optical Distribution Panel) berfungsi sebagai tempat pengaman sambungan kabel optic sekaligus pemisah kabel; OTG (Alat
untuk menggunakan usb atau flashdisk pada handphone); Organizer data pribadi elektronik genggam; Organizer pribadi
elektronik; Otomatisasi dan kontrol perangkat lunak dan sistem otomatisasi untuk pengoperasian yang memanfaatkan sistem
pendingin berbasis air/fluida dan menganalisis data kinerja operasional berbasis sistem dan data lingkungan untuk
menyesuaikan laju aliran, tekanan dan suhu air/fluida dalam sistem untuk kinerja yang optimal; Outlet daya listrik; PC tablet;
PENGUKUR ASAM UNTUK BATERAI; PENGUKUR KEKENTALAN; Pakaian kontrol kebakaran dan pakaian perlindungan
terhadap api untuk industri balap olahraga motor, yaitu—kemeja dan celana dalam, celana panjang, kemeja, jaket, jas, kaus
kaki, sepatu, sepatu bot, helm pengaman, kacamata, topi dan topi; Pakaian untuk perlindungan terhadap kecelakaan, iradiasi,
listrik statistik dan api, termasuk untuk perlindungan terhadap panas; Panel Filter Harmonisasi Arus Listrik; Panel Kapasitor
Bank; Panel Miniature Circuit Breaker; Panel RCD; Panel interaktif; Panel komposit aluminum untuk aliran listrik; Panel layar
QLED; Panel pengontrol (listrik); Panel tampilan LED; Panel tampilan elektronik; Papan ketik, alat pengendali kursor komputer
dan alas alat pengendali kursor komputer, stylus (pena elektronik yang digunakan pada permukaan layar), peralatan dan
media penyimpanan data; Papan ketik, mouse, alas mouse, printer, drive disk, dan hard drive; Papan kontrol elektronik; Papan
pemberitahuan elektronik; Papan sirkuit audio-video; Papan sirkuit yang terdiri dari perangkat keras dan perangkat lunak
komputer yang digunakan untuk mengoperasikan kamera; Papan tampilan informasi digital; Papan tulis elektronik; Papan tulis
interaktif digital; Partikulat mikro, tag yang bersandi yang terbuat dari plastik logam atau silikat untuk digunakan dalam bidang
perlabelan pasif, penelusuran atau pelacakan orang, hewan, kendaraan, atau barang; Pasokan daya listrik untuk telepon
pintar; Pegangan untuk diadaptasikan pada telepon genggam; Pelampung Tangki Bensin; Pelampung untuk kamera;
Pelindung dan penyangga untuk pemutar musik portabel; Pelindung dan penyangga untuk pemutar musik portabel, tablet
elektronik dan perangkat PDA; Pelindung kamera khusus yang berbentuk selongsong untuk kamera; Pelindung kamera
terhadap angin yang terbuat dari busa; Pelindung layar anti cahaya/sinar biru; Pelindung layar anti silau; Pelindung permukaan
jam tangan; Pelindung tutup kepala; Peluit isyarat; Pemadam api beroda (troiley units); Pemadam api semi permanen (skil
unit); Pemancar FM; Pemancar Global Positioning System [GPS]; Pemancar dan penerima nirkabel; Pemancar dan penerima
suara dan data; Pemancar telekomunikasi; Pembaca digital; Pembaca kartu USB; Pembaca sidik jari biometrik; Pembakar CD;
Pembakar DVD; Pembawa data magnetik pra-rekam yang menampilkan informasi di bidang layanan perbankan dan finansial;
Pembawa data untuk komputer yang memiliki perangkat lunak yang terekam didalamnya; Pembawa suara; Pemegang
kamera; Pemindai 3D; Pemroses data bioinformatika sequencing (ngs) generasi berikutnya; Pemutar / perekam MP3 dan
perangkat lunak yang terkait dengannya; Pemutar DVD; Pemutar DVD (digital versatile disc); Pemutar MP3; Pemutar dan
perekam CD (compact disc); Pemutar dan perekam DVD; Pemutus Sirkuit Udara; Pena untuk layar sentuh; Penahan pintu
elektrik; Penangkal petir; Pencahayaan dengan penggunaan komputer dan kamera video; Pencatat jarak tempuh untuk
kendaraan; Pencatat waktu untuk operasi bedah; Penerima Global Positioning System [GPS]; Penerima dan monitor televisi;
Penerima dan pemancar radio; Penerima data; Penerima radio; Penerima satelite digital; Penerima sinyal video; Penerima
transmisi satelit digital; Penerima yang dapat digenggam; Penganalisa kelembaban; Pengatur pemindahan arus listrik;
Pengekang kamera; Pengendali faktor daya; Pengendali jarak jauh; Pengendali jarak jauh digunakan untuk instalasi dan
peralatan sanitasi, yaitu, unit bangku toilet dengan alat pembersih kebocoran dengan air hangat, bejana kakus, bidet, urinal,
bak mandi, instalasi mandi berendam, instalasi mandi pancuran, wastafel tangan [bagian dari instalasi sanitasi], keran, mandi
pancuran, pemanas air listrik, alat pengering tangan listrik untuk kamar mandi, dispenser sabun otomatis; Pengendali mikro
untuk tujuan meyediakan verifikasi komponen perangkat tetap dan perangkat lunak; Pengeras suara; Pengeras suara
audio (audio speakers) untuk home theaters; Pengeras suara elektronik; Pengeras suara kecil; Pengeras suara terhubung;
Pengeras suara untuk mobil; Pengeras suara untuk konferensi melalui video; Penggandeng [peralatan pengolah data];
Penggaris/ mistar siku atau kotak untuk mengukur; Penghitung geiger; Penghubung audio; Pengisi baterai portabel; Pengisi
baterai portabel untuk ponsel; Pengisi baterai yang portabel untuk baterai-baterai telepon bergerak dan baterai-baterai kamera
digital; Pengisi daya; Pengisi daya USB untuk perangkat elektronik yang digunakan untuk memanaskan tembakau; Pengisi
daya baterai untuk telepon genggam; Pengisi daya baterai pipet elektronik; Pengisi daya baterai ponsel; Pengisi daya baterai
ponsel pintar; Pengisi daya baterai ponsel untuk digunakan di kendaraan; Pengisi daya baterai telepon seluler untuk
digunakan dalam kendaraan; Pengisi daya baterai telepon seluler untuk digunakan di kendaraan; Pengisi daya baterai untuk
ponsel; Pengisi daya baterai untuk telepon seluler; Pengisi daya cepat untuk digunakan didalam mobil; Pengisi daya super
cepat (nirkabel); Pengisi daya untuk akumulator listrik; Pengisi daya untuk baterai; Pengisi daya untuk peralatan pernapasan;
Pengisi daya untuk perangkat elektronik; Pengisi daya untuk rokok elektronik; Pengisi daya usb untuk perangkat elektronik;
Pengisi daya usb untuk ponsel; Pengontrol Suhu; Pengontrol jaringan komputer; Pengontrol listrik untuk mengelola energi
listrik; Pengontrol pasokan energi listrik; Pengonversi; Pengonversi AC / DC; Penguat Headset untuk telepon seluler; Penguat
headset; Penguat suara; Pengukur amper; Pengukur tanjakan (kompas inklinasi); Pengukur tekanan sensor level meter tangki
air; Pengukur udara; Pengukur waktu dan alat pengaturan; Pengumpul energi surya untuk pembangkit listrik; Penjepit untuk
kamera; Penjepit yang digunakan untuk penghubung kabel; Pensil pengetesan (pensil uji) untuk elektrik; Penstabil dan
penopang komputer tablet dan ponsel pintar yang dapat disesuaikan; Penulis CD-ROM; Penutup pelindung lensa untuk
kamera; Penutup untuk telepon; Penyangga diadaptasi untuk komputer tablet; Penyangga disesuaikan untuk telepon mobil;
Penyangga tangan, dudukan, dan dudukan untuk genggaman tangan untuk perangkat elektronik genggam dan
menggabungkan cermin compact; Penyangga tangan, dudukan, dan dudukan untuk genggaman tangan untuk perangkat
elektronik genggam, dan menggabungkan cermin compact; Penyangga tangan, dudukan, dan dudukan untuk genggaman
tangan untuk perangkat elektronik genggam, yaitu ponsel pintar (smartphone), komputer tablet, kamera, dan pemutar suara
dan video portabel; Penyangga tangan, dudukan, dan dudukan untuk genggaman tangan untuk perangkat elektronik
genggam, yaitu, ponsel pintar [smartphone], komputer tablet, kamera, dan pemutar suara dan video portabel; Penyangga
tangan, penyangga, dan dudukan disesuaikan untuk perangkat elektronik genggam, yaitu, telepon pintar, komputer tablet,
kamera, dan pemutar suara dan video portabel; Penyangga yang diadaptasi untuk komputer, laptop, dan komputer tablet;
Penyanggah Lampu; Penyedia daya, sistem penyedia daya dan sistem daya yang digunakan untuk daya dan uji
pengoperasian peralatan dan alat elektronik yang diuji dengan menyediakan berbagai level daya untuk peralatan elektronik;
Peralatan Global Positioning System [GPS]; Peralatan Indikator Angka Acak Elektronik [ERNIE]; Peralatan WiFi untuk
perangkat seluler; Peralatan baku berinduktansi; Peralatan catu daya yang diatur; Peralatan dan instrumen ilmiah dan
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penelitian termasuk sekuens asam nukleat, susunan, pemindai, perangkat dan analisis pencitraan elektronik, pengujian
peralatan pengumpulan sampel, instrumen kontrol kualitas sampel, sekuensing reagen cartridge dan nampan, peralatan
persiapan sampel pengujian, dan peralatan laboratorium untuk penggunaan laboratorium termasuk dalam bidang berbagai
macam asam (acid) yang terdiri atas matarantai nucleotide, tipe-tipe species, diagnostic ilmu kedokteran, diagnostic ilmu
kedokteran hewan, diagnostic klinikal, penelitian medis, penelitian ilmu kedokteran hewan, diagnostic, penelitian klinikal, hasilhasil pharmasi, penelitian pengembangan obat-obatan, penelitian laboratorium obat-obatan, penelitian dan ilmu pengetahuan
kedokteran hewan, ilmu hayati, biologi, mikrobiologi, bioteknologi, pertanian, forensik, keamanan pangan, metagenomik,
pengujian genetika dan genetika; Peralatan dan instrumen navigasi dan penentuan posisi elektronik; Peralatan dan instrumen
pengendali tenaga listrik; Peralatan dan instrumen untuk mendiagnosa instalasi daya listrik; Peralatan dan instrumen untuk
menguji gas, cairan, atau padatan; Peralatan dan instrumen untuk perekaman, transmisi, penyiaran, penerimaan,
penyimpanan, tampilan atau reproduksi suara, gambar dan data; Peralatan elektronik digital yang dapat dipakai untuk
penyediaan akses ke internet, untuk mengirimkan, menerima dan menyimpan panggilan telepon, surat elektronik, dan data
digital lainnya; Peralatan elektronik digital yang digunakan pada bagian anggota badan (misal dipergelangan tangan) terutama
terdiri dari arloji yang juga menampilkan telepon, perangkat lunak dan tampilan layar untuk melihat, mengirimkan dan
menerima teks/pesan, email-email, data dan informasi dari telepon pintar, komputer-komputer tablet dan komputer-komputer
yang portabel; Peralatan elektronik untuk mendeteksi logam; Peralatan elektronik untuk mendeteksi temperatur suhu;
Peralatan elektronik untuk transmisi suara atau gambar; Peralatan elektronik untuk penguji karakteristik dansifat
elektromagnetik dari bahan industri; Peralatan ilmiah untuk digunakan pada aplikasi diagnostik; Peralatan informasi elektronik
yang dapat diakses dari jarak jauh secara online; Peralatan jaringan komunikasi; Peralatan kendali listrik tanpa kabel jarak
jauh; Peralatan keselamatan yaitu teknologi penghalang termal yang digunakan pada topi keras dan helm pengaman;
Peralatan komunikasi gelombang mikro; Peralatan komunikasi nirkabel, yaitu, peralatan telekomunikasi, peralatan komunikasi
komputer, dan pengendali antarmuka nirkabel untuk komunikasi nirkabel, yaitu, untuk, penentuan posisi, lokasi, navigasi,
pelacakan, keamanan, radar, pencitraan, perasa, dan komunikasi lainnya; Peralatan konferensi video, yaitu telepon, speaker,
monitor, kamera, headset telepon dan komputer, penunjuk jarak jauh presenter nirkabel, dan perangkat periferal komputer
untuk konferensi dan kolaborasi audio dan video; Peralatan kontrol jarak jauh; Peralatan kontrol listrik; Peralatan kontrol listrik
dan elektronik untuk meningkatkan efisiensi daya; Peralatan kromatografi untuk analisa cairan dan gas untuk keperluan
industri; Peralatan listrik dan elektronik; Peralatan memori komputer; Peralatan otomatisasi pada rumah; Peralatan
pemantauan; Peralatan pembatal kebisingan dan gema, yaitu, speaker audio dan headphone pembatal gema; Peralatan
pengenalan wajah; Peralatan penghasil suara dan peredam suara elektronik, penghasil peredam kebisingan, dan unit kontrol
elektronik untuk meredam dan mengontrol suara, yaitu, perangkat keras komputer dan perangkat lunak yang dapat diunduh
atau direkam untuk menghasilkan suara, menghilangkan kebisingan, menghilangkan gema dan meredam suara; Peralatan
pengiriman pesan dan keamanan jaringan yang terdiri dari piranti keras dan piranti lunak komputer untuk mendeteksi,
memblokir, dan mengotomatiskan penghapusan virus dan ancaman komputer, mengenkripsi dan mengotentikasi data,
mencegah kehilangan data, memulihkan data, mengamankan jaringan, dan mendeteksi, memfilter, menganalisis, mengelola,
dan memblokir komunikasi elektronik; Peralatan pengisi daya baterai; Peralatan penguji elektronik, yaitu meter daya
untukpenguji sinyal gelombang mikro dan frekuensi radio; Peralatan pengukur kekuatan; Peralatan pengukur yang digunakan
untuk mengukur ukuran partikel dan penyebaran ukuran partikel; Peralatan penyimpan energi yang terdiri dari baterai-baterai;
Peralatan periferal komputer; Peralatan pribadi yang portabel untuk merekam, mengorganisir, mentransmisi, memanipulasi,
mereview dan menerima teks/pesan, data, gambar-gambar/imej-imej dan file dalam bentuk audio yang berkaitan dengan
kesehatan dan kebugaran tubuh; Peralatan printer (pencetak)/personalisasi kartu plastik; Peralatan sensor elektronik, kamera,
dan mikrofon untuk pendeteksian, penangkapan dan pengenalan gerakan tubuh, gerakan wajah dan suara; Peralatan survei
untuk keperluan navigasi; Peralatan telekomunikasi listrik digunakan untuk instalasi dan peralatan sanitasi, yaitu, unit bangku
toilet dengan alat pembersih kebocoran dengan air hangat, bejana kakus, bidet, urinal, bak mandi, instalasi mandi berendam,
instalasi mandi pancuran, wastafel tangan [bagian dari instalasi sanitasi], keran, mandi pancuran, pemanas air listrik, alat
pengering tangan listrik untuk kamar mandi, dispenser sabun otomatis; Peralatan telekomunikasi, peralatan komunikasi
komputer, termasuk modem radio; Peralatan telematika, yaitu, perangkat nirkabel yang terdiri dari pemancar [sehubungan
dengan otomobil]; Peralatan transmisi data audio dan video nirkabel, yaitu, perangkat keras komputer dan perangkat lunak
yang dapat diunduh atau direkam untuk transmisi atau reproduksi suara atau gambar; Peralatan untuk enkripsi; Peralatan
untuk memproduksi, melakukan, mengalihkan, mengubah, mengatur dan mengendalikan energi listrik; Peralatan untuk
memproses pembayaran elektronik, yaitu
Mesin pembayaran non tunai menggunakan RFID; Peralatan untuk mengidentifikasi pidato; Peralatan untuk mengontrol
pengoperasian pemanas dan pendingin air; Peralatan untuk mengukur kadar air; Peralatan untuk mengukur konsumsi energi
listrik; Peralatan untuk merekam dan menghasilkan suara untuk pelatihan binatang; Peralatan untuk merekam, menstransmisi
atau mereproduksi suara atau gambar-gambar/imej-imej untuk digunakan pada telekomunikasi; Peralatan untuk pengiriman
data; Peralatan untuk pengujian DNA dan RNA untuk tujuan penelitian; Peralatan yang diaktifkan dengan teknologi pita lebar
ultra, yaitu, pembaca dan pemindai; Peralatan-peralatan elektronik dengan fungsi-fungsi interaktif; Peralatan-peralatan
jaringan pada rumah; Peralatan-peralatan pembuatan air murni untuk keperluan laboratorium; Peralatan-peralatan pembuatan
air ultra murni untuk keperluan laboratorium; Peralatan-peralatan pengolahan air untuk keperluan laboratorium; Peralatanperalatan pengolahan air untuk keperluan laboratorium untuk produksi air murni; Peralatan-peralatan pengolahan air untuk
keperluan laboratorium untuk produksi air ultra murni; Perangkat Lunak computer yang dapat mengunggah, mengunduh,
mengakses, mencatat, menulis, menampilkan, dan menghubungkan; Perangkat Lunak yang dapat diunduh untuk komputer,
seluler, digital portebel, prangkat komunikasi dengan kabel dan tanpa kabel; Perangkat Televisi Nirkabel yang digunakan
untuk mengambil gambar (CCTV); Perangkat antar muka jaringan komputer; Perangkat asisten personal dalam suatu system
lengkap yang dapat dikendalikan oleh suara; Perangkat atau instrumen dengan fungsi pengaturan waktu untuk merekam;
Perangkat atau instrumen dengan fungsi pengaturan waktu untuk pelacakan; Perangkat atau instrumen dengan fungsi
pengaturan waktu untuk pemantauan; Perangkat atau instrumen dengan fungsi pengaturan waktu untuk display; Perangkat
atau instrumen untuk pemantauan; Perangkat atau instrumen untuk tampilan; Perangkat dan instrumen augmentasi dan
koreksi optik; Perangkat dengan fungsi pengukuran waktu dan untuk mengkalkulasi, memantau, merekam atau menampilkan
jarak yang dicakup selama pelatihan; Perangkat dengan fungsi pengukuran waktu dan untuk mengkalkulasi, memantau,
merekam atau menampilkan tujuan pelatihan berdasarkan pelatihan sebelumnya; Perangkat dengan fungsi pengukuran waktu
dan untuk mengkalkulasi, memantau, merekam, atau menampilkan konsumsi kalori; Perangkat dengan fungsi pengukuran
waktu dan untuk mengkalkulasi, memantau, merekam, atau menampilkan kualitas istirahat dan pola tidur.; Perangkat dengan
fungsi pengukuran waktu dan untuk mengkalkulasi, memantau, merekam, atau menampilkan langkah berjalan atau berlari;
Perangkat dengan fungsi pengukuran waktu dan untuk mengkalkulasi, memantau, merekam, atau menampilkan tingkat
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pelatihan dibandingkan dengan tujuan pelatihan; Perangkat dengan fungsi pengukuran waktu dan untuk mengkalkulasi,
memantau, merekam, atau menampilkan waktu tanpa aktivitas fisik; Perangkat distribusi daya optik gelombang waveguide
terintegrasi berbasis kuarsa; Perangkat elektronik atau perangkat lunaknya untuk digunakan dalam mentransmisikan data
dan/atau suara melalui jaringan nirkabel atau kabel; Perangkat elektronik digital genggam yang mampu menyediakan akses
ke internet dan untuk mengirim, menerima, dan menyimpan panggilan telepon, surat elektronik, dan data digital lainnya;
Perangkat elektronik digital untuk merekam, mengatur, mentransmisikan, memanipulasi, dan meninjau kembali file teks, data,
audio, gambar dan video; Perangkat elektronik digital yang dapat dipakai yang mampu menyediakan akses ke internet, untuk
mengirim, menerima dan menyimpan panggilan telepon, surat elektronik, dan data digital lainnya; Perangkat elektronik digital
yang terutama terdiri dari perangkat lunak untuk peringatan, pesan, email, dan pengingat, dan untuk merekam, mengatur,
mentransmisikan, memanipulasi, meninjau kembali, dan menerima file teks, data, dan digital dan layar display/tampilan;
Perangkat elektronik mutifungsi untuk menampilkan, mengukur, dan mengunggah informasi ke Internet; Perangkat elektronik
pribadi yang digunakan untuk melacak sasaran dan statistik kebugaran (fitness); Perangkat elektronik untuk buaian bayi;
Perangkat elektronik untuk mendeteksi sistem kebocoran yang mampu mendeteksi kebocoran cairan dengan sensor kabel
atau probe dengan cara pemantauan jarak jauh dengan perangkat lunak pemantauan berbasis web; Perangkat genggam
nirkabel, yaitu, perangkat informasi yang dikontrol suara terdiri dari speaker audio pintar yang terkoneksi dengan awan (cloud)
dan dikontrol suara dengan kemampuan asisten pribadi virtual, tidak satupun barang tersebut untuk kamera fotografi dan
sinematografi profesional termasuk aksesoris spesifik fotografi dan sinematografi profesional khusus untuknya dan perangkat
lunak fotografi dan sinematografi profesional; Perangkat getaran pensinyalan hewan untuk mengarahkan ternak; Perangkat
ilmiah; Perangkat ilmiah untuk anak-anak berupa aparat instruksi; Perangkat ilmiah untuk anak-anak berupa aparat mengajar;
Perangkat informasi dalam suatu sistem lengkap yang dapat dikendalikan oleh suara; Perangkat input dan output komputer;
Perangkat keras USB; Perangkat keras dan perangkat lunak komputer untuk digunakan dalam operasi dan kontrol keamanan
rumah dan sistem pemantauan; Perangkat keras dan perangkat lunak komputer untuk membuat, memfasilitasi, dan mengelola
akses jarak jauh ke dan komunikasi dengan jaringan area lokal (lans), jaringan pribadi virtual (vpn), jaringan area luas (wans)
dan jaringan komputer global; Perangkat keras dan perangkat lunak komputer untuk menerima, menampilkan, dan
menggunakan siaran video, audio, dan sinyal data digital; Perangkat keras dan perangkat lunak komputer untuk
mengembangkan, memelihara, dan menggunakan jaringan komputer area lokal dan luas; Perangkat keras dan perangkat
lunak komputer untuk mengembangkan, memelihara, dan menggunakan sistem konferensi komputer audio-video interaktif;
Perangkat keras dan perangkat lunak komputer untuk meningkatkan dan menyediakan transfer waktu nyata, transmisi,
penerimaan, pemrosesan dan digitalisasi data; Perangkat keras dan perangkat lunak komputer untuk meningkatkan dan
menyediakan transfer waktu nyata, transmisi, penerimaan, pemrosesan dan digitalisasi informasi grafis audio dan video;
Perangkat keras dan perangkat lunak komputer untuk merekam, memproses, menerima, mereproduksi, transmisi,
memodifikasi, pengkompresan, pendekompresan, menyiarkan, menggabungkan dan meningkatkan suara, gambar, grafik, dan
data; Perangkat keras dan perangkat lunak komputer untuk pengenalan gambar untuk keamanan dan pengawasan;
Perangkat keras dan perangkat lunak komputer yang terdiri dari dompet digital yang dapat menyimpan informasi data
pelanggan untuk mengakses kupon voucher, kode voucher dan potongan harga di penjual eceran dan untuk mendapatkan
loyalitas atau hadiah uang yang dapat ditambahkan dalam akun pelanggan; Perangkat keras dan perangkat lunak sebagai
penyimpanan basis data untuk kegiatan jual beli dan pembayaran; Perangkat keras komputer dan perangkat lunak yang dapat
diunduh atau direkam untuk telekomunikasi, konferensi jarak jauh dan konferensi video, komunikasi audio, video dan data
antar komputer melalui jaringan komputer global, jaringan komputer area luas, dan jaringan komputer peer-to-peer dengan
memanipulasi dan mengendalikan gambar dari kamera web dan kamera digital; Perangkat keras komputer dan program
perangkat lunak komputer untuk integrasi teks, audio, grafik, gambar diam dan gambar bergerak kedalam pengiriman interaktif
untuk aplikasi multimedia; Perangkat keras komputer dan program perangkat lunak komputer yang dapat diunduh atau
direkam untuk integrasi teks, audio, grafik, gambar diam dan gambar bergerak ke dalam pengiriman interaktif untuk aplikasi
multimedia; Perangkat keras komputer dan sistem perangkat lunak komputer untuk telekomunikasi, tele-konferensi dan video
konferensi, komunikasi audio, video dan data antar komputer melalui jaringan komputer global, jaringan komputer area luas,
dan jaringan komputer peer to peer dengan memanipulasi dan mengendalikan gambar dari kamera web dan kamera digital;
Perangkat keras komputer digunakan untuk instalasi dan peralatan sanitasi, yaitu, unit bangku toilet dengan alat pembersih
kebocoran dengan air hangat, bejana kakus, bidet, urinal, bak mandi, instalasi mandi berendam, instalasi mandi pancuran,
wastafel tangan [bagian dari instalasi sanitasi], keran, mandi pancuran, pemanas air listrik, alat pengering tangan listrik untuk
kamar mandi, dispenser sabun otomatis; Perangkat keras komputer untuk digunakan dalam mengambil elektrokardiogram;
Perangkat keras komputer untuk digunakan dalam mengambil pengukuran; Perangkat keras komputer untuk digunakan dalam
menyediakan jaringan komputasi awan yang aman; Perangkat keras komputer untuk digunakan dalam menyediakan
komputasi environment (area memori komputer) yang aman; Perangkat keras komputer untuk digunakan dalam visi mesin,
pembelajaran mesin, pembelajaran yang mendalam, kecerdasan buatan, pemrosesan bahasa alami, pembelajaran algoritma
dan analisa data; Perangkat keras komputer untuk komputasi; Perangkat keras komputer untuk komputasi awan; Perangkat
keras komputer untuk komputasi latency rendah dan bandwith tinggi; Perangkat keras komputer untuk komputasi melalui
jaringan global dan lokal; Perangkat keras komputer untuk komunikasi jaringan nirkabel; Perangkat keras komputer untuk
menganalisa ayunan golf; Perangkat keras komputer untuk penyimpanan data; Perangkat keras komputer yang dapat dipakai;
Perangkat keras komputer, komputer tablet, peralatan telekomunikasi listrik, pengendali jarak jauh, aplikasi perangkat lunak,
perangkat lunak komputer, perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk pemantauan dan analisis jarak jauh, yang
digunakan untuk instalasi dan peralatan sanitasi, yaitu, unit bangku toilet dengan alat pembersih kebocoran dengan air hangat,
bejana kakus, bidet, urinal, bak mandi, instalasi mandi berendam, instalasi mandi pancuran, wastafel tangan [bagian dari
instalasi sanitasi], keran, mandi pancuran, pemanas air listrik, alat pengering tangan listrik untuk kamar mandi, dispenser
sabun otomatis; Perangkat keras untuk mendeteksi obyek, gerakan tubuh pengguna dan perintah; Perangkat keras untuk
pemrosesan dokumen; Perangkat keras untuk penyimpan data untuk kegiatan jual-beli dan pembayaran; Perangkat
keras yang menyimpan data sekunder dan berisi piringan magnetis yang portabel (portable hard disk drives); Perangkat
komunikasi nirkabel untuk transmisi suara, data, gambar, audio, video, dan konten multimedia; Perangkat komunikasi nirkabel
untuk transmisi suaro, data, atau gambar; Perangkat komunikasi visual digital; Perangkat komunikasi yang dapat dipakai
dalam bentuk jam tangan, gelang; Perangkat komunikasi yang portabel, yaitu gagang telepon (handsets), alat
komunikasi (walkie-talkies), telepon-telepon satelit dan personal digital assistants [PDA]; Perangkat kontrol elektronik untuk
antar muka dan kontrol komputer dan komputer global dan jaringan telekomunikasi dengan siaran dan perlengkapan televisi
dan kabel; Perangkat laboratorium untuk mendeteksi urutan genetik; Perangkat listrik yang mengubah antara sinyal seimbang
dan sinyal tidak seimbang; Perangkat lunak BIOS [sistem input / output dasar]; Perangkat lunak akuntansi; Perangkat lunak
aplikasi komputer untuk aplikasi seluler yang dapt diunduh, diunggah, dilihat, ditulis, menghubungkan, dan mencari informasi
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lainnya; Perangkat lunak aplikasi komputer untuk asisten digital pribadi; Perangkat lunak aplikasi komputer untuk
menyematkan browser web, interfase dengan penyimpanan kunci perangkat keras yang aman, dan melaksanakan transaksi
yang diusulkan melalui blockchain (sistem pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi).; Perangkat lunak aplikasi
komputer untuk pengumpulan dan verifikasi informasi pengguna untuk membuat akun blockchain (sistem pencatatan transaksi
digital yang terdesentralisasi).; Perangkat lunak aplikasi komputer untuk penyediaan keamanan, otomatisasi, fasilitasi, dan
enkripsi komunikasi, proses bisnis, dan transaksi keuangan menggunakan sistem kontrak pintar, blockchain (sistem
pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi), dan teknologi buku besar yang didistribusikan.; Perangkat lunak aplikasi
komputer untuk perangkat seluler, yaitu perangkat lunak untuk perangkat layar sentuh yang digunakan untuk memasukkan
data, teks prediktif, teks korektif, dan memasukkan teks berbasis sikap (gesture); Perangkat lunak aplikasi komputer untuk
perangkat seluler, yaitu, perangkat lunak untuk memasukkan (input) teks yang digunakan untuk mengakses dan mencari pada
Internet; Perangkat lunak aplikasi komputer untuk ponsel, pemutar media portabel, komputer genggam, komputer tablet, dan
komputer, yaitu, perangkat lunak untuk menerima dan menyimpan DNA dan catatan genetik, dan untuk memberi wewenang
kepada personel medis dan peneliti untuk menggunakan catatan; Perangkat lunak aplikasi komputer yang dapat diunduh
untuk memproses, memfasilitasi, memverifikasi, dan autentikasi pembayaran bergerak (mobile) dan transaksi tanpa kontak
langsung dengan pengecer, pedagang, dan penjual menggunakan suatu alat komunikasi bergerak (mobile); Perangkat lunak
aplikasi komputer yang dapat diunduh yang berkaitan dengan pengaturan dan pengawasan skema insentif penjualan dan
promosi, skema keanggotaan, skema bonus, skema hadiah, skema diskon dan layanan promosi; Perangkat lunak aplikasi
komputer yang dapat diunduh yang berhubungan dengan program loyalti dan dana yang tersimpan dalam suatu akun;
Perangkat lunak aplikasi mobile untuk menyaksikan Liga Basket (rekaman); Perangkat lunak aplikasi mobile untuk
menyaksikan Liga Basket secara langsung; Perangkat lunak aplikasi untuk perangkat seluler; Perangkat lunak aplikasi web;
Perangkat lunak aplikasi yang terkait dengan penyewaan mobil, taksi, dan semua jenis layanan penyewaan kendaraan
penumpang; Perangkat lunak berbasis cloud yang dapat diunduh; Perangkat lunak cloud; Perangkat lunak cloud komputer
yang tidak dapat diunduh; Perangkat lunak computer dan aplikasi perangkat lunak untuk perangkat seluler yang
memperkenankan pengguna untuk menyewa alat komunikasi dan/atau komputer; Perangkat lunak computer dan aplikasi
perangkat lunak untuk perangkat seluler yang memperkenankan, menyediakan, mengizinkan, dan memfasilitasi pengguna
untuk mendaftar dan menyewa penginapan sementara, mengakses informasi, daftar dan pengumuman tentang perumahan,
apartemen, kondominium, town house, real estate, dan iklan penyewaan; Perangkat lunak computer dan firmware untuk
program sistem operasi.; Perangkat lunak computer untuk penggunaan pada perangkat seluler dan perangkat komputasi dan
komunikasi untuk memfasilitasi pengawasan, log-in jarak jauh dan penyediaan jasa support teknis secara langsung untuk
perangkat, peralatan, kendaraan, peralatan penerangan, sistem HVAC, dan sistem keamanan rumah di internet yang
terhubung dengan jaringan; Perangkat lunak computer untuk penggunaan pada perangkat seluler dan perangkat komputasi
dan komunikasi untuk mengakses jasa help desk untuk computer desktop dan laptop, ponsel pintar, dan perangkat, peralatan,
kendaraan, peralatan penerangan, sistem HVAC, dan sistem keamanan rumah di internet.; Perangkat lunak computer untuk
penggunaan pada perangkat seluler dan perangkat komputasi dan komunikasi untuk menyediakan advis dan rekomendasi
mengenai perbedaan ponsel pintar, perangkat komputasi, dan perangkat komunikasi, dan perangkat, peralatan, kendaraan,
peralatan penerangan, sistem HVAC, dan sistem keamanan rumah di internet yang terhubung dengan jaringan.; Perangkat
lunak computer untuk penggunaan pada perangkat seluler dan perangkat komputasi dan komunikasi untuk secara proaktif
menyediakan konten yang merekomendasikan solusi, tips, trik dan informasi mengenai cara, kesemuanya untuk pengguna
perangkat, peralatan, kendaraan, peralatan penerangan, sistem HVAC, dan sistem keamanan rumah di internet yang
terhubung dengan jaringan; Perangkat lunak computer untuk penggunaan pada perangkat seluler dan perangkat komputasi
dan komunikasi, yaitu untuk perangkat lunak untuk menyediakan back-up foto dan video, dan untuk transfer foto dan video
kepada perangkat komputer lain; Perangkat lunak computer yang dapat diunduh, yaitu perangkat lunak untuk mengatur
pengaturan (settings) dan performance secara jarak jauh; Perangkat lunak dan aplikasi perangkat lunak untuk eksekusi,
transmisi, dan penyimpanan tanda tangan elektronik yang aman.; Perangkat lunak dan aplikasi perangkat lunak yang
memungkinkan pengguna untuk mengidentifikasi dan berkomunikasi dengan orang di depan pintu; Perangkat lunak dan
aplikasi seluler yang dapat diunduh berkaitan dengan layanan konsultasi kecantikan; Perangkat lunak dan aplikasi seluler
yang dapat diunduh berkaitan dengan pembuatan reservasi salon kecantikan untuk orang lain; Perangkat lunak dan aplikasi
seluler yang dapat diunduh berkaitan dengan pemesanan layanan perawatan kecantikan dan kesehatan; Perangkat lunak dan
aplikasi seluler yang dapat diunduh berkaitan dengan penyediaan informasi tentang perawatan kecantikan dan kesehatan;
Perangkat lunak dan aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk digunakan oleh penyedia kebugaran dan kesehatan, klien
perusahaan, dan pelanggan, untuk informasi lokasi dan tujuan pusat kebugaran dan kesehatan, pemeriksaan jadwal kelas
kebugaran dan kebugaran, pemesanan kelas kebugaran dan kesehatan, pendaftaran kelas kebugaran dan kesehatan,
pemantauan aktivitas dan kebugaran, penerimaan dan penebusan penawaran produk terkait kebugaran dan kesehatan,
memungkinkan pengguna untuk berpartisipasi dalam program loyalitas pelanggan dan jejaring sosial yang berhubungan
dengan kesehatan dan kebugaran; Perangkat lunak dan aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk digunakan sehubungan
dengan pengujian penyakit menular; Perangkat lunak dan keras computer untuk memproses pembayaran elektronik dan untuk
mentransfer dan mencatat transfer dana ke dan dari orang lain melalui perangkat komunikasi elektronik termasuk smartphone,
tablet dan laptop; Perangkat lunak hiburan interaktif; Perangkat lunak integrasi kendaraan pribadi, tidak satupun barang
tersebut untuk kamera fotografi dan sinematografi profesional termasuk aksesoris spesifik fotografi dan sinematografi
profesional khusus untuknya dan perangkat lunak fotografi dan sinematografi profesional; Perangkat lunak interaktif yang
mendasarkan pada kecerdasan buatan; Perangkat lunak keamanan dunia maya; Perangkat lunak kecerdasan buatan dan
inferensi cerdas untuk prediksi kontekstual; Perangkat lunak komputasi awan untuk digunakan berhubungan dengan
pemasaran digital yang diarahkan kepada pelanggan produk kemasan; Perangkat lunak komputer & publikasi secara
elektronik yang diberikan online dari data base atau dari fasilitas yang disediakan dalam internet; Perangkat lunak komputer
berbasis kecerdasan buatan; Perangkat lunak komputer berbasis kecerdasan buatan untuk konsultasi kesehatan; Perangkat
lunak komputer dalam bentuk perangkat lunak yang dapat diunduh atau direkam untuk berbagi multimedia; Perangkat lunak
komputer dalam bentuk perangkat lunak yang dapat diunduh atau direkam untuk mengontrol pengoperasian peralatan audio
dan video dan untuk melihat, mencari dan / atau membaca suara, video, televisi, film, foto dan gambar digital lainnya dan
konten multimedia lainnya; Perangkat lunak komputer dalam bentuk perangkat lunak yang dapat diunduh atau direkam untuk
mengunduh, mentransmisikan, menerima, memproses, membaca, menonton, dan mengendalikan aplikasi, data elektronik,
gambar, file audio dan video; Perangkat lunak komputer dalam bentuk perangkat lunak yang dapat diunduh atau direkam
untuk mereproduksi, memproses dan mengalirkan konten audio, video dan multimedia dan untuk panggilan audio, panggilan
video dan kolaborasi jarak jauh; Perangkat lunak komputer dan aplikasi perangkat lunak komputer untuk peralatan portabel
untuk mengumpulkan dan menganalisa variabel yang berkaitan dengan lingkungan yaitu suhu, kualitas udara dan cahaya
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sekaligus kebisingan sekitarnya selama tidur; Perangkat lunak komputer dan aplikasi perangkat lunak untuk digunakan dalam
verifikasi dan otentikasi transaksi melalui blockchain (sistem pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi).; Perangkat
lunak komputer dan aplikasi perangkat lunak untuk identifikasi dan otentikasi pengguna.; Perangkat lunak komputer dan
aplikasi perangkat lunak untuk memungkinkan transaksi keuangan; Perangkat lunak komputer dan aplikasi perangkat lunak
untuk verifikasi dan autentikasi identitas pengguna biometrik; Perangkat lunak komputer dan aplikasi perangkat lunak yang
berkaitan dengan layanan pinjaman; Perangkat lunak komputer dan aplikasi perangkat lunak yang berkaitan dengan masalah
keuangan dan transaksi keuangan; Perangkat lunak komputer dan aplikasi perangkat lunak yang memungkinkan pembelian
barang dan jasa secara online; Perangkat lunak komputer dan aplikasi telepon genggam yang mengizinkan pelanggan
(pengguna) untuk mengakses rekening bank dan bertransaksi; Perangkat lunak komputer dan peralatan dan instrumen untuk
digunakan yang berkaitan dengan internet; Perangkat lunak komputer dan perangkat lunak aplikasi ponsel yang bisa diunduh
yang berisi informasi rujukan dalam bidang keuangan, investasi, bisnis, berita; Perangkat lunak komputer dan perangkat lunak
aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk melakukan atau mencari kinerja pekerjaan, usaha atau proyek dengan imbalan uang
atau nilai; Perangkat lunak komputer dan perangkat lunak aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk mempromosikan jasa
pihak lain; Perangkat lunak komputer dan perangkat lunak aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk mencocokkan para
pengguna dengan pekerjaan, usaha atau proyek; Perangkat lunak komputer dan perangkat lunak aplikasi seluler yang dapat
diunduh untuk menemukan pekerjaan, usaha atau proyek atas dasar permintaan; Perangkat lunak komputer dan perangkat
lunak aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk menyediakan area pasar online untuk pembeli dan penjual barang dan jasa;
Perangkat lunak komputer dan perangkat lunak aplikasi seluler yang dapat diunduh yang memungkinkan urun daya
(crowdsourcing) permintaan yang berhubungan dengan kinerja pekerjaan, usaha atau proyek; Perangkat lunak komputer dan
program komputer yang dapat diunduh untuk manajemen database, membuat lembar lajur (spreadsheet) elektronik,
mendesain, membuat, mengedit dan mempublikasikan dokumen, pencatatan, email, memasukkan ke dalam kalendar,
manajemen kontak, membuat grafik presentasi, publikasi desktop, manajemen dokumen, pemrosesan kata, mengirim pesan
instan, protokol suara melalui internet (VOIP), konferensi video, konferensi audio, menggunakan bersama-sama aplikasi,
memastikan keamanan jaringan komputer, dan menyediakan deteksi dan pencegahan intrusi jaringan komputer; Perangkat
lunak komputer digunakan untuk instalasi dan peralatan sanitasi, yaitu, unit bangku toilet dengan alat pembersih kebocoran
dengan air hangat, bejana kakus, bidet, urinal, bak mandi, instalasi mandi berendam, instalasi mandi pancuran, wastafel
tangan [bagian dari instalasi sanitasi], keran, mandi pancuran, pemanas air listrik, alat pengering tangan listrik untuk kamar
mandi, dispenser sabun otomatis; Perangkat lunak komputer online yang tidak dapat diunduh untuk menampilkan,
mengumpulkan, menganalisis, dan mengatur data dan informasi di bidang kesehatan, kebugaran, fitness, aktivitas fisik,
pengelolaan berat badan, tidur, dan nutrisi; Perangkat lunak komputer pengenalan pola; Perangkat lunak komputer
pengenalan suara; Perangkat lunak komputer sosial interaktif untuk memperoleh kembali dan menampilkan transit publik,
navigasi, geografis, peta dan informasi perjalanan; Perangkat lunak komputer sosial interaktif untuk memungkinkan transmisi
informasi transit publik, pemetaan, navigasi, lalu lintas, rute dan informasi yang diminati ke jaringan telekomunikasi, telepon
selular, perangkat navigasi dan perangkat bergerak dan genggam lainnya; Perangkat lunak komputer sosial interaktif yang
memungkinkan pertukaran informasi antar para pengguna; Perangkat lunak komputer untuk berbagi multi media, perangkat
lunak komputer berbagi media untuk komputer; Perangkat lunak komputer untuk digunakan dalam memonitor meter jarak
jauh; Perangkat lunak komputer untuk digunakan dalam mengatur, mentransmisikan, memanipulasi, mereproduksi,
memproses, streaming, memutar dan meninjau audio, video, gambar dan konten multimedia lainnya pada perangkat
elektronik digital; Perangkat lunak komputer untuk digunakan dalam meninjau, menyimpan, mengatur, dan memutar konten
audio dan video; Perangkat lunak komputer untuk digunakan dalam menyediakan jaringan komputasi awan yang aman;
Perangkat lunak komputer untuk digunakan dalam operasi dan manajemen pusat kontak telekomunikasi; Perangkat lunak
komputer untuk digunakan dalam streaming konten audio visual; Perangkat lunak komputer untuk digunakan dalam transaksi
dengan pengecer, pedagang, vendor, dan peer-to-peer melalui perangkat seluler, perangkat komputer, dan kartu fisik yang
digunakan untuk memproses pembayaran seluler; Perangkat lunak komputer untuk hiburan interaktif, yang memungkinkan
pengguna untuk menyesuaikan pengalaman melihat, mendengar, dan bermain dengan memilih dan mengatur tampilan dan
pertunjukan elemen audio, video dan audiovisual; Perangkat lunak komputer untuk jejaring sosial dan berinteraksi dengan
komunitas online; Perangkat lunak komputer untuk keperluan bisnis, yaitu, perangkat lunak untuk mengumpulkan dan
menganalisis data; Perangkat lunak komputer untuk komputasi; Perangkat lunak komputer untuk komputasi kognitif,
pembelajaran yang mendalam, kecerdasan buatan; Perangkat lunak komputer untuk komputasi latency rendah dan bandwith
tinggi; Perangkat lunak komputer untuk komputasi melalui jaringan global dan lokal; Perangkat lunak komputer untuk
komunikasi data nirkabel untuk menerima, memproses, mentransmisikan, dan menampilkan informasi olahraga/ lemak tubuh /
BMI; Perangkat lunak komputer untuk koneksi dan koordinasi berbagai perangkat komunikasi; Perangkat lunak komputer
untuk manajemen jaringan.; Perangkat lunak komputer untuk manajemen keuangan; Perangkat lunak komputer untuk
manajemen sumber daya manusia; Perangkat lunak komputer untuk masukan (input) tulisan tangan melalui jari atau stilus
(stylus); Perangkat lunak komputer untuk memasukkan data berbasis sikap (gesture); Perangkat lunak komputer untuk
membuat dan mengedit template digital foto; Perangkat lunak komputer untuk memfasilitasi kolaborasi dan pengambilan
keputusan untuk bisnis; Perangkat lunak komputer untuk memodifikasi audio, video, dan konten audio-visual; Perangkat lunak
komputer untuk memodifikasi dan memungkinkan transmisi konten dan data video, audio, audio visual dan video; Perangkat
lunak komputer untuk memonitor, memproses, menampilkan, menyimpan dan mentransmisikan data; Perangkat lunak
komputer untuk memproses pembayaran emas secara elektronik; Perangkat lunak komputer untuk mengakses dan melihat
wallpaper komputer; Perangkat lunak komputer untuk mengakses dan menggunakan jaringan cloud computing untuk bidang
bisnis percetakan; Perangkat lunak komputer untuk mengaktifkan papan ketik pada layar sentuh; Perangkat lunak komputer
untuk menganalisa ayunan golf; Perangkat lunak komputer untuk menganalisa informasi pasar; Perangkat lunak komputer
untuk mengawasi pengoperasian perangkat audio dan video dan untuk melihat, mencari, dan/atau memainkan audio, video,
televisi, film, gambar-gambar digital lainnya, dan konten multimedia lainnya; Perangkat lunak komputer untuk mengendalikan
masukan (input) keyboard; Perangkat lunak komputer untuk menghasilkan, memasukkan, mengedit, dan menampilkan font,
jenis huruf (typefaces), dan desain; Perangkat lunak komputer untuk menghubungkan sumber-sumber data; Perangkat lunak
komputer untuk mengirim, memproses, memfasilitasi, memverifikasi, computer software for dan mengotentifikasi informasi
kartu kredit maupun kartu debet; Perangkat lunak komputer untuk mengirim, menerima, memproses, membaca dan
menonton, dan untuk kontrol file aplikasi, data elektronik, gambar, audio dan video; Perangkat lunak komputer untuk
mengontrol pengoperasian apparatus audio dan video dan untuk melihat, mencari dan/atau membaca suara, video, televise,
film, fotograf dan gambar digital lainnya dan muatan multimedia lainnya; Perangkat lunak komputer untuk mengumpulkan dan
menganalisis data; Perangkat lunak komputer untuk menunjuk penempatan dan pengaturan huruf, angka, karakter, dan tanda
pada keyboard; Perangkat lunak komputer untuk menyediakan jaringan komputasi yang aman; Perangkat lunak komputer
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untuk menyiarkan klip video, klip audio, gambar, foto, dan konten multimedia lainnya melalui jaringan internet dan komunikasi
lainnya; Perangkat lunak komputer untuk mereproduksi, memproses dan menyalurkan audio, video dan muatan multimedia
dan panggilan audio dan kolaborasi jarak jauh; Perangkat lunak komputer untuk pembelajaran mesin, permintaan data, dan
analisa data; Perangkat lunak komputer untuk pemenuhan dan pencetakan gambar digital; Perangkat lunak komputer untuk
pemrosesan data, aplikasi perangkat lunak komputer yang dapat diunduh, yaitu, aplikasi untuk mengumpulkan dan
menganalisis data; Perangkat lunak komputer untuk pendidikan; Perangkat lunak komputer untuk pengalaman simulasi
realitas tertambah; Perangkat lunak komputer untuk pengelolaan peralatan komunikasi audio dan video; Perangkat lunak
komputer untuk penggalian data; Perangkat lunak komputer untuk penggunaan pada perangkat seluler dan perangkat seluler
komputasi dan komunikasi dan peralatan dan perangkat yang terhubung dengan jaringan, yaitu perangkat lunak untuk
menganalisa dan optimisasi proses booting, browser web, proses aplikasi, perlilaku pelayanan, performa alat, baterai dan
kapasitas penyimpanan, untuk memfasilitasi pemantauan, log-in jarak jauh, dan penyediaan jasa support teknis secara
langsung untuk perlindungan jasa anti-virus, dan untuk mengidentifikasi risiko-risiko keamanan dan kerahasiaan pribadi;
Perangkat lunak komputer untuk penggunaan pada perangkat seluler dan perangkat seluler komputasi dan komunikasi, yaitu
perangkat lunak untuk secara proaktif menyediakan konten yang merekomendasikan solusi, tips, trik, dan informasi mengenai
cara untuk membantu pengguna memahami penggunaan dan fitur dari peralatan dan perangkat yang terhubung dengan
jaringan, dan menyediakan penguncian perangkat, penghapusan data, back-up data, pengaktivan alarm perangkat, dan
penyediaan informasi terkait lokasi dengan menggunakan GPS; Perangkat lunak komputer untuk pengumpulan, penemuan,
manajemen dan analisis data; Perangkat lunak komputer untuk pengumpulan, pengelolaan, pengeditan, pengorganisasian,
modifikasi, transmisi, pembagian, dan penyimpanan data dan informasi; Perangkat lunak komputer untuk peringatan, pesan,
email, dan pengingat, dan untuk merekam, mengorganisir, mentransmisikan, memanipulasi, meninjau kembali, dan menerima
file teks, data, dan digital; Perangkat lunak komputer untuk representasi grafis atas data; Perangkat lunak komputer untuk
sistem akuntansi; Perangkat lunak komputer untuk sistem pencetakan dan untuk perangkat untuk pra-pemrosesan dan pascapemrosesan barang cetakan; Perangkat lunak komputer untuk streaming konten media audio visual melalui Internet dan ke
perangkat elektronik digital seluler; Perangkat lunak komputer untuk telekomunikasi nirkabel untuk digunakan dengan
perangkat/alat nirkabel; Perangkat lunak komputer yang berkaitan dengan manajemen sumber daya manusia; Perangkat
lunak komputer yang dapat diunduh atau direkam untuk akses ke komputasi berbasis cloud dan sumber daya komputer
berbasis cloud; Perangkat lunak komputer yang dapat diunduh atau direkam untuk digunakan dalam mengoperasikan dan
mengelola pusat kontak telekomunikasi untuk menjadwalkan, mengendalikan, meningkatkan, dan mengelola komunikasi
video, suara, dan data; Perangkat lunak komputer yang dapat diunduh atau direkam untuk koneksi dan koordinasi beberapa
perangkat komunikasi; Perangkat lunak komputer yang dapat diunduh atau direkam untuk mengontrol tingkat suara;
Perangkat lunak komputer yang dapat diunduh atau direkam untuk pengelolaan kebisingan latar belakang; Perangkat lunak
komputer yang dapat diunduh atau direkam untuk pengelolaan peralatan komunikasi audio dan video; Perangkat lunak
komputer yang dapat diunduh atau direkam yang menampilkan algoritma untuk digunakan pada alat penghasil suara dan
peredam suara; Perangkat lunak komputer yang dapat diunduh dan direkam untuk koleksi, kompilasi, memproses, transmisi,
dan diseminasi data Sistem Pencari Posisi Global (GPS) untuk digunakan pada perangkat tetap, bergerak dan genggam;
Perangkat lunak komputer yang dapat diunduh dan platform perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk digunakan
di dan dengan perangkat dan kendaraan seluler (mobile devices and vehicles) untuk memungkinkan pengoperasian, kontrol,
dan kinerja sistem kendaraan; Perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk digunakan sebagai screensaver dan
wallpaper, untuk mengakses dan menampilkan penjelajahan komputer, untuk digunakan melihat data di internet; Perangkat
lunak komputer yang dapat diunduh untuk melihat dan menelusuri informasi, foto, ulasan, peringkat atau nilai bisnis dan
organisasi; Perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk memperlihatkan informasi database, informasi statistik, trivia,
informasi polling, dan polling interaktif dalam bidang bola basket yang tersedia pada Internet; Perangkat lunak komputer yang
dapat diunduh untuk menghubungkan, mengoperasikan, dan mengelola perangkat bergerak yang diaktifkan dengan internet of
things (IoT) bergerak; Perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk menghubungkan, mengoperasikan, dan mengelola
perangkat yang diaktifkan dengan internet of things (IoT); Perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk menyediakan
informasi geografis, peta geografis interaktif, gambar peta dan lokasi yang dipetakan; Perangkat lunak komputer yang dapat
diunduh untuk pemantauan dan analisis jarak jauh digunakan untuk instalasi dan peralatan sanitasi, yaitu, unit bangku toilet
dengan alat pembersih kebocoran dengan air hangat, bejana kakus, bidet, urinal, bak mandi, instalasi mandi berendam,
instalasi mandi pancuran, wastafel tangan [bagian dari instalasi sanitasi], keran, mandi pancuran, pemanas air listrik, alat
pengering tangan listrik untuk kamar mandi, dispenser sabun otomatis; Perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk
perantara dan perdagangan investasi, sekuritas, saham, obligasi, investasi modal, komoditas, dan ekuitas; Perangkat lunak
komputer yang dapat diunduh untuk perdagangan, penyimpanan, pengiriman, penerimaan, penerimaan dan pengiriman mata
uang digital secara elektronik, dan mengatur transaksi pembayaran dan penukaran mata uang digital.; Perangkat lunak
komputer yang dapat diunduh yang memungkinkan komputer, desktop, laptop, dan perangkat tipis untuk terhubung dari jarak
jauh ke workstation; Perangkat lunak komputer yang dapat diunduh, yaitu, perangkat lunak simulasi rekayasa dengan bantuan
komputer; Perangkat lunak komputer yang memungkinkan pengguna perangkat komunikasi untuk mengakses database dan
jaringan komputer global; Perangkat lunak komputer yang memungkinkan transfer data antara perangkat komunikasi
bergerak; Perangkat lunak komputer yang mengijinkan permainan untuk dimainkan; Perangkat lunak komputer yang
mengijinkan permainan untuk dimainkan ; Perangkat lunak komputer yang telah direkam yang berhubungan dengan golf;
Perangkat lunak komputer, program komputer, dan web terkait berbasis interface serta platform bagi konsumen untuk
mengukur, mengkonfigurasi, mengoordinasi, dan mengimplementasikan integrasi komponen sistem yang terdiri dari: pompa
sirkulasi fluida dan katup terkait, otomatisasi dan kontrol untuk pompa sirkulasi fluida tersebut, ekspansi dan separator udara
untuk sistem hidronik dan Hvac, pompa sirkulasi cairan sistem kebakaran, penukar panas, pompa dan booster air limbah
domestik, pompa terintegrasi dan sistem kontrol untuk aplikasi pabrik air dingin.; Perangkat lunak komputer, yaitu perangkat
lunak dan perangkat lunak yang dapat diunduh untuk pendidikan bahasa; Perangkat lunak komputer, yaitu screen saver yang
menampilkan tema-tema bola basket; Perangkat lunak komputer, yaitu, perangkat lunak yang dapat diunduh atau direkam
untuk menjadwalkan, mengendalikan, meningkatkan, dan mengelola komunikasi video, suara dan data dan memantau,
mengelola dan memelihara alat-alat suara, video dan data; Perangkat lunak komputer, yaitu, platform perdagangan keuangan
elektronik untuk perdagangan cryptocurrency (mata uang virtual), token blockchain (sistem pencatatan transaksi digital yang
terdesentralisasi), dan aset digital lainnya.; Perangkat lunak komputer, yakni perangkat lunak sistem operasi; Perangkat lunak
komputer, yakni program sistem operasi untuk layanan manajemen router; Perangkat lunak komunikasi; Perangkat lunak
komunikasi data; Perangkat lunak komunikasi untuk menghubungkan jaringan komputer global dan blockchains; Perangkat
lunak mainan video untuk mesin hiburan secara elektrik dengan layar; Perangkat lunak manajemen energi; Perangkat lunak
masukan (input) data dan teks untuk perangkat/alat layar sentuh; Perangkat lunak offline
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yang dapat diunduh untuk mengontrol tegangan turbin uap dan pemantauan seumur hidup; Perangkat lunak otomatisasi
proses untuk digunakan dalam industri pengemasan; Perangkat lunak otomatisasi proses untuk digunakan dalam instalasi
pengemasan dan instalasi pengisian; Perangkat lunak otomatisasi proses untuk digunakan dalam mesin pengemasan dan
mesin pengisian; Perangkat lunak pemantauan jaringan awan (cloud) untuk digunakan berhubungan dengan solusi
ketelusuran dari awal hingga akhir atas produk kemasan dan pengemasan; Perangkat lunak pemantauan jaringan awan untuk
digunakan berhubungan dengan pemasaran digital yang diarahkan kepada pelanggan produk kemasan; Perangkat lunak
pembatal kebisingan dan gema yang dapat diunduh atau direkam untuk mengendalikan dan mengoperasikan headphone dan
speaker pembatal kebisingan dan gema; Perangkat lunak pembelajaran mesin; Perangkat lunak pembuatan dan konversi
PDF; Perangkat lunak pembuktian keaslian untuk mengontrol akses dan komunikasi dengan komputer-komputer dan jaringanjaringan komputer; Perangkat lunak pemrosesan bahasa alami; Perangkat lunak pencetakan 3D untuk memahat; Perangkat
lunak pencetakan 3D untuk menyesuaikan; Perangkat lunak pencetakan 3D untuk pemodelan; Perangkat lunak pengelolaan
rantai pasokan untuk digunakan berhubungan dengan solusi ketelusuran dari awal hingga akhir atas produk kemasan dan
pengemasan; Perangkat lunak pengembangan game; Perangkat lunak pengenalan wajah; Perangkat lunak penggunaan
komputer, perangkat lunak penjelajahan komputer, yaitu perangkat lunak untuk penjelajahan jaringan komputer global dan
jaringan privasi, perangkat lunak komputer untuk penyediaan akses internet; Perangkat lunak perintah dan pengenalan suara;
Perangkat lunak perintah dan pengenalan suara, tidak satupun barang tersebut untuk kamera fotografi dan sinematografi
profesional termasuk aksesoris spesifik fotografi dan sinematografi profesional khusus untuknya dan perangkat lunak fotografi
dan sinematografi profesional; Perangkat lunak permainan (game) komputer untuk perangkat komunikasi; Perangkat lunak
permainan komputer untuk digunakan pada ponsel dan telepon seluler; Perangkat lunak permainan komputer yang dapat
diunduh; Perangkat lunak permainan komputer yang dapat diunduh melalui jaringan komputer global dan perangkat nirkabel;
Perangkat lunak permainan komputer yang telah direkam dan manual/petunjuk dalam format elektronik yang dijual dalam satu
unit; Perangkat lunak permainan papan komputer; Perangkat lunak permainan video dalam bentuk cakram; Perangkat lunak
permainan video dan manual/petunjuk dalam format elektronik yang dijual dalam satu unit; Perangkat lunak permainan video
untuk penggunaan di rumah, direkam; Perangkat lunak permainan video yang telah direkam dan manual/petunjuk dalam
format elektronik yang dijual dalam satu unit; Perangkat lunak platform berbasis website dan aplikasi untuk menjual barangbarang kebutuhan bayi; Perangkat lunak platform berbasis website yang digunakan untuk calon ibu yang akan melahirkan
dengan cara membuat daftar kebutuhan untuk calon bayi; Perangkat lunak sebagai asisten pribadi dengan kecerdasan
buatan; Perangkat lunak selular untuk prediksi kontekstual; Perangkat lunak seluler; Perangkat lunak seluler yang dapat
diunduh; Perangkat lunak server awan untuk digunakan berhubungan dengan pemasaran digital yang diarahkan kepada
pelanggan produk kemasan; Perangkat lunak server cloud (awan) untuk digunakan berhubungan dengan solusi ketelusuran
dari awal hingga akhir atas produk kemasan dan pengemasan; Perangkat lunak sistem parkir yang mengatur dan integrasi
terhadap komponen sebagai berikut: Ticket dispenser, Boom gate, Kamera untuk merekam foto plat nomor (& streaming
connecting ke CCTV), Kamera untuk memfoto wajah penegemudi, Printer karcis / card, Loop detector / infrared, Dapat
mencetak foto plat nomor kendaraan pada tiket, Dapat mendeteksi golongan kendaraan mobil dan motor secara otomatis,
Universal pembayaran non tuani software payment, Universal sensor lot system; Perangkat lunak tanda tangan elektronik
untuk mengamankan transaksi; Perangkat lunak telekomunikasi yang dapat diunduh untuk penyediaan komunikasi video dan
audio, kolaborasi, menggunakan dokumen secara bersama-sama, telekonferensi, streaming acara dan konten, webinar, dan
konferensi video, audio dan web; Perangkat lunak telepon Protokol Internet dalam bentuk perangkat lunak yang dapat diunduh
atau direkam untuk melakukan panggilan konferensi VOIP; Perangkat lunak telepon protokol internet; Perangkat lunak untuk
POS (Point Of Sale) Terminal; Perangkat lunak untuk anjungan tunai mandiri (ATM); Perangkat lunak untuk digunakan dalam
industri pengemasan; Perangkat lunak untuk digunakan dalam menghitung, mentransfer dan menyimpan data yang berkaitan
dengan diagnosis medis dan evaluasi atas pencitraan medis; Perangkat lunak untuk digunakan dalam otomatisasi proses
pengemasan dan proses pengisian; Perangkat lunak untuk digunakan sehubungan dengan pemantauan kinerja perangkat
lunak; Perangkat lunak untuk informasi kredit pribadi terkait dengan keuangan; Perangkat lunak untuk infrastruktur layanan
telekomunikasi; Perangkat lunak untuk infrastruktur pengelolaan telekomunikasi; Perangkat lunak untuk kartu smartcard
(chipcard); Perangkat lunak untuk kendali pencahayaan; Perangkat lunak untuk komputer; Perangkat lunak untuk komunitas
virtual, jejaring sosial, berbagi foto, berbagi media elektronik, dan pengiriman pesan dan transmisi media terenkripsi atau
diamankan.; Perangkat lunak untuk konsultasi kredit; Perangkat lunak untuk memantau dan mengoptimalkan pengilangan dan
operasi pembuatan pelumas; Perangkat lunak untuk memasukkan data dan teks; Perangkat lunak untuk membuat dan
mengatur akun pengguna; Perangkat lunak untuk memungkinkan pengguna menemukan, memprogram, mengatur,
mengakses, dan bekerjasama dengan program perangkat lunak komputer pihak ketiga pada platform blockchain (sistem
pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi) apa pun.; Perangkat lunak untuk mencari, mengatur dan
merekomendasikan konten multimedia; Perangkat lunak untuk mengumpulkan dan menganalisis data; Perangkat lunak untuk
merekomendasikan barang-barang/jasa-jasa dan pesanan belanjaan (purchase orders) berdasarkan kecerdasan buatan;
Perangkat lunak untuk pemrosesan dokumen; Perangkat lunak untuk pemutar audio dan/atau video.; Perangkat lunak untuk
penentuan posisi pencahayaan; Perangkat lunak untuk peralatan telekomunikasi; Perangkat lunak untuk perdagangan melalui
suatu jaringan komunikasi global; Perangkat lunak untuk personalisasi, mendukung dan mengelola iklan dan pemasaran untuk
kampanye, personalisasi konten dan komunikasi elektronik, analisis data termasuk perilaku pengguna analitik dan
kecerdasan.; Perangkat lunak untuk streaming audio visual dan konten multimedia melalui internet dan jaringan komunikasi
global; Perangkat lunak untuk streaming konten audio visual dan multimedia ke perangkat elektronik digital seluler; Perangkat
lunak untuk telepon genggam; Perangkat lunak untuk unit onboard yang menggabungkan fungsi telekomunikasi; Perangkat
lunak video dan permainan komputer; Perangkat lunak visi komputer untuk memperoleh, memproses, menganalisa dan
memahami gambar digital dan mengekstraksi data visual; Perangkat lunak visi yang dapat diunduh dan direkam yang
menggunakan kecerdasan buatan untuk melihat dan menginterpretasi data, menghubungkan dengan perangkat keras dan
menyimpan, mengelola dan memproses data di awan; Perangkat lunak yang dapat didownload untuk menciptakan, mengedit,
meng-upload, memposting, menunjukkan, menampilkan, berbagi, dan melihat media elektronik, klip audio, klip video, dan teks
melalui internet; Perangkat lunak yang dapat diunduh dalam bentuk platform perdagangan untuk berdagang, mengirim,
menerima, menerima dan mentransmisikan mata uang, mata uang digital, mata uang kripto, token blockchain, dan aset digital
lainnya, dan pengelolaan transaksi pertukaran; Perangkat lunak yang dapat diunduh dalam bentuk aplikasi seluler; Perangkat
lunak yang dapat diunduh dalam bentuk aplikasi seluler yang digunakan untuk mengakses panduan dan ulasan penyedia
layanan perjalanan, tujuan perjalanan, tur, dan atraksi lokal;; Perangkat lunak yang dapat diunduh dalam bentuk platform
perdagangan untuk penyediaan perdagangan cryptocurrency (mata uang virtual), token blockchain (sistem pencatatan
transaksi digital yang terdesentralisasi), dan aset digital lainnya; Perangkat lunak yang dapat diunduh dan diinstal serta materi
dan kurikulum pendidikan yang dapat diunduh, termasuk dalam hal rantai pasok, desain, pengembangan, pengujian,
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manufaktur, pemasaran, dan distribusi, dan karier dalam semikonduktor, elektronik, dan perangkat lunak terkait, perangkat
keras, peralatan, dan jasa; Perangkat lunak yang dapat diunduh dan direkam sebelumnya untuk digunakan dalam bidang
perancangan dan pengelolaan program pendidikan; Perangkat lunak yang dapat diunduh untuk manajemen inventaris
berbasis blockchain; Perangkat lunak yang dapat diunduh untuk memberikan informasi konsumen, yaitu: kompilasi, peringkat,
urutan, ulasan, rujukan dan rekomendasi yang berkaitan dengan bisnis, restoran, penyedia layanan, acara, layanan publik dan
lembaga pemerintah, taman dan tempat rekreasi, organisasi keagamaan dan organisasi nirlaba; Perangkat lunak yang dapat
diunduh untuk memelihara, mengelola, menganalisa, mengenkripsi, dan otentikasi pengguna data digital; Perangkat lunak
yang dapat diunduh untuk mengakses, mengelola, mengoptimalkan, memperbaharui dan melacak perangkat serta untuk
pengelolaan dan pengoptimalisasikan fasilitas; Perangkat lunak yang dapat diunduh untuk menyediakan keamanan antarmuka
akses tunggal (single sign-on) pada desktop, server, alat yang dapat dibawa-bawa, alat jaringan dan jaringan antarmuka;
Perangkat lunak yang dapat diunduh untuk otentikasi akses tunggal (single sign-on), manajemen identitas, manajemen privasi
data, dan pengumpulan persetujuan; Perangkat lunak yang dapat diunduh untuk pengumpulan data dan penggunaan data
dalam bidang periklanan dan pemasaran digital; Perangkat lunak yang dapat diunduh untuk untuk penggunaan yang
berhubungan dengan program loyalitas konsumen dan kartu loyalitas.; Perangkat lunak yang dapat diunduh, yaitu, perangkat
lunak untuk mengumpulkan dan menganalisis data; Perangkat lunak yang dapat memprogram mikroprosesor; Perangkat
lunak yang menggunakan sistem, proses atau peralatan otomatisasi; Perangkat lunak yang menjalankan fungsi pengawasan
pada pekerja dengan kemampuan mendeteksi penggunaan alat pelindung diri; Perangkat lunak yang menyediakan dompet
digital.; Perangkat lunak yang menyediakan informasi cuaca, berita-berita, musik dan informasi hiburan berdasarkan
kecerdasan buatan; Perangkat lunak yang menyediakan jadwal perjalanan, informasi parkir dan informasi terkait fasilitas yang
tersedia di sekitar lokasi berdasarkan informasi pada lokasi tersebut, yang mendasarkan pada kecerdasan buatan; Perangkat
lunak yang menyediakan jasa-jasa pemesanan berdasarkan kecerdasan buatan; Perangkat lunak-perangkat lunak komputer
untuk digunakan dalam asuransi; Perangkat navigasi Global Positioning System [GPS]; Perangkat nirkabel untuk pertukaran
data; Perangkat pelacak dan penentuan lokasi untuk merekam dan mentransmisikan koordinat lintang dan bujur untuk
melaporkan posisi global suatu aset termasuk yang melekat padanya untuk peralatan pertambangan dan konstruksi;
Perangkat pelacakan dan lokasi Global Positioning System [GPS]; Perangkat pelacakan kendaraan terdiri dari perangkat
lunak komputer dan perangkat keras komputer, sensor, transmiter, penerima dan penerima pencari posisi satelit global,
semua untuk digunakan berhubungan dengan pelacakan kendaraan dan memonitor kendaraan; Perangkat pemantauan untuk
mengkalkulasi, memantau, merekam, atau menampilkan tingkat aktivitas fisik dan / atau periode ketidakaktifan fisik dan / atau
langkah berjalan atau berlari dan / atau jarak yang dicakup selama pelatihan dan / atau tingkat pelatihan dibandingkan dengan
tujuan pelatihan dan / atau kalori yang terbakar dan / atau tujuan pelatihan berdasarkan pelatihan sebelumnya dan / atau
kualitas istirahat dan pola tidur; Perangkat pendengar nirkabel; Perangkat pendidikan ilmiah; Perangkat pengendali listrik;
Perangkat penghubung pengisi daya [charging docks]; Perangkat penghubung pengisi daya [charging docks] untuk perangkat
elektronik yang digunakan untuk memanaskan tembakau; Perangkat penghubung pengisi daya [charging docks] untuk rokok
elektronik; Perangkat pengubah arus (listrik); Perangkat pengubah arus [listrik]; Perangkat penyimpanan yang tersambung ke
jaringan (NAS); Perangkat periferal untuk komputer, telepon seluler, perangkat elektronik seluler, perangkat elektronik yang
dapat dipakai, jam tangan pintar, kacamata pintar, earphone, headphone, televisi, set top box, serta pemutar dan perekam
audio dan video; Perangkat pintar yang dapat dipakai; Perangkat rekam gambar suara digital; Perangkat speaker atau audio;
Perangkat telekomunikasi, yaitu satelit-satelit, gateway dan stasiun satelit serta alat pengatur dan bagiannya; Perangkat untuk
mendapatkan informasi lingkungan (yaitu: jumlah/daya jalur telekomunikasi, troughput dan sejenisnya) mengenai
telekomunikasi melalui sinyal dari berbagai sensor; Perangkat visual interaktif digital; Perangkat yang dapat dibaca mesin
untuk sistem pembayaran tanpa uang tunai; Perangkat yang dapat dipakai untuk mengendalikan komputer, telepon seluler,
perangkat elektronik seluler, jam tangan pintar, kacamata pintar, earphone, headphone, pemutar dan perekam audio dan
video, televisi, set top box, speaker, amplifier, sistem home theatre, dan sistem hiburan; Perangkat-perangkat lunak computer
dan perangkat-perangkat keras computer dalam telepon genggam yang memungkinkan pemutaran dan unduhan aplikasi
perangkat lunak; Perangkat-perangkat lunak penerapan yang dapat dipindah-pindahkan untuk perkakas-perkakas
pemantauan air dan perkakas-perkakas untuk mendeteksi kebocoran; Perangkat-perangkat pengukur elektrik;
Perangkat–perangkat kontrol listrik untuk pemanas dan pengaturan energi; Peranti lunak aplikasi komputer untuk telepon
pintar, alat PDA dan komputer tablet, yaitu, peranti lunak untuk digunakan oleh pengemudi kendaraan dan penumpang untuk
mengakses, melihat, dan berinteraksi dengan dan mengunduh (download) konten informasi dan hiburan [sehubungan dengan
otomobil]; Peranti lunak aplikasi yang dapat diunduh yang menampilkan informasi cuaca, berita cuaca, ramalan cuaca,
informasi indeks suhu; Peranti lunak komputer dan peranti lunak aplikasi komputer untuk digunakan di telepon genggam dan
di kendaraan bermotor untuk pengiriman dan penerimaan sinyal untuk memfasilitasi pembukaan kunci dan penguncian pintu
dan sistem pengamanan yang dikonfirmasi, memulai dan menghentikan mesin dan mengakses, mengelola dan
mengendalikan sistem kendaraan, termasuk sistem informasi, sistem hiburan, sistem kontrol iklim dan fungsi
kendaraan[sehubungan dengan otomobil]; Peranti lunak komputer untuk digunakan di dalam layanan perbankan dan transaksi
keuangan; Peranti lunak komputer untuk digunakan di dalam layanan perbankan dan transaksi keuangan.; Peranti lunak
komputer untuk memfasilitasi transaksi pembayaran dengan cara elektronik dan mencatat operasi keuangan; Peranti lunak
komputer untuk mencari, mendapatkan, indeks, dan mengatur data; Peranti lunak komputer untuk mengaktifkan pencarian
data elektronik; Peranti lunak komputer untuk mengaktifkan perbankan elektronik, mobile dan online; Peranti lunak komputer
untuk mengirim surat elektronik; Peranti lunak komputer untuk menyediakan direktori informasi, situs web, dan sumber
tersedia pada jaringan komputer; Peranti lunak komputer untuk menyediakan ruang obrolan online dan papan buletin
elektronik untuk pengiriman pesan di antara pengguna di bidang kepentingan umum; Peranti lunak komputer untuk pengiriman
elektronik data, gambar, dan dokumen, audio, video dan multimedia lain melalui jaringan komputer global; Peranti lunak
komputer untuk pesan elektronik; Peranti lunak komputer yang dapat diunduh yang memungkinkan pengguna untuk mengatur
dan membatasi akses pada data dan aktivitas pencarian mereka ketika menggunakan internet.; Peranti lunak komputer yang
digunakan untuk meningkatkan kinerja dan fungsionalitas jaringan komputer; Peranti lunak komputer yang memungkinkan
pengguna untuk menyesuaikan pengalaman melihat, mendengarkan dan bermain dengan memilih dan mengatur tampilan dan
kinerja element audio, video, dan audiovisual oleh pengguna di bidang musik, video, olahraga, berita, ulasan, cuaca, hiburan,
fashion, keuangan, makanan, musik, inspirasi, kesehatan, gaya hidup, perjalanan, pengasuhan anak, ilmu pengetahuan,
teknologi, budaya, dan kesejahteraan (wellness); Peranti lunak komputer yang menampilkan grafik, peta, bagan dan tampilan
terkomputerisasi terkait cuaca; Peranti lunak komputer yang menyediakan akses multi-pengguna ke jaringan komputer untuk
penyebaran berbagai dan beragam informasi; Peranti lunak screensaver yang dapat diunduh untuk digunakan pada komputer
Pribadi; Peranti lunak untuk memfasilitasi transaksi pembayaran yang aman dengan cara elektronik; Peranti lunak untuk
mencari dan mendapatkan informasi, situ web, dan sumber lain dari jaringan komputer; Peranti
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lunak untuk penyediaan layanan perdagangan ekuitas, layanan crossing dan pertukaran sekuritas, metode otomatis untuk
crossing perintah keuangan (crossing financial orders), pertukaran keuangan dan crossing elektronik; Peranti lunak untuk
telepon pintar yang memberikan pengguna kemampuan untuk mengendalikan fitur kendaraan bermotornya dari jarak jauh,
yaitu, mengunci dan membuka kunci pintu kendaraan dan memulai dan mematikan kendaraan [sehubungan dengan otomobil];
Peranti lunak yang dapat diunduh di bidang ilmu meteorologi dan lingkungan; Peranti lunak yang dapat diunduh yang
menampilkan informasi cuaca, berita cuaca, ramalan cuaca, informasi indeks suhu; Peranti lunak yang digunakan dalam
identifikasi, penyimpanan, transmisi dan pengambilan data yang aman secara elektronik; Peranti lunak yang menyediakan
platform perdagangan (trading) elektronik dan marketplace elektronik online; Peranti jaringan komputer untuk menghubungkan
beberapa komputer dalam suatu jaringan (Network hubs); Peredam Suara; Perekam DVD; Perekam compact disc; Perekam
suara dan perekam video yang menampilkan hiburan dan informasi dalam bidang bola basket; Periferal yang dapat dikenakan
untuk digunakan dengan komputer, telepon seluler, perangkat elektronik seluler, jam tangan pintar, kacamata pintar, cincin
pintar, earphone, headphone, televisi, set top box, dan pemutar dan perekam audio dan video; Perisai pelindung yang dapat
dipindahkan untuk memisahkan inner mesin dari operator dan pengamat; Perkakas-perkakas pemantauan air dan perkakasperkakas untuk mendeteksi kebocoran; Perkakas-perkakas penghubung (konektor) kabel listrik; Perluasan dan penambahan
jangkauan akses jaringan; Perluasan, alat dan utilitas sistem komputer dalam bidang perangkat lunak aplikasi untuk
menghubungkan komputer pribadi, jaringan, aparatus telekomunikasi dan aplikasi jaringan komputer global; Permainan
komputer untuk digunakan di telepon genggam dan telepon seluler; Pesawat dan perkakas ilmu pengetahuan, pelayaran,
penelitian, potret, kinematografi, optik, timbang, ukur, sinyal, pengawasan (pemeriksaan), pertolongan dan pendidikan;
Pesawat dan perkakas ilmu pengetahuan, pelayaran, survei, fotografi, sinematografi, optik, penimbang, pengukur, sinyal,
pemeriksaan (pengawasan), pertolongan jiwa dan pendidikan; Pesawat dan perkakas ilmu pengetahuan, penelitian, navigasi,
survei, fotografi, sinematografi, audiovisual, optik, penimbangan, pengukuran, pensinyalan, deteksi, pengujian, inspeksi,
penyelamatan jiwa dan pengajaran; Pesawat dan perkakas ilmu pengetahuan, penelitian, navigasi, survey, fotografi,
sinematografi, audiovisual, optic, penimbangan, pengukuran, pensinyalan, deteksi, pengujian, inpseksi untuk untuk
melakukan, mengalihkan, mengubah, mengakumulasi, mengatur atau mengendalikan distribusi atau penggunaan listrik;
Pesawat komputer; Pesawat televisi; Pesawat-pesawat dan perkakas-perkakas komunikasi; Pesawat-pesawat dan perkakasperkakas untuk perekaman, transmisi, penerimaan, pengolahan, pencaharian, reproduksi, manipulasi, memperagakan data
analisi dan pencetakan suara, gambar imaji dan/atau data; Pheriperal audio; Pintu otomatis yang dioperasikan dengan listrik;
Pintu/tangga keluar darurat pada saat terjadi kebakaran; Pipa saluran kabel listrik; Piranti keras dan piranti lunak komputer
untuk interkoneksi, pengintegrasian, pengamanan, pengelolaan, pemantauan, dan pengoperasian sistem telefoni dan video
conferencing; Piranti keras dan piranti lunak komputer untuk pusat data yang digunakan dalam mengumpulkan, menganalisis,
dan melaporkan jaringan komputer dan data telekomunikasi; Piranti keras komputer dan alat pengendali jarak jauh untuk
mengendalikan pengoperasian televisi, monitor video, kotak konverter, audio, video, dan alat pemutar media dan alat perekam
media, alat pemutar permainan, sistem hiburan, sistem teater rumah, penghubung otomatisasi rumah, dan alat elektronik
konsumen dan display; Piranti keras komputer yang memuat fungsionalitas keamanan jaringan, termasuk firewall, enkripsi
data, dan / atau interoperabilitas dengan protokol keamanan jaringan; Piranti lunak dan aplikasi komputer yang menyediakan
analisis perilaku pengguna, forensik keamanan, manajemen risiko, pencegahan kehilangan data, perlindungan data
cloud/awan, tata kelola data, pemantauan kepatuhan, manajemen hak data, keamanan data, dan penyimpanan yang aman
serta akses ke data, file, dan media; Piranti lunak dan piranti keras komputer untuk mengirim, menyimpan, mengelola,
mengintegrasikan dan mengakses pesan teks dan pesan suara melalui telepon, surat elektronik, pager, asisten digital pribadi,
serta jaringan komputer internal dan global; Piranti lunak komputer dan piranti keras keamanan jaringan untuk memantau,
menganalisis atau melaporkan informasi, data, dan lalu lintas jaringan; Piranti lunak komputer dan piranti keras keamanan
jaringan untuk mengoptimalkan sumber daya dan ketersediaan sistem komputer; Piranti lunak komputer dan piranti keras
keamanan jaringan yang digunakan dalam mendeteksi dan mencegah intrusi jaringan dan malware serta untuk
mengendalikan dan mengelola akses pengguna jaringan dan untuk penegakan kebijakan jaringan; Piranti lunak komputer dan
piranti keras komputer untuk keamanan jaringan, keamanan email dan web, kendali akses yang aman, identifikasi pengguna,
enkripsi, dan manajemen keamanan; Piranti lunak komputer e-commerce yang bisa diunduh yang memungkinkan pengguna
untuk melakukan transaksi bisnis elektronik melalui jaringan komputer dan komunikasi global; Piranti lunak komputer untuk
analisis berbasis situs web dan lalu lintas Internet; Piranti lunak komputer untuk memastikan keamanan data yang berada di
lingkungan komputasi awan; Piranti lunak komputer untuk memfasilitasi kolaborasi antar individu dan antar organisasi; Piranti
lunak komputer untuk memfasilitasi panggilan Voice Over Internet Protocol (VOIP), panggilan telepon, panggilan video, pesan
teks, pesan instan dan layanan online jaringan sosial; Piranti lunak komputer untuk memudahkan para penggunadalam
berkomunikasi, berkolaborasi, dan saling berbagi layar komputer, desktop, data, dokumen elektronik, video dan aplikasi
melalui Internet; Piranti lunak komputer untuk mengadministrasikan, mengelola, dan memantau lalu lintas dan akses jaringan,
mengoptimalkan kinerja jaringan, melakukan diagnostik jaringan, mendeteksi malware dan ancaman jaringan, serta
melaporkan keamanan jaringan dan analisis kinerja; Piranti lunak komputer untuk mengamankan perangkat seluler; Piranti
lunak komputer untuk menjadwalkan dan mengelola kalender, menjadwalkan dan mengelola kontak, menjadwalkan dan
mengelola rapat online; Piranti lunak komputer yang dapat diunduh untuk memfasilitasi transmisi informasi, data, dokumen,
suara, dan gambar melalui Internet secara elektronik; Piranti lunak komputer yang dapat diunduh untuk memudahkan
pengguna yang berpartisipasi dalam pertemuan dan kelas berbasis web, dengan akses ke data, dokumen, gambar, dan
aplikasi piranti lunak melalui browser (peramban) web; Piranti lunak komputer yang dapat diunduh untuk mengakses, melihat,
dan mengendalikan komputer dan jaringan komputer dari jarak jauh; Piranti lunak komputer yang digunakan untuk
pengendalian informasi yang dikendalikan melalui suara dan asisten.pribadi, yaitu, alat pengeras suara pintar dengan
kemampuan asisten pribadi virtual yang terkoneksi dengan cloud dan dikendalikan melalui suara; Piranti lunak komputer yang
menyediakan pemantauan, analisis, audit, manajemen, deteksi, klasifikasi, perlindungan, laporan, dan keamanan informasi
serta data sensitif yang terletak di lingkungan komputasi awan untuk aplikasi komputer dan seluler, platform komputer dan
seluler, serta antarmuka pengguna yang terkait dengannya; Piranti lunak untuk komputer dan perangkat seluler untuk
mengamankan akses jarak jauh melalui Internet ke jaringan komputer pribadi; Piranti lunak untuk melakukan konferensi audio
dan video, komunikasi video dan suara, pengiriman pesan singkat, layanan komunikasi Voice over Internet Protocol (VoIP),
saling berbagi aplikasi, saling berbagi desktop komputer, manajemen kehadiran, manajemen dokumen, integrasi aplikasi;
Piranti lunak untuk melakukan proses panggilan melalui transmisi audio, data, video, dan lalu lintas suara; Piranti lunak untuk
memudahkan pengunggahan, posting, menampilkan, memberi tag, mengedit, mengatur, dan mentransmisikan gambar serta
karya audio visual; Piranti lunak untuk mengirim dan menerima pesan-pesan elektronik, grafik, gambar, konten audio dan
audio visual melalui jaringan komunikasi global; Piranti lunak untuk pemrosesan gambar, grafik, audio, video dan teks; Piranti
lunak yang bisa diunduh dalam lingkup aplikasi pesan; Piranti lunak yang bisa diunduh, yaitu, piranti lunak pesan instan,
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piranti lunak berbagi file, piranti lunak komunikasi untuk pertukaran data, audio, gambar dan grafik video melalui komputer
secara elektronik, seluler, jaringan nirkabel dan komunikasi; Piranti lunak komputer untuk penyediaan, penggunaan,
konfigurasi, pengelolaan, pengamanan, optimisasi, pemantauan, pencadangan, pemulihan, pemodelan, pengujian,
penyimpanan, pembaruan, diagnosa, perbaikan, analisis, penyelesaian masalah, penemuan, dan penggunaan berbagai
sistem operasi, piranti keras komputer, piranti lunak komputer, jaringan komputer dan jaringan infrastruktur komputasi virtual;
Piring Petri; Piringan (disc) kaset dan kartu memori dengan program video game yang telah direkam; Piringan hitam; Pita
keamanan holografik bersandi; Pita pengiriman holografik bersandi; Pita pengukur baja; Pita pengukur baja stainlis; Pita
pengukur fiberglass; Pita perekaman video; Pita video dan permainan komputer, disk video dan permainan komputer, kaset
video dan permainan komputer, video dan permainan komputer, CD-ROM video dan permainan komputer, mesin permainan
dengan output video untuk digunakan dengan televisi; Pita-pita video; Planimeter; Platform arsitektur terbuka untuk keamanan
elektronik dan otomatisasi aplikasi di industri pertambangan terdiri dari, yaitu, suatu server pusat, suatu perangkat lunak untuk
mengelola, modul gateway, probe jaringan, node nirkabel, modem kendaraan, pemancar-penerima dan antarmuka kendaraan,
modul lampu pada topi dan modul jaringan sensor; Platform berbasis website dan aplikasi yang memungkinkan pengguna
untuk melakukan transaksi keuangan; Platform dan aplikasi yang menyediakan jasa layanan yang menghubungkan pembeli
emas dengan penjualan emas; Platform digital; Platform perangkat keras dan perangkat lunak komputer menampilkan
tampilan interaktif, sistem pengontrol, dan perangkat pengontrol, sistem peringatan, konektivitas, komputer onboard, dan GPS
untuk kendaraan, kendaraan yang terhubung, kendaraan yang dikemudikan secara mandiri, dan kendaraan tanpa pengemudi;
Platform perangkat lunak arsitektur terbuka otomatis untuk industri pertambangan terdiri dari suatu server pusat jaringan,
suatu perangkat lunak manajemen jaringan, gateway untuk modul router jaringan, node nirkabel, modul router jaringan,
modem kendaraan, pemancar-penerima kendaraan dan sirkuit antarmuka dan modul router jaringan untuk kendaraan, modul
lampu pada topi, sirkuit antarmuka dan modul router jaringan untuk penambang dan modul jaringan sensor, modul router
jaringan yang menyampaikan informasi dari sensor yang ditempatkan di tambang ke server pusat jaringan; Platform perangkat
lunak komputer untuk komputasi kognitif; Platform perangkat lunak yang digunakan untuk perdagangan emas secara
daring/online (berbasis mobile ataupun web) di bursa berjangka; Platform perangkat lunak yang memfasilitasi penyediaan
informasi; Platform piranti lunak komputer untuk mencari, menilai, mengukur, dan memulihkan malware yang diduga
menargetkan perangkat komputasi; Platform-platform pesan menggunakan program komputer chatbot (perangkat lunak);
Plotter; Podcast yang dapat diunduh di bidang manajemen bisnis; Podcast yang dapat diunduh di bidang manajemen proyek;
Podcast yang dapat diunduh di bidang manajemen strategis; Ponsel dan tablet; Ponsel pintar dalam bentuk kacamata; Ponsel
pintar yang digunakan pada bagian anggota badan; Pos pembatas jalan (Traffic post); Power Meter digital; Power bank
portabel; Power inverter; Power supply dvb; Power system; Printer digital berwarna; Printer ink jet; Printer inkjet; Printer kartu
identitas; Printer yang dapat dibawa [portable]; Printer-printer berwarna; Probe untuk penguji sirkuit terpadu, semikonduktor
dan jaringan telekomunikasi, alat dan instrumen elektronik, elektronik opto, fotonik, dan penguji skala nano, sinyal, gambar
dan pengukur, yaitu amplifier, attenuator, filter dalam bentuk pengolah sinyal yang berfungsi untuk menghilangkan komponen
frekuensi yang tidak diinginkan dari sinyal, untuk menambahkan yang diinginkan atau keduanya, mengondisikan dalam bentuk
alat yang digunakan untuk persiapan sensor sinyal output untuk pengolahan, konverter, mixer dalam bentuk perangkat untuk
membuat frekuensi baru dari dua atau lebih sinyal untuk diaplikasikan, modulator dalam bentuk peralatan untuk
memvariasikan satu atau lebih sifat gelombang periodik untuk membawa sinyal, demodulator, prescaler, pembagi dalam
bentuk peralatan untuk menggabungkan sebagian dari sinyal dalam saluran transmisi ke port yang memungkinkan sinyal porsi
untuk digunakan pada sirkuit lain, penggabung dalam bentuk peralatan untuk menggabungkan sinyal di port ke dalam sinyal
yang sudah ada dalam saluran transmisi, isolator dalam bentuk peralatan 2 port non-resiprokal yang memungkinkan sinyal
untuk melintas hanya dalam satu arah, sirkulator dalam bentuk peralatan multi-port non-resiprokal di mana sinyal yang
memasuki port apa pun ditransmisikan hanya ke port berikutnya secara rotasi, pembatas dioda terpadu, sakelar dan router
untuk melakukan pembangkitan sinyal, pengolahan sinyal, penguatan sinyal, konversi sinyal dan kontrol sinyal; Processor;
Profesional speaker sistem; Program aplikasi komputer untuk ponsel pintar dan jam tangan pintar; Program aplikasi yang
dapat digunakan pada ponsel, smartphone, tablet, komputer dan perangkat serupa lainnya untuk manajemen Kekayaan
Intelektual; Program aplikasi yang dapat digunakan pada ponsel, smartphone, tablet, komputer dan perangkat serupa lainnya
untuk manajemen aset Kekayaan Intelektual; Program aplikasi yang dapat digunakan pada ponsel, smartphone, tablet,
komputer dan perangkat serupa lainnya untuk penilaian Kekayaan Intelektual; Program aplikasi yang dapat digunakan pada
ponsel, smartphone, tablet, komputer dan perangkat serupa lainnya untuk penilaian aset Kekayaan Intelektual; Program
computer untuk pengembangan piranti lunak; Program computer, perangkat lunak computer, rekaman audio dan/atau video;
Program dan perangkat lunak komputer yang dipasang di dalam kendaraan; Program dan perangkat lunak permainan (game)
komputer yang memungkinkan pengguna untuk bermain permainan (game) dengan telepon bergerak; Program komputer
(perangkat lunak yang bisa diunduh); Program komputer untuk alat-alat komunikasi; Program komputer untuk deteksi dan
penghapusan virus komputer; Program komputer untuk digunakan dalam aplikasi grafik komputer; Program komputer untuk
digunakan dalam pemrosesan data yang berhubungan dengan catatan keuangan; Program komputer untuk manajemen
keuangan; Program komputer untuk menganalisa ayunan golf; Program komputer untuk menjalankan transaksi melalui ecommerce; Program komputer untuk pelaporan keuangan; Program komputer untuk perangkat komunikasi; Program komputer
untuk permainan yang sebelumnya telah direkam; Program komputer yang berhubungan dengan perihal keuangan; Program
komputer yang dapat diunduh dalam lingkup aplikasi seluler; Program komputer yang dapat diunduh untuk digunakan dalam
melacak status berbagai pengguna dari jasa permainan interaktif online dan untuk mencocokkan para pemain permainan
online dengan para pemain lain dari semua tingkat kecakapan; Program perangkat lunak algoritma untuk mengoperasikan dan
mengontrol komputer; Program perangkat lunak aplikasi pintar untuk terminal nirkabel yang direkam; Program perangkat lunak
aplikasi pintar, dapat diunduh untuk terminal nirkabel; Program perangkat lunak komputer yang dapat diunduh, yang dipasang
di ponsel atau komputer, digunakan untuk memberikan evaluasi kredit, pinjaman tunai dan pinjaman angsuran konsumen, dan
lain-lain untuk pengguna; Program perekaman sirkuit elektronik untuk peralatan hiburan untuk digunakan dengan layar kristal
cair; Program permainan komputer; Program permainan komputer multimedia interaktif yang dapat diunduh; Program
permainan komputer untuk mensimulasikan perdagangan sekuritas keuangan (perangkat lunak); Program permainan
komputer yang dapat diunduh melalui internet; Program permainan online; Program permainan portabel yang dapat diunduh;
Program permainan untuk mesin permainan video di rumah atau permainan genggam dengan layar kristal cair yang dapat
diunduh; Program permainan video dan komputer; Program permainan video interaktif yang dapat diunduh; Program
permainan video yang dapat diunduh; Program permainan yang dapat diunduh, yang disediakan dari online; Program-program
komputer terekam; Program-program komputer untuk melihat informasi, statistik atau trivia tentang bola basket; Prosesor data
dan sinyal digital dan optikal; Proyektor gambar bergerak; Proyektor holografik 3D; Proyektor untuk pengeditan film; Proyektorproyektor multimedia untuk home theaters; Publikasi elektronik dan digital yang dapat diunduh; Publikasi elektronik yang dapat
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diunduh dalam area aparatus dan perangkat elektronik, semikonduktor, dan elektronik terpadu, komputer, telekomunikasi,
hiburan, teleponi, dan telekomunikasi dengan kabel dan nirkabel; Publikasi elektronik yang dapat diunduh dalam bentuk
artikel, makalah, dan bahan pengajaran di bidang telekomunikasi, Internet, pelatihan, bisnis, penjualan, dan pemasaran;
Publikasi elektronik yang dapat diunduh dalam bentuk e-book/buku elektronik, panduan kepatuhan, lembar data, dan laporan
di bidang komputasi awan/cloud dan keamanan data untuk lingkungan komputasi awan/cloud computing publik; Publikasi
elektronik yang dapat diunduh dalam bentuk jadwal permainan semua dalam bidang bola basket yang disediakan melalui
Internet; Publikasi elektronik yang dapat diunduh dalam bentuk laporan penelitian dan kertas putih/laporan resmi dalam bidang
teknologi, Internet, perangkat lunak dan komunikasi nirkabel.; Publikasi elektronik yang dapat diunduh di bidang berbagai
macam asam (acid) yang terdiri atas matarantai nucleotide, tipe-tipe species, diagnostic, diagnostic ilmu kedokteran,
diagnostic ilmu kedokteran hewan, forensic ilmu kedokteran, laboratorium obat-obatan, obat-obatan untuk ilmu kedokteran
hewan, penelitian klinikal, pengembangan obat-obatan, hasil-hasil pharmasi, penelitian laboratorium, penelitian ilmu
pengetahuan, penelitian ilmu kedokteran, ilmu hayati, biologi, mikrobiologi dan metagenomik, bioteknologi, pertanian,
forensik, keamanan pangan, pengujian genetika dan genetika; Publikasi elektronik yang dapat diunduh, yaitu, buku komik,
novel grafis, majalah, manual/petunjuk, dan berita berkala dalam bidang hiburan dan permainan video; Publikasi elektronik,
termasuk bahan yang dapat diunduh dalam bentuk majalah, berita berkala, jurnal, laporan, panduan, bahan ajar, buku
petunjuk dan buku-buku di bidang hukum; Publikasi yang berkaitan dengan layanan keuangan dan keuangan, disediakan
dalam bentuk elektronik dan dipasok secara online dari database, dari Internet, atau melalui perangkat komunikasi seluler;
Publikasi-publikasi elektronik yang dapat diunduh dalam bentuk majalah-majalah, surat kabar-surat kabar, buku-buku, buku
pedoman di bidang elektronik; Pusat distribusi serat optik; Pusat sensor curah hujan; Pusat sensor level air; Pusat sensor
untuk pertanian; RADIO PANGGIL (HT); RELAI LISTRIK; Rak penyimpanan CD, bukan furnitur; Rangkaian chip; Rangkaian
rekaman suara musikal; Ransel dan tas bawaan terutama yang diadaptasi untuk membawa komputer; Ransel dan tas jinjing
khusus diadaptasi untuk membawa komputer; Reduktor (Listrik); Rekaman audio dan video yang menampilkan hiburan musik
dan musik; Rekaman audio visual yang menampilkan film dan program hiburan yang menampilkan animasi yang ditargetkan
terutama untuk anak-anak dan orang dewasa muda; Rekaman audio yang dapat diunduh; Rekaman audiovisual yang
menampilkan hiburan musik dan musikal; Rekaman compact [musik]; Rekaman suara dan / atau video; Rekaman video yang
dapat diunduh menampilkan musik dan hiburan musik; Rekaman video yang dapat diunduh, rekaman video langsung
(streaming), dan rekaman suara yang dapat diunduh dalam bidang bola basket yang tersedia pada Internet; Rel MCB; Relai
beban lebih; Relai kompensasi faktor daya reaktif; Relai kontrol faktor daya; Relai listrik dan elektronik; Relai perlindungan
daya; Relay listrik; Relay untuk stasiun radio dan TV; Remote kontrol televisi; Resistor listrik; Respirator wajah elastomer
selain untuk pernapasan buatan; Reverb; Robot untuk hiburan; Rompi jaring untuk keselamatan; Rotator untuk laboratorium;
Rumah kamera; Ruter, sakelar, hub dan server pengoperasian perangkat lunak; SEKUN KABEL; SELONGSONG KABEL;
SISTEM PANGGILAN NIRKABEL; Sakelar Jendela; Sakelar Kunci Pintu; Sakelar kontrol; Sakelar untuk jaringan komputer,
server dan router; Saklar Kecil Pengganti; Sambungan untuk saluran listrik; Sandaran penyangga yang diadaptasikan untuk
komputer laptop, komputer tablet, telepon mobile; Saringan Kamera; Sarung dan tas untuk computer portabel; Sarung
pelindung untuk kartu memori; Sarung untuk komputer laptop, komputer tablet, telepon mobile; Sarung untuk peramban
multimedia genggam; Sarung, wadah dan tempat lensa kontak; Saver mobil (pengisi daya); Sekering untuk baterai kendraan;
Selongsong sambungan untuk kabel listrik; Sensor alarm pendeteksi motion, suhu, cahaya, getar, micro switch; Sensor
Interaktif; Sensor aki deteksi aki; Sensor arah kecepatan angin; Sensor cuaca lalu lintas; Sensor curah hujan; Sensor debu;
Sensor ec tanah; Sensor elektronik atau listrik untuk mendeteksi, memproses, mengumpulkan, merekam dan
mentransmisikan data umum yang berkaitan dengan kesehatan, siklus tidur, irama jantung dan aktifitas fisik; Sensor
fotoelektrik; Sensor hujan; Sensor kualitas air; Sensor posisi LED; Sensor posisi optik; Sensor suhu evaporator untuk
kendaraan; Sensor suhu listrik; Sensor suhu pendingin untuk kendaraan; Sensor suhu udara sekitar untuk kendaraan; Sensor
untuk penggunaan ilmiah; Sepatu untuk perlindungan yang tahan asam (acidproof); Sepatu/alas kaki pelindung, sepatu/alas
kaki pengaman, sepatu bot pengaman dan sepatu pengaman; Seperangkat pesawat telepon; Seperangkat pesawat telepon
tanpa kabel; Serangkaian data kriptografi yang dapat diunduh untuk menerima dan membelanjakan mata uang kripto; Serat
untuk transmisi suara dan gambar; Server untuk otomatisasi rumah; Set-top box yang memiliki kemampuan mengenali suara;
Set-top boxes yang menggabungkan fungsi pengenalan suara; Simulator latihan golf; Simulator pelatihan kelistrikan; Simulator
pelatihan kelistrikan (perangkat pengajaran berbasis perangkat keras dan perangkat lunak); Sinematografi; Sirkuit elektronik
penyimpan program permainan video; Sirkuit elektronik, cakram magnetik, cakram magnetik optik dan cakram optik dalam
bentuk kartrid (cartridges) ROM dan media penyimpanan yang menyimpan program permainan untuk peralatan permainan
(game) genggam dengan display kristal cair; Sirkuit terpadu, chip, modul, pengendali untuk komunikasi nirkabel, yaitu, untuk,
penentuan posisi, lokasi, navigasi, pelacakan, keamanan, radar, pencitraan, perasa, dan komunikasi lainnya yang
memanfaatkan teknologi pita lebar ultra di dalamnya, yaitu, telepon selular pita lebar ultra, radar pita lebar ultra dan sistem
penentuan posisi pita lebar ultra; Sistem Penentuan Posisi Global; Sistem Penentuan Posisi Global untuk kapal; Sistem alat
pemadam api secara otomatis untuk perlindungan dari api; Sistem baterai yang dapat diperbarui untuk menyediakan daya
cadangan; Sistem kabel gantung (listrik),; Sistem keamanan secara elektronik untuk jaringan rumah; Sistem keamanan untuk
perangkat keras dan perangkat lunak komputer; Sistem kendali untuk penerangan; Sistem komponen audio terdiri dari
pengeras suara kitar (surround sound), pengeras suara, tuner, sound mixers, alat untuk menyamakan suara speaker
(equalizer), perekam audio, alat penerima radio; Sistem konferensi video dan audio yang terdiri dari peralatan endpoint (titik
terakhir di mana pesan itu diterima), port daya dan Ethernet, telepon IP, kamera, display, pencahayaan, speaker, mikrofon,
dan proyektor; Sistem konferensi video dan audio yang terdiri dari perangkat endpoint, port daya dan Ethernet, telepon IP,
kamera, display, pencahayaan, speaker, mikrofon, dan proyektor, kursi dan meja konferensi, yang semuanya dijual sebagai
satu unit; Sistem kontrol [perangkat keras komputer] untuk sistem pencetakan; Sistem memori untuk komputer; Sistem
menarik dan mengulur kabel listrik; Sistem multi kamera untuk digunakan dalam kendaraan; Sistem navigasi transit publik
meliputi tampilan peta digital interaktif, instruksi interaktif dan informasi yang dihasilkan oleh pengguna; Sistem otomatisasi
rumah yaitu peralatan kontrol pusat untuk rumah pintar; Sistem pemantauan kualitas gas dan udara; Sistem penentuan posisi;
Sistem penentuan posisi untuk pencahayaan; Sistem pengenalan suara; Sistem pengeras suara; Sistem penghantar listrik
(Conductor system); Sistem penghantar listrik tertutup dengan bahan pvc dan tembaga sebagai bahan penghantar listrik
(Enclosed conductor system); Sistem pengontrol tenaga listrik untuk digunakan bersama dengan mesin pembakaran besar
internal untuk jasa industri dan sistem pengontrol tenaga listrik untuk unit yang dikemas yang terdiri dari mesin pembakaran
besar internal dan generator.; Sistem pengontrol untuk ventilasi, pemanasan dan suhu AC; Sistem perkabelan listrik; Sistem
suara terdiri dari remote control, amplifier, pengeras suara dan komponennya; Sistem-sistem pemrosesan suara; Sistemsistem pengumpulan pembayaran tol secara elektronik; Situs web dan aplikasi perangkat lunak yang dapat diunduh yang
memungkinkan pengguna untuk dengan mudah melihat, memesan atau membeli kegiatan dan layanan yang berkaitan
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dengan makan, kebugaran, kecantikan dan kesehatan; Slide (fotografi); Slide fotografi; Software aplikasi komunikasi melalui
internet; Software penyimpanan database untuk kegiatan jual-beli dan pembayaran; Software untuk survey; Soket yang dapat
digerakan; Sombok (Toa); Sonar; Speaker [peralatan audio]; Speaker aktif dan pasif; Speaker audio pintar; Speaker mobil;
Speaker yang dapat dikendalikan dengan suara; Splitter hdmi; Stabilizer listrik; Stand yang disesuaikan untuk ponsel; Stasiun
cadangan darurat untuk pengisian baterai; Stasiun dok dan adaptor, yaitu, stasiun dock elektronik dan adaptor listrik untuk
mengisi daya perangkat seluler dan baterai, yang menghubungkan perangkat telekomunikasi, perangkat seluler, perangkat
layar, komputer, mouse dan keyboard; Stiker (skins) komputer, yaitu, plastik film yang dipasang sebagai stiker untuk menutupi
dan melindungi peralatan elektronik, yaitu, telepon genggam, pemutar musik portabel, PDA, dan tablet elektronik; Stop
kontak; Stop kontak listrik; Suar pensinyalan LED; Suara yang dapat diunduh; Suhu udara masuk atau untuk kendaraan;
Sumber pencahayaan optik; Suplai daya bebas gangguan; Suplai daya listrik, bergerak (Baterai yang dapat diisi ulang); Switch
Stater; Switchgear; TESPEN; TRAFO STEP DOWN; TRAFO STEP UP; Tablet elektronik dan perangkat PDA; Tabung api
ringan; Tabung pemadam api; Tabung pitot; Tabung sinar-X tidak untuk tujuan medis; Tag yang dapat dibaca mesin; Tali
Telepon Seluler; Tali jam tangan (pintar) elektronik untuk memonitor kesehatan yang mengkomunikasikan data waktu-nyata ke
perangkat elektronik lainnya; Tali jam tangan dengan fungsi sebagai alat komunikasi tanpa kabel dengan terminal-terminal
elektronik seperti telepon-telepon pintar, komputer-komputer tablet, PDA, komputer-komputer; Tampilan OLED; Tampilan
QLED; Tampilan holografik 3D; Tampilan iklan elektronik; Tampilan layar LED untuk televisi; Tampilan panel yang berbentuk
datar; Tampilan virtual dan tampilan penggabungan antara obyek virtual dengan obyek nyata/realita (augmented reality),
kacamata, pengontrol, dan headset; Tampilan-tampilan layar LED (LED Displays); Tangga telekop single [bagian dari
teleskop]; Tas khusus untuk ponsel; Tas komputer dan ransel yang diadaptasi untuk membawa komputer; Tas untuk kamera
dan peralatan fotografi; Tas untuk peralatan fotografi; Tas-tas untuk membawa keyboards; Tatakan dudukan untuk kamera;
Telepon Seluler; Telepon VoIP; Telepon nirkabel; Telepon pintar (smartphones) yang dipasang di pergelangan tangan;
Telepon pintar berupa jam tangan; Telepon pintar yang dipasang di pergelangan tangan; Telepon portabel; Telepon seluler
pintar; Televisi DMB [Penyiaran Multimedia Digital]; Televisi LED; Televisi QLED; Televisi daring; Televisi dioda kuantum dot
pemancar cahaya; Televisi mobil; Televisi tabung sinar katoda; Tempat kumparan listrik; Tempat penyimpanan baterai;
Tempat telepon seluler terbuat dari kulit atau kulit imitasi; Terminal komunikasi yang terdiri dari peranti keras dan/atau peranti
lunak komputer untuk menyediakan video, audio, data, permainan video dan komunikasi telepon dan/atau transmisi; Terminal
poin of sale elektronik; Terminal radio; Terminal telekomunikasi interaktif listrik; Terminal-terminal interaktif; Terminal–terminal
portabel untuk penggunaan pribadi untuk merekam/ mengatur/ mentransmisikan/ mengendalikan/ mereview kesehatan dan
perawatan kesehatan, dan menerima teks, data, gambar, file audio; Textile printer; Theodolit; Tiang mic; Tiang speaker;
Timbangan; Timbangan analitik; Timbangan diet; Timbangan digital (Digital Balance); Timbangan duduk; Timbangan fitness;
Timbangan gantung [timbangan tuas]; Timbangan kamar mandi elektronik; Timbangan kue; Timbangan presisi;
Timbangan compact (kecil); Token keamanan; Tongkat pengatur lalu lintas berkilau atau mekanis (Traffic baton); Transmisi
nirkabel untuk digunakan dalam mobil untuk pelacakan, pemantauan dan diagnosis perawatan kendaraan dan untuk
memberikan informasi kepada pengemudi [sehubungan dengan otomobil]; Transponder-transponder yaitu, terminal-terminal
elektronik yang dipasang pada kendaraan untuk transaksi-transaksi komersial secara elektronik; Truk pemadam api (fire
trucks); Truk pemadam api berfungsi sebagai anti huru hara (Riot trucks); Tudung pencegahan bencana alam; Tuner sinyal
radio; Tusuk kontak, sok kontak dan kontak-kontak lain (sambungan listrik).; Tutup pelindung untuk komputer laptop, komputer
tablet, telepon mobile; USB drive perangkat keras (Universal serial bus hardware drives); USB flash drive; USB flash drive
kosong; USB flash drive yang sudah direkam sebelumnya; USB pengisi daya; USB port pengisi baterai; USB yang dapat
dihubungkan dengan periferal komputer; Unit onboard yang menggabungkan peralatan telekomunikasi dan fungsi
telekomunikasi; Unit alarm central; Unit head (kepala) audio visual; Unit pengawas hewan peliharaan; Unit transmisi audio;
Unit-unit pengeras suara (Speakers); Variabel resistor; Video dan podcast yang dapat diunduh di bidang berita, ulasan, cuaca,
olah raga, hiburan, fashion, keuangan, makanan, musik, inspirasi, kesehatan, gaya hidup, perjalanan, pengasuhan anak, ilmu
pengetahuan, teknologi, budaya dan kesejahteraan (wellness); Video game; Video interkom; Video kartun yang dapat
diunduh; Video komik yang dapat diunduh; Video pendek dan spot promosi dalam CD, pita video dan DVD pra-rekam; Video
wall; Video yang dapat diunduh di bidang manajemen bisnis; Video yang dapat diunduh di bidang manajemen proyek; Video
yang dapat diunduh di bidang manajemen strategis; Videotron; Wadah lensa kontak; Wadah pelindung tahan air dan bukan
tahan air untuk kamera; Wadah/tempat untuk membawa, pegangan, wadah/tempat pelindung dan sandaran/penyangga
dengan tampilan/dengan fitur konektor untuk catu daya, adaptor, alat pengeras suara pengisi daya dengan baterei, yaitu,
komputer laptop, komputer tablet, telepon mobile; Waveguides untuk pengiriman balok berdaya tinggi; Webcast dan podcast
yang dapat diunduh yang menampilkan audio, video, dan siaran multimedia lainnya yang dapat diunduh di bidang musik,
televisi, film, buku, berita, konser, radio, olahraga, permainan, acara budaya, dan program terkait hiburan dan pendidikan;
Webinar yang dapat diunduh di bidang manajemen bisnis; Webinar yang dapat diunduh di bidang manajemen proyek;
Webinar yang dapat diunduh di bidang manajemen strategis; Wide format printer; Woofer; acidimeter untuk baterai; adapter
jaringan komputer; adapter lensa kamera; adapter tanpa kabel untuk komputer; adapter, sakelar, router dan hub jaringan
komputer; adaptor daya; adaptor daya untuk komputer; adaptor ethernet; adaptor frekuensi radio; adaptor kabel; adaptor kartu
flash; adaptor kartu komputer; adaptor kartu memori flash; adaptor listrik; adaptor penghubung dari server ke jaringan area
penyimpanan; adaptor stereo mobil; adaptor telepon; adaptor untuk laptop; agenda elektronik; agitator magnetik untuk
penggunaan laboratorium; agregator ethernet-over-VDSL; aki; aki mobil; aki motor; aki untuk sepeda listrik, baterai untuk
senter; akselerator grafis; akselerator partikel; akselerator partikel [mesin]; akselerator video; akselerometer; akseptor uang
kertas; aksesoris daya listrik yaitu dalam bentuk outlet daya listrik; aksesoris earphone, yaitu, bantal earphone (earphone
cushions), bantalan earphone (earphone pads), dan kabel ekstensi earphone (earphone cases); aksesoris earphone, yaitu,
bantal earphone (earphone cushions), bantalan earphone (earphone pads), dan sarung earphone (earphone cases); aksesoris
headphone, yaitu, bantal headphone (headphone cushions), bantalan headphone (headphone pads), dan kabel ekstensi
headphone; aksesoris kacamata; aksesoris kacamata, yaitu tali, tali leher dan tali kepala untuk kacamata; aksesoris komputer,
yaitu, tutup pelindung dan tempat untuk telepon genggam, mouse komputer (tetikus komputer), headphone, komputer tablet,
USB drive; aksesoris telepon seluler, yaitu headset, tali telepon genggam; aksesoris untuk perangkat seluler, portabel dan
genggam, yaitu, earbud (perangkat pendengar berukuran kecil yang diletakan dilubang telinga), earphone dan headphone;
aktinometer; aktuator otomatis untuk digunakan dalam minyak dan gas, tempat penyimpanan, lubang besar, dan alat silinder
untuk melindungi sensor suhu; aktuator pembangkit pulsa; akumulator [baterai]; akumulator untuk daya fotovoltaik;
akumulator, listrik; akumulator, listrik, untuk kendaraan; alarm; alarm akustik; alarm anti-intrusi; alarm anti-pencurian, selain
untuk kendaraan; alarm asap; alarm bayi; alarm bergetar sebagai pengingat untuk minum obat; alarm bunyi; alarm gas; alarm
jendela; alarm jendela elektronik; alarm keamanan; alarm keamanan anti pengganggu untuk pintu; alarm keamanan pribadi;
alarm kebakaran; alarm kebakaran dalam bentuk ornamen pohon Natal; alarm kebocoran air; alarm kebocoran gas; alarm
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kolam renang; alarm peluit; alarm pencuri; alarm pencuri elektronik; alarm pencurian; alarm pintu; alarm pintu elektronik; alarm
pribadi; alarm, sensor alarm, dan sistem pemantauan alarm; alas kaki untuk perlindungan dari bahaya biologis; alas kaki untuk
perlindungan terhadap api; alas kaki untuk perlindungan terhadap iradiasi; alas kaki untuk perlindungan terhadap kecelakaan;
alas kaki untuk perlindungan terhadap kecelakaan atau cedera; alas kaki untuk perlindungan terhadap kecelakaan, iradiasi
dan kebakaran; alas kaki untuk perlindungan terhadap kecelakaan, iradiasi dan kebakaran, termasuk sepatu bot dan sepatu
untuk perlindungan kecelakaan untuk digunakan dalam industri; alas kaki untuk perlindungan terhadap tumpahan bahan kimia;
alas mouse; alas mouse komputer; alat alarm pribadi; alat analisis gas; alat analisis kelembaban kulit, bukan untuk keperluan
medis; alat analisis kromatogram untuk penggunaan ilmiah atau laboratorium; alat analisis makanan; alat analisis udara; alat
anti pencurian; alat anti-korosi katodik; alat baca [peralatan pengolah data]; alat baca sandi balok (barcode); alat bantu
pernapasan bawah air; alat bantu pernapasan oksigen, selain untuk alat bantu pernapasan buatan; alat bantu pernapasan
untuk berenang di bawah air; alat bantu pernapasan, kecuali untuk pernapasan buatan; alat cetak biru; alat dan instrumen
astrometri; alat dan instrumen fotografi; alat dan instrumen gambar yang disesuaikan untuk digunakan dengan komputer; alat
dan instrumen keselamatan dan keamanan; alat dan instrumen multimedia; alat dan instrumen pengajaran; alat dan instrumen
pensinyalan; alat dan instrumen radio; alat dan instrumen survei; alat dan instrumen ukur listrik; alat dan instrumen untuk
astronomi; alat dan instrumen untuk fisika; alat dan instrumen untuk memindai mikroskop konduktansi ion; alat dan instrumen
untuk memindai mikroskop probe; alat dan instrumen untuk mengukur dan mengendalikan; alat dan instrumen untuk
mentransfer, menerima dan menyimpan suara, gambar dan data, baik dalam bentuk digital maupun analog; alat dan
instrumen untuk merekam, mengirim atau mereproduksi suara atau gambar; alat dan instrumen untuk merekam,
mentransmisikan, mereproduksi, atau memproses suara, gambar, atau data; alat dan instrumen untuk mikroskop; alat dan
instrumen untuk pemindaian mikroskop ion; alat dan instrumen untuk tujuan penelitian; alat dan perlengkapan fotografi; alat
dan simulator pelatihan; alat dan sistem pemadam kebakaran; alat demagnetisasi untuk pita magnetik; alat diagnostik, bukan
untuk tujuan medis; alat difraksi [mikroskop]; alat distilasi untuk tujuan ilmiah; alat distilasi vakum untuk penggunaan
laboratorium; alat elektro-dinamis untuk kendali jarak jauh sinyal; alat elektronik Global Positioning System [GPS]; alat
elektronik dan perangkat lunak komputer yang mengijinkan penggunaan bersama-sama dan transmisi data dan informasi
antar alat dengan tujuan memfasilitasi pemantauan, kontrol, dan otomatisasi lingkungan; alat elektronik genggam untuk
penerimaan dan/atau pengiriman data nirkabel, terutama pengiriman dan penerimaan pesan-pesan, video-video, suara-suara;
alat elektronik yang dapat dikenakan; alat fototelegrafi; alat holografi; alat identifikasi hewan elektronik; alat informasi yang
berdiri sendiri, yaitu, pengeras suara audio pengontrol suara dan manual dengan kemampuan asisten digital pribadi untuk
mengakses dan menelusuri database online, situs web, telepon genggam, komputer, tablet, telepon pintar, komputer
genggam, komputer portabel untuk dokumen, berkas, dan informasi atas perintah yang disimpan lainnya; alat informasi yang
berdiri sendiri, yaitu, pengeras suara audio pengontrol suara dan manual dengan kemampuan asisten digital pribadi untuk
mengirim (streaming) dan memainkan audio, video, dan konten multimedia, untuk mengontrol televisi, monitor, sistem
permainan, alat pemutar DVD, alat pemutar media portabel, dan alat untuk mengirim (streaming) media digital; alat informasi
yang berdiri sendiri, yaitu, pengeras suara audio pengontrol suara dan manual dengan kemampuan asisten digital pribadi
untuk menyediakan jasa pelayanan pengurus (concierge) pribadi untuk pihak lain yang diinisiasikan oleh perintah pengontrolsuara melalui suatu telepon genggam, komputer, tablet, telepon pintar, komputer genggam, komputer portabel,
yaitu, menambah dan mengakses janji bertemu dengan kalendar, alarm, penghitung/pengatur waktu (timers), pengingat
(reminders) dan membuat reservasi restoran, perjalanan, dan hotel; alat input komputer; alat inspeksi cacat permukaan wafer;
alat inspeksi optik untuk keperluan industri; alat inspeksi optik untuk keterlacakan persiapan farmasi dan paket farmasi; alat
ionisasi tidak untuk pengolahan udara atau air; alat ionisasi untuk penggunaan ilmiah atau laboratorium; alat ionisasi, kecuali
untuk pengolahan udara atau air; alat juru bahasa elektronik; alat kaca untuk cetakan foto; alat kemudi, otomatis, untuk
kendaraan; alat kendali jarak jauh *; alat kendali jarak jauh portable untuk kick-up block; alat kendali jarak jauh radio untuk
memulai mesin mobil; alat kendali jarak jauh untuk mengendalikan komputer, telepon seluler, perangkat elektronik bergerak,
perangkat elektronik yang dapat dipakai, jam tangan pintar, kacamata pintar, earphone, headphone, pemutar dan perekam
audio dan video, televisi, set top box, speaker, amplifier, sistem home theatre, dan sistem hiburan; alat kendali jarak jauh
untuk mengontrol komputer, telepon seluler, perangkat elektronik mobile, perangkat elektronik yang dapat dikenakan, jam
tangan pintar, kacamata pintar, alat pemutar dan alat perekam audio dan video, televisi, alat pengeras suara, amplifier, sistem
home theater, dan sistem hiburan; alat keselamatan diri; alat keselamatan kerja; alat komunikasi data yang mengirimkan data
dan informasi ke database; alat kontrol elektronik [EKG] untuk lampu LED dan lampu; alat kontrol elektronik untuk robot; alat
kontrol jarak jauh untuk kompresor; alat kontrol jarak jauh untuk membuka dan menutup pintu; alat kontrol jarak jauh untuk
membuka dan menutup pintu kendaraan; alat kontrol jarak jauh untuk pompa vakum; alat kontrol keamanan; alat kontrol lalu
lintas udara; alat kontrol listrik untuk robot; alat kontrol pencahayaan; alat kontrol, pengujian dan pemantauan listrik; alat
kromatografi cair untuk penggunaan laboratorium; alat kromatografi otomatis untuk penggunaan laboratorium; alat
kromatografi penukar ion otomatis untuk penggunaan laboratorium; alat kromatografi untuk penggunaan laboratorium; alat
lampu lalu lintas [perangkat pensinyalan]; alat listrik untuk mengontrol; alat magnetic resonance imaging [MRI], bukan untuk
tujuan medis; alat medis dalam bentuk sensor untuk memantau pasien sebelum, selama atau setelah bedah ortopedi; alat
medis untuk analisis gaya berjalan; alat medis yang menggabungkan realitas virtual atau realitas tertambah (augmented
reality) untuk digunakan oleh praktisi kesehatan dalam prosedur pembedahan, keterlibatan pasien atau rehabilitasi pasien; alat
medis, yaitu, sistem robot bedah yang terdiri dari lengan robot bedah, sensor, kamera, instrumen bedah, perangkat lunak
untuk pengelolaan operasional dari sistem, monitor video, peralatan dan instrumen navigasi dan penentuan posisi, unit
tampilan visual, peralatan perekam dan tampilan optik (optical viewing), kontrol elektronik, penyangga (stand) dari kamera
navigasi, penyangga (stand) dari lengan robot serta layar sentuh, semua dijual sebagai satu unit; alat multiplexing video; alat
navigasi satelit; alat navigasi satelit, yaitu, sebuah Global Positioning System (GPS); alat navigasi untuk kapal; alat navigasi
untuk kendaraan; alat navigasi untuk kendaraan [komputer terpasang]; alat navigasi untuk mobil; alat pemadam api; alat
pemadam api untuk mobil; alat pemadam kebakaran untuk mobil; alat pemancar dan alat penerima yang digunakan untuk
menemukan hewan peliharaan yang hilang; alat pemancar elektronik untuk mengirim tempat menarik ke kendaraan
[sehubungan dengan otomobil]; alat pemancar suara; alat pemantau tingkat cairan; alat pemantauan pembangkit listrik; alat
pemantauan untuk perangkat yang mendukung Internet of Things [IoT]; alat pemantauan, selain untuk keperluan medis; alat
pembaca kartu flash; alat pembayaran elektronik dan terminal untuk tempat penyelesaian transaksi jual beli; alat pembersih
kepala magnetik; alat pembersih lensa kontak; alat pembersih pita magnetik; alat pembersih untuk disc rekaman suara; alat
pembesar [fotografi]; alat pembicara; alat pemusatan untuk transparansi fotografi; alat pemutar reproduksi suara; alat pemutus
listrik; alat penahan kabel listrik; alat penarik kabel listrik; alat pencampur suara; alat pencatat absensi elektronika; alat
pendengar; alat pendengar untuk komunikasi jarak jauh; alat pendeteksi api; alat pendeteksi asap dan karbon monoksida; alat
pendeteksi dan penguji kebocoran; alat pendeteksi ranjau; alat pendeteksi uang palsu elektronika; alat pendistribusi daya
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untuk penerangan jalan; alat penerima audio dan video; alat penerima telepon; alat penerima televisi LCD; alat penerima
televisi dengan layar tampilan yang dapat digunakan sebagai cermin; alat peneropong telur; alat pengacau radar; alat
pengajaran; alat pengajaran audiovisual; alat pengaman listrik untuk instalasi elevator; alat penganalisa fluoresensi untuk
protein, bukan untuk keperluan medis; alat pengapung renang untuk keperluan keamanan; alat pengatur elektronik; alat
pengatur suhu air; alat pengatur waktu listrik; alat pengatur, listrik; alat pengecek kerusakan pada piringan optik; alat
pengembangan perangkat lunak; alat pengembangan perangkat lunak komputer; alat pengembangan perangkat lunak untuk
membuat perangkat lunak dan aplikasi selular; alat pengembangan perangkat lunak untuk mengaktifkan aplikasi perangkat
lunak seluler untuk mengakses layanan backend, yaitu, penyimpanan data, pemberitahuan push, dan
manajemen/pengelolaan pengguna; alat pengendali jarak jauh untuk kebutuhan rumah tangga; alat pengendali listrik dan
elektronik untuk pintu garasi; alat pengeras suara berukuran kecil yang dipakai di dalam telinga; alat pengering untuk cetakan
foto; alat pengisi baterai ponsel yang dapat dibawa; alat pengisi daya; alat pengisi daya baterai untuk kamera/kamera digital;
alat pengkait kabel listrik; alat pengolah data; alat pengolah data dan komputer; alat pengolah data elektronik; alat pengolah
data, yaitu coupler; alat pengolah kata; alat pengontrol (termostat) ; alat pengontrol daya untuk penerangan; alat pengontrol
jaringan; alat pengontrol manajemen jaringan; alat pengontrol memori semikonduktor; alat pengontrol mikro berdaya rendah;
alat pengontrol motor penggerak, elektronik; alat pengontrol otomatis dan monitor jarak jauh untuk keperluan mengukur,
monitoring dan mengontrol untuk pendingin udara; alat pengontrol otomatisasi rumah; alat pengontrol tenaga untuk monitoring
jarak jauh; alat penguji untuk penguji papan sirkuit; alat penguji untuk pengujian serat optik; alat pengujian genetik untuk tujuan
ilmiah; alat pengukur; alat pengukur air (meteran air); alat pengukur cahaya optik; alat pengukur diameter kawat; alat pengukur
gas (meteran gas); alat pengukur jarak; alat pengukur kecepatan; alat pengukur kecepatan [fotografi]; alat pengukur
luminescence; alat pengukur minyak (meteran minyak); alat pengukur panjang; alat pengukur parameter fisik laut; alat
pengukur presisi; alat pengukur radiasi; alat pengukur radioaktivitas; alat pengukur suara; alat pengukur tekanan; alat
pengukur tingkat cairan; alat pengukur untuk mengukur potensial permukaan, yaitu, potensial zeta, ukuran dan distribusi
ukuran partikel koloid dalam suatu larutan.; alat pengukur untuk pengeluaran parfum dalam jumlah yang terukur; alat
pengukur, listrik; alat pengulang jaringan nirkabel; alat pengurai listrik; alat penulis sandi magnetik; alat penyalaan, listrik,
untuk menyalakan dari kejauhan; alat penyangga kabel listrik; alat penyeimbang; alat penyimpan data komputer; alat
penyimpanan data; alat penyimpanan data, yaitu, drive disk keras, drive disk digital, alat pemutar media, media penyimpan
digital kosong, drive disk keras portabel, drive dalam keadaan solid, drive memori flash, drive disk hybrid dan periferal
komputer; alat penyimpanan data, yaitu, drive disk keras, drive disk digital, drive dalam keadaan solid, media penyimpan
digital kosong, drive hybrid dan periferal komputer; alat penyimpanan jaringan komputer, yaitu, drive disk keras, drive disk
digital, media penyimpan digital kosong, drive disk keras portabel, drive dalam keadaan solid, drive memori flash, drive disk
hybrid dan periferal komputer untuk menyimpan dan cadangan data elektronik baik secara lokal atau melalui suatu jaringan
telekomunikasi atau melalui awan; alat penyimpanan jaringan komputer, yaitu, menyimpan dan cadangan data elektronik baik
secara lokal atau melalui suatu jaringan telekomunikasi; alat penyimpanan jaringan komputer, yaitu, untuk menyimpan dan
cadangan data elektronik baik secara lokal atau melalui suatu jaringan telekomunikasi; alat penyimpanan komputer, yaitu,
perangkat keras memori komputer, drive keras untuk komputer dan drive dalam keadaan solid (SSD) untuk komputer; alat
penyimpanan komputer, yaitu, sistem atau subsistem untuk menyimpan dan mengarsip data elektronik; alat penyimpanan
perangkat keras komputer untuk menyimpan dan memperoleh kembali data; alat penyimpanan untuk menyimpan dan
memperoleh kembali data; alat peraga data; alat peredup cahaya untuk penerangan; alat perekam dan reproduksi suara; alat
perekam data; alat perekam data untuk pengiriman dan penyimpanan antara alat memori elektronik melalui kabel atau tanpa
kabel; alat perekam film; alat perekam jarak; alat perekam suara; alat perekam suara dan gambar; alat perekam tekanan; alat
perekam untuk mengemudi; alat perekam untuk merekam lalu lintas pada jaringan telekomunikasi; alat perekam video; alat
perekam waktu; alat perekam waktu dan tanggal; alat perluas untuk papan ketik, video dan mouse; alat perluasan jaringan
nirkabel; alat pertukaran telepon; alat pertukaran telepon elektronik; alat poin akses nirkabel (WAP); alat portabel penahan
mobil yang dikendalikan dari jarak jauh; alat reproduksi suara; alat sensor; alat spektrograf; alat stereoskopik; alat streaming
media digital; alat telegraf manual; alat telegraf otomatis; alat telemetering; alat telemetering kendali jarak jauh; alat
terjemahan elektronik; alat transmisi data interaktif; alat transmisi suara; alat transmisi telepon; alat uji bukan untuk tujuan
medis; alat uji dan pengukuran, yaitu satu kotak pengujian yang berisikan sumber sinyal dan penganalisis sinyal untuk menguji
disain dan alat komunikasi nirkabel dan gelombang mikro; alat uji elektronik; alat uji elektronik untuk digunakan di bidang
telekomunikasi; alat uji semi-konduktor; alat uji untuk menguji papan sirkuit cetak; alat ukur; alat ukur alat; alat ukur dan
instrumen; alat ukur elektromagnetik; alat ukur lensa korektif; alat ukur radiasi; alat ukur radioaktivitas; alat ukur resistensi; alat
ukur tinggi badan; alat untuk darurat dan penyelamatan; alat untuk efisiensi energi listrik tegangan rendah; alat untuk
fermentasi [alat laboratorium]; alat untuk meletakkan kamera dan monitor; alat untuk memantau dan merekam kinerja mesin;
alat untuk memberitahukan notifikasi pelanggaran kecepatan, batas geografis virtual (geo-fence) dan jam malam dalam mobil,
yaitu, indikator kecepatan dan sensor waktu [sehubungan dengan otomobil]; alat untuk memeriksa absensi kerja; alat untuk
memeriksa franking; alat untuk memeriksa keaslian uang kertas; alat untuk memeriksa kecepatan kendaraan; alat untuk
memproses pembayaran elektronik; alat untuk memproses pembayaran secara elektronik; alat untuk memproses,
mentransmisikan dan menyimpan informasi basis data; alat untuk memverifikasi data pada kartu yang dikodekan secara
magnetis; alat untuk menganalisis gas; alat untuk mengedit film sinematografi; alat untuk mengembangkan film; alat untuk
mengembangkan foto; alat untuk mengendalikan listrik statis; alat untuk mengganti jarum pemutar rekaman; alat untuk
menghantarkan, mengalihkan, mengubah, mengumpulkan, mengatur atau mengendalikan listrik; alat untuk menghasilkan
gambar; alat untuk menghasilkan gambar virtual; alat untuk menghasilkan karakter; alat untuk menghasilkan kebisingan; alat
untuk menguji detektor asap menggunakan semprotan aerosol; alat untuk menguji detektor karbon monoksida menggunakan
semprotan aerosol; alat untuk menguji detektor panas menggunakan semprotan aerosol; alat untuk menguji makanan; alat
untuk menguji rem kendaraan; alat untuk menguji transmisi kendaraan; alat untuk mengukur; alat untuk mengukur kecepatan
ayunan golf; alat untuk mengukur ketebalan kulit; alat untuk mengukur, mendeteksi dan memonitor instrumen yang digunakan
pada aplikasi industri; alat untuk mentransmisikan dan mereproduksi suara atau gambar; alat untuk mentransmisikan program
radio dan pesan relai radio; alat untuk merekam dan mereproduksi ucapan; alat untuk merekam gambar; alat untuk merekam
suara atau gambar; alat untuk merekam, mengirim atau mereproduksi gambar; alat untuk merekam, mengirim atau
mereproduksi informasi; alat untuk merekam, mengirim atau mereproduksi suara; alat untuk merekam, mengirim atau
mereproduksi suara atau gambar; alat untuk merekam, mengirim atau mereproduksi suara, gambar dan data; alat untuk
merekam, mengirim, memproses dan mereproduksi suara, gambar atau data; alat untuk merekam, menyimpan, mengirim dan
mereproduksi suara dan gambar; alat untuk merekam, transmisi, penerimaan, pemrosesan atau reproduksi suara, gambar
atau data; alat untuk mereproduksi suara; alat untuk pengembangan piranti lunak untuk pembuatan aplikasi mobile Internet
dan antarmuka klien; alat untuk pengembangan piranti lunak, yaitu, piranti lunak untuk pengujian aplikasi; alat untuk
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penyiaran, perekaman, transmisi atau reproduksi suara atau gambar; alat untuk penyiaran, perekaman, transmisi atau
reproduksi suara, data atau gambar; alat untuk perekaman, transmisi, amplifikasi dan reproduksi suara; alat untuk reproduksi
suara atau gambar; alat untuk transmisi komunikasi; alat untuk transmisi radio, alat pembaca optik; alat untuk transmisi suara
atau gambar; alat validasi tiket elektronik; alat verifikasi elektronik untuk mengecek pengesahan kartu-kartu; alat-alat optik
yang dapat dilihat; alat-alat otomatisasi perangkat lunak komputer.; alat interfase komputer; alidades; altimeter; amplifier;
amplifier akustik; amplifier audio; amplifier dan penerima audio; amplifier daya; amplifier gitar; amplifier semi-konduktor optik;
amplifier semikonduktor optik; amplifier stereo; amplifier untuk alat musik; amplifier untuk gitar bass; analisa audio; analisa
gangguan universal; analisa gas buang; analisa gas residu; analisa kuantum resonansi magnetik; analisis laboratorium
penelitian untuk mengukur, menguji dan menganalisis darah dan cairan tubuh lainnya; anemometer; anggota badan tiruan
untuk keperluan instruksi medis [peralatan pengajaran]; anjungan tunai mandiri [ATM]; anoda; antarmuka pemrograman
aplikasi [Application Programming Interface (API)] untuk digunakan dalam membangun aplikasi perangkat lunak; antarmuka
pemrograman aplikasi [Application Programming Interface (API)] untuk perangkat lunak yang memfasilitasi jasa/layanan online
untuk jaringan/jejaring sosial dan untuk pengambilan, mengunggah, mengunduh, mengakses dan manajemen data;
antarmuka pengguna untuk komputer kendaraan bermotor dan perangkat elektronik, yaitu panel kontrol elektronik, monitor,
layar sentuh, remot kontrol, stasiun dok, konektor, sakelar, dan kontrol yang diaktifkan suara; antarmuka untuk komputer;
antarmuka untuk komputer, layar komputer, telepon mobil, perangkat elektronik mobil, perangkat elektronik yang dapat
dipakai, arloji pintar, kacamata pintar, televisi, set top box, serta pemutar dan perekam audio dan video; antarmuka untuk
komputer, layar komputer, telepon seluler, perangkat elektronik seluler, perangkat elektronik yang dapat dipakai, jam tangan
pintar, kacamata pintar, televisi, set top box, serta pemutar dan perekam audio dan video; antarmuka untuk komputer, periferal
komputer, telepon seluler, perangkat elektronik digital mobile, perangkat elektronik yang dapat dikenakan, jam tangan pintar,
kacamata pintar, televisi, set top box, serta alat pemutar dan alat perekam audio dan video; antena; antena frekuensi radio;
antena microwave; antena mobil; antena pemancar gelombang radio; antena penerima siaran satelit; antena radar; antena
radio; antena radio dan televisi; antena satelit; antena sinyal radio; antena televisi; antena untuk jaringan telekomunikasi;
antena untuk peralatan komunikasi nirkabel; antena untuk peralatan radio; antikode; aparat komunikasi gelombang mikro;
aparat pengawasan keamanan; aparat pengawasan video; aparat peringatan keamanan; aparat untuk memeriksa surat
stempel; aparatus (termasuk perangkat keras komputer dan perangkat lunak komputer) untuk menyediakan, memproses,
menampilkan, merekam, mentransmisikan, menerima, mereproduksi, mengedit, memanfaatkan dan memutar ulang gambar,
suara, data dan informasi; aparatus balok elektromagnetik untuk proyektil; aparatus catu daya listrik selain generator; aparatus
dan instrumen bahari; aparatus dan instrumen ilmiah, optik, pengukur, pensinyalan dan pengecekan; aparatus dan instrumen
kendali jarak jauh; aparatus dan instrumen komunikasi data; aparatus dan instrumen penimbang; aparatus dan instrumen
penimbang untuk unit standar; aparatus dan instrumen sinematografi; aparatus dan instrumen untuk mengendalikan dan
memantau kendaraan tanpa awak; aparatus dan instrumen untuk mengendalikan dan memonitor aliran air; aparatus dan
instrumen untuk menghantarkan, mengalihkan, mengubah, mengakumulasi, mengatur atau mengendalikan distribusi listrik;
aparatus dan instrumen untuk menghantarkan, mengalihkan, mengubah, mengakumulasi, mengatur atau mengendalikan
listrik; aparatus dan instrumen untuk menghantarkan, mengalihkan, mengubah, mengakumulasikan, mengatur atau
mengendalikan distribusi atau penggunaan listrik; aparatus dan instrumen untuk menghantarkan, mengalihkan, mengubah,
mengakumulasikan, mengatur atau mengendalikan penggunaan listrik; aparatus dan instrumen untuk tujuan ilmiah; aparatus
dan instrumen xerografis; aparatus dan penerima telepon; aparatus dan perkakas yang menyelamatkan jiwa; aparatus dan
perlengkapan otentikasi mata uang; aparatus dan perlengkapan yang menyelamatkan jiwa; aparatus diagnostik, bukan untuk
tujuan medis, yaitu, aparatus yang digunakan untuk analisa dan optimasi sistem komputer; aparatus dubbing audio; aparatus
elektroforesis untuk penggunaan laboratorium; aparatus elektroforesis, bukan untuk tujuan medis; aparatus frekuensi tinggi;
aparatus generasi suara; aparatus memori; aparatus pemotongan film; aparatus pengatur panas; aparatus penghasil sinyal
elektronik; aparatus penguat gen untuk penggunaan laboratorium; aparatus pengukur fluida; aparatus pengukur kecepatan
untuk bola golf; aparatus pensinyalan angkatan laut; aparatus peralihan audio; aparatus peralihan telepon digital; aparatus
serta peranti untuk pengidentifikasian pribadi; aparatus sinyal kereta api, bercahaya atau mekanis; aparatus transvasing
oksigen; aparatus untuk bernyanyi dengan musik latar yang telah direkam sebelumnya dan dengan lirik yang ditampilkan di
layar; aparatus untuk memonitor jarak jauh; aparatus untuk mengenkripsi dan mendekripsi sinyal video dan/atau suara
dan/atau data elektronik; aparatus untuk merekam suara; aparatus untuk merekam transmisi atau reproduksi data, suara atau
gambar, peralatan pengolah data, perangkat keras komunikasi data; aparatus untuk merekam, transmisi , memanipulasi, dan
mereproduksi suara dan gambar; aparatus untuk merekam, transmisi atau reproduksi data elektronik; apertometer [optik];
aplikasi (perangkat lunak) yang dapat diunduh untuk telepon pintar; aplikasi dekstop; aplikasi komputer untuk mengotorisasi
pembayaran elektronik serta transaksi keuangan elektronik; aplikasi komputer untuk mengumpulkan pembayaran elektronik
serta transaksi keuangan elektronik; aplikasi komputer untuk streaming video, musik dan gambar; aplikasi komputer utuk
mengolah pembayaran elektronik serta transaksi keuangan elektronik; aplikasi multimedia interaktif dan program komputer
untuk digunakan sehubungan dengan skema keanggotaan pelanggan, termasuk skema kartu loyalitas pelanggan, skema
insentif, skema bonus, kartu hadiah dan kartu diskon; aplikasi pembayaran elektronik (uang digital/ digital money) yang dapat
digunakan untuk memfasilitasi pembelian/ pembayaran; aplikasi pendaftaran merek internasional; aplikasi pengaturan
keuangan; aplikasi perangkat lunak [aplikasi] untuk perangkat yang mendukung Internet of Things [IoT]; aplikasi perangkat
lunak [dapat diunduh]; aplikasi perangkat lunak berkemampuan suara untuk manajemen informasi pribadi, tidak satupun
barang tersebut untuk kamera fotografi dan sinematografi profesional termasuk aksesoris spesifik fotografi dan sinematografi
profesional khusus untuknya dan perangkat lunak fotografi dan sinematografi profesional; aplikasi perangkat lunak komputer
untuk digunakan dalam kaitannya dengan pelestarian lingkungan, perubahan iklim dan penyeimbangan karbon; aplikasi
perangkat lunak komputer untuk komputer yang bisa dipakai, ponsel pintar, monitor, layar, perangkat keras komputer, pelacak
aktivitas, peralatan audio, peralatan komunikasi, peralatan telekomunikasi, perangkat periferal komputer, pemutar media
portabel, dan perangkat komunikasi elektronik digital; aplikasi perangkat lunak komputer untuk memungkinkan pengumpulan
dan pemrosesan data terkait tempat kerja, termasuk sumber daya manusia dan informasi penggajian, data waktu karyawan,
data tenaga kerja, data produk, data produksi, data operasional, data logistik, data keuangan dan data perusahaan, dan
manajemen personalia, pelaksanaan tugas dan manajemen/pengelolaan alur kerja; aplikasi perangkat lunak komputer yang
dapat diprogram untuk perangkat seluler, televisi, dan perangkat video lainnya; aplikasi perangkat lunak komputer yang dapat
diunduh; aplikasi perangkat lunak komputer yang digunakan untuk asisten digital pribadi; aplikasi perangkat lunak komputer,
dapat diunduh; aplikasi perangkat lunak metronom yang dapat diunduh; aplikasi perangkat lunak ponsel yang dapat diunduh;
aplikasi perangkat lunak pusat data ; aplikasi perangkat lunak seluler yang dapat diunduh; aplikasi perangkat lunak untuk
perangkat elektronik seluler dan perangkat elektronik portabel, yaitu, telepon seluler, telepon selular, ponsel pintar, konsol
permainan genggam, komputer tablet, komputer laptop, dan komputer notebook; aplikasi perangkat lunak untuk bermain
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game; aplikasi perangkat lunak untuk digunakan dengan perangkat seluler; aplikasi perangkat lunak untuk digunakan dengan
perangkat seluler untuk memantau dan mengelola informasi medis pasien; aplikasi perangkat lunak untuk layanan jejaring
sosial melalui internet; aplikasi perangkat lunak untuk memberikan informasi tentang kesehatan dan kesejahteraan, untuk
digunakan sehubungan dengan terapi perilaku, untuk memasukkan, menyimpan, mengelola, dan menganalisis catatan medis
dan data pasien, bagi pengguna untuk melacak gejala dan mencatat perawatan, bagi pengguna untuk melacak aktivitas fisik,
penting tanda-tanda, dan informasi biometrik, untuk mengakses dan mengumpulkan data imunisasi, untuk melacak, merekam,
dan berbagi informasi perawatan kesehatan.; aplikasi perangkat lunak untuk memposting, mendistribusikan, dan melihat
peluang kerja, untuk memposting dan melihat resume, untuk berlangganan pemberitahuan pekerjaan melalui email dan teks,
untuk menyaring pelamar pekerjaan dengan melihat atau mengunduh resume dalam database resume, untuk mencari
peluang kerja dan untuk melamar ke pekerjaan; aplikasi perangkat lunak untuk pengumpulan dan pemrosesan data terkait
tempat kerja, yaitu, data waktu karyawan, data tenaga kerja, data produk, data produksi, dan data perusahaan, dan untuk
manajemen personalia, dan untuk pengelolaan perangkat seluler, yaitu, aplikasi perangkat seluler, sistem operasi seluler,
keamanan pengguna, dan keamanan aplikasi perangkat lunak; aplikasi perangkat lunak untuk perangkat bergerak (mobile
application) untuk digunakan oleh pasien bedah ortopedi sebelum pembedahan dan sesudah pembedahan; aplikasi perangkat
lunak untuk perangkat bergerak (mobile application) yang memungkinkan penyedia layanan kesehatan untuk terlibat,
membuat stratifikasi dan memantau pasien bedah ortopedi sebelum pembedahan dan sesudah pembedahan; aplikasi
perangkat lunak untuk perangkat seluler untuk memantau dan mengelola informasi medis pasien; aplikasi perangkat lunak
untuk perencanaan pernikahan; aplikasi perangkat lunak untuk produk perbankan melalui fasilitas pesan singkat (SMS);
aplikasi perangkat lunak untuk transmisi komunikasi elektronik.; aplikasi perangkat lunak yang dapat diunduh; aplikasi
perangkat lunak yang dapat diunduh untuk mengakses situs web di mana pengguna dapat memposting peringkat, ulasan, dan
rekomendasi pada daftar real estat liburan, akomodasi sementara, acara, lokasi, bisnis, layanan, dan kegiatan di bidang
hiburan, perjalanan, pariwisata, dan restoran; aplikasi perangkat lunak yang dapat diunduh untuk pemesanan dan pemesanan
transportasi, perjalanan, dan restoran; aplikasi perangkat lunak yang dapat diunduh untuk ponsel; aplikasi perangkat lunak
yang dipasang pada komputer pribadi untuk mentransfer data musik dari komputer pribadi ke pemutar audio HDD (Hard Disk
Drive); aplikasi perangkat lunak yang memungkinkan pengusaha mencari dan merekrut karyawan.; aplikasi perangkat lunak
yang menampilkan informasi tentang layanan rekrutmen, solusi kepegawaian dan perencanaan karir; aplikasi perangkat lunak
yang menampilkan permainan komputer; aplikasi perangkat seluler yang dapat diunduh (downloadble) untuk merekam data
mengemudi, menghasilkan penilaian mengemudi, permintaan bantuan di jalan, pemeriksaan kesehatan kendaraan,
pengiriman pengingat pemeliharaan, pelacakan lokasi mobil, penyampaikan peringatan vandalisme, penyediaan informasi
keselamatan pengemudi [sehubungan dengan otomobi]; aplikasi percetakan online yang dikombinasikan dengan jarinqan
sosial dimana para penqquna dapat chattinq, sharinq, kolaborasi.; aplikasi piranti lunak komputer untuk perangkat seluler,
komputer pribadi, konsol dan tablet, yaitu piranti lunak yang digunakan untuk menyimpan dan menarik dana dari rekening
bank, rekening kartu kredit, rekening kartu debit, transfer dana, melakukan transaksi, dan melihat informasi rekening bank;
aplikasi ponsel pintar [perangkat lunak]; aplikasi ponsel pintar yang dapat diunduh [perangkat lunak]; aplikasi ponsel pintar,
dapat diunduh; aplikasi seluler; aplikasi seluler untuk memantau kegiatan latihan olahraga papan; aplikasi seluler untuk
perbankan, keuangan, peminjaman dan pembayaran; aplikasi seluler yang dapat diunduh; aplikasi seluler yang dapat diunduh
untuk digunakan dengan komputer yang bisa dipakai, ponsel pintar, monitor, layar, perangkat keras komputer, pelacak
aktivitas, peralatan audio, peralatan komunikasi, peralatan telekomunikasi, perangkat periferal komputer, pemutar media
portabel, dan perangkat komunikasi elektronik digital; aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk mencocokkan pencari kerja
dengan pemberi kerja dan kesempatan kerja; aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk menelusuri video dengan browser
bawaan; aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk mengirim (posting) dan melihat daftar pekerjaan, mengirim (posting) dan
melihat resume, dan mencari dan melamar untuk kesempatan kerja; aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk ponsel cerdas
dan komputer tablet; aplikasi seluler yang dapat diunduh yang menampilkan konten hiburan, termasuk konten interaktif;
aplikasi seluler, direkam; aplikasi telepon selular untuk mengakses dan streaming audio visual dan konten multimedia melalui
internet dan jaringan komunikasi global; aplikasi tentang sistem kasir; aplikasi terkait dengan sistem pengaturan transportasi;
aplikasi untuk digunakan dengan telepon selular, tablet dan komputer pribadi; aplikasi untuk pembayaran parkir; aplikasi untuk
pencatatan hak cipta; aplikasi untuk pendaftaran desain industri; aplikasi untuk pendaftaran merek; aplikasi untuk pendaftaran
paten; aplikasi untuk pengaturan kegiatan penyewaan kendaraan; aplikasi untuk pengawasan perusahaan sewa kendaraan
dan perilaku supir kendaraan sewaan; aplikasi untuk perpanjangan merek; aplikasi untuk ponsel, komputer tablet, dan ponsel
pintar dalam bentuk permainan video yang dapat diunduh; aplikasi yang dapat diunduh; aplikasi yang dapat diunduh untuk
digunakan dengan perangkat seluler; aplikasi yang memungkinkan pengguna untuk berkolaborasi dan berkomunikasi melalui
ruang chat untuk membuat foto cetak produk; aplikasi yang menyediakan jasa percetakan online; aplikasi-aplikasi seluler yang
dapat diunduh menggunakan artificial intelligence untuk otomatisasi bisnis.; application programming interface (API) untuk
digunakan dalam mengembangkan platform AI (kecerdasan buatan), yaitu, bot (bots), agen virtual dan asisten virtual;
application programming interface (API) untuk perangkat lunak komputer untuk mengembangkan pengalaman realitas virtual
dan augmented reality; application software for smart phone; apron bahan bakar; armatures [listrik]; armatures untuk
digunakan dalam peralatan listrik; array berlebihan dari pengontrol disk [RAID] independen; array dioda; array panel tenaga
surya; arsip MP3 yang direkam (mengenai musik); arsip digital; arsip digital (dapat diunduh); artikel reflektif untuk dipakai,
untuk pencegahan kecelakaan; asisten digital pribadi; asisten digital pribadi (PDA); asisten digital pribadi dalam bentuk arloji;
aspirator untuk penggunaan laboratorium; attenuator; attenuators sinyal listrik; aturan bevel; aturan lipat; aturan pengukuran;
aturan slide melingkar; audio dan video analog dan rekaman digital pada kaset, cakram, rekaman, DVD dan CD, kaset, atau
media perekaman lainnya; audio processor; audiometer; autocollimators; automata musik yang dioperasikan dengan koin
[kotak juke]; autotransformers; bagian dan aksesori untuk kacamata; bagian komponen untuk antena; bagian untuk kacamata;
baju balap motor tahan api untuk tujuan keamanan; baju besi tubuh; baju zirah; baki cuci [fotografi]; baki laboratorium;
balaclava tahan api; balaclavas untuk perlindungan terhadap kecelakaan, iradiasi dan kebakaran; balancers penguat ganda;
ballast elektronik untuk lampu; ballast listrik untuk peralatan penerangan neon; ballast pencahayaan; ballast untuk lampu
halogen; ballast untuk lampu neon; ballast untuk lampu pelepasan gas; ballast untuk peralatan penerangan listrik; balon
meteorologi; ban leher elektronik untuk melatih binatang; bantalan hidung kacamata; bantalan hidung sunglass; bantalan
hidung untuk kacamata; bantalan hidung untuk kacamata hitam; bantalan lutut untuk pekerja; bantalan pendingin komputer
notebook; bantalan pengisian nirkabel untuk smartphone; bantalan rahang diadaptasi khusus untuk helm pelindung olahraga;
bantalan sentuh; bantalan sentuh untuk komputer; bantalan telinga khusus disesuaikan untuk helm olahraga pelindung;
bantalan telinga untuk bingkai kacamata; bantalan telinga untuk earphone; bantalan telinga untuk headphone; bar lampu
darurat untuk kendaraan [sinyal bercahaya]; barang dari pakaian pelindung untuk dipakai oleh pengendara sepeda motor
untuk perlindungan terhadap kecelakaan atau cedera; barang-barang optik; barang-barang yang bersifat magnetik, optik atau
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pembawa informasi elektronik, atau kombinasinya, yaitu stiker, label, label berperekat, kertas-kertas, yang dilengkapi dengan
sarana/cara pengkodean dan/atau struktur difraksi dan/atau struktur holografik untuk digunakan sebagai sarana/cara
keperluan identifikasi, otentikasi atau keamanan; barel lensa untuk mikroskop; barel lensa untuk teleskop; barometer; base
chargers untuk perangkat elektronik seluler; batang pengukur; batang untuk peramal air; baterai; baterai anoda; baterai dan
alat pengisi daya baterai; baterai dan pengisi daya untuk rokok elektronik; baterai elektrik; baterai galvanik; baterai isi ulang
bertenaga surya; baterai isi ulang yang memberi daya pada kendaraan listrik; baterai kamera; baterai kering; baterai laptop;
baterai listrik; baterai listrik isi ulang; baterai listrik untuk menyalakan kendaraan listrik; baterai lithium; baterai lithium-ion;
baterai matahari; baterai nikel-kadmium; baterai pengapian; baterai penyimpanan listrik; baterai penyimpanan listrik untuk
penggunaan rumah tangga; baterai penyimpanan nikel-kadmium; baterai sekunder lithium; baterai surya; baterai surya untuk
kegunaan industri; baterai telepon genggam; baterai tensi tinggi; baterai untuk alat bantu dengar; baterai untuk cerutu
elektronik; baterai untuk kamera digital dan kamera perekam; baterai untuk kamera/kamera digital; baterai untuk kendaraan;
baterai untuk penerangan; baterai untuk peralatan komunikasi audio dan video; baterai untuk perangkat elektronik yang
digunakan untuk memanaskan tembakau; baterai untuk pocketlamps; baterai untuk ponsel; baterai untuk rokok elektronik;
baterai untuk telepon genggam; baterai yang dapat diisi ulang; baterai, listrik; beban; bel; bel alarm darurat elektronik; bel
alarm, listrik; bel elektronik; bel panggilan elektronik; bel panggilan, listrik; bel untuk memanggil suster; bel, listrik; bellow untuk
kamera; benang pengenal untuk kabel listrik; benda pelindung pakaian untuk dipakai oleh pengendara bermotor supaya
terlindungi dari kecelakaan atau cedera, yaitu, sepatu bot keselamatan dan sarung tangan keselamatan; benda pelindung
pakaian untuk pengendara bermotor untuk melindungi dari kecelakaan atau cedera, iradiasi dan api; benda-benda optik yang
telah lulus uji; bendera peringatan; berat menyelam; berburu teropong; berdiri disesuaikan untuk tablet; berenang mengapung
untuk tujuan keamanan; berita berkala elektronik yang dapat diunduh; betatron industri; betatrone; bevel; bevel geser; binder
diadaptasi untuk compact disc; bingkai foto digital; bingkai kacamata; bingkai kacamata anak yang terbuat dari bahan sintesis;
bingkai kacamata anak yang terbuat dari plastik; bingkai kacamata berlensa; bingkai kacamata dan kacamata hitam; bingkai
kacamata yang dibongkar; bingkai kacamata yang terbuat dari kombinasi logam dan plastik; bingkai kacamata yang terbuat
dari logam; bingkai kacamata yang terbuat dari plastik; bingkai untuk kacamata dan kacamata hitam; bingkai untuk kacamata
hitam; bingkai untuk transparansi fotografi; bingkai-bingkai kacamata matahari; biochip; biomikroskop; bioreaktor plastik sekali
pakai untuk kultur sel; bioreaktor untuk kultur sel; bioreaktor untuk penggunaan laboratorium; bioreaktor untuk penggunaan
penelitian; bipod untuk kamera; blok distribusi tenaga listrik; blok terminal; blok terminal listrik; blok terminal listrik biometrik;
blok terminal tanah; boneka resusitasi [alat pengajaran]; booming untuk mikrofon; boot untuk perlindungan terhadap
kecelakaan; boot untuk perlindungan terhadap kecelakaan, iradiasi dan api; borescop serat optik; borescopes; borescopes
untuk memeriksa pekerjaan; boresighters [alat pelurus untuk pemandangan senjata]; botol media untuk penggunaan
laboratorium; botol reagen untuk penggunaan laboratorium; botol untuk penggunaan laboratorium; box speaker; braket untuk
kamera; brosur elektronik yang dapat diunduh; buffer komputer; buku audio; buku audio untuk anak, dan film-film untuk anak
yang terekam pada media optik; buku audio yang menampilkan konten hiburan; buku catatan digital; buku digital yang dapat
diunduh dari Internet; buku digital, dapat diunduh; buku elektronik fiksi direkam pada media komputer; buku elektronik fiksi
yang dapat diunduh; buku elektronik non-fiksi yang dapat diunduh; buku elektronik non-fiksi yang direkam di media komputer;
buku elektronik yang dapat diunduh; buku harian elektronik; buku petunjuk dalam bentuk elektronik; buku yang direkam dalam
kaset; buku yang direkam pada disk; buku-buku digital anak yang dapat diunduh; buku-buku digital untuk aktifitas anak yang
dapat diunduh; buku-buku digital untuk pendidikan anak yang dapat diunduh; buret; busur derajat [alat ukur]; busur derajat
penuh; busur derajat setengah lingkaran; cadangan peralatan catu daya listrik selain generator; cakram audio; cakram audio
kompak; cakram kosong untuk komputer; cakram laser; cakram musik yang direkam; cakram optik; cakram optik yang
menampilkan musik; cakram padat audio-video; cakram permainan video; cakram video digital; cakram video, pita video dan
compact disc yang direkam yang menampilkan permainan (games) video, permainan (games) komputer, game mobile (mobile
games), animasi, dan musik dan karya seni; car MP3 Player; cartridge game untuk digunakan dengan peralatan game
elektronik; case diadaptasi untuk komputer; case diadaptasi untuk komputer netbook; case diadaptasi untuk komputer
notebook; case diadaptasi untuk pemutar DVD; case diadaptasi untuk pemutar MP3; case disesuaikan untuk pemutar CD;
case khusus dibuat untuk peralatan dan instrumen fotografi; case untuk compact disc; case untuk compact disc atau DVD;
case untuk perangkat penyimpanan musik; casing dan cover untuk smartphone; casing dan kantong untuk menyimpan
kacamata dan kacamata hitam; casing telepon seluler; casing untuk perangkat elektronik seluler; casing untuk ponsel pintar;
casing untuk ponsel pintar (smart phones); casing, cover dan selongsong untuk menyimpan komputer tablet; casing, cover
dan selongsong untuk menyimpan laptop; catu daya elektronik; catu daya listrik; catu daya listrik portabel untuk perangkat
elektronik yang digunakan untuk memanaskan tembakau; catu daya listrik portabel untuk rokok elektronik; catu daya listrik
selain generator; catu daya listrik untuk rokok elektronik; catu daya listrik yang tidak pernah terputus; catu daya portabel untuk
perangkat elektronik yang digunakan untuk memanaskan tembakau; catu daya portabel untuk rokok elektronik; catu daya
switching frekuensi tinggi; catu daya tegangan tinggi; cawan lebur [laboratorium]; celana panjang untuk perlindungan terhadap
kecelakaan, iradiasi dan kebakaran; cermin inspeksi; cermin inspeksi teleskopik untuk penggunaan otomotif; cermin optik;
cermin untuk memeriksa pekerjaan; cetakan holografik; charger mobil untuk perangkat yang digunakan untuk memanaskan
tembakau; charger mobil untuk rokok elektronik; chatbot [perangkat lunak yang dapat diunduh untuk mensimulasikan
percakapan]; chip [sirkuit terpadu]; chip elektronik; chip elektronik bersandi berisi pemrograman yang digunakan untuk
menghasilkan suatu identitas unik pengguna dan kode sandi untuk digunakan sekali; chip elektronik untuk pembuatan sirkuit
terpadu; chip elektronik yang memuat teknologi yang aman untuk tujuan menyediakan verifikasi komponen perangkat tetap
dan perangkat lunak; chip komputer; chip semi-konduktor; chip semikonduktor; chip set, yaitu chip set semikonduktor terutama
terdiri dari chip semikonduktor, rakitan papan sirkuit dan sirkuit terpadu; chip silikon; chip sirkuit terpadu; chips komputer dan
CPU RISC-V (arsitektur perangkat keras set sumber terbuka yang didasarkan pada prinsip-prinsip komputer set instruksi yang
dikurangi); chips komputer dan CPU dengan set instruksi arsitektur; chips memori semikonduktor; chips prosesor
semikonduktor; chips sirkuit; chipset grafis; chipset grafis definisi tinggi; chipset komputer; chipset komputer untuk digunakan
dalam mentransmisikan data ke dan dari unit pemrosesan pusat; cincin adaptor untuk lensa kamera; cincin kalibrasi; cincin
pintar; cincin sizers; clamp meter [alat ukur]; coelostats; colokan dan soket listrik; colokan indikator tekanan untuk katup;
colokan listrik; colokan listrik untuk mengisi daya rokok elektronik; colokan pisang; colokan tahan debu untuk jack telepon
seluler; colokan untuk mengisi daya perangkat elektronik yang digunakan untuk memanaskan tembakau; colokan, soket dan
kontak lainnya [sambungan listrik]; compact disc; compact disc [audio-video]; compact disc [hanya membaca memori];
compact disc audio yang direkam yang menampilkan musik; compact disc dan CD-ROM interaktif; compact disc kosong;
compact disc yang direkam; compact disc yang direkam sebelumnya; compact disk yang telah direkam sebelumnya berisi
manual pemilik kendaraan dan perangkat lunak untuk mengelola jadwal perawatan kendaraan; corong untuk pengeras suara;
corong pemisah untuk penggunaan laboratorium; corong untuk penggunaan laboratorium; counter; counter revolusi;
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countertops laboratorium; crack meter [alat ukur]; crossover; cryostats untuk penggunaan laboratorium; cybergloves;
cyclocomputers; cyclometers; data compact disc; data ilmiah dan medis dapat diunduh melalui Internet; data-data yang
direkam secara elektronik; database elektronik direkam pada media komputer; daun jendela [fotografi]; daun jendela optik;
daun jendela untuk kamera; daya ponsel (baterai isi ulang); deck dubbing cakram audio dan video; decoder televisi; dekoder;
demodulator; demultiplexer; densimeter; densitometer; detektor bug; detektor cacat ultrasonik; detektor frekuensi
elektromagnetik [EMF]; detektor gas yang mudah terbakar elektronik genggam; detektor gerak; detektor inframerah; detektor
karbon dioksida; detektor karbon monoksida; detektor kebakaran; detektor kebakaran dan asap; detektor koin palsu; detektor
mata uang; detektor objek ultrasonik untuk digunakan pada kendaraan; detektor panas; detektor penangkap elektron; detektor
radar; detektor radiasi; detektor radiasi gamma; detektor radon; detektor seismik; detektor ultrasonik; detektor untuk perangkat
yang mendukung Internet of Things [IoT]; diafragma [akustik]; diafragma [fotografi]; diafragma untuk peralatan ilmiah; dialer
telepon elektronik; dialer telepon otomatis; digitizers video; dimmer cahaya; dinamometer; dioda; dioda bolak switch saat ini;
dioda laser; dioda pemancar cahaya [LED]; dioda pemancar cahaya organik [OLED]; dioda pemancar cahaya polimer [PLED];
dioda penerangan cahaya; diode alternating current switches [DIACs]; dipstik kendaraan; disc compact musik yang direkam
sebelumnya; disc rekaman suara; disk audio kosong; disk audio yang direkam sebelumnya; disk drive (untuk komputer); disk
drive untuk komputer; disk game komputer; disk magnetik kosong; disk magneto-optik; disk memori flash kosong; disk optik
kosong; disk perekam, yaitu, disk audio dan video berupa rekaman suara; disk rekaman; disk rekaman kosong; disk rekaman
suara berupa musik; disk video pra-rekam, kompak disk, DVD, dan disk digital definisi tinggi terkait dengan permainan video,
olahraga elektronik, dan kompetisi dan turnamen olahraga elektronik; disk yang diprogram sebelumnya; disk, magnetik; disket;
disket komputer; disket kosong; dispenser deterjen otomatis; dispenser dosis; dispenser tiket; dispenser tiket otomatis; display
augmented reality yang dipasang di kepala; display elektroforetik; display elektronik yang dinamis (digital signage); display
holografik yang dipasang di kepala; display kepala-up untuk kendaraan bermotor; display layar besar LCD; display panel
datar; display panel datar yang fleksibel untuk komputer; docking stations untuk perangkat elektronik seluler; dompet
elektronik yang dapat diunduh yang digunakan untuk aplikasi blockchain; dompet penyimpanan disesuaikan untuk compact
disc; dompet perangkat keras cryptocurrency; dompet telepon seluler; dosimeter radiasi; dosimeter untuk cairan; dosimeter
untuk padatan; drainer untuk digunakan dalam fotografi; drive cadangan untuk komputer; drive cakram optik dan pengubah
otomatis cakram optik; drive dan driver disk komputer; drive disk; drive disk digital; drive disk keras; drive disk komputer; drive
disk komputer dan memori komputer untuk jaringan yang terpasang pada alat penyimpanan untuk menggunakan secara
bersama-sama file dan cadangan awan; drive disk optik; drive memori flash; drive untuk kontrol gerak motor listrik; driver
speaker; dropper untuk pengukuran, selain untuk keperluan medis; dropper untuk pengukuran, selain untuk keperluan medis
atau rumah tangga; dropper untuk pengukuran, selain untuk keperluan medis dan rumah tangga; dropper untuk pengukuran,
selain untuk keperluan rumah tangga; ducting untuk kabel listrik; dudukan (stands) untuk perangkat elektronik seluler; dudukan
diadaptasi untuk PC tablet; dudukan disesuaikan untuk komputer tablet; dudukan disesuaikan untuk laptop; dudukan kamera;
dudukan kamera video; dudukan komputer yang dirancang khusus untuk memegang komputer, printer, dan aksesori; dudukan
lensa kamera; dudukan mikrofon; dudukan ponsel untuk kendaraan; dudukan slide film; dudukan telepon genggam; dudukan
telepon seluler; dudukan untuk kamera helm; dudukan untuk peralatan fotografi; dudukan untuk peralatan komputer; dudukan
untuk telepon seluler; duplexer; duplikator piringan cakram (audio dan video); e-book yang menampilkan konten hiburan,
direkam di media komputer; e-reader; earphone; earphone nirkabel; earphone pribadi untuk digunakan dengan sistem
transmisi suara; earphone untuk telepon seluler; efektor suara dan/atau video; ekstensi browser menjadi perangkat lunak yang
dapat diunduh; ekstensi telepon mengarah; elektroda grafit untuk digunakan dalam proses pembuatan baja; elektroda sel
bahan bakar; elektroda untuk penelitian laboratorium; elektroliser; elektromagnet; elektrometer; elemen semikonduktor; ember
api; emoji yang dapat diunduh untuk komputer; emoji yang dapat diunduh untuk komputer tablet; emoji yang dapat diunduh
untuk ponsel; emoji yang dapat diunduh untuk tablet; emotikon yang dapat diunduh untuk komputer; emotikon yang dapat
diunduh untuk komputer tablet; emotikon yang dapat diunduh untuk ponsel; emotikon yang dapat diunduh untuk tablet;
emulator mikro komputer [perangkat lunak komputer, direkam]; endoskopi untuk keperluan industri; engsel untuk bingkai
kacamata; epidemi; equalizer grafis; equalizers [peralatan audio]; ergometer; exposure meter [meter cahaya]; fiber-to-thehome [FTTH]; filament penghantar cahaya [serat optik]; file audio untuk mereproduksi suara latar belakang; file audio yang
dapat diunduh; file audiovisual yang dapat diunduh yang menampilkan animasi yang ditargetkan terutama untuk anak-anak
dan orang dewasa muda, dimana rekaman dan file audiovisual tersebut hanya yang berhubungan dengan serial hiburan
animasi yang ditargetkan untuk anak-anak dan orang dewasa muda dan menampilkan dua karakter fiksi, diantaranya adalah
karakter apel antropomorfisme dan karakter sayuran antropomorfisme; file data yang dapat diunduh; file gambar yang dapat
diunduh; file multimedia yang dapat diunduh; file musik yang dapat diunduh; file teks yang dapat diunduh; file video dan audio
yang dapat diunduh; file video yang dapat diunduh; file-file audio, yaitu buku audio anak yang dapat diunduh; film dan program
televisi yang dapat diunduh menampilkan episod dari suatu serial televisi animasi yang tersedia melalui suatu jasa videosesuai-permintaan; film film yang direkam sebelumnya; film kamera, terbuka; film layar lebar yang menampilkan musik dan
hiburan; film pelindung diadaptasi untuk layar untuk komputer tablet; film pelindung diadaptasi untuk smartphone; film
pelindung diadaptasi untuk smartphone untuk melindungi tampilan kristal cair; film pelindung disesuaikan untuk layar
komputer; film pelindung disesuaikan untuk layar komputer, layar ponsel, dan layar jam tangan pintar; film pelindung
disesuaikan untuk layar ponsel; film pelindung disesuaikan untuk layar ponsel pintar; film pelindung disesuaikan untuk telepon
seluler; film pelindung yang diadaptasi untuk layar komputer, layar telepon mobil dan layar arloji pintar; film pelindung yang
diadaptasi untuk ponsel pintar (smart phones); film pelindung yang disesuaikan untuk layar ponsel cerdas; film pemisahan
warna; film sinematografi; film sinematografi, terbuka; film slide, terbuka; film splicers; film tipis transistor liquid crystal display
panel [TFT-LCD]; film video; film yang sudah terekspos; film, gambar bergerak, dan film (movies) yang menampilkan konten
hiburan; filter antena; filter anti-silau untuk monitor komputer; filter anti-silau untuk televisi; filter fotografi; filter frekuensi radio;
filter kapasitansi induktansi; filter layar komputer; filter layar tampilan disesuaikan untuk digunakan dengan komputer tablet;
filter layar tampilan disesuaikan untuk digunakan dengan monitor komputer; filter layar tampilan disesuaikan untuk digunakan
dengan televisi; filter layar untuk komputer dan televisi; filter lensa untuk kamera; filter optik; filter untuk antena; filter untuk
digunakan dalam fotografi; filter untuk layar televisi; filter untuk masker pernapasan; filter untuk masker pernapasan non
medis; filter untuk menekan gangguan radio; filter untuk perangkat optik; filter untuk pesawat televisi; filter untuk sinar
ultraviolet, untuk fotografi; filter warna untuk layar liquid crystal display [LCD]; filter warna untuk televisi dan kamera
sinematografi; firmware komputer; flare jalan raya, tidak meledak atau kembang api; flash drive USB bergaya kartu kredit;
flash kamera; flash-bulbs [fotografi]; flashdisk; flip cover untuk smartphone; floppy disk drive; floppy disk kosong untuk
komputer; fobs kunci elektronik menjadi alat kendali jarak jauh; fonograf listrik; fonografi; font pencetakan yang dapat diunduh;
font typeface direkam pada media magnetik; foto yang dapat diunduh; foto, gambar dan film yang dapat diunduh; foto-foto;
fotodioda; fotometer; fotoresistor; fotosensor; frame monitor komputer; frame untuk kacamata dan pince-nez; freeware;
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galvanometer; gambar bergerak yang dapat diunduh; gambar bergerak yang dapat diunduh dan pertunjukkan televisi yang
menampilkan cerita fiksi dan non-fiksi pada berbagai topik yang disediakan melalui layanan video-on-demand; gambar dan
film digital; gambar dan film digital (dapat diunduh); gambar dan lukisan yang dapat diunduh di bidang permainan (games)
komputer, permainan video (video games), game mobile (mobile games) dan animasi; gambar dan lukisan yang dapat
diunduh untuk display/tampilan siaga telepon genggam (mobile phones), ponsel pintar (smart phones) dan peralatan terminal
informasi mobile; gambar diam dan bergerak yang dapat diunduh; gambar holografik; gambar meningkatkan tabung; gambar
yang dapat diunduh; gambar yang dapat diunduh, gambar bergerak atau video; game komputer yang dapat diunduh; garis
tegak lurus; garis yang terdengar; gasifiers untuk penggunaan laboratorium; gasometer [alat ukur]; gateway cerdas untuk
analisis data waktu-nyata; gelang (bands) untuk telepon pintar (smartphones) dalam bentuk jam tangan; gelang identifikasi
dikodekan, magnetik; gelang identifikasi elektronik yang dikodekan; gelang pintar; gelang pintar untuk menerima dan mengirim
panggilan telepon, surat elektronik, dan pesan; gelang pintar yang digunakan dengan ponsel pintar; gelang pintar yang
mengkomunikasikan data ke perangkat elektronik lainnya; gelang pintar yang mengkomunikasikan data ke telepon pintar;
gelang pintar yang terdiri dari perangkat lunak untuk mengirim dan menerima pertukaran data dan informasi dari ponsel pintar;
gelang terhubung [alat ukur]; gelas augmented reality; gelas dikalibrasi; gelas gletser; gelas kimia [gelas laboratorium]; gelas
ukur; gelas ukur polietilen; gelas untuk penggunaan laboratorium; gelas yang diendapkan untuk penggunaan laboratorium;
gembok, elektronik; gender changers [adapter kabel] untuk telepon seluler; generator arus; generator frekuensi tinggi selain
untuk penggunaan medis; generator fungsi; generator fungsi digital; generator gelombang elektromagnetik; generator
gelombang elektronik; generator jam; generator jam untuk komputer; generator medan impuls; generator medan magnet
selain untuk penggunaan medis; generator partikel; generator pulsa selain untuk penggunaan medis; generator pulsa untuk
penghitung revolusi elektronik; generator sinyal; gerbang penumpang; giroskop; go / no-go gauges; go / no-go plug gauges;
grafik komputer yang dapat diunduh; grafik yang dapat diunduh; grafik yang dapat diunduh untuk ponsel; grafik, gambar dan
film yang dapat diunduh; grafis screensaver dan wallpaper yang dapat diunduh untuk komputer, telepon genggam, tablet;
gramofon; gravimeters; grid dip meter; groupware komputer; gulungan [fotografi]; gulungan chip; gulungan kabel ekstensi;
gulungan kabel yang dilengkapi soket listrik [koneksi listrik]; gulungan magnetik; gulungan tersedak untuk digunakan dalam
peralatan listrik; gulungan untuk kamera; gulungan, listrik; gyrocompasses; gyrometer; handset telekomunikasi seluler;
handsfree; hard disk kosong untuk komputer; hard disk untuk komputer; hard drive komputer eksternal; hard drive untuk
komputer; headphone; headphone dengan radio built-in; headphone in-ear; headphone musik; headphone nirkabel;
headphone nirkabel dengan radio built-in; headphone peredam bising; headphone peredam bising untuk pekerja; headphone
pribadi untuk digunakan dengan sistem transmisi suara; headphone stereo; headset; headset augmented reality; headset dan
helm virtual reality disesuaikan untuk digunakan dalam bermain video game; headset handsfree untuk telepon seluler; headset
nirkabel; headset nirkabel untuk digunakan dengan smartphone; headset nirkabel untuk digunakan dengan telepon seluler;
headset nirkabel untuk telepon seluler, ponsel pintar dan komputer tablet; headset realitas maya; headset tanpa kabel untuk
smartphone; headset telepon; headset untuk digunakan dengan komputer; headset untuk digunakan dengan konsol
permainan video (video game); headset untuk game augmented reality; headset untuk game realitas virtual; headset untuk
komunikasi; headset untuk telepon; headset untuk telepon seluler; headset virtual reality disesuaikan untuk digunakan dalam
bermain video game; heat sink untuk digunakan di komputer; heliograf; helm; helm berkuda; helm bisbol; helm kecelakaan;
helm kecelakaan untuk pengendara sepeda motor; helm las gelap otomatis; helm pelindung; helm pelindung untuk anak-anak;
helm pelindung untuk olahraga; helm pelindung untuk pengendara; helm pelindung untuk pengendara sepeda; helm pelindung
untuk pengendara sepeda motor; helm pelindung untuk penggunaan militer; helm pelindung untuk tinju; helm pemukul bisbol;
helm penangkap bisbol; helm pengaman; helm penyolder; helm selam; helm sepeda; helm sepeda motor; helm skateboard;
helm ski; helm snowboarding; helm softball; helm untuk hoki es; helm untuk pengendara sepeda motor; helm untuk sepak bola
Amerika; hidrofon; hidrometer; hidrometer asam; higrometer; hologram; hologram untuk sertifikasi produk asli; hologram yang
dihasilkan komputer [CGH]; hologram yang disandikan untuk sertifikasi produk asli; house mark untuk serangkaian piranti
keras komputer dan piranti lunak komputer; hub jaringan komputer; hub, sakelar, dan router jaringan komputer; iluminometer;
indikator fase; indikator kecepatan; indikator kemiringan; indikator kerugian listrik; indikator ketinggian air; indikator ketinggian
air untuk kendaraan; indikator kuantitas; indikator level; indikator level oli untuk kendaraan; indikator otomatis tekanan rendah
di ban; indikator otomatis tekanan rendah pada ban kendaraan; indikator suhu; indikator tekanan; indikator tingkat bahan
bakar untuk kendaraan; induktor [listrik]; induktor listrik; informasi gambar dan teks yang dapat diunduh dari majalah, buku,
surat kabar, peta, foto dan gambar; inkubator kelembaban konstan untuk penggunaan laboratorium; inkubator suhu konstan
untuk penggunaan laboratorium; inkubator untuk kultur bakteri; inkubator untuk penggunaan laboratorium; inlet, yaitu kepingan
sirkuit terpadu dengan antena dan tag eksternal dimana kepingan sirkuit terpadu tertanam; instalasi alarm; instalasi daya
selain generator; instalasi fotovoltaik untuk menghasilkan listrik [pembangkit listrik fotovoltaik]; instalasi listrik untuk kendali
jarak jauh operasi industri; instalasi listrik untuk remot kontrol operasi industri; instalasi pemonitoran video; instalasi
pencegahan pencurian, listrik; instalasi pengawasan video listrik dan elektronik; instalasi untuk menggunakan kartu cip, yaitu
pembaca kartu cip; instrumen azimuth; instrumen dan komponen komunikasi elektronik dan optik, yaitu pemancar optik dan
pemancar optik elektro; instrumen dan mesin uji material; instrumen dan perlengkapan biometrik; instrumen dan perlengkapan
pengukur; instrumen kalibrasi; instrumen komunikasi gelombang mikro; instrumen kontrol ketel; instrumen kosmografis;
instrumen kromatografi untuk penggunaan laboratorium; instrumen matematika; instrumen meratakan; instrumen meteorologi;
instrumen navigasi; instrumen navigasi elektronik; instrumen navigasi kendaraan (memuat komputer); instrumen navigasi
satelit; instrumen observasi; instrumen penempatan suara; instrumen pengujian gas; instrumen pengujian material; instrumen
pengukur (instrumen survei); instrumen pengukur alat; instrumen pengukur koordinat; instrumen pengukur level (pengukur);
instrumen pengukur panjang; instrumen pengukur presisi; instrumen survei; instrumen survei dan pemetaan; instrumen uji dan
pengukuran elektronik, yaitu interferometer, transduser listrik dan transduser getaran; instrumen uji dan pengukuran elektronik,
yaitu nano indenter untuk pengujian nanomekanik dari semikonduktor, lapisan sangat tipis (thin film), aplikasi wafer, pelapis
keras dan film DLC, bahan komposit, serat (fiber), polimer, logam, keramik dan biomaterial; instrumen untuk mengukur
panjang; instrumen yang mengandung kanta mata; instrumen-instrumen listrik untuk melepaskan bagian listrik dan/atau
elektronik; insulator untuk listrik; interface komputer; interferometer; interkom; internal communication devices; inti magnetik;
inverter [listrik]; inverter daya; inverter fotovoltaik; jaket keselamatan; jaket pelampung reflektif; jaket pelampung untuk hewan
peliharaan; jaket untuk perlindungan terhadap kecelakaan, iradiasi dan kebakaran; jalur listrik; jalur pemeriksaan alat tangan;
jam central processing unit [CPU]; jam mesin meter; jam tangan dengan fungsi komunikasi nirkabel; jam tangan dengan
pelacakan Global Positioning System [GPS] dan fungsi lokasi; jam tangan pintar; jam tangan pintar (pengolah data); jam
tangan pintar (smart watches) yang mengkomunikasikan data ke telepon pintar (smartphones), melalui situs web internet dan
komputer dan jaringan komunikasi elektronik lainnya; jam tangan pintar menggabungkan fungsi permainan elektronik; jam
tangan yang mengkomunikasikan data ke telepon pintar; jam tangan yang mengkomunikasikan data ke telepon pintar
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(smartphone); jam tanggan yang menggabungkankamera dan pemutar MP3, dan yang mengkomunikasikan data ke telepon
pintar (smartphones) dan PDA; jam terhubung yaitu perangkat lunak untuk membantu tidur, memantau tidur, memantau
lingkungan selama tidur, membangungkan tidur, statistic berkaitan dengan tidur, streaming dan penerima muski dan radio dan
pengaturan alarm; jam waktu [alat perekam waktu]; jam waktu terkomputerisasi dengan pengenalan sidik jari; jam-jam tangan
yang dilengkapi kamera; jangka lengkung; jangka sorong (alat ukur); jaring pengaman; jaring untuk perlindungan terhadap
kecelakaan; jaringan area lokal; jaringan area luas; jaringan komputer dan piranti keras untuk komunikasi komputer; jarum
fonograf; jarum suntik dispenser sekali pakai untuk penggunaan laboratorium; jarum suntik dispenser yang dapat digunakan
kembali untuk penggunaan laboratorium; jarum untuk mensurvei kompas; jarum untuk pemain rekaman; jas biohazard; jas
terbang tahan api; jeck konektor untuk keperluan audio; jembatan jaringan komputer; jembatan timbang; jembatan untuk
bingkai kacamata; jig [alat ukur]; joint meter [alat ukur]; joystick untuk digunakan dengan komputer, selain untuk video game;
kabel RCA; kabel USB untuk telepon genggam; kabel [listrik]; kabel adaptor listrik untuk headset; kabel adaptor untuk
headphone; kabel aki; kabel antarmuka multimedia definisi tinggi; kabel audio; kabel audio dan video; kabel baterai; kabel
charger; kabel dan kabel listrik; kabel dan konektor audio dan speaker listrik; kabel data; kabel data untuk digunakan dalam
komputasi; kabel daya; kabel daya bawah air; kabel daya mobil; kabel ekstensi listrik; kabel elektronik; kabel ethernet; kabel
fleksibel; kabel gitar; kabel harness; kabel internet; kabel jack; kabel jumper accu; kabel kacamata; kabel koaksial; kabel
komputer; kabel komunikasi; kabel koneksi; kabel konektor telepon seluler; kabel listrik; kabel listrik berisolasi mineral; kabel
listrik berlapis plastik; kabel listrik untuk transmisi suara dan gambar; kabel listrik yang dilapisi karet; kabel magnet; kabel micro
USB; kabel mikrofon; kabel modem; kabel optik; kabel pembumian; kabel pengumpan; kabel printer; kabel relay radio; kabel
resistensi; kabel serat optik; kabel sinkronisasi data; kabel starter baterai; kabel starter untuk motor; kabel telegraf; kabel
telekomunikasi; kabel telepon; kabel transmisi data; kabel universal serial bus [USB]; kabel untuk kacamata dan kacamata
hitam; kabel untuk kacamata hitam; kabel untuk kamera; kabel untuk mengirim dan menerima sinyal televisi kabel; kabel untuk
sistem transmisi sinyal listrik; kabel untuk sistem transmisi sinyal listrik dan optik; kabel untuk sistem transmisi sinyal optik;
kabel untuk telepon pintar (smartphones) dalam bentuk jam tangan; kabel untuk transmisi sinyal listrik; kabel untuk transmisi
sinyal listrik atau optik; kabel untuk transmisi sinyal optik; kabel untuk transmisi suara dan gambar; kabel vga; kabel, listrik;
kabel, yaitu, kabel pengisian daya; kabel-kabel; kabinet aliran laminar untuk penggunaan laboratorium; kabinet untuk speaker;
kaca mata pintar (pengolah data); kaca optik; kacamata; kacamata (goggles) untuk mengaktifkan pengalaman dunia realitas
virtual, augmented reality; kacamata 3D; kacamata anak; kacamata anti-silau; kacamata astigmatis; kacamata berlensa
cembung; kacamata bifocal; kacamata dan kacamata hitam; kacamata dan masker untuk perlindungan terhadap debu;
kacamata debu; kacamata fashion; kacamata hitam resep; kacamata hitam untuk anjing; kacamata hitam untuk binatang;
kacamata hitam untuk hewan peliharaan; kacamata kamera; kacamata korektif; kacamata korektif anak; kacamata lapangan;
kacamata las; kacamata lihat dekat; kacamata lihat jauh; kacamata matahari; kacamata multifokal; kacamata olahraga;
kacamata olahraga pelindung; kacamata olahraga, kacamata anti-silau, kacamata pintar, kacamata 3D; kacamata opera;
kacamata optik; kacamata pelindung; kacamata pelindung dari sinar matahari; kacamata pelindung untuk anjing; kacamata
pelindung untuk hewan; kacamata pelindung untuk hewan peliharaan; kacamata pembesar; kacamata pembesar [optik];
kacamata pengaman; kacamata pengaman, vizor dan pelindung wajah; kacamata pintar; kacamata polarisasi; kacamata
realitas virtual; kacamata renang; kacamata renang dengan resep; kacamata resep; kacamata resep untuk berenang;
kacamata resep untuk olahraga; kacamata salju; kacamata scuba; kacamata selam; kacamata ski; kacamata tahan debu;
kacamata tanpa gagang; kacamata teks tertutup; kacamata terpolarisasi; kacamata untuk anak-anak; kacamata untuk
membaca; kacamata untuk olahraga; kacamata untuk pengendara sepeda motor; kacamata untuk perlindungan terhadap
debu; kacamata visi malam; kacamata yang dipakai untuk pelatihan olahraga; kalender desktop elektronik; kalender elektronik;
kalender meja elektronik; kaliper geser; kaliper slide elektronik; kaliper untuk penggunaan laboratorium; kalkulator; kalkulator
elektronik; kalkulator elektronik genggam; kalkulator meja elektronik; kalkulator saku; kalkulator saku elektronik; kalorimeter;
kalung pintar; kamar gelap [fotografi]; kamera; kamera [fotografi]; kamera bawah air; kamera dengan fitur khusus untuk
mengambil gambar atau video di luar ruangan; kamera dengan sensor gambar linier; kamera digital; kamera digital [SLR]
lensa tunggal; kamera digital kompak; kamera digital untuk keperluan industri; kamera endoskopi untuk keperluan industri;
kamera film; kamera foto untuk produksi instan gambar; kamera gambar bergerak; kamera helm; kamera inframerah; kamera
jejak; kamera konferensi video, speaker ponsel, monitor komputer, televisi; kamera mini; kamera multiguna; kamera
pencitraan termal; kamera pengawas; kamera pengintai video; kamera perekam; kamera piring; kamera refleks lensa digital
tunggal; kamera retina, selain untuk penggunaan medis; kamera sekali pakai; kamera sinematografi; kamera spion untuk
kendaraan; kamera tampak belakang untuk kendaraan; kamera tampak depan dan tampak samping untuk kendaraan; kamera
tanpa cermin; kamera televisi; kamera televisi sirkuit tertutup; kamera untuk film yang dikembangkan sendiri; kamera untuk
keperluan monitoring; kamera video; kamera video digital; kamera video untuk penyiaran; kamera video yang
mentransmisikan gambar ke layar kendali nirkabel juga melalui kabel; kamera view yang memiliki multiframe; kamera web;
kamera yang bisa dipakai; kamera yang diaktifkan gerak; kamus elektronik; kamus elektronik genggam; kanta mata; kantong
kacamata; kapal pembakaran untuk penggunaan laboratorium; kapasitor keramik monolitik; kapasitor listrik untuk peralatan
telekomunikasi; kapsul penyelamat jiwa untuk bencana alam; karbon nanotube untuk digunakan dalam aplikasi elektronik dan
mekanik skala sangat kecil; kartrid filter untuk masker pernapasan; kartrid permainan komputer; kartrid tinta, tidak terisi, untuk
mesin fotokopi; kartrid tinta, tidak terisi, untuk printer; kartrid tinta, tidak terisi, untuk printer dan mesin fotokopi; kartrid tinta,
tidak terisi, untuk printer komputer; kartrid toner, tidak terisi, untuk mesin fotokopi; kartrid toner, tidak terisi, untuk printer;
kartrid toner, tidak terisi, untuk printer dan mesin fotokopi; kartu SIM tertanam; kartu USB kosong; kartu WLAN (jaringan area
lokal nirkabel); kartu [RAM] memori akses acak; kartu antarmuka untuk komputer; kartu antarmuka untuk peralatan
pemrosesan data; kartu bank yang dikodekan; kartu bank yang dikodekan secara magnetis; kartu biaya dikodekan; kartu biaya
elektronik; kartu biaya yang dikodekan secara magnetis; kartu chip; kartu chip elektronik; kartu chip elektronik kosong [kartu
pintar kosong]; kartu chip elektronik yang dikodekan; kartu chip elektronik yang dikodekan untuk mengidentifikasi pengguna
komputer dan telepon seluler tertentu; kartu chip elektronik yang dikodekan yang berisi rekaman musik; kartu cip elektronik
terkode untuk mengakses dan komunikasi dengan pengguna jaringan data; kartu cip terkode, dan kartu cip elektronik kosong
untuk memproduksi dan memasukkan aplikasi ke dalam terminal pengguna; kartu debit yang dikodekan; kartu debit yang
dikodekan secara magnetis; kartu dengan sirkuit terintegrasi; kartu diskon bermagnetik; kartu diskon magnetis; kartu diskon,
berkode; kartu ekspansi memori; kartu ethernet; kartu game komputer; kartu grafis; kartu grafis komputer; kartu hadiah yang
dikodekan; kartu hadiah yang dikodekan secara magnetis; kartu identifikasi elektronik; kartu identifikasi frekuensi radio (RFID);
kartu identifikasi magnetik; kartu identitas yang disandikan; kartu identitas, disandikan; kartu identitas, magnet; kartu jaringan
antarmuka; kartu keanggotaan yang disandikan; kartu komputer jaringan area lokal [LAN]; kartu komputer jaringan area lokal
[LAN] untuk menghubungkan perangkat komputer portabel ke jaringan komputer; kartu kredit (bermagnetik); kartu kredit dan
kartu pembayaran yang dikodekan secara magnetis; kartu kredit prabayar yang
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disandikan; kartu kredit yang dikodekan; kartu kredit yang dikodekan secara magnetis; kartu kredit, debit, tunai, biaya bank
yang dikodekan atau magnetik, kartu telepon dan identifikasi; kartu kunci elektronik; kartu kunci yang dikodekan secara
magnetis; kartu kunci yang disandikan; kartu loyalitas yang dikodekan; kartu magnetik prabayar yang dikodekan; kartu
memori; kartu memori IC [sirkuit terpadu]; kartu memori [perangkat keras komputer]; kartu memori flash; kartu memori flash
kosong; kartu memori flash yang direkam sebelumnya; kartu memori keamanan digital (SD); kartu memori untuk kamera; kartu
memori untuk komputer; kartu memori untuk mesin video game; kartu microchip; kartu modem faks untuk komputer; kartu
panggilan telepon prabayar, dikodekan secara magnetis; kartu pembayaran magnetik atau bersandi dan/atau kartu yang
digunakan dengan penjualan dan skema insentif promosi dan jasa promosi; kartu pembayaran prabayar yang disandikan;
kartu pembayaran prabayar, bank, kredit, debit, tunai dan identifikasi yang dikodekan atau magnetik; kartu pembayaran yang
dikodekan; kartu pembayaran yang dikodekan secara magnetis; kartu pemeriksaan; kartu pengidentifikasi terenkode; kartu
pintar (kartu chip); kartu pintar kosong; kartu pintar yang dikodekan; kartu plug-in komputer; kartu sirkuit elektronik; kartu sirkuit
terpadu; kartu sirkuit terpadu [kartu pintar]; kartu sirkuit terpadu bersandi berisi pemrograman yang digunakan untuk
menghasilkan identitas unik pengguna dan kode sandi untuk digunakan sekali; kartu sirkuit terpadu kosong [kartu pintar
kosong]; kartu sirkuit terpadu yang disandikan; kartu skema bonus, berkode; kartu skema insentif, berkode; kartu suara; kartu
telepon magnetik; kartu telepon yang dikodekan; kartu video; kartu yang dikodekan; kartu yang dikodekan secara magnetis
untuk membawa data; kartu yang disandikan dan alat pembaca kartu yang disandikan; kartu yang disandikan secara
magnetik, yaitu kartu kredit, kartu debit, kartu loyalitas, kartu tagihan, kartu tunai; kartu, lembaran dan kaset magnetik rekaman
suara; kartu-kartu bersandi dan magnetik untuk digunakan dalam pengiriman dana secara elektronik dan untuk transaksitransaksi keuangan pada umumnya; kartun animasi; kartun animasi yang dapat diunduh; karya seni yang dapat diunduh; kas
register; kaset audio; kaset audio dan pemutar CD; kaset audio dan video yang menampilkan musik; kaset audio digital; kaset
audio digital kosong; kaset audio digital yang direkam sebelumnya; kaset audio kosong; kaset audio musik yang direkam
sebelumnya; kaset audio non-musik yang direkam sebelumnya; kaset audio yang direkam sebelumnya; kaset audio yang
direkam sebelumnya menampilkan musik; kaset audio yang menampilkan musik; kaset audio yang sudah direkam
sebelumnya; kaset game komputer; kaset komputer magnetik kosong; kaset kosong untuk penyimpanan data komputer; kaset
magnetik kosong untuk tape recorder; kaset pembersih kepala [perekaman]; kaset pembersih kepala untuk perekam kaset
audio; kaset pembersih kepala untuk perekam video; kaset permainan komputer; kaset video; kaset video game; kaset video
kosong; kaset video yang direkam sebelumnya; kaset video yang direkam sebelumnya menampilkan kartun; kaset video yang
direkam sebelumnya menampilkan musik; kasing untuk kacamata anak; kasing dan penutup untuk kamera; kasing dan
penutup untuk laptop; kasing dan penutup untuk pemutar MP3; kasing dan penutup untuk perangkat elektronik; kasing dan
penutup untuk telepon seluler; kasing disesuaikan untuk camcorder; kasing disesuaikan untuk kamera; kasing disesuaikan
untuk peralatan fotografi; kasing disesuaikan untuk semikonduktor; kasing disesuaikan untuk telepon seluler; kasing kamera;
kasing kulit untuk telepon seluler; kasing optik, yaitu, kasing untuk kacamata dan kacamata hitam; kasing plastik dan kardus
disesuaikan untuk penyimpanan album rekaman; kasing tahan air disesuaikan untuk kamera; kasing tahan air untuk ponsel
pintar; kasing untuk asisten digital pribadi [PDA]; kasing untuk disket; kasing untuk disket dan compact disc; kasing untuk
kacamata anak-anak; kasing untuk kacamata dan kacamata hitam; kasing untuk kacamata hitam; kasing untuk kacamata
hitam dan kacamata pelindung; kasing untuk kalkulator saku; kasing untuk kamera dan peralatan fotografi; kasing untuk
komputer tablet; kasing untuk laptop; kasing untuk membawa komputer seluler; kasing untuk pemutar media digital; kasing
untuk pemutar media portabel; kasing untuk perangkat elektronik; kasing untuk perangkat navigasi satelit; kasing yang
diadaptasi untuk memegang jam tangan pintar; kasus klip hidung; kasus pelindung untuk asisten pribadi digital [PDA]; kasus
pelindung untuk komputer tablet; kasus pelindung untuk pembaca buku elektronik; kasus pelindung untuk pemutar MP3; kasus
pelindung untuk telepon seluler; kasus untuk buku harian elektronik; kasus untuk digunakan dengan perangkat telekomunikasi
seluler; kasus untuk teropong; katoda; katrid permainan video; katup kontrol untuk mengatur aliran gas dan cairan [katup
solenoid]; katup otomatis untuk digunakan dalam minyak dan gas, tempat penyimpanan, lubang besar, dan alat silinder untuk
melindungi sensor suhu; katup pengaman untuk penutup aliran dalam konstruksi sumur [katup solenoid]; katup solenoid
[sakelar elektromagnetik]; katup termionik untuk radio; katup thermostat untuk mesin kendaraan; kaus kaki angin dekoratif
untuk menunjukkan arah angin; kaus kaki angin untuk menunjukkan arah angin; kaus kaki angin untuk menunjukkan arah dan
intensitas angin; kaus kaki kain dekoratif untuk menunjukkan arah angin; kaus kaki untuk perlindungan terhadap kecelakaan,
iradiasi dan kebakaran; kawat bumi; kawat listrik; kawat sekering; kawat telepon; kawat tembaga, terisolasi; kemasan baterai;
kemasan baterai eksternal yang dapat diisi ulang untuk digunakan dengan perangkat elektronik seluler; kendali jarak jauh
(remote control) untuk mengendalikan perangkat seluler; kendali jarak jauh menggabungkan sistem pengenalan suara; kendali
jarak jauh untuk perangkat elektronik seluler; kendali jarak jauh untuk proyektor; kendali jarak jauh, baterai (battery packs),
kabel listrik dan kabel elektronik, dan petunjuk manual (terekam) untuk barang-barang tersebut diatas; kepala konektor kabel
internet; kepala pelatihan tata rambut [peralatan pengajaran]; keping memori, yaitu memori komputer dan memori piranti keras
komputer; kepingan sirkuit terpadu; kerah elektronik untuk melatih hewan; kereta pengisian untuk tablet dan laptop; kerucut
keamanan jalan raya; kerucut lalu lintas; keyboard komputer; keyboard komputer multifungsi; keyboard laptop; keyboard
proyeksi; keyboard untuk ponsel; keyboard untuk smartphone; keyboard, mouse, bantalan mouse, printer, disk drive, dan hard
drive; keypad komputer; keypad untuk alarm keamanan; keypad untuk ponsel; kiat pipet untuk penggunaan laboratorium;
kipas pendingin internal untuk komputer [perangkat keras]; kipas unit pemrosesan pusat [CPU]; kit hands-free untuk ponsel; kit
hands-free untuk telepon; kit/perangkat untuk pengembangan perangkat piranti lunak (SDK) yang terdiri dari alat
pengembangan perangkat lunak dan perangkat lunak untuk digunakan sebagai aplikasi pemrograman antarmuka (API) untuk
membuat perangkat lunak dan aplikasi yang terkait dengan perangkat elektronik konsumen yang terhubung internet, tidak
satupun barang tersebut untuk kamera fotografi dan sinematografi profesional termasuk aksesoris spesifik fotografi dan
sinematografi profesional khusus untuknya dan perangkat lunak fotografi dan sinematografi profesional; kit/perangkat untuk
pengembangan perangkat piranti lunak (SDK) yang terdiri dari alat pengembangan perangkat lunak komputer untuk
pengembangan pengiriman layanan suara dan teknologi pemahaman bahasa alami di seluruh jaringan komputer global,
jaringan nirkabel, dan jaringan komunikasi elektronik, tidak satupun barang tersebut untuk kamera fotografi dan sinematografi
profesional termasuk aksesoris spesifik fotografi dan sinematografi profesional khusus untuknya dan perangkat lunak fotografi
dan sinematografi profesional; klakson untuk pengeras suara; klip hidung; klip hidung untuk penyelam; klip hidung untuk
penyelam dan perenang; klip hidung untuk perenang; kolektor, listrik; kolimator; kolom distilasi untuk penggunaan
laboratorium; kolom distilasi vakum untuk penggunaan laboratorium; kolom kromatografi untuk penggunaan laboratorium;
kolorimeter; kombinasi karbon monoksida dan detektor asap; kompas; kompas laut; kompas magnetik; kompas magnetik
untuk survei; kompas terarah; kompas untuk mengukur; komplotan; komplotan digital; komponen audio; komponen dan
aksesori untuk komputer, yaitu: periferal komputer, telepon seluler, perangkat elektronik bergerak, perangkat elektronik yang
dapat dipakai, jam tangan pintar, kacamata pintar, earphone, headphone, pemutar dan perekam
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audio dan video, televisi, dan set top box; komponen dan periferal untuk komputer; komponen elektronik; komponen elektronik
audio, yaitu, sistem suara dengan teknik khusus; komponen elektronik untuk kartu sirkuit terpadu; komponen elektronik untuk
komputer; komponen elektronik untuk mesin judi; komponen listrik; komponen listrik dan elektronik; komponen untuk
komputer; kompresi data dan perangkat lunak enkripsi; komputer; komputer bersepeda; komputer dan buku petunjuk dalam
format elektronik dijual sebagai satu unit; komputer dan perangkat lunak komputer untuk perangkat biometrik untuk
mengindentifikasi dan mengautentifikasi orang;; komputer dan perangkat lunak telepon selular untuk membeli, mengakses dan
melihat film, pertunjukkan TV, video dan konten multimedia; komputer dan perangkat lunak telepon selular untuk membuat
dan menyediakan pengguna akses ke pusat data informasi dan data yang dapat dicari; komputer dan perangkat lunak telepon
selular untuk pengiriman konten nirkabel; komputer dan piranti keras komunikasi komputer untuk area jaringan penyimpanan;
komputer desktop; komputer genggam; komputer klien tipis; komputer komunikasi; komputer laptop; komputer mini; komputer
navigasi untuk mobil; komputer netbook; komputer notebook; komputer palmtop; komputer portable; komputer pribadi;
komputer pribadi genggam; komputer saku untuk pencatatan; komputer seluler; komputer sepeda; komputer siklus; komputer
super; komputer tablet; komputer tablet yang dapat dilipat; komputer tablet yang dapat dipasang di dinding dan portabel;
komputer untuk digunakan dalam manajemen data; komputer untuk pendingin udara otomatis untuk kendaraan; komputer
yang bisa dipakai; komputer yang bisa dipakai berbentuk jam tangan pintar dan kacamata pintar; komputer yang bisa dipakai,
ponsel pintar, monitor, display, perangkat keras komputer, pelacak aktivitas, peralatan audio, peralatan komunikasi, peralatan
telekomunikasi, perangkat periferal komputer, pemutar media portabel dan semua perangkat komunikasi elektronik digital
yang mampu untuk menyediakan akses ke jaringan komunikasi nirkabel, jaringan telekomunikasi dan Internet; komputer yang
bisa dipakai, smartphone, monitor, display, perangkat keras komputer, pelacak aktivitas, peralatan audio, peralatan
komunikasi, peralatan telekomunikasi, perangkat perangkat komputer, pemutar media portabel dan semua perangkat
komunikasi elektronik digital semua untuk memfasilitasi transaksi pembayaran dengan cara elektronik dan untuk
memungkinkan pelanggan mengakses informasi keuangan dan rekening bank dan untuk melakukan transaksi bisnis bank;
komputer yang dapat dipakai; komputer yang melakukan banyak tugas komputasi rumit dalam waktu singkat; komputer,
perlengkapan periferal komputer, hard disk drive, memori komputer, perangkat lunak komputer untuk aplikasi kecerdasan
buatan; komputer, video dan disk game elektronik interaktif; komputer, video dan permainan elektronik interaktif yang dapat
diunduh melalui internet dan perangkat nirkabel; komputer, video dan program serta piranti lunak permainan elektronik
interaktif; komunikasi antarmuka untuk menghubungkan alat elektronik ke jaringan komunikasi kabel atau nirkabel; komutator;
komutator (Alat Pengisi Accu); kondensor [kapasitor]; kondensor mikroskop; kondensor optik; kondisioner saluran listrik;
konduktor lampu; konduktor, listrik; koneksi untuk saluran listrik; konektor [listrik]; konektor audio mobil; konektor busi bulat;
konektor daya; konektor elektronik; konektor kabel listrik; konektor kabel listrik berulir; konektor kawat [listrik]; konektor listrik;
konektor listrik dan elektronik, skrup, kabel, kabel, pengisi daya, dok, stasiun dok, dan adaptor untuk digunakan dengan
komputer, telepon seluler, komputer genggam, periferal komputer, telepon seluler, perangkat elektronik seluler, perangkat
elektronik yang dapat dipakai, jam tangan pintar, kacamata pintar, earphone , headphone, pemutar dan perekam audio dan
video, televisi, dan set top box; konektor listrik dan konektor elektronik, alat pengatur pemindahan arus listrik, kawat, kabel,
alat pengisi daya, dok, stasiun dok, dan adaptor untuk digunakan dengan semua barang-barang yang disebutkan sebelumnya;
konektor listrik terisolasi; konektor plug-in; konektor serat optik; konektor untuk mengisi daya perangkat elektronik yang
digunakan untuk memanaskan tembakau; konektor untuk peralatan telekomunikasi; konektor untuk sirkuit elektronik; konektor
untuk telepon seluler; konsol distribusi [listrik]; konsol untuk digunakan dengan komputer; kontak, listrik; kontak, listrik, dari
logam mulia; kontak/saklar yang diputar; konten audio, video, dan audiovisual yang dapat diunduh yang disediakan melalui
komputer dan jaringan komunikasi yang menampilkan acara TV dan rekaman video, semuanya menampilkan subjek
kepentingan umum manusia.; konten audio, video, dan multimedia pra rekaman yang dapat diunduh; konten digital yang dapat
diunduh dalam bentuk publikasi elektronik buku; konten media; kontrol akses dan sistem pemantauan alarm; kontrol digital
untuk robot; kontrol elektronik untuk motor; kontrol jalur penerbangan untuk proyektil; kontrol jarak jauh inframerah; kontrol
jarak jauh untuk mengoperasikan alarm kendaraan; kontrol jarak jauh untuk mengoperasikan sistem alarm; kontrol jarak jauh
untuk peralatan pendingin udara; kontrol jarak jauh untuk radio; kontrol jarak jauh untuk stereo; kontrol jarak jauh untuk
televisi; kontrol jarak jauh untuk televisi dan kontrol jarak jauh untuk stereo; kontrol listrik untuk generator suara yang dapat
diprogram; kontrol listrik untuk sistem irigasi penyiram; kontrol pancuran air dan bak mandi (elektronik); kontrol panel (listrik);
kontrol rasio bahan bakar / udara untuk mesin; konverter DC / DC profil rendah; konverter analog-ke-digital; konverter arus
searah; konverter daya elektronik; konverter daya listrik; konverter digital-ke-analog; konverter ethernet-over-VDSL; konverter
frekuensi; konverter mata uang elektronik; konverter putar; konverter serat optik; konverter tegangan-ke-arus; konverter
tekanan-ke-arus; konverter televisi kabel; konverter tingkat; konverter untuk colokan listrik; konverter, listrik; kopling selang
pemadam kebakaran; kopling serat optik; kopling, listrik; koprosesor matematika; koran elektronik yang dapat diunduh; kosong
rekaman DVD; kotak Akumulator; kotak baterai; kotak cabang [listrik]; kotak disesuaikan untuk slide; kotak distribusi [listrik];
kotak distribusi daya; kotak geser [alat ukur]; kotak hitam [perekam data]; kotak juke untuk komputer; kotak kacamata; kotak
musik, perekam dan pemutar kaset, kamera DVD, kaset video dan pemutar DVD, antena; kotak penyimpanan untuk CD dan
DVD; kotak peralatan pemadan api; kotak persimpangan [listrik]; kotak sekering listrik; kotak terminal listrik; kotak untuk
baterai; kotak untuk peralatan fotografi; kristal galena [detektor]; kristal optik; kronograf [alat perekam waktu]; kronograf untuk
digunakan sebagai alat perekam waktu khusus; kuil kacamata; kuil sunglass; kumparan elektromagnetik; kumparan listrik;
kumparan tercekik [impedansi]; kunci listrik dan elektronik serta kait listrik dan elektronik untuk pintu dan jendela; kunci daya
untuk kendaraan bermotor; kunci dikendalikan frekuensi radio; kunci elektrik atau perangkat untuk mengontrol akses ke
bangunan; kunci elektromagnetik; kunci elektronik; kunci elektronik untuk kendaraan; kunci elektronik untuk mobil; kunci listrik;
kunci magnetik; kunci pintar; kunci pintu digital; kunci pintu elektronik; kunci pintu sidik jari; kunci untuk kendaraan, listrik;
kunci, elektronik; kunci, listrik; kupon konsumen dalam bentuk elektronik; kupon konsumen yang disandikan; kupon seluler
yang dapat diunduh; kupon yang dapat diunduh; kurung pemasangan speaker; kurung untuk mengatur televisi layar datar;
kuvet untuk penggunaan laboratorium; label dengan chip identifikasi frekuensi radio [RFID] terintegrasi; label dengan kode
yang dapat dibaca mesin; label elektronik; label elektronik untuk barang-barang; label indikator suhu, bukan untuk tujuan
medis; label kode batang, disandikan; label magnetik; label yang dikodekan secara magnetis; label yang disandikan secara
optik; labu untuk penggunaan laboratorium; laktodensimeter; laktometer; lampu berkedip [sinyal bercahaya]; lampu indikator
untuk peralatan telekomunikasi; lampu kamar gelap [fotografi]; lampu keamanan berkedip; lampu keamanan helm [lampu
keamanan berkedip]; lampu kilat untuk kamera; lampu kotak; lampu lalu lintas; lampu mikroskop; lampu optik; lampu
peringatan bahaya jalan; lampu peringatan kerusakan kendaraan, selain bagian kendaraan; lampu pilot (manual dan digital);
lampu sinyal; lanyard untuk memegang kacamata; lanyard untuk memegang kartu identitas magnetik; lanyard untuk
memegang kartu identitas yang disandikan; lanyard untuk tujuan keamanan untuk perlindungan jatuh; laser untuk keperluan
pengukuran dan aksesorisnya, yaitu kombinator laser monolitik, kepala laser, beam splitter (pembagi cahaya), beam bender,
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beam translator, retro reflector, dudukan yang dapat disesuaikan, cermin bidang, konverter cermin bidang, reflektor cermin
bidang dan cermin putar; laser untuk mengukur; laser, bukan untuk keperluan medis; layanan webcast, webinar, studi kasus,
file audio, dan video yang dapat diunduh di bidang komputasi awan/cloud computing dan keamanan data untuk lingkungan
komputasi awan/cloud computing; layar LCD untuk laptop; layar [fotografi]; layar asbes untuk petugas pemadam kebakaran;
layar dioda pemancar cahaya; layar dioda pemancar cahaya kuantum dot; layar dioda pemancar cahaya organik; layar display
panel datar electroluminescent; layar gambar bergerak; layar holografik; layar komputer; layar kristal cair; layar kristal cair
layar besar [LCD]; layar liquid crystal display [LCD]; layar monitor dan penerima televisi; layar neon; layar pengatur elektronik;
layar plasma; layar proyeksi; layar proyeksi untuk film sinematografi; layar radiologi untuk keperluan industri; layar sentuh
interaktif; layar sentuh komputer; layar sentuh untuk asisten digital pribadi [PDA]; layar sentuh untuk smartphone; layar taktil
[elektronik]; layar tampilan iklan elektronik; layar tampilan panel datar; layar tampilan visual; layar untuk photoengraving; layar
video; lead terdengar; lemari asam; lemari pengaman biologis untuk penggunaan laboratorium; lemari untuk penggunaan
laboratorium; lembaran musik dan poster elektronik yang dapat diunduh; lembaran musik elektronik, dapat diunduh; lembaran
tipis berteknologi nano untuk memperbaiki kualitas sistem jaringan listrik dan menurunkan tatal harmonic distortion (listrik);
lempeng baterai; lengan pelindung; lengan persimpangan untuk serat optik; lengan robot untuk keperluan laboratorium; lengan
sambungan untuk kabel listrik; lensa anti-reflektif; lensa bifocal untuk kacamata; lensa close-up; lensa close-up untuk kamera;
lensa fisheye untuk kamera; lensa kaca mata; lensa kacamata; lensa kacamata hitam; lensa kacamata kosong; lensa
kacamata pelindung dari sinar matahari; lensa kacamata progresif; lensa kacamata setengah jadi; lensa kontak; lensa kontak
berwarna; lensa kontak bifocal; lensa kontak kosong; lensa makro untuk kamera; lensa mata; lensa mentah untuk
memperbaiki penglihatan; lensa optik; lensa optik kosong; lensa optik untuk kacamata hitam; lensa pelindung matahari untuk
kacamata; lensa pembesar; lensa pengganti untuk kacamata; lensa selfie; lensa sudut lebar untuk kamera; lensa tele untuk
kamera; lensa untuk astrofotografi; lensa untuk kacamata; lensa untuk kacamata berlensa; lensa untuk kacamata hitam; lensa
untuk kamera; lensa untuk kamera video; lensa untuk memperbaiki penglihatan; lensa untuk memperbaiki penglihatan [optik];
lensa untuk mikroskop; lensa untuk pelindung wajah pekerja; lensa untuk peralatan dan kamera pengintai; lensa untuk
peralatan fotografi; lensa untuk teleskop; lensa untuk teropong; lensa untuk topeng pelindung pekerja; lensa zoom untuk
kamera; lense korektif optik; lentera ajaib; lentera sinyal; level [instrumen untuk menentukan horisontal]; leveling rods untuk
survei; leveling staffs [instrumen survei]; lihat kamera; lilitan kawat [listrik]; limiter [listrik]; lingkaran arus terpadu; lingkungan
belanja realitas virtual; liquid crystal display [LCDs] untuk teater rumah; log [alat ukur]; logger data; lompat kabel mulai;
lonceng [perangkat peringatan]; lonceng peringatan; lonceng pintu listrik; lonceng sinyal; loudspeakers; lubang intip; lubang
intip [lensa pembesar] untuk pintu; magnesium anode; magnet; magnet dekoratif; magnet dekoratif dalam bentuk angka;
magnet dekoratif dalam bentuk binatang; magnet dekoratif dalam bentuk huruf; magnet hiasan; magnet kulkas; magnet kulkas
dekoratif; magnet untuk keperluan industri; magnetometer; majalah film untuk kamera; manipulator untuk operasi jarak jauh
dari lengan robot; manometer tekanan tinggi; manual pengguna komputer dalam bentuk publikasi elektronik yang dapat
diunduh; manual pengguna komputer dalam format elektronik; mask aligners; masker anti polusi untuk bersepeda; masker anti
polusi untuk perlindungan pernapasan; masker debu; masker gas; masker oksigen, bukan untuk keperluan medis; masker
pelindung; masker pelindung debu; masker pelindung pernapasan, selain untuk pernapasan buatan; masker pelindung wajah
bukan untuk keperluan medis; masker pelindung wajah untuk mencegah kecelakaan atau cedera; masker penyelam; masker
pernapasan untuk mencegah kecelakaan atau cedera; masker pernapasan untuk perlindungan industri; masker pernapasan,
selain untuk pernapasan buatan; masker untuk perlindungan terhadap debu; masker untuk snorkeling; masker wajah
penyelam; masker wajah untuk berenang; masker wajah yang secara khusus diadaptasi untuk helm pelindung olahraga;
materi kursus pendidikan yang dapat diunduh; materi-materi digital terkait dengan pendidikan yang dapat diunduh, yaitu
materi-materi kursus pendidikan dan rencana-rencana pengajaran di bidang literatur untuk anak, Bahasa Inggris, ilmu
pengetahuan, studi-studi sosial dan kesehatan; materi-materi digital terkait dengan pendidikan yang dapat diunduh, yaitu
peralatan-peralatan pendidikan yang terdiri dari perangkat lunak untuk pendidikan anak, materi-materi kursus Pendidikan yang
dapat diunduh, lembar-lembar kerja, dan brosur-brosur aktifitas di bidang literatur untuk anak, Bahasa Inggris, ilmu
pengetahuan, studi-studi sosial dan kesehatan; maxmizer; media data magnetik; media data optik; media digital, yaitu video
disk digital, disk serbaguna digital, rekaman audio dan video yang dapat diunduh, DVD, dan disk digital definisi tinggi yang
menampilkan serial televisi yang telah direkam sebelumnya dalam bidang fiksi ilmiah dan drama; media digital, yaitu, konten
media audio-visual yang dapat didownload dalam bidang berita, hiburan, olahraga, komedi, drama, musik, dan video musik;
media elektronik musik yang direkam sebelumnya; media elektronik yang menampilkan pertunjukan musik; media
penyimpanan analog kosong; media penyimpanan digital kosong; media penyimpanan elektronik; media penyimpanan
elektronik kosong; media perekaman analog kosong; media perekaman dan penyimpanan analog kosong; media perekaman
dan penyimpanan digital kosong; media perekaman digital; media perekaman digital kosong; media perekaman digital, yaitu,
rekaman audio dan audiovisual, semua yang menampilkan musik dan hiburan musikal; media perekaman magnetik; media
untuk merekam, membawa, menyimpan, memproses, memanipulasi, mentransmisikan, menyiarkan, mengambil dan
mereproduksi musik, suara, gambar, teks, dan informasi; media yang dapat diunduh; media yang direkam; media yang
direkam dan dapat diunduh; media yang direkam dan dapat diunduh, perangkat lunak komputer, media perekaman dan
penyimpanan digital atau analog kosong; media yang direkam sebelumnya, yaitu, memori solid-state dan semikonduktor, hard
drive dan disk, memori magnetik, hard drive dan disk, flash atau "thumb" drive, kartu memori, stik memori, DVD, CD, optical
disk, disk interaktif yang menampilkan musik dan video musik, kaset audio video, dan laser disk yang menampilkan berita,
hiburan, olahraga, komedi, drama, musik dan video musik; meja atau unit yang dipasang di mobil yang dilengkapi loudspeaker
untuk memungkinkan handset telepon digunakan bebas genggam; meja pencampuran audio; meja pencampuran audio dan
video; meja pencampuran digital; meja pencampuran video; meja rias (meja rias) dengan fungsi Internet of Things (IoT) yang
sudah terpasang; mekanisme elektronik untuk peralatan yang dioperasikan dengan koin; mekanisme komputer untuk
telekomunikasi; mekanisme penguncian elektronik untuk brankas; mekanisme untuk peralatan yang dioperasikan dengan koin;
mekanisme untuk peralatan yang dioperasikan secara berlawanan; mekanisme validasi tiket untuk gerbang otomatis;
mekanisme yang dioperasikan dengan koin untuk bilik foto; mekanisme yang dioperasikan dengan koin untuk mengoperasikan
bilik foto; mekanisme yang dioperasikan dengan koin untuk mengoperasikan gerbang untuk tempat parkir mobil; mekanisme
yang dioperasikan dengan koin untuk mesin penjual otomatis; mekanisme yang dioperasikan dengan koin untuk perangkat
televisi; membawa case untuk pager radio; membawa case untuk pemutar musik digital; membawa kasing dan wadah untuk
lensa kontak; membawa tas untuk komputer notebook; membawa tas untuk telepon seluler; membawa tas yang disesuaikan
untuk komputer; membawa tas yang khusus disesuaikan untuk printer komputer; membran akustik yang digunakan dalam
peralatan perekaman atau reproduksi suara; memindai probe mikroskop; memori data; memori disk; memori elektronik;
memori flash; memori komputer; memori semicondutor; memperbaiki tabung; memutar lampu pensinyalan; menambahkan
mesin; menampilkan dioda pemancar cahaya kuantum dot; menampilkan pesan elektronik; menandai gauges
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[bengkel tukang kayu]; menandai pelampung; mencakup asisten digital pribadi [PDA]; mencakup untuk laptop; mencakup
untuk pemutar MP3; mencakup untuk perangkat penyimpanan data; mencakup untuk teropong; menerima antena untuk siaran
satelit; menghitung skala; mengintensifkan layar untuk film sinar-X; mengoperasikan perangkat lunak untuk server akses
jaringan; mengukur dan mengendalikan perangkat untuk teknologi pendingin udara; mengukur ember; mengukur mangkuk;
mengukur penguasa; mengukur sendok; menyelamatkan suar pensinyalan laser; merekam alat dan instrumen bermain; mesin
anjungan tunai mandiri, otomat uang; mesin antrian; mesin bayar dan setoran otomatis; mesin dan instrumen komunikasi
listrik; mesin dan instrumen pengontrol otomatis oleh suhu dan monitoring pergerakan untuk keperluan pendinginan udara
atau pembekuan; mesin dan instrumen pengujian kekasaran permukaan; mesin dan instrumen pengukur atau penguji untuk
suhu, kelembapan dan tekanan atmosfir; mesin dan instrumen pengukur ulir; mesin dan instrument pengukuran dan
pengujian; mesin dan peralatan distribusi atau kontrol daya; mesin dan peralatan fotografi; mesin dan peralatan komunikasi
yang menggunakan kabel; mesin dan peralatan sinematografi; mesin dan peralatan telekomunikasi; mesin dan peralatan
telekomunikasi yang dipasang di pergelangan tangan berupa jam tangan; mesin deposisi untuk pembuatan baterai surya;
mesin distribusi daya/tenaga listrik; mesin elektronik untuk membaca kartu kredit; mesin elektronik untuk merekam operasi
keuangan; mesin elektronik, peralatan dan bagiannya; mesin encoding kartu kredit [peripheral komputer]; mesin faks; mesin
faksimili; mesin faksimili portabel; mesin faktur; mesin fotokopi [fotografi, elektrostatik, termik]; mesin fotokopi elektrostatik;
mesin fotokopi warna digital; mesin hitung; mesin hitung dan penyortiran koin; mesin hitung dan penyortiran uang; mesin
hitung uang kertas; mesin karaoke; mesin kartu untuk kantor; mesin kas; mesin kas, mesin hitung, peralatan pemrosesan
data, komputer; mesin kasir; mesin lotre; mesin mekanis untuk peralatan yang dioperasikan dengan uang logam; mesin
mendikte; mesin optik; mesin pelurusan roda kendaraan; mesin pemadam kebakaran; mesin pembaca sandi; mesin
pembatalan tiket; mesin pembelajaran; mesin pembelajaran bahasa; mesin pembuat salinan elektrostatik dan mesin fotokopi;
mesin pemeriksaan sidik jari yang digunakan untuk memeriksa sidik jari secara fisik; mesin pemungutan suara; mesin
penagihan; mesin pendikte; mesin pengeditan untuk film sinematografi; mesin penghitung elektronik; mesin penghitung koin;
mesin penghitung mata uang; mesin pengolah data; mesin pengolah data elektronik; mesin pengolah kata; mesin pengukur
koordinat; mesin penimbang; mesin penjawab; mesin penyeimbang ban untuk kendaraan darat; mesin penyortir koin; mesin
penyortir mata uang; mesin penyortir uang kertas; mesin penyortir uang kertas otomatis; mesin poligraf, bukan untuk
keperluan medis; mesin sortasi dan penghitungan uang tunai otomatis; mesin stamping waktu dan tanggal; mesin transmisi
faksimili; mesin uji beton; mesin uji kekerasan logam; mesin uji kekuatan logam; mesin uji kompresi logam; mesin uji material;
mesin uji plastik; mesin uji semen; mesin uji tekstil; mesin undian; mesin untuk memilih hadiah; mesin untuk mengembangkan
film sinematografi; mesin yang dioperasikan dengan koin; mesin-mesin elektronik; mesin-mesin yang berfungsi sebagai
sarana penyedia transaksi dan alat pembayaran (electronic data capture); meter air; meter aktivitas air; meter akustik; meter
aliran turbin; meter ampere-jam; meter arus listrik; meter biaya; meter cairan; meter daya frekuensi radio; meter daya optik;
meter eksposur fotografi; meter elektronik; meter energi untuk melacak dan memantau penggunaan energi; meter fase listrik;
meter fluks bercahaya; meter frekuensi; meter gas; meter gas putar; meter gelombang disesuaikan untuk digunakan dengan
gelombang mikro; meter gelombang elastis; meter getaran; meter jarak laser menjadi alat ukur; meter kapasitansi; meter
keasaman; meter kecepatan; meter kelembaban; meter kelembaban tanah; meter konduktivitas; meter konduktivitas menjadi
alat ukur ilmiah; meter konsentrasi; meter konsumsi bahan bakar; meter listrik; meter listrik polifase; meter millivolt; meter
panel digital; meter parkir; meter parkir elektronik di dalam kendaraan; meter parkir kendaraan; meter pelurusan roda; meter
pemanas; meter pencari satelit; meter penjepit untuk mengukur arus listrik; meter penjepit untuk mengukur listrik; meter
perpindahan positif; meter refrigeran; meter resistensi isolasi; meter saat ini; meter siklus; meter sistem daya; meter sudut
fase; meter tingkat suara; meter torsi; meter turbin sitogenik; meter untuk memeriksa konsumsi tinta; meter untuk menguji
kelembaban; meter untuk mengukur aliran gas; meter untuk mengukur alkalinitas; meter untuk mengukur arus; meter untuk
mengukur arus listrik; meter untuk mengukur hambatan listrik; meter untuk mengukur nilai parameter listrik; meter untuk
mengukur resistansi; meter untuk mengukur tegangan; meter untuk mengukur tegangan listrik; meteran dan peralatan
pengukur elektrik, magnetik dan elektromagnetik; meteran tekanan; metronom; metronom elektronik; metronom mekanik;
microchips [perangkat keras komputer]; microfiche; microphone listrik; mikrocip; mikrofon; mikrofon binaural; mikrofon
handsfree untuk ponsel; mikrofon tanpa kabel; mikrofon untuk peralatan telekomunikasi; mikrofon untuk perangkat komunikasi;
mikrokomputer; mikrokontroler; mikrokontroler untuk perangkat berkemampuan Internet of things (IoT); mikrometer; mikropon;
mikroprosesor aman; mikroprosesor multi-inti; mikroskop; mikroskop biologis; mikroskop dioda pemancar cahaya [LED];
mikroskop elektron; mikroskop elektron transmisi; mikroskop fluoresensi; mikroskop metalurgi; mikroskop polarisasi; mikroskop
stereo stereo; mikroskop untuk operasi; mikroskop, yaitu mikroskop gaya atom; mikroskop, yaitu scanning electron
microscope; mikrotom; mirror [optik]; mirror dengan fungsi Internet of Things (IoT) yang sudah terpasang; mistar tukang kayu
berlipat; mixer daya [peralatan audio]; mixer frekuensi radio; mixer gas untuk penggunaan laboratorium; mixer mikrofon; mixer
suara dengan amplifier terintegrasi; mixer video; mobil pemadam kebakaran; modem; modem eksternal; modem internal;
modem kabel; modem nirkabel dan kabel dan perangkat dan kartu komunikasi; modem universal serial bus [USB]; modul
DRAM (dynamic random access memory); modul Light Emitting Diode [LED]; modul RAM (random access memory); modul
beban elektronik; modul ekspansi memori; modul fotovoltaik; modul komputasi; modul memori; modul penyearah; modul
piezoceramic untuk pembangkit tegangan tinggi; modul sirkuit terpadu; modulator frekuensi radio; monitor; monitor LED;
monitor [LED] pemancar cahaya; monitor [perangkat keras komputer]; monitor [program komputer]; monitor aliran gas; monitor
aliran partikel; monitor audio bayi; monitor bayi; monitor dengan layar tampilan yang dapat digunakan sebagai cermin; monitor
emisi debu; monitor emisi partikel; monitor komputer; monitor layar; monitor layar komputer; monitor layar sentuh; monitor
liquid crystal display [LCD]; monitor oksigen atmosfer; monitor oksigen, bukan untuk keperluan medis; monitor plasma; monitor
radio untuk reproduksi suara dan sinyal; monitor signage digital; monitor suhu untuk keperluan industri; monitor suhu untuk
keperluan rumah tangga; monitor suhu untuk tujuan ilmiah; monitor tablet; monitor tampilan video yang dapat dipakai; monitor
untuk hewan peliharaan; monitor video; monitor video bayi; monitor video untuk hewan peliharaan; monitor, layar display,
display yang terpasang di kepala, serta headset untuk digunakan dengan komputer, telepon pintar, perangkat elektronik mobil,
perangkat elektronik yang dapat dipakai, arloji pintar, kacamata pintar, televisi, set top box dan audio serta video dan perekam;
monitor, sensor, dan alat pengendali untuk perangkat dan sistem pendingin udara, pemanas, dan ventilasi; monokles;
monopod untuk alat elektronik digital genggam, yaitu, kamera, telepon genggam, komputer tablet; monopod untuk alat
elektronik digital genggam, yaitu, telepon genggam, komputer tablet; monopod untuk kamera; motherboard; motherboard
komputer; motherboard komputer dan motherboard; motor AC atau DC kendaraan darat (tidak termasuk bagian-bagiannya);
mount dinding untuk memasang perangkat elektronik seluler; mounting bracket disesuaikan untuk monitor komputer; mouse
[periferal komputer]; mouse komputer (tetikus komputer); mouse komputer nirkabel; mouse komputer tanpa kabel; multimeter;
multimeter untuk mengukur arus listrik; multimeter untuk mengukur hambatan listrik; multimeter untuk mengukur tegangan
listrik; multiplexer; multiplexer divisi panjang gelombang; multiplexer telekomunikasi; multiprosesor chip; musik panggil walet
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yang terekam; musik digital (dapat diunduh dari Internet); musik digital yang dapat diunduh; musik digital yang dapat diunduh
dari Internet; musik digital yang dapat diunduh disediakan dari Internet; musik digital yang dapat diunduh disediakan dari situs
web Internet MP3; nada dering dan gambar yang dapat diunduh untuk ponsel; nada dering dan grafik yang dapat diunduh
untuk ponsel dan perangkat nirkabel; nada dering dan musik yang dapat diunduh; nada dering dan musik yang dapat diunduh
untuk telepon genggam (mobile phones), ponsel pintar (smart phones) dan peralatan terminal informasi mobile; nada dering
telepon yang dapat diunduh; nada dering telepon yang dapat diunduh untuk telepon genggam; nada dering yang dapat
diunduh; nada dering yang dapat diunduh untuk ponsel; nada dering, grafik, dan musik yang dapat diunduh melalui jaringan
komputer global dan perangkat nirkabel; nada lengan untuk pemain rekaman; negatif fotografis; netbook [komputer]; nosel
selang pemadam kebakaran; odometer; ohmmm; oktan; opacimeter; operator data yang berisi tipografi tipografi tersimpan;
operator data yang dapat dibaca mesin; operator data yang dapat dibaca mesin direkam dengan program; operator data yang
direkam sebelumnya untuk digunakan dengan komputer; operator listrik (sakelar) untuk jendela kendaraan; operator untuk
pelat hitam [fotografi]; optik; osilator; osilator kristal kuarsa; osilograf; osiloskop; otomatisasi rumah dan perangkat lunak
integrasi perangkat rumah, tidak satupun barang tersebut untuk kamera fotografi dan sinematografi profesional termasuk
aksesoris spesifik fotografi dan sinematografi profesional khusus untuknya dan perangkat lunak fotografi dan sinematografi
profesional; outlet listrik; outlet multimedia daya listrik; oven microwave untuk penggunaan laboratorium; overdubber, yaitu,
alat pencampur suara, stereo tuner, mesin penghasil gema elektronik, kotak amplifier dan kotak stereo; ozoniser [ozonator];
pH meter; pH meter digital; pagar listrik; pager; pager elektronik; pager radio; pakaian anti peluru; pakaian asbes untuk
perlindungan terhadap api; pakaian basah untuk scuba diving; pakaian bertahan hidup; pakaian dan alas kaki untuk
perlindungan terhadap kecelakaan, iradiasi dan kebakaran; pakaian dan sarung tangan untuk digunakan dalam pengelasan
untuk perlindungan terhadap kecelakaan atau cedera; pakaian kerja untuk perlindungan terhadap kecelakaan atau cedera;
pakaian khusus dibuat untuk laboratorium; pakaian khusus untuk laboratorium, tidak termasuk dalam kelas lain, termasuk
untuk perlindungan terhadap bahan kimia dan bakteri; pakaian pelindung [pelindung tubuh]; pakaian pelindung untuk
keselamatan; pakaian pelindung untuk penerbang; pakaian pelindung yang terbuat dari bahan tahan balistik; pakaian
pengaman untuk perlindungan terhadap kecelakaan atau cedera; pakaian pintar; pakaian reflektif dan pakaian untuk
pencegahan kecelakaan; pakaian selam; pakaian selam, masker penyelam, sumbat telinga untuk penyelam, klip hidung untuk
penyelam dan perenang, sarung tangan untuk penyelam, alat bantu pernapasan untuk berenang di bawah air; pakaian tahan
air tahan air untuk mencegah tenggelam; pakaian tahan api; pakaian terisolasi untuk perlindungan terhadap kecelakaan atau
cedera; pakaian untuk perlindungan terhadap api; pakaian untuk perlindungan terhadap bahan kimia; pakaian untuk
perlindungan terhadap bahan kimia dan radiasi; pakaian untuk perlindungan terhadap bahaya biologis; pakaian untuk
perlindungan terhadap cedera; pakaian untuk perlindungan terhadap iradiasi; pakaian untuk perlindungan terhadap
kecelakaan; pakaian untuk perlindungan terhadap kecelakaan, iradiasi dan kebakaran; pakaian untuk perlindungan terhadap
radiasi; pakaian yang terkoneksi dengan teknologi; pakaian, alas kaki dan penutup kepala untuk perlindungan terhadap
kecelakaan, iradiasi dan kebakaran; paket garis besar transistor; paket garis besar transistor dengan perangkat pemasangan
permukaan terintegrasi; paket garis transistor dengan jendela inframerah terintegrasi; paket garis transistor dengan lensa
terintegrasi; paket perangkat lunak terintegrasi; palang pintu parkir otomatis; panel kendali; panel OLED; panel alarm; panel
display; panel display dioda pemancar cahaya kuantum dot; panel display electroluminescent; panel display plasma; panel
display signage digital; panel distribusi daya; panel indikator elektronik; panel instrumen (listrik); panel instrumen sepeda
motor; panel kontrol [listrik]; panel kontrol alarm; panel kontrol alarm kebakaran; panel kontrol pencahayaan; panel kontrol
untuk alarm keamanan; panel kontrol untuk elevator; panel kontrol untuk gerbang; panel layar kristal cair [LCD]; panel listrik;
panel pengendali elektrik untuk pendingin udara untuk kendaraan; panel penghubung serat optik untuk memindai; panel
pengontrol distribusi optik; panel pengontrol distribusi optik pada tiang; panel pengontrol listrik; panel pengontrol otomatis;
panel sinyal, bercahaya atau mekanis; panel surya untuk produksi listrik; panel tampilan dioda pemancar cahaya; panel
tampilan diode pemancar cahaya organik [Organic Light-Emitting Diode “OLED”]; panel tampilan papan informasi digital; panel
tembaga untuk papan sirkuit; panggilan dekoratif untuk termostat; papan akselerator komputer; papan akselerator multimedia;
papan anak perempuan; papan distribusi [listrik]; papan ekspansi untuk komputer; papan indikator elektronik; papan kabel
dicetak multilayer; papan ketik; papan komputer; papan memori; papan pengumuman elektronik; papan rangkaian utama
untuk LCD; papan rangkaian utama untuk LED; papan rangkaian utama untuk Televisi; papan setrika; papan sirkuit; papan
sirkuit audio; papan sirkuit elektronik; papan sirkuit komputer; papan sirkuit listrik; papan sirkuit tercetak; papan sirkuit tercetak
menggabungkan sirkuit terpadu; papan sirkuit terintegrasi; papan sirkuit video; papan skor elektronik; papan tempat memotong
roti optik; papan tombol komputer; papan tulis elektronik; papan tulis interaktif elektronik; parabola; pasang adaptor; pasang
konektor; pasang pengukur; paspor [dokumen identifikasi yang dikodekan secara magnetis]; paspor biometrik [dokumen
identifikasi yang dikodekan secara magnetis]; pedal efek elektronik untuk alat musik; pedal efek elektronik untuk digunakan
dengan amplifier suara; pedal efek suara untuk alat musik; pedal efek untuk digunakan dengan alat musik listrik; pedal kontrol
volume; pedal wah-wah; pedal wah-wah untuk gitar; pedometer; pelacak aktivitas yang dapat dipakai; pelacak kendaraan gps;
pelampung; pelampung cincin untuk digunakan dalam penyelamatan air; pelampung navigasi; pelampung sinyal; pelat outlet
listrik, berbentuk; pelat punggung ponsel; pelat saklar listrik; pelat/piringan baterai; pelindung body(body protector) untuk
keselamatan; pelindung dan penutup ponsel dan perangkat elektronik pribadi; pelindung dan penutup untuk speaker, speaker
pintar, speaker audio, pengeras suara, amplifier dan headphone dan earphone; pelindung gelombang; pelindung gigi *;
pelindung hidung untuk kacamata; pelindung kepala untuk keselamatan; pelindung layar akrilik disesuaikan untuk peralatan
televisi; pelindung layar akrilik disesuaikan untuk perangkat elektronik portabel selain peralatan gaming; pelindung layar kaca
tempered diadaptasi untuk perangkat elektronik portabel selain peralatan gaming; pelindung layar plastik disesuaikan untuk
perangkat elektronik portabel selain peralatan gaming; pelindung layar privasi disesuaikan untuk asisten digital pribadi [PDA];
pelindung layar privasi disesuaikan untuk laptop; pelindung layar privasi disesuaikan untuk ponsel; pelindung layar privasi
disesuaikan untuk smartphone; pelindung layar privasi disesuaikan untuk telepon seluler; pelindung layar tampilan untuk
memberikan keteduhan dan privasi yang secara khusus disesuaikan untuk perangkat elektronik; pelindung layar untuk
perangkat seluler; pelindung layar untuk telepon genggam; pelindung layar yang terbuat dari kaca temper yang diadaptasi
khusus untuk asisten digital pribadi; pelindung layar yang terbuat dari kaca temper yang diadaptasi khusus untuk e-reader;
pelindung layar yang terbuat dari kaca temper yang diadaptasi khusus untuk jam tangan pintar; pelindung layar yang terbuat
dari kaca temper yang diadaptasi khusus untuk jam waktu; pelindung layar yang terbuat dari kaca temper yang diadaptasi
khusus untuk kamera; pelindung layar yang terbuat dari kaca temper yang diadaptasi khusus untuk layar komputer; pelindung
layar yang terbuat dari kaca temper yang diadaptasi khusus untuk layar laptop; pelindung layar yang terbuat dari kaca temper
yang diadaptasi khusus untuk layar tablet; pelindung layar yang terbuat dari kaca temper yang diadaptasi khusus untuk
pelacak aktivitas yang dapat dipakai; pelindung layar yang terbuat dari kaca temper yang diadaptasi khusus untuk pemutar
media portabel; pelindung layar yang terbuat dari kaca temper yang diadaptasi khusus untuk ponsel; pelindung layar yang
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terbuat dari kaca temper yang diadaptasi khusus untuk smartphone; pelindung layar yang terbuat dari polietilen tereftalat
[PET] yang secara khusus diadaptasi untuk pelacak aktivitas yang dapat dipakai; pelindung layar yang terbuat dari polietilen
tereftalat [PET] yang secara khusus disesuaikan untuk asisten digital pribadi; pelindung layar yang terbuat dari polyethylene
terephthalate [PET] khusus diadaptasi untuk smartphone; pelindung layar yang terbuat dari polyethylene terephthalate [PET]
yang secara khusus diadaptasi untuk kamera; pelindung layar yang terbuat dari polyethylene terephthalate [PET] yang secara
khusus diadaptasi untuk layar tablet; pelindung layar yang terbuat dari polyethylene terephthalate [PET] yang secara khusus
diadaptasi untuk pembaca elektronik; pelindung layar yang terbuat dari polyethylene terephthalate [PET] yang secara khusus
diadaptasi untuk pemutar media portabel; pelindung layar yang terbuat dari polyethylene terephthalate [PET] yang secara
khusus disesuaikan untuk jam tangan pintar; pelindung layar yang terbuat dari polyethylene terephthalate [PET] yang secara
khusus disesuaikan untuk jam waktu; pelindung layar yang terbuat dari polyethylene terephthalate [PET] yang secara khusus
disesuaikan untuk layar komputer; pelindung layar yang terbuat dari polyethylene terephthalate [PET] yang secara khusus
disesuaikan untuk layar laptop; pelindung layar yang terbuat dari polyethylene terephthalate [PET] yang secara khusus
disesuaikan untuk ponsel; pelindung layar yang terbuat dari termoplastik poliuretan [TPU] yang diadaptasi khusus untuk jam
tangan pintar; pelindung layar yang terbuat dari termoplastik poliuretan [TPU] yang diadaptasi khusus untuk kamera; pelindung
layar yang terbuat dari termoplastik poliuretan [TPU] yang diadaptasi khusus untuk pelacak aktivitas yang dapat dipakai;
pelindung layar yang terbuat dari termoplastik poliuretan [TPU] yang diadaptasi khusus untuk pemutar media portabel;
pelindung layar yang terbuat dari termoplastik poliuretan [TPU] yang secara khusus disesuaikan untuk asisten digital pribadi;
pelindung layar yang terbuat dari termoplastik poliuretan [TPU] yang secara khusus disesuaikan untuk jam waktu; pelindung
layar yang terbuat dari termoplastik poliuretan [TPU] yang secara khusus disesuaikan untuk layar komputer; pelindung layar
yang terbuat dari termoplastik poliuretan [TPU] yang secara khusus disesuaikan untuk layar laptop; pelindung layar yang
terbuat dari termoplastik poliuretan [TPU] yang secara khusus disesuaikan untuk layar tablet; pelindung layar yang terbuat dari
termoplastik poliuretan [TPU] yang secara khusus disesuaikan untuk pembaca elektronik; pelindung layar yang terbuat dari
termoplastik poliuretan [TPU] yang secara khusus disesuaikan untuk ponsel; pelindung layar yang terbuat dari termoplastik
poliuretan [TPU] yang secara khusus disesuaikan untuk smartphone; pelindung leher untuk keselamatan; pelindung lonjakan
tegangan; pelindung lutut dan siku (elbow protector) untuk keselamatan; pelindung mata yang secara khusus diadaptasi untuk
helm pelindung olahraga; pelindung pergelangan; pelindung tulang engkel; pelindung untuk helm; pelindung untuk telepon
seluler; pelindung wajah pelindung pekerja; pelindung wajah untuk helm pelindung; pelindung wajah untuk perlindungan
terhadap kecelakaan atau cedera; pelindung wajah untuk perlindungan terhadap kecelakaan, iradiasi, dan kebakaran;
pelindung wajah, selain untuk keperluan medis; peluit anjing; peluit isyarat; peluit olahraga; pemadam api; pemancar
[telekomunikasi]; pemancar audio; pemancar dan penerima nirkabel; pemancar dan penerima nirkabel untuk reproduksi suara
dan sinyal; pemancar dan penerima radio; pemancar digital; pemancar frekuensi radio; pemancar jarak jauh; pemancar kontrol
jarak jauh; pemancar nirkabel; pemancar optik; pemancar optik dan pemancar optik elektro; pemancar radar; pemancar radio;
pemancar radio untuk kontrol jarak jauh; pemancar satelit; pemancar sinyal darurat; pemancar sinyal elektronik; pemancar
telepon; pemancar televisi; pemancar televisi kabel; pemandangan busur teleskopik untuk memanah; pemandangan lensa
optik; pemandangan lensa teleskopik; pemandangan teleskopik; pemandangan teleskopik untuk artileri; pemandangan
teleskopik untuk senjata; pemandangan teleskopik untuk senjata api; pemandian air laboratorium; pemasangan kacamata;
pemasangan pince-nez; pembaca [RFID] identifikasi frekuensi radio; pembaca [peralatan pemrosesan data]; pembaca buku
digital; pembaca buku elektronik; pembaca disk optik; pembaca elektronik; pembaca elektronik untuk mengecek dan
mengidentifikasi data digital; pembaca karakter optik; pembaca kartu; pembaca kartu [SD] digital aman; pembaca kartu chip;
pembaca kartu elektronik; pembaca kartu magnetik sandi; pembaca kartu magnetik yang disandikan; pembaca kartu memori;
pembaca kartu memori flash; pembaca kartu pintar; pembaca kartu untuk kartu kredit; pembaca kartu untuk kartu yang
dikodekan secara magnetis; pembaca kode batang; pembaca lempeng mikro; pembaca mikrofilm; pembaca perangkat lunak
komputer, terminal komputer dan perangkat elektronik yang membuktikan keaslian dan mengidentifikasi area yang dapat
dibaca mesin pada paspor, visa, kartu identitas, SIM, kartu kesehatan, kartu pemilih, kartu penduduk, ijin tinggal, kartu
kesehatan profesional dan dokumen administratif pribadi lainnya yang memiliki cip elektronik yang dapat mengirim data untuk
keperluan verifikasi identitas seseorang; pembaca strip magnetik; pembanding; pembangkit koleksi tenaga surya; pembaruan
perangkat lunak elektronik, yaitu, perangkat lunak komputer yang dapat diunduh dan file data yang dapat diunduh terkait untuk
memperbarui perangkat lunak komputer untuk menerima, mengelola, dan membayar dana melalui jaringan komputer;
pembatas otomatis; pembatasan keamanan, selain untuk kursi kendaraan dan peralatan olahraga; pembawa data elektronik;
pembawa data magnetik; pembawa data magnetik dan optik; pembawa data magnetik kosong; pembawa data magnetik
kosong dan cakram optik perekam; pembawa data magnetik yang direkam sebelumnya; pembawa data magnetik, disc
perekaman; pembawa data magnetis; pembawa data magneto-optik dan optik; pembawa data untuk sistem pengenalan suara
yang telah direkam sebelumnya; pembawa data yang dapat dibaca mesin untuk peralatan rumah tangga; pembersih dengan
ozon untuk udara dan air; pembersih kepala pencetak digital ( Printhead ) printer dan plotter; pembesar berkas gambar
[perangkat lunak komputer, direkam]; pembicara pribadi; pembuat telur; pembuka dan penutup pintu otomatis elektrik;
pemegang dan kasing untuk compact disc dan DVD; pemegang disesuaikan untuk compact disc; pemegang hands-free untuk
telepon seluler; pemegang kacamata; pemegang untuk gulungan listrik; pemindah fase optik; pemindai; pemindai barcode;
pemindai biometrik; pemindai gambar; pemindai optik; pemindai retina biometrik; pemindai sidik jari; pemindai sidik jari
biometric untuk pintu; pemindai sidik jari biometrik; pemindai tangan biometrik; pemindai termal; pemindaian mikroskop
elektron; pemisah baterai; pemisah berkas gambar [perangkat lunak komputer, direkam]; pemisah magnetik untuk
penggunaan ilmiah; pemula melompat baterai; pemutar CD; pemutar CD digital; pemutar DVD portabel; pemutar MP3
portabel; pemutar MP4; pemutar audio; pemutar audio dan pemutar video yang mengggabungkan memori IC; pemutar audio
digital; pemutar cakram audio dan video; pemutar cakram video; pemutar dan perekam cakram optik untuk data audio, video
dan komputer; pemutar dan perekam video cakram (disc) optik; pemutar disk Blu-ray; pemutar kaset; pemutar kaset audio;
pemutar kaset audio digital; pemutar kaset audio untuk mobil; pemutar kaset untuk mobil; pemutar kaset video; pemutar media
portabel; pemutar media pribadi; pemutar media, tidak satupun barang tersebut untuk kamera fotografi dan sinematografi
profesional termasuk aksesoris spesifik fotografi dan sinematografi profesional khusus untuknya dan perangkat lunak fotografi
dan sinematografi profesional; pemutar multimedia genggam; pemutar multimedia portabel [PMPs]; pemutar musik digital;
pemutar musik portabel; pemutar rekaman; pemutar untuk pembawa suara dan gambar; pemutar video compact disc; pemutar
video dan audio digital serta perekam; pemutar video digital; pemutar video kombinasi dan perekam; pemutus sirkuit; pena
cahaya; pena elektronik; pena elektronik [unit tampilan visual]; pena elektronik untuk unit tampilan visual; pena layar sentuh;
penanda hemline; penanda keamanan elektronik; penangkal petir; penangkap petir; pencari arah radio; pencari dinding
magnet; pencari jangkauan; pencari jangkauan untuk kamera; pencari jarak untuk golf; pencari kabel; pencari kedalaman laut;
pencitra sidik jari; pendeteksi asap; pendeteksi logam; pendingin unit pemrosesan pusat [CPU]; penekan lonjakan tegangan;

Halaman 1357 dari 2049

penerima GPS (Global Positioning System); penerima audio; penerima audio dan video; penerima data seluler; penerima
frekuensi radio; penerima kendali jarak jauh; penerima nirkabel; penerima optik; penerima optik dan elektrik opto; penerima
radar; penerima radar dengan amplifier; penerima radio; penerima radio untuk kontrol jarak jauh; penerima satelit; penerima
sinyal elektronik; penerima sistem penentuan posisi global; penerima stereo; penerima telepon; penerima televisi; penerima
televisi [TV set]; penerima televisi kabel; penerima video; penerjemah saku elektronik; pengaman lalu lintas berbentuk kerucut;
pengaman, pengunci serta peranti kendali akses yang dikendalikan secara listrik, elektronik, optik serta akustik; penganalisa
daya listrik; penganalisa gambar; penganalisa jaringan listrik; penganalisa mesin; penganalisa mesin kendaraan
terkomputerisasi; penganalisa spektrum; penganalisa ukuran nanopartikel; penganalisa ukuran partikel; penganalisa warna
elektronik; penganalisis spektrum, selain untuk penggunaan medis; pengatur katub dengan pengatur suhu; pengatur
kecepatan untuk mesin, engine dan motor; pengatur keran (elektronik); pengatur oksigen; pengatur panas; pengatur telur
[sandglasses]; pengatur waktu dapur; pengatur waktu dapur, elektronik; pengatur waktu elektronik; pengatur waktu telur;
pengatur waktu telur digital; pengatur waktu telur mekanis; pengatur waktu untuk kamera; pengekangan keselamatan menjadi
peralatan perlindungan jatuh untuk menahan dan menjatuhkan jatuh, selain peralatan olahraga; pengendali augmented reality
genggam; pengendali daya; pengendali daya elektronik; pengendali elektronik untuk digunakan dengan headset augmented
reality; pengendali elektronik untuk digunakan dengan headset realitas virtual; pengendali inverter digunakan dalam
pembangkit listrik tenaga surya; pengendali keyboard komputer.; pengendali motor servo elektronik; pengendali muatan listrik;
pengendali muatan tenaga surya; pengendali nirkabel untuk memantau dan mengontrol fungsi dan status sistem keamanan
dari jarak jauh; pengendali nirkabel untuk memantau dan mengontrol fungsi perangkat elektronik lainnya, tidak satupun barang
tersebut untuk kamera fotografi dan sinematografi profesional termasuk aksesoris spesifik fotografi dan sinematografi
profesional khusus untuknya dan perangkat lunak fotografi dan sinematografi profesional; pengendali nirkabel untuk
memonitor dan mengontrol fungsi dan status perangkat atau sistem kelistrikan, elektronik, dan mekanik lainnya dari jarak jauh;
pengendali realitas virtual genggam; pengendalian jarak jauh untuk peralatan, sistem dan alat uji, sinyal dan pengukuran
elektronik; pengeras suara; pengeras suara audio; pengeras suara audio untuk mengontrol suara; pengeras suara audio yang
dikontrol oleh aplikasi bergerak; pengeras suara dengan amplifier built-in; pengeras suara elektronik dengan buku; pengeras
suara nirkabel untuk di dalam rumah dan di luar rumah; pengering kaca untuk penggunaan laboratorium; pengeringan oven
untuk penggunaan laboratorium; pengganda tegangan; pengganti bantalan telinga untuk headphone; penggaris [alat ukur];
penggaris dengan dua skala linier; penghalang cahaya; penghapus pita magnetik; penghasil suara elektronik dan peralatan
peredam suara, penghasil peredam kebisingan, unit kontrol elektronik untuk meredam dan mengontrol suara; penghasil suara,
penghasil suara tanpa kabel; penghitung; penghitung konsumsi bahan bakar; penghitung utas; pengisi baterai; pengisi daya
USB ; pengisi daya baterai; pengisi daya baterai bertenaga surya; pengisi daya baterai telepon seluler untuk digunakan di
kendaraan; pengisi daya baterai untuk digunakan dengan telepon; pengisi daya baterai untuk komputer laptop; pengisi daya
baterai untuk komputer tablet; pengisi daya baterai untuk laptop, telepon genggam, komputer tablet, dan alat portabel yang
diaktifkan USB lainnya; pengisi daya baterai untuk pipet elektronik; pengisi daya baterai untuk ponsel; pengisi daya baterai
untuk rokok elektronik; pengisi daya baterai untuk telepon genggam; pengisi daya baterai untuk telepon yang dapat dibawa,
komputer tablet dan komputer yang dapat dibawa; pengisi daya di mobil tanpa kabel; pengisi daya dinding; pengisi daya
eksternal; pengisi daya joystick; pengisi daya kompensasi baterai; pengisi daya listrik; pengisi daya tanpa kabel; pengisi daya
tanpa kabel untuk telepon pintar; pengisi daya untuk akumulator listrik; pengisi daya untuk baterai listrik; pengisi daya untuk
perangkat elektronik yang digunakan untuk memanaskan tembakau; pengisi daya untuk rokok elektrik; pengisi daya untuk
rokok elektronik; pengisi daya untuk sikat gigi listrik; pengisi daya untuk telepon pintar (smartphones) dalam bentuk jam
tangan; pengisi daya usb untuk rokok elektronik; pengisian daya dan perangkat manajemen daya untuk perangkat elektronik
seluler; pengisian troli untuk tablet dan laptop; pengolah [unit pengolah sentral]; pengolah data; pengolah kata, peralatan printout komputer, data dalam bentuk elektronik, magnetik dan optikal; pengontrol dan headset virtual dan realitas bertambah;
pengontrol dioda pemancar cahaya (LED) dan lampu lucutan intensitas tinggi (HID); pengontrol ethernet; pengontrol jarak
jauh; pengontrol nirkabel untuk memantau dan mengontrol fungsi perangkat elektronik, selain pengontrol untuk peralatan
game; pengontrol pancuran air (elektronik); pengontrol video di dinding; pengoptimal serat optik; penguasa lipat; penguasa
yang membesar; penguat antena; penguat frekuensi audio; penguat frekuensi radio; penguat frekuensi video; penguat
gambar; penguat gen [alat laboratorium]; penguat sinyal telepon genggam; pengubah cakram (disc) CD dan DVD; pengubah
cakram (disc) optik; pengubah fase; pengubah gender [adaptor kabel]; pengubah gender dalam sifat adaptor listrik; pengubah
gender untuk kabel koaksial; penguji alarm asap; penguji antibeku; penguji baterai; penguji daya listrik; penguji emisi minyak
diesel; penguji injektor bahan bakar diesel; penguji injektor diesel; penguji karakteristik tabung vakum; penguji keamanan
listrik; penguji kekerasan mikro; penguji ketegangan; penguji keuletan; penguji kontinuitas; penguji minyak rem; penguji outlet
listrik; penguji sirkuit; penguji sirkuit listrik; penguji speedometer; penguji tegangan; penguji torsi; pengukur; pengukur aliran;
pengukur aliran fluida; pengukur alkohol; pengukur bahan bakar; pengukur bensin; pengukur celah busi; pengukur cincin
induk; pengukur data; pengukur dering; pengukur dering no-go; pengukur feeler busi; pengukur hujan; pengukur jarak
elektronik; pengukur jari; pengukur kedalaman; pengukur kedalaman telapak ban; pengukur kekuatan digital; pengukur
ketebalan; pengukur ketebalan ultrasonik; pengukur ketinggian air; pengukur lemak tubuh untuk keperluan rumah tangga;
pengukur level; pengukur pelurusan roda; pengukur rasio udara / bahan bakar; pengukur regangan; pengukur sekrup-tapping;
pengukur sudut; pengukur suhu; pengukur suhu air; pengukur suhu gas buang; pengukur suhu untuk keperluan industri;
pengukur suhu untuk keperluan rumah tangga; pengukur suhu untuk penggunaan ilmiah; pengukur tekanan; pengukur
tekanan angin; pengukur tekanan ban; pengukur torsi digital; pengukur vakum; pengumpul data elektronik genggam; penilaian
bakat berbasis awan/cloud (piranti lunak); penjaga kepala untuk karate; penjaga kepala untuk olahraga; penjaga kepala untuk
seni bela diri; penjaga kepala untuk tinju; penjaga mulut untuk olahraga; penukar gender koneksi koaksial; penukar koin;
penutup (enclosures) speaker; penutup baterai; penutup casing silikon untuk telepon seluler; penutup dan cases pelindung
untuk laptop; penutup debu untuk komputer, berbentuk; penutup dekoratif, berbentuk, untuk detektor asap; penutup drive
dalam keadaan solid internal; penutup drive disk keras internal; penutup kertas untuk penerima telepon; penutup lensa untuk
kamera; penutup outlet listrik, berbentuk; penutup pelindung kaca mata hitam; penutup pelindung yang disesuaikan untuk
laptop; penutup pengaman untuk soket listrik; penutup piring dekoratif beralih, berbentuk; penutup sirkuit; penutup untuk
camcorder; penutup untuk kamera; penutup untuk komputer tablet; penutup untuk outlet listrik; penutup untuk pemutar media
digital; penutup untuk pemutar media portabel; penutup untuk penerima telepon; penutup untuk perangkat elektronik; penutup
untuk perangkat penyimpanan musik; penutup untuk smartphone; penutup untuk telepon selular; penutup vinil yang secara
khusus disesuaikan untuk ponsel, pemutar MP3, laptop, dan perangkat game; penutup, tas, kasing, selongsong, tali pengikat
dan lanyard untuk komputer, telepon seluler, perangkat elektronik bergerak, perangkat elektronik yang dapat dipakai, jam
tangan pintar, kacamata pintar, earphone, headphone, set top box, dan pemutar dan perekam audio dan video; penutup, tas,
tempat wadah, manset, tali pengikat dan tali sandang untuk komputer, telepon mobil, perangkat elektronik mobil, perangkat
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elektronik yang dapat dipakai, arloji pintar, kacamata pintar, earphone, headphone, set top box dan perekam dan pemutar
audio dan video; penyambung, sekrup, kawat kabel, kabel, pengisi daya, dok, stasiun dok dan adaptor elektronik dan listrik
untuk digunakan dengan komputer, telepon mobil, komputer genggam, peripheral komputer, perangkat elektronik mobil,
perangkat elektronik yang dapat dipakai, arloji pintar, kacamata pintar, earphone, headphone, pemutar video dan audio serta
perekam, televisi, set top box; penyangga handset telepon dalam mobil; penyangga perangkat elektronik seluler; penyangga
ponsel pintar; penyangga yang diadaptasi untuk layar komputer; penyearah [listrik]; penyearah arus; penyearah terbalik
sebagai bagian dari sistem tenaga surya; penyeka kapas untuk penggunaan laboratorium; penyelenggara digital;
penyelenggara elektronik genggam; penyelenggara pribadi yang terkomputerisasi; penyumbat telinga untuk penyelam;
perabot khusus dibuat untuk laboratorium; perahu api; perahu karet [sekoci]; peralatan antar komunikasi; peralatan audio;
peralatan audio dan teater rumah, yaitu, stereo, pengeras suara, speaker audio, amplifier, equalizer, crossover, rumah
speaker, pemutar CD, kendali jarak jauh, prosesor audio dan video, tuner video audio, layar kristal cair, panel layar plasma
dengan kemampuan untuk mentransmisikan sinyal audio dan / atau video secara nirkabel; peralatan audio dan video untuk
kendaraan; peralatan audio digital; peralatan audio kendaraan bermotor; peralatan audio konferensi; peralatan audio pada
kendaraan; peralatan audio visual; peralatan dan instalasi untuk produksi sinar-X, bukan untuk keperluan medis; peralatan dan
instrumen audio dan visual listrik; peralatan dan instrumen elektronik, magnetik dan ultrasonik untuk keperluan ilmiah;
peralatan dan instrumen fotografi dan sinematografi; peralatan dan instrumen fotografi, sinematografi dan optik; peralatan dan
instrumen fotografi, sinematografi, optik dan pengukuran; peralatan dan instrumen ilmiah; peralatan dan instrumen kimia;
peralatan dan instrumen kontrol listrik dan elektronik; peralatan dan instrumen laboratorium; peralatan dan instrumen
laboratorium fisika dan kimia; peralatan dan instrumen navigasi dan penentuan posisi elektronik; peralatan dan instrumen
navigasi, pelacakan dan penentuan posisi elektronik; peralatan dan instrumen optik; peralatan dan instrumen optik, kecuali
untuk kacamata dan peralatan fotografi; peralatan dan instrumen pendidikan; peralatan dan instrumen penerima dan penerima
siaran satelit; peralatan dan instrumen penerima satelit dan transmisi; peralatan dan instrumen pengajaran dan pengajaran;
peralatan dan instrumen telekomunikasi; peralatan dan instrumen telemetri yang dikendalikan dari jarak jauh; peralatan dan
instrumen terdiri dari perangkat lunak komputer, terminal komputer dan pembaca elektronik untuk mengolah data, yaitu untuk
akuisisi, verifikasi, penyimpanan, penghasil pusat data dan pengirim data; peralatan dan instrumen untuk autentikasi dan
identifikasi data digital oleh pembaca optik, perangkat lunak komputer dan prosesor komputer; peralatan dan instrumen untuk
identifikasi atau pengenalan otomatis dari orang, sidik jari atau telapak tangan, karakterikstik bola mata, nadi atau suara,
tampilan wajah atau badan atau karakterikstik biometrik lainnya; peralatan dan instrumen untuk laboratorium bahan kimia dan
fisika; peralatan dan instrumen untuk mengendalikan dan memantau pesawat terbang; peralatan dan instrumen untuk
mengendalikan dan memantau pesawat terbang, pesawat air dan kendaraan tak berawak; peralatan dan instrumen untuk
mengontrol data berhubungan dengan identitas seseorang melalui akuisisi, pengolahan, verifikasi, penyimpanan, penghasil
pusat data dan pengirim data; peralatan dan instrumen untuk mengukur; peralatan dan instrumen untuk merekam, mengirim
atau mereproduksi suara, data atau gambar; peralatan dan instrumen untuk pengukuran dan penganalisa Advanced Glycation
End-Products (AGEs), bukan untuk keperluan medis; peralatan dan instrumen untuk pengukuran dan penganalisa tanah;
peralatan dan komputer pengolah data; peralatan dan peralatan keselamatan dan menyelamatkan jiwa; peralatan dan
perangkat sinyal radio; peralatan dan perangkat untuk menghantarkan (conducting), menghubungkan (switching), mengubah
(transforming), mengumpulkan (accumulating), mengatur atau mengontrol listrik; peralatan dan perlengkapan keselamatan
jiwa; peralatan dan perlengkapan optik; peralatan dan perlengkapan timbangan; peralatan data mobile; peralatan diagnosa,
bukan untuk pengobatan; peralatan diagnosis yang terdiri dari sensor untuk digunakan dalam pengujian fungsi kendaraan dan
dalam mendiagnosis masalah listrik dan mekanik kendaraan, terintegrasi ke dalam kendaraan bermotor [sehubungan dengan
otomobil]; peralatan display; peralatan display dengan fungsi mirror dan Internet of Things (IoT); peralatan display untuk
kendaraan; peralatan distribusi dan pengendali daya listrik; peralatan efek musik listrik dan elektronik; peralatan elektrodinamis untuk remote control titik kereta api; peralatan elektronik dan komputer, yaitu perangkat keras komputer; peralatan
elektronik dengan aktivasi melalui perintah dan pengenalan suara untuk mengendalikan pengoperasian peralatan elektronik
konsumen dan sistem di perumahan; peralatan elektronik mobile, jam tangan pintar, kacamata pintar, televisi, set top box, dan
alat pemutar audio dan alat pemutar serta alat perekam audio dan video; peralatan elektronik untuk kendali jarak jauh sinyal;
peralatan elektronik untuk memantau kegiatan latihan olahraga papan (peralatan pengukuran); peralatan elektronik untuk
menampilkan data yang diperoleh selama berolahraga; peralatan elektronik untuk mendeteksi data selama berolahraga;
peralatan elektronik untuk mendeteksi ranjau; peralatan elektronik untuk menguji kemandulan obat-obatan dan solusi injeksi;
peralatan elektronik untuk menguji sterilitas peralatan medis; peralatan elektronik untuk penerimaan nirkabel, penyimpanan
dan pengiriman data dan pesan; peralatan elektronik untuk suara, pengeras suara; peralatan elektronik yaitu headphone dan
speaker; peralatan elektronik yang dikontrol komputer untuk pengukuran dan pengujian sel elektrofisiologis, bukan untuk
tujuan medis; peralatan foto dan video interaktif, yaitu, kios-kios (kiosks) untuk menangkap (capturing), mengunggah,
mengedit, mencetak dan berbagi gambar dan video digital; peralatan fotografi; peralatan fotovoltaik dan instalasi untuk
menghasilkan listrik tenaga surya; peralatan fotovoltaik untuk mengubah radiasi matahari menjadi energi listrik; peralatan
heliografi; peralatan ilmiah; peralatan ilmiah untuk digunakan pada aplikasi diagnostik; peralatan instruksional; peralatan
interferensi anti-radio (elektronik); peralatan interkomunikasi, walkie-talkie, radio; peralatan interpretasi simultan; peralatan
jatuh untuk menahan jatuh dan jatuh; peralatan karaoke; peralatan keamanan untuk lift; peralatan keselamatan dan
menyelamatkan jiwa; peralatan keselamatan kendaraan, yaitu, monitor tekanan ban elektronik; peralatan keselamatan lalu
lintas kereta api; peralatan keselamatan, yaitu-- bantalan peredam getaran dan tali helm; peralatan komputer; peralatan
komputer untuk penyimpanan dan transmisi data; peralatan komunikasi data; peralatan komunikasi optik; peralatan
komunikasi radio saluran tunggal untuk stasiun tetap; peralatan komunikasi radio satu saluran; peralatan komunikasi radio
untuk penerbangan; peralatan komunikasi yang dapat dibawa-bawa; peralatan kontrol akses listrik; peralatan kontrol lalu lintas
udara; peralatan kontrol listrik dan elektronik untuk digunakan dengan peralatan atau instalasi untuk pemanasan; peralatan
kontrol listrik dan elektronik untuk digunakan dengan peralatan atau instalasi untuk pendingin udara; peralatan kontrol listrik
dan elektronik untuk digunakan dengan peralatan atau instalasi untuk ventilasi; peralatan kromatografi gas untuk penggunaan
laboratorium; peralatan kromatografi untuk penggunaan laboratorium; peralatan laboratorium untuk memotong spesimen;
peralatan laser untuk keperluan non-medis; peralatan listrik untuk merekam, mengirim atau mereproduksi suara atau gambar;
peralatan listrik untuk pergantian; peralatan medis berupa sistem perangkat lunak dalam satu unit yang digunakan untuk
menentukan lokasi pembedahan dalam tubuh pasien; peralatan medis, yaitu sistem visualisasi dan menargetkan pembedahan
untuk digunakan selama bedah ortopedi yang terdiri dari bantalan EKG, penanda posisi, aplikasi perangkat lunak yang dapat
diunduh, ponsel (mobile phone) dan tempat ponsel (mobile phone case), semuanya dijual sebagai satu unit dan digunakan
untuk mengumpulkan dan mentransmisikan data pasien selama bedah ortopedi; peralatan melihat dan merekam optik;
peralatan membaca kartu; peralatan monitoring listrik; peralatan navigasi radio jarak jauh; peralatan navigasi untuk kendaraan
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[komputer on-board]; peralatan nirkabel; peralatan nirkabel broadband, yaitu stasiun pangkalan telekomunikasi untuk jaringan
nirkabel dan aplikasi komunikasi; peralatan optik untuk membimbing proyektil; peralatan otentikasi dan identifikasi biometrik;
peralatan paging; peralatan pelabelan kode batang elektronik genggam; peralatan pemadam api yang dikendalikan secara
elektrik; peralatan pemancar dan penerima faksimili; peralatan pemancar dan penerima untuk siaran radio; peralatan pembaca
elektronik untuk disk magnetik; peralatan pembaca elektronik untuk kartu magnetik; peralatan pembaca elektronik untuk pita
magnetik; peralatan pembatal gema; peralatan pembatal kebisingan; peralatan pembedahan, yaitu sistem navigasi
pembedahan yang terdiri dari pelacak, sensor atau penanda untuk menyediakan informasi tentang anatomi pasien; peralatan
pemprosesan informasi; peralatan pemroresan data elektronik; peralatan pemroses sinyal audio; peralatan pemutaran video;
peralatan pencari korban longsoran salju; peralatan penerima berkas gambar; peralatan penerima dan pemancar radio;
peralatan pengajaran audio-visual; peralatan pengajaran dan pengajaran; peralatan penganalisa protein bukan untuk
keperluan medis; peralatan pengawasan elektronik; peralatan pengenalan dan pemberi perintah suara elektronik untuk
mengendalikan operasi perangkat elektronik konsumen dan sistem perumahan; peralatan pengenalan karakter optik [OCR];
peralatan pengenalan suara dan perekaman suara; peralatan pengendali otomatis; peralatan pengendali untuk motor dan
generator elektrik; peralatan penghilang listrik statis; peralatan penghitung dan penyortir koin; peralatan pengirim dan
penerima siaran televisi; peralatan pengirim dan penerima untuk transmisi jarak jauh; peralatan pengirim data audio dan video
tanpa kabel; peralatan pengisi daya untuk perangkat yang dapat diisi ulang; peralatan pengolah kata; peralatan pengolahan
data; peralatan pengujian dan kalibrasi komponen komputer; peralatan pengujian elektronik; peralatan pengujian listrik;
peralatan pengujian on-destruktif yang digunakan dalam aplikasi industri; peralatan pengukur jarak; peralatan pengukur
tekanan; peralatan pengukur tenaga; peralatan pengukuran; peralatan pengukuran dan pengendalian yang digunakan di
lapangan minyak dan gas; peralatan pengukuran elektronik; peralatan penyelam; peralatan penyerap untuk pengukuran dan
penganalisa protein, bukan untuk keperluan medis; peralatan penyiaran elektronik; peralatan penyimpan data; peralatan
penyimpanan komputer, yaitu, jaringan yang terpasang pada alat penyimpanan untuk menggunakan secara bersama-sama
file dan cadangan awan; peralatan penyimpanan listrik; peralatan perekam suara; peralatan perekaman jarak; peralatan
periferal komputer; peralatan periferal untuk komputer dan peralatan pemrosesan data; peralatan peringatan anti pencurian
dan api; peralatan peringatan dengan memonitoring gerakan bayi melalui kamera perekam atau sensor; peralatan proyeksi;
peralatan radar; peralatan radio; peralatan radio dan televisi; peralatan radio jarak pendek; peralatan radio kelautan; peralatan
radio kontrol lalu lintas radio; peralatan radio kontrol lalu lintas udara; peralatan radio untuk kendaraan; peralatan radiologi
untuk keperluan industri; peralatan radiologis untuk keperluan industri; peralatan reflektor radar; peralatan rekaman suara;
peralatan reproduksi dan perekaman suara; peralatan reproduksi suara; peralatan reproduksi video; peralatan sambungan
telekomunikasi interaktif; peralatan seismografi; peralatan siaran televisi; peralatan sinar-X industri; peralatan sinematografi;
peralatan sistem lokasi global (GPS); peralatan sistem penentuan posisi global (GPS); peralatan stereo; peralatan suplai daya
bebas gangguan; peralatan switching otomatis untuk telekomunikasi; peralatan tampilan video yang dipasang di kepala;
peralatan teknologi informasi; peralatan telekomunikasi; peralatan telekomunikasi dalam bentuk perhiasan; peralatan
telekomunikasi digital; peralatan telekomunikasi elektronik; peralatan telekomunikasi listrik; peralatan telekomunikasi untuk
digunakan dengan jaringan seluler; peralatan telekomunikasi untuk digunakan dengan sinyal digital dan analog; peralatan
telekomunikasi untuk digunakan di mobil; peralatan telekomunikasi untuk menyediakan akses pihak ketiga ke, dan
memungkinkan transmisi video, data dan suara melalui, jaringan komunikasi global, yaitu, komputer seluler dan akses dan
terminal telepon seluler, stasiun pemancar dasar dan bagian radio nirkabelnya, pemancar data, repeater data, router dan
switch, sirkuit transmisi, lingkaran arus terpadu, perangkat keras komputer, klien dan server cloud mobile (mobile cloud clients
and servers), multiplexer, prosesor sinyal digital, prosesor sinyal frekuensi radio, sirkuit switching seluler (mobile switching
circuits), pengontrol listrik lalu lintas udara, pengontrol/pengendali listrik mobilitas, pengontrol listrik akses,
pengontrol/pengendali listrik port jarak jauh, port radio, antena, komponen radio elektronik, perangkat lunak untuk aplikasi
telekomunikasi, dan jaringan inti seluler (mobile core networks) yang terdiri dari transceiver data, jaringan nirkabel dan
gateway untuk pengumpulan, pengiriman/transmisi dan pengelolaan data, suara dan video; peralatan telematik, yaitu,
perangkat Internet nirkabel yang menyediakan layanan telematik dan memiliki fungsi telepon seluler; peralatan telemetri jarak
jauh; peralatan telemetri pengendali jarak jauh, telemetri kendaraan; peralatan telepon; peralatan telepon nirkabel; peralatan
telepon seluler; peralatan telepon seluler dengan sistem faksimili bawaan; peralatan telepon tanpa kabel; peralatan televisi;
peralatan terminal telepon; peralatan transmisi komunikasi; peralatan transmisi radio; peralatan transmisi saluran listrik;
peralatan transmisi sinyal; peralatan transmisi suara; peralatan transmisi video; peralatan untuk input, output, transmisi dan
penyimpanan data; peralatan untuk membentuk membran baterai surya; peralatan untuk memeriksa pengiriman surat;
peralatan untuk memeriksa stempel surat; peralatan untuk mencetak, yaitu, printer untuk mencetak kartu identitas, kartu
kesehatan, kartu pemilih, kartu penduduk, SIM, perijinan dan paspor.; peralatan untuk mengatur aliran air; peralatan untuk
mengatur atau mengontrol listrik; peralatan untuk menguji barang-barang; peralatan untuk menguji kartu cip untuk menguji
kualitasnya dan operasinya yang benar; peralatan untuk mengukur aliran air; peralatan untuk mengukur dan mengontrol aliran
air; peralatan untuk mengukur dan mengontrol suhu air; peralatan untuk mengukur ketebalan kulit; peralatan untuk merekam
data komputer; peralatan untuk merekam, mengirim atau mereproduksi suara atau gambar; peralatan untuk merekam,
mengirim dan mereproduksi suara dan gambar; peralatan untuk merekam, mengirim, memproses, dan reproduksi suara,
gambar, atau data; peralatan untuk merekam, transmisi, reproduksi suara atau gambar; peralatan untuk pembuatan membran
baterai surya; peralatan untuk pengolahan panas membran baterai surya; peralatan video; peralatan video konferensi;
peralatan yang dapat dikenakan untuk mengontrol komputer, telepon seluler, perangkat elektronik mobile, perangkat elektronik
yang dapat dikenakan, jam tangan pintar, kacamata pintar, alat pemutar dan alat perekam audio dan video, televisi, alat
pengeras suara, amplifier, sistem home theater, dan sistem hiburan; peralatan, perlengkapan dan perangkat lunak komputer
untuk mendeteksi dan mengidentifikasi pemalsuan dokumen; peralihan telepon digital terkomputerisasi; perangkat Lunak
Komputer untuk digunakan dalam mengambil dan mengedit foto serta merekam dan mengedit video; perangkat akses jaringan
area lokal nirkabel saku; perangkat alarm pribadi elektronik; perangkat anti-interferensi [listrik]; perangkat audio nirkabel yang
berbentuk earbud (perangkat pendengar berukuran kecil yang diletakan dilubang telinga), earphone dan headphone nirkabel
untuk digunakan dengan jam tangan pintar dan pelacak aktivitas yang dapat dipakai; perangkat baterai listrik yang dapat diisi
ulang, yaitu, baterai yang dapat diisi ulang dan catu daya portabel; perangkat berbagi kabel-nirkabel; perangkat dan peralatan
pengendalian jarak jauh dan pengenalan dan pemberi perintah suara elektronik untuk mengeandalikan dan memantau
perangkat elektronik konsumen, penerangan, peralatan, alat pengatur panas, sistem pengatur udara dan pemanasan, alarm
dan keamanan rumah serta sistem pengawasan, dan pendeteksi asap dan karbon monoksida, kunci dan selot pintu dan
jendela, serta sistem otomasi rumah; perangkat dan peralatan telekomunikasi; perangkat dan peralatan, yaitu, telepon selular,
tablet dan alat-alat selular lainnya untuk merekam, mentransmisikan, memproses, menyimpan dan menukar data; perangkat
elektroforesis untuk penggunaan laboratorium; perangkat elektronik; perangkat

Halaman 1360 dari 2049

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

Halaman 1381 dari 2049

kering [pemanis alami]; bunga lawang; campuran kopi hitam dengan susu panas; campuran untuk membuat teh; campuran
untuk membuat teh chai; campuran untuk membuat teh kangzhuan; campuran untuk membuat teh kombucha; cengkeh
[rempah-rempah]; coklat berisi ekstrak buah; daun ketumbar, dikeringkan; daun stevia (pengganti gula); daun teh; ekstrak teh
untuk keperluan kuliner; ekstrak untuk digunakan sebagai perasa makanan, selain minyak esensial; es dalam bentuk bubuk
atau butiran; es krim dengan menggunakan teh; es krim tanpa-susu; es lilin (popsicle); es teh; ginseng olahan untuk
digunakan sebagai ramuan, rempah-rempah atau penyedap untuk makanan atau minuman; gula aren; gula cair; gula kayu
manis; gula madu herbal; gula rebus; gula, madu, sirup; gula-gula dengan menggunakan teh; gula-gula untuk makanan; herbal
kering untuk keperluan kuliner; hiasan berbahan dasar gula untuk keperluan yang berhubungan dengan makanan; infus
herbal; infus peppermint; isian kantong penyaring kopi tetes; jahe yang diawetkan [bumbu]; kakao yang mengandung kelor;
kantong teh; kantong teh tanpa obat; kapsul teh, diisi; kapsul yang mengandung infus herbal; kemangi, keringkan; kopi dan
coklat; kopi yang mengandung kelor; lemon serbat [gula-gula]; madu; madu campuran; madu chancaca; madu herbal; madu
mongso; madu mustard; madu untuk makanan dan minuman; madu, madu sirup; makanan batang berenergi berbahan dasar
kakao; makanan pencuci mulut gaya China, yaitu, bubur dengan delapan bahan (yang termasuk kacang, beras, kacang
merah, longan yang dikeringkan, kacang hijau, dan lain-lain); mint, dikeringkan; minuman berbahan dasar kakao; minuman
berbahan dasar karamel; minuman berbahan dasar kopi, kokoa, cokelat atau teh; minuman berbahan dasar teh; minuman
berbahan dasar teh dengan beraroma/ berasa bunga; minuman berbahan dasar teh dengan tambahan rasa buah; minuman
berbahan dasar teh yang mengandung atau diberi perisa jus buah atau jus sayuran; minuman berbasis chamomile; minuman
dengan bahan dasar kopi; minuman dengan bahan dasar teh; minuman es berbahan dasar teh; minuman herbal alang-alang;
minuman jus ginseng menjadi teh ginseng; minuman jus ginseng merah menjadi teh ginseng; minuman jus ginseng putih
menjadi teh ginseng; minuman jus jahe menjadi teh jahe; minuman kopi espresso dengan tambahan sirup jeruk; minuman kopi
espresso yang dicampur dengan air panas; minuman teh; minuman wedang jahe; minuman yang terbuat dari campuran susu
dengan bubuk matcha; minuman yang terbuat dari teh; minuman yang terutamanya terdiri dari kopi; minuman-minuman
berbahan dasar kopi;; minuman-minuman berjenis kental/seperti lumpur dengan rasa kopi (coffee-flavored slush-type drinks);
oolong dengan bunga osmanthus; oyaki dengan menggunakan teh; pala; parfait dengan menggunakan teh; pemanis alami;
pemanis rendah kalori; perasa almond, selain minyak esensial, untuk minuman; perasa buah, selain minyak esensial, untuk
minuman; perasa lemon, selain minyak esensial, untuk makanan atau minuman; perasa lemon, selain minyak esensial, untuk
minuman; perasa teh untuk makanan atau minuman; perasa vanila untuk minuman; permen ginseng; permen peppermint;
persiapan aromatik untuk makanan, bukan dari minyak esensial; pesto [saus]; polong teh, diisi; produk-produk kopi; ramuan
taman diawetkan untuk digunakan sebagai bumbu; rempah-rempah; rempah-rempah bubuk; royal jelly *; royal jelly untuk
makanan manusia, bukan untuk keperluan medis; rum pasta; sediaan berbahan dasar kakao; sediaan berbahan dasar kopi;
sediaan malt barley untuk digunakan dalam membuat minuman; sediaan minuman kakao; sediaan minuman kopi; sirup maple
dehidrasi dalam bentuk butiran; sirup untuk topping; spearmint untuk air infused; tablet madu herbal [permen]; teh; teh (bukan
untuk keperluan medis); teh abu-abu earl; teh acanthopanax; teh atau kakao; teh barley; teh barley yang dipanggang; teh
bebas kafein; teh beraroma; teh buah; teh bubuk; teh bunga jeruk nipis; teh celup; teh chai; teh coca; teh dengan aroma bibit
gandum; teh dingin; teh fieldmint; teh ginseng merah; teh goji berry; teh herbal, selain untuk penggunaan obat; teh hijau; teh
hijau bubuk; teh hijau nanah mint; teh hitam; teh instan; teh jahe; teh jeruk nipis; teh kangzhuan [teh Cina fermentasi]; teh
kombucha; teh kunyit; teh lengkeng; teh melati; teh melon; teh oolong [teh Cina]; teh pelangsing; teh putih; teh rooibos; teh
rosella; teh rumput hijau; teh sage; teh sitrun; teh spearmint; teh susu, berbahan dasar tanpa-susu; teh susu, teh yang
mendominasi; teh yang ditambahkan dengan berbagai aroma; teh yang ditambahkan dengan berbagai aroma, biji kopi,
makanan ringan mie; teh yang terbuat dari rumput laut; tetes buah [gula-gula]; thyme, dikeringkan===
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: ===.mesin absen; AIat elektronik yang dikembangkan untuk diletakkan kedalam suatu instrumen; AIat pendeteksi laser; AIat
penerjemah elektronik; AIat perekam gambar; ALAT PENGUKUR VOLTASE; ALAT PEREDUP LAMPU; ATM / Anjungan
Tunai Mandiri; AVO METER; Adaptor AC untuk game dengan tampilan kristal cair; Adaptor USB; Adaptor untuk audio dan
video; Akselerator data; Akselerator gambar; Akselerator grafis video; Akselerator suara; Aksesoris kaca mata, yaitu, tali dan
rantai untuk kaca mata yang dapat menahan gerakan dari pemakainya; Aksesoris komputer, yaitu alat penyimpan data USB
kosong, alat penyimpan data yang menampilkan informasi berkaitan dengan bola basket yang telah direkam sebelumnya;
Aksesoris telepon seluler, yaitu headset, tali telepon genggam; Aktuator; Aktuator dan pengontrol untuk bermacam-macam
referensi penggerak motor-listrik, yang diatur secara terpisah atau menyatu dalam unit compact dan mencakup peralatan
sensor untuk jumlah fisik yang digunakan secara teknis, gigi untuk kontrol, sistem kopling dan pengereman yang bekerja
secara mekanis, elektrik, pneumatik atau hidrolik yang berkenaan dengan transmisi daya dan teknologi switching; Aktuator
elektro-mekanis akurasi tinggi; Alarm Gas Medis Digital; Alarm Gas Medis Digital Touchscreen; Alarm Gas Medis
Konvensional; Alat Meteran; Alat Meteran dan alat Pengontrol; Alat Pelindung Diri (APD); Alat Penambah Akseleras pada
kendaraan bermotor berbentuk kabel; Alat Penambah Akselerasi pada kendaraan bermotor; Alat Pengukur indikator
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kecepatan; Alat Sambung Kabel Fiber Optik; Alat dan instrumen ilmiah untuk digunakan dalam analisis genetik; Alat dan
mesin komunikasi radio; Alat dan mesin penghasil suara; Alat dan perangkat yang menyediakan penglihatan malam; Alat
deteksi temperatur suhu ruangan; Alat diagnostik untuk deteksi patogen untuk penggunaan laboratorium atau penelitian; Alat
digunakan untuk analisis serat pada suatu zat (Raw Fiber Extractor); Alat identifikasi dan otentikasi biometrik; Alat inkubasi
yang dapat dikontrol secara otomatis, yang meniru kondisi di lingkungan luar (Electric Germinator); Alat kendali jarak jauh
elektrik; Alat pelacak kendaraan yang terdiri dari modul radio seluler, sensor, pemancar, semuanya untuk digunakan
sehubungan dengan pelacakan kendaraan, pemantauan kendaraan dan alarm anti-pencurian kendaraan [sehubungan dengan
otomobil]; Alat pelindung diri dari ancaman bahan biologis; Alat pemadam api ringan (APAR); Alat pemantau cuaca dan iklim
(Weather Station Digital); Alat pemantau listrik yaitu perangkat elektronik untuk memantau orang dan lingkungannya selama
tidur; Alat pemantauan pergerakan tubuh dan kecepatan; Alat pemetaan dan survei; Alat pemutar (players) siaran media
digital, yaitu pemutar video dan audio digital; Alat pemutar DVD (Digital Versatile Disc) untuk home theaters; Alat pemutar dan
alat perekam audio dan video digital; Alat pemutar dan perekam audio; Alat pemutar dan perekam media; Alat pemutar
karaoke; Alat pemutar kaset di mobil; Alat pencahayaan untuk digunakan pada pemotretan profesional yang berkualitas; Alat
pencetak nota yang dihubungkan dengan komputer/handphone; Alat pendeteksi; Alat pendeteksi dari logam untuk keperluan
industri atau militer; Alat pendeteksi visual lokasi kerusakaan optik; Alat penerima suara dan gambar video (AudioVideo) untuk home theaters; Alat penganalisa kelembaban, sensor, dan pengukuran; Alat pengatur (regulator), listrik; Alat
pengatur lampu (peredup lampu) (listrik); Alat pengatur pencahayaan untuk pengambilan gambar dan video; Alat pengatur
waktu; Alat pengendali jarak jauh yang menggabungkan sistem pengenalan suara; Alat pengeras suara; Alat penghitung; Alat
pengidentifikasi fiber optik; Alat pengisi daya untuk smartphone; Alat pengontrol dan pengatur daya; Alat pengontrol dan
pengatur listrik dan elektronik; Alat pengontrol dan pengatur listrik dan elektronik untuk digunakan dalam kaitannya dengan
dan/atau peralatan dan perlengkapan pemanas air; Alat pengontrol dan pengatur listrik dan elektronik untuk digunakan
dengan peralatan dan perlengkapan untuk penyediaan air; Alat pengontrol dan pengatur suhu; Alat penguji relay; Alat
pengujian semikonduktor; Alat pengukur dan penguji listrik dan elektronik, yaitu pengukuran dan pengujian beban elektronik
DC; Alat pengukur energi termal; Alat pengukur kelembaban; Alat pengukur suhu dan kelembaban ruangan; Alat pengukur,
alat pengukur kecepatan (spedometer), alat pengukur jarak, GPS; Alat penstabil listrik untuk kendaraan; Alat penyambung
atau splicer kabel serat optik; Alat penyimpan daya listrik untuk menyalakan lampu saat lampu padam/mati lampu; Alat peraga
pendidikan; Alat perangkat lunak komputer untuk memfasilitasi aplikasi perangkat lunak pihak ketiga; Alat perekam pekerjaan;
Alat perekam suara dan pengenalan suara; Alat perekam video pada mobil; Alat peringatan anti maling atau anti pencurian;
Alat putus-hubungan (MCB); Alat rontgen bukan untuk tujuan medis; Alat sensor digital; Alat sensor elektronik; Alat sensor
metal; Alat sensor metal (dapat dipindahkan); Alat sensor temperator suhu (dapat dipindahkan); Alat sistem navigasi, terdiri
dari pengirim, penerima, sirkuit, mikroprosesor, semuanya untuk digunakan dalam navigasi dan semuanya terintegrasi ke
dalam kendaraan bermotor [sehubungan dengan otomobil]; Alat ukur berbentuk huruf T untuk mengukur; Alat ukur berbentuk
siku atau kotak untuk mengukur; Alat untuk analisis protein pada suatu zat (Nitrogen Analyzer with Digest Furnace); Alat untuk
ekstraksi soxhlet secara otomatis pada analisis kadar lemak (Auto Soxhlet Fat Extractor); Alat untuk melihat benda/makhluk
hidup yang berukuran sangat kecil (Biological Microscope); Alat untuk melihat dan memilih benih supaya tidak tercampur
dengan varietas lain, kotoran, maupun benih yang rusak, guna menjaga kualitas varietas unggul (Seed netness workbench);
Alat untuk membagi sampel benih secara elektrik (Centrifuge Seed Divider); Alat untuk membagi suara; Alat untuk
memisahkan suatu larutan dengan berat molekul yang berbeda dengan memutar sampel pada kecepatan tinggi (Centrifuge);
Alat untuk mendiagnosa kerusakan CDI/Coil pada kendaraan (Ignition Coil Tester); Alat untuk mengendalikan perangkat
otomatisasi rumah, perangkat informasi yang dikendalikan oleh suara, perangkat asisten pribadi digital yang dikendalikan oleh
suara yang terintegrasikan dengan layanan yang tersedia melalui aplikasi serta aplikasi piranti lunak, alat pengeras suara
audio pintar yang terhubung ke cloud dan dikendalikan oleh suara; Alat untuk mengetahui tingkat kematangan/kekerasan buah
(Fruit Sclerometer); Alat untuk menginkubasi atau memeram mikroba pada suhu yang terkontrol (Inkubator); Alat untuk
menguji / mengukur kadar N, P, K, bahan-bahan organik, pH, salinitas, dan kelembaban pada tanah, pupuk, dan tanaman
(Soil Nutrient Analyzer).; Alat untuk menguji / mengukur kandungan nitrogen, klorofil, suhu pada daun, dan kelembaban pada
daun (Plant Nutrition Analyzer); Alat untuk mengukur berbagai jenis data pada daun, seperti panjang daun, lebar daun, luas
daun (Portable Leaf Area Meter); Alat untuk mengukur dan merekam beberapa parameter cuaca / iklim mikro di suatu lokasi
secara terus menerus untuk jangka waktu yang lama (Microclimate Information Collector); Alat untuk mengukur jumlah
kandungan air yang terdapat pada suatu zat (Moisture Tester); Alat untuk mengukur kadar air pada biji-bijian (Grain Moisture
Meter); Alat untuk mengukur kadar emisi buang sepeda motor (Gaz analizer for motorcylce); Alat untuk mengukur kadar
lengas tanah (Soil Tensiometer); Alat untuk mengukur keasaman tanah (Soil Acidometer); Alat untuk mengukur kekerasan
tanah (Soil Hardness Meter); Alat untuk mengukur kekuatan batang (culm) tanaman tertentu (Plant Culm Strength Meter); Alat
untuk mengukur kemampuan suatu larutan menghantarkan arus listrik (Conductivity Meter); Alat untuk mengukur laju
transpirasi (Plant Transpiration Rate Meter); Alat untuk mengukur massa suatu bahan/benda dengan ketelitian yang tinggi
yaitu 0.1 mg (Analitical Balance); Alat untuk mengukur pH / ORP / Conductivity / DO (Portable pH/ORP/Conducti vity/DO
Meter); Alat untuk mengukur potensi air tanah dan suhu tanah secara bersamaan (Soil Water Potential Locator); Alat untuk
mengukur rerata fotosintesis, kandungan CO2 (Plant Photosynthesis Meter); Alat untuk mengukur transmitansi, reflektansi dan
absorbsi dari cuplikan sebagai fungsi dari panjang gelombang di daerah ultraviolet dan daerah tampak (UV-VIS
Spectrophotometer); Alat untuk mengukur/ memantau/ menganalisa konsumsi listrik; Alat untuk menyimpan energi surya; Alat
untuk merekam gambar; Alat untuk penghitungan, penghisapan, dan penempatan benih dalam suatu wadah dalam proses
perkecambahan benih (Vacuum Seed Counter); Alat yang digunakan untuk memantau kondisi bayi, serta menghasilkan suara
dan gambar (audio-video baby monitors), bukan untuk keperluan medis; Alat yang digunakan untuk memperbesar suara
(Delay); Alat yang digunakan untuk tempat proses pendorongan noda oleh eluen dalam proses kromatografi lapis tipis (DO
Meter); Alat yang dikendalikan oleh suara, yaitu, asisten digital pribadi, alat penghubung untuk otomatisasi rumah yang terdiri
dari alat pengeras suara dengan aktivasi melalui suara, piranti keras komputer, serta piranti lunak untuk mengendalikan
peralatan yang terhubung dalam jaringan di internet of things (IoT), peralatan penwrangan/pencahayaan serta aparatus
keamanan rumah yang pengoperasiannya didukung dan terkoneksi melalui internet; Alat-alat navigasi; Alat-alat pemetaan;
Alat-alat pemetaan dan survei untuk keperluan navigasi; Alat-alat pemutar (players) MPEG audio layer-5; Alat-alat streaming
video; Alat-alat survei; Alat-alat untuk streaming konten media melalui jaringan nirkabel lokal; Alat pengujian dan pengukuran,
yaitu penerima gangguan elektromagnetik, penerima gangguan frekuensi radio dan produk kesesuaianelektromagnetik, yaitu
penerima gangguan elektromagnetik untuk menguji kesesuaianelektromagnetik dan membuat pengukuran emisi konduktif;
Alat pengujian otomatis untuk sirkuit terpadu, papan sirkuit dan peralatan elektronik, yaitu penguji displaypanel datar, penguji
sistem pada chip (system on chip (SOC)), penguji memori, penguji parametrik, penguji inspeksi optik otomatis dan penguji di
dalam sirkuit; Album-album foto elektronik; Aluminium anode; Ampli mixer; Amplifier Bass; Amplifier Guitar; Amplifier
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Keyboard; Amplifier dan penerima audio; Analisis fluoresensi sinar-X; Animasi yang dapat diunduh; Anoda terbuat dari paduan
logam untuk digunakan dalam melindungi terhadap korosi; Antarmuka Pemrogaman Aplikasi (API) untuk perangkat lunak
komputer yang memfasilitasi jasa-jasa secara daring (online) untuk membangun jaringan sosial, membangun aplikasi jejaring
sosial, dan untuk memungkinakan para penggunanya menemukan, mengunduh, mengunggah, mengakses dan mengelola
data; Antarmuka pengguna untuk komputer kendaraan bermotor dan perangkat elektronik terpasang, yaitu panel kontrol
elektronik, monitor, layar sentuh, kontrol jarak jauh, stasiun dok, konektor, sakelar, dan kontrol yang diaktifkan suara; Antena
HDTV; Antena parabola; Anti gores; Aparat (alat pemadam kebakaran); Aparat menghitung untuk mengajari aritmatika untuk
anak-anak; Aparat penyimpanan gambar dengan cara digital; Aparatus alarm; Aparatus audio kendaraan bermotor; Aparatus
dan instrumen fotografi; Aparatus dan instrumen ilmu pengetahuan, yaitu, perangkat keras komputer, periferal komputer, alat
pemutar dan perekam audio, alat pemutar dan perekam media, perangkat elektronik digital genggam, pengendali nirkabel,
perangkat pengendali jarak jauh, perangkat informasi dalam suatu sistem lengkap yang dapat dikendalikan oleh suara,
perangkat asisten pribadi dalam suatu sistem lengkap yang dapat dikendalikan oleh suara, alat pengontrol otomatisasi rumah,
dan adaptor daya; Aparatus dan instrumen pemeriksaan [pengawasan]; Aparatus dan instrumen, semua untuk memproses,
menyimpan, memperoleh kembali, transmisi, menampilkan, input, output, pengkompresan, pendekompresan, memodifikasi,
menyiarkan dan mencetak data; Aparatus dan perangkat memori periferal; Aparatus dan perlengkapan komunikasi nirkabel;
Aparatus pendeteksi asap; Aparatus pengalih, pengendali, pemonitor serta pemeriksa (supervisi) elektronik untuk jendela;
Aparatus pengalih, pengendali, pemonitor serta pemeriksa (supervisi) elektronik untuk kunci; Aparatus pengalih, pengendali,
pemonitor serta pemeriksa (supervisi) elektronik untuk pintu; Aparatus pengatur serta pengendali listrik untuk partisi; Aparatus
pengatur serta pengendali listrik untuk pintu; Aparatus pengatur serta pengendali listrik untuk pintu gerbang; Aparatus
transaksi keuangan elektronik; Aparatus untuk berbagi jaringan nirkabel atau kabel; Aparatus untuk pengujian dan
pemrograman sirkuit terpadu; Aparatus yang dioperasikan secara elektrik untuk menghasilkan uap insektisida; Aparatus,
instalasi serta peranti pengendali keamanan; Aplikasi / Perangkat Lunak yang dapat digunakan sebagai sarana edukasi,
ibadah dan amal (charity) bagi warga Muslim; Aplikasi Informasi data kota; Aplikasi atau Sistem informasi yang mengolah data
tentang kesehatan di Rumah Sakit atau instansi kesehatan; Aplikasi digital reimbursement; Aplikasi gawai yang berkaitan
dengan penghubung pencari kerja (talent/service :soft skill & hard skill) dengan penyedia kerja (Untuk semua jenis pekerjaan
upah harian, mingguan, bulanan) Untuk Perorangan/ Perusahaan mengiklan kan lowongan pekerjaan marketplace untuk UKM
& Penyedia Jasa/service mengiklankan Jasa/Service mereka dalam produk Kantor Online kepada Pencari Jasa, dan pencari
jasa dapat request/order pekerjaan/project Media penyimpanan database user seperti KTP,SIM, nama PT, SIUP, No Hp, Foto
Profile, dan data lainnya untuk keperluan keamanan periklanan bagi Perusahaan yang ingin beriklan di platform Werkzone
Aplikasi Website & Aplikasi Mobile yang dapat melakukan transaksi pembayaran iklan, Kantor Online, dan jasa/service/project
yang sudah selesai dikerjakan, yang dapat diunduh; Aplikasi intelligent operation platform (aplikasi platform operasi cerdas);
Aplikasi komputer untuk ponsel, tablet, dan perangkat serupa lainnya; Aplikasi komputer yang dapat dipasang maupun
diunduh melalui telepon selular, komputer, komputer berbentuk pipih dan telepon selular berbentuk pipih (tablet); Aplikasi
mesin kasir online (Program computer); Aplikasi mobile berupa video, suara dan permainan termasuk alat untuk pendidikan
bahasa; Aplikasi mobile yang dapat didownload untuk menciptakan, mengedit, meng-upload, memposting, menunjukkan,
menampilkan, berbagi, dan melihat media elektronik, klip audio, klip video, dan teks melalui internet; Aplikasi mobile yang
dapat diunduh untuk berita, ulasan, cuaca, olah raga, hiburan, fashion, keuangan, makanan, musik, inspirasi, kesehatan, gaya
hidup, perjalanan, pengasuhan anak, ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan kesejahteraan (wellness); Aplikasi mobile yang
dapat diunduh untuk melihat permainan, program online, teks, gambar, konten multimedia dan video di terkait peristiwa, berita,
ulasan, cuaca, olahraga, hiburan, fashion, keuangan, makanan, musik, inspirasi, kesehatan, gaya hidup, perjalanan,
pengasuhan anak, ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan kesejahteraan (wellness) terkini; Aplikasi mobile yang dapat
diunduh untuk melihat program online, teks, gambar, konten multimedia dan video terkait peristiwa, berita, ulasan, cuaca, olah
raga, hiburan, fashion, keuangan, makanan, musik, inspirasi, kesehatan, gaya hidup, perjalanan, pengasuhan anak, ilmu
pengetahuan, teknologi, budaya dan kesejahteraan (wellness) terkini; Aplikasi mobile yang dapat diunduh untuk ruang obrolan
electronic dan papan buletin; Aplikasi mobile yang dapat diunduh untuk surat elektronik, pengiriman pesan elektronik, dan
pengiriman data, gambar, dan dokumen, audio, video dan multimedia lain secara elektronik; Aplikasi mobile yang dapat
diunduh yang memungkinkan pengguna untuk mengakses dan melacak data kesehatan, mendapatkan informasi kesehatan
dan kebugaran, menetapkan tujuan kesehatan dan kebugaran, mengelola dan berpartisipasi dalam tantangan dan inisiatif
kesehatan dan kebugaran, dan berpartisipasi dalam pelatihan digital di bidang kesehatan dan kebugaran; Aplikasi mobile yang
dapat diunduh yang menampilkan peranti lunak untuk digunakan dalam grup komunikasi, yaitu olahpesan cepat, media sosial,
berbagi file, dan pencarian serta posting teks, video, gambar, dan multimedia lainnya; Aplikasi mobile yang dapat diunduh
yang menampilkan peranti lunak untuk digunakan dalam komunikasi group, yaitu pengiriman pesan secara instan, media
sosial, file sharing, dan mencari dan memposting teks dan gambar; Aplikasi mobile yang dapat diunduh yang menampilkan
peranti lunak untuk menulis pesan, berbagi video gambar, konten multimudia; Aplikasi mobile yang dapat diunduh, untuk
digunakan bermain suatu permainan didalam komputer, tablet dan perangkat mobile.; Aplikasi pemantau/monitor harga emas
secara real time; Aplikasi pengambil keputusan dari pimpinan; Aplikasi perangkat lunak (telepon) bergerak (mobile) untuk entri
(entry) teks dan karakter prediktif dan korektif; Aplikasi perangkat lunak bergerak untuk layanan komputasi awan untuk
digunakan berhubungan dengan pemasaran digital yang diarahkan kepada pelanggan produk kemasan.; Aplikasi perangkat
lunak bergerak untuk layanan komputasi awan untuk digunakan berhubungan dengan solusi ketelusuran dari awal hingga
akhir atas produk kemasan dan pengemasan; Aplikasi perangkat lunak computer yang dapat diunduh, yang dipasang di
ponsel dan/atau komputer, digunakan untuk memberikan evaluasi kredit, pinjaman tunai dan pinjaman angsuran konsumen,
dan lain-lain untuk pengguna; Aplikasi perangkat lunak dan perangkat keras komputer untuk kontrol mengemudi kendaraan
otomatis; Aplikasi perangkat lunak dan perangkat keras komputer untuk kontrol mengemudi kendaraan otomatis, kontrol
secara mandiri, navigasi, mengemudi dengan bantuan untuk kendaraan, dan mengemudi sendiri untuk kendaraan; Aplikasi
perangkat lunak digunakan untuk instalasi dan peralatan sanitasi, yaitu, unit bangku toilet dengan alat pembersih kebocoran
dengan air hangat, bejana kakus, bidet, urinal, bak mandi, instalasi mandi berendam, instalasi mandi pancuran, wastafel
tangan [bagian dari instalasi sanitasi], keran, mandi pancuran, pemanas air listrik, alat pengering tangan listrik untuk kamar
mandi, dispenser sabun otomatis; Aplikasi perangkat lunak jaringan sebagai program komputer yang dapat diunduh; Aplikasi
perangkat lunak khusus untuk penukaran emas dengan mata uang virtual; Aplikasi perangkat lunak komputer di bidang
periklanan dan layanan perdagangan elektronik; Aplikasi perangkat lunak komputer untuk agen virtual digital, sistem prediktif,
pembelajaran mesin, otomatisasi proses kognitif, pengenalan pola, pengenalan karakter, aplikasi komputasi visual, virtualisasi
pengetahuan, robotik, drone, dan kendaraan tak berawak; Aplikasi perangkat lunak komputer untuk alat pemurni air; Aplikasi
perangkat lunak komputer untuk alat pemurni udara; Aplikasi perangkat lunak komputer untuk lemari es; Aplikasi perangkat
lunak komputer untuk mesin pencuci piring; Aplikasi perangkat lunak komputer

Halaman 1384 dari 2049

untuk monitor-monitor pribadi; Aplikasi perangkat lunak komputer untuk oven-oven; Aplikasi perangkat lunak komputer untuk
oven-oven microwave; Aplikasi perangkat lunak komputer untuk peralatan rumah tangga; Aplikasi perangkat lunak komputer
untuk perangkat seluler, komputer pribadi, konsol, dan tablet; Aplikasi perangkat lunak komputer untuk ponsel pintar dan
perangkat seluler di bidang penilaian, perbaikan, layanan pemasangan dan penjualan mobil baru dan/atau bekas, sepeda
motor, kendaraan komersial dan/ atau kendaraan tugas berat serta aksesoris dan suku cadang terkait; Aplikasi perangkat
lunak komputer untuk sistem pengolahan air limbah untuk mengendalikan pompa, modul pemisahan, modul kontrol dan
peralatan tambahan yang digunakan dalam operasi minyak dan gas lepas pantai; Aplikasi perangkat lunak komputer untuk
televisi; Aplikasi perangkat lunak komputer untuk alat penghisap debu; Aplikasi perangkat lunak komputer untuk mesin-mesin
pencuci pakaian; Aplikasi perangkat lunak komputer untuk mesin-mesin pengelolaan pencucian pakaian; Aplikasi perangkat
lunak komputer yang dapat diunduh untuk mengumpulkan dan menganalisis data; Aplikasi perangkat lunak komputer,
download; Aplikasi perangkat lunak secara lengkap (super app) untuk layanan komunikasi elektronik, layanan penjualan
barang, layanan penjualan jasa, layanan pengantaran barang, layanan kesehatan, layanan keuangan dan layanan
ketenagakerjaan; Aplikasi perangkat lunak terkait infomasi Liga Basket; Aplikasi perangkat lunak untuk bermain game Liga
Basket; Aplikasi perangkat lunak untuk digunakan dengan perangkat seluler; Aplikasi perangkat lunak untuk layanan
komputasi awan untuk digunakan berhubungan dengan pemasaran digital yang diarahkan kepada pelanggan produk
kemasan; Aplikasi perangkat lunak untuk layanan komputasi awan untuk digunakan berhubungan dengan solusi ketelusuran
dari awal hingga akhir atas produk kemasan dan pengemasan; Aplikasi perangkat lunak untuk melihat teks, gambar, dan
konten multimedia terkait peristiwa, berita, ulasan, cuaca, olah raga, hiburan, fashion, keuangan, makanan, musik, inspirasi,
kesehatan, gaya hidup, perjalanan, pengasuhan anak, ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan kesejahteraan (wellness)
terkini; Aplikasi perangkat lunak untuk telepon bergerak; Aplikasi perangkat lunak untuk telepon selular dan tablet untuk
membantu tidur, memantau tidur, memantau lingkungan selama tidur; Aplikasi perangkat lunak yang dapat diunduh untuk
komputer, ponsel, tablet, perangkat genggam, kendaraan, dan perangkat yang mendukung Internet of Things (IoT); Aplikasi
perangkat lunak yang dapat diunduh untuk melihat kartun elektronik dan komik elektronik; Aplikasi perangkat lunak yang dapat
diunduh untuk telepon seluler; Aplikasi perangkat lunak yang khusus melakukan transaksi jual-beli emas; Aplikasi perangkat
lunak yang memungkinkan pencarian dan perekrutan atlet/ pemain basket/ pelatih basket; Aplikasi perangkat lunak yang
memungkinkan penjual untuk mengirimkan kupon, potongan, diskon, voucher dan tawaran khusus secara langsung ke
perangkat telekomunikasi yang dapat dibawa milik nasabah melalui komunikasi RFID atau NFC tanpa kontak; Aplikasi
perangkat lunak yang memungkinkan penjual untuk menyebarkan poster pintar baik pada lokasi toko penjualan eceran dan
grosir sehingga pelanggan dapat langsung menempelkan perlengkapan telekomunikasi mereka yang dapat dibawa lang sung
di lokasi toko tersebut untuk mengakses kupon, potongan, diskon, voucher dan tawaran khusus yang telah dikirimkan melalui
komunikasi RFID atau NFC tanpa kontak; Aplikasi perangkat lunak yang menampilkan manajemen Kekayaan Intelektual;
Aplikasi peranti lukan untuk perangkat mobile atau nirkabel dan perangkat komputer untuk mengaktifkan perbankan elektronik,
mobile dan online; Aplikasi peranti lunak untuk perangkat mobile atau nirkabel dan perangkat komputer untuk mengaktifkan
perbankan elektronik, mobile dan online; Aplikasi peranti lunak yang dapat diunduh (downloadable) untuk perangkat seluler
atau komputer yang menyediakan informasi yang dapat disesuaikan tentang fungsi dan fitur kendaraan bermotor dan
memberikan pengguna kemampuan untuk mengendalikan fitur kendaraan bermotornya dari jarak jauh, yaitu, mengunci dan
membuka pintu kendaraan, memulai atau mematikan kendaraan, mengecek status sistem pengoperasian kendaraan bermotor
dari jarak jauh, yaitu, masa pakai oli mesin, tingkat bahan bakar, tekanan ban dan pengisian daya baterai, terhubung ke
penasihat di call center, mencari dealer kendaraan bermotor dan jadwal perawatan dan perbaikan kendaraan bermotor, dan
permintaan bantuan di tepi jalan [sehubungan dengan otomobil]; Aplikasi peranti lunak yang digunakan untuk menyediakan
lokasi geografis kendaraan tertentu [sehubungan dengan otomobil]; Aplikasi pesan telepon; Aplikasi piranti lunak yang dapat
diunduh dengan fitur yang menampilan database resep untuk peralatan mobile; Aplikasi ponsel; Aplikasi ponsel pintar yang
dapat diunduh (perangkat lunak) untuk mengumpulkan dan menganalisis data; Aplikasi ponsel pintar yang dapat diunduh
(perangkat lunak), yaitu, aplikasi untuk mengumpulkan dan menganalisis data; Aplikasi ponsel pintar yang dapat diunduh
(perangkat lunak), yaitu, aplikasi untuk mengumpulkan dan menganalisis data terkait kompetisi Liga Basket; Aplikasi program
komputer untuk manajemen usaha peternakan; Aplikasi program untuk melacak operasi mesin pertanian; Aplikasi seluler
yang dapat diunduh untuk digunakan sehubungan dengan layanan toko ritel; Aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk
memutar video secara offline dengan pemutar bawaan; Aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk menelusuri video dengan
browser bawaan; Aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk mengelola unduhan; Aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk
mengunduh semua item format; Aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk mengunduh video besar dalam kartu memori
dengan kecepatan tinggi; Aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk mengunduh video dari situs web; Aplikasi seluler yang
dapat diunduh untuk mengunduh video dilatar belakang, dalam sekumpulan; Aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk
mengunduh, menjeda dan melanjutkan mengunduh video; Aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk menyediakan akses ke
informasi perawatan kesehatan dan profesional perawatan kesehatan, dan untuk memungkinkan pemeriksaan dan konsultasi
jarak jauh dengan dokter dan profesional perawatan kesehatan; Aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk menyimpan file
yang diunduh dalam folder yang dilindungi kata sandi; Aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk merencanakan perjalanan,
menerima informasi perjalanan, cuaca, medis, keselamatan, kesehatan, dan keamanan, menerima peringatan keamanan, dan
alat konverter mata uang; Aplikasi seluler yang dapat diunduh yang digunakan untuk pengiriman dan distribusi konten hiburan
audio, video dan multimedia termasuk teks, data, gambar, audio, video dan file audiovisual.; Aplikasi sistem informasi untuk
mengatur, mengawasi dan mengendalikan serta melakukan transaksi BBM; Aplikasi telepon genggam untuk kebutuhan
transaksi perbankan; Aplikasi telepon genggam yang diperuntukkan bagi broker/pialang asuransi untuk memberikan
penawaran asuransi, pengikatan polis asuransi dan menghasilkan dokumen polis asuransi; Aplikasi telepon seluler (perangkat
lunak); Aplikasi telepon yang dapat diunduh; Aplikasi transaksi emas secara real time; Aplikasi untuk memantau
perkembangan data informasi dengan laporan-laporan berbentuk tabel maupun grafik; Aplikasi yang mobil dan perangkat
lunak yang dapat diunduh untuk pemrosesan, pemeriksaan kembali dan penyuntingan data dari jam tangan pintar dan alat
yang mobil yang menampilkan sistem pemosisian global, kompas, barometer, altimeter, pedometer, meter detak jantung,
accelerometer dan termometer; Aplikasi, podcast, aparatus belajar dan menerjemahkan bahasa, perangkat lunak belajar
bahasa, perangkat lunak AI dan mesin belajar untuk pendidikan bahasa; Aplikasi-aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk
pendidikan bisnis dan jaringan bisnis; Audio crossover; Audio video visual; BATERAI JAM TANGAN; Bagian, perlengkapan
dan aksesoris untuk kacamata, kacamata pelindung dengan bingkai plastik atau karet yang pas di wajah untuk melindungi
mata dan kacamata pelindung dari sinar matahari, termasuk, tempat, rantai, tali, bingkai, pita dan pengikat pendukung;
Bagian-bagian untuk kacamata; Bahan untuk listrik utama [kawat, kabel]; Bahan-bahan pendidikan dalam bentuk disk yang
sudah terekam untuk mengajari bahasa; Bahan-bahan pendidikan dalam bentuk pita yang sudah terekam untuk mengajari
bahasa; Bahan-bahan pendidikan dalam bentuk program komputer untuk mengajari bahasa; Baju Alat Pelindung Diri; Baju
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balap mobil tahan api untuk tujuan keamanan; Baliho LED; Baliho neon box; Bank Daya (Pengisi daya Baterai); Bank data;
Batang leveling; Batang tubuh untuk mikroskop (tabung lensa), bukan untuk keperluan medis; Baterai; Baterai dan sel baterai;
Baterai laut; Baterai listrik untuk peralatan pernapasan; Baterai listrik untuk peralatan pernapasan untuk pasien dengan
pelembab gas pernapasan terintegrasi; Baterai lithium polimer (Li-Po); Baterai penyimpanan timbal-asam untuk kendaraan
listrik; Baterai ponsel (baterai isi ulang); Baterai tambahan untuk smartphone; Baterai untuk alat berat; Baterai untuk alat
elektronik; Baterai untuk alat penguap; Baterai untuk drone; Baterai untuk kendaraan udara; Baterai untuk pakaian yang
dipanaskan dengan listrik; Baterai untuk penyedot debu; Baterai untuk peralatan konstruksi; Baterai untuk peralatan olahraga;
Baterai untuk peralatan pernapasan; Baterai untuk peralatan pernapasan untuk pasien dengan pelembab gas pernapasan
terintegrasi; Baterai untuk rompi yang dipanaskan dengan listrik; Baterai untuk sarung tangan yang dipanaskan dengan listrik;
Baterai untuk senter; Baterai untuk sepatu bot yang dipanaskan dengan listrik; Baterai untuk sepeda listrik; Baterai untuk
telepon genggam; Baterai untuk telepon tanpa kabel; Baterai untuk traktor beroda; Baterai untuk truk; Baterai, listrik, untuk
kendaraan; Baterai, listrik, untuk telepon seluler, telepon pintar dan tablet komputer;; Beacon perangkat nirkabel energi
rendah; Bel pintu listrik; Bingkai kacamata; Bingkai untuk kacamata; Bingkai, tali, rantai, kotak dan sarung untuk kacamata
hitam; Bingkai-bingkai gambar digital untuk menampilkan gambar-gambar, klip-klip video dan musik digital; Booster antena;
Braket untuk ponsel; Braket untuk proyektor; Breket televisi; CD; CD dan DVD yang menampilkan suara dan video di bidang
musik; CD digital; CD yang direkam sebelumnya; CD yang menampilkan musik; CD yang menampilkan musik dan pertunjukan
musik; CD, CD-ROM, DVD dan media lain untuk merekam atau menyimpan perangkat lunak; CD, DVD, CD-ROM, yang telah
direkam sebelumnya, dengan menampilkan kartun animasi dan komik animasi; CD, DVD, dan media perekaman digital
lainnya; CD, DVD, rekaman vinil, dan kaset audio pra-rekaman yang menampilkan musik; CD-Is [compact disc interactive];
CD-Is yang sudah direkam sebelumnya [compact disc interactive]; CD-ROM kosong untuk merekam suara atau video; CDROM yang berisi direktori telepon elektronik; CD-ROM yang direkam dengan program kinerja otomatis untuk alat musik
elektronik; CD-ROM yang direkam sebelumnya; CD-ROMs; CDRW (Compact disc - rewritable); CINCIN TERA; Cakram
audio/video dan pita audio/video yang direkam dengan musik, film, animasi, drama, olahraga; Cakram cermin pemantul untuk
dipakai guna mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas; Cakram magnetik, pita magnetik, kartu IC, cakram optik, kartrid
ROM, CD-ROM, DVD-ROM, DVD-RAM yang disandikan untuk penggunaan di bidang animasi; Cakram magnetik, pita
magnetik, kartu IC, cakram optik, kartrid ROM, CD-ROM, DVD-ROM, DVD-RAM yang disandikan untuk penggunaan di bidang
gambar; Cakram magnetik, pita magnetik, kartu IC, cakram optik, kartrid ROM, CD-ROM, DVD-ROM, DVD-RAM yang
disandikan untuk penggunaan di bidang musik; Cakram magnetik, pita magnetik, kartu IC, cakram optik, kartrid ROM, CDROM, DVD-ROM, DVD-RAM yang disandikan untuk program perangkat lunak komputer; Cakram optic yang telah direkam
sebelumnya (audio, video); Cakram optik untuk musik yang telah direkam sebelumnya; Cakram padat video (VCD); Cakram
video kompak dengan gambar bergerak yang direkam/video compact discs dengan gambar bergerak yang direkam; Cantelan
Kamera; Capacitor discharge ignition (CDI); Card reader untuk kartu magnetik; Casing (wadah) dari kulit untuk komputer
tablet; Casing (wadah) dari kulit untuk telepon genggam; Casing (wadah) dari kulit untuk telepon pintar; Casing komputer;
Catatan LP; Catu daya AC / DC; Catu daya input DC; Catu daya penstabil tegangan; Catu daya tegangan rendah; Catu daya
yang portable (baterai isi ulang); Cawan petri untuk penggunaan laboratorium; Cermin reflektif untuk mencegah kecelakaan;
Chat dan email application ( software); Chip DNA; Chip elektronik untuk pembuatan sirkuit terpadu; Chip prosesor
semikonduktor; Chips/ kepingan komputer dengan piranti lunak yang ditanamkan untuk mengalihkan aplikasi; Cincin adaptor
untuk melekatkan benda ke kamera; Cincin pegangan pada telepon pintar; Computer programs for communication devices;
Control Panel Mesin Kompresor dan Vakum; DTG printer; DVD; DVD (Digital Versatile Discs); DVD dan disk kompak yang
telah direkam terlebih dahulu menampilkan informasi dalam bidang permainan komputer; DVD dan media perekaman digital
lainnya; DVD dan media pra-rekaman digital yang menampilkan konten hiburan; DVD interaktif; DVD kebugaran yang direkam
sebelumnya; DVD konten musik yang telah direkam sebelumnya; DVD kosong; DVD latihan yang direkam sebelumnya; DVD
pra-rekam yang berisi serial televisi; DVD yang direkam sebelumnya; DVD yang direkam sebelumnya menampilkan musik;
DVD yang menampilkan musik dan pertunjukan musik; Database elektronik menampilkan jalan raya, geografis, peta, informasi
jalur transit publik, informasi lintasan transit publik, informasi rute transit publik, jadwal waktu dan daftar perjalanan transit
publik dan informasi transit publik lainnya yang direkam di media komputer; Dekoder kode batang; Die prosesor kemasan dan
casing; Dinding sentuh digital; Diseq swith (Digital Satellite Equipment Control) yaitu alat kontrol peralatan Satelit Digital; Disk
audio, pita dan piringan hitam yang telah terekam sebelumnya berupa musik dan hiburan; Disk drive eksternal pada komputer;
Disk komputer; Disk perekaman video; Disk rekaman, yaitu, disk audio dan video yang menampilkan rekaman suara musikal;
Disk yang telah direkam sebelumnya, yaitu video digital disk, disk serbaguna digital, DVD, dan disk digital definisi tinggi yang
menampilkan program televisi fiksi ilmiah dan drama; Display listrik; Dokumen elektronik, direkam; Dompet elektronik yang
dapat digunakan untuk melakukan transaksi pembayaran; Dompet elektronik yang dapat diunduh; Drive CD untuk komputer;
Drive CD-ROM; Drive DVD; Drive memori flash USB (universal serial bus); Driver komputer; Drone; Dudukan alarm dan video
kamera; Dudukan braket untuk kamera; Dudukan kacamata; Dudukan mikroskop operasi/bedah, bukan untuk keperluan
medis; Dudukan untuk peralatan fotografi; Earphone nirkabel; Elektro fusion fitting; Elektronik handy talkie; Encoders; File dan
rekaman audio digital, video, dan multimedia yang dapat diunduh menampilkan musik, televisi, film, buku, berita, konser, radio,
olahraga, permainan, acara budaya, serta program hiburan dan pendidikan terkait; File digital yang dapat diunduh; File
gambar/imej yang dapat diunduh yang berisi karya seni, teks/pesan, audio, video, permainan dan tautan Web Internet yang
berhubungan dengan kegiatan-kegiatan olahraga dan budaya; File suara yang dapat diunduh atau direkam yang
mereproduksi kebisingan latar belakang; Film dan gambar animasi yang dapat diunduh; Film dan video yang dapat diunduh
dari internet, film (movies) yang dapat diunduh dari internet; Film kartun animasi; Film sinar-X, terbuka; Film sinematografi
terbuka; Film slide terbuka; Film yang dapat diunduh; Film yang mengandung bahan-bahan pendidikan yang terekam; Filmfilm bioskop yang diexpose; Filter pernapasan wajah selain untuk pernapasan buatan; Filter untuk peralatan fotografi; Fiting
listrik; Fitur komponen dari sistem pengujian, sinyal, diagnostik dan pengukuran elektronik serta peralatan yang digunakan
dalam pembangkit sinyal, penganalisis sinyal, pembangkit gelombang berubah-ubah, pembangkit pulsa dan satu-kotak
penguji, yaitu penganalisis jaringan dan penguji jaringan area lokal nirkabel (WLAN) dan telepon selular, komponen elektronik
dalam bentuk perangkat lunak dan perangkat keras, yaitu pengolah (prosesor) sinyal digital dan algoritme pengontrolnya,
dijual sebagai komponen terpadu dari pembangkit gelombang, untuk meningkatkan keakuratan sinyal dan lebar sinyal;
Flasher; Flasher Relay; Flyback tv (FBT); Foto-foto X-ray, selain untuk keperluan medis; GPS navigasi dan petunjuk,
pelacakan lokasi GPS, GPS tampilan peta dan perangkat kalkulasi rute, video perekam, dan perangkat jaringan komunikasi
nirkabel untuk transmisi data atau gambar untuk kendaraan; Gambar untuk kupon yang dapat diunduh; Gambar, video, arsip,
dokumen dan imej yang diunduh dari internet; Gelang lengan khusus diadaptasi untuk perangkat elektronik pribadi, yaitu,
untuk smartphones; Gelang untuk pemutar media elektronik portabel; Gelang yang mempunyai koneksi; Gelang-gelang yang
mengkomunikasikan data ke personal digital assistant, telepon-telepon pintar, komputer-komputer tablet dan komputer-
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komputer pribadi melalui situs internet dan jaringan-jaringan komunikasi komputer dan elektronik lainnya; Gepyok karet
pemadam api; Gerbang Internet of Things [IoT]; Gerbang jaringan nirkabel dan kabel; Gigabit interface converter (GBIC)
modul; Gigabit router; Harnes kawat kelistrikan untuk mobil; Headphone dan sumbat telinga (ear buds); Headphone nirkabel;
Headset amplifier dengan fitur audio link ke smartphones; Headset komunikasi; Headset telepon dan komputer;
Headsets untuk telepon genggam; Helm khusus latihan olahraga kriket; Helm olahraga; Hiasan pelindung saklar listrik; Hub
USB; Hydrosubmote (3000M water deliver/fire) yaitu suatu alat pemadam jarak jauh, kira-kira 3000M; I-Ring untuk ponsel
genggam; Instalasi alarm yang menyediakan pengintai dengan notifikasi otomatis melalui sinyal dari berbagai sensor;
Instrumen dan komponen komunikasi elektronik dan optik, yaitu penguji tautan (link) komunikasi untuk pengujian
tautan (link) komunikasi dan peralatan pengujian integritas saluran telekomunikasi; Instrumen elektronik
dalam bentuk pembangkit sinyal,yaitu pembangkit sinyal analog dan vektor, pembangkit gelombang, pembangkit fungsi
dalambentuk perangkat elektronik yang digunakan untuk menghasilkan berbagai jenis sinyal gelombang berulang dengan
berbagai frekuensi, pembangkit pulsa dan data, pembangkit gelombang berubah-ubah, pembangkit suara
dalam bentuk perangkat elektronik yang menghasilkan sinyal acak, dan perangkat pembangkitan sinyal yang
mensintesis sinyal elektronik, dan modul sinkronisasi untuk berbagai jenis pembangkit sinyal; Instrumen komunikasi elektronik
dan optik, yaitu penguji gelombang cahaya dan multimeter gelombang cahaya; Instrumen komunikasi optik; Instrumen
pendidikan matematika untuk sekolah dasar; Instrumen pengujian dan pengukuran elektronik dalam bentuk penguji, yaitu
kabel, antena, tegangan (voltage), arus listrik (amperage), saluran telepon dan penguji kontinuitas; Instrumen pengujian dan
pengukuran elektronik, yaitu kabel genggam dan penguji antena dengan penganalisis spektrum opsional,
penganalisis jaringan dan meter daya; Instrumen pengujian dan pengukuran elektronik, yaitu voltmeter dan unit pengukur
sumber; Instrumen pengujian dan pengukuran elektronik dalam bentuk penganalisis, yaitu spektrum, vektor, sinyal,
jaringan, daya dan sumber daya, protokol, frekuensi radio, gelombang mikro, logik, domain modulasi, komponen optik,
komponen gelombang cahaya, modulasi optik, jarak waktu, polarisasi serta penganalisis kerugian dan dispersi fotonik;
Instrumen-instrumen sel fotovoltaik untuk mengubah panas matahari menjadi listrik; Instrumentasi dan alat ukur, yaitu digitizer;
Instrumen pengujian dan pengukuran elektronik, yaitu osiloskop dan bagian-bagiannya; Interfon; Inverator; Inverter; Inverter
AC / DC; Inverter DC / AC; Inverter untuk catu daya; Inverter yang digunakan pada pembangkit tenaga surya; Jack
penghubung antara satu alat ke alat lainnya; Jam pasir; Jam pasir [alat pengukur waktu]; Jam tangan dengan fungsi sebagai
alat komunikasi bergerak; Jam tangan pintar (pengolahan data); Jam tangan pintar yang digunakan pada pergelangan tangan
yang memiliki tampilan sebagai telepon, perangkat lunak dan layar yang menampilkan, mengirimkan dan menerima
teks/pesan, email-email, data dan informasi; Jam tangan pintar yang mempunyai fungsi radio pengawasan; Jam-jam tangan
dengan fungsi sebagai alat komunikasi tanpa kabel dengan terminal-terminal elektronik seperti telepon-telepon pintar,
komputer-komputer tablet, PDA, komputer-komputer; Jam-jam tangan yang dilengkapi kamera dan alat pemutar MP3, dan
yang mengkomunikasikan data ke telepon-telepon pintar dan PDAs; Jasa valuasi keuangan; Jendela mobil depan dan
belakang; KISI KISI AKI (ACCU); KONTAK KONTAK LISTRIK; KONTRAKTOR; KOTAK MCB; KWH METER; Kabel Antena;
Kabel Arde; Kabel Busi; Kabel Generator; Kabel HDMI; Kabel HDTV; Kabel High definition interface (HDMI); Kabel Listrik
Tahan Api; Kabel Listrik Tegangan Menengah; Kabel Listrik Tegangan Tinggi; Kabel Listrik Tegangan rendah; Kabel Listrik
Untuk Pertambangan; Kabel Pengendali; Kabel USB; Kabel USB untuk ponsel; Kabel USB untuk ponsel selular; Kabel audio;
Kabel audio penghubung jarak panjang; Kabel cdi; Kabel daya untuk perangkat elektronik yang digunakan untuk memanaskan
tembakau; Kabel daya untuk untuk rokok elektronik; Kabel ekstensi speaker; Kabel las listrik; Kabel listrik; Kabel listrik dan
elektronik untuk peralatan komunikasi audio dan video, dan manual instruksi yang dapat diunduh untuk peralatan komunikasi
audio dan video; Kabel listrik, harnessing, pengukur dan sakelar; Kabel pengisi daya listrik; Kabel serat optik; Kabel-kabel
elektrik datar yang lentur; Kabinet Pelindung Biologis; Kaca mata pintar (pengolahan data); Kacamata 3D; Kacamata
Perlindungan; Kacamata anti silau; Kacamata dengan resep; Kacamata pelindung; Kacamata renang; Kacamata tiga dimensi
sebagai pesawat penerima siaran televisi; Kacamata untuk pengendara motor; Kamera 35mm; Kamera CCTV; Kamera
bongkar pasang; Kamera cetak digital; Kamera dengan perangkat lunak penditeksi; Kamera digital (SLR); Kamera digital
kompak; Kamera konferensi video, speaker ponsel, monitor komputer, televisi; Kamera pada dasbor; Kamera panoramic;
Kamera untuk berbagai kegunaan; Kamera untuk mendapatkan hasil foto dan video yang lonjong dan imersif; Kamera untuk
menghasilkan gambar pandangan 180, 360 derajat dan sangat lebar; Kamera video untuk memonitor interior dan eksterior
tempat tinggal dan bangunan komersial, dan pengontrol nirkabel untuk perangkat pemantauan, kontrol, dan otomatisasi jarak
jauh; Kamera yang berisi sensor gambar linier; Kamera-kamera komputer pribadi; Kamera-kamera pemantau jaringan untuk
pengawasan; Kamera-kamera untuk konferensi melalui video; Kantong kacamata; Kartu PC; Kartu SIM; Kartu USB; Kartu chip
elektronik yang dikodekan berisi pemrograman yang digunakan untuk sekuensing DNA; Kartu debet (bermagnetik); Kartu
elektronik dan identifikasi magnetik yang digunakan untuk layanan pembayaran; Kartu hadiah yang berkode magnetik; Kartu
identifikasi yang dikodekan secara magnetis; Kartu identitas biometrik; Kartu identitas magnetik; Kartu identitas, magnetik;
Kartu kredit; Kartu kredit dan kartu debit yang dikodekan; Kartu kredit dikodekan tidak mengandung magnet; Kartu kredit, kartu
debit, kartu tunai, kartu kunci dan kartu telepon prabayar yang dikodekan secara magnetis; Kartu loyalti yang berkode
magnetik; Kartu magnetik atau bersandi; Kartu magnetik berkode; Kartu memori Digital [SD] aman; Kartu pembayaran; Kartu
pembayaran magnetik; Kartu penyimpanan; Kartu perbankan, dikodekan atau magnetik; Kartu pintar [kartu sirkuit terpadu];
Kartu pintar/mutakhir (kartu sirkuit terpadu); Kartu port USB; Kartu pra-pembayaran yang dikodekan secara magnetis; Kartu
susunan video grafis; Kartu telepon; Kartu yang disandikan, yaitu kartu kredit, kartu debit, kartu loyalitas, kartu tagihan, kartu
tunai; Kartu, disk, kaset, kabel, catatan, microchip dan sirkuit elektronik, semua untuk mencatat dan transmisi data; Kartu-kartu
chip elektronik bersandi untuk meningkatkan kualitas gambar televisi; Kartun animasi yang direkam pada DVD, CD dan file
video yang dapat diunduh dan sebagai bagian dari perangkat lunak komputer yang dapat diunduh; Kartu berkode magnetik
yang diprogram khusus berhadiah (reward) untuk para pelanggan setia; Kas register, perangkat untuk menghitung; Kaset
audio menampilkan suara menenangkan hidup; Kaset audio yang menampilkan hiburan musik dan musik; Kaset yang direkam
(bukan untuk musik); Kasing DVD; Kasing ponsel; Kasing telepon selular; Katup penguat suara; Katup, Instrumentasi dan
Sistem Pemantauan Korosi; Kawat dan kabel untuk pengisi listrik kamera; Kawat-kawat dan kabel-kabel listrik; Kawat-kawat
yang disekat; Kbel Listrik Instrumen; Kemasan baterai ukuran besar; Kendali jarak jauh untuk peralatan komunikasi audio dan
video; Kesing untuk membawa computer; Keyboard komputer, perlengkapan joystik komputer, bantalan mouse, mouse
komputer, stylus komputer, stylus kapasitif untuk perangkat layar sentuh, kotak CD, kotak pembawa komputer, sarung
pelindung untuk laptop dan komputer tablet, sandaran tangan untuk digunakan dengan komputer, semua yang berkaitan
dengan bola basket; Kit pengembangan perangkat lunak komputer untuk visi komputer, pembelajaran mesin, pembelajaran
mendalam, kecerdasan buatan, pemrosesan bahasa alami, algoritme pembelajaran, dan analisis data; Kit/perangkat untuk
pengembangan peranti lunak computer (SDK) terdiri dari alat pengembangan peranti lunak dan peranti lunak untuk
digunakan sebagai pemrograman aplikasi antarmuka (API) untuk membuat peranti lunak dan aplikasi yang berkaitan dengan
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pencegahan-pencurian dan sistem keamanan, dan sistem pengawasan rumah dan bisnis; Kit/perangkat untuk pengembangan
peranti lunak computer (SDK) terdiri dari alat pengembangan perangkat lunak dan peranti lunak untuk digunakan
sebagai pemrograman aplikasi antarmuka (API) untuk membuat peranti lunak dan aplikasi yang terkait dengan perangkat
elektronik konsumen yang terhubung ke internet; Kit/perangkat untuk pengembangan peranti lunak komputer (SDK)
yang terdiri dari peranti lunak komputer untuk pengembangan, penggunaan, dan interoperabilitas pemrograman aplikasi
antarmuka (API )yang digunakan oleh perangkat elektronik, sistem, dan pertukaran yang bertukar data melalui jaringan
komunikasi dan internet dan yang terhubung dengan penyimpanan data dan layanan pertukaran data berbasis cloud.;
Kit/perangkat untuk pengembangan piranti lunak (SDK); Kit/perangkat untuk pengembangan piranti lunak computer (SDK);
Kit/perangkat untuk pengembangan piranti lunak yang dapat diunduh (SDK); Klip audio, klip video dan spot promosi dalam
CD, pita video dan DVD pra-rekam; Komplotan XY; Komponen dan kelengkapan listrik untuk kendaraan darat, mesin, dan
peralatan, yaitu, amplifier untuk komunikasi nirkabel, antena, dan baterai; Komponen-komponen elektronik, perangkat, dan
sistem untuk komunikasi nirkabel antar perangkat, yaitu, untuk, penentuan posisi, lokasi, navigasi, pelacakan, keamanan,
radar, pencitraan, perasa, dan komunikasi lainnya; Komponen-komponen elektronik, perangkat, dan sistem yang
memungkinkan komunikasi nirkabel, yaitu, untuk, penentuan posisi, lokasi, navigasi, pelacakan, keamanan, radar, pencitraan,
perasa, dan komunikasi lainnya yang memanfaatkan teknologi pita lebar ultra di dalamnya, yaitu, telepon selular pita lebar
ultra, radar pita lebar ultra dan sistem penentuan posisi pita lebar ultra; Komputer; Komputer dan perangkat lunak bergerak
dan aplikasi yang memberikan nasehat, layanan, informasi kepada penggunanya terkait kosmetik dan memungkinkan
pengguna untuk mencoba kosmetik secara virtual; Komputer dan perangkat periferal komputer; Komputer dan sistem operasi
komputer untuk mengemudi secara mandiri, bantuan pengemudi, kendaraan yang terhubung, perangkat antena tak berawak,
dan drone; Komputer genggam; Komputer layar sentuh; Komputer tablet digunakan untuk instalasi dan peralatan sanitasi,
yaitu, unit bangku toilet dengan alat pembersih kebocoran dengan air hangat, bejana kakus, bidet, urinal, bak mandi, instalasi
mandi berendam, instalasi mandi pancuran, wastafel tangan [bagian dari instalasi sanitasi], keran, mandi pancuran, pemanas
air listrik, alat pengering tangan listrik untuk kamar mandi, dispenser sabun otomatis; Komputer terpasang untuk mobil;
Komputer untuk pemrosesan dokumen; Komputer-komputer papan tulis elektronik interaktif; Komunikasi optik; Konektor
ponsel untuk kendaraan; Konektor, terminal, dan kontrol elektronik; Kontaktor daya; Konten audio, video, dan multimedia yang
direkam sebelumnya; Konten terekam; Kontrol pengering; Konverter DC / AC; Konverter DC / DC; Konverter arus (listrik) pada
energi matahari; Konverter fotoelektrik; Konverter mata uang genggam elektronik multibahasa; Konverter mata uang ukuran
saku elektronik multibahasa; Kotak Konverter; Kotak juke musikal; Kotak kaca mata dan kaca mata pelindung matahari; Kotak
listrik; Kotak meteran air; Kotak sambungan [listrik]; Kotak set-top (penerima sinyal digital); Kotak speaker; Kotak untuk
pengeras suara; Kotak untuk telepon seluler; Kotak untuk terminasi optik; Kotak yang dilengkapi dengan peralatan
pembedahan (mikroskopi), bukan untuk keperluan medis; Kotak, tali dan rantai kacamata; Kunci akses yang dikontrol secara
elektronik; Kunci transponder; Kunci web USB; Kunci web USB untuk meluncurkan URL situs web yang diprogram
sebelumnya secara otomatis; Kupon elektronik; LAMPU BLITZ; LAMPU PEMOTRETAN (FOTOGRAFI); LCD multifungsi
penganalisis kualitas jaringan daya; LCD untuk peralatan telekomunikasi dan elektronik; LED display dengan layar sentuh;
LED videotron; Laci uang bagian dari mesin kasir (cash drawer); Lampu Mercusuar; Lapisan film pelindung dalam bentuk
kristal cair untuk telepon pintar; Lapisan film pelindung yang diadaptasikan untuk layar kamera; Laporan elektronik yang dapat
diunduh di bidang berbagai macam asam (acid) yang terdiri atas matarantai nucleotide, tipe-tipe species, diagnostic,
diagnostic ilmu kedokteran, diagnostic ilmu kedokteran hewan, forensic ilmu kedokteran, laboratorium obat-obatan, obatobatan untuk ilmu kedokteran hewan, penelitian klinikal, pengembangan obat-obatan, hasil-hasil pharmasi, penelitian
laboratorium, penelitian ilmu pengetahuan, penelitian ilmu kedokteran, ilmu hayati, biologi, mikrobiologi dan metagenomik,
bioteknologi, pertanian, forensik, keamanan pangan, pengujian genetika dan genetika; Laser bukan untuk penggunaan medis,
mikroskop; Layar LED; Layar LED untuk laptop; Layar LED yang menampilkan teks yang berjalan (running text) dan video;
Layar OLED; Layar Proyeksi Gantung; Layar QLED; Layar atau alat tambahan yang menghadap ke pelanggan; Layar dengan
motor elektrik; Layar dengan penopang tiga kaki; Layar elektronik; Layar sentuh; Layar tampilan komputer; Layar tampilan
visual dalam bentuk komputer, monitor komputer dan televisi; Lensa; Lensa untuk memperbaiki penglihatan [optik]; METERAN
ROLL; MISTAR TUKANG KAYU; MULTI TESTER LISTRIK; Masker pelindung untuk pengendara; Masker pelindung wajah
(topeng); Materi digital, yaitu, arsip audio, arsip video dan arsip grafik pra-rekam untuk digunakan pada perangkat nirkabel;
Materi pendidikan dan pengajaran bahasa yang dapat diunduh tersedia melalui Internet, telepon seluler, jaringan komputer
global atau perangkat nirkabel; Media digital, yaitu file audio dan video yang dapat diunduh yang menampilkan program
televisi fiksi ilmiah dan drama; Media digital, yaitu klip video yang sudah direkam sebelumnya yang dapat diunduh, klip audio
yang sudah direkam sebelumnya, teks dan gambar yang disimpan dalam komputer pribadi elektronik dan perangkat genggam
nirkabel, semuanya menampilkan subjek kepentingan umum; Media digital, yaitu, DVD yang direkam sebelumnya, rekaman
audio dan video yang dapat diunduh, dan CD yang menampilkan dan mempromosikan musik dan hiburan musik; Media
elektronik bukan musik yang direkam sebelumnya (selain perangkat lunak komputer); Media elektronik yang menampilkan
program permainan komputer; Media penyimpanan permanen (non-volatile) (termasuk CD, DVD, kaset dan kaset video dan
perangkat lain) untuk merekam data, suara, gambar, teks atau informasi lainnya; Media perekaman dan penyimpanan digital
atau analog kosong; Meja kerja steris untuk Penanaman; Mekanisme kontrol untuk mesin, engine, atau motor; Mengatur dan
mengelola promosi pemasaran untuk orang lain; Mesin Alarm untuk menjaga rumah dari kemalingan; Mesin cetak dokumen
yang digunakan dengan komputer; Mesin dan instrumen pengukur atau uji coba yang digunakan untuk mengukur ukuran
konsentrasi dan kualitas ozone; Mesin dan instrumen pengukur atau uji coba yang digunakan untuk mengukur ukuran partikel
dan cairan; Mesin dan instrument optik; Mesin dan peralatan radio suar; Mesin fotokopi; Mesin hitung dan peralatan
pemrosesan data; Mesin hitung, peralatan pemrosesan data dan komputer; Mesin inspeksi sidik jari yang digunakan untuk
memeriksa sidik jari secara fisik; Mesin kiosk; Mesin navigasi LORAN; Mesin pelurusan roda kendaraan 3 dimensi (3D Wheel
Alignment); Mesin pembayaran; Mesin pembelajaran; Mesin pemutaran dan perekam suara dan video; Mesin pengeditan
untuk sinematografi; Mesin pengenal mata uang; Mesin penghitung elektronik, perlengkapan pengolah data elektronik,
peralatan pemroresan data elektronik, komputer; Mesin untuk transaksi bank; Mesin yang dioperasikan dengan listrik untuk
mengeluarkan uang, kupon-kupon, tiket-tiket, voucher-voucher, coin-coin dan untuk menerima deposit dan uang tunai dan
perangkat lunak komputer untuk pengoperasian mesin tersebut; Meter peningkat suara; Meter refleksi penentu waktu optikal;
Meteran energi digital; Meteran yang terpasang pada kendaraan; Mikroarray DNA untuk penggunaan laboratorium;
Mikroprosesor; Mikroprosesor digital dan optikal; Mistar bujur sangkar untuk mengukur; Mistar geser; Mistar/meteran [alat
ukur]; Mobile game software; Model tiga dimensi untuk tujuan pendidikan (aparat pendidikan); Modul-modul daya; Modulmodul untuk pembangkit daya fotovoltaik; Monitor liquid crystal display [LCD] komputer; Monitor televisi; Monitor, layar
tampilan, display yang dipasang di kepala, dan headset untuk digunakan dengan komputer, smartphone, perangkat elektronik
bergerak, perangkat elektronik yang dapat dipakai, jam tangan pintar, kacamata pintar, televisi, set top box, dan pemutar dan
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perekam audio dan video; Monitor-monitor jaringan dalam bentuk server perangkat keras pada akses jaringan; Monitormonitor komputer untuk konferensi melalui video; Monitor-monitor untuk komputer; Monitor-monitor yang menampilkan
informasi komersial; Monopod digunakan untuk mengambil foto yang diletakkan pada smartphone atau kamera yang berada di
luar jangkauan normal tangan; Mouse (Alat pengolah data); Mouse komputer; Multimeter digital; Musik yang dapat diunduh;
Nada dering yang dapat diunduh untuk telepon selular, telepon pintar, asisten digital pribadi (PDA); Nada dering, grafik, dan
musik yang dapat diunduh melalui jaringan komputer global dan perangkat nirkabel; Notepads elektronik (ENote); ODP
(Optical Distribution Panel) berfungsi sebagai tempat pengaman sambungan kabel optic sekaligus pemisah kabel; OTG (Alat
untuk menggunakan usb atau flashdisk pada handphone); Organizer data pribadi elektronik genggam; Organizer pribadi
elektronik; Otomatisasi dan kontrol perangkat lunak dan sistem otomatisasi untuk pengoperasian yang memanfaatkan sistem
pendingin berbasis air/fluida dan menganalisis data kinerja operasional berbasis sistem dan data lingkungan untuk
menyesuaikan laju aliran, tekanan dan suhu air/fluida dalam sistem untuk kinerja yang optimal; Outlet daya listrik; PC tablet;
PENGUKUR ASAM UNTUK BATERAI; PENGUKUR KEKENTALAN; Pakaian kontrol kebakaran dan pakaian perlindungan
terhadap api untuk industri balap olahraga motor, yaitu—kemeja dan celana dalam, celana panjang, kemeja, jaket, jas, kaus
kaki, sepatu, sepatu bot, helm pengaman, kacamata, topi dan topi; Pakaian untuk perlindungan terhadap kecelakaan, iradiasi,
listrik statistik dan api, termasuk untuk perlindungan terhadap panas; Panel Filter Harmonisasi Arus Listrik; Panel Kapasitor
Bank; Panel Miniature Circuit Breaker; Panel RCD; Panel interaktif; Panel komposit aluminum untuk aliran listrik; Panel layar
QLED; Panel pengontrol (listrik); Panel tampilan LED; Panel tampilan elektronik; Papan ketik, alat pengendali kursor komputer
dan alas alat pengendali kursor komputer, stylus (pena elektronik yang digunakan pada permukaan layar), peralatan dan
media penyimpanan data; Papan ketik, mouse, alas mouse, printer, drive disk, dan hard drive; Papan kontrol elektronik; Papan
pemberitahuan elektronik; Papan sirkuit audio-video; Papan sirkuit yang terdiri dari perangkat keras dan perangkat lunak
komputer yang digunakan untuk mengoperasikan kamera; Papan tampilan informasi digital; Papan tulis elektronik; Papan tulis
interaktif digital; Partikulat mikro, tag yang bersandi yang terbuat dari plastik logam atau silikat untuk digunakan dalam bidang
perlabelan pasif, penelusuran atau pelacakan orang, hewan, kendaraan, atau barang; Pasokan daya listrik untuk telepon
pintar; Pegangan untuk diadaptasikan pada telepon genggam; Pelampung Tangki Bensin; Pelampung untuk kamera;
Pelindung dan penyangga untuk pemutar musik portabel; Pelindung dan penyangga untuk pemutar musik portabel, tablet
elektronik dan perangkat PDA; Pelindung kamera khusus yang berbentuk selongsong untuk kamera; Pelindung kamera
terhadap angin yang terbuat dari busa; Pelindung layar anti cahaya/sinar biru; Pelindung layar anti silau; Pelindung permukaan
jam tangan; Pelindung tutup kepala; Peluit isyarat; Pemadam api beroda (troiley units); Pemadam api semi permanen (skil
unit); Pemancar FM; Pemancar Global Positioning System [GPS]; Pemancar dan penerima nirkabel; Pemancar dan penerima
suara dan data; Pemancar telekomunikasi; Pembaca digital; Pembaca kartu USB; Pembaca sidik jari biometrik; Pembakar CD;
Pembakar DVD; Pembawa data magnetik pra-rekam yang menampilkan informasi di bidang layanan perbankan dan finansial;
Pembawa data untuk komputer yang memiliki perangkat lunak yang terekam didalamnya; Pembawa suara; Pemegang
kamera; Pemindai 3D; Pemroses data bioinformatika sequencing (ngs) generasi berikutnya; Pemutar / perekam MP3 dan
perangkat lunak yang terkait dengannya; Pemutar DVD; Pemutar DVD (digital versatile disc); Pemutar MP3; Pemutar dan
perekam CD (compact disc); Pemutar dan perekam DVD; Pemutus Sirkuit Udara; Pena untuk layar sentuh; Penahan pintu
elektrik; Penangkal petir; Pencahayaan dengan penggunaan komputer dan kamera video; Pencatat jarak tempuh untuk
kendaraan; Pencatat waktu untuk operasi bedah; Penerima Global Positioning System [GPS]; Penerima dan monitor televisi;
Penerima dan pemancar radio; Penerima data; Penerima radio; Penerima satelite digital; Penerima sinyal video; Penerima
transmisi satelit digital; Penerima yang dapat digenggam; Penganalisa kelembaban; Pengatur pemindahan arus listrik;
Pengekang kamera; Pengendali faktor daya; Pengendali jarak jauh; Pengendali jarak jauh digunakan untuk instalasi dan
peralatan sanitasi, yaitu, unit bangku toilet dengan alat pembersih kebocoran dengan air hangat, bejana kakus, bidet, urinal,
bak mandi, instalasi mandi berendam, instalasi mandi pancuran, wastafel tangan [bagian dari instalasi sanitasi], keran, mandi
pancuran, pemanas air listrik, alat pengering tangan listrik untuk kamar mandi, dispenser sabun otomatis; Pengendali mikro
untuk tujuan meyediakan verifikasi komponen perangkat tetap dan perangkat lunak; Pengeras suara; Pengeras suara
audio (audio speakers) untuk home theaters; Pengeras suara elektronik; Pengeras suara kecil; Pengeras suara terhubung;
Pengeras suara untuk mobil; Pengeras suara untuk konferensi melalui video; Penggandeng [peralatan pengolah data];
Penggaris/ mistar siku atau kotak untuk mengukur; Penghitung geiger; Penghubung audio; Pengisi baterai portabel; Pengisi
baterai portabel untuk ponsel; Pengisi baterai yang portabel untuk baterai-baterai telepon bergerak dan baterai-baterai kamera
digital; Pengisi daya; Pengisi daya USB untuk perangkat elektronik yang digunakan untuk memanaskan tembakau; Pengisi
daya baterai untuk telepon genggam; Pengisi daya baterai pipet elektronik; Pengisi daya baterai ponsel; Pengisi daya baterai
ponsel pintar; Pengisi daya baterai ponsel untuk digunakan di kendaraan; Pengisi daya baterai telepon seluler untuk
digunakan dalam kendaraan; Pengisi daya baterai telepon seluler untuk digunakan di kendaraan; Pengisi daya baterai untuk
ponsel; Pengisi daya baterai untuk telepon seluler; Pengisi daya cepat untuk digunakan didalam mobil; Pengisi daya super
cepat (nirkabel); Pengisi daya untuk akumulator listrik; Pengisi daya untuk baterai; Pengisi daya untuk peralatan pernapasan;
Pengisi daya untuk perangkat elektronik; Pengisi daya untuk rokok elektronik; Pengisi daya usb untuk perangkat elektronik;
Pengisi daya usb untuk ponsel; Pengontrol Suhu; Pengontrol jaringan komputer; Pengontrol listrik untuk mengelola energi
listrik; Pengontrol pasokan energi listrik; Pengonversi; Pengonversi AC / DC; Penguat Headset untuk telepon seluler; Penguat
headset; Penguat suara; Pengukur amper; Pengukur tanjakan (kompas inklinasi); Pengukur tekanan sensor level meter tangki
air; Pengukur udara; Pengukur waktu dan alat pengaturan; Pengumpul energi surya untuk pembangkit listrik; Penjepit untuk
kamera; Penjepit yang digunakan untuk penghubung kabel; Pensil pengetesan (pensil uji) untuk elektrik; Penstabil dan
penopang komputer tablet dan ponsel pintar yang dapat disesuaikan; Penulis CD-ROM; Penutup pelindung lensa untuk
kamera; Penutup untuk telepon; Penyangga diadaptasi untuk komputer tablet; Penyangga disesuaikan untuk telepon mobil;
Penyangga tangan, dudukan, dan dudukan untuk genggaman tangan untuk perangkat elektronik genggam dan
menggabungkan cermin compact; Penyangga tangan, dudukan, dan dudukan untuk genggaman tangan untuk perangkat
elektronik genggam, dan menggabungkan cermin compact; Penyangga tangan, dudukan, dan dudukan untuk genggaman
tangan untuk perangkat elektronik genggam, yaitu ponsel pintar (smartphone), komputer tablet, kamera, dan pemutar suara
dan video portabel; Penyangga tangan, dudukan, dan dudukan untuk genggaman tangan untuk perangkat elektronik
genggam, yaitu, ponsel pintar [smartphone], komputer tablet, kamera, dan pemutar suara dan video portabel; Penyangga
tangan, penyangga, dan dudukan disesuaikan untuk perangkat elektronik genggam, yaitu, telepon pintar, komputer tablet,
kamera, dan pemutar suara dan video portabel; Penyangga yang diadaptasi untuk komputer, laptop, dan komputer tablet;
Penyanggah Lampu; Penyedia daya, sistem penyedia daya dan sistem daya yang digunakan untuk daya dan uji
pengoperasian peralatan dan alat elektronik yang diuji dengan menyediakan berbagai level daya untuk peralatan elektronik;
Peralatan Global Positioning System [GPS]; Peralatan Indikator Angka Acak Elektronik [ERNIE]; Peralatan WiFi untuk
perangkat seluler; Peralatan baku berinduktansi; Peralatan catu daya yang diatur; Peralatan dan instrumen ilmiah dan

Halaman 1389 dari 2049

penelitian termasuk sekuens asam nukleat, susunan, pemindai, perangkat dan analisis pencitraan elektronik, pengujian
peralatan pengumpulan sampel, instrumen kontrol kualitas sampel, sekuensing reagen cartridge dan nampan, peralatan
persiapan sampel pengujian, dan peralatan laboratorium untuk penggunaan laboratorium termasuk dalam bidang berbagai
macam asam (acid) yang terdiri atas matarantai nucleotide, tipe-tipe species, diagnostic ilmu kedokteran, diagnostic ilmu
kedokteran hewan, diagnostic klinikal, penelitian medis, penelitian ilmu kedokteran hewan, diagnostic, penelitian klinikal, hasilhasil pharmasi, penelitian pengembangan obat-obatan, penelitian laboratorium obat-obatan, penelitian dan ilmu pengetahuan
kedokteran hewan, ilmu hayati, biologi, mikrobiologi, bioteknologi, pertanian, forensik, keamanan pangan, metagenomik,
pengujian genetika dan genetika; Peralatan dan instrumen navigasi dan penentuan posisi elektronik; Peralatan dan instrumen
pengendali tenaga listrik; Peralatan dan instrumen untuk mendiagnosa instalasi daya listrik; Peralatan dan instrumen untuk
menguji gas, cairan, atau padatan; Peralatan dan instrumen untuk perekaman, transmisi, penyiaran, penerimaan,
penyimpanan, tampilan atau reproduksi suara, gambar dan data; Peralatan elektronik digital yang dapat dipakai untuk
penyediaan akses ke internet, untuk mengirimkan, menerima dan menyimpan panggilan telepon, surat elektronik, dan data
digital lainnya; Peralatan elektronik digital yang digunakan pada bagian anggota badan (misal dipergelangan tangan) terutama
terdiri dari arloji yang juga menampilkan telepon, perangkat lunak dan tampilan layar untuk melihat, mengirimkan dan
menerima teks/pesan, email-email, data dan informasi dari telepon pintar, komputer-komputer tablet dan komputer-komputer
yang portabel; Peralatan elektronik untuk mendeteksi logam; Peralatan elektronik untuk mendeteksi temperatur suhu;
Peralatan elektronik untuk transmisi suara atau gambar; Peralatan elektronik untuk penguji karakteristik dansifat
elektromagnetik dari bahan industri; Peralatan ilmiah untuk digunakan pada aplikasi diagnostik; Peralatan informasi elektronik
yang dapat diakses dari jarak jauh secara online; Peralatan jaringan komunikasi; Peralatan kendali listrik tanpa kabel jarak
jauh; Peralatan keselamatan yaitu teknologi penghalang termal yang digunakan pada topi keras dan helm pengaman;
Peralatan komunikasi gelombang mikro; Peralatan komunikasi nirkabel, yaitu, peralatan telekomunikasi, peralatan komunikasi
komputer, dan pengendali antarmuka nirkabel untuk komunikasi nirkabel, yaitu, untuk, penentuan posisi, lokasi, navigasi,
pelacakan, keamanan, radar, pencitraan, perasa, dan komunikasi lainnya; Peralatan konferensi video, yaitu telepon, speaker,
monitor, kamera, headset telepon dan komputer, penunjuk jarak jauh presenter nirkabel, dan perangkat periferal komputer
untuk konferensi dan kolaborasi audio dan video; Peralatan kontrol jarak jauh; Peralatan kontrol listrik; Peralatan kontrol listrik
dan elektronik untuk meningkatkan efisiensi daya; Peralatan kromatografi untuk analisa cairan dan gas untuk keperluan
industri; Peralatan listrik dan elektronik; Peralatan memori komputer; Peralatan otomatisasi pada rumah; Peralatan
pemantauan; Peralatan pembatal kebisingan dan gema, yaitu, speaker audio dan headphone pembatal gema; Peralatan
pengenalan wajah; Peralatan penghasil suara dan peredam suara elektronik, penghasil peredam kebisingan, dan unit kontrol
elektronik untuk meredam dan mengontrol suara, yaitu, perangkat keras komputer dan perangkat lunak yang dapat diunduh
atau direkam untuk menghasilkan suara, menghilangkan kebisingan, menghilangkan gema dan meredam suara; Peralatan
pengiriman pesan dan keamanan jaringan yang terdiri dari piranti keras dan piranti lunak komputer untuk mendeteksi,
memblokir, dan mengotomatiskan penghapusan virus dan ancaman komputer, mengenkripsi dan mengotentikasi data,
mencegah kehilangan data, memulihkan data, mengamankan jaringan, dan mendeteksi, memfilter, menganalisis, mengelola,
dan memblokir komunikasi elektronik; Peralatan pengisi daya baterai; Peralatan penguji elektronik, yaitu meter daya
untukpenguji sinyal gelombang mikro dan frekuensi radio; Peralatan pengukur kekuatan; Peralatan pengukur yang digunakan
untuk mengukur ukuran partikel dan penyebaran ukuran partikel; Peralatan penyimpan energi yang terdiri dari baterai-baterai;
Peralatan periferal komputer; Peralatan pribadi yang portabel untuk merekam, mengorganisir, mentransmisi, memanipulasi,
mereview dan menerima teks/pesan, data, gambar-gambar/imej-imej dan file dalam bentuk audio yang berkaitan dengan
kesehatan dan kebugaran tubuh; Peralatan printer (pencetak)/personalisasi kartu plastik; Peralatan sensor elektronik, kamera,
dan mikrofon untuk pendeteksian, penangkapan dan pengenalan gerakan tubuh, gerakan wajah dan suara; Peralatan survei
untuk keperluan navigasi; Peralatan telekomunikasi listrik digunakan untuk instalasi dan peralatan sanitasi, yaitu, unit bangku
toilet dengan alat pembersih kebocoran dengan air hangat, bejana kakus, bidet, urinal, bak mandi, instalasi mandi berendam,
instalasi mandi pancuran, wastafel tangan [bagian dari instalasi sanitasi], keran, mandi pancuran, pemanas air listrik, alat
pengering tangan listrik untuk kamar mandi, dispenser sabun otomatis; Peralatan telekomunikasi, peralatan komunikasi
komputer, termasuk modem radio; Peralatan telematika, yaitu, perangkat nirkabel yang terdiri dari pemancar [sehubungan
dengan otomobil]; Peralatan transmisi data audio dan video nirkabel, yaitu, perangkat keras komputer dan perangkat lunak
yang dapat diunduh atau direkam untuk transmisi atau reproduksi suara atau gambar; Peralatan untuk enkripsi; Peralatan
untuk memproduksi, melakukan, mengalihkan, mengubah, mengatur dan mengendalikan energi listrik; Peralatan untuk
memproses pembayaran elektronik, yaitu
Mesin pembayaran non tunai menggunakan RFID; Peralatan untuk mengidentifikasi pidato; Peralatan untuk mengontrol
pengoperasian pemanas dan pendingin air; Peralatan untuk mengukur kadar air; Peralatan untuk mengukur konsumsi energi
listrik; Peralatan untuk merekam dan menghasilkan suara untuk pelatihan binatang; Peralatan untuk merekam, menstransmisi
atau mereproduksi suara atau gambar-gambar/imej-imej untuk digunakan pada telekomunikasi; Peralatan untuk pengiriman
data; Peralatan untuk pengujian DNA dan RNA untuk tujuan penelitian; Peralatan yang diaktifkan dengan teknologi pita lebar
ultra, yaitu, pembaca dan pemindai; Peralatan-peralatan elektronik dengan fungsi-fungsi interaktif; Peralatan-peralatan
jaringan pada rumah; Peralatan-peralatan pembuatan air murni untuk keperluan laboratorium; Peralatan-peralatan pembuatan
air ultra murni untuk keperluan laboratorium; Peralatan-peralatan pengolahan air untuk keperluan laboratorium; Peralatanperalatan pengolahan air untuk keperluan laboratorium untuk produksi air murni; Peralatan-peralatan pengolahan air untuk
keperluan laboratorium untuk produksi air ultra murni; Perangkat Lunak computer yang dapat mengunggah, mengunduh,
mengakses, mencatat, menulis, menampilkan, dan menghubungkan; Perangkat Lunak yang dapat diunduh untuk komputer,
seluler, digital portebel, prangkat komunikasi dengan kabel dan tanpa kabel; Perangkat Televisi Nirkabel yang digunakan
untuk mengambil gambar (CCTV); Perangkat antar muka jaringan komputer; Perangkat asisten personal dalam suatu system
lengkap yang dapat dikendalikan oleh suara; Perangkat atau instrumen dengan fungsi pengaturan waktu untuk merekam;
Perangkat atau instrumen dengan fungsi pengaturan waktu untuk pelacakan; Perangkat atau instrumen dengan fungsi
pengaturan waktu untuk pemantauan; Perangkat atau instrumen dengan fungsi pengaturan waktu untuk display; Perangkat
atau instrumen untuk pemantauan; Perangkat atau instrumen untuk tampilan; Perangkat dan instrumen augmentasi dan
koreksi optik; Perangkat dengan fungsi pengukuran waktu dan untuk mengkalkulasi, memantau, merekam atau menampilkan
jarak yang dicakup selama pelatihan; Perangkat dengan fungsi pengukuran waktu dan untuk mengkalkulasi, memantau,
merekam atau menampilkan tujuan pelatihan berdasarkan pelatihan sebelumnya; Perangkat dengan fungsi pengukuran waktu
dan untuk mengkalkulasi, memantau, merekam, atau menampilkan konsumsi kalori; Perangkat dengan fungsi pengukuran
waktu dan untuk mengkalkulasi, memantau, merekam, atau menampilkan kualitas istirahat dan pola tidur.; Perangkat dengan
fungsi pengukuran waktu dan untuk mengkalkulasi, memantau, merekam, atau menampilkan langkah berjalan atau berlari;
Perangkat dengan fungsi pengukuran waktu dan untuk mengkalkulasi, memantau, merekam, atau menampilkan tingkat
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pelatihan dibandingkan dengan tujuan pelatihan; Perangkat dengan fungsi pengukuran waktu dan untuk mengkalkulasi,
memantau, merekam, atau menampilkan waktu tanpa aktivitas fisik; Perangkat distribusi daya optik gelombang waveguide
terintegrasi berbasis kuarsa; Perangkat elektronik atau perangkat lunaknya untuk digunakan dalam mentransmisikan data
dan/atau suara melalui jaringan nirkabel atau kabel; Perangkat elektronik digital genggam yang mampu menyediakan akses
ke internet dan untuk mengirim, menerima, dan menyimpan panggilan telepon, surat elektronik, dan data digital lainnya;
Perangkat elektronik digital untuk merekam, mengatur, mentransmisikan, memanipulasi, dan meninjau kembali file teks, data,
audio, gambar dan video; Perangkat elektronik digital yang dapat dipakai yang mampu menyediakan akses ke internet, untuk
mengirim, menerima dan menyimpan panggilan telepon, surat elektronik, dan data digital lainnya; Perangkat elektronik digital
yang terutama terdiri dari perangkat lunak untuk peringatan, pesan, email, dan pengingat, dan untuk merekam, mengatur,
mentransmisikan, memanipulasi, meninjau kembali, dan menerima file teks, data, dan digital dan layar display/tampilan;
Perangkat elektronik mutifungsi untuk menampilkan, mengukur, dan mengunggah informasi ke Internet; Perangkat elektronik
pribadi yang digunakan untuk melacak sasaran dan statistik kebugaran (fitness); Perangkat elektronik untuk buaian bayi;
Perangkat elektronik untuk mendeteksi sistem kebocoran yang mampu mendeteksi kebocoran cairan dengan sensor kabel
atau probe dengan cara pemantauan jarak jauh dengan perangkat lunak pemantauan berbasis web; Perangkat genggam
nirkabel, yaitu, perangkat informasi yang dikontrol suara terdiri dari speaker audio pintar yang terkoneksi dengan awan (cloud)
dan dikontrol suara dengan kemampuan asisten pribadi virtual, tidak satupun barang tersebut untuk kamera fotografi dan
sinematografi profesional termasuk aksesoris spesifik fotografi dan sinematografi profesional khusus untuknya dan perangkat
lunak fotografi dan sinematografi profesional; Perangkat getaran pensinyalan hewan untuk mengarahkan ternak; Perangkat
ilmiah; Perangkat ilmiah untuk anak-anak berupa aparat instruksi; Perangkat ilmiah untuk anak-anak berupa aparat mengajar;
Perangkat informasi dalam suatu sistem lengkap yang dapat dikendalikan oleh suara; Perangkat input dan output komputer;
Perangkat keras USB; Perangkat keras dan perangkat lunak komputer untuk digunakan dalam operasi dan kontrol keamanan
rumah dan sistem pemantauan; Perangkat keras dan perangkat lunak komputer untuk membuat, memfasilitasi, dan mengelola
akses jarak jauh ke dan komunikasi dengan jaringan area lokal (lans), jaringan pribadi virtual (vpn), jaringan area luas (wans)
dan jaringan komputer global; Perangkat keras dan perangkat lunak komputer untuk menerima, menampilkan, dan
menggunakan siaran video, audio, dan sinyal data digital; Perangkat keras dan perangkat lunak komputer untuk
mengembangkan, memelihara, dan menggunakan jaringan komputer area lokal dan luas; Perangkat keras dan perangkat
lunak komputer untuk mengembangkan, memelihara, dan menggunakan sistem konferensi komputer audio-video interaktif;
Perangkat keras dan perangkat lunak komputer untuk meningkatkan dan menyediakan transfer waktu nyata, transmisi,
penerimaan, pemrosesan dan digitalisasi data; Perangkat keras dan perangkat lunak komputer untuk meningkatkan dan
menyediakan transfer waktu nyata, transmisi, penerimaan, pemrosesan dan digitalisasi informasi grafis audio dan video;
Perangkat keras dan perangkat lunak komputer untuk merekam, memproses, menerima, mereproduksi, transmisi,
memodifikasi, pengkompresan, pendekompresan, menyiarkan, menggabungkan dan meningkatkan suara, gambar, grafik, dan
data; Perangkat keras dan perangkat lunak komputer untuk pengenalan gambar untuk keamanan dan pengawasan;
Perangkat keras dan perangkat lunak komputer yang terdiri dari dompet digital yang dapat menyimpan informasi data
pelanggan untuk mengakses kupon voucher, kode voucher dan potongan harga di penjual eceran dan untuk mendapatkan
loyalitas atau hadiah uang yang dapat ditambahkan dalam akun pelanggan; Perangkat keras dan perangkat lunak sebagai
penyimpanan basis data untuk kegiatan jual beli dan pembayaran; Perangkat keras komputer dan perangkat lunak yang dapat
diunduh atau direkam untuk telekomunikasi, konferensi jarak jauh dan konferensi video, komunikasi audio, video dan data
antar komputer melalui jaringan komputer global, jaringan komputer area luas, dan jaringan komputer peer-to-peer dengan
memanipulasi dan mengendalikan gambar dari kamera web dan kamera digital; Perangkat keras komputer dan program
perangkat lunak komputer untuk integrasi teks, audio, grafik, gambar diam dan gambar bergerak kedalam pengiriman interaktif
untuk aplikasi multimedia; Perangkat keras komputer dan program perangkat lunak komputer yang dapat diunduh atau
direkam untuk integrasi teks, audio, grafik, gambar diam dan gambar bergerak ke dalam pengiriman interaktif untuk aplikasi
multimedia; Perangkat keras komputer dan sistem perangkat lunak komputer untuk telekomunikasi, tele-konferensi dan video
konferensi, komunikasi audio, video dan data antar komputer melalui jaringan komputer global, jaringan komputer area luas,
dan jaringan komputer peer to peer dengan memanipulasi dan mengendalikan gambar dari kamera web dan kamera digital;
Perangkat keras komputer digunakan untuk instalasi dan peralatan sanitasi, yaitu, unit bangku toilet dengan alat pembersih
kebocoran dengan air hangat, bejana kakus, bidet, urinal, bak mandi, instalasi mandi berendam, instalasi mandi pancuran,
wastafel tangan [bagian dari instalasi sanitasi], keran, mandi pancuran, pemanas air listrik, alat pengering tangan listrik untuk
kamar mandi, dispenser sabun otomatis; Perangkat keras komputer untuk digunakan dalam mengambil elektrokardiogram;
Perangkat keras komputer untuk digunakan dalam mengambil pengukuran; Perangkat keras komputer untuk digunakan dalam
menyediakan jaringan komputasi awan yang aman; Perangkat keras komputer untuk digunakan dalam menyediakan
komputasi environment (area memori komputer) yang aman; Perangkat keras komputer untuk digunakan dalam visi mesin,
pembelajaran mesin, pembelajaran yang mendalam, kecerdasan buatan, pemrosesan bahasa alami, pembelajaran algoritma
dan analisa data; Perangkat keras komputer untuk komputasi; Perangkat keras komputer untuk komputasi awan; Perangkat
keras komputer untuk komputasi latency rendah dan bandwith tinggi; Perangkat keras komputer untuk komputasi melalui
jaringan global dan lokal; Perangkat keras komputer untuk komunikasi jaringan nirkabel; Perangkat keras komputer untuk
menganalisa ayunan golf; Perangkat keras komputer untuk penyimpanan data; Perangkat keras komputer yang dapat dipakai;
Perangkat keras komputer, komputer tablet, peralatan telekomunikasi listrik, pengendali jarak jauh, aplikasi perangkat lunak,
perangkat lunak komputer, perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk pemantauan dan analisis jarak jauh, yang
digunakan untuk instalasi dan peralatan sanitasi, yaitu, unit bangku toilet dengan alat pembersih kebocoran dengan air hangat,
bejana kakus, bidet, urinal, bak mandi, instalasi mandi berendam, instalasi mandi pancuran, wastafel tangan [bagian dari
instalasi sanitasi], keran, mandi pancuran, pemanas air listrik, alat pengering tangan listrik untuk kamar mandi, dispenser
sabun otomatis; Perangkat keras untuk mendeteksi obyek, gerakan tubuh pengguna dan perintah; Perangkat keras untuk
pemrosesan dokumen; Perangkat keras untuk penyimpan data untuk kegiatan jual-beli dan pembayaran; Perangkat
keras yang menyimpan data sekunder dan berisi piringan magnetis yang portabel (portable hard disk drives); Perangkat
komunikasi nirkabel untuk transmisi suara, data, gambar, audio, video, dan konten multimedia; Perangkat komunikasi nirkabel
untuk transmisi suaro, data, atau gambar; Perangkat komunikasi visual digital; Perangkat komunikasi yang dapat dipakai
dalam bentuk jam tangan, gelang; Perangkat komunikasi yang portabel, yaitu gagang telepon (handsets), alat
komunikasi (walkie-talkies), telepon-telepon satelit dan personal digital assistants [PDA]; Perangkat kontrol elektronik untuk
antar muka dan kontrol komputer dan komputer global dan jaringan telekomunikasi dengan siaran dan perlengkapan televisi
dan kabel; Perangkat laboratorium untuk mendeteksi urutan genetik; Perangkat listrik yang mengubah antara sinyal seimbang
dan sinyal tidak seimbang; Perangkat lunak BIOS [sistem input / output dasar]; Perangkat lunak akuntansi; Perangkat lunak
aplikasi komputer untuk aplikasi seluler yang dapt diunduh, diunggah, dilihat, ditulis, menghubungkan, dan mencari informasi
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lainnya; Perangkat lunak aplikasi komputer untuk asisten digital pribadi; Perangkat lunak aplikasi komputer untuk
menyematkan browser web, interfase dengan penyimpanan kunci perangkat keras yang aman, dan melaksanakan transaksi
yang diusulkan melalui blockchain (sistem pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi).; Perangkat lunak aplikasi
komputer untuk pengumpulan dan verifikasi informasi pengguna untuk membuat akun blockchain (sistem pencatatan transaksi
digital yang terdesentralisasi).; Perangkat lunak aplikasi komputer untuk penyediaan keamanan, otomatisasi, fasilitasi, dan
enkripsi komunikasi, proses bisnis, dan transaksi keuangan menggunakan sistem kontrak pintar, blockchain (sistem
pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi), dan teknologi buku besar yang didistribusikan.; Perangkat lunak aplikasi
komputer untuk perangkat seluler, yaitu perangkat lunak untuk perangkat layar sentuh yang digunakan untuk memasukkan
data, teks prediktif, teks korektif, dan memasukkan teks berbasis sikap (gesture); Perangkat lunak aplikasi komputer untuk
perangkat seluler, yaitu, perangkat lunak untuk memasukkan (input) teks yang digunakan untuk mengakses dan mencari pada
Internet; Perangkat lunak aplikasi komputer untuk ponsel, pemutar media portabel, komputer genggam, komputer tablet, dan
komputer, yaitu, perangkat lunak untuk menerima dan menyimpan DNA dan catatan genetik, dan untuk memberi wewenang
kepada personel medis dan peneliti untuk menggunakan catatan; Perangkat lunak aplikasi komputer yang dapat diunduh
untuk memproses, memfasilitasi, memverifikasi, dan autentikasi pembayaran bergerak (mobile) dan transaksi tanpa kontak
langsung dengan pengecer, pedagang, dan penjual menggunakan suatu alat komunikasi bergerak (mobile); Perangkat lunak
aplikasi komputer yang dapat diunduh yang berkaitan dengan pengaturan dan pengawasan skema insentif penjualan dan
promosi, skema keanggotaan, skema bonus, skema hadiah, skema diskon dan layanan promosi; Perangkat lunak aplikasi
komputer yang dapat diunduh yang berhubungan dengan program loyalti dan dana yang tersimpan dalam suatu akun;
Perangkat lunak aplikasi mobile untuk menyaksikan Liga Basket (rekaman); Perangkat lunak aplikasi mobile untuk
menyaksikan Liga Basket secara langsung; Perangkat lunak aplikasi untuk perangkat seluler; Perangkat lunak aplikasi web;
Perangkat lunak aplikasi yang terkait dengan penyewaan mobil, taksi, dan semua jenis layanan penyewaan kendaraan
penumpang; Perangkat lunak berbasis cloud yang dapat diunduh; Perangkat lunak cloud; Perangkat lunak cloud komputer
yang tidak dapat diunduh; Perangkat lunak computer dan aplikasi perangkat lunak untuk perangkat seluler yang
memperkenankan pengguna untuk menyewa alat komunikasi dan/atau komputer; Perangkat lunak computer dan aplikasi
perangkat lunak untuk perangkat seluler yang memperkenankan, menyediakan, mengizinkan, dan memfasilitasi pengguna
untuk mendaftar dan menyewa penginapan sementara, mengakses informasi, daftar dan pengumuman tentang perumahan,
apartemen, kondominium, town house, real estate, dan iklan penyewaan; Perangkat lunak computer dan firmware untuk
program sistem operasi.; Perangkat lunak computer untuk penggunaan pada perangkat seluler dan perangkat komputasi dan
komunikasi untuk memfasilitasi pengawasan, log-in jarak jauh dan penyediaan jasa support teknis secara langsung untuk
perangkat, peralatan, kendaraan, peralatan penerangan, sistem HVAC, dan sistem keamanan rumah di internet yang
terhubung dengan jaringan; Perangkat lunak computer untuk penggunaan pada perangkat seluler dan perangkat komputasi
dan komunikasi untuk mengakses jasa help desk untuk computer desktop dan laptop, ponsel pintar, dan perangkat, peralatan,
kendaraan, peralatan penerangan, sistem HVAC, dan sistem keamanan rumah di internet.; Perangkat lunak computer untuk
penggunaan pada perangkat seluler dan perangkat komputasi dan komunikasi untuk menyediakan advis dan rekomendasi
mengenai perbedaan ponsel pintar, perangkat komputasi, dan perangkat komunikasi, dan perangkat, peralatan, kendaraan,
peralatan penerangan, sistem HVAC, dan sistem keamanan rumah di internet yang terhubung dengan jaringan.; Perangkat
lunak computer untuk penggunaan pada perangkat seluler dan perangkat komputasi dan komunikasi untuk secara proaktif
menyediakan konten yang merekomendasikan solusi, tips, trik dan informasi mengenai cara, kesemuanya untuk pengguna
perangkat, peralatan, kendaraan, peralatan penerangan, sistem HVAC, dan sistem keamanan rumah di internet yang
terhubung dengan jaringan; Perangkat lunak computer untuk penggunaan pada perangkat seluler dan perangkat komputasi
dan komunikasi, yaitu untuk perangkat lunak untuk menyediakan back-up foto dan video, dan untuk transfer foto dan video
kepada perangkat komputer lain; Perangkat lunak computer yang dapat diunduh, yaitu perangkat lunak untuk mengatur
pengaturan (settings) dan performance secara jarak jauh; Perangkat lunak dan aplikasi perangkat lunak untuk eksekusi,
transmisi, dan penyimpanan tanda tangan elektronik yang aman.; Perangkat lunak dan aplikasi perangkat lunak yang
memungkinkan pengguna untuk mengidentifikasi dan berkomunikasi dengan orang di depan pintu; Perangkat lunak dan
aplikasi seluler yang dapat diunduh berkaitan dengan layanan konsultasi kecantikan; Perangkat lunak dan aplikasi seluler
yang dapat diunduh berkaitan dengan pembuatan reservasi salon kecantikan untuk orang lain; Perangkat lunak dan aplikasi
seluler yang dapat diunduh berkaitan dengan pemesanan layanan perawatan kecantikan dan kesehatan; Perangkat lunak dan
aplikasi seluler yang dapat diunduh berkaitan dengan penyediaan informasi tentang perawatan kecantikan dan kesehatan;
Perangkat lunak dan aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk digunakan oleh penyedia kebugaran dan kesehatan, klien
perusahaan, dan pelanggan, untuk informasi lokasi dan tujuan pusat kebugaran dan kesehatan, pemeriksaan jadwal kelas
kebugaran dan kebugaran, pemesanan kelas kebugaran dan kesehatan, pendaftaran kelas kebugaran dan kesehatan,
pemantauan aktivitas dan kebugaran, penerimaan dan penebusan penawaran produk terkait kebugaran dan kesehatan,
memungkinkan pengguna untuk berpartisipasi dalam program loyalitas pelanggan dan jejaring sosial yang berhubungan
dengan kesehatan dan kebugaran; Perangkat lunak dan aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk digunakan sehubungan
dengan pengujian penyakit menular; Perangkat lunak dan keras computer untuk memproses pembayaran elektronik dan untuk
mentransfer dan mencatat transfer dana ke dan dari orang lain melalui perangkat komunikasi elektronik termasuk smartphone,
tablet dan laptop; Perangkat lunak hiburan interaktif; Perangkat lunak integrasi kendaraan pribadi, tidak satupun barang
tersebut untuk kamera fotografi dan sinematografi profesional termasuk aksesoris spesifik fotografi dan sinematografi
profesional khusus untuknya dan perangkat lunak fotografi dan sinematografi profesional; Perangkat lunak interaktif yang
mendasarkan pada kecerdasan buatan; Perangkat lunak keamanan dunia maya; Perangkat lunak kecerdasan buatan dan
inferensi cerdas untuk prediksi kontekstual; Perangkat lunak komputasi awan untuk digunakan berhubungan dengan
pemasaran digital yang diarahkan kepada pelanggan produk kemasan; Perangkat lunak komputer & publikasi secara
elektronik yang diberikan online dari data base atau dari fasilitas yang disediakan dalam internet; Perangkat lunak komputer
berbasis kecerdasan buatan; Perangkat lunak komputer berbasis kecerdasan buatan untuk konsultasi kesehatan; Perangkat
lunak komputer dalam bentuk perangkat lunak yang dapat diunduh atau direkam untuk berbagi multimedia; Perangkat lunak
komputer dalam bentuk perangkat lunak yang dapat diunduh atau direkam untuk mengontrol pengoperasian peralatan audio
dan video dan untuk melihat, mencari dan / atau membaca suara, video, televisi, film, foto dan gambar digital lainnya dan
konten multimedia lainnya; Perangkat lunak komputer dalam bentuk perangkat lunak yang dapat diunduh atau direkam untuk
mengunduh, mentransmisikan, menerima, memproses, membaca, menonton, dan mengendalikan aplikasi, data elektronik,
gambar, file audio dan video; Perangkat lunak komputer dalam bentuk perangkat lunak yang dapat diunduh atau direkam
untuk mereproduksi, memproses dan mengalirkan konten audio, video dan multimedia dan untuk panggilan audio, panggilan
video dan kolaborasi jarak jauh; Perangkat lunak komputer dan aplikasi perangkat lunak komputer untuk peralatan portabel
untuk mengumpulkan dan menganalisa variabel yang berkaitan dengan lingkungan yaitu suhu, kualitas udara dan cahaya
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sekaligus kebisingan sekitarnya selama tidur; Perangkat lunak komputer dan aplikasi perangkat lunak untuk digunakan dalam
verifikasi dan otentikasi transaksi melalui blockchain (sistem pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi).; Perangkat
lunak komputer dan aplikasi perangkat lunak untuk identifikasi dan otentikasi pengguna.; Perangkat lunak komputer dan
aplikasi perangkat lunak untuk memungkinkan transaksi keuangan; Perangkat lunak komputer dan aplikasi perangkat lunak
untuk verifikasi dan autentikasi identitas pengguna biometrik; Perangkat lunak komputer dan aplikasi perangkat lunak yang
berkaitan dengan layanan pinjaman; Perangkat lunak komputer dan aplikasi perangkat lunak yang berkaitan dengan masalah
keuangan dan transaksi keuangan; Perangkat lunak komputer dan aplikasi perangkat lunak yang memungkinkan pembelian
barang dan jasa secara online; Perangkat lunak komputer dan aplikasi telepon genggam yang mengizinkan pelanggan
(pengguna) untuk mengakses rekening bank dan bertransaksi; Perangkat lunak komputer dan peralatan dan instrumen untuk
digunakan yang berkaitan dengan internet; Perangkat lunak komputer dan perangkat lunak aplikasi ponsel yang bisa diunduh
yang berisi informasi rujukan dalam bidang keuangan, investasi, bisnis, berita; Perangkat lunak komputer dan perangkat lunak
aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk melakukan atau mencari kinerja pekerjaan, usaha atau proyek dengan imbalan uang
atau nilai; Perangkat lunak komputer dan perangkat lunak aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk mempromosikan jasa
pihak lain; Perangkat lunak komputer dan perangkat lunak aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk mencocokkan para
pengguna dengan pekerjaan, usaha atau proyek; Perangkat lunak komputer dan perangkat lunak aplikasi seluler yang dapat
diunduh untuk menemukan pekerjaan, usaha atau proyek atas dasar permintaan; Perangkat lunak komputer dan perangkat
lunak aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk menyediakan area pasar online untuk pembeli dan penjual barang dan jasa;
Perangkat lunak komputer dan perangkat lunak aplikasi seluler yang dapat diunduh yang memungkinkan urun daya
(crowdsourcing) permintaan yang berhubungan dengan kinerja pekerjaan, usaha atau proyek; Perangkat lunak komputer dan
program komputer yang dapat diunduh untuk manajemen database, membuat lembar lajur (spreadsheet) elektronik,
mendesain, membuat, mengedit dan mempublikasikan dokumen, pencatatan, email, memasukkan ke dalam kalendar,
manajemen kontak, membuat grafik presentasi, publikasi desktop, manajemen dokumen, pemrosesan kata, mengirim pesan
instan, protokol suara melalui internet (VOIP), konferensi video, konferensi audio, menggunakan bersama-sama aplikasi,
memastikan keamanan jaringan komputer, dan menyediakan deteksi dan pencegahan intrusi jaringan komputer; Perangkat
lunak komputer digunakan untuk instalasi dan peralatan sanitasi, yaitu, unit bangku toilet dengan alat pembersih kebocoran
dengan air hangat, bejana kakus, bidet, urinal, bak mandi, instalasi mandi berendam, instalasi mandi pancuran, wastafel
tangan [bagian dari instalasi sanitasi], keran, mandi pancuran, pemanas air listrik, alat pengering tangan listrik untuk kamar
mandi, dispenser sabun otomatis; Perangkat lunak komputer online yang tidak dapat diunduh untuk menampilkan,
mengumpulkan, menganalisis, dan mengatur data dan informasi di bidang kesehatan, kebugaran, fitness, aktivitas fisik,
pengelolaan berat badan, tidur, dan nutrisi; Perangkat lunak komputer pengenalan pola; Perangkat lunak komputer
pengenalan suara; Perangkat lunak komputer sosial interaktif untuk memperoleh kembali dan menampilkan transit publik,
navigasi, geografis, peta dan informasi perjalanan; Perangkat lunak komputer sosial interaktif untuk memungkinkan transmisi
informasi transit publik, pemetaan, navigasi, lalu lintas, rute dan informasi yang diminati ke jaringan telekomunikasi, telepon
selular, perangkat navigasi dan perangkat bergerak dan genggam lainnya; Perangkat lunak komputer sosial interaktif yang
memungkinkan pertukaran informasi antar para pengguna; Perangkat lunak komputer untuk berbagi multi media, perangkat
lunak komputer berbagi media untuk komputer; Perangkat lunak komputer untuk digunakan dalam memonitor meter jarak
jauh; Perangkat lunak komputer untuk digunakan dalam mengatur, mentransmisikan, memanipulasi, mereproduksi,
memproses, streaming, memutar dan meninjau audio, video, gambar dan konten multimedia lainnya pada perangkat
elektronik digital; Perangkat lunak komputer untuk digunakan dalam meninjau, menyimpan, mengatur, dan memutar konten
audio dan video; Perangkat lunak komputer untuk digunakan dalam menyediakan jaringan komputasi awan yang aman;
Perangkat lunak komputer untuk digunakan dalam operasi dan manajemen pusat kontak telekomunikasi; Perangkat lunak
komputer untuk digunakan dalam streaming konten audio visual; Perangkat lunak komputer untuk digunakan dalam transaksi
dengan pengecer, pedagang, vendor, dan peer-to-peer melalui perangkat seluler, perangkat komputer, dan kartu fisik yang
digunakan untuk memproses pembayaran seluler; Perangkat lunak komputer untuk hiburan interaktif, yang memungkinkan
pengguna untuk menyesuaikan pengalaman melihat, mendengar, dan bermain dengan memilih dan mengatur tampilan dan
pertunjukan elemen audio, video dan audiovisual; Perangkat lunak komputer untuk jejaring sosial dan berinteraksi dengan
komunitas online; Perangkat lunak komputer untuk keperluan bisnis, yaitu, perangkat lunak untuk mengumpulkan dan
menganalisis data; Perangkat lunak komputer untuk komputasi; Perangkat lunak komputer untuk komputasi kognitif,
pembelajaran yang mendalam, kecerdasan buatan; Perangkat lunak komputer untuk komputasi latency rendah dan bandwith
tinggi; Perangkat lunak komputer untuk komputasi melalui jaringan global dan lokal; Perangkat lunak komputer untuk
komunikasi data nirkabel untuk menerima, memproses, mentransmisikan, dan menampilkan informasi olahraga/ lemak tubuh /
BMI; Perangkat lunak komputer untuk koneksi dan koordinasi berbagai perangkat komunikasi; Perangkat lunak komputer
untuk manajemen jaringan.; Perangkat lunak komputer untuk manajemen keuangan; Perangkat lunak komputer untuk
manajemen sumber daya manusia; Perangkat lunak komputer untuk masukan (input) tulisan tangan melalui jari atau stilus
(stylus); Perangkat lunak komputer untuk memasukkan data berbasis sikap (gesture); Perangkat lunak komputer untuk
membuat dan mengedit template digital foto; Perangkat lunak komputer untuk memfasilitasi kolaborasi dan pengambilan
keputusan untuk bisnis; Perangkat lunak komputer untuk memodifikasi audio, video, dan konten audio-visual; Perangkat lunak
komputer untuk memodifikasi dan memungkinkan transmisi konten dan data video, audio, audio visual dan video; Perangkat
lunak komputer untuk memonitor, memproses, menampilkan, menyimpan dan mentransmisikan data; Perangkat lunak
komputer untuk memproses pembayaran emas secara elektronik; Perangkat lunak komputer untuk mengakses dan melihat
wallpaper komputer; Perangkat lunak komputer untuk mengakses dan menggunakan jaringan cloud computing untuk bidang
bisnis percetakan; Perangkat lunak komputer untuk mengaktifkan papan ketik pada layar sentuh; Perangkat lunak komputer
untuk menganalisa ayunan golf; Perangkat lunak komputer untuk menganalisa informasi pasar; Perangkat lunak komputer
untuk mengawasi pengoperasian perangkat audio dan video dan untuk melihat, mencari, dan/atau memainkan audio, video,
televisi, film, gambar-gambar digital lainnya, dan konten multimedia lainnya; Perangkat lunak komputer untuk mengendalikan
masukan (input) keyboard; Perangkat lunak komputer untuk menghasilkan, memasukkan, mengedit, dan menampilkan font,
jenis huruf (typefaces), dan desain; Perangkat lunak komputer untuk menghubungkan sumber-sumber data; Perangkat lunak
komputer untuk mengirim, memproses, memfasilitasi, memverifikasi, computer software for dan mengotentifikasi informasi
kartu kredit maupun kartu debet; Perangkat lunak komputer untuk mengirim, menerima, memproses, membaca dan
menonton, dan untuk kontrol file aplikasi, data elektronik, gambar, audio dan video; Perangkat lunak komputer untuk
mengontrol pengoperasian apparatus audio dan video dan untuk melihat, mencari dan/atau membaca suara, video, televise,
film, fotograf dan gambar digital lainnya dan muatan multimedia lainnya; Perangkat lunak komputer untuk mengumpulkan dan
menganalisis data; Perangkat lunak komputer untuk menunjuk penempatan dan pengaturan huruf, angka, karakter, dan tanda
pada keyboard; Perangkat lunak komputer untuk menyediakan jaringan komputasi yang aman; Perangkat lunak komputer
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untuk menyiarkan klip video, klip audio, gambar, foto, dan konten multimedia lainnya melalui jaringan internet dan komunikasi
lainnya; Perangkat lunak komputer untuk mereproduksi, memproses dan menyalurkan audio, video dan muatan multimedia
dan panggilan audio dan kolaborasi jarak jauh; Perangkat lunak komputer untuk pembelajaran mesin, permintaan data, dan
analisa data; Perangkat lunak komputer untuk pemenuhan dan pencetakan gambar digital; Perangkat lunak komputer untuk
pemrosesan data, aplikasi perangkat lunak komputer yang dapat diunduh, yaitu, aplikasi untuk mengumpulkan dan
menganalisis data; Perangkat lunak komputer untuk pendidikan; Perangkat lunak komputer untuk pengalaman simulasi
realitas tertambah; Perangkat lunak komputer untuk pengelolaan peralatan komunikasi audio dan video; Perangkat lunak
komputer untuk penggalian data; Perangkat lunak komputer untuk penggunaan pada perangkat seluler dan perangkat seluler
komputasi dan komunikasi dan peralatan dan perangkat yang terhubung dengan jaringan, yaitu perangkat lunak untuk
menganalisa dan optimisasi proses booting, browser web, proses aplikasi, perlilaku pelayanan, performa alat, baterai dan
kapasitas penyimpanan, untuk memfasilitasi pemantauan, log-in jarak jauh, dan penyediaan jasa support teknis secara
langsung untuk perlindungan jasa anti-virus, dan untuk mengidentifikasi risiko-risiko keamanan dan kerahasiaan pribadi;
Perangkat lunak komputer untuk penggunaan pada perangkat seluler dan perangkat seluler komputasi dan komunikasi, yaitu
perangkat lunak untuk secara proaktif menyediakan konten yang merekomendasikan solusi, tips, trik, dan informasi mengenai
cara untuk membantu pengguna memahami penggunaan dan fitur dari peralatan dan perangkat yang terhubung dengan
jaringan, dan menyediakan penguncian perangkat, penghapusan data, back-up data, pengaktivan alarm perangkat, dan
penyediaan informasi terkait lokasi dengan menggunakan GPS; Perangkat lunak komputer untuk pengumpulan, penemuan,
manajemen dan analisis data; Perangkat lunak komputer untuk pengumpulan, pengelolaan, pengeditan, pengorganisasian,
modifikasi, transmisi, pembagian, dan penyimpanan data dan informasi; Perangkat lunak komputer untuk peringatan, pesan,
email, dan pengingat, dan untuk merekam, mengorganisir, mentransmisikan, memanipulasi, meninjau kembali, dan menerima
file teks, data, dan digital; Perangkat lunak komputer untuk representasi grafis atas data; Perangkat lunak komputer untuk
sistem akuntansi; Perangkat lunak komputer untuk sistem pencetakan dan untuk perangkat untuk pra-pemrosesan dan pascapemrosesan barang cetakan; Perangkat lunak komputer untuk streaming konten media audio visual melalui Internet dan ke
perangkat elektronik digital seluler; Perangkat lunak komputer untuk telekomunikasi nirkabel untuk digunakan dengan
perangkat/alat nirkabel; Perangkat lunak komputer yang berkaitan dengan manajemen sumber daya manusia; Perangkat
lunak komputer yang dapat diunduh atau direkam untuk akses ke komputasi berbasis cloud dan sumber daya komputer
berbasis cloud; Perangkat lunak komputer yang dapat diunduh atau direkam untuk digunakan dalam mengoperasikan dan
mengelola pusat kontak telekomunikasi untuk menjadwalkan, mengendalikan, meningkatkan, dan mengelola komunikasi
video, suara, dan data; Perangkat lunak komputer yang dapat diunduh atau direkam untuk koneksi dan koordinasi beberapa
perangkat komunikasi; Perangkat lunak komputer yang dapat diunduh atau direkam untuk mengontrol tingkat suara;
Perangkat lunak komputer yang dapat diunduh atau direkam untuk pengelolaan kebisingan latar belakang; Perangkat lunak
komputer yang dapat diunduh atau direkam untuk pengelolaan peralatan komunikasi audio dan video; Perangkat lunak
komputer yang dapat diunduh atau direkam yang menampilkan algoritma untuk digunakan pada alat penghasil suara dan
peredam suara; Perangkat lunak komputer yang dapat diunduh dan direkam untuk koleksi, kompilasi, memproses, transmisi,
dan diseminasi data Sistem Pencari Posisi Global (GPS) untuk digunakan pada perangkat tetap, bergerak dan genggam;
Perangkat lunak komputer yang dapat diunduh dan platform perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk digunakan
di dan dengan perangkat dan kendaraan seluler (mobile devices and vehicles) untuk memungkinkan pengoperasian, kontrol,
dan kinerja sistem kendaraan; Perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk digunakan sebagai screensaver dan
wallpaper, untuk mengakses dan menampilkan penjelajahan komputer, untuk digunakan melihat data di internet; Perangkat
lunak komputer yang dapat diunduh untuk melihat dan menelusuri informasi, foto, ulasan, peringkat atau nilai bisnis dan
organisasi; Perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk memperlihatkan informasi database, informasi statistik, trivia,
informasi polling, dan polling interaktif dalam bidang bola basket yang tersedia pada Internet; Perangkat lunak komputer yang
dapat diunduh untuk menghubungkan, mengoperasikan, dan mengelola perangkat bergerak yang diaktifkan dengan internet of
things (IoT) bergerak; Perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk menghubungkan, mengoperasikan, dan mengelola
perangkat yang diaktifkan dengan internet of things (IoT); Perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk menyediakan
informasi geografis, peta geografis interaktif, gambar peta dan lokasi yang dipetakan; Perangkat lunak komputer yang dapat
diunduh untuk pemantauan dan analisis jarak jauh digunakan untuk instalasi dan peralatan sanitasi, yaitu, unit bangku toilet
dengan alat pembersih kebocoran dengan air hangat, bejana kakus, bidet, urinal, bak mandi, instalasi mandi berendam,
instalasi mandi pancuran, wastafel tangan [bagian dari instalasi sanitasi], keran, mandi pancuran, pemanas air listrik, alat
pengering tangan listrik untuk kamar mandi, dispenser sabun otomatis; Perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk
perantara dan perdagangan investasi, sekuritas, saham, obligasi, investasi modal, komoditas, dan ekuitas; Perangkat lunak
komputer yang dapat diunduh untuk perdagangan, penyimpanan, pengiriman, penerimaan, penerimaan dan pengiriman mata
uang digital secara elektronik, dan mengatur transaksi pembayaran dan penukaran mata uang digital.; Perangkat lunak
komputer yang dapat diunduh yang memungkinkan komputer, desktop, laptop, dan perangkat tipis untuk terhubung dari jarak
jauh ke workstation; Perangkat lunak komputer yang dapat diunduh, yaitu, perangkat lunak simulasi rekayasa dengan bantuan
komputer; Perangkat lunak komputer yang memungkinkan pengguna perangkat komunikasi untuk mengakses database dan
jaringan komputer global; Perangkat lunak komputer yang memungkinkan transfer data antara perangkat komunikasi
bergerak; Perangkat lunak komputer yang mengijinkan permainan untuk dimainkan; Perangkat lunak komputer yang
mengijinkan permainan untuk dimainkan ; Perangkat lunak komputer yang telah direkam yang berhubungan dengan golf;
Perangkat lunak komputer, program komputer, dan web terkait berbasis interface serta platform bagi konsumen untuk
mengukur, mengkonfigurasi, mengoordinasi, dan mengimplementasikan integrasi komponen sistem yang terdiri dari: pompa
sirkulasi fluida dan katup terkait, otomatisasi dan kontrol untuk pompa sirkulasi fluida tersebut, ekspansi dan separator udara
untuk sistem hidronik dan Hvac, pompa sirkulasi cairan sistem kebakaran, penukar panas, pompa dan booster air limbah
domestik, pompa terintegrasi dan sistem kontrol untuk aplikasi pabrik air dingin.; Perangkat lunak komputer, yaitu perangkat
lunak dan perangkat lunak yang dapat diunduh untuk pendidikan bahasa; Perangkat lunak komputer, yaitu screen saver yang
menampilkan tema-tema bola basket; Perangkat lunak komputer, yaitu, perangkat lunak yang dapat diunduh atau direkam
untuk menjadwalkan, mengendalikan, meningkatkan, dan mengelola komunikasi video, suara dan data dan memantau,
mengelola dan memelihara alat-alat suara, video dan data; Perangkat lunak komputer, yaitu, platform perdagangan keuangan
elektronik untuk perdagangan cryptocurrency (mata uang virtual), token blockchain (sistem pencatatan transaksi digital yang
terdesentralisasi), dan aset digital lainnya.; Perangkat lunak komputer, yakni perangkat lunak sistem operasi; Perangkat lunak
komputer, yakni program sistem operasi untuk layanan manajemen router; Perangkat lunak komunikasi; Perangkat lunak
komunikasi data; Perangkat lunak komunikasi untuk menghubungkan jaringan komputer global dan blockchains; Perangkat
lunak mainan video untuk mesin hiburan secara elektrik dengan layar; Perangkat lunak manajemen energi; Perangkat lunak
masukan (input) data dan teks untuk perangkat/alat layar sentuh; Perangkat lunak offline
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yang dapat diunduh untuk mengontrol tegangan turbin uap dan pemantauan seumur hidup; Perangkat lunak otomatisasi
proses untuk digunakan dalam industri pengemasan; Perangkat lunak otomatisasi proses untuk digunakan dalam instalasi
pengemasan dan instalasi pengisian; Perangkat lunak otomatisasi proses untuk digunakan dalam mesin pengemasan dan
mesin pengisian; Perangkat lunak pemantauan jaringan awan (cloud) untuk digunakan berhubungan dengan solusi
ketelusuran dari awal hingga akhir atas produk kemasan dan pengemasan; Perangkat lunak pemantauan jaringan awan untuk
digunakan berhubungan dengan pemasaran digital yang diarahkan kepada pelanggan produk kemasan; Perangkat lunak
pembatal kebisingan dan gema yang dapat diunduh atau direkam untuk mengendalikan dan mengoperasikan headphone dan
speaker pembatal kebisingan dan gema; Perangkat lunak pembelajaran mesin; Perangkat lunak pembuatan dan konversi
PDF; Perangkat lunak pembuktian keaslian untuk mengontrol akses dan komunikasi dengan komputer-komputer dan jaringanjaringan komputer; Perangkat lunak pemrosesan bahasa alami; Perangkat lunak pencetakan 3D untuk memahat; Perangkat
lunak pencetakan 3D untuk menyesuaikan; Perangkat lunak pencetakan 3D untuk pemodelan; Perangkat lunak pengelolaan
rantai pasokan untuk digunakan berhubungan dengan solusi ketelusuran dari awal hingga akhir atas produk kemasan dan
pengemasan; Perangkat lunak pengembangan game; Perangkat lunak pengenalan wajah; Perangkat lunak penggunaan
komputer, perangkat lunak penjelajahan komputer, yaitu perangkat lunak untuk penjelajahan jaringan komputer global dan
jaringan privasi, perangkat lunak komputer untuk penyediaan akses internet; Perangkat lunak perintah dan pengenalan suara;
Perangkat lunak perintah dan pengenalan suara, tidak satupun barang tersebut untuk kamera fotografi dan sinematografi
profesional termasuk aksesoris spesifik fotografi dan sinematografi profesional khusus untuknya dan perangkat lunak fotografi
dan sinematografi profesional; Perangkat lunak permainan (game) komputer untuk perangkat komunikasi; Perangkat lunak
permainan komputer untuk digunakan pada ponsel dan telepon seluler; Perangkat lunak permainan komputer yang dapat
diunduh; Perangkat lunak permainan komputer yang dapat diunduh melalui jaringan komputer global dan perangkat nirkabel;
Perangkat lunak permainan komputer yang telah direkam dan manual/petunjuk dalam format elektronik yang dijual dalam satu
unit; Perangkat lunak permainan papan komputer; Perangkat lunak permainan video dalam bentuk cakram; Perangkat lunak
permainan video dan manual/petunjuk dalam format elektronik yang dijual dalam satu unit; Perangkat lunak permainan video
untuk penggunaan di rumah, direkam; Perangkat lunak permainan video yang telah direkam dan manual/petunjuk dalam
format elektronik yang dijual dalam satu unit; Perangkat lunak platform berbasis website dan aplikasi untuk menjual barangbarang kebutuhan bayi; Perangkat lunak platform berbasis website yang digunakan untuk calon ibu yang akan melahirkan
dengan cara membuat daftar kebutuhan untuk calon bayi; Perangkat lunak sebagai asisten pribadi dengan kecerdasan
buatan; Perangkat lunak selular untuk prediksi kontekstual; Perangkat lunak seluler; Perangkat lunak seluler yang dapat
diunduh; Perangkat lunak server awan untuk digunakan berhubungan dengan pemasaran digital yang diarahkan kepada
pelanggan produk kemasan; Perangkat lunak server cloud (awan) untuk digunakan berhubungan dengan solusi ketelusuran
dari awal hingga akhir atas produk kemasan dan pengemasan; Perangkat lunak sistem parkir yang mengatur dan integrasi
terhadap komponen sebagai berikut: Ticket dispenser, Boom gate, Kamera untuk merekam foto plat nomor (& streaming
connecting ke CCTV), Kamera untuk memfoto wajah penegemudi, Printer karcis / card, Loop detector / infrared, Dapat
mencetak foto plat nomor kendaraan pada tiket, Dapat mendeteksi golongan kendaraan mobil dan motor secara otomatis,
Universal pembayaran non tuani software payment, Universal sensor lot system; Perangkat lunak tanda tangan elektronik
untuk mengamankan transaksi; Perangkat lunak telekomunikasi yang dapat diunduh untuk penyediaan komunikasi video dan
audio, kolaborasi, menggunakan dokumen secara bersama-sama, telekonferensi, streaming acara dan konten, webinar, dan
konferensi video, audio dan web; Perangkat lunak telepon Protokol Internet dalam bentuk perangkat lunak yang dapat diunduh
atau direkam untuk melakukan panggilan konferensi VOIP; Perangkat lunak telepon protokol internet; Perangkat lunak untuk
POS (Point Of Sale) Terminal; Perangkat lunak untuk anjungan tunai mandiri (ATM); Perangkat lunak untuk digunakan dalam
industri pengemasan; Perangkat lunak untuk digunakan dalam menghitung, mentransfer dan menyimpan data yang berkaitan
dengan diagnosis medis dan evaluasi atas pencitraan medis; Perangkat lunak untuk digunakan dalam otomatisasi proses
pengemasan dan proses pengisian; Perangkat lunak untuk digunakan sehubungan dengan pemantauan kinerja perangkat
lunak; Perangkat lunak untuk informasi kredit pribadi terkait dengan keuangan; Perangkat lunak untuk infrastruktur layanan
telekomunikasi; Perangkat lunak untuk infrastruktur pengelolaan telekomunikasi; Perangkat lunak untuk kartu smartcard
(chipcard); Perangkat lunak untuk kendali pencahayaan; Perangkat lunak untuk komputer; Perangkat lunak untuk komunitas
virtual, jejaring sosial, berbagi foto, berbagi media elektronik, dan pengiriman pesan dan transmisi media terenkripsi atau
diamankan.; Perangkat lunak untuk konsultasi kredit; Perangkat lunak untuk memantau dan mengoptimalkan pengilangan dan
operasi pembuatan pelumas; Perangkat lunak untuk memasukkan data dan teks; Perangkat lunak untuk membuat dan
mengatur akun pengguna; Perangkat lunak untuk memungkinkan pengguna menemukan, memprogram, mengatur,
mengakses, dan bekerjasama dengan program perangkat lunak komputer pihak ketiga pada platform blockchain (sistem
pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi) apa pun.; Perangkat lunak untuk mencari, mengatur dan
merekomendasikan konten multimedia; Perangkat lunak untuk mengumpulkan dan menganalisis data; Perangkat lunak untuk
merekomendasikan barang-barang/jasa-jasa dan pesanan belanjaan (purchase orders) berdasarkan kecerdasan buatan;
Perangkat lunak untuk pemrosesan dokumen; Perangkat lunak untuk pemutar audio dan/atau video.; Perangkat lunak untuk
penentuan posisi pencahayaan; Perangkat lunak untuk peralatan telekomunikasi; Perangkat lunak untuk perdagangan melalui
suatu jaringan komunikasi global; Perangkat lunak untuk personalisasi, mendukung dan mengelola iklan dan pemasaran untuk
kampanye, personalisasi konten dan komunikasi elektronik, analisis data termasuk perilaku pengguna analitik dan
kecerdasan.; Perangkat lunak untuk streaming audio visual dan konten multimedia melalui internet dan jaringan komunikasi
global; Perangkat lunak untuk streaming konten audio visual dan multimedia ke perangkat elektronik digital seluler; Perangkat
lunak untuk telepon genggam; Perangkat lunak untuk unit onboard yang menggabungkan fungsi telekomunikasi; Perangkat
lunak video dan permainan komputer; Perangkat lunak visi komputer untuk memperoleh, memproses, menganalisa dan
memahami gambar digital dan mengekstraksi data visual; Perangkat lunak visi yang dapat diunduh dan direkam yang
menggunakan kecerdasan buatan untuk melihat dan menginterpretasi data, menghubungkan dengan perangkat keras dan
menyimpan, mengelola dan memproses data di awan; Perangkat lunak yang dapat didownload untuk menciptakan, mengedit,
meng-upload, memposting, menunjukkan, menampilkan, berbagi, dan melihat media elektronik, klip audio, klip video, dan teks
melalui internet; Perangkat lunak yang dapat diunduh dalam bentuk platform perdagangan untuk berdagang, mengirim,
menerima, menerima dan mentransmisikan mata uang, mata uang digital, mata uang kripto, token blockchain, dan aset digital
lainnya, dan pengelolaan transaksi pertukaran; Perangkat lunak yang dapat diunduh dalam bentuk aplikasi seluler; Perangkat
lunak yang dapat diunduh dalam bentuk aplikasi seluler yang digunakan untuk mengakses panduan dan ulasan penyedia
layanan perjalanan, tujuan perjalanan, tur, dan atraksi lokal;; Perangkat lunak yang dapat diunduh dalam bentuk platform
perdagangan untuk penyediaan perdagangan cryptocurrency (mata uang virtual), token blockchain (sistem pencatatan
transaksi digital yang terdesentralisasi), dan aset digital lainnya; Perangkat lunak yang dapat diunduh dan diinstal serta materi
dan kurikulum pendidikan yang dapat diunduh, termasuk dalam hal rantai pasok, desain, pengembangan, pengujian,
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manufaktur, pemasaran, dan distribusi, dan karier dalam semikonduktor, elektronik, dan perangkat lunak terkait, perangkat
keras, peralatan, dan jasa; Perangkat lunak yang dapat diunduh dan direkam sebelumnya untuk digunakan dalam bidang
perancangan dan pengelolaan program pendidikan; Perangkat lunak yang dapat diunduh untuk manajemen inventaris
berbasis blockchain; Perangkat lunak yang dapat diunduh untuk memberikan informasi konsumen, yaitu: kompilasi, peringkat,
urutan, ulasan, rujukan dan rekomendasi yang berkaitan dengan bisnis, restoran, penyedia layanan, acara, layanan publik dan
lembaga pemerintah, taman dan tempat rekreasi, organisasi keagamaan dan organisasi nirlaba; Perangkat lunak yang dapat
diunduh untuk memelihara, mengelola, menganalisa, mengenkripsi, dan otentikasi pengguna data digital; Perangkat lunak
yang dapat diunduh untuk mengakses, mengelola, mengoptimalkan, memperbaharui dan melacak perangkat serta untuk
pengelolaan dan pengoptimalisasikan fasilitas; Perangkat lunak yang dapat diunduh untuk menyediakan keamanan antarmuka
akses tunggal (single sign-on) pada desktop, server, alat yang dapat dibawa-bawa, alat jaringan dan jaringan antarmuka;
Perangkat lunak yang dapat diunduh untuk otentikasi akses tunggal (single sign-on), manajemen identitas, manajemen privasi
data, dan pengumpulan persetujuan; Perangkat lunak yang dapat diunduh untuk pengumpulan data dan penggunaan data
dalam bidang periklanan dan pemasaran digital; Perangkat lunak yang dapat diunduh untuk untuk penggunaan yang
berhubungan dengan program loyalitas konsumen dan kartu loyalitas.; Perangkat lunak yang dapat diunduh, yaitu, perangkat
lunak untuk mengumpulkan dan menganalisis data; Perangkat lunak yang dapat memprogram mikroprosesor; Perangkat
lunak yang menggunakan sistem, proses atau peralatan otomatisasi; Perangkat lunak yang menjalankan fungsi pengawasan
pada pekerja dengan kemampuan mendeteksi penggunaan alat pelindung diri; Perangkat lunak yang menyediakan dompet
digital.; Perangkat lunak yang menyediakan informasi cuaca, berita-berita, musik dan informasi hiburan berdasarkan
kecerdasan buatan; Perangkat lunak yang menyediakan jadwal perjalanan, informasi parkir dan informasi terkait fasilitas yang
tersedia di sekitar lokasi berdasarkan informasi pada lokasi tersebut, yang mendasarkan pada kecerdasan buatan; Perangkat
lunak yang menyediakan jasa-jasa pemesanan berdasarkan kecerdasan buatan; Perangkat lunak-perangkat lunak komputer
untuk digunakan dalam asuransi; Perangkat navigasi Global Positioning System [GPS]; Perangkat nirkabel untuk pertukaran
data; Perangkat pelacak dan penentuan lokasi untuk merekam dan mentransmisikan koordinat lintang dan bujur untuk
melaporkan posisi global suatu aset termasuk yang melekat padanya untuk peralatan pertambangan dan konstruksi;
Perangkat pelacakan dan lokasi Global Positioning System [GPS]; Perangkat pelacakan kendaraan terdiri dari perangkat
lunak komputer dan perangkat keras komputer, sensor, transmiter, penerima dan penerima pencari posisi satelit global,
semua untuk digunakan berhubungan dengan pelacakan kendaraan dan memonitor kendaraan; Perangkat pemantauan untuk
mengkalkulasi, memantau, merekam, atau menampilkan tingkat aktivitas fisik dan / atau periode ketidakaktifan fisik dan / atau
langkah berjalan atau berlari dan / atau jarak yang dicakup selama pelatihan dan / atau tingkat pelatihan dibandingkan dengan
tujuan pelatihan dan / atau kalori yang terbakar dan / atau tujuan pelatihan berdasarkan pelatihan sebelumnya dan / atau
kualitas istirahat dan pola tidur; Perangkat pendengar nirkabel; Perangkat pendidikan ilmiah; Perangkat pengendali listrik;
Perangkat penghubung pengisi daya [charging docks]; Perangkat penghubung pengisi daya [charging docks] untuk perangkat
elektronik yang digunakan untuk memanaskan tembakau; Perangkat penghubung pengisi daya [charging docks] untuk rokok
elektronik; Perangkat pengubah arus (listrik); Perangkat pengubah arus [listrik]; Perangkat penyimpanan yang tersambung ke
jaringan (NAS); Perangkat periferal untuk komputer, telepon seluler, perangkat elektronik seluler, perangkat elektronik yang
dapat dipakai, jam tangan pintar, kacamata pintar, earphone, headphone, televisi, set top box, serta pemutar dan perekam
audio dan video; Perangkat pintar yang dapat dipakai; Perangkat rekam gambar suara digital; Perangkat speaker atau audio;
Perangkat telekomunikasi, yaitu satelit-satelit, gateway dan stasiun satelit serta alat pengatur dan bagiannya; Perangkat untuk
mendapatkan informasi lingkungan (yaitu: jumlah/daya jalur telekomunikasi, troughput dan sejenisnya) mengenai
telekomunikasi melalui sinyal dari berbagai sensor; Perangkat visual interaktif digital; Perangkat yang dapat dibaca mesin
untuk sistem pembayaran tanpa uang tunai; Perangkat yang dapat dipakai untuk mengendalikan komputer, telepon seluler,
perangkat elektronik seluler, jam tangan pintar, kacamata pintar, earphone, headphone, pemutar dan perekam audio dan
video, televisi, set top box, speaker, amplifier, sistem home theatre, dan sistem hiburan; Perangkat-perangkat lunak computer
dan perangkat-perangkat keras computer dalam telepon genggam yang memungkinkan pemutaran dan unduhan aplikasi
perangkat lunak; Perangkat-perangkat lunak penerapan yang dapat dipindah-pindahkan untuk perkakas-perkakas
pemantauan air dan perkakas-perkakas untuk mendeteksi kebocoran; Perangkat-perangkat pengukur elektrik;
Perangkat–perangkat kontrol listrik untuk pemanas dan pengaturan energi; Peranti lunak aplikasi komputer untuk telepon
pintar, alat PDA dan komputer tablet, yaitu, peranti lunak untuk digunakan oleh pengemudi kendaraan dan penumpang untuk
mengakses, melihat, dan berinteraksi dengan dan mengunduh (download) konten informasi dan hiburan [sehubungan dengan
otomobil]; Peranti lunak aplikasi yang dapat diunduh yang menampilkan informasi cuaca, berita cuaca, ramalan cuaca,
informasi indeks suhu; Peranti lunak komputer dan peranti lunak aplikasi komputer untuk digunakan di telepon genggam dan
di kendaraan bermotor untuk pengiriman dan penerimaan sinyal untuk memfasilitasi pembukaan kunci dan penguncian pintu
dan sistem pengamanan yang dikonfirmasi, memulai dan menghentikan mesin dan mengakses, mengelola dan
mengendalikan sistem kendaraan, termasuk sistem informasi, sistem hiburan, sistem kontrol iklim dan fungsi
kendaraan[sehubungan dengan otomobil]; Peranti lunak komputer untuk digunakan di dalam layanan perbankan dan transaksi
keuangan; Peranti lunak komputer untuk digunakan di dalam layanan perbankan dan transaksi keuangan.; Peranti lunak
komputer untuk memfasilitasi transaksi pembayaran dengan cara elektronik dan mencatat operasi keuangan; Peranti lunak
komputer untuk mencari, mendapatkan, indeks, dan mengatur data; Peranti lunak komputer untuk mengaktifkan pencarian
data elektronik; Peranti lunak komputer untuk mengaktifkan perbankan elektronik, mobile dan online; Peranti lunak komputer
untuk mengirim surat elektronik; Peranti lunak komputer untuk menyediakan direktori informasi, situs web, dan sumber
tersedia pada jaringan komputer; Peranti lunak komputer untuk menyediakan ruang obrolan online dan papan buletin
elektronik untuk pengiriman pesan di antara pengguna di bidang kepentingan umum; Peranti lunak komputer untuk pengiriman
elektronik data, gambar, dan dokumen, audio, video dan multimedia lain melalui jaringan komputer global; Peranti lunak
komputer untuk pesan elektronik; Peranti lunak komputer yang dapat diunduh yang memungkinkan pengguna untuk mengatur
dan membatasi akses pada data dan aktivitas pencarian mereka ketika menggunakan internet.; Peranti lunak komputer yang
digunakan untuk meningkatkan kinerja dan fungsionalitas jaringan komputer; Peranti lunak komputer yang memungkinkan
pengguna untuk menyesuaikan pengalaman melihat, mendengarkan dan bermain dengan memilih dan mengatur tampilan dan
kinerja element audio, video, dan audiovisual oleh pengguna di bidang musik, video, olahraga, berita, ulasan, cuaca, hiburan,
fashion, keuangan, makanan, musik, inspirasi, kesehatan, gaya hidup, perjalanan, pengasuhan anak, ilmu pengetahuan,
teknologi, budaya, dan kesejahteraan (wellness); Peranti lunak komputer yang menampilkan grafik, peta, bagan dan tampilan
terkomputerisasi terkait cuaca; Peranti lunak komputer yang menyediakan akses multi-pengguna ke jaringan komputer untuk
penyebaran berbagai dan beragam informasi; Peranti lunak screensaver yang dapat diunduh untuk digunakan pada komputer
Pribadi; Peranti lunak untuk memfasilitasi transaksi pembayaran yang aman dengan cara elektronik; Peranti lunak untuk
mencari dan mendapatkan informasi, situ web, dan sumber lain dari jaringan komputer; Peranti
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lunak untuk penyediaan layanan perdagangan ekuitas, layanan crossing dan pertukaran sekuritas, metode otomatis untuk
crossing perintah keuangan (crossing financial orders), pertukaran keuangan dan crossing elektronik; Peranti lunak untuk
telepon pintar yang memberikan pengguna kemampuan untuk mengendalikan fitur kendaraan bermotornya dari jarak jauh,
yaitu, mengunci dan membuka kunci pintu kendaraan dan memulai dan mematikan kendaraan [sehubungan dengan otomobil];
Peranti lunak yang dapat diunduh di bidang ilmu meteorologi dan lingkungan; Peranti lunak yang dapat diunduh yang
menampilkan informasi cuaca, berita cuaca, ramalan cuaca, informasi indeks suhu; Peranti lunak yang digunakan dalam
identifikasi, penyimpanan, transmisi dan pengambilan data yang aman secara elektronik; Peranti lunak yang menyediakan
platform perdagangan (trading) elektronik dan marketplace elektronik online; Peranti jaringan komputer untuk menghubungkan
beberapa komputer dalam suatu jaringan (Network hubs); Peredam Suara; Perekam DVD; Perekam compact disc; Perekam
suara dan perekam video yang menampilkan hiburan dan informasi dalam bidang bola basket; Periferal yang dapat dikenakan
untuk digunakan dengan komputer, telepon seluler, perangkat elektronik seluler, jam tangan pintar, kacamata pintar, cincin
pintar, earphone, headphone, televisi, set top box, dan pemutar dan perekam audio dan video; Perisai pelindung yang dapat
dipindahkan untuk memisahkan inner mesin dari operator dan pengamat; Perkakas-perkakas pemantauan air dan perkakasperkakas untuk mendeteksi kebocoran; Perkakas-perkakas penghubung (konektor) kabel listrik; Perluasan dan penambahan
jangkauan akses jaringan; Perluasan, alat dan utilitas sistem komputer dalam bidang perangkat lunak aplikasi untuk
menghubungkan komputer pribadi, jaringan, aparatus telekomunikasi dan aplikasi jaringan komputer global; Permainan
komputer untuk digunakan di telepon genggam dan telepon seluler; Pesawat dan perkakas ilmu pengetahuan, pelayaran,
penelitian, potret, kinematografi, optik, timbang, ukur, sinyal, pengawasan (pemeriksaan), pertolongan dan pendidikan;
Pesawat dan perkakas ilmu pengetahuan, pelayaran, survei, fotografi, sinematografi, optik, penimbang, pengukur, sinyal,
pemeriksaan (pengawasan), pertolongan jiwa dan pendidikan; Pesawat dan perkakas ilmu pengetahuan, penelitian, navigasi,
survei, fotografi, sinematografi, audiovisual, optik, penimbangan, pengukuran, pensinyalan, deteksi, pengujian, inspeksi,
penyelamatan jiwa dan pengajaran; Pesawat dan perkakas ilmu pengetahuan, penelitian, navigasi, survey, fotografi,
sinematografi, audiovisual, optic, penimbangan, pengukuran, pensinyalan, deteksi, pengujian, inpseksi untuk untuk
melakukan, mengalihkan, mengubah, mengakumulasi, mengatur atau mengendalikan distribusi atau penggunaan listrik;
Pesawat komputer; Pesawat televisi; Pesawat-pesawat dan perkakas-perkakas komunikasi; Pesawat-pesawat dan perkakasperkakas untuk perekaman, transmisi, penerimaan, pengolahan, pencaharian, reproduksi, manipulasi, memperagakan data
analisi dan pencetakan suara, gambar imaji dan/atau data; Pheriperal audio; Pintu otomatis yang dioperasikan dengan listrik;
Pintu/tangga keluar darurat pada saat terjadi kebakaran; Pipa saluran kabel listrik; Piranti keras dan piranti lunak komputer
untuk interkoneksi, pengintegrasian, pengamanan, pengelolaan, pemantauan, dan pengoperasian sistem telefoni dan video
conferencing; Piranti keras dan piranti lunak komputer untuk pusat data yang digunakan dalam mengumpulkan, menganalisis,
dan melaporkan jaringan komputer dan data telekomunikasi; Piranti keras komputer dan alat pengendali jarak jauh untuk
mengendalikan pengoperasian televisi, monitor video, kotak konverter, audio, video, dan alat pemutar media dan alat perekam
media, alat pemutar permainan, sistem hiburan, sistem teater rumah, penghubung otomatisasi rumah, dan alat elektronik
konsumen dan display; Piranti keras komputer yang memuat fungsionalitas keamanan jaringan, termasuk firewall, enkripsi
data, dan / atau interoperabilitas dengan protokol keamanan jaringan; Piranti lunak dan aplikasi komputer yang menyediakan
analisis perilaku pengguna, forensik keamanan, manajemen risiko, pencegahan kehilangan data, perlindungan data
cloud/awan, tata kelola data, pemantauan kepatuhan, manajemen hak data, keamanan data, dan penyimpanan yang aman
serta akses ke data, file, dan media; Piranti lunak dan piranti keras komputer untuk mengirim, menyimpan, mengelola,
mengintegrasikan dan mengakses pesan teks dan pesan suara melalui telepon, surat elektronik, pager, asisten digital pribadi,
serta jaringan komputer internal dan global; Piranti lunak komputer dan piranti keras keamanan jaringan untuk memantau,
menganalisis atau melaporkan informasi, data, dan lalu lintas jaringan; Piranti lunak komputer dan piranti keras keamanan
jaringan untuk mengoptimalkan sumber daya dan ketersediaan sistem komputer; Piranti lunak komputer dan piranti keras
keamanan jaringan yang digunakan dalam mendeteksi dan mencegah intrusi jaringan dan malware serta untuk
mengendalikan dan mengelola akses pengguna jaringan dan untuk penegakan kebijakan jaringan; Piranti lunak komputer dan
piranti keras komputer untuk keamanan jaringan, keamanan email dan web, kendali akses yang aman, identifikasi pengguna,
enkripsi, dan manajemen keamanan; Piranti lunak komputer e-commerce yang bisa diunduh yang memungkinkan pengguna
untuk melakukan transaksi bisnis elektronik melalui jaringan komputer dan komunikasi global; Piranti lunak komputer untuk
analisis berbasis situs web dan lalu lintas Internet; Piranti lunak komputer untuk memastikan keamanan data yang berada di
lingkungan komputasi awan; Piranti lunak komputer untuk memfasilitasi kolaborasi antar individu dan antar organisasi; Piranti
lunak komputer untuk memfasilitasi panggilan Voice Over Internet Protocol (VOIP), panggilan telepon, panggilan video, pesan
teks, pesan instan dan layanan online jaringan sosial; Piranti lunak komputer untuk memudahkan para penggunadalam
berkomunikasi, berkolaborasi, dan saling berbagi layar komputer, desktop, data, dokumen elektronik, video dan aplikasi
melalui Internet; Piranti lunak komputer untuk mengadministrasikan, mengelola, dan memantau lalu lintas dan akses jaringan,
mengoptimalkan kinerja jaringan, melakukan diagnostik jaringan, mendeteksi malware dan ancaman jaringan, serta
melaporkan keamanan jaringan dan analisis kinerja; Piranti lunak komputer untuk mengamankan perangkat seluler; Piranti
lunak komputer untuk menjadwalkan dan mengelola kalender, menjadwalkan dan mengelola kontak, menjadwalkan dan
mengelola rapat online; Piranti lunak komputer yang dapat diunduh untuk memfasilitasi transmisi informasi, data, dokumen,
suara, dan gambar melalui Internet secara elektronik; Piranti lunak komputer yang dapat diunduh untuk memudahkan
pengguna yang berpartisipasi dalam pertemuan dan kelas berbasis web, dengan akses ke data, dokumen, gambar, dan
aplikasi piranti lunak melalui browser (peramban) web; Piranti lunak komputer yang dapat diunduh untuk mengakses, melihat,
dan mengendalikan komputer dan jaringan komputer dari jarak jauh; Piranti lunak komputer yang digunakan untuk
pengendalian informasi yang dikendalikan melalui suara dan asisten.pribadi, yaitu, alat pengeras suara pintar dengan
kemampuan asisten pribadi virtual yang terkoneksi dengan cloud dan dikendalikan melalui suara; Piranti lunak komputer yang
menyediakan pemantauan, analisis, audit, manajemen, deteksi, klasifikasi, perlindungan, laporan, dan keamanan informasi
serta data sensitif yang terletak di lingkungan komputasi awan untuk aplikasi komputer dan seluler, platform komputer dan
seluler, serta antarmuka pengguna yang terkait dengannya; Piranti lunak untuk komputer dan perangkat seluler untuk
mengamankan akses jarak jauh melalui Internet ke jaringan komputer pribadi; Piranti lunak untuk melakukan konferensi audio
dan video, komunikasi video dan suara, pengiriman pesan singkat, layanan komunikasi Voice over Internet Protocol (VoIP),
saling berbagi aplikasi, saling berbagi desktop komputer, manajemen kehadiran, manajemen dokumen, integrasi aplikasi;
Piranti lunak untuk melakukan proses panggilan melalui transmisi audio, data, video, dan lalu lintas suara; Piranti lunak untuk
memudahkan pengunggahan, posting, menampilkan, memberi tag, mengedit, mengatur, dan mentransmisikan gambar serta
karya audio visual; Piranti lunak untuk mengirim dan menerima pesan-pesan elektronik, grafik, gambar, konten audio dan
audio visual melalui jaringan komunikasi global; Piranti lunak untuk pemrosesan gambar, grafik, audio, video dan teks; Piranti
lunak yang bisa diunduh dalam lingkup aplikasi pesan; Piranti lunak yang bisa diunduh, yaitu, piranti lunak pesan instan,
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piranti lunak berbagi file, piranti lunak komunikasi untuk pertukaran data, audio, gambar dan grafik video melalui komputer
secara elektronik, seluler, jaringan nirkabel dan komunikasi; Piranti lunak komputer untuk penyediaan, penggunaan,
konfigurasi, pengelolaan, pengamanan, optimisasi, pemantauan, pencadangan, pemulihan, pemodelan, pengujian,
penyimpanan, pembaruan, diagnosa, perbaikan, analisis, penyelesaian masalah, penemuan, dan penggunaan berbagai
sistem operasi, piranti keras komputer, piranti lunak komputer, jaringan komputer dan jaringan infrastruktur komputasi virtual;
Piring Petri; Piringan (disc) kaset dan kartu memori dengan program video game yang telah direkam; Piringan hitam; Pita
keamanan holografik bersandi; Pita pengiriman holografik bersandi; Pita pengukur baja; Pita pengukur baja stainlis; Pita
pengukur fiberglass; Pita perekaman video; Pita video dan permainan komputer, disk video dan permainan komputer, kaset
video dan permainan komputer, video dan permainan komputer, CD-ROM video dan permainan komputer, mesin permainan
dengan output video untuk digunakan dengan televisi; Pita-pita video; Planimeter; Platform arsitektur terbuka untuk keamanan
elektronik dan otomatisasi aplikasi di industri pertambangan terdiri dari, yaitu, suatu server pusat, suatu perangkat lunak untuk
mengelola, modul gateway, probe jaringan, node nirkabel, modem kendaraan, pemancar-penerima dan antarmuka kendaraan,
modul lampu pada topi dan modul jaringan sensor; Platform berbasis website dan aplikasi yang memungkinkan pengguna
untuk melakukan transaksi keuangan; Platform dan aplikasi yang menyediakan jasa layanan yang menghubungkan pembeli
emas dengan penjualan emas; Platform digital; Platform perangkat keras dan perangkat lunak komputer menampilkan
tampilan interaktif, sistem pengontrol, dan perangkat pengontrol, sistem peringatan, konektivitas, komputer onboard, dan GPS
untuk kendaraan, kendaraan yang terhubung, kendaraan yang dikemudikan secara mandiri, dan kendaraan tanpa pengemudi;
Platform perangkat lunak arsitektur terbuka otomatis untuk industri pertambangan terdiri dari suatu server pusat jaringan,
suatu perangkat lunak manajemen jaringan, gateway untuk modul router jaringan, node nirkabel, modul router jaringan,
modem kendaraan, pemancar-penerima kendaraan dan sirkuit antarmuka dan modul router jaringan untuk kendaraan, modul
lampu pada topi, sirkuit antarmuka dan modul router jaringan untuk penambang dan modul jaringan sensor, modul router
jaringan yang menyampaikan informasi dari sensor yang ditempatkan di tambang ke server pusat jaringan; Platform perangkat
lunak komputer untuk komputasi kognitif; Platform perangkat lunak yang digunakan untuk perdagangan emas secara
daring/online (berbasis mobile ataupun web) di bursa berjangka; Platform perangkat lunak yang memfasilitasi penyediaan
informasi; Platform piranti lunak komputer untuk mencari, menilai, mengukur, dan memulihkan malware yang diduga
menargetkan perangkat komputasi; Platform-platform pesan menggunakan program komputer chatbot (perangkat lunak);
Plotter; Podcast yang dapat diunduh di bidang manajemen bisnis; Podcast yang dapat diunduh di bidang manajemen proyek;
Podcast yang dapat diunduh di bidang manajemen strategis; Ponsel dan tablet; Ponsel pintar dalam bentuk kacamata; Ponsel
pintar yang digunakan pada bagian anggota badan; Pos pembatas jalan (Traffic post); Power Meter digital; Power bank
portabel; Power inverter; Power supply dvb; Power system; Printer digital berwarna; Printer ink jet; Printer inkjet; Printer kartu
identitas; Printer yang dapat dibawa [portable]; Printer-printer berwarna; Probe untuk penguji sirkuit terpadu, semikonduktor
dan jaringan telekomunikasi, alat dan instrumen elektronik, elektronik opto, fotonik, dan penguji skala nano, sinyal, gambar
dan pengukur, yaitu amplifier, attenuator, filter dalam bentuk pengolah sinyal yang berfungsi untuk menghilangkan komponen
frekuensi yang tidak diinginkan dari sinyal, untuk menambahkan yang diinginkan atau keduanya, mengondisikan dalam bentuk
alat yang digunakan untuk persiapan sensor sinyal output untuk pengolahan, konverter, mixer dalam bentuk perangkat untuk
membuat frekuensi baru dari dua atau lebih sinyal untuk diaplikasikan, modulator dalam bentuk peralatan untuk
memvariasikan satu atau lebih sifat gelombang periodik untuk membawa sinyal, demodulator, prescaler, pembagi dalam
bentuk peralatan untuk menggabungkan sebagian dari sinyal dalam saluran transmisi ke port yang memungkinkan sinyal porsi
untuk digunakan pada sirkuit lain, penggabung dalam bentuk peralatan untuk menggabungkan sinyal di port ke dalam sinyal
yang sudah ada dalam saluran transmisi, isolator dalam bentuk peralatan 2 port non-resiprokal yang memungkinkan sinyal
untuk melintas hanya dalam satu arah, sirkulator dalam bentuk peralatan multi-port non-resiprokal di mana sinyal yang
memasuki port apa pun ditransmisikan hanya ke port berikutnya secara rotasi, pembatas dioda terpadu, sakelar dan router
untuk melakukan pembangkitan sinyal, pengolahan sinyal, penguatan sinyal, konversi sinyal dan kontrol sinyal; Processor;
Profesional speaker sistem; Program aplikasi komputer untuk ponsel pintar dan jam tangan pintar; Program aplikasi yang
dapat digunakan pada ponsel, smartphone, tablet, komputer dan perangkat serupa lainnya untuk manajemen Kekayaan
Intelektual; Program aplikasi yang dapat digunakan pada ponsel, smartphone, tablet, komputer dan perangkat serupa lainnya
untuk manajemen aset Kekayaan Intelektual; Program aplikasi yang dapat digunakan pada ponsel, smartphone, tablet,
komputer dan perangkat serupa lainnya untuk penilaian Kekayaan Intelektual; Program aplikasi yang dapat digunakan pada
ponsel, smartphone, tablet, komputer dan perangkat serupa lainnya untuk penilaian aset Kekayaan Intelektual; Program
computer untuk pengembangan piranti lunak; Program computer, perangkat lunak computer, rekaman audio dan/atau video;
Program dan perangkat lunak komputer yang dipasang di dalam kendaraan; Program dan perangkat lunak permainan (game)
komputer yang memungkinkan pengguna untuk bermain permainan (game) dengan telepon bergerak; Program komputer
(perangkat lunak yang bisa diunduh); Program komputer untuk alat-alat komunikasi; Program komputer untuk deteksi dan
penghapusan virus komputer; Program komputer untuk digunakan dalam aplikasi grafik komputer; Program komputer untuk
digunakan dalam pemrosesan data yang berhubungan dengan catatan keuangan; Program komputer untuk manajemen
keuangan; Program komputer untuk menganalisa ayunan golf; Program komputer untuk menjalankan transaksi melalui ecommerce; Program komputer untuk pelaporan keuangan; Program komputer untuk perangkat komunikasi; Program komputer
untuk permainan yang sebelumnya telah direkam; Program komputer yang berhubungan dengan perihal keuangan; Program
komputer yang dapat diunduh dalam lingkup aplikasi seluler; Program komputer yang dapat diunduh untuk digunakan dalam
melacak status berbagai pengguna dari jasa permainan interaktif online dan untuk mencocokkan para pemain permainan
online dengan para pemain lain dari semua tingkat kecakapan; Program perangkat lunak algoritma untuk mengoperasikan dan
mengontrol komputer; Program perangkat lunak aplikasi pintar untuk terminal nirkabel yang direkam; Program perangkat lunak
aplikasi pintar, dapat diunduh untuk terminal nirkabel; Program perangkat lunak komputer yang dapat diunduh, yang dipasang
di ponsel atau komputer, digunakan untuk memberikan evaluasi kredit, pinjaman tunai dan pinjaman angsuran konsumen, dan
lain-lain untuk pengguna; Program perekaman sirkuit elektronik untuk peralatan hiburan untuk digunakan dengan layar kristal
cair; Program permainan komputer; Program permainan komputer multimedia interaktif yang dapat diunduh; Program
permainan komputer untuk mensimulasikan perdagangan sekuritas keuangan (perangkat lunak); Program permainan
komputer yang dapat diunduh melalui internet; Program permainan online; Program permainan portabel yang dapat diunduh;
Program permainan untuk mesin permainan video di rumah atau permainan genggam dengan layar kristal cair yang dapat
diunduh; Program permainan video dan komputer; Program permainan video interaktif yang dapat diunduh; Program
permainan video yang dapat diunduh; Program permainan yang dapat diunduh, yang disediakan dari online; Program-program
komputer terekam; Program-program komputer untuk melihat informasi, statistik atau trivia tentang bola basket; Prosesor data
dan sinyal digital dan optikal; Proyektor gambar bergerak; Proyektor holografik 3D; Proyektor untuk pengeditan film; Proyektorproyektor multimedia untuk home theaters; Publikasi elektronik dan digital yang dapat diunduh; Publikasi elektronik yang dapat
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diunduh dalam area aparatus dan perangkat elektronik, semikonduktor, dan elektronik terpadu, komputer, telekomunikasi,
hiburan, teleponi, dan telekomunikasi dengan kabel dan nirkabel; Publikasi elektronik yang dapat diunduh dalam bentuk
artikel, makalah, dan bahan pengajaran di bidang telekomunikasi, Internet, pelatihan, bisnis, penjualan, dan pemasaran;
Publikasi elektronik yang dapat diunduh dalam bentuk e-book/buku elektronik, panduan kepatuhan, lembar data, dan laporan
di bidang komputasi awan/cloud dan keamanan data untuk lingkungan komputasi awan/cloud computing publik; Publikasi
elektronik yang dapat diunduh dalam bentuk jadwal permainan semua dalam bidang bola basket yang disediakan melalui
Internet; Publikasi elektronik yang dapat diunduh dalam bentuk laporan penelitian dan kertas putih/laporan resmi dalam bidang
teknologi, Internet, perangkat lunak dan komunikasi nirkabel.; Publikasi elektronik yang dapat diunduh di bidang berbagai
macam asam (acid) yang terdiri atas matarantai nucleotide, tipe-tipe species, diagnostic, diagnostic ilmu kedokteran,
diagnostic ilmu kedokteran hewan, forensic ilmu kedokteran, laboratorium obat-obatan, obat-obatan untuk ilmu kedokteran
hewan, penelitian klinikal, pengembangan obat-obatan, hasil-hasil pharmasi, penelitian laboratorium, penelitian ilmu
pengetahuan, penelitian ilmu kedokteran, ilmu hayati, biologi, mikrobiologi dan metagenomik, bioteknologi, pertanian,
forensik, keamanan pangan, pengujian genetika dan genetika; Publikasi elektronik yang dapat diunduh, yaitu, buku komik,
novel grafis, majalah, manual/petunjuk, dan berita berkala dalam bidang hiburan dan permainan video; Publikasi elektronik,
termasuk bahan yang dapat diunduh dalam bentuk majalah, berita berkala, jurnal, laporan, panduan, bahan ajar, buku
petunjuk dan buku-buku di bidang hukum; Publikasi yang berkaitan dengan layanan keuangan dan keuangan, disediakan
dalam bentuk elektronik dan dipasok secara online dari database, dari Internet, atau melalui perangkat komunikasi seluler;
Publikasi-publikasi elektronik yang dapat diunduh dalam bentuk majalah-majalah, surat kabar-surat kabar, buku-buku, buku
pedoman di bidang elektronik; Pusat distribusi serat optik; Pusat sensor curah hujan; Pusat sensor level air; Pusat sensor
untuk pertanian; RADIO PANGGIL (HT); RELAI LISTRIK; Rak penyimpanan CD, bukan furnitur; Rangkaian chip; Rangkaian
rekaman suara musikal; Ransel dan tas bawaan terutama yang diadaptasi untuk membawa komputer; Ransel dan tas jinjing
khusus diadaptasi untuk membawa komputer; Reduktor (Listrik); Rekaman audio dan video yang menampilkan hiburan musik
dan musik; Rekaman audio visual yang menampilkan film dan program hiburan yang menampilkan animasi yang ditargetkan
terutama untuk anak-anak dan orang dewasa muda; Rekaman audio yang dapat diunduh; Rekaman audiovisual yang
menampilkan hiburan musik dan musikal; Rekaman compact [musik]; Rekaman suara dan / atau video; Rekaman video yang
dapat diunduh menampilkan musik dan hiburan musik; Rekaman video yang dapat diunduh, rekaman video langsung
(streaming), dan rekaman suara yang dapat diunduh dalam bidang bola basket yang tersedia pada Internet; Rel MCB; Relai
beban lebih; Relai kompensasi faktor daya reaktif; Relai kontrol faktor daya; Relai listrik dan elektronik; Relai perlindungan
daya; Relay listrik; Relay untuk stasiun radio dan TV; Remote kontrol televisi; Resistor listrik; Respirator wajah elastomer
selain untuk pernapasan buatan; Reverb; Robot untuk hiburan; Rompi jaring untuk keselamatan; Rotator untuk laboratorium;
Rumah kamera; Ruter, sakelar, hub dan server pengoperasian perangkat lunak; SEKUN KABEL; SELONGSONG KABEL;
SISTEM PANGGILAN NIRKABEL; Sakelar Jendela; Sakelar Kunci Pintu; Sakelar kontrol; Sakelar untuk jaringan komputer,
server dan router; Saklar Kecil Pengganti; Sambungan untuk saluran listrik; Sandaran penyangga yang diadaptasikan untuk
komputer laptop, komputer tablet, telepon mobile; Saringan Kamera; Sarung dan tas untuk computer portabel; Sarung
pelindung untuk kartu memori; Sarung untuk komputer laptop, komputer tablet, telepon mobile; Sarung untuk peramban
multimedia genggam; Sarung, wadah dan tempat lensa kontak; Saver mobil (pengisi daya); Sekering untuk baterai kendraan;
Selongsong sambungan untuk kabel listrik; Sensor alarm pendeteksi motion, suhu, cahaya, getar, micro switch; Sensor
Interaktif; Sensor aki deteksi aki; Sensor arah kecepatan angin; Sensor cuaca lalu lintas; Sensor curah hujan; Sensor debu;
Sensor ec tanah; Sensor elektronik atau listrik untuk mendeteksi, memproses, mengumpulkan, merekam dan
mentransmisikan data umum yang berkaitan dengan kesehatan, siklus tidur, irama jantung dan aktifitas fisik; Sensor
fotoelektrik; Sensor hujan; Sensor kualitas air; Sensor posisi LED; Sensor posisi optik; Sensor suhu evaporator untuk
kendaraan; Sensor suhu listrik; Sensor suhu pendingin untuk kendaraan; Sensor suhu udara sekitar untuk kendaraan; Sensor
untuk penggunaan ilmiah; Sepatu untuk perlindungan yang tahan asam (acidproof); Sepatu/alas kaki pelindung, sepatu/alas
kaki pengaman, sepatu bot pengaman dan sepatu pengaman; Seperangkat pesawat telepon; Seperangkat pesawat telepon
tanpa kabel; Serangkaian data kriptografi yang dapat diunduh untuk menerima dan membelanjakan mata uang kripto; Serat
untuk transmisi suara dan gambar; Server untuk otomatisasi rumah; Set-top box yang memiliki kemampuan mengenali suara;
Set-top boxes yang menggabungkan fungsi pengenalan suara; Simulator latihan golf; Simulator pelatihan kelistrikan; Simulator
pelatihan kelistrikan (perangkat pengajaran berbasis perangkat keras dan perangkat lunak); Sinematografi; Sirkuit elektronik
penyimpan program permainan video; Sirkuit elektronik, cakram magnetik, cakram magnetik optik dan cakram optik dalam
bentuk kartrid (cartridges) ROM dan media penyimpanan yang menyimpan program permainan untuk peralatan permainan
(game) genggam dengan display kristal cair; Sirkuit terpadu, chip, modul, pengendali untuk komunikasi nirkabel, yaitu, untuk,
penentuan posisi, lokasi, navigasi, pelacakan, keamanan, radar, pencitraan, perasa, dan komunikasi lainnya yang
memanfaatkan teknologi pita lebar ultra di dalamnya, yaitu, telepon selular pita lebar ultra, radar pita lebar ultra dan sistem
penentuan posisi pita lebar ultra; Sistem Penentuan Posisi Global; Sistem Penentuan Posisi Global untuk kapal; Sistem alat
pemadam api secara otomatis untuk perlindungan dari api; Sistem baterai yang dapat diperbarui untuk menyediakan daya
cadangan; Sistem kabel gantung (listrik),; Sistem keamanan secara elektronik untuk jaringan rumah; Sistem keamanan untuk
perangkat keras dan perangkat lunak komputer; Sistem kendali untuk penerangan; Sistem komponen audio terdiri dari
pengeras suara kitar (surround sound), pengeras suara, tuner, sound mixers, alat untuk menyamakan suara speaker
(equalizer), perekam audio, alat penerima radio; Sistem konferensi video dan audio yang terdiri dari peralatan endpoint (titik
terakhir di mana pesan itu diterima), port daya dan Ethernet, telepon IP, kamera, display, pencahayaan, speaker, mikrofon,
dan proyektor; Sistem konferensi video dan audio yang terdiri dari perangkat endpoint, port daya dan Ethernet, telepon IP,
kamera, display, pencahayaan, speaker, mikrofon, dan proyektor, kursi dan meja konferensi, yang semuanya dijual sebagai
satu unit; Sistem kontrol [perangkat keras komputer] untuk sistem pencetakan; Sistem memori untuk komputer; Sistem
menarik dan mengulur kabel listrik; Sistem multi kamera untuk digunakan dalam kendaraan; Sistem navigasi transit publik
meliputi tampilan peta digital interaktif, instruksi interaktif dan informasi yang dihasilkan oleh pengguna; Sistem otomatisasi
rumah yaitu peralatan kontrol pusat untuk rumah pintar; Sistem pemantauan kualitas gas dan udara; Sistem penentuan posisi;
Sistem penentuan posisi untuk pencahayaan; Sistem pengenalan suara; Sistem pengeras suara; Sistem penghantar listrik
(Conductor system); Sistem penghantar listrik tertutup dengan bahan pvc dan tembaga sebagai bahan penghantar listrik
(Enclosed conductor system); Sistem pengontrol tenaga listrik untuk digunakan bersama dengan mesin pembakaran besar
internal untuk jasa industri dan sistem pengontrol tenaga listrik untuk unit yang dikemas yang terdiri dari mesin pembakaran
besar internal dan generator.; Sistem pengontrol untuk ventilasi, pemanasan dan suhu AC; Sistem perkabelan listrik; Sistem
suara terdiri dari remote control, amplifier, pengeras suara dan komponennya; Sistem-sistem pemrosesan suara; Sistemsistem pengumpulan pembayaran tol secara elektronik; Situs web dan aplikasi perangkat lunak yang dapat diunduh yang
memungkinkan pengguna untuk dengan mudah melihat, memesan atau membeli kegiatan dan layanan yang berkaitan
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dengan makan, kebugaran, kecantikan dan kesehatan; Slide (fotografi); Slide fotografi; Software aplikasi komunikasi melalui
internet; Software penyimpanan database untuk kegiatan jual-beli dan pembayaran; Software untuk survey; Soket yang dapat
digerakan; Sombok (Toa); Sonar; Speaker [peralatan audio]; Speaker aktif dan pasif; Speaker audio pintar; Speaker mobil;
Speaker yang dapat dikendalikan dengan suara; Splitter hdmi; Stabilizer listrik; Stand yang disesuaikan untuk ponsel; Stasiun
cadangan darurat untuk pengisian baterai; Stasiun dok dan adaptor, yaitu, stasiun dock elektronik dan adaptor listrik untuk
mengisi daya perangkat seluler dan baterai, yang menghubungkan perangkat telekomunikasi, perangkat seluler, perangkat
layar, komputer, mouse dan keyboard; Stiker (skins) komputer, yaitu, plastik film yang dipasang sebagai stiker untuk menutupi
dan melindungi peralatan elektronik, yaitu, telepon genggam, pemutar musik portabel, PDA, dan tablet elektronik; Stop
kontak; Stop kontak listrik; Suar pensinyalan LED; Suara yang dapat diunduh; Suhu udara masuk atau untuk kendaraan;
Sumber pencahayaan optik; Suplai daya bebas gangguan; Suplai daya listrik, bergerak (Baterai yang dapat diisi ulang); Switch
Stater; Switchgear; TESPEN; TRAFO STEP DOWN; TRAFO STEP UP; Tablet elektronik dan perangkat PDA; Tabung api
ringan; Tabung pemadam api; Tabung pitot; Tabung sinar-X tidak untuk tujuan medis; Tag yang dapat dibaca mesin; Tali
Telepon Seluler; Tali jam tangan (pintar) elektronik untuk memonitor kesehatan yang mengkomunikasikan data waktu-nyata ke
perangkat elektronik lainnya; Tali jam tangan dengan fungsi sebagai alat komunikasi tanpa kabel dengan terminal-terminal
elektronik seperti telepon-telepon pintar, komputer-komputer tablet, PDA, komputer-komputer; Tampilan OLED; Tampilan
QLED; Tampilan holografik 3D; Tampilan iklan elektronik; Tampilan layar LED untuk televisi; Tampilan panel yang berbentuk
datar; Tampilan virtual dan tampilan penggabungan antara obyek virtual dengan obyek nyata/realita (augmented reality),
kacamata, pengontrol, dan headset; Tampilan-tampilan layar LED (LED Displays); Tangga telekop single [bagian dari
teleskop]; Tas khusus untuk ponsel; Tas komputer dan ransel yang diadaptasi untuk membawa komputer; Tas untuk kamera
dan peralatan fotografi; Tas untuk peralatan fotografi; Tas-tas untuk membawa keyboards; Tatakan dudukan untuk kamera;
Telepon Seluler; Telepon VoIP; Telepon nirkabel; Telepon pintar (smartphones) yang dipasang di pergelangan tangan;
Telepon pintar berupa jam tangan; Telepon pintar yang dipasang di pergelangan tangan; Telepon portabel; Telepon seluler
pintar; Televisi DMB [Penyiaran Multimedia Digital]; Televisi LED; Televisi QLED; Televisi daring; Televisi dioda kuantum dot
pemancar cahaya; Televisi mobil; Televisi tabung sinar katoda; Tempat kumparan listrik; Tempat penyimpanan baterai;
Tempat telepon seluler terbuat dari kulit atau kulit imitasi; Terminal komunikasi yang terdiri dari peranti keras dan/atau peranti
lunak komputer untuk menyediakan video, audio, data, permainan video dan komunikasi telepon dan/atau transmisi; Terminal
poin of sale elektronik; Terminal radio; Terminal telekomunikasi interaktif listrik; Terminal-terminal interaktif; Terminal–terminal
portabel untuk penggunaan pribadi untuk merekam/ mengatur/ mentransmisikan/ mengendalikan/ mereview kesehatan dan
perawatan kesehatan, dan menerima teks, data, gambar, file audio; Textile printer; Theodolit; Tiang mic; Tiang speaker;
Timbangan; Timbangan analitik; Timbangan diet; Timbangan digital (Digital Balance); Timbangan duduk; Timbangan fitness;
Timbangan gantung [timbangan tuas]; Timbangan kamar mandi elektronik; Timbangan kue; Timbangan presisi;
Timbangan compact (kecil); Token keamanan; Tongkat pengatur lalu lintas berkilau atau mekanis (Traffic baton); Transmisi
nirkabel untuk digunakan dalam mobil untuk pelacakan, pemantauan dan diagnosis perawatan kendaraan dan untuk
memberikan informasi kepada pengemudi [sehubungan dengan otomobil]; Transponder-transponder yaitu, terminal-terminal
elektronik yang dipasang pada kendaraan untuk transaksi-transaksi komersial secara elektronik; Truk pemadam api (fire
trucks); Truk pemadam api berfungsi sebagai anti huru hara (Riot trucks); Tudung pencegahan bencana alam; Tuner sinyal
radio; Tusuk kontak, sok kontak dan kontak-kontak lain (sambungan listrik).; Tutup pelindung untuk komputer laptop, komputer
tablet, telepon mobile; USB drive perangkat keras (Universal serial bus hardware drives); USB flash drive; USB flash drive
kosong; USB flash drive yang sudah direkam sebelumnya; USB pengisi daya; USB port pengisi baterai; USB yang dapat
dihubungkan dengan periferal komputer; Unit onboard yang menggabungkan peralatan telekomunikasi dan fungsi
telekomunikasi; Unit alarm central; Unit head (kepala) audio visual; Unit pengawas hewan peliharaan; Unit transmisi audio;
Unit-unit pengeras suara (Speakers); Variabel resistor; Video dan podcast yang dapat diunduh di bidang berita, ulasan, cuaca,
olah raga, hiburan, fashion, keuangan, makanan, musik, inspirasi, kesehatan, gaya hidup, perjalanan, pengasuhan anak, ilmu
pengetahuan, teknologi, budaya dan kesejahteraan (wellness); Video game; Video interkom; Video kartun yang dapat
diunduh; Video komik yang dapat diunduh; Video pendek dan spot promosi dalam CD, pita video dan DVD pra-rekam; Video
wall; Video yang dapat diunduh di bidang manajemen bisnis; Video yang dapat diunduh di bidang manajemen proyek; Video
yang dapat diunduh di bidang manajemen strategis; Videotron; Wadah lensa kontak; Wadah pelindung tahan air dan bukan
tahan air untuk kamera; Wadah/tempat untuk membawa, pegangan, wadah/tempat pelindung dan sandaran/penyangga
dengan tampilan/dengan fitur konektor untuk catu daya, adaptor, alat pengeras suara pengisi daya dengan baterei, yaitu,
komputer laptop, komputer tablet, telepon mobile; Waveguides untuk pengiriman balok berdaya tinggi; Webcast dan podcast
yang dapat diunduh yang menampilkan audio, video, dan siaran multimedia lainnya yang dapat diunduh di bidang musik,
televisi, film, buku, berita, konser, radio, olahraga, permainan, acara budaya, dan program terkait hiburan dan pendidikan;
Webinar yang dapat diunduh di bidang manajemen bisnis; Webinar yang dapat diunduh di bidang manajemen proyek;
Webinar yang dapat diunduh di bidang manajemen strategis; Wide format printer; Woofer; acidimeter untuk baterai; adapter
jaringan komputer; adapter lensa kamera; adapter tanpa kabel untuk komputer; adapter, sakelar, router dan hub jaringan
komputer; adaptor daya; adaptor daya untuk komputer; adaptor ethernet; adaptor frekuensi radio; adaptor kabel; adaptor kartu
flash; adaptor kartu komputer; adaptor kartu memori flash; adaptor listrik; adaptor penghubung dari server ke jaringan area
penyimpanan; adaptor stereo mobil; adaptor telepon; adaptor untuk laptop; agenda elektronik; agitator magnetik untuk
penggunaan laboratorium; agregator ethernet-over-VDSL; aki; aki mobil; aki motor; aki untuk sepeda listrik, baterai untuk
senter; akselerator grafis; akselerator partikel; akselerator partikel [mesin]; akselerator video; akselerometer; akseptor uang
kertas; aksesoris daya listrik yaitu dalam bentuk outlet daya listrik; aksesoris earphone, yaitu, bantal earphone (earphone
cushions), bantalan earphone (earphone pads), dan kabel ekstensi earphone (earphone cases); aksesoris earphone, yaitu,
bantal earphone (earphone cushions), bantalan earphone (earphone pads), dan sarung earphone (earphone cases); aksesoris
headphone, yaitu, bantal headphone (headphone cushions), bantalan headphone (headphone pads), dan kabel ekstensi
headphone; aksesoris kacamata; aksesoris kacamata, yaitu tali, tali leher dan tali kepala untuk kacamata; aksesoris komputer,
yaitu, tutup pelindung dan tempat untuk telepon genggam, mouse komputer (tetikus komputer), headphone, komputer tablet,
USB drive; aksesoris telepon seluler, yaitu headset, tali telepon genggam; aksesoris untuk perangkat seluler, portabel dan
genggam, yaitu, earbud (perangkat pendengar berukuran kecil yang diletakan dilubang telinga), earphone dan headphone;
aktinometer; aktuator otomatis untuk digunakan dalam minyak dan gas, tempat penyimpanan, lubang besar, dan alat silinder
untuk melindungi sensor suhu; aktuator pembangkit pulsa; akumulator [baterai]; akumulator untuk daya fotovoltaik;
akumulator, listrik; akumulator, listrik, untuk kendaraan; alarm; alarm akustik; alarm anti-intrusi; alarm anti-pencurian, selain
untuk kendaraan; alarm asap; alarm bayi; alarm bergetar sebagai pengingat untuk minum obat; alarm bunyi; alarm gas; alarm
jendela; alarm jendela elektronik; alarm keamanan; alarm keamanan anti pengganggu untuk pintu; alarm keamanan pribadi;
alarm kebakaran; alarm kebakaran dalam bentuk ornamen pohon Natal; alarm kebocoran air; alarm kebocoran gas; alarm
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kolam renang; alarm peluit; alarm pencuri; alarm pencuri elektronik; alarm pencurian; alarm pintu; alarm pintu elektronik; alarm
pribadi; alarm, sensor alarm, dan sistem pemantauan alarm; alas kaki untuk perlindungan dari bahaya biologis; alas kaki untuk
perlindungan terhadap api; alas kaki untuk perlindungan terhadap iradiasi; alas kaki untuk perlindungan terhadap kecelakaan;
alas kaki untuk perlindungan terhadap kecelakaan atau cedera; alas kaki untuk perlindungan terhadap kecelakaan, iradiasi
dan kebakaran; alas kaki untuk perlindungan terhadap kecelakaan, iradiasi dan kebakaran, termasuk sepatu bot dan sepatu
untuk perlindungan kecelakaan untuk digunakan dalam industri; alas kaki untuk perlindungan terhadap tumpahan bahan kimia;
alas mouse; alas mouse komputer; alat alarm pribadi; alat analisis gas; alat analisis kelembaban kulit, bukan untuk keperluan
medis; alat analisis kromatogram untuk penggunaan ilmiah atau laboratorium; alat analisis makanan; alat analisis udara; alat
anti pencurian; alat anti-korosi katodik; alat baca [peralatan pengolah data]; alat baca sandi balok (barcode); alat bantu
pernapasan bawah air; alat bantu pernapasan oksigen, selain untuk alat bantu pernapasan buatan; alat bantu pernapasan
untuk berenang di bawah air; alat bantu pernapasan, kecuali untuk pernapasan buatan; alat cetak biru; alat dan instrumen
astrometri; alat dan instrumen fotografi; alat dan instrumen gambar yang disesuaikan untuk digunakan dengan komputer; alat
dan instrumen keselamatan dan keamanan; alat dan instrumen multimedia; alat dan instrumen pengajaran; alat dan instrumen
pensinyalan; alat dan instrumen radio; alat dan instrumen survei; alat dan instrumen ukur listrik; alat dan instrumen untuk
astronomi; alat dan instrumen untuk fisika; alat dan instrumen untuk memindai mikroskop konduktansi ion; alat dan instrumen
untuk memindai mikroskop probe; alat dan instrumen untuk mengukur dan mengendalikan; alat dan instrumen untuk
mentransfer, menerima dan menyimpan suara, gambar dan data, baik dalam bentuk digital maupun analog; alat dan
instrumen untuk merekam, mengirim atau mereproduksi suara atau gambar; alat dan instrumen untuk merekam,
mentransmisikan, mereproduksi, atau memproses suara, gambar, atau data; alat dan instrumen untuk mikroskop; alat dan
instrumen untuk pemindaian mikroskop ion; alat dan instrumen untuk tujuan penelitian; alat dan perlengkapan fotografi; alat
dan simulator pelatihan; alat dan sistem pemadam kebakaran; alat demagnetisasi untuk pita magnetik; alat diagnostik, bukan
untuk tujuan medis; alat difraksi [mikroskop]; alat distilasi untuk tujuan ilmiah; alat distilasi vakum untuk penggunaan
laboratorium; alat elektro-dinamis untuk kendali jarak jauh sinyal; alat elektronik Global Positioning System [GPS]; alat
elektronik dan perangkat lunak komputer yang mengijinkan penggunaan bersama-sama dan transmisi data dan informasi
antar alat dengan tujuan memfasilitasi pemantauan, kontrol, dan otomatisasi lingkungan; alat elektronik genggam untuk
penerimaan dan/atau pengiriman data nirkabel, terutama pengiriman dan penerimaan pesan-pesan, video-video, suara-suara;
alat elektronik yang dapat dikenakan; alat fototelegrafi; alat holografi; alat identifikasi hewan elektronik; alat informasi yang
berdiri sendiri, yaitu, pengeras suara audio pengontrol suara dan manual dengan kemampuan asisten digital pribadi untuk
mengakses dan menelusuri database online, situs web, telepon genggam, komputer, tablet, telepon pintar, komputer
genggam, komputer portabel untuk dokumen, berkas, dan informasi atas perintah yang disimpan lainnya; alat informasi yang
berdiri sendiri, yaitu, pengeras suara audio pengontrol suara dan manual dengan kemampuan asisten digital pribadi untuk
mengirim (streaming) dan memainkan audio, video, dan konten multimedia, untuk mengontrol televisi, monitor, sistem
permainan, alat pemutar DVD, alat pemutar media portabel, dan alat untuk mengirim (streaming) media digital; alat informasi
yang berdiri sendiri, yaitu, pengeras suara audio pengontrol suara dan manual dengan kemampuan asisten digital pribadi
untuk menyediakan jasa pelayanan pengurus (concierge) pribadi untuk pihak lain yang diinisiasikan oleh perintah pengontrolsuara melalui suatu telepon genggam, komputer, tablet, telepon pintar, komputer genggam, komputer portabel,
yaitu, menambah dan mengakses janji bertemu dengan kalendar, alarm, penghitung/pengatur waktu (timers), pengingat
(reminders) dan membuat reservasi restoran, perjalanan, dan hotel; alat input komputer; alat inspeksi cacat permukaan wafer;
alat inspeksi optik untuk keperluan industri; alat inspeksi optik untuk keterlacakan persiapan farmasi dan paket farmasi; alat
ionisasi tidak untuk pengolahan udara atau air; alat ionisasi untuk penggunaan ilmiah atau laboratorium; alat ionisasi, kecuali
untuk pengolahan udara atau air; alat juru bahasa elektronik; alat kaca untuk cetakan foto; alat kemudi, otomatis, untuk
kendaraan; alat kendali jarak jauh *; alat kendali jarak jauh portable untuk kick-up block; alat kendali jarak jauh radio untuk
memulai mesin mobil; alat kendali jarak jauh untuk mengendalikan komputer, telepon seluler, perangkat elektronik bergerak,
perangkat elektronik yang dapat dipakai, jam tangan pintar, kacamata pintar, earphone, headphone, pemutar dan perekam
audio dan video, televisi, set top box, speaker, amplifier, sistem home theatre, dan sistem hiburan; alat kendali jarak jauh
untuk mengontrol komputer, telepon seluler, perangkat elektronik mobile, perangkat elektronik yang dapat dikenakan, jam
tangan pintar, kacamata pintar, alat pemutar dan alat perekam audio dan video, televisi, alat pengeras suara, amplifier, sistem
home theater, dan sistem hiburan; alat keselamatan diri; alat keselamatan kerja; alat komunikasi data yang mengirimkan data
dan informasi ke database; alat kontrol elektronik [EKG] untuk lampu LED dan lampu; alat kontrol elektronik untuk robot; alat
kontrol jarak jauh untuk kompresor; alat kontrol jarak jauh untuk membuka dan menutup pintu; alat kontrol jarak jauh untuk
membuka dan menutup pintu kendaraan; alat kontrol jarak jauh untuk pompa vakum; alat kontrol keamanan; alat kontrol lalu
lintas udara; alat kontrol listrik untuk robot; alat kontrol pencahayaan; alat kontrol, pengujian dan pemantauan listrik; alat
kromatografi cair untuk penggunaan laboratorium; alat kromatografi otomatis untuk penggunaan laboratorium; alat
kromatografi penukar ion otomatis untuk penggunaan laboratorium; alat kromatografi untuk penggunaan laboratorium; alat
lampu lalu lintas [perangkat pensinyalan]; alat listrik untuk mengontrol; alat magnetic resonance imaging [MRI], bukan untuk
tujuan medis; alat medis dalam bentuk sensor untuk memantau pasien sebelum, selama atau setelah bedah ortopedi; alat
medis untuk analisis gaya berjalan; alat medis yang menggabungkan realitas virtual atau realitas tertambah (augmented
reality) untuk digunakan oleh praktisi kesehatan dalam prosedur pembedahan, keterlibatan pasien atau rehabilitasi pasien; alat
medis, yaitu, sistem robot bedah yang terdiri dari lengan robot bedah, sensor, kamera, instrumen bedah, perangkat lunak
untuk pengelolaan operasional dari sistem, monitor video, peralatan dan instrumen navigasi dan penentuan posisi, unit
tampilan visual, peralatan perekam dan tampilan optik (optical viewing), kontrol elektronik, penyangga (stand) dari kamera
navigasi, penyangga (stand) dari lengan robot serta layar sentuh, semua dijual sebagai satu unit; alat multiplexing video; alat
navigasi satelit; alat navigasi satelit, yaitu, sebuah Global Positioning System (GPS); alat navigasi untuk kapal; alat navigasi
untuk kendaraan; alat navigasi untuk kendaraan [komputer terpasang]; alat navigasi untuk mobil; alat pemadam api; alat
pemadam api untuk mobil; alat pemadam kebakaran untuk mobil; alat pemancar dan alat penerima yang digunakan untuk
menemukan hewan peliharaan yang hilang; alat pemancar elektronik untuk mengirim tempat menarik ke kendaraan
[sehubungan dengan otomobil]; alat pemancar suara; alat pemantau tingkat cairan; alat pemantauan pembangkit listrik; alat
pemantauan untuk perangkat yang mendukung Internet of Things [IoT]; alat pemantauan, selain untuk keperluan medis; alat
pembaca kartu flash; alat pembayaran elektronik dan terminal untuk tempat penyelesaian transaksi jual beli; alat pembersih
kepala magnetik; alat pembersih lensa kontak; alat pembersih pita magnetik; alat pembersih untuk disc rekaman suara; alat
pembesar [fotografi]; alat pembicara; alat pemusatan untuk transparansi fotografi; alat pemutar reproduksi suara; alat pemutus
listrik; alat penahan kabel listrik; alat penarik kabel listrik; alat pencampur suara; alat pencatat absensi elektronika; alat
pendengar; alat pendengar untuk komunikasi jarak jauh; alat pendeteksi api; alat pendeteksi asap dan karbon monoksida; alat
pendeteksi dan penguji kebocoran; alat pendeteksi ranjau; alat pendeteksi uang palsu elektronika; alat pendistribusi daya

Halaman 1401 dari 2049

untuk penerangan jalan; alat penerima audio dan video; alat penerima telepon; alat penerima televisi LCD; alat penerima
televisi dengan layar tampilan yang dapat digunakan sebagai cermin; alat peneropong telur; alat pengacau radar; alat
pengajaran; alat pengajaran audiovisual; alat pengaman listrik untuk instalasi elevator; alat penganalisa fluoresensi untuk
protein, bukan untuk keperluan medis; alat pengapung renang untuk keperluan keamanan; alat pengatur elektronik; alat
pengatur suhu air; alat pengatur waktu listrik; alat pengatur, listrik; alat pengecek kerusakan pada piringan optik; alat
pengembangan perangkat lunak; alat pengembangan perangkat lunak komputer; alat pengembangan perangkat lunak untuk
membuat perangkat lunak dan aplikasi selular; alat pengembangan perangkat lunak untuk mengaktifkan aplikasi perangkat
lunak seluler untuk mengakses layanan backend, yaitu, penyimpanan data, pemberitahuan push, dan
manajemen/pengelolaan pengguna; alat pengendali jarak jauh untuk kebutuhan rumah tangga; alat pengendali listrik dan
elektronik untuk pintu garasi; alat pengeras suara berukuran kecil yang dipakai di dalam telinga; alat pengering untuk cetakan
foto; alat pengisi baterai ponsel yang dapat dibawa; alat pengisi daya; alat pengisi daya baterai untuk kamera/kamera digital;
alat pengkait kabel listrik; alat pengolah data; alat pengolah data dan komputer; alat pengolah data elektronik; alat pengolah
data, yaitu coupler; alat pengolah kata; alat pengontrol (termostat) ; alat pengontrol daya untuk penerangan; alat pengontrol
jaringan; alat pengontrol manajemen jaringan; alat pengontrol memori semikonduktor; alat pengontrol mikro berdaya rendah;
alat pengontrol motor penggerak, elektronik; alat pengontrol otomatis dan monitor jarak jauh untuk keperluan mengukur,
monitoring dan mengontrol untuk pendingin udara; alat pengontrol otomatisasi rumah; alat pengontrol tenaga untuk monitoring
jarak jauh; alat penguji untuk penguji papan sirkuit; alat penguji untuk pengujian serat optik; alat pengujian genetik untuk tujuan
ilmiah; alat pengukur; alat pengukur air (meteran air); alat pengukur cahaya optik; alat pengukur diameter kawat; alat pengukur
gas (meteran gas); alat pengukur jarak; alat pengukur kecepatan; alat pengukur kecepatan [fotografi]; alat pengukur
luminescence; alat pengukur minyak (meteran minyak); alat pengukur panjang; alat pengukur parameter fisik laut; alat
pengukur presisi; alat pengukur radiasi; alat pengukur radioaktivitas; alat pengukur suara; alat pengukur tekanan; alat
pengukur tingkat cairan; alat pengukur untuk mengukur potensial permukaan, yaitu, potensial zeta, ukuran dan distribusi
ukuran partikel koloid dalam suatu larutan.; alat pengukur untuk pengeluaran parfum dalam jumlah yang terukur; alat
pengukur, listrik; alat pengulang jaringan nirkabel; alat pengurai listrik; alat penulis sandi magnetik; alat penyalaan, listrik,
untuk menyalakan dari kejauhan; alat penyangga kabel listrik; alat penyeimbang; alat penyimpan data komputer; alat
penyimpanan data; alat penyimpanan data, yaitu, drive disk keras, drive disk digital, alat pemutar media, media penyimpan
digital kosong, drive disk keras portabel, drive dalam keadaan solid, drive memori flash, drive disk hybrid dan periferal
komputer; alat penyimpanan data, yaitu, drive disk keras, drive disk digital, drive dalam keadaan solid, media penyimpan
digital kosong, drive hybrid dan periferal komputer; alat penyimpanan jaringan komputer, yaitu, drive disk keras, drive disk
digital, media penyimpan digital kosong, drive disk keras portabel, drive dalam keadaan solid, drive memori flash, drive disk
hybrid dan periferal komputer untuk menyimpan dan cadangan data elektronik baik secara lokal atau melalui suatu jaringan
telekomunikasi atau melalui awan; alat penyimpanan jaringan komputer, yaitu, menyimpan dan cadangan data elektronik baik
secara lokal atau melalui suatu jaringan telekomunikasi; alat penyimpanan jaringan komputer, yaitu, untuk menyimpan dan
cadangan data elektronik baik secara lokal atau melalui suatu jaringan telekomunikasi; alat penyimpanan komputer, yaitu,
perangkat keras memori komputer, drive keras untuk komputer dan drive dalam keadaan solid (SSD) untuk komputer; alat
penyimpanan komputer, yaitu, sistem atau subsistem untuk menyimpan dan mengarsip data elektronik; alat penyimpanan
perangkat keras komputer untuk menyimpan dan memperoleh kembali data; alat penyimpanan untuk menyimpan dan
memperoleh kembali data; alat peraga data; alat peredup cahaya untuk penerangan; alat perekam dan reproduksi suara; alat
perekam data; alat perekam data untuk pengiriman dan penyimpanan antara alat memori elektronik melalui kabel atau tanpa
kabel; alat perekam film; alat perekam jarak; alat perekam suara; alat perekam suara dan gambar; alat perekam tekanan; alat
perekam untuk mengemudi; alat perekam untuk merekam lalu lintas pada jaringan telekomunikasi; alat perekam video; alat
perekam waktu; alat perekam waktu dan tanggal; alat perluas untuk papan ketik, video dan mouse; alat perluasan jaringan
nirkabel; alat pertukaran telepon; alat pertukaran telepon elektronik; alat poin akses nirkabel (WAP); alat portabel penahan
mobil yang dikendalikan dari jarak jauh; alat reproduksi suara; alat sensor; alat spektrograf; alat stereoskopik; alat streaming
media digital; alat telegraf manual; alat telegraf otomatis; alat telemetering; alat telemetering kendali jarak jauh; alat
terjemahan elektronik; alat transmisi data interaktif; alat transmisi suara; alat transmisi telepon; alat uji bukan untuk tujuan
medis; alat uji dan pengukuran, yaitu satu kotak pengujian yang berisikan sumber sinyal dan penganalisis sinyal untuk menguji
disain dan alat komunikasi nirkabel dan gelombang mikro; alat uji elektronik; alat uji elektronik untuk digunakan di bidang
telekomunikasi; alat uji semi-konduktor; alat uji untuk menguji papan sirkuit cetak; alat ukur; alat ukur alat; alat ukur dan
instrumen; alat ukur elektromagnetik; alat ukur lensa korektif; alat ukur radiasi; alat ukur radioaktivitas; alat ukur resistensi; alat
ukur tinggi badan; alat untuk darurat dan penyelamatan; alat untuk efisiensi energi listrik tegangan rendah; alat untuk
fermentasi [alat laboratorium]; alat untuk meletakkan kamera dan monitor; alat untuk memantau dan merekam kinerja mesin;
alat untuk memberitahukan notifikasi pelanggaran kecepatan, batas geografis virtual (geo-fence) dan jam malam dalam mobil,
yaitu, indikator kecepatan dan sensor waktu [sehubungan dengan otomobil]; alat untuk memeriksa absensi kerja; alat untuk
memeriksa franking; alat untuk memeriksa keaslian uang kertas; alat untuk memeriksa kecepatan kendaraan; alat untuk
memproses pembayaran elektronik; alat untuk memproses pembayaran secara elektronik; alat untuk memproses,
mentransmisikan dan menyimpan informasi basis data; alat untuk memverifikasi data pada kartu yang dikodekan secara
magnetis; alat untuk menganalisis gas; alat untuk mengedit film sinematografi; alat untuk mengembangkan film; alat untuk
mengembangkan foto; alat untuk mengendalikan listrik statis; alat untuk mengganti jarum pemutar rekaman; alat untuk
menghantarkan, mengalihkan, mengubah, mengumpulkan, mengatur atau mengendalikan listrik; alat untuk menghasilkan
gambar; alat untuk menghasilkan gambar virtual; alat untuk menghasilkan karakter; alat untuk menghasilkan kebisingan; alat
untuk menguji detektor asap menggunakan semprotan aerosol; alat untuk menguji detektor karbon monoksida menggunakan
semprotan aerosol; alat untuk menguji detektor panas menggunakan semprotan aerosol; alat untuk menguji makanan; alat
untuk menguji rem kendaraan; alat untuk menguji transmisi kendaraan; alat untuk mengukur; alat untuk mengukur kecepatan
ayunan golf; alat untuk mengukur ketebalan kulit; alat untuk mengukur, mendeteksi dan memonitor instrumen yang digunakan
pada aplikasi industri; alat untuk mentransmisikan dan mereproduksi suara atau gambar; alat untuk mentransmisikan program
radio dan pesan relai radio; alat untuk merekam dan mereproduksi ucapan; alat untuk merekam gambar; alat untuk merekam
suara atau gambar; alat untuk merekam, mengirim atau mereproduksi gambar; alat untuk merekam, mengirim atau
mereproduksi informasi; alat untuk merekam, mengirim atau mereproduksi suara; alat untuk merekam, mengirim atau
mereproduksi suara atau gambar; alat untuk merekam, mengirim atau mereproduksi suara, gambar dan data; alat untuk
merekam, mengirim, memproses dan mereproduksi suara, gambar atau data; alat untuk merekam, menyimpan, mengirim dan
mereproduksi suara dan gambar; alat untuk merekam, transmisi, penerimaan, pemrosesan atau reproduksi suara, gambar
atau data; alat untuk mereproduksi suara; alat untuk pengembangan piranti lunak untuk pembuatan aplikasi mobile Internet
dan antarmuka klien; alat untuk pengembangan piranti lunak, yaitu, piranti lunak untuk pengujian aplikasi; alat untuk
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penyiaran, perekaman, transmisi atau reproduksi suara atau gambar; alat untuk penyiaran, perekaman, transmisi atau
reproduksi suara, data atau gambar; alat untuk perekaman, transmisi, amplifikasi dan reproduksi suara; alat untuk reproduksi
suara atau gambar; alat untuk transmisi komunikasi; alat untuk transmisi radio, alat pembaca optik; alat untuk transmisi suara
atau gambar; alat validasi tiket elektronik; alat verifikasi elektronik untuk mengecek pengesahan kartu-kartu; alat-alat optik
yang dapat dilihat; alat-alat otomatisasi perangkat lunak komputer.; alat interfase komputer; alidades; altimeter; amplifier;
amplifier akustik; amplifier audio; amplifier dan penerima audio; amplifier daya; amplifier gitar; amplifier semi-konduktor optik;
amplifier semikonduktor optik; amplifier stereo; amplifier untuk alat musik; amplifier untuk gitar bass; analisa audio; analisa
gangguan universal; analisa gas buang; analisa gas residu; analisa kuantum resonansi magnetik; analisis laboratorium
penelitian untuk mengukur, menguji dan menganalisis darah dan cairan tubuh lainnya; anemometer; anggota badan tiruan
untuk keperluan instruksi medis [peralatan pengajaran]; anjungan tunai mandiri [ATM]; anoda; antarmuka pemrograman
aplikasi [Application Programming Interface (API)] untuk digunakan dalam membangun aplikasi perangkat lunak; antarmuka
pemrograman aplikasi [Application Programming Interface (API)] untuk perangkat lunak yang memfasilitasi jasa/layanan online
untuk jaringan/jejaring sosial dan untuk pengambilan, mengunggah, mengunduh, mengakses dan manajemen data;
antarmuka pengguna untuk komputer kendaraan bermotor dan perangkat elektronik, yaitu panel kontrol elektronik, monitor,
layar sentuh, remot kontrol, stasiun dok, konektor, sakelar, dan kontrol yang diaktifkan suara; antarmuka untuk komputer;
antarmuka untuk komputer, layar komputer, telepon mobil, perangkat elektronik mobil, perangkat elektronik yang dapat
dipakai, arloji pintar, kacamata pintar, televisi, set top box, serta pemutar dan perekam audio dan video; antarmuka untuk
komputer, layar komputer, telepon seluler, perangkat elektronik seluler, perangkat elektronik yang dapat dipakai, jam tangan
pintar, kacamata pintar, televisi, set top box, serta pemutar dan perekam audio dan video; antarmuka untuk komputer, periferal
komputer, telepon seluler, perangkat elektronik digital mobile, perangkat elektronik yang dapat dikenakan, jam tangan pintar,
kacamata pintar, televisi, set top box, serta alat pemutar dan alat perekam audio dan video; antena; antena frekuensi radio;
antena microwave; antena mobil; antena pemancar gelombang radio; antena penerima siaran satelit; antena radar; antena
radio; antena radio dan televisi; antena satelit; antena sinyal radio; antena televisi; antena untuk jaringan telekomunikasi;
antena untuk peralatan komunikasi nirkabel; antena untuk peralatan radio; antikode; aparat komunikasi gelombang mikro;
aparat pengawasan keamanan; aparat pengawasan video; aparat peringatan keamanan; aparat untuk memeriksa surat
stempel; aparatus (termasuk perangkat keras komputer dan perangkat lunak komputer) untuk menyediakan, memproses,
menampilkan, merekam, mentransmisikan, menerima, mereproduksi, mengedit, memanfaatkan dan memutar ulang gambar,
suara, data dan informasi; aparatus balok elektromagnetik untuk proyektil; aparatus catu daya listrik selain generator; aparatus
dan instrumen bahari; aparatus dan instrumen ilmiah, optik, pengukur, pensinyalan dan pengecekan; aparatus dan instrumen
kendali jarak jauh; aparatus dan instrumen komunikasi data; aparatus dan instrumen penimbang; aparatus dan instrumen
penimbang untuk unit standar; aparatus dan instrumen sinematografi; aparatus dan instrumen untuk mengendalikan dan
memantau kendaraan tanpa awak; aparatus dan instrumen untuk mengendalikan dan memonitor aliran air; aparatus dan
instrumen untuk menghantarkan, mengalihkan, mengubah, mengakumulasi, mengatur atau mengendalikan distribusi listrik;
aparatus dan instrumen untuk menghantarkan, mengalihkan, mengubah, mengakumulasi, mengatur atau mengendalikan
listrik; aparatus dan instrumen untuk menghantarkan, mengalihkan, mengubah, mengakumulasikan, mengatur atau
mengendalikan distribusi atau penggunaan listrik; aparatus dan instrumen untuk menghantarkan, mengalihkan, mengubah,
mengakumulasikan, mengatur atau mengendalikan penggunaan listrik; aparatus dan instrumen untuk tujuan ilmiah; aparatus
dan instrumen xerografis; aparatus dan penerima telepon; aparatus dan perkakas yang menyelamatkan jiwa; aparatus dan
perlengkapan otentikasi mata uang; aparatus dan perlengkapan yang menyelamatkan jiwa; aparatus diagnostik, bukan untuk
tujuan medis, yaitu, aparatus yang digunakan untuk analisa dan optimasi sistem komputer; aparatus dubbing audio; aparatus
elektroforesis untuk penggunaan laboratorium; aparatus elektroforesis, bukan untuk tujuan medis; aparatus frekuensi tinggi;
aparatus generasi suara; aparatus memori; aparatus pemotongan film; aparatus pengatur panas; aparatus penghasil sinyal
elektronik; aparatus penguat gen untuk penggunaan laboratorium; aparatus pengukur fluida; aparatus pengukur kecepatan
untuk bola golf; aparatus pensinyalan angkatan laut; aparatus peralihan audio; aparatus peralihan telepon digital; aparatus
serta peranti untuk pengidentifikasian pribadi; aparatus sinyal kereta api, bercahaya atau mekanis; aparatus transvasing
oksigen; aparatus untuk bernyanyi dengan musik latar yang telah direkam sebelumnya dan dengan lirik yang ditampilkan di
layar; aparatus untuk memonitor jarak jauh; aparatus untuk mengenkripsi dan mendekripsi sinyal video dan/atau suara
dan/atau data elektronik; aparatus untuk merekam suara; aparatus untuk merekam transmisi atau reproduksi data, suara atau
gambar, peralatan pengolah data, perangkat keras komunikasi data; aparatus untuk merekam, transmisi , memanipulasi, dan
mereproduksi suara dan gambar; aparatus untuk merekam, transmisi atau reproduksi data elektronik; apertometer [optik];
aplikasi (perangkat lunak) yang dapat diunduh untuk telepon pintar; aplikasi dekstop; aplikasi komputer untuk mengotorisasi
pembayaran elektronik serta transaksi keuangan elektronik; aplikasi komputer untuk mengumpulkan pembayaran elektronik
serta transaksi keuangan elektronik; aplikasi komputer untuk streaming video, musik dan gambar; aplikasi komputer utuk
mengolah pembayaran elektronik serta transaksi keuangan elektronik; aplikasi multimedia interaktif dan program komputer
untuk digunakan sehubungan dengan skema keanggotaan pelanggan, termasuk skema kartu loyalitas pelanggan, skema
insentif, skema bonus, kartu hadiah dan kartu diskon; aplikasi pembayaran elektronik (uang digital/ digital money) yang dapat
digunakan untuk memfasilitasi pembelian/ pembayaran; aplikasi pendaftaran merek internasional; aplikasi pengaturan
keuangan; aplikasi perangkat lunak [aplikasi] untuk perangkat yang mendukung Internet of Things [IoT]; aplikasi perangkat
lunak [dapat diunduh]; aplikasi perangkat lunak berkemampuan suara untuk manajemen informasi pribadi, tidak satupun
barang tersebut untuk kamera fotografi dan sinematografi profesional termasuk aksesoris spesifik fotografi dan sinematografi
profesional khusus untuknya dan perangkat lunak fotografi dan sinematografi profesional; aplikasi perangkat lunak komputer
untuk digunakan dalam kaitannya dengan pelestarian lingkungan, perubahan iklim dan penyeimbangan karbon; aplikasi
perangkat lunak komputer untuk komputer yang bisa dipakai, ponsel pintar, monitor, layar, perangkat keras komputer, pelacak
aktivitas, peralatan audio, peralatan komunikasi, peralatan telekomunikasi, perangkat periferal komputer, pemutar media
portabel, dan perangkat komunikasi elektronik digital; aplikasi perangkat lunak komputer untuk memungkinkan pengumpulan
dan pemrosesan data terkait tempat kerja, termasuk sumber daya manusia dan informasi penggajian, data waktu karyawan,
data tenaga kerja, data produk, data produksi, data operasional, data logistik, data keuangan dan data perusahaan, dan
manajemen personalia, pelaksanaan tugas dan manajemen/pengelolaan alur kerja; aplikasi perangkat lunak komputer yang
dapat diprogram untuk perangkat seluler, televisi, dan perangkat video lainnya; aplikasi perangkat lunak komputer yang dapat
diunduh; aplikasi perangkat lunak komputer yang digunakan untuk asisten digital pribadi; aplikasi perangkat lunak komputer,
dapat diunduh; aplikasi perangkat lunak metronom yang dapat diunduh; aplikasi perangkat lunak ponsel yang dapat diunduh;
aplikasi perangkat lunak pusat data ; aplikasi perangkat lunak seluler yang dapat diunduh; aplikasi perangkat lunak untuk
perangkat elektronik seluler dan perangkat elektronik portabel, yaitu, telepon seluler, telepon selular, ponsel pintar, konsol
permainan genggam, komputer tablet, komputer laptop, dan komputer notebook; aplikasi perangkat lunak untuk bermain
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game; aplikasi perangkat lunak untuk digunakan dengan perangkat seluler; aplikasi perangkat lunak untuk digunakan dengan
perangkat seluler untuk memantau dan mengelola informasi medis pasien; aplikasi perangkat lunak untuk layanan jejaring
sosial melalui internet; aplikasi perangkat lunak untuk memberikan informasi tentang kesehatan dan kesejahteraan, untuk
digunakan sehubungan dengan terapi perilaku, untuk memasukkan, menyimpan, mengelola, dan menganalisis catatan medis
dan data pasien, bagi pengguna untuk melacak gejala dan mencatat perawatan, bagi pengguna untuk melacak aktivitas fisik,
penting tanda-tanda, dan informasi biometrik, untuk mengakses dan mengumpulkan data imunisasi, untuk melacak, merekam,
dan berbagi informasi perawatan kesehatan.; aplikasi perangkat lunak untuk memposting, mendistribusikan, dan melihat
peluang kerja, untuk memposting dan melihat resume, untuk berlangganan pemberitahuan pekerjaan melalui email dan teks,
untuk menyaring pelamar pekerjaan dengan melihat atau mengunduh resume dalam database resume, untuk mencari
peluang kerja dan untuk melamar ke pekerjaan; aplikasi perangkat lunak untuk pengumpulan dan pemrosesan data terkait
tempat kerja, yaitu, data waktu karyawan, data tenaga kerja, data produk, data produksi, dan data perusahaan, dan untuk
manajemen personalia, dan untuk pengelolaan perangkat seluler, yaitu, aplikasi perangkat seluler, sistem operasi seluler,
keamanan pengguna, dan keamanan aplikasi perangkat lunak; aplikasi perangkat lunak untuk perangkat bergerak (mobile
application) untuk digunakan oleh pasien bedah ortopedi sebelum pembedahan dan sesudah pembedahan; aplikasi perangkat
lunak untuk perangkat bergerak (mobile application) yang memungkinkan penyedia layanan kesehatan untuk terlibat,
membuat stratifikasi dan memantau pasien bedah ortopedi sebelum pembedahan dan sesudah pembedahan; aplikasi
perangkat lunak untuk perangkat seluler untuk memantau dan mengelola informasi medis pasien; aplikasi perangkat lunak
untuk perencanaan pernikahan; aplikasi perangkat lunak untuk produk perbankan melalui fasilitas pesan singkat (SMS);
aplikasi perangkat lunak untuk transmisi komunikasi elektronik.; aplikasi perangkat lunak yang dapat diunduh; aplikasi
perangkat lunak yang dapat diunduh untuk mengakses situs web di mana pengguna dapat memposting peringkat, ulasan, dan
rekomendasi pada daftar real estat liburan, akomodasi sementara, acara, lokasi, bisnis, layanan, dan kegiatan di bidang
hiburan, perjalanan, pariwisata, dan restoran; aplikasi perangkat lunak yang dapat diunduh untuk pemesanan dan pemesanan
transportasi, perjalanan, dan restoran; aplikasi perangkat lunak yang dapat diunduh untuk ponsel; aplikasi perangkat lunak
yang dipasang pada komputer pribadi untuk mentransfer data musik dari komputer pribadi ke pemutar audio HDD (Hard Disk
Drive); aplikasi perangkat lunak yang memungkinkan pengusaha mencari dan merekrut karyawan.; aplikasi perangkat lunak
yang menampilkan informasi tentang layanan rekrutmen, solusi kepegawaian dan perencanaan karir; aplikasi perangkat lunak
yang menampilkan permainan komputer; aplikasi perangkat seluler yang dapat diunduh (downloadble) untuk merekam data
mengemudi, menghasilkan penilaian mengemudi, permintaan bantuan di jalan, pemeriksaan kesehatan kendaraan,
pengiriman pengingat pemeliharaan, pelacakan lokasi mobil, penyampaikan peringatan vandalisme, penyediaan informasi
keselamatan pengemudi [sehubungan dengan otomobi]; aplikasi percetakan online yang dikombinasikan dengan jarinqan
sosial dimana para penqquna dapat chattinq, sharinq, kolaborasi.; aplikasi piranti lunak komputer untuk perangkat seluler,
komputer pribadi, konsol dan tablet, yaitu piranti lunak yang digunakan untuk menyimpan dan menarik dana dari rekening
bank, rekening kartu kredit, rekening kartu debit, transfer dana, melakukan transaksi, dan melihat informasi rekening bank;
aplikasi ponsel pintar [perangkat lunak]; aplikasi ponsel pintar yang dapat diunduh [perangkat lunak]; aplikasi ponsel pintar,
dapat diunduh; aplikasi seluler; aplikasi seluler untuk memantau kegiatan latihan olahraga papan; aplikasi seluler untuk
perbankan, keuangan, peminjaman dan pembayaran; aplikasi seluler yang dapat diunduh; aplikasi seluler yang dapat diunduh
untuk digunakan dengan komputer yang bisa dipakai, ponsel pintar, monitor, layar, perangkat keras komputer, pelacak
aktivitas, peralatan audio, peralatan komunikasi, peralatan telekomunikasi, perangkat periferal komputer, pemutar media
portabel, dan perangkat komunikasi elektronik digital; aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk mencocokkan pencari kerja
dengan pemberi kerja dan kesempatan kerja; aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk menelusuri video dengan browser
bawaan; aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk mengirim (posting) dan melihat daftar pekerjaan, mengirim (posting) dan
melihat resume, dan mencari dan melamar untuk kesempatan kerja; aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk ponsel cerdas
dan komputer tablet; aplikasi seluler yang dapat diunduh yang menampilkan konten hiburan, termasuk konten interaktif;
aplikasi seluler, direkam; aplikasi telepon selular untuk mengakses dan streaming audio visual dan konten multimedia melalui
internet dan jaringan komunikasi global; aplikasi tentang sistem kasir; aplikasi terkait dengan sistem pengaturan transportasi;
aplikasi untuk digunakan dengan telepon selular, tablet dan komputer pribadi; aplikasi untuk pembayaran parkir; aplikasi untuk
pencatatan hak cipta; aplikasi untuk pendaftaran desain industri; aplikasi untuk pendaftaran merek; aplikasi untuk pendaftaran
paten; aplikasi untuk pengaturan kegiatan penyewaan kendaraan; aplikasi untuk pengawasan perusahaan sewa kendaraan
dan perilaku supir kendaraan sewaan; aplikasi untuk perpanjangan merek; aplikasi untuk ponsel, komputer tablet, dan ponsel
pintar dalam bentuk permainan video yang dapat diunduh; aplikasi yang dapat diunduh; aplikasi yang dapat diunduh untuk
digunakan dengan perangkat seluler; aplikasi yang memungkinkan pengguna untuk berkolaborasi dan berkomunikasi melalui
ruang chat untuk membuat foto cetak produk; aplikasi yang menyediakan jasa percetakan online; aplikasi-aplikasi seluler yang
dapat diunduh menggunakan artificial intelligence untuk otomatisasi bisnis.; application programming interface (API) untuk
digunakan dalam mengembangkan platform AI (kecerdasan buatan), yaitu, bot (bots), agen virtual dan asisten virtual;
application programming interface (API) untuk perangkat lunak komputer untuk mengembangkan pengalaman realitas virtual
dan augmented reality; application software for smart phone; apron bahan bakar; armatures [listrik]; armatures untuk
digunakan dalam peralatan listrik; array berlebihan dari pengontrol disk [RAID] independen; array dioda; array panel tenaga
surya; arsip MP3 yang direkam (mengenai musik); arsip digital; arsip digital (dapat diunduh); artikel reflektif untuk dipakai,
untuk pencegahan kecelakaan; asisten digital pribadi; asisten digital pribadi (PDA); asisten digital pribadi dalam bentuk arloji;
aspirator untuk penggunaan laboratorium; attenuator; attenuators sinyal listrik; aturan bevel; aturan lipat; aturan pengukuran;
aturan slide melingkar; audio dan video analog dan rekaman digital pada kaset, cakram, rekaman, DVD dan CD, kaset, atau
media perekaman lainnya; audio processor; audiometer; autocollimators; automata musik yang dioperasikan dengan koin
[kotak juke]; autotransformers; bagian dan aksesori untuk kacamata; bagian komponen untuk antena; bagian untuk kacamata;
baju balap motor tahan api untuk tujuan keamanan; baju besi tubuh; baju zirah; baki cuci [fotografi]; baki laboratorium;
balaclava tahan api; balaclavas untuk perlindungan terhadap kecelakaan, iradiasi dan kebakaran; balancers penguat ganda;
ballast elektronik untuk lampu; ballast listrik untuk peralatan penerangan neon; ballast pencahayaan; ballast untuk lampu
halogen; ballast untuk lampu neon; ballast untuk lampu pelepasan gas; ballast untuk peralatan penerangan listrik; balon
meteorologi; ban leher elektronik untuk melatih binatang; bantalan hidung kacamata; bantalan hidung sunglass; bantalan
hidung untuk kacamata; bantalan hidung untuk kacamata hitam; bantalan lutut untuk pekerja; bantalan pendingin komputer
notebook; bantalan pengisian nirkabel untuk smartphone; bantalan rahang diadaptasi khusus untuk helm pelindung olahraga;
bantalan sentuh; bantalan sentuh untuk komputer; bantalan telinga khusus disesuaikan untuk helm olahraga pelindung;
bantalan telinga untuk bingkai kacamata; bantalan telinga untuk earphone; bantalan telinga untuk headphone; bar lampu
darurat untuk kendaraan [sinyal bercahaya]; barang dari pakaian pelindung untuk dipakai oleh pengendara sepeda motor
untuk perlindungan terhadap kecelakaan atau cedera; barang-barang optik; barang-barang yang bersifat magnetik, optik atau
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pembawa informasi elektronik, atau kombinasinya, yaitu stiker, label, label berperekat, kertas-kertas, yang dilengkapi dengan
sarana/cara pengkodean dan/atau struktur difraksi dan/atau struktur holografik untuk digunakan sebagai sarana/cara
keperluan identifikasi, otentikasi atau keamanan; barel lensa untuk mikroskop; barel lensa untuk teleskop; barometer; base
chargers untuk perangkat elektronik seluler; batang pengukur; batang untuk peramal air; baterai; baterai anoda; baterai dan
alat pengisi daya baterai; baterai dan pengisi daya untuk rokok elektronik; baterai elektrik; baterai galvanik; baterai isi ulang
bertenaga surya; baterai isi ulang yang memberi daya pada kendaraan listrik; baterai kamera; baterai kering; baterai laptop;
baterai listrik; baterai listrik isi ulang; baterai listrik untuk menyalakan kendaraan listrik; baterai lithium; baterai lithium-ion;
baterai matahari; baterai nikel-kadmium; baterai pengapian; baterai penyimpanan listrik; baterai penyimpanan listrik untuk
penggunaan rumah tangga; baterai penyimpanan nikel-kadmium; baterai sekunder lithium; baterai surya; baterai surya untuk
kegunaan industri; baterai telepon genggam; baterai tensi tinggi; baterai untuk alat bantu dengar; baterai untuk cerutu
elektronik; baterai untuk kamera digital dan kamera perekam; baterai untuk kamera/kamera digital; baterai untuk kendaraan;
baterai untuk penerangan; baterai untuk peralatan komunikasi audio dan video; baterai untuk perangkat elektronik yang
digunakan untuk memanaskan tembakau; baterai untuk pocketlamps; baterai untuk ponsel; baterai untuk rokok elektronik;
baterai untuk telepon genggam; baterai yang dapat diisi ulang; baterai, listrik; beban; bel; bel alarm darurat elektronik; bel
alarm, listrik; bel elektronik; bel panggilan elektronik; bel panggilan, listrik; bel untuk memanggil suster; bel, listrik; bellow untuk
kamera; benang pengenal untuk kabel listrik; benda pelindung pakaian untuk dipakai oleh pengendara bermotor supaya
terlindungi dari kecelakaan atau cedera, yaitu, sepatu bot keselamatan dan sarung tangan keselamatan; benda pelindung
pakaian untuk pengendara bermotor untuk melindungi dari kecelakaan atau cedera, iradiasi dan api; benda-benda optik yang
telah lulus uji; bendera peringatan; berat menyelam; berburu teropong; berdiri disesuaikan untuk tablet; berenang mengapung
untuk tujuan keamanan; berita berkala elektronik yang dapat diunduh; betatron industri; betatrone; bevel; bevel geser; binder
diadaptasi untuk compact disc; bingkai foto digital; bingkai kacamata; bingkai kacamata anak yang terbuat dari bahan sintesis;
bingkai kacamata anak yang terbuat dari plastik; bingkai kacamata berlensa; bingkai kacamata dan kacamata hitam; bingkai
kacamata yang dibongkar; bingkai kacamata yang terbuat dari kombinasi logam dan plastik; bingkai kacamata yang terbuat
dari logam; bingkai kacamata yang terbuat dari plastik; bingkai untuk kacamata dan kacamata hitam; bingkai untuk kacamata
hitam; bingkai untuk transparansi fotografi; bingkai-bingkai kacamata matahari; biochip; biomikroskop; bioreaktor plastik sekali
pakai untuk kultur sel; bioreaktor untuk kultur sel; bioreaktor untuk penggunaan laboratorium; bioreaktor untuk penggunaan
penelitian; bipod untuk kamera; blok distribusi tenaga listrik; blok terminal; blok terminal listrik; blok terminal listrik biometrik;
blok terminal tanah; boneka resusitasi [alat pengajaran]; booming untuk mikrofon; boot untuk perlindungan terhadap
kecelakaan; boot untuk perlindungan terhadap kecelakaan, iradiasi dan api; borescop serat optik; borescopes; borescopes
untuk memeriksa pekerjaan; boresighters [alat pelurus untuk pemandangan senjata]; botol media untuk penggunaan
laboratorium; botol reagen untuk penggunaan laboratorium; botol untuk penggunaan laboratorium; box speaker; braket untuk
kamera; brosur elektronik yang dapat diunduh; buffer komputer; buku audio; buku audio untuk anak, dan film-film untuk anak
yang terekam pada media optik; buku audio yang menampilkan konten hiburan; buku catatan digital; buku digital yang dapat
diunduh dari Internet; buku digital, dapat diunduh; buku elektronik fiksi direkam pada media komputer; buku elektronik fiksi
yang dapat diunduh; buku elektronik non-fiksi yang dapat diunduh; buku elektronik non-fiksi yang direkam di media komputer;
buku elektronik yang dapat diunduh; buku harian elektronik; buku petunjuk dalam bentuk elektronik; buku yang direkam dalam
kaset; buku yang direkam pada disk; buku-buku digital anak yang dapat diunduh; buku-buku digital untuk aktifitas anak yang
dapat diunduh; buku-buku digital untuk pendidikan anak yang dapat diunduh; buret; busur derajat [alat ukur]; busur derajat
penuh; busur derajat setengah lingkaran; cadangan peralatan catu daya listrik selain generator; cakram audio; cakram audio
kompak; cakram kosong untuk komputer; cakram laser; cakram musik yang direkam; cakram optik; cakram optik yang
menampilkan musik; cakram padat audio-video; cakram permainan video; cakram video digital; cakram video, pita video dan
compact disc yang direkam yang menampilkan permainan (games) video, permainan (games) komputer, game mobile (mobile
games), animasi, dan musik dan karya seni; car MP3 Player; cartridge game untuk digunakan dengan peralatan game
elektronik; case diadaptasi untuk komputer; case diadaptasi untuk komputer netbook; case diadaptasi untuk komputer
notebook; case diadaptasi untuk pemutar DVD; case diadaptasi untuk pemutar MP3; case disesuaikan untuk pemutar CD;
case khusus dibuat untuk peralatan dan instrumen fotografi; case untuk compact disc; case untuk compact disc atau DVD;
case untuk perangkat penyimpanan musik; casing dan cover untuk smartphone; casing dan kantong untuk menyimpan
kacamata dan kacamata hitam; casing telepon seluler; casing untuk perangkat elektronik seluler; casing untuk ponsel pintar;
casing untuk ponsel pintar (smart phones); casing, cover dan selongsong untuk menyimpan komputer tablet; casing, cover
dan selongsong untuk menyimpan laptop; catu daya elektronik; catu daya listrik; catu daya listrik portabel untuk perangkat
elektronik yang digunakan untuk memanaskan tembakau; catu daya listrik portabel untuk rokok elektronik; catu daya listrik
selain generator; catu daya listrik untuk rokok elektronik; catu daya listrik yang tidak pernah terputus; catu daya portabel untuk
perangkat elektronik yang digunakan untuk memanaskan tembakau; catu daya portabel untuk rokok elektronik; catu daya
switching frekuensi tinggi; catu daya tegangan tinggi; cawan lebur [laboratorium]; celana panjang untuk perlindungan terhadap
kecelakaan, iradiasi dan kebakaran; cermin inspeksi; cermin inspeksi teleskopik untuk penggunaan otomotif; cermin optik;
cermin untuk memeriksa pekerjaan; cetakan holografik; charger mobil untuk perangkat yang digunakan untuk memanaskan
tembakau; charger mobil untuk rokok elektronik; chatbot [perangkat lunak yang dapat diunduh untuk mensimulasikan
percakapan]; chip [sirkuit terpadu]; chip elektronik; chip elektronik bersandi berisi pemrograman yang digunakan untuk
menghasilkan suatu identitas unik pengguna dan kode sandi untuk digunakan sekali; chip elektronik untuk pembuatan sirkuit
terpadu; chip elektronik yang memuat teknologi yang aman untuk tujuan menyediakan verifikasi komponen perangkat tetap
dan perangkat lunak; chip komputer; chip semi-konduktor; chip semikonduktor; chip set, yaitu chip set semikonduktor terutama
terdiri dari chip semikonduktor, rakitan papan sirkuit dan sirkuit terpadu; chip silikon; chip sirkuit terpadu; chips komputer dan
CPU RISC-V (arsitektur perangkat keras set sumber terbuka yang didasarkan pada prinsip-prinsip komputer set instruksi yang
dikurangi); chips komputer dan CPU dengan set instruksi arsitektur; chips memori semikonduktor; chips prosesor
semikonduktor; chips sirkuit; chipset grafis; chipset grafis definisi tinggi; chipset komputer; chipset komputer untuk digunakan
dalam mentransmisikan data ke dan dari unit pemrosesan pusat; cincin adaptor untuk lensa kamera; cincin kalibrasi; cincin
pintar; cincin sizers; clamp meter [alat ukur]; coelostats; colokan dan soket listrik; colokan indikator tekanan untuk katup;
colokan listrik; colokan listrik untuk mengisi daya rokok elektronik; colokan pisang; colokan tahan debu untuk jack telepon
seluler; colokan untuk mengisi daya perangkat elektronik yang digunakan untuk memanaskan tembakau; colokan, soket dan
kontak lainnya [sambungan listrik]; compact disc; compact disc [audio-video]; compact disc [hanya membaca memori];
compact disc audio yang direkam yang menampilkan musik; compact disc dan CD-ROM interaktif; compact disc kosong;
compact disc yang direkam; compact disc yang direkam sebelumnya; compact disk yang telah direkam sebelumnya berisi
manual pemilik kendaraan dan perangkat lunak untuk mengelola jadwal perawatan kendaraan; corong untuk pengeras suara;
corong pemisah untuk penggunaan laboratorium; corong untuk penggunaan laboratorium; counter; counter revolusi;
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countertops laboratorium; crack meter [alat ukur]; crossover; cryostats untuk penggunaan laboratorium; cybergloves;
cyclocomputers; cyclometers; data compact disc; data ilmiah dan medis dapat diunduh melalui Internet; data-data yang
direkam secara elektronik; database elektronik direkam pada media komputer; daun jendela [fotografi]; daun jendela optik;
daun jendela untuk kamera; daya ponsel (baterai isi ulang); deck dubbing cakram audio dan video; decoder televisi; dekoder;
demodulator; demultiplexer; densimeter; densitometer; detektor bug; detektor cacat ultrasonik; detektor frekuensi
elektromagnetik [EMF]; detektor gas yang mudah terbakar elektronik genggam; detektor gerak; detektor inframerah; detektor
karbon dioksida; detektor karbon monoksida; detektor kebakaran; detektor kebakaran dan asap; detektor koin palsu; detektor
mata uang; detektor objek ultrasonik untuk digunakan pada kendaraan; detektor panas; detektor penangkap elektron; detektor
radar; detektor radiasi; detektor radiasi gamma; detektor radon; detektor seismik; detektor ultrasonik; detektor untuk perangkat
yang mendukung Internet of Things [IoT]; diafragma [akustik]; diafragma [fotografi]; diafragma untuk peralatan ilmiah; dialer
telepon elektronik; dialer telepon otomatis; digitizers video; dimmer cahaya; dinamometer; dioda; dioda bolak switch saat ini;
dioda laser; dioda pemancar cahaya [LED]; dioda pemancar cahaya organik [OLED]; dioda pemancar cahaya polimer [PLED];
dioda penerangan cahaya; diode alternating current switches [DIACs]; dipstik kendaraan; disc compact musik yang direkam
sebelumnya; disc rekaman suara; disk audio kosong; disk audio yang direkam sebelumnya; disk drive (untuk komputer); disk
drive untuk komputer; disk game komputer; disk magnetik kosong; disk magneto-optik; disk memori flash kosong; disk optik
kosong; disk perekam, yaitu, disk audio dan video berupa rekaman suara; disk rekaman; disk rekaman kosong; disk rekaman
suara berupa musik; disk video pra-rekam, kompak disk, DVD, dan disk digital definisi tinggi terkait dengan permainan video,
olahraga elektronik, dan kompetisi dan turnamen olahraga elektronik; disk yang diprogram sebelumnya; disk, magnetik; disket;
disket komputer; disket kosong; dispenser deterjen otomatis; dispenser dosis; dispenser tiket; dispenser tiket otomatis; display
augmented reality yang dipasang di kepala; display elektroforetik; display elektronik yang dinamis (digital signage); display
holografik yang dipasang di kepala; display kepala-up untuk kendaraan bermotor; display layar besar LCD; display panel
datar; display panel datar yang fleksibel untuk komputer; docking stations untuk perangkat elektronik seluler; dompet
elektronik yang dapat diunduh yang digunakan untuk aplikasi blockchain; dompet penyimpanan disesuaikan untuk compact
disc; dompet perangkat keras cryptocurrency; dompet telepon seluler; dosimeter radiasi; dosimeter untuk cairan; dosimeter
untuk padatan; drainer untuk digunakan dalam fotografi; drive cadangan untuk komputer; drive cakram optik dan pengubah
otomatis cakram optik; drive dan driver disk komputer; drive disk; drive disk digital; drive disk keras; drive disk komputer; drive
disk komputer dan memori komputer untuk jaringan yang terpasang pada alat penyimpanan untuk menggunakan secara
bersama-sama file dan cadangan awan; drive disk optik; drive memori flash; drive untuk kontrol gerak motor listrik; driver
speaker; dropper untuk pengukuran, selain untuk keperluan medis; dropper untuk pengukuran, selain untuk keperluan medis
atau rumah tangga; dropper untuk pengukuran, selain untuk keperluan medis dan rumah tangga; dropper untuk pengukuran,
selain untuk keperluan rumah tangga; ducting untuk kabel listrik; dudukan (stands) untuk perangkat elektronik seluler; dudukan
diadaptasi untuk PC tablet; dudukan disesuaikan untuk komputer tablet; dudukan disesuaikan untuk laptop; dudukan kamera;
dudukan kamera video; dudukan komputer yang dirancang khusus untuk memegang komputer, printer, dan aksesori; dudukan
lensa kamera; dudukan mikrofon; dudukan ponsel untuk kendaraan; dudukan slide film; dudukan telepon genggam; dudukan
telepon seluler; dudukan untuk kamera helm; dudukan untuk peralatan fotografi; dudukan untuk peralatan komputer; dudukan
untuk telepon seluler; duplexer; duplikator piringan cakram (audio dan video); e-book yang menampilkan konten hiburan,
direkam di media komputer; e-reader; earphone; earphone nirkabel; earphone pribadi untuk digunakan dengan sistem
transmisi suara; earphone untuk telepon seluler; efektor suara dan/atau video; ekstensi browser menjadi perangkat lunak yang
dapat diunduh; ekstensi telepon mengarah; elektroda grafit untuk digunakan dalam proses pembuatan baja; elektroda sel
bahan bakar; elektroda untuk penelitian laboratorium; elektroliser; elektromagnet; elektrometer; elemen semikonduktor; ember
api; emoji yang dapat diunduh untuk komputer; emoji yang dapat diunduh untuk komputer tablet; emoji yang dapat diunduh
untuk ponsel; emoji yang dapat diunduh untuk tablet; emotikon yang dapat diunduh untuk komputer; emotikon yang dapat
diunduh untuk komputer tablet; emotikon yang dapat diunduh untuk ponsel; emotikon yang dapat diunduh untuk tablet;
emulator mikro komputer [perangkat lunak komputer, direkam]; endoskopi untuk keperluan industri; engsel untuk bingkai
kacamata; epidemi; equalizer grafis; equalizers [peralatan audio]; ergometer; exposure meter [meter cahaya]; fiber-to-thehome [FTTH]; filament penghantar cahaya [serat optik]; file audio untuk mereproduksi suara latar belakang; file audio yang
dapat diunduh; file audiovisual yang dapat diunduh yang menampilkan animasi yang ditargetkan terutama untuk anak-anak
dan orang dewasa muda, dimana rekaman dan file audiovisual tersebut hanya yang berhubungan dengan serial hiburan
animasi yang ditargetkan untuk anak-anak dan orang dewasa muda dan menampilkan dua karakter fiksi, diantaranya adalah
karakter apel antropomorfisme dan karakter sayuran antropomorfisme; file data yang dapat diunduh; file gambar yang dapat
diunduh; file multimedia yang dapat diunduh; file musik yang dapat diunduh; file teks yang dapat diunduh; file video dan audio
yang dapat diunduh; file video yang dapat diunduh; file-file audio, yaitu buku audio anak yang dapat diunduh; film dan program
televisi yang dapat diunduh menampilkan episod dari suatu serial televisi animasi yang tersedia melalui suatu jasa videosesuai-permintaan; film film yang direkam sebelumnya; film kamera, terbuka; film layar lebar yang menampilkan musik dan
hiburan; film pelindung diadaptasi untuk layar untuk komputer tablet; film pelindung diadaptasi untuk smartphone; film
pelindung diadaptasi untuk smartphone untuk melindungi tampilan kristal cair; film pelindung disesuaikan untuk layar
komputer; film pelindung disesuaikan untuk layar komputer, layar ponsel, dan layar jam tangan pintar; film pelindung
disesuaikan untuk layar ponsel; film pelindung disesuaikan untuk layar ponsel pintar; film pelindung disesuaikan untuk telepon
seluler; film pelindung yang diadaptasi untuk layar komputer, layar telepon mobil dan layar arloji pintar; film pelindung yang
diadaptasi untuk ponsel pintar (smart phones); film pelindung yang disesuaikan untuk layar ponsel cerdas; film pemisahan
warna; film sinematografi; film sinematografi, terbuka; film slide, terbuka; film splicers; film tipis transistor liquid crystal display
panel [TFT-LCD]; film video; film yang sudah terekspos; film, gambar bergerak, dan film (movies) yang menampilkan konten
hiburan; filter antena; filter anti-silau untuk monitor komputer; filter anti-silau untuk televisi; filter fotografi; filter frekuensi radio;
filter kapasitansi induktansi; filter layar komputer; filter layar tampilan disesuaikan untuk digunakan dengan komputer tablet;
filter layar tampilan disesuaikan untuk digunakan dengan monitor komputer; filter layar tampilan disesuaikan untuk digunakan
dengan televisi; filter layar untuk komputer dan televisi; filter lensa untuk kamera; filter optik; filter untuk antena; filter untuk
digunakan dalam fotografi; filter untuk layar televisi; filter untuk masker pernapasan; filter untuk masker pernapasan non
medis; filter untuk menekan gangguan radio; filter untuk perangkat optik; filter untuk pesawat televisi; filter untuk sinar
ultraviolet, untuk fotografi; filter warna untuk layar liquid crystal display [LCD]; filter warna untuk televisi dan kamera
sinematografi; firmware komputer; flare jalan raya, tidak meledak atau kembang api; flash drive USB bergaya kartu kredit;
flash kamera; flash-bulbs [fotografi]; flashdisk; flip cover untuk smartphone; floppy disk drive; floppy disk kosong untuk
komputer; fobs kunci elektronik menjadi alat kendali jarak jauh; fonograf listrik; fonografi; font pencetakan yang dapat diunduh;
font typeface direkam pada media magnetik; foto yang dapat diunduh; foto, gambar dan film yang dapat diunduh; foto-foto;
fotodioda; fotometer; fotoresistor; fotosensor; frame monitor komputer; frame untuk kacamata dan pince-nez; freeware;
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galvanometer; gambar bergerak yang dapat diunduh; gambar bergerak yang dapat diunduh dan pertunjukkan televisi yang
menampilkan cerita fiksi dan non-fiksi pada berbagai topik yang disediakan melalui layanan video-on-demand; gambar dan
film digital; gambar dan film digital (dapat diunduh); gambar dan lukisan yang dapat diunduh di bidang permainan (games)
komputer, permainan video (video games), game mobile (mobile games) dan animasi; gambar dan lukisan yang dapat
diunduh untuk display/tampilan siaga telepon genggam (mobile phones), ponsel pintar (smart phones) dan peralatan terminal
informasi mobile; gambar diam dan bergerak yang dapat diunduh; gambar holografik; gambar meningkatkan tabung; gambar
yang dapat diunduh; gambar yang dapat diunduh, gambar bergerak atau video; game komputer yang dapat diunduh; garis
tegak lurus; garis yang terdengar; gasifiers untuk penggunaan laboratorium; gasometer [alat ukur]; gateway cerdas untuk
analisis data waktu-nyata; gelang (bands) untuk telepon pintar (smartphones) dalam bentuk jam tangan; gelang identifikasi
dikodekan, magnetik; gelang identifikasi elektronik yang dikodekan; gelang pintar; gelang pintar untuk menerima dan mengirim
panggilan telepon, surat elektronik, dan pesan; gelang pintar yang digunakan dengan ponsel pintar; gelang pintar yang
mengkomunikasikan data ke perangkat elektronik lainnya; gelang pintar yang mengkomunikasikan data ke telepon pintar;
gelang pintar yang terdiri dari perangkat lunak untuk mengirim dan menerima pertukaran data dan informasi dari ponsel pintar;
gelang terhubung [alat ukur]; gelas augmented reality; gelas dikalibrasi; gelas gletser; gelas kimia [gelas laboratorium]; gelas
ukur; gelas ukur polietilen; gelas untuk penggunaan laboratorium; gelas yang diendapkan untuk penggunaan laboratorium;
gembok, elektronik; gender changers [adapter kabel] untuk telepon seluler; generator arus; generator frekuensi tinggi selain
untuk penggunaan medis; generator fungsi; generator fungsi digital; generator gelombang elektromagnetik; generator
gelombang elektronik; generator jam; generator jam untuk komputer; generator medan impuls; generator medan magnet
selain untuk penggunaan medis; generator partikel; generator pulsa selain untuk penggunaan medis; generator pulsa untuk
penghitung revolusi elektronik; generator sinyal; gerbang penumpang; giroskop; go / no-go gauges; go / no-go plug gauges;
grafik komputer yang dapat diunduh; grafik yang dapat diunduh; grafik yang dapat diunduh untuk ponsel; grafik, gambar dan
film yang dapat diunduh; grafis screensaver dan wallpaper yang dapat diunduh untuk komputer, telepon genggam, tablet;
gramofon; gravimeters; grid dip meter; groupware komputer; gulungan [fotografi]; gulungan chip; gulungan kabel ekstensi;
gulungan kabel yang dilengkapi soket listrik [koneksi listrik]; gulungan magnetik; gulungan tersedak untuk digunakan dalam
peralatan listrik; gulungan untuk kamera; gulungan, listrik; gyrocompasses; gyrometer; handset telekomunikasi seluler;
handsfree; hard disk kosong untuk komputer; hard disk untuk komputer; hard drive komputer eksternal; hard drive untuk
komputer; headphone; headphone dengan radio built-in; headphone in-ear; headphone musik; headphone nirkabel;
headphone nirkabel dengan radio built-in; headphone peredam bising; headphone peredam bising untuk pekerja; headphone
pribadi untuk digunakan dengan sistem transmisi suara; headphone stereo; headset; headset augmented reality; headset dan
helm virtual reality disesuaikan untuk digunakan dalam bermain video game; headset handsfree untuk telepon seluler; headset
nirkabel; headset nirkabel untuk digunakan dengan smartphone; headset nirkabel untuk digunakan dengan telepon seluler;
headset nirkabel untuk telepon seluler, ponsel pintar dan komputer tablet; headset realitas maya; headset tanpa kabel untuk
smartphone; headset telepon; headset untuk digunakan dengan komputer; headset untuk digunakan dengan konsol
permainan video (video game); headset untuk game augmented reality; headset untuk game realitas virtual; headset untuk
komunikasi; headset untuk telepon; headset untuk telepon seluler; headset virtual reality disesuaikan untuk digunakan dalam
bermain video game; heat sink untuk digunakan di komputer; heliograf; helm; helm berkuda; helm bisbol; helm kecelakaan;
helm kecelakaan untuk pengendara sepeda motor; helm las gelap otomatis; helm pelindung; helm pelindung untuk anak-anak;
helm pelindung untuk olahraga; helm pelindung untuk pengendara; helm pelindung untuk pengendara sepeda; helm pelindung
untuk pengendara sepeda motor; helm pelindung untuk penggunaan militer; helm pelindung untuk tinju; helm pemukul bisbol;
helm penangkap bisbol; helm pengaman; helm penyolder; helm selam; helm sepeda; helm sepeda motor; helm skateboard;
helm ski; helm snowboarding; helm softball; helm untuk hoki es; helm untuk pengendara sepeda motor; helm untuk sepak bola
Amerika; hidrofon; hidrometer; hidrometer asam; higrometer; hologram; hologram untuk sertifikasi produk asli; hologram yang
dihasilkan komputer [CGH]; hologram yang disandikan untuk sertifikasi produk asli; house mark untuk serangkaian piranti
keras komputer dan piranti lunak komputer; hub jaringan komputer; hub, sakelar, dan router jaringan komputer; iluminometer;
indikator fase; indikator kecepatan; indikator kemiringan; indikator kerugian listrik; indikator ketinggian air; indikator ketinggian
air untuk kendaraan; indikator kuantitas; indikator level; indikator level oli untuk kendaraan; indikator otomatis tekanan rendah
di ban; indikator otomatis tekanan rendah pada ban kendaraan; indikator suhu; indikator tekanan; indikator tingkat bahan
bakar untuk kendaraan; induktor [listrik]; induktor listrik; informasi gambar dan teks yang dapat diunduh dari majalah, buku,
surat kabar, peta, foto dan gambar; inkubator kelembaban konstan untuk penggunaan laboratorium; inkubator suhu konstan
untuk penggunaan laboratorium; inkubator untuk kultur bakteri; inkubator untuk penggunaan laboratorium; inlet, yaitu kepingan
sirkuit terpadu dengan antena dan tag eksternal dimana kepingan sirkuit terpadu tertanam; instalasi alarm; instalasi daya
selain generator; instalasi fotovoltaik untuk menghasilkan listrik [pembangkit listrik fotovoltaik]; instalasi listrik untuk kendali
jarak jauh operasi industri; instalasi listrik untuk remot kontrol operasi industri; instalasi pemonitoran video; instalasi
pencegahan pencurian, listrik; instalasi pengawasan video listrik dan elektronik; instalasi untuk menggunakan kartu cip, yaitu
pembaca kartu cip; instrumen azimuth; instrumen dan komponen komunikasi elektronik dan optik, yaitu pemancar optik dan
pemancar optik elektro; instrumen dan mesin uji material; instrumen dan perlengkapan biometrik; instrumen dan perlengkapan
pengukur; instrumen kalibrasi; instrumen komunikasi gelombang mikro; instrumen kontrol ketel; instrumen kosmografis;
instrumen kromatografi untuk penggunaan laboratorium; instrumen matematika; instrumen meratakan; instrumen meteorologi;
instrumen navigasi; instrumen navigasi elektronik; instrumen navigasi kendaraan (memuat komputer); instrumen navigasi
satelit; instrumen observasi; instrumen penempatan suara; instrumen pengujian gas; instrumen pengujian material; instrumen
pengukur (instrumen survei); instrumen pengukur alat; instrumen pengukur koordinat; instrumen pengukur level (pengukur);
instrumen pengukur panjang; instrumen pengukur presisi; instrumen survei; instrumen survei dan pemetaan; instrumen uji dan
pengukuran elektronik, yaitu interferometer, transduser listrik dan transduser getaran; instrumen uji dan pengukuran elektronik,
yaitu nano indenter untuk pengujian nanomekanik dari semikonduktor, lapisan sangat tipis (thin film), aplikasi wafer, pelapis
keras dan film DLC, bahan komposit, serat (fiber), polimer, logam, keramik dan biomaterial; instrumen untuk mengukur
panjang; instrumen yang mengandung kanta mata; instrumen-instrumen listrik untuk melepaskan bagian listrik dan/atau
elektronik; insulator untuk listrik; interface komputer; interferometer; interkom; internal communication devices; inti magnetik;
inverter [listrik]; inverter daya; inverter fotovoltaik; jaket keselamatan; jaket pelampung reflektif; jaket pelampung untuk hewan
peliharaan; jaket untuk perlindungan terhadap kecelakaan, iradiasi dan kebakaran; jalur listrik; jalur pemeriksaan alat tangan;
jam central processing unit [CPU]; jam mesin meter; jam tangan dengan fungsi komunikasi nirkabel; jam tangan dengan
pelacakan Global Positioning System [GPS] dan fungsi lokasi; jam tangan pintar; jam tangan pintar (pengolah data); jam
tangan pintar (smart watches) yang mengkomunikasikan data ke telepon pintar (smartphones), melalui situs web internet dan
komputer dan jaringan komunikasi elektronik lainnya; jam tangan pintar menggabungkan fungsi permainan elektronik; jam
tangan yang mengkomunikasikan data ke telepon pintar; jam tangan yang mengkomunikasikan data ke telepon pintar
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(smartphone); jam tanggan yang menggabungkankamera dan pemutar MP3, dan yang mengkomunikasikan data ke telepon
pintar (smartphones) dan PDA; jam terhubung yaitu perangkat lunak untuk membantu tidur, memantau tidur, memantau
lingkungan selama tidur, membangungkan tidur, statistic berkaitan dengan tidur, streaming dan penerima muski dan radio dan
pengaturan alarm; jam waktu [alat perekam waktu]; jam waktu terkomputerisasi dengan pengenalan sidik jari; jam-jam tangan
yang dilengkapi kamera; jangka lengkung; jangka sorong (alat ukur); jaring pengaman; jaring untuk perlindungan terhadap
kecelakaan; jaringan area lokal; jaringan area luas; jaringan komputer dan piranti keras untuk komunikasi komputer; jarum
fonograf; jarum suntik dispenser sekali pakai untuk penggunaan laboratorium; jarum suntik dispenser yang dapat digunakan
kembali untuk penggunaan laboratorium; jarum untuk mensurvei kompas; jarum untuk pemain rekaman; jas biohazard; jas
terbang tahan api; jeck konektor untuk keperluan audio; jembatan jaringan komputer; jembatan timbang; jembatan untuk
bingkai kacamata; jig [alat ukur]; joint meter [alat ukur]; joystick untuk digunakan dengan komputer, selain untuk video game;
kabel RCA; kabel USB untuk telepon genggam; kabel [listrik]; kabel adaptor listrik untuk headset; kabel adaptor untuk
headphone; kabel aki; kabel antarmuka multimedia definisi tinggi; kabel audio; kabel audio dan video; kabel baterai; kabel
charger; kabel dan kabel listrik; kabel dan konektor audio dan speaker listrik; kabel data; kabel data untuk digunakan dalam
komputasi; kabel daya; kabel daya bawah air; kabel daya mobil; kabel ekstensi listrik; kabel elektronik; kabel ethernet; kabel
fleksibel; kabel gitar; kabel harness; kabel internet; kabel jack; kabel jumper accu; kabel kacamata; kabel koaksial; kabel
komputer; kabel komunikasi; kabel koneksi; kabel konektor telepon seluler; kabel listrik; kabel listrik berisolasi mineral; kabel
listrik berlapis plastik; kabel listrik untuk transmisi suara dan gambar; kabel listrik yang dilapisi karet; kabel magnet; kabel micro
USB; kabel mikrofon; kabel modem; kabel optik; kabel pembumian; kabel pengumpan; kabel printer; kabel relay radio; kabel
resistensi; kabel serat optik; kabel sinkronisasi data; kabel starter baterai; kabel starter untuk motor; kabel telegraf; kabel
telekomunikasi; kabel telepon; kabel transmisi data; kabel universal serial bus [USB]; kabel untuk kacamata dan kacamata
hitam; kabel untuk kacamata hitam; kabel untuk kamera; kabel untuk mengirim dan menerima sinyal televisi kabel; kabel untuk
sistem transmisi sinyal listrik; kabel untuk sistem transmisi sinyal listrik dan optik; kabel untuk sistem transmisi sinyal optik;
kabel untuk telepon pintar (smartphones) dalam bentuk jam tangan; kabel untuk transmisi sinyal listrik; kabel untuk transmisi
sinyal listrik atau optik; kabel untuk transmisi sinyal optik; kabel untuk transmisi suara dan gambar; kabel vga; kabel, listrik;
kabel, yaitu, kabel pengisian daya; kabel-kabel; kabinet aliran laminar untuk penggunaan laboratorium; kabinet untuk speaker;
kaca mata pintar (pengolah data); kaca optik; kacamata; kacamata (goggles) untuk mengaktifkan pengalaman dunia realitas
virtual, augmented reality; kacamata 3D; kacamata anak; kacamata anti-silau; kacamata astigmatis; kacamata berlensa
cembung; kacamata bifocal; kacamata dan kacamata hitam; kacamata dan masker untuk perlindungan terhadap debu;
kacamata debu; kacamata fashion; kacamata hitam resep; kacamata hitam untuk anjing; kacamata hitam untuk binatang;
kacamata hitam untuk hewan peliharaan; kacamata kamera; kacamata korektif; kacamata korektif anak; kacamata lapangan;
kacamata las; kacamata lihat dekat; kacamata lihat jauh; kacamata matahari; kacamata multifokal; kacamata olahraga;
kacamata olahraga pelindung; kacamata olahraga, kacamata anti-silau, kacamata pintar, kacamata 3D; kacamata opera;
kacamata optik; kacamata pelindung; kacamata pelindung dari sinar matahari; kacamata pelindung untuk anjing; kacamata
pelindung untuk hewan; kacamata pelindung untuk hewan peliharaan; kacamata pembesar; kacamata pembesar [optik];
kacamata pengaman; kacamata pengaman, vizor dan pelindung wajah; kacamata pintar; kacamata polarisasi; kacamata
realitas virtual; kacamata renang; kacamata renang dengan resep; kacamata resep; kacamata resep untuk berenang;
kacamata resep untuk olahraga; kacamata salju; kacamata scuba; kacamata selam; kacamata ski; kacamata tahan debu;
kacamata tanpa gagang; kacamata teks tertutup; kacamata terpolarisasi; kacamata untuk anak-anak; kacamata untuk
membaca; kacamata untuk olahraga; kacamata untuk pengendara sepeda motor; kacamata untuk perlindungan terhadap
debu; kacamata visi malam; kacamata yang dipakai untuk pelatihan olahraga; kalender desktop elektronik; kalender elektronik;
kalender meja elektronik; kaliper geser; kaliper slide elektronik; kaliper untuk penggunaan laboratorium; kalkulator; kalkulator
elektronik; kalkulator elektronik genggam; kalkulator meja elektronik; kalkulator saku; kalkulator saku elektronik; kalorimeter;
kalung pintar; kamar gelap [fotografi]; kamera; kamera [fotografi]; kamera bawah air; kamera dengan fitur khusus untuk
mengambil gambar atau video di luar ruangan; kamera dengan sensor gambar linier; kamera digital; kamera digital [SLR]
lensa tunggal; kamera digital kompak; kamera digital untuk keperluan industri; kamera endoskopi untuk keperluan industri;
kamera film; kamera foto untuk produksi instan gambar; kamera gambar bergerak; kamera helm; kamera inframerah; kamera
jejak; kamera konferensi video, speaker ponsel, monitor komputer, televisi; kamera mini; kamera multiguna; kamera
pencitraan termal; kamera pengawas; kamera pengintai video; kamera perekam; kamera piring; kamera refleks lensa digital
tunggal; kamera retina, selain untuk penggunaan medis; kamera sekali pakai; kamera sinematografi; kamera spion untuk
kendaraan; kamera tampak belakang untuk kendaraan; kamera tampak depan dan tampak samping untuk kendaraan; kamera
tanpa cermin; kamera televisi; kamera televisi sirkuit tertutup; kamera untuk film yang dikembangkan sendiri; kamera untuk
keperluan monitoring; kamera video; kamera video digital; kamera video untuk penyiaran; kamera video yang
mentransmisikan gambar ke layar kendali nirkabel juga melalui kabel; kamera view yang memiliki multiframe; kamera web;
kamera yang bisa dipakai; kamera yang diaktifkan gerak; kamus elektronik; kamus elektronik genggam; kanta mata; kantong
kacamata; kapal pembakaran untuk penggunaan laboratorium; kapasitor keramik monolitik; kapasitor listrik untuk peralatan
telekomunikasi; kapsul penyelamat jiwa untuk bencana alam; karbon nanotube untuk digunakan dalam aplikasi elektronik dan
mekanik skala sangat kecil; kartrid filter untuk masker pernapasan; kartrid permainan komputer; kartrid tinta, tidak terisi, untuk
mesin fotokopi; kartrid tinta, tidak terisi, untuk printer; kartrid tinta, tidak terisi, untuk printer dan mesin fotokopi; kartrid tinta,
tidak terisi, untuk printer komputer; kartrid toner, tidak terisi, untuk mesin fotokopi; kartrid toner, tidak terisi, untuk printer;
kartrid toner, tidak terisi, untuk printer dan mesin fotokopi; kartu SIM tertanam; kartu USB kosong; kartu WLAN (jaringan area
lokal nirkabel); kartu [RAM] memori akses acak; kartu antarmuka untuk komputer; kartu antarmuka untuk peralatan
pemrosesan data; kartu bank yang dikodekan; kartu bank yang dikodekan secara magnetis; kartu biaya dikodekan; kartu biaya
elektronik; kartu biaya yang dikodekan secara magnetis; kartu chip; kartu chip elektronik; kartu chip elektronik kosong [kartu
pintar kosong]; kartu chip elektronik yang dikodekan; kartu chip elektronik yang dikodekan untuk mengidentifikasi pengguna
komputer dan telepon seluler tertentu; kartu chip elektronik yang dikodekan yang berisi rekaman musik; kartu cip elektronik
terkode untuk mengakses dan komunikasi dengan pengguna jaringan data; kartu cip terkode, dan kartu cip elektronik kosong
untuk memproduksi dan memasukkan aplikasi ke dalam terminal pengguna; kartu debit yang dikodekan; kartu debit yang
dikodekan secara magnetis; kartu dengan sirkuit terintegrasi; kartu diskon bermagnetik; kartu diskon magnetis; kartu diskon,
berkode; kartu ekspansi memori; kartu ethernet; kartu game komputer; kartu grafis; kartu grafis komputer; kartu hadiah yang
dikodekan; kartu hadiah yang dikodekan secara magnetis; kartu identifikasi elektronik; kartu identifikasi frekuensi radio (RFID);
kartu identifikasi magnetik; kartu identitas yang disandikan; kartu identitas, disandikan; kartu identitas, magnet; kartu jaringan
antarmuka; kartu keanggotaan yang disandikan; kartu komputer jaringan area lokal [LAN]; kartu komputer jaringan area lokal
[LAN] untuk menghubungkan perangkat komputer portabel ke jaringan komputer; kartu kredit (bermagnetik); kartu kredit dan
kartu pembayaran yang dikodekan secara magnetis; kartu kredit prabayar yang
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disandikan; kartu kredit yang dikodekan; kartu kredit yang dikodekan secara magnetis; kartu kredit, debit, tunai, biaya bank
yang dikodekan atau magnetik, kartu telepon dan identifikasi; kartu kunci elektronik; kartu kunci yang dikodekan secara
magnetis; kartu kunci yang disandikan; kartu loyalitas yang dikodekan; kartu magnetik prabayar yang dikodekan; kartu
memori; kartu memori IC [sirkuit terpadu]; kartu memori [perangkat keras komputer]; kartu memori flash; kartu memori flash
kosong; kartu memori flash yang direkam sebelumnya; kartu memori keamanan digital (SD); kartu memori untuk kamera; kartu
memori untuk komputer; kartu memori untuk mesin video game; kartu microchip; kartu modem faks untuk komputer; kartu
panggilan telepon prabayar, dikodekan secara magnetis; kartu pembayaran magnetik atau bersandi dan/atau kartu yang
digunakan dengan penjualan dan skema insentif promosi dan jasa promosi; kartu pembayaran prabayar yang disandikan;
kartu pembayaran prabayar, bank, kredit, debit, tunai dan identifikasi yang dikodekan atau magnetik; kartu pembayaran yang
dikodekan; kartu pembayaran yang dikodekan secara magnetis; kartu pemeriksaan; kartu pengidentifikasi terenkode; kartu
pintar (kartu chip); kartu pintar kosong; kartu pintar yang dikodekan; kartu plug-in komputer; kartu sirkuit elektronik; kartu sirkuit
terpadu; kartu sirkuit terpadu [kartu pintar]; kartu sirkuit terpadu bersandi berisi pemrograman yang digunakan untuk
menghasilkan identitas unik pengguna dan kode sandi untuk digunakan sekali; kartu sirkuit terpadu kosong [kartu pintar
kosong]; kartu sirkuit terpadu yang disandikan; kartu skema bonus, berkode; kartu skema insentif, berkode; kartu suara; kartu
telepon magnetik; kartu telepon yang dikodekan; kartu video; kartu yang dikodekan; kartu yang dikodekan secara magnetis
untuk membawa data; kartu yang disandikan dan alat pembaca kartu yang disandikan; kartu yang disandikan secara
magnetik, yaitu kartu kredit, kartu debit, kartu loyalitas, kartu tagihan, kartu tunai; kartu, lembaran dan kaset magnetik rekaman
suara; kartu-kartu bersandi dan magnetik untuk digunakan dalam pengiriman dana secara elektronik dan untuk transaksitransaksi keuangan pada umumnya; kartun animasi; kartun animasi yang dapat diunduh; karya seni yang dapat diunduh; kas
register; kaset audio; kaset audio dan pemutar CD; kaset audio dan video yang menampilkan musik; kaset audio digital; kaset
audio digital kosong; kaset audio digital yang direkam sebelumnya; kaset audio kosong; kaset audio musik yang direkam
sebelumnya; kaset audio non-musik yang direkam sebelumnya; kaset audio yang direkam sebelumnya; kaset audio yang
direkam sebelumnya menampilkan musik; kaset audio yang menampilkan musik; kaset audio yang sudah direkam
sebelumnya; kaset game komputer; kaset komputer magnetik kosong; kaset kosong untuk penyimpanan data komputer; kaset
magnetik kosong untuk tape recorder; kaset pembersih kepala [perekaman]; kaset pembersih kepala untuk perekam kaset
audio; kaset pembersih kepala untuk perekam video; kaset permainan komputer; kaset video; kaset video game; kaset video
kosong; kaset video yang direkam sebelumnya; kaset video yang direkam sebelumnya menampilkan kartun; kaset video yang
direkam sebelumnya menampilkan musik; kasing untuk kacamata anak; kasing dan penutup untuk kamera; kasing dan
penutup untuk laptop; kasing dan penutup untuk pemutar MP3; kasing dan penutup untuk perangkat elektronik; kasing dan
penutup untuk telepon seluler; kasing disesuaikan untuk camcorder; kasing disesuaikan untuk kamera; kasing disesuaikan
untuk peralatan fotografi; kasing disesuaikan untuk semikonduktor; kasing disesuaikan untuk telepon seluler; kasing kamera;
kasing kulit untuk telepon seluler; kasing optik, yaitu, kasing untuk kacamata dan kacamata hitam; kasing plastik dan kardus
disesuaikan untuk penyimpanan album rekaman; kasing tahan air disesuaikan untuk kamera; kasing tahan air untuk ponsel
pintar; kasing untuk asisten digital pribadi [PDA]; kasing untuk disket; kasing untuk disket dan compact disc; kasing untuk
kacamata anak-anak; kasing untuk kacamata dan kacamata hitam; kasing untuk kacamata hitam; kasing untuk kacamata
hitam dan kacamata pelindung; kasing untuk kalkulator saku; kasing untuk kamera dan peralatan fotografi; kasing untuk
komputer tablet; kasing untuk laptop; kasing untuk membawa komputer seluler; kasing untuk pemutar media digital; kasing
untuk pemutar media portabel; kasing untuk perangkat elektronik; kasing untuk perangkat navigasi satelit; kasing yang
diadaptasi untuk memegang jam tangan pintar; kasus klip hidung; kasus pelindung untuk asisten pribadi digital [PDA]; kasus
pelindung untuk komputer tablet; kasus pelindung untuk pembaca buku elektronik; kasus pelindung untuk pemutar MP3; kasus
pelindung untuk telepon seluler; kasus untuk buku harian elektronik; kasus untuk digunakan dengan perangkat telekomunikasi
seluler; kasus untuk teropong; katoda; katrid permainan video; katup kontrol untuk mengatur aliran gas dan cairan [katup
solenoid]; katup otomatis untuk digunakan dalam minyak dan gas, tempat penyimpanan, lubang besar, dan alat silinder untuk
melindungi sensor suhu; katup pengaman untuk penutup aliran dalam konstruksi sumur [katup solenoid]; katup solenoid
[sakelar elektromagnetik]; katup termionik untuk radio; katup thermostat untuk mesin kendaraan; kaus kaki angin dekoratif
untuk menunjukkan arah angin; kaus kaki angin untuk menunjukkan arah angin; kaus kaki angin untuk menunjukkan arah dan
intensitas angin; kaus kaki kain dekoratif untuk menunjukkan arah angin; kaus kaki untuk perlindungan terhadap kecelakaan,
iradiasi dan kebakaran; kawat bumi; kawat listrik; kawat sekering; kawat telepon; kawat tembaga, terisolasi; kemasan baterai;
kemasan baterai eksternal yang dapat diisi ulang untuk digunakan dengan perangkat elektronik seluler; kendali jarak jauh
(remote control) untuk mengendalikan perangkat seluler; kendali jarak jauh menggabungkan sistem pengenalan suara; kendali
jarak jauh untuk perangkat elektronik seluler; kendali jarak jauh untuk proyektor; kendali jarak jauh, baterai (battery packs),
kabel listrik dan kabel elektronik, dan petunjuk manual (terekam) untuk barang-barang tersebut diatas; kepala konektor kabel
internet; kepala pelatihan tata rambut [peralatan pengajaran]; keping memori, yaitu memori komputer dan memori piranti keras
komputer; kepingan sirkuit terpadu; kerah elektronik untuk melatih hewan; kereta pengisian untuk tablet dan laptop; kerucut
keamanan jalan raya; kerucut lalu lintas; keyboard komputer; keyboard komputer multifungsi; keyboard laptop; keyboard
proyeksi; keyboard untuk ponsel; keyboard untuk smartphone; keyboard, mouse, bantalan mouse, printer, disk drive, dan hard
drive; keypad komputer; keypad untuk alarm keamanan; keypad untuk ponsel; kiat pipet untuk penggunaan laboratorium;
kipas pendingin internal untuk komputer [perangkat keras]; kipas unit pemrosesan pusat [CPU]; kit hands-free untuk ponsel; kit
hands-free untuk telepon; kit/perangkat untuk pengembangan perangkat piranti lunak (SDK) yang terdiri dari alat
pengembangan perangkat lunak dan perangkat lunak untuk digunakan sebagai aplikasi pemrograman antarmuka (API) untuk
membuat perangkat lunak dan aplikasi yang terkait dengan perangkat elektronik konsumen yang terhubung internet, tidak
satupun barang tersebut untuk kamera fotografi dan sinematografi profesional termasuk aksesoris spesifik fotografi dan
sinematografi profesional khusus untuknya dan perangkat lunak fotografi dan sinematografi profesional; kit/perangkat untuk
pengembangan perangkat piranti lunak (SDK) yang terdiri dari alat pengembangan perangkat lunak komputer untuk
pengembangan pengiriman layanan suara dan teknologi pemahaman bahasa alami di seluruh jaringan komputer global,
jaringan nirkabel, dan jaringan komunikasi elektronik, tidak satupun barang tersebut untuk kamera fotografi dan sinematografi
profesional termasuk aksesoris spesifik fotografi dan sinematografi profesional khusus untuknya dan perangkat lunak fotografi
dan sinematografi profesional; klakson untuk pengeras suara; klip hidung; klip hidung untuk penyelam; klip hidung untuk
penyelam dan perenang; klip hidung untuk perenang; kolektor, listrik; kolimator; kolom distilasi untuk penggunaan
laboratorium; kolom distilasi vakum untuk penggunaan laboratorium; kolom kromatografi untuk penggunaan laboratorium;
kolorimeter; kombinasi karbon monoksida dan detektor asap; kompas; kompas laut; kompas magnetik; kompas magnetik
untuk survei; kompas terarah; kompas untuk mengukur; komplotan; komplotan digital; komponen audio; komponen dan
aksesori untuk komputer, yaitu: periferal komputer, telepon seluler, perangkat elektronik bergerak, perangkat elektronik yang
dapat dipakai, jam tangan pintar, kacamata pintar, earphone, headphone, pemutar dan perekam
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audio dan video, televisi, dan set top box; komponen dan periferal untuk komputer; komponen elektronik; komponen elektronik
audio, yaitu, sistem suara dengan teknik khusus; komponen elektronik untuk kartu sirkuit terpadu; komponen elektronik untuk
komputer; komponen elektronik untuk mesin judi; komponen listrik; komponen listrik dan elektronik; komponen untuk
komputer; kompresi data dan perangkat lunak enkripsi; komputer; komputer bersepeda; komputer dan buku petunjuk dalam
format elektronik dijual sebagai satu unit; komputer dan perangkat lunak komputer untuk perangkat biometrik untuk
mengindentifikasi dan mengautentifikasi orang;; komputer dan perangkat lunak telepon selular untuk membeli, mengakses dan
melihat film, pertunjukkan TV, video dan konten multimedia; komputer dan perangkat lunak telepon selular untuk membuat
dan menyediakan pengguna akses ke pusat data informasi dan data yang dapat dicari; komputer dan perangkat lunak telepon
selular untuk pengiriman konten nirkabel; komputer dan piranti keras komunikasi komputer untuk area jaringan penyimpanan;
komputer desktop; komputer genggam; komputer klien tipis; komputer komunikasi; komputer laptop; komputer mini; komputer
navigasi untuk mobil; komputer netbook; komputer notebook; komputer palmtop; komputer portable; komputer pribadi;
komputer pribadi genggam; komputer saku untuk pencatatan; komputer seluler; komputer sepeda; komputer siklus; komputer
super; komputer tablet; komputer tablet yang dapat dilipat; komputer tablet yang dapat dipasang di dinding dan portabel;
komputer untuk digunakan dalam manajemen data; komputer untuk pendingin udara otomatis untuk kendaraan; komputer
yang bisa dipakai; komputer yang bisa dipakai berbentuk jam tangan pintar dan kacamata pintar; komputer yang bisa dipakai,
ponsel pintar, monitor, display, perangkat keras komputer, pelacak aktivitas, peralatan audio, peralatan komunikasi, peralatan
telekomunikasi, perangkat periferal komputer, pemutar media portabel dan semua perangkat komunikasi elektronik digital
yang mampu untuk menyediakan akses ke jaringan komunikasi nirkabel, jaringan telekomunikasi dan Internet; komputer yang
bisa dipakai, smartphone, monitor, display, perangkat keras komputer, pelacak aktivitas, peralatan audio, peralatan
komunikasi, peralatan telekomunikasi, perangkat perangkat komputer, pemutar media portabel dan semua perangkat
komunikasi elektronik digital semua untuk memfasilitasi transaksi pembayaran dengan cara elektronik dan untuk
memungkinkan pelanggan mengakses informasi keuangan dan rekening bank dan untuk melakukan transaksi bisnis bank;
komputer yang dapat dipakai; komputer yang melakukan banyak tugas komputasi rumit dalam waktu singkat; komputer,
perlengkapan periferal komputer, hard disk drive, memori komputer, perangkat lunak komputer untuk aplikasi kecerdasan
buatan; komputer, video dan disk game elektronik interaktif; komputer, video dan permainan elektronik interaktif yang dapat
diunduh melalui internet dan perangkat nirkabel; komputer, video dan program serta piranti lunak permainan elektronik
interaktif; komunikasi antarmuka untuk menghubungkan alat elektronik ke jaringan komunikasi kabel atau nirkabel; komutator;
komutator (Alat Pengisi Accu); kondensor [kapasitor]; kondensor mikroskop; kondensor optik; kondisioner saluran listrik;
konduktor lampu; konduktor, listrik; koneksi untuk saluran listrik; konektor [listrik]; konektor audio mobil; konektor busi bulat;
konektor daya; konektor elektronik; konektor kabel listrik; konektor kabel listrik berulir; konektor kawat [listrik]; konektor listrik;
konektor listrik dan elektronik, skrup, kabel, kabel, pengisi daya, dok, stasiun dok, dan adaptor untuk digunakan dengan
komputer, telepon seluler, komputer genggam, periferal komputer, telepon seluler, perangkat elektronik seluler, perangkat
elektronik yang dapat dipakai, jam tangan pintar, kacamata pintar, earphone , headphone, pemutar dan perekam audio dan
video, televisi, dan set top box; konektor listrik dan konektor elektronik, alat pengatur pemindahan arus listrik, kawat, kabel,
alat pengisi daya, dok, stasiun dok, dan adaptor untuk digunakan dengan semua barang-barang yang disebutkan sebelumnya;
konektor listrik terisolasi; konektor plug-in; konektor serat optik; konektor untuk mengisi daya perangkat elektronik yang
digunakan untuk memanaskan tembakau; konektor untuk peralatan telekomunikasi; konektor untuk sirkuit elektronik; konektor
untuk telepon seluler; konsol distribusi [listrik]; konsol untuk digunakan dengan komputer; kontak, listrik; kontak, listrik, dari
logam mulia; kontak/saklar yang diputar; konten audio, video, dan audiovisual yang dapat diunduh yang disediakan melalui
komputer dan jaringan komunikasi yang menampilkan acara TV dan rekaman video, semuanya menampilkan subjek
kepentingan umum manusia.; konten audio, video, dan multimedia pra rekaman yang dapat diunduh; konten digital yang dapat
diunduh dalam bentuk publikasi elektronik buku; konten media; kontrol akses dan sistem pemantauan alarm; kontrol digital
untuk robot; kontrol elektronik untuk motor; kontrol jalur penerbangan untuk proyektil; kontrol jarak jauh inframerah; kontrol
jarak jauh untuk mengoperasikan alarm kendaraan; kontrol jarak jauh untuk mengoperasikan sistem alarm; kontrol jarak jauh
untuk peralatan pendingin udara; kontrol jarak jauh untuk radio; kontrol jarak jauh untuk stereo; kontrol jarak jauh untuk
televisi; kontrol jarak jauh untuk televisi dan kontrol jarak jauh untuk stereo; kontrol listrik untuk generator suara yang dapat
diprogram; kontrol listrik untuk sistem irigasi penyiram; kontrol pancuran air dan bak mandi (elektronik); kontrol panel (listrik);
kontrol rasio bahan bakar / udara untuk mesin; konverter DC / DC profil rendah; konverter analog-ke-digital; konverter arus
searah; konverter daya elektronik; konverter daya listrik; konverter digital-ke-analog; konverter ethernet-over-VDSL; konverter
frekuensi; konverter mata uang elektronik; konverter putar; konverter serat optik; konverter tegangan-ke-arus; konverter
tekanan-ke-arus; konverter televisi kabel; konverter tingkat; konverter untuk colokan listrik; konverter, listrik; kopling selang
pemadam kebakaran; kopling serat optik; kopling, listrik; koprosesor matematika; koran elektronik yang dapat diunduh; kosong
rekaman DVD; kotak Akumulator; kotak baterai; kotak cabang [listrik]; kotak disesuaikan untuk slide; kotak distribusi [listrik];
kotak distribusi daya; kotak geser [alat ukur]; kotak hitam [perekam data]; kotak juke untuk komputer; kotak kacamata; kotak
musik, perekam dan pemutar kaset, kamera DVD, kaset video dan pemutar DVD, antena; kotak penyimpanan untuk CD dan
DVD; kotak peralatan pemadan api; kotak persimpangan [listrik]; kotak sekering listrik; kotak terminal listrik; kotak untuk
baterai; kotak untuk peralatan fotografi; kristal galena [detektor]; kristal optik; kronograf [alat perekam waktu]; kronograf untuk
digunakan sebagai alat perekam waktu khusus; kuil kacamata; kuil sunglass; kumparan elektromagnetik; kumparan listrik;
kumparan tercekik [impedansi]; kunci listrik dan elektronik serta kait listrik dan elektronik untuk pintu dan jendela; kunci daya
untuk kendaraan bermotor; kunci dikendalikan frekuensi radio; kunci elektrik atau perangkat untuk mengontrol akses ke
bangunan; kunci elektromagnetik; kunci elektronik; kunci elektronik untuk kendaraan; kunci elektronik untuk mobil; kunci listrik;
kunci magnetik; kunci pintar; kunci pintu digital; kunci pintu elektronik; kunci pintu sidik jari; kunci untuk kendaraan, listrik;
kunci, elektronik; kunci, listrik; kupon konsumen dalam bentuk elektronik; kupon konsumen yang disandikan; kupon seluler
yang dapat diunduh; kupon yang dapat diunduh; kurung pemasangan speaker; kurung untuk mengatur televisi layar datar;
kuvet untuk penggunaan laboratorium; label dengan chip identifikasi frekuensi radio [RFID] terintegrasi; label dengan kode
yang dapat dibaca mesin; label elektronik; label elektronik untuk barang-barang; label indikator suhu, bukan untuk tujuan
medis; label kode batang, disandikan; label magnetik; label yang dikodekan secara magnetis; label yang disandikan secara
optik; labu untuk penggunaan laboratorium; laktodensimeter; laktometer; lampu berkedip [sinyal bercahaya]; lampu indikator
untuk peralatan telekomunikasi; lampu kamar gelap [fotografi]; lampu keamanan berkedip; lampu keamanan helm [lampu
keamanan berkedip]; lampu kilat untuk kamera; lampu kotak; lampu lalu lintas; lampu mikroskop; lampu optik; lampu
peringatan bahaya jalan; lampu peringatan kerusakan kendaraan, selain bagian kendaraan; lampu pilot (manual dan digital);
lampu sinyal; lanyard untuk memegang kacamata; lanyard untuk memegang kartu identitas magnetik; lanyard untuk
memegang kartu identitas yang disandikan; lanyard untuk tujuan keamanan untuk perlindungan jatuh; laser untuk keperluan
pengukuran dan aksesorisnya, yaitu kombinator laser monolitik, kepala laser, beam splitter (pembagi cahaya), beam bender,
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beam translator, retro reflector, dudukan yang dapat disesuaikan, cermin bidang, konverter cermin bidang, reflektor cermin
bidang dan cermin putar; laser untuk mengukur; laser, bukan untuk keperluan medis; layanan webcast, webinar, studi kasus,
file audio, dan video yang dapat diunduh di bidang komputasi awan/cloud computing dan keamanan data untuk lingkungan
komputasi awan/cloud computing; layar LCD untuk laptop; layar [fotografi]; layar asbes untuk petugas pemadam kebakaran;
layar dioda pemancar cahaya; layar dioda pemancar cahaya kuantum dot; layar dioda pemancar cahaya organik; layar display
panel datar electroluminescent; layar gambar bergerak; layar holografik; layar komputer; layar kristal cair; layar kristal cair
layar besar [LCD]; layar liquid crystal display [LCD]; layar monitor dan penerima televisi; layar neon; layar pengatur elektronik;
layar plasma; layar proyeksi; layar proyeksi untuk film sinematografi; layar radiologi untuk keperluan industri; layar sentuh
interaktif; layar sentuh komputer; layar sentuh untuk asisten digital pribadi [PDA]; layar sentuh untuk smartphone; layar taktil
[elektronik]; layar tampilan iklan elektronik; layar tampilan panel datar; layar tampilan visual; layar untuk photoengraving; layar
video; lead terdengar; lemari asam; lemari pengaman biologis untuk penggunaan laboratorium; lemari untuk penggunaan
laboratorium; lembaran musik dan poster elektronik yang dapat diunduh; lembaran musik elektronik, dapat diunduh; lembaran
tipis berteknologi nano untuk memperbaiki kualitas sistem jaringan listrik dan menurunkan tatal harmonic distortion (listrik);
lempeng baterai; lengan pelindung; lengan persimpangan untuk serat optik; lengan robot untuk keperluan laboratorium; lengan
sambungan untuk kabel listrik; lensa anti-reflektif; lensa bifocal untuk kacamata; lensa close-up; lensa close-up untuk kamera;
lensa fisheye untuk kamera; lensa kaca mata; lensa kacamata; lensa kacamata hitam; lensa kacamata kosong; lensa
kacamata pelindung dari sinar matahari; lensa kacamata progresif; lensa kacamata setengah jadi; lensa kontak; lensa kontak
berwarna; lensa kontak bifocal; lensa kontak kosong; lensa makro untuk kamera; lensa mata; lensa mentah untuk
memperbaiki penglihatan; lensa optik; lensa optik kosong; lensa optik untuk kacamata hitam; lensa pelindung matahari untuk
kacamata; lensa pembesar; lensa pengganti untuk kacamata; lensa selfie; lensa sudut lebar untuk kamera; lensa tele untuk
kamera; lensa untuk astrofotografi; lensa untuk kacamata; lensa untuk kacamata berlensa; lensa untuk kacamata hitam; lensa
untuk kamera; lensa untuk kamera video; lensa untuk memperbaiki penglihatan; lensa untuk memperbaiki penglihatan [optik];
lensa untuk mikroskop; lensa untuk pelindung wajah pekerja; lensa untuk peralatan dan kamera pengintai; lensa untuk
peralatan fotografi; lensa untuk teleskop; lensa untuk teropong; lensa untuk topeng pelindung pekerja; lensa zoom untuk
kamera; lense korektif optik; lentera ajaib; lentera sinyal; level [instrumen untuk menentukan horisontal]; leveling rods untuk
survei; leveling staffs [instrumen survei]; lihat kamera; lilitan kawat [listrik]; limiter [listrik]; lingkaran arus terpadu; lingkungan
belanja realitas virtual; liquid crystal display [LCDs] untuk teater rumah; log [alat ukur]; logger data; lompat kabel mulai;
lonceng [perangkat peringatan]; lonceng peringatan; lonceng pintu listrik; lonceng sinyal; loudspeakers; lubang intip; lubang
intip [lensa pembesar] untuk pintu; magnesium anode; magnet; magnet dekoratif; magnet dekoratif dalam bentuk angka;
magnet dekoratif dalam bentuk binatang; magnet dekoratif dalam bentuk huruf; magnet hiasan; magnet kulkas; magnet kulkas
dekoratif; magnet untuk keperluan industri; magnetometer; majalah film untuk kamera; manipulator untuk operasi jarak jauh
dari lengan robot; manometer tekanan tinggi; manual pengguna komputer dalam bentuk publikasi elektronik yang dapat
diunduh; manual pengguna komputer dalam format elektronik; mask aligners; masker anti polusi untuk bersepeda; masker anti
polusi untuk perlindungan pernapasan; masker debu; masker gas; masker oksigen, bukan untuk keperluan medis; masker
pelindung; masker pelindung debu; masker pelindung pernapasan, selain untuk pernapasan buatan; masker pelindung wajah
bukan untuk keperluan medis; masker pelindung wajah untuk mencegah kecelakaan atau cedera; masker penyelam; masker
pernapasan untuk mencegah kecelakaan atau cedera; masker pernapasan untuk perlindungan industri; masker pernapasan,
selain untuk pernapasan buatan; masker untuk perlindungan terhadap debu; masker untuk snorkeling; masker wajah
penyelam; masker wajah untuk berenang; masker wajah yang secara khusus diadaptasi untuk helm pelindung olahraga;
materi kursus pendidikan yang dapat diunduh; materi-materi digital terkait dengan pendidikan yang dapat diunduh, yaitu
materi-materi kursus pendidikan dan rencana-rencana pengajaran di bidang literatur untuk anak, Bahasa Inggris, ilmu
pengetahuan, studi-studi sosial dan kesehatan; materi-materi digital terkait dengan pendidikan yang dapat diunduh, yaitu
peralatan-peralatan pendidikan yang terdiri dari perangkat lunak untuk pendidikan anak, materi-materi kursus Pendidikan yang
dapat diunduh, lembar-lembar kerja, dan brosur-brosur aktifitas di bidang literatur untuk anak, Bahasa Inggris, ilmu
pengetahuan, studi-studi sosial dan kesehatan; maxmizer; media data magnetik; media data optik; media digital, yaitu video
disk digital, disk serbaguna digital, rekaman audio dan video yang dapat diunduh, DVD, dan disk digital definisi tinggi yang
menampilkan serial televisi yang telah direkam sebelumnya dalam bidang fiksi ilmiah dan drama; media digital, yaitu, konten
media audio-visual yang dapat didownload dalam bidang berita, hiburan, olahraga, komedi, drama, musik, dan video musik;
media elektronik musik yang direkam sebelumnya; media elektronik yang menampilkan pertunjukan musik; media
penyimpanan analog kosong; media penyimpanan digital kosong; media penyimpanan elektronik; media penyimpanan
elektronik kosong; media perekaman analog kosong; media perekaman dan penyimpanan analog kosong; media perekaman
dan penyimpanan digital kosong; media perekaman digital; media perekaman digital kosong; media perekaman digital, yaitu,
rekaman audio dan audiovisual, semua yang menampilkan musik dan hiburan musikal; media perekaman magnetik; media
untuk merekam, membawa, menyimpan, memproses, memanipulasi, mentransmisikan, menyiarkan, mengambil dan
mereproduksi musik, suara, gambar, teks, dan informasi; media yang dapat diunduh; media yang direkam; media yang
direkam dan dapat diunduh; media yang direkam dan dapat diunduh, perangkat lunak komputer, media perekaman dan
penyimpanan digital atau analog kosong; media yang direkam sebelumnya, yaitu, memori solid-state dan semikonduktor, hard
drive dan disk, memori magnetik, hard drive dan disk, flash atau "thumb" drive, kartu memori, stik memori, DVD, CD, optical
disk, disk interaktif yang menampilkan musik dan video musik, kaset audio video, dan laser disk yang menampilkan berita,
hiburan, olahraga, komedi, drama, musik dan video musik; meja atau unit yang dipasang di mobil yang dilengkapi loudspeaker
untuk memungkinkan handset telepon digunakan bebas genggam; meja pencampuran audio; meja pencampuran audio dan
video; meja pencampuran digital; meja pencampuran video; meja rias (meja rias) dengan fungsi Internet of Things (IoT) yang
sudah terpasang; mekanisme elektronik untuk peralatan yang dioperasikan dengan koin; mekanisme komputer untuk
telekomunikasi; mekanisme penguncian elektronik untuk brankas; mekanisme untuk peralatan yang dioperasikan dengan koin;
mekanisme untuk peralatan yang dioperasikan secara berlawanan; mekanisme validasi tiket untuk gerbang otomatis;
mekanisme yang dioperasikan dengan koin untuk bilik foto; mekanisme yang dioperasikan dengan koin untuk mengoperasikan
bilik foto; mekanisme yang dioperasikan dengan koin untuk mengoperasikan gerbang untuk tempat parkir mobil; mekanisme
yang dioperasikan dengan koin untuk mesin penjual otomatis; mekanisme yang dioperasikan dengan koin untuk perangkat
televisi; membawa case untuk pager radio; membawa case untuk pemutar musik digital; membawa kasing dan wadah untuk
lensa kontak; membawa tas untuk komputer notebook; membawa tas untuk telepon seluler; membawa tas yang disesuaikan
untuk komputer; membawa tas yang khusus disesuaikan untuk printer komputer; membran akustik yang digunakan dalam
peralatan perekaman atau reproduksi suara; memindai probe mikroskop; memori data; memori disk; memori elektronik;
memori flash; memori komputer; memori semicondutor; memperbaiki tabung; memutar lampu pensinyalan; menambahkan
mesin; menampilkan dioda pemancar cahaya kuantum dot; menampilkan pesan elektronik; menandai gauges
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[bengkel tukang kayu]; menandai pelampung; mencakup asisten digital pribadi [PDA]; mencakup untuk laptop; mencakup
untuk pemutar MP3; mencakup untuk perangkat penyimpanan data; mencakup untuk teropong; menerima antena untuk siaran
satelit; menghitung skala; mengintensifkan layar untuk film sinar-X; mengoperasikan perangkat lunak untuk server akses
jaringan; mengukur dan mengendalikan perangkat untuk teknologi pendingin udara; mengukur ember; mengukur mangkuk;
mengukur penguasa; mengukur sendok; menyelamatkan suar pensinyalan laser; merekam alat dan instrumen bermain; mesin
anjungan tunai mandiri, otomat uang; mesin antrian; mesin bayar dan setoran otomatis; mesin dan instrumen komunikasi
listrik; mesin dan instrumen pengontrol otomatis oleh suhu dan monitoring pergerakan untuk keperluan pendinginan udara
atau pembekuan; mesin dan instrumen pengujian kekasaran permukaan; mesin dan instrumen pengukur atau penguji untuk
suhu, kelembapan dan tekanan atmosfir; mesin dan instrumen pengukur ulir; mesin dan instrument pengukuran dan
pengujian; mesin dan peralatan distribusi atau kontrol daya; mesin dan peralatan fotografi; mesin dan peralatan komunikasi
yang menggunakan kabel; mesin dan peralatan sinematografi; mesin dan peralatan telekomunikasi; mesin dan peralatan
telekomunikasi yang dipasang di pergelangan tangan berupa jam tangan; mesin deposisi untuk pembuatan baterai surya;
mesin distribusi daya/tenaga listrik; mesin elektronik untuk membaca kartu kredit; mesin elektronik untuk merekam operasi
keuangan; mesin elektronik, peralatan dan bagiannya; mesin encoding kartu kredit [peripheral komputer]; mesin faks; mesin
faksimili; mesin faksimili portabel; mesin faktur; mesin fotokopi [fotografi, elektrostatik, termik]; mesin fotokopi elektrostatik;
mesin fotokopi warna digital; mesin hitung; mesin hitung dan penyortiran koin; mesin hitung dan penyortiran uang; mesin
hitung uang kertas; mesin karaoke; mesin kartu untuk kantor; mesin kas; mesin kas, mesin hitung, peralatan pemrosesan
data, komputer; mesin kasir; mesin lotre; mesin mekanis untuk peralatan yang dioperasikan dengan uang logam; mesin
mendikte; mesin optik; mesin pelurusan roda kendaraan; mesin pemadam kebakaran; mesin pembaca sandi; mesin
pembatalan tiket; mesin pembelajaran; mesin pembelajaran bahasa; mesin pembuat salinan elektrostatik dan mesin fotokopi;
mesin pemeriksaan sidik jari yang digunakan untuk memeriksa sidik jari secara fisik; mesin pemungutan suara; mesin
penagihan; mesin pendikte; mesin pengeditan untuk film sinematografi; mesin penghitung elektronik; mesin penghitung koin;
mesin penghitung mata uang; mesin pengolah data; mesin pengolah data elektronik; mesin pengolah kata; mesin pengukur
koordinat; mesin penimbang; mesin penjawab; mesin penyeimbang ban untuk kendaraan darat; mesin penyortir koin; mesin
penyortir mata uang; mesin penyortir uang kertas; mesin penyortir uang kertas otomatis; mesin poligraf, bukan untuk
keperluan medis; mesin sortasi dan penghitungan uang tunai otomatis; mesin stamping waktu dan tanggal; mesin transmisi
faksimili; mesin uji beton; mesin uji kekerasan logam; mesin uji kekuatan logam; mesin uji kompresi logam; mesin uji material;
mesin uji plastik; mesin uji semen; mesin uji tekstil; mesin undian; mesin untuk memilih hadiah; mesin untuk mengembangkan
film sinematografi; mesin yang dioperasikan dengan koin; mesin-mesin elektronik; mesin-mesin yang berfungsi sebagai
sarana penyedia transaksi dan alat pembayaran (electronic data capture); meter air; meter aktivitas air; meter akustik; meter
aliran turbin; meter ampere-jam; meter arus listrik; meter biaya; meter cairan; meter daya frekuensi radio; meter daya optik;
meter eksposur fotografi; meter elektronik; meter energi untuk melacak dan memantau penggunaan energi; meter fase listrik;
meter fluks bercahaya; meter frekuensi; meter gas; meter gas putar; meter gelombang disesuaikan untuk digunakan dengan
gelombang mikro; meter gelombang elastis; meter getaran; meter jarak laser menjadi alat ukur; meter kapasitansi; meter
keasaman; meter kecepatan; meter kelembaban; meter kelembaban tanah; meter konduktivitas; meter konduktivitas menjadi
alat ukur ilmiah; meter konsentrasi; meter konsumsi bahan bakar; meter listrik; meter listrik polifase; meter millivolt; meter
panel digital; meter parkir; meter parkir elektronik di dalam kendaraan; meter parkir kendaraan; meter pelurusan roda; meter
pemanas; meter pencari satelit; meter penjepit untuk mengukur arus listrik; meter penjepit untuk mengukur listrik; meter
perpindahan positif; meter refrigeran; meter resistensi isolasi; meter saat ini; meter siklus; meter sistem daya; meter sudut
fase; meter tingkat suara; meter torsi; meter turbin sitogenik; meter untuk memeriksa konsumsi tinta; meter untuk menguji
kelembaban; meter untuk mengukur aliran gas; meter untuk mengukur alkalinitas; meter untuk mengukur arus; meter untuk
mengukur arus listrik; meter untuk mengukur hambatan listrik; meter untuk mengukur nilai parameter listrik; meter untuk
mengukur resistansi; meter untuk mengukur tegangan; meter untuk mengukur tegangan listrik; meteran dan peralatan
pengukur elektrik, magnetik dan elektromagnetik; meteran tekanan; metronom; metronom elektronik; metronom mekanik;
microchips [perangkat keras komputer]; microfiche; microphone listrik; mikrocip; mikrofon; mikrofon binaural; mikrofon
handsfree untuk ponsel; mikrofon tanpa kabel; mikrofon untuk peralatan telekomunikasi; mikrofon untuk perangkat komunikasi;
mikrokomputer; mikrokontroler; mikrokontroler untuk perangkat berkemampuan Internet of things (IoT); mikrometer; mikropon;
mikroprosesor aman; mikroprosesor multi-inti; mikroskop; mikroskop biologis; mikroskop dioda pemancar cahaya [LED];
mikroskop elektron; mikroskop elektron transmisi; mikroskop fluoresensi; mikroskop metalurgi; mikroskop polarisasi; mikroskop
stereo stereo; mikroskop untuk operasi; mikroskop, yaitu mikroskop gaya atom; mikroskop, yaitu scanning electron
microscope; mikrotom; mirror [optik]; mirror dengan fungsi Internet of Things (IoT) yang sudah terpasang; mistar tukang kayu
berlipat; mixer daya [peralatan audio]; mixer frekuensi radio; mixer gas untuk penggunaan laboratorium; mixer mikrofon; mixer
suara dengan amplifier terintegrasi; mixer video; mobil pemadam kebakaran; modem; modem eksternal; modem internal;
modem kabel; modem nirkabel dan kabel dan perangkat dan kartu komunikasi; modem universal serial bus [USB]; modul
DRAM (dynamic random access memory); modul Light Emitting Diode [LED]; modul RAM (random access memory); modul
beban elektronik; modul ekspansi memori; modul fotovoltaik; modul komputasi; modul memori; modul penyearah; modul
piezoceramic untuk pembangkit tegangan tinggi; modul sirkuit terpadu; modulator frekuensi radio; monitor; monitor LED;
monitor [LED] pemancar cahaya; monitor [perangkat keras komputer]; monitor [program komputer]; monitor aliran gas; monitor
aliran partikel; monitor audio bayi; monitor bayi; monitor dengan layar tampilan yang dapat digunakan sebagai cermin; monitor
emisi debu; monitor emisi partikel; monitor komputer; monitor layar; monitor layar komputer; monitor layar sentuh; monitor
liquid crystal display [LCD]; monitor oksigen atmosfer; monitor oksigen, bukan untuk keperluan medis; monitor plasma; monitor
radio untuk reproduksi suara dan sinyal; monitor signage digital; monitor suhu untuk keperluan industri; monitor suhu untuk
keperluan rumah tangga; monitor suhu untuk tujuan ilmiah; monitor tablet; monitor tampilan video yang dapat dipakai; monitor
untuk hewan peliharaan; monitor video; monitor video bayi; monitor video untuk hewan peliharaan; monitor, layar display,
display yang terpasang di kepala, serta headset untuk digunakan dengan komputer, telepon pintar, perangkat elektronik mobil,
perangkat elektronik yang dapat dipakai, arloji pintar, kacamata pintar, televisi, set top box dan audio serta video dan perekam;
monitor, sensor, dan alat pengendali untuk perangkat dan sistem pendingin udara, pemanas, dan ventilasi; monokles;
monopod untuk alat elektronik digital genggam, yaitu, kamera, telepon genggam, komputer tablet; monopod untuk alat
elektronik digital genggam, yaitu, telepon genggam, komputer tablet; monopod untuk kamera; motherboard; motherboard
komputer; motherboard komputer dan motherboard; motor AC atau DC kendaraan darat (tidak termasuk bagian-bagiannya);
mount dinding untuk memasang perangkat elektronik seluler; mounting bracket disesuaikan untuk monitor komputer; mouse
[periferal komputer]; mouse komputer (tetikus komputer); mouse komputer nirkabel; mouse komputer tanpa kabel; multimeter;
multimeter untuk mengukur arus listrik; multimeter untuk mengukur hambatan listrik; multimeter untuk mengukur tegangan
listrik; multiplexer; multiplexer divisi panjang gelombang; multiplexer telekomunikasi; multiprosesor chip; musik panggil walet
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yang terekam; musik digital (dapat diunduh dari Internet); musik digital yang dapat diunduh; musik digital yang dapat diunduh
dari Internet; musik digital yang dapat diunduh disediakan dari Internet; musik digital yang dapat diunduh disediakan dari situs
web Internet MP3; nada dering dan gambar yang dapat diunduh untuk ponsel; nada dering dan grafik yang dapat diunduh
untuk ponsel dan perangkat nirkabel; nada dering dan musik yang dapat diunduh; nada dering dan musik yang dapat diunduh
untuk telepon genggam (mobile phones), ponsel pintar (smart phones) dan peralatan terminal informasi mobile; nada dering
telepon yang dapat diunduh; nada dering telepon yang dapat diunduh untuk telepon genggam; nada dering yang dapat
diunduh; nada dering yang dapat diunduh untuk ponsel; nada dering, grafik, dan musik yang dapat diunduh melalui jaringan
komputer global dan perangkat nirkabel; nada lengan untuk pemain rekaman; negatif fotografis; netbook [komputer]; nosel
selang pemadam kebakaran; odometer; ohmmm; oktan; opacimeter; operator data yang berisi tipografi tipografi tersimpan;
operator data yang dapat dibaca mesin; operator data yang dapat dibaca mesin direkam dengan program; operator data yang
direkam sebelumnya untuk digunakan dengan komputer; operator listrik (sakelar) untuk jendela kendaraan; operator untuk
pelat hitam [fotografi]; optik; osilator; osilator kristal kuarsa; osilograf; osiloskop; otomatisasi rumah dan perangkat lunak
integrasi perangkat rumah, tidak satupun barang tersebut untuk kamera fotografi dan sinematografi profesional termasuk
aksesoris spesifik fotografi dan sinematografi profesional khusus untuknya dan perangkat lunak fotografi dan sinematografi
profesional; outlet listrik; outlet multimedia daya listrik; oven microwave untuk penggunaan laboratorium; overdubber, yaitu,
alat pencampur suara, stereo tuner, mesin penghasil gema elektronik, kotak amplifier dan kotak stereo; ozoniser [ozonator];
pH meter; pH meter digital; pagar listrik; pager; pager elektronik; pager radio; pakaian anti peluru; pakaian asbes untuk
perlindungan terhadap api; pakaian basah untuk scuba diving; pakaian bertahan hidup; pakaian dan alas kaki untuk
perlindungan terhadap kecelakaan, iradiasi dan kebakaran; pakaian dan sarung tangan untuk digunakan dalam pengelasan
untuk perlindungan terhadap kecelakaan atau cedera; pakaian kerja untuk perlindungan terhadap kecelakaan atau cedera;
pakaian khusus dibuat untuk laboratorium; pakaian khusus untuk laboratorium, tidak termasuk dalam kelas lain, termasuk
untuk perlindungan terhadap bahan kimia dan bakteri; pakaian pelindung [pelindung tubuh]; pakaian pelindung untuk
keselamatan; pakaian pelindung untuk penerbang; pakaian pelindung yang terbuat dari bahan tahan balistik; pakaian
pengaman untuk perlindungan terhadap kecelakaan atau cedera; pakaian pintar; pakaian reflektif dan pakaian untuk
pencegahan kecelakaan; pakaian selam; pakaian selam, masker penyelam, sumbat telinga untuk penyelam, klip hidung untuk
penyelam dan perenang, sarung tangan untuk penyelam, alat bantu pernapasan untuk berenang di bawah air; pakaian tahan
air tahan air untuk mencegah tenggelam; pakaian tahan api; pakaian terisolasi untuk perlindungan terhadap kecelakaan atau
cedera; pakaian untuk perlindungan terhadap api; pakaian untuk perlindungan terhadap bahan kimia; pakaian untuk
perlindungan terhadap bahan kimia dan radiasi; pakaian untuk perlindungan terhadap bahaya biologis; pakaian untuk
perlindungan terhadap cedera; pakaian untuk perlindungan terhadap iradiasi; pakaian untuk perlindungan terhadap
kecelakaan; pakaian untuk perlindungan terhadap kecelakaan, iradiasi dan kebakaran; pakaian untuk perlindungan terhadap
radiasi; pakaian yang terkoneksi dengan teknologi; pakaian, alas kaki dan penutup kepala untuk perlindungan terhadap
kecelakaan, iradiasi dan kebakaran; paket garis besar transistor; paket garis besar transistor dengan perangkat pemasangan
permukaan terintegrasi; paket garis transistor dengan jendela inframerah terintegrasi; paket garis transistor dengan lensa
terintegrasi; paket perangkat lunak terintegrasi; palang pintu parkir otomatis; panel kendali; panel OLED; panel alarm; panel
display; panel display dioda pemancar cahaya kuantum dot; panel display electroluminescent; panel display plasma; panel
display signage digital; panel distribusi daya; panel indikator elektronik; panel instrumen (listrik); panel instrumen sepeda
motor; panel kontrol [listrik]; panel kontrol alarm; panel kontrol alarm kebakaran; panel kontrol pencahayaan; panel kontrol
untuk alarm keamanan; panel kontrol untuk elevator; panel kontrol untuk gerbang; panel layar kristal cair [LCD]; panel listrik;
panel pengendali elektrik untuk pendingin udara untuk kendaraan; panel penghubung serat optik untuk memindai; panel
pengontrol distribusi optik; panel pengontrol distribusi optik pada tiang; panel pengontrol listrik; panel pengontrol otomatis;
panel sinyal, bercahaya atau mekanis; panel surya untuk produksi listrik; panel tampilan dioda pemancar cahaya; panel
tampilan diode pemancar cahaya organik [Organic Light-Emitting Diode “OLED”]; panel tampilan papan informasi digital; panel
tembaga untuk papan sirkuit; panggilan dekoratif untuk termostat; papan akselerator komputer; papan akselerator multimedia;
papan anak perempuan; papan distribusi [listrik]; papan ekspansi untuk komputer; papan indikator elektronik; papan kabel
dicetak multilayer; papan ketik; papan komputer; papan memori; papan pengumuman elektronik; papan rangkaian utama
untuk LCD; papan rangkaian utama untuk LED; papan rangkaian utama untuk Televisi; papan setrika; papan sirkuit; papan
sirkuit audio; papan sirkuit elektronik; papan sirkuit komputer; papan sirkuit listrik; papan sirkuit tercetak; papan sirkuit tercetak
menggabungkan sirkuit terpadu; papan sirkuit terintegrasi; papan sirkuit video; papan skor elektronik; papan tempat memotong
roti optik; papan tombol komputer; papan tulis elektronik; papan tulis interaktif elektronik; parabola; pasang adaptor; pasang
konektor; pasang pengukur; paspor [dokumen identifikasi yang dikodekan secara magnetis]; paspor biometrik [dokumen
identifikasi yang dikodekan secara magnetis]; pedal efek elektronik untuk alat musik; pedal efek elektronik untuk digunakan
dengan amplifier suara; pedal efek suara untuk alat musik; pedal efek untuk digunakan dengan alat musik listrik; pedal kontrol
volume; pedal wah-wah; pedal wah-wah untuk gitar; pedometer; pelacak aktivitas yang dapat dipakai; pelacak kendaraan gps;
pelampung; pelampung cincin untuk digunakan dalam penyelamatan air; pelampung navigasi; pelampung sinyal; pelat outlet
listrik, berbentuk; pelat punggung ponsel; pelat saklar listrik; pelat/piringan baterai; pelindung body(body protector) untuk
keselamatan; pelindung dan penutup ponsel dan perangkat elektronik pribadi; pelindung dan penutup untuk speaker, speaker
pintar, speaker audio, pengeras suara, amplifier dan headphone dan earphone; pelindung gelombang; pelindung gigi *;
pelindung hidung untuk kacamata; pelindung kepala untuk keselamatan; pelindung layar akrilik disesuaikan untuk peralatan
televisi; pelindung layar akrilik disesuaikan untuk perangkat elektronik portabel selain peralatan gaming; pelindung layar kaca
tempered diadaptasi untuk perangkat elektronik portabel selain peralatan gaming; pelindung layar plastik disesuaikan untuk
perangkat elektronik portabel selain peralatan gaming; pelindung layar privasi disesuaikan untuk asisten digital pribadi [PDA];
pelindung layar privasi disesuaikan untuk laptop; pelindung layar privasi disesuaikan untuk ponsel; pelindung layar privasi
disesuaikan untuk smartphone; pelindung layar privasi disesuaikan untuk telepon seluler; pelindung layar tampilan untuk
memberikan keteduhan dan privasi yang secara khusus disesuaikan untuk perangkat elektronik; pelindung layar untuk
perangkat seluler; pelindung layar untuk telepon genggam; pelindung layar yang terbuat dari kaca temper yang diadaptasi
khusus untuk asisten digital pribadi; pelindung layar yang terbuat dari kaca temper yang diadaptasi khusus untuk e-reader;
pelindung layar yang terbuat dari kaca temper yang diadaptasi khusus untuk jam tangan pintar; pelindung layar yang terbuat
dari kaca temper yang diadaptasi khusus untuk jam waktu; pelindung layar yang terbuat dari kaca temper yang diadaptasi
khusus untuk kamera; pelindung layar yang terbuat dari kaca temper yang diadaptasi khusus untuk layar komputer; pelindung
layar yang terbuat dari kaca temper yang diadaptasi khusus untuk layar laptop; pelindung layar yang terbuat dari kaca temper
yang diadaptasi khusus untuk layar tablet; pelindung layar yang terbuat dari kaca temper yang diadaptasi khusus untuk
pelacak aktivitas yang dapat dipakai; pelindung layar yang terbuat dari kaca temper yang diadaptasi khusus untuk pemutar
media portabel; pelindung layar yang terbuat dari kaca temper yang diadaptasi khusus untuk ponsel; pelindung layar yang
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terbuat dari kaca temper yang diadaptasi khusus untuk smartphone; pelindung layar yang terbuat dari polietilen tereftalat
[PET] yang secara khusus diadaptasi untuk pelacak aktivitas yang dapat dipakai; pelindung layar yang terbuat dari polietilen
tereftalat [PET] yang secara khusus disesuaikan untuk asisten digital pribadi; pelindung layar yang terbuat dari polyethylene
terephthalate [PET] khusus diadaptasi untuk smartphone; pelindung layar yang terbuat dari polyethylene terephthalate [PET]
yang secara khusus diadaptasi untuk kamera; pelindung layar yang terbuat dari polyethylene terephthalate [PET] yang secara
khusus diadaptasi untuk layar tablet; pelindung layar yang terbuat dari polyethylene terephthalate [PET] yang secara khusus
diadaptasi untuk pembaca elektronik; pelindung layar yang terbuat dari polyethylene terephthalate [PET] yang secara khusus
diadaptasi untuk pemutar media portabel; pelindung layar yang terbuat dari polyethylene terephthalate [PET] yang secara
khusus disesuaikan untuk jam tangan pintar; pelindung layar yang terbuat dari polyethylene terephthalate [PET] yang secara
khusus disesuaikan untuk jam waktu; pelindung layar yang terbuat dari polyethylene terephthalate [PET] yang secara khusus
disesuaikan untuk layar komputer; pelindung layar yang terbuat dari polyethylene terephthalate [PET] yang secara khusus
disesuaikan untuk layar laptop; pelindung layar yang terbuat dari polyethylene terephthalate [PET] yang secara khusus
disesuaikan untuk ponsel; pelindung layar yang terbuat dari termoplastik poliuretan [TPU] yang diadaptasi khusus untuk jam
tangan pintar; pelindung layar yang terbuat dari termoplastik poliuretan [TPU] yang diadaptasi khusus untuk kamera; pelindung
layar yang terbuat dari termoplastik poliuretan [TPU] yang diadaptasi khusus untuk pelacak aktivitas yang dapat dipakai;
pelindung layar yang terbuat dari termoplastik poliuretan [TPU] yang diadaptasi khusus untuk pemutar media portabel;
pelindung layar yang terbuat dari termoplastik poliuretan [TPU] yang secara khusus disesuaikan untuk asisten digital pribadi;
pelindung layar yang terbuat dari termoplastik poliuretan [TPU] yang secara khusus disesuaikan untuk jam waktu; pelindung
layar yang terbuat dari termoplastik poliuretan [TPU] yang secara khusus disesuaikan untuk layar komputer; pelindung layar
yang terbuat dari termoplastik poliuretan [TPU] yang secara khusus disesuaikan untuk layar laptop; pelindung layar yang
terbuat dari termoplastik poliuretan [TPU] yang secara khusus disesuaikan untuk layar tablet; pelindung layar yang terbuat dari
termoplastik poliuretan [TPU] yang secara khusus disesuaikan untuk pembaca elektronik; pelindung layar yang terbuat dari
termoplastik poliuretan [TPU] yang secara khusus disesuaikan untuk ponsel; pelindung layar yang terbuat dari termoplastik
poliuretan [TPU] yang secara khusus disesuaikan untuk smartphone; pelindung leher untuk keselamatan; pelindung lonjakan
tegangan; pelindung lutut dan siku (elbow protector) untuk keselamatan; pelindung mata yang secara khusus diadaptasi untuk
helm pelindung olahraga; pelindung pergelangan; pelindung tulang engkel; pelindung untuk helm; pelindung untuk telepon
seluler; pelindung wajah pelindung pekerja; pelindung wajah untuk helm pelindung; pelindung wajah untuk perlindungan
terhadap kecelakaan atau cedera; pelindung wajah untuk perlindungan terhadap kecelakaan, iradiasi, dan kebakaran;
pelindung wajah, selain untuk keperluan medis; peluit anjing; peluit isyarat; peluit olahraga; pemadam api; pemancar
[telekomunikasi]; pemancar audio; pemancar dan penerima nirkabel; pemancar dan penerima nirkabel untuk reproduksi suara
dan sinyal; pemancar dan penerima radio; pemancar digital; pemancar frekuensi radio; pemancar jarak jauh; pemancar kontrol
jarak jauh; pemancar nirkabel; pemancar optik; pemancar optik dan pemancar optik elektro; pemancar radar; pemancar radio;
pemancar radio untuk kontrol jarak jauh; pemancar satelit; pemancar sinyal darurat; pemancar sinyal elektronik; pemancar
telepon; pemancar televisi; pemancar televisi kabel; pemandangan busur teleskopik untuk memanah; pemandangan lensa
optik; pemandangan lensa teleskopik; pemandangan teleskopik; pemandangan teleskopik untuk artileri; pemandangan
teleskopik untuk senjata; pemandangan teleskopik untuk senjata api; pemandian air laboratorium; pemasangan kacamata;
pemasangan pince-nez; pembaca [RFID] identifikasi frekuensi radio; pembaca [peralatan pemrosesan data]; pembaca buku
digital; pembaca buku elektronik; pembaca disk optik; pembaca elektronik; pembaca elektronik untuk mengecek dan
mengidentifikasi data digital; pembaca karakter optik; pembaca kartu; pembaca kartu [SD] digital aman; pembaca kartu chip;
pembaca kartu elektronik; pembaca kartu magnetik sandi; pembaca kartu magnetik yang disandikan; pembaca kartu memori;
pembaca kartu memori flash; pembaca kartu pintar; pembaca kartu untuk kartu kredit; pembaca kartu untuk kartu yang
dikodekan secara magnetis; pembaca kode batang; pembaca lempeng mikro; pembaca mikrofilm; pembaca perangkat lunak
komputer, terminal komputer dan perangkat elektronik yang membuktikan keaslian dan mengidentifikasi area yang dapat
dibaca mesin pada paspor, visa, kartu identitas, SIM, kartu kesehatan, kartu pemilih, kartu penduduk, ijin tinggal, kartu
kesehatan profesional dan dokumen administratif pribadi lainnya yang memiliki cip elektronik yang dapat mengirim data untuk
keperluan verifikasi identitas seseorang; pembaca strip magnetik; pembanding; pembangkit koleksi tenaga surya; pembaruan
perangkat lunak elektronik, yaitu, perangkat lunak komputer yang dapat diunduh dan file data yang dapat diunduh terkait untuk
memperbarui perangkat lunak komputer untuk menerima, mengelola, dan membayar dana melalui jaringan komputer;
pembatas otomatis; pembatasan keamanan, selain untuk kursi kendaraan dan peralatan olahraga; pembawa data elektronik;
pembawa data magnetik; pembawa data magnetik dan optik; pembawa data magnetik kosong; pembawa data magnetik
kosong dan cakram optik perekam; pembawa data magnetik yang direkam sebelumnya; pembawa data magnetik, disc
perekaman; pembawa data magnetis; pembawa data magneto-optik dan optik; pembawa data untuk sistem pengenalan suara
yang telah direkam sebelumnya; pembawa data yang dapat dibaca mesin untuk peralatan rumah tangga; pembersih dengan
ozon untuk udara dan air; pembersih kepala pencetak digital ( Printhead ) printer dan plotter; pembesar berkas gambar
[perangkat lunak komputer, direkam]; pembicara pribadi; pembuat telur; pembuka dan penutup pintu otomatis elektrik;
pemegang dan kasing untuk compact disc dan DVD; pemegang disesuaikan untuk compact disc; pemegang hands-free untuk
telepon seluler; pemegang kacamata; pemegang untuk gulungan listrik; pemindah fase optik; pemindai; pemindai barcode;
pemindai biometrik; pemindai gambar; pemindai optik; pemindai retina biometrik; pemindai sidik jari; pemindai sidik jari
biometric untuk pintu; pemindai sidik jari biometrik; pemindai tangan biometrik; pemindai termal; pemindaian mikroskop
elektron; pemisah baterai; pemisah berkas gambar [perangkat lunak komputer, direkam]; pemisah magnetik untuk
penggunaan ilmiah; pemula melompat baterai; pemutar CD; pemutar CD digital; pemutar DVD portabel; pemutar MP3
portabel; pemutar MP4; pemutar audio; pemutar audio dan pemutar video yang mengggabungkan memori IC; pemutar audio
digital; pemutar cakram audio dan video; pemutar cakram video; pemutar dan perekam cakram optik untuk data audio, video
dan komputer; pemutar dan perekam video cakram (disc) optik; pemutar disk Blu-ray; pemutar kaset; pemutar kaset audio;
pemutar kaset audio digital; pemutar kaset audio untuk mobil; pemutar kaset untuk mobil; pemutar kaset video; pemutar media
portabel; pemutar media pribadi; pemutar media, tidak satupun barang tersebut untuk kamera fotografi dan sinematografi
profesional termasuk aksesoris spesifik fotografi dan sinematografi profesional khusus untuknya dan perangkat lunak fotografi
dan sinematografi profesional; pemutar multimedia genggam; pemutar multimedia portabel [PMPs]; pemutar musik digital;
pemutar musik portabel; pemutar rekaman; pemutar untuk pembawa suara dan gambar; pemutar video compact disc; pemutar
video dan audio digital serta perekam; pemutar video digital; pemutar video kombinasi dan perekam; pemutus sirkuit; pena
cahaya; pena elektronik; pena elektronik [unit tampilan visual]; pena elektronik untuk unit tampilan visual; pena layar sentuh;
penanda hemline; penanda keamanan elektronik; penangkal petir; penangkap petir; pencari arah radio; pencari dinding
magnet; pencari jangkauan; pencari jangkauan untuk kamera; pencari jarak untuk golf; pencari kabel; pencari kedalaman laut;
pencitra sidik jari; pendeteksi asap; pendeteksi logam; pendingin unit pemrosesan pusat [CPU]; penekan lonjakan tegangan;
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penerima GPS (Global Positioning System); penerima audio; penerima audio dan video; penerima data seluler; penerima
frekuensi radio; penerima kendali jarak jauh; penerima nirkabel; penerima optik; penerima optik dan elektrik opto; penerima
radar; penerima radar dengan amplifier; penerima radio; penerima radio untuk kontrol jarak jauh; penerima satelit; penerima
sinyal elektronik; penerima sistem penentuan posisi global; penerima stereo; penerima telepon; penerima televisi; penerima
televisi [TV set]; penerima televisi kabel; penerima video; penerjemah saku elektronik; pengaman lalu lintas berbentuk kerucut;
pengaman, pengunci serta peranti kendali akses yang dikendalikan secara listrik, elektronik, optik serta akustik; penganalisa
daya listrik; penganalisa gambar; penganalisa jaringan listrik; penganalisa mesin; penganalisa mesin kendaraan
terkomputerisasi; penganalisa spektrum; penganalisa ukuran nanopartikel; penganalisa ukuran partikel; penganalisa warna
elektronik; penganalisis spektrum, selain untuk penggunaan medis; pengatur katub dengan pengatur suhu; pengatur
kecepatan untuk mesin, engine dan motor; pengatur keran (elektronik); pengatur oksigen; pengatur panas; pengatur telur
[sandglasses]; pengatur waktu dapur; pengatur waktu dapur, elektronik; pengatur waktu elektronik; pengatur waktu telur;
pengatur waktu telur digital; pengatur waktu telur mekanis; pengatur waktu untuk kamera; pengekangan keselamatan menjadi
peralatan perlindungan jatuh untuk menahan dan menjatuhkan jatuh, selain peralatan olahraga; pengendali augmented reality
genggam; pengendali daya; pengendali daya elektronik; pengendali elektronik untuk digunakan dengan headset augmented
reality; pengendali elektronik untuk digunakan dengan headset realitas virtual; pengendali inverter digunakan dalam
pembangkit listrik tenaga surya; pengendali keyboard komputer.; pengendali motor servo elektronik; pengendali muatan listrik;
pengendali muatan tenaga surya; pengendali nirkabel untuk memantau dan mengontrol fungsi dan status sistem keamanan
dari jarak jauh; pengendali nirkabel untuk memantau dan mengontrol fungsi perangkat elektronik lainnya, tidak satupun barang
tersebut untuk kamera fotografi dan sinematografi profesional termasuk aksesoris spesifik fotografi dan sinematografi
profesional khusus untuknya dan perangkat lunak fotografi dan sinematografi profesional; pengendali nirkabel untuk
memonitor dan mengontrol fungsi dan status perangkat atau sistem kelistrikan, elektronik, dan mekanik lainnya dari jarak jauh;
pengendali realitas virtual genggam; pengendalian jarak jauh untuk peralatan, sistem dan alat uji, sinyal dan pengukuran
elektronik; pengeras suara; pengeras suara audio; pengeras suara audio untuk mengontrol suara; pengeras suara audio yang
dikontrol oleh aplikasi bergerak; pengeras suara dengan amplifier built-in; pengeras suara elektronik dengan buku; pengeras
suara nirkabel untuk di dalam rumah dan di luar rumah; pengering kaca untuk penggunaan laboratorium; pengeringan oven
untuk penggunaan laboratorium; pengganda tegangan; pengganti bantalan telinga untuk headphone; penggaris [alat ukur];
penggaris dengan dua skala linier; penghalang cahaya; penghapus pita magnetik; penghasil suara elektronik dan peralatan
peredam suara, penghasil peredam kebisingan, unit kontrol elektronik untuk meredam dan mengontrol suara; penghasil suara,
penghasil suara tanpa kabel; penghitung; penghitung konsumsi bahan bakar; penghitung utas; pengisi baterai; pengisi daya
USB ; pengisi daya baterai; pengisi daya baterai bertenaga surya; pengisi daya baterai telepon seluler untuk digunakan di
kendaraan; pengisi daya baterai untuk digunakan dengan telepon; pengisi daya baterai untuk komputer laptop; pengisi daya
baterai untuk komputer tablet; pengisi daya baterai untuk laptop, telepon genggam, komputer tablet, dan alat portabel yang
diaktifkan USB lainnya; pengisi daya baterai untuk pipet elektronik; pengisi daya baterai untuk ponsel; pengisi daya baterai
untuk rokok elektronik; pengisi daya baterai untuk telepon genggam; pengisi daya baterai untuk telepon yang dapat dibawa,
komputer tablet dan komputer yang dapat dibawa; pengisi daya di mobil tanpa kabel; pengisi daya dinding; pengisi daya
eksternal; pengisi daya joystick; pengisi daya kompensasi baterai; pengisi daya listrik; pengisi daya tanpa kabel; pengisi daya
tanpa kabel untuk telepon pintar; pengisi daya untuk akumulator listrik; pengisi daya untuk baterai listrik; pengisi daya untuk
perangkat elektronik yang digunakan untuk memanaskan tembakau; pengisi daya untuk rokok elektrik; pengisi daya untuk
rokok elektronik; pengisi daya untuk sikat gigi listrik; pengisi daya untuk telepon pintar (smartphones) dalam bentuk jam
tangan; pengisi daya usb untuk rokok elektronik; pengisian daya dan perangkat manajemen daya untuk perangkat elektronik
seluler; pengisian troli untuk tablet dan laptop; pengolah [unit pengolah sentral]; pengolah data; pengolah kata, peralatan printout komputer, data dalam bentuk elektronik, magnetik dan optikal; pengontrol dan headset virtual dan realitas bertambah;
pengontrol dioda pemancar cahaya (LED) dan lampu lucutan intensitas tinggi (HID); pengontrol ethernet; pengontrol jarak
jauh; pengontrol nirkabel untuk memantau dan mengontrol fungsi perangkat elektronik, selain pengontrol untuk peralatan
game; pengontrol pancuran air (elektronik); pengontrol video di dinding; pengoptimal serat optik; penguasa lipat; penguasa
yang membesar; penguat antena; penguat frekuensi audio; penguat frekuensi radio; penguat frekuensi video; penguat
gambar; penguat gen [alat laboratorium]; penguat sinyal telepon genggam; pengubah cakram (disc) CD dan DVD; pengubah
cakram (disc) optik; pengubah fase; pengubah gender [adaptor kabel]; pengubah gender dalam sifat adaptor listrik; pengubah
gender untuk kabel koaksial; penguji alarm asap; penguji antibeku; penguji baterai; penguji daya listrik; penguji emisi minyak
diesel; penguji injektor bahan bakar diesel; penguji injektor diesel; penguji karakteristik tabung vakum; penguji keamanan
listrik; penguji kekerasan mikro; penguji ketegangan; penguji keuletan; penguji kontinuitas; penguji minyak rem; penguji outlet
listrik; penguji sirkuit; penguji sirkuit listrik; penguji speedometer; penguji tegangan; penguji torsi; pengukur; pengukur aliran;
pengukur aliran fluida; pengukur alkohol; pengukur bahan bakar; pengukur bensin; pengukur celah busi; pengukur cincin
induk; pengukur data; pengukur dering; pengukur dering no-go; pengukur feeler busi; pengukur hujan; pengukur jarak
elektronik; pengukur jari; pengukur kedalaman; pengukur kedalaman telapak ban; pengukur kekuatan digital; pengukur
ketebalan; pengukur ketebalan ultrasonik; pengukur ketinggian air; pengukur lemak tubuh untuk keperluan rumah tangga;
pengukur level; pengukur pelurusan roda; pengukur rasio udara / bahan bakar; pengukur regangan; pengukur sekrup-tapping;
pengukur sudut; pengukur suhu; pengukur suhu air; pengukur suhu gas buang; pengukur suhu untuk keperluan industri;
pengukur suhu untuk keperluan rumah tangga; pengukur suhu untuk penggunaan ilmiah; pengukur tekanan; pengukur
tekanan angin; pengukur tekanan ban; pengukur torsi digital; pengukur vakum; pengumpul data elektronik genggam; penilaian
bakat berbasis awan/cloud (piranti lunak); penjaga kepala untuk karate; penjaga kepala untuk olahraga; penjaga kepala untuk
seni bela diri; penjaga kepala untuk tinju; penjaga mulut untuk olahraga; penukar gender koneksi koaksial; penukar koin;
penutup (enclosures) speaker; penutup baterai; penutup casing silikon untuk telepon seluler; penutup dan cases pelindung
untuk laptop; penutup debu untuk komputer, berbentuk; penutup dekoratif, berbentuk, untuk detektor asap; penutup drive
dalam keadaan solid internal; penutup drive disk keras internal; penutup kertas untuk penerima telepon; penutup lensa untuk
kamera; penutup outlet listrik, berbentuk; penutup pelindung kaca mata hitam; penutup pelindung yang disesuaikan untuk
laptop; penutup pengaman untuk soket listrik; penutup piring dekoratif beralih, berbentuk; penutup sirkuit; penutup untuk
camcorder; penutup untuk kamera; penutup untuk komputer tablet; penutup untuk outlet listrik; penutup untuk pemutar media
digital; penutup untuk pemutar media portabel; penutup untuk penerima telepon; penutup untuk perangkat elektronik; penutup
untuk perangkat penyimpanan musik; penutup untuk smartphone; penutup untuk telepon selular; penutup vinil yang secara
khusus disesuaikan untuk ponsel, pemutar MP3, laptop, dan perangkat game; penutup, tas, kasing, selongsong, tali pengikat
dan lanyard untuk komputer, telepon seluler, perangkat elektronik bergerak, perangkat elektronik yang dapat dipakai, jam
tangan pintar, kacamata pintar, earphone, headphone, set top box, dan pemutar dan perekam audio dan video; penutup, tas,
tempat wadah, manset, tali pengikat dan tali sandang untuk komputer, telepon mobil, perangkat elektronik mobil, perangkat
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elektronik yang dapat dipakai, arloji pintar, kacamata pintar, earphone, headphone, set top box dan perekam dan pemutar
audio dan video; penyambung, sekrup, kawat kabel, kabel, pengisi daya, dok, stasiun dok dan adaptor elektronik dan listrik
untuk digunakan dengan komputer, telepon mobil, komputer genggam, peripheral komputer, perangkat elektronik mobil,
perangkat elektronik yang dapat dipakai, arloji pintar, kacamata pintar, earphone, headphone, pemutar video dan audio serta
perekam, televisi, set top box; penyangga handset telepon dalam mobil; penyangga perangkat elektronik seluler; penyangga
ponsel pintar; penyangga yang diadaptasi untuk layar komputer; penyearah [listrik]; penyearah arus; penyearah terbalik
sebagai bagian dari sistem tenaga surya; penyeka kapas untuk penggunaan laboratorium; penyelenggara digital;
penyelenggara elektronik genggam; penyelenggara pribadi yang terkomputerisasi; penyumbat telinga untuk penyelam;
perabot khusus dibuat untuk laboratorium; perahu api; perahu karet [sekoci]; peralatan antar komunikasi; peralatan audio;
peralatan audio dan teater rumah, yaitu, stereo, pengeras suara, speaker audio, amplifier, equalizer, crossover, rumah
speaker, pemutar CD, kendali jarak jauh, prosesor audio dan video, tuner video audio, layar kristal cair, panel layar plasma
dengan kemampuan untuk mentransmisikan sinyal audio dan / atau video secara nirkabel; peralatan audio dan video untuk
kendaraan; peralatan audio digital; peralatan audio kendaraan bermotor; peralatan audio konferensi; peralatan audio pada
kendaraan; peralatan audio visual; peralatan dan instalasi untuk produksi sinar-X, bukan untuk keperluan medis; peralatan dan
instrumen audio dan visual listrik; peralatan dan instrumen elektronik, magnetik dan ultrasonik untuk keperluan ilmiah;
peralatan dan instrumen fotografi dan sinematografi; peralatan dan instrumen fotografi, sinematografi dan optik; peralatan dan
instrumen fotografi, sinematografi, optik dan pengukuran; peralatan dan instrumen ilmiah; peralatan dan instrumen kimia;
peralatan dan instrumen kontrol listrik dan elektronik; peralatan dan instrumen laboratorium; peralatan dan instrumen
laboratorium fisika dan kimia; peralatan dan instrumen navigasi dan penentuan posisi elektronik; peralatan dan instrumen
navigasi, pelacakan dan penentuan posisi elektronik; peralatan dan instrumen optik; peralatan dan instrumen optik, kecuali
untuk kacamata dan peralatan fotografi; peralatan dan instrumen pendidikan; peralatan dan instrumen penerima dan penerima
siaran satelit; peralatan dan instrumen penerima satelit dan transmisi; peralatan dan instrumen pengajaran dan pengajaran;
peralatan dan instrumen telekomunikasi; peralatan dan instrumen telemetri yang dikendalikan dari jarak jauh; peralatan dan
instrumen terdiri dari perangkat lunak komputer, terminal komputer dan pembaca elektronik untuk mengolah data, yaitu untuk
akuisisi, verifikasi, penyimpanan, penghasil pusat data dan pengirim data; peralatan dan instrumen untuk autentikasi dan
identifikasi data digital oleh pembaca optik, perangkat lunak komputer dan prosesor komputer; peralatan dan instrumen untuk
identifikasi atau pengenalan otomatis dari orang, sidik jari atau telapak tangan, karakterikstik bola mata, nadi atau suara,
tampilan wajah atau badan atau karakterikstik biometrik lainnya; peralatan dan instrumen untuk laboratorium bahan kimia dan
fisika; peralatan dan instrumen untuk mengendalikan dan memantau pesawat terbang; peralatan dan instrumen untuk
mengendalikan dan memantau pesawat terbang, pesawat air dan kendaraan tak berawak; peralatan dan instrumen untuk
mengontrol data berhubungan dengan identitas seseorang melalui akuisisi, pengolahan, verifikasi, penyimpanan, penghasil
pusat data dan pengirim data; peralatan dan instrumen untuk mengukur; peralatan dan instrumen untuk merekam, mengirim
atau mereproduksi suara, data atau gambar; peralatan dan instrumen untuk pengukuran dan penganalisa Advanced Glycation
End-Products (AGEs), bukan untuk keperluan medis; peralatan dan instrumen untuk pengukuran dan penganalisa tanah;
peralatan dan komputer pengolah data; peralatan dan peralatan keselamatan dan menyelamatkan jiwa; peralatan dan
perangkat sinyal radio; peralatan dan perangkat untuk menghantarkan (conducting), menghubungkan (switching), mengubah
(transforming), mengumpulkan (accumulating), mengatur atau mengontrol listrik; peralatan dan perlengkapan keselamatan
jiwa; peralatan dan perlengkapan optik; peralatan dan perlengkapan timbangan; peralatan data mobile; peralatan diagnosa,
bukan untuk pengobatan; peralatan diagnosis yang terdiri dari sensor untuk digunakan dalam pengujian fungsi kendaraan dan
dalam mendiagnosis masalah listrik dan mekanik kendaraan, terintegrasi ke dalam kendaraan bermotor [sehubungan dengan
otomobil]; peralatan display; peralatan display dengan fungsi mirror dan Internet of Things (IoT); peralatan display untuk
kendaraan; peralatan distribusi dan pengendali daya listrik; peralatan efek musik listrik dan elektronik; peralatan elektrodinamis untuk remote control titik kereta api; peralatan elektronik dan komputer, yaitu perangkat keras komputer; peralatan
elektronik dengan aktivasi melalui perintah dan pengenalan suara untuk mengendalikan pengoperasian peralatan elektronik
konsumen dan sistem di perumahan; peralatan elektronik mobile, jam tangan pintar, kacamata pintar, televisi, set top box, dan
alat pemutar audio dan alat pemutar serta alat perekam audio dan video; peralatan elektronik untuk kendali jarak jauh sinyal;
peralatan elektronik untuk memantau kegiatan latihan olahraga papan (peralatan pengukuran); peralatan elektronik untuk
menampilkan data yang diperoleh selama berolahraga; peralatan elektronik untuk mendeteksi data selama berolahraga;
peralatan elektronik untuk mendeteksi ranjau; peralatan elektronik untuk menguji kemandulan obat-obatan dan solusi injeksi;
peralatan elektronik untuk menguji sterilitas peralatan medis; peralatan elektronik untuk penerimaan nirkabel, penyimpanan
dan pengiriman data dan pesan; peralatan elektronik untuk suara, pengeras suara; peralatan elektronik yaitu headphone dan
speaker; peralatan elektronik yang dikontrol komputer untuk pengukuran dan pengujian sel elektrofisiologis, bukan untuk
tujuan medis; peralatan foto dan video interaktif, yaitu, kios-kios (kiosks) untuk menangkap (capturing), mengunggah,
mengedit, mencetak dan berbagi gambar dan video digital; peralatan fotografi; peralatan fotovoltaik dan instalasi untuk
menghasilkan listrik tenaga surya; peralatan fotovoltaik untuk mengubah radiasi matahari menjadi energi listrik; peralatan
heliografi; peralatan ilmiah; peralatan ilmiah untuk digunakan pada aplikasi diagnostik; peralatan instruksional; peralatan
interferensi anti-radio (elektronik); peralatan interkomunikasi, walkie-talkie, radio; peralatan interpretasi simultan; peralatan
jatuh untuk menahan jatuh dan jatuh; peralatan karaoke; peralatan keamanan untuk lift; peralatan keselamatan dan
menyelamatkan jiwa; peralatan keselamatan kendaraan, yaitu, monitor tekanan ban elektronik; peralatan keselamatan lalu
lintas kereta api; peralatan keselamatan, yaitu-- bantalan peredam getaran dan tali helm; peralatan komputer; peralatan
komputer untuk penyimpanan dan transmisi data; peralatan komunikasi data; peralatan komunikasi optik; peralatan
komunikasi radio saluran tunggal untuk stasiun tetap; peralatan komunikasi radio satu saluran; peralatan komunikasi radio
untuk penerbangan; peralatan komunikasi yang dapat dibawa-bawa; peralatan kontrol akses listrik; peralatan kontrol lalu lintas
udara; peralatan kontrol listrik dan elektronik untuk digunakan dengan peralatan atau instalasi untuk pemanasan; peralatan
kontrol listrik dan elektronik untuk digunakan dengan peralatan atau instalasi untuk pendingin udara; peralatan kontrol listrik
dan elektronik untuk digunakan dengan peralatan atau instalasi untuk ventilasi; peralatan kromatografi gas untuk penggunaan
laboratorium; peralatan kromatografi untuk penggunaan laboratorium; peralatan laboratorium untuk memotong spesimen;
peralatan laser untuk keperluan non-medis; peralatan listrik untuk merekam, mengirim atau mereproduksi suara atau gambar;
peralatan listrik untuk pergantian; peralatan medis berupa sistem perangkat lunak dalam satu unit yang digunakan untuk
menentukan lokasi pembedahan dalam tubuh pasien; peralatan medis, yaitu sistem visualisasi dan menargetkan pembedahan
untuk digunakan selama bedah ortopedi yang terdiri dari bantalan EKG, penanda posisi, aplikasi perangkat lunak yang dapat
diunduh, ponsel (mobile phone) dan tempat ponsel (mobile phone case), semuanya dijual sebagai satu unit dan digunakan
untuk mengumpulkan dan mentransmisikan data pasien selama bedah ortopedi; peralatan melihat dan merekam optik;
peralatan membaca kartu; peralatan monitoring listrik; peralatan navigasi radio jarak jauh; peralatan navigasi untuk kendaraan
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[komputer on-board]; peralatan nirkabel; peralatan nirkabel broadband, yaitu stasiun pangkalan telekomunikasi untuk jaringan
nirkabel dan aplikasi komunikasi; peralatan optik untuk membimbing proyektil; peralatan otentikasi dan identifikasi biometrik;
peralatan paging; peralatan pelabelan kode batang elektronik genggam; peralatan pemadam api yang dikendalikan secara
elektrik; peralatan pemancar dan penerima faksimili; peralatan pemancar dan penerima untuk siaran radio; peralatan pembaca
elektronik untuk disk magnetik; peralatan pembaca elektronik untuk kartu magnetik; peralatan pembaca elektronik untuk pita
magnetik; peralatan pembatal gema; peralatan pembatal kebisingan; peralatan pembedahan, yaitu sistem navigasi
pembedahan yang terdiri dari pelacak, sensor atau penanda untuk menyediakan informasi tentang anatomi pasien; peralatan
pemprosesan informasi; peralatan pemroresan data elektronik; peralatan pemroses sinyal audio; peralatan pemutaran video;
peralatan pencari korban longsoran salju; peralatan penerima berkas gambar; peralatan penerima dan pemancar radio;
peralatan pengajaran audio-visual; peralatan pengajaran dan pengajaran; peralatan penganalisa protein bukan untuk
keperluan medis; peralatan pengawasan elektronik; peralatan pengenalan dan pemberi perintah suara elektronik untuk
mengendalikan operasi perangkat elektronik konsumen dan sistem perumahan; peralatan pengenalan karakter optik [OCR];
peralatan pengenalan suara dan perekaman suara; peralatan pengendali otomatis; peralatan pengendali untuk motor dan
generator elektrik; peralatan penghilang listrik statis; peralatan penghitung dan penyortir koin; peralatan pengirim dan
penerima siaran televisi; peralatan pengirim dan penerima untuk transmisi jarak jauh; peralatan pengirim data audio dan video
tanpa kabel; peralatan pengisi daya untuk perangkat yang dapat diisi ulang; peralatan pengolah kata; peralatan pengolahan
data; peralatan pengujian dan kalibrasi komponen komputer; peralatan pengujian elektronik; peralatan pengujian listrik;
peralatan pengujian on-destruktif yang digunakan dalam aplikasi industri; peralatan pengukur jarak; peralatan pengukur
tekanan; peralatan pengukur tenaga; peralatan pengukuran; peralatan pengukuran dan pengendalian yang digunakan di
lapangan minyak dan gas; peralatan pengukuran elektronik; peralatan penyelam; peralatan penyerap untuk pengukuran dan
penganalisa protein, bukan untuk keperluan medis; peralatan penyiaran elektronik; peralatan penyimpan data; peralatan
penyimpanan komputer, yaitu, jaringan yang terpasang pada alat penyimpanan untuk menggunakan secara bersama-sama
file dan cadangan awan; peralatan penyimpanan listrik; peralatan perekam suara; peralatan perekaman jarak; peralatan
periferal komputer; peralatan periferal untuk komputer dan peralatan pemrosesan data; peralatan peringatan anti pencurian
dan api; peralatan peringatan dengan memonitoring gerakan bayi melalui kamera perekam atau sensor; peralatan proyeksi;
peralatan radar; peralatan radio; peralatan radio dan televisi; peralatan radio jarak pendek; peralatan radio kelautan; peralatan
radio kontrol lalu lintas radio; peralatan radio kontrol lalu lintas udara; peralatan radio untuk kendaraan; peralatan radiologi
untuk keperluan industri; peralatan radiologis untuk keperluan industri; peralatan reflektor radar; peralatan rekaman suara;
peralatan reproduksi dan perekaman suara; peralatan reproduksi suara; peralatan reproduksi video; peralatan sambungan
telekomunikasi interaktif; peralatan seismografi; peralatan siaran televisi; peralatan sinar-X industri; peralatan sinematografi;
peralatan sistem lokasi global (GPS); peralatan sistem penentuan posisi global (GPS); peralatan stereo; peralatan suplai daya
bebas gangguan; peralatan switching otomatis untuk telekomunikasi; peralatan tampilan video yang dipasang di kepala;
peralatan teknologi informasi; peralatan telekomunikasi; peralatan telekomunikasi dalam bentuk perhiasan; peralatan
telekomunikasi digital; peralatan telekomunikasi elektronik; peralatan telekomunikasi listrik; peralatan telekomunikasi untuk
digunakan dengan jaringan seluler; peralatan telekomunikasi untuk digunakan dengan sinyal digital dan analog; peralatan
telekomunikasi untuk digunakan di mobil; peralatan telekomunikasi untuk menyediakan akses pihak ketiga ke, dan
memungkinkan transmisi video, data dan suara melalui, jaringan komunikasi global, yaitu, komputer seluler dan akses dan
terminal telepon seluler, stasiun pemancar dasar dan bagian radio nirkabelnya, pemancar data, repeater data, router dan
switch, sirkuit transmisi, lingkaran arus terpadu, perangkat keras komputer, klien dan server cloud mobile (mobile cloud clients
and servers), multiplexer, prosesor sinyal digital, prosesor sinyal frekuensi radio, sirkuit switching seluler (mobile switching
circuits), pengontrol listrik lalu lintas udara, pengontrol/pengendali listrik mobilitas, pengontrol listrik akses,
pengontrol/pengendali listrik port jarak jauh, port radio, antena, komponen radio elektronik, perangkat lunak untuk aplikasi
telekomunikasi, dan jaringan inti seluler (mobile core networks) yang terdiri dari transceiver data, jaringan nirkabel dan
gateway untuk pengumpulan, pengiriman/transmisi dan pengelolaan data, suara dan video; peralatan telematik, yaitu,
perangkat Internet nirkabel yang menyediakan layanan telematik dan memiliki fungsi telepon seluler; peralatan telemetri jarak
jauh; peralatan telemetri pengendali jarak jauh, telemetri kendaraan; peralatan telepon; peralatan telepon nirkabel; peralatan
telepon seluler; peralatan telepon seluler dengan sistem faksimili bawaan; peralatan telepon tanpa kabel; peralatan televisi;
peralatan terminal telepon; peralatan transmisi komunikasi; peralatan transmisi radio; peralatan transmisi saluran listrik;
peralatan transmisi sinyal; peralatan transmisi suara; peralatan transmisi video; peralatan untuk input, output, transmisi dan
penyimpanan data; peralatan untuk membentuk membran baterai surya; peralatan untuk memeriksa pengiriman surat;
peralatan untuk memeriksa stempel surat; peralatan untuk mencetak, yaitu, printer untuk mencetak kartu identitas, kartu
kesehatan, kartu pemilih, kartu penduduk, SIM, perijinan dan paspor.; peralatan untuk mengatur aliran air; peralatan untuk
mengatur atau mengontrol listrik; peralatan untuk menguji barang-barang; peralatan untuk menguji kartu cip untuk menguji
kualitasnya dan operasinya yang benar; peralatan untuk mengukur aliran air; peralatan untuk mengukur dan mengontrol aliran
air; peralatan untuk mengukur dan mengontrol suhu air; peralatan untuk mengukur ketebalan kulit; peralatan untuk merekam
data komputer; peralatan untuk merekam, mengirim atau mereproduksi suara atau gambar; peralatan untuk merekam,
mengirim dan mereproduksi suara dan gambar; peralatan untuk merekam, mengirim, memproses, dan reproduksi suara,
gambar, atau data; peralatan untuk merekam, transmisi, reproduksi suara atau gambar; peralatan untuk pembuatan membran
baterai surya; peralatan untuk pengolahan panas membran baterai surya; peralatan video; peralatan video konferensi;
peralatan yang dapat dikenakan untuk mengontrol komputer, telepon seluler, perangkat elektronik mobile, perangkat elektronik
yang dapat dikenakan, jam tangan pintar, kacamata pintar, alat pemutar dan alat perekam audio dan video, televisi, alat
pengeras suara, amplifier, sistem home theater, dan sistem hiburan; peralatan, perlengkapan dan perangkat lunak komputer
untuk mendeteksi dan mengidentifikasi pemalsuan dokumen; peralihan telepon digital terkomputerisasi; perangkat Lunak
Komputer untuk digunakan dalam mengambil dan mengedit foto serta merekam dan mengedit video; perangkat akses jaringan
area lokal nirkabel saku; perangkat alarm pribadi elektronik; perangkat anti-interferensi [listrik]; perangkat audio nirkabel yang
berbentuk earbud (perangkat pendengar berukuran kecil yang diletakan dilubang telinga), earphone dan headphone nirkabel
untuk digunakan dengan jam tangan pintar dan pelacak aktivitas yang dapat dipakai; perangkat baterai listrik yang dapat diisi
ulang, yaitu, baterai yang dapat diisi ulang dan catu daya portabel; perangkat berbagi kabel-nirkabel; perangkat dan peralatan
pengendalian jarak jauh dan pengenalan dan pemberi perintah suara elektronik untuk mengeandalikan dan memantau
perangkat elektronik konsumen, penerangan, peralatan, alat pengatur panas, sistem pengatur udara dan pemanasan, alarm
dan keamanan rumah serta sistem pengawasan, dan pendeteksi asap dan karbon monoksida, kunci dan selot pintu dan
jendela, serta sistem otomasi rumah; perangkat dan peralatan telekomunikasi; perangkat dan peralatan, yaitu, telepon selular,
tablet dan alat-alat selular lainnya untuk merekam, mentransmisikan, memproses, menyimpan dan menukar data; perangkat
elektroforesis untuk penggunaan laboratorium; perangkat elektronik; perangkat
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elektronik dan perangkat lunak komputer untuk identifikasi, melalui kata sandi, dari identitas seseorang;; perangkat elektronik
digital genggam yang mampu menyediakan akses ke internet dan untuk mengirimkan, menerima dan menyimpan panggilan
telepon, surat elektronik, serta data digital lainnya; perangkat elektronik digital portabel untuk merekam, mengatur,
mentransmisikan, memanipulasi, meninjau kembali, dan menerima file teks, data, dan digital; perangkat elektronik digital yang
dapat dipakai dalam bentuk jam tangan (wristwatch), gelang tangan (wrist band) dan gelang (bangle) untuk digunakan dengan
ponsel pintar, komputer tablet dan komputer portable; perangkat elektronik digital yang dapat dipakai yang mampu
menyediakan akses ke internet; perangkat elektronik digital yang dapat dipakai, terutama terdiri dari tali jam tangan pintar
(smart wathbands) yang mengkomunikasikan data ke telepon pintar (smartphones) yang terutama terdiri dari perangkat lunak
dan layar display/tampilan (display screen) untuk melihat, mengirim dan menerima teks, email, data, dan informasi ke telepon
pintar (smartphones); perangkat elektronik digital yang dapat dipakai/dikenakan terutama terdiri dari perangkat lunak untuk
peringatan, pesan, email, dan pengingat, dan untuk merekam, mengatur, mentransmisikan, memanipulasi, meninjau kembali,
dan menerima file teks, data, audio, gambar dan digital serta layar display/tampilan; perangkat elektronik dijital yang dapat
dipakai yang menggabungkan telepn pontar (smartphones) dalam bentuk jam tangan; perangkat elektronik multifungsi untuk
mentransmisikan, menyimpan, menampilkan, dan mengunggah informasi mengenai potensi pembelian melalui suatu jaringan
komunikasi global; perangkat elektronik pribadi; perangkat elektronik untuk melacak dan memonitor aktivitas fisik; perangkat
elektronik untuk mencari dan melacak hewan peliharaan dengan menggunakan sistem penentuan posisi global; perangkat
elektronik untuk mendeteksi inventori yang rendah; perangkat elektronik yang dapat dipakai/dikenakan, yaitu, jam tangan,
gelang (bracelets), dan wristbands (gelang) yang terdiri dari perangkat lunak yang mengkomunikasikan data ke asisten digital
pribadi (PDA), ponsel pintar, dan komputer pribadi melalui situs web Internet dan jaringan komputer dan komunikasi elektronik
lainnya; perangkat elektronik yang dapat memberikan akses ke internet dan untuk mengirimkan, menerima serta menyimpan
data digital; perangkat elektronik, yaitu, perangkat elektronik digital portabel untuk mentransmisikan file audio; perangkat
encoding dan decoding; perangkat enkripsi; perangkat handsfree untuk telepon seluler; perangkat input untuk komputer;
perangkat keras dan lunak komputer audio-visual; perangkat keras dan lunak komputer untuk cryptocurrency; perangkat keras
dan lunak komputer untuk manajemen basis data; perangkat keras dan lunak komputer untuk mata uang digital; perangkat
keras dan lunak komputer untuk mata uang virtual; perangkat keras dan lunak komputer untuk melacak dan berbagi lagu,
album, dan artis favorit; perangkat keras dan lunak komputer untuk mencari basis data yang menampilkan file audio dan
multimedia; perangkat keras dan lunak komputer untuk meninjau dan merekomendasikan lagu, album, artis, daftar putar, dan
daftar lagu; perangkat keras dan lunak komputer untuk teknologi blockchain; perangkat keras dan perangkat lunak komputer;
perangkat keras dan perangkat lunak komputer audio-video; perangkat keras dan perangkat lunak komputer untuk melakukan
diagnosa optik; perangkat keras dan perangkat lunak komputer untuk membuat dan berbagi daftar putar dan daftar lagu;
perangkat keras dan perangkat lunak komputer untuk mendeteksi objek, gerakan (gesture) dan perintah pengguna; perangkat
keras dan perangkat lunak komputer untuk mengatur dan mengkonfigurasi jaringan area lokal; perangkat keras dan perangkat
lunak komputer untuk mengatur dan mengkonfigurasi jaringan area luas; perangkat keras dan perangkat lunak komputer untuk
menghubungkan, membangun, mengelola, mengamankan, memantau, mengendalikan, mengoperasikan, virtualisasi,
mengoptimalkan, mengkonfigurasi, menyebarkan, memelihara, mengakses dan mengatasi masalah protokol manajemen
router, infrastruktur jaringan, dan jaringan area lokal, luas, dan global; perangkat keras dan perangkat lunak komputer untuk
mengoperasikan perangkat sensor; perangkat keras dan perangkat lunak komputer untuk menyediakan akses jarak jauh yang
aman ke komputer dan jaringan komunikasi; perangkat keras dan perangkat lunak komputer untuk menyimpan data;
perangkat keras dan perangkat lunak komputer untuk penyimpanan data; perangkat keras dan perangkat lunak komputer
untuk perutean dan perpindahan, transmisi, pemrosesan, pemfilteran, analisis, pengamanan, dan penyimpanan data, lalu
lintas video atau suara, paket, atau bentuk komunikasi lainnya; perangkat keras dan perangkat lunak komputer yang
memungkinkan pengguna Internet untuk mencari konten dan data audio di berbagai platform; perangkat keras dan perangkat
lunak komputer yang memungkinkan pengguna Internet untuk mengembangkan daftar putar individual yang menyediakan
audio yang dipersonalisasi, menentukan konten audio favorit, membuat rekomendasi, dan berbagi konten audio; perangkat
keras dan perangkat lunak yang dijual sebagai satu unit untuk pengujian sistem komputer yang tertanam.; perangkat keras
dan periferal komputer untuk mengakses, menangkap, mengirim dan menampilkan gambar, video, audio dan data dari jarak
jauh; perangkat keras display/tampilan video, yaitu, driver video untuk kacamata video; perangkat keras dompet mata uang
kripto; perangkat keras jaringan area lokal [LAN]; perangkat keras jaringan komputer; perangkat keras jaringan komputer dan
telekomunikasi; perangkat keras jaringan luas [WAN]; perangkat keras jaringan pribadi virtual [VPN]; perangkat keras
komputer; perangkat keras komputer augmented reality; perangkat keras komputer dan aplikasi perangkat lunak yang dapat
diunduh untuk pemrograman jaringan area lokal, luas, dan global serta infrastruktur jaringan di perangkat seluler, televisi, dan
perangkat video lainnya; perangkat keras komputer dan firmware; perangkat keras komputer dan perangkat lunak yang dapat
diunduh untuk membuat rute dan mengalihkan, mentransmisikan, memproses, memfilter, menganalisis, mengamankan,
mengunggah, memposting, menampilkan, menandai, mengedit, mengatur, merekam, dan menyimpan data, video, audio, lalu
lintas suara, paket, atau bentuk lain komunikasi; perangkat keras komputer dan perangkat lunak yang dapat diunduh untuk
mengelola wireless access points dan local area network access points; perangkat keras komputer dan perangkat lunak yang
dapat diunduh untuk menghubungkan, membangun, mengelola, mengamankan, memantau, mengendalikan, mengoperasikan,
virtualisasi, mengoptimalkan, mengkonfigurasi, menyebarkan, memelihara, mengakses, dan memecahkan masalah protokol
manajemen router, infrastruktur jaringan, dan jaringan area lokal, luas, dan global; perangkat keras komputer dan perangkat
lunak yang direkam untuk manajemen inventori; perangkat keras komputer dan perangkat lunak yang direkam untuk
pemesanan otomatis dan pengisian kembali barang-barang konsumen; perangkat keras komputer dan sistem perangkat lunak
digunakan dalam bedah ortopedi untuk mendokumentasikan informasi pasien atau peristiwa yang berkaitan dengan bedah
ortopedi dan untuk menyediakan solusi pelatihan untuk bedah ortopedi; perangkat keras komputer dan sistem perangkat lunak
yang berisi alur kerja pembedahan digital untuk digunakan dalam bedah ortopedi; perangkat keras komputer permainan
realitas campuran (mixed reality game); perangkat keras komputer permainan realitas tertambah (augmented reality game);
perangkat keras komputer permainan realitas virtual/maya (virtual reality game); perangkat keras komputer realitas
virtual/maya (virtual reality); perangkat keras komputer untuk bermain, mengorganisasi, mengunduh, mengirimkan,
memanipulasi dan meninjau berkas audio dan berkas media; perangkat keras komputer untuk digunakan dengan peralatan
untuk memotong film poliuretan; perangkat keras komputer untuk digunakan dengan peralatan untuk memotong pelindung
layar poliuretan; perangkat keras komputer untuk mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan
blockchain, dan penambangan aset digital (digitized asset); perangkat keras komputer untuk mengontrol sistem otomatisasi
rumah, yaitu, penerangan/pencahayaan, peralatan, unit pemanas dan unit pendingin udara, alarm dan perlengkapan
keamanan lainnya, perlengkapan untuk memonitor rumah; perangkat keras komputer untuk mengunggah, menyimpan,
memperoleh kembali, mengunduh, transmisi dan mengirim data elektronik; perangkat keras komputer untuk perdagangan
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elektronik mata uang virtual; perangkat keras komputer untuk perdagangan mata uang elektronik; perangkat keras komputer
untuk server akses jaringan; perangkat keras komputer untuk telekomunikasi; perangkat keras komputer yang dapat
dikenakan dan periferal komputer yang dapat dipakai; perangkat keras komputer yang dapat dipakai; perangkat keras
komputer yang dapat dipakai yang mampu menyediakan akses ke internet dan untuk mengirimkan, menerima dan menyimpan
panggilan telepon, surat elektronik, serta data digital lainnya; perangkat keras komputer yang digunakan untuk reproduksi
musik komputer; perangkat keras komputer yang terdiri dari casis, penutup, sumber daya listrik, kabel; perangkat keras
komputer, komputer, dan periferal komputer, semua untuk mengakses dan transmisi data dan konten audio dan video di
antara konsumen perangkat dan displai elektronik; perangkat keras komputer, yaitu perangkat jalur akses jaringan area lokal;
perangkat keras komputer, yaitu, Wireless Access Point (WAP); perangkat keras komputer, yaitu, drive disk keras dan drive
dalam keadaan solid; perangkat keras komputer untuk mengontrol televisi, monitor, sistem permainan, alat pemutar DVD, alat
pemutar media portabel, dan alat untuk mengirim (streaming) media digital; perangkat keras memori komputer; perangkat
keras penyimpanan komputer [NAS] yang terhubung dengan jaringan; perangkat keras server akses jaringan; perangkat keras
telekomunikasi; perangkat keras token keamanan; perangkat keras universal serial bus [USB]; perangkat keras untuk
digunakan dengan robot; perangkat keras untuk pemrosesan data; perangkat kompensator apung untuk penyelam; perangkat
komputasi (computing) yang dapat dipakai terutama terdiri dari perangkat lunak dan layar display/tampilan untuk koneksi ke
komputer, komputer tablet, perangkat seluler, dan telepon seluler untuk mengaktifkan pengalaman dunia realitas virtual/maya
dan augmented reality; perangkat komputer untuk mengumpulkan pembayaran elektronik serta transaksi keuangan elektronik;
perangkat komunikasi; perangkat komunikasi elektronik digital yang dapat dipakai; perangkat komunikasi internal; perangkat
komunikasi jaringan; perangkat komunikasi nirkabel untuk mengirimkan suara, data, gambar, audio, video dan konten
multimedia; perangkat komunikasi nirkabel untuk transmisi suara, data atau gambar; perangkat komunikasi nirkabel untuk
transmisi suara, data atau gambar melalui internet; perangkat komunikasi nirkabel untuk transmisi suara, data, atau gambar,
yang digunakan sehubungan dengan penempatan lokasi hewan peliharaan; perangkat komunikasi nirkabel yang mencakup
satu atau lebih transmisi, satu atau lebih penerima, dan satu atau lebih prosesor, untuk menyediakan layanan komunikasi
nirkabel ke satu atau lebih perangkat, yaitu, menghubungkan dengan beberapa perangkat melalui jaringan nirkabel lokal dan
untuk menghubungkan perangkat dengan internet melalui jaringan area luas nirkabel; perangkat komunikasi nirkabel, yaitu
perangkat keras dan perangkat lunak nirkabel untuk transmisi data, audio, dan video perangkat keras komputer yang berisi
fungsi keamanan jaringan, termasuk firewall, enkripsi data, atau interoperabilitas dengan protokol keamanan jaringan;
perangkat komunikasi yang dapat dipakai; perangkat komuniksi nirkabel inframerah; perangkat kontrol arus listrik; perangkat
kontrol listrik untuk manajemen energi; perangkat kontrol listrik untuk manajemen pemanasan; perangkat kopling akustik;
perangkat lunak; perangkat lunak akuntansi; perangkat lunak analisis wajah; perangkat lunak analisis wicara; perangkat lunak
antarmuka komputer; perangkat lunak antarmuka pengguna grafis; perangkat lunak anti-spyware untuk perangkat seluler dan
sistem-sistem telekomunikasi; perangkat lunak anti-virus komputer; perangkat lunak anti-virus komputer yang dapat diunduh;
perangkat lunak anti-virus komputer yang direkam; perangkat lunak aplikasi; perangkat lunak aplikasi (termasuk yang dapat
diunduh); perangkat lunak aplikasi blockchain; perangkat lunak aplikasi komputer; perangkat lunak aplikasi komputer untuk
perangkat bergerak (mobile) untuk interworking dengan aksesoris perangkat bergerak (mobile), yaitu earphone, perangkat
pendengar yang diletakkan di kepala (headphones), baterai isi ulang; perangkat lunak aplikasi komputer untuk perangkat
seluler; perangkat lunak aplikasi komputer untuk platform berbasis blockchain, yaitu, perangkat lunak untuk pertukaran digital
untuk item barang virtual; perangkat lunak aplikasi komputer untuk platform berbasis blockchain, yaitu, perangkat lunak untuk
pertukaran digital untuk item virtual; perangkat lunak aplikasi komputer untuk ponsel pintar dan perangkat seluler di bidang
kebugaran (fitness) dan latihan/olahraga yang menampilkan layanan pelatihan pribadi, pelatihan, latihan (workouts) dan
penilaian kebugaran (fitness); perangkat lunak aplikasi komputer untuk ponsel pintar dan perangkat seluler untuk mendukung
program kebugaran (wellness) perusahaan; perangkat lunak aplikasi komputer untuk ponsel, tablet, atau perangkat seluler
lainnya, yaitu, perangkat lunak untuk mengendalikan perangkat yang meningkatkan atau memperkuat suara sekitar atau
menutupi kebisingan; perangkat lunak aplikasi komputer untuk streaming konten media audio-visual melalui internet;
perangkat lunak aplikasi komputer untuk telepon seluler; perangkat lunak aplikasi komputer untuk telepon seluler, yaitu, alat
pengembangan perangkat lunak untuk membuat aplikasi perangkat lunak bergerak; perangkat lunak aplikasi komputer yang
berkaitan dengan pemesanan hotel; perangkat lunak aplikasi komputer yang dapat diunduh untuk digunakan pada telepon
seluler, yaitu, perangkat lunak komputer untuk menyediakan akses ke permainan elektronik melalui situs web jaringan sosial
online; perangkat lunak aplikasi komputer yang dapat diunduh untuk telepon seluler yang memungkinkan pelanggan untuk
mencari melalui basis data online di bidang pakaian, sepatu, aksesoris, jam tangan, mainan, dan kartu untuk perdagangan,
dan untuk membeli barang-barang konsumen dan melihat informasi produk; perangkat lunak aplikasi mobile untuk
memperoleh, mengatur dan pemesanan jasa transportasi; perangkat lunak aplikasi mobile untuk mengkoordinasikan dan
memperoleh jasa pengiriman; perangkat lunak aplikasi mobile untuk mengkoordinasikan layanan transportasi, yaitu, perangkat
lunak untuk penjadwalan otomatis dan pengiriman kendaraan bermotor; perangkat lunak aplikasi permainan gawai yang dapat
diunduh; perangkat lunak aplikasi seluler; perangkat lunak aplikasi seluler untuk digunakan pada perangkat seluler, yaitu,
perangkat lunak untuk menyediakan akses ke sumber daya manusia, informasi penggajian, karyawan, dan data perusahaan,
memungkinkan pengumpulan dan pemrosesan data terkait tempat kerja, yaitu, informasi sumber daya manusia dan
penggajian, data waktu karyawan, data tenaga kerja, data produk, data produksi, data operasional, data logistik, data
keuangan dan data perusahaan, dan manajemen personalia, pelaksanaan tugas dan manajemen/pengelolaan alur kerja;
perangkat lunak aplikasi seluler untuk membuat program pelatihan kebugaran (fitness) yang dipersonalisasi; perangkat lunak
aplikasi telepon genggam melalui satelit; perangkat lunak aplikasi untuk digunakan dengan robot; perangkat lunak aplikasi
untuk layanan cloud computing; perangkat lunak aplikasi untuk perangkat seluler, yaitu, perangkat lunak untuk menyelidiki
aplikasi yang mencurigakan dengan menggunakan mesin analisa berbasis cloud; perangkat lunak aplikasi untuk smartphone;
perangkat lunak aplikasi untuk telepon pintar; perangkat lunak aplikasi untuk telepon seluler; perangkat lunak aplikasi untuk
telepon seluler, dapat diunduh; perangkat lunak aplikasi yang berkaitan dengan pemesanan hotel untuk smartphone;
perangkat lunak application programming interface (API) untuk memungkinkan/mengizinkan pengambilan (retrieval),
mengunggah, mengakses dan mengelola data; perangkat lunak artifisial intelijen dan mesin pembelajaran yang dapat diunduh
untuk digunakan dalam manajemen jaringan komputer, pemantauan, dan pemecahan masalah; perangkat lunak asisten
pribadi, tidak satupun barang tersebut untuk kamera fotografi dan sinematografi profesional termasuk aksesoris spesifik
fotografi dan sinematografi profesional khusus untuknya dan perangkat lunak fotografi dan sinematografi profesional;
perangkat lunak augmented reality; perangkat lunak augmented reality bagi pengguna untuk mengalami visualisasi,
manipulasi dan imersi (immersion) augmented reality; perangkat lunak augmented reality untuk bermain game komputer;
perangkat lunak augmented reality untuk digunakan dalam mengaktifkan komputer, konsol permainan video, konsol
permainan video genggam, komputer tablet, perangkat seluler, dan telepon seluler untuk memberikan pengalaman augmented
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reality; perangkat lunak augmented reality untuk digunakan dalam perangkat seluler; perangkat lunak augmented reality untuk
digunakan dalam perangkat seluler untuk mengintegrasikan data elektronik dengan lingkungan dunia nyata; perangkat lunak
augmented reality untuk hiburan interaktif; perangkat lunak augmented reality untuk membuat peta; perangkat lunak
augmented reality untuk menavigasi lingkungan augmented reality; perangkat lunak augmented reality untuk mengoperasikan
headset augmented reality; perangkat lunak augmented reality untuk pelacakan objek, kontrol gerakan dan visualisasi konten;
perangkat lunak augmented reality untuk pelatihan pilot; perangkat lunak augmented reality untuk pendidikan; perangkat lunak
augmented reality untuk pengajaran medis; perangkat lunak augmented reality untuk sinematografi; perangkat lunak bagi
pengguna untuk membeli dan menjual produk dengan menggunakan mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto,
aset digital dan blockchain, aset digital (digitized assets), token digital, token kripto (crypto tokens) dan token utilitas;
perangkat lunak bagi pengusaha untuk melakukan survei terhadap karyawan dan menganalisis umpan balik dan tanggapan;
perangkat lunak berbagi file; perangkat lunak bioinformatika; perangkat lunak blockchain; perangkat lunak buku besar (ledger)
yang didistribusikan untuk digunakan dalam memproses transaksi keuangan; perangkat lunak cloud komputer yang dapat
diunduh; perangkat lunak computer untuk perangkat seluler, yaitu, perangkat lunak untuk menyediakan crowd-sourcing dan
statistik yang teragregasi tentang keterpercayaan dan keamanan aplikasi perangkat lunak lain berdasarkan masukan dari
pengguna; perangkat lunak dalam bentuk aplikasi seluler; perangkat lunak dalam bentuk aplikasi seluler untuk membuat,
berbagi, menyebarluaskan dan memposting iklan; perangkat lunak dan aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk data
penyakit menular dan manajemen informasi; perangkat lunak dan aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk menerima,
menyimpan, menampilkan, melacak, berbagi, melaporkan, memelihara, mengelola, memantau, dan menganalisis data dan
informasi penyakit menular; perangkat lunak dan aplikasi untuk perangkat seluler; perangkat lunak dan aplikasi untuk
perangkat seluler yang dapat di unduh; perangkat lunak dan aplikasi untuk perangkat seluler, dapat diunduh; perangkat lunak
dan firmware untuk mengaktifkan perangkat elektronik untuk berbagi data dan berkomunikasi satu sama lain; perangkat lunak
dan firmware untuk mengendalikan, mengkonfigurasikan dan mengelola pengontrol; perangkat lunak dan perangkat keras
komputer untuk digunakan oleh karyawan untuk menyediakan sumber daya manusia dan informasi penggajian, dan
memungkinkan pengumpulan dan pemrosesan data tempat kerja; perangkat lunak dan perangkat keras komputer yang dapat
diunduh untuk manajemen jaringan; perangkat lunak dan perangkat keras komunikasi untuk menyediakan akses ke Internet;
perangkat lunak dan perangkat keras untuk digunakan dalam pertukaran mata uang secara elektronik untuk mata uang digital,
mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized assets), token digital, token kripto (crypto
tokens) dan token utilitas; perangkat lunak dan perangkat keras untuk digunakan sebagai dompet aset digital; perangkat lunak
dan perangkat keras untuk digunakan sebagai dompet mata uang digital; perangkat lunak dan perangkat keras untuk
digunakan sebagai dompet mata uang virtual; perangkat lunak dan perangkat keras untuk digunakan sebagai dompet token
digital; perangkat lunak dan perangkat keras untuk digunakan sebagai dompet token kripto (crypto token wallet); perangkat
lunak dan perangkat keras untuk digunakan sebagai dompet token utilitas; perangkat lunak dan perangkat keras untuk
mengelola informasi identitas, hak akses ke sumber daya dan aplikasi informasi dan kegunaan autentikasi; perangkat lunak
dan perangkat tetap komputer untuk menyediakan kontrol, memonitor dan manipulasi data atas produk dan sistem rekayasa;
perangkat lunak dan perangkat tetap komputer yang digunakan untuk memelihara dan mengoperasikan suatu sistem
komputer; perangkat lunak dan program komputer; perangkat lunak dekoder; perangkat lunak di bidang blockchain; perangkat
lunak diagnostik yang didesain untuk perawatan dan perbaikan kendaraan bermotor; perangkat lunak display/tampilan video;
perangkat lunak e-commerce (perdagangan secara elektronik) komputer untuk memungkinkan pengguna untuk melakukan
transaksi bisnis secara elektronik melalui jaringan komputer global; perangkat lunak e-commerce komputer untuk
memungkinkan pengguna melakukan transaksi bisnis elektronik melalui jaringan komputer global; perangkat lunak electronic
design automation (EDA) untuk disain produk komunikasi, untuk RF dan sirkuit gelombang mikro, kecepatan tinggi, integritas
sinyal, pemodelan peralatan dan disain pengolahan sinyal dan untuk simulasi dan disain termal elektro, elektromagnetik,
sirkuit dan sistem; perangkat lunak firewall komputer; perangkat lunak game komputer; perangkat lunak game komputer yang
direkam untuk perjudian; perangkat lunak game untuk digunakan pada platform apa pun yang terkomputerisasi, termasuk
konsol game, terminal game, perangkat elektronik genggam, perangkat hiburan elektronik, mesin game arcade, perangkat
telekomunikasi, ponsel, dan perangkat komunikasi elektronik; perangkat lunak grafik komputer; perangkat lunak hiburan
interaktif untuk digunakan dengan komputer; perangkat lunak hiburan interaktif yang dapat diunduh untuk bermain game
komputer; perangkat lunak hiburan interaktif yang dapat diunduh untuk bermain video game; perangkat lunak input computer;
perangkat lunak input untuk telepon seluler; perangkat lunak interaktif; perangkat lunak jejaring sosial; perangkat lunak
keamanan; perangkat lunak keamanan dan privasi komputer; perangkat lunak keamanan e-mail; perangkat lunak keamanan
komputer yang dapat diunduh; perangkat lunak kecerdasan buatan; perangkat lunak kecerdasan buatan (artificial intelligence)
yang dapat diunduh untuk memungkinkan interaksi pengguna dengan kendaraan; perangkat lunak kecerdasan buatan untuk
konsultasi kesehatan; perangkat lunak kecerdasan buatan untuk perawatan kesehatan; perangkat lunak kelistrikan; perangkat
lunak komposisi musik; perangkat lunak kompresi data; perangkat lunak komputasi awan; perangkat lunak komputasi awan
(cloud) untuk digunakan berhubungan dengan solusi ketelusuran dari awal hingga akhir atas produk kemasan dan
pengemasan; perangkat lunak komputasi awan yang dapat diunduh; perangkat lunak komputer; perangkat lunak komputer
(software) untuk media pembelajaran; perangkat lunak komputer atau firmware untuk permainan yang kebetulan pada
platform komputer mana pun, termasuk konsol game khusus, mesin slot berbasis video, mesin slot berbasis reel, dan terminal
lotere video; perangkat lunak komputer berisi algoritma yang digunakan dengan peralatan suara dan peredam suara;
perangkat lunak komputer berkenaan dengan pengumpulan dan penyaluran data, pertukaran uang, transaksi saham,
transaksi bursa, serta transaksi keuangan; perangkat lunak komputer chatbot untuk mensimulasikan percakapan; perangkat
lunak komputer chatbot yang dapat diunduh untuk memberikan informasi manajemen bisnis; perangkat lunak komputer
chatbot yang dapat diunduh untuk mensimulasikan percakapan; perangkat lunak komputer dalam bentuk aplikasi untuk
perangkat seluler dan komputer; perangkat lunak komputer dalam bentuk pemrograman aplikasi antarmuka (API) yang
memfasilitasi layanan online untuk jejaring sosial, membangun aplikasi jejaring sosial dan untuk memungkinkan pengambilan
data, mengunggah, mengunduh, mengakses dan mengelola; perangkat lunak komputer dan aplikasi perangkat lunak
komputer untuk jejaring sosial, mengirim pesan, teks, foto, grafik, file audio dan video ke pengguna lain; perangkat lunak
komputer dan aplikasi perangkat lunak untuk verifikasi dan autentikasi identitas pengguna; perangkat lunak komputer dan
aplikasi perangkat lunak yang dapat diunduh untuk digunakan dalam mengunggah, mengunduh, menangkap, mengedit,
menyimpan, mendistribusikan dan berbagi konten fotografi dan video dan data digital lainnya melalui jaringan komputer global
dan lokal dan melalui perangkat seluler; perangkat lunak komputer dan aplikasi perangkat lunak yang digunakan dalam
kaitannya dengan layanan keuangan, transaksi keuangan, perdagangan elektronik, pembayaran elektronik, penukaran mata
uang asing, layanan perdagangan dan broker dan layanan konsultasi investasi; perangkat lunak komputer dan aplikasi seluler
untuk memungkinkan mengunggah, mengunduh, mengakses, memposting, menampilkan, menandai, membuat blog,
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streaming, menghubungkan, berbagi, mengumpulkan, mengatur, mengedit, mempromosikan, menyimpan, atau menyediakan
media elektronik atau informasi melalui komputer dan jaringan komunikasi; perangkat lunak komputer dan peralatan
telekomunikasi untuk memungkinkan koneksi ke database dan Internet; perangkat lunak komputer dan peralatan
telekomunikasi, termasuk modem, untuk memungkinkan koneksi ke basis data, jaringan komputer, jaringan komputer global
dan Internet; perangkat lunak komputer dan peralatan telekomunikasi, termasuk modem, untuk memungkinkan koneksi ke
database dan Internet; perangkat lunak komputer dan peralatan telekomunikasi, termasuk modem, untuk memungkinkan
koneksi ke database, jaringan komputer dan Internet; perangkat lunak komputer dan program yang digunakan untuk
reproduksi musik komputer; perangkat lunak komputer dapat diunduh dari jaringan informasi komputer global; perangkat lunak
komputer di bidang kesehatan dan kebugaran (wellness) untuk pengiriman pesan di antara pengguna; perangkat lunak
komputer e-commerce yang dapat diunduh untuk memungkinkan pengguna melakukan transaksi bisnis elektronik melalui
jaringan komputer dan komunikasi global; perangkat lunak komputer interaktif; perangkat lunak komputer pendidikan;
perangkat lunak komputer sistem biometrik untuk mengidentifikasi dan membuktikan keaslian orang; perangkat lunak
komputer untuk Global Positioning Systems [GPS]; perangkat lunak komputer untuk administrasi jaringan area lokal;
perangkat lunak komputer untuk akses ke komputasi berbasis cloud dan sumber daya komputer berbasis cloud; perangkat
lunak komputer untuk aplikasi dan dompet seluler blockchain; perangkat lunak komputer untuk berinteraksi dengan platform
blockchain; perangkat lunak komputer untuk berkomunikasi dengan pengguna komputer genggam; perangkat lunak komputer
untuk desain dengan bantuan komputer / pabrikan dengan bantuan komputer [CAD / CAM]; perangkat lunak komputer untuk
digunakan dalam bidang telekomunikasi untuk menyediakan transmisi dokumen dan faksimili secara elektronik; perangkat
lunak komputer untuk digunakan dalam layanan operasional dan pemesanan toko ritel untuk berbagai barang konsumen, tidak
satupun barang tersebut untuk kamera fotografi dan sinematografi profesional termasuk aksesoris spesifik fotografi dan
sinematografi profesional khusus untuknya dan perangkat lunak fotografi dan sinematografi profesional; perangkat lunak
komputer untuk digunakan dalam membuat dan mendesain situs web; perangkat lunak komputer untuk digunakan dalam
memproses semikonduktor wafer; perangkat lunak komputer untuk digunakan dalam memproses, mengirimkan, menerima,
mengatur, memanipulasi, memainkan, melihat, mereproduksi dan menyiarkan konten audio, video dan multimedia termasuk
teks, data, gambar, audio, video dan dokumen audiovisual; perangkat lunak komputer untuk digunakan dalam mengelola
partisipasi pengguna dalam tantangan kesehatan dalam sifat/yang bersifat kompetisi/persaingan yang berfokus pada
kesehatan dan kebugaran (wellness); perangkat lunak komputer untuk digunakan dalam mengendalikan sistem pencahayaan;
perangkat lunak komputer untuk digunakan dalam mengotomatisasi dan mengelola proses bisnis; perangkat lunak komputer
untuk digunakan dalam menyediakan akses banyak pengguna ke jaringan informasi komputer global; perangkat lunak
komputer untuk digunakan dalam mesin pemrograman faksimili; perangkat lunak komputer untuk digunakan dalam modem
nirkabel, router yang dapat dibawa, dan gerbang jaringan nirkabel untuk menghubungkan terminal melalui jaringan komputer,
radio atau jaringan telepon tidak bergerak; perangkat lunak komputer untuk digunakan dalam transaksi tanpa kontak langsung
dengan pengecer, pedagang, dan vendor melalui perangkat seluler; perangkat lunak komputer untuk digunakan sebagai
aplikasi pemrograman antarmuka (API), tidak satupun barang tersebut untuk kamera fotografi dan sinematografi profesional
termasuk aksesoris spesifik fotografi dan sinematografi profesional khusus untuknya dan perangkat lunak fotografi dan
sinematografi profesional; perangkat lunak komputer untuk digunakan sebagai pemrograman aplikasi antarmuka (API);
perangkat lunak komputer untuk digunakan sebagai program aplikasi antarmuka (Application Programming Interfaces “API”);
perangkat lunak komputer untuk digunakan untuk menghubungkan dan mengendalikan perangkat elektronik internet, tidak
satupun barang tersebut untuk kamera fotografi dan sinematografi profesional termasuk aksesoris spesifik fotografi dan
sinematografi profesional khusus untuknya dan perangkat lunak fotografi dan sinematografi profesional; perangkat lunak
komputer untuk digunakan yang berhubungan dengan penyimpanan elektronik, transmisi, presentasi, verifikasi, otentikasi, dan
penukaran kupon, potongan harga, diskon, insentif, dan penawaran khusus; perangkat lunak komputer untuk enkripsi;
perangkat lunak komputer untuk enkripsi dan membuka kunci data; perangkat lunak komputer untuk faksimili, surat elektronik,
pesan suara atau pesan Internet; perangkat lunak komputer untuk identifikasi atau pengenalan otomatis dari orang, sidik jari
atau telapak tangan, karakterikstik bola mata, nadi atau suara, tampilan wajah atau badan atau karakterikstik biometrik
lainnya; perangkat lunak komputer untuk integrasi aplikasi dan basis data; perangkat lunak komputer untuk kartu telepon
virtual; perangkat lunak komputer untuk keperluan bisnis; perangkat lunak komputer untuk komunikasi jaringan nirkabel;
perangkat lunak komputer untuk kontrol level suara; perangkat lunak komputer untuk manajemen aset cryptocurrency;
perangkat lunak komputer untuk manajemen basis data; perangkat lunak komputer untuk manajemen jaringan komputer;
perangkat lunak komputer untuk manajemen proyek; perangkat lunak komputer untuk melacak dan mengevaluasi pelanggan
dan kelakuan pribadi sehubungan dengan keputusan untuk membeli; perangkat lunak komputer untuk melacak,
mengumpulkan dan menganalisis data kesehatan untuk digunakan dalam melakukan penilaian risiko kesehatan,
merekomendasikan tindakan kesehatan preventif, pengendalian (management) kondisi, dan melacak modifikasi perilaku;
perangkat lunak komputer untuk memantau sistem komputer; perangkat lunak komputer untuk membaca tag; perangkat lunak
komputer untuk membantu pengembangan aplikasi berbasis blockchain; perangkat lunak komputer untuk membuat basis data
yang dapat dicari; perangkat lunak komputer untuk membuat dan mengedit musik dan suara; perangkat lunak komputer untuk
membuat indeks informasi, indeks situs web dan indeks sumber informasi lainnya; perangkat lunak komputer untuk membuat
musik; perangkat lunak komputer untuk membuat permainan komputer dan permainan video; perangkat lunak komputer untuk
membuat pola digital; perangkat lunak komputer untuk memelihara dan mengoperasikan sistem komputer; perangkat lunak
komputer untuk memperoleh, mengatur dan pemesanan jasa transportasi; perangkat lunak komputer untuk memproses file
musik digital; perangkat lunak komputer untuk memproses gambar digital; perangkat lunak komputer untuk memproses
gambar, grafik dan teks; perangkat lunak komputer untuk memproses gambar, grafik, audio, video, dan teks; perangkat lunak
komputer untuk memproses informasi; perangkat lunak komputer untuk memungkinkan memperoleh kembali data; perangkat
lunak komputer untuk memungkinkan mengunggah, mengunduh, mengakses, memposting, menampilkan, menandai,
blogging, streaming, menghubungkan, berbagi; perangkat lunak komputer untuk memungkinkan pengiriman foto ke telepon
seluler; perangkat lunak komputer untuk memungkinkan penyediaan media elektronik melalui jaringan komunikasi; perangkat
lunak komputer untuk menambah kemampuan audio-visual aplikasi multimedia, yaitu, untuk penggabungan teks, audio, grafis,
gambar diam dan gambar bergerak; perangkat lunak komputer untuk mencatat/merekam dan mengatur waktu dan aktivitas
tenaga kerja; perangkat lunak komputer untuk mendeteksi orang; perangkat lunak komputer untuk mengakses broadband,
nirkabel dan jaringan telekomunikasi lainnya; perangkat lunak komputer untuk mengakses dan mentransmisikan data dan
konten di antara perangkat dan layar elektronik konsumen; perangkat lunak komputer untuk mengakses direktori informasi
yang dapat diunduh dari jaringan komputer global; perangkat lunak komputer untuk mengakses, memantau, melacak,
mencari, menyimpan, dan berbagi informasi, tidak satupun barang tersebut untuk kamera fotografi dan sinematografi
profesional termasuk aksesoris spesifik fotografi dan sinematografi profesional khusus untuknya dan perangkat lunak fotografi
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dan sinematografi profesional; perangkat lunak komputer untuk mengakses, menelurusi, dan mencari basis data online, tidak
satupun barang tersebut untuk kamera fotografi dan sinematografi profesional termasuk aksesori spesifik fotografi dan
sinematografi khusus untuknya dan perangkat lunak fotografi dan sinematografi professional; perangkat lunak komputer untuk
mengakses, menelusuri, dan mencari basis data, audio, video, dan konten multimedia, permainan, aplikasi perangkat lunak,
pasar aplikasi perangkat lunak secara online, tidak satupun barang tersebut untuk kamera fotografi dan sinematografi
profesional termasuk aksesoris spesifik fotografi dan sinematografi profesional khusus untuknya dan perangkat lunak fotografi
dan sinematografi profesional; perangkat lunak komputer untuk mengaktifkan jejaring/jaringan sosial di antara pengguna di
bidang kesehatan dan kebugaran (wellness); perangkat lunak komputer untuk mengaktifkan pencarian data; perangkat lunak
komputer untuk mengambil (retrieval), mengunduh, menyimpan, mentransmisikan, dan menampilkan konten digital, perangkat
lunak komputer, game komputer, karya audio, karya visual, karya audiovisual, publikasi elektronik, buku, film, dan musik;
perangkat lunak komputer untuk mengambil, menganalisis, dan membuat laporan tentang kesehatan dan kebugaran
(wellness) pengguna dari data yang dihasilkan oleh perangkat elektronik digital yang dapat dipakai; perangkat lunak komputer
untuk menganalisis data aktivitas dan waktu karyawan; perangkat lunak komputer untuk mengatur dan melihat gambar dan
foto digital; perangkat lunak komputer untuk mengatur, menkonfigurasi, megoperasikan dan mengendalikan komputer,
periferal komputer, perangkat mobil, telpon mobil, arloji pintar, kacamata pintar, perangkat yang dapat dipakai, earphone,
headphone, televisi, set top box dan audio serta pemutar video dan rekorder, sistem home theater dan sistem entertainment
(hiburan); perangkat lunak komputer untuk mengecek dan mengidentifikasi data digital yang dilindungi oleh akuisisi,
pengolahan, verifikasi, penyimpanan, penghasil pusat data dan pengirim data; perangkat lunak komputer untuk
mengembangkan dan mengoperasikan jaringan dan aplikasi komputer cloud (cloud computer); perangkat lunak komputer
untuk mengembangkan, membangun, dan mengoperasikan aplikasi blockchain konsumen; perangkat lunak komputer untuk
mengendalikan dan mengelola aplikasi server akses; perangkat lunak komputer untuk mengendalikan operasi perangkat audio
dan video; perangkat lunak komputer untuk mengendalikan terminal swalayan; perangkat lunak komputer untuk menghasilkan
model keuangan; perangkat lunak komputer untuk menghubungkan, mengoperasikan, mengintegrasikan, mengendalikan, dan
mengelola jejaring perangkat elektronik konsumen melalui jaringan nirkabel, tidak satupun barang tersebut untuk kamera
fotografi dan sinematografi profesional termasuk aksesoris spesifik fotografi dan sinematografi profesional khusus untuknya
dan perangkat lunak fotografi dan sinematografi profesional; perangkat lunak komputer untuk menginterpretasikan sidik jari
atau telapak tangan, karakteristik bola mata, nadi atau suara, tampilan wajah atau badan atau data biometrik lainnya untuk
keperluan identifikasi seseorang; perangkat lunak komputer untuk mengkoordinasikan dan memperoleh jasa pengiriman;
perangkat lunak komputer untuk mengkoordinasikan jasa transportasi, yaitu, perangkat lunak untuk penjadwalan otomatis dan
pengiriman kendaraan bermotor; perangkat lunak komputer untuk mengkoordinasikan jasa-jasa transportasi, seperti perangkat
lunak untuk penjadwalan otomatis dan pengiriman kendaraan bermotor; perangkat lunak komputer untuk mengolah sinyal
yang digunakan untuk mendeteksi dan mengidentifikasikan orang atau karakter biometrik orang dalam bidang akses
keamanan dan pengontrol; perangkat lunak komputer untuk mengoleksi, mengedit, mengatur, memodifikasi, transmisi,
menyimpan dan menggunakan secara bersama-sama atas data dan informasi; perangkat lunak komputer untuk
mengoordinasikan layanan transportasi; perangkat lunak komputer untuk mengoperasikan, menginstal, menguji,
mendiagnosis dan mengelola peralatan telekomunikasi; perangkat lunak komputer untuk mengotomatisasi pergudangan data;
perangkat lunak komputer untuk mengubah gambar dokumen menjadi format elektronik; perangkat lunak komputer untuk
mengumpulkan, mengukur, menganalisis, menyimpan, memanipulasi dan mengelola data yang diperoleh dari instrumen ilmu
pengetahuan bukan medis dan dari alat dan instrumen uji, sinyal dan pengukuran elektronik; perangkat lunak komputer untuk
meningkatkan kemampuan audiovisual dan aplikasi multimedia; perangkat lunak komputer untuk meningkatkan kemampuan
audiovisual dari aplikasi multimedia; perangkat lunak komputer untuk menjaga dan mengoperasikan sistem komputer.;
perangkat lunak komputer untuk menjelajahi/menelusuri (browsing) dan mengakses konten digital, perangkat lunak komputer,
game komputer, karya audio, karya visual, karya audiovisual, publikasi elektronik, buku, film, dan musik; perangkat lunak
komputer untuk menyediakan fungsionalitas keamanan dalam jaringan, seperti menyediakan filter firewall, kontrol akses,
(VPN) jaringan pribadi virtual, interoperabilitas dengan protokol keamanan router dan perlindungan terhadap intrusi jaringan
dan virus; perangkat lunak komputer untuk menyinkronkan data antara komputer genggam atau portabel dan komputer host;
perangkat lunak komputer untuk merancang, mengkonfigurasi, mengkalibrasi dan menguji instrumen ilmu pengetahuan bukan
medis serta alat dan instrumen uji, sinyal dan pengukuran elektronik; perangkat lunak komputer untuk pembersihan dan
optimasi/pengoptimalan (optimization) sistem; perangkat lunak komputer untuk pembuatan firewall; perangkat lunak komputer
untuk pemrosesan data; perangkat lunak komputer untuk pemrosesan gambar; perangkat lunak komputer untuk
penambangan data blockchain; perangkat lunak komputer untuk pengambilan data dan dokumen, transmisi, penyimpanan dan
pengindeksan; perangkat lunak komputer untuk pengelolaan kebisingan latar belakang; perangkat lunak komputer untuk
pengembangan perangkat lunak untuk mengelola, menghubungkan, dan mengoperasikan perangkat elektronik internet, tidak
satupun barang tersebut untuk kamera fotografi dan sinematografi profesional termasuk aksesoris spesifik fotografi dan
sinematografi profesional khusus untuknya dan perangkat lunak fotografi dan sinematografi profesional; perangkat lunak
komputer untuk pengembangan, penyebaran, dan manajemen sistem komputer dan aplikasi.; perangkat lunak komputer untuk
penggunaan pada manajemen hubungan pelanggan/customer relationship management (CRM).; perangkat lunak komputer
untuk pengiriman konten nirkabel; perangkat lunak komputer untuk pengolah kata; perangkat lunak komputer untuk
penjelajahan internet; perangkat lunak komputer untuk penyediaan jaringan keamanan; perangkat lunak komputer untuk
peralatan dan game arcade; perangkat lunak komputer untuk perbankan, keuangan, peminjaman dan pembayaran; perangkat
lunak komputer untuk perdagangan elektronik mata uang virtual; perangkat lunak komputer untuk perdagangan mata uang
elektronik; perangkat lunak komputer untuk permainan video dan audio; perangkat lunak komputer untuk ponsel; perangkat
lunak komputer untuk ponsel untuk tujuan bermain video game; perangkat lunak komputer untuk simulasi dua atau tiga
dimensi untuk digunakan dalam desain dan pengembangan produk industri; perangkat lunak komputer untuk teknologi
blockchain; perangkat lunak komputer untuk teknologi blockchain dan cryptocurrency; perangkat lunak komputer untuk terlibat
dalam obrolan teks, audio dan video dengan pengguna lain; perangkat lunak komputer untuk transfer lintas blok; perangkat
lunak komputer untuk transmisi pesan suara dan video; perangkat lunak komputer untuk transmisi suara, data, grafik, suara
dan video melalui jaringan broadband atau nirkabel; perangkat lunak komputer untuk video yang menggunakan telepon
(telephony); perangkat lunak komputer yang berhubungan dengan pendidikan, pelatihan pendidikan, penelitian pendidikan dan
tes psikologis; perangkat lunak komputer yang berkaitan dengan musik dan hiburan; perangkat lunak komputer yang berkaitan
dengan pengelolaan risiko, keamanan bisnis, manajemen informasi dan intelijen bisnis; perangkat lunak komputer yang dalam
sifat aplikasi mobile untuk verifikasi dan pembuktian identitas pengguna; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh;
perangkat lunak komputer yang dapat diunduh dan perangkat-perangkat seluler di bidang buku-buku anak, yaitu perangkat
lunak untuk tujuan-tujuan pendidikan dan permainan; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh dan platform
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perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk digunakan di dan dengan perangkat dan kendaraan seluler (mobile
devices and vehicles) untuk memungkinkan operasi dan kontrol perangkat seluler (mobile devices) dan fungsi kendaraan
berbasis pada perintah pengguna; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh dan platform perangkat lunak komputer
yang dapat diunduh untuk menghubungkan kendaraan dengan satu atau lebih perangkat komputasi (computing); perangkat
lunak komputer yang dapat diunduh untuk bisnis/perusahaan, pemberi kerja, dan pelamar kerja; perangkat lunak komputer
yang dapat diunduh untuk deteksi tatapan (gaze) dan langkah/gerak-isyarat (gesture) di atau terkait dengan kendaraan;
perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk digunakan dalam operasi dan kontrol kendaraan yang mengemudi
sendiri (autonomous-driving vehicles); perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk digunakan dalam perdagangan
elektronik dan perdagangan via selular; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk digunakan sebagai antarmuka
pemrograman aplikasi (API) untuk menerima, mengelola, dan membayar dana melalui jaringan komputer; perangkat lunak
komputer yang dapat diunduh untuk digunakan sebagai dompet mata uang kripto; perangkat lunak komputer yang dapat
diunduh untuk manajemen bisnis; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk memahami preferensi pengguna;
perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk membaca dan menerjemahkan tulisan tangan (handwriting) dan
mengubah teks menjadi ucapan; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk memberikan informasi di bidang mata
uang kripto, token blockchain dan aset digital lainnya, keuangan, perdagangan sekuritas, investasi, perantara pedagang efek,
perbankan, dan manajemen kas; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk membuat grup, melacak lokasi,
mengirim dan menerima pesan, grafik, informasi, dan peringatan melalui alat bergerak/telepon genggam, dan menyediakan
informasi kepada para pengguna; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk memungkinkan mengunggah,
mengunduh, mengakses, memposting, membuat, melihat, menampilkan, berbagi, atau sebaliknya menyediakan media
elektronik, konten hiburan multimedia, informasi, video, audio, teks, data, film, gambar ilustrasi, gambar, grafik animasi, dan
foto; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk menemukan konten dan penerbit konten, dan untuk berlangganan
konten; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk menerima, mengelola, dan membayar dana melalui jaringan
komputer; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk menghubungkan, mengoperasikan, dan mengelola perangkat
lunak kendaraan berjaringan untuk navigasi kendaraan; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk menyediakan
fungsionalitas keamanan dalam jaringan, seperti menyediakan filter firewall, akses kontrol, jaringan pribadi virtual (VPN),
interoperabilitas dengan protokol keamanan router, dan perlindungan terhadap intrusi jaringan dan virus; perangkat lunak
komputer yang dapat diunduh untuk operasi kendaraan, kontrol dan interaksi pengguna dengan kendaraan; perangkat lunak
komputer yang dapat diunduh untuk otentikasi dan identifikasi individu; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk
pemantauan dan analisis jarak jauh; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk pengembangan karir; perangkat
lunak komputer yang dapat diunduh untuk pengenalan suara dan pemahaman bahasa alami; perangkat lunak komputer yang
dapat diunduh untuk peningkatan sinyal bicara; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk penjadwalan janji temu
online; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk perbankan dan pengelolaan ka; perangkat lunak komputer yang
dapat diunduh yang berisi rekaman suara dan atau video atau nada dering telepon; perangkat lunak komputer yang dapat
diunduh, yaitu perangkat lunak sistem operasi yang dapat diunduh; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh, yaitu
program sistem operasi yang dapat diunduh untuk layanan manajemen router; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh,
yaitu, platform aplikasi jaringan terbuka yang dapat diunduh untuk pengembangan, penerapan, pengujian, konfigurasi,
pemantauan, dan hosting aplikasi jaringan; perangkat lunak komputer yang dapat menelusuri dan mengelola mata uang
digital; perangkat lunak komputer yang digunakan oleh orang lain untuk memberikan layanan transportasi; perangkat lunak
komputer yang digunakan untuk berhubungan dengan pembayaran mobile; perangkat lunak komputer yang digunakan untuk
mengendalikan informasi yang dikendalikan suara yang berdiri sendiri dan perangkat asisten pribadi, tidak satupun barang
tersebut untuk kamera fotografi dan sinematografi profesional termasuk aksesoris spesifik fotografi dan sinematografi
profesional khusus untuknya dan perangkat lunak fotografi dan sinematografi profesional; perangkat lunak komputer yang
digunakan untuk mengendalikan perangkat genggam nirkabel, perangkat permainan, dan mainan, tidak satupun barang
tersebut untuk kamera fotografi dan sinematografi profesional termasuk aksesoris spesifik fotografi dan sinematografi
profesional khusus untuknya dan perangkat lunak fotografi dan sinematografi profesional; perangkat lunak komputer yang
digunakan untuk menyediakan layanan mesin pencari; perangkat lunak komputer yang dirancang untuk memperkirakan biaya;
perangkat lunak komputer yang dirancang untuk memperkirakan kebutuhan sumber daya; perangkat lunak komputer yang
direkam; perangkat lunak komputer yang disediakan di internet; perangkat lunak komputer yang diunduh dari Internet;
perangkat lunak komputer yang mampu mengakses akun saldo dan transaksi finansial menggunakan media telepon pintar
dan jaringan teknologi telekomunikasi; perangkat lunak komputer yang membantu komputer dalam menyebarkan aplikasi
paralel dan melakukan komputasi paralel; perangkat lunak komputer yang memberikan informasi kesehatan, kebugaran
(wellness), perawatan kesehatan, dan medis; perangkat lunak komputer yang memungkinkan pengguna untuk membangun
dan mengakses informasi jejaring sosial termasuk profil, daftar anggota, daftar pengikut, lokasi yang dikunjungi, preferensi dan
data pribadi; perangkat lunak komputer yang memungkinkan untuk mengunggah, mengunduh, mengakses, memindahkan,
menampilkan, penandaan (tagging), membuat blog (blogging), menyiarkan (streaming), menghubungkan, membagi atau
menyediakan media elektronik atau informasi melalui jaringan komputer dan komunikasi.; perangkat lunak komputer yang
menyediakan/yang memberikan akses ke layanan perawatan kesehatan dan pelatihan kesehatan; perangkat lunak komputer,
direkam; perangkat lunak komputer, direkam, dan dapat diunduh; perangkat lunak komputer, firmware dan perangkat keras;
perangkat lunak komputer, perangkat lunak komputer yang dapat diunduh dan perangkat lunak aplikasi seluler untuk
digunakan dalam mengambil dan mengedit foto serta merekam dan mengedit video; perangkat lunak komputer, yaitu
perangkat lunak yang direkam di media data, digunakan untuk komputer on-board untuk digunakan dalam mengendalikan
fungsi kendaraan dan untuk digunakan dalam melacak dan mengelola perawatan kendaraan; perangkat lunak komputer, yaitu
perangkat lunak yang direkam pada cip IC, digunakan untuk komputer on-board untuk digunakan dalam mengendalikan fungsi
kendaraan dan untuk digunakan dalam melacak dan mengelola perawatan kendaraan; perangkat lunak komputer, yaitu,
perangkat lunak yang dapat diunduh untuk mengekstraksi, memanipulasi, menyesuaikan, mengedit, mereproduksi,
mentransmisikan, mengunggah, merekam, membuat, mencari, mencatat, mengkategorikan, dan berbagi musik, lirik, data,
suara, video, gambar, suara dan klip video dan rekaman; perangkat lunak komunikasi; perangkat lunak komunikasi dan
perangkat keras komputer komunikasi untuk menyediakan akses ke Internet.; perangkat lunak komunikasi dan telekomunikasi
dalam bentuk perangkat lunak yang dapat diunduh atau direkam untuk konferensi audio dan video, berbagi data, dan
kolaborasi waktu nyata; perangkat lunak komunikasi komputer untuk memungkinkan pelanggan mengakses informasi
rekening bank dan bertransaksi bisnis bank; perangkat lunak komunikasi komputer yang mengizinkan pelanggan untuk
mengakses informasi rekening bank dan bertransaksi bisnis bank.; perangkat lunak komunikasi nirkabel untuk transmisi suara,
audio, video, dan data, tidak satupun barang tersebut untuk kamera fotografi dan sinematografi profesional termasuk
aksesoris spesifik fotografi dan sinematografi profesional khusus untuknya dan perangkat lunak fotografi dan sinematografi
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profesional; perangkat lunak komunikasi untuk bertukar suara, data, video dan grafik secara elektronik yang dapat diakses
melalui komputer, alat bergerak (mobile), alat nirkabel, dan jaringan telekomunikasi; perangkat lunak komunikasi untuk
memfasilitasi pemindahan data elektronik dengan memberikan akses terhadap basis data yang menyediakan informasi
mengenai bisnis; perangkat lunak komunikasi untuk menghubungkan jaringan komputer global; perangkat lunak komunikasi
untuk menghubungkan pengguna jaringan komputer; perangkat lunak konferensi video dan audio; perangkat lunak kontrol
orangtua (parental control software); perangkat lunak kontrol pencahayaan untuk digunakan dalam fasilitas komersial dan
industri; perangkat lunak kontrol proses industri; perangkat lunak konversi ucapan ke teks, tidak satupun barang tersebut
untuk kamera fotografi dan sinematografi profesional termasuk aksesoris spesifik fotografi dan sinematografi profesional
khusus untuknya dan perangkat lunak fotografi dan sinematografi profesional; perangkat lunak lintas platform; perangkat lunak
manajemen dokumen; perangkat lunak manajemen sumber daya manusia untuk digunakan dalam melacak dan menghasilkan
laporan di bidang penggajian, informasi anggaran, kinerja, waktu dan kehadiran karyawan, penjadwalan karyawan, biaya
tenaga kerja dan pendapatan penjualan; perangkat lunak media; perangkat lunak mesin pencari komputer; perangkat lunak
mesin pencari komputer di bidang musik dan hiburan; perangkat lunak mesin pencari, tidak satupun barang tersebut untuk
kamera fotografi dan sinematografi profesional termasuk aksesoris spesifik fotografi dan sinematografi profesional khusus
untuknya dan perangkat lunak fotografi dan sinematografi profesional; perangkat lunak metronom; perangkat lunak
multimedia; perangkat lunak multimedia dan interaktif untuk bermain permainan video; perangkat lunak multimedia direkam
dalam CD-ROM; perangkat lunak multimedia interaktif untuk bermain game; perangkat lunak multimedia yang direkam dalam
CD-ROM yang menampilkan konten hiburan; perangkat lunak musik komputer untuk perangkat komunikasi; perangkat lunak
navigasi untuk mengkalkulasi dan menampilkan rute; perangkat lunak open-source [OSS]; perangkat lunak operasi jaringan
luas [WAN]; perangkat lunak operasi tertanam; perangkat lunak operasi universal serial bus [USB]; perangkat lunak operasi
virtual private network [VPN]; perangkat lunak otentikasi yang dapat diunduh untuk mengontrol akses dan komunikasi dengan
komputer dan jaringan komputer; perangkat lunak otomasi industri; perangkat lunak papan tulis komputer; perangkat lunak
pelacakan gps; perangkat lunak pelacakan iklan dan pengoptimalisasi; perangkat lunak pelatihan dan aplikasi seluler yang
dapat diunduh di bidang pengujian penyakit menular; perangkat lunak pembatal gema; perangkat lunak pembatal kebisingan;
perangkat lunak pembuktian keaslian; perangkat lunak pemindaian; perangkat lunak pencarian video dan anotasi; perangkat
lunak pencitraan yang dihasilkan komputer [CGI]; perangkat lunak pendidikan; perangkat lunak pendidikan dan aplikasi seluler
yang dapat diunduh di bidang pengujian penyakit menular; perangkat lunak pendidikan untuk anak-anak; perangkat lunak
pendidikan yang dapat diunduh dan direkam sebelumnya yang menampilkan pengajaran dalam pendidikan pasca-sekolah
menengah, pengajaran dalam pendidikan universitas, analisis data siswa, dan untuk menghubungkan siswa dengan layanan
dukungan dan layanan karir; perangkat lunak penerbitan desktop; perangkat lunak pengambilan / pengiriman informasi produk
untuk keperluan periklanan melalui jaringan komputer; perangkat lunak pengeditan video; perangkat lunak pengembangan
aplikasi; perangkat lunak pengembangan situs web; perangkat lunak pengenalan gambar; perangkat lunak pengenalan
gerakan; perangkat lunak pengenalan suara; perangkat lunak pengenalan wajah; perangkat lunak pengiriman pesan instan;
perangkat lunak pengolah data untuk representasi grafik; perangkat lunak pengoperasian jaringan area lokal [LAN]; perangkat
lunak pengoperasian komputer; perangkat lunak penyaringan kredit; perangkat lunak penyusun; perangkat lunak perawatan
kesehatan; perangkat lunak perlindungan privasi; perangkat lunak permainan augmented reality; perangkat lunak permainan
elektronik; perangkat lunak permainan elektronik untuk perangkat elektronik genggam; perangkat lunak permainan elektronik
untuk perangkat nirkabel; perangkat lunak permainan elektronik untuk ponsel; perangkat lunak permainan elektronik untuk
telepon seluler; perangkat lunak permainan gawai gerak; perangkat lunak permainan gawai yang dapat diunduh; perangkat
lunak permainan interaktif; perangkat lunak permainan komputer; perangkat lunak permainan komputer augmented reality;
perangkat lunak permainan komputer dan instruksi manual terkait yang dijual bersama sebagai satu unit dan perangkat lunak
permainan komputer yang dapat diunduh; perangkat lunak permainan komputer dan manual dalam format elektronik dijual
sebagai satu unit; perangkat lunak permainan komputer dan perangkat lunak hiburan, yaitu file grafik dan musik digital untuk
digunakan pada atau dengan telepon seluler dan seluler, baik genggam maupun berdiri bebas, dan perangkat nirkabel
lainnya; perangkat lunak permainan komputer dapat diunduh dari jaringan komputer global; perangkat lunak permainan
komputer dapat diunduh melalui jaringan komputer global dan perangkat nirkabel; perangkat lunak permainan komputer
menampilkan kartu untuk tukar-menukar digital; perangkat lunak permainan komputer untuk konsol permainan video (video
game) rumahan; perangkat lunak permainan komputer video dan manual/petunjuk dalam format elektronik dijual sebagai satu
unit; perangkat lunak permainan komputer virtual reality; perangkat lunak permainan komputer yang dapat diunduh melalui
perangkat nirkabel; perangkat lunak permainan komputer yang dapat diunduh untuk digunakan pada perangkat bergerak;
perangkat lunak permainan komputer yang dapat diunduh untuk mesin judi; perangkat lunak permainan komputer, dapat
diunduh; perangkat lunak permainan komputer, direkam; perangkat lunak permainan realitas campuran (mixed reality game);
perangkat lunak permainan realitas virtual yang dapat diunduh untuk bermain permainan video; perangkat lunak permainan
video; perangkat lunak permainan video komputer; perangkat lunak permainan video untuk digunakan pada telepon genggam;
perangkat lunak permainan video yang dapat diunduh; perangkat lunak permainan video yang dapat diunduh melalui suatu
jaringan komputer global dan alat nirkabel; perangkat lunak permainan video yang direkam; perangkat lunak permainan virtual
reality; perangkat lunak permainan yang direkam dalam CD-ROM; perangkat lunak permainan yang direkam untuk telepon
seluler; perangkat lunak perpesanan instan yang dapat diunduh; perangkat lunak perpesanan internet; perangkat lunak
persiapan pajak; perangkat lunak pertukaran cryptocurrency; perangkat lunak platform blockchain; perangkat lunak platform
buku besar (ledger) yang didistribusikan; perangkat lunak prosesor data yang dapat diprogram; perangkat lunak realitas
campuran (mixed reality); perangkat lunak realitas maya yang dapat diunduh yang menampilkan konten hiburan; perangkat
lunak realitas tertambah (augmented reality) yang dapat diunduh yang menampilkan konten hiburan; perangkat lunak realitas
tertambah yang dapat diunduh untuk bermain permainan video; perangkat lunak realitas tertambah yang telah direkam untuk
bermain permainan video; perangkat lunak realitas virtual; perangkat lunak realitas virtual bagi pengguna untuk mengalami
visualisasi, manipulasi dan imersi (immersion) realitas virtual; perangkat lunak realitas virtual untuk hiburan interaktif;
perangkat lunak realitas virtual untuk menavigasi lingkungan realitas virtual; perangkat lunak realitas virtual untuk
mengoperasikan headset realitas virtual; perangkat lunak realitas virtual untuk pelacakan objek, kontrol gerakan dan
visualisasi konten; perangkat lunak realitas virtual untuk pendidikan; perangkat lunak realitas virtual untuk sinematografi;
perangkat lunak realitas virtual yang telah direkam untuk bermain permainan video; perangkat lunak realitas virtual/maya
untuk digunakan dalam mengaktifkan komputer, konsol permainan video, konsol permainan video genggam, komputer tablet,
perangkat seluler, dan telepon seluler untuk memberikan pengalaman realitas virtual/maya; perangkat lunak robotika.;
perangkat lunak screen saver komputer; perangkat lunak screen saver komputer, direkam atau diunduh; perangkat lunak
server file; perangkat lunak simulasi; perangkat lunak simulasi pelatihan augmented reality di bidang keamanan; perangkat
lunak simulasi pelatihan augmented reality di bidang pendidikan; perangkat lunak simulasi pelatihan augmented reality di
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bidang penerbangan; perangkat lunak simulasi pelatihan augmented reality di bidang sains; perangkat lunak simulasi
pelatihan augmented reality di bidang sinematografi; perangkat lunak simulasi pelatihan augmented reality di bidang teknik;
perangkat lunak simulasi pelatihan augmented reality di bidang teknologi informasi; perangkat lunak simulasi pelatihan virtual
reality di bidang keamanan; perangkat lunak simulasi pelatihan virtual reality di bidang kontrol lalu lintas udara; perangkat
lunak simulasi pelatihan virtual reality di bidang penerbangan; perangkat lunak simulasi pelatihan virtual reality di bidang sains;
perangkat lunak simulasi pelatihan virtual reality di bidang sinematografi; perangkat lunak simulasi pelatihan virtual reality di
bidang teknik; perangkat lunak simulasi untuk digunakan dalam komputer digital; perangkat lunak simulasi untuk tujuan
hiburan; perangkat lunak simulasi untuk tujuan pelatihan; perangkat lunak sinkronisasi file; perangkat lunak sistem operasi
komputer; perangkat lunak sistem operasi komputer yang dapat diunduh yang menampung aplikasi perangkat lunak komputer
dan memfasilitasi interaksi dengan komputer dan periferal lain di seluruh jaringan perusahaan; perangkat lunak sistem operasi
yang dapat diunduh; perangkat lunak sistem operasi yang menyelenggarakan aplikasi perangkat lunak komputer dan
memfasilitasi interaksi dengan komputer dan periferal lain di seluruh jaringan perusahaan; perangkat lunak smartphone;
perangkat lunak surat elektronik; perangkat lunak surat elektronik yang dapat diunduh; perangkat lunak teknologi blockchain;
perangkat lunak telekomunikasi; perangkat lunak tengah komputer, yaitu, perangkat lunak yang menengahi antara sistem
operasi dari suatu alat bergerak dan perangkat lunak aplikasi dari suatu alat bergerak; perangkat lunak termasuk aplikasi
telepon genggam terkait rantai pasokan industri konstruksi.; perangkat lunak untuk Internet of Things; perangkat lunak untuk
TV pintar (aplikasi); perangkat lunak untuk akses Internet; perangkat lunak untuk analisa dan optimasi sistem komputer;
perangkat lunak untuk analisis data bisnis; perangkat lunak untuk anjungan tunai mandiri (ATM); perangkat lunak untuk
aplikasi komputer; perangkat lunak untuk desain robotika; perangkat lunak untuk diagnostik dan pemecahan masalah;
perangkat lunak untuk digunakan dalam membuat, mengelola, mengukur, dan menyebarkan iklan orang lain; perangkat lunak
untuk digunakan dalam memfasilitasi panggilan voice over internet protocol (VOIP), panggilan telepon, panggilan video, pesan
teks, pesan instan dan layanan jejaring sosial online; perangkat lunak untuk digunakan dalam memfasilitasi penggunaan
blockchain atau buku besar elektronik terdistribusi untuk mengeksekusi dan mencatat transaksi keuangan, yaitu, perdagangan
keuangan yang dibuat dengan menggunakan mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan
blockchain, aset digital (digitized assets), token digital, token kripto (crypto tokens) dan token utilitas; perangkat lunak untuk
digunakan dalam memfasilitasi transaksi yang aman; perangkat lunak untuk digunakan dalam memungkinkan transfer dana
secara elektronik ke dan dari orang lain; perangkat lunak untuk digunakan dalam menciptakan/membuat dan merancang
perangkat lunak realitas virtual dan augmented reality; perangkat lunak untuk digunakan dalam mengakses, membaca,
melacak, dan menggunakan teknologi blockchain; perangkat lunak untuk digunakan dalam mengaktifkan komputer, konsol
permainan video (video game), konsol permainan video (video game) genggam, komputer tablet, perangkat seluler, dan
telepon seluler untuk memberikan pengalaman realitas virtual dan augmented reality; perangkat lunak untuk digunakan dalam
mengautentikasi akses pengguna ke komputer-komputer dan jaringan-jaringan komputer; perangkat lunak untuk digunakan
dalam mengelola dengan aman konversi mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan blockchain,
aset digital (digitized assets), token digital, token kripto (crypto tokens) dan token utilitas ke dalam/menjadi mata uang keras;
perangkat lunak untuk digunakan dalam mengelola konversi mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital
dan blockchain, aset digital (digitized assets), token digital, token kripto (crypto tokens) dan token utilitas ke dalam/menjadi
mata uang keras; perangkat lunak untuk digunakan dalam mengelola portofolio mata uang digital, mata uang virtual, mata
uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized assets), token digital, token kripto (crypto tokens) dan token
utilitas; perangkat lunak untuk digunakan dalam pembayaran, pembelian, dan investasi menggunakan mata uang digital, mata
uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized assets), token digital, token kripto (crypto
tokens) dan token utilitas; perangkat lunak untuk digunakan dalam pengelolaan dan implementasi mata uang digital, mata
uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized assets), token digital, token kripto (crypto
token) dan transaksi token utilitas (utility token transactions); perangkat lunak untuk digunakan dalam perdagangan keuangan;
perangkat lunak untuk digunakan dalam pertukaran keuangan; perangkat lunak untuk digunakan dalam platform keuangan
elektronik; perangkat lunak untuk digunakan dengan mata uang digital; perangkat lunak untuk digunakan dengan mata uang
kripto; perangkat lunak untuk digunakan dengan mata uang virtual; perangkat lunak untuk digunakan dengan robot; perangkat
lunak untuk digunakan dengan telepon selular, tablet dan komputer pribadi; perangkat lunak untuk digunakan oleh pasien,
keluarga mereka, dan profesional perawatan kesehatan yang memungkinkan pengguna untuk menyediakan/memberikan dan
menerima informasi perawatan pasien, pelatihan pasien, dan perawatan kesehatan; perangkat lunak untuk digunakan pada
evaluasi dan analisa pembelajaran mesin utilitas data; perangkat lunak untuk digunakan sebagai aplikasi pemrograman
antarmuka (API); perangkat lunak untuk digunakan sebagai application programming interface (API) untuk pengembangan,
pengujian, dan pengintegrasian aplikasi perangkat lunak; perangkat lunak untuk digunakan sebagai application programming
interface (API) untuk pengembangan, pengujian, dan pengintegrasian aplikasi perangkat lunak blockchain; perangkat lunak
untuk digunakan sebagai perangkat lunak application program interface (API) untuk digunakan dalam identifikasi alat
perangkat keras komputer; perangkat lunak untuk enkripsi; perangkat lunak untuk enkripsi data; perangkat lunak untuk game
elektronik; perangkat lunak untuk iklan berbasis geo-lokasi (geo-location) dan promosi produk dan jasa; perangkat lunak untuk
jasa/layanan pemetaan; perangkat lunak untuk jejaring sosial dan berinteraksi dengan komunitas online; perangkat lunak
untuk kartu identifikasi frekuensi radio (RFID); perangkat lunak untuk keterlibatan konsumen dan pemodelan perubahan
perilaku untuk memungkinkan pengguna untuk meningkatkan kesehatan dan kebugaran (wellness) mereka; perangkat lunak
untuk kode berbahaya dan penyaringan konten; perangkat lunak untuk kompresi data; perangkat lunak untuk komunitas virtual
bagi pengguna untuk mengatur grup dan acara, berpartisipasi dalam diskusi, dan terlibat dalam jejaring sosial, bisnis, dan
komunitas.; perangkat lunak untuk konten nirkabel, pengiriman data dan informasi; perangkat lunak untuk konversi mata uang;
perangkat lunak untuk layanan penggalangan dana amal online dan layanan donasi/sumbangan keuangan; perangkat lunak
untuk manajemen file dan perangkat lunak berbagi file; perangkat lunak untuk manajemen informasi pribadi, dan perangkat
lunak sinkronisasi data; perangkat lunak untuk manajemen keamanan kriptografi dari transmisi elektronik melalui jaringan
komputer; perangkat lunak untuk melacak gerakan (motion in), memvisualisasikan, memanipulasi, melihat, dan menampilkan
pengalaman augmented reality dan realitas virtual; perangkat lunak untuk melihat dan berinteraksi dengan umpan gambar
(feed of images), konten audio-visual dan video, dan teks serta data terkait; perangkat lunak untuk memaksimalkan
penyimpanan data; perangkat lunak untuk memastikan keamanan surat elektronik; perangkat lunak untuk memberikan
informasi konsumen; perangkat lunak untuk membuat akun dan memelihara dan mengelola informasi tentang transaksi
keuangan pada buku besar (ledgers) yang didistribusikan dan jaringan pembayaran peer to peer; perangkat lunak untuk
membuat aset digital (digitized asset) terdesentralisasi dan sumber terbuka (open source) untuk digunakan dalam transaksi
berbasis blockchain; perangkat lunak untuk membuat dan mengelola kontrak pintar (smart contracts); perangkat lunak untuk
membuat dan mengelola platform blockchain untuk digunakan dalam mengelola mata uang digital, mata uang virtual, mata
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uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized assets), token digital, token kripto (crypto token) dan akun token
utilitas (utility token accounts); perangkat lunak untuk membuat database informasi dan data yang dapat dicari; perangkat
lunak untuk membuat mata uang digital terdesentralisasi dan sumber terbuka (open source) untuk digunakan dalam transaksi
berbasis blockchain; perangkat lunak untuk membuat mata uang kripto terdesentralisasi dan sumber terbuka (open source)
untuk digunakan dalam transaksi berbasis blockchain; perangkat lunak untuk membuat mata uang virtual terdesentralisasi dan
sumber terbuka (open source) untuk digunakan dalam transaksi berbasis blockchain; perangkat lunak untuk membuat
pemesanan dan reservasi; perangkat lunak untuk membuat token digital terdesentralisasi dan sumber terbuka (open source)
untuk digunakan dalam transaksi berbasis blockchain; perangkat lunak untuk membuat token yang akan digunakan untuk
membayar produk dan layanan, dan yang dapat diperdagangkan atau ditukar dengan nilai tunai; perangkat lunak untuk
membuat, memfasilitasi, dan mengelola akses jarak jauh ke dan komunikasi dengan jaringan area lokal dan jaringan global;
perangkat lunak untuk membuat, menjual dan mengelola token atau appcoin (appcoins) berbasis blockchain; perangkat lunak
untuk memelihara buku besar (ledgers) untuk transaksi keuangan; perangkat lunak untuk memfasilitasi dan mengatur untuk
pembiayaan dan penyaluran penggalangan dana dan donasi/sumbangan;; perangkat lunak untuk memfasilitasi interaksi dan
komunikasi antara manusia dan platform AI (kecerdasan buatan); perangkat lunak untuk memfasilitasi penggunaan blockchain
(sistem pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi) atau buku besar yang didistribusikan untuk mencatat dan melacak
transaksi.; perangkat lunak untuk memfasilitasi transaksi kartu kredit yang aman; perangkat lunak untuk memfasilitasi transfer
uang, transfer dana elektronik, transfer komoditas, pengiriman pembayaran tagihan, dan mentransfer dana antar pihak;
perangkat lunak untuk memodifikasi dan memungkinkan/mengaktifkan transmisi gambar, audio, konten dan data audio visual
dan video; perangkat lunak untuk memodifikasi foto-foto, gambar dan audio, video, dan konten audio-visual dengan filter
fotografi dan efek realitas tertambah (augmented reality (AR)), yaitu, grafik, animasi, teks, gambar, geotag, tag metadata,
hyperlink; perangkat lunak untuk memperbaharui (update) speaker nirkabel, amplifier, headphone dan earphone; perangkat
lunak untuk memproses gambar, grafik dan teks; perangkat lunak untuk memproses pembayaran elektronik dan untuk
mentransfer dana ke dan dari orang lain; perangkat lunak untuk memproses pembayaran elektronik ke dan dari pihak lain;
perangkat lunak untuk memungkinkan mengakses, menampilkan, menyunting, menghubungkan, berbagi (sharing) dan secara
lain menyediakan media dan informasi elektronik melalui jaringan internet dan komunikasi; perangkat lunak untuk
memungkinkan pembangunan aplikasi pada blockchain (sistem pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi),
berinteraksi dengan kontrak pintar blockchain, dan pertukaran komoditas blockchain (sistem pencatatan transaksi digital yang
terdesentralisasi) dalam jaringan sosial; perangkat lunak untuk memungkinkan pengembangan, penilaian, pengujian, dan
pemeliharaan aplikasi perangkat lunak bergerak (mobile) untuk perangkat/alat komunikasi elektronik portabel, yaitu, telepon
bergerak (mobile), telepon pintar (smartphones), komputer genggam dan tablet komputer; perangkat lunak untuk
memungkinkan pengguna menghitung parameter terkait dengan transaksi keuangan; perangkat lunak untuk memutar video,
komputer dan permainan online; perangkat lunak untuk menampilkan dan berbagi lokasi pengguna dan mengetahui (finding),
menemukan (locating), dan berinteraksi dengan pengguna dan tempat lain; perangkat lunak untuk menangkap, mengelola,
dan menyimpan rekening koran bank, rekening tabungan, rekening investasi, pinjaman, dan informasi kartu kredit dan kartu
debit; perangkat lunak untuk menavigasi lingkungan realitas virtual; perangkat lunak untuk mencari dan mengambil informasi
di seluruh jaringan komputer; perangkat lunak untuk mencari dan mengidentifikasi peluang kerja; perangkat lunak untuk
menciptakan/membuat dan mengelola profil media sosial dan akun pengguna; perangkat lunak untuk menciptakan/membuat,
mengelola dan mengakses kelompok dalam komunitas virtual; perangkat lunak untuk menciptakan/membuat, mengelola, dan
berinteraksi dengan komunitas online; perangkat lunak untuk menciptakan/membuat, menyunting/mengedit (editing),
mengunggah, mengunduh, mengakses, melihat, menulis/menerbitkan tulisan ke media (posting), menampilkan, memberi tag
(tagging), menulis blog (blogging), streaming, menghubungkan (linking), memberi anotasi, menunjukkan tentang sentimen
(indicating sentiment about), mengomentari, menyematkan/melekatkan (embedding), mentransmisikan, dan berbagi (sharing)
atau menyediakan media atau informasi elektronik melalui jaringan internet dan komunikasi komputer; perangkat lunak untuk
mendeteksi dan menghilangkan virus, worms, trojans, adware, malware dan data yang tidak diizinkan (unauthorized data) dan
program-program untuk perangkat seluler; perangkat lunak untuk menelusuri pengguna telepon genggam, komputer,
tablet, telepon pintar, komputer genggam, komputer portabel, untuk dokumen, berkas, dan informasi atas perintah yang
disimpan lainnya; perangkat lunak untuk mengakses dan melihat teks, gambar dan data elektronik yang berkaitan dengan
konferensi di bidang pengembangan perangkat lunak; perangkat lunak untuk mengakses dan menelusuri database online dan
situs web; perangkat lunak untuk mengakses informasi keuangan dan data pasar dan tren; perangkat lunak untuk mengakses
jasa-jasa perbankan dan keuangan melalui jaringan komputer global; perangkat lunak untuk mengaktifkan atau memfasilitasi
pengunggahan terenkripsi atau yang diamankan, mengunduh, streaming, memposting, menampilkan, membuat blog ,
menghubungkan, berbagi, atau menyediakan media elektronik, data, transaksi, atau informasi melalui jaringan komunikasi.;
perangkat lunak untuk menganalisa ancaman ancaman terhadap kerahasiaan pribady (privacy threats) dan mendeteksi
malware dan kelemahan sistem lainnya untuk perangkat seluler dan sistem-sistem telekomunikasi; perangkat lunak untuk
mengarahkan order dan menjalankan jual beli sekuritas yang akan digunakan oleh broker, dealer dan pelanggannya;
perangkat lunak untuk mengatur acara; perangkat lunak untuk mengatur acara, mencari acara, kalender/menjadwal
(calendaring) dan mengelola acara; perangkat lunak untuk mengatur gambar, video, dan konten audio-visual yang
menggunakan tag metadata; perangkat lunak untuk mengelola dan memvalidasi mata uang digital, mata uang virtual, mata
uang kripto, aset digital (digital asset), aset blockchain, aset digital (digitized asset), token digital, token kripto (crypto token)
dan transaksi token utilitas (utility token transactions); perangkat lunak untuk mengelola konten jaringan sosial, berinteraksi
dengan komunitas virtual, dan transmisi gambar, audio, konten video dan audio visual, foto, video, data, teks, pesan,
komentar, iklan, komunikasi dan informasi iklan media; perangkat lunak untuk mengelola mata uang digital, mata uang virtual,
mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized assets), token digital, token kripto (crypto token) dan
pembayaran token utilitas, transfer uang, dan transfer komoditas; perangkat lunak untuk mengelola mata uang kripto (crypto
currency) dan akun mata uang digital (digital currency accounts); perangkat lunak untuk mengelola transaksi pembayaran dan
pertukaran; perangkat lunak untuk mengembangkan, menyebarkan, dan mengelola aplikasi perangkat lunak, dan
mengintegrasikan aplikasi perangkat lunak untuk mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan
blockchain, aset digital (digitized assets), token digital, token kripto (crypto token) dan akun token utilitas; perangkat lunak
untuk mengenkripsi dan mengaktifkan transmisi informasi digital yang aman melalui Internet; perangkat lunak untuk
menghubungkan komputer ke database lokal dan jaringan komputer global; perangkat lunak untuk mengidentifikasi dan
mengizinkan pengguna menghubungi perwakilan pemerintah; perangkat lunak untuk mengimplementasikan dan mencatat
transaksi keuangan; perangkat lunak untuk mengintegrasikan data elektronik dengan lingkungan dunia nyata untuk keperluan
hiburan, pendidikan, permainan (gaming), komunikasi, dan jaringan/jejaring sosial; perangkat lunak untuk mengirim
(streaming) dan memainkan audio, video, dan konten multimedia, dan untuk mengontrol televisi, monitor, sistem permainan,
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alat pemutar DVD, alat pemutar media portabel, dan alat untuk mengirim (streaming) media digital; perangkat lunak untuk
mengirim dan menerima pesan elektronik, grafik, gambar, konten audio dan audio visual melalui jaringan internet dan
komunikasi; perangkat lunak untuk mengirim dan menerima pesan elektronik, peringatan, pemberitahuan dan pengingat;
perangkat lunak untuk mengirim, menerima (receiving), menyetujui (accepting), membeli, menjual, menyimpan,
mentransmisikan, memperdagangkan dan menukar mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan
blockchain, aset digital (digitized assets), token digital, token kripto (crypto tokens) dan token utilitas; perangkat lunak untuk
mengontrol sistem otomatisasi rumah, yaitu, penerangan/pencahayaan, peralatan, sistem pemanas, ventilasi, dan pendingin
udara (HVAC), termostat, monitor dan sensor kualitas udara, alarm dan perlengkapan keamanan lainnya, kunci, bel pintu,
kamera, dan perlengkapan untuk memonitor rumah; perangkat lunak untuk mengoperasikan dan menjalankan alat
penyimpanan data; perangkat lunak untuk mengoperasikan kunci; perangkat lunak untuk mengoptimalkan dan
memaksimalkan kinerja bermain game (gaming) untuk telepon pintar dan perangkat elektronik yang digenggam; perangkat
lunak untuk mengoptimalkan gambar grafik komputer; perangkat lunak untuk mengubah bahasa alami menjadi perintah yang
dapat dieksekusi/dikeluarkan mesin; perangkat lunak untuk mengunggah, mengunduh, men-streaming, mengarsipkan,
mentransmisikan, dan berbagi gambar, konten audio-visual dan video dan teks serta data terkait; perangkat lunak untuk
meningkatkan keahlian pengguna permainan online banyak pemain (multiplayer) untuk telepon pintar; perangkat lunak untuk
menyediakan jasa pelayanan pengurus (concierge) pribadi untuk pihak lain yang diinisiasikan oleh perintah pengontrol-suara
melalui suatu telepon genggam, komputer, tablet, telepon pintar, komputer genggam, komputer portabel, yaitu, menambah
dan mengakses janji bertemu dengan kalendar, alarm, penghitung/pengatur waktu (timers), pengingat (reminders) dan
membuat reservasi restoran, perjalanan, dan hotel; perangkat lunak untuk menyediakan pembuktian keaslian (autentikasi)
pihak ke transaksi keuangan; perangkat lunak untuk menyediakan sebuah platform keuangan elektronik yang memfasilitasi
transaksi pembayaran dan transaksi keuangan melalui sebuah jaringan komputer; perangkat lunak untuk menyediakan suatu
asisten digital pengaktif-suara pribadi; perangkat lunak untuk menyediakan, menghubungkan ke, atau streaming berita atau
informasi peristiwa/acara terkini; perangkat lunak untuk menyediakan/memberikan keterlibatan pasien, yaitu, kepatuhan
pengobatan resep dan pengendalian (management) kesehatan pasien, melalui teknologi pengiriman pesan keluar.; perangkat
lunak untuk menyelesaikan transaksi keuangan; perangkat lunak untuk merekam, mentransmisikan dan mereproduksi suara
dan/atau gambar; perangkat lunak untuk merekam, menyimpan, mentransmisikan, menerima, menampilkan dan menganalisis
data dari perangkat keras komputer yang dapat dipakai; perangkat lunak untuk merencanakan kegiatan dengan pengguna lain
dan membuat rekomendasi; perangkat lunak untuk operasi dan aplikasi untuk perangkat komunikasi nirkabel yang mencakup
satu atau lebih transmisi, satu atau lebih penerima, dan satu atau lebih prosesor, untuk menyediakan layanan komunikasi
nirkabel ke satu atau lebih perangkat, yaitu, menghubungkan dengan beberapa perangkat melalui jaringan nirkabel lokal dan
untuk menghubungkan perangkat dengan internet melalui jaringan area luas nirkabel; perangkat lunak untuk otomatisasi
proses robot; perangkat lunak untuk pembayaran mata uang digital dan transaksi pertukaran; perangkat lunak untuk
pemesanan dan/atau pembelian barang dan jasa; perangkat lunak untuk pemetaan sosial dan tujuan; perangkat lunak untuk
pemrograman robotika; perangkat lunak untuk pencarian dan peringatan berbasis lokasi; perangkat lunak untuk pengelolaan
keamanan kriptografi transmisi elektronik melintasi jaringan komputer; perangkat lunak untuk pengenalan karakter optik;
perangkat lunak untuk penggajian, sumber daya manusia dan manajemen sumber daya manusia; perangkat lunak untuk
pengguna terdaftar di bidang aplikasi terdesentralisasi (DApps); perangkat lunak untuk pengiklan untuk berkomunikasi dan
berinteraksi dengan komunitas online; perangkat lunak untuk pengumpulan dan distribusi data; perangkat lunak untuk
pengumpulan, pengelolaan, penyuntingan, pengorganisasian, modifikasi, pengiriman, berbagi (sharing), dan penyimpanan
data dan informasi; perangkat lunak untuk penjadwalan dan pengiriman otomatis kendaraan bermotor; perangkat lunak untuk
peringatan, pesan, email, dan pengingat, dan untuk merekam, mengatur, mentransmisikan, memanipulasi, meninjau kembali,
dan menerima file teks, data, audio, gambar dan digital; perangkat lunak untuk pertukaran mata uang kripto; perangkat lunak
untuk platform berbasis blockchain, yaitu perangkat lunak untuk aplikasi terdistribusi; perangkat lunak untuk sistem informasi
klinik; perangkat lunak untuk sistem informasi laboratorium; perangkat lunak untuk sistem navigasi GPS; perangkat lunak
untuk sistem navigasi satelit; perangkat lunak untuk smartphone; perangkat lunak untuk streaming konten hiburan multimedia;
perangkat lunak untuk streaming konten media audio-visual melalui jaringan komputer global dan ke perangkat elektronik
seluler dan digital; perangkat lunak untuk telepon komputer; perangkat lunak untuk telepon seluler; perangkat lunak untuk
transaksi pembayaran; perangkat lunak untuk transfer dana elektronik; perangkat lunak untuk transfer mata uang digital, mata
uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized assets), token digital, token kripto (crypto
tokens) dan token utilitas antar pihak; perangkat lunak untuk verifikasi identifikasi jaringan, autentikasi dan layanan
manajemen untuk tujuan keamanan; perangkat lunak utilitas; perangkat lunak utilitas komputer, dapat diunduh; perangkat
lunak virtual reality untuk bermain game komputer; perangkat lunak virtual reality untuk pelatihan pilot; perangkat lunak yang
berbentuk aplikasi seluler dan aplikasi desktop untuk komunikasi data medis antara fasilitas medis, dokter, perawat, pelatih
kesehatan dan pasien; perangkat lunak yang berbentuk aplikasi seluler dan aplikasi desktop untuk memfasilitasi komunikasi
antara fasilitas medis, dokter, perawat, pelatih kesehatan, dan pasien; perangkat lunak yang berbentuk aplikasi seluler dan
aplikasi desktop untuk memfasilitasi perawatan medis kolaboratif antara fasilitas medis, dokter, perawat, pelatih kesehatan
dan pasien; perangkat lunak yang berbentuk aplikasi seluler dan aplikasi desktop untuk merekam data medis; perangkat lunak
yang berbentuk aplikasi seluler dan aplikasi desktop untuk pelacakan dan pemeliharaan rencana kesehatan dan perawatan;
perangkat lunak yang berkaitan dengan pengaturan dan pengawasan skema insentif penjualan dan promosi, skema
keanggotaan, skema bonus, skema hadiah, skema diskon dan layanan promosi; perangkat lunak yang berkaitan dengan
pengorganisasian, pengoperasian dan pengawasan penjualan dan skema insentif promosi dan jasa promosi; perangkat lunak
yang berkaitan, peralatan pelindung untuk latihan senam seluncur indah; perangkat lunak yang dapat diunduh; perangkat
lunak yang dapat diunduh dalam bentuk aplikasi seluler untuk jejaring sosial; perangkat lunak yang dapat diunduh dalam
bentuk aplikasi seluler yang digunakan untuk mengakses basis data yang dapat dicari di bidang transportasi, perjalanan, dan
perencanaan perjalanan; perangkat lunak yang dapat diunduh dalam bentuk dompet digital untuk menyimpan dan mentransfer
mata uang, mata uang digital, mata uang kripto, token blockchain, dan aset digital lainnya; perangkat lunak yang dapat
diunduh dalam bentuk, atau untuk berinteraksi dengan, kontrak pintar untuk memfasilitasi perdagangan mata uang, mata uang
digital, mata uang kripto, token blockchain, dan aset digital lainnya pada platform perdagangan; perangkat lunak yang dapat
diunduh dalam bentuk, atau untuk mengakses, layanan keuangan berbasis blockchain; perangkat lunak yang dapat diunduh
dalam sifat aplikasi mobile untuk verifikasi dan autentikasi identitas pengguna biometrik; perangkat lunak yang dapat diunduh
dan aplikasi seluler untuk digunakan di bidang pengujian penyakit menular; perangkat lunak yang dapat diunduh dari internet
untuk tujuan melacak dan memonitor aktivitas fisik; perangkat lunak yang dapat diunduh untuk digunakan dalam
mengembangkan, melaksanakan, dan menjalankan perangkat lunak lain pada alat bergerak, komputer, jaringan komputer,
dan jaringan komunikasi global; perangkat lunak yang dapat diunduh untuk digunakan dalam transmisi dan menerima data
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melalui jaringan komputer dan jaringan komunikasi global; perangkat lunak yang dapat diunduh untuk digunakan sebagai
token keamanan; perangkat lunak yang dapat diunduh untuk layanan pengiriman pesan instan dan surat elektronik; perangkat
lunak yang dapat diunduh untuk manajemen dana elektronik dan menyediakan alat penganggaran, nasihat investasi dan
wawasan keuangan mengenai manajemen keuangan; perangkat lunak yang dapat diunduh untuk memfasilitasi transaksi
komersial menggunakan alat elektronik melalui jaringan nirkabel, jaringan komputer global dan alat telekomunikasi bergerak;
perangkat lunak yang dapat diunduh untuk memodifikasi penampilan, memungkinkan transmisi, menggunakan secara
bersama-sama, meningkatkan, mengindeks, menyimpan, dan membuat gambar, konten audio-visual dan konten video;
perangkat lunak yang dapat diunduh untuk memproses pembayaran elektronik; perangkat lunak yang dapat diunduh untuk
memproses, memfasilitasi, memverifikasi, dan autentikasi pembayaran bergerak dan transaksi tanpa kontak dengan
pengecer, pedagang, dan penjual menggunakan suatu alat bergerak; perangkat lunak yang dapat diunduh untuk
memungkinkan memproses transfer dana elektronik dan pembayaran yang dilakukan melalui ACH, kartu kredit, kartu debit,
kartu prabayar, dompet nirkabel, dompet bergerak, dompet elektronik, cek elektronik dan pembayaran elektronik, bergerak
dan online; perangkat lunak yang dapat diunduh untuk memungkinkan transfer uang secara elektronik antara para pengguna;
perangkat lunak yang dapat diunduh untuk menambahkan efek visual dan audio serta filter ke musik, data, gambar, suara,
video, gambar, klip suara dan video serta rekaman; perangkat lunak yang dapat diunduh untuk menampilkan dan berbagi
lokasi pengguna dan menemukan, menempatkan, dan berinteraksi dengan pengguna dan tempat lain; perangkat lunak yang
dapat diunduh untuk mengaktifkan konektivitas internet; perangkat lunak yang dapat diunduh untuk mengambil, mengurus,
dan menyimpan informasi kartu kredit dan kartu debit; perangkat lunak yang dapat diunduh untuk mengatur komunikasi dan
pertukaran data di antara dan antara alat bergerak dan komputer desktop; perangkat lunak yang dapat diunduh untuk
mengizinkan pengguna untuk melakukan transaksi perbankan elektronik, peminjaman, investasi dan penukaran keuangan
melalui jaringan komputer global; perangkat lunak yang dapat diunduh untuk mengorganisir, menyimpan, menyediakan akses
ke, mendapatkan kembali, memindai, menggunakan bersama-sama, dan menyediakan informasi mengenai barang, jasa,
diskon, tiket, boarding pass, kupon, dan program loyalitas konsumen; perangkat lunak yang dapat diunduh untuk
mengorganisir, menyimpan, menyediakan akses ke, mendapatkan kembali, memindai, menggunakan bersama-sama, dan
menyediakan informasi mengenai barang, jasa, diskon, tiket, boarding pass, tiket masuk, transit pass, kupon, potongan harga,
diskon, program insentif, penawaran khusus, penghargaan, dan program loyalitas konsumen; perangkat lunak yang dapat
diunduh untuk mengunggah, memanipulasi, menyimpan dan berbagi foto, grafik, video, dan multimedia lainnya melalui
Internet; perangkat lunak yang dapat diunduh untuk perhitungan dan evaluasi tegangan termal, batasan tegangan,
pemantauan tegangan dan kontrol operasional komponen turbin uap; perangkat lunak yang dapat diunduh untuk publikasi dan
penggunaan secara bersama-sama media digital dan informasi melalui komputer global dan jaringan komunikasi; perangkat
lunak yang dapat diunduh untuk transmisi, streaming, menelusuri, mengorganisir, menampilkan dan mengakses konten digital,
karya audiovisual, publikasi elektronik, buku, film, dan pertunjukkan televisi; perangkat lunak yang dapat diunduh yang bersifat
aplikasi seluler yang memungkinkan pengguna untuk mencari, menemukan, meneliti, menganalisa, membandingkan, menjual,
dan membeli barang dan jasa melalui Internet, jaringan komunikasi komputer global, dan jaringan telekomunikasi nirkabel;
perangkat lunak yang dapat diunduh yang memberikan informasi untuk digunakan dalam kaitannya dengan uji tuntas kenali
pelanggan Anda, informasi mengenai kepatuhan regulasi jasa keuangan, dan penilaian resiko korporasi; perangkat lunak yang
dapat diunduh yang memungkinkan interaksi, diskusi, kolaborasi, dan berbagi ide, musik, lirik, data, suara, video, gambar, klip
suara dan video serta rekaman antara orang, pebisnis, penulis, artis, dan performer; perangkat lunak yang dapat diunduh,
yaitu, platform keuangan elektronik yang mengakomodasi berbagai jenis pembayaran dan transaksi hutang; perangkat lunak
yang digunakan dalam menerbitkan/mengeluarkan mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan
blockchain, aset digital (digitized assets), token digital, token kripto (crypto tokens) dan token utilitas; perangkat lunak yang
digunakan dalam mengaudit mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital
(digitized assets), token digital, token kripto (crypto tokens) dan token utilitas; perangkat lunak yang digunakan untuk
mengontrol alat informasi dan komunikasi pengontrol suara; perangkat lunak yang dikemas; perangkat lunak yang diunduh
dari jaringan komputer jarak jauh dan digunakan untuk komputer on-board dalam kendaraan dan untuk perawatan kendaraan;
perangkat lunak yang mampu menyediakan fasilitas perbankan, finansial dan pembayaran; perangkat lunak yang
memfasilitasi kemampuan pengguna untuk melihat, menganalisis, merekam, menyimpan, memantau, mengelola,
memperdagangkan dan menukar mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset
digital (digitized assets), token digital, token kripto (crypto tokens) dan token utilitas; perangkat lunak yang memungkinkan
individu, kelompok, perusahaan, dan merek untuk menciptakan/membuat dan mempertahankan kehadiran/keberadaan online
untuk keperluan pemasaran; perangkat lunak yang memungkinkan pengguna untuk membuat profil dan berpartisipasi dalam
jejaring sosial di bidang blockchain (sistem pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi) dan teknologi buku besar yang
didistribusikan; perangkat lunak yang memungkinkan pengguna untuk menerima rekomendasi yang dipersonalisasi di bidang
medis, perawatan kesehatan, dan kebugaran (wellness); perangkat lunak yang memungkinkan pengguna untuk menilai
kebiasaan mereka di bidang kesehatan, nutrisi/gizi, dan kebugaran (wellness); perangkat lunak yang memungkinkan
pengguna untuk terlibat dalam tantangan kesehatan dan kebugaran (wellness) dengan orang lain, untuk berpartisipasi dalam
jejaring/jaringan sosial dan diskusi online dengan orang lain mengenai masalah-masalah medis, perawatan kesehatan, dan
kebugaran (wellness), untuk melakukan penilaian kesehatan, dan untuk melacak kegiatan, tujuan (goals), hasil (outcomes),
dan hadiah (rewards) kesehatan dan kebugaran (wellness); perangkat lunak yang menampilkan trek suara musik dan gambar
bergerak untuk tujuan bermain permainan video; perangkat lunak yang mengetahui lokasi (location-aware) untuk mencari,
menentukan dan berbagi (sharing) lokasi; perangkat lunak yang menggabungkan permainan komputer; perangkat lunak yang
menyediakan informasi cuaca berbasis lokasi; perangkat lunak yang menyediakan pasar (marketplace) virtual; perangkat
lunak yang menyediakan/memberikan informasi kepada pengguna mengenai kesehatan, kebugaran (wellness), dan
nutrisi/gizi; perangkat lunak, firmware dan perangkat keras untuk digunakan dalam pelacakan dan pengenalan visual, suara,
audio, gerakan (motion), mata dan gerakan (gesture); perangkat lunak, yaitu, antarmuka interpretif untuk memfasilitasi
interaksi antara manusia dan mesin; perangkat lunak, yaitu, aplikasi yang menyediakan fungsionalitas jaringan/jejaring sosial;
perangkat lunak, yaitu, perangkat lunak pengiriman pesan instan, perangkat lunak berbagi file, perangkat lunak komunikasi
untuk bertukar data, audio, gambar video dan grafik secara elektronik melalui jaringan komputer, seluler, nirkabel, dan
komunikasi; perangkat lunak, yaitu, platform keuangan elektronik yang mengakomodasi berbagai jenis pembayaran dan
transaksi dalam telepon seluler terintegrasi, PDA, dan lingkungan berbasis web; perangkat membaca untuk kepingan sirkuit
terpadu; perangkat memori elektronik; perangkat memori flash portabel; perangkat memori komputer; perangkat memori
penyangga [perangkat keras komputer]; perangkat memori semi-konduktor; perangkat memori semikonduktor; perangkat
memori untuk digunakan dengan peralatan pemrosesan data; perangkat metrologi frekuensi optik; perangkat monitor video
elektronik; perangkat navigasi; perangkat navigasi GPS; perangkat navigasi satelit; perangkat pelabelan kode batang
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elektronik genggam; perangkat pelacak kendaraan; perangkat pelacakan personel; perangkat pemancar dan penerima untuk
transmisi jarak jauh; perangkat pembaca yang untuk digunakan dalam otentikasi dan identifikasi sarana pembayaran;
perangkat pemutus mesin; perangkat pencitraan elektronik; perangkat pendengar berukuran kecil yang diletakan dilubang
telinga; perangkat pendengar berukuran kecil yang diletakan dilubang telinga, pengeras suara; perangkat pendengar tanpa
dipegang un tuk telepon; perangkat penentuan posisi elektronik untuk benda yang hilang dengan menggunakan sistem
penentuan posisi global dan jaringan komunikasi seluler; perangkat pengapungan pribadi; perangkat pengawasan keamanan;
perangkat pengecekan cap pos; perangkat penghubung [docking stations]; perangkat penghubung computer dengan berbagai
jenis port; perangkat penghubung elektronik dengan berbagai jenis port; perangkat penghubung untuk perangkat elektronik
yang digunakan untuk memanaskan tembakau; perangkat penghubung untuk rokok elektronik; perangkat pengirim dan
penerima siaran radio; perangkat pengisian baterai elektronik dalam bentuk bantalan pengisian nirkabel untuk digunakan
dengan ponsel, tablet, dan perangkat seluler; perangkat pengisian baterai untuk kendaraan bermotor; perangkat pengisian
daya baterai; perangkat pengukur; perangkat pengukuran elektronik untuk keran; perangkat pengukuran pemanfaatan energi
listrik; perangkat penyimpanan data; perangkat penyimpanan data berupa disket; perangkat penyimpanan data berupa pita
magnetik; perangkat penyimpanan data komputer; perangkat penyimpanan data menjadi disk; perangkat penyimpanan
memori; perangkat periferal computer, tidak satupun barang tersebut untuk kamera fotografi dan sinematografi profesional
termasuk aksesoris spesifik fotografi dan sinematografi profesional khusus untuknya dan perangkat lunak fotografi dan
sinematografi profesional; perangkat periferal komputer; perangkat periferal komputer, yaitu, speaker, keyboard, mouse
pemrosesan data, trackball untuk memindahkan kursor dan kontrol elektronik nirkabel, semua untuk digunakan dengan
peralatan elektronik untuk konsumen; perangkat peripheral untuk komputer, telepon mobil, perangkat elektronik mobil,
perangkat elektronik yang dapat dipakai, arloji pintar, kaca mata pintar, earphone, headphone, televise, set top box dan
pemutar audio dan video serta perekam; perangkat perlindungan terhadap sinar-X, bukan untuk tujuan medis; perangkat
perlindungan untuk penggunaan pribadi terhadap kecelakaan; perangkat selektor saluran audio; perangkat selektor saluran
video; perangkat seluler genggam untuk menampilkan data dan video; perangkat semi-konduktor; perangkat semi-konduktor
dan elektronik untuk digunakan dalam peralatan komunikasi, telekomunikasi, dan pemrosesan sinyal audio; perangkat
semikonduktor; perangkat sensor elektronik, kamera, proyektor, dan mikrofon untuk pendeteksian, penangkapan dan
pengenalan gerakan (gesture), wajah, dan suara; perangkat set top box untuk memungkinkan streaming materi audio, visual
dan audiovisual melalui Internet atau jaringan komputer atau komunikasi lainnya; perangkat sinyal lalu lintas yang bercahaya;
perangkat tampilan cristal cair, magnetik; perangkat telekomunikasi seluler; perangkat telepon; perangkat universal serial bus
[USB]; perangkat untuk memutar pembawa suara dan gambar; perangkat untuk menganalisis informasi genom; perangkat
untuk menghasilkan asap untuk pensinyalan; perangkat untuk menghitung; perangkat untuk merekam suara dan pembawa
gambar; perangkat untuk pemutar audio dan/atau video, yaitu pemutar DVD, pemutar disc optik; perangkat untuk perekaman,
transmisi dan pemutaran suara dan gambar; perangkat untuk proyeksi keyboard virtual; perangkat untuk transmisi radio
nirkabel; perangkat video game; perangkat video interaktif; perangkat yang dapat dipakai untuk mengendalikan komputer,
telepon mobil, perangkat elektronik mobil, arloji pintar, kacamata pintar, earphone, headphone, pemutar video dan audio serta
perekam, televisi, set top box, speaker, amplifier, sistem home theater, dan sistem hiburan; perangkat, yaitu, perangkat
elektronik dan perangkat lunak komputer untuk mengecek dan mengidentifikasi data oleh pembaca optik, mikrofon, giroskop,
akselerometer, dan prosesor komputer; perangkat-perangkat keras komputer dan perangkat-perangkat lunak komputer di
bidang berbagai macam asam (acid) yang terdiri atas matarantai nucleotide, tipe-tipe species, diagnostic ilmu kedokteran,
diagnostic ilmu kedokteran hewan, diagnostic klinikal, penelitian medis, penelitian ilmu kedokteran hewan, penelitian
diagnostic, penelitian klinikal, pengembangan obat-obatan, penelitian pengembangan obat-obatan, penelitian laboratorium
obat-obatan, penelitian dan ilmu pengetahuan kedokteran hewan, ilmu hayati, biologi, mikrobiologi, bioteknologi, pertanian,
forensik, keamanan pangan, metagenomik, pengujian genetika dan genetika; perangkat-perangkat lunak anti-virus; perangkatperangkat lunak computer untuk pesawat-pesawat dan perkakas-perkakas telekomunikasi; perangkat-perangkat lunak
komputer untuk memungkinkan penelusuran data; perangkat-perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk
memungkinkan akses pada jasa-jasa perkenalan sosial; perangkat-perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk
memungkinkan akses untuk jasa-jasa kencan; perangkat-perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk memungkinkan
jasa-jasa jaringan sosial; perangkat-perangkat lunak pengamanan pesawat computer; perangkkat pendengar yang diletakkan
di kepala; perangsang statis; peranti kendali akses; peranti lunak untuk telepon pintar yang memberi pengguna kemampuan
untuk mengecek status sistem pengoperasian kendaraan bermotor dari jarak jauh, yaitu, masa pakai oli mesin, tingkat bahan
bakar, tekanan ban dan pengisian daya baterai [sehubungan dengan otomobil]; peranti keras komputer yaitu hub rumah pintar
untuk koneksi beberapa perangkat rumah pintar dengan jaringan.; peranti lunak komputer untuk digunakan dalam membatasi
akses ke komputer dan ponsel dari jarak jauh.; peranti lunak komputer yang digunakan untuk mengendalikan informasi yang
dikendalikan suara yang berdiri sendiri dan perangkat asisten pribadi; peranti lunak untuk digunakan dalam pelacakan dan
pemantauan posisi dan jarak berbagai kendaraan pintar, otonom, dan mesin seluler untuk digunakan sehubungan dengan
perangkat yang mendukung internet of things (IoT); peranti lunak untuk memantau dan mengendalikan komunikasi antara
komputer dan sistem mesin otomatis; percikan api; peredam cahaya [regulator], listrik; peredam penerangan cahaya listrik;
perekam acara; perekam audio; perekam audio digital; perekam dan pemutar musik digital; perekam data; perekam disk Bluray; perekam elektronik portabel untuk mengukur dan merekam tegangan ganda, membaca arus dan termokopel dari berbagai
transduser; perekam hard disk drive; perekam kaset audio; perekam kaset audio digital; perekam kaset video; perekam
kilometer untuk kendaraan; perekam pita video; perekam sinar matahari; perekam suara digital; perekam televisi digital yang
dapat diprogram; perekam video; perekam video dan suara digital; perekam video digital; perekam video pribadi [PVR];
perekam video untuk mobil; perencana dan penyelenggara cetak yang dapat diunduh; perencana elektronik; pergi pengukur
dering; periferal bergerak; periferal dan aksesori komputer; periferal komputer; periferal komputer yang dapat dikenakan;
periferal komputer yang dapat dipakai; periferal yang dapat dipakai untuk komputer, komputer tablet, perangkat seluler dan
telepon seluler; periferal yang dapat dipakai untuk komputer, komputer tablet, perangkat seluler dan telepon seluler, yaitu,
display/tampilan yang dipasang di kepala yang dapat dikonfigurasikan; periferal yang dapat dipakai/dikenakan untuk
digunakan dengan komputer, telepon selular; peripheral komputer nirkabel; peripheral yang dapat dipakai untuk digunakan
dengan komputer, telepon mobil, perangkat elektronik mobil, arloji pintar, kacamata pintar, cincin pintar, earphone,
headphone, televisi, set top box dan pemutar audio dan video serta perekam; perisai gusi; perisai kacamata; perisai pelindung
genggam untuk digunakan oleh polisi; perisai samping untuk kacamata; perisai untuk produk pengawasan; periskop; perkakas
medis dan pembedahan yang digenggam untuk digunakan dalam kombinasi dengan sistem navigasi pembedahan, khususnya
instrumen dan pekakas pembedahan yang dapat dilacak; perkakas optik untuk pengukuran, tanda, pemantauan
(pengawasan), peralatan dan perkakas untuk penyelamatan; perkakas proyektor lembar transparansi; perkakas untuk
merekan transmisi atau reproduksi suara atau gambar; perkakas-perkakas komunikasi data; perkakas-perkakas pendengaran
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dan perkakas-perkakas pemantauan (monitor); perkakas-perkakas satelit komunikasi; perlengkapan dan sistem identifikasi
dan otentikasi; perlengkapan menyelam; perlengkapan pemantauan, selain untuk keperluan medis; perlengkapan pemroses
data, komputer; perlengkapan pengolah data tetap, dapat dipindah dan on-board untuk digunakan pada kendaraan darat,
udara dan laut sehubungan dengan keamanan forensik dan aplikasi transport untuk aplikasi yang melibatkan aspek medis dan
hukum; perlengkapan pengolah data untuk memeriksa sidik jari atau telapak tangan, karakteristik bola mata, nadi atau suara,
tampilan wajah atau badan atau karakteristik biometrik lainnya; perlengkapan speaker; perlengkapan untuk mengolah data,
yaitu, terminal kartu cip elektronik terkode dan bagian-bagian dari barang-barang di atas; permainan audiovisual pada platform
perangkat keras komputer; permainan elektronik yang dapat diunduh; permainan elektronik yang dapat diunduh melalui
Internet dan perangkat nirkabel; permainan gawai gerak yang dapat diunduh; permainan interaktif, khususnya, program
komputer dan permainan video berupa konten video dari gambar bergerak, program televisi, atau video musik; permainan
internet (dapat diunduh); permainan telepon, yaitu, permainan komputer yang tidak dapat diunduh untuk telepon seluler;
permainan video interaktif yang dapat diunduh dan perangkat lunak permainan trivia yang dapat diunduh yang tersedia pada
internet; permainan video komputer; permainan video yang dapat diunduh; permainan-permainan anak untuk komputer dan
perangkat-perangkat seluler yang dapat diunduh; permainan-permainan elektronik, musik, nada dering, screen saver dan
wallpaper; pertukaran telekomunikasi; pertukaran telepon otomatis; pesawat dan perkakas ilmu pengetahuan; pesawat
penerima telepon; pesawat telepon; pesawat-pesawat atau mesin-mesin penggerak otomatis yang bekerja dengan
memasukkan uang atau kepingan logam kedalamnya; pesawat-pesawat dan perkakas-perkakas komunikasi digital; pesawatpesawat dan perkakas-perkakas komunikasi yang dapat dipindah-pindahkan (mobile); pesawat-pesawat dan perkakasperkakas telekomunikasi; pesawat-pesawat dan perkakas-perkakas transaksi finansial elektronik dan perdagangan elektronik;
pesawat-pesawat perangkat keras komputer dan perangkat-perangkat lunak komputer untuk penyediaan perlindungan
firewall, semuanya dipasok dari internet atau online dari basis data; peta elektronik yang dapat diunduh; petunjuk arus elektrik;
petunjuk pengoperasian dan pengguna disimpan dalam bentuk digital; petunjuk pengoperasian dan pengguna untuk komputer
yang disimpan dalam bentuk digital; petunjuk pengoperasian dan pengguna untuk komputer yang disimpan dalam bentuk
digital pada CD-ROM; petunjuk pengoperasian dan pengguna untuk perangkat lunak komputer yang disimpan dalam bentuk
digital; petunjuk pengoperasian dan pengguna untuk perangkat lunak komputer yang disimpan dalam bentuk digital pada CDROM; phablets; photo booth; pickup suara elektronik untuk gitar dan bass; pickup untuk peralatan telekomunikasi; pin untuk
kacamata; pin untuk kacamata hitam; pintu lemari magnetik menangkap; pipa untuk camera pengawas; pipet elektronik; pipet
elektronik untuk penggunaan laboratorium; pipet laboratorium; pir dekantasi untuk penggunaan laboratorium; piranti elektronik
yang dapat menggunakan teknologi nirkabel untuk mengatur satu atau lebih geofences (perimeter virtual pada wilayah
geografis yang menggunakan layanan berbasis lokasi) untuk memantau lokasi hewan peliharaan dan berkomunikasi ketika
geofence (perimeter virtual pada wilayah geografis yang menggunakan layanan berbasis lokasi) dilanggar; piranti keras dan
piranti lunak komputer untuk virtualisasi; piranti keras komputer dengan piranti lunak yang tertanam untuk mengalihkan dan
router aplikasi (aplikasi yang dapat diinstalasikan pada sistem operasi sehingga system operasi tersbut akan memiliki
kemampuan seperti router); piranti keras komputer untuk melacak lokasi hewan peliharaan; piranti keras komputer, periferal
komputer, dan piranti lunak untuk digunakan dalam bisnis elektronik dan nirkabel dan transaksi konsumen, yaitu piranti keras
komputer, periferal, dan piranti lunak untuk memfasilitasi pembayaran secara elektronik dan nirkabel; piranti keras untuk
backup/cadangan disk drive; piranti keras yang menjadi bagian penyimpanan pada jaringan komputer; piranti lunak analisis
bisnis yang mengumpulkan dan menganalisa data untuk memfasilitasi pembuatan keputusan bisnis; piranti lunak infrastruktur
terdefinisi piranti lunak, yaitu piranti lunak untuk virtualisasi; piranti lunak komputer cloud yang digunakan pada aplikasi,
manajemen database, dan penyimpanan data elektronik perusahaan; piranti lunak komputer untuk administrasi jaringan
komputer; piranti lunak komputer untuk cloud yang dapat diunduh untuk digunakan dalam manajemen infrastruktur cloud,
manajemen infrastruktur gudang data, manajemen database dan penyimpanan data elektronik ; piranti lunak komputer untuk
deduplikasi data; piranti lunak komputer untuk jaringan piranti lunak yang terdefinisikan; piranti lunak komputer untuk
konfigurasi, penyediaan, penyebaran, pengendalian, pengelolaan dan virtualisasi komputer, server komputer dan alat
penyimpan data; piranti lunak komputer untuk manajemen dan otomatisasi infrastruktur cloud; piranti lunak komputer untuk
manajemen teknologi informasi (IT), manajemen infrastruktur IT, manajemen infrastruktur IT, manajemen infrastruktur IT jarak
jauh, manajemen aset dan inventaris IT, otomasi proses IT, manajemen daur ulang perangkat IT, keamanan IT, pelaporan IT
dan prediksi IT, pemantauan kesalahan infrastruktur TI dan pemantauan kinerja IT; piranti lunak komputer untuk manajemen
help desk IT dan layanan help desk IT; piranti lunak komputer untuk memantau akses dan aktivitas jaringan komputer; piranti
lunak komputer untuk mengatur, mengkonfigurasikan, mengoperasikan atau mengendalikan perangkat seluler, telepon seluler,
peralatan yang dapat dipakai/dikenakan, komputer, periferal komputer, set top box, televisi, dan alat pemutar audio dan video;
piranti lunak komputer untuk menyambung sistem komputer, server komputer dan perangkat penyimpanan komputer yang
berlainan; piranti lunak komputer untuk menyediakan keamanan pada komputer, jaringan dan komunikasi elektronik; piranti
lunak komputer untuk pengembangan piranti lunak; piranti lunak komputer untuk pengoperasian jaringan komputer,
pengelolaan jaringan komputer, otomatisasi dan virtualisasi jaringan komputer; piranti lunak komputer untuk penyimpanan
data elektronik; piranti lunak komputer untuk proteksi data dan keamanan data; piranti lunak komputer yang dapat diunduh
untuk digunakan dalam pengumpulan data, transmisi, integrasi, visualisasi, analisis, dan penyimpanan di bidang minyak dan
gas; piranti lunak komputer yang dapat diunduh untuk digunakan sehubungan dengan suatu jaringan obyek fisik, perangkat,
kendaraan, dan bangunan yang tertanam dengan elektronik, piranti lunak, sensor, dan konektivitas jaringan yang semuanya
memudahkan obyek, perangkat, kendaraan, dan bangunan tersebut untuk saling mengumpulkan data dan bertukar data dan
melaporkan data di bidang minyak dan gas; piranti lunak komputer yang digunakan di dalam analisa himpunan/kumpulan data
yang besar; piranti lunak komputer yang menyediakan manajemen intelijen bisnis yang terintegrasi pada saat yang sama
dengan melakukan kombinasi informasi dari berbagai database; piranti lunak manajemen informasi dan pengetahuan untuk
mendapatkan pengetahuan dan manajemen; piranti lunak manajemen untuk daur ulang produk; piranti lunak pengoperasian
server untuk akses jaringan; piranti lunak sistem pengoperasian komputer; piranti lunak untuk cadangan data, pemulihan data
dan pengarsipan/penyimpanan data; piranti lunak untuk enkripsi dan dekripsi data dan dokumen; piranti lunak untuk intelijen
bisnis; piranti lunak untuk intelijen keamanan dan manajemen resiko ; piranti lunak untuk kriptografi; piranti lunak untuk
manajemen arsip; piranti lunak untuk manajemen database; piranti lunak untuk manajemen portofolio proyek (PPM); piranti
lunak untuk manajemen resiko bisnis; piranti lunak untuk memantau kelengkapan, pelaporan dan analisa keamanan informasi;
piranti lunak untuk memantau kinerja cloud, web dan aplikasi; piranti lunak untuk mengakses, mempertanyakan dan
menganalisa informasi yang tersimpan di database dan gudang data; piranti lunak untuk mengkonfigurasikan, mengutip dan
mengorder paket layanan teknologi informasi dan piranti keras teknologi informasi; piranti lunak untuk menilai keamanan
aplikasi; piranti lunak untuk organisasi bisnis dan virtualisasi proses bisnis dan manajemen; piranti lunak untuk otentikasi
pengguna komputer; piranti lunak untuk penciptaan database informasi dan data; piranti lunak untuk penelusuran data, yaitu,
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piranti lunak untuk membuat penelusuran data pada database; piranti lunak untuk penelusuran database; piranti lunak untuk
pengembangan ion; piranti lunak untuk pengoperasian dan otomatisasi gudang data komputer; piranti lunak untuk
pengoperasian pusat data dan piranti lunak otomatisasi; piranti lunak untuk perencanaan sumber daya perusahaan (ERP);
piranti lunak untuk transmisi data, penyimpanan data, pengolahan data dan reproduksi data; piranti lunak yang dapat diunduh
untuk digunakan dalam mengukur dan menganalisis data yang diambil dari sumur minyak dan gas; piranti lunak yang
digunakan untuk melacak dan memantau posisi dan jarak dari alat pelacak lokasi yang digunakan sehubungan dengan
perangkat yang mendukung internet of things (IOT); piranti lunak yang digunakan untuk membaca dan mengevaluasi konten
yang berada pada jaringan komputer global, database dan/atau jaringan; piranti lunak yang digunakan untuk menjalankan
komputasi cloud yang berbasis aplikasi; piranti lunak yang melakukan otomatisasi untuk proses yang tidak terstruktur, semiterstruktur dan terstruktur atas informasi dan data yang tersimpan pada jaringan komputer dan jaringan Internet; piranti lunak
yang menyediakan akses berbasis web untuk aplikasi dan layanan melalui suatu web yang mengoperasikan sistem atau portal
antarmuka; piranti keras dan piranti lunak komputer untuk memfasilitasi akses ke rekening
pembayaran dengan tujuan komersil secara elektronik dan nirkabel; piranti keras komputer, periferal komputer, dan
piranti lunak untuk memfasilitasi pembayaran elektronik, transaksi tunai elektronik, transfer dana elektronik, dan layanan
pengiriman uang elektronik secara elektronik dan nirkabel; piranti lunak dan piranti lunak yang tertanam untuk pengendalian
dan penggunaan sirkuit terintegrasi; piranti lunak dan piranti lunak yang tertanam yang digunakan sehubungan dengan
transfer data oleh sirkuit komunikasi di bidang komunikasi jaringan; piranti lunak komputer dan piranti lunak
komputer yang tertanam untuk implementasi, aktivasi dan pengendalian jaringan komputer; piranti lunak komputer dan
piranti lunak yang tertanam untuk pengendalian dan penggunaan sakelar jaringan komputer, sakelar komputer, sakelar
jaringan komunikasi, dan sakelar Ethernet; piranti lunak komputer untuk akuisisi pengetahuan, pemrosesan pengetahuan dan
presentasi pengetahuan; piranti lunak komputer untuk digunakan dalam komputer pribadi, laptop, PDA, PIM, telepon seluler,
peralatan digital, mesin virtual, peralatan virtual, serta peralatan komputasi dan peralatan komunikasi seluler lainnya, dan
piranti lunak komputer untuk digunakan pada mobil dan kendaraan lain atau peralatan transportasi, untuk mengelola,
meningkatkan, dan mengoptimalkan komputasi sumber daya dari peralatan-peralatan tersebut; piranti lunak komputer untuk
digunakan dalam penyediaan, penggunaan, konfigurasi, pengelolaan, pengamanan, optimasi, pemantauan, pencadangan,
pemulihan, pemodelan, pengujian, penyimpanan, pembaruan, diagnosa, perbaikan, analisis, penyelesaian masalah,
penemuan, dan penggunaan sumber daya piranti keras dan piranti lunak dan komponen komputer dan jaringan
komunikasi, serta untuk mengaktifkan fungsionalitas lintas platform, untuk bisnis dan individu; piring holografik; piringan
cakram dan cakram audio pra-rekam yang menampilkan musik; piringan cakram yang direkam dengan musik; piringan hitam
vinyl berupa musik; pirometer; pita magnetik; pita pengukur; pita peringatan; pita rekaman suara; pita ukur; pita video dan disk
video terekam; planetarium [perangkat optik]; platelet untuk kacamata; platform berbasis website dan aplikasi; platform game
(permainan); platform perangkat lunak komputer; platform perangkat lunak komputer terkait dengan sistem pengaturan
transportasi; platform perangkat lunak komputer untuk digunakan dalam bidang kesehatan, kebugaran (wellness), dan
nutrisi/gizi; platform perangkat lunak komputer untuk jejaring sosial; platform perangkat lunak komputer untuk manajemen
keuangan; platform perangkat lunak komputer untuk pengaturan kegiatan penyewaan kendaraan; platform perangkat lunak
komputer untuk pengawasan perusahaan sewa kendaraan dan perilaku supir kendaraan sewaan; platform perangkat lunak
komputer yang direkam atau yang dapat diunduh; platform perangkat lunak komputer, direkam atau diunduh; platform
perangkat lunak untuk memfasilitasi transaksi dan pembayaran menggunakan mata uang digital, mata uang virtual,
cryptocurrency, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized assets), token digital, token kripto (crypto tokens) atau token
utilitas yang memungkinkan pengguna untuk membeli dari, dan menjual produk dan layanan kepada orang lain; platform
perangkat lunak untuk memfasilitasi transaksi dan pembayaran menggunakan mata uang digital, mata uang virtual, mata uang
kripto, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized assets), token digital, token kripto (crypto tokens) atau token utilitas
yang memungkinkan pengguna untuk membeli dari, dan menjual produk dan layanan kepada orang lain; platform perangkat
lunak untuk menyediakan program interface untuk pihak ketiga untuk mengakses konten situs web dan data untuk
pengembangan web dan pengembangan aplikasi situs web; platform-platform untuk pengetesan dan pengujian otomatisasi
perangkat lunak komputer.; plug-in menjadi perangkat lunak yang dapat diunduh; plugboard; podcast yang dapat diunduh;
podcast yang dapat diunduh dalam bidang olahraga elektronik dan permainan video; podcast yang dapat diunduh di bidang
musik dan hiburan; pointer elektronik pemancar cahaya; pointer laser; polarimeters; pompa kebakaran; ponsel [perangkat
telekomunikasi]; ponsel pintar; port paralel komputer; port serial komputer; potensiometer; potensiometer foto; power amplifier
profesional; power audio mobil; power bank [baterai yang bisa diisi ulang); power distribution unit; power sequence; prarekaman cakram video digital; preamp mobil; preamplifiers; print head untuk komplotan; print head untuk printer ink jet; print
head untuk printer ink-jet; print head untuk printer inkjet; print head untuk printer komputer; printer (mesin cetak); printer
dampak; printer desktop; printer digital; printer dot matrix; printer foto; printer foto elektronik genggam; printer ink-jet; printer
inkjet format besar; printer jaringan; printer kode batang; printer komputer; printer kuku; printer label kode genggam elektronik;
printer laser; printer laser warna; printer laser warna untuk dokumen; printer multi-fungsi menggabungkan kemampuan
penyalinan dan / atau pemindaian dan / atau faks; printer roda daisy; printer termal; printer tidak berdampak; printer untuk
digunakan dengan komputer *; printer video; printer warna; printer warna digital; printer warna ink-jet; printer xerografis; printer
yang digunakan dengan komputer; prisma [optik]; prisma untuk keperluan optik; prisma untuk mikroskop; prisma untuk
teleskop; prisma untuk tujuan ilmiah; probe longsoran; probe untuk menguji sirkuit terintegrasi; probe untuk pengujian semikonduktor; probe untuk pengujian semikonduktor; probe untuk tujuan ilmiah; produk perangkat lunak komputer; profiler optik;
program alat pengembangan aplikasi untuk keperluan komputer pribadi dan komputer genggam; program aplikasi antarmuka
(Application Programming Interfaces “API”) untuk perangkat lunak komputer yang memfasilitasi jasa daring (online) untuk
jejaring sosial, membangun aplikasi jejaring sosial dan untuk memberikan akses untuk memulihkan, mengunggah,
mengunduh, mengakses dan mengelola data, perangkat lunak komputer untuk memberikan akses untuk mengunggah,
mengunduh, mengakses, memasang, menampilkan, menandai), menulis blog, mengalirkan, menghubungkan, membagi dan
menyediakan media elektronik atau informasi melalui jaringan komputer dan komunikasi; program aplikasi antarmuka
(Application Programming Interfaces “API”) untuk perangkat lunak komputer yang memfasilitasi jasa daring (online) untuk
jejaring sosial, membangun aplikasi jejaring sosial dan untuk memberikan akses untuk memulihkan, mengunggah,
mengunduh, mengakses dan mengelola data, perangkat lunak komputer untuk memberikan akses untuk mengunggah,
mengunduh, mengakses, memasang, menampilkan, menandai), menulis blog, mengalirkan, menghubungkan, membagi dan
menyediakan media elektronik atau informasi melalui jaringan komputer dan komunikasi.; program aplikasi cerdas, dapat
diunduh untuk terminal nirkabel ; program aplikasi intelijen untuk terminal nirkabel yang dapat diunduh; program aplikasi
kecerdasan untuk terminal nirkabel yang direkam; program aplikasi untuk tujuan mempromosikan gaya hidup yang aktif dan
kesehatan dengan memberi penghargaan kepada pelanggan karena telah aktif dan mencapai sasaran yang ditetapkan;
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program aplikasi yang bisa diunduh untuk telepon seluler, komputer tablet dan komputer genggam untuk rencana asuransi
jiwa dan kesehatan yang mempromosikan kesehatan dan kebugaran dengan memberi penghargaan kepada pelanggan yang
aktif dan mencapai sasaran yang ditetapkan dengan diskon premi asuransi; program dan perangkat lunak komputer; program
dan perangkat lunak permainan video dan elektronik, komputer (termasuk perangkat lunak yang dapat didownload dari
internet); program driver perangkat lunak untuk perangkat elektronik untuk mengaktifkan perangkat keras komputer dan
perangkat elektronik untuk berkomunikasi satu sama lain/saling berkomunikasi; program game interaktif, komputer, video dan
elektronik yang dapat diunduh; program game komputer yang direkam; program kinerja otomatis untuk alat musik elektronik;
program komputer; program komputer (perangkat lunak yang dapat diunduh); program komputer [perangkat lunak yang dapat
diunduh]; program komputer dan perangkat lunak komputer untuk perdagangan efek elektronik; program komputer dan
perangkat lunak untuk digunakan bersama dengan penyediaan penghubung dalam bentuk perangkat penghubung atau
program penghubung untuk komputer antara komputer dan peralatan periferal; program komputer dan perangkat lunak untuk
pemrosesan gambar; program komputer dan perangkat lunak untuk pemrosesan gambar yang digunakan untuk telepon
seluler; program komputer dan perangkat lunak untuk perangkat komunikasi, yaitu program dan perangkat lunak yang
memungkinkan telekomunikasi/koneksi lokal atau global antara perangkat elektronik konsumen, perangkat komunikasi
nirkabel, base stasiun, dan/atau peralatan/fasilitas telekomunikasi; program komputer dan sistem operasi untuk kartu cip,
yaitu, perangkat lunak yang digunakan dalam sistem identifikasi dan deteksi untuk keperluan mengidentifikasi seseorang,
autentikasi dokumen dan menemukan dan mengidentifikasikan kendaraan; program komputer disimpan dalam bentuk digital;
program komputer multimedia interaktif; program komputer platform perangkat lunak komputer untuk jaringan dan aplikasi
komputasi awan (cloud computing); program komputer untuk desain antarmuka pengguna; program komputer untuk
digunakan dalam melacak status berbagai pengguna dari jasa permainan interaktif online dan untuk mencocokkan para
pemain permainan online dengan para pemain lain dari semua tingkat kecakapan; program komputer untuk digunakan dalam
mengakses dan melihat infrastruktur dan sistem jaringan komputer; program komputer untuk digunakan dalam mengakses,
menavigasi, menjelajahi, dan mentransfer informasi, dan mendistribusikan dan melihat program komputer; program komputer
untuk digunakan dalam perdagangan saham dan obligasi; program komputer untuk digunakan dalam telekomunikasi; program
komputer untuk karaoke dengan fungsi penilaian yang dapat diunduh melalui terminal komputer elektronik; program komputer
untuk manajemen dokumen; program komputer untuk manajemen proyek; program komputer untuk media pembelajaran;
program komputer untuk memproses file musik digital; program komputer untuk mencari konten dari jauh di komputer dan
jaringan komputer; program komputer untuk mengakses berbagai basis data dalam bidang bisnis; program komputer untuk
mengakses dan menggunakan Internet; program komputer untuk mengaktifkan akses atau kontrol masuk; program komputer
untuk mengedit gambar, suara dan video; program komputer untuk menggunakan Internet dan World Wide Web; program
komputer untuk menghasilkan musik; program komputer untuk menghubungkan jarak jauh ke komputer atau jaringan
komputer; program komputer untuk menghubungkan ke komputer jarak jauh dan jaringan komputer; program komputer untuk
mengukur dan mengontrol aliran air; program komputer untuk mengukur dan mengontrol suhu air; program komputer untuk
navigasi dan penggunaan bantuan pengemudi dengan drone militer dan sipil; program komputer untuk pemrosesan data;
program komputer untuk perangkat pemutar audio dan/atau video, program komputer untuk menghubungkan perangkat
elektronik konsumen ke perangkat komunikasi nirkabel, program komputer untuk mengendalikan dan menggunakan sirkuit
terpadu; program komputer untuk perangkat yang mendukung Internet of Things [IoT]; program komputer untuk perdagangan
elektronik mata uang virtual; program komputer untuk perdagangan mata uang elektronik; program komputer untuk video dan
permainan komputer; program komputer yang dapat diunduh untuk digunakan dalam mengakses dan melihat infrastruktur dan
sistem jaringan komputer; program komputer yang dapat diunduh untuk digunakan dalam mengakses, menavigasi,
menjelajahi, dan mentransfer informasi, serta mendistribusikan dan melihat program komputer; program komputer yang dapat
diunduh untuk permainan video dan komputer; program komputer yang dapat diunduh yang digunakan untuk telepon pintar
dan asisten digital pribadi; program komputer yang digunakan untuk sistem cash register elektronik; program komputer yang
direkam; program komputer yang menggabungkan fungsi kecerdasan artifisial; program komputer, dapat diunduh; program
komputer, direkam; program operasi robot; program pemrosesan data yang direkam pada operator data yang dapat dibaca
mesin; program pengiriman pesan yang direkam ; program pengolahan data; program pengoperasian komputer; program
pengoperasian komputer terekam; program pengoperasian komputer, direkam; program pengoprasian komputer terekam;
program penyimpanan data; program perangkat lunak komputer; program perangkat lunak komputer berupa sumber daya
dalam permainan; program perangkat lunak komputer untuk integrasi file teks, foto, grafik, audio dan video ke dalam aplikasi
multimedia pengiriman interaktif; program perangkat lunak komputer untuk mengembangkan aplikasi perangkat lunak
computer, tidak satupun barang tersebut untuk kamera fotografi dan sinematografi profesional termasuk aksesoris spesifik
fotografi dan sinematografi profesional khusus untuknya dan perangkat lunak fotografi dan sinematografi profesional; program
perangkat lunak komputer yang dapat diunduh yang berhubungan dengan golf; program perangkat lunak sistem
pengoperasian untuk instrumen ilmu pengetahuan bukan medis dan untuk alat dan instrumen uji, sinyal dan pengukuran
elektronik; program perekaman cakram optik untuk ponsel pintar; program permainan elektronik; program permainan
elektronik yang dapat diunduh; program permainan komputer; program permainan komputer dapat diunduh melalui Internet;
program permainan komputer dengan multipemain; program permainan komputer interaktif; program permainan komputer
multimedia interaktif; program permainan komputer online interaktif multi pemain; program permainan komputer yang dapat
diunduh; program permainan komputer yang dapat diunduh.; program permainan komputer, pengontrol permainan video,
yaitu, kendali jarak jauh, joystick, bantalan lantai yang dikontrol secara interaktif, roda kemudi untuk permainan video,
headphone, keyboard dan mouse pemrosesan data, semua untuk digunakan dengan komputer dan konsol untuk platform
permainan video, mouse pemrosesan data nirkabel dan kontrol jarak jauh untuk digunakan dengan televisi, komputer, dan settop box dalam bentuk decoder; program permainan komputer, permainan LCD yang dapat dibawa.; program permainan untuk
mesin permainan video arcade; program permainan untuk mesin permainan video di rumah; program permainan untuk
peralatan permainan (game) genggam dengan display kristal cair; program permainan untuk peralatan permainan video
konsumen; program permainan untuk peralatan terminal komunikasi informasi mobile; program permainan untuk ponsel pintar
(smart phones); program permainan untuk realitas virtual, realitas tertambah (augmented reality) dan realitas campuran (mixed
reality); program permainan video; program permainan video konsumen; program permainan video multimedia interaktif;
program permainan yang dapat diunduh untuk mesin permainan video arcade; program permainan yang dapat diunduh untuk
peralatan permainan (game) genggam dengan display kristal cair; program permainan yang dapat diunduh untuk peralatan
permainan video konsumen; program permainan yang dapat diunduh untuk peralatan terminal informasi mobile; program
permainan yang dapat diunduh untuk permainan mesin video rumah atau permainan genggam dengan layar kristal cair;
program permainan yang dapat diunduh untuk ponsel pintar (smart phones); program permainan yang dapat diunduh untuk
telepon genggam; program sistem operasi; program sistem operasi jaringan; program sistem operasi jaringan untuk ponsel;
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program televisi yang dapat diunduh menampilkan drama dan fiksi ilmiah yang didistribusikan melalui Internet dan komunikasi
nirkabel (perangkat lunak); program untuk jaringan sosial yang memungkinkan untuk dapat di akses melalui internet; program
untuk komputer; program utilitas komputer; program utilitas komputer untuk kompresi data; program utilitas komputer untuk
manajemen file; program utilitas komputer untuk pemeliharaan komputer; program utilitas komputer yang dapat diunduh;
program utilitas untuk melakukan diagnosa sistem komputer; program video game interaktif; program video game interaktif
dan kartrid permainan komputer; program yang dapat diunduh yang digunakan untuk telepon pintar dan asisten digital pribadi;
program yang direkam pada sirkuit elektronik untuk peralatan hiburan dengan layar kristal cair; program yang direkam untuk
permainan genggam dengan layar kristal cair; program-program komputer untuk mengakses, melihat-lihat (browsing) dan
menelusuri database secara sambung-langsung (online); program-program komputer untuk mengelola pranikah, pernikahan,
dan acara-acara dan logistik-logistik setelah pernikahan, termasuk untuk berbagi rincian-rincian pernikahan, ide-ide,
undangan-undangan, dan fotografi secara elektronik, dan untuk pengumuman undangan-undangan pernikahan; programprogram komputer untuk mewarnai dan menggambar yang menampilkan kegiatan pembelajaran ekspresi kreatif untuk anak;
program-program komputer yang dapat diunduh; prosesor [unit pemrosesan pusat]; prosesor efek gitar; prosesor gambar
raster; prosesor menjadi unit pemrosesan pusat; prosesor multi-core; prosesor satelit; prosesor semikonduktor; prosesor
sinyal; prosesor sinyal audio elektronik untuk mengkompensasi distorsi suara pada speaker; prosesor sinyal digital; prosesor
sinyal suara digital; prosesor sinyal untuk speaker; prosesor suara; prosesor suara digital; prosesor suara multichannel;
prosesor video; proyektor; proyektor digital; proyektor film; proyektor fotografi; proyektor gambar; proyektor geser; proyektor
home theater; proyektor kecil; proyektor layar kristal cair; proyektor liquid crystal display [LCD]; proyektor multimedia;
proyektor overhead; proyektor planetarium; proyektor profil; proyektor sinema rumah; proyektor sinematografi; proyektor
suara; proyektor untuk gambar stereoskopik; proyektor untuk industri hiburan; proyektor video; publikasi dan foto elektronik
yang dapat diunduh; publikasi elektronik; publikasi elektronik (dapat diunduh); publikasi elektronik [dapat diunduh] disediakan
dari basis data atau Internet; publikasi elektronik [dapat diunduh] disediakan secara online dari database atau Internet;
publikasi elektronik direkam pada media komputer; publikasi elektronik untuk anak-anak yang dapat diunduh; publikasi
elektronik yang berhubungan dengan kebersihan, kecantikan dan perawatan pribadi; publikasi elektronik yang dapat
didownload dalam bentuk majalah, artikel, brosur, selebaran, lembaran data, bahan-bahan informasi, bahan-bahan instruksi
dalam bidang bisnis, perdagangan elektronik (e-commerce), teknologi informasi, cloud computing, telekomunikasi, internet,
pelatihan bisnis dan perdagangan elektronik (e-commerce), bisnis, penjualan, manajemen pemasaran dan keuangan;
publikasi elektronik yang dapat diunduh; publikasi elektronik yang dapat diunduh dalam bentuk buku komik, novel grafis dan
cerita yang menampilkan adegan dan karakter berdasarkan pada permainan video; publikasi elektronik yang dapat diunduh
dalam bentuk buku, majalah, buletin, pamflet, buklet, dan brosur di bidang musik dan hiburan; publikasi elektronik yang dapat
diunduh dalam sifat majalah; publikasi elektronik yang dapat diunduh, yaitu, buku, majalah, koran, majalah, dan buletin yang
menampilkan permainan video, olahraga elektronik, dan kompetisi dan turnamen olahraga elektronik; publikasi elektronik,
dapat diunduh; publikasi elektronik, dapat diunduh dalam bentuk manual, buku, brosur dan buletin di bidang deteksi dan
penyembuhan virus komputer, sistem operasi dan perangkat lunak.; publikasi elektronik, termasuk bahan yang dapat diunduh
dalam bentuk majalah, berita berkala, jurnal, laporan, panduan, bahan ajar, buku petunjuk dan buku-buku di bidang
manajemen bisnis; publikasi elektronik, termasuk bahan yang dapat diunduh dalam bentuk majalah, berita berkala, jurnal,
laporan, panduan, bahan ajar, buku petunjuk dan buku-buku di bidang manajemen proyek; publikasi elektronik, termasuk
bahan yang dapat diunduh dalam bentuk majalah, berita berkala, jurnal, laporan, panduan, bahan ajar, buku petunjuk dan
buku-buku di bidang manajemen strategis; publikasi elektronik, yang dapat diunduh dan tidak dapat diunduh; publikasi
elektronik, yang dapat diunduh dalam bentuk manual, buku, brosur dan buletin dalam bidang pendeteksian
dan penghilangan virus komputer, sistem dan perangkat lunak pengoperasian komputer; publikasi yang dapat diunduh;
quantum dot light-emitting diode [QLED]; quantum dots [bahan semi-konduktor kristal]; radar patroli maritim; radio; radio
broadband; radio dua arah; radio jarak pendek; radio kendaraan; radio laut; radio menggabungkan jam; radio menggabungkan
jam alarm; radio mobil; radio portabel; radio seluler; radio siaran audio digital [DAB]; radio untuk kendaraan; radio yang dapat
dibawa; radiometer; radiometer untuk digunakan dalam penelitian; radome [kubah radar] untuk kendaraan untuk penggerak
melalui darat, udara, air atau kereta api; radome [kubah radar] untuk pesawat; rak disesuaikan untuk amplifier; rak disesuaikan
untuk pengeras suara; rak laboratorium; rak pemasangan disesuaikan untuk perangkat keras komputer; rak pemasangan
disesuaikan untuk perangkat keras telekomunikasi; rak pengeringan [fotografi]; rak pipet untuk penggunaan laboratorium; rakit
yang menyelamatkan jiwa; rakitan kunci elektronik; rakitan outlet daya listrik; rakitan port akses daya listrik; rambu-rambu
jalan, bercahaya; rambu-rambu jalan, bercahaya atau mekanis; rana melepaskan [fotografi]; ransel punggung yang khusus
disesuaikan untuk membawa komputer jinjing; rantai dan kabel untuk kacamata hitam; rantai kacamata; rantai klip hidung;
rantai survei; rantai untuk kacamata anak; rantai untuk kacamata dan kacamata hitam; rantai untuk kacamata hitam; reaktor
listrik; rebreathers untuk menyelam; reflektor optik; reflektor untuk digunakan dalam fotografi; reflektor untuk mikroskop;
reflektor untuk sinyal lalu lintas; reflektor untuk teleskop; refraktometer; refraktor; regulator cahaya [peredam], listrik; regulator
kecepatan untuk pemutar rekaman; regulator pencahayaan panggung; regulator tegangan; regulator tegangan induksi;
regulator tegangan statis; regulator tegangan untuk kendaraan; regulator untuk digunakan dalam scuba diving; rekam pemain
yang menggabungkan pemutar CD; rekam turntable; rekaman audio; rekaman audio dan audiovisual, semua berupa musik
dan hiburan musikal; rekaman audio dan video menampilkan suatu karakter animasi dan suatu program televisi animasi;
rekaman audio dan video yang dapat didownload berupa musik dan hiburan; rekaman audio dan video yang dapat diunduh;
rekaman audio dan video yang telah direkam sebelumnya yang dapat didownload berupa musik dan hiburan musikal;
rekaman audio dan visual yang menampilkan musik, cerita, pertunjukkan drama, pertunjukkan non-drama, hiburan aksi secara
langsung, hiburan animasi, permainan dan kegiatan pembelajaran untuk anak-anak.; rekaman audio dan/atau video dalam
bentuk cakram dan kaset; rekaman audio musik untuk anak; rekaman audio visual di semua media, yang menampilkan
hiburan dalam bentuk serial televisi yang sedang berlangsung di bidang drama dan fiksi ilmiah; rekaman audio yang
menampilkan musik; rekaman audiovisual yang dapat diunduh menampilkan hiburan musik dan musikal; rekaman disk video
yang direkam sebelumnya; rekaman file musik yang dapat didownload; rekaman fonograf yang menampilkan musik; rekaman
fonograf yang telah direkam sebelumnya, compact disc yang telah direkam sebelumnya, pita video yang telah direkam
sebelumnya, kaset video yang telah direkam sebelumnya, DVD dan kaset audio yang telah direkam sebelumnya, semuanya
menampilkan hiburan olahraga; rekaman kaset video yang direkam sebelumnya; rekaman musik; rekaman piringan hitam
yang menampilkan musik; rekaman piringan hitam, kaset DVD dan video, cakram padat, CD-ROM, floppy disc, pita dan kartu
magnetik; rekaman piringan hitam ; rekaman suara; rekaman suara dan audiovisual yang dapat diunduh menampilkan hiburan
dan musik; rekaman suara dan audiovisual yang menampilkan hiburan dan musik; rekaman suara dan video; rekaman suara
dan video yang dapat diunduh; rekaman suara digital (dapat diunduh); rekaman suara musik yang dapat diunduh; rekaman
suara musikal; rekaman video; rekaman video berupa musik; rekaman video dan kaset; rekaman video dan rekaman video
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direkam dengan animasi; rekaman video digital yang dapat diunduh; rekaman video direkam dengan kartun animasi; rekaman
video musik yang direkam sebelumnya; rekaman video musikal; rekaman video non-musik yang direkam sebelumnya;
rekaman video seperti disk video dan pita video yang telah direkam sebelumnya; rekaman video untuk anak; rekaman video
yang dapat diunduh; rekaman video yang dapat diunduh menampilkan musik; rekaman video yang dapat diunduh
menampilkan serial televisi drama; rekaman video yang direkam sebelumnya; rekaman video yang direkam sebelumnya
menampilkan musik; rekaman video yang menampilkan suatu program drama televisi; rekaman video yang telah direkam
sebelumnya yang menampilkan sesi-sesi atletik dan kebugaran (fitness); rel kendaraan yang dikendalikan dari jarak jauh yang
dapat dibawa; rel listrik untuk pemasangan lampu spot; relay elektromagnetik; relay koaksial; relay menempel; relay overload
termal; relay perlindungan tegangan berlebih; relay untuk stasiun radio dan televisi; relay, listrik; remot kontrol; remot kontrol
untuk mengendalikan komputer, telepon mobil, perangkat elektronik mobil, perangkat elektronik yang dapat dipakai, arloji
pintar, kacamata pintar, earphone, headphone, pemutar video dan audio serta perekam, televisi, set top box, speaker,
amplifier, sistem home theater, dan sistem hiburan; repeater ethernet; repeater ethernet-over-VDSL; repeater frekuensi radio;
repeater serat optik; repeater untuk peralatan radio dan televisi; repeater untuk stasiun radio dan televisi; resistensi, listrik;
resistor listrik untuk peralatan telekomunikasi; resonator; respirator untuk menyaring udara; respirator, selain untuk respirasi
buatan; retort; rheometer; rheostat; riflescopes teleskopik; rilis rana untuk kamera; robot humanoid dengan kecerdasan
buatan; robot humanoid dengan kecerdasan buatan untuk kegunaan pribadi atau hobi; robot humanoid kecerdasan buatan;
robot humanoid untuk digunakan dalam lingkungan industri, lingkungan konstruksi, kantor, rumah, apartemen, toko, hotel,
pameran dan taman hiburan untuk memandu, mengawasi, membawa dan memeriksa; robot laboratorium; robot monitoring
yang dapat bergerak otomatis untuk keperluan keamanan; robot pengajar; robot pengintai keamanan; robot pengintai
keamanan untuk kegunaan pribadi atau hobi; robot taktis; robot telepresence; roda pengukur; rompi anti peluru; rompi jaring
untuk keselamatan; rompi keselamatan reflektif; rompi keselamatan untuk ski air; rompi pengapungan; rompi penusuk; rompi
penyelamat untuk anjing; rompi taktis militer; rotary encoders; router ethernet; router internet; router jaringan; router jaringan
area luas [WAN]; router jaringan komputer; router jaringan komputer, alat pengendali, sakelar dan alat poin akses nirkabel
(WAP); router nirkabel; router untuk jaringan internet; router-router dengan kabel; ruang dekompresi; ruang oksigen hiperbarik,
bukan untuk tujuan medis; ruter; sabuk Keselamatan; sabuk berat untuk menyelam; sabuk dukungan untuk pekerja; sabuk
pemberat untuk scuba diving; sakarometer; sakelar AC dioda; sakelar daya; sakelar elektromagnetik; sakelar elektronik;
sakelar frekuensi tinggi; sakelar jaringan komputer; sakelar konversi perangkat komunikasi; sakelar kunci pintu daya listrik
untuk kendaraan bermotor; sakelar lampu; sakelar lampu listrik; sakelar listrik dan elektronik; sakelar merkuri; sakelar optik;
sakelar pemutus; sakelar pemutus engine; sakelar pemutus listrik, sekering, atau pemutus sirkuit yang digunakan untuk
mengontrol, melindungi, dan mengisolasi peralatan listrik; sakelar penggantian untuk peralatan telekomunikasi; sakelar
penonaktifan airbag untuk mobil; sakelar piezoelektrik; sakelar sel [listrik]; sakelar sensitif gerak elektronik; sakelar sensor,
pengontrol sensor, sensor gerakan, sensor jarak, sensor jarak jauh dan sensor pengukur, aparatus telemetri, perangkat lunak
komputer untuk integrasi aplikasi dan database; sakelar starter; sakelar transfer otomatis [ATS]; sakelar untuk level cairan;
sakelar untuk papan ketik, video dan mouse; sakelar, listrik; saklar diferensial; saklar elektronik semikonduktor; saklar
elektronik untuk mengganti sinyal audio dan video; saklar jaringan komputer, router, dan adaptor; saklar jendela daya listrik
untuk kendaraan bermotor; saklar listrik; saklar waktu; saklar waktu elektrik; saklar waktu, otomatis; salinometer; saluran
[listrik]; saluran akustik; saluran listrik; salut lindung untuk kabel listrik; sambungan untuk kabel listrik ; sampel spesimen,
selain untuk keperluan medis; sampul pelindung untuk agenda elektronik; sampul pelindung untuk kamera film; sampul
pelindung untuk kamera fotografi; sampul pelindung untuk palmtop; sampul pelindung untuk pembaca buku elektronik; sampul
pelindung untuk pemutar multimedia portabel; sampul pelindung untuk perangkat reproduksi audio; sampul pelindung yang
jelas diadaptasi untuk asisten digital pribadi [PDA]; sampul untuk telepon seluler, ponsel pintar dan komputer tablet yang dapat
dilipat terbalik; sandaran tangan untuk digunakan dengan keyboard komputer; sandaran tangan untuk digunakan dengan
komputer; sandaran tangan untuk digunakan dengan periferal komputer; sandaran tangan untuk pengguna mouse komputer;
sarung untuk laptop; sarung flip (flip vovers) untuk telepon bergerak (mobile phones) yang memliki chip NFC; sarung
pelindung (protective sleeves) untuk perangkat elektronik seluler; sarung pelindung untuk smartphone; sarung ponsel terbuat
dari kain atau bahan tekstil; sarung tangan asbes untuk perlindungan terhadap kecelakaan; sarung tangan data; sarung
tangan data elektronik; sarung tangan data untuk interaksi nirkabel dengan komputer atau perangkat jarak jauh; sarung tangan
data yang menggabungkan sensor gerak; sarung tangan data yang menggabungkan sensor haptic; sarung tangan data yang
menggabungkan sensor posisi; sarung tangan kabel; sarung tangan karet sekali pakai untuk penggunaan laboratorium;
sarung tangan las hanya untuk perlindungan; sarung tangan neoprene, masker; sarung tangan pelindung; sarung tangan
pelindung dari kecelakaan; sarung tangan plastik sekali pakai untuk penggunaan laboratorium; sarung tangan realitas virtual
elektronik; sarung tangan sekali pakai untuk penggunaan laboratorium; sarung tangan tahan api; sarung tangan untuk
memegang penampang panas (pelindung keselamatan); sarung tangan untuk penyelam; sarung tangan untuk perlindungan
terhadap kecelakaan; sarung tangan untuk perlindungan terhadap kecelakaan, iradiasi dan kebakaran; sarung tangan untuk
perlindungan terhadap sinar-X untuk keperluan industri; sarung telepon selular; sarung telepon seluler; sarung/penutup untuk
ponsel pintar (smart phones); sasis komputer; satelit; satelit bumi buatan; satelit bumi untuk digunakan dalam navigasi
geolokasi; satelit bumi untuk digunakan dalam pengamatan bumi; satelit bumi untuk digunakan dalam pengawasan keamanan
pesawat ruang angkasa nasional; satelit bumi untuk digunakan dalam telekomunikasi; satelit navigasi; satelit tidak untuk
keperluan medis; satelit untuk tujuan ilmiah; satu set telepon, peralatan penghubung telepon, pesawat teleks, peralatan
telegraf dan mesin faks peralatan penyiaran, termasuk penerima digital, perekam digital, penerima siaran televisi, kamera
televisi, pengirim siaran televisi, penerima dan pengirim siaran radio, peralatan komunikasi radio dan peralatan radar, antena
radio; scanner (pemindai); scanner [peralatan pemrosesan data]; scanner diagnostik yang ditangani untuk peralatan pengujian
otomotif; scanner elektronik genggam; scanner genggam; screen guard telepon seluler; screen saver; screen saver dan
perangkat lunak kertas dinding yang dapat diunduh untuk telepon genggam (mobile phones) dan ponsel pintar (smart phones);
segitiga peringatan kerusakan kendaraan; segitiga pipeclay untuk penggunaan laboratorium; seismograf; sekering; sekering
audio mobil; sekering listrik; sekering untuk peralatan telekomunikasi; sekoci; sekoci tiup; sekrup mikrometer untuk instrumen
optik; sel bahan bakar; sel basah; sel dan baterai listrik; sel dan modul fotovoltaik; sel elektrolit; sel fotoelektrik; sel fotovoltaik;
sel galvanik; sel kering; sel penyimpanan bahan bakar sebagai bagian struktural kendaraan; sel referensi fotovoltaik
dikalibrasi; sel surya; sel surya silikon kristal; sel-sel listrik; selang api; selang pemadam kebakaran; seleksi saluran untuk
televisi; selimut pemadam api; selimut ruang; selimut survival menjadi selimut termal untuk mempertahankan panas tubuh;
selimut survival menjadi selimut termal untuk mempertahankan panas tubuh terhadap hipotermia; selimut termal darurat untuk
menahan panas tubuh; selimut termal darurat untuk menahan panas tubuh, bukan untuk keperluan medis; selimut untuk
bertahan hidup; selubung identifikasi untuk kabel listrik; selubung pelindung untuk kabel serat optik; selubung untuk kabel
listrik; semi-konduktor; semi-konduktor elektronik; semiconductor; semikonduktor;
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semikonduktor [sirkuit terpadu]; semikonduktor elektronik; semikonduktor sirkuit terpadu; sempoa; sendok ukur; senjata
elektron; senjata radar untuk acara olahraga; sensor; sensor (aparatus untuk mengukur), selain untuk penggunaan medis;
sensor [alat pengukur], bukan untuk pengobatan; sensor [alat ukur], selain untuk penggunaan medis; sensor aki; sensor
akselerasi; sensor aktivitas yang dapat dipakai; sensor alarm; sensor biochip; sensor cahaya; sensor digital inframerah
termopile; sensor elektronik untuk memantau inventori; sensor elektronik untuk mengukur radiasi matahari; sensor gas; sensor
gelombang akustik permukaan; sensor gerak; sensor gerak untuk lampu keamanan; sensor gerak untuk permainan komputer
dan video; sensor getaran; sensor getaran untuk pemasangan di rumah kincir angin; sensor inframerah; sensor inframerah
termopile; sensor jarak; sensor kalibrasi industri; sensor kecepatan; sensor kelembaban untuk kendaraan; sensor layar
sentuh; sensor level air; sensor listrik; sensor mikroba; sensor oksigen, bukan untuk penggunaan medis; sensor optik; sensor
optik, optoelektronik atau elektroakustik untuk mengambil sidik jari atau telapak tangan, karakteristik bola mata, nadi atau
suara, tampilan wajah atau badan atau karakteristik biometrik lainnya; sensor optoelektronik untuk mengambil informasi pada
kendaraan tak bergerak dan bergerak; sensor optoelektronik untuk mengumpulkan kode batang, nomor dan tanggal informasi
pada tiket permainan, lotre dan taruhan; sensor pelacak gerakan untuk teknologi augmented reality; sensor pelacak gerakan
untuk teknologi realitas virtual; sensor pelacakan surya otomatis; sensor pengukur posisi; sensor piezoelektrik; sensor polutan;
sensor posisi; sensor sentuh kapasitif yang diproyeksikan; sensor solar untuk kendaraan; sensor suhu; sensor suhu dalam
mobil untuk kendaraan; sensor suhu inframerah termopile; sensor suhu jarak jauh; sensor suhu pendingin; sensor tekanan;
sensor tekanan pendingin untuk kendaraan; sensor tingkat; sensor tingkat cair; sensor tingkat oli; sensor ultrasonik; sensor
untuk kamera; sensor untuk melacak proyektil dalam penerbangan; sensor untuk memantau gerakan fisik; sensor untuk
memantau suhu objek yang diukur; sensor untuk menentukan akselerasi; sensor untuk menentukan kecepatan; sensor untuk
menentukan posisi; sensor untuk menentukan suhu; sensor untuk mengukur tekanan udara, suhu dan kelembaban; sensor
untuk penggunaan ilmiah untuk dipakai oleh manusia untuk mengumpulkan data biometrik manusia; sensor untuk peralatan
input data waktu nyata; sensor untuk peralatan output data waktu nyata; sensor untuk perangkat yang diaktifkan dengan
Internet of Things [IoT]; sensor untuk pertanian; sensor waktu; senter [fotografi]; sentrifugal klinis; sentrifugal laboratorium;
sentuh layar elektronik sensitif; sentuh layar sensitif dan layar kontrol; sepatu boot untuk perlindungan terhadap api; sepatu bot
dan sepatu untuk perlindungan terhadap kecelakaan untuk digunakan saat bekerja; sepatu bot pelindung; sepatu bot
pelindung untuk perlindungan terhadap kecelakaan atau cedera; sepatu bot untuk perlindungan terhadap iradiasi; sepatu
pelindung; sepatu pelindung untuk perlindungan terhadap kecelakaan atau cedera; sepatu pengaman untuk perlindungan
terhadap kecelakaan atau cedera; sepatu pintar; sepatu untuk perlindungan terhadap api; sepatu untuk perlindungan terhadap
iradiasi; sepatu untuk perlindungan terhadap kecelakaan; sepatu untuk perlindungan terhadap kecelakaan dan kebakaran;
sepatu untuk perlindungan terhadap kecelakaan, iradiasi dan api; sepatu yang terkoneksi dengan teknologi; serat optik; serat
optik [filamen penghantar cahaya]; serat optik nonlinear; serat optik periskop; serat optik untuk transmisi suara dan gambar;
serat optik yang mempertahankan polarisasi; seri-seri buku digital anak yang dapat diunduh; sertifikat hadiah elektronik yang
dapat diunduh; server; server awan; server cloud; server database komputer; server faksimili jaringan; server file; server iklan,
yaitu, server komputer untuk menyimpan iklan dan mengirimkan iklan ke situs web (websites); server internet; server intranet;
server jaringan; server jaringan komputer; server khusus; server komputer; server komunikasi [perangkat keras komputer];
server media digital; server surat elektronik; server untuk jaringan area penyimpanan komputer (SAN); server video; serverserver untuk web hosting; set kuadrat [alat ukur]; set radiotelegraphy; set telepon radio; set transmisi [telekomunikasi]; set-top
box yang menggabungkan sistem pengenalan suara; sextants; shareware komputer; sigmat (alat ukur); siklotron; silikon
karbida dioda; silikon telepon seluler; simulator mengemudi kendaraan untuk tujuan pelatihan; simulator pelatihan; simulator
pelatihan mengendarai kendaraan; simulator pelatihan olahraga; simulator pelatihan olahraga elektronik; simulator pelatihan
olahraga elektronik [perangkat pengajaran berbasis perangkat keras dan perangkat lunak komputer]; simulator pelatihan
resusitasi; simulator penerbangan; simulator penerbangan untuk pesawat terbang; simulator untuk kemudi dan kontrol
kendaraan; sinematografi dan film televisi, yaitu film gambar bergerak di bidang hiburan olahraga; singkatan untuk digunakan
dengan mikroskop yang beroperasi; sinyal kabut, tidak mudah meledak; sinyal kereta api; sinyal, bercahaya atau mekanis;
sirene; sirene untuk kendaraan; sirkuit antarmuka untuk kamera video; sirkuit elektronik; sirkuit elektronik dan CD-ROM
direkam dengan program kinerja otomatis untuk alat musik elektronik; sirkuit elektronik dan CD-ROM direkam dengan program
untuk permainan genggam dengan layar kristal cair; sirkuit elektronik dan media penyimpanan yang menyimpan program
permainan untuk mesin permainan video arcade; sirkuit elektronik tercetak; sirkuit elektronik, cakram magnetik, cakram
magnetik optik dan cakram optik dalam bentuk kartrid (cartridges) ROM dan media penyimpanan yang menyimpan program
permainan untuk peralatan permainan video konsumen; sirkuit elektronik, cakram magnetik, cakram magnetik optik, cakram
optik dan media penyimpanan yang menyimpan program permainan komputer; sirkuit elektronik, cakram magnetik, cakram
magnetik optik, cakram optik dan media penyimpanan yang menyimpan program permainan untuk telepon genggam (mobile
phones), ponsel pintar (smart phones) dan peralatan terminal komunikasi informasi mobile; sirkuit integrasi; sirkuit kontrol
elektronik; sirkuit kontrol elektronik untuk alat musik elektronik; sirkuit kontrol elektronik untuk kipas listrik; sirkuit kontrol
elektronik untuk pemanas listrik; sirkuit logika; sirkuit mikro; sirkuit tercetak; sirkuit terintegrasi memori semikonduktor; sirkuit
terpadu; sirkuit terpadu elektronik; sirkuit terpadu skala besar; sirkulator dalam sifat komponen elektronik; sisipan untuk
masker pernapasan, selain untuk penggunaan bedah; sisipan untuk masker pernapasan, selain untuk penggunaan medis;
sistem IT terintegrasi yang terdiri dari komputer, penyimpanan komputer dan piranti keras jaringan dan piranti lunak untuk
menghimpun infrastruktur; sistem PC log-in; sistem alamat publik; sistem alarm; sistem alarm kebakaran; sistem alarm
kebocoran gas; sistem alarm lift; sistem alat medis yang terdiri dari sistem perangkat lunak dan perangkat keras komputer
yang berisi alur kerja pembedahan digital untuk bedah ortopedi; sistem alat medis, yaitu sistem perangkat lunak dan perangkat
keras komputer untuk digunakan dalam bedah ortopedi untuk mendokumentasikan informasi pasien atau peristiwa yang
berkaitan dengan bedah ortopedi dan untuk menyediakan solusi pelatihan untuk bedah ortopedi; sistem aplikasi platform
perangkat lunak arsitektur terbuka otomatis untuk industri pertambangan terdiri dari suatu server pusat jaringan, suatu
perangkat lunak manajemen jaringan, gateway untuk modul router jaringan, node nirkabel, yaitu, modem kendaraan router
jaringan, pemancar-penerima kendaraan dan sirkuit antarmuka dan modul router jaringan untuk kendaraan, modul lampu pada
topi, yaitu, sirkuit antarmuka dan modul router jaringan untuk penambang dan modul jaringan sensor, yaitu, modul router
jaringan yang menyampaikan informasi dari sensor yang ditempatkan di tambang ke server pusat jaringan; sistem audio mobil;
sistem cadangan berbasis drive keras yang dapat dipindahkan; sistem dan aparatus pembumian statis; sistem daya dan
penyedia daya yang dapat diprogram untuk mensimulasikan berbagai kondisi pengoperasian dari peralatan elektronik; sistem
deteksi gas; sistem deteksi kebakaran; sistem distribusi daya; sistem elektronik terintegrasi untuk menghindari bahaya dan
tabrakan untuk kendaraan; sistem elektronik, peralatan dan instrumen, yaitu peranti lunak engine perilaku, peranti lunak
engine penentuan posisi, sensor penentuan posisi, dan peranti lunak intelijen dinamis serta sensor untuk digunakan
sehubungan dengan perangkat yang mendukung internet of things (IoT); sistem entri tanpa kunci; sistem hiburan rumah yang
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terdiri dari pemutar musik digital, pengontrol musik digital, speaker, amplifier, dan pengontrol genggam nirkabel; sistem home
theatre; sistem identifikasi biometrik; sistem interpretasi simultan; sistem jaringan nirkabel inframerah; sistem keamanan dan
pengawasan di perumahan; sistem keamanan untuk elevator; sistem kendali akses untuk penyalur tunai otomatis; sistem
komputer; sistem komputer yang terdiri dari komputer dan perangkat lunak komputer untuk melindungi informasi atau
komunikasi sehubungan dengan pengecekan sidik jari atau telapak tangan, karakteristik bola mata, nadi atau suara, tampilan
wajah atau badan atau karakteristik biometrik lainnya; sistem komunikasi dua arah nirkabel; sistem konferensi video; sistem
kontrol akses biometrik; sistem kontrol akses elektronik untuk pintu yang saling mengunci; sistem kontrol elektronik untuk
mesin; sistem kontrol lalu lintas udara; sistem kunci pintu digital untuk mengenali sidik jari; sistem log-in komputer; sistem
loudspeaker; sistem modular IT yang terdiri dari aparatus untuk mengolah data, modul penyimpanan data, modul jaringan
komputer, modul daya dan modul pendingin internal komputer ; sistem musik; sistem navigasi berbantuan satelit; sistem
navigasi otomobil; sistem navigasi satelit; sistem operasi komputer; sistem operasi robot [ROS]; sistem operasi untuk robot;
sistem panduan GPS; sistem pemadam api; sistem pemadam kebakaran dengan bahan aerosol; sistem pemadam kebakaran
dengan cairan foam/busa; sistem pemadam kebakaran dengan cairan foam/busa pada dek kapal, dan dek landasan
helikopter; sistem pemadam kebakaran dengan cairan kimia clean agent; sistem pemadam kebakaran dengan cairan kimia
wet chemical; sistem pemadam kebakaran dengan gas CO2; sistem pemadam kebakaran dengan kabut air; sistem pemadam
kebakaran dengan kabut air dengan mesin-mesin tertentu; sistem pemadam kebakaran dengan pemancaran air secara
manual; sistem pemadam kebakaran dengan pemancaran air secara otomatis; sistem pemadam kebakaran dengan
penyemprotan kabut air; sistem pemadam kebakaran dengan penyemprotan kabut air pada mesin-mesin tertentu; sistem
pemadam kebakaran eksternal dengan penyemprotan meriam air; sistem pemadam kebakaran eksternal dengan
penyemprotan meriam air dan cairan foam/busa; sistem pemantauan alarm; sistem pembangkit listrik fotovoltaik surya dengan
menggunakan pelacak surya; sistem pencitraan video; sistem pendeteksi asap; sistem pendeteksi dan alarm umum
kebakaran; sistem pendeteksi kebakaran dan alarm umum kebakaran; sistem penentuan posisi global (perangkat GPS);
sistem pengawasan video; sistem pengeditan audio dan video terdiri dari pemutar/perekam cakram audio/video; sistem
pengenalan pola terdiri dari chip komputer, perangkat keras komputer dan perangkat lunak; sistem pengenalan suara
biometrik; sistem pengendali akses; sistem pengendali akses pintu; sistem pengolahan data; sistem pengoperasian komputer,
yaitu, piranti lunak komputer untuk pengoperasian piranti keras komputer; sistem pengukuran laser; sistem pengunci
kendaraan roda dua; sistem penguncian kendaraan; sistem penyimpanan data yang terdiri dari piranti keras komputer,
periferal komputer dan piranti lunak sistem pengoperasian; sistem peringatan bersuara; sistem piranti keras dan piranti lunak
untuk mengidentifikasi dan melacak hewan peliharaan dengan menggunakan data yang terkait pada perangkat yang
dipasangkan dengan hewan peliharaan; sistem produksi audio yang terdiri dari perangkat keras dan perangkat lunak komputer
untuk menyusun, merekam, membuat, mengubah, meningkatkan, memproses, memperkuat, mencampur, memanipulasi, dan
memainkan sinyal audio; sistem servo untuk flowmeters; sistem speaker yang terdiri dari pengeras suara dan kabinet untuk
digunakan dengan pengeras suara; sistem stereo; sistem stereo hi-fi; sistem suara hi-fi; sistem suara kesetiaan tinggi; sistem
video mobil; sistem visualisasi medis untuk digunakan dalam bedah ortopedi yang terdiri dari perangkat keras komputer,
monitor, periferal peralatan pengelolaan gambar dan pemrosesan video serta perangkat lunak pengoperasian; sistem yang
terdiri dari peralatan dan perangkat lunak komputer untuk memeriksa dan mengidentifikasi data biometrik, yaitu, orang, sidik
jari atau telapak tangan, karakterikstik bola mata, nadi atau suara, tampilan wajah atau badan; sistim-sistim komputer,
pesawat-pesawat komputer laptop, pesawat-pesawat komputer notebook; skala arsitek; skala surat; skrup akustik; skrup serat
optik; slide dan klise fotografi; slide mikroskop; slide mikroskop untuk penggunaan laboratorium; slide-aturan; smartphone
dalam bentuk arloji; smartphone modular; smartwatches menggabungkan fungsi telekomunikasi; snorkeling; snorkeling
menyelam; snorkeling scuba; softlens; software aplikasi utk mengakomodasi segala kebutuhan chef (koki) dan lowongan kerja
di bidang kuliner; software simulasi pelatihan virtual reality di bidang pendidikan; software simulasi pelatihan virtual reality di
bidang teknologi informasi; soket ekstensi dengan soket yang dapat dipindahkan; soket listrik; solid state drives; solusi teknis
terdiri dari perangkat keras, perangkat lunak, sensor dan penanda untuk deteksi bahaya dini, deteksi jarak kedekatan dan
menghindari tabrakan, keamanan pekerja, dan evakuasi dan penyelamatan di operasi pertambangan; solusi teknis terdiri dari
perangkat keras, perangkat lunak, sensor dan penanda untuk memonitor produksi, pengeboran, dan pengangkutan, efektivitas
dan pemanfaatan perlengkapan secara keseluruhan dan efisiensi pengangkutan dalam operasi pertambangan; soundbars;
sounders gema; spanduk yang dapat diunduh; speaker; speaker audio nirkabel; speaker audio pintar yang dikendalikan
dengan suara dengan kemampuan asisten pribadi virtual; speaker getaran portabel; speaker nirkabel; speaker portabel;
speaker untuk komputer; speaker untuk pemutar media portabel; speakerphone; speedometer sepeda; speedometer untuk
kendaraan; spektrofotometer; spektrofotometer untuk penggunaan laboratorium; spektrograf astronomi; spektroskopi;
spektroskopi untuk penggunaan laboratorium; spherometer; spidol keamanan; spidometer; stabilisator tegangan; stand audio
speaker; stand loudspeaker; starter untuk lampu listrik; stasiun cuaca digital; stasiun cuaca nirkabel; stasiun docking laptop;
stasiun docking untuk pemutar musik digital; stasiun docking untuk ponsel; stasiun dok dan adaptor untuk mengisi daya
perangkat seluler dan baterai, yang menghubungkan perangkat telekomunikasi, perangkat seluler, perangkat layar, komputer,
mouse, dan keyboard; stasiun dok untuk pemutar MP3; stasiun dok untuk smartphone; stasiun pengisian untuk kendaraan
listrik; stasiun pengisian untuk rokok elektronik; steker dan kontak-kontak lainnya [hubungan listrik]; stereo kendaraan; stereo
mobil; stereo pribadi; stereomikroskop; stereoskop; stills untuk percobaan laboratorium; stoples akumulator; stoples baterai;
straightedges [alat ukur]; strip daya; strip indikator suhu termosensitif; strip komik yang dapat diunduh; strip spike yang dapat
digunakan dari jarak jauh digunakan untuk menghentikan mobil dengan menusuk ban; stroboskop; studio flash strobo; stylus
kapasitif untuk perangkat layar sentuh; stylus komputer; suar bercahaya untuk tujuan keamanan atau peringatan; suar
keselamatan bercahaya; suar penyelamatan, non-eksplosif dan non-piroteknik; suar, bercahaya; suara atau gambar yang
dapat didownload; subwoofer; subwoofer untuk kendaraan; sulfitometer; superkomputer; surat kabar elektronik yang dapat
diunduh dalam bidang hiburan; surround; susunan dan tambahan disk drive; switch ethernet; switch lift; switchboard otomatis;
switchboards; switchboards telekomunikasi; switchboards telepon; switchbox [listrik]; switchgear listrik; synthesizer frekuensi;
tabel pesawat [instrumen survei]; tablet digital; tablet grafis; tabung berbicara; tabung centrifuge untuk penggunaan
laboratorium; tabung elektron; tabung gelas untuk tujuan ilmiah; tabung hampa udara [radio]; tabung kapiler; tabung
kondensor untuk penggunaan laboratorium; tabung pelepasan, listrik, selain untuk penerangan; tabung penguatan; tabung
penyimpanan laboratorium; tabung photomultiplier; tabung reaksi; tabung reaksi untuk penggunaan laboratorium; tabung sinar
katoda; tabung sinar-X (bukan untuk keperluan medis); tabung termionik; tabung vakum; tag [RFID] identifikasi frekuensi radio;
tag elektronik; tag elektronik untuk barang; tag elektronik untuk merekam, mentransmisikan, memproses, menyimpan dan
menukar data; takometer; taksimeter; taksimeter elektronik; tali (straps) untuk ponsel pintar (smart phones); tali (straps) untuk
telepon genggam (mobile phones); tali (straps) untuk telepon pintar (smartphones) dalam bentuk jam tangan; tali dagu untuk
helm bisbol; tali dagu untuk helm hoki; tali dagu untuk helm pelindung; tali dagu untuk helm pemukul baseball; tali dagu untuk
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helm sepak bola Amerika; tali dagu untuk helm softball; tali dagu untuk helm untuk pengendara sepeda motor; tali kacamata;
tali kamera; tali pengaman pekerja menjadi peralatan perlindungan jatuh untuk menahan dan menjatuhkan jatuh; tali
pengaman untuk pendakian; tali pengaman, selain untuk tujuan kendaraan atau olahraga; tali pengikat kacamata; tali pengikat
kacamata hitam; tali ponsel; tali untuk kacamata hitam; tali untuk telepon seluler; tali untuk untuk kamera; tampilan dioda
pemancar cahaya organik; tampilan filter layar; tampilan layar; tampilan layar sentuh elektronik; tampilan layar untuk komputer,
telepon mobile, peralatan elektronik mobile, peralatan elektronik, jam tangan pintar, kacamata pintar, televisi, dan alat pemutar
dan alat perekam audio dan video yang dapat dipakai/dikenakan; tampilan layar visual elektronik yang digunakan dengan
peralatan penghasil suara dan peredam suara; tampilan light emitting diode [LED]; tampilan liquid-crystal-matrix aktif; tampilan
numerik elektronik; tampilan plasma; tampilan radar; tampilan transparan yang menyajikan data untuk kendaraan; tampilan
untuk ponsel; tampilan untuk ponsel pintar; tanda keluar menyala; tanda neon; tanda-tanda LED elektronik; tanda-tanda
backlit; tanda-tanda digital; tanda-tanda elektronik; tanda-tanda iklan yang menyala; tanda-tanda informasi transit elektronik;
tanda-tanda jalan, mekanis; tanda-tanda listrik; tanda-tanda mekanik; tanda-tanda yang menyala; tanda-tanda, bercahaya;
tangga apung untuk menyelam; tangga darurat; tape recorder; tas dan ransel komputer; tas dan sarung khusus yang
disesuaikan untuk perangkat elektronik seluler; tas disesuaikan untuk komputer; tas disesuaikan untuk komputer notebook; tas
disesuaikan untuk komputer tablet; tas disesuaikan untuk laptop; tas helm; tas kacamata; tas kantor (briefcases), ransel
(backpacks) dan tas jinjing (carrying cases) untuk perangkat elektronik seluler; tas khusus diadaptasi untuk kamera dan
peralatan fotografi; tas komputer; tas yang dibawa untuk pemutar musik portabel; tas yang didesain untuk komputer laptop;
tegakan retort; tekan tombol untuk lonceng; telecopiers; telegraf [alat]; telemeter; telepon; telepon IP; telepon digital; telepon
genggam; telepon internet; telepon konferensi; telepon meja; telepon mobil; telepon modular; telepon pintar berbentuk robot;
telepon pintar dalam bentuk jam tangan; telepon portabel, asisten digital pribadi (PDA) dan komputer; telepon radio; telepon
satelit; telepon selular; telepon seluler; telepon seluler digital; telepon seluler memiliki kunci dan angka besar yang membantu
pengguna mengalami gangguan penglihatan atau ketangkasan; telepon tanpa kabel; telepon umum; telepon video;
teleprinters; teleprompters; telerupters; teleskop; teleskop khatulistiwa; teleskop puncak; teleskop transit meridian; televisi;
televisi [LED] pemancar cahaya; televisi definisi tinggi; televisi diode pemancar cahaya organik [OLED]; televisi liquid crystal
display [LCD]; televisi mobil; televisi panel layar plasma [PDP]; televisi plasma; televisi, televisi LCD; tempat (holders), ban
lengan (armbands), klip (clips) dan tas jinjing (carrying cases) khusus yang disesuaikan untuk perangkat elektronik seluler;
tempat kacamata pelindung dari sinar matahari; tempat kamera; tempat kamera perekam; tempat kerja (workstation) komputer
mobile yang terdiri dari komputer notebook; tempat khusus untuk meletakkan komputer; tempat khusus untuk menyimpan
laptop dan notebook; tempat pengisian daya nirkabel; tempat pengisian untuk perangkat elektronik; tempat speaker audio;
tempat untuk benda-benda optik; tempat untuk kacamata; tempat untuk kacamata, klip hidung dan untuk lensa kontak; tempat
untuk perangkat penyimpanan data; tempat untuk piringan hitam; tempat untuk telepon; tempat untuk telepon genggam;
tempat untuk telepon selular; tempat, sarung atau kantong pengisi daya yang dapat dibawa-bawa untuk perangkat elektronik
yang digunakan untuk memanaskan tembakau; tempat, sarung atau kantong pengisi daya yang dapat dibawa-bawa untuk
rokok elektronik; tempat/casing (cases) kulit untuk telepon bergerak (mobile) yang memiliki chip NFC; template yang dapat
diunduh untuk mendesain presentasi audiovisual; terminal [listrik]; terminal aman untuk transaksi elektronik; terminal baterai;
terminal elektronik untuk keperluan pengamanan permainan, lotre dan aplikasi taruhan; terminal elektronik untuk
menghasilkan tiket lotre; terminal entri data keamanan yang memiliki perangkat keras dan perangkat lunak pemindaian jari
dan pengenalan wajah; terminal entri data keamanan yang memiliki perangkat keras dan perangkat lunak pengenalan wajah;
terminal kartu kredit; terminal kerja komputer yang terdiri dari komputer dan layar tampilan komputer; terminal komputer;
terminal komputer biometrik; terminal komputer untuk keperluan perbankan; terminal komunikasi satelit terdiri dari pemancar
dan penerima satelit tetap dan bergerak; terminal layar sentuh interaktif; terminal panggilan radio; terminal pembayaran
elektronik; terminal pembayaran elektronik biometrik; terminal point-of-sale [POS]; terminal untuk memproses pembayaran
kartu kredit secara elektronik; terminal untuk telepon radio; terminator ethernet-over-VDSL; terminator listrik; termistor;
termokopel; termometer daging; termometer daging digital; termometer digital, bukan untuk keperluan medis; termometer
elektronik; termometer inframerah, bukan untuk keperluan medis; termometer kaca kuarsa; termometer permen; termometer
rumah tangga; termometer untuk penggunaan laboratorium; termometer, bukan untuk keperluan medis; termostat; termostat
akuarium; termostat digital kontrol iklim; termostat untuk kendaraan; termostat untuk mesin kendaraan; teropong; teropong
opera; terpal keamanan; tetikus komputer; theodolites presisi; thyristor; tiang-tiang radio; tiang-tiang untuk antena nirkabel;
tiket yang dapat diunduh; timbangan Dapur; timbangan [timbangan gantung]; timbangan bayi; timbangan berat badan;
timbangan dengan penganalisa massa tubuh; timbangan elektronik; timbangan elektronik digital portabel; timbangan elektronik
untuk penggunaan dapur; timbangan gantung; timbangan gantung untuk menimbang ikan; timbangan kamar mandi;
timbangan kamar mandi digital; timbangan listrik; timbangan pribadi; timbangan saku; timbangan surat untuk keperluan rumah
tangga; timbangan surat untuk penggunaan kantor; timbangan timbangan elektronik untuk penggunaan pribadi; timbangan
timbangan portabel untuk menimbang ikan; timbangan timbangan untuk keperluan medis; timbangan untuk digunakan dengan
timbangan timbangan; timbangan yang dapat berbicara; tindakan penjahit; tingkat merkuri; tingkat semangat; tingkat surveyor;
tingkat tegak lurus; tingkatkan pengukur; tinta untuk mesin cetak digital; tipis [pengiris silicon]; tirai cahaya; tiruan uji tabrak;
titik akses jaringan area lokal [LAN]; titik akses jaringan area lokal [LAN] untuk menghubungkan pengguna komputer jaringan;
token keamanan [perangkat enkripsi]; tolok ukur; tombol sentuh dalam bentuk bantalan sentuh; tongkat keamanan genggam;
tongkat komputer; tongkat selfie [monopod genggam]; tongkat selfie digunakan sebagai aksesori smartphone; tongkat selfie
disesuaikan untuk ponsel; tongkat selfie untuk digunakan dengan kamera digital; tongkat selfie untuk digunakan dengan
smartphone; tongkat selfie untuk ponsel; tongkat swafoto untuk digunakan dengan telepon genggam; tongkat untuk swafoto;
topeng berenang; topeng pengelasan; topeng penyelam; topeng scuba; topeng selam kulit; topeng untuk menyelam; trackballs
[peripheral komputer]; trafo distribusi; transceiver; transceiver ethernet; transceiver jarak jauh; transceiver optik; transceiver
radio; transceiver satelit; transceiver serat optik; transduser; transduser elektroakustik; transformator [listrik]; transformator
daya elektronik; transformator flyback; transformator listrik; transformator listrik untuk kereta mainan; transformator listrik untuk
peralatan telekomunikasi; transformator saat ini; transformator step-down; transformator step-up; transformator tegangan
listrik; transformator tegangan tinggi; transformator, penyearah, inverter, konverter putar, pengubah, alat untuk menyampaikan
(relay), kapasitor, kumparan dan resistor, semua menjadi listrik; transformer akustik; transformer pengelasan; transistor
[elektronik]; transit untuk survei; transmultiplexer; transparansi [fotografi]; transponder; triode; tripod untuk alat survei; tripod
untuk kamera; tripod untuk teleskop; tudung lensa; tudung lensa untuk kamera; tujuan [lensa] [optik]; tulang buatan untuk
keperluan instruksi medis [alat pengajaran]; tumpukan sel bahan bakar; tuner modulasi amplitudo; tuner penyiaran mobil; tuner
radio; tuner sinyal radio; tuner stereo; tungku untuk eksperimen laboratorium; tungku untuk penggunaan laboratorium; tutup
kepala menjadi helm pelindung; tutup pelindung dan casing untuk computer tablet dan perangkat mobile; tutup pelindung dan
kasing untuk komputer tablet; tutup pelindung dan tempat untuk alat penyimpanan data; tutup pelindung dan tempat untuk

Halaman 1437 dari 2049

drive keras komputer dan telepon seluler; tutup pelindung jelas diadaptasi untuk pemutar MP3; tutup pelindung jelas
diadaptasi untuk telepon seluler; tutup pelindung untuk komputer tablet; tutup pelindung untuk smartphone; tutup pelindung
untuk telepon genggam; tutup pelindung yang diadaptasi untuk smartphone; tweeter; ukuran; ukuran kopi; ukuran roh;
ultracapacitors untuk penyimpanan energi; unit bailout udara terkompresi untuk menyelam; unit catu daya komputer; unit catu
daya listrik; unit catu daya listrik, selain generator listrik; unit daya [baterai]; unit daya listrik; unit daya utama (listrik); unit
display elektronik; unit distribusi daya listrik; unit distribusi tenaga listrik; unit drum untuk printer; unit efek listrik dan elektronik
untuk alat musik; unit enkripsi elektronik; unit flash strobo; unit kepala multimedia; unit kontrol elektronik; unit loudspeaker; unit
memori semi-konduktor; unit memori semikonduktor; unit mikrokontroler; unit pasokan listrik selain generator; unit pemantauan
tegangan; unit pembersih untuk printer ink jet; unit pemrosesan pusat (CPU); unit pemrosesan pusat (untuk pemrosesan data);
unit pengendali kipas radiator untuk mesin kendaraan; unit pengontrol polarisasi yang digunakan untuk mengubah cahaya dari
sumber cahaya terpolarisasi atau yang tidak terpolarisasi menjadi keadaan polarisasi yang terdefinisi dengan baik, instrumen
pengujian dan pengukuran elektronik, yaitu meter listrik, meter induktansi, meter kapasitansi, meter resistansi, meter
impedansi, meter pengujian, meter panjang gelombang, meter frekuensi dan penghitung frekuensi; unit penyiaran radio dan
televisi mobile; unit penyimpanan hard disk drive miniatur; unit pita magnetik untuk komputer; unit pita magnetis untuk
komputer; unit prosesor grafis [GPU]; unit tampilan video; unit tampilan visual; unsur foto; urinometer; urinometer, bukan untuk
keperluan medis; variometer; video dan media audio yang direkam sebelumnya; video gambar bergerak yang direkam
sebelumnya; video game interaktif dan permainan komputer multimedia yang dapat diunduh; video musik yang direkam
sebelumnya; video tuner; video yang direkam sebelumnya; videodisc; viewfinder untuk kamera; viewfinder, fotografi;
viscosimeter; voltmeter; voucher hadiah, disandikan; wadah akumulator; wadah disesuaikan untuk membawa wafer
semikonduktor; wadah disesuaikan untuk mengandung wafer semikonduktor; wadah kartu memori; wadah penyimpanan disk,
berbentuk; wadah untuk lensa kontak; wadah untuk slide mikroskop; wafer [irisan/lempengan silikon]; wafer matahari; wafer
semi-konduktor; wafer semikonduktor; wafer semikonduktor berlapis epitaxially; wafer silikon; wafer silikon kristal tunggal;
wafer silikon untuk sirkuit terpadu; wafer untuk sel surya; wafer untuk sirkuit terpadu; walkie-talkie; walkie-talkie mainan
dengan kemampuan komunikasi; walkie-talkies mainan [mampu mengirim dan menerima komunikasi]; wallpaper, widget, ikon
dan foto yang dapat diunduh; wattmeter; wavemeters; wirelless portable speaker; workstation komputer [perangkat keras]; zinc
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: ===Aksesoris kolam renang, yaitu pelampung renang, pelampung kolam renang, rakit air mainan, pelampung dari bahan
busa, pelampung renang berbentuk cincin, pelampung di kolam renang yang berbentuk cincin, pelampung busa yang
berbentuk cincin, papan penopang badan, papan seluncur, sepatu sirip untuk renang, sirip untuk papan seluncur, pelampung
renang yang dipakai di lengan dan sayap untuk bantuan renang, semua untuk keperluan rekreasi; Alat dan peralatan
permainan komputer; Alat dan peralatan tempat bermain (playground); Alat pembentuk otot pada tangan; Alat pembentuk otot
perut; Alat pemukul softball; Alat perbaikan pitch mark [aksesoris golf]; Alat permainan (playthings) elektronik; Alat permainan
edukasi; Alat rehabilitasi tubuh; Alat untuk membangun otot perut (barang-barang olahraga); Alat-alat pelindung dalam olah
raga; Arko; Balok start (balok untuk garis start); Balon mainan; Balon tiup; Bangku meditasi (barang-barang olahraga); Bank
mainan; Bantal yoga (barang-barang olahraga); Bantalan lengan pelindung untuk digunakan pada bidang atletik; Bantalan
lutut untuk penggunaan atletik; Bantalan sikut untuk penggunaan atletik; Bantalan tulang kering untuk penggunaan atletik; Bar
dinding untuk senam; Barang-barang permainan busa baru; Bean bag; Beban dalam lompat tali; Blok start untuk olahraga;
Bobot bebas; Bola air; Bola kaki Amerika; Bola kriket, Tongkat pemukul permainan kriket, barang pelindung yang diperkuat
untuk latihan kriket; tas olahraga yang dirancang khusus untuk peralatan kriket; Bola mainan; Bola ukuran apa saja; Bola, tee,
dan penanda golf; Boneka Daruma; Boneka Osuwari [boneka dalam posisi duduk]; Boneka ayam sebagai maskot; Boneka
bermain kartu; Boneka dari bahan vinil; Boneka mainan; Boneka mainan hewan (dengan isi); Boneka manekin; Boneka
maskot; Boneka natal; Boneka tokoh aksi; Busur memanah Jepang; Catur Cina [permainan]; Cones bola kerucut; Deck (papan
pijakan kaki) papan luncur dan piring terbang untuk permainan melempar; Dekorasi pohon Natal, kecuali permen dan lampu
Natal listrik; Egrang; Gangsing; Gawang/Stum kriket; Grip tape (alas pijakan kaki) papan luncur; Guncang bayi
menggabungkan cincin tumbuh gigi; Guncang untuk bayi; Gundu; Hiasan Dinding Wayang Kulit; Hiasan dan dekorasi untuk
pohon natal; Hiasan pohon Natal, kecuali gula-gula dan lampu-lampu pohon Natal listrik; Hiasan pohon natal dan kaus kaki
natal; Hiasan untuk pohon natal, kecuali lampu, lilin, dan gula-gula; Indikator gigitan (untuk memancing); Jari-jari dan tangantangan busa; Joran; Kantong jaring; Karet sintetis untuk trek balap (mainan); Kartu Poker; Kartu Remi; Kartu awal untuk lotere;
Kartu perdagangan (permainan kartu); Kasing untuk mesin permainan yang dapat dipegang dengan tangan; Kasing untuk
raket tenis; Kedok (Topeng Untuk Menari); Keleci; Kendaraan model untuk anak-anak; Kerupuk Natal [kebaruan pesta];
Koleksi boneka; Koper untuk memancing; Koper yang diadaptasi khusus untuk peralatan pancing; Koper yang diadaptasi
untuk peralatan pancing; Kostum menjadi mainan anak-anak; Kotak memancing [peralatan memancing]; Kotak untuk umpan
bentuk lalat [peralatan memancing]; Kue kering Natal [bonbon]; Kursi game interaktif untuk game video; Kursi untuk permainan
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(kursi permainan interaktif untuk permainan video); Lemari papan permainan panah-panahan; Lilin mainan; Lilin pemodelan
mainan; Mah-Jong; Mainan; Mainan (alat permainan); Mainan LED tongkat cahaya; Mainan action figure dengan kepala besar;
Mainan air (selain alat bantu renang); Mainan bola bean bag; Mainan dari busa atau bahan-bahan yang lembut; Mainan dari
logam; Mainan dijual dalam bentuk perangkat (kit); Mainan figur aksi; Mainan kerajinan dijual lengkap; Mainan kertas; Mainan
ketangkasan; Mainan malam (clay for toys); Mainan pembelajaran elektronik; Mainan pra-pabrikasi; Mainan tokoh karakter;
Mainan untuk dikoleksi yang dibentuk dari model dari bahan plastik dan mainan figurin dari bahan resin; Mainan untuk hewan
peliharaan rumah tangga; Mainan yang dapat dinaiki; Mainan yang dikendarai; Mainan yoyo; Mainan, barang permainan dan
olahraga, yaitu bola basket, bola golf, bola mainan, bola olahraga, mainan bola karet dan mainan bola busa, bola boneka
untuk permainan, bola plastik untuk permainan, jaring ring basket, papan net basket, papan basket ukuran kecil, pompa untuk
memompa bola basket dan beserta pentil pompa; Mainan, permainan dan alatnya; patung tokoh jagoan; mesin permainan
otomatis dan yang dioperasikan dengan koin; balon; bola basket; bola pantai; boneka yang berisi kacang dikeringkan atau
yang sejenis; permainan yang menggunakan papan; permainan kartu; kosmetik mainan anak-anak; ornamen pohon Natal
kecuali barang kembang gula atau iluminasi; konfeti; boneka; pakaian boneka; perabotan boneka; layang-layang; ponsel untuk
anak-anak; bola karet berwarna untuk bermain; mainan yang terbuat dari kain dan kapas; boneka yang digerakkan dengan tali
atau tangan di dalamnya; puzzle; sepatu roda; papan luncur; mainan patung tokoh jagoan dan aksesoris patung tokoh jagoan;
kendaraan mainan; perangkat bermain kendaraan mainan; skuter mainan; dan mainan otomatis yang digerakkan oleh motor
jarum jam, semua barang di atas untuk anak-anak dan berhubungan dengan dan/atau berkaitan dengan koleksi boneka
dan/atau aksesoris boneka; Mainan, yaitu, action figure boneka tempat untuk action figure cincin gulat mainan kendaraan
mainan permainan papan unit genggam untuk bermain permainan elektronik selain yang diadopsi untuk digunakan dengan
layar tampilan elektronik atau monitor permainan keterampilan aksi meja kartu permainan puzzle boneka mainan mainan
mewah sabuk mainan bantalan lutut dan siku untuk penggunaan atletik mainan busa tangan topeng kostum topeng kostum
masker wajah baru Dekorasi pohon natal; Meja permainan basket; Meja permainan basket elektronik; Menashi-daruma
[boneka bodhidharma tanpa murid]; Mesin game; Mesin latihan fisik; Mesin pachinko; Mesin permainan arcade; Mobil yang
dikendalikan dari jarak jauh [mainan]; Model (mainan atau alat permainan); Model die-cast; Natal kerupuk; Obyek kamuflase
untuk berburu; Ondel-Ondel (Boneka); Ornamen dan dekorasi pohon Natal; Ornamen dan dekorasi pohon Natal, kecuali gulagula dan lampu-lampu pohon Natal elektrik; Ornamen pohon Natal menggabungkan fungsi alarm kebakaran; Panjat Pinang;
Papan perut yaitu alat pembentuk otot tubuh (latihan fisik); Patung mainan yang dapat dikoleksi; patung mainan fantasi; bahan
yang dapat dicetak berupa mainan berbahan dasar polimer silikon, yang digunakan sebagai mainan dan alat hiburan;
perangkat kotak aktivitas untuk anak-anak, yaitu, kotak kerajinan hobi terdiri dari perlengkapan, bahan dan alat untuk
membuat dan mendekorasi bahan yang dapat dicetak yang digunakan sebagai mainan dan alat hiburan yang dijual sebagai
satu kesatuan; bahan dan alat untuk membuat dan mendekorasi bahan yang dapat dicetak yang digunakan sebagai mainan
dan alat hiburan yang dijual sebagai satu kesatuan; tempat/kotak untuk membawa dan menyimpan bahan yang dapat dicetak
yang digunakan sebagai mainan dan alat hiburan, semua barang di atas untuk anak-anak dan berhubungan dengan dan/atau
berkaitan dengan koleksi boneka dan/atau aksesoris boneka; Pegangan bibir untuk memegang ikan; Pegangan untuk bat
tenis meja; Pelembungan; Pelindung kaki untuk penggunaan atletik; Pelindung kaki untuk penggunaan olahraga kriket;
Pelindung lengan untuk penggunaan atletik; Pelindung lutut untuk penggunaan atletik; Pelindung lutut untuk penggunaan
olahraga kriket; Pelindung pinggul yang khusus dibuat untuk memancing; Pelindung tulang kering untuk penggunaan atletik;
Pelindung wajah untuk penggunaan olahraga kriket; Peluit berburu; Pembungkus pegangan untuk alat pemukul bisbol;
Penanda tee golf; Pendukung atletik; Pengapung untuk memancing; Pengarah senar pancing (digunakan pada batang
pancing); Penghilang kail ikan [memancing]; Penjaga lengan untuk penggunaan atletik; Penjaga sikut untuk penggunaan
atletik; Penutupan pohon Natal; Peralatan basket terdiri dari jaring dan peluit; Peralatan game; Peralatan ketahanan
pembentukan otot; Peralatan olah raga; Peralatan olahraga, yaitu, peredam getaran untuk raket; Peralatan papan seluncur
salju, yaitu binding dan deck papan seluncur salju; Peralatan rehabilitasi (peralatan senam); Peralatan tenis, yaitu, bola tenis;
Peralatan untuk kegiatan olahraga; Peralatan untuk latihan fisik; Perangkat (dijual lengkap) untuk membuat mainan-mainan
model; Perangkat dari bagian (dijual lengkap) untuk membuat model mainan; Perangkat dari bagian (dijual lengkap) untuk
membuat model mobil mainan; Perangkat dari bagian (dijual lengkap) untuk menyusun mainan; Perangkat dari bagian (dijual
lengkap) untuk menyusun miniatur (mainan); Perangkat dari bagian (dijual lengkap) untuk menyusun model; Perangkat dari
bagian (dijual lengkap) untuk menyusun model mainan; Perangkat dari bagian (dijual lengkap) untuk penyusunan mainan;
Perangkat dari bagian (dijual lengkap) untuk perakitan mainan; Perangkat ember dan sekop untuk permainan di pantai;
Perangkat kerajinan untuk permainan dan alat permainan; Perangkat model mainan; Pergilah naik game; Perlengkapan alat
senam dan olahraga; Perlengkapan papan luncur yang terdiri dari riser, bantalan (bearing), gandar dan perangkat keras
pemasangan; Permainan; Permainan dan mainan pembelajaran interaktif, teka-teki, mainan dan permainan pembelajaran
taktil, permainan dan mainan pembelajaran elektronik; Permainan disesuaikan untuk digunakan dengan tampilan dot matrix
kristal cair; Permainan disesuaikan untuk digunakan dengan tampilan layar eksternal atau monitor; Permainan edukasi taktil
(alat permainan); Permainan elektronik; Permainan informasi trivia dan mesin arcade permainan video elektronik; Permainan
pesta untuk dewasa dan anak-anak; Permainan teka teki dengan menyusun gambar; Permainan video elektronik dengan tipe
arkadia; Permainan video untuk digunakan dengan televisi; Permainan video yang dioperasikan dengan koin; Permainan yang
dimainkan di permukaan datar; Permainan yang menggunakan papan; permainan kartu; rumah melambung yang
dipompa/dapat digembungkan; permainan dalam ruangan; rumah bermain; tenda mainan; mainan patung; set perangkat
mainan patung; pakaian untuk mainan patung; skuter mainan; kendaraan mainan; topi pesta dari kertas, semua barang di atas
untuk anak-anak dan berhubungan dengan dan/atau berkaitan dengan koleksi boneka dan/atau aksesoris boneka; Permainan,
mainan dan alat-alatnya; Permainan, mainan, barang-barang senam dan olahraga (kecuali pakaian, alas kaki dan matras);
Permainan, mainan, barang-barang senam dan olahraga (kecuali pakaian, alas kaki dan matras), bantalan lutut (peralatan
olahraga); barang-barang pelindung (peralatan olahraga), bantalan sikut (peralatan olahraga), bantalan lutut (peralatan
olahraga), pelindung tulang kering (peralatan olahraga), pelindung tangan (peralatan olahraga); Permainan-permainan;
Permainan-permainan serta alat-alatnya; alat-alat senam dan olahraga (kecuali perkakas-perkakasnya); perhiasan-perhiasan
untuk pohon Natal. (Games; Perosotan air; Pi atas; Pita pegangan untuk raket soft tennis; Pita/ikatan elastis; Pita/ikatan
senam; Pohon natal dari bahan sintetis; Qiu-Qiu; Rak tongkat pemukul bola biliar; Rangkaian kail pada umpan untuk Tenya
Fishing; Rok pohon Natal; Rumah mainan; Sarung tangan kriket; Sarung tangan untuk tinju; Senar untuk memancing; Sero
(Perangkap Ikan Dari Bambu); Set Mainan; Simpai; Sirip untuk berenang; Skittles; Stoking Natal; Struktur gedung mainan; Tali
senam; Tanda pengenal tas golf; Tas khusus diadaptasi untuk peralatan tenis; Tas untuk untuk memancing; Tegakan pohon
natal; Tenda mainan; Tongkat golf, tas golf, pemukul golf, aksesoris golf, yaitu, perlengkapan golf yang digunakan untuk
memperbaiki lubang di tanah, pasak kecil untuk penopang bola golf, penanda bola, penutup tas golf, penutup kepala tongkat
golf, sarung tangan golf, tempat bola golf, karpet latihan permainan golf; Tongkat pemukul bola untuk
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permainan; Tongkat pemukul permainan kriket; Tongkat untuk memancing ikan; Tongkat untuk pemandu sorak; Topeng
halloween; Topeng mainan dan kostum; Truk (penyangga roda) papan luncur; Tutup kepala tongkat golf; Tutupan bungkusan
tongkat golf; Umbing (Jala Dari Kerangka Bambu); Wayang Kulit; [target]; adonan mainan; aileron untuk papan selancar angin;
aksesoris pakaian boneka; aksesoris untuk bangunan mainan; aksesoris untuk binatang mainan; aksesoris untuk boneka;
aksesoris untuk kendaraan mainan; aksesoris untuk kereta mainan; aksesoris untuk mainan tokoh aksi; alas lantai interaktif
untuk mengontrol gim video; alat bantu berenang sayap air untuk penggunaan rekreasi; alat bantu peletak bola rugby;; alat
bantu renang; alat bantu renang tiup untuk anak-anak; alat beban posisi berbaring (barang-barang olahraga); alat berkendara
gelanggang; alat dan mesin bowling; alat genggam untuk permainan elektronik; alat hiburan elektronik dan elektrik (umpan
koin/konter, otomatis); alat hiburan untuk digunakan dalam arcade; alat hiburan untuk digunakan dengan layar televisi; alat
latihan fisik, selain untuk keperluan medis; alat mainan; alat memanah; alat musik mainan; alat pelempar bola tenis; alat
pembuat sudut derajat ski; alat pemukul untuk anak-anak; alat peraga yoga di alam roda yoga; alat perbaikan divot [aksesoris
golf]; alat peringatan (indikator gigitan) untuk digunakan pada alat pancing; alat permainan; alat permainan anak-anak; alat
permainan elektronik; alat permainan genggam untuk anak-anak; alat permainan genggam untuk bayi; alat permainan lelucon
praktis; alat seukuran saku untuk bermain video game; alat sulap; alat untuk Tolak peluru ( berupa besi yg bentuknya bulat );
alat untuk game; alat untuk gim selain yang disesuaikan untuk digunakan dengan layar tampilan eksternal atau monitor; alat
untuk melakukan trik sulap; alat untuk melatih otot tangan (barang-barang olahraga); alat untuk memancing; alat untuk
memperbaiki tanah berumput (aksesoris golf); alat untuk permainan elektronik yang disesuaikan untuk digunakan dengan
tampilan layar eksternal atau monitor; alat untuk senam dada; alat untuk senam ritmik; alat utuk bermain pasir; alat yang
berupa cakram untuk Lempar cakram; alat-alat olahraga; alat-alat olahraga (selain perlengkapan golf/perlengkapan
memanjat); alat-alat senam; angka model skala [mainan]; angkat beban kaki untuk berolahraga; angkat beban untuk latihan
fisik; antena jaring voli; aparatus garis zip untuk tujuan rekreasi; aroma kamuflase manusia untuk berburu; aroma penarik
binatang untuk berburu; aroma umpan untuk berburu; aroma umpan untuk berburu atau memancing; aroma umpan untuk
memancing; artikel pakaian untuk mainan; ascenders [perlengkapan gunung]; ayunan; ayunan bayi; ayunan bayi untuk taman
bermain; ayunan yoga; badminton racket strings; badminton uprights; bahan model pesawat terbang; baju besi mainan;
bakeware mainan; balet permainan; balok konstruksi (mainan); balon; balon [hadiah-hadiah kecil pesta]; balon mainan; band
pegangan untuk raket; band pegangan untuk raket squash; band pegangan untuk raket tenis; band pegangan untuk raket
tenis meja; bangku angkat berat; bangku olahraga; bangku perut untuk berolahraga; bangku senam; bangunan mainan;
bangunan model skala [mainan]; bangunan playset; bantal Cihui yang baru; bantal meja biliar; bantal meja snooker; bantalan
bahu untuk penggunaan olahraga; bantalan bahu untuk sepak bola Amerika; bantalan dada untuk sepak bola Amerika;
bantalan fokus karate; bantalan fokus untuk seni bela diri; bantalan fokus untuk tinju; bantalan kaki untuk sepak bola Amerika;
bantalan karate shin; bantalan lengan untuk skateboard; bantalan lutut (peralatan olahraga); bantalan lutut untuk penggunaan
olahraga; bantalan lutut untuk sepak bola; bantalan lutut untuk sepak bola Amerika; bantalan lutut untuk skateboard; bantalan
pelindung [bagian dari pakaian olahraga]; bantalan pelindung untuk digunakan dalam olahraga; bantalan pelindung untuk
skateboard; bantalan pengaman untuk bola voli tegak; bantalan pengaman untuk tenis tegak; bantalan pergelangan tangan
untuk skateboard; bantalan riser skateboard; bantalan siku untuk sepak bola Amerika; bantalan siku untuk skateboard;
bantalan sikut (peralatan olahraga); bantalan tangan untuk penggunaan olahraga; bantalan tendangan karate; bantalan
tendangan untuk seni bela diri; bantalan traksi untuk bodyboard; bantalan traksi untuk papan dayung; bantalan traksi untuk
papan selancar; bantalan traksi untuk papan seluncur; bantalan traksi untuk skateboard; bantalan tulang kering untuk seni
bela diri; bantalan untuk kiper hoki es; bantalan untuk kiper hoki lapangan; bar latihan; bar monyet; bar paralel untuk senam;
barang untuk bermain janggi [catur Korea]; barang-barang olahraga dan senam (kecuali pakaian, matras, alas kaki); barangbarang olahraga untuk latihan olahraga bola basque pelota; barang-barang olahraga untuk senam seluncur es; barang-barang
senam; barang-barang senam dan olahraga; barbel; barbel angkat beban dan barbel heksagonal untuk latihan tambahan
(cross training); barbel untuk angkat berat; barbell; barel panah; baseball batting tees; bata bangunan mainan; batang paralel
yang tidak rata untuk senam; batangan alat angkat beban; batangan cakram angkat beban; batu bata yoga; batu keriting; batu
untuk bermain game Go; bean bean animals; beanbag dalam bentuk mainan; beanbag menjadi mainan; beanbag untuk
bermain otedama; beban kaki untuk pelatihan olahraga; beban pergelangan kaki untuk berolahraga; bebat-bebat
(pengikat) berbentuk stocking untuk olahraga; bebek karet; beberapa tabel aktivitas anak-anak [mainan]; bendera golf [artikel
olahraga]; bendera sudut untuk bidang bermain; berburu; berdiri khusus untuk memegang tongkat golf di lapangan golf;
berdiskusi; berenang mengapung untuk penggunaan rekreasi; bergetar [mainan]; berlatih jaring untuk baseball; berlatih jaring
untuk golf; berlatih jaring untuk kriket; bermain kartu untuk digunakan dalam trik sulap; bermain menyusun karpet puzzle;
bermain tikar memasukkan mainan bayi [mainan]; bermain tikar untuk digunakan dengan kendaraan mainan [mainan]; bidang
(pegangan) anti licin untuk raket; binatang mainan; binding ski; binding snowboard; binding untuk ski air; binding untuk ski
alpine; binding untuk ski lintas negara; bisbol; bisbol dan softball menggosok lumpur; blinds berburu [artikel olahraga]; blok
(mainan); blok awal untuk olahraga track; blok bangunan [mainan]; blok bangunan mainan; blok bangunan mainan yang
mampu interkoneksi; blok konstruksi [mainan]; blok mainan; blok yoga; bob-giring; bobot (pemberat) pancing; bobot kaki
[artikel olahraga]; bobot pergelangan tangan untuk berolahraga; bola; bola basket; bola biliar; bola biliar penghitungan; bola
bocce; bola bowling; bola bowling kembali; bola golf; bola gym untuk yoga; bola hoki lapangan; bola kaca salju; bola kaki; bola
karet; bola kebugaran; bola kriket; bola lacrosse; bola latihan; bola latihan menghilangkan stres; bola lunak; bola mainan; bola
olahraga; bola pantai; bola pantai tiup; bola pelota; bola permainan; bola petanque (petong); bola polo; bola polo air ; bola
pétanque; bola rugby; bola snooker; bola squash; bola tangan; bola tenis; bola tenis meja; bola tetherballs; bola untuk anakanak; bola untuk bermain paddleball; bola untuk bermain tenis platform; bola untuk game; bola untuk juggling; bola untuk
olahraga; bola untuk olahraga raket; bola untuk permainan; bola untuk permainan, meja bilyar, bola bilyar, tongkat bilyar dan
perlengkapan bilyar lainnya, bola golf, dudukan bola golf, penanda bola golf, peralatan untuk memproyeksikan bola
permainan; bola untuk senam ritmik; bola untuk soft tennis; bola voli; bola voli tegak; bola-bola; boneka (dolls); boneka
(puppets); boneka (stuffed puppets); boneka bayi; boneka bean bag; boneka berbicara; boneka berpakaian tradisional; boneka
beruang; boneka beruang mainan; boneka bobblehead; boneka dan mainan yang mainan dari kain berupa boneka yang diisi
dengan kapas; boneka jari; boneka kain; boneka kertas; boneka kokeshi; boneka lembut; boneka mainan; boneka mainan
berkarakter; boneka matryoshka; boneka matryoshka [boneka kayu bersarang Rusia]; boneka mewah; boneka porselen;
boneka tangan; boneka tradisional Jepang; boneka untuk First; boneka untuk Hanukkah; boneka ventriloquists; boneka yang
diisi; boneka yang terkait dengan Festival Anak Laki-Laki Jepang dan aksesorisnya; boneka yang terkait dengan Festival Girls
Jepang dan aksesorisnya; botol susu boneka; buah-buahan Mainan; bumerang; bumper biliar; bumper bowling; bumper kolam
renang; bumper pelindung dari karet, busa dan plastik untuk peralatan senam; bungkus tangan untuk penggunaan olahraga;
burung mainan; busa mengapung untuk berenang; busur berburu; busur dan panah mainan; busur silang [artikel olahraga];
busur untuk memanah; cacing memancing buatan; cacing plastik untuk digunakan sebagai umpan
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memancing; cangkir untuk dadu; catur; cawat olahraga dengan cangkir pelindung bawaan untuk keperluan olahraga; cawat
olahraga untuk tujuan atletik; cendera mata mainan dari kertas; chip game; chip poker; chip poker [peralatan game]; chip
roulette; chip untuk judi; chistera untuk latihan olahraga bola Basque pelota; cincin berenang; cincin renang; cincin tinju; cincin
untuk senam; cindera mata berupa mainan kecil; colokan pancing; confetti meja; counter [cakram] untuk gim; craps tables
[peralatan game]; creels [perangkap ikan]; curling sapu; curling sapu [artikel olahraga]; dadu; daggerboard untuk papan
selancar angin; dam [permainan]; dayung dan raket tenis meja; dayung skateboard; dayung untuk bermain paddleball; dayung
untuk bermain tenis platform; dayung untuk ski selancar; deck skateboard; deck snowboard; dekorasi untuk pohon Natal;
dekorasi untuk pohon Natal, kecuali barang penerangan dan permen; dinding panjat; diskus [artikel olahraga]; diskus untuk
olahraga; diskus untuk olahraga lapangan; dreidels; drone [mainan]; duck blinds [artikel olahraga]; dumbbell; dumbel untuk
angkat berat); ekor layang-layang; ekspander dada [berolahraga]; ekspander[berolahraga]; ekstender untuk latihan dada; film
pelindung disesuaikan untuk game portabel dengan layar kristal cair; film pelindung yang disesuaikan untuk layar untuk game
portabel; fishing fly boxes [artikel memancing]; fletching untuk panah memanah; foil untuk pagar; foil, sayap foil, pengatur
keseimbangan foil, rangka foil, pelat tambatahan foil,tiang layar foil; furnitur boneka; furnitur mainan; furnitur untuk rumah
boneka; game backgammon; game basket meja; game dadu; game dart; game elektronik genggam; game elektronik genggam
yang diadaptasi hanya untuk digunakan dengan penerima televisi; game genggam dengan tampilan kristal cair; game
komputer bertenaga baterai dengan layar LCD; game panah magnetik; game papan sugoroku; game pinball; game portabel
dengan layar kristal cair; game portabel yang menggabungkan fungsi telekomunikasi; game ruang tamu; game sasaran; game
shogi [catur Jepang]; game tapal kuda; game tiup untuk kolam renang; game, mainan dan mainan; gamepad; gamepad untuk
digunakan dengan gim elektronik; gamepad untuk digunakan dengan konsol game; gamepad untuk video game; gantungan
baju untuk hiasan pohon Natal; gantungan di atas tempat tidur bayi [mainan]; garasi mainan; garasi mainan pit stop; garis
layang-layang; gasing (mainan); gaun boneka; gawang sepak bola; gelembung sabun [mainan]; gemerincing untuk bayi;
genggam, permainan keterampilan non-elektronik; gerobak tas golf bermotor; gigi palsu baru; girdle untuk sepak bola Amerika;
giroskop dan stabilisator penerbangan untuk pesawat model; gitar mainan; gol basket; gol hoki es; gol untuk sepak bola
Amerika; grip band untuk raket bulutangkis; grip pegangan untuk tongkat golf; grip untuk raket bulutangkis; grip untuk raket
squash; grip untuk raket tenis; gulungan layang-layang; gulungan untuk memancing; gym bayi; gym hutan [peralatan bermain];
hadiah-hadiah kecil untuk pesta; hadiah-hadiah kecil untuk pesta -pesta dansa (cindera mata pesta); hal baru dalam bentu
souvenir; halter; hanafuda [kartu remi Jepang]; hanafuda playing cards [Permainan kartu Jepang]; harmonika mainan; harness
(tali pengaman) untuk papan selancar angin, harness tip untuk papan selancar angin, lilitan harness, alat tambahan harness;
harness memancing; harness pendaki; harness untuk papan layar; headset gaming khusus diadaptasi untuk digunakan dalam
bermain video game; helikopter mainan yang dikendalikan dari jarak jauh; helikopter mainan yang dikendalikan radio; helm
mainan; hexacopters [mainan]; hiasan boneka; hiasan pohon Natal; hiasan pohon Natal musikal; home plate [artikel olahraga];
hwatu [kartu remi Korea]; ikan mainan; indikator mogok untuk memancing di es; isyarat biliar; isyarat snooker; jack-in-the-box;
jaket renang; jala ikan genggam; jalur balap untuk kolam renang; jalur lari dari plastik; jalur sepatu roda; jam mainan; jam
tangan mainan; jaring basket; jaring bola; jaring bulu tangkis; jaring ikan akuarium; jaring kupu-kupu; jaring mainan kupu-kupu;
jaring pendaratan untuk pemancing; jaring raket; jaring renang; jaring tenis; jaring tenis meja; jaring tenis platform; jaring untuk
gol hoki es; jaring untuk gol sepak bola; jaring untuk kantong meja biliar; jaring untuk kantong meja snooker; jaring untuk
lapangan olahraga; jaring untuk olahraga; jaring untuk permainan bola; jaring untuk saku meja biliar; jaring untuk sasaran hoki
lapangan; jaring voli; jarum untuk pompa untuk menggembungkan bola olahraga; jarum untuk pompa untuk menggembungkan
bola untuk game; jembatan biliar; jembatan biliar isyarat; jembatan isyarat snooker; jockstraps [pendukung atletik]; joran
pancing dan perlatan pancing; joystick game komputer; joystick untuk permainan video; juggling diabolos; jungkat-jungkit;
kacamata mainan prisma; kain strip penyerap keringan untuk bet dan raket; kait untuk hiasan pohon Natal; kaleidoskop;
kalung papan selancar; kalung perahu layar; kamar boneka; kapal mainan; kapal mainan yang dikendalikan dari jarak jauh;
kapal mainan yang dikendalikan radio; kapal ruang angkasa mainan; kapur untuk isyarat biliar; kapur untuk isyarat snooker;
kartu awal untuk bermain game lotere; kartu bermain tradisional Jepang; kartu bingo; kartu domino; kartu keno; kartu
perdagangan untuk permainan; kartu permainan; kartu tarot [kartu remi]; kartu trivia [permainan]; karung tinju; karung tinju
untuk tinju; karuta playing cards [permainan kartu Jepang]; kaset pegangan untuk raket; kaset pegangan untuk raket
bulutangkis; kaset pegangan untuk raket squash; kaset pegangan untuk raket tenis; kaset pegangan untuk raket tenis meja;
kasing yang disesuaikan untuk membawa tongkat pemukul bisbol; kasing khusus untuk peralatan olah raga; kasing papan
dart; kasing untuk bermain kartu; kasing untuk bola tenis; kasing untuk kendaraan mainan; kasing untuk raket bulutangkis;
kasing untuk raket soft tennis; kastil mainan; kasur atau bantalan mengapung tiup untuk penggunaan rekreasi; kasus panah;
kasus untuk aksesoris bermain; kasus untuk busur memanah; kasus untuk isyarat biliar; kasus untuk isyarat snooker; kasus
untuk panah memanah; kasus untuk struktur mainan; kasus untuk tokoh aksi; kelereng untuk game; kendali jarak jauh untuk
kendaraan model skala operasi; kendaraan balap model skala; kendaraan konstruksi mainan; kendaraan mainan; kendaraan
mainan elektronik pintar; kendaraan mainan menggunakan radio kontrol; kendaraan mainan mengunakan aki (accu);
kendaraan mainan yang berbentuk mobil, truk, kereta, dan van, semua yang bertema bola basket, mainan dari busa dalam
bentuk jari dan piala, piala mainan, kartu permainan, kartu mainan, mainan pembuat bunyi-bunyian, mainan untuk hewan
peliharaan; kendaraan mainan yang berubah menjadi robot; kendaraan mainan yang dikendalikan dari jarak jauh; kendaraan
mainan yang dikendalikan radio; kendaraan model skala; kendaraan model skala dikendalikan radio; kendaraan model skala
yang dikendalikan dari jarak jauh; kendaraan roda empat; kepala tongkat golf; keping permainan yang digunakan oleh
pembagi kartu dan pemain kartu dalam permainan poker; keranjang ikan; kereta bola; kereta golf tidak bermotor; kereta luncur
[artikel olahraga]; kereta luncur [mainan]; kereta luncur dan kereta seret (mainan); kereta luncur salju untuk penggunaan
rekreasi; kereta luncur salju, anak panah, papan panah (mainan); kereta luncur untuk digunakan dalam wahana hiburan
menurun; kereta mainan; kereta mainan model set; kereta model mainan; kereta tas golf; kerucut slalom (mainan); kettlebells;
keyboard untuk konsol gim video; keypad game; kincir mainan; kit model skala [mainan]; kiteboards; klub untuk juggling; klub
untuk senam ritmik; kneeboards; kok; kok badminton; kolam renang [artikel bermain]; kolam renang mengapung udara; kolam
renang tiup [artikel bermain]; kolam renang tiup dan plastik untuk penggunaan rekreasi; kolam tiup untuk penggunaan
rekreasi; koma [potongan kayu untuk game shogi]; komputer mainan (tidak bekerja); konfeti; konsol game; konsol game
genggam; konsol genggam untuk bermain video game; konsol permainan elektronik yang disesuaikan untuk digunakan
dengan tampilan layar eksternal atau monitor; konsol video game; konsol video game untuk digunakan dengan tampilan layar
eksternal atau monitor; kontrol jarak jauh untuk mainan; kontrol jarak jauh untuk mengoperasikan mainan dalam bentuk
kendaraan; kosmetik bermain anak-anak dari plastik; kosmetik mainan imitasi; kostum boneka; kotak alat-alat memancing;
kotak kubah; kotak mainan untuk berdandan/berpakaian; kotak memancing ikan [artikel memancing]; kotak musik mainan;
kotak pasir [artikel olahraga]; kotak pasir [mainan]; kotak pasir bermain; kotak pasir mainan; kotak peralatan pancing [alat
memancing]; kotak plyometric untuk latihan; kotak surat mainan; kotak susun; kotak untuk umpan pancing; krim yang
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dioleskan tanpa obat untuk meningkatkan cengkeraman tangan dalam aktivitas olahraga; krim yang dioleskan tanpa obat
untuk meningkatkan cengkeraman tangan di panjat tebing dalam dan luar ruangan; kru pit model skala; kubah kuda untuk
senam; kuda goyang; kuda kayu (artikel olahraga); kuku mainan; kulit gitar untuk pengendali permainan gitar elektronik;
kumpulan permainan papan; kursi reel; kutub untuk lompat galah; lalat buatan untuk digunakan dalam memancing; landasan
pacu plastik (mainan); langkah aerobik; lapisan pelindung untuk bermain olahraga; lapisan pelindung untuk papan luncur salju;
latih pucks dalam bentuk busa atau gel yang tertutup dalam case yang diadaptasi secara khusus; latihan beban; latihan katrol;
latihan trampolin; latihan treadmill; layang-layang; layang-layang parafoil; layar kamuflase [artikel olahraga]; layar kamuflase
[barang-barang olahraga]; layar kamuflase untuk tujuan berburu; layar melempar bisbol; ledakan pesta; leg guard; lemari
untuk mesin video game arcade; lembing untuk olahraga lapangan; lompat tali; loncatan untuk senam; lonceng untuk pohon
Natal; lubang mainan berhenti; mainan; mainan *; mainan action figure; mainan air; mainan aksi; mainan aksi elektronik;
mainan aksi listrik; mainan aksi mekanis; mainan aksi tuas; mainan aksi untuk buaian; mainan aksi yang dioperasikan dengan
baterai; mainan aktivitas ganda untuk anak-anak; mainan aktivitas ganda untuk bayi; mainan aktivitas multipel elektronik dan
permainan pembelajaran untuk anak-anak; mainan alat pemancar air; mainan anak-anak dengan beberapa aktifitas; mainan
anjing; mainan balok bantal; mainan baru untuk bermain lelucon; mainan baru untuk pesta; mainan bayi; mainan bean bag;
mainan berjalan yang digerakkan oleh dorongan angin; mainan beruang; mainan binatang yang diisi kain/kapas; mainan bola
untuk meringankan stres; mainan boneka binatang, bank mainan, model kit; mainan boneka jari; mainan buaian; mainan
bunga; mainan dan game komputer interaktif; mainan dan game output video; mainan dan masker wajah hal yang baru;
mainan dari logam; mainan dempul; mainan dengan fitur lampu LED; mainan di luar ruangan; mainan elektronik; mainan
elektronik yang digenggam (otomatis) (selain yang diadaptasi untuk digunakan dengan alat penerima televise); mainan fidget
spinner; mainan figur/orang-orangan [mainan atau alat permainan]; mainan gambar; mainan genggam untuk anak-anak;
mainan genggam untuk bayi; mainan glider; mainan glockenspiels; mainan hewan peliharaan yang mengandung catnip;
mainan hewan peliharaan yang terbuat dari tali; mainan jaga keseimbangan; mainan jarum jam; mainan jarum jam yang
terbuat dari logam; mainan jarum jam yang terbuat dari plastik; mainan karakter fantasi; mainan karakter karet; mainan
karakter plastik; mainan karet; mainan kayu; mainan kerajinan/ keterampilan yang dijual dalam bentuk kotak/perangkat;
mainan kolam renang dan tempat mandi; mainan kolam tiup; mainan konstruksi; mainan konstruksi modular; mainan kotak
musik; mainan kotak pasir; mainan kucing; mainan latihan menghilangkan stres; mainan lempar bebentuk piringan; mainan
lunak; mainan lunak berupa burung; mainan lunak dalam bentuk beruang; mainan lunak dalam bentuk binatang; mainan
mandi tiup; mainan mekanik; mainan menara bentuk 10 pasak; mainan mencicit yang bisa dipukul; mainan mesin pemotong
rumput; mainan mewah dengan selimut kenyamanan yang terpasang; mainan mewah yang cerdas; mainan muntah untuk
bermain lelucon; mainan musik; mainan naik-on tiup; mainan pasangkan angka; mainan pasir; mainan patung lunak; mainan
peluit; mainan pendidikan; mainan pendidikan untuk bayi; mainan perangkat model; mainan perkembangan bayi; mainan
permainan peran; mainan pesawat tempur; mainan pintar; mainan plastik; mainan plastik untuk digunakan di kamar mandi;
mainan pohon Natal; mainan pop-up; mainan portabel yang menggabungkan fungsi telekomunikasi; mainan remas; mainan
ring untuk mandi bayi; mainan robot pintar; mainan sarung tangan lempar tangkap; mainan skuter; mainan struktur gedung
dan trek kendaraan; mainan susun; mainan susun kayu; mainan tabung bentuk dan warna; mainan tenda dan mainan balokbalok anak-anak; mainan teropong; mainan tokoh aksi; mainan tokoh aksi dan aksesorisnya; mainan untuk anak-anak; mainan
untuk bayi; mainan untuk binatang piaraan; mainan untuk di bak mandi; mainan untuk hewan peliharaan; mainan untuk infant
(bayi); mainan untuk mandi; mainan xilofon; mainan yang berbicara; mainan yang bisa ditekuk; mainan yang dapat
dipompa/digembungkan; mainan yang diisi kain/kapas; mainan yang dikendalikan dari jarak jauh; mainan yang dikendalikan
radio; mainan yang dioperasikan secara elektronik; mainan yang dirancang untuk melekat pada buaian; mainan yang
dirancang untuk melekat pada kereta bayi; mainan yang dirancang untuk melekat pada kursi mobil; mainan yang dirancang
untuk melekat pada kursi tinggi; mainan yang menggabungkan fungsi telekomunikasi; mainan yang menyemprotkan air;
mainan, permainan, alat permainan dan alat-alat permainan dan hadiah kecil; mainan-mainan pantai, yaitu, bola pantai, bola
karet, ember mainan, sekop mainan, pasir mainan, bak pasir mainan, semprotan air mainan; mainkan terowongan; mainkan
uang; makanan mainan; mandi bola arena bermain; masker wajah kebaruan; masker wajah kertas [barang baru]; masker
wajah menjadi mainan; masker wajah untuk olahraga; masker wajah untuk olahraga, selain untuk menyelam; masker wajah
untuk pengendara sepeda; mata kail pancing; mata kail untuk memancing; meja biliar; meja biliar yang dioperasikan dengan
koin; meja dan tongkat bilyar, rak dan bola; meja foosball; meja mahjong otomatis; meja permainan; meja roulette; meja
snooker; meja untuk tenis meja; meja video game terkomputerisasi untuk keperluan gaming; memainkan perangkat pengocok
kartu; membawa tali khusus yang disesuaikan untuk papan dayung stand-up; memblokir boneka; memblokir kereta untuk
sepak bola Amerika; membuat sketsa mainan; memukul kuda untuk senam; mendorong mainan; menendang tee; mengapung
tiup untuk berenang; menggantung glider; meninju bola untuk tinju; meninju mainan; menyeimbangkan balok untuk senam;
mesin angkat berat untuk berolahraga; mesin ball pitching; mesin berat untuk latihan fisik; mesin bingo elektronik [mesin
game]; mesin dan aparatus game; mesin dan peralatan kebugaran; mesin dan peralatan untuk latihan fisik; mesin dan
permainan game hiburan (otomatis dan dioperasikan dengan koin); mesin dayung; mesin game [mesin perjudian kalibrasi
teralibrasi]; mesin game arcade; mesin game edukasi elektronik untuk anak-anak; mesin game pinball (mainan); mesin game
untuk judi; mesin game yang menampilkan perangkat yang menerima taruhan; mesin game yang menghasilkan atau
menampilkan hasil taruhan; mesin game, termasuk mesin slot dan mesin poker; mesin hiburan yang dioperasikan dengan
koin; mesin hiburan, otomatis dan dioperasikan dengan koin; mesin langkah aerobik; mesin latihan; mesin latihan elips; mesin
memanjat tangga untuk berolahraga; mesin pengocok kartu permainan; mesin permainan cakar derek; mesin permainan
elektronik; mesin permainan hiburan; mesin permainan komputer; mesin permainan output video untuk digunakan dengan
tampilan layar eksternal atau monitor; mesin permainan video; mesin permainan video rumah; mesin permainan video untuk
digunakan dengan televisi dan permainan video yang di kontrol dengan tangan untuk digunakan dengan sistem konsol
permainan video; mesin pinball; mesin pinball yang dioperasikan dengan koin; mesin pitching bisbol; mesin rehabilitasi dan
mesin latihan fisik (peralatan senam); mesin resistensi untuk berolahraga; mesin slot [mesin game]; mesin tangga untuk
berolahraga; mesin uap model mainan; mesin untuk bermain game kebetulan; mesin untuk latihan fisik; mesin video game
arcade; mesin video game arcade yang dioperasikan dengan koin; mesin video game untuk digunakan dengan tampilan layar
eksternal atau monitor; mesin video game untuk digunakan dengan televisi; mesin video game yang berdiri sendiri; mesin
video output game untuk digunakan dengan televisi; mikroskop mainan; miniatur-miniatur untuk digunakan pada permainan
perang; miniatur-miniatur untuk digunakan pada permainan-permaian; mobil balap mainan; mobil balap mainan yang
dikendalikan dari jarak jauh; mobil balap mainan yang dikendalikan radio; mobil balap model skala; mobil mainan; mobil
mainan mengunakan aki (accu); mobil mainan yang dikendalikan dari jarak jauh; mobil mainan yang dikendalikan radio; mobil
model skala [mainan]; model mainan; model skala; model skala vegetasi [mainan]; model-model plastik mainan; model-model
untuk digunakan pada permainan peran; model-model untuk digunakan pada permainan perang; monoskis; motor mainan
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menggunakan aki (accu); mouse gaming; mouse gaming khusus diadaptasi untuk bermain video game; mouse untuk konsol
gim video; mulai blok untuk berenang; naik mobil mainan; netballs; ornamen untuk pohon Natal, kecuali benda-benda iluminasi
dan permen; ornament musiman (mainan); otopet mainan; overgrip untuk raket; overgrip untuk raket bulutangkis; overgrip
untuk raket tenis; overgrips untuk raket squash; overgrips untuk raket tenis meja; paddleboards; paddleboards stand-up;
paintballs [amunisi untuk senjata paintball] [alat olahraga]; pakaian boneka; pakaian untuk boneka beruang; pakaian untuk
boneka tradisional Jepang; pala untuk latihan olahraga bola Basque pelota; palang horisontal untuk senam; palang pintu tarik;
palet (permainan); palu polo; palu untuk olahraga lapangan; panah mainan; panah untuk memanah; panahan; pancing
bersandar; pancing mainan; panggilan burung [umpan]; panggilan game berburu; panggung untuk tujuan rekreasi; pangkalan
baseball; papan berenang; papan berenang untuk penggunaan rekreasi; papan catur; papan dart; papan layar; papan layar
menggabungkan layar; papan luncur; papan pegas [artikel olahraga]; papan permainan basket; papan selancar; papan
selancar angin; papan selancar tidak bermotor; papan seluncur salju; papan seluncuran taman bermain; papan shogi; papan
ski; papan tubuh; papan untuk basket; papan untuk bermain game Go; papan untuk bermain janggi [catur Korea]; papan untuk
selancar layang-layang; papan yang digunakan untuk olahraga air; papan-papan permainan-permainan; paraglider;
paralayang; party popper [pesta hal baru]; pasak slalom (mainan); patung lembut mainan mewah; patung mainan; patung
mainan plastik yang dijadikan model; patung mainan yang dapat dikoleksi; patung-patung mainan plastik; pedang [senjata
anggar]; pedang bambu untuk kendo; pedang kayu untuk kendo; pedang mainan; pedang untuk pagar; pegangan layanglayang; pegangan pancing; pegangan panjang dinding (barang-barang olahraga); pegangan tongkat golf; pegangan untuk
raket; pegangan untuk raket tenis meja; pegangan untuk tongkat golf; pegas untuk berolahraga; pelampung memancing untuk
pemancing; pelampung untuk keperluan rekreasi, snorkeling,; pelat anti licin; pelatih (ekspander); pelindung anggota tubuh
(barang-barang olahraga); pelindung bahu ; pelindung dada (untuk penggunaan olahraga); pelindung dada untuk baseball;
pelindung dada untuk hoki es; pelindung dada untuk hoki lapangan; pelindung dada untuk penggunaan olahraga; pelindung
dinding bumper dari karet, busa dan plastik untuk gimnasium; pelindung ekor dan tapak kaki (untuk penggunaan olahraga);
pelindung layar akrilik disesuaikan untuk perangkat game portabel; pelindung layar kaca tempered disesuaikan untuk
perangkat game portabel; pelindung layar plastik disesuaikan untuk perangkat game portabel; pelindung layar yang terbuat
dari kaca temper yang diadaptasi khusus untuk konsol permainan genggam; pelindung layar yang terbuat dari kaca temper
yang diadaptasi khusus untuk peralatan video game elektronik genggam; pelindung layar yang terbuat dari kaca temper yang
diadaptasi khusus untuk perangkat permainan genggam; pelindung layar yang terbuat dari kaca temper yang diadaptasi
khusus untuk permainan elektronik genggam; pelindung layar yang terbuat dari kaca temper yang diadaptasi khusus untuk
unit permainan genggam elektronik; pelindung layar yang terbuat dari kaca temper yang diadaptasi khusus untuk video game
elektronik genggam elektronik; pelindung layar yang terbuat dari polyethylene terephthalate [PET] khusus diadaptasi untuk unit
permainan genggam elektronik; pelindung layar yang terbuat dari polyethylene terephthalate [PET] yang secara khusus
diadaptasi untuk konsol permainan genggam; pelindung layar yang terbuat dari polyethylene terephthalate [PET] yang secara
khusus diadaptasi untuk peralatan video game elektronik genggam; pelindung layar yang terbuat dari polyethylene
terephthalate [PET] yang secara khusus diadaptasi untuk perangkat permainan genggam; pelindung layar yang terbuat dari
polyethylene terephthalate [PET] yang secara khusus diadaptasi untuk permainan elektronik genggam; pelindung layar yang
terbuat dari polyethylene terephthalate [PET] yang secara khusus diadaptasi untuk permainan video elektronik genggam
elektronik; pelindung layar yang terbuat dari termoplastik poliuretan [TPU] yang diadaptasi khusus untuk peralatan video game
elektronik genggam; pelindung layar yang terbuat dari termoplastik poliuretan [TPU] yang diadaptasi khusus untuk perangkat
permainan genggam; pelindung layar yang terbuat dari termoplastik poliuretan [TPU] yang diadaptasi khusus untuk unit
permainan genggam elektronik; pelindung layar yang terbuat dari termoplastik poliuretan [TPU] yang secara khusus diadaptasi
untuk konsol permainan genggam; pelindung layar yang terbuat dari termoplastik poliuretan [TPU] yang secara khusus
diadaptasi untuk permainan elektronik genggam; pelindung layar yang terbuat dari termoplastik poliuretan [TPU] yang secara
khusus diadaptasi untuk permainan video elektronik genggam elektronik; pelindung leher (untuk penggunaan olahraga);
pelindung lutut [artikel olahraga]; pelindung paha (untuk penggunaan olahraga); pelindung panggul (untuk penggunaan
olahraga); pelindung pergelangan kaki; pelindung pergelangan tangan [artikel olahraga]; pelindung perut untuk judo; pelindung
perut untuk karate; pelindung perut untuk olahraga; pelindung perut untuk penggunaan atletik; pelindung perut untuk seni bela
diri; pelindung perut untuk taekwondo; pelindung pinggang untuk penggunaan atletik; pelindung pisau sepatu untuk melindungi
saat berolahraga seluncur es; pelindung siku [artikel olahraga]; pelindung tangan (peralatan olahraga); pelindung tapak dasar
untuk papan selancar angin, spreader, katrol, ekstensi tiang layar untuk papan selancar angin, tendon untuk tapak tiang layar
untuk papan selancar angin, diabolos untuk tapak tiang layar untuk papan selancar angin; pelindung telapak tangan untuk
penggunaan atletik; pelindung tenggorokan untuk penggunaan olahraga; pelindung tubuh untuk penggunaan olahraga;
pelindung tubuh untuk sepak bola Amerika; pelindung tulang ekor (untuk penggunaan olahraga); pelindung tulang kering (alat
olahraga); pelindung tulang kering (peralatan olahraga); pelindung tulang rusuk (untuk penggunaan olahraga); pelindung ujung
kaki; pelindung wajah [artikel olahraga]; peluncur target [artikel olahraga]; peluncur untuk merpati tanah liat; pemain rekaman
mainan; pemandangan busur non-teleskopik untuk memanah; pemandangan busur terbuka untuk memanah; pemandu sorak
pom-pom; pembalap model skala; pembatas balok (mainan); pembatas tempat bermain [peralatan tempat bermain]; pemberat
untuk latihan beban; pembuat mainan nois; pembuat suara baru untuk digunakan sebagai lelucon dan lelucon; pemegang
diadaptasi khusus untuk tiket lotre; pemegang pancing; pemegang untuk kapur isyarat biliar; pemegang untuk kapur tongkat
biliar; pemegang untuk snooker cue chalk; pemintal memancing; pemukul bisbol; pemukul bola untuk permainan; pemungut
bola golf; pemungut bola tenis; pemutar rekaman mainan untuk memainkan lagu dan kaset; penajam titik panah; penanda
biliar; penanda bola golf; penanda chip untuk bingo; penanda untuk bola golf; penarik ikan; penarik rusa; pendukung atletik
pria [artikel olahraga]; penerbangan panah; pengapung untuk berenang; pengapung untuk mandi dan berenang; pengendali
gerak untuk game komputer dan video; pengendali permainan di alam keyboard khusus disesuaikan untuk bermain video
game; pengendali untuk konsol game; pengendali untuk mainan; pengendali untuk mainan dan konsol game; pengendali
untuk mobil mainan; penggulung pancing; pengikat kepala ; pengontrol dan joystick untuk gim video; pengontrol permainan
video; pengontrol untuk mesin video game; pengontrol untuk pesawat mainan; pengunci papan luncur salju, pelindung papan
luncur salju, sabuk pengaman; penjaga kaki [artikel olahraga]; penjaga lengan [artikel olahraga]; penjaga lengan untuk
memanah; penjaga pisau seluncur es; penjaga siku untuk bermain skateboard; penutup berbentuk untuk binding ski; penutup
berbentuk untuk kepala tongkat golf; penutup berbentuk untuk putters golf; penutup berbentuk untuk raket bulutangkis;
penutup berbentuk untuk raket raket; penutup berbentuk untuk raket squash; penutup berbentuk untuk raket tenis; penutup
berbentuk untuk raket tenis meja; penutup berbentuk untuk ski; penutup berbentuk untuk tas golf; penutup berbentuk untuk
tongkat golf; penutup cocok untuk kereta tas golf; penutup kepala; penutup kepala untuk raket bulutangkis; penutup kepala
untuk raket squash; penutup kepala untuk raket tenis; penutup kepala untuk raket tenis meja; penutup khusus disesuaikan
untuk pohon Natal buatan; penutup pelindung untuk raket; penutup pelindung yang dipasang khusus diadaptasi untuk raket
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tenis; penutup pelindung yang dipasang khusus disesuaikan untuk ski; penutup pelindung yang dipasang khusus disesuaikan
untuk tongkat golf; penutup pelindung yang dipasang untuk perangkat swing; penutup tiang dan elemen pelindung dari karet,
busa dan plastik untuk peralatan senam; penutup tunggal untuk ski; penutup yang pas disesuaikan secara khusus untuk
konsol game; penutup yang pas disesuaikan secara khusus untuk melindungi konsol video game untuk digunakan dengan
tampilan layar eksternal atau monitor; penutup yang pas untuk kereta golf cart yang digunakan untuk melindungi dari
kerusakan akibat hujan es; penutup yang pas untuk kereta golf tidak bermotor yang digunakan untuk melindungi dari
kerusakan akibat hujan es; penutup yang pas untuk kereta golf yang digunakan untuk melindungi dari kerusakan akibat hujan
es; penutup yang pas untuk kereta tas golf bermotor; penutup yang pas untuk kereta tas golf tidak bermotor; perabot untuk
rumah boneka; perada untuk dekorasi pohon Natal; perahu model skala; perahu motor model skala; peralatan audio mainan;
peralatan bermain di luar ruangan; peralatan bermain di luar ruangan untuk anak-anak; peralatan biliar; peralatan bola voli;
peralatan bulutangkis; peralatan bulutangkis, yaitu, kok dan peralatan bermain permainan bulutangkis; peralatan dan aparatus
game; peralatan dan material latihan beban dan latihan tambahan (cross training) khususnya peralatan latihan beban dan
latihan cross training; peralatan game disesuaikan untuk digunakan dengan penerima televisi; peralatan game disesuaikan
untuk digunakan dengan tampilan layar eksternal atau monitor; peralatan game komputer, peralatan game elektronik dan
peralatan video game, tidak termasuk dalam kelas lain; peralatan golf; peralatan hiburan dan gim yang disesuaikan untuk
digunakan dengan tampilan layar eksternal atau monitor; peralatan hiburan disesuaikan untuk digunakan dengan penerima
televisi; peralatan hiburan disesuaikan untuk digunakan dengan tampilan layar eksternal atau monitor; peralatan juggling;
peralatan latihan; peralatan makan mainan [peralatan makan]; peralatan masak mainan; peralatan musik mainan; peralatan
olahraga; peralatan olahraga yang dioperasikan secara manual; peralatan olahraga, selain untuk keperluan rehabilitasi medis;
peralatan olahraga, selain untuk keperluan terapi fisik; peralatan pagar; peralatan pelatihan seni bela diri; peralatan pelatihan
tubuh; peralatan pembentukan badan); peralatan permainan elektronik dengan fungsi arloji; peralatan permainan komputer
selain yang dioperasikan dengan koin atau diadaptasikan untuk penggunaan dengan penerima televisi; peralatan permainan
papan; peralatan permainan video dan komputer selain dioperasikan dengan koin atau yang diadaptasikan untuk penggunaan
dengan penerima televisi.; peralatan raket; peralatan rehabilitasi tubuh; peralatan selancar; peralatan snooker; peralatan
squash; peralatan tenis; peralatan tetherball; peralatan untuk bermain biliar; peralatan untuk bermain game outdoor; peralatan
untuk game konsumen yang disesuaikan untuk digunakan dengan tampilan layar eksternal atau monitor; peralatan untuk
latihan perut; peralatan untuk permainan elektronik selain yang disesuaikan untuk digunakan dengan layar tampilan eksternal
atau monitor; peralatan untuk senam; peralatan video game; peralatan video game genggam; peralatan video game yang
berdiri bebas; peralatan video game yang disesuaikan untuk digunakan dengan tampilan layar eksternal atau monitor;
peralatan yang dijual sebagai satu unit permainan kartu; peralatan soft tennis, yaitu bola untuk soft tennis; perangkap merpati
tanah liat; perangkat model keterampilan mainan figur; perangkat pelindung untuk latihan olahraga; perangkat pengapungan
kickboard untuk penggunaan rekreasi; perangkat permainan catur; peredam getaran untuk raket; peredam getaran untuk raket
tenis; pergelangan tangan dan bobot pergelangan kaki untuk berolahraga; perhiasan dan rias wajah mainan; perisai mainan;
perisai mencolok untuk penggunaan olahraga; perlengkapan lapangan permainan, yaitu pembatas untuk lapangan olahraga
tim; perlengkapan permainan voli, yang terdiri dari bola, jaring, garis lapangan dan peluit, dan perlengkapan permainan polo
air yang terdiri dari bola, jaring dan peluit; permainan; permainan anak panah elektronik; permainan arcade; permainan
bangunan; permainan beratap menggunakan koin; permainan bingo; permainan catur; permainan dalam ruangan; permainan
dam (games); permainan dan alat-alat permainan; permainan dari Mexico (pinata); permainan di atas meja; permainan
elektronik genggam untuk anak-anak; permainan elektronik genggam untuk bayi; permainan elektronik yang digenggam;
permainan gelang; permainan hoki; permainan kartu; permainan keterampilan aksi; permainan komputer elektrik selain yang
diadaptasikan untuk penggunaan dengan penerima televisi; permainan manipulatif; permainan meja video terkomputerisasi
untuk tujuan permainan; permainan memori; permainan paddle ball; permainan papan; permainan pengajaran elektronik;
permainan peran; permainan perang atau permainan peran; permainan perang menggunakan model-model tentara;
permainan portabel dan mainan yang menggabungkan fungsi telekomunikasi; permainan sepak bola meja dalam ruangan;
permainan trivia dimainkan dengan kartu dan komponen permainan; permainan untuk mesin game; permainan untuk pesta;
permainan video elektronik genggam; permainan video tidak untuk untuk digunakan dengan televisi; permainan, mainan dan
alat permainan, alat olahraga, dekorasi; permainan-permainan selain yang dirancang untuk digunakan dengan tampilan layar
atau monitor independen; perosotan (mainan); pesawat mainan; pesawat mainan sling; pesawat model skala; pesawat
terbang mainan; pesawat terbang mainan yang dikendalikan dari jarak jauh; pesawat terbang mainan yang dikendalikan radio;
pesta nikmat dalam sifat kerupuk; pesta nikmat dalam sifat pembuat suara; piano mainan; pin bowling; pin, ketapel (peralatan
olahraga); pinetters bowling; piring pitcher; piring pitcher untuk baseball; piring pitcher untuk softball; piring salju; piring terbang
(mainan); piringan udara, permainan ruang tamu, model diecast, mainan penyusun balok gedung, kotak mainan, tiket lotere,
cakram terbang, menyusun potongan gambar, mainan anjing, mainan kucing; pisau es; pisau untuk tongkat hoki es; pistol air;
pistol mainan; pistol mainan udara; pistol tutup mainan; pita [hal baru pesta]; pita kertas [pesta hal baru]; pita kertas crêpe
[pesta hal baru]; pita penahan keringat (barang olahraga); pita senam ritmik; pita untuk senam sportif berirama; plastron
kendo; platform latihan; playhouses luar ruangan; playsets untuk boneka; playsets untuk tokoh aksi; pogs [mainan]; pohon
Natal buatan; pohon Natal buatan menggabungkan lampu; poin panah; poin panah untuk berburu; poin panah untuk
memanah; pompa disesuaikan secara khusus untuk digunakan dengan bola untuk game; pompa untuk menggelembungkan
balon; pompa untuk menggembungkan bola olahraga; ponsel mainan; ponsel untuk anak-anak; pool penghitungan bola; poros
bar-bell untuk angkat berat; poros bisu untuk mengangkat beban; poros panah; poros panah untuk memanah; poros tongkat
golf; poros untuk tongkat golf; poros untuk tongkat hoki es; posting jaring tenis meja; pot goke [pot untuk potongan batu yang
digunakan dalam game Go]; potongan catur; potongan untuk bermain catur Cina; praktikkan pucks dalam sifat busa atau gel
yang terbungkus; pucks hoki; pucks hoki es; puncak berputar; pushchairs mainan; putar untuk meninju tas; putters golf;
puzzle; puzzle manipulatif; puzzle mosaik; puzzle potongan gambar; puzzle tipe kubus; quiver untuk memanah; quoits; rak
bola biliar; raket; raket bulutangkis; raket frontenis; raket padel; raket pelota dari kayu; raket raket; raket soft tennis; raket
squash; raket tenis; raket tenis meja; raket tenis menekan; rantai (barang-barang olahraga); rel skateboard; rem ski;
reproduksi miniatur stadion, yaitu, mainan model stadium kecil yang terbuat dari plastik; ring bola basket; ring, bola dan balon
untuk cross training.; rintangan untuk olahraga lari; robot mainan; robot mainan yang dikendalikan dari jarak jauh; roda kemudi
mainan; roda lotre; roda omni [robot mainan]; roda roulette; roda skateboard; roda untuk kendaraan mainan; roda yoga; roket
mainan; rol busa dilipat; rol untuk sepeda latihan stasioner; rompi pemberat (barang-barang olahraga); rosin digunakan oleh
atlet; rumah bermain anak-anak; rumah boneka; rumah mainan; rumah mainan anak-anak; sabuk angkat beban dan cross
training; sabuk angkat berat [artikel olahraga]; sabuk angkat berat dan perkakas senam dan olahraga lainnya; sabuk latihan
pemangkas pinggang; sabuk olahraga; sabuk pemberat (barang-barang olahraga); sabuk renang; safety padding untuk
badminton uprights; salep atau gel yang dioleskan tanpa obat untuk meningkatkan cengkeraman tangan dalam aktivitas
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olahraga; salju Globes; salju buatan untuk pohon Natal; sandaran kepala untuk papan selancar angin; watch-lifter untuk papan
selancar angin; pengencang untuk papan selancar angin; ring tambahan untuk papan selancar angin; tali untuk papan
selancar; sarung pistol mainan; sarung raket; sarung tangan angkat berat; sarung tangan anyaman pelindung untuk latihan
bermain bola Basque pelota; sarung tangan baseball; sarung tangan baseball batting; sarung tangan batting [aksesoris untuk
permainan]; sarung tangan bola tangan; sarung tangan bowling; sarung tangan golf; sarung tangan hoki es; sarung tangan
hoki lapangan; sarung tangan karate; sarung tangan lacrosse; sarung tangan memanah; sarung tangan olahraga; sarung
tangan pagar; sarung tangan penangkap; sarung tangan penangkap untuk baseball; sarung tangan penangkap untuk softball;
sarung tangan pertama baseman; sarung tangan plastik pelindung untuk latihan bermain bola Basque pelota; sarung tangan
raket; sarung tangan renang; sarung tangan selancar angin; sarung tangan skydiving; sarung tangan softball; sarung tangan
untuk game; sarung tangan untuk kiper sepak bola; sarung tangan untuk sepak bola Amerika; sarung tangan untuk ski air;
sarung tinju; sarung yang dirancang untuk papan selancar dan ski; sayap air; segel kulit [penutup untuk ski]; segitiga bola
biliar; segitiga bola snooker; senar leader untuk memancing; senar raket; senar untuk memancing; sendok garpu mainan;
sendok umpan untuk memancing; senjata anggar; senjata mainan; senjata paintball [peralatan olahraga]; senjata tombak
[artikel olahraga]; senjata-senjata (permainan) udara lunak (airsoft) untuk tujuan rekreasi; sensor gigitan [memancing]; sepak
bola; sepatu boneka; sepatu es; sepatu hoki es; sepatu roda; sepatu roda in-line; sepatu roda untuk anak-anak; sepatu skating
dengan skate terlampir; sepeda anak-anak (bukan fasilitas transportasi); sepeda latihan stasioner; sepeda model skala
menjadi mainan; sepeda roda tiga untuk anak-anak untuk digunakan sebagai mainan; sepeda roda tiga untuk bayi [mainan];
set alat mainan; set ayunan; set bulu tangkis; set dumb-bell; set halter; set helipad; set konstruksi mainan; set mainan balap;
set teeball; set tiket sekali pakai untuk bermain game kesempatan; setrika golf; simpai (mainan); simpai untuk anak-anak;
simpai untuk berolahraga; simpai untuk senam ritmik; sinkers memancing; sirip buatan untuk berenang; sirip paddleboard; sirip
untuk bodiboarding; sirip untuk menyelam; sirip untuk papan layar; sirip untuk papan selancar; skateboard jari; ski; ski air; ski
alpine; ski lintas negara; ski roller; ski salju; ski selancar; skibobs; skittles [game]; skuter [mainan]; slide [mainan]; sling shot
[artikel olahraga]; speargun yang diaktifkan oleh pegas [artikel olahraga]; spreader (alat bantu angkat) untuk selancar angin;
stan berburu [artikel olahraga]; stasiun layanan mainan; stik untuk balon dari plastik; string untuk raket; string untuk raket
bulutangkis; string untuk raket olahraga; string untuk raket raket; string untuk raket squash; string untuk raket tenis; string
untuk raket soft tennis; string untuk tongkat lacrosse; stringers memanah busur; struktur model skala [mainan]; susun blok; tab
jari untuk memanah; tabel game elektronik dan elektromekanis dengan output video; tabel permainan video craps
komputerisasi; tabung tiup memancing mengapung; tali (lompat tali, tarik tambang); tali busur untuk memanah; tali digunakan
untuk kegiatan kebugaran; tali kaki papan layar; tali pengikat paha; tali pengikat untuk bodyboard; tali pengikat jari; tali
pengikat pergelangan tangan; tali pengikat siku; tali pengikat telapak tangan; tali penyangga untuk latihan beban; tali pusat
jaring tenis; tali sandang keamanan untuk papan selancar; tali tas golf; tali untuk papan selancar; tali untuk permainan lompat;
tali untuk senam ritmik; tali yoga; tanduk mainan; tangga senam; tangkai stik untuk balon dari plastik; target; target elektronik;
target elektronik untuk permainan dan olahraga; target senjata api; target udara miniatur yang dikendalikan dari jarak jauh
untuk olahraga; target udara miniatur yang dikendalikan radio untuk olahraga; target untuk memanah; tarik mainan; tarik
mainan kendaraan; tarik mobil mainan; tas bop tiup; tas dan sarung olahraga (untuk membawa peralatan dan raket keperluan
olahraga); tas disesuaikan untuk bola bowling; tas disesuaikan untuk digunakan dengan peralatan olahraga; tas disesuaikan
untuk digunakan dengan perlengkapan olahraga; tas disesuaikan untuk skateboard; tas disesuaikan untuk ski; tas disesuaikan
untuk snowboards; tas disesuaikan untuk tongkat hoki es; tas disesuaikan untuk tongkat hoki lapangan; tas disesuaikan untuk
tongkat lacrosse; tas golf; tas golf dengan atau tanpa roda; tas golf, dengan atau tanpa roda; tas jinjing pelindung yang
diadaptasi khusus untuk konsol video game untuk digunakan dengan tampilan layar eksternal atau monitor; tas jinjing
pelindung yang diadaptasi khusus untuk peralatan gim video genggam; tas jinjing pelindung yang diadaptasi khusus untuk
permainan video genggam; tas khusus diadaptasi untuk konsol video game; tas khusus diadaptasi untuk konsol video game
genggam; tas khusus diadaptasi untuk peralatan bulutangkis; tas khusus diadaptasi untuk raket soft tennis; tas khusus
diadaptasi untuk sepatu es; tas khusus diadaptasi untuk sepatu hoki es; tas khusus diadaptasi untuk skate yang digunakan
dalam ice figure skating; tas khusus disesuaikan untuk peralatan gim video genggam; tas khusus disesuaikan untuk peralatan
olahraga; tas kriket; tas memancing; tas mencolok untuk penggunaan olahraga; tas pembawa untuk papan ski air; tas
pengangkut bola; tas peralatan untuk rugby (peralatan latihan rugby); tas raket; tas tee golf; tas tongkat golf; tas troli untuk
peralatan golf; tas umpan untuk memegang umpan hidup; tas untuk tongkat hoki; tas yang dirancang khusus untuk papan
selancar; tas yang dirancang khusus untuk peralatan golf; tas yang dirancang khusus untuk peralatan hoki; tas yang dirancang
khusus untuk peralatan kriket; tas yang dirancang khusus untuk ski; tas yang dirancang khusus untuk ski dan papan selancar;
tas yang disesuaikan untuk alat pemukul bisbol; tas yang disesuaikan untuk alat pemukul softball; tas yang disesuaikan untuk
alat-alat memancing; teater boneka [mainan]; tee golf; telepon mainan; telepon mobil mainan (tidak bekerja); tembakan
menempatkan untuk olahraga lapangan; tempat (kotak) tongkat pancing; tempat batang untuk memancing; tempat gulungan
pancing; tempat lilin untuk pohon Natal; tempat tidur boneka; tempat tidur gantung mengapung tiup untuk penggunaan
rekreasi dalam air; tenis tegak; tepi papan ski; terminal lotere video [mesin game]; terompet mainan; tiang ganda untuk
berlayar (wishbone); tiang gawang dan jaring,; tiang latihan pull bar; tiang layar untuk papan selancar angin, dasar tiang layar
untuk papan selancar angin, pelat dasar tiang layar untuk papan selancar angin, engkol untuk tapak tiang layar untuk papan
selancar angin,; tiang net bola voli; tiang rugby; tiang slalom; tiang untuk papan layar; tiang untuk selancar angin; tikar latihan
[artikel golf]; tikar latihan mengemudi [artikel golf]; tiket lotere tercetak; tiket lotre; tiket lotre menjadi tiket undian; tiket undian;
tippet memancing; tips biliar; tips isyarat snooker; toboggans [artikel olahraga]; tokoh aksi; tokoh mainan; tokoh mainan
dibentuk; tokoh mainan diposisikan; tokoh mainan koleksi; tokoh mainan tertagih; tongkat berputar-putar; tongkat estafet;
tongkat hoki; tongkat hoki es; tongkat hoki lapangan; tongkat juggling; tongkat lacrosse; tongkat mainan; tongkat pancing;
tongkat pembuat gelembung dan set larutan; tongkat pemukul golf; tongkat pemukul golf untuk anak-anak; tongkat sihir
mainan; tongkat ski; tongkat ski untuk sepatu roda; tongkat untuk memancing; topeng (mainan); topeng [mainan]; topeng
anggar; topeng baru; topeng bisbol; topeng karnaval; topeng kendo; topeng kostum; topeng mainan; topeng penangkap;
topeng penangkap untuk baseball; topeng penangkap untuk softball; topeng teater; topeng topeng; topi mendukung partai; topi
perkusi [mainan]; topi pesta kertas; topi pesta kertas kerucut; topi pesta plastik; topi untuk pistol [mainan]; topi untuk pistol
mainan; trailer mainan; traktor untuk digunakan dalam wahana hiburan menurun; trampolin; treadmill untuk digunakan dalam
latihan fisik; trek balap [mainan]; trek balap mobil mainan; trek balap plastik [mainan]; troli golf bermotor; troli golf tidak
bermotor; troli pengangkut untuk papan selancar angin; trolley Mainan; truk mainan; truk mainan, kendaraan mainan yang
dioperasikan secara elektronik, sadel sepeda, tunggangan kendaraan mainan, kendaraan model skala, kereta api dan
pesawat terbang, kereta model ukuran kecil, kit model dari kendaraan, mainan yang ditiup, pakaian boneka, dan mainan
lainnya serta boneka, kendaraan mainan; tujuan hoki lapangan; tutup kepala boneka; tutup pelindung untuk papan selancar;
umpan berburu unggas air; umpan memancing buatan; umpan rusa; umpan untuk berburu; umpan untuk berburu atau

Halaman 1445 dari 2049

memancing; umpan untuk memancing; unit genggam untuk bermain game elektronik untuk digunakan dengan tampilan layar
eksternal atau monitor; unit genggam untuk bermain game elektronik, selain yang disesuaikan untuk digunakan dengan
tampilan layar eksternal atau monitor; unit genggam untuk bermain permainan video; unit genggam untuk bermain video
game; unit genggam untuk memainkan game elektronik; unit genggam untuk memainkan permainan video, selain yang
disesuaikan untuk digunakan dengan layar tampilan eksternal atau monitor; unit joystick genggam untuk bermain video game;
unit penggerak air rekreasional untuk dipasang pada perahu pribadi; unit permainan elektronik genggam yang disesuaikan
untuk digunakan dengan tampilan layar eksternal atau monitor; unit permainan genggam elektronik; unit remote control
interaktif untuk gim video; usus untuk memancing; usus untuk raket; usus untuk raket bulutangkis; usus untuk raket tenis; utagaruta [kartu remi Jepang]; uta-garuta playing cards [permainan kartu Jepang]; video game selain dari yang diadaptasikan
hanya untuk penggunaan penerima televisi; wadah untuk peralatan memancing; wahana taman hiburan; wakeboards; walkietalkie mainan [tidak mampu mengirim dan menerima komunikasi]; walkie-talkie mainan tanpa kemampuan komunikasi;
waterski; yang; yo-yo; yoga guling; yumi [busur untuk memanah Jepang]; épées untuk pagar===
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anggota; Administrasi skema keanggotaan termasuk skema kartu loyalitas pelanggan, skema insentif, skema bonus, kartu
hadiah dan kartu diskon; Administrasi untuk mengoperasikan komputer server; Administrasi untuk mengoperasikan komputer,
sistem komputer dan peralatan yang dapat dikendalikan komputer; Administrasi untuk peralatan yang beroperasi untuk akses
Internet; Administrasi urusan bisnis waralaba; Administrasi yang berkaitan dengan pemasaran; Agen Penjualan Elektronik
atau Distributor Elektronik; Agen ekspor-impor peralatan dan perlengkapan bayi; Agen informasi komersial (menyediakan
informasi bisnis, seperti pemasaran atau data demografis); Agen kontrak penjualan tenaga surya; Agen penjualan; Agen
penjualan peralatan elektronik untuk penerimaan nirkabel, penyimpanan dan pengiriman data dan pesan; Agen publikasi;
Agen untuk transaksi komersial; Agen-agen Penjualan Elektronik; Agen-agen ketenagakerjaan secara online melalui jaringanjaringan komputer global; Aktivitas konsultasi manajemen; Akuntan perpajakan; Akuntansi; Akuntansi perusahaan; Analisis
Pasar; Analisis biaya dan pengawasan dan manajemen persediaan; Analisis biaya dan pengawasan dan manajemen
persediaan; Jasa nasehat, informasi dan konsultasi sehubungan dengan kegiatan; Analisis manajemen bisnis atau konsultansi
bisnis dalam bidang teknologi informasi; Analisis manajemen bisnis atau konsultasi bisnis; Analisis manajemen bisnis atau
konsultasi bisnis di bidang keamanan dunia maya; Analisis manajemen bisnis dan konsultasi bisnis sehubungan dengan
keamanan dunia maya dan keamanan Internet; Asistensi bagi konsumen untuk pembelian barang-barang dan jasa-jasa
melalui jaringan komputer global; Audit laporan keuangan; Audit pembukuan; Bahan-bahan produksi, persiapan, presentasi
dan distribusi periklanan, promosi, publisitas dan pemasaran; Bantuan bisnis yang terkait dengan waralaba; Bantuan dalam
pengelolaan kegiatan bisnis; Bantuan manajemen bisnis atau industri dan layanan konsultasi manajemen bisnis untuk pusat
dan kompleks perdagangan; Bantuan, saran dan konsultasi berkaitan dengan analisis bisnis; Bantuan, saran dan konsultasi
berkaitan dengan manajemen bisnis; Bantuan, saran dan konsultasi berkaitan dengan organisasi bisnis; Bantuan, saran dan
konsultasi berkaitan dengan perencanaan bisnis; Beriklan melalui posting-tagihan; Bisnis konsultasi perekrutan; Booth
penjualan minuman ringan serta makanan; Booth penjualan wedang ronde; Booth untuk penjualan es krim; Bursa kerja;
Counter untuk penjualan es krim; DEPARTMENT STORE; Dealer motor; Distribusi deterjen, perekat dan preparat kimia untuk
menstabilkan tanah; Distribusi materi perikanan dan informasi bisnis; Distribusi materi periklanan; Distribusi materi promosi;
Distribusi materi publisitas (selebaran, prospektus, brosur, sampel, khususnya katalog untuk penjualan jarak jauh) baik yang
melintasi perbatasan atau tidak; Distribusi sampel; Distribusi selebaran; Distribusi selebaran periklanan; Distributor; Distributor
Elektronik; Distributor alat kesehatan; Distributor alat pertanian; Distributor grosir yang menyediakan produk-produk farmasi;
Distributor mesin pertanian; Distributor peralatan dan perlengkapan bayi; Distributor perangkat-perangkat keras dan barangbarang yang berkaitan dengannya; Distributor plastik; Dukungan bisnis untuk memenuhi potensial konsumen; Eceran dan
grosir minuman; Eceran dan grosir mobil-mobil bekas; Eceran dan grosir toko roti; Gerai penjualan makanan dan minuman;
Grosir layanan pemesanan; Iklan dan promosi kosmetik; Iklan melalui media elektronik; Iklan niaga televisi; Iklan online
melalui jaringan komunikasi komputer; Iklan secara online; Iklan secara online melalui jaringan komputer; Iklan secara online
pada suatu jaringan komputer; Iklan secara online melalui jaringan-jaringan komputer; Iklan termasuk distribusi bahan iklan;
Iklan untuk mempromosikan penjualan produk dan penggunaan layanan dengan metode akumulasi poin atau metode
pemberian diskon hak istimewa; Iklan yang dipasang di luar ruangan; Iklan, termasuk manajemen, operasi, organisasi, dan
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pengawasan diskon dan insentif pelanggan, perusahaan, dan korporasi; Impor, ekspor, promosi penjualan untuk pihak ketiga
dan komersial eksklusif yang menampilkan kacamata, kacamata hitam, lensa kontak, lensa mata, bingkai, tempat, tas dan
rantai untuk kacamata dan semua jenis aksesori dan aksesori untuk kacamata dan barang optik; Informasi atau pertanyaan
mengenai bisnis dan pemasaran; Informasi komersil dan saran untuk konsumen; Informasi mengenai bangunan ke dalam
basis data komputer; Informasi niaga; Input dan kompilasi data ke dalam basis data komputer; Invoicing perpajakan; Jasa
ritel/eceran ayam; Jasa -penyediaan, -penjualan, -impor, -ekspor barang / mesin industri; Jasa Pencarian Pegawai; Jasa
Penjualan Makanan Dan Minuman Pesan Antar(Drive Thru); Jasa Penyediaan tenaga kerja; Jasa Perdagangan Untuk
Komputer, Perlengkapan Komputer Dan Suku Cadangnya Komputer Dan Piranti Lunak; Jasa administrasi bisnis dan
pengelolaan akun; Jasa administrasi untuk relokasi bisnis; Jasa advis dan konsultasi terkait manajemen, operasi dan waralaba
hotel; Jasa advis, konsultasi, informasi dan bantuan teknis sehubungan dengan jasa penjualan eceran dan grosir, jasa
penyebaran, jasa administrasi bisnis dan akun; Jasa agen pembelian untuk alas kaki; Jasa agen pemesanan makanan melalui
internet; Jasa agen pemesanan untuk layanan pengiriman barang; Jasa agen penjualan suku cadang dan aksesoris sepeda
motor; Jasa agen penjualan tiket; Jasa agen penjualan untuk kosmetik; Jasa agen penjualan, yaitu, layanan toko ritel, layanan
toko ritel online, layanan toko grosir yang menampilkan kosmetik dan kit kosmetik; Jasa agen yang mengatur, intermediasi
atas pemesanan pembelian yang disediakan melalui Internet dan jaringan komunikasi lain; Jasa akuisisi bisnis; Jasa akuntan;
Jasa akuntan publik; Jasa akuntansi; Jasa akuntansi biaya sekolah; Jasa akunting; Jasa alih daya dalam mengatur
pengadaan barang untuk orang lain; Jasa analisis statistic bisnis; Jasa audit akuntansi; Jasa berlangganan keanggotaan klub;
Jasa bisnis di bidang program afiniti, program aliansi, program afiliasi, program pengembang solusi, dan program agen,
seperti mengembangkan strategi mitra komersial, mengidentifikasi perusahaan mitra yang sesuai untuk bersama ke pasar,
dan mengembangkan strategi aliansi; Jasa bisnis, yaitu, penyediaan area pasar online yang memungkinkan para pengguna
untuk melihat dan membeli barang dan jasa pada jaringan komputer global; Jasa broker perdagangan untuk produk-produk
farmasi; Jasa distribusi; Jasa distribusi biota-biota laut yang hidup; Jasa distribusi dan grosir barang; Jasa distribusi ganggang;
Jasa distribusi rumput laut; Jasa ecer yang berkaitan dengan peralatan teknologi informasi; Jasa eceran atau grosir untuk
Tutup toilet tekstil, tutup wadah kertas toilet yang terbuat dari tekstil; Jasa eceran atau grosiran untuk barang-barang tekstil
tenun untuk penggunaan pribadi, handuk mandi, handuk pantai, handuk untuk mencuci muka, dan handuk badan; Jasa
eceran atau grosiran untuk kosmetik, sampo rambut, kondisioner rambut, bilas rambut, perawatan rambut, pomade rambut,
lilin rambut, minyak rambut, semprotan rambut, mist rambut yang memiliki efek aromatisasi atau efek wewangian dalam
bentum semprotan, losion wajah kosmetik, losion badan, krim badan, krim wajah, minyak kelonyo, deodoran badan, krim
tangan, parfum cair, dan parfum dalam bentuk padat; Jasa eceran atau grosiran untuk ornamen pribadi, dan gelang
(perhiasan); Jasa eceran atau grosiran untuk pakaian, kaos, celana pendek, wetsuit untuk berselancar; Jasa eceran atau
grosiran untuk parfum dan bahan-bahan aroma, dupa, sediaan-sediaan wewangian, buluh penyebar pengharum udara,
sediaan-sediaan pengharum ruangan, pasta wangi untuk keperluan kosmetik, sachet wewangian, wewangian untuk mobil, dan
sediaan-sediaan pengharum udara; Jasa eceran atau grosiran untuk pelembut kain untuk penggunaan binatu; Jasa eceran
atau grosiran untuk peralatan olahraga untuk berselancar, papan selancar, tas yang didesain khusus untuk papan selancar,
dan tali papan selancar; Jasa eceran atau grosiran untuk sabun dan deterjen, dan sabun badan; Jasa eceran atau grosiran
untuk tas, tas tote, tas jinjing, ransel, tas pundak, tas pinggang, pouch dan tas pinggang; Jasa eceran dan grosir yang
diberikan dalam kaitannya dengan pakaian, alas kaki, tutup kepala, tas, aksesoris mode, barang olahraga; Jasa eceran
hypermarket; Jasa eceran toko serba ada dan supermarket sehubungan dengan perlengkapan mandi, sediaan-sediaan
kebersihan untuk penggunaan pribadi, kosmetik, sediaan-sediaan perawatan kulit, sediaan-sediaan farmasi dan sanitasi,
perlengkapan pertolongan pertama, sediaan-sediaan perawatan gigi, sediaan-sediaan perawakan kesehatan untuk perawatan
pribadi, gantungan kunci, gembok, alat cukur, alat cukur elektronik, pisau cukur, sikat gigi, sikat gigi elektronik, sisi, spons,
bingkai foto, cermin, peralatan dan wadah untuk rumah tangga, pecah-belah, perangkat porselin, kristal dan tembikar, alat
makan dan alat makan untuk di meja, perlengkapan audio dan/atau visual dan perangkat periferal, kalkulator, komputer,
peranti lunak komputer, peranti keras komputer, kamera, negatif film kamera, perlengkapan pemrosesan data, peralatan untuk
merekam, mengirim atau mereproduksi suara atau gambar, pembawa data magnetik, pita video, pita kaset, cakram perekam,
pita dan cakram pra-rekam, perhiasan, peralatan horologis dan kronometrik, kertas, karton dan barang-barang terbuat dari
kertas dan karton, barang-barang tercetak, buku, majalah, poster, koran, alat tulis, peralatan untuk menulis, kartu bermain,
barang-barang terbuat dari kulit dan kulit imitasi, koper dan tas untuk bepergian, koper, payung, tongkat untuk berjalan,
kantong dan tas yang tidak termasuk di kelas lain, barang-barang terbuat dari tekstil, pakaian, penutup kepala dan alas kaki,
mainan dan alat bermain, perlengkapan senam dan olahraga, makanan dan minuman, makanan yang diawetkan, makanan
ringan, kembang gula, minuman beralkohol dan/atau tidak beralkohol, bir; Jasa ekspor - impor untuk perbekalan farmasi,
peralatan farmasi, obat-obatan dan kosmetika; Jasa ekspor impor; Jasa ekspor impor bibit tanaman; Jasa ekspor impor biotabiota laut yang hidup; Jasa ekspor impor ganggang; Jasa ekspor impor rumput laut; Jasa evaluasi komersial; Jasa grosir; Jasa
grosir ayam; Jasa grosir ayam goreng; Jasa grosir ayam olahan; Jasa grosir di bidang kosmetik; Jasa grosir online; Jasa grosir
produk daging olahan; Jasa grosir produk sayuran olahan; Jasa grosir saus; Jasa grosir yang berkaitan dengan penjualan
buku; Jasa grosir yang berkaitan dengan peralatan teknologi informasi; Jasa iklan penerimaan tenaga kerja dan penyediaan
daftar pekerjaan, termasuk pada suatu situs web; Jasa iklan untuk keperluan komersial atau iklan; Jasa informasi iklan dan
komersial; jasa iklan dan promosi; produksi materi iklan dan komersial; penjualan eceran (retail) program perangkat lunak
aplikasi pintar untuk terminal nirkabel yang direkam; penjualan eceran (retail) dokumen elektronik, direkam; penjualan eceran
(retail) program komputer, direkam; penjualan eceran (retail) rekaman-rekaman video digital yang dapat diunduh; penjualan
eceran (retail) program perangkat lunak aplikasi pintar untuk terminal nirkabel; penjualan eceran (retail) file gambar yang
dapat diunduh; penjualan eceran (retail) publikasi elektronik, yang dapat diunduh; penjualan eceran (retail) program komputer
multimedia interaktif; penjualan eceran (retail) perangkat lunak komputer untuk mengatur dan melihat gambar dan foto digital;
jasa pemasaran; jasa agen iklan komersial untuk orang lain; jasa iklan dan pemasaran secara on-line; penjualan eceran
(retail) perangkat lunak aplikasi komputer; penjualan eceran (retail) program dan perangkat lunak komputer.; Jasa informasi
yang berkaitan dengan diskon, kupon, potongan harga, voucher sambungan ke situs web retail milik pihak lain dan penawaran
khusus untuk barang dan jasa milik orang lain; Jasa informasi, pemberian nasehat dan konsultasi berkaitan dengan
administrasi bisnis; Jasa informasi, pemberian nasehat dan konsultasi berkaitan dengan manajemen bisnis; Jasa informasi,
pemberian nasehat dan konsultasi berkaitan dengan penggabungan (merger) dan pengambilalihan (acquisitions) bisnis; Jasa
informasi, pemberian nasehat dan konsultasi berkaitan dengan periklanan; Jasa informasi, pemberian nasehat dan konsultasi
berkaitan dengan ritel; Jasa informasi, penasihat dan jasa konsultasi yang berhubungan dengan skema keanggotaan
pelanggan; Jasa jasa informasi tentang perniagaan; Jasa jasa pencatatan dan analisis point of sales; Jasa jual beli kamera
dan aksesoris fotografi/ videografi bekas.; Jasa jual beli melalui internet / online; Jasa kios makanan dalam bentuk penyediaan
makanan dan minuman; Jasa kios makanan dan minuman dalam bentuk toko ritel; Jasa klerikal (administrasi) untuk
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mengambil pesanan penjualan; Jasa konsultasi bisnis; Jasa konsultasi bisnis berhubungan dengan teknologi informasi,
pengelolaan dan integrasi sistem, pengembangan dan dukungan produk, dan rekayasa perangkat lunak; Jasa konsultasi
bisnis dalam bidang operasional distributor, orang ke orang, grosir dan layanan penjualan eceran untuk nutrisi dan suplemen
diet, kosmetik, minuman, dan sari buah.; Jasa konsultasi bisnis dalam bidang pengepakan dan pengemasan barang-barang;
Jasa konsultasi bisnis sehubungan untuk memfasilitasi transaksi bisnis melalui jaringan komputer lokal dan global dengan
mencari dan menyediakan rujukan untuk pengiriman berbagai macam bisnis dan jasa dan produk pelanggan; Jasa konsultasi
bisnis yang berhubungan dengan sistem mutu manajemen; Jasa konsultasi bisnis, seperti peningkatan proses bisnis dalam
hal menggunakan, mengumpulkan dan mengelola data dan informasi dari mesin yang dilengkapi teknologi untuk
memaksimalkan efisiensi dan produksi di lokasi kerja, mengurangi biaya dan meningkatkan keselamatan untuk sistem ban
berjalan (conveyor belt); Jasa konsultasi manajemen bisnis; Jasa konsultasi pemasaran usaha, promosi, dan periklanan; Jasa
konsultasi terkait penyelenggaraan dan pelaksanaan bisnis; Jasa konsultasi usaha yang berkaitan dengan operasi,
administrasi dan manajemen pusat data; Jasa layanan agen pembelian perangkat kontrol listrik untuk pemanasan dan
pengelolaan energi; Jasa layanan agen pembelian perangkat kontrol listrik untuk pengelolaan energi; Jasa layanan agen
penjualan pengontrol pasokan energi listrik; Jasa layanan agen penjualan peralatan untuk mengukur konsumsi listrik; Jasa
layanan agen penjualan perangkat kontrol listrik untuk pemanasan dan pengelolaan energi; Jasa layanan agen penjualan
untuk perangkat kontrol listrik untuk pengelolaan energi; Jasa layanan pelelangan secara online; Jasa layanan pengadaan
produk-produk farmasi untuk pihak lain [pembelian produk-produk farmasi untuk bisnis-bisnis lain]; Jasa layanan pengaturan
penjualan untuk alat pemanas; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk mesin-mesin dan instrumen-instrumen pneumatik
atau hidrolik; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk mesin-mesin dan peralatan komunikasi informasi; Jasa layanan
pengaturan penjualan untuk mesin-mesin dan peralatan pendingin (kulkas); Jasa layanan pengaturan penjualan untuk mesinmesin dan peralatan telekomunikasi; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk mesin-mesin yang diaplikasikan secara
elektronik, perangkatnya serta bagian-bagiannya; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk peralatan dan instrumen audio
dan visual elektrik, yaitu, perekam kaset audio dan video, perekam audio, perekam kaset video, atau penerima audio-video;
Jasa layanan pengaturan penjualan untuk peralatan dan perlengkapan pemanas elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk
keperluan rumah tangga; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk peralatan pembasmi kuman (disinfektan) pada hidangan
makanan; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk peralatan pengolahan makanan dan minuman; Jasa layanan pengaturan
penjualan untuk perkakas dan mesin-mesin bahan kimia; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk perlengkapan elektrik
(menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya
serta bagian-bagiannya, yaitu, Defibrilator Eksternal Otomatis (Automated External Defibrillator (AED)), mesin latihan berkuda
yang bersifat permanen untuk perawatan kesehatan dan kebugaran, alat berkendara secara elektromekanis untuk latihan fisik;
Jasa layanan pengaturan penjualan untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga,
mesin-mesin yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya serta bagian-bagiannya, yaitu, alat pendiagnosa DNA untuk
keperluan medis, alat pendiagnosa DNA untuk diagnosis in vitro di bidang medis, alat penguji DNA (DNA tester); Jasa layanan
pengaturan penjualan untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin
yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya serta bagian-bagiannya, yaitu, alat perawatan gigi secara elektrik
(menggunakan tenaga listrik), mesin dan instrumen-instrumen ortodontik untuk keperluan kedokteran gigi, alat-alat
keperawatan, benang jahitan operasi untuk keperluan medis; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk perlengkapan elektrik
(menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya
serta bagian-bagiannya, yaitu, alat-alat sinar-X (rontgen) untuk kedokteran gigi, alat penyemprotan (irrigators) untuk keperluan
medis, laser untuk keperluan medis, alat pacu jantung; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk perlengkapan elektrik
(menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya
serta bagian-bagiannya, yaitu, bahan-bahan reaksi diagnosa (reagents) untuk keperluan medis, bahan-bahan reaksi
diagnosa (reagents) untuk DNA, peralatan analisis DNA untuk keperluan medis; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk
perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin yang diaplikasikan secara
elektronik, perangkatnya serta bagian-bagiannya, yaitu, mesin-mesin dan instrumen medis, alat pemeriksaan darah, alat untuk
menganalisa darah, alat-alat pengukur gula darah; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk perlengkapan elektrik
(menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya
serta bagian-bagiannya, yaitu, peralatan diagnosa untuk keperluan medis, alat radiologi untuk keperluan medis, alat
radioterapi, peralatan sinar-X (rontgen) untuk keperluan medis; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk perlengkapan
elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin yang diaplikasikan secara elektronik,
perangkatnya serta bagian-bagiannya, yaitu, peralatan pijat, alat pijat bergetar, peralatan pijat elektrik (menggunakan tenaga
listrik) untuk keperluan rumah tangga, peralatan pijat untuk tubuh manusia; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk
perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin yang diaplikasikan secara
elektronik, perangkatnya serta bagian-bagiannya, yaitu, peralatan untuk pembilasan organ, peralatan sterilisasi untuk
keperluan medis, alat pendeteksi dengan sinar-X (rontgen) yang portabel untuk keperluan medis, alat pendeteksi sinarX (rontgen) yang portabel; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik)
untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya serta bagian-bagiannya,
yaitu, pesawat penerima televisi, telepon bergerak (telepon genggam), mesin-mesin pencuci pakaian secara elektrik
(menggunakan tenaga listrik), mesin pencuci piring otomatis, alat penghisap debu elektrik (menggunakan tenaga listrik), lemari
es elektrik (menggunakan tenaga listrik), alat pengering pakaian secara elektrik (menggunakan tenaga listrik); Jasa layanan
pengaturan penjualan untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin
yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya serta bagian-bagiannya, yaitu, selimut elektrik (menggunakan tenaga
listrik) untuk keperluan medis, bantalan pemanas elektrik untuk keperluan medis, sarung tangan untuk keperluan medis,
masker-masker untuk keperluan medis; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk perlengkapan elektrik (menggunakan
tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya serta bagianbagiannya, yaitu, vibrator pembaringan, kursi pijat listrik untuk keperluan rumah tangga, alat pijat untuk estetika/kecantikan,
peralatan dan instrumen-instrumen medis; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk produk-produk farmasi; Jasa layanan
perantara bisnis yang berkaitan dengan pembelian dan penjualan pengontrol pasokan energi listrik; Jasa layanan perantara
bisnis yang berkaitan dengan pembelian dan penjualan peralatan untuk mengukur konsumsi energi listrik; Jasa layanan
perantara bisnis yang berkaitan dengan pembelian dan penjualan perangkat kontrol listrik untuk pemanasan dan pengelolaan
energi; Jasa layanan perantara bisnis yang berkaitan dengan pembelian dan penjualan perangkat kontrol listrik untuk
pengelolaan energi; Jasa layanan perantara bisnis yang berkaitan dengan perangkat lunak pengelolaan energi; Jasa layanan
sekretaris (menggunakan obrolan robot/chatter robot); Jasa layanan toko eceran yang menyediakan peralatan untuk
mengukur konsumsi listrik; Jasa layanan toko eceran yang menyediakan perangkat kontrol listrik untuk pemanasan dan
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pengelolaan energi; Jasa layanan toko eceran yang menyediakan perangkat kontrol listrik untuk pengelolaan energi; Jasa
layanan toko eceran yang menyediakan produk-produk farmasi; Jasa layanan toko grosir menyediakan perangkat kontrol
listrik untuk pengelolaan energi; Jasa layanan toko grosir yang menyediakan peralatan untuk mengukur konsumsi energi
listrik; Jasa layanan toko grosir yang menyediakan perangkat kontrol listrik untuk pemanasan dan pengelolaan listrik; Jasa
manajemen bisnis dan administrasi bisnis terkait real estate, residensial, properti industrial dan komersial, kantor, pusat bisnis,
departmental store, pusat perbelanjaan, gerai ritel dan grosir, akomodasi sementara, hotel, motel, resort, apartemen layanan,
gedung bangunan, rumah-rumah, kondominium, apartemen, flat, gudang, pabrik dan bangunan-bangunan yang dibangun oleh
kontraktor yang sama (developments); Jasa manajemen bisnis khususnya manajemen logistik rantai pasok untuk orang lain;
Jasa manajemen waralaba; Jasa marketing dan periklanan yang diberikan melalui database komputer online; Jasa marketing
untuk mempertemukan penyedia jasa dengan pelanggan; Jasa mempertemukan penyedia jasa dengan pelanggan via
website; Jasa organisasi dan manajemen program loyalitas pelanggan; Jasa pemasaran hotel dan real estate; Jasa
pemasaran internet; Jasa pemberian nasihat mengenai produk farmasi untuk keperluan diet; Jasa pembuatan, evaluasi,
pemosisian, strategi, dan pengujian merek; Jasa pemesan dan penjualan barang secara online; Jasa pemesanan barang
secara sambung-langsung (online); Jasa pemesanan dan pembelian barang secara online; Jasa pemesanan melalui katalog;
Jasa pemesanan melalui surat, telekomunikasi, online dan melalui jaringan komunikasi global; Jasa pemesanan secara online
dan jasa penjualan eceran untuk berbelanja dari rumah; Jasa pemesanan secara online dan jasa penjualan eceran untuk
berbelanja dari rumah di bidang perlengkapan rumah tangga, peralatan dan wadah rumah tangga, peralatan dan wadah
dapur, alat tangan dan implemen untuk dapur, peralatan makan [cutlery], pisau, tas, handuk dapur, buku masak, makanan,
mainan, kosmetik, dan perawatan pribadi, produk-produk untuk badan dan kecantikan; Jasa pemesanan secara online melalui
komputer; Jasa pemrosesan data di bidang pengumpulan, organisasi, pemrosesan, menyesuaikan, dan otentikasi data digital;
Jasa pemrosesan pemesanan makanan melalui internet; Jasa penerimaan tamu di gedung; Jasa pengadaaan kerjasama,
untuk kepentingan pembeli, dari berbagai barang; Jasa pengadaan barang untuk orang lain; Jasa pengadaan kerjasama untuk
keuntungan pihak lain dari pakaian, tutup kepala dan alas kaki, perhiasan, jam tangan, aksesoris mode, tekstil, kosmetik,
sediaan untuk perlengkapan mandi yang tidak mengandung obat,
produk perawatan, peralatan perawatan, peralatan mandi yang tidak mengandung obat, [kosmetik], kacamata, tempat untuk
membawa, barang dari kulit, tempat dan penutup untuk telepon genggam, tablet, laptop, koper, label untuk koper, tempat dan
penutup paspor, dompet, tas tangan dan segala macam tas, buku, lilin, perlengkapan audio, perangkat pendengar yang
diletakkan di kepala, tempat pengeras suara, pengeras suara nirkabel, perangkat pendengar yang diletakkan di dalam telinga
yang memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan membeli barang tersebut; Jasa pengadaan kerjasama,
untuk kepentingan orang lain, dari berbagai barang yaitu, minuman dengan kopi, teh, gourmet, makanan kemasan dan siap
(tidak termasuk transportasi daripadanya), memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan membeli barangbarang itu dari outlet grosir, toko eceran, kafe, restoran dan outlet rantai toko kopi atau melalui telekomunikasi atau dari situs
web barang dagangan umum dalam jaringan komunikasi global; Jasa pengadaan kerjasama, untuk kepentingan pihak lain,
dari berbagai barang [tidak termasuk transportasi daripadanya],memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan
membeli barang-barang tersebut dari katalog barang dagangan melalui komunikasi telepon; Jasa pengadaan kerjasama,
untuk kepentingan pihak lain, dari berbagai barang [tidak termasuk transportasi daripadanya],memungkinkan pelanggan untuk
dengan mudah melihat dan membeli barang-barang tersebut dari katalog barang dagangan melalui pemesanan surat; Jasa
pengadaan kerjasama, untuk kepentingan pihak lain, dari berbagai barang [tidak termasuk transportasi
daripadanya],memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan membeli barang-barang tersebut dari outlet
distributor; Jasa pengadaan kerjasama, untuk kepentingan pihak lain, dari berbagai barang [tidak termasuk transportasi
daripadanya],memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan membeli barang-barang tersebut dari outlet ritel;
Jasa pengadaan kerjasama, untuk kepentingan pihak lain, dari berbagai barang [tidak termasuk transportasi
daripadanya],memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan membeli barang-barang tersebut dari situs barang
dagangan dalam jaringan komunikasi global; Jasa pengadaan kerjasama, untuk kepentingan pihak lain, dari berbagai barang
[tidak termasuk transportasi daripadanya],memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan membeli barangbarang tersebut dari toko serba ada, pusat perbelanjaan, mall, outlet grosir dan eceran, hotel, outlet makanan dan minuman,
katalog barang dagangan melalui pemesanan surat atau melalui komunikasi telepon, atau situs barang dagangan dalam
jaringan komunikasi global; Jasa pengadaan kerjasama, untuk kepentingan pihak lain, tidak termasuk transportasi
daripadanya, memungkinkan pelanggan dengan mudah melihat dan membeli barang-barang tersebut terutama semua jenis
kacamata, kacamata hitam, lensa kontak, lensa mata, bingkai, tempat, tas dan rantai untuk kacamata dan semua jenis
perangkat optik dan instrumen serta aksesori dan pelengkap kacamata dan barang optik, layanan ini dapat disediakan oleh
toko eceran atau grosir, online atau dengan katalog pemesanan barang melalui pos atau remote control media elektronik dan
melalui jaringan komunikasi global atau program teleshopping; Jasa pengadaan kerjasama, untuk keuntungan pihak lain, dari
berbagai barang (tidak termasuk transportasi dari padanya), memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan
membeli barang-barang tersebut dari toko retail, toko grosir, melalui mesin penjual otomatis, dengan pemesanan surat atau
melalui media telekomunikasi, dari situs web barang dagangan umum dalam jaringan komunikasi global dan melalui jaringan
belanja televisi; Jasa pengadaan kerjasama, untuk keuntungan pihak lain, dari berbagai barang, tidak termasuk transportasi
daripadanya, memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan membeli barang-barang tersebut dari toko grosir;
Jasa pengadaan kerjasama, untuk keuntungan pihak lain, yaitu jasa penawaran yang berkaitan dalam bidang medis dan
perawatan kesehatan, memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan membeli barang-barang tersebut melalui
website; Jasa pengadaan kopi untuk orang lain; Jasa pengadaan minuman teh untuk orang lain; Jasa pengadaan teh hijau
untuk orang lain; Jasa pengadaan untuk orang lain [membeli barang dan jasa untuk bisnis lain]; Jasa pengadaan untuk orang
lain yang berkaitan dengan persyaratan kantor; Jasa pengoperasian program loyalitas dan insentif pelanggan; Jasa
pengorganisasian dan administrasi yang berkaitan dengan penyediaan manfaat untuk pelanggan setia dan pelanggan yang
sering melakukan transaksi atau skema untuk pelanggan yang sering terbang (frequent flyer); Jasa pengurusan dan perijinan
stnk; Jasa pengurusan perijinan PT (Perseroan Terbatas); Jasa pengurusan perijinan badan usaha; Jasa pengurusan perijinan
perusahaan; Jasa pengurusan perijinan usaha; Jasa penjualan; Jasa penjualan alat - alat berkemah; Jasa penjualan alat cetak
(printer); Jasa penjualan alat kendali jarak jauh; Jasa penjualan alat musik; Jasa penjualan alat pemindai (scan); Jasa
penjualan asesoris telepon seluler; Jasa penjualan ayam potong, telur ayam, dan produk terbuat dari daging ayam; Jasa
penjualan bahan bangunan; Jasa penjualan barang pertambangan, yaitu batu, pasir, tanah, tanah liat, batu hias, batu
bangunan, batu kapur atau batu gamping, kerikil; Jasa penjualan barang secara retail, grosir dan eceran; Jasa penjualan
barang – barang untuk dekorasi rumah.; Jasa penjualan batu alam, marmer, kaca, batu alam, lampu, guci, keramik, pegangan
pintu, panel kayu, bingkai, kertas pelapis dinding; Jasa penjualan biota-biota laut yang hidup; Jasa penjualan drone dan drone
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kamera baik secara langsung maupun onLine; Jasa penjualan eceran; Jasa penjualan eceran dan grosir; Jasa penjualan
eceran dan grosir untuk alat kesehatan; Jasa penjualan eceran dan grosir untuk alat kesehatan secara online; Jasa penjualan
eceran dan grosir untuk bagian dan aksesoris pipa saluran air; Jasa penjualan eceran dan grosir untuk pemanas air, peralatan
dan perlengkapan pendinginan dan penyaringan air; Jasa penjualan eceran kartu pra-bayar pihak ketiga untuk pembelian
konten multimedia dan konten untuk permainan komputer dan permainan video yang dapat diunduh; Jasa penjualan eceran
secara online; Jasa penjualan ikan hias; Jasa penjualan kain; Jasa penjualan kamera; Jasa penjualan kopi dan biji kopi; Jasa
penjualan makanan dan minuman khas jepang; Jasa penjualan makanan secara daring; Jasa penjualan melalui online
(internet); Jasa penjualan merchandising produk dalam bidang nutrisi dan sumplemen diet, minuman dan sari buah; Jasa
penjualan minuman bubble; Jasa penjualan minuman dengan pearl; Jasa penjualan minuman dengan topping Boba; Jasa
penjualan minuman jelly; Jasa penjualan minuman kopi; Jasa penjualan oleh-oleh haji dan umroh; Jasa penjualan online untuk
pakaian bersepeda; Jasa penjualan online untuk perlengkapan sepeda; Jasa penjualan online untuk sepeda; Jasa penjualan
online untuk sepeda listrik; Jasa penjualan pancake dan waffle; Jasa penjualan pancake dan waffle secara online; Jasa
penjualan parfum dan wewangian; Jasa penjualan perabotan; Jasa penjualan perlengkapan berkemah; Jasa penjualan
perlengkapan mendaki gunung; Jasa penjualan produk melalui perkumpulan-perkumpulan.; Jasa penjualan produk pipa dari
logam; Jasa penjualan produk pipa secara onLine; Jasa penjualan pulsa telepon dan kartu perdana baik secara langsung
maupun secara onLine; Jasa penjualan retail bubuk coklat, kopi dan teh; Jasa penjualan ritel dan grosir untuk pakaian
bersepeda; Jasa penjualan ritel dan grosir untuk perlengkapan sepeda; Jasa penjualan ritel dan grosir untuk sepeda listrik;
Jasa penjualan sawit / hasil bumi baik secara langsung ataupun secara online; Jasa penjualan sistem pengeras suara (sound
system); Jasa penjualan suku cadang alat - alat musik; Jasa penjualan telepon selular baik secara online atau secara
langsung; Jasa penyebaran sehubungan dengan produk-produk kapur dan batu kapur, produk-produk pertanian dan
hortikultura, kimia, bangunan bukan logam, bahan-bahan konstruksi dan lansekap, batu, batu besar dan kerikil, batu bangunan
dan agregat, bahan-bahan untuk membuat, melapis dan memperbaiki jalan, bahan makanan dan suplemen untuk hewan;
Jasa penyedia pasar online bertemuanya pengguna jasa dan penyedia jasa dengan berbagai ketrampilan dan pengalaman;
Jasa penyediaan fasilitas biro bisnis; Jasa penyediaan media penjualan barang untuk penjual dan pembeli secara sambunglangsung (online); Jasa penyewaan mesin penjual otomatis; Jasa penyiapan invoice; Jasa peragaan produk; Jasa perantara
bisnis yang berkaitan dengan pembelian dan penjualan batu bara; Jasa perantara komersial dalam bidang peralatan
komunikasi yang portabel, yaitu, handset, walkie-talkie, telepon-telepon satelit dan asisten digital pribadi (PDA), telepontelepon bergerak; Jasa perantara komersial untuk alat pemanas; Jasa perantara komersial untuk komputer-komputer; Jasa
perantara komersial untuk mesin dan perlengkapan kantor; Jasa perantara komersial untuk mesin-mesin dan peralatan
elektronik serta bagian-bagiannya; Jasa perantara komersial untuk mesin-mesin dan peralatan komunikasi informasi; Jasa
perantara komersial untuk mesin-mesin dan peralatan medis; Jasa perantara komersial untuk mesin-mesin dan peralatan
pendingin; Jasa perantara komersial untuk mesin-mesin dan peralatan telekomunikasi; Jasa perantara komersial untuk
pembelian dan penjualan produk konsumen; Jasa perantara komersial untuk peralatan dan mesin-mesin bahan kimia; Jasa
perantara komersial untuk peralatan dan perlengkapan pemanas elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah
tangga; Jasa perantara komersial untuk peralatan pembasmi kuman (disinfektan) pada hidangan makanan; Jasa perantara
komersial untuk peralatan pengolahan makanan dan minuman; Jasa perantara komersial untuk perangkat pemanas; Jasa
perantara komersial untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin
dan peralatan elektronik serta bagian-bagiannya, yaitu, alat penguji DNA (DNA tester), Defibrilator Eksternal
Otomatis (Automated External Defibrillator (AED)), mesin latihan berkuda yang bersifat statis untuk perawatan kesehatan dan
kebugaran, alat berkendara secara elektromekanis untuk latihan fisik; Jasa perantara komersial untuk perlengkapan elektrik
(menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin dan peralatan elektronik serta bagian-bagiannya,
yaitu, alat-alat sinar-X (rontgen) untuk kedokteran gigi, alat penyemprotan (irrigators) untuk keperluan medis, laser untuk
keperluan medis, alat pacu jantung, alat perawatan gigi secara elektrik (menggunakan tenaga listrik); Jasa perantara
komersial untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin dan
peralatan elektronik serta bagian-bagiannya, yaitu, bahan reaksi untuk mendiagnosa DNA, alat pendiagnosa DNA untuk
keperluan medis, peralatan diagnosa DNA untuk keperluan medis, alat pendiagnosa DNA untuk diagnosis in vitro di bidang
medis; Jasa perantara komersial untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga,
mesin-mesin dan peralatan elektronik serta bagian-bagiannya, yaitu, bantalan pemanas elektrik untuk keperluan medis,
sarung tangan untuk keperluan medis, masker-masker untuk keperluan medis, alat untuk pembilasan organ; Jasa perantara
komersial untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin dan
peralatan elektronik serta bagian-bagiannya, yaitu, mesin-mesin dan instrumen-instrumen ortodontik untuk keperluan
kedokteran gigi, alat-alat untuk keperawatan, benang jahitan operasi untuk keperluan medis, selimut elektrik (menggunakan
tenaga listrik) untuk keperluan medis; Jasa perantara komersial untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik)
untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin dan peralatan elektronik serta bagian-bagiannya, yaitu, mesin-mesin dan
peralatan medis, alat pemeriksaan darah, peralatan untuk menganalisa darah, alat-alat pengukur gula darah; Jasa perantara
komersial untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin dan
peralatan elektronik serta bagian-bagiannya, yaitu, peralatan diagnosa untuk keperluan medis, alat radiologi untuk keperluan
medis, alat radioterapi, peralatan sinar-X (rontgen) untuk keperluan medis; Jasa perantara komersial untuk perlengkapan
elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin dan peralatan elektronik serta bagianbagiannya, yaitu, peralatan pijat, alat pijat bergetar, peralatan pijat elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan
rumah tangga, peralatan pijat untuk tubuh manusia; Jasa perantara komersial untuk perlengkapan elektrik (menggunakan
tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin dan peralatan elektronik serta bagian-bagiannya, yaitu, peralatan
sterilisasi untuk keperluan rumah sakit, alat pendeteksi sinar-X (rontgen) yang portabel untuk keperluan medis, alat pendeteksi
sinar-X (rontgen) yang portabel, bahan reaksi untuk diagnosa (diagnostic reagent) untuk keperluan medis; Jasa perantara
komersial untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin dan
peralatan elektronik serta bagian-bagiannya, yaitu, pesawat penerima televisi, telepon bergerak, mesin-mesin pencuci pakaian
secara elektrik (menggunakan tenaga listrik), mesin pencuci piring otomatis, alat penghisap debu elektrik (menggunakan
tenaga listrik), lemari es elektrik (menggunakan tenaga listrik), pengering pakaian secara elektrik (menggunakan tenaga
listrik); Jasa perantara komersial untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga,
mesin-mesin dan peralatan elektronik serta bagian-bagiannya, yaitu, vibrator pembaringan, kursi pijat listrik untuk keperluan
rumah tangga, alat pijat untuk estetika/kecantikan, peralatan dan instrumen-instrumen medis; Jasa perantara komersial untuk
produk-produk farmasi; Jasa perantara yang mempertemukan penjual dan pembeli secara bersama-sama secara sambunglangsung (online); Jasa perdagangan; Jasa perdagangan (trading) makanan laut (seafood) dan daging; Jasa perdagangan
besar (Distributor); Jasa perdagangan besar alat listrik; Jasa perdagangan dan distributor alat-alat olahraga; Jasa
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perdagangan ekspor-impor; Jasa perdagangan untuk mempengaruhi masyarakat untuk membeli barang; Jasa
perdagangan/distribusi accu secara grosir maupun eceran (ritel); Jasa periklanan barang secara sambung langsung (online);
Jasa periklanan dan pemasaran yang dilakukan dengan metode komunikasi pemasaran secara tidak langsung, yaitu, melalui
media sosial, mesin pencari pemasaran, pertanyaan seputar pemasaran, pemasaran melalui internet, pemasaran
secara mobile, pembuatan blog dan bentuk-bentuk pasif lainnya, saluran-saluran komunikasi yang bisa dibagikan atau viral;
Jasa periklanan dan publisitas oleh televise, radio dan surat; Jasa periklanan online; Jasa periklanan yang disediakan melalui
internet; Jasa pialang penjualan barang; Jasa pialang untuk mesin-mesin dan peralatan telekomunikasi; Jasa promosi; Jasa
promosi dan pemasaran secara online melalui jaringan komputer dan situs web (website); Jasa promosi penjualan untuk
orang lain; Jasa promosi yang bersifat program loyalitas dan insentif pelanggan; Jasa publisitas; Jasa publisitas luar ruangan;
Jasa retail dan jasa retail online terkait dengan produk tembakau yang dipanaskan, rokok elektronik, perangkat rokok
elektronik, perangkat elektronik dan bagian-bagiannya untuk memanaskan rokok atau tembakau, alat penguap oral, alat
penguap untuk rokok elektronik dan peralatan rokok, kotak-kotak rokok elektronik yang dapat di isi ulang, pengisi daya dan
pusat pengisian daya (charging docks) untuk barang-barang tersebut di atas, alat pemadam untuk rokok yang dipanaskan dan
batang tembakau yang dipanaskan, bagian-bagian dan perangkat yang disebutkan di atas, larutan nikotin cair untuk
digunakan dalam rokok elektronik, pengganti tembakau, bukan untuk keperluan medis, barang-barang perokok, kotak
pelindung, penutup dekoratif dan kotak untuk membawa rokok elektronik dan perangkat rokok elektronik, peralatan
kebersihan, perlengkapan rumah tangga; Jasa retail yang disediakan oleh toko bebas bea; Jasa ritel atau grosiran; Jasa ritel
dan grosir, termasuk retail dan grosir online yang menjual kacamata, kacamata pelindung dengan bingkai plastik atau karet
yang pas di wajah untuk melindungi mata, kacamata pelindung dari sinar matahari, bagian, perlengkapan dan aksesoris untuk
kacamata, kacamata pelindung dengan bingkai plastik atau karet yang pas di wajah untuk melindungi mata dan kacamata
pelindung dari sinar matahari, termasuk, tempat-tempat, rantai-rantai, tali-tali, bingkai-bingkai, pita-pita dan pengikat-pengikat
pendukung; Jasa ritel dan toko ritel online dalam bidang pakaian, alas kaki, tutup kepala, tas, dompet wanita, koper dan
aksesoris lainnya.; Jasa ritel dan toko ritel online yang berkaitan dengan penjualan pakaian, tas, dompet, sepatu, topi,
kacamata, kacamata pelindung dari sinar matahari, jam tangan, perhiasan, dan aksesoris mode lainnya; Jasa ritel
sehubungan dengan pemutar media portabel; Jasa ritel sehubungan dengan perangkat keras komputer; Jasa ritel
sehubungan dengan perangkat lunak komputer; Jasa ritel sehubungan dengan periferal komputer; Jasa ritel sehubungan
dengan tempat untuk perangkat penyimpanan data; Jasa ritel yang berkaitan dengan penjualan pasta gigi, obat kumur oral,
obat kumur, semprotan penyegar nafas, strip pemutih, pasta gigi, obat kumur, strip perawatan oral mengandung obat, produk
perawatan mulut mengandung obat, produk perawatan mulut mengandung obat, yaitu pasta gigi obat, sediaan perawatan
mulut mengandung obat, obat-obatan untuk keperluan gigi, obat kumur gigi, semprotan mulut mengandung obat, pasta gigi
obat, bahan untuk menambal gigi, lilin gigi, sikat gigi (manual dan listrik), benang pembersih gigi, sikat gigi dan benang
interdental; Jasa ritel yang berkaitan dengan tekstil, sediaan untuk perlengkapan mandi yang tidak mengandung obat,
produk perawatan, peralatan perawatan, tempat untuk membawa, buku, lilin, perlengkapan audio, perangkat pendengar yang
diletakkan di kepala, tempat pengeras suara, pengeras suara nirkabel, perangkat pendengar yang diletakkan di dalam telinga;
Jasa ritel yang disebutkan di atas tidak termasuk ritel penjualan barang melalui toko dengan mendatangi tempat secara
langsung (brick and mortar); Jasa ritel/eceran ayam goreng; Jasa ritel/eceran ayam olahan; Jasa ritel/eceran produk daging
olahan; Jasa ritel/eceran produk sayuran olahan; Jasa ritel/eceran saus; Jasa sales dan promosi untuk pihak ketiga atas
perbekalan farmasi, produk farmasi, alat kesehatan, dan kosmetik; Jasa sekretaris bisnis; Jasa sekretaris virtual pada
perusahaan; Jasa stand penjualan makanan dan minuman; Jasa toko; Jasa toko dan jasa toko eceran secara online
menampilkan berbagai macam barang konsumen; Jasa toko eceran; Jasa toko eceran secara online; Jasa toko eceran secara
online untuk sediaan farmasi, kedokteran hewan dan sanitasi dan persediaan medis; Jasa toko eceran sehubungan dengan
penjualan rokok elektrik (e-cigarettes), rokok elektronik, cairan untuk digunakan pada rokok elektronik, tembakau,
pengganti tembakau (bukan untuk keperluan medis), barang-barang keperluan perokok, korek api untuk perokok, alat
penguap pribadi (untuk rokok elektronik) dan rokok elektronik dan pemberi rasa serta cairan untuk rokok elektronik, produk
tembakau untuk keperluan dipanaskan, perangkat dan bagian-bagian perangkat untuk memanaskan tembakau dan pengganti
tembakau untuk keperluan dihirup, tembakau sirih dengan tembakau, tembakau untuk dihirup dengan tembakau, tembakau
sirih tanpa tembakau, tembakau untuk dihirup tanpa tembakau, kantong nikotin oral bebas tembakau (bukan untuk
penggunaan medis); Jasa toko eceran sehubungan dengan penjualan rokok elektrik (e-cigarettes), rokok elektronik, cairan
untuk digunakan pada rokok elektronik, tembakau, barang-barang keperluan perokok, korek api, alat penguap pribadi (untuk
rokok elektronik) dan rokok elektronik dan pemberi rasa serta cairan untuk rokok elektronik; Jasa toko grosir untuk engsel
pintu dari logam; Jasa toko grosir untuk pintu lipat dari logam; Jasa toko grosir untuk pintu lipat non-logam; Jasa toko grosir
yang menampikan peralatan dan instrumen medis untuk perbaikan kulit yang menggunakan lampu LED; Jasa toko grosir yang
menampilkan alat pijat estetika; Jasa toko grosir yang menampilkan alat pijat getaran untuk keperluan rumah tangga; Jasa
toko grosir yang menampilkan alat pijat wajah estetika untuk efek memutihkan kulit; Jasa toko grosir yang menampilkan bidet;
Jasa toko grosir yang menampilkan pembersih udara, bukan bagian dari mesin; Jasa toko grosir yang menampilkan pemurni
air untuk keperluan rumah tangga; Jasa toko on-line dan gerai yang menjual alas kaki, pakaian, penutup kepala dan asesoris
pakaian, tas punggung, tas untuk membawa segala keperluan, tas tangan dan dompet; Jasa toko online sepatu bekas; Jasa
toko pakaian eceran; Jasa toko penjual Makanan dan Minuman secara online; Jasa toko retail secara daring (online) yang
menampilkan konten audio, video dan audio visual yang sebelumnya telah direkam, yang telah distandarkan (streamed) dan
dapat diunduh; Jasa toko retail yang menjual kosmetik; Jasa toko ritel dalam bidang desain pakaian, jam, kulit dan tas jinjing;
Jasa toko ritel online yang menampilkan program perangkat lunak komputer, game komputer, rekaman audio, publikasi
elektronik, buku, film, musik, video, dan program TV; Jasa toko ritel online yang menawarkan barang-barang pakaian, sepatu,
tutup kepala, alat dan asesoris untuk keperluan olahraga; Jasa toko ritel yang menampikan peralatan dan instrumen medis
untuk perbaikan kulit yang menggunakan lampu LED; Jasa toko ritel yang menampilkan alat pijat estetika; Jasa toko ritel yang
menampilkan alat pijat getaran untuk keperluan rumah tangga; Jasa toko ritel yang menampilkan alat pijat wajah estetika
untuk efek memutihkan kulit; Jasa toko ritel yang menampilkan bidet; Jasa toko ritel yang menampilkan pembersih udara,
bukan bagian dari mesin; Jasa toko ritel yang menampilkan pemurni air untuk keperluan rumah tangga; Jasa toko ritel yang
menawarkan barang-barang pakaian, sepatu, tutup kepala, alat dan asesoris olahraga; Jasa toko ritel, baik secara
konvensional maupun secara online; Jasa toko sepatu bekas; Jasa transportasi logistik, yaitu pengaturan transportasi barang
untuk orang lain; Jasa waralaba, yaitu, penawaran bantuan manajemen bisnis dalam pendirian dan pengoperasian restoran
yang menyajikan ayam; Jasa yang menawarkan untuk dijual dan penjualan barang dalam perdagangan eceran dan grosir;
Jasa yang menyediakan kampanye periklanan manajemen dalam hal pelacakan, menganalisa, dan melaporkan data
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konsumen, demigrafik, dan tanggapan konsumen pada bahan-bahan iklan dan promosi; Jasa-jasa di dalam bidang teknologi
blockchain (Sistem pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi).; Jasa-jasa kliping berita; Jasa-jasa konsultasi
perniagaan, informasi, penelitian dan analisis yang berhubungan dengan perencanaan, pembelian, penempatan dan
optimisasi online, interaktip, televisi, cable, pita lebar (broadband), mobile dan penemuan (inventory) media baru dan konten
yang berkaitan dengannya; Jasa-jasa pameran dan pameran dagang; Jasa-jasa pemberian nasehat, konsultasi, dan informasi
bisnis-bisnis; Jasa-jasa penjualan retail jam tangan dan instrumen horologis; Jasa-jasa penyediaan informasi, dan layanan jual
beli tentang akar rumput; Jasa-jasa ritel yang berkaitan dengan gas yang mudah terbakar; Jasa-jasa ritel yang berkaitan
dengan pakaian dan aksesoris, tas, souvenir; Jasa-jasa ritel yang berkaitan dengan pelumas, fluida dan aditif untuk digunakan
dalam otomotif, produk perawatan mobil, bagian-bagian otomotif, perlengkapan dan aksesori, alat-alat tangan, koran dan
majalah, makanan, minuman dan gula-gula dan serba-serbi yang lain.; Jasa-jasa toko penjualan eceran dibidang perangkatperangkat keras dan barang-barang yang berkaitan dengannya; Kampanye pasar; Kampanye pemasaran; Keagenan tenaga
kerja; Kompilasi bisnis data; Kompilasi dan penyediaan dari direktori informasi komersial on-line; Kompilasi dan sistemisasi
informasi untuk transmisi elektronik; Kompilasi iklan untuk digunakan sebagai halaman web; Kompilasi iklan untuk digunakan
sebagai halaman web di Internet; Komputerisasi kompilasi dari catatan kontrol stok; Komputerisasi kompilasi dari daftar
pesanan; Komputerisasi kompilasi dari indeks-indeks pelanggan; Komputerisasi pencatatan bisnis; Komputerisasi verifikasi
data; Konsultan Niaga; Konsultan Pajak; Konsultan bisnis; Konsultansi strategi bisnis; Konsultasi bisnis mengenai aktivitas
pemasaran dan peluncuran produk baru; Konsultasi bisnis profesional; Konsultasi bisnis, informasi atau penyelidikan;
Konsultasi komersial; Konsultasi manajemen bisnis di bidang perjalanan (bisnis) perusahaan; Konsultasi manajemen bisnis
perusahaan dan personalia; Konsultasi manajemen bisnis, yaitu, membantu bisnis untuk mengurangi tapak ekologi dan
mengubah praktik bisnis menjadi kegiatan yang ramah lingkungan melalui optimalisasi pengemasan.; Konsultasi manajemen
dan organisasi bisnis; Konsultasi manajemen personalia; Konsultasi manajemen personalia dan ketenagakerjaan; Konsultasi
manajemen perusahaan, yaitu: menasehatkan langganan dalam segala bidang bisnis, termasuk atmosfir bumi dan semua
angkasa di luarnya (aerospace) dan pertahanan, elektronika, telekomunikasi, otomotif, bahan-bahan dasar, industri
konsumen, hasil-hasil zat perantara, farmasi dan medik, dagang eceran, energi, perbankan, sekuritas, perawatan kesehatan,
asuransi dan angkutan, tentang strategi perusahaan, pengaturan, pelaksanaan, dan perniagaan yang berhubungan dengan
bidang polis perbaikan pelaksanaan perusahaan jangka pendek, pemasaran, pembuatan dan penyaluran pengembangan,
perencanaan dan pengaturan tenaga manusia, informasi manajemen dan teknologi informasi; Konsultasi mengenai strategi
komunikasi hubungan masyarakat; Konsultasi perdagangan produk UMKM di dalam dan luar negeri; Konsultasi sarana dan
pra sarana bagi kegiatan UMKM; Konsultasi sumber daya manusia; Konsultasi yang berkaitan dengan hubungan masyarakat;
Konsumen (Informasi komersial dan pemberian nasihat untuk -) [toko yang menyediakan pemberian naihat untuk konsumen];
Konter untuk penjualan es krim; Koperasi perdagangan; Layana agen penjualan yang menampilkan penggorengan; Layanan
administrasi bisnis yang disediakan yang berhubungan dengan layanan grosir dan ritel perangkat keras logam; Layanan
administrasi mengenai bisnis yang menggunakan basis data di Internet; Layanan administrasi untuk rujukan medis; Layanan
administratif manajemen hotel; Layanan agen ekspor-impor di bidang kosmetik; Layanan agen ekspor-impor pakaian; Layanan
agen informasi bisnis; Layanan agen informasi komersial, melalui internet; Layanan agen menjawab telepon; Layanan agen
penjualan untuk engsel pintu dari logam; Layanan agen penjualan untuk engsel pintu non-logam; Layanan agen penjualan
untuk pintu lipat dari logam; Layanan agen penjualan untuk pintu lipat non-logam; Layanan agen penjualan untuk selempang
jendela dari logam; Layanan agen penjualan untuk selempang jendela non-logam; Layanan agen penjualan yang
menampilkan alas kaki untuk mandi; Layanan agen penjualan yang menampilkan alat masak multi-guna; Layanan agen
penjualan yang menampilkan alat memasak tanpa minyak yang dipanaskan dengan uap; Layanan agen penjualan yang
menampilkan alat penggosok tubuh; Layanan agen penjualan yang menampilkan alat pengukus yang mudah digunakan;
Layanan agen penjualan yang menampilkan alat pijat untuk penggunaan pribadi; Layanan agen penjualan yang menampilkan
alat sterilisasi; Layanan agen penjualan yang menampilkan alat sterilisasi portabel untuk sikat gigi; Layanan agen penjualan
yang menampilkan alat sterilisasi untuk sikat gigi; Layanan agen penjualan yang menampilkan alat sterilisasi untuk talenan
untuk penggunaan di dapur; Layanan agen penjualan yang menampilkan aparatus dan instrumen untuk menimbang; Layanan
agen penjualan yang menampilkan aparatus perawatan gigi; Layanan agen penjualan yang menampilkan aparatus yang
dioperasikan tangan untuk mencincang makanan; Layanan agen penjualan yang menampilkan bagasi; Layanan agen
penjualan yang menampilkan bantal Korea, Bangsuk; Layanan agen penjualan yang menampilkan blender botol; Layanan
agen penjualan yang menampilkan blender botol yang disesuaikan untuk mempertahankan dingin; Layanan agen penjualan
yang menampilkan blender elektrik; Layanan agen penjualan yang menampilkan blender portabel; Layanan agen penjualan
yang menampilkan blender tangan nirkabel; Layanan agen penjualan yang menampilkan botol air dijual kosong; Layanan
agen penjualan yang menampilkan botol terisolasi; Layanan agen penjualan yang menampilkan botol untuk minum bukan
logam mulia; Layanan agen penjualan yang menampilkan buku dan publikasi; Layanan agen penjualan yang menampilkan
cangkir bukan logam mulia; Layanan agen penjualan yang menampilkan deterjen untuk penggunaan di dapur; Layanan agen
penjualan yang menampilkan gantungan baju; Layanan agen penjualan yang menampilkan handuk abrasif untuk menggosok
kulit; Layanan agen penjualan yang menampilkan handuk dapur dari kertas; Layanan agen penjualan yang menampilkan
handuk dari tekstil; Layanan agen penjualan yang menampilkan kabinet dan lemari plastik; Layanan agen penjualan yang
menampilkan kantong dengan penutup untuk penyimpanan makanan; Layanan agen penjualan yang menampilkan karpet;
Layanan agen penjualan yang menampilkan keranjang cucian untuk penggunaan domestik atau rumah tangga; Layanan agen
penjualan yang menampilkan keranjang sampah; Layanan agen penjualan yang menampilkan keranjang untuk keperluan
rumah tangga; Layanan agen penjualan yang menampilkan kertas perak; Layanan agen penjualan yang menampilkan kopi;
Layanan agen penjualan yang menampilkan kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan; Layanan agen penjualan yang
menampilkan kotak makanan pendamping; Layanan agen penjualan yang menampilkan kotak pendingin portabel bukan
elektrik; Layanan agen penjualan yang menampilkan kuali digital; Layanan agen penjualan yang menampilkan kuali elektrik
yang dapat dilipat; Layanan agen penjualan yang menampilkan kuali multi-guna; Layanan agen penjualan yang menampilkan
lemari bukan logam; Layanan agen penjualan yang menampilkan mesin pengepakan hampa udara untuk makanan; Layanan
agen penjualan yang menampilkan minuman berbahan dasar teh alkohol; Layanan agen penjualan yang menampilkan
nutraseutikal; Layanan agen penjualan yang menampilkan oven yang dipanaskan dengan uap; Layanan agen penjualan yang
menampilkan pakaian; Layanan agen penjualan yang menampilkan panci untuk memasak; Layanan agen penjualan yang
menampilkan panggangan elektrik; Layanan agen penjualan yang menampilkan panggangan elektrik di dalam ruangan;
Layanan agen penjualan yang menampilkan panggangan elektrik di luar ruangan; Layanan agen penjualan yang menampilkan
panggangan induksi; Layanan agen penjualan yang menampilkan pelembab sterilisasi LED; Layanan agen penjualan yang
menampilkan pemanggang; Layanan agen penjualan yang menampilkan pembersih udara portabel; Layanan agen penjualan
yang menampilkan pengaduk elektrik untuk keperluan rumah tangga; Layanan agen penjualan yang menampilkan penghilang
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serat elektrik; Layanan agen penjualan yang menampilkan penghisap debu; Layanan agen penjualan yang menampilkan
penjernih udara untuk kendaraan; Layanan agen penjualan yang menampilkan perabotan; Layanan agen penjualan yang
menampilkan peralatan dapur; Layanan agen penjualan yang menampilkan peralatan makan malam dari keramik; Layanan
agen penjualan yang menampilkan peralatan makan, selain pisau, garpu dan sendok; Layanan agen penjualan yang
menampilkan peralatan untuk membersihkan dan perlengkapan untuk mencuci, selain elektrik; Layanan agen penjualan yang
menampilkan perlengkapan mandi; Layanan agen penjualan yang menampilkan rak pengering untuk mencuci; Layanan agen
penjualan yang menampilkan sapu untuk membersihkan; Layanan agen penjualan yang menampilkan sarung tangan dapur;
Layanan agen penjualan yang menampilkan sediaan untuk memutihkan dan bahan lainnya untuk keperluan mencuci; Layanan
agen penjualan yang menampilkan serbet; Layanan agen penjualan yang menampilkan setrika uap; Layanan agen penjualan
yang menampilkan sikat gigi elektrik; Layanan agen penjualan yang menampilkan sikat untuk membersihkan; Layanan agen
penjualan yang menampilkan spatula untuk penggunaan di dapur; Layanan agen penjualan yang menampilkan sterilisasi
pengering piring; Layanan agen penjualan yang menampilkan talenan untuk penggunaan di dapur; Layanan agen penjualan
yang menampilkan tas dan dompet; Layanan agen penjualan yang menampilkan tas kecil untuk bepergian; Layanan agen
penjualan yang menampilkan teko kopi elektrik; Layanan agen penjualan yang menampilkan tembakau; Layanan agen
penjualan yang menampilkan tempat dan kotak sabun; Layanan agen penjualan yang menampilkan tepung dan sediaan yang
terbuat dari sereal; Layanan agen penjualan yang menampilkan tikar; Layanan agen penjualan yang menampilkan tisu
kosmetik yang sudah dibasahi; Layanan agen penjualan yang menampilkan turner untuk penggunaan di dapur; Layanan agen
penjualan yang menampilkan tusuk gigi; Layanan agen penjualan yang menampilkan wadah kaca yang disegel untuk
mengawetkan makanan; Layanan agen penjualan yang menampilkan wadah pengemas hampa udara untuk nasi; Layanan
agen penjualan yang menampilkan wadah plastik untuk penggunaan rumah tangga; Layanan agen penjualan yang
menampilkan wadah rumah tangga portabel multi-guna; Layanan agen penjualan yang menampilkan wadah untuk makanan
tradisional Korea, kimchi; Layanan agen penjualan yang menampilkan wadah untuk penggunaan rumah tangga atau dapur;
Layanan agen penjualan yang menampilkan wewangian; Layanan agen penjualanyang menampilkan lapisan kertas perak
untuk memasak di dapur; Layanan agen penjualanyang menampilkan peralatan memasak portabel untuk penggunaan di luar
ruangan; Layanan agen periklanan di Internet untuk orang lain; Layanan amal, yaitu, mengatur dan melakukan program
sukarela karyawan dan proyek layanan masyarakat; Layanan asosiasi, yaitu, mempromosikan kepentingan organisasi dan
orang-orang yang peduli dengan bidang manajemen proyek, manajemen bisnis, dan manajemen strategis; Layanan asosiasi,
yaitu, mempromosikan pemakaian dan penerimaan standar pertanian untuk penyerapan karbon dan gas rumah kaca lainnya;
Layanan asosiasi, yaitu, mempromosikan pemakaian dan penerimaan standar pertanian untuk penyerapan karbon dan gas
rumah kaca lainnya mempromosikan standar industri umum secara sukarela untuk penyerapan pertanian karbon dan gas
rumah kaca lainnya penyediaan pasar online untuk pembeli dan penjual karbon dan kredit gas rumah kaca lainnya, tunjangan
atau kompensasi mempromosikan penyerapan karbon internasional dan gas rumah kaca lainnya melalui administrasi
kompetisi dan tantangan untuk pihak lain.; Layanan asosiasi, yaitu, mempromosikan pemakaian dan penerimaan standar
pertanian untuk penyerapan karbon dan gas rumah kaca lainnya.; Layanan bantuan bisnis untuk pihak lain dalam
pengoperasian peralatan pengawasan keamanan dalam bidang teknologi informasi; Layanan bantuan dan konsultasi di
bidang manajemen bisnis perusahaan di sektor medis; Layanan bantuan manajemen personalia; Layanan bisnis, yaitu,
administrasi bisnis perusahaan dan operasi toko ritel yang menampilkan pakaian, aksesori pakaian, alas kaki, koper, ransel
dan peralatan luar ruang; Layanan bisnis/usaha yang berkaitan dengan manajemen fasilitas dan jasa operasi teknis, yaitu,
penyediaan manajemen usaha dan operasi usaha ke pusat data dengan infrastruktur dan interkoneksi internet dan jaringan,
pusat data tersebut menyediakan manajemen daya, pengendalian lingkungan, dan manajemen pengamanan data; Layanan
dealer kendaraan; Layanan diskon (untuk pengecer, grosir atau layanan promosi penjualan); Layanan distribusi dalam bidang
perangkat lunak permainan komputer, permainan video, permainan komputer, program permainan, konten permainan
komputer dan permainan video yang dapat diunduh; Layanan eceran atau grosir barang cetakan seperti buku, e-book;
Layanan eceran atau grosir untuk kosmetik dan alat kesehatan; Layanan eceran atau grosir untuk persediaan medis; Layanan
fungsi kantor dan penyediaan informasi yang berkaitan dengannya; Layanan fungsi kantor yang disediakan yang berhubungan
dengan layanan grosir dan ritel perangkat keras logam; Layanan grosir; Layanan grosir dan eceran dekorasi rumah; Layanan
grosir dan eceran di bidang produk tembakau, rokok elektronik dan produk-produk untuk digunakan dengan rokok elektronik;
Layanan grosir dan eceran perabotan rumah; Layanan grosir dan eceran peralatan listrik; Layanan grosir yang berkaitan
dengan buku; Layanan grosir yang disediakan oleh toko yang menjual bagian dan aksesoris mobil; Layanan grosir yang
menampilkan gantungan baju; Layanan iklan baris di bidang penilaian, perbaikan, layanan pemasangan, dan penjualan mobil
baru dan/atau bekas, sepeda motor, kendaraan komersial dan/atau tugas berat serta aksesori dan suku cadang terkait;
Layanan iklan yang berkaitan dengan parfum dan wewangian; Layanan iklan yang disediakan yang berhubungan dengan
layanan grosir dan ritel perangkat keras logam; Layanan iklan, pemasaran dan promosi di bidang jasa medis; Layanan iklan,
pemasaran dan promosi, yaitu, memberikan informasi mengenai diskon, kupon, potongan harga, voucher, tautan ke situs web
ritel orang lain, dan penawaran khusus untuk barang dan jasa orang lain; Layanan iklan, pemasaran, dan promosi; Layanan
iklan, yaitu mempromosikan merek, barang, dan layanan orang lain; Layanan impor dan ekspor agen untuk perangkat keras
logam; Layanan informasi bisnis bersifat menyediakan informasi peluang bisnis; Layanan informasi bisnis yang bersifat
memberikan informasi peluang bisnis; Layanan informasi iklan dan komersial melalui internet; Layanan informasi yang
berkaitan dengan jaringan kerja dan pertemuan bisnis; Layanan informasi yang berkaitan dengan perkenalan bisnis; Layanan
informasi, nasehat dan
konsultasi yang berkaitan dengan
proses administrasi pesanan pembelian,
jasa periklanan, periklanan, penilaian
bisnis, informasi bisnis, investigasi
bisnis, bantuan manajemen bisnis,
konsultasi manajemen bisnis, konsultasi
organisasi bisnis, penelitian bisnis, agen
informasi komersial, informasi dan
nasehat komersial untuk konsumen,
layanan perantara komersial, bantuan
manajemen komersial atau industri,
kompilasi iklan digunakan sebagai
halaman web pada internet, kompilasi
direktori untuk penerbitan di internet,
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kompilasi informasi ke dalam basis data
komputer, kompilasi statistik, analisis
harga biaya, pencarian data dalam file
komputer untuk orang lain, penyebaran
bahan untuk iklan, penelitian
pemasaran, pemasaran, iklan online di
jaringan komputer, jajak pendapat,
organisasi dan manajemen program
loyalitas pelanggan, iklan bayar per klik,
presentasi barang di media komunikasi, untuk keperluan ritel, layanan
perbandingan harga, jasa pengadaan
untuk orang lain (membeli barang dan
jasa untuk bisnis orang lain),
memberikan informasi bisnis melalui
situs web, penyediaan pasar daring
untuk pembeli dan penjual barang dan
jasa, penyediaan informasi kontak
komersial dan bisnis, publikasi teks
publisitas, publisitas, penyewaan waktu
iklan di media komunikasi, promosi
penjualan untuk orang lain, optimisasi
mesin pencari, sistemisasi informasi ke
dalam basis data komputer, jasa
pengadaan kerjasama, untuk
kepentingan pihak lain, dari berbagai
barang (tidak termasuk transportasi
daripadanya), memungkinkan
pelanggan untuk dengan mudah
melihat dan membeli barang-barang
tersebut dari situs barang dagangan
dalam jaringan komunikasi global,
memperbarui dan memelihara data
dalam database komputer,
memperbarui materi iklan,
pengoptimalan lalu lintas situs web,
audit keuangan, persiapan dan analisis
laporan keuangan untuk bisnis, proses
administrasi klaim asuransi, promosi
layanan asuransi, atas nama pihak
ketiga; Layanan jasa menguruskan pendirian PT (Perseroan Terbatas); Layanan jasa menguruskan pendirian badan usaha;
Layanan jasa menguruskan pendirian perusahaan; Layanan jual beli parfum, yaitu: isi ulang parfum; Layanan kliping berita
online; Layanan konsultasi untuk manajemen dan organisasi bisnis; Layanan konsultasi bisnis; Layanan konsultasi bisnis
yang berkaitan dengan pendirian usaha; Layanan konsultasi merek; Layanan konsultasi pemasaran bisnis, yaitu, melacak dan
menganalisis data pemasaran orang lain untuk tujuan memberikan strategi, wawasan, pemasaran, penjualan, operasi,
khususnya yang mengkhususkan diri dalam penggunaan model analitik dan statistik untuk memahami dan memprediksi
konsumen, tren dan tindakan bisnis dan pasar; Layanan konsultasi untuk periklanan dan manajemen bisnis; Layanan lisensi
musik, yaitu, administrasi komersial dari lisensi musik lainnya; Layanan manajemen bisnis yang disediakan yang berhubungan
dengan layanan grosir dan ritel perangkat keras logam; Layanan manajemen risiko bisnis; Layanan mengirimkan dan
menerima pesan elektronik; Layanan nasehat dan konsultasi yang berkaitan dengan suksesi bisnis dan memberikan informasi
tentangnya; Layanan nasehat untuk informasi bisnis dan akuntansi; Layanan online untuk menghubungkan pengguna jaringan
sosial dengan bisnis; Layanan online untuk menghubungkan pengguna jejaring sosial dengan pengecer untuk tujuan
memfasilitasi pembelian diskon; Layanan panggilan [layanan pelanggan]; Layanan pegawai sementara; Layanan pelelangan;
Layanan pemantauan dan konsultasi bisnis, yaitu, untuk memberikan strategi, wawasan, pemasaran, dan penjualan, terutama
yang mengkhususkan diri dalam penggunaan model analitik dan statistik untuk memahami dan memprediksi konsumen,
bisnis, dan tren dan tindakan pasar melalui situs web pelacakan; Layanan pemasaran bisnis; Layanan pemasaran dan
promosi penjualan di toko-toko dan atau melalui jaringan komunikasi di seluruh dunia; Layanan pemasaran yang disediakan
dengan cara jaringan digital melalui portal internet yang diarahkan kepada pelanggan produk kemasan; Layanan pemasaran,
periklanan dan promosi; Layanan pemesanan buku secara online; Layanan pemesanan melaui pos berbasis Internet;
Layanan pemesanan produk; Layanan pemrosesan data daring; Layanan pemrosesan kantor; Layanan penanganan data;
Layanan pencarian data dan penyediaan informasi yang berkaitan dengan hasil pencarian; Layanan pencarian database
melalui suatu jaringan; Layanan pencarian informasi di Internet; Layanan pencarian informasi melalui Internet; Layanan
pencarian untuk data elektronik pada komputer; Layanan penempatan pesanan untuk layanan pengiriman barang; Layanan
pengadaan kerjasama untuk kepentingan pihak lain, dari berbagai barang (tidak termasuk transportasi daripadanya),
memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan membeli barang-barang tersebut, layanan yang dapat disediakan
melalui toko ritel, toko grosir, melalui katalog pesanan melalui surat atau melalui media elektronik seperti melalui toko online,
situs web atau belanja melalui program televisi; Layanan pengadaan untuk orang lain (perolehan barang dan jasa untuk
perusahaan lain); Layanan pengaturan acara [mengorganisir pameran atau pamern dagang untuk tujuan komersial atau
periklanan]; Layanan pengaturan rapat perusahaan; Layanan pengaturan tampilan etalase toko ritel; Layanan pengelolaan
rantai pasokan melalui solusi ketelusuran dari awal hingga akhir untuk produk kemasan dan pengemasan; Layanan
pengembangan bisnis, seperti menyediakan bantuan untuk perusahaan pemula milik pihak lain; Layanan penjualan eceran
bubuk boba; Layanan penjualan eceran bubuk coklat, kopi dan teh secara online; Layanan penjualan eceran bubuk minuman;
Layanan penjualan eceran produk roti; Layanan penjualan eceran sirup; Layanan penjualan eceran sirup untuk kuliner;
Layanan penjualan eceran sirup untuk minuman; Layanan penjualan jam tangan dan kacamata hitam (kacamata olahraga dan
kacamata) secara eceran atau grosir; Layanan penjualan kosmetik, persiapan untuk penggunaan pribadi, persiapan
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perawatan gigi dan mulut, sabun dan deterjen secara eceran atau grosir; Layanan penjualan ritel; Layanan penjualan ritel
online; Layanan penjualan ritel yang berkaitan dengan produk makanan dan minuman; Layanan penyedia informasi komersial
melalui internet; Layanan penyedia informasi secara daring termasik informasi terkait dengan pedagang yang menerima
pembayaran dengan kartu kredit.; Layanan penyedia informasi, publikasi dan promosi pada pusat perbelanjaan secara online;
Layanan perantara bisnis; Layanan perantara komersial untuk mobil-mobil; Layanan perantara komersial untuk mobil-mobil
bekas; Layanan perantara komersial yang disediakan oleh toko yang menjual bagian dan asesoris mobil; Layanan perantara
yang berkaitan dengan perdagangan barang dan jasa; Layanan perdagangan elektronik, yaitu, menyediakan layanan toko ritel
online yang menampilkan perangkat lunak permainan komputer, permainan, pakaian; Layanan perekrutan; Layanan
perkenalan dan pertemuan bisnis dan skema jaringan kerja bisnis; Layanan perusahaan dan ayanan pengembangan bisnis
dalam bidang sediaan farmasi; Layanan promosi bisnis; Layanan promosi dan publisitas; Layanan promosi yang berhubungan
dengan acara eSports; Layanan pusat perbelanjaan (Mall); Layanan relasi media; Layanan ritel atau grosir di bidang
penyediaan perangkat lunak, pemutakhiran dan peningkatan pada perangkat lunak komputer atau pada perangkat keras
komputer; Layanan ritel atau grosir yang berhubungan dengan ponsel dan aksesoris ponsel; Layanan ritel atau layanan grosir
untuk gambar yang dapat diunduh; Layanan ritel atau layanan grosir untuk mesin dan peralatan telekomunikasi atau mesin,
peralatan; Layanan ritel atau layanan grosir untuk pengeras suara; Layanan ritel atau layanan grosir untuk perangkat lunak
permainan untuk konsol permainan video di rumah dan permainan portabel dengan layar kristal cair; Layanan ritel atau
layanan grosir untuk sistem pembangkit tenaga surya; Layanan ritel atau layanan grosir untuk sistem pengenalan suara;
Layanan ritel atau layanan grosir untuk video atau gambar yang dapat diunduh; Layanan ritel dan grosir teh; Layanan ritel dan
grosir untuk bagian, perlengkapan dan aksesoris untuk kacamata, kacamata pelindung dengan bingkai plastik atau karet yang
pas di wajah untuk melindungi mata dan kacamata pelindung dari sinar matahari, termasuk, tempat, rantai, tali, bingkai, pita
dan pengikat pendukung, termasuk layanan ritel dan grosir online yang menampilkan kacamata, kacamata pelindung dengan
bingkai plastik atau karet yang pas di wajah untuk melindungi mata, kacamata pelindung dari sinar matahari; Layanan ritel
department store; Layanan ritel online barang-barang elektronik melalui situs web; Layanan ritel online dari situs web internet
yang berkaitan dengan penjualan buku; Layanan ritel online yang berkaitan dengan alas kaki; Layanan ritel online yang
berkaitan dengan pakaian dalam; Layanan ritel online yang berkaitan dengan pakaian dalam wanita; Layanan ritel online yang
berkaitan dengan penjualan buku; Layanan ritel online yang berkaitan dengan sepatu; Layanan ritel online yang berkaitan
dengan topi; Layanan ritel online yang berkaitan dengan tutup kepala; Layanan ritel terkait dengan barang cetakan; Layanan
ritel terkait dengan persediaan pendidikan; Layanan ritel toko serba ada online; Layanan ritel untuk parfum dan wewangian;
Layanan ritel untuk penjualan bahan bakar, minyak bumi, minyak, pelumas, gemuk; Layanan ritel yang berkaitan dengan
produk roti; Layanan ritel, grosir dan toko online, termasuk toko roti ritel, farmasi, dan layanan suku cadang mobil; Layanan
sewa dan penjualan ruang iklan; Layanan tampilan untuk barang dagangan; Layanan toko eceran yang menjual mobil-mobil;
Layanan toko eceran yang menjual mobil-mobil bekas; Layanan toko grosir menampilkan alas kaki untuk pria dan wanita;
Layanan toko grosir menampilkan sandal; Layanan toko grosir menampilkan selempang jendela dari logam; Layanan toko
grosir menampilkan selempang jendela non-logam; Layanan toko grosir menampilkan sepatu; Layanan toko grosir
menampilkan sepatu anak-anak; Layanan toko grosir menampilkan sepatu kulit; Layanan toko grosir online yang menjual
bahan - bahan granit, keramik; Layanan toko grosir online yang menjual bahan - bahan untuk membuat bingkai, batu alam,
panel, kertas pelapis dinding; Layanan toko grosir yang menampilkan alas kaki untuk mandi; Layanan toko grosir yang
menampilkan alat masak multi-guna; Layanan toko grosir yang menampilkan alat memasak tanpa minyak yang dipanaskan
dengan uap; Layanan toko grosir yang menampilkan alat penggosok tubuh; Layanan toko grosir yang menampilkan alat
pengukus yang mudah digunakan; Layanan toko grosir yang menampilkan alat pijat untuk penggunaan pribadi; Layanan toko
grosir yang menampilkan alat sterilisasi; Layanan toko grosir yang menampilkan alat sterilisasi portabel untuk sikat gigi;
Layanan toko grosir yang menampilkan alat sterilisasi untuk sikat gigi; Layanan toko grosir yang menampilkan alat sterilisasi
untuk talenan untuk penggunaan di dapur; Layanan toko grosir yang menampilkan aparatus dan instrumen untuk menimbang;
Layanan toko grosir yang menampilkan aparatus perawatan gigi; Layanan toko grosir yang menampilkan aparatus yang
dioperasikan tangan untuk mencincang makanan; Layanan toko grosir yang menampilkan bahan bakar mineral; Layanan toko
grosir yang menampilkan bantal Korea, Bangsuk; Layanan toko grosir yang menampilkan batu bara; Layanan toko grosir yang
menampilkan blender botol; Layanan toko grosir yang menampilkan blender botol yang disesuaikan untuk mempertahankan
dingin; Layanan toko grosir yang menampilkan blender elektrik; Layanan toko grosir yang menampilkan blender portabel;
Layanan toko grosir yang menampilkan blender tangan nirkabel; Layanan toko grosir yang menampilkan botol air dijual
kosong; Layanan toko grosir yang menampilkan botol terisolasi; Layanan toko grosir yang menampilkan botol untuk minum
bukan logam mulia; Layanan toko grosir yang menampilkan cangkir bukan logam mulia; Layanan toko grosir yang
menampilkan deterjen untuk keperluan di dapur; Layanan toko grosir yang menampilkan handuk abrasif untuk menggosok
kulit; Layanan toko grosir yang menampilkan handuk dapur dari kertas; Layanan toko grosir yang menampilkan handuk dari
tekstil; Layanan toko grosir yang menampilkan jasa untuk mencuci piring; Layanan toko grosir yang menampilkan kabinet dan
lemari plastik; Layanan toko grosir yang menampilkan kantong dengan penutup untuk penyimpanan makanan; Layanan toko
grosir yang menampilkan karpet; Layanan toko grosir yang menampilkan keranjang cucian untuk penggunaan domestik atau
rumah tangga; Layanan toko grosir yang menampilkan keranjang sampah; Layanan toko grosir yang menampilkan keranjang
untuk keperluan rumah tangga; Layanan toko grosir yang menampilkan kertas perak; Layanan toko grosir yang menampilkan
kosmetik; Layanan toko grosir yang menampilkan kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan; Layanan toko grosir yang
menampilkan kotak makanan pendamping; Layanan toko grosir yang menampilkan kotak pendingin portabel bukan elektrik;
Layanan toko grosir yang menampilkan kuali digital; Layanan toko grosir yang menampilkan kuali elektrik yang dapat dilipat;
Layanan toko grosir yang menampilkan kuali multi-guna; Layanan toko grosir yang menampilkan lapisan kertas perak untuk
memasak di dapur; Layanan toko grosir yang menampilkan lemari bukan logam; Layanan toko grosir yang menampilkan
mesin pengepakan hampa udara untuk makanan; Layanan toko grosir yang menampilkan nutraseutikal; Layanan toko grosir
yang menampilkan oven yang dipanaskan dengan uap; Layanan toko grosir yang menampilkan panci untuk memasak;
Layanan toko grosir yang menampilkan panggangan elektrik; Layanan toko grosir yang menampilkan panggangan elektrik di
dalam ruangan; Layanan toko grosir yang menampilkan panggangan elektrik di luar ruangan; Layanan toko grosir yang
menampilkan panggangan induksi; Layanan toko grosir yang menampilkan pelembab sterilisasi LED; Layanan toko grosir
yang menampilkan pemanggang; Layanan toko grosir yang menampilkan pembersih udara portabel; Layanan toko grosir yang
menampilkan pengaduk elektrik untuk keperluan rumah tangga; Layanan toko grosir yang menampilkan penggorengan;
Layanan toko grosir yang menampilkan penghilang serat elektrik; Layanan toko grosir yang menampilkan penghisap debu;
Layanan toko grosir yang menampilkan penjernih udara untuk kendaraan; Layanan toko grosir yang menampilkan peralatan
dapur; Layanan toko grosir yang menampilkan peralatan makan malam dari keramik; Layanan toko grosir yang menampilkan
peralatan makan, selain pisau, garpu dan sendok; Layanan toko grosir yang menampilkan peralatan memasak portabel untuk
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penggunaan di luar ruangan; Layanan toko grosir yang menampilkan peralatan untuk membersihkan dan perlengkapan untuk
mencuci, selain elektrik; Layanan toko grosir yang menampilkan rak pengering untuk mencuci; Layanan toko grosir yang
menampilkan sapu untuk membersihkan; Layanan toko grosir yang menampilkan sarung tangan dapur; Layanan toko grosir
yang menampilkan sediaan untuk memutihkan dan bahan lainnya untuk keperluan mencuci; Layanan toko grosir yang
menampilkan serbet; Layanan toko grosir yang menampilkan setrika uap; Layanan toko grosir yang menampilkan sikat gigi
elektrik; Layanan toko grosir yang menampilkan sikat untuk membersihkan; Layanan toko grosir yang menampilkan spatula
untuk penggunaan di dapur; Layanan toko grosir yang menampilkan sterilisasi pengering piring; Layanan toko grosir yang
menampilkan talenan untuk penggunaan di dapur; Layanan toko grosir yang menampilkan tas dan dompet; Layanan toko
grosir yang menampilkan tas kecil untuk bepergian; Layanan toko grosir yang menampilkan teko kopi elektrik; Layanan toko
grosir yang menampilkan tempat dan kotak sabun; Layanan toko grosir yang menampilkan tepung dan sediaan yang terbuat
dari sereal; Layanan toko grosir yang menampilkan tikar; Layanan toko grosir yang menampilkan tisu kosmetik yang sudah
dibasahi; Layanan toko grosir yang menampilkan turner untuk penggunaan di dapur; Layanan toko grosir yang menampilkan
tusuk gigi; Layanan toko grosir yang menampilkan wadah kaca yang disegel untuk mengawetkan makanan; Layanan toko
grosir yang menampilkan wadah pengemas hampa udara untuk nasi; Layanan toko grosir yang menampilkan wadah plastik
untuk penggunaan rumah tangga; Layanan toko grosir yang menampilkan wadah rumah tangga portabel multi-guna; Layanan
toko grosir yang menampilkan wadah untuk makanan tradisional Korea, kimchi; Layanan toko grosir yang menampilkan wadah
untuk penggunaan rumah tangga atau dapur; Layanan toko grosir yang menampilkan wewangian; Layanan toko grosir yang
menjual mobil-mobil; Layanan toko grosir yang menjual mobil-mobil bekas; Layanan toko ritel di bidang suplemen makanan
kesehatan untuk digunakan sebagai suplemen diet (dietary supplements); Layanan toko ritel menampilkan alas kaki untuk pria
dan wanita retail; Layanan toko ritel menampilkan selempang jendela dari logam; Layanan toko ritel menampilkan selempang
jendela non-logam; Layanan toko ritel menampilkan sepatu; Layanan toko ritel menampilkan sepatu anak-anak; Layanan toko
ritel menampilkan sepatu kulit; Layanan toko ritel menu utama kopi; Layanan toko ritel menu utama teh; Layanan toko ritel
online; Layanan toko ritel online menampilkan rekaman musik, rekaman komedi, rekaman kata yang diucapkan, rekaman
video, dan produk yang terkait dengan musik; Layanan toko ritel online menu utama kopi; Layanan toko ritel online yang
menampilan pakaian dalam wanita; Layanan toko ritel online yang menampilkan buku; Layanan toko ritel online yang
menampilkan pakaian dalam; Layanan toko ritel online yang menampilkan pakaian dan aksesori terkait; Layanan toko ritel
online yang menampilkan sepatu; Layanan toko ritel online yang menampilkan topi; Layanan toko ritel online yang menjual
peralatan fotografi/videografi.; Layanan toko ritel secara on-line yang menjual parfum dan wewangian; Layanan toko ritel untuk
engsel pintu dari logam; Layanan toko ritel untuk perangkat lunak komputer untuk faksimili, surat elektronik, pesan suara atau
pesan internet; Layanan toko ritel untuk pintu lipat dari logam; Layanan toko ritel untuk pintu lipat non-logam; Layanan toko
ritel yang disediakan melalui Internet yang menampilkan kosmetik, sediaan perlengkapan mandi, minyak esensial, masker
kecantikan, sabun kosmetik dan shampoo; Layanan toko ritel yang menampilkan alas kaki untuk mandi; Layanan toko ritel
yang menampilkan alat masak multi-guna; Layanan toko ritel yang menampilkan alat memasak tanpa minyak yang
dipanaskan dengan uap; Layanan toko ritel yang menampilkan alat penggosok tubuh; Layanan toko ritel yang menampilkan
alat pengukus yang mudah digunakan; Layanan toko ritel yang menampilkan alat pijat untuk penggunaan pribadi; Layanan
toko ritel yang menampilkan alat sterilisasi; Layanan toko ritel yang menampilkan alat sterilisasi portabel untuk sikat gigi;
Layanan toko ritel yang menampilkan alat sterilisasi untuk sikat gigi; Layanan toko ritel yang menampilkan alat sterilisasi untuk
talenan untuk penggunaan di dapur; Layanan toko ritel yang menampilkan aparatus dan instrumen untuk menimbang;
Layanan toko ritel yang menampilkan aparatus perawatan gigi; Layanan toko ritel yang menampilkan aparatus yang
dioperasikan tangan untuk mencincang makanan; Layanan toko ritel yang menampilkan bantal Korea, Bangsuk; Layanan toko
ritel yang menampilkan barang-barang electrical atau listrik; Layanan toko ritel yang menampilkan blender botol; Layanan toko
ritel yang menampilkan blender botol yang disesuaikan untuk mempertahankan dingin; Layanan toko ritel yang menampilkan
blender elektrik; Layanan toko ritel yang menampilkan blender portabel; Layanan toko ritel yang menampilkan blender tangan
nirkabel; Layanan toko ritel yang menampilkan botol air dijual kosong; Layanan toko ritel yang menampilkan botol terisolasi;
Layanan toko ritel yang menampilkan botol untuk minum bukan logam mulia; Layanan toko ritel yang menampilkan cangkir
bukan logam mulia; Layanan toko ritel yang menampilkan deterjen untuk penggunaan di dapur; Layanan toko ritel yang
menampilkan gantungan baju; Layanan toko ritel yang menampilkan gulungan toilet; Layanan toko ritel yang menampilkan
handuk abrasif untuk menggosok kulit; Layanan toko ritel yang menampilkan handuk dapur dari kertas; Layanan toko ritel
yang menampilkan handuk dari tekstil; Layanan toko ritel yang menampilkan jasa untuk mencuci piring; Layanan toko ritel
yang menampilkan kabinet dan lemari plastik; Layanan toko ritel yang menampilkan kantong dengan penutup untuk
penyimpanan makanan; Layanan toko ritel yang menampilkan karpet; Layanan toko ritel yang menampilkan keranjang cucian
untuk penggunaan domestik atau rumah tangga; Layanan toko ritel yang menampilkan keranjang sampah; Layanan toko ritel
yang menampilkan keranjang untuk keperluan rumah tangga; Layanan toko ritel yang menampilkan kertas perak; Layanan
toko ritel yang menampilkan kosmetik; Layanan toko ritel yang menampilkan kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan;
Layanan toko ritel yang menampilkan kosmetik, sediaan perlengkapan mandi, kit kosmetik, minyak esensial, masker
kecantikan, sabun kosmetik dan shampoo; Layanan toko ritel yang menampilkan kotak makanan pendamping; Layanan toko
ritel yang menampilkan kotak pendingin portabel bukan elektrik; Layanan toko ritel yang menampilkan kuali digital; Layanan
toko ritel yang menampilkan kuali elektrik yang dapat dilipat; Layanan toko ritel yang menampilkan kuali multi-guna; Layanan
toko ritel yang menampilkan lapisan kertas perak untuk memasak di dapur; Layanan toko ritel yang menampilkan lemari bukan
logam; Layanan toko ritel yang menampilkan mesin pengepakan hampa udara untuk makanan; Layanan toko ritel yang
menampilkan nutraseutikal; Layanan toko ritel yang menampilkan oven yang dipanaskan dengan uap; Layanan toko ritel yang
menampilkan pakaian dan aksesori terkait; Layanan toko ritel yang menampilkan panci untuk memasak; Layanan toko ritel
yang menampilkan panggangan elektrik; Layanan toko ritel yang menampilkan panggangan elektrik di dalam ruangan;
Layanan toko ritel yang menampilkan panggangan elektrik di luar ruangan; Layanan toko ritel yang menampilkan panggangan
induksi; Layanan toko ritel yang menampilkan pelembab sterilisasi LED; Layanan toko ritel yang menampilkan pemanggang;
Layanan toko ritel yang menampilkan pembersih udara portabel; Layanan toko ritel yang menampilkan pembungkus untuk
penyimpanan produksi makanan; Layanan toko ritel yang menampilkan pengaduk elektrik untuk keperluan rumah tangga;
Layanan toko ritel yang menampilkan penggorengan; Layanan toko ritel yang menampilkan penghilang serat elektrik; Layanan
toko ritel yang menampilkan penghisap debu; Layanan toko ritel yang menampilkan penjernih udara untuk kendaraan;
Layanan toko ritel yang menampilkan peralatan dapur; Layanan toko ritel yang menampilkan peralatan makan malam dari
keramik; Layanan toko ritel yang menampilkan peralatan makan, selain pisau, garpu dan sendok; Layanan toko ritel yang
menampilkan peralatan memasak portabel untuk penggunaan di luar ruangan; Layanan toko ritel yang menampilkan peralatan
olahraga selain peralatan golf/peralatan mendaki; Layanan toko ritel yang menampilkan peralatan untuk membersihkan dan
perlengkapan untuk mencuci, selain elektrik; Layanan toko ritel yang menampilkan rak pengering untuk mencuci; Layanan
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toko ritel yang menampilkan sapu untuk membersihkan; Layanan toko ritel yang menampilkan sarung tangan dapur; Layanan
toko ritel yang menampilkan sediaan untuk memutihkan dan bahan lainnya untuk keperluan mencuci; Layanan toko ritel yang
menampilkan serbet; Layanan toko ritel yang menampilkan setrika uap; Layanan toko ritel yang menampilkan sikat gigi
elektrik; Layanan toko ritel yang menampilkan sikat untuk membersihkan; Layanan toko ritel yang menampilkan spatula untuk
penggunaan di dapur; Layanan toko ritel yang menampilkan sterilisasi pengering piring; Layanan toko ritel yang menampilkan
talenan untuk penggunaan di dapur; Layanan toko ritel yang menampilkan tas dan dompet; Layanan toko ritel yang
menampilkan tas kecil untuk bepergian; Layanan toko ritel yang menampilkan teko kopi elektrik; Layanan toko ritel yang
menampilkan tempat dan kotak sabun; Layanan toko ritel yang menampilkan tepung dan sediaan yang terbuat dari sereal;
Layanan toko ritel yang menampilkan tikar; Layanan toko ritel yang menampilkan tisu kosmetik yang sudah dibasahi; Layanan
toko ritel yang menampilkan turner untuk penggunaan di dapur; Layanan toko ritel yang menampilkan tusuk gigi; Layanan toko
ritel yang menampilkan wadah kaca yang disegel untuk mengawetkan makanan; Layanan toko ritel yang menampilkan wadah
pengemas hampa udara untuk nasi; Layanan toko ritel yang menampilkan wadah plastik untuk penggunaan rumah tangga;
Layanan toko ritel yang menampilkan wadah rumah tangga portabel multi-guna; Layanan toko ritel yang menampilkan wadah
untuk makanan tradisional Korea, kimchi; Layanan toko ritel yang menampilkan wadah untuk penggunaan rumah tangga atau
dapur; Layanan toko ritel yang menampilkan wewangian; Layanan toko ritel yang menjual peralatan fotografi/videografi.;
Layanan toko ritel, layanan pemesanan eceran online, dan layanan katalog pemesanan melalui pos, di bidang perangkat
keras, aksesori rumah didalam dan luar ruangan, barang olahraga, barang pengembangan rumah, dan peralatan rumah
tangga; Layanan toko serba ada dan ritel; Layanan toko yang menyediakan kebutuhan sehari-hari; Layanan untuk mengatur
dan melakukan pameran dagang dan pameran; Layanan yang berkaitan dengan kegiatan transaksi penjualan barang
dagangan baik barang-barang eletronik maupun barang-barang electrical atau listrik melalui situs web secara ritel online;
Layanan yang berkaitan dengan kegiatan transaksi penjualan barang dagangan melalui situs web secara ritel online; Layanan
– layanan perekrutan tenaga kerja; Layanan-layanan iklan dan promosi melalui internet; MINI MARKET; Manajemen Proses
Bisnis; Manajemen Usaha; Manajemen administrasi dari konsultan kesehatan; Manajemen bisnis bebas bea; Manajemen
bisnis dan layanan administrasi bisnis yang berkaitan dengan bidang pakaian, aksesori pakaian, alas kaki, koper, ransel dan
peralatan luar ruang; Manajemen bisnis dan layanan administrasi yang mendukung pemanfaatan jaringan komputer global;
Manajemen bisnis dan layanan konsultasi di bidang hotel, resort, resort kondominium, penyewaan apartemen untuk liburan,
penyewaan rumah untuk liburan, pengembangan konsep timeshare, dan pertukaran dengan konsep timeshare; Manajemen
bisnis dan layanan konsultasi di bidang resort hotel, resort kondominium, penyewaan apartemen untuk liburan,
pengembangan konsep timeshare dan pertukaran dengan konsep timeshare, pengiklanan penyewaan properti liburan;
Manajemen bisnis dan pengoperasian hotel, klub rekreasi serta tanah dan bangunan pemukiman untuk orang lain;
Manajemen bisnis dari hak komersil dalam atau yang berhubungan dengan turnamen golf dan media; Manajemen bisnis
fasilitas perjamuan dan fungsi sosial, fasilitas golf, dan restoran; Manajemen bisnis pada pusat perbelanjaan; Manajemen
bisnis toko serba ada; Manajemen dan pengisian kembali persediaan atas material yang digunakan pada proses pengeboran
minyak dan gas dan panas bumi dan mengatur ulang persediaan dan susunan rak; Manajemen dari kepribadian olah raga dan
pemain golf profesional; Manajemen data; Manajemen file komputer; Manajemen file terkomputerisasi; Manajemen kontrak
mengenai informasi pelanggan; Manajemen perizinan barang dan jasa pihak lain (manajemen bisnis); Manajemen perusahaan
ritel untuk orang lain; Manajemen promosi untuk tokoh olah raga; Manajemen spanduk iklan yang berafiliasi dengan
pemasaran; Manajemen sumber daya manusia; Manajemen usaha dan operasi pusat data; Manajemen yang berkaitan
dengan bisnis periklanan; Manajemen/pengelolaan restoran makanan dan minuman Jepang; Melaksanakan program loyalitas
pelanggan, hadiah, afinitas dan insentif untuk tujuan promosi komersil dan periklanan; Melakukan survei pasar; Membantu
perusahaan-perusahaan untuk mendapatkan kontrak pemerintah; Memberikan informasi dan analisis yang berkaitan dengan
data pasar ekonomi; Memberikan informasi iklan dan bisnis secara online atau melalui layanan web; Memberikan informasi
kerjasama waralaba (administrasi) restoran, cafe yang menyediakan minuman berbahan dasar kopi, teh dan coklat;
Memberikan informasi komersial dan saran untuk konsumen dalam pilihan produk dan layanan; Memberikan informasi kontak
komersial dan bisnis; Memberikan informasi produk konsumen yang berkaitan dengan pakaian dan aksesori terkait;
Memberikan informasi untuk penjualan barang orang lain; Memberikan informasi yang berhubungan dengan layanan
organisasi untuk penyuluhan umum kepada public dan usaha masyarakat bawah untuk perlindungan lingkungan dan energy
bersih; Mempersiapkan barang periklanan; Mempersiapkan dokumen publisitas; Mempersiapkan dokumen yang terkait
dengan bisnis; Mempersiapkan faktur; Mempersiapkan iklan; Mempersiapkan inventaris; Mempersiapkan laporan bisnis;
Mempersiapkan laporan keuangan; Mempersiapkan layanan pameran dagang untuk perusahaan industri dan komersial;
Mempersiapkan layanan pameran untuk perusahaan industri dan komersial; Mempersiapkan materi iklan; Mempersiapkan
pameran dagang untuk perusahaan industri dan komersial; Mempersiapkan pernyataan laporan keuangan; Mempersiapkan
rencana pemasaran; Mempromosikan barang dan jasa orang lain dengan memungkinkan pengguna untuk, mengakses kupon
online, rabat, diskon, voucher dan penawaran khusus melalui website, kupon scan, rabat, diskon, voucher dan penawaran
khusus dari bahan hasil cetakan, dan sticker pada ponsel; Mempromosikan barang dan jasa orang lain dengan
mengakumulasi poin, menerbitkan poin dan menyediakan informasi yang berkaitan dengannya; Mempromosikan barang
orang lain melalui situs web (website); Mempromosikan barang pihak lain, yaitu, menyediakan kupon, potongan harga dan
voucher untuk barang pihak lain; Mempromosikan barang-barang dan jasa-jasa dengan cara mengoperasikan ritel pusat
perbelanjaan komprehensif online, grosir, dan layanan ritel online kuku buatan, stiker nail art, tips kuku, kertas transfer untuk
nail art, cat kuku [kosmetik], sediaan penguatan kuku, kondisioner kuku, cat kuku, enamel kuku, penghilang enamel kuku, gel
kuku, sediaan untuk menghilangkan kuku gel, lapisan atas cat kuku, krim kuku untuk penggunaan kosmetik, glitter kuku, cat
kuku dan penghapus cat kuku, sediaan perawatan kuku kosmetik, perekat untuk membubuhkan kuku atau bulu mata buatan,
sediaan buffing kuku, kikir kuku dan warna kuku; Mempromosikan penjualan atau mempromosikan bisnis untuk orang lain;
Mempromosikan sumbangan amal dari karyawan untuk orang lain, yaitu, untuk organisasi amal; Menata Dagangan;
Mengadakan pameran untuk tujuan iklan; Menganalisis dan menyusun data bisnis; Mengatur dan mengelola promosi
pemasaran untuk orang lain; Mengatur dan menyelenggarakan pameran, acara dan eksibisi untuk tujuan bisnis; Mengatur dan
menyelenggarakan pekan raya dan pameran untuk keperluan bisnis dan periklanan; Mengatur pameran untuk tujuan bisnis;
Mengatur pameran untuk tujuan komersial; Mengatur pameran untuk tujuan periklanan; Mengimpor dan mengekspor pakaian,
alas kaki dan hiasan kepala; Mengorganisir pameran, pameran dagang, pertunjukan dan acara untuk tujuan komersial atau
iklan; Mengorganisir pengerjaan promosi dan iklan dan mengorganisir pengerjaan retensi pelanggan, termasuk mengorganisir
pengerjaan promosi untuk mendorong loyalitas pelanggan, baik terkait dengan penggunaan kartu kredit maupun tidak;
Mengorganisir, mengatur dan menyelenggarakan pameran dagang dan eksibisi; Mengumpulkan informasi bisnis;
Mengumpulkan informasi komersial; Mengumpulkan informasi personil; Mengumpulkan informasi untuk bisnis; Mengumpulkan
statistic bisnis; Meniru dokumen; Menyalin dokumen; Menyediakan bantuan bisnis untuk pihak lain dalam pengoperasian
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peralatan pengawasan keamanan dalam bidang keamanan dunia maya; Menyediakan informasi bisnis; Menyediakan
informasi bisnis, juga melalui internet, jaringan kabel atau bentuk transfer data lainnya; Menyediakan informasi, berita, dan
komentar di bidang bisnis hiburan; Menyediakan konsultan untuk penggabungan bisnis dan manajemen rantai; Menyediakan
konsultasi pemasaran di bidang media sosial; Menyediakan layanan iklan dan jasa reklame; Menyediakan portal situs web
internet yang menampilkan tautan ke situs web ritel online orang lain; Menyediakan pusat perbelanjaan daring (online
marketplaces) untuk pembeli-pembeli dan penjual-penjual barang-barang dan/atau jasa-jasa; Menyediakan ruang iklan di situs
web; Menyediakan ulasan pengguna untuk tujuan komersial atau periklanan; Menyediakan/memberikan layanan dan informasi
pelacakan mengenai pelacakan aset dalam perjalanan, yaitu, kendaraan, trailer, pengemudi/pengendara, kargo, dan kontainer
pengiriman untuk tujuan manajemen bisnis; Menyelenggarakan pameran bisnis; Menyelenggarakan pameran untuk tujuan
bisnis; Menyelenggarakan pameran untuk tujuan komersial; Menyelenggarakan pameran untuk tujuan komersial atau iklan;
Menyelenggarakan pameran untuk tujuan periklanan; Menyelenggarakan penjualan barang dengan sistem arisan;
Menyewakan materi publisitas; Menyewekan mesin atau peralatan untuk kantor; Menyiapkan dokumen; Nasehat bisnis dan
manajemen bisnis atas program yang berkaitan dengan organisasi dan manajemen bisnis; Nasehat dan bantuan bisnis;
Nasehat untuk konsumen; Optimisasi Mesin Pencari; Order melalui TV; Order melalui online; Organisasai kampanye
promosional; Organisasi bisnis kantor; Organisasi dan manajemen program insentif dan promosi penjualan; Organisasi nirlaba
di bidang kopi; Organisasi pameran untuk tujuan komersial atau iklan, sebagai model untuk iklan atau promosi penjualan;
Organisasi peragaan busana untuk keperluan promosi dan periklanan; Organisasi, mengatur dan menyelenggarakan antar
bisnis dan pameran perdagangan, forum dan acara bisnis dalam konteks pameran perdagangan dan eksposisi untuk
keperluan bisnis; Organisasi, mengatur dan menyelenggarakan pameran, pameran dagang dan eksposisi untuk keperluan
bisnis; Outlet pancake dan waffle; Outlet penjualan camilan khas jepang; Outlet toko ritel yang menampilkan kacamata,
kacamata pelindung dengan bingkai plastik atau karet yang pas di wajah untuk melindungi mata, kacamata pelindung dari
sinar matahari; PASAR SWALAYAN; PENYALURAN CONTOH-CONTOH BARANG; Pameran peragaan busana untuk
keperluan komersial; Pemasangan poster; Pemasaran dan periklanan pada jasa keuangan dan asuransi; Pemasaran dan
promosi barang dan jasa orang lain dengan cara mendistribusikan kupon atau voucher; Pemasaran digital; Pemasaran digital
melalui poral internet berdasarkan data yang dikumpulkan melalui solusi ketelusuran dari awak hingga akhir untuk produkproduk kemasan dan pengemasan; Pemasaran digital yang diarahkan kepada pelanggan produk kemasan; Pemasaran
melalui media elektronik; Pemasaran, riset pasar, dan analisis pasar melalui situs web internet; Pembelian Madu dan Hasil
produksi madu; Pembelian barang lokal untuk dibeli oleh konsumen di luar negeri; Pembuatan laporan keuangan; Pembuatan
materi periklanan; Pembuatan profil konsumen untuk tujuan komersial atau pemasaran; Pembukuan perniagaan; Pembukuan
perusaahan; Pembukuan, menyusun laporan rekening; Pemesanan buku secara online; Pemotongan pajak; Pemrosesan
administratif pesanan pembelian untuk pembelanjaan daring; Pemrosesan data dalam pengumpulan data untuk tujuan bisnis;
Pemrosesan pesanan secara elektronik untuk orang lain; Penasihat bisnis dan layanan informasi; Pencatatan perusahaan;
Penderep; Penelitain Perniagaan; Penelitian pemasaran dan promosi penjualan (untuk orang lain); Penelitian perniagaan dan
pemasaran madu; Penempatan iklan; Penempatan personel, yaitu jasa penyediaan pekerja terlatih dan material untuk
mengelola dan mengerjakan pembersihan peralatan industri dengan benar, yaitu, reaktor, kapal, tangki, menara vakum,
penukar panas, perpipaan, kolom penyulingan, dan peralatan industri lainnya.; Penempatan tenaga kerja; Penerbitan,
manajemen dan penyelesaian mata uang virtual yang disimpan dan dikelola sebagai data elektronik untuk promosi barang dan
jasa; Penerbitan, manajemen dan penyelesaian poin dan mata uang virtual untuk promosi barang dan jasa; Penerbitan,
manajemen dan penyelesaian poin untuk promosi barang dan jasa; Pengadaan barang untuk keperluan bisnis orang lain;
Pengadaan jasa untuk pihak lain; Pengadaan, manajemen, inventaris, pemasaran dan penjualan barang (dengan cara apapun
termasuk tetapi tidak terbatas pada jasa online dan melalui pengiriman); Pengambilan informasi bisnis yang terkomputerisasi;
Pengaturan dan pengoperasian materi iklan pada jaringan komputer dan jaringan komunikasi global; Pengaturan dan
penyelenggaraan kompetisi bisnis untuk wirausahawan dan perusahaan pemula (start-up) untuk bersaing mendapatkan modal
awal untuk membiayai kegiatan bisnis; Pengaturan demonstrasi untuk tujuan periklanan; Pengaturan distribusi literatur iklan
sebagai respons terhadap permintaan telepon; Pengaturan penjualan alas kaki; Pengaturan penjualan peralatan untuk
mengukur konsumsi energi listrik; Pengaturan penjualan perangkat kontrol listrik untuk pemanasan dan pengelolaan listrik;
Pengaturan penjualan perangkat kontrol listrik untuk pengelolaan energi; Pengecer barang-barang; Pengelolaan arsip
perniagaan; Pengelolaan arsip perpajakan; Pengelolaan bisnis hotel dan penginapan lainnya; Pengelolaan data pelanggan
menggunakan basis data komputer; Pengelolaan hubungan pelanggan khusus terkait dengan rokok elektronik, perangkat
pemanas tembakau, perangkat rokok elektronik dan baterai dan pengisi daya baterai untuk rokok elektronik, perangkat
pemanas tembakau dan perangkat rokok elektronik.; Pengelolaan informasi perniagaan; Pengelolaan informasi perpajakan;
Pengelolaan laporan proyek bisnis; Pengelolaan skema loyalitas, termasuk mengorganisir pengerjaan promosi untuk
mendorong loyalitas pelanggan, terkait dengan penggunaan kartu kredit maupun tidak; Pengembangan konsep periklanan;
Pengembangan standar sukarela di bidang manajemen bisnis; Pengembangan standar sukarela di bidang manajemen proyek;
Pengembangan standar sukarela di bidang manajemen strategis; Penghimpun informasi ke dalam basis data komputer;
Pengiklanan dengan pengiriman publisitas secara online untuk pihak ketiga melalui jaringan komunikasi elektronik;
Pengiklanan di surat kabar; Pengiklanan penjualan melalui pasar; Pengiklanan penjualan melalui pos; Pengoperasian bisnis
dari pusat perbelanjaan untuk pihak lain.; Pengoperasian bisnis pusat perbelanjaan online; Pengoperasian bisnis pusat
perbelanjaan online untuk orang lain; Pengoptimalan situs web; Pengorganisasian, pengawasan dan administrasi usaha dari
penjualan dan skema insentif promosi, skema kartu loyalitas, skema dan program insentif, program pengharagaan, skema
poin untuk penebusan terhadap barang dan jasa; Pengorganisasian, pengoperasian dan supervisi bisnis mata uang virtual;
Pengrekrutan staff permanen; Penilaian produk madu; Penjualan Madu dan Hasil produksi madu; Penjualan alat sablon botol
manual; Penjualan arang; Penjualan atau promosi penjualan; Penjualan barang pribadi eceran atau grosir; Penjualan barang
secara online atau offline, baik retail maupun grosir untuk produk aksesoris barang-barang electrical atau listrik dan barangbarang elektronik; Penjualan barang secara online atau offline, baik retail maupun grosir untuk produk aksesoris barangbarang selam; Penjualan barang secara online atau offline, baik retail maupun grosir untuk produk aksesoris gadget atau
teknologi; Penjualan barang secara online atau offline, baik retail maupun grosir untuk produk aksesoris peralatan dan
perlengkapan selam; Penjualan deterjen, perekat dan preparat kimia untuk menstabilkan tanah; Penjualan eceran dan grosir
untuk tas dan dompet; Penjualan eceran untuk sediaan daging dan produk daging [butcher’s shop]; Penjualan eceran, grosir,
penjualan langsung, penjualan melalui pemesanan via pos termasuk melalui Internet atau sarana pemesanan jarak jauh
elektronik lainnya, dan jasa pengadaan kerjasama, untuk pihak lain, termasuk melalui Internet, berbagai barang di bidang
berikut ini: alat berkebun, yaitu alat yang dioperasikan dengan tangan untuk berkebun, alat penyiraman dari besi dan
penanaman, alat DIY, yaitu paku, kotak peralatan, kunci linggis, palu, obeng, baut dan kunci, barang untuk perawatan anak,
yaitu botol susu, dorongan bayi, kereta bayi, timbangan bayi, bak mandi, barang kuas, barang dan peralatan senam,
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permainan dan mainan, barang-barang pers, yaitu barang cetakan dan buku, musik, yaitu alat musik, alat tulis, telekomunikasi,
telepon (termasuk telepon seluler), barang audio-visual dan multimedia, yaitu televisi (display kristal cair (LCD), plasma,
tabung sinar katoda), pemutar / perekam, speaker, netbook, kamera digital, bingkai foto digital, camcorder digital, cakram
kompak dan CD-ROM, cakram video digital (cakram serbaguna digital (DVD)) , cakram serbaguna digital HD (HD-DVD),
cakram penyimpanan optik, pemutar dan pembaca portabel (stereo pribadi), radio mobil, konverter, penyandi, perekam,
penulis, papan tombol, permainan digital, playstation, telepon seluler, telepon nirkabel, layar, radio jam, sistem hi-fi, turntable,
amplifier, pemutar dan pembaca, tuner, speaker, sistem bioskop rumah, amplifier untuk sistem bioskop rumah, layar plasma,
proyektor video, perangkat lunak komputer, film, sistem penentuan posisi global (GPS), barang komputasi, yaitu komputer dan
periferal komputer, unit pemrosesan pusat (CPU), monitor, printer laser, printer multifungsi, printer inkjet, hard disk, kunci USB,
kartu memori, floppy disk, bahan makanan pertanian dan minuman (alkohol dan non-alkohol), kendaraan, budidaya tanaman,
tembakau dan barang dan perlengkapan rokok, yaitu barang dari kayu, logam, keramik, kaca, kertas, karton, kulit dan imitasi
kulit, kain atau tekstil, bulu, serat sintetis, batu tulis, tongkat, gabus, buluh, anyaman, tanduk, tulang, seluloid dan pengganti
semua bahan ini, atau dari plastik, tiruan atau mengandung tiruan monumen atau yang mengingatkan pada suatu kabupaten,
kota kecil, kota, wilayah atau negara (tidak termasuk transportasi di dalamnya), memungkinkan pelanggan untuk melihat dan
membeli barang atau jasa tersebut dengan berbagai macam cara; Penjualan eceran, grosir, penjualan langsung, penjualan
melalui pemesanan via pos termasuk melalui Internet atau sarana pemesanan jarak jauh elektronik lainnya, dan jasa
pengadaan kerjasama, untuk pihak lain, termasuk melalui Internet, berbagai barang di bidang berikut ini: dekorasi interior dan
eksterior, yaitu linen rumah tangga, tirai bersih, gorden dari tekstil atau plastik, tirai dari tekstil, hiasan dinding dari tekstil, kain
non-anyaman (tekstil), penutup pelindung untuk furnitur, bantal (kecuali bantal untuk keperluan medis dan pemanasan),
sarung bantal, penutup furnitur dari tekstil, penutup tempat tidur, penutup meja, batang dan cincin gorden, kait tirai, rol, pita
gorden, gantungan untuk gorden, tirai dari logam, potongan ujung dan kurung untuk batang tirai bukan dari logam, gagang
pintu bukan dari logam dan kenop untuk furnitur bukan dari logam, renda dan bordir, pita, kawat untuk gorden, penahan
gorden tidak untuk tekstil, penutup lantai dan dinding, karpet dan permadani, bingkai foto, foto, stiker, cermin, karya seni dari
logam mulia, kayu, plester atau plastik, ponsel (benda dekoratif), kotak, kotak dari kayu atau plastik, lilin, tempat lilin, tembikar,
vas, pot, penutup untuk pot, patung dan patung dari logam mulia, porselen, terra-cotta atau kaca, air mancur, bunga kering
untuk dekorasi, lampu, penutup lampu, penahan tudung lampu, cat dan pernis, pewarna, pernis, pelapis permukaan, teras,
tembikar, pot, bak (untuk tanaman), penutup untuk pot (bukan dari kertas), kotak jendela, mangkuk hias, bak, patung dan
patung batu, beton atau terra-cotta, air mancur dan kolam, dukungan tanaman, teralis, busur, layar (furnitur), penahan vas,
pouffes, tiang untuk menaruh mantel, tempat payung, rak majalah, furnitur taman, tempat bunga (furnitur), payung, pandepo,
kotak peti untuk keperluan penyimpanan, penghias ponsel, perabot, yaitu furnitur, cermin, bingkai foto dan tempat duduk,
pengharum ruangan, pengharum dan pembersih, memungkinkan pelanggan untuk melihat dan membeli barang atau jasa
tersebut dengan berbagai macam cara; Penjualan eceran, grosir, penjualan langsung, penjualan melalui pemesanan via pos
termasuk melalui Internet atau sarana pemesanan jarak jauh elektronik lainnya, dan jasa pengadaan kerjasama, untuk pihak
lain, termasuk melalui Internet, berbagai barang di bidang berikut ini: peralatan makan, yaitu piring, gelas dan peralatan
makan, linen rumah tangga, peralatan listrik rumah tangga, yaitu lemari es, freezer, lemari wine, mesin pencuci piring, kompor,
kompor induksi, tudung extractor untuk dapur, peralatan masak listrik, oven, rotisseries, oven microwave, alat penimbang, pot
kopi, penggiling kopi, perkolator kopi listrik, ceret, pengolah makanan multifungsi, pengocok, mixer, alat pemotong makanan,
pemanas listrik untuk botol susu, sentrifugal, pengepres buah, mesin bir, pembuka kaleng, pisau listrik, blender listrik,
pengocok listrik untuk keperluan rumah tangga, gilingan daging, kompor bertekanan, steamer makanan, hot plate dan tabung
kue, pemasak dalam waktu lama, wajan, penggorengan listrik, pembuat yoghurt, bejana untuk membuat es dan minuman es,
mesin cokelat panas, popcorn mesin, barbekyu listrik, kotak pendingin listrik, mesin untuk membuat minuman, peralatan untuk
mengiris bahan makanan, peralatan untuk membuat dan mengiris roti, pemanggang roti, mesin wafel, pembuat sandwich
panggang, pembuat pancake, perlengakapan fondue, perlengkapan raclette, pembuat pizza, arang untuk memasak, mesin
untuk membuat pasta, panggangan, mixer rumah tangga, mesin jahit, mesin cuci untuk binatu, mesin pengering untuk binatu,
mesin pengering unit uap, setrika, sikat gigi listrik, pengering rambut, catokan pengeriting dan pelurus dari besi, sikat dengan
pemanasan untuk rambut, epilator, alat manikur dan pedikur, pisau cukur listrik, gunting jenggot dan rambut, elektro stimulator,
bantal pijat, penyedot debu, pembersih uap, parket lilin-pemoles elektrik, mesin listrik dan peralatan untuk pencuci karpet,
radiator listrik dan pengisi minyak, kipas listrik untuk penggunaan pribadi, AC, kipas pemanas, panel radiator, alat pemurnian
udara, memungkinkan pelanggan untuk melihat dan membeli barang atau jasa tersebut dengan berbagai macam cara;
Penjualan eceran, grosir, penjualan langsung, penjualan melalui pemesanan via pos termasuk melalui Internet atau sarana
pemesanan jarak jauh elektronik lainnya, dan jasa pengadaan kerjasama, untuk pihak lain, termasuk melalui Internet, berbagai
barang di bidang berikut ini: perawatan, kecantikan, dan kebersihan untuk manusia dan hewan, yaitu sabun, pasta gigi,
deodoran, krim, lotion dan sampo, wewangian, yaitu parfum, ekstrak parfum, eau de toilette dan kosmetik, yaitu sediaan
makeup dan kecantikan untuk kulit dan rambut, pakaian, yaitu pakaian, pakaian dalam untuk pakaian siang dan malam, alas
kaki, celana ketat, kaus kaki, sepatu, sepatu bot dan sandal, dan aksesoris fashion, yaitu tutup kepala, perhiasan, ikat
pinggang, jam tangan, aksesoris rambut (klip, jepitan, perhiasan, pita, ikatan rambut, jepit rambut, sisir, ikat rambut, ikat
kepala), tekstil, yaitu hiasan dinding dari tekstil, kantong tidur (terpal), tisu dari tekstil untuk menghilangkan make-up, kelambu,
linen rumah tangga, label kain, tirai dari tekstil, saputangan (dari tekstil), toko pakaian laki-laki, kecuali benang rajut dan
benang, barang dari kulit, yaitu koper, set bepergian, koper bepergian, label koper, tas, dompet saku, tempat kartu, dompet,
tas kantor, tempat dokumen, koper dan barang-barang untuk berpergian, yaitu bagasi dan tas bepergian, tas, tas
perlengkapan mandi, kotak peti, koper, tas dan penutup jas, perhiasan, peralatan horologis, barang optik, memungkinkan
pelanggan untuk melihat dan membeli barang atau jasa tersebut dengan berbagai macam cara; Penjualan grosir barangbarang; Penjualan makanan dan minuman secara online; Penjualan melalui pos (termasuk dengan cara elektronik); Penjualan
online atas publikasi cetak, buku, majalah, materi cetak, terbitan berkala, teks elektronik dan teks non-elektronik; Penjualan
pakaian,; Penjualan ritel dan grosir bahan medis; Penjualan ritel dan grosir sampo sepatu; Penjualan ritel dan grosir sampo
sepatu (online); Penjualan ritel dan penjualan secara online berupa kacamata, aksesoris untuk telepon dan tablet, perhiasan,
jam tangan, barang-barang terbuat dari kulit, pakaian, alas kaki, penutup kepala, kaus kaki, pakaian yang terkoneksi dengan
teknologi, pakaian pintar, sepatu yang terkoneksi dengan teknologi, sepatu pintar; Penjualan ritel dan penjualan secara online
berupa kacamata, aksesoris untuk telepon dan tablet, perhiasan, jam tangan, barang-barang terbuat dari kulit, pakaian,
sepatu, topi, kaus kaki, pakaian yang terkoneksi dengan teknologi, pakaian pintar, sepatu yang terkoneksi dengan teknologi,
sepatu pintar; Penjualan ritel dan penjualan secara online berupa pakaian, sepatu, topi, kaus kaki, ikat pinggang; Penyajian
barang dan jasa pada semua alat komunikasi untuk ritel; Penyajian barang di media komunikasi untuk tujuan ritel; Penyajian
barang pada media komunikasi
untuk keperluan perdagangan eceran
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(Presentation of goods on communication
media, for retail purposes), Penyewaan ruang periklanan (Rental of
advertising space), Periklanan radio (Radio advertising), Peragaan barang (Demonstration of goods), Jasa nasehat untuk
manajemen bisnis (Advisory
services for business management), Penyelenggaraan pameran untuk keperluan
perdagangan atau periklanan (Organization of
exhibitions for commercial or advertising purposes), Jasa perbandingan harga (Price comparison
services), Informasi dan nasehat komersial untuk konsumen (anjungan nasehat
pelanggan) (Commercial information and advice for consumers (consumer advice
shop), Penyediaan pasar daring (online) untuk pembeli dan penjual barang dan jasa
(Provision of an on-line marketplace for buyers and sellers of goods and services), Sistemisasi informasi ke dalam basis data
komputer (Systemization of
information into computer databases).; Penyajian barang-barang pada media komunikasi untuk keperluan retail, yaitu, jasa
toko retail dan jasa pesanan melalui pos dalam bidang musik dan hiburan musikal; Penyebaran bahan untuk iklan;
Penyebaran bahan untuk iklan, pengiklanan penjualan melalui pos; Penyebaran iklan untuk orang lain melalui jaringan
komunikasi on-line di internet; Penyedia jasa pemesanan secara daring dalam bidang berbagai macam berkaitan untuk
sediaan farmasi, kedokteran hewan dan sanitasi dan persediaan medis; Penyedia laporan statistik sesuai keinginan mengenai
data demografis; Penyediaan administrasi bisnis dan manajemen fasilitas-fasilitas penitipan anak untuk anak; Penyediaan dan
penyebaran informasi yang berkaitan dengan materi untuk pameran, pameran perdagangan dan eksposisi untuk keperluan
bisnis; Penyediaan dan penyebaran informasi, bantuan dan nasihat komersial untuk peserta pameran, pengunjung dan
penyelenggara pameran, termasuk semua informasi tersebut yang disediakan secara elektronik, termasuk pada suatu situs
web; Penyediaan informasi di bidang manajemen bisnis yang di tampilkan melalui situs web; Penyediaan informasi di bidang
manajemen strategis yang di tampilkan melalui situs web; Penyediaan informasi bisnis terkait dengan reseller; Penyediaan
informasi dan nasehat komersial/niaga (konsultan niaga); Penyediaan informasi dan saran yang berkaitan dengan jasa ritel;
Penyediaan informasi di bidang manajemen proyek yang di tampilkan melalui situs web; Penyediaan informasi komersial dari
basis data online; Penyediaan informasi komersial melalui internet global; Penyediaan informasi komersial melalui jaringan
komputer; Penyediaan informasi komersil; Penyediaan informasi konsumen melalui jaringan komputer global; Penyediaan
informasi mengenai analisis manajemen bisnis dalam aspek keuangan perusahaan; Penyediaan informasi mengenai
persiapan, audit, atau pengesahan laporan keuangan; Penyediaan informasi pasar konsumen berkaitan dengan penjualan
buku secara daring; Penyediaan informasi periklanan melalui jaringan komputer global; Penyediaan informasi produk,
termasuk informasi biaya dan toko
Penyediaan informasi produk, termasuk informasi biaya dan toko; Penyediaan informasi tentang survei kuesioner; Penyediaan
informasi terkait dengan semua pakaian, alas kaki dan hiasan kepala melalui situs web online; Penyediaan informasi,
termasuk on-line, mengenai periklanan, manajemen bisnis dan fungsi administrasi dan kantor; Penyediaan jasa layanan
informasi publisitas; Penyediaan jasa periklanan, administrasi bisnis dan fungsi kantor di bidang sistem penentuan posisi
global; Penyediaan jasa ritel dengan cara pemasaran langsung sehubungan dengan pakaian, tutup kepala dan alas kaki,
perhiasan, jam tangan, aksesoris mode, tekstil, kosmetik, sediaan untuk perlengkapan mandi yang tidak mengandung obat,
produk perawatan, peralatan perawatan, peralatan mandi yang tidak mengandung obat, [kosmetik], kacamata, tempat untuk
membawa, barang dari kulit, tempat dan penutup untuk telepon genggam, tablet, laptop, koper, label untuk koper, tempat dan
penutup paspor, dompet, tas tangan dan segala macam tas, buku, lilin, perlengkapan audio, perangkat pendengar yang
diletakkan di kepala, tempat pengeras suara, pengeras suara nirkabel, perangkat pendengar yang diletakkan di dalam telinga;
Penyediaan jasa ritel melalui suatu saluran televisi yang berkaitan dengan pakaian, tutup kepala dan alas kaki, perhiasan, jam
tangan, aksesoris mode, tekstil, kosmetik, sediaan untuk perlengkapan mandi yang tidak mengandung obat, produk
perawatan, peralatan perawatan, peralatan mandi yang tidak mengandung obat, [kosmetik], kacamata, tempat untuk
membawa, barang dari kulit, tempat dan penutup untuk telepon genggam, tablet, laptop, koper, label untuk koper, tempat dan
penutup paspor, dompet, tas tangan dan segala macam tas, buku, lilin, perlengkapan audio, perangkat pendengar yang
diletakkan di kepala, tempat pengeras suara, pengeras suara nirkabel, perangkat pendengar yang diletakkan di dalam telinga;
Penyediaan jasa ritel melalui suatu telepon atau telepon genggam atau perangkat telekomunikasi lainnya yang berkaitan
dengan pakaian, tutup kepala dan alas kaki, perhiasan, jam tangan, aksesoris mode, tekstil, kosmetik, sediaan untuk
perlengkapan mandi yang tidak mengandung obat, produk perawatan, peralatan perawatan, peralatan mandi yang tidak
mengandung obat, [kosmetik], kacamata, tempat untuk membawa, barang dari kulit, tempat dan penutup untuk telepon
genggam, tablet, laptop, koper, label untuk koper, tempat dan penutup paspor, dompet, tas tangan dan segala macam tas,
buku, lilin, perlengkapan audio, perangkat pendengar yang diletakkan di kepala, tempat pengeras suara, pengeras suara
nirkabel, perangkat pendengar yang diletakkan di dalam telinga; Penyediaan kolom publisitas; Penyediaan konsultasi, layanan
konsultasi dan informasi terkait jasa periklanan, pemasaran, Jasa promosi, manajemen bisnis, administrasi bisnis, layanan
administrasi bisnis terkait asuransi dan layanan broker dalam jaringan, layanan administrasi bisnis terkait layanan garansi,
penilaian bisnis, pertanyaan bisnis, investigasi bisnis, konsultasi manajemen dan organisasi bisnis, penasihat bisnis dan
layanan informasi, bantuan manajemen bisnis, konsultasi organisasi bisnis, penelitian bisnis, informasi dan saran komersial
untuk konsumen dan, toko saran konsumen, organisasi pameran untuk tujuan komerial atai periklanan, proses administrasi
pesanan pembelian, Penghimpun informasi ke dalam basis data komputer, kompilasi statistik, konsultasi bisnis, koleksi,
kompilasi, sistemisasi, verifikasi, analisis, proses, pembaruan, pengaturan, penyimpanan dan penyedia data, layanan
informasi bisnis disediakan dalam jaringan dari sebuah database komputer, internet atau perangkat komunikasi nirkabel,
pencarian data dalam file komputer untuk orang lain, analisis harga biaya, menyusun laporan akun, peramalan ekonomi, pakar
efisiensi, konsultasi manajemen personal, layanan perbandingan harga, konsultasi bisnis profesional, analisis dan penyedia
informasi bisnis dan komersial, analisis bisnis, riset dan layanan informasi, mengumpulkan dan memverifikasi penilaian dan
ulasan bisnis untuk orang lain, menyediakan perbandingan harga, layanan, kualitas, ulasan dan penilaian penyedia layanan
untuk bisnis atau tujuan komerial, menyiapkan laporan keuangan; Penyediaan laporan bisnis (komersial); Penyediaan layanan
direktori manajemen bisnis dan profesional manajemen proyek melalui web online yang menampilkan hyperlink ke situs web;
Penyediaan layanan intelijen pasar; Penyediaan layanan pemesanan yang berkaitan dengan pakaian, alas kaki dan headwear
melalui telepon, faksimili, situs web online, aplikasi mobile internet dan sarana elektronik lainnya; Penyediaan pasar on-line
untuk pembeli dan penjual barang dan jasa yang mana untuk melayani sebagai perantara komersial dan promotor penjualan
untuk penjual dan pembeli pihak ketiga barang dan jasa, seperti, kendaraan darat.; Penyediaan penghargaan insentif dan
program keanggotaan kepada pelanggan dari pusat pelumasan kendaraan; Penyediaan platform e-commerce untuk tujuan
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ritel melalui Internet.; Penyediaan program penghargaan insentif bagi pelanggan melalui pemberian hadiah bonus dan layanan
insentif untuk perjalanan udara yang sudah berkali-kali, yaitu, fasilitas transit lounge untuk relaksasi penumpang, layanan
maskapai penerbangan prioritas khusus dengan layanan reservasi, peningkatan pemrosesan tiket bandara, percepatan
prosedur menunggu panggilan penerbangan, check-in prioritas, check-in lobi prioritas, service center khusus dan jalur untuk
kumpulan penumpang elite, prioritas khusus dan percepatan pemrosesan keamanan, percepatan layanan penanganan di
pintu masuk dan keberangkatan pesawat, peningkatan akomodasi tempat duduk, peningkatan ruang pribadi termasuk hiburan
khusus, koneksi komputer, peningkatan layanan penyediaan makanan dan pemberian voucher dengan nilai-nilai yang telah
ditentukan untuk penumpang elite, pengiriman bagasi prioritas, peningkatan dan percepatan respons customer service untuk
penumpang elite; Penyediaan program penghargaan insentif dan penghargaan loyalitas keanggotaan kepada pelanggan dari
pusat pelumasan kendaraan; Penyediaan program penghargaan insentif pelanggan melalui penerbitan dan pemrosesan poin
loyalitas untuk pembelian barang dan jasa; Penyediaan promosi barang dan jasa melalui periklanan; Penyediaan ruang iklan
di situs web untuk mempromosikan barang dan jasa; Penyediaan ruang iklan untuk barang dan jasa di website; Penyediaan
skema insentif dan informasi yang berkaitan dengan skema insentif; Penyediaan tempat pasar online untuk pengguna jasa
dan penyedia jasa tenaga kerja professional/pencari kerja dengan berbagai jenis ketrampilan dan pengalaman;
Penyelenggaraan acara untuk keperluan komersial dan iklan; Penyelenggaraan pengundian hadiah untuk tujuan promosi dan
perdagangan; Penyelidikan klien; Penyewaan materi periklanan; Penyewaan media iklan, ruang, dan peralatan (termasuk
online melalui jaringan komunikasi global termasuk Internet); Penyewaan papan iklan; Penyewaan peralatan untuk periklanan;
Penyewaan ruang iklan di situs web; Peragaan barang; Peralaman pasar; Perbandingan harga dan evaluasi berbagai produk;
Perbelanjaan lokal daring dengan produk lokal yang dibeli oleh pelanggan di luar negeri; Perdagangan bahan bakar padat;
Perdagangan batu abu tahan api; Perdagangan batu bara; Perdagangan batu bara padat (briket); Perdagangan besar alat
laboratorium, farmasi dan kedokteran; Perdagangan besar komputer dan perlengkapannya dan piranti lunak; Perdagangan
besar kosmetik; Perdagangan retail kamera, video kamera, lensa, asesori fotografi/videografi.; Perencanaan dan pelaksanaan
pameran dagang, pameran dan presentasi untuk tujuan ekonomi atau iklan; Perencanaan pengiklanan; Perencanaan strategi
pemasaran; Perikalan melalui Koran; Periklanan melalui jaringan telepon seluler; Periklanan melalui media elektronik dan
internet untuk manajemen bisnis; Periklanan melalui transmisi publisitas
online untuk pihak ketiga melalui jaringan
komunikasi elektronik; Periklanan online; Periklanan online melalui jaringan komunikasi komputer; Periklanan untuk orang lain;
Periklanan untuk orang lain melalui komputer dan jaringan komunikasi; Periklanan, pemasaran dan layanan promosi terkait
untuk memfasilitasi jejaring dan peluang sosialisasi untuk tujuan bisnis; Periklanan, pemasaran dan layanan promosi yang
terkait dengan semua industri untuk tujuan memfasilitasi jejaring dan peluang sosialisasi untuk tujuan bisnis; Periklanan,
pemasaran, dan promosi barang dan jasa pihak lain dalam kaitannya dengan video game dan olahraga elektronik;
Perkumpulan Asosiasi Seles Marketing; Persiapan kolom publikasi; Persiapan penilaian pajak [akuntansi]; Persiapan,
kompilasi dan penyimpanan data elektronik; Presentasi barang dan jasa; Produksi film iklan dalam bentuk videotape/rekaman
video; Produksi film-film komersial/iklan televisi; Produksi kembali dokumen; Produksi keperluan periklanan visual; Produksi
rekaman video untuk tujuan pemasaran; Produksi rekaman video untuk tujuan periklanan; Produksi rekaman video untuk
tujuan publisitas; Program insentif kartu loyalitas untuk mempromosikan jasa toko ritel yang menampilkan pakaian dan
aksesoris fesyen dan sejenisnya; Program loyalitas dan insentif pelanggan; Program pemberian insentif berupa asuransi jiwa
dan kesehatan untuk partisipan program karena lebih aktif dan mencapai sasaran yang ditetapkan; Promosi [periklanan]
bisnis; Promosi barang dan jasa melalui jaringan internet dan komunikasi; Promosi barang dan jasa milik pihak lain melalui
program diskon dan insentif dimana poin pembelian diberikan untuk pembelian yang dilakukan oleh pelanggan vendor atau
perjalanan yang dilakukan oleh pelanggan anggota yang dapat ditukar dengan barang dagangan dan perjalanan; Promosi
penjualan (untuk orang lain); Promosi penjualan akun kartu kredit melalui administrasi program pemberian insentif; Promosi
penjualan produk elektronik, video dan/atau audio untuk orang lain; Promosi penjualan produk elektronik, video dan/atau audio
untuk orang lain melalui toko, Internet atau katalog produk; Promosi penjualan untuk bisnis bebas bea; Promosi penjualan
untuk pihak lain melalui jaringan komputer; Promosi secara online pada jaringan komputer; Promosi, periklanan dan
pemasaran situs online; Proses administratif pesanan belanjaan; Publikasi elektronik teks publikasi; Publikasi produksi film;
Pusat belanja melalui internet; Pusat perbelanjaan komprehensif melalui internet; Pusat perbelanjaan komprehensif melalui
internet, yaitu, bahan makanan, minuman, kosmetik, perlengkapan mandi (toiletries), sediaan pemeliharaan gigi (dentifrices),
sabun dan deterjen, peralatan pembersih dan pencuci, garmen, barang tekstil, pakaian, alas kaki dan penutup kepala, tas dan
dompet kulit, mainan dan cinderamata/suvenir, kertas dan alat tulis, jam dan arloji, alat pengajaran, bahan pengajaran,
sediaan farmasi, kedokteran hewan dan sanitasi dan persediaan medis, peralatan dapur peralatan makan, mebel/furnitur,
peralatan pendingin listrik, mesin pertanian, mesin industri, peralatan digital telekomunikasi; Pusat perbelanjaan yang menjual
peralatan rumah tangga, furnitur, barang elektronik; Retail store services featuring shoes; Riset dan analisis data bisnis; Ritel
online; Ritel seluruh barang; Saran bisnis dan analisis pasar; Saran dan konsultasi bisnis mengenai penggunaan dan
permintaan untuk material yang digunakan pada proses pengeboran minyak dan gas dan panas bumi; Saran manajemen
pemasaran; Sewa mesin penjual otomatis; Stan untuk penjualan es krim; Studi dan analisis pasar melalui Internet; Studi
statistic bisnis; Supermarket bahan bangunan; Survei [jajak pendapat]; Survei bisnis; Survei untuk kepentingan bisnis; TOKO
SERBA ADA; Tampilan barang dagangan di media komunikasi untuk tujuan ritel; Tempat penyelenggara kursus penyelaman
(diving) untuk tujuan komersial; Tempat yang menjual berbagai macam bir; Toko Aquarium; Toko Barang Pecah belah; Toko
Eceran Elektronik; Toko Grosir Elektronik; Toko Optik; Toko Pakaian Jadi / konpeksi; Toko Penjualan Lampu LED, lampu
tenaga surya dan bola lampu; Toko alat-alat musik dan rekaman-rekaman; Toko alat-alat olahraga; Toko barang elektronik
audio dan audio visual; Toko barang pernak pernik/aksesoris; Toko barang-barang grosir; Toko barang-barang seni; Toko
bebas bea bandara; Toko bebas pajak untuk kosmetik dan obat-obatan; Toko boneka; Toko buku dan alat-alat tulis; Toko
bunga; Toko distro; Toko eceran aluminium; Toko eceran dan grosir yang menjual bagian dan aksesoris mobil; Toko eceran
yang menjual peralatan listrik rumah tangga; Toko eceran yang menjual perlengkapan rumah tangga dari tekstil; Toko eceran
yang menjual produk susu; Toko emas; Toko emas dan perhiasan; Toko handphone dan asesoris; Toko helm dan aksesoris
helm; Toko jam; Toko jam tangan; Toko jamu (herbal); Toko komputer dan aksesoris; Toko kue; Toko kue online; Toko mainan
anak-anak; Toko makanan dan minuman khas jepang; Toko makanan online; Toko mebel dan ranjang; Toko menjual produk
voucher secara elektronik / online; Toko minuman non-alkohol; Toko minuman online; Toko minuman panas dan dingin; Toko
olahraga; Toko oleh-oleh; Toko online dan offline (shop fasade) yang menampilkan dan menjual barang-barang merchandise
karakter animasi; Toko online di bidang makanan dan minuman; Toko online di bidang roti-roti dan kue-kue; Toko online yang
menjual peralatan dan perlengkapan bayi; Toko pakaian ritel; Toko pancake dan waffle; Toko parfum; Toko perabotan; Toko
perangkat hardware; Toko perhiasan; Toko perlengkapan bayi; Toko plastik; Toko pulsa dan kartu perdana; Toko ritel, katalog
pesanan melalui pos, dan layanan toko ritel yang ditawarkan melalui Internet di bidang alas kaki, pakaian, barang-barang-
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barang kecil terbuat dari kulit, tas besar yang digunakan untuk membawa sejumlah barang, tas tangan, kacamata hitam, dan
aksesoris terkait di atas; Toko roti online; Toko sepatu; Toko serba ada; Toko sparepart dan aksesoris kendaraan; Toko tekstil
dan pakaian; Toko telekomunikasi; Toko yang melayani penjualan mesin; Toko yang menjual Karpet; Toko yang menjual
antara lain: baterai telepon seluler, -baterai isi ulang, -pengisi daya baterai untuk gawai dan telepon selular baik secara onLine
maupun langsung; Toko yang menjual batu alam, marmer, kaca, batu alam, lampu, guci, keramik, pegangan pintu, panel kayu,
bingkai, kertas pelapis dinding; Toko yang menjual berbagai macam parcel; Toko yang menjual cat; Toko yang menjual emas
batangan; Toko yang menjual es krim; Toko yang menjual kaca, kaca mata (optik), bingkai kacamata, rangka kaca mata, kaca
mata pelindung matahari, tempat-tempat kaca mata, lensa kontak, wadah-wadah untuk lensa kontak, tali kaca mata, kaca
mata anti silau, tas, tas ransel, tas selempang, dompet, koper, kulit, kulit Imitasi, payung, tongkat, kantong untuk pendaki
gunung, jam, tali jam tangan , rantai jam tangan, kotak jam tangan, perhiasan, gelang, kalung, cincin, bros(perhiasan), logam
mulia, baju, celana, t-shirt, sepatu, sandal, sepatu sandal, ikat pinggang, topi, jaket, sarung tangan (pakaian), tenda-tenda, talitali, tambang, tempat tidur gantung, jala-jala, terpal plastik, karung plastik, jaring-jaring, kerai diluar ruangan; Toko yang
menjual kosmetik; Toko yang menjual kue; Toko yang menjual pakaian; Toko yang menjual pencuci mulut berupa es dan
buah; Toko yang menjual pompa air rumah tangga dan industri serta seluruh alat listrik; Toko yang menjual wallpaper, gorden,
blinds, vinyl floor, lantai kayu, sticker, kaca filem; Toko-toko Grosir Elektronik; Ulasan biaya perawatan kesehatan; Waralaba
restoran, yaitu, penawaran bantuan manajemen bisnis dalam pendirian dan pengoperasian restoran; Wholesale store services
featuring shoes; administasi program diskon yang memungkinkan peserta untuk memperoleh diskon barang dan jasa, diskon
pengiriman, percepatan pengiriman dan akses awal terhadap acara-acara penjualan; administrasi bisnis; administrasi bisnis
dan layanan konsultasi bisnis; administrasi bisnis di bidang jasa transportasi dan pengiriman; administrasi bisnis di bidang
pengangkutan kapal atas nama orang lain; administrasi bisnis hotel; administrasi bisnis perusahaan dalam industri
pengangkutan kapal; administrasi bisnis program dan layanan penggantian farmasi; administrasi bisnis program dan layanan
penggantian obat; administrasi bisnis program penggantian pasien; administrasi bisnis untuk orang lain; administrasi dan
manajemen hibah penelitian; administrasi franchise (waralaba); administrasi komersial dari lisensi barang dan jasa orang lain;
administrasi komersial untuk barang dan jasa bagi orang lain; administrasi komersial untuk lisensi barang dan jasa bagi orang
lain, untuk program diskon yang memungkinkan peserta mendapatkan diskon barang dan jasa melalui penggunaan kartu
anggota diskon, kompetisi untuk keperluan periklanan, program loyalitas konsumen, skema insentif dan loyalitas pelanggan,
program loyalitas menyangkut diskon atau insentif, program imbalan loyalitas, skema keanggotaan, skema insentif penjualan
dan promosi, program insentif promosi penjualan, urusan bisnis waralaba, urusan bisnis toko ritel; administrasi loyalitas
pelanggan dan skema insentif; administrasi penggajian bisnis untuk orang lain; administrasi program diskon untuk
memungkinkan peserta memperoleh diskon barang dan jasa melalui penggunaan kartu keanggotaan diskon; administrasi
program diskon yang memungkinkan peserta untuk mendapatkan diskon pada jasa pengiriman melalui penggunaan kartu
keanggotaan diskon; administrasi program frequent flyer; administrasi program frequent flyer yang memungkinkan anggota
menukarkan miles untuk poin atau penghargaan yang ditawarkan oleh program loyalitas lainnya; administrasi program
imbalan kerja; administrasi program imbalan kesetiaan; administrasi program imbalan loyalitas yang melibatkan pertukaran
cap; administrasi program insentif promosi penjualan; administrasi program loyalitas konsumen; administrasi program loyalitas
konsumen untuk mempromosikan layanan restoran dan layanan ritel orang lain; administrasi program loyalitas pelanggan;
administrasi program loyalitas yang melibatkan diskon atau insentif; administrasi program loyalti konsumen yang menyediakan
konsumen terdaftar dengan barang gratis dan menu diskon; administrasi program pemberian insentif untuk mempromosikan
penjualan barang dan jasa orang lain; administrasi program pensiun karyawan; administrasi program pertukaran budaya dan
pendidikan; administrasi program tunjangan karyawan mengenai asuransi dan keuangan; administrasi program tunjangan
karyawan mengenai keanggotaan klub kebugaran; administrasi program tunjangan kesejahteraan karyawan; administrasi
pusat data dalam bidang data besar (big data); administrasi rekening tabungan; administrasi rencana penyedia yang disukai;
administrasi rencana perawatan kesehatan prabayar; administrasi skema insentif penjualan dan promosi; administrasi skema
insentif penjualan dan promosi yang melibatkan perangko perdagangan; administrasi skema loyalitas dan insentif; administrasi
urusan bisnis; administrasi urusan bisnis waralaba; administrasi usaha; administrasi yang berkaitan dengan distribusi dan
pemasaran penjualan; administrasi, penagihan, dan rekonsiliasi akun atas nama orang lain; advertising to promote the sale of
products and the use of services by the point accumulation method or discount privilege grant method; agen agregat penjualan
dan penyediaan informasi yang terkait dengannya; agen atau agen penjualan pesanan melalui surat; agen impor-ekspor; agen
informasi komersial; agen kerja terkait dengan pembayaran barang; agen pemesanan teater; agen pemesanan teater [layanan
pemesanan pekerjaan untuk artis yang tampil]; agen pemesanan teater [manajemen bisnis artis pertunjukan]; agen
pemesanan teater untuk iklan atau promosi penjualan; agen penerbitan; agen penjualan barang baik eceran maupun grosir;
agen perencanaan dan pelaksanaan iklan dan promosi penjualan, serta pengajaran dan saran untuk iklan dan promosi
penjualan; agen perencanaan, pelaksanaan sehubungan dengan mempromosikan penjualan dan mempromosikan
penyediaan barang dan jasa di internet; agen perencanaan, pengoperasian, pelaksanaan untuk mempromosikan penjualan
dan mempromosikan penyediaan barang dan jasa di internet; agen perusahaan lokal dan asing untuk memberikan penawaran
untuk berbagai produk, yaitu, penetapan harga barang atau jasa; agen untuk kontrak pengadaan (untuk pihak lain) untuk
penjualan dari barang melalui telefon seluler dan internet; agen untuk langganan koran; agen untuk penerbitan kupon
(termasuk kupon elektronik) dan kupon diskon untuk mempromosikan penjualan atau layanan produk; agency services of
products, services and company on the internet; agensi ekspor dan impor; akuntansi; akuntansi administrasi; akuntansi biaya;
akuntansi forensik; akuntansi manajemen biaya; alih daya (bantuan komersial); analis data bisnis; analisa dan pengajaran
manajemen; analisa informasi bisnis; analisa manajemen atau pemberian nasehat tentang manajemen; analisa mengenai
masalah ekonomi; analisa respon konsumen; analisis biaya; analisis biaya-manfaat; analisis bisnis strategis; analisis bisnis,
layanan informasi dan penelitian pasar; analisis dan pelaporan statistik; analisis dan penelitian pasar; analisis dan studi atas
informasi yang dikumpulkan pada pendapat-pendapat (opini) para konsumen dan lingkungan melalui penelitian pasar dan
studi-studi per-iklanan; analisis dan studi pasar; analisis data bisnis; analisis data dan statistik studi pasar; analisis data
penelitian pasar; analisis data penelitian pasar dan statistik; analisis data termasuk analisis perilaku pengguna dan intelijen;
analisis harga biaya; analisis harga biaya mengenai pembuangan, pembuangan, penanganan, dan daur ulang limbah; analisis
informasi bisnis; analisis kecenderungan busana dan pasar untuk memberikan saran dan konsultasi kepada pemilik merek
ritel; analisis kerja untuk menentukan keahlian pekerja dan persyaratan pekerja lainnya; analisis laba bisnis; analisis
manajemen bisnis; analisis manajemen bisnis dan konsultasi bisnis; analisis pasar biji-bijian; analisis pemasaran; analisis
pemasaran real estat; analisis respon iklan dan riset pasar; analisis respons iklan dan studi pasar; analisis respons terhadap
iklan; analisis statistik dan layanan pelaporan untuk keperluan bisnis; analisis statistik riset pasar; analisis studi pasar; analisis
tren bisnis; analitik data bisnis, yaitu, mengumpulkan dan melaporkan data kebugaran, informasi pembayaran dan data bisnis
lainnya ke departemen sumber daya manusia serta bisnis kebugaran dan kesehatan; asa-jasa pengadaan untuk orang lain
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(pembelian barang dan jasa untuk orang lain); audisi seniman pertunjukan (pemilihan personil); audit akun; audit bisnis; audit
keuangan; audit laporan keuangan; bantuan administrasi bisnis; bantuan administrasi dalam menanggapi panggilan untuk
tender; bantuan bisnis; bantuan bisnis sehubungan dengan memfasilitasi transaksi bisnis melalui jaringan komputer lokal dan
global; bantuan bisnis terkait dengan pendirian waralaba; bantuan bisnis untuk orang lain dalam pendirian organisasi amal;
bantuan bisnis untuk orang lain dalam pendirian organisasi kemanusiaan; bantuan bisnis untuk seniman dan penampil;
bantuan bisnis, manajemen dan layanan administrasi; bantuan bisnis, manajemen dan layanan informasi; bantuan dalam
manajemen bisnis komersial waralaba; bantuan dan konsultasi yang berkaitan dengan manajemen bisnis dan organisasi;
bantuan dan saran mengenai organisasi dan manajemen bisnis; bantuan manajemen bisnis; bantuan manajemen bisnis
dalam pendirian dan pengoperasian restoran; bantuan manajemen bisnis dalam pengoperasian fasilitas pelabuhan untuk
orang lain; bantuan manajemen bisnis dalam pengoperasian restoran; bantuan manajemen bisnis di bidang waralaba; bantuan
manajemen bisnis untuk perusahaan industri atau komersial; bantuan manajemen industri; bantuan manajemen komersial;
bantuan manajemen komersial atau industri; bantuan manajemen personalia; bantuan manajemen perusahaan; bantuan
pemasaran; bantuan, layanan konsultasi dan konsultasi berkaitan dengan analisis bisnis; bantuan, layanan konsultasi dan
konsultasi berkaitan dengan manajemen bisnis; bantuan, layanan konsultasi dan konsultasi berkaitan dengan organisasi
bisnis; bantuan, layanan konsultasi dan konsultasi berkenaan dengan perencanaan bisnis; belanja online; beriklan di Internet
untuk orang lain; beriklan di kios elektronik; beriklan di majalah, brosur, dan koran; beriklan di pers populer dan profesional;
beriklan melalui Internet; beriklan melalui jaringan telepon seluler; beriklan melalui media elektronik; beriklan melalui semua
sarana komunikasi publik; beriklan untuk orang lain di Internet; bisnis dan manajemen; bisnis pemasaran; blockchain sebagai
suatu layanan (blockchain as a service), yaitu, saran dan informasi bisnis di bidang teknologi blockchain; copywriting;
copywriting iklan; copywriting untuk keperluan iklan dan promosi; database dan manajemen arsip yang terkomputerisasi;
demonstrasi barang; demonstrasi barang dan jasa dengan cara elektronik; demonstrasi barang dan jasa dengan cara
elektronik, juga untuk manfaat yang disebut layanan Teleshopping dan homeshopping; demonstrasi barang pada media
komunikasi untuk keperluan ritel; demonstrasi barang untuk keperluan iklan; demonstrasi barang untuk keperluan promosi;
demonstrasi penjualan untuk orang lain; demonstrasi produk di jendela toko dengan model langsung; demonstrasi produk
disediakan di dalam toko dan melalui jaringan komunikasi global dan jaringan elektronik dan komunikasi lainnya; desain bahan
iklan; desain bahan-bahan iklan untuk orang lain; desain brosur iklan; desain logo iklan; desain materi iklan, pemasaran, dan
publisitas; desain selebaran iklan; desain, kreasi, persiapan, produksi, dan penyebaran iklan dan materi iklan untuk orang lain;
distribusi bahan periklanan; distribusi barang promosi; distribusi barang-barang (bukan layanan-layanan transportasi) (agen,
grosir, layanan-layanan representatif); distribusi dan penyebaran materi iklan; distribusi dan penyebaran materi iklan
[selebaran, prospektus, materi cetak, sampel]; distribusi iklan; distribusi iklan dan pengumuman komersial; distribusi masalah
periklanan; distribusi materi iklan [selebaran, prospektus, materi cetak, sampel]; distribusi materi iklan dan penyebaran pesan
iklan; distribusi materi iklan secara elektronik; distribusi materi iklan, pemasaran dan promosi; distribusi minyak dan gas,
tempat penyimpanan, lubang besar, dan peralatan silinder untuk melindungi sensor suhu, mesin, dan bagiannya; distribusi
pengumuman iklan; distribusi produk untuk tujuan periklanan; distribusi prospektus; distribusi prospektus dan sampel;
distribusi prospektus dan sampel untuk keperluan periklanan; distribusi prospektus untuk keperluan periklanan; distribusi
prospektus, langsung atau melalui pos; distribusi sampel; distribusi sampel untuk keperluan iklan; distribusi sampel untuk
keperluan publisitas; distribusi sampel, langsung atau melalui pos; distribusi selebaran iklan; distribusi selebaran iklan untuk
orang lain; distribusi selebaran untuk tujuan periklanan; distribusi selebaran, brosur, barang cetakan, dan sampel untuk
keperluan periklanan; distributor aluminium; duplikasi dokumen; ekspor dan impor alat-alat berat dan suku cadang; evaluasi
bisnis; evaluasi peluang bisnis; evaluasi persyaratan personel; evaluasi statistik data dari studi pasar; evaluasi statistik data
pemasaran; evaluasi statistik data penelitian pasar; faktur; faktur bisnis; file sentral dan manajemen file bisnis
terkomputerisasi; fungsi kantor; galeri seni untuk tujuan iklan; galeri seni untuk tujuan komersial; galeri seni untuk tujuan
komersial atau iklan; general office work regarding management of pecuniary claim by computer; grosir dan eceran film,
rekaman suara, karya sastra, karya dramatis, karya musik dan karya artistik; hubungan Masyarakat; hubungan masyarakat
yang berkaitan dengan kecantikan; iklan; iklan banner; iklan baris; iklan bayar per klik; iklan billboard elektronik; iklan bioskop;
iklan dan layanan informasi komersial; iklan dan layanan pemasaran interaktif; iklan dan pemasaran kooperatif; iklan dan
pemasaran koperasi untuk layanan kebersihan perumahan dan komersial; iklan dan promosi perusahaan; iklan dan saran
bisnis; iklan daring pada internet dan sistem jaringan komputer global lainnya; iklan dengan komunikasi nirkabel; iklan di
bidang pariwisata dan perjalanan; iklan film; iklan jasa pelatihan penyelaman dalam air secara online; iklan komersial; iklan
komersial perusahaan; iklan komersial radio; iklan komersial televisi; iklan langsung; iklan majalah; iklan melalui pesanan
surat; iklan melalui sarana komunikasi umum; iklan melalui semua sarana komunikasi umum; iklan mobil untuk dijual melalui
Internet; iklan online; iklan online di jaringan komputer; iklan online pada jaringan komputer; iklan pengalaman, acara dan
secara langsung; iklan promosi produk dan layanan pihak ketiga melalui pengaturan sponsor dan perjanjian lisensi yang
berkaitan dengan acara olahraga domestik dan internasional; iklan promosi produk dan layanan pihak ketiga melalui
pengaturan sponsor dan perjanjian lisensi yang berkaitan dengan konser musik; iklan promosi produk dan layanan pihak
ketiga melalui pengaturan sponsor dan perjanjian lisensi yang berkaitan dengan olahraga, musik, dan acara budaya lainnya;
iklan radio; iklan radio dan televisi; iklan real estat; iklan real estat komersial; iklan real estat komersial atau perumahan; iklan
real estat perumahan; iklan respons langsung; iklan secara online dan mempromosikan barang dan jasa pihak lain melalui
internet; iklan secara online jasa pengaturan pengantaran orang-orang yang mengadakan perjalanan snorkeling dan diving;
iklan secara online jasa wisata dalam air snorkeling dan diving; iklan situs web bisnis; iklan sponsor; iklan surat langsung untuk
menarik pelanggan baru dan mempertahankan basis pelanggan yang ada; iklan televisi; iklan untuk keperluan rekrutmen; iklan
untuk perekrutan personil; iklan wisata diving dan snorkeling di Pulau melalui internet; iklan yang berkaitan dengan layanan
transportasi dan pengiriman; iklan yang berkaitan dengan produk farmasi dan produk pencitraan in-vivo; iklan, pemasaran dan
konsultasi konsultasi, layanan konsultasi dan bantuan; iklan, promosi, dan layanan hubungan masyarakat; iklan, promosi, dan
layanan keagenan; informasi bisnis; informasi bisnis dan layanan penelitian; informasi bisnis dan layanan penelitian
berbantuan komputer; informasi bisnis dan layanan penilaian; informasi dan konsultasi manajemen bisnis; informasi dan
pertanyaan bisnis; informasi dan saran komersial untuk konsumen; informasi komersial dan nasehat untuk konsumen
penilaian bisnis; informasi komersial dan nasehat untuk konsumen terkait dengan diet [tempat konsultasi konsumen]; informasi
komersial dan saran untuk konsumen dalam pilihan produk dan layanan; informasi pemasaran; informasi penjualan produk;
informasi usaha untuk tinjauan umum perusahaan termasuk pengoperasian usaha, ukuran bisnis dan informasi lainnya;
informasi, jasa konsultasi, memberikan nasehat, menginformasikan yang berkaitan dengan semua yang disebutkan di atas.;
informasi, layanan konsultasi dan konsultasi yang berkaitan dengan manajemen bisnis dan administrasi bisnis yang
disediakan secara online atau melalui Internet; information retrieval services executed using electronic calculators for others;
information retrieval services on the internet using artificial intelligence program for others; input dan kompilasi informasi ke
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dalam basis data komputer; input, kompilasi dan sistemisasi informasi ke dalam basis data komputer; internet dan layanan
situs belanja ritel online yang menampilkan streaming atau konten audio-visual yang dapat diunduh di bidang berita, hiburan,
olahraga, komedi, drama, musik, dan video musik; interpretasi data riset pasar; interpretasi data studi pasar; inventaris barang
dagangan; investigasi bisnis; issuing of trading stamp; issuing, clearing and managing point cards; issuing, issuing
intermediary and clearing of trading stamp, coupon, point accumulation type card and discount privilege card; jajak pendapat;
jaringan bisnis; jaringan bisnis melalui platform jejaring sosial; jasa administrasi bisnis di bidang kesehatan; jasa administrasi
bisnis di bidang transportasi; jasa administrasi dan manajemen bisnis sehubungan dengan program sponsor; jasa administrasi
kantor; jasa administrasi yang berkaitan dengan investasi; jasa administratif kartu loyalitas; jasa advis, konsultasi dan
perencanaan pajak (akunting); jasa agen bakat dalam sifat manajemen bisnis artis yang tampil; jasa agen ekspor; jasa agen
ekspor-impor di bidang energi; jasa agen impor-ekspor barang; jasa agen pemasaran; jasa agen pembelian; jasa agen
pemodelan; jasa agen penjualan untuk alas kaki; jasa agen periklanan; jasa agen periklanan radio; jasa agen periklanan
televisi; jasa agen pesanan pembelian; jasa agen sastra yang terdiri dari negosiasi kontrak; jasa agen tenaga kerja dan
pekerjaan; jasa agen yang berhubungan dengan penjualan komersial; jasa agensi talent (manajemen bisnis seniman
pertunjukan); jasa akuntansi untuk merger dan akuisisi; jasa akuntansi yang berkaitan dengan perencanaan pajak; jasa
akuntansi yang berkaitan dengan piutang dagang; jasa alih daya [bantuan bisnis]; jasa analisa penjualan; jasa analisis atau
konsultasi di bidang pertanian; jasa analisis pasar; jasa analisis periklanan; jasa audit; jasa bantuan bisnis sehubungan
dengan pengumpulan dan penyewaan daftar alamat; jasa bantuan manajemen dan operasi untuk bisnis komersial; jasa
bantuan untuk perusahaan industri atau komersial dalam menjalankan bisnis mereka; jasa bisnis dan periklanan; jasa bisnis,
seperti membantu pihak lain dalam perundingan dan pengembangan kemitraan bisnis dan aliansi bisnis; jasa diskon (-untuk
pengecer, -untuk grosir, untuk promosi pemasaran); jasa distribusi di bidang bahan kimia, pestisida, aplikator kimia dan
pestisida dan pakaian pelindung dan masker pelindung untuk digunakan selama penggunaan atau aplikasi bahan kimia; jasa
distributor bahan bangunan dari metal; jasa distributor grosir untuk alas kaki; jasa distributor grosir untuk anggur dan minuman
beralkohol; jasa distributor grosir untuk bir; jasa distributor grosir untuk furnitur; jasa distributor grosir untuk kosmetik; jasa
distributor grosir untuk lembaran dan gulungan aluminium dan stainless steel; jasa distributor grosir untuk makanan dan
minuman; jasa distributor grosir untuk pakaian; jasa distributor grosir untuk perhiasan; jasa distributor grosir untuk produk
segar; jasa distributor grosir untuk suku cadang dan komponen otomotif; jasa distributor grosir untuk untuk teh dan kopi; jasa
eceran atau grosiran robot industri; jasa eceran atau grosiran terkait dengan bagian-bagian atau aksesoris mobil; jasa eceran
atau grosiran terkait dengan bagian-bagian atau aksesoris mobil pada situs web internet; jasa eceran atau grosiran untuk
akumulator; jasa eceran atau grosiran untuk kendaraan bermotor roda dua; jasa eceran atau grosiran untuk mesin dan
instrumen pengukur atau penguji; jasa eceran atau grosiran untuk pendingin udara; jasa eceran atau grosiran untuk peralatan
dan instrumen telekomunikasi; jasa eceran atau grosiran untuk permesinan dan peralatan elektrikal; jasa evaluasi statistik data
pemasaran; jasa grosir berkaitan dengan pelana; jasa grosir dan eceran; jasa grosir untuk alas kaki; jasa grosir untuk alat
musik; jasa grosir untuk artikel menjahit; jasa grosir untuk artikel pembersih; jasa grosir untuk bahan kimia untuk digunakan
dalam hortikultura; jasa grosir untuk bahan kimia untuk digunakan dalam kehutanan; jasa grosir untuk bahan kimia untuk
digunakan dalam pertanian; jasa grosir untuk bahan seni; jasa grosir untuk barang cetakan; jasa grosir untuk barang yang
dipanggang; jasa grosir untuk daging; jasa grosir untuk furnitur; jasa grosir untuk instalasi sanitasi; jasa grosir untuk instrumen
horologis; jasa grosir untuk instrumen medis; jasa grosir untuk kain; jasa grosir untuk karya seni; jasa grosir untuk mainan;
jasa grosir untuk minuman beralkohol, kecuali bir; jasa grosir untuk pakaian; jasa grosir untuk pakan ternak; jasa grosir untuk
penerangan; jasa grosir untuk penutup dinding; jasa grosir untuk penutup lantai; jasa grosir untuk perabotan; jasa grosir untuk
peralatan hortikultura; jasa grosir untuk peralatan konstruksi; jasa grosir untuk peralatan memasak makanan; jasa grosir untuk
peralatan menyelam; jasa grosir untuk peralatan pasokan air; jasa grosir untuk peralatan pemindahan tanah; jasa grosir untuk
peralatan penyamakan matahari; jasa grosir untuk peralatan pertanian; jasa grosir untuk perangkat keras komputer; jasa grosir
untuk perangkat keras logam; jasa grosir untuk persediaan alat tulis; jasa grosir untuk persiapan membuat minuman; jasa
grosir untuk persiapan membuat minuman beralkohol; jasa grosir untuk persiapan pembersihan; jasa grosir untuk persiapan
perawatan hewan; jasa grosir untuk produk hortikultura; jasa grosir untuk produk susu; jasa grosir untuk sampah untuk hewan;
jasa grosir untuk tembakau; jasa grosir untuk tutup kepala; jasa grosir yang berkaitan dengan aksesoris mobil; jasa grosir yang
berkaitan dengan alas kaki; jasa grosir yang berkaitan dengan barang cetakan; jasa grosir yang berkaitan dengan bulu tiruan;
jasa grosir yang berkaitan dengan furnitur; jasa grosir yang berkaitan dengan ikan; jasa grosir yang berkaitan dengan kain;
jasa grosir yang berkaitan dengan karya seni; jasa grosir yang berkaitan dengan pakan untuk hewan; jasa grosir yang
berkaitan dengan peralatan hortikultura; jasa grosir yang berkaitan dengan peralatan konstruksi; jasa grosir yang berkaitan
dengan peralatan pertanian; jasa grosir yang berkaitan dengan peralatan yang dioperasikan dengan tangan untuk konstruksi;
jasa grosir yang berkaitan dengan perhiasan; jasa grosir yang berkaitan dengan produk hortikultura; jasa grosir yang berkaitan
dengan suku cadang kendaraan bermotor; jasa grosir yang berkaitan dengan tutup kepala; jasa humas; jasa iklan dan
promosi; jasa iklan ritel yaitu penyebaran masalah iklan untuk pihak lain melalui jaringan komunikasi elektronik daring; jasa
informasi bisnis; jasa informasi ekonomi untuk keperluan bisnis; jasa informasi komersial yang disediakan oleh akses ke
database komputer; jasa informasi penjualan, bisnis dan promosi; jasa informasi, penasehatan dan konsultansi yang berkaitan
dengan periklanan dan pemasaran; jasa informasi, yaitu menyediakan informasi tentang produk ritel kepada pelanggan yang
menampilkan ketersediaan produk tertentu yang menarik bagi mereka; jasa jaringan bisnis dan profesional; jasa jasa katalog
toko eceran; jasa jual beli mobil bekas; jasa jual beli mobil bekas secara online; jasa katalog pemesanan melalui pos dalam
kaitannya dengan kosmetik; jasa kliping berita iklan secara daring (online) melalui jaringan komputer; jasa klub pelanggan dan
jasa loyalitas pelanggan, untuk tujuan komersial, promosi dan/atau periklanan; jasa klub pelanggan, untuk keperluan
komersial, promosi dan/atau iklan; jasa konsultasi bisnis; jasa konsultasi bisnis dalam kaitannya dengan identitas perusahaan;
jasa konsultasi bisnis dalam kaitannya dengan tanggung jawab sosial perusahaan; jasa konsultasi bisnis dan informasi; jasa
konsultasi bisnis di bidang logistik transportasi; jasa konsultasi bisnis di bidang pertanian; jasa konsultasi bisnis sehubungan
dengan menyediakan situs web pada jaringan komputer global yang pihak ketiga dapat menawarkan dan sumber barang dan
jasa, tempat, menentukan status dan memenuhi permintaan dan pesanan perdagangan, masuk ke dalam kontrak dan
transaksi bisnis; jasa konsultasi bisnis sehubungan dengan pengoperasian pasar elektronik untuk pembeli dan penjual barangbarang dan atau jasa-jasa pada jaringan komputer global; jasa konsultasi bisnis untuk organisasi nirlaba; jasa konsultasi bisnis
untuk perusahaan; jasa konsultasi bisnis untuk perusahaan pemula; jasa konsultasi bisnis yang berkaitan dengan integrasi
bidang teknologi proses bisnis, pembelajaran organisasi, manajemen perubahan dan keberlanjutan operasional; jasa
konsultasi dan informasi yang berkaitan dengan akuntansi; jasa konsultasi dan konsultasi di bidang strategi bisnis; jasa
konsultasi manajemen; jasa konsultasi manajemen bisnis yang disediakan melalui Internet; jasa konsultasi pemasaran bisnis;
jasa konsultasi perdagangan luar negeri; jasa konsultasi rekrutmen bisnis; jasa konsultasi terkait dengan manajemen pusat
perbelanjaan; jasa konsultasi usaha mengenai distribusi komersial dan penyediaan informasi yang
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berhubungan dengannya; jasa konsultasi yang berhubungan dengan kontrak untuk pembelian barang; jasa konsultasi yang
berkaitan dengan administrasi bisnis dan manajemen personalia; jasa konsultasi yang berkaitan dengan pembuatan konsep,
pengkreasian, proses desain, pengembangan, penerapan, pengerjaan, pengaturan, promosi dan pengawasan skema
keanggotaan, termasuk skema kartu loyalitas pelanggan, skema insentif, skema bonus, kartu hadiah dan kartu diskon; jasa
konsultasi yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa; jasa konsultasi yang berkaitan dengan periklanan, promosi
bisnis, manajemen bisnis dan pemasaran; jasa kumpulan statistik untuk bisnis; jasa logistik (-untuk manajemen bisnis, -untuk
fasilitas organisasi dan sumber daya); jasa loyalitas pelanggan untuk tujuan komersial, promosi dan / atau iklan; jasa
manajemen bisnis di bidang pendidikan; jasa manajemen bisnis komersial; jasa manajemen bisnis sehubungan dengan
penjualan secara elektronik; jasa manajemen dan konsultasi pengelolaan bisnis; jasa manajemen penjualan di internet; jasa
manajemen proyek bisnis untuk proyek konstruksi; jasa marketing melalui berbagai media, termasuk media online dan offline,
transaksi komersial secara online; jasa menjual bersama-sama, untuk mendapatkan keuntungan satu sama lain, dari
bermacam-macam barang, yang memungkinkan pelanggan untuk melihat dengan baik dan membeli barang-barang tersebut
melalui situs web internet barang dagangan secara umum dan toko grosir; jasa organisasi dan manajemen program promosi
insentif dan penjualan; jasa outsourcing dalam sifat mengatur kontrak layanan untuk orang lain; jasa outsourcing dalam sifat
mengatur pengadaan barang untuk orang lain; jasa outsourcing di bidang analitik bisnis; jasa outsourcing di bidang
manajemen hubungan pelanggan; jasa outsourcing di bidang operasi bisnis; jasa pelaksanaan survei riset bisnis dan pasar;
jasa pelelangan; jasa pemasaran; jasa pemasaran di bidang kedokteran gigi; jasa pemasaran di bidang perjalanan; jasa
pemasaran di bidang restoran; jasa pembelanjaan melalui internet; jasa pembuatan indeks informasi, situs dan sumber daya
lain yang tersedia di jaringan komputer global dan jaringan elektronik dan komunikasi lainnya untuk pihak lain; jasa
pemesanan (untuk orang lain); jasa pemesanan dan penjualan barang secara online; jasa pemodelan statistik; jasa
pemrosesan data dalam bidang transportasi; jasa pemrosesan data di bidang transportasi; jasa penagihan; jasa penataan
untuk tujuan iklan; jasa penelitian dan konsultasi yang berkaitan dengan promosi, operasi, dan penjualan di pasar domestik
dan luar negeri barang dan jasa yang diproduksi di Taiwan, yaitu, konsultasi riset pasar; jasa penelitian pasar dan informasi;
jasa penerbitan, pengelolaan dan penyelesaian kupon dan poin untuk mempromosikan barang dan jasa; jasa pengadaan
kerjasama, untuk keuntungan pihak lain, dari berbagai barang, tidak termasuk transportasi daripadanya, memungkinkan
pelanggan untuk dengan mudah melihat dan membeli barang-barang tersebut; jasa pengadaan minuman beralkohol [membeli
barang untuk bisnis lain]; jasa pengadaan untuk orang lain [membeli barang dan jasa untuk bisnis lain]; jasa pengadaan, untuk
manfaat pihak lain, berbagai barang-barang (tidak termasuk transportasi daripadanya), memungkinkan pelanggan untuk
dengan mudah melihat dan membeli barang-barang tersebut di outlet ritel, outlet grosir, supermarket dan toko serba ada; jasa
pengaturan dan pengorganisasian promosi pemasaran untuk pihak lain; jasa pengecer dan grosir dan jasa penjualan eceran
secara online; jasa penggabungan (merger) dan akuisisi bisnis; jasa pengorganisasian kompetisi bisnis dan perdagangan;
jasa pengumpulan data; jasa penilaian bisnis; jasa penilaian perusahaan; jasa penjualan aksesoris telepon selular; jasa
penjualan alat teknik; jasa penjualan alat-alat kedokteran; jasa penjualan camilan coklat, coklat batang, brownis; jasa
penjualan daging beku; jasa penjualan dan publisitas; jasa penjualan grosir produk garam kemasan secara online maupun
offline; jasa penjualan hasil laut; jasa penjualan hasil laut (beku); jasa penjualan ikan; jasa penjualan makanan berbahan
dasar ikan; jasa penjualan makanan atau minuman yang dioperasikan dengan memasukkan koin untuk mengeluarkan
minuman atau makanan yang dipilih; jasa penjualan makanan dan minuman; jasa penjualan makanan dan minuman khas
jepang baik secara langsung maupun online; jasa penjualan makanan dan minuman yang dipesan melalui mesin; jasa
penjualan makanan olahan hasil laut; jasa penjualan melalui sistem berbasis web dan portal online di bidang perdagangan
konsumen dan bisnis (consumer-to-business); bagi konsumen untuk masuk, mengatur dan mengubah profil pembayaran dan
pengiriman serta bagi penjual untuk masuk, mengatur dan mengubah daftar produknya; jasa penjualan minuman berbahan
dasar kopi, coklat dan teh; jasa penjualan minuman teh bubble atau teh pearl; jasa penjualan obat-obatan; jasa penjualan
perabot rumah tangga; jasa penjualan produk dibidang nutrisi dan suplemen diet, minuman dan sari buah; jasa penjualan
produk baja ringan; jasa penjualan produk serta layanan kesehatan secara online (internet).; jasa penjualan ritel produk garam
kemasan secara online maupun offline; jasa penjualan ritel, grosir dan online termasuk berhubungan dengan buku dan
publikasi lainnya jasa informasi, nasihat, konsultasi dan pendukung yang berhubungan dengan semua yang tersebut di atas;
jasa penjualan secara online; jasa penjualan serta promosi untuk sediaan farmasi; jasa penjualan wisata dalam air diving dan
snorkeling secara online; jasa penjualan: atap baja ringan ,galvalum, reng, hollow, atap Baja lembaran dengan lapisan seng
dan almunium, kanal c; jasa penyaluran gas secara ritel (eceran); jasa penyediaan data bisnis; jasa penyediaan informasi
yang berkaitan dengan e-commerce melalui internet; jasa penyediaan portal online berbasis web yang memberikan pelanggan
akses ke informasi akun penjualan mereka, informasi logistik transportasi dalam bentuk lokasi produk saat ini berdasarkan
pesanan, informasi manajemen inventaris, dan informasi promosi produk, semuanya di bidang bahan kimia dan produk kimia;
jasa penyelenggaraan pameran untuk tujuan niaga atau iklan; jasa perantara bisnis untuk menjual dan membeli barang dan
jasa; jasa perantara bisnis yang berkaitan dengan pengiriman pesanan melalui telekomunikasi; jasa perantara komersial untuk
alat pijat estetika; jasa perantara komersial untuk kosmetik; jasa perdagangan aluminium; jasa perdagangan besar (distributor)
alat-alat berat dan suku cadang; jasa perdagangan gas; jasa perdagangan secara online sehubungan dengan pelelangan
elektronik dan menyediakan evaluasi bisnis secara online sehubungan dengannya; jasa periklanan; jasa periklanan B2B
(transaksi komersial antara pelaku bisnis); jasa periklanan dan manajemen; jasa periklanan dan promosi dan konsultasi yang
terkait dengannya; jasa periklanan dan promosi di bidang hiburan, musik, film, televisi, televisi kabel, televisi satelit, radio dan
siaran on-line; jasa periklanan dan publisitas, yaitu, mempromosikan barang, jasa, identitas merek dan informasi serta berita
komersial pihak ketiga melalui media cetak, audio, video, digital dan medium on-line; jasa periklanan media sosial; jasa
periklanan untuk promosi e-commerce; jasa periklanan yang berkaitan dengan penjualan barang; jasa periklanan yang
disediakan oleh agen periklanan radio dan televisi; jasa periklanan, pemasaran dan konsultasi promosi, nasihat dan
pemberian bantuan; jasa periklanan, promosi dan / atau animasi komersial; jasa periklanan, yaitu, manajemen kampanye
periklanan, penargetan, implementasi dan layanan pengoptimalan/optimisasi (optimization); jasa periklanan, yaitu, penargetan
dan optimalisasi (optimization) iklan online; jasa periklanan, yaitu, penjadwalan, pelacakan, dan pelaporan iklan untuk orang
lain; jasa periklanani toko ritel untuk menjual pakaian, alas kaki dan headwear; jasa perniagaan yang melayani penjualan
kendaraan bermotor; jasa pesanan pos dan jasa toko ritel online yang menjual kopi, teh, minuman berbahan dasar kopi,
minuman berbahan dasar teh, minuman berbahan dasar cokelat, mesin penyeduh listrik dan mesin espresso listrik, pemadat
kopi dan teh, panci dan penyaring, tempat minuman, dan kaos; jasa prakiraan ekonomi; jasa produksi iklan; jasa program
loyalitas, insentif dan bonus untuk pelanggan; jasa promosi dan pemasaran secara online; jasa promosi penjualan; jasa
promosi penjualan atas barang-barang dan jasa-jasa melalui sponsor untuk olahraga, musik dan hiburan; jasa promosi yaitu
distribusi voucer hadiah untuk keperluan promosi dan komersial, cek hadiah, cap dan kupon diskon melalui telepon seluler,
perlengkapan seluler lainnya dan melalui internet; jasa retail pemesanan melalui pos yang terkait dengan kosmetik; jasa retail
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secara online untuk produk konsumen; jasa retail sehubungan dengan penjualan bahan plastik untuk pengemasan, jenis
mesin pencetak, blok pencetakan, pengering tinta, buklet, buku, kalender, kartu, tempat dokumen, alas gambar, pena gambar,
perangkat gambar, amplop, selebaran, folder, kartu ucapan, majalah, surat kabar, pamflet, pensil, pulpen, terbitan berkala,
kartu pos, poster, barang cetakan, cetakan publikasi, buku kliping, alat tulis kantor, bahan pengajaran (kecuali peralatan); jasa
retail sehubungan dengan penjualan daging, ikan, unggas dan binatang buruan, ekstrak daging, buah dan sayuran yang
diawetkan, dibekukan, dikeringkan dan dimasak, jeli, selai, saus buah, telur, susu dan produk susu, minyak dan lemak untuk
makanan, kopi, teh, kakao dan kopi buatan, beras, tapioka dan sagu, tepung dan sediaan yang terbuat dari sereal, roti, kue
dan gula-gula, es, gula, madu, sirup, ragi, bubuk pengembang, garam, mustar, cuka, saus (bumbu), rempah-rempah, es; jasa
retail sehubungan dengan penjualan furnitur, cermin, bingkai gambar kayu, gabus, alang-alang, rotan, anyaman, tanduk,
tulang, gading, tulang insang ikan paus, cangkang, amber, kerang mutiara, meerschaum; jasa retail sehubungan dengan
penjualan kertas, karton, barang cetakan, bahan penjilidan buku, foto, alat tulis kantor, perekat untuk alat tulis kantor atau
keperluan rumah tangga, bahan seniman, kuas lukis, mesin ketik dan keperluan kantor (kecuali furnitur), bahan instruksional
dan pengajaran (kecuali peralatan); jasa retail sehubungan dengan penjualan kosmetik; jasa retail sehubungan dengan
penjualan kuas, kotak wadah sisir, sisir, alat-alat kosmetik, alat penghilang bau untuk penggunaan pribadi, kuas alis mata,
rambut untuk kuas, perlengkapan penghapus tata rias, kuas kuku; jasa retail sehubungan dengan penjualan kulit dan kulit
imitasi, kulit halus, kulit binatang, koper, dan tas perjalanan, payung dan payung penahan matahari, tongkat jalan, cambuk, tali
kekang dan pelana kuda, backpack (sejenis ransel), tas pantai, kotak kulit atau papan kulit, tas kantor, tongkat, kotak wadah
kulit atau papan kulit, tali pengikat hewan; jasa retail sehubungan dengan penjualan malt, bir, air mineral dan air soda,
minuman lain yang tidak beralkohol, minuman buah dan jus buah, sirup dan sediaan lain untuk membuat minuman; jasa retail
sehubungan dengan penjualan mekanisme untuk peralatan yang dioperasikan dengan koin, mesin kasir, mesin hitung,
peralatan pemprosesan data, komputer, perangkat lunak komputer, alat pemadam kebakaran, kacamata hitam, kacamata,
logam mulia dan logam campurannya, perhiasan, batu mulia, instrumen horologis dan kronometrik; jasa retail sehubungan
dengan penjualan minuman ringan, minuman energi, anggur, es teh, aperitif (minuman beralkohol perangsang nafsu makan),
minuman berkarbonasi, ekstrak buah, ale jahe, grape must, must, minuman buah yang terbuat dari konsentrat, minuman
anggur manis, air malt, air seltzer, air soda, air tonik, jus sayuran, esens yang digunakan dalam sediaan minuman keras, air
barli, fruit squash, sarsaparilla, minuman beralkohol (kecuali bir); jasa retail sehubungan dengan penjualan padi-padian dan
pertanian, produk hortikultura dan kehutanan, hewan hidup, buah dan sayuran segar, biji-bijian, tanaman dan bunga alami,
bahan makanan untuk hewan; jasa retail sehubungan dengan penjualan pakaian luar, celana terusan, mantel panjang, celana,
parka, petikot, pinafor, ponco (baju selimut), pulover, piyama, sandal, sari, sarung, selendang, syal, kemeja, sepatu, kemeja
lengan pendek, shoulder wrap (bungkus bahu), topi mandi, singlet, rok, masker tidur, sandal selop, blus lindung (smok), kaus
kaki, jersi olahraga, sepatu olahraga, stoking, jaket yang diisi, jas, pelindung matahari, bretel, baju hangat, baju renang, kaus
oblong, topi tinggi, celana panjang, turban, pakaian dalam, celana kolor, celana dalam; jasa retail sehubungan dengan
penjualan pakaian rajut, kaus kaki penghangat, legging, legging, kostum topeng, sarung tangan musim dingin, ikat pinggang
uang, sarung tangan bulu, dasi; jasa retail sehubungan dengan penjualan pakaian, alas kaki, tutup kepala, apron, celana bayi,
bandana, mantel mandi, sandal mandi, laci kamar mandi, baju mandi, celana mandi, ikat pinggang, baret, korset, sepatu bot,
bra, celana untuk dipakai, kamisol, topi, jas, gaun, dressing gown, penutup telinga, footmuff, tidak dipanaskan dengan listrik,
sepatu karet, pengikat kaus kaki, sarung tangan, topi, ikat kepala, kaus kaki panjang, sol dalam, jaket, jersi, gaun jumper (baju
hangat), baju sweater; jasa retail sehubungan dengan penjualan pembakar parfum, semprotan parfum, alat penguap parfum,
bedak padat, paf bedak, tegakan kuas cukur, kuas cukur, kotak sabun, dispenser sabun, tempat sabun, mangkuk sup, tempat
spons, tegakan untuk kuas cukur, sikat gigi, sikat gigi elektrik; jasa retail sehubungan dengan penjualan peralatan dan wadah
rumah tangga atau dapur, sisir dan spons, kuas (kecuali kuas lukis), bahan pembuatan kuas, barang-barang untuk keperluan
pembersihan, wol baja, kaca yang belum dikerjakan atau dikerjakan sebagian (kecuali kaca yang digunakan dalam gedung),
barang pecah belah, porselen dan barang-barang tembikar, cermin, spons abrasif untuk menggosok kulit, dispenser aerosol,
tidak untuk keperluan medis; jasa retail sehubungan dengan penjualan perangkat manikur, perangkat manikur elektrik,
penghalus kuku elektrik atau non-elektrik, gunting kuku elektrik atau non-elektrik, kikir kuku, kikir kuku elektrik, perangkat
pedikur; jasa retail sehubungan dengan penjualan perkakas dan alat tangan (yang dioperasikan secara manual), peralatan
pemotong, senjata yang dipakai pada sisi badan, pisau cukur, penjepit keriting, alat penghilangan bulu, pemoles kuku jari
tangan elektrik dan non-elektrik, flat iron, gunting rambut untuk penggunaan pribadi, elektrik atau non-elektrik, alat tangan
elektrik dan non-elektrik untuk pengeritingan rambut, pinset pencabut rambut; jasa retail sehubungan dengan penjualan
perlengkapan dan instrumen ilmu pengetahuan, pelayaran, penyurveian, fotografi, sinematografi, optik, penimbangan,
pengukuran, pensinyalan, pemeriksaan (pengawasan), penyelamatan dan pengajaran, perlengkapan dan instrumen untuk
penghantaran, pengalihan, pengubahan, pengumpulan, pengaturan atau pengendalian listrik; jasa retail sehubungan dengan
penjualan perlengkapan untuk rekaman, transmisi, atau reproduksi suara atau gambar, pembawa data magnetik, disc
perekaman, compact disc, dvd dan media rekaman digital lain; jasa retail sehubungan dengan penjualan renda dan bordir, pita
dan jalinan pita, button kancing, kait dan mata kait, peniti dan jarum, bunga buatan, karpet, permadani, keset dan bahan
anyaman untuk membuat keset, linoleum dan bahan lain untuk menutup lantai, hiasan dinding (non-tekstil), permainan dan
alat permainan, perlengkapan senam dan olahraga, dekorasi untuk pohon natal; jasa retail sehubungan dengan penjualan
sediaan pemutihan dan bahan lain untuk penggunaan penatu, sediaan pembersihan, pengilapan, penggosokan, dan
pengampelasan, sabun; jasa retail sehubungan dengan penjualan seragam, kerudung, rompi, rompi berkancing, pakaian
tahan air, sepatu kayu, gelang handuk; jasa retail sehubungan dengan penjualan tali, senar, jaring, tenda, bidai, terpal, layar,
karung dan tas, bahan bantalan dan isian (kecuali karet atau plastik), bahan tekstil berserat mentah, kain tenun dan utas,
untuk penggunaan tekstil; jasa retail sehubungan dengan penjualan tas pakaian untuk perjalanan, tas tangan, kotak topi kulit,
tas haversack, kulit imitasi, kotak wadah kunci, tali penuntun kulit, kalung hewan kulit, moleskin, dompet saku, dompet wanita,
tas rucksack, tas sekolah, tas bersabuk sekolah, tas belanja, tas perjalanan, koper perjalanan, koper kecil, kotak wadah
perlengkapan mandi, yang tidak terpasang, tas belanja beroda; jasa retail sehubungan dengan penjualan tekstil dan pakaian
tidur, selimut, seprai, kain besar, sarung bantal, tirai tekstil, handuk, flanel, kain penutup, taplak meja, penutup tempat tidur,
penutup meja; jasa retail sehubungan dengan penjualan tembakau, barang-barang keperluan perokok, korek api; jasa retail
sehubungan dengan penjualan wewangian, minyak esens, kosmetik, losion rambut, pembersih gigi, alat-alat kosmetik,
kosmetik, kolonye eau de, kosmetik alis mata, pensil alis mata, bulu mata palsu, kuku palsu, pengilap bibir, lipstik, tata rias,
bedak tata rias, sediaan tata rias, sediaan penghapus tata rias, maskara, pengilap kuku, cat kuku, wewangian, parfum; jasa
riset bisnis; jasa ritel; jasa ritel berkenaan dengan kelebihan stok dari koleksi musim sebelumnya untuk pria, wanita dan anakanak sehubungan dengan pakaian olahraga, sepatu, koper dan tas bepergian, aksesoris busana, perabotan, penerangan,
penutup lantai, peralatan dapur dan peralatan masak, pakaian dalam, perhiasan; jasa ritel dan jasa eceran untuk mobil; jasa
ritel dan jasa grosir untuk konsumen mesin permainan video, mesin permainan video arcade, dan peralatan permainan yang
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dapat digenggam dengan layar kristal cair; jasa ritel dan jasa grosir untuk mainan permainan kartu dan aksesorisnya; jasa ritel
dan jasa grosir untuk mainan, boneka, mesin permainan dan peralatannya; jasa ritel online terkait mainan; jasa ritel
supermarket dan toko serba ada (departmental store); jasa ritel yang berhubungan dengan produk makanan dan minuman
beralkohol dan tidak beralkohol; jasa ritel, jasa ritel online, jasa grosir dan ritel penjualan melalui pos yang berhubungan
dengan penjualan karet yang belum diproses dan setengah jadi, getah perca, getah, asbes, mika dan pengganti semua bahan
ini, plastik dan resin dalam bentuk ekstrusi untuk digunakan dalam pembuatan, pengepakan, penghentian dan bahan isolasi,
pipa fleksibel, tabung dan selang, bukan dari logam, kulit dan kulit imitasi, kulit halus dan kulit binatang, koper dan tas
pembawa, payung dan payung matahari, tongkat, cambuk, tali kekang dan pelana, kalung, tali pengikat dan pakaian hewan,
tas surat seni [kasing], tas atletik, tas kecil penyimpan surat dan dokumen, gendongan bayi dan anak, ransel, koper, tas, tas
untuk aksesoris perjalanan, tas pantai, tas sabuk, ikat pinggang, ikat pinggang terbuat dari kulit imitasi, ikat pinggang terbuat
dari kulit, dompet, tas sepatu bot, tas kantor, tempat kartu nama, tas kemping, tongkat, kotak kartu, tempat kartu, tempat buku
cek, tas, tas untuk telepon bergerak, tas genggam, tas kosmetik, tas dokumen, tas besar berbentuk silinder, tas malam,
pengikat dan tali dari kulit, alat pembawa berbingkai berbentuk ransel untuk membawa bayi, bingkai untuk tas, bingkai untuk
payung, tas garmen, tas senam, tas tangan, pakaian kuda, tas ransel, kantong pinggul, holdall/koper, selimut kuda , barang
penunggang kuda dan tack kuda, dompet kunci, gantungan kunci terbuat dari kulit yang dilengkapi gantungan kunci, tempat
kunci, kantong kunci, ransel /knapsack, tali kulit, tali pengikat dari kulit, tas surat dari kulit [cover], label koper, tali koper , tas
untuk perlengkapan menginap semalam, buku saku, dompet saku, portofolio, kantong, dompet, tas record, pelana kuda,
ransel/rucksack, pelana, tas sekolah, tas sekolah bersabuk dari kulit, ransel anak sekolah, tas sepatu, tas belanja, kereta
belanja (tas belanja beroda), tas bahu, tas olah raga, tali untuk sepatu roda, koper/suitcase, tas perlengkapan mandi, tas
jinjing, tas untuk bepergian, koper untuk bepergian, koper/trunk, kursi payung, tas pinggang (waist bag), tas pinggang (waist
pack), kantong untuk tas pinggang (waist bag), kantong untuk tas pinggang (waist pack), dompet/wallet, dompet untuk
dicantelkan pada ikat pinggang, bahan bukan dari logam untuk bangunan dan konstruksi, pipa kaku bukan dari logam untuk
bangunan, aspal, ter (pitch), ter (tar) dan bitumen, bangunan yang dapat dipindahkan bukan dari logam, monumen bukan dari
logam, perabot rumah, cermin, bingkai foto , wadah bukan dari logam untuk penyimpanan atau pengangkutan, tulang, tanduk,
tulang ikan paus atau kulit mutiara, kerang, tanah liat magnesium, batu ambar belum dikerjakan atau setengah dikerjakan,
seprei [kecuali linen], tempat tidur untuk hewan peliharaan rumah tangga, perabotan untuk kemping, gantungan baju, cincin
gorden, hiasan dari plastik untuk bahan makanan, bantal tiup [selain untuk keperluan medis] untuk dipasang pada leher; jasa
ritel, jasa ritel online, jasa grosir dan ritel penjualan melalui pos yang berhubungan dengan penjualan peralatan dan instrumen
ilmu pengetahuan, penelitian, navigasi, penelitian, fotografi, sinematografi, audio-visual, optik, timbang, ukur, sinyal, deteksi,
pengujian, inspeksi, penyelamatan dan pendidikan, peralatan dan instrumen untuk penghantar, penukar, pengubah,
pengumpul, pengatur atau pengendali distribusi atau penggunaan listrik, peralatan dan instrumen untuk merekam, transmisi,
reproduksi atau mengolah suara, gambar atau data, media yang dapat direkam dan diunduh, perangkat lunak komputer,
media perekam dan penyimpan analog atau digital kosong, mekanisme untuk alat yang bekerja dengan memasukkan uang
atau kepingan logam kedalamnya, kas register, mesin hitung, komputer dan alat periferal komputer, pakaian penyelam,
masker penyelam, sumbat kuping untuk penyelam, penjepit hidung untuk penyelam dan perenang, sarung tangan untuk
penyelam, alat pernapasan untuk berenang di bawah permukaan air, alat pemadam kebakaran, pelindung perut ( untuk
perlindungan terhadap kecelakaan dan cedera), peralatan untuk digunakan dengan komputer, perekam audio, tas dan casing
yang secara khusus disesuaikan untuk tempat atau pembawa perangkat dan peralatan portabel, ponsel, yang digenggam dan
tablet serta aksesoris untuk perangkat tersebut, baterai, pengisi daya baterai, pelindung tubuh, pelindung dada, kalkulator,
camcorder, kamera, kartu mengandung chip sirkuit terpadu, kartu yang berkode dengan fitur keamanan untuk keperluan
otentikasi, kartu yang menggunakan memori magnetik dan memori sirkuit terpadu, tempat pembawa untuk telepon bergerak,
tempat telepon bergerak, tempat kaca mata dan kaca mata pelindung sinar matahari; jasa ritel, jasa ritel online, jasa grosir dan
ritel penjualan melalui pos yang berhubungan dengan penjualan peralatan dan instrumen pembedahan, medis, kedokteran
gigi dan kedokteran hewan, anggota badan, mata dan gigi palsu, barang ortopedi, bahan penjahit luka, alat terapeutik dan alat
bantu yang disesuaikan untuk orang penyandang cacat, alat pijat, peralatan, alat dan barang untuk menyusui bayi, masker
wajah untuk penggunaan medis, peralatan dan instalasi untuk penerangan, pemanasan, pembangkit uap, memasak,
pendinginan, pengeringan, penyegaran udara, penyediaan air, keperluan sanitasi, botol air panas, kendaraan,alat untuk
bergerak di darat, udara atau air, aksesoris, komponen dan bagian-bagian kendaraan, senjata api, amunisi dan proyektil,
bahan peledak, kembang api, logam mulia dan campurannya, perhiasan, batu mulia dan batu permata setengah mulia, jam
dan pesawat pengukur waktu, lencana dari logam mulia, kotak dari logam mulia, kotak untuk jam dan arloji, kancing perhiasan
pada lengan kemeja, jepitan dasi, pin dasi, kotak perhiasan dari logam mulia, gantungan kunci, medali, cincin lilin dari logam
mulia, mekanisme untuk jam dan arloji, hiasan dari logam mulia, alat pengatur waktu, perhiasan kecil, piala, sabuk gesper,
gelang arloji, tali arloji, arloji, jam tangan, alat musik, penyangga untuk musik dan penyangga untuk alat musik, tongkat dirigen,
kertas dan karton, barang cetakan, bahan penjilid buku, foto, alat tulis menulis dan keperluan kantor, kecuali perabot, perekat
untuk keperluan alat tulis menulis atau rumah tangga, bahan menggambar dan bahan untuk seniman, kuas cat, alat
pendidikan dan pengajaran, lembaran, film dan tas plastik untuk pembungkus dan pengemasan, huruf-huruf cetak, blok-blok
cetak, agenda, album, bahan seniman, tas [amplop, kantong] dari kertas atau plastik, untuk kemasan, buku, majalah [terbitan
berkala], brosur, selebaran dan publikasi cetak lainnya, kalender, kartu yang terbuat dari plastik [selain yang bersandi atau
magnet], kotak pena, kotak alat tulis menulis, katalog, kompas, decalcomanias, catatan meja, buku harian, arsip dokumen [alat
tulis], penghapus, spidol , kartu hadiah, voucher hadiah, lem stik, kartu ucapan, saputangan kertas, alat tulis untuk
penanda/stabilo, pena tinta, tinta untuk pena, label koper terbuat dari kulit, buletin, buku catatan, pastel [krayon], tempat
pensil, rautan pensil, pensil, pulpen, poster, tiket tercetak, catatan tempel yang dapat dilepas, tato yang dapat dihapus,
penggaris, tas belanja [pembawa] dari plastik, stempel [segel] , stapler, staples, stensil, tisu, mesin ketik dan keperluan kantor
(kecuali perabot), bagan dinding untuk digunakan sebagai buku harian, papan tulis putih; jasa ritel, jasa ritel online, jasa grosir
dan ritel penjualan melalui pos yang berhubungan dengan penjualan bahan kimia untuk penggunaan dalam industri, ilmu
pengetahuan dan fotografi, serta di bidang pertanian, hortikultura dan kehutanan, damar buatan yang belum diproses, plastik
yang belum diproses, komposisi bahan pencegah kebakaran dan pemadam kebakaran, sediaan mengeraskan dan mematri,
zat untuk penyamakan kulit halus dan kulit binatang, bahan perekat untuk digunakan dalam industri, dempul dan pengisi pasta
lain, kompos, pupuk kandang, pupuk, sediaan biologis untuk digunakan dalam industri dan ilmu pengetahuan, cat, pernis, lak,
bahan pencegah karatan dan kelapukan kayu, pewarna, zat warna, tinta untuk pencetakan, tinta penandaan dan ukir, damar
alam mentah, logam dalam bentuk foil dan bubuk untuk digunakan dalam lukisan, dekorasi, percetakan dan seni, kosmetik
tidak mengandung obat dan sediaan pembersih badan, pasta gigi tidak mengandung obat, parfum, minyak esensial, sediaan
pemutih dan zat lain untuk penggunaan cucian, sediaan membersihkan, mengkilatkan, membuang lemak dan menggosok,
sediaan pembersih tubuh dan perawatan kecantikan, sediaan kebersihan mulut, wewangian, sediaan perawatan hewan,
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sabun, anti keringat (pembersih badan), sediaan penyamakan buatan, krim sepatu bot, semir sepatu bot, pembersih, krim,
pasta gigi, deodoran, sediaan penghilang rambut, produk perawatan rambut, pewarna rambut, sediaan penataan rambut,
sediaan perawatan tangan, sediaan balsem untuk bibir [tidak mengandung obat], sediaan perawatan kuku, sediaan
menghilangkan cat kuku, cat kuku, sediaan tidak mengandung obat untuk digunakan setelah bercukur, sediaan untuk
menyegarkan napas [tidak mengandung obat], sampo, sediaan untuk mencukur, krim sepatu, semir sepatu, lilin sepatu,
sediaan mandi pancuran, produk perawatan kulit, sediaan perawatan kulit, bedak talk; jasa ritel, jasa ritel online, jasa grosir
dan ritel penjualan melalui pos yang berhubungan dengan penjualan oli dan gemuk industri, malam, pelumas, zat untuk
mengisap, membasahi dan mengikat debu, bahan bakar dan bahan penerangan, lilin dan sumbu untuk penerangan, lilin
beraroma dan wangi , sediaan farmasi, medis dan kedokteran hewan, sediaan saniter untuk keperluan medis, zat dan
makanan diet yang diadaptasi untuk penggunaan medis atau kedokteran hewan, makanan untuk bayi, suplemen pantangan
untuk manusia dan hewan, plester, bahan pembalut, bahan untuk menambal gigi, pembuat gigi buatan, pembasmi kuman,
sediaan untuk membasmi binatang perusak, bahan pembasmi jamur, bahan pembasmi rumput liar, sediaan penyegar udara,
kit dan kotak pertolongan pertama lengkap dengan isinya, sediaan pembersih tangan, kit yang berisi sediaan medis, plester,
protein, vitamin, suplemen diet dan mineral, logam kasar dan campurannya, bijih logam, bahan logam untuk bangunan dan
konstruksi, bangunan dari logam yang dapat dipindahkan, kabel dan kawat bukan untuk listrik dari logam biasa, barangbarang kecil dari logam besi, wadah logam untuk penyimpanan atau pengangkutan, lemari besi, lencana dari logam, cincin
kunci dan rantai kunci, kunci, kunci-kunci, ornamen, tempat sampah logam, kunci, kunci kosong, rambu, patung, patung kecil
dan arca kecil, perunggu, piala yang terbuat dari logam, kotak uang, mesin, mesin perkakas, perkakas yang dioperasikan
dengan listrik, motor dan mesin, kecuali untuk kendaraan darat, kopling mesin dan komponen transmisi, kecuali untuk
kendaraan darat, peralatan pertanian, selain alat tangan dioperasikan secara manual, inkubator untuk telur, mesin penjual
otomatis, perkakas dan alat tangan, yang dioperasikan secara manual, peralatan pemotong, senjata yang dipakai pada sisi
badan, pisau cukur, peralatan higienis dan kecantikan yang dioperasikan dengan tangan untuk manusia dan hewan, peralatan
pengangkat, peralatan tangan untuk darurat dan penyelamatan, alat berkebun , dioperasikan dengan tangan, gunting, besi
pengering rambut, jepitan untuk pengeriting rambut, pelengkung bulu mata, perangkat manikur, gunting kuku, kikir kuku,
perangkat pedikur, gunting pemangkas, pinset, penjepit, pemotong pizza; jasa ritel, jasa ritel online, jasa grosir dan ritel
penjualan melalui pos yang berhubungan dengan penjualan pakaian, alas kaki, tutup kepala, ikat pinggang [pakaian], replika
perlengkapan sepak bola, spul untuk sepatu bot sepak bola [sepatu], renda, jalinan pita dan sulaman, dan pita dan simpul pita
perlengkapan jahit menjahit, kancing, kait dan mata kait, peniti dan jarum, bunga buatan, hiasan rambut, rambut palsu,
pengikat untuk pakaian dan untuk rambut, kancing hias berbentuk lencana, tali sepatu, nomor peserta lomba, retsleting,
karpet, permadani, keset dan bahan anyaman untuk membuat keset, linoleum dan bahan lain untuk menutup lantai, matras
yoga, permainan, mainan dan alat-alatnya, peralatan video game, alat senam dan olah raga, hiasan untuk pohon Natal,
peralatan untuk tinju, peralatan untuk bermain permainan keterampilan, peralatan memanah, pohon Natal tiruan dan dudukan
pohon Natal, tas yang disesuaikan untuk membawa alat olah raga, tas yang didesain khusus untuk ski dan papan selancar,
tas yang disesuaikan khusus untuk peralatan olah raga, balon, bola, masker baseball, tongkat pemukul untuk olah raga,
pelindung badan, perlengkapan binaraga, pelindung dada, permainan kartu, hiasan Natal, permainan komputer, guntingan
kertas berwarna yang dihamburkan untuk pesta, alas panah, permainan panah-panahan, pelindung siku (alat olah raga),
permainan elektronik, peralatan latihan, kait ikan, barang dan peralatan memancing, alat pancing, pelindung tinju [alat olah
raga], peralatan fitnes, sarung tangan untuk sepak bola, sepak bola atau gawang sepak bola, chip permainan, peralatan
permainan, permainan yang berhubungan dengan olah raga, sarung tangan khusus disesuaikan untuk keperluan olah raga,
jaring gawang, tiang gawang, tas golf dengan atau tanpa roda, karpet golf, peralatan senam dan olah raga, latihan tangan,
pelindung tangan yang disesuaikan untuk penggunaan olah raga, pelindung pinggul yang dibuat khusus untuk berolahraga
[bagian dari pakaian olah raga], bola tiup untuk olah raga, jalur sepatu roda, pelindung lutut [alat olah raga], pelindung lutut
yang disesuaikan untuk digunakan saat berolahraga, pelindung kaki yang disesuaikan untuk olah raga, bantalan tulang kering
[alat olah raga], patung militer [mainan], hadiah-hadiah kecil, bantalan kolam, topi pesta dari kertas, mesin untuk latihan fisik,
trek plastik, tenda bermain, peralatan tempat bermain, kartu permainan; jasa ritel, jasa ritel online, jasa grosir dan ritel
penjualan melalui pos yang berhubungan dengan penjualan pemutar CD, kaset radio CD, rom CD, rantai dan tali untuk kaca
mata dan kaca mata pelindung matahari, pakaian pelindung terhadap kecelakaan, radiasi dan api, majalah perusahaan yang
dapat diunduh melalui internet, perangkat lunak aplikasi komputer, perangkat lunak aplikasi komputer untuk perangkat
komputer portabel, bergerak/mobile, genggam dan tablet, program permainan komputer dan video game, perangkat lunak
permainan komputer, permainan komputer, perangkat keras permainan komputer, perangkat keras komputer, periferal
komputer, program komputer, perangkat lunak komputer , komputer, komputer laptop dan notebook, digital audio tape, digital
versatile disc, peralatan driver, publikasi elektronik yang dapat diunduh, program dan perangkat lunak permainan video dan
permainan komputer interaktif yang dapat diunduh, penutup telinga, bantalan siku, perisai/shield dan pelindung, kabel daya
listrik, peralatan dan instrumen listrik, peralatan listrik rumah tangga, publikasi elektronik yang didistribusikan lewat email, kartu
bersandi dan alat penyandi magnetik, kartu chip bersandi yang berisi program yang digunakan untuk aplikasi keuangan,
program loyalitas, program imbalan dan preferensi pemegang kartu, kotak kaca mata, kaca mata (eyeglasses), kaca mata
(eyewear), kaca mata (spectacles), kaca mata pelindung matahari, kaca mata dan kaca mata olah raga, kaca mata renang,
pelindung/perisai wajah, filter untuk masker pernapasan, pelampung untuk mandi dan berenang, bingkai dan lensa untuk kaca
mata dan kacamata pelindung matahari, bingkai untuk kaca mata, kaca mata/goggle untuk digunakan olah raga, equalizer
grafis, headphone, headset, helm (kecuali helm bersepeda), dudukan yang disesuaikan untuk ponsel , hologram, joystick
untuk digunakan dengan komputer, bantalan lutut, perisai (shield) dan pelindung, tas pembawa laptop, penutup laptop, lensa
untuk kaca mata (eyewear), kaca mata (spectacles) dan kaca mata pelindung matahari, pelampung penyelamat, jaket
penyelamat dan pelampung, timbangan koper, pembawa data magnetik, disc perekam, magnet, kaca pembesar, stick memori,
penutup ponsel, tali ponsel, pelindung mulut (karet pelindung), pemutar MP3 dan peralatan elektronik digital yang digenggam
dan portabel untuk merekam, mengatur, mentransmisi, memanipulasi dan meninjau file teks, data, audio dan video, peralatan
navigasi untuk kendaraan [komputer terpasang], odontoguard, mesin kantor, pedometer, stereo pribadi, peralatan telepon,
kartu berlapis plastik memuat barang cetakan [berkode], steker, soket dan kontak lainnya [sambungan listrik], pengatur waktu
yang dapat diprogram, alat pelindung untuk penggunaan pribadi terhadap kecelakaan, aksesoris dan pakaian pelindung,
pakaian pelindung untuk menyelam, pakaian pelindung untuk peserta olah raga motor [untuk pencegahan kecelakaan],
pakaian, tutup kepala dan alas kaki pelindung untuk digunakan dalam olah raga, kaca mata (glasses), kaca mata pelindung
matahari dan kaca mata (goggles) pelindung, pemutar rekaman, alat pengendali jarak jauh, pakaian penyelamat keselamatan,
peralatan navigasi satelit, kartu berkode keamanan, peluit sinyal, kartu berkode magnetik, kartu pembawa data elektronik ,
kartu chip, kaus kaki dipanasi dengan listrik, speaker, kabel speaker, tempat kaca mata, visor dan helm olah raga, tali dan
kotak untuk kaca mata (eyewear) dan kaca mata pelindung matahari, kaca mata renang, instalasi, peralatan dan instrumen
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telekomunikasi, pesawat telepon, telepon, peralatan dan instrumen televisi, televisi, peralatan penyimpan digital, peralatan dan
instrumen video, pemutar video disc, perangkat lunak video game , permainan video, mesin perekam video, program
permainan video dan permainan virtual reality komputer, perangkat lunak permainan video dan permainan virtual reality
komputer, virtual reality headset dan virtual reality helm, visual display unit, wearable video display monitor; jasa ritel, jasa ritel
online, jasa grosir dan ritel penjualan melalui pos yang berhubungan dengan penjualan perkakas rumah tangga atau dapur
dan wadah kecil, peralatan memasak dan peralatan makan, sisir dan spons, sikat, bahan pembuat sikat, barang untuk
membersihkan, kaca belum dikerjakan atau setengah dikerjakan, barang pecah belah, porselen dan barang tembikar, gelas
bir, mangkuk dan piring, alat untuk menyikat, alat pembakar, tempat lilin, piringan tempat tadah lilin dari logam mulia, tempat
lilin dari logam mulia, hiasan dari porselen, peralatan pembersih [dioperasikan secara manual], pengocok minuman koktail,
teko kopi bukan listrik, tas pendingin, peralatan kosmetik, cangkir, barang porselen, botol minuman, sedotan untuk minum,
patung kecil, alas setrikaan, pot bunga, botol air yang bisa dilipat, ekstraktor jus buah (dioperasikan secara manual), barang
perlengkapan hadiah dan karya seni, semua terbuat dari porselen tulang (bone china), kristal porselen, tembikar, kaca,
porselen atau terakota, wadah es, perangkap serangga, tempat air dan bejana air minum, cerek, kotak makan siang, patung
miniatur, tempat pencampur [bukan listrik] untuk mencampur minuman , tempat pencampur secara manual [pengocok koktail],
mangkok, hiasan, keranjang piknik yang dilengkapi piring, piring, sedotan untuk minum yang dapat digunakan kembali,
sedotan yang dapat digunakan kembali, botol pengocok, botol untuk olah raga, wol baja, wadah penyimpanan untuk makanan,
wadah penyimpanan untuk keperluan rumah tangga, sedotan, mug bukan dari logam mulia, tas yang diisolasi secara termal
untuk keperluan rumah tangga atau dapur atau digunakan untuk mengangkut dan menyimpan makanan dan minuman, wadah
yang diisolasi secara termal untuk makanan, termos yang diisolasi secara termal untuk keperluan rumah tangga, sikat gigi,
tusuk gigi, vas dan kendi, botol air, kaleng penyiram tanaman, barang untuk berkebun, karya seni, tali tambang dan tali, jaring,
tenda dan terpal, awning dari bahan tekstil atau sintetis, layar, karung untuk pengangkutan dan penyimpanan bahan dalam
bentuk curah, bahan pelapis, bantalan dan pengisi kecuali dari kertas, karton, karet atau plastik, penutup tidak terpasang,
bahan tekstil berserat kasar dan bahan penggantinya, benang dan benang untuk keperluan tekstil, tekstil dan pengganti tekstil,
linen keperluan rumah tangga, tirai tekstil atau plastik, seprei, kain tempat tidur, flanel, handuk, penutup meja, kantong tidur;
jasa ritel, jasa ritel online, jasa grosir dan ritel penjualan melalui pos yang berhubungan dengan penjualan sepatu roda, papan
layar, pelindung tulang kering untuk penggunaan atletik, bantalan tulang kering [alat olah raga], papan luncur, papan selancar,
papan seluncur salju, ski, sepatu roda, bola snooker dan tongkat snooker, meja snooker, suvenir, tas olah raga, aksesoris dan
perlengkapan olah raga, sarung tangan untuk olah raga, sepeda stasioner untuk latihan fisik, pelindung perut [disesuaikan
untuk digunakan dalam olah raga tertentu], bahan senar untuk raket olah raga, pita/band penyerap keringat untuk raket, kolam
renang [alat bermain], jaring dan tiang tenis, tas termal tenis, tongkat mainan bercahaya, patung miniatur mainan, truk mainan,
peralatan latihan yang digunakan berkaitan dengan sepak bola, peluit, pelindung pergelangan tangan yang digunakan atletik,
daging, ikan, unggas dan binatang buruan, ekstrak daging, buah dan sayuran yang diawetkan, dibekukan, dikeringkan dan
dimasak, jeli, selai, saus buah, telur, susu, keju, mentega, yoghurt dan produk susu lainnya, minyak dan lemak untuk
makanan, keripik kentang, makanan yang telah diolah, sediaan protein dalam bentuk batangan untuk konsumsi manusia,
makanan ringan berbentuk batang [bahan makanan], kopi, teh, kokoa dan kopi buatan, beras, pasta dan mie, tapioka dan
sagu, tepung dan sediaan terbuat dari sereal, roti, kue dan gula-gula, cokelat, es krim, sorbet dan es yang dapat dimakan
lainnya, gula, madu, sirup, ragi, bubuk pengembang, garam, bumbu, rempah-rempah, tumbuh-tumbuhan (herba) yang
diawetkan, cuka, saus dan bumbu lainnya, es (air beku), makanan berenergi berbentuk batang, bubuk instan untuk membuat
minuman beraroma, bubuk untuk membuat minuman, makanan sereal protein berbentuk batang, makanan ringan protein
berbentuk batang, makanan ringan berbentuk batang (bahan makanan), makanan ringan, produk pertanian, akuakultur,
hortikultura dan kehutanan yang belum diolah dan mentah, biji-bijian dan padi-padian yang belum diolah dan mentah, buah
dan sayuran segar, tumbuh-tumbuhan (herba) segar , tanaman dan bunga alami, umbi-umbian, bibit dan benih untuk ditanam,
hewan hidup, bahan makanan dan minuman untuk hewan, malt, bir, minuman tidak mengandung alkohol, air mineral dan air
soda, minuman buah dan jus buah, sirup dan sediaan tidak mengandung alkohol lainnya untuk membuat minuman, minuman
untuk membantu melangsingkan tubuh [bukan untuk keperluan medis], cordial, minuman energi, minuman energi yang
mengandung kafein, minuman energi untuk olahragawan dan atlet, minuman berkarbonasi yang beraroma, minuman isotonik
[bukan untuk keperluan medis], sediaan untuk membuat minuman tidak mengandung alkohol, seltzer [minuman], shandy,
sorbet [minuman], minuman olah raga, minuman beralkohol, sediaan alkohol untuk membuat minuman, tembakau dan
pengganti tembakau, rokok dan cerutu, rokok elektronik dan vaporizer oral untuk perokok , barang-barang keperluan perokok,
korek api; jasa saran untuk manajemen bisnis; jasa sistemisasi data dalam database komputer; jasa strategi pemasaran
melalui media sosial; jasa toko besi dan bahan bangunan; jasa toko eceran sambung langsung (online) yang tersedia melalui
jaringan komputer global untuk komputer,; jasa toko retail secara online berupa berbagai macam barang-barang konsumen
pihak lain, kartu hadiah, dan pengiriman media digital, headset realitas virtual/maya, dan konten dan data realitas virtual/maya;
jasa toko retail secara online berupa berbagai macam barang-barang konsumen untuk pihak lain; jasa toko retail secara online
berupa rekaman suara musikal, rekaman suara musikal yang dapat diunduh, T-shirt, pakaian, penutup kepala, dan alas kaki;
jasa toko retail secara online yang berhubungan dengan kosmetik; jasa toko retail secara online yang meliputi perangkat lunak
komputer yang tersedia melalui internet dan jaringan komunikasi komputer dan elektronik lain; jasa toko retail secara online
yang menampilkan berbagai macam barang konsumen lainnya; jasa toko retail secara online yang menampilkan headset
realitas virtual/maya dan augmented reality, permainan (games), konten dan media digital; jasa toko retail sehubungan dengan
hadiah; jasa toko retail yang meliputi perangkat lunak komputer untuk penggunaan alat-alat elektronik digital ponsel genggam
dan elektronik konsumen lain; jasa toko ritel online yang menampilkan konten digital, karya audiovisual, film, dan pertunjukkan
televisi; jasa toko serba ada retail; jasa toko serba ada retail secara online; jasa toko untuk penjualan alat dapur; jasa toko
untuk penjualan alat make up; jasa toko untuk penjualan hadiah pesta pernikahan; jasa toko untuk penjualan hadiah ulang
tahun; jasa toko untuk penjualan souvenir; jasa transkripsi; jasa untuk membantu membangun jaringan kontak bisnis; jasa
untuk memperoleh statistik bisnis untuk orang lain; jasa waralaba hotel (manajemen dan operasional); jasa waralaba, yaitu
penawaran assistensi manajemen bisnis dalam pendirian dan pengoperasian hotel, restoran, klub malam, bar, spa, fasilitas
rekreasi dan kebugaran, toko eceran, kondominium, gedung apartemen, pusat konferensi, resor timeshare (kepemilikan
bersama dengan perjanjian bagi waktu) untuk pihak lain; jasa yang berkaitan dengan analisis data usaha dalam transaksi
konsumen dan perilaku konsumen; jasa-jasa administrasi bisnis; jasa-jasa administrasi program loyalitas pelanggan yang
memungkinkan peserta untuk memperoleh diskon barang dan jasa, diskon pengiriman, percepatan pengiriman dan akses
awal terhadap acara-acara penjualan; jasa-jasa analisis dan studi informasi yang dikumpulkan pada pendapat-pendapat
(opini) para konsumen dan tindak tanduk (behaviour) melalui penelitian pemasaran dan studi-studi periklanan; jasa-jasa
analitik data usaha mengenai penjualan produk dan jasa orang lain, dan autentikasi, proses dan manajemen pembayaran
selular; jasa-jasa grosir terkait kosmetik-kosmetik, sabun-sabun, parfum-
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parfum, perhiasan-perhiasan, alat tulis, produk-produk kertas, stiker tato, kulit dan imitasi kulit, tas-tas bepergian, tas-tas
tangan, dompet-dompet, dompet, tempat kunci, peralatan rumah tangga dan dapur, barang-barang tekstil, pakaian, alas kaki,
tutup kepala, pakaian dalam, pakaian renang, syal, lencana-lencana untuk dipakai, hiasan untuk rambut, permainan, mainan,
barang-barang mainan (playthings) atau untuk bermain dan barang olahraga; jasa-jasa impor dan ekspor; jasa-jasa informasi
usaha dan komersil secara online; jasa-jasa informasi usaha secara online, yakni, menganalisa preferensi individu dan
menyediakan ulasan dan rekomendasi produk; jasa-jasa konsultasi bisnis, yaitu menilai rencana-rencana bisnis wirausaha;
jasa-jasa konsultasi manajemen bisnis; jasa-jasa konsultasi yang berkaitan dengan pencaharian karyawan-karyawan; jasajasa loyalitas pelanggan sehubungan dengan jasa-jasa hotel dan resor; jasa-jasa manajemen bisnis, yaitu manajemen dan
pengoperasian hotel, restoran, klub malam, bar, spa, fasilitas rekreasi dan kebugaran, toko eceran, kondominium, gedung
apartemen, pusat konferensi, resor timeshare (kepemilikan bersama dengan perjanjian bagi waktu), klub rekreasi resor, klub
liburan, klub dimana setiap pemilik memiliki hak yang berbeda dan proporsional, klub tempat kediaman pribadi, hak
penggunaan klub dan proyek kontrak untuk jangka panjang untuk pihak lain; jasa-jasa manajemen database; jasa-jasa
organisasi dan pameran-pameran dan pekan-pekan raya perdagangan untuk tujuan-tujuan komersial dan periklanan; jasajasa pemasaran melalui mesin penelusuran; jasa-jasa pemilihan (seleksi), penilaian dan pemeriksaan kesehatan pada
karyawan untuk tujuan pencaharian (penerimaan) karyawan; jasa-jasa penelitian media, ialah penelitian pada dampakdampak media masa berbeda pada pendapat-pendapat (opini) pada konsumen dan kelakukan konsumen, dan penyediaan
jasa-jasa konsultansi yang berkaitan dengan utillisasi hasil-hasil penelitian media; jasa-jasa penelitian perniagaan yang
berkaitan dengan periklanan, pemasaran dan komunikasi; jasa-jasa penempatan dan pencaharian para karyawan untuk
sementara; jasa-jasa pengorganisasian untuk menggelar acara dalam melibatkan customer untuk turut menyumbang
makanan hewan untuk tujuan promosi; jasa-jasa penjualan barang; jasa-jasa penyediaan barang; jasa-jasa penyediaan media
dibidang periklanan dan pemasaran satu persatu (one-to-one) ialah: perencanaan dan pembelian waktu dan ruang media
untuk periklanan pemasaran secara langsung; jasa-jasa perantara usaha untuk penjualan dan pembeliaan barang dan jasa,
yakni, memfasilitasi transaksi pembeli dan penjual dengan menyediaan informasi tentang penjual, barang dan/atau jasa
kepada pembeli; jasa-jasa perdagangan online; jasa-jasa perdagangan online, yakni, mengoperasikan pasar online untuk
penjual dan pembeli barang dan/atau jasa; jasa-jasa perencanaan strategik perniagaan, penasehatan dan konsultansi yang
berkaitan dengan periklanan, pemasaran dan komunikasi; jasa-jasa periklanan dan pemasaran online; jasa-jasa periklanan
dan pemasaran yang disediakan dengan cara metode-metode secara tidak langsung komunikasi-komunikasi pemasaran,
ialah: media sosial, pertanyaan-pertanyaan pemasaran, pemasaran melalui internet, pemasaran secara mobile (berpindahpindah), blogging-blogging dan cara-cara lain secara pasif, yang ditanggung bersama-sama, atau melalui saluran-saluran
komunikasi viral; jasa-jasa perniagaan elektronik, yakni, penyediaan informasi terkait produk melalui jaringan telekomunkasi
untuk kegunaan penjualan; jasa-jasa program loyalitas pelanggan yang menampilkan hadiah dalam bentuk diskon jasa
pengiriman; jasa-jasa promosi penjualan, ialah mempromosikan barang-barang dan jasa-jasa atas berbagai macam industriindustri melalui penyaluran bahan-bahan promosi dan memberikan nasehat promosi penjualan; jasa-jasa promosi yaitu
distribusi voucher hadiah, cek hadiah, cek bernilai, stempel diskon dan kupon melalui telepon seluler dan peralatan seluler
lainnya dan internet; jasa-jasa ritel dan grosir online terkait kosmetik-kosmetik, sabun-sabun, parfum-parfum, perhiasanperhiasan, alat tulis, produk-produk kertas, stiker tattoo, kulit dan imitasi kulit, tas-tas bepergian, tas-tas tangan, dompetdompet, dompet, tempat kunci, peralatan rumah tangga dan dapur, barang-barang tekstil, pakaian, alas kaki, tutup kepala,
pakaian dalam, pakaian renang, syal, lencana-lencana untuk dipakai, hiasan untuk rambut, permainan, mainan, barangbarang mainan (playthings) atau untuk bermain dan barang olahraga; jasa-jasa ritel dan grosir yang disediakan melalui
perangkat lunak yang dapat diunduh termasuk aplikasi seluler terkait kosmetik-kosmetik, sabun-sabun, parfum-parfum,
perhiasan-perhiasan, alat tulis, produk-produk kertas, stiker tato, kulit dan imitasi kulit, tas-tas bepergian, tas-tas tangan,
dompet-dompet, dompet, tempat kunci, peralatan rumah tangga dan dapur, barang-barang tekstil, pakaian, alas kaki, tutup
kepala, pakaian dalam, pakaian renang, syal, lencana-lencana untuk dipakai, hiasan untuk rambut, permainan, mainan,
barang-barang mainan (playthings) atau untuk bermain dan barang olahraga; jasa-jasa ritel, yakni, administrasi program
diskon untuk memungkinkan peserta untuk memperoleh diskon jasa pengiriman melalui penggunaan diskon program
keanggotaan dan program pengiriman tingkat variabel; jasa-jasa strategi perniagaan; jasa-jasa toko eceran yang menampilkan
perlengkapan make-up; jasa-jasa toko eceran yang menampilkan perlengkapan sabun mandi; jasa-jasa toko eceran, yaitu
toko oleh-oleh, toko suvenir, jasa toko serba ada; jasa-jasa toko ritel online menampilkan konten audio, video, dan audiovisual
yang direkam dan diunduh sebelumnya; jasa-jasa toko ritel terkait kosmetik-kosmetik, sabun-sabun, parfum-parfum,
perhiasan-perhiasan, alat tulis, produk-produk kertas, stiker tato, kulit dan imitasi kulit, tas-tas bepergian, tas-tas tangan,
dompet-dompet, dompet, tempat kunci, peralatan rumah tangga dan dapur, barang-barang tekstil, pakaian, alas kaki, tutup
kepala, pakaian dalam, pakaian renang, syal, lencana-lencana untuk dipakai, hiasan untuk rambut, permainan,
mainan, barang-barang mainan (playthings) atau untuk bermain dan barang olahraga; jasa/layanan amal, khususnya
mempromosikan kesadaran masyarakat tentang amal, kedermawanan/filantropi, sukarelawan (volunteer), pelayanan
masyarakat dan umum dan kegiatan kemanusiaan; jasa/layanan bisnis dan periklanan; jasa/layanan bisnis dan periklanan,
yaitu, jasa/layanan periklanan untuk melacak kinerja periklanan, untuk mengelola, menyalurkan dan melayani periklanan,
untuk menganalisa data iklan, untuk melaporkan data iklan, dan untuk mengoptimalkan kinerja periklanan; jasa/layanan bisnis
dan periklanan, yaitu, perencanaan media dan pembelian media untuk orang lain; jasa/layanan konsultasi di bidang periklanan
dan pemasaran; jasa/layanan penyaluran iklan dan informasi, khususnya, menyediakan ruang iklan baris/iklan diklasifikasikan
melalui jaringan komputer global; kamar layanan perdagangan dalam sifat mempromosikan bisnis dan pariwisata lokal;
kampanye pasar; kegiatan pemasaran dan promosi yang berkaitan dengan administrasi dan manajemen bisnis; ketentuan dari
informasi (dari konsultasi , -penasehat) yang berhubungan dengan jasa-jasa tersebut.; keypunching [fungsi kantor]; kompilasi
dan analisis data bisnis di bidang teknologi blockchain dan cryptocurrency; kompilasi dan analisis data dan informasi yang
berkaitan dengan manajemen bisnis; kompilasi dan input informasi ke dalam basis data komputer; kompilasi dan pembayaran
poin dengan hak istimewa untuk mempromosikan barang dan jasa dan memberikan informasi yang berkaitan dengannya;
kompilasi dan penyediaan informasi bisnis; kompilasi dan sistematisasi informasi dalam bank data; kompilasi dan sistemisasi
informasi di dalam database komputer interaktif dalam bidang makanan, masakan, instruksi memasak, memanggang, resep
untuk makanan dan minuman, tips dan teknik memasak, ulasan, anggur, minuman, nutrisi, penurunan berat badan, diet, cara
makan dalam rangka menjaga berat badan dan mengurangi berat badan, rencana diet, perencanaan makan, perencanaan
menu, rekomendasi menu, makan, hiburan, resep, peralatan dapur, peralatan memasak dan aksesoris memasak; kompilasi
dan sistemisasi informasi ke dalam basis data komputer; kompilasi dan sistemisasi informasi yang digunakan dalam transmisi
elektronik; kompilasi dan sistemisasi komunikasi dan data tertulis; kompilasi dan/atau penggunaan model, algoritma atau
simulasi untuk menganalisa dan menguji konsep bisnis atau komersial, purwa rupa (prototypes), data atau informasi yang
berasal dari Internet of Things (IoT, yaitu suatu konsep dimana objek tertentu punya kemampuan untuk mentransfer data lewat
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jaringan tanpa memerlukan adanya interaksi dari manusia ke manusia ataupun dari manusia ke perangkat komputer);
kompilasi dan/atau penggunaan model, algoritma atau simulasi untuk menganalisa dan menguji konsep bisnis atau komersial,
purwa rupa (prototypes), data atau informasi yang berasal dari Internet of Things (IoT, yaitu suatu konsep dimana objek
tertentu punya kemampuan untuk mentransfer data lewat jaringan tanpa memerlukan adanya interaksi dari manusia ke
manusia ataupun dari manusia ke perangkat komputer); kompilasi dan/atau penggunaan model, algoritma atau stimulasi untuk
menganalisa dan menguji konsep bisnis atau komersial, purwa rupa (prototypes), data atau informasi; kompilasi dan/atau
penggunaan model, algoritma atau stimulasi untuk menganalisa dan menguji konsep bisnis atau komersial, purwa rupa
(prototypes), data atau informasi yang berasal dari Internet of Things (IoT, yaitu suatu konsep dimana objek tertentu
mempunyai kemampuan untuk mentransfer data lewat jaringan tanpa memerlukan adanya interaksi dari manusia ke manusia
ataupun dari manusia ke perangkat komputer); kompilasi data ke dalam basis data komputer; kompilasi data matematika;
kompilasi data matematika atau statistik; kompilasi data statistik; kompilasi data untuk database online yang berisi daftar
rahasia (informasi), yaitu daftar dan jadwal di bidang kendaraan, bagian kendaraan dan aksesori kendaraan; kompilasi data
untuk orang lain; kompilasi direktori bisnis; kompilasi direktori bisnis online; kompilasi direktori bisnis untuk penerbitan di
Internet; kompilasi direktori untuk penerbitan di Internet; kompilasi direktori untuk penerbitan di Internet dan jaringan elektronik,
komputer dan jaringan komunikasi lainnya; kompilasi iklan untuk digunakan pada halaman web dan di internet; kompilasi iklan
untuk digunakan sebagai halaman web di Internet; kompilasi informasi bisnis; kompilasi informasi bisnis dalam database
komputer yang dapat dicari dan ditemukan melalui jaringan komputer global; kompilasi informasi bisnis ke dalam basis data
komputer; kompilasi informasi hukum; kompilasi informasi hukum ke dalam basis data komputer; kompilasi informasi ilmiah;
kompilasi informasi ilmiah ke dalam basis data komputer; kompilasi informasi ke dalam basis data komputer; kompilasi
informasi ke dalam basis data komputer, termasuk di bidang kendaraan, bagian kendaraan dan aksesori kendaraan; kompilasi
informasi ke dalam register yang terkomputerisasi; kompilasi informasi komersial; kompilasi informasi lingkungan; kompilasi
informasi lingkungan ke dalam basis data komputer; kompilasi informasi ornitologis; kompilasi informasi ornitologis ke dalam
basis data komputer; kompilasi informasi perusahaan; kompilasi informasi perusahaan ke dalam basis data komputer;
kompilasi informasi statistik; kompilasi informasi toksikologis; kompilasi informasi toksikologis ke dalam basis data komputer;
kompilasi informasi yang berkaitan dengan burung; kompilasi informasi yang berkaitan dengan kondisi lingkungan; kompilasi
informasi yang berkaitan dengan kondisi lingkungan ke dalam basis data komputer; kompilasi informasi yang berkaitan
dengan sistem informasi; kompilasi informasi yang berkaitan dengan teknologi informasi; kompilasi laporan medis; kompilasi
milis; kompilasi milis langsung; kompilasi model statistik untuk penyediaan informasi dinamika pasar; kompilasi prototipe
bisnis; kompilasi purwa rupa (prototypes) bisnis; kompilasi purwa rupa (prototypes) bisnis; kompilasi register komersial;
kompilasi statistik; kompilasi statistik bisnis; kompilasi statistik bisnis dan informasi komersial; kompilasi statistik pasar;
kompilasi statistik untuk menentukan peringkat audiens program televisi dan radio; kompilasi statistik yang berkaitan dengan
pemanfaatan layanan kesehatan; kompilasi, produksi, dan penyebaran materi iklan; komputerisasi Akuntansi; konseling karir
[saran dan informasi pekerjaan]; konsultasi administrasi bisnis; konsultasi akuisisi-akuisisi dan penggabungan (merger) bisnis;
konsultasi akuntansi; konsultasi akuntansi yang berkaitan dengan perpajakan; konsultasi bisnis; konsultasi bisnis dan
informasi bisnis untuk menyediakan program komputer pada jaringan data; konsultasi bisnis dan layanan informasi; konsultasi
bisnis dan layanan informasi bisnis yang diberikan kepada perusahaan; konsultasi bisnis dan layanan manajemen mengenai
kegiatan pemasaran dan peluncuran produk baru; konsultasi bisnis dan manajemen; konsultasi bisnis di bidang
telekomunikasi; konsultasi bisnis di bidang transportasi dan pengiriman; konsultasi bisnis mengenai kegiatan pemasaran;
konsultasi bisnis mengenai kegiatan pemasaran dan peluncuran produk baru; konsultasi bisnis pemasaran; konsultasi bisnis
profesional; konsultasi bisnis strategi konsumen dalam bidang pemasaran, merek, penjualan, pengoperasian, dan desain
produk untuk memahami dan memprediksi konsumen, bisnis, serta tren dan aksi pasar ritel; konsultasi bisnis untuk
bisnisukuran kecil dan bisnis ukuran menengah; konsultasi bisnis yang berkaitan dengan periklanan; konsultasi bisnis,
manajemen, perencanaan dan pengawasan; konsultasi di bidang penyelesaian mata uang virtual; konsultasi hubungan
masyarakat; konsultasi iklan pers; konsultasi kepegawaian; konsultasi komersial di bidang teknologi blockchain dan
cryptocurrency; konsultasi kreatif dan strategis mengenai pengembangan dan produksi kampanye pemasaran untuk pihak
lain; konsultasi managemen bisnis dalam bidang transportasi dan pengiriman; konsultasi manajemen bisnis; konsultasi
manajemen bisnis dan organisasi perusahaan; konsultasi manajemen bisnis di bidang jasa transportasi dan pengiriman;
konsultasi manajemen bisnis di bidang pengembangan eksekutif dan kepemimpinan; konsultasi manajemen bisnis di bidang
transportasi, yaitu, perencanaan dan koordinasi transportasi orang untuk orang lain; konsultasi manajemen bisnis yang
berkaitan dengan strategi, pemasaran, produksi, personalia dan penjualan eceran; konsultasi manajemen dan organisasi
bisnis; konsultasi manajemen industri; konsultasi manajemen personalia; konsultasi manajemen perusahaan; konsultasi
manajemen risiko bisnis; konsultasi mengenai strategi komunikasi periklanan; konsultasi merek; konsultasi organisasi bisnis;
konsultasi pemasaran; konsultasi pemasaran bisnis; konsultasi pemasaran di bidang teknologi blockchain dan cryptocurrency;
konsultasi pemasaran langsung; konsultasi pemrosesan data; konsultasi pemrosesan data elektronik; konsultasi penelitian
bisnis; konsultasi penempatan karier; konsultasi penempatan kerja; konsultasi penempatan personel; konsultasi
pengoperasian-pengoperasian bisnis; konsultasi penilaian pasar; konsultasi perekrutan; konsultasi perekrutan personil;
konsultasi perekrutan tenaga kerja; konsultasi perencanaan bisnis; konsultasi perencanaan karir; konsultasi periklanan;
konsultasi periklanan dan pemasaran; konsultasi periklanan di bidang teknologi blockchain dan cryptocurrency; konsultasi
profesional yang berkaitan dengan manajemen personalia; konsultasi riset pasar; konsultasi segmentasi pasar; konsultasi
sumber daya manusia; konsultasi usaha di bidang sistemasi informasi ke dalam database komputer; konsultasi yang berkaitan
dengan akuisisi bisnis; konsultasi yang berkaitan dengan akuntansi pajak; konsultasi yang berkaitan dengan analisis bisnis;
konsultasi yang berkaitan dengan demografi untuk tujuan pemasaran; konsultasi yang berkaitan dengan iklan bisnis;
konsultasi yang berkaitan dengan layanan iklan dan promosi; konsultasi yang berkaitan dengan layanan relokasi untuk bisnis;
konsultasi yang berkaitan dengan manajemen biaya perawatan kesehatan; konsultasi yang berkaitan dengan manajemen
bisnis dan organisasi; konsultasi yang berkaitan dengan manajemen proses bisnis; konsultasi yang berkaitan dengan
manajemen risiko bisnis; konsultasi yang berkaitan dengan merger bisnis; konsultasi yang berkaitan dengan merger dan
akuisisi; konsultasi yang berkaitan dengan optimasi mesin pencari; konsultasi yang berkaitan dengan optimasi mesin pencari
untuk promosi penjualan; konsultasi yang berkaitan dengan pencarian sponsor; konsultasi yang berkaitan dengan
pengembangan citra perusahaan; konsultasi yang berkaitan dengan penilaian bisnis; konsultasi yang berkaitan dengan
perencanaan bisnis; konsultasi yang berkaitan dengan persiapan pajak dan layanan pengarsipan pajak; konsultasi yang
berkaitan dengan promosi penjualan; konsultasi yang berkaitan dengan strategi bisnis; konsultasi yang berkaitan dengan studi
pasar; kontrol inventaris terkomputerisasi; kutipan harga untuk barang atau jasa; layanan administrasi bisnis untuk
pemrosesan penjualan yang dilakukan di Internet; layanan administrasi bisnis untuk pemrosesan penjualan yang dilakukan
pada jaringan komputer global; layanan administrasi dan manajemen bisnis; layanan administrasi dan manajemen personalia
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dan sumber daya manusia; layanan administrasi yang berhubungan dengan perjalanan bisnis; layanan administrasi yang
berkaitan dengan asuransi; layanan administrasi yang berkaitan dengan asuransi kesehatan gigi; layanan administrasi yang
berkaitan dengan asuransi rumah, kecelakaan dan kebakaran; layanan administrasi yang berkaitan dengan bea cukai;
layanan administrasi yang berkaitan dengan pemrosesan klaim asuransi; layanan administrasi yang berkaitan dengan
pemrosesan klaim garansi; layanan administrasi yang berkaitan dengan pendaftaran kartu kredit; layanan administrasi yang
berkaitan dengan pengelolaan kantong hukum; layanan administrasi yang berkaitan dengan relokasi personel; layanan
administrasi yang berkaitan dengan rencana stok karyawan; layanan administrasi yang berkaitan dengan rujukan klien ke
pengacara; layanan administrasi yang berkaitan dengan rujukan pasien; layanan administrasi yang berkaitan dengan rujukan
rumah sakit; layanan administrasi yang berkaitan dengan rujukan untuk agen asuransi; layanan administrasi yang berkaitan
dengan rujukan untuk kontraktor bangunan umum; layanan administratif; layanan agen ekspor, bukan layanan penanganan
kargo; layanan agen ekspor, bukan layanan transportasi kargo; layanan agen ekspor-impor; layanan agen hubungan
masyarakat; layanan agen impor; layanan agen impor dan ekspor; layanan agen impor, bukan layanan penanganan kargo;
layanan agen impor, bukan layanan transportasi kargo; layanan agen informasi komersial; layanan agen ketenagakerjaan
terkait penempatan tenaga medis dan keperawatan; layanan agen perekrutan; layanan agen produk, layanan dan perusahaan
di internet; layanan agen tenaga kerja; layanan agen tenaga kerja sementara; layanan agen tenaga kerja yang berkaitan
dengan au pair; layanan akuntansi administrasi, layanan akuntansi rental, layanan manajemen personalia, layanan bantuan
dalam manajemen kegiatan bisnis; layanan amal dalam sifat mengatur dan melakukan program sukarela; layanan amal dalam
sifat mengatur dan melakukan program sukarela yang bertujuan meningkatkan kehidupan imigran; layanan amal dalam sifat
mengatur dan melakukan program sukarela yang bertujuan untuk meningkatkan kehidupan orang-orang yang kurang mampu;
layanan amal dalam sifat mengatur dan melakukan program sukarela yang bertujuan untuk meningkatkan kehidupan orangorang yang sebelumnya dipenjara dan keluarga mereka; layanan amal dalam sifat mengatur dan melakukan program sukarela
yang bertujuan untuk meningkatkan kehidupan para pencari suaka; layanan amal dalam sifat mengatur dan melakukan
program sukarela yang bertujuan untuk meningkatkan kehidupan para pengungsi; layanan amal dalam sifat mengatur dan
melakukan proyek layanan masyarakat; layanan amal dalam sifat mengatur dan melakukan proyek sukarela untuk
mempromosikan kesadaran publik tentang masalah dan inisiatif lingkungan; layanan amal dalam sifat mengatur dan
melakukan proyek sukarela untuk mempromosikan kesadaran publik tentang masalah lingkungan; layanan amal dalam sifat
mengatur dan melakukan proyek sukarela yang bertujuan untuk meningkatkan kehidupan orang-orang yang kurang mampu;
layanan amal dalam sifat mengatur dan melakukan proyek sukarela yang bertujuan untuk meningkatkan kehidupan para
imigran; layanan amal dalam sifat mengatur dan melakukan proyek-proyek sukarela yang bertujuan untuk meningkatkan
kehidupan para pencari suaka; layanan amal dalam sifat mengatur dan melakukan proyek-proyek sukarela yang bertujuan
untuk meningkatkan kehidupan para pengungsi; layanan amal dalam sifat mengatur program sukarela untuk mempromosikan
kesadaran publik tentang masalah lingkungan; layanan amal dalam sifat mengatur program sukarelawan untuk
mempromosikan kesadaran publik tentang masalah dan inisiatif lingkungan; layanan amal dalam sifat mengorganisir dan
melakukan proyek layanan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kehidupan orang-orang yang sebelumnya
dipenjara dan keluarga mereka; layanan amal yang sifatnya memberikan informasi dan pertanyaan bisnis; layanan amal, yaitu,
mengatur dan melakukan program sukarela dan proyek layanan masyarakat; layanan analisis atau konsultasi di bidang
manajemen produk atau peningkatan organisasi; layanan analisis bisnis dan perencanaan strategis bisnis di bidang
manajemen bisnis; layanan analisis bisnis dan perencanaan strategis bisnis di bidang manajemen proyek; layanan analisis
bisnis dan perencanaan strategis bisnis di bidang manajemen strategis; layanan analitik bisnis; layanan asosiasi yang
mempromosikan kepentingan profesional dan bisnis di bidang pengembangan aplikasi perangkat lunak seluler; layanan
asosiasi, yaitu, mempromosikan kesadaran publik di bidang manajemen proyek, manajemen bisnis, dan manajemen strategis;
layanan bantuan dan konsultasi bisnis; layanan bantuan dan konsultasi di bidang manajemen bisnis perusahaan di sektor
energi; layanan bantuan direktori telepon; layanan basis data agar memungkinkan pihak lain dengan mudah melihat dan
memilih layanan dari situs web; layanan bea cukai, yaitu, menyediakan layanan bisnis untuk membantu pelanggan dengan
bea cukai/pabean dan agen/badan pemerintahan dan pihak berwenang lainnya dalam hal bea cukai yang terkait dengan
pergerakan perdagangan sehingga kargo dapat bergerak dengan lancar ke tujuan akhirnya; layanan benchmarking untuk
keperluan manajemen bisnis; layanan berbasis langganan menampilkan musik dan video yang direkam sebelumnya yang
dapat diunduh; layanan berlangganan ke server komputer, database, situs web, dan sumber daya perangkat lunak untuk
digunakan dalam analisis bisnis, pengembangan strategi bisnis, analisis data, dan data besar; layanan bisnis yang berkaitan
dengan bidang analisis data dan data besar; layanan berlangganan pada server komputer, pusat data, situs web dan sumber
daya perangkat lunak untuk digunakan dalam analisa bisnis, pengembangan strategi bisnis, analisa data dan data besar (big
data); layanan berlangganan, yaitu, penyediaan langganan teks, data, gambar, audio, video, dan konten multimedia, yang
disediakan melalui Internet dan jaringan elektronik dan komunikasi lainnya; layanan bisnis; layanan bisnis dan layanan
bantuan bisnis; layanan bisnis di bidang manajemen bisnis; layanan bisnis di bidang manajemen proyek; layanan bisnis di
bidang manajemen strategis; layanan bisnis online untuk menghubungkan pengguna jejaring sosial dengan bisnis; layanan
bisnis pemasaran multi-level [layanan jaringan bisnis]; layanan bisnis pemasaran multi-level, yaitu layanan jaringan bisnis;
layanan bisnis terkait dengan bidang analisa data dan data besar (big data); layanan bisnis untuk orang lain, yaitu, kredensial
individu dan para profesional di bidang manajemen proyek, manajemen bisnis, dan manajemen strategis; layanan bisnis untuk
pihak lain yang menjadi pengujian dalam menentukan kompetensi secara profesional, yaitu, menguji, menganalisis, dan
mengevaluasi tingkat pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan orang lain di bidang manajemen bisnis dan manajemen
proyek; layanan bisnis untuk pihak lain, yaitu, kredensial manajemen bisnis dan profesional manajemen proyek; layanan
bisnis, yaitu, mencocokkan investor swasta potensial dengan pengusaha yang membutuhkan dana; layanan bisnis, yaitu,
menyediakan informasi bisnis sehubungan dengan pembayaran mobile dan transaksi tanpa kontak langsung dengan
pengecer, pedagang, dan vendor melalui basis data komputer; layanan bisnis, yaitu, penyediaan database komputer
mengenai pembelian dan penjualan berbagai macam produk dan layanan pihak lain; layanan bisnis, yaitu, perumusan praktik
terbaik di bidang manajemen proyek, manajemen bisnis, dan manajemen strategis; layanan branding perusahaan; layanan
distribusi grosir untuk anggur dan minuman beralkohol; layanan distribusi grosir untuk bir; layanan distribusi grosir untuk
makanan dan minuman; layanan distribusi grosir untuk perhiasan; layanan distribusi grosir untuk produk segar; layanan
distribusi grosir untuk teh dan kopi; layanan eceran atau grosir untuk alas kaki; layanan eceran atau grosir untuk alat tulis;
layanan eceran atau grosir untuk artikel perokok; layanan eceran atau grosir untuk artikel tembakau dan perokok; layanan
eceran atau grosir untuk barang cetakan; layanan eceran atau grosir untuk barang olahraga; layanan eceran atau grosir untuk
beras; layanan eceran atau grosir untuk beras dan sereal; layanan eceran atau grosir untuk buah-buahan dan sayuran;
layanan eceran atau grosir untuk deterjen; layanan eceran atau grosir untuk furnitur; layanan eceran atau grosir untuk gulagula, roti dan roti; layanan eceran atau grosir untuk kain tenun; layanan eceran atau grosir untuk kain tenun dan tempat tidur;
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layanan eceran atau grosir untuk kakao; layanan eceran atau grosir untuk kendaraan bermotor roda dua; layanan eceran atau
grosir untuk kertas dan alat tulis; layanan eceran atau grosir untuk kopi; layanan eceran atau grosir untuk kosmetik; layanan
eceran atau grosir untuk kosmetik, perlengkapan mandi, pasta gigi, sabun dan deterjen; layanan eceran atau grosir untuk
makanan dan minuman; layanan eceran atau grosir untuk manisan; layanan eceran atau grosir untuk memancing; layanan
eceran atau grosir untuk mesin dan peralatan listrik; layanan eceran atau grosir untuk mobil; layanan eceran atau grosir untuk
pakaian; layanan eceran atau grosir untuk pasta gigi; layanan eceran atau grosir untuk peralatan CCTV; layanan eceran atau
grosir untuk peralatan mandi; layanan eceran atau grosir untuk peralatan sistem keamanan; layanan eceran atau grosir untuk
sabun; layanan eceran atau grosir untuk sediaan farmasi, kedokteran hewan dan sanitasi dan persediaan medis; layanan
eceran atau grosir untuk sepeda; layanan eceran atau grosir untuk sereal; layanan eceran atau grosir untuk tas; layanan
eceran atau grosir untuk tas dan kantong; layanan eceran atau grosir untuk teh; layanan eceran atau grosir untuk teh, kopi,
dan kakao; layanan eceran atau grosir untuk tembakau; layanan eceran atau grosir untuk tempat tidur; layanan eceran untuk
pelumas dan bensin; layanan evaluasi bisnis; layanan evaluasi merek; layanan evaluasi, analisis dan pengujian untuk
menentukan bakat secara profesional dan kompetensi dari individu dan para profesional, khususnya di bidang manajemen
bisnis; layanan evaluasi, analisis dan pengujian untuk menentukan bakat secara profesional dan kompetensi dari individu dan
para profesional, khususnya di bidang manajemen proyek; layanan evaluasi, analisis dan pengujian untuk menentukan bakat
secara profesional dan kompetensi dari individu dan para profesional, khususnya di bidang manajemen strategis; layanan
fotokopi; layanan ganti jendela dan pengaturan tampilan; layanan ganti jendela untuk tujuan iklan; layanan grosir penjualan
aksesoris tas, gelang, cincin; layanan grosir untuk alat bantu seks; layanan grosir untuk alat kecantikan untuk hewan; layanan
grosir untuk alat kecantikan untuk manusia; layanan grosir untuk alat kesehatan untuk hewan; layanan grosir untuk alat
kesehatan untuk manusia; layanan grosir untuk alat makan; layanan grosir untuk alat yang dioperasikan dengan tangan untuk
konstruksi; layanan grosir untuk aparatur veteriner; layanan grosir untuk artikel kedokteran hewan; layanan grosir untuk artikel
olahraga; layanan grosir untuk artikel untuk digunakan dengan tembakau; layanan grosir untuk bagasi; layanan grosir untuk
bahan bakar; layanan grosir untuk bahan makanan; layanan grosir untuk barang-barang untuk berkebun; layanan grosir untuk
benang; layanan grosir untuk bir; layanan grosir untuk bor dan gergaji listrik; layanan grosir untuk cokelat; layanan grosir untuk
dekorasi meriah; layanan grosir untuk es krim; layanan grosir untuk file musik yang dapat diunduh; layanan grosir untuk game;
layanan grosir untuk gula-gula; layanan grosir untuk instrumen hewan; layanan grosir untuk kakao; layanan grosir untuk
kendaraan; layanan grosir untuk komputer yang dapat dipakai; layanan grosir untuk konten yang direkam; layanan grosir untuk
kopi; layanan grosir untuk makanan laut; layanan grosir untuk makanan penutup; layanan grosir untuk minuman beralkohol;
layanan grosir untuk minuman non-alkohol; layanan grosir untuk payung; layanan grosir untuk pelana; layanan grosir untuk
pelumas; layanan grosir untuk pelumas dan bensin; layanan grosir untuk pemanas; layanan grosir untuk peralatan audiovisual;
layanan grosir untuk peralatan makan; layanan grosir untuk peralatan masak; layanan grosir untuk peralatan medis; layanan
grosir untuk peralatan olahraga; layanan grosir untuk peralatan pemanas; layanan grosir untuk peralatan pembekuan; layanan
grosir untuk peralatan pendingin; layanan grosir untuk peralatan persiapan makanan; layanan grosir untuk peralatan sanitasi;
layanan grosir untuk peralatan teknologi informasi; layanan grosir untuk peralatan terapi fisik; layanan grosir untuk peralatan
yang dioperasikan dengan tangan untuk konstruksi; layanan grosir untuk perangkat lunak komputer; layanan grosir untuk
perangkat navigasi; layanan grosir untuk perangkat perlindungan pendengaran; layanan grosir untuk perhiasan; layanan grosir
untuk perlengkapan mandi; layanan grosir untuk perlengkapan pendidikan; layanan grosir untuk persiapan diet; layanan grosir
untuk persiapan dokter hewan; layanan grosir untuk persiapan hewan dan artikel; layanan grosir untuk persiapan wewangian;
layanan grosir untuk pisau dapur; layanan grosir untuk produk kertas sekali pakai; layanan grosir untuk publikasi elektronik
yang dapat diunduh; layanan grosir untuk sediaan farmasi, kedokteran hewan dan sanitasi dan persediaan medis; layanan
grosir untuk senjata; layanan grosir untuk smartphone; layanan grosir untuk smartwatches; layanan grosir untuk sorbets;
layanan grosir untuk suplemen makanan; layanan grosir untuk tas; layanan grosir untuk teh; layanan grosir untuk tempat tidur
untuk hewan; layanan grosir untuk utas; layanan grosir untuk yogurt beku; layanan grosir yang berkaitan dengan alat bantu
seks; layanan grosir yang berkaitan dengan alat kecantikan untuk hewan; layanan grosir yang berkaitan dengan alat
kecantikan untuk manusia; layanan grosir yang berkaitan dengan alat musik; layanan grosir yang berkaitan dengan alat yang
dioperasikan dengan tangan untuk konstruksi; layanan grosir yang berkaitan dengan artikel kedokteran hewan; layanan grosir
yang berkaitan dengan artikel menjahit; layanan grosir yang berkaitan dengan artikel olahraga; layanan grosir yang berkaitan
dengan artikel pembersih; layanan grosir yang berkaitan dengan artikel untuk digunakan dengan tembakau; layanan grosir
yang berkaitan dengan bagasi; layanan grosir yang berkaitan dengan bahan bakar; layanan grosir yang berkaitan dengan
bahan kimia untuk digunakan dalam hortikultura; layanan grosir yang berkaitan dengan bahan kimia untuk digunakan dalam
kehutanan; layanan grosir yang berkaitan dengan bahan kimia untuk digunakan dalam pertanian; layanan grosir yang
berkaitan dengan bahan makanan; layanan grosir yang berkaitan dengan bahan seni; layanan grosir yang berkaitan dengan
barang olahraga; layanan grosir yang berkaitan dengan barang yang dipanggang; layanan grosir yang berkaitan dengan
barang-barang untuk berkebun; layanan grosir yang berkaitan dengan benang; layanan grosir yang berkaitan dengan bir;
layanan grosir yang berkaitan dengan bulu; layanan grosir yang berkaitan dengan bunga; layanan grosir yang berkaitan
dengan cokelat; layanan grosir yang berkaitan dengan daging; layanan grosir yang berkaitan dengan dekorasi meriah; layanan
grosir yang berkaitan dengan es krim; layanan grosir yang berkaitan dengan game; layanan grosir yang berkaitan dengan
instalasi sanitasi; layanan grosir yang berkaitan dengan instrumen hewan; layanan grosir yang berkaitan dengan instrumen
horologis; layanan grosir yang berkaitan dengan instrumen medis; layanan grosir yang berkaitan dengan kakao; layanan grosir
yang berkaitan dengan kendaraan; layanan grosir yang berkaitan dengan komputer yang dapat dipakai; layanan grosir yang
berkaitan dengan konten yang direkam; layanan grosir yang berkaitan dengan kopi; layanan grosir yang berkaitan dengan
mainan; layanan grosir yang berkaitan dengan makanan laut; layanan grosir yang berkaitan dengan makanan penutup;
layanan grosir yang berkaitan dengan minuman beralkohol; layanan grosir yang berkaitan dengan minuman beralkohol,
kecuali bir; layanan grosir yang berkaitan dengan minuman non-alkohol; layanan grosir yang berkaitan dengan pakaian;
layanan grosir yang berkaitan dengan payung; layanan grosir yang berkaitan dengan pelumas; layanan grosir yang berkaitan
dengan pemanas; layanan grosir yang berkaitan dengan pencahayaan; layanan grosir yang berkaitan dengan penutup
dinding; layanan grosir yang berkaitan dengan penutup lantai; layanan grosir yang berkaitan dengan perabot; layanan grosir
yang berkaitan dengan peralatan audiovisual; layanan grosir yang berkaitan dengan peralatan earthmoving; layanan grosir
yang berkaitan dengan peralatan higienis untuk hewan; layanan grosir yang berkaitan dengan peralatan higienis untuk
manusia; layanan grosir yang berkaitan dengan peralatan makan; layanan grosir yang berkaitan dengan peralatan masak;
layanan grosir yang berkaitan dengan peralatan medis; layanan grosir yang berkaitan dengan peralatan memasak makanan;
layanan grosir yang berkaitan dengan peralatan menyelam; layanan grosir yang berkaitan dengan peralatan olahraga; layanan
grosir yang berkaitan dengan peralatan pasokan air; layanan grosir yang berkaitan dengan peralatan pemanas; layanan grosir
yang berkaitan dengan peralatan pembekuan; layanan grosir yang berkaitan dengan
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peralatan pendingin; layanan grosir yang berkaitan dengan peralatan penyamakan matahari; layanan grosir yang berkaitan
dengan peralatan persiapan makanan; layanan grosir yang berkaitan dengan peralatan sanitasi; layanan grosir yang berkaitan
dengan peralatan teknologi informasi; layanan grosir yang berkaitan dengan peralatan terapi fisik; layanan grosir yang
berkaitan dengan peralatan veteriner; layanan grosir yang berkaitan dengan perangkat keras komputer; layanan grosir yang
berkaitan dengan perangkat keras logam; layanan grosir yang berkaitan dengan perangkat lunak komputer; layanan grosir
yang berkaitan dengan perangkat navigasi; layanan grosir yang berkaitan dengan perangkat perlindungan pendengaran;
layanan grosir yang berkaitan dengan perlengkapan mandi; layanan grosir yang berkaitan dengan permen; layanan grosir
yang berkaitan dengan persediaan alat tulis; layanan grosir yang berkaitan dengan persediaan pendidikan; layanan grosir
yang berkaitan dengan persiapan dan artikel kedokteran hewan; layanan grosir yang berkaitan dengan persiapan diet; layanan
grosir yang berkaitan dengan persiapan dokter hewan; layanan grosir yang berkaitan dengan persiapan pembersihan; layanan
grosir yang berkaitan dengan persiapan perawatan hewan; layanan grosir yang berkaitan dengan persiapan untuk membuat
minuman; layanan grosir yang berkaitan dengan persiapan untuk membuat minuman beralkohol; layanan grosir yang
berkaitan dengan persiapan wewangian; layanan grosir yang berkaitan dengan pisau dapur; layanan grosir yang berkaitan
dengan produk kertas sekali pakai; layanan grosir yang berkaitan dengan produk susu; layanan grosir yang berkaitan dengan
sampah untuk hewan; layanan grosir yang berkaitan dengan senjata; layanan grosir yang berkaitan dengan smartphone;
layanan grosir yang berkaitan dengan smartwatches; layanan grosir yang berkaitan dengan sorbets; layanan grosir yang
berkaitan dengan suplemen makanan; layanan grosir yang berkaitan dengan tas; layanan grosir yang berkaitan dengan teh;
layanan grosir yang berkaitan dengan tembakau; layanan grosir yang berkaitan dengan tempat tidur untuk hewan; layanan
grosir yang berkaitan dengan utas; layanan grosir yang berkaitan dengan yogurt beku; layanan hubungan media; layanan
husbanding adalah layanan administrasi yang berkaitan dengan bea cukai; layanan identitas perusahaan; layanan iklan baris;
layanan iklan dan informasi komersial yang disediakan melalui Internet; layanan iklan dan manajemen untuk penjualan gelas,
kotak makan siang dan wadah makanan, pakaian, tutup kepala yaitu, kemeja (dengan atau tanpa kerah dan/atau lengan),
celana (celana pendek atau panjang), rok, gaun, kaus kaki, jaket (dengan atau tanpa tudung), sapu tangan, pita, topi (hats),
topi (caps), visor, sepatu, sandal dan sandal selop, permainan, mainan dan alat permainan, alat olahraga, dekorasi, mainan
figur yang dapat dikoleksi, boneka, mainan mekanik, mainan mewah, mainan boneka, mainan tokoh aksi, jam tangan mainan;
layanan iklan dan pemasaran; layanan iklan dan pemasaran online; layanan iklan dan pemasaran secara daring untuk
restoran, yaitu, media sosial, internet, dan pemasaran bergerak; layanan iklan dan pemasaran yang disediakan melalui media
sosial; layanan iklan dan promosi; layanan iklan dan promosi dan layanan informasi yang berkaitan dengannya; layanan iklan
dan promosi penjualan; layanan iklan dan publisitas; layanan iklan dan publisitas yang disediakan melalui televisi, radio atau
surat; layanan iklan digital; layanan iklan disediakan melalui Internet; layanan iklan internet; layanan iklan pers; layanan iklan
promosi; layanan iklan seluler di kendaraan; layanan iklan seluler di perangkat telekomunikasi; layanan iklan seluler untuk
orang lain; layanan iklan surat langsung yang disediakan oleh para letterhops; layanan iklan untuk mempromosikan broker
saham dan sekuritas lainnya; layanan iklan untuk mempromosikan dan mempublikasikan pendidikan bahasa Arab; layanan
iklan untuk mempromosikan dan mempublikasikan terjemahan materi pendidikan dan pengajaran ke dalam bahasa Arab;
layanan iklan untuk mempromosikan karya amal orang lain; layanan iklan untuk mempromosikan kesadaran publik akan
bahaya mengemudi saat mengantuk; layanan iklan untuk mempromosikan kesadaran publik akan sindrom nefrotik dan
glomerulosklerosis segmental fokal [FSGS]; layanan iklan untuk mempromosikan kesadaran publik tentang industri seks
komersial; layanan iklan untuk mempromosikan kesadaran publik tentang manfaat berbelanja secara lokal; layanan iklan untuk
mempromosikan kesadaran publik tentang masalah dan inisiatif lingkungan; layanan iklan untuk mempromosikan kesadaran
publik tentang masalah ekonomi; layanan iklan untuk mempromosikan kesadaran publik tentang masalah energi; layanan iklan
untuk mempromosikan kesadaran publik tentang masalah global; layanan iklan untuk mempromosikan kesadaran publik
tentang masalah kebijakan publik; layanan iklan untuk mempromosikan kesadaran publik tentang masalah kemiskinan;
layanan iklan untuk mempromosikan kesadaran publik tentang masalah kesehatan; layanan iklan untuk mempromosikan
kesadaran publik tentang masalah kesetaraan; layanan iklan untuk mempromosikan kesadaran publik tentang masalah
lingkungan; layanan iklan untuk mempromosikan kesadaran publik tentang masalah lingkungan yang berkaitan dengan
ekosistem laut; layanan iklan untuk mempromosikan kesadaran publik tentang masalah pendidikan; layanan iklan untuk
mempromosikan kesadaran publik tentang masalah politik; layanan iklan untuk mempromosikan kesadaran publik tentang
masalah sosial; layanan iklan untuk mempromosikan kesadaran publik tentang perdagangan manusia; layanan iklan untuk
menciptakan identitas merek untuk orang lain; layanan iklan untuk menciptakan identitas perusahaan dan merek; layanan
iklan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kondisi medis; layanan iklan untuk orang lain; layanan iklan untuk
promosi barang; layanan iklan yang berkaitan dengan obat-obatan; layanan iklan yang berkaitan dengan obat-obatan untuk
pengobatan diabetes; layanan iklan yang berkaitan dengan pakaian; layanan iklan yang berkaitan dengan perhiasan; layanan
iklan yang berkaitan dengan produk farmasi; layanan iklan yang berkaitan dengan produk pencitraan in vivo; layanan iklan
yang berkaitan dengan wewangian; layanan iklan, pemasaran dan promosi; layanan iklan, pemasaran dan publisitas; layanan
iklan, yaitu, mempromosikan dan memasarkan barang dan jasa pihak lain melalui jaringan komunikasi elektronik; layanan
informasi bisnis terkomputerisasi; layanan informasi bisnis untuk perusahaan; layanan informasi direktori telepon; layanan
informasi komersial dan penyediaan informasi bisnis komersial yang disediakan dengan akses ke database komputer; layanan
informasi komersial disediakan melalui Internet; layanan informasi pasar konsumen; layanan informasi yang berkaitan dengan
manajemen bisnis bangunan perumahan dan hotel; layanan informasi yang berkaitan dengan masalah bisnis; layanan
informasi yang berkaitan dengan pekerjaan dan peluang karier; layanan informasi yang berkaitan dengan periklanan; layanan
intelijen kompetitif; layanan jaringan bisnis online di bidang manajemen bisnis; layanan jejaring bisnis di bidang manajemen
bisnis; layanan jejaring bisnis di bidang manajemen proyek; layanan jejaring bisnis di bidang manajemen strategis; layanan
jejaring bisnis online di bidang manajemen proyek; layanan jejaring bisnis online di bidang manajemen strategis; layanan
jejaring karir; layanan katalog elektronik; layanan kesekretariatan; layanan kesekretariatan dan kependetaan; layanan
kesekretariatan singkat; layanan kesekretariatan yang disediakan oleh hotel; layanan ketenagakerjaan pegawai sementara;
layanan kios makanan yang merupakan toko retail dengan produk utama bahan makanan; layanan kliping berita; layanan
komunikasi korporat; layanan konsultasi bisnis; layanan konsultasi bisnis dalam kaitannya dengan citra perusahaan; layanan
konsultasi bisnis dalam kaitannya dengan komunikasi bisnis; layanan konsultasi bisnis dan pemasaran; layanan konsultasi
bisnis di bidang fungsi manajemen sumber daya manusia, termasuk sumber daya manusia, akuntansi, penggajian,
pengarsipan pajak, dan fungsi administrasi ketenagakerjaan dan terkait personel lainnya; layanan konsultasi bisnis terkait
manajemen armada kendaraan untuk tujuan komersial; layanan konsultasi bisnis untuk freelancer; layanan konsultasi bisnis
untuk organisasi nirlaba; layanan konsultasi bisnis untuk perusahaan pemula; layanan konsultasi bisnis yang berkaitan dengan
pemrosesan data; layanan konsultasi bisnis yang berkaitan dengan pendirian dan pengoperasian waralaba; layanan
konsultasi bisnis yang berkaitan dengan perencanaan dan pemulihan bencana; layanan konsultasi dan konsultasi bisnis;
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layanan konsultasi dan konsultasi pemasaran dan promosi; layanan konsultasi dan konsultasi yang berkaitan dengan akuisisi
bisnis; layanan konsultasi dan konsultasi yang berkaitan dengan layanan agen ekspor-impor; layanan konsultasi dan
konsultasi yang berkaitan dengan manajemen bisnis; layanan konsultasi dan konsultasi yang berkaitan dengan pemasaran;
layanan konsultasi dan konsultasi yang berkaitan dengan penempatan personel; layanan konsultasi dan konsultasi yang
berkaitan dengan penempatan personel, rekrutmen, dan manajemen; layanan konsultasi dan konsultasi yang berkaitan
dengan pengadaan barang untuk orang lain; layanan konsultasi dan konsultasi yang berkaitan dengan perekrutan personil;
layanan konsultasi dan nasehat di bidang penyediaan bisnis dari informasi komersial dan bisnis; layanan konsultasi dan
nasihat yang berkaitan dengan penempatan personel, rekrutmen, dan manajemen; layanan konsultasi dan saran yang
berkaitan dengan manajemen personalia; layanan konsultasi dan strategi bisnis; layanan konsultasi di bidang kompilasi dan
sistemisasi informasi ke dalam basis data komputer; layanan konsultasi di bidang pemasaran; layanan konsultasi di bidang
pemasaran Internet; layanan konsultasi di bidang pemasaran afiliasi; layanan konsultasi manajemen bisnis untuk
memungkinkan entitas bisnis (business entities), organisasi non-pemerintah (non-governmental) dan organisasi nirlaba (nonprofit organizations) untuk mengembangkan, mengatur, dan mengurus/mengelola program untuk menawarkan akses yang
lebih besar ke jaringan komunikasi global; layanan konsultasi manajemen bisnis yang berkaitan dengan waralaba; layanan
konsultasi pemasaran; layanan konsultasi pemasaran dan periklanan; layanan konsultasi peningkatan karier; layanan
konsultasi rekrutmen staf; layanan konsultasi untuk mempersiapkan dan melakukan transaksi komersial; layanan konsultasi
yang berkaitan dengan administrasi bisnis; layanan konsultasi yang berkaitan dengan administrasi dan manajemen hotel;
layanan konsultasi yang berkaitan dengan agen ekspor-impor; layanan konsultasi yang berkaitan dengan akuisisi bisnis,
manajemen bisnis, organisasi bisnis, perencanaan bisnis, dan sumber daya manusia; layanan konsultasi yang berkaitan
dengan akuntansi; layanan konsultasi yang berkaitan dengan analisis bisnis; layanan konsultasi yang berkaitan dengan
layanan agen ekspor-impor; layanan konsultasi yang berkaitan dengan manajemen bisnis dan operasi bisnis; layanan
konsultasi yang berkaitan dengan manajemen risiko bisnis; layanan konsultasi yang berkaitan dengan organisasi bisnis;
layanan konsultasi yang berkaitan dengan organisasi bisnis dan manajemen; layanan konsultasi yang berkaitan dengan
pemasaran; layanan konsultasi yang berkaitan dengan pemrosesan data; layanan konsultasi yang berkaitan dengan
pengelolaan pusat panggilan telepon; layanan konsultasi yang berkaitan dengan pengoperasian waralaba; layanan konsultasi
yang berkaitan dengan penyelenggaraan bisnis; layanan konsultasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan bisnis dan
manajemen; layanan konsultasi yang berkaitan dengan perencanaan bisnis; layanan konsultasi yang berkaitan dengan
periklanan, publisitas dan pemasaran; layanan konsultasi yang berkaitan dengan persiapan pajak; layanan konsultasi yang
berkaitan dengan publisitas; layanan konsultasi yang berkaitan dengan transaksi komersial; layanan lelang disediakan di
Internet; layanan lelang disediakan melalui jaringan telekomunikasi; layanan lobi komersial; layanan logistik (manajemen
bisnis dan organisasi fasilitas dan sumber daya); layanan loyalitas pelanggan dan layanan klub pelanggan, untuk tujuan
komersial, promosi, iklan, dan keterlibatan pelanggan; layanan loyalitas pelanggan untuk tujuan komersial, promosi dan/atau
periklanan, yaitu, administrasi program yang memungkinkan anggota untuk menebus partisipasinya untuk poin atau hadiah;
layanan manajemen bisnis; layanan manajemen bisnis mengenai kegiatan pemasaran dan peluncuran produk baru; layanan
manajemen bisnis yang berkaitan dengan waralaba; layanan manajemen bisnis yang disediakan oleh agen teater; layanan
manajemen bisnis, yaitu, logistik rantai pasokan dan layanan logistik terbalik; layanan manajemen hubungan pelanggan;
layanan manajemen inventaris elektronik; layanan manajemen pameran dagang; layanan manajemen rantai pasokan; layanan
manajemen risiko bisnis; layanan mengelola urusan kapal di pelabuhan berupa layanan administrasi yang berkaitan dengan
pemenuhan kewajiban kepabeanan; layanan menjawab telepon; layanan merchandising; layanan merchandising untuk
mendorong publik membeli untuk membeli barang orang lain; layanan mesin penjual otomatis; layanan nasihat dan konsultasi
yang berkaitan dengan agen ekspor-impor; layanan nasihat yang berkaitan dengan promosi penjualan; layanan organisasi
untuk tujuan bisnis; layanan pakaian eceran disediakan oleh departement store; layanan pakar efisiensi bisnis; layanan
pelelangan online melalui Internet; layanan peluncuran produk; layanan pemasaran dan branding, yaitu strategi konten dan
rencana komunikasi; layanan pemasaran dan promosi; layanan pemasaran dan riset pasar; layanan pemasaran email;
layanan pemasaran merek; layanan pemasaran merek media sosial berbasis pelanggan online; layanan pemasaran online;
layanan pemasaran perdagangan; layanan pemasaran promosi menggunakan media audiovisual; layanan pemasaran untuk
orang lain; layanan pembelian media; layanan pemberian nasehat dan konsultasi bisnis di bidang manajemen bisnis; layanan
pemberian nasehat dan konsultasi bisnis di bidang manajemen proyek; layanan pemberian nasehat dan konsultasi bisnis di
bidang manajemen strategis; layanan pemesanan agen untuk artis yang tampil; layanan pemesanan agen untuk model;
layanan pemesanan eceran untuk kosmetik; layanan pemesanan hadiah online terkomputerisasi; layanan pemesanan melalui
pos; layanan pemesanan melalui pos untuk aksesori pakaian; layanan pemesanan melalui pos untuk pakaian; layanan
pemesanan melalui pos untuk pakaian dan aksesori pakaian; layanan pemesanan on-line di bidang pengambilan dan
pengiriman restoran; layanan pemesanan online; layanan pemesanan online terkomputerisasi; layanan pemesanan online
yang menampilkan musik dan video yang direkam sebelumnya; layanan pemesanan pekerjaan untuk artis yang tampil;
layanan pemesanan ritel online melalui jaringan komputer global di bidang kacamata, jam tangan, perangkat lunak untuk
kebugaran, dan sensor dan perangkat pemantauan elektronik yang menggabungkan mikroprosesor, tampilan digital, dan
akselerometer.; layanan pemesanan telepon untuk orang lain; layanan pemrosesan data di bidang kesehatan; layanan
pemrosesan data di bidang penggajian; layanan pemrosesan data elektronik yang berkaitan dengan informasi perawatan
kesehatan; layanan pemrosesan data online; layanan penagihan; layanan penagihan bisnis; layanan penagihan di bidang
energi; layanan penagihan di bidang kesehatan; layanan penagihan medis untuk dokter; layanan penagihan medis untuk
rumah sakit; layanan penataan etalase untuk toko ritel; layanan pencarian dan penempatan eksekutif; layanan pencarian data
riset pasar; layanan pencarian informasi di internet dengan menggunakan program kecerdasan buatan untuk orang lain;
layanan pencarian informasi yang dilaksanakan dengan menggunakan kalkulator elektronik untuk pihak lain; layanan
pencatatan interaktif untuk digunakan dalam manajemen risiko dan kepatuhan terhadap peraturan oleh perusahaan asuransi
dan profesional di bidang medis; layanan pencocokan jaringan iklan online untuk menghubungkan pengiklan ke situs web;
layanan pencocokan pekerjaan; layanan pendaftaran hadiah; layanan pendaftaran pengantin; layanan penelitian yang
berkaitan dengan periklanan dan pemasaran; layanan penempatan kerja; layanan penempatan magang; layanan penempatan
pengasuh; layanan pengadaan untuk orang lain yang berkaitan dengan persyaratan kantor; layanan pengamatan dan
pengukuran perkembangan suatu merek merek; layanan pengambilan untuk data Internet; layanan pengangkutan kapal
adalah layanan administrasi yang berkaitan dengan bea cukai; layanan pengarsipan pajak; layanan pengaturan dan
pelaksanaan pemberian program hadiah insentif untuk mempromosikan penjualan barang dan jasa; layanan pengayauan;
layanan pengembangan bisnis untuk perusahaan pemula; layanan pengembangan iklan dan kampanye promosi untuk bisnis;
layanan pengindeksan dokumen; layanan pengingat janji [fungsi kantor]; layanan pengintaian pasar; layanan pengolah kata
dan mengetik; layanan pengumpulan dan otomatisasi data menggunakan perangkat lunak berpemilik untuk mengevaluasi,
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menganalisis dan mengumpulkan data layanan; layanan pengumpulan data riset pasar; layanan penilaian pasar; layanan
penjadwalan janji [fungsi kantor]; layanan penjawab telepon dan penanganan pesan; layanan penjualan eceran (atau grosir)
dan layanan penjualan ritel yang disediakan pada media (internet), seluler, nirkabel atau jarak jauh yang terhubung (belanja
korespondensi, belanja rumah) media untuk pakaian, aksesoris pakaian, sepatu, aksesoris untuk sepatu, topi, produk dan
aksesoris optik, barang dan perlengkapan olahraga, tas olahraga serbaguna, barang dan aksesoris olahraga dan kebugaran;
pengelompokan atas nama pihak ketiga dari berbagai produk (tidak termasuk transportasi mereka) yaitu pakaian, aksesoris
pakaian, sepatu, aksesoris untuk sepatu, topi, produk dan aksesoris optik, barang dan peralatan olahraga, tas olahraga
serbaguna, barang olahraga dan kebugaran dan aksesoris, memungkinkan pelanggan untuk melihat dan membelinya secara
praktis; layanan penyediaan informasi bisnis, konsumen, dan komersial melalui jaringan komputer dan jaringan komunikasi
global; layanan penyimpanan catatan bisnis; layanan penyimpanan catatan bisnis terkomputerisasi; layanan penyimpanan
catatan pemegang saham; layanan perantara bisnis yang berkaitan dengan pencocokan investor swasta potensial dengan
pengusaha yang membutuhkan dana; layanan perantara dan penasehat bisnis; layanan perantara komersial; layanan
perantara untuk kain; layanan perantara yang berkaitan dengan iklan; layanan perantara yang berkaitan dengan penyewaan
waktu dan ruang iklan; layanan perbandingan belanja; layanan perbandingan harga; layanan perbandingan harga di bidang
perjalanan dan penginapan untuk digunakan oleh konsumen dalam menentukan biaya transportasi dan akomodasi, yang
tersedia secara elektronik melalui jaringan komputer dan jaringan informasi global; layanan perbandingan harga energi;
layanan perdagangan elektronik; layanan perdagangan online yang terkait dengan pengaturan pertukaran mata uang virtual
dan transaksi cryptocurrency; layanan perekrutan eksekutif; layanan perekrutan staf; layanan perekrutan tenaga kerja; layanan
perencanaan karir, penempatan tenaga kerja, dan informasi; layanan perencanaan media; layanan perencanaan periklanan;
layanan periklanan bisnis yang berkaitan dengan waralaba; layanan periklanan dan manajeman untuk penjualan dari tempat
minuman, kotak makan siang dan wadah makanan, pakaian, penutup kepala, kemeja, kemeja berkerah, kemeja lengan
panjang, t-shirt lengan pendek, celana, celana pendek, celana panjang, rok, gaun, kaos kaki, jaket, jaket berkerudung, topitopi, topi dengan lidah yang menonjol berfungsi untuk melindungi dari sinar matahari (pakaian), sepatu, sandal, game, mainan
dan mainan, artikel olahraga, dekorasi, tokoh mainan koleksi, boneka, mainan mekanik, boneka mainan berkarakter, boneka
mainan, mainan action figure, jam tangan mainan; layanan periklanan dan manajemen penjualan; layanan periklanan untuk
mempromosikan kesadaran publik di bidang kesejahteraan sosial; layanan periklanan untuk meningkatkan kesadaran
masyarakat tentang masalah medis; layanan periklanan yang berkaitan dengan alat pencitraan in vivo; layanan periklanan
yang berkaitan dengan komersialisasi produk-produk baru; layanan periklanan yang berkaitan dengan kosmetik; layanan
periklanan, yaitu, mempromosikan jasa pihak lain; layanan persiapan dan konsultasi pajak; layanan perwakilan bisnis; layanan
perwakilan penjualan; layanan perwakilan penjualan independen; layanan program loyalitas pelanggan yang mengutamakan
hadiah dalam bentuk layanan pengiriman diskon; layanan promosi; layanan promosi dan iklan; layanan promosi dan iklan
melalui internet; layanan promosi di dalam toko; layanan promosi ekspor; layanan promosi untuk mempublikasikan karya amal
orang lain; layanan promosi untuk pihak ketiga oleh program loyalitas pelanggan, di mana layanan loyalitas pelanggan dapat
atau tidak termasuk penggunaan kartu; layanan registrasi mobil; layanan rekrutmen dan manajemen personalia; layanan
rekrutmen olahraga untuk atlet sekolah menengah; layanan relokasi untuk bisnis; layanan resepsionis telepon; layanan riset
pasar; layanan riset pasar mengenai kebiasaan penggunaan Internet; layanan riset pasar mengenai kebiasaan penggunaan
Internet dan loyalitas pelanggan; layanan riset pasar mengenai loyalitas pelanggan; layanan riset pasar terkomputerisasi;
layanan riset, riset dan analisis pasar; layanan ritel atau grosir untuk film dan gambar yang dapat diunduh; layanan ritel atau
grosir untuk mesin dan aparatus telekomunikasi; layanan ritel atau grosir untuk obat-obatan; layanan ritel atau layanan grosir
untuk foto dan gambar yang dapat diunduh; layanan ritel atau layanan grosir untuk mesin dan peralatan listrik; layanan ritel
atau layanan grosir untuk mesin, aparatus elektronik dan bagian-bagiannya; layanan ritel atau layanan grosir untuk perangkat
lunak permainan untuk mesin permainan video untuk penggunaan di rumah dan permainan yang dapat digenggam dengan
layar kristal cair; layanan ritel atau layanan grosir untuk program permainan yang dapat diunduh; layanan ritel atau layanan
grosiran untuk alas kaki; layanan ritel atau layanan grosiran untuk barang cetakan; layanan ritel atau layanan grosiran untuk
furnitur; layanan ritel atau layanan grosiran untuk kain tenun dan bedding; layanan ritel atau layanan grosiran untuk kertas dan
alat tulis; layanan ritel atau layanan grosiran untuk kosmetik, perlengkapan mandi, pasta gigi, sabun dan deterjen; layanan ritel
atau layanan grosiran untuk makanan dan minuman; layanan ritel atau layanan grosiran untuk pakaian; layanan ritel atau
layanan grosiran untuk peralatan olahraga; layanan ritel atau layanan grosiran untuk sepeda; layanan ritel atau layanan
grosiran untuk tas dan kantong; layanan ritel atau layanan grosiran untuk tembakau dan barang-barang keperluan perokok;
layanan ritel dan grosir untuk berbagai barang, termasuk tetapi tidak terbatas pada kosmetik dan sediaan perlengkapan
mandi, pasta gigi, wewangian, minyak esensial, sediaan pemutih dan bahan lain untuk keperluan binatu, sediaan
pembersihan, sediaan pemolesan, sediaan penggosok, sediaan abrasif, kosmetik, sabun, sabun mandi, sediaan kosmetik
untuk mandi, sediaan perawatan kuku, kuku palsu, stiker nail art, penghilang cat kuku, sediaan make-up, sediaan kosmetik
untuk bulu mata, bulu mata palsu, perekat untuk membubuhkan bulu mata palsu, sediaan pengharum ruangan, deodoran
untuk manusia atau untuk hewan, sediaan perawatan rambut, sampo, losion rambut, pembilasan rambut [kondisioner sampo],
krim rambut, hair spray, pewarna rambut, sediaan mandi, sediaan cukur, sediaan berjemur [kosmetik], gel pijat, sediaan
farmasi, sediaan dokter hewan, sediaan sanitasi dan persediaan medis, peralatan elektronik rumah tangga, alat keperluan
makan, kacamata dan kacamata hitam, peralatan untuk penerangan dan pemanasan, logam mulia dan paduannya, perhiasan,
batu mulia dan semi mulia, instrumen horologis dan kronometrik, alat tulis, kulit dan imitasi dari kulit, koper dan tas, kantong,
payung dan payung matahari, furnitur, peralatan dan wadah rumah tangga atau dapur, gelas, porselen dan gerabah, peralatan
kosmetik dan toilet, linen rumah tangga, handuk, pakaian, alas kaki, tutup kepala, karpet, permainan, mainan dan alat
permainan, makanan dan minuman, perlengkapan sehari-hari dan barang-barang pribadi; layanan ritel dan grosir yang
menampilkan logam mulia dan paduannya, perhiasan, batu mulia dan semi mulia, instrumen horologis dan kronometrik, karya
seni dari logam mulia, mebel, cermin, bingkai foto, wadah, bukan dari logam, untuk disimpan atau diangkut tulang, tanduk,
tulang paus atau tulang mutiara yang belum dikerjakan atau setengah dikerjakan, kerang, meerschaum, kuning amber;
layanan ritel disediakan melalui jaringan komunikasi komputer; layanan ritel disediakan melalui katalog pesanan melalui pos;
layanan ritel disediakan melalui pesta di rumah; layanan ritel disediakan melalui televisi interaktif; layanan ritel disediakan oleh
berbagai toko; layanan ritel disediakan oleh butik pakaian; layanan ritel disediakan oleh department store; layanan ritel
disediakan oleh hypermarket; layanan ritel disediakan oleh kios buah; layanan ritel disediakan oleh supermarket; layanan ritel
disediakan oleh toko ban; layanan ritel disediakan oleh toko barang olahraga; layanan ritel disediakan oleh toko buku; layanan
ritel disediakan oleh toko bunga; layanan ritel disediakan oleh toko daging; layanan ritel disediakan oleh toko diskon; layanan
ritel disediakan oleh toko furnitur; layanan ritel disediakan oleh toko kaset; layanan ritel disediakan oleh toko kelontong;
layanan ritel disediakan oleh toko musik; layanan ritel disediakan oleh toko pakaian; layanan ritel disediakan oleh toko pakaian
diskon; layanan ritel disediakan oleh toko pengiriman; layanan ritel disediakan oleh toko perhiasan; layanan ritel disediakan
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oleh toko permen; layanan ritel disediakan oleh toko roti; layanan ritel disediakan oleh toko televisi; layanan ritel disediakan
oleh toko-toko; layanan ritel disediakan oleh toko-toko asap; layanan ritel disediakan oleh toko-toko suvenir; layanan ritel
disediakan oleh toko-toko suvenir online; layanan ritel disediakan oleh toko-toko tembakau; layanan ritel lilin wangi; layanan
ritel melalui mesin penjual otomatis; layanan ritel menampilkan berbagai macam barang konsumen; layanan ritel menampilkan
program insentif bonus untuk pelanggan; layanan ritel on-line yang berkaitan dengan bagasi; layanan ritel on-line yang
berkaitan dengan kosmetik; layanan ritel online; layanan ritel online untuk musik dan film yang dapat diunduh dan direkam
sebelumnya; layanan ritel online untuk musik digital yang dapat diunduh; layanan ritel online untuk nada dering yang dapat
diunduh; layanan ritel online yang berkaitan dengan hadiah; layanan ritel online yang berkaitan dengan mainan; layanan ritel
online yang berkaitan dengan pakaian; layanan ritel online yang berkaitan dengan perhiasan; layanan ritel online yang
berkaitan dengan tas tangan; layanan ritel untuk alas kaki; layanan ritel untuk alat bantu seks; layanan ritel untuk alat
kecantikan untuk hewan; layanan ritel untuk alat kecantikan untuk manusia; layanan ritel untuk alat kesehatan bagi manusia;
layanan ritel untuk alat kesehatan untuk hewan; layanan ritel untuk alat musik; layanan ritel untuk alat yang dioperasikan
dengan tangan untuk konstruksi; layanan ritel untuk aparatur veteriner; layanan ritel untuk artikel kedokteran hewan; layanan
ritel untuk artikel menjahit; layanan ritel untuk artikel olahraga; layanan ritel untuk artikel pembersih; layanan ritel untuk artikel
yang digunakan dengan tembakau; layanan ritel untuk bagasi; layanan ritel untuk bahan bakar; layanan ritel untuk bahan kimia
untuk digunakan dalam hortikultura; layanan ritel untuk bahan kimia untuk digunakan dalam kehutanan; layanan ritel untuk
bahan kimia untuk digunakan dalam pertanian; layanan ritel untuk bahan makanan; layanan ritel untuk bahan seni; layanan
ritel untuk bantal; layanan ritel untuk barang cetakan; layanan ritel untuk barang yang dipanggang; layanan ritel untuk barangbarang untuk berkebun; layanan ritel untuk benang; layanan ritel untuk bir; layanan ritel untuk bor dan gergaji listrik; layanan
ritel untuk bromide (fotografi); layanan ritel untuk buku; layanan ritel untuk cokelat; layanan ritel untuk daging; layanan ritel
untuk dekorasi meriah; layanan ritel untuk ear phone; layanan ritel untuk es krim; layanan ritel untuk file musik yang dapat
diunduh; layanan ritel untuk furnitur; layanan ritel untuk gantungan kunci [cincin terbelah dengan perhiasan atau fob dekoratif];
layanan ritel untuk instalasi sanitasi; layanan ritel untuk instrumen hewan; layanan ritel untuk instrumen horologis; layanan ritel
untuk instrumen medis; layanan ritel untuk jam tangan; layanan ritel untuk jam tangan pintar; layanan ritel untuk kacamata;
layanan ritel untuk kain; layanan ritel untuk kakao; layanan ritel untuk karya seni; layanan ritel untuk karya seni yang
disediakan oleh galeri seni; layanan ritel untuk kaus kaki; layanan ritel untuk kemeja; layanan ritel untuk kendaraan; layanan
ritel untuk komputer yang dapat dipakai; layanan ritel untuk konten yang direkam; layanan ritel untuk kopi; layanan ritel untuk
kopi yang diproses; layanan ritel untuk mainan; layanan ritel untuk makanan dan minuman; layanan ritel untuk makanan
hewan peliharaan; layanan ritel untuk makanan laut; layanan ritel untuk manisan; layanan ritel untuk media elektronik musik
yang direkam sebelumnya; layanan ritel untuk minuman beralkohol; layanan ritel untuk minuman beralkohol, kecuali bir;
layanan ritel untuk minuman non-alkohol; layanan ritel untuk muffler; layanan ritel untuk pakaian; layanan ritel untuk pakaian
luar; layanan ritel untuk pakan ternak; layanan ritel untuk payung; layanan ritel untuk pelana; layanan ritel untuk pelumas;
layanan ritel untuk pemanas; layanan ritel untuk pencuci mulut; layanan ritel untuk penerangan; layanan ritel untuk penutup
dinding; layanan ritel untuk penutup lantai; layanan ritel untuk perabotan; layanan ritel untuk peralatan audiovisual; layanan
ritel untuk peralatan golf; layanan ritel untuk peralatan hortikultura; layanan ritel untuk peralatan konstruksi; layanan ritel untuk
peralatan makan; layanan ritel untuk peralatan masak; layanan ritel untuk peralatan medis; layanan ritel untuk peralatan
memasak makanan; layanan ritel untuk peralatan menyelam; layanan ritel untuk peralatan olahraga; layanan ritel untuk
peralatan pasokan air; layanan ritel untuk peralatan pemanas; layanan ritel untuk peralatan pembekuan; layanan ritel untuk
peralatan pemindahan tanah; layanan ritel untuk peralatan pendingin; layanan ritel untuk peralatan penyamakan matahari;
layanan ritel untuk peralatan persiapan makanan; layanan ritel untuk peralatan pertanian; layanan ritel untuk peralatan
sanitasi; layanan ritel untuk peralatan teknologi informasi; layanan ritel untuk peralatan terapi fisik; layanan ritel untuk
peralatan yang dioperasikan dengan tangan untuk konstruksi; layanan ritel untuk perangkat keras komputer; layanan ritel
untuk perangkat keras logam; layanan ritel untuk perangkat lunak komputer; layanan ritel untuk perangkat navigasi; layanan
ritel untuk perangkat perlindungan pendengaran; layanan ritel untuk perhiasan; layanan ritel untuk perlengkapan mandi;
layanan ritel untuk permainan; layanan ritel untuk persediaan alat tulis; layanan ritel untuk persediaan pendidikan; layanan ritel
untuk persiapan diet; layanan ritel untuk persiapan dokter hewan; layanan ritel untuk persiapan hewan dan artikel; layanan ritel
untuk persiapan membuat minuman; layanan ritel untuk persiapan membuat minuman beralkohol; layanan ritel untuk
persiapan pembersihan; layanan ritel untuk persiapan perawatan hewan; layanan ritel untuk persiapan pewangi; layanan ritel
untuk piringan hitam; layanan ritel untuk pisau dapur; layanan ritel untuk produk hortikultura; layanan ritel untuk produk kertas
sekali pakai; layanan ritel untuk produk susu; layanan ritel untuk program komputer untuk permainan yang sebelumnya telah
direkam; layanan ritel untuk publikasi elektronik yang dapat diunduh; layanan ritel untuk sampah untuk hewan; layanan ritel
untuk sediaan farmasi, kedokteran hewan dan sanitasi dan persediaan medis; layanan ritel untuk senjata; layanan ritel untuk
sepatu; layanan ritel untuk smartphone; layanan ritel untuk sorbets; layanan ritel untuk stiker dan album stiker; layanan ritel
untuk suplemen makanan; layanan ritel untuk tas; layanan ritel untuk tas dan dompet kulit; layanan ritel untuk teh; layanan ritel
untuk tembakau; layanan ritel untuk tempat tidur untuk hewan; layanan ritel untuk tutup kepala; layanan ritel untuk utas;
layanan ritel untuk yogurt beku; layanan ritel yang berkaitan dengan aksesori mobil; layanan ritel yang berkaitan dengan alas
kaki; layanan ritel yang berkaitan dengan alat bantu seks; layanan ritel yang berkaitan dengan alat kecantikan untuk hewan;
layanan ritel yang berkaitan dengan alat kecantikan untuk manusia; layanan ritel yang berkaitan dengan alat musik; layanan
ritel yang berkaitan dengan alat yang dioperasikan dengan tangan untuk konstruksi; layanan ritel yang berkaitan dengan
artikel kedokteran hewan; layanan ritel yang berkaitan dengan artikel menjahit; layanan ritel yang berkaitan dengan artikel
olahraga; layanan ritel yang berkaitan dengan artikel pembersih; layanan ritel yang berkaitan dengan artikel untuk digunakan
dengan tembakau; layanan ritel yang berkaitan dengan bagasi; layanan ritel yang berkaitan dengan bahan bakar; layanan ritel
yang berkaitan dengan bahan kimia untuk digunakan dalam hortikultura; layanan ritel yang berkaitan dengan bahan kimia
untuk digunakan dalam kehutanan; layanan ritel yang berkaitan dengan bahan kimia untuk digunakan dalam pertanian;
layanan ritel yang berkaitan dengan bahan makanan; layanan ritel yang berkaitan dengan bahan seni; layanan ritel yang
berkaitan dengan barang cetakan; layanan ritel yang berkaitan dengan barang olahraga; layanan ritel yang berkaitan dengan
barang yang dipanggang; layanan ritel yang berkaitan dengan barang-barang teknik; layanan ritel yang berkaitan dengan
barang-barang untuk berkebun; layanan ritel yang berkaitan dengan benang; layanan ritel yang berkaitan dengan bir; layanan
ritel yang berkaitan dengan buah; layanan ritel yang berkaitan dengan bulu; layanan ritel yang berkaitan dengan bulu tiruan;
layanan ritel yang berkaitan dengan bunga; layanan ritel yang berkaitan dengan cokelat; layanan ritel yang berkaitan dengan
daging; layanan ritel yang berkaitan dengan dekorasi pesta; layanan ritel yang berkaitan dengan es krim; layanan ritel yang
berkaitan dengan file musik yang dapat diunduh; layanan ritel yang berkaitan dengan furnitur; layanan ritel yang berkaitan
dengan game; layanan ritel yang berkaitan dengan ikan; layanan ritel yang berkaitan dengan instalasi sanitasi; layanan ritel
yang berkaitan dengan instrumen hewan; layanan ritel yang berkaitan dengan instrumen horologis; layanan ritel yang
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berkaitan dengan instrumen medis; layanan ritel yang berkaitan dengan jam tangan pintar; layanan ritel yang berkaitan
dengan kain; layanan ritel yang berkaitan dengan kakao; layanan ritel yang berkaitan dengan karya seni; layanan ritel yang
berkaitan dengan kendaraan; layanan ritel yang berkaitan dengan komputer yang dapat dipakai; layanan ritel yang berkaitan
dengan konten yang direkam; layanan ritel yang berkaitan dengan kopi; layanan ritel yang berkaitan dengan mainan; layanan
ritel yang berkaitan dengan makanan laut; layanan ritel yang berkaitan dengan makanan penutup; layanan ritel yang berkaitan
dengan minuman beralkohol; layanan ritel yang berkaitan dengan minuman beralkohol, kecuali bir; layanan ritel yang
berkaitan dengan minuman non-alkohol; layanan ritel yang berkaitan dengan pakaian; layanan ritel yang berkaitan dengan
pakan ternak; layanan ritel yang berkaitan dengan payung; layanan ritel yang berkaitan dengan pelana; layanan ritel yang
berkaitan dengan pelumas; layanan ritel yang berkaitan dengan pemanas; layanan ritel yang berkaitan dengan pencahayaan;
layanan ritel yang berkaitan dengan penutup dinding; layanan ritel yang berkaitan dengan penutup lantai; layanan ritel yang
berkaitan dengan perabot; layanan ritel yang berkaitan dengan peralatan audiovisual; layanan ritel yang berkaitan dengan
peralatan higienis untuk hewan; layanan ritel yang berkaitan dengan peralatan higienis untuk manusia; layanan ritel yang
berkaitan dengan peralatan hortikultura; layanan ritel yang berkaitan dengan peralatan konstruksi; layanan ritel yang berkaitan
dengan peralatan makan; layanan ritel yang berkaitan dengan peralatan mandi; layanan ritel yang berkaitan dengan peralatan
masak; layanan ritel yang berkaitan dengan peralatan medis; layanan ritel yang berkaitan dengan peralatan memasak
makanan; layanan ritel yang berkaitan dengan peralatan menyelam; layanan ritel yang berkaitan dengan peralatan olahraga;
layanan ritel yang berkaitan dengan peralatan pasokan air; layanan ritel yang berkaitan dengan peralatan pemanas; layanan
ritel yang berkaitan dengan peralatan pembekuan; layanan ritel yang berkaitan dengan peralatan pemindahan tanah; layanan
ritel yang berkaitan dengan peralatan pendingin; layanan ritel yang berkaitan dengan peralatan penyamakan matahari;
layanan ritel yang berkaitan dengan peralatan persiapan makanan; layanan ritel yang berkaitan dengan peralatan pertanian;
layanan ritel yang berkaitan dengan peralatan sanitasi; layanan ritel yang berkaitan dengan peralatan teknologi informasi;
layanan ritel yang berkaitan dengan peralatan terapi fisik; layanan ritel yang berkaitan dengan peralatan veteriner; layanan ritel
yang berkaitan dengan peralatan yang dioperasikan dengan tangan untuk konstruksi; layanan ritel yang berkaitan dengan
perangkat keras komputer; layanan ritel yang berkaitan dengan perangkat keras logam; layanan ritel yang berkaitan dengan
perangkat lunak komputer; layanan ritel yang berkaitan dengan perangkat navigasi; layanan ritel yang berkaitan dengan
perangkat perlindungan pendengaran; layanan ritel yang berkaitan dengan perhiasan; layanan ritel yang berkaitan dengan
permen; layanan ritel yang berkaitan dengan persediaan alat tulis; layanan ritel yang berkaitan dengan persediaan pendidikan;
layanan ritel yang berkaitan dengan persiapan diet; layanan ritel yang berkaitan dengan persiapan dokter hewan; layanan ritel
yang berkaitan dengan persiapan hewan dan artikel; layanan ritel yang berkaitan dengan persiapan pembersihan; layanan ritel
yang berkaitan dengan persiapan perawatan hewan; layanan ritel yang berkaitan dengan persiapan untuk membuat minuman;
layanan ritel yang berkaitan dengan persiapan untuk membuat minuman beralkohol; layanan ritel yang berkaitan dengan
persiapan wewangian; layanan ritel yang berkaitan dengan pisau dapur; layanan ritel yang berkaitan dengan produk
hortikultura; layanan ritel yang berkaitan dengan produk kertas sekali pakai; layanan ritel yang berkaitan dengan produk susu;
layanan ritel yang berkaitan dengan produk toko makanan; layanan ritel yang berkaitan dengan publikasi elektronik yang dapat
diunduh; layanan ritel yang berkaitan dengan sampah untuk hewan; layanan ritel yang berkaitan dengan senjata; layanan ritel
yang berkaitan dengan smartphone; layanan ritel yang berkaitan dengan sorbets; layanan ritel yang berkaitan dengan suku
cadang kendaraan bermotor; layanan ritel yang berkaitan dengan suplemen makanan; layanan ritel yang berkaitan dengan
tas; layanan ritel yang berkaitan dengan teh; layanan ritel yang berkaitan dengan tembakau; layanan ritel yang berkaitan
dengan tempat tidur untuk hewan; layanan ritel yang berkaitan dengan tutup kepala; layanan ritel yang berkaitan dengan utas;
layanan ritel yang berkaitan dengan yogurt beku; layanan ritel yang disediakan oleh musik dan toko kaset; layanan ritel yang
disediakan oleh suku cadang mobil dan toko aksesoris; layanan ritel yang disediakan oleh toko obat; layanan ritel yang
disediakan oleh toko rumput, taman dan pembibitan; layanan ritel yang disediakan oleh toserba online; layanan ritel, layanan
ritel supermarket dan department store yang berkaitan dengan makanan dan minuman; layanan rujukan dan penempatan
pribadi; layanan sambutan telepon untuk pihak ketiga; layanan saran dan/atau konsultasi terkait dengan jasa kelas 35;
layanan strategi komunikasi hubungan masyarakat; layanan strategi komunikasi periklanan; layanan strategi merek; layanan
tampilan merchandising bisnis; layanan tata letak untuk tujuan periklanan; layanan telemarketing; layanan think tank dalam
bentuk layanan konsultasi di bidang manajemen bisnis; layanan think tank dalam bentuk layanan konsultasi di bidang
manajemen proyek; layanan think tank dalam bentuk layanan konsultasi di bidang manajemen strategis; layanan toko buku
ritel online yang menampilkan buku dan ebook di bidang manajemen bisnis; layanan toko buku ritel online yang menampilkan
buku dan ebook di bidang manajemen proyek; layanan toko buku ritel online yang menampilkan buku dan ebook di bidang
manajemen strategis; layanan toko grosir dan eceran secara online yang menampilkan jam dinding, jam tangan dan kacamata
(kacamata untuk melindungi mata atau memperbaiki daya penglihatan dan kacamata goggles); layanan toko grosir dan toko
ritel yang menampilkan pakaian, alas kaki; layanan toko grosir dengan produk utamanya daging; layanan toko grosir
menampilkan alas kaki; layanan toko grosir menampilkan alat bantu seks; layanan toko grosir menampilkan alat higienis untuk
manusia; layanan toko grosir menampilkan alat kecantikan untuk hewan; layanan toko grosir menampilkan alat kecantikan
untuk manusia; layanan toko grosir menampilkan alat makan; layanan toko grosir menampilkan alat musik; layanan toko grosir
menampilkan alat persiapan makanan; layanan toko grosir menampilkan alat yang dioperasikan dengan tangan untuk
konstruksi; layanan toko grosir menampilkan aparatur veteriner; layanan toko grosir menampilkan artikel berkebun; layanan
toko grosir menampilkan artikel menjahit; layanan toko grosir menampilkan artikel pembersih; layanan toko grosir
menampilkan bahan bakar; layanan toko grosir menampilkan bahan makanan; layanan toko grosir menampilkan barang
bawaan; layanan toko grosir menampilkan barang cetakan; layanan toko grosir menampilkan barang-barang yang
dipanggang; layanan toko grosir menampilkan bir; layanan toko grosir menampilkan cokelat; layanan toko grosir menampilkan
dekorasi meriah; layanan toko grosir menampilkan es krim; layanan toko grosir menampilkan furnitur; layanan toko grosir
menampilkan gula-gula; layanan toko grosir menampilkan instalasi sanitasi; layanan toko grosir menampilkan instrumen
hewan; layanan toko grosir menampilkan instrumen horologis; layanan toko grosir menampilkan jam tangan pintar; layanan
toko grosir menampilkan kain; layanan toko grosir menampilkan kakao; layanan toko grosir menampilkan kendaraan; layanan
toko grosir menampilkan komputer yang dapat dikenakan; layanan toko grosir menampilkan konten yang direkam; layanan
toko grosir menampilkan kopi; layanan toko grosir menampilkan mainan; layanan toko grosir menampilkan makanan laut;
layanan toko grosir menampilkan makanan penutup; layanan toko grosir menampilkan mantel (kecuali pakaian untuk
penggunaan eksklusif untuk olahraga dan pakaian tradisional Korea); layanan toko grosir menampilkan pakaian; layanan toko
grosir menampilkan payung; layanan toko grosir menampilkan pelana; layanan toko grosir menampilkan pelumas; layanan
toko grosir menampilkan pemanas; layanan toko grosir menampilkan pencahayaan; layanan toko grosir menampilkan penutup
dinding; layanan toko grosir menampilkan penutup lantai; layanan toko grosir menampilkan perabotan; layanan toko grosir
menampilkan peralatan audiovisual; layanan toko grosir menampilkan peralatan earthmoving; layanan toko grosir
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menampilkan peralatan hortikultura; layanan toko grosir menampilkan peralatan konstruksi; layanan toko grosir menampilkan
peralatan makan; layanan toko grosir menampilkan peralatan masak; layanan toko grosir menampilkan peralatan medis;
layanan toko grosir menampilkan peralatan memasak makanan; layanan toko grosir menampilkan peralatan menyelam;
layanan toko grosir menampilkan peralatan olahraga; layanan toko grosir menampilkan peralatan pasokan air; layanan toko
grosir menampilkan peralatan pemanas; layanan toko grosir menampilkan peralatan pembekuan; layanan toko grosir
menampilkan peralatan pendingin; layanan toko grosir menampilkan peralatan penyamakan matahari; layanan toko grosir
menampilkan peralatan pertanian; layanan toko grosir menampilkan peralatan sanitasi; layanan toko grosir menampilkan
peralatan terapi fisik; layanan toko grosir menampilkan peralatan yang dioperasikan dengan tangan untuk konstruksi; layanan
toko grosir menampilkan perangkat keras komputer; layanan toko grosir menampilkan perangkat keras logam; layanan toko
grosir menampilkan perangkat perlindungan pendengaran; layanan toko grosir menampilkan perhiasan; layanan toko grosir
menampilkan perlengkapan pendidikan; layanan toko grosir menampilkan persediaan alat tulis; layanan toko grosir
menampilkan persiapan dan artikel kedokteran hewan; layanan toko grosir menampilkan persiapan diet; layanan toko grosir
menampilkan persiapan dokter hewan; layanan toko grosir menampilkan persiapan pembersihan; layanan toko grosir
menampilkan persiapan perawatan hewan; layanan toko grosir menampilkan persiapan untuk membuat minuman; layanan
toko grosir menampilkan persiapan wewangian; layanan toko grosir menampilkan pisau dapur; layanan toko grosir
menampilkan produk kertas sekali pakai; layanan toko grosir menampilkan publikasi elektronik yang dapat diunduh; layanan
toko grosir menampilkan sampah untuk hewan; layanan toko grosir menampilkan sediaan untuk membuat minuman
beralkohol; layanan toko grosir menampilkan senjata; layanan toko grosir menampilkan sorbets; layanan toko grosir
menampilkan suplemen makanan; layanan toko grosir menampilkan tas; layanan toko grosir menampilkan teh; layanan toko
grosir menampilkan tembakau; layanan toko grosir menampilkan tempat tidur untuk hewan; layanan toko grosir menampilkan
tutup kepala; layanan toko grosir menampilkan utas; layanan toko grosir menampilkan yogurt beku; layanan toko grosir online
dengan produk utamanya daging; layanan toko grosir online yang menampilkan alas kaki; layanan toko grosir online yang
menampilkan alat bantu seks; layanan toko grosir online yang menampilkan alat kecantikan untuk hewan; layanan toko grosir
online yang menampilkan alat kecantikan untuk manusia; layanan toko grosir online yang menampilkan alat musik; layanan
toko grosir online yang menampilkan alat yang dioperasikan dengan tangan untuk konstruksi; layanan toko grosir online yang
menampilkan artikel berkebun; layanan toko grosir online yang menampilkan artikel kebersihan; layanan toko grosir online
yang menampilkan artikel kedokteran hewan; layanan toko grosir online yang menampilkan artikel menjahit; layanan toko
grosir online yang menampilkan artikel olahraga; layanan toko grosir online yang menampilkan artikel untuk digunakan dengan
tembakau; layanan toko grosir online yang menampilkan bahan bakar; layanan toko grosir online yang menampilkan bahan
kimia untuk digunakan dalam hortikultura; layanan toko grosir online yang menampilkan bahan kimia untuk digunakan dalam
kehutanan; layanan toko grosir online yang menampilkan bahan kimia untuk digunakan dalam pertanian; layanan toko grosir
online yang menampilkan bahan makanan; layanan toko grosir online yang menampilkan bahan seni; layanan toko grosir
online yang menampilkan barang bawaan; layanan toko grosir online yang menampilkan barang cetakan; layanan toko grosir
online yang menampilkan barang-barang yang dipanggang; layanan toko grosir online yang menampilkan benang; layanan
toko grosir online yang menampilkan bir; layanan toko grosir online yang menampilkan cokelat; layanan toko grosir online
yang menampilkan dekorasi meriah; layanan toko grosir online yang menampilkan es krim; layanan toko grosir online yang
menampilkan file musik yang dapat diunduh; layanan toko grosir online yang menampilkan furnitur; layanan toko grosir online
yang menampilkan instalasi sanitasi; layanan toko grosir online yang menampilkan instrumen horologis; layanan toko grosir
online yang menampilkan instrumen medis; layanan toko grosir online yang menampilkan instrumen veteriner; layanan toko
grosir online yang menampilkan jam tangan pintar; layanan toko grosir online yang menampilkan kain; layanan toko grosir
online yang menampilkan kakao; layanan toko grosir online yang menampilkan karya seni; layanan toko grosir online yang
menampilkan kendaraan; layanan toko grosir online yang menampilkan komputer yang dapat dikenakan; layanan toko grosir
online yang menampilkan konten yang direkam; layanan toko grosir online yang menampilkan kopi; layanan toko grosir online
yang menampilkan mainan; layanan toko grosir online yang menampilkan makanan laut; layanan toko grosir online yang
menampilkan makanan penutup; layanan toko grosir online yang menampilkan manisan; layanan toko grosir online yang
menampilkan minuman beralkohol, kecuali bir; layanan toko grosir online yang menampilkan minuman non-alkohol; layanan
toko grosir online yang menampilkan pakaian; layanan toko grosir online yang menampilkan pakan ternak; layanan toko grosir
online yang menampilkan payung; layanan toko grosir online yang menampilkan pelumas; layanan toko grosir online yang
menampilkan pemanas; layanan toko grosir online yang menampilkan pencahayaan; layanan toko grosir online yang
menampilkan penutup dinding; layanan toko grosir online yang menampilkan penutup lantai; layanan toko grosir online yang
menampilkan perabotan; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan audiovisual; layanan toko grosir online yang
menampilkan peralatan earthmoving; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan higienis bagi manusia; layanan
toko grosir online yang menampilkan peralatan higienis untuk hewan; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan
hortikultura; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan konstruksi; layanan toko grosir online yang menampilkan
peralatan makan; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan masak; layanan toko grosir online yang
menampilkan peralatan medis; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan memasak makanan; layanan toko
grosir online yang menampilkan peralatan olahraga; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan pasokan air;
layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan pemanas; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan
pembekuan; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan pendingin; layanan toko grosir online yang menampilkan
peralatan penyamakan matahari; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan persiapan makanan; layanan toko
grosir online yang menampilkan peralatan pertanian; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan sanitasi; layanan
toko grosir online yang menampilkan peralatan selam; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan teknologi
informasi; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan terapi fisik; layanan toko grosir online yang menampilkan
peralatan veteriner; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan yang dioperasikan dengan tangan untuk
konstruksi; layanan toko grosir online yang menampilkan perangkat keras komputer; layanan toko grosir online yang
menampilkan perangkat keras logam; layanan toko grosir online yang menampilkan perangkat lunak komputer; layanan toko
grosir online yang menampilkan perangkat navigasi; layanan toko grosir online yang menampilkan perangkat perlindungan
pendengaran; layanan toko grosir online yang menampilkan perhiasan; layanan toko grosir online yang menampilkan
perlengkapan mandi; layanan toko grosir online yang menampilkan perlengkapan pendidikan; layanan toko grosir online yang
menampilkan permainan; layanan toko grosir online yang menampilkan persediaan alat tulis; layanan toko grosir online yang
menampilkan persiapan dan artikel kedokteran hewan; layanan toko grosir online yang menampilkan persiapan diet; layanan
toko grosir online yang menampilkan persiapan dokter hewan; layanan toko grosir online yang menampilkan persiapan
pembersihan; layanan toko grosir online yang menampilkan persiapan perawatan hewan; layanan toko grosir online yang
menampilkan persiapan pewangi; layanan toko grosir online yang menampilkan persiapan untuk membuat minuman; layanan
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toko grosir online yang menampilkan persiapan untuk membuat minuman beralkohol; layanan toko grosir online yang
menampilkan pisau dapur; layanan toko grosir online yang menampilkan produk hortikultura; layanan toko grosir online yang
menampilkan produk kertas sekali pakai; layanan toko grosir online yang menampilkan produk susu; layanan toko grosir online
yang menampilkan publikasi elektronik yang dapat diunduh; layanan toko grosir online yang menampilkan sadel; layanan toko
grosir online yang menampilkan sampah untuk hewan; layanan toko grosir online yang menampilkan senjata; layanan toko
grosir online yang menampilkan smartphone; layanan toko grosir online yang menampilkan sorbets; layanan toko grosir online
yang menampilkan suplemen makanan; layanan toko grosir online yang menampilkan tas; layanan toko grosir online yang
menampilkan teh; layanan toko grosir online yang menampilkan tembakau; layanan toko grosir online yang menampilkan
tempat tidur untuk hewan; layanan toko grosir online yang menampilkan tutup kepala; layanan toko grosir online yang
menampilkan utas; layanan toko grosir online yang menampilkan yogurt beku; layanan toko grosir yang menampilkan artikel
kedokteran hewan; layanan toko grosir yang menampilkan artikel olahraga; layanan toko grosir yang menampilkan artikel
untuk digunakan dengan tembakau; layanan toko grosir yang menampilkan bahan kimia untuk digunakan dalam hortikultura;
layanan toko grosir yang menampilkan bahan kimia untuk digunakan dalam kehutanan; layanan toko grosir yang menampilkan
bahan kimia untuk digunakan dalam pertanian; layanan toko grosir yang menampilkan bahan seni; layanan toko grosir yang
menampilkan benang; layanan toko grosir yang menampilkan file musik yang dapat diunduh; layanan toko grosir yang
menampilkan instrumen medis; layanan toko grosir yang menampilkan karya seni; layanan toko grosir yang menampilkan
minuman beralkohol, kecuali bir; layanan toko grosir yang menampilkan minuman non-alkohol; layanan toko grosir yang
menampilkan pakan ternak; layanan toko grosir yang menampilkan peralatan higienis untuk hewan; layanan toko grosir yang
menampilkan peralatan teknologi informasi; layanan toko grosir yang menampilkan perangkat lunak komputer; layanan toko
grosir yang menampilkan perangkat navigasi; layanan toko grosir yang menampilkan perlengkapan mandi; layanan toko grosir
yang menampilkan permainan; layanan toko grosir yang menampilkan produk hortikultura; layanan toko grosir yang
menampilkan produk susu; layanan toko grosir yang menampilkan smartphone; layanan toko online yang menampilkan jasa
Pengaturan dan perjalanan wisata diving dan snorkeling di Pulau tujuan komersil; layanan toko ritel online yang produk
utamanya daging; layanan toko ritel dan layanan toko ritel online; layanan toko ritel dan layanan toko ritel online yang
menampilkan pakaian, alas kaki, tutup kepala, artikel olahraga, alat tulis, alat untuk merekam, transmisi dan reproduksi suara
dan gambar, buku, koran, majalah, publikasi, permainan video, mainan, boneka, lencana semua jenis, gantungan kunci, tiket,
jam tangan dan perhiasan, tas, koper, tas kerja, payung, bendera dan panji-panji, minuman beralkohol dan non-alkohol, gulagula, produk hiburan dan pendidikan interaktif, disk kompak interaktif, CD-ROM dan permainan komputer, dapat diunduh
aplikasi seluler, dan program komputer; layanan toko ritel dan toko grosir; layanan toko ritel di bidang buku, majalah, majalah,
buletin, jurnal dan publikasi lain tentang berbagai topik yang menjadi perhatian umum, disediakan melalui Internet dan
komputer lainnya, jaringan elektronik dan komunikasi; layanan toko ritel di bidang hiburan yang menampilkan film, program
televisi, acara olahraga, karya musik, dan karya audio dan audiovisual, yang disediakan melalui jaringan Internet dan jaringan
komputer, serta jaringan elektronik dan komunikasi lainnya; layanan toko ritel di bidang kacamata, jam tangan, perangkat
lunak untuk kebugaran, dan sensor dan perangkat pemantauan elektronik yang menggabungkan mikroprosesor, tampilan
digital, dan akselerometer; layanan toko ritel menampilkan alas kaki; layanan toko ritel menampilkan alas kaki untuk pria dan
wanita; layanan toko ritel menampilkan alat bantu seks; layanan toko ritel menampilkan alat kecantikan untuk manusia;
layanan toko ritel menampilkan alat musik; layanan toko ritel menampilkan alat yang dioperasikan dengan tangan untuk
konstruksi; layanan toko ritel menampilkan alat-alat kecantikan untuk hewan; layanan toko ritel menampilkan alat-alat
kesehatan untuk manusia; layanan toko ritel menampilkan artikel berkebun; layanan toko ritel menampilkan artikel menjahit;
layanan toko ritel menampilkan artikel pembersih; layanan toko ritel menampilkan artikel untuk digunakan dengan tembakau;
layanan toko ritel menampilkan bagasi; layanan toko ritel menampilkan bahan bakar; layanan toko ritel menampilkan bahan
kimia untuk digunakan dalam kehutanan; layanan toko ritel menampilkan bahan makanan; layanan toko ritel menampilkan
barang cetakan; layanan toko ritel menampilkan barang-barang panggang; layanan toko ritel menampilkan benang; layanan
toko ritel menampilkan bir; layanan toko ritel menampilkan cokelat; layanan toko ritel menampilkan dekorasi meriah; layanan
toko ritel menampilkan es krim; layanan toko ritel menampilkan furnitur; layanan toko ritel menampilkan gula-gula; layanan
toko ritel menampilkan instalasi sanitasi; layanan toko ritel menampilkan instrumen hewan; layanan toko ritel menampilkan
instrumen horologis; layanan toko ritel menampilkan instrumen medis; layanan toko ritel menampilkan jam tangan pintar;
layanan toko ritel menampilkan kacamata; layanan toko ritel menampilkan kain; layanan toko ritel menampilkan kakao;
layanan toko ritel menampilkan karya seni; layanan toko ritel menampilkan kendaraan; layanan toko ritel menampilkan
komputer yang dapat dikenakan; layanan toko ritel menampilkan konten yang direkam; layanan toko ritel menampilkan
mainan; layanan toko ritel menampilkan makanan laut; layanan toko ritel menampilkan makanan penutup; layanan toko ritel
menampilkan minuman beralkohol, kecuali bir; layanan toko ritel menampilkan pakaian; layanan toko ritel menampilkan
payung; layanan toko ritel menampilkan pelana; layanan toko ritel menampilkan pelumas; layanan toko ritel menampilkan
pemanas; layanan toko ritel menampilkan pencahayaan; layanan toko ritel menampilkan penutup dinding; layanan toko ritel
menampilkan penutup lantai; layanan toko ritel menampilkan perabotan; layanan toko ritel menampilkan peralatan audiovisual;
layanan toko ritel menampilkan peralatan earthmoving; layanan toko ritel menampilkan peralatan hortikultura; layanan toko
ritel menampilkan peralatan konstruksi; layanan toko ritel menampilkan peralatan makan; layanan toko ritel menampilkan
peralatan masak; layanan toko ritel menampilkan peralatan medis; layanan toko ritel menampilkan peralatan memasak
makanan; layanan toko ritel menampilkan peralatan menyelam; layanan toko ritel menampilkan peralatan olahraga; layanan
toko ritel menampilkan peralatan pasokan air; layanan toko ritel menampilkan peralatan pemanas; layanan toko ritel
menampilkan peralatan pembekuan; layanan toko ritel menampilkan peralatan pendingin; layanan toko ritel menampilkan
peralatan penyamakan matahari; layanan toko ritel menampilkan peralatan persiapan makanan; layanan toko ritel
menampilkan peralatan pertanian; layanan toko ritel menampilkan peralatan sanitasi; layanan toko ritel menampilkan peralatan
teknologi informasi; layanan toko ritel menampilkan peralatan terapi fisik; layanan toko ritel menampilkan peralatan veteriner;
layanan toko ritel menampilkan peralatan yang dioperasikan dengan tangan untuk konstruksi; layanan toko ritel menampilkan
perangkat keras komputer; layanan toko ritel menampilkan perangkat keras logam; layanan toko ritel menampilkan perangkat
lunak komputer; layanan toko ritel menampilkan perangkat perlindungan pendengaran; layanan toko ritel menampilkan
perhiasan; layanan toko ritel menampilkan perlengkapan mandi; layanan toko ritel menampilkan perlengkapan pendidikan;
layanan toko ritel menampilkan permainan; layanan toko ritel menampilkan persediaan alat tulis; layanan toko ritel
menampilkan persiapan diet; layanan toko ritel menampilkan persiapan dokter hewan; layanan toko ritel menampilkan
persiapan hewan dan artikel; layanan toko ritel menampilkan persiapan pembersihan; layanan toko ritel menampilkan
persiapan perawatan hewan; layanan toko ritel menampilkan persiapan untuk membuat minuman; layanan toko ritel
menampilkan persiapan untuk membuat minuman beralkohol; layanan toko ritel menampilkan persiapan wewangian; layanan
toko ritel menampilkan pisau dapur; layanan toko ritel menampilkan produk hortikultura; layanan toko ritel menampilkan produk
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kertas sekali pakai; layanan toko ritel menampilkan publikasi elektronik yang dapat diunduh; layanan toko ritel menampilkan
sampah untuk hewan; layanan toko ritel menampilkan sandal; layanan toko ritel menampilkan senjata; layanan toko ritel
menampilkan sorbets; layanan toko ritel menampilkan suplemen makanan; layanan toko ritel menampilkan tas; layanan toko
ritel menampilkan tembakau; layanan toko ritel menampilkan tempat tidur untuk hewan; layanan toko ritel menampilkan tutup
kepala; layanan toko ritel menampilkan utas; layanan toko ritel menampilkan yogurt beku; layanan toko ritel on-line
menampilkan persiapan untuk membuat minuman; layanan toko ritel on-line menampilkan persiapan untuk membuat minuman
beralkohol; layanan toko ritel on-line yang menampilkan alat kecantikan untuk manusia; layanan toko ritel on-line yang
menampilkan alat yang dioperasikan dengan tangan untuk konstruksi; layanan toko ritel on-line yang menampilkan artikel
menjahit; layanan toko ritel on-line yang menampilkan bagasi; layanan toko ritel on-line yang menampilkan bir; layanan toko
ritel on-line yang menampilkan dekorasi meriah; layanan toko ritel on-line yang menampilkan es krim; layanan toko ritel on-line
yang menampilkan furnitur; layanan toko ritel on-line yang menampilkan instalasi sanitasi; layanan toko ritel on-line yang
menampilkan karya seni; layanan toko ritel on-line yang menampilkan makanan laut; layanan toko ritel on-line yang
menampilkan makanan penutup; layanan toko ritel on-line yang menampilkan manisan; layanan toko ritel on-line yang
menampilkan pakaian; layanan toko ritel on-line yang menampilkan payung; layanan toko ritel on-line yang menampilkan
pemanas; layanan toko ritel on-line yang menampilkan pencahayaan; layanan toko ritel on-line yang menampilkan penutup
dinding; layanan toko ritel on-line yang menampilkan penutup lantai; layanan toko ritel on-line yang menampilkan perabotan;
layanan toko ritel on-line yang menampilkan peralatan earthmoving; layanan toko ritel on-line yang menampilkan peralatan
higienis untuk hewan; layanan toko ritel on-line yang menampilkan peralatan higienis untuk manusia; layanan toko ritel on-line
yang menampilkan peralatan hortikultura; layanan toko ritel on-line yang menampilkan peralatan pasokan air; layanan toko
ritel on-line yang menampilkan peralatan pemanas; layanan toko ritel on-line yang menampilkan peralatan pembekuan;
layanan toko ritel on-line yang menampilkan peralatan persiapan makanan; layanan toko ritel on-line yang menampilkan
peralatan sanitasi; layanan toko ritel on-line yang menampilkan peralatan yang dioperasikan dengan tangan untuk konstruksi;
layanan toko ritel on-line yang menampilkan persediaan pendidikan; layanan toko ritel on-line yang menampilkan persiapan
diet; layanan toko ritel on-line yang menampilkan persiapan perawatan hewan; layanan toko ritel on-line yang menampilkan
persiapan pewangi; layanan toko ritel on-line yang menampilkan produk kosmetik dan kecantikan, pakaian dan aksesoris;
layanan toko ritel online dengan produk utama kendaraan; layanan toko ritel online dengan produk utama peralatan CCTV;
layanan toko ritel online dengan produk utama peralatan sistem keamanan; layanan toko ritel online dengan produk utamanya
daging; layanan toko ritel online terkomputerisasi; layanan toko ritel online yang menampilkan alas kaki; layanan toko ritel
online yang menampilkan alat bantu seks; layanan toko ritel online yang menampilkan alat kecantikan untuk hewan; layanan
toko ritel online yang menampilkan alat musik; layanan toko ritel online yang menampilkan aparatur veteriner; layanan toko
ritel online yang menampilkan artikel berkebun; layanan toko ritel online yang menampilkan artikel kebersihan; layanan toko
ritel online yang menampilkan artikel kedokteran hewan; layanan toko ritel online yang menampilkan artikel olahraga; layanan
toko ritel online yang menampilkan artikel untuk digunakan dengan tembakau; layanan toko ritel online yang menampilkan
bahan bakar; layanan toko ritel online yang menampilkan bahan kimia untuk digunakan dalam hortikultura; layanan toko ritel
online yang menampilkan bahan kimia untuk digunakan dalam kehutanan; layanan toko ritel online yang menampilkan bahan
kimia untuk digunakan dalam pertanian; layanan toko ritel online yang menampilkan bahan makanan; layanan toko ritel online
yang menampilkan bahan seni; layanan toko ritel online yang menampilkan barang cetakan; layanan toko ritel online yang
menampilkan barang-barang yang dipanggang; layanan toko ritel online yang menampilkan benang; layanan toko ritel online
yang menampilkan cokelat; layanan toko ritel online yang menampilkan file musik yang dapat diunduh; layanan toko ritel
online yang menampilkan hiburan dan konten edukasi, yaitu, berlangganan film dan pertunjukkan televisi; layanan toko ritel
online yang menampilkan instrumen horologis; layanan toko ritel online yang menampilkan instrumen medis; layanan toko ritel
online yang menampilkan instrumen veteriner; layanan toko ritel online yang menampilkan jam tangan pintar; layanan toko ritel
online yang menampilkan kain; layanan toko ritel online yang menampilkan kakao; layanan toko ritel online yang menampilkan
komputer yang dapat dikenakan; layanan toko ritel online yang menampilkan konten yang direkam; layanan toko ritel online
yang menampilkan mainan; layanan toko ritel online yang menampilkan makanan ternak; layanan toko ritel online yang
menampilkan mikrofon, speaker, speaker pintar, speaker audio, amplifier, pengeras suara, kontrol jarak jauh untuk produk
audio dan video, headphone, earphone, headset, sistem hiburan rumah, peralatan audio dan teater rumah, serta bagian dan
aksesorisnya; layanan toko ritel online yang menampilkan minuman beralkohol, kecuali bir; layanan toko ritel online yang
menampilkan minuman non-alkohol; layanan toko ritel online yang menampilkan musik dan video yang direkam sebelumnya
yang dapat diunduh; layanan toko ritel online yang menampilkan nada dering yang dapat diunduh; layanan toko ritel online
yang menampilkan pelana; layanan toko ritel online yang menampilkan pelumas; layanan toko ritel online yang menampilkan
peralatan audiovisual; layanan toko ritel online yang menampilkan peralatan konstruksi; layanan toko ritel online yang
menampilkan peralatan makan; layanan toko ritel online yang menampilkan peralatan masak; layanan toko ritel online yang
menampilkan peralatan medis; layanan toko ritel online yang menampilkan peralatan memasak makanan; layanan toko ritel
online yang menampilkan peralatan olahraga; layanan toko ritel online yang menampilkan peralatan pendingin; layanan toko
ritel online yang menampilkan peralatan penyamakan matahari; layanan toko ritel online yang menampilkan peralatan
pertanian; layanan toko ritel online yang menampilkan peralatan selam; layanan toko ritel online yang menampilkan peralatan
teknologi informasi; layanan toko ritel online yang menampilkan peralatan terapi fisik; layanan toko ritel online yang
menampilkan perangkat keras komputer; layanan toko ritel online yang menampilkan perangkat keras logam; layanan toko
ritel online yang menampilkan perangkat lunak komputer; layanan toko ritel online yang menampilkan perangkat navigasi;
layanan toko ritel online yang menampilkan perangkat perlindungan pendengaran; layanan toko ritel online yang menampilkan
perhiasan; layanan toko ritel online yang menampilkan perlengkapan mandi; layanan toko ritel online yang menampilkan
permainan; layanan toko ritel online yang menampilkan persediaan alat tulis; layanan toko ritel online yang menampilkan
persiapan dan artikel kedokteran hewan; layanan toko ritel online yang menampilkan persiapan dokter hewan; layanan toko
ritel online yang menampilkan persiapan pembersihan; layanan toko ritel online yang menampilkan pisau dapur; layanan toko
ritel online yang menampilkan produk hortikultura; layanan toko ritel online yang menampilkan produk kertas sekali pakai;
layanan toko ritel online yang menampilkan produk kosmetik dan kecantikan; layanan toko ritel online yang menampilkan
produk susu; layanan toko ritel online yang menampilkan publikasi elektronik yang dapat diunduh; layanan toko ritel online
yang menampilkan sampah untuk hewan; layanan toko ritel online yang menampilkan senjata; layanan toko ritel online yang
menampilkan smartphone; layanan toko ritel online yang menampilkan sorbets; layanan toko ritel online yang menampilkan
suplemen makanan; layanan toko ritel online yang menampilkan tas; layanan toko ritel online yang menampilkan teh; layanan
toko ritel online yang menampilkan tembakau; layanan toko ritel online yang menampilkan tempat tidur untuk hewan; layanan
toko ritel online yang menampilkan tutup kepala; layanan toko ritel online yang menampilkan utas; layanan toko ritel online
yang menampilkan yogurt beku; layanan toko ritel untuk mainan (alat permainan); layanan toko ritel untuk makanan dan
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minuman; layanan toko ritel untuk nutraceuticals untuk digunakan sebagai suplemen diet; layanan toko ritel untuk sediaan
farmakologis untuk perawatan kulit; layanan toko ritel untuk tisu pembersih pra-dibasahi; layanan toko ritel yang menampilkan
artikel kedokteran hewan; layanan toko ritel yang menampilkan artikel olahraga; layanan toko ritel yang menampilkan bahan
kimia untuk digunakan dalam hortikultura; layanan toko ritel yang menampilkan bahan kimia untuk digunakan dalam pertanian;
layanan toko ritel yang menampilkan bahan seni; layanan toko ritel yang menampilkan batu bara; layanan toko ritel yang
menampilkan file musik yang dapat diunduh; layanan toko ritel yang menampilkan komputer, produk elektronik dan hiburan,
peralatan telekomunikasi, ponsel, perangkat elektronik digital genggam, dan elektronik konsumen lainnya, perangkat lunak
komputer, dan aksesori, periferal, suku cadang, dan tas jinjing untuk produk yang dijual, disediakan melalui jaringan Internet
dan jaringan komputer, jaringan elektronik dan jaringan komunikasi lainnya; layanan toko ritel yang menampilkan minuman
non-alkohol; layanan toko ritel yang menampilkan pakan ternak; layanan toko ritel yang menampilkan peralatan higienis untuk
hewan; layanan toko ritel yang menampilkan perangkat navigasi; layanan toko ritel yang menampilkan produk susu; layanan
toko ritel yang menampilkan smartphone; layanan toko ritel yang tersedia melalui jaringan Internet dan jaringan komputer,
serta jaringan elektronik dan jaringan komunikasi lainnya; layanan transkripsi medis [fungsi kantor]; layanan transkripsi
panggilan konferensi; layanan untuk analisa data besar (big data); layanan untuk menjual alas dudukan kloset dari tekstil;
layanan waralaba dalam bentuk memberikan bantuan manajemen bisnis dalam pendirian dan pengoperasian hotel; layanan
waralaba dalam bentuk memberikan bantuan manajemen bisnis dalam pendirian dan pengoperasian restoran; layanan
waralaba dan ritel; layanan waralaba yang menyediakan bantuan bisnis; layanan waralaba, termasuk memberikan bantuan
manajemen bisnis dalam pengaturan dan pendirian resort hotel, motel, dan restoran; layanan waralaba, termasuk memberikan
bantuan teknis dalam pengaturan dan pendirian resort hotel, motel, dan restoran; layanan waralaba, yaitu bantuan manajemen
bisnis dalam pendirian dan pengoperasian restoran; layanan waralaba, yaitu, memberikan bantuan bisnis dalam
pengoperasian, pengaturan dan pendirian resort hotel, hotel, motel, akomodasi, fasilitas akomodasi dan restoran; layanan
wawancara untuk perekrutan personil; layanan yang terdiri dari pendaftaran, transkripsi, komposisi, kompilasi atau
sistematisasi komunikasi tertulis dan pendaftaran; layanan-layanan konsultasi bisnis yang berkaitan dengan pendirian dan
pengoperasian administrasi waralaba; layanan-layanan perekrutan tenaga kerja, layanan-layanan relokasi; management
kantor; manajemen Sumber Daya Manusia; manajemen administrasi klinik perawatan kesehatan; manajemen administrasi
outsourcing untuk perusahaan; manajemen administrasi rumah sakit; manajemen basis data; manajemen basis data
terkomputerisasi; manajemen biaya; manajemen biaya medis; manajemen biaya perawatan kesehatan; manajemen bisnis;
manajemen bisnis acara hiburan dan presentasi; manajemen bisnis agen dan broker asuransi berdasarkan outsourcing;
manajemen bisnis agensi sastra; manajemen bisnis apartemen; manajemen bisnis atlet profesional; manajemen bisnis
bandara; manajemen bisnis bangunan perumahan dan jasa apartemen; manajemen bisnis dan layanan konsultasi;
manajemen bisnis dan mengelola studio audio atau video; manajemen bisnis dan pemasaran merek untuk bisnis dan individu;
manajemen bisnis di bidang jasa transportasi dan pengiriman; manajemen bisnis di bidang pembuatan kapal atas nama orang
lain; manajemen bisnis di bidang pengangkutan kapal atas nama orang lain; manajemen bisnis diskotik; manajemen bisnis
eceran on-line yang terkomputerisasi; manajemen bisnis fasilitas parkir mobil; manajemen bisnis gerai ritel; manajemen bisnis
hotel; manajemen bisnis hotel resor; manajemen bisnis hotel untuk orang lain; manajemen bisnis kamp musim panas;
manajemen bisnis komersial; manajemen bisnis musisi; manajemen bisnis orang-orang olahraga; manajemen bisnis outlet
grosir; manajemen bisnis outlet grosir dan eceran; manajemen bisnis para pelaku; manajemen bisnis pemain musik;
manajemen bisnis penghibur; manajemen bisnis penulis dan penulis; manajemen bisnis perusahaan; manajemen bisnis
perusahaan dalam industri pengangkutan kapal; manajemen bisnis perusahaan penerbangan; manajemen bisnis praktik
kedokteran hewan; manajemen bisnis program penggantian untuk orang lain; manajemen bisnis pusat konferensi; manajemen
bisnis restoran; manajemen bisnis restoran untuk orang lain; manajemen bisnis rumah sakit; manajemen bisnis sementara;
manajemen bisnis seniman; manajemen bisnis seniman pertunjukan; manajemen bisnis seniman pertunjukan, pemain musik
dan/atau musisi; manajemen bisnis studio film; manajemen bisnis teater; manajemen bisnis untuk pengoperasian waralaba;
manajemen bisnis untuk penyedia layanan freelance; manajemen bisnis untuk toko, tempat hiburan, hotel, pertunjukan artis,
tokoh olah raga, outlet ritel, klub olah raga, fasilitas olah raga, tempat olah raga, masyarakat olah raga, kompleks kolam
renang, outlet grosir dan ritel; manajemen bisnis, administrasi bisnis, fungsi kantor; manajemen bisnis, administrasi dan
layanan informasi; manajemen bisnis, administrasi, konsultasi dan jasa-jasa pendukung untuk pusat perbelanjaan daring
(online marketplaces) untuk pembeli-pembeli dan penjual-penjual barang-barang dan/atau jasa-jasa; manajemen catatan
bisnis; manajemen catatan keuangan; manajemen dan administrasi bisnis; manajemen dan administrasi bisnis dan fungsi
kantor kesemuanya berhubungan dengan permainan golf; manajemen dan administrasi bisnis kapal; manajemen dan
administrasi proyek bisnis; manajemen dan kompilasi database terkomputerisasi; manajemen dan operasi bisnis daur ulang;
manajemen file bisnis; manajemen file bisnis terkomputerisasi; manajemen file pajak; manajemen file pusat; manajemen file
pusat terkomputerisasi; manajemen file terkomputerisasi; manajemen hotel untuk orang lain; manajemen informasi bisnis;
manajemen informasi bisnis, yaitu, pelaporan informasi bisnis dan analitik (analytics) bisnis di bidang periklanan dan
pemasaran; manajemen informasi usaha, yakni, pelaporan elektronik mengenai informasi usaha; manajemen informasi usaha,
yakni, pelaporan elektronik terkait analitik usaha sehubungan dengan proses pembayaran, autentikasi dan pelacakan;
manajemen kantor yang terkomputerisasi; manajemen komersial; manajemen layanan pelanggan; manajemen logistik
pengiriman barang; manajemen merek; manajemen model bisnis; manajemen penjualan; manajemen penjualan real estat;
manajemen persediaan; manajemen persediaan di bidang bahan kimia; manajemen persediaan suku cadang dan komponen
untuk produsen dan pemasok; manajemen persediaan terkomputerisasi; manajemen personalia; manajemen proses bisnis
dan konsultasi yang berkaitan dengannya; manajemen proyek bisnis; manajemen proyek bisnis untuk orang lain; manajemen
pusat panggilan telepon untuk orang lain; manajemen register terkomputerisasi; manajemen reputasi bisnis dan layanan
peningkatan; manajemen risiko bisnis; manajemen risiko bisnis yang disediakan oleh asosiasi untuk para anggotanya;
manajemen stok terkomputerisasi; manajemen sumber daya manusia untuk perusahaan pemula; manajemen usaha yang
berhubungan dalam mendirikan dan/atau mengoperasikan restoran, kafe, kedai kopi dan kedai yang menjual makanan ringan;
manajemen usaha, yaitu, majemen belanja online dan pembelian platform melalui jaringan komputer global; melacak dan
memantau fluktuasi harga bensin untuk orang lain untuk keperluan audit akun; melacak dan memantau konsumsi energi untuk
orang lain untuk keperluan audit akun; melakukan lelang; melakukan lelang virtual interaktif; melakukan pameran dagang;
melakukan pameran dagang di bidang mobil; melakukan penelitian dan studi pasar; melakukan penelitian dan studi
pemasaran; melakukan penelitian dan survei bisnis; melakukan penilaian bisnis; melakukan program penghargaan insentif
karyawan; melakukan studi di bidang hubungan masyarakat; melakukan studi kelayakan bisnis; melakukan studi kelayakan
ekonomi; melakukan studi kelayakan komersial; melakukan studi pasar; melakukan studi pasar dan analisis pasar; melakukan
studi pasar yang melibatkan jajak pendapat; melakukan studi pemasaran; melakukan studi pemasaran dan analisis pasar;
melakukan survei bisnis; melakukan survei online; melakukan survei pasar; melakukan survei riset bisnis dan pasar;
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melakukan survei riset manajemen bisnis online; melakukan survei riset pasar; melakukan, mengatur dan mengatur pameran
dagang dan pameran dagang untuk tujuan komersial dan periklanan; melelang dan membalikkan layanan lelang; memantau
laporan kredit konsumen dan memberikan peringatan tentang segala perubahan di dalamnya untuk tujuan bisnis;
memasarkan barang dan jasa orang lain; memasarkan barang dan jasa orang lain dengan membagikan kupon; membantu
dalam eksploitasi atau pengelolaan perusahaan perdagangan atau industri, termasuk pusat dan kompleks perbelanjaan, yaitu
penyediaan layanan konsultasi bisnis untuk merek-merek berkualitas tinggi dan mewah untuk memungkinkan mereka
mendistribusikan kelebihan stok secara terkontrol dan efektif dari koleksi musim sebelumnya; membantu dalam pengelolaan
urusan bisnis atau fungsi komersial dari perusahaan industri atau komersial; membantu orang lain dalam menyiapkan dan
mengajukan aplikasi untuk mendapatkan izin usaha; membantu sektor industri dan komersial dalam mempromosikan barang
dan konsultasi pemasaran; memberikan bantuan administrasi ke apotek untuk mengelola inventaris obat; memberikan
bantuan bisnis kepada pihak lain dalam pengoperasian peralatan pemrosesan data yaitu, komputer, mesin tik, mesin teleks
dan mesin kantor sejenis lainnya; memberikan bantuan dalam pengelolaan bisnis waralaba; memberikan bantuan dalam
pengelolaan kegiatan bisnis; memberikan bantuan dalam pengelolaan perusahaan industri atau komersial; memberikan
bantuan di bidang komersialisasi produk; memberikan bantuan di bidang komersialisasi produk dalam kerangka kontrak
waralaba; memberikan bantuan di bidang manajemen bisnis; memberikan bantuan di bidang manajemen bisnis dalam
kerangka kontrak waralaba; memberikan bantuan di bidang manajemen bisnis dan komersialisasi produk dalam kerangka
kontrak waralaba; memberikan bantuan di bidang manajemen dan perencanaan bisnis; memberikan bantuan di bidang
organisasi bisnis; memberikan bantuan di bidang promosi bisnis; memberikan bantuan manajemen bisnis dalam pendirian dan
pengoperasian restoran; memberikan informasi bisnis dalam kesempatan kerja kepada orang yang membutuhkan [layanan
amal]; memberikan informasi bisnis dan pemasaran; memberikan informasi bisnis di bidang media sosial; memberikan
informasi bisnis di bidang teknologi blockchain dan cryptocurrency; memberikan informasi bisnis di bidang teknologi
blockchain dan mata uang virtual; memberikan informasi bisnis gigi melalui situs web; memberikan informasi bisnis melalui
Internet; memberikan informasi bisnis melalui jaringan komputer global; memberikan informasi bisnis melalui situs web;
memberikan informasi bisnis untuk organisasi amal; memberikan informasi bisnis untuk organisasi kemanusiaan; memberikan
informasi dan saran kepada konsumen mengenai pemilihan produk dan barang yang akan dibeli; memberikan informasi dan
saran komersial untuk konsumen; memberikan informasi di bidang manajemen waktu; memberikan informasi di bidang
pemasaran; memberikan informasi di bidang solusi bisnis berkelanjutan global; memberikan informasi direktori bisnis melalui
jaringan komputer global; memberikan informasi direktori telepon melalui jaringan komunikasi global; memberikan informasi
kerjasama waralaba (administrasi) restoran, cafe yang menyediakan makanan dan minuman berbahan dasar kelor;
memberikan informasi ketenagakerjaan; memberikan informasi ketenagakerjaan kepada orang yang membutuhkan [layanan
amal]; memberikan informasi ketenagakerjaan melalui jaringan komputer global; memberikan informasi komersial kepada
konsumen; memberikan informasi komersial melalui jaringan komputer global; memberikan informasi komersial yang berkaitan
dengan perusahaan; memberikan informasi komersial yang berkaitan dengan perusahaan di bidang manajemen perjalanan
dan industri perjalanan; memberikan informasi konsumen yang berkaitan dengan barang dan jasa; memberikan informasi
melalui Internet yang berkaitan dengan penjualan mobil; memberikan informasi mengenai penjualan komersial; memberikan
informasi mengenai penjualan komersial dari perangkat lunak komputer; memberikan informasi pemasaran bisnis;
memberikan informasi pemasaran melalui situs web; memberikan informasi pengembangan bisnis dan saran kepada para
profesional keuangan; memberikan informasi perbandingan tarif hotel; memberikan informasi perekrutan melalui jaringan
komputer global; memberikan informasi produk konsumen; memberikan informasi produk konsumen melalui Internet;
memberikan informasi produk konsumen yang berkaitan dengan kosmetik; memberikan informasi produk konsumen yang
berkaitan dengan laptop; memberikan informasi produk konsumen yang berkaitan dengan perangkat lunak; memberikan
informasi produk konsumen yang berkaitan dengan produk makanan atau minuman; memberikan informasi statistik untuk
tujuan bisnis atau komersial; memberikan informasi tentang analisis atau hasil untuk kecenderungan menonton program
televisi; memberikan informasi tentang mempromosikan dan menerbitkan prangko perdagangan; memberikan informasi
tentang penerbitan kupon distribusi; memberikan informasi tentang penggunaan kartu hadiah; memberikan informasi tentang
produk melalui jaringan telekomunikasi untuk tujuan periklanan dan penjualan; memberikan informasi terkait dengan
perekrutan personel; memberikan informasi terkait layanan relokasi karyawan; memberikan informasi terkait perekrutan
tenaga kerja; memberikan informasi terkait persiapan pajak; memberikan informasi terkait persiapan pajak dan layanan
pengarsipan pajak; memberikan informasi untuk layanan iklan dan publisitas; memberikan kartu diskon loyalitas pelanggan
untuk tujuan iklan; memberikan kartu diskon loyalitas pelanggan untuk tujuan promosi; memberikan kode diskon loyalitas
pelanggan untuk tujuan periklanan; memberikan kode diskon loyalitas pelanggan untuk tujuan promosi; memberikan
konsultasi pemasaran di bidang media sosial; memberikan kupon loyalitas pelanggan untuk tujuan iklan; memberikan
pengakuan dan insentif dengan cara penghargaan untuk menunjukkan keunggulan di bidang penyerapan karbon dan gas
rumah kaca lainnya; memberikan pengakuan dan insentif melalui penghargaan untuk menunjukkan keunggulan di bidang
pertanian; memberikan poin loyalitas pelanggan untuk tujuan iklan; memberikan poin loyalitas pelanggan untuk tujuan
promosi; memberikan saran bisnis di bidang teknologi blockchain dan cryptocurrency; memberikan saran dan informasi bisnis
dan komersial; memberikan saran dan informasi bisnis di bidang teknologi blockchain dan manajemen aset cryptocurrency;
memberikan saran dan informasi yang berkaitan dengan manajemen bisnis komersial; memberikan saran di bidang efisiensi
bisnis; memberikan saran di bidang manajemen bisnis dan pemasaran; memberikan saran produk konsumen; memberikan
saran produk konsumen yang berkaitan dengan kosmetik; memberikan saran produk konsumen yang berkaitan dengan
laptop; memberikan saran produk konsumen yang berkaitan dengan perangkat lunak; memberikan saran yang berkaitan
dengan analisis kebiasaan pembelian konsumen; memberikan saran yang berkaitan dengan metode dan teknik penjualan;
memberikan saran yang berkaitan dengan organisasi dan manajemen bisnis; memberikan saran yang berkaitan dengan
pemasaran produk kimia; memelihara catatan dan file medis pasien; memelihara catatan dan file riwayat medis pribadi;
memelihara daftar breed ternak; memelihara daftar memorabilia olahraga dan karya seni; memelihara daftar penilai kejuruan
profesional; memelihara daftar ras anjing; memelihara file dan catatan mengenai kondisi medis individu; memelihara pendaftar
teknisi kedirgantaraan bersertifikat; memelihara registrasi profesional teknis medis bersertifikat; memelihara registri informasi;
memfasilitasi pertukaran dan penjualan dari jasa dan produk pihak ketiga melalui jaringan komputer dan komunikasi;
memfasilitasi pertukaran dan penjualan layanan dan produk pihak ketiga melalui jaringan komputer dan komunikasi;
memperbarui dan memelihara data dalam database komputer; memperbarui dan memelihara informasi dalam pendaftar;
memperbarui materi iklan; mempersiapkan penggajian; mempromosikan barang dan jasa dengan cara mengoperasikan pusat
perbelanjaan komprehensif secara online; mempromosikan barang dan jasa gigi orang lain; mempromosikan barang dan jasa
lainnya melalui penawaran diskon ketersediaan terbatas melalui suatu jaringan komunikasi elektronik daring; mempromosikan
barang dan jasa orang lain; mempromosikan barang dan jasa orang lain dengan cara menyalurkan iklan video di internet;
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mempromosikan barang dan jasa orang lain dengan membagikan kupon; mempromosikan barang dan jasa orang lain dengan
membagikan kupon, kartu perdagangan dan kartu keanggotaan; mempromosikan barang dan jasa orang lain dengan
mendistribusikan materi iklan melalui berbagai metode; mempromosikan barang dan jasa orang lain dengan mengatur
sponsor untuk mengafiliasi barang dan jasa mereka dengan kegiatan olahraga; mempromosikan barang dan jasa orang lain
dengan mengatur sponsor untuk mengafiliasi barang dan jasa mereka dengan kompetisi olahraga; mempromosikan barang
dan jasa orang lain dengan mengatur sponsor untuk mengafiliasi barang dan jasa mereka dengan program penghargaan;
mempromosikan barang dan jasa orang lain dengan menyiapkan dan menempatkan iklan di majalah elektronik;
mempromosikan barang dan jasa orang lain di Internet; mempromosikan barang dan jasa orang lain melalui Internet dan
jaringan komunikasi; mempromosikan barang dan jasa orang lain melalui administrasi skema insentif penjualan dan promosi
yang melibatkan perangko perdagangan; mempromosikan barang dan jasa orang lain melalui iklan di situs web Internet;
mempromosikan barang dan jasa orang lain melalui infomersial; mempromosikan barang dan jasa orang lain melalui jaringan
komputer dan komunikasi; mempromosikan barang dan jasa orang lain melalui jaringan komputer global; mempromosikan
barang dan jasa orang lain melalui program kartu diskon; mempromosikan barang dan jasa orang lain melalui program
pelanggan pilihan; mempromosikan barang dan jasa orang lain melalui skema kartu loyalitas imbalan; mempromosikan barang
dan jasa yang dibuat atau diberikan di Taiwan oleh orang lain, dengan penyebaran materi iklan, dengan mengatur dan
melakukan pameran barang dan jasa tersebut, dan dengan distribusi T-shirt, tas belanja dan hadiah promosi lainnya;
mempromosikan dan melakukan pameran dagang; mempromosikan desain orang lain dengan menyediakan portofolio online
melalui situs web; mempromosikan karya seni orang lain dengan cara menyediakan portofolio online melalui situs web;
mempromosikan kepentingan bisnis para profesional yang disediakan oleh asosiasi untuk para anggotanya; mempromosikan
kepentingan bisnis pengusaha yang disediakan oleh asosiasi untuk para anggotanya; mempromosikan kepentingan komersial
dan bisnis akuntan profesional yang disediakan oleh asosiasi untuk para anggotanya; mempromosikan kepentingan komersial
dan bisnis analis keuangan yang disediakan oleh asosiasi untuk para anggotanya; mempromosikan kepentingan komersial
dan bisnis dari serikat kredit yang disediakan oleh asosiasi untuk para anggotanya; mempromosikan kepentingan komersial
dan bisnis investor yang disediakan oleh asosiasi untuk para anggotanya; mempromosikan kepentingan komersial dan bisnis
para profesional dalam pengembangan aplikasi perangkat lunak seluler yang disediakan oleh asosiasi untuk para anggotanya;
mempromosikan kepentingan komersial dan bisnis para profesional dari industri farmasi yang disediakan oleh asosiasi untuk
para anggotanya; mempromosikan kepentingan komersial dan bisnis para profesional dari industri gula dan kue yang
disediakan oleh asosiasi untuk para anggotanya; mempromosikan kepentingan komersial dan bisnis para profesional dari
industri kapal pesiar yang disediakan oleh asosiasi untuk para anggotanya; mempromosikan kepentingan komersial dan bisnis
para profesional dari industri kimia yang disediakan oleh asosiasi untuk para anggotanya; mempromosikan kepentingan
komersial dan bisnis para profesional dari industri ortopedi yang disediakan oleh asosiasi untuk para anggotanya;
mempromosikan kepentingan komersial dan bisnis para profesional dari industri perawatan kesehatan yang disediakan oleh
asosiasi untuk para anggotanya; mempromosikan kepentingan komersial dan bisnis para profesional dari industri rekaman
musik yang disediakan oleh asosiasi untuk para anggotanya; mempromosikan kepentingan komersial dan bisnis para
profesional yang berkaitan dengan manajemen risiko bisnis yang disediakan oleh asosiasi untuk para anggotanya;
mempromosikan kepentingan komersial dan bisnis pemilik merek dagang yang disediakan oleh asosiasi untuk para
anggotanya; mempromosikan kepentingan komersial dan bisnis perencana acara khusus yang disediakan oleh asosiasi untuk
para anggotanya; mempromosikan kepentingan komersial dan bisnis seniman pertunjukan yang disediakan oleh asosiasi
untuk para anggotanya; mempromosikan kepentingan komersial dan bisnis seniman visual yang disediakan oleh asosiasi
untuk para anggotanya; mempromosikan kepentingan komersial dan bisnis tim sepak bola yang disediakan oleh asosiasi
untuk para anggotanya; mempromosikan kepentingan komersial pengusaha yang disediakan oleh asosiasi untuk anggotanya;
mempromosikan kepentingan komersial profesional yang disediakan oleh asosiasi untuk anggotanya; mempromosikan
kepentingan komersial seniman yang disediakan oleh asosiasi untuk para anggotanya; mempromosikan kepentingan
organisasi dan orang-orang yang peduli dengan bidang manajemen bisnis; mempromosikan kepentingan organisasi dan
orang-orang yang peduli dengan bidang manajemen proyek; mempromosikan kepentingan organisasi dan orang-orang yang
peduli dengan bidang manajemen strategis; mempromosikan kepentingan publik/umum dan kesadaran akan/mengenai
masalah yang melibatkan akses ke internet untuk populasi global; mempromosikan kesadaran publik di bidang manajemen
bisnis; mempromosikan kesadaran publik di bidang manajemen proyek; mempromosikan kesadaran publik di bidang
manajemen strategis; mempromosikan musik orang lain dengan cara menyediakan portofolio online melalui situs web;
mempromosikan penggunaan energi dari turbin angin untuk pertanian; mempromosikan penggunaan energi surya untuk
pertanian; mempromosikan penjualan barang dan jasa orang lain dengan memberikan dan menebus poin pembelian dan
memberikan informasi yang berkaitan dengannya; mempromosikan penjualan barang dan jasa orang lain dengan memberikan
poin pembelian untuk penggunaan kartu kredit; mempromosikan penjualan barang dan jasa orang lain melalui acara promosi;
mempromosikan penjualan barang dan jasa orang lain melalui bahan cetak; mempromosikan penjualan barang dan jasa
orang lain melalui kontes dan program pemberian insentif; mempromosikan penjualan barang-barang mode melalui artikel
promosi di majalah; mempromosikan penjualan tiket dan hak istimewa VIP untuk paket hiburan langsung; mempromosikan
penyerapan karbon internasional dan gas rumah kaca lainnya melalui administrasi kompetisi dan tantangan untuk pihak lain;
mempromosikan serangkaian film untuk orang lain; mempromosikan standar industri umum secara sukarela untuk penyerapan
pertanian karbon dan gas rumah kaca lainnya.; memproses dokumen registrasi garansi untuk orang lain; memproses
pertanyaan telepon tentang barang dan jasa yang diiklankan; memproses, dan mengoperasikan informasi dalam pendaftar;
memulai panggilan telepon untuk orang lain; memverifikasi dan memantau kredensial individu di bidang manajemen bisnis;
memverifikasi dan memantau kredensial individu di bidang manajemen proyek; memverifikasi dan memantau kredensial
individu di bidang manajemen strategis; menampilkan iklan untuk orang lain; menangani amplop; mencari data dalam berkas
komputer untuk pihak lain; mencocokkan sukarelawan terampil dengan organisasi nirlaba; menempatkan iklan untuk orang
lain; menerbitkan dan memperbarui teks iklan; mengadakan acara bisnis; mengadakan pameran dagang untuk profesional
industri dalam bidang produksi dan distribusi video online, konten yang dihasilkan oleh pengguna, dan iklan online;
mengadakan pameran untuk keperluan perdagangan dan komersial; mengatur berlangganan media untuk pihak lain, menjual
musik secara daring dalam bentuk media digital atau tersimpan; mengatur dan melakukan acara pemasaran; mengatur dan
melakukan acara penjualan untuk orang lain dari ternak dan ternak terdaftar dan komersial; mengatur dan melakukan acara
penjualan untuk ternak; mengatur dan melakukan acara periklanan; mengatur dan melakukan acara promosi; mengatur dan
melakukan acara promosi dan pemasaran; mengatur dan melakukan lelang; mengatur dan melakukan lelang Internet;
mengatur dan melakukan lelang dan membalikkan lelang melalui komputer dan jaringan telekomunikasi; mengatur dan
melakukan lelang dan membalikkan lelang melalui telepon seluler; mengatur dan melakukan lelang real estat; mengatur dan
melakukan lelang telepon; mengatur dan melakukan lelang telepon dan televisi; mengatur dan melakukan lelang televisi;
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mengatur dan melakukan pameran dagang; mengatur dan melakukan pameran dagang dan eksibisi untuk tujuan komersial
atau iklan; mengatur dan melakukan pameran dagang untuk tujuan komersial atau iklan; mengatur dan melakukan pameran
dan pertunjukan komersial; mengatur dan melakukan pameran komersial; mengatur dan melakukan pameran pameran
dagang; mengatur dan melakukan pameran wisata dalam air untuk keperluan bisnis dan periklanan; mengatur dan melakukan
pasar loak; mengatur dan menyelenggarakan acara, pameran, eksposisi dan konferensi untuk tujuan komersial dalam hiburan
interaktif, realitas virtual/maya, elektronik konsumen (consumer electronics) dan industri hiburan permainan video; mengatur
dan menyelenggarakan acara-acara khusus keperluan bisnis; mengatur dan menyelenggarakan acara-acara khusus untuk
tujuan komersial, promosi atau periklanan; mengatur dan menyelenggarakan konferensi bisnis di bidang manajemen bisnis;
mengatur dan menyelenggarakan konferensi bisnis di bidang manajemen proyek; mengatur dan menyelenggarakan
konferensi bisnis di bidang manajemen strategis; mengatur dan menyelenggarakan pameran dan pameran untuk keperluan
bisnis dan periklanan pariwisata; mengatur dan menyelenggarakan pameran seni untuk tujuan komersial atau iklan; mengatur
dan menyimpulkan transaksi komersial untuk orang lain; mengatur iklan di bioskop; mengatur kontrak iklan dan promosi untuk
pihak ketiga; mengatur kontrak iklan untuk orang lain; mengatur kontrak, untuk orang lain, untuk pembelian dan penjualan
barang; mengatur kontrak, untuk orang lain, untuk pembelian dan penjualan barang dan jasa; mengatur kontrak, untuk orang
lain, untuk penyediaan layanan; mengatur langganan ke buku komik untuk orang lain; mengatur langganan ke buku untuk
orang lain; mengatur langganan ke buku, surat kabar atau komik; mengatur langganan ke buku, ulasan, surat kabar atau buku
komik untuk orang lain; mengatur langganan ke jurnal elektronik untuk orang lain; mengatur langganan ke layanan Internet
untuk orang lain; mengatur langganan ke layanan telekomunikasi untuk orang lain; mengatur langganan ke layanan
telematika, telepon atau komputer untuk orang lain; mengatur langganan ke layanan telepon untuk orang lain; mengatur
langganan ke media informasi untuk orang lain; mengatur langganan ke paket informasi untuk orang lain; mengatur langganan
ke paket media untuk orang lain; mengatur langganan ke publikasi online untuk orang lain; mengatur langganan ke saluran
televisi untuk orang lain; mengatur langganan koran untuk orang lain; mengatur langganan koran, majalah dan buku untuk
orang lain dan menyediakan informasi yang berhubungan dengannya; mengatur langganan publikasi online untuk orang lain,
untuk jurnal elektronik, untuk media informasi, untuk paket media, untuk jasa telekomunikasi untuk orang lain; mengatur
langganan publikasi untuk orang lain; mengatur langganan surat kabar, majalah dan buku untuk pihak lain dan memberikan
informasi yang berkaitan dengannya; mengatur langganan untuk publikasi orang lain; mengatur langganan untuk ulasan untuk
orang lain; mengatur pameran bisnis; mengatur pameran dagang; mengatur pameran untuk tujuan komersial; mengatur
pelelangan; mengatur pembelian kolektif; mengatur penjualan untuk konverter daya / inverter / charger untuk digunakan dalam
energi yang dapat diperbarui (termasuk fotovoltaik dan tenaga angin) sistem; mengatur perkenalan bisnis; mengatur transaksi
komersial, untuk orang lain, melalui toko online; mengatur transaksi perdagangan dan kontrak komersial; mengatur transaksi
perdagangan online; mengatur, mempromosikan dan menyelenggarakan pameran, pameran perdagangan (tradeshows) dan
acara-acara untuk tujuan bisnis; mengaudit tingkat utilitas untuk orang lain; mengelola komputerisasi data; mengembangkan
dan mengoordinasikan proyek sukarela untuk organisasi amal; mengembangkan kampanye promosi untuk bisnis; mengetik;
mengetik informasi ke komputer; mengetik singkat; mengevaluasi dampak iklan pada audiens; menghimpun basis data
kompouter untuk mengirimkan, menampilkan dan menyimpan transaksi, identifikasi dan informasi keuangan; mengiklankan
barang dan jasa dari vendor online melalui panduan online yang dapat dicari; mengoperasikan pasar online untuk penjual dan
pembeli barang dan jasa perawatan gigi; mengoperasikan platform belanja komparatif online untuk vendor barang dan jasa
gigi; mengorganisasikan pameran dan pengujian barang-barang olahraga untuk keperluan komersial atau iklan; mengorganisir
dan melakukan bursa kerja; mengorganisir dan melakukan lelang amal untuk tujuan penggalangan dana amal; mengorganisir
dan melakukan pameran dagang dan pameran untuk tujuan komersial atau iklan; mengorganisir dan melakukan pameran
dagang, acara dan pameran untuk tujuan komersial atau iklan; mengorganisir dan melakukan program sukarela untuk
organisasi amal; mengorganisir dan melakukan proyek layanan masyarakat untuk organisasi amal; mengumpulkan pilihan
penyedia layanan agar memungkinkan pihak lain dengan mudah melihat dan memilih layanan ini dari situs web; menjawab
telepon untuk pelanggan yang tidak tersedia; menulis curriculum vitae untuk orang lain; menulis resume untuk orang lain;
menyalin dokumen; menyediakan administrasi bisnis dan manajemen fasilitas panti jompo; menyediakan administrasi bisnis
dan manajemen fasilitas panti jompo untuk anak-anak yang membutuhkan dan orang-orang yang kurang mampu;
menyediakan administrasi bisnis dan manajemen fasilitas panti jompo untuk orang tua atau orang cacat; menyediakan
administrasi bisnis dan manajemen fasilitas penitipan anak; menyediakan administrasi bisnis dan manajemen fasilitas
penitipan anak untuk anak-anak yang membutuhkan dan orang-orang yang kurang mampu; menyediakan administrasi bisnis
dan manajemen fasilitas penitipan anak untuk orang tua atau orang cacat; menyediakan administrasi bisnis dan manajemen
fasilitas perumahan; menyediakan administrasi bisnis dan manajemen panti jompo; menyediakan administrasi bisnis dan
manajemen panti jompo untuk orang tua atau orang cacat; menyediakan administrasi bisnis dan pengelolaan fasilitas
perumahan untuk anak-anak yang membutuhkan dan orang-orang yang kurang mampu; menyediakan administrasi bisnis dan
pengelolaan fasilitas perumahan untuk orang tua atau orang cacat; menyediakan dan mengoperasikan pasar online untuk
penjual dan pembeli barang dan jasa; menyediakan dan menyewakan ruang iklan dan memberikan informasi yang berkaitan
dengannya; menyediakan dan menyewakan ruang iklan di internet; menyediakan database komputer online dan database
online yang dapat dicari di bidang iklan baris; menyediakan direktori bisnis online yang menampilkan restoran, bar, bioskop,
klub dansa, museum, galeri seni, dan ruang budaya dan sosial lainnya; menyediakan direktori informasi komersial on-line di
Internet; menyediakan dokumentasi transportasi untuk orang lain [layanan administrasi]; menyediakan dukungan memulai
manajemen bisnis untuk bisnis lain; menyediakan fasilitas online untuk live streaming video dari acara-acara promosi;
menyediakan fasilitas online untuk menghubungkan penjual dengan pembeli; menyediakan fasilitas online yang menampilkan
komentar pengguna mengenai organisasi bisnis, penyedia layanan, dan sumber daya lainnya; menyediakan informasi bisnis
kepada pengusaha-pengusaha melalui jaringan-jaringan komunikasi-komunikasi elektronik dan seluler; menyediakan
informasi bisnis melalui sebuah basis data yang dapat dicari dan melalui jaringan komputer global; menyediakan informasi
direktori bisnis untuk kemudahan transaksi bisnis untuk pihak ketiga melalui situs web; menyediakan informasi direktori
komersial melalui Internet; menyediakan informasi gigi di bidang e-commerce; menyediakan informasi online dan konten multimedia dalam presentas-presentasii kepada para pengusaha, semua yang bergerak di bidang bisnis; menyediakan informasi
penjualan barang yang ditawarkan dalam bentuk mal di situs web internet; menyediakan informasi perbelanjaan; menyediakan
informasi tentang agen periklanan dan perencanaan dan pelaksanaan promosi penjualan; menyediakan informasi tentang
manajemen penjualan; menyediakan informasi tentang penerbitan, manajemen, kliring kartu poin untuk mempromosikan
penjualan produk atau menyediakan jasa; menyediakan informasi tentang penggunaan kartu poin; menyediakan informasi
tentang toko yang dapat menggunakan kupon (termasuk kupon elektronik) untuk anggota terdaftar dari layanan uang
elektronik; menyediakan informasi termasuk online mengenai periklanan, -mengenai manajemen bisnis, -mengenai
administrasi, -mengenai kegunaan kantor; menyediakan jasa pemesanan secara online melalui komputer; menyediakan kupon
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loyalitas pelanggan untuk tujuan promosi; menyediakan layanan administrasi kursus akademik untuk institusi akademik;
menyediakan layanan administrasi kursus akademik yang berkaitan dengan pendaftaran kursus online; menyediakan layanan
berlangganan musik online; menyediakan layanan direktori informasi bisnis, melalui jaringan komputer global; menyediakan
layanan informasi direktori komersial online; menyediakan layanan konsultasi bisnis di bidang perjalanan bisnis untuk
mengembangkan dan mengimplementasikan solusi yang disesuaikan untuk manajemen perjalanan dan pengeluaran biaya
klien, yaitu, sumber pemasok udara (penerbangan) dan hotel strategis (strategic air and hotel supplier sourcing), pemesanan
perjalanan elektronik, manajemen dan penggantian pengeluaran biaya, manajemen pertemuan/rapat dan layanan konsultasi
terkait perjalanan bisnis lainnya; menyediakan layanan konsultasi dan jasa konsultasi dalam melakukan pameran dagang,
pameran (exhibitions) dan pameran (expositions) untuk bisnis industri dan komersial; menyediakan layanan konsultasi di
bidang solusi bisnis berkelanjutan global; menyediakan layanan lelang online; menyediakan layanan manajemen sumber daya
manusia dan perekrutan untuk orang lain; menyediakan layanan penelitian kuesioner dan informasi tentang hasil penelitian
kuesioner; menyediakan manajemen bisnis dan bantuan operasional untuk bisnis komersial; menyediakan manajemen bisnis
untuk organisasi amal; menyediakan manajemen bisnis untuk organisasi kemanusiaan; menyediakan panduan iklan online
yang dapat dicari; menyediakan pasar (marketplaces) online untuk penjual barang dan/atau jasa; menyediakan peringkat
pengguna untuk tujuan komersial atau periklanan; menyediakan program kontes dan penghargaan insentif yang dirancang
untuk mengenali, memberi penghargaan dan mendorong individu dan kelompok yang terlibat dalam pengembangan diri,
pemenuhan diri, amal, kedermawanan/filantropi, sukarelawan (volunteer), pelayanan masyarakat dan umum dan kegiatan
kemanusiaan serta berbagi produk kerja kreatif; menyediakan program loyalitas pelanggan untuk tujuan komersial;
menyediakan program loyalitas pelanggan untuk tujuan periklanan; menyediakan program loyalitas pelanggan untuk tujuan
promosi; menyediakan program penghargaan insentif pelanggan; menyediakan ruang iklan untuk pihak lain di Internet;
menyediakan ruang pada perangkat seluler, aplikasi perangkat lunak, dan situs web untuk mengiklankan barang dan jasa;
menyediakan situs web (website) yang menampilkan pasar (marketplace) online untuk menjual dan memperdagangkan
barang virtual dengan pengguna lain; menyediakan staf pendukung kantor sementara; menyelenggarakan pameran dagang
virtual secara online; menyelenggarakan pameran dan acara di bidang pengembangan perangkat lunak dan perangkat keras
untuk tujuan komersial atau iklan; menyelenggarakan pameran teknis; menyelenggarakan pameran-pameran dagang dan/atau
pameran-pameran untuk tujuan bisnis atau iklan; menyelenggarakan, mengatur dan melakukan lelang; menyewakan waktu
iklan di media komunikasi; menyiapkan dan menempatkan iklan luar ruang untuk orang lain; menyiapkan dan menempatkan
iklan luar ruangan untuk orang lain; menyiapkan dan menempatkan iklan untuk orang lain; menyiapkan dan mengatur
pameran dagang (trade fairs), pameran (exhibitions) dan pameran (expositions) untuk perusahaan industri dan komersial;
menyiapkan dan mengatur pameran produk untuk perusahaan industri dan komersial; menyortir dan menyunting informasi
dalam basis data komputer; menyusun dan memberikan informasi statistik untuk keperluan bisnis atau komersial; menyusun
data dalam database komputer; menyusun indeks informasi menggunakan teknologi blockchain; menyusun indeks informasi
untuk tujuan komersial atau iklan; menyusun laporan akun; merchandising produk; minimarket; model layanan agen
perekrutan; nasehat manajemen; nasihat yang berhubungan dengan manajemen bisnis dan pengoperasian klub kebugaran
dan kesehatan; negosiasi dan kesimpulan transaksi komersial untuk pihak ketiga; negosiasi dan kesimpulan transaksi
komersial untuk pihak ketiga melalui sistem telekomunikasi; negosiasi kontrak bisnis untuk orang lain; negosiasi kontrak
dengan pembayar perawatan kesehatan; negosiasi kontrak iklan; negosiasi kontrak yang berkaitan dengan pembelian dan
penjualan barang; negosiasi transaksi komersial untuk seniman pertunjukan, musisi dan/atau pemain musik; online manpower
recruitment and outsourcing; operasional bisnis pusat perbelanjaan dan mal perbelanjaan; optimasi situs web; optimisasi
mesin pencari untuk promosi penjualan; order melalui surat; order penjualan yang dapat dilakukan melalui aplikasi program
komputer; organisasi acara periklanan; organisasi acara, pameran, pameran dan pertunjukan untuk tujuan komersial, promosi
dan periklanan; organisasi bisnis dan / atau jasa konsultasi operasional berdasarkan analisis data; organisasi bisnis dan
administrasi armada transportasi; organisasi bisnis dan konsultasi manajemen di bidang manajemen personalia; organisasi
dan manajemen program insentif; organisasi dan manajemen program loyalitas pelanggan; organisasi dan manajemen
program loyalitas pelanggan khusus terkait dengan rokok elektronik, perangkat pemanas tembakau, perangkat rokok
elektronik dan baterai dan pengisi daya baterai untuk rokok elektronik, perangkat pemanas tembakau dan perangkat rokok
elektronik; organisasi dan manajemen program pembeli yang sering insentif; organisasi dan manajemen skema loyalitas kartu
diskon; organisasi dan melakukan presentasi produk; organisasi kompetisi untuk keperluan periklanan atau usaha; organisasi
lelang Internet; organisasi pameran bunga dan tanaman untuk tujuan komersial atau iklan; organisasi pameran dagang;
organisasi pameran dagang dan eksibisi untuk tujuan komersial atau iklan; organisasi pameran dagang untuk tujuan
komersial; organisasi pameran dagang untuk tujuan komersial atau iklan; organisasi pameran dagang untuk tujuan periklanan;
organisasi pameran dan acara untuk tujuan komersial atau iklan; organisasi pameran dan pameran dagang untuk tujuan
komersial atau iklan; organisasi pameran seni untuk tujuan komersial atau iklan; organisasi pameran untuk bisnis atau iklan;
organisasi pameran untuk tujuan komersial atau iklan; organisasi pengundian hadiah untuk tujuan iklan; organisasi peragaan
busana untuk tujuan komersial; organisasi peragaan busana untuk tujuan promosi; organisasi program loyalitas pelanggan
untuk tujuan komersial, promosi atau iklan; organisasi skema loyalitas dan insentif; organisasi skema loyalitas pelanggan;
organisasi, manajemen dan administrasi program loyalitas dan skema insentif; organisasi, operasi dan pengawasan skema
insentif penjualan dan promosi; organisasi, operasi dan pengawasan skema loyalitas dan insentif; organisasi, operasi dan
pengawasan skema loyalitas pelanggan; orientasi merek; outlet toko ritel yang menjual kacamata, kacamata pelindung
dengan bingkai plastik atau karet yang pas di wajah untuk melindungi mata, kacamata pelindung dari sinar matahari, bagian,
perlengkapan dan aksesoris untuk kacamata, kacamata pelindung dengan bingkai plastik atau karet yang pas di wajah untuk
melindungi mata dan kacamata pelindung dari sinar matahari, termasuk, tempat-tempat, rantai-rantai, tali-tali, bingkai-bingkai,
pita-pita dan pengikat-pengikat pendukung; pameran dagang; pekerjaan dan layanan informasi ketenagakerjaan; pekerjaan
kantor secara umum tentang pengelolaan klaim uang oleh komputer; pekerjaan kantor tentang pembelian dan penjualan
barang untuk orang lain; pelacakan volume penjualan untuk orang lain; pelaksana studi pemasaran; pelaksanaan, pengaturan,
dan pengelolaan pameran dagang yang terkait dengan kosmetik; pelelangan; pelelangan kendaraan; pelelangan online;
pelelangan properti; pemantauan efektivitas periklanan; pemantauan status dan/atau lokasi pesanan restoran untuk tujuan
bisnis; pemasaran; pemasaran acara; pemasaran afiliasi; pemasaran bangunan yang kosong; pemasaran basis data;
pemasaran dalam rangka penerbitan perangkat lunak; pemasaran di bidang jasa medis; pemasaran internet; pemasaran katakata melalui mulut; pemasaran kendaraan bermotor dan suku cadang kendaraan bermotor; pemasaran langsung; pemasaran
layanan ritel pihak lain melalui situs jaringan online; pemasaran media sosial; pemasaran melalui telepon seluler,
perlengkapan seluler lainnya, dan melalui internet untuk barang dan jasa, melalui penawaran ringkasan produk, tautan
internet untuk situs web belanja, infromasi diskon, voucher hadiah (token), voucher hadiah untuk keperluan promosi dan
komersial, kupon dan cap diskon; pemasaran online; pemasaran produk; pemasaran promosi; pemasaran real estat;
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pemasaran rujukan; pemasaran toko; pemasaran yang ditargetkan; pemasaran, riset pasar dan analisis pasar; pemasaran,
studi pasar dan analisis pasar; pembacaan meter air untuk tujuan penagihan; pembacaan meter gas untuk tujuan penagihan;
pembacaan meter listrik untuk tujuan penagihan; pembacaan meter utilitas untuk tujuan penagihan; pembaharuan dan
pemeliharaan data dalam pusat data komputer; pembelian barang dan jasa untuk bisnis lain; pemberian informasi kepada
konsumen di bidang restoran dan makanan, yaitu, menu, peringkat dan ulasan restoran dan kompilasi menu, peringkat dan
ulasan restoran; pembuatan dan pembaruan materi iklan; pembuatan materi iklan; pembukuan; pembukuan untuk transfer
dana elektronik; pemeriksaan pajak; pemesanan layanan daring terkomputerisasi untuk barang umum dan barang konsumsi
umum; pemesanan layanan jasa daring terkomputerisasi untuk pihak lain dari barang umum dan barang konsumsi umum;
pemodelan untuk iklan atau promosi penjualan; pemprosesan terkomputerisasi pesanan pembelian daring; pemrosesan
administratif klaim garansi; pemrosesan administratif pesanan pembelian dalam kerangka layanan yang disediakan oleh
perusahaan mail-order; pemrosesan data dan manajemen file; pemrosesan data elektronik; pemrosesan data otomatis;
pemrosesan data terkomputerisasi; pemrosesan pesanan administratif; pemrosesan pesanan elektronik; pemrosesan pesanan
pembelian secara online yang terkomputerisasi elektronik; penagihan; penahanan biaya; penasihat bisnis dan layanan
informasi; penataan etalase toko; penawaran lelang online untuk orang lain; penayangan iklan (ad serving), yaitu,
menempatkan iklan di situs web (websites) untuk orang lain; pencarian dan pemilihan layanan eksekutif; pencarian data dalam
file komputer untuk orang lain; pencarian data dalam komputer untuk pihak lain; pencarian database melalui komputer;
pencarian sponsor; pencarian sponsor untuk kompetisi berkuda; penciptaan merek; pendaftaran komunikasi tertulis dan data;
pendaftaran pengembalian kunci; penelitian bisnis; penelitian bisnis profesional; penelitian dan analisis bisnis; penelitian dan
analisis di bidang manipulasi pasar; penelitian dan evaluasi bisnis; penelitian dan survei bisnis; penelitian di bidang
manajemen bisnis, yang berkaitan dengan bisnis; penelitian di bidang manajemen proyek, yang berkaitan dengan bisnis;
penelitian di bidang manajemen strategis, yang berkaitan dengan bisnis; penelitian konsumen; penelitian pemasaran;
penelitian pemasaran, yaitu, kampanye periklanan dan penelitian dan analisis preferensi konsumen; penelitian periklanan;
penelitian untuk tujuan bisnis; penelusuran dari barang dan jasa dari pihak lain melalui sistem on-line komputer; penempatan
dan rekrutmen personel; penempatan karir; penempatan kerja; penempatan kerja dan personel; penempatan pegawai;
penempatan pegawai sementara; penempatan produk cetakan dalam amplop (surat langsung); penempatan staf; penerbitan
kupon (termasuk kupon elektronik) dan kupon diskon (termasuk kupon diskon elektronik) untuk mempromosikan penjualan
atau layanan produk; penerbitan sertifikat hadiah yang memungkinkan untuk ditukar dengan barang atau jasa; penerbitan
stempel perdagangan; penerbitan teks iklan; penerbitan, kliring dan pengelolaan kartu poin; penerbitan, pembayaran dan
pengelolaan kartu poin dengan hak istimewa untuk mempromosikan barang dan jasa; penerbitan, pengelolaan, kliring kartu
poin untuk mempromosikan penjualan produk atau menyediakan jasa; penerbitan, pengelolaan, kliring kupon (termasuk kupon
elektronik) dan kupon diskon untuk mempromosikan penjualan produk atau menyediakan layanan dan penyediaan informasi
terkait dengannya; penerbitan, pengelolaan, kliring poin untuk mempromosikan penjualan produk dan menyediakan jasa;
penerbitan, pengelolaan, kliring poin yang dapat diakumulasikan yang diberikan kepada pengguna sesuai dengan harga
pembelian barang dan jasa yang dapat ditukar dengan barang atau jasa atau ditawarkan untuk diskon dan pemyediaan
informasi terkait dengannya; penerbitan, penukaran, dan pengelolaan kartu hadiah royalti akumulatif; penerbitan, perantara
penerbitan dan kliring stempel perdagangan, kupon, kartu berjenis akumulasi poin dan kartu diskon
istimewa/ khusus; penerbitan, perantara penerbitan, kliring poin istimewa (disimpan dan dikelola sebagai data elektronik) untuk
promosi penjualan atau layanan penyediaan promosi; penetapan biaya siklus hidup; pengadaan jasa untuk keperluan lain
(pemesanan barang dan jasa untuk keperluan bisnis); pengadaan jasa untuk orang lain (pembelian barang dan jasa untuk
bisnis orang lain); pengadaan kontrak untuk orang lain; pengadaan kontrak untuk orang lain yang berkaitan dengan penjualan
barang; pengadaan kontrak untuk pembelian dan penjualan barang; pengadaan kontrak untuk pembelian dan penjualan
barang dan jasa; pengarsipan dokumen [fungsi kantor]; pengarsipan dokumen atau pita magnetik [fungsi kantor]; pengaturan
acara, pameran, pekan raya, dan pertunjukan untuk tujuan promosi dan iklan komersial; pengaturan dan penyelenggaraan
konferensi komersial, perdagangan dan bisnis, pertunjukan, dan pameran; pengaturan pameran dagang kosmetik; pengaturan
pameran dan acara untuk tujuan komersial atau periklanan; pengaturan peragaan busana untuk keperluan promosi;
pengaturan peragaan busana untuk tujuan promosi; pengaturan transaksi komersial untuk orang lain, termasuk dalam
kerangka penjualan secara daring/e-commerce; pengaturan transaksi komersial, untuk orang lain, termasuk dalam kerangka
perdagangan berbasis elektronik (e-commerce); pengaturan, pengerjaan, promosi dan pengawasan skema loyalitas
pelanggan; pengaturan, pengoperasian dan pengawasan skema loyalitas, skema insentif, skema insentif promosi dan
penjualan; pengawasan manajemen bisnis; pengawasan persediaan; pengecer toko serba ada; pengeceran dari barang
(dalam arti apapun); pengeditan teks publikasi; pengelolaan akun penjualan; pengelolaan bisnis kompleks kolam renang;
pengelolaan bisnis untuk penyedia jasa lepas; pengelolaan data informasi kesehatan untuk pengguna komputer; pengelolaan
file yang terkomputerisasi; pengelolaan file yang terkomputerisasi oleh output dari data yang disimpan secara elektronik;
pengelolaan hubungan pelanggan; pengelolaan iklan banner berbayar; pengelolaan laporan bisnis; pengelolaan periklanan;
pengelolaan program insentif hotel untuk orang lain; pengelolaan resiko bisnis; pengembangan artikel iklan; pengembangan
bisnis; pengembangan dan implementasi strategi pemasaran untuk orang lain; pengembangan kampanye komunikasi di
bidang hubungan masyarakat; pengembangan kampanye promosi; pengembangan konsep periklanan dan pemasaran;
pengembangan proses untuk analisis dan implementasi rencana strategi dan proyek manajemen; pengembangan strategi
bisnis; pengembangan strategi dan konsep pemasaran; pengembangan strategi komunikasi di bidang hubungan masyarakat;
pengiklanan penjualan melalui elektronik; pengiklanan penjualan melalui pos; pengiklanan penjualan melalui pos (direct mail
advertising); pengiklanan penjualan melalui pos (direct-mail advertising); pengiklanan penyewaan properti liburan untuk orang
lain; pengindeksan web untuk tujuan komersial; pengindeksan web untuk tujuan komersial atau iklan; pengindeksan web untuk
tujuan periklanan; pengkajian pemasaran; pengkinian materi periklanan; pengkoordinasian strategi pemasaran pihak ketiga;
pengolah kata; pengolah kata terkomputerisasi; pengolahan data; pengolahan kata; pengoperasian usaha situs komunitas di
Internet; pengoptimalan lalu lintas situs web; pengorganisasian dan pameran-pameran dan pameran-pameran dagang untuk
tujuan komersial dan periklanan; pengorganisasian dan manajemen program loyalitas dan insentif pelanggan; pengujian
kepribadian untuk keperluan rekrutmen; pengujian kepribadian untuk pemilihan personel; pengujian merek; pengujian
psikometri untuk pemilihan personil; pengujian untuk menentukan keterampilan kerja; pengujian untuk menentukan
kompetensi kerja; pengujian untuk menentukan kompetensi profesional; pengumpulan dan analisa data dan statistik riset
pasar; pengumpulan data dan analisis statistikal; pengumpulan data untuk studi pasar; pengumpulan informasi berkaitan
dengan analisis pasar; pengumpulan informasi kedalam database; pengumpulan informasi melalui database komputer;
pengumpulan informasi riset pasar; pengumpulan informasi untuk studi pasar; pengumpulan poin dan poin kliring untuk
mempromosikan penjualan produk dan jasa; pengumpulan, kompilasi sistematisasi informasi ke dalam database komputer;
pengumpulan, sistematisasi, kompilasi dan analisis data bisnis dan informasi yang disimpan dalam database komputer;
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pengumpulan, sistematisasi, kompilasi dan analisis data bisnis, statistik, informasi, dan indeks informasi untuk tujuan
komersial atau periklanan; penilaian bisnis; penilaian risiko bisnis; penjawab telepon; penjualan alat jahit, yaitu, jarum jahit,
benang, penggaris untuk pola, buku skizze untuk menggambar design secara eceran; penjualan busana muslim melalui
internet / online; penjualan eceran (retail) program perangkat lunak aplikasi pintar untuk terminal nirkabel yang direkam;
penjualan eceran dan grosir sampo; penjualan eceran dan layanan grosir untuk artikel pribadi; penjualan eceran kendaraan
bermotor dan suku cadang kendaraan bermotor; penjualan hijab melalui internet / online; penjualan lagu secara digital melalui
jaringan online; penjualan lukisan; penjualan ritel dan grosir busa pencuci wajah; penjualan ritel dan grosir kosmetik; penjualan
ritel dan grosir parfum; penjualan ritel dan grosir perlengkapan kecantikan; penjualan ritel dan grosir produk kebersihan;
penjualan ritel dan grosir sampo; penjualan seprei, bedcover, sarung bantal & guling, handuk, selimut, dan barang-barang
tekstil melalui internet / online; penjualan spareparts kendaraan bermotor; penjualan telepon seluler baik secara online
maupun secara langsung; penulisan kolom publisitas; penulisan skrip untuk tujuan periklanan; penulisan teks publisitas;
penulisan teks publisitas dan iklan; penyajian barang-barang untuk keperluan retail; penyalinan dokumen; penyaluran contohcontoh produk untuk pihak lain; penyatuan pada satu tempat untuk pakaian, pakaian olahraga, sepatu, koper dan tas
bepergian, aksesori busana, perabotan, penerangan, penutup lantai, peralatan dapur dan peralatan masak, pakaian dalam
dan perhiasan, sehingga memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan membeli barang-barang tersebut;
penyatuan, untuk kepentingan orang lain, dari berbagai barang (tidak termasuk transportasi daripadanya), memungkinkan
pelanggan untuk dengan mudah melihat dan membeli barang-barang tersebut dari ritel barang dagangan umum dan situs web
dalam jaringan komunikasi global; penyebaran bahan iklan; penyebaran bahan periklanan; penyebaran bahan-bahan jasa
diskon iklan; penyebaran bahan-bahan periklanan, pembaharuan bahan-bahan periklanan, pengumpulan iklan-iklan untuk
digunakan sebagai laman web pada internet; penyebaran iklan; penyebaran iklan dan materi iklan [selebaran, brosur,
selebaran, dan sampel]; penyebaran iklan dan materi iklan melalui internet; penyebaran iklan melalui Internet; penyebaran
iklan melalui jaringan komunikasi on-line; penyebaran iklan untuk orang lain; penyebaran iklan untuk orang lain melalui
Internet; penyebaran iklan untuk orang lain melalui jaringan komunikasi elektronik on-line; penyebaran iklan untuk pihak lain
melalui jaringan nirkabel, internet, kabel, satelit, dan jaringan komputer global, regional dan lokal; penyebaran informasi bisnis
barang dan jasa pihak lain melalui jaringan komputer lokal dan global; penyebaran informasi bisnis dan komersil; penyebaran
materi iklan [selebaran, brosur, dan barang cetakan]; penyebaran materi iklan dan promosi; penyebaran materi iklan melalui
pos; penyebaran materi iklan secara online; penyebaran materi iklan, pemasaran, dan publikasi; penyebaran materi
pemasaran; penyedia informasi statistik; penyedia sistem berbasis web dan portal daring di bidang pemanfaatan sumber daya
manusia dan pusat kebugaran, yaitu, untuk memungkinkan pemanfaatan departemen sumber daya manusia menggunakan
pusat kebugaran untuk menawarkan layanan kepada karyawan, untuk mengelola partisipasi mereka dan untuk penyusunan
laporan; penyediaan bantuan bisnis kepada pihak lain dalam pengoperasian komputer dan sistem komputer; penyediaan
bantuan bisnis operasional untuk perusahaan; penyediaan bantuan bisnis untuk pengoperasian waralaba; penyediaan barangbarang dalam media komunikasi untuk keperluan ritel; penyediaan dan penyewaan materi publikasi; penyediaan dan
penyewaan ruang iklan; penyediaan dan penyewaan ruang iklan dan materi publikasi; penyediaan dan penyewaan ruang iklan
dan ruang iklan luar ruang; penyediaan dan penyewaan ruang iklan di Internet; penyediaan dan penyewaan ruang iklan luar
ruang; penyediaan dan penyewaan ruang iklan, terutama di internet; penyediaan direktori informasi komersil secara online
melalui internet; penyediaan fasilitas pasar online untuk menghubungkan penjual dengan pembeli dan penjual barang dan
jasa; penyediaan fungsi kegiatan perkantoran; penyediaan informasi barang atau produk seperti gadget dan elektronik untuk
dapat diakses konsumen bertujuan untuk komersial; penyediaan informasi bisnis; penyediaan informasi bisnis dan komersial
dan semua layanan tersebut di atas disediakan online dari jaringan komputer global, internet atau komputer database;
penyediaan informasi bisnis melalui situs web; penyediaan informasi bisnis terkait dengan pariwisata; penyediaan informasi
dan layanan konsultasi yang berkaitan dengan e-commerce; penyediaan informasi di bidang manajemen bisnis; penyediaan
informasi di bidang manajemen bisnis dan manajemen proyek; penyediaan informasi di bidang manajemen proyek;
penyediaan informasi di bidang manajemen strategis; penyediaan informasi komersial; penyediaan informasi komersial dari
database online; penyediaan informasi komersial melalui Internet; penyediaan informasi komersial yang berkaitan dengan
produk konsumen melalui jaringan komunikasi komputer; penyediaan informasi konsumen untuk orang lain tentang
transportasi, perjalanan dan penginapan, yang tersedia secara elektronik melalui jaringan komputer dan jaringan informasi
global; penyediaan informasi kontak komersial dan bisnis; penyediaan informasi kontak komersial dan bisnis melalui Internet;
penyediaan informasi manajemen bisnis; penyediaan informasi mengenai artikel surat kabar, majalah atau buku melalui
Internet; penyediaan informasi mengenai hadiah untuk promosi penjualan; penyediaan informasi mengenai penjualan dan
urutan penjualan perangkat lunak permainan elektronik; penyediaan informasi mengenai penjualan komersial; penyediaan
informasi mengenai penjualan produk; penyediaan informasi pada penjualan komoditi; penyediaan informasi penjualan, bisnis,
periklanan dan promosi melalui jaringan komputer global dan melalui internet; penyediaan informasi perdagangan komersial
dari database online; penyediaan informasi perdagangan luar negeri; penyediaan informasi produk dan jasa untuk penjualan
komersial; penyediaan informasi riset pasar; penyediaan informasi statistik bisnis; penyediaan informasi tentang dunia Kerja,
Bisnis melalui situs web; penyediaan informasi tentang penerbitan kupon diskon (termasuk kupon elektronik); penyediaan
informasi tentang penerbitan, perantara penerbitan, kliring poin istimewa (disimpan dan dikelola sebagai data elektronik) untuk
promosi penjualan atau promosi penyediaan layanan; penyediaan informasi terkait penjualan barang dagangan dan peringkat
penjualan; penyediaan informasi usaha pada penyediaan dari jasa; penyediaan informasi yang berhubungan dengan harga
dan penjual produk; penyediaan informasi yang berkaitan dengan studi pasar; penyediaan jasa konsultasi, informasi, dan
penasehatan bisnis yang terkait dengan kosmetik; penyediaan jasa penelitian pasar dan informasi; penyediaan jasa penjualan
eceran melalui platform penjualan secara daring/e-commerce; penyediaan jasa perbandingan harga online; penyediaan jasa
publikasi dan informasi pasar konsumen secara daring; penyediaan jasa ritel melalui pemesanan dengan katalog melalui pos
yang berkaitan dengan pakaian, tutup kepala dan alas kaki, perhiasan, jam tangan, aksesoris mode, tekstil, kosmetik, sediaan
untuk perlengkapan mandi yang tidak mengandung obat, produk perawatan, peralatan perawatan, peralatan mandi yang tidak
mengandung obat [kosmetik], kacamata, tempat untuk membawa, barang dari kulit, tempat dan penutup untuk telepon
genggam, tablet, laptop, koper, label untuk koper, tempat dan penutup paspor, dompet, tas tangan dan segala macam tas,
buku, lilin, perlengkapan audio, perangkat pendengar yang diletakkan di kepala, tempat pengeras suara, pengeras suara
nirkabel, perangkat pendengar yang diletakkan di dalam telinga; penyediaan jasa ritel online dari situs web internet yang
berkaitan dengan tekstil, sediaan untuk perlengkapan mandi yang tidak mengandung obat, produk perawatan, peralatan
perawatan, tempat untuk membawa, buku, lilin, perlengkapan audio, perangkat pendengar yang diletakkan di kepala, tempat
pengeras suara, pengeras suara nirkabel, perangkat pendengar yang diletakkan di dalam telinga; penyediaan konten teks,
data, gambar, audio, video, dan multimedia pra-rekaman yang dapat diunduh dengan biaya atau berlangganan pra-bayar,
melalui Internet dan jaringan elektronik dan komunikasi lainnya; penyediaan laporan bisnis dan / atau komersial; penyediaan
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laporan pemasaran; penyediaan laporan usaha untuk orang lain terkait penjualan produk dan jasa orang lain; penyediaan
layanan berlangganan pada server komputer, pusat data, situs web dan sumber daya perangkat lunak; penyediaan layanan
riset dan informasi pasar; penyediaan pasar barang dan jasa secara daring bagi pembeli dan penjual; penyediaan pasar
daring (market online) untuk pembeli dan penjual barang dan jasa; penyediaan pasar daring untuk pembeli dan penjual barang
dan jasa; penyediaan pasar online; penyediaan pasar online (marketplace) untuk pembeli dan penjual; penyediaan pasar
online untuk pembeli dan penjual karbon dan kredit gas rumah kaca lainnya, tunjangan atau kompensasi; penyediaan pasar
online untuk pembeli dan penjual karbon dioksida dan kredit gas rumah kaca lainnya, tunjangan atau kompensasi.;
penyediaan ruang di Internet untuk periklanan; penyediaan ruang di situs web untuk iklan barang dan jasa; penyediaan ruang
iklan; penyediaan ruang iklan dalam majalah; penyediaan ruang iklan dan memberikan informasi yang berkaitan dengannya;
penyediaan ruang iklan di jaringan komputer global; penyediaan ruang iklan di majalah; penyediaan ruang iklan di majalah,
surat kabar dan majalah; penyediaan ruang iklan di media elektronik; penyediaan ruang iklan di surat kabar; penyediaan ruang
iklan melalui jaringan komputer dan situs web; penyediaan ruang iklan, waktu dan media, yaitu, penyewaan ruang iklan dan
waktu iklan di media komunikasi; penyediaan ruang pada halaman utama Internet untuk mengiklankan barang dan jasa;
penyediaan situs periklanan online yang dapat ditelusuri dan panduan informasi yang menampilkan barang-barang dan jasajasa dari vendor di bidang pernikahan melalui internet; penyediaan tempat pasar online untuk pembeli dan penjual barang dan
jasa; penyediaan timbal balik evaluasi dan penilaian terhadap barang dan jasa dari penjual dan kinerja pembeli dan penjual
(penilaian dan evaluasi usaha); penyediaan ulasan, penilaian, dan rekomendasi pengguna di hotel dan akomodasi sementara
lainnya untuk daftar keperluan komersil melalui situs web; penyediaan voucher-voucher belanja untuk kepentingan promosi;
penyeleksi barang-barang dan usaha memperoleh barang-barang untuk individu dan bisnis; penyelenggaraan acara untuk
tujuan komersial/promosi dan publisitas; penyelenggaraan analisis bisnis survei riset pemasaran; penyelenggaraan bisnis
dan/atau layanan konsultasi operasional atas dasar analisa data; penyelenggaraan pameran dan kompetisi untuk tujuan
komersial dan periklanan; penyelenggaraan pameran dan pameran dagang untuk keperluan bisnis dan promosi;
penyelenggaraan pameran untuk tujuan iklan; penyelenggaraan pameran untuk tujuan komersial; penyelenggaraan riset
pasar; penyelenggaraan riset pemasaran, pembelian konsumen dan iklan; penyelenggaraan survei riset pemasaran;
penyelidikan bisnis, evaluasi, penilaian ahli, informasi dan penelitian; penyelidikan dan penyelidikan bisnis; penyelidikan,
pengenalan, pemberian nasehat dan penyediaan informasi mengenai sistem stempel perdagangan, kupon, kartu berjenis
akumulasi poin dan kartu diskon istimewa/ khusus; penyesuaian bahan iklan dengan perkembangan terbaru; penyewaan
bahan publikasi dan pemasaran; penyewaan bahan publisitas; penyewaan karyawan; penyewaan materi pemasaran;
penyewaan materi publikasi; penyewaan mesin dan peralatan kantor; penyewaan mesin fotokopi; penyewaan mesin kantor;
penyewaan mesin penjual otomatis; penyewaan mesin tik dan mesin fotokopi; penyewaan mesin tik, mesin fotokopi dan
pengolah kata; penyewaan papan iklan; penyewaan papan iklan [papan iklan]; penyewaan papan iklan digital [papan iklan];
penyewaan peralatan kantor; penyewaan peralatan kantor di fasilitas kerja bersama; penyewaan peralatan publisitas;
penyewaan publikasi dan materi presentasi pemasaran; penyewaan ruang iklan; penyewaan ruang iklan dan materi iklan;
penyewaan ruang iklan di Internet; penyewaan ruang iklan di Internet untuk iklan pekerjaan; penyewaan ruang iklan di situs
web; penyewaan ruang iklan online; penyewaan ruang iklan pada media komunikasi; penyewaan tanda untuk tujuan iklan;
penyewaan waktu iklan di bioskop; penyewaan waktu iklan di media komunikasi; penyimpanan data dan pemrosesan data;
penyortiran surat, penanganan dan penerimaan [fungsi kantor]; penyusunan laporan keuangan; penyusunan materi publikasi;
penyusunan statistik untuk tujuan bisnis atau komersial; peramalan ekonomi; perantara / grosir / eceran baterai sekunder
litium; perantara bisnis dan layanan konsultasi di bidang penjualan produk; perantara kontrak untuk pembelian dan penjualan
barang dan penyediaan informasi yang berhubungan dengannya; perantara kontrak untuk pembelian dan penjualan barang
melalui Internet; perbandingan harga peringkat akomodasi; perdagangan barang; perdagangan barang dan jasa yang
terotomatisasi dan terkomputerisasi untuk orang lain yang disediakan melalui jaringan informasi komunikasi global, yakni,
penyediaan pasar online kepada penjual dan pembeli barang dan jasa; perdagangan batubara; perdagangan eceran komputer
bekas; perdagangan mineral; perdagangan online; perekrutan dan pengelolaan pedagang dan anggota stempel perdagangan,
kupon, kartu akumulasi poin, kartu manfaat diskon untuk promosi penjualan atau promosi penjualan; perekrutan dan
pengelolaan pedagang, anggota kartu poin untuk promosi penjualan; perekrutan pegawai sementara; perekrutan personel
maskapai; perekrutan personel penerbangan, staf darat teknis dan staf darat non-teknis; perekrutan staf teknis; perekrutan
tenaga kerja; perekrutan, perekrutan, penempatan, penempatan staf dan layanan jejaring karier; perencanaan bisnis;
perencanaan bisnis dan konsultasi kesinambungan bisnis; perencanaan bisnis strategis; perencanaan dan desain periklanan,
yaitu, desain materi iklan untuk orang lain, Persiapan dan realisasi rencana dan konsep media dan iklan; perencanaan dan
pameran peragaan busana untuk tujuan promosi; perencanaan dan pelaksanaan pameran dagang, pameran dan presentasi
untuk tujuan komersial atau iklan; perencanaan manajemen bisnis; perencanaan periklanan; perencanaan pertemuan bisnis;
perencanaan perusahaan; perencanaan strategi pemasaran; perencanaan strategis bisnis; perencanaan suksesi bisnis;
perencanaan, pembelian dan perundingan (negosiasi) ruang-ruang dan waktu periklanan dan media; perencanaan,
pengembangan dan implementasi strategi pemasaran; periklanan; periklanan barang dan jasa pihak lain melalui jaringan
komputer lokal dan global; periklanan dan konsultasi manajemen bisnis; periklanan dan pemasaran; periklanan melalui
gambar berjalan; periklanan melalui jaringan telepon seluler; periklanan melalui media cetak, media elektronik, brosur, poster,
papan iklan (billboard), dan media iklan lainnya; periklanan pemasaran langsung; periklanan situs bisnis; periklanan,
pemasaran dan mempromosikan barang dan jasa milik orang lain dengan cara menyediakan peralatan foto dan video di
acara-acara khusus; periklanan, pemasaran, riset pasar; perkerjaan pramuniaga yang berhubungan dengan penjualan barang
dari pihak lain melalui sistem on-line komputer; perkiraan dan analisis ekonomi; pernerbitan, pengelolaan, kliring poin
(termasuk poin elektronik) untuk mempromosikan penjualan produk atau menyediakan layanan dan penyediaan informasi
terkait dengannya; persewaan kios penjualan; persewaan mesin tik; persiapan bahan publikasi; persiapan dan analisis laporan
keuangan untuk bisnis; persiapan dan penyediaan laporan pasar; persiapan dan penyusunan laporan dan informasi bisnis dan
komersial; persiapan dan presentasi tampilan audio visual untuk tujuan periklanan; persiapan dan realisasi rencana dan
konsep media dan iklan; persiapan dokumen yang berkaitan dengan perpajakan; persiapan evaluasi ahli dan laporan yang
berkaitan dengan masalah bisnis; persiapan iklan dan materi promosi dan pemasaran untuk orang lain; persiapan iklan khusus
untuk orang lain; persiapan iklan untuk orang lain; persiapan inventaris terkomputerisasi; persiapan kampanye iklan; persiapan
laporan analisis pasar; persiapan laporan bisnis; persiapan laporan dan studi pasar; persiapan laporan komersial; persiapan
laporan pajak; persiapan laporan pajak penghasilan; persiapan laporan pemasaran; persiapan materi promosi dan
merchandising untuk orang lain; persiapan milis; persiapan pajak; persiapan pajak penghasilan; persiapan penggajian;
persiapan presentasi audiovisual untuk digunakan dalam iklan; persiapan resume untuk orang lain; persiapan slip upah;
persiapan statistik bisnis; persiapan survei bisnis; persiapan survei opini publik; persiapan survei pemasaran; persiapan,
produksi, dan penyebaran iklan dan materi iklan untuk orang lain; pertanyaan bisnis; pertukaran tenaga kerja; perundingan
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kontrak-kontrak dan transaksi-transaksi komersial antara para pemberi pengaruh (influencer) media sosial dan para pelaksana
perniagaan (business); perwakilan, agen dan mengatur iklan online di jaringan komputer; perwakilan, agen dan mengatur
penyediaan ruang untuk iklan barang dan jasa; pesanan pembelian secara on-line di bidang pengiriman makanan; positioning
merek; posting tagihan; presentasi barang di media komunikasi, untuk keperluan ritel; presentasi barang melalui media
komunikasi untuk keperluan pengecer; presentasi perusahaan dan barang serta layanan mereka di Internet; presentasi
perusahaan di Internet dan media lainnya; presentasi produk kepada publik; presentasi produk keuangan di media
komunikasi, untuk keperluan ritel; presentasi semua jenis produk dalam segala bentuk komunikasi untuk penjualan eceran;
produksi bahan iklan; produksi dan distribusi iklan radio dan televisi; produksi film iklan; produksi iklan; produksi iklan radio;
produksi iklan radio dan televisi; produksi iklan televisi; produksi iklan televisi, radio dan online; produksi iklan, yaitu, produksi
bahan iklan; produksi infomersial; produksi materi iklan dan iklan; produksi program teleshopping; program pemberian insentif
berupa asuransi jiwa dan kesehatan untuk partisipan program karena lebih aktif dan mencapai sasaran yang ditetapkan;
promosi acara hiburan; promosi acara khusus; promosi acara pihak lain; promosi atas undian berhadian, kompetisi-kompetisi
dan insentif-insentif kepada para pelanggan; promosi bangunan komersial, termasuk pusat perbelanjaan; promosi barang dan
jasa dianggap sebagai sponsor untuk acara olahraga; promosi barang dan jasa melalui sponsor acara hiburan; promosi
barang dan jasa melalui sponsor acara olahraga; promosi barang dan jasa melalui sponsor acara olahraga internasional;
promosi barang dan jasa pihak lain melalui internet; promosi barang dan jasa pihak lain melalui jaringan komputer dan
komunikasi; promosi barang dan jasa untuk orang lain dengan mendistribusikan kupon, melalui skema kartu imbalan loyalitas,
melalui program kartu diskon, melalui administrasi penjualan dan skema insentif promosi yang melibatkan stempel
perdagangan, dengan memberikan poin pembelian untuk penggunaan kartu kredit, melalui acara promosi , melalui distribusi
bahan cetakan dan kontes promosi; promosi barang-barang dan jasa-jasa dengan cara mengoperasikan pusat perbelanjaan
secara online dan komprehensif; promosi dan iklan dalam segala jenis dan bentuk promosi dan iklan dalam segala jenis dan
bentuk; promosi jasa keuangan dan asuransi, atas nama pihak ketiga; promosi kepentingan komersial profesional dan bisnis
di bidang pengembangan aplikasi perangkat lunak seluler yang disediakan oleh asosiasi kepada para anggotanya; promosi
komersial untuk pihak ketiga; promosi kompetisi dan acara olahraga; promosi konser (untuk pihak lain); promosi konser musik;
promosi layanan asuransi, atas nama pihak ketiga; promosi layanan keuangan, atas nama pihak ketiga; promosi online
jaringan komputer dan situs web; promosi penjualan; promosi penjualan (untuk orang lain); promosi penjualan melalui program
loyalitas pelanggan; promosi penjualan menggunakan media audiovisual; promosi penjualan pada titik pembelian atau
penjualan, untuk orang lain; promosi penjualan untuk orang lain dengan menggunakan kartu pengguna istimewa; promosi
penjualan untuk orang lain melalui jaringan internet, intranet, ekstranet dan pemasaran; promosi penjualan untuk orang lain
melalui skema stempel perdagangan; promosi penjualan untuk pihak ketiga; promosi penjualan untuk pihak lain; promosi
penjualan yang berhubungan dengan kecantikan; promosi periklanan (sponsor); promosi persoalan-persoalan kesehatan,
masyarakat dan kelestarian lingkungan; promosi secara daring (online); promosi usaha; promosi, iklan, dan pemasaran situs
web online; proses administrasi klaim asuransi; proses administrasi pesanan; proses administrasi pesanan pembelian; proses
administrasi pesanan pembelian yang dilakukan melalui telepon atau komputer; proses administrasi pesanan pembelian yang
terkomputerisasi; proses dan verifikasi data yang terkomputerisasi; providing information on the use of point cards; providing
information the sale of goods offered in the form of shopping malls on internet websites; providing local products for the
purchase of overseas customers (opposite direct purchasing of domestic goods); provision of business data; proyek
manajemen untuk bisnis, -untuk administrasi; publikasi atas teks publisitas; publikasi bahan dan teks publikasi; publikasi
bahan publikasi; publikasi barang cetakan untuk keperluan periklanan dalam bentuk elektronik; publikasi elektronik dari barang
cetakan untuk keperluan periklanan; publikasi materi cetak untuk tujuan periklanan; publikasi materi publikasi online; publikasi
naskah publisitas/iklan; publisitas dan layanan pemasaran; publisitas dan layanan promosi penjualan; publisitas dan promosi
penjualan yang berkaitan dengan barang dan jasa; publisitas dan promosi penjualan yang berkaitan dengan barang dan jasa
yang tersedia secara online; publisitas iklan industri dan komersial; publisitas, layanan promosi dan pemasaran yang berkaitan
dengan kendaraan; pusat perbelanjaan; radio, televisi, iklan daring (online); recruitment and management of trading stamp,
coupon, point accumulation type card franchise, member; registrasi kendaraan dan layanan pemindahan hak; rekayasa ulang
proses bisnis; rekrutmen dan manajemen stempel perdagangan, kupon, kartu berjenis akumulasi poin waralaba, keanggotaan;
rekrutmen pegawai; rekrutmen personel manajemen tingkat tinggi; rekrutmen personel penerbangan; rekrutmen staf kantor;
rekrutmen staf lapangan bandara; rekrutmen staf pendukung kantor; relokasi karyawan; rencana karir; reproduksi dokumen;
riset atau analisis pemasaran; riset bisnis dan pemasaran; riset dan analisis pemasaran; riset dan penelitian pasar; riset dan
penelitian pemasaran; riset pasar; riset pasar dengan polling pendapat; riset pasar dilakukan dengan menggunakan basis data
komputer; riset pasar untuk tujuan periklanan; riset pemasaran dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif dan
kualitatif; riset pemasaran di bidang kosmetik, parfum dan produk kecantikan; ritel kartu prabayar pihak ketiga untuk pembelian
layanan hiburan; ritel kartu prabayar pihak ketiga untuk pembelian pakaian; rujukan medis; rujukan pengacara; salah satu dari
layanan yang disebutkan di atas disediakan secara online dari basis data komputer, jaringan informasi dan / atau Internet;
saran akuntansi yang berkaitan dengan perpajakan; saran akuntansi yang berkaitan dengan persiapan pajak; saran akuntansi
yang berkaitan dengan persiapan pengembalian pajak; saran bisnis yang berkaitan dengan pemasaran; saran bisnis yang
berkaitan dengan pemasaran strategis; saran bisnis yang berkaitan dengan periklanan; saran bisnis yang berkaitan dengan
waralaba; saran bisnis yang berkaitan dengan waralaba restoran; saran dan bantuan manajemen bisnis; saran dan informasi
bisnis; saran dan konsultasi bisnis; saran dan konsultasi bisnis terkait dengan waralaba; saran dan konsultasi yang berkaitan
dengan persiapan pajak; saran untuk bisnis; saran yang berkaitan dengan manajemen dan organisasi bisnis; saran yang
berkaitan dengan persiapan pajak; segmentasi (pembagian) dan profilisasi data pasar; seleksi pegawai menggunakan tes
psikologi; semua layanan di atas disediakan online melalui pusat data komputer, jaringan informasi dan/atau internet; show
room (ruang pamer) penjualan mobil bekas; showroom penjualan kendaraan bermotor; sistemasi informasi ke dalam database
komputer; sistematisasi dan kompilasi informasi untuk digunakan dalam database; sistematisasi data dalam database pusat;
sistematisasi data ke dalam basis data komputer; sistemisasi informasi ke dalam basis data komputer; skema keanggotaan
termasuk skema kartu loyalitas pelanggan, skema insentif, skema bonus, kartu hadiah dan kartu diskon, di mana anggota
dapat memperoleh barang dan jasa melalui layanan telepon dan / atau komputer online; skema keanggotaan, termasuk
skema kartu loyalitas pelanggan, skema insentif, skema bonus, kartu hadiah dan kartu diskon untuk tujuan pembuatan
konsep, pengkreasian, proses desain, pengembangan, penerapan, pengerjaan, pengaturan, promosi dan pengawasan;
sponsor promosi acara atletik; sponsor promosi acara budaya; sponsor promosi acara gaya hidup; sponsor promosi acara
hiburan; sponsor promosi acara hiburan sosial; sponsor promosi acara kuliner; sponsor promosi acara musik; sponsor promosi
acara olahraga; sponsor promosi acara olahraga elektronik, kompetisi, dan turnamen; sponsor promosi acara olahraga motor;
sponsor promosi acara pelatihan kebugaran; sponsor promosi acara penggalangan dana amal; sponsor promosi atlet
olahraga; sponsor promosi balap mobil; sponsor promosi balapan kapal motor; sponsor promosi balapan mobil; sponsor
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promosi balapan sepeda; sponsor promosi bisnis pemula; sponsor promosi dari industri pakaian intim; sponsor promosi dari
kontes video untuk siswa; sponsor promosi dari pembalap mobil; sponsor promosi klinik dan lokakarya tenis; sponsor promosi
kompetisi dansa hip hop; sponsor promosi kompetisi permainan video; sponsor promosi konser musik; sponsor promosi liga
olahraga; sponsor promosi lomba perahu layar; sponsor promosi organisasi yang mempromosikan pengelolaan dan
pelestarian lingkungan; sponsor promosi pameran dagang; sponsor promosi pameran seni; sponsor promosi pertandingan
tinju; sponsor promosi ras berkuda; sponsor promosi ras katamaran; sponsor promosi taman hiburan; sponsor promosi tim
olahraga; sponsor promosi turnamen bowling; sponsor promosi turnamen golf kejuaraan; sponsor promosi turnamen
memancing; sponsor promosi turnamen pertandingan polo; sponsor promosi turnamen skateboard; stan penjualan kue-kue;
stan penjualan makanan ringan; stan penjualan minuman; stan penjualan roti-roti; steno; strategi media sosial dan konsultasi
pemasaran; strategi pemasaran interaktif; strategi pemasaran konten; studi bisnis dan pemasaran; studi jajak pendapat pasar;
studi kelayakan bisnis; studi kelayakan ekonomi; studi kelayakan komersial; studi pasar; studi pasar tentang kebiasaan
penggunaan Internet dan loyalitas pelanggan; studi pasar terkait dengan layanan grosir dan ritel perangkat keras logam; studi
pasar untuk tujuan periklanan; studi pemasaran; studi penelitian pasar; sumber daya manusia; supermarket; supermarket
peralatan dan perlengkapan pertukangan; supplier; survei opini publik; survei pasar; survei pasar, analisis dan penelitian;
survei pasar, analisis dan studi; survey bisnis dan pasar; tagihan medis; tagihan telepon; tata buku; tax-free shops of
cosmetics and medicine; tes psikologis untuk pemilihan personil; toko; toko alat kesehatan; toko bangunan; toko busana
muslim; toko eceran; toko eceran bahan bangunan; toko elektronik; toko grosir; toko grosir online dan layanan toko ritel online
yang menampilkan pakaian, alas kaki; toko hijab; toko mebel, furniture, perabot rumah, perabot kantor, barang pecah belah,
teko gelas, piring, mangkok, kursi, karya seni dari kayu, lilin, plastik, tirai manik-manik untuk hiasan, tempat tidur,
perlengkapan tempat tidur bukan dari logam, bangku, kursi-kursi, papan peragaan, bantal, lemari-lemari, kotak-kotak dari kayu
atau plastik, lemari berlaci, gantungan jas, bantal-bantal, meja tulis, meja makan, pintu-pintu, meja gambar, meja rias, kursi
malas, perlengkapan perabotan bukan dari logam, kotak perhiasaan, kotak surat, rak-rak, rak tempat majalah, rak buku, kasurkasur, cermin, meja, tempat payung; toko online; toko online dan offline untuk barang-barang elektronik.; toko online dan
offline untuk barang-barang selam; toko penjualan alat-alat rumah tangga; toko penjualan barang elektronik baik secara online
ataupun secara langsung; toko peralatan dan perlengkapan pertukangan; toko perhiasan, emas batangan dan berlian; toko
retail handphone; toko retail yang menyediakan dan menjual barang-barang kebutuhan bayi; toko ritel online dalam bidang
pakaian; toko roti; toko seprei, bedcover, sarung bantal & guling, handuk, selimut, dan barang-barang tekstil; toko spareparts
dan akesoris kendaraan; toko swalayan; toko yang menjual botol-botol minuman; toko yang menjual emas dengan kadar
kemurnian 99.99; toko yang menjual minuman; toko yang menjual perhiasan; toko yang menjual perhiasan emas; toko-toko;
toko-toko ritel, pemesanan melalui pos dan layanan-layanan toko ritel online yang menampilkan kopi, produk-produk kopi dan
barang-barang terkait kopi, teh dan bubuk yang dijual dalam wadah-wadah tunggal untuk digunakan dalam mesin-mesin
pembuatan penyeduh, mesin-mesin pembuatan penyeduh listrik dan mesin-mesin espresso listrik; toko-toko ritel, pesanan
melalui pos dan layanan-layanan toko ritel online yang menampilkan cokelat dan minuman berasal dari teh, biji kopi, kopi
bubuk, produk-produk cokelat, teh loose dan kantong teh, produk terkait kopi dan teh, bermacam-macam rasa teh, sirup dan
saus-saus, skala, kertas filter, t-shirt, pakaian, tutup kepala, alas kaki, aksesoris-aksesoris pakaian, mug, gelas-gelas, alat
makan, gantungan kunci, alat tulis, tas-tas, peralatan-peralatan dan wadah-wadah dapur atau rumah tangga, filter-filter kopi
listrik, mesin-mesin kopi listrik, penapis-penapis kopi listrik, peralatan pembuat kopi, persiapan-persiapan pembersih
perlengkapan dan peralatan kopi; transaksi komersial secara online; transaksi komersial yang dapat dilakukan melalui aplikasi
program komputer; transaksi komersial yang dapat dilakukan secara daring (online); transkripsi; transkripsi komunikasi [fungsi
kantor]; transkripsi komunikasi yang direkam; transkripsi pesan; transkripsi stenografis; wawancara untuk riset pasar kualitatif;
wawancara untuk tujuan riset pasar===
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: krem, biru, merah, oranye, kuning, hijau, abu-abu, dan putih
: 35
: ===-; Administrasi Perdagangan; Administrasi bisnis; Administrasi bisnis dalam bidang transportasi; Administrasi bisnis dan
urusan kantor; Administrasi bisnis dan urusan kantor, administrasi dan manajemen usaha; Administrasi dan manajemen
usaha; Administrasi kantor; Administrasi komersial; Administrasi komersial lisensi musik pihak lain; Administrasi komersial
untuk lisensi barang dan jasa bagi orang lain; Administrasi online dan pengawasan diskon, penawaran khusus dan skema
voucher hadiah; Administrasi penjualan untuk penjualan mobil-mobil; Administrasi program keuntungan atau kompensasi
untuk anggota; Administrasi program loyalitas untuk mempromosikan kepemilikan liburan; Administrasi sistem dan portal
daring yang memungkinkan promosi kegiatan kebugaran dan kesehatan; Administrasi skema insentif dan loyalitas untuk
anggota; Administrasi skema keanggotaan termasuk skema kartu loyalitas pelanggan, skema insentif, skema bonus, kartu
hadiah dan kartu diskon; Administrasi untuk mengoperasikan komputer server; Administrasi untuk mengoperasikan komputer,
sistem komputer dan peralatan yang dapat dikendalikan komputer; Administrasi untuk peralatan yang beroperasi untuk akses
Internet; Administrasi urusan bisnis waralaba; Administrasi yang berkaitan dengan pemasaran; Agen Penjualan Elektronik
atau Distributor Elektronik; Agen ekspor-impor peralatan dan perlengkapan bayi; Agen informasi komersial (menyediakan
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informasi bisnis, seperti pemasaran atau data demografis); Agen kontrak penjualan tenaga surya; Agen penjualan; Agen
penjualan peralatan elektronik untuk penerimaan nirkabel, penyimpanan dan pengiriman data dan pesan; Agen publikasi;
Agen untuk transaksi komersial; Agen-agen Penjualan Elektronik; Agen-agen ketenagakerjaan secara online melalui jaringanjaringan komputer global; Aktivitas konsultasi manajemen; Akuntan perpajakan; Akuntansi; Akuntansi perusahaan; Analisis
Pasar; Analisis biaya dan pengawasan dan manajemen persediaan; Analisis biaya dan pengawasan dan manajemen
persediaan; Jasa nasehat, informasi dan konsultasi sehubungan dengan kegiatan; Analisis manajemen bisnis atau konsultansi
bisnis dalam bidang teknologi informasi; Analisis manajemen bisnis atau konsultasi bisnis; Analisis manajemen bisnis atau
konsultasi bisnis di bidang keamanan dunia maya; Analisis manajemen bisnis dan konsultasi bisnis sehubungan dengan
keamanan dunia maya dan keamanan Internet; Asistensi bagi konsumen untuk pembelian barang-barang dan jasa-jasa
melalui jaringan komputer global; Audit laporan keuangan; Audit pembukuan; Bahan-bahan produksi, persiapan, presentasi
dan distribusi periklanan, promosi, publisitas dan pemasaran; Bantuan bisnis yang terkait dengan waralaba; Bantuan dalam
pengelolaan kegiatan bisnis; Bantuan manajemen bisnis atau industri dan layanan konsultasi manajemen bisnis untuk pusat
dan kompleks perdagangan; Bantuan, saran dan konsultasi berkaitan dengan analisis bisnis; Bantuan, saran dan konsultasi
berkaitan dengan manajemen bisnis; Bantuan, saran dan konsultasi berkaitan dengan organisasi bisnis; Bantuan, saran dan
konsultasi berkaitan dengan perencanaan bisnis; Beriklan melalui posting-tagihan; Bisnis konsultasi perekrutan; Booth
penjualan minuman ringan serta makanan; Booth penjualan wedang ronde; Booth untuk penjualan es krim; Bursa kerja;
Counter untuk penjualan es krim; DEPARTMENT STORE; Dealer motor; Distribusi deterjen, perekat dan preparat kimia untuk
menstabilkan tanah; Distribusi materi perikanan dan informasi bisnis; Distribusi materi periklanan; Distribusi materi promosi;
Distribusi materi publisitas (selebaran, prospektus, brosur, sampel, khususnya katalog untuk penjualan jarak jauh) baik yang
melintasi perbatasan atau tidak; Distribusi sampel; Distribusi selebaran; Distribusi selebaran periklanan; Distributor; Distributor
Elektronik; Distributor alat kesehatan; Distributor alat pertanian; Distributor grosir yang menyediakan produk-produk farmasi;
Distributor mesin pertanian; Distributor peralatan dan perlengkapan bayi; Distributor perangkat-perangkat keras dan barangbarang yang berkaitan dengannya; Distributor plastik; Dukungan bisnis untuk memenuhi potensial konsumen; Eceran dan
grosir minuman; Eceran dan grosir mobil-mobil bekas; Eceran dan grosir toko roti; Gerai penjualan makanan dan minuman;
Grosir layanan pemesanan; Iklan dan promosi kosmetik; Iklan melalui media elektronik; Iklan niaga televisi; Iklan online
melalui jaringan komunikasi komputer; Iklan secara online; Iklan secara online melalui jaringan komputer; Iklan secara online
pada suatu jaringan komputer; Iklan secara online melalui jaringan-jaringan komputer; Iklan termasuk distribusi bahan iklan;
Iklan untuk mempromosikan penjualan produk dan penggunaan layanan dengan metode akumulasi poin atau metode
pemberian diskon hak istimewa; Iklan yang dipasang di luar ruangan; Iklan, termasuk manajemen, operasi, organisasi, dan
pengawasan diskon dan insentif pelanggan, perusahaan, dan korporasi; Impor, ekspor, promosi penjualan untuk pihak ketiga
dan komersial eksklusif yang menampilkan kacamata, kacamata hitam, lensa kontak, lensa mata, bingkai, tempat, tas dan
rantai untuk kacamata dan semua jenis aksesori dan aksesori untuk kacamata dan barang optik; Informasi atau pertanyaan
mengenai bisnis dan pemasaran; Informasi komersil dan saran untuk konsumen; Informasi mengenai bangunan ke dalam
basis data komputer; Informasi niaga; Input dan kompilasi data ke dalam basis data komputer; Invoicing perpajakan; Jasa
ritel/eceran ayam; Jasa -penyediaan, -penjualan, -impor, -ekspor barang / mesin industri; Jasa Pencarian Pegawai; Jasa
Penjualan Makanan Dan Minuman Pesan Antar(Drive Thru); Jasa Penyediaan tenaga kerja; Jasa Perdagangan Untuk
Komputer, Perlengkapan Komputer Dan Suku Cadangnya Komputer Dan Piranti Lunak; Jasa administrasi bisnis dan
pengelolaan akun; Jasa administrasi untuk relokasi bisnis; Jasa advis dan konsultasi terkait manajemen, operasi dan waralaba
hotel; Jasa advis, konsultasi, informasi dan bantuan teknis sehubungan dengan jasa penjualan eceran dan grosir, jasa
penyebaran, jasa administrasi bisnis dan akun; Jasa agen pembelian untuk alas kaki; Jasa agen pemesanan makanan melalui
internet; Jasa agen pemesanan untuk layanan pengiriman barang; Jasa agen penjualan suku cadang dan aksesoris sepeda
motor; Jasa agen penjualan tiket; Jasa agen penjualan untuk kosmetik; Jasa agen penjualan, yaitu, layanan toko ritel, layanan
toko ritel online, layanan toko grosir yang menampilkan kosmetik dan kit kosmetik; Jasa agen yang mengatur, intermediasi
atas pemesanan pembelian yang disediakan melalui Internet dan jaringan komunikasi lain; Jasa akuisisi bisnis; Jasa akuntan;
Jasa akuntan publik; Jasa akuntansi; Jasa akuntansi biaya sekolah; Jasa akunting; Jasa alih daya dalam mengatur
pengadaan barang untuk orang lain; Jasa analisis statistic bisnis; Jasa audit akuntansi; Jasa berlangganan keanggotaan klub;
Jasa bisnis di bidang program afiniti, program aliansi, program afiliasi, program pengembang solusi, dan program agen,
seperti mengembangkan strategi mitra komersial, mengidentifikasi perusahaan mitra yang sesuai untuk bersama ke pasar,
dan mengembangkan strategi aliansi; Jasa bisnis, yaitu, penyediaan area pasar online yang memungkinkan para pengguna
untuk melihat dan membeli barang dan jasa pada jaringan komputer global; Jasa broker perdagangan untuk produk-produk
farmasi; Jasa distribusi; Jasa distribusi biota-biota laut yang hidup; Jasa distribusi dan grosir barang; Jasa distribusi ganggang;
Jasa distribusi rumput laut; Jasa ecer yang berkaitan dengan peralatan teknologi informasi; Jasa eceran atau grosir untuk
Tutup toilet tekstil, tutup wadah kertas toilet yang terbuat dari tekstil; Jasa eceran atau grosiran untuk barang-barang tekstil
tenun untuk penggunaan pribadi, handuk mandi, handuk pantai, handuk untuk mencuci muka, dan handuk badan; Jasa
eceran atau grosiran untuk kosmetik, sampo rambut, kondisioner rambut, bilas rambut, perawatan rambut, pomade rambut,
lilin rambut, minyak rambut, semprotan rambut, mist rambut yang memiliki efek aromatisasi atau efek wewangian dalam
bentum semprotan, losion wajah kosmetik, losion badan, krim badan, krim wajah, minyak kelonyo, deodoran badan, krim
tangan, parfum cair, dan parfum dalam bentuk padat; Jasa eceran atau grosiran untuk ornamen pribadi, dan gelang
(perhiasan); Jasa eceran atau grosiran untuk pakaian, kaos, celana pendek, wetsuit untuk berselancar; Jasa eceran atau
grosiran untuk parfum dan bahan-bahan aroma, dupa, sediaan-sediaan wewangian, buluh penyebar pengharum udara,
sediaan-sediaan pengharum ruangan, pasta wangi untuk keperluan kosmetik, sachet wewangian, wewangian untuk mobil, dan
sediaan-sediaan pengharum udara; Jasa eceran atau grosiran untuk pelembut kain untuk penggunaan binatu; Jasa eceran
atau grosiran untuk peralatan olahraga untuk berselancar, papan selancar, tas yang didesain khusus untuk papan selancar,
dan tali papan selancar; Jasa eceran atau grosiran untuk sabun dan deterjen, dan sabun badan; Jasa eceran atau grosiran
untuk tas, tas tote, tas jinjing, ransel, tas pundak, tas pinggang, pouch dan tas pinggang; Jasa eceran dan grosir yang
diberikan dalam kaitannya dengan pakaian, alas kaki, tutup kepala, tas, aksesoris mode, barang olahraga; Jasa eceran
hypermarket; Jasa eceran toko serba ada dan supermarket sehubungan dengan perlengkapan mandi, sediaan-sediaan
kebersihan untuk penggunaan pribadi, kosmetik, sediaan-sediaan perawatan kulit, sediaan-sediaan farmasi dan sanitasi,
perlengkapan pertolongan pertama, sediaan-sediaan perawatan gigi, sediaan-sediaan perawakan kesehatan untuk perawatan
pribadi, gantungan kunci, gembok, alat cukur, alat cukur elektronik, pisau cukur, sikat gigi, sikat gigi elektronik, sisi, spons,
bingkai foto, cermin, peralatan dan wadah untuk rumah tangga, pecah-belah, perangkat porselin, kristal dan tembikar, alat
makan dan alat makan untuk di meja, perlengkapan audio dan/atau visual dan perangkat periferal, kalkulator, komputer,
peranti lunak komputer, peranti keras komputer, kamera, negatif film kamera, perlengkapan pemrosesan data, peralatan untuk
merekam, mengirim atau mereproduksi suara atau gambar, pembawa data magnetik, pita video, pita kaset, cakram perekam,
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pita dan cakram pra-rekam, perhiasan, peralatan horologis dan kronometrik, kertas, karton dan barang-barang terbuat dari
kertas dan karton, barang-barang tercetak, buku, majalah, poster, koran, alat tulis, peralatan untuk menulis, kartu bermain,
barang-barang terbuat dari kulit dan kulit imitasi, koper dan tas untuk bepergian, koper, payung, tongkat untuk berjalan,
kantong dan tas yang tidak termasuk di kelas lain, barang-barang terbuat dari tekstil, pakaian, penutup kepala dan alas kaki,
mainan dan alat bermain, perlengkapan senam dan olahraga, makanan dan minuman, makanan yang diawetkan, makanan
ringan, kembang gula, minuman beralkohol dan/atau tidak beralkohol, bir; Jasa ekspor - impor untuk perbekalan farmasi,
peralatan farmasi, obat-obatan dan kosmetika; Jasa ekspor impor; Jasa ekspor impor bibit tanaman; Jasa ekspor impor biotabiota laut yang hidup; Jasa ekspor impor ganggang; Jasa ekspor impor rumput laut; Jasa evaluasi komersial; Jasa grosir; Jasa
grosir ayam; Jasa grosir ayam goreng; Jasa grosir ayam olahan; Jasa grosir di bidang kosmetik; Jasa grosir online; Jasa grosir
produk daging olahan; Jasa grosir produk sayuran olahan; Jasa grosir saus; Jasa grosir yang berkaitan dengan penjualan
buku; Jasa grosir yang berkaitan dengan peralatan teknologi informasi; Jasa iklan penerimaan tenaga kerja dan penyediaan
daftar pekerjaan, termasuk pada suatu situs web; Jasa iklan untuk keperluan komersial atau iklan; Jasa informasi iklan dan
komersial; jasa iklan dan promosi; produksi materi iklan dan komersial; penjualan eceran (retail) program perangkat lunak
aplikasi pintar untuk terminal nirkabel yang direkam; penjualan eceran (retail) dokumen elektronik, direkam; penjualan eceran
(retail) program komputer, direkam; penjualan eceran (retail) rekaman-rekaman video digital yang dapat diunduh; penjualan
eceran (retail) program perangkat lunak aplikasi pintar untuk terminal nirkabel; penjualan eceran (retail) file gambar yang
dapat diunduh; penjualan eceran (retail) publikasi elektronik, yang dapat diunduh; penjualan eceran (retail) program komputer
multimedia interaktif; penjualan eceran (retail) perangkat lunak komputer untuk mengatur dan melihat gambar dan foto digital;
jasa pemasaran; jasa agen iklan komersial untuk orang lain; jasa iklan dan pemasaran secara on-line; penjualan eceran
(retail) perangkat lunak aplikasi komputer; penjualan eceran (retail) program dan perangkat lunak komputer.; Jasa informasi
yang berkaitan dengan diskon, kupon, potongan harga, voucher sambungan ke situs web retail milik pihak lain dan penawaran
khusus untuk barang dan jasa milik orang lain; Jasa informasi, pemberian nasehat dan konsultasi berkaitan dengan
administrasi bisnis; Jasa informasi, pemberian nasehat dan konsultasi berkaitan dengan manajemen bisnis; Jasa informasi,
pemberian nasehat dan konsultasi berkaitan dengan penggabungan (merger) dan pengambilalihan (acquisitions) bisnis; Jasa
informasi, pemberian nasehat dan konsultasi berkaitan dengan periklanan; Jasa informasi, pemberian nasehat dan konsultasi
berkaitan dengan ritel; Jasa informasi, penasihat dan jasa konsultasi yang berhubungan dengan skema keanggotaan
pelanggan; Jasa jasa informasi tentang perniagaan; Jasa jasa pencatatan dan analisis point of sales; Jasa jual beli kamera
dan aksesoris fotografi/ videografi bekas.; Jasa jual beli melalui internet / online; Jasa kios makanan dalam bentuk penyediaan
makanan dan minuman; Jasa kios makanan dan minuman dalam bentuk toko ritel; Jasa klerikal (administrasi) untuk
mengambil pesanan penjualan; Jasa konsultasi bisnis; Jasa konsultasi bisnis berhubungan dengan teknologi informasi,
pengelolaan dan integrasi sistem, pengembangan dan dukungan produk, dan rekayasa perangkat lunak; Jasa konsultasi
bisnis dalam bidang operasional distributor, orang ke orang, grosir dan layanan penjualan eceran untuk nutrisi dan suplemen
diet, kosmetik, minuman, dan sari buah.; Jasa konsultasi bisnis dalam bidang pengepakan dan pengemasan barang-barang;
Jasa konsultasi bisnis sehubungan untuk memfasilitasi transaksi bisnis melalui jaringan komputer lokal dan global dengan
mencari dan menyediakan rujukan untuk pengiriman berbagai macam bisnis dan jasa dan produk pelanggan; Jasa konsultasi
bisnis yang berhubungan dengan sistem mutu manajemen; Jasa konsultasi bisnis, seperti peningkatan proses bisnis dalam
hal menggunakan, mengumpulkan dan mengelola data dan informasi dari mesin yang dilengkapi teknologi untuk
memaksimalkan efisiensi dan produksi di lokasi kerja, mengurangi biaya dan meningkatkan keselamatan untuk sistem ban
berjalan (conveyor belt); Jasa konsultasi manajemen bisnis; Jasa konsultasi pemasaran usaha, promosi, dan periklanan; Jasa
konsultasi terkait penyelenggaraan dan pelaksanaan bisnis; Jasa konsultasi usaha yang berkaitan dengan operasi,
administrasi dan manajemen pusat data; Jasa layanan agen pembelian perangkat kontrol listrik untuk pemanasan dan
pengelolaan energi; Jasa layanan agen pembelian perangkat kontrol listrik untuk pengelolaan energi; Jasa layanan agen
penjualan pengontrol pasokan energi listrik; Jasa layanan agen penjualan peralatan untuk mengukur konsumsi listrik; Jasa
layanan agen penjualan perangkat kontrol listrik untuk pemanasan dan pengelolaan energi; Jasa layanan agen penjualan
untuk perangkat kontrol listrik untuk pengelolaan energi; Jasa layanan pelelangan secara online; Jasa layanan pengadaan
produk-produk farmasi untuk pihak lain [pembelian produk-produk farmasi untuk bisnis-bisnis lain]; Jasa layanan pengaturan
penjualan untuk alat pemanas; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk mesin-mesin dan instrumen-instrumen pneumatik
atau hidrolik; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk mesin-mesin dan peralatan komunikasi informasi; Jasa layanan
pengaturan penjualan untuk mesin-mesin dan peralatan pendingin (kulkas); Jasa layanan pengaturan penjualan untuk mesinmesin dan peralatan telekomunikasi; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk mesin-mesin yang diaplikasikan secara
elektronik, perangkatnya serta bagian-bagiannya; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk peralatan dan instrumen audio
dan visual elektrik, yaitu, perekam kaset audio dan video, perekam audio, perekam kaset video, atau penerima audio-video;
Jasa layanan pengaturan penjualan untuk peralatan dan perlengkapan pemanas elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk
keperluan rumah tangga; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk peralatan pembasmi kuman (disinfektan) pada hidangan
makanan; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk peralatan pengolahan makanan dan minuman; Jasa layanan pengaturan
penjualan untuk perkakas dan mesin-mesin bahan kimia; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk perlengkapan elektrik
(menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya
serta bagian-bagiannya, yaitu, Defibrilator Eksternal Otomatis (Automated External Defibrillator (AED)), mesin latihan berkuda
yang bersifat permanen untuk perawatan kesehatan dan kebugaran, alat berkendara secara elektromekanis untuk latihan fisik;
Jasa layanan pengaturan penjualan untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga,
mesin-mesin yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya serta bagian-bagiannya, yaitu, alat pendiagnosa DNA untuk
keperluan medis, alat pendiagnosa DNA untuk diagnosis in vitro di bidang medis, alat penguji DNA (DNA tester); Jasa layanan
pengaturan penjualan untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin
yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya serta bagian-bagiannya, yaitu, alat perawatan gigi secara elektrik
(menggunakan tenaga listrik), mesin dan instrumen-instrumen ortodontik untuk keperluan kedokteran gigi, alat-alat
keperawatan, benang jahitan operasi untuk keperluan medis; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk perlengkapan elektrik
(menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya
serta bagian-bagiannya, yaitu, alat-alat sinar-X (rontgen) untuk kedokteran gigi, alat penyemprotan (irrigators) untuk keperluan
medis, laser untuk keperluan medis, alat pacu jantung; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk perlengkapan elektrik
(menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya
serta bagian-bagiannya, yaitu, bahan-bahan reaksi diagnosa (reagents) untuk keperluan medis, bahan-bahan reaksi
diagnosa (reagents) untuk DNA, peralatan analisis DNA untuk keperluan medis; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk
perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin yang diaplikasikan secara
elektronik, perangkatnya serta bagian-bagiannya, yaitu, mesin-mesin dan instrumen medis, alat pemeriksaan darah, alat untuk
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menganalisa darah, alat-alat pengukur gula darah; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk perlengkapan elektrik
(menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya
serta bagian-bagiannya, yaitu, peralatan diagnosa untuk keperluan medis, alat radiologi untuk keperluan medis, alat
radioterapi, peralatan sinar-X (rontgen) untuk keperluan medis; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk perlengkapan
elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin yang diaplikasikan secara elektronik,
perangkatnya serta bagian-bagiannya, yaitu, peralatan pijat, alat pijat bergetar, peralatan pijat elektrik (menggunakan tenaga
listrik) untuk keperluan rumah tangga, peralatan pijat untuk tubuh manusia; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk
perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin yang diaplikasikan secara
elektronik, perangkatnya serta bagian-bagiannya, yaitu, peralatan untuk pembilasan organ, peralatan sterilisasi untuk
keperluan medis, alat pendeteksi dengan sinar-X (rontgen) yang portabel untuk keperluan medis, alat pendeteksi sinarX (rontgen) yang portabel; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik)
untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya serta bagian-bagiannya,
yaitu, pesawat penerima televisi, telepon bergerak (telepon genggam), mesin-mesin pencuci pakaian secara elektrik
(menggunakan tenaga listrik), mesin pencuci piring otomatis, alat penghisap debu elektrik (menggunakan tenaga listrik), lemari
es elektrik (menggunakan tenaga listrik), alat pengering pakaian secara elektrik (menggunakan tenaga listrik); Jasa layanan
pengaturan penjualan untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin
yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya serta bagian-bagiannya, yaitu, selimut elektrik (menggunakan tenaga
listrik) untuk keperluan medis, bantalan pemanas elektrik untuk keperluan medis, sarung tangan untuk keperluan medis,
masker-masker untuk keperluan medis; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk perlengkapan elektrik (menggunakan
tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya serta bagianbagiannya, yaitu, vibrator pembaringan, kursi pijat listrik untuk keperluan rumah tangga, alat pijat untuk estetika/kecantikan,
peralatan dan instrumen-instrumen medis; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk produk-produk farmasi; Jasa layanan
perantara bisnis yang berkaitan dengan pembelian dan penjualan pengontrol pasokan energi listrik; Jasa layanan perantara
bisnis yang berkaitan dengan pembelian dan penjualan peralatan untuk mengukur konsumsi energi listrik; Jasa layanan
perantara bisnis yang berkaitan dengan pembelian dan penjualan perangkat kontrol listrik untuk pemanasan dan pengelolaan
energi; Jasa layanan perantara bisnis yang berkaitan dengan pembelian dan penjualan perangkat kontrol listrik untuk
pengelolaan energi; Jasa layanan perantara bisnis yang berkaitan dengan perangkat lunak pengelolaan energi; Jasa layanan
sekretaris (menggunakan obrolan robot/chatter robot); Jasa layanan toko eceran yang menyediakan peralatan untuk
mengukur konsumsi listrik; Jasa layanan toko eceran yang menyediakan perangkat kontrol listrik untuk pemanasan dan
pengelolaan energi; Jasa layanan toko eceran yang menyediakan perangkat kontrol listrik untuk pengelolaan energi; Jasa
layanan toko eceran yang menyediakan produk-produk farmasi; Jasa layanan toko grosir menyediakan perangkat kontrol
listrik untuk pengelolaan energi; Jasa layanan toko grosir yang menyediakan peralatan untuk mengukur konsumsi energi
listrik; Jasa layanan toko grosir yang menyediakan perangkat kontrol listrik untuk pemanasan dan pengelolaan listrik; Jasa
manajemen bisnis dan administrasi bisnis terkait real estate, residensial, properti industrial dan komersial, kantor, pusat bisnis,
departmental store, pusat perbelanjaan, gerai ritel dan grosir, akomodasi sementara, hotel, motel, resort, apartemen layanan,
gedung bangunan, rumah-rumah, kondominium, apartemen, flat, gudang, pabrik dan bangunan-bangunan yang dibangun oleh
kontraktor yang sama (developments); Jasa manajemen bisnis khususnya manajemen logistik rantai pasok untuk orang lain;
Jasa manajemen waralaba; Jasa marketing dan periklanan yang diberikan melalui database komputer online; Jasa marketing
untuk mempertemukan penyedia jasa dengan pelanggan; Jasa mempertemukan penyedia jasa dengan pelanggan via
website; Jasa organisasi dan manajemen program loyalitas pelanggan; Jasa pemasaran hotel dan real estate; Jasa
pemasaran internet; Jasa pemberian nasihat mengenai produk farmasi untuk keperluan diet; Jasa pembuatan, evaluasi,
pemosisian, strategi, dan pengujian merek; Jasa pemesan dan penjualan barang secara online; Jasa pemesanan barang
secara sambung-langsung (online); Jasa pemesanan dan pembelian barang secara online; Jasa pemesanan melalui katalog;
Jasa pemesanan melalui surat, telekomunikasi, online dan melalui jaringan komunikasi global; Jasa pemesanan secara online
dan jasa penjualan eceran untuk berbelanja dari rumah; Jasa pemesanan secara online dan jasa penjualan eceran untuk
berbelanja dari rumah di bidang perlengkapan rumah tangga, peralatan dan wadah rumah tangga, peralatan dan wadah
dapur, alat tangan dan implemen untuk dapur, peralatan makan [cutlery], pisau, tas, handuk dapur, buku masak, makanan,
mainan, kosmetik, dan perawatan pribadi, produk-produk untuk badan dan kecantikan; Jasa pemesanan secara online melalui
komputer; Jasa pemrosesan data di bidang pengumpulan, organisasi, pemrosesan, menyesuaikan, dan otentikasi data digital;
Jasa pemrosesan pemesanan makanan melalui internet; Jasa penerimaan tamu di gedung; Jasa pengadaaan kerjasama,
untuk kepentingan pembeli, dari berbagai barang; Jasa pengadaan barang untuk orang lain; Jasa pengadaan kerjasama untuk
keuntungan pihak lain dari pakaian, tutup kepala dan alas kaki, perhiasan, jam tangan, aksesoris mode, tekstil, kosmetik,
sediaan untuk perlengkapan mandi yang tidak mengandung obat,
produk perawatan, peralatan perawatan, peralatan mandi yang tidak mengandung obat, [kosmetik], kacamata, tempat untuk
membawa, barang dari kulit, tempat dan penutup untuk telepon genggam, tablet, laptop, koper, label untuk koper, tempat dan
penutup paspor, dompet, tas tangan dan segala macam tas, buku, lilin, perlengkapan audio, perangkat pendengar yang
diletakkan di kepala, tempat pengeras suara, pengeras suara nirkabel, perangkat pendengar yang diletakkan di dalam telinga
yang memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan membeli barang tersebut; Jasa pengadaan kerjasama,
untuk kepentingan orang lain, dari berbagai barang yaitu, minuman dengan kopi, teh, gourmet, makanan kemasan dan siap
(tidak termasuk transportasi daripadanya), memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan membeli barangbarang itu dari outlet grosir, toko eceran, kafe, restoran dan outlet rantai toko kopi atau melalui telekomunikasi atau dari situs
web barang dagangan umum dalam jaringan komunikasi global; Jasa pengadaan kerjasama, untuk kepentingan pihak lain,
dari berbagai barang [tidak termasuk transportasi daripadanya],memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan
membeli barang-barang tersebut dari katalog barang dagangan melalui komunikasi telepon; Jasa pengadaan kerjasama,
untuk kepentingan pihak lain, dari berbagai barang [tidak termasuk transportasi daripadanya],memungkinkan pelanggan untuk
dengan mudah melihat dan membeli barang-barang tersebut dari katalog barang dagangan melalui pemesanan surat; Jasa
pengadaan kerjasama, untuk kepentingan pihak lain, dari berbagai barang [tidak termasuk transportasi
daripadanya],memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan membeli barang-barang tersebut dari outlet
distributor; Jasa pengadaan kerjasama, untuk kepentingan pihak lain, dari berbagai barang [tidak termasuk transportasi
daripadanya],memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan membeli barang-barang tersebut dari outlet ritel;
Jasa pengadaan kerjasama, untuk kepentingan pihak lain, dari berbagai barang [tidak termasuk transportasi
daripadanya],memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan membeli barang-barang tersebut dari situs barang
dagangan dalam jaringan komunikasi global; Jasa pengadaan kerjasama, untuk kepentingan pihak lain, dari berbagai barang
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termasuk transportasi daripadanya],memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan membeli barang-barang
tersebut dari toko serba ada, pusat perbelanjaan, mall, outlet grosir dan eceran, hotel, outlet makanan dan minuman, katalog
barang dagangan melalui pemesanan surat atau melalui komunikasi telepon, atau situs barang dagangan dalam jaringan
komunikasi global; Jasa pengadaan kerjasama, untuk kepentingan pihak lain, tidak termasuk transportasi daripadanya,
memungkinkan pelanggan dengan mudah melihat dan membeli barang-barang tersebut terutama semua jenis kacamata,
kacamata hitam, lensa kontak, lensa mata, bingkai, tempat, tas dan rantai untuk kacamata dan semua jenis perangkat optik
dan instrumen serta aksesori dan pelengkap kacamata dan barang optik, layanan ini dapat disediakan oleh toko eceran atau
grosir, online atau dengan katalog pemesanan barang melalui pos atau remote control media elektronik dan melalui jaringan
komunikasi global atau program teleshopping; Jasa pengadaan kerjasama, untuk keuntungan pihak lain, dari berbagai barang
(tidak termasuk transportasi dari padanya), memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan membeli barangbarang tersebut dari toko retail, toko grosir, melalui mesin penjual otomatis, dengan pemesanan surat atau melalui media
telekomunikasi, dari situs web barang dagangan umum dalam jaringan komunikasi global dan melalui jaringan belanja televisi;
Jasa pengadaan kerjasama, untuk keuntungan pihak lain, dari berbagai barang, tidak termasuk transportasi daripadanya,
memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan membeli barang-barang tersebut dari toko grosir; Jasa
pengadaan kerjasama, untuk keuntungan pihak lain, yaitu jasa penawaran yang berkaitan dalam bidang medis dan perawatan
kesehatan, memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan membeli barang-barang tersebut melalui website;
Jasa pengadaan kopi untuk orang lain; Jasa pengadaan minuman teh untuk orang lain; Jasa pengadaan teh hijau untuk orang
lain; Jasa pengadaan untuk orang lain [membeli barang dan jasa untuk bisnis lain]; Jasa pengadaan untuk orang lain yang
berkaitan dengan persyaratan kantor; Jasa pengoperasian program loyalitas dan insentif pelanggan; Jasa pengorganisasian
dan administrasi yang berkaitan dengan penyediaan manfaat untuk pelanggan setia dan pelanggan yang sering melakukan
transaksi atau skema untuk pelanggan yang sering terbang (frequent flyer); Jasa pengurusan dan perijinan stnk; Jasa
pengurusan perijinan PT (Perseroan Terbatas); Jasa pengurusan perijinan badan usaha; Jasa pengurusan perijinan
perusahaan; Jasa pengurusan perijinan usaha; Jasa penjualan; Jasa penjualan alat - alat berkemah; Jasa penjualan alat cetak
(printer); Jasa penjualan alat kendali jarak jauh; Jasa penjualan alat musik; Jasa penjualan alat pemindai (scan); Jasa
penjualan asesoris telepon seluler; Jasa penjualan ayam potong, telur ayam, dan produk terbuat dari daging ayam; Jasa
penjualan bahan bangunan; Jasa penjualan barang pertambangan, yaitu batu, pasir, tanah, tanah liat, batu hias, batu
bangunan, batu kapur atau batu gamping, kerikil; Jasa penjualan barang secara retail, grosir dan eceran; Jasa penjualan
barang – barang untuk dekorasi rumah.; Jasa penjualan batu alam, marmer, kaca, batu alam, lampu, guci, keramik, pegangan
pintu, panel kayu, bingkai, kertas pelapis dinding; Jasa penjualan biota-biota laut yang hidup; Jasa penjualan drone dan drone
kamera baik secara langsung maupun onLine; Jasa penjualan eceran; Jasa penjualan eceran dan grosir; Jasa penjualan
eceran dan grosir untuk alat kesehatan; Jasa penjualan eceran dan grosir untuk alat kesehatan secara online; Jasa penjualan
eceran dan grosir untuk bagian dan aksesoris pipa saluran air; Jasa penjualan eceran dan grosir untuk pemanas air, peralatan
dan perlengkapan pendinginan dan penyaringan air; Jasa penjualan eceran kartu pra-bayar pihak ketiga untuk pembelian
konten multimedia dan konten untuk permainan komputer dan permainan video yang dapat diunduh; Jasa penjualan eceran
secara online; Jasa penjualan ikan hias; Jasa penjualan kain; Jasa penjualan kamera; Jasa penjualan kopi dan biji kopi; Jasa
penjualan makanan dan minuman khas jepang; Jasa penjualan makanan secara daring; Jasa penjualan melalui online
(internet); Jasa penjualan merchandising produk dalam bidang nutrisi dan sumplemen diet, minuman dan sari buah; Jasa
penjualan minuman bubble; Jasa penjualan minuman dengan pearl; Jasa penjualan minuman dengan topping Boba; Jasa
penjualan minuman jelly; Jasa penjualan minuman kopi; Jasa penjualan oleh-oleh haji dan umroh; Jasa penjualan online untuk
pakaian bersepeda; Jasa penjualan online untuk perlengkapan sepeda; Jasa penjualan online untuk sepeda; Jasa penjualan
online untuk sepeda listrik; Jasa penjualan pancake dan waffle; Jasa penjualan pancake dan waffle secara online; Jasa
penjualan parfum dan wewangian; Jasa penjualan perabotan; Jasa penjualan perlengkapan berkemah; Jasa penjualan
perlengkapan mendaki gunung; Jasa penjualan produk melalui perkumpulan-perkumpulan.; Jasa penjualan produk pipa dari
logam; Jasa penjualan produk pipa secara onLine; Jasa penjualan pulsa telepon dan kartu perdana baik secara langsung
maupun secara onLine; Jasa penjualan retail bubuk coklat, kopi dan teh; Jasa penjualan ritel dan grosir untuk pakaian
bersepeda; Jasa penjualan ritel dan grosir untuk perlengkapan sepeda; Jasa penjualan ritel dan grosir untuk sepeda listrik;
Jasa penjualan sawit / hasil bumi baik secara langsung ataupun secara online; Jasa penjualan sistem pengeras suara (sound
system); Jasa penjualan suku cadang alat - alat musik; Jasa penjualan telepon selular baik secara online atau secara
langsung; Jasa penyebaran sehubungan dengan produk-produk kapur dan batu kapur, produk-produk pertanian dan
hortikultura, kimia, bangunan bukan logam, bahan-bahan konstruksi dan lansekap, batu, batu besar dan kerikil, batu bangunan
dan agregat, bahan-bahan untuk membuat, melapis dan memperbaiki jalan, bahan makanan dan suplemen untuk hewan;
Jasa penyedia pasar online bertemuanya pengguna jasa dan penyedia jasa dengan berbagai ketrampilan dan pengalaman;
Jasa penyediaan fasilitas biro bisnis; Jasa penyediaan media penjualan barang untuk penjual dan pembeli secara sambunglangsung (online); Jasa penyewaan mesin penjual otomatis; Jasa penyiapan invoice; Jasa peragaan produk; Jasa perantara
bisnis yang berkaitan dengan pembelian dan penjualan batu bara; Jasa perantara komersial dalam bidang peralatan
komunikasi yang portabel, yaitu, handset, walkie-talkie, telepon-telepon satelit dan asisten digital pribadi (PDA), telepontelepon bergerak; Jasa perantara komersial untuk alat pemanas; Jasa perantara komersial untuk komputer-komputer; Jasa
perantara komersial untuk mesin dan perlengkapan kantor; Jasa perantara komersial untuk mesin-mesin dan peralatan
elektronik serta bagian-bagiannya; Jasa perantara komersial untuk mesin-mesin dan peralatan komunikasi informasi; Jasa
perantara komersial untuk mesin-mesin dan peralatan medis; Jasa perantara komersial untuk mesin-mesin dan peralatan
pendingin; Jasa perantara komersial untuk mesin-mesin dan peralatan telekomunikasi; Jasa perantara komersial untuk
pembelian dan penjualan produk konsumen; Jasa perantara komersial untuk peralatan dan mesin-mesin bahan kimia; Jasa
perantara komersial untuk peralatan dan perlengkapan pemanas elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah
tangga; Jasa perantara komersial untuk peralatan pembasmi kuman (disinfektan) pada hidangan makanan; Jasa perantara
komersial untuk peralatan pengolahan makanan dan minuman; Jasa perantara komersial untuk perangkat pemanas; Jasa
perantara komersial untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin
dan peralatan elektronik serta bagian-bagiannya, yaitu, alat penguji DNA (DNA tester), Defibrilator Eksternal
Otomatis (Automated External Defibrillator (AED)), mesin latihan berkuda yang bersifat statis untuk perawatan kesehatan dan
kebugaran, alat berkendara secara elektromekanis untuk latihan fisik; Jasa perantara komersial untuk perlengkapan elektrik
(menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin dan peralatan elektronik serta bagian-bagiannya,
yaitu, alat-alat sinar-X (rontgen) untuk kedokteran gigi, alat penyemprotan (irrigators) untuk keperluan medis, laser untuk
keperluan medis, alat pacu jantung, alat perawatan gigi secara elektrik (menggunakan tenaga listrik); Jasa perantara
komersial untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin dan
peralatan elektronik serta bagian-bagiannya, yaitu, bahan reaksi untuk mendiagnosa DNA, alat pendiagnosa DNA untuk
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keperluan medis, peralatan diagnosa DNA untuk keperluan medis, alat pendiagnosa DNA untuk diagnosis in vitro di bidang
medis; Jasa perantara komersial untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga,
mesin-mesin dan peralatan elektronik serta bagian-bagiannya, yaitu, bantalan pemanas elektrik untuk keperluan medis,
sarung tangan untuk keperluan medis, masker-masker untuk keperluan medis, alat untuk pembilasan organ; Jasa perantara
komersial untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin dan
peralatan elektronik serta bagian-bagiannya, yaitu, mesin-mesin dan instrumen-instrumen ortodontik untuk keperluan
kedokteran gigi, alat-alat untuk keperawatan, benang jahitan operasi untuk keperluan medis, selimut elektrik (menggunakan
tenaga listrik) untuk keperluan medis; Jasa perantara komersial untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik)
untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin dan peralatan elektronik serta bagian-bagiannya, yaitu, mesin-mesin dan
peralatan medis, alat pemeriksaan darah, peralatan untuk menganalisa darah, alat-alat pengukur gula darah; Jasa perantara
komersial untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin dan
peralatan elektronik serta bagian-bagiannya, yaitu, peralatan diagnosa untuk keperluan medis, alat radiologi untuk keperluan
medis, alat radioterapi, peralatan sinar-X (rontgen) untuk keperluan medis; Jasa perantara komersial untuk perlengkapan
elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin dan peralatan elektronik serta bagianbagiannya, yaitu, peralatan pijat, alat pijat bergetar, peralatan pijat elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan
rumah tangga, peralatan pijat untuk tubuh manusia; Jasa perantara komersial untuk perlengkapan elektrik (menggunakan
tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin dan peralatan elektronik serta bagian-bagiannya, yaitu, peralatan
sterilisasi untuk keperluan rumah sakit, alat pendeteksi sinar-X (rontgen) yang portabel untuk keperluan medis, alat pendeteksi
sinar-X (rontgen) yang portabel, bahan reaksi untuk diagnosa (diagnostic reagent) untuk keperluan medis; Jasa perantara
komersial untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin dan
peralatan elektronik serta bagian-bagiannya, yaitu, pesawat penerima televisi, telepon bergerak, mesin-mesin pencuci pakaian
secara elektrik (menggunakan tenaga listrik), mesin pencuci piring otomatis, alat penghisap debu elektrik (menggunakan
tenaga listrik), lemari es elektrik (menggunakan tenaga listrik), pengering pakaian secara elektrik (menggunakan tenaga
listrik); Jasa perantara komersial untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga,
mesin-mesin dan peralatan elektronik serta bagian-bagiannya, yaitu, vibrator pembaringan, kursi pijat listrik untuk keperluan
rumah tangga, alat pijat untuk estetika/kecantikan, peralatan dan instrumen-instrumen medis; Jasa perantara komersial untuk
produk-produk farmasi; Jasa perantara yang mempertemukan penjual dan pembeli secara bersama-sama secara sambunglangsung (online); Jasa perdagangan; Jasa perdagangan (trading) makanan laut (seafood) dan daging; Jasa perdagangan
besar (Distributor); Jasa perdagangan besar alat listrik; Jasa perdagangan dan distributor alat-alat olahraga; Jasa
perdagangan ekspor-impor; Jasa perdagangan untuk mempengaruhi masyarakat untuk membeli barang; Jasa
perdagangan/distribusi accu secara grosir maupun eceran (ritel); Jasa periklanan barang secara sambung langsung (online);
Jasa periklanan dan pemasaran yang dilakukan dengan metode komunikasi pemasaran secara tidak langsung, yaitu, melalui
media sosial, mesin pencari pemasaran, pertanyaan seputar pemasaran, pemasaran melalui internet, pemasaran
secara mobile, pembuatan blog dan bentuk-bentuk pasif lainnya, saluran-saluran komunikasi yang bisa dibagikan atau viral;
Jasa periklanan dan publisitas oleh televise, radio dan surat; Jasa periklanan online; Jasa periklanan yang disediakan melalui
internet; Jasa pialang penjualan barang; Jasa pialang untuk mesin-mesin dan peralatan telekomunikasi; Jasa promosi; Jasa
promosi dan pemasaran secara online melalui jaringan komputer dan situs web (website); Jasa promosi penjualan untuk
orang lain; Jasa promosi yang bersifat program loyalitas dan insentif pelanggan; Jasa publisitas; Jasa publisitas luar ruangan;
Jasa retail dan jasa retail online terkait dengan produk tembakau yang dipanaskan, rokok elektronik, perangkat rokok
elektronik, perangkat elektronik dan bagian-bagiannya untuk memanaskan rokok atau tembakau, alat penguap oral, alat
penguap untuk rokok elektronik dan peralatan rokok, kotak-kotak rokok elektronik yang dapat di isi ulang, pengisi daya dan
pusat pengisian daya (charging docks) untuk barang-barang tersebut di atas, alat pemadam untuk rokok yang dipanaskan dan
batang tembakau yang dipanaskan, bagian-bagian dan perangkat yang disebutkan di atas, larutan nikotin cair untuk
digunakan dalam rokok elektronik, pengganti tembakau, bukan untuk keperluan medis, barang-barang perokok, kotak
pelindung, penutup dekoratif dan kotak untuk membawa rokok elektronik dan perangkat rokok elektronik, peralatan
kebersihan, perlengkapan rumah tangga; Jasa retail yang disediakan oleh toko bebas bea; Jasa ritel atau grosiran; Jasa ritel
dan grosir, termasuk retail dan grosir online yang menjual kacamata, kacamata pelindung dengan bingkai plastik atau karet
yang pas di wajah untuk melindungi mata, kacamata pelindung dari sinar matahari, bagian, perlengkapan dan aksesoris untuk
kacamata, kacamata pelindung dengan bingkai plastik atau karet yang pas di wajah untuk melindungi mata dan kacamata
pelindung dari sinar matahari, termasuk, tempat-tempat, rantai-rantai, tali-tali, bingkai-bingkai, pita-pita dan pengikat-pengikat
pendukung; Jasa ritel dan toko ritel online dalam bidang pakaian, alas kaki, tutup kepala, tas, dompet wanita, koper dan
aksesoris lainnya.; Jasa ritel dan toko ritel online yang berkaitan dengan penjualan pakaian, tas, dompet, sepatu, topi,
kacamata, kacamata pelindung dari sinar matahari, jam tangan, perhiasan, dan aksesoris mode lainnya; Jasa ritel
sehubungan dengan pemutar media portabel; Jasa ritel sehubungan dengan perangkat keras komputer; Jasa ritel
sehubungan dengan perangkat lunak komputer; Jasa ritel sehubungan dengan periferal komputer; Jasa ritel sehubungan
dengan tempat untuk perangkat penyimpanan data; Jasa ritel yang berkaitan dengan penjualan pasta gigi, obat kumur oral,
obat kumur, semprotan penyegar nafas, strip pemutih, pasta gigi, obat kumur, strip perawatan oral mengandung obat, produk
perawatan mulut mengandung obat, produk perawatan mulut mengandung obat, yaitu pasta gigi obat, sediaan perawatan
mulut mengandung obat, obat-obatan untuk keperluan gigi, obat kumur gigi, semprotan mulut mengandung obat, pasta gigi
obat, bahan untuk menambal gigi, lilin gigi, sikat gigi (manual dan listrik), benang pembersih gigi, sikat gigi dan benang
interdental; Jasa ritel yang berkaitan dengan tekstil, sediaan untuk perlengkapan mandi yang tidak mengandung obat,
produk perawatan, peralatan perawatan, tempat untuk membawa, buku, lilin, perlengkapan audio, perangkat pendengar yang
diletakkan di kepala, tempat pengeras suara, pengeras suara nirkabel, perangkat pendengar yang diletakkan di dalam telinga;
Jasa ritel yang disebutkan di atas tidak termasuk ritel penjualan barang melalui toko dengan mendatangi tempat secara
langsung (brick and mortar); Jasa ritel/eceran ayam goreng; Jasa ritel/eceran ayam olahan; Jasa ritel/eceran produk daging
olahan; Jasa ritel/eceran produk sayuran olahan; Jasa ritel/eceran saus; Jasa sales dan promosi untuk pihak ketiga atas
perbekalan farmasi, produk farmasi, alat kesehatan, dan kosmetik; Jasa sekretaris bisnis; Jasa sekretaris virtual pada
perusahaan; Jasa stand penjualan makanan dan minuman; Jasa toko; Jasa toko dan jasa toko eceran secara online
menampilkan berbagai macam barang konsumen; Jasa toko eceran; Jasa toko eceran secara online; Jasa toko eceran secara
online untuk sediaan farmasi, kedokteran hewan dan sanitasi dan persediaan medis; Jasa toko eceran sehubungan dengan
penjualan rokok elektrik (e-cigarettes), rokok elektronik, cairan untuk digunakan pada rokok elektronik, tembakau,
pengganti tembakau (bukan untuk keperluan medis), barang-barang keperluan perokok, korek api untuk perokok, alat
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penguap pribadi (untuk rokok elektronik) dan rokok elektronik dan pemberi rasa serta cairan untuk rokok elektronik, produk
tembakau untuk keperluan dipanaskan, perangkat dan bagian-bagian perangkat untuk memanaskan tembakau dan pengganti
tembakau untuk keperluan dihirup, tembakau sirih dengan tembakau, tembakau untuk dihirup dengan tembakau, tembakau
sirih tanpa tembakau, tembakau untuk dihirup tanpa tembakau, kantong nikotin oral bebas tembakau (bukan untuk
penggunaan medis); Jasa toko eceran sehubungan dengan penjualan rokok elektrik (e-cigarettes), rokok elektronik, cairan
untuk digunakan pada rokok elektronik, tembakau, barang-barang keperluan perokok, korek api, alat penguap pribadi (untuk
rokok elektronik) dan rokok elektronik dan pemberi rasa serta cairan untuk rokok elektronik; Jasa toko grosir untuk engsel
pintu dari logam; Jasa toko grosir untuk pintu lipat dari logam; Jasa toko grosir untuk pintu lipat non-logam; Jasa toko grosir
yang menampikan peralatan dan instrumen medis untuk perbaikan kulit yang menggunakan lampu LED; Jasa toko grosir yang
menampilkan alat pijat estetika; Jasa toko grosir yang menampilkan alat pijat getaran untuk keperluan rumah tangga; Jasa
toko grosir yang menampilkan alat pijat wajah estetika untuk efek memutihkan kulit; Jasa toko grosir yang menampilkan bidet;
Jasa toko grosir yang menampilkan pembersih udara, bukan bagian dari mesin; Jasa toko grosir yang menampilkan pemurni
air untuk keperluan rumah tangga; Jasa toko on-line dan gerai yang menjual alas kaki, pakaian, penutup kepala dan asesoris
pakaian, tas punggung, tas untuk membawa segala keperluan, tas tangan dan dompet; Jasa toko online sepatu bekas; Jasa
toko pakaian eceran; Jasa toko penjual Makanan dan Minuman secara online; Jasa toko retail secara daring (online) yang
menampilkan konten audio, video dan audio visual yang sebelumnya telah direkam, yang telah distandarkan (streamed) dan
dapat diunduh; Jasa toko retail yang menjual kosmetik; Jasa toko ritel dalam bidang desain pakaian, jam, kulit dan tas jinjing;
Jasa toko ritel online yang menampilkan program perangkat lunak komputer, game komputer, rekaman audio, publikasi
elektronik, buku, film, musik, video, dan program TV; Jasa toko ritel online yang menawarkan barang-barang pakaian, sepatu,
tutup kepala, alat dan asesoris untuk keperluan olahraga; Jasa toko ritel yang menampikan peralatan dan instrumen medis
untuk perbaikan kulit yang menggunakan lampu LED; Jasa toko ritel yang menampilkan alat pijat estetika; Jasa toko ritel yang
menampilkan alat pijat getaran untuk keperluan rumah tangga; Jasa toko ritel yang menampilkan alat pijat wajah estetika
untuk efek memutihkan kulit; Jasa toko ritel yang menampilkan bidet; Jasa toko ritel yang menampilkan pembersih udara,
bukan bagian dari mesin; Jasa toko ritel yang menampilkan pemurni air untuk keperluan rumah tangga; Jasa toko ritel yang
menawarkan barang-barang pakaian, sepatu, tutup kepala, alat dan asesoris olahraga; Jasa toko ritel, baik secara
konvensional maupun secara online; Jasa toko sepatu bekas; Jasa transportasi logistik, yaitu pengaturan transportasi barang
untuk orang lain; Jasa waralaba, yaitu, penawaran bantuan manajemen bisnis dalam pendirian dan pengoperasian restoran
yang menyajikan ayam; Jasa yang menawarkan untuk dijual dan penjualan barang dalam perdagangan eceran dan grosir;
Jasa yang menyediakan kampanye periklanan manajemen dalam hal pelacakan, menganalisa, dan melaporkan data
konsumen, demigrafik, dan tanggapan konsumen pada bahan-bahan iklan dan promosi; Jasa-jasa di dalam bidang teknologi
blockchain (Sistem pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi).; Jasa-jasa kliping berita; Jasa-jasa konsultasi
perniagaan, informasi, penelitian dan analisis yang berhubungan dengan perencanaan, pembelian, penempatan dan
optimisasi online, interaktip, televisi, cable, pita lebar (broadband), mobile dan penemuan (inventory) media baru dan konten
yang berkaitan dengannya; Jasa-jasa pameran dan pameran dagang; Jasa-jasa pemberian nasehat, konsultasi, dan informasi
bisnis-bisnis; Jasa-jasa penjualan retail jam tangan dan instrumen horologis; Jasa-jasa penyediaan informasi, dan layanan jual
beli tentang akar rumput; Jasa-jasa ritel yang berkaitan dengan gas yang mudah terbakar; Jasa-jasa ritel yang berkaitan
dengan pakaian dan aksesoris, tas, souvenir; Jasa-jasa ritel yang berkaitan dengan pelumas, fluida dan aditif untuk digunakan
dalam otomotif, produk perawatan mobil, bagian-bagian otomotif, perlengkapan dan aksesori, alat-alat tangan, koran dan
majalah, makanan, minuman dan gula-gula dan serba-serbi yang lain.; Jasa-jasa toko penjualan eceran dibidang perangkatperangkat keras dan barang-barang yang berkaitan dengannya; Kampanye pasar; Kampanye pemasaran; Keagenan tenaga
kerja; Kompilasi bisnis data; Kompilasi dan penyediaan dari direktori informasi komersial on-line; Kompilasi dan sistemisasi
informasi untuk transmisi elektronik; Kompilasi iklan untuk digunakan sebagai halaman web; Kompilasi iklan untuk digunakan
sebagai halaman web di Internet; Komputerisasi kompilasi dari catatan kontrol stok; Komputerisasi kompilasi dari daftar
pesanan; Komputerisasi kompilasi dari indeks-indeks pelanggan; Komputerisasi pencatatan bisnis; Komputerisasi verifikasi
data; Konsultan Niaga; Konsultan Pajak; Konsultan bisnis; Konsultansi strategi bisnis; Konsultasi bisnis mengenai aktivitas
pemasaran dan peluncuran produk baru; Konsultasi bisnis profesional; Konsultasi bisnis, informasi atau penyelidikan;
Konsultasi komersial; Konsultasi manajemen bisnis di bidang perjalanan (bisnis) perusahaan; Konsultasi manajemen bisnis
perusahaan dan personalia; Konsultasi manajemen bisnis, yaitu, membantu bisnis untuk mengurangi tapak ekologi dan
mengubah praktik bisnis menjadi kegiatan yang ramah lingkungan melalui optimalisasi pengemasan.; Konsultasi manajemen
dan organisasi bisnis; Konsultasi manajemen personalia; Konsultasi manajemen personalia dan ketenagakerjaan; Konsultasi
manajemen perusahaan, yaitu: menasehatkan langganan dalam segala bidang bisnis, termasuk atmosfir bumi dan semua
angkasa di luarnya (aerospace) dan pertahanan, elektronika, telekomunikasi, otomotif, bahan-bahan dasar, industri
konsumen, hasil-hasil zat perantara, farmasi dan medik, dagang eceran, energi, perbankan, sekuritas, perawatan kesehatan,
asuransi dan angkutan, tentang strategi perusahaan, pengaturan, pelaksanaan, dan perniagaan yang berhubungan dengan
bidang polis perbaikan pelaksanaan perusahaan jangka pendek, pemasaran, pembuatan dan penyaluran pengembangan,
perencanaan dan pengaturan tenaga manusia, informasi manajemen dan teknologi informasi; Konsultasi mengenai strategi
komunikasi hubungan masyarakat; Konsultasi perdagangan produk UMKM di dalam dan luar negeri; Konsultasi sarana dan
pra sarana bagi kegiatan UMKM; Konsultasi sumber daya manusia; Konsultasi yang berkaitan dengan hubungan masyarakat;
Konsumen (Informasi komersial dan pemberian nasihat untuk -) [toko yang menyediakan pemberian naihat untuk konsumen];
Konter untuk penjualan es krim; Koperasi perdagangan; Layana agen penjualan yang menampilkan penggorengan; Layanan
administrasi bisnis yang disediakan yang berhubungan dengan layanan grosir dan ritel perangkat keras logam; Layanan
administrasi mengenai bisnis yang menggunakan basis data di Internet; Layanan administrasi untuk rujukan medis; Layanan
administratif manajemen hotel; Layanan agen ekspor-impor di bidang kosmetik; Layanan agen ekspor-impor pakaian; Layanan
agen informasi bisnis; Layanan agen informasi komersial, melalui internet; Layanan agen menjawab telepon; Layanan agen
penjualan untuk engsel pintu dari logam; Layanan agen penjualan untuk engsel pintu non-logam; Layanan agen penjualan
untuk pintu lipat dari logam; Layanan agen penjualan untuk pintu lipat non-logam; Layanan agen penjualan untuk selempang
jendela dari logam; Layanan agen penjualan untuk selempang jendela non-logam; Layanan agen penjualan yang
menampilkan alas kaki untuk mandi; Layanan agen penjualan yang menampilkan alat masak multi-guna; Layanan agen
penjualan yang menampilkan alat memasak tanpa minyak yang dipanaskan dengan uap; Layanan agen penjualan yang
menampilkan alat penggosok tubuh; Layanan agen penjualan yang menampilkan alat pengukus yang mudah digunakan;
Layanan agen penjualan yang menampilkan alat pijat untuk penggunaan pribadi; Layanan agen penjualan yang menampilkan
alat sterilisasi; Layanan agen penjualan yang menampilkan alat sterilisasi portabel untuk sikat gigi; Layanan agen penjualan
yang menampilkan alat sterilisasi untuk sikat gigi; Layanan agen penjualan yang menampilkan alat sterilisasi untuk talenan
untuk penggunaan di dapur; Layanan agen penjualan yang menampilkan aparatus dan instrumen untuk menimbang; Layanan
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agen penjualan yang menampilkan aparatus perawatan gigi; Layanan agen penjualan yang menampilkan aparatus yang
dioperasikan tangan untuk mencincang makanan; Layanan agen penjualan yang menampilkan bagasi; Layanan agen
penjualan yang menampilkan bantal Korea, Bangsuk; Layanan agen penjualan yang menampilkan blender botol; Layanan
agen penjualan yang menampilkan blender botol yang disesuaikan untuk mempertahankan dingin; Layanan agen penjualan
yang menampilkan blender elektrik; Layanan agen penjualan yang menampilkan blender portabel; Layanan agen penjualan
yang menampilkan blender tangan nirkabel; Layanan agen penjualan yang menampilkan botol air dijual kosong; Layanan
agen penjualan yang menampilkan botol terisolasi; Layanan agen penjualan yang menampilkan botol untuk minum bukan
logam mulia; Layanan agen penjualan yang menampilkan buku dan publikasi; Layanan agen penjualan yang menampilkan
cangkir bukan logam mulia; Layanan agen penjualan yang menampilkan deterjen untuk penggunaan di dapur; Layanan agen
penjualan yang menampilkan gantungan baju; Layanan agen penjualan yang menampilkan handuk abrasif untuk menggosok
kulit; Layanan agen penjualan yang menampilkan handuk dapur dari kertas; Layanan agen penjualan yang menampilkan
handuk dari tekstil; Layanan agen penjualan yang menampilkan kabinet dan lemari plastik; Layanan agen penjualan yang
menampilkan kantong dengan penutup untuk penyimpanan makanan; Layanan agen penjualan yang menampilkan karpet;
Layanan agen penjualan yang menampilkan keranjang cucian untuk penggunaan domestik atau rumah tangga; Layanan agen
penjualan yang menampilkan keranjang sampah; Layanan agen penjualan yang menampilkan keranjang untuk keperluan
rumah tangga; Layanan agen penjualan yang menampilkan kertas perak; Layanan agen penjualan yang menampilkan kopi;
Layanan agen penjualan yang menampilkan kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan; Layanan agen penjualan yang
menampilkan kotak makanan pendamping; Layanan agen penjualan yang menampilkan kotak pendingin portabel bukan
elektrik; Layanan agen penjualan yang menampilkan kuali digital; Layanan agen penjualan yang menampilkan kuali elektrik
yang dapat dilipat; Layanan agen penjualan yang menampilkan kuali multi-guna; Layanan agen penjualan yang menampilkan
lemari bukan logam; Layanan agen penjualan yang menampilkan mesin pengepakan hampa udara untuk makanan; Layanan
agen penjualan yang menampilkan minuman berbahan dasar teh alkohol; Layanan agen penjualan yang menampilkan
nutraseutikal; Layanan agen penjualan yang menampilkan oven yang dipanaskan dengan uap; Layanan agen penjualan yang
menampilkan pakaian; Layanan agen penjualan yang menampilkan panci untuk memasak; Layanan agen penjualan yang
menampilkan panggangan elektrik; Layanan agen penjualan yang menampilkan panggangan elektrik di dalam ruangan;
Layanan agen penjualan yang menampilkan panggangan elektrik di luar ruangan; Layanan agen penjualan yang menampilkan
panggangan induksi; Layanan agen penjualan yang menampilkan pelembab sterilisasi LED; Layanan agen penjualan yang
menampilkan pemanggang; Layanan agen penjualan yang menampilkan pembersih udara portabel; Layanan agen penjualan
yang menampilkan pengaduk elektrik untuk keperluan rumah tangga; Layanan agen penjualan yang menampilkan penghilang
serat elektrik; Layanan agen penjualan yang menampilkan penghisap debu; Layanan agen penjualan yang menampilkan
penjernih udara untuk kendaraan; Layanan agen penjualan yang menampilkan perabotan; Layanan agen penjualan yang
menampilkan peralatan dapur; Layanan agen penjualan yang menampilkan peralatan makan malam dari keramik; Layanan
agen penjualan yang menampilkan peralatan makan, selain pisau, garpu dan sendok; Layanan agen penjualan yang
menampilkan peralatan untuk membersihkan dan perlengkapan untuk mencuci, selain elektrik; Layanan agen penjualan yang
menampilkan perlengkapan mandi; Layanan agen penjualan yang menampilkan rak pengering untuk mencuci; Layanan agen
penjualan yang menampilkan sapu untuk membersihkan; Layanan agen penjualan yang menampilkan sarung tangan dapur;
Layanan agen penjualan yang menampilkan sediaan untuk memutihkan dan bahan lainnya untuk keperluan mencuci; Layanan
agen penjualan yang menampilkan serbet; Layanan agen penjualan yang menampilkan setrika uap; Layanan agen penjualan
yang menampilkan sikat gigi elektrik; Layanan agen penjualan yang menampilkan sikat untuk membersihkan; Layanan agen
penjualan yang menampilkan spatula untuk penggunaan di dapur; Layanan agen penjualan yang menampilkan sterilisasi
pengering piring; Layanan agen penjualan yang menampilkan talenan untuk penggunaan di dapur; Layanan agen penjualan
yang menampilkan tas dan dompet; Layanan agen penjualan yang menampilkan tas kecil untuk bepergian; Layanan agen
penjualan yang menampilkan teko kopi elektrik; Layanan agen penjualan yang menampilkan tembakau; Layanan agen
penjualan yang menampilkan tempat dan kotak sabun; Layanan agen penjualan yang menampilkan tepung dan sediaan yang
terbuat dari sereal; Layanan agen penjualan yang menampilkan tikar; Layanan agen penjualan yang menampilkan tisu
kosmetik yang sudah dibasahi; Layanan agen penjualan yang menampilkan turner untuk penggunaan di dapur; Layanan agen
penjualan yang menampilkan tusuk gigi; Layanan agen penjualan yang menampilkan wadah kaca yang disegel untuk
mengawetkan makanan; Layanan agen penjualan yang menampilkan wadah pengemas hampa udara untuk nasi; Layanan
agen penjualan yang menampilkan wadah plastik untuk penggunaan rumah tangga; Layanan agen penjualan yang
menampilkan wadah rumah tangga portabel multi-guna; Layanan agen penjualan yang menampilkan wadah untuk makanan
tradisional Korea, kimchi; Layanan agen penjualan yang menampilkan wadah untuk penggunaan rumah tangga atau dapur;
Layanan agen penjualan yang menampilkan wewangian; Layanan agen penjualanyang menampilkan lapisan kertas perak
untuk memasak di dapur; Layanan agen penjualanyang menampilkan peralatan memasak portabel untuk penggunaan di luar
ruangan; Layanan agen periklanan di Internet untuk orang lain; Layanan amal, yaitu, mengatur dan melakukan program
sukarela karyawan dan proyek layanan masyarakat; Layanan asosiasi, yaitu, mempromosikan kepentingan organisasi dan
orang-orang yang peduli dengan bidang manajemen proyek, manajemen bisnis, dan manajemen strategis; Layanan asosiasi,
yaitu, mempromosikan pemakaian dan penerimaan standar pertanian untuk penyerapan karbon dan gas rumah kaca lainnya;
Layanan asosiasi, yaitu, mempromosikan pemakaian dan penerimaan standar pertanian untuk penyerapan karbon dan gas
rumah kaca lainnya mempromosikan standar industri umum secara sukarela untuk penyerapan pertanian karbon dan gas
rumah kaca lainnya penyediaan pasar online untuk pembeli dan penjual karbon dan kredit gas rumah kaca lainnya, tunjangan
atau kompensasi mempromosikan penyerapan karbon internasional dan gas rumah kaca lainnya melalui administrasi
kompetisi dan tantangan untuk pihak lain.; Layanan asosiasi, yaitu, mempromosikan pemakaian dan penerimaan standar
pertanian untuk penyerapan karbon dan gas rumah kaca lainnya.; Layanan bantuan bisnis untuk pihak lain dalam
pengoperasian peralatan pengawasan keamanan dalam bidang teknologi informasi; Layanan bantuan dan konsultasi di
bidang manajemen bisnis perusahaan di sektor medis; Layanan bantuan manajemen personalia; Layanan bisnis, yaitu,
administrasi bisnis perusahaan dan operasi toko ritel yang menampilkan pakaian, aksesori pakaian, alas kaki, koper, ransel
dan peralatan luar ruang; Layanan bisnis/usaha yang berkaitan dengan manajemen fasilitas dan jasa operasi teknis, yaitu,
penyediaan manajemen usaha dan operasi usaha ke pusat data dengan infrastruktur dan interkoneksi internet dan jaringan,
pusat data tersebut menyediakan manajemen daya, pengendalian lingkungan, dan manajemen pengamanan data; Layanan
dealer kendaraan; Layanan diskon (untuk pengecer, grosir atau layanan promosi penjualan); Layanan distribusi dalam bidang
perangkat lunak permainan komputer, permainan video, permainan komputer, program permainan, konten permainan
komputer dan permainan video yang dapat diunduh; Layanan eceran atau grosir barang cetakan seperti buku, e-book;
Layanan eceran atau grosir untuk kosmetik dan alat kesehatan; Layanan eceran atau grosir untuk persediaan medis; Layanan
fungsi kantor dan penyediaan informasi yang berkaitan dengannya; Layanan fungsi kantor yang disediakan yang berhubungan
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dengan layanan grosir dan ritel perangkat keras logam; Layanan grosir; Layanan grosir dan eceran dekorasi rumah; Layanan
grosir dan eceran di bidang produk tembakau, rokok elektronik dan produk-produk untuk digunakan dengan rokok elektronik;
Layanan grosir dan eceran perabotan rumah; Layanan grosir dan eceran peralatan listrik; Layanan grosir yang berkaitan
dengan buku; Layanan grosir yang disediakan oleh toko yang menjual bagian dan aksesoris mobil; Layanan grosir yang
menampilkan gantungan baju; Layanan iklan baris di bidang penilaian, perbaikan, layanan pemasangan, dan penjualan mobil
baru dan/atau bekas, sepeda motor, kendaraan komersial dan/atau tugas berat serta aksesori dan suku cadang terkait;
Layanan iklan yang berkaitan dengan parfum dan wewangian; Layanan iklan yang disediakan yang berhubungan dengan
layanan grosir dan ritel perangkat keras logam; Layanan iklan, pemasaran dan promosi di bidang jasa medis; Layanan iklan,
pemasaran dan promosi, yaitu, memberikan informasi mengenai diskon, kupon, potongan harga, voucher, tautan ke situs web
ritel orang lain, dan penawaran khusus untuk barang dan jasa orang lain; Layanan iklan, pemasaran, dan promosi; Layanan
iklan, yaitu mempromosikan merek, barang, dan layanan orang lain; Layanan impor dan ekspor agen untuk perangkat keras
logam; Layanan informasi bisnis bersifat menyediakan informasi peluang bisnis; Layanan informasi bisnis yang bersifat
memberikan informasi peluang bisnis; Layanan informasi iklan dan komersial melalui internet; Layanan informasi yang
berkaitan dengan jaringan kerja dan pertemuan bisnis; Layanan informasi yang berkaitan dengan perkenalan bisnis; Layanan
informasi, nasehat dan
konsultasi yang berkaitan dengan
proses administrasi pesanan pembelian,
jasa periklanan, periklanan, penilaian
bisnis, informasi bisnis, investigasi
bisnis, bantuan manajemen bisnis,
konsultasi manajemen bisnis, konsultasi
organisasi bisnis, penelitian bisnis, agen
informasi komersial, informasi dan
nasehat komersial untuk konsumen,
layanan perantara komersial, bantuan
manajemen komersial atau industri,
kompilasi iklan digunakan sebagai
halaman web pada internet, kompilasi
direktori untuk penerbitan di internet,
kompilasi informasi ke dalam basis data
komputer, kompilasi statistik, analisis
harga biaya, pencarian data dalam file
komputer untuk orang lain, penyebaran
bahan untuk iklan, penelitian
pemasaran, pemasaran, iklan online di
jaringan komputer, jajak pendapat,
organisasi dan manajemen program
loyalitas pelanggan, iklan bayar per klik,
presentasi barang di media komunikasi, untuk keperluan ritel, layanan
perbandingan harga, jasa pengadaan
untuk orang lain (membeli barang dan
jasa untuk bisnis orang lain),
memberikan informasi bisnis melalui
situs web, penyediaan pasar daring
untuk pembeli dan penjual barang dan
jasa, penyediaan informasi kontak
komersial dan bisnis, publikasi teks
publisitas, publisitas, penyewaan waktu
iklan di media komunikasi, promosi
penjualan untuk orang lain, optimisasi
mesin pencari, sistemisasi informasi ke
dalam basis data komputer, jasa
pengadaan kerjasama, untuk
kepentingan pihak lain, dari berbagai
barang (tidak termasuk transportasi
daripadanya), memungkinkan
pelanggan untuk dengan mudah
melihat dan membeli barang-barang
tersebut dari situs barang dagangan
dalam jaringan komunikasi global,
memperbarui dan memelihara data
dalam database komputer,
memperbarui materi iklan,
pengoptimalan lalu lintas situs web,
audit keuangan, persiapan dan analisis
laporan keuangan untuk bisnis, proses
administrasi klaim asuransi, promosi
layanan asuransi, atas nama pihak
ketiga; Layanan jasa menguruskan pendirian PT (Perseroan Terbatas); Layanan jasa menguruskan pendirian badan usaha;
Layanan jasa menguruskan pendirian perusahaan; Layanan jual beli parfum, yaitu: isi ulang parfum; Layanan kliping berita
online; Layanan konsultasi untuk manajemen dan organisasi bisnis; Layanan konsultasi bisnis; Layanan konsultasi bisnis
yang berkaitan dengan pendirian usaha; Layanan konsultasi merek; Layanan konsultasi pemasaran bisnis, yaitu, melacak dan
menganalisis data pemasaran orang lain untuk tujuan memberikan strategi, wawasan, pemasaran, penjualan, operasi,
khususnya yang mengkhususkan diri dalam penggunaan model analitik dan statistik untuk memahami dan memprediksi
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konsumen, tren dan tindakan bisnis dan pasar; Layanan konsultasi untuk periklanan dan manajemen bisnis; Layanan lisensi
musik, yaitu, administrasi komersial dari lisensi musik lainnya; Layanan manajemen bisnis yang disediakan yang berhubungan
dengan layanan grosir dan ritel perangkat keras logam; Layanan manajemen risiko bisnis; Layanan mengirimkan dan
menerima pesan elektronik; Layanan nasehat dan konsultasi yang berkaitan dengan suksesi bisnis dan memberikan informasi
tentangnya; Layanan nasehat untuk informasi bisnis dan akuntansi; Layanan online untuk menghubungkan pengguna jaringan
sosial dengan bisnis; Layanan online untuk menghubungkan pengguna jejaring sosial dengan pengecer untuk tujuan
memfasilitasi pembelian diskon; Layanan panggilan [layanan pelanggan]; Layanan pegawai sementara; Layanan pelelangan;
Layanan pemantauan dan konsultasi bisnis, yaitu, untuk memberikan strategi, wawasan, pemasaran, dan penjualan, terutama
yang mengkhususkan diri dalam penggunaan model analitik dan statistik untuk memahami dan memprediksi konsumen,
bisnis, dan tren dan tindakan pasar melalui situs web pelacakan; Layanan pemasaran bisnis; Layanan pemasaran dan
promosi penjualan di toko-toko dan atau melalui jaringan komunikasi di seluruh dunia; Layanan pemasaran yang disediakan
dengan cara jaringan digital melalui portal internet yang diarahkan kepada pelanggan produk kemasan; Layanan pemasaran,
periklanan dan promosi; Layanan pemesanan buku secara online; Layanan pemesanan melaui pos berbasis Internet;
Layanan pemesanan produk; Layanan pemrosesan data daring; Layanan pemrosesan kantor; Layanan penanganan data;
Layanan pencarian data dan penyediaan informasi yang berkaitan dengan hasil pencarian; Layanan pencarian database
melalui suatu jaringan; Layanan pencarian informasi di Internet; Layanan pencarian informasi melalui Internet; Layanan
pencarian untuk data elektronik pada komputer; Layanan penempatan pesanan untuk layanan pengiriman barang; Layanan
pengadaan kerjasama untuk kepentingan pihak lain, dari berbagai barang (tidak termasuk transportasi daripadanya),
memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan membeli barang-barang tersebut, layanan yang dapat disediakan
melalui toko ritel, toko grosir, melalui katalog pesanan melalui surat atau melalui media elektronik seperti melalui toko online,
situs web atau belanja melalui program televisi; Layanan pengadaan untuk orang lain (perolehan barang dan jasa untuk
perusahaan lain); Layanan pengaturan acara [mengorganisir pameran atau pamern dagang untuk tujuan komersial atau
periklanan]; Layanan pengaturan rapat perusahaan; Layanan pengaturan tampilan etalase toko ritel; Layanan pengelolaan
rantai pasokan melalui solusi ketelusuran dari awal hingga akhir untuk produk kemasan dan pengemasan; Layanan
pengembangan bisnis, seperti menyediakan bantuan untuk perusahaan pemula milik pihak lain; Layanan penjualan eceran
bubuk boba; Layanan penjualan eceran bubuk coklat, kopi dan teh secara online; Layanan penjualan eceran bubuk minuman;
Layanan penjualan eceran produk roti; Layanan penjualan eceran sirup; Layanan penjualan eceran sirup untuk kuliner;
Layanan penjualan eceran sirup untuk minuman; Layanan penjualan jam tangan dan kacamata hitam (kacamata olahraga dan
kacamata) secara eceran atau grosir; Layanan penjualan kosmetik, persiapan untuk penggunaan pribadi, persiapan
perawatan gigi dan mulut, sabun dan deterjen secara eceran atau grosir; Layanan penjualan ritel; Layanan penjualan ritel
online; Layanan penjualan ritel yang berkaitan dengan produk makanan dan minuman; Layanan penyedia informasi komersial
melalui internet; Layanan penyedia informasi secara daring termasik informasi terkait dengan pedagang yang menerima
pembayaran dengan kartu kredit.; Layanan penyedia informasi, publikasi dan promosi pada pusat perbelanjaan secara online;
Layanan perantara bisnis; Layanan perantara komersial untuk mobil-mobil; Layanan perantara komersial untuk mobil-mobil
bekas; Layanan perantara komersial yang disediakan oleh toko yang menjual bagian dan asesoris mobil; Layanan perantara
yang berkaitan dengan perdagangan barang dan jasa; Layanan perdagangan elektronik, yaitu, menyediakan layanan toko ritel
online yang menampilkan perangkat lunak permainan komputer, permainan, pakaian; Layanan perekrutan; Layanan
perkenalan dan pertemuan bisnis dan skema jaringan kerja bisnis; Layanan perusahaan dan ayanan pengembangan bisnis
dalam bidang sediaan farmasi; Layanan promosi bisnis; Layanan promosi dan publisitas; Layanan promosi yang berhubungan
dengan acara eSports; Layanan pusat perbelanjaan (Mall); Layanan relasi media; Layanan ritel atau grosir di bidang
penyediaan perangkat lunak, pemutakhiran dan peningkatan pada perangkat lunak komputer atau pada perangkat keras
komputer; Layanan ritel atau grosir yang berhubungan dengan ponsel dan aksesoris ponsel; Layanan ritel atau layanan grosir
untuk gambar yang dapat diunduh; Layanan ritel atau layanan grosir untuk mesin dan peralatan telekomunikasi atau mesin,
peralatan; Layanan ritel atau layanan grosir untuk pengeras suara; Layanan ritel atau layanan grosir untuk perangkat lunak
permainan untuk konsol permainan video di rumah dan permainan portabel dengan layar kristal cair; Layanan ritel atau
layanan grosir untuk sistem pembangkit tenaga surya; Layanan ritel atau layanan grosir untuk sistem pengenalan suara;
Layanan ritel atau layanan grosir untuk video atau gambar yang dapat diunduh; Layanan ritel dan grosir teh; Layanan ritel dan
grosir untuk bagian, perlengkapan dan aksesoris untuk kacamata, kacamata pelindung dengan bingkai plastik atau karet yang
pas di wajah untuk melindungi mata dan kacamata pelindung dari sinar matahari, termasuk, tempat, rantai, tali, bingkai, pita
dan pengikat pendukung, termasuk layanan ritel dan grosir online yang menampilkan kacamata, kacamata pelindung dengan
bingkai plastik atau karet yang pas di wajah untuk melindungi mata, kacamata pelindung dari sinar matahari; Layanan ritel
department store; Layanan ritel online barang-barang elektronik melalui situs web; Layanan ritel online dari situs web internet
yang berkaitan dengan penjualan buku; Layanan ritel online yang berkaitan dengan alas kaki; Layanan ritel online yang
berkaitan dengan pakaian dalam; Layanan ritel online yang berkaitan dengan pakaian dalam wanita; Layanan ritel online yang
berkaitan dengan penjualan buku; Layanan ritel online yang berkaitan dengan sepatu; Layanan ritel online yang berkaitan
dengan topi; Layanan ritel online yang berkaitan dengan tutup kepala; Layanan ritel terkait dengan barang cetakan; Layanan
ritel terkait dengan persediaan pendidikan; Layanan ritel toko serba ada online; Layanan ritel untuk parfum dan wewangian;
Layanan ritel untuk penjualan bahan bakar, minyak bumi, minyak, pelumas, gemuk; Layanan ritel yang berkaitan dengan
produk roti; Layanan ritel, grosir dan toko online, termasuk toko roti ritel, farmasi, dan layanan suku cadang mobil; Layanan
sewa dan penjualan ruang iklan; Layanan tampilan untuk barang dagangan; Layanan toko eceran yang menjual mobil-mobil;
Layanan toko eceran yang menjual mobil-mobil bekas; Layanan toko grosir menampilkan alas kaki untuk pria dan wanita;
Layanan toko grosir menampilkan sandal; Layanan toko grosir menampilkan selempang jendela dari logam; Layanan toko
grosir menampilkan selempang jendela non-logam; Layanan toko grosir menampilkan sepatu; Layanan toko grosir
menampilkan sepatu anak-anak; Layanan toko grosir menampilkan sepatu kulit; Layanan toko grosir online yang menjual
bahan - bahan granit, keramik; Layanan toko grosir online yang menjual bahan - bahan untuk membuat bingkai, batu alam,
panel, kertas pelapis dinding; Layanan toko grosir yang menampilkan alas kaki untuk mandi; Layanan toko grosir yang
menampilkan alat masak multi-guna; Layanan toko grosir yang menampilkan alat memasak tanpa minyak yang dipanaskan
dengan uap; Layanan toko grosir yang menampilkan alat penggosok tubuh; Layanan toko grosir yang menampilkan alat
pengukus yang mudah digunakan; Layanan toko grosir yang menampilkan alat pijat untuk penggunaan pribadi; Layanan toko
grosir yang menampilkan alat sterilisasi; Layanan toko grosir yang menampilkan alat sterilisasi portabel untuk sikat gigi;
Layanan toko grosir yang menampilkan alat sterilisasi untuk sikat gigi; Layanan toko grosir yang menampilkan alat sterilisasi
untuk talenan untuk penggunaan di dapur; Layanan toko grosir yang menampilkan aparatus dan instrumen untuk menimbang;
Layanan toko grosir yang menampilkan aparatus perawatan gigi; Layanan toko grosir yang menampilkan aparatus yang
dioperasikan tangan untuk mencincang makanan; Layanan toko grosir yang menampilkan bahan bakar mineral; Layanan toko
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grosir yang menampilkan bantal Korea, Bangsuk; Layanan toko grosir yang menampilkan batu bara; Layanan toko grosir yang
menampilkan blender botol; Layanan toko grosir yang menampilkan blender botol yang disesuaikan untuk mempertahankan
dingin; Layanan toko grosir yang menampilkan blender elektrik; Layanan toko grosir yang menampilkan blender portabel;
Layanan toko grosir yang menampilkan blender tangan nirkabel; Layanan toko grosir yang menampilkan botol air dijual
kosong; Layanan toko grosir yang menampilkan botol terisolasi; Layanan toko grosir yang menampilkan botol untuk minum
bukan logam mulia; Layanan toko grosir yang menampilkan cangkir bukan logam mulia; Layanan toko grosir yang
menampilkan deterjen untuk keperluan di dapur; Layanan toko grosir yang menampilkan handuk abrasif untuk menggosok
kulit; Layanan toko grosir yang menampilkan handuk dapur dari kertas; Layanan toko grosir yang menampilkan handuk dari
tekstil; Layanan toko grosir yang menampilkan jasa untuk mencuci piring; Layanan toko grosir yang menampilkan kabinet dan
lemari plastik; Layanan toko grosir yang menampilkan kantong dengan penutup untuk penyimpanan makanan; Layanan toko
grosir yang menampilkan karpet; Layanan toko grosir yang menampilkan keranjang cucian untuk penggunaan domestik atau
rumah tangga; Layanan toko grosir yang menampilkan keranjang sampah; Layanan toko grosir yang menampilkan keranjang
untuk keperluan rumah tangga; Layanan toko grosir yang menampilkan kertas perak; Layanan toko grosir yang menampilkan
kosmetik; Layanan toko grosir yang menampilkan kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan; Layanan toko grosir yang
menampilkan kotak makanan pendamping; Layanan toko grosir yang menampilkan kotak pendingin portabel bukan elektrik;
Layanan toko grosir yang menampilkan kuali digital; Layanan toko grosir yang menampilkan kuali elektrik yang dapat dilipat;
Layanan toko grosir yang menampilkan kuali multi-guna; Layanan toko grosir yang menampilkan lapisan kertas perak untuk
memasak di dapur; Layanan toko grosir yang menampilkan lemari bukan logam; Layanan toko grosir yang menampilkan
mesin pengepakan hampa udara untuk makanan; Layanan toko grosir yang menampilkan nutraseutikal; Layanan toko grosir
yang menampilkan oven yang dipanaskan dengan uap; Layanan toko grosir yang menampilkan panci untuk memasak;
Layanan toko grosir yang menampilkan panggangan elektrik; Layanan toko grosir yang menampilkan panggangan elektrik di
dalam ruangan; Layanan toko grosir yang menampilkan panggangan elektrik di luar ruangan; Layanan toko grosir yang
menampilkan panggangan induksi; Layanan toko grosir yang menampilkan pelembab sterilisasi LED; Layanan toko grosir
yang menampilkan pemanggang; Layanan toko grosir yang menampilkan pembersih udara portabel; Layanan toko grosir yang
menampilkan pengaduk elektrik untuk keperluan rumah tangga; Layanan toko grosir yang menampilkan penggorengan;
Layanan toko grosir yang menampilkan penghilang serat elektrik; Layanan toko grosir yang menampilkan penghisap debu;
Layanan toko grosir yang menampilkan penjernih udara untuk kendaraan; Layanan toko grosir yang menampilkan peralatan
dapur; Layanan toko grosir yang menampilkan peralatan makan malam dari keramik; Layanan toko grosir yang menampilkan
peralatan makan, selain pisau, garpu dan sendok; Layanan toko grosir yang menampilkan peralatan memasak portabel untuk
penggunaan di luar ruangan; Layanan toko grosir yang menampilkan peralatan untuk membersihkan dan perlengkapan untuk
mencuci, selain elektrik; Layanan toko grosir yang menampilkan rak pengering untuk mencuci; Layanan toko grosir yang
menampilkan sapu untuk membersihkan; Layanan toko grosir yang menampilkan sarung tangan dapur; Layanan toko grosir
yang menampilkan sediaan untuk memutihkan dan bahan lainnya untuk keperluan mencuci; Layanan toko grosir yang
menampilkan serbet; Layanan toko grosir yang menampilkan setrika uap; Layanan toko grosir yang menampilkan sikat gigi
elektrik; Layanan toko grosir yang menampilkan sikat untuk membersihkan; Layanan toko grosir yang menampilkan spatula
untuk penggunaan di dapur; Layanan toko grosir yang menampilkan sterilisasi pengering piring; Layanan toko grosir yang
menampilkan talenan untuk penggunaan di dapur; Layanan toko grosir yang menampilkan tas dan dompet; Layanan toko
grosir yang menampilkan tas kecil untuk bepergian; Layanan toko grosir yang menampilkan teko kopi elektrik; Layanan toko
grosir yang menampilkan tempat dan kotak sabun; Layanan toko grosir yang menampilkan tepung dan sediaan yang terbuat
dari sereal; Layanan toko grosir yang menampilkan tikar; Layanan toko grosir yang menampilkan tisu kosmetik yang sudah
dibasahi; Layanan toko grosir yang menampilkan turner untuk penggunaan di dapur; Layanan toko grosir yang menampilkan
tusuk gigi; Layanan toko grosir yang menampilkan wadah kaca yang disegel untuk mengawetkan makanan; Layanan toko
grosir yang menampilkan wadah pengemas hampa udara untuk nasi; Layanan toko grosir yang menampilkan wadah plastik
untuk penggunaan rumah tangga; Layanan toko grosir yang menampilkan wadah rumah tangga portabel multi-guna; Layanan
toko grosir yang menampilkan wadah untuk makanan tradisional Korea, kimchi; Layanan toko grosir yang menampilkan wadah
untuk penggunaan rumah tangga atau dapur; Layanan toko grosir yang menampilkan wewangian; Layanan toko grosir yang
menjual mobil-mobil; Layanan toko grosir yang menjual mobil-mobil bekas; Layanan toko ritel di bidang suplemen makanan
kesehatan untuk digunakan sebagai suplemen diet (dietary supplements); Layanan toko ritel menampilkan alas kaki untuk pria
dan wanita retail; Layanan toko ritel menampilkan selempang jendela dari logam; Layanan toko ritel menampilkan selempang
jendela non-logam; Layanan toko ritel menampilkan sepatu; Layanan toko ritel menampilkan sepatu anak-anak; Layanan toko
ritel menampilkan sepatu kulit; Layanan toko ritel menu utama kopi; Layanan toko ritel menu utama teh; Layanan toko ritel
online; Layanan toko ritel online menampilkan rekaman musik, rekaman komedi, rekaman kata yang diucapkan, rekaman
video, dan produk yang terkait dengan musik; Layanan toko ritel online menu utama kopi; Layanan toko ritel online yang
menampilan pakaian dalam wanita; Layanan toko ritel online yang menampilkan buku; Layanan toko ritel online yang
menampilkan pakaian dalam; Layanan toko ritel online yang menampilkan pakaian dan aksesori terkait; Layanan toko ritel
online yang menampilkan sepatu; Layanan toko ritel online yang menampilkan topi; Layanan toko ritel online yang menjual
peralatan fotografi/videografi.; Layanan toko ritel secara on-line yang menjual parfum dan wewangian; Layanan toko ritel untuk
engsel pintu dari logam; Layanan toko ritel untuk perangkat lunak komputer untuk faksimili, surat elektronik, pesan suara atau
pesan internet; Layanan toko ritel untuk pintu lipat dari logam; Layanan toko ritel untuk pintu lipat non-logam; Layanan toko
ritel yang disediakan melalui Internet yang menampilkan kosmetik, sediaan perlengkapan mandi, minyak esensial, masker
kecantikan, sabun kosmetik dan shampoo; Layanan toko ritel yang menampilkan alas kaki untuk mandi; Layanan toko ritel
yang menampilkan alat masak multi-guna; Layanan toko ritel yang menampilkan alat memasak tanpa minyak yang
dipanaskan dengan uap; Layanan toko ritel yang menampilkan alat penggosok tubuh; Layanan toko ritel yang menampilkan
alat pengukus yang mudah digunakan; Layanan toko ritel yang menampilkan alat pijat untuk penggunaan pribadi; Layanan
toko ritel yang menampilkan alat sterilisasi; Layanan toko ritel yang menampilkan alat sterilisasi portabel untuk sikat gigi;
Layanan toko ritel yang menampilkan alat sterilisasi untuk sikat gigi; Layanan toko ritel yang menampilkan alat sterilisasi untuk
talenan untuk penggunaan di dapur; Layanan toko ritel yang menampilkan aparatus dan instrumen untuk menimbang;
Layanan toko ritel yang menampilkan aparatus perawatan gigi; Layanan toko ritel yang menampilkan aparatus yang
dioperasikan tangan untuk mencincang makanan; Layanan toko ritel yang menampilkan bantal Korea, Bangsuk; Layanan toko
ritel yang menampilkan barang-barang electrical atau listrik; Layanan toko ritel yang menampilkan blender botol; Layanan toko
ritel yang menampilkan blender botol yang disesuaikan untuk mempertahankan dingin; Layanan toko ritel yang menampilkan
blender elektrik; Layanan toko ritel yang menampilkan blender portabel; Layanan toko ritel yang menampilkan blender tangan
nirkabel; Layanan toko ritel yang menampilkan botol air dijual kosong; Layanan toko ritel yang menampilkan botol terisolasi;
Layanan toko ritel yang menampilkan botol untuk minum bukan logam mulia; Layanan toko ritel yang menampilkan cangkir
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bukan logam mulia; Layanan toko ritel yang menampilkan deterjen untuk penggunaan di dapur; Layanan toko ritel yang
menampilkan gantungan baju; Layanan toko ritel yang menampilkan gulungan toilet; Layanan toko ritel yang menampilkan
handuk abrasif untuk menggosok kulit; Layanan toko ritel yang menampilkan handuk dapur dari kertas; Layanan toko ritel
yang menampilkan handuk dari tekstil; Layanan toko ritel yang menampilkan jasa untuk mencuci piring; Layanan toko ritel
yang menampilkan kabinet dan lemari plastik; Layanan toko ritel yang menampilkan kantong dengan penutup untuk
penyimpanan makanan; Layanan toko ritel yang menampilkan karpet; Layanan toko ritel yang menampilkan keranjang cucian
untuk penggunaan domestik atau rumah tangga; Layanan toko ritel yang menampilkan keranjang sampah; Layanan toko ritel
yang menampilkan keranjang untuk keperluan rumah tangga; Layanan toko ritel yang menampilkan kertas perak; Layanan
toko ritel yang menampilkan kosmetik; Layanan toko ritel yang menampilkan kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan;
Layanan toko ritel yang menampilkan kosmetik, sediaan perlengkapan mandi, kit kosmetik, minyak esensial, masker
kecantikan, sabun kosmetik dan shampoo; Layanan toko ritel yang menampilkan kotak makanan pendamping; Layanan toko
ritel yang menampilkan kotak pendingin portabel bukan elektrik; Layanan toko ritel yang menampilkan kuali digital; Layanan
toko ritel yang menampilkan kuali elektrik yang dapat dilipat; Layanan toko ritel yang menampilkan kuali multi-guna; Layanan
toko ritel yang menampilkan lapisan kertas perak untuk memasak di dapur; Layanan toko ritel yang menampilkan lemari bukan
logam; Layanan toko ritel yang menampilkan mesin pengepakan hampa udara untuk makanan; Layanan toko ritel yang
menampilkan nutraseutikal; Layanan toko ritel yang menampilkan oven yang dipanaskan dengan uap; Layanan toko ritel yang
menampilkan pakaian dan aksesori terkait; Layanan toko ritel yang menampilkan panci untuk memasak; Layanan toko ritel
yang menampilkan panggangan elektrik; Layanan toko ritel yang menampilkan panggangan elektrik di dalam ruangan;
Layanan toko ritel yang menampilkan panggangan elektrik di luar ruangan; Layanan toko ritel yang menampilkan panggangan
induksi; Layanan toko ritel yang menampilkan pelembab sterilisasi LED; Layanan toko ritel yang menampilkan pemanggang;
Layanan toko ritel yang menampilkan pembersih udara portabel; Layanan toko ritel yang menampilkan pembungkus untuk
penyimpanan produksi makanan; Layanan toko ritel yang menampilkan pengaduk elektrik untuk keperluan rumah tangga;
Layanan toko ritel yang menampilkan penggorengan; Layanan toko ritel yang menampilkan penghilang serat elektrik; Layanan
toko ritel yang menampilkan penghisap debu; Layanan toko ritel yang menampilkan penjernih udara untuk kendaraan;
Layanan toko ritel yang menampilkan peralatan dapur; Layanan toko ritel yang menampilkan peralatan makan malam dari
keramik; Layanan toko ritel yang menampilkan peralatan makan, selain pisau, garpu dan sendok; Layanan toko ritel yang
menampilkan peralatan memasak portabel untuk penggunaan di luar ruangan; Layanan toko ritel yang menampilkan peralatan
olahraga selain peralatan golf/peralatan mendaki; Layanan toko ritel yang menampilkan peralatan untuk membersihkan dan
perlengkapan untuk mencuci, selain elektrik; Layanan toko ritel yang menampilkan rak pengering untuk mencuci; Layanan
toko ritel yang menampilkan sapu untuk membersihkan; Layanan toko ritel yang menampilkan sarung tangan dapur; Layanan
toko ritel yang menampilkan sediaan untuk memutihkan dan bahan lainnya untuk keperluan mencuci; Layanan toko ritel yang
menampilkan serbet; Layanan toko ritel yang menampilkan setrika uap; Layanan toko ritel yang menampilkan sikat gigi
elektrik; Layanan toko ritel yang menampilkan sikat untuk membersihkan; Layanan toko ritel yang menampilkan spatula untuk
penggunaan di dapur; Layanan toko ritel yang menampilkan sterilisasi pengering piring; Layanan toko ritel yang menampilkan
talenan untuk penggunaan di dapur; Layanan toko ritel yang menampilkan tas dan dompet; Layanan toko ritel yang
menampilkan tas kecil untuk bepergian; Layanan toko ritel yang menampilkan teko kopi elektrik; Layanan toko ritel yang
menampilkan tempat dan kotak sabun; Layanan toko ritel yang menampilkan tepung dan sediaan yang terbuat dari sereal;
Layanan toko ritel yang menampilkan tikar; Layanan toko ritel yang menampilkan tisu kosmetik yang sudah dibasahi; Layanan
toko ritel yang menampilkan turner untuk penggunaan di dapur; Layanan toko ritel yang menampilkan tusuk gigi; Layanan toko
ritel yang menampilkan wadah kaca yang disegel untuk mengawetkan makanan; Layanan toko ritel yang menampilkan wadah
pengemas hampa udara untuk nasi; Layanan toko ritel yang menampilkan wadah plastik untuk penggunaan rumah tangga;
Layanan toko ritel yang menampilkan wadah rumah tangga portabel multi-guna; Layanan toko ritel yang menampilkan wadah
untuk makanan tradisional Korea, kimchi; Layanan toko ritel yang menampilkan wadah untuk penggunaan rumah tangga atau
dapur; Layanan toko ritel yang menampilkan wewangian; Layanan toko ritel yang menjual peralatan fotografi/videografi.;
Layanan toko ritel, layanan pemesanan eceran online, dan layanan katalog pemesanan melalui pos, di bidang perangkat
keras, aksesori rumah didalam dan luar ruangan, barang olahraga, barang pengembangan rumah, dan peralatan rumah
tangga; Layanan toko serba ada dan ritel; Layanan toko yang menyediakan kebutuhan sehari-hari; Layanan untuk mengatur
dan melakukan pameran dagang dan pameran; Layanan yang berkaitan dengan kegiatan transaksi penjualan barang
dagangan baik barang-barang eletronik maupun barang-barang electrical atau listrik melalui situs web secara ritel online;
Layanan yang berkaitan dengan kegiatan transaksi penjualan barang dagangan melalui situs web secara ritel online; Layanan
– layanan perekrutan tenaga kerja; Layanan-layanan iklan dan promosi melalui internet; MINI MARKET; Manajemen Proses
Bisnis; Manajemen Usaha; Manajemen administrasi dari konsultan kesehatan; Manajemen bisnis bebas bea; Manajemen
bisnis dan layanan administrasi bisnis yang berkaitan dengan bidang pakaian, aksesori pakaian, alas kaki, koper, ransel dan
peralatan luar ruang; Manajemen bisnis dan layanan administrasi yang mendukung pemanfaatan jaringan komputer global;
Manajemen bisnis dan layanan konsultasi di bidang hotel, resort, resort kondominium, penyewaan apartemen untuk liburan,
penyewaan rumah untuk liburan, pengembangan konsep timeshare, dan pertukaran dengan konsep timeshare; Manajemen
bisnis dan layanan konsultasi di bidang resort hotel, resort kondominium, penyewaan apartemen untuk liburan,
pengembangan konsep timeshare dan pertukaran dengan konsep timeshare, pengiklanan penyewaan properti liburan;
Manajemen bisnis dan pengoperasian hotel, klub rekreasi serta tanah dan bangunan pemukiman untuk orang lain;
Manajemen bisnis dari hak komersil dalam atau yang berhubungan dengan turnamen golf dan media; Manajemen bisnis
fasilitas perjamuan dan fungsi sosial, fasilitas golf, dan restoran; Manajemen bisnis pada pusat perbelanjaan; Manajemen
bisnis toko serba ada; Manajemen dan pengisian kembali persediaan atas material yang digunakan pada proses pengeboran
minyak dan gas dan panas bumi dan mengatur ulang persediaan dan susunan rak; Manajemen dari kepribadian olah raga dan
pemain golf profesional; Manajemen data; Manajemen file komputer; Manajemen file terkomputerisasi; Manajemen kontrak
mengenai informasi pelanggan; Manajemen perizinan barang dan jasa pihak lain (manajemen bisnis); Manajemen perusahaan
ritel untuk orang lain; Manajemen promosi untuk tokoh olah raga; Manajemen spanduk iklan yang berafiliasi dengan
pemasaran; Manajemen sumber daya manusia; Manajemen usaha dan operasi pusat data; Manajemen yang berkaitan
dengan bisnis periklanan; Manajemen/pengelolaan restoran makanan dan minuman Jepang; Melaksanakan program loyalitas
pelanggan, hadiah, afinitas dan insentif untuk tujuan promosi komersil dan periklanan; Melakukan survei pasar; Membantu
perusahaan-perusahaan untuk mendapatkan kontrak pemerintah; Memberikan informasi dan analisis yang berkaitan dengan
data pasar ekonomi; Memberikan informasi iklan dan bisnis secara online atau melalui layanan web; Memberikan informasi
kerjasama waralaba (administrasi) restoran, cafe yang menyediakan minuman berbahan dasar kopi, teh dan coklat;
Memberikan informasi komersial dan saran untuk konsumen dalam pilihan produk dan layanan; Memberikan informasi kontak
komersial dan bisnis; Memberikan informasi produk konsumen yang berkaitan dengan pakaian dan aksesori terkait;
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Memberikan informasi untuk penjualan barang orang lain; Memberikan informasi yang berhubungan dengan layanan
organisasi untuk penyuluhan umum kepada public dan usaha masyarakat bawah untuk perlindungan lingkungan dan energy
bersih; Mempersiapkan barang periklanan; Mempersiapkan dokumen publisitas; Mempersiapkan dokumen yang terkait
dengan bisnis; Mempersiapkan faktur; Mempersiapkan iklan; Mempersiapkan inventaris; Mempersiapkan laporan bisnis;
Mempersiapkan laporan keuangan; Mempersiapkan layanan pameran dagang untuk perusahaan industri dan komersial;
Mempersiapkan layanan pameran untuk perusahaan industri dan komersial; Mempersiapkan materi iklan; Mempersiapkan
pameran dagang untuk perusahaan industri dan komersial; Mempersiapkan pernyataan laporan keuangan; Mempersiapkan
rencana pemasaran; Mempromosikan barang dan jasa orang lain dengan memungkinkan pengguna untuk, mengakses kupon
online, rabat, diskon, voucher dan penawaran khusus melalui website, kupon scan, rabat, diskon, voucher dan penawaran
khusus dari bahan hasil cetakan, dan sticker pada ponsel; Mempromosikan barang dan jasa orang lain dengan
mengakumulasi poin, menerbitkan poin dan menyediakan informasi yang berkaitan dengannya; Mempromosikan barang
orang lain melalui situs web (website); Mempromosikan barang pihak lain, yaitu, menyediakan kupon, potongan harga dan
voucher untuk barang pihak lain; Mempromosikan barang-barang dan jasa-jasa dengan cara mengoperasikan ritel pusat
perbelanjaan komprehensif online, grosir, dan layanan ritel online kuku buatan, stiker nail art, tips kuku, kertas transfer untuk
nail art, cat kuku [kosmetik], sediaan penguatan kuku, kondisioner kuku, cat kuku, enamel kuku, penghilang enamel kuku, gel
kuku, sediaan untuk menghilangkan kuku gel, lapisan atas cat kuku, krim kuku untuk penggunaan kosmetik, glitter kuku, cat
kuku dan penghapus cat kuku, sediaan perawatan kuku kosmetik, perekat untuk membubuhkan kuku atau bulu mata buatan,
sediaan buffing kuku, kikir kuku dan warna kuku; Mempromosikan penjualan atau mempromosikan bisnis untuk orang lain;
Mempromosikan sumbangan amal dari karyawan untuk orang lain, yaitu, untuk organisasi amal; Menata Dagangan;
Mengadakan pameran untuk tujuan iklan; Menganalisis dan menyusun data bisnis; Mengatur dan mengelola promosi
pemasaran untuk orang lain; Mengatur dan menyelenggarakan pameran, acara dan eksibisi untuk tujuan bisnis; Mengatur dan
menyelenggarakan pekan raya dan pameran untuk keperluan bisnis dan periklanan; Mengatur pameran untuk tujuan bisnis;
Mengatur pameran untuk tujuan komersial; Mengatur pameran untuk tujuan periklanan; Mengimpor dan mengekspor pakaian,
alas kaki dan hiasan kepala; Mengorganisir pameran, pameran dagang, pertunjukan dan acara untuk tujuan komersial atau
iklan; Mengorganisir pengerjaan promosi dan iklan dan mengorganisir pengerjaan retensi pelanggan, termasuk mengorganisir
pengerjaan promosi untuk mendorong loyalitas pelanggan, baik terkait dengan penggunaan kartu kredit maupun tidak;
Mengorganisir, mengatur dan menyelenggarakan pameran dagang dan eksibisi; Mengumpulkan informasi bisnis;
Mengumpulkan informasi komersial; Mengumpulkan informasi personil; Mengumpulkan informasi untuk bisnis; Mengumpulkan
statistic bisnis; Meniru dokumen; Menyalin dokumen; Menyediakan bantuan bisnis untuk pihak lain dalam pengoperasian
peralatan pengawasan keamanan dalam bidang keamanan dunia maya; Menyediakan informasi bisnis; Menyediakan
informasi bisnis, juga melalui internet, jaringan kabel atau bentuk transfer data lainnya; Menyediakan informasi, berita, dan
komentar di bidang bisnis hiburan; Menyediakan konsultan untuk penggabungan bisnis dan manajemen rantai; Menyediakan
konsultasi pemasaran di bidang media sosial; Menyediakan layanan iklan dan jasa reklame; Menyediakan portal situs web
internet yang menampilkan tautan ke situs web ritel online orang lain; Menyediakan pusat perbelanjaan daring (online
marketplaces) untuk pembeli-pembeli dan penjual-penjual barang-barang dan/atau jasa-jasa; Menyediakan ruang iklan di situs
web; Menyediakan ulasan pengguna untuk tujuan komersial atau periklanan; Menyediakan/memberikan layanan dan informasi
pelacakan mengenai pelacakan aset dalam perjalanan, yaitu, kendaraan, trailer, pengemudi/pengendara, kargo, dan kontainer
pengiriman untuk tujuan manajemen bisnis; Menyelenggarakan pameran bisnis; Menyelenggarakan pameran untuk tujuan
bisnis; Menyelenggarakan pameran untuk tujuan komersial; Menyelenggarakan pameran untuk tujuan komersial atau iklan;
Menyelenggarakan pameran untuk tujuan periklanan; Menyelenggarakan penjualan barang dengan sistem arisan;
Menyewakan materi publisitas; Menyewekan mesin atau peralatan untuk kantor; Menyiapkan dokumen; Nasehat bisnis dan
manajemen bisnis atas program yang berkaitan dengan organisasi dan manajemen bisnis; Nasehat dan bantuan bisnis;
Nasehat untuk konsumen; Optimisasi Mesin Pencari; Order melalui TV; Order melalui online; Organisasai kampanye
promosional; Organisasi bisnis kantor; Organisasi dan manajemen program insentif dan promosi penjualan; Organisasi nirlaba
di bidang kopi; Organisasi pameran untuk tujuan komersial atau iklan, sebagai model untuk iklan atau promosi penjualan;
Organisasi peragaan busana untuk keperluan promosi dan periklanan; Organisasi, mengatur dan menyelenggarakan antar
bisnis dan pameran perdagangan, forum dan acara bisnis dalam konteks pameran perdagangan dan eksposisi untuk
keperluan bisnis; Organisasi, mengatur dan menyelenggarakan pameran, pameran dagang dan eksposisi untuk keperluan
bisnis; Outlet pancake dan waffle; Outlet penjualan camilan khas jepang; Outlet toko ritel yang menampilkan kacamata,
kacamata pelindung dengan bingkai plastik atau karet yang pas di wajah untuk melindungi mata, kacamata pelindung dari
sinar matahari; PASAR SWALAYAN; PENYALURAN CONTOH-CONTOH BARANG; Pameran peragaan busana untuk
keperluan komersial; Pemasangan poster; Pemasaran dan periklanan pada jasa keuangan dan asuransi; Pemasaran dan
promosi barang dan jasa orang lain dengan cara mendistribusikan kupon atau voucher; Pemasaran digital; Pemasaran digital
melalui poral internet berdasarkan data yang dikumpulkan melalui solusi ketelusuran dari awak hingga akhir untuk produkproduk kemasan dan pengemasan; Pemasaran digital yang diarahkan kepada pelanggan produk kemasan; Pemasaran
melalui media elektronik; Pemasaran, riset pasar, dan analisis pasar melalui situs web internet; Pembelian Madu dan Hasil
produksi madu; Pembelian barang lokal untuk dibeli oleh konsumen di luar negeri; Pembuatan laporan keuangan; Pembuatan
materi periklanan; Pembuatan profil konsumen untuk tujuan komersial atau pemasaran; Pembukuan perniagaan; Pembukuan
perusaahan; Pembukuan, menyusun laporan rekening; Pemesanan buku secara online; Pemotongan pajak; Pemrosesan
administratif pesanan pembelian untuk pembelanjaan daring; Pemrosesan data dalam pengumpulan data untuk tujuan bisnis;
Pemrosesan pesanan secara elektronik untuk orang lain; Penasihat bisnis dan layanan informasi; Pencatatan perusahaan;
Penderep; Penelitain Perniagaan; Penelitian pemasaran dan promosi penjualan (untuk orang lain); Penelitian perniagaan dan
pemasaran madu; Penempatan iklan; Penempatan personel, yaitu jasa penyediaan pekerja terlatih dan material untuk
mengelola dan mengerjakan pembersihan peralatan industri dengan benar, yaitu, reaktor, kapal, tangki, menara vakum,
penukar panas, perpipaan, kolom penyulingan, dan peralatan industri lainnya.; Penempatan tenaga kerja; Penerbitan,
manajemen dan penyelesaian mata uang virtual yang disimpan dan dikelola sebagai data elektronik untuk promosi barang dan
jasa; Penerbitan, manajemen dan penyelesaian poin dan mata uang virtual untuk promosi barang dan jasa; Penerbitan,
manajemen dan penyelesaian poin untuk promosi barang dan jasa; Pengadaan barang untuk keperluan bisnis orang lain;
Pengadaan jasa untuk pihak lain; Pengadaan, manajemen, inventaris, pemasaran dan penjualan barang (dengan cara apapun
termasuk tetapi tidak terbatas pada jasa online dan melalui pengiriman); Pengambilan informasi bisnis yang terkomputerisasi;
Pengaturan dan pengoperasian materi iklan pada jaringan komputer dan jaringan komunikasi global; Pengaturan dan
penyelenggaraan kompetisi bisnis untuk wirausahawan dan perusahaan pemula (start-up) untuk bersaing mendapatkan modal
awal untuk membiayai kegiatan bisnis; Pengaturan demonstrasi untuk tujuan periklanan; Pengaturan distribusi literatur iklan
sebagai respons terhadap permintaan telepon; Pengaturan penjualan alas kaki; Pengaturan penjualan peralatan untuk
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mengukur konsumsi energi listrik; Pengaturan penjualan perangkat kontrol listrik untuk pemanasan dan pengelolaan listrik;
Pengaturan penjualan perangkat kontrol listrik untuk pengelolaan energi; Pengecer barang-barang; Pengelolaan arsip
perniagaan; Pengelolaan arsip perpajakan; Pengelolaan bisnis hotel dan penginapan lainnya; Pengelolaan data pelanggan
menggunakan basis data komputer; Pengelolaan hubungan pelanggan khusus terkait dengan rokok elektronik, perangkat
pemanas tembakau, perangkat rokok elektronik dan baterai dan pengisi daya baterai untuk rokok elektronik, perangkat
pemanas tembakau dan perangkat rokok elektronik.; Pengelolaan informasi perniagaan; Pengelolaan informasi perpajakan;
Pengelolaan laporan proyek bisnis; Pengelolaan skema loyalitas, termasuk mengorganisir pengerjaan promosi untuk
mendorong loyalitas pelanggan, terkait dengan penggunaan kartu kredit maupun tidak; Pengembangan konsep periklanan;
Pengembangan standar sukarela di bidang manajemen bisnis; Pengembangan standar sukarela di bidang manajemen proyek;
Pengembangan standar sukarela di bidang manajemen strategis; Penghimpun informasi ke dalam basis data komputer;
Pengiklanan dengan pengiriman publisitas secara online untuk pihak ketiga melalui jaringan komunikasi elektronik;
Pengiklanan di surat kabar; Pengiklanan penjualan melalui pasar; Pengiklanan penjualan melalui pos; Pengoperasian bisnis
dari pusat perbelanjaan untuk pihak lain.; Pengoperasian bisnis pusat perbelanjaan online; Pengoperasian bisnis pusat
perbelanjaan online untuk orang lain; Pengoptimalan situs web; Pengorganisasian, pengawasan dan administrasi usaha dari
penjualan dan skema insentif promosi, skema kartu loyalitas, skema dan program insentif, program pengharagaan, skema
poin untuk penebusan terhadap barang dan jasa; Pengorganisasian, pengoperasian dan supervisi bisnis mata uang virtual;
Pengrekrutan staff permanen; Penilaian produk madu; Penjualan Madu dan Hasil produksi madu; Penjualan alat sablon botol
manual; Penjualan arang; Penjualan atau promosi penjualan; Penjualan barang pribadi eceran atau grosir; Penjualan barang
secara online atau offline, baik retail maupun grosir untuk produk aksesoris barang-barang electrical atau listrik dan barangbarang elektronik; Penjualan barang secara online atau offline, baik retail maupun grosir untuk produk aksesoris barangbarang selam; Penjualan barang secara online atau offline, baik retail maupun grosir untuk produk aksesoris gadget atau
teknologi; Penjualan barang secara online atau offline, baik retail maupun grosir untuk produk aksesoris peralatan dan
perlengkapan selam; Penjualan deterjen, perekat dan preparat kimia untuk menstabilkan tanah; Penjualan eceran dan grosir
untuk tas dan dompet; Penjualan eceran untuk sediaan daging dan produk daging [butcher’s shop]; Penjualan eceran, grosir,
penjualan langsung, penjualan melalui pemesanan via pos termasuk melalui Internet atau sarana pemesanan jarak jauh
elektronik lainnya, dan jasa pengadaan kerjasama, untuk pihak lain, termasuk melalui Internet, berbagai barang di bidang
berikut ini: alat berkebun, yaitu alat yang dioperasikan dengan tangan untuk berkebun, alat penyiraman dari besi dan
penanaman, alat DIY, yaitu paku, kotak peralatan, kunci linggis, palu, obeng, baut dan kunci, barang untuk perawatan anak,
yaitu botol susu, dorongan bayi, kereta bayi, timbangan bayi, bak mandi, barang kuas, barang dan peralatan senam,
permainan dan mainan, barang-barang pers, yaitu barang cetakan dan buku, musik, yaitu alat musik, alat tulis, telekomunikasi,
telepon (termasuk telepon seluler), barang audio-visual dan multimedia, yaitu televisi (display kristal cair (LCD), plasma,
tabung sinar katoda), pemutar / perekam, speaker, netbook, kamera digital, bingkai foto digital, camcorder digital, cakram
kompak dan CD-ROM, cakram video digital (cakram serbaguna digital (DVD)) , cakram serbaguna digital HD (HD-DVD),
cakram penyimpanan optik, pemutar dan pembaca portabel (stereo pribadi), radio mobil, konverter, penyandi, perekam,
penulis, papan tombol, permainan digital, playstation, telepon seluler, telepon nirkabel, layar, radio jam, sistem hi-fi, turntable,
amplifier, pemutar dan pembaca, tuner, speaker, sistem bioskop rumah, amplifier untuk sistem bioskop rumah, layar plasma,
proyektor video, perangkat lunak komputer, film, sistem penentuan posisi global (GPS), barang komputasi, yaitu komputer dan
periferal komputer, unit pemrosesan pusat (CPU), monitor, printer laser, printer multifungsi, printer inkjet, hard disk, kunci USB,
kartu memori, floppy disk, bahan makanan pertanian dan minuman (alkohol dan non-alkohol), kendaraan, budidaya tanaman,
tembakau dan barang dan perlengkapan rokok, yaitu barang dari kayu, logam, keramik, kaca, kertas, karton, kulit dan imitasi
kulit, kain atau tekstil, bulu, serat sintetis, batu tulis, tongkat, gabus, buluh, anyaman, tanduk, tulang, seluloid dan pengganti
semua bahan ini, atau dari plastik, tiruan atau mengandung tiruan monumen atau yang mengingatkan pada suatu kabupaten,
kota kecil, kota, wilayah atau negara (tidak termasuk transportasi di dalamnya), memungkinkan pelanggan untuk melihat dan
membeli barang atau jasa tersebut dengan berbagai macam cara; Penjualan eceran, grosir, penjualan langsung, penjualan
melalui pemesanan via pos termasuk melalui Internet atau sarana pemesanan jarak jauh elektronik lainnya, dan jasa
pengadaan kerjasama, untuk pihak lain, termasuk melalui Internet, berbagai barang di bidang berikut ini: dekorasi interior dan
eksterior, yaitu linen rumah tangga, tirai bersih, gorden dari tekstil atau plastik, tirai dari tekstil, hiasan dinding dari tekstil, kain
non-anyaman (tekstil), penutup pelindung untuk furnitur, bantal (kecuali bantal untuk keperluan medis dan pemanasan),
sarung bantal, penutup furnitur dari tekstil, penutup tempat tidur, penutup meja, batang dan cincin gorden, kait tirai, rol, pita
gorden, gantungan untuk gorden, tirai dari logam, potongan ujung dan kurung untuk batang tirai bukan dari logam, gagang
pintu bukan dari logam dan kenop untuk furnitur bukan dari logam, renda dan bordir, pita, kawat untuk gorden, penahan
gorden tidak untuk tekstil, penutup lantai dan dinding, karpet dan permadani, bingkai foto, foto, stiker, cermin, karya seni dari
logam mulia, kayu, plester atau plastik, ponsel (benda dekoratif), kotak, kotak dari kayu atau plastik, lilin, tempat lilin, tembikar,
vas, pot, penutup untuk pot, patung dan patung dari logam mulia, porselen, terra-cotta atau kaca, air mancur, bunga kering
untuk dekorasi, lampu, penutup lampu, penahan tudung lampu, cat dan pernis, pewarna, pernis, pelapis permukaan, teras,
tembikar, pot, bak (untuk tanaman), penutup untuk pot (bukan dari kertas), kotak jendela, mangkuk hias, bak, patung dan
patung batu, beton atau terra-cotta, air mancur dan kolam, dukungan tanaman, teralis, busur, layar (furnitur), penahan vas,
pouffes, tiang untuk menaruh mantel, tempat payung, rak majalah, furnitur taman, tempat bunga (furnitur), payung, pandepo,
kotak peti untuk keperluan penyimpanan, penghias ponsel, perabot, yaitu furnitur, cermin, bingkai foto dan tempat duduk,
pengharum ruangan, pengharum dan pembersih, memungkinkan pelanggan untuk melihat dan membeli barang atau jasa
tersebut dengan berbagai macam cara; Penjualan eceran, grosir, penjualan langsung, penjualan melalui pemesanan via pos
termasuk melalui Internet atau sarana pemesanan jarak jauh elektronik lainnya, dan jasa pengadaan kerjasama, untuk pihak
lain, termasuk melalui Internet, berbagai barang di bidang berikut ini: peralatan makan, yaitu piring, gelas dan peralatan
makan, linen rumah tangga, peralatan listrik rumah tangga, yaitu lemari es, freezer, lemari wine, mesin pencuci piring, kompor,
kompor induksi, tudung extractor untuk dapur, peralatan masak listrik, oven, rotisseries, oven microwave, alat penimbang, pot
kopi, penggiling kopi, perkolator kopi listrik, ceret, pengolah makanan multifungsi, pengocok, mixer, alat pemotong makanan,
pemanas listrik untuk botol susu, sentrifugal, pengepres buah, mesin bir, pembuka kaleng, pisau listrik, blender listrik,
pengocok listrik untuk keperluan rumah tangga, gilingan daging, kompor bertekanan, steamer makanan, hot plate dan tabung
kue, pemasak dalam waktu lama, wajan, penggorengan listrik, pembuat yoghurt, bejana untuk membuat es dan minuman es,
mesin cokelat panas, popcorn mesin, barbekyu listrik, kotak pendingin listrik, mesin untuk membuat minuman, peralatan untuk
mengiris bahan makanan, peralatan untuk membuat dan mengiris roti, pemanggang roti, mesin wafel, pembuat sandwich
panggang, pembuat pancake, perlengakapan fondue, perlengkapan raclette, pembuat pizza, arang untuk memasak, mesin
untuk membuat pasta, panggangan, mixer rumah tangga, mesin jahit, mesin cuci untuk binatu, mesin pengering untuk binatu,
mesin pengering unit uap, setrika, sikat gigi listrik, pengering rambut, catokan pengeriting dan pelurus dari besi, sikat dengan
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pemanasan untuk rambut, epilator, alat manikur dan pedikur, pisau cukur listrik, gunting jenggot dan rambut, elektro stimulator,
bantal pijat, penyedot debu, pembersih uap, parket lilin-pemoles elektrik, mesin listrik dan peralatan untuk pencuci karpet,
radiator listrik dan pengisi minyak, kipas listrik untuk penggunaan pribadi, AC, kipas pemanas, panel radiator, alat pemurnian
udara, memungkinkan pelanggan untuk melihat dan membeli barang atau jasa tersebut dengan berbagai macam cara;
Penjualan eceran, grosir, penjualan langsung, penjualan melalui pemesanan via pos termasuk melalui Internet atau sarana
pemesanan jarak jauh elektronik lainnya, dan jasa pengadaan kerjasama, untuk pihak lain, termasuk melalui Internet, berbagai
barang di bidang berikut ini: perawatan, kecantikan, dan kebersihan untuk manusia dan hewan, yaitu sabun, pasta gigi,
deodoran, krim, lotion dan sampo, wewangian, yaitu parfum, ekstrak parfum, eau de toilette dan kosmetik, yaitu sediaan
makeup dan kecantikan untuk kulit dan rambut, pakaian, yaitu pakaian, pakaian dalam untuk pakaian siang dan malam, alas
kaki, celana ketat, kaus kaki, sepatu, sepatu bot dan sandal, dan aksesoris fashion, yaitu tutup kepala, perhiasan, ikat
pinggang, jam tangan, aksesoris rambut (klip, jepitan, perhiasan, pita, ikatan rambut, jepit rambut, sisir, ikat rambut, ikat
kepala), tekstil, yaitu hiasan dinding dari tekstil, kantong tidur (terpal), tisu dari tekstil untuk menghilangkan make-up, kelambu,
linen rumah tangga, label kain, tirai dari tekstil, saputangan (dari tekstil), toko pakaian laki-laki, kecuali benang rajut dan
benang, barang dari kulit, yaitu koper, set bepergian, koper bepergian, label koper, tas, dompet saku, tempat kartu, dompet,
tas kantor, tempat dokumen, koper dan barang-barang untuk berpergian, yaitu bagasi dan tas bepergian, tas, tas
perlengkapan mandi, kotak peti, koper, tas dan penutup jas, perhiasan, peralatan horologis, barang optik, memungkinkan
pelanggan untuk melihat dan membeli barang atau jasa tersebut dengan berbagai macam cara; Penjualan grosir barangbarang; Penjualan makanan dan minuman secara online; Penjualan melalui pos (termasuk dengan cara elektronik); Penjualan
online atas publikasi cetak, buku, majalah, materi cetak, terbitan berkala, teks elektronik dan teks non-elektronik; Penjualan
pakaian,; Penjualan ritel dan grosir bahan medis; Penjualan ritel dan grosir sampo sepatu; Penjualan ritel dan grosir sampo
sepatu (online); Penjualan ritel dan penjualan secara online berupa kacamata, aksesoris untuk telepon dan tablet, perhiasan,
jam tangan, barang-barang terbuat dari kulit, pakaian, alas kaki, penutup kepala, kaus kaki, pakaian yang terkoneksi dengan
teknologi, pakaian pintar, sepatu yang terkoneksi dengan teknologi, sepatu pintar; Penjualan ritel dan penjualan secara online
berupa kacamata, aksesoris untuk telepon dan tablet, perhiasan, jam tangan, barang-barang terbuat dari kulit, pakaian,
sepatu, topi, kaus kaki, pakaian yang terkoneksi dengan teknologi, pakaian pintar, sepatu yang terkoneksi dengan teknologi,
sepatu pintar; Penjualan ritel dan penjualan secara online berupa pakaian, sepatu, topi, kaus kaki, ikat pinggang; Penyajian
barang dan jasa pada semua alat komunikasi untuk ritel; Penyajian barang di media komunikasi untuk tujuan ritel; Penyajian
barang pada media komunikasi
untuk keperluan perdagangan eceran
(Presentation of goods on communication
media, for retail purposes), Penyewaan ruang periklanan (Rental of
advertising space), Periklanan radio (Radio advertising), Peragaan barang (Demonstration of goods), Jasa nasehat untuk
manajemen bisnis (Advisory
services for business management), Penyelenggaraan pameran untuk keperluan
perdagangan atau periklanan (Organization of
exhibitions for commercial or advertising purposes), Jasa perbandingan harga (Price comparison
services), Informasi dan nasehat komersial untuk konsumen (anjungan nasehat
pelanggan) (Commercial information and advice for consumers (consumer advice
shop), Penyediaan pasar daring (online) untuk pembeli dan penjual barang dan jasa
(Provision of an on-line marketplace for buyers and sellers of goods and services), Sistemisasi informasi ke dalam basis data
komputer (Systemization of
information into computer databases).; Penyajian barang-barang pada media komunikasi untuk keperluan retail, yaitu, jasa
toko retail dan jasa pesanan melalui pos dalam bidang musik dan hiburan musikal; Penyebaran bahan untuk iklan;
Penyebaran bahan untuk iklan, pengiklanan penjualan melalui pos; Penyebaran iklan untuk orang lain melalui jaringan
komunikasi on-line di internet; Penyedia jasa pemesanan secara daring dalam bidang berbagai macam berkaitan untuk
sediaan farmasi, kedokteran hewan dan sanitasi dan persediaan medis; Penyedia laporan statistik sesuai keinginan mengenai
data demografis; Penyediaan administrasi bisnis dan manajemen fasilitas-fasilitas penitipan anak untuk anak; Penyediaan dan
penyebaran informasi yang berkaitan dengan materi untuk pameran, pameran perdagangan dan eksposisi untuk keperluan
bisnis; Penyediaan dan penyebaran informasi, bantuan dan nasihat komersial untuk peserta pameran, pengunjung dan
penyelenggara pameran, termasuk semua informasi tersebut yang disediakan secara elektronik, termasuk pada suatu situs
web; Penyediaan informasi di bidang manajemen bisnis yang di tampilkan melalui situs web; Penyediaan informasi di bidang
manajemen strategis yang di tampilkan melalui situs web; Penyediaan informasi bisnis terkait dengan reseller; Penyediaan
informasi dan nasehat komersial/niaga (konsultan niaga); Penyediaan informasi dan saran yang berkaitan dengan jasa ritel;
Penyediaan informasi di bidang manajemen proyek yang di tampilkan melalui situs web; Penyediaan informasi komersial dari
basis data online; Penyediaan informasi komersial melalui internet global; Penyediaan informasi komersial melalui jaringan
komputer; Penyediaan informasi komersil; Penyediaan informasi konsumen melalui jaringan komputer global; Penyediaan
informasi mengenai analisis manajemen bisnis dalam aspek keuangan perusahaan; Penyediaan informasi mengenai
persiapan, audit, atau pengesahan laporan keuangan; Penyediaan informasi pasar konsumen berkaitan dengan penjualan
buku secara daring; Penyediaan informasi periklanan melalui jaringan komputer global; Penyediaan informasi produk,
termasuk informasi biaya dan toko
Penyediaan informasi produk, termasuk informasi biaya dan toko; Penyediaan informasi tentang survei kuesioner; Penyediaan
informasi terkait dengan semua pakaian, alas kaki dan hiasan kepala melalui situs web online; Penyediaan informasi,
termasuk on-line, mengenai periklanan, manajemen bisnis dan fungsi administrasi dan kantor; Penyediaan jasa layanan
informasi publisitas; Penyediaan jasa periklanan, administrasi bisnis dan fungsi kantor di bidang sistem penentuan posisi
global; Penyediaan jasa ritel dengan cara pemasaran langsung sehubungan dengan pakaian, tutup kepala dan alas kaki,
perhiasan, jam tangan, aksesoris mode, tekstil, kosmetik, sediaan untuk perlengkapan mandi yang tidak mengandung obat,
produk perawatan, peralatan perawatan, peralatan mandi yang tidak mengandung obat, [kosmetik], kacamata, tempat untuk
membawa, barang dari kulit, tempat dan penutup untuk telepon genggam, tablet, laptop, koper, label untuk koper, tempat dan
penutup paspor, dompet, tas tangan dan segala macam tas, buku, lilin, perlengkapan audio, perangkat pendengar yang
diletakkan di kepala, tempat pengeras suara, pengeras suara nirkabel, perangkat pendengar yang diletakkan di dalam telinga;
Penyediaan jasa ritel melalui suatu saluran televisi yang berkaitan dengan pakaian, tutup kepala dan alas kaki, perhiasan, jam
tangan, aksesoris mode, tekstil, kosmetik, sediaan untuk perlengkapan mandi yang tidak mengandung obat, produk
perawatan, peralatan perawatan, peralatan mandi yang tidak mengandung obat, [kosmetik], kacamata, tempat untuk
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membawa, barang dari kulit, tempat dan penutup untuk telepon genggam, tablet, laptop, koper, label untuk koper, tempat dan
penutup paspor, dompet, tas tangan dan segala macam tas, buku, lilin, perlengkapan audio, perangkat pendengar yang
diletakkan di kepala, tempat pengeras suara, pengeras suara nirkabel, perangkat pendengar yang diletakkan di dalam telinga;
Penyediaan jasa ritel melalui suatu telepon atau telepon genggam atau perangkat telekomunikasi lainnya yang berkaitan
dengan pakaian, tutup kepala dan alas kaki, perhiasan, jam tangan, aksesoris mode, tekstil, kosmetik, sediaan untuk
perlengkapan mandi yang tidak mengandung obat, produk perawatan, peralatan perawatan, peralatan mandi yang tidak
mengandung obat, [kosmetik], kacamata, tempat untuk membawa, barang dari kulit, tempat dan penutup untuk telepon
genggam, tablet, laptop, koper, label untuk koper, tempat dan penutup paspor, dompet, tas tangan dan segala macam tas,
buku, lilin, perlengkapan audio, perangkat pendengar yang diletakkan di kepala, tempat pengeras suara, pengeras suara
nirkabel, perangkat pendengar yang diletakkan di dalam telinga; Penyediaan kolom publisitas; Penyediaan konsultasi, layanan
konsultasi dan informasi terkait jasa periklanan, pemasaran, Jasa promosi, manajemen bisnis, administrasi bisnis, layanan
administrasi bisnis terkait asuransi dan layanan broker dalam jaringan, layanan administrasi bisnis terkait layanan garansi,
penilaian bisnis, pertanyaan bisnis, investigasi bisnis, konsultasi manajemen dan organisasi bisnis, penasihat bisnis dan
layanan informasi, bantuan manajemen bisnis, konsultasi organisasi bisnis, penelitian bisnis, informasi dan saran komersial
untuk konsumen dan, toko saran konsumen, organisasi pameran untuk tujuan komerial atai periklanan, proses administrasi
pesanan pembelian, Penghimpun informasi ke dalam basis data komputer, kompilasi statistik, konsultasi bisnis, koleksi,
kompilasi, sistemisasi, verifikasi, analisis, proses, pembaruan, pengaturan, penyimpanan dan penyedia data, layanan
informasi bisnis disediakan dalam jaringan dari sebuah database komputer, internet atau perangkat komunikasi nirkabel,
pencarian data dalam file komputer untuk orang lain, analisis harga biaya, menyusun laporan akun, peramalan ekonomi, pakar
efisiensi, konsultasi manajemen personal, layanan perbandingan harga, konsultasi bisnis profesional, analisis dan penyedia
informasi bisnis dan komersial, analisis bisnis, riset dan layanan informasi, mengumpulkan dan memverifikasi penilaian dan
ulasan bisnis untuk orang lain, menyediakan perbandingan harga, layanan, kualitas, ulasan dan penilaian penyedia layanan
untuk bisnis atau tujuan komerial, menyiapkan laporan keuangan; Penyediaan laporan bisnis (komersial); Penyediaan layanan
direktori manajemen bisnis dan profesional manajemen proyek melalui web online yang menampilkan hyperlink ke situs web;
Penyediaan layanan intelijen pasar; Penyediaan layanan pemesanan yang berkaitan dengan pakaian, alas kaki dan headwear
melalui telepon, faksimili, situs web online, aplikasi mobile internet dan sarana elektronik lainnya; Penyediaan pasar on-line
untuk pembeli dan penjual barang dan jasa yang mana untuk melayani sebagai perantara komersial dan promotor penjualan
untuk penjual dan pembeli pihak ketiga barang dan jasa, seperti, kendaraan darat.; Penyediaan penghargaan insentif dan
program keanggotaan kepada pelanggan dari pusat pelumasan kendaraan; Penyediaan platform e-commerce untuk tujuan
ritel melalui Internet.; Penyediaan program penghargaan insentif bagi pelanggan melalui pemberian hadiah bonus dan layanan
insentif untuk perjalanan udara yang sudah berkali-kali, yaitu, fasilitas transit lounge untuk relaksasi penumpang, layanan
maskapai penerbangan prioritas khusus dengan layanan reservasi, peningkatan pemrosesan tiket bandara, percepatan
prosedur menunggu panggilan penerbangan, check-in prioritas, check-in lobi prioritas, service center khusus dan jalur untuk
kumpulan penumpang elite, prioritas khusus dan percepatan pemrosesan keamanan, percepatan layanan penanganan di
pintu masuk dan keberangkatan pesawat, peningkatan akomodasi tempat duduk, peningkatan ruang pribadi termasuk hiburan
khusus, koneksi komputer, peningkatan layanan penyediaan makanan dan pemberian voucher dengan nilai-nilai yang telah
ditentukan untuk penumpang elite, pengiriman bagasi prioritas, peningkatan dan percepatan respons customer service untuk
penumpang elite; Penyediaan program penghargaan insentif dan penghargaan loyalitas keanggotaan kepada pelanggan dari
pusat pelumasan kendaraan; Penyediaan program penghargaan insentif pelanggan melalui penerbitan dan pemrosesan poin
loyalitas untuk pembelian barang dan jasa; Penyediaan promosi barang dan jasa melalui periklanan; Penyediaan ruang iklan
di situs web untuk mempromosikan barang dan jasa; Penyediaan ruang iklan untuk barang dan jasa di website; Penyediaan
skema insentif dan informasi yang berkaitan dengan skema insentif; Penyediaan tempat pasar online untuk pengguna jasa
dan penyedia jasa tenaga kerja professional/pencari kerja dengan berbagai jenis ketrampilan dan pengalaman;
Penyelenggaraan acara untuk keperluan komersial dan iklan; Penyelenggaraan pengundian hadiah untuk tujuan promosi dan
perdagangan; Penyelidikan klien; Penyewaan materi periklanan; Penyewaan media iklan, ruang, dan peralatan (termasuk
online melalui jaringan komunikasi global termasuk Internet); Penyewaan papan iklan; Penyewaan peralatan untuk periklanan;
Penyewaan ruang iklan di situs web; Peragaan barang; Peralaman pasar; Perbandingan harga dan evaluasi berbagai produk;
Perbelanjaan lokal daring dengan produk lokal yang dibeli oleh pelanggan di luar negeri; Perdagangan bahan bakar padat;
Perdagangan batu abu tahan api; Perdagangan batu bara; Perdagangan batu bara padat (briket); Perdagangan besar alat
laboratorium, farmasi dan kedokteran; Perdagangan besar komputer dan perlengkapannya dan piranti lunak; Perdagangan
besar kosmetik; Perdagangan retail kamera, video kamera, lensa, asesori fotografi/videografi.; Perencanaan dan pelaksanaan
pameran dagang, pameran dan presentasi untuk tujuan ekonomi atau iklan; Perencanaan pengiklanan; Perencanaan strategi
pemasaran; Perikalan melalui Koran; Periklanan melalui jaringan telepon seluler; Periklanan melalui media elektronik dan
internet untuk manajemen bisnis; Periklanan melalui transmisi publisitas
online untuk pihak ketiga melalui jaringan
komunikasi elektronik; Periklanan online; Periklanan online melalui jaringan komunikasi komputer; Periklanan untuk orang lain;
Periklanan untuk orang lain melalui komputer dan jaringan komunikasi; Periklanan, pemasaran dan layanan promosi terkait
untuk memfasilitasi jejaring dan peluang sosialisasi untuk tujuan bisnis; Periklanan, pemasaran dan layanan promosi yang
terkait dengan semua industri untuk tujuan memfasilitasi jejaring dan peluang sosialisasi untuk tujuan bisnis; Periklanan,
pemasaran, dan promosi barang dan jasa pihak lain dalam kaitannya dengan video game dan olahraga elektronik;
Perkumpulan Asosiasi Seles Marketing; Persiapan kolom publikasi; Persiapan penilaian pajak [akuntansi]; Persiapan,
kompilasi dan penyimpanan data elektronik; Presentasi barang dan jasa; Produksi film iklan dalam bentuk videotape/rekaman
video; Produksi film-film komersial/iklan televisi; Produksi kembali dokumen; Produksi keperluan periklanan visual; Produksi
rekaman video untuk tujuan pemasaran; Produksi rekaman video untuk tujuan periklanan; Produksi rekaman video untuk
tujuan publisitas; Program insentif kartu loyalitas untuk mempromosikan jasa toko ritel yang menampilkan pakaian dan
aksesoris fesyen dan sejenisnya; Program loyalitas dan insentif pelanggan; Program pemberian insentif berupa asuransi jiwa
dan kesehatan untuk partisipan program karena lebih aktif dan mencapai sasaran yang ditetapkan; Promosi [periklanan]
bisnis; Promosi barang dan jasa melalui jaringan internet dan komunikasi; Promosi barang dan jasa milik pihak lain melalui
program diskon dan insentif dimana poin pembelian diberikan untuk pembelian yang dilakukan oleh pelanggan vendor atau
perjalanan yang dilakukan oleh pelanggan anggota yang dapat ditukar dengan barang dagangan dan perjalanan; Promosi
penjualan (untuk orang lain); Promosi penjualan akun kartu kredit melalui administrasi program pemberian insentif; Promosi
penjualan produk elektronik, video dan/atau audio untuk orang lain; Promosi penjualan produk elektronik, video dan/atau audio
untuk orang lain melalui toko, Internet atau katalog produk; Promosi penjualan untuk bisnis bebas bea; Promosi penjualan
untuk pihak lain melalui jaringan komputer; Promosi secara online pada jaringan komputer; Promosi, periklanan dan

Halaman 1506 dari 2049

pemasaran situs online; Proses administratif pesanan belanjaan; Publikasi elektronik teks publikasi; Publikasi produksi film;
Pusat belanja melalui internet; Pusat perbelanjaan komprehensif melalui internet; Pusat perbelanjaan komprehensif melalui
internet, yaitu, bahan makanan, minuman, kosmetik, perlengkapan mandi (toiletries), sediaan pemeliharaan gigi (dentifrices),
sabun dan deterjen, peralatan pembersih dan pencuci, garmen, barang tekstil, pakaian, alas kaki dan penutup kepala, tas dan
dompet kulit, mainan dan cinderamata/suvenir, kertas dan alat tulis, jam dan arloji, alat pengajaran, bahan pengajaran,
sediaan farmasi, kedokteran hewan dan sanitasi dan persediaan medis, peralatan dapur peralatan makan, mebel/furnitur,
peralatan pendingin listrik, mesin pertanian, mesin industri, peralatan digital telekomunikasi; Pusat perbelanjaan yang menjual
peralatan rumah tangga, furnitur, barang elektronik; Retail store services featuring shoes; Riset dan analisis data bisnis; Ritel
online; Ritel seluruh barang; Saran bisnis dan analisis pasar; Saran dan konsultasi bisnis mengenai penggunaan dan
permintaan untuk material yang digunakan pada proses pengeboran minyak dan gas dan panas bumi; Saran manajemen
pemasaran; Sewa mesin penjual otomatis; Stan untuk penjualan es krim; Studi dan analisis pasar melalui Internet; Studi
statistic bisnis; Supermarket bahan bangunan; Survei [jajak pendapat]; Survei bisnis; Survei untuk kepentingan bisnis; TOKO
SERBA ADA; Tampilan barang dagangan di media komunikasi untuk tujuan ritel; Tempat penyelenggara kursus penyelaman
(diving) untuk tujuan komersial; Tempat yang menjual berbagai macam bir; Toko Aquarium; Toko Barang Pecah belah; Toko
Eceran Elektronik; Toko Grosir Elektronik; Toko Optik; Toko Pakaian Jadi / konpeksi; Toko Penjualan Lampu LED, lampu
tenaga surya dan bola lampu; Toko alat-alat musik dan rekaman-rekaman; Toko alat-alat olahraga; Toko barang elektronik
audio dan audio visual; Toko barang pernak pernik/aksesoris; Toko barang-barang grosir; Toko barang-barang seni; Toko
bebas bea bandara; Toko bebas pajak untuk kosmetik dan obat-obatan; Toko boneka; Toko buku dan alat-alat tulis; Toko
bunga; Toko distro; Toko eceran aluminium; Toko eceran dan grosir yang menjual bagian dan aksesoris mobil; Toko eceran
yang menjual peralatan listrik rumah tangga; Toko eceran yang menjual perlengkapan rumah tangga dari tekstil; Toko eceran
yang menjual produk susu; Toko emas; Toko emas dan perhiasan; Toko handphone dan asesoris; Toko helm dan aksesoris
helm; Toko jam; Toko jam tangan; Toko jamu (herbal); Toko komputer dan aksesoris; Toko kue; Toko kue online; Toko mainan
anak-anak; Toko makanan dan minuman khas jepang; Toko makanan online; Toko mebel dan ranjang; Toko menjual produk
voucher secara elektronik / online; Toko minuman non-alkohol; Toko minuman online; Toko minuman panas dan dingin; Toko
olahraga; Toko oleh-oleh; Toko online dan offline (shop fasade) yang menampilkan dan menjual barang-barang merchandise
karakter animasi; Toko online di bidang makanan dan minuman; Toko online di bidang roti-roti dan kue-kue; Toko online yang
menjual peralatan dan perlengkapan bayi; Toko pakaian ritel; Toko pancake dan waffle; Toko parfum; Toko perabotan; Toko
perangkat hardware; Toko perhiasan; Toko perlengkapan bayi; Toko plastik; Toko pulsa dan kartu perdana; Toko ritel, katalog
pesanan melalui pos, dan layanan toko ritel yang ditawarkan melalui Internet di bidang alas kaki, pakaian, barang-barangbarang kecil terbuat dari kulit, tas besar yang digunakan untuk membawa sejumlah barang, tas tangan, kacamata hitam, dan
aksesoris terkait di atas; Toko roti online; Toko sepatu; Toko serba ada; Toko sparepart dan aksesoris kendaraan; Toko tekstil
dan pakaian; Toko telekomunikasi; Toko yang melayani penjualan mesin; Toko yang menjual Karpet; Toko yang menjual
antara lain: baterai telepon seluler, -baterai isi ulang, -pengisi daya baterai untuk gawai dan telepon selular baik secara onLine
maupun langsung; Toko yang menjual batu alam, marmer, kaca, batu alam, lampu, guci, keramik, pegangan pintu, panel kayu,
bingkai, kertas pelapis dinding; Toko yang menjual berbagai macam parcel; Toko yang menjual cat; Toko yang menjual emas
batangan; Toko yang menjual es krim; Toko yang menjual kaca, kaca mata (optik), bingkai kacamata, rangka kaca mata, kaca
mata pelindung matahari, tempat-tempat kaca mata, lensa kontak, wadah-wadah untuk lensa kontak, tali kaca mata, kaca
mata anti silau, tas, tas ransel, tas selempang, dompet, koper, kulit, kulit Imitasi, payung, tongkat, kantong untuk pendaki
gunung, jam, tali jam tangan , rantai jam tangan, kotak jam tangan, perhiasan, gelang, kalung, cincin, bros(perhiasan), logam
mulia, baju, celana, t-shirt, sepatu, sandal, sepatu sandal, ikat pinggang, topi, jaket, sarung tangan (pakaian), tenda-tenda, talitali, tambang, tempat tidur gantung, jala-jala, terpal plastik, karung plastik, jaring-jaring, kerai diluar ruangan; Toko yang
menjual kosmetik; Toko yang menjual kue; Toko yang menjual pakaian; Toko yang menjual pencuci mulut berupa es dan
buah; Toko yang menjual pompa air rumah tangga dan industri serta seluruh alat listrik; Toko yang menjual wallpaper, gorden,
blinds, vinyl floor, lantai kayu, sticker, kaca filem; Toko-toko Grosir Elektronik; Ulasan biaya perawatan kesehatan; Waralaba
restoran, yaitu, penawaran bantuan manajemen bisnis dalam pendirian dan pengoperasian restoran; Wholesale store services
featuring shoes; administasi program diskon yang memungkinkan peserta untuk memperoleh diskon barang dan jasa, diskon
pengiriman, percepatan pengiriman dan akses awal terhadap acara-acara penjualan; administrasi bisnis; administrasi bisnis
dan layanan konsultasi bisnis; administrasi bisnis di bidang jasa transportasi dan pengiriman; administrasi bisnis di bidang
pengangkutan kapal atas nama orang lain; administrasi bisnis hotel; administrasi bisnis perusahaan dalam industri
pengangkutan kapal; administrasi bisnis program dan layanan penggantian farmasi; administrasi bisnis program dan layanan
penggantian obat; administrasi bisnis program penggantian pasien; administrasi bisnis untuk orang lain; administrasi dan
manajemen hibah penelitian; administrasi franchise (waralaba); administrasi komersial dari lisensi barang dan jasa orang lain;
administrasi komersial untuk barang dan jasa bagi orang lain; administrasi komersial untuk lisensi barang dan jasa bagi orang
lain, untuk program diskon yang memungkinkan peserta mendapatkan diskon barang dan jasa melalui penggunaan kartu
anggota diskon, kompetisi untuk keperluan periklanan, program loyalitas konsumen, skema insentif dan loyalitas pelanggan,
program loyalitas menyangkut diskon atau insentif, program imbalan loyalitas, skema keanggotaan, skema insentif penjualan
dan promosi, program insentif promosi penjualan, urusan bisnis waralaba, urusan bisnis toko ritel; administrasi loyalitas
pelanggan dan skema insentif; administrasi penggajian bisnis untuk orang lain; administrasi program diskon untuk
memungkinkan peserta memperoleh diskon barang dan jasa melalui penggunaan kartu keanggotaan diskon; administrasi
program diskon yang memungkinkan peserta untuk mendapatkan diskon pada jasa pengiriman melalui penggunaan kartu
keanggotaan diskon; administrasi program frequent flyer; administrasi program frequent flyer yang memungkinkan anggota
menukarkan miles untuk poin atau penghargaan yang ditawarkan oleh program loyalitas lainnya; administrasi program
imbalan kerja; administrasi program imbalan kesetiaan; administrasi program imbalan loyalitas yang melibatkan pertukaran
cap; administrasi program insentif promosi penjualan; administrasi program loyalitas konsumen; administrasi program loyalitas
konsumen untuk mempromosikan layanan restoran dan layanan ritel orang lain; administrasi program loyalitas pelanggan;
administrasi program loyalitas yang melibatkan diskon atau insentif; administrasi program loyalti konsumen yang menyediakan
konsumen terdaftar dengan barang gratis dan menu diskon; administrasi program pemberian insentif untuk mempromosikan
penjualan barang dan jasa orang lain; administrasi program pensiun karyawan; administrasi program pertukaran budaya dan
pendidikan; administrasi program tunjangan karyawan mengenai asuransi dan keuangan; administrasi program tunjangan
karyawan mengenai keanggotaan klub kebugaran; administrasi program tunjangan kesejahteraan karyawan; administrasi
pusat data dalam bidang data besar (big data); administrasi rekening tabungan; administrasi rencana penyedia yang disukai;
administrasi rencana perawatan kesehatan prabayar; administrasi skema insentif penjualan dan promosi; administrasi skema
insentif penjualan dan promosi yang melibatkan perangko perdagangan; administrasi skema loyalitas dan insentif; administrasi
urusan bisnis; administrasi urusan bisnis waralaba; administrasi usaha; administrasi yang berkaitan dengan distribusi dan
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pemasaran penjualan; administrasi, penagihan, dan rekonsiliasi akun atas nama orang lain; advertising to promote the sale of
products and the use of services by the point accumulation method or discount privilege grant method; agen agregat penjualan
dan penyediaan informasi yang terkait dengannya; agen atau agen penjualan pesanan melalui surat; agen impor-ekspor; agen
informasi komersial; agen kerja terkait dengan pembayaran barang; agen pemesanan teater; agen pemesanan teater [layanan
pemesanan pekerjaan untuk artis yang tampil]; agen pemesanan teater [manajemen bisnis artis pertunjukan]; agen
pemesanan teater untuk iklan atau promosi penjualan; agen penerbitan; agen penjualan barang baik eceran maupun grosir;
agen perencanaan dan pelaksanaan iklan dan promosi penjualan, serta pengajaran dan saran untuk iklan dan promosi
penjualan; agen perencanaan, pelaksanaan sehubungan dengan mempromosikan penjualan dan mempromosikan
penyediaan barang dan jasa di internet; agen perencanaan, pengoperasian, pelaksanaan untuk mempromosikan penjualan
dan mempromosikan penyediaan barang dan jasa di internet; agen perusahaan lokal dan asing untuk memberikan penawaran
untuk berbagai produk, yaitu, penetapan harga barang atau jasa; agen untuk kontrak pengadaan (untuk pihak lain) untuk
penjualan dari barang melalui telefon seluler dan internet; agen untuk langganan koran; agen untuk penerbitan kupon
(termasuk kupon elektronik) dan kupon diskon untuk mempromosikan penjualan atau layanan produk; agency services of
products, services and company on the internet; agensi ekspor dan impor; akuntansi; akuntansi administrasi; akuntansi biaya;
akuntansi forensik; akuntansi manajemen biaya; alih daya (bantuan komersial); analis data bisnis; analisa dan pengajaran
manajemen; analisa informasi bisnis; analisa manajemen atau pemberian nasehat tentang manajemen; analisa mengenai
masalah ekonomi; analisa respon konsumen; analisis biaya; analisis biaya-manfaat; analisis bisnis strategis; analisis bisnis,
layanan informasi dan penelitian pasar; analisis dan pelaporan statistik; analisis dan penelitian pasar; analisis dan studi atas
informasi yang dikumpulkan pada pendapat-pendapat (opini) para konsumen dan lingkungan melalui penelitian pasar dan
studi-studi per-iklanan; analisis dan studi pasar; analisis data bisnis; analisis data dan statistik studi pasar; analisis data
penelitian pasar; analisis data penelitian pasar dan statistik; analisis data termasuk analisis perilaku pengguna dan intelijen;
analisis harga biaya; analisis harga biaya mengenai pembuangan, pembuangan, penanganan, dan daur ulang limbah; analisis
informasi bisnis; analisis kecenderungan busana dan pasar untuk memberikan saran dan konsultasi kepada pemilik merek
ritel; analisis kerja untuk menentukan keahlian pekerja dan persyaratan pekerja lainnya; analisis laba bisnis; analisis
manajemen bisnis; analisis manajemen bisnis dan konsultasi bisnis; analisis pasar biji-bijian; analisis pemasaran; analisis
pemasaran real estat; analisis respon iklan dan riset pasar; analisis respons iklan dan studi pasar; analisis respons terhadap
iklan; analisis statistik dan layanan pelaporan untuk keperluan bisnis; analisis statistik riset pasar; analisis studi pasar; analisis
tren bisnis; analitik data bisnis, yaitu, mengumpulkan dan melaporkan data kebugaran, informasi pembayaran dan data bisnis
lainnya ke departemen sumber daya manusia serta bisnis kebugaran dan kesehatan; asa-jasa pengadaan untuk orang lain
(pembelian barang dan jasa untuk orang lain); audisi seniman pertunjukan (pemilihan personil); audit akun; audit bisnis; audit
keuangan; audit laporan keuangan; bantuan administrasi bisnis; bantuan administrasi dalam menanggapi panggilan untuk
tender; bantuan bisnis; bantuan bisnis sehubungan dengan memfasilitasi transaksi bisnis melalui jaringan komputer lokal dan
global; bantuan bisnis terkait dengan pendirian waralaba; bantuan bisnis untuk orang lain dalam pendirian organisasi amal;
bantuan bisnis untuk orang lain dalam pendirian organisasi kemanusiaan; bantuan bisnis untuk seniman dan penampil;
bantuan bisnis, manajemen dan layanan administrasi; bantuan bisnis, manajemen dan layanan informasi; bantuan dalam
manajemen bisnis komersial waralaba; bantuan dan konsultasi yang berkaitan dengan manajemen bisnis dan organisasi;
bantuan dan saran mengenai organisasi dan manajemen bisnis; bantuan manajemen bisnis; bantuan manajemen bisnis
dalam pendirian dan pengoperasian restoran; bantuan manajemen bisnis dalam pengoperasian fasilitas pelabuhan untuk
orang lain; bantuan manajemen bisnis dalam pengoperasian restoran; bantuan manajemen bisnis di bidang waralaba; bantuan
manajemen bisnis untuk perusahaan industri atau komersial; bantuan manajemen industri; bantuan manajemen komersial;
bantuan manajemen komersial atau industri; bantuan manajemen personalia; bantuan manajemen perusahaan; bantuan
pemasaran; bantuan, layanan konsultasi dan konsultasi berkaitan dengan analisis bisnis; bantuan, layanan konsultasi dan
konsultasi berkaitan dengan manajemen bisnis; bantuan, layanan konsultasi dan konsultasi berkaitan dengan organisasi
bisnis; bantuan, layanan konsultasi dan konsultasi berkenaan dengan perencanaan bisnis; belanja online; beriklan di Internet
untuk orang lain; beriklan di kios elektronik; beriklan di majalah, brosur, dan koran; beriklan di pers populer dan profesional;
beriklan melalui Internet; beriklan melalui jaringan telepon seluler; beriklan melalui media elektronik; beriklan melalui semua
sarana komunikasi publik; beriklan untuk orang lain di Internet; bisnis dan manajemen; bisnis pemasaran; blockchain sebagai
suatu layanan (blockchain as a service), yaitu, saran dan informasi bisnis di bidang teknologi blockchain; copywriting;
copywriting iklan; copywriting untuk keperluan iklan dan promosi; database dan manajemen arsip yang terkomputerisasi;
demonstrasi barang; demonstrasi barang dan jasa dengan cara elektronik; demonstrasi barang dan jasa dengan cara
elektronik, juga untuk manfaat yang disebut layanan Teleshopping dan homeshopping; demonstrasi barang pada media
komunikasi untuk keperluan ritel; demonstrasi barang untuk keperluan iklan; demonstrasi barang untuk keperluan promosi;
demonstrasi penjualan untuk orang lain; demonstrasi produk di jendela toko dengan model langsung; demonstrasi produk
disediakan di dalam toko dan melalui jaringan komunikasi global dan jaringan elektronik dan komunikasi lainnya; desain bahan
iklan; desain bahan-bahan iklan untuk orang lain; desain brosur iklan; desain logo iklan; desain materi iklan, pemasaran, dan
publisitas; desain selebaran iklan; desain, kreasi, persiapan, produksi, dan penyebaran iklan dan materi iklan untuk orang lain;
distribusi bahan periklanan; distribusi barang promosi; distribusi barang-barang (bukan layanan-layanan transportasi) (agen,
grosir, layanan-layanan representatif); distribusi dan penyebaran materi iklan; distribusi dan penyebaran materi iklan
[selebaran, prospektus, materi cetak, sampel]; distribusi iklan; distribusi iklan dan pengumuman komersial; distribusi masalah
periklanan; distribusi materi iklan [selebaran, prospektus, materi cetak, sampel]; distribusi materi iklan dan penyebaran pesan
iklan; distribusi materi iklan secara elektronik; distribusi materi iklan, pemasaran dan promosi; distribusi minyak dan gas,
tempat penyimpanan, lubang besar, dan peralatan silinder untuk melindungi sensor suhu, mesin, dan bagiannya; distribusi
pengumuman iklan; distribusi produk untuk tujuan periklanan; distribusi prospektus; distribusi prospektus dan sampel;
distribusi prospektus dan sampel untuk keperluan periklanan; distribusi prospektus untuk keperluan periklanan; distribusi
prospektus, langsung atau melalui pos; distribusi sampel; distribusi sampel untuk keperluan iklan; distribusi sampel untuk
keperluan publisitas; distribusi sampel, langsung atau melalui pos; distribusi selebaran iklan; distribusi selebaran iklan untuk
orang lain; distribusi selebaran untuk tujuan periklanan; distribusi selebaran, brosur, barang cetakan, dan sampel untuk
keperluan periklanan; distributor aluminium; duplikasi dokumen; ekspor dan impor alat-alat berat dan suku cadang; evaluasi
bisnis; evaluasi peluang bisnis; evaluasi persyaratan personel; evaluasi statistik data dari studi pasar; evaluasi statistik data
pemasaran; evaluasi statistik data penelitian pasar; faktur; faktur bisnis; file sentral dan manajemen file bisnis
terkomputerisasi; fungsi kantor; galeri seni untuk tujuan iklan; galeri seni untuk tujuan komersial; galeri seni untuk tujuan
komersial atau iklan; general office work regarding management of pecuniary claim by computer; grosir dan eceran film,
rekaman suara, karya sastra, karya dramatis, karya musik dan karya artistik; hubungan Masyarakat; hubungan masyarakat
yang berkaitan dengan kecantikan; iklan; iklan banner; iklan baris; iklan bayar per klik; iklan billboard elektronik; iklan bioskop;
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iklan dan layanan informasi komersial; iklan dan layanan pemasaran interaktif; iklan dan pemasaran kooperatif; iklan dan
pemasaran koperasi untuk layanan kebersihan perumahan dan komersial; iklan dan promosi perusahaan; iklan dan saran
bisnis; iklan daring pada internet dan sistem jaringan komputer global lainnya; iklan dengan komunikasi nirkabel; iklan di
bidang pariwisata dan perjalanan; iklan film; iklan jasa pelatihan penyelaman dalam air secara online; iklan komersial; iklan
komersial perusahaan; iklan komersial radio; iklan komersial televisi; iklan langsung; iklan majalah; iklan melalui pesanan
surat; iklan melalui sarana komunikasi umum; iklan melalui semua sarana komunikasi umum; iklan mobil untuk dijual melalui
Internet; iklan online; iklan online di jaringan komputer; iklan online pada jaringan komputer; iklan pengalaman, acara dan
secara langsung; iklan promosi produk dan layanan pihak ketiga melalui pengaturan sponsor dan perjanjian lisensi yang
berkaitan dengan acara olahraga domestik dan internasional; iklan promosi produk dan layanan pihak ketiga melalui
pengaturan sponsor dan perjanjian lisensi yang berkaitan dengan konser musik; iklan promosi produk dan layanan pihak
ketiga melalui pengaturan sponsor dan perjanjian lisensi yang berkaitan dengan olahraga, musik, dan acara budaya lainnya;
iklan radio; iklan radio dan televisi; iklan real estat; iklan real estat komersial; iklan real estat komersial atau perumahan; iklan
real estat perumahan; iklan respons langsung; iklan secara online dan mempromosikan barang dan jasa pihak lain melalui
internet; iklan secara online jasa pengaturan pengantaran orang-orang yang mengadakan perjalanan snorkeling dan diving;
iklan secara online jasa wisata dalam air snorkeling dan diving; iklan situs web bisnis; iklan sponsor; iklan surat langsung untuk
menarik pelanggan baru dan mempertahankan basis pelanggan yang ada; iklan televisi; iklan untuk keperluan rekrutmen; iklan
untuk perekrutan personil; iklan wisata diving dan snorkeling di Pulau melalui internet; iklan yang berkaitan dengan layanan
transportasi dan pengiriman; iklan yang berkaitan dengan produk farmasi dan produk pencitraan in-vivo; iklan, pemasaran dan
konsultasi konsultasi, layanan konsultasi dan bantuan; iklan, promosi, dan layanan hubungan masyarakat; iklan, promosi, dan
layanan keagenan; informasi bisnis; informasi bisnis dan layanan penelitian; informasi bisnis dan layanan penelitian
berbantuan komputer; informasi bisnis dan layanan penilaian; informasi dan konsultasi manajemen bisnis; informasi dan
pertanyaan bisnis; informasi dan saran komersial untuk konsumen; informasi komersial dan nasehat untuk konsumen
penilaian bisnis; informasi komersial dan nasehat untuk konsumen terkait dengan diet [tempat konsultasi konsumen]; informasi
komersial dan saran untuk konsumen dalam pilihan produk dan layanan; informasi pemasaran; informasi penjualan produk;
informasi usaha untuk tinjauan umum perusahaan termasuk pengoperasian usaha, ukuran bisnis dan informasi lainnya;
informasi, jasa konsultasi, memberikan nasehat, menginformasikan yang berkaitan dengan semua yang disebutkan di atas.;
informasi, layanan konsultasi dan konsultasi yang berkaitan dengan manajemen bisnis dan administrasi bisnis yang
disediakan secara online atau melalui Internet; information retrieval services executed using electronic calculators for others;
information retrieval services on the internet using artificial intelligence program for others; input dan kompilasi informasi ke
dalam basis data komputer; input, kompilasi dan sistemisasi informasi ke dalam basis data komputer; internet dan layanan
situs belanja ritel online yang menampilkan streaming atau konten audio-visual yang dapat diunduh di bidang berita, hiburan,
olahraga, komedi, drama, musik, dan video musik; interpretasi data riset pasar; interpretasi data studi pasar; inventaris barang
dagangan; investigasi bisnis; issuing of trading stamp; issuing, clearing and managing point cards; issuing, issuing
intermediary and clearing of trading stamp, coupon, point accumulation type card and discount privilege card; jajak pendapat;
jaringan bisnis; jaringan bisnis melalui platform jejaring sosial; jasa administrasi bisnis di bidang kesehatan; jasa administrasi
bisnis di bidang transportasi; jasa administrasi dan manajemen bisnis sehubungan dengan program sponsor; jasa administrasi
kantor; jasa administrasi yang berkaitan dengan investasi; jasa administratif kartu loyalitas; jasa advis, konsultasi dan
perencanaan pajak (akunting); jasa agen bakat dalam sifat manajemen bisnis artis yang tampil; jasa agen ekspor; jasa agen
ekspor-impor di bidang energi; jasa agen impor-ekspor barang; jasa agen pemasaran; jasa agen pembelian; jasa agen
pemodelan; jasa agen penjualan untuk alas kaki; jasa agen periklanan; jasa agen periklanan radio; jasa agen periklanan
televisi; jasa agen pesanan pembelian; jasa agen sastra yang terdiri dari negosiasi kontrak; jasa agen tenaga kerja dan
pekerjaan; jasa agen yang berhubungan dengan penjualan komersial; jasa agensi talent (manajemen bisnis seniman
pertunjukan); jasa akuntansi untuk merger dan akuisisi; jasa akuntansi yang berkaitan dengan perencanaan pajak; jasa
akuntansi yang berkaitan dengan piutang dagang; jasa alih daya [bantuan bisnis]; jasa analisa penjualan; jasa analisis atau
konsultasi di bidang pertanian; jasa analisis pasar; jasa analisis periklanan; jasa audit; jasa bantuan bisnis sehubungan
dengan pengumpulan dan penyewaan daftar alamat; jasa bantuan manajemen dan operasi untuk bisnis komersial; jasa
bantuan untuk perusahaan industri atau komersial dalam menjalankan bisnis mereka; jasa bisnis dan periklanan; jasa bisnis,
seperti membantu pihak lain dalam perundingan dan pengembangan kemitraan bisnis dan aliansi bisnis; jasa diskon (-untuk
pengecer, -untuk grosir, untuk promosi pemasaran); jasa distribusi di bidang bahan kimia, pestisida, aplikator kimia dan
pestisida dan pakaian pelindung dan masker pelindung untuk digunakan selama penggunaan atau aplikasi bahan kimia; jasa
distributor bahan bangunan dari metal; jasa distributor grosir untuk alas kaki; jasa distributor grosir untuk anggur dan minuman
beralkohol; jasa distributor grosir untuk bir; jasa distributor grosir untuk furnitur; jasa distributor grosir untuk kosmetik; jasa
distributor grosir untuk lembaran dan gulungan aluminium dan stainless steel; jasa distributor grosir untuk makanan dan
minuman; jasa distributor grosir untuk pakaian; jasa distributor grosir untuk perhiasan; jasa distributor grosir untuk produk
segar; jasa distributor grosir untuk suku cadang dan komponen otomotif; jasa distributor grosir untuk untuk teh dan kopi; jasa
eceran atau grosiran robot industri; jasa eceran atau grosiran terkait dengan bagian-bagian atau aksesoris mobil; jasa eceran
atau grosiran terkait dengan bagian-bagian atau aksesoris mobil pada situs web internet; jasa eceran atau grosiran untuk
akumulator; jasa eceran atau grosiran untuk kendaraan bermotor roda dua; jasa eceran atau grosiran untuk mesin dan
instrumen pengukur atau penguji; jasa eceran atau grosiran untuk pendingin udara; jasa eceran atau grosiran untuk peralatan
dan instrumen telekomunikasi; jasa eceran atau grosiran untuk permesinan dan peralatan elektrikal; jasa evaluasi statistik data
pemasaran; jasa grosir berkaitan dengan pelana; jasa grosir dan eceran; jasa grosir untuk alas kaki; jasa grosir untuk alat
musik; jasa grosir untuk artikel menjahit; jasa grosir untuk artikel pembersih; jasa grosir untuk bahan kimia untuk digunakan
dalam hortikultura; jasa grosir untuk bahan kimia untuk digunakan dalam kehutanan; jasa grosir untuk bahan kimia untuk
digunakan dalam pertanian; jasa grosir untuk bahan seni; jasa grosir untuk barang cetakan; jasa grosir untuk barang yang
dipanggang; jasa grosir untuk daging; jasa grosir untuk furnitur; jasa grosir untuk instalasi sanitasi; jasa grosir untuk instrumen
horologis; jasa grosir untuk instrumen medis; jasa grosir untuk kain; jasa grosir untuk karya seni; jasa grosir untuk mainan;
jasa grosir untuk minuman beralkohol, kecuali bir; jasa grosir untuk pakaian; jasa grosir untuk pakan ternak; jasa grosir untuk
penerangan; jasa grosir untuk penutup dinding; jasa grosir untuk penutup lantai; jasa grosir untuk perabotan; jasa grosir untuk
peralatan hortikultura; jasa grosir untuk peralatan konstruksi; jasa grosir untuk peralatan memasak makanan; jasa grosir untuk
peralatan menyelam; jasa grosir untuk peralatan pasokan air; jasa grosir untuk peralatan pemindahan tanah; jasa grosir untuk
peralatan penyamakan matahari; jasa grosir untuk peralatan pertanian; jasa grosir untuk perangkat keras komputer; jasa grosir
untuk perangkat keras logam; jasa grosir untuk persediaan alat tulis; jasa grosir untuk persiapan membuat minuman; jasa
grosir untuk persiapan membuat minuman beralkohol; jasa grosir untuk persiapan pembersihan; jasa grosir untuk persiapan
perawatan hewan; jasa grosir untuk produk hortikultura; jasa grosir untuk produk susu; jasa grosir untuk sampah untuk hewan;
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jasa grosir untuk tembakau; jasa grosir untuk tutup kepala; jasa grosir yang berkaitan dengan aksesoris mobil; jasa grosir yang
berkaitan dengan alas kaki; jasa grosir yang berkaitan dengan barang cetakan; jasa grosir yang berkaitan dengan bulu tiruan;
jasa grosir yang berkaitan dengan furnitur; jasa grosir yang berkaitan dengan ikan; jasa grosir yang berkaitan dengan kain;
jasa grosir yang berkaitan dengan karya seni; jasa grosir yang berkaitan dengan pakan untuk hewan; jasa grosir yang
berkaitan dengan peralatan hortikultura; jasa grosir yang berkaitan dengan peralatan konstruksi; jasa grosir yang berkaitan
dengan peralatan pertanian; jasa grosir yang berkaitan dengan peralatan yang dioperasikan dengan tangan untuk konstruksi;
jasa grosir yang berkaitan dengan perhiasan; jasa grosir yang berkaitan dengan produk hortikultura; jasa grosir yang berkaitan
dengan suku cadang kendaraan bermotor; jasa grosir yang berkaitan dengan tutup kepala; jasa humas; jasa iklan dan
promosi; jasa iklan ritel yaitu penyebaran masalah iklan untuk pihak lain melalui jaringan komunikasi elektronik daring; jasa
informasi bisnis; jasa informasi ekonomi untuk keperluan bisnis; jasa informasi komersial yang disediakan oleh akses ke
database komputer; jasa informasi penjualan, bisnis dan promosi; jasa informasi, penasehatan dan konsultansi yang berkaitan
dengan periklanan dan pemasaran; jasa informasi, yaitu menyediakan informasi tentang produk ritel kepada pelanggan yang
menampilkan ketersediaan produk tertentu yang menarik bagi mereka; jasa jaringan bisnis dan profesional; jasa jasa katalog
toko eceran; jasa jual beli mobil bekas; jasa jual beli mobil bekas secara online; jasa katalog pemesanan melalui pos dalam
kaitannya dengan kosmetik; jasa kliping berita iklan secara daring (online) melalui jaringan komputer; jasa klub pelanggan dan
jasa loyalitas pelanggan, untuk tujuan komersial, promosi dan/atau periklanan; jasa klub pelanggan, untuk keperluan
komersial, promosi dan/atau iklan; jasa konsultasi bisnis; jasa konsultasi bisnis dalam kaitannya dengan identitas perusahaan;
jasa konsultasi bisnis dalam kaitannya dengan tanggung jawab sosial perusahaan; jasa konsultasi bisnis dan informasi; jasa
konsultasi bisnis di bidang logistik transportasi; jasa konsultasi bisnis di bidang pertanian; jasa konsultasi bisnis sehubungan
dengan menyediakan situs web pada jaringan komputer global yang pihak ketiga dapat menawarkan dan sumber barang dan
jasa, tempat, menentukan status dan memenuhi permintaan dan pesanan perdagangan, masuk ke dalam kontrak dan
transaksi bisnis; jasa konsultasi bisnis sehubungan dengan pengoperasian pasar elektronik untuk pembeli dan penjual barangbarang dan atau jasa-jasa pada jaringan komputer global; jasa konsultasi bisnis untuk organisasi nirlaba; jasa konsultasi bisnis
untuk perusahaan; jasa konsultasi bisnis untuk perusahaan pemula; jasa konsultasi bisnis yang berkaitan dengan integrasi
bidang teknologi proses bisnis, pembelajaran organisasi, manajemen perubahan dan keberlanjutan operasional; jasa
konsultasi dan informasi yang berkaitan dengan akuntansi; jasa konsultasi dan konsultasi di bidang strategi bisnis; jasa
konsultasi manajemen; jasa konsultasi manajemen bisnis yang disediakan melalui Internet; jasa konsultasi pemasaran bisnis;
jasa konsultasi perdagangan luar negeri; jasa konsultasi rekrutmen bisnis; jasa konsultasi terkait dengan manajemen pusat
perbelanjaan; jasa konsultasi usaha mengenai distribusi komersial dan penyediaan informasi yang berhubungan dengannya;
jasa konsultasi yang berhubungan dengan kontrak untuk pembelian barang; jasa konsultasi yang berkaitan dengan
administrasi bisnis dan manajemen personalia; jasa konsultasi yang berkaitan dengan pembuatan konsep, pengkreasian,
proses desain, pengembangan, penerapan, pengerjaan, pengaturan, promosi dan pengawasan skema keanggotaan,
termasuk skema kartu loyalitas pelanggan, skema insentif, skema bonus, kartu hadiah dan kartu diskon; jasa konsultasi yang
berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa; jasa konsultasi yang berkaitan dengan periklanan, promosi bisnis, manajemen
bisnis dan pemasaran; jasa kumpulan statistik untuk bisnis; jasa logistik (-untuk manajemen bisnis, -untuk fasilitas organisasi
dan sumber daya); jasa loyalitas pelanggan untuk tujuan komersial, promosi dan / atau iklan; jasa manajemen bisnis di bidang
pendidikan; jasa manajemen bisnis komersial; jasa manajemen bisnis sehubungan dengan penjualan secara elektronik; jasa
manajemen dan konsultasi pengelolaan bisnis; jasa manajemen penjualan di internet; jasa manajemen proyek bisnis untuk
proyek konstruksi; jasa marketing melalui berbagai media, termasuk media online dan offline, transaksi komersial secara
online; jasa menjual bersama-sama, untuk mendapatkan keuntungan satu sama lain, dari bermacam-macam barang, yang
memungkinkan pelanggan untuk melihat dengan baik dan membeli barang-barang tersebut melalui situs web internet barang
dagangan secara umum dan toko grosir; jasa organisasi dan manajemen program promosi insentif dan penjualan; jasa
outsourcing dalam sifat mengatur kontrak layanan untuk orang lain; jasa outsourcing dalam sifat mengatur pengadaan barang
untuk orang lain; jasa outsourcing di bidang analitik bisnis; jasa outsourcing di bidang manajemen hubungan pelanggan; jasa
outsourcing di bidang operasi bisnis; jasa pelaksanaan survei riset bisnis dan pasar; jasa pelelangan; jasa pemasaran; jasa
pemasaran di bidang kedokteran gigi; jasa pemasaran di bidang perjalanan; jasa pemasaran di bidang restoran; jasa
pembelanjaan melalui internet; jasa pembuatan indeks informasi, situs dan sumber daya lain yang tersedia di jaringan
komputer global dan jaringan elektronik dan komunikasi lainnya untuk pihak lain; jasa pemesanan (untuk orang lain); jasa
pemesanan dan penjualan barang secara online; jasa pemodelan statistik; jasa pemrosesan data dalam bidang transportasi;
jasa pemrosesan data di bidang transportasi; jasa penagihan; jasa penataan untuk tujuan iklan; jasa penelitian dan konsultasi
yang berkaitan dengan promosi, operasi, dan penjualan di pasar domestik dan luar negeri barang dan jasa yang diproduksi di
Taiwan, yaitu, konsultasi riset pasar; jasa penelitian pasar dan informasi; jasa penerbitan, pengelolaan dan penyelesaian
kupon dan poin untuk mempromosikan barang dan jasa; jasa pengadaan kerjasama, untuk keuntungan pihak lain, dari
berbagai barang, tidak termasuk transportasi daripadanya, memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan
membeli barang-barang tersebut; jasa pengadaan minuman beralkohol [membeli barang untuk bisnis lain]; jasa pengadaan
untuk orang lain [membeli barang dan jasa untuk bisnis lain]; jasa pengadaan, untuk manfaat pihak lain, berbagai barangbarang (tidak termasuk transportasi daripadanya), memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan membeli
barang-barang tersebut di outlet ritel, outlet grosir, supermarket dan toko serba ada; jasa pengaturan dan pengorganisasian
promosi pemasaran untuk pihak lain; jasa pengecer dan grosir dan jasa penjualan eceran secara online; jasa penggabungan
(merger) dan akuisisi bisnis; jasa pengorganisasian kompetisi bisnis dan perdagangan; jasa pengumpulan data; jasa penilaian
bisnis; jasa penilaian perusahaan; jasa penjualan aksesoris telepon selular; jasa penjualan alat teknik; jasa penjualan alat-alat
kedokteran; jasa penjualan camilan coklat, coklat batang, brownis; jasa penjualan daging beku; jasa penjualan dan publisitas;
jasa penjualan grosir produk garam kemasan secara online maupun offline; jasa penjualan hasil laut; jasa penjualan hasil laut
(beku); jasa penjualan ikan; jasa penjualan makanan berbahan dasar ikan; jasa penjualan makanan atau minuman yang
dioperasikan dengan memasukkan koin untuk mengeluarkan minuman atau makanan yang dipilih; jasa penjualan makanan
dan minuman; jasa penjualan makanan dan minuman khas jepang baik secara langsung maupun online; jasa penjualan
makanan dan minuman yang dipesan melalui mesin; jasa penjualan makanan olahan hasil laut; jasa penjualan melalui sistem
berbasis web dan portal online di bidang perdagangan konsumen dan bisnis (consumer-to-business); bagi konsumen untuk
masuk, mengatur dan mengubah profil pembayaran dan pengiriman serta bagi penjual untuk masuk, mengatur dan mengubah
daftar produknya; jasa penjualan minuman berbahan dasar kopi, coklat dan teh; jasa penjualan minuman teh bubble atau teh
pearl; jasa penjualan obat-obatan; jasa penjualan perabot rumah tangga; jasa penjualan produk dibidang nutrisi dan
suplemen diet, minuman dan sari buah; jasa penjualan produk baja ringan; jasa penjualan produk serta layanan kesehatan
secara online (internet).; jasa penjualan ritel produk garam kemasan secara online maupun offline; jasa penjualan ritel, grosir
dan online termasuk berhubungan dengan buku dan
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publikasi lainnya jasa informasi, nasihat, konsultasi dan pendukung yang berhubungan dengan semua yang tersebut di atas;
jasa penjualan secara online; jasa penjualan serta promosi untuk sediaan farmasi; jasa penjualan wisata dalam air diving dan
snorkeling secara online; jasa penjualan: atap baja ringan ,galvalum, reng, hollow, atap Baja lembaran dengan lapisan seng
dan almunium, kanal c; jasa penyaluran gas secara ritel (eceran); jasa penyediaan data bisnis; jasa penyediaan informasi
yang berkaitan dengan e-commerce melalui internet; jasa penyediaan portal online berbasis web yang memberikan pelanggan
akses ke informasi akun penjualan mereka, informasi logistik transportasi dalam bentuk lokasi produk saat ini berdasarkan
pesanan, informasi manajemen inventaris, dan informasi promosi produk, semuanya di bidang bahan kimia dan produk kimia;
jasa penyelenggaraan pameran untuk tujuan niaga atau iklan; jasa perantara bisnis untuk menjual dan membeli barang dan
jasa; jasa perantara bisnis yang berkaitan dengan pengiriman pesanan melalui telekomunikasi; jasa perantara komersial untuk
alat pijat estetika; jasa perantara komersial untuk kosmetik; jasa perdagangan aluminium; jasa perdagangan besar (distributor)
alat-alat berat dan suku cadang; jasa perdagangan gas; jasa perdagangan secara online sehubungan dengan pelelangan
elektronik dan menyediakan evaluasi bisnis secara online sehubungan dengannya; jasa periklanan; jasa periklanan B2B
(transaksi komersial antara pelaku bisnis); jasa periklanan dan manajemen; jasa periklanan dan promosi dan konsultasi yang
terkait dengannya; jasa periklanan dan promosi di bidang hiburan, musik, film, televisi, televisi kabel, televisi satelit, radio dan
siaran on-line; jasa periklanan dan publisitas, yaitu, mempromosikan barang, jasa, identitas merek dan informasi serta berita
komersial pihak ketiga melalui media cetak, audio, video, digital dan medium on-line; jasa periklanan media sosial; jasa
periklanan untuk promosi e-commerce; jasa periklanan yang berkaitan dengan penjualan barang; jasa periklanan yang
disediakan oleh agen periklanan radio dan televisi; jasa periklanan, pemasaran dan konsultasi promosi, nasihat dan
pemberian bantuan; jasa periklanan, promosi dan / atau animasi komersial; jasa periklanan, yaitu, manajemen kampanye
periklanan, penargetan, implementasi dan layanan pengoptimalan/optimisasi (optimization); jasa periklanan, yaitu, penargetan
dan optimalisasi (optimization) iklan online; jasa periklanan, yaitu, penjadwalan, pelacakan, dan pelaporan iklan untuk orang
lain; jasa periklanani toko ritel untuk menjual pakaian, alas kaki dan headwear; jasa perniagaan yang melayani penjualan
kendaraan bermotor; jasa pesanan pos dan jasa toko ritel online yang menjual kopi, teh, minuman berbahan dasar kopi,
minuman berbahan dasar teh, minuman berbahan dasar cokelat, mesin penyeduh listrik dan mesin espresso listrik, pemadat
kopi dan teh, panci dan penyaring, tempat minuman, dan kaos; jasa prakiraan ekonomi; jasa produksi iklan; jasa program
loyalitas, insentif dan bonus untuk pelanggan; jasa promosi dan pemasaran secara online; jasa promosi penjualan; jasa
promosi penjualan atas barang-barang dan jasa-jasa melalui sponsor untuk olahraga, musik dan hiburan; jasa promosi yaitu
distribusi voucer hadiah untuk keperluan promosi dan komersial, cek hadiah, cap dan kupon diskon melalui telepon seluler,
perlengkapan seluler lainnya dan melalui internet; jasa retail pemesanan melalui pos yang terkait dengan kosmetik; jasa retail
secara online untuk produk konsumen; jasa retail sehubungan dengan penjualan bahan plastik untuk pengemasan, jenis
mesin pencetak, blok pencetakan, pengering tinta, buklet, buku, kalender, kartu, tempat dokumen, alas gambar, pena gambar,
perangkat gambar, amplop, selebaran, folder, kartu ucapan, majalah, surat kabar, pamflet, pensil, pulpen, terbitan berkala,
kartu pos, poster, barang cetakan, cetakan publikasi, buku kliping, alat tulis kantor, bahan pengajaran (kecuali peralatan); jasa
retail sehubungan dengan penjualan daging, ikan, unggas dan binatang buruan, ekstrak daging, buah dan sayuran yang
diawetkan, dibekukan, dikeringkan dan dimasak, jeli, selai, saus buah, telur, susu dan produk susu, minyak dan lemak untuk
makanan, kopi, teh, kakao dan kopi buatan, beras, tapioka dan sagu, tepung dan sediaan yang terbuat dari sereal, roti, kue
dan gula-gula, es, gula, madu, sirup, ragi, bubuk pengembang, garam, mustar, cuka, saus (bumbu), rempah-rempah, es; jasa
retail sehubungan dengan penjualan furnitur, cermin, bingkai gambar kayu, gabus, alang-alang, rotan, anyaman, tanduk,
tulang, gading, tulang insang ikan paus, cangkang, amber, kerang mutiara, meerschaum; jasa retail sehubungan dengan
penjualan kertas, karton, barang cetakan, bahan penjilidan buku, foto, alat tulis kantor, perekat untuk alat tulis kantor atau
keperluan rumah tangga, bahan seniman, kuas lukis, mesin ketik dan keperluan kantor (kecuali furnitur), bahan instruksional
dan pengajaran (kecuali peralatan); jasa retail sehubungan dengan penjualan kosmetik; jasa retail sehubungan dengan
penjualan kuas, kotak wadah sisir, sisir, alat-alat kosmetik, alat penghilang bau untuk penggunaan pribadi, kuas alis mata,
rambut untuk kuas, perlengkapan penghapus tata rias, kuas kuku; jasa retail sehubungan dengan penjualan kulit dan kulit
imitasi, kulit halus, kulit binatang, koper, dan tas perjalanan, payung dan payung penahan matahari, tongkat jalan, cambuk, tali
kekang dan pelana kuda, backpack (sejenis ransel), tas pantai, kotak kulit atau papan kulit, tas kantor, tongkat, kotak wadah
kulit atau papan kulit, tali pengikat hewan; jasa retail sehubungan dengan penjualan malt, bir, air mineral dan air soda,
minuman lain yang tidak beralkohol, minuman buah dan jus buah, sirup dan sediaan lain untuk membuat minuman; jasa retail
sehubungan dengan penjualan mekanisme untuk peralatan yang dioperasikan dengan koin, mesin kasir, mesin hitung,
peralatan pemprosesan data, komputer, perangkat lunak komputer, alat pemadam kebakaran, kacamata hitam, kacamata,
logam mulia dan logam campurannya, perhiasan, batu mulia, instrumen horologis dan kronometrik; jasa retail sehubungan
dengan penjualan minuman ringan, minuman energi, anggur, es teh, aperitif (minuman beralkohol perangsang nafsu makan),
minuman berkarbonasi, ekstrak buah, ale jahe, grape must, must, minuman buah yang terbuat dari konsentrat, minuman
anggur manis, air malt, air seltzer, air soda, air tonik, jus sayuran, esens yang digunakan dalam sediaan minuman keras, air
barli, fruit squash, sarsaparilla, minuman beralkohol (kecuali bir); jasa retail sehubungan dengan penjualan padi-padian dan
pertanian, produk hortikultura dan kehutanan, hewan hidup, buah dan sayuran segar, biji-bijian, tanaman dan bunga alami,
bahan makanan untuk hewan; jasa retail sehubungan dengan penjualan pakaian luar, celana terusan, mantel panjang, celana,
parka, petikot, pinafor, ponco (baju selimut), pulover, piyama, sandal, sari, sarung, selendang, syal, kemeja, sepatu, kemeja
lengan pendek, shoulder wrap (bungkus bahu), topi mandi, singlet, rok, masker tidur, sandal selop, blus lindung (smok), kaus
kaki, jersi olahraga, sepatu olahraga, stoking, jaket yang diisi, jas, pelindung matahari, bretel, baju hangat, baju renang, kaus
oblong, topi tinggi, celana panjang, turban, pakaian dalam, celana kolor, celana dalam; jasa retail sehubungan dengan
penjualan pakaian rajut, kaus kaki penghangat, legging, legging, kostum topeng, sarung tangan musim dingin, ikat pinggang
uang, sarung tangan bulu, dasi; jasa retail sehubungan dengan penjualan pakaian, alas kaki, tutup kepala, apron, celana bayi,
bandana, mantel mandi, sandal mandi, laci kamar mandi, baju mandi, celana mandi, ikat pinggang, baret, korset, sepatu bot,
bra, celana untuk dipakai, kamisol, topi, jas, gaun, dressing gown, penutup telinga, footmuff, tidak dipanaskan dengan listrik,
sepatu karet, pengikat kaus kaki, sarung tangan, topi, ikat kepala, kaus kaki panjang, sol dalam, jaket, jersi, gaun jumper (baju
hangat), baju sweater; jasa retail sehubungan dengan penjualan pembakar parfum, semprotan parfum, alat penguap parfum,
bedak padat, paf bedak, tegakan kuas cukur, kuas cukur, kotak sabun, dispenser sabun, tempat sabun, mangkuk sup, tempat
spons, tegakan untuk kuas cukur, sikat gigi, sikat gigi elektrik; jasa retail sehubungan dengan penjualan peralatan dan wadah
rumah tangga atau dapur, sisir dan spons, kuas (kecuali kuas lukis), bahan pembuatan kuas, barang-barang untuk keperluan
pembersihan, wol baja, kaca yang belum dikerjakan atau dikerjakan sebagian (kecuali kaca yang digunakan dalam gedung),
barang pecah belah, porselen dan barang-barang tembikar, cermin, spons abrasif untuk menggosok kulit, dispenser aerosol,
tidak untuk keperluan medis; jasa retail sehubungan dengan penjualan perangkat manikur, perangkat manikur elektrik,
penghalus kuku elektrik atau non-elektrik, gunting kuku elektrik atau non-elektrik, kikir kuku, kikir kuku elektrik, perangkat
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pedikur; jasa retail sehubungan dengan penjualan perkakas dan alat tangan (yang dioperasikan secara manual), peralatan
pemotong, senjata yang dipakai pada sisi badan, pisau cukur, penjepit keriting, alat penghilangan bulu, pemoles kuku jari
tangan elektrik dan non-elektrik, flat iron, gunting rambut untuk penggunaan pribadi, elektrik atau non-elektrik, alat tangan
elektrik dan non-elektrik untuk pengeritingan rambut, pinset pencabut rambut; jasa retail sehubungan dengan penjualan
perlengkapan dan instrumen ilmu pengetahuan, pelayaran, penyurveian, fotografi, sinematografi, optik, penimbangan,
pengukuran, pensinyalan, pemeriksaan (pengawasan), penyelamatan dan pengajaran, perlengkapan dan instrumen untuk
penghantaran, pengalihan, pengubahan, pengumpulan, pengaturan atau pengendalian listrik; jasa retail sehubungan dengan
penjualan perlengkapan untuk rekaman, transmisi, atau reproduksi suara atau gambar, pembawa data magnetik, disc
perekaman, compact disc, dvd dan media rekaman digital lain; jasa retail sehubungan dengan penjualan renda dan bordir, pita
dan jalinan pita, button kancing, kait dan mata kait, peniti dan jarum, bunga buatan, karpet, permadani, keset dan bahan
anyaman untuk membuat keset, linoleum dan bahan lain untuk menutup lantai, hiasan dinding (non-tekstil), permainan dan
alat permainan, perlengkapan senam dan olahraga, dekorasi untuk pohon natal; jasa retail sehubungan dengan penjualan
sediaan pemutihan dan bahan lain untuk penggunaan penatu, sediaan pembersihan, pengilapan, penggosokan, dan
pengampelasan, sabun; jasa retail sehubungan dengan penjualan seragam, kerudung, rompi, rompi berkancing, pakaian
tahan air, sepatu kayu, gelang handuk; jasa retail sehubungan dengan penjualan tali, senar, jaring, tenda, bidai, terpal, layar,
karung dan tas, bahan bantalan dan isian (kecuali karet atau plastik), bahan tekstil berserat mentah, kain tenun dan utas,
untuk penggunaan tekstil; jasa retail sehubungan dengan penjualan tas pakaian untuk perjalanan, tas tangan, kotak topi kulit,
tas haversack, kulit imitasi, kotak wadah kunci, tali penuntun kulit, kalung hewan kulit, moleskin, dompet saku, dompet wanita,
tas rucksack, tas sekolah, tas bersabuk sekolah, tas belanja, tas perjalanan, koper perjalanan, koper kecil, kotak wadah
perlengkapan mandi, yang tidak terpasang, tas belanja beroda; jasa retail sehubungan dengan penjualan tekstil dan pakaian
tidur, selimut, seprai, kain besar, sarung bantal, tirai tekstil, handuk, flanel, kain penutup, taplak meja, penutup tempat tidur,
penutup meja; jasa retail sehubungan dengan penjualan tembakau, barang-barang keperluan perokok, korek api; jasa retail
sehubungan dengan penjualan wewangian, minyak esens, kosmetik, losion rambut, pembersih gigi, alat-alat kosmetik,
kosmetik, kolonye eau de, kosmetik alis mata, pensil alis mata, bulu mata palsu, kuku palsu, pengilap bibir, lipstik, tata rias,
bedak tata rias, sediaan tata rias, sediaan penghapus tata rias, maskara, pengilap kuku, cat kuku, wewangian, parfum; jasa
riset bisnis; jasa ritel; jasa ritel berkenaan dengan kelebihan stok dari koleksi musim sebelumnya untuk pria, wanita dan anakanak sehubungan dengan pakaian olahraga, sepatu, koper dan tas bepergian, aksesoris busana, perabotan, penerangan,
penutup lantai, peralatan dapur dan peralatan masak, pakaian dalam, perhiasan; jasa ritel dan jasa eceran untuk mobil; jasa
ritel dan jasa grosir untuk konsumen mesin permainan video, mesin permainan video arcade, dan peralatan permainan yang
dapat digenggam dengan layar kristal cair; jasa ritel dan jasa grosir untuk mainan permainan kartu dan aksesorisnya; jasa ritel
dan jasa grosir untuk mainan, boneka, mesin permainan dan peralatannya; jasa ritel online terkait mainan; jasa ritel
supermarket dan toko serba ada (departmental store); jasa ritel yang berhubungan dengan produk makanan dan minuman
beralkohol dan tidak beralkohol; jasa ritel, jasa ritel online, jasa grosir dan ritel penjualan melalui pos yang berhubungan
dengan penjualan karet yang belum diproses dan setengah jadi, getah perca, getah, asbes, mika dan pengganti semua bahan
ini, plastik dan resin dalam bentuk ekstrusi untuk digunakan dalam pembuatan, pengepakan, penghentian dan bahan isolasi,
pipa fleksibel, tabung dan selang, bukan dari logam, kulit dan kulit imitasi, kulit halus dan kulit binatang, koper dan tas
pembawa, payung dan payung matahari, tongkat, cambuk, tali kekang dan pelana, kalung, tali pengikat dan pakaian hewan,
tas surat seni [kasing], tas atletik, tas kecil penyimpan surat dan dokumen, gendongan bayi dan anak, ransel, koper, tas, tas
untuk aksesoris perjalanan, tas pantai, tas sabuk, ikat pinggang, ikat pinggang terbuat dari kulit imitasi, ikat pinggang terbuat
dari kulit, dompet, tas sepatu bot, tas kantor, tempat kartu nama, tas kemping, tongkat, kotak kartu, tempat kartu, tempat buku
cek, tas, tas untuk telepon bergerak, tas genggam, tas kosmetik, tas dokumen, tas besar berbentuk silinder, tas malam,
pengikat dan tali dari kulit, alat pembawa berbingkai berbentuk ransel untuk membawa bayi, bingkai untuk tas, bingkai untuk
payung, tas garmen, tas senam, tas tangan, pakaian kuda, tas ransel, kantong pinggul, holdall/koper, selimut kuda , barang
penunggang kuda dan tack kuda, dompet kunci, gantungan kunci terbuat dari kulit yang dilengkapi gantungan kunci, tempat
kunci, kantong kunci, ransel /knapsack, tali kulit, tali pengikat dari kulit, tas surat dari kulit [cover], label koper, tali koper , tas
untuk perlengkapan menginap semalam, buku saku, dompet saku, portofolio, kantong, dompet, tas record, pelana kuda,
ransel/rucksack, pelana, tas sekolah, tas sekolah bersabuk dari kulit, ransel anak sekolah, tas sepatu, tas belanja, kereta
belanja (tas belanja beroda), tas bahu, tas olah raga, tali untuk sepatu roda, koper/suitcase, tas perlengkapan mandi, tas
jinjing, tas untuk bepergian, koper untuk bepergian, koper/trunk, kursi payung, tas pinggang (waist bag), tas pinggang (waist
pack), kantong untuk tas pinggang (waist bag), kantong untuk tas pinggang (waist pack), dompet/wallet, dompet untuk
dicantelkan pada ikat pinggang, bahan bukan dari logam untuk bangunan dan konstruksi, pipa kaku bukan dari logam untuk
bangunan, aspal, ter (pitch), ter (tar) dan bitumen, bangunan yang dapat dipindahkan bukan dari logam, monumen bukan dari
logam, perabot rumah, cermin, bingkai foto , wadah bukan dari logam untuk penyimpanan atau pengangkutan, tulang, tanduk,
tulang ikan paus atau kulit mutiara, kerang, tanah liat magnesium, batu ambar belum dikerjakan atau setengah dikerjakan,
seprei [kecuali linen], tempat tidur untuk hewan peliharaan rumah tangga, perabotan untuk kemping, gantungan baju, cincin
gorden, hiasan dari plastik untuk bahan makanan, bantal tiup [selain untuk keperluan medis] untuk dipasang pada leher; jasa
ritel, jasa ritel online, jasa grosir dan ritel penjualan melalui pos yang berhubungan dengan penjualan peralatan dan instrumen
ilmu pengetahuan, penelitian, navigasi, penelitian, fotografi, sinematografi, audio-visual, optik, timbang, ukur, sinyal, deteksi,
pengujian, inspeksi, penyelamatan dan pendidikan, peralatan dan instrumen untuk penghantar, penukar, pengubah,
pengumpul, pengatur atau pengendali distribusi atau penggunaan listrik, peralatan dan instrumen untuk merekam, transmisi,
reproduksi atau mengolah suara, gambar atau data, media yang dapat direkam dan diunduh, perangkat lunak komputer,
media perekam dan penyimpan analog atau digital kosong, mekanisme untuk alat yang bekerja dengan memasukkan uang
atau kepingan logam kedalamnya, kas register, mesin hitung, komputer dan alat periferal komputer, pakaian penyelam,
masker penyelam, sumbat kuping untuk penyelam, penjepit hidung untuk penyelam dan perenang, sarung tangan untuk
penyelam, alat pernapasan untuk berenang di bawah permukaan air, alat pemadam kebakaran, pelindung perut ( untuk
perlindungan terhadap kecelakaan dan cedera), peralatan untuk digunakan dengan komputer, perekam audio, tas dan casing
yang secara khusus disesuaikan untuk tempat atau pembawa perangkat dan peralatan portabel, ponsel, yang digenggam dan
tablet serta aksesoris untuk perangkat tersebut, baterai, pengisi daya baterai, pelindung tubuh, pelindung dada, kalkulator,
camcorder, kamera, kartu mengandung chip sirkuit terpadu, kartu yang berkode dengan fitur keamanan untuk keperluan
otentikasi, kartu yang menggunakan memori magnetik dan memori sirkuit terpadu, tempat pembawa untuk telepon bergerak,
tempat telepon bergerak, tempat kaca mata dan kaca mata pelindung sinar matahari; jasa ritel, jasa ritel online, jasa grosir dan
ritel penjualan melalui pos yang berhubungan dengan penjualan peralatan dan instrumen pembedahan, medis, kedokteran
gigi dan kedokteran hewan, anggota badan, mata dan gigi palsu, barang ortopedi, bahan penjahit luka, alat terapeutik dan alat
bantu yang disesuaikan untuk orang penyandang cacat, alat pijat, peralatan, alat dan barang untuk menyusui bayi, masker
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wajah untuk penggunaan medis, peralatan dan instalasi untuk penerangan, pemanasan, pembangkit uap, memasak,
pendinginan, pengeringan, penyegaran udara, penyediaan air, keperluan sanitasi, botol air panas, kendaraan,alat untuk
bergerak di darat, udara atau air, aksesoris, komponen dan bagian-bagian kendaraan, senjata api, amunisi dan proyektil,
bahan peledak, kembang api, logam mulia dan campurannya, perhiasan, batu mulia dan batu permata setengah mulia, jam
dan pesawat pengukur waktu, lencana dari logam mulia, kotak dari logam mulia, kotak untuk jam dan arloji, kancing perhiasan
pada lengan kemeja, jepitan dasi, pin dasi, kotak perhiasan dari logam mulia, gantungan kunci, medali, cincin lilin dari logam
mulia, mekanisme untuk jam dan arloji, hiasan dari logam mulia, alat pengatur waktu, perhiasan kecil, piala, sabuk gesper,
gelang arloji, tali arloji, arloji, jam tangan, alat musik, penyangga untuk musik dan penyangga untuk alat musik, tongkat dirigen,
kertas dan karton, barang cetakan, bahan penjilid buku, foto, alat tulis menulis dan keperluan kantor, kecuali perabot, perekat
untuk keperluan alat tulis menulis atau rumah tangga, bahan menggambar dan bahan untuk seniman, kuas cat, alat
pendidikan dan pengajaran, lembaran, film dan tas plastik untuk pembungkus dan pengemasan, huruf-huruf cetak, blok-blok
cetak, agenda, album, bahan seniman, tas [amplop, kantong] dari kertas atau plastik, untuk kemasan, buku, majalah [terbitan
berkala], brosur, selebaran dan publikasi cetak lainnya, kalender, kartu yang terbuat dari plastik [selain yang bersandi atau
magnet], kotak pena, kotak alat tulis menulis, katalog, kompas, decalcomanias, catatan meja, buku harian, arsip dokumen [alat
tulis], penghapus, spidol , kartu hadiah, voucher hadiah, lem stik, kartu ucapan, saputangan kertas, alat tulis untuk
penanda/stabilo, pena tinta, tinta untuk pena, label koper terbuat dari kulit, buletin, buku catatan, pastel [krayon], tempat
pensil, rautan pensil, pensil, pulpen, poster, tiket tercetak, catatan tempel yang dapat dilepas, tato yang dapat dihapus,
penggaris, tas belanja [pembawa] dari plastik, stempel [segel] , stapler, staples, stensil, tisu, mesin ketik dan keperluan kantor
(kecuali perabot), bagan dinding untuk digunakan sebagai buku harian, papan tulis putih; jasa ritel, jasa ritel online, jasa grosir
dan ritel penjualan melalui pos yang berhubungan dengan penjualan bahan kimia untuk penggunaan dalam industri, ilmu
pengetahuan dan fotografi, serta di bidang pertanian, hortikultura dan kehutanan, damar buatan yang belum diproses, plastik
yang belum diproses, komposisi bahan pencegah kebakaran dan pemadam kebakaran, sediaan mengeraskan dan mematri,
zat untuk penyamakan kulit halus dan kulit binatang, bahan perekat untuk digunakan dalam industri, dempul dan pengisi pasta
lain, kompos, pupuk kandang, pupuk, sediaan biologis untuk digunakan dalam industri dan ilmu pengetahuan, cat, pernis, lak,
bahan pencegah karatan dan kelapukan kayu, pewarna, zat warna, tinta untuk pencetakan, tinta penandaan dan ukir, damar
alam mentah, logam dalam bentuk foil dan bubuk untuk digunakan dalam lukisan, dekorasi, percetakan dan seni, kosmetik
tidak mengandung obat dan sediaan pembersih badan, pasta gigi tidak mengandung obat, parfum, minyak esensial, sediaan
pemutih dan zat lain untuk penggunaan cucian, sediaan membersihkan, mengkilatkan, membuang lemak dan menggosok,
sediaan pembersih tubuh dan perawatan kecantikan, sediaan kebersihan mulut, wewangian, sediaan perawatan hewan,
sabun, anti keringat (pembersih badan), sediaan penyamakan buatan, krim sepatu bot, semir sepatu bot, pembersih, krim,
pasta gigi, deodoran, sediaan penghilang rambut, produk perawatan rambut, pewarna rambut, sediaan penataan rambut,
sediaan perawatan tangan, sediaan balsem untuk bibir [tidak mengandung obat], sediaan perawatan kuku, sediaan
menghilangkan cat kuku, cat kuku, sediaan tidak mengandung obat untuk digunakan setelah bercukur, sediaan untuk
menyegarkan napas [tidak mengandung obat], sampo, sediaan untuk mencukur, krim sepatu, semir sepatu, lilin sepatu,
sediaan mandi pancuran, produk perawatan kulit, sediaan perawatan kulit, bedak talk; jasa ritel, jasa ritel online, jasa grosir
dan ritel penjualan melalui pos yang berhubungan dengan penjualan oli dan gemuk industri, malam, pelumas, zat untuk
mengisap, membasahi dan mengikat debu, bahan bakar dan bahan penerangan, lilin dan sumbu untuk penerangan, lilin
beraroma dan wangi , sediaan farmasi, medis dan kedokteran hewan, sediaan saniter untuk keperluan medis, zat dan
makanan diet yang diadaptasi untuk penggunaan medis atau kedokteran hewan, makanan untuk bayi, suplemen pantangan
untuk manusia dan hewan, plester, bahan pembalut, bahan untuk menambal gigi, pembuat gigi buatan, pembasmi kuman,
sediaan untuk membasmi binatang perusak, bahan pembasmi jamur, bahan pembasmi rumput liar, sediaan penyegar udara,
kit dan kotak pertolongan pertama lengkap dengan isinya, sediaan pembersih tangan, kit yang berisi sediaan medis, plester,
protein, vitamin, suplemen diet dan mineral, logam kasar dan campurannya, bijih logam, bahan logam untuk bangunan dan
konstruksi, bangunan dari logam yang dapat dipindahkan, kabel dan kawat bukan untuk listrik dari logam biasa, barangbarang kecil dari logam besi, wadah logam untuk penyimpanan atau pengangkutan, lemari besi, lencana dari logam, cincin
kunci dan rantai kunci, kunci, kunci-kunci, ornamen, tempat sampah logam, kunci, kunci kosong, rambu, patung, patung kecil
dan arca kecil, perunggu, piala yang terbuat dari logam, kotak uang, mesin, mesin perkakas, perkakas yang dioperasikan
dengan listrik, motor dan mesin, kecuali untuk kendaraan darat, kopling mesin dan komponen transmisi, kecuali untuk
kendaraan darat, peralatan pertanian, selain alat tangan dioperasikan secara manual, inkubator untuk telur, mesin penjual
otomatis, perkakas dan alat tangan, yang dioperasikan secara manual, peralatan pemotong, senjata yang dipakai pada sisi
badan, pisau cukur, peralatan higienis dan kecantikan yang dioperasikan dengan tangan untuk manusia dan hewan, peralatan
pengangkat, peralatan tangan untuk darurat dan penyelamatan, alat berkebun , dioperasikan dengan tangan, gunting, besi
pengering rambut, jepitan untuk pengeriting rambut, pelengkung bulu mata, perangkat manikur, gunting kuku, kikir kuku,
perangkat pedikur, gunting pemangkas, pinset, penjepit, pemotong pizza; jasa ritel, jasa ritel online, jasa grosir dan ritel
penjualan melalui pos yang berhubungan dengan penjualan pakaian, alas kaki, tutup kepala, ikat pinggang [pakaian], replika
perlengkapan sepak bola, spul untuk sepatu bot sepak bola [sepatu], renda, jalinan pita dan sulaman, dan pita dan simpul pita
perlengkapan jahit menjahit, kancing, kait dan mata kait, peniti dan jarum, bunga buatan, hiasan rambut, rambut palsu,
pengikat untuk pakaian dan untuk rambut, kancing hias berbentuk lencana, tali sepatu, nomor peserta lomba, retsleting,
karpet, permadani, keset dan bahan anyaman untuk membuat keset, linoleum dan bahan lain untuk menutup lantai, matras
yoga, permainan, mainan dan alat-alatnya, peralatan video game, alat senam dan olah raga, hiasan untuk pohon Natal,
peralatan untuk tinju, peralatan untuk bermain permainan keterampilan, peralatan memanah, pohon Natal tiruan dan dudukan
pohon Natal, tas yang disesuaikan untuk membawa alat olah raga, tas yang didesain khusus untuk ski dan papan selancar,
tas yang disesuaikan khusus untuk peralatan olah raga, balon, bola, masker baseball, tongkat pemukul untuk olah raga,
pelindung badan, perlengkapan binaraga, pelindung dada, permainan kartu, hiasan Natal, permainan komputer, guntingan
kertas berwarna yang dihamburkan untuk pesta, alas panah, permainan panah-panahan, pelindung siku (alat olah raga),
permainan elektronik, peralatan latihan, kait ikan, barang dan peralatan memancing, alat pancing, pelindung tinju [alat olah
raga], peralatan fitnes, sarung tangan untuk sepak bola, sepak bola atau gawang sepak bola, chip permainan, peralatan
permainan, permainan yang berhubungan dengan olah raga, sarung tangan khusus disesuaikan untuk keperluan olah raga,
jaring gawang, tiang gawang, tas golf dengan atau tanpa roda, karpet golf, peralatan senam dan olah raga, latihan tangan,
pelindung tangan yang disesuaikan untuk penggunaan olah raga, pelindung pinggul yang dibuat khusus untuk berolahraga
[bagian dari pakaian olah raga], bola tiup untuk olah raga, jalur sepatu roda, pelindung lutut [alat olah raga], pelindung lutut
yang disesuaikan untuk digunakan saat berolahraga, pelindung kaki yang disesuaikan untuk olah raga, bantalan tulang kering
[alat olah raga], patung militer [mainan], hadiah-hadiah kecil, bantalan kolam, topi pesta dari kertas, mesin untuk latihan fisik,
trek plastik, tenda bermain, peralatan tempat bermain, kartu permainan; jasa ritel, jasa ritel online, jasa grosir dan ritel
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penjualan melalui pos yang berhubungan dengan penjualan pemutar CD, kaset radio CD, rom CD, rantai dan tali untuk kaca
mata dan kaca mata pelindung matahari, pakaian pelindung terhadap kecelakaan, radiasi dan api, majalah perusahaan yang
dapat diunduh melalui internet, perangkat lunak aplikasi komputer, perangkat lunak aplikasi komputer untuk perangkat
komputer portabel, bergerak/mobile, genggam dan tablet, program permainan komputer dan video game, perangkat lunak
permainan komputer, permainan komputer, perangkat keras permainan komputer, perangkat keras komputer, periferal
komputer, program komputer, perangkat lunak komputer , komputer, komputer laptop dan notebook, digital audio tape, digital
versatile disc, peralatan driver, publikasi elektronik yang dapat diunduh, program dan perangkat lunak permainan video dan
permainan komputer interaktif yang dapat diunduh, penutup telinga, bantalan siku, perisai/shield dan pelindung, kabel daya
listrik, peralatan dan instrumen listrik, peralatan listrik rumah tangga, publikasi elektronik yang didistribusikan lewat email, kartu
bersandi dan alat penyandi magnetik, kartu chip bersandi yang berisi program yang digunakan untuk aplikasi keuangan,
program loyalitas, program imbalan dan preferensi pemegang kartu, kotak kaca mata, kaca mata (eyeglasses), kaca mata
(eyewear), kaca mata (spectacles), kaca mata pelindung matahari, kaca mata dan kaca mata olah raga, kaca mata renang,
pelindung/perisai wajah, filter untuk masker pernapasan, pelampung untuk mandi dan berenang, bingkai dan lensa untuk kaca
mata dan kacamata pelindung matahari, bingkai untuk kaca mata, kaca mata/goggle untuk digunakan olah raga, equalizer
grafis, headphone, headset, helm (kecuali helm bersepeda), dudukan yang disesuaikan untuk ponsel , hologram, joystick
untuk digunakan dengan komputer, bantalan lutut, perisai (shield) dan pelindung, tas pembawa laptop, penutup laptop, lensa
untuk kaca mata (eyewear), kaca mata (spectacles) dan kaca mata pelindung matahari, pelampung penyelamat, jaket
penyelamat dan pelampung, timbangan koper, pembawa data magnetik, disc perekam, magnet, kaca pembesar, stick memori,
penutup ponsel, tali ponsel, pelindung mulut (karet pelindung), pemutar MP3 dan peralatan elektronik digital yang digenggam
dan portabel untuk merekam, mengatur, mentransmisi, memanipulasi dan meninjau file teks, data, audio dan video, peralatan
navigasi untuk kendaraan [komputer terpasang], odontoguard, mesin kantor, pedometer, stereo pribadi, peralatan telepon,
kartu berlapis plastik memuat barang cetakan [berkode], steker, soket dan kontak lainnya [sambungan listrik], pengatur waktu
yang dapat diprogram, alat pelindung untuk penggunaan pribadi terhadap kecelakaan, aksesoris dan pakaian pelindung,
pakaian pelindung untuk menyelam, pakaian pelindung untuk peserta olah raga motor [untuk pencegahan kecelakaan],
pakaian, tutup kepala dan alas kaki pelindung untuk digunakan dalam olah raga, kaca mata (glasses), kaca mata pelindung
matahari dan kaca mata (goggles) pelindung, pemutar rekaman, alat pengendali jarak jauh, pakaian penyelamat keselamatan,
peralatan navigasi satelit, kartu berkode keamanan, peluit sinyal, kartu berkode magnetik, kartu pembawa data elektronik ,
kartu chip, kaus kaki dipanasi dengan listrik, speaker, kabel speaker, tempat kaca mata, visor dan helm olah raga, tali dan
kotak untuk kaca mata (eyewear) dan kaca mata pelindung matahari, kaca mata renang, instalasi, peralatan dan instrumen
telekomunikasi, pesawat telepon, telepon, peralatan dan instrumen televisi, televisi, peralatan penyimpan digital, peralatan dan
instrumen video, pemutar video disc, perangkat lunak video game , permainan video, mesin perekam video, program
permainan video dan permainan virtual reality komputer, perangkat lunak permainan video dan permainan virtual reality
komputer, virtual reality headset dan virtual reality helm, visual display unit, wearable video display monitor; jasa ritel, jasa ritel
online, jasa grosir dan ritel penjualan melalui pos yang berhubungan dengan penjualan perkakas rumah tangga atau dapur
dan wadah kecil, peralatan memasak dan peralatan makan, sisir dan spons, sikat, bahan pembuat sikat, barang untuk
membersihkan, kaca belum dikerjakan atau setengah dikerjakan, barang pecah belah, porselen dan barang tembikar, gelas
bir, mangkuk dan piring, alat untuk menyikat, alat pembakar, tempat lilin, piringan tempat tadah lilin dari logam mulia, tempat
lilin dari logam mulia, hiasan dari porselen, peralatan pembersih [dioperasikan secara manual], pengocok minuman koktail,
teko kopi bukan listrik, tas pendingin, peralatan kosmetik, cangkir, barang porselen, botol minuman, sedotan untuk minum,
patung kecil, alas setrikaan, pot bunga, botol air yang bisa dilipat, ekstraktor jus buah (dioperasikan secara manual), barang
perlengkapan hadiah dan karya seni, semua terbuat dari porselen tulang (bone china), kristal porselen, tembikar, kaca,
porselen atau terakota, wadah es, perangkap serangga, tempat air dan bejana air minum, cerek, kotak makan siang, patung
miniatur, tempat pencampur [bukan listrik] untuk mencampur minuman , tempat pencampur secara manual [pengocok koktail],
mangkok, hiasan, keranjang piknik yang dilengkapi piring, piring, sedotan untuk minum yang dapat digunakan kembali,
sedotan yang dapat digunakan kembali, botol pengocok, botol untuk olah raga, wol baja, wadah penyimpanan untuk makanan,
wadah penyimpanan untuk keperluan rumah tangga, sedotan, mug bukan dari logam mulia, tas yang diisolasi secara termal
untuk keperluan rumah tangga atau dapur atau digunakan untuk mengangkut dan menyimpan makanan dan minuman, wadah
yang diisolasi secara termal untuk makanan, termos yang diisolasi secara termal untuk keperluan rumah tangga, sikat gigi,
tusuk gigi, vas dan kendi, botol air, kaleng penyiram tanaman, barang untuk berkebun, karya seni, tali tambang dan tali, jaring,
tenda dan terpal, awning dari bahan tekstil atau sintetis, layar, karung untuk pengangkutan dan penyimpanan bahan dalam
bentuk curah, bahan pelapis, bantalan dan pengisi kecuali dari kertas, karton, karet atau plastik, penutup tidak terpasang,
bahan tekstil berserat kasar dan bahan penggantinya, benang dan benang untuk keperluan tekstil, tekstil dan pengganti tekstil,
linen keperluan rumah tangga, tirai tekstil atau plastik, seprei, kain tempat tidur, flanel, handuk, penutup meja, kantong tidur;
jasa ritel, jasa ritel online, jasa grosir dan ritel penjualan melalui pos yang berhubungan dengan penjualan sepatu roda, papan
layar, pelindung tulang kering untuk penggunaan atletik, bantalan tulang kering [alat olah raga], papan luncur, papan selancar,
papan seluncur salju, ski, sepatu roda, bola snooker dan tongkat snooker, meja snooker, suvenir, tas olah raga, aksesoris dan
perlengkapan olah raga, sarung tangan untuk olah raga, sepeda stasioner untuk latihan fisik, pelindung perut [disesuaikan
untuk digunakan dalam olah raga tertentu], bahan senar untuk raket olah raga, pita/band penyerap keringat untuk raket, kolam
renang [alat bermain], jaring dan tiang tenis, tas termal tenis, tongkat mainan bercahaya, patung miniatur mainan, truk mainan,
peralatan latihan yang digunakan berkaitan dengan sepak bola, peluit, pelindung pergelangan tangan yang digunakan atletik,
daging, ikan, unggas dan binatang buruan, ekstrak daging, buah dan sayuran yang diawetkan, dibekukan, dikeringkan dan
dimasak, jeli, selai, saus buah, telur, susu, keju, mentega, yoghurt dan produk susu lainnya, minyak dan lemak untuk
makanan, keripik kentang, makanan yang telah diolah, sediaan protein dalam bentuk batangan untuk konsumsi manusia,
makanan ringan berbentuk batang [bahan makanan], kopi, teh, kokoa dan kopi buatan, beras, pasta dan mie, tapioka dan
sagu, tepung dan sediaan terbuat dari sereal, roti, kue dan gula-gula, cokelat, es krim, sorbet dan es yang dapat dimakan
lainnya, gula, madu, sirup, ragi, bubuk pengembang, garam, bumbu, rempah-rempah, tumbuh-tumbuhan (herba) yang
diawetkan, cuka, saus dan bumbu lainnya, es (air beku), makanan berenergi berbentuk batang, bubuk instan untuk membuat
minuman beraroma, bubuk untuk membuat minuman, makanan sereal protein berbentuk batang, makanan ringan protein
berbentuk batang, makanan ringan berbentuk batang (bahan makanan), makanan ringan, produk pertanian, akuakultur,
hortikultura dan kehutanan yang belum diolah dan mentah, biji-bijian dan padi-padian yang belum diolah dan mentah, buah
dan sayuran segar, tumbuh-tumbuhan (herba) segar , tanaman dan bunga alami, umbi-umbian, bibit dan benih untuk ditanam,
hewan hidup, bahan makanan dan minuman untuk hewan, malt, bir, minuman tidak mengandung alkohol, air mineral dan air
soda, minuman buah dan jus buah, sirup dan sediaan tidak mengandung alkohol lainnya untuk membuat minuman, minuman
untuk membantu melangsingkan tubuh [bukan untuk keperluan medis], cordial, minuman energi, minuman
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energi yang mengandung kafein, minuman energi untuk olahragawan dan atlet, minuman berkarbonasi yang beraroma,
minuman isotonik [bukan untuk keperluan medis], sediaan untuk membuat minuman tidak mengandung alkohol, seltzer
[minuman], shandy, sorbet [minuman], minuman olah raga, minuman beralkohol, sediaan alkohol untuk membuat minuman,
tembakau dan pengganti tembakau, rokok dan cerutu, rokok elektronik dan vaporizer oral untuk perokok , barang-barang
keperluan perokok, korek api; jasa saran untuk manajemen bisnis; jasa sistemisasi data dalam database komputer; jasa
strategi pemasaran melalui media sosial; jasa toko besi dan bahan bangunan; jasa toko eceran sambung langsung (online)
yang tersedia melalui jaringan komputer global untuk komputer,; jasa toko retail secara online berupa berbagai macam
barang-barang konsumen pihak lain, kartu hadiah, dan pengiriman media digital, headset realitas virtual/maya, dan konten dan
data realitas virtual/maya; jasa toko retail secara online berupa berbagai macam barang-barang konsumen untuk pihak lain;
jasa toko retail secara online berupa rekaman suara musikal, rekaman suara musikal yang dapat diunduh, T-shirt, pakaian,
penutup kepala, dan alas kaki; jasa toko retail secara online yang berhubungan dengan kosmetik; jasa toko retail secara
online yang meliputi perangkat lunak komputer yang tersedia melalui internet dan jaringan komunikasi komputer dan elektronik
lain; jasa toko retail secara online yang menampilkan berbagai macam barang konsumen lainnya; jasa toko retail secara
online yang menampilkan headset realitas virtual/maya dan augmented reality, permainan (games), konten dan media digital;
jasa toko retail sehubungan dengan hadiah; jasa toko retail yang meliputi perangkat lunak komputer untuk penggunaan alatalat elektronik digital ponsel genggam dan elektronik konsumen lain; jasa toko ritel online yang menampilkan konten digital,
karya audiovisual, film, dan pertunjukkan televisi; jasa toko serba ada retail; jasa toko serba ada retail secara online; jasa toko
untuk penjualan alat dapur; jasa toko untuk penjualan alat make up; jasa toko untuk penjualan hadiah pesta pernikahan; jasa
toko untuk penjualan hadiah ulang tahun; jasa toko untuk penjualan souvenir; jasa transkripsi; jasa untuk membantu
membangun jaringan kontak bisnis; jasa untuk memperoleh statistik bisnis untuk orang lain; jasa waralaba hotel (manajemen
dan operasional); jasa waralaba, yaitu penawaran assistensi manajemen bisnis dalam pendirian dan pengoperasian hotel,
restoran, klub malam, bar, spa, fasilitas rekreasi dan kebugaran, toko eceran, kondominium, gedung apartemen, pusat
konferensi, resor timeshare (kepemilikan bersama dengan perjanjian bagi waktu) untuk pihak lain; jasa yang berkaitan dengan
analisis data usaha dalam transaksi konsumen dan perilaku konsumen; jasa-jasa administrasi bisnis; jasa-jasa administrasi
program loyalitas pelanggan yang memungkinkan peserta untuk memperoleh diskon barang dan jasa, diskon pengiriman,
percepatan pengiriman dan akses awal terhadap acara-acara penjualan; jasa-jasa analisis dan studi informasi yang
dikumpulkan pada pendapat-pendapat (opini) para konsumen dan tindak tanduk (behaviour) melalui penelitian pemasaran dan
studi-studi periklanan; jasa-jasa analitik data usaha mengenai penjualan produk dan jasa orang lain, dan autentikasi, proses
dan manajemen pembayaran selular; jasa-jasa grosir terkait kosmetik-kosmetik, sabun-sabun, parfum-parfum, perhiasanperhiasan, alat tulis, produk-produk kertas, stiker tato, kulit dan imitasi kulit, tas-tas bepergian, tas-tas tangan, dompet-dompet,
dompet, tempat kunci, peralatan rumah tangga dan dapur, barang-barang tekstil, pakaian, alas kaki, tutup kepala, pakaian
dalam, pakaian renang, syal, lencana-lencana untuk dipakai, hiasan untuk rambut, permainan, mainan, barang-barang mainan
(playthings) atau untuk bermain dan barang olahraga; jasa-jasa impor dan ekspor; jasa-jasa informasi usaha dan komersil
secara online; jasa-jasa informasi usaha secara online, yakni, menganalisa preferensi individu dan menyediakan ulasan dan
rekomendasi produk; jasa-jasa konsultasi bisnis, yaitu menilai rencana-rencana bisnis wirausaha; jasa-jasa konsultasi
manajemen bisnis; jasa-jasa konsultasi yang berkaitan dengan pencaharian karyawan-karyawan; jasa-jasa loyalitas
pelanggan sehubungan dengan jasa-jasa hotel dan resor; jasa-jasa manajemen bisnis, yaitu manajemen dan pengoperasian
hotel, restoran, klub malam, bar, spa, fasilitas rekreasi dan kebugaran, toko eceran, kondominium, gedung apartemen, pusat
konferensi, resor timeshare (kepemilikan bersama dengan perjanjian bagi waktu), klub rekreasi resor, klub liburan, klub
dimana setiap pemilik memiliki hak yang berbeda dan proporsional, klub tempat kediaman pribadi, hak penggunaan klub dan
proyek kontrak untuk jangka panjang untuk pihak lain; jasa-jasa manajemen database; jasa-jasa organisasi dan pameranpameran dan pekan-pekan raya perdagangan untuk tujuan-tujuan komersial dan periklanan; jasa-jasa pemasaran melalui
mesin penelusuran; jasa-jasa pemilihan (seleksi), penilaian dan pemeriksaan kesehatan pada karyawan untuk tujuan
pencaharian (penerimaan) karyawan; jasa-jasa penelitian media, ialah penelitian pada dampak-dampak media masa berbeda
pada pendapat-pendapat (opini) pada konsumen dan kelakukan konsumen, dan penyediaan jasa-jasa konsultansi yang
berkaitan dengan utillisasi hasil-hasil penelitian media; jasa-jasa penelitian perniagaan yang berkaitan dengan periklanan,
pemasaran dan komunikasi; jasa-jasa penempatan dan pencaharian para karyawan untuk sementara; jasa-jasa
pengorganisasian untuk menggelar acara dalam melibatkan customer untuk turut menyumbang makanan hewan untuk tujuan
promosi; jasa-jasa penjualan barang; jasa-jasa penyediaan barang; jasa-jasa penyediaan media dibidang periklanan dan
pemasaran satu persatu (one-to-one) ialah: perencanaan dan pembelian waktu dan ruang media untuk periklanan pemasaran
secara langsung; jasa-jasa perantara usaha untuk penjualan dan pembeliaan barang dan jasa, yakni, memfasilitasi transaksi
pembeli dan penjual dengan menyediaan informasi tentang penjual, barang dan/atau jasa kepada pembeli; jasa-jasa
perdagangan online; jasa-jasa perdagangan online, yakni, mengoperasikan pasar online untuk penjual dan pembeli barang
dan/atau jasa; jasa-jasa perencanaan strategik perniagaan, penasehatan dan konsultansi yang berkaitan dengan periklanan,
pemasaran dan komunikasi; jasa-jasa periklanan dan pemasaran online; jasa-jasa periklanan dan pemasaran yang disediakan
dengan cara metode-metode secara tidak langsung komunikasi-komunikasi pemasaran, ialah: media sosial, pertanyaanpertanyaan pemasaran, pemasaran melalui internet, pemasaran secara mobile (berpindah-pindah), blogging-blogging dan
cara-cara lain secara pasif, yang ditanggung bersama-sama, atau melalui saluran-saluran komunikasi viral; jasa-jasa
perniagaan elektronik, yakni, penyediaan informasi terkait produk melalui jaringan telekomunkasi untuk kegunaan penjualan;
jasa-jasa program loyalitas pelanggan yang menampilkan hadiah dalam bentuk diskon jasa pengiriman; jasa-jasa promosi
penjualan, ialah mempromosikan barang-barang dan jasa-jasa atas berbagai macam industri-industri melalui penyaluran
bahan-bahan promosi dan memberikan nasehat promosi penjualan; jasa-jasa promosi yaitu distribusi voucher hadiah, cek
hadiah, cek bernilai, stempel diskon dan kupon melalui telepon seluler dan peralatan seluler lainnya dan internet; jasa-jasa ritel
dan grosir online terkait kosmetik-kosmetik, sabun-sabun, parfum-parfum, perhiasan-perhiasan, alat tulis, produk-produk
kertas, stiker tattoo, kulit dan imitasi kulit, tas-tas bepergian, tas-tas tangan, dompet-dompet, dompet, tempat kunci, peralatan
rumah tangga dan dapur, barang-barang tekstil, pakaian, alas kaki, tutup kepala, pakaian dalam, pakaian renang, syal,
lencana-lencana untuk dipakai, hiasan untuk rambut, permainan, mainan, barang-barang mainan (playthings) atau untuk
bermain dan barang olahraga; jasa-jasa ritel dan grosir yang disediakan melalui perangkat lunak yang dapat diunduh termasuk
aplikasi seluler terkait kosmetik-kosmetik, sabun-sabun, parfum-parfum, perhiasan-perhiasan, alat tulis, produk-produk kertas,
stiker tato, kulit dan imitasi kulit, tas-tas bepergian, tas-tas tangan, dompet-dompet, dompet, tempat kunci, peralatan rumah
tangga dan dapur, barang-barang tekstil, pakaian, alas kaki, tutup kepala, pakaian dalam, pakaian renang, syal, lencanalencana untuk dipakai, hiasan untuk rambut, permainan, mainan, barang-barang mainan (playthings) atau untuk bermain dan
barang olahraga; jasa-jasa ritel, yakni, administrasi program diskon untuk memungkinkan peserta untuk memperoleh diskon
jasa pengiriman melalui penggunaan diskon program
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keanggotaan dan program pengiriman tingkat variabel; jasa-jasa strategi perniagaan; jasa-jasa toko eceran yang menampilkan
perlengkapan make-up; jasa-jasa toko eceran yang menampilkan perlengkapan sabun mandi; jasa-jasa toko eceran, yaitu
toko oleh-oleh, toko suvenir, jasa toko serba ada; jasa-jasa toko ritel online menampilkan konten audio, video, dan audiovisual
yang direkam dan diunduh sebelumnya; jasa-jasa toko ritel terkait kosmetik-kosmetik, sabun-sabun, parfum-parfum,
perhiasan-perhiasan, alat tulis, produk-produk kertas, stiker tato, kulit dan imitasi kulit, tas-tas bepergian, tas-tas tangan,
dompet-dompet, dompet, tempat kunci, peralatan rumah tangga dan dapur, barang-barang tekstil, pakaian, alas kaki, tutup
kepala, pakaian dalam, pakaian renang, syal, lencana-lencana untuk dipakai, hiasan untuk rambut, permainan,
mainan, barang-barang mainan (playthings) atau untuk bermain dan barang olahraga; jasa/layanan amal, khususnya
mempromosikan kesadaran masyarakat tentang amal, kedermawanan/filantropi, sukarelawan (volunteer), pelayanan
masyarakat dan umum dan kegiatan kemanusiaan; jasa/layanan bisnis dan periklanan; jasa/layanan bisnis dan periklanan,
yaitu, jasa/layanan periklanan untuk melacak kinerja periklanan, untuk mengelola, menyalurkan dan melayani periklanan,
untuk menganalisa data iklan, untuk melaporkan data iklan, dan untuk mengoptimalkan kinerja periklanan; jasa/layanan bisnis
dan periklanan, yaitu, perencanaan media dan pembelian media untuk orang lain; jasa/layanan konsultasi di bidang periklanan
dan pemasaran; jasa/layanan penyaluran iklan dan informasi, khususnya, menyediakan ruang iklan baris/iklan diklasifikasikan
melalui jaringan komputer global; kamar layanan perdagangan dalam sifat mempromosikan bisnis dan pariwisata lokal;
kampanye pasar; kegiatan pemasaran dan promosi yang berkaitan dengan administrasi dan manajemen bisnis; ketentuan dari
informasi (dari konsultasi , -penasehat) yang berhubungan dengan jasa-jasa tersebut.; keypunching [fungsi kantor]; kompilasi
dan analisis data bisnis di bidang teknologi blockchain dan cryptocurrency; kompilasi dan analisis data dan informasi yang
berkaitan dengan manajemen bisnis; kompilasi dan input informasi ke dalam basis data komputer; kompilasi dan pembayaran
poin dengan hak istimewa untuk mempromosikan barang dan jasa dan memberikan informasi yang berkaitan dengannya;
kompilasi dan penyediaan informasi bisnis; kompilasi dan sistematisasi informasi dalam bank data; kompilasi dan sistemisasi
informasi di dalam database komputer interaktif dalam bidang makanan, masakan, instruksi memasak, memanggang, resep
untuk makanan dan minuman, tips dan teknik memasak, ulasan, anggur, minuman, nutrisi, penurunan berat badan, diet, cara
makan dalam rangka menjaga berat badan dan mengurangi berat badan, rencana diet, perencanaan makan, perencanaan
menu, rekomendasi menu, makan, hiburan, resep, peralatan dapur, peralatan memasak dan aksesoris memasak; kompilasi
dan sistemisasi informasi ke dalam basis data komputer; kompilasi dan sistemisasi informasi yang digunakan dalam transmisi
elektronik; kompilasi dan sistemisasi komunikasi dan data tertulis; kompilasi dan/atau penggunaan model, algoritma atau
simulasi untuk menganalisa dan menguji konsep bisnis atau komersial, purwa rupa (prototypes), data atau informasi yang
berasal dari Internet of Things (IoT, yaitu suatu konsep dimana objek tertentu punya kemampuan untuk mentransfer data lewat
jaringan tanpa memerlukan adanya interaksi dari manusia ke manusia ataupun dari manusia ke perangkat komputer);
kompilasi dan/atau penggunaan model, algoritma atau simulasi untuk menganalisa dan menguji konsep bisnis atau komersial,
purwa rupa (prototypes), data atau informasi yang berasal dari Internet of Things (IoT, yaitu suatu konsep dimana objek
tertentu punya kemampuan untuk mentransfer data lewat jaringan tanpa memerlukan adanya interaksi dari manusia ke
manusia ataupun dari manusia ke perangkat komputer); kompilasi dan/atau penggunaan model, algoritma atau stimulasi untuk
menganalisa dan menguji konsep bisnis atau komersial, purwa rupa (prototypes), data atau informasi; kompilasi dan/atau
penggunaan model, algoritma atau stimulasi untuk menganalisa dan menguji konsep bisnis atau komersial, purwa rupa
(prototypes), data atau informasi yang berasal dari Internet of Things (IoT, yaitu suatu konsep dimana objek tertentu
mempunyai kemampuan untuk mentransfer data lewat jaringan tanpa memerlukan adanya interaksi dari manusia ke manusia
ataupun dari manusia ke perangkat komputer); kompilasi data ke dalam basis data komputer; kompilasi data matematika;
kompilasi data matematika atau statistik; kompilasi data statistik; kompilasi data untuk database online yang berisi daftar
rahasia (informasi), yaitu daftar dan jadwal di bidang kendaraan, bagian kendaraan dan aksesori kendaraan; kompilasi data
untuk orang lain; kompilasi direktori bisnis; kompilasi direktori bisnis online; kompilasi direktori bisnis untuk penerbitan di
Internet; kompilasi direktori untuk penerbitan di Internet; kompilasi direktori untuk penerbitan di Internet dan jaringan elektronik,
komputer dan jaringan komunikasi lainnya; kompilasi iklan untuk digunakan pada halaman web dan di internet; kompilasi iklan
untuk digunakan sebagai halaman web di Internet; kompilasi informasi bisnis; kompilasi informasi bisnis dalam database
komputer yang dapat dicari dan ditemukan melalui jaringan komputer global; kompilasi informasi bisnis ke dalam basis data
komputer; kompilasi informasi hukum; kompilasi informasi hukum ke dalam basis data komputer; kompilasi informasi ilmiah;
kompilasi informasi ilmiah ke dalam basis data komputer; kompilasi informasi ke dalam basis data komputer; kompilasi
informasi ke dalam basis data komputer, termasuk di bidang kendaraan, bagian kendaraan dan aksesori kendaraan; kompilasi
informasi ke dalam register yang terkomputerisasi; kompilasi informasi komersial; kompilasi informasi lingkungan; kompilasi
informasi lingkungan ke dalam basis data komputer; kompilasi informasi ornitologis; kompilasi informasi ornitologis ke dalam
basis data komputer; kompilasi informasi perusahaan; kompilasi informasi perusahaan ke dalam basis data komputer;
kompilasi informasi statistik; kompilasi informasi toksikologis; kompilasi informasi toksikologis ke dalam basis data komputer;
kompilasi informasi yang berkaitan dengan burung; kompilasi informasi yang berkaitan dengan kondisi lingkungan; kompilasi
informasi yang berkaitan dengan kondisi lingkungan ke dalam basis data komputer; kompilasi informasi yang berkaitan
dengan sistem informasi; kompilasi informasi yang berkaitan dengan teknologi informasi; kompilasi laporan medis; kompilasi
milis; kompilasi milis langsung; kompilasi model statistik untuk penyediaan informasi dinamika pasar; kompilasi prototipe
bisnis; kompilasi purwa rupa (prototypes) bisnis; kompilasi purwa rupa (prototypes) bisnis; kompilasi register komersial;
kompilasi statistik; kompilasi statistik bisnis; kompilasi statistik bisnis dan informasi komersial; kompilasi statistik pasar;
kompilasi statistik untuk menentukan peringkat audiens program televisi dan radio; kompilasi statistik yang berkaitan dengan
pemanfaatan layanan kesehatan; kompilasi, produksi, dan penyebaran materi iklan; komputerisasi Akuntansi; konseling karir
[saran dan informasi pekerjaan]; konsultasi administrasi bisnis; konsultasi akuisisi-akuisisi dan penggabungan (merger) bisnis;
konsultasi akuntansi; konsultasi akuntansi yang berkaitan dengan perpajakan; konsultasi bisnis; konsultasi bisnis dan
informasi bisnis untuk menyediakan program komputer pada jaringan data; konsultasi bisnis dan layanan informasi; konsultasi
bisnis dan layanan informasi bisnis yang diberikan kepada perusahaan; konsultasi bisnis dan layanan manajemen mengenai
kegiatan pemasaran dan peluncuran produk baru; konsultasi bisnis dan manajemen; konsultasi bisnis di bidang
telekomunikasi; konsultasi bisnis di bidang transportasi dan pengiriman; konsultasi bisnis mengenai kegiatan pemasaran;
konsultasi bisnis mengenai kegiatan pemasaran dan peluncuran produk baru; konsultasi bisnis pemasaran; konsultasi bisnis
profesional; konsultasi bisnis strategi konsumen dalam bidang pemasaran, merek, penjualan, pengoperasian, dan desain
produk untuk memahami dan memprediksi konsumen, bisnis, serta tren dan aksi pasar ritel; konsultasi bisnis untuk
bisnisukuran kecil dan bisnis ukuran menengah; konsultasi bisnis yang berkaitan dengan periklanan; konsultasi bisnis,
manajemen, perencanaan dan pengawasan; konsultasi di bidang penyelesaian mata uang virtual; konsultasi hubungan
masyarakat; konsultasi iklan pers; konsultasi kepegawaian; konsultasi komersial di bidang teknologi blockchain dan
cryptocurrency; konsultasi kreatif dan strategis mengenai pengembangan dan produksi kampanye pemasaran untuk pihak
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lain; konsultasi managemen bisnis dalam bidang transportasi dan pengiriman; konsultasi manajemen bisnis; konsultasi
manajemen bisnis dan organisasi perusahaan; konsultasi manajemen bisnis di bidang jasa transportasi dan pengiriman;
konsultasi manajemen bisnis di bidang pengembangan eksekutif dan kepemimpinan; konsultasi manajemen bisnis di bidang
transportasi, yaitu, perencanaan dan koordinasi transportasi orang untuk orang lain; konsultasi manajemen bisnis yang
berkaitan dengan strategi, pemasaran, produksi, personalia dan penjualan eceran; konsultasi manajemen dan organisasi
bisnis; konsultasi manajemen industri; konsultasi manajemen personalia; konsultasi manajemen perusahaan; konsultasi
manajemen risiko bisnis; konsultasi mengenai strategi komunikasi periklanan; konsultasi merek; konsultasi organisasi bisnis;
konsultasi pemasaran; konsultasi pemasaran bisnis; konsultasi pemasaran di bidang teknologi blockchain dan cryptocurrency;
konsultasi pemasaran langsung; konsultasi pemrosesan data; konsultasi pemrosesan data elektronik; konsultasi penelitian
bisnis; konsultasi penempatan karier; konsultasi penempatan kerja; konsultasi penempatan personel; konsultasi
pengoperasian-pengoperasian bisnis; konsultasi penilaian pasar; konsultasi perekrutan; konsultasi perekrutan personil;
konsultasi perekrutan tenaga kerja; konsultasi perencanaan bisnis; konsultasi perencanaan karir; konsultasi periklanan;
konsultasi periklanan dan pemasaran; konsultasi periklanan di bidang teknologi blockchain dan cryptocurrency; konsultasi
profesional yang berkaitan dengan manajemen personalia; konsultasi riset pasar; konsultasi segmentasi pasar; konsultasi
sumber daya manusia; konsultasi usaha di bidang sistemasi informasi ke dalam database komputer; konsultasi yang berkaitan
dengan akuisisi bisnis; konsultasi yang berkaitan dengan akuntansi pajak; konsultasi yang berkaitan dengan analisis bisnis;
konsultasi yang berkaitan dengan demografi untuk tujuan pemasaran; konsultasi yang berkaitan dengan iklan bisnis;
konsultasi yang berkaitan dengan layanan iklan dan promosi; konsultasi yang berkaitan dengan layanan relokasi untuk bisnis;
konsultasi yang berkaitan dengan manajemen biaya perawatan kesehatan; konsultasi yang berkaitan dengan manajemen
bisnis dan organisasi; konsultasi yang berkaitan dengan manajemen proses bisnis; konsultasi yang berkaitan dengan
manajemen risiko bisnis; konsultasi yang berkaitan dengan merger bisnis; konsultasi yang berkaitan dengan merger dan
akuisisi; konsultasi yang berkaitan dengan optimasi mesin pencari; konsultasi yang berkaitan dengan optimasi mesin pencari
untuk promosi penjualan; konsultasi yang berkaitan dengan pencarian sponsor; konsultasi yang berkaitan dengan
pengembangan citra perusahaan; konsultasi yang berkaitan dengan penilaian bisnis; konsultasi yang berkaitan dengan
perencanaan bisnis; konsultasi yang berkaitan dengan persiapan pajak dan layanan pengarsipan pajak; konsultasi yang
berkaitan dengan promosi penjualan; konsultasi yang berkaitan dengan strategi bisnis; konsultasi yang berkaitan dengan studi
pasar; kontrol inventaris terkomputerisasi; kutipan harga untuk barang atau jasa; layanan administrasi bisnis untuk
pemrosesan penjualan yang dilakukan di Internet; layanan administrasi bisnis untuk pemrosesan penjualan yang dilakukan
pada jaringan komputer global; layanan administrasi dan manajemen bisnis; layanan administrasi dan manajemen personalia
dan sumber daya manusia; layanan administrasi yang berhubungan dengan perjalanan bisnis; layanan administrasi yang
berkaitan dengan asuransi; layanan administrasi yang berkaitan dengan asuransi kesehatan gigi; layanan administrasi yang
berkaitan dengan asuransi rumah, kecelakaan dan kebakaran; layanan administrasi yang berkaitan dengan bea cukai;
layanan administrasi yang berkaitan dengan pemrosesan klaim asuransi; layanan administrasi yang berkaitan dengan
pemrosesan klaim garansi; layanan administrasi yang berkaitan dengan pendaftaran kartu kredit; layanan administrasi yang
berkaitan dengan pengelolaan kantong hukum; layanan administrasi yang berkaitan dengan relokasi personel; layanan
administrasi yang berkaitan dengan rencana stok karyawan; layanan administrasi yang berkaitan dengan rujukan klien ke
pengacara; layanan administrasi yang berkaitan dengan rujukan pasien; layanan administrasi yang berkaitan dengan rujukan
rumah sakit; layanan administrasi yang berkaitan dengan rujukan untuk agen asuransi; layanan administrasi yang berkaitan
dengan rujukan untuk kontraktor bangunan umum; layanan administratif; layanan agen ekspor, bukan layanan penanganan
kargo; layanan agen ekspor, bukan layanan transportasi kargo; layanan agen ekspor-impor; layanan agen hubungan
masyarakat; layanan agen impor; layanan agen impor dan ekspor; layanan agen impor, bukan layanan penanganan kargo;
layanan agen impor, bukan layanan transportasi kargo; layanan agen informasi komersial; layanan agen ketenagakerjaan
terkait penempatan tenaga medis dan keperawatan; layanan agen perekrutan; layanan agen produk, layanan dan perusahaan
di internet; layanan agen tenaga kerja; layanan agen tenaga kerja sementara; layanan agen tenaga kerja yang berkaitan
dengan au pair; layanan akuntansi administrasi, layanan akuntansi rental, layanan manajemen personalia, layanan bantuan
dalam manajemen kegiatan bisnis; layanan amal dalam sifat mengatur dan melakukan program sukarela; layanan amal dalam
sifat mengatur dan melakukan program sukarela yang bertujuan meningkatkan kehidupan imigran; layanan amal dalam sifat
mengatur dan melakukan program sukarela yang bertujuan untuk meningkatkan kehidupan orang-orang yang kurang mampu;
layanan amal dalam sifat mengatur dan melakukan program sukarela yang bertujuan untuk meningkatkan kehidupan orangorang yang sebelumnya dipenjara dan keluarga mereka; layanan amal dalam sifat mengatur dan melakukan program sukarela
yang bertujuan untuk meningkatkan kehidupan para pencari suaka; layanan amal dalam sifat mengatur dan melakukan
program sukarela yang bertujuan untuk meningkatkan kehidupan para pengungsi; layanan amal dalam sifat mengatur dan
melakukan proyek layanan masyarakat; layanan amal dalam sifat mengatur dan melakukan proyek sukarela untuk
mempromosikan kesadaran publik tentang masalah dan inisiatif lingkungan; layanan amal dalam sifat mengatur dan
melakukan proyek sukarela untuk mempromosikan kesadaran publik tentang masalah lingkungan; layanan amal dalam sifat
mengatur dan melakukan proyek sukarela yang bertujuan untuk meningkatkan kehidupan orang-orang yang kurang mampu;
layanan amal dalam sifat mengatur dan melakukan proyek sukarela yang bertujuan untuk meningkatkan kehidupan para
imigran; layanan amal dalam sifat mengatur dan melakukan proyek-proyek sukarela yang bertujuan untuk meningkatkan
kehidupan para pencari suaka; layanan amal dalam sifat mengatur dan melakukan proyek-proyek sukarela yang bertujuan
untuk meningkatkan kehidupan para pengungsi; layanan amal dalam sifat mengatur program sukarela untuk mempromosikan
kesadaran publik tentang masalah lingkungan; layanan amal dalam sifat mengatur program sukarelawan untuk
mempromosikan kesadaran publik tentang masalah dan inisiatif lingkungan; layanan amal dalam sifat mengorganisir dan
melakukan proyek layanan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kehidupan orang-orang yang sebelumnya
dipenjara dan keluarga mereka; layanan amal yang sifatnya memberikan informasi dan pertanyaan bisnis; layanan amal, yaitu,
mengatur dan melakukan program sukarela dan proyek layanan masyarakat; layanan analisis atau konsultasi di bidang
manajemen produk atau peningkatan organisasi; layanan analisis bisnis dan perencanaan strategis bisnis di bidang
manajemen bisnis; layanan analisis bisnis dan perencanaan strategis bisnis di bidang manajemen proyek; layanan analisis
bisnis dan perencanaan strategis bisnis di bidang manajemen strategis; layanan analitik bisnis; layanan asosiasi yang
mempromosikan kepentingan profesional dan bisnis di bidang pengembangan aplikasi perangkat lunak seluler; layanan
asosiasi, yaitu, mempromosikan kesadaran publik di bidang manajemen proyek, manajemen bisnis, dan manajemen strategis;
layanan bantuan dan konsultasi bisnis; layanan bantuan dan konsultasi di bidang manajemen bisnis perusahaan di sektor
energi; layanan bantuan direktori telepon; layanan basis data agar memungkinkan pihak lain dengan mudah melihat dan
memilih layanan dari situs web; layanan bea cukai, yaitu, menyediakan layanan bisnis untuk membantu pelanggan dengan
bea cukai/pabean dan agen/badan pemerintahan dan pihak berwenang lainnya dalam hal bea cukai yang terkait dengan
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pergerakan perdagangan sehingga kargo dapat bergerak dengan lancar ke tujuan akhirnya; layanan benchmarking untuk
keperluan manajemen bisnis; layanan berbasis langganan menampilkan musik dan video yang direkam sebelumnya yang
dapat diunduh; layanan berlangganan ke server komputer, database, situs web, dan sumber daya perangkat lunak untuk
digunakan dalam analisis bisnis, pengembangan strategi bisnis, analisis data, dan data besar; layanan bisnis yang berkaitan
dengan bidang analisis data dan data besar; layanan berlangganan pada server komputer, pusat data, situs web dan sumber
daya perangkat lunak untuk digunakan dalam analisa bisnis, pengembangan strategi bisnis, analisa data dan data besar (big
data); layanan berlangganan, yaitu, penyediaan langganan teks, data, gambar, audio, video, dan konten multimedia, yang
disediakan melalui Internet dan jaringan elektronik dan komunikasi lainnya; layanan bisnis; layanan bisnis dan layanan
bantuan bisnis; layanan bisnis di bidang manajemen bisnis; layanan bisnis di bidang manajemen proyek; layanan bisnis di
bidang manajemen strategis; layanan bisnis online untuk menghubungkan pengguna jejaring sosial dengan bisnis; layanan
bisnis pemasaran multi-level [layanan jaringan bisnis]; layanan bisnis pemasaran multi-level, yaitu layanan jaringan bisnis;
layanan bisnis terkait dengan bidang analisa data dan data besar (big data); layanan bisnis untuk orang lain, yaitu, kredensial
individu dan para profesional di bidang manajemen proyek, manajemen bisnis, dan manajemen strategis; layanan bisnis untuk
pihak lain yang menjadi pengujian dalam menentukan kompetensi secara profesional, yaitu, menguji, menganalisis, dan
mengevaluasi tingkat pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan orang lain di bidang manajemen bisnis dan manajemen
proyek; layanan bisnis untuk pihak lain, yaitu, kredensial manajemen bisnis dan profesional manajemen proyek; layanan
bisnis, yaitu, mencocokkan investor swasta potensial dengan pengusaha yang membutuhkan dana; layanan bisnis, yaitu,
menyediakan informasi bisnis sehubungan dengan pembayaran mobile dan transaksi tanpa kontak langsung dengan
pengecer, pedagang, dan vendor melalui basis data komputer; layanan bisnis, yaitu, penyediaan database komputer
mengenai pembelian dan penjualan berbagai macam produk dan layanan pihak lain; layanan bisnis, yaitu, perumusan praktik
terbaik di bidang manajemen proyek, manajemen bisnis, dan manajemen strategis; layanan branding perusahaan; layanan
distribusi grosir untuk anggur dan minuman beralkohol; layanan distribusi grosir untuk bir; layanan distribusi grosir untuk
makanan dan minuman; layanan distribusi grosir untuk perhiasan; layanan distribusi grosir untuk produk segar; layanan
distribusi grosir untuk teh dan kopi; layanan eceran atau grosir untuk alas kaki; layanan eceran atau grosir untuk alat tulis;
layanan eceran atau grosir untuk artikel perokok; layanan eceran atau grosir untuk artikel tembakau dan perokok; layanan
eceran atau grosir untuk barang cetakan; layanan eceran atau grosir untuk barang olahraga; layanan eceran atau grosir untuk
beras; layanan eceran atau grosir untuk beras dan sereal; layanan eceran atau grosir untuk buah-buahan dan sayuran;
layanan eceran atau grosir untuk deterjen; layanan eceran atau grosir untuk furnitur; layanan eceran atau grosir untuk gulagula, roti dan roti; layanan eceran atau grosir untuk kain tenun; layanan eceran atau grosir untuk kain tenun dan tempat tidur;
layanan eceran atau grosir untuk kakao; layanan eceran atau grosir untuk kendaraan bermotor roda dua; layanan eceran atau
grosir untuk kertas dan alat tulis; layanan eceran atau grosir untuk kopi; layanan eceran atau grosir untuk kosmetik; layanan
eceran atau grosir untuk kosmetik, perlengkapan mandi, pasta gigi, sabun dan deterjen; layanan eceran atau grosir untuk
makanan dan minuman; layanan eceran atau grosir untuk manisan; layanan eceran atau grosir untuk memancing; layanan
eceran atau grosir untuk mesin dan peralatan listrik; layanan eceran atau grosir untuk mobil; layanan eceran atau grosir untuk
pakaian; layanan eceran atau grosir untuk pasta gigi; layanan eceran atau grosir untuk peralatan CCTV; layanan eceran atau
grosir untuk peralatan mandi; layanan eceran atau grosir untuk peralatan sistem keamanan; layanan eceran atau grosir untuk
sabun; layanan eceran atau grosir untuk sediaan farmasi, kedokteran hewan dan sanitasi dan persediaan medis; layanan
eceran atau grosir untuk sepeda; layanan eceran atau grosir untuk sereal; layanan eceran atau grosir untuk tas; layanan
eceran atau grosir untuk tas dan kantong; layanan eceran atau grosir untuk teh; layanan eceran atau grosir untuk teh, kopi,
dan kakao; layanan eceran atau grosir untuk tembakau; layanan eceran atau grosir untuk tempat tidur; layanan eceran untuk
pelumas dan bensin; layanan evaluasi bisnis; layanan evaluasi merek; layanan evaluasi, analisis dan pengujian untuk
menentukan bakat secara profesional dan kompetensi dari individu dan para profesional, khususnya di bidang manajemen
bisnis; layanan evaluasi, analisis dan pengujian untuk menentukan bakat secara profesional dan kompetensi dari individu dan
para profesional, khususnya di bidang manajemen proyek; layanan evaluasi, analisis dan pengujian untuk menentukan bakat
secara profesional dan kompetensi dari individu dan para profesional, khususnya di bidang manajemen strategis; layanan
fotokopi; layanan ganti jendela dan pengaturan tampilan; layanan ganti jendela untuk tujuan iklan; layanan grosir penjualan
aksesoris tas, gelang, cincin; layanan grosir untuk alat bantu seks; layanan grosir untuk alat kecantikan untuk hewan; layanan
grosir untuk alat kecantikan untuk manusia; layanan grosir untuk alat kesehatan untuk hewan; layanan grosir untuk alat
kesehatan untuk manusia; layanan grosir untuk alat makan; layanan grosir untuk alat yang dioperasikan dengan tangan untuk
konstruksi; layanan grosir untuk aparatur veteriner; layanan grosir untuk artikel kedokteran hewan; layanan grosir untuk artikel
olahraga; layanan grosir untuk artikel untuk digunakan dengan tembakau; layanan grosir untuk bagasi; layanan grosir untuk
bahan bakar; layanan grosir untuk bahan makanan; layanan grosir untuk barang-barang untuk berkebun; layanan grosir untuk
benang; layanan grosir untuk bir; layanan grosir untuk bor dan gergaji listrik; layanan grosir untuk cokelat; layanan grosir untuk
dekorasi meriah; layanan grosir untuk es krim; layanan grosir untuk file musik yang dapat diunduh; layanan grosir untuk game;
layanan grosir untuk gula-gula; layanan grosir untuk instrumen hewan; layanan grosir untuk kakao; layanan grosir untuk
kendaraan; layanan grosir untuk komputer yang dapat dipakai; layanan grosir untuk konten yang direkam; layanan grosir untuk
kopi; layanan grosir untuk makanan laut; layanan grosir untuk makanan penutup; layanan grosir untuk minuman beralkohol;
layanan grosir untuk minuman non-alkohol; layanan grosir untuk payung; layanan grosir untuk pelana; layanan grosir untuk
pelumas; layanan grosir untuk pelumas dan bensin; layanan grosir untuk pemanas; layanan grosir untuk peralatan audiovisual;
layanan grosir untuk peralatan makan; layanan grosir untuk peralatan masak; layanan grosir untuk peralatan medis; layanan
grosir untuk peralatan olahraga; layanan grosir untuk peralatan pemanas; layanan grosir untuk peralatan pembekuan; layanan
grosir untuk peralatan pendingin; layanan grosir untuk peralatan persiapan makanan; layanan grosir untuk peralatan sanitasi;
layanan grosir untuk peralatan teknologi informasi; layanan grosir untuk peralatan terapi fisik; layanan grosir untuk peralatan
yang dioperasikan dengan tangan untuk konstruksi; layanan grosir untuk perangkat lunak komputer; layanan grosir untuk
perangkat navigasi; layanan grosir untuk perangkat perlindungan pendengaran; layanan grosir untuk perhiasan; layanan grosir
untuk perlengkapan mandi; layanan grosir untuk perlengkapan pendidikan; layanan grosir untuk persiapan diet; layanan grosir
untuk persiapan dokter hewan; layanan grosir untuk persiapan hewan dan artikel; layanan grosir untuk persiapan wewangian;
layanan grosir untuk pisau dapur; layanan grosir untuk produk kertas sekali pakai; layanan grosir untuk publikasi elektronik
yang dapat diunduh; layanan grosir untuk sediaan farmasi, kedokteran hewan dan sanitasi dan persediaan medis; layanan
grosir untuk senjata; layanan grosir untuk smartphone; layanan grosir untuk smartwatches; layanan grosir untuk sorbets;
layanan grosir untuk suplemen makanan; layanan grosir untuk tas; layanan grosir untuk teh; layanan grosir untuk tempat tidur
untuk hewan; layanan grosir untuk utas; layanan grosir untuk yogurt beku; layanan grosir yang berkaitan dengan alat bantu
seks; layanan grosir yang berkaitan dengan alat kecantikan untuk hewan; layanan grosir yang berkaitan dengan alat
kecantikan untuk manusia; layanan grosir yang berkaitan dengan alat musik; layanan grosir yang
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berkaitan dengan alat yang dioperasikan dengan tangan untuk konstruksi; layanan grosir yang berkaitan dengan artikel
kedokteran hewan; layanan grosir yang berkaitan dengan artikel menjahit; layanan grosir yang berkaitan dengan artikel
olahraga; layanan grosir yang berkaitan dengan artikel pembersih; layanan grosir yang berkaitan dengan artikel untuk
digunakan dengan tembakau; layanan grosir yang berkaitan dengan bagasi; layanan grosir yang berkaitan dengan bahan
bakar; layanan grosir yang berkaitan dengan bahan kimia untuk digunakan dalam hortikultura; layanan grosir yang berkaitan
dengan bahan kimia untuk digunakan dalam kehutanan; layanan grosir yang berkaitan dengan bahan kimia untuk digunakan
dalam pertanian; layanan grosir yang berkaitan dengan bahan makanan; layanan grosir yang berkaitan dengan bahan seni;
layanan grosir yang berkaitan dengan barang olahraga; layanan grosir yang berkaitan dengan barang yang dipanggang;
layanan grosir yang berkaitan dengan barang-barang untuk berkebun; layanan grosir yang berkaitan dengan benang; layanan
grosir yang berkaitan dengan bir; layanan grosir yang berkaitan dengan bulu; layanan grosir yang berkaitan dengan bunga;
layanan grosir yang berkaitan dengan cokelat; layanan grosir yang berkaitan dengan daging; layanan grosir yang berkaitan
dengan dekorasi meriah; layanan grosir yang berkaitan dengan es krim; layanan grosir yang berkaitan dengan game; layanan
grosir yang berkaitan dengan instalasi sanitasi; layanan grosir yang berkaitan dengan instrumen hewan; layanan grosir yang
berkaitan dengan instrumen horologis; layanan grosir yang berkaitan dengan instrumen medis; layanan grosir yang berkaitan
dengan kakao; layanan grosir yang berkaitan dengan kendaraan; layanan grosir yang berkaitan dengan komputer yang dapat
dipakai; layanan grosir yang berkaitan dengan konten yang direkam; layanan grosir yang berkaitan dengan kopi; layanan
grosir yang berkaitan dengan mainan; layanan grosir yang berkaitan dengan makanan laut; layanan grosir yang berkaitan
dengan makanan penutup; layanan grosir yang berkaitan dengan minuman beralkohol; layanan grosir yang berkaitan dengan
minuman beralkohol, kecuali bir; layanan grosir yang berkaitan dengan minuman non-alkohol; layanan grosir yang berkaitan
dengan pakaian; layanan grosir yang berkaitan dengan payung; layanan grosir yang berkaitan dengan pelumas; layanan
grosir yang berkaitan dengan pemanas; layanan grosir yang berkaitan dengan pencahayaan; layanan grosir yang berkaitan
dengan penutup dinding; layanan grosir yang berkaitan dengan penutup lantai; layanan grosir yang berkaitan dengan perabot;
layanan grosir yang berkaitan dengan peralatan audiovisual; layanan grosir yang berkaitan dengan peralatan earthmoving;
layanan grosir yang berkaitan dengan peralatan higienis untuk hewan; layanan grosir yang berkaitan dengan peralatan
higienis untuk manusia; layanan grosir yang berkaitan dengan peralatan makan; layanan grosir yang berkaitan dengan
peralatan masak; layanan grosir yang berkaitan dengan peralatan medis; layanan grosir yang berkaitan dengan peralatan
memasak makanan; layanan grosir yang berkaitan dengan peralatan menyelam; layanan grosir yang berkaitan dengan
peralatan olahraga; layanan grosir yang berkaitan dengan peralatan pasokan air; layanan grosir yang berkaitan dengan
peralatan pemanas; layanan grosir yang berkaitan dengan peralatan pembekuan; layanan grosir yang berkaitan dengan
peralatan pendingin; layanan grosir yang berkaitan dengan peralatan penyamakan matahari; layanan grosir yang berkaitan
dengan peralatan persiapan makanan; layanan grosir yang berkaitan dengan peralatan sanitasi; layanan grosir yang berkaitan
dengan peralatan teknologi informasi; layanan grosir yang berkaitan dengan peralatan terapi fisik; layanan grosir yang
berkaitan dengan peralatan veteriner; layanan grosir yang berkaitan dengan perangkat keras komputer; layanan grosir yang
berkaitan dengan perangkat keras logam; layanan grosir yang berkaitan dengan perangkat lunak komputer; layanan grosir
yang berkaitan dengan perangkat navigasi; layanan grosir yang berkaitan dengan perangkat perlindungan pendengaran;
layanan grosir yang berkaitan dengan perlengkapan mandi; layanan grosir yang berkaitan dengan permen; layanan grosir
yang berkaitan dengan persediaan alat tulis; layanan grosir yang berkaitan dengan persediaan pendidikan; layanan grosir
yang berkaitan dengan persiapan dan artikel kedokteran hewan; layanan grosir yang berkaitan dengan persiapan diet; layanan
grosir yang berkaitan dengan persiapan dokter hewan; layanan grosir yang berkaitan dengan persiapan pembersihan; layanan
grosir yang berkaitan dengan persiapan perawatan hewan; layanan grosir yang berkaitan dengan persiapan untuk membuat
minuman; layanan grosir yang berkaitan dengan persiapan untuk membuat minuman beralkohol; layanan grosir yang
berkaitan dengan persiapan wewangian; layanan grosir yang berkaitan dengan pisau dapur; layanan grosir yang berkaitan
dengan produk kertas sekali pakai; layanan grosir yang berkaitan dengan produk susu; layanan grosir yang berkaitan dengan
sampah untuk hewan; layanan grosir yang berkaitan dengan senjata; layanan grosir yang berkaitan dengan smartphone;
layanan grosir yang berkaitan dengan smartwatches; layanan grosir yang berkaitan dengan sorbets; layanan grosir yang
berkaitan dengan suplemen makanan; layanan grosir yang berkaitan dengan tas; layanan grosir yang berkaitan dengan teh;
layanan grosir yang berkaitan dengan tembakau; layanan grosir yang berkaitan dengan tempat tidur untuk hewan; layanan
grosir yang berkaitan dengan utas; layanan grosir yang berkaitan dengan yogurt beku; layanan hubungan media; layanan
husbanding adalah layanan administrasi yang berkaitan dengan bea cukai; layanan identitas perusahaan; layanan iklan baris;
layanan iklan dan informasi komersial yang disediakan melalui Internet; layanan iklan dan manajemen untuk penjualan gelas,
kotak makan siang dan wadah makanan, pakaian, tutup kepala yaitu, kemeja (dengan atau tanpa kerah dan/atau lengan),
celana (celana pendek atau panjang), rok, gaun, kaus kaki, jaket (dengan atau tanpa tudung), sapu tangan, pita, topi (hats),
topi (caps), visor, sepatu, sandal dan sandal selop, permainan, mainan dan alat permainan, alat olahraga, dekorasi, mainan
figur yang dapat dikoleksi, boneka, mainan mekanik, mainan mewah, mainan boneka, mainan tokoh aksi, jam tangan mainan;
layanan iklan dan pemasaran; layanan iklan dan pemasaran online; layanan iklan dan pemasaran secara daring untuk
restoran, yaitu, media sosial, internet, dan pemasaran bergerak; layanan iklan dan pemasaran yang disediakan melalui media
sosial; layanan iklan dan promosi; layanan iklan dan promosi dan layanan informasi yang berkaitan dengannya; layanan iklan
dan promosi penjualan; layanan iklan dan publisitas; layanan iklan dan publisitas yang disediakan melalui televisi, radio atau
surat; layanan iklan digital; layanan iklan disediakan melalui Internet; layanan iklan internet; layanan iklan pers; layanan iklan
promosi; layanan iklan seluler di kendaraan; layanan iklan seluler di perangkat telekomunikasi; layanan iklan seluler untuk
orang lain; layanan iklan surat langsung yang disediakan oleh para letterhops; layanan iklan untuk mempromosikan broker
saham dan sekuritas lainnya; layanan iklan untuk mempromosikan dan mempublikasikan pendidikan bahasa Arab; layanan
iklan untuk mempromosikan dan mempublikasikan terjemahan materi pendidikan dan pengajaran ke dalam bahasa Arab;
layanan iklan untuk mempromosikan karya amal orang lain; layanan iklan untuk mempromosikan kesadaran publik akan
bahaya mengemudi saat mengantuk; layanan iklan untuk mempromosikan kesadaran publik akan sindrom nefrotik dan
glomerulosklerosis segmental fokal [FSGS]; layanan iklan untuk mempromosikan kesadaran publik tentang industri seks
komersial; layanan iklan untuk mempromosikan kesadaran publik tentang manfaat berbelanja secara lokal; layanan iklan untuk
mempromosikan kesadaran publik tentang masalah dan inisiatif lingkungan; layanan iklan untuk mempromosikan kesadaran
publik tentang masalah ekonomi; layanan iklan untuk mempromosikan kesadaran publik tentang masalah energi; layanan iklan
untuk mempromosikan kesadaran publik tentang masalah global; layanan iklan untuk mempromosikan kesadaran publik
tentang masalah kebijakan publik; layanan iklan untuk mempromosikan kesadaran publik tentang masalah kemiskinan;
layanan iklan untuk mempromosikan kesadaran publik tentang masalah kesehatan; layanan iklan untuk mempromosikan
kesadaran publik tentang masalah kesetaraan; layanan iklan untuk mempromosikan kesadaran publik tentang masalah
lingkungan; layanan iklan untuk mempromosikan kesadaran publik tentang masalah lingkungan yang
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berkaitan dengan ekosistem laut; layanan iklan untuk mempromosikan kesadaran publik tentang masalah pendidikan; layanan
iklan untuk mempromosikan kesadaran publik tentang masalah politik; layanan iklan untuk mempromosikan kesadaran publik
tentang masalah sosial; layanan iklan untuk mempromosikan kesadaran publik tentang perdagangan manusia; layanan iklan
untuk menciptakan identitas merek untuk orang lain; layanan iklan untuk menciptakan identitas perusahaan dan merek;
layanan iklan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kondisi medis; layanan iklan untuk orang lain; layanan iklan
untuk promosi barang; layanan iklan yang berkaitan dengan obat-obatan; layanan iklan yang berkaitan dengan obat-obatan
untuk pengobatan diabetes; layanan iklan yang berkaitan dengan pakaian; layanan iklan yang berkaitan dengan perhiasan;
layanan iklan yang berkaitan dengan produk farmasi; layanan iklan yang berkaitan dengan produk pencitraan in vivo; layanan
iklan yang berkaitan dengan wewangian; layanan iklan, pemasaran dan promosi; layanan iklan, pemasaran dan publisitas;
layanan iklan, yaitu, mempromosikan dan memasarkan barang dan jasa pihak lain melalui jaringan komunikasi elektronik;
layanan informasi bisnis terkomputerisasi; layanan informasi bisnis untuk perusahaan; layanan informasi direktori telepon;
layanan informasi komersial dan penyediaan informasi bisnis komersial yang disediakan dengan akses ke database komputer;
layanan informasi komersial disediakan melalui Internet; layanan informasi pasar konsumen; layanan informasi yang berkaitan
dengan manajemen bisnis bangunan perumahan dan hotel; layanan informasi yang berkaitan dengan masalah bisnis; layanan
informasi yang berkaitan dengan pekerjaan dan peluang karier; layanan informasi yang berkaitan dengan periklanan; layanan
intelijen kompetitif; layanan jaringan bisnis online di bidang manajemen bisnis; layanan jejaring bisnis di bidang manajemen
bisnis; layanan jejaring bisnis di bidang manajemen proyek; layanan jejaring bisnis di bidang manajemen strategis; layanan
jejaring bisnis online di bidang manajemen proyek; layanan jejaring bisnis online di bidang manajemen strategis; layanan
jejaring karir; layanan katalog elektronik; layanan kesekretariatan; layanan kesekretariatan dan kependetaan; layanan
kesekretariatan singkat; layanan kesekretariatan yang disediakan oleh hotel; layanan ketenagakerjaan pegawai sementara;
layanan kios makanan yang merupakan toko retail dengan produk utama bahan makanan; layanan kliping berita; layanan
komunikasi korporat; layanan konsultasi bisnis; layanan konsultasi bisnis dalam kaitannya dengan citra perusahaan; layanan
konsultasi bisnis dalam kaitannya dengan komunikasi bisnis; layanan konsultasi bisnis dan pemasaran; layanan konsultasi
bisnis di bidang fungsi manajemen sumber daya manusia, termasuk sumber daya manusia, akuntansi, penggajian,
pengarsipan pajak, dan fungsi administrasi ketenagakerjaan dan terkait personel lainnya; layanan konsultasi bisnis terkait
manajemen armada kendaraan untuk tujuan komersial; layanan konsultasi bisnis untuk freelancer; layanan konsultasi bisnis
untuk organisasi nirlaba; layanan konsultasi bisnis untuk perusahaan pemula; layanan konsultasi bisnis yang berkaitan dengan
pemrosesan data; layanan konsultasi bisnis yang berkaitan dengan pendirian dan pengoperasian waralaba; layanan
konsultasi bisnis yang berkaitan dengan perencanaan dan pemulihan bencana; layanan konsultasi dan konsultasi bisnis;
layanan konsultasi dan konsultasi pemasaran dan promosi; layanan konsultasi dan konsultasi yang berkaitan dengan akuisisi
bisnis; layanan konsultasi dan konsultasi yang berkaitan dengan layanan agen ekspor-impor; layanan konsultasi dan
konsultasi yang berkaitan dengan manajemen bisnis; layanan konsultasi dan konsultasi yang berkaitan dengan pemasaran;
layanan konsultasi dan konsultasi yang berkaitan dengan penempatan personel; layanan konsultasi dan konsultasi yang
berkaitan dengan penempatan personel, rekrutmen, dan manajemen; layanan konsultasi dan konsultasi yang berkaitan
dengan pengadaan barang untuk orang lain; layanan konsultasi dan konsultasi yang berkaitan dengan perekrutan personil;
layanan konsultasi dan nasehat di bidang penyediaan bisnis dari informasi komersial dan bisnis; layanan konsultasi dan
nasihat yang berkaitan dengan penempatan personel, rekrutmen, dan manajemen; layanan konsultasi dan saran yang
berkaitan dengan manajemen personalia; layanan konsultasi dan strategi bisnis; layanan konsultasi di bidang kompilasi dan
sistemisasi informasi ke dalam basis data komputer; layanan konsultasi di bidang pemasaran; layanan konsultasi di bidang
pemasaran Internet; layanan konsultasi di bidang pemasaran afiliasi; layanan konsultasi manajemen bisnis untuk
memungkinkan entitas bisnis (business entities), organisasi non-pemerintah (non-governmental) dan organisasi nirlaba (nonprofit organizations) untuk mengembangkan, mengatur, dan mengurus/mengelola program untuk menawarkan akses yang
lebih besar ke jaringan komunikasi global; layanan konsultasi manajemen bisnis yang berkaitan dengan waralaba; layanan
konsultasi pemasaran; layanan konsultasi pemasaran dan periklanan; layanan konsultasi peningkatan karier; layanan
konsultasi rekrutmen staf; layanan konsultasi untuk mempersiapkan dan melakukan transaksi komersial; layanan konsultasi
yang berkaitan dengan administrasi bisnis; layanan konsultasi yang berkaitan dengan administrasi dan manajemen hotel;
layanan konsultasi yang berkaitan dengan agen ekspor-impor; layanan konsultasi yang berkaitan dengan akuisisi bisnis,
manajemen bisnis, organisasi bisnis, perencanaan bisnis, dan sumber daya manusia; layanan konsultasi yang berkaitan
dengan akuntansi; layanan konsultasi yang berkaitan dengan analisis bisnis; layanan konsultasi yang berkaitan dengan
layanan agen ekspor-impor; layanan konsultasi yang berkaitan dengan manajemen bisnis dan operasi bisnis; layanan
konsultasi yang berkaitan dengan manajemen risiko bisnis; layanan konsultasi yang berkaitan dengan organisasi bisnis;
layanan konsultasi yang berkaitan dengan organisasi bisnis dan manajemen; layanan konsultasi yang berkaitan dengan
pemasaran; layanan konsultasi yang berkaitan dengan pemrosesan data; layanan konsultasi yang berkaitan dengan
pengelolaan pusat panggilan telepon; layanan konsultasi yang berkaitan dengan pengoperasian waralaba; layanan konsultasi
yang berkaitan dengan penyelenggaraan bisnis; layanan konsultasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan bisnis dan
manajemen; layanan konsultasi yang berkaitan dengan perencanaan bisnis; layanan konsultasi yang berkaitan dengan
periklanan, publisitas dan pemasaran; layanan konsultasi yang berkaitan dengan persiapan pajak; layanan konsultasi yang
berkaitan dengan publisitas; layanan konsultasi yang berkaitan dengan transaksi komersial; layanan lelang disediakan di
Internet; layanan lelang disediakan melalui jaringan telekomunikasi; layanan lobi komersial; layanan logistik (manajemen
bisnis dan organisasi fasilitas dan sumber daya); layanan loyalitas pelanggan dan layanan klub pelanggan, untuk tujuan
komersial, promosi, iklan, dan keterlibatan pelanggan; layanan loyalitas pelanggan untuk tujuan komersial, promosi dan/atau
periklanan, yaitu, administrasi program yang memungkinkan anggota untuk menebus partisipasinya untuk poin atau hadiah;
layanan manajemen bisnis; layanan manajemen bisnis mengenai kegiatan pemasaran dan peluncuran produk baru; layanan
manajemen bisnis yang berkaitan dengan waralaba; layanan manajemen bisnis yang disediakan oleh agen teater; layanan
manajemen bisnis, yaitu, logistik rantai pasokan dan layanan logistik terbalik; layanan manajemen hubungan pelanggan;
layanan manajemen inventaris elektronik; layanan manajemen pameran dagang; layanan manajemen rantai pasokan; layanan
manajemen risiko bisnis; layanan mengelola urusan kapal di pelabuhan berupa layanan administrasi yang berkaitan dengan
pemenuhan kewajiban kepabeanan; layanan menjawab telepon; layanan merchandising; layanan merchandising untuk
mendorong publik membeli untuk membeli barang orang lain; layanan mesin penjual otomatis; layanan nasihat dan konsultasi
yang berkaitan dengan agen ekspor-impor; layanan nasihat yang berkaitan dengan promosi penjualan; layanan organisasi
untuk tujuan bisnis; layanan pakaian eceran disediakan oleh departement store; layanan pakar efisiensi bisnis; layanan
pelelangan online melalui Internet; layanan peluncuran produk; layanan pemasaran dan branding, yaitu strategi konten dan
rencana komunikasi; layanan pemasaran dan promosi; layanan pemasaran dan riset pasar; layanan pemasaran email;
layanan pemasaran merek; layanan pemasaran merek media sosial berbasis pelanggan online; layanan pemasaran online;
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layanan pemasaran perdagangan; layanan pemasaran promosi menggunakan media audiovisual; layanan pemasaran untuk
orang lain; layanan pembelian media; layanan pemberian nasehat dan konsultasi bisnis di bidang manajemen bisnis; layanan
pemberian nasehat dan konsultasi bisnis di bidang manajemen proyek; layanan pemberian nasehat dan konsultasi bisnis di
bidang manajemen strategis; layanan pemesanan agen untuk artis yang tampil; layanan pemesanan agen untuk model;
layanan pemesanan eceran untuk kosmetik; layanan pemesanan hadiah online terkomputerisasi; layanan pemesanan melalui
pos; layanan pemesanan melalui pos untuk aksesori pakaian; layanan pemesanan melalui pos untuk pakaian; layanan
pemesanan melalui pos untuk pakaian dan aksesori pakaian; layanan pemesanan on-line di bidang pengambilan dan
pengiriman restoran; layanan pemesanan online; layanan pemesanan online terkomputerisasi; layanan pemesanan online
yang menampilkan musik dan video yang direkam sebelumnya; layanan pemesanan pekerjaan untuk artis yang tampil;
layanan pemesanan ritel online melalui jaringan komputer global di bidang kacamata, jam tangan, perangkat lunak untuk
kebugaran, dan sensor dan perangkat pemantauan elektronik yang menggabungkan mikroprosesor, tampilan digital, dan
akselerometer.; layanan pemesanan telepon untuk orang lain; layanan pemrosesan data di bidang kesehatan; layanan
pemrosesan data di bidang penggajian; layanan pemrosesan data elektronik yang berkaitan dengan informasi perawatan
kesehatan; layanan pemrosesan data online; layanan penagihan; layanan penagihan bisnis; layanan penagihan di bidang
energi; layanan penagihan di bidang kesehatan; layanan penagihan medis untuk dokter; layanan penagihan medis untuk
rumah sakit; layanan penataan etalase untuk toko ritel; layanan pencarian dan penempatan eksekutif; layanan pencarian data
riset pasar; layanan pencarian informasi di internet dengan menggunakan program kecerdasan buatan untuk orang lain;
layanan pencarian informasi yang dilaksanakan dengan menggunakan kalkulator elektronik untuk pihak lain; layanan
pencatatan interaktif untuk digunakan dalam manajemen risiko dan kepatuhan terhadap peraturan oleh perusahaan asuransi
dan profesional di bidang medis; layanan pencocokan jaringan iklan online untuk menghubungkan pengiklan ke situs web;
layanan pencocokan pekerjaan; layanan pendaftaran hadiah; layanan pendaftaran pengantin; layanan penelitian yang
berkaitan dengan periklanan dan pemasaran; layanan penempatan kerja; layanan penempatan magang; layanan penempatan
pengasuh; layanan pengadaan untuk orang lain yang berkaitan dengan persyaratan kantor; layanan pengamatan dan
pengukuran perkembangan suatu merek merek; layanan pengambilan untuk data Internet; layanan pengangkutan kapal
adalah layanan administrasi yang berkaitan dengan bea cukai; layanan pengarsipan pajak; layanan pengaturan dan
pelaksanaan pemberian program hadiah insentif untuk mempromosikan penjualan barang dan jasa; layanan pengayauan;
layanan pengembangan bisnis untuk perusahaan pemula; layanan pengembangan iklan dan kampanye promosi untuk bisnis;
layanan pengindeksan dokumen; layanan pengingat janji [fungsi kantor]; layanan pengintaian pasar; layanan pengolah kata
dan mengetik; layanan pengumpulan dan otomatisasi data menggunakan perangkat lunak berpemilik untuk mengevaluasi,
menganalisis dan mengumpulkan data layanan; layanan pengumpulan data riset pasar; layanan penilaian pasar; layanan
penjadwalan janji [fungsi kantor]; layanan penjawab telepon dan penanganan pesan; layanan penjualan eceran (atau grosir)
dan layanan penjualan ritel yang disediakan pada media (internet), seluler, nirkabel atau jarak jauh yang terhubung (belanja
korespondensi, belanja rumah) media untuk pakaian, aksesoris pakaian, sepatu, aksesoris untuk sepatu, topi, produk dan
aksesoris optik, barang dan perlengkapan olahraga, tas olahraga serbaguna, barang dan aksesoris olahraga dan kebugaran;
pengelompokan atas nama pihak ketiga dari berbagai produk (tidak termasuk transportasi mereka) yaitu pakaian, aksesoris
pakaian, sepatu, aksesoris untuk sepatu, topi, produk dan aksesoris optik, barang dan peralatan olahraga, tas olahraga
serbaguna, barang olahraga dan kebugaran dan aksesoris, memungkinkan pelanggan untuk melihat dan membelinya secara
praktis; layanan penyediaan informasi bisnis, konsumen, dan komersial melalui jaringan komputer dan jaringan komunikasi
global; layanan penyimpanan catatan bisnis; layanan penyimpanan catatan bisnis terkomputerisasi; layanan penyimpanan
catatan pemegang saham; layanan perantara bisnis yang berkaitan dengan pencocokan investor swasta potensial dengan
pengusaha yang membutuhkan dana; layanan perantara dan penasehat bisnis; layanan perantara komersial; layanan
perantara untuk kain; layanan perantara yang berkaitan dengan iklan; layanan perantara yang berkaitan dengan penyewaan
waktu dan ruang iklan; layanan perbandingan belanja; layanan perbandingan harga; layanan perbandingan harga di bidang
perjalanan dan penginapan untuk digunakan oleh konsumen dalam menentukan biaya transportasi dan akomodasi, yang
tersedia secara elektronik melalui jaringan komputer dan jaringan informasi global; layanan perbandingan harga energi;
layanan perdagangan elektronik; layanan perdagangan online yang terkait dengan pengaturan pertukaran mata uang virtual
dan transaksi cryptocurrency; layanan perekrutan eksekutif; layanan perekrutan staf; layanan perekrutan tenaga kerja; layanan
perencanaan karir, penempatan tenaga kerja, dan informasi; layanan perencanaan media; layanan perencanaan periklanan;
layanan periklanan bisnis yang berkaitan dengan waralaba; layanan periklanan dan manajeman untuk penjualan dari tempat
minuman, kotak makan siang dan wadah makanan, pakaian, penutup kepala, kemeja, kemeja berkerah, kemeja lengan
panjang, t-shirt lengan pendek, celana, celana pendek, celana panjang, rok, gaun, kaos kaki, jaket, jaket berkerudung, topitopi, topi dengan lidah yang menonjol berfungsi untuk melindungi dari sinar matahari (pakaian), sepatu, sandal, game, mainan
dan mainan, artikel olahraga, dekorasi, tokoh mainan koleksi, boneka, mainan mekanik, boneka mainan berkarakter, boneka
mainan, mainan action figure, jam tangan mainan; layanan periklanan dan manajemen penjualan; layanan periklanan untuk
mempromosikan kesadaran publik di bidang kesejahteraan sosial; layanan periklanan untuk meningkatkan kesadaran
masyarakat tentang masalah medis; layanan periklanan yang berkaitan dengan alat pencitraan in vivo; layanan periklanan
yang berkaitan dengan komersialisasi produk-produk baru; layanan periklanan yang berkaitan dengan kosmetik; layanan
periklanan, yaitu, mempromosikan jasa pihak lain; layanan persiapan dan konsultasi pajak; layanan perwakilan bisnis; layanan
perwakilan penjualan; layanan perwakilan penjualan independen; layanan program loyalitas pelanggan yang mengutamakan
hadiah dalam bentuk layanan pengiriman diskon; layanan promosi; layanan promosi dan iklan; layanan promosi dan iklan
melalui internet; layanan promosi di dalam toko; layanan promosi ekspor; layanan promosi untuk mempublikasikan karya amal
orang lain; layanan promosi untuk pihak ketiga oleh program loyalitas pelanggan, di mana layanan loyalitas pelanggan dapat
atau tidak termasuk penggunaan kartu; layanan registrasi mobil; layanan rekrutmen dan manajemen personalia; layanan
rekrutmen olahraga untuk atlet sekolah menengah; layanan relokasi untuk bisnis; layanan resepsionis telepon; layanan riset
pasar; layanan riset pasar mengenai kebiasaan penggunaan Internet; layanan riset pasar mengenai kebiasaan penggunaan
Internet dan loyalitas pelanggan; layanan riset pasar mengenai loyalitas pelanggan; layanan riset pasar terkomputerisasi;
layanan riset, riset dan analisis pasar; layanan ritel atau grosir untuk film dan gambar yang dapat diunduh; layanan ritel atau
grosir untuk mesin dan aparatus telekomunikasi; layanan ritel atau grosir untuk obat-obatan; layanan ritel atau layanan grosir
untuk foto dan gambar yang dapat diunduh; layanan ritel atau layanan grosir untuk mesin dan peralatan listrik; layanan ritel
atau layanan grosir untuk mesin, aparatus elektronik dan bagian-bagiannya; layanan ritel atau layanan grosir untuk perangkat
lunak permainan untuk mesin permainan video untuk penggunaan di rumah dan permainan yang dapat digenggam dengan
layar kristal cair; layanan ritel atau layanan grosir untuk program permainan yang dapat diunduh; layanan ritel atau layanan
grosiran untuk alas kaki; layanan ritel atau layanan grosiran untuk barang cetakan; layanan ritel atau layanan grosiran untuk
furnitur; layanan ritel atau layanan grosiran untuk kain tenun dan bedding; layanan ritel atau layanan grosiran untuk kertas dan
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alat tulis; layanan ritel atau layanan grosiran untuk kosmetik, perlengkapan mandi, pasta gigi, sabun dan deterjen; layanan ritel
atau layanan grosiran untuk makanan dan minuman; layanan ritel atau layanan grosiran untuk pakaian; layanan ritel atau
layanan grosiran untuk peralatan olahraga; layanan ritel atau layanan grosiran untuk sepeda; layanan ritel atau layanan
grosiran untuk tas dan kantong; layanan ritel atau layanan grosiran untuk tembakau dan barang-barang keperluan perokok;
layanan ritel dan grosir untuk berbagai barang, termasuk tetapi tidak terbatas pada kosmetik dan sediaan perlengkapan
mandi, pasta gigi, wewangian, minyak esensial, sediaan pemutih dan bahan lain untuk keperluan binatu, sediaan
pembersihan, sediaan pemolesan, sediaan penggosok, sediaan abrasif, kosmetik, sabun, sabun mandi, sediaan kosmetik
untuk mandi, sediaan perawatan kuku, kuku palsu, stiker nail art, penghilang cat kuku, sediaan make-up, sediaan kosmetik
untuk bulu mata, bulu mata palsu, perekat untuk membubuhkan bulu mata palsu, sediaan pengharum ruangan, deodoran
untuk manusia atau untuk hewan, sediaan perawatan rambut, sampo, losion rambut, pembilasan rambut [kondisioner sampo],
krim rambut, hair spray, pewarna rambut, sediaan mandi, sediaan cukur, sediaan berjemur [kosmetik], gel pijat, sediaan
farmasi, sediaan dokter hewan, sediaan sanitasi dan persediaan medis, peralatan elektronik rumah tangga, alat keperluan
makan, kacamata dan kacamata hitam, peralatan untuk penerangan dan pemanasan, logam mulia dan paduannya, perhiasan,
batu mulia dan semi mulia, instrumen horologis dan kronometrik, alat tulis, kulit dan imitasi dari kulit, koper dan tas, kantong,
payung dan payung matahari, furnitur, peralatan dan wadah rumah tangga atau dapur, gelas, porselen dan gerabah, peralatan
kosmetik dan toilet, linen rumah tangga, handuk, pakaian, alas kaki, tutup kepala, karpet, permainan, mainan dan alat
permainan, makanan dan minuman, perlengkapan sehari-hari dan barang-barang pribadi; layanan ritel dan grosir yang
menampilkan logam mulia dan paduannya, perhiasan, batu mulia dan semi mulia, instrumen horologis dan kronometrik, karya
seni dari logam mulia, mebel, cermin, bingkai foto, wadah, bukan dari logam, untuk disimpan atau diangkut tulang, tanduk,
tulang paus atau tulang mutiara yang belum dikerjakan atau setengah dikerjakan, kerang, meerschaum, kuning amber;
layanan ritel disediakan melalui jaringan komunikasi komputer; layanan ritel disediakan melalui katalog pesanan melalui pos;
layanan ritel disediakan melalui pesta di rumah; layanan ritel disediakan melalui televisi interaktif; layanan ritel disediakan oleh
berbagai toko; layanan ritel disediakan oleh butik pakaian; layanan ritel disediakan oleh department store; layanan ritel
disediakan oleh hypermarket; layanan ritel disediakan oleh kios buah; layanan ritel disediakan oleh supermarket; layanan ritel
disediakan oleh toko ban; layanan ritel disediakan oleh toko barang olahraga; layanan ritel disediakan oleh toko buku; layanan
ritel disediakan oleh toko bunga; layanan ritel disediakan oleh toko daging; layanan ritel disediakan oleh toko diskon; layanan
ritel disediakan oleh toko furnitur; layanan ritel disediakan oleh toko kaset; layanan ritel disediakan oleh toko kelontong;
layanan ritel disediakan oleh toko musik; layanan ritel disediakan oleh toko pakaian; layanan ritel disediakan oleh toko pakaian
diskon; layanan ritel disediakan oleh toko pengiriman; layanan ritel disediakan oleh toko perhiasan; layanan ritel disediakan
oleh toko permen; layanan ritel disediakan oleh toko roti; layanan ritel disediakan oleh toko televisi; layanan ritel disediakan
oleh toko-toko; layanan ritel disediakan oleh toko-toko asap; layanan ritel disediakan oleh toko-toko suvenir; layanan ritel
disediakan oleh toko-toko suvenir online; layanan ritel disediakan oleh toko-toko tembakau; layanan ritel lilin wangi; layanan
ritel melalui mesin penjual otomatis; layanan ritel menampilkan berbagai macam barang konsumen; layanan ritel menampilkan
program insentif bonus untuk pelanggan; layanan ritel on-line yang berkaitan dengan bagasi; layanan ritel on-line yang
berkaitan dengan kosmetik; layanan ritel online; layanan ritel online untuk musik dan film yang dapat diunduh dan direkam
sebelumnya; layanan ritel online untuk musik digital yang dapat diunduh; layanan ritel online untuk nada dering yang dapat
diunduh; layanan ritel online yang berkaitan dengan hadiah; layanan ritel online yang berkaitan dengan mainan; layanan ritel
online yang berkaitan dengan pakaian; layanan ritel online yang berkaitan dengan perhiasan; layanan ritel online yang
berkaitan dengan tas tangan; layanan ritel untuk alas kaki; layanan ritel untuk alat bantu seks; layanan ritel untuk alat
kecantikan untuk hewan; layanan ritel untuk alat kecantikan untuk manusia; layanan ritel untuk alat kesehatan bagi manusia;
layanan ritel untuk alat kesehatan untuk hewan; layanan ritel untuk alat musik; layanan ritel untuk alat yang dioperasikan
dengan tangan untuk konstruksi; layanan ritel untuk aparatur veteriner; layanan ritel untuk artikel kedokteran hewan; layanan
ritel untuk artikel menjahit; layanan ritel untuk artikel olahraga; layanan ritel untuk artikel pembersih; layanan ritel untuk artikel
yang digunakan dengan tembakau; layanan ritel untuk bagasi; layanan ritel untuk bahan bakar; layanan ritel untuk bahan kimia
untuk digunakan dalam hortikultura; layanan ritel untuk bahan kimia untuk digunakan dalam kehutanan; layanan ritel untuk
bahan kimia untuk digunakan dalam pertanian; layanan ritel untuk bahan makanan; layanan ritel untuk bahan seni; layanan
ritel untuk bantal; layanan ritel untuk barang cetakan; layanan ritel untuk barang yang dipanggang; layanan ritel untuk barangbarang untuk berkebun; layanan ritel untuk benang; layanan ritel untuk bir; layanan ritel untuk bor dan gergaji listrik; layanan
ritel untuk bromide (fotografi); layanan ritel untuk buku; layanan ritel untuk cokelat; layanan ritel untuk daging; layanan ritel
untuk dekorasi meriah; layanan ritel untuk ear phone; layanan ritel untuk es krim; layanan ritel untuk file musik yang dapat
diunduh; layanan ritel untuk furnitur; layanan ritel untuk gantungan kunci [cincin terbelah dengan perhiasan atau fob dekoratif];
layanan ritel untuk instalasi sanitasi; layanan ritel untuk instrumen hewan; layanan ritel untuk instrumen horologis; layanan ritel
untuk instrumen medis; layanan ritel untuk jam tangan; layanan ritel untuk jam tangan pintar; layanan ritel untuk kacamata;
layanan ritel untuk kain; layanan ritel untuk kakao; layanan ritel untuk karya seni; layanan ritel untuk karya seni yang
disediakan oleh galeri seni; layanan ritel untuk kaus kaki; layanan ritel untuk kemeja; layanan ritel untuk kendaraan; layanan
ritel untuk komputer yang dapat dipakai; layanan ritel untuk konten yang direkam; layanan ritel untuk kopi; layanan ritel untuk
kopi yang diproses; layanan ritel untuk mainan; layanan ritel untuk makanan dan minuman; layanan ritel untuk makanan
hewan peliharaan; layanan ritel untuk makanan laut; layanan ritel untuk manisan; layanan ritel untuk media elektronik musik
yang direkam sebelumnya; layanan ritel untuk minuman beralkohol; layanan ritel untuk minuman beralkohol, kecuali bir;
layanan ritel untuk minuman non-alkohol; layanan ritel untuk muffler; layanan ritel untuk pakaian; layanan ritel untuk pakaian
luar; layanan ritel untuk pakan ternak; layanan ritel untuk payung; layanan ritel untuk pelana; layanan ritel untuk pelumas;
layanan ritel untuk pemanas; layanan ritel untuk pencuci mulut; layanan ritel untuk penerangan; layanan ritel untuk penutup
dinding; layanan ritel untuk penutup lantai; layanan ritel untuk perabotan; layanan ritel untuk peralatan audiovisual; layanan
ritel untuk peralatan golf; layanan ritel untuk peralatan hortikultura; layanan ritel untuk peralatan konstruksi; layanan ritel untuk
peralatan makan; layanan ritel untuk peralatan masak; layanan ritel untuk peralatan medis; layanan ritel untuk peralatan
memasak makanan; layanan ritel untuk peralatan menyelam; layanan ritel untuk peralatan olahraga; layanan ritel untuk
peralatan pasokan air; layanan ritel untuk peralatan pemanas; layanan ritel untuk peralatan pembekuan; layanan ritel untuk
peralatan pemindahan tanah; layanan ritel untuk peralatan pendingin; layanan ritel untuk peralatan penyamakan matahari;
layanan ritel untuk peralatan persiapan makanan; layanan ritel untuk peralatan pertanian; layanan ritel untuk peralatan
sanitasi; layanan ritel untuk peralatan teknologi informasi; layanan ritel untuk peralatan terapi fisik; layanan ritel untuk
peralatan yang dioperasikan dengan tangan untuk konstruksi; layanan ritel untuk perangkat keras komputer; layanan ritel
untuk perangkat keras logam; layanan ritel untuk perangkat lunak komputer; layanan ritel untuk perangkat navigasi; layanan
ritel untuk perangkat perlindungan pendengaran; layanan ritel untuk perhiasan; layanan ritel untuk perlengkapan mandi;
layanan ritel untuk permainan; layanan ritel untuk persediaan alat tulis; layanan ritel untuk persediaan pendidikan; layanan ritel
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untuk persiapan diet; layanan ritel untuk persiapan dokter hewan; layanan ritel untuk persiapan hewan dan artikel; layanan ritel
untuk persiapan membuat minuman; layanan ritel untuk persiapan membuat minuman beralkohol; layanan ritel untuk
persiapan pembersihan; layanan ritel untuk persiapan perawatan hewan; layanan ritel untuk persiapan pewangi; layanan ritel
untuk piringan hitam; layanan ritel untuk pisau dapur; layanan ritel untuk produk hortikultura; layanan ritel untuk produk kertas
sekali pakai; layanan ritel untuk produk susu; layanan ritel untuk program komputer untuk permainan yang sebelumnya telah
direkam; layanan ritel untuk publikasi elektronik yang dapat diunduh; layanan ritel untuk sampah untuk hewan; layanan ritel
untuk sediaan farmasi, kedokteran hewan dan sanitasi dan persediaan medis; layanan ritel untuk senjata; layanan ritel untuk
sepatu; layanan ritel untuk smartphone; layanan ritel untuk sorbets; layanan ritel untuk stiker dan album stiker; layanan ritel
untuk suplemen makanan; layanan ritel untuk tas; layanan ritel untuk tas dan dompet kulit; layanan ritel untuk teh; layanan ritel
untuk tembakau; layanan ritel untuk tempat tidur untuk hewan; layanan ritel untuk tutup kepala; layanan ritel untuk utas;
layanan ritel untuk yogurt beku; layanan ritel yang berkaitan dengan aksesori mobil; layanan ritel yang berkaitan dengan alas
kaki; layanan ritel yang berkaitan dengan alat bantu seks; layanan ritel yang berkaitan dengan alat kecantikan untuk hewan;
layanan ritel yang berkaitan dengan alat kecantikan untuk manusia; layanan ritel yang berkaitan dengan alat musik; layanan
ritel yang berkaitan dengan alat yang dioperasikan dengan tangan untuk konstruksi; layanan ritel yang berkaitan dengan
artikel kedokteran hewan; layanan ritel yang berkaitan dengan artikel menjahit; layanan ritel yang berkaitan dengan artikel
olahraga; layanan ritel yang berkaitan dengan artikel pembersih; layanan ritel yang berkaitan dengan artikel untuk digunakan
dengan tembakau; layanan ritel yang berkaitan dengan bagasi; layanan ritel yang berkaitan dengan bahan bakar; layanan ritel
yang berkaitan dengan bahan kimia untuk digunakan dalam hortikultura; layanan ritel yang berkaitan dengan bahan kimia
untuk digunakan dalam kehutanan; layanan ritel yang berkaitan dengan bahan kimia untuk digunakan dalam pertanian;
layanan ritel yang berkaitan dengan bahan makanan; layanan ritel yang berkaitan dengan bahan seni; layanan ritel yang
berkaitan dengan barang cetakan; layanan ritel yang berkaitan dengan barang olahraga; layanan ritel yang berkaitan dengan
barang yang dipanggang; layanan ritel yang berkaitan dengan barang-barang teknik; layanan ritel yang berkaitan dengan
barang-barang untuk berkebun; layanan ritel yang berkaitan dengan benang; layanan ritel yang berkaitan dengan bir; layanan
ritel yang berkaitan dengan buah; layanan ritel yang berkaitan dengan bulu; layanan ritel yang berkaitan dengan bulu tiruan;
layanan ritel yang berkaitan dengan bunga; layanan ritel yang berkaitan dengan cokelat; layanan ritel yang berkaitan dengan
daging; layanan ritel yang berkaitan dengan dekorasi pesta; layanan ritel yang berkaitan dengan es krim; layanan ritel yang
berkaitan dengan file musik yang dapat diunduh; layanan ritel yang berkaitan dengan furnitur; layanan ritel yang berkaitan
dengan game; layanan ritel yang berkaitan dengan ikan; layanan ritel yang berkaitan dengan instalasi sanitasi; layanan ritel
yang berkaitan dengan instrumen hewan; layanan ritel yang berkaitan dengan instrumen horologis; layanan ritel yang
berkaitan dengan instrumen medis; layanan ritel yang berkaitan dengan jam tangan pintar; layanan ritel yang berkaitan
dengan kain; layanan ritel yang berkaitan dengan kakao; layanan ritel yang berkaitan dengan karya seni; layanan ritel yang
berkaitan dengan kendaraan; layanan ritel yang berkaitan dengan komputer yang dapat dipakai; layanan ritel yang berkaitan
dengan konten yang direkam; layanan ritel yang berkaitan dengan kopi; layanan ritel yang berkaitan dengan mainan; layanan
ritel yang berkaitan dengan makanan laut; layanan ritel yang berkaitan dengan makanan penutup; layanan ritel yang berkaitan
dengan minuman beralkohol; layanan ritel yang berkaitan dengan minuman beralkohol, kecuali bir; layanan ritel yang
berkaitan dengan minuman non-alkohol; layanan ritel yang berkaitan dengan pakaian; layanan ritel yang berkaitan dengan
pakan ternak; layanan ritel yang berkaitan dengan payung; layanan ritel yang berkaitan dengan pelana; layanan ritel yang
berkaitan dengan pelumas; layanan ritel yang berkaitan dengan pemanas; layanan ritel yang berkaitan dengan pencahayaan;
layanan ritel yang berkaitan dengan penutup dinding; layanan ritel yang berkaitan dengan penutup lantai; layanan ritel yang
berkaitan dengan perabot; layanan ritel yang berkaitan dengan peralatan audiovisual; layanan ritel yang berkaitan dengan
peralatan higienis untuk hewan; layanan ritel yang berkaitan dengan peralatan higienis untuk manusia; layanan ritel yang
berkaitan dengan peralatan hortikultura; layanan ritel yang berkaitan dengan peralatan konstruksi; layanan ritel yang berkaitan
dengan peralatan makan; layanan ritel yang berkaitan dengan peralatan mandi; layanan ritel yang berkaitan dengan peralatan
masak; layanan ritel yang berkaitan dengan peralatan medis; layanan ritel yang berkaitan dengan peralatan memasak
makanan; layanan ritel yang berkaitan dengan peralatan menyelam; layanan ritel yang berkaitan dengan peralatan olahraga;
layanan ritel yang berkaitan dengan peralatan pasokan air; layanan ritel yang berkaitan dengan peralatan pemanas; layanan
ritel yang berkaitan dengan peralatan pembekuan; layanan ritel yang berkaitan dengan peralatan pemindahan tanah; layanan
ritel yang berkaitan dengan peralatan pendingin; layanan ritel yang berkaitan dengan peralatan penyamakan matahari;
layanan ritel yang berkaitan dengan peralatan persiapan makanan; layanan ritel yang berkaitan dengan peralatan pertanian;
layanan ritel yang berkaitan dengan peralatan sanitasi; layanan ritel yang berkaitan dengan peralatan teknologi informasi;
layanan ritel yang berkaitan dengan peralatan terapi fisik; layanan ritel yang berkaitan dengan peralatan veteriner; layanan ritel
yang berkaitan dengan peralatan yang dioperasikan dengan tangan untuk konstruksi; layanan ritel yang berkaitan dengan
perangkat keras komputer; layanan ritel yang berkaitan dengan perangkat keras logam; layanan ritel yang berkaitan dengan
perangkat lunak komputer; layanan ritel yang berkaitan dengan perangkat navigasi; layanan ritel yang berkaitan dengan
perangkat perlindungan pendengaran; layanan ritel yang berkaitan dengan perhiasan; layanan ritel yang berkaitan dengan
permen; layanan ritel yang berkaitan dengan persediaan alat tulis; layanan ritel yang berkaitan dengan persediaan pendidikan;
layanan ritel yang berkaitan dengan persiapan diet; layanan ritel yang berkaitan dengan persiapan dokter hewan; layanan ritel
yang berkaitan dengan persiapan hewan dan artikel; layanan ritel yang berkaitan dengan persiapan pembersihan; layanan ritel
yang berkaitan dengan persiapan perawatan hewan; layanan ritel yang berkaitan dengan persiapan untuk membuat minuman;
layanan ritel yang berkaitan dengan persiapan untuk membuat minuman beralkohol; layanan ritel yang berkaitan dengan
persiapan wewangian; layanan ritel yang berkaitan dengan pisau dapur; layanan ritel yang berkaitan dengan produk
hortikultura; layanan ritel yang berkaitan dengan produk kertas sekali pakai; layanan ritel yang berkaitan dengan produk susu;
layanan ritel yang berkaitan dengan produk toko makanan; layanan ritel yang berkaitan dengan publikasi elektronik yang dapat
diunduh; layanan ritel yang berkaitan dengan sampah untuk hewan; layanan ritel yang berkaitan dengan senjata; layanan ritel
yang berkaitan dengan smartphone; layanan ritel yang berkaitan dengan sorbets; layanan ritel yang berkaitan dengan suku
cadang kendaraan bermotor; layanan ritel yang berkaitan dengan suplemen makanan; layanan ritel yang berkaitan dengan
tas; layanan ritel yang berkaitan dengan teh; layanan ritel yang berkaitan dengan tembakau; layanan ritel yang berkaitan
dengan tempat tidur untuk hewan; layanan ritel yang berkaitan dengan tutup kepala; layanan ritel yang berkaitan dengan utas;
layanan ritel yang berkaitan dengan yogurt beku; layanan ritel yang disediakan oleh musik dan toko kaset; layanan ritel yang
disediakan oleh suku cadang mobil dan toko aksesoris; layanan ritel yang disediakan oleh toko obat; layanan ritel yang
disediakan oleh toko rumput, taman dan pembibitan; layanan ritel yang disediakan oleh toserba online; layanan ritel, layanan
ritel supermarket dan department store yang berkaitan dengan makanan dan minuman; layanan rujukan dan penempatan
pribadi; layanan sambutan telepon untuk pihak ketiga; layanan saran dan/atau konsultasi terkait dengan jasa kelas 35;
layanan strategi komunikasi hubungan masyarakat; layanan strategi komunikasi periklanan; layanan strategi merek;

Halaman 1523 dari 2049

layanan tampilan merchandising bisnis; layanan tata letak untuk tujuan periklanan; layanan telemarketing; layanan think tank
dalam bentuk layanan konsultasi di bidang manajemen bisnis; layanan think tank dalam bentuk layanan konsultasi di bidang
manajemen proyek; layanan think tank dalam bentuk layanan konsultasi di bidang manajemen strategis; layanan toko buku
ritel online yang menampilkan buku dan ebook di bidang manajemen bisnis; layanan toko buku ritel online yang menampilkan
buku dan ebook di bidang manajemen proyek; layanan toko buku ritel online yang menampilkan buku dan ebook di bidang
manajemen strategis; layanan toko grosir dan eceran secara online yang menampilkan jam dinding, jam tangan dan kacamata
(kacamata untuk melindungi mata atau memperbaiki daya penglihatan dan kacamata goggles); layanan toko grosir dan toko
ritel yang menampilkan pakaian, alas kaki; layanan toko grosir dengan produk utamanya daging; layanan toko grosir
menampilkan alas kaki; layanan toko grosir menampilkan alat bantu seks; layanan toko grosir menampilkan alat higienis untuk
manusia; layanan toko grosir menampilkan alat kecantikan untuk hewan; layanan toko grosir menampilkan alat kecantikan
untuk manusia; layanan toko grosir menampilkan alat makan; layanan toko grosir menampilkan alat musik; layanan toko grosir
menampilkan alat persiapan makanan; layanan toko grosir menampilkan alat yang dioperasikan dengan tangan untuk
konstruksi; layanan toko grosir menampilkan aparatur veteriner; layanan toko grosir menampilkan artikel berkebun; layanan
toko grosir menampilkan artikel menjahit; layanan toko grosir menampilkan artikel pembersih; layanan toko grosir
menampilkan bahan bakar; layanan toko grosir menampilkan bahan makanan; layanan toko grosir menampilkan barang
bawaan; layanan toko grosir menampilkan barang cetakan; layanan toko grosir menampilkan barang-barang yang
dipanggang; layanan toko grosir menampilkan bir; layanan toko grosir menampilkan cokelat; layanan toko grosir menampilkan
dekorasi meriah; layanan toko grosir menampilkan es krim; layanan toko grosir menampilkan furnitur; layanan toko grosir
menampilkan gula-gula; layanan toko grosir menampilkan instalasi sanitasi; layanan toko grosir menampilkan instrumen
hewan; layanan toko grosir menampilkan instrumen horologis; layanan toko grosir menampilkan jam tangan pintar; layanan
toko grosir menampilkan kain; layanan toko grosir menampilkan kakao; layanan toko grosir menampilkan kendaraan; layanan
toko grosir menampilkan komputer yang dapat dikenakan; layanan toko grosir menampilkan konten yang direkam; layanan
toko grosir menampilkan kopi; layanan toko grosir menampilkan mainan; layanan toko grosir menampilkan makanan laut;
layanan toko grosir menampilkan makanan penutup; layanan toko grosir menampilkan mantel (kecuali pakaian untuk
penggunaan eksklusif untuk olahraga dan pakaian tradisional Korea); layanan toko grosir menampilkan pakaian; layanan toko
grosir menampilkan payung; layanan toko grosir menampilkan pelana; layanan toko grosir menampilkan pelumas; layanan
toko grosir menampilkan pemanas; layanan toko grosir menampilkan pencahayaan; layanan toko grosir menampilkan penutup
dinding; layanan toko grosir menampilkan penutup lantai; layanan toko grosir menampilkan perabotan; layanan toko grosir
menampilkan peralatan audiovisual; layanan toko grosir menampilkan peralatan earthmoving; layanan toko grosir
menampilkan peralatan hortikultura; layanan toko grosir menampilkan peralatan konstruksi; layanan toko grosir menampilkan
peralatan makan; layanan toko grosir menampilkan peralatan masak; layanan toko grosir menampilkan peralatan medis;
layanan toko grosir menampilkan peralatan memasak makanan; layanan toko grosir menampilkan peralatan menyelam;
layanan toko grosir menampilkan peralatan olahraga; layanan toko grosir menampilkan peralatan pasokan air; layanan toko
grosir menampilkan peralatan pemanas; layanan toko grosir menampilkan peralatan pembekuan; layanan toko grosir
menampilkan peralatan pendingin; layanan toko grosir menampilkan peralatan penyamakan matahari; layanan toko grosir
menampilkan peralatan pertanian; layanan toko grosir menampilkan peralatan sanitasi; layanan toko grosir menampilkan
peralatan terapi fisik; layanan toko grosir menampilkan peralatan yang dioperasikan dengan tangan untuk konstruksi; layanan
toko grosir menampilkan perangkat keras komputer; layanan toko grosir menampilkan perangkat keras logam; layanan toko
grosir menampilkan perangkat perlindungan pendengaran; layanan toko grosir menampilkan perhiasan; layanan toko grosir
menampilkan perlengkapan pendidikan; layanan toko grosir menampilkan persediaan alat tulis; layanan toko grosir
menampilkan persiapan dan artikel kedokteran hewan; layanan toko grosir menampilkan persiapan diet; layanan toko grosir
menampilkan persiapan dokter hewan; layanan toko grosir menampilkan persiapan pembersihan; layanan toko grosir
menampilkan persiapan perawatan hewan; layanan toko grosir menampilkan persiapan untuk membuat minuman; layanan
toko grosir menampilkan persiapan wewangian; layanan toko grosir menampilkan pisau dapur; layanan toko grosir
menampilkan produk kertas sekali pakai; layanan toko grosir menampilkan publikasi elektronik yang dapat diunduh; layanan
toko grosir menampilkan sampah untuk hewan; layanan toko grosir menampilkan sediaan untuk membuat minuman
beralkohol; layanan toko grosir menampilkan senjata; layanan toko grosir menampilkan sorbets; layanan toko grosir
menampilkan suplemen makanan; layanan toko grosir menampilkan tas; layanan toko grosir menampilkan teh; layanan toko
grosir menampilkan tembakau; layanan toko grosir menampilkan tempat tidur untuk hewan; layanan toko grosir menampilkan
tutup kepala; layanan toko grosir menampilkan utas; layanan toko grosir menampilkan yogurt beku; layanan toko grosir online
dengan produk utamanya daging; layanan toko grosir online yang menampilkan alas kaki; layanan toko grosir online yang
menampilkan alat bantu seks; layanan toko grosir online yang menampilkan alat kecantikan untuk hewan; layanan toko grosir
online yang menampilkan alat kecantikan untuk manusia; layanan toko grosir online yang menampilkan alat musik; layanan
toko grosir online yang menampilkan alat yang dioperasikan dengan tangan untuk konstruksi; layanan toko grosir online yang
menampilkan artikel berkebun; layanan toko grosir online yang menampilkan artikel kebersihan; layanan toko grosir online
yang menampilkan artikel kedokteran hewan; layanan toko grosir online yang menampilkan artikel menjahit; layanan toko
grosir online yang menampilkan artikel olahraga; layanan toko grosir online yang menampilkan artikel untuk digunakan dengan
tembakau; layanan toko grosir online yang menampilkan bahan bakar; layanan toko grosir online yang menampilkan bahan
kimia untuk digunakan dalam hortikultura; layanan toko grosir online yang menampilkan bahan kimia untuk digunakan dalam
kehutanan; layanan toko grosir online yang menampilkan bahan kimia untuk digunakan dalam pertanian; layanan toko grosir
online yang menampilkan bahan makanan; layanan toko grosir online yang menampilkan bahan seni; layanan toko grosir
online yang menampilkan barang bawaan; layanan toko grosir online yang menampilkan barang cetakan; layanan toko grosir
online yang menampilkan barang-barang yang dipanggang; layanan toko grosir online yang menampilkan benang; layanan
toko grosir online yang menampilkan bir; layanan toko grosir online yang menampilkan cokelat; layanan toko grosir online
yang menampilkan dekorasi meriah; layanan toko grosir online yang menampilkan es krim; layanan toko grosir online yang
menampilkan file musik yang dapat diunduh; layanan toko grosir online yang menampilkan furnitur; layanan toko grosir online
yang menampilkan instalasi sanitasi; layanan toko grosir online yang menampilkan instrumen horologis; layanan toko grosir
online yang menampilkan instrumen medis; layanan toko grosir online yang menampilkan instrumen veteriner; layanan toko
grosir online yang menampilkan jam tangan pintar; layanan toko grosir online yang menampilkan kain; layanan toko grosir
online yang menampilkan kakao; layanan toko grosir online yang menampilkan karya seni; layanan toko grosir online yang
menampilkan kendaraan; layanan toko grosir online yang menampilkan komputer yang dapat dikenakan; layanan toko grosir
online yang menampilkan konten yang direkam; layanan toko grosir online yang menampilkan kopi; layanan toko grosir online
yang menampilkan mainan; layanan toko grosir online yang menampilkan makanan laut; layanan toko grosir online yang
menampilkan makanan penutup; layanan toko grosir online yang menampilkan manisan; layanan toko grosir online yang
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menampilkan minuman beralkohol, kecuali bir; layanan toko grosir online yang menampilkan minuman non-alkohol; layanan
toko grosir online yang menampilkan pakaian; layanan toko grosir online yang menampilkan pakan ternak; layanan toko grosir
online yang menampilkan payung; layanan toko grosir online yang menampilkan pelumas; layanan toko grosir online yang
menampilkan pemanas; layanan toko grosir online yang menampilkan pencahayaan; layanan toko grosir online yang
menampilkan penutup dinding; layanan toko grosir online yang menampilkan penutup lantai; layanan toko grosir online yang
menampilkan perabotan; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan audiovisual; layanan toko grosir online yang
menampilkan peralatan earthmoving; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan higienis bagi manusia; layanan
toko grosir online yang menampilkan peralatan higienis untuk hewan; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan
hortikultura; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan konstruksi; layanan toko grosir online yang menampilkan
peralatan makan; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan masak; layanan toko grosir online yang
menampilkan peralatan medis; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan memasak makanan; layanan toko
grosir online yang menampilkan peralatan olahraga; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan pasokan air;
layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan pemanas; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan
pembekuan; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan pendingin; layanan toko grosir online yang menampilkan
peralatan penyamakan matahari; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan persiapan makanan; layanan toko
grosir online yang menampilkan peralatan pertanian; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan sanitasi; layanan
toko grosir online yang menampilkan peralatan selam; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan teknologi
informasi; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan terapi fisik; layanan toko grosir online yang menampilkan
peralatan veteriner; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan yang dioperasikan dengan tangan untuk
konstruksi; layanan toko grosir online yang menampilkan perangkat keras komputer; layanan toko grosir online yang
menampilkan perangkat keras logam; layanan toko grosir online yang menampilkan perangkat lunak komputer; layanan toko
grosir online yang menampilkan perangkat navigasi; layanan toko grosir online yang menampilkan perangkat perlindungan
pendengaran; layanan toko grosir online yang menampilkan perhiasan; layanan toko grosir online yang menampilkan
perlengkapan mandi; layanan toko grosir online yang menampilkan perlengkapan pendidikan; layanan toko grosir online yang
menampilkan permainan; layanan toko grosir online yang menampilkan persediaan alat tulis; layanan toko grosir online yang
menampilkan persiapan dan artikel kedokteran hewan; layanan toko grosir online yang menampilkan persiapan diet; layanan
toko grosir online yang menampilkan persiapan dokter hewan; layanan toko grosir online yang menampilkan persiapan
pembersihan; layanan toko grosir online yang menampilkan persiapan perawatan hewan; layanan toko grosir online yang
menampilkan persiapan pewangi; layanan toko grosir online yang menampilkan persiapan untuk membuat minuman; layanan
toko grosir online yang menampilkan persiapan untuk membuat minuman beralkohol; layanan toko grosir online yang
menampilkan pisau dapur; layanan toko grosir online yang menampilkan produk hortikultura; layanan toko grosir online yang
menampilkan produk kertas sekali pakai; layanan toko grosir online yang menampilkan produk susu; layanan toko grosir online
yang menampilkan publikasi elektronik yang dapat diunduh; layanan toko grosir online yang menampilkan sadel; layanan toko
grosir online yang menampilkan sampah untuk hewan; layanan toko grosir online yang menampilkan senjata; layanan toko
grosir online yang menampilkan smartphone; layanan toko grosir online yang menampilkan sorbets; layanan toko grosir online
yang menampilkan suplemen makanan; layanan toko grosir online yang menampilkan tas; layanan toko grosir online yang
menampilkan teh; layanan toko grosir online yang menampilkan tembakau; layanan toko grosir online yang menampilkan
tempat tidur untuk hewan; layanan toko grosir online yang menampilkan tutup kepala; layanan toko grosir online yang
menampilkan utas; layanan toko grosir online yang menampilkan yogurt beku; layanan toko grosir yang menampilkan artikel
kedokteran hewan; layanan toko grosir yang menampilkan artikel olahraga; layanan toko grosir yang menampilkan artikel
untuk digunakan dengan tembakau; layanan toko grosir yang menampilkan bahan kimia untuk digunakan dalam hortikultura;
layanan toko grosir yang menampilkan bahan kimia untuk digunakan dalam kehutanan; layanan toko grosir yang menampilkan
bahan kimia untuk digunakan dalam pertanian; layanan toko grosir yang menampilkan bahan seni; layanan toko grosir yang
menampilkan benang; layanan toko grosir yang menampilkan file musik yang dapat diunduh; layanan toko grosir yang
menampilkan instrumen medis; layanan toko grosir yang menampilkan karya seni; layanan toko grosir yang menampilkan
minuman beralkohol, kecuali bir; layanan toko grosir yang menampilkan minuman non-alkohol; layanan toko grosir yang
menampilkan pakan ternak; layanan toko grosir yang menampilkan peralatan higienis untuk hewan; layanan toko grosir yang
menampilkan peralatan teknologi informasi; layanan toko grosir yang menampilkan perangkat lunak komputer; layanan toko
grosir yang menampilkan perangkat navigasi; layanan toko grosir yang menampilkan perlengkapan mandi; layanan toko grosir
yang menampilkan permainan; layanan toko grosir yang menampilkan produk hortikultura; layanan toko grosir yang
menampilkan produk susu; layanan toko grosir yang menampilkan smartphone; layanan toko online yang menampilkan jasa
Pengaturan dan perjalanan wisata diving dan snorkeling di Pulau tujuan komersil; layanan toko ritel online yang produk
utamanya daging; layanan toko ritel dan layanan toko ritel online; layanan toko ritel dan layanan toko ritel online yang
menampilkan pakaian, alas kaki, tutup kepala, artikel olahraga, alat tulis, alat untuk merekam, transmisi dan reproduksi suara
dan gambar, buku, koran, majalah, publikasi, permainan video, mainan, boneka, lencana semua jenis, gantungan kunci, tiket,
jam tangan dan perhiasan, tas, koper, tas kerja, payung, bendera dan panji-panji, minuman beralkohol dan non-alkohol, gulagula, produk hiburan dan pendidikan interaktif, disk kompak interaktif, CD-ROM dan permainan komputer, dapat diunduh
aplikasi seluler, dan program komputer; layanan toko ritel dan toko grosir; layanan toko ritel di bidang buku, majalah, majalah,
buletin, jurnal dan publikasi lain tentang berbagai topik yang menjadi perhatian umum, disediakan melalui Internet dan
komputer lainnya, jaringan elektronik dan komunikasi; layanan toko ritel di bidang hiburan yang menampilkan film, program
televisi, acara olahraga, karya musik, dan karya audio dan audiovisual, yang disediakan melalui jaringan Internet dan jaringan
komputer, serta jaringan elektronik dan komunikasi lainnya; layanan toko ritel di bidang kacamata, jam tangan, perangkat
lunak untuk kebugaran, dan sensor dan perangkat pemantauan elektronik yang menggabungkan mikroprosesor, tampilan
digital, dan akselerometer; layanan toko ritel menampilkan alas kaki; layanan toko ritel menampilkan alas kaki untuk pria dan
wanita; layanan toko ritel menampilkan alat bantu seks; layanan toko ritel menampilkan alat kecantikan untuk manusia;
layanan toko ritel menampilkan alat musik; layanan toko ritel menampilkan alat yang dioperasikan dengan tangan untuk
konstruksi; layanan toko ritel menampilkan alat-alat kecantikan untuk hewan; layanan toko ritel menampilkan alat-alat
kesehatan untuk manusia; layanan toko ritel menampilkan artikel berkebun; layanan toko ritel menampilkan artikel menjahit;
layanan toko ritel menampilkan artikel pembersih; layanan toko ritel menampilkan artikel untuk digunakan dengan tembakau;
layanan toko ritel menampilkan bagasi; layanan toko ritel menampilkan bahan bakar; layanan toko ritel menampilkan bahan
kimia untuk digunakan dalam kehutanan; layanan toko ritel menampilkan bahan makanan; layanan toko ritel menampilkan
barang cetakan; layanan toko ritel menampilkan barang-barang panggang; layanan toko ritel menampilkan benang; layanan
toko ritel menampilkan bir; layanan toko ritel menampilkan cokelat; layanan toko ritel menampilkan dekorasi meriah; layanan
toko ritel menampilkan es krim; layanan toko ritel menampilkan furnitur; layanan toko ritel menampilkan gula-gula; layanan
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toko ritel menampilkan instalasi sanitasi; layanan toko ritel menampilkan instrumen hewan; layanan toko ritel menampilkan
instrumen horologis; layanan toko ritel menampilkan instrumen medis; layanan toko ritel menampilkan jam tangan pintar;
layanan toko ritel menampilkan kacamata; layanan toko ritel menampilkan kain; layanan toko ritel menampilkan kakao;
layanan toko ritel menampilkan karya seni; layanan toko ritel menampilkan kendaraan; layanan toko ritel menampilkan
komputer yang dapat dikenakan; layanan toko ritel menampilkan konten yang direkam; layanan toko ritel menampilkan
mainan; layanan toko ritel menampilkan makanan laut; layanan toko ritel menampilkan makanan penutup; layanan toko ritel
menampilkan minuman beralkohol, kecuali bir; layanan toko ritel menampilkan pakaian; layanan toko ritel menampilkan
payung; layanan toko ritel menampilkan pelana; layanan toko ritel menampilkan pelumas; layanan toko ritel menampilkan
pemanas; layanan toko ritel menampilkan pencahayaan; layanan toko ritel menampilkan penutup dinding; layanan toko ritel
menampilkan penutup lantai; layanan toko ritel menampilkan perabotan; layanan toko ritel menampilkan peralatan audiovisual;
layanan toko ritel menampilkan peralatan earthmoving; layanan toko ritel menampilkan peralatan hortikultura; layanan toko
ritel menampilkan peralatan konstruksi; layanan toko ritel menampilkan peralatan makan; layanan toko ritel menampilkan
peralatan masak; layanan toko ritel menampilkan peralatan medis; layanan toko ritel menampilkan peralatan memasak
makanan; layanan toko ritel menampilkan peralatan menyelam; layanan toko ritel menampilkan peralatan olahraga; layanan
toko ritel menampilkan peralatan pasokan air; layanan toko ritel menampilkan peralatan pemanas; layanan toko ritel
menampilkan peralatan pembekuan; layanan toko ritel menampilkan peralatan pendingin; layanan toko ritel menampilkan
peralatan penyamakan matahari; layanan toko ritel menampilkan peralatan persiapan makanan; layanan toko ritel
menampilkan peralatan pertanian; layanan toko ritel menampilkan peralatan sanitasi; layanan toko ritel menampilkan peralatan
teknologi informasi; layanan toko ritel menampilkan peralatan terapi fisik; layanan toko ritel menampilkan peralatan veteriner;
layanan toko ritel menampilkan peralatan yang dioperasikan dengan tangan untuk konstruksi; layanan toko ritel menampilkan
perangkat keras komputer; layanan toko ritel menampilkan perangkat keras logam; layanan toko ritel menampilkan perangkat
lunak komputer; layanan toko ritel menampilkan perangkat perlindungan pendengaran; layanan toko ritel menampilkan
perhiasan; layanan toko ritel menampilkan perlengkapan mandi; layanan toko ritel menampilkan perlengkapan pendidikan;
layanan toko ritel menampilkan permainan; layanan toko ritel menampilkan persediaan alat tulis; layanan toko ritel
menampilkan persiapan diet; layanan toko ritel menampilkan persiapan dokter hewan; layanan toko ritel menampilkan
persiapan hewan dan artikel; layanan toko ritel menampilkan persiapan pembersihan; layanan toko ritel menampilkan
persiapan perawatan hewan; layanan toko ritel menampilkan persiapan untuk membuat minuman; layanan toko ritel
menampilkan persiapan untuk membuat minuman beralkohol; layanan toko ritel menampilkan persiapan wewangian; layanan
toko ritel menampilkan pisau dapur; layanan toko ritel menampilkan produk hortikultura; layanan toko ritel menampilkan produk
kertas sekali pakai; layanan toko ritel menampilkan publikasi elektronik yang dapat diunduh; layanan toko ritel menampilkan
sampah untuk hewan; layanan toko ritel menampilkan sandal; layanan toko ritel menampilkan senjata; layanan toko ritel
menampilkan sorbets; layanan toko ritel menampilkan suplemen makanan; layanan toko ritel menampilkan tas; layanan toko
ritel menampilkan tembakau; layanan toko ritel menampilkan tempat tidur untuk hewan; layanan toko ritel menampilkan tutup
kepala; layanan toko ritel menampilkan utas; layanan toko ritel menampilkan yogurt beku; layanan toko ritel on-line
menampilkan persiapan untuk membuat minuman; layanan toko ritel on-line menampilkan persiapan untuk membuat minuman
beralkohol; layanan toko ritel on-line yang menampilkan alat kecantikan untuk manusia; layanan toko ritel on-line yang
menampilkan alat yang dioperasikan dengan tangan untuk konstruksi; layanan toko ritel on-line yang menampilkan artikel
menjahit; layanan toko ritel on-line yang menampilkan bagasi; layanan toko ritel on-line yang menampilkan bir; layanan toko
ritel on-line yang menampilkan dekorasi meriah; layanan toko ritel on-line yang menampilkan es krim; layanan toko ritel on-line
yang menampilkan furnitur; layanan toko ritel on-line yang menampilkan instalasi sanitasi; layanan toko ritel on-line yang
menampilkan karya seni; layanan toko ritel on-line yang menampilkan makanan laut; layanan toko ritel on-line yang
menampilkan makanan penutup; layanan toko ritel on-line yang menampilkan manisan; layanan toko ritel on-line yang
menampilkan pakaian; layanan toko ritel on-line yang menampilkan payung; layanan toko ritel on-line yang menampilkan
pemanas; layanan toko ritel on-line yang menampilkan pencahayaan; layanan toko ritel on-line yang menampilkan penutup
dinding; layanan toko ritel on-line yang menampilkan penutup lantai; layanan toko ritel on-line yang menampilkan perabotan;
layanan toko ritel on-line yang menampilkan peralatan earthmoving; layanan toko ritel on-line yang menampilkan peralatan
higienis untuk hewan; layanan toko ritel on-line yang menampilkan peralatan higienis untuk manusia; layanan toko ritel on-line
yang menampilkan peralatan hortikultura; layanan toko ritel on-line yang menampilkan peralatan pasokan air; layanan toko
ritel on-line yang menampilkan peralatan pemanas; layanan toko ritel on-line yang menampilkan peralatan pembekuan;
layanan toko ritel on-line yang menampilkan peralatan persiapan makanan; layanan toko ritel on-line yang menampilkan
peralatan sanitasi; layanan toko ritel on-line yang menampilkan peralatan yang dioperasikan dengan tangan untuk konstruksi;
layanan toko ritel on-line yang menampilkan persediaan pendidikan; layanan toko ritel on-line yang menampilkan persiapan
diet; layanan toko ritel on-line yang menampilkan persiapan perawatan hewan; layanan toko ritel on-line yang menampilkan
persiapan pewangi; layanan toko ritel on-line yang menampilkan produk kosmetik dan kecantikan, pakaian dan aksesoris;
layanan toko ritel online dengan produk utama kendaraan; layanan toko ritel online dengan produk utama peralatan CCTV;
layanan toko ritel online dengan produk utama peralatan sistem keamanan; layanan toko ritel online dengan produk utamanya
daging; layanan toko ritel online terkomputerisasi; layanan toko ritel online yang menampilkan alas kaki; layanan toko ritel
online yang menampilkan alat bantu seks; layanan toko ritel online yang menampilkan alat kecantikan untuk hewan; layanan
toko ritel online yang menampilkan alat musik; layanan toko ritel online yang menampilkan aparatur veteriner; layanan toko
ritel online yang menampilkan artikel berkebun; layanan toko ritel online yang menampilkan artikel kebersihan; layanan toko
ritel online yang menampilkan artikel kedokteran hewan; layanan toko ritel online yang menampilkan artikel olahraga; layanan
toko ritel online yang menampilkan artikel untuk digunakan dengan tembakau; layanan toko ritel online yang menampilkan
bahan bakar; layanan toko ritel online yang menampilkan bahan kimia untuk digunakan dalam hortikultura; layanan toko ritel
online yang menampilkan bahan kimia untuk digunakan dalam kehutanan; layanan toko ritel online yang menampilkan bahan
kimia untuk digunakan dalam pertanian; layanan toko ritel online yang menampilkan bahan makanan; layanan toko ritel online
yang menampilkan bahan seni; layanan toko ritel online yang menampilkan barang cetakan; layanan toko ritel online yang
menampilkan barang-barang yang dipanggang; layanan toko ritel online yang menampilkan benang; layanan toko ritel online
yang menampilkan cokelat; layanan toko ritel online yang menampilkan file musik yang dapat diunduh; layanan toko ritel
online yang menampilkan hiburan dan konten edukasi, yaitu, berlangganan film dan pertunjukkan televisi; layanan toko ritel
online yang menampilkan instrumen horologis; layanan toko ritel online yang menampilkan instrumen medis; layanan toko ritel
online yang menampilkan instrumen veteriner; layanan toko ritel online yang menampilkan jam tangan pintar; layanan toko ritel
online yang menampilkan kain; layanan toko ritel online yang menampilkan kakao; layanan toko ritel online yang menampilkan
komputer yang dapat dikenakan; layanan toko ritel online yang menampilkan konten yang direkam; layanan toko ritel online
yang menampilkan mainan; layanan toko ritel online yang menampilkan makanan ternak; layanan toko ritel online yang
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menampilkan mikrofon, speaker, speaker pintar, speaker audio, amplifier, pengeras suara, kontrol jarak jauh untuk produk
audio dan video, headphone, earphone, headset, sistem hiburan rumah, peralatan audio dan teater rumah, serta bagian dan
aksesorisnya; layanan toko ritel online yang menampilkan minuman beralkohol, kecuali bir; layanan toko ritel online yang
menampilkan minuman non-alkohol; layanan toko ritel online yang menampilkan musik dan video yang direkam sebelumnya
yang dapat diunduh; layanan toko ritel online yang menampilkan nada dering yang dapat diunduh; layanan toko ritel online
yang menampilkan pelana; layanan toko ritel online yang menampilkan pelumas; layanan toko ritel online yang menampilkan
peralatan audiovisual; layanan toko ritel online yang menampilkan peralatan konstruksi; layanan toko ritel online yang
menampilkan peralatan makan; layanan toko ritel online yang menampilkan peralatan masak; layanan toko ritel online yang
menampilkan peralatan medis; layanan toko ritel online yang menampilkan peralatan memasak makanan; layanan toko ritel
online yang menampilkan peralatan olahraga; layanan toko ritel online yang menampilkan peralatan pendingin; layanan toko
ritel online yang menampilkan peralatan penyamakan matahari; layanan toko ritel online yang menampilkan peralatan
pertanian; layanan toko ritel online yang menampilkan peralatan selam; layanan toko ritel online yang menampilkan peralatan
teknologi informasi; layanan toko ritel online yang menampilkan peralatan terapi fisik; layanan toko ritel online yang
menampilkan perangkat keras komputer; layanan toko ritel online yang menampilkan perangkat keras logam; layanan toko
ritel online yang menampilkan perangkat lunak komputer; layanan toko ritel online yang menampilkan perangkat navigasi;
layanan toko ritel online yang menampilkan perangkat perlindungan pendengaran; layanan toko ritel online yang menampilkan
perhiasan; layanan toko ritel online yang menampilkan perlengkapan mandi; layanan toko ritel online yang menampilkan
permainan; layanan toko ritel online yang menampilkan persediaan alat tulis; layanan toko ritel online yang menampilkan
persiapan dan artikel kedokteran hewan; layanan toko ritel online yang menampilkan persiapan dokter hewan; layanan toko
ritel online yang menampilkan persiapan pembersihan; layanan toko ritel online yang menampilkan pisau dapur; layanan toko
ritel online yang menampilkan produk hortikultura; layanan toko ritel online yang menampilkan produk kertas sekali pakai;
layanan toko ritel online yang menampilkan produk kosmetik dan kecantikan; layanan toko ritel online yang menampilkan
produk susu; layanan toko ritel online yang menampilkan publikasi elektronik yang dapat diunduh; layanan toko ritel online
yang menampilkan sampah untuk hewan; layanan toko ritel online yang menampilkan senjata; layanan toko ritel online yang
menampilkan smartphone; layanan toko ritel online yang menampilkan sorbets; layanan toko ritel online yang menampilkan
suplemen makanan; layanan toko ritel online yang menampilkan tas; layanan toko ritel online yang menampilkan teh; layanan
toko ritel online yang menampilkan tembakau; layanan toko ritel online yang menampilkan tempat tidur untuk hewan; layanan
toko ritel online yang menampilkan tutup kepala; layanan toko ritel online yang menampilkan utas; layanan toko ritel online
yang menampilkan yogurt beku; layanan toko ritel untuk mainan (alat permainan); layanan toko ritel untuk makanan dan
minuman; layanan toko ritel untuk nutraceuticals untuk digunakan sebagai suplemen diet; layanan toko ritel untuk sediaan
farmakologis untuk perawatan kulit; layanan toko ritel untuk tisu pembersih pra-dibasahi; layanan toko ritel yang menampilkan
artikel kedokteran hewan; layanan toko ritel yang menampilkan artikel olahraga; layanan toko ritel yang menampilkan bahan
kimia untuk digunakan dalam hortikultura; layanan toko ritel yang menampilkan bahan kimia untuk digunakan dalam pertanian;
layanan toko ritel yang menampilkan bahan seni; layanan toko ritel yang menampilkan batu bara; layanan toko ritel yang
menampilkan file musik yang dapat diunduh; layanan toko ritel yang menampilkan komputer, produk elektronik dan hiburan,
peralatan telekomunikasi, ponsel, perangkat elektronik digital genggam, dan elektronik konsumen lainnya, perangkat lunak
komputer, dan aksesori, periferal, suku cadang, dan tas jinjing untuk produk yang dijual, disediakan melalui jaringan Internet
dan jaringan komputer, jaringan elektronik dan jaringan komunikasi lainnya; layanan toko ritel yang menampilkan minuman
non-alkohol; layanan toko ritel yang menampilkan pakan ternak; layanan toko ritel yang menampilkan peralatan higienis untuk
hewan; layanan toko ritel yang menampilkan perangkat navigasi; layanan toko ritel yang menampilkan produk susu; layanan
toko ritel yang menampilkan smartphone; layanan toko ritel yang tersedia melalui jaringan Internet dan jaringan komputer,
serta jaringan elektronik dan jaringan komunikasi lainnya; layanan transkripsi medis [fungsi kantor]; layanan transkripsi
panggilan konferensi; layanan untuk analisa data besar (big data); layanan untuk menjual alas dudukan kloset dari tekstil;
layanan waralaba dalam bentuk memberikan bantuan manajemen bisnis dalam pendirian dan pengoperasian hotel; layanan
waralaba dalam bentuk memberikan bantuan manajemen bisnis dalam pendirian dan pengoperasian restoran; layanan
waralaba dan ritel; layanan waralaba yang menyediakan bantuan bisnis; layanan waralaba, termasuk memberikan bantuan
manajemen bisnis dalam pengaturan dan pendirian resort hotel, motel, dan restoran; layanan waralaba, termasuk memberikan
bantuan teknis dalam pengaturan dan pendirian resort hotel, motel, dan restoran; layanan waralaba, yaitu bantuan manajemen
bisnis dalam pendirian dan pengoperasian restoran; layanan waralaba, yaitu, memberikan bantuan bisnis dalam
pengoperasian, pengaturan dan pendirian resort hotel, hotel, motel, akomodasi, fasilitas akomodasi dan restoran; layanan
wawancara untuk perekrutan personil; layanan yang terdiri dari pendaftaran, transkripsi, komposisi, kompilasi atau
sistematisasi komunikasi tertulis dan pendaftaran; layanan-layanan konsultasi bisnis yang berkaitan dengan pendirian dan
pengoperasian administrasi waralaba; layanan-layanan perekrutan tenaga kerja, layanan-layanan relokasi; management
kantor; manajemen Sumber Daya Manusia; manajemen administrasi klinik perawatan kesehatan; manajemen administrasi
outsourcing untuk perusahaan; manajemen administrasi rumah sakit; manajemen basis data; manajemen basis data
terkomputerisasi; manajemen biaya; manajemen biaya medis; manajemen biaya perawatan kesehatan; manajemen bisnis;
manajemen bisnis acara hiburan dan presentasi; manajemen bisnis agen dan broker asuransi berdasarkan outsourcing;
manajemen bisnis agensi sastra; manajemen bisnis apartemen; manajemen bisnis atlet profesional; manajemen bisnis
bandara; manajemen bisnis bangunan perumahan dan jasa apartemen; manajemen bisnis dan layanan konsultasi;
manajemen bisnis dan mengelola studio audio atau video; manajemen bisnis dan pemasaran merek untuk bisnis dan individu;
manajemen bisnis di bidang jasa transportasi dan pengiriman; manajemen bisnis di bidang pembuatan kapal atas nama orang
lain; manajemen bisnis di bidang pengangkutan kapal atas nama orang lain; manajemen bisnis diskotik; manajemen bisnis
eceran on-line yang terkomputerisasi; manajemen bisnis fasilitas parkir mobil; manajemen bisnis gerai ritel; manajemen bisnis
hotel; manajemen bisnis hotel resor; manajemen bisnis hotel untuk orang lain; manajemen bisnis kamp musim panas;
manajemen bisnis komersial; manajemen bisnis musisi; manajemen bisnis orang-orang olahraga; manajemen bisnis outlet
grosir; manajemen bisnis outlet grosir dan eceran; manajemen bisnis para pelaku; manajemen bisnis pemain musik;
manajemen bisnis penghibur; manajemen bisnis penulis dan penulis; manajemen bisnis perusahaan; manajemen bisnis
perusahaan dalam industri pengangkutan kapal; manajemen bisnis perusahaan penerbangan; manajemen bisnis praktik
kedokteran hewan; manajemen bisnis program penggantian untuk orang lain; manajemen bisnis pusat konferensi; manajemen
bisnis restoran; manajemen bisnis restoran untuk orang lain; manajemen bisnis rumah sakit; manajemen bisnis sementara;
manajemen bisnis seniman; manajemen bisnis seniman pertunjukan; manajemen bisnis seniman pertunjukan, pemain musik
dan/atau musisi; manajemen bisnis studio film; manajemen bisnis teater; manajemen bisnis untuk pengoperasian waralaba;
manajemen bisnis untuk penyedia layanan freelance; manajemen bisnis untuk toko, tempat hiburan, hotel, pertunjukan artis,
tokoh olah raga, outlet ritel, klub olah raga, fasilitas olah raga, tempat olah raga, masyarakat olah raga, kompleks kolam
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renang, outlet grosir dan ritel; manajemen bisnis, administrasi bisnis, fungsi kantor; manajemen bisnis, administrasi dan
layanan informasi; manajemen bisnis, administrasi, konsultasi dan jasa-jasa pendukung untuk pusat perbelanjaan daring
(online marketplaces) untuk pembeli-pembeli dan penjual-penjual barang-barang dan/atau jasa-jasa; manajemen catatan
bisnis; manajemen catatan keuangan; manajemen dan administrasi bisnis; manajemen dan administrasi bisnis dan fungsi
kantor kesemuanya berhubungan dengan permainan golf; manajemen dan administrasi bisnis kapal; manajemen dan
administrasi proyek bisnis; manajemen dan kompilasi database terkomputerisasi; manajemen dan operasi bisnis daur ulang;
manajemen file bisnis; manajemen file bisnis terkomputerisasi; manajemen file pajak; manajemen file pusat; manajemen file
pusat terkomputerisasi; manajemen file terkomputerisasi; manajemen hotel untuk orang lain; manajemen informasi bisnis;
manajemen informasi bisnis, yaitu, pelaporan informasi bisnis dan analitik (analytics) bisnis di bidang periklanan dan
pemasaran; manajemen informasi usaha, yakni, pelaporan elektronik mengenai informasi usaha; manajemen informasi usaha,
yakni, pelaporan elektronik terkait analitik usaha sehubungan dengan proses pembayaran, autentikasi dan pelacakan;
manajemen kantor yang terkomputerisasi; manajemen komersial; manajemen layanan pelanggan; manajemen logistik
pengiriman barang; manajemen merek; manajemen model bisnis; manajemen penjualan; manajemen penjualan real estat;
manajemen persediaan; manajemen persediaan di bidang bahan kimia; manajemen persediaan suku cadang dan komponen
untuk produsen dan pemasok; manajemen persediaan terkomputerisasi; manajemen personalia; manajemen proses bisnis
dan konsultasi yang berkaitan dengannya; manajemen proyek bisnis; manajemen proyek bisnis untuk orang lain; manajemen
pusat panggilan telepon untuk orang lain; manajemen register terkomputerisasi; manajemen reputasi bisnis dan layanan
peningkatan; manajemen risiko bisnis; manajemen risiko bisnis yang disediakan oleh asosiasi untuk para anggotanya;
manajemen stok terkomputerisasi; manajemen sumber daya manusia untuk perusahaan pemula; manajemen usaha yang
berhubungan dalam mendirikan dan/atau mengoperasikan restoran, kafe, kedai kopi dan kedai yang menjual makanan ringan;
manajemen usaha, yaitu, majemen belanja online dan pembelian platform melalui jaringan komputer global; melacak dan
memantau fluktuasi harga bensin untuk orang lain untuk keperluan audit akun; melacak dan memantau konsumsi energi untuk
orang lain untuk keperluan audit akun; melakukan lelang; melakukan lelang virtual interaktif; melakukan pameran dagang;
melakukan pameran dagang di bidang mobil; melakukan penelitian dan studi pasar; melakukan penelitian dan studi
pemasaran; melakukan penelitian dan survei bisnis; melakukan penilaian bisnis; melakukan program penghargaan insentif
karyawan; melakukan studi di bidang hubungan masyarakat; melakukan studi kelayakan bisnis; melakukan studi kelayakan
ekonomi; melakukan studi kelayakan komersial; melakukan studi pasar; melakukan studi pasar dan analisis pasar; melakukan
studi pasar yang melibatkan jajak pendapat; melakukan studi pemasaran; melakukan studi pemasaran dan analisis pasar;
melakukan survei bisnis; melakukan survei online; melakukan survei pasar; melakukan survei riset bisnis dan pasar;
melakukan survei riset manajemen bisnis online; melakukan survei riset pasar; melakukan, mengatur dan mengatur pameran
dagang dan pameran dagang untuk tujuan komersial dan periklanan; melelang dan membalikkan layanan lelang; memantau
laporan kredit konsumen dan memberikan peringatan tentang segala perubahan di dalamnya untuk tujuan bisnis;
memasarkan barang dan jasa orang lain; memasarkan barang dan jasa orang lain dengan membagikan kupon; membantu
dalam eksploitasi atau pengelolaan perusahaan perdagangan atau industri, termasuk pusat dan kompleks perbelanjaan, yaitu
penyediaan layanan konsultasi bisnis untuk merek-merek berkualitas tinggi dan mewah untuk memungkinkan mereka
mendistribusikan kelebihan stok secara terkontrol dan efektif dari koleksi musim sebelumnya; membantu dalam pengelolaan
urusan bisnis atau fungsi komersial dari perusahaan industri atau komersial; membantu orang lain dalam menyiapkan dan
mengajukan aplikasi untuk mendapatkan izin usaha; membantu sektor industri dan komersial dalam mempromosikan barang
dan konsultasi pemasaran; memberikan bantuan administrasi ke apotek untuk mengelola inventaris obat; memberikan
bantuan bisnis kepada pihak lain dalam pengoperasian peralatan pemrosesan data yaitu, komputer, mesin tik, mesin teleks
dan mesin kantor sejenis lainnya; memberikan bantuan dalam pengelolaan bisnis waralaba; memberikan bantuan dalam
pengelolaan kegiatan bisnis; memberikan bantuan dalam pengelolaan perusahaan industri atau komersial; memberikan
bantuan di bidang komersialisasi produk; memberikan bantuan di bidang komersialisasi produk dalam kerangka kontrak
waralaba; memberikan bantuan di bidang manajemen bisnis; memberikan bantuan di bidang manajemen bisnis dalam
kerangka kontrak waralaba; memberikan bantuan di bidang manajemen bisnis dan komersialisasi produk dalam kerangka
kontrak waralaba; memberikan bantuan di bidang manajemen dan perencanaan bisnis; memberikan bantuan di bidang
organisasi bisnis; memberikan bantuan di bidang promosi bisnis; memberikan bantuan manajemen bisnis dalam pendirian dan
pengoperasian restoran; memberikan informasi bisnis dalam kesempatan kerja kepada orang yang membutuhkan [layanan
amal]; memberikan informasi bisnis dan pemasaran; memberikan informasi bisnis di bidang media sosial; memberikan
informasi bisnis di bidang teknologi blockchain dan cryptocurrency; memberikan informasi bisnis di bidang teknologi
blockchain dan mata uang virtual; memberikan informasi bisnis gigi melalui situs web; memberikan informasi bisnis melalui
Internet; memberikan informasi bisnis melalui jaringan komputer global; memberikan informasi bisnis melalui situs web;
memberikan informasi bisnis untuk organisasi amal; memberikan informasi bisnis untuk organisasi kemanusiaan; memberikan
informasi dan saran kepada konsumen mengenai pemilihan produk dan barang yang akan dibeli; memberikan informasi dan
saran komersial untuk konsumen; memberikan informasi di bidang manajemen waktu; memberikan informasi di bidang
pemasaran; memberikan informasi di bidang solusi bisnis berkelanjutan global; memberikan informasi direktori bisnis melalui
jaringan komputer global; memberikan informasi direktori telepon melalui jaringan komunikasi global; memberikan informasi
kerjasama waralaba (administrasi) restoran, cafe yang menyediakan makanan dan minuman berbahan dasar kelor;
memberikan informasi ketenagakerjaan; memberikan informasi ketenagakerjaan kepada orang yang membutuhkan [layanan
amal]; memberikan informasi ketenagakerjaan melalui jaringan komputer global; memberikan informasi komersial kepada
konsumen; memberikan informasi komersial melalui jaringan komputer global; memberikan informasi komersial yang berkaitan
dengan perusahaan; memberikan informasi komersial yang berkaitan dengan perusahaan di bidang manajemen perjalanan
dan industri perjalanan; memberikan informasi konsumen yang berkaitan dengan barang dan jasa; memberikan informasi
melalui Internet yang berkaitan dengan penjualan mobil; memberikan informasi mengenai penjualan komersial; memberikan
informasi mengenai penjualan komersial dari perangkat lunak komputer; memberikan informasi pemasaran bisnis;
memberikan informasi pemasaran melalui situs web; memberikan informasi pengembangan bisnis dan saran kepada para
profesional keuangan; memberikan informasi perbandingan tarif hotel; memberikan informasi perekrutan melalui jaringan
komputer global; memberikan informasi produk konsumen; memberikan informasi produk konsumen melalui Internet;
memberikan informasi produk konsumen yang berkaitan dengan kosmetik; memberikan informasi produk konsumen yang
berkaitan dengan laptop; memberikan informasi produk konsumen yang berkaitan dengan perangkat lunak; memberikan
informasi produk konsumen yang berkaitan dengan produk makanan atau minuman; memberikan informasi statistik untuk
tujuan bisnis atau komersial; memberikan informasi tentang analisis atau hasil untuk kecenderungan menonton program
televisi; memberikan informasi tentang mempromosikan dan menerbitkan prangko perdagangan; memberikan informasi
tentang penerbitan kupon distribusi; memberikan informasi tentang penggunaan kartu hadiah; memberikan informasi tentang
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produk melalui jaringan telekomunikasi untuk tujuan periklanan dan penjualan; memberikan informasi terkait dengan
perekrutan personel; memberikan informasi terkait layanan relokasi karyawan; memberikan informasi terkait perekrutan
tenaga kerja; memberikan informasi terkait persiapan pajak; memberikan informasi terkait persiapan pajak dan layanan
pengarsipan pajak; memberikan informasi untuk layanan iklan dan publisitas; memberikan kartu diskon loyalitas pelanggan
untuk tujuan iklan; memberikan kartu diskon loyalitas pelanggan untuk tujuan promosi; memberikan kode diskon loyalitas
pelanggan untuk tujuan periklanan; memberikan kode diskon loyalitas pelanggan untuk tujuan promosi; memberikan
konsultasi pemasaran di bidang media sosial; memberikan kupon loyalitas pelanggan untuk tujuan iklan; memberikan
pengakuan dan insentif dengan cara penghargaan untuk menunjukkan keunggulan di bidang penyerapan karbon dan gas
rumah kaca lainnya; memberikan pengakuan dan insentif melalui penghargaan untuk menunjukkan keunggulan di bidang
pertanian; memberikan poin loyalitas pelanggan untuk tujuan iklan; memberikan poin loyalitas pelanggan untuk tujuan
promosi; memberikan saran bisnis di bidang teknologi blockchain dan cryptocurrency; memberikan saran dan informasi bisnis
dan komersial; memberikan saran dan informasi bisnis di bidang teknologi blockchain dan manajemen aset cryptocurrency;
memberikan saran dan informasi yang berkaitan dengan manajemen bisnis komersial; memberikan saran di bidang efisiensi
bisnis; memberikan saran di bidang manajemen bisnis dan pemasaran; memberikan saran produk konsumen; memberikan
saran produk konsumen yang berkaitan dengan kosmetik; memberikan saran produk konsumen yang berkaitan dengan
laptop; memberikan saran produk konsumen yang berkaitan dengan perangkat lunak; memberikan saran yang berkaitan
dengan analisis kebiasaan pembelian konsumen; memberikan saran yang berkaitan dengan metode dan teknik penjualan;
memberikan saran yang berkaitan dengan organisasi dan manajemen bisnis; memberikan saran yang berkaitan dengan
pemasaran produk kimia; memelihara catatan dan file medis pasien; memelihara catatan dan file riwayat medis pribadi;
memelihara daftar breed ternak; memelihara daftar memorabilia olahraga dan karya seni; memelihara daftar penilai kejuruan
profesional; memelihara daftar ras anjing; memelihara file dan catatan mengenai kondisi medis individu; memelihara pendaftar
teknisi kedirgantaraan bersertifikat; memelihara registrasi profesional teknis medis bersertifikat; memelihara registri informasi;
memfasilitasi pertukaran dan penjualan dari jasa dan produk pihak ketiga melalui jaringan komputer dan komunikasi;
memfasilitasi pertukaran dan penjualan layanan dan produk pihak ketiga melalui jaringan komputer dan komunikasi;
memperbarui dan memelihara data dalam database komputer; memperbarui dan memelihara informasi dalam pendaftar;
memperbarui materi iklan; mempersiapkan penggajian; mempromosikan barang dan jasa dengan cara mengoperasikan pusat
perbelanjaan komprehensif secara online; mempromosikan barang dan jasa gigi orang lain; mempromosikan barang dan jasa
lainnya melalui penawaran diskon ketersediaan terbatas melalui suatu jaringan komunikasi elektronik daring; mempromosikan
barang dan jasa orang lain; mempromosikan barang dan jasa orang lain dengan cara menyalurkan iklan video di internet;
mempromosikan barang dan jasa orang lain dengan membagikan kupon; mempromosikan barang dan jasa orang lain dengan
membagikan kupon, kartu perdagangan dan kartu keanggotaan; mempromosikan barang dan jasa orang lain dengan
mendistribusikan materi iklan melalui berbagai metode; mempromosikan barang dan jasa orang lain dengan mengatur
sponsor untuk mengafiliasi barang dan jasa mereka dengan kegiatan olahraga; mempromosikan barang dan jasa orang lain
dengan mengatur sponsor untuk mengafiliasi barang dan jasa mereka dengan kompetisi olahraga; mempromosikan barang
dan jasa orang lain dengan mengatur sponsor untuk mengafiliasi barang dan jasa mereka dengan program penghargaan;
mempromosikan barang dan jasa orang lain dengan menyiapkan dan menempatkan iklan di majalah elektronik;
mempromosikan barang dan jasa orang lain di Internet; mempromosikan barang dan jasa orang lain melalui Internet dan
jaringan komunikasi; mempromosikan barang dan jasa orang lain melalui administrasi skema insentif penjualan dan promosi
yang melibatkan perangko perdagangan; mempromosikan barang dan jasa orang lain melalui iklan di situs web Internet;
mempromosikan barang dan jasa orang lain melalui infomersial; mempromosikan barang dan jasa orang lain melalui jaringan
komputer dan komunikasi; mempromosikan barang dan jasa orang lain melalui jaringan komputer global; mempromosikan
barang dan jasa orang lain melalui program kartu diskon; mempromosikan barang dan jasa orang lain melalui program
pelanggan pilihan; mempromosikan barang dan jasa orang lain melalui skema kartu loyalitas imbalan; mempromosikan barang
dan jasa yang dibuat atau diberikan di Taiwan oleh orang lain, dengan penyebaran materi iklan, dengan mengatur dan
melakukan pameran barang dan jasa tersebut, dan dengan distribusi T-shirt, tas belanja dan hadiah promosi lainnya;
mempromosikan dan melakukan pameran dagang; mempromosikan desain orang lain dengan menyediakan portofolio online
melalui situs web; mempromosikan karya seni orang lain dengan cara menyediakan portofolio online melalui situs web;
mempromosikan kepentingan bisnis para profesional yang disediakan oleh asosiasi untuk para anggotanya; mempromosikan
kepentingan bisnis pengusaha yang disediakan oleh asosiasi untuk para anggotanya; mempromosikan kepentingan komersial
dan bisnis akuntan profesional yang disediakan oleh asosiasi untuk para anggotanya; mempromosikan kepentingan komersial
dan bisnis analis keuangan yang disediakan oleh asosiasi untuk para anggotanya; mempromosikan kepentingan komersial
dan bisnis dari serikat kredit yang disediakan oleh asosiasi untuk para anggotanya; mempromosikan kepentingan komersial
dan bisnis investor yang disediakan oleh asosiasi untuk para anggotanya; mempromosikan kepentingan komersial dan bisnis
para profesional dalam pengembangan aplikasi perangkat lunak seluler yang disediakan oleh asosiasi untuk para anggotanya;
mempromosikan kepentingan komersial dan bisnis para profesional dari industri farmasi yang disediakan oleh asosiasi untuk
para anggotanya; mempromosikan kepentingan komersial dan bisnis para profesional dari industri gula dan kue yang
disediakan oleh asosiasi untuk para anggotanya; mempromosikan kepentingan komersial dan bisnis para profesional dari
industri kapal pesiar yang disediakan oleh asosiasi untuk para anggotanya; mempromosikan kepentingan komersial dan bisnis
para profesional dari industri kimia yang disediakan oleh asosiasi untuk para anggotanya; mempromosikan kepentingan
komersial dan bisnis para profesional dari industri ortopedi yang disediakan oleh asosiasi untuk para anggotanya;
mempromosikan kepentingan komersial dan bisnis para profesional dari industri perawatan kesehatan yang disediakan oleh
asosiasi untuk para anggotanya; mempromosikan kepentingan komersial dan bisnis para profesional dari industri rekaman
musik yang disediakan oleh asosiasi untuk para anggotanya; mempromosikan kepentingan komersial dan bisnis para
profesional yang berkaitan dengan manajemen risiko bisnis yang disediakan oleh asosiasi untuk para anggotanya;
mempromosikan kepentingan komersial dan bisnis pemilik merek dagang yang disediakan oleh asosiasi untuk para
anggotanya; mempromosikan kepentingan komersial dan bisnis perencana acara khusus yang disediakan oleh asosiasi untuk
para anggotanya; mempromosikan kepentingan komersial dan bisnis seniman pertunjukan yang disediakan oleh asosiasi
untuk para anggotanya; mempromosikan kepentingan komersial dan bisnis seniman visual yang disediakan oleh asosiasi
untuk para anggotanya; mempromosikan kepentingan komersial dan bisnis tim sepak bola yang disediakan oleh asosiasi
untuk para anggotanya; mempromosikan kepentingan komersial pengusaha yang disediakan oleh asosiasi untuk anggotanya;
mempromosikan kepentingan komersial profesional yang disediakan oleh asosiasi untuk anggotanya; mempromosikan
kepentingan komersial seniman yang disediakan oleh asosiasi untuk para anggotanya; mempromosikan kepentingan
organisasi dan orang-orang yang peduli dengan bidang manajemen bisnis; mempromosikan kepentingan organisasi dan
orang-orang yang peduli dengan bidang manajemen proyek; mempromosikan kepentingan organisasi dan orang-orang yang
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peduli dengan bidang manajemen strategis; mempromosikan kepentingan publik/umum dan kesadaran akan/mengenai
masalah yang melibatkan akses ke internet untuk populasi global; mempromosikan kesadaran publik di bidang manajemen
bisnis; mempromosikan kesadaran publik di bidang manajemen proyek; mempromosikan kesadaran publik di bidang
manajemen strategis; mempromosikan musik orang lain dengan cara menyediakan portofolio online melalui situs web;
mempromosikan penggunaan energi dari turbin angin untuk pertanian; mempromosikan penggunaan energi surya untuk
pertanian; mempromosikan penjualan barang dan jasa orang lain dengan memberikan dan menebus poin pembelian dan
memberikan informasi yang berkaitan dengannya; mempromosikan penjualan barang dan jasa orang lain dengan memberikan
poin pembelian untuk penggunaan kartu kredit; mempromosikan penjualan barang dan jasa orang lain melalui acara promosi;
mempromosikan penjualan barang dan jasa orang lain melalui bahan cetak; mempromosikan penjualan barang dan jasa
orang lain melalui kontes dan program pemberian insentif; mempromosikan penjualan barang-barang mode melalui artikel
promosi di majalah; mempromosikan penjualan tiket dan hak istimewa VIP untuk paket hiburan langsung; mempromosikan
penyerapan karbon internasional dan gas rumah kaca lainnya melalui administrasi kompetisi dan tantangan untuk pihak lain;
mempromosikan serangkaian film untuk orang lain; mempromosikan standar industri umum secara sukarela untuk penyerapan
pertanian karbon dan gas rumah kaca lainnya.; memproses dokumen registrasi garansi untuk orang lain; memproses
pertanyaan telepon tentang barang dan jasa yang diiklankan; memproses, dan mengoperasikan informasi dalam pendaftar;
memulai panggilan telepon untuk orang lain; memverifikasi dan memantau kredensial individu di bidang manajemen bisnis;
memverifikasi dan memantau kredensial individu di bidang manajemen proyek; memverifikasi dan memantau kredensial
individu di bidang manajemen strategis; menampilkan iklan untuk orang lain; menangani amplop; mencari data dalam berkas
komputer untuk pihak lain; mencocokkan sukarelawan terampil dengan organisasi nirlaba; menempatkan iklan untuk orang
lain; menerbitkan dan memperbarui teks iklan; mengadakan acara bisnis; mengadakan pameran dagang untuk profesional
industri dalam bidang produksi dan distribusi video online, konten yang dihasilkan oleh pengguna, dan iklan online;
mengadakan pameran untuk keperluan perdagangan dan komersial; mengatur berlangganan media untuk pihak lain, menjual
musik secara daring dalam bentuk media digital atau tersimpan; mengatur dan melakukan acara pemasaran; mengatur dan
melakukan acara penjualan untuk orang lain dari ternak dan ternak terdaftar dan komersial; mengatur dan melakukan acara
penjualan untuk ternak; mengatur dan melakukan acara periklanan; mengatur dan melakukan acara promosi; mengatur dan
melakukan acara promosi dan pemasaran; mengatur dan melakukan lelang; mengatur dan melakukan lelang Internet;
mengatur dan melakukan lelang dan membalikkan lelang melalui komputer dan jaringan telekomunikasi; mengatur dan
melakukan lelang dan membalikkan lelang melalui telepon seluler; mengatur dan melakukan lelang real estat; mengatur dan
melakukan lelang telepon; mengatur dan melakukan lelang telepon dan televisi; mengatur dan melakukan lelang televisi;
mengatur dan melakukan pameran dagang; mengatur dan melakukan pameran dagang dan eksibisi untuk tujuan komersial
atau iklan; mengatur dan melakukan pameran dagang untuk tujuan komersial atau iklan; mengatur dan melakukan pameran
dan pertunjukan komersial; mengatur dan melakukan pameran komersial; mengatur dan melakukan pameran pameran
dagang; mengatur dan melakukan pameran wisata dalam air untuk keperluan bisnis dan periklanan; mengatur dan melakukan
pasar loak; mengatur dan menyelenggarakan acara, pameran, eksposisi dan konferensi untuk tujuan komersial dalam hiburan
interaktif, realitas virtual/maya, elektronik konsumen (consumer electronics) dan industri hiburan permainan video; mengatur
dan menyelenggarakan acara-acara khusus keperluan bisnis; mengatur dan menyelenggarakan acara-acara khusus untuk
tujuan komersial, promosi atau periklanan; mengatur dan menyelenggarakan konferensi bisnis di bidang manajemen bisnis;
mengatur dan menyelenggarakan konferensi bisnis di bidang manajemen proyek; mengatur dan menyelenggarakan
konferensi bisnis di bidang manajemen strategis; mengatur dan menyelenggarakan pameran dan pameran untuk keperluan
bisnis dan periklanan pariwisata; mengatur dan menyelenggarakan pameran seni untuk tujuan komersial atau iklan; mengatur
dan menyimpulkan transaksi komersial untuk orang lain; mengatur iklan di bioskop; mengatur kontrak iklan dan promosi untuk
pihak ketiga; mengatur kontrak iklan untuk orang lain; mengatur kontrak, untuk orang lain, untuk pembelian dan penjualan
barang; mengatur kontrak, untuk orang lain, untuk pembelian dan penjualan barang dan jasa; mengatur kontrak, untuk orang
lain, untuk penyediaan layanan; mengatur langganan ke buku komik untuk orang lain; mengatur langganan ke buku untuk
orang lain; mengatur langganan ke buku, surat kabar atau komik; mengatur langganan ke buku, ulasan, surat kabar atau buku
komik untuk orang lain; mengatur langganan ke jurnal elektronik untuk orang lain; mengatur langganan ke layanan Internet
untuk orang lain; mengatur langganan ke layanan telekomunikasi untuk orang lain; mengatur langganan ke layanan
telematika, telepon atau komputer untuk orang lain; mengatur langganan ke layanan telepon untuk orang lain; mengatur
langganan ke media informasi untuk orang lain; mengatur langganan ke paket informasi untuk orang lain; mengatur langganan
ke paket media untuk orang lain; mengatur langganan ke publikasi online untuk orang lain; mengatur langganan ke saluran
televisi untuk orang lain; mengatur langganan koran untuk orang lain; mengatur langganan koran, majalah dan buku untuk
orang lain dan menyediakan informasi yang berhubungan dengannya; mengatur langganan publikasi online untuk orang lain,
untuk jurnal elektronik, untuk media informasi, untuk paket media, untuk jasa telekomunikasi untuk orang lain; mengatur
langganan publikasi untuk orang lain; mengatur langganan surat kabar, majalah dan buku untuk pihak lain dan memberikan
informasi yang berkaitan dengannya; mengatur langganan untuk publikasi orang lain; mengatur langganan untuk ulasan untuk
orang lain; mengatur pameran bisnis; mengatur pameran dagang; mengatur pameran untuk tujuan komersial; mengatur
pelelangan; mengatur pembelian kolektif; mengatur penjualan untuk konverter daya / inverter / charger untuk digunakan dalam
energi yang dapat diperbarui (termasuk fotovoltaik dan tenaga angin) sistem; mengatur perkenalan bisnis; mengatur transaksi
komersial, untuk orang lain, melalui toko online; mengatur transaksi perdagangan dan kontrak komersial; mengatur transaksi
perdagangan online; mengatur, mempromosikan dan menyelenggarakan pameran, pameran perdagangan (tradeshows) dan
acara-acara untuk tujuan bisnis; mengaudit tingkat utilitas untuk orang lain; mengelola komputerisasi data; mengembangkan
dan mengoordinasikan proyek sukarela untuk organisasi amal; mengembangkan kampanye promosi untuk bisnis; mengetik;
mengetik informasi ke komputer; mengetik singkat; mengevaluasi dampak iklan pada audiens; menghimpun basis data
kompouter untuk mengirimkan, menampilkan dan menyimpan transaksi, identifikasi dan informasi keuangan; mengiklankan
barang dan jasa dari vendor online melalui panduan online yang dapat dicari; mengoperasikan pasar online untuk penjual dan
pembeli barang dan jasa perawatan gigi; mengoperasikan platform belanja komparatif online untuk vendor barang dan jasa
gigi; mengorganisasikan pameran dan pengujian barang-barang olahraga untuk keperluan komersial atau iklan; mengorganisir
dan melakukan bursa kerja; mengorganisir dan melakukan lelang amal untuk tujuan penggalangan dana amal; mengorganisir
dan melakukan pameran dagang dan pameran untuk tujuan komersial atau iklan; mengorganisir dan melakukan pameran
dagang, acara dan pameran untuk tujuan komersial atau iklan; mengorganisir dan melakukan program sukarela untuk
organisasi amal; mengorganisir dan melakukan proyek layanan masyarakat untuk organisasi amal; mengumpulkan pilihan
penyedia layanan agar memungkinkan pihak lain dengan mudah melihat dan memilih layanan ini dari situs web; menjawab
telepon untuk pelanggan yang tidak tersedia; menulis curriculum vitae untuk orang lain; menulis resume untuk orang lain;
menyalin dokumen; menyediakan administrasi bisnis dan manajemen fasilitas panti jompo; menyediakan administrasi bisnis
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dan manajemen fasilitas panti jompo untuk anak-anak yang membutuhkan dan orang-orang yang kurang mampu;
menyediakan administrasi bisnis dan manajemen fasilitas panti jompo untuk orang tua atau orang cacat; menyediakan
administrasi bisnis dan manajemen fasilitas penitipan anak; menyediakan administrasi bisnis dan manajemen fasilitas
penitipan anak untuk anak-anak yang membutuhkan dan orang-orang yang kurang mampu; menyediakan administrasi bisnis
dan manajemen fasilitas penitipan anak untuk orang tua atau orang cacat; menyediakan administrasi bisnis dan manajemen
fasilitas perumahan; menyediakan administrasi bisnis dan manajemen panti jompo; menyediakan administrasi bisnis dan
manajemen panti jompo untuk orang tua atau orang cacat; menyediakan administrasi bisnis dan pengelolaan fasilitas
perumahan untuk anak-anak yang membutuhkan dan orang-orang yang kurang mampu; menyediakan administrasi bisnis dan
pengelolaan fasilitas perumahan untuk orang tua atau orang cacat; menyediakan dan mengoperasikan pasar online untuk
penjual dan pembeli barang dan jasa; menyediakan dan menyewakan ruang iklan dan memberikan informasi yang berkaitan
dengannya; menyediakan dan menyewakan ruang iklan di internet; menyediakan database komputer online dan database
online yang dapat dicari di bidang iklan baris; menyediakan direktori bisnis online yang menampilkan restoran, bar, bioskop,
klub dansa, museum, galeri seni, dan ruang budaya dan sosial lainnya; menyediakan direktori informasi komersial on-line di
Internet; menyediakan dokumentasi transportasi untuk orang lain [layanan administrasi]; menyediakan dukungan memulai
manajemen bisnis untuk bisnis lain; menyediakan fasilitas online untuk live streaming video dari acara-acara promosi;
menyediakan fasilitas online untuk menghubungkan penjual dengan pembeli; menyediakan fasilitas online yang menampilkan
komentar pengguna mengenai organisasi bisnis, penyedia layanan, dan sumber daya lainnya; menyediakan informasi bisnis
kepada pengusaha-pengusaha melalui jaringan-jaringan komunikasi-komunikasi elektronik dan seluler; menyediakan
informasi bisnis melalui sebuah basis data yang dapat dicari dan melalui jaringan komputer global; menyediakan informasi
direktori bisnis untuk kemudahan transaksi bisnis untuk pihak ketiga melalui situs web; menyediakan informasi direktori
komersial melalui Internet; menyediakan informasi gigi di bidang e-commerce; menyediakan informasi online dan konten multimedia dalam presentas-presentasii kepada para pengusaha, semua yang bergerak di bidang bisnis; menyediakan informasi
penjualan barang yang ditawarkan dalam bentuk mal di situs web internet; menyediakan informasi perbelanjaan; menyediakan
informasi tentang agen periklanan dan perencanaan dan pelaksanaan promosi penjualan; menyediakan informasi tentang
manajemen penjualan; menyediakan informasi tentang penerbitan, manajemen, kliring kartu poin untuk mempromosikan
penjualan produk atau menyediakan jasa; menyediakan informasi tentang penggunaan kartu poin; menyediakan informasi
tentang toko yang dapat menggunakan kupon (termasuk kupon elektronik) untuk anggota terdaftar dari layanan uang
elektronik; menyediakan informasi termasuk online mengenai periklanan, -mengenai manajemen bisnis, -mengenai
administrasi, -mengenai kegunaan kantor; menyediakan jasa pemesanan secara online melalui komputer; menyediakan kupon
loyalitas pelanggan untuk tujuan promosi; menyediakan layanan administrasi kursus akademik untuk institusi akademik;
menyediakan layanan administrasi kursus akademik yang berkaitan dengan pendaftaran kursus online; menyediakan layanan
berlangganan musik online; menyediakan layanan direktori informasi bisnis, melalui jaringan komputer global; menyediakan
layanan informasi direktori komersial online; menyediakan layanan konsultasi bisnis di bidang perjalanan bisnis untuk
mengembangkan dan mengimplementasikan solusi yang disesuaikan untuk manajemen perjalanan dan pengeluaran biaya
klien, yaitu, sumber pemasok udara (penerbangan) dan hotel strategis (strategic air and hotel supplier sourcing), pemesanan
perjalanan elektronik, manajemen dan penggantian pengeluaran biaya, manajemen pertemuan/rapat dan layanan konsultasi
terkait perjalanan bisnis lainnya; menyediakan layanan konsultasi dan jasa konsultasi dalam melakukan pameran dagang,
pameran (exhibitions) dan pameran (expositions) untuk bisnis industri dan komersial; menyediakan layanan konsultasi di
bidang solusi bisnis berkelanjutan global; menyediakan layanan lelang online; menyediakan layanan manajemen sumber daya
manusia dan perekrutan untuk orang lain; menyediakan layanan penelitian kuesioner dan informasi tentang hasil penelitian
kuesioner; menyediakan manajemen bisnis dan bantuan operasional untuk bisnis komersial; menyediakan manajemen bisnis
untuk organisasi amal; menyediakan manajemen bisnis untuk organisasi kemanusiaan; menyediakan panduan iklan online
yang dapat dicari; menyediakan pasar (marketplaces) online untuk penjual barang dan/atau jasa; menyediakan peringkat
pengguna untuk tujuan komersial atau periklanan; menyediakan program kontes dan penghargaan insentif yang dirancang
untuk mengenali, memberi penghargaan dan mendorong individu dan kelompok yang terlibat dalam pengembangan diri,
pemenuhan diri, amal, kedermawanan/filantropi, sukarelawan (volunteer), pelayanan masyarakat dan umum dan kegiatan
kemanusiaan serta berbagi produk kerja kreatif; menyediakan program loyalitas pelanggan untuk tujuan komersial;
menyediakan program loyalitas pelanggan untuk tujuan periklanan; menyediakan program loyalitas pelanggan untuk tujuan
promosi; menyediakan program penghargaan insentif pelanggan; menyediakan ruang iklan untuk pihak lain di Internet;
menyediakan ruang pada perangkat seluler, aplikasi perangkat lunak, dan situs web untuk mengiklankan barang dan jasa;
menyediakan situs web (website) yang menampilkan pasar (marketplace) online untuk menjual dan memperdagangkan
barang virtual dengan pengguna lain; menyediakan staf pendukung kantor sementara; menyelenggarakan pameran dagang
virtual secara online; menyelenggarakan pameran dan acara di bidang pengembangan perangkat lunak dan perangkat keras
untuk tujuan komersial atau iklan; menyelenggarakan pameran teknis; menyelenggarakan pameran-pameran dagang dan/atau
pameran-pameran untuk tujuan bisnis atau iklan; menyelenggarakan, mengatur dan melakukan lelang; menyewakan waktu
iklan di media komunikasi; menyiapkan dan menempatkan iklan luar ruang untuk orang lain; menyiapkan dan menempatkan
iklan luar ruangan untuk orang lain; menyiapkan dan menempatkan iklan untuk orang lain; menyiapkan dan mengatur
pameran dagang (trade fairs), pameran (exhibitions) dan pameran (expositions) untuk perusahaan industri dan komersial;
menyiapkan dan mengatur pameran produk untuk perusahaan industri dan komersial; menyortir dan menyunting informasi
dalam basis data komputer; menyusun dan memberikan informasi statistik untuk keperluan bisnis atau komersial; menyusun
data dalam database komputer; menyusun indeks informasi menggunakan teknologi blockchain; menyusun indeks informasi
untuk tujuan komersial atau iklan; menyusun laporan akun; merchandising produk; minimarket; model layanan agen
perekrutan; nasehat manajemen; nasihat yang berhubungan dengan manajemen bisnis dan pengoperasian klub kebugaran
dan kesehatan; negosiasi dan kesimpulan transaksi komersial untuk pihak ketiga; negosiasi dan kesimpulan transaksi
komersial untuk pihak ketiga melalui sistem telekomunikasi; negosiasi kontrak bisnis untuk orang lain; negosiasi kontrak
dengan pembayar perawatan kesehatan; negosiasi kontrak iklan; negosiasi kontrak yang berkaitan dengan pembelian dan
penjualan barang; negosiasi transaksi komersial untuk seniman pertunjukan, musisi dan/atau pemain musik; online manpower
recruitment and outsourcing; operasional bisnis pusat perbelanjaan dan mal perbelanjaan; optimasi situs web; optimisasi
mesin pencari untuk promosi penjualan; order melalui surat; order penjualan yang dapat dilakukan melalui aplikasi program
komputer; organisasi acara periklanan; organisasi acara, pameran, pameran dan pertunjukan untuk tujuan komersial, promosi
dan periklanan; organisasi bisnis dan / atau jasa konsultasi operasional berdasarkan analisis data; organisasi bisnis dan
administrasi armada transportasi; organisasi bisnis dan konsultasi manajemen di bidang manajemen personalia; organisasi
dan manajemen program insentif; organisasi dan manajemen program loyalitas pelanggan; organisasi dan manajemen
program loyalitas pelanggan khusus terkait dengan rokok elektronik, perangkat pemanas tembakau, perangkat rokok
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elektronik dan baterai dan pengisi daya baterai untuk rokok elektronik, perangkat pemanas tembakau dan perangkat rokok
elektronik; organisasi dan manajemen program pembeli yang sering insentif; organisasi dan manajemen skema loyalitas kartu
diskon; organisasi dan melakukan presentasi produk; organisasi kompetisi untuk keperluan periklanan atau usaha; organisasi
lelang Internet; organisasi pameran bunga dan tanaman untuk tujuan komersial atau iklan; organisasi pameran dagang;
organisasi pameran dagang dan eksibisi untuk tujuan komersial atau iklan; organisasi pameran dagang untuk tujuan
komersial; organisasi pameran dagang untuk tujuan komersial atau iklan; organisasi pameran dagang untuk tujuan periklanan;
organisasi pameran dan acara untuk tujuan komersial atau iklan; organisasi pameran dan pameran dagang untuk tujuan
komersial atau iklan; organisasi pameran seni untuk tujuan komersial atau iklan; organisasi pameran untuk bisnis atau iklan;
organisasi pameran untuk tujuan komersial atau iklan; organisasi pengundian hadiah untuk tujuan iklan; organisasi peragaan
busana untuk tujuan komersial; organisasi peragaan busana untuk tujuan promosi; organisasi program loyalitas pelanggan
untuk tujuan komersial, promosi atau iklan; organisasi skema loyalitas dan insentif; organisasi skema loyalitas pelanggan;
organisasi, manajemen dan administrasi program loyalitas dan skema insentif; organisasi, operasi dan pengawasan skema
insentif penjualan dan promosi; organisasi, operasi dan pengawasan skema loyalitas dan insentif; organisasi, operasi dan
pengawasan skema loyalitas pelanggan; orientasi merek; outlet toko ritel yang menjual kacamata, kacamata pelindung
dengan bingkai plastik atau karet yang pas di wajah untuk melindungi mata, kacamata pelindung dari sinar matahari, bagian,
perlengkapan dan aksesoris untuk kacamata, kacamata pelindung dengan bingkai plastik atau karet yang pas di wajah untuk
melindungi mata dan kacamata pelindung dari sinar matahari, termasuk, tempat-tempat, rantai-rantai, tali-tali, bingkai-bingkai,
pita-pita dan pengikat-pengikat pendukung; pameran dagang; pekerjaan dan layanan informasi ketenagakerjaan; pekerjaan
kantor secara umum tentang pengelolaan klaim uang oleh komputer; pekerjaan kantor tentang pembelian dan penjualan
barang untuk orang lain; pelacakan volume penjualan untuk orang lain; pelaksana studi pemasaran; pelaksanaan, pengaturan,
dan pengelolaan pameran dagang yang terkait dengan kosmetik; pelelangan; pelelangan kendaraan; pelelangan online;
pelelangan properti; pemantauan efektivitas periklanan; pemantauan status dan/atau lokasi pesanan restoran untuk tujuan
bisnis; pemasaran; pemasaran acara; pemasaran afiliasi; pemasaran bangunan yang kosong; pemasaran basis data;
pemasaran dalam rangka penerbitan perangkat lunak; pemasaran di bidang jasa medis; pemasaran internet; pemasaran katakata melalui mulut; pemasaran kendaraan bermotor dan suku cadang kendaraan bermotor; pemasaran langsung; pemasaran
layanan ritel pihak lain melalui situs jaringan online; pemasaran media sosial; pemasaran melalui telepon seluler,
perlengkapan seluler lainnya, dan melalui internet untuk barang dan jasa, melalui penawaran ringkasan produk, tautan
internet untuk situs web belanja, infromasi diskon, voucher hadiah (token), voucher hadiah untuk keperluan promosi dan
komersial, kupon dan cap diskon; pemasaran online; pemasaran produk; pemasaran promosi; pemasaran real estat;
pemasaran rujukan; pemasaran toko; pemasaran yang ditargetkan; pemasaran, riset pasar dan analisis pasar; pemasaran,
studi pasar dan analisis pasar; pembacaan meter air untuk tujuan penagihan; pembacaan meter gas untuk tujuan penagihan;
pembacaan meter listrik untuk tujuan penagihan; pembacaan meter utilitas untuk tujuan penagihan; pembaharuan dan
pemeliharaan data dalam pusat data komputer; pembelian barang dan jasa untuk bisnis lain; pemberian informasi kepada
konsumen di bidang restoran dan makanan, yaitu, menu, peringkat dan ulasan restoran dan kompilasi menu, peringkat dan
ulasan restoran; pembuatan dan pembaruan materi iklan; pembuatan materi iklan; pembukuan; pembukuan untuk transfer
dana elektronik; pemeriksaan pajak; pemesanan layanan daring terkomputerisasi untuk barang umum dan barang konsumsi
umum; pemesanan layanan jasa daring terkomputerisasi untuk pihak lain dari barang umum dan barang konsumsi umum;
pemodelan untuk iklan atau promosi penjualan; pemprosesan terkomputerisasi pesanan pembelian daring; pemrosesan
administratif klaim garansi; pemrosesan administratif pesanan pembelian dalam kerangka layanan yang disediakan oleh
perusahaan mail-order; pemrosesan data dan manajemen file; pemrosesan data elektronik; pemrosesan data otomatis;
pemrosesan data terkomputerisasi; pemrosesan pesanan administratif; pemrosesan pesanan elektronik; pemrosesan pesanan
pembelian secara online yang terkomputerisasi elektronik; penagihan; penahanan biaya; penasihat bisnis dan layanan
informasi; penataan etalase toko; penawaran lelang online untuk orang lain; penayangan iklan (ad serving), yaitu,
menempatkan iklan di situs web (websites) untuk orang lain; pencarian dan pemilihan layanan eksekutif; pencarian data dalam
file komputer untuk orang lain; pencarian data dalam komputer untuk pihak lain; pencarian database melalui komputer;
pencarian sponsor; pencarian sponsor untuk kompetisi berkuda; penciptaan merek; pendaftaran komunikasi tertulis dan data;
pendaftaran pengembalian kunci; penelitian bisnis; penelitian bisnis profesional; penelitian dan analisis bisnis; penelitian dan
analisis di bidang manipulasi pasar; penelitian dan evaluasi bisnis; penelitian dan survei bisnis; penelitian di bidang
manajemen bisnis, yang berkaitan dengan bisnis; penelitian di bidang manajemen proyek, yang berkaitan dengan bisnis;
penelitian di bidang manajemen strategis, yang berkaitan dengan bisnis; penelitian konsumen; penelitian pemasaran;
penelitian pemasaran, yaitu, kampanye periklanan dan penelitian dan analisis preferensi konsumen; penelitian periklanan;
penelitian untuk tujuan bisnis; penelusuran dari barang dan jasa dari pihak lain melalui sistem on-line komputer; penempatan
dan rekrutmen personel; penempatan karir; penempatan kerja; penempatan kerja dan personel; penempatan pegawai;
penempatan pegawai sementara; penempatan produk cetakan dalam amplop (surat langsung); penempatan staf; penerbitan
kupon (termasuk kupon elektronik) dan kupon diskon (termasuk kupon diskon elektronik) untuk mempromosikan penjualan
atau layanan produk; penerbitan sertifikat hadiah yang memungkinkan untuk ditukar dengan barang atau jasa; penerbitan
stempel perdagangan; penerbitan teks iklan; penerbitan, kliring dan pengelolaan kartu poin; penerbitan, pembayaran dan
pengelolaan kartu poin dengan hak istimewa untuk mempromosikan barang dan jasa; penerbitan, pengelolaan, kliring kartu
poin untuk mempromosikan penjualan produk atau menyediakan jasa; penerbitan, pengelolaan, kliring kupon (termasuk kupon
elektronik) dan kupon diskon untuk mempromosikan penjualan produk atau menyediakan layanan dan penyediaan informasi
terkait dengannya; penerbitan, pengelolaan, kliring poin untuk mempromosikan penjualan produk dan menyediakan jasa;
penerbitan, pengelolaan, kliring poin yang dapat diakumulasikan yang diberikan kepada pengguna sesuai dengan harga
pembelian barang dan jasa yang dapat ditukar dengan barang atau jasa atau ditawarkan untuk diskon dan pemyediaan
informasi terkait dengannya; penerbitan, penukaran, dan pengelolaan kartu hadiah royalti akumulatif; penerbitan, perantara
penerbitan dan kliring stempel perdagangan, kupon, kartu berjenis akumulasi poin dan kartu diskon
istimewa/ khusus; penerbitan, perantara penerbitan, kliring poin istimewa (disimpan dan dikelola sebagai data elektronik) untuk
promosi penjualan atau layanan penyediaan promosi; penetapan biaya siklus hidup; pengadaan jasa untuk keperluan lain
(pemesanan barang dan jasa untuk keperluan bisnis); pengadaan jasa untuk orang lain (pembelian barang dan jasa untuk
bisnis orang lain); pengadaan kontrak untuk orang lain; pengadaan kontrak untuk orang lain yang berkaitan dengan penjualan
barang; pengadaan kontrak untuk pembelian dan penjualan barang; pengadaan kontrak untuk pembelian dan penjualan
barang dan jasa; pengarsipan dokumen [fungsi kantor]; pengarsipan dokumen atau pita magnetik [fungsi kantor]; pengaturan
acara, pameran, pekan raya, dan pertunjukan untuk tujuan promosi dan iklan komersial; pengaturan dan penyelenggaraan
konferensi komersial, perdagangan dan bisnis, pertunjukan, dan pameran; pengaturan pameran dagang kosmetik; pengaturan
pameran dan acara untuk tujuan komersial atau periklanan; pengaturan peragaan busana untuk keperluan promosi;
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pengaturan peragaan busana untuk tujuan promosi; pengaturan transaksi komersial untuk orang lain, termasuk dalam
kerangka penjualan secara daring/e-commerce; pengaturan transaksi komersial, untuk orang lain, termasuk dalam kerangka
perdagangan berbasis elektronik (e-commerce); pengaturan, pengerjaan, promosi dan pengawasan skema loyalitas
pelanggan; pengaturan, pengoperasian dan pengawasan skema loyalitas, skema insentif, skema insentif promosi dan
penjualan; pengawasan manajemen bisnis; pengawasan persediaan; pengecer toko serba ada; pengeceran dari barang
(dalam arti apapun); pengeditan teks publikasi; pengelolaan akun penjualan; pengelolaan bisnis kompleks kolam renang;
pengelolaan bisnis untuk penyedia jasa lepas; pengelolaan data informasi kesehatan untuk pengguna komputer; pengelolaan
file yang terkomputerisasi; pengelolaan file yang terkomputerisasi oleh output dari data yang disimpan secara elektronik;
pengelolaan hubungan pelanggan; pengelolaan iklan banner berbayar; pengelolaan laporan bisnis; pengelolaan periklanan;
pengelolaan program insentif hotel untuk orang lain; pengelolaan resiko bisnis; pengembangan artikel iklan; pengembangan
bisnis; pengembangan dan implementasi strategi pemasaran untuk orang lain; pengembangan kampanye komunikasi di
bidang hubungan masyarakat; pengembangan kampanye promosi; pengembangan konsep periklanan dan pemasaran;
pengembangan proses untuk analisis dan implementasi rencana strategi dan proyek manajemen; pengembangan strategi
bisnis; pengembangan strategi dan konsep pemasaran; pengembangan strategi komunikasi di bidang hubungan masyarakat;
pengiklanan penjualan melalui elektronik; pengiklanan penjualan melalui pos; pengiklanan penjualan melalui pos (direct mail
advertising); pengiklanan penjualan melalui pos (direct-mail advertising); pengiklanan penyewaan properti liburan untuk orang
lain; pengindeksan web untuk tujuan komersial; pengindeksan web untuk tujuan komersial atau iklan; pengindeksan web untuk
tujuan periklanan; pengkajian pemasaran; pengkinian materi periklanan; pengkoordinasian strategi pemasaran pihak ketiga;
pengolah kata; pengolah kata terkomputerisasi; pengolahan data; pengolahan kata; pengoperasian usaha situs komunitas di
Internet; pengoptimalan lalu lintas situs web; pengorganisasian dan pameran-pameran dan pameran-pameran dagang untuk
tujuan komersial dan periklanan; pengorganisasian dan manajemen program loyalitas dan insentif pelanggan; pengujian
kepribadian untuk keperluan rekrutmen; pengujian kepribadian untuk pemilihan personel; pengujian merek; pengujian
psikometri untuk pemilihan personil; pengujian untuk menentukan keterampilan kerja; pengujian untuk menentukan
kompetensi kerja; pengujian untuk menentukan kompetensi profesional; pengumpulan dan analisa data dan statistik riset
pasar; pengumpulan data dan analisis statistikal; pengumpulan data untuk studi pasar; pengumpulan informasi berkaitan
dengan analisis pasar; pengumpulan informasi kedalam database; pengumpulan informasi melalui database komputer;
pengumpulan informasi riset pasar; pengumpulan informasi untuk studi pasar; pengumpulan poin dan poin kliring untuk
mempromosikan penjualan produk dan jasa; pengumpulan, kompilasi sistematisasi informasi ke dalam database komputer;
pengumpulan, sistematisasi, kompilasi dan analisis data bisnis dan informasi yang disimpan dalam database komputer;
pengumpulan, sistematisasi, kompilasi dan analisis data bisnis, statistik, informasi, dan indeks informasi untuk tujuan
komersial atau periklanan; penilaian bisnis; penilaian risiko bisnis; penjawab telepon; penjualan alat jahit, yaitu, jarum jahit,
benang, penggaris untuk pola, buku skizze untuk menggambar design secara eceran; penjualan busana muslim melalui
internet / online; penjualan eceran (retail) program perangkat lunak aplikasi pintar untuk terminal nirkabel yang direkam;
penjualan eceran dan grosir sampo; penjualan eceran dan layanan grosir untuk artikel pribadi; penjualan eceran kendaraan
bermotor dan suku cadang kendaraan bermotor; penjualan hijab melalui internet / online; penjualan lagu secara digital melalui
jaringan online; penjualan lukisan; penjualan ritel dan grosir busa pencuci wajah; penjualan ritel dan grosir kosmetik; penjualan
ritel dan grosir parfum; penjualan ritel dan grosir perlengkapan kecantikan; penjualan ritel dan grosir produk kebersihan;
penjualan ritel dan grosir sampo; penjualan seprei, bedcover, sarung bantal & guling, handuk, selimut, dan barang-barang
tekstil melalui internet / online; penjualan spareparts kendaraan bermotor; penjualan telepon seluler baik secara online
maupun secara langsung; penulisan kolom publisitas; penulisan skrip untuk tujuan periklanan; penulisan teks publisitas;
penulisan teks publisitas dan iklan; penyajian barang-barang untuk keperluan retail; penyalinan dokumen; penyaluran contohcontoh produk untuk pihak lain; penyatuan pada satu tempat untuk pakaian, pakaian olahraga, sepatu, koper dan tas
bepergian, aksesori busana, perabotan, penerangan, penutup lantai, peralatan dapur dan peralatan masak, pakaian dalam
dan perhiasan, sehingga memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan membeli barang-barang tersebut;
penyatuan, untuk kepentingan orang lain, dari berbagai barang (tidak termasuk transportasi daripadanya), memungkinkan
pelanggan untuk dengan mudah melihat dan membeli barang-barang tersebut dari ritel barang dagangan umum dan situs web
dalam jaringan komunikasi global; penyebaran bahan iklan; penyebaran bahan periklanan; penyebaran bahan-bahan jasa
diskon iklan; penyebaran bahan-bahan periklanan, pembaharuan bahan-bahan periklanan, pengumpulan iklan-iklan untuk
digunakan sebagai laman web pada internet; penyebaran iklan; penyebaran iklan dan materi iklan [selebaran, brosur,
selebaran, dan sampel]; penyebaran iklan dan materi iklan melalui internet; penyebaran iklan melalui Internet; penyebaran
iklan melalui jaringan komunikasi on-line; penyebaran iklan untuk orang lain; penyebaran iklan untuk orang lain melalui
Internet; penyebaran iklan untuk orang lain melalui jaringan komunikasi elektronik on-line; penyebaran iklan untuk pihak lain
melalui jaringan nirkabel, internet, kabel, satelit, dan jaringan komputer global, regional dan lokal; penyebaran informasi bisnis
barang dan jasa pihak lain melalui jaringan komputer lokal dan global; penyebaran informasi bisnis dan komersil; penyebaran
materi iklan [selebaran, brosur, dan barang cetakan]; penyebaran materi iklan dan promosi; penyebaran materi iklan melalui
pos; penyebaran materi iklan secara online; penyebaran materi iklan, pemasaran, dan publikasi; penyebaran materi
pemasaran; penyedia informasi statistik; penyedia sistem berbasis web dan portal daring di bidang pemanfaatan sumber daya
manusia dan pusat kebugaran, yaitu, untuk memungkinkan pemanfaatan departemen sumber daya manusia menggunakan
pusat kebugaran untuk menawarkan layanan kepada karyawan, untuk mengelola partisipasi mereka dan untuk penyusunan
laporan; penyediaan bantuan bisnis kepada pihak lain dalam pengoperasian komputer dan sistem komputer; penyediaan
bantuan bisnis operasional untuk perusahaan; penyediaan bantuan bisnis untuk pengoperasian waralaba; penyediaan barangbarang dalam media komunikasi untuk keperluan ritel; penyediaan dan penyewaan materi publikasi; penyediaan dan
penyewaan ruang iklan; penyediaan dan penyewaan ruang iklan dan materi publikasi; penyediaan dan penyewaan ruang iklan
dan ruang iklan luar ruang; penyediaan dan penyewaan ruang iklan di Internet; penyediaan dan penyewaan ruang iklan luar
ruang; penyediaan dan penyewaan ruang iklan, terutama di internet; penyediaan direktori informasi komersil secara online
melalui internet; penyediaan fasilitas pasar online untuk menghubungkan penjual dengan pembeli dan penjual barang dan
jasa; penyediaan fungsi kegiatan perkantoran; penyediaan informasi barang atau produk seperti gadget dan elektronik untuk
dapat diakses konsumen bertujuan untuk komersial; penyediaan informasi bisnis; penyediaan informasi bisnis dan komersial
dan semua layanan tersebut di atas disediakan online dari jaringan komputer global, internet atau komputer database;
penyediaan informasi bisnis melalui situs web; penyediaan informasi bisnis terkait dengan pariwisata; penyediaan informasi
dan layanan konsultasi yang berkaitan dengan e-commerce; penyediaan informasi di bidang manajemen bisnis; penyediaan
informasi di bidang manajemen bisnis dan manajemen proyek; penyediaan informasi di bidang manajemen proyek;
penyediaan informasi di bidang manajemen strategis; penyediaan informasi komersial; penyediaan informasi komersial dari
database online; penyediaan informasi komersial melalui Internet; penyediaan informasi komersial yang berkaitan dengan
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produk konsumen melalui jaringan komunikasi komputer; penyediaan informasi konsumen untuk orang lain tentang
transportasi, perjalanan dan penginapan, yang tersedia secara elektronik melalui jaringan komputer dan jaringan informasi
global; penyediaan informasi kontak komersial dan bisnis; penyediaan informasi kontak komersial dan bisnis melalui Internet;
penyediaan informasi manajemen bisnis; penyediaan informasi mengenai artikel surat kabar, majalah atau buku melalui
Internet; penyediaan informasi mengenai hadiah untuk promosi penjualan; penyediaan informasi mengenai penjualan dan
urutan penjualan perangkat lunak permainan elektronik; penyediaan informasi mengenai penjualan komersial; penyediaan
informasi mengenai penjualan produk; penyediaan informasi pada penjualan komoditi; penyediaan informasi penjualan, bisnis,
periklanan dan promosi melalui jaringan komputer global dan melalui internet; penyediaan informasi perdagangan komersial
dari database online; penyediaan informasi perdagangan luar negeri; penyediaan informasi produk dan jasa untuk penjualan
komersial; penyediaan informasi riset pasar; penyediaan informasi statistik bisnis; penyediaan informasi tentang dunia Kerja,
Bisnis melalui situs web; penyediaan informasi tentang penerbitan kupon diskon (termasuk kupon elektronik); penyediaan
informasi tentang penerbitan, perantara penerbitan, kliring poin istimewa (disimpan dan dikelola sebagai data elektronik) untuk
promosi penjualan atau promosi penyediaan layanan; penyediaan informasi terkait penjualan barang dagangan dan peringkat
penjualan; penyediaan informasi usaha pada penyediaan dari jasa; penyediaan informasi yang berhubungan dengan harga
dan penjual produk; penyediaan informasi yang berkaitan dengan studi pasar; penyediaan jasa konsultasi, informasi, dan
penasehatan bisnis yang terkait dengan kosmetik; penyediaan jasa penelitian pasar dan informasi; penyediaan jasa penjualan
eceran melalui platform penjualan secara daring/e-commerce; penyediaan jasa perbandingan harga online; penyediaan jasa
publikasi dan informasi pasar konsumen secara daring; penyediaan jasa ritel melalui pemesanan dengan katalog melalui pos
yang berkaitan dengan pakaian, tutup kepala dan alas kaki, perhiasan, jam tangan, aksesoris mode, tekstil, kosmetik, sediaan
untuk perlengkapan mandi yang tidak mengandung obat, produk perawatan, peralatan perawatan, peralatan mandi yang tidak
mengandung obat [kosmetik], kacamata, tempat untuk membawa, barang dari kulit, tempat dan penutup untuk telepon
genggam, tablet, laptop, koper, label untuk koper, tempat dan penutup paspor, dompet, tas tangan dan segala macam tas,
buku, lilin, perlengkapan audio, perangkat pendengar yang diletakkan di kepala, tempat pengeras suara, pengeras suara
nirkabel, perangkat pendengar yang diletakkan di dalam telinga; penyediaan jasa ritel online dari situs web internet yang
berkaitan dengan tekstil, sediaan untuk perlengkapan mandi yang tidak mengandung obat, produk perawatan, peralatan
perawatan, tempat untuk membawa, buku, lilin, perlengkapan audio, perangkat pendengar yang diletakkan di kepala, tempat
pengeras suara, pengeras suara nirkabel, perangkat pendengar yang diletakkan di dalam telinga; penyediaan konten teks,
data, gambar, audio, video, dan multimedia pra-rekaman yang dapat diunduh dengan biaya atau berlangganan pra-bayar,
melalui Internet dan jaringan elektronik dan komunikasi lainnya; penyediaan laporan bisnis dan / atau komersial; penyediaan
laporan pemasaran; penyediaan laporan usaha untuk orang lain terkait penjualan produk dan jasa orang lain; penyediaan
layanan berlangganan pada server komputer, pusat data, situs web dan sumber daya perangkat lunak; penyediaan layanan
riset dan informasi pasar; penyediaan pasar barang dan jasa secara daring bagi pembeli dan penjual; penyediaan pasar
daring (market online) untuk pembeli dan penjual barang dan jasa; penyediaan pasar daring untuk pembeli dan penjual barang
dan jasa; penyediaan pasar online; penyediaan pasar online (marketplace) untuk pembeli dan penjual; penyediaan pasar
online untuk pembeli dan penjual karbon dan kredit gas rumah kaca lainnya, tunjangan atau kompensasi; penyediaan pasar
online untuk pembeli dan penjual karbon dioksida dan kredit gas rumah kaca lainnya, tunjangan atau kompensasi.;
penyediaan ruang di Internet untuk periklanan; penyediaan ruang di situs web untuk iklan barang dan jasa; penyediaan ruang
iklan; penyediaan ruang iklan dalam majalah; penyediaan ruang iklan dan memberikan informasi yang berkaitan dengannya;
penyediaan ruang iklan di jaringan komputer global; penyediaan ruang iklan di majalah; penyediaan ruang iklan di majalah,
surat kabar dan majalah; penyediaan ruang iklan di media elektronik; penyediaan ruang iklan di surat kabar; penyediaan ruang
iklan melalui jaringan komputer dan situs web; penyediaan ruang iklan, waktu dan media, yaitu, penyewaan ruang iklan dan
waktu iklan di media komunikasi; penyediaan ruang pada halaman utama Internet untuk mengiklankan barang dan jasa;
penyediaan situs periklanan online yang dapat ditelusuri dan panduan informasi yang menampilkan barang-barang dan jasajasa dari vendor di bidang pernikahan melalui internet; penyediaan tempat pasar online untuk pembeli dan penjual barang dan
jasa; penyediaan timbal balik evaluasi dan penilaian terhadap barang dan jasa dari penjual dan kinerja pembeli dan penjual
(penilaian dan evaluasi usaha); penyediaan ulasan, penilaian, dan rekomendasi pengguna di hotel dan akomodasi sementara
lainnya untuk daftar keperluan komersil melalui situs web; penyediaan voucher-voucher belanja untuk kepentingan promosi;
penyeleksi barang-barang dan usaha memperoleh barang-barang untuk individu dan bisnis; penyelenggaraan acara untuk
tujuan komersial/promosi dan publisitas; penyelenggaraan analisis bisnis survei riset pemasaran; penyelenggaraan bisnis
dan/atau layanan konsultasi operasional atas dasar analisa data; penyelenggaraan pameran dan kompetisi untuk tujuan
komersial dan periklanan; penyelenggaraan pameran dan pameran dagang untuk keperluan bisnis dan promosi;
penyelenggaraan pameran untuk tujuan iklan; penyelenggaraan pameran untuk tujuan komersial; penyelenggaraan riset
pasar; penyelenggaraan riset pemasaran, pembelian konsumen dan iklan; penyelenggaraan survei riset pemasaran;
penyelidikan bisnis, evaluasi, penilaian ahli, informasi dan penelitian; penyelidikan dan penyelidikan bisnis; penyelidikan,
pengenalan, pemberian nasehat dan penyediaan informasi mengenai sistem stempel perdagangan, kupon, kartu berjenis
akumulasi poin dan kartu diskon istimewa/ khusus; penyesuaian bahan iklan dengan perkembangan terbaru; penyewaan
bahan publikasi dan pemasaran; penyewaan bahan publisitas; penyewaan karyawan; penyewaan materi pemasaran;
penyewaan materi publikasi; penyewaan mesin dan peralatan kantor; penyewaan mesin fotokopi; penyewaan mesin kantor;
penyewaan mesin penjual otomatis; penyewaan mesin tik dan mesin fotokopi; penyewaan mesin tik, mesin fotokopi dan
pengolah kata; penyewaan papan iklan; penyewaan papan iklan [papan iklan]; penyewaan papan iklan digital [papan iklan];
penyewaan peralatan kantor; penyewaan peralatan kantor di fasilitas kerja bersama; penyewaan peralatan publisitas;
penyewaan publikasi dan materi presentasi pemasaran; penyewaan ruang iklan; penyewaan ruang iklan dan materi iklan;
penyewaan ruang iklan di Internet; penyewaan ruang iklan di Internet untuk iklan pekerjaan; penyewaan ruang iklan di situs
web; penyewaan ruang iklan online; penyewaan ruang iklan pada media komunikasi; penyewaan tanda untuk tujuan iklan;
penyewaan waktu iklan di bioskop; penyewaan waktu iklan di media komunikasi; penyimpanan data dan pemrosesan data;
penyortiran surat, penanganan dan penerimaan [fungsi kantor]; penyusunan laporan keuangan; penyusunan materi publikasi;
penyusunan statistik untuk tujuan bisnis atau komersial; peramalan ekonomi; perantara / grosir / eceran baterai sekunder
litium; perantara bisnis dan layanan konsultasi di bidang penjualan produk; perantara kontrak untuk pembelian dan penjualan
barang dan penyediaan informasi yang berhubungan dengannya; perantara kontrak untuk pembelian dan penjualan barang
melalui Internet; perbandingan harga peringkat akomodasi; perdagangan barang; perdagangan barang dan jasa yang
terotomatisasi dan terkomputerisasi untuk orang lain yang disediakan melalui jaringan informasi komunikasi global, yakni,
penyediaan pasar online kepada penjual dan pembeli barang dan jasa; perdagangan batubara; perdagangan eceran komputer
bekas; perdagangan mineral; perdagangan online; perekrutan dan pengelolaan pedagang dan anggota stempel perdagangan,
kupon, kartu akumulasi poin, kartu manfaat diskon untuk promosi penjualan atau promosi penjualan; perekrutan dan
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pengelolaan pedagang, anggota kartu poin untuk promosi penjualan; perekrutan pegawai sementara; perekrutan personel
maskapai; perekrutan personel penerbangan, staf darat teknis dan staf darat non-teknis; perekrutan staf teknis; perekrutan
tenaga kerja; perekrutan, perekrutan, penempatan, penempatan staf dan layanan jejaring karier; perencanaan bisnis;
perencanaan bisnis dan konsultasi kesinambungan bisnis; perencanaan bisnis strategis; perencanaan dan desain periklanan,
yaitu, desain materi iklan untuk orang lain, Persiapan dan realisasi rencana dan konsep media dan iklan; perencanaan dan
pameran peragaan busana untuk tujuan promosi; perencanaan dan pelaksanaan pameran dagang, pameran dan presentasi
untuk tujuan komersial atau iklan; perencanaan manajemen bisnis; perencanaan periklanan; perencanaan pertemuan bisnis;
perencanaan perusahaan; perencanaan strategi pemasaran; perencanaan strategis bisnis; perencanaan suksesi bisnis;
perencanaan, pembelian dan perundingan (negosiasi) ruang-ruang dan waktu periklanan dan media; perencanaan,
pengembangan dan implementasi strategi pemasaran; periklanan; periklanan barang dan jasa pihak lain melalui jaringan
komputer lokal dan global; periklanan dan konsultasi manajemen bisnis; periklanan dan pemasaran; periklanan melalui
gambar berjalan; periklanan melalui jaringan telepon seluler; periklanan melalui media cetak, media elektronik, brosur, poster,
papan iklan (billboard), dan media iklan lainnya; periklanan pemasaran langsung; periklanan situs bisnis; periklanan,
pemasaran dan mempromosikan barang dan jasa milik orang lain dengan cara menyediakan peralatan foto dan video di
acara-acara khusus; periklanan, pemasaran, riset pasar; perkerjaan pramuniaga yang berhubungan dengan penjualan barang
dari pihak lain melalui sistem on-line komputer; perkiraan dan analisis ekonomi; pernerbitan, pengelolaan, kliring poin
(termasuk poin elektronik) untuk mempromosikan penjualan produk atau menyediakan layanan dan penyediaan informasi
terkait dengannya; persewaan kios penjualan; persewaan mesin tik; persiapan bahan publikasi; persiapan dan analisis laporan
keuangan untuk bisnis; persiapan dan penyediaan laporan pasar; persiapan dan penyusunan laporan dan informasi bisnis dan
komersial; persiapan dan presentasi tampilan audio visual untuk tujuan periklanan; persiapan dan realisasi rencana dan
konsep media dan iklan; persiapan dokumen yang berkaitan dengan perpajakan; persiapan evaluasi ahli dan laporan yang
berkaitan dengan masalah bisnis; persiapan iklan dan materi promosi dan pemasaran untuk orang lain; persiapan iklan khusus
untuk orang lain; persiapan iklan untuk orang lain; persiapan inventaris terkomputerisasi; persiapan kampanye iklan; persiapan
laporan analisis pasar; persiapan laporan bisnis; persiapan laporan dan studi pasar; persiapan laporan komersial; persiapan
laporan pajak; persiapan laporan pajak penghasilan; persiapan laporan pemasaran; persiapan materi promosi dan
merchandising untuk orang lain; persiapan milis; persiapan pajak; persiapan pajak penghasilan; persiapan penggajian;
persiapan presentasi audiovisual untuk digunakan dalam iklan; persiapan resume untuk orang lain; persiapan slip upah;
persiapan statistik bisnis; persiapan survei bisnis; persiapan survei opini publik; persiapan survei pemasaran; persiapan,
produksi, dan penyebaran iklan dan materi iklan untuk orang lain; pertanyaan bisnis; pertukaran tenaga kerja; perundingan
kontrak-kontrak dan transaksi-transaksi komersial antara para pemberi pengaruh (influencer) media sosial dan para pelaksana
perniagaan (business); perwakilan, agen dan mengatur iklan online di jaringan komputer; perwakilan, agen dan mengatur
penyediaan ruang untuk iklan barang dan jasa; pesanan pembelian secara on-line di bidang pengiriman makanan; positioning
merek; posting tagihan; presentasi barang di media komunikasi, untuk keperluan ritel; presentasi barang melalui media
komunikasi untuk keperluan pengecer; presentasi perusahaan dan barang serta layanan mereka di Internet; presentasi
perusahaan di Internet dan media lainnya; presentasi produk kepada publik; presentasi produk keuangan di media
komunikasi, untuk keperluan ritel; presentasi semua jenis produk dalam segala bentuk komunikasi untuk penjualan eceran;
produksi bahan iklan; produksi dan distribusi iklan radio dan televisi; produksi film iklan; produksi iklan; produksi iklan radio;
produksi iklan radio dan televisi; produksi iklan televisi; produksi iklan televisi, radio dan online; produksi iklan, yaitu, produksi
bahan iklan; produksi infomersial; produksi materi iklan dan iklan; produksi program teleshopping; program pemberian insentif
berupa asuransi jiwa dan kesehatan untuk partisipan program karena lebih aktif dan mencapai sasaran yang ditetapkan;
promosi acara hiburan; promosi acara khusus; promosi acara pihak lain; promosi atas undian berhadian, kompetisi-kompetisi
dan insentif-insentif kepada para pelanggan; promosi bangunan komersial, termasuk pusat perbelanjaan; promosi barang dan
jasa dianggap sebagai sponsor untuk acara olahraga; promosi barang dan jasa melalui sponsor acara hiburan; promosi
barang dan jasa melalui sponsor acara olahraga; promosi barang dan jasa melalui sponsor acara olahraga internasional;
promosi barang dan jasa pihak lain melalui internet; promosi barang dan jasa pihak lain melalui jaringan komputer dan
komunikasi; promosi barang dan jasa untuk orang lain dengan mendistribusikan kupon, melalui skema kartu imbalan loyalitas,
melalui program kartu diskon, melalui administrasi penjualan dan skema insentif promosi yang melibatkan stempel
perdagangan, dengan memberikan poin pembelian untuk penggunaan kartu kredit, melalui acara promosi , melalui distribusi
bahan cetakan dan kontes promosi; promosi barang-barang dan jasa-jasa dengan cara mengoperasikan pusat perbelanjaan
secara online dan komprehensif; promosi dan iklan dalam segala jenis dan bentuk promosi dan iklan dalam segala jenis dan
bentuk; promosi jasa keuangan dan asuransi, atas nama pihak ketiga; promosi kepentingan komersial profesional dan bisnis
di bidang pengembangan aplikasi perangkat lunak seluler yang disediakan oleh asosiasi kepada para anggotanya; promosi
komersial untuk pihak ketiga; promosi kompetisi dan acara olahraga; promosi konser (untuk pihak lain); promosi konser musik;
promosi layanan asuransi, atas nama pihak ketiga; promosi layanan keuangan, atas nama pihak ketiga; promosi online
jaringan komputer dan situs web; promosi penjualan; promosi penjualan (untuk orang lain); promosi penjualan melalui program
loyalitas pelanggan; promosi penjualan menggunakan media audiovisual; promosi penjualan pada titik pembelian atau
penjualan, untuk orang lain; promosi penjualan untuk orang lain dengan menggunakan kartu pengguna istimewa; promosi
penjualan untuk orang lain melalui jaringan internet, intranet, ekstranet dan pemasaran; promosi penjualan untuk orang lain
melalui skema stempel perdagangan; promosi penjualan untuk pihak ketiga; promosi penjualan untuk pihak lain; promosi
penjualan yang berhubungan dengan kecantikan; promosi periklanan (sponsor); promosi persoalan-persoalan kesehatan,
masyarakat dan kelestarian lingkungan; promosi secara daring (online); promosi usaha; promosi, iklan, dan pemasaran situs
web online; proses administrasi klaim asuransi; proses administrasi pesanan; proses administrasi pesanan pembelian; proses
administrasi pesanan pembelian yang dilakukan melalui telepon atau komputer; proses administrasi pesanan pembelian yang
terkomputerisasi; proses dan verifikasi data yang terkomputerisasi; providing information on the use of point cards; providing
information the sale of goods offered in the form of shopping malls on internet websites; providing local products for the
purchase of overseas customers (opposite direct purchasing of domestic goods); provision of business data; proyek
manajemen untuk bisnis, -untuk administrasi; publikasi atas teks publisitas; publikasi bahan dan teks publikasi; publikasi
bahan publikasi; publikasi barang cetakan untuk keperluan periklanan dalam bentuk elektronik; publikasi elektronik dari barang
cetakan untuk keperluan periklanan; publikasi materi cetak untuk tujuan periklanan; publikasi materi publikasi online; publikasi
naskah publisitas/iklan; publisitas dan layanan pemasaran; publisitas dan layanan promosi penjualan; publisitas dan promosi
penjualan yang berkaitan dengan barang dan jasa; publisitas dan promosi penjualan yang berkaitan dengan barang dan jasa
yang tersedia secara online; publisitas iklan industri dan komersial; publisitas, layanan promosi dan pemasaran yang berkaitan
dengan kendaraan; pusat perbelanjaan; radio, televisi, iklan daring (online); recruitment and management of trading stamp,
coupon, point accumulation type card franchise, member; registrasi kendaraan dan layanan pemindahan hak; rekayasa ulang
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proses bisnis; rekrutmen dan manajemen stempel perdagangan, kupon, kartu berjenis akumulasi poin waralaba, keanggotaan;
rekrutmen pegawai; rekrutmen personel manajemen tingkat tinggi; rekrutmen personel penerbangan; rekrutmen staf kantor;
rekrutmen staf lapangan bandara; rekrutmen staf pendukung kantor; relokasi karyawan; rencana karir; reproduksi dokumen;
riset atau analisis pemasaran; riset bisnis dan pemasaran; riset dan analisis pemasaran; riset dan penelitian pasar; riset dan
penelitian pemasaran; riset pasar; riset pasar dengan polling pendapat; riset pasar dilakukan dengan menggunakan basis data
komputer; riset pasar untuk tujuan periklanan; riset pemasaran dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif dan
kualitatif; riset pemasaran di bidang kosmetik, parfum dan produk kecantikan; ritel kartu prabayar pihak ketiga untuk pembelian
layanan hiburan; ritel kartu prabayar pihak ketiga untuk pembelian pakaian; rujukan medis; rujukan pengacara; salah satu dari
layanan yang disebutkan di atas disediakan secara online dari basis data komputer, jaringan informasi dan / atau Internet;
saran akuntansi yang berkaitan dengan perpajakan; saran akuntansi yang berkaitan dengan persiapan pajak; saran akuntansi
yang berkaitan dengan persiapan pengembalian pajak; saran bisnis yang berkaitan dengan pemasaran; saran bisnis yang
berkaitan dengan pemasaran strategis; saran bisnis yang berkaitan dengan periklanan; saran bisnis yang berkaitan dengan
waralaba; saran bisnis yang berkaitan dengan waralaba restoran; saran dan bantuan manajemen bisnis; saran dan informasi
bisnis; saran dan konsultasi bisnis; saran dan konsultasi bisnis terkait dengan waralaba; saran dan konsultasi yang berkaitan
dengan persiapan pajak; saran untuk bisnis; saran yang berkaitan dengan manajemen dan organisasi bisnis; saran yang
berkaitan dengan persiapan pajak; segmentasi (pembagian) dan profilisasi data pasar; seleksi pegawai menggunakan tes
psikologi; semua layanan di atas disediakan online melalui pusat data komputer, jaringan informasi dan/atau internet; show
room (ruang pamer) penjualan mobil bekas; showroom penjualan kendaraan bermotor; sistemasi informasi ke dalam database
komputer; sistematisasi dan kompilasi informasi untuk digunakan dalam database; sistematisasi data dalam database pusat;
sistematisasi data ke dalam basis data komputer; sistemisasi informasi ke dalam basis data komputer; skema keanggotaan
termasuk skema kartu loyalitas pelanggan, skema insentif, skema bonus, kartu hadiah dan kartu diskon, di mana anggota
dapat memperoleh barang dan jasa melalui layanan telepon dan / atau komputer online; skema keanggotaan, termasuk
skema kartu loyalitas pelanggan, skema insentif, skema bonus, kartu hadiah dan kartu diskon untuk tujuan pembuatan
konsep, pengkreasian, proses desain, pengembangan, penerapan, pengerjaan, pengaturan, promosi dan pengawasan;
sponsor promosi acara atletik; sponsor promosi acara budaya; sponsor promosi acara gaya hidup; sponsor promosi acara
hiburan; sponsor promosi acara hiburan sosial; sponsor promosi acara kuliner; sponsor promosi acara musik; sponsor promosi
acara olahraga; sponsor promosi acara olahraga elektronik, kompetisi, dan turnamen; sponsor promosi acara olahraga motor;
sponsor promosi acara pelatihan kebugaran; sponsor promosi acara penggalangan dana amal; sponsor promosi atlet
olahraga; sponsor promosi balap mobil; sponsor promosi balapan kapal motor; sponsor promosi balapan mobil; sponsor
promosi balapan sepeda; sponsor promosi bisnis pemula; sponsor promosi dari industri pakaian intim; sponsor promosi dari
kontes video untuk siswa; sponsor promosi dari pembalap mobil; sponsor promosi klinik dan lokakarya tenis; sponsor promosi
kompetisi dansa hip hop; sponsor promosi kompetisi permainan video; sponsor promosi konser musik; sponsor promosi liga
olahraga; sponsor promosi lomba perahu layar; sponsor promosi organisasi yang mempromosikan pengelolaan dan
pelestarian lingkungan; sponsor promosi pameran dagang; sponsor promosi pameran seni; sponsor promosi pertandingan
tinju; sponsor promosi ras berkuda; sponsor promosi ras katamaran; sponsor promosi taman hiburan; sponsor promosi tim
olahraga; sponsor promosi turnamen bowling; sponsor promosi turnamen golf kejuaraan; sponsor promosi turnamen
memancing; sponsor promosi turnamen pertandingan polo; sponsor promosi turnamen skateboard; stan penjualan kue-kue;
stan penjualan makanan ringan; stan penjualan minuman; stan penjualan roti-roti; steno; strategi media sosial dan konsultasi
pemasaran; strategi pemasaran interaktif; strategi pemasaran konten; studi bisnis dan pemasaran; studi jajak pendapat pasar;
studi kelayakan bisnis; studi kelayakan ekonomi; studi kelayakan komersial; studi pasar; studi pasar tentang kebiasaan
penggunaan Internet dan loyalitas pelanggan; studi pasar terkait dengan layanan grosir dan ritel perangkat keras logam; studi
pasar untuk tujuan periklanan; studi pemasaran; studi penelitian pasar; sumber daya manusia; supermarket; supermarket
peralatan dan perlengkapan pertukangan; supplier; survei opini publik; survei pasar; survei pasar, analisis dan penelitian;
survei pasar, analisis dan studi; survey bisnis dan pasar; tagihan medis; tagihan telepon; tata buku; tax-free shops of
cosmetics and medicine; tes psikologis untuk pemilihan personil; toko; toko alat kesehatan; toko bangunan; toko busana
muslim; toko eceran; toko eceran bahan bangunan; toko elektronik; toko grosir; toko grosir online dan layanan toko ritel online
yang menampilkan pakaian, alas kaki; toko hijab; toko mebel, furniture, perabot rumah, perabot kantor, barang pecah belah,
teko gelas, piring, mangkok, kursi, karya seni dari kayu, lilin, plastik, tirai manik-manik untuk hiasan, tempat tidur,
perlengkapan tempat tidur bukan dari logam, bangku, kursi-kursi, papan peragaan, bantal, lemari-lemari, kotak-kotak dari kayu
atau plastik, lemari berlaci, gantungan jas, bantal-bantal, meja tulis, meja makan, pintu-pintu, meja gambar, meja rias, kursi
malas, perlengkapan perabotan bukan dari logam, kotak perhiasaan, kotak surat, rak-rak, rak tempat majalah, rak buku, kasurkasur, cermin, meja, tempat payung; toko online; toko online dan offline untuk barang-barang elektronik.; toko online dan
offline untuk barang-barang selam; toko penjualan alat-alat rumah tangga; toko penjualan barang elektronik baik secara online
ataupun secara langsung; toko peralatan dan perlengkapan pertukangan; toko perhiasan, emas batangan dan berlian; toko
retail handphone; toko retail yang menyediakan dan menjual barang-barang kebutuhan bayi; toko ritel online dalam bidang
pakaian; toko roti; toko seprei, bedcover, sarung bantal & guling, handuk, selimut, dan barang-barang tekstil; toko spareparts
dan akesoris kendaraan; toko swalayan; toko yang menjual botol-botol minuman; toko yang menjual emas dengan kadar
kemurnian 99.99; toko yang menjual minuman; toko yang menjual perhiasan; toko yang menjual perhiasan emas; toko-toko;
toko-toko ritel, pemesanan melalui pos dan layanan-layanan toko ritel online yang menampilkan kopi, produk-produk kopi dan
barang-barang terkait kopi, teh dan bubuk yang dijual dalam wadah-wadah tunggal untuk digunakan dalam mesin-mesin
pembuatan penyeduh, mesin-mesin pembuatan penyeduh listrik dan mesin-mesin espresso listrik; toko-toko ritel, pesanan
melalui pos dan layanan-layanan toko ritel online yang menampilkan cokelat dan minuman berasal dari teh, biji kopi, kopi
bubuk, produk-produk cokelat, teh loose dan kantong teh, produk terkait kopi dan teh, bermacam-macam rasa teh, sirup dan
saus-saus, skala, kertas filter, t-shirt, pakaian, tutup kepala, alas kaki, aksesoris-aksesoris pakaian, mug, gelas-gelas, alat
makan, gantungan kunci, alat tulis, tas-tas, peralatan-peralatan dan wadah-wadah dapur atau rumah tangga, filter-filter kopi
listrik, mesin-mesin kopi listrik, penapis-penapis kopi listrik, peralatan pembuat kopi, persiapan-persiapan pembersih
perlengkapan dan peralatan kopi; transaksi komersial secara online; transaksi komersial yang dapat dilakukan melalui aplikasi
program komputer; transaksi komersial yang dapat dilakukan secara daring (online); transkripsi; transkripsi komunikasi [fungsi
kantor]; transkripsi komunikasi yang direkam; transkripsi pesan; transkripsi stenografis; wawancara untuk riset pasar kualitatif;
wawancara untuk tujuan riset pasar===
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210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021013766
: 28/02/2021 15:11:39
:
: PT. Purimet Metropolitan

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Mediterania Garden Residences 2 (MGR.2), Tower Flamboyan, Lantai G, Unit KS11,
Jalan Tanjung Duren Raya Kaveling 5-9, Kel. Tanjung Duren Selatan, Kota
Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11470
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: SWARCO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru, Putih, Orange, Hitam
: 9
: ===alat lampu lalu lintas [perangkat pensinyalan]; lampu lalu lintas; lampu peringatan bahaya jalan; perangkat sinyal lalu lintas
yang bercahaya; rambu-rambu jalan, bercahaya; rambu-rambu jalan, bercahaya atau mekanis===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021013767
: 28/02/2021 15:16:12
:
: Barkah Alkhaliq

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. H. Sailin II No 41 RT 03 RW 05, Bintaro, Pesanggrahan, Jakarta, Kota
Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12330
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Daftar Sekolah
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, merah, kuning, hijau, biru
: 9
: ===Perangkat lunak komputer dan perangkat lunak aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk menyediakan area pasar online
untuk pembeli dan penjual barang dan jasa; Peranti lunak yang menyediakan platform perdagangan (trading) elektronik dan
marketplace elektronik online; perangkat lunak yang menyediakan pasar (marketplace) virtual===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021013768
: 28/02/2021 15:16:50
:
: KAMAL TARACHAND. M

540 Etiket

: Jalan Kintamani Raya No. 12 RT. 002 RW. 007 Kelurahan Kelapa Gading Barat
Kecamatan Kelapa Gading Kota Jakarta Utara Provinsi DKI Jakarta 14240, Kota
Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14240
: Reni Sunarty S.H., M.H.
: Law Office LUSDA SUNARTY & Partners - RENCHMARK, Jl. Wahyu II No. 10 H
RT. 004 RW. 05 Kel. Gandaria Selatan Kec. Cilandak, Jakarta Selatan

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: mesnack
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: krem, biru, merah, oranye, kuning, hijau, abu-abu, dan putih
: 30
: ===Adaan; Adas manis bubuk; Adonan Pastri; Adonan kue buah badam; Adonan makanan yang mengandung tepung;
Adonan makaroni/spageti; Adonan terigu; Adonan yang didinginkan; Agar-agar buah (gula-gula); Amparan Tatak; Amplang;
Andewi (pengganti kopi); Andewi (sejenis rempah) dan campurannya, untuk digunakan sebagai pengganti kopi; Apam Batil;
Apang; Arang aktif untuk makanan; Ares; Asida; Asidah; Aunu Senebre; Bahan campuran minuman berbahan dasar kopi;
Bahan dasar pizza; Bahan makanan yang sudah disiapkan dalam bentuk saus-saus; Bahan pemanis untuk kue atau minuman
atau makanan; Bahan pengental untuk memasak bahan makanan; Bahan pengental untuk memasak makanan; Bahan
pengganti teh; Bahan pengikat saus; Bahan perekat untuk makanan; Baje Canggoreng; Bakcang (Makanan beras ketan diisi
daging); Bakmi goreng; Bakmi jawa; Bakpao; Bakpao rasa Kacang Merah, rasa kacang hijau, rasa kacang tanah, rasa coklat,
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rasa kacang hitam, rasa kacang hijau pandan, rasa talas, rasa bengkoang asin, rasa labu dan rasa ayam kecap; Bakpia;
Bakpia Kukus (Kue tradisional); Bakwan; Balutan salad bumbu selada; Bandos; Bandrek; Bangle; Baozi (roti isi); Bawang
dayak kering (Bumbu); Bawang merah bubuk; Bay Tat; Bekatul; Beras; Beras Analog (Beras yang terbuat dari Jagung); Beras
basmati; Beras bulir panjang; Beras campuran; Beras jepang; Beras organik; Beras padi liar; Beras pratanak; Beras shirataki;
Beras untuk bubur; Beras yang digabungkan dalam satu paket dengan biji yang dapat dimakan, kacang-kacangan, polongpolongan, atau sayuran; Beras yang digabungkan dalam satu paket dengan bumbu dan perasa; Berbuat curang; Berego;
Berondong; Berondong jagung; Bihun Bebek; Bihun Goreng; Bihun instan; Bihun tepung kacang instan; Biji kopi; Biji olahan
digunakan sebagai bumbu; Biji rami untuk konsumsi manusia; Biji selasih; Biji-bijian olahan yang digabungkan dalam satu
paket dengan biji yang dapat dimakan, kacang-kacangan, polong-polongan atau sayuran; Biji-bijian olahan yang digabungkan
dalam satu paket dengan bumbu dan perasa; Biji-bijian yang terbagi dua; Bika Ambon; Bingke; Binte Biluhuta; Binyolos;
Biscotti; Biskuit (manis atau gurih); Biskuit Gabin (Kue tradisional); Biskuit Kentang (Kue tradisional); Biskuit coklat; Biskuit
kering; Biskuit petit-beure; Biskuit petit-beurre; Biskuit renyah dengan Krim; Biskuit selai kacang; Biskuit tipis kering; Biskuit
untuk menambah nafsu makan; Biskuit yang dilapisi cokelat; Biskuit yang dilapisi cokelat rasa cappuccino; Biskuit yang dilapisi
cokelat rasa green tea; Biskuit yang dilapisi cokelat rasa pisang; Biskuit yang dilapisi cokelat rasa strawberry; Biskuit yang
dilapisi cokelat rasa susu; Bluder; Boba teh durian; Bobongko; Bohromrom; Bola-bola kecil yang terbuat dari tepung tapioka;
Bolen Pisang; Bolo Kemojo; Bolu Koja; Bolu Kojo; Bolu Paranggi; Bolu nanas; Brem; Brownies Coklat; Buah Buni; Bubuk
bahan makanan terbuat dari tanaman kelor bernutrisi; Bubuk bahan minuman terbuat dari tanaman kelor bernutrisi; Bubuk dan
campuran untuk membuat saus daging dan saus kaldu; Bubuk dari buah prem; Bubuk ginseng dan ginseng merah, bukan
untuk keperluan medis; Bubuk herbal untuk membuat makanan dan minuman herbal; Bubuk kari; Bubuk ngo hiong; Bubuk
spekulas; Bubuk spikulas; Bubuk untuk es krim; Bubuk untuk membuat minuman dengan bahan dasar teh, bubuk untuk
membuat minuman dengan bahan dasar kakao; Bubuk untuk membuat roti; Bubur; Bubur Ase; Bubur Ayam; Bubur Baayak;
Bubur Mengguh; Bubur Pedas; Bubur Sagela; Bubur dengan bahan dasar susu untuk makanan; Bubur havermot; Bubur
jagung; Bubur kacang hijau; Bubur kacang merah; Bubur nasi ayam; Bumbu; Bumbu Acar Kuning; Bumbu Ayam Goreng
Kuning; Bumbu Ayam Goreng ; Bumbu Ayam Hainan; Bumbu Ayam Kalasan; Bumbu Ayam Panggang; Bumbu Ayam Saos
Inggris; Bumbu Ayam goreng Tumbar; Bumbu Ayam goreng canton; Bumbu Bacem ( Tahu dan Tempe ); Bumbu Bekicot
Goreng; Bumbu Bicap; Bumbu Gado-Gado; Bumbu Garang Asem Daging; Bumbu Gulai; Bumbu Kacang; Bumbu Kanji Rumbi;
Bumbu Karedok/ Terancam; Bumbu Kebuli; Bumbu Krengsengan; Bumbu Lontong Balap; Bumbu Nasi Goreng Jawa; Bumbu
Pepes; Bumbu Rujak Cingur; Bumbu Sambel Goreng; Bumbu Sate Ayam; Bumbu Sate lilit; Bumbu Sayur Asin Petis; Bumbu
Semanggi; Bumbu Soto Mie; Bumbu Soto Udang; Bumbu Tahu Campur; Bumbu Tahu Telur; Bumbu Tem Ayam Obat; Bumbu
Urap Urap; Bumbu ayam ngohiong; Bumbu baikut goreng; Bumbu dari buah-buahan; Bumbu ikan bakar; Bumbu instan bubuk;
Bumbu masak (moto); Bumbu masak dalam bentuk bubuk; Bumbu mie goreng; Bumbu mie kuah; Bumbu pasta; Bumbu pecel;
Bumbu pindang bandeng; Bumbu rendang; Bumbu serba guna; Bumbu siap saji; Bumbu untuk sup; Bumbu yang diawetkan;
Bumbu-bumbu masak dari tanaman; Bumbu-bumbu yang mengandung monosodium glutamate atau ekstrak protein
terhidrolisasi yang berasal dari ikan, daging atau sayuran; Bumbu ayam goreng; Bumbu ayam kecap; Bumbu bakmoy;
Bumbu bali; Bumbu empal goreng; Bumbu kari singapura; Bumbu nasi goreng oriental; Bumbu nasi goreng pedas;
Bumbu nasi uduk; Bumbu sop buntut; Bumbu sop merah; Bumbu sop ayam; Bumbu soto ayam; Bumbu soto daging; Buras;
Burasa; Burger Daging Ayam (Sandwich); Burger Daging Ikan (Sandwich); Burgo; Burongcong; Busung (Daun Kelapa); Butir
gandum yang keras; Butiran jagung olahan; Buttermilk Pancakes; Cabe Kering; Cacapan Asam (Sambal); Cairan berbumbu
untuk merendam makanan; Campuran Bumbu beraroma untuk Makanan; Campuran beras coklat dan hitam; Campuran
minuman berbahan dasar teh; Campuran minuman berbahan dasar teh herbal; Campuran tepung; Campuran untuk roti;
Cecek; Celimpungan; Cempedak; Cendawan (truffles) dan pemanis-pemanis coklat; Cendol; Cengkir; Chai Kwe; Chai masala
/ minuman teh yang dicampur rempah; Che Hun Tiau; Chocolate chip cookie; Chutney Tomat; Cilok; Cimi-Cimi (kue kering);
Cimol; Cincalok (Bumbu); Cireng; Cokelat dalam bentuk pralin; Coklat terbuat dari bahan campuran antara dark cokelat dan
buah mangrove; Coklat, praline yang diisi dan tidak diisi, permen; Cone snack [makanan ringan berbahan dasar tepung];
Cucuru Bayao; Cuka dari sherry; Cuka hitam Cina; Cuka quince (buah); Custard; Dabu Dabu; Daun Mint Kering (bumbu);
Daun jeruk purut kering; Daun mint (bumbu); Daun pandan kering (bumbu); Daun salam kering (bumbu); Daun salam koja
kering (bumbu); Daun sirih kering (rempah-rempah); Dedak; Dodol; Dodol Cempedak; Dodol Kandangan; Dodol Kedondong;
Dodol Kentang Kerinci; Dodol Kole; Dodol buah; Dodol sayur; Doko - Doko Cangkuling; Donat berlubang; Dumpling ayam dan
udang; Ekstra herbal (bumbu); Ekstra ragi untuk makanan; Ekstrak coklat; Ekstrak ginseng dan ginseng merah, bukan untuk
keperluan medis; Ekstrak kopi malt; Ekstrak ragi; Ekstrak ragi sebagai olesan; Ekstrak rempah-rempah; Emping (kerupuk dari
melinjo); Enchilada [roti isi]; Engkak Ketan; Es (air yang dibekukan); Es Brenebon; Es Buah Matoa; Es Campur; Es Campur
Ayung; Es Campur Pelangi Angrek; Es Cendol Betawi; Es Doger; Es Goyang; Es Kelapa Muda Asam Manis; Es Konsumsi; Es
Lilin; Es Manado; Es Palu Butung; Es Selendang Mayang; Es Tiji Mei; Es alam atau buatan; Es cincau; Es coklat durian; Es
ketan durian; Es krim buatan; Es krim dengan bahan dasar yoghurt; Es krim novelties (bentuk genggam), yaitu, makanan
penutup es krim; Es kristal; Es loli; Es pisang ijo; Es silinder; Es sop durian; Es stik; Es teler; Es untuk minuman penyegar; Es
yang dapat dimakan berbahan dasar air dengan rasa yang dibekukan; Es yang dapat dimakan terutama terdiri dari yogurt;
Extrac nira kelapa (bumbu); Fla [custard]; GIS (bahan pemekar roti); Galamai (dodol khas Sumatera Barat); Gambir (RempahRempah); Gandaria; Gandasturi; Gandos; Gandum (Oats steel-cut); Gandum giling untuk makanan manusia; Gandum kupas;
Garam meja; Garam rumput laut; Garam untuk pengawetan bahan makanan; Garam, bumbu, rempah-rempah, bumbu dari
tumbuhan yang diawetkan; Gelenak; Gemblong; Getuk (Kue); Glasir dan isian untuk makanan manis; Glasir karamel; Glasir
konfeksioneri; Glasir untuk makanan manis; Glasir untuk produk-produk makanan; Gluten untuk makanan; Godo Godo;
Gogos; Gogoso; Gohok; Gula -gula (mesis) untuk menghias kue; Gula aren cair (ekstrak nira kelapa); Gula atau pemanis
(serbuk, cair atau tablet); Gula halus untuk glasir; Gula kacang; Gula nira kelapa; Gula semut; Gula sirup; Gula tetes untuk
makanan; Gula, pemanis alami, saus pelumur (glazer) dan isian manis (sweet filling), madu, sirup (treacle); Gula-gula beku
yang mengandung es krim; Gula-gula beku yang mengandung yoghurt; Gula-gula berisi krim (permen gula-gula); Gula-gula
berwarna hitam; Gula-gula kacang; Gulai Pisang; Gulali; Gulo Puan; Halua Kenari; Hamburger sandwiches; Hasil produksi
Madu; Hasil produksi coklat; Hasil produksi penggilingan tepung; Haver kupas; Hiasan roti yang dapat dimakan; Hidangan dan
makanan siap saji yang berbahan dasar utama pasta; Hidangan kering-beku dengan bahan utama adalah nasi; Hidangan
yang dimasak; Hintalu Karuang; Infus tanpa obat; Intip goreng (makanan berbahan dasar beras); Itak Gurgur; Jadah Lemang;
Jagung Bose; Jagung Catemak; Jagung Titi; Jagung bakar; Jagung goreng; Jagung yang sudah diolah; Jaje Tunjak Lapis
Poteng; Jalangkote; Jawawut yang dihancurkan; Jawawut yang dikupas; Jelai kupas; Jenang; Jenang ketan hitam; Jenang
waloh; Jepa; Jiaozi pangsit; Jinten bubuk; Jipang; Jorong-Jorong; Jus jahe [minuman]; Kacang Pukul Bagan Siapi-siapi;
Kakao; Kapsul kopi terisi; Kapsul kopi yang berisi kopi untuk diseduh; Kapulaga bubuk; Kapurung; Kapusu; Karamel; Karamel
gula-gula; Karasi; Kecalo; Kecap; Kecap asin; Kecap kedelai; Kecap manis; Kecapi; Kedelai bubuk untuk digunakan sebagai
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makanan; Keju gembung [camilan jagung]; Kemang; Kembang Goyang; Kembang Loyang; Kembang gula beku; Kembang
gula yang dibekukan dengan perasa teh, teh herbal dan / atau buah-buahan; Kembang gula yang dibekukan dengan teh, teh
herbal dan/atau perasa buah-buahan; Kemplang; Kencur bubuk; Keningar (bumbu dapur); Kenta; Kepingan jagung; Kerak
Telor; Keripik Bawang; Keripik Kasubi Pahangga; Keripik camilan sereal; Keripik dan kerupuk berbahan dasar tepung dan
berbahan dasar gandum; Keripik produksi gandum; Keripik sereal; Kerupuk; Kerupuk Atom; Kerupuk Gendar; Kerupuk Ikan;
Kerupuk Jengkol; Kerupuk Kentang; Kerupuk Pecah Seribu; Kerupuk bawang; Kerupuk ikan aneka rasa; Kerupuk ikan dengan
perasa; Kerupuk jagung; Kerupuk kopi; Kerupuk pisang; Kerupuk sagu; Kerupuk udang aneka rasa; Kerupuk udang dengan
rasa; Ketan bumbu; Ketoprak; Ketumbar Bubuk (Bumbu); Ketupat; Ketupat Kandangan; Ketupat Sayur; Ketupat tahu; Kiam Ko
Kwe; Klabat; Klabat bubuk; Klapertaart; Klappertaart; Kolo; Kopi Aceh; Kopi Latte; Kopi Sibu-Sibu; Kopi Susu ; Kopi bubuk;
Kopi cokelat; Kopi durian; Kopi giling dan biji kopi utuh (yang belum diolah); Kopi gula aren; Kopi jahe; Kopi seduh; Kopi susu
bubuk; Kopi yang tidak disangrai; Kopi, ekstrak kopi, teh, kakao dan penggantinya; Kopi, teh, kakao dan kopi buatan; Kremes
dari tepung; Kuah Beulangong; Kuah daging; Kue; Kue Adee; Kue Akar Kelapa; Kue Apang; Kue Apang Colo; Kue Ape; Kue
Bagea; Kue Balapis Manado; Kue Bangket; Kue Bangkit; Kue Baruasa; Kue Berry Bell Trimit; Kue Bhoi; Kue Biji Ketapang;
Kue Bingka Kentang; Kue Bingkang; Kue Bolu Buju; Kue Bolu Kukus; Kue Bolu Panggang; Kue Bolu Suri; Kue Bong Li Pang;
Kue Bugis Betawi; Kue Burgo; Kue Caraisi; Kue Choco Chip; Kue Cincin; Kue Ciput; Kue Coklat Mente; Kue Coklat Mente (
Cookies ); Kue Combro; Kue Cubit; Kue Cucur; Kue Dadar Gulung; Kue Dadar Jiwo; Kue Dange; Kue Delapan Jam; Kue
Dongkal; Kue Engkak Medok; Kue Gagatas; Kue Gandus; Kue Gegicak; Kue Gemblong; Kue Getas; Kue Gulung; Kue
Jejongkong; Kue Jungkong; Kue Kacang Spesial; Kue Karawo; Kue Kecalo; Kue Keciput; Kue Kelen; Kue Kembang Goyang;
Kue Kericu; Kue Klepon; Kue Kubang Boyo; Kue Kui Kui; Kue Kuipau; Kue Kuping Gajah; Kue Lampu Lampu; Kue Lapis Kojo;
Kue Lapis Legit; Kue Lapis Maksuba; Kue Lapis Sagu; Kue Leker; Kue Lepek Binti; Kue Lepet; Kue Lidah Kucing; Kue Lontar;
Kue Lumpang; Kue Lupis; Kue Manan Samin; Kue Mangkok; Kue Muso; Kue Nastar Keju; Kue Ombusombus; Kue Onde; Kue
Ongol-Ongol; Kue Padamaran; Kue Paso; Kue Pepe; Kue Perut Punai; Kue Pia Saronde; Kue Pinende; Kue Popolulu; Kue
Putri Kandis; Kue Putu; Kue Putu Bambu; Kue Putu Mayang; Kue Rangi; Kue Rintak; Kue Sabongi; Kue Sari Penganten; Kue
Satu; Kue Semprit Desa; Kue Semprit keju; Kue Semprit keju spesial; Kue Sie Itek; Kue Siput; Kue Srikaya; Kue Strawberry;
Kue Susu; Kue Talam; Kue Tat; Kue Tenteng; Kue Timphan; Kue Unti; Kue Vanada; Kue berbahan dasar tepung; Kue bika
ambon; Kue choco ball; Kue daging; Kue dan gula-gula; Kue dan kue tar, gula-gula (termasuk yang beku); Kue eccles; Kue
keranjang; Kue kering (pastri); Kue kering Perancis; Kue kering Wina; Kue kering yang mengandung tempe; Kue lumpia; Kue
mentega Denmark; Kue mochi; Kue nanas; Kue pangsit Cina; Kue pastei; Kue pisang; Kue pukis; Kue semolina; Kue
semprong; Kue spiku; Kue tifor; Kue tradisional; Kue yang dibubuhi jahe dan gula; Kue-kue; Kue-kue Denmark; Kue-kue Italia;
Kue-kue dari bahan beras; Kue-kue kering berbahan dasar dari beras; Kue-kue lobak; Kulit lumpia; Kulit won ton (pangsit);
Kuncup bunga pohon caprier untuk pembuat saus; Kunyit bubuk; Kunyit kering; Kunyit putih bubuk (Bumbu); Kunyit*; Labia
Dange (Sagu Dange); Lada hitam bubuk (bumbu); Ladran (Kue Kering); Laksa Betawi; Lakse; Lakse Kuah; Lakso; Lalampa;
Lamang; Lasagna; Lek Tau Suan; Lemang; Lemang Tapai; Lemper; Lemper Daging; Lempok; Lempok Durian; Lempok Durian
Riau; Lenggang; Lengkuas bubuk; Lepat; Lepet; Lobi-Lobi; Lontong; Lontong sayur; Lopek Bugi; Lumpia basah; Lumpia
goreng; Lumpia kering; MSG (Monosodium Glutamate); Macchiato (minuman kopi yang dibuat dengan mencampurkan
espresso dengan susu); Madu untuk Makanan manusia; Madu zaitun; Makanan batang berenergi berbahan dasar kopi;
Makanan batang berenergi berbahan dasar madu; Makanan beku terutama terdiri dari biji-bijian olahan; Makanan beku
terutama terdiri dari mie; Makanan beku terutama terdiri dari quinoa dan sereal yang diolah; Makanan beku terutama terdiri
dari sereal yang diolah; Makanan berbahan dasar madu; Makanan berbahan dasar teh; Makanan berbahan dasar tepung;
Makanan berbentuk batangan yang mengandung sereal, berprotein dan berenergi ; Makanan bubur beras organik; Makanan
dalam kaleng, alumunium kontener/alumunium foil maupun kanton plastik siap saji yang terdiri dari nasi dan lauk pauknya
dengan tambahan daging sapi/ daging ayam/ikan, sayur-sayuran, buahan-buahan dalam kaleng.; Makanan dan makanan
ringan porsi kecil utamanya terdiri dari nasi, pasta dan atau mi; Makanan dari gandum untuk makan pagi; Makanan pasta
farina; Makanan penutup; Makanan penutup beku berupa air es dengan rasa; Makanan penutup berbahan dasar beras,
makanan penutup muesli; Makanan penutup berbahan dasar sereal [kembang gula]; Makanan penutup mousse; Makanan
penutup terbuat dari cokelat; Makanan penutup terbuat dari nasi; Makanan penutup terbuat dari sereal; Makanan penutup
terbuat dari tepung; Makanan pokok orang Meksiko; Makanan ringan batangan yang mengandung campuran biji-bijian,
kacang-kacangan dan buah kering (gula-gula); Makanan ringan berbahan dasar beras; Makanan ringan berbahan dasar beras
[kembang gula]; Makanan ringan berbahan dasar cokelat; Makanan ringan berbahan dasar sereal; Makanan ringan berbahan
dasar sereal [kembang gula]; Makanan ringan berbahan dasar sereal dalam bentuk batangan; Makanan ringan berbahan
dasar tepung; Makanan ringan berbahan dasar tepung terigu; Makanan ringan berbahan dasar tepung yang memiliki varian
rasa udang pedas manis dan rumput laut; Makanan ringan dengan bahan dasar ketan dan beras; Makanan ringan terutama
terdiri dari gandum; Makanan ringan terutama terdiri dari pasta atau nasi; Makanan ringan terutama terdiri dari roti; Makanan
ringan terutama terdiri dari sereal atau gandum; Makanan ringan yang terbuat dari tepung kentang; Makanan siap saji
berbahan dasar mie yang dibekukan; Makanan siap saji berbahan dasar mie yang didinginkan; Makanan siap saji berbasi
beras; Makanan siap saji kering dan cair, terutama terdiri dari beras; Makanan siap saji kering dan cair, terutama terdiri dari
mie; Makanan siap saji kering dan cair, terutama terdiri dari pasta; Makanan siap saji yang mengandung (terutama) mie;
Makanan terutama terdiri dari quinoa dan sereal yang diolah; Makanan terutama terdiri dari sereal yang diolah; Makanan untuk
mencuci mulut berbahan dasar telur; Makanan untuk sarapan terbuat dari jagung; Makanan yang dibuat terutama dari nasi,
pasta, atau mie; Makanan yang dibuat terutama dari pasta; Makanan yang mengandung tepung; Makanan, makanan ringan
dan makanan ringan organik berbahan dasar sereal; Malt untuk makanan; Mantou; Martabak; Martabak Aceh; Martabak
bangka; Matcha / teh hijau dari jepang [minuman]; Matcha latte / teh hijau dari jepang latte; Menteng; Merica; Merica bubuk;
Meses cokelat; Mesis (gula-gula); Meuseukat; Mie; Mie Aceh; Mie Asia; Mie Celor; Mie Gomak; Mie Jalak Sabang; Mie
Keriting; Mie Koba; Mie Korea; Mie Lendir; Mie Pantiaw; Mie Sagu; Mie Tarempa; Mie Terbang; Mie Titi; Mie Vietnam; Mie
beras cina; Mie italia; Mie jepang; Mie kering (rehydratable) seperti soba kering (organik), udon kering (organik), ramen kering
(organik), somen kering (organik); Mie kering untuk bayi termasuk udon kering untuk bayi, spageti kering untuk bayi dan
somen kering untuk bayi.; Mie segar; Mie shirataki; Mie yang dibekukan hingga ke bagian dalam; Mie yang didinginkan; Mie
yang digabungkan dalam satu paket dengan biji yang dapat dimakan, kacang-kacangan, polong-polongan, atau sayuran; Mie
yang terbuat dari Jagung; Mie yang terbuat dari Singkong; Milu Siram; Minuman Air Tebu Nostalgia; Minuman Es Air Mata
Pengantin; Minuman Es Jeruk Kunci; Minuman Es Kacang Merah; Minuman Es Laksamana Mengamuk; Minuman Es Sirup
Mak Inang; Minuman Jus Pinang; Minuman Kopi Hawai; Minuman Martebe; Minuman Roco Timun; Minuman Sirsak Markisa;
Minuman Teh Susu Telur; Minuman barbahan dasar teh termasuk teh hitam -, teh hijau-, dan minuman berbahan dasar teh
oolong; Minuman beras kencur; Minuman berbahan dasar kopi espresso; Minuman berbahan dasar kopi yang mengandung
susu; Minuman berbahan dasar madu; Minuman berbahan dasar makanan berbasis susu (dairy); Minuman berbahan dasar
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teh bunga blimbing wuluh; Minuman berbahan dasar teh bunga dahlia; Minuman berbahan dasar teh bunga mawar; Minuman
berbahan dasar teh bunga rosella; Minuman berbahan dasar teh bunga telang; Minuman berbahan dasar teh dan teh herbal;
Minuman cokelat; Minuman coklat dengan atau tanpa susu; Minuman dengan bahan dasar coklat; Minuman dengan bahan
dasar kopi, coklat dan teh; Minuman es krim; Minuman jahe; Minuman jahe merah; Minuman jahe merah siap minum;
Minuman kakao; Minuman karamel; Minuman karamel dengan campuran susu; Minuman kokoa dengan atau tanpa susu;
Minuman kopi dengan atau tanpa susu; Minuman kopi espresso dicampur dengan susu 90 ml; Minuman kopi espresso
dicampur dengan susu dan bubuk coklat; Minuman kunyit asam; Minuman serbuk berbahan dasar campuran buah beri;
Minuman serbuk campuran buah beri; Minuman serbuk daun kelor; Minuman serbuk daun kelor organik royal moringa rasa
alpukat (moringa avocado); Minuman serbuk daun kelor organik royal moringa rasa coklat (moringa chocolate); Minuman
serbuk daun kelor organik royal moringa rasa jahe (moringa ginger); Minuman serbuk daun kelor organik royal moringa rasa
kopi jahe (moringa coffe ginger); Minuman serbuk daun kelor organik royal moringa rasa latte (moringa latte); Minuman serbuk
rasa campuran buah beri; Minuman teh dengan atau tanpa susu; Minuman teh krisan; Minuman temulawak; Minyak cabe;
Miso; Moccacino (minuman yang terdiri dari bahan berupa susu, kopi dan cokelat); Model; Muesli; Muffin Inggris; Muffins;
Nasi; Nasi Antah; Nasi Aron; Nasi Ayam ala Sihlin; Nasi Ayam Bakar Bali; Nasi Ayam Bakar Bumbu Padang; Nasi Ayam
Bakar Bumbu Rujak; Nasi Ayam Bakar Solo; Nasi Ayam Bakar Taliwang; Nasi Ayam Betutu; Nasi Ayam Bumbu Bali; Nasi
Ayam Bumbu Rujak; Nasi Ayam Cabai Hijau; Nasi Ayam Fillet Crispy; Nasi Ayam Geprek; Nasi Ayam Geprek Cabe Hijau;
Nasi Ayam Geprek Keju; Nasi Ayam Geprek Sambal Matah; Nasi Ayam Goreng Bumbu Kelapa; Nasi Ayam Goreng Kuning;
Nasi Ayam Goreng Lengkuas; Nasi Ayam Goreng Mentega; Nasi Ayam Isi Buluh; Nasi Ayam Kailo; Nasi Ayam Kalasan; Nasi
Ayam Karage; Nasi Ayam Katsu; Nasi Ayam Kecap; Nasi Ayam Kecombrang; Nasi Ayam Kemangi; Nasi Ayam Krispi; Nasi
Ayam Lada Hitam; Nasi Ayam Paniki; Nasi Ayam Pedas; Nasi Ayam Penyet; Nasi Ayam Pop; Nasi Ayam Rica Rica; Nasi
Ayam Sambal Matah; Nasi Ayam Suwir sambal kecombrang; Nasi Ayam Tuturuga; Nasi Ayam crispy isi keju (Ayam goreng
tepung isi keju); Nasi Ayam crispy isi salted egg (Ayam goreng tepung isi salted egg); Nasi Ayam crispy original (Ayam goreng
tepung original); Nasi BBQ Saus Jawa; Nasi Bakar Ayam; Nasi Balap Puyung; Nasi Begana; Nasi Bekepor; Nasi Berkat; Nasi
Bola Tuna; Nasi Burung Puyuh; Nasi Cakalang Cabai Hijau; Nasi Cakalang Rica Rica; Nasi Cakalang Suwir Pedas; Nasi
Cakalang Woku; Nasi Cakalang suwir kecombrang; Nasi Campur Bali; Nasi Cumi Cabe hijau; Nasi Cumi pedas; Nasi
Dendeng Balado; Nasi Dendeng Batoko; Nasi Empal Daging; Nasi Gemuk; Nasi Goreng Bakso; Nasi Goreng Bakso Paket
Ekonomi; Nasi Goreng Jawa; Nasi Goreng Kampung; Nasi Goreng Kecombrang; Nasi Goreng Oriental; Nasi Goreng Paket
Eksekutif; Nasi Goreng Parahyangan; Nasi Goreng Seafood; Nasi Goreng Sosis; Nasi Goreng Tek-Tek; Nasi Goreng Teri;
Nasi Gulai Nangka; Nasi Ikan Asam Manis; Nasi Ikan Bakar Sambal Dabu; Nasi Ikan Dabu Dabu; Nasi Ikan Pesmol; Nasi Ikan
Saus Padang; Nasi Ikan Uilulia; Nasi Jagung; Nasi Jaha; Nasi Jinggo; Nasi Karage; Nasi Kari Ayam; Nasi Kari Sapi; Nasi
Katsu; Nasi Kebuli; Nasi Kotaraja; Nasi Krengseng; Nasi Krengsengan Ayam; Nasi Kresengan Mercon; Nasi Kuning; Nasi
Lapola; Nasi Lemak Ayam; Nasi Lemak Khas Riau; Nasi Lemak Melayu; Nasi Opor Ayam; Nasi Padang; Nasi Pepes Ayam;
Nasi Pepes Ayam Bali; Nasi Pepes Ikan; Nasi Pepes Tahu; Nasi Pepes Tempe; Nasi Pepes Teri; Nasi Rames; Nasi Rames
Bali; Nasi Rames Cirebon (Nasi Jamblang); Nasi Rames Gresik (Nasi Krawu); Nasi Rames Gudek; Nasi Rames Nusantara;
Nasi Rames Oriental; Nasi Rames Padang; Nasi Rames Pekalongan (Nasi Megono); Nasi Rendang Ayam; Nasi Rendang
Ayam Kacang Merah; Nasi Rendang Sapi; Nasi Sambal Goreng Ati Kentang; Nasi Sambal goreng Teri; Nasi Sapi Krengseng
Mercon; Nasi Sapi Lada Hitam ; Nasi Sate Ayam; Nasi Semur Ayam; Nasi Semur Daging Sapi; Nasi Subut; Nasi Telur Balado;
Nasi Telur Bumbu Rendang; Nasi Telur Dadar Padang; Nasi Tepeng; Nasi Teriyaki; Nasi Terong Balado; Nasi Tuna Balado;
Nasi Tuna Bumbu Bali; Nasi Tuna Pedas Kemangi; Nasi Tuna Saus Asam Manis ; Nasi Tuna Woku; Nasi Uduk; Nasi Ulam;
Nasi Urap; Nasi Yakiniku; Nasi campuran dengan sayuran, ekstrak ayam, ekstrak daging, keju, kacang, polong-polongan
(kacang), rempah-rempah, perasa, bumbu dari tumbuhan, bumbu; Nasi coklat sudah diolah dalam kemasan; Nasi dalam
kemasan; Nasi goreng katsu; Nasi gurih Ayam penyet; Nasi gurih krengsengan Mercon; Nasi gurih telur balado; Nasi hitam
sudah diolah dalam kemasan; Nasi jepang sudah diolah dalam kemasan; Nasi kepal; Nasi krengsengan mercon; Nasi
krengsengan sapi; Nasi lemak; Nasi merah sudah diolah dalam kemasan; Nasi organik sudah diolah dalam kemasan; Nasi
untuk bubur; Nasi, pasta dan mie; Ngohiong (Bumbu); Nougat kacang; Ocha / teh jepang; Olahan yang terbuat dari gula;
Olahan yang terbuat dari sereal; Olesan berbahan dasar coklat; Olesan kakao; Olesan manis (madu); Onyop; Pacri Nanas;
Pai isi daging; Paket makanan dalam kotak yang terdiri dari nasi dengan tambahan daging ayam, ikan atau sayuran; Pala
Manis; Pala bubuk; Panada; Panettone (roti manis); Pangsit; Pangsit goreng; Pangsit hot pot; Pangsit ikan; Pangsit telur;
Papeda; Pasta; Pasta cabai dalam minyak; Pasta cabe untuk digunakan sebagai bumbu; Pasta kari hijau; Pasta kari masman;
Pasta kari merah; Pasta kue; Pasta yang digabungkan dalam satu paket dengan biji yang dapat dimakan, kacang-kacangan,
polong-polongan, atau sayuran; Pasta, saus dari lemak, saus dan pelapis untuk penyedap makanan; Pastel berisi daging dan
sayuran; Pastel daging; Pasung; Pati termasuk pati yang dimodifikasi untuk makanan; Pembungkus pastry (kue); Pengental
Tahu; Pengental untuk tahu; Pengganti Mayones; Pengganti Saus Tiram; Pengkang; Penguat rasa; Penyedam makan
(bumbu); Penyedap rasa (selain minyak essensial) untuk ditambahkan ke makanan dan / atau minuman; Penyedap rasa dan
aroma (selain minyak sari untuk kue); Penyedap rasa dan aroma kopi; Penyedap rasa selain minyak essensial untuk
minuman; Penyedap rasa/aroma selain minyak esensial; Penyedap rasa/aroma selain minyak esensial untuk kue; Pepe (Kue
Manis); Perasa alami dan perasa herbal (selain minyak esensial); Perasa, selain minyak esensial, untuk makanan dan
minuman; Permen; Permen Asam; Permen Jahe; Permen Kristal bening; Permen Pastilles; Permen Pelega Tenggorokan;
Permen cokelat; Permen karet (anggur/wine); Permen kenyal; Permen pedas; Permen stik; Permen susu; Permen susu dalam
bentuk bubuk; Pesak (Sekam Padi); Petatas; Pilus; Pizza (roti); Pizza beku; Pletek; Popcorn yang diberi perasa; Popcorn yang
dilapisi perasa; Pretzels (kue); Produk gula-gula dan kembang gula; Produk kembang gula rami yang dapat dimakan dan
produk kembang gula yang berasal dari atau diresapi dengan rami; Produk kue dan kembang gula; Produk makanan
berbahan dasar beras, tepung, oatmeal atau sereal, juga berupa hidangan yang dimasak; Produk untuk bumbu atau
penyedap bahan makanan, rempah-rempah yang dapat dimakan, bumbu, vinaigrettes, mayones; Produk zat tepung untuk
makanan; Produk-produk es krim berbahan dasar kacang kedelai; Produk-produk kakao ; Produk-produk susu; Puding
(makanan penutup); Puding Natal; Puding dari telur, susu dan gula; Puding kering; Puding pencuci mulut instan; Puding
semolina; Pulut Nasi; Putu Cangkiri; Quinoa dan sereal yang diolah yang digabungkan dalam satu paket dengan biji yang
dapat dimakan, kacang-kacangan, polong-polongan, atau sayuran; Quinoa dan sereal yang diolah yang digabungkan dalam
satu paket dengan bumbu dan perasa; Ragi dalam bentuk pil (bukan untuk pengobatan); Ragi untuk adonan; Rambutan
Goreng; Ramuan beraroma untuk makanan; Ravioli; Rempah-rempah terbuat dari pohon berry; Rempeyek; Risoles; Risoles
Ayam; Risoles Daging; Risoles durian mozarella; Roti Buaya; Roti Canai; Roti Denmark; Roti Gambang; Roti Pawa; Roti
Srikaya Goreng; Roti Srikaya Kukus Pandan; Roti Srikaya Panggang; Roti asin; Roti babi; Roti bagelan; Roti bun dengan selai;
Roti ciabatta; Roti kadet; Roti kebab; Roti kecil-kecil; Roti kelapa; Roti kering; Roti koktail; Roti kopi; Roti kue-kue semprit; Roti
kukus Cina; Roti lapis hotdog; Roti manis; Roti manis isi; Roti mantau; Roti panggang di suguhkan dengan saus keju dan Boba
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dan di celup ke dalam kuah srikaya; Roti pastry; Roti perancis; Roti prata; Roti sayuran (vegan); Roti sobek; Roti susu; Roti
tawar; Roti tawar manis; Roti tipis dilapisi daging; Roti yang dikeringkan; Roti yang mengandung tempe; Roti, kue pastry dan
gula-gula; Roti, sandwich, biskuit; Saffron (rempah-rempah); Sage [bumbu]; Sagon (Kue); Sagu Lempeng; Sagu Woku KomoKomo; Sagu mutiara; Sahi (Teh); Sambal Andaliman; Sambal Bajak; Sambal Bakasang; Sambal Balado; Sambal Bali; Sambal
Bawang; Sambal Cabe Hijau; Sambal Colo-Colo; Sambal Geprek; Sambal Goreng Ati Kentang; Sambal Goreng Kentang Teri;
Sambal Hijau; Sambal Ikan Teri; Sambal Kampung; Sambal Lingkung; Sambal Matah; Sambal Roa; Sambal Rusip; Sambal
Terasi; Sambal Tombur; Sambal Tuktuk; Sambal baby cumi; Sambal bakso; Sambal cabe kering; Sambal cabe kering aneka
rasa; Sambal cabe tabur; Sambal cabe tabur aneka rasa; Sambal cobek; Sambal dari buah-buahan bawang merah; Sambal
goreng; Sambal goreng Teri; Sambal pedas manis; Sambal tabur; Sambal Gledek; Sambal Merah Padang (Sambal); Sambas;
Sambel Bajak; Sambel Ijo; Sambel Ikan Asin; Sambel Lumpang; Sambel Teri Kacang; Sambel Tomat; Sambel penyetan;
Sambel tumpang; Sambelingkung; Samosa; Sandwich egg cheese; Sandwich smoked beef cheese; Sanger; Sasagun;
Sashimi Tuna; Saus; Saus (bumbu masak), saus salad; Saus Pico de Gallo; Saus Pizza; Saus Worcestershire; Saus ayam;
Saus cabai pedas (sriracha); Saus celup berbahan dasar coklat; Saus dalam kemasan
sauces in a pouch; Saus
kacang kedelai; Saus kari kuning asam; Saus kari panang; Saus kental untuk penambah rasa; Saus pasta panggang; Saus
sayuran asam; Saus siap saji; Saus tom-yum; Saus untuk es krim; Saus untuk memasak [bumbu masak]; Saus untuk pasta
dan nasi; Saus untuk tumisan; Savarin; Seblak; Sediaan aromatik untuk es krim; Sediaan aromatik untuk kue; Sediaan
aromatik untuk kue kering; Sediaan aromatik untuk makanan; Sediaan aromatik untuk membuat tisan non-obat; Sediaan
berbahan dasar coklat; Sediaan berbahan karbohidrat untuk makanan; Sediaan hidangan nasi; Sediaan hidangan pasta;
Sediaan karbohidrat untuk makanan; Sediaan makanan berbahan dasar pasta; Sediaan pasta; Sediaan ravioli; Sediaan
rempah-rempah; Sediaan sayuran untuk digunakan sebagai pengganti kopi; Sediaan sereal; Sediaan terbuat dari gandum
termasuk serpih-serpih gandum; Sediaan untuk membuat ke dalam saus; Sediaan untuk membuat krim kocok; Sediaan untuk
membuat minuman coklat dengan susu berbentuk serbuk; Sediaan untuk membuat minuman teh dengan aroma buah-buahan
berbentuk serbuk; Sediaan untuk membuat saus kaldu; Sediaan-sediaan tepung untuk makanan; Seduhan bukan untuk
pengobatan; Seduhan dari rempah-rempah; Sengkulun (Kue Tradisional); Serabi Jakarta; Serbat (es yang dapat dimakan);
Serbuk garut Jepang untuk keperluan kuliner; Sereal batangan berprotein tinggi; Sereal yang diolah yang digabungkan dalam
satu paket dengan biji yang dapat dimakan, kacang-kacangan, polong-polongan, atau sayuran; Sereal yang diolah yang
digabungkan dalam satu paket dengan bumbu dan perasa; Sereh kering (Bumbu); Serpihan sereal; Sinonggi; Sirup berwarna
keemasan; Snack Bar (Makanan); Sokko / Sangkolo; Songkolo Bagadang; Sorbet (es); Soufflé (makanan penutup); Spageti
yang belum dimasak; Spaghetti Meatballs; Spätzle (Pasta); Stik Keju; Sumpia udang; Sushi; Tablet hisap (tidak mengandung
obat); Taffy (gula-gula); Talam Sagu Bakar; Tape Ketan; Tape Uli (Beras Ketan); Tart treacle (Dessert khas Inggris); Tauco;
Teh (bebas kafein) dengan pemanis tambahan; Teh Ginseng; Teh Jepang yang terbuat dari bubuk kombu [kelp]; Teh Krisan;
Teh Oolong; Teh Tarik; Teh bunga tisane; Teh dan teh herbal; Teh daun kelor; Teh daun sirsat; Teh herbal dan seduhan
herbal; Teh herbal daun kelor; Teh herbal untuk pengunaan dalam makanan; Teh herbal yang mengandung kelor; Teh hijau
jepang; Teh hitam es; Teh latte; Teh lemon; Teh olahan khas negara Thailand; Teh rosela; Teh serai; Teh serbuk daun kelor;
Teh yang menggunakan kelor; Temulawak bubuk (bumbu); Tepung Jawawut; Tepung atau Serbuk dari daun kelor yang dapat
diminum atau dimasak menjadi tambahan makanan; Tepung atau serbuk daun kelor untuk konsumsi; Tepung dan sediaansediaan yang terbuat dari gandum; Tepung dari daun tanaman kelor untuk makanan; Tepung dari daun tanaman kelor untuk
minuman; Tepung gaplek; Tepung gula; Tepung jagung; Tepung kental buat makanan; Tepung kentucky; Tepung ketan;
Tepung panir; Tepung peyek; Tepung tapioka untuk makanan; Tepung untuk makanan; Tepung, roti, ragi, pastri (kue-kue);
Tetu; Thyme kering untuk digunakan sebagai bumbu; Tili Aya; Tinutuan; Tiwul instan; Tong tjiu pia; Tortila gulung diisi
potongan ayam; Trehalosa untuk makanan dan minuman; Trufel coklat; Turkish delight (gula-gula); Uli (Makanan Dari Beras
Ketan); Uli Ketan; Vermiseli pita; Vinaigrettes untuk salad; Wafer (kue); Wafer (pie); Wafer sundae; Wajik; Wingko; Won ton
(pangsit china); Yangko (kue moci); Yoghurt beku; Yogurt Beku; Yogurt beku (es yang dapat dimakan); Yorkshire (puding);
Yutiao; Zat pengikat untuk es konsumsi; Ziti (Makanan khas Amerika); acar jahe [bumbu]; acar manis [bumbu]; adas bintang;
adas manis; aditif gluten untuk keperluan kuliner; adonan; adonan biscotti; adonan biscotti beku; adonan brownies; adonan
brownies beku; adonan crepe; adonan empanada; adonan filo; adonan filo pastry; adonan kue; adonan kue beku; adonan
panekuk; adonan pastry yang sudah digulung; adonan pizza; adonan puff pastry (roti); adonan roti; adonan untuk membuat
crepes; adonan wafer; adonan yang dipilin untuk digoreng; adonan yang mengandung larva serangga; adonan yang
mengandung serangga; affogato [minuman berbasis kopi yang mengandung es krim]; agave nectar [pemanis alami]; air garam
untuk digunakan dalam koktail; air garam untuk memasak; air laut untuk memasak; air madu; allspice (lada); almond berlapis
cokelat; almond berlapis gula; almond berlapis permen; almond manis; ampiang ikan; ampiang kerang; ampiang telur ketam;
ampiang tinta cumi; ampiang udang; angel-hair (pasta); apel berlapis permen; apple betty (hidangan penutup); arem-arem;
aroma untuk makanan/kue; asam [bumbu]; asam chutney; bagel multigrain; baguettes [Roti Prancis]; bahan Penstabil krim
kocok; bahan dasar kakao untuk produk manisan; bahan makanan berbahan dasar sereal, beras dan gandum yang diekstrusi;
bahan makanan mengandung cokelat; bahan makanan untuk adonan roti dan kue; bahan pelembut kue; bahan pengental
untuk makanan; bahan pengganti es krim berbahan dasar kedelai; bahan pengganti gula; bahan pengganti kopi; bahan
pengganti marzipan; bahan pengikat sosis; bahan pengikat untuk es krim; baking cokelat; baking soda [soda bikarbonat untuk
keperluan memanggang]; baking soda [soda bikarbonat untuk keperluan memasak]; bakpao; bakpao isi daging; bakso yang
terbuat dari kanji; balok es; balsamic glaze [pemanis alami]; bar energi dan makanan ringan berbahan dasar gandum dan
cokelat; bar gula-gula; bar muesli; barbari [roti datar]; batang energi berbasis sereal; batang energi berbasis sereal yang
mengandung larva serangga; batang energi berbasis sereal yang mengandung serangga; batang energi, selain untuk
keperluan diet atau medis; batang es buah; batang nougat berlapis cokelat; batangan berbahan dasar cokelat; batangan es
susu; bawang bawang merah; bawang merah olahan untuk digunakan sebagai bumbu; bawang putih bubuk; bawang putih
cincang [sambal]; bawang putih olahan untuk digunakan sebagai bumbu; bawang putih purée [bumbu]; beras analog; beras
analog (Beras yang terbuat dari singkong); beras buatan; beras hitam; beras ketan; beras merah; beras plumula untuk
makanan; beras putih; beras sekam; bhakri [flatbread]; bibimbap [Hidangan Korea yang terdiri terutama dari nasi dengan
tambahan sayuran dan daging sapi]; bibimbap [nasi dicampur dengan sayuran dan daging sapi]; bibit gandum untuk makanan
manusia; bihun; bihun [mie]; bihun beras [mie Beras]; bihun coklat; biji bayam olahan; biji chuang chia [bumbu]; biji cokelat; biji
jali [bumbu]; biji jintan [bumbu]; biji ketumbar kering untuk digunakan sebagai bumbu; biji ketumbar, dikeringkan; biji kiwicha
olahan; biji kopi berlapis cokelat; biji kopi dilapisi gula; biji kopi panggang; biji kopi yang dilapisi cokelat; biji olahan untuk
digunakan sebagai bumbu; biji pala; biji rami untuk keperluan kuliner [bumbu]; biji rami untuk tujuan kuliner [bumbu]; biji wijen
[bumbu]; biji-bijian beku; biji-bijian cannihua olahan; biji-bijian olahan; bindaetteok [Pancake gaya Korea yang dibuat dengan
kacang hijau]; bing [flatbread]; biscuit tipis terbuat dari sereal; biskuit; biskuit asin; biskuit bawang; biskuit bebas gluten; biskuit
buttermilk; biskuit gula; biskuit gurih; biskuit malt; biskuit manis; biskuit marshmallow berlapis cokelat yang mengandung toffee;
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biskuit mentega kecil; biskuit rasa keju; biskuit untuk keju; biskuit yang tidak manis; biskuit-biskuit; blackstrap molasses
[pemanis alami]; blinis; bola keju gembung [camilan jagung]; bola nasi ketan; bola-bola ubi; bonbons terbuat dari gula;
brondong jagung; brownies; buah hancur; buah kering berlapis cokelat; buah yang dilapisi cokelat; bubuk anggur merah untuk
digunakan sebagai bumbu; bubuk anggur merah untuk digunakan sebagai penyedap makanan; bubuk bawang; bubuk bawang
putih; bubuk biji perilla untuk keperluan kuliner; bubuk cabai; bubuk cabai [bumbu]; bubuk cengkeh [rempah-rempah]; bubuk
cokelat untuk sediaan minuman berbasis cokelat; bubuk coklat; bubuk custard; bubuk daun kelor dimakan mengandung kelor;
bubuk dimakan mengandung kelor; bubuk kakao instan ; bubuk kari [rempah-rempah]; bubuk kayu manis [rempah-rempah];
bubuk kelapa kering [pemanis alami]; bubuk kokoa; bubuk kurma kering [pemanis alami]; bubuk madu mentah kering [pemanis
alami]; bubuk mustard [rempah-rempah]; bubuk pengembang; bubuk ragi; bubuk saus; bubuk soda kue; bubuk stevia kering
[pemanis alami]; bubuk teh instan; bubuk untuk membuat es krim; bubuk untuk menggoreng ayam; bubuk wasabi; bubuk
wasabi [lobak Jepang]; bubur; bubur beras untuk keperluan kuliner; bubur gandum; bubur instan; bubur jagung; bubur manis;
bubur nasi; bubur tepung beras; bubur, dengan basis susu, untuk makanan; bumbu; bumbu berbasis ara kering; bumbu cabai;
bumbu dan bumbu; bumbu dan bumbu berbasis kakao untuk makanan dan minuman; bumbu kacang kedelai [penyedap];
bumbu kari; bumbu makanan terutama terdiri dari saus tomat dan salsa; bumbu masak; bumbu nasi goreng; bumbu nasi
kuning; bumbu olahan [bumbu]; bumbu opor; bumbu pasta; bumbu pasta kari; bumbu pasta laksa; bumbu pasta nasi ayam;
bumbu rawon; bumbu rujak; bumbu sayur asem; bumbu sayur lodeh; bumbu selain minyak esensial; bumbu semur; bumbu
sop; bumbu taco; bumbu taco [bumbu dan rempah-rempah untuk taco]; bumbu taman, diawetkan [bumbu]; bumbu umami;
bumbu yang dioles; bunga atau daun untuk digunakan sebagai pengganti teh; bunga lawang; bunga rampai; bungkil kacang;
bungkus pangsit; burger kalkun [sandwich]; burger kedelai [roti sandwich]; burger keju [sandwich]; burger sayur [sandwich];
burger vegetarian [sandwich]; burrito; butiran kopi berbentuk kristal sebagai pemanis; butterscotch; béchamel [saus putih];
cabai kering [bumbu]; cabe jamu (bumbu); cabe lembut dalam keadaan basah; cake frosting [icing]; cakwe/cakue; callisons
[gula-gula]; camilan granola; camilan granola dengan campuran buah kering dan kacang sebagai makanan ringan; camilan
jagung gembung; camilan jagung kembung rasa bumbu; camilan jagung rasa keju; camilan muesli; campuran adonan;
campuran adonan tempura; campuran adonan untuk okonomiyaki [pancake gurih Jepang]; campuran beku; campuran bubuk
untuk sediaan minuman cokelat; campuran bumbu; campuran bumbu kari; campuran bumbu kering untuk rebusan; campuran
bumbu untuk rebusan; campuran cokelat panas; campuran crêpe; campuran custard; campuran donat instan; campuran es
krim; campuran gula-gula instan; campuran isian berbasis roti; campuran kakao; campuran kopi; campuran kopi dan sawi
putih; campuran kopi hitam dengan susu panas; campuran kue; campuran makanan ringan yang terdiri dari kerupuk, pretzel
atau popcorn; campuran muffin; campuran panekuk; campuran panekuk instan; campuran pastry; campuran puding instan;
campuran puding pencuci mulut instan; campuran rempah-rempah; campuran remuk; campuran roti; campuran roti dalam
bentuk bubuk; campuran roti dalam bentuk pasta; campuran saus; campuran saus [bumbu]; campuran sawi putih dan sawi
putih untuk digunakan sebagai pengganti kopi; campuran untuk membuat serbat [es]; campuran untuk membuat teh;
campuran untuk membuat teh chai; campuran untuk membuat teh kangzhuan; campuran untuk membuat teh kombucha;
campuran untuk sediaan roti dalam bentuk bubuk; campuran untuk sediaan roti dalam bentuk pasta; campuran untuk sediaan
saus; cangkir cokelat yang bisa dimakan; cangkir wafel berlapis cokelat; cangkir wafel yang dapat dimakan; cangkir wafer
yang dapat dimakan; cannelloni; caper; cappuccino; cañihua, diproses; celana; cengkeh (bumbu); cengkeh [rempah-rempah];
chalupa [tortilla jagung]; chapati; chapati [roti tidak beragi]; chervil, diawetkan; chestnut panggang dilapisi dengan sirup
[kembang gula]; chetney bit; chimichangas [tortilla isi goreng]; chinese stuffed dumplings (gyoza, cooked); chocolate fudge;
chow mein [hidangan berbasis mie]; chow mein mie; chow-chow [bumbu]; churros; chutney; chutney (saus) apel; chutney
mangga; chutney mangga [sambal]; chutney tomat hijau; chutneys [bumbu]; cobbler (hidangan) apel; cokelat; cokelat
batangan; cokelat couverture; cokelat dan produk cokelat, yaitu gula-gula cokelat, permen cokelat, cokelat batangan, olesan
cokelat; cokelat dengan lobak Jepang; cokelat menyebar mengandung kacang-kacangan; cokelat menyebar untuk digunakan
pada roti; cokelat pahit; cokelat putih; cokelat tanpa pemanis; cokelat yang mengandung susu; cokelat éclairs; cokelat-cokelat
susu, kacang atau buah; coklat; coklat batangan diisi; coklat bebas susu; coklat berisi ekstrak buah; coklat diisi; coklat hitam;
coklat instan; coklat mousses; coklat panas; coklat pasta; coklat setengah manis; coklat, permen dan hadiah biskuit
menghambat; cookie bebas gluten; cookie berlapis cokelat; cookie yang mengandung serangga; corn curls [camilan jagung
kembung rasa rasa]; coulis buah [saus]; couscous [semolina]; crab boil [bumbu]; cream of tartar untuk keperluan kuliner;
creme brulee; crepes; crispbread; croissant; crouton; crumble (hidangan) apel; crumpets; cuka; cuka anggur; cuka apel; cuka
arak; cuka balsamik; cuka beras; cuka bir; cuka blackcurrant; cuka buah; cuka buah Kiwi; cuka buah kiwi; cuka delima; cuka
hasil penyulingan; cuka kelapa; cuka kental; cuka kesemek; cuka kombucha; cuka kurma; cuka malt; cuka palem; cuka putih;
cuka rasa; cuka raspberry; cuka sushi; cuka tebu; cuka tomat; cuka, saus [bumbu]; cuka, saus dan bumbu lainnya; cupcake
beku; cupcake cokelat; custard [makanan penutup panggang]; date nectar [pemanis alami]; daun ketumbar, dikeringkan; daun
stevia (pengganti gula); daun teh; dekorasi berbasis gula untuk kue; dekorasi cokelat untuk kue; dekorasi cokelat untuk pohon
Natal; dekorasi fondant untuk kue; dekorasi gula untuk kue; dekorasi kertas nasi untuk kue; dekorasi marzipan untuk kue;
dekorasi permen untuk kue; dekorasi wafer yang dapat dimakan untuk kue; dessert mousses [gula-gula]; dessert soufflés
(hidangan); dodol garut; donat; dressing salad mengandung krim; dressings for salad (saus); dripper kopi bubuk sekali pakai,
diisi; dulce de leche (hidangan); ekstrak kakao untuk konsumsi manusia; ekstrak kopi; ekstrak malt digunakan sebagai perasa
untuk makanan dan minuman; ekstrak malt digunakan sebagai perasa untuk minuman; ekstrak malt untuk digunakan sebagai
penyedap makanan; ekstrak malt untuk makanan; ekstrak ragi untuk konsumsi manusia; ekstrak teh untuk keperluan kuliner;
ekstrak untuk digunakan sebagai perasa makanan, selain minyak esensial; ekstrak, selain minyak esensial, untuk membumbui
bahan makanan; ekstrak, selain minyak esensial, untuk minuman penyedap; enting-enting; enting-enting kacang; es; es agaragar buah; es batu; es batu bentuk kotak; es batu bentuk tabung; es buah; es buah yang bisa dimakan; es dalam bentuk
bubuk atau butiran; es gula; es kopi; es krim; es krim berbahan dasar yogurt, es krim sebagai unsur utama; es krim buah; es
krim dan produk es krim; es krim dengan menggunakan teh; es krim dengan menggunakan teh hijau bubuk; es krim gateaux;
es krim mochi; es krim soft-serve (hidangan penutup); es krim sundae; es krim susu; es krim tanpa-susu; es krim, sorbet dan
es lainnya yang dapat dimakan; es lilin (popsicle); es makanan; es mambo; es muncul; es podeng; es putar; es rasa; es
sayuran yang dapat dimakan; es serut; es serut dengan kacang merah manis; es susu; es teh; es termasuk serbat-serbat; es
untuk penyegaran; es yang dapat dimakan; es, alami atau buatan; es-es; esens untuk bahan makanan, kecuali esens eterik
dan minyak esensial; esensi kopi; esensi yang dapat dimakan untuk bahan makanan selain minyak esensial; espreso; essens
untuk bahan makanan selain untuk minyak esensial; fa gao [kue bolu kukus]; fermentasi untuk pasta; fettuccine; flapjacks [bar
gandum]; flapjacks [kue wajan]; flatbreads; focaccia [roti]; fondant; fondant digulung; fondants [gula-gula]; fritters (kue) apel;
fruktosa untuk keperluan kuliner; fusilli; gandum hancur; gandum malt disiapkan untuk keperluan kuliner; gandum utuh yang
dimasak; gandum yang dihancurkan; gandum yang ditumbuk; gandum, diolah; gandum, diproses; garam; garam bawang;
garam bawang putih; garam beraroma; garam
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berbumbu; garam berbumbu untuk memasak; garam berikat (garam kotak); garam masala; garam meja dicampur dengan biji
wijen; garam seledri; garam untuk memasak; garam untuk mengawetkan bahan makanan; garam yang bisa dimakan; garam,
mustard; gelang permen; gelatin rasa [manis]; gelatin rasa dan manis; gelato; getuk; gilingan Kasar Bubur Jagung; gimbap
[hidangan nasi Korea]; ginseng olahan untuk digunakan sebagai ramuan, rempah-rempah atau penyedap untuk makanan atau
minuman; glasir madu treacle untuk ham; glasir untuk makanan; glukosa untuk keperluan kuliner; gluten gandum kering;
gluten yang diolah sebagai bahan makanan; gnocchi berbahan dasar semolina; gnocchi berbasis tepung; gochugaru [bubuk
cabai merah]; gochujang [pasta cabai fermentasi]; granola; granola bar; gula; gula almond; gula anggur; gula aren; gula batu;
gula beku; gula berputar (dekorasi kue); gula bit; gula buah; gula bubuk; gula butterscotch; gula cair; gula demerara; gula gula
non-obat; gula gula rasa; gula gula rebus; gula gula untuk menghias kue; gula jarak; gula jawa; gula karamel; gula kayu manis;
gula kelapa; gula kelapa [pemanis alami]; gula kristal; gula kristal (selain gula-gula); gula kristal putih; gula kristal untuk
keperluan kuliner; gula kurma; gula madu herbal; gula manis rebus; gula maple; gula mentah; gula merah; gula muscovado;
gula pasir; gula pastilles (manisan); gula permen karet; gula rebus; gula tebu; gula tebu bubuk; gula tebu pasir; gula vanila;
gula, madu, sirup; gula, madu, tetes (treacle); gula-gula; gula-gula bebas gluten; gula-gula dalam bentuk beku; gula-gula dan
dekorasi cokelat untuk pohon Natal; gula-gula dengan menggunakan teh; gula-gula dengan menggunakan teh hijau bubuk;
gula-gula dingin; gula-gula non obat; gula-gula termasuk permen karet bukan obat; gula-gula tidak mengandung obat; gulagula untuk dekorasi pohon Natal; gula-gula untuk makanan; gulungan kayu manis; gulungan sosis; gulungan sosis segar;
gyoza; halvah; ham glasir; hamburger [sandwich]; hardtack [biskuit]; harissa [bumbu]; havermut; herbal kering untuk keperluan
kuliner; hiasan berbahan dasar cokelat atau kakao untuk keperluan yang berhubungan dengan makanan; hiasan berbahan
dasar gula untuk keperluan yang berhubungan dengan makanan; hiasan kue yang dapat dimakan; hidangan kering beku
dengan bahan utama pasta; hidangan pasta; hidangan penutup puding berbahan dasar nasi; hidangan utama yang terdiri dari
pasta atau nasi; hobak-juk [bubur labu]; hot dog [sandwich], pai daging; ice cream bars [gula-gula]; icing bukan dari susu; infus
[bukan obat]; infus fieldmint; infus herbal; infus mint; infus peppermint; infus, bukan obat; injeolmi [kue beras ketan yang
dilapisi bubuk kacang]; injera [flatbread]; intip (makanan terbuat dari nasi yang di goreng); irisan kue [kue kering]; irisan pai
[kue kering]; isi berbahan dasar coklat, isi berbahan dasar custard dan icing bukan dari susu; isi bukan dari susu, yaitu, isi
berasal dari biji padi-padian; isian kantong penyaring kopi tetes; jagung giling; jagung panggang; jagung, digiling; jagung,
diolah; jagung, dipanggang; jahe [bumbu]; jahe bubuk untuk digunakan sebagai bumbu; jahe yang diawetkan [bumbu];
jambalaya [sajian nasi Creole pedas dengan campuran ikan dan daging seperti udang, ayam, ham, dan sosis pedas]; jeli buah
[gula-gula]; jeotgal [Bumbu Korea yang terbuat dari makanan laut asin dan fermentasi]; jiaozi [boneka pangsit]; jinten (bumbu);
kacang (gula-gula); kacang berlapis cokelat; kacang berlapis gula [gula-gula]; kacang brazil dilapisi cokelat; kacang dilapisi
gula; kacang jeli; kacang macadamia berlapis cokelat; kafein tambahan, yaitu, konsentrat berkafein untuk membuat minuman
kopi; kakao yang mengandung kelor; kaki cokelat; kaldu jamur; kalung permen; kanji dr tepung jagung; kantong teh; kantong
teh tanpa obat; kapsul cappuccino, terisi; kapsul kakao, terisi; kapsul kopi ginseng, terisi; kapsul kopi jelai, terisi; kapsul kopi,
terisi; kapsul teh, diisi; kapsul yang mengandung infus herbal; kapulaga (bumbu); kapulaga [bumbu]; karak beras; karamel
[permen]; karamel berlapis cokelat; karamel diisi; karamel keras berlapis gula; kari; kari [rempah-rempah]; kasha; kasutera
[kue bolu Jepang]; kayu manis [rempah-rempah]; kayu manis tanah; kecap; kecap [soy sauce]; kecap dengan tekstur lembut;
kecap pedas; kekacauan [flatbread]; kelor yang mengandung tepung kelor; kemangi, keringkan; kembang gula; kembang gula
beku berbahan dasar almond; kembang gula beku berbahan dasar kacang kedelai; kembang gula beku berbahan dasar
kacang mete; kembang gula beku berbahan dasar kacang polong; kembang gula beku berbahan dasar kelapa; kembang gula
beku berbahan dasar sereal; kembang gula yang dibekukan dengan perasa teh, teh herbal dan/atau buah-buahan; kemiri
(bumbu); keping cokelat; kepingan kayu alami (panggang) ditambahkan ke anggur untuk meningkatkan rasanya; kerang Taco;
kerang kue kering; keripik [produk sereal]; keripik berbahan dasar biji-bijian; keripik butterscotch; keripik camilan sereal instan;
keripik gandum utuh; keripik jagung; keripik kacang (gula-gula); keripik nasi; keripik permen untuk dipanggang; keripik taco;
keripik tipis kering yang terbuat dari mi goreng; keripik tortilla; keripik tortilla gandum utuh; keripik tortilla jagung; keripik udang;
kernel jagung bakar; kertas nasi yang bisa dimakan; kertas yang bisa dimakan; kerupuk; kerupuk cumi; kerupuk getas cumi;
kerupuk getas ikan; kerupuk getas udang; kerupuk graham; kerupuk ikan; kerupuk kepiting; kerupuk nasi; kerupuk opak;
kerupuk rambak; kerupuk singkong; kerupuk stik cumi; kerupuk stik ikan; kerupuk telur ketam; kerupuk udang; ketan hitam;
ketan putih; ketel jagung [popcorn]; ketumbar (bumbu); ketumbar kering untuk digunakan sebagai bumbu; ketumbar tanah;
kimchijeon [pancake sayuran fermentasi]; kismis berlapis cokelat; kiwicha, diolah; koji [beras malt fermentasi]; kombu-cha [Teh
Jepang yang terbuat dari rumput laut]; konsentrat sayuran digunakan untuk bumbu; kopi; kopi bebas kafein; kopi beku-kering;
kopi beraroma; kopi buatan; kopi bubuk; kopi dan coklat; kopi dawet; kopi dawet ireng; kopi giling; kopi instan; kopi kantongan;
kopi rempah; kopi susu instan; kopi tanpa kafein; kopi yang belum dipanggang; kopi yang mengandung kelor; kopi, teh, kakao,
gula, beras, tapioka, sagu, bahan pengganti kopi; krim bavaria; krim karamel; krim maple; krim-krim coklat; krimer yang tidak
mengandung susu untuk kopi; kue adonan goreng; kue almond; kue balok; kue basah; kue bebas gluten; kue beku; kue beras;
kue bola; kue bolu; kue buah; kue bubuk; kue bulan; kue cokelat; kue coklat; kue custard; kue es; kue es krim; kue filo; kue
frosting; kue gambang; kue gandum; kue geplak; kue gulung telur; kue jahe; kue jinten / kue biji ketapang; kue kastangel; kue
keberuntungan; kue kecipir (cipiran); kue keju; kue kering beku; kue kering berbasis bawang dayak; kue kering kastengel; kue
krim; kue lapis talas bogor; kue lekker; kue mentega; kue millet; kue muffin; kue nastar; kue nougat; kue pai; kue panekuk; kue
pang-pang; kue pastry; kue persik; kue potong; kue prem; kue pretzel; kue proll; kue putri salju; kue semprit; kue serabi; kue
sereal; kue stik bawang; kue sus; kue tar apel; kue tar blueberry; kue tar buah; kue tar ceri; kue tar cokelat; kue tar krim; kue
tar lemon; kue tar lezat; kue tar raspberry; kue tar stroberi; kue tar telur; kue tart; kue untuk makanan ringan; kue wafer
berlapis cokelat; kue widaran / bidaran; kue yang dikukus; kue yang mengandung larva serangga; kue yang mengandung
serangga; kue yogurt beku; kue-kue gurih; kue-kue segar; kukis (kue kering); kukis coklat dari tepung keto; kulit cokelat
mengandung biji kopi bubuk; kulit kerak tart; kulit kue; kulit pai meringue; kulit pasta; kulit pastry puff (roti); kulit pie; kulit tart;
kulit tortilla; kunyit untuk makanan; kupu-kupu; kwetiau; lada [bumbu]; lada bubuk (bumbu); lasagna; lem lebah; lem yang
dapat dimakan untuk dekorasi gula-gula; lembar pasta untuk lasagna atau cannelloni; lemon serbat [gula-gula]; lemper ayam;
liquorice [gula-gula]; lo mein (hidangan); lobak pedas; lokio, diawetkan; lokio, keringkan; lolipop [gula-gula]; lomper [roti pipih
berbasis kentang]; lumpia; lumpia pisang; madu; madu Manuka; madu campuran; madu chancaca; madu herbal; madu
mentah [pemanis alami]; madu mongso; madu mustard; madu untuk makanan dan minuman; madu, madu sirup; makan
gandum; makan mustard; makan siang dalam kotak yang terdiri dari nasi, dengan tambahan daging, ikan; makan siang dalam
kotak yang terdiri dari nasi, dengan tambahan daging, ikan, atau sayuran; makan siang dalam kotak yang terdiri dari nasi,
dengan tambahan tempura daging, tempura makanan laut, tempura telur, tempura sayuran atau tempura jamur; makan siang
dalam kotak yang utamanya terdiri dari nasi; makan siang dalam kotak yang utamanya terdiri dari pasta; makan siang dalam
kotak yang utamanya terdiri dari sushi; makan siang pra-paket yang terdiri terutama dari nasi, dan juga termasuk daging, ikan
atau sayuran; makan siang siap saji dalam kotak berbasis tempura; makanan Untuk Sarapan dari Padi-padian; makanan
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batang berenergi berbahan dasar cokelat; makanan batang berenergi berbahan dasar kakao; makanan beku terutama terdiri
dari pasta; makanan beku terutama terdiri dari pasta atau nasi; makanan berbahan dasar oat; makanan berbahan dasar
tepung (SEMPOL); makanan dari jagung; makanan disiapkan terutama terdiri dari pasta atau nasi; makanan gurih siap saji
dalam bentuk pizza; makanan gurih siap saji di kelas ini terutama terdiri dari pasta atau nasi; makanan olahan berbahan dasar
sereal untuk sarapan, makanan ringan atau bahan untuk membuat makanan lain; makanan pembuka dan makanan ringan
yang terdiri dari kembang gula, pasta, nasi, biji-bijian, roti dan sereal; makanan pencuci mulut dan gula-gula dingin dan beku;
makanan pencuci mulut gaya China, yaitu, bubur dengan delapan bahan (yang termasuk kacang, beras, kacang merah,
longan yang dikeringkan, kacang hijau, dan lain-lain); makanan pengganti berbahan dasar coklat dalam bentuk batangan
(non-medis); makanan pengganti berbahan dasar sereal dalam bentuk batangan (non-medis); makanan penutup beku;
makanan penutup beku yang terbuat dari air, pemanis, dan sirup buah atau perasa lainnya; makanan penutup berbahan dasar
kacang; makanan penutup berbahan dasar kopi; makanan penutup berbasis custard; makanan penutup cokelat; makanan
penutup dari es; makanan penutup dengan rasa karamel; makanan penutup dengan rasa kopi; makanan penutup es krim;
makanan penutup gelatin rasa [manis]; makanan penutup gelatin rasa dan manis; makanan penutup muesli; makanan
penutup vanila; makanan ringan berbahan dasar beras; makanan ringan berbahan dasar biji probiotik; makanan ringan
berbahan dasar coklat probiotik; makanan ringan berbahan dasar gandum; makanan ringan berbahan dasar granola probiotik;
makanan ringan berbahan dasar jagung; makanan ringan berbahan dasar kakao probiotik; makanan ringan berbahan dasar
kopi probiotik; makanan ringan berbahan dasar mie; makanan ringan berbahan dasar oat; makanan ringan berbahan dasar
pati singkong diekstrusi; makanan ringan berbahan dasar pati yucca diekstrusi; makanan ringan berbahan dasar sereal;
makanan ringan berbahan dasar sereal bebas gluten; makanan ringan berbahan dasar sereal probiotik; makanan ringan
berbahan dasar tapioka; makanan ringan berbahan dasar tepung kentang; makanan ringan berbahan dasar tepung tapioka
diekstrusi; makanan ringan berbahan dasar multigrain yang larutkan dengan suplemen nutrisi dan makanan, bukan untuk
keperluan medis; makanan ringan berbasis jagung; makanan ringan berbasis sereal; makanan ringan dengan bahan dasar
mie; makanan ringan diekstrusi terutama terdiri dari pati; makanan ringan gandum diekstrusi; makanan ringan jagung
diekstrusi; makanan ringan yang terutama terdiri dari biji-bijian; makanan siap dimakan, berupa potongan makanan dari bahan
sereal; makanan siap saji berbahan dasar beras; makanan siap saji berbahan dasar mie; makanan siap saji dingin; makanan
siap saji kering; makanan siap saji terutama terdiri dari sereal dan biji-bijian; makanan siap santap berbentuk batangan
berbahan dasar cokelat; makanan yang dipanggang; makaroni; makaroni [kue kering]; makaroni dengan keju; malt untuk
konsumsi manusia; maltosa; maltosa untuk makanan; mandu [Bakpao ala Korea]; mangkuk tortilla yang bisa dimakan;
mangkuk wafel berlapis cokelat; mangkuk wafel yang dapat dimakan; mangkuk wafer yang dapat dimakan; manisan terbuat
dari minyak wijen; maple spreads (mentega); marinades (cairan yang memberikan rasa asin); marning jagung; marsmalow;
marzipan; matzo [roti tak beragi]; maté (minuman infused); mayones; membalikkan gula; membeku; menir untuk makanan
manusia; mentega maple; merica; merica (bumbu); meringues (kue); mi dari tepung beras; microwave popcorn; mie Cina; mie
ayam; mie bebas gluten; mie beras; mie berbahan dasar kelor; mie gandum; mie goreng; mie instan; mie instan Cina; mie
kacang; mie kacang pati; mie kelor berwarna hijau; mie kering; mie kering bahan pengganti kopi; mie ramen; mie sayur; mie
soba; mie soba instan; mie somen; mie telur; mie tepung; mie udon; mie udon instan; mie yang mengandung kelor; mie yang
mengandung larva serangga; mie yang mengandung serangga; mie yang terbuat dari tanaman kelor; mie, dimasak atau tidak
dimasak; mille-feuilles (kue); mint untuk permen; mint, dikeringkan; minuman berbahan dasar cokelat; minuman berbahan
dasar cokelat dengan susu; minuman berbahan dasar cokelat yang mengandung susu; minuman berbahan dasar coklat;
minuman berbahan dasar coklat dengan toping : boba, jelly, pearl; minuman berbahan dasar espresso; minuman berbahan
dasar gula aren ditambah susu, krim keju dan gula aren bakar; minuman berbahan dasar kakao; minuman berbahan dasar
karamel; minuman berbahan dasar kopi; minuman berbahan dasar kopi atau kakao dengan atau tanpa susu; minuman
berbahan dasar kopi dengan toping : boba, jelly, pearl; minuman berbahan dasar kopi, kokoa, cokelat atau teh; minuman
berbahan dasar sereal [pengganti makanan cair]; minuman berbahan dasar teh; minuman berbahan dasar teh dengan
beraroma/ berasa bunga; minuman berbahan dasar teh dengan tambahan rasa buah; minuman berbahan dasar teh dengan
toping : boba, jelly, pearl; minuman berbahan dasar teh ditambah buah segar, boba, dan krim busa manis; minuman berbahan
dasar teh yang mengandung atau diberi perisa jus buah atau jus sayuran; minuman berbasis chamomile; minuman berbasis
kopi dan minuman berbasis kakao; minuman biji kakao; minuman biji kopi; minuman cokelat; minuman cokelat dengan susu;
minuman dari campuran espresso, es krim dan brownies; minuman dengan bahan dasar coklat; minuman dengan bahan
dasar kakao; minuman dengan bahan dasar kopi; minuman dengan bahan dasar teh; minuman es berbahan dasar kopi;
minuman es berbahan dasar teh; minuman herbal alang-alang; minuman herbal yang diseduh dari dedaunan pohon mate;
minuman jahe merah dengan atau tanpa susu; minuman jus ginseng menjadi teh ginseng; minuman jus ginseng merah
menjadi teh ginseng; minuman jus ginseng putih menjadi teh ginseng; minuman jus jahe menjadi teh jahe; minuman kakao
dengan susu; minuman kopi; minuman kopi dengan buah-buahan; minuman kopi dengan campuran susu; minuman kopi
espresso dengan tambahan sirup jeruk; minuman kopi espresso dicampur dengan susu; minuman kopi espresso dicampur
dengan susu 150 ml; minuman kopi espresso dicampur dengan susu 180 ml; minuman kopi espresso yang dicampur dengan
air panas; minuman sediaan berbahan dasar kakao; minuman sediaan berbahan dasar kopi; minuman serbuk berbahan dasar
rempah (jahe, kunyit, temulawak); minuman teh; minuman teh boba; minuman teh dengan susu; minuman wedang jahe;
minuman yang terbuat dari campuran susu dengan bubuk matcha; minuman yang terbuat dari cokelat; minuman yang terbuat
dari kopi; minuman yang terbuat dari susu, bubuk coklat dan es batu; minuman yang terbuat dari teh; minuman yang
terutamanya terdiri dari kopi; minuman-minuman berbahan dasar kopi; minuman-minuman berbahan dasar kopi;; minumanminuman berjenis kental/seperti lumpur dengan rasa kopi (coffee-flavored slush-type drinks); minuman-minuman
berperisa cokelat; minyak cabai untuk digunakan sebagai bumbu atau bumbu; minyak kopi; mirror icing [mirror glaze] (sejenis
kue); misoa; mitsumame [Makanan penutup Jepang yang terdiri dari agar-agar, adzuki rebus dan buah-buahan dengan sirup];
mizo-yokan-no-moto [Campuran gula Jepang berbahan dasar adzuki bean jelly]; mizu-yokan-no-moto [Makanan Jepang
terbuat dari sweet adzuki bean jelly]; moca; molase delima; molase untuk makanan; moster; msg (penyedap rasa); muesli
instan; mugi-cha [teh barley panggang]; mukhwas [permen untuk menyegarkan nafas]; nachos [keripik tortilla]; napas yang
menyegarkan; nasi babat; nasi bakar; nasi bebek; nasi gembung; nasi goreng; nasi gulai /gule; nasi instan; nasi kotak; nasi
kuning; nasi rawon; nasi tumpeng; nasi yang diperkaya; nasi, dimasak atau tidak dimasak; nasi/lontong kikil; nerikiri [gula-gula
tradisional Jepang yang terdiri dari cangkang kacang manis yang mengandung selai kacang manis]; nonpareils (permen);
nougat; nougat bar; nurungji [kerak nasi hangus]; okonomiyaki [pancake gurih Jepang]; olahan (sayuran) untuk digunakan
sebagai pengganti kopi; olesan berbahan dasar cokelat dengan atau tanpa kacang ; olesan berbasis cokelat; olesan berbasis
cokelat juga mengandung kacang; olesan serbat [gula-gula]; onigiri [bola nasi]; oolong dengan bunga osmanthus; orecchiette
(pasta); oregano, dikeringkan; oyaki dengan menggunakan teh; oyaki dengan menggunakan teh hijau bubuk; paella (Hidangan
Soanyol); pai; pai apel; pai aprikot; pai ayam; pai babi; pai beku; pai berbasis serangga; pai berbasis serangga
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larva; pai blueberry; pai buah; pai ceri; pai daging; pai daging cincang; pai daging unggas dan daging buruan; pai game; pai
gurih; pai labu; pai lemon meringue; pai persik; pai raspberry; pai sayur; pai segar; pai stroberi; pai telur; pai yogurt beku;
pajeon [Panekuk gaya Korea yang dibuat dengan bawang hijau]; pajeon [panekuk bawang hijau]; paket makanan yang terdiri
dari pasta atau nasi; pala; pala (bumbu); pan masala [sebagai permen untuk menyegarkan nafas]; pancake; pandoro [roti ragi
manis]; pane carasau [roti datar]; panekuk; panekuk soba; panekuk tipis; panekuk yang bisa dimakan; panekuk yang
dipanggang; pangsit China yang diisi; pangsit Cina dengan isian (Shumai, dimasak); pangsit beku; pangsit berbasis tepung;
pangsit cumi-cumi; pangsit daging kukus [shaomai]; pangsit diisi dengan daging babi cincang [gyoza]; pangsit gurita [takoyaki];
pangsit ubi jalar beku; pangsit udang; pangsit yang diisi; pangsit yang mengandung larva serangga; panili; panna cotta
(hidangan penutup); papadum (roti renyah pipih); pappardelle (pasta); paprika [bumbu]; paprika bubuk; parfait dengan
menggunakan teh; parfait dengan menggunakan teh hijau bubuk; parfaits (hidangan penutup); pasta almond; pasta asam
jawa; pasta bawang putih [sambal]; pasta bebas gluten; pasta cokelat; pasta gandum; pasta jahe [bumbu]; pasta kacang
berbumbu digunakan sebagai bumbu; pasta kacang cabai pedas; pasta kacang kedelai [bumbu]; pasta kacang miso; pasta
kari; pasta kering; pasta kering dengan truffle; pasta penuh; pasta penyedap pandan; pasta permen [kembang gula]; pasta
sayur [saus]; pasta segar; pasta segar dengan truffle; pasta soba; pasta telur; pasta untuk sup; pasta wasabi; pasta yang
mengandung larva serangga; pasta yang mengandung serangga; pasta, dimasak atau tidak dimasak; pastel; pastila [gulagula]; pastilles [gula-gula]; pastilles gula berbusa; pati konjak; pati singkong untuk keperluan kuliner; pati singkong untuk
makanan; pati ubi jalar untuk keperluan kuliner; pati ubi jalar untuk makanan; pati untuk makanan; pati untuk makanan dan
minuman; patjuk [bubur kacang merah]; peach cobbler (kue); pearl barley (biji gandum); pecan logs (permen); pelapis
berbumbu; pelmeni [pangsit diisi dengan daging]; pelunak daging untuk keperluan rumah tangga; pemanis alami; pemanis
menjadi pengganti gula; pemanis rendah kalori; pemanis-pemanis coklat; pembungkus pangsit (china); pembungkus
sandwich; pengganti cokelat; pengganti es krim; pengganti kopi berbahan dasar chicory; penne (pasta); penyedap kopi;
penyedap makanan, selain minyak esensial; penyedap rasa; penyedap rasa dan aroma untuk makanan selain untuk minyak
esensial; perasa almond, selain minyak esensial, untuk bahan makanan; perasa almond, selain minyak esensial, untuk
makanan atau minuman; perasa almond, selain minyak esensial, untuk minuman; perasa buah untuk makanan atau minuman,
kecuali esens; perasa buah, selain minyak esensial, untuk bahan makanan; perasa buah, selain minyak esensial, untuk
minuman; perasa herbal, selain minyak esensial, untuk minuman; perasa kopi; perasa lemon, selain minyak esensial, untuk
bahan makanan; perasa lemon, selain minyak esensial, untuk makanan atau minuman; perasa lemon, selain minyak esensial,
untuk minuman; perasa makanan untuk digunakan dalam membuat es krim; perasa pandan untuk keperluan kuliner; perasa
sirup untuk digunakan dalam kopi espreso dan/atau cafucino; perasa teh untuk makanan atau minuman; perasa untuk
minuman, selain minyak esensial; perasa vanila untuk bahan makanan; perasa vanila untuk keperluan kuliner; perasa vanila
untuk makanan atau minuman; perasa vanila untuk minuman; perasa, selain minyak esensial, untuk keju; perasa, selain
minyak esensial, untuk kue; perasa, selain minyak esensial, untuk mentega; perasa, selain minyak esensial, untuk minuman;
perasa, selain minyak esensial, untuk sup; perekat yang dapat dimakan untuk dekorasi gula-gula; permen; permen [gula-gula];
permen batangan; permen bebas gula; permen berbasis pati; permen bergetah; permen buah jelly; permen buah yang lembut;
permen butterscotch; permen cokelat yang mengandung pralin ; permen cokelat yang memiliki rasa pralin; permen coklat;
permen ginseng; permen ginseng merah; permen gula rebus; permen gula tanpa obat; permen kacang lokus; permen kapas;
permen karet; permen karet [gula-gula]; permen karet bebas gula [gula-gula]; permen karet kunyah; permen karet kunyah
bukan untuk keperluan medis; permen karet kunyah untuk menyegarkan nafas; permen karet tanpa obat; permen mint untuk
menyegarkan nafas; permen nougat; permen peppermint; permen permen; permen rasa buah-buahan; permen rasa kopi.;
permen rasa mint; permen rebus; permen susu; permen tongkat; permen yang dibuat dengan karamel; permen yang
diperkaya kalsium; permen yang terbuat dari cokelat; permen yogurt beku; persiapan aromatik untuk makanan, bukan dari
minyak esensial; persiapan kue yang mengandung larva serangga; persiapan kue yang mengandung serangga; persiapan
sereal; pesto [saus]; peterseli, kering; petir; petis; petits fours [kue]; pia kacang; piadina [roti datar]; picarones [donat]; piccalilli
(acar); pie Eskimo; pie kemiri; pilus; pinggiran pizza; pizza; pizza segar; pod cappuccino, diisi; polenta (hidangan Italia); polong
kopi barley, terisi; polong kopi ginseng, diisi; polong kopi, terisi; polong teh, diisi; popcorn berlapis karamel; popcorn berlapis
permen; popcorn dan makanan ringan berbahan dasar jagung; popcorn mengkilap; popcorn olahan; poppadums (hidangan
India); potongan gula kristal [gula-gula]; potongan kecil nanas; potongan-potongan kecil pisang; pralin terbuat dari cokelat;
pralin terbuat dari cokelat cokelat dengan rasa mint di tengahnya; praline (permen); prem chutney (saus); pretzel [roti
berbentuk simpul]; pretzel berlapis cokelat; pretzel berlapis yogurt [gula-gula]; produk cokelat; produk makanan yang
mengandung terutama tepung; produk makanan yang terdiri dari sereal; produk nasi untuk makanan; produk sereal bebas
gluten; produk-produk berbahan dasar cokelat; produk-produk kopi; produk-produk roti untuk makanan; propolis [lem lebah]
untuk makanan manusia; propolis*; puding; puding beku; puding beras; puding kembang tahu; puding penutup; puding pisang;
puding roti; puding tahu; puding yang dipanggang; puff krim; puff pastry (roti); pulau terapung; puree pisang [pemanis alami];
quesadillas [roti isi]; quiches (roti); quinoa yang diproses; quinoa, diolah; ragi; ragi pembuat bir untuk dipanggang; ragi untuk
keperluan kuliner; ragi*; ragi, baking powder; rakik; ramen [hidangan berbasis mie Jepang]; ramuan taman diawetkan untuk
digunakan sebagai bumbu; remah; remah roti; rempah-rempah; rempah-rempah bubuk; rempah-rempah kari; rempah-rempah
kue; rempah-rempah yang mengandung kelor; rengginang; rengginang dari tulang ikan; rhubarb crumble (hidangan); rhubarb
pies (roti pai); rhubarb tart; rigatoni; risol; risoles pisang; risotto; rocoto paste [bumbu]; rosemary, yang dikeringkan; roti [roti
tidak beragi]; roti bagel; roti bakar; roti bawang; roti bebas gluten; roti berlapis; roti berlapis keju dan daging asap; roti berlapis
keju dan telur; roti bir; roti buah; roti bun; roti bun carbomado; roti bun krim; roti bun kukus dengan isian; roti bun kukus yang
diisi dengan daging cincang [Chuka-manjuh]; roti dan roti bun; roti dibumbui dengan rempah-rempah; roti gandum; roti
gandum hitam; roti goreng; roti gulung; roti gulung bebas gluten; roti jahe; roti kacang; roti kering croutons; roti kismis; roti
kukus; roti multigrain; roti naan; roti nasi; roti oriental; roti panggang; roti panggang yang disuguhkan dengan saus keju dan
boba dicelupkan kuah srikaya; roti pita; roti rendah garam; roti scones; roti segar; roti singkong [roti keju]; roti soda; roti tidak
beragi; roti yang dibuat dari kacang kedelai; roti*; royal jelly *; royal jelly untuk makanan manusia, bukan untuk keperluan
medis; rugelach [kue kering]; rum pasta; rumput laut [bumbu]; rumput laut untuk digunakan sebagai bumbu; rusks; sage,
kering; sagu; salad makaroni; salad nasi; salad pasta; salsa; sambal; sambal kacang; sambal pedas; sambel; sambel ebi;
sambel ikan teri; sambel pecel; sambelingkung; sandwich burger daging sapi; sandwich es krim; sandwich hot dog; sandwich
ikan; sansho powder [bumbu lada Jepang]; saos; saos sari tape untuk masakan; saos tomat; saus; saus [bumbu]; saus [yang
dapat dimakan] [bumbu]; saus aioli; saus apel [bumbu]; saus asam manis; saus barbekyu; saus barbekyu maple; saus
berbasis bawang putih; saus berbasis tomat; saus brengsek; saus bumbu; saus cabai; saus cabai pedas; saus chimichurri;
saus cokelat; saus coklat; saus cranberry [bumbu]; saus daging; saus dibumbui dengan kacang; saus gurih; saus gurih
digunakan sebagai bumbu; saus horseradish; saus ikan; saus jamur; saus kalengan; saus karamel; saus kari; saus kari
organik; saus lada; saus madu mustard; saus maple; saus maple (salad); saus marinara; saus mustard; saus mustard madu;
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saus pasta; saus pedas berbumbu; saus rocoto [sambal]; saus salad; saus sate; saus sayap ayam; saus spaghetti; saus
steak; saus tartar; saus teriyaki; saus terkonsentrasi; saus tiram [sambal]; saus tomat; saus untuk ayam; saus untuk daging;
saus untuk es krim; saus untuk ikan; saus untuk nasi; saus wasabi; saus yang mengandung kacang; sawi putih [pengganti
kopi]; sayatan madu untuk ham; sedap [bumbu]; sediaan Makanan dari Padi-padian; sediaan aromatik untuk membuat infus
tanpa obat; sediaan aromatik untuk permen; sediaan berbahan dasar kakao; sediaan berbahan dasar kopi; sediaan krim
kocok yang kental; sediaan lobak [bumbu]; sediaan makanan ringan terbuat dari sereal; sediaan makanan yang berbahan
dasar biji-bijian; sediaan malt barley untuk digunakan dalam membuat minuman; sediaan minuman kakao; sediaan minuman
kopi; sediaan untuk membuat minuman berbahan dasar kopi; sediaan-sediaan berbahan dasar makanan karbohidrat; sediaansediaan berbahan dasar sereal; sediaan-sediaan untuk minuman berbahan dasar kopi; sediaan-sediaan untuk minuman
cokelat ; semolina; senbei [kerupuk nasi]; serbat [es]; serbat [gula-gula]; sereal bar; sereal bar protein tinggi; sereal berbentuk
butiran; sereal bubuk; sereal dan biji-bijian olahan; sereal disiapkan untuk konsumsi manusia; sereal gandum; sereal jagung;
sereal siap saji; sereal untuk sarapan; sereal, diproses; serpihan Oat; sherbet fountains (permen); sherry trifle; shortbread
biskuit; shortbread tart shells (kue); shortcrust pastry (kue); sirup (pati) untuk keperluan kuliner; sirup (sejenis maple sirup);
sirup (sirup kental); sirup (treacle); sirup agave [pemanis alami]; sirup beras merah [pemanis alami]; sirup cokelat; sirup jagung
untuk keperluan kuliner; sirup kurma [pemanis alami]; sirup maple; sirup maple [pemanis alami]; sirup maple bebas gula; sirup
maple dehidrasi dalam bentuk butiran; sirup maple organik; sirup molase untuk keperluan kuliner; sirup panekuk; sirup pati
bubuk untuk makanan dan minuman; sirup pati untuk makanan dan minuman; sirup topping maple; sirup untuk topping; sistik
ubi ungu; slondok; snack bar berbasis granola; snack bar berbasis muesli; sofa; sohun; songpyeon [kue beras berbentuk
setengah bulan dengan isian manis atau semi-manis]; sopapillas [kue kering goreng]; sorbet (es); sorbet [es]; sorgum, diolah;
sosis yang dibungkus adonan; souffle berbasis custard; souffle coklat; sourdough (roti); spageti; spageti dengan bakso;
spaghetti bolognese; spaghetti kalengan dalam saus tomat; spearmint untuk air infused; spiced cookies (kue kering); sponge
fingers [biskuit]; stevia [pemanis alami]; stick cumi (kerupuk); stick kerang (kerupuk); stick liquorice [gula-gula]; stik balado; stik
dari tulang ikan; stik roti; sujebi [hidangan yang dimasak terdiri dari serpihan adonan dengan kaldu]; surabi bandung; sushi
futomaki; sushi hosomaki; sushi maki; sushi nigiri; sushi norimaki; sushi temaki; sushi uramaki; sweetmeats [permen];
tabbouleh (Salad); tablet hisap tanpa obat [gula-gula]; tablet madu herbal [permen]; taburan cokelat untuk menghias kue;
taburan gula (sprinkes); taburan gula (sprinkes) untuk menghias kue; taburan maple butiran; taburan praline untuk digunakan
pada es krim; taburan untuk menghias kue; taco (Hidangan khas Mexico); tagliatelle (Pasta Itali); taiyaki [kue berbentuk ikan
Jepang dengan berbagai isian]; takoyaki; tamale (Makanan khas Amerika Tengah); tambalan berbasis cokelat untuk kue dan
pai; tambalan berbasis custard untuk kue dan pai; tapioca pearls (isian untuk minuman boba); tapioka; tapioka dan sagu;
tapioka untuk makanan; tart aprikot; tart pear; tarte tatin (Hidangan berbahan dasar apel); tarwi (tanaman), diolah; teff
(rumput), diolah; teh; teh (bukan untuk keperluan medis); teh abu-abu earl; teh acanthopanax; teh atau kakao; teh barley; teh
barley yang dipanggang; teh bebas kafein; teh beraroma; teh buah; teh bubuk; teh bunga jeruk nipis; teh celup; teh chai; teh
coca; teh dengan aroma bibit gandum; teh dingin; teh ekor kuda, selain untuk penggunaan obat; teh fieldmint; teh ginseng
merah; teh goji berry; teh herbal yang menggunakan kantong teh yang mengandung kelor; teh herbal, selain untuk
penggunaan obat; teh hijau; teh hijau bubuk; teh hijau nanah mint; teh hitam; teh instan; teh jahe; teh jeruk nipis; teh
kangzhuan [teh Cina fermentasi]; teh kombucha; teh kunyit; teh lengkeng; teh melati; teh melon; teh oolong [teh Cina]; teh
pelangsing; teh peppermint; teh putih; teh rooibos; teh rosella; teh rosemary; teh rumput hijau; teh sage; teh sitrun; teh
spearmint; teh susu; teh susu berbahan dasar teh; teh susu, berbahan dasar tanpa-susu; teh susu, teh yang mendominasi; teh
yang ditambahkan dengan berbagai aroma; teh yang ditambahkan dengan berbagai aroma, biji kopi, makanan ringan mie; teh
yang terbuat dari rumput laut; telur cokelat; tempel jahe untuk digunakan sebagai bumbu; tempura yang diletakkan di atas nasi
yang disajikan dalam mangkuk; temuan; tepung; tepung Hunkwe; tepung adlay; tepung arrowroot; tepung atau bubuk untuk
gula-gula; tepung bebas gluten; tepung beras; tepung berbasis larva serangga; tepung berbasis serangga; tepung bumbu;
tepung cannihua; tepung coca; tepung dan olahan yang terbuat dari sereal; tepung dan sediaan terbuat dari sereal, roti,
adonan terigu (kue basah) dan kembang gula, es konsumsi; tepung dan sediaan yang terbuat dari sereal; tepung gandum;
tepung gandum yang dipanggang; tepung hasil dari produksi penggilingan; tepung jagung; tepung jagung untuk keperluan
kuliner; tepung kacang; tepung kacang hijau; tepung kacang kacangan; tepung kedelai; tepung kelapa untuk konsumsi
manusia; tepung kentang; tepung kentang *; tepung kentang untuk keperluan kuliner; tepung kentang untuk makanan; tepung
kiwicha; tepung kuat (dari gandum keras); tepung kue; tepung maca; tepung oca; tepung quinoa; tepung roti; tepung roti
coklat; tepung roti gandum; tepung roti putih; tepung sagu; tepung serbaguna; tepung sereal; tepung soba; tepung tanpa rasa;
tepung tapioka; tepung tapioka*; tepung tarwi; tepung tempura; tepung terigu; tepung untuk makanan dan minuman; tepung
yang bisa dimakan; tepung yang mengembang sendiri; tepung*; terasi; tetes buah [gula-gula]; thyme, dikeringkan; timus beku;
tiramisu; toffee (gula-gula); toffees (gula-gula); tongkat jeli buah; tongkat kayu manis; topokki [hidangan yang dimasak
terutama terdiri dari kue beras tumis dengan pasta cabai yang difermentasi]; topping cokelat; topping cokelat yang dapat
dimakan; topping coklat; topping makanan penutup, kecuali topping kocok dengan bahan dasar susu dan topping kacang;
topping marshmallow; tortellini; tortilla; tortilla untuk campuran fajitas; tostadas (makanan khas Mexico); trifle (Hidangan
penutup/dessert); tteokguk [hidangan dari irisan kue beras oval dengan kaldu khas Korea]; tukang sepatu buah; tukang sepatu
ceri; turbinado sugar (Gula coklat (brown sugar), yaitu gula putih yang ditambahkan molase dari permurnian gula); untir-untir
dari tulang ikan; vanili; vanilla bubuk (Bumbu); vanilla pods (bumbu); vanillin [pengganti vanila]; vareniki [Pangsit dari eropa
Timur]; wafel; wafel diisi; wafer; wafer es krim; wafer gulung [cookies]; waffel; wasabi siap saji; yaksik [hidangan Korea yang
utamanya terdiri dari nasi manis dengan tambahan kacang dan jujub]; yoghurt beku (es permen); yogurt beku [es gula];
yohkan [batangan pasta jeli manis]; yuca (crackers); yule log (kue tradisional); za'atar (bumbu); zat pengikat berbasis pati
untuk es krim; zephyr [gula-gula]===
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Ayam Kecap; Ayam Kecombrang; Ayam Lada Hitam; Ayam Panggang; Ayam Paniki; Ayam Rica Rica; Ayam Serundeng;
Ayam Suwir sambal kecombrang; Ayam Taliwang; Ayam Tangkap; Ayam Tuturuga; Ayam Woku Woku; Ayam betutu; Ayam
crispy isi keju (Ayam goreng tepung isi keju); Ayam crispy isi salted egg (Ayam goreng tepung isi salted egg); Ayam geprek;
Ayam geprek dengan sambal pedas berlevel; Ayam goreng Bumbu Lengkuas; Ayam goreng Kalasan; Ayam goreng jawa;
Ayam kremes; Ayam olahan ; Ayam penyet; Ayam potong dalam kemasan; Ayam rempah madu; Ayam ungkep; Babanci;
Babi; Babi Guling; Babi Guling Panggang; Babi Putar; Babi panggang merah [char siu]; Bacah Daging; Bagar Hiu; Bahan
dasar untuk membuat susu kocok; Bahan pengganti daging; Bahan pengganti produk susu terbuat dari tumbuhan atau
kacang-kacangan; Bahan pengganti susu yang berasal dari tumbuhan; Bakso daging sapi; Bakso dan/atau kue (perkedel)
gurita; Bakso dan/atau kue (perkedel) ikan dan ayam; Bakso dan/atau kue (perkedel) sayuran; Bakso dan/atau lumpia udang;
Bakso goreng; Bakso tahu dengan ikan dan/atau ayam; Balado Kentang-Teri; Balado Terong Teri; Bandeng presto (bandeng
duri lunak); Bangamat; Barongko; Baso Tahu; Batagor Goreng; Batagor Kuah; Bau Piapi; Bawang dayak, dikeringkan;
Bawang dayak, diolah; Bawang dayak, diproses; Bawang lokio, diproses; Bawang merah goreng; Bawang putih goreng;
Bebek Betutu; Bebek Palekko; Bebek goreng; Beberuq Terong; Beef Burger; Bekakak Ayam; Berry hawthorn kering; Biji
bunga matahari olahan; Biji olahan; Biji yang dapat dimakan, diolah; Bilenthango; Bistik Daging Sapi; Boba; Bola goreng
terbuat dari buncis; Buah Atep; Buah beku; Buah beku-kering dan makanan ringan yoghurt; Buah bersalut gula; Buah dan
sayur yang dikeringkan; Buah dan sayuran beku-kering dalam bentuk keripik; Buah dan sayuran kaleng, dikeringkan dan
diawetkan; Buah dan sayuran yang diawetkan, dikeringkan dan dimasak; Buah kelapa; Buah kurma; Buah pinang yang
diproses; Buah potongan; Buah yang diawetkan; Buah yang dibekukan; Buah yang dilapisi gula; Buah-buahan dalam kaleng;
Buah-buahan kaleng; Buah-buahan yang dibekukan; Buah-buahan, yang diawetkan; Bubuk kacang kedelai; Bubuk susu
kacang kedelai; Bubur buah [purees]; Bubur terong; Bunga pisang kalengan; Cabe rawit kering; Cacak Ikan; Cakalang Fufu;
Cakalang Suwir Kecombrang; Cakalang Suwir pedas; Campuran kacang panggang; Campuran sayur; Cangkang telur (dipisah
dari putih dan kuning telurnya); Chicken Burger; Cincau; Coto Makassar; Cream Soup; Cream for beverage [dairy products];
Crispy original (Ayam goreng Ayam tepung original); Cumi Cabe Hijau; Cumi Cah Kangkung; Cumi Sotong, tidak hidup; Cumi
asam manis; Cumi beku; Cumi krispi; Cumi pedas; Dadih ikan keju; Dadih susu; Daging Masak Hitam; Daging Sapi Lada
Hitam; Daging ayam asap; Daging ayam beku; Daging ayam yang sudah diolah, dimasak, dibekukan; Daging buah kelapa;
Daging cincang; Daging kaleng; Daging kalkun; Daging kelapa untuk santan; Daging kelapa yang dikeringkan; Daging kerbau;
Daging sapi angus; Daging sapi muda; Daging sapi suwir; Dali ni Horbo; Daun Singkong Teri; Daun Ubi Tumbuk; Dendeng
Aceh; Dendeng Balado; Dendeng Batoko; Dendeng Batoko Cabai Hijau; Dendeng ikan; Dengdeng Batoko Cabai Hijau;
Dengke Mas na Niura; Dim Sum udang; Dodol Amurang; Duduli; Duo Sale; Egg Cheese Sandwich; Ekstrak kerang; Ekstrak
susu kedelai; Empal Goreng; Empal Sapi; Emping Bengkulu; Es Brenebon; Fermentasi susu dan laktosa susu; Fermentasi
susu, air dadih susu dan laktosa susu dalam bentuk bubuk; Fish maw (olahan dari ikan); Gado-Gado; Gangan Asam Banjar;
Gangan Manok; Gatang Kenari; Gence Ruan; Geprek Daging; Ginseng merah yang diproses untuk digunakan sebagai
sayuran; Gohu; Gong-gong; Gudeg; Gudeg Nangka; Gula-apel olahan; Gulai Belacan; Gulai Ikan Patin; Gulai Kemba'ang;
Gulai Nangka; Gulai Siput Riau; Gulai Tahu; Gulai Telur; Gulai Tempe; Gulai Tepek Ikan; Gulai Terjun; Gulai ayam; Gulai sapi;
Gulungan (lumpia) ikan atau ayam; Gulungan kubis (stuffed); Gumbo (sup); Gurita Beku; Haddock (ikan) asap; Hasil laut
seperti cumi-cumi, kepiting, tiram, udang, lobster, kerang, teripang, oysters, rumput laut, scallop; Hasil produksi susu; Hasil
produksi yang terbuat dari susu (Bukan termasuk Minuman); Hasil-hasil produksi susu; Hidangan (dessert) dari cranberry;
Hidangan dari daging kornet; Hidangan dari labu; Hidangan siap saji terutama terbuat dari pengganti daging; Hidangan utama
yang dibuat terutama dari makanan laut; Hidangan yang dimasak berbahan dasar sayuran, kentang, buah-buahan, daging,
unggas, ikan, dan makanan laut; Ikan (dalam bentuk) batangan; Ikan Asap Selais; Ikan Asin Richa; Ikan Bakar Bandeng; Ikan
Bakar Manokwari; Ikan Bakar Sambal Dabu; Ikan Beku; Ikan Bungkus; Ikan Cuka; Ikan Dabu Dabu, diolah; Ikan Dole; Ikan
Dori Bumbu Bali; Ikan Jelawat; Ikan Kakap Fillet Goreng; Ikan Kembung Asam Pedas; Ikan Komu Asar; Ikan Kuah Belimbing;
Ikan Patin Bumbu Acar; Ikan Salem; Ikan Tude; Ikan Tuna; Ikan Tuna Cabai; Ikan Uilulia, diolah; Ikan cakalang asap; Ikan
crispy; Ikan dori goreng tepung; Ikan goreng tenggiri; Ikan jebung bakar; Ikan kaleng; Ikan olahan dalam kaleng; Ikan pari
lempah kuning; Ikan tenggiri asam pedas; Ikan tenggiri bakar; Ikan tenggiri lempah kuning; Ikan teri pedas; Ikan tuna,
diawetkan; Ikan, daging, unggas dan sayuran kalengan; Ilabulo; Irisan-irisan susu (Keju); Isian buah untuk hidangan; Iwak
Samu; Jagung manis, sudah diproses; Jamur geprek; Jamur kancing dalam kaleng; Jeli; Jeli ginseng merah; Jeli sayuran; Jeli,
selai, kolak (compotes); Jeruk mandarin dalam kaleng; Juhu Kujang; Juhu Umbut Rotan; Jujube manis; Juku Pallu Ce'la;
Kabuto; Kacang Goyang; Kacang Telur; Kacang brazil, diolah; Kacang ditaburi gula; Kacang hijau asin; Kacang hijau bumbu;
Kacang hijau garing; Kacang hijau goreng; Kacang hijau panggang; Kacang hijau sangrai; Kacang hijau yang dikeringkan;
Kacang hijau yang sudah diolah; Kacang ketapang, dikeringkan; Kacang ketapang, diolah; Kacang ketapang, diproses;
Kacang mede, dikeringkan; Kacang mete panggang; Kacang olahan; Kacang panggang; Kacang rasa (berbumbu); Kacang
tanah, dikeringkan; Kalangkala; Kaldu ayam yang dapat diminum; Kaldu daging domba; Kaldu daging sapi; Kaldu ikan; Kaldu
pati ayam yang dapat diminum; Kaldu pati sapi yang dapat diminum; Kaldu sapi yang dapat diminum; Kaldu sayur; Kaldu tom
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yam; Kaledo; Kalumpe; Kangkung belacan; Karedok; Karee Kemang; Kasbi Komplet; Kasoami; Kawok; Kefir [minuman susu];
Keju; Keju kocok; Keju krim untuk makanan pencuci mulut; Keju segar (fresh cheese); Keju vegan; Keju, mentega, yoghurt,
dan produk susu lainnya; Kelapa (buah), tanpa kulit; Kelapa dikeringkan; Kelapa kering yang sudah diolah; Kelaq Kelor;
Kembang tahu pita; Kenari (kacang), diolah; Kentang (dalam bentuk) stick; Kentang Balado Petai; Kentang yang dikalengkan,
dibekukan, dikeringkan atau dimasak, jamur yang dikalengkan, dikeringkan atau dimasak, unggas, ikan dan makanan laut
olahan, semuanya dalam bentuk ekstrak, sup, jeli, olesan, diawetkan, hidangan yang dimasak, dibekukan atau didehidrasikan;
Kepingan hazelnut (kacang); Kepingan kacang almond; Kepingan kiwi (buah); Keripik Kalakai; Keripik Keladi; Keripik Kentang
Telur Asin; Keripik buah-buahan; Keripik ceker ayam; Keripik gadung; Keripik kelapa; Keripik kentang; Keripik paru; Keripik
pete; Keripik rumput laut; Keripik salak; Keripik singkong aneka rasa; Keripik tahu; Keripik talas; Keripik ubi aneka rasa; Keripik
ubi dengan perasa; Keumamah Ikan Kayu; Kezuri-bushi (serpihan daging ikan yang dikeringkan); Kinca; Kismis; Kiwi (buah),
diolah; Kohu-Kohu; Kolak Durian; Konro Bakar; Konsentrat dan isolat protein kedelai; Konsentrat kaldu; Krem dobel;
Krengsengan Ayam; Krengsengan Sapi; Krim asam (pengganti); Krim buatan, yaitu krim dengan bahan dasar sayuran; Krim
chantilly; Krim dengan buah; Krim kacang kedelai; Krim kelapa; Krim kocok; Krim kocok beku; Krim kocok beku bukan dari
susu; Krim kocok buatan, yaitu krim kocok berbahan dasar sayuran; Krim kocok bukan berbahan dasar susu; Krim kocok
bukan dari susu; Krim kocok untuk topping; Krim kocok untuk topping yang bukan berbahan dasar susu; Krim rendah lemak;
Krim sebagai makanan; Krim segar; Krim susu; Krim untuk minuman [produk susu]; Krim untuk topping yang tidak dikocok
untuk kue dan makanan penutup, beku atau tidak beku, siap pakai atau tidak siap pakai berbahan dasar susu; Krim yang
menjadi sediaan olahan terbuat dari buah-buahan dan krim; Krimmer kopi (berbahan dasar susu); Kripik ikan; Kroket; Kuah
Keukarah; Kuah Masam Keu Neung; Kuah Pliek U; Kulit Ayam Goreng Tepung; Kumis (minuman susu); Kurma; Kurma yang
dikeringkan; Kurma yang diolah; Lansyen ayam; Lapa-Lapa; Lapis Palaro; Lappet; Laver (rumput laut yang dapat dimakan),
diolah; Lawa; Lawar; Leci kalengan; Leher bebek; Lema; Lemak coklat; Lemak kelapa; Lempah; Lempah Darat; Lempah Kulat;
Lengkeng kalengan; Lichee kering; Lidah sapi asap; Lontong Orari; Lotek; Lumba-lumba; Maca (tanaman), diolah; Mackerel
(ikan) asap; Makanan (hasil) laut, diolah; Makanan (hasil) laut, tidak hidup; Makanan bantuan kesehatan yang mengandung
ginseng dan ginseng merah; Makanan batangan dan makanan ringan batangan berbahan dasar kacang; Makanan batangan
dan makanan ringan batangan berbahan dasar sayuran; Makanan batangan dan makanan ringan batangan yang berbahan
dasar buah; Makanan beku terutama terdiri dari pengganti daging; Makanan berbahan dasar cumi-cumi; Makanan berbahan
dasar ikan; Makanan berbahan dasar ketela pohon; Makanan dan makanan ringan batangan berbahan dasar protein whey
dan kedelai; Makanan dan makanan ringan yang terbuat dari minyak, lemak, dan kacang yang telah diolah; Makanan
genggam yang dibekukan, disiapkan atau dikemas dengan bahan utama daging, ikan, unggas atau sayuran; Makanan
kemasan untuk anak-anak dengan bahan utama ikan; Makanan kemasan yang terutama terbuat dari ikan, semua diawetkan,
dikeringkan, didinginkan, dibekukan atau dimasak; Makanan laut olahan, termasuk makanan laut yang dikemas dalam kaleng
dan kantong.; Makanan laut yang diawetkan; Makanan olahan dengan protein tambahan terutama terdiri dari daging, ikan,
binatang buruan unggas, buah-buahan, sayuran, telur atau produk susu; Makanan pembuka beku terutama terdiri dari buahbuahan; Makanan pembuka beku terutama terdiri dari daging; Makanan pembuka beku terutama terdiri dari sayuran; Makanan
pencuci mulut terbuat dari yoghurt, selain es krim, es susu dan yoghurt beku; Makanan pencuci mulut yoghurt selain es krim,
es susu dan yoghurt beku; Makanan pengganti daging, yaitu, protein berbahan dasar tanaman, protein berbahan dasar
sayuran; Makanan penutup berbahan dasar susu; Makanan penutup cepat saji yang berbahan dasar susu; Makanan penutup
dengan toping krim; Makanan penutup krem, kecuali es krim, es susu dan yoghurt beku; Makanan penutup terbuat dari buah;
Makanan penutup terbuat dari kacang; Makanan penutup terbuat dari produk susu (kecuali es krim); Makanan penutup terbuat
dari susu; Makanan porsi kecil yang utamanya terdiri dari daging, ikan, ham, unggas dan atau sayuran; Makanan ringan ayam
goreng; Makanan ringan berbahan dasar buah kering; Makanan ringan berbahan dasar buah, sayuran dan susu kelapa untuk
bayi dan anak-anak, tidak termasuk es krim, es susu dan yoghurt beku; Makanan ringan berbahan dasar polong-polongan
(kacang); Makanan ringan berbahan dasar protein whey dan kedelai; Makanan ringan berbahan dasar singkong; Makanan
ringan berbahan dasar yoghurt; Makanan ringan berbahan dasar yogurt; Makanan ringan cumi-cumi goreng; Makanan ringan
dan keripik berbahan dasar kentang; Makanan ringan kombinasi buah dan selai kacang; Makanan ringan organik berbahan
dasar buah; Makanan ringan organik berbahan dasar sayuran; Makanan ringan organik berbahan dasar yogurt; Makanan
ringan rumput laut goreng; Makanan ringan, berbahan dasar dari buah-buahan atau sayuran; Makanan siap masak terutama
terdiri dari daging; Makanan siap masak terutama terdiri dari ikan; Makanan siap masak terutama terdiri dari pengganti daging;
Makanan siap masak terutama terdiri dari sayuran; Makanan siap masak terutama terdiri dari unggas; Makanan siap saji yang
terdiri dari pengganti ikan atau makanan laut; Makanan yang dibekukan, siap saji atau dalam kemasan yaitu sup, sup dalam
bentuk kering, saus buah, bubur buah dan sayuran, bubur buah dan sayuran dalam bentuk kering, buah dan jus buah;
Makanan yang didinginkan yang terutama mengandung ikan, daging, dan unggas; Makanan yang diolah dari ikan; Makanan
yang mengandung kacang yang telah dimasak, kacang yang telah dikeringkan, atau kacang kedelai; Makanan yang terbuat
dari daging; Makanan yang terbuat dari daging dan ikan; Makanan yang terbuat dari minyak, lemak, dan kacang yang telah
diolah; Makanan, makanan ringan dan makanan ringan organik berbahan dasar buah, sayur, yogurt, dan keju; Manday;
Mangga kalengan; Mangut; Manisan Pala; Manisan Terong; Manisan buah; Manisan jahe, diawetkan dalam sirup; Manuk
Napinadar; Masakan olahan ayam yang dilapis atau dicampur dengan tepung; Mentega almond; Mentega dari bawang putih;
Mentega dari tanaman; Minuman bakteri asam laktat; Minuman berbahan dasar beras (pengganti susu), minuman berbahan
dasar kedelai (pengganti susu), minuman berbahan dasar susu almond; Minuman berbahan dasar beras [bahan pengganti
susu] yang menjadi bahan pengganti makanan cair; Minuman berbahan dasar kedelai digunakan sebagai pengganti susu;
Minuman berbahan dasar susu; Minuman berbahan dasar susu almond; Minuman berbahan dasar susu beraroma; Minuman
berbahan dasar susu dengan rasa cokelat; Minuman berbahan dasar susu dengan rasa vanila; Minuman berbahan dasar susu
kacang tanah; Minuman berbahan dasar susu yang diperkaya dengan protein, vitamin dan mineral; Minuman berbahan dasar
yoghurt; Minuman buah atau sayuran terdiri terutama dari produk susu; Minuman dari biji basil; Minuman dengan bahan dasar
yoghurt; Minuman rasa dengan pasta buah dan berbahan dasar susu; Minuman susu (dengan susu sebagai kandungan
utama) baik dengan tambahan bahan lainnya atau tidak; Minuman susu cair; Minuman susu terdiri dari buah-buahan;
Minuman susu terutama terbuat dari susu; Minuman terbuat dari keseluruhan atau terutama susu; Minuman terbuat dari
yoghurt; Minuman terbuat utamanya dari susu atau produk susu, minuman susu (didominasi susu), minuman susu
mengandung buah; Minuman terdiri terutama dari susu atau produk susu; Minuman yang berbahan dasar susu; Minuman
yang mengandung putih telur; Minuman yang terbuat dari putih telur; Minuman yoghurt; Minuman yogurt; Minuman yogurt
yang dicampur biji-bijian; Minuman yogurt yang dicampur buah-buahan; Minuman-minuman berbahan dasar susu
mengandung teh; Minuman-minuman dengan rasa asam susu/ asam laktat, minuman-minuman mengandung rasa asam susu/
asam laktat; Minuman-minuman susu beraneka rasa; Minyak argan; Minyak canola; Minyak goreng (semprot) berbahan dasar
sayuran; Minyak jagung; Minyak kacang brazil; Minyak kemiri; Minyak kenari (kacang); Minyak salad; Minyak tengkawang;
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Minyak yang dapat dimakan; Minyak zaitun extra virgin; Minyak-minyak yang dapat dimakan dan diminum; Moluska, tidak
hidup; Mozarella; Muku Loto; Namgka goreng; Nangka kalengan; Naniura; Nata de coco; Natinombur; Nugget tempe; Odeng;
Olahan ayam kampung; Olesan berbahan dasar bawang putih; Olesan berbahan dasar hummus; Olesan berbahan dasar
kacang; Olesan berbahan dasar sayuran, buah-buahan, protein nabati atau pengganti daging; Olesan berbahan dasar susu;
Olesan berbahan dasar telur; Olesan hazelnut (kacang); Olesan kacang almond; Olesan krim keju; Onigiri Daging; Onigiri
Ikan; Opak; Opor Ayam; Orak-arik Telur Wortel; Orek Tempe Cabai Hijau; Orek Tempe Kacang; Orek Tempe Serundeng;
Pallubasa; Pallumara; Pampis; Panganan khas Perancis terbuat dari daging (charcuterie); Pangi Dan Saut; Paniki; Papare;
Paru Goreng Balado; Paru goreng; Paru rica rica; Pasta ikan; Pasta kacang; Pasta makanan yang terbuat dari ikan; Pasta
sayur; Pasta tomat; Pastry isi daging; Pempek; Pempek Sambal; Pendap Khas Bengkulu; Penganan khas Perancis terbuat
dari daging; Pengganti daging berbahan dasar buah; Pengganti daging berbahan dasar sayuran; Pengganti produk-produk
susu berbasis tumbuhan dan kacang; Pengganti sayuran atau ikan; Pepaya kalengan; Pepes Ayam; Pepes Tempe; Pepes
Teri; Perkedel Nike; Persiapan bahan; Pesmol; Pindah Patin; Pindang Bandeng; Pisang Epe; Pisang Gapit; Pisang Goroho;
Pisang goreng; Pisang goreng dengan aneka toping; Pisang goreng madu; Pisang kalengan; Pisang olahan; Plecing
Kangkung; Plum Kering; Potongan daging ikan tanpa tulang; Potongan kentang; Prem asin; Prem hijau yang diawetkan; Prem
yang diawetkan; Produk Susu Asam; Produk Susu Bubuk; Produk Susu Kental; Produk Susu Rendah Lemak; Produk
berbahan dasar susu terbuat dari tumbuhan (bahan pengganti susu); Produk daging kepiting; Produk daging vegetarian dan
vegan; Produk daging yang dibekukan; Produk ginseng merah olahan; Produk ikan yang dibekukan; Produk makanan dengan
dasar yoghurt; Produk makanan laut yang dibekukan; Produk makanan vegetarian, yaitu, pengganti daging dan ikan berbasis
sayuran, pengganti telur, pengganti keju dan minuman makanan berbasis kedelai yang digunakan sebagai pengganti susu;
Produk makanan yang terutama mengandung ikan atau ayam; Produk makanan yang utamanya terbuat dari buah; Produk
olahan berbasis unggas; Produk olahan daging sapi; Produk olahan daging udang; Produk susu alami atau berperisa yang
difermentasi; Produk susu dalam bentuk bubuk untuk membuat yoghurt beku; Produk susu tawar atau dengan rasa yang
difermentasi; Produk tahu (kacang dadih); Produk terbuat dari kentang; Produk-produk vegetarian yang disiapkan untuk
dikonsumsi; Protein kedelai; Protein nabati bertekstur digunakan sebagai pengganti daging; Protein nabati yang secara tekstur
sudah terbentuk untuk digunakan sebagai pengganti daging; Protein untuk konsumsi manusia; Protein untuk penggunaan
sebagai suatu bahan tambahan makanan; Rabo Ruan; Rambak kulit sapi; Rambutan kalengan; Ranggit; Ratatouille (makanan
vegetarian); Rebon (Udang Kecil); Rebung; Rebung Asam Undak Liling; Rebung kalengan; Rendang Ayam; Rendang Ayam
Kacang Merah; Rendang Ayam Suwir; Rendang Chicken Sandwich; Rendang Daging Suwir; Rendang Paru; Rendang Sapi;
Rica Rodo; Rolade Sapi; Rujak Samalanga; Rujak daun Ubi; Rujak juhi dari Betawi; Rukem (Buah-Buahan); Rumput laut
bubuk sebagai bahan baku untuk membuat agar-agar; Rusip; Rw (Erwe); Saksang; Salad berbahan dasar hummus; Salad
sayuran; Salad, disiapkan; Salak Condet; Salami (saus daging); Sale pisang; Salmon (ikan) asap; Sambusa; Santan Kepiting;
Sapota kalengan; Sarang burung dengan gula batu; Sarang burung dengan gula batu yang bisa dimakan; Sarang burung
dengan sari buah pir; Sarden dan makarel; Sari cordyceps; Sari sarang burung; Sari-sari daging; Sate Ayam; Sate Babi; Sate
Bulayak; Sate Daging Sapi; Sate Gogos Pokea; Sate Ikan; Sate Kambing; Sate Kelinci; Sate Kerang; Sate Lilit; Sate Makanan
Laut (Seafood); Sate Matang; Sate Payau; Sate Plecing; Sate Pusut; Sate Rembiga; Sate Sosis Ayam; Sate Sosis Sapi; Sate
Telur Ayam; Sate Telur Burung; Sate Temburung; Sate Tuna Gorontalo; Sate Udang; Sate Ulat Sagu; Sate Yang dipanggang;
Sate dan Sop Rusa; Sate klathak; Saus apel; Saus berbahan dasar susu; Sawo Betawi; Sawo Duren; Sawo Mentega; Sawo
olahan; Sayap bebek; Sayur Asem Betawi; Sayur Ganemo; Sayur Kambang Tigarun; Sayur Putungo; Sayur asem; Sayur
lempah darat; Sayur sop; Sayuran (mousses); Sayuran (tambahan pate); Sayuran Rumpu Rampe; Sayuran dalam kaleng;
Sayuran dan buah olahan; Sayuran dikeringkan; Sayuran pengganti untuk krim; Sayuran potong; Sayuran yang dihaluskan
(dalam bentuk pasta atau cairan); Sayuran yang dikalengkan, dibekukan, dikeringkan atau dimasak; Scotch eggs [telur rebus
yang dibungkus dengan daging sosis dan dilapisi dengan remah-remah]; Sea bass (ikan), tidak hidup; Sea bream (ikan), tidak
hidup; Sediaan (buah) markisa; Sediaan (kacang) almond; Sediaan Trout (ikan) laut; Sediaan batang bawah; Sediaan
bawang; Sediaan bawang dayak; Sediaan bawang merah; Sediaan biji chia; Sediaan biji labu; Sediaan biji semangka;
Sediaan biji wijen; Sediaan biji-bijian; Sediaan boletes [jamur]; Sediaan buah ara; Sediaan buah delima; Sediaan buahbuahan; Sediaan daging; Sediaan daging yang diawetkan; Sediaan daun bawang; Sediaan edamame (kacang-kacangan);
Sediaan hidangan ikan; Sediaan hidangan larva serangga; Sediaan hidangan serangga; Sediaan hidangan serangga dan
larva serangga; Sediaan hidangan yang terutama terdiri dari daging; Sediaan hidangan yang terutama terdiri dari ikan;
Sediaan jagung rebus; Sediaan jamur; Sediaan jamur porcini; Sediaan jamur tiram; Sediaan kacang; Sediaan kacang brazil;
Sediaan kacang kedelai; Sediaan kacang mede; Sediaan kacang polong; Sediaan kacang torreya; Sediaan kacang untuk
makanan manusia; Sediaan kelapa; Sediaan kurma; Sediaan laver (rumput laut yang dapat dimakan); Sediaan lentil; Sediaan
makanan dari kaki babi; Sediaan pecan; Sediaan pistachio (kacang-kacangan); Sediaan polong-polongan (kacang); Sediaan
produk sayuran olahan; Sediaan rebung; Sediaan sayuran; Sediaan sayuran akar yang bisa dimakan; Sediaan siput
[scargots]; Sediaan telur ikan; Sediaan telur salmon (ikan) laut; Sediaan terompet hitam [jamur]; Sediaan wortel; Sediaan
zaitun; Sediaan-sediaan krim terbuat dari susu dan susu dan buah-buahan; Sediaan-sediaan makanan berbahan dasar susu;
Sediaan-sediaan terbuat dari yoghurt; Selai; Selai Plum; Selai berbahan dasar kacang; Selai jahe; Selai kacang coklat;
Selubung makanan (berupa) selulosa berkertas; Semur Ayam; Semur Betawi; Semur Daging Sapi; Semur Jengkol;
Serundeng; Se’i Daging Sapi; Sie Reuboh; Silver carps (Ikan), tidak hidup; Singkong goreng; Siomay; Siomay sayuran; Siput
Gong Gong; Smoked beef cheese sandwich; Sop Lokan Laut; Sop Saudara; Sop Ubi; Sosis; Sosis ayam; Soto; Soto Betawi;
Soto Ketupat; Soto Tangkar; Soto Udang; Sotong Beku; Sotong Pangkong; Spirulina (ganggang) olahan; Srombotan; Stews
(rebusan); Suet (lemak pada pada sapi) untuk makanan; Sup (sop) kacang hijau; Sup Gangan; Sup Ikan Batam; Sup Konro;
Sup Tunjang; Sup bakso matzo; Sup dan sup kering; Sup dari kacang hijau; Sup yang sudah dimasak sebelumnya; Sup, sup
berkonsentrasi, sediaan-sediaan untuk membuat sup, sup, kaldu kubus, kaldu, berbentuk kubus, tablet atau bubuk, sediaansediaan untuk membuat kaldu, kaldu berkonsentrasi.; Sup-sup, bahan-bahan untuk membuat sup; Susu Kedelai Kental; Susu
UHT; Susu beraneka rasa; Susu berbentuk jel, susu dengan rasa dan susu kocok; Susu bubuk tanpa lemak dan susu asam
dengan kadar kalori rendah; Susu cair dalam kemasan; Susu dan produk susu; Susu dan produk susu, termasuk minuman
berbahan dasar susu, susu UHT, susu bubuk, dan produk susu yang diperkaya dengan tambahan nutrisi, vitamin dan/atau
mineral; Susu dan produk susu, termasuk yang dicampur dengan produk lain (memiliki produk susu dan susu sebagai
kandungan utama) dan pengganti yang sama dan produk yang dibuat darinya (tidak termasuk dalam kelas lain) khususnya
minuman susu dan susu bubuk, baik dengan perasa maupun tidak; Susu evaporasi (susu kental) dengan dan tanpa pemanis;
Susu full cream; Susu jahe; Susu kacang kedelai; Susu kaleng; Susu kambing bubuk; Susu kambing dan produk susu yang
berasal dari susu kambing; Susu kedelai; Susu kelapa (minuman); Susu kelapa, kelapa kalengan, dikeringkan dan diawetkan;
Susu kental manis; Susu kocok; Susu protein; Susu protein dari telur; Susu yang mengandung rasa; Susu, produk susu dan
pengganti produk susu; Suyuran (dalam) botol; Taburan buah untuk digunakan pada es krim; Tahu; Tahu Bakso; Tahu Isi;
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Tahu geprek,; Tahu goreng isi; Tahu keju makanan laut; Tahu kering dengan ikan/ayam; Tahu pedas; Tape goreng; Tape
singkong; Tasak Telu; Tauge kalengan; Telok Ukan; Telur; Telur Ceplok Balado; Telur Pindang; Telur Skotlandia; Telur dadar
padang; Tempat bertengger burung, tidak hidup; Tempe Bacem Jogja; Tempe geprek; Tempoyak; Teri Krispi; Terong Mapui;
Terong balado; Terrines (hidangan) makanan (hasil) laut; Tetelan; Tinoransak; Tongkol jagung kalengan; Tongseng; Topping
berbahan dasar buah untuk makanan; Topping dan isi berbahan dasar buah untuk makanan penutup, gula-gula, pastry dan
produk roti; Trout (ikan) asap; Trout (ikan), tidak hidup; Tudai; Tum Ayam; Tumis Buncis; Tumis Bunga Pepaya; Tumis Daun
Singkong; Tumis Daun Singkong Bumbu Bali; Tumis Jagung; Tumis Jamur; Tumis Kacang Panjang; Tumis Kapah; Tumis
Kembang Kol; Tumis Kembang Kol Paprika; Tumis Labu Siam; Tumis Nangka Teri Pedas; Tumis Tahu; Tumis Tauge; Tumis
Tempe Kecap; Tumis Terong; Tumis Wortel Kacang Polong; Tumis Wortel Kembang Kol; Tumis Zukini Paprika; Tuna (ikan),
kalengan; Tuna (ikan), tidak hidup; Tuna Kemangi; Udang Selingkuh; Uling (Belut); Umbut-Umbutan (Daging Buah
Rambutan); Ungkot Kemamah; Urap; Usus Ayam Goreng Tepung; Usus ayam; Uta Kelo; Veal stock (olahan dari tulang
daging sapi muda); Vegetable meat ball; Wadi; Walet; Water chesbuts, disiapkan; Water chestnuts, diolah; Woku Balaga Ikan
Mas; Woku Blanga; Yoghurt; Yoghurt beraneka rasa; Yoghurt berbentuk jelly setengah padat terbuat dari susu yang
diinkubasi; Yoghurt kacang kedelai; Yoghurt terdiri dari buah-buahan; Yogurts dengan rasa; abalon, tidak hidup; abon ikan;
abon tulang ikan; abura-age [potongan tahu goreng]; aburaage (dadih kacang kedelai goreng); acai berry, diolah; acar; acar
(ikan) herring; acar Jalapenos; acar bawang; acar dill; acar ikan; acar kulit semangka; acar lobak; acar mentimun; acar
paprika; acar pedas; acar sayuran; agar-agar siap saji; agar-agar*; air dadih; air kaldu; ajvar [paprika yang diawetkan]; akar
doraji [balon bunga] yang diawetkan; akar sayuran olahan; albumen untuk keperluan kuliner; alginat untuk keperluan kuliner;
almond (kacang) berbumbu; almond (kacang) panggang; almond (kacang), diolah; almond ditaburi gula; almond panggang;
alpukat, diolah; alternatif yogurt berbahan dasar kacang; alternatif yogurt berbahan dasar kacang almond; alternatif yogurt
berbahan dasar kacang mete; alternatif yogurt berbahan dasar kacang polong; alternatif yogurt berbahan dasar kelapa;
alternatif yogurt berbahan dasar sereal ; alternatif yogurt berbahan dasar tanpa susu; anggur (buah), diolah; antipasti
(hidangan pembuka); apel, diolah; aprikot, diolah; arracacha yang diproses [wortel putih]; artichoke, diawetkan; artichoke,
diolah; asinan kubis; asparagus, diawetkan; asparagus, diolah; aspic (jelli); ayam; ayam (tepung) asam manis (Dakgangjeong); ayam bumbu beku (frozen) siap saji; ayam giling; ayam goreng; ayam goreng kremes; ayam goreng rempah;
ayam goreng tepung; ayam kecap; ayam kukus; ayam panggang; ayam pedas; ayam teriyaki; ayam yang diolah; baby corn,
diolah; bahan makanan berbahan dasar ikan; bahan makanan siap saji yang terutama terbuat dari daging, ikan, unggas,
hewan buruan atau sayuran, semua diawetkan, dikeringkan, didinginkan, dibekukan atau dimasak; bahan makanan vegetarian
terbuat dari minyak nabati dan lemak yang bisa dimakan; bahan makanan yang dikeringkan atau dibekukan yang terbuat dari
buah-buahan dan sayuran segar; bahan makanan yang terbuat dari kacang; bahan makanan, yaitu minyak yang menjadi
bahan makanan untuk konsumsi manusia; bahan pengganti daging berbahan dasar larva serangga; bahan pengganti daging
berbahan dasar serangga; bahan pengganti margarin; bahan pengganti mentega; bahan pengganti produk susu berbahan
dasar larva serangga; bahan pengganti produk susu berbahan dasar serangga; bahan pengganti susu; bahan pengganti susu
fermentasi; bahan-bahan produk olahan susu untuk membuat roti; bahan-bahan susu untuk membuat roti; bakso; bakso ayam;
bakso campur; bakso ikan; bakso ikan udang; bakso ikan yang digoreng; bakso ikan yang tidak digoreng; bakso isi daging
ayam cincang; bakso isi daging ikan cincang; bakso isi daging sapi cincang; bakso lobster yang dibumbui; bakso sapi; bakso
sosis (adonan bakso dalam bentuk sosis); bakso sosis ayam; bakso sosis ikan; bakso sosis sapi; bakso sotong; bakso tahu
ayam; bakso tahu ikan; bakso tahu sapi; bakso telur ayam; bakso telur ikan; bakso telur sapi; bakso urat; batagor; bawang
bombai; bawang goreng; bawang merah olahan digunakan sebagai sayuran; bawang merah, diawetkan; bawang merah,
diolah; bawang putih beku; bawang putih cincang, diawetkan; bawang putih olahan; bawang putih olahan digunakan sebagai
sayuran; bawang putih panggang; bawang putih yang diawetkan; bawang, diawetkan; bawang, diolah; bayam, beku; bayam,
dimasak; bayam, kalengan; bebek beku; bebek panggang; belimbing olahan; belut, tidak hidup; benih disiapkan untuk
makanan manusia; benih disiapkan untuk makanan manusia, bukan sebagai bumbu atau perasa; beri (buah), diolah; beri,
beku; beri, diawetkan; beri, dikeringkan; berry diawetkan; biji bunga matahari, diolah; biji bunga matahari, disiapkan; biji chia,
diolah; biji labu olahan; biji pinang, diproses; biji pisang, diolah; biji rami olahan; biji rami untuk makanan manusia; bisques
(sup); bit daging; bit, diolah; blackberry, beku; blackberry, diolah; blackcurrant, beku; blackcurrant, diolah; blancmange
[makanan penutup berbahan dasar krim]; blueberry, beku; blueberry, diolah; blueberry, keringkan; bok choy, diolah; bola-bola
kentang; boletes [jamur], diawetkan; boletes [jamur], diolah; boneka cabai; botifarra [sosis]; boysenberry, diolah; bratwurst
(saus); buah ara, diolah; buah ara, kering; buah beku; buah berbahan dasar konsentrat untuk memasak; buah botol; buah
cepat beku; buah dan sayuran beku; buah dan sayuran kaleng; buah dan sayuran olahan; buah dan sayuran yang diawetkan;
buah dan sayuran yang diawetkan, dibekukan, dikeringkan dan dimasak; buah dan sayuran yang diawetkan, dikeringkan dan
dimasak; buah dan sayuran yang dibekukan, diawetkan, dikeringkan dan dimasak; buah dan sayuran yang dimasak; buah
delima, diolah; buah diawetkan; buah irisan botolan; buah kaleng atau botol; buah leci olahan; buah mengkudu, diolah; buah
mentah, diiris; buah mentah, kupas; buah pektin untuk keperluan kuliner; buah pinang yang telah diolah; buah pinang, diolah;
buah tidak dimasak, disiapkan; buah yang diawetkan dalam alkohol; buah yang sudah diolah; buah, diawetkan; buah, direbus;
buah-buahan dan sayur-sayuran yang diawetkan, diasinkan, dimaniskan, dikeringkan dan dimasak; buah-buahan dan sayuran
kering; buah-buahan yang dimasak; buah-buahan yang diolah dalam kemasan; buah-buahan, dikeringkan; buah-buahan,
dimasak; buah-buahan, diolah; buah-buahan, kaleng; bubuk berbahan dasar susu yang diperkaya dengan protein, mineral dan
vitamin untuk membuat protein yang dikocok (protein shakes); bubuk berbahan dasar susu yang diperkaya dengan protein,
mineral dan vitamin untuk membuat smoothie; bubuk keju; bubuk lecitin yang dapat dimakan; bubuk susu; bubur apel; bubur
buah; bubur buah acai; bubur buah asam jawa; bubur kepiting; bubur tomat; bubur zaitun; bulgogi [Hidangan Daging Sapi
Korea]; bulgogi [daging sapi panggang yang diiris dan dibumbui]; buncis kacang mede; buncis, diawetkan; buncis, dikeringkan;
buncis, diolah; buncis, disiapkan; buncis, kaleng; bunga olahan yang bisa dimakan dalam bentuk kristal; bunga yang bisa
dimakan, kering; bunga yang dapat dimakan, diolah; burger bebek renyah; burger berbahan dasar larva serangga [roti]; burger
berbahan dasar serangga [roti]; busa ayam; cabai dengan daging; cabai dengan keju; cabai yang diawetkan; cairan semitransparan yang tertinggal selama proses pengendapan dalam pembuatan keju yang memiliki warna kuning-kehijauan dengan
rasa yang sedikit asam dan aroma yang agak harum (whey powder) (hasil produk susu); camilan berbahan dasar buah kering;
campuran buah kering; campuran daging yang diawetkan, dikeringkan atau dimasak; campuran eggnog tanpa-alkohol;
campuran makanan ringan yang terdiri dari buah kering dan kacang olahan; campuran makanan ringan yang terdiri dari buahbuahan olahan, kacang olahan atau kismis; campuran makanan ringan yang terdiri dari kacang wasabi, kacang olahan, buah
atau kismis kering; campuran sup; campuran untuk membuat kaldu; campuran untuk membuat sup; campuran yang
mengandung lemak untuk irisan roti; capcay; caponata (hidangan); celimpungan; ceri maraschino; ceri(buah), diolah; ceri,
beku; ceri, diawetkan; ceri, keringkan; ceviche (hidangan laut); chanterelles [jamur], diawetkan; chanterelles [jamur], diolah;
cheonggukjang jjigae [Hidangan Korea yang terdiri terutama dari tahu dengan pasta kedelai kaya]; chestnut,
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dipanggang; chia milk [bahan pengganti susu]; chili verde [hidangan siap saji]; chorizo (sosis babi); chuños [kentang bekukering]; chuños [kentang kering]; clementine (buah), diolah; clotted cream (krim padat); cloudberry, diolah; cocoa butter untuk
makanan; cod (ikan), tidak hidup; cold cuts (daging); collard greens (kacang-kacangan), diolah; compotes (hidangan penutup);
consommés (sup); corn dogs (saus); cranberry, beku; cranberry, diolah; cranberry, keringkan; crawfish (udang), tidak hidup;
cumi dalam adonan; cumi kering; cumi, tidak hidup; dadih; daging; daging asap; daging asin; daging atau ikan kalengan;
daging ayam; daging ayam kemasan; daging ayam yang diasinkan; daging babi asap; daging babi dan kacang kalengan;
daging babi, kalengan; daging beku-kering; daging buatan instan; daging buatan manusia; daging budidaya; daging burger;
daging cincang terbuat dari buah-buahan; daging dan sayuran yang dibalut dengan bubuk untuk menggoreng; daging dimasak
dalam botol; daging giling; daging goreng; daging ham sapi; daging ham yang diawetkan atau diolah (diasap/diasinkan);
daging instan; daging irisan; daging kaleng, ikan, sayuran dan buah-buahan; daging kalkun (diasinkan atau diasap); daging
kemasan; daging kering; daging kering instan; daging kornet; daging makan siang; daging masak; daging olahan [pengganti
daging]; daging olahan asap; daging panggang; daging panggang direndam dalam saus kedelai; daging sapi; daging sapi
asap; daging sapi kering; daging sapi olahan; daging sapi rebus; daging segar; daging unggas segar; daging vegetarian
terbuat dari minyak kedelai; daging yang berasal dari rekayasa laboratorium; daging yang berasal dari rekayasa teknologi
pertanian; daging yang bisa dimakan; daging yang diawetkan atau diolah; daging yang dimasak, kalengan; daging yang telah
diawetkan sebelumnya dan siap untuk dimasak; daging, beku; daging, diawetkan; daging, diolah; daging, ikan, unggas dan
binatang buruan; daging, kaleng; daging, unggas dan binatang buruan; dak bulgogi [Hidangan Korea yang terdiri dari ayam
panggang yang diiris dan dibumbui]; dak galbi [Hidangan Korea yang terutama terdiri dari ayam tumis dalam pasta cabai yang
difermentasi]; dal [hidangan siap saji]; daun anggur (buah), diolah; daun bawang, diolah; dendeng; dendeng ayam; dendeng
ikan; dicampur minyak sayur untuk keperluan kuliner; dicampur minyak sayur untuk makanan; dimsum; disiram; doenjang
jjigae [Hidangan Korea yang terutama terdiri dari tahu dengan pasta kedelai]; domba (daging), diolah; durian kering; dwaeji
bulgogi [Hidangan Korea yang terdiri dari daging babi panggang yang diiris dan dibumbui]; edamame (kacang-kacangan),
diolah; eggnog tanpa-alkohol; ekstrak buah untuk keperluan kuliner; ekstrak daging; ekstrak daging sapi panggang; ekstrak
jamur untuk keperluan kuliner; ekstrak rumput laut untuk makanan; ekstrak sayuran untuk keperluan kuliner; ekstrak sayuran
untuk makanan; ekstrak tomat; ekstrak unggas; escamoles [larva semut yang dapat dimakan, disiapkan]; esens ayam; feijoa
[nanas jambu biji] olahan; fermentasi susu untuk keperluan kuliner; fillet dada ayam; fillet haddock (ikan); fillet ikan; fillet ikan
teri; fish en; flakseed untuk makanan manusia; foie gras (makanan Perancis dari hati angsa atau bebek); fondue (keju melted)
berbahan dasar minyak; frankfurters [sosis]; galbi [hidangan daging panggang]; game (daging), tidak hidup; ganggang
dimakan kering; ganggang olahan untuk makanan manusia; ganjang-gejang [kepiting yang direndam dalam kecap]; gelatin
daging; ghee (minyak samin); gherkins (acar mentimun); gimjaban [keranjang bumbu]; ginjal hewan [jeroan]; ginseng dan
ginseng merah beku; ginseng dan ginseng merah kukus; ginseng dan ginseng merah olahan, bukan untuk keperluan medis;
glazed fruits (manisan buah); gnocchi berbahan dasar kentang; gobet (sawut singkong); goji berry (buah), diolah; gooseberry
(buah), diolah; got-gam [kesemek kering]; gravlax (hidangan dari ikan salmon); guacamole [alpukat dihaluskan]; gulungan
cumi-cumi; gulungan kol diisi dengan daging; gurita, tidak hidup; haggis (pudding); half and half (minuman) [campuran susu
dan krim]; hasil olahan ikan untuk makanan manusia; hasil produksi susu kambing; hasil produksi susu sapi; hasil produksi
susu soya; hati; hazelnut (kacang) panggang; hazelnut (kacang), diolah; hazelnut diawetkan; headcheese (keju tanpa lemak);
hearts of palm (olahan dari inti daging tanaman kelapa sawit), diolah; herring roe kering; hidangan daging siap; hidangan
daging yang dimasak; hidangan kari yang sudah dimasak sebelumnya; hidangan pembuka kemasan beku yang terdiri dari
patties dan sosis links berbahan dasar sayuran; hidangan pembuka siap saji yang terutama terdiri dari daging lobster yang
dicelupkan ke dalam adonan dan digoreng; hidangan pembuka yang terdiri terutama dari makanan laut; hidangan utama beku
yang telah dikemas sebelumnya yang sebagian besar terdiri dari makanan laut; hidangan yang dimasak yang terutama terdiri
dari ayam tumis dan pasta cabai yang difermentasi (Dak-galbi); hidangan yang disiapkan terutama terdiri dari ikan dan
makanan laut; hoshi-nori [lembaran rumput laut kering]; hummus; hummus [pasta buncis]; hummus menjadi buncis; iga
[potongan daging]; ikan dimasak; ikan yang diawetkan atau diolah (diasap/diasinkan); ikan asap; ikan asin; ikan bawal dalam
kaleng, diasinkan; ikan bawal yang dikeringkan dan dimasak, dieskan, diawetkan; ikan beku; ikan dan kentang goreng; ikan
dan kerang yang dapat dimakan (tidak termasuk ikan dan kerang yang hidup); ikan dan krustasea yang bisa dimakan (tidak
hidup); ikan goreng; ikan goreng kremes; ikan goreng rempah; ikan herring, tidak hidup; ikan kering; ikan rebus dan kering;
ikan suwir goreng; ikan teri asin; ikan teri, diolah; ikan teri, tidak hidup; ikan, diawetkan; ikan, diolah; ikan, kaleng; ikan, tidak
hidup; irisan buah; irisan buah, kalengan; irisan daging babi; irisan daging kambing; irisan daging sapi; irisan sayuran; irisan
sayuran, kaleng; isi daging pie; isian buah untuk roti dan kue; isinglass (gelatine) untuk makanan; jaban gim [bejana
berbumbu]; jagung manis, diolah; jagung manis, kalengan; jagung rebus; jagung rebus disiapkan dengan keju; jagung rebus
disiapkan dengan rempah-rempah; jambu biji stroberi olahan; jamur enokitake, diawetkan; jamur enokitake, diolah; jamur
hitam yang bisa dimakan kering; jamur jerami, diawetkan; jamur jerami, diolah; jamur kering yang bisa dimakan; jamur
matsutake, diawetkan; jamur matsutake, dikeringkan; jamur matsutake, diolah; jamur morel, diolah; jamur murni; jamur porcini,
diawetkan; jamur porcini, diolah; jamur shiitake, diawetkan; jamur shiitake, dikeringkan; jamur shiitake, diolah; jamur tiram,
diawetkan; jamur tiram, diolah; jamur yang dapat dimakan, diolah; jamur, diawetkan; jamur, diolah; jamur, kering; jeli almond;
jeli buah; jeli daging; jeli ginseng merah, bukan untuk keperluan medis; jeli ikan; jeli kopi; jeli siap saji; jeli teh; jeli untuk
makanan; jeli, selai; jeli, selai, saus buah-buahan; jelly yang berbahan dasar buah biwa (loquat); jelly yang berbahan dasar
buah pir; jelly yang terbuat dari tempurung kura-kura dan campuran beragam tanaman herbal (Gui Ling Gao); jerky (daging
tanpa lemak); jeruk (buah), diolah; jeruk bali (buah), diolah; jeruk darah (buah), diolah; jeruk keprok, diolah; jeruk mandarin
(buah), diolah; jeruk nipis Spanyol olahan; jicama (bangkuang), diolah; jus buah untuk memasak; jus daging; jus jeruk nipis
untuk keperluan kuliner; jus lemon untuk keperluan kuliner; jus sayuran untuk memasak; jus tiram; jus tomat untuk memasak;
jus truffle (jamur); kacang adzuki, diawetkan; kacang almond, ditumbuk; kacang asin; kacang atom; kacang beraneka rasa;
kacang campuran berbumbu; kacang dadih (dalam) batangan; kacang dadih (tahu); kacang dadih [sayuran olahan]; kacang
dadih [tahu]; kacang dan makanan ringan berbahan dasar buah kering; kacang dengan rasa; kacang diberi bumbu; kacang
digoreng ulang; kacang dikupas; kacang dilapisi madu; kacang diolah; kacang ditaburi gula; kacang garing; kacang kacang;
kacang kaleng; kacang kedelai fermentasi (natto); kacang kedelai fermentasi [natto]; kacang kedelai kering; kacang kedelai,
diawetkan, untuk dimakan; kacang kedelai, diolah; kacang lebar, diawetkan; kacang macadamia, diproses; kacang
makadamia, siap sedia; kacang manisan; kacang mede asin; kacang mede, diolah; kacang mede, diproses; kacang merah,
diawetkan; kacang merah, kaleng; kacang mete yang dilumuri bubuk coklat; kacang mete yang diolah; kacang olahan; kacang
olahan, biji dan daun sirih digunakan sebagai bahan pan masala; kacang organik dan snack bar berbasis biji; kacang oven;
kacang panggang; kacang panggang dalam saus tomat; kacang pedas; kacang pilus; kacang pinus, diolah; kacang polong
kalengan; kacang polong, diawetkan; kacang polong, diolah; kacang polong, kaleng; kacang pucat; kacang tanah, diawetkan;
kacang tanah, diolah; kacang yang dilapisi dengan wasabi; kacang, diawetkan; kacang, dikeringkan; kacang, diolah; kacang,
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kalengan; kacang-kacang yang sudah dimasak; kacang-kacangan yang dapat dimakan; kacang-kacangan yang diawetkan;
kacang-kacangan yang dimasak; kakap merah (ikan), tidak hidup; kaki katak beku; kaktus olahan untuk makanan; kaldu; kaldu
ayam; kaldu beku; kaldu sup terbuat dari rumput laut; kanten [potongan agar-agar kering]; karper, tidak hidup; katak yang bisa
dimakan, tidak hidup; kaviar; kebab pisang; kebab shish (daging); kecambah brussel, diolah; kedelai olahan; kedelai yang
diawetkan untuk makanan; kedelai yang sudah diolah dan diawetkan; kedelasi fermentasi; keju; keju Fondue; keju asap; keju
buatan (atau keju tiruan); keju cetakan-matang; keju cheddar; keju dalam bentuk dips; keju dari susu domba; keju dicampur;
keju feta; keju keras; keju lembut; keju lunak (soft-ripened); keju padat; keju peram; keju putih; keju putih lembut; keju putih
lembut yang padat; keju segar; keju segar dari Perancis yang menggunakan susu sapi yang dipasteurisasi; keju segar yang
tidak diperam; keju susu kambing; keju yang diawetkan; keju yang mengandung herbal; keju yang mengandung rempahrempah; kekekalan daging; kelapa parut; kelapa sawit untuk keperluan kuliner; kelapa, diolah; kelapa, kering; kelp (rumput
laut), diolahan; kentang beku olahan; kentang cincang goreng; kentang goreng; kentang goreng beku; kentang goreng
singkong; kentang olahan; kentang panggang; kentang tumbuk; kentang tumbuk instan; kentang yang dimasak; kentang yang
sudah diolah dan diawetkan; kentang, diawetkan; kentang, diolah; kephir [minuman susu]; kepingan kentang; kepiting saus
padang; kepiting, tidak hidup; kerang asap; kerang beku; kerang biru, tidak hidup; kerang kering; kerang, tidak hidup; kering
talas; kering tremella fuciformis dimakan; keripik; keripik apel; keripik bayam; keripik buah; keripik ikan; keripik jamur; keripik
kedelai; keripik kentang; keripik kentang rendah lemak; keripik kentang terbuat dari ubi jalar; keripik kubis; keripik kumara
(kentang manis); keripik nangka; keripik pare; keripik pepaya; keripik pisang; keripik sayuran; keripik singkong; keripik sukun;
keripik talas; keripik tempe; keripik ubi; keripik udang; keripik usus; kernel (inti) kacang kenari; kielbasa (sosis); kimchi; kimchi
[hidangan sayur fermentasi]; kimchi jjigae [Hidangan Korea yang terutama terdiri dari sayuran fermentasi, daging babi dan
tahu]; kismis; kismis merah, beku; kismis merah, diolah; kkakdugi [Hidangan lobak fermentasi Korea]; kkakdugi [kimchi lobak
potong dadu]; klipfish [ikan cod asin dan kering]; knockwurst (sosis); knödel (pangsit) kentang; kohlrabi (kubis), diolah; koktail
zaitun; kolak buah; kolostrum untuk keperluan kuliner; konnyaku (jeli yang dikeringkan yang terbuat dari ujung akar-akaran
yang dibumbui); konnyaku atau jeli yang dikeringkan yang terbuat dari ujung akar-akaran yang dibumbui; konsentrat kaldu;
konsentrat kaldu daging; konsentrat sayuran untuk keperluan kuliner; koridofu (dadih kacang kedelai beku kemudian
dikeringkan); kornet ayam; kornet koin; kornet kotak; kornet sapi; krim; krim [produk susu]; krim [susu sebagai unsur utama];
krim asam; krim berbahan dasar sayuran; krim buatan [bahan pengganti produk susu]; krim bubuk; krim bubuk (produk susu);
krim bubuk [produk susu]; krim keju; krim menjadi produk susu; krim mentega; krim non-susu (krim yang terbuat dari minyak
dan/atau lemak yang dapat dimakan); krim organik; krim segar; krim senyawa (compound cream) (krim yang terbuat dari krim
susu dan minyak dan/atau lemak yang dapat dimakan); krim untuk minuman; krimer bukan dari susu; krimer tanpa kandungan
susu; kroket ayam; kroket ikan; kroket kentang; kroket salmon; krustasea (udang), tidak hidup; kuaci; kubis seledri, beku;
kubis, diolah; kubus sup; kue ikan; kue ikan thailand; kuli babat (dari hewan peternakan); kulit babi; kulit babi kembung; kulit
bahtera, tidak hidup; kulit buah; kulit sosis dan tiruannya; kulit sosis terbuat dari bahan sintetis; kulit sosis terbuat dari usus
alami; kumara (kentang manis), diolah; kumys [minuman susu]; kuning telur; kupas bawang putih; kura-kura bercangkang
lunak, tidak hidup; kurma, dikeringkan; labu bubur; labu, diolah; laksan; laktoferin yang mengandung zat besi (iron lactoferrin)
(produk susu); landak laut hasil fermentasi garam; landak laut, tidak hidup; langoustines (udang), tidak hidup; larva serangga
yang dapat dimakan, tidak hidup; lassi (minuman yoghurt); lassi mangga; lemak babi; lemak daging sapi; lemak dari proses
hydroginasi sayuran (untuk makanan); lemak hewani untuk makanan; lemak kelapa; lemak nabati untuk makanan; lemak paus
untuk makanan; lemak sapi untuk makanan; lemak untuk makanan; lemak yang bisa dimakan; lemon (buah), diolah; lengkeng
kering; lentil (kacang), diolah; lentil, diawetkan; lentil, dikeringkan; lesitin untuk keperluan kuliner; lidah buaya disiapkan untuk
konsumsi manusia; lidah iblis [devil's togue] [konnyaku]; limau (jeruk), diolah; lobak kering; lobster berduri, tidak hidup; lobster,
tidak hidup; loganberry (buah), diolah; macadamias (kacang-kacangan), diolah; macadamias panggang; makan malam prapaket yang terdiri terutama dari daging; makan malam pra-paket yang terdiri terutama dari ikan; makan malam pra-paket yang
terdiri terutama dari makanan laut; makan malam pra-paket yang terdiri terutama dari permainan; makan malam pra-paket
yang terdiri terutama dari unggas; makanan (hasil) laut, kalengan; makanan batangan berbahan dasar buah, kacang dan
sayuran; makanan beku (makanan terbuat dari daging/ayam berupa nugget, otak-otak); makanan beku terutama terdiri dari
daging, ikan, unggas atau sayuran; makanan bento terbuat dari daging/ayam; makanan berbahan dasar daging; makanan
berbahan dasar buah; makanan berbahan dasar sayuran; makanan berbahan dasar tahu; makanan dingin terutama terdiri dari
daging; makanan dingin terutama terdiri dari ikan; makanan dingin terutama terdiri dari unggas; makanan dingin yang
sebagian besar terdiri dari daging; makanan dingin yang sebagian besar terdiri dari ikan; makanan dingin yang sebagian besar
terdiri dari unggas; makanan disiapkan terutama terdiri dari pengganti daging; makanan kemasan dengan bahan utama
daging, ikan, unggas atau sayuran; makanan kemasan untuk anak-anak dengan bahan utama daging, ikan, unggas atau
sayuran; makanan kemasan yang terutama terdiri dari daging, ikan, unggas atau sayuran; makanan laut beku; makanan laut
tempura; makanan laut yang dikeringkan; makanan laut, yang dikaleng (dilapisi dengan timah); makanan minuman berbahan
dasar susu, tidak termasuk susu kocok; makanan olahan sayuran segar atau beku yang dicincang dan dibentuk bulat pipih;
makanan olahan terutama terdiri dari daging, ikan, unggas atau sayuran; makanan olahan yang dicincang seperti daging atau
sejenisnya berbentuk bulat pipih untuk burger berbahan dasar tumbuh-tumbuhan; makanan olahan yang dicincang seperti
daging atau sejenisnya dibentuk bulat pipih; makanan pembuka beku terutama terdiri dari ayam; makanan pembuka beku
terutama terdiri dari makanan laut; makanan pembuka beku yang sebagian besar terdiri dari makanan laut; makanan pembuka
yang terutama terdiri dari daging, ikan, unggas atau sayuran; makanan pengganti berbahan dasar buah dalam bentuk
batangan (non-medis); makanan pengganti berbahan dasar kacang dalam bentuk batangan (non-medis); makanan pengganti
daging yang dibekukan; makanan penutup (dessert) yang berbahan dasar kacang; makanan penutup berbahan dasar buah;
makanan penutup berbahan dasar kedelai; makanan penutup dibuat terutama dari pengganti susu; makanan penutup dibuat
terutama dari produk susu; makanan penutup susu dingin; makanan penutup terbuat dari pengganti susu; makanan penutup
terbuat dari produk susu; makanan penutup terbuat dari yogurt, selain yogurt beku; makanan penutup terdiri dari daging, ikan,
unggas atau sayuran; makanan penutup yang dibuat dari susu, selain es krim atau yoghurt beku; makanan penutup yang
terbuat dari yoghurt; makanan pra-paket yang terutama terdiri dari binatang buruan; makanan pra-paket yang terutama terdiri
dari daging; makanan pra-paket yang terutama terdiri dari ikan; makanan pra-paket yang terutama terdiri dari makanan laut;
makanan pra-paket yang terutama terdiri dari unggas; makanan ringan berbahan dasar manioc (ketela); makanan ringan
berbahan dasar benih probiotik; makanan ringan berbahan dasar biji; makanan ringan berbahan dasar buah; makanan ringan
berbahan dasar buah probiotik kering; makanan ringan berbahan dasar daging; makanan ringan berbahan dasar ikan;
makanan ringan berbahan dasar kacang; makanan ringan berbahan dasar kacang probiotik; makanan ringan berbahan dasar
kedelai; makanan ringan berbahan dasar kedelai probiotik; makanan ringan berbahan dasar kentang; makanan ringan
berbahan dasar larva serangga; makanan ringan berbahan dasar laver (rumput laut yang dapat dimakan); makanan ringan
berbahan dasar probiotik; makanan ringan berbahan dasar probiotik almond; makanan ringan berbahan dasar sayuran;
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makanan ringan berbahan dasar serangga; makanan ringan berbahan dasar yogurt probiotik; makanan ringan dan keripik
berbahan dasar kacang; makanan ringan dan keripik berbahan dasar kedelai; makanan ringan dan keripik berbahan dasar
sayuran; makanan ringan dengan bahan utama daging; makanan ringan manisan buah; makanan ringan siap saji yang
terutama terdiri dari kentang dan keripik, kacang-kacangan, produk kacang, biji-bijian, sayuran atau kombinasinya; termasuk
keripik kentang, keripik kentang garing, keripik sayuran, keripik talas, keripik garing, makanan ringan daging babi, makanan
ringan daging sapi, makanan ringan berbasis kedelai, makanan ringan berbasis kacang-kacangan dan olesan, saus, keju;
makanan ringan terutama terdiri dari buah-buahan dan kacang-kacangan; makanan ringan terutama terdiri dari daging, ikan,
unggas atau sayuran; makanan ringan yang terbuat dari daging; makanan ringan/ camilan yang disiapkan terutama terdiri dari
sayuran segar; makanan siap saji terutama terdiri dari pengganti daging, sayur-sayuran, polong-polongan yang diolah,
kacang-kacangan yang diolah atau kacang yang diolah; makanan siap saji terutama terdiri dari tahu; makanan yang berbahan
dasar daging, ikan, buah atau sayuran; makanan yang dicincang, seperti daging atau sejenisnya berbentuk bulat pipih untuk
burger mengandung kedelai, bit, gandum, bawang putih dan bawang merah; makanan yang dicincang, seperti daging atau
sejenisnya berbentuk bulat pipih untuk burger mengandung kedelai, lentil (sayuran kacang-kacangan) atau sayur-sayuran;
makanan yang disiapkan dari ikan; makanan yang disiapkan terutama terdiri dari binatang buruan; makanan yang disiapkan
terutama terdiri dari makanan laut; makanan/hidangan utama berbahan dasar sayuran; makarel, kalengan; mangga (buah),
diolah; mangga hijau; mangga kering; manisan almond; manisan ceremai; manisan jahe; manisan kacang; margarin; markisa
(buah), diolah; marrons glacés [manisan chestnuts]; masakan matang yang terbuat dari daging sapi, ikan, ayam yang
dimasak, dikeringkan, dibekukan, diawetkan; mascarpone (keju); meju [Kacang kedelai fermentasi gaya Korea]; melon (buah),
diolah; mengolah sayuran akar yang bisa dimakan; mentega; mentega apel; mentega dengan bumbu; mentega kakao;
mentega kelapa; mentega madu; mentega putih; mentega susu; minuman asam laktat; minuman asam laktosa (produk buah,
bukan susu); minuman berbahan dasar bukan dari lemak susu; minuman berbahan dasar gandum [bahan pengganti susu];
minuman berbahan dasar kacang polong [bahan pengganti susu]; minuman berbahan dasar santan; minuman berbahan dasar
sereal (pengganti susu); minuman berbahan dasar sereal [bahan pengganti susu]; minuman berbahan dasar susu; minuman
berbahan dasar susu almond; minuman berbahan dasar susu beras; minuman berbahan dasar susu dengan kandungan buahbuahan; minuman berbahan dasar susu dengan kandungan jus buah; minuman berbahan dasar susu dengan kandungan
kopi; minuman berbahan dasar susu dengan toping : boba, pearl, jelly; minuman berbahan dasar susu kacang; minuman
berbahan dasar susu kacang mete; minuman berbahan dasar susu, yaitu susu evaporasi; minuman berbahan dasar yogurt;
minuman berdasarkan pengganti susu fermentasi; minuman berenergi berbahan dasar susu; minuman dan bubuk berbahan
dasar susu; minuman non-alkohol disiapkan dari susu atau yoghurt; minuman pengganti makanan nabati berbasis susu;
minuman pengganti makanan yang diperkaya dengan protein, vitamin dan mineral; minuman prebiotik; minuman rasa stroberi
berbahan dasar susu; minuman segar yaitu minuman berbahan dasar susu ditambah krim keju dan gula aren bakar;
minuman susu dengan rasa cokelat; minuman susu dengan rasa kakao; minuman susu dengan rasa kopi; minuman susu
dengan rasa kopi, coklat, coklat atau teh; minuman susu dengan rasa teh; minuman susu kedelai; minuman susu yang
mengandung rasa; minuman susu, susu sebagai komponen utama; minuman yang terbuat dari yogurt; minuman yang
terutama terdiri dari susu; minuman yogurt; minuman yogurt yang dicampur ice cream; minuman yogurt yang dicampur perasa
kopi; minyak (dari tumbuhan) untuk keperluan kuliner; minyak (dari tumbuhan) untuk makanan; minyak almond; minyak
alpukat; minyak argan untuk keperluan kuliner; minyak argan untuk memasak; minyak bayam; minyak beechnut; minyak
bekatul untuk makanan; minyak berbumbu; minyak biji anggur untuk keperluan kuliner; minyak biji anggur untuk makanan;
minyak biji apel; minyak biji asam jawa; minyak biji camellia untuk makanan; minyak biji delima; minyak biji gandum; minyak
biji grapefruit; minyak biji kapas untuk keperluan kuliner; minyak biji kesemek; minyak biji kurma; minyak biji labu; minyak biji
labu untuk keperluan kuliner; minyak biji labu untuk makanan; minyak biji perilla; minyak biji poppy; minyak biji quinoa; minyak
biji rami untuk makanan; minyak biji semangka; minyak biji teh; minyak biji tomat; minyak bunga matahari; minyak bunga
matahari untuk keperluan kuliner; minyak bunga matahari untuk makanan; minyak campuran untuk makanan; minyak canola;
minyak canola untuk keperluan kuliner; minyak canola untuk makanan; minyak colza untuk keperluan kuliner; minyak colza
untuk makanan; minyak dan lemak untuk makanan; minyak dan lemak yang dapat dikonsumsi; minyak dedak padi; minyak
dedak padi untuk keperluan kuliner; minyak goreng; minyak hewani untuk keperluan kuliner; minyak hewani untuk makanan;
minyak ikan paus untuk keperluan kuliner; minyak ikan paus untuk makanan; minyak ikan yang dapat dimakan untuk
keperluan kuliner; minyak infus untuk keperluan kuliner; minyak infus untuk memasak; minyak inti sawit untuk keperluan
kuliner; minyak inti sawit untuk makanan; minyak jagung; minyak jagung untuk makanan; minyak jeruk nipis untuk keperluan
kuliner; minyak jeruk untuk keperluan kuliner; minyak kacang; minyak kacang kedelai untuk keperluan kuliner; minyak kacang
kedelai untuk makanan; minyak kacang kedelai untuk memasak; minyak kacang kemiri; minyak kacang mete; minyak kacang
mongongo; minyak kacang pinus; minyak kacang untuk keperluan kuliner; minyak kacang untuk makanan; minyak kedelai
[untuk makanan]; minyak kelapa organik untuk digunakan dalam memasak dan persiapan makanan; minyak kelapa organik
untuk keperluan kuliner; minyak kelapa untuk makanan; minyak labu pahit; minyak laut yang bisa dimakan untuk keperluan
kuliner; minyak lavander untuk keperluan kuliner; minyak lemon untuk keperluan kuliner; minyak lobak; minyak macadamia;
minyak mentega; minyak mustard (untuk dimakan); minyak mustard (untuk konsumsi); minyak nabati; minyak nabati untuk
bahan makanan; minyak nabati untuk keperluan kuliner; minyak nabati yang berasal dari ikan [selain minyak ikan cod]; minyak
pequi (lada); minyak perilla untuk keperluan kuliner; minyak perilla untuk makanan; minyak pistachio; minyak poppyseed untuk
keperluan kuliner; minyak rapa untuk makanan; minyak rempah untuk keperluan kuliner; minyak sacha inchi; minyak safflower;
minyak sapote; minyak sawit untuk makanan; minyak sayur dicampur; minyak sayur untuk keperluan kuliner; minyak sayur
untuk makanan; minyak sayur yang bisa dimakan; minyak serai untuk keperluan kuliner; minyak terhidrogenasi untuk
keperluan kuliner; minyak terhidrogenasi untuk makanan; minyak tulang untuk makanan; minyak untuk makanan; minyak
wijen; minyak wijen untuk makanan; minyak zaitun extra virgin untuk keperluan kuliner; minyak zaitun extra virgin untuk
makanan; minyak zaitun murni; minyak zaitun untuk keperluan kuliner; minyak zaitun untuk makanan; molen pisang; morels
[jamur], diawetkan; morels [jamur], diolah; mortadella (sosis); mousses berbahan dasar daging; mousses ikan; mozzarella
(dalam bentuk) batangan; mulberry (buah), diolah; namemono (pasta dari kacang kedelai yang difermentasi, bukan untuk
sup); nanas, diolah; nanas, kalengan; nanas, keringkan; nasi susu; natto (kacang kedelai fermentasi); natto [kacang kedelai
fermentasi]; nuget; nugget ayam; nugget ikan; nugget kentang parut; nugget sapi; oi-sobagi [mentimun kimchi]; olahan ceker
ayam; olahan daging ayam untuk isian roti burger; olahan kedelai untuk isian roti burger; olahan makanan terutama terdiri dari
daging; olahan makanan terutama terdiri dari produk daging; olahan tahu untuk isian roti burger; olein (cair) dari proses
hydroginasi biji kelapa sawit (untuk makanan); olesan (spreads) margarin dan lemak; olesan berbahan dasar ikan; olesan
berbahan dasar kacang; olesan berbahan dasar sayuran; olesan berbahan dasar serangga; olesan berbahan dasar susu;
olesan berbahan dasar unggas; olesan berbasis buah; olesan berbasis daging; olesan buah; olesan keju; olesan lemon;
olesan nabati; olesan terbuat dari minyak nabati; omelet; onigiri ayam; onion rings; onion rings (olahan dari bawang); otak-
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otak; paan masala [olahan kacang, biji dan daun sirih yang digunakan sebagai bahan]; panekuk kentang; pangsit; pangsit
berbahan dasar kentang; paprika jalapeno yang dilapisi tepung roti dan digoreng; paprika, diolah; parmigiana (hidangan)
terong; pasta artichoke; pasta bawang putih untuk keperluan kuliner; pasta buah; pasta ikan; pasta ikan teri; pasta jambu biji;
pasta labu; pasta makanan yang terbuat dari daging; pasta sayur [purees]; pasta sup; pasta terong; pasta terutama terdiri dari
daging; pasta tomat; pasta udang; pasta yang sebagian besar terdiri dari daging; pasta zaitun; pastrami (daging); pate (pasta
hati); pate daging; pecan (kacang-kacangan), diolah; pecan manisan; pecan panggang; pektin untuk keperluan kuliner;
pembungkus sosis, alami atau buatan; pemutih kopi terutama terdiri dari produk susu; pengaturan buah olahan; pengaturan
buah potong; pengganti daging berbahan dasar polong-polongan; pengganti daging berbahan dasar tumbuh-tumbuhan;
pengganti keju; pengganti makanan vegan yang diperkaya protein; pengganti makanan, yaitu pengganti daging nabati,
pengganti ikan nabati, dan pengganti daging ayam nabati; pengganti susu, khususnya susu beras, susu kedelai dan susu rami
yang digunakan sebagai pengganti susu; pengganti telur; pengganti unggas; pepaya (buah), diolah; pepaya kering; peperoni
(bumbu); pepes cumi; pepes ikan; pepes tahu; pepes udang; pepperoncini, diolah; perasan pasta buah; perkedel kepiting;
perkedel pisang; persediaan daging sapi; persiapan berbahan dasar susu untuk membuat minuman; persiapan makanan
terbuat dari daging; persiapan rumput laut untuk membuat sup; persiapan sup rumput laut; persiapan untuk membuat kaldu;
persiapan untuk membuat sup; persik (buah), diolah; peuyeum; pie jamur; pinang olahan; pir, diawetkan; pir, diolah; pisang
crispy; pisang nugget; pisang raja goreng; pistachio (kacang-kacangan), diolah; plaices, tidak hidup; polong-polongan
(kacang), diolah; potongan daging sapi; potongan keju segar (fresh cheese); potongan tahu beku-kering [kohri-dofu]; potongan
tahu goreng [abura-age]; poutine [Hidangan Kanada yang terdiri dari kentang goreng dengan saus dadih dan keju]; prem
(buah); prem (buah), diolah; prem gelap; prem hijau; prem yang diawetkan; produk berbahan dasar susu kering untuk
digunakan sebagai bahan pengganti makanan; produk daging; produk daging olahan; produk daging sapi; produk ikan asap;
produk ikan kaleng; produk ikan olahan; produk ikan olahan untuk makanan manusia; produk laut olahan; produk makanan
daging yang diawetkan; produk makanan dan makanan ringan konsumen yang terbuat dari kentang; produk makanan laut
(diasap); produk makanan laut kalengan; produk makanan laut olahan; produk makanan terutama terbuat dari buah-buahan;
produk makanan terutama terdiri dari daging; produk makanan terutama terdiri dari pengganti daging, sayur-sayuran, polongpolongan yang diolah, kacang-kacangan yang diolah atau kacang yang diolah; produk makanan yang mengandung terutama
dari sayuran; produk makanan yang sebagian besar terdiri dari daging; produk makanan yang terbuat dari ikan; produk nutrisi
olahraga berbasis susu; produk olahan hasil laut dalam botolan; produk olahan hasil susu berbahan pengganti susu; produk
olahan ikan dalam botol; produk sayuran beku yang dilapisi adonan dan tepung roti; produk susu; produk susu bebas laktosa;
produk susu dalam bentuk bubuk; produk susu kalsium yang difortifikasi; produk yang terutama terdiri dari daging; produkproduk berbahan dasar daging ikan; produk-produk berbahan dasar daging surimi; prostokvasha [susu asam]; protein
makanan untuk konsumsi manusia; protein nabati bertekstur; protein nabati bertekstur untuk digunakan sebagai meat
ekstender; protein nabati yang secara tekstur belum terbentuk untuk digunakan sebagai meat extender; protein susu untuk
konsumsi manusia; protein whey; puding hitam; puding putih; pulses (kacang-kacangan) disiapkan untuk makanan manusia;
pulses (kacang-kacangan), diawetkan; pulses (kacang-kacangan), dikeringkan; pulses (kacang-kacangan), diolah; pulses
(kacang-kacangan), kalengan; pupa lebah olahan untuk makanan manusia; purees (bubur) sayuran; putih telur; putih telur
cair; quark [produk susu]; quenelles [daging]; quince (buah), diolah; radicchio (tanaman) olahan; raspberry, beku; raspberry,
diolah; rebung, beku; rebung, diawetkan; rebung, dikeringkan; rebung, diolah; rendang; rennet (enzim); rhubarb (tanaman),
diolah; rollmops (ikan fillet); roti burger daging; roti burger daging kalkun; roti burger ikan; roti burger sayur; roti burger
vegetarian; roti daging cincang; roti daging hamburger; roti daging sapi; roti hamburger; roti hamburger tidak dimasak; roti
kedelai; roti tahu; rumput laut besar yang dikeringkan; rumput laut kering yang bisa dimakan; rumput laut panggang; rumput
laut yang dapat dimakan, diolah; ryazhenka [susu panggang fermentasi]; rösti (hidangan dari kentang); salad antipasto; salad
ayam; salad buah; salad buah dan sayuran; salad caesar; salad daging; salad daging kalkun; salad kacang-kacangan; salad
kentang; salad sayuran; salad sayuran precut; salad telur belanak; salad unggas; salmon (ikan), kalengan; salmon (ikan), tidak
hidup; salmon yang diawetkan atau diolah; samgyetang [Sup ayam ginseng Korea]; santan; santan bubuk; santan untuk
keperluan kuliner; sapi panggang; sarang burung yang bisa dimakan; sarapan beku [bracken]; sarden (ikan), bukan hidup;
sarden (ikan), kalengan; sari kelapa (santan); sashimi; sate [daging panggang yang ditusuk]; satsumas (tanaman) diolah;
sauce [kacang dimasak dengan kecap]; saus buah; saus cocol tzatziki; saus kacang; saus keju; saus minyak zaitun; saus
pasta kepiting; sawi hijau (sayuran), diolah; sayap ayam; sayur-sayuran dalam kemasan; sayur-sayuran yang diolah; sayuran
acar dalam cuka; sayuran asin; sayuran beku; sayuran beku olahan; sayuran beku-kering; sayuran berbahan dasar konsentrat
untuk memasak; sayuran cepat beku; sayuran diawetkan dalam cuka; sayuran hidroponik; sayuran instan; sayuran kaleng
atau botol; sayuran mentah, diiris; sayuran mentah, kupas; sayuran olahan; sayuran olahan dan buah olahan; sayuran
panggang; sayuran precut untuk salad; sayuran tempura; sayuran tidak dimasak, disiapkan; sayuran yang diawetkan dalam
minyak; sayuran yang dikalengkan; sayuran yang dikeringkan dalam bentuk bubuk; sayuran yang diliofilisasi; sayuran yang
dimasak; sayuran yang dimasak dengan cuka; sayuran, diawetkan; sayuran, dikeringkan; sayuran, dimasak; sayuran, diolah;
sayuran, kaleng; sediaan Ikan; sediaan Melon; sediaan berbahan dasar larva serangga; sediaan berbahan dasar larva
serangga untuk membuat susu kocok; sediaan berbahan dasar serangga; sediaan berbahan dasar serangga untuk membuat
susu kocok; sediaan biji pisang; sediaan biji poppy; sediaan buah merah; sediaan bubuk untuk membuat minuman susu;
sediaan bubuk untuk membuat minuman susu, khususnya bubuk susu; sediaan chanterelles [jamur]; sediaan cumi untuk
makanan manusia; sediaan hidangan sayuran; sediaan jamur enokitake; sediaan jamur jerami; sediaan jamur matsutake;
sediaan jamur shiitake; sediaan kacang-kacangan untuk makanan manusia; sediaan macadamias (kacang-kacangan), siap
sedia; sediaan morels (jamur); sediaan nanas; sediaan paprika; sediaan pulses (kacang-kacangan); sediaan salad (sayuran);
sediaan sayuran akar; sediaan sayuran merah; sediaan sup sayur; sediaan truffle [jamur]; sediaan-sediaan berbahan dasar
kedelai; selada kol; selai; selai aprikot; selai blackberry; selai blackcurrant; selai blueberry; selai buah; selai ceri; selai ceri
hitam; selai jahe; selai jeruk; selai jeruk dan jahe; selai kacang; selai kacang coklat; selai kacang mete; selai kelembak; selai
lemon; selai nanas; selai peach; selai prem merah; selai rasberi; selai srikaya; selai stroberi; selubung makanan selulosa;
selubung sosis; selubung sosis, alami atau buatan; semangka, diolah; semangka, disiapkan; semifreddo panna [makanan
penutup berbahan dasar semi-whipped krim]; semprotan memasak berbahan dasar minyak; semur kari rebus, semur dan sup;
seolleongtang [kaldu tulang sapi Korea]; serai (daun), diolah; seramida (ceramide) (produk susu); seramida (ceramide) susu
(produk susu); serangga yang dapat dimakan, tidak hidup; serbuk sari disiapkan sebagai bahan makanan; serbuk susu
kambing; serpihan ikan kering [furi-kake]; serpihan lapisan kering untuk ditaburkan di air panas [ochazuke-nori]; shepherd's pie
(roti); singkong beku; singkong, diolah; siput untuk makanan manusia; siput, dimasak; siput, kalengan; sirsak olahan; smetana
[krim asam]; snack bar berbahan dasar biji; snack bar berbasis kacang dan biji; somay; sosis; sosis asap; sosis bologna; sosis
corn dog; sosis daging; sosis daging kalkun; sosis dalam adonan; sosis hot dog; sosis ikan; sosis koktail; sosis sapi; sosis
tidak dimasak; sosis vegetarian; sosis yang diawetkan; sotong, tidak hidup; souffle (hidangan) kentang manis; souffle dari
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sayuran; souffle keju; sphingomyelin (produk susu); squash (labu) spread; steak daging; steak ikan; stearin (padat) dari proses
hydroginasi biji kelapa sawit (untuk makanan); stik keju; stik talas; stik zucchini; stok daging; stok olahan berbahan dasar
rumput laut; strained (yogurt padat) tanpa air dadih (whey); stroberi kering; stroberi, beku; stroberi, diolah; sujuk [sosis];
sultana (buah anggur hijau tanpa biji); sumsum hewan untuk makanan; sup; sup berbahan dasar larva serangga; sup
berbahan dasar serangga; sup ikan; sup instan; sup instan atau sebelum-dimasak; sup kacang; sup kacang dengan aroma
susu; sup kacang merah; sup kari yang sudah dimasak; sup kental tomat; sup kernel kacang tanah; sup konsentrat; sup krim;
sup manis dari kacang; sup manis dari kacang hijau; sup manis dari lengkeng; sup miso instan; sup miso instan atau yang
dimasak sebelumnya; sup miso yang sudah dimasak sebelumnya; sup yang dimasak sebelumnya; sup, kalengan; surimi
(daging ikan yang dilumatkan); susu; susu (dalam bentuk) padatan; susu acidophilus; susu albumin; susu almon; susu almon
dengan rasa dan tanpa rasa; susu almond; susu almond untuk keperluan kuliner; susu barley mutiara China; susu bebas
laktosa; susu beragi (susu diberi ragi); susu beras untuk digunakan sebagai bahan pengganti susu; susu beras untuk
keperluan kuliner; susu berbahan dasar kacang; susu berbahan dasar kacang digunakan sebagai pengganti susu; susu
berbahan dasar tumbuh-tumbuhan; susu bubuk kedelai; susu bubuk kering (selain untuk bayi) di kelas ini; susu bubuk*; susu
bubuk, selain untuk bayi; susu cair atau susu bubuk dengan protein susu untuk orang dewasa dan orang tua; susu cair atau
susu bubuk dengan vitamin dan mineral untuk orang dewasa dan orang tua; susu cair atau susu bubuk untuk anak kecil dan
anak-anak; susu cair atau susu bubuk untuk orang dewasa dan orang tua; susu dan minuman susu; susu dan produk hasil
olahan susu; susu dan produk susu, tidak termasuk es krim, es susu dan yogurt beku; susu dengan penambahan kandungan
vitamin D; susu dengan penambahan vitamin; susu dengan sereal; susu domba; susu evaporasi; susu fermentasi; susu
gandum; susu kacang; susu kacang [minuman tanpa-alkohol]; susu kacang hijau; susu kacang menjadi bahan pengganti susu;
susu kacang mete; susu kacang tanah; susu kacang untuk keperluan kuliner; susu kambing; susu kambing bubuk; susu
kedelai; susu kedelai menjadi bahan pengganti susu; susu kedelai untuk keperluan kuliner; susu kelapa; susu kental; susu
kurma; susu lanjutan untuk anak kecil; susu non-dairi dan susu berbahan dasar tanaman, sayuran, gandum, kacangkacangan, biji-bijian dan buah-buahan; susu non-dairi dan susu bubuk, yaitu susu bubuk berbahan dasar tanaman, sayuran,
gandum, kacang-kacangan, biji-bijian dan buah-buahan; susu organik; susu pasteurisasi; susu pertumbuhan untuk anak kecil
dan anak-anak; susu rami untuk digunakan sebagai pengganti susu; susu rendah lemak; susu sapi; susu sapi bubuk; susu
segar; susu semi-skim; susu skim; susu teh, susu sebagai komponen utama; susu umur panjang (tahan lama); susu yang
berasal dari hewan; susu yang berasal dari tumbuhan; susu, keju, mentega, yoghurt, dan produk susu lainnya; sweetfish
(ikan), tidak hidup; swordfish (ikan), tidak hidup; tablet susu sapi; tahini [pasta biji wijen]; tahu (dadih kacang kedelai); tahu
fermentasi; tahu goreng; tahu makanan laut; tajine [hidangan daging, ikan atau sayuran]; tapenade (hidangan); tauge, diolah;
teh susu berbahan dasar susu; tekwan; telor asin; telur asin; telur ayam; telur bebek; telur bekicot untuk dimakan; telur beku;
telur bitan; telur bubuk; telur cair; telur ikan, diolah; telur olahan; telur puyuh; telur rebus; telur unggas dan produk telur; telur
yang diawetkan; telur yang dikeringkan; telur*; telur, diolah; telur, susu, dan produk susu; tempe; tempe [kedelai fermentasi];
tempura daging; tempura jamur; tempura telur; tempura yang berisi campuran sayuran dan makanan laut (Kakiage); tepung
ikan untuk makanan manusia; teripang, tidak hidup; terompet hitam [jamur], diawetkan; terompet hitam [jamur], diolah; terong
Kaviar; terong, diolah; terrine daging; terrines (hidangan berbahan dasar ikan); terrines (hidangan); terrines ayam; terrines
sayuran; tiraditos (Ikan laut yang dipotong, hidangan khas peru]; tiram, tidak hidup; tomat prem yang sudah dikupas; tomat
prem yang sudah dikupas, kalengan; tomat yang sudah dikupas; tomat, diawetkan; tomat, diolah; tomat, kalengan; topping
bruschetta; topping bukan dari susu untuk makanan, yaitu, topping berasal dari sayuran, buah, biji dan kacang; topping dan isi
berasal dari sayuran, buah, biji dan kacang untuk makanan penutup, gula-gula, pastry dan produk roti; topping dan isi yang
terbuat dari susu gandum, susu berbahan dasar kacang, dan minyak inti kelapa sawit untuk makanan penutup, gula-gula,
pastry dan produk roti; topping kacang; topping untuk makanan yang terbuat dari susu gandum, susu berbahan dasar kacang,
dan minyak inti kelapa sawit; truffle [jamur], diawetkan; truffle [jamur], diolah; truffle kering [jamur yang bisa dimakan]; truffle,
diawetkan; ubi jalar, diolah; ubi jalar, hasil olahan; udang beku; udang karang, tidak hidup; udang kelapa; udang kering; udang,
bukan hidup; udang, tidak hidup; ulat kepompong untuk makanan manusia; unggas, tidak hidup; usus untuk membuat puding
hitam; usus untuk membuat selubung makanan; usus untuk membuat selubung sosis; vegetarian chili; verjus; water chestnuts
, diawetkan; whey bubuk; wieners [sosis]; wortel, diawetkan; wortel, diolah; wortel, kalengan; yaki-nori [lembar rumput laut];
yakitori (daging ayam yang ditusuk khas Jepang); yoghurt berdasarkan pengganti susu; yoghurt untuk membuat custard;
yogurt Yunani; yogurt berbahan dasar kedelai; yogurt berbahan dasar tumbuh-tumbuhan sebagai bahan pengganti; yogurt
rendah lemak; yogurt tanpa lemak; yogurt untuk anak-anak; yogurts rasa buah; yuba [kulit tahu]; zaitun (buah), diolah; zaitun
diisi dengan almond; zaitun diisi dengan keju feta dalam minyak bunga matahari; zaitun diisi dengan paprika merah; zaitun
diisi dengan paprika merah dan almond; zaitun diisi dengan pesto dalam minyak bunga matahari; zaitun olahan, kalengan;
zaitun yang diawetkan, dikeringkan dan dimasak; zaitun, diawetkan; zaitun, dimasak; zaitun, kalengan; zaitun, kering; zat
lemak untuk pembuatan lemak dan minyak yang bisa dimakan; zat lemak untuk pembuatan lemak yang bisa dimakan; zat
perekat (gluten) yang digoreng===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021013770
: 28/02/2021 16:01:08
:
: MOCHAMMAD ROSUL ISMAIL

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL.DANAU SENTANI DALAM III/ H1 G-24 RT. 005 RW. 007 KELURAHAN
MADYOPURO KECAMATAN KEDUNGKANDANG KOTA MALANG, Kota Malang,
Jawa Timur, 65139
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: MBAH JAYUS
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

: KUNING, HITAM, PUTIH
: 30

740

540 Etiket
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510

Uraian Barang/Jasa

: ===Bubuk herbal untuk membuat makanan dan minuman herbal; Kencur bubuk; Kunyit bubuk; Minuman beras kencur;
Minuman jahe; Minuman jahe merah; Minuman kunyit asam; Minuman temulawak; Temulawak bubuk (bumbu); minuman
serbuk berbahan dasar rempah (jahe, kunyit, temulawak); minuman wedang jahe===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021013771
: 28/02/2021 18:34:34
:
: C.V. Hasil Barokah Mandiri

Alamat Pemohon

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jalan Raya PR.Sukun No.1 RT.02/RW.06, Desa Gondosari, Kecamatan Gebog,
Kabupaten Kudus, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, 59354
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Rainafa
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Kuning
: 32, 29, 30
: ===Air mineral; Jus sari buah-buahan; Konsentrat jus buah; Konsentrat untuk membuat jus buah; Minuman sari buah; Sari
buah; air mineral dan air soda dan minuman tidak beralkohol lainnya; jus buah; minuman buah dan jus buah; sari buah tanpa
alkohol===
===Makanan ringan berbahan dasar buah kering; Makanan ringan berbahan dasar buah, sayuran dan susu kelapa untuk bayi
dan anak-anak, tidak termasuk es krim, es susu dan yoghurt beku; Makanan ringan berbahan dasar polong-polongan
(kacang); Makanan ringan berbahan dasar protein whey dan kedelai; Makanan ringan berbahan dasar singkong; Makanan
ringan berbahan dasar yoghurt; Makanan ringan berbahan dasar yogurt; Makanan ringan dan keripik berbahan dasar kentang;
Makanan ringan organik berbahan dasar yogurt; Makanan yang dibekukan, siap saji atau dalam kemasan yaitu sup, sup
dalam bentuk kering, saus buah, bubur buah dan sayuran, bubur buah dan sayuran dalam bentuk kering, buah dan jus buah;
Makanan, makanan ringan dan makanan ringan organik berbahan dasar buah, sayur, yogurt, dan keju; Produk Susu Bubuk;
Susu dan produk susu; Yoghurt; makanan ringan berbahan dasar manioc (ketela); makanan ringan berbahan dasar buah;
makanan ringan berbahan dasar daging; makanan ringan berbahan dasar kacang; makanan ringan berbahan dasar kedelai;
makanan ringan berbahan dasar kedelai probiotik; makanan ringan berbahan dasar kentang; makanan ringan berbahan dasar
sayuran; makanan ringan berbahan dasar yogurt probiotik; makanan ringan dan keripik berbahan dasar kacang; makanan
ringan dan keripik berbahan dasar sayuran; makanan ringan siap saji yang terutama terdiri dari kentang dan keripik, kacangkacangan, produk kacang, biji-bijian, sayuran atau kombinasinya; termasuk keripik kentang, keripik kentang garing, keripik
sayuran, keripik talas, keripik garing, makanan ringan daging babi, makanan ringan daging sapi, makanan ringan berbasis
kedelai, makanan ringan berbasis kacang-kacangan dan olesan, saus, keju; minuman berbahan dasar susu dengan
kandungan jus buah; produk susu; susu dan produk hasil olahan susu; susu, keju, mentega, yoghurt, dan produk susu lainnya;
topping dan isi berasal dari sayuran, buah, biji dan kacang untuk makanan penutup, gula-gula, pastry dan produk roti; topping
dan isi yang terbuat dari susu gandum, susu berbahan dasar kacang, dan minyak inti kelapa sawit untuk makanan penutup,
gula-gula, pastry dan produk roti===
===Biskuit coklat; Campuran untuk roti; Coklat, praline yang diisi dan tidak diisi, permen; Cone snack [makanan ringan
berbahan dasar tepung]; Ekstrak coklat; Hasil produksi coklat; Kopi, ekstrak kopi, teh, kakao dan penggantinya; Makanan
ringan berbahan dasar beras; Makanan ringan berbahan dasar cokelat; Makanan ringan berbahan dasar sereal; Makanan
ringan berbahan dasar tepung; Makanan ringan dengan bahan dasar ketan dan beras; Makanan ringan terutama terdiri dari
sereal atau gandum; Makanan ringan yang terbuat dari tepung kentang; Minuman coklat dengan atau tanpa susu; Minuman
dengan bahan dasar coklat; Minuman dengan bahan dasar kopi, coklat dan teh; Minuman teh dengan atau tanpa susu; Pizza
(roti); Produk-produk susu; Roti Buaya; Roti Canai; Roti Denmark; Roti Gambang; Roti Pawa; Roti Srikaya Kukus Pandan; Roti
bagelan; Roti kebab; Roti kecil-kecil; Roti lapis hotdog; Roti manis; Roti manis isi; Roti mantau; Roti perancis; Roti prata; Roti
sobek; Roti susu; Roti tawar; Roti yang dikeringkan; Roti, kue pastry dan gula-gula; Roti, sandwich, biskuit; Saus celup
berbahan dasar coklat; Sediaan berbahan dasar coklat; Tepung, roti, ragi, pastri (kue-kue); adonan puff pastry (roti); campuran
isian berbasis roti; coklat; coklat instan; coklat pasta; coklat, permen dan hadiah biskuit menghambat; ekstrak kopi; gula
kelapa; gula kelapa [pemanis alami]; isi berbahan dasar coklat, isi berbahan dasar custard dan icing bukan dari susu; kopi dan
coklat; kue coklat; kue untuk makanan ringan; kukis coklat dari tepung keto; makanan ringan berbahan dasar beras; makanan
ringan berbahan dasar gandum; makanan ringan berbahan dasar granola probiotik; makanan ringan berbahan dasar jagung;
makanan ringan berbahan dasar pati singkong diekstrusi; makanan ringan berbahan dasar sereal; makanan ringan berbahan
dasar sereal bebas gluten; makanan ringan berbahan dasar tapioka; makanan ringan berbahan dasar tepung kentang;
makanan ringan berbahan dasar tepung tapioka diekstrusi; makanan ringan dengan bahan dasar mie; makanan ringan yang
terutama terdiri dari biji-bijian; minuman berbahan dasar coklat; minuman berbahan dasar coklat dengan toping : boba, jelly,
pearl; minuman berbahan dasar kopi; minuman berbahan dasar teh; minuman berbasis kopi dan minuman berbasis kakao;
minuman biji kopi; minuman dengan bahan dasar coklat; minuman kopi; minuman teh; minuman yang terbuat dari susu, bubuk
coklat dan es batu; pemanis-pemanis coklat; permen coklat; popcorn dan makanan ringan berbahan dasar jagung; produkproduk roti untuk makanan; puff pastry (roti); roti bagel; roti buah; roti kacang; roti kismis; roti panggang; roti panggang yang
disuguhkan dengan saus keju dan boba dicelupkan kuah srikaya; roti segar; sediaan minuman kopi; tepung roti coklat;
turbinado sugar (Gula coklat (brown sugar), yaitu gula putih yang ditambahkan molase dari permurnian gula)===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320

Prioritas

740

: DID2021013774
: 28/02/2021 20:39:37
:

540 Etiket
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730

740

Nama Pemohon

: KAMAL TARACHAND. M

Alamat Pemohon

: Jalan Kintamani Raya No. 12 RT. 002 RW. 007 Kelurahan Kelapa Gading Barat
Kecamatan Kelapa Gading Kota Jakarta Utara Provinsi DKI Jakarta 14240, Kota
Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14240
: Reni Sunarty S.H., M.H.
: Law Office LUSDA SUNARTY & Partners - RENCHMARK, Jl. Wahyu II No. 10 H
RT. 004 RW. 05 Kel. Gandaria Selatan Kec. Cilandak, Jakarta Selatan

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: MEMILES SERVES ALL!
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: merah, kuning, biru dan putih
: 9
: ===.mesin absen; AIat elektronik yang dikembangkan untuk diletakkan kedalam suatu instrumen; AIat pendeteksi laser; AIat
penerjemah elektronik; AIat perekam gambar; ALAT PENGUKUR VOLTASE; ALAT PEREDUP LAMPU; ATM / Anjungan
Tunai Mandiri; AVO METER; Adaptor AC untuk game dengan tampilan kristal cair; Adaptor USB; Adaptor untuk audio dan
video; Akselerator data; Akselerator gambar; Akselerator grafis video; Akselerator suara; Aksesoris kaca mata, yaitu, tali dan
rantai untuk kaca mata yang dapat menahan gerakan dari pemakainya; Aksesoris komputer, yaitu alat penyimpan data USB
kosong, alat penyimpan data yang menampilkan informasi berkaitan dengan bola basket yang telah direkam sebelumnya;
Aksesoris telepon seluler, yaitu headset, tali telepon genggam; Aktuator; Aktuator dan pengontrol untuk bermacam-macam
referensi penggerak motor-listrik, yang diatur secara terpisah atau menyatu dalam unit compact dan mencakup peralatan
sensor untuk jumlah fisik yang digunakan secara teknis, gigi untuk kontrol, sistem kopling dan pengereman yang bekerja
secara mekanis, elektrik, pneumatik atau hidrolik yang berkenaan dengan transmisi daya dan teknologi switching; Aktuator
elektro-mekanis akurasi tinggi; Alarm Gas Medis Digital; Alarm Gas Medis Digital Touchscreen; Alarm Gas Medis
Konvensional; Alat Meteran; Alat Meteran dan alat Pengontrol; Alat Pelindung Diri (APD); Alat Penambah Akseleras pada
kendaraan bermotor berbentuk kabel; Alat Penambah Akselerasi pada kendaraan bermotor; Alat Pengukur indikator
kecepatan; Alat Sambung Kabel Fiber Optik; Alat dan instrumen ilmiah untuk digunakan dalam analisis genetik; Alat dan
mesin komunikasi radio; Alat dan mesin penghasil suara; Alat dan perangkat yang menyediakan penglihatan malam; Alat
deteksi temperatur suhu ruangan; Alat diagnostik untuk deteksi patogen untuk penggunaan laboratorium atau penelitian; Alat
digunakan untuk analisis serat pada suatu zat (Raw Fiber Extractor); Alat identifikasi dan otentikasi biometrik; Alat inkubasi
yang dapat dikontrol secara otomatis, yang meniru kondisi di lingkungan luar (Electric Germinator); Alat kendali jarak jauh
elektrik; Alat pelacak kendaraan yang terdiri dari modul radio seluler, sensor, pemancar, semuanya untuk digunakan
sehubungan dengan pelacakan kendaraan, pemantauan kendaraan dan alarm anti-pencurian kendaraan [sehubungan dengan
otomobil]; Alat pelindung diri dari ancaman bahan biologis; Alat pemadam api ringan (APAR); Alat pemantau cuaca dan iklim
(Weather Station Digital); Alat pemantau listrik yaitu perangkat elektronik untuk memantau orang dan lingkungannya selama
tidur; Alat pemantauan pergerakan tubuh dan kecepatan; Alat pemetaan dan survei; Alat pemutar (players) siaran media
digital, yaitu pemutar video dan audio digital; Alat pemutar DVD (Digital Versatile Disc) untuk home theaters; Alat pemutar dan
alat perekam audio dan video digital; Alat pemutar dan perekam audio; Alat pemutar dan perekam media; Alat pemutar
karaoke; Alat pemutar kaset di mobil; Alat pencahayaan untuk digunakan pada pemotretan profesional yang berkualitas; Alat
pencetak nota yang dihubungkan dengan komputer/handphone; Alat pendeteksi; Alat pendeteksi dari logam untuk keperluan
industri atau militer; Alat pendeteksi visual lokasi kerusakaan optik; Alat penerima suara dan gambar video (AudioVideo) untuk home theaters; Alat penganalisa kelembaban, sensor, dan pengukuran; Alat pengatur (regulator), listrik; Alat
pengatur lampu (peredup lampu) (listrik); Alat pengatur pencahayaan untuk pengambilan gambar dan video; Alat pengatur
waktu; Alat pengendali jarak jauh yang menggabungkan sistem pengenalan suara; Alat pengeras suara; Alat penghitung; Alat
pengidentifikasi fiber optik; Alat pengisi daya untuk smartphone; Alat pengontrol dan pengatur daya; Alat pengontrol dan
pengatur listrik dan elektronik; Alat pengontrol dan pengatur listrik dan elektronik untuk digunakan dalam kaitannya dengan
dan/atau peralatan dan perlengkapan pemanas air; Alat pengontrol dan pengatur listrik dan elektronik untuk digunakan
dengan peralatan dan perlengkapan untuk penyediaan air; Alat pengontrol dan pengatur suhu; Alat penguji relay; Alat
pengujian semikonduktor; Alat pengukur dan penguji listrik dan elektronik, yaitu pengukuran dan pengujian beban elektronik
DC; Alat pengukur energi termal; Alat pengukur kelembaban; Alat pengukur suhu dan kelembaban ruangan; Alat pengukur,
alat pengukur kecepatan (spedometer), alat pengukur jarak, GPS; Alat penstabil listrik untuk kendaraan; Alat penyambung
atau splicer kabel serat optik; Alat penyimpan daya listrik untuk menyalakan lampu saat lampu padam/mati lampu; Alat peraga
pendidikan; Alat perangkat lunak komputer untuk memfasilitasi aplikasi perangkat lunak pihak ketiga; Alat perekam pekerjaan;
Alat perekam suara dan pengenalan suara; Alat perekam video pada mobil; Alat peringatan anti maling atau anti pencurian;
Alat putus-hubungan (MCB); Alat rontgen bukan untuk tujuan medis; Alat sensor digital; Alat sensor elektronik; Alat sensor
metal; Alat sensor metal (dapat dipindahkan); Alat sensor temperator suhu (dapat dipindahkan); Alat sistem navigasi, terdiri
dari pengirim, penerima, sirkuit, mikroprosesor, semuanya untuk digunakan dalam navigasi dan semuanya terintegrasi ke
dalam kendaraan bermotor [sehubungan dengan otomobil]; Alat ukur berbentuk huruf T untuk mengukur; Alat ukur berbentuk
siku atau kotak untuk mengukur; Alat untuk analisis protein pada suatu zat (Nitrogen Analyzer with Digest Furnace); Alat untuk
ekstraksi soxhlet secara otomatis pada analisis kadar lemak (Auto Soxhlet Fat Extractor); Alat untuk melihat benda/makhluk
hidup yang berukuran sangat kecil (Biological Microscope); Alat untuk melihat dan memilih benih supaya tidak tercampur
dengan varietas lain, kotoran, maupun benih yang rusak, guna menjaga kualitas varietas unggul (Seed netness workbench);
Alat untuk membagi sampel benih secara elektrik (Centrifuge Seed Divider); Alat untuk membagi suara; Alat untuk
memisahkan suatu larutan dengan berat molekul yang berbeda dengan memutar sampel pada kecepatan tinggi (Centrifuge);
Alat untuk mendiagnosa kerusakan CDI/Coil pada kendaraan (Ignition Coil Tester); Alat untuk mengendalikan perangkat
otomatisasi rumah, perangkat informasi yang dikendalikan oleh suara, perangkat asisten pribadi digital yang dikendalikan oleh
suara yang terintegrasikan dengan layanan yang tersedia melalui aplikasi serta aplikasi piranti lunak, alat pengeras suara
audio pintar yang terhubung ke cloud dan dikendalikan oleh suara; Alat untuk mengetahui tingkat kematangan/kekerasan buah
(Fruit Sclerometer); Alat untuk menginkubasi atau memeram mikroba pada suhu yang terkontrol (Inkubator); Alat untuk
menguji / mengukur kadar N, P, K, bahan-bahan organik, pH, salinitas, dan kelembaban pada tanah, pupuk, dan tanaman
(Soil Nutrient Analyzer).; Alat untuk menguji / mengukur kandungan nitrogen, klorofil, suhu pada daun,
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dan kelembaban pada daun (Plant Nutrition Analyzer); Alat untuk mengukur berbagai jenis data pada daun, seperti panjang
daun, lebar daun, luas daun (Portable Leaf Area Meter); Alat untuk mengukur dan merekam beberapa parameter cuaca / iklim
mikro di suatu lokasi secara terus menerus untuk jangka waktu yang lama (Microclimate Information Collector); Alat untuk
mengukur jumlah kandungan air yang terdapat pada suatu zat (Moisture Tester); Alat untuk mengukur kadar air pada biji-bijian
(Grain Moisture Meter); Alat untuk mengukur kadar emisi buang sepeda motor (Gaz analizer for motorcylce); Alat untuk
mengukur kadar lengas tanah (Soil Tensiometer); Alat untuk mengukur keasaman tanah (Soil Acidometer); Alat untuk
mengukur kekerasan tanah (Soil Hardness Meter); Alat untuk mengukur kekuatan batang (culm) tanaman tertentu (Plant Culm
Strength Meter); Alat untuk mengukur kemampuan suatu larutan menghantarkan arus listrik (Conductivity Meter); Alat untuk
mengukur laju transpirasi (Plant Transpiration Rate Meter); Alat untuk mengukur massa suatu bahan/benda dengan ketelitian
yang tinggi yaitu 0.1 mg (Analitical Balance); Alat untuk mengukur pH / ORP / Conductivity / DO (Portable pH/ORP/Conducti
vity/DO Meter); Alat untuk mengukur potensi air tanah dan suhu tanah secara bersamaan (Soil Water Potential Locator); Alat
untuk mengukur rerata fotosintesis, kandungan CO2 (Plant Photosynthesis Meter); Alat untuk mengukur transmitansi,
reflektansi dan absorbsi dari cuplikan sebagai fungsi dari panjang gelombang di daerah ultraviolet dan daerah tampak (UV-VIS
Spectrophotometer); Alat untuk mengukur/ memantau/ menganalisa konsumsi listrik; Alat untuk menyimpan energi surya; Alat
untuk merekam gambar; Alat untuk penghitungan, penghisapan, dan penempatan benih dalam suatu wadah dalam proses
perkecambahan benih (Vacuum Seed Counter); Alat yang digunakan untuk memantau kondisi bayi, serta menghasilkan suara
dan gambar (audio-video baby monitors), bukan untuk keperluan medis; Alat yang digunakan untuk memperbesar suara
(Delay); Alat yang digunakan untuk tempat proses pendorongan noda oleh eluen dalam proses kromatografi lapis tipis (DO
Meter); Alat yang dikendalikan oleh suara, yaitu, asisten digital pribadi, alat penghubung untuk otomatisasi rumah yang terdiri
dari alat pengeras suara dengan aktivasi melalui suara, piranti keras komputer, serta piranti lunak untuk mengendalikan
peralatan yang terhubung dalam jaringan di internet of things (IoT), peralatan penwrangan/pencahayaan serta aparatus
keamanan rumah yang pengoperasiannya didukung dan terkoneksi melalui internet; Alat-alat navigasi; Alat-alat pemetaan;
Alat-alat pemetaan dan survei untuk keperluan navigasi; Alat-alat pemutar (players) MPEG audio layer-5; Alat-alat streaming
video; Alat-alat survei; Alat-alat untuk streaming konten media melalui jaringan nirkabel lokal; Alat pengujian dan pengukuran,
yaitu penerima gangguan elektromagnetik, penerima gangguan frekuensi radio dan produk kesesuaianelektromagnetik, yaitu
penerima gangguan elektromagnetik untuk menguji kesesuaianelektromagnetik dan membuat pengukuran emisi konduktif;
Alat pengujian otomatis untuk sirkuit terpadu, papan sirkuit dan peralatan elektronik, yaitu penguji displaypanel datar, penguji
sistem pada chip (system on chip (SOC)), penguji memori, penguji parametrik, penguji inspeksi optik otomatis dan penguji di
dalam sirkuit; Album-album foto elektronik; Aluminium anode; Ampli mixer; Amplifier Bass; Amplifier Guitar; Amplifier
Keyboard; Amplifier dan penerima audio; Analisis fluoresensi sinar-X; Animasi yang dapat diunduh; Anoda terbuat dari paduan
logam untuk digunakan dalam melindungi terhadap korosi; Antarmuka Pemrogaman Aplikasi (API) untuk perangkat lunak
komputer yang memfasilitasi jasa-jasa secara daring (online) untuk membangun jaringan sosial, membangun aplikasi jejaring
sosial, dan untuk memungkinakan para penggunanya menemukan, mengunduh, mengunggah, mengakses dan mengelola
data; Antarmuka pengguna untuk komputer kendaraan bermotor dan perangkat elektronik terpasang, yaitu panel kontrol
elektronik, monitor, layar sentuh, kontrol jarak jauh, stasiun dok, konektor, sakelar, dan kontrol yang diaktifkan suara; Antena
HDTV; Antena parabola; Anti gores; Aparat (alat pemadam kebakaran); Aparat menghitung untuk mengajari aritmatika untuk
anak-anak; Aparat penyimpanan gambar dengan cara digital; Aparatus alarm; Aparatus audio kendaraan bermotor; Aparatus
dan instrumen fotografi; Aparatus dan instrumen ilmu pengetahuan, yaitu, perangkat keras komputer, periferal komputer, alat
pemutar dan perekam audio, alat pemutar dan perekam media, perangkat elektronik digital genggam, pengendali nirkabel,
perangkat pengendali jarak jauh, perangkat informasi dalam suatu sistem lengkap yang dapat dikendalikan oleh suara,
perangkat asisten pribadi dalam suatu sistem lengkap yang dapat dikendalikan oleh suara, alat pengontrol otomatisasi rumah,
dan adaptor daya; Aparatus dan instrumen pemeriksaan [pengawasan]; Aparatus dan instrumen, semua untuk memproses,
menyimpan, memperoleh kembali, transmisi, menampilkan, input, output, pengkompresan, pendekompresan, memodifikasi,
menyiarkan dan mencetak data; Aparatus dan perangkat memori periferal; Aparatus dan perlengkapan komunikasi nirkabel;
Aparatus pendeteksi asap; Aparatus pengalih, pengendali, pemonitor serta pemeriksa (supervisi) elektronik untuk jendela;
Aparatus pengalih, pengendali, pemonitor serta pemeriksa (supervisi) elektronik untuk kunci; Aparatus pengalih, pengendali,
pemonitor serta pemeriksa (supervisi) elektronik untuk pintu; Aparatus pengatur serta pengendali listrik untuk partisi; Aparatus
pengatur serta pengendali listrik untuk pintu; Aparatus pengatur serta pengendali listrik untuk pintu gerbang; Aparatus
transaksi keuangan elektronik; Aparatus untuk berbagi jaringan nirkabel atau kabel; Aparatus untuk pengujian dan
pemrograman sirkuit terpadu; Aparatus yang dioperasikan secara elektrik untuk menghasilkan uap insektisida; Aparatus,
instalasi serta peranti pengendali keamanan; Aplikasi / Perangkat Lunak yang dapat digunakan sebagai sarana edukasi,
ibadah dan amal (charity) bagi warga Muslim; Aplikasi Informasi data kota; Aplikasi atau Sistem informasi yang mengolah data
tentang kesehatan di Rumah Sakit atau instansi kesehatan; Aplikasi digital reimbursement; Aplikasi gawai yang berkaitan
dengan penghubung pencari kerja (talent/service :soft skill & hard skill) dengan penyedia kerja (Untuk semua jenis pekerjaan
upah harian, mingguan, bulanan) Untuk Perorangan/ Perusahaan mengiklan kan lowongan pekerjaan marketplace untuk UKM
& Penyedia Jasa/service mengiklankan Jasa/Service mereka dalam produk Kantor Online kepada Pencari Jasa, dan pencari
jasa dapat request/order pekerjaan/project Media penyimpanan database user seperti KTP,SIM, nama PT, SIUP, No Hp, Foto
Profile, dan data lainnya untuk keperluan keamanan periklanan bagi Perusahaan yang ingin beriklan di platform Werkzone
Aplikasi Website & Aplikasi Mobile yang dapat melakukan transaksi pembayaran iklan, Kantor Online, dan jasa/service/project
yang sudah selesai dikerjakan, yang dapat diunduh; Aplikasi intelligent operation platform (aplikasi platform operasi cerdas);
Aplikasi komputer untuk ponsel, tablet, dan perangkat serupa lainnya; Aplikasi komputer yang dapat dipasang maupun
diunduh melalui telepon selular, komputer, komputer berbentuk pipih dan telepon selular berbentuk pipih (tablet); Aplikasi
mesin kasir online (Program computer); Aplikasi mobile berupa video, suara dan permainan termasuk alat untuk pendidikan
bahasa; Aplikasi mobile yang dapat didownload untuk menciptakan, mengedit, meng-upload, memposting, menunjukkan,
menampilkan, berbagi, dan melihat media elektronik, klip audio, klip video, dan teks melalui internet; Aplikasi mobile yang
dapat diunduh untuk berita, ulasan, cuaca, olah raga, hiburan, fashion, keuangan, makanan, musik, inspirasi, kesehatan, gaya
hidup, perjalanan, pengasuhan anak, ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan kesejahteraan (wellness); Aplikasi mobile yang
dapat diunduh untuk melihat permainan, program online, teks, gambar, konten multimedia dan video di terkait peristiwa, berita,
ulasan, cuaca, olahraga, hiburan, fashion, keuangan, makanan, musik, inspirasi, kesehatan, gaya hidup, perjalanan,
pengasuhan anak, ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan kesejahteraan (wellness) terkini; Aplikasi mobile yang dapat
diunduh untuk melihat program online, teks, gambar, konten multimedia dan video terkait peristiwa, berita, ulasan, cuaca, olah
raga, hiburan, fashion, keuangan, makanan, musik, inspirasi, kesehatan, gaya hidup, perjalanan, pengasuhan anak, ilmu
pengetahuan, teknologi, budaya dan kesejahteraan (wellness) terkini; Aplikasi mobile yang dapat diunduh untuk ruang obrolan
electronic dan papan buletin; Aplikasi mobile yang dapat diunduh untuk surat elektronik, pengiriman pesan elektronik, dan
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pengiriman data, gambar, dan dokumen, audio, video dan multimedia lain secara elektronik; Aplikasi mobile yang dapat
diunduh yang memungkinkan pengguna untuk mengakses dan melacak data kesehatan, mendapatkan informasi kesehatan
dan kebugaran, menetapkan tujuan kesehatan dan kebugaran, mengelola dan berpartisipasi dalam tantangan dan inisiatif
kesehatan dan kebugaran, dan berpartisipasi dalam pelatihan digital di bidang kesehatan dan kebugaran; Aplikasi mobile yang
dapat diunduh yang menampilkan peranti lunak untuk digunakan dalam grup komunikasi, yaitu olahpesan cepat, media sosial,
berbagi file, dan pencarian serta posting teks, video, gambar, dan multimedia lainnya; Aplikasi mobile yang dapat diunduh
yang menampilkan peranti lunak untuk digunakan dalam komunikasi group, yaitu pengiriman pesan secara instan, media
sosial, file sharing, dan mencari dan memposting teks dan gambar; Aplikasi mobile yang dapat diunduh yang menampilkan
peranti lunak untuk menulis pesan, berbagi video gambar, konten multimudia; Aplikasi mobile yang dapat diunduh, untuk
digunakan bermain suatu permainan didalam komputer, tablet dan perangkat mobile.; Aplikasi pemantau/monitor harga emas
secara real time; Aplikasi pengambil keputusan dari pimpinan; Aplikasi perangkat lunak (telepon) bergerak (mobile) untuk entri
(entry) teks dan karakter prediktif dan korektif; Aplikasi perangkat lunak bergerak untuk layanan komputasi awan untuk
digunakan berhubungan dengan pemasaran digital yang diarahkan kepada pelanggan produk kemasan.; Aplikasi perangkat
lunak bergerak untuk layanan komputasi awan untuk digunakan berhubungan dengan solusi ketelusuran dari awal hingga
akhir atas produk kemasan dan pengemasan; Aplikasi perangkat lunak computer yang dapat diunduh, yang dipasang di
ponsel dan/atau komputer, digunakan untuk memberikan evaluasi kredit, pinjaman tunai dan pinjaman angsuran konsumen,
dan lain-lain untuk pengguna; Aplikasi perangkat lunak dan perangkat keras komputer untuk kontrol mengemudi kendaraan
otomatis; Aplikasi perangkat lunak dan perangkat keras komputer untuk kontrol mengemudi kendaraan otomatis, kontrol
secara mandiri, navigasi, mengemudi dengan bantuan untuk kendaraan, dan mengemudi sendiri untuk kendaraan; Aplikasi
perangkat lunak digunakan untuk instalasi dan peralatan sanitasi, yaitu, unit bangku toilet dengan alat pembersih kebocoran
dengan air hangat, bejana kakus, bidet, urinal, bak mandi, instalasi mandi berendam, instalasi mandi pancuran, wastafel
tangan [bagian dari instalasi sanitasi], keran, mandi pancuran, pemanas air listrik, alat pengering tangan listrik untuk kamar
mandi, dispenser sabun otomatis; Aplikasi perangkat lunak jaringan sebagai program komputer yang dapat diunduh; Aplikasi
perangkat lunak khusus untuk penukaran emas dengan mata uang virtual; Aplikasi perangkat lunak komputer di bidang
periklanan dan layanan perdagangan elektronik; Aplikasi perangkat lunak komputer untuk agen virtual digital, sistem prediktif,
pembelajaran mesin, otomatisasi proses kognitif, pengenalan pola, pengenalan karakter, aplikasi komputasi visual, virtualisasi
pengetahuan, robotik, drone, dan kendaraan tak berawak; Aplikasi perangkat lunak komputer untuk alat pemurni air; Aplikasi
perangkat lunak komputer untuk alat pemurni udara; Aplikasi perangkat lunak komputer untuk lemari es; Aplikasi perangkat
lunak komputer untuk mesin pencuci piring; Aplikasi perangkat lunak komputer untuk monitor-monitor pribadi; Aplikasi
perangkat lunak komputer untuk oven-oven; Aplikasi perangkat lunak komputer untuk oven-oven microwave; Aplikasi
perangkat lunak komputer untuk peralatan rumah tangga; Aplikasi perangkat lunak komputer untuk perangkat seluler,
komputer pribadi, konsol, dan tablet; Aplikasi perangkat lunak komputer untuk ponsel pintar dan perangkat seluler di bidang
penilaian, perbaikan, layanan pemasangan dan penjualan mobil baru dan/atau bekas, sepeda motor, kendaraan komersial
dan/ atau kendaraan tugas berat serta aksesoris dan suku cadang terkait; Aplikasi perangkat lunak komputer untuk sistem
pengolahan air limbah untuk mengendalikan pompa, modul pemisahan, modul kontrol dan peralatan tambahan yang
digunakan dalam operasi minyak dan gas lepas pantai; Aplikasi perangkat lunak komputer untuk televisi; Aplikasi perangkat
lunak komputer untuk alat penghisap debu; Aplikasi perangkat lunak komputer untuk mesin-mesin pencuci pakaian; Aplikasi
perangkat lunak komputer untuk mesin-mesin pengelolaan pencucian pakaian; Aplikasi perangkat lunak komputer yang dapat
diunduh untuk mengumpulkan dan menganalisis data; Aplikasi perangkat lunak komputer, download; Aplikasi perangkat lunak
secara lengkap (super app) untuk layanan komunikasi elektronik, layanan penjualan barang, layanan penjualan jasa, layanan
pengantaran barang, layanan kesehatan, layanan keuangan dan layanan ketenagakerjaan; Aplikasi perangkat lunak terkait
infomasi Liga Basket; Aplikasi perangkat lunak untuk bermain game Liga Basket; Aplikasi perangkat lunak untuk digunakan
dengan perangkat seluler; Aplikasi perangkat lunak untuk layanan komputasi awan untuk digunakan berhubungan dengan
pemasaran digital yang diarahkan kepada pelanggan produk kemasan; Aplikasi perangkat lunak untuk layanan komputasi
awan untuk digunakan berhubungan dengan solusi ketelusuran dari awal hingga akhir atas produk kemasan dan
pengemasan; Aplikasi perangkat lunak untuk melihat teks, gambar, dan konten multimedia terkait peristiwa, berita, ulasan,
cuaca, olah raga, hiburan, fashion, keuangan, makanan, musik, inspirasi, kesehatan, gaya hidup, perjalanan, pengasuhan
anak, ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan kesejahteraan (wellness) terkini; Aplikasi perangkat lunak untuk telepon
bergerak; Aplikasi perangkat lunak untuk telepon selular dan tablet untuk membantu tidur, memantau tidur, memantau
lingkungan selama tidur; Aplikasi perangkat lunak yang dapat diunduh untuk komputer, ponsel, tablet, perangkat genggam,
kendaraan, dan perangkat yang mendukung Internet of Things (IoT); Aplikasi perangkat lunak yang dapat diunduh untuk
melihat kartun elektronik dan komik elektronik; Aplikasi perangkat lunak yang dapat diunduh untuk telepon seluler; Aplikasi
perangkat lunak yang khusus melakukan transaksi jual-beli emas; Aplikasi perangkat lunak yang memungkinkan pencarian
dan perekrutan atlet/ pemain basket/ pelatih basket; Aplikasi perangkat lunak yang memungkinkan penjual untuk mengirimkan
kupon, potongan, diskon, voucher dan tawaran khusus secara langsung ke perangkat telekomunikasi yang dapat dibawa milik
nasabah melalui komunikasi RFID atau NFC tanpa kontak; Aplikasi perangkat lunak yang memungkinkan penjual untuk
menyebarkan poster pintar baik pada lokasi toko penjualan eceran dan grosir sehingga pelanggan dapat langsung
menempelkan perlengkapan telekomunikasi mereka yang dapat dibawa lang sung di lokasi toko tersebut untuk mengakses
kupon, potongan, diskon, voucher dan tawaran khusus yang telah dikirimkan melalui komunikasi RFID atau NFC tanpa kontak;
Aplikasi perangkat lunak yang menampilkan manajemen Kekayaan Intelektual; Aplikasi peranti lukan untuk perangkat mobile
atau nirkabel dan perangkat komputer untuk mengaktifkan perbankan elektronik, mobile dan online; Aplikasi peranti lunak
untuk perangkat mobile atau nirkabel dan perangkat komputer untuk mengaktifkan perbankan elektronik, mobile dan online;
Aplikasi peranti lunak yang dapat diunduh (downloadable) untuk perangkat seluler atau komputer yang menyediakan informasi
yang dapat disesuaikan tentang fungsi dan fitur kendaraan bermotor dan memberikan pengguna kemampuan untuk
mengendalikan fitur kendaraan bermotornya dari jarak jauh, yaitu, mengunci dan membuka pintu kendaraan, memulai atau
mematikan kendaraan, mengecek status sistem pengoperasian kendaraan bermotor dari jarak jauh, yaitu, masa pakai oli
mesin, tingkat bahan bakar, tekanan ban dan pengisian daya baterai, terhubung ke penasihat di call center, mencari dealer
kendaraan bermotor dan jadwal perawatan dan perbaikan kendaraan bermotor, dan permintaan bantuan di tepi jalan
[sehubungan dengan otomobil]; Aplikasi peranti lunak yang digunakan untuk menyediakan lokasi geografis kendaraan tertentu
[sehubungan dengan otomobil]; Aplikasi pesan telepon; Aplikasi piranti lunak yang dapat diunduh dengan fitur yang
menampilan database resep untuk peralatan mobile; Aplikasi ponsel; Aplikasi ponsel pintar yang dapat diunduh (perangkat
lunak) untuk mengumpulkan dan menganalisis data; Aplikasi ponsel pintar yang dapat diunduh (perangkat lunak), yaitu,
aplikasi untuk mengumpulkan dan menganalisis data; Aplikasi ponsel pintar yang dapat diunduh (perangkat lunak), yaitu,
aplikasi untuk mengumpulkan dan menganalisis data terkait kompetisi Liga Basket; Aplikasi program
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komputer untuk manajemen usaha peternakan; Aplikasi program untuk melacak operasi mesin pertanian; Aplikasi seluler
yang dapat diunduh untuk digunakan sehubungan dengan layanan toko ritel; Aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk
memutar video secara offline dengan pemutar bawaan; Aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk menelusuri video dengan
browser bawaan; Aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk mengelola unduhan; Aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk
mengunduh semua item format; Aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk mengunduh video besar dalam kartu memori
dengan kecepatan tinggi; Aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk mengunduh video dari situs web; Aplikasi seluler yang
dapat diunduh untuk mengunduh video dilatar belakang, dalam sekumpulan; Aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk
mengunduh, menjeda dan melanjutkan mengunduh video; Aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk menyediakan akses ke
informasi perawatan kesehatan dan profesional perawatan kesehatan, dan untuk memungkinkan pemeriksaan dan konsultasi
jarak jauh dengan dokter dan profesional perawatan kesehatan; Aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk menyimpan file
yang diunduh dalam folder yang dilindungi kata sandi; Aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk merencanakan perjalanan,
menerima informasi perjalanan, cuaca, medis, keselamatan, kesehatan, dan keamanan, menerima peringatan keamanan, dan
alat konverter mata uang; Aplikasi seluler yang dapat diunduh yang digunakan untuk pengiriman dan distribusi konten hiburan
audio, video dan multimedia termasuk teks, data, gambar, audio, video dan file audiovisual.; Aplikasi sistem informasi untuk
mengatur, mengawasi dan mengendalikan serta melakukan transaksi BBM; Aplikasi telepon genggam untuk kebutuhan
transaksi perbankan; Aplikasi telepon genggam yang diperuntukkan bagi broker/pialang asuransi untuk memberikan
penawaran asuransi, pengikatan polis asuransi dan menghasilkan dokumen polis asuransi; Aplikasi telepon seluler (perangkat
lunak); Aplikasi telepon yang dapat diunduh; Aplikasi transaksi emas secara real time; Aplikasi untuk memantau
perkembangan data informasi dengan laporan-laporan berbentuk tabel maupun grafik; Aplikasi yang mobil dan perangkat
lunak yang dapat diunduh untuk pemrosesan, pemeriksaan kembali dan penyuntingan data dari jam tangan pintar dan alat
yang mobil yang menampilkan sistem pemosisian global, kompas, barometer, altimeter, pedometer, meter detak jantung,
accelerometer dan termometer; Aplikasi, podcast, aparatus belajar dan menerjemahkan bahasa, perangkat lunak belajar
bahasa, perangkat lunak AI dan mesin belajar untuk pendidikan bahasa; Aplikasi-aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk
pendidikan bisnis dan jaringan bisnis; Audio crossover; Audio video visual; BATERAI JAM TANGAN; Bagian, perlengkapan
dan aksesoris untuk kacamata, kacamata pelindung dengan bingkai plastik atau karet yang pas di wajah untuk melindungi
mata dan kacamata pelindung dari sinar matahari, termasuk, tempat, rantai, tali, bingkai, pita dan pengikat pendukung;
Bagian-bagian untuk kacamata; Bahan untuk listrik utama [kawat, kabel]; Bahan-bahan pendidikan dalam bentuk disk yang
sudah terekam untuk mengajari bahasa; Bahan-bahan pendidikan dalam bentuk pita yang sudah terekam untuk mengajari
bahasa; Bahan-bahan pendidikan dalam bentuk program komputer untuk mengajari bahasa; Baju Alat Pelindung Diri; Baju
balap mobil tahan api untuk tujuan keamanan; Baliho LED; Baliho neon box; Bank Daya (Pengisi daya Baterai); Bank data;
Batang leveling; Batang tubuh untuk mikroskop (tabung lensa), bukan untuk keperluan medis; Baterai; Baterai dan sel baterai;
Baterai laut; Baterai listrik untuk peralatan pernapasan; Baterai listrik untuk peralatan pernapasan untuk pasien dengan
pelembab gas pernapasan terintegrasi; Baterai lithium polimer (Li-Po); Baterai penyimpanan timbal-asam untuk kendaraan
listrik; Baterai ponsel (baterai isi ulang); Baterai tambahan untuk smartphone; Baterai untuk alat berat; Baterai untuk alat
elektronik; Baterai untuk alat penguap; Baterai untuk drone; Baterai untuk kendaraan udara; Baterai untuk pakaian yang
dipanaskan dengan listrik; Baterai untuk penyedot debu; Baterai untuk peralatan konstruksi; Baterai untuk peralatan olahraga;
Baterai untuk peralatan pernapasan; Baterai untuk peralatan pernapasan untuk pasien dengan pelembab gas pernapasan
terintegrasi; Baterai untuk rompi yang dipanaskan dengan listrik; Baterai untuk sarung tangan yang dipanaskan dengan listrik;
Baterai untuk senter; Baterai untuk sepatu bot yang dipanaskan dengan listrik; Baterai untuk sepeda listrik; Baterai untuk
telepon genggam; Baterai untuk telepon tanpa kabel; Baterai untuk traktor beroda; Baterai untuk truk; Baterai, listrik, untuk
kendaraan; Baterai, listrik, untuk telepon seluler, telepon pintar dan tablet komputer;; Beacon perangkat nirkabel energi
rendah; Bel pintu listrik; Bingkai kacamata; Bingkai untuk kacamata; Bingkai, tali, rantai, kotak dan sarung untuk kacamata
hitam; Bingkai-bingkai gambar digital untuk menampilkan gambar-gambar, klip-klip video dan musik digital; Booster antena;
Braket untuk ponsel; Braket untuk proyektor; Breket televisi; CD; CD dan DVD yang menampilkan suara dan video di bidang
musik; CD digital; CD yang direkam sebelumnya; CD yang menampilkan musik; CD yang menampilkan musik dan pertunjukan
musik; CD, CD-ROM, DVD dan media lain untuk merekam atau menyimpan perangkat lunak; CD, DVD, CD-ROM, yang telah
direkam sebelumnya, dengan menampilkan kartun animasi dan komik animasi; CD, DVD, dan media perekaman digital
lainnya; CD, DVD, rekaman vinil, dan kaset audio pra-rekaman yang menampilkan musik; CD-Is [compact disc interactive];
CD-Is yang sudah direkam sebelumnya [compact disc interactive]; CD-ROM kosong untuk merekam suara atau video; CDROM yang berisi direktori telepon elektronik; CD-ROM yang direkam dengan program kinerja otomatis untuk alat musik
elektronik; CD-ROM yang direkam sebelumnya; CD-ROMs; CDRW (Compact disc - rewritable); CINCIN TERA; Cakram
audio/video dan pita audio/video yang direkam dengan musik, film, animasi, drama, olahraga; Cakram cermin pemantul untuk
dipakai guna mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas; Cakram magnetik, pita magnetik, kartu IC, cakram optik, kartrid
ROM, CD-ROM, DVD-ROM, DVD-RAM yang disandikan untuk penggunaan di bidang animasi; Cakram magnetik, pita
magnetik, kartu IC, cakram optik, kartrid ROM, CD-ROM, DVD-ROM, DVD-RAM yang disandikan untuk penggunaan di bidang
gambar; Cakram magnetik, pita magnetik, kartu IC, cakram optik, kartrid ROM, CD-ROM, DVD-ROM, DVD-RAM yang
disandikan untuk penggunaan di bidang musik; Cakram magnetik, pita magnetik, kartu IC, cakram optik, kartrid ROM, CDROM, DVD-ROM, DVD-RAM yang disandikan untuk program perangkat lunak komputer; Cakram optic yang telah direkam
sebelumnya (audio, video); Cakram optik untuk musik yang telah direkam sebelumnya; Cakram padat video (VCD); Cakram
video kompak dengan gambar bergerak yang direkam/video compact discs dengan gambar bergerak yang direkam; Cantelan
Kamera; Capacitor discharge ignition (CDI); Card reader untuk kartu magnetik; Casing (wadah) dari kulit untuk komputer
tablet; Casing (wadah) dari kulit untuk telepon genggam; Casing (wadah) dari kulit untuk telepon pintar; Casing komputer;
Catatan LP; Catu daya AC / DC; Catu daya input DC; Catu daya penstabil tegangan; Catu daya tegangan rendah; Catu daya
yang portable (baterai isi ulang); Cawan petri untuk penggunaan laboratorium; Cermin reflektif untuk mencegah kecelakaan;
Chat dan email application ( software); Chip DNA; Chip elektronik untuk pembuatan sirkuit terpadu; Chip prosesor
semikonduktor; Chips/ kepingan komputer dengan piranti lunak yang ditanamkan untuk mengalihkan aplikasi; Cincin adaptor
untuk melekatkan benda ke kamera; Cincin pegangan pada telepon pintar; Computer programs for communication devices;
Control Panel Mesin Kompresor dan Vakum; DTG printer; DVD; DVD (Digital Versatile Discs); DVD dan disk kompak yang
telah direkam terlebih dahulu menampilkan informasi dalam bidang permainan komputer; DVD dan media perekaman digital
lainnya; DVD dan media pra-rekaman digital yang menampilkan konten hiburan; DVD interaktif; DVD kebugaran yang direkam
sebelumnya; DVD konten musik yang telah direkam sebelumnya; DVD kosong; DVD latihan yang direkam sebelumnya; DVD
pra-rekam yang berisi serial televisi; DVD yang direkam sebelumnya; DVD yang direkam sebelumnya menampilkan musik;
DVD yang menampilkan musik dan pertunjukan musik; Database elektronik menampilkan jalan raya, geografis, peta, informasi
jalur transit publik, informasi lintasan transit publik, informasi rute transit publik, jadwal waktu dan daftar perjalanan transit
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publik dan informasi transit publik lainnya yang direkam di media komputer; Dekoder kode batang; Die prosesor kemasan dan
casing; Dinding sentuh digital; Diseq swith (Digital Satellite Equipment Control) yaitu alat kontrol peralatan Satelit Digital; Disk
audio, pita dan piringan hitam yang telah terekam sebelumnya berupa musik dan hiburan; Disk drive eksternal pada komputer;
Disk komputer; Disk perekaman video; Disk rekaman, yaitu, disk audio dan video yang menampilkan rekaman suara musikal;
Disk yang telah direkam sebelumnya, yaitu video digital disk, disk serbaguna digital, DVD, dan disk digital definisi tinggi yang
menampilkan program televisi fiksi ilmiah dan drama; Display listrik; Dokumen elektronik, direkam; Dompet elektronik yang
dapat digunakan untuk melakukan transaksi pembayaran; Dompet elektronik yang dapat diunduh; Drive CD untuk komputer;
Drive CD-ROM; Drive DVD; Drive memori flash USB (universal serial bus); Driver komputer; Drone; Dudukan alarm dan video
kamera; Dudukan braket untuk kamera; Dudukan kacamata; Dudukan mikroskop operasi/bedah, bukan untuk keperluan
medis; Dudukan untuk peralatan fotografi; Earphone nirkabel; Elektro fusion fitting; Elektronik handy talkie; Encoders; File dan
rekaman audio digital, video, dan multimedia yang dapat diunduh menampilkan musik, televisi, film, buku, berita, konser, radio,
olahraga, permainan, acara budaya, serta program hiburan dan pendidikan terkait; File digital yang dapat diunduh; File
gambar/imej yang dapat diunduh yang berisi karya seni, teks/pesan, audio, video, permainan dan tautan Web Internet yang
berhubungan dengan kegiatan-kegiatan olahraga dan budaya; File suara yang dapat diunduh atau direkam yang
mereproduksi kebisingan latar belakang; Film dan gambar animasi yang dapat diunduh; Film dan video yang dapat diunduh
dari internet, film (movies) yang dapat diunduh dari internet; Film kartun animasi; Film sinar-X, terbuka; Film sinematografi
terbuka; Film slide terbuka; Film yang dapat diunduh; Film yang mengandung bahan-bahan pendidikan yang terekam; Filmfilm bioskop yang diexpose; Filter pernapasan wajah selain untuk pernapasan buatan; Filter untuk peralatan fotografi; Fiting
listrik; Fitur komponen dari sistem pengujian, sinyal, diagnostik dan pengukuran elektronik serta peralatan yang digunakan
dalam pembangkit sinyal, penganalisis sinyal, pembangkit gelombang berubah-ubah, pembangkit pulsa dan satu-kotak
penguji, yaitu penganalisis jaringan dan penguji jaringan area lokal nirkabel (WLAN) dan telepon selular, komponen elektronik
dalam bentuk perangkat lunak dan perangkat keras, yaitu pengolah (prosesor) sinyal digital dan algoritme pengontrolnya,
dijual sebagai komponen terpadu dari pembangkit gelombang, untuk meningkatkan keakuratan sinyal dan lebar sinyal;
Flasher; Flasher Relay; Flyback tv (FBT); Foto-foto X-ray, selain untuk keperluan medis; GPS navigasi dan petunjuk,
pelacakan lokasi GPS, GPS tampilan peta dan perangkat kalkulasi rute, video perekam, dan perangkat jaringan komunikasi
nirkabel untuk transmisi data atau gambar untuk kendaraan; Gambar untuk kupon yang dapat diunduh; Gambar, video, arsip,
dokumen dan imej yang diunduh dari internet; Gelang lengan khusus diadaptasi untuk perangkat elektronik pribadi, yaitu,
untuk smartphones; Gelang untuk pemutar media elektronik portabel; Gelang yang mempunyai koneksi; Gelang-gelang yang
mengkomunikasikan data ke personal digital assistant, telepon-telepon pintar, komputer-komputer tablet dan komputerkomputer pribadi melalui situs internet dan jaringan-jaringan komunikasi komputer dan elektronik lainnya; Gepyok karet
pemadam api; Gerbang Internet of Things [IoT]; Gerbang jaringan nirkabel dan kabel; Gigabit interface converter (GBIC)
modul; Gigabit router; Harnes kawat kelistrikan untuk mobil; Headphone dan sumbat telinga (ear buds); Headphone nirkabel;
Headset amplifier dengan fitur audio link ke smartphones; Headset komunikasi; Headset telepon dan komputer;
Headsets untuk telepon genggam; Helm khusus latihan olahraga kriket; Helm olahraga; Hiasan pelindung saklar listrik; Hub
USB; Hydrosubmote (3000M water deliver/fire) yaitu suatu alat pemadam jarak jauh, kira-kira 3000M; I-Ring untuk ponsel
genggam; Instalasi alarm yang menyediakan pengintai dengan notifikasi otomatis melalui sinyal dari berbagai sensor;
Instrumen dan komponen komunikasi elektronik dan optik, yaitu penguji tautan (link) komunikasi untuk pengujian
tautan (link) komunikasi dan peralatan pengujian integritas saluran telekomunikasi; Instrumen elektronik
dalam bentuk pembangkit sinyal,yaitu pembangkit sinyal analog dan vektor, pembangkit gelombang, pembangkit fungsi
dalambentuk perangkat elektronik yang digunakan untuk menghasilkan berbagai jenis sinyal gelombang berulang dengan
berbagai frekuensi, pembangkit pulsa dan data, pembangkit gelombang berubah-ubah, pembangkit suara
dalam bentuk perangkat elektronik yang menghasilkan sinyal acak, dan perangkat pembangkitan sinyal yang
mensintesis sinyal elektronik, dan modul sinkronisasi untuk berbagai jenis pembangkit sinyal; Instrumen komunikasi elektronik
dan optik, yaitu penguji gelombang cahaya dan multimeter gelombang cahaya; Instrumen komunikasi optik; Instrumen
pendidikan matematika untuk sekolah dasar; Instrumen pengujian dan pengukuran elektronik dalam bentuk penguji, yaitu
kabel, antena, tegangan (voltage), arus listrik (amperage), saluran telepon dan penguji kontinuitas; Instrumen pengujian dan
pengukuran elektronik, yaitu kabel genggam dan penguji antena dengan penganalisis spektrum opsional,
penganalisis jaringan dan meter daya; Instrumen pengujian dan pengukuran elektronik, yaitu voltmeter dan unit pengukur
sumber; Instrumen pengujian dan pengukuran elektronik dalam bentuk penganalisis, yaitu spektrum, vektor, sinyal,
jaringan, daya dan sumber daya, protokol, frekuensi radio, gelombang mikro, logik, domain modulasi, komponen optik,
komponen gelombang cahaya, modulasi optik, jarak waktu, polarisasi serta penganalisis kerugian dan dispersi fotonik;
Instrumen-instrumen sel fotovoltaik untuk mengubah panas matahari menjadi listrik; Instrumentasi dan alat ukur, yaitu digitizer;
Instrumen pengujian dan pengukuran elektronik, yaitu osiloskop dan bagian-bagiannya; Interfon; Inverator; Inverter; Inverter
AC / DC; Inverter DC / AC; Inverter untuk catu daya; Inverter yang digunakan pada pembangkit tenaga surya; Jack
penghubung antara satu alat ke alat lainnya; Jam pasir; Jam pasir [alat pengukur waktu]; Jam tangan dengan fungsi sebagai
alat komunikasi bergerak; Jam tangan pintar (pengolahan data); Jam tangan pintar yang digunakan pada pergelangan tangan
yang memiliki tampilan sebagai telepon, perangkat lunak dan layar yang menampilkan, mengirimkan dan menerima
teks/pesan, email-email, data dan informasi; Jam tangan pintar yang mempunyai fungsi radio pengawasan; Jam-jam tangan
dengan fungsi sebagai alat komunikasi tanpa kabel dengan terminal-terminal elektronik seperti telepon-telepon pintar,
komputer-komputer tablet, PDA, komputer-komputer; Jam-jam tangan yang dilengkapi kamera dan alat pemutar MP3, dan
yang mengkomunikasikan data ke telepon-telepon pintar dan PDAs; Jasa valuasi keuangan; Jendela mobil depan dan
belakang; KISI KISI AKI (ACCU); KONTAK KONTAK LISTRIK; KONTRAKTOR; KOTAK MCB; KWH METER; Kabel Antena;
Kabel Arde; Kabel Busi; Kabel Generator; Kabel HDMI; Kabel HDTV; Kabel High definition interface (HDMI); Kabel Listrik
Tahan Api; Kabel Listrik Tegangan Menengah; Kabel Listrik Tegangan Tinggi; Kabel Listrik Tegangan rendah; Kabel Listrik
Untuk Pertambangan; Kabel Pengendali; Kabel USB; Kabel USB untuk ponsel; Kabel USB untuk ponsel selular; Kabel audio;
Kabel audio penghubung jarak panjang; Kabel cdi; Kabel daya untuk perangkat elektronik yang digunakan untuk memanaskan
tembakau; Kabel daya untuk untuk rokok elektronik; Kabel ekstensi speaker; Kabel las listrik; Kabel listrik; Kabel listrik dan
elektronik untuk peralatan komunikasi audio dan video, dan manual instruksi yang dapat diunduh untuk peralatan komunikasi
audio dan video; Kabel listrik, harnessing, pengukur dan sakelar; Kabel pengisi daya listrik; Kabel serat optik; Kabel-kabel
elektrik datar yang lentur; Kabinet Pelindung Biologis; Kaca mata pintar (pengolahan data); Kacamata 3D; Kacamata
Perlindungan; Kacamata anti silau; Kacamata dengan resep; Kacamata pelindung; Kacamata renang; Kacamata tiga dimensi
sebagai pesawat penerima siaran televisi; Kacamata untuk pengendara motor; Kamera 35mm; Kamera CCTV; Kamera
bongkar pasang; Kamera cetak digital; Kamera dengan perangkat lunak penditeksi; Kamera digital (SLR); Kamera digital
kompak; Kamera konferensi video, speaker ponsel, monitor komputer, televisi; Kamera pada dasbor; Kamera panoramic;
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Kamera untuk berbagai kegunaan; Kamera untuk mendapatkan hasil foto dan video yang lonjong dan imersif; Kamera untuk
menghasilkan gambar pandangan 180, 360 derajat dan sangat lebar; Kamera video untuk memonitor interior dan eksterior
tempat tinggal dan bangunan komersial, dan pengontrol nirkabel untuk perangkat pemantauan, kontrol, dan otomatisasi jarak
jauh; Kamera yang berisi sensor gambar linier; Kamera-kamera komputer pribadi; Kamera-kamera pemantau jaringan untuk
pengawasan; Kamera-kamera untuk konferensi melalui video; Kantong kacamata; Kartu PC; Kartu SIM; Kartu USB; Kartu chip
elektronik yang dikodekan berisi pemrograman yang digunakan untuk sekuensing DNA; Kartu debet (bermagnetik); Kartu
elektronik dan identifikasi magnetik yang digunakan untuk layanan pembayaran; Kartu hadiah yang berkode magnetik; Kartu
identifikasi yang dikodekan secara magnetis; Kartu identitas biometrik; Kartu identitas magnetik; Kartu identitas, magnetik;
Kartu kredit; Kartu kredit dan kartu debit yang dikodekan; Kartu kredit dikodekan tidak mengandung magnet; Kartu kredit, kartu
debit, kartu tunai, kartu kunci dan kartu telepon prabayar yang dikodekan secara magnetis; Kartu loyalti yang berkode
magnetik; Kartu magnetik atau bersandi; Kartu magnetik berkode; Kartu memori Digital [SD] aman; Kartu pembayaran; Kartu
pembayaran magnetik; Kartu penyimpanan; Kartu perbankan, dikodekan atau magnetik; Kartu pintar [kartu sirkuit terpadu];
Kartu pintar/mutakhir (kartu sirkuit terpadu); Kartu port USB; Kartu pra-pembayaran yang dikodekan secara magnetis; Kartu
susunan video grafis; Kartu telepon; Kartu yang disandikan, yaitu kartu kredit, kartu debit, kartu loyalitas, kartu tagihan, kartu
tunai; Kartu, disk, kaset, kabel, catatan, microchip dan sirkuit elektronik, semua untuk mencatat dan transmisi data; Kartu-kartu
chip elektronik bersandi untuk meningkatkan kualitas gambar televisi; Kartun animasi yang direkam pada DVD, CD dan file
video yang dapat diunduh dan sebagai bagian dari perangkat lunak komputer yang dapat diunduh; Kartu berkode magnetik
yang diprogram khusus berhadiah (reward) untuk para pelanggan setia; Kas register, perangkat untuk menghitung; Kaset
audio menampilkan suara menenangkan hidup; Kaset audio yang menampilkan hiburan musik dan musik; Kaset yang direkam
(bukan untuk musik); Kasing DVD; Kasing ponsel; Kasing telepon selular; Katup penguat suara; Katup, Instrumentasi dan
Sistem Pemantauan Korosi; Kawat dan kabel untuk pengisi listrik kamera; Kawat-kawat dan kabel-kabel listrik; Kawat-kawat
yang disekat; Kbel Listrik Instrumen; Kemasan baterai ukuran besar; Kendali jarak jauh untuk peralatan komunikasi audio dan
video; Kesing untuk membawa computer; Keyboard komputer, perlengkapan joystik komputer, bantalan mouse, mouse
komputer, stylus komputer, stylus kapasitif untuk perangkat layar sentuh, kotak CD, kotak pembawa komputer, sarung
pelindung untuk laptop dan komputer tablet, sandaran tangan untuk digunakan dengan komputer, semua yang berkaitan
dengan bola basket; Kit pengembangan perangkat lunak komputer untuk visi komputer, pembelajaran mesin, pembelajaran
mendalam, kecerdasan buatan, pemrosesan bahasa alami, algoritme pembelajaran, dan analisis data; Kit/perangkat untuk
pengembangan peranti lunak computer (SDK) terdiri dari alat pengembangan peranti lunak dan peranti lunak untuk
digunakan sebagai pemrograman aplikasi antarmuka (API) untuk membuat peranti lunak dan aplikasi yang berkaitan dengan
pencegahan-pencurian dan sistem keamanan, dan sistem pengawasan rumah dan bisnis; Kit/perangkat untuk pengembangan
peranti lunak computer (SDK) terdiri dari alat pengembangan perangkat lunak dan peranti lunak untuk digunakan
sebagai pemrograman aplikasi antarmuka (API) untuk membuat peranti lunak dan aplikasi yang terkait dengan perangkat
elektronik konsumen yang terhubung ke internet; Kit/perangkat untuk pengembangan peranti lunak komputer (SDK)
yang terdiri dari peranti lunak komputer untuk pengembangan, penggunaan, dan interoperabilitas pemrograman aplikasi
antarmuka (API )yang digunakan oleh perangkat elektronik, sistem, dan pertukaran yang bertukar data melalui jaringan
komunikasi dan internet dan yang terhubung dengan penyimpanan data dan layanan pertukaran data berbasis cloud.;
Kit/perangkat untuk pengembangan piranti lunak (SDK); Kit/perangkat untuk pengembangan piranti lunak computer (SDK);
Kit/perangkat untuk pengembangan piranti lunak yang dapat diunduh (SDK); Klip audio, klip video dan spot promosi dalam
CD, pita video dan DVD pra-rekam; Komplotan XY; Komponen dan kelengkapan listrik untuk kendaraan darat, mesin, dan
peralatan, yaitu, amplifier untuk komunikasi nirkabel, antena, dan baterai; Komponen-komponen elektronik, perangkat, dan
sistem untuk komunikasi nirkabel antar perangkat, yaitu, untuk, penentuan posisi, lokasi, navigasi, pelacakan, keamanan,
radar, pencitraan, perasa, dan komunikasi lainnya; Komponen-komponen elektronik, perangkat, dan sistem yang
memungkinkan komunikasi nirkabel, yaitu, untuk, penentuan posisi, lokasi, navigasi, pelacakan, keamanan, radar, pencitraan,
perasa, dan komunikasi lainnya yang memanfaatkan teknologi pita lebar ultra di dalamnya, yaitu, telepon selular pita lebar
ultra, radar pita lebar ultra dan sistem penentuan posisi pita lebar ultra; Komputer; Komputer dan perangkat lunak bergerak
dan aplikasi yang memberikan nasehat, layanan, informasi kepada penggunanya terkait kosmetik dan memungkinkan
pengguna untuk mencoba kosmetik secara virtual; Komputer dan perangkat periferal komputer; Komputer dan sistem operasi
komputer untuk mengemudi secara mandiri, bantuan pengemudi, kendaraan yang terhubung, perangkat antena tak berawak,
dan drone; Komputer genggam; Komputer layar sentuh; Komputer tablet digunakan untuk instalasi dan peralatan sanitasi,
yaitu, unit bangku toilet dengan alat pembersih kebocoran dengan air hangat, bejana kakus, bidet, urinal, bak mandi, instalasi
mandi berendam, instalasi mandi pancuran, wastafel tangan [bagian dari instalasi sanitasi], keran, mandi pancuran, pemanas
air listrik, alat pengering tangan listrik untuk kamar mandi, dispenser sabun otomatis; Komputer terpasang untuk mobil;
Komputer untuk pemrosesan dokumen; Komputer-komputer papan tulis elektronik interaktif; Komunikasi optik; Konektor
ponsel untuk kendaraan; Konektor, terminal, dan kontrol elektronik; Kontaktor daya; Konten audio, video, dan multimedia yang
direkam sebelumnya; Konten terekam; Kontrol pengering; Konverter DC / AC; Konverter DC / DC; Konverter arus (listrik) pada
energi matahari; Konverter fotoelektrik; Konverter mata uang genggam elektronik multibahasa; Konverter mata uang ukuran
saku elektronik multibahasa; Kotak Konverter; Kotak juke musikal; Kotak kaca mata dan kaca mata pelindung matahari; Kotak
listrik; Kotak meteran air; Kotak sambungan [listrik]; Kotak set-top (penerima sinyal digital); Kotak speaker; Kotak untuk
pengeras suara; Kotak untuk telepon seluler; Kotak untuk terminasi optik; Kotak yang dilengkapi dengan peralatan
pembedahan (mikroskopi), bukan untuk keperluan medis; Kotak, tali dan rantai kacamata; Kunci akses yang dikontrol secara
elektronik; Kunci transponder; Kunci web USB; Kunci web USB untuk meluncurkan URL situs web yang diprogram
sebelumnya secara otomatis; Kupon elektronik; LAMPU BLITZ; LAMPU PEMOTRETAN (FOTOGRAFI); LCD multifungsi
penganalisis kualitas jaringan daya; LCD untuk peralatan telekomunikasi dan elektronik; LED display dengan layar sentuh;
LED videotron; Laci uang bagian dari mesin kasir (cash drawer); Lampu Mercusuar; Lapisan film pelindung dalam bentuk
kristal cair untuk telepon pintar; Lapisan film pelindung yang diadaptasikan untuk layar kamera; Laporan elektronik yang dapat
diunduh di bidang berbagai macam asam (acid) yang terdiri atas matarantai nucleotide, tipe-tipe species, diagnostic,
diagnostic ilmu kedokteran, diagnostic ilmu kedokteran hewan, forensic ilmu kedokteran, laboratorium obat-obatan, obatobatan untuk ilmu kedokteran hewan, penelitian klinikal, pengembangan obat-obatan, hasil-hasil pharmasi, penelitian
laboratorium, penelitian ilmu pengetahuan, penelitian ilmu kedokteran, ilmu hayati, biologi, mikrobiologi dan metagenomik,
bioteknologi, pertanian, forensik, keamanan pangan, pengujian genetika dan genetika; Laser bukan untuk penggunaan medis,
mikroskop; Layar LED; Layar LED untuk laptop; Layar LED yang menampilkan teks yang berjalan (running text) dan video;
Layar OLED; Layar Proyeksi Gantung; Layar QLED; Layar atau alat tambahan yang menghadap ke pelanggan; Layar dengan
motor elektrik; Layar dengan penopang tiga kaki; Layar elektronik; Layar sentuh; Layar tampilan komputer; Layar tampilan
visual dalam bentuk komputer, monitor komputer dan televisi; Lensa; Lensa untuk memperbaiki penglihatan [optik]; METERAN
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ROLL; MISTAR TUKANG KAYU; MULTI TESTER LISTRIK; Masker pelindung untuk pengendara; Masker pelindung wajah
(topeng); Materi digital, yaitu, arsip audio, arsip video dan arsip grafik pra-rekam untuk digunakan pada perangkat nirkabel;
Materi pendidikan dan pengajaran bahasa yang dapat diunduh tersedia melalui Internet, telepon seluler, jaringan komputer
global atau perangkat nirkabel; Media digital, yaitu file audio dan video yang dapat diunduh yang menampilkan program
televisi fiksi ilmiah dan drama; Media digital, yaitu klip video yang sudah direkam sebelumnya yang dapat diunduh, klip audio
yang sudah direkam sebelumnya, teks dan gambar yang disimpan dalam komputer pribadi elektronik dan perangkat genggam
nirkabel, semuanya menampilkan subjek kepentingan umum; Media digital, yaitu, DVD yang direkam sebelumnya, rekaman
audio dan video yang dapat diunduh, dan CD yang menampilkan dan mempromosikan musik dan hiburan musik; Media
elektronik bukan musik yang direkam sebelumnya (selain perangkat lunak komputer); Media elektronik yang menampilkan
program permainan komputer; Media penyimpanan permanen (non-volatile) (termasuk CD, DVD, kaset dan kaset video dan
perangkat lain) untuk merekam data, suara, gambar, teks atau informasi lainnya; Media perekaman dan penyimpanan digital
atau analog kosong; Meja kerja steris untuk Penanaman; Mekanisme kontrol untuk mesin, engine, atau motor; Mengatur dan
mengelola promosi pemasaran untuk orang lain; Mesin Alarm untuk menjaga rumah dari kemalingan; Mesin cetak dokumen
yang digunakan dengan komputer; Mesin dan instrumen pengukur atau uji coba yang digunakan untuk mengukur ukuran
konsentrasi dan kualitas ozone; Mesin dan instrumen pengukur atau uji coba yang digunakan untuk mengukur ukuran partikel
dan cairan; Mesin dan instrument optik; Mesin dan peralatan radio suar; Mesin fotokopi; Mesin hitung dan peralatan
pemrosesan data; Mesin hitung, peralatan pemrosesan data dan komputer; Mesin inspeksi sidik jari yang digunakan untuk
memeriksa sidik jari secara fisik; Mesin kiosk; Mesin navigasi LORAN; Mesin pelurusan roda kendaraan 3 dimensi (3D Wheel
Alignment); Mesin pembayaran; Mesin pembelajaran; Mesin pemutaran dan perekam suara dan video; Mesin pengeditan
untuk sinematografi; Mesin pengenal mata uang; Mesin penghitung elektronik, perlengkapan pengolah data elektronik,
peralatan pemroresan data elektronik, komputer; Mesin untuk transaksi bank; Mesin yang dioperasikan dengan listrik untuk
mengeluarkan uang, kupon-kupon, tiket-tiket, voucher-voucher, coin-coin dan untuk menerima deposit dan uang tunai dan
perangkat lunak komputer untuk pengoperasian mesin tersebut; Meter peningkat suara; Meter refleksi penentu waktu optikal;
Meteran energi digital; Meteran yang terpasang pada kendaraan; Mikroarray DNA untuk penggunaan laboratorium;
Mikroprosesor; Mikroprosesor digital dan optikal; Mistar bujur sangkar untuk mengukur; Mistar geser; Mistar/meteran [alat
ukur]; Mobile game software; Model tiga dimensi untuk tujuan pendidikan (aparat pendidikan); Modul-modul daya; Modulmodul untuk pembangkit daya fotovoltaik; Monitor liquid crystal display [LCD] komputer; Monitor televisi; Monitor, layar
tampilan, display yang dipasang di kepala, dan headset untuk digunakan dengan komputer, smartphone, perangkat elektronik
bergerak, perangkat elektronik yang dapat dipakai, jam tangan pintar, kacamata pintar, televisi, set top box, dan pemutar dan
perekam audio dan video; Monitor-monitor jaringan dalam bentuk server perangkat keras pada akses jaringan; Monitormonitor komputer untuk konferensi melalui video; Monitor-monitor untuk komputer; Monitor-monitor yang menampilkan
informasi komersial; Monopod digunakan untuk mengambil foto yang diletakkan pada smartphone atau kamera yang berada di
luar jangkauan normal tangan; Mouse (Alat pengolah data); Mouse komputer; Multimeter digital; Musik yang dapat diunduh;
Nada dering yang dapat diunduh untuk telepon selular, telepon pintar, asisten digital pribadi (PDA); Nada dering, grafik, dan
musik yang dapat diunduh melalui jaringan komputer global dan perangkat nirkabel; Notepads elektronik (ENote); ODP
(Optical Distribution Panel) berfungsi sebagai tempat pengaman sambungan kabel optic sekaligus pemisah kabel; OTG (Alat
untuk menggunakan usb atau flashdisk pada handphone); Organizer data pribadi elektronik genggam; Organizer pribadi
elektronik; Otomatisasi dan kontrol perangkat lunak dan sistem otomatisasi untuk pengoperasian yang memanfaatkan sistem
pendingin berbasis air/fluida dan menganalisis data kinerja operasional berbasis sistem dan data lingkungan untuk
menyesuaikan laju aliran, tekanan dan suhu air/fluida dalam sistem untuk kinerja yang optimal; Outlet daya listrik; PC tablet;
PENGUKUR ASAM UNTUK BATERAI; PENGUKUR KEKENTALAN; Pakaian kontrol kebakaran dan pakaian perlindungan
terhadap api untuk industri balap olahraga motor, yaitu—kemeja dan celana dalam, celana panjang, kemeja, jaket, jas, kaus
kaki, sepatu, sepatu bot, helm pengaman, kacamata, topi dan topi; Pakaian untuk perlindungan terhadap kecelakaan, iradiasi,
listrik statistik dan api, termasuk untuk perlindungan terhadap panas; Panel Filter Harmonisasi Arus Listrik; Panel Kapasitor
Bank; Panel Miniature Circuit Breaker; Panel RCD; Panel interaktif; Panel komposit aluminum untuk aliran listrik; Panel layar
QLED; Panel pengontrol (listrik); Panel tampilan LED; Panel tampilan elektronik; Papan ketik, alat pengendali kursor komputer
dan alas alat pengendali kursor komputer, stylus (pena elektronik yang digunakan pada permukaan layar), peralatan dan
media penyimpanan data; Papan ketik, mouse, alas mouse, printer, drive disk, dan hard drive; Papan kontrol elektronik; Papan
pemberitahuan elektronik; Papan sirkuit audio-video; Papan sirkuit yang terdiri dari perangkat keras dan perangkat lunak
komputer yang digunakan untuk mengoperasikan kamera; Papan tampilan informasi digital; Papan tulis elektronik; Papan tulis
interaktif digital; Partikulat mikro, tag yang bersandi yang terbuat dari plastik logam atau silikat untuk digunakan dalam bidang
perlabelan pasif, penelusuran atau pelacakan orang, hewan, kendaraan, atau barang; Pasokan daya listrik untuk telepon
pintar; Pegangan untuk diadaptasikan pada telepon genggam; Pelampung Tangki Bensin; Pelampung untuk kamera;
Pelindung dan penyangga untuk pemutar musik portabel; Pelindung dan penyangga untuk pemutar musik portabel, tablet
elektronik dan perangkat PDA; Pelindung kamera khusus yang berbentuk selongsong untuk kamera; Pelindung kamera
terhadap angin yang terbuat dari busa; Pelindung layar anti cahaya/sinar biru; Pelindung layar anti silau; Pelindung permukaan
jam tangan; Pelindung tutup kepala; Peluit isyarat; Pemadam api beroda (troiley units); Pemadam api semi permanen (skil
unit); Pemancar FM; Pemancar Global Positioning System [GPS]; Pemancar dan penerima nirkabel; Pemancar dan penerima
suara dan data; Pemancar telekomunikasi; Pembaca digital; Pembaca kartu USB; Pembaca sidik jari biometrik; Pembakar CD;
Pembakar DVD; Pembawa data magnetik pra-rekam yang menampilkan informasi di bidang layanan perbankan dan finansial;
Pembawa data untuk komputer yang memiliki perangkat lunak yang terekam didalamnya; Pembawa suara; Pemegang
kamera; Pemindai 3D; Pemroses data bioinformatika sequencing (ngs) generasi berikutnya; Pemutar / perekam MP3 dan
perangkat lunak yang terkait dengannya; Pemutar DVD; Pemutar DVD (digital versatile disc); Pemutar MP3; Pemutar dan
perekam CD (compact disc); Pemutar dan perekam DVD; Pemutus Sirkuit Udara; Pena untuk layar sentuh; Penahan pintu
elektrik; Penangkal petir; Pencahayaan dengan penggunaan komputer dan kamera video; Pencatat jarak tempuh untuk
kendaraan; Pencatat waktu untuk operasi bedah; Penerima Global Positioning System [GPS]; Penerima dan monitor televisi;
Penerima dan pemancar radio; Penerima data; Penerima radio; Penerima satelite digital; Penerima sinyal video; Penerima
transmisi satelit digital; Penerima yang dapat digenggam; Penganalisa kelembaban; Pengatur pemindahan arus listrik;
Pengekang kamera; Pengendali faktor daya; Pengendali jarak jauh; Pengendali jarak jauh digunakan untuk instalasi dan
peralatan sanitasi, yaitu, unit bangku toilet dengan alat pembersih kebocoran dengan air hangat, bejana kakus, bidet, urinal,
bak mandi, instalasi mandi berendam, instalasi mandi pancuran, wastafel tangan [bagian dari instalasi sanitasi], keran, mandi
pancuran, pemanas air listrik, alat pengering tangan listrik untuk kamar mandi, dispenser sabun otomatis; Pengendali mikro
untuk tujuan meyediakan verifikasi komponen perangkat tetap dan perangkat lunak; Pengeras suara; Pengeras suara
audio (audio speakers) untuk home theaters; Pengeras suara elektronik; Pengeras suara kecil; Pengeras
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suara terhubung; Pengeras suara untuk mobil; Pengeras suara untuk konferensi melalui video; Penggandeng [peralatan
pengolah data]; Penggaris/ mistar siku atau kotak untuk mengukur; Penghitung geiger; Penghubung audio; Pengisi baterai
portabel; Pengisi baterai portabel untuk ponsel; Pengisi baterai yang portabel untuk baterai-baterai telepon bergerak dan
baterai-baterai kamera digital; Pengisi daya; Pengisi daya USB untuk perangkat elektronik yang digunakan untuk
memanaskan tembakau; Pengisi daya baterai untuk telepon genggam; Pengisi daya baterai pipet elektronik; Pengisi daya
baterai ponsel; Pengisi daya baterai ponsel pintar; Pengisi daya baterai ponsel untuk digunakan di kendaraan; Pengisi daya
baterai telepon seluler untuk digunakan dalam kendaraan; Pengisi daya baterai telepon seluler untuk digunakan di kendaraan;
Pengisi daya baterai untuk ponsel; Pengisi daya baterai untuk telepon seluler; Pengisi daya cepat untuk digunakan didalam
mobil; Pengisi daya super cepat (nirkabel); Pengisi daya untuk akumulator listrik; Pengisi daya untuk baterai; Pengisi daya
untuk peralatan pernapasan; Pengisi daya untuk perangkat elektronik; Pengisi daya untuk rokok elektronik; Pengisi daya usb
untuk perangkat elektronik; Pengisi daya usb untuk ponsel; Pengontrol Suhu; Pengontrol jaringan komputer; Pengontrol listrik
untuk mengelola energi listrik; Pengontrol pasokan energi listrik; Pengonversi; Pengonversi AC / DC; Penguat Headset untuk
telepon seluler; Penguat headset; Penguat suara; Pengukur amper; Pengukur tanjakan (kompas inklinasi); Pengukur tekanan
sensor level meter tangki air; Pengukur udara; Pengukur waktu dan alat pengaturan; Pengumpul energi surya untuk
pembangkit listrik; Penjepit untuk kamera; Penjepit yang digunakan untuk penghubung kabel; Pensil pengetesan (pensil uji)
untuk elektrik; Penstabil dan penopang komputer tablet dan ponsel pintar yang dapat disesuaikan; Penulis CD-ROM; Penutup
pelindung lensa untuk kamera; Penutup untuk telepon; Penyangga diadaptasi untuk komputer tablet; Penyangga disesuaikan
untuk telepon mobil; Penyangga tangan, dudukan, dan dudukan untuk genggaman tangan untuk perangkat elektronik
genggam dan menggabungkan cermin compact; Penyangga tangan, dudukan, dan dudukan untuk genggaman tangan untuk
perangkat elektronik genggam, dan menggabungkan cermin compact; Penyangga tangan, dudukan, dan dudukan untuk
genggaman tangan untuk perangkat elektronik genggam, yaitu ponsel pintar (smartphone), komputer tablet, kamera, dan
pemutar suara dan video portabel; Penyangga tangan, dudukan, dan dudukan untuk genggaman tangan untuk perangkat
elektronik genggam, yaitu, ponsel pintar [smartphone], komputer tablet, kamera, dan pemutar suara dan video portabel;
Penyangga tangan, penyangga, dan dudukan disesuaikan untuk perangkat elektronik genggam, yaitu, telepon pintar,
komputer tablet, kamera, dan pemutar suara dan video portabel; Penyangga yang diadaptasi untuk komputer, laptop, dan
komputer tablet; Penyanggah Lampu; Penyedia daya, sistem penyedia daya dan sistem daya yang digunakan untuk daya dan
uji pengoperasian peralatan dan alat elektronik yang diuji dengan menyediakan berbagai level daya untuk peralatan elektronik;
Peralatan Global Positioning System [GPS]; Peralatan Indikator Angka Acak Elektronik [ERNIE]; Peralatan WiFi untuk
perangkat seluler; Peralatan baku berinduktansi; Peralatan catu daya yang diatur; Peralatan dan instrumen ilmiah dan
penelitian termasuk sekuens asam nukleat, susunan, pemindai, perangkat dan analisis pencitraan elektronik, pengujian
peralatan pengumpulan sampel, instrumen kontrol kualitas sampel, sekuensing reagen cartridge dan nampan, peralatan
persiapan sampel pengujian, dan peralatan laboratorium untuk penggunaan laboratorium termasuk dalam bidang berbagai
macam asam (acid) yang terdiri atas matarantai nucleotide, tipe-tipe species, diagnostic ilmu kedokteran, diagnostic ilmu
kedokteran hewan, diagnostic klinikal, penelitian medis, penelitian ilmu kedokteran hewan, diagnostic, penelitian klinikal, hasilhasil pharmasi, penelitian pengembangan obat-obatan, penelitian laboratorium obat-obatan, penelitian dan ilmu pengetahuan
kedokteran hewan, ilmu hayati, biologi, mikrobiologi, bioteknologi, pertanian, forensik, keamanan pangan, metagenomik,
pengujian genetika dan genetika; Peralatan dan instrumen navigasi dan penentuan posisi elektronik; Peralatan dan instrumen
pengendali tenaga listrik; Peralatan dan instrumen untuk mendiagnosa instalasi daya listrik; Peralatan dan instrumen untuk
menguji gas, cairan, atau padatan; Peralatan dan instrumen untuk perekaman, transmisi, penyiaran, penerimaan,
penyimpanan, tampilan atau reproduksi suara, gambar dan data; Peralatan elektronik digital yang dapat dipakai untuk
penyediaan akses ke internet, untuk mengirimkan, menerima dan menyimpan panggilan telepon, surat elektronik, dan data
digital lainnya; Peralatan elektronik digital yang digunakan pada bagian anggota badan (misal dipergelangan tangan) terutama
terdiri dari arloji yang juga menampilkan telepon, perangkat lunak dan tampilan layar untuk melihat, mengirimkan dan
menerima teks/pesan, email-email, data dan informasi dari telepon pintar, komputer-komputer tablet dan komputer-komputer
yang portabel; Peralatan elektronik untuk mendeteksi logam; Peralatan elektronik untuk mendeteksi temperatur suhu;
Peralatan elektronik untuk transmisi suara atau gambar; Peralatan elektronik untuk penguji karakteristik dansifat
elektromagnetik dari bahan industri; Peralatan ilmiah untuk digunakan pada aplikasi diagnostik; Peralatan informasi elektronik
yang dapat diakses dari jarak jauh secara online; Peralatan jaringan komunikasi; Peralatan kendali listrik tanpa kabel jarak
jauh; Peralatan keselamatan yaitu teknologi penghalang termal yang digunakan pada topi keras dan helm pengaman;
Peralatan komunikasi gelombang mikro; Peralatan komunikasi nirkabel, yaitu, peralatan telekomunikasi, peralatan komunikasi
komputer, dan pengendali antarmuka nirkabel untuk komunikasi nirkabel, yaitu, untuk, penentuan posisi, lokasi, navigasi,
pelacakan, keamanan, radar, pencitraan, perasa, dan komunikasi lainnya; Peralatan konferensi video, yaitu telepon, speaker,
monitor, kamera, headset telepon dan komputer, penunjuk jarak jauh presenter nirkabel, dan perangkat periferal komputer
untuk konferensi dan kolaborasi audio dan video; Peralatan kontrol jarak jauh; Peralatan kontrol listrik; Peralatan kontrol listrik
dan elektronik untuk meningkatkan efisiensi daya; Peralatan kromatografi untuk analisa cairan dan gas untuk keperluan
industri; Peralatan listrik dan elektronik; Peralatan memori komputer; Peralatan otomatisasi pada rumah; Peralatan
pemantauan; Peralatan pembatal kebisingan dan gema, yaitu, speaker audio dan headphone pembatal gema; Peralatan
pengenalan wajah; Peralatan penghasil suara dan peredam suara elektronik, penghasil peredam kebisingan, dan unit kontrol
elektronik untuk meredam dan mengontrol suara, yaitu, perangkat keras komputer dan perangkat lunak yang dapat diunduh
atau direkam untuk menghasilkan suara, menghilangkan kebisingan, menghilangkan gema dan meredam suara; Peralatan
pengiriman pesan dan keamanan jaringan yang terdiri dari piranti keras dan piranti lunak komputer untuk mendeteksi,
memblokir, dan mengotomatiskan penghapusan virus dan ancaman komputer, mengenkripsi dan mengotentikasi data,
mencegah kehilangan data, memulihkan data, mengamankan jaringan, dan mendeteksi, memfilter, menganalisis, mengelola,
dan memblokir komunikasi elektronik; Peralatan pengisi daya baterai; Peralatan penguji elektronik, yaitu meter daya
untukpenguji sinyal gelombang mikro dan frekuensi radio; Peralatan pengukur kekuatan; Peralatan pengukur yang digunakan
untuk mengukur ukuran partikel dan penyebaran ukuran partikel; Peralatan penyimpan energi yang terdiri dari baterai-baterai;
Peralatan periferal komputer; Peralatan pribadi yang portabel untuk merekam, mengorganisir, mentransmisi, memanipulasi,
mereview dan menerima teks/pesan, data, gambar-gambar/imej-imej dan file dalam bentuk audio yang berkaitan dengan
kesehatan dan kebugaran tubuh; Peralatan printer (pencetak)/personalisasi kartu plastik; Peralatan sensor elektronik, kamera,
dan mikrofon untuk pendeteksian, penangkapan dan pengenalan gerakan tubuh, gerakan wajah dan suara; Peralatan survei
untuk keperluan navigasi; Peralatan telekomunikasi listrik digunakan untuk instalasi dan peralatan sanitasi, yaitu, unit bangku
toilet dengan alat pembersih kebocoran dengan air hangat, bejana kakus, bidet, urinal, bak mandi, instalasi mandi berendam,
instalasi mandi pancuran, wastafel tangan [bagian dari instalasi sanitasi], keran, mandi pancuran, pemanas air listrik, alat
pengering tangan listrik untuk kamar mandi, dispenser sabun otomatis; Peralatan telekomunikasi, peralatan komunikasi
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komputer, termasuk modem radio; Peralatan telematika, yaitu, perangkat nirkabel yang terdiri dari pemancar [sehubungan
dengan otomobil]; Peralatan transmisi data audio dan video nirkabel, yaitu, perangkat keras komputer dan perangkat lunak
yang dapat diunduh atau direkam untuk transmisi atau reproduksi suara atau gambar; Peralatan untuk enkripsi; Peralatan
untuk memproduksi, melakukan, mengalihkan, mengubah, mengatur dan mengendalikan energi listrik; Peralatan untuk
memproses pembayaran elektronik, yaitu
Mesin pembayaran non tunai menggunakan RFID; Peralatan untuk mengidentifikasi pidato; Peralatan untuk mengontrol
pengoperasian pemanas dan pendingin air; Peralatan untuk mengukur kadar air; Peralatan untuk mengukur konsumsi energi
listrik; Peralatan untuk merekam dan menghasilkan suara untuk pelatihan binatang; Peralatan untuk merekam, menstransmisi
atau mereproduksi suara atau gambar-gambar/imej-imej untuk digunakan pada telekomunikasi; Peralatan untuk pengiriman
data; Peralatan untuk pengujian DNA dan RNA untuk tujuan penelitian; Peralatan yang diaktifkan dengan teknologi pita lebar
ultra, yaitu, pembaca dan pemindai; Peralatan-peralatan elektronik dengan fungsi-fungsi interaktif; Peralatan-peralatan
jaringan pada rumah; Peralatan-peralatan pembuatan air murni untuk keperluan laboratorium; Peralatan-peralatan pembuatan
air ultra murni untuk keperluan laboratorium; Peralatan-peralatan pengolahan air untuk keperluan laboratorium; Peralatanperalatan pengolahan air untuk keperluan laboratorium untuk produksi air murni; Peralatan-peralatan pengolahan air untuk
keperluan laboratorium untuk produksi air ultra murni; Perangkat Lunak computer yang dapat mengunggah, mengunduh,
mengakses, mencatat, menulis, menampilkan, dan menghubungkan; Perangkat Lunak yang dapat diunduh untuk komputer,
seluler, digital portebel, prangkat komunikasi dengan kabel dan tanpa kabel; Perangkat Televisi Nirkabel yang digunakan
untuk mengambil gambar (CCTV); Perangkat antar muka jaringan komputer; Perangkat asisten personal dalam suatu system
lengkap yang dapat dikendalikan oleh suara; Perangkat atau instrumen dengan fungsi pengaturan waktu untuk merekam;
Perangkat atau instrumen dengan fungsi pengaturan waktu untuk pelacakan; Perangkat atau instrumen dengan fungsi
pengaturan waktu untuk pemantauan; Perangkat atau instrumen dengan fungsi pengaturan waktu untuk display; Perangkat
atau instrumen untuk pemantauan; Perangkat atau instrumen untuk tampilan; Perangkat dan instrumen augmentasi dan
koreksi optik; Perangkat dengan fungsi pengukuran waktu dan untuk mengkalkulasi, memantau, merekam atau menampilkan
jarak yang dicakup selama pelatihan; Perangkat dengan fungsi pengukuran waktu dan untuk mengkalkulasi, memantau,
merekam atau menampilkan tujuan pelatihan berdasarkan pelatihan sebelumnya; Perangkat dengan fungsi pengukuran waktu
dan untuk mengkalkulasi, memantau, merekam, atau menampilkan konsumsi kalori; Perangkat dengan fungsi pengukuran
waktu dan untuk mengkalkulasi, memantau, merekam, atau menampilkan kualitas istirahat dan pola tidur.; Perangkat dengan
fungsi pengukuran waktu dan untuk mengkalkulasi, memantau, merekam, atau menampilkan langkah berjalan atau berlari;
Perangkat dengan fungsi pengukuran waktu dan untuk mengkalkulasi, memantau, merekam, atau menampilkan tingkat
pelatihan dibandingkan dengan tujuan pelatihan; Perangkat dengan fungsi pengukuran waktu dan untuk mengkalkulasi,
memantau, merekam, atau menampilkan waktu tanpa aktivitas fisik; Perangkat distribusi daya optik gelombang waveguide
terintegrasi berbasis kuarsa; Perangkat elektronik atau perangkat lunaknya untuk digunakan dalam mentransmisikan data
dan/atau suara melalui jaringan nirkabel atau kabel; Perangkat elektronik digital genggam yang mampu menyediakan akses
ke internet dan untuk mengirim, menerima, dan menyimpan panggilan telepon, surat elektronik, dan data digital lainnya;
Perangkat elektronik digital untuk merekam, mengatur, mentransmisikan, memanipulasi, dan meninjau kembali file teks, data,
audio, gambar dan video; Perangkat elektronik digital yang dapat dipakai yang mampu menyediakan akses ke internet, untuk
mengirim, menerima dan menyimpan panggilan telepon, surat elektronik, dan data digital lainnya; Perangkat elektronik digital
yang terutama terdiri dari perangkat lunak untuk peringatan, pesan, email, dan pengingat, dan untuk merekam, mengatur,
mentransmisikan, memanipulasi, meninjau kembali, dan menerima file teks, data, dan digital dan layar display/tampilan;
Perangkat elektronik mutifungsi untuk menampilkan, mengukur, dan mengunggah informasi ke Internet; Perangkat elektronik
pribadi yang digunakan untuk melacak sasaran dan statistik kebugaran (fitness); Perangkat elektronik untuk buaian bayi;
Perangkat elektronik untuk mendeteksi sistem kebocoran yang mampu mendeteksi kebocoran cairan dengan sensor kabel
atau probe dengan cara pemantauan jarak jauh dengan perangkat lunak pemantauan berbasis web; Perangkat genggam
nirkabel, yaitu, perangkat informasi yang dikontrol suara terdiri dari speaker audio pintar yang terkoneksi dengan awan (cloud)
dan dikontrol suara dengan kemampuan asisten pribadi virtual, tidak satupun barang tersebut untuk kamera fotografi dan
sinematografi profesional termasuk aksesoris spesifik fotografi dan sinematografi profesional khusus untuknya dan perangkat
lunak fotografi dan sinematografi profesional; Perangkat getaran pensinyalan hewan untuk mengarahkan ternak; Perangkat
ilmiah; Perangkat ilmiah untuk anak-anak berupa aparat instruksi; Perangkat ilmiah untuk anak-anak berupa aparat mengajar;
Perangkat informasi dalam suatu sistem lengkap yang dapat dikendalikan oleh suara; Perangkat input dan output komputer;
Perangkat keras USB; Perangkat keras dan perangkat lunak komputer untuk digunakan dalam operasi dan kontrol keamanan
rumah dan sistem pemantauan; Perangkat keras dan perangkat lunak komputer untuk membuat, memfasilitasi, dan mengelola
akses jarak jauh ke dan komunikasi dengan jaringan area lokal (lans), jaringan pribadi virtual (vpn), jaringan area luas (wans)
dan jaringan komputer global; Perangkat keras dan perangkat lunak komputer untuk menerima, menampilkan, dan
menggunakan siaran video, audio, dan sinyal data digital; Perangkat keras dan perangkat lunak komputer untuk
mengembangkan, memelihara, dan menggunakan jaringan komputer area lokal dan luas; Perangkat keras dan perangkat
lunak komputer untuk mengembangkan, memelihara, dan menggunakan sistem konferensi komputer audio-video interaktif;
Perangkat keras dan perangkat lunak komputer untuk meningkatkan dan menyediakan transfer waktu nyata, transmisi,
penerimaan, pemrosesan dan digitalisasi data; Perangkat keras dan perangkat lunak komputer untuk meningkatkan dan
menyediakan transfer waktu nyata, transmisi, penerimaan, pemrosesan dan digitalisasi informasi grafis audio dan video;
Perangkat keras dan perangkat lunak komputer untuk merekam, memproses, menerima, mereproduksi, transmisi,
memodifikasi, pengkompresan, pendekompresan, menyiarkan, menggabungkan dan meningkatkan suara, gambar, grafik, dan
data; Perangkat keras dan perangkat lunak komputer untuk pengenalan gambar untuk keamanan dan pengawasan;
Perangkat keras dan perangkat lunak komputer yang terdiri dari dompet digital yang dapat menyimpan informasi data
pelanggan untuk mengakses kupon voucher, kode voucher dan potongan harga di penjual eceran dan untuk mendapatkan
loyalitas atau hadiah uang yang dapat ditambahkan dalam akun pelanggan; Perangkat keras dan perangkat lunak sebagai
penyimpanan basis data untuk kegiatan jual beli dan pembayaran; Perangkat keras komputer dan perangkat lunak yang dapat
diunduh atau direkam untuk telekomunikasi, konferensi jarak jauh dan konferensi video, komunikasi audio, video dan data
antar komputer melalui jaringan komputer global, jaringan komputer area luas, dan jaringan komputer peer-to-peer dengan
memanipulasi dan mengendalikan gambar dari kamera web dan kamera digital; Perangkat keras komputer dan program
perangkat lunak komputer untuk integrasi teks, audio, grafik, gambar diam dan gambar bergerak kedalam pengiriman interaktif
untuk aplikasi multimedia; Perangkat keras komputer dan program perangkat lunak komputer yang dapat diunduh atau
direkam untuk integrasi teks, audio, grafik, gambar diam dan gambar bergerak ke dalam pengiriman interaktif untuk aplikasi
multimedia; Perangkat keras komputer dan sistem perangkat lunak komputer untuk telekomunikasi, tele-konferensi dan video
konferensi, komunikasi audio, video dan data antar komputer melalui jaringan komputer global, jaringan komputer area luas,
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dan jaringan komputer peer to peer dengan memanipulasi dan mengendalikan gambar dari kamera web dan kamera digital;
Perangkat keras komputer digunakan untuk instalasi dan peralatan sanitasi, yaitu, unit bangku toilet dengan alat pembersih
kebocoran dengan air hangat, bejana kakus, bidet, urinal, bak mandi, instalasi mandi berendam, instalasi mandi pancuran,
wastafel tangan [bagian dari instalasi sanitasi], keran, mandi pancuran, pemanas air listrik, alat pengering tangan listrik untuk
kamar mandi, dispenser sabun otomatis; Perangkat keras komputer untuk digunakan dalam mengambil elektrokardiogram;
Perangkat keras komputer untuk digunakan dalam mengambil pengukuran; Perangkat keras komputer untuk digunakan dalam
menyediakan jaringan komputasi awan yang aman; Perangkat keras komputer untuk digunakan dalam menyediakan
komputasi environment (area memori komputer) yang aman; Perangkat keras komputer untuk digunakan dalam visi mesin,
pembelajaran mesin, pembelajaran yang mendalam, kecerdasan buatan, pemrosesan bahasa alami, pembelajaran algoritma
dan analisa data; Perangkat keras komputer untuk komputasi; Perangkat keras komputer untuk komputasi awan; Perangkat
keras komputer untuk komputasi latency rendah dan bandwith tinggi; Perangkat keras komputer untuk komputasi melalui
jaringan global dan lokal; Perangkat keras komputer untuk komunikasi jaringan nirkabel; Perangkat keras komputer untuk
menganalisa ayunan golf; Perangkat keras komputer untuk penyimpanan data; Perangkat keras komputer yang dapat dipakai;
Perangkat keras komputer, komputer tablet, peralatan telekomunikasi listrik, pengendali jarak jauh, aplikasi perangkat lunak,
perangkat lunak komputer, perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk pemantauan dan analisis jarak jauh, yang
digunakan untuk instalasi dan peralatan sanitasi, yaitu, unit bangku toilet dengan alat pembersih kebocoran dengan air hangat,
bejana kakus, bidet, urinal, bak mandi, instalasi mandi berendam, instalasi mandi pancuran, wastafel tangan [bagian dari
instalasi sanitasi], keran, mandi pancuran, pemanas air listrik, alat pengering tangan listrik untuk kamar mandi, dispenser
sabun otomatis; Perangkat keras untuk mendeteksi obyek, gerakan tubuh pengguna dan perintah; Perangkat keras untuk
pemrosesan dokumen; Perangkat keras untuk penyimpan data untuk kegiatan jual-beli dan pembayaran; Perangkat
keras yang menyimpan data sekunder dan berisi piringan magnetis yang portabel (portable hard disk drives); Perangkat
komunikasi nirkabel untuk transmisi suara, data, gambar, audio, video, dan konten multimedia; Perangkat komunikasi nirkabel
untuk transmisi suaro, data, atau gambar; Perangkat komunikasi visual digital; Perangkat komunikasi yang dapat dipakai
dalam bentuk jam tangan, gelang; Perangkat komunikasi yang portabel, yaitu gagang telepon (handsets), alat
komunikasi (walkie-talkies), telepon-telepon satelit dan personal digital assistants [PDA]; Perangkat kontrol elektronik untuk
antar muka dan kontrol komputer dan komputer global dan jaringan telekomunikasi dengan siaran dan perlengkapan televisi
dan kabel; Perangkat laboratorium untuk mendeteksi urutan genetik; Perangkat listrik yang mengubah antara sinyal seimbang
dan sinyal tidak seimbang; Perangkat lunak BIOS [sistem input / output dasar]; Perangkat lunak akuntansi; Perangkat lunak
aplikasi komputer untuk aplikasi seluler yang dapt diunduh, diunggah, dilihat, ditulis, menghubungkan, dan mencari informasi
lainnya; Perangkat lunak aplikasi komputer untuk asisten digital pribadi; Perangkat lunak aplikasi komputer untuk
menyematkan browser web, interfase dengan penyimpanan kunci perangkat keras yang aman, dan melaksanakan transaksi
yang diusulkan melalui blockchain (sistem pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi).; Perangkat lunak aplikasi
komputer untuk pengumpulan dan verifikasi informasi pengguna untuk membuat akun blockchain (sistem pencatatan transaksi
digital yang terdesentralisasi).; Perangkat lunak aplikasi komputer untuk penyediaan keamanan, otomatisasi, fasilitasi, dan
enkripsi komunikasi, proses bisnis, dan transaksi keuangan menggunakan sistem kontrak pintar, blockchain (sistem
pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi), dan teknologi buku besar yang didistribusikan.; Perangkat lunak aplikasi
komputer untuk perangkat seluler, yaitu perangkat lunak untuk perangkat layar sentuh yang digunakan untuk memasukkan
data, teks prediktif, teks korektif, dan memasukkan teks berbasis sikap (gesture); Perangkat lunak aplikasi komputer untuk
perangkat seluler, yaitu, perangkat lunak untuk memasukkan (input) teks yang digunakan untuk mengakses dan mencari pada
Internet; Perangkat lunak aplikasi komputer untuk ponsel, pemutar media portabel, komputer genggam, komputer tablet, dan
komputer, yaitu, perangkat lunak untuk menerima dan menyimpan DNA dan catatan genetik, dan untuk memberi wewenang
kepada personel medis dan peneliti untuk menggunakan catatan; Perangkat lunak aplikasi komputer yang dapat diunduh
untuk memproses, memfasilitasi, memverifikasi, dan autentikasi pembayaran bergerak (mobile) dan transaksi tanpa kontak
langsung dengan pengecer, pedagang, dan penjual menggunakan suatu alat komunikasi bergerak (mobile); Perangkat lunak
aplikasi komputer yang dapat diunduh yang berkaitan dengan pengaturan dan pengawasan skema insentif penjualan dan
promosi, skema keanggotaan, skema bonus, skema hadiah, skema diskon dan layanan promosi; Perangkat lunak aplikasi
komputer yang dapat diunduh yang berhubungan dengan program loyalti dan dana yang tersimpan dalam suatu akun;
Perangkat lunak aplikasi mobile untuk menyaksikan Liga Basket (rekaman); Perangkat lunak aplikasi mobile untuk
menyaksikan Liga Basket secara langsung; Perangkat lunak aplikasi untuk perangkat seluler; Perangkat lunak aplikasi web;
Perangkat lunak aplikasi yang terkait dengan penyewaan mobil, taksi, dan semua jenis layanan penyewaan kendaraan
penumpang; Perangkat lunak berbasis cloud yang dapat diunduh; Perangkat lunak cloud; Perangkat lunak cloud komputer
yang tidak dapat diunduh; Perangkat lunak computer dan aplikasi perangkat lunak untuk perangkat seluler yang
memperkenankan pengguna untuk menyewa alat komunikasi dan/atau komputer; Perangkat lunak computer dan aplikasi
perangkat lunak untuk perangkat seluler yang memperkenankan, menyediakan, mengizinkan, dan memfasilitasi pengguna
untuk mendaftar dan menyewa penginapan sementara, mengakses informasi, daftar dan pengumuman tentang perumahan,
apartemen, kondominium, town house, real estate, dan iklan penyewaan; Perangkat lunak computer dan firmware untuk
program sistem operasi.; Perangkat lunak computer untuk penggunaan pada perangkat seluler dan perangkat komputasi dan
komunikasi untuk memfasilitasi pengawasan, log-in jarak jauh dan penyediaan jasa support teknis secara langsung untuk
perangkat, peralatan, kendaraan, peralatan penerangan, sistem HVAC, dan sistem keamanan rumah di internet yang
terhubung dengan jaringan; Perangkat lunak computer untuk penggunaan pada perangkat seluler dan perangkat komputasi
dan komunikasi untuk mengakses jasa help desk untuk computer desktop dan laptop, ponsel pintar, dan perangkat, peralatan,
kendaraan, peralatan penerangan, sistem HVAC, dan sistem keamanan rumah di internet.; Perangkat lunak computer untuk
penggunaan pada perangkat seluler dan perangkat komputasi dan komunikasi untuk menyediakan advis dan rekomendasi
mengenai perbedaan ponsel pintar, perangkat komputasi, dan perangkat komunikasi, dan perangkat, peralatan, kendaraan,
peralatan penerangan, sistem HVAC, dan sistem keamanan rumah di internet yang terhubung dengan jaringan.; Perangkat
lunak computer untuk penggunaan pada perangkat seluler dan perangkat komputasi dan komunikasi untuk secara proaktif
menyediakan konten yang merekomendasikan solusi, tips, trik dan informasi mengenai cara, kesemuanya untuk pengguna
perangkat, peralatan, kendaraan, peralatan penerangan, sistem HVAC, dan sistem keamanan rumah di internet yang
terhubung dengan jaringan; Perangkat lunak computer untuk penggunaan pada perangkat seluler dan perangkat komputasi
dan komunikasi, yaitu untuk perangkat lunak untuk menyediakan back-up foto dan video, dan untuk transfer foto dan video
kepada perangkat komputer lain; Perangkat lunak computer yang dapat diunduh, yaitu perangkat lunak untuk mengatur
pengaturan (settings) dan performance secara jarak jauh; Perangkat lunak dan aplikasi perangkat lunak untuk eksekusi,
transmisi, dan penyimpanan tanda tangan elektronik yang aman.; Perangkat lunak dan aplikasi perangkat lunak yang
memungkinkan pengguna untuk mengidentifikasi dan berkomunikasi dengan orang di depan pintu; Perangkat lunak dan
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aplikasi seluler yang dapat diunduh berkaitan dengan layanan konsultasi kecantikan; Perangkat lunak dan aplikasi seluler
yang dapat diunduh berkaitan dengan pembuatan reservasi salon kecantikan untuk orang lain; Perangkat lunak dan aplikasi
seluler yang dapat diunduh berkaitan dengan pemesanan layanan perawatan kecantikan dan kesehatan; Perangkat lunak dan
aplikasi seluler yang dapat diunduh berkaitan dengan penyediaan informasi tentang perawatan kecantikan dan kesehatan;
Perangkat lunak dan aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk digunakan oleh penyedia kebugaran dan kesehatan, klien
perusahaan, dan pelanggan, untuk informasi lokasi dan tujuan pusat kebugaran dan kesehatan, pemeriksaan jadwal kelas
kebugaran dan kebugaran, pemesanan kelas kebugaran dan kesehatan, pendaftaran kelas kebugaran dan kesehatan,
pemantauan aktivitas dan kebugaran, penerimaan dan penebusan penawaran produk terkait kebugaran dan kesehatan,
memungkinkan pengguna untuk berpartisipasi dalam program loyalitas pelanggan dan jejaring sosial yang berhubungan
dengan kesehatan dan kebugaran; Perangkat lunak dan aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk digunakan sehubungan
dengan pengujian penyakit menular; Perangkat lunak dan keras computer untuk memproses pembayaran elektronik dan untuk
mentransfer dan mencatat transfer dana ke dan dari orang lain melalui perangkat komunikasi elektronik termasuk smartphone,
tablet dan laptop; Perangkat lunak hiburan interaktif; Perangkat lunak integrasi kendaraan pribadi, tidak satupun barang
tersebut untuk kamera fotografi dan sinematografi profesional termasuk aksesoris spesifik fotografi dan sinematografi
profesional khusus untuknya dan perangkat lunak fotografi dan sinematografi profesional; Perangkat lunak interaktif yang
mendasarkan pada kecerdasan buatan; Perangkat lunak keamanan dunia maya; Perangkat lunak kecerdasan buatan dan
inferensi cerdas untuk prediksi kontekstual; Perangkat lunak komputasi awan untuk digunakan berhubungan dengan
pemasaran digital yang diarahkan kepada pelanggan produk kemasan; Perangkat lunak komputer & publikasi secara
elektronik yang diberikan online dari data base atau dari fasilitas yang disediakan dalam internet; Perangkat lunak komputer
berbasis kecerdasan buatan; Perangkat lunak komputer berbasis kecerdasan buatan untuk konsultasi kesehatan; Perangkat
lunak komputer dalam bentuk perangkat lunak yang dapat diunduh atau direkam untuk berbagi multimedia; Perangkat lunak
komputer dalam bentuk perangkat lunak yang dapat diunduh atau direkam untuk mengontrol pengoperasian peralatan audio
dan video dan untuk melihat, mencari dan / atau membaca suara, video, televisi, film, foto dan gambar digital lainnya dan
konten multimedia lainnya; Perangkat lunak komputer dalam bentuk perangkat lunak yang dapat diunduh atau direkam untuk
mengunduh, mentransmisikan, menerima, memproses, membaca, menonton, dan mengendalikan aplikasi, data elektronik,
gambar, file audio dan video; Perangkat lunak komputer dalam bentuk perangkat lunak yang dapat diunduh atau direkam
untuk mereproduksi, memproses dan mengalirkan konten audio, video dan multimedia dan untuk panggilan audio, panggilan
video dan kolaborasi jarak jauh; Perangkat lunak komputer dan aplikasi perangkat lunak komputer untuk peralatan portabel
untuk mengumpulkan dan menganalisa variabel yang berkaitan dengan lingkungan yaitu suhu, kualitas udara dan cahaya
sekaligus kebisingan sekitarnya selama tidur; Perangkat lunak komputer dan aplikasi perangkat lunak untuk digunakan dalam
verifikasi dan otentikasi transaksi melalui blockchain (sistem pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi).; Perangkat
lunak komputer dan aplikasi perangkat lunak untuk identifikasi dan otentikasi pengguna.; Perangkat lunak komputer dan
aplikasi perangkat lunak untuk memungkinkan transaksi keuangan; Perangkat lunak komputer dan aplikasi perangkat lunak
untuk verifikasi dan autentikasi identitas pengguna biometrik; Perangkat lunak komputer dan aplikasi perangkat lunak yang
berkaitan dengan layanan pinjaman; Perangkat lunak komputer dan aplikasi perangkat lunak yang berkaitan dengan masalah
keuangan dan transaksi keuangan; Perangkat lunak komputer dan aplikasi perangkat lunak yang memungkinkan pembelian
barang dan jasa secara online; Perangkat lunak komputer dan aplikasi telepon genggam yang mengizinkan pelanggan
(pengguna) untuk mengakses rekening bank dan bertransaksi; Perangkat lunak komputer dan peralatan dan instrumen untuk
digunakan yang berkaitan dengan internet; Perangkat lunak komputer dan perangkat lunak aplikasi ponsel yang bisa diunduh
yang berisi informasi rujukan dalam bidang keuangan, investasi, bisnis, berita; Perangkat lunak komputer dan perangkat lunak
aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk melakukan atau mencari kinerja pekerjaan, usaha atau proyek dengan imbalan uang
atau nilai; Perangkat lunak komputer dan perangkat lunak aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk mempromosikan jasa
pihak lain; Perangkat lunak komputer dan perangkat lunak aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk mencocokkan para
pengguna dengan pekerjaan, usaha atau proyek; Perangkat lunak komputer dan perangkat lunak aplikasi seluler yang dapat
diunduh untuk menemukan pekerjaan, usaha atau proyek atas dasar permintaan; Perangkat lunak komputer dan perangkat
lunak aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk menyediakan area pasar online untuk pembeli dan penjual barang dan jasa;
Perangkat lunak komputer dan perangkat lunak aplikasi seluler yang dapat diunduh yang memungkinkan urun daya
(crowdsourcing) permintaan yang berhubungan dengan kinerja pekerjaan, usaha atau proyek; Perangkat lunak komputer dan
program komputer yang dapat diunduh untuk manajemen database, membuat lembar lajur (spreadsheet) elektronik,
mendesain, membuat, mengedit dan mempublikasikan dokumen, pencatatan, email, memasukkan ke dalam kalendar,
manajemen kontak, membuat grafik presentasi, publikasi desktop, manajemen dokumen, pemrosesan kata, mengirim pesan
instan, protokol suara melalui internet (VOIP), konferensi video, konferensi audio, menggunakan bersama-sama aplikasi,
memastikan keamanan jaringan komputer, dan menyediakan deteksi dan pencegahan intrusi jaringan komputer; Perangkat
lunak komputer digunakan untuk instalasi dan peralatan sanitasi, yaitu, unit bangku toilet dengan alat pembersih kebocoran
dengan air hangat, bejana kakus, bidet, urinal, bak mandi, instalasi mandi berendam, instalasi mandi pancuran, wastafel
tangan [bagian dari instalasi sanitasi], keran, mandi pancuran, pemanas air listrik, alat pengering tangan listrik untuk kamar
mandi, dispenser sabun otomatis; Perangkat lunak komputer online yang tidak dapat diunduh untuk menampilkan,
mengumpulkan, menganalisis, dan mengatur data dan informasi di bidang kesehatan, kebugaran, fitness, aktivitas fisik,
pengelolaan berat badan, tidur, dan nutrisi; Perangkat lunak komputer pengenalan pola; Perangkat lunak komputer
pengenalan suara; Perangkat lunak komputer sosial interaktif untuk memperoleh kembali dan menampilkan transit publik,
navigasi, geografis, peta dan informasi perjalanan; Perangkat lunak komputer sosial interaktif untuk memungkinkan transmisi
informasi transit publik, pemetaan, navigasi, lalu lintas, rute dan informasi yang diminati ke jaringan telekomunikasi, telepon
selular, perangkat navigasi dan perangkat bergerak dan genggam lainnya; Perangkat lunak komputer sosial interaktif yang
memungkinkan pertukaran informasi antar para pengguna; Perangkat lunak komputer untuk berbagi multi media, perangkat
lunak komputer berbagi media untuk komputer; Perangkat lunak komputer untuk digunakan dalam memonitor meter jarak
jauh; Perangkat lunak komputer untuk digunakan dalam mengatur, mentransmisikan, memanipulasi, mereproduksi,
memproses, streaming, memutar dan meninjau audio, video, gambar dan konten multimedia lainnya pada perangkat
elektronik digital; Perangkat lunak komputer untuk digunakan dalam meninjau, menyimpan, mengatur, dan memutar konten
audio dan video; Perangkat lunak komputer untuk digunakan dalam menyediakan jaringan komputasi awan yang aman;
Perangkat lunak komputer untuk digunakan dalam operasi dan manajemen pusat kontak telekomunikasi; Perangkat lunak
komputer untuk digunakan dalam streaming konten audio visual; Perangkat lunak komputer untuk digunakan dalam transaksi
dengan pengecer, pedagang, vendor, dan peer-to-peer melalui perangkat seluler, perangkat komputer, dan kartu fisik yang
digunakan untuk memproses pembayaran seluler; Perangkat lunak komputer untuk hiburan interaktif, yang memungkinkan
pengguna untuk menyesuaikan pengalaman melihat, mendengar, dan bermain dengan memilih dan mengatur tampilan dan
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pertunjukan elemen audio, video dan audiovisual; Perangkat lunak komputer untuk jejaring sosial dan berinteraksi dengan
komunitas online; Perangkat lunak komputer untuk keperluan bisnis, yaitu, perangkat lunak untuk mengumpulkan dan
menganalisis data; Perangkat lunak komputer untuk komputasi; Perangkat lunak komputer untuk komputasi kognitif,
pembelajaran yang mendalam, kecerdasan buatan; Perangkat lunak komputer untuk komputasi latency rendah dan bandwith
tinggi; Perangkat lunak komputer untuk komputasi melalui jaringan global dan lokal; Perangkat lunak komputer untuk
komunikasi data nirkabel untuk menerima, memproses, mentransmisikan, dan menampilkan informasi olahraga/ lemak tubuh /
BMI; Perangkat lunak komputer untuk koneksi dan koordinasi berbagai perangkat komunikasi; Perangkat lunak komputer
untuk manajemen jaringan.; Perangkat lunak komputer untuk manajemen keuangan; Perangkat lunak komputer untuk
manajemen sumber daya manusia; Perangkat lunak komputer untuk masukan (input) tulisan tangan melalui jari atau stilus
(stylus); Perangkat lunak komputer untuk memasukkan data berbasis sikap (gesture); Perangkat lunak komputer untuk
membuat dan mengedit template digital foto; Perangkat lunak komputer untuk memfasilitasi kolaborasi dan pengambilan
keputusan untuk bisnis; Perangkat lunak komputer untuk memodifikasi audio, video, dan konten audio-visual; Perangkat lunak
komputer untuk memodifikasi dan memungkinkan transmisi konten dan data video, audio, audio visual dan video; Perangkat
lunak komputer untuk memonitor, memproses, menampilkan, menyimpan dan mentransmisikan data; Perangkat lunak
komputer untuk memproses pembayaran emas secara elektronik; Perangkat lunak komputer untuk mengakses dan melihat
wallpaper komputer; Perangkat lunak komputer untuk mengakses dan menggunakan jaringan cloud computing untuk bidang
bisnis percetakan; Perangkat lunak komputer untuk mengaktifkan papan ketik pada layar sentuh; Perangkat lunak komputer
untuk menganalisa ayunan golf; Perangkat lunak komputer untuk menganalisa informasi pasar; Perangkat lunak komputer
untuk mengawasi pengoperasian perangkat audio dan video dan untuk melihat, mencari, dan/atau memainkan audio, video,
televisi, film, gambar-gambar digital lainnya, dan konten multimedia lainnya; Perangkat lunak komputer untuk mengendalikan
masukan (input) keyboard; Perangkat lunak komputer untuk menghasilkan, memasukkan, mengedit, dan menampilkan font,
jenis huruf (typefaces), dan desain; Perangkat lunak komputer untuk menghubungkan sumber-sumber data; Perangkat lunak
komputer untuk mengirim, memproses, memfasilitasi, memverifikasi, computer software for dan mengotentifikasi informasi
kartu kredit maupun kartu debet; Perangkat lunak komputer untuk mengirim, menerima, memproses, membaca dan
menonton, dan untuk kontrol file aplikasi, data elektronik, gambar, audio dan video; Perangkat lunak komputer untuk
mengontrol pengoperasian apparatus audio dan video dan untuk melihat, mencari dan/atau membaca suara, video, televise,
film, fotograf dan gambar digital lainnya dan muatan multimedia lainnya; Perangkat lunak komputer untuk mengumpulkan dan
menganalisis data; Perangkat lunak komputer untuk menunjuk penempatan dan pengaturan huruf, angka, karakter, dan tanda
pada keyboard; Perangkat lunak komputer untuk menyediakan jaringan komputasi yang aman; Perangkat lunak komputer
untuk menyiarkan klip video, klip audio, gambar, foto, dan konten multimedia lainnya melalui jaringan internet dan komunikasi
lainnya; Perangkat lunak komputer untuk mereproduksi, memproses dan menyalurkan audio, video dan muatan multimedia
dan panggilan audio dan kolaborasi jarak jauh; Perangkat lunak komputer untuk pembelajaran mesin, permintaan data, dan
analisa data; Perangkat lunak komputer untuk pemenuhan dan pencetakan gambar digital; Perangkat lunak komputer untuk
pemrosesan data, aplikasi perangkat lunak komputer yang dapat diunduh, yaitu, aplikasi untuk mengumpulkan dan
menganalisis data; Perangkat lunak komputer untuk pendidikan; Perangkat lunak komputer untuk pengalaman simulasi
realitas tertambah; Perangkat lunak komputer untuk pengelolaan peralatan komunikasi audio dan video; Perangkat lunak
komputer untuk penggalian data; Perangkat lunak komputer untuk penggunaan pada perangkat seluler dan perangkat seluler
komputasi dan komunikasi dan peralatan dan perangkat yang terhubung dengan jaringan, yaitu perangkat lunak untuk
menganalisa dan optimisasi proses booting, browser web, proses aplikasi, perlilaku pelayanan, performa alat, baterai dan
kapasitas penyimpanan, untuk memfasilitasi pemantauan, log-in jarak jauh, dan penyediaan jasa support teknis secara
langsung untuk perlindungan jasa anti-virus, dan untuk mengidentifikasi risiko-risiko keamanan dan kerahasiaan pribadi;
Perangkat lunak komputer untuk penggunaan pada perangkat seluler dan perangkat seluler komputasi dan komunikasi, yaitu
perangkat lunak untuk secara proaktif menyediakan konten yang merekomendasikan solusi, tips, trik, dan informasi mengenai
cara untuk membantu pengguna memahami penggunaan dan fitur dari peralatan dan perangkat yang terhubung dengan
jaringan, dan menyediakan penguncian perangkat, penghapusan data, back-up data, pengaktivan alarm perangkat, dan
penyediaan informasi terkait lokasi dengan menggunakan GPS; Perangkat lunak komputer untuk pengumpulan, penemuan,
manajemen dan analisis data; Perangkat lunak komputer untuk pengumpulan, pengelolaan, pengeditan, pengorganisasian,
modifikasi, transmisi, pembagian, dan penyimpanan data dan informasi; Perangkat lunak komputer untuk peringatan, pesan,
email, dan pengingat, dan untuk merekam, mengorganisir, mentransmisikan, memanipulasi, meninjau kembali, dan menerima
file teks, data, dan digital; Perangkat lunak komputer untuk representasi grafis atas data; Perangkat lunak komputer untuk
sistem akuntansi; Perangkat lunak komputer untuk sistem pencetakan dan untuk perangkat untuk pra-pemrosesan dan pascapemrosesan barang cetakan; Perangkat lunak komputer untuk streaming konten media audio visual melalui Internet dan ke
perangkat elektronik digital seluler; Perangkat lunak komputer untuk telekomunikasi nirkabel untuk digunakan dengan
perangkat/alat nirkabel; Perangkat lunak komputer yang berkaitan dengan manajemen sumber daya manusia; Perangkat
lunak komputer yang dapat diunduh atau direkam untuk akses ke komputasi berbasis cloud dan sumber daya komputer
berbasis cloud; Perangkat lunak komputer yang dapat diunduh atau direkam untuk digunakan dalam mengoperasikan dan
mengelola pusat kontak telekomunikasi untuk menjadwalkan, mengendalikan, meningkatkan, dan mengelola komunikasi
video, suara, dan data; Perangkat lunak komputer yang dapat diunduh atau direkam untuk koneksi dan koordinasi beberapa
perangkat komunikasi; Perangkat lunak komputer yang dapat diunduh atau direkam untuk mengontrol tingkat suara;
Perangkat lunak komputer yang dapat diunduh atau direkam untuk pengelolaan kebisingan latar belakang; Perangkat lunak
komputer yang dapat diunduh atau direkam untuk pengelolaan peralatan komunikasi audio dan video; Perangkat lunak
komputer yang dapat diunduh atau direkam yang menampilkan algoritma untuk digunakan pada alat penghasil suara dan
peredam suara; Perangkat lunak komputer yang dapat diunduh dan direkam untuk koleksi, kompilasi, memproses, transmisi,
dan diseminasi data Sistem Pencari Posisi Global (GPS) untuk digunakan pada perangkat tetap, bergerak dan genggam;
Perangkat lunak komputer yang dapat diunduh dan platform perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk digunakan
di dan dengan perangkat dan kendaraan seluler (mobile devices and vehicles) untuk memungkinkan pengoperasian, kontrol,
dan kinerja sistem kendaraan; Perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk digunakan sebagai screensaver dan
wallpaper, untuk mengakses dan menampilkan penjelajahan komputer, untuk digunakan melihat data di internet; Perangkat
lunak komputer yang dapat diunduh untuk melihat dan menelusuri informasi, foto, ulasan, peringkat atau nilai bisnis dan
organisasi; Perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk memperlihatkan informasi database, informasi statistik, trivia,
informasi polling, dan polling interaktif dalam bidang bola basket yang tersedia pada Internet; Perangkat lunak komputer yang
dapat diunduh untuk menghubungkan, mengoperasikan, dan mengelola perangkat bergerak yang diaktifkan dengan internet of
things (IoT) bergerak; Perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk menghubungkan, mengoperasikan, dan mengelola
perangkat yang diaktifkan dengan internet of things (IoT); Perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk
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menyediakan informasi geografis, peta geografis interaktif, gambar peta dan lokasi yang dipetakan; Perangkat lunak komputer
yang dapat diunduh untuk pemantauan dan analisis jarak jauh digunakan untuk instalasi dan peralatan sanitasi, yaitu, unit
bangku toilet dengan alat pembersih kebocoran dengan air hangat, bejana kakus, bidet, urinal, bak mandi, instalasi mandi
berendam, instalasi mandi pancuran, wastafel tangan [bagian dari instalasi sanitasi], keran, mandi pancuran, pemanas air
listrik, alat pengering tangan listrik untuk kamar mandi, dispenser sabun otomatis; Perangkat lunak komputer yang dapat
diunduh untuk perantara dan perdagangan investasi, sekuritas, saham, obligasi, investasi modal, komoditas, dan ekuitas;
Perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk perdagangan, penyimpanan, pengiriman, penerimaan, penerimaan dan
pengiriman mata uang digital secara elektronik, dan mengatur transaksi pembayaran dan penukaran mata uang digital.;
Perangkat lunak komputer yang dapat diunduh yang memungkinkan komputer, desktop, laptop, dan perangkat tipis untuk
terhubung dari jarak jauh ke workstation; Perangkat lunak komputer yang dapat diunduh, yaitu, perangkat lunak simulasi
rekayasa dengan bantuan komputer; Perangkat lunak komputer yang memungkinkan pengguna perangkat komunikasi untuk
mengakses database dan jaringan komputer global; Perangkat lunak komputer yang memungkinkan transfer data antara
perangkat komunikasi bergerak; Perangkat lunak komputer yang mengijinkan permainan untuk dimainkan; Perangkat lunak
komputer yang mengijinkan permainan untuk dimainkan ; Perangkat lunak komputer yang telah direkam yang berhubungan
dengan golf; Perangkat lunak komputer, program komputer, dan web terkait berbasis interface serta platform bagi konsumen
untuk mengukur, mengkonfigurasi, mengoordinasi, dan mengimplementasikan integrasi komponen sistem yang terdiri dari:
pompa sirkulasi fluida dan katup terkait, otomatisasi dan kontrol untuk pompa sirkulasi fluida tersebut, ekspansi dan separator
udara untuk sistem hidronik dan Hvac, pompa sirkulasi cairan sistem kebakaran, penukar panas, pompa dan booster air
limbah domestik, pompa terintegrasi dan sistem kontrol untuk aplikasi pabrik air dingin.; Perangkat lunak komputer, yaitu
perangkat lunak dan perangkat lunak yang dapat diunduh untuk pendidikan bahasa; Perangkat lunak komputer, yaitu screen
saver yang menampilkan tema-tema bola basket; Perangkat lunak komputer, yaitu, perangkat lunak yang dapat diunduh atau
direkam untuk menjadwalkan, mengendalikan, meningkatkan, dan mengelola komunikasi video, suara dan data dan
memantau, mengelola dan memelihara alat-alat suara, video dan data; Perangkat lunak komputer, yaitu, platform
perdagangan keuangan elektronik untuk perdagangan cryptocurrency (mata uang virtual), token blockchain (sistem
pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi), dan aset digital lainnya.; Perangkat lunak komputer, yakni perangkat lunak
sistem operasi; Perangkat lunak komputer, yakni program sistem operasi untuk layanan manajemen router; Perangkat lunak
komunikasi; Perangkat lunak komunikasi data; Perangkat lunak komunikasi untuk menghubungkan jaringan komputer global
dan blockchains; Perangkat lunak mainan video untuk mesin hiburan secara elektrik dengan layar; Perangkat lunak
manajemen energi; Perangkat lunak masukan (input) data dan teks untuk perangkat/alat layar sentuh; Perangkat lunak offline
yang dapat diunduh untuk mengontrol tegangan turbin uap dan pemantauan seumur hidup; Perangkat lunak otomatisasi
proses untuk digunakan dalam industri pengemasan; Perangkat lunak otomatisasi proses untuk digunakan dalam instalasi
pengemasan dan instalasi pengisian; Perangkat lunak otomatisasi proses untuk digunakan dalam mesin pengemasan dan
mesin pengisian; Perangkat lunak pemantauan jaringan awan (cloud) untuk digunakan berhubungan dengan solusi
ketelusuran dari awal hingga akhir atas produk kemasan dan pengemasan; Perangkat lunak pemantauan jaringan awan untuk
digunakan berhubungan dengan pemasaran digital yang diarahkan kepada pelanggan produk kemasan; Perangkat lunak
pembatal kebisingan dan gema yang dapat diunduh atau direkam untuk mengendalikan dan mengoperasikan headphone dan
speaker pembatal kebisingan dan gema; Perangkat lunak pembelajaran mesin; Perangkat lunak pembuatan dan konversi
PDF; Perangkat lunak pembuktian keaslian untuk mengontrol akses dan komunikasi dengan komputer-komputer dan jaringanjaringan komputer; Perangkat lunak pemrosesan bahasa alami; Perangkat lunak pencetakan 3D untuk memahat; Perangkat
lunak pencetakan 3D untuk menyesuaikan; Perangkat lunak pencetakan 3D untuk pemodelan; Perangkat lunak pengelolaan
rantai pasokan untuk digunakan berhubungan dengan solusi ketelusuran dari awal hingga akhir atas produk kemasan dan
pengemasan; Perangkat lunak pengembangan game; Perangkat lunak pengenalan wajah; Perangkat lunak penggunaan
komputer, perangkat lunak penjelajahan komputer, yaitu perangkat lunak untuk penjelajahan jaringan komputer global dan
jaringan privasi, perangkat lunak komputer untuk penyediaan akses internet; Perangkat lunak perintah dan pengenalan suara;
Perangkat lunak perintah dan pengenalan suara, tidak satupun barang tersebut untuk kamera fotografi dan sinematografi
profesional termasuk aksesoris spesifik fotografi dan sinematografi profesional khusus untuknya dan perangkat lunak fotografi
dan sinematografi profesional; Perangkat lunak permainan (game) komputer untuk perangkat komunikasi; Perangkat lunak
permainan komputer untuk digunakan pada ponsel dan telepon seluler; Perangkat lunak permainan komputer yang dapat
diunduh; Perangkat lunak permainan komputer yang dapat diunduh melalui jaringan komputer global dan perangkat nirkabel;
Perangkat lunak permainan komputer yang telah direkam dan manual/petunjuk dalam format elektronik yang dijual dalam satu
unit; Perangkat lunak permainan papan komputer; Perangkat lunak permainan video dalam bentuk cakram; Perangkat lunak
permainan video dan manual/petunjuk dalam format elektronik yang dijual dalam satu unit; Perangkat lunak permainan video
untuk penggunaan di rumah, direkam; Perangkat lunak permainan video yang telah direkam dan manual/petunjuk dalam
format elektronik yang dijual dalam satu unit; Perangkat lunak platform berbasis website dan aplikasi untuk menjual barangbarang kebutuhan bayi; Perangkat lunak platform berbasis website yang digunakan untuk calon ibu yang akan melahirkan
dengan cara membuat daftar kebutuhan untuk calon bayi; Perangkat lunak sebagai asisten pribadi dengan kecerdasan
buatan; Perangkat lunak selular untuk prediksi kontekstual; Perangkat lunak seluler; Perangkat lunak seluler yang dapat
diunduh; Perangkat lunak server awan untuk digunakan berhubungan dengan pemasaran digital yang diarahkan kepada
pelanggan produk kemasan; Perangkat lunak server cloud (awan) untuk digunakan berhubungan dengan solusi ketelusuran
dari awal hingga akhir atas produk kemasan dan pengemasan; Perangkat lunak sistem parkir yang mengatur dan integrasi
terhadap komponen sebagai berikut: Ticket dispenser, Boom gate, Kamera untuk merekam foto plat nomor (& streaming
connecting ke CCTV), Kamera untuk memfoto wajah penegemudi, Printer karcis / card, Loop detector / infrared, Dapat
mencetak foto plat nomor kendaraan pada tiket, Dapat mendeteksi golongan kendaraan mobil dan motor secara otomatis,
Universal pembayaran non tuani software payment, Universal sensor lot system; Perangkat lunak tanda tangan elektronik
untuk mengamankan transaksi; Perangkat lunak telekomunikasi yang dapat diunduh untuk penyediaan komunikasi video dan
audio, kolaborasi, menggunakan dokumen secara bersama-sama, telekonferensi, streaming acara dan konten, webinar, dan
konferensi video, audio dan web; Perangkat lunak telepon Protokol Internet dalam bentuk perangkat lunak yang dapat diunduh
atau direkam untuk melakukan panggilan konferensi VOIP; Perangkat lunak telepon protokol internet; Perangkat lunak untuk
POS (Point Of Sale) Terminal; Perangkat lunak untuk anjungan tunai mandiri (ATM); Perangkat lunak untuk digunakan dalam
industri pengemasan; Perangkat lunak untuk digunakan dalam menghitung, mentransfer dan menyimpan data yang berkaitan
dengan diagnosis medis dan evaluasi atas pencitraan medis; Perangkat lunak untuk digunakan dalam otomatisasi proses
pengemasan dan proses pengisian; Perangkat lunak untuk digunakan sehubungan dengan pemantauan kinerja perangkat
lunak; Perangkat lunak untuk informasi kredit pribadi terkait dengan keuangan; Perangkat lunak untuk infrastruktur layanan
telekomunikasi; Perangkat lunak untuk infrastruktur pengelolaan telekomunikasi; Perangkat lunak untuk kartu smartcard
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(chipcard); Perangkat lunak untuk kendali pencahayaan; Perangkat lunak untuk komputer; Perangkat lunak untuk komunitas
virtual, jejaring sosial, berbagi foto, berbagi media elektronik, dan pengiriman pesan dan transmisi media terenkripsi atau
diamankan.; Perangkat lunak untuk konsultasi kredit; Perangkat lunak untuk memantau dan mengoptimalkan pengilangan dan
operasi pembuatan pelumas; Perangkat lunak untuk memasukkan data dan teks; Perangkat lunak untuk membuat dan
mengatur akun pengguna; Perangkat lunak untuk memungkinkan pengguna menemukan, memprogram, mengatur,
mengakses, dan bekerjasama dengan program perangkat lunak komputer pihak ketiga pada platform blockchain (sistem
pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi) apa pun.; Perangkat lunak untuk mencari, mengatur dan
merekomendasikan konten multimedia; Perangkat lunak untuk mengumpulkan dan menganalisis data; Perangkat lunak untuk
merekomendasikan barang-barang/jasa-jasa dan pesanan belanjaan (purchase orders) berdasarkan kecerdasan buatan;
Perangkat lunak untuk pemrosesan dokumen; Perangkat lunak untuk pemutar audio dan/atau video.; Perangkat lunak untuk
penentuan posisi pencahayaan; Perangkat lunak untuk peralatan telekomunikasi; Perangkat lunak untuk perdagangan melalui
suatu jaringan komunikasi global; Perangkat lunak untuk personalisasi, mendukung dan mengelola iklan dan pemasaran untuk
kampanye, personalisasi konten dan komunikasi elektronik, analisis data termasuk perilaku pengguna analitik dan
kecerdasan.; Perangkat lunak untuk streaming audio visual dan konten multimedia melalui internet dan jaringan komunikasi
global; Perangkat lunak untuk streaming konten audio visual dan multimedia ke perangkat elektronik digital seluler; Perangkat
lunak untuk telepon genggam; Perangkat lunak untuk unit onboard yang menggabungkan fungsi telekomunikasi; Perangkat
lunak video dan permainan komputer; Perangkat lunak visi komputer untuk memperoleh, memproses, menganalisa dan
memahami gambar digital dan mengekstraksi data visual; Perangkat lunak visi yang dapat diunduh dan direkam yang
menggunakan kecerdasan buatan untuk melihat dan menginterpretasi data, menghubungkan dengan perangkat keras dan
menyimpan, mengelola dan memproses data di awan; Perangkat lunak yang dapat didownload untuk menciptakan, mengedit,
meng-upload, memposting, menunjukkan, menampilkan, berbagi, dan melihat media elektronik, klip audio, klip video, dan teks
melalui internet; Perangkat lunak yang dapat diunduh dalam bentuk platform perdagangan untuk berdagang, mengirim,
menerima, menerima dan mentransmisikan mata uang, mata uang digital, mata uang kripto, token blockchain, dan aset digital
lainnya, dan pengelolaan transaksi pertukaran; Perangkat lunak yang dapat diunduh dalam bentuk aplikasi seluler; Perangkat
lunak yang dapat diunduh dalam bentuk aplikasi seluler yang digunakan untuk mengakses panduan dan ulasan penyedia
layanan perjalanan, tujuan perjalanan, tur, dan atraksi lokal;; Perangkat lunak yang dapat diunduh dalam bentuk platform
perdagangan untuk penyediaan perdagangan cryptocurrency (mata uang virtual), token blockchain (sistem pencatatan
transaksi digital yang terdesentralisasi), dan aset digital lainnya; Perangkat lunak yang dapat diunduh dan diinstal serta materi
dan kurikulum pendidikan yang dapat diunduh, termasuk dalam hal rantai pasok, desain, pengembangan, pengujian,
manufaktur, pemasaran, dan distribusi, dan karier dalam semikonduktor, elektronik, dan perangkat lunak terkait, perangkat
keras, peralatan, dan jasa; Perangkat lunak yang dapat diunduh dan direkam sebelumnya untuk digunakan dalam bidang
perancangan dan pengelolaan program pendidikan; Perangkat lunak yang dapat diunduh untuk manajemen inventaris
berbasis blockchain; Perangkat lunak yang dapat diunduh untuk memberikan informasi konsumen, yaitu: kompilasi, peringkat,
urutan, ulasan, rujukan dan rekomendasi yang berkaitan dengan bisnis, restoran, penyedia layanan, acara, layanan publik dan
lembaga pemerintah, taman dan tempat rekreasi, organisasi keagamaan dan organisasi nirlaba; Perangkat lunak yang dapat
diunduh untuk memelihara, mengelola, menganalisa, mengenkripsi, dan otentikasi pengguna data digital; Perangkat lunak
yang dapat diunduh untuk mengakses, mengelola, mengoptimalkan, memperbaharui dan melacak perangkat serta untuk
pengelolaan dan pengoptimalisasikan fasilitas; Perangkat lunak yang dapat diunduh untuk menyediakan keamanan antarmuka
akses tunggal (single sign-on) pada desktop, server, alat yang dapat dibawa-bawa, alat jaringan dan jaringan antarmuka;
Perangkat lunak yang dapat diunduh untuk otentikasi akses tunggal (single sign-on), manajemen identitas, manajemen privasi
data, dan pengumpulan persetujuan; Perangkat lunak yang dapat diunduh untuk pengumpulan data dan penggunaan data
dalam bidang periklanan dan pemasaran digital; Perangkat lunak yang dapat diunduh untuk untuk penggunaan yang
berhubungan dengan program loyalitas konsumen dan kartu loyalitas.; Perangkat lunak yang dapat diunduh, yaitu, perangkat
lunak untuk mengumpulkan dan menganalisis data; Perangkat lunak yang dapat memprogram mikroprosesor; Perangkat
lunak yang menggunakan sistem, proses atau peralatan otomatisasi; Perangkat lunak yang menjalankan fungsi pengawasan
pada pekerja dengan kemampuan mendeteksi penggunaan alat pelindung diri; Perangkat lunak yang menyediakan dompet
digital.; Perangkat lunak yang menyediakan informasi cuaca, berita-berita, musik dan informasi hiburan berdasarkan
kecerdasan buatan; Perangkat lunak yang menyediakan jadwal perjalanan, informasi parkir dan informasi terkait fasilitas yang
tersedia di sekitar lokasi berdasarkan informasi pada lokasi tersebut, yang mendasarkan pada kecerdasan buatan; Perangkat
lunak yang menyediakan jasa-jasa pemesanan berdasarkan kecerdasan buatan; Perangkat lunak-perangkat lunak komputer
untuk digunakan dalam asuransi; Perangkat navigasi Global Positioning System [GPS]; Perangkat nirkabel untuk pertukaran
data; Perangkat pelacak dan penentuan lokasi untuk merekam dan mentransmisikan koordinat lintang dan bujur untuk
melaporkan posisi global suatu aset termasuk yang melekat padanya untuk peralatan pertambangan dan konstruksi;
Perangkat pelacakan dan lokasi Global Positioning System [GPS]; Perangkat pelacakan kendaraan terdiri dari perangkat
lunak komputer dan perangkat keras komputer, sensor, transmiter, penerima dan penerima pencari posisi satelit global,
semua untuk digunakan berhubungan dengan pelacakan kendaraan dan memonitor kendaraan; Perangkat pemantauan untuk
mengkalkulasi, memantau, merekam, atau menampilkan tingkat aktivitas fisik dan / atau periode ketidakaktifan fisik dan / atau
langkah berjalan atau berlari dan / atau jarak yang dicakup selama pelatihan dan / atau tingkat pelatihan dibandingkan dengan
tujuan pelatihan dan / atau kalori yang terbakar dan / atau tujuan pelatihan berdasarkan pelatihan sebelumnya dan / atau
kualitas istirahat dan pola tidur; Perangkat pendengar nirkabel; Perangkat pendidikan ilmiah; Perangkat pengendali listrik;
Perangkat penghubung pengisi daya [charging docks]; Perangkat penghubung pengisi daya [charging docks] untuk perangkat
elektronik yang digunakan untuk memanaskan tembakau; Perangkat penghubung pengisi daya [charging docks] untuk rokok
elektronik; Perangkat pengubah arus (listrik); Perangkat pengubah arus [listrik]; Perangkat penyimpanan yang tersambung ke
jaringan (NAS); Perangkat periferal untuk komputer, telepon seluler, perangkat elektronik seluler, perangkat elektronik yang
dapat dipakai, jam tangan pintar, kacamata pintar, earphone, headphone, televisi, set top box, serta pemutar dan perekam
audio dan video; Perangkat pintar yang dapat dipakai; Perangkat rekam gambar suara digital; Perangkat speaker atau audio;
Perangkat telekomunikasi, yaitu satelit-satelit, gateway dan stasiun satelit serta alat pengatur dan bagiannya; Perangkat untuk
mendapatkan informasi lingkungan (yaitu: jumlah/daya jalur telekomunikasi, troughput dan sejenisnya) mengenai
telekomunikasi melalui sinyal dari berbagai sensor; Perangkat visual interaktif digital; Perangkat yang dapat dibaca mesin
untuk sistem pembayaran tanpa uang tunai; Perangkat yang dapat dipakai untuk mengendalikan komputer, telepon seluler,
perangkat elektronik seluler, jam tangan pintar, kacamata pintar, earphone, headphone, pemutar dan perekam audio dan
video, televisi, set top box, speaker, amplifier, sistem home theatre, dan sistem hiburan; Perangkat-perangkat lunak computer
dan perangkat-perangkat keras computer dalam telepon genggam yang memungkinkan pemutaran dan unduhan aplikasi
perangkat lunak; Perangkat-perangkat lunak penerapan yang dapat
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dipindah-pindahkan untuk perkakas-perkakas pemantauan air dan perkakas-perkakas untuk mendeteksi kebocoran;
Perangkat-perangkat pengukur elektrik; Perangkat–perangkat kontrol listrik untuk pemanas dan pengaturan energi; Peranti
lunak aplikasi komputer untuk telepon pintar, alat PDA dan komputer tablet, yaitu, peranti lunak untuk digunakan oleh
pengemudi kendaraan dan penumpang untuk mengakses, melihat, dan berinteraksi dengan dan mengunduh (download)
konten informasi dan hiburan [sehubungan dengan otomobil]; Peranti lunak aplikasi yang dapat diunduh yang menampilkan
informasi cuaca, berita cuaca, ramalan cuaca, informasi indeks suhu; Peranti lunak komputer dan peranti lunak aplikasi
komputer untuk digunakan di telepon genggam dan di kendaraan bermotor untuk pengiriman dan penerimaan sinyal untuk
memfasilitasi pembukaan kunci dan penguncian pintu dan sistem pengamanan yang dikonfirmasi, memulai dan menghentikan
mesin dan mengakses, mengelola dan mengendalikan sistem kendaraan, termasuk sistem informasi, sistem hiburan, sistem
kontrol iklim dan fungsi kendaraan[sehubungan dengan otomobil]; Peranti lunak komputer untuk digunakan di dalam layanan
perbankan dan transaksi keuangan; Peranti lunak komputer untuk digunakan di dalam layanan perbankan dan transaksi
keuangan.; Peranti lunak komputer untuk memfasilitasi transaksi pembayaran dengan cara elektronik dan mencatat operasi
keuangan; Peranti lunak komputer untuk mencari, mendapatkan, indeks, dan mengatur data; Peranti lunak komputer untuk
mengaktifkan pencarian data elektronik; Peranti lunak komputer untuk mengaktifkan perbankan elektronik, mobile dan online;
Peranti lunak komputer untuk mengirim surat elektronik; Peranti lunak komputer untuk menyediakan direktori informasi, situs
web, dan sumber tersedia pada jaringan komputer; Peranti lunak komputer untuk menyediakan ruang obrolan online dan
papan buletin elektronik untuk pengiriman pesan di antara pengguna di bidang kepentingan umum; Peranti lunak komputer
untuk pengiriman elektronik data, gambar, dan dokumen, audio, video dan multimedia lain melalui jaringan komputer global;
Peranti lunak komputer untuk pesan elektronik; Peranti lunak komputer yang dapat diunduh yang memungkinkan pengguna
untuk mengatur dan membatasi akses pada data dan aktivitas pencarian mereka ketika menggunakan internet.; Peranti lunak
komputer yang digunakan untuk meningkatkan kinerja dan fungsionalitas jaringan komputer; Peranti lunak komputer yang
memungkinkan pengguna untuk menyesuaikan pengalaman melihat, mendengarkan dan bermain dengan memilih dan
mengatur tampilan dan kinerja element audio, video, dan audiovisual oleh pengguna di bidang musik, video, olahraga, berita,
ulasan, cuaca, hiburan, fashion, keuangan, makanan, musik, inspirasi, kesehatan, gaya hidup, perjalanan, pengasuhan anak,
ilmu pengetahuan, teknologi, budaya, dan kesejahteraan (wellness); Peranti lunak komputer yang menampilkan grafik, peta,
bagan dan tampilan terkomputerisasi terkait cuaca; Peranti lunak komputer yang menyediakan akses multi-pengguna ke
jaringan komputer untuk penyebaran berbagai dan beragam informasi; Peranti lunak screensaver yang dapat diunduh untuk
digunakan pada komputer Pribadi; Peranti lunak untuk memfasilitasi transaksi pembayaran yang aman dengan cara
elektronik; Peranti lunak untuk mencari dan mendapatkan informasi, situ web, dan sumber lain dari jaringan komputer; Peranti
lunak untuk penyediaan layanan perdagangan ekuitas, layanan crossing dan pertukaran sekuritas, metode otomatis untuk
crossing perintah keuangan (crossing financial orders), pertukaran keuangan dan crossing elektronik; Peranti lunak untuk
telepon pintar yang memberikan pengguna kemampuan untuk mengendalikan fitur kendaraan bermotornya dari jarak jauh,
yaitu, mengunci dan membuka kunci pintu kendaraan dan memulai dan mematikan kendaraan [sehubungan dengan otomobil];
Peranti lunak yang dapat diunduh di bidang ilmu meteorologi dan lingkungan; Peranti lunak yang dapat diunduh yang
menampilkan informasi cuaca, berita cuaca, ramalan cuaca, informasi indeks suhu; Peranti lunak yang digunakan dalam
identifikasi, penyimpanan, transmisi dan pengambilan data yang aman secara elektronik; Peranti lunak yang menyediakan
platform perdagangan (trading) elektronik dan marketplace elektronik online; Peranti jaringan komputer untuk menghubungkan
beberapa komputer dalam suatu jaringan (Network hubs); Peredam Suara; Perekam DVD; Perekam compact disc; Perekam
suara dan perekam video yang menampilkan hiburan dan informasi dalam bidang bola basket; Periferal yang dapat dikenakan
untuk digunakan dengan komputer, telepon seluler, perangkat elektronik seluler, jam tangan pintar, kacamata pintar, cincin
pintar, earphone, headphone, televisi, set top box, dan pemutar dan perekam audio dan video; Perisai pelindung yang dapat
dipindahkan untuk memisahkan inner mesin dari operator dan pengamat; Perkakas-perkakas pemantauan air dan perkakasperkakas untuk mendeteksi kebocoran; Perkakas-perkakas penghubung (konektor) kabel listrik; Perluasan dan penambahan
jangkauan akses jaringan; Perluasan, alat dan utilitas sistem komputer dalam bidang perangkat lunak aplikasi untuk
menghubungkan komputer pribadi, jaringan, aparatus telekomunikasi dan aplikasi jaringan komputer global; Permainan
komputer untuk digunakan di telepon genggam dan telepon seluler; Pesawat dan perkakas ilmu pengetahuan, pelayaran,
penelitian, potret, kinematografi, optik, timbang, ukur, sinyal, pengawasan (pemeriksaan), pertolongan dan pendidikan;
Pesawat dan perkakas ilmu pengetahuan, pelayaran, survei, fotografi, sinematografi, optik, penimbang, pengukur, sinyal,
pemeriksaan (pengawasan), pertolongan jiwa dan pendidikan; Pesawat dan perkakas ilmu pengetahuan, penelitian, navigasi,
survei, fotografi, sinematografi, audiovisual, optik, penimbangan, pengukuran, pensinyalan, deteksi, pengujian, inspeksi,
penyelamatan jiwa dan pengajaran; Pesawat dan perkakas ilmu pengetahuan, penelitian, navigasi, survey, fotografi,
sinematografi, audiovisual, optic, penimbangan, pengukuran, pensinyalan, deteksi, pengujian, inpseksi untuk untuk
melakukan, mengalihkan, mengubah, mengakumulasi, mengatur atau mengendalikan distribusi atau penggunaan listrik;
Pesawat komputer; Pesawat televisi; Pesawat-pesawat dan perkakas-perkakas komunikasi; Pesawat-pesawat dan perkakasperkakas untuk perekaman, transmisi, penerimaan, pengolahan, pencaharian, reproduksi, manipulasi, memperagakan data
analisi dan pencetakan suara, gambar imaji dan/atau data; Pheriperal audio; Pintu otomatis yang dioperasikan dengan listrik;
Pintu/tangga keluar darurat pada saat terjadi kebakaran; Pipa saluran kabel listrik; Piranti keras dan piranti lunak komputer
untuk interkoneksi, pengintegrasian, pengamanan, pengelolaan, pemantauan, dan pengoperasian sistem telefoni dan video
conferencing; Piranti keras dan piranti lunak komputer untuk pusat data yang digunakan dalam mengumpulkan, menganalisis,
dan melaporkan jaringan komputer dan data telekomunikasi; Piranti keras komputer dan alat pengendali jarak jauh untuk
mengendalikan pengoperasian televisi, monitor video, kotak konverter, audio, video, dan alat pemutar media dan alat perekam
media, alat pemutar permainan, sistem hiburan, sistem teater rumah, penghubung otomatisasi rumah, dan alat elektronik
konsumen dan display; Piranti keras komputer yang memuat fungsionalitas keamanan jaringan, termasuk firewall, enkripsi
data, dan / atau interoperabilitas dengan protokol keamanan jaringan; Piranti lunak dan aplikasi komputer yang menyediakan
analisis perilaku pengguna, forensik keamanan, manajemen risiko, pencegahan kehilangan data, perlindungan data
cloud/awan, tata kelola data, pemantauan kepatuhan, manajemen hak data, keamanan data, dan penyimpanan yang aman
serta akses ke data, file, dan media; Piranti lunak dan piranti keras komputer untuk mengirim, menyimpan, mengelola,
mengintegrasikan dan mengakses pesan teks dan pesan suara melalui telepon, surat elektronik, pager, asisten digital pribadi,
serta jaringan komputer internal dan global; Piranti lunak komputer dan piranti keras keamanan jaringan untuk memantau,
menganalisis atau melaporkan informasi, data, dan lalu lintas jaringan; Piranti lunak komputer dan piranti keras keamanan
jaringan untuk mengoptimalkan sumber daya dan ketersediaan sistem komputer; Piranti lunak komputer dan piranti keras
keamanan jaringan yang digunakan dalam mendeteksi dan mencegah intrusi jaringan dan malware serta untuk
mengendalikan dan mengelola akses pengguna jaringan dan untuk penegakan kebijakan jaringan; Piranti lunak komputer dan
piranti keras komputer untuk keamanan jaringan, keamanan email dan web, kendali akses yang aman, identifikasi pengguna,
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enkripsi, dan manajemen keamanan; Piranti lunak komputer e-commerce yang bisa diunduh yang memungkinkan pengguna
untuk melakukan transaksi bisnis elektronik melalui jaringan komputer dan komunikasi global; Piranti lunak komputer untuk
analisis berbasis situs web dan lalu lintas Internet; Piranti lunak komputer untuk memastikan keamanan data yang berada di
lingkungan komputasi awan; Piranti lunak komputer untuk memfasilitasi kolaborasi antar individu dan antar organisasi; Piranti
lunak komputer untuk memfasilitasi panggilan Voice Over Internet Protocol (VOIP), panggilan telepon, panggilan video, pesan
teks, pesan instan dan layanan online jaringan sosial; Piranti lunak komputer untuk memudahkan para penggunadalam
berkomunikasi, berkolaborasi, dan saling berbagi layar komputer, desktop, data, dokumen elektronik, video dan aplikasi
melalui Internet; Piranti lunak komputer untuk mengadministrasikan, mengelola, dan memantau lalu lintas dan akses jaringan,
mengoptimalkan kinerja jaringan, melakukan diagnostik jaringan, mendeteksi malware dan ancaman jaringan, serta
melaporkan keamanan jaringan dan analisis kinerja; Piranti lunak komputer untuk mengamankan perangkat seluler; Piranti
lunak komputer untuk menjadwalkan dan mengelola kalender, menjadwalkan dan mengelola kontak, menjadwalkan dan
mengelola rapat online; Piranti lunak komputer yang dapat diunduh untuk memfasilitasi transmisi informasi, data, dokumen,
suara, dan gambar melalui Internet secara elektronik; Piranti lunak komputer yang dapat diunduh untuk memudahkan
pengguna yang berpartisipasi dalam pertemuan dan kelas berbasis web, dengan akses ke data, dokumen, gambar, dan
aplikasi piranti lunak melalui browser (peramban) web; Piranti lunak komputer yang dapat diunduh untuk mengakses, melihat,
dan mengendalikan komputer dan jaringan komputer dari jarak jauh; Piranti lunak komputer yang digunakan untuk
pengendalian informasi yang dikendalikan melalui suara dan asisten.pribadi, yaitu, alat pengeras suara pintar dengan
kemampuan asisten pribadi virtual yang terkoneksi dengan cloud dan dikendalikan melalui suara; Piranti lunak komputer yang
menyediakan pemantauan, analisis, audit, manajemen, deteksi, klasifikasi, perlindungan, laporan, dan keamanan informasi
serta data sensitif yang terletak di lingkungan komputasi awan untuk aplikasi komputer dan seluler, platform komputer dan
seluler, serta antarmuka pengguna yang terkait dengannya; Piranti lunak untuk komputer dan perangkat seluler untuk
mengamankan akses jarak jauh melalui Internet ke jaringan komputer pribadi; Piranti lunak untuk melakukan konferensi audio
dan video, komunikasi video dan suara, pengiriman pesan singkat, layanan komunikasi Voice over Internet Protocol (VoIP),
saling berbagi aplikasi, saling berbagi desktop komputer, manajemen kehadiran, manajemen dokumen, integrasi aplikasi;
Piranti lunak untuk melakukan proses panggilan melalui transmisi audio, data, video, dan lalu lintas suara; Piranti lunak untuk
memudahkan pengunggahan, posting, menampilkan, memberi tag, mengedit, mengatur, dan mentransmisikan gambar serta
karya audio visual; Piranti lunak untuk mengirim dan menerima pesan-pesan elektronik, grafik, gambar, konten audio dan
audio visual melalui jaringan komunikasi global; Piranti lunak untuk pemrosesan gambar, grafik, audio, video dan teks; Piranti
lunak yang bisa diunduh dalam lingkup aplikasi pesan; Piranti lunak yang bisa diunduh, yaitu, piranti lunak pesan instan,
piranti lunak berbagi file, piranti lunak komunikasi untuk pertukaran data, audio, gambar dan grafik video melalui komputer
secara elektronik, seluler, jaringan nirkabel dan komunikasi; Piranti lunak komputer untuk penyediaan, penggunaan,
konfigurasi, pengelolaan, pengamanan, optimisasi, pemantauan, pencadangan, pemulihan, pemodelan, pengujian,
penyimpanan, pembaruan, diagnosa, perbaikan, analisis, penyelesaian masalah, penemuan, dan penggunaan berbagai
sistem operasi, piranti keras komputer, piranti lunak komputer, jaringan komputer dan jaringan infrastruktur komputasi virtual;
Piring Petri; Piringan (disc) kaset dan kartu memori dengan program video game yang telah direkam; Piringan hitam; Pita
keamanan holografik bersandi; Pita pengiriman holografik bersandi; Pita pengukur baja; Pita pengukur baja stainlis; Pita
pengukur fiberglass; Pita perekaman video; Pita video dan permainan komputer, disk video dan permainan komputer, kaset
video dan permainan komputer, video dan permainan komputer, CD-ROM video dan permainan komputer, mesin permainan
dengan output video untuk digunakan dengan televisi; Pita-pita video; Planimeter; Platform arsitektur terbuka untuk keamanan
elektronik dan otomatisasi aplikasi di industri pertambangan terdiri dari, yaitu, suatu server pusat, suatu perangkat lunak untuk
mengelola, modul gateway, probe jaringan, node nirkabel, modem kendaraan, pemancar-penerima dan antarmuka kendaraan,
modul lampu pada topi dan modul jaringan sensor; Platform berbasis website dan aplikasi yang memungkinkan pengguna
untuk melakukan transaksi keuangan; Platform dan aplikasi yang menyediakan jasa layanan yang menghubungkan pembeli
emas dengan penjualan emas; Platform digital; Platform perangkat keras dan perangkat lunak komputer menampilkan
tampilan interaktif, sistem pengontrol, dan perangkat pengontrol, sistem peringatan, konektivitas, komputer onboard, dan GPS
untuk kendaraan, kendaraan yang terhubung, kendaraan yang dikemudikan secara mandiri, dan kendaraan tanpa pengemudi;
Platform perangkat lunak arsitektur terbuka otomatis untuk industri pertambangan terdiri dari suatu server pusat jaringan,
suatu perangkat lunak manajemen jaringan, gateway untuk modul router jaringan, node nirkabel, modul router jaringan,
modem kendaraan, pemancar-penerima kendaraan dan sirkuit antarmuka dan modul router jaringan untuk kendaraan, modul
lampu pada topi, sirkuit antarmuka dan modul router jaringan untuk penambang dan modul jaringan sensor, modul router
jaringan yang menyampaikan informasi dari sensor yang ditempatkan di tambang ke server pusat jaringan; Platform perangkat
lunak komputer untuk komputasi kognitif; Platform perangkat lunak yang digunakan untuk perdagangan emas secara
daring/online (berbasis mobile ataupun web) di bursa berjangka; Platform perangkat lunak yang memfasilitasi penyediaan
informasi; Platform piranti lunak komputer untuk mencari, menilai, mengukur, dan memulihkan malware yang diduga
menargetkan perangkat komputasi; Platform-platform pesan menggunakan program komputer chatbot (perangkat lunak);
Plotter; Podcast yang dapat diunduh di bidang manajemen bisnis; Podcast yang dapat diunduh di bidang manajemen proyek;
Podcast yang dapat diunduh di bidang manajemen strategis; Ponsel dan tablet; Ponsel pintar dalam bentuk kacamata; Ponsel
pintar yang digunakan pada bagian anggota badan; Pos pembatas jalan (Traffic post); Power Meter digital; Power bank
portabel; Power inverter; Power supply dvb; Power system; Printer digital berwarna; Printer ink jet; Printer inkjet; Printer kartu
identitas; Printer yang dapat dibawa [portable]; Printer-printer berwarna; Probe untuk penguji sirkuit terpadu, semikonduktor
dan jaringan telekomunikasi, alat dan instrumen elektronik, elektronik opto, fotonik, dan penguji skala nano, sinyal, gambar
dan pengukur, yaitu amplifier, attenuator, filter dalam bentuk pengolah sinyal yang berfungsi untuk menghilangkan komponen
frekuensi yang tidak diinginkan dari sinyal, untuk menambahkan yang diinginkan atau keduanya, mengondisikan dalam bentuk
alat yang digunakan untuk persiapan sensor sinyal output untuk pengolahan, konverter, mixer dalam bentuk perangkat untuk
membuat frekuensi baru dari dua atau lebih sinyal untuk diaplikasikan, modulator dalam bentuk peralatan untuk
memvariasikan satu atau lebih sifat gelombang periodik untuk membawa sinyal, demodulator, prescaler, pembagi dalam
bentuk peralatan untuk menggabungkan sebagian dari sinyal dalam saluran transmisi ke port yang memungkinkan sinyal porsi
untuk digunakan pada sirkuit lain, penggabung dalam bentuk peralatan untuk menggabungkan sinyal di port ke dalam sinyal
yang sudah ada dalam saluran transmisi, isolator dalam bentuk peralatan 2 port non-resiprokal yang memungkinkan sinyal
untuk melintas hanya dalam satu arah, sirkulator dalam bentuk peralatan multi-port non-resiprokal di mana sinyal yang
memasuki port apa pun ditransmisikan hanya ke port berikutnya secara rotasi, pembatas dioda terpadu, sakelar dan router
untuk melakukan pembangkitan sinyal, pengolahan sinyal, penguatan sinyal, konversi sinyal dan kontrol sinyal; Processor;
Profesional speaker sistem; Program aplikasi komputer untuk ponsel pintar dan jam tangan pintar; Program aplikasi yang
dapat digunakan pada ponsel, smartphone, tablet, komputer dan perangkat serupa lainnya untuk manajemen Kekayaan
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Intelektual; Program aplikasi yang dapat digunakan pada ponsel, smartphone, tablet, komputer dan perangkat serupa lainnya
untuk manajemen aset Kekayaan Intelektual; Program aplikasi yang dapat digunakan pada ponsel, smartphone, tablet,
komputer dan perangkat serupa lainnya untuk penilaian Kekayaan Intelektual; Program aplikasi yang dapat digunakan pada
ponsel, smartphone, tablet, komputer dan perangkat serupa lainnya untuk penilaian aset Kekayaan Intelektual; Program
computer untuk pengembangan piranti lunak; Program computer, perangkat lunak computer, rekaman audio dan/atau video;
Program dan perangkat lunak komputer yang dipasang di dalam kendaraan; Program dan perangkat lunak permainan (game)
komputer yang memungkinkan pengguna untuk bermain permainan (game) dengan telepon bergerak; Program komputer
(perangkat lunak yang bisa diunduh); Program komputer untuk alat-alat komunikasi; Program komputer untuk deteksi dan
penghapusan virus komputer; Program komputer untuk digunakan dalam aplikasi grafik komputer; Program komputer untuk
digunakan dalam pemrosesan data yang berhubungan dengan catatan keuangan; Program komputer untuk manajemen
keuangan; Program komputer untuk menganalisa ayunan golf; Program komputer untuk menjalankan transaksi melalui ecommerce; Program komputer untuk pelaporan keuangan; Program komputer untuk perangkat komunikasi; Program komputer
untuk permainan yang sebelumnya telah direkam; Program komputer yang berhubungan dengan perihal keuangan; Program
komputer yang dapat diunduh dalam lingkup aplikasi seluler; Program komputer yang dapat diunduh untuk digunakan dalam
melacak status berbagai pengguna dari jasa permainan interaktif online dan untuk mencocokkan para pemain permainan
online dengan para pemain lain dari semua tingkat kecakapan; Program perangkat lunak algoritma untuk mengoperasikan dan
mengontrol komputer; Program perangkat lunak aplikasi pintar untuk terminal nirkabel yang direkam; Program perangkat lunak
aplikasi pintar, dapat diunduh untuk terminal nirkabel; Program perangkat lunak komputer yang dapat diunduh, yang dipasang
di ponsel atau komputer, digunakan untuk memberikan evaluasi kredit, pinjaman tunai dan pinjaman angsuran konsumen, dan
lain-lain untuk pengguna; Program perekaman sirkuit elektronik untuk peralatan hiburan untuk digunakan dengan layar kristal
cair; Program permainan komputer; Program permainan komputer multimedia interaktif yang dapat diunduh; Program
permainan komputer untuk mensimulasikan perdagangan sekuritas keuangan (perangkat lunak); Program permainan
komputer yang dapat diunduh melalui internet; Program permainan online; Program permainan portabel yang dapat diunduh;
Program permainan untuk mesin permainan video di rumah atau permainan genggam dengan layar kristal cair yang dapat
diunduh; Program permainan video dan komputer; Program permainan video interaktif yang dapat diunduh; Program
permainan video yang dapat diunduh; Program permainan yang dapat diunduh, yang disediakan dari online; Program-program
komputer terekam; Program-program komputer untuk melihat informasi, statistik atau trivia tentang bola basket; Prosesor data
dan sinyal digital dan optikal; Proyektor gambar bergerak; Proyektor holografik 3D; Proyektor untuk pengeditan film; Proyektorproyektor multimedia untuk home theaters; Publikasi elektronik dan digital yang dapat diunduh; Publikasi elektronik yang dapat
diunduh dalam area aparatus dan perangkat elektronik, semikonduktor, dan elektronik terpadu, komputer, telekomunikasi,
hiburan, teleponi, dan telekomunikasi dengan kabel dan nirkabel; Publikasi elektronik yang dapat diunduh dalam bentuk
artikel, makalah, dan bahan pengajaran di bidang telekomunikasi, Internet, pelatihan, bisnis, penjualan, dan pemasaran;
Publikasi elektronik yang dapat diunduh dalam bentuk e-book/buku elektronik, panduan kepatuhan, lembar data, dan laporan
di bidang komputasi awan/cloud dan keamanan data untuk lingkungan komputasi awan/cloud computing publik; Publikasi
elektronik yang dapat diunduh dalam bentuk jadwal permainan semua dalam bidang bola basket yang disediakan melalui
Internet; Publikasi elektronik yang dapat diunduh dalam bentuk laporan penelitian dan kertas putih/laporan resmi dalam bidang
teknologi, Internet, perangkat lunak dan komunikasi nirkabel.; Publikasi elektronik yang dapat diunduh di bidang berbagai
macam asam (acid) yang terdiri atas matarantai nucleotide, tipe-tipe species, diagnostic, diagnostic ilmu kedokteran,
diagnostic ilmu kedokteran hewan, forensic ilmu kedokteran, laboratorium obat-obatan, obat-obatan untuk ilmu kedokteran
hewan, penelitian klinikal, pengembangan obat-obatan, hasil-hasil pharmasi, penelitian laboratorium, penelitian ilmu
pengetahuan, penelitian ilmu kedokteran, ilmu hayati, biologi, mikrobiologi dan metagenomik, bioteknologi, pertanian,
forensik, keamanan pangan, pengujian genetika dan genetika; Publikasi elektronik yang dapat diunduh, yaitu, buku komik,
novel grafis, majalah, manual/petunjuk, dan berita berkala dalam bidang hiburan dan permainan video; Publikasi elektronik,
termasuk bahan yang dapat diunduh dalam bentuk majalah, berita berkala, jurnal, laporan, panduan, bahan ajar, buku
petunjuk dan buku-buku di bidang hukum; Publikasi yang berkaitan dengan layanan keuangan dan keuangan, disediakan
dalam bentuk elektronik dan dipasok secara online dari database, dari Internet, atau melalui perangkat komunikasi seluler;
Publikasi-publikasi elektronik yang dapat diunduh dalam bentuk majalah-majalah, surat kabar-surat kabar, buku-buku, buku
pedoman di bidang elektronik; Pusat distribusi serat optik; Pusat sensor curah hujan; Pusat sensor level air; Pusat sensor
untuk pertanian; RADIO PANGGIL (HT); RELAI LISTRIK; Rak penyimpanan CD, bukan furnitur; Rangkaian chip; Rangkaian
rekaman suara musikal; Ransel dan tas bawaan terutama yang diadaptasi untuk membawa komputer; Ransel dan tas jinjing
khusus diadaptasi untuk membawa komputer; Reduktor (Listrik); Rekaman audio dan video yang menampilkan hiburan musik
dan musik; Rekaman audio visual yang menampilkan film dan program hiburan yang menampilkan animasi yang ditargetkan
terutama untuk anak-anak dan orang dewasa muda; Rekaman audio yang dapat diunduh; Rekaman audiovisual yang
menampilkan hiburan musik dan musikal; Rekaman compact [musik]; Rekaman suara dan / atau video; Rekaman video yang
dapat diunduh menampilkan musik dan hiburan musik; Rekaman video yang dapat diunduh, rekaman video langsung
(streaming), dan rekaman suara yang dapat diunduh dalam bidang bola basket yang tersedia pada Internet; Rel MCB; Relai
beban lebih; Relai kompensasi faktor daya reaktif; Relai kontrol faktor daya; Relai listrik dan elektronik; Relai perlindungan
daya; Relay listrik; Relay untuk stasiun radio dan TV; Remote kontrol televisi; Resistor listrik; Respirator wajah elastomer
selain untuk pernapasan buatan; Reverb; Robot untuk hiburan; Rompi jaring untuk keselamatan; Rotator untuk laboratorium;
Rumah kamera; Ruter, sakelar, hub dan server pengoperasian perangkat lunak; SEKUN KABEL; SELONGSONG KABEL;
SISTEM PANGGILAN NIRKABEL; Sakelar Jendela; Sakelar Kunci Pintu; Sakelar kontrol; Sakelar untuk jaringan komputer,
server dan router; Saklar Kecil Pengganti; Sambungan untuk saluran listrik; Sandaran penyangga yang diadaptasikan untuk
komputer laptop, komputer tablet, telepon mobile; Saringan Kamera; Sarung dan tas untuk computer portabel; Sarung
pelindung untuk kartu memori; Sarung untuk komputer laptop, komputer tablet, telepon mobile; Sarung untuk peramban
multimedia genggam; Sarung, wadah dan tempat lensa kontak; Saver mobil (pengisi daya); Sekering untuk baterai kendraan;
Selongsong sambungan untuk kabel listrik; Sensor alarm pendeteksi motion, suhu, cahaya, getar, micro switch; Sensor
Interaktif; Sensor aki deteksi aki; Sensor arah kecepatan angin; Sensor cuaca lalu lintas; Sensor curah hujan; Sensor debu;
Sensor ec tanah; Sensor elektronik atau listrik untuk mendeteksi, memproses, mengumpulkan, merekam dan
mentransmisikan data umum yang berkaitan dengan kesehatan, siklus tidur, irama jantung dan aktifitas fisik; Sensor
fotoelektrik; Sensor hujan; Sensor kualitas air; Sensor posisi LED; Sensor posisi optik; Sensor suhu evaporator untuk
kendaraan; Sensor suhu listrik; Sensor suhu pendingin untuk kendaraan; Sensor suhu udara sekitar untuk kendaraan; Sensor
untuk penggunaan ilmiah; Sepatu untuk perlindungan yang tahan asam (acidproof); Sepatu/alas kaki pelindung, sepatu/alas
kaki pengaman, sepatu bot pengaman dan sepatu pengaman; Seperangkat pesawat telepon; Seperangkat pesawat telepon
tanpa kabel; Serangkaian data kriptografi yang dapat diunduh untuk menerima dan membelanjakan mata uang kripto; Serat

Halaman 1573 dari 2049

untuk transmisi suara dan gambar; Server untuk otomatisasi rumah; Set-top box yang memiliki kemampuan mengenali suara;
Set-top boxes yang menggabungkan fungsi pengenalan suara; Simulator latihan golf; Simulator pelatihan kelistrikan; Simulator
pelatihan kelistrikan (perangkat pengajaran berbasis perangkat keras dan perangkat lunak); Sinematografi; Sirkuit elektronik
penyimpan program permainan video; Sirkuit elektronik, cakram magnetik, cakram magnetik optik dan cakram optik dalam
bentuk kartrid (cartridges) ROM dan media penyimpanan yang menyimpan program permainan untuk peralatan permainan
(game) genggam dengan display kristal cair; Sirkuit terpadu, chip, modul, pengendali untuk komunikasi nirkabel, yaitu, untuk,
penentuan posisi, lokasi, navigasi, pelacakan, keamanan, radar, pencitraan, perasa, dan komunikasi lainnya yang
memanfaatkan teknologi pita lebar ultra di dalamnya, yaitu, telepon selular pita lebar ultra, radar pita lebar ultra dan sistem
penentuan posisi pita lebar ultra; Sistem Penentuan Posisi Global; Sistem Penentuan Posisi Global untuk kapal; Sistem alat
pemadam api secara otomatis untuk perlindungan dari api; Sistem baterai yang dapat diperbarui untuk menyediakan daya
cadangan; Sistem kabel gantung (listrik),; Sistem keamanan secara elektronik untuk jaringan rumah; Sistem keamanan untuk
perangkat keras dan perangkat lunak komputer; Sistem kendali untuk penerangan; Sistem komponen audio terdiri dari
pengeras suara kitar (surround sound), pengeras suara, tuner, sound mixers, alat untuk menyamakan suara speaker
(equalizer), perekam audio, alat penerima radio; Sistem konferensi video dan audio yang terdiri dari peralatan endpoint (titik
terakhir di mana pesan itu diterima), port daya dan Ethernet, telepon IP, kamera, display, pencahayaan, speaker, mikrofon,
dan proyektor; Sistem konferensi video dan audio yang terdiri dari perangkat endpoint, port daya dan Ethernet, telepon IP,
kamera, display, pencahayaan, speaker, mikrofon, dan proyektor, kursi dan meja konferensi, yang semuanya dijual sebagai
satu unit; Sistem kontrol [perangkat keras komputer] untuk sistem pencetakan; Sistem memori untuk komputer; Sistem
menarik dan mengulur kabel listrik; Sistem multi kamera untuk digunakan dalam kendaraan; Sistem navigasi transit publik
meliputi tampilan peta digital interaktif, instruksi interaktif dan informasi yang dihasilkan oleh pengguna; Sistem otomatisasi
rumah yaitu peralatan kontrol pusat untuk rumah pintar; Sistem pemantauan kualitas gas dan udara; Sistem penentuan posisi;
Sistem penentuan posisi untuk pencahayaan; Sistem pengenalan suara; Sistem pengeras suara; Sistem penghantar listrik
(Conductor system); Sistem penghantar listrik tertutup dengan bahan pvc dan tembaga sebagai bahan penghantar listrik
(Enclosed conductor system); Sistem pengontrol tenaga listrik untuk digunakan bersama dengan mesin pembakaran besar
internal untuk jasa industri dan sistem pengontrol tenaga listrik untuk unit yang dikemas yang terdiri dari mesin pembakaran
besar internal dan generator.; Sistem pengontrol untuk ventilasi, pemanasan dan suhu AC; Sistem perkabelan listrik; Sistem
suara terdiri dari remote control, amplifier, pengeras suara dan komponennya; Sistem-sistem pemrosesan suara; Sistemsistem pengumpulan pembayaran tol secara elektronik; Situs web dan aplikasi perangkat lunak yang dapat diunduh yang
memungkinkan pengguna untuk dengan mudah melihat, memesan atau membeli kegiatan dan layanan yang berkaitan
dengan makan, kebugaran, kecantikan dan kesehatan; Slide (fotografi); Slide fotografi; Software aplikasi komunikasi melalui
internet; Software penyimpanan database untuk kegiatan jual-beli dan pembayaran; Software untuk survey; Soket yang dapat
digerakan; Sombok (Toa); Sonar; Speaker [peralatan audio]; Speaker aktif dan pasif; Speaker audio pintar; Speaker mobil;
Speaker yang dapat dikendalikan dengan suara; Splitter hdmi; Stabilizer listrik; Stand yang disesuaikan untuk ponsel; Stasiun
cadangan darurat untuk pengisian baterai; Stasiun dok dan adaptor, yaitu, stasiun dock elektronik dan adaptor listrik untuk
mengisi daya perangkat seluler dan baterai, yang menghubungkan perangkat telekomunikasi, perangkat seluler, perangkat
layar, komputer, mouse dan keyboard; Stiker (skins) komputer, yaitu, plastik film yang dipasang sebagai stiker untuk menutupi
dan melindungi peralatan elektronik, yaitu, telepon genggam, pemutar musik portabel, PDA, dan tablet elektronik; Stop
kontak; Stop kontak listrik; Suar pensinyalan LED; Suara yang dapat diunduh; Suhu udara masuk atau untuk kendaraan;
Sumber pencahayaan optik; Suplai daya bebas gangguan; Suplai daya listrik, bergerak (Baterai yang dapat diisi ulang); Switch
Stater; Switchgear; TESPEN; TRAFO STEP DOWN; TRAFO STEP UP; Tablet elektronik dan perangkat PDA; Tabung api
ringan; Tabung pemadam api; Tabung pitot; Tabung sinar-X tidak untuk tujuan medis; Tag yang dapat dibaca mesin; Tali
Telepon Seluler; Tali jam tangan (pintar) elektronik untuk memonitor kesehatan yang mengkomunikasikan data waktu-nyata ke
perangkat elektronik lainnya; Tali jam tangan dengan fungsi sebagai alat komunikasi tanpa kabel dengan terminal-terminal
elektronik seperti telepon-telepon pintar, komputer-komputer tablet, PDA, komputer-komputer; Tampilan OLED; Tampilan
QLED; Tampilan holografik 3D; Tampilan iklan elektronik; Tampilan layar LED untuk televisi; Tampilan panel yang berbentuk
datar; Tampilan virtual dan tampilan penggabungan antara obyek virtual dengan obyek nyata/realita (augmented reality),
kacamata, pengontrol, dan headset; Tampilan-tampilan layar LED (LED Displays); Tangga telekop single [bagian dari
teleskop]; Tas khusus untuk ponsel; Tas komputer dan ransel yang diadaptasi untuk membawa komputer; Tas untuk kamera
dan peralatan fotografi; Tas untuk peralatan fotografi; Tas-tas untuk membawa keyboards; Tatakan dudukan untuk kamera;
Telepon Seluler; Telepon VoIP; Telepon nirkabel; Telepon pintar (smartphones) yang dipasang di pergelangan tangan;
Telepon pintar berupa jam tangan; Telepon pintar yang dipasang di pergelangan tangan; Telepon portabel; Telepon seluler
pintar; Televisi DMB [Penyiaran Multimedia Digital]; Televisi LED; Televisi QLED; Televisi daring; Televisi dioda kuantum dot
pemancar cahaya; Televisi mobil; Televisi tabung sinar katoda; Tempat kumparan listrik; Tempat penyimpanan baterai;
Tempat telepon seluler terbuat dari kulit atau kulit imitasi; Terminal komunikasi yang terdiri dari peranti keras dan/atau peranti
lunak komputer untuk menyediakan video, audio, data, permainan video dan komunikasi telepon dan/atau transmisi; Terminal
poin of sale elektronik; Terminal radio; Terminal telekomunikasi interaktif listrik; Terminal-terminal interaktif; Terminal–terminal
portabel untuk penggunaan pribadi untuk merekam/ mengatur/ mentransmisikan/ mengendalikan/ mereview kesehatan dan
perawatan kesehatan, dan menerima teks, data, gambar, file audio; Textile printer; Theodolit; Tiang mic; Tiang speaker;
Timbangan; Timbangan analitik; Timbangan diet; Timbangan digital (Digital Balance); Timbangan duduk; Timbangan fitness;
Timbangan gantung [timbangan tuas]; Timbangan kamar mandi elektronik; Timbangan kue; Timbangan presisi;
Timbangan compact (kecil); Token keamanan; Tongkat pengatur lalu lintas berkilau atau mekanis (Traffic baton); Transmisi
nirkabel untuk digunakan dalam mobil untuk pelacakan, pemantauan dan diagnosis perawatan kendaraan dan untuk
memberikan informasi kepada pengemudi [sehubungan dengan otomobil]; Transponder-transponder yaitu, terminal-terminal
elektronik yang dipasang pada kendaraan untuk transaksi-transaksi komersial secara elektronik; Truk pemadam api (fire
trucks); Truk pemadam api berfungsi sebagai anti huru hara (Riot trucks); Tudung pencegahan bencana alam; Tuner sinyal
radio; Tusuk kontak, sok kontak dan kontak-kontak lain (sambungan listrik).; Tutup pelindung untuk komputer laptop, komputer
tablet, telepon mobile; USB drive perangkat keras (Universal serial bus hardware drives); USB flash drive; USB flash drive
kosong; USB flash drive yang sudah direkam sebelumnya; USB pengisi daya; USB port pengisi baterai; USB yang dapat
dihubungkan dengan periferal komputer; Unit onboard yang menggabungkan peralatan telekomunikasi dan fungsi
telekomunikasi; Unit alarm central; Unit head (kepala) audio visual; Unit pengawas hewan peliharaan; Unit transmisi audio;
Unit-unit pengeras suara (Speakers); Variabel resistor; Video dan podcast yang dapat diunduh di bidang berita, ulasan, cuaca,
olah raga, hiburan, fashion, keuangan, makanan, musik, inspirasi, kesehatan, gaya hidup, perjalanan, pengasuhan anak, ilmu
pengetahuan, teknologi, budaya dan kesejahteraan (wellness); Video game; Video interkom; Video kartun yang dapat
diunduh; Video komik yang dapat diunduh; Video pendek dan spot promosi dalam CD, pita video dan DVD pra-rekam; Video

Halaman 1574 dari 2049

wall; Video yang dapat diunduh di bidang manajemen bisnis; Video yang dapat diunduh di bidang manajemen proyek; Video
yang dapat diunduh di bidang manajemen strategis; Videotron; Wadah lensa kontak; Wadah pelindung tahan air dan bukan
tahan air untuk kamera; Wadah/tempat untuk membawa, pegangan, wadah/tempat pelindung dan sandaran/penyangga
dengan tampilan/dengan fitur konektor untuk catu daya, adaptor, alat pengeras suara pengisi daya dengan baterei, yaitu,
komputer laptop, komputer tablet, telepon mobile; Waveguides untuk pengiriman balok berdaya tinggi; Webcast dan podcast
yang dapat diunduh yang menampilkan audio, video, dan siaran multimedia lainnya yang dapat diunduh di bidang musik,
televisi, film, buku, berita, konser, radio, olahraga, permainan, acara budaya, dan program terkait hiburan dan pendidikan;
Webinar yang dapat diunduh di bidang manajemen bisnis; Webinar yang dapat diunduh di bidang manajemen proyek;
Webinar yang dapat diunduh di bidang manajemen strategis; Wide format printer; Woofer; acidimeter untuk baterai; adapter
jaringan komputer; adapter lensa kamera; adapter tanpa kabel untuk komputer; adapter, sakelar, router dan hub jaringan
komputer; adaptor daya; adaptor daya untuk komputer; adaptor ethernet; adaptor frekuensi radio; adaptor kabel; adaptor kartu
flash; adaptor kartu komputer; adaptor kartu memori flash; adaptor listrik; adaptor penghubung dari server ke jaringan area
penyimpanan; adaptor stereo mobil; adaptor telepon; adaptor untuk laptop; agenda elektronik; agitator magnetik untuk
penggunaan laboratorium; agregator ethernet-over-VDSL; aki; aki mobil; aki motor; aki untuk sepeda listrik, baterai untuk
senter; akselerator grafis; akselerator partikel; akselerator partikel [mesin]; akselerator video; akselerometer; akseptor uang
kertas; aksesoris daya listrik yaitu dalam bentuk outlet daya listrik; aksesoris earphone, yaitu, bantal earphone (earphone
cushions), bantalan earphone (earphone pads), dan kabel ekstensi earphone (earphone cases); aksesoris earphone, yaitu,
bantal earphone (earphone cushions), bantalan earphone (earphone pads), dan sarung earphone (earphone cases); aksesoris
headphone, yaitu, bantal headphone (headphone cushions), bantalan headphone (headphone pads), dan kabel ekstensi
headphone; aksesoris kacamata; aksesoris kacamata, yaitu tali, tali leher dan tali kepala untuk kacamata; aksesoris komputer,
yaitu, tutup pelindung dan tempat untuk telepon genggam, mouse komputer (tetikus komputer), headphone, komputer tablet,
USB drive; aksesoris telepon seluler, yaitu headset, tali telepon genggam; aksesoris untuk perangkat seluler, portabel dan
genggam, yaitu, earbud (perangkat pendengar berukuran kecil yang diletakan dilubang telinga), earphone dan headphone;
aktinometer; aktuator otomatis untuk digunakan dalam minyak dan gas, tempat penyimpanan, lubang besar, dan alat silinder
untuk melindungi sensor suhu; aktuator pembangkit pulsa; akumulator [baterai]; akumulator untuk daya fotovoltaik;
akumulator, listrik; akumulator, listrik, untuk kendaraan; alarm; alarm akustik; alarm anti-intrusi; alarm anti-pencurian, selain
untuk kendaraan; alarm asap; alarm bayi; alarm bergetar sebagai pengingat untuk minum obat; alarm bunyi; alarm gas; alarm
jendela; alarm jendela elektronik; alarm keamanan; alarm keamanan anti pengganggu untuk pintu; alarm keamanan pribadi;
alarm kebakaran; alarm kebakaran dalam bentuk ornamen pohon Natal; alarm kebocoran air; alarm kebocoran gas; alarm
kolam renang; alarm peluit; alarm pencuri; alarm pencuri elektronik; alarm pencurian; alarm pintu; alarm pintu elektronik; alarm
pribadi; alarm, sensor alarm, dan sistem pemantauan alarm; alas kaki untuk perlindungan dari bahaya biologis; alas kaki untuk
perlindungan terhadap api; alas kaki untuk perlindungan terhadap iradiasi; alas kaki untuk perlindungan terhadap kecelakaan;
alas kaki untuk perlindungan terhadap kecelakaan atau cedera; alas kaki untuk perlindungan terhadap kecelakaan, iradiasi
dan kebakaran; alas kaki untuk perlindungan terhadap kecelakaan, iradiasi dan kebakaran, termasuk sepatu bot dan sepatu
untuk perlindungan kecelakaan untuk digunakan dalam industri; alas kaki untuk perlindungan terhadap tumpahan bahan kimia;
alas mouse; alas mouse komputer; alat alarm pribadi; alat analisis gas; alat analisis kelembaban kulit, bukan untuk keperluan
medis; alat analisis kromatogram untuk penggunaan ilmiah atau laboratorium; alat analisis makanan; alat analisis udara; alat
anti pencurian; alat anti-korosi katodik; alat baca [peralatan pengolah data]; alat baca sandi balok (barcode); alat bantu
pernapasan bawah air; alat bantu pernapasan oksigen, selain untuk alat bantu pernapasan buatan; alat bantu pernapasan
untuk berenang di bawah air; alat bantu pernapasan, kecuali untuk pernapasan buatan; alat cetak biru; alat dan instrumen
astrometri; alat dan instrumen fotografi; alat dan instrumen gambar yang disesuaikan untuk digunakan dengan komputer; alat
dan instrumen keselamatan dan keamanan; alat dan instrumen multimedia; alat dan instrumen pengajaran; alat dan instrumen
pensinyalan; alat dan instrumen radio; alat dan instrumen survei; alat dan instrumen ukur listrik; alat dan instrumen untuk
astronomi; alat dan instrumen untuk fisika; alat dan instrumen untuk memindai mikroskop konduktansi ion; alat dan instrumen
untuk memindai mikroskop probe; alat dan instrumen untuk mengukur dan mengendalikan; alat dan instrumen untuk
mentransfer, menerima dan menyimpan suara, gambar dan data, baik dalam bentuk digital maupun analog; alat dan
instrumen untuk merekam, mengirim atau mereproduksi suara atau gambar; alat dan instrumen untuk merekam,
mentransmisikan, mereproduksi, atau memproses suara, gambar, atau data; alat dan instrumen untuk mikroskop; alat dan
instrumen untuk pemindaian mikroskop ion; alat dan instrumen untuk tujuan penelitian; alat dan perlengkapan fotografi; alat
dan simulator pelatihan; alat dan sistem pemadam kebakaran; alat demagnetisasi untuk pita magnetik; alat diagnostik, bukan
untuk tujuan medis; alat difraksi [mikroskop]; alat distilasi untuk tujuan ilmiah; alat distilasi vakum untuk penggunaan
laboratorium; alat elektro-dinamis untuk kendali jarak jauh sinyal; alat elektronik Global Positioning System [GPS]; alat
elektronik dan perangkat lunak komputer yang mengijinkan penggunaan bersama-sama dan transmisi data dan informasi
antar alat dengan tujuan memfasilitasi pemantauan, kontrol, dan otomatisasi lingkungan; alat elektronik genggam untuk
penerimaan dan/atau pengiriman data nirkabel, terutama pengiriman dan penerimaan pesan-pesan, video-video, suara-suara;
alat elektronik yang dapat dikenakan; alat fototelegrafi; alat holografi; alat identifikasi hewan elektronik; alat informasi yang
berdiri sendiri, yaitu, pengeras suara audio pengontrol suara dan manual dengan kemampuan asisten digital pribadi untuk
mengakses dan menelusuri database online, situs web, telepon genggam, komputer, tablet, telepon pintar, komputer
genggam, komputer portabel untuk dokumen, berkas, dan informasi atas perintah yang disimpan lainnya; alat informasi yang
berdiri sendiri, yaitu, pengeras suara audio pengontrol suara dan manual dengan kemampuan asisten digital pribadi untuk
mengirim (streaming) dan memainkan audio, video, dan konten multimedia, untuk mengontrol televisi, monitor, sistem
permainan, alat pemutar DVD, alat pemutar media portabel, dan alat untuk mengirim (streaming) media digital; alat informasi
yang berdiri sendiri, yaitu, pengeras suara audio pengontrol suara dan manual dengan kemampuan asisten digital pribadi
untuk menyediakan jasa pelayanan pengurus (concierge) pribadi untuk pihak lain yang diinisiasikan oleh perintah pengontrolsuara melalui suatu telepon genggam, komputer, tablet, telepon pintar, komputer genggam, komputer portabel,
yaitu, menambah dan mengakses janji bertemu dengan kalendar, alarm, penghitung/pengatur waktu (timers), pengingat
(reminders) dan membuat reservasi restoran, perjalanan, dan hotel; alat input komputer; alat inspeksi cacat permukaan wafer;
alat inspeksi optik untuk keperluan industri; alat inspeksi optik untuk keterlacakan persiapan farmasi dan paket farmasi; alat
ionisasi tidak untuk pengolahan udara atau air; alat ionisasi untuk penggunaan ilmiah atau laboratorium; alat ionisasi, kecuali
untuk pengolahan udara atau air; alat juru bahasa elektronik; alat kaca untuk cetakan foto; alat kemudi, otomatis, untuk
kendaraan; alat kendali jarak jauh *; alat kendali jarak jauh portable untuk kick-up block; alat kendali jarak jauh radio untuk
memulai mesin mobil; alat kendali jarak jauh untuk mengendalikan komputer, telepon seluler, perangkat elektronik bergerak,
perangkat elektronik yang dapat dipakai, jam tangan pintar, kacamata pintar, earphone, headphone, pemutar dan perekam
audio dan video, televisi, set top box, speaker, amplifier, sistem home theatre, dan sistem hiburan; alat kendali jarak jauh
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untuk mengontrol komputer, telepon seluler, perangkat elektronik mobile, perangkat elektronik yang dapat dikenakan, jam
tangan pintar, kacamata pintar, alat pemutar dan alat perekam audio dan video, televisi, alat pengeras suara, amplifier, sistem
home theater, dan sistem hiburan; alat keselamatan diri; alat keselamatan kerja; alat komunikasi data yang mengirimkan data
dan informasi ke database; alat kontrol elektronik [EKG] untuk lampu LED dan lampu; alat kontrol elektronik untuk robot; alat
kontrol jarak jauh untuk kompresor; alat kontrol jarak jauh untuk membuka dan menutup pintu; alat kontrol jarak jauh untuk
membuka dan menutup pintu kendaraan; alat kontrol jarak jauh untuk pompa vakum; alat kontrol keamanan; alat kontrol lalu
lintas udara; alat kontrol listrik untuk robot; alat kontrol pencahayaan; alat kontrol, pengujian dan pemantauan listrik; alat
kromatografi cair untuk penggunaan laboratorium; alat kromatografi otomatis untuk penggunaan laboratorium; alat
kromatografi penukar ion otomatis untuk penggunaan laboratorium; alat kromatografi untuk penggunaan laboratorium; alat
lampu lalu lintas [perangkat pensinyalan]; alat listrik untuk mengontrol; alat magnetic resonance imaging [MRI], bukan untuk
tujuan medis; alat medis dalam bentuk sensor untuk memantau pasien sebelum, selama atau setelah bedah ortopedi; alat
medis untuk analisis gaya berjalan; alat medis yang menggabungkan realitas virtual atau realitas tertambah (augmented
reality) untuk digunakan oleh praktisi kesehatan dalam prosedur pembedahan, keterlibatan pasien atau rehabilitasi pasien; alat
medis, yaitu, sistem robot bedah yang terdiri dari lengan robot bedah, sensor, kamera, instrumen bedah, perangkat lunak
untuk pengelolaan operasional dari sistem, monitor video, peralatan dan instrumen navigasi dan penentuan posisi, unit
tampilan visual, peralatan perekam dan tampilan optik (optical viewing), kontrol elektronik, penyangga (stand) dari kamera
navigasi, penyangga (stand) dari lengan robot serta layar sentuh, semua dijual sebagai satu unit; alat multiplexing video; alat
navigasi satelit; alat navigasi satelit, yaitu, sebuah Global Positioning System (GPS); alat navigasi untuk kapal; alat navigasi
untuk kendaraan; alat navigasi untuk kendaraan [komputer terpasang]; alat navigasi untuk mobil; alat pemadam api; alat
pemadam api untuk mobil; alat pemadam kebakaran untuk mobil; alat pemancar dan alat penerima yang digunakan untuk
menemukan hewan peliharaan yang hilang; alat pemancar elektronik untuk mengirim tempat menarik ke kendaraan
[sehubungan dengan otomobil]; alat pemancar suara; alat pemantau tingkat cairan; alat pemantauan pembangkit listrik; alat
pemantauan untuk perangkat yang mendukung Internet of Things [IoT]; alat pemantauan, selain untuk keperluan medis; alat
pembaca kartu flash; alat pembayaran elektronik dan terminal untuk tempat penyelesaian transaksi jual beli; alat pembersih
kepala magnetik; alat pembersih lensa kontak; alat pembersih pita magnetik; alat pembersih untuk disc rekaman suara; alat
pembesar [fotografi]; alat pembicara; alat pemusatan untuk transparansi fotografi; alat pemutar reproduksi suara; alat pemutus
listrik; alat penahan kabel listrik; alat penarik kabel listrik; alat pencampur suara; alat pencatat absensi elektronika; alat
pendengar; alat pendengar untuk komunikasi jarak jauh; alat pendeteksi api; alat pendeteksi asap dan karbon monoksida; alat
pendeteksi dan penguji kebocoran; alat pendeteksi ranjau; alat pendeteksi uang palsu elektronika; alat pendistribusi daya
untuk penerangan jalan; alat penerima audio dan video; alat penerima telepon; alat penerima televisi LCD; alat penerima
televisi dengan layar tampilan yang dapat digunakan sebagai cermin; alat peneropong telur; alat pengacau radar; alat
pengajaran; alat pengajaran audiovisual; alat pengaman listrik untuk instalasi elevator; alat penganalisa fluoresensi untuk
protein, bukan untuk keperluan medis; alat pengapung renang untuk keperluan keamanan; alat pengatur elektronik; alat
pengatur suhu air; alat pengatur waktu listrik; alat pengatur, listrik; alat pengecek kerusakan pada piringan optik; alat
pengembangan perangkat lunak; alat pengembangan perangkat lunak komputer; alat pengembangan perangkat lunak untuk
membuat perangkat lunak dan aplikasi selular; alat pengembangan perangkat lunak untuk mengaktifkan aplikasi perangkat
lunak seluler untuk mengakses layanan backend, yaitu, penyimpanan data, pemberitahuan push, dan
manajemen/pengelolaan pengguna; alat pengendali jarak jauh untuk kebutuhan rumah tangga; alat pengendali listrik dan
elektronik untuk pintu garasi; alat pengeras suara berukuran kecil yang dipakai di dalam telinga; alat pengering untuk cetakan
foto; alat pengisi baterai ponsel yang dapat dibawa; alat pengisi daya; alat pengisi daya baterai untuk kamera/kamera digital;
alat pengkait kabel listrik; alat pengolah data; alat pengolah data dan komputer; alat pengolah data elektronik; alat pengolah
data, yaitu coupler; alat pengolah kata; alat pengontrol (termostat) ; alat pengontrol daya untuk penerangan; alat pengontrol
jaringan; alat pengontrol manajemen jaringan; alat pengontrol memori semikonduktor; alat pengontrol mikro berdaya rendah;
alat pengontrol motor penggerak, elektronik; alat pengontrol otomatis dan monitor jarak jauh untuk keperluan mengukur,
monitoring dan mengontrol untuk pendingin udara; alat pengontrol otomatisasi rumah; alat pengontrol tenaga untuk monitoring
jarak jauh; alat penguji untuk penguji papan sirkuit; alat penguji untuk pengujian serat optik; alat pengujian genetik untuk tujuan
ilmiah; alat pengukur; alat pengukur air (meteran air); alat pengukur cahaya optik; alat pengukur diameter kawat; alat pengukur
gas (meteran gas); alat pengukur jarak; alat pengukur kecepatan; alat pengukur kecepatan [fotografi]; alat pengukur
luminescence; alat pengukur minyak (meteran minyak); alat pengukur panjang; alat pengukur parameter fisik laut; alat
pengukur presisi; alat pengukur radiasi; alat pengukur radioaktivitas; alat pengukur suara; alat pengukur tekanan; alat
pengukur tingkat cairan; alat pengukur untuk mengukur potensial permukaan, yaitu, potensial zeta, ukuran dan distribusi
ukuran partikel koloid dalam suatu larutan.; alat pengukur untuk pengeluaran parfum dalam jumlah yang terukur; alat
pengukur, listrik; alat pengulang jaringan nirkabel; alat pengurai listrik; alat penulis sandi magnetik; alat penyalaan, listrik,
untuk menyalakan dari kejauhan; alat penyangga kabel listrik; alat penyeimbang; alat penyimpan data komputer; alat
penyimpanan data; alat penyimpanan data, yaitu, drive disk keras, drive disk digital, alat pemutar media, media penyimpan
digital kosong, drive disk keras portabel, drive dalam keadaan solid, drive memori flash, drive disk hybrid dan periferal
komputer; alat penyimpanan data, yaitu, drive disk keras, drive disk digital, drive dalam keadaan solid, media penyimpan
digital kosong, drive hybrid dan periferal komputer; alat penyimpanan jaringan komputer, yaitu, drive disk keras, drive disk
digital, media penyimpan digital kosong, drive disk keras portabel, drive dalam keadaan solid, drive memori flash, drive disk
hybrid dan periferal komputer untuk menyimpan dan cadangan data elektronik baik secara lokal atau melalui suatu jaringan
telekomunikasi atau melalui awan; alat penyimpanan jaringan komputer, yaitu, menyimpan dan cadangan data elektronik baik
secara lokal atau melalui suatu jaringan telekomunikasi; alat penyimpanan jaringan komputer, yaitu, untuk menyimpan dan
cadangan data elektronik baik secara lokal atau melalui suatu jaringan telekomunikasi; alat penyimpanan komputer, yaitu,
perangkat keras memori komputer, drive keras untuk komputer dan drive dalam keadaan solid (SSD) untuk komputer; alat
penyimpanan komputer, yaitu, sistem atau subsistem untuk menyimpan dan mengarsip data elektronik; alat penyimpanan
perangkat keras komputer untuk menyimpan dan memperoleh kembali data; alat penyimpanan untuk menyimpan dan
memperoleh kembali data; alat peraga data; alat peredup cahaya untuk penerangan; alat perekam dan reproduksi suara; alat
perekam data; alat perekam data untuk pengiriman dan penyimpanan antara alat memori elektronik melalui kabel atau tanpa
kabel; alat perekam film; alat perekam jarak; alat perekam suara; alat perekam suara dan gambar; alat perekam tekanan; alat
perekam untuk mengemudi; alat perekam untuk merekam lalu lintas pada jaringan telekomunikasi; alat perekam video; alat
perekam waktu; alat perekam waktu dan tanggal; alat perluas untuk papan ketik, video dan mouse; alat perluasan jaringan
nirkabel; alat pertukaran telepon; alat pertukaran telepon elektronik; alat poin akses nirkabel (WAP); alat portabel penahan
mobil yang dikendalikan dari jarak jauh; alat reproduksi suara; alat sensor; alat spektrograf; alat stereoskopik; alat streaming
media digital; alat telegraf manual; alat telegraf otomatis; alat telemetering; alat telemetering kendali jarak jauh; alat
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terjemahan elektronik; alat transmisi data interaktif; alat transmisi suara; alat transmisi telepon; alat uji bukan untuk tujuan
medis; alat uji dan pengukuran, yaitu satu kotak pengujian yang berisikan sumber sinyal dan penganalisis sinyal untuk menguji
disain dan alat komunikasi nirkabel dan gelombang mikro; alat uji elektronik; alat uji elektronik untuk digunakan di bidang
telekomunikasi; alat uji semi-konduktor; alat uji untuk menguji papan sirkuit cetak; alat ukur; alat ukur alat; alat ukur dan
instrumen; alat ukur elektromagnetik; alat ukur lensa korektif; alat ukur radiasi; alat ukur radioaktivitas; alat ukur resistensi; alat
ukur tinggi badan; alat untuk darurat dan penyelamatan; alat untuk efisiensi energi listrik tegangan rendah; alat untuk
fermentasi [alat laboratorium]; alat untuk meletakkan kamera dan monitor; alat untuk memantau dan merekam kinerja mesin;
alat untuk memberitahukan notifikasi pelanggaran kecepatan, batas geografis virtual (geo-fence) dan jam malam dalam mobil,
yaitu, indikator kecepatan dan sensor waktu [sehubungan dengan otomobil]; alat untuk memeriksa absensi kerja; alat untuk
memeriksa franking; alat untuk memeriksa keaslian uang kertas; alat untuk memeriksa kecepatan kendaraan; alat untuk
memproses pembayaran elektronik; alat untuk memproses pembayaran secara elektronik; alat untuk memproses,
mentransmisikan dan menyimpan informasi basis data; alat untuk memverifikasi data pada kartu yang dikodekan secara
magnetis; alat untuk menganalisis gas; alat untuk mengedit film sinematografi; alat untuk mengembangkan film; alat untuk
mengembangkan foto; alat untuk mengendalikan listrik statis; alat untuk mengganti jarum pemutar rekaman; alat untuk
menghantarkan, mengalihkan, mengubah, mengumpulkan, mengatur atau mengendalikan listrik; alat untuk menghasilkan
gambar; alat untuk menghasilkan gambar virtual; alat untuk menghasilkan karakter; alat untuk menghasilkan kebisingan; alat
untuk menguji detektor asap menggunakan semprotan aerosol; alat untuk menguji detektor karbon monoksida menggunakan
semprotan aerosol; alat untuk menguji detektor panas menggunakan semprotan aerosol; alat untuk menguji makanan; alat
untuk menguji rem kendaraan; alat untuk menguji transmisi kendaraan; alat untuk mengukur; alat untuk mengukur kecepatan
ayunan golf; alat untuk mengukur ketebalan kulit; alat untuk mengukur, mendeteksi dan memonitor instrumen yang digunakan
pada aplikasi industri; alat untuk mentransmisikan dan mereproduksi suara atau gambar; alat untuk mentransmisikan program
radio dan pesan relai radio; alat untuk merekam dan mereproduksi ucapan; alat untuk merekam gambar; alat untuk merekam
suara atau gambar; alat untuk merekam, mengirim atau mereproduksi gambar; alat untuk merekam, mengirim atau
mereproduksi informasi; alat untuk merekam, mengirim atau mereproduksi suara; alat untuk merekam, mengirim atau
mereproduksi suara atau gambar; alat untuk merekam, mengirim atau mereproduksi suara, gambar dan data; alat untuk
merekam, mengirim, memproses dan mereproduksi suara, gambar atau data; alat untuk merekam, menyimpan, mengirim dan
mereproduksi suara dan gambar; alat untuk merekam, transmisi, penerimaan, pemrosesan atau reproduksi suara, gambar
atau data; alat untuk mereproduksi suara; alat untuk pengembangan piranti lunak untuk pembuatan aplikasi mobile Internet
dan antarmuka klien; alat untuk pengembangan piranti lunak, yaitu, piranti lunak untuk pengujian aplikasi; alat untuk
penyiaran, perekaman, transmisi atau reproduksi suara atau gambar; alat untuk penyiaran, perekaman, transmisi atau
reproduksi suara, data atau gambar; alat untuk perekaman, transmisi, amplifikasi dan reproduksi suara; alat untuk reproduksi
suara atau gambar; alat untuk transmisi komunikasi; alat untuk transmisi radio, alat pembaca optik; alat untuk transmisi suara
atau gambar; alat validasi tiket elektronik; alat verifikasi elektronik untuk mengecek pengesahan kartu-kartu; alat-alat optik
yang dapat dilihat; alat-alat otomatisasi perangkat lunak komputer.; alat interfase komputer; alidades; altimeter; amplifier;
amplifier akustik; amplifier audio; amplifier dan penerima audio; amplifier daya; amplifier gitar; amplifier semi-konduktor optik;
amplifier semikonduktor optik; amplifier stereo; amplifier untuk alat musik; amplifier untuk gitar bass; analisa audio; analisa
gangguan universal; analisa gas buang; analisa gas residu; analisa kuantum resonansi magnetik; analisis laboratorium
penelitian untuk mengukur, menguji dan menganalisis darah dan cairan tubuh lainnya; anemometer; anggota badan tiruan
untuk keperluan instruksi medis [peralatan pengajaran]; anjungan tunai mandiri [ATM]; anoda; antarmuka pemrograman
aplikasi [Application Programming Interface (API)] untuk digunakan dalam membangun aplikasi perangkat lunak; antarmuka
pemrograman aplikasi [Application Programming Interface (API)] untuk perangkat lunak yang memfasilitasi jasa/layanan online
untuk jaringan/jejaring sosial dan untuk pengambilan, mengunggah, mengunduh, mengakses dan manajemen data;
antarmuka pengguna untuk komputer kendaraan bermotor dan perangkat elektronik, yaitu panel kontrol elektronik, monitor,
layar sentuh, remot kontrol, stasiun dok, konektor, sakelar, dan kontrol yang diaktifkan suara; antarmuka untuk komputer;
antarmuka untuk komputer, layar komputer, telepon mobil, perangkat elektronik mobil, perangkat elektronik yang dapat
dipakai, arloji pintar, kacamata pintar, televisi, set top box, serta pemutar dan perekam audio dan video; antarmuka untuk
komputer, layar komputer, telepon seluler, perangkat elektronik seluler, perangkat elektronik yang dapat dipakai, jam tangan
pintar, kacamata pintar, televisi, set top box, serta pemutar dan perekam audio dan video; antarmuka untuk komputer, periferal
komputer, telepon seluler, perangkat elektronik digital mobile, perangkat elektronik yang dapat dikenakan, jam tangan pintar,
kacamata pintar, televisi, set top box, serta alat pemutar dan alat perekam audio dan video; antena; antena frekuensi radio;
antena microwave; antena mobil; antena pemancar gelombang radio; antena penerima siaran satelit; antena radar; antena
radio; antena radio dan televisi; antena satelit; antena sinyal radio; antena televisi; antena untuk jaringan telekomunikasi;
antena untuk peralatan komunikasi nirkabel; antena untuk peralatan radio; antikode; aparat komunikasi gelombang mikro;
aparat pengawasan keamanan; aparat pengawasan video; aparat peringatan keamanan; aparat untuk memeriksa surat
stempel; aparatus (termasuk perangkat keras komputer dan perangkat lunak komputer) untuk menyediakan, memproses,
menampilkan, merekam, mentransmisikan, menerima, mereproduksi, mengedit, memanfaatkan dan memutar ulang gambar,
suara, data dan informasi; aparatus balok elektromagnetik untuk proyektil; aparatus catu daya listrik selain generator; aparatus
dan instrumen bahari; aparatus dan instrumen ilmiah, optik, pengukur, pensinyalan dan pengecekan; aparatus dan instrumen
kendali jarak jauh; aparatus dan instrumen komunikasi data; aparatus dan instrumen penimbang; aparatus dan instrumen
penimbang untuk unit standar; aparatus dan instrumen sinematografi; aparatus dan instrumen untuk mengendalikan dan
memantau kendaraan tanpa awak; aparatus dan instrumen untuk mengendalikan dan memonitor aliran air; aparatus dan
instrumen untuk menghantarkan, mengalihkan, mengubah, mengakumulasi, mengatur atau mengendalikan distribusi listrik;
aparatus dan instrumen untuk menghantarkan, mengalihkan, mengubah, mengakumulasi, mengatur atau mengendalikan
listrik; aparatus dan instrumen untuk menghantarkan, mengalihkan, mengubah, mengakumulasikan, mengatur atau
mengendalikan distribusi atau penggunaan listrik; aparatus dan instrumen untuk menghantarkan, mengalihkan, mengubah,
mengakumulasikan, mengatur atau mengendalikan penggunaan listrik; aparatus dan instrumen untuk tujuan ilmiah; aparatus
dan instrumen xerografis; aparatus dan penerima telepon; aparatus dan perkakas yang menyelamatkan jiwa; aparatus dan
perlengkapan otentikasi mata uang; aparatus dan perlengkapan yang menyelamatkan jiwa; aparatus diagnostik, bukan untuk
tujuan medis, yaitu, aparatus yang digunakan untuk analisa dan optimasi sistem komputer; aparatus dubbing audio; aparatus
elektroforesis untuk penggunaan laboratorium; aparatus elektroforesis, bukan untuk tujuan medis; aparatus frekuensi tinggi;
aparatus generasi suara; aparatus memori; aparatus pemotongan film; aparatus pengatur panas; aparatus penghasil sinyal
elektronik; aparatus penguat gen untuk penggunaan laboratorium; aparatus pengukur fluida; aparatus pengukur kecepatan
untuk bola golf; aparatus pensinyalan angkatan laut; aparatus peralihan audio; aparatus peralihan telepon digital; aparatus
serta peranti untuk pengidentifikasian pribadi; aparatus sinyal kereta api, bercahaya atau mekanis; aparatus transvasing
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oksigen; aparatus untuk bernyanyi dengan musik latar yang telah direkam sebelumnya dan dengan lirik yang ditampilkan di
layar; aparatus untuk memonitor jarak jauh; aparatus untuk mengenkripsi dan mendekripsi sinyal video dan/atau suara
dan/atau data elektronik; aparatus untuk merekam suara; aparatus untuk merekam transmisi atau reproduksi data, suara atau
gambar, peralatan pengolah data, perangkat keras komunikasi data; aparatus untuk merekam, transmisi , memanipulasi, dan
mereproduksi suara dan gambar; aparatus untuk merekam, transmisi atau reproduksi data elektronik; apertometer [optik];
aplikasi (perangkat lunak) yang dapat diunduh untuk telepon pintar; aplikasi dekstop; aplikasi komputer untuk mengotorisasi
pembayaran elektronik serta transaksi keuangan elektronik; aplikasi komputer untuk mengumpulkan pembayaran elektronik
serta transaksi keuangan elektronik; aplikasi komputer untuk streaming video, musik dan gambar; aplikasi komputer utuk
mengolah pembayaran elektronik serta transaksi keuangan elektronik; aplikasi multimedia interaktif dan program komputer
untuk digunakan sehubungan dengan skema keanggotaan pelanggan, termasuk skema kartu loyalitas pelanggan, skema
insentif, skema bonus, kartu hadiah dan kartu diskon; aplikasi pembayaran elektronik (uang digital/ digital money) yang dapat
digunakan untuk memfasilitasi pembelian/ pembayaran; aplikasi pendaftaran merek internasional; aplikasi pengaturan
keuangan; aplikasi perangkat lunak [aplikasi] untuk perangkat yang mendukung Internet of Things [IoT]; aplikasi perangkat
lunak [dapat diunduh]; aplikasi perangkat lunak berkemampuan suara untuk manajemen informasi pribadi, tidak satupun
barang tersebut untuk kamera fotografi dan sinematografi profesional termasuk aksesoris spesifik fotografi dan sinematografi
profesional khusus untuknya dan perangkat lunak fotografi dan sinematografi profesional; aplikasi perangkat lunak komputer
untuk digunakan dalam kaitannya dengan pelestarian lingkungan, perubahan iklim dan penyeimbangan karbon; aplikasi
perangkat lunak komputer untuk komputer yang bisa dipakai, ponsel pintar, monitor, layar, perangkat keras komputer, pelacak
aktivitas, peralatan audio, peralatan komunikasi, peralatan telekomunikasi, perangkat periferal komputer, pemutar media
portabel, dan perangkat komunikasi elektronik digital; aplikasi perangkat lunak komputer untuk memungkinkan pengumpulan
dan pemrosesan data terkait tempat kerja, termasuk sumber daya manusia dan informasi penggajian, data waktu karyawan,
data tenaga kerja, data produk, data produksi, data operasional, data logistik, data keuangan dan data perusahaan, dan
manajemen personalia, pelaksanaan tugas dan manajemen/pengelolaan alur kerja; aplikasi perangkat lunak komputer yang
dapat diprogram untuk perangkat seluler, televisi, dan perangkat video lainnya; aplikasi perangkat lunak komputer yang dapat
diunduh; aplikasi perangkat lunak komputer yang digunakan untuk asisten digital pribadi; aplikasi perangkat lunak komputer,
dapat diunduh; aplikasi perangkat lunak metronom yang dapat diunduh; aplikasi perangkat lunak ponsel yang dapat diunduh;
aplikasi perangkat lunak pusat data ; aplikasi perangkat lunak seluler yang dapat diunduh; aplikasi perangkat lunak untuk
perangkat elektronik seluler dan perangkat elektronik portabel, yaitu, telepon seluler, telepon selular, ponsel pintar, konsol
permainan genggam, komputer tablet, komputer laptop, dan komputer notebook; aplikasi perangkat lunak untuk bermain
game; aplikasi perangkat lunak untuk digunakan dengan perangkat seluler; aplikasi perangkat lunak untuk digunakan dengan
perangkat seluler untuk memantau dan mengelola informasi medis pasien; aplikasi perangkat lunak untuk layanan jejaring
sosial melalui internet; aplikasi perangkat lunak untuk memberikan informasi tentang kesehatan dan kesejahteraan, untuk
digunakan sehubungan dengan terapi perilaku, untuk memasukkan, menyimpan, mengelola, dan menganalisis catatan medis
dan data pasien, bagi pengguna untuk melacak gejala dan mencatat perawatan, bagi pengguna untuk melacak aktivitas fisik,
penting tanda-tanda, dan informasi biometrik, untuk mengakses dan mengumpulkan data imunisasi, untuk melacak, merekam,
dan berbagi informasi perawatan kesehatan.; aplikasi perangkat lunak untuk memposting, mendistribusikan, dan melihat
peluang kerja, untuk memposting dan melihat resume, untuk berlangganan pemberitahuan pekerjaan melalui email dan teks,
untuk menyaring pelamar pekerjaan dengan melihat atau mengunduh resume dalam database resume, untuk mencari
peluang kerja dan untuk melamar ke pekerjaan; aplikasi perangkat lunak untuk pengumpulan dan pemrosesan data terkait
tempat kerja, yaitu, data waktu karyawan, data tenaga kerja, data produk, data produksi, dan data perusahaan, dan untuk
manajemen personalia, dan untuk pengelolaan perangkat seluler, yaitu, aplikasi perangkat seluler, sistem operasi seluler,
keamanan pengguna, dan keamanan aplikasi perangkat lunak; aplikasi perangkat lunak untuk perangkat bergerak (mobile
application) untuk digunakan oleh pasien bedah ortopedi sebelum pembedahan dan sesudah pembedahan; aplikasi perangkat
lunak untuk perangkat bergerak (mobile application) yang memungkinkan penyedia layanan kesehatan untuk terlibat,
membuat stratifikasi dan memantau pasien bedah ortopedi sebelum pembedahan dan sesudah pembedahan; aplikasi
perangkat lunak untuk perangkat seluler untuk memantau dan mengelola informasi medis pasien; aplikasi perangkat lunak
untuk perencanaan pernikahan; aplikasi perangkat lunak untuk produk perbankan melalui fasilitas pesan singkat (SMS);
aplikasi perangkat lunak untuk transmisi komunikasi elektronik.; aplikasi perangkat lunak yang dapat diunduh; aplikasi
perangkat lunak yang dapat diunduh untuk mengakses situs web di mana pengguna dapat memposting peringkat, ulasan, dan
rekomendasi pada daftar real estat liburan, akomodasi sementara, acara, lokasi, bisnis, layanan, dan kegiatan di bidang
hiburan, perjalanan, pariwisata, dan restoran; aplikasi perangkat lunak yang dapat diunduh untuk pemesanan dan pemesanan
transportasi, perjalanan, dan restoran; aplikasi perangkat lunak yang dapat diunduh untuk ponsel; aplikasi perangkat lunak
yang dipasang pada komputer pribadi untuk mentransfer data musik dari komputer pribadi ke pemutar audio HDD (Hard Disk
Drive); aplikasi perangkat lunak yang memungkinkan pengusaha mencari dan merekrut karyawan.; aplikasi perangkat lunak
yang menampilkan informasi tentang layanan rekrutmen, solusi kepegawaian dan perencanaan karir; aplikasi perangkat lunak
yang menampilkan permainan komputer; aplikasi perangkat seluler yang dapat diunduh (downloadble) untuk merekam data
mengemudi, menghasilkan penilaian mengemudi, permintaan bantuan di jalan, pemeriksaan kesehatan kendaraan,
pengiriman pengingat pemeliharaan, pelacakan lokasi mobil, penyampaikan peringatan vandalisme, penyediaan informasi
keselamatan pengemudi [sehubungan dengan otomobi]; aplikasi percetakan online yang dikombinasikan dengan jarinqan
sosial dimana para penqquna dapat chattinq, sharinq, kolaborasi.; aplikasi piranti lunak komputer untuk perangkat seluler,
komputer pribadi, konsol dan tablet, yaitu piranti lunak yang digunakan untuk menyimpan dan menarik dana dari rekening
bank, rekening kartu kredit, rekening kartu debit, transfer dana, melakukan transaksi, dan melihat informasi rekening bank;
aplikasi ponsel pintar [perangkat lunak]; aplikasi ponsel pintar yang dapat diunduh [perangkat lunak]; aplikasi ponsel pintar,
dapat diunduh; aplikasi seluler; aplikasi seluler untuk memantau kegiatan latihan olahraga papan; aplikasi seluler untuk
perbankan, keuangan, peminjaman dan pembayaran; aplikasi seluler yang dapat diunduh; aplikasi seluler yang dapat diunduh
untuk digunakan dengan komputer yang bisa dipakai, ponsel pintar, monitor, layar, perangkat keras komputer, pelacak
aktivitas, peralatan audio, peralatan komunikasi, peralatan telekomunikasi, perangkat periferal komputer, pemutar media
portabel, dan perangkat komunikasi elektronik digital; aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk mencocokkan pencari kerja
dengan pemberi kerja dan kesempatan kerja; aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk menelusuri video dengan browser
bawaan; aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk mengirim (posting) dan melihat daftar pekerjaan, mengirim (posting) dan
melihat resume, dan mencari dan melamar untuk kesempatan kerja; aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk ponsel cerdas
dan komputer tablet; aplikasi seluler yang dapat diunduh yang menampilkan konten hiburan, termasuk konten interaktif;
aplikasi seluler, direkam; aplikasi telepon selular untuk mengakses dan streaming audio visual dan konten multimedia melalui
internet dan jaringan komunikasi global; aplikasi tentang sistem kasir; aplikasi terkait dengan sistem pengaturan transportasi;
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aplikasi untuk digunakan dengan telepon selular, tablet dan komputer pribadi; aplikasi untuk pembayaran parkir; aplikasi untuk
pencatatan hak cipta; aplikasi untuk pendaftaran desain industri; aplikasi untuk pendaftaran merek; aplikasi untuk pendaftaran
paten; aplikasi untuk pengaturan kegiatan penyewaan kendaraan; aplikasi untuk pengawasan perusahaan sewa kendaraan
dan perilaku supir kendaraan sewaan; aplikasi untuk perpanjangan merek; aplikasi untuk ponsel, komputer tablet, dan ponsel
pintar dalam bentuk permainan video yang dapat diunduh; aplikasi yang dapat diunduh; aplikasi yang dapat diunduh untuk
digunakan dengan perangkat seluler; aplikasi yang memungkinkan pengguna untuk berkolaborasi dan berkomunikasi melalui
ruang chat untuk membuat foto cetak produk; aplikasi yang menyediakan jasa percetakan online; aplikasi-aplikasi seluler yang
dapat diunduh menggunakan artificial intelligence untuk otomatisasi bisnis.; application programming interface (API) untuk
digunakan dalam mengembangkan platform AI (kecerdasan buatan), yaitu, bot (bots), agen virtual dan asisten virtual;
application programming interface (API) untuk perangkat lunak komputer untuk mengembangkan pengalaman realitas virtual
dan augmented reality; application software for smart phone; apron bahan bakar; armatures [listrik]; armatures untuk
digunakan dalam peralatan listrik; array berlebihan dari pengontrol disk [RAID] independen; array dioda; array panel tenaga
surya; arsip MP3 yang direkam (mengenai musik); arsip digital; arsip digital (dapat diunduh); artikel reflektif untuk dipakai,
untuk pencegahan kecelakaan; asisten digital pribadi; asisten digital pribadi (PDA); asisten digital pribadi dalam bentuk arloji;
aspirator untuk penggunaan laboratorium; attenuator; attenuators sinyal listrik; aturan bevel; aturan lipat; aturan pengukuran;
aturan slide melingkar; audio dan video analog dan rekaman digital pada kaset, cakram, rekaman, DVD dan CD, kaset, atau
media perekaman lainnya; audio processor; audiometer; autocollimators; automata musik yang dioperasikan dengan koin
[kotak juke]; autotransformers; bagian dan aksesori untuk kacamata; bagian komponen untuk antena; bagian untuk kacamata;
baju balap motor tahan api untuk tujuan keamanan; baju besi tubuh; baju zirah; baki cuci [fotografi]; baki laboratorium;
balaclava tahan api; balaclavas untuk perlindungan terhadap kecelakaan, iradiasi dan kebakaran; balancers penguat ganda;
ballast elektronik untuk lampu; ballast listrik untuk peralatan penerangan neon; ballast pencahayaan; ballast untuk lampu
halogen; ballast untuk lampu neon; ballast untuk lampu pelepasan gas; ballast untuk peralatan penerangan listrik; balon
meteorologi; ban leher elektronik untuk melatih binatang; bantalan hidung kacamata; bantalan hidung sunglass; bantalan
hidung untuk kacamata; bantalan hidung untuk kacamata hitam; bantalan lutut untuk pekerja; bantalan pendingin komputer
notebook; bantalan pengisian nirkabel untuk smartphone; bantalan rahang diadaptasi khusus untuk helm pelindung olahraga;
bantalan sentuh; bantalan sentuh untuk komputer; bantalan telinga khusus disesuaikan untuk helm olahraga pelindung;
bantalan telinga untuk bingkai kacamata; bantalan telinga untuk earphone; bantalan telinga untuk headphone; bar lampu
darurat untuk kendaraan [sinyal bercahaya]; barang dari pakaian pelindung untuk dipakai oleh pengendara sepeda motor
untuk perlindungan terhadap kecelakaan atau cedera; barang-barang optik; barang-barang yang bersifat magnetik, optik atau
pembawa informasi elektronik, atau kombinasinya, yaitu stiker, label, label berperekat, kertas-kertas, yang dilengkapi dengan
sarana/cara pengkodean dan/atau struktur difraksi dan/atau struktur holografik untuk digunakan sebagai sarana/cara
keperluan identifikasi, otentikasi atau keamanan; barel lensa untuk mikroskop; barel lensa untuk teleskop; barometer; base
chargers untuk perangkat elektronik seluler; batang pengukur; batang untuk peramal air; baterai; baterai anoda; baterai dan
alat pengisi daya baterai; baterai dan pengisi daya untuk rokok elektronik; baterai elektrik; baterai galvanik; baterai isi ulang
bertenaga surya; baterai isi ulang yang memberi daya pada kendaraan listrik; baterai kamera; baterai kering; baterai laptop;
baterai listrik; baterai listrik isi ulang; baterai listrik untuk menyalakan kendaraan listrik; baterai lithium; baterai lithium-ion;
baterai matahari; baterai nikel-kadmium; baterai pengapian; baterai penyimpanan listrik; baterai penyimpanan listrik untuk
penggunaan rumah tangga; baterai penyimpanan nikel-kadmium; baterai sekunder lithium; baterai surya; baterai surya untuk
kegunaan industri; baterai telepon genggam; baterai tensi tinggi; baterai untuk alat bantu dengar; baterai untuk cerutu
elektronik; baterai untuk kamera digital dan kamera perekam; baterai untuk kamera/kamera digital; baterai untuk kendaraan;
baterai untuk penerangan; baterai untuk peralatan komunikasi audio dan video; baterai untuk perangkat elektronik yang
digunakan untuk memanaskan tembakau; baterai untuk pocketlamps; baterai untuk ponsel; baterai untuk rokok elektronik;
baterai untuk telepon genggam; baterai yang dapat diisi ulang; baterai, listrik; beban; bel; bel alarm darurat elektronik; bel
alarm, listrik; bel elektronik; bel panggilan elektronik; bel panggilan, listrik; bel untuk memanggil suster; bel, listrik; bellow untuk
kamera; benang pengenal untuk kabel listrik; benda pelindung pakaian untuk dipakai oleh pengendara bermotor supaya
terlindungi dari kecelakaan atau cedera, yaitu, sepatu bot keselamatan dan sarung tangan keselamatan; benda pelindung
pakaian untuk pengendara bermotor untuk melindungi dari kecelakaan atau cedera, iradiasi dan api; benda-benda optik yang
telah lulus uji; bendera peringatan; berat menyelam; berburu teropong; berdiri disesuaikan untuk tablet; berenang mengapung
untuk tujuan keamanan; berita berkala elektronik yang dapat diunduh; betatron industri; betatrone; bevel; bevel geser; binder
diadaptasi untuk compact disc; bingkai foto digital; bingkai kacamata; bingkai kacamata anak yang terbuat dari bahan sintesis;
bingkai kacamata anak yang terbuat dari plastik; bingkai kacamata berlensa; bingkai kacamata dan kacamata hitam; bingkai
kacamata yang dibongkar; bingkai kacamata yang terbuat dari kombinasi logam dan plastik; bingkai kacamata yang terbuat
dari logam; bingkai kacamata yang terbuat dari plastik; bingkai untuk kacamata dan kacamata hitam; bingkai untuk kacamata
hitam; bingkai untuk transparansi fotografi; bingkai-bingkai kacamata matahari; biochip; biomikroskop; bioreaktor plastik sekali
pakai untuk kultur sel; bioreaktor untuk kultur sel; bioreaktor untuk penggunaan laboratorium; bioreaktor untuk penggunaan
penelitian; bipod untuk kamera; blok distribusi tenaga listrik; blok terminal; blok terminal listrik; blok terminal listrik biometrik;
blok terminal tanah; boneka resusitasi [alat pengajaran]; booming untuk mikrofon; boot untuk perlindungan terhadap
kecelakaan; boot untuk perlindungan terhadap kecelakaan, iradiasi dan api; borescop serat optik; borescopes; borescopes
untuk memeriksa pekerjaan; boresighters [alat pelurus untuk pemandangan senjata]; botol media untuk penggunaan
laboratorium; botol reagen untuk penggunaan laboratorium; botol untuk penggunaan laboratorium; box speaker; braket untuk
kamera; brosur elektronik yang dapat diunduh; buffer komputer; buku audio; buku audio untuk anak, dan film-film untuk anak
yang terekam pada media optik; buku audio yang menampilkan konten hiburan; buku catatan digital; buku digital yang dapat
diunduh dari Internet; buku digital, dapat diunduh; buku elektronik fiksi direkam pada media komputer; buku elektronik fiksi
yang dapat diunduh; buku elektronik non-fiksi yang dapat diunduh; buku elektronik non-fiksi yang direkam di media komputer;
buku elektronik yang dapat diunduh; buku harian elektronik; buku petunjuk dalam bentuk elektronik; buku yang direkam dalam
kaset; buku yang direkam pada disk; buku-buku digital anak yang dapat diunduh; buku-buku digital untuk aktifitas anak yang
dapat diunduh; buku-buku digital untuk pendidikan anak yang dapat diunduh; buret; busur derajat [alat ukur]; busur derajat
penuh; busur derajat setengah lingkaran; cadangan peralatan catu daya listrik selain generator; cakram audio; cakram audio
kompak; cakram kosong untuk komputer; cakram laser; cakram musik yang direkam; cakram optik; cakram optik yang
menampilkan musik; cakram padat audio-video; cakram permainan video; cakram video digital; cakram video, pita video dan
compact disc yang direkam yang menampilkan permainan (games) video, permainan (games) komputer, game mobile (mobile
games), animasi, dan musik dan karya seni; car MP3 Player; cartridge game untuk digunakan dengan peralatan game
elektronik; case diadaptasi untuk komputer; case diadaptasi untuk komputer netbook; case diadaptasi untuk komputer
notebook; case diadaptasi untuk pemutar DVD; case diadaptasi untuk pemutar MP3; case disesuaikan untuk pemutar CD;
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case khusus dibuat untuk peralatan dan instrumen fotografi; case untuk compact disc; case untuk compact disc atau DVD;
case untuk perangkat penyimpanan musik; casing dan cover untuk smartphone; casing dan kantong untuk menyimpan
kacamata dan kacamata hitam; casing telepon seluler; casing untuk perangkat elektronik seluler; casing untuk ponsel pintar;
casing untuk ponsel pintar (smart phones); casing, cover dan selongsong untuk menyimpan komputer tablet; casing, cover
dan selongsong untuk menyimpan laptop; catu daya elektronik; catu daya listrik; catu daya listrik portabel untuk perangkat
elektronik yang digunakan untuk memanaskan tembakau; catu daya listrik portabel untuk rokok elektronik; catu daya listrik
selain generator; catu daya listrik untuk rokok elektronik; catu daya listrik yang tidak pernah terputus; catu daya portabel untuk
perangkat elektronik yang digunakan untuk memanaskan tembakau; catu daya portabel untuk rokok elektronik; catu daya
switching frekuensi tinggi; catu daya tegangan tinggi; cawan lebur [laboratorium]; celana panjang untuk perlindungan terhadap
kecelakaan, iradiasi dan kebakaran; cermin inspeksi; cermin inspeksi teleskopik untuk penggunaan otomotif; cermin optik;
cermin untuk memeriksa pekerjaan; cetakan holografik; charger mobil untuk perangkat yang digunakan untuk memanaskan
tembakau; charger mobil untuk rokok elektronik; chatbot [perangkat lunak yang dapat diunduh untuk mensimulasikan
percakapan]; chip [sirkuit terpadu]; chip elektronik; chip elektronik bersandi berisi pemrograman yang digunakan untuk
menghasilkan suatu identitas unik pengguna dan kode sandi untuk digunakan sekali; chip elektronik untuk pembuatan sirkuit
terpadu; chip elektronik yang memuat teknologi yang aman untuk tujuan menyediakan verifikasi komponen perangkat tetap
dan perangkat lunak; chip komputer; chip semi-konduktor; chip semikonduktor; chip set, yaitu chip set semikonduktor terutama
terdiri dari chip semikonduktor, rakitan papan sirkuit dan sirkuit terpadu; chip silikon; chip sirkuit terpadu; chips komputer dan
CPU RISC-V (arsitektur perangkat keras set sumber terbuka yang didasarkan pada prinsip-prinsip komputer set instruksi yang
dikurangi); chips komputer dan CPU dengan set instruksi arsitektur; chips memori semikonduktor; chips prosesor
semikonduktor; chips sirkuit; chipset grafis; chipset grafis definisi tinggi; chipset komputer; chipset komputer untuk digunakan
dalam mentransmisikan data ke dan dari unit pemrosesan pusat; cincin adaptor untuk lensa kamera; cincin kalibrasi; cincin
pintar; cincin sizers; clamp meter [alat ukur]; coelostats; colokan dan soket listrik; colokan indikator tekanan untuk katup;
colokan listrik; colokan listrik untuk mengisi daya rokok elektronik; colokan pisang; colokan tahan debu untuk jack telepon
seluler; colokan untuk mengisi daya perangkat elektronik yang digunakan untuk memanaskan tembakau; colokan, soket dan
kontak lainnya [sambungan listrik]; compact disc; compact disc [audio-video]; compact disc [hanya membaca memori];
compact disc audio yang direkam yang menampilkan musik; compact disc dan CD-ROM interaktif; compact disc kosong;
compact disc yang direkam; compact disc yang direkam sebelumnya; compact disk yang telah direkam sebelumnya berisi
manual pemilik kendaraan dan perangkat lunak untuk mengelola jadwal perawatan kendaraan; corong untuk pengeras suara;
corong pemisah untuk penggunaan laboratorium; corong untuk penggunaan laboratorium; counter; counter revolusi;
countertops laboratorium; crack meter [alat ukur]; crossover; cryostats untuk penggunaan laboratorium; cybergloves;
cyclocomputers; cyclometers; data compact disc; data ilmiah dan medis dapat diunduh melalui Internet; data-data yang
direkam secara elektronik; database elektronik direkam pada media komputer; daun jendela [fotografi]; daun jendela optik;
daun jendela untuk kamera; daya ponsel (baterai isi ulang); deck dubbing cakram audio dan video; decoder televisi; dekoder;
demodulator; demultiplexer; densimeter; densitometer; detektor bug; detektor cacat ultrasonik; detektor frekuensi
elektromagnetik [EMF]; detektor gas yang mudah terbakar elektronik genggam; detektor gerak; detektor inframerah; detektor
karbon dioksida; detektor karbon monoksida; detektor kebakaran; detektor kebakaran dan asap; detektor koin palsu; detektor
mata uang; detektor objek ultrasonik untuk digunakan pada kendaraan; detektor panas; detektor penangkap elektron; detektor
radar; detektor radiasi; detektor radiasi gamma; detektor radon; detektor seismik; detektor ultrasonik; detektor untuk perangkat
yang mendukung Internet of Things [IoT]; diafragma [akustik]; diafragma [fotografi]; diafragma untuk peralatan ilmiah; dialer
telepon elektronik; dialer telepon otomatis; digitizers video; dimmer cahaya; dinamometer; dioda; dioda bolak switch saat ini;
dioda laser; dioda pemancar cahaya [LED]; dioda pemancar cahaya organik [OLED]; dioda pemancar cahaya polimer [PLED];
dioda penerangan cahaya; diode alternating current switches [DIACs]; dipstik kendaraan; disc compact musik yang direkam
sebelumnya; disc rekaman suara; disk audio kosong; disk audio yang direkam sebelumnya; disk drive (untuk komputer); disk
drive untuk komputer; disk game komputer; disk magnetik kosong; disk magneto-optik; disk memori flash kosong; disk optik
kosong; disk perekam, yaitu, disk audio dan video berupa rekaman suara; disk rekaman; disk rekaman kosong; disk rekaman
suara berupa musik; disk video pra-rekam, kompak disk, DVD, dan disk digital definisi tinggi terkait dengan permainan video,
olahraga elektronik, dan kompetisi dan turnamen olahraga elektronik; disk yang diprogram sebelumnya; disk, magnetik; disket;
disket komputer; disket kosong; dispenser deterjen otomatis; dispenser dosis; dispenser tiket; dispenser tiket otomatis; display
augmented reality yang dipasang di kepala; display elektroforetik; display elektronik yang dinamis (digital signage); display
holografik yang dipasang di kepala; display kepala-up untuk kendaraan bermotor; display layar besar LCD; display panel
datar; display panel datar yang fleksibel untuk komputer; docking stations untuk perangkat elektronik seluler; dompet
elektronik yang dapat diunduh yang digunakan untuk aplikasi blockchain; dompet penyimpanan disesuaikan untuk compact
disc; dompet perangkat keras cryptocurrency; dompet telepon seluler; dosimeter radiasi; dosimeter untuk cairan; dosimeter
untuk padatan; drainer untuk digunakan dalam fotografi; drive cadangan untuk komputer; drive cakram optik dan pengubah
otomatis cakram optik; drive dan driver disk komputer; drive disk; drive disk digital; drive disk keras; drive disk komputer; drive
disk komputer dan memori komputer untuk jaringan yang terpasang pada alat penyimpanan untuk menggunakan secara
bersama-sama file dan cadangan awan; drive disk optik; drive memori flash; drive untuk kontrol gerak motor listrik; driver
speaker; dropper untuk pengukuran, selain untuk keperluan medis; dropper untuk pengukuran, selain untuk keperluan medis
atau rumah tangga; dropper untuk pengukuran, selain untuk keperluan medis dan rumah tangga; dropper untuk pengukuran,
selain untuk keperluan rumah tangga; ducting untuk kabel listrik; dudukan (stands) untuk perangkat elektronik seluler; dudukan
diadaptasi untuk PC tablet; dudukan disesuaikan untuk komputer tablet; dudukan disesuaikan untuk laptop; dudukan kamera;
dudukan kamera video; dudukan komputer yang dirancang khusus untuk memegang komputer, printer, dan aksesori; dudukan
lensa kamera; dudukan mikrofon; dudukan ponsel untuk kendaraan; dudukan slide film; dudukan telepon genggam; dudukan
telepon seluler; dudukan untuk kamera helm; dudukan untuk peralatan fotografi; dudukan untuk peralatan komputer; dudukan
untuk telepon seluler; duplexer; duplikator piringan cakram (audio dan video); e-book yang menampilkan konten hiburan,
direkam di media komputer; e-reader; earphone; earphone nirkabel; earphone pribadi untuk digunakan dengan sistem
transmisi suara; earphone untuk telepon seluler; efektor suara dan/atau video; ekstensi browser menjadi perangkat lunak yang
dapat diunduh; ekstensi telepon mengarah; elektroda grafit untuk digunakan dalam proses pembuatan baja; elektroda sel
bahan bakar; elektroda untuk penelitian laboratorium; elektroliser; elektromagnet; elektrometer; elemen semikonduktor; ember
api; emoji yang dapat diunduh untuk komputer; emoji yang dapat diunduh untuk komputer tablet; emoji yang dapat diunduh
untuk ponsel; emoji yang dapat diunduh untuk tablet; emotikon yang dapat diunduh untuk komputer; emotikon yang dapat
diunduh untuk komputer tablet; emotikon yang dapat diunduh untuk ponsel; emotikon yang dapat diunduh untuk tablet;
emulator mikro komputer [perangkat lunak komputer, direkam]; endoskopi untuk keperluan industri; engsel untuk bingkai
kacamata; epidemi; equalizer grafis; equalizers [peralatan audio]; ergometer; exposure meter [meter cahaya]; fiber-to-the-
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home [FTTH]; filament penghantar cahaya [serat optik]; file audio untuk mereproduksi suara latar belakang; file audio yang
dapat diunduh; file audiovisual yang dapat diunduh yang menampilkan animasi yang ditargetkan terutama untuk anak-anak
dan orang dewasa muda, dimana rekaman dan file audiovisual tersebut hanya yang berhubungan dengan serial hiburan
animasi yang ditargetkan untuk anak-anak dan orang dewasa muda dan menampilkan dua karakter fiksi, diantaranya adalah
karakter apel antropomorfisme dan karakter sayuran antropomorfisme; file data yang dapat diunduh; file gambar yang dapat
diunduh; file multimedia yang dapat diunduh; file musik yang dapat diunduh; file teks yang dapat diunduh; file video dan audio
yang dapat diunduh; file video yang dapat diunduh; file-file audio, yaitu buku audio anak yang dapat diunduh; film dan program
televisi yang dapat diunduh menampilkan episod dari suatu serial televisi animasi yang tersedia melalui suatu jasa videosesuai-permintaan; film film yang direkam sebelumnya; film kamera, terbuka; film layar lebar yang menampilkan musik dan
hiburan; film pelindung diadaptasi untuk layar untuk komputer tablet; film pelindung diadaptasi untuk smartphone; film
pelindung diadaptasi untuk smartphone untuk melindungi tampilan kristal cair; film pelindung disesuaikan untuk layar
komputer; film pelindung disesuaikan untuk layar komputer, layar ponsel, dan layar jam tangan pintar; film pelindung
disesuaikan untuk layar ponsel; film pelindung disesuaikan untuk layar ponsel pintar; film pelindung disesuaikan untuk telepon
seluler; film pelindung yang diadaptasi untuk layar komputer, layar telepon mobil dan layar arloji pintar; film pelindung yang
diadaptasi untuk ponsel pintar (smart phones); film pelindung yang disesuaikan untuk layar ponsel cerdas; film pemisahan
warna; film sinematografi; film sinematografi, terbuka; film slide, terbuka; film splicers; film tipis transistor liquid crystal display
panel [TFT-LCD]; film video; film yang sudah terekspos; film, gambar bergerak, dan film (movies) yang menampilkan konten
hiburan; filter antena; filter anti-silau untuk monitor komputer; filter anti-silau untuk televisi; filter fotografi; filter frekuensi radio;
filter kapasitansi induktansi; filter layar komputer; filter layar tampilan disesuaikan untuk digunakan dengan komputer tablet;
filter layar tampilan disesuaikan untuk digunakan dengan monitor komputer; filter layar tampilan disesuaikan untuk digunakan
dengan televisi; filter layar untuk komputer dan televisi; filter lensa untuk kamera; filter optik; filter untuk antena; filter untuk
digunakan dalam fotografi; filter untuk layar televisi; filter untuk masker pernapasan; filter untuk masker pernapasan non
medis; filter untuk menekan gangguan radio; filter untuk perangkat optik; filter untuk pesawat televisi; filter untuk sinar
ultraviolet, untuk fotografi; filter warna untuk layar liquid crystal display [LCD]; filter warna untuk televisi dan kamera
sinematografi; firmware komputer; flare jalan raya, tidak meledak atau kembang api; flash drive USB bergaya kartu kredit;
flash kamera; flash-bulbs [fotografi]; flashdisk; flip cover untuk smartphone; floppy disk drive; floppy disk kosong untuk
komputer; fobs kunci elektronik menjadi alat kendali jarak jauh; fonograf listrik; fonografi; font pencetakan yang dapat diunduh;
font typeface direkam pada media magnetik; foto yang dapat diunduh; foto, gambar dan film yang dapat diunduh; foto-foto;
fotodioda; fotometer; fotoresistor; fotosensor; frame monitor komputer; frame untuk kacamata dan pince-nez; freeware;
galvanometer; gambar bergerak yang dapat diunduh; gambar bergerak yang dapat diunduh dan pertunjukkan televisi yang
menampilkan cerita fiksi dan non-fiksi pada berbagai topik yang disediakan melalui layanan video-on-demand; gambar dan
film digital; gambar dan film digital (dapat diunduh); gambar dan lukisan yang dapat diunduh di bidang permainan (games)
komputer, permainan video (video games), game mobile (mobile games) dan animasi; gambar dan lukisan yang dapat
diunduh untuk display/tampilan siaga telepon genggam (mobile phones), ponsel pintar (smart phones) dan peralatan terminal
informasi mobile; gambar diam dan bergerak yang dapat diunduh; gambar holografik; gambar meningkatkan tabung; gambar
yang dapat diunduh; gambar yang dapat diunduh, gambar bergerak atau video; game komputer yang dapat diunduh; garis
tegak lurus; garis yang terdengar; gasifiers untuk penggunaan laboratorium; gasometer [alat ukur]; gateway cerdas untuk
analisis data waktu-nyata; gelang (bands) untuk telepon pintar (smartphones) dalam bentuk jam tangan; gelang identifikasi
dikodekan, magnetik; gelang identifikasi elektronik yang dikodekan; gelang pintar; gelang pintar untuk menerima dan mengirim
panggilan telepon, surat elektronik, dan pesan; gelang pintar yang digunakan dengan ponsel pintar; gelang pintar yang
mengkomunikasikan data ke perangkat elektronik lainnya; gelang pintar yang mengkomunikasikan data ke telepon pintar;
gelang pintar yang terdiri dari perangkat lunak untuk mengirim dan menerima pertukaran data dan informasi dari ponsel pintar;
gelang terhubung [alat ukur]; gelas augmented reality; gelas dikalibrasi; gelas gletser; gelas kimia [gelas laboratorium]; gelas
ukur; gelas ukur polietilen; gelas untuk penggunaan laboratorium; gelas yang diendapkan untuk penggunaan laboratorium;
gembok, elektronik; gender changers [adapter kabel] untuk telepon seluler; generator arus; generator frekuensi tinggi selain
untuk penggunaan medis; generator fungsi; generator fungsi digital; generator gelombang elektromagnetik; generator
gelombang elektronik; generator jam; generator jam untuk komputer; generator medan impuls; generator medan magnet
selain untuk penggunaan medis; generator partikel; generator pulsa selain untuk penggunaan medis; generator pulsa untuk
penghitung revolusi elektronik; generator sinyal; gerbang penumpang; giroskop; go / no-go gauges; go / no-go plug gauges;
grafik komputer yang dapat diunduh; grafik yang dapat diunduh; grafik yang dapat diunduh untuk ponsel; grafik, gambar dan
film yang dapat diunduh; grafis screensaver dan wallpaper yang dapat diunduh untuk komputer, telepon genggam, tablet;
gramofon; gravimeters; grid dip meter; groupware komputer; gulungan [fotografi]; gulungan chip; gulungan kabel ekstensi;
gulungan kabel yang dilengkapi soket listrik [koneksi listrik]; gulungan magnetik; gulungan tersedak untuk digunakan dalam
peralatan listrik; gulungan untuk kamera; gulungan, listrik; gyrocompasses; gyrometer; handset telekomunikasi seluler;
handsfree; hard disk kosong untuk komputer; hard disk untuk komputer; hard drive komputer eksternal; hard drive untuk
komputer; headphone; headphone dengan radio built-in; headphone in-ear; headphone musik; headphone nirkabel;
headphone nirkabel dengan radio built-in; headphone peredam bising; headphone peredam bising untuk pekerja; headphone
pribadi untuk digunakan dengan sistem transmisi suara; headphone stereo; headset; headset augmented reality; headset dan
helm virtual reality disesuaikan untuk digunakan dalam bermain video game; headset handsfree untuk telepon seluler; headset
nirkabel; headset nirkabel untuk digunakan dengan smartphone; headset nirkabel untuk digunakan dengan telepon seluler;
headset nirkabel untuk telepon seluler, ponsel pintar dan komputer tablet; headset realitas maya; headset tanpa kabel untuk
smartphone; headset telepon; headset untuk digunakan dengan komputer; headset untuk digunakan dengan konsol
permainan video (video game); headset untuk game augmented reality; headset untuk game realitas virtual; headset untuk
komunikasi; headset untuk telepon; headset untuk telepon seluler; headset virtual reality disesuaikan untuk digunakan dalam
bermain video game; heat sink untuk digunakan di komputer; heliograf; helm; helm berkuda; helm bisbol; helm kecelakaan;
helm kecelakaan untuk pengendara sepeda motor; helm las gelap otomatis; helm pelindung; helm pelindung untuk anak-anak;
helm pelindung untuk olahraga; helm pelindung untuk pengendara; helm pelindung untuk pengendara sepeda; helm pelindung
untuk pengendara sepeda motor; helm pelindung untuk penggunaan militer; helm pelindung untuk tinju; helm pemukul bisbol;
helm penangkap bisbol; helm pengaman; helm penyolder; helm selam; helm sepeda; helm sepeda motor; helm skateboard;
helm ski; helm snowboarding; helm softball; helm untuk hoki es; helm untuk pengendara sepeda motor; helm untuk sepak bola
Amerika; hidrofon; hidrometer; hidrometer asam; higrometer; hologram; hologram untuk sertifikasi produk asli; hologram yang
dihasilkan komputer [CGH]; hologram yang disandikan untuk sertifikasi produk asli; house mark untuk serangkaian piranti
keras komputer dan piranti lunak komputer; hub jaringan komputer; hub, sakelar, dan router jaringan komputer; iluminometer;
indikator fase; indikator kecepatan; indikator kemiringan; indikator kerugian listrik; indikator ketinggian air; indikator ketinggian
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air untuk kendaraan; indikator kuantitas; indikator level; indikator level oli untuk kendaraan; indikator otomatis tekanan rendah
di ban; indikator otomatis tekanan rendah pada ban kendaraan; indikator suhu; indikator tekanan; indikator tingkat bahan
bakar untuk kendaraan; induktor [listrik]; induktor listrik; informasi gambar dan teks yang dapat diunduh dari majalah, buku,
surat kabar, peta, foto dan gambar; inkubator kelembaban konstan untuk penggunaan laboratorium; inkubator suhu konstan
untuk penggunaan laboratorium; inkubator untuk kultur bakteri; inkubator untuk penggunaan laboratorium; inlet, yaitu kepingan
sirkuit terpadu dengan antena dan tag eksternal dimana kepingan sirkuit terpadu tertanam; instalasi alarm; instalasi daya
selain generator; instalasi fotovoltaik untuk menghasilkan listrik [pembangkit listrik fotovoltaik]; instalasi listrik untuk kendali
jarak jauh operasi industri; instalasi listrik untuk remot kontrol operasi industri; instalasi pemonitoran video; instalasi
pencegahan pencurian, listrik; instalasi pengawasan video listrik dan elektronik; instalasi untuk menggunakan kartu cip, yaitu
pembaca kartu cip; instrumen azimuth; instrumen dan komponen komunikasi elektronik dan optik, yaitu pemancar optik dan
pemancar optik elektro; instrumen dan mesin uji material; instrumen dan perlengkapan biometrik; instrumen dan perlengkapan
pengukur; instrumen kalibrasi; instrumen komunikasi gelombang mikro; instrumen kontrol ketel; instrumen kosmografis;
instrumen kromatografi untuk penggunaan laboratorium; instrumen matematika; instrumen meratakan; instrumen meteorologi;
instrumen navigasi; instrumen navigasi elektronik; instrumen navigasi kendaraan (memuat komputer); instrumen navigasi
satelit; instrumen observasi; instrumen penempatan suara; instrumen pengujian gas; instrumen pengujian material; instrumen
pengukur (instrumen survei); instrumen pengukur alat; instrumen pengukur koordinat; instrumen pengukur level (pengukur);
instrumen pengukur panjang; instrumen pengukur presisi; instrumen survei; instrumen survei dan pemetaan; instrumen uji dan
pengukuran elektronik, yaitu interferometer, transduser listrik dan transduser getaran; instrumen uji dan pengukuran elektronik,
yaitu nano indenter untuk pengujian nanomekanik dari semikonduktor, lapisan sangat tipis (thin film), aplikasi wafer, pelapis
keras dan film DLC, bahan komposit, serat (fiber), polimer, logam, keramik dan biomaterial; instrumen untuk mengukur
panjang; instrumen yang mengandung kanta mata; instrumen-instrumen listrik untuk melepaskan bagian listrik dan/atau
elektronik; insulator untuk listrik; interface komputer; interferometer; interkom; internal communication devices; inti magnetik;
inverter [listrik]; inverter daya; inverter fotovoltaik; jaket keselamatan; jaket pelampung reflektif; jaket pelampung untuk hewan
peliharaan; jaket untuk perlindungan terhadap kecelakaan, iradiasi dan kebakaran; jalur listrik; jalur pemeriksaan alat tangan;
jam central processing unit [CPU]; jam mesin meter; jam tangan dengan fungsi komunikasi nirkabel; jam tangan dengan
pelacakan Global Positioning System [GPS] dan fungsi lokasi; jam tangan pintar; jam tangan pintar (pengolah data); jam
tangan pintar (smart watches) yang mengkomunikasikan data ke telepon pintar (smartphones), melalui situs web internet dan
komputer dan jaringan komunikasi elektronik lainnya; jam tangan pintar menggabungkan fungsi permainan elektronik; jam
tangan yang mengkomunikasikan data ke telepon pintar; jam tangan yang mengkomunikasikan data ke telepon pintar
(smartphone); jam tanggan yang menggabungkankamera dan pemutar MP3, dan yang mengkomunikasikan data ke telepon
pintar (smartphones) dan PDA; jam terhubung yaitu perangkat lunak untuk membantu tidur, memantau tidur, memantau
lingkungan selama tidur, membangungkan tidur, statistic berkaitan dengan tidur, streaming dan penerima muski dan radio dan
pengaturan alarm; jam waktu [alat perekam waktu]; jam waktu terkomputerisasi dengan pengenalan sidik jari; jam-jam tangan
yang dilengkapi kamera; jangka lengkung; jangka sorong (alat ukur); jaring pengaman; jaring untuk perlindungan terhadap
kecelakaan; jaringan area lokal; jaringan area luas; jaringan komputer dan piranti keras untuk komunikasi komputer; jarum
fonograf; jarum suntik dispenser sekali pakai untuk penggunaan laboratorium; jarum suntik dispenser yang dapat digunakan
kembali untuk penggunaan laboratorium; jarum untuk mensurvei kompas; jarum untuk pemain rekaman; jas biohazard; jas
terbang tahan api; jeck konektor untuk keperluan audio; jembatan jaringan komputer; jembatan timbang; jembatan untuk
bingkai kacamata; jig [alat ukur]; joint meter [alat ukur]; joystick untuk digunakan dengan komputer, selain untuk video game;
kabel RCA; kabel USB untuk telepon genggam; kabel [listrik]; kabel adaptor listrik untuk headset; kabel adaptor untuk
headphone; kabel aki; kabel antarmuka multimedia definisi tinggi; kabel audio; kabel audio dan video; kabel baterai; kabel
charger; kabel dan kabel listrik; kabel dan konektor audio dan speaker listrik; kabel data; kabel data untuk digunakan dalam
komputasi; kabel daya; kabel daya bawah air; kabel daya mobil; kabel ekstensi listrik; kabel elektronik; kabel ethernet; kabel
fleksibel; kabel gitar; kabel harness; kabel internet; kabel jack; kabel jumper accu; kabel kacamata; kabel koaksial; kabel
komputer; kabel komunikasi; kabel koneksi; kabel konektor telepon seluler; kabel listrik; kabel listrik berisolasi mineral; kabel
listrik berlapis plastik; kabel listrik untuk transmisi suara dan gambar; kabel listrik yang dilapisi karet; kabel magnet; kabel micro
USB; kabel mikrofon; kabel modem; kabel optik; kabel pembumian; kabel pengumpan; kabel printer; kabel relay radio; kabel
resistensi; kabel serat optik; kabel sinkronisasi data; kabel starter baterai; kabel starter untuk motor; kabel telegraf; kabel
telekomunikasi; kabel telepon; kabel transmisi data; kabel universal serial bus [USB]; kabel untuk kacamata dan kacamata
hitam; kabel untuk kacamata hitam; kabel untuk kamera; kabel untuk mengirim dan menerima sinyal televisi kabel; kabel untuk
sistem transmisi sinyal listrik; kabel untuk sistem transmisi sinyal listrik dan optik; kabel untuk sistem transmisi sinyal optik;
kabel untuk telepon pintar (smartphones) dalam bentuk jam tangan; kabel untuk transmisi sinyal listrik; kabel untuk transmisi
sinyal listrik atau optik; kabel untuk transmisi sinyal optik; kabel untuk transmisi suara dan gambar; kabel vga; kabel, listrik;
kabel, yaitu, kabel pengisian daya; kabel-kabel; kabinet aliran laminar untuk penggunaan laboratorium; kabinet untuk speaker;
kaca mata pintar (pengolah data); kaca optik; kacamata; kacamata (goggles) untuk mengaktifkan pengalaman dunia realitas
virtual, augmented reality; kacamata 3D; kacamata anak; kacamata anti-silau; kacamata astigmatis; kacamata berlensa
cembung; kacamata bifocal; kacamata dan kacamata hitam; kacamata dan masker untuk perlindungan terhadap debu;
kacamata debu; kacamata fashion; kacamata hitam resep; kacamata hitam untuk anjing; kacamata hitam untuk binatang;
kacamata hitam untuk hewan peliharaan; kacamata kamera; kacamata korektif; kacamata korektif anak; kacamata lapangan;
kacamata las; kacamata lihat dekat; kacamata lihat jauh; kacamata matahari; kacamata multifokal; kacamata olahraga;
kacamata olahraga pelindung; kacamata olahraga, kacamata anti-silau, kacamata pintar, kacamata 3D; kacamata opera;
kacamata optik; kacamata pelindung; kacamata pelindung dari sinar matahari; kacamata pelindung untuk anjing; kacamata
pelindung untuk hewan; kacamata pelindung untuk hewan peliharaan; kacamata pembesar; kacamata pembesar [optik];
kacamata pengaman; kacamata pengaman, vizor dan pelindung wajah; kacamata pintar; kacamata polarisasi; kacamata
realitas virtual; kacamata renang; kacamata renang dengan resep; kacamata resep; kacamata resep untuk berenang;
kacamata resep untuk olahraga; kacamata salju; kacamata scuba; kacamata selam; kacamata ski; kacamata tahan debu;
kacamata tanpa gagang; kacamata teks tertutup; kacamata terpolarisasi; kacamata untuk anak-anak; kacamata untuk
membaca; kacamata untuk olahraga; kacamata untuk pengendara sepeda motor; kacamata untuk perlindungan terhadap
debu; kacamata visi malam; kacamata yang dipakai untuk pelatihan olahraga; kalender desktop elektronik; kalender elektronik;
kalender meja elektronik; kaliper geser; kaliper slide elektronik; kaliper untuk penggunaan laboratorium; kalkulator; kalkulator
elektronik; kalkulator elektronik genggam; kalkulator meja elektronik; kalkulator saku; kalkulator saku elektronik; kalorimeter;
kalung pintar; kamar gelap [fotografi]; kamera; kamera [fotografi]; kamera bawah air; kamera dengan fitur khusus untuk
mengambil gambar atau video di luar ruangan; kamera dengan sensor gambar linier; kamera digital; kamera digital [SLR]
lensa tunggal; kamera digital kompak; kamera digital untuk keperluan industri; kamera endoskopi untuk keperluan industri;
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kamera film; kamera foto untuk produksi instan gambar; kamera gambar bergerak; kamera helm; kamera inframerah; kamera
jejak; kamera konferensi video, speaker ponsel, monitor komputer, televisi; kamera mini; kamera multiguna; kamera
pencitraan termal; kamera pengawas; kamera pengintai video; kamera perekam; kamera piring; kamera refleks lensa digital
tunggal; kamera retina, selain untuk penggunaan medis; kamera sekali pakai; kamera sinematografi; kamera spion untuk
kendaraan; kamera tampak belakang untuk kendaraan; kamera tampak depan dan tampak samping untuk kendaraan; kamera
tanpa cermin; kamera televisi; kamera televisi sirkuit tertutup; kamera untuk film yang dikembangkan sendiri; kamera untuk
keperluan monitoring; kamera video; kamera video digital; kamera video untuk penyiaran; kamera video yang
mentransmisikan gambar ke layar kendali nirkabel juga melalui kabel; kamera view yang memiliki multiframe; kamera web;
kamera yang bisa dipakai; kamera yang diaktifkan gerak; kamus elektronik; kamus elektronik genggam; kanta mata; kantong
kacamata; kapal pembakaran untuk penggunaan laboratorium; kapasitor keramik monolitik; kapasitor listrik untuk peralatan
telekomunikasi; kapsul penyelamat jiwa untuk bencana alam; karbon nanotube untuk digunakan dalam aplikasi elektronik dan
mekanik skala sangat kecil; kartrid filter untuk masker pernapasan; kartrid permainan komputer; kartrid tinta, tidak terisi, untuk
mesin fotokopi; kartrid tinta, tidak terisi, untuk printer; kartrid tinta, tidak terisi, untuk printer dan mesin fotokopi; kartrid tinta,
tidak terisi, untuk printer komputer; kartrid toner, tidak terisi, untuk mesin fotokopi; kartrid toner, tidak terisi, untuk printer;
kartrid toner, tidak terisi, untuk printer dan mesin fotokopi; kartu SIM tertanam; kartu USB kosong; kartu WLAN (jaringan area
lokal nirkabel); kartu [RAM] memori akses acak; kartu antarmuka untuk komputer; kartu antarmuka untuk peralatan
pemrosesan data; kartu bank yang dikodekan; kartu bank yang dikodekan secara magnetis; kartu biaya dikodekan; kartu biaya
elektronik; kartu biaya yang dikodekan secara magnetis; kartu chip; kartu chip elektronik; kartu chip elektronik kosong [kartu
pintar kosong]; kartu chip elektronik yang dikodekan; kartu chip elektronik yang dikodekan untuk mengidentifikasi pengguna
komputer dan telepon seluler tertentu; kartu chip elektronik yang dikodekan yang berisi rekaman musik; kartu cip elektronik
terkode untuk mengakses dan komunikasi dengan pengguna jaringan data; kartu cip terkode, dan kartu cip elektronik kosong
untuk memproduksi dan memasukkan aplikasi ke dalam terminal pengguna; kartu debit yang dikodekan; kartu debit yang
dikodekan secara magnetis; kartu dengan sirkuit terintegrasi; kartu diskon bermagnetik; kartu diskon magnetis; kartu diskon,
berkode; kartu ekspansi memori; kartu ethernet; kartu game komputer; kartu grafis; kartu grafis komputer; kartu hadiah yang
dikodekan; kartu hadiah yang dikodekan secara magnetis; kartu identifikasi elektronik; kartu identifikasi frekuensi radio (RFID);
kartu identifikasi magnetik; kartu identitas yang disandikan; kartu identitas, disandikan; kartu identitas, magnet; kartu jaringan
antarmuka; kartu keanggotaan yang disandikan; kartu komputer jaringan area lokal [LAN]; kartu komputer jaringan area lokal
[LAN] untuk menghubungkan perangkat komputer portabel ke jaringan komputer; kartu kredit (bermagnetik); kartu kredit dan
kartu pembayaran yang dikodekan secara magnetis; kartu kredit prabayar yang disandikan; kartu kredit yang dikodekan; kartu
kredit yang dikodekan secara magnetis; kartu kredit, debit, tunai, biaya bank yang dikodekan atau magnetik, kartu telepon dan
identifikasi; kartu kunci elektronik; kartu kunci yang dikodekan secara magnetis; kartu kunci yang disandikan; kartu loyalitas
yang dikodekan; kartu magnetik prabayar yang dikodekan; kartu memori; kartu memori IC [sirkuit terpadu]; kartu memori
[perangkat keras komputer]; kartu memori flash; kartu memori flash kosong; kartu memori flash yang direkam sebelumnya;
kartu memori keamanan digital (SD); kartu memori untuk kamera; kartu memori untuk komputer; kartu memori untuk mesin
video game; kartu microchip; kartu modem faks untuk komputer; kartu panggilan telepon prabayar, dikodekan secara
magnetis; kartu pembayaran magnetik atau bersandi dan/atau kartu yang digunakan dengan penjualan dan skema insentif
promosi dan jasa promosi; kartu pembayaran prabayar yang disandikan; kartu pembayaran prabayar, bank, kredit, debit, tunai
dan identifikasi yang dikodekan atau magnetik; kartu pembayaran yang dikodekan; kartu pembayaran yang dikodekan secara
magnetis; kartu pemeriksaan; kartu pengidentifikasi terenkode; kartu pintar (kartu chip); kartu pintar kosong; kartu pintar yang
dikodekan; kartu plug-in komputer; kartu sirkuit elektronik; kartu sirkuit terpadu; kartu sirkuit terpadu [kartu pintar]; kartu sirkuit
terpadu bersandi berisi pemrograman yang digunakan untuk menghasilkan identitas unik pengguna dan kode sandi untuk
digunakan sekali; kartu sirkuit terpadu kosong [kartu pintar kosong]; kartu sirkuit terpadu yang disandikan; kartu skema bonus,
berkode; kartu skema insentif, berkode; kartu suara; kartu telepon magnetik; kartu telepon yang dikodekan; kartu video; kartu
yang dikodekan; kartu yang dikodekan secara magnetis untuk membawa data; kartu yang disandikan dan alat pembaca kartu
yang disandikan; kartu yang disandikan secara magnetik, yaitu kartu kredit, kartu debit, kartu loyalitas, kartu tagihan, kartu
tunai; kartu, lembaran dan kaset magnetik rekaman suara; kartu-kartu bersandi dan magnetik untuk digunakan dalam
pengiriman dana secara elektronik dan untuk transaksi-transaksi keuangan pada umumnya; kartun animasi; kartun animasi
yang dapat diunduh; karya seni yang dapat diunduh; kas register; kaset audio; kaset audio dan pemutar CD; kaset audio dan
video yang menampilkan musik; kaset audio digital; kaset audio digital kosong; kaset audio digital yang direkam sebelumnya;
kaset audio kosong; kaset audio musik yang direkam sebelumnya; kaset audio non-musik yang direkam sebelumnya; kaset
audio yang direkam sebelumnya; kaset audio yang direkam sebelumnya menampilkan musik; kaset audio yang menampilkan
musik; kaset audio yang sudah direkam sebelumnya; kaset game komputer; kaset komputer magnetik kosong; kaset kosong
untuk penyimpanan data komputer; kaset magnetik kosong untuk tape recorder; kaset pembersih kepala [perekaman]; kaset
pembersih kepala untuk perekam kaset audio; kaset pembersih kepala untuk perekam video; kaset permainan komputer;
kaset video; kaset video game; kaset video kosong; kaset video yang direkam sebelumnya; kaset video yang direkam
sebelumnya menampilkan kartun; kaset video yang direkam sebelumnya menampilkan musik; kasing untuk kacamata anak;
kasing dan penutup untuk kamera; kasing dan penutup untuk laptop; kasing dan penutup untuk pemutar MP3; kasing dan
penutup untuk perangkat elektronik; kasing dan penutup untuk telepon seluler; kasing disesuaikan untuk camcorder; kasing
disesuaikan untuk kamera; kasing disesuaikan untuk peralatan fotografi; kasing disesuaikan untuk semikonduktor; kasing
disesuaikan untuk telepon seluler; kasing kamera; kasing kulit untuk telepon seluler; kasing optik, yaitu, kasing untuk
kacamata dan kacamata hitam; kasing plastik dan kardus disesuaikan untuk penyimpanan album rekaman; kasing tahan air
disesuaikan untuk kamera; kasing tahan air untuk ponsel pintar; kasing untuk asisten digital pribadi [PDA]; kasing untuk disket;
kasing untuk disket dan compact disc; kasing untuk kacamata anak-anak; kasing untuk kacamata dan kacamata hitam; kasing
untuk kacamata hitam; kasing untuk kacamata hitam dan kacamata pelindung; kasing untuk kalkulator saku; kasing untuk
kamera dan peralatan fotografi; kasing untuk komputer tablet; kasing untuk laptop; kasing untuk membawa komputer seluler;
kasing untuk pemutar media digital; kasing untuk pemutar media portabel; kasing untuk perangkat elektronik; kasing untuk
perangkat navigasi satelit; kasing yang diadaptasi untuk memegang jam tangan pintar; kasus klip hidung; kasus pelindung
untuk asisten pribadi digital [PDA]; kasus pelindung untuk komputer tablet; kasus pelindung untuk pembaca buku elektronik;
kasus pelindung untuk pemutar MP3; kasus pelindung untuk telepon seluler; kasus untuk buku harian elektronik; kasus untuk
digunakan dengan perangkat telekomunikasi seluler; kasus untuk teropong; katoda; katrid permainan video; katup kontrol
untuk mengatur aliran gas dan cairan [katup solenoid]; katup otomatis untuk digunakan dalam minyak dan gas, tempat
penyimpanan, lubang besar, dan alat silinder untuk melindungi sensor suhu; katup pengaman untuk penutup aliran dalam
konstruksi sumur [katup solenoid]; katup solenoid [sakelar elektromagnetik]; katup termionik untuk radio; katup thermostat
untuk mesin kendaraan; kaus kaki angin
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dekoratif untuk menunjukkan arah angin; kaus kaki angin untuk menunjukkan arah angin; kaus kaki angin untuk menunjukkan
arah dan intensitas angin; kaus kaki kain dekoratif untuk menunjukkan arah angin; kaus kaki untuk perlindungan terhadap
kecelakaan, iradiasi dan kebakaran; kawat bumi; kawat listrik; kawat sekering; kawat telepon; kawat tembaga, terisolasi;
kemasan baterai; kemasan baterai eksternal yang dapat diisi ulang untuk digunakan dengan perangkat elektronik seluler;
kendali jarak jauh (remote control) untuk mengendalikan perangkat seluler; kendali jarak jauh menggabungkan sistem
pengenalan suara; kendali jarak jauh untuk perangkat elektronik seluler; kendali jarak jauh untuk proyektor; kendali jarak jauh,
baterai (battery packs), kabel listrik dan kabel elektronik, dan petunjuk manual (terekam) untuk barang-barang tersebut diatas;
kepala konektor kabel internet; kepala pelatihan tata rambut [peralatan pengajaran]; keping memori, yaitu memori komputer
dan memori piranti keras komputer; kepingan sirkuit terpadu; kerah elektronik untuk melatih hewan; kereta pengisian untuk
tablet dan laptop; kerucut keamanan jalan raya; kerucut lalu lintas; keyboard komputer; keyboard komputer multifungsi;
keyboard laptop; keyboard proyeksi; keyboard untuk ponsel; keyboard untuk smartphone; keyboard, mouse, bantalan mouse,
printer, disk drive, dan hard drive; keypad komputer; keypad untuk alarm keamanan; keypad untuk ponsel; kiat pipet untuk
penggunaan laboratorium; kipas pendingin internal untuk komputer [perangkat keras]; kipas unit pemrosesan pusat [CPU]; kit
hands-free untuk ponsel; kit hands-free untuk telepon; kit/perangkat untuk pengembangan perangkat piranti lunak (SDK) yang
terdiri dari alat pengembangan perangkat lunak dan perangkat lunak untuk digunakan sebagai aplikasi pemrograman
antarmuka (API) untuk membuat perangkat lunak dan aplikasi yang terkait dengan perangkat elektronik konsumen yang
terhubung internet, tidak satupun barang tersebut untuk kamera fotografi dan sinematografi profesional termasuk aksesoris
spesifik fotografi dan sinematografi profesional khusus untuknya dan perangkat lunak fotografi dan sinematografi profesional;
kit/perangkat untuk pengembangan perangkat piranti lunak (SDK) yang terdiri dari alat pengembangan perangkat lunak
komputer untuk pengembangan pengiriman layanan suara dan teknologi pemahaman bahasa alami di seluruh jaringan
komputer global, jaringan nirkabel, dan jaringan komunikasi elektronik, tidak satupun barang tersebut untuk kamera fotografi
dan sinematografi profesional termasuk aksesoris spesifik fotografi dan sinematografi profesional khusus untuknya dan
perangkat lunak fotografi dan sinematografi profesional; klakson untuk pengeras suara; klip hidung; klip hidung untuk
penyelam; klip hidung untuk penyelam dan perenang; klip hidung untuk perenang; kolektor, listrik; kolimator; kolom distilasi
untuk penggunaan laboratorium; kolom distilasi vakum untuk penggunaan laboratorium; kolom kromatografi untuk
penggunaan laboratorium; kolorimeter; kombinasi karbon monoksida dan detektor asap; kompas; kompas laut; kompas
magnetik; kompas magnetik untuk survei; kompas terarah; kompas untuk mengukur; komplotan; komplotan digital; komponen
audio; komponen dan aksesori untuk komputer, yaitu: periferal komputer, telepon seluler, perangkat elektronik bergerak,
perangkat elektronik yang dapat dipakai, jam tangan pintar, kacamata pintar, earphone, headphone, pemutar dan perekam
audio dan video, televisi, dan set top box; komponen dan periferal untuk komputer; komponen elektronik; komponen elektronik
audio, yaitu, sistem suara dengan teknik khusus; komponen elektronik untuk kartu sirkuit terpadu; komponen elektronik untuk
komputer; komponen elektronik untuk mesin judi; komponen listrik; komponen listrik dan elektronik; komponen untuk
komputer; kompresi data dan perangkat lunak enkripsi; komputer; komputer bersepeda; komputer dan buku petunjuk dalam
format elektronik dijual sebagai satu unit; komputer dan perangkat lunak komputer untuk perangkat biometrik untuk
mengindentifikasi dan mengautentifikasi orang;; komputer dan perangkat lunak telepon selular untuk membeli, mengakses dan
melihat film, pertunjukkan TV, video dan konten multimedia; komputer dan perangkat lunak telepon selular untuk membuat
dan menyediakan pengguna akses ke pusat data informasi dan data yang dapat dicari; komputer dan perangkat lunak telepon
selular untuk pengiriman konten nirkabel; komputer dan piranti keras komunikasi komputer untuk area jaringan penyimpanan;
komputer desktop; komputer genggam; komputer klien tipis; komputer komunikasi; komputer laptop; komputer mini; komputer
navigasi untuk mobil; komputer netbook; komputer notebook; komputer palmtop; komputer portable; komputer pribadi;
komputer pribadi genggam; komputer saku untuk pencatatan; komputer seluler; komputer sepeda; komputer siklus; komputer
super; komputer tablet; komputer tablet yang dapat dilipat; komputer tablet yang dapat dipasang di dinding dan portabel;
komputer untuk digunakan dalam manajemen data; komputer untuk pendingin udara otomatis untuk kendaraan; komputer
yang bisa dipakai; komputer yang bisa dipakai berbentuk jam tangan pintar dan kacamata pintar; komputer yang bisa dipakai,
ponsel pintar, monitor, display, perangkat keras komputer, pelacak aktivitas, peralatan audio, peralatan komunikasi, peralatan
telekomunikasi, perangkat periferal komputer, pemutar media portabel dan semua perangkat komunikasi elektronik digital
yang mampu untuk menyediakan akses ke jaringan komunikasi nirkabel, jaringan telekomunikasi dan Internet; komputer yang
bisa dipakai, smartphone, monitor, display, perangkat keras komputer, pelacak aktivitas, peralatan audio, peralatan
komunikasi, peralatan telekomunikasi, perangkat perangkat komputer, pemutar media portabel dan semua perangkat
komunikasi elektronik digital semua untuk memfasilitasi transaksi pembayaran dengan cara elektronik dan untuk
memungkinkan pelanggan mengakses informasi keuangan dan rekening bank dan untuk melakukan transaksi bisnis bank;
komputer yang dapat dipakai; komputer yang melakukan banyak tugas komputasi rumit dalam waktu singkat; komputer,
perlengkapan periferal komputer, hard disk drive, memori komputer, perangkat lunak komputer untuk aplikasi kecerdasan
buatan; komputer, video dan disk game elektronik interaktif; komputer, video dan permainan elektronik interaktif yang dapat
diunduh melalui internet dan perangkat nirkabel; komputer, video dan program serta piranti lunak permainan elektronik
interaktif; komunikasi antarmuka untuk menghubungkan alat elektronik ke jaringan komunikasi kabel atau nirkabel; komutator;
komutator (Alat Pengisi Accu); kondensor [kapasitor]; kondensor mikroskop; kondensor optik; kondisioner saluran listrik;
konduktor lampu; konduktor, listrik; koneksi untuk saluran listrik; konektor [listrik]; konektor audio mobil; konektor busi bulat;
konektor daya; konektor elektronik; konektor kabel listrik; konektor kabel listrik berulir; konektor kawat [listrik]; konektor listrik;
konektor listrik dan elektronik, skrup, kabel, kabel, pengisi daya, dok, stasiun dok, dan adaptor untuk digunakan dengan
komputer, telepon seluler, komputer genggam, periferal komputer, telepon seluler, perangkat elektronik seluler, perangkat
elektronik yang dapat dipakai, jam tangan pintar, kacamata pintar, earphone , headphone, pemutar dan perekam audio dan
video, televisi, dan set top box; konektor listrik dan konektor elektronik, alat pengatur pemindahan arus listrik, kawat, kabel,
alat pengisi daya, dok, stasiun dok, dan adaptor untuk digunakan dengan semua barang-barang yang disebutkan sebelumnya;
konektor listrik terisolasi; konektor plug-in; konektor serat optik; konektor untuk mengisi daya perangkat elektronik yang
digunakan untuk memanaskan tembakau; konektor untuk peralatan telekomunikasi; konektor untuk sirkuit elektronik; konektor
untuk telepon seluler; konsol distribusi [listrik]; konsol untuk digunakan dengan komputer; kontak, listrik; kontak, listrik, dari
logam mulia; kontak/saklar yang diputar; konten audio, video, dan audiovisual yang dapat diunduh yang disediakan melalui
komputer dan jaringan komunikasi yang menampilkan acara TV dan rekaman video, semuanya menampilkan subjek
kepentingan umum manusia.; konten audio, video, dan multimedia pra rekaman yang dapat diunduh; konten digital yang dapat
diunduh dalam bentuk publikasi elektronik buku; konten media; kontrol akses dan sistem pemantauan alarm; kontrol digital
untuk robot; kontrol elektronik untuk motor; kontrol jalur penerbangan untuk proyektil; kontrol jarak jauh inframerah; kontrol
jarak jauh untuk mengoperasikan alarm kendaraan; kontrol jarak jauh untuk mengoperasikan sistem alarm; kontrol jarak jauh
untuk peralatan pendingin udara; kontrol jarak jauh untuk radio; kontrol jarak jauh untuk stereo; kontrol jarak jauh untuk
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televisi; kontrol jarak jauh untuk televisi dan kontrol jarak jauh untuk stereo; kontrol listrik untuk generator suara yang dapat
diprogram; kontrol listrik untuk sistem irigasi penyiram; kontrol pancuran air dan bak mandi (elektronik); kontrol panel (listrik);
kontrol rasio bahan bakar / udara untuk mesin; konverter DC / DC profil rendah; konverter analog-ke-digital; konverter arus
searah; konverter daya elektronik; konverter daya listrik; konverter digital-ke-analog; konverter ethernet-over-VDSL; konverter
frekuensi; konverter mata uang elektronik; konverter putar; konverter serat optik; konverter tegangan-ke-arus; konverter
tekanan-ke-arus; konverter televisi kabel; konverter tingkat; konverter untuk colokan listrik; konverter, listrik; kopling selang
pemadam kebakaran; kopling serat optik; kopling, listrik; koprosesor matematika; koran elektronik yang dapat diunduh; kosong
rekaman DVD; kotak Akumulator; kotak baterai; kotak cabang [listrik]; kotak disesuaikan untuk slide; kotak distribusi [listrik];
kotak distribusi daya; kotak geser [alat ukur]; kotak hitam [perekam data]; kotak juke untuk komputer; kotak kacamata; kotak
musik, perekam dan pemutar kaset, kamera DVD, kaset video dan pemutar DVD, antena; kotak penyimpanan untuk CD dan
DVD; kotak peralatan pemadan api; kotak persimpangan [listrik]; kotak sekering listrik; kotak terminal listrik; kotak untuk
baterai; kotak untuk peralatan fotografi; kristal galena [detektor]; kristal optik; kronograf [alat perekam waktu]; kronograf untuk
digunakan sebagai alat perekam waktu khusus; kuil kacamata; kuil sunglass; kumparan elektromagnetik; kumparan listrik;
kumparan tercekik [impedansi]; kunci listrik dan elektronik serta kait listrik dan elektronik untuk pintu dan jendela; kunci daya
untuk kendaraan bermotor; kunci dikendalikan frekuensi radio; kunci elektrik atau perangkat untuk mengontrol akses ke
bangunan; kunci elektromagnetik; kunci elektronik; kunci elektronik untuk kendaraan; kunci elektronik untuk mobil; kunci listrik;
kunci magnetik; kunci pintar; kunci pintu digital; kunci pintu elektronik; kunci pintu sidik jari; kunci untuk kendaraan, listrik;
kunci, elektronik; kunci, listrik; kupon konsumen dalam bentuk elektronik; kupon konsumen yang disandikan; kupon seluler
yang dapat diunduh; kupon yang dapat diunduh; kurung pemasangan speaker; kurung untuk mengatur televisi layar datar;
kuvet untuk penggunaan laboratorium; label dengan chip identifikasi frekuensi radio [RFID] terintegrasi; label dengan kode
yang dapat dibaca mesin; label elektronik; label elektronik untuk barang-barang; label indikator suhu, bukan untuk tujuan
medis; label kode batang, disandikan; label magnetik; label yang dikodekan secara magnetis; label yang disandikan secara
optik; labu untuk penggunaan laboratorium; laktodensimeter; laktometer; lampu berkedip [sinyal bercahaya]; lampu indikator
untuk peralatan telekomunikasi; lampu kamar gelap [fotografi]; lampu keamanan berkedip; lampu keamanan helm [lampu
keamanan berkedip]; lampu kilat untuk kamera; lampu kotak; lampu lalu lintas; lampu mikroskop; lampu optik; lampu
peringatan bahaya jalan; lampu peringatan kerusakan kendaraan, selain bagian kendaraan; lampu pilot (manual dan digital);
lampu sinyal; lanyard untuk memegang kacamata; lanyard untuk memegang kartu identitas magnetik; lanyard untuk
memegang kartu identitas yang disandikan; lanyard untuk tujuan keamanan untuk perlindungan jatuh; laser untuk keperluan
pengukuran dan aksesorisnya, yaitu kombinator laser monolitik, kepala laser, beam splitter (pembagi cahaya), beam bender,
beam translator, retro reflector, dudukan yang dapat disesuaikan, cermin bidang, konverter cermin bidang, reflektor cermin
bidang dan cermin putar; laser untuk mengukur; laser, bukan untuk keperluan medis; layanan webcast, webinar, studi kasus,
file audio, dan video yang dapat diunduh di bidang komputasi awan/cloud computing dan keamanan data untuk lingkungan
komputasi awan/cloud computing; layar LCD untuk laptop; layar [fotografi]; layar asbes untuk petugas pemadam kebakaran;
layar dioda pemancar cahaya; layar dioda pemancar cahaya kuantum dot; layar dioda pemancar cahaya organik; layar display
panel datar electroluminescent; layar gambar bergerak; layar holografik; layar komputer; layar kristal cair; layar kristal cair
layar besar [LCD]; layar liquid crystal display [LCD]; layar monitor dan penerima televisi; layar neon; layar pengatur elektronik;
layar plasma; layar proyeksi; layar proyeksi untuk film sinematografi; layar radiologi untuk keperluan industri; layar sentuh
interaktif; layar sentuh komputer; layar sentuh untuk asisten digital pribadi [PDA]; layar sentuh untuk smartphone; layar taktil
[elektronik]; layar tampilan iklan elektronik; layar tampilan panel datar; layar tampilan visual; layar untuk photoengraving; layar
video; lead terdengar; lemari asam; lemari pengaman biologis untuk penggunaan laboratorium; lemari untuk penggunaan
laboratorium; lembaran musik dan poster elektronik yang dapat diunduh; lembaran musik elektronik, dapat diunduh; lembaran
tipis berteknologi nano untuk memperbaiki kualitas sistem jaringan listrik dan menurunkan tatal harmonic distortion (listrik);
lempeng baterai; lengan pelindung; lengan persimpangan untuk serat optik; lengan robot untuk keperluan laboratorium; lengan
sambungan untuk kabel listrik; lensa anti-reflektif; lensa bifocal untuk kacamata; lensa close-up; lensa close-up untuk kamera;
lensa fisheye untuk kamera; lensa kaca mata; lensa kacamata; lensa kacamata hitam; lensa kacamata kosong; lensa
kacamata pelindung dari sinar matahari; lensa kacamata progresif; lensa kacamata setengah jadi; lensa kontak; lensa kontak
berwarna; lensa kontak bifocal; lensa kontak kosong; lensa makro untuk kamera; lensa mata; lensa mentah untuk
memperbaiki penglihatan; lensa optik; lensa optik kosong; lensa optik untuk kacamata hitam; lensa pelindung matahari untuk
kacamata; lensa pembesar; lensa pengganti untuk kacamata; lensa selfie; lensa sudut lebar untuk kamera; lensa tele untuk
kamera; lensa untuk astrofotografi; lensa untuk kacamata; lensa untuk kacamata berlensa; lensa untuk kacamata hitam; lensa
untuk kamera; lensa untuk kamera video; lensa untuk memperbaiki penglihatan; lensa untuk memperbaiki penglihatan [optik];
lensa untuk mikroskop; lensa untuk pelindung wajah pekerja; lensa untuk peralatan dan kamera pengintai; lensa untuk
peralatan fotografi; lensa untuk teleskop; lensa untuk teropong; lensa untuk topeng pelindung pekerja; lensa zoom untuk
kamera; lense korektif optik; lentera ajaib; lentera sinyal; level [instrumen untuk menentukan horisontal]; leveling rods untuk
survei; leveling staffs [instrumen survei]; lihat kamera; lilitan kawat [listrik]; limiter [listrik]; lingkaran arus terpadu; lingkungan
belanja realitas virtual; liquid crystal display [LCDs] untuk teater rumah; log [alat ukur]; logger data; lompat kabel mulai;
lonceng [perangkat peringatan]; lonceng peringatan; lonceng pintu listrik; lonceng sinyal; loudspeakers; lubang intip; lubang
intip [lensa pembesar] untuk pintu; magnesium anode; magnet; magnet dekoratif; magnet dekoratif dalam bentuk angka;
magnet dekoratif dalam bentuk binatang; magnet dekoratif dalam bentuk huruf; magnet hiasan; magnet kulkas; magnet kulkas
dekoratif; magnet untuk keperluan industri; magnetometer; majalah film untuk kamera; manipulator untuk operasi jarak jauh
dari lengan robot; manometer tekanan tinggi; manual pengguna komputer dalam bentuk publikasi elektronik yang dapat
diunduh; manual pengguna komputer dalam format elektronik; mask aligners; masker anti polusi untuk bersepeda; masker anti
polusi untuk perlindungan pernapasan; masker debu; masker gas; masker oksigen, bukan untuk keperluan medis; masker
pelindung; masker pelindung debu; masker pelindung pernapasan, selain untuk pernapasan buatan; masker pelindung wajah
bukan untuk keperluan medis; masker pelindung wajah untuk mencegah kecelakaan atau cedera; masker penyelam; masker
pernapasan untuk mencegah kecelakaan atau cedera; masker pernapasan untuk perlindungan industri; masker pernapasan,
selain untuk pernapasan buatan; masker untuk perlindungan terhadap debu; masker untuk snorkeling; masker wajah
penyelam; masker wajah untuk berenang; masker wajah yang secara khusus diadaptasi untuk helm pelindung olahraga;
materi kursus pendidikan yang dapat diunduh; materi-materi digital terkait dengan pendidikan yang dapat diunduh, yaitu
materi-materi kursus pendidikan dan rencana-rencana pengajaran di bidang literatur untuk anak, Bahasa Inggris, ilmu
pengetahuan, studi-studi sosial dan kesehatan; materi-materi digital terkait dengan pendidikan yang dapat diunduh, yaitu
peralatan-peralatan pendidikan yang terdiri dari perangkat lunak untuk pendidikan anak, materi-materi kursus Pendidikan yang
dapat diunduh, lembar-lembar kerja, dan brosur-brosur aktifitas di bidang literatur untuk anak, Bahasa Inggris, ilmu
pengetahuan, studi-studi sosial dan kesehatan; maxmizer; media data magnetik; media data optik; media digital, yaitu video
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disk digital, disk serbaguna digital, rekaman audio dan video yang dapat diunduh, DVD, dan disk digital definisi tinggi yang
menampilkan serial televisi yang telah direkam sebelumnya dalam bidang fiksi ilmiah dan drama; media digital, yaitu, konten
media audio-visual yang dapat didownload dalam bidang berita, hiburan, olahraga, komedi, drama, musik, dan video musik;
media elektronik musik yang direkam sebelumnya; media elektronik yang menampilkan pertunjukan musik; media
penyimpanan analog kosong; media penyimpanan digital kosong; media penyimpanan elektronik; media penyimpanan
elektronik kosong; media perekaman analog kosong; media perekaman dan penyimpanan analog kosong; media perekaman
dan penyimpanan digital kosong; media perekaman digital; media perekaman digital kosong; media perekaman digital, yaitu,
rekaman audio dan audiovisual, semua yang menampilkan musik dan hiburan musikal; media perekaman magnetik; media
untuk merekam, membawa, menyimpan, memproses, memanipulasi, mentransmisikan, menyiarkan, mengambil dan
mereproduksi musik, suara, gambar, teks, dan informasi; media yang dapat diunduh; media yang direkam; media yang
direkam dan dapat diunduh; media yang direkam dan dapat diunduh, perangkat lunak komputer, media perekaman dan
penyimpanan digital atau analog kosong; media yang direkam sebelumnya, yaitu, memori solid-state dan semikonduktor, hard
drive dan disk, memori magnetik, hard drive dan disk, flash atau "thumb" drive, kartu memori, stik memori, DVD, CD, optical
disk, disk interaktif yang menampilkan musik dan video musik, kaset audio video, dan laser disk yang menampilkan berita,
hiburan, olahraga, komedi, drama, musik dan video musik; meja atau unit yang dipasang di mobil yang dilengkapi loudspeaker
untuk memungkinkan handset telepon digunakan bebas genggam; meja pencampuran audio; meja pencampuran audio dan
video; meja pencampuran digital; meja pencampuran video; meja rias (meja rias) dengan fungsi Internet of Things (IoT) yang
sudah terpasang; mekanisme elektronik untuk peralatan yang dioperasikan dengan koin; mekanisme komputer untuk
telekomunikasi; mekanisme penguncian elektronik untuk brankas; mekanisme untuk peralatan yang dioperasikan dengan koin;
mekanisme untuk peralatan yang dioperasikan secara berlawanan; mekanisme validasi tiket untuk gerbang otomatis;
mekanisme yang dioperasikan dengan koin untuk bilik foto; mekanisme yang dioperasikan dengan koin untuk mengoperasikan
bilik foto; mekanisme yang dioperasikan dengan koin untuk mengoperasikan gerbang untuk tempat parkir mobil; mekanisme
yang dioperasikan dengan koin untuk mesin penjual otomatis; mekanisme yang dioperasikan dengan koin untuk perangkat
televisi; membawa case untuk pager radio; membawa case untuk pemutar musik digital; membawa kasing dan wadah untuk
lensa kontak; membawa tas untuk komputer notebook; membawa tas untuk telepon seluler; membawa tas yang disesuaikan
untuk komputer; membawa tas yang khusus disesuaikan untuk printer komputer; membran akustik yang digunakan dalam
peralatan perekaman atau reproduksi suara; memindai probe mikroskop; memori data; memori disk; memori elektronik;
memori flash; memori komputer; memori semicondutor; memperbaiki tabung; memutar lampu pensinyalan; menambahkan
mesin; menampilkan dioda pemancar cahaya kuantum dot; menampilkan pesan elektronik; menandai gauges [bengkel tukang
kayu]; menandai pelampung; mencakup asisten digital pribadi [PDA]; mencakup untuk laptop; mencakup untuk pemutar MP3;
mencakup untuk perangkat penyimpanan data; mencakup untuk teropong; menerima antena untuk siaran satelit; menghitung
skala; mengintensifkan layar untuk film sinar-X; mengoperasikan perangkat lunak untuk server akses jaringan; mengukur dan
mengendalikan perangkat untuk teknologi pendingin udara; mengukur ember; mengukur mangkuk; mengukur penguasa;
mengukur sendok; menyelamatkan suar pensinyalan laser; merekam alat dan instrumen bermain; mesin anjungan tunai
mandiri, otomat uang; mesin antrian; mesin bayar dan setoran otomatis; mesin dan instrumen komunikasi listrik; mesin dan
instrumen pengontrol otomatis oleh suhu dan monitoring pergerakan untuk keperluan pendinginan udara atau pembekuan;
mesin dan instrumen pengujian kekasaran permukaan; mesin dan instrumen pengukur atau penguji untuk suhu, kelembapan
dan tekanan atmosfir; mesin dan instrumen pengukur ulir; mesin dan instrument pengukuran dan pengujian; mesin dan
peralatan distribusi atau kontrol daya; mesin dan peralatan fotografi; mesin dan peralatan komunikasi yang menggunakan
kabel; mesin dan peralatan sinematografi; mesin dan peralatan telekomunikasi; mesin dan peralatan telekomunikasi yang
dipasang di pergelangan tangan berupa jam tangan; mesin deposisi untuk pembuatan baterai surya; mesin distribusi
daya/tenaga listrik; mesin elektronik untuk membaca kartu kredit; mesin elektronik untuk merekam operasi keuangan; mesin
elektronik, peralatan dan bagiannya; mesin encoding kartu kredit [peripheral komputer]; mesin faks; mesin faksimili; mesin
faksimili portabel; mesin faktur; mesin fotokopi [fotografi, elektrostatik, termik]; mesin fotokopi elektrostatik; mesin fotokopi
warna digital; mesin hitung; mesin hitung dan penyortiran koin; mesin hitung dan penyortiran uang; mesin hitung uang kertas;
mesin karaoke; mesin kartu untuk kantor; mesin kas; mesin kas, mesin hitung, peralatan pemrosesan data, komputer; mesin
kasir; mesin lotre; mesin mekanis untuk peralatan yang dioperasikan dengan uang logam; mesin mendikte; mesin optik; mesin
pelurusan roda kendaraan; mesin pemadam kebakaran; mesin pembaca sandi; mesin pembatalan tiket; mesin pembelajaran;
mesin pembelajaran bahasa; mesin pembuat salinan elektrostatik dan mesin fotokopi; mesin pemeriksaan sidik jari yang
digunakan untuk memeriksa sidik jari secara fisik; mesin pemungutan suara; mesin penagihan; mesin pendikte; mesin
pengeditan untuk film sinematografi; mesin penghitung elektronik; mesin penghitung koin; mesin penghitung mata uang; mesin
pengolah data; mesin pengolah data elektronik; mesin pengolah kata; mesin pengukur koordinat; mesin penimbang; mesin
penjawab; mesin penyeimbang ban untuk kendaraan darat; mesin penyortir koin; mesin penyortir mata uang; mesin penyortir
uang kertas; mesin penyortir uang kertas otomatis; mesin poligraf, bukan untuk keperluan medis; mesin sortasi dan
penghitungan uang tunai otomatis; mesin stamping waktu dan tanggal; mesin transmisi faksimili; mesin uji beton; mesin uji
kekerasan logam; mesin uji kekuatan logam; mesin uji kompresi logam; mesin uji material; mesin uji plastik; mesin uji semen;
mesin uji tekstil; mesin undian; mesin untuk memilih hadiah; mesin untuk mengembangkan film sinematografi; mesin yang
dioperasikan dengan koin; mesin-mesin elektronik; mesin-mesin yang berfungsi sebagai sarana penyedia transaksi dan alat
pembayaran (electronic data capture); meter air; meter aktivitas air; meter akustik; meter aliran turbin; meter ampere-jam;
meter arus listrik; meter biaya; meter cairan; meter daya frekuensi radio; meter daya optik; meter eksposur fotografi; meter
elektronik; meter energi untuk melacak dan memantau penggunaan energi; meter fase listrik; meter fluks bercahaya; meter
frekuensi; meter gas; meter gas putar; meter gelombang disesuaikan untuk digunakan dengan gelombang mikro; meter
gelombang elastis; meter getaran; meter jarak laser menjadi alat ukur; meter kapasitansi; meter keasaman; meter kecepatan;
meter kelembaban; meter kelembaban tanah; meter konduktivitas; meter konduktivitas menjadi alat ukur ilmiah; meter
konsentrasi; meter konsumsi bahan bakar; meter listrik; meter listrik polifase; meter millivolt; meter panel digital; meter parkir;
meter parkir elektronik di dalam kendaraan; meter parkir kendaraan; meter pelurusan roda; meter pemanas; meter pencari
satelit; meter penjepit untuk mengukur arus listrik; meter penjepit untuk mengukur listrik; meter perpindahan positif; meter
refrigeran; meter resistensi isolasi; meter saat ini; meter siklus; meter sistem daya; meter sudut fase; meter tingkat suara;
meter torsi; meter turbin sitogenik; meter untuk memeriksa konsumsi tinta; meter untuk menguji kelembaban; meter untuk
mengukur aliran gas; meter untuk mengukur alkalinitas; meter untuk mengukur arus; meter untuk mengukur arus listrik; meter
untuk mengukur hambatan listrik; meter untuk mengukur nilai parameter listrik; meter untuk mengukur resistansi; meter untuk
mengukur tegangan; meter untuk mengukur tegangan listrik; meteran dan peralatan pengukur elektrik, magnetik dan
elektromagnetik; meteran tekanan; metronom; metronom elektronik; metronom mekanik; microchips [perangkat keras
komputer]; microfiche; microphone listrik; mikrocip; mikrofon; mikrofon binaural; mikrofon
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handsfree untuk ponsel; mikrofon tanpa kabel; mikrofon untuk peralatan telekomunikasi; mikrofon untuk perangkat komunikasi;
mikrokomputer; mikrokontroler; mikrokontroler untuk perangkat berkemampuan Internet of things (IoT); mikrometer; mikropon;
mikroprosesor aman; mikroprosesor multi-inti; mikroskop; mikroskop biologis; mikroskop dioda pemancar cahaya [LED];
mikroskop elektron; mikroskop elektron transmisi; mikroskop fluoresensi; mikroskop metalurgi; mikroskop polarisasi; mikroskop
stereo stereo; mikroskop untuk operasi; mikroskop, yaitu mikroskop gaya atom; mikroskop, yaitu scanning electron
microscope; mikrotom; mirror [optik]; mirror dengan fungsi Internet of Things (IoT) yang sudah terpasang; mistar tukang kayu
berlipat; mixer daya [peralatan audio]; mixer frekuensi radio; mixer gas untuk penggunaan laboratorium; mixer mikrofon; mixer
suara dengan amplifier terintegrasi; mixer video; mobil pemadam kebakaran; modem; modem eksternal; modem internal;
modem kabel; modem nirkabel dan kabel dan perangkat dan kartu komunikasi; modem universal serial bus [USB]; modul
DRAM (dynamic random access memory); modul Light Emitting Diode [LED]; modul RAM (random access memory); modul
beban elektronik; modul ekspansi memori; modul fotovoltaik; modul komputasi; modul memori; modul penyearah; modul
piezoceramic untuk pembangkit tegangan tinggi; modul sirkuit terpadu; modulator frekuensi radio; monitor; monitor LED;
monitor [LED] pemancar cahaya; monitor [perangkat keras komputer]; monitor [program komputer]; monitor aliran gas; monitor
aliran partikel; monitor audio bayi; monitor bayi; monitor dengan layar tampilan yang dapat digunakan sebagai cermin; monitor
emisi debu; monitor emisi partikel; monitor komputer; monitor layar; monitor layar komputer; monitor layar sentuh; monitor
liquid crystal display [LCD]; monitor oksigen atmosfer; monitor oksigen, bukan untuk keperluan medis; monitor plasma; monitor
radio untuk reproduksi suara dan sinyal; monitor signage digital; monitor suhu untuk keperluan industri; monitor suhu untuk
keperluan rumah tangga; monitor suhu untuk tujuan ilmiah; monitor tablet; monitor tampilan video yang dapat dipakai; monitor
untuk hewan peliharaan; monitor video; monitor video bayi; monitor video untuk hewan peliharaan; monitor, layar display,
display yang terpasang di kepala, serta headset untuk digunakan dengan komputer, telepon pintar, perangkat elektronik mobil,
perangkat elektronik yang dapat dipakai, arloji pintar, kacamata pintar, televisi, set top box dan audio serta video dan perekam;
monitor, sensor, dan alat pengendali untuk perangkat dan sistem pendingin udara, pemanas, dan ventilasi; monokles;
monopod untuk alat elektronik digital genggam, yaitu, kamera, telepon genggam, komputer tablet; monopod untuk alat
elektronik digital genggam, yaitu, telepon genggam, komputer tablet; monopod untuk kamera; motherboard; motherboard
komputer; motherboard komputer dan motherboard; motor AC atau DC kendaraan darat (tidak termasuk bagian-bagiannya);
mount dinding untuk memasang perangkat elektronik seluler; mounting bracket disesuaikan untuk monitor komputer; mouse
[periferal komputer]; mouse komputer (tetikus komputer); mouse komputer nirkabel; mouse komputer tanpa kabel; multimeter;
multimeter untuk mengukur arus listrik; multimeter untuk mengukur hambatan listrik; multimeter untuk mengukur tegangan
listrik; multiplexer; multiplexer divisi panjang gelombang; multiplexer telekomunikasi; multiprosesor chip; musik panggil walet
yang terekam; musik digital (dapat diunduh dari Internet); musik digital yang dapat diunduh; musik digital yang dapat diunduh
dari Internet; musik digital yang dapat diunduh disediakan dari Internet; musik digital yang dapat diunduh disediakan dari situs
web Internet MP3; nada dering dan gambar yang dapat diunduh untuk ponsel; nada dering dan grafik yang dapat diunduh
untuk ponsel dan perangkat nirkabel; nada dering dan musik yang dapat diunduh; nada dering dan musik yang dapat diunduh
untuk telepon genggam (mobile phones), ponsel pintar (smart phones) dan peralatan terminal informasi mobile; nada dering
telepon yang dapat diunduh; nada dering telepon yang dapat diunduh untuk telepon genggam; nada dering yang dapat
diunduh; nada dering yang dapat diunduh untuk ponsel; nada dering, grafik, dan musik yang dapat diunduh melalui jaringan
komputer global dan perangkat nirkabel; nada lengan untuk pemain rekaman; negatif fotografis; netbook [komputer]; nosel
selang pemadam kebakaran; odometer; ohmmm; oktan; opacimeter; operator data yang berisi tipografi tipografi tersimpan;
operator data yang dapat dibaca mesin; operator data yang dapat dibaca mesin direkam dengan program; operator data yang
direkam sebelumnya untuk digunakan dengan komputer; operator listrik (sakelar) untuk jendela kendaraan; operator untuk
pelat hitam [fotografi]; optik; osilator; osilator kristal kuarsa; osilograf; osiloskop; otomatisasi rumah dan perangkat lunak
integrasi perangkat rumah, tidak satupun barang tersebut untuk kamera fotografi dan sinematografi profesional termasuk
aksesoris spesifik fotografi dan sinematografi profesional khusus untuknya dan perangkat lunak fotografi dan sinematografi
profesional; outlet listrik; outlet multimedia daya listrik; oven microwave untuk penggunaan laboratorium; overdubber, yaitu,
alat pencampur suara, stereo tuner, mesin penghasil gema elektronik, kotak amplifier dan kotak stereo; ozoniser [ozonator];
pH meter; pH meter digital; pagar listrik; pager; pager elektronik; pager radio; pakaian anti peluru; pakaian asbes untuk
perlindungan terhadap api; pakaian basah untuk scuba diving; pakaian bertahan hidup; pakaian dan alas kaki untuk
perlindungan terhadap kecelakaan, iradiasi dan kebakaran; pakaian dan sarung tangan untuk digunakan dalam pengelasan
untuk perlindungan terhadap kecelakaan atau cedera; pakaian kerja untuk perlindungan terhadap kecelakaan atau cedera;
pakaian khusus dibuat untuk laboratorium; pakaian khusus untuk laboratorium, tidak termasuk dalam kelas lain, termasuk
untuk perlindungan terhadap bahan kimia dan bakteri; pakaian pelindung [pelindung tubuh]; pakaian pelindung untuk
keselamatan; pakaian pelindung untuk penerbang; pakaian pelindung yang terbuat dari bahan tahan balistik; pakaian
pengaman untuk perlindungan terhadap kecelakaan atau cedera; pakaian pintar; pakaian reflektif dan pakaian untuk
pencegahan kecelakaan; pakaian selam; pakaian selam, masker penyelam, sumbat telinga untuk penyelam, klip hidung untuk
penyelam dan perenang, sarung tangan untuk penyelam, alat bantu pernapasan untuk berenang di bawah air; pakaian tahan
air tahan air untuk mencegah tenggelam; pakaian tahan api; pakaian terisolasi untuk perlindungan terhadap kecelakaan atau
cedera; pakaian untuk perlindungan terhadap api; pakaian untuk perlindungan terhadap bahan kimia; pakaian untuk
perlindungan terhadap bahan kimia dan radiasi; pakaian untuk perlindungan terhadap bahaya biologis; pakaian untuk
perlindungan terhadap cedera; pakaian untuk perlindungan terhadap iradiasi; pakaian untuk perlindungan terhadap
kecelakaan; pakaian untuk perlindungan terhadap kecelakaan, iradiasi dan kebakaran; pakaian untuk perlindungan terhadap
radiasi; pakaian yang terkoneksi dengan teknologi; pakaian, alas kaki dan penutup kepala untuk perlindungan terhadap
kecelakaan, iradiasi dan kebakaran; paket garis besar transistor; paket garis besar transistor dengan perangkat pemasangan
permukaan terintegrasi; paket garis transistor dengan jendela inframerah terintegrasi; paket garis transistor dengan lensa
terintegrasi; paket perangkat lunak terintegrasi; palang pintu parkir otomatis; panel kendali; panel OLED; panel alarm; panel
display; panel display dioda pemancar cahaya kuantum dot; panel display electroluminescent; panel display plasma; panel
display signage digital; panel distribusi daya; panel indikator elektronik; panel instrumen (listrik); panel instrumen sepeda
motor; panel kontrol [listrik]; panel kontrol alarm; panel kontrol alarm kebakaran; panel kontrol pencahayaan; panel kontrol
untuk alarm keamanan; panel kontrol untuk elevator; panel kontrol untuk gerbang; panel layar kristal cair [LCD]; panel listrik;
panel pengendali elektrik untuk pendingin udara untuk kendaraan; panel penghubung serat optik untuk memindai; panel
pengontrol distribusi optik; panel pengontrol distribusi optik pada tiang; panel pengontrol listrik; panel pengontrol otomatis;
panel sinyal, bercahaya atau mekanis; panel surya untuk produksi listrik; panel tampilan dioda pemancar cahaya; panel
tampilan diode pemancar cahaya organik [Organic Light-Emitting Diode “OLED”]; panel tampilan papan informasi digital; panel
tembaga untuk papan sirkuit; panggilan dekoratif untuk termostat; papan akselerator komputer; papan akselerator multimedia;
papan anak perempuan; papan distribusi [listrik]; papan ekspansi untuk komputer; papan indikator elektronik; papan kabel
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dicetak multilayer; papan ketik; papan komputer; papan memori; papan pengumuman elektronik; papan rangkaian utama
untuk LCD; papan rangkaian utama untuk LED; papan rangkaian utama untuk Televisi; papan setrika; papan sirkuit; papan
sirkuit audio; papan sirkuit elektronik; papan sirkuit komputer; papan sirkuit listrik; papan sirkuit tercetak; papan sirkuit tercetak
menggabungkan sirkuit terpadu; papan sirkuit terintegrasi; papan sirkuit video; papan skor elektronik; papan tempat memotong
roti optik; papan tombol komputer; papan tulis elektronik; papan tulis interaktif elektronik; parabola; pasang adaptor; pasang
konektor; pasang pengukur; paspor [dokumen identifikasi yang dikodekan secara magnetis]; paspor biometrik [dokumen
identifikasi yang dikodekan secara magnetis]; pedal efek elektronik untuk alat musik; pedal efek elektronik untuk digunakan
dengan amplifier suara; pedal efek suara untuk alat musik; pedal efek untuk digunakan dengan alat musik listrik; pedal kontrol
volume; pedal wah-wah; pedal wah-wah untuk gitar; pedometer; pelacak aktivitas yang dapat dipakai; pelacak kendaraan gps;
pelampung; pelampung cincin untuk digunakan dalam penyelamatan air; pelampung navigasi; pelampung sinyal; pelat outlet
listrik, berbentuk; pelat punggung ponsel; pelat saklar listrik; pelat/piringan baterai; pelindung body(body protector) untuk
keselamatan; pelindung dan penutup ponsel dan perangkat elektronik pribadi; pelindung dan penutup untuk speaker, speaker
pintar, speaker audio, pengeras suara, amplifier dan headphone dan earphone; pelindung gelombang; pelindung gigi *;
pelindung hidung untuk kacamata; pelindung kepala untuk keselamatan; pelindung layar akrilik disesuaikan untuk peralatan
televisi; pelindung layar akrilik disesuaikan untuk perangkat elektronik portabel selain peralatan gaming; pelindung layar kaca
tempered diadaptasi untuk perangkat elektronik portabel selain peralatan gaming; pelindung layar plastik disesuaikan untuk
perangkat elektronik portabel selain peralatan gaming; pelindung layar privasi disesuaikan untuk asisten digital pribadi [PDA];
pelindung layar privasi disesuaikan untuk laptop; pelindung layar privasi disesuaikan untuk ponsel; pelindung layar privasi
disesuaikan untuk smartphone; pelindung layar privasi disesuaikan untuk telepon seluler; pelindung layar tampilan untuk
memberikan keteduhan dan privasi yang secara khusus disesuaikan untuk perangkat elektronik; pelindung layar untuk
perangkat seluler; pelindung layar untuk telepon genggam; pelindung layar yang terbuat dari kaca temper yang diadaptasi
khusus untuk asisten digital pribadi; pelindung layar yang terbuat dari kaca temper yang diadaptasi khusus untuk e-reader;
pelindung layar yang terbuat dari kaca temper yang diadaptasi khusus untuk jam tangan pintar; pelindung layar yang terbuat
dari kaca temper yang diadaptasi khusus untuk jam waktu; pelindung layar yang terbuat dari kaca temper yang diadaptasi
khusus untuk kamera; pelindung layar yang terbuat dari kaca temper yang diadaptasi khusus untuk layar komputer; pelindung
layar yang terbuat dari kaca temper yang diadaptasi khusus untuk layar laptop; pelindung layar yang terbuat dari kaca temper
yang diadaptasi khusus untuk layar tablet; pelindung layar yang terbuat dari kaca temper yang diadaptasi khusus untuk
pelacak aktivitas yang dapat dipakai; pelindung layar yang terbuat dari kaca temper yang diadaptasi khusus untuk pemutar
media portabel; pelindung layar yang terbuat dari kaca temper yang diadaptasi khusus untuk ponsel; pelindung layar yang
terbuat dari kaca temper yang diadaptasi khusus untuk smartphone; pelindung layar yang terbuat dari polietilen tereftalat
[PET] yang secara khusus diadaptasi untuk pelacak aktivitas yang dapat dipakai; pelindung layar yang terbuat dari polietilen
tereftalat [PET] yang secara khusus disesuaikan untuk asisten digital pribadi; pelindung layar yang terbuat dari polyethylene
terephthalate [PET] khusus diadaptasi untuk smartphone; pelindung layar yang terbuat dari polyethylene terephthalate [PET]
yang secara khusus diadaptasi untuk kamera; pelindung layar yang terbuat dari polyethylene terephthalate [PET] yang secara
khusus diadaptasi untuk layar tablet; pelindung layar yang terbuat dari polyethylene terephthalate [PET] yang secara khusus
diadaptasi untuk pembaca elektronik; pelindung layar yang terbuat dari polyethylene terephthalate [PET] yang secara khusus
diadaptasi untuk pemutar media portabel; pelindung layar yang terbuat dari polyethylene terephthalate [PET] yang secara
khusus disesuaikan untuk jam tangan pintar; pelindung layar yang terbuat dari polyethylene terephthalate [PET] yang secara
khusus disesuaikan untuk jam waktu; pelindung layar yang terbuat dari polyethylene terephthalate [PET] yang secara khusus
disesuaikan untuk layar komputer; pelindung layar yang terbuat dari polyethylene terephthalate [PET] yang secara khusus
disesuaikan untuk layar laptop; pelindung layar yang terbuat dari polyethylene terephthalate [PET] yang secara khusus
disesuaikan untuk ponsel; pelindung layar yang terbuat dari termoplastik poliuretan [TPU] yang diadaptasi khusus untuk jam
tangan pintar; pelindung layar yang terbuat dari termoplastik poliuretan [TPU] yang diadaptasi khusus untuk kamera; pelindung
layar yang terbuat dari termoplastik poliuretan [TPU] yang diadaptasi khusus untuk pelacak aktivitas yang dapat dipakai;
pelindung layar yang terbuat dari termoplastik poliuretan [TPU] yang diadaptasi khusus untuk pemutar media portabel;
pelindung layar yang terbuat dari termoplastik poliuretan [TPU] yang secara khusus disesuaikan untuk asisten digital pribadi;
pelindung layar yang terbuat dari termoplastik poliuretan [TPU] yang secara khusus disesuaikan untuk jam waktu; pelindung
layar yang terbuat dari termoplastik poliuretan [TPU] yang secara khusus disesuaikan untuk layar komputer; pelindung layar
yang terbuat dari termoplastik poliuretan [TPU] yang secara khusus disesuaikan untuk layar laptop; pelindung layar yang
terbuat dari termoplastik poliuretan [TPU] yang secara khusus disesuaikan untuk layar tablet; pelindung layar yang terbuat dari
termoplastik poliuretan [TPU] yang secara khusus disesuaikan untuk pembaca elektronik; pelindung layar yang terbuat dari
termoplastik poliuretan [TPU] yang secara khusus disesuaikan untuk ponsel; pelindung layar yang terbuat dari termoplastik
poliuretan [TPU] yang secara khusus disesuaikan untuk smartphone; pelindung leher untuk keselamatan; pelindung lonjakan
tegangan; pelindung lutut dan siku (elbow protector) untuk keselamatan; pelindung mata yang secara khusus diadaptasi untuk
helm pelindung olahraga; pelindung pergelangan; pelindung tulang engkel; pelindung untuk helm; pelindung untuk telepon
seluler; pelindung wajah pelindung pekerja; pelindung wajah untuk helm pelindung; pelindung wajah untuk perlindungan
terhadap kecelakaan atau cedera; pelindung wajah untuk perlindungan terhadap kecelakaan, iradiasi, dan kebakaran;
pelindung wajah, selain untuk keperluan medis; peluit anjing; peluit isyarat; peluit olahraga; pemadam api; pemancar
[telekomunikasi]; pemancar audio; pemancar dan penerima nirkabel; pemancar dan penerima nirkabel untuk reproduksi suara
dan sinyal; pemancar dan penerima radio; pemancar digital; pemancar frekuensi radio; pemancar jarak jauh; pemancar kontrol
jarak jauh; pemancar nirkabel; pemancar optik; pemancar optik dan pemancar optik elektro; pemancar radar; pemancar radio;
pemancar radio untuk kontrol jarak jauh; pemancar satelit; pemancar sinyal darurat; pemancar sinyal elektronik; pemancar
telepon; pemancar televisi; pemancar televisi kabel; pemandangan busur teleskopik untuk memanah; pemandangan lensa
optik; pemandangan lensa teleskopik; pemandangan teleskopik; pemandangan teleskopik untuk artileri; pemandangan
teleskopik untuk senjata; pemandangan teleskopik untuk senjata api; pemandian air laboratorium; pemasangan kacamata;
pemasangan pince-nez; pembaca [RFID] identifikasi frekuensi radio; pembaca [peralatan pemrosesan data]; pembaca buku
digital; pembaca buku elektronik; pembaca disk optik; pembaca elektronik; pembaca elektronik untuk mengecek dan
mengidentifikasi data digital; pembaca karakter optik; pembaca kartu; pembaca kartu [SD] digital aman; pembaca kartu chip;
pembaca kartu elektronik; pembaca kartu magnetik sandi; pembaca kartu magnetik yang disandikan; pembaca kartu memori;
pembaca kartu memori flash; pembaca kartu pintar; pembaca kartu untuk kartu kredit; pembaca kartu untuk kartu yang
dikodekan secara magnetis; pembaca kode batang; pembaca lempeng mikro; pembaca mikrofilm; pembaca perangkat lunak
komputer, terminal komputer dan perangkat elektronik yang membuktikan keaslian dan mengidentifikasi area yang dapat
dibaca mesin pada paspor, visa, kartu identitas, SIM, kartu kesehatan, kartu pemilih, kartu penduduk, ijin tinggal, kartu
kesehatan profesional dan dokumen administratif pribadi lainnya yang memiliki cip elektronik yang dapat mengirim data untuk
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keperluan verifikasi identitas seseorang; pembaca strip magnetik; pembanding; pembangkit koleksi tenaga surya; pembaruan
perangkat lunak elektronik, yaitu, perangkat lunak komputer yang dapat diunduh dan file data yang dapat diunduh terkait untuk
memperbarui perangkat lunak komputer untuk menerima, mengelola, dan membayar dana melalui jaringan komputer;
pembatas otomatis; pembatasan keamanan, selain untuk kursi kendaraan dan peralatan olahraga; pembawa data elektronik;
pembawa data magnetik; pembawa data magnetik dan optik; pembawa data magnetik kosong; pembawa data magnetik
kosong dan cakram optik perekam; pembawa data magnetik yang direkam sebelumnya; pembawa data magnetik, disc
perekaman; pembawa data magnetis; pembawa data magneto-optik dan optik; pembawa data untuk sistem pengenalan suara
yang telah direkam sebelumnya; pembawa data yang dapat dibaca mesin untuk peralatan rumah tangga; pembersih dengan
ozon untuk udara dan air; pembersih kepala pencetak digital ( Printhead ) printer dan plotter; pembesar berkas gambar
[perangkat lunak komputer, direkam]; pembicara pribadi; pembuat telur; pembuka dan penutup pintu otomatis elektrik;
pemegang dan kasing untuk compact disc dan DVD; pemegang disesuaikan untuk compact disc; pemegang hands-free untuk
telepon seluler; pemegang kacamata; pemegang untuk gulungan listrik; pemindah fase optik; pemindai; pemindai barcode;
pemindai biometrik; pemindai gambar; pemindai optik; pemindai retina biometrik; pemindai sidik jari; pemindai sidik jari
biometric untuk pintu; pemindai sidik jari biometrik; pemindai tangan biometrik; pemindai termal; pemindaian mikroskop
elektron; pemisah baterai; pemisah berkas gambar [perangkat lunak komputer, direkam]; pemisah magnetik untuk
penggunaan ilmiah; pemula melompat baterai; pemutar CD; pemutar CD digital; pemutar DVD portabel; pemutar MP3
portabel; pemutar MP4; pemutar audio; pemutar audio dan pemutar video yang mengggabungkan memori IC; pemutar audio
digital; pemutar cakram audio dan video; pemutar cakram video; pemutar dan perekam cakram optik untuk data audio, video
dan komputer; pemutar dan perekam video cakram (disc) optik; pemutar disk Blu-ray; pemutar kaset; pemutar kaset audio;
pemutar kaset audio digital; pemutar kaset audio untuk mobil; pemutar kaset untuk mobil; pemutar kaset video; pemutar media
portabel; pemutar media pribadi; pemutar media, tidak satupun barang tersebut untuk kamera fotografi dan sinematografi
profesional termasuk aksesoris spesifik fotografi dan sinematografi profesional khusus untuknya dan perangkat lunak fotografi
dan sinematografi profesional; pemutar multimedia genggam; pemutar multimedia portabel [PMPs]; pemutar musik digital;
pemutar musik portabel; pemutar rekaman; pemutar untuk pembawa suara dan gambar; pemutar video compact disc; pemutar
video dan audio digital serta perekam; pemutar video digital; pemutar video kombinasi dan perekam; pemutus sirkuit; pena
cahaya; pena elektronik; pena elektronik [unit tampilan visual]; pena elektronik untuk unit tampilan visual; pena layar sentuh;
penanda hemline; penanda keamanan elektronik; penangkal petir; penangkap petir; pencari arah radio; pencari dinding
magnet; pencari jangkauan; pencari jangkauan untuk kamera; pencari jarak untuk golf; pencari kabel; pencari kedalaman laut;
pencitra sidik jari; pendeteksi asap; pendeteksi logam; pendingin unit pemrosesan pusat [CPU]; penekan lonjakan tegangan;
penerima GPS (Global Positioning System); penerima audio; penerima audio dan video; penerima data seluler; penerima
frekuensi radio; penerima kendali jarak jauh; penerima nirkabel; penerima optik; penerima optik dan elektrik opto; penerima
radar; penerima radar dengan amplifier; penerima radio; penerima radio untuk kontrol jarak jauh; penerima satelit; penerima
sinyal elektronik; penerima sistem penentuan posisi global; penerima stereo; penerima telepon; penerima televisi; penerima
televisi [TV set]; penerima televisi kabel; penerima video; penerjemah saku elektronik; pengaman lalu lintas berbentuk kerucut;
pengaman, pengunci serta peranti kendali akses yang dikendalikan secara listrik, elektronik, optik serta akustik; penganalisa
daya listrik; penganalisa gambar; penganalisa jaringan listrik; penganalisa mesin; penganalisa mesin kendaraan
terkomputerisasi; penganalisa spektrum; penganalisa ukuran nanopartikel; penganalisa ukuran partikel; penganalisa warna
elektronik; penganalisis spektrum, selain untuk penggunaan medis; pengatur katub dengan pengatur suhu; pengatur
kecepatan untuk mesin, engine dan motor; pengatur keran (elektronik); pengatur oksigen; pengatur panas; pengatur telur
[sandglasses]; pengatur waktu dapur; pengatur waktu dapur, elektronik; pengatur waktu elektronik; pengatur waktu telur;
pengatur waktu telur digital; pengatur waktu telur mekanis; pengatur waktu untuk kamera; pengekangan keselamatan menjadi
peralatan perlindungan jatuh untuk menahan dan menjatuhkan jatuh, selain peralatan olahraga; pengendali augmented reality
genggam; pengendali daya; pengendali daya elektronik; pengendali elektronik untuk digunakan dengan headset augmented
reality; pengendali elektronik untuk digunakan dengan headset realitas virtual; pengendali inverter digunakan dalam
pembangkit listrik tenaga surya; pengendali keyboard komputer.; pengendali motor servo elektronik; pengendali muatan listrik;
pengendali muatan tenaga surya; pengendali nirkabel untuk memantau dan mengontrol fungsi dan status sistem keamanan
dari jarak jauh; pengendali nirkabel untuk memantau dan mengontrol fungsi perangkat elektronik lainnya, tidak satupun barang
tersebut untuk kamera fotografi dan sinematografi profesional termasuk aksesoris spesifik fotografi dan sinematografi
profesional khusus untuknya dan perangkat lunak fotografi dan sinematografi profesional; pengendali nirkabel untuk
memonitor dan mengontrol fungsi dan status perangkat atau sistem kelistrikan, elektronik, dan mekanik lainnya dari jarak jauh;
pengendali realitas virtual genggam; pengendalian jarak jauh untuk peralatan, sistem dan alat uji, sinyal dan pengukuran
elektronik; pengeras suara; pengeras suara audio; pengeras suara audio untuk mengontrol suara; pengeras suara audio yang
dikontrol oleh aplikasi bergerak; pengeras suara dengan amplifier built-in; pengeras suara elektronik dengan buku; pengeras
suara nirkabel untuk di dalam rumah dan di luar rumah; pengering kaca untuk penggunaan laboratorium; pengeringan oven
untuk penggunaan laboratorium; pengganda tegangan; pengganti bantalan telinga untuk headphone; penggaris [alat ukur];
penggaris dengan dua skala linier; penghalang cahaya; penghapus pita magnetik; penghasil suara elektronik dan peralatan
peredam suara, penghasil peredam kebisingan, unit kontrol elektronik untuk meredam dan mengontrol suara; penghasil suara,
penghasil suara tanpa kabel; penghitung; penghitung konsumsi bahan bakar; penghitung utas; pengisi baterai; pengisi daya
USB ; pengisi daya baterai; pengisi daya baterai bertenaga surya; pengisi daya baterai telepon seluler untuk digunakan di
kendaraan; pengisi daya baterai untuk digunakan dengan telepon; pengisi daya baterai untuk komputer laptop; pengisi daya
baterai untuk komputer tablet; pengisi daya baterai untuk laptop, telepon genggam, komputer tablet, dan alat portabel yang
diaktifkan USB lainnya; pengisi daya baterai untuk pipet elektronik; pengisi daya baterai untuk ponsel; pengisi daya baterai
untuk rokok elektronik; pengisi daya baterai untuk telepon genggam; pengisi daya baterai untuk telepon yang dapat dibawa,
komputer tablet dan komputer yang dapat dibawa; pengisi daya di mobil tanpa kabel; pengisi daya dinding; pengisi daya
eksternal; pengisi daya joystick; pengisi daya kompensasi baterai; pengisi daya listrik; pengisi daya tanpa kabel; pengisi daya
tanpa kabel untuk telepon pintar; pengisi daya untuk akumulator listrik; pengisi daya untuk baterai listrik; pengisi daya untuk
perangkat elektronik yang digunakan untuk memanaskan tembakau; pengisi daya untuk rokok elektrik; pengisi daya untuk
rokok elektronik; pengisi daya untuk sikat gigi listrik; pengisi daya untuk telepon pintar (smartphones) dalam bentuk jam
tangan; pengisi daya usb untuk rokok elektronik; pengisian daya dan perangkat manajemen daya untuk perangkat elektronik
seluler; pengisian troli untuk tablet dan laptop; pengolah [unit pengolah sentral]; pengolah data; pengolah kata, peralatan printout komputer, data dalam bentuk elektronik, magnetik dan optikal; pengontrol dan headset virtual dan realitas bertambah;
pengontrol dioda pemancar cahaya (LED) dan lampu lucutan intensitas tinggi (HID); pengontrol ethernet; pengontrol jarak
jauh; pengontrol nirkabel untuk memantau dan mengontrol fungsi perangkat elektronik, selain pengontrol untuk peralatan
game; pengontrol pancuran air (elektronik); pengontrol video di dinding; pengoptimal serat optik; penguasa lipat; penguasa
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yang membesar; penguat antena; penguat frekuensi audio; penguat frekuensi radio; penguat frekuensi video; penguat
gambar; penguat gen [alat laboratorium]; penguat sinyal telepon genggam; pengubah cakram (disc) CD dan DVD; pengubah
cakram (disc) optik; pengubah fase; pengubah gender [adaptor kabel]; pengubah gender dalam sifat adaptor listrik; pengubah
gender untuk kabel koaksial; penguji alarm asap; penguji antibeku; penguji baterai; penguji daya listrik; penguji emisi minyak
diesel; penguji injektor bahan bakar diesel; penguji injektor diesel; penguji karakteristik tabung vakum; penguji keamanan
listrik; penguji kekerasan mikro; penguji ketegangan; penguji keuletan; penguji kontinuitas; penguji minyak rem; penguji outlet
listrik; penguji sirkuit; penguji sirkuit listrik; penguji speedometer; penguji tegangan; penguji torsi; pengukur; pengukur aliran;
pengukur aliran fluida; pengukur alkohol; pengukur bahan bakar; pengukur bensin; pengukur celah busi; pengukur cincin
induk; pengukur data; pengukur dering; pengukur dering no-go; pengukur feeler busi; pengukur hujan; pengukur jarak
elektronik; pengukur jari; pengukur kedalaman; pengukur kedalaman telapak ban; pengukur kekuatan digital; pengukur
ketebalan; pengukur ketebalan ultrasonik; pengukur ketinggian air; pengukur lemak tubuh untuk keperluan rumah tangga;
pengukur level; pengukur pelurusan roda; pengukur rasio udara / bahan bakar; pengukur regangan; pengukur sekrup-tapping;
pengukur sudut; pengukur suhu; pengukur suhu air; pengukur suhu gas buang; pengukur suhu untuk keperluan industri;
pengukur suhu untuk keperluan rumah tangga; pengukur suhu untuk penggunaan ilmiah; pengukur tekanan; pengukur
tekanan angin; pengukur tekanan ban; pengukur torsi digital; pengukur vakum; pengumpul data elektronik genggam; penilaian
bakat berbasis awan/cloud (piranti lunak); penjaga kepala untuk karate; penjaga kepala untuk olahraga; penjaga kepala untuk
seni bela diri; penjaga kepala untuk tinju; penjaga mulut untuk olahraga; penukar gender koneksi koaksial; penukar koin;
penutup (enclosures) speaker; penutup baterai; penutup casing silikon untuk telepon seluler; penutup dan cases pelindung
untuk laptop; penutup debu untuk komputer, berbentuk; penutup dekoratif, berbentuk, untuk detektor asap; penutup drive
dalam keadaan solid internal; penutup drive disk keras internal; penutup kertas untuk penerima telepon; penutup lensa untuk
kamera; penutup outlet listrik, berbentuk; penutup pelindung kaca mata hitam; penutup pelindung yang disesuaikan untuk
laptop; penutup pengaman untuk soket listrik; penutup piring dekoratif beralih, berbentuk; penutup sirkuit; penutup untuk
camcorder; penutup untuk kamera; penutup untuk komputer tablet; penutup untuk outlet listrik; penutup untuk pemutar media
digital; penutup untuk pemutar media portabel; penutup untuk penerima telepon; penutup untuk perangkat elektronik; penutup
untuk perangkat penyimpanan musik; penutup untuk smartphone; penutup untuk telepon selular; penutup vinil yang secara
khusus disesuaikan untuk ponsel, pemutar MP3, laptop, dan perangkat game; penutup, tas, kasing, selongsong, tali pengikat
dan lanyard untuk komputer, telepon seluler, perangkat elektronik bergerak, perangkat elektronik yang dapat dipakai, jam
tangan pintar, kacamata pintar, earphone, headphone, set top box, dan pemutar dan perekam audio dan video; penutup, tas,
tempat wadah, manset, tali pengikat dan tali sandang untuk komputer, telepon mobil, perangkat elektronik mobil, perangkat
elektronik yang dapat dipakai, arloji pintar, kacamata pintar, earphone, headphone, set top box dan perekam dan pemutar
audio dan video; penyambung, sekrup, kawat kabel, kabel, pengisi daya, dok, stasiun dok dan adaptor elektronik dan listrik
untuk digunakan dengan komputer, telepon mobil, komputer genggam, peripheral komputer, perangkat elektronik mobil,
perangkat elektronik yang dapat dipakai, arloji pintar, kacamata pintar, earphone, headphone, pemutar video dan audio serta
perekam, televisi, set top box; penyangga handset telepon dalam mobil; penyangga perangkat elektronik seluler; penyangga
ponsel pintar; penyangga yang diadaptasi untuk layar komputer; penyearah [listrik]; penyearah arus; penyearah terbalik
sebagai bagian dari sistem tenaga surya; penyeka kapas untuk penggunaan laboratorium; penyelenggara digital;
penyelenggara elektronik genggam; penyelenggara pribadi yang terkomputerisasi; penyumbat telinga untuk penyelam;
perabot khusus dibuat untuk laboratorium; perahu api; perahu karet [sekoci]; peralatan antar komunikasi; peralatan audio;
peralatan audio dan teater rumah, yaitu, stereo, pengeras suara, speaker audio, amplifier, equalizer, crossover, rumah
speaker, pemutar CD, kendali jarak jauh, prosesor audio dan video, tuner video audio, layar kristal cair, panel layar plasma
dengan kemampuan untuk mentransmisikan sinyal audio dan / atau video secara nirkabel; peralatan audio dan video untuk
kendaraan; peralatan audio digital; peralatan audio kendaraan bermotor; peralatan audio konferensi; peralatan audio pada
kendaraan; peralatan audio visual; peralatan dan instalasi untuk produksi sinar-X, bukan untuk keperluan medis; peralatan dan
instrumen audio dan visual listrik; peralatan dan instrumen elektronik, magnetik dan ultrasonik untuk keperluan ilmiah;
peralatan dan instrumen fotografi dan sinematografi; peralatan dan instrumen fotografi, sinematografi dan optik; peralatan dan
instrumen fotografi, sinematografi, optik dan pengukuran; peralatan dan instrumen ilmiah; peralatan dan instrumen kimia;
peralatan dan instrumen kontrol listrik dan elektronik; peralatan dan instrumen laboratorium; peralatan dan instrumen
laboratorium fisika dan kimia; peralatan dan instrumen navigasi dan penentuan posisi elektronik; peralatan dan instrumen
navigasi, pelacakan dan penentuan posisi elektronik; peralatan dan instrumen optik; peralatan dan instrumen optik, kecuali
untuk kacamata dan peralatan fotografi; peralatan dan instrumen pendidikan; peralatan dan instrumen penerima dan penerima
siaran satelit; peralatan dan instrumen penerima satelit dan transmisi; peralatan dan instrumen pengajaran dan pengajaran;
peralatan dan instrumen telekomunikasi; peralatan dan instrumen telemetri yang dikendalikan dari jarak jauh; peralatan dan
instrumen terdiri dari perangkat lunak komputer, terminal komputer dan pembaca elektronik untuk mengolah data, yaitu untuk
akuisisi, verifikasi, penyimpanan, penghasil pusat data dan pengirim data; peralatan dan instrumen untuk autentikasi dan
identifikasi data digital oleh pembaca optik, perangkat lunak komputer dan prosesor komputer; peralatan dan instrumen untuk
identifikasi atau pengenalan otomatis dari orang, sidik jari atau telapak tangan, karakterikstik bola mata, nadi atau suara,
tampilan wajah atau badan atau karakterikstik biometrik lainnya; peralatan dan instrumen untuk laboratorium bahan kimia dan
fisika; peralatan dan instrumen untuk mengendalikan dan memantau pesawat terbang; peralatan dan instrumen untuk
mengendalikan dan memantau pesawat terbang, pesawat air dan kendaraan tak berawak; peralatan dan instrumen untuk
mengontrol data berhubungan dengan identitas seseorang melalui akuisisi, pengolahan, verifikasi, penyimpanan, penghasil
pusat data dan pengirim data; peralatan dan instrumen untuk mengukur; peralatan dan instrumen untuk merekam, mengirim
atau mereproduksi suara, data atau gambar; peralatan dan instrumen untuk pengukuran dan penganalisa Advanced Glycation
End-Products (AGEs), bukan untuk keperluan medis; peralatan dan instrumen untuk pengukuran dan penganalisa tanah;
peralatan dan komputer pengolah data; peralatan dan peralatan keselamatan dan menyelamatkan jiwa; peralatan dan
perangkat sinyal radio; peralatan dan perangkat untuk menghantarkan (conducting), menghubungkan (switching), mengubah
(transforming), mengumpulkan (accumulating), mengatur atau mengontrol listrik; peralatan dan perlengkapan keselamatan
jiwa; peralatan dan perlengkapan optik; peralatan dan perlengkapan timbangan; peralatan data mobile; peralatan diagnosa,
bukan untuk pengobatan; peralatan diagnosis yang terdiri dari sensor untuk digunakan dalam pengujian fungsi kendaraan dan
dalam mendiagnosis masalah listrik dan mekanik kendaraan, terintegrasi ke dalam kendaraan bermotor [sehubungan dengan
otomobil]; peralatan display; peralatan display dengan fungsi mirror dan Internet of Things (IoT); peralatan display untuk
kendaraan; peralatan distribusi dan pengendali daya listrik; peralatan efek musik listrik dan elektronik; peralatan elektrodinamis untuk remote control titik kereta api; peralatan elektronik dan komputer, yaitu perangkat keras komputer; peralatan
elektronik dengan aktivasi melalui perintah dan pengenalan suara untuk mengendalikan pengoperasian peralatan elektronik
konsumen dan sistem di perumahan; peralatan elektronik mobile, jam tangan pintar, kacamata pintar, televisi, set top box, dan
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alat pemutar audio dan alat pemutar serta alat perekam audio dan video; peralatan elektronik untuk kendali jarak jauh sinyal;
peralatan elektronik untuk memantau kegiatan latihan olahraga papan (peralatan pengukuran); peralatan elektronik untuk
menampilkan data yang diperoleh selama berolahraga; peralatan elektronik untuk mendeteksi data selama berolahraga;
peralatan elektronik untuk mendeteksi ranjau; peralatan elektronik untuk menguji kemandulan obat-obatan dan solusi injeksi;
peralatan elektronik untuk menguji sterilitas peralatan medis; peralatan elektronik untuk penerimaan nirkabel, penyimpanan
dan pengiriman data dan pesan; peralatan elektronik untuk suara, pengeras suara; peralatan elektronik yaitu headphone dan
speaker; peralatan elektronik yang dikontrol komputer untuk pengukuran dan pengujian sel elektrofisiologis, bukan untuk
tujuan medis; peralatan foto dan video interaktif, yaitu, kios-kios (kiosks) untuk menangkap (capturing), mengunggah,
mengedit, mencetak dan berbagi gambar dan video digital; peralatan fotografi; peralatan fotovoltaik dan instalasi untuk
menghasilkan listrik tenaga surya; peralatan fotovoltaik untuk mengubah radiasi matahari menjadi energi listrik; peralatan
heliografi; peralatan ilmiah; peralatan ilmiah untuk digunakan pada aplikasi diagnostik; peralatan instruksional; peralatan
interferensi anti-radio (elektronik); peralatan interkomunikasi, walkie-talkie, radio; peralatan interpretasi simultan; peralatan
jatuh untuk menahan jatuh dan jatuh; peralatan karaoke; peralatan keamanan untuk lift; peralatan keselamatan dan
menyelamatkan jiwa; peralatan keselamatan kendaraan, yaitu, monitor tekanan ban elektronik; peralatan keselamatan lalu
lintas kereta api; peralatan keselamatan, yaitu-- bantalan peredam getaran dan tali helm; peralatan komputer; peralatan
komputer untuk penyimpanan dan transmisi data; peralatan komunikasi data; peralatan komunikasi optik; peralatan
komunikasi radio saluran tunggal untuk stasiun tetap; peralatan komunikasi radio satu saluran; peralatan komunikasi radio
untuk penerbangan; peralatan komunikasi yang dapat dibawa-bawa; peralatan kontrol akses listrik; peralatan kontrol lalu lintas
udara; peralatan kontrol listrik dan elektronik untuk digunakan dengan peralatan atau instalasi untuk pemanasan; peralatan
kontrol listrik dan elektronik untuk digunakan dengan peralatan atau instalasi untuk pendingin udara; peralatan kontrol listrik
dan elektronik untuk digunakan dengan peralatan atau instalasi untuk ventilasi; peralatan kromatografi gas untuk penggunaan
laboratorium; peralatan kromatografi untuk penggunaan laboratorium; peralatan laboratorium untuk memotong spesimen;
peralatan laser untuk keperluan non-medis; peralatan listrik untuk merekam, mengirim atau mereproduksi suara atau gambar;
peralatan listrik untuk pergantian; peralatan medis berupa sistem perangkat lunak dalam satu unit yang digunakan untuk
menentukan lokasi pembedahan dalam tubuh pasien; peralatan medis, yaitu sistem visualisasi dan menargetkan pembedahan
untuk digunakan selama bedah ortopedi yang terdiri dari bantalan EKG, penanda posisi, aplikasi perangkat lunak yang dapat
diunduh, ponsel (mobile phone) dan tempat ponsel (mobile phone case), semuanya dijual sebagai satu unit dan digunakan
untuk mengumpulkan dan mentransmisikan data pasien selama bedah ortopedi; peralatan melihat dan merekam optik;
peralatan membaca kartu; peralatan monitoring listrik; peralatan navigasi radio jarak jauh; peralatan navigasi untuk kendaraan
[komputer on-board]; peralatan nirkabel; peralatan nirkabel broadband, yaitu stasiun pangkalan telekomunikasi untuk jaringan
nirkabel dan aplikasi komunikasi; peralatan optik untuk membimbing proyektil; peralatan otentikasi dan identifikasi biometrik;
peralatan paging; peralatan pelabelan kode batang elektronik genggam; peralatan pemadam api yang dikendalikan secara
elektrik; peralatan pemancar dan penerima faksimili; peralatan pemancar dan penerima untuk siaran radio; peralatan pembaca
elektronik untuk disk magnetik; peralatan pembaca elektronik untuk kartu magnetik; peralatan pembaca elektronik untuk pita
magnetik; peralatan pembatal gema; peralatan pembatal kebisingan; peralatan pembedahan, yaitu sistem navigasi
pembedahan yang terdiri dari pelacak, sensor atau penanda untuk menyediakan informasi tentang anatomi pasien; peralatan
pemprosesan informasi; peralatan pemroresan data elektronik; peralatan pemroses sinyal audio; peralatan pemutaran video;
peralatan pencari korban longsoran salju; peralatan penerima berkas gambar; peralatan penerima dan pemancar radio;
peralatan pengajaran audio-visual; peralatan pengajaran dan pengajaran; peralatan penganalisa protein bukan untuk
keperluan medis; peralatan pengawasan elektronik; peralatan pengenalan dan pemberi perintah suara elektronik untuk
mengendalikan operasi perangkat elektronik konsumen dan sistem perumahan; peralatan pengenalan karakter optik [OCR];
peralatan pengenalan suara dan perekaman suara; peralatan pengendali otomatis; peralatan pengendali untuk motor dan
generator elektrik; peralatan penghilang listrik statis; peralatan penghitung dan penyortir koin; peralatan pengirim dan
penerima siaran televisi; peralatan pengirim dan penerima untuk transmisi jarak jauh; peralatan pengirim data audio dan video
tanpa kabel; peralatan pengisi daya untuk perangkat yang dapat diisi ulang; peralatan pengolah kata; peralatan pengolahan
data; peralatan pengujian dan kalibrasi komponen komputer; peralatan pengujian elektronik; peralatan pengujian listrik;
peralatan pengujian on-destruktif yang digunakan dalam aplikasi industri; peralatan pengukur jarak; peralatan pengukur
tekanan; peralatan pengukur tenaga; peralatan pengukuran; peralatan pengukuran dan pengendalian yang digunakan di
lapangan minyak dan gas; peralatan pengukuran elektronik; peralatan penyelam; peralatan penyerap untuk pengukuran dan
penganalisa protein, bukan untuk keperluan medis; peralatan penyiaran elektronik; peralatan penyimpan data; peralatan
penyimpanan komputer, yaitu, jaringan yang terpasang pada alat penyimpanan untuk menggunakan secara bersama-sama
file dan cadangan awan; peralatan penyimpanan listrik; peralatan perekam suara; peralatan perekaman jarak; peralatan
periferal komputer; peralatan periferal untuk komputer dan peralatan pemrosesan data; peralatan peringatan anti pencurian
dan api; peralatan peringatan dengan memonitoring gerakan bayi melalui kamera perekam atau sensor; peralatan proyeksi;
peralatan radar; peralatan radio; peralatan radio dan televisi; peralatan radio jarak pendek; peralatan radio kelautan; peralatan
radio kontrol lalu lintas radio; peralatan radio kontrol lalu lintas udara; peralatan radio untuk kendaraan; peralatan radiologi
untuk keperluan industri; peralatan radiologis untuk keperluan industri; peralatan reflektor radar; peralatan rekaman suara;
peralatan reproduksi dan perekaman suara; peralatan reproduksi suara; peralatan reproduksi video; peralatan sambungan
telekomunikasi interaktif; peralatan seismografi; peralatan siaran televisi; peralatan sinar-X industri; peralatan sinematografi;
peralatan sistem lokasi global (GPS); peralatan sistem penentuan posisi global (GPS); peralatan stereo; peralatan suplai daya
bebas gangguan; peralatan switching otomatis untuk telekomunikasi; peralatan tampilan video yang dipasang di kepala;
peralatan teknologi informasi; peralatan telekomunikasi; peralatan telekomunikasi dalam bentuk perhiasan; peralatan
telekomunikasi digital; peralatan telekomunikasi elektronik; peralatan telekomunikasi listrik; peralatan telekomunikasi untuk
digunakan dengan jaringan seluler; peralatan telekomunikasi untuk digunakan dengan sinyal digital dan analog; peralatan
telekomunikasi untuk digunakan di mobil; peralatan telekomunikasi untuk menyediakan akses pihak ketiga ke, dan
memungkinkan transmisi video, data dan suara melalui, jaringan komunikasi global, yaitu, komputer seluler dan akses dan
terminal telepon seluler, stasiun pemancar dasar dan bagian radio nirkabelnya, pemancar data, repeater data, router dan
switch, sirkuit transmisi, lingkaran arus terpadu, perangkat keras komputer, klien dan server cloud mobile (mobile cloud clients
and servers), multiplexer, prosesor sinyal digital, prosesor sinyal frekuensi radio, sirkuit switching seluler (mobile switching
circuits), pengontrol listrik lalu lintas udara, pengontrol/pengendali listrik mobilitas, pengontrol listrik akses,
pengontrol/pengendali listrik port jarak jauh, port radio, antena, komponen radio elektronik, perangkat lunak untuk aplikasi
telekomunikasi, dan jaringan inti seluler (mobile core networks) yang terdiri dari transceiver data, jaringan nirkabel dan
gateway untuk pengumpulan, pengiriman/transmisi dan pengelolaan data, suara dan video; peralatan telematik, yaitu,
perangkat Internet nirkabel yang menyediakan layanan telematik dan memiliki fungsi telepon seluler; peralatan telemetri jarak
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jauh; peralatan telemetri pengendali jarak jauh, telemetri kendaraan; peralatan telepon; peralatan telepon nirkabel; peralatan
telepon seluler; peralatan telepon seluler dengan sistem faksimili bawaan; peralatan telepon tanpa kabel; peralatan televisi;
peralatan terminal telepon; peralatan transmisi komunikasi; peralatan transmisi radio; peralatan transmisi saluran listrik;
peralatan transmisi sinyal; peralatan transmisi suara; peralatan transmisi video; peralatan untuk input, output, transmisi dan
penyimpanan data; peralatan untuk membentuk membran baterai surya; peralatan untuk memeriksa pengiriman surat;
peralatan untuk memeriksa stempel surat; peralatan untuk mencetak, yaitu, printer untuk mencetak kartu identitas, kartu
kesehatan, kartu pemilih, kartu penduduk, SIM, perijinan dan paspor.; peralatan untuk mengatur aliran air; peralatan untuk
mengatur atau mengontrol listrik; peralatan untuk menguji barang-barang; peralatan untuk menguji kartu cip untuk menguji
kualitasnya dan operasinya yang benar; peralatan untuk mengukur aliran air; peralatan untuk mengukur dan mengontrol aliran
air; peralatan untuk mengukur dan mengontrol suhu air; peralatan untuk mengukur ketebalan kulit; peralatan untuk merekam
data komputer; peralatan untuk merekam, mengirim atau mereproduksi suara atau gambar; peralatan untuk merekam,
mengirim dan mereproduksi suara dan gambar; peralatan untuk merekam, mengirim, memproses, dan reproduksi suara,
gambar, atau data; peralatan untuk merekam, transmisi, reproduksi suara atau gambar; peralatan untuk pembuatan membran
baterai surya; peralatan untuk pengolahan panas membran baterai surya; peralatan video; peralatan video konferensi;
peralatan yang dapat dikenakan untuk mengontrol komputer, telepon seluler, perangkat elektronik mobile, perangkat elektronik
yang dapat dikenakan, jam tangan pintar, kacamata pintar, alat pemutar dan alat perekam audio dan video, televisi, alat
pengeras suara, amplifier, sistem home theater, dan sistem hiburan; peralatan, perlengkapan dan perangkat lunak komputer
untuk mendeteksi dan mengidentifikasi pemalsuan dokumen; peralihan telepon digital terkomputerisasi; perangkat Lunak
Komputer untuk digunakan dalam mengambil dan mengedit foto serta merekam dan mengedit video; perangkat akses jaringan
area lokal nirkabel saku; perangkat alarm pribadi elektronik; perangkat anti-interferensi [listrik]; perangkat audio nirkabel yang
berbentuk earbud (perangkat pendengar berukuran kecil yang diletakan dilubang telinga), earphone dan headphone nirkabel
untuk digunakan dengan jam tangan pintar dan pelacak aktivitas yang dapat dipakai; perangkat baterai listrik yang dapat diisi
ulang, yaitu, baterai yang dapat diisi ulang dan catu daya portabel; perangkat berbagi kabel-nirkabel; perangkat dan peralatan
pengendalian jarak jauh dan pengenalan dan pemberi perintah suara elektronik untuk mengeandalikan dan memantau
perangkat elektronik konsumen, penerangan, peralatan, alat pengatur panas, sistem pengatur udara dan pemanasan, alarm
dan keamanan rumah serta sistem pengawasan, dan pendeteksi asap dan karbon monoksida, kunci dan selot pintu dan
jendela, serta sistem otomasi rumah; perangkat dan peralatan telekomunikasi; perangkat dan peralatan, yaitu, telepon selular,
tablet dan alat-alat selular lainnya untuk merekam, mentransmisikan, memproses, menyimpan dan menukar data; perangkat
elektroforesis untuk penggunaan laboratorium; perangkat elektronik; perangkat elektronik dan perangkat lunak komputer untuk
identifikasi, melalui kata sandi, dari identitas seseorang;; perangkat elektronik digital genggam yang mampu menyediakan
akses ke internet dan untuk mengirimkan, menerima dan menyimpan panggilan telepon, surat elektronik, serta data digital
lainnya; perangkat elektronik digital portabel untuk merekam, mengatur, mentransmisikan, memanipulasi, meninjau kembali,
dan menerima file teks, data, dan digital; perangkat elektronik digital yang dapat dipakai dalam bentuk jam tangan
(wristwatch), gelang tangan (wrist band) dan gelang (bangle) untuk digunakan dengan ponsel pintar, komputer tablet dan
komputer portable; perangkat elektronik digital yang dapat dipakai yang mampu menyediakan akses ke internet; perangkat
elektronik digital yang dapat dipakai, terutama terdiri dari tali jam tangan pintar (smart wathbands) yang mengkomunikasikan
data ke telepon pintar (smartphones) yang terutama terdiri dari perangkat lunak dan layar display/tampilan (display screen)
untuk melihat, mengirim dan menerima teks, email, data, dan informasi ke telepon pintar (smartphones); perangkat elektronik
digital yang dapat dipakai/dikenakan terutama terdiri dari perangkat lunak untuk peringatan, pesan, email, dan pengingat, dan
untuk merekam, mengatur, mentransmisikan, memanipulasi, meninjau kembali, dan menerima file teks, data, audio, gambar
dan digital serta layar display/tampilan; perangkat elektronik dijital yang dapat dipakai yang menggabungkan telepn pontar
(smartphones) dalam bentuk jam tangan; perangkat elektronik multifungsi untuk mentransmisikan, menyimpan, menampilkan,
dan mengunggah informasi mengenai potensi pembelian melalui suatu jaringan komunikasi global; perangkat elektronik
pribadi; perangkat elektronik untuk melacak dan memonitor aktivitas fisik; perangkat elektronik untuk mencari dan melacak
hewan peliharaan dengan menggunakan sistem penentuan posisi global; perangkat elektronik untuk mendeteksi inventori
yang rendah; perangkat elektronik yang dapat dipakai/dikenakan, yaitu, jam tangan, gelang (bracelets), dan wristbands
(gelang) yang terdiri dari perangkat lunak yang mengkomunikasikan data ke asisten digital pribadi (PDA), ponsel pintar, dan
komputer pribadi melalui situs web Internet dan jaringan komputer dan komunikasi elektronik lainnya; perangkat elektronik
yang dapat memberikan akses ke internet dan untuk mengirimkan, menerima serta menyimpan data digital; perangkat
elektronik, yaitu, perangkat elektronik digital portabel untuk mentransmisikan file audio; perangkat encoding dan decoding;
perangkat enkripsi; perangkat handsfree untuk telepon seluler; perangkat input untuk komputer; perangkat keras dan lunak
komputer audio-visual; perangkat keras dan lunak komputer untuk cryptocurrency; perangkat keras dan lunak komputer untuk
manajemen basis data; perangkat keras dan lunak komputer untuk mata uang digital; perangkat keras dan lunak komputer
untuk mata uang virtual; perangkat keras dan lunak komputer untuk melacak dan berbagi lagu, album, dan artis favorit;
perangkat keras dan lunak komputer untuk mencari basis data yang menampilkan file audio dan multimedia; perangkat keras
dan lunak komputer untuk meninjau dan merekomendasikan lagu, album, artis, daftar putar, dan daftar lagu; perangkat keras
dan lunak komputer untuk teknologi blockchain; perangkat keras dan perangkat lunak komputer; perangkat keras dan
perangkat lunak komputer audio-video; perangkat keras dan perangkat lunak komputer untuk melakukan diagnosa optik;
perangkat keras dan perangkat lunak komputer untuk membuat dan berbagi daftar putar dan daftar lagu; perangkat keras dan
perangkat lunak komputer untuk mendeteksi objek, gerakan (gesture) dan perintah pengguna; perangkat keras dan perangkat
lunak komputer untuk mengatur dan mengkonfigurasi jaringan area lokal; perangkat keras dan perangkat lunak komputer
untuk mengatur dan mengkonfigurasi jaringan area luas; perangkat keras dan perangkat lunak komputer untuk
menghubungkan, membangun, mengelola, mengamankan, memantau, mengendalikan, mengoperasikan, virtualisasi,
mengoptimalkan, mengkonfigurasi, menyebarkan, memelihara, mengakses dan mengatasi masalah protokol manajemen
router, infrastruktur jaringan, dan jaringan area lokal, luas, dan global; perangkat keras dan perangkat lunak komputer untuk
mengoperasikan perangkat sensor; perangkat keras dan perangkat lunak komputer untuk menyediakan akses jarak jauh yang
aman ke komputer dan jaringan komunikasi; perangkat keras dan perangkat lunak komputer untuk menyimpan data;
perangkat keras dan perangkat lunak komputer untuk penyimpanan data; perangkat keras dan perangkat lunak komputer
untuk perutean dan perpindahan, transmisi, pemrosesan, pemfilteran, analisis, pengamanan, dan penyimpanan data, lalu
lintas video atau suara, paket, atau bentuk komunikasi lainnya; perangkat keras dan perangkat lunak komputer yang
memungkinkan pengguna Internet untuk mencari konten dan data audio di berbagai platform; perangkat keras dan perangkat
lunak komputer yang memungkinkan pengguna Internet untuk mengembangkan daftar putar individual yang menyediakan
audio yang dipersonalisasi, menentukan konten audio favorit, membuat rekomendasi, dan berbagi konten audio; perangkat
keras dan perangkat lunak yang dijual sebagai satu unit untuk pengujian sistem komputer yang tertanam.; perangkat keras
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dan periferal komputer untuk mengakses, menangkap, mengirim dan menampilkan gambar, video, audio dan data dari jarak
jauh; perangkat keras display/tampilan video, yaitu, driver video untuk kacamata video; perangkat keras dompet mata uang
kripto; perangkat keras jaringan area lokal [LAN]; perangkat keras jaringan komputer; perangkat keras jaringan komputer dan
telekomunikasi; perangkat keras jaringan luas [WAN]; perangkat keras jaringan pribadi virtual [VPN]; perangkat keras
komputer; perangkat keras komputer augmented reality; perangkat keras komputer dan aplikasi perangkat lunak yang dapat
diunduh untuk pemrograman jaringan area lokal, luas, dan global serta infrastruktur jaringan di perangkat seluler, televisi, dan
perangkat video lainnya; perangkat keras komputer dan firmware; perangkat keras komputer dan perangkat lunak yang dapat
diunduh untuk membuat rute dan mengalihkan, mentransmisikan, memproses, memfilter, menganalisis, mengamankan,
mengunggah, memposting, menampilkan, menandai, mengedit, mengatur, merekam, dan menyimpan data, video, audio, lalu
lintas suara, paket, atau bentuk lain komunikasi; perangkat keras komputer dan perangkat lunak yang dapat diunduh untuk
mengelola wireless access points dan local area network access points; perangkat keras komputer dan perangkat lunak yang
dapat diunduh untuk menghubungkan, membangun, mengelola, mengamankan, memantau, mengendalikan, mengoperasikan,
virtualisasi, mengoptimalkan, mengkonfigurasi, menyebarkan, memelihara, mengakses, dan memecahkan masalah protokol
manajemen router, infrastruktur jaringan, dan jaringan area lokal, luas, dan global; perangkat keras komputer dan perangkat
lunak yang direkam untuk manajemen inventori; perangkat keras komputer dan perangkat lunak yang direkam untuk
pemesanan otomatis dan pengisian kembali barang-barang konsumen; perangkat keras komputer dan sistem perangkat lunak
digunakan dalam bedah ortopedi untuk mendokumentasikan informasi pasien atau peristiwa yang berkaitan dengan bedah
ortopedi dan untuk menyediakan solusi pelatihan untuk bedah ortopedi; perangkat keras komputer dan sistem perangkat lunak
yang berisi alur kerja pembedahan digital untuk digunakan dalam bedah ortopedi; perangkat keras komputer permainan
realitas campuran (mixed reality game); perangkat keras komputer permainan realitas tertambah (augmented reality game);
perangkat keras komputer permainan realitas virtual/maya (virtual reality game); perangkat keras komputer realitas
virtual/maya (virtual reality); perangkat keras komputer untuk bermain, mengorganisasi, mengunduh, mengirimkan,
memanipulasi dan meninjau berkas audio dan berkas media; perangkat keras komputer untuk digunakan dengan peralatan
untuk memotong film poliuretan; perangkat keras komputer untuk digunakan dengan peralatan untuk memotong pelindung
layar poliuretan; perangkat keras komputer untuk mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan
blockchain, dan penambangan aset digital (digitized asset); perangkat keras komputer untuk mengontrol sistem otomatisasi
rumah, yaitu, penerangan/pencahayaan, peralatan, unit pemanas dan unit pendingin udara, alarm dan perlengkapan
keamanan lainnya, perlengkapan untuk memonitor rumah; perangkat keras komputer untuk mengunggah, menyimpan,
memperoleh kembali, mengunduh, transmisi dan mengirim data elektronik; perangkat keras komputer untuk perdagangan
elektronik mata uang virtual; perangkat keras komputer untuk perdagangan mata uang elektronik; perangkat keras komputer
untuk server akses jaringan; perangkat keras komputer untuk telekomunikasi; perangkat keras komputer yang dapat
dikenakan dan periferal komputer yang dapat dipakai; perangkat keras komputer yang dapat dipakai; perangkat keras
komputer yang dapat dipakai yang mampu menyediakan akses ke internet dan untuk mengirimkan, menerima dan menyimpan
panggilan telepon, surat elektronik, serta data digital lainnya; perangkat keras komputer yang digunakan untuk reproduksi
musik komputer; perangkat keras komputer yang terdiri dari casis, penutup, sumber daya listrik, kabel; perangkat keras
komputer, komputer, dan periferal komputer, semua untuk mengakses dan transmisi data dan konten audio dan video di
antara konsumen perangkat dan displai elektronik; perangkat keras komputer, yaitu perangkat jalur akses jaringan area lokal;
perangkat keras komputer, yaitu, Wireless Access Point (WAP); perangkat keras komputer, yaitu, drive disk keras dan drive
dalam keadaan solid; perangkat keras komputer untuk mengontrol televisi, monitor, sistem permainan, alat pemutar DVD, alat
pemutar media portabel, dan alat untuk mengirim (streaming) media digital; perangkat keras memori komputer; perangkat
keras penyimpanan komputer [NAS] yang terhubung dengan jaringan; perangkat keras server akses jaringan; perangkat keras
telekomunikasi; perangkat keras token keamanan; perangkat keras universal serial bus [USB]; perangkat keras untuk
digunakan dengan robot; perangkat keras untuk pemrosesan data; perangkat kompensator apung untuk penyelam; perangkat
komputasi (computing) yang dapat dipakai terutama terdiri dari perangkat lunak dan layar display/tampilan untuk koneksi ke
komputer, komputer tablet, perangkat seluler, dan telepon seluler untuk mengaktifkan pengalaman dunia realitas virtual/maya
dan augmented reality; perangkat komputer untuk mengumpulkan pembayaran elektronik serta transaksi keuangan elektronik;
perangkat komunikasi; perangkat komunikasi elektronik digital yang dapat dipakai; perangkat komunikasi internal; perangkat
komunikasi jaringan; perangkat komunikasi nirkabel untuk mengirimkan suara, data, gambar, audio, video dan konten
multimedia; perangkat komunikasi nirkabel untuk transmisi suara, data atau gambar; perangkat komunikasi nirkabel untuk
transmisi suara, data atau gambar melalui internet; perangkat komunikasi nirkabel untuk transmisi suara, data, atau gambar,
yang digunakan sehubungan dengan penempatan lokasi hewan peliharaan; perangkat komunikasi nirkabel yang mencakup
satu atau lebih transmisi, satu atau lebih penerima, dan satu atau lebih prosesor, untuk menyediakan layanan komunikasi
nirkabel ke satu atau lebih perangkat, yaitu, menghubungkan dengan beberapa perangkat melalui jaringan nirkabel lokal dan
untuk menghubungkan perangkat dengan internet melalui jaringan area luas nirkabel; perangkat komunikasi nirkabel, yaitu
perangkat keras dan perangkat lunak nirkabel untuk transmisi data, audio, dan video perangkat keras komputer yang berisi
fungsi keamanan jaringan, termasuk firewall, enkripsi data, atau interoperabilitas dengan protokol keamanan jaringan;
perangkat komunikasi yang dapat dipakai; perangkat komuniksi nirkabel inframerah; perangkat kontrol arus listrik; perangkat
kontrol listrik untuk manajemen energi; perangkat kontrol listrik untuk manajemen pemanasan; perangkat kopling akustik;
perangkat lunak; perangkat lunak akuntansi; perangkat lunak analisis wajah; perangkat lunak analisis wicara; perangkat lunak
antarmuka komputer; perangkat lunak antarmuka pengguna grafis; perangkat lunak anti-spyware untuk perangkat seluler dan
sistem-sistem telekomunikasi; perangkat lunak anti-virus komputer; perangkat lunak anti-virus komputer yang dapat diunduh;
perangkat lunak anti-virus komputer yang direkam; perangkat lunak aplikasi; perangkat lunak aplikasi (termasuk yang dapat
diunduh); perangkat lunak aplikasi blockchain; perangkat lunak aplikasi komputer; perangkat lunak aplikasi komputer untuk
perangkat bergerak (mobile) untuk interworking dengan aksesoris perangkat bergerak (mobile), yaitu earphone, perangkat
pendengar yang diletakkan di kepala (headphones), baterai isi ulang; perangkat lunak aplikasi komputer untuk perangkat
seluler; perangkat lunak aplikasi komputer untuk platform berbasis blockchain, yaitu, perangkat lunak untuk pertukaran digital
untuk item barang virtual; perangkat lunak aplikasi komputer untuk platform berbasis blockchain, yaitu, perangkat lunak untuk
pertukaran digital untuk item virtual; perangkat lunak aplikasi komputer untuk ponsel pintar dan perangkat seluler di bidang
kebugaran (fitness) dan latihan/olahraga yang menampilkan layanan pelatihan pribadi, pelatihan, latihan (workouts) dan
penilaian kebugaran (fitness); perangkat lunak aplikasi komputer untuk ponsel pintar dan perangkat seluler untuk mendukung
program kebugaran (wellness) perusahaan; perangkat lunak aplikasi komputer untuk ponsel, tablet, atau perangkat seluler
lainnya, yaitu, perangkat lunak untuk mengendalikan perangkat yang meningkatkan atau memperkuat suara sekitar atau
menutupi kebisingan; perangkat lunak aplikasi komputer untuk streaming konten media audio-visual melalui internet;
perangkat lunak aplikasi komputer untuk telepon seluler; perangkat lunak aplikasi komputer untuk telepon seluler, yaitu, alat
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pengembangan perangkat lunak untuk membuat aplikasi perangkat lunak bergerak; perangkat lunak aplikasi komputer yang
berkaitan dengan pemesanan hotel; perangkat lunak aplikasi komputer yang dapat diunduh untuk digunakan pada telepon
seluler, yaitu, perangkat lunak komputer untuk menyediakan akses ke permainan elektronik melalui situs web jaringan sosial
online; perangkat lunak aplikasi komputer yang dapat diunduh untuk telepon seluler yang memungkinkan pelanggan untuk
mencari melalui basis data online di bidang pakaian, sepatu, aksesoris, jam tangan, mainan, dan kartu untuk perdagangan,
dan untuk membeli barang-barang konsumen dan melihat informasi produk; perangkat lunak aplikasi mobile untuk
memperoleh, mengatur dan pemesanan jasa transportasi; perangkat lunak aplikasi mobile untuk mengkoordinasikan dan
memperoleh jasa pengiriman; perangkat lunak aplikasi mobile untuk mengkoordinasikan layanan transportasi, yaitu, perangkat
lunak untuk penjadwalan otomatis dan pengiriman kendaraan bermotor; perangkat lunak aplikasi permainan gawai yang dapat
diunduh; perangkat lunak aplikasi seluler; perangkat lunak aplikasi seluler untuk digunakan pada perangkat seluler, yaitu,
perangkat lunak untuk menyediakan akses ke sumber daya manusia, informasi penggajian, karyawan, dan data perusahaan,
memungkinkan pengumpulan dan pemrosesan data terkait tempat kerja, yaitu, informasi sumber daya manusia dan
penggajian, data waktu karyawan, data tenaga kerja, data produk, data produksi, data operasional, data logistik, data
keuangan dan data perusahaan, dan manajemen personalia, pelaksanaan tugas dan manajemen/pengelolaan alur kerja;
perangkat lunak aplikasi seluler untuk membuat program pelatihan kebugaran (fitness) yang dipersonalisasi; perangkat lunak
aplikasi telepon genggam melalui satelit; perangkat lunak aplikasi untuk digunakan dengan robot; perangkat lunak aplikasi
untuk layanan cloud computing; perangkat lunak aplikasi untuk perangkat seluler, yaitu, perangkat lunak untuk menyelidiki
aplikasi yang mencurigakan dengan menggunakan mesin analisa berbasis cloud; perangkat lunak aplikasi untuk smartphone;
perangkat lunak aplikasi untuk telepon pintar; perangkat lunak aplikasi untuk telepon seluler; perangkat lunak aplikasi untuk
telepon seluler, dapat diunduh; perangkat lunak aplikasi yang berkaitan dengan pemesanan hotel untuk smartphone;
perangkat lunak application programming interface (API) untuk memungkinkan/mengizinkan pengambilan (retrieval),
mengunggah, mengakses dan mengelola data; perangkat lunak artifisial intelijen dan mesin pembelajaran yang dapat diunduh
untuk digunakan dalam manajemen jaringan komputer, pemantauan, dan pemecahan masalah; perangkat lunak asisten
pribadi, tidak satupun barang tersebut untuk kamera fotografi dan sinematografi profesional termasuk aksesoris spesifik
fotografi dan sinematografi profesional khusus untuknya dan perangkat lunak fotografi dan sinematografi profesional;
perangkat lunak augmented reality; perangkat lunak augmented reality bagi pengguna untuk mengalami visualisasi,
manipulasi dan imersi (immersion) augmented reality; perangkat lunak augmented reality untuk bermain game komputer;
perangkat lunak augmented reality untuk digunakan dalam mengaktifkan komputer, konsol permainan video, konsol
permainan video genggam, komputer tablet, perangkat seluler, dan telepon seluler untuk memberikan pengalaman augmented
reality; perangkat lunak augmented reality untuk digunakan dalam perangkat seluler; perangkat lunak augmented reality untuk
digunakan dalam perangkat seluler untuk mengintegrasikan data elektronik dengan lingkungan dunia nyata; perangkat lunak
augmented reality untuk hiburan interaktif; perangkat lunak augmented reality untuk membuat peta; perangkat lunak
augmented reality untuk menavigasi lingkungan augmented reality; perangkat lunak augmented reality untuk mengoperasikan
headset augmented reality; perangkat lunak augmented reality untuk pelacakan objek, kontrol gerakan dan visualisasi konten;
perangkat lunak augmented reality untuk pelatihan pilot; perangkat lunak augmented reality untuk pendidikan; perangkat lunak
augmented reality untuk pengajaran medis; perangkat lunak augmented reality untuk sinematografi; perangkat lunak bagi
pengguna untuk membeli dan menjual produk dengan menggunakan mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto,
aset digital dan blockchain, aset digital (digitized assets), token digital, token kripto (crypto tokens) dan token utilitas;
perangkat lunak bagi pengusaha untuk melakukan survei terhadap karyawan dan menganalisis umpan balik dan tanggapan;
perangkat lunak berbagi file; perangkat lunak bioinformatika; perangkat lunak blockchain; perangkat lunak buku besar (ledger)
yang didistribusikan untuk digunakan dalam memproses transaksi keuangan; perangkat lunak cloud komputer yang dapat
diunduh; perangkat lunak computer untuk perangkat seluler, yaitu, perangkat lunak untuk menyediakan crowd-sourcing dan
statistik yang teragregasi tentang keterpercayaan dan keamanan aplikasi perangkat lunak lain berdasarkan masukan dari
pengguna; perangkat lunak dalam bentuk aplikasi seluler; perangkat lunak dalam bentuk aplikasi seluler untuk membuat,
berbagi, menyebarluaskan dan memposting iklan; perangkat lunak dan aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk data
penyakit menular dan manajemen informasi; perangkat lunak dan aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk menerima,
menyimpan, menampilkan, melacak, berbagi, melaporkan, memelihara, mengelola, memantau, dan menganalisis data dan
informasi penyakit menular; perangkat lunak dan aplikasi untuk perangkat seluler; perangkat lunak dan aplikasi untuk
perangkat seluler yang dapat di unduh; perangkat lunak dan aplikasi untuk perangkat seluler, dapat diunduh; perangkat lunak
dan firmware untuk mengaktifkan perangkat elektronik untuk berbagi data dan berkomunikasi satu sama lain; perangkat lunak
dan firmware untuk mengendalikan, mengkonfigurasikan dan mengelola pengontrol; perangkat lunak dan perangkat keras
komputer untuk digunakan oleh karyawan untuk menyediakan sumber daya manusia dan informasi penggajian, dan
memungkinkan pengumpulan dan pemrosesan data tempat kerja; perangkat lunak dan perangkat keras komputer yang dapat
diunduh untuk manajemen jaringan; perangkat lunak dan perangkat keras komunikasi untuk menyediakan akses ke Internet;
perangkat lunak dan perangkat keras untuk digunakan dalam pertukaran mata uang secara elektronik untuk mata uang digital,
mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized assets), token digital, token kripto (crypto
tokens) dan token utilitas; perangkat lunak dan perangkat keras untuk digunakan sebagai dompet aset digital; perangkat lunak
dan perangkat keras untuk digunakan sebagai dompet mata uang digital; perangkat lunak dan perangkat keras untuk
digunakan sebagai dompet mata uang virtual; perangkat lunak dan perangkat keras untuk digunakan sebagai dompet token
digital; perangkat lunak dan perangkat keras untuk digunakan sebagai dompet token kripto (crypto token wallet); perangkat
lunak dan perangkat keras untuk digunakan sebagai dompet token utilitas; perangkat lunak dan perangkat keras untuk
mengelola informasi identitas, hak akses ke sumber daya dan aplikasi informasi dan kegunaan autentikasi; perangkat lunak
dan perangkat tetap komputer untuk menyediakan kontrol, memonitor dan manipulasi data atas produk dan sistem rekayasa;
perangkat lunak dan perangkat tetap komputer yang digunakan untuk memelihara dan mengoperasikan suatu sistem
komputer; perangkat lunak dan program komputer; perangkat lunak dekoder; perangkat lunak di bidang blockchain; perangkat
lunak diagnostik yang didesain untuk perawatan dan perbaikan kendaraan bermotor; perangkat lunak display/tampilan video;
perangkat lunak e-commerce (perdagangan secara elektronik) komputer untuk memungkinkan pengguna untuk melakukan
transaksi bisnis secara elektronik melalui jaringan komputer global; perangkat lunak e-commerce komputer untuk
memungkinkan pengguna melakukan transaksi bisnis elektronik melalui jaringan komputer global; perangkat lunak electronic
design automation (EDA) untuk disain produk komunikasi, untuk RF dan sirkuit gelombang mikro, kecepatan tinggi, integritas
sinyal, pemodelan peralatan dan disain pengolahan sinyal dan untuk simulasi dan disain termal elektro, elektromagnetik,
sirkuit dan sistem; perangkat lunak firewall komputer; perangkat lunak game komputer; perangkat lunak game komputer yang
direkam untuk perjudian; perangkat lunak game untuk digunakan pada platform apa pun yang terkomputerisasi, termasuk
konsol game, terminal game, perangkat elektronik genggam, perangkat hiburan elektronik, mesin game arcade, perangkat
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telekomunikasi, ponsel, dan perangkat komunikasi elektronik; perangkat lunak grafik komputer; perangkat lunak hiburan
interaktif untuk digunakan dengan komputer; perangkat lunak hiburan interaktif yang dapat diunduh untuk bermain game
komputer; perangkat lunak hiburan interaktif yang dapat diunduh untuk bermain video game; perangkat lunak input computer;
perangkat lunak input untuk telepon seluler; perangkat lunak interaktif; perangkat lunak jejaring sosial; perangkat lunak
keamanan; perangkat lunak keamanan dan privasi komputer; perangkat lunak keamanan e-mail; perangkat lunak keamanan
komputer yang dapat diunduh; perangkat lunak kecerdasan buatan; perangkat lunak kecerdasan buatan (artificial intelligence)
yang dapat diunduh untuk memungkinkan interaksi pengguna dengan kendaraan; perangkat lunak kecerdasan buatan untuk
konsultasi kesehatan; perangkat lunak kecerdasan buatan untuk perawatan kesehatan; perangkat lunak kelistrikan; perangkat
lunak komposisi musik; perangkat lunak kompresi data; perangkat lunak komputasi awan; perangkat lunak komputasi awan
(cloud) untuk digunakan berhubungan dengan solusi ketelusuran dari awal hingga akhir atas produk kemasan dan
pengemasan; perangkat lunak komputasi awan yang dapat diunduh; perangkat lunak komputer; perangkat lunak komputer
(software) untuk media pembelajaran; perangkat lunak komputer atau firmware untuk permainan yang kebetulan pada
platform komputer mana pun, termasuk konsol game khusus, mesin slot berbasis video, mesin slot berbasis reel, dan terminal
lotere video; perangkat lunak komputer berisi algoritma yang digunakan dengan peralatan suara dan peredam suara;
perangkat lunak komputer berkenaan dengan pengumpulan dan penyaluran data, pertukaran uang, transaksi saham,
transaksi bursa, serta transaksi keuangan; perangkat lunak komputer chatbot untuk mensimulasikan percakapan; perangkat
lunak komputer chatbot yang dapat diunduh untuk memberikan informasi manajemen bisnis; perangkat lunak komputer
chatbot yang dapat diunduh untuk mensimulasikan percakapan; perangkat lunak komputer dalam bentuk aplikasi untuk
perangkat seluler dan komputer; perangkat lunak komputer dalam bentuk pemrograman aplikasi antarmuka (API) yang
memfasilitasi layanan online untuk jejaring sosial, membangun aplikasi jejaring sosial dan untuk memungkinkan pengambilan
data, mengunggah, mengunduh, mengakses dan mengelola; perangkat lunak komputer dan aplikasi perangkat lunak
komputer untuk jejaring sosial, mengirim pesan, teks, foto, grafik, file audio dan video ke pengguna lain; perangkat lunak
komputer dan aplikasi perangkat lunak untuk verifikasi dan autentikasi identitas pengguna; perangkat lunak komputer dan
aplikasi perangkat lunak yang dapat diunduh untuk digunakan dalam mengunggah, mengunduh, menangkap, mengedit,
menyimpan, mendistribusikan dan berbagi konten fotografi dan video dan data digital lainnya melalui jaringan komputer global
dan lokal dan melalui perangkat seluler; perangkat lunak komputer dan aplikasi perangkat lunak yang digunakan dalam
kaitannya dengan layanan keuangan, transaksi keuangan, perdagangan elektronik, pembayaran elektronik, penukaran mata
uang asing, layanan perdagangan dan broker dan layanan konsultasi investasi; perangkat lunak komputer dan aplikasi seluler
untuk memungkinkan mengunggah, mengunduh, mengakses, memposting, menampilkan, menandai, membuat blog,
streaming, menghubungkan, berbagi, mengumpulkan, mengatur, mengedit, mempromosikan, menyimpan, atau menyediakan
media elektronik atau informasi melalui komputer dan jaringan komunikasi; perangkat lunak komputer dan peralatan
telekomunikasi untuk memungkinkan koneksi ke database dan Internet; perangkat lunak komputer dan peralatan
telekomunikasi, termasuk modem, untuk memungkinkan koneksi ke basis data, jaringan komputer, jaringan komputer global
dan Internet; perangkat lunak komputer dan peralatan telekomunikasi, termasuk modem, untuk memungkinkan koneksi ke
database dan Internet; perangkat lunak komputer dan peralatan telekomunikasi, termasuk modem, untuk memungkinkan
koneksi ke database, jaringan komputer dan Internet; perangkat lunak komputer dan program yang digunakan untuk
reproduksi musik komputer; perangkat lunak komputer dapat diunduh dari jaringan informasi komputer global; perangkat lunak
komputer di bidang kesehatan dan kebugaran (wellness) untuk pengiriman pesan di antara pengguna; perangkat lunak
komputer e-commerce yang dapat diunduh untuk memungkinkan pengguna melakukan transaksi bisnis elektronik melalui
jaringan komputer dan komunikasi global; perangkat lunak komputer interaktif; perangkat lunak komputer pendidikan;
perangkat lunak komputer sistem biometrik untuk mengidentifikasi dan membuktikan keaslian orang; perangkat lunak
komputer untuk Global Positioning Systems [GPS]; perangkat lunak komputer untuk administrasi jaringan area lokal;
perangkat lunak komputer untuk akses ke komputasi berbasis cloud dan sumber daya komputer berbasis cloud; perangkat
lunak komputer untuk aplikasi dan dompet seluler blockchain; perangkat lunak komputer untuk berinteraksi dengan platform
blockchain; perangkat lunak komputer untuk berkomunikasi dengan pengguna komputer genggam; perangkat lunak komputer
untuk desain dengan bantuan komputer / pabrikan dengan bantuan komputer [CAD / CAM]; perangkat lunak komputer untuk
digunakan dalam bidang telekomunikasi untuk menyediakan transmisi dokumen dan faksimili secara elektronik; perangkat
lunak komputer untuk digunakan dalam layanan operasional dan pemesanan toko ritel untuk berbagai barang konsumen, tidak
satupun barang tersebut untuk kamera fotografi dan sinematografi profesional termasuk aksesoris spesifik fotografi dan
sinematografi profesional khusus untuknya dan perangkat lunak fotografi dan sinematografi profesional; perangkat lunak
komputer untuk digunakan dalam membuat dan mendesain situs web; perangkat lunak komputer untuk digunakan dalam
memproses semikonduktor wafer; perangkat lunak komputer untuk digunakan dalam memproses, mengirimkan, menerima,
mengatur, memanipulasi, memainkan, melihat, mereproduksi dan menyiarkan konten audio, video dan multimedia termasuk
teks, data, gambar, audio, video dan dokumen audiovisual; perangkat lunak komputer untuk digunakan dalam mengelola
partisipasi pengguna dalam tantangan kesehatan dalam sifat/yang bersifat kompetisi/persaingan yang berfokus pada
kesehatan dan kebugaran (wellness); perangkat lunak komputer untuk digunakan dalam mengendalikan sistem pencahayaan;
perangkat lunak komputer untuk digunakan dalam mengotomatisasi dan mengelola proses bisnis; perangkat lunak komputer
untuk digunakan dalam menyediakan akses banyak pengguna ke jaringan informasi komputer global; perangkat lunak
komputer untuk digunakan dalam mesin pemrograman faksimili; perangkat lunak komputer untuk digunakan dalam modem
nirkabel, router yang dapat dibawa, dan gerbang jaringan nirkabel untuk menghubungkan terminal melalui jaringan komputer,
radio atau jaringan telepon tidak bergerak; perangkat lunak komputer untuk digunakan dalam transaksi tanpa kontak langsung
dengan pengecer, pedagang, dan vendor melalui perangkat seluler; perangkat lunak komputer untuk digunakan sebagai
aplikasi pemrograman antarmuka (API), tidak satupun barang tersebut untuk kamera fotografi dan sinematografi profesional
termasuk aksesoris spesifik fotografi dan sinematografi profesional khusus untuknya dan perangkat lunak fotografi dan
sinematografi profesional; perangkat lunak komputer untuk digunakan sebagai pemrograman aplikasi antarmuka (API);
perangkat lunak komputer untuk digunakan sebagai program aplikasi antarmuka (Application Programming Interfaces “API”);
perangkat lunak komputer untuk digunakan untuk menghubungkan dan mengendalikan perangkat elektronik internet, tidak
satupun barang tersebut untuk kamera fotografi dan sinematografi profesional termasuk aksesoris spesifik fotografi dan
sinematografi profesional khusus untuknya dan perangkat lunak fotografi dan sinematografi profesional; perangkat lunak
komputer untuk digunakan yang berhubungan dengan penyimpanan elektronik, transmisi, presentasi, verifikasi, otentikasi, dan
penukaran kupon, potongan harga, diskon, insentif, dan penawaran khusus; perangkat lunak komputer untuk enkripsi;
perangkat lunak komputer untuk enkripsi dan membuka kunci data; perangkat lunak komputer untuk faksimili, surat elektronik,
pesan suara atau pesan Internet; perangkat lunak komputer untuk identifikasi atau pengenalan otomatis dari orang, sidik jari
atau telapak tangan, karakterikstik bola mata, nadi atau suara, tampilan wajah atau badan atau karakterikstik biometrik
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lainnya; perangkat lunak komputer untuk integrasi aplikasi dan basis data; perangkat lunak komputer untuk kartu telepon
virtual; perangkat lunak komputer untuk keperluan bisnis; perangkat lunak komputer untuk komunikasi jaringan nirkabel;
perangkat lunak komputer untuk kontrol level suara; perangkat lunak komputer untuk manajemen aset cryptocurrency;
perangkat lunak komputer untuk manajemen basis data; perangkat lunak komputer untuk manajemen jaringan komputer;
perangkat lunak komputer untuk manajemen proyek; perangkat lunak komputer untuk melacak dan mengevaluasi pelanggan
dan kelakuan pribadi sehubungan dengan keputusan untuk membeli; perangkat lunak komputer untuk melacak,
mengumpulkan dan menganalisis data kesehatan untuk digunakan dalam melakukan penilaian risiko kesehatan,
merekomendasikan tindakan kesehatan preventif, pengendalian (management) kondisi, dan melacak modifikasi perilaku;
perangkat lunak komputer untuk memantau sistem komputer; perangkat lunak komputer untuk membaca tag; perangkat lunak
komputer untuk membantu pengembangan aplikasi berbasis blockchain; perangkat lunak komputer untuk membuat basis data
yang dapat dicari; perangkat lunak komputer untuk membuat dan mengedit musik dan suara; perangkat lunak komputer untuk
membuat indeks informasi, indeks situs web dan indeks sumber informasi lainnya; perangkat lunak komputer untuk membuat
musik; perangkat lunak komputer untuk membuat permainan komputer dan permainan video; perangkat lunak komputer untuk
membuat pola digital; perangkat lunak komputer untuk memelihara dan mengoperasikan sistem komputer; perangkat lunak
komputer untuk memperoleh, mengatur dan pemesanan jasa transportasi; perangkat lunak komputer untuk memproses file
musik digital; perangkat lunak komputer untuk memproses gambar digital; perangkat lunak komputer untuk memproses
gambar, grafik dan teks; perangkat lunak komputer untuk memproses gambar, grafik, audio, video, dan teks; perangkat lunak
komputer untuk memproses informasi; perangkat lunak komputer untuk memungkinkan memperoleh kembali data; perangkat
lunak komputer untuk memungkinkan mengunggah, mengunduh, mengakses, memposting, menampilkan, menandai,
blogging, streaming, menghubungkan, berbagi; perangkat lunak komputer untuk memungkinkan pengiriman foto ke telepon
seluler; perangkat lunak komputer untuk memungkinkan penyediaan media elektronik melalui jaringan komunikasi; perangkat
lunak komputer untuk menambah kemampuan audio-visual aplikasi multimedia, yaitu, untuk penggabungan teks, audio, grafis,
gambar diam dan gambar bergerak; perangkat lunak komputer untuk mencatat/merekam dan mengatur waktu dan aktivitas
tenaga kerja; perangkat lunak komputer untuk mendeteksi orang; perangkat lunak komputer untuk mengakses broadband,
nirkabel dan jaringan telekomunikasi lainnya; perangkat lunak komputer untuk mengakses dan mentransmisikan data dan
konten di antara perangkat dan layar elektronik konsumen; perangkat lunak komputer untuk mengakses direktori informasi
yang dapat diunduh dari jaringan komputer global; perangkat lunak komputer untuk mengakses, memantau, melacak,
mencari, menyimpan, dan berbagi informasi, tidak satupun barang tersebut untuk kamera fotografi dan sinematografi
profesional termasuk aksesoris spesifik fotografi dan sinematografi profesional khusus untuknya dan perangkat lunak fotografi
dan sinematografi profesional; perangkat lunak komputer untuk mengakses, menelurusi, dan mencari basis data online, tidak
satupun barang tersebut untuk kamera fotografi dan sinematografi profesional termasuk aksesori spesifik fotografi dan
sinematografi khusus untuknya dan perangkat lunak fotografi dan sinematografi professional; perangkat lunak komputer untuk
mengakses, menelusuri, dan mencari basis data, audio, video, dan konten multimedia, permainan, aplikasi perangkat lunak,
pasar aplikasi perangkat lunak secara online, tidak satupun barang tersebut untuk kamera fotografi dan sinematografi
profesional termasuk aksesoris spesifik fotografi dan sinematografi profesional khusus untuknya dan perangkat lunak fotografi
dan sinematografi profesional; perangkat lunak komputer untuk mengaktifkan jejaring/jaringan sosial di antara pengguna di
bidang kesehatan dan kebugaran (wellness); perangkat lunak komputer untuk mengaktifkan pencarian data; perangkat lunak
komputer untuk mengambil (retrieval), mengunduh, menyimpan, mentransmisikan, dan menampilkan konten digital, perangkat
lunak komputer, game komputer, karya audio, karya visual, karya audiovisual, publikasi elektronik, buku, film, dan musik;
perangkat lunak komputer untuk mengambil, menganalisis, dan membuat laporan tentang kesehatan dan kebugaran
(wellness) pengguna dari data yang dihasilkan oleh perangkat elektronik digital yang dapat dipakai; perangkat lunak komputer
untuk menganalisis data aktivitas dan waktu karyawan; perangkat lunak komputer untuk mengatur dan melihat gambar dan
foto digital; perangkat lunak komputer untuk mengatur, menkonfigurasi, megoperasikan dan mengendalikan komputer,
periferal komputer, perangkat mobil, telpon mobil, arloji pintar, kacamata pintar, perangkat yang dapat dipakai, earphone,
headphone, televisi, set top box dan audio serta pemutar video dan rekorder, sistem home theater dan sistem entertainment
(hiburan); perangkat lunak komputer untuk mengecek dan mengidentifikasi data digital yang dilindungi oleh akuisisi,
pengolahan, verifikasi, penyimpanan, penghasil pusat data dan pengirim data; perangkat lunak komputer untuk
mengembangkan dan mengoperasikan jaringan dan aplikasi komputer cloud (cloud computer); perangkat lunak komputer
untuk mengembangkan, membangun, dan mengoperasikan aplikasi blockchain konsumen; perangkat lunak komputer untuk
mengendalikan dan mengelola aplikasi server akses; perangkat lunak komputer untuk mengendalikan operasi perangkat audio
dan video; perangkat lunak komputer untuk mengendalikan terminal swalayan; perangkat lunak komputer untuk menghasilkan
model keuangan; perangkat lunak komputer untuk menghubungkan, mengoperasikan, mengintegrasikan, mengendalikan, dan
mengelola jejaring perangkat elektronik konsumen melalui jaringan nirkabel, tidak satupun barang tersebut untuk kamera
fotografi dan sinematografi profesional termasuk aksesoris spesifik fotografi dan sinematografi profesional khusus untuknya
dan perangkat lunak fotografi dan sinematografi profesional; perangkat lunak komputer untuk menginterpretasikan sidik jari
atau telapak tangan, karakteristik bola mata, nadi atau suara, tampilan wajah atau badan atau data biometrik lainnya untuk
keperluan identifikasi seseorang; perangkat lunak komputer untuk mengkoordinasikan dan memperoleh jasa pengiriman;
perangkat lunak komputer untuk mengkoordinasikan jasa transportasi, yaitu, perangkat lunak untuk penjadwalan otomatis dan
pengiriman kendaraan bermotor; perangkat lunak komputer untuk mengkoordinasikan jasa-jasa transportasi, seperti perangkat
lunak untuk penjadwalan otomatis dan pengiriman kendaraan bermotor; perangkat lunak komputer untuk mengolah sinyal
yang digunakan untuk mendeteksi dan mengidentifikasikan orang atau karakter biometrik orang dalam bidang akses
keamanan dan pengontrol; perangkat lunak komputer untuk mengoleksi, mengedit, mengatur, memodifikasi, transmisi,
menyimpan dan menggunakan secara bersama-sama atas data dan informasi; perangkat lunak komputer untuk
mengoordinasikan layanan transportasi; perangkat lunak komputer untuk mengoperasikan, menginstal, menguji,
mendiagnosis dan mengelola peralatan telekomunikasi; perangkat lunak komputer untuk mengotomatisasi pergudangan data;
perangkat lunak komputer untuk mengubah gambar dokumen menjadi format elektronik; perangkat lunak komputer untuk
mengumpulkan, mengukur, menganalisis, menyimpan, memanipulasi dan mengelola data yang diperoleh dari instrumen ilmu
pengetahuan bukan medis dan dari alat dan instrumen uji, sinyal dan pengukuran elektronik; perangkat lunak komputer untuk
meningkatkan kemampuan audiovisual dan aplikasi multimedia; perangkat lunak komputer untuk meningkatkan kemampuan
audiovisual dari aplikasi multimedia; perangkat lunak komputer untuk menjaga dan mengoperasikan sistem komputer.;
perangkat lunak komputer untuk menjelajahi/menelusuri (browsing) dan mengakses konten digital, perangkat lunak komputer,
game komputer, karya audio, karya visual, karya audiovisual, publikasi elektronik, buku, film, dan musik; perangkat lunak
komputer untuk menyediakan fungsionalitas keamanan dalam jaringan, seperti menyediakan filter firewall, kontrol akses,
(VPN) jaringan pribadi virtual, interoperabilitas dengan protokol keamanan router dan perlindungan terhadap intrusi jaringan
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dan virus; perangkat lunak komputer untuk menyinkronkan data antara komputer genggam atau portabel dan komputer host;
perangkat lunak komputer untuk merancang, mengkonfigurasi, mengkalibrasi dan menguji instrumen ilmu pengetahuan bukan
medis serta alat dan instrumen uji, sinyal dan pengukuran elektronik; perangkat lunak komputer untuk pembersihan dan
optimasi/pengoptimalan (optimization) sistem; perangkat lunak komputer untuk pembuatan firewall; perangkat lunak komputer
untuk pemrosesan data; perangkat lunak komputer untuk pemrosesan gambar; perangkat lunak komputer untuk
penambangan data blockchain; perangkat lunak komputer untuk pengambilan data dan dokumen, transmisi, penyimpanan dan
pengindeksan; perangkat lunak komputer untuk pengelolaan kebisingan latar belakang; perangkat lunak komputer untuk
pengembangan perangkat lunak untuk mengelola, menghubungkan, dan mengoperasikan perangkat elektronik internet, tidak
satupun barang tersebut untuk kamera fotografi dan sinematografi profesional termasuk aksesoris spesifik fotografi dan
sinematografi profesional khusus untuknya dan perangkat lunak fotografi dan sinematografi profesional; perangkat lunak
komputer untuk pengembangan, penyebaran, dan manajemen sistem komputer dan aplikasi.; perangkat lunak komputer untuk
penggunaan pada manajemen hubungan pelanggan/customer relationship management (CRM).; perangkat lunak komputer
untuk pengiriman konten nirkabel; perangkat lunak komputer untuk pengolah kata; perangkat lunak komputer untuk
penjelajahan internet; perangkat lunak komputer untuk penyediaan jaringan keamanan; perangkat lunak komputer untuk
peralatan dan game arcade; perangkat lunak komputer untuk perbankan, keuangan, peminjaman dan pembayaran; perangkat
lunak komputer untuk perdagangan elektronik mata uang virtual; perangkat lunak komputer untuk perdagangan mata uang
elektronik; perangkat lunak komputer untuk permainan video dan audio; perangkat lunak komputer untuk ponsel; perangkat
lunak komputer untuk ponsel untuk tujuan bermain video game; perangkat lunak komputer untuk simulasi dua atau tiga
dimensi untuk digunakan dalam desain dan pengembangan produk industri; perangkat lunak komputer untuk teknologi
blockchain; perangkat lunak komputer untuk teknologi blockchain dan cryptocurrency; perangkat lunak komputer untuk terlibat
dalam obrolan teks, audio dan video dengan pengguna lain; perangkat lunak komputer untuk transfer lintas blok; perangkat
lunak komputer untuk transmisi pesan suara dan video; perangkat lunak komputer untuk transmisi suara, data, grafik, suara
dan video melalui jaringan broadband atau nirkabel; perangkat lunak komputer untuk video yang menggunakan telepon
(telephony); perangkat lunak komputer yang berhubungan dengan pendidikan, pelatihan pendidikan, penelitian pendidikan dan
tes psikologis; perangkat lunak komputer yang berkaitan dengan musik dan hiburan; perangkat lunak komputer yang berkaitan
dengan pengelolaan risiko, keamanan bisnis, manajemen informasi dan intelijen bisnis; perangkat lunak komputer yang dalam
sifat aplikasi mobile untuk verifikasi dan pembuktian identitas pengguna; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh;
perangkat lunak komputer yang dapat diunduh dan perangkat-perangkat seluler di bidang buku-buku anak, yaitu perangkat
lunak untuk tujuan-tujuan pendidikan dan permainan; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh dan platform perangkat
lunak komputer yang dapat diunduh untuk digunakan di dan dengan perangkat dan kendaraan seluler (mobile devices and
vehicles) untuk memungkinkan operasi dan kontrol perangkat seluler (mobile devices) dan fungsi kendaraan berbasis pada
perintah pengguna; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh dan platform perangkat lunak komputer yang dapat
diunduh untuk menghubungkan kendaraan dengan satu atau lebih perangkat komputasi (computing); perangkat lunak
komputer yang dapat diunduh untuk bisnis/perusahaan, pemberi kerja, dan pelamar kerja; perangkat lunak komputer yang
dapat diunduh untuk deteksi tatapan (gaze) dan langkah/gerak-isyarat (gesture) di atau terkait dengan kendaraan; perangkat
lunak komputer yang dapat diunduh untuk digunakan dalam operasi dan kontrol kendaraan yang mengemudi sendiri
(autonomous-driving vehicles); perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk digunakan dalam perdagangan elektronik
dan perdagangan via selular; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk digunakan sebagai antarmuka
pemrograman aplikasi (API) untuk menerima, mengelola, dan membayar dana melalui jaringan komputer; perangkat lunak
komputer yang dapat diunduh untuk digunakan sebagai dompet mata uang kripto; perangkat lunak komputer yang dapat
diunduh untuk manajemen bisnis; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk memahami preferensi pengguna;
perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk membaca dan menerjemahkan tulisan tangan (handwriting) dan
mengubah teks menjadi ucapan; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk memberikan informasi di bidang mata
uang kripto, token blockchain dan aset digital lainnya, keuangan, perdagangan sekuritas, investasi, perantara pedagang efek,
perbankan, dan manajemen kas; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk membuat grup, melacak lokasi,
mengirim dan menerima pesan, grafik, informasi, dan peringatan melalui alat bergerak/telepon genggam, dan menyediakan
informasi kepada para pengguna; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk memungkinkan mengunggah,
mengunduh, mengakses, memposting, membuat, melihat, menampilkan, berbagi, atau sebaliknya menyediakan media
elektronik, konten hiburan multimedia, informasi, video, audio, teks, data, film, gambar ilustrasi, gambar, grafik animasi, dan
foto; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk menemukan konten dan penerbit konten, dan untuk berlangganan
konten; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk menerima, mengelola, dan membayar dana melalui jaringan
komputer; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk menghubungkan, mengoperasikan, dan mengelola perangkat
lunak kendaraan berjaringan untuk navigasi kendaraan; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk menyediakan
fungsionalitas keamanan dalam jaringan, seperti menyediakan filter firewall, akses kontrol, jaringan pribadi virtual (VPN),
interoperabilitas dengan protokol keamanan router, dan perlindungan terhadap intrusi jaringan dan virus; perangkat lunak
komputer yang dapat diunduh untuk operasi kendaraan, kontrol dan interaksi pengguna dengan kendaraan; perangkat lunak
komputer yang dapat diunduh untuk otentikasi dan identifikasi individu; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk
pemantauan dan analisis jarak jauh; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk pengembangan karir; perangkat
lunak komputer yang dapat diunduh untuk pengenalan suara dan pemahaman bahasa alami; perangkat lunak komputer yang
dapat diunduh untuk peningkatan sinyal bicara; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk penjadwalan janji temu
online; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk perbankan dan pengelolaan ka; perangkat lunak komputer yang
dapat diunduh yang berisi rekaman suara dan atau video atau nada dering telepon; perangkat lunak komputer yang dapat
diunduh, yaitu perangkat lunak sistem operasi yang dapat diunduh; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh, yaitu
program sistem operasi yang dapat diunduh untuk layanan manajemen router; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh,
yaitu, platform aplikasi jaringan terbuka yang dapat diunduh untuk pengembangan, penerapan, pengujian, konfigurasi,
pemantauan, dan hosting aplikasi jaringan; perangkat lunak komputer yang dapat menelusuri dan mengelola mata uang
digital; perangkat lunak komputer yang digunakan oleh orang lain untuk memberikan layanan transportasi; perangkat lunak
komputer yang digunakan untuk berhubungan dengan pembayaran mobile; perangkat lunak komputer yang digunakan untuk
mengendalikan informasi yang dikendalikan suara yang berdiri sendiri dan perangkat asisten pribadi, tidak satupun barang
tersebut untuk kamera fotografi dan sinematografi profesional termasuk aksesoris spesifik fotografi dan sinematografi
profesional khusus untuknya dan perangkat lunak fotografi dan sinematografi profesional; perangkat lunak komputer yang
digunakan untuk mengendalikan perangkat genggam nirkabel, perangkat permainan, dan mainan, tidak satupun barang
tersebut untuk kamera fotografi dan sinematografi profesional termasuk aksesoris spesifik fotografi dan sinematografi
profesional khusus untuknya dan perangkat lunak fotografi dan sinematografi profesional; perangkat lunak komputer yang
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digunakan untuk menyediakan layanan mesin pencari; perangkat lunak komputer yang dirancang untuk memperkirakan biaya;
perangkat lunak komputer yang dirancang untuk memperkirakan kebutuhan sumber daya; perangkat lunak komputer yang
direkam; perangkat lunak komputer yang disediakan di internet; perangkat lunak komputer yang diunduh dari Internet;
perangkat lunak komputer yang mampu mengakses akun saldo dan transaksi finansial menggunakan media telepon pintar
dan jaringan teknologi telekomunikasi; perangkat lunak komputer yang membantu komputer dalam menyebarkan aplikasi
paralel dan melakukan komputasi paralel; perangkat lunak komputer yang memberikan informasi kesehatan, kebugaran
(wellness), perawatan kesehatan, dan medis; perangkat lunak komputer yang memungkinkan pengguna untuk membangun
dan mengakses informasi jejaring sosial termasuk profil, daftar anggota, daftar pengikut, lokasi yang dikunjungi, preferensi dan
data pribadi; perangkat lunak komputer yang memungkinkan untuk mengunggah, mengunduh, mengakses, memindahkan,
menampilkan, penandaan (tagging), membuat blog (blogging), menyiarkan (streaming), menghubungkan, membagi atau
menyediakan media elektronik atau informasi melalui jaringan komputer dan komunikasi.; perangkat lunak komputer yang
menyediakan/yang memberikan akses ke layanan perawatan kesehatan dan pelatihan kesehatan; perangkat lunak komputer,
direkam; perangkat lunak komputer, direkam, dan dapat diunduh; perangkat lunak komputer, firmware dan perangkat keras;
perangkat lunak komputer, perangkat lunak komputer yang dapat diunduh dan perangkat lunak aplikasi seluler untuk
digunakan dalam mengambil dan mengedit foto serta merekam dan mengedit video; perangkat lunak komputer, yaitu
perangkat lunak yang direkam di media data, digunakan untuk komputer on-board untuk digunakan dalam mengendalikan
fungsi kendaraan dan untuk digunakan dalam melacak dan mengelola perawatan kendaraan; perangkat lunak komputer, yaitu
perangkat lunak yang direkam pada cip IC, digunakan untuk komputer on-board untuk digunakan dalam mengendalikan fungsi
kendaraan dan untuk digunakan dalam melacak dan mengelola perawatan kendaraan; perangkat lunak komputer, yaitu,
perangkat lunak yang dapat diunduh untuk mengekstraksi, memanipulasi, menyesuaikan, mengedit, mereproduksi,
mentransmisikan, mengunggah, merekam, membuat, mencari, mencatat, mengkategorikan, dan berbagi musik, lirik, data,
suara, video, gambar, suara dan klip video dan rekaman; perangkat lunak komunikasi; perangkat lunak komunikasi dan
perangkat keras komputer komunikasi untuk menyediakan akses ke Internet.; perangkat lunak komunikasi dan telekomunikasi
dalam bentuk perangkat lunak yang dapat diunduh atau direkam untuk konferensi audio dan video, berbagi data, dan
kolaborasi waktu nyata; perangkat lunak komunikasi komputer untuk memungkinkan pelanggan mengakses informasi
rekening bank dan bertransaksi bisnis bank; perangkat lunak komunikasi komputer yang mengizinkan pelanggan untuk
mengakses informasi rekening bank dan bertransaksi bisnis bank.; perangkat lunak komunikasi nirkabel untuk transmisi suara,
audio, video, dan data, tidak satupun barang tersebut untuk kamera fotografi dan sinematografi profesional termasuk
aksesoris spesifik fotografi dan sinematografi profesional khusus untuknya dan perangkat lunak fotografi dan sinematografi
profesional; perangkat lunak komunikasi untuk bertukar suara, data, video dan grafik secara elektronik yang dapat diakses
melalui komputer, alat bergerak (mobile), alat nirkabel, dan jaringan telekomunikasi; perangkat lunak komunikasi untuk
memfasilitasi pemindahan data elektronik dengan memberikan akses terhadap basis data yang menyediakan informasi
mengenai bisnis; perangkat lunak komunikasi untuk menghubungkan jaringan komputer global; perangkat lunak komunikasi
untuk menghubungkan pengguna jaringan komputer; perangkat lunak konferensi video dan audio; perangkat lunak kontrol
orangtua (parental control software); perangkat lunak kontrol pencahayaan untuk digunakan dalam fasilitas komersial dan
industri; perangkat lunak kontrol proses industri; perangkat lunak konversi ucapan ke teks, tidak satupun barang tersebut
untuk kamera fotografi dan sinematografi profesional termasuk aksesoris spesifik fotografi dan sinematografi profesional
khusus untuknya dan perangkat lunak fotografi dan sinematografi profesional; perangkat lunak lintas platform; perangkat lunak
manajemen dokumen; perangkat lunak manajemen sumber daya manusia untuk digunakan dalam melacak dan menghasilkan
laporan di bidang penggajian, informasi anggaran, kinerja, waktu dan kehadiran karyawan, penjadwalan karyawan, biaya
tenaga kerja dan pendapatan penjualan; perangkat lunak media; perangkat lunak mesin pencari komputer; perangkat lunak
mesin pencari komputer di bidang musik dan hiburan; perangkat lunak mesin pencari, tidak satupun barang tersebut untuk
kamera fotografi dan sinematografi profesional termasuk aksesoris spesifik fotografi dan sinematografi profesional khusus
untuknya dan perangkat lunak fotografi dan sinematografi profesional; perangkat lunak metronom; perangkat lunak
multimedia; perangkat lunak multimedia dan interaktif untuk bermain permainan video; perangkat lunak multimedia direkam
dalam CD-ROM; perangkat lunak multimedia interaktif untuk bermain game; perangkat lunak multimedia yang direkam dalam
CD-ROM yang menampilkan konten hiburan; perangkat lunak musik komputer untuk perangkat komunikasi; perangkat lunak
navigasi untuk mengkalkulasi dan menampilkan rute; perangkat lunak open-source [OSS]; perangkat lunak operasi jaringan
luas [WAN]; perangkat lunak operasi tertanam; perangkat lunak operasi universal serial bus [USB]; perangkat lunak operasi
virtual private network [VPN]; perangkat lunak otentikasi yang dapat diunduh untuk mengontrol akses dan komunikasi dengan
komputer dan jaringan komputer; perangkat lunak otomasi industri; perangkat lunak papan tulis komputer; perangkat lunak
pelacakan gps; perangkat lunak pelacakan iklan dan pengoptimalisasi; perangkat lunak pelatihan dan aplikasi seluler yang
dapat diunduh di bidang pengujian penyakit menular; perangkat lunak pembatal gema; perangkat lunak pembatal kebisingan;
perangkat lunak pembuktian keaslian; perangkat lunak pemindaian; perangkat lunak pencarian video dan anotasi; perangkat
lunak pencitraan yang dihasilkan komputer [CGI]; perangkat lunak pendidikan; perangkat lunak pendidikan dan aplikasi seluler
yang dapat diunduh di bidang pengujian penyakit menular; perangkat lunak pendidikan untuk anak-anak; perangkat lunak
pendidikan yang dapat diunduh dan direkam sebelumnya yang menampilkan pengajaran dalam pendidikan pasca-sekolah
menengah, pengajaran dalam pendidikan universitas, analisis data siswa, dan untuk menghubungkan siswa dengan layanan
dukungan dan layanan karir; perangkat lunak penerbitan desktop; perangkat lunak pengambilan / pengiriman informasi produk
untuk keperluan periklanan melalui jaringan komputer; perangkat lunak pengeditan video; perangkat lunak pengembangan
aplikasi; perangkat lunak pengembangan situs web; perangkat lunak pengenalan gambar; perangkat lunak pengenalan
gerakan; perangkat lunak pengenalan suara; perangkat lunak pengenalan wajah; perangkat lunak pengiriman pesan instan;
perangkat lunak pengolah data untuk representasi grafik; perangkat lunak pengoperasian jaringan area lokal [LAN]; perangkat
lunak pengoperasian komputer; perangkat lunak penyaringan kredit; perangkat lunak penyusun; perangkat lunak perawatan
kesehatan; perangkat lunak perlindungan privasi; perangkat lunak permainan augmented reality; perangkat lunak permainan
elektronik; perangkat lunak permainan elektronik untuk perangkat elektronik genggam; perangkat lunak permainan elektronik
untuk perangkat nirkabel; perangkat lunak permainan elektronik untuk ponsel; perangkat lunak permainan elektronik untuk
telepon seluler; perangkat lunak permainan gawai gerak; perangkat lunak permainan gawai yang dapat diunduh; perangkat
lunak permainan interaktif; perangkat lunak permainan komputer; perangkat lunak permainan komputer augmented reality;
perangkat lunak permainan komputer dan instruksi manual terkait yang dijual bersama sebagai satu unit dan perangkat lunak
permainan komputer yang dapat diunduh; perangkat lunak permainan komputer dan manual dalam format elektronik dijual
sebagai satu unit; perangkat lunak permainan komputer dan perangkat lunak hiburan, yaitu file grafik dan musik digital untuk
digunakan pada atau dengan telepon seluler dan seluler, baik genggam maupun berdiri bebas, dan perangkat nirkabel
lainnya; perangkat lunak permainan komputer dapat diunduh dari jaringan komputer global; perangkat lunak permainan
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komputer dapat diunduh melalui jaringan komputer global dan perangkat nirkabel; perangkat lunak permainan komputer
menampilkan kartu untuk tukar-menukar digital; perangkat lunak permainan komputer untuk konsol permainan video (video
game) rumahan; perangkat lunak permainan komputer video dan manual/petunjuk dalam format elektronik dijual sebagai satu
unit; perangkat lunak permainan komputer virtual reality; perangkat lunak permainan komputer yang dapat diunduh melalui
perangkat nirkabel; perangkat lunak permainan komputer yang dapat diunduh untuk digunakan pada perangkat bergerak;
perangkat lunak permainan komputer yang dapat diunduh untuk mesin judi; perangkat lunak permainan komputer, dapat
diunduh; perangkat lunak permainan komputer, direkam; perangkat lunak permainan realitas campuran (mixed reality game);
perangkat lunak permainan realitas virtual yang dapat diunduh untuk bermain permainan video; perangkat lunak permainan
video; perangkat lunak permainan video komputer; perangkat lunak permainan video untuk digunakan pada telepon genggam;
perangkat lunak permainan video yang dapat diunduh; perangkat lunak permainan video yang dapat diunduh melalui suatu
jaringan komputer global dan alat nirkabel; perangkat lunak permainan video yang direkam; perangkat lunak permainan virtual
reality; perangkat lunak permainan yang direkam dalam CD-ROM; perangkat lunak permainan yang direkam untuk telepon
seluler; perangkat lunak perpesanan instan yang dapat diunduh; perangkat lunak perpesanan internet; perangkat lunak
persiapan pajak; perangkat lunak pertukaran cryptocurrency; perangkat lunak platform blockchain; perangkat lunak platform
buku besar (ledger) yang didistribusikan; perangkat lunak prosesor data yang dapat diprogram; perangkat lunak realitas
campuran (mixed reality); perangkat lunak realitas maya yang dapat diunduh yang menampilkan konten hiburan; perangkat
lunak realitas tertambah (augmented reality) yang dapat diunduh yang menampilkan konten hiburan; perangkat lunak realitas
tertambah yang dapat diunduh untuk bermain permainan video; perangkat lunak realitas tertambah yang telah direkam untuk
bermain permainan video; perangkat lunak realitas virtual; perangkat lunak realitas virtual bagi pengguna untuk mengalami
visualisasi, manipulasi dan imersi (immersion) realitas virtual; perangkat lunak realitas virtual untuk hiburan interaktif;
perangkat lunak realitas virtual untuk menavigasi lingkungan realitas virtual; perangkat lunak realitas virtual untuk
mengoperasikan headset realitas virtual; perangkat lunak realitas virtual untuk pelacakan objek, kontrol gerakan dan
visualisasi konten; perangkat lunak realitas virtual untuk pendidikan; perangkat lunak realitas virtual untuk sinematografi;
perangkat lunak realitas virtual yang telah direkam untuk bermain permainan video; perangkat lunak realitas virtual/maya
untuk digunakan dalam mengaktifkan komputer, konsol permainan video, konsol permainan video genggam, komputer tablet,
perangkat seluler, dan telepon seluler untuk memberikan pengalaman realitas virtual/maya; perangkat lunak robotika.;
perangkat lunak screen saver komputer; perangkat lunak screen saver komputer, direkam atau diunduh; perangkat lunak
server file; perangkat lunak simulasi; perangkat lunak simulasi pelatihan augmented reality di bidang keamanan; perangkat
lunak simulasi pelatihan augmented reality di bidang pendidikan; perangkat lunak simulasi pelatihan augmented reality di
bidang penerbangan; perangkat lunak simulasi pelatihan augmented reality di bidang sains; perangkat lunak simulasi
pelatihan augmented reality di bidang sinematografi; perangkat lunak simulasi pelatihan augmented reality di bidang teknik;
perangkat lunak simulasi pelatihan augmented reality di bidang teknologi informasi; perangkat lunak simulasi pelatihan virtual
reality di bidang keamanan; perangkat lunak simulasi pelatihan virtual reality di bidang kontrol lalu lintas udara; perangkat
lunak simulasi pelatihan virtual reality di bidang penerbangan; perangkat lunak simulasi pelatihan virtual reality di bidang sains;
perangkat lunak simulasi pelatihan virtual reality di bidang sinematografi; perangkat lunak simulasi pelatihan virtual reality di
bidang teknik; perangkat lunak simulasi untuk digunakan dalam komputer digital; perangkat lunak simulasi untuk tujuan
hiburan; perangkat lunak simulasi untuk tujuan pelatihan; perangkat lunak sinkronisasi file; perangkat lunak sistem operasi
komputer; perangkat lunak sistem operasi komputer yang dapat diunduh yang menampung aplikasi perangkat lunak komputer
dan memfasilitasi interaksi dengan komputer dan periferal lain di seluruh jaringan perusahaan; perangkat lunak sistem operasi
yang dapat diunduh; perangkat lunak sistem operasi yang menyelenggarakan aplikasi perangkat lunak komputer dan
memfasilitasi interaksi dengan komputer dan periferal lain di seluruh jaringan perusahaan; perangkat lunak smartphone;
perangkat lunak surat elektronik; perangkat lunak surat elektronik yang dapat diunduh; perangkat lunak teknologi blockchain;
perangkat lunak telekomunikasi; perangkat lunak tengah komputer, yaitu, perangkat lunak yang menengahi antara sistem
operasi dari suatu alat bergerak dan perangkat lunak aplikasi dari suatu alat bergerak; perangkat lunak termasuk aplikasi
telepon genggam terkait rantai pasokan industri konstruksi.; perangkat lunak untuk Internet of Things; perangkat lunak untuk
TV pintar (aplikasi); perangkat lunak untuk akses Internet; perangkat lunak untuk analisa dan optimasi sistem komputer;
perangkat lunak untuk analisis data bisnis; perangkat lunak untuk anjungan tunai mandiri (ATM); perangkat lunak untuk
aplikasi komputer; perangkat lunak untuk desain robotika; perangkat lunak untuk diagnostik dan pemecahan masalah;
perangkat lunak untuk digunakan dalam membuat, mengelola, mengukur, dan menyebarkan iklan orang lain; perangkat lunak
untuk digunakan dalam memfasilitasi panggilan voice over internet protocol (VOIP), panggilan telepon, panggilan video, pesan
teks, pesan instan dan layanan jejaring sosial online; perangkat lunak untuk digunakan dalam memfasilitasi penggunaan
blockchain atau buku besar elektronik terdistribusi untuk mengeksekusi dan mencatat transaksi keuangan, yaitu, perdagangan
keuangan yang dibuat dengan menggunakan mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan
blockchain, aset digital (digitized assets), token digital, token kripto (crypto tokens) dan token utilitas; perangkat lunak untuk
digunakan dalam memfasilitasi transaksi yang aman; perangkat lunak untuk digunakan dalam memungkinkan transfer dana
secara elektronik ke dan dari orang lain; perangkat lunak untuk digunakan dalam menciptakan/membuat dan merancang
perangkat lunak realitas virtual dan augmented reality; perangkat lunak untuk digunakan dalam mengakses, membaca,
melacak, dan menggunakan teknologi blockchain; perangkat lunak untuk digunakan dalam mengaktifkan komputer, konsol
permainan video (video game), konsol permainan video (video game) genggam, komputer tablet, perangkat seluler, dan
telepon seluler untuk memberikan pengalaman realitas virtual dan augmented reality; perangkat lunak untuk digunakan dalam
mengautentikasi akses pengguna ke komputer-komputer dan jaringan-jaringan komputer; perangkat lunak untuk digunakan
dalam mengelola dengan aman konversi mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan blockchain,
aset digital (digitized assets), token digital, token kripto (crypto tokens) dan token utilitas ke dalam/menjadi mata uang keras;
perangkat lunak untuk digunakan dalam mengelola konversi mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital
dan blockchain, aset digital (digitized assets), token digital, token kripto (crypto tokens) dan token utilitas ke dalam/menjadi
mata uang keras; perangkat lunak untuk digunakan dalam mengelola portofolio mata uang digital, mata uang virtual, mata
uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized assets), token digital, token kripto (crypto tokens) dan token
utilitas; perangkat lunak untuk digunakan dalam pembayaran, pembelian, dan investasi menggunakan mata uang digital, mata
uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized assets), token digital, token kripto (crypto
tokens) dan token utilitas; perangkat lunak untuk digunakan dalam pengelolaan dan implementasi mata uang digital, mata
uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized assets), token digital, token kripto (crypto
token) dan transaksi token utilitas (utility token transactions); perangkat lunak untuk digunakan dalam perdagangan keuangan;
perangkat lunak untuk digunakan dalam pertukaran keuangan; perangkat lunak untuk digunakan dalam platform keuangan
elektronik; perangkat lunak untuk digunakan dengan mata uang digital; perangkat lunak untuk digunakan dengan mata uang
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kripto; perangkat lunak untuk digunakan dengan mata uang virtual; perangkat lunak untuk digunakan dengan robot; perangkat
lunak untuk digunakan dengan telepon selular, tablet dan komputer pribadi; perangkat lunak untuk digunakan oleh pasien,
keluarga mereka, dan profesional perawatan kesehatan yang memungkinkan pengguna untuk menyediakan/memberikan dan
menerima informasi perawatan pasien, pelatihan pasien, dan perawatan kesehatan; perangkat lunak untuk digunakan pada
evaluasi dan analisa pembelajaran mesin utilitas data; perangkat lunak untuk digunakan sebagai aplikasi pemrograman
antarmuka (API); perangkat lunak untuk digunakan sebagai application programming interface (API) untuk pengembangan,
pengujian, dan pengintegrasian aplikasi perangkat lunak; perangkat lunak untuk digunakan sebagai application programming
interface (API) untuk pengembangan, pengujian, dan pengintegrasian aplikasi perangkat lunak blockchain; perangkat lunak
untuk digunakan sebagai perangkat lunak application program interface (API) untuk digunakan dalam identifikasi alat
perangkat keras komputer; perangkat lunak untuk enkripsi; perangkat lunak untuk enkripsi data; perangkat lunak untuk game
elektronik; perangkat lunak untuk iklan berbasis geo-lokasi (geo-location) dan promosi produk dan jasa; perangkat lunak untuk
jasa/layanan pemetaan; perangkat lunak untuk jejaring sosial dan berinteraksi dengan komunitas online; perangkat lunak
untuk kartu identifikasi frekuensi radio (RFID); perangkat lunak untuk keterlibatan konsumen dan pemodelan perubahan
perilaku untuk memungkinkan pengguna untuk meningkatkan kesehatan dan kebugaran (wellness) mereka; perangkat lunak
untuk kode berbahaya dan penyaringan konten; perangkat lunak untuk kompresi data; perangkat lunak untuk komunitas virtual
bagi pengguna untuk mengatur grup dan acara, berpartisipasi dalam diskusi, dan terlibat dalam jejaring sosial, bisnis, dan
komunitas.; perangkat lunak untuk konten nirkabel, pengiriman data dan informasi; perangkat lunak untuk konversi mata uang;
perangkat lunak untuk layanan penggalangan dana amal online dan layanan donasi/sumbangan keuangan; perangkat lunak
untuk manajemen file dan perangkat lunak berbagi file; perangkat lunak untuk manajemen informasi pribadi, dan perangkat
lunak sinkronisasi data; perangkat lunak untuk manajemen keamanan kriptografi dari transmisi elektronik melalui jaringan
komputer; perangkat lunak untuk melacak gerakan (motion in), memvisualisasikan, memanipulasi, melihat, dan menampilkan
pengalaman augmented reality dan realitas virtual; perangkat lunak untuk melihat dan berinteraksi dengan umpan gambar
(feed of images), konten audio-visual dan video, dan teks serta data terkait; perangkat lunak untuk memaksimalkan
penyimpanan data; perangkat lunak untuk memastikan keamanan surat elektronik; perangkat lunak untuk memberikan
informasi konsumen; perangkat lunak untuk membuat akun dan memelihara dan mengelola informasi tentang transaksi
keuangan pada buku besar (ledgers) yang didistribusikan dan jaringan pembayaran peer to peer; perangkat lunak untuk
membuat aset digital (digitized asset) terdesentralisasi dan sumber terbuka (open source) untuk digunakan dalam transaksi
berbasis blockchain; perangkat lunak untuk membuat dan mengelola kontrak pintar (smart contracts); perangkat lunak untuk
membuat dan mengelola platform blockchain untuk digunakan dalam mengelola mata uang digital, mata uang virtual, mata
uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized assets), token digital, token kripto (crypto token) dan akun token
utilitas (utility token accounts); perangkat lunak untuk membuat database informasi dan data yang dapat dicari; perangkat
lunak untuk membuat mata uang digital terdesentralisasi dan sumber terbuka (open source) untuk digunakan dalam transaksi
berbasis blockchain; perangkat lunak untuk membuat mata uang kripto terdesentralisasi dan sumber terbuka (open source)
untuk digunakan dalam transaksi berbasis blockchain; perangkat lunak untuk membuat mata uang virtual terdesentralisasi dan
sumber terbuka (open source) untuk digunakan dalam transaksi berbasis blockchain; perangkat lunak untuk membuat
pemesanan dan reservasi; perangkat lunak untuk membuat token digital terdesentralisasi dan sumber terbuka (open source)
untuk digunakan dalam transaksi berbasis blockchain; perangkat lunak untuk membuat token yang akan digunakan untuk
membayar produk dan layanan, dan yang dapat diperdagangkan atau ditukar dengan nilai tunai; perangkat lunak untuk
membuat, memfasilitasi, dan mengelola akses jarak jauh ke dan komunikasi dengan jaringan area lokal dan jaringan global;
perangkat lunak untuk membuat, menjual dan mengelola token atau appcoin (appcoins) berbasis blockchain; perangkat lunak
untuk memelihara buku besar (ledgers) untuk transaksi keuangan; perangkat lunak untuk memfasilitasi dan mengatur untuk
pembiayaan dan penyaluran penggalangan dana dan donasi/sumbangan;; perangkat lunak untuk memfasilitasi interaksi dan
komunikasi antara manusia dan platform AI (kecerdasan buatan); perangkat lunak untuk memfasilitasi penggunaan blockchain
(sistem pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi) atau buku besar yang didistribusikan untuk mencatat dan melacak
transaksi.; perangkat lunak untuk memfasilitasi transaksi kartu kredit yang aman; perangkat lunak untuk memfasilitasi transfer
uang, transfer dana elektronik, transfer komoditas, pengiriman pembayaran tagihan, dan mentransfer dana antar pihak;
perangkat lunak untuk memodifikasi dan memungkinkan/mengaktifkan transmisi gambar, audio, konten dan data audio visual
dan video; perangkat lunak untuk memodifikasi foto-foto, gambar dan audio, video, dan konten audio-visual dengan filter
fotografi dan efek realitas tertambah (augmented reality (AR)), yaitu, grafik, animasi, teks, gambar, geotag, tag metadata,
hyperlink; perangkat lunak untuk memperbaharui (update) speaker nirkabel, amplifier, headphone dan earphone; perangkat
lunak untuk memproses gambar, grafik dan teks; perangkat lunak untuk memproses pembayaran elektronik dan untuk
mentransfer dana ke dan dari orang lain; perangkat lunak untuk memproses pembayaran elektronik ke dan dari pihak lain;
perangkat lunak untuk memungkinkan mengakses, menampilkan, menyunting, menghubungkan, berbagi (sharing) dan secara
lain menyediakan media dan informasi elektronik melalui jaringan internet dan komunikasi; perangkat lunak untuk
memungkinkan pembangunan aplikasi pada blockchain (sistem pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi),
berinteraksi dengan kontrak pintar blockchain, dan pertukaran komoditas blockchain (sistem pencatatan transaksi digital yang
terdesentralisasi) dalam jaringan sosial; perangkat lunak untuk memungkinkan pengembangan, penilaian, pengujian, dan
pemeliharaan aplikasi perangkat lunak bergerak (mobile) untuk perangkat/alat komunikasi elektronik portabel, yaitu, telepon
bergerak (mobile), telepon pintar (smartphones), komputer genggam dan tablet komputer; perangkat lunak untuk
memungkinkan pengguna menghitung parameter terkait dengan transaksi keuangan; perangkat lunak untuk memutar video,
komputer dan permainan online; perangkat lunak untuk menampilkan dan berbagi lokasi pengguna dan mengetahui (finding),
menemukan (locating), dan berinteraksi dengan pengguna dan tempat lain; perangkat lunak untuk menangkap, mengelola,
dan menyimpan rekening koran bank, rekening tabungan, rekening investasi, pinjaman, dan informasi kartu kredit dan kartu
debit; perangkat lunak untuk menavigasi lingkungan realitas virtual; perangkat lunak untuk mencari dan mengambil informasi
di seluruh jaringan komputer; perangkat lunak untuk mencari dan mengidentifikasi peluang kerja; perangkat lunak untuk
menciptakan/membuat dan mengelola profil media sosial dan akun pengguna; perangkat lunak untuk menciptakan/membuat,
mengelola dan mengakses kelompok dalam komunitas virtual; perangkat lunak untuk menciptakan/membuat, mengelola, dan
berinteraksi dengan komunitas online; perangkat lunak untuk menciptakan/membuat, menyunting/mengedit (editing),
mengunggah, mengunduh, mengakses, melihat, menulis/menerbitkan tulisan ke media (posting), menampilkan, memberi tag
(tagging), menulis blog (blogging), streaming, menghubungkan (linking), memberi anotasi, menunjukkan tentang sentimen
(indicating sentiment about), mengomentari, menyematkan/melekatkan (embedding), mentransmisikan, dan berbagi (sharing)
atau menyediakan media atau informasi elektronik melalui jaringan internet dan komunikasi komputer; perangkat lunak untuk
mendeteksi dan menghilangkan virus, worms, trojans, adware, malware dan data yang tidak diizinkan (unauthorized data) dan
program-program untuk perangkat seluler; perangkat lunak untuk menelusuri pengguna telepon genggam, komputer,
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tablet, telepon pintar, komputer genggam, komputer portabel, untuk dokumen, berkas, dan informasi atas perintah yang
disimpan lainnya; perangkat lunak untuk mengakses dan melihat teks, gambar dan data elektronik yang berkaitan dengan
konferensi di bidang pengembangan perangkat lunak; perangkat lunak untuk mengakses dan menelusuri database online dan
situs web; perangkat lunak untuk mengakses informasi keuangan dan data pasar dan tren; perangkat lunak untuk mengakses
jasa-jasa perbankan dan keuangan melalui jaringan komputer global; perangkat lunak untuk mengaktifkan atau memfasilitasi
pengunggahan terenkripsi atau yang diamankan, mengunduh, streaming, memposting, menampilkan, membuat blog ,
menghubungkan, berbagi, atau menyediakan media elektronik, data, transaksi, atau informasi melalui jaringan komunikasi.;
perangkat lunak untuk menganalisa ancaman ancaman terhadap kerahasiaan pribady (privacy threats) dan mendeteksi
malware dan kelemahan sistem lainnya untuk perangkat seluler dan sistem-sistem telekomunikasi; perangkat lunak untuk
mengarahkan order dan menjalankan jual beli sekuritas yang akan digunakan oleh broker, dealer dan pelanggannya;
perangkat lunak untuk mengatur acara; perangkat lunak untuk mengatur acara, mencari acara, kalender/menjadwal
(calendaring) dan mengelola acara; perangkat lunak untuk mengatur gambar, video, dan konten audio-visual yang
menggunakan tag metadata; perangkat lunak untuk mengelola dan memvalidasi mata uang digital, mata uang virtual, mata
uang kripto, aset digital (digital asset), aset blockchain, aset digital (digitized asset), token digital, token kripto (crypto token)
dan transaksi token utilitas (utility token transactions); perangkat lunak untuk mengelola konten jaringan sosial, berinteraksi
dengan komunitas virtual, dan transmisi gambar, audio, konten video dan audio visual, foto, video, data, teks, pesan,
komentar, iklan, komunikasi dan informasi iklan media; perangkat lunak untuk mengelola mata uang digital, mata uang virtual,
mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized assets), token digital, token kripto (crypto token) dan
pembayaran token utilitas, transfer uang, dan transfer komoditas; perangkat lunak untuk mengelola mata uang kripto (crypto
currency) dan akun mata uang digital (digital currency accounts); perangkat lunak untuk mengelola transaksi pembayaran dan
pertukaran; perangkat lunak untuk mengembangkan, menyebarkan, dan mengelola aplikasi perangkat lunak, dan
mengintegrasikan aplikasi perangkat lunak untuk mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan
blockchain, aset digital (digitized assets), token digital, token kripto (crypto token) dan akun token utilitas; perangkat lunak
untuk mengenkripsi dan mengaktifkan transmisi informasi digital yang aman melalui Internet; perangkat lunak untuk
menghubungkan komputer ke database lokal dan jaringan komputer global; perangkat lunak untuk mengidentifikasi dan
mengizinkan pengguna menghubungi perwakilan pemerintah; perangkat lunak untuk mengimplementasikan dan mencatat
transaksi keuangan; perangkat lunak untuk mengintegrasikan data elektronik dengan lingkungan dunia nyata untuk keperluan
hiburan, pendidikan, permainan (gaming), komunikasi, dan jaringan/jejaring sosial; perangkat lunak untuk mengirim
(streaming) dan memainkan audio, video, dan konten multimedia, dan untuk mengontrol televisi, monitor, sistem permainan,
alat pemutar DVD, alat pemutar media portabel, dan alat untuk mengirim (streaming) media digital; perangkat lunak untuk
mengirim dan menerima pesan elektronik, grafik, gambar, konten audio dan audio visual melalui jaringan internet dan
komunikasi; perangkat lunak untuk mengirim dan menerima pesan elektronik, peringatan, pemberitahuan dan pengingat;
perangkat lunak untuk mengirim, menerima (receiving), menyetujui (accepting), membeli, menjual, menyimpan,
mentransmisikan, memperdagangkan dan menukar mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan
blockchain, aset digital (digitized assets), token digital, token kripto (crypto tokens) dan token utilitas; perangkat lunak untuk
mengontrol sistem otomatisasi rumah, yaitu, penerangan/pencahayaan, peralatan, sistem pemanas, ventilasi, dan pendingin
udara (HVAC), termostat, monitor dan sensor kualitas udara, alarm dan perlengkapan keamanan lainnya, kunci, bel pintu,
kamera, dan perlengkapan untuk memonitor rumah; perangkat lunak untuk mengoperasikan dan menjalankan alat
penyimpanan data; perangkat lunak untuk mengoperasikan kunci; perangkat lunak untuk mengoptimalkan dan
memaksimalkan kinerja bermain game (gaming) untuk telepon pintar dan perangkat elektronik yang digenggam; perangkat
lunak untuk mengoptimalkan gambar grafik komputer; perangkat lunak untuk mengubah bahasa alami menjadi perintah yang
dapat dieksekusi/dikeluarkan mesin; perangkat lunak untuk mengunggah, mengunduh, men-streaming, mengarsipkan,
mentransmisikan, dan berbagi gambar, konten audio-visual dan video dan teks serta data terkait; perangkat lunak untuk
meningkatkan keahlian pengguna permainan online banyak pemain (multiplayer) untuk telepon pintar; perangkat lunak untuk
menyediakan jasa pelayanan pengurus (concierge) pribadi untuk pihak lain yang diinisiasikan oleh perintah pengontrol-suara
melalui suatu telepon genggam, komputer, tablet, telepon pintar, komputer genggam, komputer portabel, yaitu, menambah
dan mengakses janji bertemu dengan kalendar, alarm, penghitung/pengatur waktu (timers), pengingat (reminders) dan
membuat reservasi restoran, perjalanan, dan hotel; perangkat lunak untuk menyediakan pembuktian keaslian (autentikasi)
pihak ke transaksi keuangan; perangkat lunak untuk menyediakan sebuah platform keuangan elektronik yang memfasilitasi
transaksi pembayaran dan transaksi keuangan melalui sebuah jaringan komputer; perangkat lunak untuk menyediakan suatu
asisten digital pengaktif-suara pribadi; perangkat lunak untuk menyediakan, menghubungkan ke, atau streaming berita atau
informasi peristiwa/acara terkini; perangkat lunak untuk menyediakan/memberikan keterlibatan pasien, yaitu, kepatuhan
pengobatan resep dan pengendalian (management) kesehatan pasien, melalui teknologi pengiriman pesan keluar.; perangkat
lunak untuk menyelesaikan transaksi keuangan; perangkat lunak untuk merekam, mentransmisikan dan mereproduksi suara
dan/atau gambar; perangkat lunak untuk merekam, menyimpan, mentransmisikan, menerima, menampilkan dan menganalisis
data dari perangkat keras komputer yang dapat dipakai; perangkat lunak untuk merencanakan kegiatan dengan pengguna lain
dan membuat rekomendasi; perangkat lunak untuk operasi dan aplikasi untuk perangkat komunikasi nirkabel yang mencakup
satu atau lebih transmisi, satu atau lebih penerima, dan satu atau lebih prosesor, untuk menyediakan layanan komunikasi
nirkabel ke satu atau lebih perangkat, yaitu, menghubungkan dengan beberapa perangkat melalui jaringan nirkabel lokal dan
untuk menghubungkan perangkat dengan internet melalui jaringan area luas nirkabel; perangkat lunak untuk otomatisasi
proses robot; perangkat lunak untuk pembayaran mata uang digital dan transaksi pertukaran; perangkat lunak untuk
pemesanan dan/atau pembelian barang dan jasa; perangkat lunak untuk pemetaan sosial dan tujuan; perangkat lunak untuk
pemrograman robotika; perangkat lunak untuk pencarian dan peringatan berbasis lokasi; perangkat lunak untuk pengelolaan
keamanan kriptografi transmisi elektronik melintasi jaringan komputer; perangkat lunak untuk pengenalan karakter optik;
perangkat lunak untuk penggajian, sumber daya manusia dan manajemen sumber daya manusia; perangkat lunak untuk
pengguna terdaftar di bidang aplikasi terdesentralisasi (DApps); perangkat lunak untuk pengiklan untuk berkomunikasi dan
berinteraksi dengan komunitas online; perangkat lunak untuk pengumpulan dan distribusi data; perangkat lunak untuk
pengumpulan, pengelolaan, penyuntingan, pengorganisasian, modifikasi, pengiriman, berbagi (sharing), dan penyimpanan
data dan informasi; perangkat lunak untuk penjadwalan dan pengiriman otomatis kendaraan bermotor; perangkat lunak untuk
peringatan, pesan, email, dan pengingat, dan untuk merekam, mengatur, mentransmisikan, memanipulasi, meninjau kembali,
dan menerima file teks, data, audio, gambar dan digital; perangkat lunak untuk pertukaran mata uang kripto; perangkat lunak
untuk platform berbasis blockchain, yaitu perangkat lunak untuk aplikasi terdistribusi; perangkat lunak untuk sistem informasi
klinik; perangkat lunak untuk sistem informasi laboratorium; perangkat lunak untuk sistem navigasi GPS; perangkat lunak
untuk sistem navigasi satelit; perangkat lunak untuk smartphone; perangkat lunak untuk streaming konten hiburan multimedia;
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perangkat lunak untuk streaming konten media audio-visual melalui jaringan komputer global dan ke perangkat elektronik
seluler dan digital; perangkat lunak untuk telepon komputer; perangkat lunak untuk telepon seluler; perangkat lunak untuk
transaksi pembayaran; perangkat lunak untuk transfer dana elektronik; perangkat lunak untuk transfer mata uang digital, mata
uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized assets), token digital, token kripto (crypto
tokens) dan token utilitas antar pihak; perangkat lunak untuk verifikasi identifikasi jaringan, autentikasi dan layanan
manajemen untuk tujuan keamanan; perangkat lunak utilitas; perangkat lunak utilitas komputer, dapat diunduh; perangkat
lunak virtual reality untuk bermain game komputer; perangkat lunak virtual reality untuk pelatihan pilot; perangkat lunak yang
berbentuk aplikasi seluler dan aplikasi desktop untuk komunikasi data medis antara fasilitas medis, dokter, perawat, pelatih
kesehatan dan pasien; perangkat lunak yang berbentuk aplikasi seluler dan aplikasi desktop untuk memfasilitasi komunikasi
antara fasilitas medis, dokter, perawat, pelatih kesehatan, dan pasien; perangkat lunak yang berbentuk aplikasi seluler dan
aplikasi desktop untuk memfasilitasi perawatan medis kolaboratif antara fasilitas medis, dokter, perawat, pelatih kesehatan
dan pasien; perangkat lunak yang berbentuk aplikasi seluler dan aplikasi desktop untuk merekam data medis; perangkat lunak
yang berbentuk aplikasi seluler dan aplikasi desktop untuk pelacakan dan pemeliharaan rencana kesehatan dan perawatan;
perangkat lunak yang berkaitan dengan pengaturan dan pengawasan skema insentif penjualan dan promosi, skema
keanggotaan, skema bonus, skema hadiah, skema diskon dan layanan promosi; perangkat lunak yang berkaitan dengan
pengorganisasian, pengoperasian dan pengawasan penjualan dan skema insentif promosi dan jasa promosi; perangkat lunak
yang berkaitan, peralatan pelindung untuk latihan senam seluncur indah; perangkat lunak yang dapat diunduh; perangkat
lunak yang dapat diunduh dalam bentuk aplikasi seluler untuk jejaring sosial; perangkat lunak yang dapat diunduh dalam
bentuk aplikasi seluler yang digunakan untuk mengakses basis data yang dapat dicari di bidang transportasi, perjalanan, dan
perencanaan perjalanan; perangkat lunak yang dapat diunduh dalam bentuk dompet digital untuk menyimpan dan mentransfer
mata uang, mata uang digital, mata uang kripto, token blockchain, dan aset digital lainnya; perangkat lunak yang dapat
diunduh dalam bentuk, atau untuk berinteraksi dengan, kontrak pintar untuk memfasilitasi perdagangan mata uang, mata uang
digital, mata uang kripto, token blockchain, dan aset digital lainnya pada platform perdagangan; perangkat lunak yang dapat
diunduh dalam bentuk, atau untuk mengakses, layanan keuangan berbasis blockchain; perangkat lunak yang dapat diunduh
dalam sifat aplikasi mobile untuk verifikasi dan autentikasi identitas pengguna biometrik; perangkat lunak yang dapat diunduh
dan aplikasi seluler untuk digunakan di bidang pengujian penyakit menular; perangkat lunak yang dapat diunduh dari internet
untuk tujuan melacak dan memonitor aktivitas fisik; perangkat lunak yang dapat diunduh untuk digunakan dalam
mengembangkan, melaksanakan, dan menjalankan perangkat lunak lain pada alat bergerak, komputer, jaringan komputer,
dan jaringan komunikasi global; perangkat lunak yang dapat diunduh untuk digunakan dalam transmisi dan menerima data
melalui jaringan komputer dan jaringan komunikasi global; perangkat lunak yang dapat diunduh untuk digunakan sebagai
token keamanan; perangkat lunak yang dapat diunduh untuk layanan pengiriman pesan instan dan surat elektronik; perangkat
lunak yang dapat diunduh untuk manajemen dana elektronik dan menyediakan alat penganggaran, nasihat investasi dan
wawasan keuangan mengenai manajemen keuangan; perangkat lunak yang dapat diunduh untuk memfasilitasi transaksi
komersial menggunakan alat elektronik melalui jaringan nirkabel, jaringan komputer global dan alat telekomunikasi bergerak;
perangkat lunak yang dapat diunduh untuk memodifikasi penampilan, memungkinkan transmisi, menggunakan secara
bersama-sama, meningkatkan, mengindeks, menyimpan, dan membuat gambar, konten audio-visual dan konten video;
perangkat lunak yang dapat diunduh untuk memproses pembayaran elektronik; perangkat lunak yang dapat diunduh untuk
memproses, memfasilitasi, memverifikasi, dan autentikasi pembayaran bergerak dan transaksi tanpa kontak dengan
pengecer, pedagang, dan penjual menggunakan suatu alat bergerak; perangkat lunak yang dapat diunduh untuk
memungkinkan memproses transfer dana elektronik dan pembayaran yang dilakukan melalui ACH, kartu kredit, kartu debit,
kartu prabayar, dompet nirkabel, dompet bergerak, dompet elektronik, cek elektronik dan pembayaran elektronik, bergerak
dan online; perangkat lunak yang dapat diunduh untuk memungkinkan transfer uang secara elektronik antara para pengguna;
perangkat lunak yang dapat diunduh untuk menambahkan efek visual dan audio serta filter ke musik, data, gambar, suara,
video, gambar, klip suara dan video serta rekaman; perangkat lunak yang dapat diunduh untuk menampilkan dan berbagi
lokasi pengguna dan menemukan, menempatkan, dan berinteraksi dengan pengguna dan tempat lain; perangkat lunak yang
dapat diunduh untuk mengaktifkan konektivitas internet; perangkat lunak yang dapat diunduh untuk mengambil, mengurus,
dan menyimpan informasi kartu kredit dan kartu debit; perangkat lunak yang dapat diunduh untuk mengatur komunikasi dan
pertukaran data di antara dan antara alat bergerak dan komputer desktop; perangkat lunak yang dapat diunduh untuk
mengizinkan pengguna untuk melakukan transaksi perbankan elektronik, peminjaman, investasi dan penukaran keuangan
melalui jaringan komputer global; perangkat lunak yang dapat diunduh untuk mengorganisir, menyimpan, menyediakan akses
ke, mendapatkan kembali, memindai, menggunakan bersama-sama, dan menyediakan informasi mengenai barang, jasa,
diskon, tiket, boarding pass, kupon, dan program loyalitas konsumen; perangkat lunak yang dapat diunduh untuk
mengorganisir, menyimpan, menyediakan akses ke, mendapatkan kembali, memindai, menggunakan bersama-sama, dan
menyediakan informasi mengenai barang, jasa, diskon, tiket, boarding pass, tiket masuk, transit pass, kupon, potongan harga,
diskon, program insentif, penawaran khusus, penghargaan, dan program loyalitas konsumen; perangkat lunak yang dapat
diunduh untuk mengunggah, memanipulasi, menyimpan dan berbagi foto, grafik, video, dan multimedia lainnya melalui
Internet; perangkat lunak yang dapat diunduh untuk perhitungan dan evaluasi tegangan termal, batasan tegangan,
pemantauan tegangan dan kontrol operasional komponen turbin uap; perangkat lunak yang dapat diunduh untuk publikasi dan
penggunaan secara bersama-sama media digital dan informasi melalui komputer global dan jaringan komunikasi; perangkat
lunak yang dapat diunduh untuk transmisi, streaming, menelusuri, mengorganisir, menampilkan dan mengakses konten digital,
karya audiovisual, publikasi elektronik, buku, film, dan pertunjukkan televisi; perangkat lunak yang dapat diunduh yang bersifat
aplikasi seluler yang memungkinkan pengguna untuk mencari, menemukan, meneliti, menganalisa, membandingkan, menjual,
dan membeli barang dan jasa melalui Internet, jaringan komunikasi komputer global, dan jaringan telekomunikasi nirkabel;
perangkat lunak yang dapat diunduh yang memberikan informasi untuk digunakan dalam kaitannya dengan uji tuntas kenali
pelanggan Anda, informasi mengenai kepatuhan regulasi jasa keuangan, dan penilaian resiko korporasi; perangkat lunak yang
dapat diunduh yang memungkinkan interaksi, diskusi, kolaborasi, dan berbagi ide, musik, lirik, data, suara, video, gambar, klip
suara dan video serta rekaman antara orang, pebisnis, penulis, artis, dan performer; perangkat lunak yang dapat diunduh,
yaitu, platform keuangan elektronik yang mengakomodasi berbagai jenis pembayaran dan transaksi hutang; perangkat lunak
yang digunakan dalam menerbitkan/mengeluarkan mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan
blockchain, aset digital (digitized assets), token digital, token kripto (crypto tokens) dan token utilitas; perangkat lunak yang
digunakan dalam mengaudit mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital
(digitized assets), token digital, token kripto (crypto tokens) dan token utilitas; perangkat lunak yang digunakan untuk
mengontrol alat informasi dan komunikasi pengontrol suara; perangkat lunak yang dikemas; perangkat lunak yang diunduh
dari jaringan komputer jarak jauh dan digunakan untuk komputer on-board dalam kendaraan dan untuk perawatan kendaraan;
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perangkat lunak yang mampu menyediakan fasilitas perbankan, finansial dan pembayaran; perangkat lunak yang
memfasilitasi kemampuan pengguna untuk melihat, menganalisis, merekam, menyimpan, memantau, mengelola,
memperdagangkan dan menukar mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset
digital (digitized assets), token digital, token kripto (crypto tokens) dan token utilitas; perangkat lunak yang memungkinkan
individu, kelompok, perusahaan, dan merek untuk menciptakan/membuat dan mempertahankan kehadiran/keberadaan online
untuk keperluan pemasaran; perangkat lunak yang memungkinkan pengguna untuk membuat profil dan berpartisipasi dalam
jejaring sosial di bidang blockchain (sistem pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi) dan teknologi buku besar yang
didistribusikan; perangkat lunak yang memungkinkan pengguna untuk menerima rekomendasi yang dipersonalisasi di bidang
medis, perawatan kesehatan, dan kebugaran (wellness); perangkat lunak yang memungkinkan pengguna untuk menilai
kebiasaan mereka di bidang kesehatan, nutrisi/gizi, dan kebugaran (wellness); perangkat lunak yang memungkinkan
pengguna untuk terlibat dalam tantangan kesehatan dan kebugaran (wellness) dengan orang lain, untuk berpartisipasi dalam
jejaring/jaringan sosial dan diskusi online dengan orang lain mengenai masalah-masalah medis, perawatan kesehatan, dan
kebugaran (wellness), untuk melakukan penilaian kesehatan, dan untuk melacak kegiatan, tujuan (goals), hasil (outcomes),
dan hadiah (rewards) kesehatan dan kebugaran (wellness); perangkat lunak yang menampilkan trek suara musik dan gambar
bergerak untuk tujuan bermain permainan video; perangkat lunak yang mengetahui lokasi (location-aware) untuk mencari,
menentukan dan berbagi (sharing) lokasi; perangkat lunak yang menggabungkan permainan komputer; perangkat lunak yang
menyediakan informasi cuaca berbasis lokasi; perangkat lunak yang menyediakan pasar (marketplace) virtual; perangkat
lunak yang menyediakan/memberikan informasi kepada pengguna mengenai kesehatan, kebugaran (wellness), dan
nutrisi/gizi; perangkat lunak, firmware dan perangkat keras untuk digunakan dalam pelacakan dan pengenalan visual, suara,
audio, gerakan (motion), mata dan gerakan (gesture); perangkat lunak, yaitu, antarmuka interpretif untuk memfasilitasi
interaksi antara manusia dan mesin; perangkat lunak, yaitu, aplikasi yang menyediakan fungsionalitas jaringan/jejaring sosial;
perangkat lunak, yaitu, perangkat lunak pengiriman pesan instan, perangkat lunak berbagi file, perangkat lunak komunikasi
untuk bertukar data, audio, gambar video dan grafik secara elektronik melalui jaringan komputer, seluler, nirkabel, dan
komunikasi; perangkat lunak, yaitu, platform keuangan elektronik yang mengakomodasi berbagai jenis pembayaran dan
transaksi dalam telepon seluler terintegrasi, PDA, dan lingkungan berbasis web; perangkat membaca untuk kepingan sirkuit
terpadu; perangkat memori elektronik; perangkat memori flash portabel; perangkat memori komputer; perangkat memori
penyangga [perangkat keras komputer]; perangkat memori semi-konduktor; perangkat memori semikonduktor; perangkat
memori untuk digunakan dengan peralatan pemrosesan data; perangkat metrologi frekuensi optik; perangkat monitor video
elektronik; perangkat navigasi; perangkat navigasi GPS; perangkat navigasi satelit; perangkat pelabelan kode batang
elektronik genggam; perangkat pelacak kendaraan; perangkat pelacakan personel; perangkat pemancar dan penerima untuk
transmisi jarak jauh; perangkat pembaca yang untuk digunakan dalam otentikasi dan identifikasi sarana pembayaran;
perangkat pemutus mesin; perangkat pencitraan elektronik; perangkat pendengar berukuran kecil yang diletakan dilubang
telinga; perangkat pendengar berukuran kecil yang diletakan dilubang telinga, pengeras suara; perangkat pendengar tanpa
dipegang un tuk telepon; perangkat penentuan posisi elektronik untuk benda yang hilang dengan menggunakan sistem
penentuan posisi global dan jaringan komunikasi seluler; perangkat pengapungan pribadi; perangkat pengawasan keamanan;
perangkat pengecekan cap pos; perangkat penghubung [docking stations]; perangkat penghubung computer dengan berbagai
jenis port; perangkat penghubung elektronik dengan berbagai jenis port; perangkat penghubung untuk perangkat elektronik
yang digunakan untuk memanaskan tembakau; perangkat penghubung untuk rokok elektronik; perangkat pengirim dan
penerima siaran radio; perangkat pengisian baterai elektronik dalam bentuk bantalan pengisian nirkabel untuk digunakan
dengan ponsel, tablet, dan perangkat seluler; perangkat pengisian baterai untuk kendaraan bermotor; perangkat pengisian
daya baterai; perangkat pengukur; perangkat pengukuran elektronik untuk keran; perangkat pengukuran pemanfaatan energi
listrik; perangkat penyimpanan data; perangkat penyimpanan data berupa disket; perangkat penyimpanan data berupa pita
magnetik; perangkat penyimpanan data komputer; perangkat penyimpanan data menjadi disk; perangkat penyimpanan
memori; perangkat periferal computer, tidak satupun barang tersebut untuk kamera fotografi dan sinematografi profesional
termasuk aksesoris spesifik fotografi dan sinematografi profesional khusus untuknya dan perangkat lunak fotografi dan
sinematografi profesional; perangkat periferal komputer; perangkat periferal komputer, yaitu, speaker, keyboard, mouse
pemrosesan data, trackball untuk memindahkan kursor dan kontrol elektronik nirkabel, semua untuk digunakan dengan
peralatan elektronik untuk konsumen; perangkat peripheral untuk komputer, telepon mobil, perangkat elektronik mobil,
perangkat elektronik yang dapat dipakai, arloji pintar, kaca mata pintar, earphone, headphone, televise, set top box dan
pemutar audio dan video serta perekam; perangkat perlindungan terhadap sinar-X, bukan untuk tujuan medis; perangkat
perlindungan untuk penggunaan pribadi terhadap kecelakaan; perangkat selektor saluran audio; perangkat selektor saluran
video; perangkat seluler genggam untuk menampilkan data dan video; perangkat semi-konduktor; perangkat semi-konduktor
dan elektronik untuk digunakan dalam peralatan komunikasi, telekomunikasi, dan pemrosesan sinyal audio; perangkat
semikonduktor; perangkat sensor elektronik, kamera, proyektor, dan mikrofon untuk pendeteksian, penangkapan dan
pengenalan gerakan (gesture), wajah, dan suara; perangkat set top box untuk memungkinkan streaming materi audio, visual
dan audiovisual melalui Internet atau jaringan komputer atau komunikasi lainnya; perangkat sinyal lalu lintas yang bercahaya;
perangkat tampilan cristal cair, magnetik; perangkat telekomunikasi seluler; perangkat telepon; perangkat universal serial bus
[USB]; perangkat untuk memutar pembawa suara dan gambar; perangkat untuk menganalisis informasi genom; perangkat
untuk menghasilkan asap untuk pensinyalan; perangkat untuk menghitung; perangkat untuk merekam suara dan pembawa
gambar; perangkat untuk pemutar audio dan/atau video, yaitu pemutar DVD, pemutar disc optik; perangkat untuk perekaman,
transmisi dan pemutaran suara dan gambar; perangkat untuk proyeksi keyboard virtual; perangkat untuk transmisi radio
nirkabel; perangkat video game; perangkat video interaktif; perangkat yang dapat dipakai untuk mengendalikan komputer,
telepon mobil, perangkat elektronik mobil, arloji pintar, kacamata pintar, earphone, headphone, pemutar video dan audio serta
perekam, televisi, set top box, speaker, amplifier, sistem home theater, dan sistem hiburan; perangkat, yaitu, perangkat
elektronik dan perangkat lunak komputer untuk mengecek dan mengidentifikasi data oleh pembaca optik, mikrofon, giroskop,
akselerometer, dan prosesor komputer; perangkat-perangkat keras komputer dan perangkat-perangkat lunak komputer di
bidang berbagai macam asam (acid) yang terdiri atas matarantai nucleotide, tipe-tipe species, diagnostic ilmu kedokteran,
diagnostic ilmu kedokteran hewan, diagnostic klinikal, penelitian medis, penelitian ilmu kedokteran hewan, penelitian
diagnostic, penelitian klinikal, pengembangan obat-obatan, penelitian pengembangan obat-obatan, penelitian laboratorium
obat-obatan, penelitian dan ilmu pengetahuan kedokteran hewan, ilmu hayati, biologi, mikrobiologi, bioteknologi, pertanian,
forensik, keamanan pangan, metagenomik, pengujian genetika dan genetika; perangkat-perangkat lunak anti-virus; perangkatperangkat lunak computer untuk pesawat-pesawat dan perkakas-perkakas telekomunikasi; perangkat-perangkat lunak
komputer untuk memungkinkan penelusuran data; perangkat-perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk
memungkinkan akses pada jasa-jasa perkenalan sosial; perangkat-perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk
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memungkinkan akses untuk jasa-jasa kencan; perangkat-perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk memungkinkan
jasa-jasa jaringan sosial; perangkat-perangkat lunak pengamanan pesawat computer; perangkkat pendengar yang diletakkan
di kepala; perangsang statis; peranti kendali akses; peranti lunak untuk telepon pintar yang memberi pengguna kemampuan
untuk mengecek status sistem pengoperasian kendaraan bermotor dari jarak jauh, yaitu, masa pakai oli mesin, tingkat bahan
bakar, tekanan ban dan pengisian daya baterai [sehubungan dengan otomobil]; peranti keras komputer yaitu hub rumah pintar
untuk koneksi beberapa perangkat rumah pintar dengan jaringan.; peranti lunak komputer untuk digunakan dalam membatasi
akses ke komputer dan ponsel dari jarak jauh.; peranti lunak komputer yang digunakan untuk mengendalikan informasi yang
dikendalikan suara yang berdiri sendiri dan perangkat asisten pribadi; peranti lunak untuk digunakan dalam pelacakan dan
pemantauan posisi dan jarak berbagai kendaraan pintar, otonom, dan mesin seluler untuk digunakan sehubungan dengan
perangkat yang mendukung internet of things (IoT); peranti lunak untuk memantau dan mengendalikan komunikasi antara
komputer dan sistem mesin otomatis; percikan api; peredam cahaya [regulator], listrik; peredam penerangan cahaya listrik;
perekam acara; perekam audio; perekam audio digital; perekam dan pemutar musik digital; perekam data; perekam disk Bluray; perekam elektronik portabel untuk mengukur dan merekam tegangan ganda, membaca arus dan termokopel dari berbagai
transduser; perekam hard disk drive; perekam kaset audio; perekam kaset audio digital; perekam kaset video; perekam
kilometer untuk kendaraan; perekam pita video; perekam sinar matahari; perekam suara digital; perekam televisi digital yang
dapat diprogram; perekam video; perekam video dan suara digital; perekam video digital; perekam video pribadi [PVR];
perekam video untuk mobil; perencana dan penyelenggara cetak yang dapat diunduh; perencana elektronik; pergi pengukur
dering; periferal bergerak; periferal dan aksesori komputer; periferal komputer; periferal komputer yang dapat dikenakan;
periferal komputer yang dapat dipakai; periferal yang dapat dipakai untuk komputer, komputer tablet, perangkat seluler dan
telepon seluler; periferal yang dapat dipakai untuk komputer, komputer tablet, perangkat seluler dan telepon seluler, yaitu,
display/tampilan yang dipasang di kepala yang dapat dikonfigurasikan; periferal yang dapat dipakai/dikenakan untuk
digunakan dengan komputer, telepon selular; peripheral komputer nirkabel; peripheral yang dapat dipakai untuk digunakan
dengan komputer, telepon mobil, perangkat elektronik mobil, arloji pintar, kacamata pintar, cincin pintar, earphone,
headphone, televisi, set top box dan pemutar audio dan video serta perekam; perisai gusi; perisai kacamata; perisai pelindung
genggam untuk digunakan oleh polisi; perisai samping untuk kacamata; perisai untuk produk pengawasan; periskop; perkakas
medis dan pembedahan yang digenggam untuk digunakan dalam kombinasi dengan sistem navigasi pembedahan, khususnya
instrumen dan pekakas pembedahan yang dapat dilacak; perkakas optik untuk pengukuran, tanda, pemantauan
(pengawasan), peralatan dan perkakas untuk penyelamatan; perkakas proyektor lembar transparansi; perkakas untuk
merekan transmisi atau reproduksi suara atau gambar; perkakas-perkakas komunikasi data; perkakas-perkakas pendengaran
dan perkakas-perkakas pemantauan (monitor); perkakas-perkakas satelit komunikasi; perlengkapan dan sistem identifikasi
dan otentikasi; perlengkapan menyelam; perlengkapan pemantauan, selain untuk keperluan medis; perlengkapan pemroses
data, komputer; perlengkapan pengolah data tetap, dapat dipindah dan on-board untuk digunakan pada kendaraan darat,
udara dan laut sehubungan dengan keamanan forensik dan aplikasi transport untuk aplikasi yang melibatkan aspek medis dan
hukum; perlengkapan pengolah data untuk memeriksa sidik jari atau telapak tangan, karakteristik bola mata, nadi atau suara,
tampilan wajah atau badan atau karakteristik biometrik lainnya; perlengkapan speaker; perlengkapan untuk mengolah data,
yaitu, terminal kartu cip elektronik terkode dan bagian-bagian dari barang-barang di atas; permainan audiovisual pada platform
perangkat keras komputer; permainan elektronik yang dapat diunduh; permainan elektronik yang dapat diunduh melalui
Internet dan perangkat nirkabel; permainan gawai gerak yang dapat diunduh; permainan interaktif, khususnya, program
komputer dan permainan video berupa konten video dari gambar bergerak, program televisi, atau video musik; permainan
internet (dapat diunduh); permainan telepon, yaitu, permainan komputer yang tidak dapat diunduh untuk telepon seluler;
permainan video interaktif yang dapat diunduh dan perangkat lunak permainan trivia yang dapat diunduh yang tersedia pada
internet; permainan video komputer; permainan video yang dapat diunduh; permainan-permainan anak untuk komputer dan
perangkat-perangkat seluler yang dapat diunduh; permainan-permainan elektronik, musik, nada dering, screen saver dan
wallpaper; pertukaran telekomunikasi; pertukaran telepon otomatis; pesawat dan perkakas ilmu pengetahuan; pesawat
penerima telepon; pesawat telepon; pesawat-pesawat atau mesin-mesin penggerak otomatis yang bekerja dengan
memasukkan uang atau kepingan logam kedalamnya; pesawat-pesawat dan perkakas-perkakas komunikasi digital; pesawatpesawat dan perkakas-perkakas komunikasi yang dapat dipindah-pindahkan (mobile); pesawat-pesawat dan perkakasperkakas telekomunikasi; pesawat-pesawat dan perkakas-perkakas transaksi finansial elektronik dan perdagangan elektronik;
pesawat-pesawat perangkat keras komputer dan perangkat-perangkat lunak komputer untuk penyediaan perlindungan
firewall, semuanya dipasok dari internet atau online dari basis data; peta elektronik yang dapat diunduh; petunjuk arus elektrik;
petunjuk pengoperasian dan pengguna disimpan dalam bentuk digital; petunjuk pengoperasian dan pengguna untuk komputer
yang disimpan dalam bentuk digital; petunjuk pengoperasian dan pengguna untuk komputer yang disimpan dalam bentuk
digital pada CD-ROM; petunjuk pengoperasian dan pengguna untuk perangkat lunak komputer yang disimpan dalam bentuk
digital; petunjuk pengoperasian dan pengguna untuk perangkat lunak komputer yang disimpan dalam bentuk digital pada CDROM; phablets; photo booth; pickup suara elektronik untuk gitar dan bass; pickup untuk peralatan telekomunikasi; pin untuk
kacamata; pin untuk kacamata hitam; pintu lemari magnetik menangkap; pipa untuk camera pengawas; pipet elektronik; pipet
elektronik untuk penggunaan laboratorium; pipet laboratorium; pir dekantasi untuk penggunaan laboratorium; piranti elektronik
yang dapat menggunakan teknologi nirkabel untuk mengatur satu atau lebih geofences (perimeter virtual pada wilayah
geografis yang menggunakan layanan berbasis lokasi) untuk memantau lokasi hewan peliharaan dan berkomunikasi ketika
geofence (perimeter virtual pada wilayah geografis yang menggunakan layanan berbasis lokasi) dilanggar; piranti keras dan
piranti lunak komputer untuk virtualisasi; piranti keras komputer dengan piranti lunak yang tertanam untuk mengalihkan dan
router aplikasi (aplikasi yang dapat diinstalasikan pada sistem operasi sehingga system operasi tersbut akan memiliki
kemampuan seperti router); piranti keras komputer untuk melacak lokasi hewan peliharaan; piranti keras komputer, periferal
komputer, dan piranti lunak untuk digunakan dalam bisnis elektronik dan nirkabel dan transaksi konsumen, yaitu piranti keras
komputer, periferal, dan piranti lunak untuk memfasilitasi pembayaran secara elektronik dan nirkabel; piranti keras untuk
backup/cadangan disk drive; piranti keras yang menjadi bagian penyimpanan pada jaringan komputer; piranti lunak analisis
bisnis yang mengumpulkan dan menganalisa data untuk memfasilitasi pembuatan keputusan bisnis; piranti lunak infrastruktur
terdefinisi piranti lunak, yaitu piranti lunak untuk virtualisasi; piranti lunak komputer cloud yang digunakan pada aplikasi,
manajemen database, dan penyimpanan data elektronik perusahaan; piranti lunak komputer untuk administrasi jaringan
komputer; piranti lunak komputer untuk cloud yang dapat diunduh untuk digunakan dalam manajemen infrastruktur cloud,
manajemen infrastruktur gudang data, manajemen database dan penyimpanan data elektronik ; piranti lunak komputer untuk
deduplikasi data; piranti lunak komputer untuk jaringan piranti lunak yang terdefinisikan; piranti lunak komputer untuk
konfigurasi, penyediaan, penyebaran, pengendalian, pengelolaan dan virtualisasi komputer, server komputer dan alat
penyimpan data; piranti lunak komputer untuk manajemen dan otomatisasi infrastruktur cloud; piranti lunak komputer untuk
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manajemen teknologi informasi (IT), manajemen infrastruktur IT, manajemen infrastruktur IT, manajemen infrastruktur IT jarak
jauh, manajemen aset dan inventaris IT, otomasi proses IT, manajemen daur ulang perangkat IT, keamanan IT, pelaporan IT
dan prediksi IT, pemantauan kesalahan infrastruktur TI dan pemantauan kinerja IT; piranti lunak komputer untuk manajemen
help desk IT dan layanan help desk IT; piranti lunak komputer untuk memantau akses dan aktivitas jaringan komputer; piranti
lunak komputer untuk mengatur, mengkonfigurasikan, mengoperasikan atau mengendalikan perangkat seluler, telepon seluler,
peralatan yang dapat dipakai/dikenakan, komputer, periferal komputer, set top box, televisi, dan alat pemutar audio dan video;
piranti lunak komputer untuk menyambung sistem komputer, server komputer dan perangkat penyimpanan komputer yang
berlainan; piranti lunak komputer untuk menyediakan keamanan pada komputer, jaringan dan komunikasi elektronik; piranti
lunak komputer untuk pengembangan piranti lunak; piranti lunak komputer untuk pengoperasian jaringan komputer,
pengelolaan jaringan komputer, otomatisasi dan virtualisasi jaringan komputer; piranti lunak komputer untuk penyimpanan
data elektronik; piranti lunak komputer untuk proteksi data dan keamanan data; piranti lunak komputer yang dapat diunduh
untuk digunakan dalam pengumpulan data, transmisi, integrasi, visualisasi, analisis, dan penyimpanan di bidang minyak dan
gas; piranti lunak komputer yang dapat diunduh untuk digunakan sehubungan dengan suatu jaringan obyek fisik, perangkat,
kendaraan, dan bangunan yang tertanam dengan elektronik, piranti lunak, sensor, dan konektivitas jaringan yang semuanya
memudahkan obyek, perangkat, kendaraan, dan bangunan tersebut untuk saling mengumpulkan data dan bertukar data dan
melaporkan data di bidang minyak dan gas; piranti lunak komputer yang digunakan di dalam analisa himpunan/kumpulan data
yang besar; piranti lunak komputer yang menyediakan manajemen intelijen bisnis yang terintegrasi pada saat yang sama
dengan melakukan kombinasi informasi dari berbagai database; piranti lunak manajemen informasi dan pengetahuan untuk
mendapatkan pengetahuan dan manajemen; piranti lunak manajemen untuk daur ulang produk; piranti lunak pengoperasian
server untuk akses jaringan; piranti lunak sistem pengoperasian komputer; piranti lunak untuk cadangan data, pemulihan data
dan pengarsipan/penyimpanan data; piranti lunak untuk enkripsi dan dekripsi data dan dokumen; piranti lunak untuk intelijen
bisnis; piranti lunak untuk intelijen keamanan dan manajemen resiko ; piranti lunak untuk kriptografi; piranti lunak untuk
manajemen arsip; piranti lunak untuk manajemen database; piranti lunak untuk manajemen portofolio proyek (PPM); piranti
lunak untuk manajemen resiko bisnis; piranti lunak untuk memantau kelengkapan, pelaporan dan analisa keamanan informasi;
piranti lunak untuk memantau kinerja cloud, web dan aplikasi; piranti lunak untuk mengakses, mempertanyakan dan
menganalisa informasi yang tersimpan di database dan gudang data; piranti lunak untuk mengkonfigurasikan, mengutip dan
mengorder paket layanan teknologi informasi dan piranti keras teknologi informasi; piranti lunak untuk menilai keamanan
aplikasi; piranti lunak untuk organisasi bisnis dan virtualisasi proses bisnis dan manajemen; piranti lunak untuk otentikasi
pengguna komputer; piranti lunak untuk penciptaan database informasi dan data; piranti lunak untuk penelusuran data, yaitu,
piranti lunak untuk membuat penelusuran data pada database; piranti lunak untuk penelusuran database; piranti lunak untuk
pengembangan ion; piranti lunak untuk pengoperasian dan otomatisasi gudang data komputer; piranti lunak untuk
pengoperasian pusat data dan piranti lunak otomatisasi; piranti lunak untuk perencanaan sumber daya perusahaan (ERP);
piranti lunak untuk transmisi data, penyimpanan data, pengolahan data dan reproduksi data; piranti lunak yang dapat diunduh
untuk digunakan dalam mengukur dan menganalisis data yang diambil dari sumur minyak dan gas; piranti lunak yang
digunakan untuk melacak dan memantau posisi dan jarak dari alat pelacak lokasi yang digunakan sehubungan dengan
perangkat yang mendukung internet of things (IOT); piranti lunak yang digunakan untuk membaca dan mengevaluasi konten
yang berada pada jaringan komputer global, database dan/atau jaringan; piranti lunak yang digunakan untuk menjalankan
komputasi cloud yang berbasis aplikasi; piranti lunak yang melakukan otomatisasi untuk proses yang tidak terstruktur, semiterstruktur dan terstruktur atas informasi dan data yang tersimpan pada jaringan komputer dan jaringan Internet; piranti lunak
yang menyediakan akses berbasis web untuk aplikasi dan layanan melalui suatu web yang mengoperasikan sistem atau portal
antarmuka; piranti keras dan piranti lunak komputer untuk memfasilitasi akses ke rekening
pembayaran dengan tujuan komersil secara elektronik dan nirkabel; piranti keras komputer, periferal komputer, dan
piranti lunak untuk memfasilitasi pembayaran elektronik, transaksi tunai elektronik, transfer dana elektronik, dan layanan
pengiriman uang elektronik secara elektronik dan nirkabel; piranti lunak dan piranti lunak yang tertanam untuk pengendalian
dan penggunaan sirkuit terintegrasi; piranti lunak dan piranti lunak yang tertanam yang digunakan sehubungan dengan
transfer data oleh sirkuit komunikasi di bidang komunikasi jaringan; piranti lunak komputer dan piranti lunak
komputer yang tertanam untuk implementasi, aktivasi dan pengendalian jaringan komputer; piranti lunak komputer dan
piranti lunak yang tertanam untuk pengendalian dan penggunaan sakelar jaringan komputer, sakelar komputer, sakelar
jaringan komunikasi, dan sakelar Ethernet; piranti lunak komputer untuk akuisisi pengetahuan, pemrosesan pengetahuan dan
presentasi pengetahuan; piranti lunak komputer untuk digunakan dalam komputer pribadi, laptop, PDA, PIM, telepon seluler,
peralatan digital, mesin virtual, peralatan virtual, serta peralatan komputasi dan peralatan komunikasi seluler lainnya, dan
piranti lunak komputer untuk digunakan pada mobil dan kendaraan lain atau peralatan transportasi, untuk mengelola,
meningkatkan, dan mengoptimalkan komputasi sumber daya dari peralatan-peralatan tersebut; piranti lunak komputer untuk
digunakan dalam penyediaan, penggunaan, konfigurasi, pengelolaan, pengamanan, optimasi, pemantauan, pencadangan,
pemulihan, pemodelan, pengujian, penyimpanan, pembaruan, diagnosa, perbaikan, analisis, penyelesaian masalah,
penemuan, dan penggunaan sumber daya piranti keras dan piranti lunak dan komponen komputer dan jaringan
komunikasi, serta untuk mengaktifkan fungsionalitas lintas platform, untuk bisnis dan individu; piring holografik; piringan
cakram dan cakram audio pra-rekam yang menampilkan musik; piringan cakram yang direkam dengan musik; piringan hitam
vinyl berupa musik; pirometer; pita magnetik; pita pengukur; pita peringatan; pita rekaman suara; pita ukur; pita video dan disk
video terekam; planetarium [perangkat optik]; platelet untuk kacamata; platform berbasis website dan aplikasi; platform game
(permainan); platform perangkat lunak komputer; platform perangkat lunak komputer terkait dengan sistem pengaturan
transportasi; platform perangkat lunak komputer untuk digunakan dalam bidang kesehatan, kebugaran (wellness), dan
nutrisi/gizi; platform perangkat lunak komputer untuk jejaring sosial; platform perangkat lunak komputer untuk manajemen
keuangan; platform perangkat lunak komputer untuk pengaturan kegiatan penyewaan kendaraan; platform perangkat lunak
komputer untuk pengawasan perusahaan sewa kendaraan dan perilaku supir kendaraan sewaan; platform perangkat lunak
komputer yang direkam atau yang dapat diunduh; platform perangkat lunak komputer, direkam atau diunduh; platform
perangkat lunak untuk memfasilitasi transaksi dan pembayaran menggunakan mata uang digital, mata uang virtual,
cryptocurrency, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized assets), token digital, token kripto (crypto tokens) atau token
utilitas yang memungkinkan pengguna untuk membeli dari, dan menjual produk dan layanan kepada orang lain; platform
perangkat lunak untuk memfasilitasi transaksi dan pembayaran menggunakan mata uang digital, mata uang virtual, mata uang
kripto, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized assets), token digital, token kripto (crypto tokens) atau token utilitas
yang memungkinkan pengguna untuk membeli dari, dan menjual produk dan layanan kepada orang lain; platform perangkat
lunak untuk menyediakan program interface untuk pihak ketiga untuk mengakses konten situs web dan data untuk
pengembangan web dan pengembangan aplikasi situs web; platform-platform untuk pengetesan dan pengujian otomatisasi
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perangkat lunak komputer.; plug-in menjadi perangkat lunak yang dapat diunduh; plugboard; podcast yang dapat diunduh;
podcast yang dapat diunduh dalam bidang olahraga elektronik dan permainan video; podcast yang dapat diunduh di bidang
musik dan hiburan; pointer elektronik pemancar cahaya; pointer laser; polarimeters; pompa kebakaran; ponsel [perangkat
telekomunikasi]; ponsel pintar; port paralel komputer; port serial komputer; potensiometer; potensiometer foto; power amplifier
profesional; power audio mobil; power bank [baterai yang bisa diisi ulang); power distribution unit; power sequence; prarekaman cakram video digital; preamp mobil; preamplifiers; print head untuk komplotan; print head untuk printer ink jet; print
head untuk printer ink-jet; print head untuk printer inkjet; print head untuk printer komputer; printer (mesin cetak); printer
dampak; printer desktop; printer digital; printer dot matrix; printer foto; printer foto elektronik genggam; printer ink-jet; printer
inkjet format besar; printer jaringan; printer kode batang; printer komputer; printer kuku; printer label kode genggam elektronik;
printer laser; printer laser warna; printer laser warna untuk dokumen; printer multi-fungsi menggabungkan kemampuan
penyalinan dan / atau pemindaian dan / atau faks; printer roda daisy; printer termal; printer tidak berdampak; printer untuk
digunakan dengan komputer *; printer video; printer warna; printer warna digital; printer warna ink-jet; printer xerografis; printer
yang digunakan dengan komputer; prisma [optik]; prisma untuk keperluan optik; prisma untuk mikroskop; prisma untuk
teleskop; prisma untuk tujuan ilmiah; probe longsoran; probe untuk menguji sirkuit terintegrasi; probe untuk pengujian semikonduktor; probe untuk pengujian semikonduktor; probe untuk tujuan ilmiah; produk perangkat lunak komputer; profiler optik;
program alat pengembangan aplikasi untuk keperluan komputer pribadi dan komputer genggam; program aplikasi antarmuka
(Application Programming Interfaces “API”) untuk perangkat lunak komputer yang memfasilitasi jasa daring (online) untuk
jejaring sosial, membangun aplikasi jejaring sosial dan untuk memberikan akses untuk memulihkan, mengunggah,
mengunduh, mengakses dan mengelola data, perangkat lunak komputer untuk memberikan akses untuk mengunggah,
mengunduh, mengakses, memasang, menampilkan, menandai), menulis blog, mengalirkan, menghubungkan, membagi dan
menyediakan media elektronik atau informasi melalui jaringan komputer dan komunikasi; program aplikasi antarmuka
(Application Programming Interfaces “API”) untuk perangkat lunak komputer yang memfasilitasi jasa daring (online) untuk
jejaring sosial, membangun aplikasi jejaring sosial dan untuk memberikan akses untuk memulihkan, mengunggah,
mengunduh, mengakses dan mengelola data, perangkat lunak komputer untuk memberikan akses untuk mengunggah,
mengunduh, mengakses, memasang, menampilkan, menandai), menulis blog, mengalirkan, menghubungkan, membagi dan
menyediakan media elektronik atau informasi melalui jaringan komputer dan komunikasi.; program aplikasi cerdas, dapat
diunduh untuk terminal nirkabel ; program aplikasi intelijen untuk terminal nirkabel yang dapat diunduh; program aplikasi
kecerdasan untuk terminal nirkabel yang direkam; program aplikasi untuk tujuan mempromosikan gaya hidup yang aktif dan
kesehatan dengan memberi penghargaan kepada pelanggan karena telah aktif dan mencapai sasaran yang ditetapkan;
program aplikasi yang bisa diunduh untuk telepon seluler, komputer tablet dan komputer genggam untuk rencana asuransi
jiwa dan kesehatan yang mempromosikan kesehatan dan kebugaran dengan memberi penghargaan kepada pelanggan yang
aktif dan mencapai sasaran yang ditetapkan dengan diskon premi asuransi; program dan perangkat lunak komputer; program
dan perangkat lunak permainan video dan elektronik, komputer (termasuk perangkat lunak yang dapat didownload dari
internet); program driver perangkat lunak untuk perangkat elektronik untuk mengaktifkan perangkat keras komputer dan
perangkat elektronik untuk berkomunikasi satu sama lain/saling berkomunikasi; program game interaktif, komputer, video dan
elektronik yang dapat diunduh; program game komputer yang direkam; program kinerja otomatis untuk alat musik elektronik;
program komputer; program komputer (perangkat lunak yang dapat diunduh); program komputer [perangkat lunak yang dapat
diunduh]; program komputer dan perangkat lunak komputer untuk perdagangan efek elektronik; program komputer dan
perangkat lunak untuk digunakan bersama dengan penyediaan penghubung dalam bentuk perangkat penghubung atau
program penghubung untuk komputer antara komputer dan peralatan periferal; program komputer dan perangkat lunak untuk
pemrosesan gambar; program komputer dan perangkat lunak untuk pemrosesan gambar yang digunakan untuk telepon
seluler; program komputer dan perangkat lunak untuk perangkat komunikasi, yaitu program dan perangkat lunak yang
memungkinkan telekomunikasi/koneksi lokal atau global antara perangkat elektronik konsumen, perangkat komunikasi
nirkabel, base stasiun, dan/atau peralatan/fasilitas telekomunikasi; program komputer dan sistem operasi untuk kartu cip,
yaitu, perangkat lunak yang digunakan dalam sistem identifikasi dan deteksi untuk keperluan mengidentifikasi seseorang,
autentikasi dokumen dan menemukan dan mengidentifikasikan kendaraan; program komputer disimpan dalam bentuk digital;
program komputer multimedia interaktif; program komputer platform perangkat lunak komputer untuk jaringan dan aplikasi
komputasi awan (cloud computing); program komputer untuk desain antarmuka pengguna; program komputer untuk
digunakan dalam melacak status berbagai pengguna dari jasa permainan interaktif online dan untuk mencocokkan para
pemain permainan online dengan para pemain lain dari semua tingkat kecakapan; program komputer untuk digunakan dalam
mengakses dan melihat infrastruktur dan sistem jaringan komputer; program komputer untuk digunakan dalam mengakses,
menavigasi, menjelajahi, dan mentransfer informasi, dan mendistribusikan dan melihat program komputer; program komputer
untuk digunakan dalam perdagangan saham dan obligasi; program komputer untuk digunakan dalam telekomunikasi; program
komputer untuk karaoke dengan fungsi penilaian yang dapat diunduh melalui terminal komputer elektronik; program komputer
untuk manajemen dokumen; program komputer untuk manajemen proyek; program komputer untuk media pembelajaran;
program komputer untuk memproses file musik digital; program komputer untuk mencari konten dari jauh di komputer dan
jaringan komputer; program komputer untuk mengakses berbagai basis data dalam bidang bisnis; program komputer untuk
mengakses dan menggunakan Internet; program komputer untuk mengaktifkan akses atau kontrol masuk; program komputer
untuk mengedit gambar, suara dan video; program komputer untuk menggunakan Internet dan World Wide Web; program
komputer untuk menghasilkan musik; program komputer untuk menghubungkan jarak jauh ke komputer atau jaringan
komputer; program komputer untuk menghubungkan ke komputer jarak jauh dan jaringan komputer; program komputer untuk
mengukur dan mengontrol aliran air; program komputer untuk mengukur dan mengontrol suhu air; program komputer untuk
navigasi dan penggunaan bantuan pengemudi dengan drone militer dan sipil; program komputer untuk pemrosesan data;
program komputer untuk perangkat pemutar audio dan/atau video, program komputer untuk menghubungkan perangkat
elektronik konsumen ke perangkat komunikasi nirkabel, program komputer untuk mengendalikan dan menggunakan sirkuit
terpadu; program komputer untuk perangkat yang mendukung Internet of Things [IoT]; program komputer untuk perdagangan
elektronik mata uang virtual; program komputer untuk perdagangan mata uang elektronik; program komputer untuk video dan
permainan komputer; program komputer yang dapat diunduh untuk digunakan dalam mengakses dan melihat infrastruktur dan
sistem jaringan komputer; program komputer yang dapat diunduh untuk digunakan dalam mengakses, menavigasi,
menjelajahi, dan mentransfer informasi, serta mendistribusikan dan melihat program komputer; program komputer yang dapat
diunduh untuk permainan video dan komputer; program komputer yang dapat diunduh yang digunakan untuk telepon pintar
dan asisten digital pribadi; program komputer yang digunakan untuk sistem cash register elektronik; program komputer yang
direkam; program komputer yang menggabungkan fungsi kecerdasan artifisial; program komputer, dapat diunduh; program
komputer, direkam; program operasi robot; program pemrosesan data yang direkam pada operator data yang dapat dibaca
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mesin; program pengiriman pesan yang direkam ; program pengolahan data; program pengoperasian komputer; program
pengoperasian komputer terekam; program pengoperasian komputer, direkam; program pengoprasian komputer terekam;
program penyimpanan data; program perangkat lunak komputer; program perangkat lunak komputer berupa sumber daya
dalam permainan; program perangkat lunak komputer untuk integrasi file teks, foto, grafik, audio dan video ke dalam aplikasi
multimedia pengiriman interaktif; program perangkat lunak komputer untuk mengembangkan aplikasi perangkat lunak
computer, tidak satupun barang tersebut untuk kamera fotografi dan sinematografi profesional termasuk aksesoris spesifik
fotografi dan sinematografi profesional khusus untuknya dan perangkat lunak fotografi dan sinematografi profesional; program
perangkat lunak komputer yang dapat diunduh yang berhubungan dengan golf; program perangkat lunak sistem
pengoperasian untuk instrumen ilmu pengetahuan bukan medis dan untuk alat dan instrumen uji, sinyal dan pengukuran
elektronik; program perekaman cakram optik untuk ponsel pintar; program permainan elektronik; program permainan
elektronik yang dapat diunduh; program permainan komputer; program permainan komputer dapat diunduh melalui Internet;
program permainan komputer dengan multipemain; program permainan komputer interaktif; program permainan komputer
multimedia interaktif; program permainan komputer online interaktif multi pemain; program permainan komputer yang dapat
diunduh; program permainan komputer yang dapat diunduh.; program permainan komputer, pengontrol permainan video,
yaitu, kendali jarak jauh, joystick, bantalan lantai yang dikontrol secara interaktif, roda kemudi untuk permainan video,
headphone, keyboard dan mouse pemrosesan data, semua untuk digunakan dengan komputer dan konsol untuk platform
permainan video, mouse pemrosesan data nirkabel dan kontrol jarak jauh untuk digunakan dengan televisi, komputer, dan settop box dalam bentuk decoder; program permainan komputer, permainan LCD yang dapat dibawa.; program permainan untuk
mesin permainan video arcade; program permainan untuk mesin permainan video di rumah; program permainan untuk
peralatan permainan (game) genggam dengan display kristal cair; program permainan untuk peralatan permainan video
konsumen; program permainan untuk peralatan terminal komunikasi informasi mobile; program permainan untuk ponsel pintar
(smart phones); program permainan untuk realitas virtual, realitas tertambah (augmented reality) dan realitas campuran (mixed
reality); program permainan video; program permainan video konsumen; program permainan video multimedia interaktif;
program permainan yang dapat diunduh untuk mesin permainan video arcade; program permainan yang dapat diunduh untuk
peralatan permainan (game) genggam dengan display kristal cair; program permainan yang dapat diunduh untuk peralatan
permainan video konsumen; program permainan yang dapat diunduh untuk peralatan terminal informasi mobile; program
permainan yang dapat diunduh untuk permainan mesin video rumah atau permainan genggam dengan layar kristal cair;
program permainan yang dapat diunduh untuk ponsel pintar (smart phones); program permainan yang dapat diunduh untuk
telepon genggam; program sistem operasi; program sistem operasi jaringan; program sistem operasi jaringan untuk ponsel;
program televisi yang dapat diunduh menampilkan drama dan fiksi ilmiah yang didistribusikan melalui Internet dan komunikasi
nirkabel (perangkat lunak); program untuk jaringan sosial yang memungkinkan untuk dapat di akses melalui internet; program
untuk komputer; program utilitas komputer; program utilitas komputer untuk kompresi data; program utilitas komputer untuk
manajemen file; program utilitas komputer untuk pemeliharaan komputer; program utilitas komputer yang dapat diunduh;
program utilitas untuk melakukan diagnosa sistem komputer; program video game interaktif; program video game interaktif
dan kartrid permainan komputer; program yang dapat diunduh yang digunakan untuk telepon pintar dan asisten digital pribadi;
program yang direkam pada sirkuit elektronik untuk peralatan hiburan dengan layar kristal cair; program yang direkam untuk
permainan genggam dengan layar kristal cair; program-program komputer untuk mengakses, melihat-lihat (browsing) dan
menelusuri database secara sambung-langsung (online); program-program komputer untuk mengelola pranikah, pernikahan,
dan acara-acara dan logistik-logistik setelah pernikahan, termasuk untuk berbagi rincian-rincian pernikahan, ide-ide,
undangan-undangan, dan fotografi secara elektronik, dan untuk pengumuman undangan-undangan pernikahan; programprogram komputer untuk mewarnai dan menggambar yang menampilkan kegiatan pembelajaran ekspresi kreatif untuk anak;
program-program komputer yang dapat diunduh; prosesor [unit pemrosesan pusat]; prosesor efek gitar; prosesor gambar
raster; prosesor menjadi unit pemrosesan pusat; prosesor multi-core; prosesor satelit; prosesor semikonduktor; prosesor
sinyal; prosesor sinyal audio elektronik untuk mengkompensasi distorsi suara pada speaker; prosesor sinyal digital; prosesor
sinyal suara digital; prosesor sinyal untuk speaker; prosesor suara; prosesor suara digital; prosesor suara multichannel;
prosesor video; proyektor; proyektor digital; proyektor film; proyektor fotografi; proyektor gambar; proyektor geser; proyektor
home theater; proyektor kecil; proyektor layar kristal cair; proyektor liquid crystal display [LCD]; proyektor multimedia;
proyektor overhead; proyektor planetarium; proyektor profil; proyektor sinema rumah; proyektor sinematografi; proyektor
suara; proyektor untuk gambar stereoskopik; proyektor untuk industri hiburan; proyektor video; publikasi dan foto elektronik
yang dapat diunduh; publikasi elektronik; publikasi elektronik (dapat diunduh); publikasi elektronik [dapat diunduh] disediakan
dari basis data atau Internet; publikasi elektronik [dapat diunduh] disediakan secara online dari database atau Internet;
publikasi elektronik direkam pada media komputer; publikasi elektronik untuk anak-anak yang dapat diunduh; publikasi
elektronik yang berhubungan dengan kebersihan, kecantikan dan perawatan pribadi; publikasi elektronik yang dapat
didownload dalam bentuk majalah, artikel, brosur, selebaran, lembaran data, bahan-bahan informasi, bahan-bahan instruksi
dalam bidang bisnis, perdagangan elektronik (e-commerce), teknologi informasi, cloud computing, telekomunikasi, internet,
pelatihan bisnis dan perdagangan elektronik (e-commerce), bisnis, penjualan, manajemen pemasaran dan keuangan;
publikasi elektronik yang dapat diunduh; publikasi elektronik yang dapat diunduh dalam bentuk buku komik, novel grafis dan
cerita yang menampilkan adegan dan karakter berdasarkan pada permainan video; publikasi elektronik yang dapat diunduh
dalam bentuk buku, majalah, buletin, pamflet, buklet, dan brosur di bidang musik dan hiburan; publikasi elektronik yang dapat
diunduh dalam sifat majalah; publikasi elektronik yang dapat diunduh, yaitu, buku, majalah, koran, majalah, dan buletin yang
menampilkan permainan video, olahraga elektronik, dan kompetisi dan turnamen olahraga elektronik; publikasi elektronik,
dapat diunduh; publikasi elektronik, dapat diunduh dalam bentuk manual, buku, brosur dan buletin di bidang deteksi dan
penyembuhan virus komputer, sistem operasi dan perangkat lunak.; publikasi elektronik, termasuk bahan yang dapat diunduh
dalam bentuk majalah, berita berkala, jurnal, laporan, panduan, bahan ajar, buku petunjuk dan buku-buku di bidang
manajemen bisnis; publikasi elektronik, termasuk bahan yang dapat diunduh dalam bentuk majalah, berita berkala, jurnal,
laporan, panduan, bahan ajar, buku petunjuk dan buku-buku di bidang manajemen proyek; publikasi elektronik, termasuk
bahan yang dapat diunduh dalam bentuk majalah, berita berkala, jurnal, laporan, panduan, bahan ajar, buku petunjuk dan
buku-buku di bidang manajemen strategis; publikasi elektronik, yang dapat diunduh dan tidak dapat diunduh; publikasi
elektronik, yang dapat diunduh dalam bentuk manual, buku, brosur dan buletin dalam bidang pendeteksian
dan penghilangan virus komputer, sistem dan perangkat lunak pengoperasian komputer; publikasi yang dapat diunduh;
quantum dot light-emitting diode [QLED]; quantum dots [bahan semi-konduktor kristal]; radar patroli maritim; radio; radio
broadband; radio dua arah; radio jarak pendek; radio kendaraan; radio laut; radio menggabungkan jam; radio menggabungkan
jam alarm; radio mobil; radio portabel; radio seluler; radio siaran audio digital [DAB]; radio untuk kendaraan; radio yang dapat
dibawa; radiometer; radiometer untuk digunakan dalam penelitian; radome [kubah radar] untuk kendaraan untuk penggerak
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melalui darat, udara, air atau kereta api; radome [kubah radar] untuk pesawat; rak disesuaikan untuk amplifier; rak disesuaikan
untuk pengeras suara; rak laboratorium; rak pemasangan disesuaikan untuk perangkat keras komputer; rak pemasangan
disesuaikan untuk perangkat keras telekomunikasi; rak pengeringan [fotografi]; rak pipet untuk penggunaan laboratorium; rakit
yang menyelamatkan jiwa; rakitan kunci elektronik; rakitan outlet daya listrik; rakitan port akses daya listrik; rambu-rambu
jalan, bercahaya; rambu-rambu jalan, bercahaya atau mekanis; rana melepaskan [fotografi]; ransel punggung yang khusus
disesuaikan untuk membawa komputer jinjing; rantai dan kabel untuk kacamata hitam; rantai kacamata; rantai klip hidung;
rantai survei; rantai untuk kacamata anak; rantai untuk kacamata dan kacamata hitam; rantai untuk kacamata hitam; reaktor
listrik; rebreathers untuk menyelam; reflektor optik; reflektor untuk digunakan dalam fotografi; reflektor untuk mikroskop;
reflektor untuk sinyal lalu lintas; reflektor untuk teleskop; refraktometer; refraktor; regulator cahaya [peredam], listrik; regulator
kecepatan untuk pemutar rekaman; regulator pencahayaan panggung; regulator tegangan; regulator tegangan induksi;
regulator tegangan statis; regulator tegangan untuk kendaraan; regulator untuk digunakan dalam scuba diving; rekam pemain
yang menggabungkan pemutar CD; rekam turntable; rekaman audio; rekaman audio dan audiovisual, semua berupa musik
dan hiburan musikal; rekaman audio dan video menampilkan suatu karakter animasi dan suatu program televisi animasi;
rekaman audio dan video yang dapat didownload berupa musik dan hiburan; rekaman audio dan video yang dapat diunduh;
rekaman audio dan video yang telah direkam sebelumnya yang dapat didownload berupa musik dan hiburan musikal;
rekaman audio dan visual yang menampilkan musik, cerita, pertunjukkan drama, pertunjukkan non-drama, hiburan aksi secara
langsung, hiburan animasi, permainan dan kegiatan pembelajaran untuk anak-anak.; rekaman audio dan/atau video dalam
bentuk cakram dan kaset; rekaman audio musik untuk anak; rekaman audio visual di semua media, yang menampilkan
hiburan dalam bentuk serial televisi yang sedang berlangsung di bidang drama dan fiksi ilmiah; rekaman audio yang
menampilkan musik; rekaman audiovisual yang dapat diunduh menampilkan hiburan musik dan musikal; rekaman disk video
yang direkam sebelumnya; rekaman file musik yang dapat didownload; rekaman fonograf yang menampilkan musik; rekaman
fonograf yang telah direkam sebelumnya, compact disc yang telah direkam sebelumnya, pita video yang telah direkam
sebelumnya, kaset video yang telah direkam sebelumnya, DVD dan kaset audio yang telah direkam sebelumnya, semuanya
menampilkan hiburan olahraga; rekaman kaset video yang direkam sebelumnya; rekaman musik; rekaman piringan hitam
yang menampilkan musik; rekaman piringan hitam, kaset DVD dan video, cakram padat, CD-ROM, floppy disc, pita dan kartu
magnetik; rekaman piringan hitam ; rekaman suara; rekaman suara dan audiovisual yang dapat diunduh menampilkan hiburan
dan musik; rekaman suara dan audiovisual yang menampilkan hiburan dan musik; rekaman suara dan video; rekaman suara
dan video yang dapat diunduh; rekaman suara digital (dapat diunduh); rekaman suara musik yang dapat diunduh; rekaman
suara musikal; rekaman video; rekaman video berupa musik; rekaman video dan kaset; rekaman video dan rekaman video
direkam dengan animasi; rekaman video digital yang dapat diunduh; rekaman video direkam dengan kartun animasi; rekaman
video musik yang direkam sebelumnya; rekaman video musikal; rekaman video non-musik yang direkam sebelumnya;
rekaman video seperti disk video dan pita video yang telah direkam sebelumnya; rekaman video untuk anak; rekaman video
yang dapat diunduh; rekaman video yang dapat diunduh menampilkan musik; rekaman video yang dapat diunduh
menampilkan serial televisi drama; rekaman video yang direkam sebelumnya; rekaman video yang direkam sebelumnya
menampilkan musik; rekaman video yang menampilkan suatu program drama televisi; rekaman video yang telah direkam
sebelumnya yang menampilkan sesi-sesi atletik dan kebugaran (fitness); rel kendaraan yang dikendalikan dari jarak jauh yang
dapat dibawa; rel listrik untuk pemasangan lampu spot; relay elektromagnetik; relay koaksial; relay menempel; relay overload
termal; relay perlindungan tegangan berlebih; relay untuk stasiun radio dan televisi; relay, listrik; remot kontrol; remot kontrol
untuk mengendalikan komputer, telepon mobil, perangkat elektronik mobil, perangkat elektronik yang dapat dipakai, arloji
pintar, kacamata pintar, earphone, headphone, pemutar video dan audio serta perekam, televisi, set top box, speaker,
amplifier, sistem home theater, dan sistem hiburan; repeater ethernet; repeater ethernet-over-VDSL; repeater frekuensi radio;
repeater serat optik; repeater untuk peralatan radio dan televisi; repeater untuk stasiun radio dan televisi; resistensi, listrik;
resistor listrik untuk peralatan telekomunikasi; resonator; respirator untuk menyaring udara; respirator, selain untuk respirasi
buatan; retort; rheometer; rheostat; riflescopes teleskopik; rilis rana untuk kamera; robot humanoid dengan kecerdasan
buatan; robot humanoid dengan kecerdasan buatan untuk kegunaan pribadi atau hobi; robot humanoid kecerdasan buatan;
robot humanoid untuk digunakan dalam lingkungan industri, lingkungan konstruksi, kantor, rumah, apartemen, toko, hotel,
pameran dan taman hiburan untuk memandu, mengawasi, membawa dan memeriksa; robot laboratorium; robot monitoring
yang dapat bergerak otomatis untuk keperluan keamanan; robot pengajar; robot pengintai keamanan; robot pengintai
keamanan untuk kegunaan pribadi atau hobi; robot taktis; robot telepresence; roda pengukur; rompi anti peluru; rompi jaring
untuk keselamatan; rompi keselamatan reflektif; rompi keselamatan untuk ski air; rompi pengapungan; rompi penusuk; rompi
penyelamat untuk anjing; rompi taktis militer; rotary encoders; router ethernet; router internet; router jaringan; router jaringan
area luas [WAN]; router jaringan komputer; router jaringan komputer, alat pengendali, sakelar dan alat poin akses nirkabel
(WAP); router nirkabel; router untuk jaringan internet; router-router dengan kabel; ruang dekompresi; ruang oksigen hiperbarik,
bukan untuk tujuan medis; ruter; sabuk Keselamatan; sabuk berat untuk menyelam; sabuk dukungan untuk pekerja; sabuk
pemberat untuk scuba diving; sakarometer; sakelar AC dioda; sakelar daya; sakelar elektromagnetik; sakelar elektronik;
sakelar frekuensi tinggi; sakelar jaringan komputer; sakelar konversi perangkat komunikasi; sakelar kunci pintu daya listrik
untuk kendaraan bermotor; sakelar lampu; sakelar lampu listrik; sakelar listrik dan elektronik; sakelar merkuri; sakelar optik;
sakelar pemutus; sakelar pemutus engine; sakelar pemutus listrik, sekering, atau pemutus sirkuit yang digunakan untuk
mengontrol, melindungi, dan mengisolasi peralatan listrik; sakelar penggantian untuk peralatan telekomunikasi; sakelar
penonaktifan airbag untuk mobil; sakelar piezoelektrik; sakelar sel [listrik]; sakelar sensitif gerak elektronik; sakelar sensor,
pengontrol sensor, sensor gerakan, sensor jarak, sensor jarak jauh dan sensor pengukur, aparatus telemetri, perangkat lunak
komputer untuk integrasi aplikasi dan database; sakelar starter; sakelar transfer otomatis [ATS]; sakelar untuk level cairan;
sakelar untuk papan ketik, video dan mouse; sakelar, listrik; saklar diferensial; saklar elektronik semikonduktor; saklar
elektronik untuk mengganti sinyal audio dan video; saklar jaringan komputer, router, dan adaptor; saklar jendela daya listrik
untuk kendaraan bermotor; saklar listrik; saklar waktu; saklar waktu elektrik; saklar waktu, otomatis; salinometer; saluran
[listrik]; saluran akustik; saluran listrik; salut lindung untuk kabel listrik; sambungan untuk kabel listrik ; sampel spesimen,
selain untuk keperluan medis; sampul pelindung untuk agenda elektronik; sampul pelindung untuk kamera film; sampul
pelindung untuk kamera fotografi; sampul pelindung untuk palmtop; sampul pelindung untuk pembaca buku elektronik; sampul
pelindung untuk pemutar multimedia portabel; sampul pelindung untuk perangkat reproduksi audio; sampul pelindung yang
jelas diadaptasi untuk asisten digital pribadi [PDA]; sampul untuk telepon seluler, ponsel pintar dan komputer tablet yang dapat
dilipat terbalik; sandaran tangan untuk digunakan dengan keyboard komputer; sandaran tangan untuk digunakan dengan
komputer; sandaran tangan untuk digunakan dengan periferal komputer; sandaran tangan untuk pengguna mouse komputer;
sarung untuk laptop; sarung flip (flip vovers) untuk telepon bergerak (mobile phones) yang memliki chip NFC; sarung
pelindung (protective sleeves) untuk perangkat elektronik seluler; sarung pelindung untuk smartphone; sarung ponsel terbuat
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dari kain atau bahan tekstil; sarung tangan asbes untuk perlindungan terhadap kecelakaan; sarung tangan data; sarung
tangan data elektronik; sarung tangan data untuk interaksi nirkabel dengan komputer atau perangkat jarak jauh; sarung tangan
data yang menggabungkan sensor gerak; sarung tangan data yang menggabungkan sensor haptic; sarung tangan data yang
menggabungkan sensor posisi; sarung tangan kabel; sarung tangan karet sekali pakai untuk penggunaan laboratorium;
sarung tangan las hanya untuk perlindungan; sarung tangan neoprene, masker; sarung tangan pelindung; sarung tangan
pelindung dari kecelakaan; sarung tangan plastik sekali pakai untuk penggunaan laboratorium; sarung tangan realitas virtual
elektronik; sarung tangan sekali pakai untuk penggunaan laboratorium; sarung tangan tahan api; sarung tangan untuk
memegang penampang panas (pelindung keselamatan); sarung tangan untuk penyelam; sarung tangan untuk perlindungan
terhadap kecelakaan; sarung tangan untuk perlindungan terhadap kecelakaan, iradiasi dan kebakaran; sarung tangan untuk
perlindungan terhadap sinar-X untuk keperluan industri; sarung telepon selular; sarung telepon seluler; sarung/penutup untuk
ponsel pintar (smart phones); sasis komputer; satelit; satelit bumi buatan; satelit bumi untuk digunakan dalam navigasi
geolokasi; satelit bumi untuk digunakan dalam pengamatan bumi; satelit bumi untuk digunakan dalam pengawasan keamanan
pesawat ruang angkasa nasional; satelit bumi untuk digunakan dalam telekomunikasi; satelit navigasi; satelit tidak untuk
keperluan medis; satelit untuk tujuan ilmiah; satu set telepon, peralatan penghubung telepon, pesawat teleks, peralatan
telegraf dan mesin faks peralatan penyiaran, termasuk penerima digital, perekam digital, penerima siaran televisi, kamera
televisi, pengirim siaran televisi, penerima dan pengirim siaran radio, peralatan komunikasi radio dan peralatan radar, antena
radio; scanner (pemindai); scanner [peralatan pemrosesan data]; scanner diagnostik yang ditangani untuk peralatan pengujian
otomotif; scanner elektronik genggam; scanner genggam; screen guard telepon seluler; screen saver; screen saver dan
perangkat lunak kertas dinding yang dapat diunduh untuk telepon genggam (mobile phones) dan ponsel pintar (smart phones);
segitiga peringatan kerusakan kendaraan; segitiga pipeclay untuk penggunaan laboratorium; seismograf; sekering; sekering
audio mobil; sekering listrik; sekering untuk peralatan telekomunikasi; sekoci; sekoci tiup; sekrup mikrometer untuk instrumen
optik; sel bahan bakar; sel basah; sel dan baterai listrik; sel dan modul fotovoltaik; sel elektrolit; sel fotoelektrik; sel fotovoltaik;
sel galvanik; sel kering; sel penyimpanan bahan bakar sebagai bagian struktural kendaraan; sel referensi fotovoltaik
dikalibrasi; sel surya; sel surya silikon kristal; sel-sel listrik; selang api; selang pemadam kebakaran; seleksi saluran untuk
televisi; selimut pemadam api; selimut ruang; selimut survival menjadi selimut termal untuk mempertahankan panas tubuh;
selimut survival menjadi selimut termal untuk mempertahankan panas tubuh terhadap hipotermia; selimut termal darurat untuk
menahan panas tubuh; selimut termal darurat untuk menahan panas tubuh, bukan untuk keperluan medis; selimut untuk
bertahan hidup; selubung identifikasi untuk kabel listrik; selubung pelindung untuk kabel serat optik; selubung untuk kabel
listrik; semi-konduktor; semi-konduktor elektronik; semiconductor; semikonduktor; semikonduktor [sirkuit terpadu];
semikonduktor elektronik; semikonduktor sirkuit terpadu; sempoa; sendok ukur; senjata elektron; senjata radar untuk acara
olahraga; sensor; sensor (aparatus untuk mengukur), selain untuk penggunaan medis; sensor [alat pengukur], bukan untuk
pengobatan; sensor [alat ukur], selain untuk penggunaan medis; sensor aki; sensor akselerasi; sensor aktivitas yang dapat
dipakai; sensor alarm; sensor biochip; sensor cahaya; sensor digital inframerah termopile; sensor elektronik untuk memantau
inventori; sensor elektronik untuk mengukur radiasi matahari; sensor gas; sensor gelombang akustik permukaan; sensor
gerak; sensor gerak untuk lampu keamanan; sensor gerak untuk permainan komputer dan video; sensor getaran; sensor
getaran untuk pemasangan di rumah kincir angin; sensor inframerah; sensor inframerah termopile; sensor jarak; sensor
kalibrasi industri; sensor kecepatan; sensor kelembaban untuk kendaraan; sensor layar sentuh; sensor level air; sensor listrik;
sensor mikroba; sensor oksigen, bukan untuk penggunaan medis; sensor optik; sensor optik, optoelektronik atau
elektroakustik untuk mengambil sidik jari atau telapak tangan, karakteristik bola mata, nadi atau suara, tampilan wajah atau
badan atau karakteristik biometrik lainnya; sensor optoelektronik untuk mengambil informasi pada kendaraan tak bergerak dan
bergerak; sensor optoelektronik untuk mengumpulkan kode batang, nomor dan tanggal informasi pada tiket permainan, lotre
dan taruhan; sensor pelacak gerakan untuk teknologi augmented reality; sensor pelacak gerakan untuk teknologi realitas
virtual; sensor pelacakan surya otomatis; sensor pengukur posisi; sensor piezoelektrik; sensor polutan; sensor posisi; sensor
sentuh kapasitif yang diproyeksikan; sensor solar untuk kendaraan; sensor suhu; sensor suhu dalam mobil untuk kendaraan;
sensor suhu inframerah termopile; sensor suhu jarak jauh; sensor suhu pendingin; sensor tekanan; sensor tekanan pendingin
untuk kendaraan; sensor tingkat; sensor tingkat cair; sensor tingkat oli; sensor ultrasonik; sensor untuk kamera; sensor untuk
melacak proyektil dalam penerbangan; sensor untuk memantau gerakan fisik; sensor untuk memantau suhu objek yang
diukur; sensor untuk menentukan akselerasi; sensor untuk menentukan kecepatan; sensor untuk menentukan posisi; sensor
untuk menentukan suhu; sensor untuk mengukur tekanan udara, suhu dan kelembaban; sensor untuk penggunaan ilmiah
untuk dipakai oleh manusia untuk mengumpulkan data biometrik manusia; sensor untuk peralatan input data waktu nyata;
sensor untuk peralatan output data waktu nyata; sensor untuk perangkat yang diaktifkan dengan Internet of Things [IoT];
sensor untuk pertanian; sensor waktu; senter [fotografi]; sentrifugal klinis; sentrifugal laboratorium; sentuh layar elektronik
sensitif; sentuh layar sensitif dan layar kontrol; sepatu boot untuk perlindungan terhadap api; sepatu bot dan sepatu untuk
perlindungan terhadap kecelakaan untuk digunakan saat bekerja; sepatu bot pelindung; sepatu bot pelindung untuk
perlindungan terhadap kecelakaan atau cedera; sepatu bot untuk perlindungan terhadap iradiasi; sepatu pelindung; sepatu
pelindung untuk perlindungan terhadap kecelakaan atau cedera; sepatu pengaman untuk perlindungan terhadap kecelakaan
atau cedera; sepatu pintar; sepatu untuk perlindungan terhadap api; sepatu untuk perlindungan terhadap iradiasi; sepatu untuk
perlindungan terhadap kecelakaan; sepatu untuk perlindungan terhadap kecelakaan dan kebakaran; sepatu untuk
perlindungan terhadap kecelakaan, iradiasi dan api; sepatu yang terkoneksi dengan teknologi; serat optik; serat optik [filamen
penghantar cahaya]; serat optik nonlinear; serat optik periskop; serat optik untuk transmisi suara dan gambar; serat optik yang
mempertahankan polarisasi; seri-seri buku digital anak yang dapat diunduh; sertifikat hadiah elektronik yang dapat diunduh;
server; server awan; server cloud; server database komputer; server faksimili jaringan; server file; server iklan, yaitu, server
komputer untuk menyimpan iklan dan mengirimkan iklan ke situs web (websites); server internet; server intranet; server
jaringan; server jaringan komputer; server khusus; server komputer; server komunikasi [perangkat keras komputer]; server
media digital; server surat elektronik; server untuk jaringan area penyimpanan komputer (SAN); server video; server-server
untuk web hosting; set kuadrat [alat ukur]; set radiotelegraphy; set telepon radio; set transmisi [telekomunikasi]; set-top box
yang menggabungkan sistem pengenalan suara; sextants; shareware komputer; sigmat (alat ukur); siklotron; silikon karbida
dioda; silikon telepon seluler; simulator mengemudi kendaraan untuk tujuan pelatihan; simulator pelatihan; simulator pelatihan
mengendarai kendaraan; simulator pelatihan olahraga; simulator pelatihan olahraga elektronik; simulator pelatihan olahraga
elektronik [perangkat pengajaran berbasis perangkat keras dan perangkat lunak komputer]; simulator pelatihan resusitasi;
simulator penerbangan; simulator penerbangan untuk pesawat terbang; simulator untuk kemudi dan kontrol kendaraan;
sinematografi dan film televisi, yaitu film gambar bergerak di bidang hiburan olahraga; singkatan untuk digunakan dengan
mikroskop yang beroperasi; sinyal kabut, tidak mudah meledak; sinyal kereta api; sinyal, bercahaya atau mekanis; sirene;
sirene untuk kendaraan; sirkuit antarmuka untuk kamera video; sirkuit elektronik; sirkuit elektronik dan CD-ROM
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direkam dengan program kinerja otomatis untuk alat musik elektronik; sirkuit elektronik dan CD-ROM direkam dengan program
untuk permainan genggam dengan layar kristal cair; sirkuit elektronik dan media penyimpanan yang menyimpan program
permainan untuk mesin permainan video arcade; sirkuit elektronik tercetak; sirkuit elektronik, cakram magnetik, cakram
magnetik optik dan cakram optik dalam bentuk kartrid (cartridges) ROM dan media penyimpanan yang menyimpan program
permainan untuk peralatan permainan video konsumen; sirkuit elektronik, cakram magnetik, cakram magnetik optik, cakram
optik dan media penyimpanan yang menyimpan program permainan komputer; sirkuit elektronik, cakram magnetik, cakram
magnetik optik, cakram optik dan media penyimpanan yang menyimpan program permainan untuk telepon genggam (mobile
phones), ponsel pintar (smart phones) dan peralatan terminal komunikasi informasi mobile; sirkuit integrasi; sirkuit kontrol
elektronik; sirkuit kontrol elektronik untuk alat musik elektronik; sirkuit kontrol elektronik untuk kipas listrik; sirkuit kontrol
elektronik untuk pemanas listrik; sirkuit logika; sirkuit mikro; sirkuit tercetak; sirkuit terintegrasi memori semikonduktor; sirkuit
terpadu; sirkuit terpadu elektronik; sirkuit terpadu skala besar; sirkulator dalam sifat komponen elektronik; sisipan untuk
masker pernapasan, selain untuk penggunaan bedah; sisipan untuk masker pernapasan, selain untuk penggunaan medis;
sistem IT terintegrasi yang terdiri dari komputer, penyimpanan komputer dan piranti keras jaringan dan piranti lunak untuk
menghimpun infrastruktur; sistem PC log-in; sistem alamat publik; sistem alarm; sistem alarm kebakaran; sistem alarm
kebocoran gas; sistem alarm lift; sistem alat medis yang terdiri dari sistem perangkat lunak dan perangkat keras komputer
yang berisi alur kerja pembedahan digital untuk bedah ortopedi; sistem alat medis, yaitu sistem perangkat lunak dan perangkat
keras komputer untuk digunakan dalam bedah ortopedi untuk mendokumentasikan informasi pasien atau peristiwa yang
berkaitan dengan bedah ortopedi dan untuk menyediakan solusi pelatihan untuk bedah ortopedi; sistem aplikasi platform
perangkat lunak arsitektur terbuka otomatis untuk industri pertambangan terdiri dari suatu server pusat jaringan, suatu
perangkat lunak manajemen jaringan, gateway untuk modul router jaringan, node nirkabel, yaitu, modem kendaraan router
jaringan, pemancar-penerima kendaraan dan sirkuit antarmuka dan modul router jaringan untuk kendaraan, modul lampu pada
topi, yaitu, sirkuit antarmuka dan modul router jaringan untuk penambang dan modul jaringan sensor, yaitu, modul router
jaringan yang menyampaikan informasi dari sensor yang ditempatkan di tambang ke server pusat jaringan; sistem audio mobil;
sistem cadangan berbasis drive keras yang dapat dipindahkan; sistem dan aparatus pembumian statis; sistem daya dan
penyedia daya yang dapat diprogram untuk mensimulasikan berbagai kondisi pengoperasian dari peralatan elektronik; sistem
deteksi gas; sistem deteksi kebakaran; sistem distribusi daya; sistem elektronik terintegrasi untuk menghindari bahaya dan
tabrakan untuk kendaraan; sistem elektronik, peralatan dan instrumen, yaitu peranti lunak engine perilaku, peranti lunak
engine penentuan posisi, sensor penentuan posisi, dan peranti lunak intelijen dinamis serta sensor untuk digunakan
sehubungan dengan perangkat yang mendukung internet of things (IoT); sistem entri tanpa kunci; sistem hiburan rumah yang
terdiri dari pemutar musik digital, pengontrol musik digital, speaker, amplifier, dan pengontrol genggam nirkabel; sistem home
theatre; sistem identifikasi biometrik; sistem interpretasi simultan; sistem jaringan nirkabel inframerah; sistem keamanan dan
pengawasan di perumahan; sistem keamanan untuk elevator; sistem kendali akses untuk penyalur tunai otomatis; sistem
komputer; sistem komputer yang terdiri dari komputer dan perangkat lunak komputer untuk melindungi informasi atau
komunikasi sehubungan dengan pengecekan sidik jari atau telapak tangan, karakteristik bola mata, nadi atau suara, tampilan
wajah atau badan atau karakteristik biometrik lainnya; sistem komunikasi dua arah nirkabel; sistem konferensi video; sistem
kontrol akses biometrik; sistem kontrol akses elektronik untuk pintu yang saling mengunci; sistem kontrol elektronik untuk
mesin; sistem kontrol lalu lintas udara; sistem kunci pintu digital untuk mengenali sidik jari; sistem log-in komputer; sistem
loudspeaker; sistem modular IT yang terdiri dari aparatus untuk mengolah data, modul penyimpanan data, modul jaringan
komputer, modul daya dan modul pendingin internal komputer ; sistem musik; sistem navigasi berbantuan satelit; sistem
navigasi otomobil; sistem navigasi satelit; sistem operasi komputer; sistem operasi robot [ROS]; sistem operasi untuk robot;
sistem panduan GPS; sistem pemadam api; sistem pemadam kebakaran dengan bahan aerosol; sistem pemadam kebakaran
dengan cairan foam/busa; sistem pemadam kebakaran dengan cairan foam/busa pada dek kapal, dan dek landasan
helikopter; sistem pemadam kebakaran dengan cairan kimia clean agent; sistem pemadam kebakaran dengan cairan kimia
wet chemical; sistem pemadam kebakaran dengan gas CO2; sistem pemadam kebakaran dengan kabut air; sistem pemadam
kebakaran dengan kabut air dengan mesin-mesin tertentu; sistem pemadam kebakaran dengan pemancaran air secara
manual; sistem pemadam kebakaran dengan pemancaran air secara otomatis; sistem pemadam kebakaran dengan
penyemprotan kabut air; sistem pemadam kebakaran dengan penyemprotan kabut air pada mesin-mesin tertentu; sistem
pemadam kebakaran eksternal dengan penyemprotan meriam air; sistem pemadam kebakaran eksternal dengan
penyemprotan meriam air dan cairan foam/busa; sistem pemantauan alarm; sistem pembangkit listrik fotovoltaik surya dengan
menggunakan pelacak surya; sistem pencitraan video; sistem pendeteksi asap; sistem pendeteksi dan alarm umum
kebakaran; sistem pendeteksi kebakaran dan alarm umum kebakaran; sistem penentuan posisi global (perangkat GPS);
sistem pengawasan video; sistem pengeditan audio dan video terdiri dari pemutar/perekam cakram audio/video; sistem
pengenalan pola terdiri dari chip komputer, perangkat keras komputer dan perangkat lunak; sistem pengenalan suara
biometrik; sistem pengendali akses; sistem pengendali akses pintu; sistem pengolahan data; sistem pengoperasian komputer,
yaitu, piranti lunak komputer untuk pengoperasian piranti keras komputer; sistem pengukuran laser; sistem pengunci
kendaraan roda dua; sistem penguncian kendaraan; sistem penyimpanan data yang terdiri dari piranti keras komputer,
periferal komputer dan piranti lunak sistem pengoperasian; sistem peringatan bersuara; sistem piranti keras dan piranti lunak
untuk mengidentifikasi dan melacak hewan peliharaan dengan menggunakan data yang terkait pada perangkat yang
dipasangkan dengan hewan peliharaan; sistem produksi audio yang terdiri dari perangkat keras dan perangkat lunak komputer
untuk menyusun, merekam, membuat, mengubah, meningkatkan, memproses, memperkuat, mencampur, memanipulasi, dan
memainkan sinyal audio; sistem servo untuk flowmeters; sistem speaker yang terdiri dari pengeras suara dan kabinet untuk
digunakan dengan pengeras suara; sistem stereo; sistem stereo hi-fi; sistem suara hi-fi; sistem suara kesetiaan tinggi; sistem
video mobil; sistem visualisasi medis untuk digunakan dalam bedah ortopedi yang terdiri dari perangkat keras komputer,
monitor, periferal peralatan pengelolaan gambar dan pemrosesan video serta perangkat lunak pengoperasian; sistem yang
terdiri dari peralatan dan perangkat lunak komputer untuk memeriksa dan mengidentifikasi data biometrik, yaitu, orang, sidik
jari atau telapak tangan, karakterikstik bola mata, nadi atau suara, tampilan wajah atau badan; sistim-sistim komputer,
pesawat-pesawat komputer laptop, pesawat-pesawat komputer notebook; skala arsitek; skala surat; skrup akustik; skrup serat
optik; slide dan klise fotografi; slide mikroskop; slide mikroskop untuk penggunaan laboratorium; slide-aturan; smartphone
dalam bentuk arloji; smartphone modular; smartwatches menggabungkan fungsi telekomunikasi; snorkeling; snorkeling
menyelam; snorkeling scuba; softlens; software aplikasi utk mengakomodasi segala kebutuhan chef (koki) dan lowongan kerja
di bidang kuliner; software simulasi pelatihan virtual reality di bidang pendidikan; software simulasi pelatihan virtual reality di
bidang teknologi informasi; soket ekstensi dengan soket yang dapat dipindahkan; soket listrik; solid state drives; solusi teknis
terdiri dari perangkat keras, perangkat lunak, sensor dan penanda untuk deteksi bahaya dini, deteksi jarak kedekatan dan
menghindari tabrakan, keamanan pekerja, dan evakuasi dan penyelamatan di operasi pertambangan; solusi teknis terdiri dari
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perangkat keras, perangkat lunak, sensor dan penanda untuk memonitor produksi, pengeboran, dan pengangkutan, efektivitas
dan pemanfaatan perlengkapan secara keseluruhan dan efisiensi pengangkutan dalam operasi pertambangan; soundbars;
sounders gema; spanduk yang dapat diunduh; speaker; speaker audio nirkabel; speaker audio pintar yang dikendalikan
dengan suara dengan kemampuan asisten pribadi virtual; speaker getaran portabel; speaker nirkabel; speaker portabel;
speaker untuk komputer; speaker untuk pemutar media portabel; speakerphone; speedometer sepeda; speedometer untuk
kendaraan; spektrofotometer; spektrofotometer untuk penggunaan laboratorium; spektrograf astronomi; spektroskopi;
spektroskopi untuk penggunaan laboratorium; spherometer; spidol keamanan; spidometer; stabilisator tegangan; stand audio
speaker; stand loudspeaker; starter untuk lampu listrik; stasiun cuaca digital; stasiun cuaca nirkabel; stasiun docking laptop;
stasiun docking untuk pemutar musik digital; stasiun docking untuk ponsel; stasiun dok dan adaptor untuk mengisi daya
perangkat seluler dan baterai, yang menghubungkan perangkat telekomunikasi, perangkat seluler, perangkat layar, komputer,
mouse, dan keyboard; stasiun dok untuk pemutar MP3; stasiun dok untuk smartphone; stasiun pengisian untuk kendaraan
listrik; stasiun pengisian untuk rokok elektronik; steker dan kontak-kontak lainnya [hubungan listrik]; stereo kendaraan; stereo
mobil; stereo pribadi; stereomikroskop; stereoskop; stills untuk percobaan laboratorium; stoples akumulator; stoples baterai;
straightedges [alat ukur]; strip daya; strip indikator suhu termosensitif; strip komik yang dapat diunduh; strip spike yang dapat
digunakan dari jarak jauh digunakan untuk menghentikan mobil dengan menusuk ban; stroboskop; studio flash strobo; stylus
kapasitif untuk perangkat layar sentuh; stylus komputer; suar bercahaya untuk tujuan keamanan atau peringatan; suar
keselamatan bercahaya; suar penyelamatan, non-eksplosif dan non-piroteknik; suar, bercahaya; suara atau gambar yang
dapat didownload; subwoofer; subwoofer untuk kendaraan; sulfitometer; superkomputer; surat kabar elektronik yang dapat
diunduh dalam bidang hiburan; surround; susunan dan tambahan disk drive; switch ethernet; switch lift; switchboard otomatis;
switchboards; switchboards telekomunikasi; switchboards telepon; switchbox [listrik]; switchgear listrik; synthesizer frekuensi;
tabel pesawat [instrumen survei]; tablet digital; tablet grafis; tabung berbicara; tabung centrifuge untuk penggunaan
laboratorium; tabung elektron; tabung gelas untuk tujuan ilmiah; tabung hampa udara [radio]; tabung kapiler; tabung
kondensor untuk penggunaan laboratorium; tabung pelepasan, listrik, selain untuk penerangan; tabung penguatan; tabung
penyimpanan laboratorium; tabung photomultiplier; tabung reaksi; tabung reaksi untuk penggunaan laboratorium; tabung sinar
katoda; tabung sinar-X (bukan untuk keperluan medis); tabung termionik; tabung vakum; tag [RFID] identifikasi frekuensi radio;
tag elektronik; tag elektronik untuk barang; tag elektronik untuk merekam, mentransmisikan, memproses, menyimpan dan
menukar data; takometer; taksimeter; taksimeter elektronik; tali (straps) untuk ponsel pintar (smart phones); tali (straps) untuk
telepon genggam (mobile phones); tali (straps) untuk telepon pintar (smartphones) dalam bentuk jam tangan; tali dagu untuk
helm bisbol; tali dagu untuk helm hoki; tali dagu untuk helm pelindung; tali dagu untuk helm pemukul baseball; tali dagu untuk
helm sepak bola Amerika; tali dagu untuk helm softball; tali dagu untuk helm untuk pengendara sepeda motor; tali kacamata;
tali kamera; tali pengaman pekerja menjadi peralatan perlindungan jatuh untuk menahan dan menjatuhkan jatuh; tali
pengaman untuk pendakian; tali pengaman, selain untuk tujuan kendaraan atau olahraga; tali pengikat kacamata; tali pengikat
kacamata hitam; tali ponsel; tali untuk kacamata hitam; tali untuk telepon seluler; tali untuk untuk kamera; tampilan dioda
pemancar cahaya organik; tampilan filter layar; tampilan layar; tampilan layar sentuh elektronik; tampilan layar untuk komputer,
telepon mobile, peralatan elektronik mobile, peralatan elektronik, jam tangan pintar, kacamata pintar, televisi, dan alat pemutar
dan alat perekam audio dan video yang dapat dipakai/dikenakan; tampilan layar visual elektronik yang digunakan dengan
peralatan penghasil suara dan peredam suara; tampilan light emitting diode [LED]; tampilan liquid-crystal-matrix aktif; tampilan
numerik elektronik; tampilan plasma; tampilan radar; tampilan transparan yang menyajikan data untuk kendaraan; tampilan
untuk ponsel; tampilan untuk ponsel pintar; tanda keluar menyala; tanda neon; tanda-tanda LED elektronik; tanda-tanda
backlit; tanda-tanda digital; tanda-tanda elektronik; tanda-tanda iklan yang menyala; tanda-tanda informasi transit elektronik;
tanda-tanda jalan, mekanis; tanda-tanda listrik; tanda-tanda mekanik; tanda-tanda yang menyala; tanda-tanda, bercahaya;
tangga apung untuk menyelam; tangga darurat; tape recorder; tas dan ransel komputer; tas dan sarung khusus yang
disesuaikan untuk perangkat elektronik seluler; tas disesuaikan untuk komputer; tas disesuaikan untuk komputer notebook; tas
disesuaikan untuk komputer tablet; tas disesuaikan untuk laptop; tas helm; tas kacamata; tas kantor (briefcases), ransel
(backpacks) dan tas jinjing (carrying cases) untuk perangkat elektronik seluler; tas khusus diadaptasi untuk kamera dan
peralatan fotografi; tas komputer; tas yang dibawa untuk pemutar musik portabel; tas yang didesain untuk komputer laptop;
tegakan retort; tekan tombol untuk lonceng; telecopiers; telegraf [alat]; telemeter; telepon; telepon IP; telepon digital; telepon
genggam; telepon internet; telepon konferensi; telepon meja; telepon mobil; telepon modular; telepon pintar berbentuk robot;
telepon pintar dalam bentuk jam tangan; telepon portabel, asisten digital pribadi (PDA) dan komputer; telepon radio; telepon
satelit; telepon selular; telepon seluler; telepon seluler digital; telepon seluler memiliki kunci dan angka besar yang membantu
pengguna mengalami gangguan penglihatan atau ketangkasan; telepon tanpa kabel; telepon umum; telepon video;
teleprinters; teleprompters; telerupters; teleskop; teleskop khatulistiwa; teleskop puncak; teleskop transit meridian; televisi;
televisi [LED] pemancar cahaya; televisi definisi tinggi; televisi diode pemancar cahaya organik [OLED]; televisi liquid crystal
display [LCD]; televisi mobil; televisi panel layar plasma [PDP]; televisi plasma; televisi, televisi LCD; tempat (holders), ban
lengan (armbands), klip (clips) dan tas jinjing (carrying cases) khusus yang disesuaikan untuk perangkat elektronik seluler;
tempat kacamata pelindung dari sinar matahari; tempat kamera; tempat kamera perekam; tempat kerja (workstation) komputer
mobile yang terdiri dari komputer notebook; tempat khusus untuk meletakkan komputer; tempat khusus untuk menyimpan
laptop dan notebook; tempat pengisian daya nirkabel; tempat pengisian untuk perangkat elektronik; tempat speaker audio;
tempat untuk benda-benda optik; tempat untuk kacamata; tempat untuk kacamata, klip hidung dan untuk lensa kontak; tempat
untuk perangkat penyimpanan data; tempat untuk piringan hitam; tempat untuk telepon; tempat untuk telepon genggam;
tempat untuk telepon selular; tempat, sarung atau kantong pengisi daya yang dapat dibawa-bawa untuk perangkat elektronik
yang digunakan untuk memanaskan tembakau; tempat, sarung atau kantong pengisi daya yang dapat dibawa-bawa untuk
rokok elektronik; tempat/casing (cases) kulit untuk telepon bergerak (mobile) yang memiliki chip NFC; template yang dapat
diunduh untuk mendesain presentasi audiovisual; terminal [listrik]; terminal aman untuk transaksi elektronik; terminal baterai;
terminal elektronik untuk keperluan pengamanan permainan, lotre dan aplikasi taruhan; terminal elektronik untuk
menghasilkan tiket lotre; terminal entri data keamanan yang memiliki perangkat keras dan perangkat lunak pemindaian jari
dan pengenalan wajah; terminal entri data keamanan yang memiliki perangkat keras dan perangkat lunak pengenalan wajah;
terminal kartu kredit; terminal kerja komputer yang terdiri dari komputer dan layar tampilan komputer; terminal komputer;
terminal komputer biometrik; terminal komputer untuk keperluan perbankan; terminal komunikasi satelit terdiri dari pemancar
dan penerima satelit tetap dan bergerak; terminal layar sentuh interaktif; terminal panggilan radio; terminal pembayaran
elektronik; terminal pembayaran elektronik biometrik; terminal point-of-sale [POS]; terminal untuk memproses pembayaran
kartu kredit secara elektronik; terminal untuk telepon radio; terminator ethernet-over-VDSL; terminator listrik; termistor;
termokopel; termometer daging; termometer daging digital; termometer digital, bukan untuk keperluan medis; termometer
elektronik; termometer inframerah, bukan untuk keperluan medis; termometer kaca kuarsa; termometer permen; termometer
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rumah tangga; termometer untuk penggunaan laboratorium; termometer, bukan untuk keperluan medis; termostat; termostat
akuarium; termostat digital kontrol iklim; termostat untuk kendaraan; termostat untuk mesin kendaraan; teropong; teropong
opera; terpal keamanan; tetikus komputer; theodolites presisi; thyristor; tiang-tiang radio; tiang-tiang untuk antena nirkabel;
tiket yang dapat diunduh; timbangan Dapur; timbangan [timbangan gantung]; timbangan bayi; timbangan berat badan;
timbangan dengan penganalisa massa tubuh; timbangan elektronik; timbangan elektronik digital portabel; timbangan elektronik
untuk penggunaan dapur; timbangan gantung; timbangan gantung untuk menimbang ikan; timbangan kamar mandi;
timbangan kamar mandi digital; timbangan listrik; timbangan pribadi; timbangan saku; timbangan surat untuk keperluan rumah
tangga; timbangan surat untuk penggunaan kantor; timbangan timbangan elektronik untuk penggunaan pribadi; timbangan
timbangan portabel untuk menimbang ikan; timbangan timbangan untuk keperluan medis; timbangan untuk digunakan dengan
timbangan timbangan; timbangan yang dapat berbicara; tindakan penjahit; tingkat merkuri; tingkat semangat; tingkat surveyor;
tingkat tegak lurus; tingkatkan pengukur; tinta untuk mesin cetak digital; tipis [pengiris silicon]; tirai cahaya; tiruan uji tabrak;
titik akses jaringan area lokal [LAN]; titik akses jaringan area lokal [LAN] untuk menghubungkan pengguna komputer jaringan;
token keamanan [perangkat enkripsi]; tolok ukur; tombol sentuh dalam bentuk bantalan sentuh; tongkat keamanan genggam;
tongkat komputer; tongkat selfie [monopod genggam]; tongkat selfie digunakan sebagai aksesori smartphone; tongkat selfie
disesuaikan untuk ponsel; tongkat selfie untuk digunakan dengan kamera digital; tongkat selfie untuk digunakan dengan
smartphone; tongkat selfie untuk ponsel; tongkat swafoto untuk digunakan dengan telepon genggam; tongkat untuk swafoto;
topeng berenang; topeng pengelasan; topeng penyelam; topeng scuba; topeng selam kulit; topeng untuk menyelam; trackballs
[peripheral komputer]; trafo distribusi; transceiver; transceiver ethernet; transceiver jarak jauh; transceiver optik; transceiver
radio; transceiver satelit; transceiver serat optik; transduser; transduser elektroakustik; transformator [listrik]; transformator
daya elektronik; transformator flyback; transformator listrik; transformator listrik untuk kereta mainan; transformator listrik untuk
peralatan telekomunikasi; transformator saat ini; transformator step-down; transformator step-up; transformator tegangan
listrik; transformator tegangan tinggi; transformator, penyearah, inverter, konverter putar, pengubah, alat untuk menyampaikan
(relay), kapasitor, kumparan dan resistor, semua menjadi listrik; transformer akustik; transformer pengelasan; transistor
[elektronik]; transit untuk survei; transmultiplexer; transparansi [fotografi]; transponder; triode; tripod untuk alat survei; tripod
untuk kamera; tripod untuk teleskop; tudung lensa; tudung lensa untuk kamera; tujuan [lensa] [optik]; tulang buatan untuk
keperluan instruksi medis [alat pengajaran]; tumpukan sel bahan bakar; tuner modulasi amplitudo; tuner penyiaran mobil; tuner
radio; tuner sinyal radio; tuner stereo; tungku untuk eksperimen laboratorium; tungku untuk penggunaan laboratorium; tutup
kepala menjadi helm pelindung; tutup pelindung dan casing untuk computer tablet dan perangkat mobile; tutup pelindung dan
kasing untuk komputer tablet; tutup pelindung dan tempat untuk alat penyimpanan data; tutup pelindung dan tempat untuk
drive keras komputer dan telepon seluler; tutup pelindung jelas diadaptasi untuk pemutar MP3; tutup pelindung jelas
diadaptasi untuk telepon seluler; tutup pelindung untuk komputer tablet; tutup pelindung untuk smartphone; tutup pelindung
untuk telepon genggam; tutup pelindung yang diadaptasi untuk smartphone; tweeter; ukuran; ukuran kopi; ukuran roh;
ultracapacitors untuk penyimpanan energi; unit bailout udara terkompresi untuk menyelam; unit catu daya komputer; unit catu
daya listrik; unit catu daya listrik, selain generator listrik; unit daya [baterai]; unit daya listrik; unit daya utama (listrik); unit
display elektronik; unit distribusi daya listrik; unit distribusi tenaga listrik; unit drum untuk printer; unit efek listrik dan elektronik
untuk alat musik; unit enkripsi elektronik; unit flash strobo; unit kepala multimedia; unit kontrol elektronik; unit loudspeaker; unit
memori semi-konduktor; unit memori semikonduktor; unit mikrokontroler; unit pasokan listrik selain generator; unit pemantauan
tegangan; unit pembersih untuk printer ink jet; unit pemrosesan pusat (CPU); unit pemrosesan pusat (untuk pemrosesan data);
unit pengendali kipas radiator untuk mesin kendaraan; unit pengontrol polarisasi yang digunakan untuk mengubah cahaya dari
sumber cahaya terpolarisasi atau yang tidak terpolarisasi menjadi keadaan polarisasi yang terdefinisi dengan baik, instrumen
pengujian dan pengukuran elektronik, yaitu meter listrik, meter induktansi, meter kapasitansi, meter resistansi, meter
impedansi, meter pengujian, meter panjang gelombang, meter frekuensi dan penghitung frekuensi; unit penyiaran radio dan
televisi mobile; unit penyimpanan hard disk drive miniatur; unit pita magnetik untuk komputer; unit pita magnetis untuk
komputer; unit prosesor grafis [GPU]; unit tampilan video; unit tampilan visual; unsur foto; urinometer; urinometer, bukan untuk
keperluan medis; variometer; video dan media audio yang direkam sebelumnya; video gambar bergerak yang direkam
sebelumnya; video game interaktif dan permainan komputer multimedia yang dapat diunduh; video musik yang direkam
sebelumnya; video tuner; video yang direkam sebelumnya; videodisc; viewfinder untuk kamera; viewfinder, fotografi;
viscosimeter; voltmeter; voucher hadiah, disandikan; wadah akumulator; wadah disesuaikan untuk membawa wafer
semikonduktor; wadah disesuaikan untuk mengandung wafer semikonduktor; wadah kartu memori; wadah penyimpanan disk,
berbentuk; wadah untuk lensa kontak; wadah untuk slide mikroskop; wafer [irisan/lempengan silikon]; wafer matahari; wafer
semi-konduktor; wafer semikonduktor; wafer semikonduktor berlapis epitaxially; wafer silikon; wafer silikon kristal tunggal;
wafer silikon untuk sirkuit terpadu; wafer untuk sel surya; wafer untuk sirkuit terpadu; walkie-talkie; walkie-talkie mainan
dengan kemampuan komunikasi; walkie-talkies mainan [mampu mengirim dan menerima komunikasi]; wallpaper, widget, ikon
dan foto yang dapat diunduh; wattmeter; wavemeters; wirelless portable speaker; workstation komputer [perangkat keras]; zinc
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: Reni Sunarty S.H., M.H.
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:
===-; Administrasi Perdagangan; Administrasi bisnis; Administrasi bisnis dalam bidang transportasi; Administrasi bisnis dan
urusan kantor; Administrasi bisnis dan urusan kantor, administrasi dan manajemen usaha; Administrasi dan manajemen
usaha; Administrasi kantor; Administrasi komersial; Administrasi komersial lisensi musik pihak lain; Administrasi komersial
untuk lisensi barang dan jasa bagi orang lain; Administrasi online dan pengawasan diskon, penawaran khusus dan skema
voucher hadiah; Administrasi penjualan untuk penjualan mobil-mobil; Administrasi program keuntungan atau kompensasi
untuk anggota; Administrasi program loyalitas untuk mempromosikan kepemilikan liburan; Administrasi sistem dan portal
daring yang memungkinkan promosi kegiatan kebugaran dan kesehatan; Administrasi skema insentif dan loyalitas untuk
anggota; Administrasi skema keanggotaan termasuk skema kartu loyalitas pelanggan, skema insentif, skema bonus, kartu
hadiah dan kartu diskon; Administrasi untuk mengoperasikan komputer server; Administrasi untuk mengoperasikan komputer,
sistem komputer dan peralatan yang dapat dikendalikan komputer; Administrasi untuk peralatan yang beroperasi untuk akses
Internet; Administrasi urusan bisnis waralaba; Administrasi yang berkaitan dengan pemasaran; Agen Penjualan Elektronik
atau Distributor Elektronik; Agen ekspor-impor peralatan dan perlengkapan bayi; Agen informasi komersial (menyediakan
informasi bisnis, seperti pemasaran atau data demografis); Agen kontrak penjualan tenaga surya; Agen penjualan; Agen
penjualan peralatan elektronik untuk penerimaan nirkabel, penyimpanan dan pengiriman data dan pesan; Agen publikasi;
Agen untuk transaksi komersial; Agen-agen Penjualan Elektronik; Agen-agen ketenagakerjaan secara online melalui jaringanjaringan komputer global; Aktivitas konsultasi manajemen; Akuntan perpajakan; Akuntansi; Akuntansi perusahaan; Analisis
Pasar; Analisis biaya dan pengawasan dan manajemen persediaan; Analisis biaya dan pengawasan dan manajemen
persediaan; Jasa nasehat, informasi dan konsultasi sehubungan dengan kegiatan; Analisis manajemen bisnis atau konsultansi
bisnis dalam bidang teknologi informasi; Analisis manajemen bisnis atau konsultasi bisnis; Analisis manajemen bisnis atau
konsultasi bisnis di bidang keamanan dunia maya; Analisis manajemen bisnis dan konsultasi bisnis sehubungan dengan
keamanan dunia maya dan keamanan Internet; Asistensi bagi konsumen untuk pembelian barang-barang dan jasa-jasa
melalui jaringan komputer global; Audit laporan keuangan; Audit pembukuan; Bahan-bahan produksi, persiapan, presentasi
dan distribusi periklanan, promosi, publisitas dan pemasaran; Bantuan bisnis yang terkait dengan waralaba; Bantuan dalam
pengelolaan kegiatan bisnis; Bantuan manajemen bisnis atau industri dan layanan konsultasi manajemen bisnis untuk pusat
dan kompleks perdagangan; Bantuan, saran dan konsultasi berkaitan dengan analisis bisnis; Bantuan, saran dan konsultasi
berkaitan dengan manajemen bisnis; Bantuan, saran dan konsultasi berkaitan dengan organisasi bisnis; Bantuan, saran dan
konsultasi berkaitan dengan perencanaan bisnis; Beriklan melalui posting-tagihan; Bisnis konsultasi perekrutan; Booth
penjualan minuman ringan serta makanan; Booth penjualan wedang ronde; Booth untuk penjualan es krim; Bursa kerja;
Counter untuk penjualan es krim; DEPARTMENT STORE; Dealer motor; Distribusi deterjen, perekat dan preparat kimia untuk
menstabilkan tanah; Distribusi materi perikanan dan informasi bisnis; Distribusi materi periklanan; Distribusi materi promosi;
Distribusi materi publisitas (selebaran, prospektus, brosur, sampel, khususnya katalog untuk penjualan jarak jauh) baik yang
melintasi perbatasan atau tidak; Distribusi sampel; Distribusi selebaran; Distribusi selebaran periklanan; Distributor; Distributor
Elektronik; Distributor alat kesehatan; Distributor alat pertanian; Distributor grosir yang menyediakan produk-produk farmasi;
Distributor mesin pertanian; Distributor peralatan dan perlengkapan bayi; Distributor perangkat-perangkat keras dan barangbarang yang berkaitan dengannya; Distributor plastik; Dukungan bisnis untuk memenuhi potensial konsumen; Eceran dan
grosir minuman; Eceran dan grosir mobil-mobil bekas; Eceran dan grosir toko roti; Gerai penjualan makanan dan minuman;
Grosir layanan pemesanan; Iklan dan promosi kosmetik; Iklan melalui media elektronik; Iklan niaga televisi; Iklan online
melalui jaringan komunikasi komputer; Iklan secara online; Iklan secara online melalui jaringan komputer; Iklan secara online
pada suatu jaringan komputer; Iklan secara online melalui jaringan-jaringan komputer; Iklan termasuk distribusi bahan iklan;
Iklan untuk mempromosikan penjualan produk dan penggunaan layanan dengan metode akumulasi poin atau metode
pemberian diskon hak istimewa; Iklan yang dipasang di luar ruangan; Iklan, termasuk manajemen, operasi, organisasi, dan
pengawasan diskon dan insentif pelanggan, perusahaan, dan korporasi; Impor, ekspor, promosi penjualan untuk pihak ketiga
dan komersial eksklusif yang menampilkan kacamata, kacamata hitam, lensa kontak, lensa mata, bingkai, tempat, tas dan
rantai untuk kacamata dan semua jenis aksesori dan aksesori untuk kacamata dan barang optik; Informasi atau pertanyaan
mengenai bisnis dan pemasaran; Informasi komersil dan saran untuk konsumen; Informasi mengenai bangunan ke dalam
basis data komputer; Informasi niaga; Input dan kompilasi data ke dalam basis data komputer; Invoicing perpajakan; Jasa
ritel/eceran ayam; Jasa -penyediaan, -penjualan, -impor, -ekspor barang / mesin industri; Jasa Pencarian Pegawai; Jasa
Penjualan Makanan Dan Minuman Pesan Antar(Drive Thru); Jasa Penyediaan tenaga kerja; Jasa Perdagangan Untuk
Komputer, Perlengkapan Komputer Dan Suku Cadangnya Komputer Dan Piranti Lunak; Jasa administrasi bisnis dan
pengelolaan akun; Jasa administrasi untuk relokasi bisnis; Jasa advis dan konsultasi terkait manajemen, operasi dan waralaba
hotel; Jasa advis, konsultasi, informasi dan bantuan teknis sehubungan dengan jasa penjualan eceran dan grosir, jasa
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penyebaran, jasa administrasi bisnis dan akun; Jasa agen pembelian untuk alas kaki; Jasa agen pemesanan makanan melalui
internet; Jasa agen pemesanan untuk layanan pengiriman barang; Jasa agen penjualan suku cadang dan aksesoris sepeda
motor; Jasa agen penjualan tiket; Jasa agen penjualan untuk kosmetik; Jasa agen penjualan, yaitu, layanan toko ritel, layanan
toko ritel online, layanan toko grosir yang menampilkan kosmetik dan kit kosmetik; Jasa agen yang mengatur, intermediasi
atas pemesanan pembelian yang disediakan melalui Internet dan jaringan komunikasi lain; Jasa akuisisi bisnis; Jasa akuntan;
Jasa akuntan publik; Jasa akuntansi; Jasa akuntansi biaya sekolah; Jasa akunting; Jasa alih daya dalam mengatur
pengadaan barang untuk orang lain; Jasa analisis statistic bisnis; Jasa audit akuntansi; Jasa berlangganan keanggotaan klub;
Jasa bisnis di bidang program afiniti, program aliansi, program afiliasi, program pengembang solusi, dan program agen,
seperti mengembangkan strategi mitra komersial, mengidentifikasi perusahaan mitra yang sesuai untuk bersama ke pasar,
dan mengembangkan strategi aliansi; Jasa bisnis, yaitu, penyediaan area pasar online yang memungkinkan para pengguna
untuk melihat dan membeli barang dan jasa pada jaringan komputer global; Jasa broker perdagangan untuk produk-produk
farmasi; Jasa distribusi; Jasa distribusi biota-biota laut yang hidup; Jasa distribusi dan grosir barang; Jasa distribusi ganggang;
Jasa distribusi rumput laut; Jasa ecer yang berkaitan dengan peralatan teknologi informasi; Jasa eceran atau grosir untuk
Tutup toilet tekstil, tutup wadah kertas toilet yang terbuat dari tekstil; Jasa eceran atau grosiran untuk barang-barang tekstil
tenun untuk penggunaan pribadi, handuk mandi, handuk pantai, handuk untuk mencuci muka, dan handuk badan; Jasa
eceran atau grosiran untuk kosmetik, sampo rambut, kondisioner rambut, bilas rambut, perawatan rambut, pomade rambut,
lilin rambut, minyak rambut, semprotan rambut, mist rambut yang memiliki efek aromatisasi atau efek wewangian dalam
bentum semprotan, losion wajah kosmetik, losion badan, krim badan, krim wajah, minyak kelonyo, deodoran badan, krim
tangan, parfum cair, dan parfum dalam bentuk padat; Jasa eceran atau grosiran untuk ornamen pribadi, dan gelang
(perhiasan); Jasa eceran atau grosiran untuk pakaian, kaos, celana pendek, wetsuit untuk berselancar; Jasa eceran atau
grosiran untuk parfum dan bahan-bahan aroma, dupa, sediaan-sediaan wewangian, buluh penyebar pengharum udara,
sediaan-sediaan pengharum ruangan, pasta wangi untuk keperluan kosmetik, sachet wewangian, wewangian untuk mobil, dan
sediaan-sediaan pengharum udara; Jasa eceran atau grosiran untuk pelembut kain untuk penggunaan binatu; Jasa eceran
atau grosiran untuk peralatan olahraga untuk berselancar, papan selancar, tas yang didesain khusus untuk papan selancar,
dan tali papan selancar; Jasa eceran atau grosiran untuk sabun dan deterjen, dan sabun badan; Jasa eceran atau grosiran
untuk tas, tas tote, tas jinjing, ransel, tas pundak, tas pinggang, pouch dan tas pinggang; Jasa eceran dan grosir yang
diberikan dalam kaitannya dengan pakaian, alas kaki, tutup kepala, tas, aksesoris mode, barang olahraga; Jasa eceran
hypermarket; Jasa eceran toko serba ada dan supermarket sehubungan dengan perlengkapan mandi, sediaan-sediaan
kebersihan untuk penggunaan pribadi, kosmetik, sediaan-sediaan perawatan kulit, sediaan-sediaan farmasi dan sanitasi,
perlengkapan pertolongan pertama, sediaan-sediaan perawatan gigi, sediaan-sediaan perawakan kesehatan untuk perawatan
pribadi, gantungan kunci, gembok, alat cukur, alat cukur elektronik, pisau cukur, sikat gigi, sikat gigi elektronik, sisi, spons,
bingkai foto, cermin, peralatan dan wadah untuk rumah tangga, pecah-belah, perangkat porselin, kristal dan tembikar, alat
makan dan alat makan untuk di meja, perlengkapan audio dan/atau visual dan perangkat periferal, kalkulator, komputer,
peranti lunak komputer, peranti keras komputer, kamera, negatif film kamera, perlengkapan pemrosesan data, peralatan untuk
merekam, mengirim atau mereproduksi suara atau gambar, pembawa data magnetik, pita video, pita kaset, cakram perekam,
pita dan cakram pra-rekam, perhiasan, peralatan horologis dan kronometrik, kertas, karton dan barang-barang terbuat dari
kertas dan karton, barang-barang tercetak, buku, majalah, poster, koran, alat tulis, peralatan untuk menulis, kartu bermain,
barang-barang terbuat dari kulit dan kulit imitasi, koper dan tas untuk bepergian, koper, payung, tongkat untuk berjalan,
kantong dan tas yang tidak termasuk di kelas lain, barang-barang terbuat dari tekstil, pakaian, penutup kepala dan alas kaki,
mainan dan alat bermain, perlengkapan senam dan olahraga, makanan dan minuman, makanan yang diawetkan, makanan
ringan, kembang gula, minuman beralkohol dan/atau tidak beralkohol, bir; Jasa ekspor - impor untuk perbekalan farmasi,
peralatan farmasi, obat-obatan dan kosmetika; Jasa ekspor impor; Jasa ekspor impor bibit tanaman; Jasa ekspor impor biotabiota laut yang hidup; Jasa ekspor impor ganggang; Jasa ekspor impor rumput laut; Jasa evaluasi komersial; Jasa grosir; Jasa
grosir ayam; Jasa grosir ayam goreng; Jasa grosir ayam olahan; Jasa grosir di bidang kosmetik; Jasa grosir online; Jasa grosir
produk daging olahan; Jasa grosir produk sayuran olahan; Jasa grosir saus; Jasa grosir yang berkaitan dengan penjualan
buku; Jasa grosir yang berkaitan dengan peralatan teknologi informasi; Jasa iklan penerimaan tenaga kerja dan penyediaan
daftar pekerjaan, termasuk pada suatu situs web; Jasa iklan untuk keperluan komersial atau iklan; Jasa informasi iklan dan
komersial; jasa iklan dan promosi; produksi materi iklan dan komersial; penjualan eceran (retail) program perangkat lunak
aplikasi pintar untuk terminal nirkabel yang direkam; penjualan eceran (retail) dokumen elektronik, direkam; penjualan eceran
(retail) program komputer, direkam; penjualan eceran (retail) rekaman-rekaman video digital yang dapat diunduh; penjualan
eceran (retail) program perangkat lunak aplikasi pintar untuk terminal nirkabel; penjualan eceran (retail) file gambar yang
dapat diunduh; penjualan eceran (retail) publikasi elektronik, yang dapat diunduh; penjualan eceran (retail) program komputer
multimedia interaktif; penjualan eceran (retail) perangkat lunak komputer untuk mengatur dan melihat gambar dan foto digital;
jasa pemasaran; jasa agen iklan komersial untuk orang lain; jasa iklan dan pemasaran secara on-line; penjualan eceran
(retail) perangkat lunak aplikasi komputer; penjualan eceran (retail) program dan perangkat lunak komputer.; Jasa informasi
yang berkaitan dengan diskon, kupon, potongan harga, voucher sambungan ke situs web retail milik pihak lain dan penawaran
khusus untuk barang dan jasa milik orang lain; Jasa informasi, pemberian nasehat dan konsultasi berkaitan dengan
administrasi bisnis; Jasa informasi, pemberian nasehat dan konsultasi berkaitan dengan manajemen bisnis; Jasa informasi,
pemberian nasehat dan konsultasi berkaitan dengan penggabungan (merger) dan pengambilalihan (acquisitions) bisnis; Jasa
informasi, pemberian nasehat dan konsultasi berkaitan dengan periklanan; Jasa informasi, pemberian nasehat dan konsultasi
berkaitan dengan ritel; Jasa informasi, penasihat dan jasa konsultasi yang berhubungan dengan skema keanggotaan
pelanggan; Jasa jasa informasi tentang perniagaan; Jasa jasa pencatatan dan analisis point of sales; Jasa jual beli kamera
dan aksesoris fotografi/ videografi bekas.; Jasa jual beli melalui internet / online; Jasa kios makanan dalam bentuk penyediaan
makanan dan minuman; Jasa kios makanan dan minuman dalam bentuk toko ritel; Jasa klerikal (administrasi) untuk
mengambil pesanan penjualan; Jasa konsultasi bisnis; Jasa konsultasi bisnis berhubungan dengan teknologi informasi,
pengelolaan dan integrasi sistem, pengembangan dan dukungan produk, dan rekayasa perangkat lunak; Jasa konsultasi
bisnis dalam bidang operasional distributor, orang ke orang, grosir dan layanan penjualan eceran untuk nutrisi dan suplemen
diet, kosmetik, minuman, dan sari buah.; Jasa konsultasi bisnis dalam bidang pengepakan dan pengemasan barang-barang;
Jasa konsultasi bisnis sehubungan untuk memfasilitasi transaksi bisnis melalui jaringan komputer lokal dan global dengan
mencari dan menyediakan rujukan untuk pengiriman berbagai macam bisnis dan jasa dan produk pelanggan; Jasa konsultasi
bisnis yang berhubungan dengan sistem mutu manajemen; Jasa konsultasi bisnis, seperti peningkatan proses bisnis dalam
hal menggunakan, mengumpulkan dan mengelola data dan informasi dari mesin yang dilengkapi teknologi untuk
memaksimalkan efisiensi dan produksi di lokasi kerja, mengurangi biaya dan meningkatkan keselamatan untuk sistem ban
berjalan (conveyor belt); Jasa konsultasi manajemen bisnis; Jasa konsultasi pemasaran usaha, promosi, dan periklanan; Jasa
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konsultasi terkait penyelenggaraan dan pelaksanaan bisnis; Jasa konsultasi usaha yang berkaitan dengan operasi,
administrasi dan manajemen pusat data; Jasa layanan agen pembelian perangkat kontrol listrik untuk pemanasan dan
pengelolaan energi; Jasa layanan agen pembelian perangkat kontrol listrik untuk pengelolaan energi; Jasa layanan agen
penjualan pengontrol pasokan energi listrik; Jasa layanan agen penjualan peralatan untuk mengukur konsumsi listrik; Jasa
layanan agen penjualan perangkat kontrol listrik untuk pemanasan dan pengelolaan energi; Jasa layanan agen penjualan
untuk perangkat kontrol listrik untuk pengelolaan energi; Jasa layanan pelelangan secara online; Jasa layanan pengadaan
produk-produk farmasi untuk pihak lain [pembelian produk-produk farmasi untuk bisnis-bisnis lain]; Jasa layanan pengaturan
penjualan untuk alat pemanas; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk mesin-mesin dan instrumen-instrumen pneumatik
atau hidrolik; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk mesin-mesin dan peralatan komunikasi informasi; Jasa layanan
pengaturan penjualan untuk mesin-mesin dan peralatan pendingin (kulkas); Jasa layanan pengaturan penjualan untuk mesinmesin dan peralatan telekomunikasi; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk mesin-mesin yang diaplikasikan secara
elektronik, perangkatnya serta bagian-bagiannya; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk peralatan dan instrumen audio
dan visual elektrik, yaitu, perekam kaset audio dan video, perekam audio, perekam kaset video, atau penerima audio-video;
Jasa layanan pengaturan penjualan untuk peralatan dan perlengkapan pemanas elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk
keperluan rumah tangga; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk peralatan pembasmi kuman (disinfektan) pada hidangan
makanan; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk peralatan pengolahan makanan dan minuman; Jasa layanan pengaturan
penjualan untuk perkakas dan mesin-mesin bahan kimia; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk perlengkapan elektrik
(menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya
serta bagian-bagiannya, yaitu, Defibrilator Eksternal Otomatis (Automated External Defibrillator (AED)), mesin latihan berkuda
yang bersifat permanen untuk perawatan kesehatan dan kebugaran, alat berkendara secara elektromekanis untuk latihan fisik;
Jasa layanan pengaturan penjualan untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga,
mesin-mesin yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya serta bagian-bagiannya, yaitu, alat pendiagnosa DNA untuk
keperluan medis, alat pendiagnosa DNA untuk diagnosis in vitro di bidang medis, alat penguji DNA (DNA tester); Jasa layanan
pengaturan penjualan untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin
yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya serta bagian-bagiannya, yaitu, alat perawatan gigi secara elektrik
(menggunakan tenaga listrik), mesin dan instrumen-instrumen ortodontik untuk keperluan kedokteran gigi, alat-alat
keperawatan, benang jahitan operasi untuk keperluan medis; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk perlengkapan elektrik
(menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya
serta bagian-bagiannya, yaitu, alat-alat sinar-X (rontgen) untuk kedokteran gigi, alat penyemprotan (irrigators) untuk keperluan
medis, laser untuk keperluan medis, alat pacu jantung; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk perlengkapan elektrik
(menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya
serta bagian-bagiannya, yaitu, bahan-bahan reaksi diagnosa (reagents) untuk keperluan medis, bahan-bahan reaksi
diagnosa (reagents) untuk DNA, peralatan analisis DNA untuk keperluan medis; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk
perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin yang diaplikasikan secara
elektronik, perangkatnya serta bagian-bagiannya, yaitu, mesin-mesin dan instrumen medis, alat pemeriksaan darah, alat untuk
menganalisa darah, alat-alat pengukur gula darah; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk perlengkapan elektrik
(menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya
serta bagian-bagiannya, yaitu, peralatan diagnosa untuk keperluan medis, alat radiologi untuk keperluan medis, alat
radioterapi, peralatan sinar-X (rontgen) untuk keperluan medis; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk perlengkapan
elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin yang diaplikasikan secara elektronik,
perangkatnya serta bagian-bagiannya, yaitu, peralatan pijat, alat pijat bergetar, peralatan pijat elektrik (menggunakan tenaga
listrik) untuk keperluan rumah tangga, peralatan pijat untuk tubuh manusia; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk
perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin yang diaplikasikan secara
elektronik, perangkatnya serta bagian-bagiannya, yaitu, peralatan untuk pembilasan organ, peralatan sterilisasi untuk
keperluan medis, alat pendeteksi dengan sinar-X (rontgen) yang portabel untuk keperluan medis, alat pendeteksi sinarX (rontgen) yang portabel; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik)
untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya serta bagian-bagiannya,
yaitu, pesawat penerima televisi, telepon bergerak (telepon genggam), mesin-mesin pencuci pakaian secara elektrik
(menggunakan tenaga listrik), mesin pencuci piring otomatis, alat penghisap debu elektrik (menggunakan tenaga listrik), lemari
es elektrik (menggunakan tenaga listrik), alat pengering pakaian secara elektrik (menggunakan tenaga listrik); Jasa layanan
pengaturan penjualan untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin
yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya serta bagian-bagiannya, yaitu, selimut elektrik (menggunakan tenaga
listrik) untuk keperluan medis, bantalan pemanas elektrik untuk keperluan medis, sarung tangan untuk keperluan medis,
masker-masker untuk keperluan medis; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk perlengkapan elektrik (menggunakan
tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya serta bagianbagiannya, yaitu, vibrator pembaringan, kursi pijat listrik untuk keperluan rumah tangga, alat pijat untuk estetika/kecantikan,
peralatan dan instrumen-instrumen medis; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk produk-produk farmasi; Jasa layanan
perantara bisnis yang berkaitan dengan pembelian dan penjualan pengontrol pasokan energi listrik; Jasa layanan perantara
bisnis yang berkaitan dengan pembelian dan penjualan peralatan untuk mengukur konsumsi energi listrik; Jasa layanan
perantara bisnis yang berkaitan dengan pembelian dan penjualan perangkat kontrol listrik untuk pemanasan dan pengelolaan
energi; Jasa layanan perantara bisnis yang berkaitan dengan pembelian dan penjualan perangkat kontrol listrik untuk
pengelolaan energi; Jasa layanan perantara bisnis yang berkaitan dengan perangkat lunak pengelolaan energi; Jasa layanan
sekretaris (menggunakan obrolan robot/chatter robot); Jasa layanan toko eceran yang menyediakan peralatan untuk
mengukur konsumsi listrik; Jasa layanan toko eceran yang menyediakan perangkat kontrol listrik untuk pemanasan dan
pengelolaan energi; Jasa layanan toko eceran yang menyediakan perangkat kontrol listrik untuk pengelolaan energi; Jasa
layanan toko eceran yang menyediakan produk-produk farmasi; Jasa layanan toko grosir menyediakan perangkat kontrol
listrik untuk pengelolaan energi; Jasa layanan toko grosir yang menyediakan peralatan untuk mengukur konsumsi energi
listrik; Jasa layanan toko grosir yang menyediakan perangkat kontrol listrik untuk pemanasan dan pengelolaan listrik; Jasa
manajemen bisnis dan administrasi bisnis terkait real estate, residensial, properti industrial dan komersial, kantor, pusat bisnis,
departmental store, pusat perbelanjaan, gerai ritel dan grosir, akomodasi sementara, hotel, motel, resort, apartemen layanan,
gedung bangunan, rumah-rumah, kondominium, apartemen, flat, gudang, pabrik dan bangunan-bangunan yang dibangun oleh
kontraktor yang sama (developments); Jasa manajemen bisnis khususnya manajemen logistik rantai pasok untuk orang lain;
Jasa manajemen waralaba; Jasa marketing dan periklanan yang diberikan melalui database komputer online; Jasa marketing
untuk mempertemukan penyedia jasa dengan pelanggan; Jasa mempertemukan penyedia jasa dengan pelanggan via
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website; Jasa organisasi dan manajemen program loyalitas pelanggan; Jasa pemasaran hotel dan real estate; Jasa
pemasaran internet; Jasa pemberian nasihat mengenai produk farmasi untuk keperluan diet; Jasa pembuatan, evaluasi,
pemosisian, strategi, dan pengujian merek; Jasa pemesan dan penjualan barang secara online; Jasa pemesanan barang
secara sambung-langsung (online); Jasa pemesanan dan pembelian barang secara online; Jasa pemesanan melalui katalog;
Jasa pemesanan melalui surat, telekomunikasi, online dan melalui jaringan komunikasi global; Jasa pemesanan secara online
dan jasa penjualan eceran untuk berbelanja dari rumah; Jasa pemesanan secara online dan jasa penjualan eceran untuk
berbelanja dari rumah di bidang perlengkapan rumah tangga, peralatan dan wadah rumah tangga, peralatan dan wadah
dapur, alat tangan dan implemen untuk dapur, peralatan makan [cutlery], pisau, tas, handuk dapur, buku masak, makanan,
mainan, kosmetik, dan perawatan pribadi, produk-produk untuk badan dan kecantikan; Jasa pemesanan secara online melalui
komputer; Jasa pemrosesan data di bidang pengumpulan, organisasi, pemrosesan, menyesuaikan, dan otentikasi data digital;
Jasa pemrosesan pemesanan makanan melalui internet; Jasa penerimaan tamu di gedung; Jasa pengadaaan kerjasama,
untuk kepentingan pembeli, dari berbagai barang; Jasa pengadaan barang untuk orang lain; Jasa pengadaan kerjasama untuk
keuntungan pihak lain dari pakaian, tutup kepala dan alas kaki, perhiasan, jam tangan, aksesoris mode, tekstil, kosmetik,
sediaan untuk perlengkapan mandi yang tidak mengandung obat,
produk perawatan, peralatan perawatan, peralatan mandi yang tidak mengandung obat, [kosmetik], kacamata, tempat untuk
membawa, barang dari kulit, tempat dan penutup untuk telepon genggam, tablet, laptop, koper, label untuk koper, tempat dan
penutup paspor, dompet, tas tangan dan segala macam tas, buku, lilin, perlengkapan audio, perangkat pendengar yang
diletakkan di kepala, tempat pengeras suara, pengeras suara nirkabel, perangkat pendengar yang diletakkan di dalam telinga
yang memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan membeli barang tersebut; Jasa pengadaan kerjasama,
untuk kepentingan orang lain, dari berbagai barang yaitu, minuman dengan kopi, teh, gourmet, makanan kemasan dan siap
(tidak termasuk transportasi daripadanya), memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan membeli barangbarang itu dari outlet grosir, toko eceran, kafe, restoran dan outlet rantai toko kopi atau melalui telekomunikasi atau dari situs
web barang dagangan umum dalam jaringan komunikasi global; Jasa pengadaan kerjasama, untuk kepentingan pihak lain,
dari berbagai barang [tidak termasuk transportasi daripadanya],memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan
membeli barang-barang tersebut dari katalog barang dagangan melalui komunikasi telepon; Jasa pengadaan kerjasama,
untuk kepentingan pihak lain, dari berbagai barang [tidak termasuk transportasi daripadanya],memungkinkan pelanggan untuk
dengan mudah melihat dan membeli barang-barang tersebut dari katalog barang dagangan melalui pemesanan surat; Jasa
pengadaan kerjasama, untuk kepentingan pihak lain, dari berbagai barang [tidak termasuk transportasi
daripadanya],memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan membeli barang-barang tersebut dari outlet
distributor; Jasa pengadaan kerjasama, untuk kepentingan pihak lain, dari berbagai barang [tidak termasuk transportasi
daripadanya],memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan membeli barang-barang tersebut dari outlet ritel;
Jasa pengadaan kerjasama, untuk kepentingan pihak lain, dari berbagai barang [tidak termasuk transportasi
daripadanya],memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan membeli barang-barang tersebut dari situs barang
dagangan dalam jaringan komunikasi global; Jasa pengadaan kerjasama, untuk kepentingan pihak lain, dari berbagai barang
[tidak termasuk transportasi daripadanya],memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan membeli barangbarang tersebut dari toko serba ada, pusat perbelanjaan, mall, outlet grosir dan eceran, hotel, outlet makanan dan minuman,
katalog barang dagangan melalui pemesanan surat atau melalui komunikasi telepon, atau situs barang dagangan dalam
jaringan komunikasi global; Jasa pengadaan kerjasama, untuk kepentingan pihak lain, tidak termasuk transportasi
daripadanya, memungkinkan pelanggan dengan mudah melihat dan membeli barang-barang tersebut terutama semua jenis
kacamata, kacamata hitam, lensa kontak, lensa mata, bingkai, tempat, tas dan rantai untuk kacamata dan semua jenis
perangkat optik dan instrumen serta aksesori dan pelengkap kacamata dan barang optik, layanan ini dapat disediakan oleh
toko eceran atau grosir, online atau dengan katalog pemesanan barang melalui pos atau remote control media elektronik dan
melalui jaringan komunikasi global atau program teleshopping; Jasa pengadaan kerjasama, untuk keuntungan pihak lain, dari
berbagai barang (tidak termasuk transportasi dari padanya), memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan
membeli barang-barang tersebut dari toko retail, toko grosir, melalui mesin penjual otomatis, dengan pemesanan surat atau
melalui media telekomunikasi, dari situs web barang dagangan umum dalam jaringan komunikasi global dan melalui jaringan
belanja televisi; Jasa pengadaan kerjasama, untuk keuntungan pihak lain, dari berbagai barang, tidak termasuk transportasi
daripadanya, memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan membeli barang-barang tersebut dari toko grosir;
Jasa pengadaan kerjasama, untuk keuntungan pihak lain, yaitu jasa penawaran yang berkaitan dalam bidang medis dan
perawatan kesehatan, memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan membeli barang-barang tersebut melalui
website; Jasa pengadaan kopi untuk orang lain; Jasa pengadaan minuman teh untuk orang lain; Jasa pengadaan teh hijau
untuk orang lain; Jasa pengadaan untuk orang lain [membeli barang dan jasa untuk bisnis lain]; Jasa pengadaan untuk orang
lain yang berkaitan dengan persyaratan kantor; Jasa pengoperasian program loyalitas dan insentif pelanggan; Jasa
pengorganisasian dan administrasi yang berkaitan dengan penyediaan manfaat untuk pelanggan setia dan pelanggan yang
sering melakukan transaksi atau skema untuk pelanggan yang sering terbang (frequent flyer); Jasa pengurusan dan perijinan
stnk; Jasa pengurusan perijinan PT (Perseroan Terbatas); Jasa pengurusan perijinan badan usaha; Jasa pengurusan perijinan
perusahaan; Jasa pengurusan perijinan usaha; Jasa penjualan; Jasa penjualan alat - alat berkemah; Jasa penjualan alat cetak
(printer); Jasa penjualan alat kendali jarak jauh; Jasa penjualan alat musik; Jasa penjualan alat pemindai (scan); Jasa
penjualan asesoris telepon seluler; Jasa penjualan ayam potong, telur ayam, dan produk terbuat dari daging ayam; Jasa
penjualan bahan bangunan; Jasa penjualan barang pertambangan, yaitu batu, pasir, tanah, tanah liat, batu hias, batu
bangunan, batu kapur atau batu gamping, kerikil; Jasa penjualan barang secara retail, grosir dan eceran; Jasa penjualan
barang – barang untuk dekorasi rumah.; Jasa penjualan batu alam, marmer, kaca, batu alam, lampu, guci, keramik, pegangan
pintu, panel kayu, bingkai, kertas pelapis dinding; Jasa penjualan biota-biota laut yang hidup; Jasa penjualan drone dan drone
kamera baik secara langsung maupun onLine; Jasa penjualan eceran; Jasa penjualan eceran dan grosir; Jasa penjualan
eceran dan grosir untuk alat kesehatan; Jasa penjualan eceran dan grosir untuk alat kesehatan secara online; Jasa penjualan
eceran dan grosir untuk bagian dan aksesoris pipa saluran air; Jasa penjualan eceran dan grosir untuk pemanas air, peralatan
dan perlengkapan pendinginan dan penyaringan air; Jasa penjualan eceran kartu pra-bayar pihak ketiga untuk pembelian
konten multimedia dan konten untuk permainan komputer dan permainan video yang dapat diunduh; Jasa penjualan eceran
secara online; Jasa penjualan ikan hias; Jasa penjualan kain; Jasa penjualan kamera; Jasa penjualan kopi dan biji kopi; Jasa
penjualan makanan dan minuman khas jepang; Jasa penjualan makanan secara daring; Jasa penjualan melalui online
(internet); Jasa penjualan merchandising produk dalam bidang nutrisi dan sumplemen diet, minuman dan sari buah; Jasa
penjualan minuman bubble; Jasa penjualan minuman dengan pearl; Jasa penjualan minuman dengan topping Boba; Jasa
penjualan minuman jelly; Jasa penjualan minuman kopi; Jasa penjualan oleh-oleh haji dan umroh; Jasa penjualan online untuk
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pakaian bersepeda; Jasa penjualan online untuk perlengkapan sepeda; Jasa penjualan online untuk sepeda; Jasa penjualan
online untuk sepeda listrik; Jasa penjualan pancake dan waffle; Jasa penjualan pancake dan waffle secara online; Jasa
penjualan parfum dan wewangian; Jasa penjualan perabotan; Jasa penjualan perlengkapan berkemah; Jasa penjualan
perlengkapan mendaki gunung; Jasa penjualan produk melalui perkumpulan-perkumpulan.; Jasa penjualan produk pipa dari
logam; Jasa penjualan produk pipa secara onLine; Jasa penjualan pulsa telepon dan kartu perdana baik secara langsung
maupun secara onLine; Jasa penjualan retail bubuk coklat, kopi dan teh; Jasa penjualan ritel dan grosir untuk pakaian
bersepeda; Jasa penjualan ritel dan grosir untuk perlengkapan sepeda; Jasa penjualan ritel dan grosir untuk sepeda listrik;
Jasa penjualan sawit / hasil bumi baik secara langsung ataupun secara online; Jasa penjualan sistem pengeras suara (sound
system); Jasa penjualan suku cadang alat - alat musik; Jasa penjualan telepon selular baik secara online atau secara
langsung; Jasa penyebaran sehubungan dengan produk-produk kapur dan batu kapur, produk-produk pertanian dan
hortikultura, kimia, bangunan bukan logam, bahan-bahan konstruksi dan lansekap, batu, batu besar dan kerikil, batu bangunan
dan agregat, bahan-bahan untuk membuat, melapis dan memperbaiki jalan, bahan makanan dan suplemen untuk hewan;
Jasa penyedia pasar online bertemuanya pengguna jasa dan penyedia jasa dengan berbagai ketrampilan dan pengalaman;
Jasa penyediaan fasilitas biro bisnis; Jasa penyediaan media penjualan barang untuk penjual dan pembeli secara sambunglangsung (online); Jasa penyewaan mesin penjual otomatis; Jasa penyiapan invoice; Jasa peragaan produk; Jasa perantara
bisnis yang berkaitan dengan pembelian dan penjualan batu bara; Jasa perantara komersial dalam bidang peralatan
komunikasi yang portabel, yaitu, handset, walkie-talkie, telepon-telepon satelit dan asisten digital pribadi (PDA), telepontelepon bergerak; Jasa perantara komersial untuk alat pemanas; Jasa perantara komersial untuk komputer-komputer; Jasa
perantara komersial untuk mesin dan perlengkapan kantor; Jasa perantara komersial untuk mesin-mesin dan peralatan
elektronik serta bagian-bagiannya; Jasa perantara komersial untuk mesin-mesin dan peralatan komunikasi informasi; Jasa
perantara komersial untuk mesin-mesin dan peralatan medis; Jasa perantara komersial untuk mesin-mesin dan peralatan
pendingin; Jasa perantara komersial untuk mesin-mesin dan peralatan telekomunikasi; Jasa perantara komersial untuk
pembelian dan penjualan produk konsumen; Jasa perantara komersial untuk peralatan dan mesin-mesin bahan kimia; Jasa
perantara komersial untuk peralatan dan perlengkapan pemanas elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah
tangga; Jasa perantara komersial untuk peralatan pembasmi kuman (disinfektan) pada hidangan makanan; Jasa perantara
komersial untuk peralatan pengolahan makanan dan minuman; Jasa perantara komersial untuk perangkat pemanas; Jasa
perantara komersial untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin
dan peralatan elektronik serta bagian-bagiannya, yaitu, alat penguji DNA (DNA tester), Defibrilator Eksternal
Otomatis (Automated External Defibrillator (AED)), mesin latihan berkuda yang bersifat statis untuk perawatan kesehatan dan
kebugaran, alat berkendara secara elektromekanis untuk latihan fisik; Jasa perantara komersial untuk perlengkapan elektrik
(menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin dan peralatan elektronik serta bagian-bagiannya,
yaitu, alat-alat sinar-X (rontgen) untuk kedokteran gigi, alat penyemprotan (irrigators) untuk keperluan medis, laser untuk
keperluan medis, alat pacu jantung, alat perawatan gigi secara elektrik (menggunakan tenaga listrik); Jasa perantara
komersial untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin dan
peralatan elektronik serta bagian-bagiannya, yaitu, bahan reaksi untuk mendiagnosa DNA, alat pendiagnosa DNA untuk
keperluan medis, peralatan diagnosa DNA untuk keperluan medis, alat pendiagnosa DNA untuk diagnosis in vitro di bidang
medis; Jasa perantara komersial untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga,
mesin-mesin dan peralatan elektronik serta bagian-bagiannya, yaitu, bantalan pemanas elektrik untuk keperluan medis,
sarung tangan untuk keperluan medis, masker-masker untuk keperluan medis, alat untuk pembilasan organ; Jasa perantara
komersial untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin dan
peralatan elektronik serta bagian-bagiannya, yaitu, mesin-mesin dan instrumen-instrumen ortodontik untuk keperluan
kedokteran gigi, alat-alat untuk keperawatan, benang jahitan operasi untuk keperluan medis, selimut elektrik (menggunakan
tenaga listrik) untuk keperluan medis; Jasa perantara komersial untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik)
untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin dan peralatan elektronik serta bagian-bagiannya, yaitu, mesin-mesin dan
peralatan medis, alat pemeriksaan darah, peralatan untuk menganalisa darah, alat-alat pengukur gula darah; Jasa perantara
komersial untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin dan
peralatan elektronik serta bagian-bagiannya, yaitu, peralatan diagnosa untuk keperluan medis, alat radiologi untuk keperluan
medis, alat radioterapi, peralatan sinar-X (rontgen) untuk keperluan medis; Jasa perantara komersial untuk perlengkapan
elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin dan peralatan elektronik serta bagianbagiannya, yaitu, peralatan pijat, alat pijat bergetar, peralatan pijat elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan
rumah tangga, peralatan pijat untuk tubuh manusia; Jasa perantara komersial untuk perlengkapan elektrik (menggunakan
tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin dan peralatan elektronik serta bagian-bagiannya, yaitu, peralatan
sterilisasi untuk keperluan rumah sakit, alat pendeteksi sinar-X (rontgen) yang portabel untuk keperluan medis, alat pendeteksi
sinar-X (rontgen) yang portabel, bahan reaksi untuk diagnosa (diagnostic reagent) untuk keperluan medis; Jasa perantara
komersial untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin dan
peralatan elektronik serta bagian-bagiannya, yaitu, pesawat penerima televisi, telepon bergerak, mesin-mesin pencuci pakaian
secara elektrik (menggunakan tenaga listrik), mesin pencuci piring otomatis, alat penghisap debu elektrik (menggunakan
tenaga listrik), lemari es elektrik (menggunakan tenaga listrik), pengering pakaian secara elektrik (menggunakan tenaga
listrik); Jasa perantara komersial untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga,
mesin-mesin dan peralatan elektronik serta bagian-bagiannya, yaitu, vibrator pembaringan, kursi pijat listrik untuk keperluan
rumah tangga, alat pijat untuk estetika/kecantikan, peralatan dan instrumen-instrumen medis; Jasa perantara komersial untuk
produk-produk farmasi; Jasa perantara yang mempertemukan penjual dan pembeli secara bersama-sama secara sambunglangsung (online); Jasa perdagangan; Jasa perdagangan (trading) makanan laut (seafood) dan daging; Jasa perdagangan
besar (Distributor); Jasa perdagangan besar alat listrik; Jasa perdagangan dan distributor alat-alat olahraga; Jasa
perdagangan ekspor-impor; Jasa perdagangan untuk mempengaruhi masyarakat untuk membeli barang; Jasa
perdagangan/distribusi accu secara grosir maupun eceran (ritel); Jasa periklanan barang secara sambung langsung (online);
Jasa periklanan dan pemasaran yang dilakukan dengan metode komunikasi pemasaran secara tidak langsung, yaitu, melalui
media sosial, mesin pencari pemasaran, pertanyaan seputar pemasaran, pemasaran melalui internet, pemasaran
secara mobile, pembuatan blog dan bentuk-bentuk pasif lainnya, saluran-saluran komunikasi yang bisa dibagikan atau viral;
Jasa periklanan dan publisitas oleh televise, radio dan surat; Jasa periklanan online; Jasa periklanan yang disediakan melalui
internet; Jasa pialang penjualan barang; Jasa pialang untuk mesin-mesin dan peralatan telekomunikasi; Jasa promosi; Jasa
promosi dan pemasaran secara online melalui jaringan komputer dan situs web (website); Jasa promosi penjualan untuk
orang lain; Jasa promosi yang bersifat program loyalitas dan insentif pelanggan; Jasa publisitas; Jasa publisitas luar ruangan;
Jasa retail dan jasa retail online terkait dengan produk tembakau yang dipanaskan, rokok elektronik, perangkat rokok
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elektronik, perangkat elektronik dan bagian-bagiannya untuk memanaskan rokok atau tembakau, alat penguap oral, alat
penguap untuk rokok elektronik dan peralatan rokok, kotak-kotak rokok elektronik yang dapat di isi ulang, pengisi daya dan
pusat pengisian daya (charging docks) untuk barang-barang tersebut di atas, alat pemadam untuk rokok yang dipanaskan dan
batang tembakau yang dipanaskan, bagian-bagian dan perangkat yang disebutkan di atas, larutan nikotin cair untuk
digunakan dalam rokok elektronik, pengganti tembakau, bukan untuk keperluan medis, barang-barang perokok, kotak
pelindung, penutup dekoratif dan kotak untuk membawa rokok elektronik dan perangkat rokok elektronik, peralatan
kebersihan, perlengkapan rumah tangga; Jasa retail yang disediakan oleh toko bebas bea; Jasa ritel atau grosiran; Jasa ritel
dan grosir, termasuk retail dan grosir online yang menjual kacamata, kacamata pelindung dengan bingkai plastik atau karet
yang pas di wajah untuk melindungi mata, kacamata pelindung dari sinar matahari, bagian, perlengkapan dan aksesoris untuk
kacamata, kacamata pelindung dengan bingkai plastik atau karet yang pas di wajah untuk melindungi mata dan kacamata
pelindung dari sinar matahari, termasuk, tempat-tempat, rantai-rantai, tali-tali, bingkai-bingkai, pita-pita dan pengikat-pengikat
pendukung; Jasa ritel dan toko ritel online dalam bidang pakaian, alas kaki, tutup kepala, tas, dompet wanita, koper dan
aksesoris lainnya.; Jasa ritel dan toko ritel online yang berkaitan dengan penjualan pakaian, tas, dompet, sepatu, topi,
kacamata, kacamata pelindung dari sinar matahari, jam tangan, perhiasan, dan aksesoris mode lainnya; Jasa ritel
sehubungan dengan pemutar media portabel; Jasa ritel sehubungan dengan perangkat keras komputer; Jasa ritel
sehubungan dengan perangkat lunak komputer; Jasa ritel sehubungan dengan periferal komputer; Jasa ritel sehubungan
dengan tempat untuk perangkat penyimpanan data; Jasa ritel yang berkaitan dengan penjualan pasta gigi, obat kumur oral,
obat kumur, semprotan penyegar nafas, strip pemutih, pasta gigi, obat kumur, strip perawatan oral mengandung obat, produk
perawatan mulut mengandung obat, produk perawatan mulut mengandung obat, yaitu pasta gigi obat, sediaan perawatan
mulut mengandung obat, obat-obatan untuk keperluan gigi, obat kumur gigi, semprotan mulut mengandung obat, pasta gigi
obat, bahan untuk menambal gigi, lilin gigi, sikat gigi (manual dan listrik), benang pembersih gigi, sikat gigi dan benang
interdental; Jasa ritel yang berkaitan dengan tekstil, sediaan untuk perlengkapan mandi yang tidak mengandung obat,
produk perawatan, peralatan perawatan, tempat untuk membawa, buku, lilin, perlengkapan audio, perangkat pendengar yang
diletakkan di kepala, tempat pengeras suara, pengeras suara nirkabel, perangkat pendengar yang diletakkan di dalam telinga;
Jasa ritel yang disebutkan di atas tidak termasuk ritel penjualan barang melalui toko dengan mendatangi tempat secara
langsung (brick and mortar); Jasa ritel/eceran ayam goreng; Jasa ritel/eceran ayam olahan; Jasa ritel/eceran produk daging
olahan; Jasa ritel/eceran produk sayuran olahan; Jasa ritel/eceran saus; Jasa sales dan promosi untuk pihak ketiga atas
perbekalan farmasi, produk farmasi, alat kesehatan, dan kosmetik; Jasa sekretaris bisnis; Jasa sekretaris virtual pada
perusahaan; Jasa stand penjualan makanan dan minuman; Jasa toko; Jasa toko dan jasa toko eceran secara online
menampilkan berbagai macam barang konsumen; Jasa toko eceran; Jasa toko eceran secara online; Jasa toko eceran secara
online untuk sediaan farmasi, kedokteran hewan dan sanitasi dan persediaan medis; Jasa toko eceran sehubungan dengan
penjualan rokok elektrik (e-cigarettes), rokok elektronik, cairan untuk digunakan pada rokok elektronik, tembakau,
pengganti tembakau (bukan untuk keperluan medis), barang-barang keperluan perokok, korek api untuk perokok, alat
penguap pribadi (untuk rokok elektronik) dan rokok elektronik dan pemberi rasa serta cairan untuk rokok elektronik, produk
tembakau untuk keperluan dipanaskan, perangkat dan bagian-bagian perangkat untuk memanaskan tembakau dan pengganti
tembakau untuk keperluan dihirup, tembakau sirih dengan tembakau, tembakau untuk dihirup dengan tembakau, tembakau
sirih tanpa tembakau, tembakau untuk dihirup tanpa tembakau, kantong nikotin oral bebas tembakau (bukan untuk
penggunaan medis); Jasa toko eceran sehubungan dengan penjualan rokok elektrik (e-cigarettes), rokok elektronik, cairan
untuk digunakan pada rokok elektronik, tembakau, barang-barang keperluan perokok, korek api, alat penguap pribadi (untuk
rokok elektronik) dan rokok elektronik dan pemberi rasa serta cairan untuk rokok elektronik; Jasa toko grosir untuk engsel
pintu dari logam; Jasa toko grosir untuk pintu lipat dari logam; Jasa toko grosir untuk pintu lipat non-logam; Jasa toko grosir
yang menampikan peralatan dan instrumen medis untuk perbaikan kulit yang menggunakan lampu LED; Jasa toko grosir yang
menampilkan alat pijat estetika; Jasa toko grosir yang menampilkan alat pijat getaran untuk keperluan rumah tangga; Jasa
toko grosir yang menampilkan alat pijat wajah estetika untuk efek memutihkan kulit; Jasa toko grosir yang menampilkan bidet;
Jasa toko grosir yang menampilkan pembersih udara, bukan bagian dari mesin; Jasa toko grosir yang menampilkan pemurni
air untuk keperluan rumah tangga; Jasa toko on-line dan gerai yang menjual alas kaki, pakaian, penutup kepala dan asesoris
pakaian, tas punggung, tas untuk membawa segala keperluan, tas tangan dan dompet; Jasa toko online sepatu bekas; Jasa
toko pakaian eceran; Jasa toko penjual Makanan dan Minuman secara online; Jasa toko retail secara daring (online) yang
menampilkan konten audio, video dan audio visual yang sebelumnya telah direkam, yang telah distandarkan (streamed) dan
dapat diunduh; Jasa toko retail yang menjual kosmetik; Jasa toko ritel dalam bidang desain pakaian, jam, kulit dan tas jinjing;
Jasa toko ritel online yang menampilkan program perangkat lunak komputer, game komputer, rekaman audio, publikasi
elektronik, buku, film, musik, video, dan program TV; Jasa toko ritel online yang menawarkan barang-barang pakaian, sepatu,
tutup kepala, alat dan asesoris untuk keperluan olahraga; Jasa toko ritel yang menampikan peralatan dan instrumen medis
untuk perbaikan kulit yang menggunakan lampu LED; Jasa toko ritel yang menampilkan alat pijat estetika; Jasa toko ritel yang
menampilkan alat pijat getaran untuk keperluan rumah tangga; Jasa toko ritel yang menampilkan alat pijat wajah estetika
untuk efek memutihkan kulit; Jasa toko ritel yang menampilkan bidet; Jasa toko ritel yang menampilkan pembersih udara,
bukan bagian dari mesin; Jasa toko ritel yang menampilkan pemurni air untuk keperluan rumah tangga; Jasa toko ritel yang
menawarkan barang-barang pakaian, sepatu, tutup kepala, alat dan asesoris olahraga; Jasa toko ritel, baik secara
konvensional maupun secara online; Jasa toko sepatu bekas; Jasa transportasi logistik, yaitu pengaturan transportasi barang
untuk orang lain; Jasa waralaba, yaitu, penawaran bantuan manajemen bisnis dalam pendirian dan pengoperasian restoran
yang menyajikan ayam; Jasa yang menawarkan untuk dijual dan penjualan barang dalam perdagangan eceran dan grosir;
Jasa yang menyediakan kampanye periklanan manajemen dalam hal pelacakan, menganalisa, dan melaporkan data
konsumen, demigrafik, dan tanggapan konsumen pada bahan-bahan iklan dan promosi; Jasa-jasa di dalam bidang teknologi
blockchain (Sistem pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi).; Jasa-jasa kliping berita; Jasa-jasa konsultasi
perniagaan, informasi, penelitian dan analisis yang berhubungan dengan perencanaan, pembelian, penempatan dan
optimisasi online, interaktip, televisi, cable, pita lebar (broadband), mobile dan penemuan (inventory) media baru dan konten
yang berkaitan dengannya; Jasa-jasa pameran dan pameran dagang; Jasa-jasa pemberian nasehat, konsultasi, dan informasi
bisnis-bisnis; Jasa-jasa penjualan retail jam tangan dan instrumen horologis; Jasa-jasa penyediaan informasi, dan layanan jual
beli tentang akar rumput; Jasa-jasa ritel yang berkaitan dengan gas yang mudah terbakar; Jasa-jasa ritel yang berkaitan
dengan pakaian dan aksesoris, tas, souvenir; Jasa-jasa ritel yang berkaitan dengan pelumas, fluida dan aditif untuk digunakan
dalam otomotif, produk perawatan mobil, bagian-bagian otomotif, perlengkapan dan aksesori, alat-alat tangan, koran dan
majalah, makanan, minuman dan gula-gula dan serba-serbi yang lain.; Jasa-jasa toko penjualan eceran dibidang perangkat-
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perangkat keras dan barang-barang yang berkaitan dengannya; Kampanye pasar; Kampanye pemasaran; Keagenan tenaga
kerja; Kompilasi bisnis data; Kompilasi dan penyediaan dari direktori informasi komersial on-line; Kompilasi dan sistemisasi
informasi untuk transmisi elektronik; Kompilasi iklan untuk digunakan sebagai halaman web; Kompilasi iklan untuk digunakan
sebagai halaman web di Internet; Komputerisasi kompilasi dari catatan kontrol stok; Komputerisasi kompilasi dari daftar
pesanan; Komputerisasi kompilasi dari indeks-indeks pelanggan; Komputerisasi pencatatan bisnis; Komputerisasi verifikasi
data; Konsultan Niaga; Konsultan Pajak; Konsultan bisnis; Konsultansi strategi bisnis; Konsultasi bisnis mengenai aktivitas
pemasaran dan peluncuran produk baru; Konsultasi bisnis profesional; Konsultasi bisnis, informasi atau penyelidikan;
Konsultasi komersial; Konsultasi manajemen bisnis di bidang perjalanan (bisnis) perusahaan; Konsultasi manajemen bisnis
perusahaan dan personalia; Konsultasi manajemen bisnis, yaitu, membantu bisnis untuk mengurangi tapak ekologi dan
mengubah praktik bisnis menjadi kegiatan yang ramah lingkungan melalui optimalisasi pengemasan.; Konsultasi manajemen
dan organisasi bisnis; Konsultasi manajemen personalia; Konsultasi manajemen personalia dan ketenagakerjaan; Konsultasi
manajemen perusahaan, yaitu: menasehatkan langganan dalam segala bidang bisnis, termasuk atmosfir bumi dan semua
angkasa di luarnya (aerospace) dan pertahanan, elektronika, telekomunikasi, otomotif, bahan-bahan dasar, industri
konsumen, hasil-hasil zat perantara, farmasi dan medik, dagang eceran, energi, perbankan, sekuritas, perawatan kesehatan,
asuransi dan angkutan, tentang strategi perusahaan, pengaturan, pelaksanaan, dan perniagaan yang berhubungan dengan
bidang polis perbaikan pelaksanaan perusahaan jangka pendek, pemasaran, pembuatan dan penyaluran pengembangan,
perencanaan dan pengaturan tenaga manusia, informasi manajemen dan teknologi informasi; Konsultasi mengenai strategi
komunikasi hubungan masyarakat; Konsultasi perdagangan produk UMKM di dalam dan luar negeri; Konsultasi sarana dan
pra sarana bagi kegiatan UMKM; Konsultasi sumber daya manusia; Konsultasi yang berkaitan dengan hubungan masyarakat;
Konsumen (Informasi komersial dan pemberian nasihat untuk -) [toko yang menyediakan pemberian naihat untuk konsumen];
Konter untuk penjualan es krim; Koperasi perdagangan; Layana agen penjualan yang menampilkan penggorengan; Layanan
administrasi bisnis yang disediakan yang berhubungan dengan layanan grosir dan ritel perangkat keras logam; Layanan
administrasi mengenai bisnis yang menggunakan basis data di Internet; Layanan administrasi untuk rujukan medis; Layanan
administratif manajemen hotel; Layanan agen ekspor-impor di bidang kosmetik; Layanan agen ekspor-impor pakaian; Layanan
agen informasi bisnis; Layanan agen informasi komersial, melalui internet; Layanan agen menjawab telepon; Layanan agen
penjualan untuk engsel pintu dari logam; Layanan agen penjualan untuk engsel pintu non-logam; Layanan agen penjualan
untuk pintu lipat dari logam; Layanan agen penjualan untuk pintu lipat non-logam; Layanan agen penjualan untuk selempang
jendela dari logam; Layanan agen penjualan untuk selempang jendela non-logam; Layanan agen penjualan yang
menampilkan alas kaki untuk mandi; Layanan agen penjualan yang menampilkan alat masak multi-guna; Layanan agen
penjualan yang menampilkan alat memasak tanpa minyak yang dipanaskan dengan uap; Layanan agen penjualan yang
menampilkan alat penggosok tubuh; Layanan agen penjualan yang menampilkan alat pengukus yang mudah digunakan;
Layanan agen penjualan yang menampilkan alat pijat untuk penggunaan pribadi; Layanan agen penjualan yang menampilkan
alat sterilisasi; Layanan agen penjualan yang menampilkan alat sterilisasi portabel untuk sikat gigi; Layanan agen penjualan
yang menampilkan alat sterilisasi untuk sikat gigi; Layanan agen penjualan yang menampilkan alat sterilisasi untuk talenan
untuk penggunaan di dapur; Layanan agen penjualan yang menampilkan aparatus dan instrumen untuk menimbang; Layanan
agen penjualan yang menampilkan aparatus perawatan gigi; Layanan agen penjualan yang menampilkan aparatus yang
dioperasikan tangan untuk mencincang makanan; Layanan agen penjualan yang menampilkan bagasi; Layanan agen
penjualan yang menampilkan bantal Korea, Bangsuk; Layanan agen penjualan yang menampilkan blender botol; Layanan
agen penjualan yang menampilkan blender botol yang disesuaikan untuk mempertahankan dingin; Layanan agen penjualan
yang menampilkan blender elektrik; Layanan agen penjualan yang menampilkan blender portabel; Layanan agen penjualan
yang menampilkan blender tangan nirkabel; Layanan agen penjualan yang menampilkan botol air dijual kosong; Layanan
agen penjualan yang menampilkan botol terisolasi; Layanan agen penjualan yang menampilkan botol untuk minum bukan
logam mulia; Layanan agen penjualan yang menampilkan buku dan publikasi; Layanan agen penjualan yang menampilkan
cangkir bukan logam mulia; Layanan agen penjualan yang menampilkan deterjen untuk penggunaan di dapur; Layanan agen
penjualan yang menampilkan gantungan baju; Layanan agen penjualan yang menampilkan handuk abrasif untuk menggosok
kulit; Layanan agen penjualan yang menampilkan handuk dapur dari kertas; Layanan agen penjualan yang menampilkan
handuk dari tekstil; Layanan agen penjualan yang menampilkan kabinet dan lemari plastik; Layanan agen penjualan yang
menampilkan kantong dengan penutup untuk penyimpanan makanan; Layanan agen penjualan yang menampilkan karpet;
Layanan agen penjualan yang menampilkan keranjang cucian untuk penggunaan domestik atau rumah tangga; Layanan agen
penjualan yang menampilkan keranjang sampah; Layanan agen penjualan yang menampilkan keranjang untuk keperluan
rumah tangga; Layanan agen penjualan yang menampilkan kertas perak; Layanan agen penjualan yang menampilkan kopi;
Layanan agen penjualan yang menampilkan kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan; Layanan agen penjualan yang
menampilkan kotak makanan pendamping; Layanan agen penjualan yang menampilkan kotak pendingin portabel bukan
elektrik; Layanan agen penjualan yang menampilkan kuali digital; Layanan agen penjualan yang menampilkan kuali elektrik
yang dapat dilipat; Layanan agen penjualan yang menampilkan kuali multi-guna; Layanan agen penjualan yang menampilkan
lemari bukan logam; Layanan agen penjualan yang menampilkan mesin pengepakan hampa udara untuk makanan; Layanan
agen penjualan yang menampilkan minuman berbahan dasar teh alkohol; Layanan agen penjualan yang menampilkan
nutraseutikal; Layanan agen penjualan yang menampilkan oven yang dipanaskan dengan uap; Layanan agen penjualan yang
menampilkan pakaian; Layanan agen penjualan yang menampilkan panci untuk memasak; Layanan agen penjualan yang
menampilkan panggangan elektrik; Layanan agen penjualan yang menampilkan panggangan elektrik di dalam ruangan;
Layanan agen penjualan yang menampilkan panggangan elektrik di luar ruangan; Layanan agen penjualan yang menampilkan
panggangan induksi; Layanan agen penjualan yang menampilkan pelembab sterilisasi LED; Layanan agen penjualan yang
menampilkan pemanggang; Layanan agen penjualan yang menampilkan pembersih udara portabel; Layanan agen penjualan
yang menampilkan pengaduk elektrik untuk keperluan rumah tangga; Layanan agen penjualan yang menampilkan penghilang
serat elektrik; Layanan agen penjualan yang menampilkan penghisap debu; Layanan agen penjualan yang menampilkan
penjernih udara untuk kendaraan; Layanan agen penjualan yang menampilkan perabotan; Layanan agen penjualan yang
menampilkan peralatan dapur; Layanan agen penjualan yang menampilkan peralatan makan malam dari keramik; Layanan
agen penjualan yang menampilkan peralatan makan, selain pisau, garpu dan sendok; Layanan agen penjualan yang
menampilkan peralatan untuk membersihkan dan perlengkapan untuk mencuci, selain elektrik; Layanan agen penjualan yang
menampilkan perlengkapan mandi; Layanan agen penjualan yang menampilkan rak pengering untuk mencuci; Layanan agen
penjualan yang menampilkan sapu untuk membersihkan; Layanan agen penjualan yang menampilkan sarung tangan dapur;
Layanan agen penjualan yang menampilkan sediaan untuk memutihkan dan bahan lainnya untuk keperluan mencuci; Layanan
agen penjualan yang menampilkan serbet; Layanan agen penjualan yang menampilkan setrika uap; Layanan agen penjualan
yang menampilkan sikat gigi elektrik; Layanan agen penjualan yang menampilkan sikat untuk membersihkan;
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Layanan agen penjualan yang menampilkan spatula untuk penggunaan di dapur; Layanan agen penjualan yang menampilkan
sterilisasi pengering piring; Layanan agen penjualan yang menampilkan talenan untuk penggunaan di dapur; Layanan agen
penjualan yang menampilkan tas dan dompet; Layanan agen penjualan yang menampilkan tas kecil untuk bepergian; Layanan
agen penjualan yang menampilkan teko kopi elektrik; Layanan agen penjualan yang menampilkan tembakau; Layanan agen
penjualan yang menampilkan tempat dan kotak sabun; Layanan agen penjualan yang menampilkan tepung dan sediaan yang
terbuat dari sereal; Layanan agen penjualan yang menampilkan tikar; Layanan agen penjualan yang menampilkan tisu
kosmetik yang sudah dibasahi; Layanan agen penjualan yang menampilkan turner untuk penggunaan di dapur; Layanan agen
penjualan yang menampilkan tusuk gigi; Layanan agen penjualan yang menampilkan wadah kaca yang disegel untuk
mengawetkan makanan; Layanan agen penjualan yang menampilkan wadah pengemas hampa udara untuk nasi; Layanan
agen penjualan yang menampilkan wadah plastik untuk penggunaan rumah tangga; Layanan agen penjualan yang
menampilkan wadah rumah tangga portabel multi-guna; Layanan agen penjualan yang menampilkan wadah untuk makanan
tradisional Korea, kimchi; Layanan agen penjualan yang menampilkan wadah untuk penggunaan rumah tangga atau dapur;
Layanan agen penjualan yang menampilkan wewangian; Layanan agen penjualanyang menampilkan lapisan kertas perak
untuk memasak di dapur; Layanan agen penjualanyang menampilkan peralatan memasak portabel untuk penggunaan di luar
ruangan; Layanan agen periklanan di Internet untuk orang lain; Layanan amal, yaitu, mengatur dan melakukan program
sukarela karyawan dan proyek layanan masyarakat; Layanan asosiasi, yaitu, mempromosikan kepentingan organisasi dan
orang-orang yang peduli dengan bidang manajemen proyek, manajemen bisnis, dan manajemen strategis; Layanan asosiasi,
yaitu, mempromosikan pemakaian dan penerimaan standar pertanian untuk penyerapan karbon dan gas rumah kaca lainnya;
Layanan asosiasi, yaitu, mempromosikan pemakaian dan penerimaan standar pertanian untuk penyerapan karbon dan gas
rumah kaca lainnya mempromosikan standar industri umum secara sukarela untuk penyerapan pertanian karbon dan gas
rumah kaca lainnya penyediaan pasar online untuk pembeli dan penjual karbon dan kredit gas rumah kaca lainnya, tunjangan
atau kompensasi mempromosikan penyerapan karbon internasional dan gas rumah kaca lainnya melalui administrasi
kompetisi dan tantangan untuk pihak lain.; Layanan asosiasi, yaitu, mempromosikan pemakaian dan penerimaan standar
pertanian untuk penyerapan karbon dan gas rumah kaca lainnya.; Layanan bantuan bisnis untuk pihak lain dalam
pengoperasian peralatan pengawasan keamanan dalam bidang teknologi informasi; Layanan bantuan dan konsultasi di
bidang manajemen bisnis perusahaan di sektor medis; Layanan bantuan manajemen personalia; Layanan bisnis, yaitu,
administrasi bisnis perusahaan dan operasi toko ritel yang menampilkan pakaian, aksesori pakaian, alas kaki, koper, ransel
dan peralatan luar ruang; Layanan bisnis/usaha yang berkaitan dengan manajemen fasilitas dan jasa operasi teknis, yaitu,
penyediaan manajemen usaha dan operasi usaha ke pusat data dengan infrastruktur dan interkoneksi internet dan jaringan,
pusat data tersebut menyediakan manajemen daya, pengendalian lingkungan, dan manajemen pengamanan data; Layanan
dealer kendaraan; Layanan diskon (untuk pengecer, grosir atau layanan promosi penjualan); Layanan distribusi dalam bidang
perangkat lunak permainan komputer, permainan video, permainan komputer, program permainan, konten permainan
komputer dan permainan video yang dapat diunduh; Layanan eceran atau grosir barang cetakan seperti buku, e-book;
Layanan eceran atau grosir untuk kosmetik dan alat kesehatan; Layanan eceran atau grosir untuk persediaan medis; Layanan
fungsi kantor dan penyediaan informasi yang berkaitan dengannya; Layanan fungsi kantor yang disediakan yang berhubungan
dengan layanan grosir dan ritel perangkat keras logam; Layanan grosir; Layanan grosir dan eceran dekorasi rumah; Layanan
grosir dan eceran di bidang produk tembakau, rokok elektronik dan produk-produk untuk digunakan dengan rokok elektronik;
Layanan grosir dan eceran perabotan rumah; Layanan grosir dan eceran peralatan listrik; Layanan grosir yang berkaitan
dengan buku; Layanan grosir yang disediakan oleh toko yang menjual bagian dan aksesoris mobil; Layanan grosir yang
menampilkan gantungan baju; Layanan iklan baris di bidang penilaian, perbaikan, layanan pemasangan, dan penjualan mobil
baru dan/atau bekas, sepeda motor, kendaraan komersial dan/atau tugas berat serta aksesori dan suku cadang terkait;
Layanan iklan yang berkaitan dengan parfum dan wewangian; Layanan iklan yang disediakan yang berhubungan dengan
layanan grosir dan ritel perangkat keras logam; Layanan iklan, pemasaran dan promosi di bidang jasa medis; Layanan iklan,
pemasaran dan promosi, yaitu, memberikan informasi mengenai diskon, kupon, potongan harga, voucher, tautan ke situs web
ritel orang lain, dan penawaran khusus untuk barang dan jasa orang lain; Layanan iklan, pemasaran, dan promosi; Layanan
iklan, yaitu mempromosikan merek, barang, dan layanan orang lain; Layanan impor dan ekspor agen untuk perangkat keras
logam; Layanan informasi bisnis bersifat menyediakan informasi peluang bisnis; Layanan informasi bisnis yang bersifat
memberikan informasi peluang bisnis; Layanan informasi iklan dan komersial melalui internet; Layanan informasi yang
berkaitan dengan jaringan kerja dan pertemuan bisnis; Layanan informasi yang berkaitan dengan perkenalan bisnis; Layanan
informasi, nasehat dan
konsultasi yang berkaitan dengan
proses administrasi pesanan pembelian,
jasa periklanan, periklanan, penilaian
bisnis, informasi bisnis, investigasi
bisnis, bantuan manajemen bisnis,
konsultasi manajemen bisnis, konsultasi
organisasi bisnis, penelitian bisnis, agen
informasi komersial, informasi dan
nasehat komersial untuk konsumen,
layanan perantara komersial, bantuan
manajemen komersial atau industri,
kompilasi iklan digunakan sebagai
halaman web pada internet, kompilasi
direktori untuk penerbitan di internet,
kompilasi informasi ke dalam basis data
komputer, kompilasi statistik, analisis
harga biaya, pencarian data dalam file
komputer untuk orang lain, penyebaran
bahan untuk iklan, penelitian
pemasaran, pemasaran, iklan online di
jaringan komputer, jajak pendapat,
organisasi dan manajemen program
loyalitas pelanggan, iklan bayar per klik,
presentasi barang di media komunikasi, untuk keperluan ritel, layanan
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perbandingan harga, jasa pengadaan
untuk orang lain (membeli barang dan
jasa untuk bisnis orang lain),
memberikan informasi bisnis melalui
situs web, penyediaan pasar daring
untuk pembeli dan penjual barang dan
jasa, penyediaan informasi kontak
komersial dan bisnis, publikasi teks
publisitas, publisitas, penyewaan waktu
iklan di media komunikasi, promosi
penjualan untuk orang lain, optimisasi
mesin pencari, sistemisasi informasi ke
dalam basis data komputer, jasa
pengadaan kerjasama, untuk
kepentingan pihak lain, dari berbagai
barang (tidak termasuk transportasi
daripadanya), memungkinkan
pelanggan untuk dengan mudah
melihat dan membeli barang-barang
tersebut dari situs barang dagangan
dalam jaringan komunikasi global,
memperbarui dan memelihara data
dalam database komputer,
memperbarui materi iklan,
pengoptimalan lalu lintas situs web,
audit keuangan, persiapan dan analisis
laporan keuangan untuk bisnis, proses
administrasi klaim asuransi, promosi
layanan asuransi, atas nama pihak
ketiga; Layanan jasa menguruskan pendirian PT (Perseroan Terbatas); Layanan jasa menguruskan pendirian badan usaha;
Layanan jasa menguruskan pendirian perusahaan; Layanan jual beli parfum, yaitu: isi ulang parfum; Layanan kliping berita
online; Layanan konsultasi untuk manajemen dan organisasi bisnis; Layanan konsultasi bisnis; Layanan konsultasi bisnis
yang berkaitan dengan pendirian usaha; Layanan konsultasi merek; Layanan konsultasi pemasaran bisnis, yaitu, melacak dan
menganalisis data pemasaran orang lain untuk tujuan memberikan strategi, wawasan, pemasaran, penjualan, operasi,
khususnya yang mengkhususkan diri dalam penggunaan model analitik dan statistik untuk memahami dan memprediksi
konsumen, tren dan tindakan bisnis dan pasar; Layanan konsultasi untuk periklanan dan manajemen bisnis; Layanan lisensi
musik, yaitu, administrasi komersial dari lisensi musik lainnya; Layanan manajemen bisnis yang disediakan yang berhubungan
dengan layanan grosir dan ritel perangkat keras logam; Layanan manajemen risiko bisnis; Layanan mengirimkan dan
menerima pesan elektronik; Layanan nasehat dan konsultasi yang berkaitan dengan suksesi bisnis dan memberikan informasi
tentangnya; Layanan nasehat untuk informasi bisnis dan akuntansi; Layanan online untuk menghubungkan pengguna jaringan
sosial dengan bisnis; Layanan online untuk menghubungkan pengguna jejaring sosial dengan pengecer untuk tujuan
memfasilitasi pembelian diskon; Layanan panggilan [layanan pelanggan]; Layanan pegawai sementara; Layanan pelelangan;
Layanan pemantauan dan konsultasi bisnis, yaitu, untuk memberikan strategi, wawasan, pemasaran, dan penjualan, terutama
yang mengkhususkan diri dalam penggunaan model analitik dan statistik untuk memahami dan memprediksi konsumen,
bisnis, dan tren dan tindakan pasar melalui situs web pelacakan; Layanan pemasaran bisnis; Layanan pemasaran dan
promosi penjualan di toko-toko dan atau melalui jaringan komunikasi di seluruh dunia; Layanan pemasaran yang disediakan
dengan cara jaringan digital melalui portal internet yang diarahkan kepada pelanggan produk kemasan; Layanan pemasaran,
periklanan dan promosi; Layanan pemesanan buku secara online; Layanan pemesanan melaui pos berbasis Internet;
Layanan pemesanan produk; Layanan pemrosesan data daring; Layanan pemrosesan kantor; Layanan penanganan data;
Layanan pencarian data dan penyediaan informasi yang berkaitan dengan hasil pencarian; Layanan pencarian database
melalui suatu jaringan; Layanan pencarian informasi di Internet; Layanan pencarian informasi melalui Internet; Layanan
pencarian untuk data elektronik pada komputer; Layanan penempatan pesanan untuk layanan pengiriman barang; Layanan
pengadaan kerjasama untuk kepentingan pihak lain, dari berbagai barang (tidak termasuk transportasi daripadanya),
memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan membeli barang-barang tersebut, layanan yang dapat disediakan
melalui toko ritel, toko grosir, melalui katalog pesanan melalui surat atau melalui media elektronik seperti melalui toko online,
situs web atau belanja melalui program televisi; Layanan pengadaan untuk orang lain (perolehan barang dan jasa untuk
perusahaan lain); Layanan pengaturan acara [mengorganisir pameran atau pamern dagang untuk tujuan komersial atau
periklanan]; Layanan pengaturan rapat perusahaan; Layanan pengaturan tampilan etalase toko ritel; Layanan pengelolaan
rantai pasokan melalui solusi ketelusuran dari awal hingga akhir untuk produk kemasan dan pengemasan; Layanan
pengembangan bisnis, seperti menyediakan bantuan untuk perusahaan pemula milik pihak lain; Layanan penjualan eceran
bubuk boba; Layanan penjualan eceran bubuk coklat, kopi dan teh secara online; Layanan penjualan eceran bubuk minuman;
Layanan penjualan eceran produk roti; Layanan penjualan eceran sirup; Layanan penjualan eceran sirup untuk kuliner;
Layanan penjualan eceran sirup untuk minuman; Layanan penjualan jam tangan dan kacamata hitam (kacamata olahraga dan
kacamata) secara eceran atau grosir; Layanan penjualan kosmetik, persiapan untuk penggunaan pribadi, persiapan
perawatan gigi dan mulut, sabun dan deterjen secara eceran atau grosir; Layanan penjualan ritel; Layanan penjualan ritel
online; Layanan penjualan ritel yang berkaitan dengan produk makanan dan minuman; Layanan penyedia informasi komersial
melalui internet; Layanan penyedia informasi secara daring termasik informasi terkait dengan pedagang yang menerima
pembayaran dengan kartu kredit.; Layanan penyedia informasi, publikasi dan promosi pada pusat perbelanjaan secara online;
Layanan perantara bisnis; Layanan perantara komersial untuk mobil-mobil; Layanan perantara komersial untuk mobil-mobil
bekas; Layanan perantara komersial yang disediakan oleh toko yang menjual bagian dan asesoris mobil; Layanan perantara
yang berkaitan dengan perdagangan barang dan jasa; Layanan perdagangan elektronik, yaitu, menyediakan layanan toko ritel
online yang menampilkan perangkat lunak permainan komputer, permainan, pakaian; Layanan perekrutan; Layanan
perkenalan dan pertemuan bisnis dan skema jaringan kerja bisnis; Layanan perusahaan dan ayanan pengembangan bisnis
dalam bidang sediaan farmasi; Layanan promosi bisnis; Layanan promosi dan publisitas; Layanan promosi yang berhubungan
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dengan acara eSports; Layanan pusat perbelanjaan (Mall); Layanan relasi media; Layanan ritel atau grosir di bidang
penyediaan perangkat lunak, pemutakhiran dan peningkatan pada perangkat lunak komputer atau pada perangkat keras
komputer; Layanan ritel atau grosir yang berhubungan dengan ponsel dan aksesoris ponsel; Layanan ritel atau layanan grosir
untuk gambar yang dapat diunduh; Layanan ritel atau layanan grosir untuk mesin dan peralatan telekomunikasi atau mesin,
peralatan; Layanan ritel atau layanan grosir untuk pengeras suara; Layanan ritel atau layanan grosir untuk perangkat lunak
permainan untuk konsol permainan video di rumah dan permainan portabel dengan layar kristal cair; Layanan ritel atau
layanan grosir untuk sistem pembangkit tenaga surya; Layanan ritel atau layanan grosir untuk sistem pengenalan suara;
Layanan ritel atau layanan grosir untuk video atau gambar yang dapat diunduh; Layanan ritel dan grosir teh; Layanan ritel dan
grosir untuk bagian, perlengkapan dan aksesoris untuk kacamata, kacamata pelindung dengan bingkai plastik atau karet yang
pas di wajah untuk melindungi mata dan kacamata pelindung dari sinar matahari, termasuk, tempat, rantai, tali, bingkai, pita
dan pengikat pendukung, termasuk layanan ritel dan grosir online yang menampilkan kacamata, kacamata pelindung dengan
bingkai plastik atau karet yang pas di wajah untuk melindungi mata, kacamata pelindung dari sinar matahari; Layanan ritel
department store; Layanan ritel online barang-barang elektronik melalui situs web; Layanan ritel online dari situs web internet
yang berkaitan dengan penjualan buku; Layanan ritel online yang berkaitan dengan alas kaki; Layanan ritel online yang
berkaitan dengan pakaian dalam; Layanan ritel online yang berkaitan dengan pakaian dalam wanita; Layanan ritel online yang
berkaitan dengan penjualan buku; Layanan ritel online yang berkaitan dengan sepatu; Layanan ritel online yang berkaitan
dengan topi; Layanan ritel online yang berkaitan dengan tutup kepala; Layanan ritel terkait dengan barang cetakan; Layanan
ritel terkait dengan persediaan pendidikan; Layanan ritel toko serba ada online; Layanan ritel untuk parfum dan wewangian;
Layanan ritel untuk penjualan bahan bakar, minyak bumi, minyak, pelumas, gemuk; Layanan ritel yang berkaitan dengan
produk roti; Layanan ritel, grosir dan toko online, termasuk toko roti ritel, farmasi, dan layanan suku cadang mobil; Layanan
sewa dan penjualan ruang iklan; Layanan tampilan untuk barang dagangan; Layanan toko eceran yang menjual mobil-mobil;
Layanan toko eceran yang menjual mobil-mobil bekas; Layanan toko grosir menampilkan alas kaki untuk pria dan wanita;
Layanan toko grosir menampilkan sandal; Layanan toko grosir menampilkan selempang jendela dari logam; Layanan toko
grosir menampilkan selempang jendela non-logam; Layanan toko grosir menampilkan sepatu; Layanan toko grosir
menampilkan sepatu anak-anak; Layanan toko grosir menampilkan sepatu kulit; Layanan toko grosir online yang menjual
bahan - bahan granit, keramik; Layanan toko grosir online yang menjual bahan - bahan untuk membuat bingkai, batu alam,
panel, kertas pelapis dinding; Layanan toko grosir yang menampilkan alas kaki untuk mandi; Layanan toko grosir yang
menampilkan alat masak multi-guna; Layanan toko grosir yang menampilkan alat memasak tanpa minyak yang dipanaskan
dengan uap; Layanan toko grosir yang menampilkan alat penggosok tubuh; Layanan toko grosir yang menampilkan alat
pengukus yang mudah digunakan; Layanan toko grosir yang menampilkan alat pijat untuk penggunaan pribadi; Layanan toko
grosir yang menampilkan alat sterilisasi; Layanan toko grosir yang menampilkan alat sterilisasi portabel untuk sikat gigi;
Layanan toko grosir yang menampilkan alat sterilisasi untuk sikat gigi; Layanan toko grosir yang menampilkan alat sterilisasi
untuk talenan untuk penggunaan di dapur; Layanan toko grosir yang menampilkan aparatus dan instrumen untuk menimbang;
Layanan toko grosir yang menampilkan aparatus perawatan gigi; Layanan toko grosir yang menampilkan aparatus yang
dioperasikan tangan untuk mencincang makanan; Layanan toko grosir yang menampilkan bahan bakar mineral; Layanan toko
grosir yang menampilkan bantal Korea, Bangsuk; Layanan toko grosir yang menampilkan batu bara; Layanan toko grosir yang
menampilkan blender botol; Layanan toko grosir yang menampilkan blender botol yang disesuaikan untuk mempertahankan
dingin; Layanan toko grosir yang menampilkan blender elektrik; Layanan toko grosir yang menampilkan blender portabel;
Layanan toko grosir yang menampilkan blender tangan nirkabel; Layanan toko grosir yang menampilkan botol air dijual
kosong; Layanan toko grosir yang menampilkan botol terisolasi; Layanan toko grosir yang menampilkan botol untuk minum
bukan logam mulia; Layanan toko grosir yang menampilkan cangkir bukan logam mulia; Layanan toko grosir yang
menampilkan deterjen untuk keperluan di dapur; Layanan toko grosir yang menampilkan handuk abrasif untuk menggosok
kulit; Layanan toko grosir yang menampilkan handuk dapur dari kertas; Layanan toko grosir yang menampilkan handuk dari
tekstil; Layanan toko grosir yang menampilkan jasa untuk mencuci piring; Layanan toko grosir yang menampilkan kabinet dan
lemari plastik; Layanan toko grosir yang menampilkan kantong dengan penutup untuk penyimpanan makanan; Layanan toko
grosir yang menampilkan karpet; Layanan toko grosir yang menampilkan keranjang cucian untuk penggunaan domestik atau
rumah tangga; Layanan toko grosir yang menampilkan keranjang sampah; Layanan toko grosir yang menampilkan keranjang
untuk keperluan rumah tangga; Layanan toko grosir yang menampilkan kertas perak; Layanan toko grosir yang menampilkan
kosmetik; Layanan toko grosir yang menampilkan kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan; Layanan toko grosir yang
menampilkan kotak makanan pendamping; Layanan toko grosir yang menampilkan kotak pendingin portabel bukan elektrik;
Layanan toko grosir yang menampilkan kuali digital; Layanan toko grosir yang menampilkan kuali elektrik yang dapat dilipat;
Layanan toko grosir yang menampilkan kuali multi-guna; Layanan toko grosir yang menampilkan lapisan kertas perak untuk
memasak di dapur; Layanan toko grosir yang menampilkan lemari bukan logam; Layanan toko grosir yang menampilkan
mesin pengepakan hampa udara untuk makanan; Layanan toko grosir yang menampilkan nutraseutikal; Layanan toko grosir
yang menampilkan oven yang dipanaskan dengan uap; Layanan toko grosir yang menampilkan panci untuk memasak;
Layanan toko grosir yang menampilkan panggangan elektrik; Layanan toko grosir yang menampilkan panggangan elektrik di
dalam ruangan; Layanan toko grosir yang menampilkan panggangan elektrik di luar ruangan; Layanan toko grosir yang
menampilkan panggangan induksi; Layanan toko grosir yang menampilkan pelembab sterilisasi LED; Layanan toko grosir
yang menampilkan pemanggang; Layanan toko grosir yang menampilkan pembersih udara portabel; Layanan toko grosir yang
menampilkan pengaduk elektrik untuk keperluan rumah tangga; Layanan toko grosir yang menampilkan penggorengan;
Layanan toko grosir yang menampilkan penghilang serat elektrik; Layanan toko grosir yang menampilkan penghisap debu;
Layanan toko grosir yang menampilkan penjernih udara untuk kendaraan; Layanan toko grosir yang menampilkan peralatan
dapur; Layanan toko grosir yang menampilkan peralatan makan malam dari keramik; Layanan toko grosir yang menampilkan
peralatan makan, selain pisau, garpu dan sendok; Layanan toko grosir yang menampilkan peralatan memasak portabel untuk
penggunaan di luar ruangan; Layanan toko grosir yang menampilkan peralatan untuk membersihkan dan perlengkapan untuk
mencuci, selain elektrik; Layanan toko grosir yang menampilkan rak pengering untuk mencuci; Layanan toko grosir yang
menampilkan sapu untuk membersihkan; Layanan toko grosir yang menampilkan sarung tangan dapur; Layanan toko grosir
yang menampilkan sediaan untuk memutihkan dan bahan lainnya untuk keperluan mencuci; Layanan toko grosir yang
menampilkan serbet; Layanan toko grosir yang menampilkan setrika uap; Layanan toko grosir yang menampilkan sikat gigi
elektrik; Layanan toko grosir yang menampilkan sikat untuk membersihkan; Layanan toko grosir yang menampilkan spatula
untuk penggunaan di dapur; Layanan toko grosir yang menampilkan sterilisasi pengering piring; Layanan toko grosir yang
menampilkan talenan untuk penggunaan di dapur; Layanan toko grosir yang menampilkan tas dan dompet; Layanan toko
grosir yang menampilkan tas kecil untuk bepergian; Layanan toko grosir yang menampilkan teko kopi elektrik; Layanan toko
grosir yang menampilkan tempat dan kotak sabun; Layanan toko grosir yang menampilkan tepung dan sediaan yang terbuat
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dari sereal; Layanan toko grosir yang menampilkan tikar; Layanan toko grosir yang menampilkan tisu kosmetik yang sudah
dibasahi; Layanan toko grosir yang menampilkan turner untuk penggunaan di dapur; Layanan toko grosir yang menampilkan
tusuk gigi; Layanan toko grosir yang menampilkan wadah kaca yang disegel untuk mengawetkan makanan; Layanan toko
grosir yang menampilkan wadah pengemas hampa udara untuk nasi; Layanan toko grosir yang menampilkan wadah plastik
untuk penggunaan rumah tangga; Layanan toko grosir yang menampilkan wadah rumah tangga portabel multi-guna; Layanan
toko grosir yang menampilkan wadah untuk makanan tradisional Korea, kimchi; Layanan toko grosir yang menampilkan wadah
untuk penggunaan rumah tangga atau dapur; Layanan toko grosir yang menampilkan wewangian; Layanan toko grosir yang
menjual mobil-mobil; Layanan toko grosir yang menjual mobil-mobil bekas; Layanan toko ritel di bidang suplemen makanan
kesehatan untuk digunakan sebagai suplemen diet (dietary supplements); Layanan toko ritel menampilkan alas kaki untuk pria
dan wanita retail; Layanan toko ritel menampilkan selempang jendela dari logam; Layanan toko ritel menampilkan selempang
jendela non-logam; Layanan toko ritel menampilkan sepatu; Layanan toko ritel menampilkan sepatu anak-anak; Layanan toko
ritel menampilkan sepatu kulit; Layanan toko ritel menu utama kopi; Layanan toko ritel menu utama teh; Layanan toko ritel
online; Layanan toko ritel online menampilkan rekaman musik, rekaman komedi, rekaman kata yang diucapkan, rekaman
video, dan produk yang terkait dengan musik; Layanan toko ritel online menu utama kopi; Layanan toko ritel online yang
menampilan pakaian dalam wanita; Layanan toko ritel online yang menampilkan buku; Layanan toko ritel online yang
menampilkan pakaian dalam; Layanan toko ritel online yang menampilkan pakaian dan aksesori terkait; Layanan toko ritel
online yang menampilkan sepatu; Layanan toko ritel online yang menampilkan topi; Layanan toko ritel online yang menjual
peralatan fotografi/videografi.; Layanan toko ritel secara on-line yang menjual parfum dan wewangian; Layanan toko ritel untuk
engsel pintu dari logam; Layanan toko ritel untuk perangkat lunak komputer untuk faksimili, surat elektronik, pesan suara atau
pesan internet; Layanan toko ritel untuk pintu lipat dari logam; Layanan toko ritel untuk pintu lipat non-logam; Layanan toko
ritel yang disediakan melalui Internet yang menampilkan kosmetik, sediaan perlengkapan mandi, minyak esensial, masker
kecantikan, sabun kosmetik dan shampoo; Layanan toko ritel yang menampilkan alas kaki untuk mandi; Layanan toko ritel
yang menampilkan alat masak multi-guna; Layanan toko ritel yang menampilkan alat memasak tanpa minyak yang
dipanaskan dengan uap; Layanan toko ritel yang menampilkan alat penggosok tubuh; Layanan toko ritel yang menampilkan
alat pengukus yang mudah digunakan; Layanan toko ritel yang menampilkan alat pijat untuk penggunaan pribadi; Layanan
toko ritel yang menampilkan alat sterilisasi; Layanan toko ritel yang menampilkan alat sterilisasi portabel untuk sikat gigi;
Layanan toko ritel yang menampilkan alat sterilisasi untuk sikat gigi; Layanan toko ritel yang menampilkan alat sterilisasi untuk
talenan untuk penggunaan di dapur; Layanan toko ritel yang menampilkan aparatus dan instrumen untuk menimbang;
Layanan toko ritel yang menampilkan aparatus perawatan gigi; Layanan toko ritel yang menampilkan aparatus yang
dioperasikan tangan untuk mencincang makanan; Layanan toko ritel yang menampilkan bantal Korea, Bangsuk; Layanan toko
ritel yang menampilkan barang-barang electrical atau listrik; Layanan toko ritel yang menampilkan blender botol; Layanan toko
ritel yang menampilkan blender botol yang disesuaikan untuk mempertahankan dingin; Layanan toko ritel yang menampilkan
blender elektrik; Layanan toko ritel yang menampilkan blender portabel; Layanan toko ritel yang menampilkan blender tangan
nirkabel; Layanan toko ritel yang menampilkan botol air dijual kosong; Layanan toko ritel yang menampilkan botol terisolasi;
Layanan toko ritel yang menampilkan botol untuk minum bukan logam mulia; Layanan toko ritel yang menampilkan cangkir
bukan logam mulia; Layanan toko ritel yang menampilkan deterjen untuk penggunaan di dapur; Layanan toko ritel yang
menampilkan gantungan baju; Layanan toko ritel yang menampilkan gulungan toilet; Layanan toko ritel yang menampilkan
handuk abrasif untuk menggosok kulit; Layanan toko ritel yang menampilkan handuk dapur dari kertas; Layanan toko ritel
yang menampilkan handuk dari tekstil; Layanan toko ritel yang menampilkan jasa untuk mencuci piring; Layanan toko ritel
yang menampilkan kabinet dan lemari plastik; Layanan toko ritel yang menampilkan kantong dengan penutup untuk
penyimpanan makanan; Layanan toko ritel yang menampilkan karpet; Layanan toko ritel yang menampilkan keranjang cucian
untuk penggunaan domestik atau rumah tangga; Layanan toko ritel yang menampilkan keranjang sampah; Layanan toko ritel
yang menampilkan keranjang untuk keperluan rumah tangga; Layanan toko ritel yang menampilkan kertas perak; Layanan
toko ritel yang menampilkan kosmetik; Layanan toko ritel yang menampilkan kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan;
Layanan toko ritel yang menampilkan kosmetik, sediaan perlengkapan mandi, kit kosmetik, minyak esensial, masker
kecantikan, sabun kosmetik dan shampoo; Layanan toko ritel yang menampilkan kotak makanan pendamping; Layanan toko
ritel yang menampilkan kotak pendingin portabel bukan elektrik; Layanan toko ritel yang menampilkan kuali digital; Layanan
toko ritel yang menampilkan kuali elektrik yang dapat dilipat; Layanan toko ritel yang menampilkan kuali multi-guna; Layanan
toko ritel yang menampilkan lapisan kertas perak untuk memasak di dapur; Layanan toko ritel yang menampilkan lemari bukan
logam; Layanan toko ritel yang menampilkan mesin pengepakan hampa udara untuk makanan; Layanan toko ritel yang
menampilkan nutraseutikal; Layanan toko ritel yang menampilkan oven yang dipanaskan dengan uap; Layanan toko ritel yang
menampilkan pakaian dan aksesori terkait; Layanan toko ritel yang menampilkan panci untuk memasak; Layanan toko ritel
yang menampilkan panggangan elektrik; Layanan toko ritel yang menampilkan panggangan elektrik di dalam ruangan;
Layanan toko ritel yang menampilkan panggangan elektrik di luar ruangan; Layanan toko ritel yang menampilkan panggangan
induksi; Layanan toko ritel yang menampilkan pelembab sterilisasi LED; Layanan toko ritel yang menampilkan pemanggang;
Layanan toko ritel yang menampilkan pembersih udara portabel; Layanan toko ritel yang menampilkan pembungkus untuk
penyimpanan produksi makanan; Layanan toko ritel yang menampilkan pengaduk elektrik untuk keperluan rumah tangga;
Layanan toko ritel yang menampilkan penggorengan; Layanan toko ritel yang menampilkan penghilang serat elektrik; Layanan
toko ritel yang menampilkan penghisap debu; Layanan toko ritel yang menampilkan penjernih udara untuk kendaraan;
Layanan toko ritel yang menampilkan peralatan dapur; Layanan toko ritel yang menampilkan peralatan makan malam dari
keramik; Layanan toko ritel yang menampilkan peralatan makan, selain pisau, garpu dan sendok; Layanan toko ritel yang
menampilkan peralatan memasak portabel untuk penggunaan di luar ruangan; Layanan toko ritel yang menampilkan peralatan
olahraga selain peralatan golf/peralatan mendaki; Layanan toko ritel yang menampilkan peralatan untuk membersihkan dan
perlengkapan untuk mencuci, selain elektrik; Layanan toko ritel yang menampilkan rak pengering untuk mencuci; Layanan
toko ritel yang menampilkan sapu untuk membersihkan; Layanan toko ritel yang menampilkan sarung tangan dapur; Layanan
toko ritel yang menampilkan sediaan untuk memutihkan dan bahan lainnya untuk keperluan mencuci; Layanan toko ritel yang
menampilkan serbet; Layanan toko ritel yang menampilkan setrika uap; Layanan toko ritel yang menampilkan sikat gigi
elektrik; Layanan toko ritel yang menampilkan sikat untuk membersihkan; Layanan toko ritel yang menampilkan spatula untuk
penggunaan di dapur; Layanan toko ritel yang menampilkan sterilisasi pengering piring; Layanan toko ritel yang menampilkan
talenan untuk penggunaan di dapur; Layanan toko ritel yang menampilkan tas dan dompet; Layanan toko ritel yang
menampilkan tas kecil untuk bepergian; Layanan toko ritel yang menampilkan teko kopi elektrik; Layanan toko ritel yang
menampilkan tempat dan kotak sabun; Layanan toko ritel yang menampilkan tepung dan sediaan yang terbuat dari sereal;
Layanan toko ritel yang menampilkan tikar; Layanan toko ritel yang menampilkan tisu kosmetik yang sudah dibasahi; Layanan
toko ritel yang menampilkan turner untuk penggunaan di dapur; Layanan toko ritel yang menampilkan tusuk gigi; Layanan toko
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ritel yang menampilkan wadah kaca yang disegel untuk mengawetkan makanan; Layanan toko ritel yang menampilkan wadah
pengemas hampa udara untuk nasi; Layanan toko ritel yang menampilkan wadah plastik untuk penggunaan rumah tangga;
Layanan toko ritel yang menampilkan wadah rumah tangga portabel multi-guna; Layanan toko ritel yang menampilkan wadah
untuk makanan tradisional Korea, kimchi; Layanan toko ritel yang menampilkan wadah untuk penggunaan rumah tangga atau
dapur; Layanan toko ritel yang menampilkan wewangian; Layanan toko ritel yang menjual peralatan fotografi/videografi.;
Layanan toko ritel, layanan pemesanan eceran online, dan layanan katalog pemesanan melalui pos, di bidang perangkat
keras, aksesori rumah didalam dan luar ruangan, barang olahraga, barang pengembangan rumah, dan peralatan rumah
tangga; Layanan toko serba ada dan ritel; Layanan toko yang menyediakan kebutuhan sehari-hari; Layanan untuk mengatur
dan melakukan pameran dagang dan pameran; Layanan yang berkaitan dengan kegiatan transaksi penjualan barang
dagangan baik barang-barang eletronik maupun barang-barang electrical atau listrik melalui situs web secara ritel online;
Layanan yang berkaitan dengan kegiatan transaksi penjualan barang dagangan melalui situs web secara ritel online; Layanan
– layanan perekrutan tenaga kerja; Layanan-layanan iklan dan promosi melalui internet; MINI MARKET; Manajemen Proses
Bisnis; Manajemen Usaha; Manajemen administrasi dari konsultan kesehatan; Manajemen bisnis bebas bea; Manajemen
bisnis dan layanan administrasi bisnis yang berkaitan dengan bidang pakaian, aksesori pakaian, alas kaki, koper, ransel dan
peralatan luar ruang; Manajemen bisnis dan layanan administrasi yang mendukung pemanfaatan jaringan komputer global;
Manajemen bisnis dan layanan konsultasi di bidang hotel, resort, resort kondominium, penyewaan apartemen untuk liburan,
penyewaan rumah untuk liburan, pengembangan konsep timeshare, dan pertukaran dengan konsep timeshare; Manajemen
bisnis dan layanan konsultasi di bidang resort hotel, resort kondominium, penyewaan apartemen untuk liburan,
pengembangan konsep timeshare dan pertukaran dengan konsep timeshare, pengiklanan penyewaan properti liburan;
Manajemen bisnis dan pengoperasian hotel, klub rekreasi serta tanah dan bangunan pemukiman untuk orang lain;
Manajemen bisnis dari hak komersil dalam atau yang berhubungan dengan turnamen golf dan media; Manajemen bisnis
fasilitas perjamuan dan fungsi sosial, fasilitas golf, dan restoran; Manajemen bisnis pada pusat perbelanjaan; Manajemen
bisnis toko serba ada; Manajemen dan pengisian kembali persediaan atas material yang digunakan pada proses pengeboran
minyak dan gas dan panas bumi dan mengatur ulang persediaan dan susunan rak; Manajemen dari kepribadian olah raga dan
pemain golf profesional; Manajemen data; Manajemen file komputer; Manajemen file terkomputerisasi; Manajemen kontrak
mengenai informasi pelanggan; Manajemen perizinan barang dan jasa pihak lain (manajemen bisnis); Manajemen perusahaan
ritel untuk orang lain; Manajemen promosi untuk tokoh olah raga; Manajemen spanduk iklan yang berafiliasi dengan
pemasaran; Manajemen sumber daya manusia; Manajemen usaha dan operasi pusat data; Manajemen yang berkaitan
dengan bisnis periklanan; Manajemen/pengelolaan restoran makanan dan minuman Jepang; Melaksanakan program loyalitas
pelanggan, hadiah, afinitas dan insentif untuk tujuan promosi komersil dan periklanan; Melakukan survei pasar; Membantu
perusahaan-perusahaan untuk mendapatkan kontrak pemerintah; Memberikan informasi dan analisis yang berkaitan dengan
data pasar ekonomi; Memberikan informasi iklan dan bisnis secara online atau melalui layanan web; Memberikan informasi
kerjasama waralaba (administrasi) restoran, cafe yang menyediakan minuman berbahan dasar kopi, teh dan coklat;
Memberikan informasi komersial dan saran untuk konsumen dalam pilihan produk dan layanan; Memberikan informasi kontak
komersial dan bisnis; Memberikan informasi produk konsumen yang berkaitan dengan pakaian dan aksesori terkait;
Memberikan informasi untuk penjualan barang orang lain; Memberikan informasi yang berhubungan dengan layanan
organisasi untuk penyuluhan umum kepada public dan usaha masyarakat bawah untuk perlindungan lingkungan dan energy
bersih; Mempersiapkan barang periklanan; Mempersiapkan dokumen publisitas; Mempersiapkan dokumen yang terkait
dengan bisnis; Mempersiapkan faktur; Mempersiapkan iklan; Mempersiapkan inventaris; Mempersiapkan laporan bisnis;
Mempersiapkan laporan keuangan; Mempersiapkan layanan pameran dagang untuk perusahaan industri dan komersial;
Mempersiapkan layanan pameran untuk perusahaan industri dan komersial; Mempersiapkan materi iklan; Mempersiapkan
pameran dagang untuk perusahaan industri dan komersial; Mempersiapkan pernyataan laporan keuangan; Mempersiapkan
rencana pemasaran; Mempromosikan barang dan jasa orang lain dengan memungkinkan pengguna untuk, mengakses kupon
online, rabat, diskon, voucher dan penawaran khusus melalui website, kupon scan, rabat, diskon, voucher dan penawaran
khusus dari bahan hasil cetakan, dan sticker pada ponsel; Mempromosikan barang dan jasa orang lain dengan
mengakumulasi poin, menerbitkan poin dan menyediakan informasi yang berkaitan dengannya; Mempromosikan barang
orang lain melalui situs web (website); Mempromosikan barang pihak lain, yaitu, menyediakan kupon, potongan harga dan
voucher untuk barang pihak lain; Mempromosikan barang-barang dan jasa-jasa dengan cara mengoperasikan ritel pusat
perbelanjaan komprehensif online, grosir, dan layanan ritel online kuku buatan, stiker nail art, tips kuku, kertas transfer untuk
nail art, cat kuku [kosmetik], sediaan penguatan kuku, kondisioner kuku, cat kuku, enamel kuku, penghilang enamel kuku, gel
kuku, sediaan untuk menghilangkan kuku gel, lapisan atas cat kuku, krim kuku untuk penggunaan kosmetik, glitter kuku, cat
kuku dan penghapus cat kuku, sediaan perawatan kuku kosmetik, perekat untuk membubuhkan kuku atau bulu mata buatan,
sediaan buffing kuku, kikir kuku dan warna kuku; Mempromosikan penjualan atau mempromosikan bisnis untuk orang lain;
Mempromosikan sumbangan amal dari karyawan untuk orang lain, yaitu, untuk organisasi amal; Menata Dagangan;
Mengadakan pameran untuk tujuan iklan; Menganalisis dan menyusun data bisnis; Mengatur dan mengelola promosi
pemasaran untuk orang lain; Mengatur dan menyelenggarakan pameran, acara dan eksibisi untuk tujuan bisnis; Mengatur dan
menyelenggarakan pekan raya dan pameran untuk keperluan bisnis dan periklanan; Mengatur pameran untuk tujuan bisnis;
Mengatur pameran untuk tujuan komersial; Mengatur pameran untuk tujuan periklanan; Mengimpor dan mengekspor pakaian,
alas kaki dan hiasan kepala; Mengorganisir pameran, pameran dagang, pertunjukan dan acara untuk tujuan komersial atau
iklan; Mengorganisir pengerjaan promosi dan iklan dan mengorganisir pengerjaan retensi pelanggan, termasuk mengorganisir
pengerjaan promosi untuk mendorong loyalitas pelanggan, baik terkait dengan penggunaan kartu kredit maupun tidak;
Mengorganisir, mengatur dan menyelenggarakan pameran dagang dan eksibisi; Mengumpulkan informasi bisnis;
Mengumpulkan informasi komersial; Mengumpulkan informasi personil; Mengumpulkan informasi untuk bisnis; Mengumpulkan
statistic bisnis; Meniru dokumen; Menyalin dokumen; Menyediakan bantuan bisnis untuk pihak lain dalam pengoperasian
peralatan pengawasan keamanan dalam bidang keamanan dunia maya; Menyediakan informasi bisnis; Menyediakan
informasi bisnis, juga melalui internet, jaringan kabel atau bentuk transfer data lainnya; Menyediakan informasi, berita, dan
komentar di bidang bisnis hiburan; Menyediakan konsultan untuk penggabungan bisnis dan manajemen rantai; Menyediakan
konsultasi pemasaran di bidang media sosial; Menyediakan layanan iklan dan jasa reklame; Menyediakan portal situs web
internet yang menampilkan tautan ke situs web ritel online orang lain; Menyediakan pusat perbelanjaan daring (online
marketplaces) untuk pembeli-pembeli dan penjual-penjual barang-barang dan/atau jasa-jasa; Menyediakan ruang iklan di situs
web; Menyediakan ulasan pengguna untuk tujuan komersial atau periklanan; Menyediakan/memberikan layanan dan informasi
pelacakan mengenai pelacakan aset dalam perjalanan, yaitu, kendaraan, trailer, pengemudi/pengendara, kargo, dan kontainer
pengiriman untuk tujuan manajemen bisnis; Menyelenggarakan pameran bisnis; Menyelenggarakan pameran untuk tujuan
bisnis; Menyelenggarakan pameran untuk tujuan komersial; Menyelenggarakan pameran untuk tujuan komersial atau iklan;
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Menyelenggarakan pameran untuk tujuan periklanan; Menyelenggarakan penjualan barang dengan sistem arisan;
Menyewakan materi publisitas; Menyewekan mesin atau peralatan untuk kantor; Menyiapkan dokumen; Nasehat bisnis dan
manajemen bisnis atas program yang berkaitan dengan organisasi dan manajemen bisnis; Nasehat dan bantuan bisnis;
Nasehat untuk konsumen; Optimisasi Mesin Pencari; Order melalui TV; Order melalui online; Organisasai kampanye
promosional; Organisasi bisnis kantor; Organisasi dan manajemen program insentif dan promosi penjualan; Organisasi nirlaba
di bidang kopi; Organisasi pameran untuk tujuan komersial atau iklan, sebagai model untuk iklan atau promosi penjualan;
Organisasi peragaan busana untuk keperluan promosi dan periklanan; Organisasi, mengatur dan menyelenggarakan antar
bisnis dan pameran perdagangan, forum dan acara bisnis dalam konteks pameran perdagangan dan eksposisi untuk
keperluan bisnis; Organisasi, mengatur dan menyelenggarakan pameran, pameran dagang dan eksposisi untuk keperluan
bisnis; Outlet pancake dan waffle; Outlet penjualan camilan khas jepang; Outlet toko ritel yang menampilkan kacamata,
kacamata pelindung dengan bingkai plastik atau karet yang pas di wajah untuk melindungi mata, kacamata pelindung dari
sinar matahari; PASAR SWALAYAN; PENYALURAN CONTOH-CONTOH BARANG; Pameran peragaan busana untuk
keperluan komersial; Pemasangan poster; Pemasaran dan periklanan pada jasa keuangan dan asuransi; Pemasaran dan
promosi barang dan jasa orang lain dengan cara mendistribusikan kupon atau voucher; Pemasaran digital; Pemasaran digital
melalui poral internet berdasarkan data yang dikumpulkan melalui solusi ketelusuran dari awak hingga akhir untuk produkproduk kemasan dan pengemasan; Pemasaran digital yang diarahkan kepada pelanggan produk kemasan; Pemasaran
melalui media elektronik; Pemasaran, riset pasar, dan analisis pasar melalui situs web internet; Pembelian Madu dan Hasil
produksi madu; Pembelian barang lokal untuk dibeli oleh konsumen di luar negeri; Pembuatan laporan keuangan; Pembuatan
materi periklanan; Pembuatan profil konsumen untuk tujuan komersial atau pemasaran; Pembukuan perniagaan; Pembukuan
perusaahan; Pembukuan, menyusun laporan rekening; Pemesanan buku secara online; Pemotongan pajak; Pemrosesan
administratif pesanan pembelian untuk pembelanjaan daring; Pemrosesan data dalam pengumpulan data untuk tujuan bisnis;
Pemrosesan pesanan secara elektronik untuk orang lain; Penasihat bisnis dan layanan informasi; Pencatatan perusahaan;
Penderep; Penelitain Perniagaan; Penelitian pemasaran dan promosi penjualan (untuk orang lain); Penelitian perniagaan dan
pemasaran madu; Penempatan iklan; Penempatan personel, yaitu jasa penyediaan pekerja terlatih dan material untuk
mengelola dan mengerjakan pembersihan peralatan industri dengan benar, yaitu, reaktor, kapal, tangki, menara vakum,
penukar panas, perpipaan, kolom penyulingan, dan peralatan industri lainnya.; Penempatan tenaga kerja; Penerbitan,
manajemen dan penyelesaian mata uang virtual yang disimpan dan dikelola sebagai data elektronik untuk promosi barang dan
jasa; Penerbitan, manajemen dan penyelesaian poin dan mata uang virtual untuk promosi barang dan jasa; Penerbitan,
manajemen dan penyelesaian poin untuk promosi barang dan jasa; Pengadaan barang untuk keperluan bisnis orang lain;
Pengadaan jasa untuk pihak lain; Pengadaan, manajemen, inventaris, pemasaran dan penjualan barang (dengan cara apapun
termasuk tetapi tidak terbatas pada jasa online dan melalui pengiriman); Pengambilan informasi bisnis yang terkomputerisasi;
Pengaturan dan pengoperasian materi iklan pada jaringan komputer dan jaringan komunikasi global; Pengaturan dan
penyelenggaraan kompetisi bisnis untuk wirausahawan dan perusahaan pemula (start-up) untuk bersaing mendapatkan modal
awal untuk membiayai kegiatan bisnis; Pengaturan demonstrasi untuk tujuan periklanan; Pengaturan distribusi literatur iklan
sebagai respons terhadap permintaan telepon; Pengaturan penjualan alas kaki; Pengaturan penjualan peralatan untuk
mengukur konsumsi energi listrik; Pengaturan penjualan perangkat kontrol listrik untuk pemanasan dan pengelolaan listrik;
Pengaturan penjualan perangkat kontrol listrik untuk pengelolaan energi; Pengecer barang-barang; Pengelolaan arsip
perniagaan; Pengelolaan arsip perpajakan; Pengelolaan bisnis hotel dan penginapan lainnya; Pengelolaan data pelanggan
menggunakan basis data komputer; Pengelolaan hubungan pelanggan khusus terkait dengan rokok elektronik, perangkat
pemanas tembakau, perangkat rokok elektronik dan baterai dan pengisi daya baterai untuk rokok elektronik, perangkat
pemanas tembakau dan perangkat rokok elektronik.; Pengelolaan informasi perniagaan; Pengelolaan informasi perpajakan;
Pengelolaan laporan proyek bisnis; Pengelolaan skema loyalitas, termasuk mengorganisir pengerjaan promosi untuk
mendorong loyalitas pelanggan, terkait dengan penggunaan kartu kredit maupun tidak; Pengembangan konsep periklanan;
Pengembangan standar sukarela di bidang manajemen bisnis; Pengembangan standar sukarela di bidang manajemen proyek;
Pengembangan standar sukarela di bidang manajemen strategis; Penghimpun informasi ke dalam basis data komputer;
Pengiklanan dengan pengiriman publisitas secara online untuk pihak ketiga melalui jaringan komunikasi elektronik;
Pengiklanan di surat kabar; Pengiklanan penjualan melalui pasar; Pengiklanan penjualan melalui pos; Pengoperasian bisnis
dari pusat perbelanjaan untuk pihak lain.; Pengoperasian bisnis pusat perbelanjaan online; Pengoperasian bisnis pusat
perbelanjaan online untuk orang lain; Pengoptimalan situs web; Pengorganisasian, pengawasan dan administrasi usaha dari
penjualan dan skema insentif promosi, skema kartu loyalitas, skema dan program insentif, program pengharagaan, skema
poin untuk penebusan terhadap barang dan jasa; Pengorganisasian, pengoperasian dan supervisi bisnis mata uang virtual;
Pengrekrutan staff permanen; Penilaian produk madu; Penjualan Madu dan Hasil produksi madu; Penjualan alat sablon botol
manual; Penjualan arang; Penjualan atau promosi penjualan; Penjualan barang pribadi eceran atau grosir; Penjualan barang
secara online atau offline, baik retail maupun grosir untuk produk aksesoris barang-barang electrical atau listrik dan barangbarang elektronik; Penjualan barang secara online atau offline, baik retail maupun grosir untuk produk aksesoris barangbarang selam; Penjualan barang secara online atau offline, baik retail maupun grosir untuk produk aksesoris gadget atau
teknologi; Penjualan barang secara online atau offline, baik retail maupun grosir untuk produk aksesoris peralatan dan
perlengkapan selam; Penjualan deterjen, perekat dan preparat kimia untuk menstabilkan tanah; Penjualan eceran dan grosir
untuk tas dan dompet; Penjualan eceran untuk sediaan daging dan produk daging [butcher’s shop]; Penjualan eceran, grosir,
penjualan langsung, penjualan melalui pemesanan via pos termasuk melalui Internet atau sarana pemesanan jarak jauh
elektronik lainnya, dan jasa pengadaan kerjasama, untuk pihak lain, termasuk melalui Internet, berbagai barang di bidang
berikut ini: alat berkebun, yaitu alat yang dioperasikan dengan tangan untuk berkebun, alat penyiraman dari besi dan
penanaman, alat DIY, yaitu paku, kotak peralatan, kunci linggis, palu, obeng, baut dan kunci, barang untuk perawatan anak,
yaitu botol susu, dorongan bayi, kereta bayi, timbangan bayi, bak mandi, barang kuas, barang dan peralatan senam,
permainan dan mainan, barang-barang pers, yaitu barang cetakan dan buku, musik, yaitu alat musik, alat tulis, telekomunikasi,
telepon (termasuk telepon seluler), barang audio-visual dan multimedia, yaitu televisi (display kristal cair (LCD), plasma,
tabung sinar katoda), pemutar / perekam, speaker, netbook, kamera digital, bingkai foto digital, camcorder digital, cakram
kompak dan CD-ROM, cakram video digital (cakram serbaguna digital (DVD)) , cakram serbaguna digital HD (HD-DVD),
cakram penyimpanan optik, pemutar dan pembaca portabel (stereo pribadi), radio mobil, konverter, penyandi, perekam,
penulis, papan tombol, permainan digital, playstation, telepon seluler, telepon nirkabel, layar, radio jam, sistem hi-fi, turntable,
amplifier, pemutar dan pembaca, tuner, speaker, sistem bioskop rumah, amplifier untuk sistem bioskop rumah, layar plasma,
proyektor video, perangkat lunak komputer, film, sistem penentuan posisi global (GPS), barang komputasi, yaitu komputer dan
periferal komputer, unit pemrosesan pusat (CPU), monitor, printer laser, printer multifungsi, printer inkjet, hard disk, kunci USB,
kartu memori, floppy disk, bahan makanan pertanian dan minuman (alkohol dan non-alkohol), kendaraan, budidaya tanaman,
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tembakau dan barang dan perlengkapan rokok, yaitu barang dari kayu, logam, keramik, kaca, kertas, karton, kulit dan imitasi
kulit, kain atau tekstil, bulu, serat sintetis, batu tulis, tongkat, gabus, buluh, anyaman, tanduk, tulang, seluloid dan pengganti
semua bahan ini, atau dari plastik, tiruan atau mengandung tiruan monumen atau yang mengingatkan pada suatu kabupaten,
kota kecil, kota, wilayah atau negara (tidak termasuk transportasi di dalamnya), memungkinkan pelanggan untuk melihat dan
membeli barang atau jasa tersebut dengan berbagai macam cara; Penjualan eceran, grosir, penjualan langsung, penjualan
melalui pemesanan via pos termasuk melalui Internet atau sarana pemesanan jarak jauh elektronik lainnya, dan jasa
pengadaan kerjasama, untuk pihak lain, termasuk melalui Internet, berbagai barang di bidang berikut ini: dekorasi interior dan
eksterior, yaitu linen rumah tangga, tirai bersih, gorden dari tekstil atau plastik, tirai dari tekstil, hiasan dinding dari tekstil, kain
non-anyaman (tekstil), penutup pelindung untuk furnitur, bantal (kecuali bantal untuk keperluan medis dan pemanasan),
sarung bantal, penutup furnitur dari tekstil, penutup tempat tidur, penutup meja, batang dan cincin gorden, kait tirai, rol, pita
gorden, gantungan untuk gorden, tirai dari logam, potongan ujung dan kurung untuk batang tirai bukan dari logam, gagang
pintu bukan dari logam dan kenop untuk furnitur bukan dari logam, renda dan bordir, pita, kawat untuk gorden, penahan
gorden tidak untuk tekstil, penutup lantai dan dinding, karpet dan permadani, bingkai foto, foto, stiker, cermin, karya seni dari
logam mulia, kayu, plester atau plastik, ponsel (benda dekoratif), kotak, kotak dari kayu atau plastik, lilin, tempat lilin, tembikar,
vas, pot, penutup untuk pot, patung dan patung dari logam mulia, porselen, terra-cotta atau kaca, air mancur, bunga kering
untuk dekorasi, lampu, penutup lampu, penahan tudung lampu, cat dan pernis, pewarna, pernis, pelapis permukaan, teras,
tembikar, pot, bak (untuk tanaman), penutup untuk pot (bukan dari kertas), kotak jendela, mangkuk hias, bak, patung dan
patung batu, beton atau terra-cotta, air mancur dan kolam, dukungan tanaman, teralis, busur, layar (furnitur), penahan vas,
pouffes, tiang untuk menaruh mantel, tempat payung, rak majalah, furnitur taman, tempat bunga (furnitur), payung, pandepo,
kotak peti untuk keperluan penyimpanan, penghias ponsel, perabot, yaitu furnitur, cermin, bingkai foto dan tempat duduk,
pengharum ruangan, pengharum dan pembersih, memungkinkan pelanggan untuk melihat dan membeli barang atau jasa
tersebut dengan berbagai macam cara; Penjualan eceran, grosir, penjualan langsung, penjualan melalui pemesanan via pos
termasuk melalui Internet atau sarana pemesanan jarak jauh elektronik lainnya, dan jasa pengadaan kerjasama, untuk pihak
lain, termasuk melalui Internet, berbagai barang di bidang berikut ini: peralatan makan, yaitu piring, gelas dan peralatan
makan, linen rumah tangga, peralatan listrik rumah tangga, yaitu lemari es, freezer, lemari wine, mesin pencuci piring, kompor,
kompor induksi, tudung extractor untuk dapur, peralatan masak listrik, oven, rotisseries, oven microwave, alat penimbang, pot
kopi, penggiling kopi, perkolator kopi listrik, ceret, pengolah makanan multifungsi, pengocok, mixer, alat pemotong makanan,
pemanas listrik untuk botol susu, sentrifugal, pengepres buah, mesin bir, pembuka kaleng, pisau listrik, blender listrik,
pengocok listrik untuk keperluan rumah tangga, gilingan daging, kompor bertekanan, steamer makanan, hot plate dan tabung
kue, pemasak dalam waktu lama, wajan, penggorengan listrik, pembuat yoghurt, bejana untuk membuat es dan minuman es,
mesin cokelat panas, popcorn mesin, barbekyu listrik, kotak pendingin listrik, mesin untuk membuat minuman, peralatan untuk
mengiris bahan makanan, peralatan untuk membuat dan mengiris roti, pemanggang roti, mesin wafel, pembuat sandwich
panggang, pembuat pancake, perlengakapan fondue, perlengkapan raclette, pembuat pizza, arang untuk memasak, mesin
untuk membuat pasta, panggangan, mixer rumah tangga, mesin jahit, mesin cuci untuk binatu, mesin pengering untuk binatu,
mesin pengering unit uap, setrika, sikat gigi listrik, pengering rambut, catokan pengeriting dan pelurus dari besi, sikat dengan
pemanasan untuk rambut, epilator, alat manikur dan pedikur, pisau cukur listrik, gunting jenggot dan rambut, elektro stimulator,
bantal pijat, penyedot debu, pembersih uap, parket lilin-pemoles elektrik, mesin listrik dan peralatan untuk pencuci karpet,
radiator listrik dan pengisi minyak, kipas listrik untuk penggunaan pribadi, AC, kipas pemanas, panel radiator, alat pemurnian
udara, memungkinkan pelanggan untuk melihat dan membeli barang atau jasa tersebut dengan berbagai macam cara;
Penjualan eceran, grosir, penjualan langsung, penjualan melalui pemesanan via pos termasuk melalui Internet atau sarana
pemesanan jarak jauh elektronik lainnya, dan jasa pengadaan kerjasama, untuk pihak lain, termasuk melalui Internet, berbagai
barang di bidang berikut ini: perawatan, kecantikan, dan kebersihan untuk manusia dan hewan, yaitu sabun, pasta gigi,
deodoran, krim, lotion dan sampo, wewangian, yaitu parfum, ekstrak parfum, eau de toilette dan kosmetik, yaitu sediaan
makeup dan kecantikan untuk kulit dan rambut, pakaian, yaitu pakaian, pakaian dalam untuk pakaian siang dan malam, alas
kaki, celana ketat, kaus kaki, sepatu, sepatu bot dan sandal, dan aksesoris fashion, yaitu tutup kepala, perhiasan, ikat
pinggang, jam tangan, aksesoris rambut (klip, jepitan, perhiasan, pita, ikatan rambut, jepit rambut, sisir, ikat rambut, ikat
kepala), tekstil, yaitu hiasan dinding dari tekstil, kantong tidur (terpal), tisu dari tekstil untuk menghilangkan make-up, kelambu,
linen rumah tangga, label kain, tirai dari tekstil, saputangan (dari tekstil), toko pakaian laki-laki, kecuali benang rajut dan
benang, barang dari kulit, yaitu koper, set bepergian, koper bepergian, label koper, tas, dompet saku, tempat kartu, dompet,
tas kantor, tempat dokumen, koper dan barang-barang untuk berpergian, yaitu bagasi dan tas bepergian, tas, tas
perlengkapan mandi, kotak peti, koper, tas dan penutup jas, perhiasan, peralatan horologis, barang optik, memungkinkan
pelanggan untuk melihat dan membeli barang atau jasa tersebut dengan berbagai macam cara; Penjualan grosir barangbarang; Penjualan makanan dan minuman secara online; Penjualan melalui pos (termasuk dengan cara elektronik); Penjualan
online atas publikasi cetak, buku, majalah, materi cetak, terbitan berkala, teks elektronik dan teks non-elektronik; Penjualan
pakaian,; Penjualan ritel dan grosir bahan medis; Penjualan ritel dan grosir sampo sepatu; Penjualan ritel dan grosir sampo
sepatu (online); Penjualan ritel dan penjualan secara online berupa kacamata, aksesoris untuk telepon dan tablet, perhiasan,
jam tangan, barang-barang terbuat dari kulit, pakaian, alas kaki, penutup kepala, kaus kaki, pakaian yang terkoneksi dengan
teknologi, pakaian pintar, sepatu yang terkoneksi dengan teknologi, sepatu pintar; Penjualan ritel dan penjualan secara online
berupa kacamata, aksesoris untuk telepon dan tablet, perhiasan, jam tangan, barang-barang terbuat dari kulit, pakaian,
sepatu, topi, kaus kaki, pakaian yang terkoneksi dengan teknologi, pakaian pintar, sepatu yang terkoneksi dengan teknologi,
sepatu pintar; Penjualan ritel dan penjualan secara online berupa pakaian, sepatu, topi, kaus kaki, ikat pinggang; Penyajian
barang dan jasa pada semua alat komunikasi untuk ritel; Penyajian barang di media komunikasi untuk tujuan ritel; Penyajian
barang pada media komunikasi
untuk keperluan perdagangan eceran
(Presentation of goods on communication
media, for retail purposes), Penyewaan ruang periklanan (Rental of
advertising space), Periklanan radio (Radio advertising), Peragaan barang (Demonstration of goods), Jasa nasehat untuk
manajemen bisnis (Advisory
services for business management), Penyelenggaraan pameran untuk keperluan
perdagangan atau periklanan (Organization of
exhibitions for commercial or advertising purposes), Jasa perbandingan harga (Price comparison
services), Informasi dan nasehat komersial untuk konsumen (anjungan nasehat
pelanggan) (Commercial information and advice for consumers (consumer advice
shop), Penyediaan pasar daring (online) untuk pembeli dan penjual barang dan jasa
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(Provision of an on-line marketplace for buyers and sellers of goods and services), Sistemisasi informasi ke dalam basis data
komputer (Systemization of
information into computer databases).; Penyajian barang-barang pada media komunikasi untuk keperluan retail, yaitu, jasa
toko retail dan jasa pesanan melalui pos dalam bidang musik dan hiburan musikal; Penyebaran bahan untuk iklan;
Penyebaran bahan untuk iklan, pengiklanan penjualan melalui pos; Penyebaran iklan untuk orang lain melalui jaringan
komunikasi on-line di internet; Penyedia jasa pemesanan secara daring dalam bidang berbagai macam berkaitan untuk
sediaan farmasi, kedokteran hewan dan sanitasi dan persediaan medis; Penyedia laporan statistik sesuai keinginan mengenai
data demografis; Penyediaan administrasi bisnis dan manajemen fasilitas-fasilitas penitipan anak untuk anak; Penyediaan dan
penyebaran informasi yang berkaitan dengan materi untuk pameran, pameran perdagangan dan eksposisi untuk keperluan
bisnis; Penyediaan dan penyebaran informasi, bantuan dan nasihat komersial untuk peserta pameran, pengunjung dan
penyelenggara pameran, termasuk semua informasi tersebut yang disediakan secara elektronik, termasuk pada suatu situs
web; Penyediaan informasi di bidang manajemen bisnis yang di tampilkan melalui situs web; Penyediaan informasi di bidang
manajemen strategis yang di tampilkan melalui situs web; Penyediaan informasi bisnis terkait dengan reseller; Penyediaan
informasi dan nasehat komersial/niaga (konsultan niaga); Penyediaan informasi dan saran yang berkaitan dengan jasa ritel;
Penyediaan informasi di bidang manajemen proyek yang di tampilkan melalui situs web; Penyediaan informasi komersial dari
basis data online; Penyediaan informasi komersial melalui internet global; Penyediaan informasi komersial melalui jaringan
komputer; Penyediaan informasi komersil; Penyediaan informasi konsumen melalui jaringan komputer global; Penyediaan
informasi mengenai analisis manajemen bisnis dalam aspek keuangan perusahaan; Penyediaan informasi mengenai
persiapan, audit, atau pengesahan laporan keuangan; Penyediaan informasi pasar konsumen berkaitan dengan penjualan
buku secara daring; Penyediaan informasi periklanan melalui jaringan komputer global; Penyediaan informasi produk,
termasuk informasi biaya dan toko
Penyediaan informasi produk, termasuk informasi biaya dan toko; Penyediaan informasi tentang survei kuesioner; Penyediaan
informasi terkait dengan semua pakaian, alas kaki dan hiasan kepala melalui situs web online; Penyediaan informasi,
termasuk on-line, mengenai periklanan, manajemen bisnis dan fungsi administrasi dan kantor; Penyediaan jasa layanan
informasi publisitas; Penyediaan jasa periklanan, administrasi bisnis dan fungsi kantor di bidang sistem penentuan posisi
global; Penyediaan jasa ritel dengan cara pemasaran langsung sehubungan dengan pakaian, tutup kepala dan alas kaki,
perhiasan, jam tangan, aksesoris mode, tekstil, kosmetik, sediaan untuk perlengkapan mandi yang tidak mengandung obat,
produk perawatan, peralatan perawatan, peralatan mandi yang tidak mengandung obat, [kosmetik], kacamata, tempat untuk
membawa, barang dari kulit, tempat dan penutup untuk telepon genggam, tablet, laptop, koper, label untuk koper, tempat dan
penutup paspor, dompet, tas tangan dan segala macam tas, buku, lilin, perlengkapan audio, perangkat pendengar yang
diletakkan di kepala, tempat pengeras suara, pengeras suara nirkabel, perangkat pendengar yang diletakkan di dalam telinga;
Penyediaan jasa ritel melalui suatu saluran televisi yang berkaitan dengan pakaian, tutup kepala dan alas kaki, perhiasan, jam
tangan, aksesoris mode, tekstil, kosmetik, sediaan untuk perlengkapan mandi yang tidak mengandung obat, produk
perawatan, peralatan perawatan, peralatan mandi yang tidak mengandung obat, [kosmetik], kacamata, tempat untuk
membawa, barang dari kulit, tempat dan penutup untuk telepon genggam, tablet, laptop, koper, label untuk koper, tempat dan
penutup paspor, dompet, tas tangan dan segala macam tas, buku, lilin, perlengkapan audio, perangkat pendengar yang
diletakkan di kepala, tempat pengeras suara, pengeras suara nirkabel, perangkat pendengar yang diletakkan di dalam telinga;
Penyediaan jasa ritel melalui suatu telepon atau telepon genggam atau perangkat telekomunikasi lainnya yang berkaitan
dengan pakaian, tutup kepala dan alas kaki, perhiasan, jam tangan, aksesoris mode, tekstil, kosmetik, sediaan untuk
perlengkapan mandi yang tidak mengandung obat, produk perawatan, peralatan perawatan, peralatan mandi yang tidak
mengandung obat, [kosmetik], kacamata, tempat untuk membawa, barang dari kulit, tempat dan penutup untuk telepon
genggam, tablet, laptop, koper, label untuk koper, tempat dan penutup paspor, dompet, tas tangan dan segala macam tas,
buku, lilin, perlengkapan audio, perangkat pendengar yang diletakkan di kepala, tempat pengeras suara, pengeras suara
nirkabel, perangkat pendengar yang diletakkan di dalam telinga; Penyediaan kolom publisitas; Penyediaan konsultasi, layanan
konsultasi dan informasi terkait jasa periklanan, pemasaran, Jasa promosi, manajemen bisnis, administrasi bisnis, layanan
administrasi bisnis terkait asuransi dan layanan broker dalam jaringan, layanan administrasi bisnis terkait layanan garansi,
penilaian bisnis, pertanyaan bisnis, investigasi bisnis, konsultasi manajemen dan organisasi bisnis, penasihat bisnis dan
layanan informasi, bantuan manajemen bisnis, konsultasi organisasi bisnis, penelitian bisnis, informasi dan saran komersial
untuk konsumen dan, toko saran konsumen, organisasi pameran untuk tujuan komerial atai periklanan, proses administrasi
pesanan pembelian, Penghimpun informasi ke dalam basis data komputer, kompilasi statistik, konsultasi bisnis, koleksi,
kompilasi, sistemisasi, verifikasi, analisis, proses, pembaruan, pengaturan, penyimpanan dan penyedia data, layanan
informasi bisnis disediakan dalam jaringan dari sebuah database komputer, internet atau perangkat komunikasi nirkabel,
pencarian data dalam file komputer untuk orang lain, analisis harga biaya, menyusun laporan akun, peramalan ekonomi, pakar
efisiensi, konsultasi manajemen personal, layanan perbandingan harga, konsultasi bisnis profesional, analisis dan penyedia
informasi bisnis dan komersial, analisis bisnis, riset dan layanan informasi, mengumpulkan dan memverifikasi penilaian dan
ulasan bisnis untuk orang lain, menyediakan perbandingan harga, layanan, kualitas, ulasan dan penilaian penyedia layanan
untuk bisnis atau tujuan komerial, menyiapkan laporan keuangan; Penyediaan laporan bisnis (komersial); Penyediaan layanan
direktori manajemen bisnis dan profesional manajemen proyek melalui web online yang menampilkan hyperlink ke situs web;
Penyediaan layanan intelijen pasar; Penyediaan layanan pemesanan yang berkaitan dengan pakaian, alas kaki dan headwear
melalui telepon, faksimili, situs web online, aplikasi mobile internet dan sarana elektronik lainnya; Penyediaan pasar on-line
untuk pembeli dan penjual barang dan jasa yang mana untuk melayani sebagai perantara komersial dan promotor penjualan
untuk penjual dan pembeli pihak ketiga barang dan jasa, seperti, kendaraan darat.; Penyediaan penghargaan insentif dan
program keanggotaan kepada pelanggan dari pusat pelumasan kendaraan; Penyediaan platform e-commerce untuk tujuan
ritel melalui Internet.; Penyediaan program penghargaan insentif bagi pelanggan melalui pemberian hadiah bonus dan layanan
insentif untuk perjalanan udara yang sudah berkali-kali, yaitu, fasilitas transit lounge untuk relaksasi penumpang, layanan
maskapai penerbangan prioritas khusus dengan layanan reservasi, peningkatan pemrosesan tiket bandara, percepatan
prosedur menunggu panggilan penerbangan, check-in prioritas, check-in lobi prioritas, service center khusus dan jalur untuk
kumpulan penumpang elite, prioritas khusus dan percepatan pemrosesan keamanan, percepatan layanan penanganan di
pintu masuk dan keberangkatan pesawat, peningkatan akomodasi tempat duduk, peningkatan ruang pribadi termasuk hiburan
khusus, koneksi komputer, peningkatan layanan penyediaan makanan dan pemberian voucher dengan nilai-nilai yang telah
ditentukan untuk penumpang elite, pengiriman bagasi prioritas, peningkatan dan percepatan respons customer service untuk
penumpang elite; Penyediaan program penghargaan insentif dan penghargaan loyalitas keanggotaan kepada pelanggan dari
pusat pelumasan kendaraan; Penyediaan program penghargaan insentif pelanggan melalui penerbitan dan pemrosesan poin
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loyalitas untuk pembelian barang dan jasa; Penyediaan promosi barang dan jasa melalui periklanan; Penyediaan ruang iklan
di situs web untuk mempromosikan barang dan jasa; Penyediaan ruang iklan untuk barang dan jasa di website; Penyediaan
skema insentif dan informasi yang berkaitan dengan skema insentif; Penyediaan tempat pasar online untuk pengguna jasa
dan penyedia jasa tenaga kerja professional/pencari kerja dengan berbagai jenis ketrampilan dan pengalaman;
Penyelenggaraan acara untuk keperluan komersial dan iklan; Penyelenggaraan pengundian hadiah untuk tujuan promosi dan
perdagangan; Penyelidikan klien; Penyewaan materi periklanan; Penyewaan media iklan, ruang, dan peralatan (termasuk
online melalui jaringan komunikasi global termasuk Internet); Penyewaan papan iklan; Penyewaan peralatan untuk periklanan;
Penyewaan ruang iklan di situs web; Peragaan barang; Peralaman pasar; Perbandingan harga dan evaluasi berbagai produk;
Perbelanjaan lokal daring dengan produk lokal yang dibeli oleh pelanggan di luar negeri; Perdagangan bahan bakar padat;
Perdagangan batu abu tahan api; Perdagangan batu bara; Perdagangan batu bara padat (briket); Perdagangan besar alat
laboratorium, farmasi dan kedokteran; Perdagangan besar komputer dan perlengkapannya dan piranti lunak; Perdagangan
besar kosmetik; Perdagangan retail kamera, video kamera, lensa, asesori fotografi/videografi.; Perencanaan dan pelaksanaan
pameran dagang, pameran dan presentasi untuk tujuan ekonomi atau iklan; Perencanaan pengiklanan; Perencanaan strategi
pemasaran; Perikalan melalui Koran; Periklanan melalui jaringan telepon seluler; Periklanan melalui media elektronik dan
internet untuk manajemen bisnis; Periklanan melalui transmisi publisitas
online untuk pihak ketiga melalui jaringan
komunikasi elektronik; Periklanan online; Periklanan online melalui jaringan komunikasi komputer; Periklanan untuk orang lain;
Periklanan untuk orang lain melalui komputer dan jaringan komunikasi; Periklanan, pemasaran dan layanan promosi terkait
untuk memfasilitasi jejaring dan peluang sosialisasi untuk tujuan bisnis; Periklanan, pemasaran dan layanan promosi yang
terkait dengan semua industri untuk tujuan memfasilitasi jejaring dan peluang sosialisasi untuk tujuan bisnis; Periklanan,
pemasaran, dan promosi barang dan jasa pihak lain dalam kaitannya dengan video game dan olahraga elektronik;
Perkumpulan Asosiasi Seles Marketing; Persiapan kolom publikasi; Persiapan penilaian pajak [akuntansi]; Persiapan,
kompilasi dan penyimpanan data elektronik; Presentasi barang dan jasa; Produksi film iklan dalam bentuk videotape/rekaman
video; Produksi film-film komersial/iklan televisi; Produksi kembali dokumen; Produksi keperluan periklanan visual; Produksi
rekaman video untuk tujuan pemasaran; Produksi rekaman video untuk tujuan periklanan; Produksi rekaman video untuk
tujuan publisitas; Program insentif kartu loyalitas untuk mempromosikan jasa toko ritel yang menampilkan pakaian dan
aksesoris fesyen dan sejenisnya; Program loyalitas dan insentif pelanggan; Program pemberian insentif berupa asuransi jiwa
dan kesehatan untuk partisipan program karena lebih aktif dan mencapai sasaran yang ditetapkan; Promosi [periklanan]
bisnis; Promosi barang dan jasa melalui jaringan internet dan komunikasi; Promosi barang dan jasa milik pihak lain melalui
program diskon dan insentif dimana poin pembelian diberikan untuk pembelian yang dilakukan oleh pelanggan vendor atau
perjalanan yang dilakukan oleh pelanggan anggota yang dapat ditukar dengan barang dagangan dan perjalanan; Promosi
penjualan (untuk orang lain); Promosi penjualan akun kartu kredit melalui administrasi program pemberian insentif; Promosi
penjualan produk elektronik, video dan/atau audio untuk orang lain; Promosi penjualan produk elektronik, video dan/atau audio
untuk orang lain melalui toko, Internet atau katalog produk; Promosi penjualan untuk bisnis bebas bea; Promosi penjualan
untuk pihak lain melalui jaringan komputer; Promosi secara online pada jaringan komputer; Promosi, periklanan dan
pemasaran situs online; Proses administratif pesanan belanjaan; Publikasi elektronik teks publikasi; Publikasi produksi film;
Pusat belanja melalui internet; Pusat perbelanjaan komprehensif melalui internet; Pusat perbelanjaan komprehensif melalui
internet, yaitu, bahan makanan, minuman, kosmetik, perlengkapan mandi (toiletries), sediaan pemeliharaan gigi (dentifrices),
sabun dan deterjen, peralatan pembersih dan pencuci, garmen, barang tekstil, pakaian, alas kaki dan penutup kepala, tas dan
dompet kulit, mainan dan cinderamata/suvenir, kertas dan alat tulis, jam dan arloji, alat pengajaran, bahan pengajaran,
sediaan farmasi, kedokteran hewan dan sanitasi dan persediaan medis, peralatan dapur peralatan makan, mebel/furnitur,
peralatan pendingin listrik, mesin pertanian, mesin industri, peralatan digital telekomunikasi; Pusat perbelanjaan yang menjual
peralatan rumah tangga, furnitur, barang elektronik; Retail store services featuring shoes; Riset dan analisis data bisnis; Ritel
online; Ritel seluruh barang; Saran bisnis dan analisis pasar; Saran dan konsultasi bisnis mengenai penggunaan dan
permintaan untuk material yang digunakan pada proses pengeboran minyak dan gas dan panas bumi; Saran manajemen
pemasaran; Sewa mesin penjual otomatis; Stan untuk penjualan es krim; Studi dan analisis pasar melalui Internet; Studi
statistic bisnis; Supermarket bahan bangunan; Survei [jajak pendapat]; Survei bisnis; Survei untuk kepentingan bisnis; TOKO
SERBA ADA; Tampilan barang dagangan di media komunikasi untuk tujuan ritel; Tempat penyelenggara kursus penyelaman
(diving) untuk tujuan komersial; Tempat yang menjual berbagai macam bir; Toko Aquarium; Toko Barang Pecah belah; Toko
Eceran Elektronik; Toko Grosir Elektronik; Toko Optik; Toko Pakaian Jadi / konpeksi; Toko Penjualan Lampu LED, lampu
tenaga surya dan bola lampu; Toko alat-alat musik dan rekaman-rekaman; Toko alat-alat olahraga; Toko barang elektronik
audio dan audio visual; Toko barang pernak pernik/aksesoris; Toko barang-barang grosir; Toko barang-barang seni; Toko
bebas bea bandara; Toko bebas pajak untuk kosmetik dan obat-obatan; Toko boneka; Toko buku dan alat-alat tulis; Toko
bunga; Toko distro; Toko eceran aluminium; Toko eceran dan grosir yang menjual bagian dan aksesoris mobil; Toko eceran
yang menjual peralatan listrik rumah tangga; Toko eceran yang menjual perlengkapan rumah tangga dari tekstil; Toko eceran
yang menjual produk susu; Toko emas; Toko emas dan perhiasan; Toko handphone dan asesoris; Toko helm dan aksesoris
helm; Toko jam; Toko jam tangan; Toko jamu (herbal); Toko komputer dan aksesoris; Toko kue; Toko kue online; Toko mainan
anak-anak; Toko makanan dan minuman khas jepang; Toko makanan online; Toko mebel dan ranjang; Toko menjual produk
voucher secara elektronik / online; Toko minuman non-alkohol; Toko minuman online; Toko minuman panas dan dingin; Toko
olahraga; Toko oleh-oleh; Toko online dan offline (shop fasade) yang menampilkan dan menjual barang-barang merchandise
karakter animasi; Toko online di bidang makanan dan minuman; Toko online di bidang roti-roti dan kue-kue; Toko online yang
menjual peralatan dan perlengkapan bayi; Toko pakaian ritel; Toko pancake dan waffle; Toko parfum; Toko perabotan; Toko
perangkat hardware; Toko perhiasan; Toko perlengkapan bayi; Toko plastik; Toko pulsa dan kartu perdana; Toko ritel, katalog
pesanan melalui pos, dan layanan toko ritel yang ditawarkan melalui Internet di bidang alas kaki, pakaian, barang-barangbarang kecil terbuat dari kulit, tas besar yang digunakan untuk membawa sejumlah barang, tas tangan, kacamata hitam, dan
aksesoris terkait di atas; Toko roti online; Toko sepatu; Toko serba ada; Toko sparepart dan aksesoris kendaraan; Toko tekstil
dan pakaian; Toko telekomunikasi; Toko yang melayani penjualan mesin; Toko yang menjual Karpet; Toko yang menjual
antara lain: baterai telepon seluler, -baterai isi ulang, -pengisi daya baterai untuk gawai dan telepon selular baik secara onLine
maupun langsung; Toko yang menjual batu alam, marmer, kaca, batu alam, lampu, guci, keramik, pegangan pintu, panel kayu,
bingkai, kertas pelapis dinding; Toko yang menjual berbagai macam parcel; Toko yang menjual cat; Toko yang menjual emas
batangan; Toko yang menjual es krim; Toko yang menjual kaca, kaca mata (optik), bingkai kacamata, rangka kaca mata, kaca
mata pelindung matahari, tempat-tempat kaca mata, lensa kontak, wadah-wadah untuk lensa kontak, tali kaca mata, kaca
mata anti silau, tas, tas ransel, tas selempang, dompet, koper, kulit, kulit Imitasi, payung, tongkat, kantong untuk pendaki
gunung, jam, tali jam tangan , rantai jam tangan, kotak jam tangan, perhiasan, gelang, kalung, cincin, bros(perhiasan), logam
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mulia, baju, celana, t-shirt, sepatu, sandal, sepatu sandal, ikat pinggang, topi, jaket, sarung tangan (pakaian), tenda-tenda, talitali, tambang, tempat tidur gantung, jala-jala, terpal plastik, karung plastik, jaring-jaring, kerai diluar ruangan; Toko yang
menjual kosmetik; Toko yang menjual kue; Toko yang menjual pakaian; Toko yang menjual pencuci mulut berupa es dan
buah; Toko yang menjual pompa air rumah tangga dan industri serta seluruh alat listrik; Toko yang menjual wallpaper, gorden,
blinds, vinyl floor, lantai kayu, sticker, kaca filem; Toko-toko Grosir Elektronik; Ulasan biaya perawatan kesehatan; Waralaba
restoran, yaitu, penawaran bantuan manajemen bisnis dalam pendirian dan pengoperasian restoran; Wholesale store services
featuring shoes; administasi program diskon yang memungkinkan peserta untuk memperoleh diskon barang dan jasa, diskon
pengiriman, percepatan pengiriman dan akses awal terhadap acara-acara penjualan; administrasi bisnis; administrasi bisnis
dan layanan konsultasi bisnis; administrasi bisnis di bidang jasa transportasi dan pengiriman; administrasi bisnis di bidang
pengangkutan kapal atas nama orang lain; administrasi bisnis hotel; administrasi bisnis perusahaan dalam industri
pengangkutan kapal; administrasi bisnis program dan layanan penggantian farmasi; administrasi bisnis program dan layanan
penggantian obat; administrasi bisnis program penggantian pasien; administrasi bisnis untuk orang lain; administrasi dan
manajemen hibah penelitian; administrasi franchise (waralaba); administrasi komersial dari lisensi barang dan jasa orang lain;
administrasi komersial untuk barang dan jasa bagi orang lain; administrasi komersial untuk lisensi barang dan jasa bagi orang
lain, untuk program diskon yang memungkinkan peserta mendapatkan diskon barang dan jasa melalui penggunaan kartu
anggota diskon, kompetisi untuk keperluan periklanan, program loyalitas konsumen, skema insentif dan loyalitas pelanggan,
program loyalitas menyangkut diskon atau insentif, program imbalan loyalitas, skema keanggotaan, skema insentif penjualan
dan promosi, program insentif promosi penjualan, urusan bisnis waralaba, urusan bisnis toko ritel; administrasi loyalitas
pelanggan dan skema insentif; administrasi penggajian bisnis untuk orang lain; administrasi program diskon untuk
memungkinkan peserta memperoleh diskon barang dan jasa melalui penggunaan kartu keanggotaan diskon; administrasi
program diskon yang memungkinkan peserta untuk mendapatkan diskon pada jasa pengiriman melalui penggunaan kartu
keanggotaan diskon; administrasi program frequent flyer; administrasi program frequent flyer yang memungkinkan anggota
menukarkan miles untuk poin atau penghargaan yang ditawarkan oleh program loyalitas lainnya; administrasi program
imbalan kerja; administrasi program imbalan kesetiaan; administrasi program imbalan loyalitas yang melibatkan pertukaran
cap; administrasi program insentif promosi penjualan; administrasi program loyalitas konsumen; administrasi program loyalitas
konsumen untuk mempromosikan layanan restoran dan layanan ritel orang lain; administrasi program loyalitas pelanggan;
administrasi program loyalitas yang melibatkan diskon atau insentif; administrasi program loyalti konsumen yang menyediakan
konsumen terdaftar dengan barang gratis dan menu diskon; administrasi program pemberian insentif untuk mempromosikan
penjualan barang dan jasa orang lain; administrasi program pensiun karyawan; administrasi program pertukaran budaya dan
pendidikan; administrasi program tunjangan karyawan mengenai asuransi dan keuangan; administrasi program tunjangan
karyawan mengenai keanggotaan klub kebugaran; administrasi program tunjangan kesejahteraan karyawan; administrasi
pusat data dalam bidang data besar (big data); administrasi rekening tabungan; administrasi rencana penyedia yang disukai;
administrasi rencana perawatan kesehatan prabayar; administrasi skema insentif penjualan dan promosi; administrasi skema
insentif penjualan dan promosi yang melibatkan perangko perdagangan; administrasi skema loyalitas dan insentif; administrasi
urusan bisnis; administrasi urusan bisnis waralaba; administrasi usaha; administrasi yang berkaitan dengan distribusi dan
pemasaran penjualan; administrasi, penagihan, dan rekonsiliasi akun atas nama orang lain; advertising to promote the sale of
products and the use of services by the point accumulation method or discount privilege grant method; agen agregat penjualan
dan penyediaan informasi yang terkait dengannya; agen atau agen penjualan pesanan melalui surat; agen impor-ekspor; agen
informasi komersial; agen kerja terkait dengan pembayaran barang; agen pemesanan teater; agen pemesanan teater [layanan
pemesanan pekerjaan untuk artis yang tampil]; agen pemesanan teater [manajemen bisnis artis pertunjukan]; agen
pemesanan teater untuk iklan atau promosi penjualan; agen penerbitan; agen penjualan barang baik eceran maupun grosir;
agen perencanaan dan pelaksanaan iklan dan promosi penjualan, serta pengajaran dan saran untuk iklan dan promosi
penjualan; agen perencanaan, pelaksanaan sehubungan dengan mempromosikan penjualan dan mempromosikan
penyediaan barang dan jasa di internet; agen perencanaan, pengoperasian, pelaksanaan untuk mempromosikan penjualan
dan mempromosikan penyediaan barang dan jasa di internet; agen perusahaan lokal dan asing untuk memberikan penawaran
untuk berbagai produk, yaitu, penetapan harga barang atau jasa; agen untuk kontrak pengadaan (untuk pihak lain) untuk
penjualan dari barang melalui telefon seluler dan internet; agen untuk langganan koran; agen untuk penerbitan kupon
(termasuk kupon elektronik) dan kupon diskon untuk mempromosikan penjualan atau layanan produk; agency services of
products, services and company on the internet; agensi ekspor dan impor; akuntansi; akuntansi administrasi; akuntansi biaya;
akuntansi forensik; akuntansi manajemen biaya; alih daya (bantuan komersial); analis data bisnis; analisa dan pengajaran
manajemen; analisa informasi bisnis; analisa manajemen atau pemberian nasehat tentang manajemen; analisa mengenai
masalah ekonomi; analisa respon konsumen; analisis biaya; analisis biaya-manfaat; analisis bisnis strategis; analisis bisnis,
layanan informasi dan penelitian pasar; analisis dan pelaporan statistik; analisis dan penelitian pasar; analisis dan studi atas
informasi yang dikumpulkan pada pendapat-pendapat (opini) para konsumen dan lingkungan melalui penelitian pasar dan
studi-studi per-iklanan; analisis dan studi pasar; analisis data bisnis; analisis data dan statistik studi pasar; analisis data
penelitian pasar; analisis data penelitian pasar dan statistik; analisis data termasuk analisis perilaku pengguna dan intelijen;
analisis harga biaya; analisis harga biaya mengenai pembuangan, pembuangan, penanganan, dan daur ulang limbah; analisis
informasi bisnis; analisis kecenderungan busana dan pasar untuk memberikan saran dan konsultasi kepada pemilik merek
ritel; analisis kerja untuk menentukan keahlian pekerja dan persyaratan pekerja lainnya; analisis laba bisnis; analisis
manajemen bisnis; analisis manajemen bisnis dan konsultasi bisnis; analisis pasar biji-bijian; analisis pemasaran; analisis
pemasaran real estat; analisis respon iklan dan riset pasar; analisis respons iklan dan studi pasar; analisis respons terhadap
iklan; analisis statistik dan layanan pelaporan untuk keperluan bisnis; analisis statistik riset pasar; analisis studi pasar; analisis
tren bisnis; analitik data bisnis, yaitu, mengumpulkan dan melaporkan data kebugaran, informasi pembayaran dan data bisnis
lainnya ke departemen sumber daya manusia serta bisnis kebugaran dan kesehatan; asa-jasa pengadaan untuk orang lain
(pembelian barang dan jasa untuk orang lain); audisi seniman pertunjukan (pemilihan personil); audit akun; audit bisnis; audit
keuangan; audit laporan keuangan; bantuan administrasi bisnis; bantuan administrasi dalam menanggapi panggilan untuk
tender; bantuan bisnis; bantuan bisnis sehubungan dengan memfasilitasi transaksi bisnis melalui jaringan komputer lokal dan
global; bantuan bisnis terkait dengan pendirian waralaba; bantuan bisnis untuk orang lain dalam pendirian organisasi amal;
bantuan bisnis untuk orang lain dalam pendirian organisasi kemanusiaan; bantuan bisnis untuk seniman dan penampil;
bantuan bisnis, manajemen dan layanan administrasi; bantuan bisnis, manajemen dan layanan informasi; bantuan dalam
manajemen bisnis komersial waralaba; bantuan dan konsultasi yang berkaitan dengan manajemen bisnis dan organisasi;
bantuan dan saran mengenai organisasi dan manajemen bisnis; bantuan manajemen bisnis; bantuan manajemen bisnis
dalam pendirian dan pengoperasian restoran; bantuan manajemen bisnis dalam pengoperasian fasilitas pelabuhan untuk
orang lain; bantuan manajemen bisnis dalam pengoperasian restoran; bantuan manajemen bisnis di bidang waralaba;
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bantuan manajemen bisnis untuk perusahaan industri atau komersial; bantuan manajemen industri; bantuan manajemen
komersial; bantuan manajemen komersial atau industri; bantuan manajemen personalia; bantuan manajemen perusahaan;
bantuan pemasaran; bantuan, layanan konsultasi dan konsultasi berkaitan dengan analisis bisnis; bantuan, layanan konsultasi
dan konsultasi berkaitan dengan manajemen bisnis; bantuan, layanan konsultasi dan konsultasi berkaitan dengan organisasi
bisnis; bantuan, layanan konsultasi dan konsultasi berkenaan dengan perencanaan bisnis; belanja online; beriklan di Internet
untuk orang lain; beriklan di kios elektronik; beriklan di majalah, brosur, dan koran; beriklan di pers populer dan profesional;
beriklan melalui Internet; beriklan melalui jaringan telepon seluler; beriklan melalui media elektronik; beriklan melalui semua
sarana komunikasi publik; beriklan untuk orang lain di Internet; bisnis dan manajemen; bisnis pemasaran; blockchain sebagai
suatu layanan (blockchain as a service), yaitu, saran dan informasi bisnis di bidang teknologi blockchain; copywriting;
copywriting iklan; copywriting untuk keperluan iklan dan promosi; database dan manajemen arsip yang terkomputerisasi;
demonstrasi barang; demonstrasi barang dan jasa dengan cara elektronik; demonstrasi barang dan jasa dengan cara
elektronik, juga untuk manfaat yang disebut layanan Teleshopping dan homeshopping; demonstrasi barang pada media
komunikasi untuk keperluan ritel; demonstrasi barang untuk keperluan iklan; demonstrasi barang untuk keperluan promosi;
demonstrasi penjualan untuk orang lain; demonstrasi produk di jendela toko dengan model langsung; demonstrasi produk
disediakan di dalam toko dan melalui jaringan komunikasi global dan jaringan elektronik dan komunikasi lainnya; desain bahan
iklan; desain bahan-bahan iklan untuk orang lain; desain brosur iklan; desain logo iklan; desain materi iklan, pemasaran, dan
publisitas; desain selebaran iklan; desain, kreasi, persiapan, produksi, dan penyebaran iklan dan materi iklan untuk orang lain;
distribusi bahan periklanan; distribusi barang promosi; distribusi barang-barang (bukan layanan-layanan transportasi) (agen,
grosir, layanan-layanan representatif); distribusi dan penyebaran materi iklan; distribusi dan penyebaran materi iklan
[selebaran, prospektus, materi cetak, sampel]; distribusi iklan; distribusi iklan dan pengumuman komersial; distribusi masalah
periklanan; distribusi materi iklan [selebaran, prospektus, materi cetak, sampel]; distribusi materi iklan dan penyebaran pesan
iklan; distribusi materi iklan secara elektronik; distribusi materi iklan, pemasaran dan promosi; distribusi minyak dan gas,
tempat penyimpanan, lubang besar, dan peralatan silinder untuk melindungi sensor suhu, mesin, dan bagiannya; distribusi
pengumuman iklan; distribusi produk untuk tujuan periklanan; distribusi prospektus; distribusi prospektus dan sampel;
distribusi prospektus dan sampel untuk keperluan periklanan; distribusi prospektus untuk keperluan periklanan; distribusi
prospektus, langsung atau melalui pos; distribusi sampel; distribusi sampel untuk keperluan iklan; distribusi sampel untuk
keperluan publisitas; distribusi sampel, langsung atau melalui pos; distribusi selebaran iklan; distribusi selebaran iklan untuk
orang lain; distribusi selebaran untuk tujuan periklanan; distribusi selebaran, brosur, barang cetakan, dan sampel untuk
keperluan periklanan; distributor aluminium; duplikasi dokumen; ekspor dan impor alat-alat berat dan suku cadang; evaluasi
bisnis; evaluasi peluang bisnis; evaluasi persyaratan personel; evaluasi statistik data dari studi pasar; evaluasi statistik data
pemasaran; evaluasi statistik data penelitian pasar; faktur; faktur bisnis; file sentral dan manajemen file bisnis
terkomputerisasi; fungsi kantor; galeri seni untuk tujuan iklan; galeri seni untuk tujuan komersial; galeri seni untuk tujuan
komersial atau iklan; general office work regarding management of pecuniary claim by computer; grosir dan eceran film,
rekaman suara, karya sastra, karya dramatis, karya musik dan karya artistik; hubungan Masyarakat; hubungan masyarakat
yang berkaitan dengan kecantikan; iklan; iklan banner; iklan baris; iklan bayar per klik; iklan billboard elektronik; iklan bioskop;
iklan dan layanan informasi komersial; iklan dan layanan pemasaran interaktif; iklan dan pemasaran kooperatif; iklan dan
pemasaran koperasi untuk layanan kebersihan perumahan dan komersial; iklan dan promosi perusahaan; iklan dan saran
bisnis; iklan daring pada internet dan sistem jaringan komputer global lainnya; iklan dengan komunikasi nirkabel; iklan di
bidang pariwisata dan perjalanan; iklan film; iklan jasa pelatihan penyelaman dalam air secara online; iklan komersial; iklan
komersial perusahaan; iklan komersial radio; iklan komersial televisi; iklan langsung; iklan majalah; iklan melalui pesanan
surat; iklan melalui sarana komunikasi umum; iklan melalui semua sarana komunikasi umum; iklan mobil untuk dijual melalui
Internet; iklan online; iklan online di jaringan komputer; iklan online pada jaringan komputer; iklan pengalaman, acara dan
secara langsung; iklan promosi produk dan layanan pihak ketiga melalui pengaturan sponsor dan perjanjian lisensi yang
berkaitan dengan acara olahraga domestik dan internasional; iklan promosi produk dan layanan pihak ketiga melalui
pengaturan sponsor dan perjanjian lisensi yang berkaitan dengan konser musik; iklan promosi produk dan layanan pihak
ketiga melalui pengaturan sponsor dan perjanjian lisensi yang berkaitan dengan olahraga, musik, dan acara budaya lainnya;
iklan radio; iklan radio dan televisi; iklan real estat; iklan real estat komersial; iklan real estat komersial atau perumahan; iklan
real estat perumahan; iklan respons langsung; iklan secara online dan mempromosikan barang dan jasa pihak lain melalui
internet; iklan secara online jasa pengaturan pengantaran orang-orang yang mengadakan perjalanan snorkeling dan diving;
iklan secara online jasa wisata dalam air snorkeling dan diving; iklan situs web bisnis; iklan sponsor; iklan surat langsung untuk
menarik pelanggan baru dan mempertahankan basis pelanggan yang ada; iklan televisi; iklan untuk keperluan rekrutmen; iklan
untuk perekrutan personil; iklan wisata diving dan snorkeling di Pulau melalui internet; iklan yang berkaitan dengan layanan
transportasi dan pengiriman; iklan yang berkaitan dengan produk farmasi dan produk pencitraan in-vivo; iklan, pemasaran dan
konsultasi konsultasi, layanan konsultasi dan bantuan; iklan, promosi, dan layanan hubungan masyarakat; iklan, promosi, dan
layanan keagenan; informasi bisnis; informasi bisnis dan layanan penelitian; informasi bisnis dan layanan penelitian
berbantuan komputer; informasi bisnis dan layanan penilaian; informasi dan konsultasi manajemen bisnis; informasi dan
pertanyaan bisnis; informasi dan saran komersial untuk konsumen; informasi komersial dan nasehat untuk konsumen
penilaian bisnis; informasi komersial dan nasehat untuk konsumen terkait dengan diet [tempat konsultasi konsumen]; informasi
komersial dan saran untuk konsumen dalam pilihan produk dan layanan; informasi pemasaran; informasi penjualan produk;
informasi usaha untuk tinjauan umum perusahaan termasuk pengoperasian usaha, ukuran bisnis dan informasi lainnya;
informasi, jasa konsultasi, memberikan nasehat, menginformasikan yang berkaitan dengan semua yang disebutkan di atas.;
informasi, layanan konsultasi dan konsultasi yang berkaitan dengan manajemen bisnis dan administrasi bisnis yang
disediakan secara online atau melalui Internet; information retrieval services executed using electronic calculators for others;
information retrieval services on the internet using artificial intelligence program for others; input dan kompilasi informasi ke
dalam basis data komputer; input, kompilasi dan sistemisasi informasi ke dalam basis data komputer; internet dan layanan
situs belanja ritel online yang menampilkan streaming atau konten audio-visual yang dapat diunduh di bidang berita, hiburan,
olahraga, komedi, drama, musik, dan video musik; interpretasi data riset pasar; interpretasi data studi pasar; inventaris barang
dagangan; investigasi bisnis; issuing of trading stamp; issuing, clearing and managing point cards; issuing, issuing
intermediary and clearing of trading stamp, coupon, point accumulation type card and discount privilege card; jajak pendapat;
jaringan bisnis; jaringan bisnis melalui platform jejaring sosial; jasa administrasi bisnis di bidang kesehatan; jasa administrasi
bisnis di bidang transportasi; jasa administrasi dan manajemen bisnis sehubungan dengan program sponsor; jasa administrasi
kantor; jasa administrasi yang berkaitan dengan investasi; jasa administratif kartu loyalitas; jasa advis, konsultasi dan
perencanaan pajak (akunting); jasa agen bakat dalam sifat manajemen bisnis artis yang tampil; jasa agen ekspor; jasa agen
ekspor-impor di bidang energi; jasa agen impor-ekspor barang; jasa agen pemasaran; jasa agen pembelian; jasa agen
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pemodelan; jasa agen penjualan untuk alas kaki; jasa agen periklanan; jasa agen periklanan radio; jasa agen periklanan
televisi; jasa agen pesanan pembelian; jasa agen sastra yang terdiri dari negosiasi kontrak; jasa agen tenaga kerja dan
pekerjaan; jasa agen yang berhubungan dengan penjualan komersial; jasa agensi talent (manajemen bisnis seniman
pertunjukan); jasa akuntansi untuk merger dan akuisisi; jasa akuntansi yang berkaitan dengan perencanaan pajak; jasa
akuntansi yang berkaitan dengan piutang dagang; jasa alih daya [bantuan bisnis]; jasa analisa penjualan; jasa analisis atau
konsultasi di bidang pertanian; jasa analisis pasar; jasa analisis periklanan; jasa audit; jasa bantuan bisnis sehubungan
dengan pengumpulan dan penyewaan daftar alamat; jasa bantuan manajemen dan operasi untuk bisnis komersial; jasa
bantuan untuk perusahaan industri atau komersial dalam menjalankan bisnis mereka; jasa bisnis dan periklanan; jasa bisnis,
seperti membantu pihak lain dalam perundingan dan pengembangan kemitraan bisnis dan aliansi bisnis; jasa diskon (-untuk
pengecer, -untuk grosir, untuk promosi pemasaran); jasa distribusi di bidang bahan kimia, pestisida, aplikator kimia dan
pestisida dan pakaian pelindung dan masker pelindung untuk digunakan selama penggunaan atau aplikasi bahan kimia; jasa
distributor bahan bangunan dari metal; jasa distributor grosir untuk alas kaki; jasa distributor grosir untuk anggur dan minuman
beralkohol; jasa distributor grosir untuk bir; jasa distributor grosir untuk furnitur; jasa distributor grosir untuk kosmetik; jasa
distributor grosir untuk lembaran dan gulungan aluminium dan stainless steel; jasa distributor grosir untuk makanan dan
minuman; jasa distributor grosir untuk pakaian; jasa distributor grosir untuk perhiasan; jasa distributor grosir untuk produk
segar; jasa distributor grosir untuk suku cadang dan komponen otomotif; jasa distributor grosir untuk untuk teh dan kopi; jasa
eceran atau grosiran robot industri; jasa eceran atau grosiran terkait dengan bagian-bagian atau aksesoris mobil; jasa eceran
atau grosiran terkait dengan bagian-bagian atau aksesoris mobil pada situs web internet; jasa eceran atau grosiran untuk
akumulator; jasa eceran atau grosiran untuk kendaraan bermotor roda dua; jasa eceran atau grosiran untuk mesin dan
instrumen pengukur atau penguji; jasa eceran atau grosiran untuk pendingin udara; jasa eceran atau grosiran untuk peralatan
dan instrumen telekomunikasi; jasa eceran atau grosiran untuk permesinan dan peralatan elektrikal; jasa evaluasi statistik data
pemasaran; jasa grosir berkaitan dengan pelana; jasa grosir dan eceran; jasa grosir untuk alas kaki; jasa grosir untuk alat
musik; jasa grosir untuk artikel menjahit; jasa grosir untuk artikel pembersih; jasa grosir untuk bahan kimia untuk digunakan
dalam hortikultura; jasa grosir untuk bahan kimia untuk digunakan dalam kehutanan; jasa grosir untuk bahan kimia untuk
digunakan dalam pertanian; jasa grosir untuk bahan seni; jasa grosir untuk barang cetakan; jasa grosir untuk barang yang
dipanggang; jasa grosir untuk daging; jasa grosir untuk furnitur; jasa grosir untuk instalasi sanitasi; jasa grosir untuk instrumen
horologis; jasa grosir untuk instrumen medis; jasa grosir untuk kain; jasa grosir untuk karya seni; jasa grosir untuk mainan;
jasa grosir untuk minuman beralkohol, kecuali bir; jasa grosir untuk pakaian; jasa grosir untuk pakan ternak; jasa grosir untuk
penerangan; jasa grosir untuk penutup dinding; jasa grosir untuk penutup lantai; jasa grosir untuk perabotan; jasa grosir untuk
peralatan hortikultura; jasa grosir untuk peralatan konstruksi; jasa grosir untuk peralatan memasak makanan; jasa grosir untuk
peralatan menyelam; jasa grosir untuk peralatan pasokan air; jasa grosir untuk peralatan pemindahan tanah; jasa grosir untuk
peralatan penyamakan matahari; jasa grosir untuk peralatan pertanian; jasa grosir untuk perangkat keras komputer; jasa grosir
untuk perangkat keras logam; jasa grosir untuk persediaan alat tulis; jasa grosir untuk persiapan membuat minuman; jasa
grosir untuk persiapan membuat minuman beralkohol; jasa grosir untuk persiapan pembersihan; jasa grosir untuk persiapan
perawatan hewan; jasa grosir untuk produk hortikultura; jasa grosir untuk produk susu; jasa grosir untuk sampah untuk hewan;
jasa grosir untuk tembakau; jasa grosir untuk tutup kepala; jasa grosir yang berkaitan dengan aksesoris mobil; jasa grosir yang
berkaitan dengan alas kaki; jasa grosir yang berkaitan dengan barang cetakan; jasa grosir yang berkaitan dengan bulu tiruan;
jasa grosir yang berkaitan dengan furnitur; jasa grosir yang berkaitan dengan ikan; jasa grosir yang berkaitan dengan kain;
jasa grosir yang berkaitan dengan karya seni; jasa grosir yang berkaitan dengan pakan untuk hewan; jasa grosir yang
berkaitan dengan peralatan hortikultura; jasa grosir yang berkaitan dengan peralatan konstruksi; jasa grosir yang berkaitan
dengan peralatan pertanian; jasa grosir yang berkaitan dengan peralatan yang dioperasikan dengan tangan untuk konstruksi;
jasa grosir yang berkaitan dengan perhiasan; jasa grosir yang berkaitan dengan produk hortikultura; jasa grosir yang berkaitan
dengan suku cadang kendaraan bermotor; jasa grosir yang berkaitan dengan tutup kepala; jasa humas; jasa iklan dan
promosi; jasa iklan ritel yaitu penyebaran masalah iklan untuk pihak lain melalui jaringan komunikasi elektronik daring; jasa
informasi bisnis; jasa informasi ekonomi untuk keperluan bisnis; jasa informasi komersial yang disediakan oleh akses ke
database komputer; jasa informasi penjualan, bisnis dan promosi; jasa informasi, penasehatan dan konsultansi yang berkaitan
dengan periklanan dan pemasaran; jasa informasi, yaitu menyediakan informasi tentang produk ritel kepada pelanggan yang
menampilkan ketersediaan produk tertentu yang menarik bagi mereka; jasa jaringan bisnis dan profesional; jasa jasa katalog
toko eceran; jasa jual beli mobil bekas; jasa jual beli mobil bekas secara online; jasa katalog pemesanan melalui pos dalam
kaitannya dengan kosmetik; jasa kliping berita iklan secara daring (online) melalui jaringan komputer; jasa klub pelanggan dan
jasa loyalitas pelanggan, untuk tujuan komersial, promosi dan/atau periklanan; jasa klub pelanggan, untuk keperluan
komersial, promosi dan/atau iklan; jasa konsultasi bisnis; jasa konsultasi bisnis dalam kaitannya dengan identitas perusahaan;
jasa konsultasi bisnis dalam kaitannya dengan tanggung jawab sosial perusahaan; jasa konsultasi bisnis dan informasi; jasa
konsultasi bisnis di bidang logistik transportasi; jasa konsultasi bisnis di bidang pertanian; jasa konsultasi bisnis sehubungan
dengan menyediakan situs web pada jaringan komputer global yang pihak ketiga dapat menawarkan dan sumber barang dan
jasa, tempat, menentukan status dan memenuhi permintaan dan pesanan perdagangan, masuk ke dalam kontrak dan
transaksi bisnis; jasa konsultasi bisnis sehubungan dengan pengoperasian pasar elektronik untuk pembeli dan penjual barangbarang dan atau jasa-jasa pada jaringan komputer global; jasa konsultasi bisnis untuk organisasi nirlaba; jasa konsultasi bisnis
untuk perusahaan; jasa konsultasi bisnis untuk perusahaan pemula; jasa konsultasi bisnis yang berkaitan dengan integrasi
bidang teknologi proses bisnis, pembelajaran organisasi, manajemen perubahan dan keberlanjutan operasional; jasa
konsultasi dan informasi yang berkaitan dengan akuntansi; jasa konsultasi dan konsultasi di bidang strategi bisnis; jasa
konsultasi manajemen; jasa konsultasi manajemen bisnis yang disediakan melalui Internet; jasa konsultasi pemasaran bisnis;
jasa konsultasi perdagangan luar negeri; jasa konsultasi rekrutmen bisnis; jasa konsultasi terkait dengan manajemen pusat
perbelanjaan; jasa konsultasi usaha mengenai distribusi komersial dan penyediaan informasi yang berhubungan dengannya;
jasa konsultasi yang berhubungan dengan kontrak untuk pembelian barang; jasa konsultasi yang berkaitan dengan
administrasi bisnis dan manajemen personalia; jasa konsultasi yang berkaitan dengan pembuatan konsep, pengkreasian,
proses desain, pengembangan, penerapan, pengerjaan, pengaturan, promosi dan pengawasan skema keanggotaan,
termasuk skema kartu loyalitas pelanggan, skema insentif, skema bonus, kartu hadiah dan kartu diskon; jasa konsultasi yang
berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa; jasa konsultasi yang berkaitan dengan periklanan, promosi bisnis, manajemen
bisnis dan pemasaran; jasa kumpulan statistik untuk bisnis; jasa logistik (-untuk manajemen bisnis, -untuk fasilitas organisasi
dan sumber daya); jasa loyalitas pelanggan untuk tujuan komersial, promosi dan / atau iklan; jasa manajemen bisnis di bidang
pendidikan; jasa manajemen bisnis komersial; jasa manajemen bisnis sehubungan dengan penjualan secara elektronik; jasa
manajemen dan konsultasi pengelolaan bisnis; jasa manajemen penjualan di internet; jasa manajemen proyek bisnis untuk
proyek konstruksi; jasa marketing melalui berbagai media, termasuk media online dan offline,
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transaksi komersial secara online; jasa menjual bersama-sama, untuk mendapatkan keuntungan satu sama lain, dari
bermacam-macam barang, yang memungkinkan pelanggan untuk melihat dengan baik dan membeli barang-barang tersebut
melalui situs web internet barang dagangan secara umum dan toko grosir; jasa organisasi dan manajemen program promosi
insentif dan penjualan; jasa outsourcing dalam sifat mengatur kontrak layanan untuk orang lain; jasa outsourcing dalam sifat
mengatur pengadaan barang untuk orang lain; jasa outsourcing di bidang analitik bisnis; jasa outsourcing di bidang
manajemen hubungan pelanggan; jasa outsourcing di bidang operasi bisnis; jasa pelaksanaan survei riset bisnis dan pasar;
jasa pelelangan; jasa pemasaran; jasa pemasaran di bidang kedokteran gigi; jasa pemasaran di bidang perjalanan; jasa
pemasaran di bidang restoran; jasa pembelanjaan melalui internet; jasa pembuatan indeks informasi, situs dan sumber daya
lain yang tersedia di jaringan komputer global dan jaringan elektronik dan komunikasi lainnya untuk pihak lain; jasa
pemesanan (untuk orang lain); jasa pemesanan dan penjualan barang secara online; jasa pemodelan statistik; jasa
pemrosesan data dalam bidang transportasi; jasa pemrosesan data di bidang transportasi; jasa penagihan; jasa penataan
untuk tujuan iklan; jasa penelitian dan konsultasi yang berkaitan dengan promosi, operasi, dan penjualan di pasar domestik
dan luar negeri barang dan jasa yang diproduksi di Taiwan, yaitu, konsultasi riset pasar; jasa penelitian pasar dan informasi;
jasa penerbitan, pengelolaan dan penyelesaian kupon dan poin untuk mempromosikan barang dan jasa; jasa pengadaan
kerjasama, untuk keuntungan pihak lain, dari berbagai barang, tidak termasuk transportasi daripadanya, memungkinkan
pelanggan untuk dengan mudah melihat dan membeli barang-barang tersebut; jasa pengadaan minuman beralkohol [membeli
barang untuk bisnis lain]; jasa pengadaan untuk orang lain [membeli barang dan jasa untuk bisnis lain]; jasa pengadaan, untuk
manfaat pihak lain, berbagai barang-barang (tidak termasuk transportasi daripadanya), memungkinkan pelanggan untuk
dengan mudah melihat dan membeli barang-barang tersebut di outlet ritel, outlet grosir, supermarket dan toko serba ada; jasa
pengaturan dan pengorganisasian promosi pemasaran untuk pihak lain; jasa pengecer dan grosir dan jasa penjualan eceran
secara online; jasa penggabungan (merger) dan akuisisi bisnis; jasa pengorganisasian kompetisi bisnis dan perdagangan;
jasa pengumpulan data; jasa penilaian bisnis; jasa penilaian perusahaan; jasa penjualan aksesoris telepon selular; jasa
penjualan alat teknik; jasa penjualan alat-alat kedokteran; jasa penjualan camilan coklat, coklat batang, brownis; jasa
penjualan daging beku; jasa penjualan dan publisitas; jasa penjualan grosir produk garam kemasan secara online maupun
offline; jasa penjualan hasil laut; jasa penjualan hasil laut (beku); jasa penjualan ikan; jasa penjualan makanan berbahan
dasar ikan; jasa penjualan makanan atau minuman yang dioperasikan dengan memasukkan koin untuk mengeluarkan
minuman atau makanan yang dipilih; jasa penjualan makanan dan minuman; jasa penjualan makanan dan minuman khas
jepang baik secara langsung maupun online; jasa penjualan makanan dan minuman yang dipesan melalui mesin; jasa
penjualan makanan olahan hasil laut; jasa penjualan melalui sistem berbasis web dan portal online di bidang perdagangan
konsumen dan bisnis (consumer-to-business); bagi konsumen untuk masuk, mengatur dan mengubah profil pembayaran dan
pengiriman serta bagi penjual untuk masuk, mengatur dan mengubah daftar produknya; jasa penjualan minuman berbahan
dasar kopi, coklat dan teh; jasa penjualan minuman teh bubble atau teh pearl; jasa penjualan obat-obatan; jasa penjualan
perabot rumah tangga; jasa penjualan produk dibidang nutrisi dan suplemen diet, minuman dan sari buah; jasa penjualan
produk baja ringan; jasa penjualan produk serta layanan kesehatan secara online (internet).; jasa penjualan ritel produk garam
kemasan secara online maupun offline; jasa penjualan ritel, grosir dan online termasuk berhubungan dengan buku dan
publikasi lainnya jasa informasi, nasihat, konsultasi dan pendukung yang berhubungan dengan semua yang tersebut di atas;
jasa penjualan secara online; jasa penjualan serta promosi untuk sediaan farmasi; jasa penjualan wisata dalam air diving dan
snorkeling secara online; jasa penjualan: atap baja ringan ,galvalum, reng, hollow, atap Baja lembaran dengan lapisan seng
dan almunium, kanal c; jasa penyaluran gas secara ritel (eceran); jasa penyediaan data bisnis; jasa penyediaan informasi
yang berkaitan dengan e-commerce melalui internet; jasa penyediaan portal online berbasis web yang memberikan pelanggan
akses ke informasi akun penjualan mereka, informasi logistik transportasi dalam bentuk lokasi produk saat ini berdasarkan
pesanan, informasi manajemen inventaris, dan informasi promosi produk, semuanya di bidang bahan kimia dan produk kimia;
jasa penyelenggaraan pameran untuk tujuan niaga atau iklan; jasa perantara bisnis untuk menjual dan membeli barang dan
jasa; jasa perantara bisnis yang berkaitan dengan pengiriman pesanan melalui telekomunikasi; jasa perantara komersial untuk
alat pijat estetika; jasa perantara komersial untuk kosmetik; jasa perdagangan aluminium; jasa perdagangan besar (distributor)
alat-alat berat dan suku cadang; jasa perdagangan gas; jasa perdagangan secara online sehubungan dengan pelelangan
elektronik dan menyediakan evaluasi bisnis secara online sehubungan dengannya; jasa periklanan; jasa periklanan B2B
(transaksi komersial antara pelaku bisnis); jasa periklanan dan manajemen; jasa periklanan dan promosi dan konsultasi yang
terkait dengannya; jasa periklanan dan promosi di bidang hiburan, musik, film, televisi, televisi kabel, televisi satelit, radio dan
siaran on-line; jasa periklanan dan publisitas, yaitu, mempromosikan barang, jasa, identitas merek dan informasi serta berita
komersial pihak ketiga melalui media cetak, audio, video, digital dan medium on-line; jasa periklanan media sosial; jasa
periklanan untuk promosi e-commerce; jasa periklanan yang berkaitan dengan penjualan barang; jasa periklanan yang
disediakan oleh agen periklanan radio dan televisi; jasa periklanan, pemasaran dan konsultasi promosi, nasihat dan
pemberian bantuan; jasa periklanan, promosi dan / atau animasi komersial; jasa periklanan, yaitu, manajemen kampanye
periklanan, penargetan, implementasi dan layanan pengoptimalan/optimisasi (optimization); jasa periklanan, yaitu, penargetan
dan optimalisasi (optimization) iklan online; jasa periklanan, yaitu, penjadwalan, pelacakan, dan pelaporan iklan untuk orang
lain; jasa periklanani toko ritel untuk menjual pakaian, alas kaki dan headwear; jasa perniagaan yang melayani penjualan
kendaraan bermotor; jasa pesanan pos dan jasa toko ritel online yang menjual kopi, teh, minuman berbahan dasar kopi,
minuman berbahan dasar teh, minuman berbahan dasar cokelat, mesin penyeduh listrik dan mesin espresso listrik, pemadat
kopi dan teh, panci dan penyaring, tempat minuman, dan kaos; jasa prakiraan ekonomi; jasa produksi iklan; jasa program
loyalitas, insentif dan bonus untuk pelanggan; jasa promosi dan pemasaran secara online; jasa promosi penjualan; jasa
promosi penjualan atas barang-barang dan jasa-jasa melalui sponsor untuk olahraga, musik dan hiburan; jasa promosi yaitu
distribusi voucer hadiah untuk keperluan promosi dan komersial, cek hadiah, cap dan kupon diskon melalui telepon seluler,
perlengkapan seluler lainnya dan melalui internet; jasa retail pemesanan melalui pos yang terkait dengan kosmetik; jasa retail
secara online untuk produk konsumen; jasa retail sehubungan dengan penjualan bahan plastik untuk pengemasan, jenis
mesin pencetak, blok pencetakan, pengering tinta, buklet, buku, kalender, kartu, tempat dokumen, alas gambar, pena gambar,
perangkat gambar, amplop, selebaran, folder, kartu ucapan, majalah, surat kabar, pamflet, pensil, pulpen, terbitan berkala,
kartu pos, poster, barang cetakan, cetakan publikasi, buku kliping, alat tulis kantor, bahan pengajaran (kecuali peralatan); jasa
retail sehubungan dengan penjualan daging, ikan, unggas dan binatang buruan, ekstrak daging, buah dan sayuran yang
diawetkan, dibekukan, dikeringkan dan dimasak, jeli, selai, saus buah, telur, susu dan produk susu, minyak dan lemak untuk
makanan, kopi, teh, kakao dan kopi buatan, beras, tapioka dan sagu, tepung dan sediaan yang terbuat dari sereal, roti, kue
dan gula-gula, es, gula, madu, sirup, ragi, bubuk pengembang, garam, mustar, cuka, saus (bumbu), rempah-rempah, es; jasa
retail sehubungan dengan penjualan furnitur, cermin, bingkai gambar kayu, gabus, alang-alang, rotan, anyaman, tanduk,
tulang, gading, tulang insang ikan paus, cangkang, amber, kerang mutiara, meerschaum; jasa retail sehubungan dengan
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penjualan kertas, karton, barang cetakan, bahan penjilidan buku, foto, alat tulis kantor, perekat untuk alat tulis kantor atau
keperluan rumah tangga, bahan seniman, kuas lukis, mesin ketik dan keperluan kantor (kecuali furnitur), bahan instruksional
dan pengajaran (kecuali peralatan); jasa retail sehubungan dengan penjualan kosmetik; jasa retail sehubungan dengan
penjualan kuas, kotak wadah sisir, sisir, alat-alat kosmetik, alat penghilang bau untuk penggunaan pribadi, kuas alis mata,
rambut untuk kuas, perlengkapan penghapus tata rias, kuas kuku; jasa retail sehubungan dengan penjualan kulit dan kulit
imitasi, kulit halus, kulit binatang, koper, dan tas perjalanan, payung dan payung penahan matahari, tongkat jalan, cambuk, tali
kekang dan pelana kuda, backpack (sejenis ransel), tas pantai, kotak kulit atau papan kulit, tas kantor, tongkat, kotak wadah
kulit atau papan kulit, tali pengikat hewan; jasa retail sehubungan dengan penjualan malt, bir, air mineral dan air soda,
minuman lain yang tidak beralkohol, minuman buah dan jus buah, sirup dan sediaan lain untuk membuat minuman; jasa retail
sehubungan dengan penjualan mekanisme untuk peralatan yang dioperasikan dengan koin, mesin kasir, mesin hitung,
peralatan pemprosesan data, komputer, perangkat lunak komputer, alat pemadam kebakaran, kacamata hitam, kacamata,
logam mulia dan logam campurannya, perhiasan, batu mulia, instrumen horologis dan kronometrik; jasa retail sehubungan
dengan penjualan minuman ringan, minuman energi, anggur, es teh, aperitif (minuman beralkohol perangsang nafsu makan),
minuman berkarbonasi, ekstrak buah, ale jahe, grape must, must, minuman buah yang terbuat dari konsentrat, minuman
anggur manis, air malt, air seltzer, air soda, air tonik, jus sayuran, esens yang digunakan dalam sediaan minuman keras, air
barli, fruit squash, sarsaparilla, minuman beralkohol (kecuali bir); jasa retail sehubungan dengan penjualan padi-padian dan
pertanian, produk hortikultura dan kehutanan, hewan hidup, buah dan sayuran segar, biji-bijian, tanaman dan bunga alami,
bahan makanan untuk hewan; jasa retail sehubungan dengan penjualan pakaian luar, celana terusan, mantel panjang, celana,
parka, petikot, pinafor, ponco (baju selimut), pulover, piyama, sandal, sari, sarung, selendang, syal, kemeja, sepatu, kemeja
lengan pendek, shoulder wrap (bungkus bahu), topi mandi, singlet, rok, masker tidur, sandal selop, blus lindung (smok), kaus
kaki, jersi olahraga, sepatu olahraga, stoking, jaket yang diisi, jas, pelindung matahari, bretel, baju hangat, baju renang, kaus
oblong, topi tinggi, celana panjang, turban, pakaian dalam, celana kolor, celana dalam; jasa retail sehubungan dengan
penjualan pakaian rajut, kaus kaki penghangat, legging, legging, kostum topeng, sarung tangan musim dingin, ikat pinggang
uang, sarung tangan bulu, dasi; jasa retail sehubungan dengan penjualan pakaian, alas kaki, tutup kepala, apron, celana bayi,
bandana, mantel mandi, sandal mandi, laci kamar mandi, baju mandi, celana mandi, ikat pinggang, baret, korset, sepatu bot,
bra, celana untuk dipakai, kamisol, topi, jas, gaun, dressing gown, penutup telinga, footmuff, tidak dipanaskan dengan listrik,
sepatu karet, pengikat kaus kaki, sarung tangan, topi, ikat kepala, kaus kaki panjang, sol dalam, jaket, jersi, gaun jumper (baju
hangat), baju sweater; jasa retail sehubungan dengan penjualan pembakar parfum, semprotan parfum, alat penguap parfum,
bedak padat, paf bedak, tegakan kuas cukur, kuas cukur, kotak sabun, dispenser sabun, tempat sabun, mangkuk sup, tempat
spons, tegakan untuk kuas cukur, sikat gigi, sikat gigi elektrik; jasa retail sehubungan dengan penjualan peralatan dan wadah
rumah tangga atau dapur, sisir dan spons, kuas (kecuali kuas lukis), bahan pembuatan kuas, barang-barang untuk keperluan
pembersihan, wol baja, kaca yang belum dikerjakan atau dikerjakan sebagian (kecuali kaca yang digunakan dalam gedung),
barang pecah belah, porselen dan barang-barang tembikar, cermin, spons abrasif untuk menggosok kulit, dispenser aerosol,
tidak untuk keperluan medis; jasa retail sehubungan dengan penjualan perangkat manikur, perangkat manikur elektrik,
penghalus kuku elektrik atau non-elektrik, gunting kuku elektrik atau non-elektrik, kikir kuku, kikir kuku elektrik, perangkat
pedikur; jasa retail sehubungan dengan penjualan perkakas dan alat tangan (yang dioperasikan secara manual), peralatan
pemotong, senjata yang dipakai pada sisi badan, pisau cukur, penjepit keriting, alat penghilangan bulu, pemoles kuku jari
tangan elektrik dan non-elektrik, flat iron, gunting rambut untuk penggunaan pribadi, elektrik atau non-elektrik, alat tangan
elektrik dan non-elektrik untuk pengeritingan rambut, pinset pencabut rambut; jasa retail sehubungan dengan penjualan
perlengkapan dan instrumen ilmu pengetahuan, pelayaran, penyurveian, fotografi, sinematografi, optik, penimbangan,
pengukuran, pensinyalan, pemeriksaan (pengawasan), penyelamatan dan pengajaran, perlengkapan dan instrumen untuk
penghantaran, pengalihan, pengubahan, pengumpulan, pengaturan atau pengendalian listrik; jasa retail sehubungan dengan
penjualan perlengkapan untuk rekaman, transmisi, atau reproduksi suara atau gambar, pembawa data magnetik, disc
perekaman, compact disc, dvd dan media rekaman digital lain; jasa retail sehubungan dengan penjualan renda dan bordir, pita
dan jalinan pita, button kancing, kait dan mata kait, peniti dan jarum, bunga buatan, karpet, permadani, keset dan bahan
anyaman untuk membuat keset, linoleum dan bahan lain untuk menutup lantai, hiasan dinding (non-tekstil), permainan dan
alat permainan, perlengkapan senam dan olahraga, dekorasi untuk pohon natal; jasa retail sehubungan dengan penjualan
sediaan pemutihan dan bahan lain untuk penggunaan penatu, sediaan pembersihan, pengilapan, penggosokan, dan
pengampelasan, sabun; jasa retail sehubungan dengan penjualan seragam, kerudung, rompi, rompi berkancing, pakaian
tahan air, sepatu kayu, gelang handuk; jasa retail sehubungan dengan penjualan tali, senar, jaring, tenda, bidai, terpal, layar,
karung dan tas, bahan bantalan dan isian (kecuali karet atau plastik), bahan tekstil berserat mentah, kain tenun dan utas,
untuk penggunaan tekstil; jasa retail sehubungan dengan penjualan tas pakaian untuk perjalanan, tas tangan, kotak topi kulit,
tas haversack, kulit imitasi, kotak wadah kunci, tali penuntun kulit, kalung hewan kulit, moleskin, dompet saku, dompet wanita,
tas rucksack, tas sekolah, tas bersabuk sekolah, tas belanja, tas perjalanan, koper perjalanan, koper kecil, kotak wadah
perlengkapan mandi, yang tidak terpasang, tas belanja beroda; jasa retail sehubungan dengan penjualan tekstil dan pakaian
tidur, selimut, seprai, kain besar, sarung bantal, tirai tekstil, handuk, flanel, kain penutup, taplak meja, penutup tempat tidur,
penutup meja; jasa retail sehubungan dengan penjualan tembakau, barang-barang keperluan perokok, korek api; jasa retail
sehubungan dengan penjualan wewangian, minyak esens, kosmetik, losion rambut, pembersih gigi, alat-alat kosmetik,
kosmetik, kolonye eau de, kosmetik alis mata, pensil alis mata, bulu mata palsu, kuku palsu, pengilap bibir, lipstik, tata rias,
bedak tata rias, sediaan tata rias, sediaan penghapus tata rias, maskara, pengilap kuku, cat kuku, wewangian, parfum; jasa
riset bisnis; jasa ritel; jasa ritel berkenaan dengan kelebihan stok dari koleksi musim sebelumnya untuk pria, wanita dan anakanak sehubungan dengan pakaian olahraga, sepatu, koper dan tas bepergian, aksesoris busana, perabotan, penerangan,
penutup lantai, peralatan dapur dan peralatan masak, pakaian dalam, perhiasan; jasa ritel dan jasa eceran untuk mobil; jasa
ritel dan jasa grosir untuk konsumen mesin permainan video, mesin permainan video arcade, dan peralatan permainan yang
dapat digenggam dengan layar kristal cair; jasa ritel dan jasa grosir untuk mainan permainan kartu dan aksesorisnya; jasa ritel
dan jasa grosir untuk mainan, boneka, mesin permainan dan peralatannya; jasa ritel online terkait mainan; jasa ritel
supermarket dan toko serba ada (departmental store); jasa ritel yang berhubungan dengan produk makanan dan minuman
beralkohol dan tidak beralkohol; jasa ritel, jasa ritel online, jasa grosir dan ritel penjualan melalui pos yang berhubungan
dengan penjualan karet yang belum diproses dan setengah jadi, getah perca, getah, asbes, mika dan pengganti semua bahan
ini, plastik dan resin dalam bentuk ekstrusi untuk digunakan dalam pembuatan, pengepakan, penghentian dan bahan isolasi,
pipa fleksibel, tabung dan selang, bukan dari logam, kulit dan kulit imitasi, kulit halus dan kulit binatang, koper dan tas
pembawa, payung dan payung matahari, tongkat, cambuk, tali kekang dan pelana, kalung, tali pengikat dan pakaian hewan,
tas surat seni [kasing], tas atletik, tas kecil penyimpan surat dan dokumen, gendongan bayi dan anak, ransel, koper, tas, tas
untuk aksesoris perjalanan, tas pantai, tas sabuk, ikat pinggang, ikat pinggang terbuat dari kulit imitasi, ikat pinggang terbuat
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dari kulit, dompet, tas sepatu bot, tas kantor, tempat kartu nama, tas kemping, tongkat, kotak kartu, tempat kartu, tempat buku
cek, tas, tas untuk telepon bergerak, tas genggam, tas kosmetik, tas dokumen, tas besar berbentuk silinder, tas malam,
pengikat dan tali dari kulit, alat pembawa berbingkai berbentuk ransel untuk membawa bayi, bingkai untuk tas, bingkai untuk
payung, tas garmen, tas senam, tas tangan, pakaian kuda, tas ransel, kantong pinggul, holdall/koper, selimut kuda , barang
penunggang kuda dan tack kuda, dompet kunci, gantungan kunci terbuat dari kulit yang dilengkapi gantungan kunci, tempat
kunci, kantong kunci, ransel /knapsack, tali kulit, tali pengikat dari kulit, tas surat dari kulit [cover], label koper, tali koper , tas
untuk perlengkapan menginap semalam, buku saku, dompet saku, portofolio, kantong, dompet, tas record, pelana kuda,
ransel/rucksack, pelana, tas sekolah, tas sekolah bersabuk dari kulit, ransel anak sekolah, tas sepatu, tas belanja, kereta
belanja (tas belanja beroda), tas bahu, tas olah raga, tali untuk sepatu roda, koper/suitcase, tas perlengkapan mandi, tas
jinjing, tas untuk bepergian, koper untuk bepergian, koper/trunk, kursi payung, tas pinggang (waist bag), tas pinggang (waist
pack), kantong untuk tas pinggang (waist bag), kantong untuk tas pinggang (waist pack), dompet/wallet, dompet untuk
dicantelkan pada ikat pinggang, bahan bukan dari logam untuk bangunan dan konstruksi, pipa kaku bukan dari logam untuk
bangunan, aspal, ter (pitch), ter (tar) dan bitumen, bangunan yang dapat dipindahkan bukan dari logam, monumen bukan dari
logam, perabot rumah, cermin, bingkai foto , wadah bukan dari logam untuk penyimpanan atau pengangkutan, tulang, tanduk,
tulang ikan paus atau kulit mutiara, kerang, tanah liat magnesium, batu ambar belum dikerjakan atau setengah dikerjakan,
seprei [kecuali linen], tempat tidur untuk hewan peliharaan rumah tangga, perabotan untuk kemping, gantungan baju, cincin
gorden, hiasan dari plastik untuk bahan makanan, bantal tiup [selain untuk keperluan medis] untuk dipasang pada leher; jasa
ritel, jasa ritel online, jasa grosir dan ritel penjualan melalui pos yang berhubungan dengan penjualan peralatan dan instrumen
ilmu pengetahuan, penelitian, navigasi, penelitian, fotografi, sinematografi, audio-visual, optik, timbang, ukur, sinyal, deteksi,
pengujian, inspeksi, penyelamatan dan pendidikan, peralatan dan instrumen untuk penghantar, penukar, pengubah,
pengumpul, pengatur atau pengendali distribusi atau penggunaan listrik, peralatan dan instrumen untuk merekam, transmisi,
reproduksi atau mengolah suara, gambar atau data, media yang dapat direkam dan diunduh, perangkat lunak komputer,
media perekam dan penyimpan analog atau digital kosong, mekanisme untuk alat yang bekerja dengan memasukkan uang
atau kepingan logam kedalamnya, kas register, mesin hitung, komputer dan alat periferal komputer, pakaian penyelam,
masker penyelam, sumbat kuping untuk penyelam, penjepit hidung untuk penyelam dan perenang, sarung tangan untuk
penyelam, alat pernapasan untuk berenang di bawah permukaan air, alat pemadam kebakaran, pelindung perut ( untuk
perlindungan terhadap kecelakaan dan cedera), peralatan untuk digunakan dengan komputer, perekam audio, tas dan casing
yang secara khusus disesuaikan untuk tempat atau pembawa perangkat dan peralatan portabel, ponsel, yang digenggam dan
tablet serta aksesoris untuk perangkat tersebut, baterai, pengisi daya baterai, pelindung tubuh, pelindung dada, kalkulator,
camcorder, kamera, kartu mengandung chip sirkuit terpadu, kartu yang berkode dengan fitur keamanan untuk keperluan
otentikasi, kartu yang menggunakan memori magnetik dan memori sirkuit terpadu, tempat pembawa untuk telepon bergerak,
tempat telepon bergerak, tempat kaca mata dan kaca mata pelindung sinar matahari; jasa ritel, jasa ritel online, jasa grosir dan
ritel penjualan melalui pos yang berhubungan dengan penjualan peralatan dan instrumen pembedahan, medis, kedokteran
gigi dan kedokteran hewan, anggota badan, mata dan gigi palsu, barang ortopedi, bahan penjahit luka, alat terapeutik dan alat
bantu yang disesuaikan untuk orang penyandang cacat, alat pijat, peralatan, alat dan barang untuk menyusui bayi, masker
wajah untuk penggunaan medis, peralatan dan instalasi untuk penerangan, pemanasan, pembangkit uap, memasak,
pendinginan, pengeringan, penyegaran udara, penyediaan air, keperluan sanitasi, botol air panas, kendaraan,alat untuk
bergerak di darat, udara atau air, aksesoris, komponen dan bagian-bagian kendaraan, senjata api, amunisi dan proyektil,
bahan peledak, kembang api, logam mulia dan campurannya, perhiasan, batu mulia dan batu permata setengah mulia, jam
dan pesawat pengukur waktu, lencana dari logam mulia, kotak dari logam mulia, kotak untuk jam dan arloji, kancing perhiasan
pada lengan kemeja, jepitan dasi, pin dasi, kotak perhiasan dari logam mulia, gantungan kunci, medali, cincin lilin dari logam
mulia, mekanisme untuk jam dan arloji, hiasan dari logam mulia, alat pengatur waktu, perhiasan kecil, piala, sabuk gesper,
gelang arloji, tali arloji, arloji, jam tangan, alat musik, penyangga untuk musik dan penyangga untuk alat musik, tongkat dirigen,
kertas dan karton, barang cetakan, bahan penjilid buku, foto, alat tulis menulis dan keperluan kantor, kecuali perabot, perekat
untuk keperluan alat tulis menulis atau rumah tangga, bahan menggambar dan bahan untuk seniman, kuas cat, alat
pendidikan dan pengajaran, lembaran, film dan tas plastik untuk pembungkus dan pengemasan, huruf-huruf cetak, blok-blok
cetak, agenda, album, bahan seniman, tas [amplop, kantong] dari kertas atau plastik, untuk kemasan, buku, majalah [terbitan
berkala], brosur, selebaran dan publikasi cetak lainnya, kalender, kartu yang terbuat dari plastik [selain yang bersandi atau
magnet], kotak pena, kotak alat tulis menulis, katalog, kompas, decalcomanias, catatan meja, buku harian, arsip dokumen [alat
tulis], penghapus, spidol , kartu hadiah, voucher hadiah, lem stik, kartu ucapan, saputangan kertas, alat tulis untuk
penanda/stabilo, pena tinta, tinta untuk pena, label koper terbuat dari kulit, buletin, buku catatan, pastel [krayon], tempat
pensil, rautan pensil, pensil, pulpen, poster, tiket tercetak, catatan tempel yang dapat dilepas, tato yang dapat dihapus,
penggaris, tas belanja [pembawa] dari plastik, stempel [segel] , stapler, staples, stensil, tisu, mesin ketik dan keperluan kantor
(kecuali perabot), bagan dinding untuk digunakan sebagai buku harian, papan tulis putih; jasa ritel, jasa ritel online, jasa grosir
dan ritel penjualan melalui pos yang berhubungan dengan penjualan bahan kimia untuk penggunaan dalam industri, ilmu
pengetahuan dan fotografi, serta di bidang pertanian, hortikultura dan kehutanan, damar buatan yang belum diproses, plastik
yang belum diproses, komposisi bahan pencegah kebakaran dan pemadam kebakaran, sediaan mengeraskan dan mematri,
zat untuk penyamakan kulit halus dan kulit binatang, bahan perekat untuk digunakan dalam industri, dempul dan pengisi pasta
lain, kompos, pupuk kandang, pupuk, sediaan biologis untuk digunakan dalam industri dan ilmu pengetahuan, cat, pernis, lak,
bahan pencegah karatan dan kelapukan kayu, pewarna, zat warna, tinta untuk pencetakan, tinta penandaan dan ukir, damar
alam mentah, logam dalam bentuk foil dan bubuk untuk digunakan dalam lukisan, dekorasi, percetakan dan seni, kosmetik
tidak mengandung obat dan sediaan pembersih badan, pasta gigi tidak mengandung obat, parfum, minyak esensial, sediaan
pemutih dan zat lain untuk penggunaan cucian, sediaan membersihkan, mengkilatkan, membuang lemak dan menggosok,
sediaan pembersih tubuh dan perawatan kecantikan, sediaan kebersihan mulut, wewangian, sediaan perawatan hewan,
sabun, anti keringat (pembersih badan), sediaan penyamakan buatan, krim sepatu bot, semir sepatu bot, pembersih, krim,
pasta gigi, deodoran, sediaan penghilang rambut, produk perawatan rambut, pewarna rambut, sediaan penataan rambut,
sediaan perawatan tangan, sediaan balsem untuk bibir [tidak mengandung obat], sediaan perawatan kuku, sediaan
menghilangkan cat kuku, cat kuku, sediaan tidak mengandung obat untuk digunakan setelah bercukur, sediaan untuk
menyegarkan napas [tidak mengandung obat], sampo, sediaan untuk mencukur, krim sepatu, semir sepatu, lilin sepatu,
sediaan mandi pancuran, produk perawatan kulit, sediaan perawatan kulit, bedak talk; jasa ritel, jasa ritel online, jasa grosir
dan ritel penjualan melalui pos yang berhubungan dengan penjualan oli dan gemuk industri, malam, pelumas, zat untuk
mengisap, membasahi dan mengikat debu, bahan bakar dan bahan penerangan, lilin dan sumbu untuk penerangan, lilin
beraroma dan wangi , sediaan farmasi, medis dan kedokteran hewan, sediaan saniter untuk keperluan medis, zat dan
makanan diet yang diadaptasi untuk penggunaan medis atau kedokteran hewan, makanan untuk bayi, suplemen pantangan
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untuk manusia dan hewan, plester, bahan pembalut, bahan untuk menambal gigi, pembuat gigi buatan, pembasmi kuman,
sediaan untuk membasmi binatang perusak, bahan pembasmi jamur, bahan pembasmi rumput liar, sediaan penyegar udara,
kit dan kotak pertolongan pertama lengkap dengan isinya, sediaan pembersih tangan, kit yang berisi sediaan medis, plester,
protein, vitamin, suplemen diet dan mineral, logam kasar dan campurannya, bijih logam, bahan logam untuk bangunan dan
konstruksi, bangunan dari logam yang dapat dipindahkan, kabel dan kawat bukan untuk listrik dari logam biasa, barangbarang kecil dari logam besi, wadah logam untuk penyimpanan atau pengangkutan, lemari besi, lencana dari logam, cincin
kunci dan rantai kunci, kunci, kunci-kunci, ornamen, tempat sampah logam, kunci, kunci kosong, rambu, patung, patung kecil
dan arca kecil, perunggu, piala yang terbuat dari logam, kotak uang, mesin, mesin perkakas, perkakas yang dioperasikan
dengan listrik, motor dan mesin, kecuali untuk kendaraan darat, kopling mesin dan komponen transmisi, kecuali untuk
kendaraan darat, peralatan pertanian, selain alat tangan dioperasikan secara manual, inkubator untuk telur, mesin penjual
otomatis, perkakas dan alat tangan, yang dioperasikan secara manual, peralatan pemotong, senjata yang dipakai pada sisi
badan, pisau cukur, peralatan higienis dan kecantikan yang dioperasikan dengan tangan untuk manusia dan hewan, peralatan
pengangkat, peralatan tangan untuk darurat dan penyelamatan, alat berkebun , dioperasikan dengan tangan, gunting, besi
pengering rambut, jepitan untuk pengeriting rambut, pelengkung bulu mata, perangkat manikur, gunting kuku, kikir kuku,
perangkat pedikur, gunting pemangkas, pinset, penjepit, pemotong pizza; jasa ritel, jasa ritel online, jasa grosir dan ritel
penjualan melalui pos yang berhubungan dengan penjualan pakaian, alas kaki, tutup kepala, ikat pinggang [pakaian], replika
perlengkapan sepak bola, spul untuk sepatu bot sepak bola [sepatu], renda, jalinan pita dan sulaman, dan pita dan simpul pita
perlengkapan jahit menjahit, kancing, kait dan mata kait, peniti dan jarum, bunga buatan, hiasan rambut, rambut palsu,
pengikat untuk pakaian dan untuk rambut, kancing hias berbentuk lencana, tali sepatu, nomor peserta lomba, retsleting,
karpet, permadani, keset dan bahan anyaman untuk membuat keset, linoleum dan bahan lain untuk menutup lantai, matras
yoga, permainan, mainan dan alat-alatnya, peralatan video game, alat senam dan olah raga, hiasan untuk pohon Natal,
peralatan untuk tinju, peralatan untuk bermain permainan keterampilan, peralatan memanah, pohon Natal tiruan dan dudukan
pohon Natal, tas yang disesuaikan untuk membawa alat olah raga, tas yang didesain khusus untuk ski dan papan selancar,
tas yang disesuaikan khusus untuk peralatan olah raga, balon, bola, masker baseball, tongkat pemukul untuk olah raga,
pelindung badan, perlengkapan binaraga, pelindung dada, permainan kartu, hiasan Natal, permainan komputer, guntingan
kertas berwarna yang dihamburkan untuk pesta, alas panah, permainan panah-panahan, pelindung siku (alat olah raga),
permainan elektronik, peralatan latihan, kait ikan, barang dan peralatan memancing, alat pancing, pelindung tinju [alat olah
raga], peralatan fitnes, sarung tangan untuk sepak bola, sepak bola atau gawang sepak bola, chip permainan, peralatan
permainan, permainan yang berhubungan dengan olah raga, sarung tangan khusus disesuaikan untuk keperluan olah raga,
jaring gawang, tiang gawang, tas golf dengan atau tanpa roda, karpet golf, peralatan senam dan olah raga, latihan tangan,
pelindung tangan yang disesuaikan untuk penggunaan olah raga, pelindung pinggul yang dibuat khusus untuk berolahraga
[bagian dari pakaian olah raga], bola tiup untuk olah raga, jalur sepatu roda, pelindung lutut [alat olah raga], pelindung lutut
yang disesuaikan untuk digunakan saat berolahraga, pelindung kaki yang disesuaikan untuk olah raga, bantalan tulang kering
[alat olah raga], patung militer [mainan], hadiah-hadiah kecil, bantalan kolam, topi pesta dari kertas, mesin untuk latihan fisik,
trek plastik, tenda bermain, peralatan tempat bermain, kartu permainan; jasa ritel, jasa ritel online, jasa grosir dan ritel
penjualan melalui pos yang berhubungan dengan penjualan pemutar CD, kaset radio CD, rom CD, rantai dan tali untuk kaca
mata dan kaca mata pelindung matahari, pakaian pelindung terhadap kecelakaan, radiasi dan api, majalah perusahaan yang
dapat diunduh melalui internet, perangkat lunak aplikasi komputer, perangkat lunak aplikasi komputer untuk perangkat
komputer portabel, bergerak/mobile, genggam dan tablet, program permainan komputer dan video game, perangkat lunak
permainan komputer, permainan komputer, perangkat keras permainan komputer, perangkat keras komputer, periferal
komputer, program komputer, perangkat lunak komputer , komputer, komputer laptop dan notebook, digital audio tape, digital
versatile disc, peralatan driver, publikasi elektronik yang dapat diunduh, program dan perangkat lunak permainan video dan
permainan komputer interaktif yang dapat diunduh, penutup telinga, bantalan siku, perisai/shield dan pelindung, kabel daya
listrik, peralatan dan instrumen listrik, peralatan listrik rumah tangga, publikasi elektronik yang didistribusikan lewat email, kartu
bersandi dan alat penyandi magnetik, kartu chip bersandi yang berisi program yang digunakan untuk aplikasi keuangan,
program loyalitas, program imbalan dan preferensi pemegang kartu, kotak kaca mata, kaca mata (eyeglasses), kaca mata
(eyewear), kaca mata (spectacles), kaca mata pelindung matahari, kaca mata dan kaca mata olah raga, kaca mata renang,
pelindung/perisai wajah, filter untuk masker pernapasan, pelampung untuk mandi dan berenang, bingkai dan lensa untuk kaca
mata dan kacamata pelindung matahari, bingkai untuk kaca mata, kaca mata/goggle untuk digunakan olah raga, equalizer
grafis, headphone, headset, helm (kecuali helm bersepeda), dudukan yang disesuaikan untuk ponsel , hologram, joystick
untuk digunakan dengan komputer, bantalan lutut, perisai (shield) dan pelindung, tas pembawa laptop, penutup laptop, lensa
untuk kaca mata (eyewear), kaca mata (spectacles) dan kaca mata pelindung matahari, pelampung penyelamat, jaket
penyelamat dan pelampung, timbangan koper, pembawa data magnetik, disc perekam, magnet, kaca pembesar, stick memori,
penutup ponsel, tali ponsel, pelindung mulut (karet pelindung), pemutar MP3 dan peralatan elektronik digital yang digenggam
dan portabel untuk merekam, mengatur, mentransmisi, memanipulasi dan meninjau file teks, data, audio dan video, peralatan
navigasi untuk kendaraan [komputer terpasang], odontoguard, mesin kantor, pedometer, stereo pribadi, peralatan telepon,
kartu berlapis plastik memuat barang cetakan [berkode], steker, soket dan kontak lainnya [sambungan listrik], pengatur waktu
yang dapat diprogram, alat pelindung untuk penggunaan pribadi terhadap kecelakaan, aksesoris dan pakaian pelindung,
pakaian pelindung untuk menyelam, pakaian pelindung untuk peserta olah raga motor [untuk pencegahan kecelakaan],
pakaian, tutup kepala dan alas kaki pelindung untuk digunakan dalam olah raga, kaca mata (glasses), kaca mata pelindung
matahari dan kaca mata (goggles) pelindung, pemutar rekaman, alat pengendali jarak jauh, pakaian penyelamat keselamatan,
peralatan navigasi satelit, kartu berkode keamanan, peluit sinyal, kartu berkode magnetik, kartu pembawa data elektronik ,
kartu chip, kaus kaki dipanasi dengan listrik, speaker, kabel speaker, tempat kaca mata, visor dan helm olah raga, tali dan
kotak untuk kaca mata (eyewear) dan kaca mata pelindung matahari, kaca mata renang, instalasi, peralatan dan instrumen
telekomunikasi, pesawat telepon, telepon, peralatan dan instrumen televisi, televisi, peralatan penyimpan digital, peralatan dan
instrumen video, pemutar video disc, perangkat lunak video game , permainan video, mesin perekam video, program
permainan video dan permainan virtual reality komputer, perangkat lunak permainan video dan permainan virtual reality
komputer, virtual reality headset dan virtual reality helm, visual display unit, wearable video display monitor; jasa ritel, jasa ritel
online, jasa grosir dan ritel penjualan melalui pos yang berhubungan dengan penjualan perkakas rumah tangga atau dapur
dan wadah kecil, peralatan memasak dan peralatan makan, sisir dan spons, sikat, bahan pembuat sikat, barang untuk
membersihkan, kaca belum dikerjakan atau setengah dikerjakan, barang pecah belah, porselen dan barang tembikar, gelas
bir, mangkuk dan piring, alat untuk menyikat, alat pembakar, tempat lilin, piringan tempat tadah lilin dari logam mulia, tempat
lilin dari logam mulia, hiasan dari porselen, peralatan pembersih [dioperasikan secara manual], pengocok minuman koktail,
teko kopi bukan listrik, tas pendingin, peralatan kosmetik, cangkir, barang porselen, botol minuman, sedotan untuk minum,
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patung kecil, alas setrikaan, pot bunga, botol air yang bisa dilipat, ekstraktor jus buah (dioperasikan secara manual), barang
perlengkapan hadiah dan karya seni, semua terbuat dari porselen tulang (bone china), kristal porselen, tembikar, kaca,
porselen atau terakota, wadah es, perangkap serangga, tempat air dan bejana air minum, cerek, kotak makan siang, patung
miniatur, tempat pencampur [bukan listrik] untuk mencampur minuman , tempat pencampur secara manual [pengocok koktail],
mangkok, hiasan, keranjang piknik yang dilengkapi piring, piring, sedotan untuk minum yang dapat digunakan kembali,
sedotan yang dapat digunakan kembali, botol pengocok, botol untuk olah raga, wol baja, wadah penyimpanan untuk makanan,
wadah penyimpanan untuk keperluan rumah tangga, sedotan, mug bukan dari logam mulia, tas yang diisolasi secara termal
untuk keperluan rumah tangga atau dapur atau digunakan untuk mengangkut dan menyimpan makanan dan minuman, wadah
yang diisolasi secara termal untuk makanan, termos yang diisolasi secara termal untuk keperluan rumah tangga, sikat gigi,
tusuk gigi, vas dan kendi, botol air, kaleng penyiram tanaman, barang untuk berkebun, karya seni, tali tambang dan tali, jaring,
tenda dan terpal, awning dari bahan tekstil atau sintetis, layar, karung untuk pengangkutan dan penyimpanan bahan dalam
bentuk curah, bahan pelapis, bantalan dan pengisi kecuali dari kertas, karton, karet atau plastik, penutup tidak terpasang,
bahan tekstil berserat kasar dan bahan penggantinya, benang dan benang untuk keperluan tekstil, tekstil dan pengganti tekstil,
linen keperluan rumah tangga, tirai tekstil atau plastik, seprei, kain tempat tidur, flanel, handuk, penutup meja, kantong tidur;
jasa ritel, jasa ritel online, jasa grosir dan ritel penjualan melalui pos yang berhubungan dengan penjualan sepatu roda, papan
layar, pelindung tulang kering untuk penggunaan atletik, bantalan tulang kering [alat olah raga], papan luncur, papan selancar,
papan seluncur salju, ski, sepatu roda, bola snooker dan tongkat snooker, meja snooker, suvenir, tas olah raga, aksesoris dan
perlengkapan olah raga, sarung tangan untuk olah raga, sepeda stasioner untuk latihan fisik, pelindung perut [disesuaikan
untuk digunakan dalam olah raga tertentu], bahan senar untuk raket olah raga, pita/band penyerap keringat untuk raket, kolam
renang [alat bermain], jaring dan tiang tenis, tas termal tenis, tongkat mainan bercahaya, patung miniatur mainan, truk mainan,
peralatan latihan yang digunakan berkaitan dengan sepak bola, peluit, pelindung pergelangan tangan yang digunakan atletik,
daging, ikan, unggas dan binatang buruan, ekstrak daging, buah dan sayuran yang diawetkan, dibekukan, dikeringkan dan
dimasak, jeli, selai, saus buah, telur, susu, keju, mentega, yoghurt dan produk susu lainnya, minyak dan lemak untuk
makanan, keripik kentang, makanan yang telah diolah, sediaan protein dalam bentuk batangan untuk konsumsi manusia,
makanan ringan berbentuk batang [bahan makanan], kopi, teh, kokoa dan kopi buatan, beras, pasta dan mie, tapioka dan
sagu, tepung dan sediaan terbuat dari sereal, roti, kue dan gula-gula, cokelat, es krim, sorbet dan es yang dapat dimakan
lainnya, gula, madu, sirup, ragi, bubuk pengembang, garam, bumbu, rempah-rempah, tumbuh-tumbuhan (herba) yang
diawetkan, cuka, saus dan bumbu lainnya, es (air beku), makanan berenergi berbentuk batang, bubuk instan untuk membuat
minuman beraroma, bubuk untuk membuat minuman, makanan sereal protein berbentuk batang, makanan ringan protein
berbentuk batang, makanan ringan berbentuk batang (bahan makanan), makanan ringan, produk pertanian, akuakultur,
hortikultura dan kehutanan yang belum diolah dan mentah, biji-bijian dan padi-padian yang belum diolah dan mentah, buah
dan sayuran segar, tumbuh-tumbuhan (herba) segar , tanaman dan bunga alami, umbi-umbian, bibit dan benih untuk ditanam,
hewan hidup, bahan makanan dan minuman untuk hewan, malt, bir, minuman tidak mengandung alkohol, air mineral dan air
soda, minuman buah dan jus buah, sirup dan sediaan tidak mengandung alkohol lainnya untuk membuat minuman, minuman
untuk membantu melangsingkan tubuh [bukan untuk keperluan medis], cordial, minuman energi, minuman energi yang
mengandung kafein, minuman energi untuk olahragawan dan atlet, minuman berkarbonasi yang beraroma, minuman isotonik
[bukan untuk keperluan medis], sediaan untuk membuat minuman tidak mengandung alkohol, seltzer [minuman], shandy,
sorbet [minuman], minuman olah raga, minuman beralkohol, sediaan alkohol untuk membuat minuman, tembakau dan
pengganti tembakau, rokok dan cerutu, rokok elektronik dan vaporizer oral untuk perokok , barang-barang keperluan perokok,
korek api; jasa saran untuk manajemen bisnis; jasa sistemisasi data dalam database komputer; jasa strategi pemasaran
melalui media sosial; jasa toko besi dan bahan bangunan; jasa toko eceran sambung langsung (online) yang tersedia melalui
jaringan komputer global untuk komputer,; jasa toko retail secara online berupa berbagai macam barang-barang konsumen
pihak lain, kartu hadiah, dan pengiriman media digital, headset realitas virtual/maya, dan konten dan data realitas virtual/maya;
jasa toko retail secara online berupa berbagai macam barang-barang konsumen untuk pihak lain; jasa toko retail secara online
berupa rekaman suara musikal, rekaman suara musikal yang dapat diunduh, T-shirt, pakaian, penutup kepala, dan alas kaki;
jasa toko retail secara online yang berhubungan dengan kosmetik; jasa toko retail secara online yang meliputi perangkat lunak
komputer yang tersedia melalui internet dan jaringan komunikasi komputer dan elektronik lain; jasa toko retail secara online
yang menampilkan berbagai macam barang konsumen lainnya; jasa toko retail secara online yang menampilkan headset
realitas virtual/maya dan augmented reality, permainan (games), konten dan media digital; jasa toko retail sehubungan dengan
hadiah; jasa toko retail yang meliputi perangkat lunak komputer untuk penggunaan alat-alat elektronik digital ponsel genggam
dan elektronik konsumen lain; jasa toko ritel online yang menampilkan konten digital, karya audiovisual, film, dan pertunjukkan
televisi; jasa toko serba ada retail; jasa toko serba ada retail secara online; jasa toko untuk penjualan alat dapur; jasa toko
untuk penjualan alat make up; jasa toko untuk penjualan hadiah pesta pernikahan; jasa toko untuk penjualan hadiah ulang
tahun; jasa toko untuk penjualan souvenir; jasa transkripsi; jasa untuk membantu membangun jaringan kontak bisnis; jasa
untuk memperoleh statistik bisnis untuk orang lain; jasa waralaba hotel (manajemen dan operasional); jasa waralaba, yaitu
penawaran assistensi manajemen bisnis dalam pendirian dan pengoperasian hotel, restoran, klub malam, bar, spa, fasilitas
rekreasi dan kebugaran, toko eceran, kondominium, gedung apartemen, pusat konferensi, resor timeshare (kepemilikan
bersama dengan perjanjian bagi waktu) untuk pihak lain; jasa yang berkaitan dengan analisis data usaha dalam transaksi
konsumen dan perilaku konsumen; jasa-jasa administrasi bisnis; jasa-jasa administrasi program loyalitas pelanggan yang
memungkinkan peserta untuk memperoleh diskon barang dan jasa, diskon pengiriman, percepatan pengiriman dan akses
awal terhadap acara-acara penjualan; jasa-jasa analisis dan studi informasi yang dikumpulkan pada pendapat-pendapat
(opini) para konsumen dan tindak tanduk (behaviour) melalui penelitian pemasaran dan studi-studi periklanan; jasa-jasa
analitik data usaha mengenai penjualan produk dan jasa orang lain, dan autentikasi, proses dan manajemen pembayaran
selular; jasa-jasa grosir terkait kosmetik-kosmetik, sabun-sabun, parfum-parfum, perhiasan-perhiasan, alat tulis, produkproduk kertas, stiker tato, kulit dan imitasi kulit, tas-tas bepergian, tas-tas tangan, dompet-dompet, dompet, tempat kunci,
peralatan rumah tangga dan dapur, barang-barang tekstil, pakaian, alas kaki, tutup kepala, pakaian dalam, pakaian renang,
syal, lencana-lencana untuk dipakai, hiasan untuk rambut, permainan, mainan, barang-barang mainan (playthings) atau untuk
bermain dan barang olahraga; jasa-jasa impor dan ekspor; jasa-jasa informasi usaha dan komersil secara online; jasa-jasa
informasi usaha secara online, yakni, menganalisa preferensi individu dan menyediakan ulasan dan rekomendasi produk;
jasa-jasa konsultasi bisnis, yaitu menilai rencana-rencana bisnis wirausaha; jasa-jasa konsultasi manajemen bisnis; jasa-jasa
konsultasi yang berkaitan dengan pencaharian karyawan-karyawan; jasa-jasa loyalitas pelanggan sehubungan dengan jasajasa hotel dan resor; jasa-jasa manajemen bisnis, yaitu manajemen dan pengoperasian hotel, restoran, klub malam, bar, spa,
fasilitas rekreasi dan kebugaran, toko eceran, kondominium, gedung apartemen, pusat konferensi, resor timeshare
(kepemilikan bersama dengan perjanjian bagi waktu), klub rekreasi resor, klub
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liburan, klub dimana setiap pemilik memiliki hak yang berbeda dan proporsional, klub tempat kediaman pribadi, hak
penggunaan klub dan proyek kontrak untuk jangka panjang untuk pihak lain; jasa-jasa manajemen database; jasa-jasa
organisasi dan pameran-pameran dan pekan-pekan raya perdagangan untuk tujuan-tujuan komersial dan periklanan; jasajasa pemasaran melalui mesin penelusuran; jasa-jasa pemilihan (seleksi), penilaian dan pemeriksaan kesehatan pada
karyawan untuk tujuan pencaharian (penerimaan) karyawan; jasa-jasa penelitian media, ialah penelitian pada dampakdampak media masa berbeda pada pendapat-pendapat (opini) pada konsumen dan kelakukan konsumen, dan penyediaan
jasa-jasa konsultansi yang berkaitan dengan utillisasi hasil-hasil penelitian media; jasa-jasa penelitian perniagaan yang
berkaitan dengan periklanan, pemasaran dan komunikasi; jasa-jasa penempatan dan pencaharian para karyawan untuk
sementara; jasa-jasa pengorganisasian untuk menggelar acara dalam melibatkan customer untuk turut menyumbang
makanan hewan untuk tujuan promosi; jasa-jasa penjualan barang; jasa-jasa penyediaan barang; jasa-jasa penyediaan media
dibidang periklanan dan pemasaran satu persatu (one-to-one) ialah: perencanaan dan pembelian waktu dan ruang media
untuk periklanan pemasaran secara langsung; jasa-jasa perantara usaha untuk penjualan dan pembeliaan barang dan jasa,
yakni, memfasilitasi transaksi pembeli dan penjual dengan menyediaan informasi tentang penjual, barang dan/atau jasa
kepada pembeli; jasa-jasa perdagangan online; jasa-jasa perdagangan online, yakni, mengoperasikan pasar online untuk
penjual dan pembeli barang dan/atau jasa; jasa-jasa perencanaan strategik perniagaan, penasehatan dan konsultansi yang
berkaitan dengan periklanan, pemasaran dan komunikasi; jasa-jasa periklanan dan pemasaran online; jasa-jasa periklanan
dan pemasaran yang disediakan dengan cara metode-metode secara tidak langsung komunikasi-komunikasi pemasaran,
ialah: media sosial, pertanyaan-pertanyaan pemasaran, pemasaran melalui internet, pemasaran secara mobile (berpindahpindah), blogging-blogging dan cara-cara lain secara pasif, yang ditanggung bersama-sama, atau melalui saluran-saluran
komunikasi viral; jasa-jasa perniagaan elektronik, yakni, penyediaan informasi terkait produk melalui jaringan telekomunkasi
untuk kegunaan penjualan; jasa-jasa program loyalitas pelanggan yang menampilkan hadiah dalam bentuk diskon jasa
pengiriman; jasa-jasa promosi penjualan, ialah mempromosikan barang-barang dan jasa-jasa atas berbagai macam industriindustri melalui penyaluran bahan-bahan promosi dan memberikan nasehat promosi penjualan; jasa-jasa promosi yaitu
distribusi voucher hadiah, cek hadiah, cek bernilai, stempel diskon dan kupon melalui telepon seluler dan peralatan seluler
lainnya dan internet; jasa-jasa ritel dan grosir online terkait kosmetik-kosmetik, sabun-sabun, parfum-parfum, perhiasanperhiasan, alat tulis, produk-produk kertas, stiker tattoo, kulit dan imitasi kulit, tas-tas bepergian, tas-tas tangan, dompetdompet, dompet, tempat kunci, peralatan rumah tangga dan dapur, barang-barang tekstil, pakaian, alas kaki, tutup kepala,
pakaian dalam, pakaian renang, syal, lencana-lencana untuk dipakai, hiasan untuk rambut, permainan, mainan, barangbarang mainan (playthings) atau untuk bermain dan barang olahraga; jasa-jasa ritel dan grosir yang disediakan melalui
perangkat lunak yang dapat diunduh termasuk aplikasi seluler terkait kosmetik-kosmetik, sabun-sabun, parfum-parfum,
perhiasan-perhiasan, alat tulis, produk-produk kertas, stiker tato, kulit dan imitasi kulit, tas-tas bepergian, tas-tas tangan,
dompet-dompet, dompet, tempat kunci, peralatan rumah tangga dan dapur, barang-barang tekstil, pakaian, alas kaki, tutup
kepala, pakaian dalam, pakaian renang, syal, lencana-lencana untuk dipakai, hiasan untuk rambut, permainan, mainan,
barang-barang mainan (playthings) atau untuk bermain dan barang olahraga; jasa-jasa ritel, yakni, administrasi program
diskon untuk memungkinkan peserta untuk memperoleh diskon jasa pengiriman melalui penggunaan diskon program
keanggotaan dan program pengiriman tingkat variabel; jasa-jasa strategi perniagaan; jasa-jasa toko eceran yang menampilkan
perlengkapan make-up; jasa-jasa toko eceran yang menampilkan perlengkapan sabun mandi; jasa-jasa toko eceran, yaitu
toko oleh-oleh, toko suvenir, jasa toko serba ada; jasa-jasa toko ritel online menampilkan konten audio, video, dan audiovisual
yang direkam dan diunduh sebelumnya; jasa-jasa toko ritel terkait kosmetik-kosmetik, sabun-sabun, parfum-parfum,
perhiasan-perhiasan, alat tulis, produk-produk kertas, stiker tato, kulit dan imitasi kulit, tas-tas bepergian, tas-tas tangan,
dompet-dompet, dompet, tempat kunci, peralatan rumah tangga dan dapur, barang-barang tekstil, pakaian, alas kaki, tutup
kepala, pakaian dalam, pakaian renang, syal, lencana-lencana untuk dipakai, hiasan untuk rambut, permainan,
mainan, barang-barang mainan (playthings) atau untuk bermain dan barang olahraga; jasa/layanan amal, khususnya
mempromosikan kesadaran masyarakat tentang amal, kedermawanan/filantropi, sukarelawan (volunteer), pelayanan
masyarakat dan umum dan kegiatan kemanusiaan; jasa/layanan bisnis dan periklanan; jasa/layanan bisnis dan periklanan,
yaitu, jasa/layanan periklanan untuk melacak kinerja periklanan, untuk mengelola, menyalurkan dan melayani periklanan,
untuk menganalisa data iklan, untuk melaporkan data iklan, dan untuk mengoptimalkan kinerja periklanan; jasa/layanan bisnis
dan periklanan, yaitu, perencanaan media dan pembelian media untuk orang lain; jasa/layanan konsultasi di bidang periklanan
dan pemasaran; jasa/layanan penyaluran iklan dan informasi, khususnya, menyediakan ruang iklan baris/iklan diklasifikasikan
melalui jaringan komputer global; kamar layanan perdagangan dalam sifat mempromosikan bisnis dan pariwisata lokal;
kampanye pasar; kegiatan pemasaran dan promosi yang berkaitan dengan administrasi dan manajemen bisnis; ketentuan dari
informasi (dari konsultasi , -penasehat) yang berhubungan dengan jasa-jasa tersebut.; keypunching [fungsi kantor]; kompilasi
dan analisis data bisnis di bidang teknologi blockchain dan cryptocurrency; kompilasi dan analisis data dan informasi yang
berkaitan dengan manajemen bisnis; kompilasi dan input informasi ke dalam basis data komputer; kompilasi dan pembayaran
poin dengan hak istimewa untuk mempromosikan barang dan jasa dan memberikan informasi yang berkaitan dengannya;
kompilasi dan penyediaan informasi bisnis; kompilasi dan sistematisasi informasi dalam bank data; kompilasi dan sistemisasi
informasi di dalam database komputer interaktif dalam bidang makanan, masakan, instruksi memasak, memanggang, resep
untuk makanan dan minuman, tips dan teknik memasak, ulasan, anggur, minuman, nutrisi, penurunan berat badan, diet, cara
makan dalam rangka menjaga berat badan dan mengurangi berat badan, rencana diet, perencanaan makan, perencanaan
menu, rekomendasi menu, makan, hiburan, resep, peralatan dapur, peralatan memasak dan aksesoris memasak; kompilasi
dan sistemisasi informasi ke dalam basis data komputer; kompilasi dan sistemisasi informasi yang digunakan dalam transmisi
elektronik; kompilasi dan sistemisasi komunikasi dan data tertulis; kompilasi dan/atau penggunaan model, algoritma atau
simulasi untuk menganalisa dan menguji konsep bisnis atau komersial, purwa rupa (prototypes), data atau informasi yang
berasal dari Internet of Things (IoT, yaitu suatu konsep dimana objek tertentu punya kemampuan untuk mentransfer data lewat
jaringan tanpa memerlukan adanya interaksi dari manusia ke manusia ataupun dari manusia ke perangkat komputer);
kompilasi dan/atau penggunaan model, algoritma atau simulasi untuk menganalisa dan menguji konsep bisnis atau komersial,
purwa rupa (prototypes), data atau informasi yang berasal dari Internet of Things (IoT, yaitu suatu konsep dimana objek
tertentu punya kemampuan untuk mentransfer data lewat jaringan tanpa memerlukan adanya interaksi dari manusia ke
manusia ataupun dari manusia ke perangkat komputer); kompilasi dan/atau penggunaan model, algoritma atau stimulasi untuk
menganalisa dan menguji konsep bisnis atau komersial, purwa rupa (prototypes), data atau informasi; kompilasi dan/atau
penggunaan model, algoritma atau stimulasi untuk menganalisa dan menguji konsep bisnis atau komersial, purwa rupa
(prototypes), data atau informasi yang berasal dari Internet of Things (IoT, yaitu suatu konsep dimana objek tertentu
mempunyai kemampuan untuk mentransfer data lewat jaringan tanpa memerlukan adanya interaksi dari manusia ke manusia
ataupun dari manusia ke perangkat komputer); kompilasi data ke dalam basis data komputer; kompilasi data matematika;
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kompilasi data matematika atau statistik; kompilasi data statistik; kompilasi data untuk database online yang berisi daftar
rahasia (informasi), yaitu daftar dan jadwal di bidang kendaraan, bagian kendaraan dan aksesori kendaraan; kompilasi data
untuk orang lain; kompilasi direktori bisnis; kompilasi direktori bisnis online; kompilasi direktori bisnis untuk penerbitan di
Internet; kompilasi direktori untuk penerbitan di Internet; kompilasi direktori untuk penerbitan di Internet dan jaringan elektronik,
komputer dan jaringan komunikasi lainnya; kompilasi iklan untuk digunakan pada halaman web dan di internet; kompilasi iklan
untuk digunakan sebagai halaman web di Internet; kompilasi informasi bisnis; kompilasi informasi bisnis dalam database
komputer yang dapat dicari dan ditemukan melalui jaringan komputer global; kompilasi informasi bisnis ke dalam basis data
komputer; kompilasi informasi hukum; kompilasi informasi hukum ke dalam basis data komputer; kompilasi informasi ilmiah;
kompilasi informasi ilmiah ke dalam basis data komputer; kompilasi informasi ke dalam basis data komputer; kompilasi
informasi ke dalam basis data komputer, termasuk di bidang kendaraan, bagian kendaraan dan aksesori kendaraan; kompilasi
informasi ke dalam register yang terkomputerisasi; kompilasi informasi komersial; kompilasi informasi lingkungan; kompilasi
informasi lingkungan ke dalam basis data komputer; kompilasi informasi ornitologis; kompilasi informasi ornitologis ke dalam
basis data komputer; kompilasi informasi perusahaan; kompilasi informasi perusahaan ke dalam basis data komputer;
kompilasi informasi statistik; kompilasi informasi toksikologis; kompilasi informasi toksikologis ke dalam basis data komputer;
kompilasi informasi yang berkaitan dengan burung; kompilasi informasi yang berkaitan dengan kondisi lingkungan; kompilasi
informasi yang berkaitan dengan kondisi lingkungan ke dalam basis data komputer; kompilasi informasi yang berkaitan
dengan sistem informasi; kompilasi informasi yang berkaitan dengan teknologi informasi; kompilasi laporan medis; kompilasi
milis; kompilasi milis langsung; kompilasi model statistik untuk penyediaan informasi dinamika pasar; kompilasi prototipe
bisnis; kompilasi purwa rupa (prototypes) bisnis; kompilasi purwa rupa (prototypes) bisnis; kompilasi register komersial;
kompilasi statistik; kompilasi statistik bisnis; kompilasi statistik bisnis dan informasi komersial; kompilasi statistik pasar;
kompilasi statistik untuk menentukan peringkat audiens program televisi dan radio; kompilasi statistik yang berkaitan dengan
pemanfaatan layanan kesehatan; kompilasi, produksi, dan penyebaran materi iklan; komputerisasi Akuntansi; konseling karir
[saran dan informasi pekerjaan]; konsultasi administrasi bisnis; konsultasi akuisisi-akuisisi dan penggabungan (merger) bisnis;
konsultasi akuntansi; konsultasi akuntansi yang berkaitan dengan perpajakan; konsultasi bisnis; konsultasi bisnis dan
informasi bisnis untuk menyediakan program komputer pada jaringan data; konsultasi bisnis dan layanan informasi; konsultasi
bisnis dan layanan informasi bisnis yang diberikan kepada perusahaan; konsultasi bisnis dan layanan manajemen mengenai
kegiatan pemasaran dan peluncuran produk baru; konsultasi bisnis dan manajemen; konsultasi bisnis di bidang
telekomunikasi; konsultasi bisnis di bidang transportasi dan pengiriman; konsultasi bisnis mengenai kegiatan pemasaran;
konsultasi bisnis mengenai kegiatan pemasaran dan peluncuran produk baru; konsultasi bisnis pemasaran; konsultasi bisnis
profesional; konsultasi bisnis strategi konsumen dalam bidang pemasaran, merek, penjualan, pengoperasian, dan desain
produk untuk memahami dan memprediksi konsumen, bisnis, serta tren dan aksi pasar ritel; konsultasi bisnis untuk
bisnisukuran kecil dan bisnis ukuran menengah; konsultasi bisnis yang berkaitan dengan periklanan; konsultasi bisnis,
manajemen, perencanaan dan pengawasan; konsultasi di bidang penyelesaian mata uang virtual; konsultasi hubungan
masyarakat; konsultasi iklan pers; konsultasi kepegawaian; konsultasi komersial di bidang teknologi blockchain dan
cryptocurrency; konsultasi kreatif dan strategis mengenai pengembangan dan produksi kampanye pemasaran untuk pihak
lain; konsultasi managemen bisnis dalam bidang transportasi dan pengiriman; konsultasi manajemen bisnis; konsultasi
manajemen bisnis dan organisasi perusahaan; konsultasi manajemen bisnis di bidang jasa transportasi dan pengiriman;
konsultasi manajemen bisnis di bidang pengembangan eksekutif dan kepemimpinan; konsultasi manajemen bisnis di bidang
transportasi, yaitu, perencanaan dan koordinasi transportasi orang untuk orang lain; konsultasi manajemen bisnis yang
berkaitan dengan strategi, pemasaran, produksi, personalia dan penjualan eceran; konsultasi manajemen dan organisasi
bisnis; konsultasi manajemen industri; konsultasi manajemen personalia; konsultasi manajemen perusahaan; konsultasi
manajemen risiko bisnis; konsultasi mengenai strategi komunikasi periklanan; konsultasi merek; konsultasi organisasi bisnis;
konsultasi pemasaran; konsultasi pemasaran bisnis; konsultasi pemasaran di bidang teknologi blockchain dan cryptocurrency;
konsultasi pemasaran langsung; konsultasi pemrosesan data; konsultasi pemrosesan data elektronik; konsultasi penelitian
bisnis; konsultasi penempatan karier; konsultasi penempatan kerja; konsultasi penempatan personel; konsultasi
pengoperasian-pengoperasian bisnis; konsultasi penilaian pasar; konsultasi perekrutan; konsultasi perekrutan personil;
konsultasi perekrutan tenaga kerja; konsultasi perencanaan bisnis; konsultasi perencanaan karir; konsultasi periklanan;
konsultasi periklanan dan pemasaran; konsultasi periklanan di bidang teknologi blockchain dan cryptocurrency; konsultasi
profesional yang berkaitan dengan manajemen personalia; konsultasi riset pasar; konsultasi segmentasi pasar; konsultasi
sumber daya manusia; konsultasi usaha di bidang sistemasi informasi ke dalam database komputer; konsultasi yang berkaitan
dengan akuisisi bisnis; konsultasi yang berkaitan dengan akuntansi pajak; konsultasi yang berkaitan dengan analisis bisnis;
konsultasi yang berkaitan dengan demografi untuk tujuan pemasaran; konsultasi yang berkaitan dengan iklan bisnis;
konsultasi yang berkaitan dengan layanan iklan dan promosi; konsultasi yang berkaitan dengan layanan relokasi untuk bisnis;
konsultasi yang berkaitan dengan manajemen biaya perawatan kesehatan; konsultasi yang berkaitan dengan manajemen
bisnis dan organisasi; konsultasi yang berkaitan dengan manajemen proses bisnis; konsultasi yang berkaitan dengan
manajemen risiko bisnis; konsultasi yang berkaitan dengan merger bisnis; konsultasi yang berkaitan dengan merger dan
akuisisi; konsultasi yang berkaitan dengan optimasi mesin pencari; konsultasi yang berkaitan dengan optimasi mesin pencari
untuk promosi penjualan; konsultasi yang berkaitan dengan pencarian sponsor; konsultasi yang berkaitan dengan
pengembangan citra perusahaan; konsultasi yang berkaitan dengan penilaian bisnis; konsultasi yang berkaitan dengan
perencanaan bisnis; konsultasi yang berkaitan dengan persiapan pajak dan layanan pengarsipan pajak; konsultasi yang
berkaitan dengan promosi penjualan; konsultasi yang berkaitan dengan strategi bisnis; konsultasi yang berkaitan dengan studi
pasar; kontrol inventaris terkomputerisasi; kutipan harga untuk barang atau jasa; layanan administrasi bisnis untuk
pemrosesan penjualan yang dilakukan di Internet; layanan administrasi bisnis untuk pemrosesan penjualan yang dilakukan
pada jaringan komputer global; layanan administrasi dan manajemen bisnis; layanan administrasi dan manajemen personalia
dan sumber daya manusia; layanan administrasi yang berhubungan dengan perjalanan bisnis; layanan administrasi yang
berkaitan dengan asuransi; layanan administrasi yang berkaitan dengan asuransi kesehatan gigi; layanan administrasi yang
berkaitan dengan asuransi rumah, kecelakaan dan kebakaran; layanan administrasi yang berkaitan dengan bea cukai;
layanan administrasi yang berkaitan dengan pemrosesan klaim asuransi; layanan administrasi yang berkaitan dengan
pemrosesan klaim garansi; layanan administrasi yang berkaitan dengan pendaftaran kartu kredit; layanan administrasi yang
berkaitan dengan pengelolaan kantong hukum; layanan administrasi yang berkaitan dengan relokasi personel; layanan
administrasi yang berkaitan dengan rencana stok karyawan; layanan administrasi yang berkaitan dengan rujukan klien ke
pengacara; layanan administrasi yang berkaitan dengan rujukan pasien; layanan administrasi yang berkaitan dengan rujukan
rumah sakit; layanan administrasi yang berkaitan dengan rujukan untuk agen asuransi; layanan administrasi yang berkaitan
dengan rujukan untuk kontraktor bangunan umum; layanan administratif; layanan agen ekspor, bukan layanan penanganan
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kargo; layanan agen ekspor, bukan layanan transportasi kargo; layanan agen ekspor-impor; layanan agen hubungan
masyarakat; layanan agen impor; layanan agen impor dan ekspor; layanan agen impor, bukan layanan penanganan kargo;
layanan agen impor, bukan layanan transportasi kargo; layanan agen informasi komersial; layanan agen ketenagakerjaan
terkait penempatan tenaga medis dan keperawatan; layanan agen perekrutan; layanan agen produk, layanan dan perusahaan
di internet; layanan agen tenaga kerja; layanan agen tenaga kerja sementara; layanan agen tenaga kerja yang berkaitan
dengan au pair; layanan akuntansi administrasi, layanan akuntansi rental, layanan manajemen personalia, layanan bantuan
dalam manajemen kegiatan bisnis; layanan amal dalam sifat mengatur dan melakukan program sukarela; layanan amal dalam
sifat mengatur dan melakukan program sukarela yang bertujuan meningkatkan kehidupan imigran; layanan amal dalam sifat
mengatur dan melakukan program sukarela yang bertujuan untuk meningkatkan kehidupan orang-orang yang kurang mampu;
layanan amal dalam sifat mengatur dan melakukan program sukarela yang bertujuan untuk meningkatkan kehidupan orangorang yang sebelumnya dipenjara dan keluarga mereka; layanan amal dalam sifat mengatur dan melakukan program sukarela
yang bertujuan untuk meningkatkan kehidupan para pencari suaka; layanan amal dalam sifat mengatur dan melakukan
program sukarela yang bertujuan untuk meningkatkan kehidupan para pengungsi; layanan amal dalam sifat mengatur dan
melakukan proyek layanan masyarakat; layanan amal dalam sifat mengatur dan melakukan proyek sukarela untuk
mempromosikan kesadaran publik tentang masalah dan inisiatif lingkungan; layanan amal dalam sifat mengatur dan
melakukan proyek sukarela untuk mempromosikan kesadaran publik tentang masalah lingkungan; layanan amal dalam sifat
mengatur dan melakukan proyek sukarela yang bertujuan untuk meningkatkan kehidupan orang-orang yang kurang mampu;
layanan amal dalam sifat mengatur dan melakukan proyek sukarela yang bertujuan untuk meningkatkan kehidupan para
imigran; layanan amal dalam sifat mengatur dan melakukan proyek-proyek sukarela yang bertujuan untuk meningkatkan
kehidupan para pencari suaka; layanan amal dalam sifat mengatur dan melakukan proyek-proyek sukarela yang bertujuan
untuk meningkatkan kehidupan para pengungsi; layanan amal dalam sifat mengatur program sukarela untuk mempromosikan
kesadaran publik tentang masalah lingkungan; layanan amal dalam sifat mengatur program sukarelawan untuk
mempromosikan kesadaran publik tentang masalah dan inisiatif lingkungan; layanan amal dalam sifat mengorganisir dan
melakukan proyek layanan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kehidupan orang-orang yang sebelumnya
dipenjara dan keluarga mereka; layanan amal yang sifatnya memberikan informasi dan pertanyaan bisnis; layanan amal, yaitu,
mengatur dan melakukan program sukarela dan proyek layanan masyarakat; layanan analisis atau konsultasi di bidang
manajemen produk atau peningkatan organisasi; layanan analisis bisnis dan perencanaan strategis bisnis di bidang
manajemen bisnis; layanan analisis bisnis dan perencanaan strategis bisnis di bidang manajemen proyek; layanan analisis
bisnis dan perencanaan strategis bisnis di bidang manajemen strategis; layanan analitik bisnis; layanan asosiasi yang
mempromosikan kepentingan profesional dan bisnis di bidang pengembangan aplikasi perangkat lunak seluler; layanan
asosiasi, yaitu, mempromosikan kesadaran publik di bidang manajemen proyek, manajemen bisnis, dan manajemen strategis;
layanan bantuan dan konsultasi bisnis; layanan bantuan dan konsultasi di bidang manajemen bisnis perusahaan di sektor
energi; layanan bantuan direktori telepon; layanan basis data agar memungkinkan pihak lain dengan mudah melihat dan
memilih layanan dari situs web; layanan bea cukai, yaitu, menyediakan layanan bisnis untuk membantu pelanggan dengan
bea cukai/pabean dan agen/badan pemerintahan dan pihak berwenang lainnya dalam hal bea cukai yang terkait dengan
pergerakan perdagangan sehingga kargo dapat bergerak dengan lancar ke tujuan akhirnya; layanan benchmarking untuk
keperluan manajemen bisnis; layanan berbasis langganan menampilkan musik dan video yang direkam sebelumnya yang
dapat diunduh; layanan berlangganan ke server komputer, database, situs web, dan sumber daya perangkat lunak untuk
digunakan dalam analisis bisnis, pengembangan strategi bisnis, analisis data, dan data besar; layanan bisnis yang berkaitan
dengan bidang analisis data dan data besar; layanan berlangganan pada server komputer, pusat data, situs web dan sumber
daya perangkat lunak untuk digunakan dalam analisa bisnis, pengembangan strategi bisnis, analisa data dan data besar (big
data); layanan berlangganan, yaitu, penyediaan langganan teks, data, gambar, audio, video, dan konten multimedia, yang
disediakan melalui Internet dan jaringan elektronik dan komunikasi lainnya; layanan bisnis; layanan bisnis dan layanan
bantuan bisnis; layanan bisnis di bidang manajemen bisnis; layanan bisnis di bidang manajemen proyek; layanan bisnis di
bidang manajemen strategis; layanan bisnis online untuk menghubungkan pengguna jejaring sosial dengan bisnis; layanan
bisnis pemasaran multi-level [layanan jaringan bisnis]; layanan bisnis pemasaran multi-level, yaitu layanan jaringan bisnis;
layanan bisnis terkait dengan bidang analisa data dan data besar (big data); layanan bisnis untuk orang lain, yaitu, kredensial
individu dan para profesional di bidang manajemen proyek, manajemen bisnis, dan manajemen strategis; layanan bisnis untuk
pihak lain yang menjadi pengujian dalam menentukan kompetensi secara profesional, yaitu, menguji, menganalisis, dan
mengevaluasi tingkat pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan orang lain di bidang manajemen bisnis dan manajemen
proyek; layanan bisnis untuk pihak lain, yaitu, kredensial manajemen bisnis dan profesional manajemen proyek; layanan
bisnis, yaitu, mencocokkan investor swasta potensial dengan pengusaha yang membutuhkan dana; layanan bisnis, yaitu,
menyediakan informasi bisnis sehubungan dengan pembayaran mobile dan transaksi tanpa kontak langsung dengan
pengecer, pedagang, dan vendor melalui basis data komputer; layanan bisnis, yaitu, penyediaan database komputer
mengenai pembelian dan penjualan berbagai macam produk dan layanan pihak lain; layanan bisnis, yaitu, perumusan praktik
terbaik di bidang manajemen proyek, manajemen bisnis, dan manajemen strategis; layanan branding perusahaan; layanan
distribusi grosir untuk anggur dan minuman beralkohol; layanan distribusi grosir untuk bir; layanan distribusi grosir untuk
makanan dan minuman; layanan distribusi grosir untuk perhiasan; layanan distribusi grosir untuk produk segar; layanan
distribusi grosir untuk teh dan kopi; layanan eceran atau grosir untuk alas kaki; layanan eceran atau grosir untuk alat tulis;
layanan eceran atau grosir untuk artikel perokok; layanan eceran atau grosir untuk artikel tembakau dan perokok; layanan
eceran atau grosir untuk barang cetakan; layanan eceran atau grosir untuk barang olahraga; layanan eceran atau grosir untuk
beras; layanan eceran atau grosir untuk beras dan sereal; layanan eceran atau grosir untuk buah-buahan dan sayuran;
layanan eceran atau grosir untuk deterjen; layanan eceran atau grosir untuk furnitur; layanan eceran atau grosir untuk gulagula, roti dan roti; layanan eceran atau grosir untuk kain tenun; layanan eceran atau grosir untuk kain tenun dan tempat tidur;
layanan eceran atau grosir untuk kakao; layanan eceran atau grosir untuk kendaraan bermotor roda dua; layanan eceran atau
grosir untuk kertas dan alat tulis; layanan eceran atau grosir untuk kopi; layanan eceran atau grosir untuk kosmetik; layanan
eceran atau grosir untuk kosmetik, perlengkapan mandi, pasta gigi, sabun dan deterjen; layanan eceran atau grosir untuk
makanan dan minuman; layanan eceran atau grosir untuk manisan; layanan eceran atau grosir untuk memancing; layanan
eceran atau grosir untuk mesin dan peralatan listrik; layanan eceran atau grosir untuk mobil; layanan eceran atau grosir untuk
pakaian; layanan eceran atau grosir untuk pasta gigi; layanan eceran atau grosir untuk peralatan CCTV; layanan eceran atau
grosir untuk peralatan mandi; layanan eceran atau grosir untuk peralatan sistem keamanan; layanan eceran atau grosir untuk
sabun; layanan eceran atau grosir untuk sediaan farmasi, kedokteran hewan dan sanitasi dan persediaan medis; layanan
eceran atau grosir untuk sepeda; layanan eceran atau grosir untuk sereal; layanan eceran atau grosir untuk tas; layanan
eceran atau grosir untuk tas dan kantong; layanan eceran atau grosir untuk teh; layanan eceran atau grosir untuk teh, kopi,
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dan kakao; layanan eceran atau grosir untuk tembakau; layanan eceran atau grosir untuk tempat tidur; layanan eceran untuk
pelumas dan bensin; layanan evaluasi bisnis; layanan evaluasi merek; layanan evaluasi, analisis dan pengujian untuk
menentukan bakat secara profesional dan kompetensi dari individu dan para profesional, khususnya di bidang manajemen
bisnis; layanan evaluasi, analisis dan pengujian untuk menentukan bakat secara profesional dan kompetensi dari individu dan
para profesional, khususnya di bidang manajemen proyek; layanan evaluasi, analisis dan pengujian untuk menentukan bakat
secara profesional dan kompetensi dari individu dan para profesional, khususnya di bidang manajemen strategis; layanan
fotokopi; layanan ganti jendela dan pengaturan tampilan; layanan ganti jendela untuk tujuan iklan; layanan grosir penjualan
aksesoris tas, gelang, cincin; layanan grosir untuk alat bantu seks; layanan grosir untuk alat kecantikan untuk hewan; layanan
grosir untuk alat kecantikan untuk manusia; layanan grosir untuk alat kesehatan untuk hewan; layanan grosir untuk alat
kesehatan untuk manusia; layanan grosir untuk alat makan; layanan grosir untuk alat yang dioperasikan dengan tangan untuk
konstruksi; layanan grosir untuk aparatur veteriner; layanan grosir untuk artikel kedokteran hewan; layanan grosir untuk artikel
olahraga; layanan grosir untuk artikel untuk digunakan dengan tembakau; layanan grosir untuk bagasi; layanan grosir untuk
bahan bakar; layanan grosir untuk bahan makanan; layanan grosir untuk barang-barang untuk berkebun; layanan grosir untuk
benang; layanan grosir untuk bir; layanan grosir untuk bor dan gergaji listrik; layanan grosir untuk cokelat; layanan grosir untuk
dekorasi meriah; layanan grosir untuk es krim; layanan grosir untuk file musik yang dapat diunduh; layanan grosir untuk game;
layanan grosir untuk gula-gula; layanan grosir untuk instrumen hewan; layanan grosir untuk kakao; layanan grosir untuk
kendaraan; layanan grosir untuk komputer yang dapat dipakai; layanan grosir untuk konten yang direkam; layanan grosir untuk
kopi; layanan grosir untuk makanan laut; layanan grosir untuk makanan penutup; layanan grosir untuk minuman beralkohol;
layanan grosir untuk minuman non-alkohol; layanan grosir untuk payung; layanan grosir untuk pelana; layanan grosir untuk
pelumas; layanan grosir untuk pelumas dan bensin; layanan grosir untuk pemanas; layanan grosir untuk peralatan audiovisual;
layanan grosir untuk peralatan makan; layanan grosir untuk peralatan masak; layanan grosir untuk peralatan medis; layanan
grosir untuk peralatan olahraga; layanan grosir untuk peralatan pemanas; layanan grosir untuk peralatan pembekuan; layanan
grosir untuk peralatan pendingin; layanan grosir untuk peralatan persiapan makanan; layanan grosir untuk peralatan sanitasi;
layanan grosir untuk peralatan teknologi informasi; layanan grosir untuk peralatan terapi fisik; layanan grosir untuk peralatan
yang dioperasikan dengan tangan untuk konstruksi; layanan grosir untuk perangkat lunak komputer; layanan grosir untuk
perangkat navigasi; layanan grosir untuk perangkat perlindungan pendengaran; layanan grosir untuk perhiasan; layanan grosir
untuk perlengkapan mandi; layanan grosir untuk perlengkapan pendidikan; layanan grosir untuk persiapan diet; layanan grosir
untuk persiapan dokter hewan; layanan grosir untuk persiapan hewan dan artikel; layanan grosir untuk persiapan wewangian;
layanan grosir untuk pisau dapur; layanan grosir untuk produk kertas sekali pakai; layanan grosir untuk publikasi elektronik
yang dapat diunduh; layanan grosir untuk sediaan farmasi, kedokteran hewan dan sanitasi dan persediaan medis; layanan
grosir untuk senjata; layanan grosir untuk smartphone; layanan grosir untuk smartwatches; layanan grosir untuk sorbets;
layanan grosir untuk suplemen makanan; layanan grosir untuk tas; layanan grosir untuk teh; layanan grosir untuk tempat tidur
untuk hewan; layanan grosir untuk utas; layanan grosir untuk yogurt beku; layanan grosir yang berkaitan dengan alat bantu
seks; layanan grosir yang berkaitan dengan alat kecantikan untuk hewan; layanan grosir yang berkaitan dengan alat
kecantikan untuk manusia; layanan grosir yang berkaitan dengan alat musik; layanan grosir yang berkaitan dengan alat yang
dioperasikan dengan tangan untuk konstruksi; layanan grosir yang berkaitan dengan artikel kedokteran hewan; layanan grosir
yang berkaitan dengan artikel menjahit; layanan grosir yang berkaitan dengan artikel olahraga; layanan grosir yang berkaitan
dengan artikel pembersih; layanan grosir yang berkaitan dengan artikel untuk digunakan dengan tembakau; layanan grosir
yang berkaitan dengan bagasi; layanan grosir yang berkaitan dengan bahan bakar; layanan grosir yang berkaitan dengan
bahan kimia untuk digunakan dalam hortikultura; layanan grosir yang berkaitan dengan bahan kimia untuk digunakan dalam
kehutanan; layanan grosir yang berkaitan dengan bahan kimia untuk digunakan dalam pertanian; layanan grosir yang
berkaitan dengan bahan makanan; layanan grosir yang berkaitan dengan bahan seni; layanan grosir yang berkaitan dengan
barang olahraga; layanan grosir yang berkaitan dengan barang yang dipanggang; layanan grosir yang berkaitan dengan
barang-barang untuk berkebun; layanan grosir yang berkaitan dengan benang; layanan grosir yang berkaitan dengan bir;
layanan grosir yang berkaitan dengan bulu; layanan grosir yang berkaitan dengan bunga; layanan grosir yang berkaitan
dengan cokelat; layanan grosir yang berkaitan dengan daging; layanan grosir yang berkaitan dengan dekorasi meriah; layanan
grosir yang berkaitan dengan es krim; layanan grosir yang berkaitan dengan game; layanan grosir yang berkaitan dengan
instalasi sanitasi; layanan grosir yang berkaitan dengan instrumen hewan; layanan grosir yang berkaitan dengan instrumen
horologis; layanan grosir yang berkaitan dengan instrumen medis; layanan grosir yang berkaitan dengan kakao; layanan grosir
yang berkaitan dengan kendaraan; layanan grosir yang berkaitan dengan komputer yang dapat dipakai; layanan grosir yang
berkaitan dengan konten yang direkam; layanan grosir yang berkaitan dengan kopi; layanan grosir yang berkaitan dengan
mainan; layanan grosir yang berkaitan dengan makanan laut; layanan grosir yang berkaitan dengan makanan penutup;
layanan grosir yang berkaitan dengan minuman beralkohol; layanan grosir yang berkaitan dengan minuman beralkohol,
kecuali bir; layanan grosir yang berkaitan dengan minuman non-alkohol; layanan grosir yang berkaitan dengan pakaian;
layanan grosir yang berkaitan dengan payung; layanan grosir yang berkaitan dengan pelumas; layanan grosir yang berkaitan
dengan pemanas; layanan grosir yang berkaitan dengan pencahayaan; layanan grosir yang berkaitan dengan penutup
dinding; layanan grosir yang berkaitan dengan penutup lantai; layanan grosir yang berkaitan dengan perabot; layanan grosir
yang berkaitan dengan peralatan audiovisual; layanan grosir yang berkaitan dengan peralatan earthmoving; layanan grosir
yang berkaitan dengan peralatan higienis untuk hewan; layanan grosir yang berkaitan dengan peralatan higienis untuk
manusia; layanan grosir yang berkaitan dengan peralatan makan; layanan grosir yang berkaitan dengan peralatan masak;
layanan grosir yang berkaitan dengan peralatan medis; layanan grosir yang berkaitan dengan peralatan memasak makanan;
layanan grosir yang berkaitan dengan peralatan menyelam; layanan grosir yang berkaitan dengan peralatan olahraga; layanan
grosir yang berkaitan dengan peralatan pasokan air; layanan grosir yang berkaitan dengan peralatan pemanas; layanan grosir
yang berkaitan dengan peralatan pembekuan; layanan grosir yang berkaitan dengan peralatan pendingin; layanan grosir yang
berkaitan dengan peralatan penyamakan matahari; layanan grosir yang berkaitan dengan peralatan persiapan makanan;
layanan grosir yang berkaitan dengan peralatan sanitasi; layanan grosir yang berkaitan dengan peralatan teknologi informasi;
layanan grosir yang berkaitan dengan peralatan terapi fisik; layanan grosir yang berkaitan dengan peralatan veteriner; layanan
grosir yang berkaitan dengan perangkat keras komputer; layanan grosir yang berkaitan dengan perangkat keras logam;
layanan grosir yang berkaitan dengan perangkat lunak komputer; layanan grosir yang berkaitan dengan perangkat navigasi;
layanan grosir yang berkaitan dengan perangkat perlindungan pendengaran; layanan grosir yang berkaitan dengan
perlengkapan mandi; layanan grosir yang berkaitan dengan permen; layanan grosir yang berkaitan dengan persediaan alat
tulis; layanan grosir yang berkaitan dengan persediaan pendidikan; layanan grosir yang berkaitan dengan persiapan dan
artikel kedokteran hewan; layanan grosir yang berkaitan dengan persiapan diet; layanan grosir yang berkaitan dengan
persiapan dokter hewan; layanan grosir yang berkaitan dengan persiapan pembersihan;
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layanan grosir yang berkaitan dengan persiapan perawatan hewan; layanan grosir yang berkaitan dengan persiapan untuk
membuat minuman; layanan grosir yang berkaitan dengan persiapan untuk membuat minuman beralkohol; layanan grosir
yang berkaitan dengan persiapan wewangian; layanan grosir yang berkaitan dengan pisau dapur; layanan grosir yang
berkaitan dengan produk kertas sekali pakai; layanan grosir yang berkaitan dengan produk susu; layanan grosir yang
berkaitan dengan sampah untuk hewan; layanan grosir yang berkaitan dengan senjata; layanan grosir yang berkaitan dengan
smartphone; layanan grosir yang berkaitan dengan smartwatches; layanan grosir yang berkaitan dengan sorbets; layanan
grosir yang berkaitan dengan suplemen makanan; layanan grosir yang berkaitan dengan tas; layanan grosir yang berkaitan
dengan teh; layanan grosir yang berkaitan dengan tembakau; layanan grosir yang berkaitan dengan tempat tidur untuk hewan;
layanan grosir yang berkaitan dengan utas; layanan grosir yang berkaitan dengan yogurt beku; layanan hubungan media;
layanan husbanding adalah layanan administrasi yang berkaitan dengan bea cukai; layanan identitas perusahaan; layanan
iklan baris; layanan iklan dan informasi komersial yang disediakan melalui Internet; layanan iklan dan manajemen untuk
penjualan gelas, kotak makan siang dan wadah makanan, pakaian, tutup kepala yaitu, kemeja (dengan atau tanpa kerah
dan/atau lengan), celana (celana pendek atau panjang), rok, gaun, kaus kaki, jaket (dengan atau tanpa tudung), sapu tangan,
pita, topi (hats), topi (caps), visor, sepatu, sandal dan sandal selop, permainan, mainan dan alat permainan, alat olahraga,
dekorasi, mainan figur yang dapat dikoleksi, boneka, mainan mekanik, mainan mewah, mainan boneka, mainan tokoh aksi,
jam tangan mainan; layanan iklan dan pemasaran; layanan iklan dan pemasaran online; layanan iklan dan pemasaran secara
daring untuk restoran, yaitu, media sosial, internet, dan pemasaran bergerak; layanan iklan dan pemasaran yang disediakan
melalui media sosial; layanan iklan dan promosi; layanan iklan dan promosi dan layanan informasi yang berkaitan dengannya;
layanan iklan dan promosi penjualan; layanan iklan dan publisitas; layanan iklan dan publisitas yang disediakan melalui
televisi, radio atau surat; layanan iklan digital; layanan iklan disediakan melalui Internet; layanan iklan internet; layanan iklan
pers; layanan iklan promosi; layanan iklan seluler di kendaraan; layanan iklan seluler di perangkat telekomunikasi; layanan
iklan seluler untuk orang lain; layanan iklan surat langsung yang disediakan oleh para letterhops; layanan iklan untuk
mempromosikan broker saham dan sekuritas lainnya; layanan iklan untuk mempromosikan dan mempublikasikan pendidikan
bahasa Arab; layanan iklan untuk mempromosikan dan mempublikasikan terjemahan materi pendidikan dan pengajaran ke
dalam bahasa Arab; layanan iklan untuk mempromosikan karya amal orang lain; layanan iklan untuk mempromosikan
kesadaran publik akan bahaya mengemudi saat mengantuk; layanan iklan untuk mempromosikan kesadaran publik akan
sindrom nefrotik dan glomerulosklerosis segmental fokal [FSGS]; layanan iklan untuk mempromosikan kesadaran publik
tentang industri seks komersial; layanan iklan untuk mempromosikan kesadaran publik tentang manfaat berbelanja secara
lokal; layanan iklan untuk mempromosikan kesadaran publik tentang masalah dan inisiatif lingkungan; layanan iklan untuk
mempromosikan kesadaran publik tentang masalah ekonomi; layanan iklan untuk mempromosikan kesadaran publik tentang
masalah energi; layanan iklan untuk mempromosikan kesadaran publik tentang masalah global; layanan iklan untuk
mempromosikan kesadaran publik tentang masalah kebijakan publik; layanan iklan untuk mempromosikan kesadaran publik
tentang masalah kemiskinan; layanan iklan untuk mempromosikan kesadaran publik tentang masalah kesehatan; layanan
iklan untuk mempromosikan kesadaran publik tentang masalah kesetaraan; layanan iklan untuk mempromosikan kesadaran
publik tentang masalah lingkungan; layanan iklan untuk mempromosikan kesadaran publik tentang masalah lingkungan yang
berkaitan dengan ekosistem laut; layanan iklan untuk mempromosikan kesadaran publik tentang masalah pendidikan; layanan
iklan untuk mempromosikan kesadaran publik tentang masalah politik; layanan iklan untuk mempromosikan kesadaran publik
tentang masalah sosial; layanan iklan untuk mempromosikan kesadaran publik tentang perdagangan manusia; layanan iklan
untuk menciptakan identitas merek untuk orang lain; layanan iklan untuk menciptakan identitas perusahaan dan merek;
layanan iklan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kondisi medis; layanan iklan untuk orang lain; layanan iklan
untuk promosi barang; layanan iklan yang berkaitan dengan obat-obatan; layanan iklan yang berkaitan dengan obat-obatan
untuk pengobatan diabetes; layanan iklan yang berkaitan dengan pakaian; layanan iklan yang berkaitan dengan perhiasan;
layanan iklan yang berkaitan dengan produk farmasi; layanan iklan yang berkaitan dengan produk pencitraan in vivo; layanan
iklan yang berkaitan dengan wewangian; layanan iklan, pemasaran dan promosi; layanan iklan, pemasaran dan publisitas;
layanan iklan, yaitu, mempromosikan dan memasarkan barang dan jasa pihak lain melalui jaringan komunikasi elektronik;
layanan informasi bisnis terkomputerisasi; layanan informasi bisnis untuk perusahaan; layanan informasi direktori telepon;
layanan informasi komersial dan penyediaan informasi bisnis komersial yang disediakan dengan akses ke database komputer;
layanan informasi komersial disediakan melalui Internet; layanan informasi pasar konsumen; layanan informasi yang berkaitan
dengan manajemen bisnis bangunan perumahan dan hotel; layanan informasi yang berkaitan dengan masalah bisnis; layanan
informasi yang berkaitan dengan pekerjaan dan peluang karier; layanan informasi yang berkaitan dengan periklanan; layanan
intelijen kompetitif; layanan jaringan bisnis online di bidang manajemen bisnis; layanan jejaring bisnis di bidang manajemen
bisnis; layanan jejaring bisnis di bidang manajemen proyek; layanan jejaring bisnis di bidang manajemen strategis; layanan
jejaring bisnis online di bidang manajemen proyek; layanan jejaring bisnis online di bidang manajemen strategis; layanan
jejaring karir; layanan katalog elektronik; layanan kesekretariatan; layanan kesekretariatan dan kependetaan; layanan
kesekretariatan singkat; layanan kesekretariatan yang disediakan oleh hotel; layanan ketenagakerjaan pegawai sementara;
layanan kios makanan yang merupakan toko retail dengan produk utama bahan makanan; layanan kliping berita; layanan
komunikasi korporat; layanan konsultasi bisnis; layanan konsultasi bisnis dalam kaitannya dengan citra perusahaan; layanan
konsultasi bisnis dalam kaitannya dengan komunikasi bisnis; layanan konsultasi bisnis dan pemasaran; layanan konsultasi
bisnis di bidang fungsi manajemen sumber daya manusia, termasuk sumber daya manusia, akuntansi, penggajian,
pengarsipan pajak, dan fungsi administrasi ketenagakerjaan dan terkait personel lainnya; layanan konsultasi bisnis terkait
manajemen armada kendaraan untuk tujuan komersial; layanan konsultasi bisnis untuk freelancer; layanan konsultasi bisnis
untuk organisasi nirlaba; layanan konsultasi bisnis untuk perusahaan pemula; layanan konsultasi bisnis yang berkaitan dengan
pemrosesan data; layanan konsultasi bisnis yang berkaitan dengan pendirian dan pengoperasian waralaba; layanan
konsultasi bisnis yang berkaitan dengan perencanaan dan pemulihan bencana; layanan konsultasi dan konsultasi bisnis;
layanan konsultasi dan konsultasi pemasaran dan promosi; layanan konsultasi dan konsultasi yang berkaitan dengan akuisisi
bisnis; layanan konsultasi dan konsultasi yang berkaitan dengan layanan agen ekspor-impor; layanan konsultasi dan
konsultasi yang berkaitan dengan manajemen bisnis; layanan konsultasi dan konsultasi yang berkaitan dengan pemasaran;
layanan konsultasi dan konsultasi yang berkaitan dengan penempatan personel; layanan konsultasi dan konsultasi yang
berkaitan dengan penempatan personel, rekrutmen, dan manajemen; layanan konsultasi dan konsultasi yang berkaitan
dengan pengadaan barang untuk orang lain; layanan konsultasi dan konsultasi yang berkaitan dengan perekrutan personil;
layanan konsultasi dan nasehat di bidang penyediaan bisnis dari informasi komersial dan bisnis; layanan konsultasi dan
nasihat yang berkaitan dengan penempatan personel, rekrutmen, dan manajemen; layanan konsultasi dan saran yang
berkaitan dengan manajemen personalia; layanan konsultasi dan strategi bisnis; layanan konsultasi di bidang kompilasi dan
sistemisasi informasi ke dalam basis data komputer; layanan konsultasi di bidang pemasaran; layanan konsultasi di bidang
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pemasaran Internet; layanan konsultasi di bidang pemasaran afiliasi; layanan konsultasi manajemen bisnis untuk
memungkinkan entitas bisnis (business entities), organisasi non-pemerintah (non-governmental) dan organisasi nirlaba (nonprofit organizations) untuk mengembangkan, mengatur, dan mengurus/mengelola program untuk menawarkan akses yang
lebih besar ke jaringan komunikasi global; layanan konsultasi manajemen bisnis yang berkaitan dengan waralaba; layanan
konsultasi pemasaran; layanan konsultasi pemasaran dan periklanan; layanan konsultasi peningkatan karier; layanan
konsultasi rekrutmen staf; layanan konsultasi untuk mempersiapkan dan melakukan transaksi komersial; layanan konsultasi
yang berkaitan dengan administrasi bisnis; layanan konsultasi yang berkaitan dengan administrasi dan manajemen hotel;
layanan konsultasi yang berkaitan dengan agen ekspor-impor; layanan konsultasi yang berkaitan dengan akuisisi bisnis,
manajemen bisnis, organisasi bisnis, perencanaan bisnis, dan sumber daya manusia; layanan konsultasi yang berkaitan
dengan akuntansi; layanan konsultasi yang berkaitan dengan analisis bisnis; layanan konsultasi yang berkaitan dengan
layanan agen ekspor-impor; layanan konsultasi yang berkaitan dengan manajemen bisnis dan operasi bisnis; layanan
konsultasi yang berkaitan dengan manajemen risiko bisnis; layanan konsultasi yang berkaitan dengan organisasi bisnis;
layanan konsultasi yang berkaitan dengan organisasi bisnis dan manajemen; layanan konsultasi yang berkaitan dengan
pemasaran; layanan konsultasi yang berkaitan dengan pemrosesan data; layanan konsultasi yang berkaitan dengan
pengelolaan pusat panggilan telepon; layanan konsultasi yang berkaitan dengan pengoperasian waralaba; layanan konsultasi
yang berkaitan dengan penyelenggaraan bisnis; layanan konsultasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan bisnis dan
manajemen; layanan konsultasi yang berkaitan dengan perencanaan bisnis; layanan konsultasi yang berkaitan dengan
periklanan, publisitas dan pemasaran; layanan konsultasi yang berkaitan dengan persiapan pajak; layanan konsultasi yang
berkaitan dengan publisitas; layanan konsultasi yang berkaitan dengan transaksi komersial; layanan lelang disediakan di
Internet; layanan lelang disediakan melalui jaringan telekomunikasi; layanan lobi komersial; layanan logistik (manajemen
bisnis dan organisasi fasilitas dan sumber daya); layanan loyalitas pelanggan dan layanan klub pelanggan, untuk tujuan
komersial, promosi, iklan, dan keterlibatan pelanggan; layanan loyalitas pelanggan untuk tujuan komersial, promosi dan/atau
periklanan, yaitu, administrasi program yang memungkinkan anggota untuk menebus partisipasinya untuk poin atau hadiah;
layanan manajemen bisnis; layanan manajemen bisnis mengenai kegiatan pemasaran dan peluncuran produk baru; layanan
manajemen bisnis yang berkaitan dengan waralaba; layanan manajemen bisnis yang disediakan oleh agen teater; layanan
manajemen bisnis, yaitu, logistik rantai pasokan dan layanan logistik terbalik; layanan manajemen hubungan pelanggan;
layanan manajemen inventaris elektronik; layanan manajemen pameran dagang; layanan manajemen rantai pasokan; layanan
manajemen risiko bisnis; layanan mengelola urusan kapal di pelabuhan berupa layanan administrasi yang berkaitan dengan
pemenuhan kewajiban kepabeanan; layanan menjawab telepon; layanan merchandising; layanan merchandising untuk
mendorong publik membeli untuk membeli barang orang lain; layanan mesin penjual otomatis; layanan nasihat dan konsultasi
yang berkaitan dengan agen ekspor-impor; layanan nasihat yang berkaitan dengan promosi penjualan; layanan organisasi
untuk tujuan bisnis; layanan pakaian eceran disediakan oleh departement store; layanan pakar efisiensi bisnis; layanan
pelelangan online melalui Internet; layanan peluncuran produk; layanan pemasaran dan branding, yaitu strategi konten dan
rencana komunikasi; layanan pemasaran dan promosi; layanan pemasaran dan riset pasar; layanan pemasaran email;
layanan pemasaran merek; layanan pemasaran merek media sosial berbasis pelanggan online; layanan pemasaran online;
layanan pemasaran perdagangan; layanan pemasaran promosi menggunakan media audiovisual; layanan pemasaran untuk
orang lain; layanan pembelian media; layanan pemberian nasehat dan konsultasi bisnis di bidang manajemen bisnis; layanan
pemberian nasehat dan konsultasi bisnis di bidang manajemen proyek; layanan pemberian nasehat dan konsultasi bisnis di
bidang manajemen strategis; layanan pemesanan agen untuk artis yang tampil; layanan pemesanan agen untuk model;
layanan pemesanan eceran untuk kosmetik; layanan pemesanan hadiah online terkomputerisasi; layanan pemesanan melalui
pos; layanan pemesanan melalui pos untuk aksesori pakaian; layanan pemesanan melalui pos untuk pakaian; layanan
pemesanan melalui pos untuk pakaian dan aksesori pakaian; layanan pemesanan on-line di bidang pengambilan dan
pengiriman restoran; layanan pemesanan online; layanan pemesanan online terkomputerisasi; layanan pemesanan online
yang menampilkan musik dan video yang direkam sebelumnya; layanan pemesanan pekerjaan untuk artis yang tampil;
layanan pemesanan ritel online melalui jaringan komputer global di bidang kacamata, jam tangan, perangkat lunak untuk
kebugaran, dan sensor dan perangkat pemantauan elektronik yang menggabungkan mikroprosesor, tampilan digital, dan
akselerometer.; layanan pemesanan telepon untuk orang lain; layanan pemrosesan data di bidang kesehatan; layanan
pemrosesan data di bidang penggajian; layanan pemrosesan data elektronik yang berkaitan dengan informasi perawatan
kesehatan; layanan pemrosesan data online; layanan penagihan; layanan penagihan bisnis; layanan penagihan di bidang
energi; layanan penagihan di bidang kesehatan; layanan penagihan medis untuk dokter; layanan penagihan medis untuk
rumah sakit; layanan penataan etalase untuk toko ritel; layanan pencarian dan penempatan eksekutif; layanan pencarian data
riset pasar; layanan pencarian informasi di internet dengan menggunakan program kecerdasan buatan untuk orang lain;
layanan pencarian informasi yang dilaksanakan dengan menggunakan kalkulator elektronik untuk pihak lain; layanan
pencatatan interaktif untuk digunakan dalam manajemen risiko dan kepatuhan terhadap peraturan oleh perusahaan asuransi
dan profesional di bidang medis; layanan pencocokan jaringan iklan online untuk menghubungkan pengiklan ke situs web;
layanan pencocokan pekerjaan; layanan pendaftaran hadiah; layanan pendaftaran pengantin; layanan penelitian yang
berkaitan dengan periklanan dan pemasaran; layanan penempatan kerja; layanan penempatan magang; layanan penempatan
pengasuh; layanan pengadaan untuk orang lain yang berkaitan dengan persyaratan kantor; layanan pengamatan dan
pengukuran perkembangan suatu merek merek; layanan pengambilan untuk data Internet; layanan pengangkutan kapal
adalah layanan administrasi yang berkaitan dengan bea cukai; layanan pengarsipan pajak; layanan pengaturan dan
pelaksanaan pemberian program hadiah insentif untuk mempromosikan penjualan barang dan jasa; layanan pengayauan;
layanan pengembangan bisnis untuk perusahaan pemula; layanan pengembangan iklan dan kampanye promosi untuk bisnis;
layanan pengindeksan dokumen; layanan pengingat janji [fungsi kantor]; layanan pengintaian pasar; layanan pengolah kata
dan mengetik; layanan pengumpulan dan otomatisasi data menggunakan perangkat lunak berpemilik untuk mengevaluasi,
menganalisis dan mengumpulkan data layanan; layanan pengumpulan data riset pasar; layanan penilaian pasar; layanan
penjadwalan janji [fungsi kantor]; layanan penjawab telepon dan penanganan pesan; layanan penjualan eceran (atau grosir)
dan layanan penjualan ritel yang disediakan pada media (internet), seluler, nirkabel atau jarak jauh yang terhubung (belanja
korespondensi, belanja rumah) media untuk pakaian, aksesoris pakaian, sepatu, aksesoris untuk sepatu, topi, produk dan
aksesoris optik, barang dan perlengkapan olahraga, tas olahraga serbaguna, barang dan aksesoris olahraga dan kebugaran;
pengelompokan atas nama pihak ketiga dari berbagai produk (tidak termasuk transportasi mereka) yaitu pakaian, aksesoris
pakaian, sepatu, aksesoris untuk sepatu, topi, produk dan aksesoris optik, barang dan peralatan olahraga, tas olahraga
serbaguna, barang olahraga dan kebugaran dan aksesoris, memungkinkan pelanggan untuk melihat dan membelinya secara
praktis; layanan penyediaan informasi bisnis, konsumen, dan komersial melalui jaringan komputer dan jaringan komunikasi
global; layanan penyimpanan catatan bisnis; layanan penyimpanan catatan bisnis terkomputerisasi; layanan penyimpanan
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catatan pemegang saham; layanan perantara bisnis yang berkaitan dengan pencocokan investor swasta potensial dengan
pengusaha yang membutuhkan dana; layanan perantara dan penasehat bisnis; layanan perantara komersial; layanan
perantara untuk kain; layanan perantara yang berkaitan dengan iklan; layanan perantara yang berkaitan dengan penyewaan
waktu dan ruang iklan; layanan perbandingan belanja; layanan perbandingan harga; layanan perbandingan harga di bidang
perjalanan dan penginapan untuk digunakan oleh konsumen dalam menentukan biaya transportasi dan akomodasi, yang
tersedia secara elektronik melalui jaringan komputer dan jaringan informasi global; layanan perbandingan harga energi;
layanan perdagangan elektronik; layanan perdagangan online yang terkait dengan pengaturan pertukaran mata uang virtual
dan transaksi cryptocurrency; layanan perekrutan eksekutif; layanan perekrutan staf; layanan perekrutan tenaga kerja; layanan
perencanaan karir, penempatan tenaga kerja, dan informasi; layanan perencanaan media; layanan perencanaan periklanan;
layanan periklanan bisnis yang berkaitan dengan waralaba; layanan periklanan dan manajeman untuk penjualan dari tempat
minuman, kotak makan siang dan wadah makanan, pakaian, penutup kepala, kemeja, kemeja berkerah, kemeja lengan
panjang, t-shirt lengan pendek, celana, celana pendek, celana panjang, rok, gaun, kaos kaki, jaket, jaket berkerudung, topitopi, topi dengan lidah yang menonjol berfungsi untuk melindungi dari sinar matahari (pakaian), sepatu, sandal, game, mainan
dan mainan, artikel olahraga, dekorasi, tokoh mainan koleksi, boneka, mainan mekanik, boneka mainan berkarakter, boneka
mainan, mainan action figure, jam tangan mainan; layanan periklanan dan manajemen penjualan; layanan periklanan untuk
mempromosikan kesadaran publik di bidang kesejahteraan sosial; layanan periklanan untuk meningkatkan kesadaran
masyarakat tentang masalah medis; layanan periklanan yang berkaitan dengan alat pencitraan in vivo; layanan periklanan
yang berkaitan dengan komersialisasi produk-produk baru; layanan periklanan yang berkaitan dengan kosmetik; layanan
periklanan, yaitu, mempromosikan jasa pihak lain; layanan persiapan dan konsultasi pajak; layanan perwakilan bisnis; layanan
perwakilan penjualan; layanan perwakilan penjualan independen; layanan program loyalitas pelanggan yang mengutamakan
hadiah dalam bentuk layanan pengiriman diskon; layanan promosi; layanan promosi dan iklan; layanan promosi dan iklan
melalui internet; layanan promosi di dalam toko; layanan promosi ekspor; layanan promosi untuk mempublikasikan karya amal
orang lain; layanan promosi untuk pihak ketiga oleh program loyalitas pelanggan, di mana layanan loyalitas pelanggan dapat
atau tidak termasuk penggunaan kartu; layanan registrasi mobil; layanan rekrutmen dan manajemen personalia; layanan
rekrutmen olahraga untuk atlet sekolah menengah; layanan relokasi untuk bisnis; layanan resepsionis telepon; layanan riset
pasar; layanan riset pasar mengenai kebiasaan penggunaan Internet; layanan riset pasar mengenai kebiasaan penggunaan
Internet dan loyalitas pelanggan; layanan riset pasar mengenai loyalitas pelanggan; layanan riset pasar terkomputerisasi;
layanan riset, riset dan analisis pasar; layanan ritel atau grosir untuk film dan gambar yang dapat diunduh; layanan ritel atau
grosir untuk mesin dan aparatus telekomunikasi; layanan ritel atau grosir untuk obat-obatan; layanan ritel atau layanan grosir
untuk foto dan gambar yang dapat diunduh; layanan ritel atau layanan grosir untuk mesin dan peralatan listrik; layanan ritel
atau layanan grosir untuk mesin, aparatus elektronik dan bagian-bagiannya; layanan ritel atau layanan grosir untuk perangkat
lunak permainan untuk mesin permainan video untuk penggunaan di rumah dan permainan yang dapat digenggam dengan
layar kristal cair; layanan ritel atau layanan grosir untuk program permainan yang dapat diunduh; layanan ritel atau layanan
grosiran untuk alas kaki; layanan ritel atau layanan grosiran untuk barang cetakan; layanan ritel atau layanan grosiran untuk
furnitur; layanan ritel atau layanan grosiran untuk kain tenun dan bedding; layanan ritel atau layanan grosiran untuk kertas dan
alat tulis; layanan ritel atau layanan grosiran untuk kosmetik, perlengkapan mandi, pasta gigi, sabun dan deterjen; layanan ritel
atau layanan grosiran untuk makanan dan minuman; layanan ritel atau layanan grosiran untuk pakaian; layanan ritel atau
layanan grosiran untuk peralatan olahraga; layanan ritel atau layanan grosiran untuk sepeda; layanan ritel atau layanan
grosiran untuk tas dan kantong; layanan ritel atau layanan grosiran untuk tembakau dan barang-barang keperluan perokok;
layanan ritel dan grosir untuk berbagai barang, termasuk tetapi tidak terbatas pada kosmetik dan sediaan perlengkapan
mandi, pasta gigi, wewangian, minyak esensial, sediaan pemutih dan bahan lain untuk keperluan binatu, sediaan
pembersihan, sediaan pemolesan, sediaan penggosok, sediaan abrasif, kosmetik, sabun, sabun mandi, sediaan kosmetik
untuk mandi, sediaan perawatan kuku, kuku palsu, stiker nail art, penghilang cat kuku, sediaan make-up, sediaan kosmetik
untuk bulu mata, bulu mata palsu, perekat untuk membubuhkan bulu mata palsu, sediaan pengharum ruangan, deodoran
untuk manusia atau untuk hewan, sediaan perawatan rambut, sampo, losion rambut, pembilasan rambut [kondisioner sampo],
krim rambut, hair spray, pewarna rambut, sediaan mandi, sediaan cukur, sediaan berjemur [kosmetik], gel pijat, sediaan
farmasi, sediaan dokter hewan, sediaan sanitasi dan persediaan medis, peralatan elektronik rumah tangga, alat keperluan
makan, kacamata dan kacamata hitam, peralatan untuk penerangan dan pemanasan, logam mulia dan paduannya, perhiasan,
batu mulia dan semi mulia, instrumen horologis dan kronometrik, alat tulis, kulit dan imitasi dari kulit, koper dan tas, kantong,
payung dan payung matahari, furnitur, peralatan dan wadah rumah tangga atau dapur, gelas, porselen dan gerabah, peralatan
kosmetik dan toilet, linen rumah tangga, handuk, pakaian, alas kaki, tutup kepala, karpet, permainan, mainan dan alat
permainan, makanan dan minuman, perlengkapan sehari-hari dan barang-barang pribadi; layanan ritel dan grosir yang
menampilkan logam mulia dan paduannya, perhiasan, batu mulia dan semi mulia, instrumen horologis dan kronometrik, karya
seni dari logam mulia, mebel, cermin, bingkai foto, wadah, bukan dari logam, untuk disimpan atau diangkut tulang, tanduk,
tulang paus atau tulang mutiara yang belum dikerjakan atau setengah dikerjakan, kerang, meerschaum, kuning amber;
layanan ritel disediakan melalui jaringan komunikasi komputer; layanan ritel disediakan melalui katalog pesanan melalui pos;
layanan ritel disediakan melalui pesta di rumah; layanan ritel disediakan melalui televisi interaktif; layanan ritel disediakan oleh
berbagai toko; layanan ritel disediakan oleh butik pakaian; layanan ritel disediakan oleh department store; layanan ritel
disediakan oleh hypermarket; layanan ritel disediakan oleh kios buah; layanan ritel disediakan oleh supermarket; layanan ritel
disediakan oleh toko ban; layanan ritel disediakan oleh toko barang olahraga; layanan ritel disediakan oleh toko buku; layanan
ritel disediakan oleh toko bunga; layanan ritel disediakan oleh toko daging; layanan ritel disediakan oleh toko diskon; layanan
ritel disediakan oleh toko furnitur; layanan ritel disediakan oleh toko kaset; layanan ritel disediakan oleh toko kelontong;
layanan ritel disediakan oleh toko musik; layanan ritel disediakan oleh toko pakaian; layanan ritel disediakan oleh toko pakaian
diskon; layanan ritel disediakan oleh toko pengiriman; layanan ritel disediakan oleh toko perhiasan; layanan ritel disediakan
oleh toko permen; layanan ritel disediakan oleh toko roti; layanan ritel disediakan oleh toko televisi; layanan ritel disediakan
oleh toko-toko; layanan ritel disediakan oleh toko-toko asap; layanan ritel disediakan oleh toko-toko suvenir; layanan ritel
disediakan oleh toko-toko suvenir online; layanan ritel disediakan oleh toko-toko tembakau; layanan ritel lilin wangi; layanan
ritel melalui mesin penjual otomatis; layanan ritel menampilkan berbagai macam barang konsumen; layanan ritel menampilkan
program insentif bonus untuk pelanggan; layanan ritel on-line yang berkaitan dengan bagasi; layanan ritel on-line yang
berkaitan dengan kosmetik; layanan ritel online; layanan ritel online untuk musik dan film yang dapat diunduh dan direkam
sebelumnya; layanan ritel online untuk musik digital yang dapat diunduh; layanan ritel online untuk nada dering yang dapat
diunduh; layanan ritel online yang berkaitan dengan hadiah; layanan ritel online yang berkaitan dengan mainan; layanan ritel
online yang berkaitan dengan pakaian; layanan ritel online yang berkaitan dengan perhiasan; layanan ritel online yang
berkaitan dengan tas tangan; layanan ritel untuk alas kaki; layanan ritel untuk alat bantu seks; layanan ritel untuk alat
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kecantikan untuk hewan; layanan ritel untuk alat kecantikan untuk manusia; layanan ritel untuk alat kesehatan bagi manusia;
layanan ritel untuk alat kesehatan untuk hewan; layanan ritel untuk alat musik; layanan ritel untuk alat yang dioperasikan
dengan tangan untuk konstruksi; layanan ritel untuk aparatur veteriner; layanan ritel untuk artikel kedokteran hewan; layanan
ritel untuk artikel menjahit; layanan ritel untuk artikel olahraga; layanan ritel untuk artikel pembersih; layanan ritel untuk artikel
yang digunakan dengan tembakau; layanan ritel untuk bagasi; layanan ritel untuk bahan bakar; layanan ritel untuk bahan kimia
untuk digunakan dalam hortikultura; layanan ritel untuk bahan kimia untuk digunakan dalam kehutanan; layanan ritel untuk
bahan kimia untuk digunakan dalam pertanian; layanan ritel untuk bahan makanan; layanan ritel untuk bahan seni; layanan
ritel untuk bantal; layanan ritel untuk barang cetakan; layanan ritel untuk barang yang dipanggang; layanan ritel untuk barangbarang untuk berkebun; layanan ritel untuk benang; layanan ritel untuk bir; layanan ritel untuk bor dan gergaji listrik; layanan
ritel untuk bromide (fotografi); layanan ritel untuk buku; layanan ritel untuk cokelat; layanan ritel untuk daging; layanan ritel
untuk dekorasi meriah; layanan ritel untuk ear phone; layanan ritel untuk es krim; layanan ritel untuk file musik yang dapat
diunduh; layanan ritel untuk furnitur; layanan ritel untuk gantungan kunci [cincin terbelah dengan perhiasan atau fob dekoratif];
layanan ritel untuk instalasi sanitasi; layanan ritel untuk instrumen hewan; layanan ritel untuk instrumen horologis; layanan ritel
untuk instrumen medis; layanan ritel untuk jam tangan; layanan ritel untuk jam tangan pintar; layanan ritel untuk kacamata;
layanan ritel untuk kain; layanan ritel untuk kakao; layanan ritel untuk karya seni; layanan ritel untuk karya seni yang
disediakan oleh galeri seni; layanan ritel untuk kaus kaki; layanan ritel untuk kemeja; layanan ritel untuk kendaraan; layanan
ritel untuk komputer yang dapat dipakai; layanan ritel untuk konten yang direkam; layanan ritel untuk kopi; layanan ritel untuk
kopi yang diproses; layanan ritel untuk mainan; layanan ritel untuk makanan dan minuman; layanan ritel untuk makanan
hewan peliharaan; layanan ritel untuk makanan laut; layanan ritel untuk manisan; layanan ritel untuk media elektronik musik
yang direkam sebelumnya; layanan ritel untuk minuman beralkohol; layanan ritel untuk minuman beralkohol, kecuali bir;
layanan ritel untuk minuman non-alkohol; layanan ritel untuk muffler; layanan ritel untuk pakaian; layanan ritel untuk pakaian
luar; layanan ritel untuk pakan ternak; layanan ritel untuk payung; layanan ritel untuk pelana; layanan ritel untuk pelumas;
layanan ritel untuk pemanas; layanan ritel untuk pencuci mulut; layanan ritel untuk penerangan; layanan ritel untuk penutup
dinding; layanan ritel untuk penutup lantai; layanan ritel untuk perabotan; layanan ritel untuk peralatan audiovisual; layanan
ritel untuk peralatan golf; layanan ritel untuk peralatan hortikultura; layanan ritel untuk peralatan konstruksi; layanan ritel untuk
peralatan makan; layanan ritel untuk peralatan masak; layanan ritel untuk peralatan medis; layanan ritel untuk peralatan
memasak makanan; layanan ritel untuk peralatan menyelam; layanan ritel untuk peralatan olahraga; layanan ritel untuk
peralatan pasokan air; layanan ritel untuk peralatan pemanas; layanan ritel untuk peralatan pembekuan; layanan ritel untuk
peralatan pemindahan tanah; layanan ritel untuk peralatan pendingin; layanan ritel untuk peralatan penyamakan matahari;
layanan ritel untuk peralatan persiapan makanan; layanan ritel untuk peralatan pertanian; layanan ritel untuk peralatan
sanitasi; layanan ritel untuk peralatan teknologi informasi; layanan ritel untuk peralatan terapi fisik; layanan ritel untuk
peralatan yang dioperasikan dengan tangan untuk konstruksi; layanan ritel untuk perangkat keras komputer; layanan ritel
untuk perangkat keras logam; layanan ritel untuk perangkat lunak komputer; layanan ritel untuk perangkat navigasi; layanan
ritel untuk perangkat perlindungan pendengaran; layanan ritel untuk perhiasan; layanan ritel untuk perlengkapan mandi;
layanan ritel untuk permainan; layanan ritel untuk persediaan alat tulis; layanan ritel untuk persediaan pendidikan; layanan ritel
untuk persiapan diet; layanan ritel untuk persiapan dokter hewan; layanan ritel untuk persiapan hewan dan artikel; layanan ritel
untuk persiapan membuat minuman; layanan ritel untuk persiapan membuat minuman beralkohol; layanan ritel untuk
persiapan pembersihan; layanan ritel untuk persiapan perawatan hewan; layanan ritel untuk persiapan pewangi; layanan ritel
untuk piringan hitam; layanan ritel untuk pisau dapur; layanan ritel untuk produk hortikultura; layanan ritel untuk produk kertas
sekali pakai; layanan ritel untuk produk susu; layanan ritel untuk program komputer untuk permainan yang sebelumnya telah
direkam; layanan ritel untuk publikasi elektronik yang dapat diunduh; layanan ritel untuk sampah untuk hewan; layanan ritel
untuk sediaan farmasi, kedokteran hewan dan sanitasi dan persediaan medis; layanan ritel untuk senjata; layanan ritel untuk
sepatu; layanan ritel untuk smartphone; layanan ritel untuk sorbets; layanan ritel untuk stiker dan album stiker; layanan ritel
untuk suplemen makanan; layanan ritel untuk tas; layanan ritel untuk tas dan dompet kulit; layanan ritel untuk teh; layanan ritel
untuk tembakau; layanan ritel untuk tempat tidur untuk hewan; layanan ritel untuk tutup kepala; layanan ritel untuk utas;
layanan ritel untuk yogurt beku; layanan ritel yang berkaitan dengan aksesori mobil; layanan ritel yang berkaitan dengan alas
kaki; layanan ritel yang berkaitan dengan alat bantu seks; layanan ritel yang berkaitan dengan alat kecantikan untuk hewan;
layanan ritel yang berkaitan dengan alat kecantikan untuk manusia; layanan ritel yang berkaitan dengan alat musik; layanan
ritel yang berkaitan dengan alat yang dioperasikan dengan tangan untuk konstruksi; layanan ritel yang berkaitan dengan
artikel kedokteran hewan; layanan ritel yang berkaitan dengan artikel menjahit; layanan ritel yang berkaitan dengan artikel
olahraga; layanan ritel yang berkaitan dengan artikel pembersih; layanan ritel yang berkaitan dengan artikel untuk digunakan
dengan tembakau; layanan ritel yang berkaitan dengan bagasi; layanan ritel yang berkaitan dengan bahan bakar; layanan ritel
yang berkaitan dengan bahan kimia untuk digunakan dalam hortikultura; layanan ritel yang berkaitan dengan bahan kimia
untuk digunakan dalam kehutanan; layanan ritel yang berkaitan dengan bahan kimia untuk digunakan dalam pertanian;
layanan ritel yang berkaitan dengan bahan makanan; layanan ritel yang berkaitan dengan bahan seni; layanan ritel yang
berkaitan dengan barang cetakan; layanan ritel yang berkaitan dengan barang olahraga; layanan ritel yang berkaitan dengan
barang yang dipanggang; layanan ritel yang berkaitan dengan barang-barang teknik; layanan ritel yang berkaitan dengan
barang-barang untuk berkebun; layanan ritel yang berkaitan dengan benang; layanan ritel yang berkaitan dengan bir; layanan
ritel yang berkaitan dengan buah; layanan ritel yang berkaitan dengan bulu; layanan ritel yang berkaitan dengan bulu tiruan;
layanan ritel yang berkaitan dengan bunga; layanan ritel yang berkaitan dengan cokelat; layanan ritel yang berkaitan dengan
daging; layanan ritel yang berkaitan dengan dekorasi pesta; layanan ritel yang berkaitan dengan es krim; layanan ritel yang
berkaitan dengan file musik yang dapat diunduh; layanan ritel yang berkaitan dengan furnitur; layanan ritel yang berkaitan
dengan game; layanan ritel yang berkaitan dengan ikan; layanan ritel yang berkaitan dengan instalasi sanitasi; layanan ritel
yang berkaitan dengan instrumen hewan; layanan ritel yang berkaitan dengan instrumen horologis; layanan ritel yang
berkaitan dengan instrumen medis; layanan ritel yang berkaitan dengan jam tangan pintar; layanan ritel yang berkaitan
dengan kain; layanan ritel yang berkaitan dengan kakao; layanan ritel yang berkaitan dengan karya seni; layanan ritel yang
berkaitan dengan kendaraan; layanan ritel yang berkaitan dengan komputer yang dapat dipakai; layanan ritel yang berkaitan
dengan konten yang direkam; layanan ritel yang berkaitan dengan kopi; layanan ritel yang berkaitan dengan mainan; layanan
ritel yang berkaitan dengan makanan laut; layanan ritel yang berkaitan dengan makanan penutup; layanan ritel yang berkaitan
dengan minuman beralkohol; layanan ritel yang berkaitan dengan minuman beralkohol, kecuali bir; layanan ritel yang
berkaitan dengan minuman non-alkohol; layanan ritel yang berkaitan dengan pakaian; layanan ritel yang berkaitan dengan
pakan ternak; layanan ritel yang berkaitan dengan payung; layanan ritel yang berkaitan dengan pelana; layanan ritel yang
berkaitan dengan pelumas; layanan ritel yang berkaitan dengan pemanas; layanan ritel yang berkaitan dengan pencahayaan;
layanan ritel yang berkaitan dengan penutup dinding; layanan ritel yang berkaitan dengan penutup lantai; layanan ritel yang
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berkaitan dengan perabot; layanan ritel yang berkaitan dengan peralatan audiovisual; layanan ritel yang berkaitan dengan
peralatan higienis untuk hewan; layanan ritel yang berkaitan dengan peralatan higienis untuk manusia; layanan ritel yang
berkaitan dengan peralatan hortikultura; layanan ritel yang berkaitan dengan peralatan konstruksi; layanan ritel yang berkaitan
dengan peralatan makan; layanan ritel yang berkaitan dengan peralatan mandi; layanan ritel yang berkaitan dengan peralatan
masak; layanan ritel yang berkaitan dengan peralatan medis; layanan ritel yang berkaitan dengan peralatan memasak
makanan; layanan ritel yang berkaitan dengan peralatan menyelam; layanan ritel yang berkaitan dengan peralatan olahraga;
layanan ritel yang berkaitan dengan peralatan pasokan air; layanan ritel yang berkaitan dengan peralatan pemanas; layanan
ritel yang berkaitan dengan peralatan pembekuan; layanan ritel yang berkaitan dengan peralatan pemindahan tanah; layanan
ritel yang berkaitan dengan peralatan pendingin; layanan ritel yang berkaitan dengan peralatan penyamakan matahari;
layanan ritel yang berkaitan dengan peralatan persiapan makanan; layanan ritel yang berkaitan dengan peralatan pertanian;
layanan ritel yang berkaitan dengan peralatan sanitasi; layanan ritel yang berkaitan dengan peralatan teknologi informasi;
layanan ritel yang berkaitan dengan peralatan terapi fisik; layanan ritel yang berkaitan dengan peralatan veteriner; layanan ritel
yang berkaitan dengan peralatan yang dioperasikan dengan tangan untuk konstruksi; layanan ritel yang berkaitan dengan
perangkat keras komputer; layanan ritel yang berkaitan dengan perangkat keras logam; layanan ritel yang berkaitan dengan
perangkat lunak komputer; layanan ritel yang berkaitan dengan perangkat navigasi; layanan ritel yang berkaitan dengan
perangkat perlindungan pendengaran; layanan ritel yang berkaitan dengan perhiasan; layanan ritel yang berkaitan dengan
permen; layanan ritel yang berkaitan dengan persediaan alat tulis; layanan ritel yang berkaitan dengan persediaan pendidikan;
layanan ritel yang berkaitan dengan persiapan diet; layanan ritel yang berkaitan dengan persiapan dokter hewan; layanan ritel
yang berkaitan dengan persiapan hewan dan artikel; layanan ritel yang berkaitan dengan persiapan pembersihan; layanan ritel
yang berkaitan dengan persiapan perawatan hewan; layanan ritel yang berkaitan dengan persiapan untuk membuat minuman;
layanan ritel yang berkaitan dengan persiapan untuk membuat minuman beralkohol; layanan ritel yang berkaitan dengan
persiapan wewangian; layanan ritel yang berkaitan dengan pisau dapur; layanan ritel yang berkaitan dengan produk
hortikultura; layanan ritel yang berkaitan dengan produk kertas sekali pakai; layanan ritel yang berkaitan dengan produk susu;
layanan ritel yang berkaitan dengan produk toko makanan; layanan ritel yang berkaitan dengan publikasi elektronik yang dapat
diunduh; layanan ritel yang berkaitan dengan sampah untuk hewan; layanan ritel yang berkaitan dengan senjata; layanan ritel
yang berkaitan dengan smartphone; layanan ritel yang berkaitan dengan sorbets; layanan ritel yang berkaitan dengan suku
cadang kendaraan bermotor; layanan ritel yang berkaitan dengan suplemen makanan; layanan ritel yang berkaitan dengan
tas; layanan ritel yang berkaitan dengan teh; layanan ritel yang berkaitan dengan tembakau; layanan ritel yang berkaitan
dengan tempat tidur untuk hewan; layanan ritel yang berkaitan dengan tutup kepala; layanan ritel yang berkaitan dengan utas;
layanan ritel yang berkaitan dengan yogurt beku; layanan ritel yang disediakan oleh musik dan toko kaset; layanan ritel yang
disediakan oleh suku cadang mobil dan toko aksesoris; layanan ritel yang disediakan oleh toko obat; layanan ritel yang
disediakan oleh toko rumput, taman dan pembibitan; layanan ritel yang disediakan oleh toserba online; layanan ritel, layanan
ritel supermarket dan department store yang berkaitan dengan makanan dan minuman; layanan rujukan dan penempatan
pribadi; layanan sambutan telepon untuk pihak ketiga; layanan saran dan/atau konsultasi terkait dengan jasa kelas 35;
layanan strategi komunikasi hubungan masyarakat; layanan strategi komunikasi periklanan; layanan strategi merek; layanan
tampilan merchandising bisnis; layanan tata letak untuk tujuan periklanan; layanan telemarketing; layanan think tank dalam
bentuk layanan konsultasi di bidang manajemen bisnis; layanan think tank dalam bentuk layanan konsultasi di bidang
manajemen proyek; layanan think tank dalam bentuk layanan konsultasi di bidang manajemen strategis; layanan toko buku
ritel online yang menampilkan buku dan ebook di bidang manajemen bisnis; layanan toko buku ritel online yang menampilkan
buku dan ebook di bidang manajemen proyek; layanan toko buku ritel online yang menampilkan buku dan ebook di bidang
manajemen strategis; layanan toko grosir dan eceran secara online yang menampilkan jam dinding, jam tangan dan kacamata
(kacamata untuk melindungi mata atau memperbaiki daya penglihatan dan kacamata goggles); layanan toko grosir dan toko
ritel yang menampilkan pakaian, alas kaki; layanan toko grosir dengan produk utamanya daging; layanan toko grosir
menampilkan alas kaki; layanan toko grosir menampilkan alat bantu seks; layanan toko grosir menampilkan alat higienis untuk
manusia; layanan toko grosir menampilkan alat kecantikan untuk hewan; layanan toko grosir menampilkan alat kecantikan
untuk manusia; layanan toko grosir menampilkan alat makan; layanan toko grosir menampilkan alat musik; layanan toko grosir
menampilkan alat persiapan makanan; layanan toko grosir menampilkan alat yang dioperasikan dengan tangan untuk
konstruksi; layanan toko grosir menampilkan aparatur veteriner; layanan toko grosir menampilkan artikel berkebun; layanan
toko grosir menampilkan artikel menjahit; layanan toko grosir menampilkan artikel pembersih; layanan toko grosir
menampilkan bahan bakar; layanan toko grosir menampilkan bahan makanan; layanan toko grosir menampilkan barang
bawaan; layanan toko grosir menampilkan barang cetakan; layanan toko grosir menampilkan barang-barang yang
dipanggang; layanan toko grosir menampilkan bir; layanan toko grosir menampilkan cokelat; layanan toko grosir menampilkan
dekorasi meriah; layanan toko grosir menampilkan es krim; layanan toko grosir menampilkan furnitur; layanan toko grosir
menampilkan gula-gula; layanan toko grosir menampilkan instalasi sanitasi; layanan toko grosir menampilkan instrumen
hewan; layanan toko grosir menampilkan instrumen horologis; layanan toko grosir menampilkan jam tangan pintar; layanan
toko grosir menampilkan kain; layanan toko grosir menampilkan kakao; layanan toko grosir menampilkan kendaraan; layanan
toko grosir menampilkan komputer yang dapat dikenakan; layanan toko grosir menampilkan konten yang direkam; layanan
toko grosir menampilkan kopi; layanan toko grosir menampilkan mainan; layanan toko grosir menampilkan makanan laut;
layanan toko grosir menampilkan makanan penutup; layanan toko grosir menampilkan mantel (kecuali pakaian untuk
penggunaan eksklusif untuk olahraga dan pakaian tradisional Korea); layanan toko grosir menampilkan pakaian; layanan toko
grosir menampilkan payung; layanan toko grosir menampilkan pelana; layanan toko grosir menampilkan pelumas; layanan
toko grosir menampilkan pemanas; layanan toko grosir menampilkan pencahayaan; layanan toko grosir menampilkan penutup
dinding; layanan toko grosir menampilkan penutup lantai; layanan toko grosir menampilkan perabotan; layanan toko grosir
menampilkan peralatan audiovisual; layanan toko grosir menampilkan peralatan earthmoving; layanan toko grosir
menampilkan peralatan hortikultura; layanan toko grosir menampilkan peralatan konstruksi; layanan toko grosir menampilkan
peralatan makan; layanan toko grosir menampilkan peralatan masak; layanan toko grosir menampilkan peralatan medis;
layanan toko grosir menampilkan peralatan memasak makanan; layanan toko grosir menampilkan peralatan menyelam;
layanan toko grosir menampilkan peralatan olahraga; layanan toko grosir menampilkan peralatan pasokan air; layanan toko
grosir menampilkan peralatan pemanas; layanan toko grosir menampilkan peralatan pembekuan; layanan toko grosir
menampilkan peralatan pendingin; layanan toko grosir menampilkan peralatan penyamakan matahari; layanan toko grosir
menampilkan peralatan pertanian; layanan toko grosir menampilkan peralatan sanitasi; layanan toko grosir menampilkan
peralatan terapi fisik; layanan toko grosir menampilkan peralatan yang dioperasikan dengan tangan untuk konstruksi; layanan
toko grosir menampilkan perangkat keras komputer; layanan toko grosir menampilkan perangkat keras logam; layanan toko
grosir menampilkan perangkat perlindungan pendengaran; layanan toko grosir menampilkan perhiasan; layanan toko grosir
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menampilkan perlengkapan pendidikan; layanan toko grosir menampilkan persediaan alat tulis; layanan toko grosir
menampilkan persiapan dan artikel kedokteran hewan; layanan toko grosir menampilkan persiapan diet; layanan toko grosir
menampilkan persiapan dokter hewan; layanan toko grosir menampilkan persiapan pembersihan; layanan toko grosir
menampilkan persiapan perawatan hewan; layanan toko grosir menampilkan persiapan untuk membuat minuman; layanan
toko grosir menampilkan persiapan wewangian; layanan toko grosir menampilkan pisau dapur; layanan toko grosir
menampilkan produk kertas sekali pakai; layanan toko grosir menampilkan publikasi elektronik yang dapat diunduh; layanan
toko grosir menampilkan sampah untuk hewan; layanan toko grosir menampilkan sediaan untuk membuat minuman
beralkohol; layanan toko grosir menampilkan senjata; layanan toko grosir menampilkan sorbets; layanan toko grosir
menampilkan suplemen makanan; layanan toko grosir menampilkan tas; layanan toko grosir menampilkan teh; layanan toko
grosir menampilkan tembakau; layanan toko grosir menampilkan tempat tidur untuk hewan; layanan toko grosir menampilkan
tutup kepala; layanan toko grosir menampilkan utas; layanan toko grosir menampilkan yogurt beku; layanan toko grosir online
dengan produk utamanya daging; layanan toko grosir online yang menampilkan alas kaki; layanan toko grosir online yang
menampilkan alat bantu seks; layanan toko grosir online yang menampilkan alat kecantikan untuk hewan; layanan toko grosir
online yang menampilkan alat kecantikan untuk manusia; layanan toko grosir online yang menampilkan alat musik; layanan
toko grosir online yang menampilkan alat yang dioperasikan dengan tangan untuk konstruksi; layanan toko grosir online yang
menampilkan artikel berkebun; layanan toko grosir online yang menampilkan artikel kebersihan; layanan toko grosir online
yang menampilkan artikel kedokteran hewan; layanan toko grosir online yang menampilkan artikel menjahit; layanan toko
grosir online yang menampilkan artikel olahraga; layanan toko grosir online yang menampilkan artikel untuk digunakan dengan
tembakau; layanan toko grosir online yang menampilkan bahan bakar; layanan toko grosir online yang menampilkan bahan
kimia untuk digunakan dalam hortikultura; layanan toko grosir online yang menampilkan bahan kimia untuk digunakan dalam
kehutanan; layanan toko grosir online yang menampilkan bahan kimia untuk digunakan dalam pertanian; layanan toko grosir
online yang menampilkan bahan makanan; layanan toko grosir online yang menampilkan bahan seni; layanan toko grosir
online yang menampilkan barang bawaan; layanan toko grosir online yang menampilkan barang cetakan; layanan toko grosir
online yang menampilkan barang-barang yang dipanggang; layanan toko grosir online yang menampilkan benang; layanan
toko grosir online yang menampilkan bir; layanan toko grosir online yang menampilkan cokelat; layanan toko grosir online
yang menampilkan dekorasi meriah; layanan toko grosir online yang menampilkan es krim; layanan toko grosir online yang
menampilkan file musik yang dapat diunduh; layanan toko grosir online yang menampilkan furnitur; layanan toko grosir online
yang menampilkan instalasi sanitasi; layanan toko grosir online yang menampilkan instrumen horologis; layanan toko grosir
online yang menampilkan instrumen medis; layanan toko grosir online yang menampilkan instrumen veteriner; layanan toko
grosir online yang menampilkan jam tangan pintar; layanan toko grosir online yang menampilkan kain; layanan toko grosir
online yang menampilkan kakao; layanan toko grosir online yang menampilkan karya seni; layanan toko grosir online yang
menampilkan kendaraan; layanan toko grosir online yang menampilkan komputer yang dapat dikenakan; layanan toko grosir
online yang menampilkan konten yang direkam; layanan toko grosir online yang menampilkan kopi; layanan toko grosir online
yang menampilkan mainan; layanan toko grosir online yang menampilkan makanan laut; layanan toko grosir online yang
menampilkan makanan penutup; layanan toko grosir online yang menampilkan manisan; layanan toko grosir online yang
menampilkan minuman beralkohol, kecuali bir; layanan toko grosir online yang menampilkan minuman non-alkohol; layanan
toko grosir online yang menampilkan pakaian; layanan toko grosir online yang menampilkan pakan ternak; layanan toko grosir
online yang menampilkan payung; layanan toko grosir online yang menampilkan pelumas; layanan toko grosir online yang
menampilkan pemanas; layanan toko grosir online yang menampilkan pencahayaan; layanan toko grosir online yang
menampilkan penutup dinding; layanan toko grosir online yang menampilkan penutup lantai; layanan toko grosir online yang
menampilkan perabotan; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan audiovisual; layanan toko grosir online yang
menampilkan peralatan earthmoving; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan higienis bagi manusia; layanan
toko grosir online yang menampilkan peralatan higienis untuk hewan; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan
hortikultura; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan konstruksi; layanan toko grosir online yang menampilkan
peralatan makan; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan masak; layanan toko grosir online yang
menampilkan peralatan medis; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan memasak makanan; layanan toko
grosir online yang menampilkan peralatan olahraga; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan pasokan air;
layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan pemanas; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan
pembekuan; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan pendingin; layanan toko grosir online yang menampilkan
peralatan penyamakan matahari; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan persiapan makanan; layanan toko
grosir online yang menampilkan peralatan pertanian; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan sanitasi; layanan
toko grosir online yang menampilkan peralatan selam; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan teknologi
informasi; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan terapi fisik; layanan toko grosir online yang menampilkan
peralatan veteriner; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan yang dioperasikan dengan tangan untuk
konstruksi; layanan toko grosir online yang menampilkan perangkat keras komputer; layanan toko grosir online yang
menampilkan perangkat keras logam; layanan toko grosir online yang menampilkan perangkat lunak komputer; layanan toko
grosir online yang menampilkan perangkat navigasi; layanan toko grosir online yang menampilkan perangkat perlindungan
pendengaran; layanan toko grosir online yang menampilkan perhiasan; layanan toko grosir online yang menampilkan
perlengkapan mandi; layanan toko grosir online yang menampilkan perlengkapan pendidikan; layanan toko grosir online yang
menampilkan permainan; layanan toko grosir online yang menampilkan persediaan alat tulis; layanan toko grosir online yang
menampilkan persiapan dan artikel kedokteran hewan; layanan toko grosir online yang menampilkan persiapan diet; layanan
toko grosir online yang menampilkan persiapan dokter hewan; layanan toko grosir online yang menampilkan persiapan
pembersihan; layanan toko grosir online yang menampilkan persiapan perawatan hewan; layanan toko grosir online yang
menampilkan persiapan pewangi; layanan toko grosir online yang menampilkan persiapan untuk membuat minuman; layanan
toko grosir online yang menampilkan persiapan untuk membuat minuman beralkohol; layanan toko grosir online yang
menampilkan pisau dapur; layanan toko grosir online yang menampilkan produk hortikultura; layanan toko grosir online yang
menampilkan produk kertas sekali pakai; layanan toko grosir online yang menampilkan produk susu; layanan toko grosir online
yang menampilkan publikasi elektronik yang dapat diunduh; layanan toko grosir online yang menampilkan sadel; layanan toko
grosir online yang menampilkan sampah untuk hewan; layanan toko grosir online yang menampilkan senjata; layanan toko
grosir online yang menampilkan smartphone; layanan toko grosir online yang menampilkan sorbets; layanan toko grosir online
yang menampilkan suplemen makanan; layanan toko grosir online yang menampilkan tas; layanan toko grosir online yang
menampilkan teh; layanan toko grosir online yang menampilkan tembakau; layanan toko grosir online yang menampilkan
tempat tidur untuk hewan; layanan toko grosir online yang menampilkan tutup kepala; layanan toko grosir online yang
menampilkan utas; layanan toko grosir online yang menampilkan yogurt beku; layanan toko grosir yang menampilkan artikel
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kedokteran hewan; layanan toko grosir yang menampilkan artikel olahraga; layanan toko grosir yang menampilkan artikel
untuk digunakan dengan tembakau; layanan toko grosir yang menampilkan bahan kimia untuk digunakan dalam hortikultura;
layanan toko grosir yang menampilkan bahan kimia untuk digunakan dalam kehutanan; layanan toko grosir yang menampilkan
bahan kimia untuk digunakan dalam pertanian; layanan toko grosir yang menampilkan bahan seni; layanan toko grosir yang
menampilkan benang; layanan toko grosir yang menampilkan file musik yang dapat diunduh; layanan toko grosir yang
menampilkan instrumen medis; layanan toko grosir yang menampilkan karya seni; layanan toko grosir yang menampilkan
minuman beralkohol, kecuali bir; layanan toko grosir yang menampilkan minuman non-alkohol; layanan toko grosir yang
menampilkan pakan ternak; layanan toko grosir yang menampilkan peralatan higienis untuk hewan; layanan toko grosir yang
menampilkan peralatan teknologi informasi; layanan toko grosir yang menampilkan perangkat lunak komputer; layanan toko
grosir yang menampilkan perangkat navigasi; layanan toko grosir yang menampilkan perlengkapan mandi; layanan toko grosir
yang menampilkan permainan; layanan toko grosir yang menampilkan produk hortikultura; layanan toko grosir yang
menampilkan produk susu; layanan toko grosir yang menampilkan smartphone; layanan toko online yang menampilkan jasa
Pengaturan dan perjalanan wisata diving dan snorkeling di Pulau tujuan komersil; layanan toko ritel online yang produk
utamanya daging; layanan toko ritel dan layanan toko ritel online; layanan toko ritel dan layanan toko ritel online yang
menampilkan pakaian, alas kaki, tutup kepala, artikel olahraga, alat tulis, alat untuk merekam, transmisi dan reproduksi suara
dan gambar, buku, koran, majalah, publikasi, permainan video, mainan, boneka, lencana semua jenis, gantungan kunci, tiket,
jam tangan dan perhiasan, tas, koper, tas kerja, payung, bendera dan panji-panji, minuman beralkohol dan non-alkohol, gulagula, produk hiburan dan pendidikan interaktif, disk kompak interaktif, CD-ROM dan permainan komputer, dapat diunduh
aplikasi seluler, dan program komputer; layanan toko ritel dan toko grosir; layanan toko ritel di bidang buku, majalah, majalah,
buletin, jurnal dan publikasi lain tentang berbagai topik yang menjadi perhatian umum, disediakan melalui Internet dan
komputer lainnya, jaringan elektronik dan komunikasi; layanan toko ritel di bidang hiburan yang menampilkan film, program
televisi, acara olahraga, karya musik, dan karya audio dan audiovisual, yang disediakan melalui jaringan Internet dan jaringan
komputer, serta jaringan elektronik dan komunikasi lainnya; layanan toko ritel di bidang kacamata, jam tangan, perangkat
lunak untuk kebugaran, dan sensor dan perangkat pemantauan elektronik yang menggabungkan mikroprosesor, tampilan
digital, dan akselerometer; layanan toko ritel menampilkan alas kaki; layanan toko ritel menampilkan alas kaki untuk pria dan
wanita; layanan toko ritel menampilkan alat bantu seks; layanan toko ritel menampilkan alat kecantikan untuk manusia;
layanan toko ritel menampilkan alat musik; layanan toko ritel menampilkan alat yang dioperasikan dengan tangan untuk
konstruksi; layanan toko ritel menampilkan alat-alat kecantikan untuk hewan; layanan toko ritel menampilkan alat-alat
kesehatan untuk manusia; layanan toko ritel menampilkan artikel berkebun; layanan toko ritel menampilkan artikel menjahit;
layanan toko ritel menampilkan artikel pembersih; layanan toko ritel menampilkan artikel untuk digunakan dengan tembakau;
layanan toko ritel menampilkan bagasi; layanan toko ritel menampilkan bahan bakar; layanan toko ritel menampilkan bahan
kimia untuk digunakan dalam kehutanan; layanan toko ritel menampilkan bahan makanan; layanan toko ritel menampilkan
barang cetakan; layanan toko ritel menampilkan barang-barang panggang; layanan toko ritel menampilkan benang; layanan
toko ritel menampilkan bir; layanan toko ritel menampilkan cokelat; layanan toko ritel menampilkan dekorasi meriah; layanan
toko ritel menampilkan es krim; layanan toko ritel menampilkan furnitur; layanan toko ritel menampilkan gula-gula; layanan
toko ritel menampilkan instalasi sanitasi; layanan toko ritel menampilkan instrumen hewan; layanan toko ritel menampilkan
instrumen horologis; layanan toko ritel menampilkan instrumen medis; layanan toko ritel menampilkan jam tangan pintar;
layanan toko ritel menampilkan kacamata; layanan toko ritel menampilkan kain; layanan toko ritel menampilkan kakao;
layanan toko ritel menampilkan karya seni; layanan toko ritel menampilkan kendaraan; layanan toko ritel menampilkan
komputer yang dapat dikenakan; layanan toko ritel menampilkan konten yang direkam; layanan toko ritel menampilkan
mainan; layanan toko ritel menampilkan makanan laut; layanan toko ritel menampilkan makanan penutup; layanan toko ritel
menampilkan minuman beralkohol, kecuali bir; layanan toko ritel menampilkan pakaian; layanan toko ritel menampilkan
payung; layanan toko ritel menampilkan pelana; layanan toko ritel menampilkan pelumas; layanan toko ritel menampilkan
pemanas; layanan toko ritel menampilkan pencahayaan; layanan toko ritel menampilkan penutup dinding; layanan toko ritel
menampilkan penutup lantai; layanan toko ritel menampilkan perabotan; layanan toko ritel menampilkan peralatan audiovisual;
layanan toko ritel menampilkan peralatan earthmoving; layanan toko ritel menampilkan peralatan hortikultura; layanan toko
ritel menampilkan peralatan konstruksi; layanan toko ritel menampilkan peralatan makan; layanan toko ritel menampilkan
peralatan masak; layanan toko ritel menampilkan peralatan medis; layanan toko ritel menampilkan peralatan memasak
makanan; layanan toko ritel menampilkan peralatan menyelam; layanan toko ritel menampilkan peralatan olahraga; layanan
toko ritel menampilkan peralatan pasokan air; layanan toko ritel menampilkan peralatan pemanas; layanan toko ritel
menampilkan peralatan pembekuan; layanan toko ritel menampilkan peralatan pendingin; layanan toko ritel menampilkan
peralatan penyamakan matahari; layanan toko ritel menampilkan peralatan persiapan makanan; layanan toko ritel
menampilkan peralatan pertanian; layanan toko ritel menampilkan peralatan sanitasi; layanan toko ritel menampilkan peralatan
teknologi informasi; layanan toko ritel menampilkan peralatan terapi fisik; layanan toko ritel menampilkan peralatan veteriner;
layanan toko ritel menampilkan peralatan yang dioperasikan dengan tangan untuk konstruksi; layanan toko ritel menampilkan
perangkat keras komputer; layanan toko ritel menampilkan perangkat keras logam; layanan toko ritel menampilkan perangkat
lunak komputer; layanan toko ritel menampilkan perangkat perlindungan pendengaran; layanan toko ritel menampilkan
perhiasan; layanan toko ritel menampilkan perlengkapan mandi; layanan toko ritel menampilkan perlengkapan pendidikan;
layanan toko ritel menampilkan permainan; layanan toko ritel menampilkan persediaan alat tulis; layanan toko ritel
menampilkan persiapan diet; layanan toko ritel menampilkan persiapan dokter hewan; layanan toko ritel menampilkan
persiapan hewan dan artikel; layanan toko ritel menampilkan persiapan pembersihan; layanan toko ritel menampilkan
persiapan perawatan hewan; layanan toko ritel menampilkan persiapan untuk membuat minuman; layanan toko ritel
menampilkan persiapan untuk membuat minuman beralkohol; layanan toko ritel menampilkan persiapan wewangian; layanan
toko ritel menampilkan pisau dapur; layanan toko ritel menampilkan produk hortikultura; layanan toko ritel menampilkan produk
kertas sekali pakai; layanan toko ritel menampilkan publikasi elektronik yang dapat diunduh; layanan toko ritel menampilkan
sampah untuk hewan; layanan toko ritel menampilkan sandal; layanan toko ritel menampilkan senjata; layanan toko ritel
menampilkan sorbets; layanan toko ritel menampilkan suplemen makanan; layanan toko ritel menampilkan tas; layanan toko
ritel menampilkan tembakau; layanan toko ritel menampilkan tempat tidur untuk hewan; layanan toko ritel menampilkan tutup
kepala; layanan toko ritel menampilkan utas; layanan toko ritel menampilkan yogurt beku; layanan toko ritel on-line
menampilkan persiapan untuk membuat minuman; layanan toko ritel on-line menampilkan persiapan untuk membuat minuman
beralkohol; layanan toko ritel on-line yang menampilkan alat kecantikan untuk manusia; layanan toko ritel on-line yang
menampilkan alat yang dioperasikan dengan tangan untuk konstruksi; layanan toko ritel on-line yang menampilkan artikel
menjahit; layanan toko ritel on-line yang menampilkan bagasi; layanan toko ritel on-line yang menampilkan bir; layanan toko
ritel on-line yang menampilkan dekorasi meriah; layanan toko ritel on-line yang menampilkan es krim; layanan toko ritel on-line
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yang menampilkan furnitur; layanan toko ritel on-line yang menampilkan instalasi sanitasi; layanan toko ritel on-line yang
menampilkan karya seni; layanan toko ritel on-line yang menampilkan makanan laut; layanan toko ritel on-line yang
menampilkan makanan penutup; layanan toko ritel on-line yang menampilkan manisan; layanan toko ritel on-line yang
menampilkan pakaian; layanan toko ritel on-line yang menampilkan payung; layanan toko ritel on-line yang menampilkan
pemanas; layanan toko ritel on-line yang menampilkan pencahayaan; layanan toko ritel on-line yang menampilkan penutup
dinding; layanan toko ritel on-line yang menampilkan penutup lantai; layanan toko ritel on-line yang menampilkan perabotan;
layanan toko ritel on-line yang menampilkan peralatan earthmoving; layanan toko ritel on-line yang menampilkan peralatan
higienis untuk hewan; layanan toko ritel on-line yang menampilkan peralatan higienis untuk manusia; layanan toko ritel on-line
yang menampilkan peralatan hortikultura; layanan toko ritel on-line yang menampilkan peralatan pasokan air; layanan toko
ritel on-line yang menampilkan peralatan pemanas; layanan toko ritel on-line yang menampilkan peralatan pembekuan;
layanan toko ritel on-line yang menampilkan peralatan persiapan makanan; layanan toko ritel on-line yang menampilkan
peralatan sanitasi; layanan toko ritel on-line yang menampilkan peralatan yang dioperasikan dengan tangan untuk konstruksi;
layanan toko ritel on-line yang menampilkan persediaan pendidikan; layanan toko ritel on-line yang menampilkan persiapan
diet; layanan toko ritel on-line yang menampilkan persiapan perawatan hewan; layanan toko ritel on-line yang menampilkan
persiapan pewangi; layanan toko ritel on-line yang menampilkan produk kosmetik dan kecantikan, pakaian dan aksesoris;
layanan toko ritel online dengan produk utama kendaraan; layanan toko ritel online dengan produk utama peralatan CCTV;
layanan toko ritel online dengan produk utama peralatan sistem keamanan; layanan toko ritel online dengan produk utamanya
daging; layanan toko ritel online terkomputerisasi; layanan toko ritel online yang menampilkan alas kaki; layanan toko ritel
online yang menampilkan alat bantu seks; layanan toko ritel online yang menampilkan alat kecantikan untuk hewan; layanan
toko ritel online yang menampilkan alat musik; layanan toko ritel online yang menampilkan aparatur veteriner; layanan toko
ritel online yang menampilkan artikel berkebun; layanan toko ritel online yang menampilkan artikel kebersihan; layanan toko
ritel online yang menampilkan artikel kedokteran hewan; layanan toko ritel online yang menampilkan artikel olahraga; layanan
toko ritel online yang menampilkan artikel untuk digunakan dengan tembakau; layanan toko ritel online yang menampilkan
bahan bakar; layanan toko ritel online yang menampilkan bahan kimia untuk digunakan dalam hortikultura; layanan toko ritel
online yang menampilkan bahan kimia untuk digunakan dalam kehutanan; layanan toko ritel online yang menampilkan bahan
kimia untuk digunakan dalam pertanian; layanan toko ritel online yang menampilkan bahan makanan; layanan toko ritel online
yang menampilkan bahan seni; layanan toko ritel online yang menampilkan barang cetakan; layanan toko ritel online yang
menampilkan barang-barang yang dipanggang; layanan toko ritel online yang menampilkan benang; layanan toko ritel online
yang menampilkan cokelat; layanan toko ritel online yang menampilkan file musik yang dapat diunduh; layanan toko ritel
online yang menampilkan hiburan dan konten edukasi, yaitu, berlangganan film dan pertunjukkan televisi; layanan toko ritel
online yang menampilkan instrumen horologis; layanan toko ritel online yang menampilkan instrumen medis; layanan toko ritel
online yang menampilkan instrumen veteriner; layanan toko ritel online yang menampilkan jam tangan pintar; layanan toko ritel
online yang menampilkan kain; layanan toko ritel online yang menampilkan kakao; layanan toko ritel online yang menampilkan
komputer yang dapat dikenakan; layanan toko ritel online yang menampilkan konten yang direkam; layanan toko ritel online
yang menampilkan mainan; layanan toko ritel online yang menampilkan makanan ternak; layanan toko ritel online yang
menampilkan mikrofon, speaker, speaker pintar, speaker audio, amplifier, pengeras suara, kontrol jarak jauh untuk produk
audio dan video, headphone, earphone, headset, sistem hiburan rumah, peralatan audio dan teater rumah, serta bagian dan
aksesorisnya; layanan toko ritel online yang menampilkan minuman beralkohol, kecuali bir; layanan toko ritel online yang
menampilkan minuman non-alkohol; layanan toko ritel online yang menampilkan musik dan video yang direkam sebelumnya
yang dapat diunduh; layanan toko ritel online yang menampilkan nada dering yang dapat diunduh; layanan toko ritel online
yang menampilkan pelana; layanan toko ritel online yang menampilkan pelumas; layanan toko ritel online yang menampilkan
peralatan audiovisual; layanan toko ritel online yang menampilkan peralatan konstruksi; layanan toko ritel online yang
menampilkan peralatan makan; layanan toko ritel online yang menampilkan peralatan masak; layanan toko ritel online yang
menampilkan peralatan medis; layanan toko ritel online yang menampilkan peralatan memasak makanan; layanan toko ritel
online yang menampilkan peralatan olahraga; layanan toko ritel online yang menampilkan peralatan pendingin; layanan toko
ritel online yang menampilkan peralatan penyamakan matahari; layanan toko ritel online yang menampilkan peralatan
pertanian; layanan toko ritel online yang menampilkan peralatan selam; layanan toko ritel online yang menampilkan peralatan
teknologi informasi; layanan toko ritel online yang menampilkan peralatan terapi fisik; layanan toko ritel online yang
menampilkan perangkat keras komputer; layanan toko ritel online yang menampilkan perangkat keras logam; layanan toko
ritel online yang menampilkan perangkat lunak komputer; layanan toko ritel online yang menampilkan perangkat navigasi;
layanan toko ritel online yang menampilkan perangkat perlindungan pendengaran; layanan toko ritel online yang menampilkan
perhiasan; layanan toko ritel online yang menampilkan perlengkapan mandi; layanan toko ritel online yang menampilkan
permainan; layanan toko ritel online yang menampilkan persediaan alat tulis; layanan toko ritel online yang menampilkan
persiapan dan artikel kedokteran hewan; layanan toko ritel online yang menampilkan persiapan dokter hewan; layanan toko
ritel online yang menampilkan persiapan pembersihan; layanan toko ritel online yang menampilkan pisau dapur; layanan toko
ritel online yang menampilkan produk hortikultura; layanan toko ritel online yang menampilkan produk kertas sekali pakai;
layanan toko ritel online yang menampilkan produk kosmetik dan kecantikan; layanan toko ritel online yang menampilkan
produk susu; layanan toko ritel online yang menampilkan publikasi elektronik yang dapat diunduh; layanan toko ritel online
yang menampilkan sampah untuk hewan; layanan toko ritel online yang menampilkan senjata; layanan toko ritel online yang
menampilkan smartphone; layanan toko ritel online yang menampilkan sorbets; layanan toko ritel online yang menampilkan
suplemen makanan; layanan toko ritel online yang menampilkan tas; layanan toko ritel online yang menampilkan teh; layanan
toko ritel online yang menampilkan tembakau; layanan toko ritel online yang menampilkan tempat tidur untuk hewan; layanan
toko ritel online yang menampilkan tutup kepala; layanan toko ritel online yang menampilkan utas; layanan toko ritel online
yang menampilkan yogurt beku; layanan toko ritel untuk mainan (alat permainan); layanan toko ritel untuk makanan dan
minuman; layanan toko ritel untuk nutraceuticals untuk digunakan sebagai suplemen diet; layanan toko ritel untuk sediaan
farmakologis untuk perawatan kulit; layanan toko ritel untuk tisu pembersih pra-dibasahi; layanan toko ritel yang menampilkan
artikel kedokteran hewan; layanan toko ritel yang menampilkan artikel olahraga; layanan toko ritel yang menampilkan bahan
kimia untuk digunakan dalam hortikultura; layanan toko ritel yang menampilkan bahan kimia untuk digunakan dalam pertanian;
layanan toko ritel yang menampilkan bahan seni; layanan toko ritel yang menampilkan batu bara; layanan toko ritel yang
menampilkan file musik yang dapat diunduh; layanan toko ritel yang menampilkan komputer, produk elektronik dan hiburan,
peralatan telekomunikasi, ponsel, perangkat elektronik digital genggam, dan elektronik konsumen lainnya, perangkat lunak
komputer, dan aksesori, periferal, suku cadang, dan tas jinjing untuk produk yang dijual, disediakan melalui jaringan Internet
dan jaringan komputer, jaringan elektronik dan jaringan komunikasi lainnya; layanan toko ritel yang menampilkan minuman
non-alkohol; layanan toko ritel yang menampilkan pakan ternak; layanan toko ritel yang menampilkan peralatan higienis untuk
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hewan; layanan toko ritel yang menampilkan perangkat navigasi; layanan toko ritel yang menampilkan produk susu; layanan
toko ritel yang menampilkan smartphone; layanan toko ritel yang tersedia melalui jaringan Internet dan jaringan komputer,
serta jaringan elektronik dan jaringan komunikasi lainnya; layanan transkripsi medis [fungsi kantor]; layanan transkripsi
panggilan konferensi; layanan untuk analisa data besar (big data); layanan untuk menjual alas dudukan kloset dari tekstil;
layanan waralaba dalam bentuk memberikan bantuan manajemen bisnis dalam pendirian dan pengoperasian hotel; layanan
waralaba dalam bentuk memberikan bantuan manajemen bisnis dalam pendirian dan pengoperasian restoran; layanan
waralaba dan ritel; layanan waralaba yang menyediakan bantuan bisnis; layanan waralaba, termasuk memberikan bantuan
manajemen bisnis dalam pengaturan dan pendirian resort hotel, motel, dan restoran; layanan waralaba, termasuk memberikan
bantuan teknis dalam pengaturan dan pendirian resort hotel, motel, dan restoran; layanan waralaba, yaitu bantuan manajemen
bisnis dalam pendirian dan pengoperasian restoran; layanan waralaba, yaitu, memberikan bantuan bisnis dalam
pengoperasian, pengaturan dan pendirian resort hotel, hotel, motel, akomodasi, fasilitas akomodasi dan restoran; layanan
wawancara untuk perekrutan personil; layanan yang terdiri dari pendaftaran, transkripsi, komposisi, kompilasi atau
sistematisasi komunikasi tertulis dan pendaftaran; layanan-layanan konsultasi bisnis yang berkaitan dengan pendirian dan
pengoperasian administrasi waralaba; layanan-layanan perekrutan tenaga kerja, layanan-layanan relokasi; management
kantor; manajemen Sumber Daya Manusia; manajemen administrasi klinik perawatan kesehatan; manajemen administrasi
outsourcing untuk perusahaan; manajemen administrasi rumah sakit; manajemen basis data; manajemen basis data
terkomputerisasi; manajemen biaya; manajemen biaya medis; manajemen biaya perawatan kesehatan; manajemen bisnis;
manajemen bisnis acara hiburan dan presentasi; manajemen bisnis agen dan broker asuransi berdasarkan outsourcing;
manajemen bisnis agensi sastra; manajemen bisnis apartemen; manajemen bisnis atlet profesional; manajemen bisnis
bandara; manajemen bisnis bangunan perumahan dan jasa apartemen; manajemen bisnis dan layanan konsultasi;
manajemen bisnis dan mengelola studio audio atau video; manajemen bisnis dan pemasaran merek untuk bisnis dan individu;
manajemen bisnis di bidang jasa transportasi dan pengiriman; manajemen bisnis di bidang pembuatan kapal atas nama orang
lain; manajemen bisnis di bidang pengangkutan kapal atas nama orang lain; manajemen bisnis diskotik; manajemen bisnis
eceran on-line yang terkomputerisasi; manajemen bisnis fasilitas parkir mobil; manajemen bisnis gerai ritel; manajemen bisnis
hotel; manajemen bisnis hotel resor; manajemen bisnis hotel untuk orang lain; manajemen bisnis kamp musim panas;
manajemen bisnis komersial; manajemen bisnis musisi; manajemen bisnis orang-orang olahraga; manajemen bisnis outlet
grosir; manajemen bisnis outlet grosir dan eceran; manajemen bisnis para pelaku; manajemen bisnis pemain musik;
manajemen bisnis penghibur; manajemen bisnis penulis dan penulis; manajemen bisnis perusahaan; manajemen bisnis
perusahaan dalam industri pengangkutan kapal; manajemen bisnis perusahaan penerbangan; manajemen bisnis praktik
kedokteran hewan; manajemen bisnis program penggantian untuk orang lain; manajemen bisnis pusat konferensi; manajemen
bisnis restoran; manajemen bisnis restoran untuk orang lain; manajemen bisnis rumah sakit; manajemen bisnis sementara;
manajemen bisnis seniman; manajemen bisnis seniman pertunjukan; manajemen bisnis seniman pertunjukan, pemain musik
dan/atau musisi; manajemen bisnis studio film; manajemen bisnis teater; manajemen bisnis untuk pengoperasian waralaba;
manajemen bisnis untuk penyedia layanan freelance; manajemen bisnis untuk toko, tempat hiburan, hotel, pertunjukan artis,
tokoh olah raga, outlet ritel, klub olah raga, fasilitas olah raga, tempat olah raga, masyarakat olah raga, kompleks kolam
renang, outlet grosir dan ritel; manajemen bisnis, administrasi bisnis, fungsi kantor; manajemen bisnis, administrasi dan
layanan informasi; manajemen bisnis, administrasi, konsultasi dan jasa-jasa pendukung untuk pusat perbelanjaan daring
(online marketplaces) untuk pembeli-pembeli dan penjual-penjual barang-barang dan/atau jasa-jasa; manajemen catatan
bisnis; manajemen catatan keuangan; manajemen dan administrasi bisnis; manajemen dan administrasi bisnis dan fungsi
kantor kesemuanya berhubungan dengan permainan golf; manajemen dan administrasi bisnis kapal; manajemen dan
administrasi proyek bisnis; manajemen dan kompilasi database terkomputerisasi; manajemen dan operasi bisnis daur ulang;
manajemen file bisnis; manajemen file bisnis terkomputerisasi; manajemen file pajak; manajemen file pusat; manajemen file
pusat terkomputerisasi; manajemen file terkomputerisasi; manajemen hotel untuk orang lain; manajemen informasi bisnis;
manajemen informasi bisnis, yaitu, pelaporan informasi bisnis dan analitik (analytics) bisnis di bidang periklanan dan
pemasaran; manajemen informasi usaha, yakni, pelaporan elektronik mengenai informasi usaha; manajemen informasi usaha,
yakni, pelaporan elektronik terkait analitik usaha sehubungan dengan proses pembayaran, autentikasi dan pelacakan;
manajemen kantor yang terkomputerisasi; manajemen komersial; manajemen layanan pelanggan; manajemen logistik
pengiriman barang; manajemen merek; manajemen model bisnis; manajemen penjualan; manajemen penjualan real estat;
manajemen persediaan; manajemen persediaan di bidang bahan kimia; manajemen persediaan suku cadang dan komponen
untuk produsen dan pemasok; manajemen persediaan terkomputerisasi; manajemen personalia; manajemen proses bisnis
dan konsultasi yang berkaitan dengannya; manajemen proyek bisnis; manajemen proyek bisnis untuk orang lain; manajemen
pusat panggilan telepon untuk orang lain; manajemen register terkomputerisasi; manajemen reputasi bisnis dan layanan
peningkatan; manajemen risiko bisnis; manajemen risiko bisnis yang disediakan oleh asosiasi untuk para anggotanya;
manajemen stok terkomputerisasi; manajemen sumber daya manusia untuk perusahaan pemula; manajemen usaha yang
berhubungan dalam mendirikan dan/atau mengoperasikan restoran, kafe, kedai kopi dan kedai yang menjual makanan ringan;
manajemen usaha, yaitu, majemen belanja online dan pembelian platform melalui jaringan komputer global; melacak dan
memantau fluktuasi harga bensin untuk orang lain untuk keperluan audit akun; melacak dan memantau konsumsi energi untuk
orang lain untuk keperluan audit akun; melakukan lelang; melakukan lelang virtual interaktif; melakukan pameran dagang;
melakukan pameran dagang di bidang mobil; melakukan penelitian dan studi pasar; melakukan penelitian dan studi
pemasaran; melakukan penelitian dan survei bisnis; melakukan penilaian bisnis; melakukan program penghargaan insentif
karyawan; melakukan studi di bidang hubungan masyarakat; melakukan studi kelayakan bisnis; melakukan studi kelayakan
ekonomi; melakukan studi kelayakan komersial; melakukan studi pasar; melakukan studi pasar dan analisis pasar; melakukan
studi pasar yang melibatkan jajak pendapat; melakukan studi pemasaran; melakukan studi pemasaran dan analisis pasar;
melakukan survei bisnis; melakukan survei online; melakukan survei pasar; melakukan survei riset bisnis dan pasar;
melakukan survei riset manajemen bisnis online; melakukan survei riset pasar; melakukan, mengatur dan mengatur pameran
dagang dan pameran dagang untuk tujuan komersial dan periklanan; melelang dan membalikkan layanan lelang; memantau
laporan kredit konsumen dan memberikan peringatan tentang segala perubahan di dalamnya untuk tujuan bisnis;
memasarkan barang dan jasa orang lain; memasarkan barang dan jasa orang lain dengan membagikan kupon; membantu
dalam eksploitasi atau pengelolaan perusahaan perdagangan atau industri, termasuk pusat dan kompleks perbelanjaan, yaitu
penyediaan layanan konsultasi bisnis untuk merek-merek berkualitas tinggi dan mewah untuk memungkinkan mereka
mendistribusikan kelebihan stok secara terkontrol dan efektif dari koleksi musim sebelumnya; membantu dalam pengelolaan
urusan bisnis atau fungsi komersial dari perusahaan industri atau komersial; membantu orang lain dalam menyiapkan dan
mengajukan aplikasi untuk mendapatkan izin usaha; membantu sektor industri dan komersial dalam mempromosikan barang
dan konsultasi pemasaran; memberikan bantuan administrasi ke apotek untuk mengelola inventaris obat; memberikan
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bantuan bisnis kepada pihak lain dalam pengoperasian peralatan pemrosesan data yaitu, komputer, mesin tik, mesin teleks
dan mesin kantor sejenis lainnya; memberikan bantuan dalam pengelolaan bisnis waralaba; memberikan bantuan dalam
pengelolaan kegiatan bisnis; memberikan bantuan dalam pengelolaan perusahaan industri atau komersial; memberikan
bantuan di bidang komersialisasi produk; memberikan bantuan di bidang komersialisasi produk dalam kerangka kontrak
waralaba; memberikan bantuan di bidang manajemen bisnis; memberikan bantuan di bidang manajemen bisnis dalam
kerangka kontrak waralaba; memberikan bantuan di bidang manajemen bisnis dan komersialisasi produk dalam kerangka
kontrak waralaba; memberikan bantuan di bidang manajemen dan perencanaan bisnis; memberikan bantuan di bidang
organisasi bisnis; memberikan bantuan di bidang promosi bisnis; memberikan bantuan manajemen bisnis dalam pendirian dan
pengoperasian restoran; memberikan informasi bisnis dalam kesempatan kerja kepada orang yang membutuhkan [layanan
amal]; memberikan informasi bisnis dan pemasaran; memberikan informasi bisnis di bidang media sosial; memberikan
informasi bisnis di bidang teknologi blockchain dan cryptocurrency; memberikan informasi bisnis di bidang teknologi
blockchain dan mata uang virtual; memberikan informasi bisnis gigi melalui situs web; memberikan informasi bisnis melalui
Internet; memberikan informasi bisnis melalui jaringan komputer global; memberikan informasi bisnis melalui situs web;
memberikan informasi bisnis untuk organisasi amal; memberikan informasi bisnis untuk organisasi kemanusiaan; memberikan
informasi dan saran kepada konsumen mengenai pemilihan produk dan barang yang akan dibeli; memberikan informasi dan
saran komersial untuk konsumen; memberikan informasi di bidang manajemen waktu; memberikan informasi di bidang
pemasaran; memberikan informasi di bidang solusi bisnis berkelanjutan global; memberikan informasi direktori bisnis melalui
jaringan komputer global; memberikan informasi direktori telepon melalui jaringan komunikasi global; memberikan informasi
kerjasama waralaba (administrasi) restoran, cafe yang menyediakan makanan dan minuman berbahan dasar kelor;
memberikan informasi ketenagakerjaan; memberikan informasi ketenagakerjaan kepada orang yang membutuhkan [layanan
amal]; memberikan informasi ketenagakerjaan melalui jaringan komputer global; memberikan informasi komersial kepada
konsumen; memberikan informasi komersial melalui jaringan komputer global; memberikan informasi komersial yang berkaitan
dengan perusahaan; memberikan informasi komersial yang berkaitan dengan perusahaan di bidang manajemen perjalanan
dan industri perjalanan; memberikan informasi konsumen yang berkaitan dengan barang dan jasa; memberikan informasi
melalui Internet yang berkaitan dengan penjualan mobil; memberikan informasi mengenai penjualan komersial; memberikan
informasi mengenai penjualan komersial dari perangkat lunak komputer; memberikan informasi pemasaran bisnis;
memberikan informasi pemasaran melalui situs web; memberikan informasi pengembangan bisnis dan saran kepada para
profesional keuangan; memberikan informasi perbandingan tarif hotel; memberikan informasi perekrutan melalui jaringan
komputer global; memberikan informasi produk konsumen; memberikan informasi produk konsumen melalui Internet;
memberikan informasi produk konsumen yang berkaitan dengan kosmetik; memberikan informasi produk konsumen yang
berkaitan dengan laptop; memberikan informasi produk konsumen yang berkaitan dengan perangkat lunak; memberikan
informasi produk konsumen yang berkaitan dengan produk makanan atau minuman; memberikan informasi statistik untuk
tujuan bisnis atau komersial; memberikan informasi tentang analisis atau hasil untuk kecenderungan menonton program
televisi; memberikan informasi tentang mempromosikan dan menerbitkan prangko perdagangan; memberikan informasi
tentang penerbitan kupon distribusi; memberikan informasi tentang penggunaan kartu hadiah; memberikan informasi tentang
produk melalui jaringan telekomunikasi untuk tujuan periklanan dan penjualan; memberikan informasi terkait dengan
perekrutan personel; memberikan informasi terkait layanan relokasi karyawan; memberikan informasi terkait perekrutan
tenaga kerja; memberikan informasi terkait persiapan pajak; memberikan informasi terkait persiapan pajak dan layanan
pengarsipan pajak; memberikan informasi untuk layanan iklan dan publisitas; memberikan kartu diskon loyalitas pelanggan
untuk tujuan iklan; memberikan kartu diskon loyalitas pelanggan untuk tujuan promosi; memberikan kode diskon loyalitas
pelanggan untuk tujuan periklanan; memberikan kode diskon loyalitas pelanggan untuk tujuan promosi; memberikan
konsultasi pemasaran di bidang media sosial; memberikan kupon loyalitas pelanggan untuk tujuan iklan; memberikan
pengakuan dan insentif dengan cara penghargaan untuk menunjukkan keunggulan di bidang penyerapan karbon dan gas
rumah kaca lainnya; memberikan pengakuan dan insentif melalui penghargaan untuk menunjukkan keunggulan di bidang
pertanian; memberikan poin loyalitas pelanggan untuk tujuan iklan; memberikan poin loyalitas pelanggan untuk tujuan
promosi; memberikan saran bisnis di bidang teknologi blockchain dan cryptocurrency; memberikan saran dan informasi bisnis
dan komersial; memberikan saran dan informasi bisnis di bidang teknologi blockchain dan manajemen aset cryptocurrency;
memberikan saran dan informasi yang berkaitan dengan manajemen bisnis komersial; memberikan saran di bidang efisiensi
bisnis; memberikan saran di bidang manajemen bisnis dan pemasaran; memberikan saran produk konsumen; memberikan
saran produk konsumen yang berkaitan dengan kosmetik; memberikan saran produk konsumen yang berkaitan dengan
laptop; memberikan saran produk konsumen yang berkaitan dengan perangkat lunak; memberikan saran yang berkaitan
dengan analisis kebiasaan pembelian konsumen; memberikan saran yang berkaitan dengan metode dan teknik penjualan;
memberikan saran yang berkaitan dengan organisasi dan manajemen bisnis; memberikan saran yang berkaitan dengan
pemasaran produk kimia; memelihara catatan dan file medis pasien; memelihara catatan dan file riwayat medis pribadi;
memelihara daftar breed ternak; memelihara daftar memorabilia olahraga dan karya seni; memelihara daftar penilai kejuruan
profesional; memelihara daftar ras anjing; memelihara file dan catatan mengenai kondisi medis individu; memelihara pendaftar
teknisi kedirgantaraan bersertifikat; memelihara registrasi profesional teknis medis bersertifikat; memelihara registri informasi;
memfasilitasi pertukaran dan penjualan dari jasa dan produk pihak ketiga melalui jaringan komputer dan komunikasi;
memfasilitasi pertukaran dan penjualan layanan dan produk pihak ketiga melalui jaringan komputer dan komunikasi;
memperbarui dan memelihara data dalam database komputer; memperbarui dan memelihara informasi dalam pendaftar;
memperbarui materi iklan; mempersiapkan penggajian; mempromosikan barang dan jasa dengan cara mengoperasikan pusat
perbelanjaan komprehensif secara online; mempromosikan barang dan jasa gigi orang lain; mempromosikan barang dan jasa
lainnya melalui penawaran diskon ketersediaan terbatas melalui suatu jaringan komunikasi elektronik daring; mempromosikan
barang dan jasa orang lain; mempromosikan barang dan jasa orang lain dengan cara menyalurkan iklan video di internet;
mempromosikan barang dan jasa orang lain dengan membagikan kupon; mempromosikan barang dan jasa orang lain dengan
membagikan kupon, kartu perdagangan dan kartu keanggotaan; mempromosikan barang dan jasa orang lain dengan
mendistribusikan materi iklan melalui berbagai metode; mempromosikan barang dan jasa orang lain dengan mengatur
sponsor untuk mengafiliasi barang dan jasa mereka dengan kegiatan olahraga; mempromosikan barang dan jasa orang lain
dengan mengatur sponsor untuk mengafiliasi barang dan jasa mereka dengan kompetisi olahraga; mempromosikan barang
dan jasa orang lain dengan mengatur sponsor untuk mengafiliasi barang dan jasa mereka dengan program penghargaan;
mempromosikan barang dan jasa orang lain dengan menyiapkan dan menempatkan iklan di majalah elektronik;
mempromosikan barang dan jasa orang lain di Internet; mempromosikan barang dan jasa orang lain melalui Internet dan
jaringan komunikasi; mempromosikan barang dan jasa orang lain melalui administrasi skema insentif penjualan dan promosi
yang melibatkan perangko perdagangan; mempromosikan barang dan jasa orang lain melalui iklan di situs web Internet;
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mempromosikan barang dan jasa orang lain melalui infomersial; mempromosikan barang dan jasa orang lain melalui jaringan
komputer dan komunikasi; mempromosikan barang dan jasa orang lain melalui jaringan komputer global; mempromosikan
barang dan jasa orang lain melalui program kartu diskon; mempromosikan barang dan jasa orang lain melalui program
pelanggan pilihan; mempromosikan barang dan jasa orang lain melalui skema kartu loyalitas imbalan; mempromosikan barang
dan jasa yang dibuat atau diberikan di Taiwan oleh orang lain, dengan penyebaran materi iklan, dengan mengatur dan
melakukan pameran barang dan jasa tersebut, dan dengan distribusi T-shirt, tas belanja dan hadiah promosi lainnya;
mempromosikan dan melakukan pameran dagang; mempromosikan desain orang lain dengan menyediakan portofolio online
melalui situs web; mempromosikan karya seni orang lain dengan cara menyediakan portofolio online melalui situs web;
mempromosikan kepentingan bisnis para profesional yang disediakan oleh asosiasi untuk para anggotanya; mempromosikan
kepentingan bisnis pengusaha yang disediakan oleh asosiasi untuk para anggotanya; mempromosikan kepentingan komersial
dan bisnis akuntan profesional yang disediakan oleh asosiasi untuk para anggotanya; mempromosikan kepentingan komersial
dan bisnis analis keuangan yang disediakan oleh asosiasi untuk para anggotanya; mempromosikan kepentingan komersial
dan bisnis dari serikat kredit yang disediakan oleh asosiasi untuk para anggotanya; mempromosikan kepentingan komersial
dan bisnis investor yang disediakan oleh asosiasi untuk para anggotanya; mempromosikan kepentingan komersial dan bisnis
para profesional dalam pengembangan aplikasi perangkat lunak seluler yang disediakan oleh asosiasi untuk para anggotanya;
mempromosikan kepentingan komersial dan bisnis para profesional dari industri farmasi yang disediakan oleh asosiasi untuk
para anggotanya; mempromosikan kepentingan komersial dan bisnis para profesional dari industri gula dan kue yang
disediakan oleh asosiasi untuk para anggotanya; mempromosikan kepentingan komersial dan bisnis para profesional dari
industri kapal pesiar yang disediakan oleh asosiasi untuk para anggotanya; mempromosikan kepentingan komersial dan bisnis
para profesional dari industri kimia yang disediakan oleh asosiasi untuk para anggotanya; mempromosikan kepentingan
komersial dan bisnis para profesional dari industri ortopedi yang disediakan oleh asosiasi untuk para anggotanya;
mempromosikan kepentingan komersial dan bisnis para profesional dari industri perawatan kesehatan yang disediakan oleh
asosiasi untuk para anggotanya; mempromosikan kepentingan komersial dan bisnis para profesional dari industri rekaman
musik yang disediakan oleh asosiasi untuk para anggotanya; mempromosikan kepentingan komersial dan bisnis para
profesional yang berkaitan dengan manajemen risiko bisnis yang disediakan oleh asosiasi untuk para anggotanya;
mempromosikan kepentingan komersial dan bisnis pemilik merek dagang yang disediakan oleh asosiasi untuk para
anggotanya; mempromosikan kepentingan komersial dan bisnis perencana acara khusus yang disediakan oleh asosiasi untuk
para anggotanya; mempromosikan kepentingan komersial dan bisnis seniman pertunjukan yang disediakan oleh asosiasi
untuk para anggotanya; mempromosikan kepentingan komersial dan bisnis seniman visual yang disediakan oleh asosiasi
untuk para anggotanya; mempromosikan kepentingan komersial dan bisnis tim sepak bola yang disediakan oleh asosiasi
untuk para anggotanya; mempromosikan kepentingan komersial pengusaha yang disediakan oleh asosiasi untuk anggotanya;
mempromosikan kepentingan komersial profesional yang disediakan oleh asosiasi untuk anggotanya; mempromosikan
kepentingan komersial seniman yang disediakan oleh asosiasi untuk para anggotanya; mempromosikan kepentingan
organisasi dan orang-orang yang peduli dengan bidang manajemen bisnis; mempromosikan kepentingan organisasi dan
orang-orang yang peduli dengan bidang manajemen proyek; mempromosikan kepentingan organisasi dan orang-orang yang
peduli dengan bidang manajemen strategis; mempromosikan kepentingan publik/umum dan kesadaran akan/mengenai
masalah yang melibatkan akses ke internet untuk populasi global; mempromosikan kesadaran publik di bidang manajemen
bisnis; mempromosikan kesadaran publik di bidang manajemen proyek; mempromosikan kesadaran publik di bidang
manajemen strategis; mempromosikan musik orang lain dengan cara menyediakan portofolio online melalui situs web;
mempromosikan penggunaan energi dari turbin angin untuk pertanian; mempromosikan penggunaan energi surya untuk
pertanian; mempromosikan penjualan barang dan jasa orang lain dengan memberikan dan menebus poin pembelian dan
memberikan informasi yang berkaitan dengannya; mempromosikan penjualan barang dan jasa orang lain dengan memberikan
poin pembelian untuk penggunaan kartu kredit; mempromosikan penjualan barang dan jasa orang lain melalui acara promosi;
mempromosikan penjualan barang dan jasa orang lain melalui bahan cetak; mempromosikan penjualan barang dan jasa
orang lain melalui kontes dan program pemberian insentif; mempromosikan penjualan barang-barang mode melalui artikel
promosi di majalah; mempromosikan penjualan tiket dan hak istimewa VIP untuk paket hiburan langsung; mempromosikan
penyerapan karbon internasional dan gas rumah kaca lainnya melalui administrasi kompetisi dan tantangan untuk pihak lain;
mempromosikan serangkaian film untuk orang lain; mempromosikan standar industri umum secara sukarela untuk penyerapan
pertanian karbon dan gas rumah kaca lainnya.; memproses dokumen registrasi garansi untuk orang lain; memproses
pertanyaan telepon tentang barang dan jasa yang diiklankan; memproses, dan mengoperasikan informasi dalam pendaftar;
memulai panggilan telepon untuk orang lain; memverifikasi dan memantau kredensial individu di bidang manajemen bisnis;
memverifikasi dan memantau kredensial individu di bidang manajemen proyek; memverifikasi dan memantau kredensial
individu di bidang manajemen strategis; menampilkan iklan untuk orang lain; menangani amplop; mencari data dalam berkas
komputer untuk pihak lain; mencocokkan sukarelawan terampil dengan organisasi nirlaba; menempatkan iklan untuk orang
lain; menerbitkan dan memperbarui teks iklan; mengadakan acara bisnis; mengadakan pameran dagang untuk profesional
industri dalam bidang produksi dan distribusi video online, konten yang dihasilkan oleh pengguna, dan iklan online;
mengadakan pameran untuk keperluan perdagangan dan komersial; mengatur berlangganan media untuk pihak lain, menjual
musik secara daring dalam bentuk media digital atau tersimpan; mengatur dan melakukan acara pemasaran; mengatur dan
melakukan acara penjualan untuk orang lain dari ternak dan ternak terdaftar dan komersial; mengatur dan melakukan acara
penjualan untuk ternak; mengatur dan melakukan acara periklanan; mengatur dan melakukan acara promosi; mengatur dan
melakukan acara promosi dan pemasaran; mengatur dan melakukan lelang; mengatur dan melakukan lelang Internet;
mengatur dan melakukan lelang dan membalikkan lelang melalui komputer dan jaringan telekomunikasi; mengatur dan
melakukan lelang dan membalikkan lelang melalui telepon seluler; mengatur dan melakukan lelang real estat; mengatur dan
melakukan lelang telepon; mengatur dan melakukan lelang telepon dan televisi; mengatur dan melakukan lelang televisi;
mengatur dan melakukan pameran dagang; mengatur dan melakukan pameran dagang dan eksibisi untuk tujuan komersial
atau iklan; mengatur dan melakukan pameran dagang untuk tujuan komersial atau iklan; mengatur dan melakukan pameran
dan pertunjukan komersial; mengatur dan melakukan pameran komersial; mengatur dan melakukan pameran pameran
dagang; mengatur dan melakukan pameran wisata dalam air untuk keperluan bisnis dan periklanan; mengatur dan melakukan
pasar loak; mengatur dan menyelenggarakan acara, pameran, eksposisi dan konferensi untuk tujuan komersial dalam hiburan
interaktif, realitas virtual/maya, elektronik konsumen (consumer electronics) dan industri hiburan permainan video; mengatur
dan menyelenggarakan acara-acara khusus keperluan bisnis; mengatur dan menyelenggarakan acara-acara khusus untuk
tujuan komersial, promosi atau periklanan; mengatur dan menyelenggarakan konferensi bisnis di bidang manajemen bisnis;
mengatur dan menyelenggarakan konferensi bisnis di bidang manajemen proyek; mengatur dan menyelenggarakan
konferensi bisnis di bidang manajemen strategis; mengatur dan menyelenggarakan pameran dan pameran untuk keperluan
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bisnis dan periklanan pariwisata; mengatur dan menyelenggarakan pameran seni untuk tujuan komersial atau iklan; mengatur
dan menyimpulkan transaksi komersial untuk orang lain; mengatur iklan di bioskop; mengatur kontrak iklan dan promosi untuk
pihak ketiga; mengatur kontrak iklan untuk orang lain; mengatur kontrak, untuk orang lain, untuk pembelian dan penjualan
barang; mengatur kontrak, untuk orang lain, untuk pembelian dan penjualan barang dan jasa; mengatur kontrak, untuk orang
lain, untuk penyediaan layanan; mengatur langganan ke buku komik untuk orang lain; mengatur langganan ke buku untuk
orang lain; mengatur langganan ke buku, surat kabar atau komik; mengatur langganan ke buku, ulasan, surat kabar atau buku
komik untuk orang lain; mengatur langganan ke jurnal elektronik untuk orang lain; mengatur langganan ke layanan Internet
untuk orang lain; mengatur langganan ke layanan telekomunikasi untuk orang lain; mengatur langganan ke layanan
telematika, telepon atau komputer untuk orang lain; mengatur langganan ke layanan telepon untuk orang lain; mengatur
langganan ke media informasi untuk orang lain; mengatur langganan ke paket informasi untuk orang lain; mengatur langganan
ke paket media untuk orang lain; mengatur langganan ke publikasi online untuk orang lain; mengatur langganan ke saluran
televisi untuk orang lain; mengatur langganan koran untuk orang lain; mengatur langganan koran, majalah dan buku untuk
orang lain dan menyediakan informasi yang berhubungan dengannya; mengatur langganan publikasi online untuk orang lain,
untuk jurnal elektronik, untuk media informasi, untuk paket media, untuk jasa telekomunikasi untuk orang lain; mengatur
langganan publikasi untuk orang lain; mengatur langganan surat kabar, majalah dan buku untuk pihak lain dan memberikan
informasi yang berkaitan dengannya; mengatur langganan untuk publikasi orang lain; mengatur langganan untuk ulasan untuk
orang lain; mengatur pameran bisnis; mengatur pameran dagang; mengatur pameran untuk tujuan komersial; mengatur
pelelangan; mengatur pembelian kolektif; mengatur penjualan untuk konverter daya / inverter / charger untuk digunakan dalam
energi yang dapat diperbarui (termasuk fotovoltaik dan tenaga angin) sistem; mengatur perkenalan bisnis; mengatur transaksi
komersial, untuk orang lain, melalui toko online; mengatur transaksi perdagangan dan kontrak komersial; mengatur transaksi
perdagangan online; mengatur, mempromosikan dan menyelenggarakan pameran, pameran perdagangan (tradeshows) dan
acara-acara untuk tujuan bisnis; mengaudit tingkat utilitas untuk orang lain; mengelola komputerisasi data; mengembangkan
dan mengoordinasikan proyek sukarela untuk organisasi amal; mengembangkan kampanye promosi untuk bisnis; mengetik;
mengetik informasi ke komputer; mengetik singkat; mengevaluasi dampak iklan pada audiens; menghimpun basis data
kompouter untuk mengirimkan, menampilkan dan menyimpan transaksi, identifikasi dan informasi keuangan; mengiklankan
barang dan jasa dari vendor online melalui panduan online yang dapat dicari; mengoperasikan pasar online untuk penjual dan
pembeli barang dan jasa perawatan gigi; mengoperasikan platform belanja komparatif online untuk vendor barang dan jasa
gigi; mengorganisasikan pameran dan pengujian barang-barang olahraga untuk keperluan komersial atau iklan; mengorganisir
dan melakukan bursa kerja; mengorganisir dan melakukan lelang amal untuk tujuan penggalangan dana amal; mengorganisir
dan melakukan pameran dagang dan pameran untuk tujuan komersial atau iklan; mengorganisir dan melakukan pameran
dagang, acara dan pameran untuk tujuan komersial atau iklan; mengorganisir dan melakukan program sukarela untuk
organisasi amal; mengorganisir dan melakukan proyek layanan masyarakat untuk organisasi amal; mengumpulkan pilihan
penyedia layanan agar memungkinkan pihak lain dengan mudah melihat dan memilih layanan ini dari situs web; menjawab
telepon untuk pelanggan yang tidak tersedia; menulis curriculum vitae untuk orang lain; menulis resume untuk orang lain;
menyalin dokumen; menyediakan administrasi bisnis dan manajemen fasilitas panti jompo; menyediakan administrasi bisnis
dan manajemen fasilitas panti jompo untuk anak-anak yang membutuhkan dan orang-orang yang kurang mampu;
menyediakan administrasi bisnis dan manajemen fasilitas panti jompo untuk orang tua atau orang cacat; menyediakan
administrasi bisnis dan manajemen fasilitas penitipan anak; menyediakan administrasi bisnis dan manajemen fasilitas
penitipan anak untuk anak-anak yang membutuhkan dan orang-orang yang kurang mampu; menyediakan administrasi bisnis
dan manajemen fasilitas penitipan anak untuk orang tua atau orang cacat; menyediakan administrasi bisnis dan manajemen
fasilitas perumahan; menyediakan administrasi bisnis dan manajemen panti jompo; menyediakan administrasi bisnis dan
manajemen panti jompo untuk orang tua atau orang cacat; menyediakan administrasi bisnis dan pengelolaan fasilitas
perumahan untuk anak-anak yang membutuhkan dan orang-orang yang kurang mampu; menyediakan administrasi bisnis dan
pengelolaan fasilitas perumahan untuk orang tua atau orang cacat; menyediakan dan mengoperasikan pasar online untuk
penjual dan pembeli barang dan jasa; menyediakan dan menyewakan ruang iklan dan memberikan informasi yang berkaitan
dengannya; menyediakan dan menyewakan ruang iklan di internet; menyediakan database komputer online dan database
online yang dapat dicari di bidang iklan baris; menyediakan direktori bisnis online yang menampilkan restoran, bar, bioskop,
klub dansa, museum, galeri seni, dan ruang budaya dan sosial lainnya; menyediakan direktori informasi komersial on-line di
Internet; menyediakan dokumentasi transportasi untuk orang lain [layanan administrasi]; menyediakan dukungan memulai
manajemen bisnis untuk bisnis lain; menyediakan fasilitas online untuk live streaming video dari acara-acara promosi;
menyediakan fasilitas online untuk menghubungkan penjual dengan pembeli; menyediakan fasilitas online yang menampilkan
komentar pengguna mengenai organisasi bisnis, penyedia layanan, dan sumber daya lainnya; menyediakan informasi bisnis
kepada pengusaha-pengusaha melalui jaringan-jaringan komunikasi-komunikasi elektronik dan seluler; menyediakan
informasi bisnis melalui sebuah basis data yang dapat dicari dan melalui jaringan komputer global; menyediakan informasi
direktori bisnis untuk kemudahan transaksi bisnis untuk pihak ketiga melalui situs web; menyediakan informasi direktori
komersial melalui Internet; menyediakan informasi gigi di bidang e-commerce; menyediakan informasi online dan konten multimedia dalam presentas-presentasii kepada para pengusaha, semua yang bergerak di bidang bisnis; menyediakan informasi
penjualan barang yang ditawarkan dalam bentuk mal di situs web internet; menyediakan informasi perbelanjaan; menyediakan
informasi tentang agen periklanan dan perencanaan dan pelaksanaan promosi penjualan; menyediakan informasi tentang
manajemen penjualan; menyediakan informasi tentang penerbitan, manajemen, kliring kartu poin untuk mempromosikan
penjualan produk atau menyediakan jasa; menyediakan informasi tentang penggunaan kartu poin; menyediakan informasi
tentang toko yang dapat menggunakan kupon (termasuk kupon elektronik) untuk anggota terdaftar dari layanan uang
elektronik; menyediakan informasi termasuk online mengenai periklanan, -mengenai manajemen bisnis, -mengenai
administrasi, -mengenai kegunaan kantor; menyediakan jasa pemesanan secara online melalui komputer; menyediakan kupon
loyalitas pelanggan untuk tujuan promosi; menyediakan layanan administrasi kursus akademik untuk institusi akademik;
menyediakan layanan administrasi kursus akademik yang berkaitan dengan pendaftaran kursus online; menyediakan layanan
berlangganan musik online; menyediakan layanan direktori informasi bisnis, melalui jaringan komputer global; menyediakan
layanan informasi direktori komersial online; menyediakan layanan konsultasi bisnis di bidang perjalanan bisnis untuk
mengembangkan dan mengimplementasikan solusi yang disesuaikan untuk manajemen perjalanan dan pengeluaran biaya
klien, yaitu, sumber pemasok udara (penerbangan) dan hotel strategis (strategic air and hotel supplier sourcing), pemesanan
perjalanan elektronik, manajemen dan penggantian pengeluaran biaya, manajemen pertemuan/rapat dan layanan konsultasi
terkait perjalanan bisnis lainnya; menyediakan layanan konsultasi dan jasa konsultasi dalam melakukan pameran dagang,
pameran (exhibitions) dan pameran (expositions) untuk bisnis industri dan komersial; menyediakan layanan konsultasi di
bidang solusi bisnis berkelanjutan global; menyediakan layanan lelang online; menyediakan layanan manajemen sumber daya
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manusia dan perekrutan untuk orang lain; menyediakan layanan penelitian kuesioner dan informasi tentang hasil penelitian
kuesioner; menyediakan manajemen bisnis dan bantuan operasional untuk bisnis komersial; menyediakan manajemen bisnis
untuk organisasi amal; menyediakan manajemen bisnis untuk organisasi kemanusiaan; menyediakan panduan iklan online
yang dapat dicari; menyediakan pasar (marketplaces) online untuk penjual barang dan/atau jasa; menyediakan peringkat
pengguna untuk tujuan komersial atau periklanan; menyediakan program kontes dan penghargaan insentif yang dirancang
untuk mengenali, memberi penghargaan dan mendorong individu dan kelompok yang terlibat dalam pengembangan diri,
pemenuhan diri, amal, kedermawanan/filantropi, sukarelawan (volunteer), pelayanan masyarakat dan umum dan kegiatan
kemanusiaan serta berbagi produk kerja kreatif; menyediakan program loyalitas pelanggan untuk tujuan komersial;
menyediakan program loyalitas pelanggan untuk tujuan periklanan; menyediakan program loyalitas pelanggan untuk tujuan
promosi; menyediakan program penghargaan insentif pelanggan; menyediakan ruang iklan untuk pihak lain di Internet;
menyediakan ruang pada perangkat seluler, aplikasi perangkat lunak, dan situs web untuk mengiklankan barang dan jasa;
menyediakan situs web (website) yang menampilkan pasar (marketplace) online untuk menjual dan memperdagangkan
barang virtual dengan pengguna lain; menyediakan staf pendukung kantor sementara; menyelenggarakan pameran dagang
virtual secara online; menyelenggarakan pameran dan acara di bidang pengembangan perangkat lunak dan perangkat keras
untuk tujuan komersial atau iklan; menyelenggarakan pameran teknis; menyelenggarakan pameran-pameran dagang dan/atau
pameran-pameran untuk tujuan bisnis atau iklan; menyelenggarakan, mengatur dan melakukan lelang; menyewakan waktu
iklan di media komunikasi; menyiapkan dan menempatkan iklan luar ruang untuk orang lain; menyiapkan dan menempatkan
iklan luar ruangan untuk orang lain; menyiapkan dan menempatkan iklan untuk orang lain; menyiapkan dan mengatur
pameran dagang (trade fairs), pameran (exhibitions) dan pameran (expositions) untuk perusahaan industri dan komersial;
menyiapkan dan mengatur pameran produk untuk perusahaan industri dan komersial; menyortir dan menyunting informasi
dalam basis data komputer; menyusun dan memberikan informasi statistik untuk keperluan bisnis atau komersial; menyusun
data dalam database komputer; menyusun indeks informasi menggunakan teknologi blockchain; menyusun indeks informasi
untuk tujuan komersial atau iklan; menyusun laporan akun; merchandising produk; minimarket; model layanan agen
perekrutan; nasehat manajemen; nasihat yang berhubungan dengan manajemen bisnis dan pengoperasian klub kebugaran
dan kesehatan; negosiasi dan kesimpulan transaksi komersial untuk pihak ketiga; negosiasi dan kesimpulan transaksi
komersial untuk pihak ketiga melalui sistem telekomunikasi; negosiasi kontrak bisnis untuk orang lain; negosiasi kontrak
dengan pembayar perawatan kesehatan; negosiasi kontrak iklan; negosiasi kontrak yang berkaitan dengan pembelian dan
penjualan barang; negosiasi transaksi komersial untuk seniman pertunjukan, musisi dan/atau pemain musik; online manpower
recruitment and outsourcing; operasional bisnis pusat perbelanjaan dan mal perbelanjaan; optimasi situs web; optimisasi
mesin pencari untuk promosi penjualan; order melalui surat; order penjualan yang dapat dilakukan melalui aplikasi program
komputer; organisasi acara periklanan; organisasi acara, pameran, pameran dan pertunjukan untuk tujuan komersial, promosi
dan periklanan; organisasi bisnis dan / atau jasa konsultasi operasional berdasarkan analisis data; organisasi bisnis dan
administrasi armada transportasi; organisasi bisnis dan konsultasi manajemen di bidang manajemen personalia; organisasi
dan manajemen program insentif; organisasi dan manajemen program loyalitas pelanggan; organisasi dan manajemen
program loyalitas pelanggan khusus terkait dengan rokok elektronik, perangkat pemanas tembakau, perangkat rokok
elektronik dan baterai dan pengisi daya baterai untuk rokok elektronik, perangkat pemanas tembakau dan perangkat rokok
elektronik; organisasi dan manajemen program pembeli yang sering insentif; organisasi dan manajemen skema loyalitas kartu
diskon; organisasi dan melakukan presentasi produk; organisasi kompetisi untuk keperluan periklanan atau usaha; organisasi
lelang Internet; organisasi pameran bunga dan tanaman untuk tujuan komersial atau iklan; organisasi pameran dagang;
organisasi pameran dagang dan eksibisi untuk tujuan komersial atau iklan; organisasi pameran dagang untuk tujuan
komersial; organisasi pameran dagang untuk tujuan komersial atau iklan; organisasi pameran dagang untuk tujuan periklanan;
organisasi pameran dan acara untuk tujuan komersial atau iklan; organisasi pameran dan pameran dagang untuk tujuan
komersial atau iklan; organisasi pameran seni untuk tujuan komersial atau iklan; organisasi pameran untuk bisnis atau iklan;
organisasi pameran untuk tujuan komersial atau iklan; organisasi pengundian hadiah untuk tujuan iklan; organisasi peragaan
busana untuk tujuan komersial; organisasi peragaan busana untuk tujuan promosi; organisasi program loyalitas pelanggan
untuk tujuan komersial, promosi atau iklan; organisasi skema loyalitas dan insentif; organisasi skema loyalitas pelanggan;
organisasi, manajemen dan administrasi program loyalitas dan skema insentif; organisasi, operasi dan pengawasan skema
insentif penjualan dan promosi; organisasi, operasi dan pengawasan skema loyalitas dan insentif; organisasi, operasi dan
pengawasan skema loyalitas pelanggan; orientasi merek; outlet toko ritel yang menjual kacamata, kacamata pelindung
dengan bingkai plastik atau karet yang pas di wajah untuk melindungi mata, kacamata pelindung dari sinar matahari, bagian,
perlengkapan dan aksesoris untuk kacamata, kacamata pelindung dengan bingkai plastik atau karet yang pas di wajah untuk
melindungi mata dan kacamata pelindung dari sinar matahari, termasuk, tempat-tempat, rantai-rantai, tali-tali, bingkai-bingkai,
pita-pita dan pengikat-pengikat pendukung; pameran dagang; pekerjaan dan layanan informasi ketenagakerjaan; pekerjaan
kantor secara umum tentang pengelolaan klaim uang oleh komputer; pekerjaan kantor tentang pembelian dan penjualan
barang untuk orang lain; pelacakan volume penjualan untuk orang lain; pelaksana studi pemasaran; pelaksanaan, pengaturan,
dan pengelolaan pameran dagang yang terkait dengan kosmetik; pelelangan; pelelangan kendaraan; pelelangan online;
pelelangan properti; pemantauan efektivitas periklanan; pemantauan status dan/atau lokasi pesanan restoran untuk tujuan
bisnis; pemasaran; pemasaran acara; pemasaran afiliasi; pemasaran bangunan yang kosong; pemasaran basis data;
pemasaran dalam rangka penerbitan perangkat lunak; pemasaran di bidang jasa medis; pemasaran internet; pemasaran katakata melalui mulut; pemasaran kendaraan bermotor dan suku cadang kendaraan bermotor; pemasaran langsung; pemasaran
layanan ritel pihak lain melalui situs jaringan online; pemasaran media sosial; pemasaran melalui telepon seluler,
perlengkapan seluler lainnya, dan melalui internet untuk barang dan jasa, melalui penawaran ringkasan produk, tautan
internet untuk situs web belanja, infromasi diskon, voucher hadiah (token), voucher hadiah untuk keperluan promosi dan
komersial, kupon dan cap diskon; pemasaran online; pemasaran produk; pemasaran promosi; pemasaran real estat;
pemasaran rujukan; pemasaran toko; pemasaran yang ditargetkan; pemasaran, riset pasar dan analisis pasar; pemasaran,
studi pasar dan analisis pasar; pembacaan meter air untuk tujuan penagihan; pembacaan meter gas untuk tujuan penagihan;
pembacaan meter listrik untuk tujuan penagihan; pembacaan meter utilitas untuk tujuan penagihan; pembaharuan dan
pemeliharaan data dalam pusat data komputer; pembelian barang dan jasa untuk bisnis lain; pemberian informasi kepada
konsumen di bidang restoran dan makanan, yaitu, menu, peringkat dan ulasan restoran dan kompilasi menu, peringkat dan
ulasan restoran; pembuatan dan pembaruan materi iklan; pembuatan materi iklan; pembukuan; pembukuan untuk transfer
dana elektronik; pemeriksaan pajak; pemesanan layanan daring terkomputerisasi untuk barang umum dan barang konsumsi
umum; pemesanan layanan jasa daring terkomputerisasi untuk pihak lain dari barang umum dan barang konsumsi umum;
pemodelan untuk iklan atau promosi penjualan; pemprosesan terkomputerisasi pesanan pembelian daring; pemrosesan
administratif klaim garansi; pemrosesan administratif pesanan pembelian dalam kerangka layanan yang disediakan oleh
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perusahaan mail-order; pemrosesan data dan manajemen file; pemrosesan data elektronik; pemrosesan data otomatis;
pemrosesan data terkomputerisasi; pemrosesan pesanan administratif; pemrosesan pesanan elektronik; pemrosesan pesanan
pembelian secara online yang terkomputerisasi elektronik; penagihan; penahanan biaya; penasihat bisnis dan layanan
informasi; penataan etalase toko; penawaran lelang online untuk orang lain; penayangan iklan (ad serving), yaitu,
menempatkan iklan di situs web (websites) untuk orang lain; pencarian dan pemilihan layanan eksekutif; pencarian data dalam
file komputer untuk orang lain; pencarian data dalam komputer untuk pihak lain; pencarian database melalui komputer;
pencarian sponsor; pencarian sponsor untuk kompetisi berkuda; penciptaan merek; pendaftaran komunikasi tertulis dan data;
pendaftaran pengembalian kunci; penelitian bisnis; penelitian bisnis profesional; penelitian dan analisis bisnis; penelitian dan
analisis di bidang manipulasi pasar; penelitian dan evaluasi bisnis; penelitian dan survei bisnis; penelitian di bidang
manajemen bisnis, yang berkaitan dengan bisnis; penelitian di bidang manajemen proyek, yang berkaitan dengan bisnis;
penelitian di bidang manajemen strategis, yang berkaitan dengan bisnis; penelitian konsumen; penelitian pemasaran;
penelitian pemasaran, yaitu, kampanye periklanan dan penelitian dan analisis preferensi konsumen; penelitian periklanan;
penelitian untuk tujuan bisnis; penelusuran dari barang dan jasa dari pihak lain melalui sistem on-line komputer; penempatan
dan rekrutmen personel; penempatan karir; penempatan kerja; penempatan kerja dan personel; penempatan pegawai;
penempatan pegawai sementara; penempatan produk cetakan dalam amplop (surat langsung); penempatan staf; penerbitan
kupon (termasuk kupon elektronik) dan kupon diskon (termasuk kupon diskon elektronik) untuk mempromosikan penjualan
atau layanan produk; penerbitan sertifikat hadiah yang memungkinkan untuk ditukar dengan barang atau jasa; penerbitan
stempel perdagangan; penerbitan teks iklan; penerbitan, kliring dan pengelolaan kartu poin; penerbitan, pembayaran dan
pengelolaan kartu poin dengan hak istimewa untuk mempromosikan barang dan jasa; penerbitan, pengelolaan, kliring kartu
poin untuk mempromosikan penjualan produk atau menyediakan jasa; penerbitan, pengelolaan, kliring kupon (termasuk kupon
elektronik) dan kupon diskon untuk mempromosikan penjualan produk atau menyediakan layanan dan penyediaan informasi
terkait dengannya; penerbitan, pengelolaan, kliring poin untuk mempromosikan penjualan produk dan menyediakan jasa;
penerbitan, pengelolaan, kliring poin yang dapat diakumulasikan yang diberikan kepada pengguna sesuai dengan harga
pembelian barang dan jasa yang dapat ditukar dengan barang atau jasa atau ditawarkan untuk diskon dan pemyediaan
informasi terkait dengannya; penerbitan, penukaran, dan pengelolaan kartu hadiah royalti akumulatif; penerbitan, perantara
penerbitan dan kliring stempel perdagangan, kupon, kartu berjenis akumulasi poin dan kartu diskon
istimewa/ khusus; penerbitan, perantara penerbitan, kliring poin istimewa (disimpan dan dikelola sebagai data elektronik) untuk
promosi penjualan atau layanan penyediaan promosi; penetapan biaya siklus hidup; pengadaan jasa untuk keperluan lain
(pemesanan barang dan jasa untuk keperluan bisnis); pengadaan jasa untuk orang lain (pembelian barang dan jasa untuk
bisnis orang lain); pengadaan kontrak untuk orang lain; pengadaan kontrak untuk orang lain yang berkaitan dengan penjualan
barang; pengadaan kontrak untuk pembelian dan penjualan barang; pengadaan kontrak untuk pembelian dan penjualan
barang dan jasa; pengarsipan dokumen [fungsi kantor]; pengarsipan dokumen atau pita magnetik [fungsi kantor]; pengaturan
acara, pameran, pekan raya, dan pertunjukan untuk tujuan promosi dan iklan komersial; pengaturan dan penyelenggaraan
konferensi komersial, perdagangan dan bisnis, pertunjukan, dan pameran; pengaturan pameran dagang kosmetik; pengaturan
pameran dan acara untuk tujuan komersial atau periklanan; pengaturan peragaan busana untuk keperluan promosi;
pengaturan peragaan busana untuk tujuan promosi; pengaturan transaksi komersial untuk orang lain, termasuk dalam
kerangka penjualan secara daring/e-commerce; pengaturan transaksi komersial, untuk orang lain, termasuk dalam kerangka
perdagangan berbasis elektronik (e-commerce); pengaturan, pengerjaan, promosi dan pengawasan skema loyalitas
pelanggan; pengaturan, pengoperasian dan pengawasan skema loyalitas, skema insentif, skema insentif promosi dan
penjualan; pengawasan manajemen bisnis; pengawasan persediaan; pengecer toko serba ada; pengeceran dari barang
(dalam arti apapun); pengeditan teks publikasi; pengelolaan akun penjualan; pengelolaan bisnis kompleks kolam renang;
pengelolaan bisnis untuk penyedia jasa lepas; pengelolaan data informasi kesehatan untuk pengguna komputer; pengelolaan
file yang terkomputerisasi; pengelolaan file yang terkomputerisasi oleh output dari data yang disimpan secara elektronik;
pengelolaan hubungan pelanggan; pengelolaan iklan banner berbayar; pengelolaan laporan bisnis; pengelolaan periklanan;
pengelolaan program insentif hotel untuk orang lain; pengelolaan resiko bisnis; pengembangan artikel iklan; pengembangan
bisnis; pengembangan dan implementasi strategi pemasaran untuk orang lain; pengembangan kampanye komunikasi di
bidang hubungan masyarakat; pengembangan kampanye promosi; pengembangan konsep periklanan dan pemasaran;
pengembangan proses untuk analisis dan implementasi rencana strategi dan proyek manajemen; pengembangan strategi
bisnis; pengembangan strategi dan konsep pemasaran; pengembangan strategi komunikasi di bidang hubungan masyarakat;
pengiklanan penjualan melalui elektronik; pengiklanan penjualan melalui pos; pengiklanan penjualan melalui pos (direct mail
advertising); pengiklanan penjualan melalui pos (direct-mail advertising); pengiklanan penyewaan properti liburan untuk orang
lain; pengindeksan web untuk tujuan komersial; pengindeksan web untuk tujuan komersial atau iklan; pengindeksan web untuk
tujuan periklanan; pengkajian pemasaran; pengkinian materi periklanan; pengkoordinasian strategi pemasaran pihak ketiga;
pengolah kata; pengolah kata terkomputerisasi; pengolahan data; pengolahan kata; pengoperasian usaha situs komunitas di
Internet; pengoptimalan lalu lintas situs web; pengorganisasian dan pameran-pameran dan pameran-pameran dagang untuk
tujuan komersial dan periklanan; pengorganisasian dan manajemen program loyalitas dan insentif pelanggan; pengujian
kepribadian untuk keperluan rekrutmen; pengujian kepribadian untuk pemilihan personel; pengujian merek; pengujian
psikometri untuk pemilihan personil; pengujian untuk menentukan keterampilan kerja; pengujian untuk menentukan
kompetensi kerja; pengujian untuk menentukan kompetensi profesional; pengumpulan dan analisa data dan statistik riset
pasar; pengumpulan data dan analisis statistikal; pengumpulan data untuk studi pasar; pengumpulan informasi berkaitan
dengan analisis pasar; pengumpulan informasi kedalam database; pengumpulan informasi melalui database komputer;
pengumpulan informasi riset pasar; pengumpulan informasi untuk studi pasar; pengumpulan poin dan poin kliring untuk
mempromosikan penjualan produk dan jasa; pengumpulan, kompilasi sistematisasi informasi ke dalam database komputer;
pengumpulan, sistematisasi, kompilasi dan analisis data bisnis dan informasi yang disimpan dalam database komputer;
pengumpulan, sistematisasi, kompilasi dan analisis data bisnis, statistik, informasi, dan indeks informasi untuk tujuan
komersial atau periklanan; penilaian bisnis; penilaian risiko bisnis; penjawab telepon; penjualan alat jahit, yaitu, jarum jahit,
benang, penggaris untuk pola, buku skizze untuk menggambar design secara eceran; penjualan busana muslim melalui
internet / online; penjualan eceran (retail) program perangkat lunak aplikasi pintar untuk terminal nirkabel yang direkam;
penjualan eceran dan grosir sampo; penjualan eceran dan layanan grosir untuk artikel pribadi; penjualan eceran kendaraan
bermotor dan suku cadang kendaraan bermotor; penjualan hijab melalui internet / online; penjualan lagu secara digital melalui
jaringan online; penjualan lukisan; penjualan ritel dan grosir busa pencuci wajah; penjualan ritel dan grosir kosmetik; penjualan
ritel dan grosir parfum; penjualan ritel dan grosir perlengkapan kecantikan; penjualan ritel dan grosir produk kebersihan;
penjualan ritel dan grosir sampo; penjualan seprei, bedcover, sarung bantal & guling, handuk, selimut, dan barang-barang
tekstil melalui internet / online; penjualan spareparts kendaraan bermotor; penjualan telepon seluler baik secara online
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maupun secara langsung; penulisan kolom publisitas; penulisan skrip untuk tujuan periklanan; penulisan teks publisitas;
penulisan teks publisitas dan iklan; penyajian barang-barang untuk keperluan retail; penyalinan dokumen; penyaluran contohcontoh produk untuk pihak lain; penyatuan pada satu tempat untuk pakaian, pakaian olahraga, sepatu, koper dan tas
bepergian, aksesori busana, perabotan, penerangan, penutup lantai, peralatan dapur dan peralatan masak, pakaian dalam
dan perhiasan, sehingga memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan membeli barang-barang tersebut;
penyatuan, untuk kepentingan orang lain, dari berbagai barang (tidak termasuk transportasi daripadanya), memungkinkan
pelanggan untuk dengan mudah melihat dan membeli barang-barang tersebut dari ritel barang dagangan umum dan situs web
dalam jaringan komunikasi global; penyebaran bahan iklan; penyebaran bahan periklanan; penyebaran bahan-bahan jasa
diskon iklan; penyebaran bahan-bahan periklanan, pembaharuan bahan-bahan periklanan, pengumpulan iklan-iklan untuk
digunakan sebagai laman web pada internet; penyebaran iklan; penyebaran iklan dan materi iklan [selebaran, brosur,
selebaran, dan sampel]; penyebaran iklan dan materi iklan melalui internet; penyebaran iklan melalui Internet; penyebaran
iklan melalui jaringan komunikasi on-line; penyebaran iklan untuk orang lain; penyebaran iklan untuk orang lain melalui
Internet; penyebaran iklan untuk orang lain melalui jaringan komunikasi elektronik on-line; penyebaran iklan untuk pihak lain
melalui jaringan nirkabel, internet, kabel, satelit, dan jaringan komputer global, regional dan lokal; penyebaran informasi bisnis
barang dan jasa pihak lain melalui jaringan komputer lokal dan global; penyebaran informasi bisnis dan komersil; penyebaran
materi iklan [selebaran, brosur, dan barang cetakan]; penyebaran materi iklan dan promosi; penyebaran materi iklan melalui
pos; penyebaran materi iklan secara online; penyebaran materi iklan, pemasaran, dan publikasi; penyebaran materi
pemasaran; penyedia informasi statistik; penyedia sistem berbasis web dan portal daring di bidang pemanfaatan sumber daya
manusia dan pusat kebugaran, yaitu, untuk memungkinkan pemanfaatan departemen sumber daya manusia menggunakan
pusat kebugaran untuk menawarkan layanan kepada karyawan, untuk mengelola partisipasi mereka dan untuk penyusunan
laporan; penyediaan bantuan bisnis kepada pihak lain dalam pengoperasian komputer dan sistem komputer; penyediaan
bantuan bisnis operasional untuk perusahaan; penyediaan bantuan bisnis untuk pengoperasian waralaba; penyediaan barangbarang dalam media komunikasi untuk keperluan ritel; penyediaan dan penyewaan materi publikasi; penyediaan dan
penyewaan ruang iklan; penyediaan dan penyewaan ruang iklan dan materi publikasi; penyediaan dan penyewaan ruang iklan
dan ruang iklan luar ruang; penyediaan dan penyewaan ruang iklan di Internet; penyediaan dan penyewaan ruang iklan luar
ruang; penyediaan dan penyewaan ruang iklan, terutama di internet; penyediaan direktori informasi komersil secara online
melalui internet; penyediaan fasilitas pasar online untuk menghubungkan penjual dengan pembeli dan penjual barang dan
jasa; penyediaan fungsi kegiatan perkantoran; penyediaan informasi barang atau produk seperti gadget dan elektronik untuk
dapat diakses konsumen bertujuan untuk komersial; penyediaan informasi bisnis; penyediaan informasi bisnis dan komersial
dan semua layanan tersebut di atas disediakan online dari jaringan komputer global, internet atau komputer database;
penyediaan informasi bisnis melalui situs web; penyediaan informasi bisnis terkait dengan pariwisata; penyediaan informasi
dan layanan konsultasi yang berkaitan dengan e-commerce; penyediaan informasi di bidang manajemen bisnis; penyediaan
informasi di bidang manajemen bisnis dan manajemen proyek; penyediaan informasi di bidang manajemen proyek;
penyediaan informasi di bidang manajemen strategis; penyediaan informasi komersial; penyediaan informasi komersial dari
database online; penyediaan informasi komersial melalui Internet; penyediaan informasi komersial yang berkaitan dengan
produk konsumen melalui jaringan komunikasi komputer; penyediaan informasi konsumen untuk orang lain tentang
transportasi, perjalanan dan penginapan, yang tersedia secara elektronik melalui jaringan komputer dan jaringan informasi
global; penyediaan informasi kontak komersial dan bisnis; penyediaan informasi kontak komersial dan bisnis melalui Internet;
penyediaan informasi manajemen bisnis; penyediaan informasi mengenai artikel surat kabar, majalah atau buku melalui
Internet; penyediaan informasi mengenai hadiah untuk promosi penjualan; penyediaan informasi mengenai penjualan dan
urutan penjualan perangkat lunak permainan elektronik; penyediaan informasi mengenai penjualan komersial; penyediaan
informasi mengenai penjualan produk; penyediaan informasi pada penjualan komoditi; penyediaan informasi penjualan, bisnis,
periklanan dan promosi melalui jaringan komputer global dan melalui internet; penyediaan informasi perdagangan komersial
dari database online; penyediaan informasi perdagangan luar negeri; penyediaan informasi produk dan jasa untuk penjualan
komersial; penyediaan informasi riset pasar; penyediaan informasi statistik bisnis; penyediaan informasi tentang dunia Kerja,
Bisnis melalui situs web; penyediaan informasi tentang penerbitan kupon diskon (termasuk kupon elektronik); penyediaan
informasi tentang penerbitan, perantara penerbitan, kliring poin istimewa (disimpan dan dikelola sebagai data elektronik) untuk
promosi penjualan atau promosi penyediaan layanan; penyediaan informasi terkait penjualan barang dagangan dan peringkat
penjualan; penyediaan informasi usaha pada penyediaan dari jasa; penyediaan informasi yang berhubungan dengan harga
dan penjual produk; penyediaan informasi yang berkaitan dengan studi pasar; penyediaan jasa konsultasi, informasi, dan
penasehatan bisnis yang terkait dengan kosmetik; penyediaan jasa penelitian pasar dan informasi; penyediaan jasa penjualan
eceran melalui platform penjualan secara daring/e-commerce; penyediaan jasa perbandingan harga online; penyediaan jasa
publikasi dan informasi pasar konsumen secara daring; penyediaan jasa ritel melalui pemesanan dengan katalog melalui pos
yang berkaitan dengan pakaian, tutup kepala dan alas kaki, perhiasan, jam tangan, aksesoris mode, tekstil, kosmetik, sediaan
untuk perlengkapan mandi yang tidak mengandung obat, produk perawatan, peralatan perawatan, peralatan mandi yang tidak
mengandung obat [kosmetik], kacamata, tempat untuk membawa, barang dari kulit, tempat dan penutup untuk telepon
genggam, tablet, laptop, koper, label untuk koper, tempat dan penutup paspor, dompet, tas tangan dan segala macam tas,
buku, lilin, perlengkapan audio, perangkat pendengar yang diletakkan di kepala, tempat pengeras suara, pengeras suara
nirkabel, perangkat pendengar yang diletakkan di dalam telinga; penyediaan jasa ritel online dari situs web internet yang
berkaitan dengan tekstil, sediaan untuk perlengkapan mandi yang tidak mengandung obat, produk perawatan, peralatan
perawatan, tempat untuk membawa, buku, lilin, perlengkapan audio, perangkat pendengar yang diletakkan di kepala, tempat
pengeras suara, pengeras suara nirkabel, perangkat pendengar yang diletakkan di dalam telinga; penyediaan konten teks,
data, gambar, audio, video, dan multimedia pra-rekaman yang dapat diunduh dengan biaya atau berlangganan pra-bayar,
melalui Internet dan jaringan elektronik dan komunikasi lainnya; penyediaan laporan bisnis dan / atau komersial; penyediaan
laporan pemasaran; penyediaan laporan usaha untuk orang lain terkait penjualan produk dan jasa orang lain; penyediaan
layanan berlangganan pada server komputer, pusat data, situs web dan sumber daya perangkat lunak; penyediaan layanan
riset dan informasi pasar; penyediaan pasar barang dan jasa secara daring bagi pembeli dan penjual; penyediaan pasar
daring (market online) untuk pembeli dan penjual barang dan jasa; penyediaan pasar daring untuk pembeli dan penjual barang
dan jasa; penyediaan pasar online; penyediaan pasar online (marketplace) untuk pembeli dan penjual; penyediaan pasar
online untuk pembeli dan penjual karbon dan kredit gas rumah kaca lainnya, tunjangan atau kompensasi; penyediaan pasar
online untuk pembeli dan penjual karbon dioksida dan kredit gas rumah kaca lainnya, tunjangan atau kompensasi.;
penyediaan ruang di Internet untuk periklanan; penyediaan ruang di situs web untuk iklan barang dan jasa; penyediaan ruang
iklan; penyediaan ruang iklan dalam majalah; penyediaan ruang iklan dan memberikan informasi yang berkaitan dengannya;
penyediaan ruang iklan di jaringan komputer global; penyediaan ruang iklan di majalah; penyediaan ruang iklan di majalah,
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surat kabar dan majalah; penyediaan ruang iklan di media elektronik; penyediaan ruang iklan di surat kabar; penyediaan ruang
iklan melalui jaringan komputer dan situs web; penyediaan ruang iklan, waktu dan media, yaitu, penyewaan ruang iklan dan
waktu iklan di media komunikasi; penyediaan ruang pada halaman utama Internet untuk mengiklankan barang dan jasa;
penyediaan situs periklanan online yang dapat ditelusuri dan panduan informasi yang menampilkan barang-barang dan jasajasa dari vendor di bidang pernikahan melalui internet; penyediaan tempat pasar online untuk pembeli dan penjual barang dan
jasa; penyediaan timbal balik evaluasi dan penilaian terhadap barang dan jasa dari penjual dan kinerja pembeli dan penjual
(penilaian dan evaluasi usaha); penyediaan ulasan, penilaian, dan rekomendasi pengguna di hotel dan akomodasi sementara
lainnya untuk daftar keperluan komersil melalui situs web; penyediaan voucher-voucher belanja untuk kepentingan promosi;
penyeleksi barang-barang dan usaha memperoleh barang-barang untuk individu dan bisnis; penyelenggaraan acara untuk
tujuan komersial/promosi dan publisitas; penyelenggaraan analisis bisnis survei riset pemasaran; penyelenggaraan bisnis
dan/atau layanan konsultasi operasional atas dasar analisa data; penyelenggaraan pameran dan kompetisi untuk tujuan
komersial dan periklanan; penyelenggaraan pameran dan pameran dagang untuk keperluan bisnis dan promosi;
penyelenggaraan pameran untuk tujuan iklan; penyelenggaraan pameran untuk tujuan komersial; penyelenggaraan riset
pasar; penyelenggaraan riset pemasaran, pembelian konsumen dan iklan; penyelenggaraan survei riset pemasaran;
penyelidikan bisnis, evaluasi, penilaian ahli, informasi dan penelitian; penyelidikan dan penyelidikan bisnis; penyelidikan,
pengenalan, pemberian nasehat dan penyediaan informasi mengenai sistem stempel perdagangan, kupon, kartu berjenis
akumulasi poin dan kartu diskon istimewa/ khusus; penyesuaian bahan iklan dengan perkembangan terbaru; penyewaan
bahan publikasi dan pemasaran; penyewaan bahan publisitas; penyewaan karyawan; penyewaan materi pemasaran;
penyewaan materi publikasi; penyewaan mesin dan peralatan kantor; penyewaan mesin fotokopi; penyewaan mesin kantor;
penyewaan mesin penjual otomatis; penyewaan mesin tik dan mesin fotokopi; penyewaan mesin tik, mesin fotokopi dan
pengolah kata; penyewaan papan iklan; penyewaan papan iklan [papan iklan]; penyewaan papan iklan digital [papan iklan];
penyewaan peralatan kantor; penyewaan peralatan kantor di fasilitas kerja bersama; penyewaan peralatan publisitas;
penyewaan publikasi dan materi presentasi pemasaran; penyewaan ruang iklan; penyewaan ruang iklan dan materi iklan;
penyewaan ruang iklan di Internet; penyewaan ruang iklan di Internet untuk iklan pekerjaan; penyewaan ruang iklan di situs
web; penyewaan ruang iklan online; penyewaan ruang iklan pada media komunikasi; penyewaan tanda untuk tujuan iklan;
penyewaan waktu iklan di bioskop; penyewaan waktu iklan di media komunikasi; penyimpanan data dan pemrosesan data;
penyortiran surat, penanganan dan penerimaan [fungsi kantor]; penyusunan laporan keuangan; penyusunan materi publikasi;
penyusunan statistik untuk tujuan bisnis atau komersial; peramalan ekonomi; perantara / grosir / eceran baterai sekunder
litium; perantara bisnis dan layanan konsultasi di bidang penjualan produk; perantara kontrak untuk pembelian dan penjualan
barang dan penyediaan informasi yang berhubungan dengannya; perantara kontrak untuk pembelian dan penjualan barang
melalui Internet; perbandingan harga peringkat akomodasi; perdagangan barang; perdagangan barang dan jasa yang
terotomatisasi dan terkomputerisasi untuk orang lain yang disediakan melalui jaringan informasi komunikasi global, yakni,
penyediaan pasar online kepada penjual dan pembeli barang dan jasa; perdagangan batubara; perdagangan eceran komputer
bekas; perdagangan mineral; perdagangan online; perekrutan dan pengelolaan pedagang dan anggota stempel perdagangan,
kupon, kartu akumulasi poin, kartu manfaat diskon untuk promosi penjualan atau promosi penjualan; perekrutan dan
pengelolaan pedagang, anggota kartu poin untuk promosi penjualan; perekrutan pegawai sementara; perekrutan personel
maskapai; perekrutan personel penerbangan, staf darat teknis dan staf darat non-teknis; perekrutan staf teknis; perekrutan
tenaga kerja; perekrutan, perekrutan, penempatan, penempatan staf dan layanan jejaring karier; perencanaan bisnis;
perencanaan bisnis dan konsultasi kesinambungan bisnis; perencanaan bisnis strategis; perencanaan dan desain periklanan,
yaitu, desain materi iklan untuk orang lain, Persiapan dan realisasi rencana dan konsep media dan iklan; perencanaan dan
pameran peragaan busana untuk tujuan promosi; perencanaan dan pelaksanaan pameran dagang, pameran dan presentasi
untuk tujuan komersial atau iklan; perencanaan manajemen bisnis; perencanaan periklanan; perencanaan pertemuan bisnis;
perencanaan perusahaan; perencanaan strategi pemasaran; perencanaan strategis bisnis; perencanaan suksesi bisnis;
perencanaan, pembelian dan perundingan (negosiasi) ruang-ruang dan waktu periklanan dan media; perencanaan,
pengembangan dan implementasi strategi pemasaran; periklanan; periklanan barang dan jasa pihak lain melalui jaringan
komputer lokal dan global; periklanan dan konsultasi manajemen bisnis; periklanan dan pemasaran; periklanan melalui
gambar berjalan; periklanan melalui jaringan telepon seluler; periklanan melalui media cetak, media elektronik, brosur, poster,
papan iklan (billboard), dan media iklan lainnya; periklanan pemasaran langsung; periklanan situs bisnis; periklanan,
pemasaran dan mempromosikan barang dan jasa milik orang lain dengan cara menyediakan peralatan foto dan video di
acara-acara khusus; periklanan, pemasaran, riset pasar; perkerjaan pramuniaga yang berhubungan dengan penjualan barang
dari pihak lain melalui sistem on-line komputer; perkiraan dan analisis ekonomi; pernerbitan, pengelolaan, kliring poin
(termasuk poin elektronik) untuk mempromosikan penjualan produk atau menyediakan layanan dan penyediaan informasi
terkait dengannya; persewaan kios penjualan; persewaan mesin tik; persiapan bahan publikasi; persiapan dan analisis laporan
keuangan untuk bisnis; persiapan dan penyediaan laporan pasar; persiapan dan penyusunan laporan dan informasi bisnis dan
komersial; persiapan dan presentasi tampilan audio visual untuk tujuan periklanan; persiapan dan realisasi rencana dan
konsep media dan iklan; persiapan dokumen yang berkaitan dengan perpajakan; persiapan evaluasi ahli dan laporan yang
berkaitan dengan masalah bisnis; persiapan iklan dan materi promosi dan pemasaran untuk orang lain; persiapan iklan khusus
untuk orang lain; persiapan iklan untuk orang lain; persiapan inventaris terkomputerisasi; persiapan kampanye iklan; persiapan
laporan analisis pasar; persiapan laporan bisnis; persiapan laporan dan studi pasar; persiapan laporan komersial; persiapan
laporan pajak; persiapan laporan pajak penghasilan; persiapan laporan pemasaran; persiapan materi promosi dan
merchandising untuk orang lain; persiapan milis; persiapan pajak; persiapan pajak penghasilan; persiapan penggajian;
persiapan presentasi audiovisual untuk digunakan dalam iklan; persiapan resume untuk orang lain; persiapan slip upah;
persiapan statistik bisnis; persiapan survei bisnis; persiapan survei opini publik; persiapan survei pemasaran; persiapan,
produksi, dan penyebaran iklan dan materi iklan untuk orang lain; pertanyaan bisnis; pertukaran tenaga kerja; perundingan
kontrak-kontrak dan transaksi-transaksi komersial antara para pemberi pengaruh (influencer) media sosial dan para pelaksana
perniagaan (business); perwakilan, agen dan mengatur iklan online di jaringan komputer; perwakilan, agen dan mengatur
penyediaan ruang untuk iklan barang dan jasa; pesanan pembelian secara on-line di bidang pengiriman makanan; positioning
merek; posting tagihan; presentasi barang di media komunikasi, untuk keperluan ritel; presentasi barang melalui media
komunikasi untuk keperluan pengecer; presentasi perusahaan dan barang serta layanan mereka di Internet; presentasi
perusahaan di Internet dan media lainnya; presentasi produk kepada publik; presentasi produk keuangan di media
komunikasi, untuk keperluan ritel; presentasi semua jenis produk dalam segala bentuk komunikasi untuk penjualan eceran;
produksi bahan iklan; produksi dan distribusi iklan radio dan televisi; produksi film iklan; produksi iklan; produksi iklan radio;
produksi iklan radio dan televisi; produksi iklan televisi; produksi iklan televisi, radio dan online; produksi iklan, yaitu, produksi
bahan iklan; produksi infomersial; produksi materi iklan dan iklan; produksi program teleshopping; program pemberian insentif
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berupa asuransi jiwa dan kesehatan untuk partisipan program karena lebih aktif dan mencapai sasaran yang ditetapkan;
promosi acara hiburan; promosi acara khusus; promosi acara pihak lain; promosi atas undian berhadian, kompetisi-kompetisi
dan insentif-insentif kepada para pelanggan; promosi bangunan komersial, termasuk pusat perbelanjaan; promosi barang dan
jasa dianggap sebagai sponsor untuk acara olahraga; promosi barang dan jasa melalui sponsor acara hiburan; promosi
barang dan jasa melalui sponsor acara olahraga; promosi barang dan jasa melalui sponsor acara olahraga internasional;
promosi barang dan jasa pihak lain melalui internet; promosi barang dan jasa pihak lain melalui jaringan komputer dan
komunikasi; promosi barang dan jasa untuk orang lain dengan mendistribusikan kupon, melalui skema kartu imbalan loyalitas,
melalui program kartu diskon, melalui administrasi penjualan dan skema insentif promosi yang melibatkan stempel
perdagangan, dengan memberikan poin pembelian untuk penggunaan kartu kredit, melalui acara promosi , melalui distribusi
bahan cetakan dan kontes promosi; promosi barang-barang dan jasa-jasa dengan cara mengoperasikan pusat perbelanjaan
secara online dan komprehensif; promosi dan iklan dalam segala jenis dan bentuk promosi dan iklan dalam segala jenis dan
bentuk; promosi jasa keuangan dan asuransi, atas nama pihak ketiga; promosi kepentingan komersial profesional dan bisnis
di bidang pengembangan aplikasi perangkat lunak seluler yang disediakan oleh asosiasi kepada para anggotanya; promosi
komersial untuk pihak ketiga; promosi kompetisi dan acara olahraga; promosi konser (untuk pihak lain); promosi konser musik;
promosi layanan asuransi, atas nama pihak ketiga; promosi layanan keuangan, atas nama pihak ketiga; promosi online
jaringan komputer dan situs web; promosi penjualan; promosi penjualan (untuk orang lain); promosi penjualan melalui program
loyalitas pelanggan; promosi penjualan menggunakan media audiovisual; promosi penjualan pada titik pembelian atau
penjualan, untuk orang lain; promosi penjualan untuk orang lain dengan menggunakan kartu pengguna istimewa; promosi
penjualan untuk orang lain melalui jaringan internet, intranet, ekstranet dan pemasaran; promosi penjualan untuk orang lain
melalui skema stempel perdagangan; promosi penjualan untuk pihak ketiga; promosi penjualan untuk pihak lain; promosi
penjualan yang berhubungan dengan kecantikan; promosi periklanan (sponsor); promosi persoalan-persoalan kesehatan,
masyarakat dan kelestarian lingkungan; promosi secara daring (online); promosi usaha; promosi, iklan, dan pemasaran situs
web online; proses administrasi klaim asuransi; proses administrasi pesanan; proses administrasi pesanan pembelian; proses
administrasi pesanan pembelian yang dilakukan melalui telepon atau komputer; proses administrasi pesanan pembelian yang
terkomputerisasi; proses dan verifikasi data yang terkomputerisasi; providing information on the use of point cards; providing
information the sale of goods offered in the form of shopping malls on internet websites; providing local products for the
purchase of overseas customers (opposite direct purchasing of domestic goods); provision of business data; proyek
manajemen untuk bisnis, -untuk administrasi; publikasi atas teks publisitas; publikasi bahan dan teks publikasi; publikasi
bahan publikasi; publikasi barang cetakan untuk keperluan periklanan dalam bentuk elektronik; publikasi elektronik dari barang
cetakan untuk keperluan periklanan; publikasi materi cetak untuk tujuan periklanan; publikasi materi publikasi online; publikasi
naskah publisitas/iklan; publisitas dan layanan pemasaran; publisitas dan layanan promosi penjualan; publisitas dan promosi
penjualan yang berkaitan dengan barang dan jasa; publisitas dan promosi penjualan yang berkaitan dengan barang dan jasa
yang tersedia secara online; publisitas iklan industri dan komersial; publisitas, layanan promosi dan pemasaran yang berkaitan
dengan kendaraan; pusat perbelanjaan; radio, televisi, iklan daring (online); recruitment and management of trading stamp,
coupon, point accumulation type card franchise, member; registrasi kendaraan dan layanan pemindahan hak; rekayasa ulang
proses bisnis; rekrutmen dan manajemen stempel perdagangan, kupon, kartu berjenis akumulasi poin waralaba, keanggotaan;
rekrutmen pegawai; rekrutmen personel manajemen tingkat tinggi; rekrutmen personel penerbangan; rekrutmen staf kantor;
rekrutmen staf lapangan bandara; rekrutmen staf pendukung kantor; relokasi karyawan; rencana karir; reproduksi dokumen;
riset atau analisis pemasaran; riset bisnis dan pemasaran; riset dan analisis pemasaran; riset dan penelitian pasar; riset dan
penelitian pemasaran; riset pasar; riset pasar dengan polling pendapat; riset pasar dilakukan dengan menggunakan basis data
komputer; riset pasar untuk tujuan periklanan; riset pemasaran dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif dan
kualitatif; riset pemasaran di bidang kosmetik, parfum dan produk kecantikan; ritel kartu prabayar pihak ketiga untuk pembelian
layanan hiburan; ritel kartu prabayar pihak ketiga untuk pembelian pakaian; rujukan medis; rujukan pengacara; salah satu dari
layanan yang disebutkan di atas disediakan secara online dari basis data komputer, jaringan informasi dan / atau Internet;
saran akuntansi yang berkaitan dengan perpajakan; saran akuntansi yang berkaitan dengan persiapan pajak; saran akuntansi
yang berkaitan dengan persiapan pengembalian pajak; saran bisnis yang berkaitan dengan pemasaran; saran bisnis yang
berkaitan dengan pemasaran strategis; saran bisnis yang berkaitan dengan periklanan; saran bisnis yang berkaitan dengan
waralaba; saran bisnis yang berkaitan dengan waralaba restoran; saran dan bantuan manajemen bisnis; saran dan informasi
bisnis; saran dan konsultasi bisnis; saran dan konsultasi bisnis terkait dengan waralaba; saran dan konsultasi yang berkaitan
dengan persiapan pajak; saran untuk bisnis; saran yang berkaitan dengan manajemen dan organisasi bisnis; saran yang
berkaitan dengan persiapan pajak; segmentasi (pembagian) dan profilisasi data pasar; seleksi pegawai menggunakan tes
psikologi; semua layanan di atas disediakan online melalui pusat data komputer, jaringan informasi dan/atau internet; show
room (ruang pamer) penjualan mobil bekas; showroom penjualan kendaraan bermotor; sistemasi informasi ke dalam database
komputer; sistematisasi dan kompilasi informasi untuk digunakan dalam database; sistematisasi data dalam database pusat;
sistematisasi data ke dalam basis data komputer; sistemisasi informasi ke dalam basis data komputer; skema keanggotaan
termasuk skema kartu loyalitas pelanggan, skema insentif, skema bonus, kartu hadiah dan kartu diskon, di mana anggota
dapat memperoleh barang dan jasa melalui layanan telepon dan / atau komputer online; skema keanggotaan, termasuk
skema kartu loyalitas pelanggan, skema insentif, skema bonus, kartu hadiah dan kartu diskon untuk tujuan pembuatan
konsep, pengkreasian, proses desain, pengembangan, penerapan, pengerjaan, pengaturan, promosi dan pengawasan;
sponsor promosi acara atletik; sponsor promosi acara budaya; sponsor promosi acara gaya hidup; sponsor promosi acara
hiburan; sponsor promosi acara hiburan sosial; sponsor promosi acara kuliner; sponsor promosi acara musik; sponsor promosi
acara olahraga; sponsor promosi acara olahraga elektronik, kompetisi, dan turnamen; sponsor promosi acara olahraga motor;
sponsor promosi acara pelatihan kebugaran; sponsor promosi acara penggalangan dana amal; sponsor promosi atlet
olahraga; sponsor promosi balap mobil; sponsor promosi balapan kapal motor; sponsor promosi balapan mobil; sponsor
promosi balapan sepeda; sponsor promosi bisnis pemula; sponsor promosi dari industri pakaian intim; sponsor promosi dari
kontes video untuk siswa; sponsor promosi dari pembalap mobil; sponsor promosi klinik dan lokakarya tenis; sponsor promosi
kompetisi dansa hip hop; sponsor promosi kompetisi permainan video; sponsor promosi konser musik; sponsor promosi liga
olahraga; sponsor promosi lomba perahu layar; sponsor promosi organisasi yang mempromosikan pengelolaan dan
pelestarian lingkungan; sponsor promosi pameran dagang; sponsor promosi pameran seni; sponsor promosi pertandingan
tinju; sponsor promosi ras berkuda; sponsor promosi ras katamaran; sponsor promosi taman hiburan; sponsor promosi tim
olahraga; sponsor promosi turnamen bowling; sponsor promosi turnamen golf kejuaraan; sponsor promosi turnamen
memancing; sponsor promosi turnamen pertandingan polo; sponsor promosi turnamen skateboard; stan penjualan kue-kue;
stan penjualan makanan ringan; stan penjualan minuman; stan penjualan roti-roti; steno; strategi media sosial dan konsultasi
pemasaran; strategi pemasaran interaktif; strategi pemasaran konten; studi bisnis dan pemasaran; studi jajak pendapat pasar;
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studi kelayakan bisnis; studi kelayakan ekonomi; studi kelayakan komersial; studi pasar; studi pasar tentang kebiasaan
penggunaan Internet dan loyalitas pelanggan; studi pasar terkait dengan layanan grosir dan ritel perangkat keras logam; studi
pasar untuk tujuan periklanan; studi pemasaran; studi penelitian pasar; sumber daya manusia; supermarket; supermarket
peralatan dan perlengkapan pertukangan; supplier; survei opini publik; survei pasar; survei pasar, analisis dan penelitian;
survei pasar, analisis dan studi; survey bisnis dan pasar; tagihan medis; tagihan telepon; tata buku; tax-free shops of
cosmetics and medicine; tes psikologis untuk pemilihan personil; toko; toko alat kesehatan; toko bangunan; toko busana
muslim; toko eceran; toko eceran bahan bangunan; toko elektronik; toko grosir; toko grosir online dan layanan toko ritel online
yang menampilkan pakaian, alas kaki; toko hijab; toko mebel, furniture, perabot rumah, perabot kantor, barang pecah belah,
teko gelas, piring, mangkok, kursi, karya seni dari kayu, lilin, plastik, tirai manik-manik untuk hiasan, tempat tidur,
perlengkapan tempat tidur bukan dari logam, bangku, kursi-kursi, papan peragaan, bantal, lemari-lemari, kotak-kotak dari kayu
atau plastik, lemari berlaci, gantungan jas, bantal-bantal, meja tulis, meja makan, pintu-pintu, meja gambar, meja rias, kursi
malas, perlengkapan perabotan bukan dari logam, kotak perhiasaan, kotak surat, rak-rak, rak tempat majalah, rak buku, kasurkasur, cermin, meja, tempat payung; toko online; toko online dan offline untuk barang-barang elektronik.; toko online dan
offline untuk barang-barang selam; toko penjualan alat-alat rumah tangga; toko penjualan barang elektronik baik secara online
ataupun secara langsung; toko peralatan dan perlengkapan pertukangan; toko perhiasan, emas batangan dan berlian; toko
retail handphone; toko retail yang menyediakan dan menjual barang-barang kebutuhan bayi; toko ritel online dalam bidang
pakaian; toko roti; toko seprei, bedcover, sarung bantal & guling, handuk, selimut, dan barang-barang tekstil; toko spareparts
dan akesoris kendaraan; toko swalayan; toko yang menjual botol-botol minuman; toko yang menjual emas dengan kadar
kemurnian 99.99; toko yang menjual minuman; toko yang menjual perhiasan; toko yang menjual perhiasan emas; toko-toko;
toko-toko ritel, pemesanan melalui pos dan layanan-layanan toko ritel online yang menampilkan kopi, produk-produk kopi dan
barang-barang terkait kopi, teh dan bubuk yang dijual dalam wadah-wadah tunggal untuk digunakan dalam mesin-mesin
pembuatan penyeduh, mesin-mesin pembuatan penyeduh listrik dan mesin-mesin espresso listrik; toko-toko ritel, pesanan
melalui pos dan layanan-layanan toko ritel online yang menampilkan cokelat dan minuman berasal dari teh, biji kopi, kopi
bubuk, produk-produk cokelat, teh loose dan kantong teh, produk terkait kopi dan teh, bermacam-macam rasa teh, sirup dan
saus-saus, skala, kertas filter, t-shirt, pakaian, tutup kepala, alas kaki, aksesoris-aksesoris pakaian, mug, gelas-gelas, alat
makan, gantungan kunci, alat tulis, tas-tas, peralatan-peralatan dan wadah-wadah dapur atau rumah tangga, filter-filter kopi
listrik, mesin-mesin kopi listrik, penapis-penapis kopi listrik, peralatan pembuat kopi, persiapan-persiapan pembersih
perlengkapan dan peralatan kopi; transaksi komersial secara online; transaksi komersial yang dapat dilakukan melalui aplikasi
program komputer; transaksi komersial yang dapat dilakukan secara daring (online); transkripsi; transkripsi komunikasi [fungsi
kantor]; transkripsi komunikasi yang direkam; transkripsi pesan; transkripsi stenografis; wawancara untuk riset pasar kualitatif;
wawancara untuk tujuan riset pasar===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Bintang Diponggo Kav. 744, Kota Surabaya, Jawa Timur
: Ishak Bisma Widiyanto S.T.,S.H.
: Jalan Darmo Indah Barat 5/AB-9, RT.004 RW.004, Kel. Tandes, Kec. Tandes,
Surabaya

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Tiga Dimensi
: 3D Depo Air Minum BIRU
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru muda, biru tua, abu-abu, hitam, putih.
: 39
: ===Jasa Isi Ulang Air Minum===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2021013778
: 28/02/2021 21:26:00
:
: FENI JUSTIANI TJAHJONO

: DID2021013779
: 28/02/2021 21:49:53
:
: KODRAT MUCHLIS PAMBUDI

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: CLUSTER GRAND VICTORIA BLOK AU 20 RT.005 RW.004 KEL. JATISARI
.KEC.JATIASIH , Kota Bekasi, Jawa Barat
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: DREAMOLOGY + GAMBAR
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM, PUTIH
: 3
:
===Kosmetik untuk spa; Masker wajah (kosmetik); Pewangi badan (kosmetik); Serum untuk keperluan kosmetik; bedak wajah
kosmetik; cairan pembersih; cairan pembersih kering; colognes, parfum dan kosmetik; kain diresapi dengan sediaan

740
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pembersihan; kapas untuk keperluan kosmetik; kosmetik; kosmetik dan sediaan kosmetik; kosmetik penyegar kulit; kosmetik
untuk penggunaan pribadi; kosmetik, yaitu, alas bedak, bedak, concealer, Celak mata (Eye shadow), pensil mata, eyeliner
cair, maskara, pensil bibir, lipstik, Pengkilat bibir (lip gloss), balsem bibir, cat kuku; krim dan gel kosmetik untuk wajah, tangan
dan tubuh; krim dan lotion kosmetik untuk perawatan wajah dan tubuh; krim kosmetik untuk mengencangkan kulit; krim
kosmetik untuk mengencangkan kulit di sekitar mata; krim kosmetik untuk perawatan kulit; krim kosmetik, susu, lotion, gel dan
bubuk untuk wajah, tangan, dan tubuh; lulur kosmetik; masker pembersih untuk tubuh; masker pembersih untuk wajah;
masker wajah kosmetik; pelembab wajah kosmetik; pensil kosmetik; pensil mata kosmetik; preparat kosmetik yang
mengandung kolagen; produk perawatan bibir (kosmetik); sabun kosmetik; sabun-sabun, sabun mandi, wangi-wangian,
minyak esensial, kosmetik, shampoo, shampoo kering; scrub pengelupasan kulit untuk keperluan kosmetik; sediaan kolagen
untuk keperluan kosmetik; sediaan kosmetik; sediaan kosmetik dan kecantikan; sediaan kosmetik perawatan rambut; sediaan
kosmetik untuk bulu mata; sediaan kosmetik untuk mandi; sediaan kosmetik untuk pembaruan kulit; sediaan kosmetik untuk
pengeringan cat kuku; sediaan kosmetik untuk perawatan kulit; sediaan kosmetik untuk perawatan mulut dan gigi; sediaan
kosmetik untuk perawatan tubuh; sediaan kosmetik untuk rambut dan kulit kepala; sediaan kosmetik untuk tujuan
pelangsingan; sediaan kosmetik untuk wajah dan tubuh; sediaan kosmetik wajah; sediaan pelindung matahari kosmetik;
sediaan pembersihan; sediaan pembersihan serba guna; sediaan pembersihan, pemolesan dan penggosok; sediaan
pengencangan payudara kosmetik; sediaan perawatan kuku kosmetik; sediaan perawatan wajah kosmetik; sediaan
pewarnaan untuk keperluan kosmetik; sediaan rias rambut kosmetik; sediaan untuk mengilatkan [semir]; semir furnitur; semir
lantai; semir mobil; semir sepatu dan boot; serum kulit (kosmetik); susu pembersih; susu pembersih untuk perawatan kulit===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021013780
: 28/02/2021 21:51:37
:
: KODRAT MUCHLIS PAMBUDI

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: CLUSTER GRAND VICTORIA BLOK AU 20 RT.005 RW.004 KEL. JATISARI
.KEC.JATIASIH, Kota Bekasi, Jawa Barat
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: BEAUTELOGIC + GAMBAR
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM, PUTIH
: 3
: ===Kosmetik untuk spa; Masker wajah (kosmetik); Pewangi badan (kosmetik); Serum untuk keperluan kosmetik; bedak wajah
kosmetik; cairan pembersih; cairan pembersih kering; colognes, parfum dan kosmetik; kain diresapi dengan sediaan
pembersihan; kapas untuk keperluan kosmetik; kosmetik; kosmetik dan sediaan kosmetik; kosmetik penyegar kulit; kosmetik
untuk penggunaan pribadi; kosmetik, yaitu, alas bedak, bedak, concealer, Celak mata (Eye shadow), pensil mata, eyeliner
cair, maskara, pensil bibir, lipstik, Pengkilat bibir (lip gloss), balsem bibir, cat kuku; krim dan gel kosmetik untuk wajah, tangan
dan tubuh; krim dan lotion kosmetik untuk perawatan wajah dan tubuh; krim kosmetik untuk mengencangkan kulit; krim
kosmetik untuk mengencangkan kulit di sekitar mata; krim kosmetik untuk perawatan kulit; krim kosmetik, susu, lotion, gel dan
bubuk untuk wajah, tangan, dan tubuh; lulur kosmetik; masker pembersih untuk tubuh; masker pembersih untuk wajah;
masker wajah kosmetik; pelembab wajah kosmetik; pensil kosmetik; pensil mata kosmetik; preparat kosmetik yang
mengandung kolagen; produk perawatan bibir (kosmetik); sabun kosmetik; sabun-sabun, sabun mandi, wangi-wangian,
minyak esensial, kosmetik, shampoo, shampoo kering; scrub pengelupasan kulit untuk keperluan kosmetik; sediaan kolagen
untuk keperluan kosmetik; sediaan kosmetik; sediaan kosmetik dan kecantikan; sediaan kosmetik perawatan rambut; sediaan
kosmetik untuk bulu mata; sediaan kosmetik untuk mandi; sediaan kosmetik untuk pembaruan kulit; sediaan kosmetik untuk
pengeringan cat kuku; sediaan kosmetik untuk perawatan kulit; sediaan kosmetik untuk perawatan mulut dan gigi; sediaan
kosmetik untuk perawatan tubuh; sediaan kosmetik untuk rambut dan kulit kepala; sediaan kosmetik untuk tujuan
pelangsingan; sediaan kosmetik untuk wajah dan tubuh; sediaan kosmetik wajah; sediaan pelindung matahari kosmetik;
sediaan pembersihan; sediaan pembersihan serba guna; sediaan pembersihan, pemolesan dan penggosok; sediaan
pengencangan payudara kosmetik; sediaan perawatan kuku kosmetik; sediaan perawatan wajah kosmetik; sediaan
pewarnaan untuk keperluan kosmetik; sediaan rias rambut kosmetik; sediaan untuk mengilatkan [semir]; semir furnitur; semir
lantai; semir mobil; semir sepatu dan boot; serum kulit (kosmetik); susu pembersih; susu pembersih untuk perawatan kulit===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Bintang Diponggo Kav. 744, Kota Surabaya, Jawa Timur
: Ishak Bisma Widiyanto S.T.,S.H.
: Jalan Darmo Indah Barat 5/AB-9, RT.004 RW.004, Kel. Tandes, Kec. Tandes,
Surabaya

Tipe Merek
Nama Merek

: Merek Tiga Dimensi
: 3D Lemari Pengisian Depo Air Minum BIRU

740

: JID2021013781
: 28/02/2021 21:52:43
:
: FENI JUSTIANI TJAHJONO

540 Etiket

Halaman 1659 dari 2049

566

Arti Bahasa

: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru, abu-abu, hitam, putih.
: 39
: ===Jasa Isi Ulang Air Minum===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021013782
: 28/02/2021 21:54:40
:
: EDI WANTO

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DUSUN KEDUNGGULUN RT.001 RW.001 KEL.SUMBERJO KEC. GONDANG,
Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: EDVI beauty glow skincare + GAMBAR
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM, PUTIH
: 3
: ===Kosmetik untuk spa; Masker wajah (kosmetik); Pewangi badan (kosmetik); Serum untuk keperluan kosmetik; bedak wajah
kosmetik; cairan pembersih; cairan pembersih kering; colognes, parfum dan kosmetik; kain diresapi dengan sediaan
pembersihan; kapas untuk keperluan kosmetik; kosmetik; kosmetik dan sediaan kosmetik; kosmetik penyegar kulit; kosmetik
untuk penggunaan pribadi; kosmetik, yaitu, alas bedak, bedak, concealer, Celak mata (Eye shadow), pensil mata, eyeliner
cair, maskara, pensil bibir, lipstik, Pengkilat bibir (lip gloss), balsem bibir, cat kuku; krim dan gel kosmetik untuk wajah, tangan
dan tubuh; krim dan lotion kosmetik untuk perawatan wajah dan tubuh; krim kosmetik untuk mengencangkan kulit; krim
kosmetik untuk mengencangkan kulit di sekitar mata; krim kosmetik untuk perawatan kulit; krim kosmetik, susu, lotion, gel dan
bubuk untuk wajah, tangan, dan tubuh; lulur kosmetik; masker pembersih untuk tubuh; masker pembersih untuk wajah;
masker wajah kosmetik; pelembab wajah kosmetik; pensil kosmetik; pensil mata kosmetik; preparat kosmetik yang
mengandung kolagen; produk perawatan bibir (kosmetik); sabun kosmetik; sabun-sabun, sabun mandi, wangi-wangian,
minyak esensial, kosmetik, shampoo, shampoo kering; scrub pengelupasan kulit untuk keperluan kosmetik; sediaan kolagen
untuk keperluan kosmetik; sediaan kosmetik; sediaan kosmetik dan kecantikan; sediaan kosmetik perawatan rambut; sediaan
kosmetik untuk bulu mata; sediaan kosmetik untuk mandi; sediaan kosmetik untuk pembaruan kulit; sediaan kosmetik untuk
pengeringan cat kuku; sediaan kosmetik untuk perawatan kulit; sediaan kosmetik untuk perawatan mulut dan gigi; sediaan
kosmetik untuk perawatan tubuh; sediaan kosmetik untuk rambut dan kulit kepala; sediaan kosmetik untuk tujuan
pelangsingan; sediaan kosmetik untuk wajah dan tubuh; sediaan kosmetik wajah; sediaan pelindung matahari kosmetik;
sediaan pembersihan; sediaan pembersihan serba guna; sediaan pembersihan, pemolesan dan penggosok; sediaan
pengencangan payudara kosmetik; sediaan perawatan kuku kosmetik; sediaan perawatan wajah kosmetik; sediaan
pewarnaan untuk keperluan kosmetik; sediaan rias rambut kosmetik; sediaan untuk mengilatkan [semir]; semir furnitur; semir
lantai; semir mobil; semir sepatu dan boot; serum kulit (kosmetik); susu pembersih; susu pembersih untuk perawatan kulit===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021013783
: 28/02/2021 23:23:59
:
: Irene Azalia Christanto

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Wisma Permai Barat EE-42, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60115
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Superfood Fusion
: Superfood = makanan bergizi tinggi. Fusion = kombinasi atau campuran

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan putih
: 29
: ===Selai berbahan dasar kacang; Selai kacang coklat; kacang dan makanan ringan berbahan dasar buah kering; makanan
ringan berbahan dasar biji; makanan ringan berbahan dasar kacang; makanan ringan dan keripik berbahan dasar kacang;
minuman berbahan dasar susu almond; olesan berbahan dasar kacang; selai kacang; selai kacang coklat; selai kacang mete;
susu non-dairi dan susu berbahan dasar tanaman, sayuran, gandum, kacang-kacangan, biji-bijian dan buah-buahan; susu
non-dairi dan susu bubuk, yaitu susu bubuk berbahan dasar tanaman, sayuran, gandum, kacang-kacangan, biji-bijian dan
buah-buahan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320

Prioritas

740

: DID2021013784
: 28/02/2021 23:25:28
:

540 Etiket

540 Etiket
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730

Nama Pemohon

: I MADE SINDIARTHA

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Pondok Blimbing Indah Blok N4 No. 9 RT. 006 RW. 011 Kel. Purwodadi, Kec.
Blimbing, Kota Malang, Prov. Jawa Timur - 65125, Kota Malang, Jawa Timur, 65125
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: PURNAMA
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah dan putih.
: 29
: ===Jeli; Jeli ginseng merah; Rumput laut bubuk sebagai bahan baku untuk membuat agar-agar; agar-agar siap saji; agaragar*; jeli almond; jeli daging; jeli kopi; jeli siap saji; jeli teh; jeli untuk makanan; kanten [potongan agar-agar kering]===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021013785
: 28/02/2021 23:36:17
:
: CHALAS KROMOTO dan DANIEL WILLIAM, DANIEL WILLIAM

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Poris Paradise 2 BB.3/27 RT. 008 RW. 010 Kel. Cipondoh Indah, Kec. Cipondoh,
Kota Tangerang, Prov. Banten - 15148, Kota Tangerang, Banten, 15148
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: KARINA + Lukisan
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah, orange, kuning, hijau dan putih.
: 16
: ===Kantong plastik HD; Kantong plastik PP; Kantong plastik klip; Kantong plastik opp; Kantong plastik putih susu laundry;
Karet gelang untuk keperluan rumah tangga; Kertas Berlapis plastik untuk pembungkus makanan; Plastik seal cup; Tas goodie
dari kertas atau plastik; bungkus kado plastik; kantong belanja dari plastik; kantong makan siang dari kertas atau plastik;
kantong plastik; kantong plastik (keresek); kantong plastik PE; kantong plastik untuk es kemasan; kantong plastik untuk
kemasan; kantong plastik untuk keperluan rumah tangga; kantong plastik untuk keperluan umum; kantong plastik untuk
memasak di oven; kantong plastik untuk pembungkus; kantong plastik untuk pengepakan; kantong plastik untuk penghilang
bau; kantong plastik untuk produk makanan; kantong sampah plastik; kantong sandwich plastik; karet gelang [keperluan
kantor]; karet gelang untuk mengikat barang [keperluan kantor atau rumah tangga]; kemasan kantong semen dari plastik;
lapisan (plastik) untuk membungkus makanan; tas belanja dari plastik; tas pesta plastik===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021013786
: 28/02/2021 23:45:23
:
: CHALAS KROMOTO dan DANIEL WILLIAM, DANIEL WILLIAM

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Poris Paradise 2 BB.3/27 RT. 008 RW. 010 Kel. Cipondoh Indah, Kec. Cipondoh,
Kota Tangerang, Prov. Banten - 15148, Kota Tangerang, Banten, 15148
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: KONI + Lukisan
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru dan putih.
: 16
: ===Kantong plastik HD; Kantong plastik PP; Kantong plastik klip; Kantong plastik opp; Kantong plastik putih susu laundry;
Karet gelang untuk keperluan rumah tangga; Kertas Berlapis plastik untuk pembungkus makanan; Plastik seal cup; Tas goodie
dari kertas atau plastik; bungkus kado plastik; kantong belanja dari plastik; kantong kado dari kertas atau plastik; kantong
makan siang dari kertas atau plastik; kantong plastik; kantong plastik (keresek); kantong plastik PE; kantong plastik untuk es
kemasan; kantong plastik untuk kemasan; kantong plastik untuk keperluan rumah tangga; kantong plastik untuk keperluan
umum; kantong plastik untuk memasak di oven; kantong plastik untuk pembungkus; kantong plastik untuk pengepakan;
kantong plastik untuk penghilang bau; kantong plastik untuk produk makanan; kantong sampah plastik; kantong sandwich
plastik; karet gelang [keperluan kantor]; karet gelang untuk mengikat barang [keperluan kantor atau rumah tangga]; kemasan
kantong semen dari plastik; lapisan (plastik) untuk membungkus makanan; tas belanja dari plastik; tas pesta plastik===

740

Halaman 1661 dari 2049

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: JID2021013787
: 28/02/2021 23:54:44
:
: PT CAHYA AROMA INTI

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Iskandar Muda No 21 Neglasari , Kota Tangerang, Banten, 15129
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: COFFEEHUB
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, kuning mas, coklat, krem, putih
: 35
: ===Administrasi bisnis dan urusan kantor, administrasi dan manajemen usaha; Agen penjualan; DEPARTMENT STORE;
Gerai penjualan makanan dan minuman; Iklan secara online; Jasa konsultasi bisnis; Jasa marketing untuk mempertemukan
penyedia jasa dengan pelanggan; Jasa mempertemukan penyedia jasa dengan pelanggan via website; Jasa penjualan barang
secara retail, grosir dan eceran; Jasa penjualan eceran; Jasa penjualan eceran secara online; Jasa perdagangan eksporimpor; Jasa stand penjualan makanan dan minuman; Jasa toko retail secara daring (online) yang menampilkan konten audio,
video dan audio visual yang sebelumnya telah direkam, yang telah distandarkan (streamed) dan dapat diunduh; Konsultan
Niaga; Layanan iklan, pemasaran, dan promosi; Layanan online untuk menghubungkan pengguna jaringan sosial dengan
bisnis; Layanan perantara bisnis; Layanan perantara yang berkaitan dengan perdagangan barang dan jasa; Menyediakan
portal situs web internet yang menampilkan tautan ke situs web ritel online orang lain; PASAR SWALAYAN; Pemrosesan
pesanan secara elektronik untuk orang lain; Pengelolaan informasi perniagaan; Peragaan barang; Periklanan, pemasaran dan
layanan promosi yang terkait dengan semua industri untuk tujuan memfasilitasi jejaring dan peluang sosialisasi untuk tujuan
bisnis; Promosi barang dan jasa melalui jaringan internet dan komunikasi; Pusat perbelanjaan komprehensif melalui internet;
TOKO SERBA ADA; informasi bisnis; jasa distributor grosir untuk makanan dan minuman; jasa grosir dan eceran; jasa
periklanan; jasa periklanan dan manajemen; jasa ritel; layanan pakaian eceran disediakan oleh departement store; layanan
pemasaran online; layanan waralaba dan ritel; minimarket; nasehat manajemen; penjualan telepon seluler baik secara online
maupun secara langsung; penyediaan informasi komersial yang berkaitan dengan produk konsumen melalui jaringan
komunikasi komputer; penyediaan informasi produk dan jasa untuk penjualan komersial; perdagangan barang; promosi
penjualan; toko; toko grosir===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021013788
: 28/02/2021 23:56:01
:
: CHALAS KROMOTO dan DANIEL WILLIAM, DANIEL WILLIAM

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Poris Paradise 2 BB.3/27 RT. 008 RW. 010 Kel. Cipondoh Indah, Kec. Cipondoh,
Kota Tangerang, Prov. Banten - 15148, Kota Tangerang, Banten, 15148
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: PESAWAT TERBANG + Lukisan
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah dan putih.
: 16
: ===Kantong plastik HD; Kantong plastik PP; Kantong plastik klip; Kantong plastik opp; Kantong plastik putih susu laundry;
Karet gelang untuk keperluan rumah tangga; Kertas Berlapis plastik untuk pembungkus makanan; Pita plastik untuk kemasan;
Plastik seal cup; Tas goodie dari kertas atau plastik; kantong belanja dari plastik; kantong dari plastik untuk kemasan; kantong
plastik; kantong plastik (keresek); kantong plastik PE; kantong plastik untuk es kemasan; kantong plastik untuk kemasan;
kantong plastik untuk keperluan rumah tangga; kantong plastik untuk keperluan umum; kantong plastik untuk memasak di
oven; kantong plastik untuk pembungkus; kantong plastik untuk pengepakan; kantong plastik untuk penghilang bau; kantong
plastik untuk produk makanan; kantong sampah plastik; kantong sandwich plastik; karet gelang [keperluan kantor]; karet
gelang untuk mengikat barang [keperluan kantor atau rumah tangga]; kemasan kantong semen dari plastik; lapisan (plastik)
untuk membungkus makanan; lembaran tipis plastik untuk pengemasan dan pembungkus; tas belanja dari plastik; tas pesta
plastik===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021013789
: 01/03/2021 00:03:48
:
: CHALAS KROMOTO dan DANIEL WILLIAM, DANIEL WILLIAM

Alamat Pemohon

: Poris Paradise 2 BB.3/27 RT. 008 RW. 010 Kel. Cipondoh Indah, Kec. Cipondoh,

740

540 Etiket

Halaman 1662 dari 2049

Kota Tangerang, Prov. Banten - 15148, Kota Tangerang, Banten, 15148
740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: LIVINA + Lukisan
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Orange dan putih.
: 16
: ===Kantong plastik HD; Kantong plastik PP; Kantong plastik klip; Kantong plastik opp; Kantong plastik putih susu laundry;
Karet gelang untuk keperluan rumah tangga; Kertas Berlapis plastik untuk pembungkus makanan; Plastik seal cup; Tas goodie
dari kertas atau plastik; film plastik pembungkus makanan untuk keperluan industri; kantong belanja dari plastik; kantong
makan siang dari kertas atau plastik; kantong plastik; kantong plastik (keresek); kantong plastik PE; kantong plastik untuk es
kemasan; kantong plastik untuk kemasan; kantong plastik untuk keperluan rumah tangga; kantong plastik untuk keperluan
umum; kantong plastik untuk memasak di oven; kantong plastik untuk pembungkus; kantong plastik untuk pengepakan;
kantong plastik untuk penghilang bau; kantong plastik untuk produk makanan; kantong sampah plastik; kantong sandwich
plastik; karet gelang [keperluan kantor]; karet gelang untuk mengikat barang [keperluan kantor atau rumah tangga]; kemasan
kantong semen dari plastik; lapisan (plastik) untuk membungkus makanan; tas belanja dari plastik; tas pesta plastik===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021013790
: 01/03/2021 06:32:24
:
: NOVIANTI SARI

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: KP. SOLEAR RT/RW 024/007 KELURAHAN CARENANG KECAMATAN CISOKA
KABUPATEN TANGERANG, Kabupaten Tangerang, Banten, 15730
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: CHAQ Helmets
: Tidak Ada Terjemahan

591

Uraian Warna

511

Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Penggunaan warna abu-abu merupakan warna yang menguatkan self personal yg simple dan integritas dan warna putih yang
menunjukkan rasa aman dan percaya diri.
: 9
: ===helm untuk pengendara sepeda motor===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021013791
: 01/03/2021 07:31:12
:
: PT Ace Global Consulting and Integration

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jalan Ancol Barat I Nomor 9 -10, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Renomenu
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: merah dan putih
: 9
: ===Antarmuka Pemrogaman Aplikasi (API) untuk perangkat lunak komputer yang memfasilitasi jasa-jasa secara daring
(online) untuk membangun jaringan sosial, membangun aplikasi jejaring sosial, dan untuk memungkinakan para penggunanya
menemukan, mengunduh, mengunggah, mengakses dan mengelola data; Aplikasi mobile yang dapat diunduh untuk berita,
ulasan, cuaca, olah raga, hiburan, fashion, keuangan, makanan, musik, inspirasi, kesehatan, gaya hidup, perjalanan,
pengasuhan anak, ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan kesejahteraan (wellness); Aplikasi mobile yang dapat diunduh
untuk melihat permainan, program online, teks, gambar, konten multimedia dan video di terkait peristiwa, berita, ulasan,
cuaca, olahraga, hiburan, fashion, keuangan, makanan, musik, inspirasi, kesehatan, gaya hidup, perjalanan, pengasuhan
anak, ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan kesejahteraan (wellness) terkini; Aplikasi mobile yang dapat diunduh untuk
melihat program online, teks, gambar, konten multimedia dan video terkait peristiwa, berita, ulasan, cuaca, olah raga, hiburan,
fashion, keuangan, makanan, musik, inspirasi, kesehatan, gaya hidup, perjalanan, pengasuhan anak, ilmu pengetahuan,
teknologi, budaya dan kesejahteraan (wellness) terkini; Aplikasi perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk
mengumpulkan dan menganalisis data; Aplikasi perangkat lunak komputer, download; Aplikasi perangkat lunak yang

740

540 Etiket

Halaman 1663 dari 2049

memungkinkan penjual untuk menyebarkan poster pintar baik pada lokasi toko penjualan eceran dan grosir sehingga
pelanggan dapat langsung menempelkan perlengkapan telekomunikasi mereka yang dapat dibawa lang sung di lokasi toko
tersebut untuk mengakses kupon, potongan, diskon, voucher dan tawaran khusus yang telah dikirimkan melalui komunikasi
RFID atau NFC tanpa kontak; Aplikasi peranti lukan untuk perangkat mobile atau nirkabel dan perangkat komputer untuk
mengaktifkan perbankan elektronik, mobile dan online; Aplikasi ponsel pintar yang dapat diunduh (perangkat lunak), yaitu,
aplikasi untuk mengumpulkan dan menganalisis data; Aplikasi seluler yang dapat diunduh yang digunakan untuk pengiriman
dan distribusi konten hiburan audio, video dan multimedia termasuk teks, data, gambar, audio, video dan file audiovisual.;
Perangkat lunak aplikasi untuk perangkat seluler; Perangkat lunak aplikasi web; Perangkat lunak dan aplikasi perangkat lunak
untuk eksekusi, transmisi, dan penyimpanan tanda tangan elektronik yang aman.; Perangkat lunak komputer dan aplikasi
perangkat lunak untuk digunakan dalam verifikasi dan otentikasi transaksi melalui blockchain (sistem pencatatan transaksi
digital yang terdesentralisasi).; Perangkat lunak komputer dan aplikasi perangkat lunak untuk memungkinkan transaksi
keuangan; Perangkat lunak komputer dan aplikasi perangkat lunak yang berkaitan dengan masalah keuangan dan transaksi
keuangan; Perangkat lunak komputer dan aplikasi perangkat lunak yang memungkinkan pembelian barang dan jasa secara
online; Perangkat lunak komputer dan perangkat lunak aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk mempromosikan jasa pihak
lain; Perangkat lunak komputer untuk pemrosesan data, aplikasi perangkat lunak komputer yang dapat diunduh, yaitu, aplikasi
untuk mengumpulkan dan menganalisis data; Perangkat lunak komputer untuk penggunaan pada perangkat seluler dan
perangkat seluler komputasi dan komunikasi dan peralatan dan perangkat yang terhubung dengan jaringan, yaitu perangkat
lunak untuk menganalisa dan optimisasi proses booting, browser web, proses aplikasi, perlilaku pelayanan, performa alat,
baterai dan kapasitas penyimpanan, untuk memfasilitasi pemantauan, log-in jarak jauh, dan penyediaan jasa support teknis
secara langsung untuk perlindungan jasa anti-virus, dan untuk mengidentifikasi risiko-risiko keamanan dan kerahasiaan
pribadi; Piranti lunak untuk melakukan konferensi audio dan video, komunikasi video dan suara, pengiriman pesan singkat,
layanan komunikasi Voice over Internet Protocol (VoIP), saling berbagi aplikasi, saling berbagi desktop komputer, manajemen
kehadiran, manajemen dokumen, integrasi aplikasi; alat pengembangan perangkat lunak untuk membuat perangkat lunak dan
aplikasi selular; antarmuka pemrograman aplikasi [Application Programming Interface (API)] untuk digunakan dalam
membangun aplikasi perangkat lunak; aplikasi dekstop; aplikasi komputer untuk mengotorisasi pembayaran elektronik serta
transaksi keuangan elektronik; aplikasi komputer utuk mengolah pembayaran elektronik serta transaksi keuangan elektronik;
aplikasi perangkat lunak [aplikasi] untuk perangkat yang mendukung Internet of Things [IoT]; aplikasi perangkat lunak
komputer, dapat diunduh; aplikasi seluler; aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk ponsel cerdas dan komputer tablet;
aplikasi yang dapat diunduh; aplikasi yang dapat diunduh untuk digunakan dengan perangkat seluler; perangkat lunak aplikasi;
perangkat lunak aplikasi komputer untuk telepon seluler; perangkat lunak aplikasi seluler; perangkat lunak aplikasi untuk
layanan cloud computing; perangkat lunak aplikasi untuk smartphone; perangkat lunak dan aplikasi untuk perangkat seluler;
perangkat lunak komputer dan aplikasi seluler untuk memungkinkan mengunggah, mengunduh, mengakses, memposting,
menampilkan, menandai, membuat blog, streaming, menghubungkan, berbagi, mengumpulkan, mengatur, mengedit,
mempromosikan, menyimpan, atau menyediakan media elektronik atau informasi melalui komputer dan jaringan komunikasi;
perangkat lunak pengembangan aplikasi; perangkat lunak untuk memungkinkan pengembangan, penilaian, pengujian, dan
pemeliharaan aplikasi perangkat lunak bergerak (mobile) untuk perangkat/alat komunikasi elektronik portabel, yaitu, telepon
bergerak (mobile), telepon pintar (smartphones), komputer genggam dan tablet komputer; perangkat lunak untuk
mengembangkan, menyebarkan, dan mengelola aplikasi perangkat lunak, dan mengintegrasikan aplikasi perangkat lunak
untuk mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized assets), token
digital, token kripto (crypto token) dan akun token utilitas; perangkat lunak yang dapat diunduh yang bersifat aplikasi seluler
yang memungkinkan pengguna untuk mencari, menemukan, meneliti, menganalisa, membandingkan, menjual, dan membeli
barang dan jasa melalui Internet, jaringan komunikasi komputer global, dan jaringan telekomunikasi nirkabel; piranti lunak
untuk menilai keamanan aplikasi; piranti lunak yang menyediakan akses berbasis web untuk aplikasi dan layanan melalui
suatu web yang mengoperasikan sistem atau portal antarmuka; program alat pengembangan aplikasi untuk keperluan
komputer pribadi dan komputer genggam; program aplikasi cerdas, dapat diunduh untuk terminal nirkabel ===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: D152021013793
: 01/03/2021 07:44:20
:
: Andi Kharisma Makkasau

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Pengayoman Blok F. 12 No. 1 RT. 002 / RW. 001 Kel. Masale Kec. Panakkukang
Kota Makassar, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, 90231
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: DERMA RISYA
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HIJAU, HITAM dan PUTIH
: 3
: ===Sabun jerawat; Sabun kosmetik; Sediaan tabir surya kosmetik; Sediaan untuk perawatan kulit bayi; lotion bayi
[perlengkapan mandi]; pelindung terhadap sinar matahari untuk wajah; pencuci tubuh (sabun) bayi; sediaan tabir surya===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: D152021013794
: 01/03/2021 07:58:59
:
: Rahfi Abdul Rahim

Alamat Pemohon

: Jl. Talasalapang No. 14 D Kel. Gunung Sari Kec. Rappocini Kota Makassar, Kota

740

540 Etiket

Halaman 1664 dari 2049

Makassar, Sulawesi Selatan, 90221
740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Air Mu
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: MERAH, HIJAU, BIRU dan PUTIH
: 32
: ===air mineral [minuman]; air minum dalam kemasan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2021013795
: 01/03/2021 08:02:35
:
: Wahyu Prasetiawati

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Kp. Cibuntu, RT 002 RW 004, Cibuntu, Cibitung, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat,
17520
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: Eping
: Eping merupakan singkatan dari Eksklusif Pumping

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah muda dan putih
: 41
: ===Layanan pelatihan; Menyelenggarakan seminar; Pembelajaran kesehatan mental dan jasmani; layanan pendidikan dan
pengajaran; melakukan kelas latihan prenatal; menyediakan kelas dan seminar di bidang makanan gizi; menyediakan kelas
dan seminar di bidang nutrisi makanan; menyediakan kelas online melalui forum online; menyediakan kelas pendidikan online
melalui obrolan video langsung; menyediakan materi pendidikan online di bidang kesehatan; menyediakan seminar pelatihan
online; penyelenggaraan seminar pendidikan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: J162021013796
: 01/03/2021 08:06:40
:
: NI PUTU EKA WIRYASTUTI

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: BANJAR TEGEH KEL/DESA ANGSERI KECAMATAN BATURITI KABUPATEN
TABANAN PROVINSI BALI.82191, Kabupaten Tabanan, Bali, 82191
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: QR Barber Shop
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Putih; Hitam; Emas;
: 44
: ===Layanan tukang cukur; jasa perawatan rambut, pewarnaan rambut, penataan rambut, dan pemotongan rambut; layanan
perawatan rambut; layanan salon rambut; layanan salon rambut (hair shops); layanan salon rambut untuk wanita, pria dan
anak-anak; layanan tukang cukur; memotong rambut; tata rambut===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021013797
: 01/03/2021 08:10:28
:
: AISAN (SINGAPORE) PTE. LTD.

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 50 GAMBAS CRESCENT #10-35 PROXIMA@GAMBAS, 757022
: Emirsyah Dinar
: Gedung Graha Pratama Lantai 15 Jalan MT. Haryono Kavling 15

740

540 Etiket

Halaman 1665 dari 2049

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: PIUTY
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih
: 32, 3
: ===Bir; Sediaan tanpa-alkohol untuk membuat minuman; air [minuman]; air soda (berkarbonasi); esens (aroma) tanpa-alkohol
untuk membuat minuman; jus buah; minuman berenergi; minuman ringan; minuman tanpa-alkohol; minuman whey===
===Sediaan pelembab untuk kulit; masker kecantikan; masker kosmetik; paket masker pengencangan pori digunakan sebagai
kosmetik; pasta gigi; sabun batangan untuk toilet; sampo; sediaan mandi, bukan untuk keperluan medis; sediaan tata rias;
wangi-wangian===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021013798
: 01/03/2021 08:22:19
:
: PT Solusi Pendingin Indonesia

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Puri Nirwana Kasongan B/3, Bangunjiwo, Kasihan, Bantul, Daerah Istimewa
Yogyakarta, Kota Bekasi, Jawa Barat, 55184
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Coldbank
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru, Hitam, dan Putih
: 21
: ===Kemasan pemanas atau pendingin yang diisi dengan bahan kimia yang siap bereaksi bila diperlukan; Pendingin listrik
non-listrik; Perangkat yang digunakan di bar, yaitu alat pembuka botol, pengocok koktail, dekanter, wadah botol wine, alat
pembuka botol wine, alat pendingin untuk wine bukan listrik; botol pendingin; kontainer rumah tangga; kotak pendingin
portabel, non-listrik; pendingin anggur, non-listrik; pendingin mentega; pendingin minuman portabel, non-listrik; pendingin
portable, bukan listrik; rak pendingin; wadah pendingin untuk makanan yang mengandung cairan pertukangan; wadah
penyimpanan untuk rumah tangga dari plastik===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: D162021013799
: 01/03/2021 08:24:17
:
: NI PUTU EKA WIRYASTUTI

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: BANJAR TEGEH KEL/DESA ANGSERI KECAMATAN BATURITI KABUPATEN
TABANAN PROVINSI BALI.82191, Kabupaten Tabanan, Bali, 82191
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: QR Chicline
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Putih; Hitam; Emas; Kuning; Oranye;
: 25
: ===Bakiak dan sandal gaya Jepang; Celana jeans; T-shirt dengan logo desainer; baju kaos (t-shirt); baju kemeja; baju rajut
(pakaian); nemaki [jubah tidur Jepang]; pakaian; pakaian mode/fesyen; pakaian tradisional Jepang; pakaian untuk anak-anak;
pakaian untuk pria; pakaian untuk pria, wanita dan anak-anak; pakaian untuk wanita; sandal untuk anak-anak; sandal untuk
pria; sandal untuk wanita; sendal; topi mode===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021013800
: 01/03/2021 08:30:22
:
: Meirina Suryo Saputri, S.Ked

540 Etiket

: Dk Jetis RT 004 RW 003, Dorowati, Klirong, Kebumen, Kabupaten Kebumen, Jawa
Tengah, 54381
:
:

Halaman 1666 dari 2049

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Putri Beauty Clinic
: Klinik Cantik Putri

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: violet, merah & pink
: 3
: ===Air beling; Air penyegar wajah (untuk keperluan kosmetik); Air untuk mengatur rambut; Bahan kimia sebagai komponen
dari krim , losion atau kosmetik; Bahan nabati / tumbuhan sebagai komponen dari krim , losion , atau kosmetik.; Bahan
pengawet kulit (pengkilat); Bahan-bahan perawatan pribadi dan kecantikan, yaitu, tubuh, wajah, mata, krim pembersih tangan,
busa, pelembab, losion, gel, scrub, minyak, bedak, penyegar, toner, astringen, balsem, masker pelembab, sabun batangan
yang tidak mengandung obat; Bahan-bahan untuk perawatan rambut, yaitu, sampo, kondisioner, pembilas yang berbentuk
krim (creme rinse), penataan rambut glasir, semprotan, mousse, gel; Barang kosmetik untuk mandi; Barang-barang kosmetik
yaitu minyak rambut, minyak wangi, bedak wangil, bedak muka, bedak bayi, krim muka, krim kulit, cat alis, cat alis, cat kkuku,
cat bibir, obat kriting rambut cat rambut,bedak dasar, shampoo,wangi-wangian, minyak-minyak sari kosmetik, bahan
pemelihara gigi, tepal gigi, sabun wangi, sabun cuci, sabun krim detergent dan detergent bubuk .; Bedak muka putih untuk
keperluan kosmetik; Bedak padat untuk rias wajah; Bedak padat untuk wajah; Bedak wajah berupa kertas yang dilapisi bubuk;
Bedak wajah untuk keperluan kosmetik; Bulu mata rambut asli; Busa (kosmetik) [Mousse]; Busa pencuci wajah; Busa rambut;
Cairan Esensi; Cairan atau zat untuk menghilangkan lemak, minyak, dan kotoran; Cairan atau zat pembersih saluran bahan
bakar; Cairan atau zat pembersih saluran bahan bakar bensin; Cairan atau zat pembersih saluran bahan bakar diesel; Cairan
atau zat pembersih sisa pembakaran pada ruang pelumasan mesin; Cairan atau zat pembersih sistem bahan bakar bensin;
Cairan atau zat pembersih sistem bahan bakar diesel; Cairan atau zat untuk membersihkan komponen-komponen rem
kendaraan; Cairan atau zat untuk membersihkan tar jalan, getah pohon, dan serangga membandel pada permukaan
kendaraan; Cairan bernutrisi untuk bulu mata; Cairan harum untuk tubuh; Cairan pembersih kaca dan lampu kendaraan;
Cairan pembersih kaca depan mobil; Cairan pembersih karat; Cairan pembersih kotoran (lumpur) yang melekat; Cairan
pembersih kotoran yang mengandung kalsium; Cairan pembersih transmisi otomatis; Cairan pembersih untuk pendingin
mesin; Cairan penyegar tubuh dengan cara disemprot; Cairan untuk berkumur (pembilas) dan penyegar mulut tidak
mengandung obat; Cairan untuk menyetrika; Cairan untuk menyetrika untuk digunakan dengan mesin penguap pakaian;
Cairan untuk rambut (kosmetik); Deterjen cair konsentrat; Deterjen cair standar; Ekstrak herbal topikal untuk digunakan
sebagai kosmetik; Esens rambut; Esensi untuk keperluan kosmetik; Gel jerawat (kosmetik); Gel kulit untuk penggunaan
kosmetik; Gel pelangsing (kosmetik ); Gel pelangsing (kosmetik); Gel pelembab kulit; Gel pembersih kulit; Gel untuk dipakai
setelah bercukur untuk keperluan kosmetik; Gel untuk keperluan kosmetik; Highlighter badan kosmetik; Highlighter bubuk
(kosmetik); Highlighter cair (kosmetik); Highlighter krim (kosmetik); Highlighter kulit (kosmetik); Highlighter wajah kosmetik;
Home Peeling wajah; Hyaluronic serum; Kain, tisu atau penyeka yang diresapi sediaan kosmetik; Kapas wajah untuk
kosmetik; Kondisioner cair (kosmetik); Kosmetik berwarna untuk anak-anak; Kosmetik dasar rias, termasuk pembersih kulit,
toner kulit, losion kulit, krim kulit, serum wajah non-obat, tisu wajah dan pelembab wajah.; Kosmetik fungsional; Kosmetik
highlighter; Kosmetik menggunakan bahan alami; Kosmetik perpaduan dari powder dan liquid foundation (cushion); Kosmetik
untuk bulu mata; Kosmetik untuk manusia; Kosmetik untuk perawatan kulit dan rambut; Kosmetik untuk perawatan rambut;
Kosmetik untuk spa; Kosmetik yaitu bedak padat, bedak bubuk, lipstik, pensil alis dan eyeliner; Kosmetik, yaitu sediaan untuk
menghilangkan atau mengurangi garis-garis kulit halus di sekitar kening dan mata (glabellar), keriput di wajah,
ketidaksimetrisan dan kekurangan dan masalah kulit manusia; Kotak perlengkapan kosmetik terisi; Krim Badan area sensitif
(kosmetik); Krim dan losion perawatan kulit yang tidak mengandung obat; Krim flek (kosmetik); Krim kulit berminyak; Krim kulit
daerah sensitif (kosmetik); Krim kulit kering (kosmetik); Krim kulit sensitif (kosmetik); Krim lulur badan [Cream-body scrub]
kosmetik; Krim pelembab kulit beraroma; Krim pelurusan rambut; Krim pembersih (kosmetik); Krim pemutih kulit untuk
keperluan kosmetik; Krim rambut; Krim sabun yang tidak mengandung obat untuk digunakan dalam mencuci; Krim untuk
keperluan kosmetik; Krim untuk mengencangkan kulit; Krim untuk menggelapkan rambut; Krim untuk pemutih kulit; Krim
wajah; Krim wajah (kosmetik); Krim wajah dan kulit; Krim wajah untuk digunakan sebagai kosmetik; Krim, gel, lotion, susu dan
pelembab setelah matahari; Lak rambut; Lembaran kertas yang diresapi dengan losion deodoran untuk kulit dan bedak untuk
tubuh (tidak mengandung obat); Lembaran kertas yang diresapi dengan pembersih wajah untuk keperluan merias diri; Linen
untuk menghilangkan minyak wajah; Lipstik cair; Losion Pengelupasan Kulit; Losion anti-penuaan; Losion bernutrisi untuk
wajah; Losion dan serum; Losion pelembab (kosmetik); Losion pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Losion pengelupasan
untuk keperluan kosmetik; Losion perawatan kulit; Losion pijat wajah; Losion susu untuk membersihkan wajah; Losion tanpa
obat untuk rambut; Losion untuk dipakai setelah bercukur untuk keperluan kosmetik; Losion untuk wajah; Lotion daerah
sensitif (kosmetik); Lotion flek (kosmetik); Lotion jerawat; Lotion kulit kering (kosmetik); Lotion pelindung sinar ultra-violet;
Lotion perawatan kulit dan preparat anti penuaan; Maker wajah (Kosmetik); Malam untuk kulit; Masker (kosmetik); Masker
Wajah; Masker pelembab kulit; Masker pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Masker untuk kulit sebagai penggunaan
kosmetik; Masker untuk tubuh sebagai penggunaan kosmetik; Masker wajah (kosmetik); Masker wajah arang; Masker wajah
pembersih pori-pori; Masker wajah pembersihan mendalam; Masker wajah untuk kuli berminyak; Masker wajah yang dipakai
saat tidur; Minyak memperbaiki rambut Jepang; Minyak sari buah merah untuk kosmetik; Minyak untuk mandi berendam untuk
keperluan kosmetik; Minyak yang mudah menguap (Kosmetik); Minyak, krim dan losion untuk kulit; Minyak, losion dan krem
untuk badan dan kulit; Paket masker untuk keperluan kosmetik; Pelembab (kosmetik); Pelembab Leher (kosmetik); Pelembab
[Moisturizer] kosmetik; Pelembab anti penuaan yang digunakan sebagai kosmetik; Pelembab kulit sensitif; Pelembab mata
untuk penggunaan kosmetik; Pembersih Wajah [Cleanser]; Pembersih anti-penuaan; Pembersih kulit non medis; Pembersih
wajah; Pembersih wajah (kosmetik); Pemutih untuk digunakan pada rambut; Pencuci tangan dengan bahan dasar sabun yang
tidak mengandung obat-obatan; Pengawet kulit (poles); Pensil highlighter (kosmetik); Penyeka sekali pakai yang diresapi
dengan sediaan membersihkan dan kosmetik, penyeka kosmetik yang sudah dilembabkan; Perangkat dan set hadiah yang
berisi produk dan sediaan perawatan kulit dan perawatan tubuh; Perangkat dan set hadiah yang berisi produk dan sediaan
perawatan rambut; Perawatan anti-penuaan; Pewangi badan (kosmetik); Pewangi dan produk pewangi untuk penggunaan
pribadi; Pewangi pakaian; Pewangi untuk pewangi ruangan; Pewarna dan cat rambut; Produk kecantikan dan perawatan kulit
tanpa obat; Produk kosmetik; Produk kosmetik dan perawatan kulit; Produk kosmetik untuk perawatan kulit; Produk non-obat
untuk perawatan kulit; Produk penataan rambut; Produk perawatan kulit; Produk perawatan kulit dalam bentuk semprotan;
Produk perawatan kulit dan kecantikan non-obat; Produk perawatan kulit untuk penggunaan pribadi, yaitu, pelembab wajah,
mata, dan bibir; Produk perawatan kulit yang mengandung ektrak batu permata (kosmetik); Produk perawatan kulit, yaitu
serum kulit non-obat, pembersih kulit, krim kulit; Produk perawatan pribadi, yaitu, sediaan pembersih kulit dan badan; Produk
perawatan rambut; Produk-produk makeup, seperti, makeup mata, penghapus makeup mata, pensil mata, perona mata,
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eyeliner, maskara, bedak wajah, alas bedak dan alas bedak cair, perona wajah berbentuk krim, cairan atau bubuk, lipstik dan
pensil untuk bibir, cat kuku, penghapus cat kuku; Ramuan kosmetik untuk mandi; Sabun; Sabun Batang; Sabun Cuci Piring;
Sabun Kecantikan (kosmetik); Sabun Mandi; Sabun Tangan Cair; Sabun anti keringat; Sabun cair badan; Sabun cair wajah;
Sabun cream; Sabun dengan bahan dasar Herbal Oil (kosmetik); Sabun jerawat; Sabun kosmetik; Sabun mandi; Sabun mandi
dalam bentuk cair, padat atau gel tidak mengandung obat; Sabun mandi untuk hewan peliharaan; Sabun mandi, deodoran;
Sabun pengelupasan untuk keperluan kosmetik; Sabun penghilang bau badan; Sabun tangan cair; Sabun untuk keperluan
binatu; Sabun untuk membersihkan payudara; Sabun untuk muka; Sabun {bukan untuk keperluan pribadi}; Sabun, sabun
mandi, sediaan untuk mandi shower dan mandi, jel untuk mandi shower, minyak untuk mandi, busa untuk mandi, sabun
batang dan sabun tangan cair; Sampo rambut 3-in-1; Scrub untuk keperluan kosmetik; Scrub wajah [facial scrub] kosmetik;
Sediaan Pembersih Kulit (kosmetik); Sediaan Pewangi Ruangan; Sediaan buatan untuk proses mencoklatkan kulit; Sediaan
cairan dan sediaan substansi untuk menghilangkan noda; Sediaan dasar untuk tata rias wajah; Sediaan eksfoliasi untuk kulit;
Sediaan kecantikan tanpa obat; Sediaan kosmetik perawatan bibir; Sediaan kosmetik seperti semprotan tangan, gel tangan,
larutan tangan, pelembab, lotion, toner & astringen, larutan alkohol, sabun mandi dalam bentuk cair, bentuk batangan &
bubuk, krim, sediaan deodoran dan anti-keringat.; Sediaan kosmetik tata rias dan penghapus riasan; Sediaan kosmetik untuk
bibir; Sediaan kosmetik untuk kuku; Sediaan kosmetik untuk kulit wajah; Sediaan kosmetik untuk mandi dan mandi pancuran
(shower); Sediaan kosmetik untuk mata; Sediaan kosmetik untuk perawatan pribadi, yaitu kultur mikroorganisme tidak hidup;
Sediaan kosmetik yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati di wajah; Sediaan kosmetik, yakni lotion untuk
mengencangkan kulit; Sediaan minyak panas (kosmetik); Sediaan pelembab untuk kulit; Sediaan pembersih badan dan
kosmetik; Sediaan pembersih untuk campuran air wiper mobil (wiper fluid); Sediaan pengeringan rambut; Sediaan perawatan
kulit dan kosmetik; Sediaan perawatan kulit non-obat, yaitu, krim, lotion, gel, toner, pembersih dan pengelupas sel kulit;
Sediaan perawatan kulit non-obat, yaitu, lotion; Sediaan perawatan kulit, yaitu, balsem untuk tubuh; Sediaan perawatan
matahari untuk keperluan kosmetik; Sediaan perawatan matahari untuk kulit dan untuk rambut; Sediaan perawatan rambut
tanpa obat; Sediaan perawatan rambut, shampo, kondisioner (pelembab) rambut, losion dan jel untuk rambut; Sediaan
perawatan wajah; Sediaan pewangi untuk udara; Sediaan tabir surya kosmetik; Sediaan tata rias wajah; Sediaan untuk
melembutkan rambut; Sediaan untuk membersihkan kulit (tidak mengandung obat); Sediaan untuk menata rambut; Sediaan
untuk mencoklatkan kulit; Sediaan untuk menghilangkan bulu (kosmetik); Sediaan untuk menghilangkan kerak air untuk
kebutuhan rumah tangga; Sediaan untuk menghilangkan rambut; Sediaan untuk pengharum/pewangi udara; Sediaan untuk
perawatan kulit bayi; Sediaan wajah; Sediaan-sediaan antibakteri untuk membersihkan kulit; Sediaan-sediaan dan losion
untuk perawatan kulit dan rambut, tidak mengandung obat; Sediaan-sediaan kosmetik untuk perawatan kulit; Sediaan-sediaan
perawatan kulit non-medis, yaitu, krim wajah, krim mata, pembersih wajah, losion dan minyak, losion untuk tubuh, pelembab
dan penyegar kulit, gel, pembersih, dan masker untuk digunakan pada wajah dan tubuh, krim pencukur; Semprotan pelembab
wajah; Semprotan pelembab wajah (kosmetik); Serum Kulit Dengan Asam Hialuronat; Serum Mata (kosmetik); Serum
Peremajaan Kulit; Serum anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; Serum bibir; Serum bulu mata; Serum jerawat; Serum
kecantikan (kosmetik); Serum kulit berbasis hemp; Serum leher (kosmetik); Serum pencerah (kosmetik); Serum pengencang
kulit; Serum rambut; Serum untuk keperluan kosmetik; Sipat (Kosmetik); Spirit Gum untuk penggunaan kosmetik; Spray wajah
(kosmetik); Strip perban pelembab untuk kulit di sekitar mata; Strip untuk pori-pori kulit; Susu pelembab pemutih kulit untuk
keperluan kosmetik; Susu untuk perawatan kulit; Tanah liat (kosmetik); Tisu penyerap untuk wajah; Toner (cairan penyegar
wajah) kosmetik; Toner Pelembab Wajah; Toner anti-penuaan; Toner cair (Kosmetik); Toner wajah (kosmetik); Tonik
kecantikan untuk diaplikasikan pada wajah; Vitamin C serum; Vitamin rambut; Zat pelembab, yaitu, krim pelembab, susu
pelembab, lotion pelembab tubuh, larutan pelembab untuk kulit; Zat tambahan untuk perawatan kulit, yaitu, sediaan perawatan
kulit terkonsentrat yang tidak mengandung obat untuk perawatan berbagai jenis kondisi kulit; air bunga jeruk [sulingan herbal];
air lavender; air linen beraroma; air mawar [sulingan herbal]; air parfum; air toilet biasa; air toilet yang mengandung minyak
ular; air wangi; apitoxin [racun lebah madu] untuk keperluan kosmetik; astrigen untuk wajah tidak mengandung obat; astringen
untuk keperluan kosmetik; bahan pemoles untuk pengawetan kulit; bahan pewarna rambut; bahan-bahan untuk rias
modifikasi kulit plastik dan untuk rias modifikasi simulasi tubuh; bahan-bahan untuk rias modifikasi kulit plastik dan untuk rias
modifikasi simulasi tubuh; balm rambut non-obat; balsam non-medis untuk rambut; balsam rambut; balsem bibir tanpa obat;
balsem selain untuk keperluan medis yang biasanya berupa balsem non medis yang digunakan untuk rambut, kult dan bibir;
bantalan kapas untuk keperluan kosmetik; bantalan pembersih diresapi dengan kosmetik; barang-barang toilet (toilet articles),
yaitu, sabun dan air toilet; basma [pewarna kosmetik]; basma untuk keperluan kosmetik; batang kapas untuk keperluan
kosmetik; batang kondisioner rambut padat; bedak rambut; bedak talek untuk keperluan kosmetik; bedak tubuh untuk
keperluan kosmetik; bedak wajah; bedak wajah ditekan; bedak wajah kosmetik; bedak wajah longgar; bilas warna untuk
rambut; bintsuke-abura [minyak memperbaiki rambut Jepang]; body butter untuk keperluan kosmetik; body lotion untuk
keperluan kosmetik; body scrub untuk keperluan kosmetik; body shimmer lotion; bola kapas untuk keperluan kosmetik;
bronzer kulit; bubuk bedak wangi untuk keperluan kosmetik; bubuk gigi untuk keperluan kosmetik; bubuk glitter kosmetik;
bubuk kaki tanpa obat; bubuk kosmetik, krim dan lotion untuk wajah, tangan dan tubuh; bubuk mandi tanpa obat; bubuk mandi
untuk keperluan kosmetik; bubuk masker tubuh untuk keperluan kosmetik; bubuk padat untuk compacts [kosmetik]; bubuk
pencuci rambut; bubuk pewangi anti bau badan; bubuk sabun; bubuk wangi untuk keperluan kosmetik; bubuk-bubuk untuk
tubuh, wajah, kosmetik dan mandi; busa kosmetik yang mengandung tabir surya; busa pembersih kulit; busa pembersih tubuh
dan wajah; butiran pembersih wajah; butiran penggosok badan, butiran penggosok wajah; cairan gerusan; cairan pembersih;
cairan pembersih kaca depan; cairan pembersih kaca depan mobil; cairan pembersih kering; cairan pembersih untuk jenis
mesin tik; cairan pembersih untuk lensa kamera; cairan pencuci; cairan penghapus kutek; cairan penghilang noda; cairan
rokok elektronik [e-liquid] terdiri dari perasa menjadi minyak esensial; cairan rokok elektronik [e-liquid] terdiri dari perasa
menjadi minyak esensial, digunakan untuk mengisi ulang kartrid rokok elektronik; cairan rokok elektronik terdiri dari perasa
menjadi minyak esensial; cairan rokok elektronik terdiri dari perasa menjadi minyak esensial, digunakan untuk mengisi ulang
kartrid rokok elektronik; cairan tidak tergelincir untuk lantai; cairan untuk pembersih injector; cat kuku (kosmetik); cat wajah;
cocoa butter untuk keperluan kosmetik; colognes, parfum dan kosmetik; concealer [kosmetik]; concealer wajah;
cosmeceuticals untuk keperluan kosmetik; cotton buds untuk keperluan kosmetik; cuci tangan tanpa obat; dasar bedak
(kosmetik); dasar bedak untuk kulit; deterjen pencuci piring cair; eksfolian untuk kulit; eksfoliasi kulit; ekstrak herbal untuk
keperluan kosmetik; emolien kulit; emolien kulit untuk keperluan kosmetik; emolien rambut; emolien rambut untuk keperluan
kosmetik; emulsi tubuh untuk keperluan kosmetik; emulsi wajah; emulsi wajah untuk keperluan kosmetik; emulsi wajah untuk
penggunaan kosmetik; emulsi, gel dan lotion untuk perawatan kulit; esens perawatan kulit non-medis; esens untuk kulit; esens
wajah; esensi halus/esens yang mudah menguap untuk keperluan kosmetik, yaitu esensi badian; foundation cair; garam
mandi kosmetik; garam mandi tanpa obat; garam mandi untuk keperluan kosmetik; gel after-sun [kosmetik]; gel after-sun untuk
keperluan kosmetik; gel dan minyak kecantikan [kosmetik]; gel kosmetik; gel kulit untuk mempercepat, meningkatkan atau

Halaman 1668 dari 2049

memperpanjang tan; gel lidah buaya untuk keperluan kosmetik; gel mata untuk keperluan kosmetik; gel menjadi alat bantu
penata rambut; gel pelembab [kosmetik]; gel pelembab kulit [kosmetik]; gel pelindung rambut; gel penata rambut; gel
penyamakan [kosmetik]; gel rambut; gel rambut dan mousse rambut; gel tahan lama untuk keperluan kosmetik; gel tanpa obat;
gel tanpa obat untuk melembabkan kulit; gel tubuh dan wajah [kosmetik]; gel untuk penggunaan kosmetik; gel untuk tubuh
(kosmetik); gel untuk wajah; gel untuk wajah tidak mengandung obat; gel wajah [kosmetik]; gel wajah untuk dipakai setelah
bercukur; gel, semprotan, mousses dan balsem untuk penataan rambut dan perawatan rambut; gel-gel perawatan kulit;
ginseng mengklarifikasi masker wajah pemolesan; glasir rambut; glitter dekoratif untuk keperluan kosmetik; glitter untuk
keperluan kosmetik; grease untuk keperluan kosmetik; handuk, kain dan kertas sekali pakai dan barang kapas diresapi
dengan atau untuk digunakan dengan sediaan kosmetik; hidrator kulit; hidrogen peroksida untuk digunakan pada rambut;
hidrogen peroksida untuk keperluan kosmetik; highlighter (kosmetik); kain atau tisu diresapi dengan pembersih kulit; kain
diresapi dengan pembersih kulit; kamar mandi tanpa obat; kapas dalam bentuk bola-bola, kuncup, kain, gulungan, penyeka
untuk kebutuhan kosmetik; kapas dan tongkat kapas untuk keperluan kosmetik; kapas untuk keperluan kosmetik; kapur untuk
penggunaan kosmetik; kaus kaki diresapi dengan krim pelembab kosmetik; kaus kaki yang sudah dilembabkan dengan
sediaan kosmetik untuk keperluan kosmetik; kertas untuk menghilangkan minyak wajah; kertas untuk penggunaan kosmetik;
kit kosmetik; kit tata rias yang terdiri dari perona pipi, perona, bedak untuk badan, bedak wajah, penyamar noda pada wajah;
kit wewanginan khusus untuk digunakan pada pelembut kain, penguat aroma, bubuk dan cairan deterjen kain, bar untuk
binatu, semprotan penyegar binatu, unit-dosis untuk binatu, deterjen pencuci piring, pembersih lantai, pembersih permukaan,
sampo, pelembut, deodoran anti keringat, losion tubuh, perawatan kulit, sabun bar dan sabun cair untuk tangan, sabun badan,
sabun mandi cair, gel mandi, mutiara untuk mandi, penyegar udara, aroma wewangian, lilin, blok pewangi toilet dan pembersih
toilet; kompres mata untuk keperluan kosmetik; kondisioner kulit; kondisioner pembersih untuk digunakan dalam mencuci
rambut khusus conditioner; kondisioner rambut; kondisioner rambut untuk bayi; kondisioner rambut, losion rambut, pewarna
rambut; kosmetik; kosmetik alis; kosmetik bermain anak-anak, menandai kulit; kosmetik dalam bentuk bubuk; kosmetik dalam
bentuk krim; kosmetik dalam bentuk lotion; kosmetik dalam bentuk susu, lotion dan emulsi; kosmetik dan alat rias/pembersih
badan (tidak mengandung obat) untuk kuku, rambut dan kulit; kosmetik dan make-up; kosmetik dan perlengkapan mandi;
kosmetik dan sediaan kosmetik; kosmetik dan sediaan pembersih badan yang tidak mengandung obat; kosmetik dan sediaan
perawatan pribadi; kosmetik dekoratif; kosmetik dekoratif [make-up]; kosmetik fungsional adalah krim anti-kerut; kosmetik
fungsional menjadi sediaan penyamakan matahari; kosmetik fungsional menjadi sediaan penyaringan sinar matahari; kosmetik
fungsional menjadi sediaan perawatan kulit anti-penuaan; kosmetik non-medis; kosmetik penyegar kulit; kosmetik perawatan
kulit; kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan; kosmetik tabir surya; kosmetik tanpa obat; kosmetik tanpa obat dan sediaan
perlengkapan mandi; kosmetik tidak mengandung obat, perlengkapan mandi dan wewangian yang tidak mengandung obat
untuk merawat dan mempercantik bulu mata, alis, mata, bibir dan kuku; kosmetik untuk anak-anak; kosmetik untuk bibir;
kosmetik untuk digunakan pada kulit; kosmetik untuk hewan; kosmetik untuk kuku; kosmetik untuk kulit kepala; kosmetik untuk
leher; kosmetik untuk menutupi bekas luka operasi; kosmetik untuk pemakaian di rambut; kosmetik untuk pembersih tubuh;
kosmetik untuk penggunaan pribadi; kosmetik untuk wajah dan tubuh dalam bubuk tertentu; kosmetik yaitu krim, susu, lotion,
gel dan bubuk untuk wajah, tubuh dan tangan; kosmetik yang digunakan sebagai sediaan perawatan kulit; kosmetik yang
digunakan untuk kulit; kosmetik yang dijual sebagai komponen integral dari persiapan perawatan kulit tanpa obat; kosmetik
yang mengandung ekstrak batu permata; kosmetik yang mengandung probiotik; kosmetik yang mengandung vitamin;
kosmetik, yaitu alas bedak, concealer, pengkilap bibir, maskara, pembersih make-up; kosmetik, yaitu, alas bedak, bedak,
concealer, Celak mata (Eye shadow), pensil mata, eyeliner cair, maskara, pensil bibir, lipstik, Pengkilat bibir (lip gloss), balsem
bibir, cat kuku; kosmetik, yaitu, susu, losion, gel dan bubuk untuk wajah, gel dan bubuk untuk tubuh dan tangan; krim after-sun
untuk keperluan kosmetik; krim anti penuaan; krim anti-bintik untuk keperluan kosmetik; krim anti-iritasi [untuk keperluan
kosmetik]; krim anti-kerut untuk keperluan kosmetik; krim anti-penuaan; krim anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; krim
anti-penuaan untuk wajah; krim bibir untuk keperluan kosmetik; krim bronzing kulit; krim dan gel kosmetik untuk wajah, tangan
dan tubuh; krim dan lotion kosmetik; krim dan lotion kosmetik untuk perawatan wajah dan tubuh; krim dan lotion penyamakan
sinar matahari; krim dingin untuk keperluan kosmetik; krim exfoliant untuk keperluan kosmetik; krim kaki tanpa obat; krim
kecantikan wajah dan tubuh; krim kosmetik; krim kosmetik bernutrisi; krim kosmetik untuk kulit; krim kosmetik untuk
mengencangkan kulit; krim kosmetik untuk mengencangkan kulit di sekitar mata; krim kosmetik untuk perawatan kulit; krim
kosmetik, lotion dan sediaan lain untuk berjemur; krim kosmetik, susu, lotion, gel dan bubuk untuk wajah, tangan, dan tubuh;
krim kuku untuk keperluan kosmetik; krim kulit; krim kulit dalam bentuk cair dan padat; krim kulit tabir surya; krim kulit tanpa
obat; krim kulit untuk keperluan kosmetik; krim kulit yang adil; krim kulit yang adil untuk keperluan kosmetik; krim masker tubuh
untuk keperluan kosmetik; krim mata untuk keperluan kosmetik; krim matahari untuk keperluan kosmetik; krim non-obat untuk
melembabkan kulit; krim non-obat untuk menenangkan kulit; krim non-obat untuk scrub wajah; krim obat menghilangkan
rambut; krim pagi untuk keperluan kosmetik; krim pelembab kulit [kosmetik]; krim pelembab, lotion dan gel; krim pelurus
rambut; krim pembersih [kosmetik]; krim pembersih kulit; krim pembersih kulit [non-obat]; krim pemutih kulit; krim pemutih kulit
wajah; krim pengencang [kosmetik]; krim penghalus kulit; krim pengkondisi kulit untuk keperluan kosmetik; krim pengurang
bintik penuaan untuk keperluan kosmetik; krim perawatan kulit kepala tanpa obat; krim perawatan rambut; krim perawatan
rambut untuk keperluan kosmetik; krim perlindungan rambut; krim perlindungan rambut, non-obat; krim rambut; krim retinol
untuk keperluan kosmetik; krim ruam popok tanpa obat; krim tabir surya untuk keperluan kosmetik; krim tangan kosmetik; krim
tangan untuk keperluan kosmetik; krim tangan, krim kaki, krim bernutrisi, krim pembersih wajah; krim tanning diri [kosmetik];
krim tanpa obat untuk melembutkan kulit; krim tanpa obat untuk memutihkan kulit; krim tanpa obat untuk mencerahkan kulit;
krim tanpa obat untuk perlindungan kulit; krim tubuh kosmetik; krim tubuh untuk keperluan kosmetik; krim untuk bahan kulit;
krim untuk keperluan kosmetik; krim untuk kulit; krim untuk memutihkan kulit; krim untuk mencegah kerutan wajah; krim untuk
mengelupas kulit mati; krim untuk menghindari kulit terbakar dari sengatan matahari (non medis); krim untuk pemeliharaan
kulit (kosmetik); krim untuk pengurangan selulit untuk keperluan kosmetik; krim wajah; krim wajah [kosmetik]; krim wajah dan
tubuh; krim wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; krim wajah tidak mengandung obat; krim wajah untuk keperluan
kosmetik; krim wajah untuk penggunaan kosmetik; krim wangi untuk keperluan kosmetik; krim, minyak dan susu untuk tubuh,
sabun mandi, gel, minyak, susu dan garam; krim, minyak, lotion, semprotan, pensil dan balsem untuk keperluan kosmetik;
kristal mandi untuk keperluan kosmetik; kulit mengklarifikasi; kulit quillaia untuk dicuci; lem ikatan potongan rambut; lilin bahan
kulit; lilin obat menghilangkan rambut; lilin penata rambut; linen untuk penggunaan kosmetik; losion untuk kulit; losion dan
krem pelembab badan dan kulit; losion dan krim untuk digunakan pada kulit; losion dan semprotan untuk kulit; losion dan
semprotan untuk kulit (non-medis); losion dan semprotan untuk rambut; losion kosmetik; losion pelembab stimulasi non-obat
untuk kulit; losion pemutih kulit wajah; losion pengelupasan untuk wajah; losion rambut; losion susu matahari kosmetik; losion
susu untuk keperluan kosmetik; losion tubuh dan wajah; losion untuk rambut; losion untuk wajah tidak mengandung obat;
losion wajah; losion wajah untuk dipakai setelah bercukur; lotion aromaterapi; lotion bayi [perlengkapan mandi]; lotion
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berjemur; lotion berjemur kosmetik; lotion cukur; lotion dan krim tubuh beraroma; lotion dan pelembab anti-penuaan; lotion
gelombang-set; lotion kaki tanpa obat; lotion kecantikan; lotion klarifikasi kulit non-obat; lotion kosmetik untuk mengurangi
munculnya bintik-bintik dan bintik-bintik penuaan; lotion kulit dan tubuh, krim dan minyak untuk penggunaan kosmetik; lotion
kulit kosmetik; lotion kulit pelembab [kosmetik]; lotion mandi; lotion mandi untuk keperluan kosmetik; lotion masker tubuh;
lotion masker tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion mata; lotion mata untuk keperluan kosmetik; lotion non-obat untuk kulit;
lotion non-obat untuk melembabkan kulit; lotion non-obat untuk tubuh; lotion obat menghilangkan rambut; lotion pelembab
[kosmetik]; lotion pelindung rambut; lotion pembersih gigi; lotion pembersih kulit; lotion pembersih non-obat; lotion pengencang
untuk tubuh; lotion pengencang untuk wajah; lotion pengencang untuk wajah, tubuh dan tangan untuk keperluan kosmetik;
lotion pengeritingan permanen; lotion penguat untuk tangan; lotion perawatan kulit kosmetik; lotion perawatan matahari; lotion
perawatan matahari untuk keperluan kosmetik; lotion perawatan penguatan rambut; lotion perawatan rambut; lotion perawatan
rambut untuk keperluan kosmetik; lotion rambut kosmetik; lotion rambut melambai; lotion rambut tanpa obat; lotion restorasi
rambut tanpa obat; lotion setelah matahari; lotion setelah matahari untuk keperluan kosmetik; lotion stimulasi non-obat untuk
kulit; lotion styling; lotion tabir surya; lotion tabir surya dan krim perawatan matahari; lotion tabir surya untuk keperluan
kosmetik; lotion tahan usia; lotion tahan usia untuk keperluan kosmetik; lotion tangan; lotion tangan untuk keperluan kosmetik;
lotion tubuh beraroma; lotion tubuh pelembab [kosmetik]; lotion untuk jenggot; lotion untuk keperluan kosmetik; lotion untuk
memperkuat kuku; lotion untuk mengurangi selulit; lotion untuk pengurangan selulit untuk keperluan kosmetik; lotion untuk
perawatan tubuh; lotion untuk perawatan wajah dan tubuh; lotion untuk perawatan wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik;
lotion untuk wajah; lotion wajah dan tubuh; lotion wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion wajah kosmetik; lotion
wajah tanpa obat; lotion wangi [sediaan toilet]; lotion, krim dan sediaan untuk perawatan wajah, tubuh, kulit kepala, kuku dan
rambut; lulur kosmetik; make-up [kosmetik]; make-up mengeluarkan susu, gel, lotion dan krim; make-up untuk wajah dan
tubuh; mandi minyak untuk perawatan rambut; manik-manik mandi untuk keperluan kosmetik; maskara rambut; masker kaki
untuk perawatan kulit; masker kecantikan rambut; masker kecantikan wajah; masker kecantikan wajah tidak mengandung
obat; masker kecantikan, krim dan minyak untuk membersihkan kulit, krim kulit, krim untuk menghilangkan noda, krim mata,
losion kulit, losion wajah, losion tubuh, pelembab kulit, krim malam, pengklarifikasi kulit, sediaan untuk tanning matahari,
sediaan perawatan matahari bukan medis, kapas untuk kecantikan; masker kecantikan, sediaan perawatan kulit wajah (facial
packs); masker kosmetik; masker kulit; masker kulit [kosmetik]; masker kulit berbentuk losion dan semprotan; masker kulit
untuk keperluan kosmetik; masker mata untuk keperluan kosmetik; masker pelembab kulit; masker pembersih untuk wajah;
masker pemutih kulit wajah; masker penataan rambut; masker perawatan rambut; masker rambut; masker rambut dan kulit
kepala; masker tanah liat yang membersihkan kulit; masker tangan untuk perawatan kulit; masker tubuh untuk keperluan
kosmetik; masker untuk membersihkan wajah; masker wajah; masker wajah [kosmetik]; masker wajah bergizi madu dalam;
masker wajah kosmetik; masker wajah memurnikan arang; masker wajah smoothing; masker wajah untuk penggunaan
kosmetik; membersihkan dan melembabkan krim, minyak, lotion dan preparat; memijat minyak dan lotion; menghapus kerutan
sediaan perawatan kulit; mengklarifikasi tonik wajah; minyak after-sun untuk keperluan kosmetik; minyak berjemur [kosmetik];
minyak berjemur untuk tujuan kosmetik; minyak dan lotion penyamakan matahari; minyak esensial sebagai pewangi untuk
keperluan binatu; minyak esensial untuk keperluan kosmetik; minyak kolonyo/air aromatik; minyak kosmetik; minyak kosmetik
untuk kulit; minyak lavender untuk penggunaan kosmetik; minyak mandi tanpa obat; minyak mandi untuk keperluan kosmetik;
minyak mawar untuk keperluan kosmetik; minyak memperbaiki rambut; minyak parfum untuk pembuatan preparat kosmetik;
minyak pelindung matahari [kosmetik]; minyak penataan rambut; minyak penyamakan [kosmetik]; minyak rambut; minyak
rambut kemiri; minyak rambut orang aring; minyak setelah matahari [kosmetik]; minyak tubuh untuk keperluan kosmetik;
minyak untuk keperluan kosmetik; minyak untuk pengkondisian rambut; minyak wajah; minyak, losion dan susu semua untuk
keperluan kosmetik dan alat rias/pembersih badan untuk kuku, rambut dan kulit; minyak-minyak perawatan kulit; minyakminyak sari kosmetika; mizu-oshiroi [foundation cair]; mousse dan gel penataan rambut; mousse perawatan kulit; mousse
perlindungan rambut; mousse rambut; mousses [kosmetik]; mousses menjadi alat bantu penata rambut; mutiara mandi untuk
keperluan kosmetik; obat dan bahan obat menghilangkan rambut; obat kumur dan obat kumur tanpa obat; obat kumur tanpa
obat; obat kumur tanpa obat untuk hewan peliharaan; oil baths untuk perawatan rambut untuk keperluan kosmetik; overlay
memahat kuku [kosmetik]; pacar [pewarna kosmetik]; pacar untuk keperluan kosmetik; paket kosmetik kecantikan (beauty
pack) yang dijual satu unit; paket kosmetik wajah; paket masker pengencangan pori digunakan sebagai kosmetik; paket
masker untuk keperluan kosmetik; paket wajah; parfum air wangi; parfum cair; parfum dan air toilet; pasta gigi cair; pasta gigi
dan obat kumur tanpa obat; pasta gigi tanpa obat; pasta kosmetik untuk aplikasi ke wajah untuk menangkal silau; pasta styling
untuk rambut; pasta untuk mengkilapkan bahan kulit; pasta wangi untuk keperluan kosmetik; patch jerawat kosmetik;
pelembab anti-penuaan; pelembab dan pelembut kulit tubuh; pelembab kulit; pelembab kulit berbentuk losion dan semprotan;
pelembab kulit digunakan sebagai kosmetik; pelembab rambut; pelembab untuk wajah, badan, tangan dan kaki; pelembab
wajah; pelembab wajah kosmetik; pelembab wajah tidak mengandung obat; pelembab, losion dan krem untuk badan dan kulit;
pelindung matahari untuk bibir [kosmetik]; pelindung terhadap sinar matahari untuk wajah; pelindung terhadap sinar matahari
untuk wajah tidak mengandung obat; pembersih tata rias wajah , pembersih kosmetik; pembersih baki sampah menggunakan
pewangi; pembersih karpet dengan pewangi; pembersih kulit; pembersih saluran pembuangan kimia dalam bentuk cairan;
pembersih tata rias wajah, pembersih kosmetik; pembersih untuk keperluan kebersihan pribadi yang intim, tanpa obat;
pembersih untuk kuas kosmetik; pembersih wajah; pembersih wajah tidak mengandung obat; pembersihan, pemolesan dan
cairan abrasif untuk keperluan umum dan serbuk; pembilasan rambut; pembilasan rambut [kondisioner sampo]; pembilasan
rambut untuk keperluan kosmetik; pemecah rambut [sediaan penataan rambut]; pemelihara rambut; pemelihara rambut untuk
keperluan kosmetik; pemerah pipi cair; pemutih rambut; pencerah kulit; pencerah rambut; pencuci tubuh (sabun) bayi; pencuci
tubuh dan rambut bayi; pencuci wajah berbentuk bubuk; pengatur tekstur rambut; pengawet untuk kulit [poles]; pengelupas sel
kulit (peel) wajah; pengelupas sel kulit (peel) wajah tidak mengandung obat; penggosok (scrub) wajah tidak mengandung obat;
pengkilap rambut; pengkilau rambut dalam bentuk semprotan; pensil kosmetik; pensil mata kosmetik; penutup mata gel untuk
keperluan kosmetik; penyamakan kosmetik dan susu setelah matahari, gel dan minyak; penyegar kulit; penyeka kapas untuk
keperluan kosmetik; penyeka, kapas dan tisu yang diresapi dengan sediaan kosmetik dan losion wewangian yang tidak
mengandung obat; penyeka, tisu dan handuk kosmetik yang telah diresapi pelembab; peralatan mandi tanpa obat; perawatan
kulit dalam bentuk semprotan; perawatan pelurusan rambut; perawatan rambut dan sediaan pembersihan; perawatan rambut
keratin; perekat kelopak mata ganda (kosmetik); perekat untuk bulu mata palsu, rambut dan kuku; perekat untuk keperluan
kosmetik; perekat untuk membubuhkan rambut palsu; perhiasan kulit menjadi transfer dekoratif untuk keperluan kosmetik;
perhiasan kulit self-adhesive untuk keperluan kosmetik; perhiasan kulit untuk keperluan kosmetik; pernis kuku untuk keperluan
kosmetik; persiapan kulit wajah untuk penggunaan kosmetik; persiapan scrubbing (scrubbing preparations) untuk digunakan
pada kulit, yaitu, lulur (body scrubs) dan scrub wajah (facial scrubs); persiapan untuk perawatan rambut; petroleum jelly untuk
keperluan kosmetik; pewangi bantal beraroma dengan cara disemprot; pewangi nafas dalam bentuk kunyah yang terbuat dari
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ekstrak kayu birch; pewangi rambut; pewarna Rambut; pewarna bibir dalam bentuk cairan atau gel [kosmetik]; pewarna
kosmetik; pewarna lotion untuk rambut; pewarna rambut; pewarna rambut dan produk pemutihan; pewarna-pewarna rambut;
pewarnaan rambut dan sediaan pewarnaan rambut; pijat lilin untuk keperluan kosmetik; poles untuk kulit; pomade rambut;
pomade rambut untuk keperluan kosmetik; pomades untuk keperluan kosmetik; preparat kosmetik yang mengandung kolagen;
preparat pelembab [kosmetik]; preparat pemutihan [decolorants] untuk keperluan kosmetik; primer kuku [kosmetik]; produk
dan sediaan kosmetik perawatan kecantikan; produk dan sediaan untuk rambut dan perawatan rambut termasuk sampo,
kondisioner, mousses, gel, lilin (waxes) dan semprotan (sprays); produk dan sediaan yang tidak mengandung obat-obatan
untuk merawat rambut dan kulit kepala; produk dan sediaan yang tidak mengandung obat-obatan untuk merawat tubuh dan
kulit; produk dan sediaan yang tidak mengandung obat-obatan untuk merawat wajah; produk kosmetik dalam bentuk aerosol
untuk perawatan kulit; produk pelindung matahari (kosmetik); produk pemutih (kosmetik); produk pengelupas untuk merawat
dan membersihkan kulit; produk perawatan bibir (kosmetik); produk perawatan kulit yang tidak mengandung obat; produk
perawatan rambut, yaitu sampo dan kondisioner; produk perawatan tubuh [tidak mengandung obat-obatan] untuk wajah dan
kulit; produk perawatan untuk melindungi rambut; produk perawatan wajah [kosmetik]; produk sabun; produk untuk perawatan
kulit berbentuk cairan; racun lebah untuk keperluan kosmetik; rambut rontok; rias wajah; rum rum untuk keperluan kosmetik;
sabun almond; sabun antiperspirant; sabun batang; sabun batangan untuk mandi; sabun batangan untuk toilet; sabun
beraroma; sabun cair; sabun cair bergelembung untuk mandi berendam; sabun cair untuk binatu; sabun cair untuk mandi;
sabun cair untuk mencuci piring; sabun cair untuk tangan dan wajah; sabun cair untuk tangan, wajah dan tubuh; sabun cair
yang digunakan untuk mandi kaki; sabun cair yang digunakan untuk mencuci kaki; sabun cuci; sabun cuci tangan; sabun
cukur; sabun dan deterjen; sabun deodoran; sabun deterjen; sabun industri; sabun kertas untuk penggunaan pribadi; sabun
kosmetik; sabun krim; sabun krim tubuh; sabun kulit; sabun lidah buaya; sabun loofah; sabun mandi; sabun mandi [untuk
manusia]; sabun mandi cair; sabun mandi cair tidak mengandung obat; sabun mandi dalam bentuk cair, padat atau gel; sabun
mandi*; sabun non-obat; sabun non-obat untuk bayi; sabun non-obat untuk tangan; sabun non-obat untuk wajah; sabun pasir;
sabun pelana; sabun pencerah warna untuk keperluan binatu; sabun pengelupasan untuk wajah; sabun tanpa air; sabun tidak
mengandung obat untuk penggunaan pribadi; sabun tidak mengandung obat untuk penggunaan pribadi dalam bentuk cair,
padat dan gel; sabun toilet; sabun tubuh; sabun tubuh tanpa obat; sabun untuk bahan kulit; sabun untuk keringat kaki; sabun
untuk kulit; sabun untuk mencerahkan tekstil; sabun untuk penggunaan pribadi; sabun untuk penggunaan rumah tangga;
sabun untuk perawatan tubuh; sabun wajah; sabun wajah dan sabun badan yang tidak mengandung obat, butiran manikmanik untuk mandi, butiran kristal untuk mandi, busa untuk mandi, gel untuk mandi, losion untuk mandi, minyak untuk mandi,
garam untuk mandi yang tidak mengandung obat, gelembung busa untuk mandi, busa untuk, sabun mandi cair, busa untuk
mandi di bawah pancuran dan busa untuk mandi, gel untuk mandi di bawah pancuran dan gel untuk mandi, lulur untuk mandi
di bawah pancuran dan lulur untuk mandi; sabun wangi; sabun-sabun; sabun-sabun, sabun mandi, wangi-wangian, minyak
esensial, kosmetik, shampoo, shampoo kering; salep kosmetik; salep kulit pelembab [kosmetik]; salep ruam popok dan lotion
tanpa obat; salep tanpa obat untuk melembabkan kulit; salep tanpa obat untuk pencegahan dan pengobatan kulit terbakar;
sampo dan kondisioner rambut; sampo dan kondisioner untuk digunakan pada rambut; sampo hewan peliharaan tanpa obat;
sampo ketombe tanpa obat; sampo tanpa obat; sampo untuk rambut manusia; sarung tangan pra-dibasahi dengan sediaan
kosmetik untuk keperluan kosmetik; scrub pengelupasan kulit untuk keperluan kosmetik; scrub pengelupasan untuk wajah;
scrub tanpa obat untuk wajah dan tubuh; scrub wajah; sediaan baskom tanpa obat; sediaan berjemur [kosmetik]; sediaan
binatu atau cairan untuk menghilangkan bau dan untuk membuat pakaian dan bahan tekstil tercium bersih; sediaan dalam
bentuk emulsi untuk merawat kulit [tidak mengandung obat-obatan]; sediaan dan bahan non-obat untuk perlindungan dan
perawatan kulit; sediaan dan perawatan rambut; sediaan dan produk perawatan kulit [kosmetik dan tidak mengandung obatobatan]; sediaan eksfoliasi tanpa obat untuk perawatan kulit dan rambut; sediaan eksfoliasi tanpa obat untuk wajah; sediaan
hiasan rambut [sediaan highlight]; sediaan kolagen untuk keperluan kosmetik; sediaan kosmetik; sediaan kosmetik antipenuaan; sediaan kosmetik dan kecantikan; sediaan kosmetik meminimalkan kerut untuk penggunaan wajah topikal; sediaan
kosmetik perawatan rambut; sediaan kosmetik tanpa busa; sediaan kosmetik tanpa obat; sediaan kosmetik tidak mengandung
obat untuk penggelapan kulit dan penggelapan kulit yang dilakukan sendiri; sediaan kosmetik tidak mengandung obat untuk
tujuan pelangsingan; sediaan kosmetik untuk berjemur; sediaan kosmetik untuk berjemur dan sediaan untuk melindungi kulit
dari efek sinar matahari; sediaan kosmetik untuk bulu mata; sediaan kosmetik untuk kulit; sediaan kosmetik untuk kulit kering
selama kehamilan; sediaan kosmetik untuk mandi; sediaan kosmetik untuk mandi dan mandi; sediaan kosmetik untuk
melindungi dari sengatan matahari; sediaan kosmetik untuk melindungi kulit dari sinar matahari; sediaan kosmetik untuk
modifikasi kulit dan tubuh plastik simulasi dan kosmetik untuk layanan make up artis; sediaan kosmetik untuk pembaruan kulit;
sediaan kosmetik untuk pemeliharaan kulit dan perawatan kulit; sediaan kosmetik untuk pengeringan cat kuku; sediaan
kosmetik untuk perawatan kulit; sediaan kosmetik untuk perawatan mulut dan gigi; sediaan kosmetik untuk perawatan tubuh;
sediaan kosmetik untuk rambut dan kulit kepala; sediaan kosmetik untuk tata rias artis khususnya sediaan untuk kulit, rambut
dan untuk pewarnaan gigi; sediaan kosmetik untuk tujuan pelangsingan; sediaan kosmetik untuk wajah dan tubuh; sediaan
kosmetik wajah; sediaan kosmetik yang digunakan untuk mengangkat sel-sel kulit mati dari permukaan kulit; sediaan kosmetik
yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati di wajah; sediaan kosmetik yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel
kulit mati diwajah; sediaan kosmetik, yakni krim untuk mengencangkan kulit; sediaan kosmetika untuk perawatan jerawat;
sediaan kulit wajah untuk keperluan kosmetik; sediaan lidah buaya untuk keperluan kosmetik; sediaan make-up untuk wajah
dan tubuh; sediaan mandi busa tanpa obat; sediaan mandi busa untuk keperluan kosmetik; sediaan mandi tanpa obat;
sediaan meluruskan rambut; sediaan mencuci rambut; sediaan menghilangkan kutikula untuk keperluan kosmetik; sediaan
obat menghilangkan rambut; sediaan obat menghilangkan rambut dan pengelupasan kulit; sediaan pelindung matahari
kosmetik; sediaan pembersih pribadi untuk wajah, tangan dan tubuh; sediaan pembersih wajah; sediaan pembersihan dan
pemolesan kulit; sediaan pembersihan kulit tanpa obat; sediaan pembersihan tanpa obat; sediaan pembersihan tanpa obat
untuk digunakan pada tubuh; sediaan pembersihan tanpa obat untuk kulit; sediaan pembersihan untuk kulit; sediaan
pemolesan untuk bahan kulit; sediaan pemutih kulit; sediaan pemutih kulit [kosmetik]; sediaan pemutihan kulit; sediaan
penataan rambut; sediaan pengencangan payudara kosmetik; sediaan pengeriting rambut; sediaan pengeritingan rambut dan
pengaturan rambut; sediaan penghilang rambut; sediaan penghilang warna untuk rambut; sediaan penyamakan sendiri
[kosmetik]; sediaan peralatan mandi tanpa obat; sediaan perawatan bibir tanpa obat; sediaan perawatan kaki tanpa obat;
sediaan perawatan kecantikan kulit tanpa obat; sediaan perawatan kuku kosmetik; sediaan perawatan kulit; sediaan
perawatan kulit anti-penuaan; sediaan perawatan kulit tanpa obat; sediaan perawatan kulit tanpa obat dalam sifat penyegar
tubuh dengan cara disemprot; sediaan perawatan kulit wajah (kosmetik); sediaan perawatan kulit yang menggabungkan madu
Manuka dan/atau bahan-bahan herbal; sediaan perawatan kulit, bukan untuk keperluan medis; sediaan perawatan kulit, mata,
bibir dan kuku (tidak mengandung obat); sediaan perawatan kulit, yaitu pengelupas sel kulit; sediaan perawatan kulit, yaitu
sabun mandi, losion, krim dan sampo; sediaan perawatan matahari [kosmetik]; sediaan perawatan matahari dan sun block
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tanpa obat; sediaan perawatan rambut; sediaan perawatan rambut tanpa obat untuk keperluan kosmetik; sediaan perawatan
rambut untuk manusia; sediaan perawatan rambut yang terdiri dari minyak kelapa murni organik dan minyak kelapa murni;
sediaan perawatan rambut, bukan untuk keperluan medis; sediaan perawatan tanpa obat, selain mencuci hewan; sediaan
perawatan tubuh tanpa obat; sediaan perawatan wajah kosmetik; sediaan perawatan wajah tidak mengandung obat; sediaan
pertumbuhan kembali rambut kosmetik menghambat; sediaan pewangi ruangan; sediaan pewangi udara untuk mobil; sediaan
pewangi udara untuk ruangan; sediaan pewarnaan rambut; sediaan pewarnaan untuk keperluan kosmetik; sediaan pijat tanpa
obat; sediaan rambut santai; sediaan rambut tanpa obat; sediaan rias rambut kosmetik; sediaan sun block untuk keperluan
kosmetik; sediaan tabir surya untuk digunakan pada kulit; sediaan tanpa obat untuk digunakan di kamar mandi; sediaan tanpa
obat untuk merawat dan membersihkan hewan; sediaan tanpa obat untuk perawatan kulit, rambut dan kulit kepala; sediaan
tubuh dan perawatan kecantikan untuk keperluan kosmetik; sediaan untuk melindungi rambut dari sinar matahari; sediaan
untuk membersihkan dan menyemir kulit dan alas kaki, tidak termasuk produk rambut; sediaan untuk membersihkan rambut;
sediaan untuk membersihkan, merawat dan memperindah kulit, kulit kepala dan rambut; sediaan untuk membersihkan,
merawat, memelihara dan memperindah kulit, kulit kepala dan rambut; sediaan untuk memperbaiki dan menempelkan bulu
mata, jenggot, memasang rambut palsu; sediaan untuk mengecat rambut; sediaan untuk mengeriting dan mengatur rambut;
sediaan untuk menghilangkan warna rambut; sediaan untuk mengikalkan rambut; sediaan untuk pembersihan, perawatan dan
perawatan rambut; sediaan untuk pembersihan, pewarnaan, pewarnaan, pemutihan, pengaturan dan penataan rambut;
sediaan untuk pembersihan, pewarnaan, pewarnaan, pemutihan, pengaturan dan pengeritingan rambut permanen; sediaan
untuk pengeritingan rambut; sediaan untuk pengeritingan rambut permanen; sediaan untuk perawatan kulit kepala dan rambut;
sediaan untuk perlengkapan mandi (toilet preparations) yang tidak mengandung obat, yaitu, sabun; sediaan untuk pewarnaan
awal rambut; sediaan untuk pewarnaan awal rambut, menghilangkan warna rambut, mengecat rambut dan mewarnai rambut;
sediaan untuk simulasi warna darah pada bagian tubuh untuk menutupi noda kulit; sediaan untuk simulasi warna darah pada
bagian tubuh, untuk menutupi noda kulit dan kosmetik untuk menindaklanjuti pengobatan pasca operasi bekas luka pada kulit;
sediaan yang tidak mengandung obat-obatan untuk melembabkan, memberi nutrisi, mengencangkan dan merawat kulit;
sediaan-sediaan eksfoliasi non-medis untuk kulit kepala dan rambut; sediaan-sediaan kosmetik rias rambut; sediaan-sediaan
kosmetik untuk tata rias artis khususnya sediaan-sediaan untuk kulit, rambut dan untuk pewarnaan gigi; sediaan-sediaan
mencuci tangan diresapi untuk keperluan kosmetik; sediaan-sediaan pembersih kulit untuk wajah dan tubuh; sediaan-sediaan
pewangi udara untuk kamar mandi dan kamar kecil; sediaan-sediaan untuk memutihkan dan mencuci sediaan-sediaan untuk
membersihkan, mengkilatkan, membuang lemak sabun, wangi-wangian, minyak sari, kosmetik, minyak rambut bahan-bahan
pemeliharaan gigi; sediaan-sediaan yang tidak mengandung obat untuk kulit, mengandung vitamin, herbal, mineral, atau
minyak sari; self-tanning lotion [kosmetik]; semprotan kulit topikal untuk keperluan kosmetik; semprotan menjadi alat bantu
penata rambut; semprotan mulut tanpa obat; semprotan pelindung panas untuk rambut; semprotan penata rambut; semprotan
rambut; semprotan rambut dan gel rambut; semprotan tubuh untuk keperluan kosmetik; semprotan untuk tubuh yang
mengandung wewangian dan sabun yang mengandung wewangian; serat untuk keperluan kosmetik; serum anti-penuaan
untuk wajah; serum bulumata; serum jenggot; serum kecantikan; serum kulit (kosmetik); serum kulit tanpa obat; serum kulit
tanpa obat untuk wajah; serum mata; serum pemutih (kosmetik); serum penataan rambut; serum perawatan rambut; serum
rambut; serum tidak eksklusif hyaluronat bisa mengandung vitamin dan pencerah (kosmetik); serum untuk wajah tidak
mengandung obat; serum wajah; serum yang mengandung ekstrak batu permata; shampo rambut; strip lilin untuk
menghilangkan rambut tubuh; strip wajah untuk menghilangkan sumbatan dari pori-pori pada kulit; sun block lotion untuk
keperluan kosmetik; susu almond untuk keperluan kosmetik; susu pelembab untuk pemutih kulit wajah; susu pembersih untuk
perawatan kulit; susu pembersih wajah; susu penyamakan [kosmetik]; susu setelah matahari [kosmetik]; susu setelah
matahari untuk keperluan kosmetik; susu wajah dan lotion; susu wajah dan lotion untuk keperluan kosmetik; susu wajah dan
tubuh; susu wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; tabir surya tahan air; tabir surya untuk keperluan kosmetik; tablet
pembersih gigi tiruan tanpa obat; tambalan kosmetik yang mengandung tabir surya dan tabir surya untuk digunakan pada kulit;
tas organizer untuk keperluan kosmetik terisi; tata rias dan pembersih tata rias panggung, film dan televisi (kosmetik teater)
terutama untuk TV definisi tinggi; tata rias dan pembersih tata rias untuk panggung , film, dan televisi (kosmetik
teater)terutama untuk TV definisi tinggi; tato sementara untuk keperluan kosmetik; tato yang dapat dilepas untuk keperluan
kosmetik; texturizers kulit; tissue (penyeka) yang telah dilembabkan sebelumnya untuk wajah tidak mengandung obat; tisu
basah untuk keperluan kosmetik; tisu bayi sekali pakai diresapi dengan sediaan kosmetik; tisu bayi untuk keperluan kosmetik;
tisu diresapi dengan minyak esensial, untuk penggunaan kosmetik; tisu diresapi dengan pembersih kulit; tisu diresapi dengan
sediaan kosmetik; tisu diresapi dengan sediaan perawatan kulit; tisu kosmetik pra-lembab; tisu kosmetik yang sudah diresapi
pelembab sebelumnya; tisu pembersih kulit yang sudah direndam sebelumnya; tisu sekali pakai diresapi dengan senyawa
pembersih untuk digunakan pada wajah; tisu yang diresapi dengan kosmetik; tisu yang diresapi dengan losion kosmetik; tisu
yang diresapi dengan pembersih kulit; tisu, kain atau penyeka yang dilembapi atau diresapi dengan sediaan membersihkan
pribadi atau losion kosmetik; toner kulit; toner kulit non-obat; toner untuk penggunaan kosmetik; toner untuk wajah tidak
mengandung obat; toner wajah; toner wajah kosmetik; tongkat pomades untuk keperluan kosmetik; tonik rambut; tonik rambut
untuk keperluan kosmetik; topeng kulit kepala; transfer dekoratif untuk keperluan kosmetik; wajah berkilauan; wajah dan tubuh
gemerlap; warna rambut; wax rambut; wewangian, minyak atsiri, kosmetik tanpa obat, lotion rambut tanpa obat; wewangian,
minyak esensial, kosmetik, lotion rambut===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

: J222021013801
: 01/03/2021 08:35:35
:
: PT. Jefe Flower Favora

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. PANDEGA SIWI NO. 14 C MANGGUNG, RT. 017, RW. 001, CATURTUNGGAL,
DEPOK, SLEMAN, D. I. YOGYAKARTA 55281, Kabupaten Sleman, DI Yogyakarta
:
:

Tipe Merek
Nama Merek

: Merek Kata dan Lukisan
: JEFE FLOWER

540 Etiket
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566

Arti Bahasa

: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Abu-Abu
: 35
: ===DEPARTMENT STORE; Distributor; Jasa konsultasi bisnis; Jasa penjualan barang secara retail, grosir dan eceran; Jasa
penjualan eceran; Jasa penjualan eceran secara online; Jasa penjualan melalui online (internet); MINI MARKET; Pengecer
barang-barang; Pengiklanan penjualan melalui pos; Pusat belanja melalui internet; Ritel online; Toko Eceran Elektronik; Toko
Grosir Elektronik; belanja online; demonstrasi produk di jendela toko dengan model langsung; jasa grosir untuk bahan seni;
jasa konsultasi bisnis; jasa pengecer dan grosir dan jasa penjualan eceran secara online; jasa toko retail sehubungan dengan
hadiah; jasa toko untuk penjualan souvenir; layanan grosir yang berkaitan dengan dekorasi meriah; layanan iklan untuk
mempromosikan kesadaran publik tentang manfaat berbelanja secara lokal; layanan ritel disediakan melalui pesta di rumah;
layanan ritel disediakan oleh toko bunga; layanan ritel disediakan oleh toko-toko suvenir; layanan ritel disediakan oleh tokotoko suvenir online; layanan ritel online; layanan ritel online yang berkaitan dengan hadiah; layanan ritel untuk bahan seni;
layanan ritel yang berkaitan dengan bunga; layanan ritel yang berkaitan dengan dekorasi pesta; layanan ritel yang berkaitan
dengan karya seni; layanan toko ritel yang menampilkan bahan seni; mengatur transaksi komersial, untuk orang lain, melalui
toko online; pemasaran; pemasaran internet; pengeceran dari barang (dalam arti apapun); pengiklanan penjualan melalui pos;
toko; toko grosir===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: D222021013802
: 01/03/2021 08:37:09
:
: PT. Jefe Flower Favora

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. PANDEGA SIWI NO. 14 C MANGGUNG, RT. 017, RW. 001, SLEMAN, D. I.
YOGYAKARTA, Kabupaten Sleman, DI Yogyakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: JEFE FLOWER
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Abu-Abu
: 31
: ===Bunga potong; Pohon Natal*; Rangkaian bunga kering; Rangkaian bunga kering untuk keperluan dekoratif; bibit dan
bahan tanaman; bibit tanaman; boutonnieres kering; bunga alami; bunga kering; bunga, alami; bunga, kering, untuk dekorasi;
dedaunan alami; kaktus; karangan bunga alami; karangan bunga herbal kering untuk dekorasi; karangan bunga kering;
korsase kering; sukulen; tanaman berbunga, alami; tanaman dan bunga alami; tanaman hijau alami untuk dekorasi; tanaman,
bibit dan bahan tanaman; tanaman, kering, untuk dekorasi===
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220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: J162021013803
: 01/03/2021 08:39:13
:
: NI PUTU EKA WIRYASTUTI

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: BANJAR TEGEH KEL/DESA ANGSERI KECAMATAN BATURITI KABUPATEN
TABANAN PROVINSI BALI.82191, Kabupaten Tabanan, Bali, 82191
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: QR JINSEY CAFE & RESTO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah; Merah Muda; Putih; Hitam;
: 43
: ===Jasa restoran yang diberikan dalam bentuk kerjasama waralaba; Layanan kafe; Layanan restoran Jepang; Layanan
restoran yang diberikan dalam kerangka kerja waralaba; Restoran; Restoran Jepang; jasa kafe; jasa restoran; kafe; layanan
kafe, bistro, dan restoran; restoran masakan khas jepang===
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220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2021013804
: 01/03/2021 08:46:12
:
: PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko (Persero)

540 Etiket

: PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko (Persero) - Jalan
Raya Yogya-Solo Km. 16, Tamanmartani, Prambanan, Sleman, Daerah Istimewa
Yogyakarta 55571, Kabupaten Sleman, DI Yogyakarta, 55571
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740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: TWC - Indonesia Heritage Management
: TWC - Manajemen Warisan Budaya Indonesia

591

Uraian Warna

511

Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru Tua CMYK 96/82/0/0 Hijau muda CMYK 50/0/100/0 Oranye muda CMYK 0/50/100/0 Oranye tua CMYK 0/80/95/0 Ungu
CMYK 75/100/0/0
: 41
: ===Hiburan, kegiatan budaya, rekreasi, pertunjukan langsung, olahraga, penerbitan, publikasi, travel, makanan, fashion,
sastra, kesehatan dan kebugaran, televisi, film, radio, konten multimedia , teater, permainan, fotografi, layanan museum,
layanan kebun binatang, layanan taman hiburan yang disediakan secara elektronik atau online dari basis data komputer atau
melalui Internet; Jasa informasi, pemberian nasehat dan konsultasi yang berkaitan dengan hiburan, kegiatan budaya, rekreasi,
pertunjukan langsung, olahraga, penerbitan, publikasi, travel, makanan, fashion, sastra, kesehatan dan kebugaran, televisi,
film, radio, konten multimedia , teater, permainan, fotografi, layanan museum, layanan kebun binatang, layanan taman
hiburan; Jasa taman hiburan dan taman hiburan dengan tema; Jasa taman hiburan dan taman hiburan dengan tema bertema
pertunjukan dan film televisi; Layanan reservasi untuk tiket konser, tiket pertunjukan dan tiket teater; Layanan taman bermain
berpetualang; Layanan taman bermain petualangan untuk anak-anak; Pendidikan, pelatihan, kursus, hiburan, kegiatan
budaya, rekreasi, pertunjukan langsung, olahraga, penerbitan, publikasi, travel, makanan, fashion, sastra, kesehatan dan
kebugaran, televisi, film, radio, konten multimedia , teater, permainan, fotografi, layanan museum, layanan kebun binatang,
layanan taman hiburan yang disediakan secara elektronik atau online dari basis data komputer atau melalui Internet;
Pengoperasian, administrasi, manajemen dan penyelenggaraan taman hiburan dan taman hiburan dengan tema; Pertunjukan
musik, tarian, komedi, bacaan, puisi, teater, dan hiburan sirkus, termasuk layanan yang disediakan secara online dari basis
data komputer atau Internet; Taman hiburan dengan wahana yang dapat dinaiki dan dengan tema; hiburan dalam sifat naik
taman hiburan; hiburan dalam sifat pertunjukan taman hiburan; hiburan dalam sifat produksi teater; hiburan di alam taman air
dan pusat hiburan; hiburan, yaitu menyediakan konten audio dan multimedia, permainan, aplikasi perangkat lunak, berita dan
komentar dalam bidang hiburan, budaya pop, rekreasi dan aktifitas santai, olahraga dan even olahraga, layanan pendidikan,
konser, even budaya serta produksi teater hidup; jasa hiburan dalam bentuk objek wisata taman hiburan, yaitu area yang
mempunyai tema tertentu; jasa-jasa taman kanak-kanak (pendidikan atau hiburan); layanan hiburan disediakan oleh taman
rekreasi dan hiburan; layanan taman hiburan; layanan taman rekreasi; mengarahkan produksi teater; mengatur kompetisi
olahraga untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal; mengatur lokakarya dan seminar dalam kesadaran pribadi;
mengatur pelatihan olahraga untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal; mengatur seminar pelatihan; mengatur
simposium; mengatur simposium dan lokakarya pelatihan; menyediakan fasilitas taman hiburan (amusement park);
menyediakan fasilitas taman hiburan (theme park); menyediakan fasilitas teater seni pertunjukan; menyediakan layanan taman
air; menyediakan taman untuk penerimaan publik; penyediaan fasilitas mesin hiburan otomatis dan taman hiburan;
penyediaan taman bermain anak-anak di stasiun layanan; pertunjukan teater dan lantai musik disediakan di tempat
pertunjukan; presentasi pertunjukan tari langsung; presentasi pertunjukan teater di tempat pertunjukan; produksi pertunjukan
taman hiburan; produksi teater makan malam; taman hiburan dan layanan pasar malam; taman hiburan dan layanan taman
hiburan; taman-taman hiburan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021013805
: 01/03/2021 08:47:45
:
: Alfi Sahrin

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Raja Inal SRG GG Jasaharja LK. III Kel. Batunadua Jae Kec/ Padangsidimpuan
Batunadua Kota.Padangsidimpuan Sumatera Utara, Kota Padang Sidempuan,
Sumatera Utara
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: F2H MEDY CARE
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HIJAU, KUNING, PUTIH
: 3
: ===kosmetik===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021013806
: 01/03/2021 08:51:50
:
: NANIK SUSANTI

540 Etiket

540 Etiket

: PERUM MALANG ANGGUNG SEJAHTERA BLOK I-3 NO. 02 RT. 004 RW. 016
KELURAHAN SUMBER PORONG KECAMATAN LAWANG KABUPATEN MALANG
, Kabupaten Malang, Jawa Timur, 65213

Halaman 1674 dari 2049

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: ARKHANANTA
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HIJAU, MERAH, PUTIH
: 30
: ===Bumbu pecel; sambel pecel===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: D102021013807
: 01/03/2021 08:57:03
:
: IRWAN RAHMADI

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: TAMAN TIARA REGENCY GREEN CLUSTER BLOK D-20 RT.054 RW.013
PEGERWOJO, BUDURAN, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: SAPINESIA INDONESIA
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: MERAH, PUTIH, HITAM, COKELAT, KUNING
: 29
: ===Abon Sapi; Bakso daging sapi; Daging Sapi Lada Hitam; Daging ayam beku; Daging ayam yang sudah diolah, dimasak,
dibekukan; Daging sapi angus; Empal Sapi; Krengsengan Sapi; Makanan beku terutama terdiri dari pengganti daging;
Makanan pembuka beku terutama terdiri dari daging; Produk daging yang dibekukan; Rendang Sapi; Semur Daging Sapi; Se’i
Daging Sapi; ayam bumbu beku (frozen) siap saji; bahan makanan siap saji yang terutama terbuat dari daging, ikan, unggas,
hewan buruan atau sayuran, semua diawetkan, dikeringkan, didinginkan, dibekukan atau dimasak; bakso isi daging sapi
cincang; daging beku-kering; daging sapi asap; daging sapi olahan; daging, beku; irisan daging sapi; makanan beku (makanan
terbuat dari daging/ayam berupa nugget, otak-otak); makanan beku terutama terdiri dari daging, ikan, unggas atau sayuran;
makanan pengganti daging yang dibekukan; masakan matang yang terbuat dari daging sapi, ikan, ayam yang dimasak,
dikeringkan, dibekukan, diawetkan; nugget sapi; produk daging sapi; sapi panggang; sosis sapi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: D162021013808
: 01/03/2021 08:58:54
:
: NI PUTU EKA WIRYASTUTI

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: BANJAR TEGEH KEL/DESA ANGSERI KECAMATAN BATURITI KABUPATEN
TABANAN PROVINSI BALI.82191, Kabupaten Tabanan, Bali, 82191
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: QR Kichin
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah Muda; Putih; Hitam;
: 29
: ===Abon Ayam; Abon daging; Abon ikan; Kacang olahan; Kacang panggang; Sediaan kacang; Sediaan kacang mede; abon
ikan; almond (kacang) panggang; almond (kacang), diolah; campuran makanan ringan yang terdiri dari buah kering dan
kacang olahan; hazelnut (kacang) panggang; hazelnut (kacang), diolah; kacang diberi bumbu; kacang dikupas; kacang diolah;
kacang kacang; kacang kaleng; kacang mede, diolah; kacang mete yang diolah; kacang panggang; kacang, dikeringkan;
kacang, diolah; kacang, kalengan; kacang-kacangan yang dapat dimakan; makanan ringan terutama terdiri dari buah-buahan
dan kacang-kacangan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021013809
: 01/03/2021 09:01:56
:
: ULFATU ZAROH

Alamat Pemohon

: DUSUN KRAJAN TIMUR RT.003 RW. 004 KELURAHAN WONOREJO

740

540 Etiket

Halaman 1675 dari 2049

KECAMATAN LAWANG KABUPATEN MALANG
, Kabupaten Malang, Jawa Timur, 65212
740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: ALFINATA
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: BIRU, MERAH
: 30
: ===Kue Kacang Spesial; Kue kering (pastri); Kue-kue; Tepung, roti, ragi, pastri (kue-kue)===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021013810
: 01/03/2021 09:16:59
:
: TITIK KARNAWATI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. INDROKULO SELATAN NO. 30 RT. 001 RW. 008 KELURAHAN BEDALI
KECAMATAN LAWANG KABUPATEN MALANG
, Kabupaten Malang, Jawa Timur, 65215
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: AKRAF
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: KUNING, PUTIH, BIRU
: 30
: ===Kue kering (pastri); Kue-kue; Tepung, roti, ragi, pastri (kue-kue)===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: D162021013812
: 01/03/2021 09:26:41
:
: NI PUTU EKA WIRYASTUTI

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: BANJAR TEGEH KEL/DESA ANGSERI KECAMATAN BATURITI KABUPATEN
TABANAN PROVINSI BALI.82191, Kabupaten Tabanan, Bali, 82191
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: QR Kichin
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah Muda; Putih; Hitam;
: 30
: ===Kerupuk; Kue; Kue berbahan dasar tepung; Kue-kue; Makanan ringan berbahan dasar beras; Makanan ringan berbahan
dasar tepung; kerupuk ikan; kue nastar; kue pastry; kue untuk makanan ringan; makanan ringan berbahan dasar beras===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

: DID2021013813
: 01/03/2021 09:29:46
:
: PT GRAMEDIA PUSTAKA UTAMA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Palmerah Barat No. 33-37, Gelora Tanah Abang, Jakarta Pusat 10270
, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10270
: Agustinus Prajaka Wahyu Baskara S.H., M.Hum.
: Agustinus Prajaka Intellectual Property Attorneys Mahagoni Park B1 No. 67 Jl.
Graha Bintaro, Perigi Baru, Pondok Aren Pondok Aren Kota Tangerang Selatan,
15228

Tipe Merek

: Merek Kata dan Lukisan

540 Etiket

Halaman 1676 dari 2049

566

Nama Merek
Arti Bahasa

: KPG
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: BIRU; PUTIH; KUNING
: 16
: ===publikasi tercetak===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021013814
: 01/03/2021 09:30:18
:
: MUHAMMAD JA'FAR AUDAH

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JI. H. Noor Rt. 006 Rw. 001 Kel. Pejaten Barat, Kec. Pasar Minggu, Kota
Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: AZ-ZIKRA + GAMBAR
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM, KUNING EMAS
: 29
: ===Bahan dasar untuk membuat susu kocok; Buah kurma; Hasil produksi susu; Hasil-hasil produksi susu; Kurma; Kurma yang
diolah; Minuman terbuat utamanya dari susu atau produk susu, minuman susu (didominasi susu), minuman susu mengandung
buah; Produk Susu Rendah Lemak; Susu UHT; Susu full cream; Susu kambing bubuk; Susu kambing dan produk susu yang
berasal dari susu kambing; Susu kelapa, kelapa kalengan, dikeringkan dan diawetkan; Susu protein; Yoghurt; bubuk keju;
hasil produksi susu kambing; keju; keju dari susu domba; keju susu kambing; kurma, dikeringkan; minuman berbahan dasar
susu almond; minuman berbahan dasar susu, yaitu susu evaporasi; produk susu; produk susu bebas laktosa; produk susu
kalsium yang difortifikasi; prostokvasha [susu asam]; protein susu untuk konsumsi manusia; susu; susu albumin; susu almon;
susu cair atau susu bubuk dengan vitamin dan mineral untuk orang dewasa dan orang tua; susu cair atau susu bubuk untuk
anak kecil dan anak-anak; susu dengan penambahan vitamin; susu domba; susu fermentasi; susu kambing bubuk; susu
kedelai; susu kurma; susu sapi; susu sapi bubuk; susu segar; susu semi-skim; susu skim; susu, keju, mentega, yoghurt, dan
produk susu lainnya; tablet susu sapi; yoghurt berdasarkan pengganti susu===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021013815
: 01/03/2021 09:30:46
:
: ARIE PURWANTI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. KETINDAN NO. 287 RT. 004 RW. 004 KELURAHAN KETINDAN KECAMATAN
LAWANG KABUPATEN MALANG
, Kabupaten Malang, Jawa Timur, 65214
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: BRODARI
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: BIRU, PUTIH
: 30
: ===Kue kering (pastri); Kue-kue; Tepung, roti, ragi, pastri (kue-kue); brownies; roti*===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

: JID2021013816
: 01/03/2021 09:31:00
:
: PT Baracipta Esa Engineering

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Mijil No 98 RT 08/RW 38 Karangjati, Sinduadi, Mlati, Sleman, DI Yogyakarta ,
Kabupaten Sleman, DI Yogyakarta, 55284
:
:

Tipe Merek

: Merek Kata dan Lukisan

540 Etiket

540 Etiket

Halaman 1677 dari 2049

566

Nama Merek
Arti Bahasa

: Estimator.id
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau tua, hijau muda, hitam
: 42
: ===Jasa-jasa perangkat lunak berbentuk layanan (SAAS); Pengendalian proyek konstruksi yang termasuk semua tahapan
proyek konstruksi, dari estimasi hingga penyelesaiannya, semua orang, proses dan alat-alat yang digunakan untuk mengelola
biaya dan jadwal proyek dan evaluasi risiko yang cermat yang dapat mempengaruhi hasil proyek; layanan komputer yang
bersifat Perangkat Lunak sebagai Layanan (SaaS), yaitu hosting perangkat lunak komputer dan layanan yang memanfaatkan
perangkat lunak untuk diakses oleh, atau diunduh oleh, atau digunakan oleh, orang lain; manajemen proyek konstruksi
[penyusunan, desain dan perencanaan konstruksi]===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2021013817
: 01/03/2021 09:32:03
:
: PT GRAMEDIA PUSTAKA UTAMA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Palmerah Barat No. 33-37, Gelora Tanah Abang, Jakarta Pusat 10270, Kota
Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10270
: Agustinus Prajaka Wahyu Baskara S.H., M.Hum.
: Agustinus Prajaka Intellectual Property Attorneys Mahagoni Park B1 No. 67 Jl.
Graha Bintaro, Perigi Baru, Pondok Aren Pondok Aren Kota Tangerang Selatan,
15228

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: KPG
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: BIRU; PUTIH; KUNING
: 41
: ===publikasi buku; publikasi buku elektronik, majalah dan jurnal online; publikasi online buku dan jurnal elektronik===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021013818
: 01/03/2021 09:32:39
:
: Angga Prawira Putra

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Perum Saung Gintung C-14, RT 002 / RW 005, Kota Tangerang Selatan, Banten,
61256
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: MONOID
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Putih
: 25
: ===jaket [pakaian]; pakaian denim; pakaian untuk pria, wanita dan anak-anak; pakaian, alas kaki, tutup kepala===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021013819
: 01/03/2021 09:33:17
:
: CV. Cabin Nuansa Indah

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Ruko Miami City Resort, Jalan Outer Ring Road blok E No.11, RT.7/RW.14,
Cengkareng Timur, Kecamatan Cengkareng, Kota Jakarta Barat, Kota Administrasi
Jakarta Barat, DKI Jakarta, 14470
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: CHESA
:

591

Uraian Warna

: Hitam, Putih

740

540 Etiket

Halaman 1678 dari 2049

511

Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: 3
: ===Aftershave; Air beling; Air penyegar wajah (untuk keperluan kosmetik); Air untuk mengatur rambut; Alas bedak; Amplas
besi; Amplas cat duco; Amplas kayu; Aromaterapi, bukan untuk penggunaan medis; Aromatik diffuser; Baby soaps; Bahan
kimia sebagai komponen dari krim , losion atau kosmetik; Bahan nabati / tumbuhan sebagai komponen dari krim , losion , atau
kosmetik.; Bahan pengawet kulit (pengkilat); Bahan riasan; Bahan-bahan pembersih untuk kaca; Bahan-bahan perawatan
pribadi dan kecantikan, yaitu, tubuh, wajah, mata, krim pembersih tangan, busa, pelembab, losion, gel, scrub, minyak, bedak,
penyegar, toner, astringen, balsem, masker pelembab, sabun batangan yang tidak mengandung obat; Bahan-bahan untuk
perawatan rambut, yaitu, sampo, kondisioner, pembilas yang berbentuk krim (creme rinse), penataan rambut glasir,
semprotan, mousse, gel; Balsam bayi (lilin lebah) tidak mengandung obat; Balsem dan losion yang dipakai setelah bercukur;
Balsem kecantikan; Balsem mata; Bantal mata mengandung pengharum; Barang kosmetik untuk mandi; Barang-barang
kosmetik yaitu minyak rambut, minyak wangi, bedak wangil, bedak muka, bedak bayi, krim muka, krim kulit, cat alis, cat alis,
cat kkuku, cat bibir, obat kriting rambut cat rambut,bedak dasar, shampoo,wangi-wangian, minyak-minyak sari kosmetik,
bahan pemelihara gigi, tepal gigi, sabun wangi, sabun cuci, sabun krim detergent dan detergent bubuk .; Batang kondisioner;
Bedak muka putih untuk keperluan kosmetik; Bedak padat untuk rias wajah; Bedak padat untuk wajah; Bedak wajah berupa
kertas yang dilapisi bubuk; Bedak wajah untuk keperluan kosmetik; Belau cucian; Bibit parfum; Bintang terima 3; Bubuk
sampo; Bubuk toilet; Bulu mata buatan; Bulu mata palsu untuk ekstensi bulu mata; Bulu mata rambut asli; Bumbu Mayat;
Bunga Rampe; Busa (kosmetik) [Mousse]; Busa pembersih; Busa pencuci wajah; Busa rambut; Cairan Esensi; Cairan atau zat
untuk menghilangkan lemak, minyak, dan kotoran; Cairan atau zat pembersih saluran bahan bakar; Cairan atau zat pembersih
saluran bahan bakar bensin; Cairan atau zat pembersih saluran bahan bakar diesel; Cairan atau zat pembersih sisa
pembakaran pada ruang pelumasan mesin; Cairan atau zat pembersih sistem bahan bakar bensin; Cairan atau zat pembersih
sistem bahan bakar diesel; Cairan atau zat untuk membersihkan komponen-komponen rem kendaraan; Cairan atau zat untuk
membersihkan tar jalan, getah pohon, dan serangga membandel pada permukaan kendaraan; Cairan bernutrisi untuk bulu
mata; Cairan harum untuk tubuh; Cairan pembersih kaca dan lampu kendaraan; Cairan pembersih kaca depan mobil; Cairan
pembersih karat; Cairan pembersih kotoran (lumpur) yang melekat; Cairan pembersih kotoran yang mengandung kalsium;
Cairan pembersih transmisi otomatis; Cairan pembersih untuk pendingin mesin; Cairan penyegar tubuh dengan cara
disemprot; Cairan untuk berkumur (pembilas) dan penyegar mulut tidak mengandung obat; Cairan untuk menyetrika; Cairan
untuk menyetrika untuk digunakan dengan mesin penguap pakaian; Cairan untuk rambut (kosmetik); Cat alis; Coating kaca
mobil; Cologne bayi; Deodorant stick; Deterjen bayi; Deterjen binatu untuk barang-barang keperluan bayi; Deterjen cair
konsentrat; Deterjen cair standar; Deterjen dan zat tambahan untuk laundry dalam bentuk sediaan pembersih untuk
meningkatkan kualitas laundry; Deterjen untuk keperluan binatu; Dispenser pengharum ruangan; Dupa berbentuk kerucut;
Dupa dalam kemasan; Dupa yang disemprotkan; Eksfoliator; Ekstrak herbal topikal untuk digunakan sebagai kosmetik; Esens
and minyak yang mudah menguap; Esens rambut; Esensi untuk keperluan kosmetik; Eyeliner; Fondation yang lembut; Garis
Mata (Eye liner); Gel alis; Gel jerawat (kosmetik); Gel kulit untuk penggunaan kosmetik; Gel pelangsing (kosmetik ); Gel
pelangsing (kosmetik); Gel pelembab kulit; Gel pembersih kepala dan tubuh; Gel pembersih kulit; Gel untuk dipakai setelah
bercukur untuk keperluan kosmetik; Gel untuk keperluan kosmetik; Gel untuk mandi; Gel, garam untuk mandi berendam dan
shower bukan untuk keperluan medis; Gincu; Highlighter; Highlighter badan kosmetik; Highlighter bubuk (kosmetik);
Highlighter cair (kosmetik); Highlighter krim (kosmetik); Highlighter kulit (kosmetik); Highlighter wajah kosmetik; Home Peeling
wajah; Hyaluronic serum; Isi ulang dispenser pengharum ruangan non listrik; Isi ulang untuk dispenser pengharum ruangan
listrik; Jel Penghilang Noda Jerawat; Jel Perawatan Noda Jerawat non-medis; Kain Penggosok; Kain amplas dari pasir; Kain
penyeka [perlengkapan mandi]; Kain, tisu atau penyeka yang diresapi sediaan kosmetik; Kapas Pembersih; Kapas wajah
untuk kosmetik; Kapas yang diresapi dengan sediaan pembersih riasan.; Kertas tisu yang sudah dilembabkan untuk bayi;
Kolonye; Kondisioner; Kondisioner cair (kosmetik); Korektor warna bibir; Kosmetik berwarna untuk anak-anak; Kosmetik dasar
rias, termasuk pembersih kulit, toner kulit, losion kulit, krim kulit, serum wajah non-obat, tisu wajah dan pelembab wajah.;
Kosmetik fungsional; Kosmetik highlighter; Kosmetik menggunakan bahan alami; Kosmetik perpaduan dari powder dan liquid
foundation (cushion); Kosmetik untuk bulu mata; Kosmetik untuk manusia; Kosmetik untuk perawatan kulit dan rambut;
Kosmetik untuk perawatan rambut; Kosmetik untuk spa; Kosmetik yaitu bedak padat, bedak bubuk, lipstik, pensil alis dan
eyeliner; Kosmetik, yaitu sediaan untuk menghilangkan atau mengurangi garis-garis kulit halus di sekitar kening dan mata
(glabellar), keriput di wajah, ketidaksimetrisan dan kekurangan dan masalah kulit manusia; Kotak perlengkapan kosmetik
terisi; Krem Jerawat Non Medis; Krim Badan area sensitif (kosmetik); Krim balm cacat; Krim bernutrisi; Krim creambath; Krim
dan losion perawatan kulit yang tidak mengandung obat; Krim flek (kosmetik); Krim kulit berminyak; Krim kulit daerah sensitif
(kosmetik); Krim kulit kering (kosmetik); Krim kulit sensitif (kosmetik); Krim leher; Krim lulur badan [Cream-body scrub]
kosmetik; Krim mandi untuk bayi; Krim mata; Krim matahari (bukan untuk pengunaan pengobatan); Krim matahari (tidak untuk
penggunaan medis); Krim pelembab; Krim pelembab kulit beraroma; Krim pelindung sinar UV; Krim pelurusan rambut; Krim
pembersih (kosmetik); Krim pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Krim pencuci tangan; Krim rambut; Krim sabun yang tidak
mengandung obat untuk digunakan dalam mencuci; Krim tabir surya; Krim untuk bercukur; Krim untuk keperluan kosmetik;
Krim untuk mandi; Krim untuk mengencangkan kulit; Krim untuk menggelapkan rambut; Krim untuk pemutih kulit; Krim untuk
pijat; Krim untuk tumit; Krim untuk vagina yang tidak mengandung obat; Krim wajah; Krim wajah (kosmetik); Krim wajah dan
kulit; Krim wajah untuk digunakan sebagai kosmetik; Krim yang tidak mengandung obat untuk mata dan area di sekitar mata;
Krim, gel, lotion, susu dan pelembab setelah matahari; Krim, minyak, losion dan busa cukur; Krim, minyak, losion dan busa
stelah bercukur; Kuku buatan; Kumur gigi yang tidak mengandung obat; Lak rambut; Larutan pembersih muka; Lembaran
kertas yang diresapi dengan losion deodoran untuk kulit dan bedak untuk tubuh (tidak mengandung obat); Lembaran kertas
yang diresapi dengan pembersih wajah untuk keperluan merias diri; Lembaran untuk pori-pori di hidung; Lembaran, bantalan,
ban, cakram dan roda abrasif; Lilin leleh; Linen untuk menghilangkan minyak wajah; Lip tint (pewarna bibir); Lipensetip; Lipstik
berbentuk pasta; Lipstik cair; Losion Pengelupasan Kulit; Losion anti ketombe (tidak mengandung obat); Losion anti-penuaan;
Losion bernutrisi untuk wajah; Losion dan serum; Losion dan spray untuk tubuh; Losion mandi berendam; Losion menghapus
make-up; Losion pelembab (kosmetik); Losion pelindung sinar UV; Losion pembersih untuk keperluan merias diri; Losion
pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Losion pengelupasan untuk keperluan kosmetik; Losion perawatan kulit; Losion pijat
wajah; Losion susu untuk membersihkan wajah; Losion tanpa obat untuk rambut; Losion untuk dipakai setelah bercukur untuk
keperluan kosmetik; Losion untuk pijat; Losion untuk tangan dan tubuh; Losion untuk wajah; Lotion daerah sensitif (kosmetik);
Lotion flek (kosmetik); Lotion jerawat; Lotion kulit kering (kosmetik); Lotion pelindung sinar ultra-violet; Lotion perawatan kulit
dan preparat anti penuaan; Make up remover gel; Make up remover krim; Maker wajah (Kosmetik); Malam pembuat sepatu;
Malam tukang sepatu; Malam untuk kulit; Malam untuk sepatu; Maskara; Masker (kosmetik); Masker Wajah; Masker pelembab
kulit; Masker pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Masker perawatan [kaki]; Masker perawatan [tangan]; Masker untuk
kebersihan daerah kewanitaan; Masker untuk kulit sebagai penggunaan kosmetik; Masker untuk tubuh sebagai penggunaan
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kosmetik; Masker wajah (kosmetik); Masker wajah arang; Masker wajah pembersih pori-pori; Masker wajah pembersihan
mendalam; Masker wajah untuk kuli berminyak; Masker wajah yang dipakai saat tidur; Media abrasif untuk keperluan dapur
(pembersihan); Minyak bayi; Minyak memperbaiki rambut Jepang; Minyak sari buah merah untuk kosmetik; Minyak untuk
mandi berendam untuk keperluan kosmetik; Minyak untuk mandi pancuran; Minyak untuk pijat; Minyak untuk sumbu
sembahyang; Minyak yang mudah menguap (Kosmetik); Minyak, krim dan losion untuk kulit; Minyak, losion dan krem untuk
badan dan kulit; Mousse (busa) untuk bercukur; Nyongyong; Obat kumur; Obat kumur oral; Obat kumur tidak mengandung
obat; Odol; Paket masker untuk keperluan kosmetik; Parfum laundry; Parfum tubuh yang disemprotkan; Parfum untuk bayi;
Parfum, eau de toilette; Pasta cuci tangan (non-medis); Pasta gigi dan obat kumur; Pasta gigi untuk bayi; Pelapis kuku;
Pelembab (kosmetik); Pelembab Leher (kosmetik); Pelembab [Moisturizer] kosmetik; Pelembab anti penuaan yang digunakan
sebagai kosmetik; Pelembab dari susu; Pelembab kulit sensitif; Pelembab mata untuk penggunaan kosmetik; Pelembut kain;
Pelembut kain konsentrat; Pelembut kain untuk barang-barang keperluan bayi; Pelembut kain untuk kegunaan cucian;
Pelembut pakaian; Pelet (Minyak); Pelicin pakaian; Pembasmi jamur yang pada kaca mobil; Pembersih; Pembersih Badan;
Pembersih Wajah [Cleanser]; Pembersih anti-penuaan; Pembersih blok mesin mobil; Pembersih botol bayi; Pembersih kaca;
Pembersih karpet; Pembersih kerak untuk keperluan rumah tangga; Pembersih kulit non medis; Pembersih make-up;
Pembersih makeup all-in-one; Pembersih mobil; Pembersih serba guna; Pembersih toilet; Pembersih untuk badan; Pembersih
untuk mandi bayi; Pembersih wajah; Pembersih wajah (kosmetik); Pembilas kain; Pemerah bibir; Pemerah kuku; Pemerah pipi
berbentuk bubuk; Pemerah pipi dalam bentuk bedak; Pemutih ketiak; Pemutih pakaian; Pemutih untuk digunakan pada
rambut; Pencuci tangan; Pencuci tangan dengan bahan dasar sabun yang tidak mengandung obat-obatan; Pengawet kulit
(poles); Pengharum interior mobil; Pengharum ruangan; Pengharum ruangan yang disemprotkan; Pengkilap ban; Pengkilap
body mobil; Pengkilap interior; Pengkilap serba guna (semir ban); Penguat kuku dan pembersih cat kuku; Penguat warna pada
kain; Penjernih; Pensil highlighter (kosmetik); Pensil untuk bibir; Penyegar kain untuk keperluan binatu; Penyegar lemari
pakaian; Penyegar nafas tidak mengandung obat; Penyegar ruangan; Penyegar udara ruangan; Penyeka sekali pakai yang
diresapi dengan sediaan membersihkan dan kosmetik, penyeka kosmetik yang sudah dilembabkan; Perangkat dan set hadiah
yang berisi produk dan sediaan perawatan kulit dan perawatan tubuh; Perangkat dan set hadiah yang berisi produk dan
sediaan perawatan rambut; Perawatan anti-penuaan; Perlengkapan mandi; Permen karet kunyah untuk memutihkan gigi;
Perona Pipi; Perona mata; Persiapan diet dan zat untuk penggunaan medis dalam pengendalian berat badan; Persiapan
tanpa selip dan penutup lantai anti slip; Persiapan toiletry non medis, pasta gigi; Pewangi badan (kosmetik); Pewangi dan
produk pewangi untuk penggunaan pribadi; Pewangi pakaian; Pewangi untuk pewangi ruangan; Pewarna bibir dengan
ketahanan yang lebih lama; Pewarna dan cat rambut; Pomade alis; Pomade bibir; Produk kecantikan dan perawatan kulit
tanpa obat; Produk kosmetik; Produk kosmetik dan perawatan kulit; Produk kosmetik untuk perawatan kulit; Produk non-obat
untuk perawatan kulit; Produk penataan rambut; Produk perawatan kecantikan; Produk perawatan kulit; Produk perawatan
kulit dalam bentuk semprotan; Produk perawatan kulit dan kecantikan non-obat; Produk perawatan kulit untuk penggunaan
pribadi, yaitu, pelembab wajah, mata, dan bibir; Produk perawatan kulit yang mengandung ektrak batu permata (kosmetik);
Produk perawatan kulit, yaitu serum kulit non-obat, pembersih kulit, krim kulit; Produk perawatan pribadi, yaitu, sediaan
pembersih kulit dan badan; Produk perawatan rambut; Produk-produk makeup, seperti, makeup mata, penghapus makeup
mata, pensil mata, perona mata, eyeliner, maskara, bedak wajah, alas bedak dan alas bedak cair, perona wajah berbentuk
krim, cairan atau bubuk, lipstik dan pensil untuk bibir, cat kuku, penghapus cat kuku; Pundi berisi bunga, buah, dan rempah
kering yang sudah diberikan wewangian; Pupur; Ramuan kosmetik untuk mandi; Reed diffusers terdiri dari minyak wangi
dalam wadah dan buluh; Sabun; Sabun Batang; Sabun Cuci Piring; Sabun Kecantikan (kosmetik); Sabun Mandi; Sabun
Tangan Cair; Sabun anti keringat; Sabun cair badan; Sabun cair wajah; Sabun cream; Sabun dengan bahan dasar Herbal Oil
(kosmetik); Sabun jerawat; Sabun kosmetik; Sabun mandi; Sabun mandi dalam bentuk cair, padat atau gel tidak mengandung
obat; Sabun mandi untuk hewan peliharaan; Sabun mandi, deodoran; Sabun pengelupasan untuk keperluan kosmetik; Sabun
penghilang bau badan; Sabun tangan cair; Sabun untuk keperluan binatu; Sabun untuk membersihkan payudara; Sabun untuk
muka; Sabun {bukan untuk keperluan pribadi}; Sabun, sabun mandi, sediaan untuk mandi shower dan mandi, jel untuk mandi
shower, minyak untuk mandi, busa untuk mandi, sabun batang dan sabun tangan cair; Sampo; Sampo rambut 3-in-1; Scrub
bibir; Scrub untuk keperluan kosmetik; Scrub wajah [facial scrub] kosmetik; Sediaan Pembersih Kulit (kosmetik); Sediaan
Pewangi Ruangan; Sediaan buatan untuk proses mencoklatkan kulit; Sediaan cairan dan sediaan substansi untuk
menghilangkan noda; Sediaan dan bahan untuk keperluan mencuci; Sediaan dasar untuk tata rias wajah; Sediaan eksfoliasi
untuk kulit; Sediaan kecantikan; Sediaan kecantikan tanpa obat; Sediaan kimia untuk mencemerlangkan warna untuk
keperluan rumah tangga (cucian); Sediaan kosmetik perawatan bibir; Sediaan kosmetik seperti semprotan tangan, gel tangan,
larutan tangan, pelembab, lotion, toner & astringen, larutan alkohol, sabun mandi dalam bentuk cair, bentuk batangan &
bubuk, krim, sediaan deodoran dan anti-keringat.; Sediaan kosmetik tata rias dan penghapus riasan; Sediaan kosmetik untuk
bibir; Sediaan kosmetik untuk kuku; Sediaan kosmetik untuk kulit wajah; Sediaan kosmetik untuk mandi dan mandi pancuran
(shower); Sediaan kosmetik untuk mata; Sediaan kosmetik untuk perawatan pribadi, yaitu kultur mikroorganisme tidak hidup;
Sediaan kosmetik yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati di wajah; Sediaan kosmetik, yakni lotion untuk
mengencangkan kulit; Sediaan kumur gigi tidak mengandung obat; Sediaan mandi; Sediaan mencuci pakaian dan tekstil
menggunakan tangan; Sediaan minyak panas (kosmetik); Sediaan pelembab untuk kulit; Sediaan pembersih badan dan
kosmetik; Sediaan pembersih kamar mandi; Sediaan pembersih perkakas; Sediaan pembersih pribadi; Sediaan pembersih
untuk campuran air wiper mobil (wiper fluid); Sediaan pembersih untuk keperluan rumah tangga; Sediaan pembersihan untuk
penggunaan kamar mandi; Sediaan pembersihan untuk penggunaan pribadi (tidak mengandung obat); Sediaan pembersihan,
pemolesan, penggosok dan abrasif; Sediaan pemeliharaan gigi; Sediaan pemutih dan bahan lain untuk keperluan binatu;
Sediaan pemutih untuk keperluan binatu; Sediaan pengelupas cat dan sticker; Sediaan pengelupasan atau penghilangan cat
dan pernis; Sediaan pengeringan rambut; Sediaan penghapus perekat; Sediaan penghilang noda untuk keperluan laundry;
Sediaan penghilang warna untuk keperluan binatu; Sediaan penyegar udara; Sediaan perawatan kulit dan kosmetik; Sediaan
perawatan kulit non-obat, yaitu, krim, lotion, gel, toner, pembersih dan pengelupas sel kulit; Sediaan perawatan kulit non-obat,
yaitu, lotion; Sediaan perawatan kulit, yaitu, balsem untuk tubuh; Sediaan perawatan matahari untuk keperluan kosmetik;
Sediaan perawatan matahari untuk kulit dan untuk rambut; Sediaan perawatan pribadi; Sediaan perawatan rambut tanpa obat;
Sediaan perawatan rambut, shampo, kondisioner (pelembab) rambut, losion dan jel untuk rambut; Sediaan perawatan wajah;
Sediaan peredam cucian; Sediaan perlengkapan mandi yang berasal dari wangi-wangian; Sediaan perlindungan dari sinar
matahari; Sediaan pewangi untuk udara; Sediaan pewarna kuku; Sediaan sanitasi untuk tangan; Sediaan sebelum bercukur;
Sediaan sediaan untuk membersihkan, sediaan pembersih; Sediaan sediaan untuk membuang lemak; Sediaan setelah
bercukur; Sediaan tabir surya; Sediaan tabir surya kosmetik; Sediaan tata rias dan penghapus riasan; Sediaan tata rias wajah;
Sediaan toning untuk bibir; Sediaan untuk keperluan pembersihan; Sediaan untuk mandi dan mandi; Sediaan untuk manikur
kuku; Sediaan untuk melembutkan rambut; Sediaan untuk membersihkan (tidak mengandung obat); Sediaan untuk
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membersihkan kulit (tidak mengandung obat); Sediaan untuk membersihkan saluran pipa; Sediaan untuk memoles gigi (bukan
untuk medis); Sediaan untuk menahan sinar matahari; Sediaan untuk menata rambut; Sediaan untuk mencoklatkan kulit;
Sediaan untuk menghilangkan bulu (kosmetik); Sediaan untuk menghilangkan kerak air untuk kebutuhan rumah tangga;
Sediaan untuk menghilangkan rambut; Sediaan untuk mengkilatkan dan menggosok kendaraan; Sediaan untuk
pengharum/pewangi udara; Sediaan untuk perawatan kulit bayi; Sediaan wajah; Sediaan-sediaan antibakteri untuk
membersihkan kulit; Sediaan-sediaan dan losion untuk perawatan kulit dan rambut, tidak mengandung obat; Sediaan-sediaan
kosmetik untuk perawatan kulit; Sediaan-sediaan pembersih untuk keperluan industri, yaitu komposisi berbasis pelarut untuk
pembersihan dan dekontaminasi reaktor, kapal, tangki, menara vakum, alat penukar panas, perpipaan, kolom penyulingan,
dan peralatan industri lainnya.; Sediaan-sediaan perawatan dari sinar matahari non-medis; Sediaan-sediaan perawatan kulit
non-medis, yaitu, krim wajah, krim mata, pembersih wajah, losion dan minyak, losion untuk tubuh, pelembab dan penyegar
kulit, gel, pembersih, dan masker untuk digunakan pada wajah dan tubuh, krim pencukur; Sediaan-sediaan pewarna bibir;
Sediaan-sediaan untuk membersihkan; Sediaan-sediaan untuk mengkilapkan (semir); Semir sepatu; Semir sepatu bot;
Semprotan pelembab wajah; Semprotan pelembab wajah (kosmetik); Semprotan pembersih karpet; Semprotan untuk
keperluan pribadi yang tidak mengandung obat; Senyawa wewangian; Serum Kulit Dengan Asam Hialuronat; Serum Mata
(kosmetik); Serum Peremajaan Kulit; Serum anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; Serum bibir; Serum bulu mata; Serum
jerawat; Serum kecantikan (kosmetik); Serum kulit berbasis hemp; Serum leher (kosmetik); Serum pencerah (kosmetik);
Serum pengencang kulit; Serum rambut; Serum untuk keperluan kosmetik; Shampo berbentuk batangan; Sipat; Sipat
(Kosmetik); Siwak; Spirit Gum untuk penggunaan kosmetik; Spray penyegar mulut; Spray wajah (kosmetik); Standar pelembut
kain; Strip perban pelembab untuk kulit di sekitar mata; Strip untuk pori-pori kulit; Susu pelembab pemutih kulit untuk
keperluan kosmetik; Susu untuk perawatan kulit; Tabir surya yang disemprot; Tambalan pemutih gigi; Tanah liat (kosmetik);
Tapal gigi; Tempat lipstik; Tissue basah; Tissue wangi basah; Tisu basah; Tisu basah bayi; Tisu deodoran; Tisu diresapi
sediaan pembersih untuk membersihkan lensa; Tisu pembersih pra-dibasahi; Tisu penyerap untuk wajah; Tisu yang diresapi
dengan sediaan dan bahan pembersih dan pemoles; Tisu yang diresapi dengan wangi-wangian; Toner; Toner (cairan
penyegar wajah) kosmetik; Toner Pelembab Wajah; Toner anti-penuaan; Toner cair (Kosmetik); Toner wajah (kosmetik); Tonik
kecantikan untuk diaplikasikan pada badan; Tonik kecantikan untuk diaplikasikan pada wajah; Udara yang dimampatkan
dalam kaleng untuk tujuan pembersihan dan penghapusan; Vitamin C serum; Vitamin rambut; Warna alis; Wax polishing
(malam pemoles); Zat pelembab, yaitu, krim pelembab, susu pelembab, lotion pelembab tubuh, larutan pelembab untuk kulit;
Zat pembersih dashboard mobil; Zat pembersih interior mobil; Zat tambahan untuk perawatan kulit, yaitu, sediaan perawatan
kulit terkonsentrat yang tidak mengandung obat untuk perawatan berbagai jenis kondisi kulit; Zat untuk menurunkan
kelembaban untuk penggunaan rumah tangga; abrasive fleksibel; abrasive industri; abu vulkanik untuk dibersihkan; aditif
cucian; agen pembilas pencuci piring; agen pembilas untuk cucian; agen pencuci untuk tekstil; air bunga jeruk [sulingan
herbal]; air lavender; air linen beraroma; air mawar [sulingan herbal]; air parfum; air toilet biasa; air toilet yang mengandung
minyak ular; air wangi; alis palsu; alis palsu perekat diri; amber [parfum]; ambergris [parfum]; amonia [alkali atsiri] [deterjen];
amonia untuk keperluan pembersihan; ampelas; amplas untuk mengasah pensil gambar; amril; anti keringat; anti keringat
(pembersih badan); antiperspiran [perlengkapan mandi]; antiperspiran non-obat; antiperspiran untuk penggunaan pribadi;
apitoxin [racun lebah madu] untuk keperluan kosmetik; aplikator semir sepatu yang mengandung semir sepatu; aroma diffuser
buluh udara; aromatik [minyak esensial]; aromatik untuk keperluan rumah tangga; astrigen untuk wajah tidak mengandung
obat; astringen untuk keperluan kosmetik; baby oil [perlengkapan mandi]; bahan kikis; bahan kimia pencerah warna untuk
keperluan rumah tangga [binatu]; bahan parfum dan perasa/aroma; bahan pembersih untuk keperluan rumah tangga; bahan
pembersih untuk membersihkan permukaan; bahan pemoles untuk pengawetan kulit; bahan pewarna rambut; bahan-bahan
untuk rias modifikasi kulit plastik dan untuk rias modifikasi simulasi tubuh; bahan-bahan dan sediaan pembersih; bahan-bahan
untuk rias modifikasi kulit plastik dan untuk rias modifikasi simulasi tubuh; baju-baju bayi yang diresapi; bakhoor; balm cukur;
balm dan krim setelah bercukur; balm rambut non-obat; balsam non-medis untuk rambut; balsam rambut; balsem bibir tanpa
obat; balsem selain untuk keperluan medis yang biasanya berupa balsem non medis yang digunakan untuk rambut, kult dan
bibir; balsem setelah dicukur; balsem, selain untuk keperluan medis; band abrasif; bantalan diresapi dengan sediaan melepas
make-up; bantalan kapas untuk keperluan kosmetik; bantalan kapas untuk menghilangkan make-up; bantalan pembersih
diresapi dengan kosmetik; bantalan pembersih diresapi dengan sediaan toilet; bantalan pembersihan, tisu atau tisu pradibasahi atau diresapi; bar sampo padat; barang-barang toilet (toilet articles), yaitu, sabun dan air toilet; basis make-up dalam
bentuk pasta; basis untuk make-up; basma [pewarna kosmetik]; basma untuk keperluan kosmetik; batang dupa; batang kapas
untuk keperluan kosmetik; batang kondisioner rambut padat; batu apung; batu apung buatan; batu apung untuk digunakan
pada tubuh; batu apung untuk penggunaan pribadi; batu cukur [astringen]; batu keramik beraroma; batu pemulih kaki; batu
penghalus; batu tawas [astringen]; batu tripoli untuk dipoles; bedak; bedak bayi; bedak bayi [perlengkapan mandi]; bedak
dengan warna yang lebih gelap (Contour); bedak dengan warna yang lebih terang dengan sedikit kilauan (Highlighter); bedak
krem; bedak mandi; bedak rambut; bedak tabur; bedak talek; bedak talek untuk keperluan kosmetik; bedak talek, untuk
penggunaan toilet; bedak tubuh; bedak tubuh untuk keperluan kosmetik; bedak untuk wanita dan anak-anak; bedak wajah;
bedak wajah ditekan; bedak wajah kosmetik; bedak wajah longgar; benzine penghilang noda; berkumur, bukan untuk tujuan
medis; bilas warna untuk rambut; bilasan pemutih gigi; bintsuke-abura [minyak memperbaiki rambut Jepang]; blau cuci; body
butter untuk keperluan kosmetik; body lotion untuk keperluan kosmetik; body scrub untuk keperluan kosmetik; body shimmer
lotion; bola kapas untuk keperluan kosmetik; bom mandi; bronzer kulit; bubuk bedak wangi; bubuk bedak wangi untuk
keperluan kosmetik; bubuk gigi; bubuk gigi dibasahi; bubuk gigi untuk keperluan kosmetik; bubuk glitter kosmetik; bubuk
gosok; bubuk kaki tanpa obat; bubuk kosmetik, krim dan lotion untuk wajah, tangan dan tubuh; bubuk mandi tanpa obat; bubuk
mandi untuk keperluan kosmetik; bubuk masker tubuh; bubuk masker tubuh untuk keperluan kosmetik; bubuk pacar; bubuk
padat untuk compacts [kosmetik]; bubuk pasta gigi; bubuk pemoles; bubuk pencuci rambut; bubuk pewangi anti bau badan;
bubuk sabun; bubuk tubuh berkilau; bubuk wangi; bubuk wangi untuk keperluan kosmetik; bubuk-bubuk untuk tubuh, wajah,
kosmetik dan mandi; bulu mata palsu; busa cukur; busa kosmetik yang mengandung tabir surya; busa mandi; busa pembersih;
busa pembersih kulit; busa pembersih tubuh dan wajah; busa untuk digunakan di mandi pancuran (shower); busa untuk mandi
berendam dan pancuran; butiran pembersih wajah; butiran penggosok badan, butiran penggosok wajah; cairan gerusan;
cairan pembersih; cairan pembersih kaca depan; cairan pembersih kaca depan mobil; cairan pembersih kering; cairan
pembersih untuk jenis mesin tik; cairan pembersih untuk lensa kamera; cairan pencuci; cairan penghapus kutek; cairan
penghilang noda; cairan rokok elektronik [e-liquid] terdiri dari perasa menjadi minyak esensial; cairan rokok elektronik [e-liquid]
terdiri dari perasa menjadi minyak esensial, digunakan untuk mengisi ulang kartrid rokok elektronik; cairan rokok elektronik
terdiri dari perasa menjadi minyak esensial; cairan rokok elektronik terdiri dari perasa menjadi minyak esensial, digunakan
untuk mengisi ulang kartrid rokok elektronik; cairan tidak tergelincir untuk lantai; cairan untuk pembersih injector; cat krom; cat
kuku; cat kuku (kosmetik); cat kuku dan penghapus cat kuku; cat kuku gel; cat sediaan pengupasan; cat wajah; cat, pernis dan
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pernis menghapus komposisi; celak mata; cemerlang; cocoa butter untuk keperluan kosmetik; cologne setelah bercukur;
colognes, parfum dan kosmetik; compacts / kompak yang mengandung make-up; concealer [kosmetik]; concealer untuk flek
dan noda; concealer wajah; cosmeceuticals untuk keperluan kosmetik; cotton buds untuk keperluan kosmetik; cotton buds
untuk penggunaan pribadi; cream bath campuran bunga kering dengan rempah-rempah; cuci buah dan sayuran; cuci masker;
cuci tangan tanpa obat; dandan; dandanan teater; darah teater; dasar bedak; dasar bedak (kosmetik); dasar bedak dengan
tekstur lebih ringan (BB cream); dasar bedak untuk kulit; dasar perona mata agar warna lebih keluar (Eye primer); dasar
untuk parfum bunga; decalcomanias untuk kuku; degreas, selain untuk digunakan dalam proses pembuatan; deodoran;
deodoran dan antiperspiran untuk penggunaan pribadi; deodoran roll-on; deodoran tubuh; deodoran tubuh [wewangian];
deodoran tubuh dalam bentuk pil; deodoran untuk hewan; deodoran untuk hewan peliharaan; deodoran untuk kaki; deodoran
untuk manusia; deodoran untuk manusia atau untuk hewan; deodoran untuk penggunaan pribadi; deodoran untuk perawatan
tubuh; deodoran, anti keringat dan spray untuk ketiak untuk penggunaan pribadi; deodoran, spray untuk anti keringat dan
ketiak untuk penggunaan pribadi; detergen untuk menghilangkan jamur; deterjen; deterjen binatu komersial; deterjen mangkuk
toilet; deterjen pencuci piring; deterjen pencuci piring cair; deterjen pencuci piring dalam bentuk bubuk; deterjen pencuci piring
dalam bentuk gel; deterjen piring; deterjen rumah tangga sintetis; deterjen rumah tangga yang mengandung bahan disinfektan;
deterjen untuk keperluan dapur; deterjen untuk keperluan rumah tangga; deterjen untuk mobil; deterjen untuk penggunaan
rumah tangga; deterjen yang disiapkan dari minyak bumi [untuk keperluan rumah tangga]; deterjen, selain untuk digunakan
dalam operasi manufaktur dan untuk tujuan medis; deterjen, tissue basah; diamantine [abrasif]; dupa; eau de parfum; eau de
toilette; eksfolian untuk kulit; eksfoliasi kulit; eksfoliasi pembersih pori; ekstrak aromatik; ekstrak bunga [parfum]; ekstrak herbal
untuk keperluan kosmetik; ekstrak untuk parfum; emolien kulit; emolien kulit untuk keperluan kosmetik; emolien rambut;
emolien rambut untuk keperluan kosmetik; emulsi setelah bercukur; emulsi tubuh; emulsi tubuh untuk keperluan kosmetik;
emulsi wajah; emulsi wajah untuk keperluan kosmetik; emulsi wajah untuk penggunaan kosmetik; emulsi, gel dan lotion untuk
perawatan kulit; enamel kuku; esens pemutih; esens perawatan kulit non-medis; esens tubuh; esens untuk kulit; esens wajah;
esensi badian; esensi halus; esensi halus/esens yang mudah menguap untuk keperluan kosmetik, yaitu esensi badian; esensi
mint [minyak esensial]; esensi yang dapat dimakan untuk bahan makanan [minyak esensial]; esensi yang dapat dimakan
untuk bahan makanan [zat eterik]; face tonics klarifikasi penyeimbang minyak; fizzies mandi; formula anti-kerut; foundation;
foundation cair; fumigasi dupa untuk kamar wewangian; garam mandi; garam mandi beraroma; garam mandi kosmetik; garam
mandi tanpa obat; garam mandi untuk keperluan kosmetik; garam mandi, bukan untuk keperluan medis; garam pemutih; gel
after-sun [kosmetik]; gel after-sun untuk keperluan kosmetik; gel cukur; gel dan minyak kecantikan [kosmetik]; gel kecantikan;
gel kosmetik; gel kuku; gel kulit untuk mempercepat, meningkatkan atau memperpanjang tan; gel lidah buaya untuk keperluan
kosmetik; gel mandi; gel mandi dan mandi; gel mandi dan mandi, bukan untuk tujuan medis; gel mandi tidak mengandung
obat; gel mandi, krim dan minyak; gel mata; gel mata untuk keperluan kosmetik; gel menjadi alat bantu penata rambut; gel
pasta gigi; gel patung; gel pelembab [kosmetik]; gel pelembab kulit [kosmetik]; gel pelindung rambut; gel pemanas non-medis;
gel pemutihan gigi; gel penata alis; gel penata rambut; gel penyamakan [kosmetik]; gel pewarna alis; gel pijat, selain untuk
keperluan medis; gel pra-cukur; gel rambut; gel rambut dan mousse rambut; gel setelah dicukur; gel setelah matahari; gel
tahan lama untuk keperluan kosmetik; gel tahan usia; gel tanpa obat; gel tanpa obat untuk melembabkan kulit; gel tubuh dan
wajah [kosmetik]; gel untuk gigi; gel untuk mandi dan mandi, bukan untuk keperluan medis; gel untuk mandi pancuran
(shower); gel untuk penggunaan kosmetik; gel untuk tubuh; gel untuk tubuh (kosmetik); gel untuk wajah; gel untuk wajah tidak
mengandung obat; gel wajah [kosmetik]; gel wajah untuk dipakai setelah bercukur; gel, powder, pembersih tangan dan
pencuci tangan; gel, semprotan, mousses dan balsem untuk penataan rambut dan perawatan rambut; gel-gel perawatan kulit;
gelatin rumput laut untuk penggunaan binatu; geraniol; ginseng mengklarifikasi masker wajah pemolesan; glasir cucian; glasir
pati untuk keperluan binatu; glasir rambut; glitter dekoratif untuk keperluan kosmetik; glitter kuku; glitter tubuh; glitter untuk
keperluan kosmetik; grease untuk keperluan kosmetik; greasepaint; gulungan abrasif; handuk basah yang sudah dibasahi
diresapi dengan deterjen pencuci piring; handuk basah yang sudah dibasahi diresapi dengan deterjen untuk pembersihan;
handuk pembersih kebersihan feminin; handuk, kain dan kertas sekali pakai dan barang kapas diresapi dengan atau untuk
digunakan dengan sediaan kosmetik; heliotropin; hidrator kulit; hidrogen peroksida untuk digunakan pada rambut; hidrogen
peroksida untuk keperluan kosmetik; highlighter (kosmetik); hio; ionone [wewangian]; isi ulang aroma untuk dispenser aroma
ruangan listrik; isi ulang aroma untuk dispenser aroma ruangan non-listrik; isi ulang aroma untuk reed diffusers; jel dan krem
untuk mandi shower; jel dan krim untuk mandi shower; kain abrasif; kain ampelas; kain amplas; kain atau tisu diresapi dengan
pembersih kulit; kain dan kertas abrasif; kain diresapi dengan deterjen untuk dibersihkan; kain diresapi dengan deterjen untuk
membersihkan kacamata; kain diresapi dengan deterjen untuk membersihkan lensa kamera; kain diresapi dengan pembersih
kulit; kain diresapi dengan sediaan pembersihan; kain diresapi dengan sediaan pemolesan untuk dibersihkan; kain diresapi
untuk debu; kain diresapi untuk pemolesan; kain kaca [kain abrasif]; kain make-up dari kapas; kain pembersih, debu atau
pemolesan diresapi; kain yang diresapi sediaan pembersih; kamar mandi tanpa obat; kapas dalam bentuk bola-bola, kuncup,
kain, gulungan, penyeka untuk kebutuhan kosmetik; kapas dan tongkat kapas untuk keperluan kosmetik; kapas kecantikan;
kapas pemupur diresapi dengan sediang untuk menghapus make-up; kapas untuk keperluan kosmetik; kapur pembersih;
kapur sirih; kapur untuk make-up; kapur untuk penggunaan kosmetik; karbida logam [abrasive]; kaset untuk membubuhkan
wig; kaus kaki diresapi dengan krim pelembab kosmetik; kaus kaki diresapi dengan sediaan pelembab untuk kaki; kaus kaki
yang sudah dilembabkan dengan sediaan kosmetik untuk keperluan kosmetik; kayu wangi; kemenyan; kepingan baja untuk
digunakan sebagai bahan abrasif pada sandblasting; kertas abrasif; kertas ampelas; kertas amplas; kertas amplas untuk
mengasah pensil gambar; kertas polishing; kertas untuk menghilangkan minyak wajah; kertas untuk penggunaan kosmetik;
kerucut dupa dan dupa; kerucut pinus beraroma; kit kosmetik; kit make-up; kit make-up yang terutama terdiri dari fondasi,
maskara, blushes, glosses dan lipstik [tidak termasuk kuas dan spons]; kit tata rias terdiri dari gloss; kit tata rias yang terdiri
dari maskara dan alat untuk mempertegas garis mata, gel alis, bubuk alis, pensil alis; kit tata rias yang terdiri dari perona mata;
kit tata rias yang terdiri dari perona pipi, perona, bedak untuk badan, bedak wajah, penyamar noda pada wajah; kit
wewanginan khusus untuk digunakan pada pelembut kain, penguat aroma, bubuk dan cairan deterjen kain, bar untuk binatu,
semprotan penyegar binatu, unit-dosis untuk binatu, deterjen pencuci piring, pembersih lantai, pembersih permukaan, sampo,
pelembut, deodoran anti keringat, losion tubuh, perawatan kulit, sabun bar dan sabun cair untuk tangan, sabun badan, sabun
mandi cair, gel mandi, mutiara untuk mandi, penyegar udara, aroma wewangian, lilin, blok pewangi toilet dan pembersih toilet;
komposisi abrasif yang digunakan dalam pembuatan cat logam; komposisi pelepas cat; komposisi pelepas pernis; kompres
mata untuk keperluan kosmetik; kondisioner bibir; kondisioner kain; kondisioner kuku; kondisioner kulit; kondisioner pembersih
untuk digunakan dalam mencuci rambut khusus conditioner; kondisioner rambut; kondisioner rambut untuk bayi; kondisioner
rambut, losion rambut, pewarna rambut; kondisioner sampo; korundum [abrasif]; kosmetik; kosmetik alis; kosmetik bermain
anak-anak, menandai kulit; kosmetik dalam bentuk bubuk; kosmetik dalam bentuk krim; kosmetik dalam bentuk lotion;
kosmetik dalam bentuk susu, lotion dan emulsi;
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kosmetik dan alat rias/pembersih badan (tidak mengandung obat) untuk kuku, rambut dan kulit; kosmetik dan make-up;
kosmetik dan perlengkapan mandi; kosmetik dan sediaan kosmetik; kosmetik dan sediaan pembersih badan yang tidak
mengandung obat; kosmetik dan sediaan perawatan pribadi; kosmetik dekoratif; kosmetik dekoratif [make-up]; kosmetik
fungsional adalah krim anti-kerut; kosmetik fungsional menjadi sediaan penyamakan matahari; kosmetik fungsional menjadi
sediaan penyaringan sinar matahari; kosmetik fungsional menjadi sediaan perawatan kulit anti-penuaan; kosmetik non-medis;
kosmetik penyegar kulit; kosmetik perawatan kulit; kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan; kosmetik tabir surya; kosmetik
tanpa obat; kosmetik tanpa obat dan sediaan perlengkapan mandi; kosmetik tidak mengandung obat, perlengkapan mandi dan
wewangian yang tidak mengandung obat untuk merawat dan mempercantik bulu mata, alis, mata, bibir dan kuku; kosmetik
untuk anak-anak; kosmetik untuk bibir; kosmetik untuk digunakan pada kulit; kosmetik untuk hewan; kosmetik untuk kuku;
kosmetik untuk kulit kepala; kosmetik untuk leher; kosmetik untuk menutupi bekas luka operasi; kosmetik untuk pemakaian di
rambut; kosmetik untuk pembersih tubuh; kosmetik untuk penggunaan pribadi; kosmetik untuk wajah dan tubuh dalam bubuk
tertentu; kosmetik yaitu krim, susu, lotion, gel dan bubuk untuk wajah, tubuh dan tangan; kosmetik yang digunakan sebagai
sediaan perawatan kulit; kosmetik yang digunakan untuk kulit; kosmetik yang dijual sebagai komponen integral dari persiapan
perawatan kulit tanpa obat; kosmetik yang mengandung ekstrak batu permata; kosmetik yang mengandung probiotik; kosmetik
yang mengandung vitamin; kosmetik, yaitu alas bedak, concealer, pengkilap bibir, maskara, pembersih make-up; kosmetik,
yaitu, alas bedak, bedak, concealer, Celak mata (Eye shadow), pensil mata, eyeliner cair, maskara, pensil bibir, lipstik,
Pengkilat bibir (lip gloss), balsem bibir, cat kuku; kosmetik, yaitu, susu, losion, gel dan bubuk untuk wajah, gel dan bubuk untuk
tubuh dan tangan; krim; krim after-shave (non-obat); krim after-sun untuk keperluan kosmetik; krim anti penuaan; krim antibintik; krim anti-bintik untuk keperluan kosmetik; krim anti-iritasi [untuk keperluan kosmetik]; krim anti-kerut; krim anti-kerut
untuk keperluan kosmetik; krim anti-penuaan; krim anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; krim anti-penuaan untuk wajah;
krim aromaterapi; krim bayi tidak mengandung obat; krim bayi yang tidak mengandung obat; krim berbentuk stik pelindung dari
sinar matahari; krim berjemur; krim bibir; krim bibir untuk keperluan kosmetik; krim boot; krim bronzing kulit; krim creambath;
krim cukur; krim dan gel kosmetik untuk wajah, tangan dan tubuh; krim dan lotion kosmetik; krim dan lotion kosmetik untuk
perawatan wajah dan tubuh; krim dan lotion penyamakan sinar matahari; krim dan sediaan setelah matahari; krim dasar
bedak; krim dingin; krim dingin untuk keperluan kosmetik; krim exfoliant untuk keperluan kosmetik; krim foundation; krim herbal
topikal untuk mengencangkan dan meningkatkan payudara; krim kaki tanpa obat; krim kecantikan; krim kecantikan balm; krim
kecantikan untuk perawatan tubuh; krim kecantikan wajah dan tubuh; krim kosmetik; krim kosmetik bernutrisi; krim kosmetik
untuk kulit; krim kosmetik untuk mengencangkan kulit; krim kosmetik untuk mengencangkan kulit di sekitar mata; krim
kosmetik untuk perawatan kulit; krim kosmetik, lotion dan sediaan lain untuk berjemur; krim kosmetik, susu, lotion, gel dan
bubuk untuk wajah, tangan, dan tubuh; krim kuku; krim kuku untuk keperluan kosmetik; krim kulit; krim kulit dalam bentuk cair
dan padat; krim kulit tabir surya; krim kulit tanpa obat; krim kulit untuk keperluan kosmetik; krim kulit yang adil; krim kulit yang
adil untuk keperluan kosmetik; krim kutikula; krim malam; krim mandi; krim masker tubuh; krim masker tubuh untuk keperluan
kosmetik; krim mata; krim mata untuk keperluan kosmetik; krim matahari; krim matahari untuk keperluan kosmetik; krim nonobat untuk melembabkan kulit; krim non-obat untuk menenangkan kulit; krim non-obat untuk scrub wajah; krim obat
menghilangkan rambut; krim pagi untuk keperluan kosmetik; krim pelembab; krim pelembab kulit [kosmetik]; krim pelembab
setelah bercukur; krim pelembab, lotion dan gel; krim pelurus rambut; krim pembersih; krim pembersih [kosmetik]; krim
pembersih kulit; krim pembersih kulit [non-obat]; krim pembersih non-obat untuk penggunaan pribadi; krim pemoles; krim
pemutih gigi; krim pemutih kulit; krim pemutih kulit wajah; krim pengelupas; krim pengencang [kosmetik]; krim penghalus kulit;
krim pengkondisi; krim pengkondisi kulit untuk keperluan kosmetik; krim pengurang bintik penuaan; krim pengurang bintik
penuaan untuk keperluan kosmetik; krim penyamak sendiri; krim perawatan kulit kepala tanpa obat; krim perawatan rambut;
krim perawatan rambut untuk keperluan kosmetik; krim perlindungan rambut; krim perlindungan rambut, non-obat; krim pijat,
selain untuk keperluan medis; krim pra-cukur; krim rambut; krim retinol untuk keperluan kosmetik; krim ruam popok tanpa obat;
krim sepatu; krim sepatu dan boot; krim setelah dicukur; krim setelah matahari; krim siang; krim tabir surya; krim tabir surya
untuk keperluan kosmetik; krim tangan; krim tangan kosmetik; krim tangan untuk keperluan kosmetik; krim tangan, krim kaki,
krim bernutrisi, krim pembersih wajah; krim tanning diri [kosmetik]; krim tanpa obat untuk melembutkan kulit; krim tanpa obat
untuk memutihkan kulit; krim tanpa obat untuk mencerahkan kulit; krim tanpa obat untuk perlindungan kulit; krim tubuh; krim
tubuh beraroma; krim tubuh kosmetik; krim tubuh untuk keperluan kosmetik; krim untuk bahan kulit; krim untuk keperluan
kosmetik; krim untuk kulit; krim untuk mandi; krim untuk memutihkan kulit; krim untuk mencegah kerutan wajah; krim untuk
mengelupas kulit mati; krim untuk menghindari kulit terbakar dari sengatan matahari (non medis); krim untuk mengurangi
selulit; krim untuk pemeliharaan kulit (kosmetik); krim untuk pengurangan selulit untuk keperluan kosmetik; krim untuk spa;
krim wajah; krim wajah [kosmetik]; krim wajah dan tubuh; krim wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; krim wajah tidak
mengandung obat; krim wajah untuk keperluan kosmetik; krim wajah untuk penggunaan kosmetik; krim wangi; krim wangi
untuk keperluan kosmetik; krim yang hilang; krim, losion dan gel penyamakan; krim, minyak dan susu untuk tubuh, sabun
mandi, gel, minyak, susu dan garam; krim, minyak, lotion, semprotan, pensil dan balsem untuk keperluan kosmetik; kristal
mandi; kristal mandi untuk keperluan kosmetik; kristal mandi, bukan untuk keperluan medis; kuku buatan akrilik; kuku buatan
bubuk; kuku buatan dari logam mulia; kuku jari kaki palsu; kuku palsu; kulit mengklarifikasi; kulit quillaia untuk dicuci; kunko
[fumigasi dupa untuk kamar wewangian]; kutek kuku; lapisan atas cat kuku; lapisan dasar cat kuku; larutan pembersih
bioteknologi untuk memecah bahan organik dan menghilangkan noda; larutan pembersih untuk peralatan sterilisasi ultrasonik
gigi; lem ikatan potongan rambut; lem untuk menguatkan kuku; lembar abrasif; lembar pengering antistatik; lilin bahan kulit;
lilin boot; lilin carnauba polishing untuk penggunaan laut; lilin carnauba polishing untuk penggunaan mobil; lilin kumis; lilin
lantai; lilin mobil; lilin obat menghilangkan rambut; lilin pembuat sepatu; lilin pemoles; lilin penata rambut; lilin penjahit; lilin
penjahit dan tukang sepatu; lilin pijat, selain untuk keperluan medis; lilin tanpa selip untuk lantai; lilin tukang sepatu; lilin untuk
keperluan kecantikan; lilin untuk lantai parket; linen untuk penggunaan kosmetik; lipstik; losion; losion untuk kulit; losion bayi;
losion dan krem pelembab badan dan kulit; losion dan krim untuk digunakan pada kulit; losion dan semprotan untuk kulit;
losion dan semprotan untuk kulit (non-medis); losion dan semprotan untuk muka; losion dan semprotan untuk rambut; losion
kosmetik; losion pelembab stimulasi non-obat untuk kulit; losion pemutih kulit wajah; losion pengelupasan untuk wajah; losion
rambut; losion sebelum dan sesudah bercukur; losion setelah bercukur; losion susu matahari kosmetik; losion susu untuk
keperluan kosmetik; losion susu untuk perawatan tubuh bayi; losion tubuh dan wajah; losion untuk rambut; losion untuk tubuh;
losion untuk wajah tidak mengandung obat; losion wajah; losion wajah untuk dipakai setelah bercukur; losion, krim, pelembab,
minyak dan susu yang dipakai setelah berjemur matahari; losion, susu, dan krim untuk tubuh (tidak mengandung obat); lotion
aromaterapi; lotion bayi [perlengkapan mandi]; lotion berjemur; lotion berjemur kosmetik; lotion cukur; lotion dan krim tubuh
beraroma; lotion dan pelembab anti-penuaan; lotion gelombang-set; lotion kaki tanpa obat; lotion kecantikan; lotion klarifikasi
kulit non-obat; lotion kosmetik untuk mengurangi munculnya bintik-bintik dan bintik-bintik penuaan; lotion kulit dan tubuh, krim
dan minyak untuk penggunaan
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kosmetik; lotion kulit kosmetik; lotion kulit pelembab [kosmetik]; lotion mandi; lotion mandi untuk keperluan kosmetik; lotion
masker tubuh; lotion masker tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion mata; lotion mata untuk keperluan kosmetik; lotion nonobat untuk kulit; lotion non-obat untuk melembabkan kulit; lotion non-obat untuk tubuh; lotion obat menghilangkan rambut;
lotion pelembab [kosmetik]; lotion pelindung rambut; lotion pembersih gigi; lotion pembersih kulit; lotion pembersih non-obat;
lotion pengencang untuk tubuh; lotion pengencang untuk wajah; lotion pengencang untuk wajah, tubuh dan tangan untuk
keperluan kosmetik; lotion pengeritingan permanen; lotion penguat untuk tangan; lotion perawatan kulit kosmetik; lotion
perawatan matahari; lotion perawatan matahari untuk keperluan kosmetik; lotion perawatan penguatan rambut; lotion
perawatan rambut; lotion perawatan rambut untuk keperluan kosmetik; lotion rambut kosmetik; lotion rambut melambai; lotion
rambut tanpa obat; lotion restorasi rambut tanpa obat; lotion setelah matahari; lotion setelah matahari untuk keperluan
kosmetik; lotion stimulasi non-obat untuk kulit; lotion styling; lotion tabir surya; lotion tabir surya dan krim perawatan matahari;
lotion tabir surya untuk keperluan kosmetik; lotion tahan usia; lotion tahan usia untuk keperluan kosmetik; lotion tangan; lotion
tangan untuk keperluan kosmetik; lotion tubuh beraroma; lotion tubuh pelembab [kosmetik]; lotion untuk jenggot; lotion untuk
keperluan kosmetik; lotion untuk memperkuat kuku; lotion untuk mengurangi selulit; lotion untuk pengurangan selulit untuk
keperluan kosmetik; lotion untuk perawatan tubuh; lotion untuk perawatan wajah dan tubuh; lotion untuk perawatan wajah dan
tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion untuk wajah; lotion wajah dan tubuh; lotion wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik;
lotion wajah kosmetik; lotion wajah tanpa obat; lotion wangi [sediaan toilet]; lotion, krim dan sediaan untuk perawatan wajah,
tubuh, kulit kepala, kuku dan rambut; lulur; lulur kosmetik; make-up [kosmetik]; make-up bedak; make-up dasar bedak; makeup dasar bedak dalam bentuk bubuk; make-up dijual dalam bentuk compact; make-up mengeluarkan susu; make-up
mengeluarkan susu, gel, lotion dan krim; make-up menghapus gel; make-up menghapus krim; make-up tubuh; make-up untuk
compacts; make-up untuk wajah dan tubuh; mandi busa bayi; mandi minyak untuk perawatan rambut; manik-manik mandi;
manik-manik mandi untuk keperluan kosmetik; maskara; maskara rambut; masker kaki untuk perawatan kulit; masker
kecantikan; masker kecantikan rambut; masker kecantikan wajah; masker kecantikan wajah tidak mengandung obat; masker
kecantikan, krim dan minyak untuk membersihkan kulit, krim kulit, krim untuk menghilangkan noda, krim mata, losion kulit,
losion wajah, losion tubuh, pelembab kulit, krim malam, pengklarifikasi kulit, sediaan untuk tanning matahari, sediaan
perawatan matahari bukan medis, kapas untuk kecantikan; masker kecantikan, sediaan perawatan kulit wajah (facial packs);
masker kosmetik; masker kulit; masker kulit [kosmetik]; masker kulit berbentuk losion dan semprotan; masker kulit untuk
keperluan kosmetik; masker mata; masker mata gel; masker mata untuk keperluan kosmetik; masker pelembab kulit; masker
pembersih jahe; masker pembersih mineral; masker pembersih untuk tubuh; masker pembersih untuk wajah; masker
pembersihan; masker pemutih kulit wajah; masker penataan rambut; masker perawatan rambut; masker rambut; masker
rambut dan kulit kepala; masker scrub pemurnian mendalam; masker tanah liat penyeimbang minyak; masker tanah liat
penyeimbang minyak rumput laut; masker tanah liat yang membersihkan kulit; masker tangan untuk perawatan kulit; masker
tubuh; masker tubuh untuk keperluan kosmetik; masker untuk membersihkan wajah; masker wajah; masker wajah [kosmetik];
masker wajah bergizi madu dalam; masker wajah kosmetik; masker wajah memurnikan arang; masker wajah smoothing;
masker wajah untuk penggunaan kosmetik; membersihkan dan melembabkan krim, minyak, lotion dan preparat;
membersihkan dan mencuci preparat dan bahan; membersihkan dan menyinari sediaan daun tanaman; membersihkan kapur;
membersihkan pelarut, selain untuk digunakan dalam proses pembuatan; membersihkan sediaan untuk artikel perokok;
membersihkan sediaan untuk daun tanaman; membersihkan, mencuci dan memoles sediaan; membersihkan, menggerus dan
memoles preparat dan bahan; memijat minyak dan lotion; memoles batu; memoles untuk alat musik; mencuci soda, untuk
membersihkan; menggiling foil; menghapus kerutan sediaan perawatan kulit; menghidrasi; mengklarifikasi tonik wajah; mint
untuk wewangian; minyak Kolonyo; minyak after-sun untuk keperluan kosmetik; minyak almond; minyak aromaterapi; minyak
aromatik; minyak aromatik untuk mandi; minyak atsiri citron; minyak bergamot; minyak berjemur [kosmetik]; minyak berjemur
untuk tujuan kosmetik; minyak dan lotion penyamakan matahari; minyak esensial; minyak esensial alami; minyak esensial
aromatik; minyak esensial dari kayu cedar; minyak esensial lemon; minyak esensial sebagai pewangi untuk keperluan binatu;
minyak esensial untuk digunakan dalam aromaterapi; minyak esensial untuk digunakan dalam pembuatan produk beraroma;
minyak esensial untuk digunakan dalam proses pembuatan; minyak esensial untuk digunakan sebagai penyedap makanan;
minyak esensial untuk industri umum, pertanian dan perdagangan umum; minyak esensial untuk keperluan industri; minyak
esensial untuk keperluan kosmetik; minyak esensial untuk minuman penyedap; minyak esensial untuk penggunaan pribadi;
minyak esensial untuk penggunaan pribadi, yaitu minyak untuk mandi, minyak tubuh dan minyak pijat; minyak esensial untuk
penggunaan rumah tangga; minyak esensial yang berasal dari tumbuhan; minyak gaultheria; minyak jenggot; minyak kasturi
[wewangian]; minyak kolonyo; minyak kolonyo/air aromatik; minyak kosmetik; minyak kosmetik untuk kulit; minyak kutikula;
minyak lavender; minyak lavender untuk penggunaan kosmetik; minyak mandi; minyak mandi dan garam mandi; minyak
mandi dan garam mandi, bukan untuk keperluan medis; minyak mandi tanpa obat; minyak mandi untuk keperluan kosmetik;
minyak mandi, bukan untuk keperluan medis; minyak mawar; minyak mawar untuk keperluan kosmetik; minyak melati; minyak
memperbaiki rambut; minyak non-obat; minyak parfum; minyak parfum untuk pembuatan preparat kosmetik; minyak pelindung
matahari [kosmetik]; minyak penataan rambut; minyak penyamakan [kosmetik]; minyak penyamakan matahari; minyak
peppermint [wewangian]; minyak perlindungan matahari; minyak pijat; minyak pijat tubuh; minyak pinus untuk membersihkan
lantai; minyak pohon teh; minyak rambut; minyak rambut kemiri; minyak rambut orang aring; minyak setelah matahari; minyak
setelah matahari [kosmetik]; minyak terpentin untuk degreasing; minyak tubuh; minyak tubuh berkilau; minyak tubuh untuk
keperluan kosmetik; minyak untuk keperluan kosmetik; minyak untuk keperluan memotong kuku; minyak untuk keperluan
pembersihan; minyak untuk keperluan toilet; minyak untuk parfum dan aroma; minyak untuk pengkondisian rambut; minyak
untuk sediaan pembersihan; minyak wajah; minyak wangi; minyak wangi digunakan untuk menghasilkan aroma ketika
dipanaskan; minyak, losion dan susu semua untuk keperluan kosmetik dan alat rias/pembersih badan untuk kuku, rambut dan
kulit; minyak-minyak perawatan kulit; minyak-minyak sari kosmetika; mizu-oshiroi [foundation cair]; mousse dan gel penataan
rambut; mousse perawatan kulit; mousse perlindungan rambut; mousse rambut; mousses [kosmetik]; mousses menjadi alat
bantu penata rambut; musk alami; musk sintetis; mutiara mandi; mutiara mandi untuk keperluan kosmetik; obat dan bahan
obat menghilangkan rambut; obat kumur anti rongga, bukan untuk keperluan medis; obat kumur dan obat kumur tanpa obat;
obat kumur tanpa obat; obat kumur tanpa obat untuk hewan peliharaan; obat kumur, bukan untuk keperluan medis; oil baths
untuk perawatan rambut untuk keperluan kosmetik; overlay memahat kuku [kosmetik]; pacar [pewarna kosmetik]; pacar untuk
keperluan kosmetik; paket kecantikan (beauty pack) untuk menyusut/mengecilkan pori; paket kosmetik kecantikan (beauty
pack) yang dijual satu unit; paket kosmetik wajah; paket masker pengencangan pori digunakan sebagai kosmetik; paket
masker untuk keperluan kosmetik; paket wajah; palet pengkilap bibir; palet perona mata; parfum; parfum air wangi; parfum
cair; parfum dalam bentuk bubuk; parfum dalam bentuk gel; parfum dalam bentuk padat; parfum dan air toilet; parfum dan
cologne; parfum untuk keperluan industri; parfum, eau de Cologne dan aftershaves; pasir abrasif; pasir untuk sandblasting;
pasta abrasif; pasta gigi; pasta gigi bayi; pasta gigi cair; pasta gigi dalam bentuk kue lunak; pasta gigi dalam bentuk permen
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karet; pasta gigi dan obat kumur; pasta gigi dan obat kumur tanpa obat; pasta gigi tanpa obat; pasta kosmetik untuk aplikasi ke
wajah untuk menangkal silau; pasta pemutih gigi; pasta styling untuk rambut; pasta untuk mengkilapkan bahan kulit; pasta
untuk tangkai pisau cukur; pasta wangi untuk keperluan kosmetik; patch jerawat kosmetik; pati cucian; pelarut pembersih,
selain untuk digunakan dalam proses pembuatan; pelembab; pelembab anti-penuaan; pelembab bibir; pelembab dan
pelembut kulit tubuh; pelembab kulit; pelembab kulit berbentuk losion dan semprotan; pelembab kulit digunakan sebagai
kosmetik; pelembab rambut; pelembab setelah matahari; pelembab tangan; pelembab tubuh; pelembab untuk wajah, badan,
tangan dan kaki; pelembab wajah; pelembab wajah kosmetik; pelembab wajah tidak mengandung obat; pelembab, losion dan
krem untuk badan dan kulit; pelembut kain; pelembut kain untuk penggunaan binatu; pelicin dan pengharum pakaian yang
akan di setrika; pelindung bibir non-obat; pelindung matahari untuk bibir; pelindung matahari untuk bibir [kosmetik]; pelindung
terhadap sinar matahari untuk wajah; pelindung terhadap sinar matahari untuk wajah tidak mengandung obat; pelunak
kutikula; pembentuk garis bibir; pembersih tata rias wajah , pembersih kosmetik; pembersih baki sampah menggunakan
pewangi; pembersih berbasis kimia bioteknologi dan semprotan pembersih untuk diaplikasikan di industri dan rumah tangga
(selain untuk digunakan dalam proses manufaktur) seperti penghilangan noda, dan bioremediasi bahan organik dan
hidrokarbon; pembersih berbentuk krim; pembersih busa untuk penggunaan pribadi; pembersih daerah kewanitaan tidak
mengandung obat; pembersih dinding ban; pembersih jendela; pembersih jok; pembersih kamar mandi; pembersih karang gigi
(tidak mengandung obat); pembersih karpet dengan pewangi; pembersih kipas angin; pembersih kulit; pembersih oven;
pembersih pakaian selam; pembersih rumah tangga; pembersih saluran pembuangan kimia dalam bentuk bubuk; pembersih
saluran pembuangan kimia dalam bentuk cairan; pembersih saluran pembuangan kimia dalam bentuk gel; pembersih semprot;
pembersih semprot untuk digunakan pada tekstil; pembersih semprot untuk keperluan rumah tangga; pembersih semprot
untuk menyegarkan penjaga mulut atletik; pembersih tangan; pembersih tata rias wajah, pembersih kosmetik; pembersih
untuk baki sampah; pembersih untuk keperluan kebersihan pribadi yang intim, tanpa obat; pembersih untuk kuas kosmetik;
pembersih wajah; pembersih wajah tidak mengandung obat; pembersihan, pemolesan dan cairan abrasif untuk keperluan
umum dan serbuk; pembersihan, pemolesan, penggerusan, persiapan abrasif untuk keperluan rumah tangga; pembersihan,
pemolesan, sediaan degreasing dan abrasif; pembersihan, penggerusan dan sediaan abrasif; pembilas akhir cucian; pembilas
gigi; pembilasan rambut; pembilasan rambut [kondisioner sampo]; pembilasan rambut untuk keperluan kosmetik; pemecah
rambut [sediaan penataan rambut]; pemelihara rambut; pemelihara rambut untuk keperluan kosmetik; pemerah pipi; pemerah
pipi cair; pemerah pipi dalam bentuk bedak; pemerah susu krim; pemoles bibir; pemolesan pemerah pipi; pemutih bokong;
pemutih cucian; pemutih gigi (strip dan pasta); pemutih gigi berbentuk pena; pemutih ketiak; pemutih kuku; pemutih rambut;
pemutih selakangan; pena cat kuku; pena cat kuku remover; pena korektor untuk riasan mata; pencerah kulit; pencerah
rambut; pencuci muka; pencuci tubuh (sabun) bayi; pencuci tubuh dan rambut bayi; pencuci vagina untuk keperluan sanitasi
atau deodoran pribadi; pencuci wajah berbentuk bubuk; pencucian cucian; pencucian mata, bukan untuk tujuan medis;
penetral bibir; penetral untuk pengeritingan permanen; pengatur tekstur rambut; pengawet untuk kulit [poles]; pengelupas sel
kulit (peel) wajah; pengelupas sel kulit (peel) wajah tidak mengandung obat; pengeras kuku; penggosok (scrub) wajah tidak
mengandung obat; penghapus enamel kuku, pena korektor enamel kuku; pengharum ruangan; penghilang cat kuku;
penghilang cat kuku berbentuk gel; penghilang dan pembersih lantai & kisi-kisi lantai; penghilang enamel kuku; penghilang
kapur; penghilang lem [selain untuk keperluan industri]; penghilang lemak; penghilang lilin lantai [sediaan gerusan]; penghilang
limescale; penghilang noda; penghilang noda hewan peliharaan; penghilang pernis; penghilang riasan mata; penghitam alis;
pengkilap bibir; pengkilap rambut; pengkilau rambut dalam bentuk semprotan; peningkat bawah mata; pensil alis; pensil blush
on; pensil eyeliner; pensil kosmetik; pensil make-up; pensil mata; pensil mata kosmetik; pensil untuk bibir; pensil untuk
keperluan memutihkan gigi; penutup mata gel untuk keperluan kosmetik; penyamakan kosmetik dan susu setelah matahari,
gel dan minyak; penyedap untuk minuman [minyak esensial]; penyegar kulit; penyegar nafas; penyegar nafas, bukan untuk
tujuan medis; penyegar tubuh dengan cara disemprot; penyeka kapas untuk keperluan kosmetik; penyeka yang dilembabkan
terlebih dahulu dan tissue yang diresapi dengan bahan pembersih; penyeka yang diresapi dengan sediaan dan bahan-bahan
untuk membersihkan dan memoles; penyeka, kapas dan tisu yang diresapi dengan sediaan kosmetik dan losion wewangian
yang tidak mengandung obat; penyeka, tisu dan handuk kosmetik yang telah diresapi pelembab; penyemprot tubuh; peralatan
mandi tanpa obat; perasa kue [minyak esensial]; perasa makanan [minyak esensial]; perasa makanan disiapkan dari minyak
esensial; perasa menjadi minyak esensial, untuk digunakan dalam rokok elektronik; perasa menjadi minyak esensial, untuk
tembakau; perawatan kulit dalam bentuk semprotan; perawatan pelurusan rambut; perawatan rambut dan sediaan
pembersihan; perawatan rambut keratin; perekat kelopak mata ganda (kosmetik); perekat untuk bulu mata palsu, rambut dan
kuku; perekat untuk keperluan kosmetik; perekat untuk membubuhkan alis palsu; perekat untuk membubuhkan bulu mata
palsu; perekat untuk membubuhkan kuku palsu; perekat untuk membubuhkan rambut palsu; perhiasan kulit menjadi transfer
dekoratif untuk keperluan kosmetik; perhiasan kulit self-adhesive untuk keperluan kosmetik; perhiasan kulit untuk keperluan
kosmetik; pernis kuku untuk keperluan kosmetik; perona mata; perona mata berupa kilauan (Eyeshadow glitter); perona pipi;
perona pipi dalam bentuk krim (Cream blush); persiapan kulit wajah untuk penggunaan kosmetik; persiapan scrubbing
(scrubbing preparations) untuk digunakan pada kulit, yaitu, lulur (body scrubs) dan scrub wajah (facial scrubs); persiapan
untuk perawatan rambut; petroleum jelly untuk keperluan kosmetik; pewangi bantal beraroma dengan cara disemprot; pewangi
nafas dalam bentuk kunyah yang terbuat dari ekstrak kayu birch; pewangi rambut; pewarna Rambut; pewarna bibir dalam
bentuk cairan atau gel [kosmetik]; pewarna janggut; pewarna kosmetik; pewarna lotion untuk rambut; pewarna rambut;
pewarna rambut dan produk pemutihan; pewarna untuk keperluan toilet; pewarna-pewarna rambut; pewarnaan rambut dan
sediaan pewarnaan rambut; pijat lilin untuk keperluan kosmetik; poles gigitiruan; poles untuk kulit; poles untuk sepatu bersinar;
pomade rambut; pomade rambut untuk keperluan kosmetik; pomades untuk keperluan kosmetik; pomanders [zat aromatik];
potpourris [wewangian]; preparat dan bahan membersihkan dan mencuci untuk penggunaan pribadi, yaitu, persiapan untuk
mandi dan mandi pancuran (shower) yang tidak mengandung obat; preparat kosmetik yang mengandung kolagen; preparat
pelembab [kosmetik]; preparat pelembab setelah bercukur; preparat pemutihan [decolorants] untuk keperluan kosmetik;
preparat pemutihan [penghilang warna] untuk keperluan rumah tangga; primer kuku [kosmetik]; primer make-up; produk dan
sediaan kosmetik perawatan kecantikan; produk dan sediaan untuk rambut dan perawatan rambut termasuk sampo,
kondisioner, mousses, gel, lilin (waxes) dan semprotan (sprays); produk dan sediaan yang tidak mengandung obat-obatan
untuk merawat kuku; produk dan sediaan yang tidak mengandung obat-obatan untuk merawat mulut dan gigi; produk dan
sediaan yang tidak mengandung obat-obatan untuk merawat rambut dan kulit kepala; produk dan sediaan yang tidak
mengandung obat-obatan untuk merawat tangan dan kaki; produk dan sediaan yang tidak mengandung obat-obatan untuk
merawat tubuh dan kulit; produk dan sediaan yang tidak mengandung obat-obatan untuk merawat wajah; produk kosmetik
dalam bentuk aerosol untuk perawatan kulit; produk mandi non-medis; produk pelindung matahari (kosmetik); produk
pembersih rumah tangga; produk pemutih (kosmetik); produk pengelupas untuk merawat dan membersihkan kulit; produk
perawatan bibir (kosmetik); produk perawatan kulit yang tidak mengandung obat; produk perawatan rambut, yaitu
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sampo dan kondisioner; produk perawatan tubuh [tidak mengandung obat-obatan] untuk wajah dan kulit; produk perawatan
tubuh dan perawatan kecantikan; produk perawatan untuk melindungi rambut; produk perawatan wajah [kosmetik]; produk
sabun; produk untuk perawatan kulit berbentuk cairan; produk wewangian; produk wewangian yaitu kolonye; produk yang
tidak mengandung obat untuk penggunaan higienis mulut; racun lebah untuk keperluan kosmetik; rambut rontok; ramuan
mandi, bukan untuk tujuan medis; reed diffusers terdiri dari minyak wangi dalam wadah dan termasuk buluh; rendam kaki
tanpa pengobatan; rias wajah; riasan mata; rum rum; rum rum untuk keperluan kosmetik; rumput laut untuk digunakan dalam
tata rias; sabun almond; sabun antiperspirant; sabun batang; sabun batangan untuk mandi; sabun batangan untuk toilet;
sabun beraroma; sabun cair; sabun cair bergelembung untuk mandi berendam; sabun cair untuk binatu; sabun cair untuk
mandi; sabun cair untuk mencuci piring; sabun cair untuk tangan dan wajah; sabun cair untuk tangan, wajah dan tubuh; sabun
cair yang digunakan untuk mandi kaki; sabun cair yang digunakan untuk mencuci kaki; sabun cuci; sabun cuci tangan; sabun
cukur; sabun dan deterjen; sabun deodoran; sabun deterjen; sabun industri; sabun kertas untuk penggunaan pribadi; sabun
kosmetik; sabun krim; sabun krim tubuh; sabun kulit; sabun lidah buaya; sabun loofah; sabun mandi; sabun mandi [untuk
manusia]; sabun mandi cair; sabun mandi cair tidak mengandung obat; sabun mandi dalam bentuk cair, padat atau gel; sabun
mandi*; sabun non-obat; sabun non-obat untuk bayi; sabun non-obat untuk tangan; sabun non-obat untuk wajah; sabun pasir;
sabun pelana; sabun pencerah warna untuk keperluan binatu; sabun pengelupasan untuk wajah; sabun tanpa air; sabun tidak
mengandung obat untuk penggunaan pribadi; sabun tidak mengandung obat untuk penggunaan pribadi dalam bentuk cair,
padat dan gel; sabun toilet; sabun tubuh; sabun tubuh tanpa obat; sabun untuk bahan kulit; sabun untuk keringat kaki; sabun
untuk kulit; sabun untuk mencerahkan tekstil; sabun untuk penggunaan pribadi; sabun untuk penggunaan rumah tangga;
sabun untuk perawatan tubuh; sabun wajah; sabun wajah dan sabun badan yang tidak mengandung obat, butiran manikmanik untuk mandi, butiran kristal untuk mandi, busa untuk mandi, gel untuk mandi, losion untuk mandi, minyak untuk mandi,
garam untuk mandi yang tidak mengandung obat, gelembung busa untuk mandi, busa untuk, sabun mandi cair, busa untuk
mandi di bawah pancuran dan busa untuk mandi, gel untuk mandi di bawah pancuran dan gel untuk mandi, lulur untuk mandi
di bawah pancuran dan lulur untuk mandi; sabun wangi; sabun-sabun; sabun-sabun, sabun mandi, wangi-wangian, minyak
esensial, kosmetik, shampoo, shampoo kering; sachet aroma untuk bantal mata; sachet bunga rampai untuk dimasukkan
dalam bantal aromaterapi; sachet parfum; sachet untuk linen wangi; safrol; sahampoo untuk kendaraan; salep kosmetik; salep
kulit pelembab [kosmetik]; salep ruam popok dan lotion tanpa obat; salep tanpa obat untuk melembabkan kulit; salep tanpa
obat untuk pencegahan dan pengobatan kulit terbakar; sampo; sampo dan kondisioner rambut; sampo dan kondisioner untuk
digunakan pada rambut; sampo hewan peliharaan tanpa obat; sampo karpet; sampo ketombe tanpa obat; sampo mobil;
sampo tanpa obat; sampo untuk bayi; sampo untuk kendaraan bermotor; sampo untuk rambut manusia; sampo-sampo,
kondisioner-kondisioner; sarung tangan pengamplasan; sarung tangan pra-dibasahi dengan sediaan kosmetik untuk keperluan
kosmetik; scrub kaki; scrub krim tubuh; scrub pengelupasan kulit untuk keperluan kosmetik; scrub pengelupasan untuk kaki;
scrub pengelupasan untuk tangan; scrub pengelupasan untuk tubuh; scrub pengelupasan untuk wajah; scrub tangan; scrub
tanpa obat untuk wajah dan tubuh; scrub wajah; sealant polimer untuk membersihkan, menyinari, dan melindungi permukaan
eksterior mobil; sediaan untuk mencuci tangan; sediaan untuk mengkilapkan buah; sediaan abrasif; sediaan anti keringat
(sediaan mandi); sediaan antistatik untuk keperluan rumah tangga; sediaan aromaterapi; sediaan bahan kimia pembersih
untuk keperluan rumah tangga; sediaan baskom tanpa obat; sediaan bercukur dan bercukur; sediaan berjemur; sediaan
berjemur [kosmetik]; sediaan berjemur dan sediaan perlindungan dari matahari; sediaan binatu; sediaan binatu atau cairan
untuk menghilangkan bau dan untuk membuat pakaian dan bahan tekstil tercium bersih; sediaan buffing kuku; sediaan busa
untuk mandi; sediaan cucian dan pemutihan; sediaan cukur; sediaan dalam bentuk emulsi untuk merawat kulit [tidak
mengandung obat-obatan]; sediaan dan bahan non-obat untuk perlindungan dan perawatan kulit; sediaan dan bahan untuk
pembersihan, pemolesan, sediaan degreasing dan abrasif; sediaan dan perawatan rambut; sediaan dan produk perawatan
kulit [kosmetik dan tidak mengandung obat-obatan]; sediaan degreasing; sediaan degreasing dengan basis pelarut; sediaan
degreasing untuk keperluan rumah tangga; sediaan douching untuk keperluan sanitasi pribadi atau deodoran [perlengkapan
mandi]; sediaan dry-cleaning; sediaan eksfoliasi tanpa obat untuk perawatan kulit dan rambut; sediaan eksfoliasi tanpa obat
untuk wajah; sediaan fumigasi [parfum]; sediaan furbishing; sediaan gerusan; sediaan gigi non-obat untuk anjing; sediaan gigi
non-obat untuk hewan peliharaan; sediaan gigi non-obat untuk kucing; sediaan gigi non-obat untuk ternak; sediaan hiasan
rambut [sediaan highlight]; sediaan kolagen untuk keperluan kosmetik; sediaan kondisioner kain; sediaan kosmetik; sediaan
kosmetik anti-penuaan; sediaan kosmetik dan kecantikan; sediaan kosmetik meminimalkan kerut untuk penggunaan wajah
topikal; sediaan kosmetik perawatan rambut; sediaan kosmetik tanpa busa; sediaan kosmetik tanpa obat; sediaan kosmetik
tidak mengandung obat untuk penggelapan kulit dan penggelapan kulit yang dilakukan sendiri; sediaan kosmetik tidak
mengandung obat untuk tujuan pelangsingan; sediaan kosmetik untuk berjemur; sediaan kosmetik untuk berjemur dan
sediaan untuk melindungi kulit dari efek sinar matahari; sediaan kosmetik untuk bulu mata; sediaan kosmetik untuk kulit;
sediaan kosmetik untuk kulit kering selama kehamilan; sediaan kosmetik untuk mandi; sediaan kosmetik untuk mandi dan
mandi; sediaan kosmetik untuk melindungi dari sengatan matahari; sediaan kosmetik untuk melindungi kulit dari sinar
matahari; sediaan kosmetik untuk modifikasi kulit dan tubuh plastik simulasi dan kosmetik untuk layanan make up artis;
sediaan kosmetik untuk pembaruan kulit; sediaan kosmetik untuk pemeliharaan kulit dan perawatan kulit; sediaan kosmetik
untuk pengeringan cat kuku; sediaan kosmetik untuk perawatan kulit; sediaan kosmetik untuk perawatan mulut dan gigi;
sediaan kosmetik untuk perawatan tubuh; sediaan kosmetik untuk rambut dan kulit kepala; sediaan kosmetik untuk tata rias
artis khususnya sediaan untuk kulit, rambut dan untuk pewarnaan gigi; sediaan kosmetik untuk tujuan pelangsingan; sediaan
kosmetik untuk wajah dan tubuh; sediaan kosmetik wajah; sediaan kosmetik yang digunakan untuk mengangkat sel-sel kulit
mati dari permukaan kulit; sediaan kosmetik yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati di wajah; sediaan kosmetik
yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati diwajah; sediaan kosmetik, yakni krim untuk mengencangkan kulit;
sediaan kosmetika untuk perawatan jerawat; sediaan kulit wajah untuk keperluan kosmetik; sediaan lidah buaya untuk
keperluan kosmetik; sediaan make-up untuk wajah dan tubuh; sediaan mandi bukan untuk tujuan medis; sediaan mandi busa;
sediaan mandi busa tanpa obat; sediaan mandi busa untuk keperluan kosmetik; sediaan mandi dan mandi pancuran (shower);
sediaan mandi mentol, bukan untuk keperluan medis; sediaan mandi tanpa obat; sediaan mandi untuk hewan peliharaan;
sediaan mandi, bukan untuk keperluan medis; sediaan meluruskan rambut; sediaan membersihkan dan mencuci untuk
keperluan rumah tangga; sediaan membersihkan kendaraan; sediaan mencuci rambut; sediaan menghapus make-up; sediaan
menghapus pernis; sediaan menghilangkan karat; sediaan menghilangkan kutikula; sediaan menghilangkan kutikula untuk
keperluan kosmetik; sediaan menyegarkan nafas untuk kebersihan pribadi; sediaan non-obat untuk mengurangi sengatan
matahari; sediaan obat menghilangkan rambut; sediaan obat menghilangkan rambut dan pengelupasan kulit; sediaan
pelindung matahari kosmetik; sediaan pembersih badan; sediaan pembersih jok mobil; sediaan pembersih otomotif; sediaan
pembersih peralatan rumah tangga; sediaan pembersih pribadi untuk wajah, tangan dan tubuh; sediaan pembersih untuk
membersihkan permukaan substrat dari pelapis, noda, cat dan komposisi endapan yang tidak diinginkan untuk menghilangkan
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getah dan perekat, pelumas dan tar serta sediaan dekalsifikasi dan penghancuran kerak untuk pembersihan produk rumah
tangga; sediaan pembersih wajah; sediaan pembersihan; sediaan pembersihan busa; sediaan pembersihan dan pemolesan;
sediaan pembersihan dan pemolesan kulit; sediaan pembersihan dengan dasar pelarut; sediaan pembersihan kaca; sediaan
pembersihan kaca depan; sediaan pembersihan karburator dan tersedak; sediaan pembersihan karpet; sediaan pembersihan
kulit tanpa obat; sediaan pembersihan lantai; sediaan pembersihan serba guna; sediaan pembersihan serba guna untuk
barang-barang perokok; sediaan pembersihan tangan; sediaan pembersihan tanpa obat; sediaan pembersihan tanpa obat
untuk digunakan pada tubuh; sediaan pembersihan tanpa obat untuk kulit; sediaan pembersihan tubuh dan perawatan
kecantikan; sediaan pembersihan untuk ban dan roda kendaraan; sediaan pembersihan untuk ban dan roda mobil; sediaan
pembersihan untuk ban kendaraan, pelek roda dan hub roda; sediaan pembersihan untuk digunakan pada tubuh; sediaan
pembersihan untuk kain; sediaan pembersihan untuk keperluan rumah tangga; sediaan pembersihan untuk kulit; sediaan
pembersihan untuk membersihkan permukaan; sediaan pembersihan untuk mobil; sediaan pembersihan untuk penggunaan
pribadi; sediaan pembersihan wallpaper; sediaan pembersihan, pemolesan dan penggosok; sediaan pemolesan; sediaan
pemolesan untuk bahan kulit; sediaan pemolesan, penggerusan dan abrasif; sediaan pemutih gigi; sediaan pemutih kulit;
sediaan pemutih kulit [kosmetik]; sediaan pemutih untuk keperluan domestik; sediaan pemutih, pembersih dan kompon;
sediaan pemutihan gigi; sediaan pemutihan kulit; sediaan penataan rambut; sediaan pencuci; sediaan pencuci piring; sediaan
pencucian dan pemutihan; sediaan pencucian untuk keperluan binatu; sediaan pengasah; sediaan pengencangan payudara
kosmetik; sediaan pengeriting rambut; sediaan pengeritingan dan pengeritingan permanen; sediaan pengeritingan rambut dan
pengaturan rambut; sediaan penghapus noda; sediaan pengharum ruangan; sediaan penghilang pernis; sediaan penghilang
rambut; sediaan penghilang warna; sediaan penghilang warna untuk rambut; sediaan penguatan kuku; sediaan pengupasan
lantai; sediaan pengupasan lilin; sediaan penyamakan sendiri [kosmetik]; sediaan peralatan mandi tanpa obat; sediaan
perataan [kanji]; sediaan perawatan bibir; sediaan perawatan bibir tanpa obat; sediaan perawatan kaki tanpa obat; sediaan
perawatan kecantikan; sediaan perawatan kecantikan kulit tanpa obat; sediaan perawatan kuku; sediaan perawatan kuku
kosmetik; sediaan perawatan kulit; sediaan perawatan kulit anti-penuaan; sediaan perawatan kulit tanpa obat; sediaan
perawatan kulit tanpa obat dalam sifat penyegar tubuh dengan cara disemprot; sediaan perawatan kulit wajah (kosmetik);
sediaan perawatan kulit yang menggabungkan madu Manuka dan/atau bahan-bahan herbal; sediaan perawatan kulit, bukan
untuk keperluan medis; sediaan perawatan kulit, mata, bibir dan kuku (tidak mengandung obat); sediaan perawatan kulit, yaitu
pengelupas sel kulit; sediaan perawatan kulit, yaitu sabun mandi, losion, krim dan sampo; sediaan perawatan matahari;
sediaan perawatan matahari [kosmetik]; sediaan perawatan matahari bukan medis; sediaan perawatan matahari dan sun
block tanpa obat; sediaan perawatan non-obat untuk anjing; sediaan perawatan non-obat untuk hewan peliharaan; sediaan
perawatan non-obat untuk kucing; sediaan perawatan non-obat untuk ternak; sediaan perawatan rambut; sediaan perawatan
rambut tanpa obat untuk keperluan kosmetik; sediaan perawatan rambut untuk manusia; sediaan perawatan rambut yang
terdiri dari minyak kelapa murni organik dan minyak kelapa murni; sediaan perawatan rambut, bukan untuk keperluan medis;
sediaan perawatan tanpa obat, selain mencuci hewan; sediaan perawatan tubuh tanpa obat; sediaan perawatan wajah
kosmetik; sediaan perawatan wajah tidak mengandung obat; sediaan perbaikan kuku; sediaan perendaman cucian; sediaan
pertumbuhan kembali rambut kosmetik menghambat; sediaan pewangi ruangan; sediaan pewangi udara untuk mobil; sediaan
pewangi udara untuk ruangan; sediaan pewarnaan rambut; sediaan pewarnaan untuk keperluan kosmetik; sediaan
phytocosmetic; sediaan pijat tanpa obat; sediaan pra-cukur dan setelah-cukur; sediaan pra-perendaman; sediaan rambut
santai; sediaan rambut tanpa obat; sediaan rias rambut kosmetik; sediaan sanitasi menjadi peralatan mandi non-obat; sediaan
sanitasi menjadi perlengkapan mandi; sediaan setelah bercukur; sediaan sun block; sediaan sun block untuk keperluan
kosmetik; sediaan tabir surya; sediaan tabir surya untuk digunakan pada kulit; sediaan tanpa obat untuk digunakan di kamar
mandi; sediaan tanpa obat untuk merawat dan membersihkan hewan; sediaan tanpa obat untuk perawatan kulit, rambut dan
kulit kepala; sediaan tata rias; sediaan tidak mengandung obat untuk pembersihan dan perawatan tubuh; sediaan tubuh dan
perawatan kecantikan; sediaan tubuh dan perawatan kecantikan untuk keperluan kosmetik; sediaan ukuran binatu; sediaan
untuk mandi berendam berbentuk butiran kristal; sediaan untuk melindungi rambut dari sinar matahari; sediaan untuk
membersihkan dan menyemir kulit dan alas kaki, tidak termasuk produk rambut; sediaan untuk membersihkan dapur, sediaan
untuk membersihkan kamar mandi, sediaan untuk membersihkan toilet; sediaan untuk membersihkan gigi; sediaan untuk
membersihkan gigi palsu; sediaan untuk membersihkan pipa saluran pembuangan; sediaan untuk membersihkan rambut;
sediaan untuk membersihkan, melindungi dan menjaga permukaan kendaraan; sediaan untuk membersihkan, melindungi dan
menjaga permukaan kendaraan termasuk sediaan untuk mencuci, memoles, mengkilapkan; sediaan untuk membersihkan,
merawat dan memperindah kulit, kulit kepala dan rambut; sediaan untuk membersihkan, merawat, memelihara dan
memperindah kulit, kulit kepala dan rambut; sediaan untuk membuat daun tanaman mengkilap; sediaan untuk membuka blokir
pipa limbah; sediaan untuk membuka saluran pipa drainase; sediaan untuk membuka wastafel; sediaan untuk memperbaiki
dan menempelkan bulu mata, jenggot, memasang rambut palsu; sediaan untuk mencuci; sediaan untuk mencuci buah dan
sayuran; sediaan untuk mencuci pakaian; sediaan untuk mengasah; sediaan untuk mengecat rambut; sediaan untuk
mengeriting dan mengatur rambut; sediaan untuk menggosok; sediaan untuk menghapus manikur; sediaan untuk
menghilangkan kuku gel; sediaan untuk menghilangkan limescale, karat atau minyak; sediaan untuk menghilangkan warna
rambut; sediaan untuk mengikalkan rambut; sediaan untuk mengilatkan [semir]; sediaan untuk merawat tangan dan tubuh;
sediaan untuk pembersihan, perawatan dan perawatan rambut; sediaan untuk pembersihan, pewarnaan, pewarnaan,
pemutihan, pengaturan dan penataan rambut; sediaan untuk pembersihan, pewarnaan, pewarnaan, pemutihan, pengaturan
dan pengeritingan rambut permanen; sediaan untuk pengeritingan rambut; sediaan untuk pengeritingan rambut permanen;
sediaan untuk pengupasan lilin dari lantai; sediaan untuk perawatan bulu mata; sediaan untuk perawatan dan pembersihan
hewan; sediaan untuk perawatan kulit kepala dan rambut; sediaan untuk perawatan tubuh dan kecantikan; sediaan untuk
perlengkapan mandi (toilet preparations) yang tidak mengandung obat, yaitu, sabun; sediaan untuk perlengkapan mandi
(toilet preparations) yang tidak mengandung obat; sediaan untuk pewarnaan awal rambut; sediaan untuk pewarnaan awal
rambut, menghilangkan warna rambut, mengecat rambut dan mewarnai rambut; sediaan untuk simulasi warna darah pada
bagian tubuh untuk menutupi noda kulit; sediaan untuk simulasi warna darah pada bagian tubuh, untuk menutupi noda kulit
dan kosmetik untuk menindaklanjuti pengobatan pasca operasi bekas luka pada kulit; sediaan yang tidak mengandung obat
untuk bercukur; sediaan yang tidak mengandung obat untuk digunakan sebelum bercukur; sediaan yang tidak mengandung
obat untuk digunakan setelah bercukur; sediaan yang tidak mengandung obat-obatan untuk melembabkan, memberi nutrisi,
mengencangkan dan merawat kulit; sediaan) zat pencerah warna untuk keperluan binatu di dalam rumah tangga; sediaan,
termasuk krim, gel, dan mouse, untuk digunakan sebelum, selama dan setelah bercukur; sediaan-sediaan untuk
membersihkan, mengkilapkan, menggosok dan membuang lemak; sediaan-sediaan aroma wangi ruangan; sediaan-sediaan
eksfoliasi non-medis untuk kulit kepala dan rambut; sediaan-sediaan kosmetik rias rambut; sediaan-sediaan kosmetik untuk
tata rias artis khususnya sediaan-sediaan untuk kulit, rambut dan untuk pewarnaan gigi; sediaan-sediaan mencuci tangan
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diresapi untuk keperluan kosmetik; sediaan-sediaan pembersih kulit untuk wajah dan tubuh; sediaan-sediaan perawatan gigi;
sediaan-sediaan pewangi udara untuk kamar mandi dan kamar kecil; sediaan-sediaan untuk membersihkan dan mencuci;
sediaan-sediaan untuk memutihkan dan mencuci sediaan-sediaan untuk membersihkan, mengkilatkan, membuang lemak
sabun, wangi-wangian, minyak sari, kosmetik, minyak rambut bahan-bahan pemeliharaan gigi; sediaan-sediaan yang tidak
mengandung obat untuk kulit, mengandung vitamin, herbal, mineral, atau minyak sari; self-tanning lotion [kosmetik]; semir
boot; semir dan lilin sepatu; semir furnitur; semir gigi; semir lantai; semir mobil; semir sepatu dan boot; semir sepatu dan krim;
semir untuk furnitur dan lantai; semprotan antistatik untuk pakaian; semprotan dengan pengharum untuk badan, semprotan
dengan pengharum untuk ruangan; semprotan deodoran feminin; semprotan deodoran kaki; semprotan kamar beraroma;
semprotan kulit topikal untuk keperluan kosmetik; semprotan linen beraroma; semprotan menjadi alat bantu penata rambut;
semprotan mulut tanpa obat; semprotan pelindung panas untuk rambut; semprotan penata rambut; semprotan penyegar kain
beraroma; semprotan penyegar nafas; semprotan rambut; semprotan rambut dan gel rambut; semprotan tubuh; semprotan
tubuh beraroma; semprotan tubuh digunakan sebagai deodoran pribadi dan wewangian; semprotan tubuh untuk keperluan
kosmetik; semprotan untuk tubuh yang mengandung wewangian dan sabun yang mengandung wewangian; senyawa buffing;
senyawa penggosok lantai; sepatu hitam [semir sepatu]; sepatu sesuatu; serat untuk keperluan kosmetik; serbuk basma;
serbuk gosok untuk tujuan umum; serpih mandi; serum anti-penuaan untuk wajah; serum bulumata; serum jenggot; serum
kecantikan; serum kulit (kosmetik); serum kulit tanpa obat; serum kulit tanpa obat untuk wajah; serum mata; serum pemutih
(kosmetik); serum penataan rambut; serum perawatan rambut; serum rambut; serum tidak eksklusif hyaluronat bisa
mengandung vitamin dan pencerah (kosmetik); serum untuk wajah tidak mengandung obat; serum wajah; serum yang
mengandung ekstrak batu permata; shampo dan kondisioner hewan peliharaan [sediaan perawatan hewan non-obat-obatan];
shampo hewan peliharaan tidak mengandung obat; shampo hewan peliharaan, non-obat [sediaan perawatan hewan]; shampo
rambut; shampo untuk hewan [sediaan perawatan non-obat]; shampo untuk hewan peliharaan [sediaan perawatan tanpa
pengobatan]; shampoo kering; shampoo ketombe; shampoo pH netral; shampoo pH seimbang; silikon karbida [abrasif]; soda
pemutih; soda soda; solusi gerusan; solusi pembersih lensa kacamata; solusi pengeritingan dingin; stik untuk menyebarkan
aroma; stiker kuku jari kaki; stiker nail art; stiker seni tubuh; strip abrasif; strip lilin untuk menghilangkan rambut tubuh; strip
napas menyegarkan; strip pemutih gigi; strip pemutih, pasta gigi; strip wajah untuk menghilangkan sumbatan dari pori-pori
pada kulit; styling mousse; sulingan herbal; sulingan tanaman; sumbu diresapi dengan wewangian untuk kamar wewangian;
sun block lotion untuk keperluan kosmetik; sun-tanning gel; susu almond untuk keperluan kosmetik; susu berjemur; susu
kecantikan; susu mandi; susu pelembab; susu pelembab setelah bercukur; susu pelembab tubuh; susu pelembab untuk
pemutih kulit wajah; susu pembersih; susu pembersih untuk keperluan toilet; susu pembersih untuk perawatan kulit; susu
pembersih wajah; susu penyamakan [kosmetik]; susu setelah dicukur; susu setelah matahari; susu setelah matahari
[kosmetik]; susu setelah matahari untuk keperluan kosmetik; susu tubuh; susu wajah dan lotion; susu wajah dan lotion untuk
keperluan kosmetik; susu wajah dan tubuh; susu wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; tabir surya; tabir surya berbentuk
losion dan semprotan; tabir surya dalam bentuk losion dan semprotan; tabir surya tahan air; tabir surya untuk keperluan
kosmetik; tablet deterjen pencuci piring; tablet pembersih gigi tiruan tanpa obat; tambalan kosmetik yang mengandung tabir
surya dan tabir surya untuk digunakan pada kulit; tas organizer untuk keperluan kosmetik terisi; tata rias dan pembersih tata
rias panggung, film dan televisi (kosmetik teater) terutama untuk TV definisi tinggi; tata rias dan pembersih tata rias untuk
panggung , film, dan televisi (kosmetik teater)terutama untuk TV definisi tinggi; tato sementara untuk keperluan kosmetik; tato
yang dapat dilepas untuk keperluan kosmetik; tempat lipstik; terpene [minyak esensial]; terpentin untuk mengalami
degreasing; texturizers kulit; tips kuku; tiriskan dan cuci sediaan yang tidak menghalangi; tiriskan sediaan pembersihan;
tiriskan sediaan pemblokiran; tissue (penyeka) yang telah dilembabkan sebelumnya untuk wajah tidak mengandung obat; tisu
(wipes) atau bantalan yang diresapi dengan persiapan atau bahan pembersihan, pemolesan, penggosok atau abrasif; tisu
basah untuk keperluan kosmetik; tisu bayi diresapi dengan sediaan pembersihan; tisu bayi sekali pakai diresapi dengan
sediaan kosmetik; tisu bayi sekali pakai diresapi dengan sediaan pembersihan pribadi; tisu bayi untuk keperluan kosmetik; tisu
diresapi dengan larutan pembersih; tisu diresapi dengan minyak esensial, untuk penggunaan kosmetik; tisu diresapi dengan
pembersih kulit; tisu diresapi dengan preparat anti-keringat untuk penggunaan pribadi; tisu diresapi dengan sediaan berjemur;
tisu diresapi dengan sediaan deodoran untuk penggunaan pribadi; tisu diresapi dengan sediaan kosmetik; tisu diresapi dengan
sediaan menghilangkan make-up; tisu diresapi dengan sediaan pembersihan; tisu diresapi dengan sediaan pembersihan
pribadi; tisu diresapi dengan sediaan perawatan kulit; tisu kacamata diresapi dengan pembersih; tisu kertas diresapi untuk
membersihkan piring; tisu kosmetik pra-lembab; tisu kosmetik yang sudah diresapi pelembab sebelumnya; tisu pembersih kulit
yang sudah direndam sebelumnya; tisu pra-dibasahi dengan sediaan pembersihan untuk keperluan rumah tangga; tisu sekali
pakai diresapi dengan bahan kimia pembersih atau senyawa untuk kebersihan pribadi; tisu sekali pakai diresapi dengan bahan
kimia pembersih atau senyawa untuk keperluan industri dan komersial; tisu sekali pakai diresapi dengan senyawa pembersih
untuk digunakan pada wajah; tisu yang diresapi dengan kosmetik; tisu yang diresapi dengan losion kosmetik; tisu yang
diresapi dengan pembersih kulit; tisu, kain atau penyeka yang dilembapi atau diresapi dengan sediaan membersihkan pribadi
atau losion kosmetik; tisyu bayi; toner kulit; toner kulit non-obat; toner untuk penggunaan kosmetik; toner untuk wajah tidak
mengandung obat; toner wajah; toner wajah kosmetik; tongkat dupa; tongkat kapas serbaguna untuk penggunaan pribadi;
tongkat pomade; tongkat pomades untuk keperluan kosmetik; tonik rambut; tonik rambut untuk keperluan kosmetik; topeng
kulit kepala; transfer dekoratif untuk keperluan kosmetik; transfer tato temporer; transfer tato yang bisa dilepas; tubuh
gemerlap; tubuh yang tidak berobat meresap; udara bertekanan kalengan untuk keperluan pembersihan dan debu; ujung kuku
buatan; vanillin sintetis [wewangian]; wajah berkilauan; wajah dan tubuh gemerlap; wangi-wangian; warna alis dalam bentuk
pensil dan bubuk; warna bulu mata; warna jenggot; warna pipi; warna rambut; wax rambut; wewangian; wewangian alami;
wewangian dan dupa; wewangian dan wangi-wangian; wewangian dan wewangian; wewangian dicampur; wewangian kayu
cedar; wewangian sintetis; wewangian untuk digunakan dalam pembuatan; wewangian untuk keperluan rumah tangga;
wewangian untuk mobil; wewangian untuk penggunaan pribadi; wewangian vanila; wewangian, minyak atsiri, kosmetik tanpa
obat, lotion rambut tanpa obat; wewangian, minyak esensial; wewangian, minyak esensial, kosmetik, lotion rambut;
wewangian, wewangian dan dupa; wewangian, wewangian dan dupa, selain parfum untuk penggunaan pribadi; witch hazel
[sulingan herbal]; wol baja diresapi untuk pembersihan; zat pelembut untuk keperluan rumah tangga; zat pengering untuk
mesin pencuci piring===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021013820
: 01/03/2021 09:33:49
:
: PERKUMPULAN MOTOR ANTIQUECLUB BANDUNG

540 Etiket
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Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: jl. Emong no. 12, Kota Bandung, Jawa Barat
: Raden Agung Rubian Nugrahadi, S.H., M.Hum.
: Gedung Educenter Lt. 2A Unit 22267 Kav. Commercial International School Lot 2 No.
8 BSD City, Lengkong Kulon, Pagedangan Kab. Tangerang

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: MOTOR ANTIQUE CLUB BANDUNG
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Kuning Keemasan, hitam dan Biru
: 25
: ===Celana jeans; Ikat kepala (pakaian); Ikat pinggang; Jaket Jeans; Kulit bagian atas sepatu; Manset untuk lengan kemejas
(pakaian); Masker wajah (pakaian); Pakaian Pria Jeans; Pakaian wanita jeans; Pakaian, yaitu, tank top, t-shirt, pullover
bertudung, dan kemeja kasual bertudung; Penutup kepala, yaitu topi pet; Sarung tangan berjari yang terbuat dari kulit; T-shirt
dengan logo desainer; Topi yang terbuat dari kulit; baju kaos (t-shirt); celana jeans untuk anak; celana kasual; celana pendek;
ikat pinggang [pakaian]; jaket bomber; jaket dengan penutup kepala; jaket dengan penutup kepala [pakaian]; jaket denim; jaket
kulit; jaket lengan panjang; jaket untuk pengendara sepeda motor; jas hujan motor; jas kulit; jas tahan air untuk pengendara
sepeda motor; jeans biru; kaos kaki; kemeja; manset lengan kemeja; manset lengan kemeja sebagai pakaian yang terbuat dari
kain, kulit atau kulit imitasi; pakaian; pakaian santai; pakaian, yaitu piyama, baju kaos; kaos/kemeja yang menyerap keringat,
T-shirt, celana panjang, jaket, kaos kaki pendek, pakaian dalam, dasi dan baju hangat, tutup kepala, topi; penutup kepala;
penutup kepala, termasuk topi (caps), topi (hats), bandana, topi (bonnets); rompi; rompi kulit; sandal; sarung tangan; sarung
tangan dengan ujung jari konduktif yang dapat dikenakan saat menggunakan perangkat layar sentuh elektronik genggam;
sarung tangan kulit; sarung tangan mengemudi; sarung tangan untuk pengendara sepeda motor; sepatu kulit; syal; syal yang
melingkar di leher; topi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021013821
: 01/03/2021 09:34:15
:
: NUR KHOLIS

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Ir. Soekarno, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, 61152
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Batik Bangsawan
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: hitam, kuning emas
: 24
: ===Kain Batik; kain sarung batik===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021013822
: 01/03/2021 09:47:56
:
: FAJAR FITRIYA MAYSAROH

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. KETINDAN GG. SUMBER BIBIS NO. 77 RT. 002 RW. 005 KELURAHAN
KETINDAN KECAMATAN LAWANG KABUPATEN MALANG
, Kota Malang, Jawa Timur, 65214
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: QYZA
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: BIRU, HITAM, HIJAU
: 3
: ===Barang-barang kosmetik yaitu minyak rambut, minyak wangi, bedak wangil, bedak muka, bedak bayi, krim muka, krim
kulit, cat alis, cat alis, cat kkuku, cat bibir, obat kriting rambut cat rambut,bedak dasar, shampoo,wangi-wangian, minyakminyak sari kosmetik, bahan pemelihara gigi, tepal gigi, sabun wangi, sabun cuci, sabun krim detergent dan detergent bubuk .;
Bibit parfum; Parfum laundry; Parfum tubuh yang disemprotkan; Pewangi pakaian; Sabun untuk keperluan binatu; ekstrak
untuk parfum; parfum; parfum cair; parfum dan cologne; sabun cair untuk binatu; sabun cuci; sabun dan deterjen; sabun
deterjen===

740
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210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021013823
: 01/03/2021 09:52:40
:
: Chayadi Subrata

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Danau Indah Barat IV Blok B1/2 Sunter Jaya, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Kota
Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14350
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: JoinTich
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam,Merah,dan Biru
: 9
: ===Alat Sambung Kabel Fiber Optik; Alat pendeteksi visual lokasi kerusakaan optik; Alat pengidentifikasi fiber optik; Alat
penyambung atau splicer kabel serat optik; Kabel serat optik; Meter refleksi penentu waktu optikal; Sumber pencahayaan
optik; kabel serat optik; konektor serat optik; mesin dan peralatan telekomunikasi; meter daya optik; panel pengontrol distribusi
optik; peralatan telekomunikasi; peralatan telekomunikasi digital; peralatan telekomunikasi elektronik; perangkat dan peralatan
telekomunikasi; selubung pelindung untuk kabel serat optik; sensor optik; serat optik===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2021013824
: 01/03/2021 09:55:33
:
: CV. Cabin Nuansa Indah

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Ruko Miami City Resort, Jalan Outer Ring Road blok E No.11, RT.7/RW.14,
Cengkareng Timur, Kecamatan Cengkareng, Kota Jakarta Barat, Kota Administrasi
Jakarta Barat, DKI Jakarta, 14470
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: BEAUTY CABIN
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Putih, Hijau
: 44
: ===Apotek; Budidaya Bunga; Budidaya jamur; Chiropractic; Dokter gigi; Jasa Layanan kesehatan Rumah Terapi untuk
mengobati penyakit dimana pasien dapat mengobati dirinya sendiri dirumah dengan cara metode pengobatan terapi manual
rasional empiris dengan penggabungan 3 spesialistik ortopedi, neurologi, dan hematologi sehingga kesembuhan bisa
dirasakan pasien secara holistik dan pemulihan spontan; Jasa Operasi katarak mata; Jasa Penyembuhan mata; Jasa
Psikolog; Jasa Tambak Ikan Gurame; Jasa bedah plastik; Jasa bidan; Jasa fisioterapi; Jasa informasi dan konsultasi pertanian
terkait dengan praktik agrikultur dan pertanian (farming), yaitu, jasa terkait dengan pemilihan benih, penanaman tanaman, dan
penerapan bahan kimia pertanian dan pupuk untuk produksi tanaman; Jasa inseminasi buatan; Jasa keperawatan; Jasa
konsultasi kesehatan mengenai Ibu, bayi dan anak-anak; Jasa konsultasi yang berhubungan dengan perawatan mulut/oral
care; Jasa layanan konsultasi yang berkaitan dengan perawatan kesehatan dengan terapi; Jasa layanan perawatan kesehatan
melalui terapi di rumah terapi; Jasa make-up; Jasa nasehat yang berhubungan dengan diet.; Jasa pelayanan rumah bersalin;
Jasa pemberian nasehat terkait kesehatan dan kesejahteraan; Jasa pemberian saran sehubungan dengan obat-obatan China;
Jasa penyediaan advis/saran dalam bidang medis dan nutrisi.; Jasa perawatan bayi dan anak-anak; Jasa perawatan hewan
peliharaan; Jasa perawatan kesehatan; Jasa perawatan kesehatan intra-oral; Jasa perawatan kulit; Jasa perkebunan kelapa
sawit; Jasa pijat; Jasa rias pengantin; Jasa rumah keperawatan geriatri; Jasa spa kesehatan; Jasa tes psikologis termasuk
jasa penilaian tes dan melaporkan setelahnya jasa informasi, nasihat, konsultasi dan pendukung yang berhubungan dengan
semua yang tersebut di atas; Jasa-jasa dibidang evakuasi medis, pertolongan medis; Klinik Mata; Klinik kecantikan; Klinik
medikal; Komunitas pendonor darah; Konseling yang berkaitan dengan terapi manual rasional empiris dengan penggabungan
3 spesialistik Ortopedi, Neurologi, dan Hematologi secara holistik; Layanan Creambath; Layanan Klinik Dokter Spesialis Kulit
dan Kelamin; Layanan bantuan bedah; Layanan bantuan medis yang berupa informasi medis yang diberikan untuk dan antara
profesional medis melalui Internet dan jaringan komputer global melalui penggunaan gambar medis yang diarsip dan sistem
penyimpanan dan pencarian data; Layanan blow rambut; Layanan klinik medis yang menyediakan obat-obatan China,
perawatan kesehatan sehubungan dengan obat-obatan China; Layanan konseling di bidang kesehatan, kebugaran, dan nutrisi
yang disediakan untuk pemegang polis asuransi jiwa dan kesehatan; Layanan konsultasi dan konseling dalam bidang obat
pencegahan; Layanan konsultasi di bidang pengurangan berat badan, perencanaan diet, dan pengelolaan berat badan;
Layanan mandi Turki; Layanan pengawasan di bidang pengurangan berat badan, perencanaan diet, dan pengelolaan berat
badan; Layanan pengelolaan berat badan, yaitu, menyediakan program penurunan berat badan dan pemeliharaan berat
badan; Layanan perawatan bulu mata palsu; Layanan perawatan bungkus tubuh thalasso; Layanan perawatan kesehatan;
Layanan perawatan kulit; Layanan perencanaan diet pengurangan berat badan; Layanan pertanian, akuakultur, hortikultura,
dan kehutanan; Layanan seni menghias kuku; Layanan sinar-X; Layanan spa (Colon hydrotherapy);

740
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Layanan spa (Colonic Irrigation); Layanan sulam alis; Layanan sulam bibir; Layanan sulam garis mata; Layanan teknisi sinarX; Layanan totok wajah; Layanan tukang cukur; Memberikan informasi kesehatan; Memberikan informasi medis atau
terapeutik, dan layanan konsultasi dan konsultasi yang berkaitan dengan layanan ini; Menyediakan berita mengenai acara
yang berkaitan dengan medis dan kesehatan melalui Internet; Menyediakan informasi dan analisis kesehatan yang berupa
kinerja dan kualitas layanan yang disediakan oleh rumah sakit dan profesional medis; Menyediakan informasi di bidang
kesehatan, kebugaran, dan nutrisi untuk pemegang polis asuransi jiwa dan kesehatan; Menyediakan informasi melalui Internet
dalam bidang perawatan kesehatan, yaitu, menyediakan berita dan informasi mengenai topik yang berkaitan dengan
perawatan kesehatan kepada pelanggan seperti dokter dan profesi perawatan kesehatan lainnya; Menyediakan informasi
melalui situs web, yaitu, informasi tentang pengelolaan berat badan; Menyediakan informasi terkait kesehatan, kebugaran, dan
nutrisi melalui sebuah situs web untuk pemegang polis asuransi jiwa dan kesehatan; Ngeluku (Membajak Sawah);
Pemeriksaan X-ray untuk keperluan medis; Pengujian kebugaran.; Pengujian medis, diagnosis medis, pembedahan, dan
perawatan medis dengan pemantauan jarak jauh atau operasi jarak jauh dengan peralatan dan instrumen medis atau
kedokteran hewan; Penyebaran pupuk dan bahan kimia untuk pertanian lain dari udara dan di permukaan tanah; Penyediaan
fasilitas-fasilitas untuk mandi matahari; Penyediaan mandi uap panas; Penyewaan bidet; Penyewaan fasilitas sanitasi;
Penyewaan peralatan dan instrumen medis atau kedokteran hewan; Perawatan kecantikan; Perawatan kesehatan dan
kecantikan untuk manusia atau hewan; Peternakan; Pijat Bali; Pijat Burma; Pijat ala Hawaii; Pijat ala Thailand; Pusat
kesehatan; Pusat kesehatan medis; Retret kesehatan; Ronce (Mengarang Bunga); Rumah perawatan; Rumah perawatan
untuk orang lanjut usia; Rumah sakit; Rumah sakit Ibu dan Anak; Rumah sakit
hewan
; Rumah sakit jasa pembuahan
dalam tabung; Rumah sakit kekhususan; Rumah sakit umum; Rumah sakit untuk pemulihan; Rumah yang digunakan untuk
pemulihan pasien setelah sakit; Salon perawatan kulit; Salon untuk muslimah; Sistem informasi mengenai apotek; Skrining
DNA untuk keperluan medis; Terapi Ayurvedic; Terapi Bermain; Terapi Bermain dengan metode tidak langsung; Terapi
bermain yang dapat diikuti oleh anak-anak hingga orang dewasa dengan media mainan; Terapi meditasi; Tes diagnostik
medis atau uji laboratorium klinis; Toko bunga; akupresur; akupunktur; analisis medis untuk diagnosis dan perawatan orang;
analisis perilaku untuk keperluan medis; asuhan keperawatan; bantuan dokter hewan; bantuan gigi; bantuan medis; bantuan
medis darurat; bedah kosmetik; bedah kosmetik dan plastik; berkebun; budidaya tanaman; chiropractic, fisioterapi, akupunktur,
osteopati, kedokteran olahraga, pijat dan layanan paramedis; desain dan pemeliharaan kebun; desain lansekap berkebun
untuk orang lain; desain lansekap dan layanan berkebun; desain lanskap; desain taman; donasi sperma; donor darah;
elektrolisis kosmetik; fisioterapi [terapi fisik]; gulma membunuh dan memberikan informasi yang berkaitan dengannya; hair
removal dengan elektrolisis; hama memusnahkan hortikultura; hama memusnahkan untuk budidaya; hama memusnahkan
untuk kehutanan; hama memusnahkan untuk pertanian; hama pemusnahan untuk pertanian, akuakultur, hortikultura dan
kehutanan; higienis dan perawatan kecantikan untuk manusia; hortikultura; implantasi rambut; informasi medis; informasi yang
berkaitan dengan pijat; informasi, nasihat dan konsultasi yang berhubungan dengan kesehatan, kebersihan dan jasa
perawatan kecantikan; jasa akuakultur; jasa akuakultur, yaitu, layanan pertanian hidroponik; jasa analisis laboratorium yang
berkaitan dengan perawatan hewan; jasa aromaterapi; jasa belanja individual untuk orang lain; jasa budidaya, yaitu jasa
budidaya kehidupan laut; jasa desain bunga; jasa desain penataan bunga; jasa farmasi untuk resep kecantikan; jasa farmasi,
yaitu layanan dermatologi medis; jasa kecantikan, yaitu layanan dermatologi estetika dan layanan dermatologi kosmetik; jasa
kehutanan; jasa khitan/sunat; jasa khitan/sunat plus hypnosis; jasa klinik; jasa konsultasi kebugaran, perawatan kesehatan,
diet, olahraga dan gaya hidup; jasa konsultasi yang berkaitan dengan penampilan pribadi (rambut, kecantikan, kosmetik); jasa
nasihat farmasi; jasa pembentukan alis; jasa pemberian nasehat gizi; jasa pembibitan kuda; jasa pemijatan; jasa penata gaya
pribadi; jasa penata rias; jasa pengembangbiakan domba; jasa perawatan bungkus tubuh ganggang; jasa perawatan
kesehatan dan kecantikan; jasa perawatan kosmetik untuk rambut; jasa perawatan muka; jasa perawatan obat menghilangkan
rambut; jasa perawatan pribadi (perawatan medis, kesehatan, kebersihan dan perawatan kecantikan); jasa perawatan rambut,
pewarnaan rambut, penataan rambut, dan pemotongan rambut; jasa perawatan tubuh; jasa pertanian; jasa pertanian,
hortikultura, dan kehutanan yang berkaitan dengan reklamasi lahan kritis industri; jasa peternakan; jasa peternakan kuda yang
berkaitan dengan pengembangbiakan kuda; jasa salon kecantikan; jasa salon kecantikan dan perawatan kecantikan; jasa
sauna; jasa seorang psikolog; jasa spa; jasa spa, yaitu, jasa kesehatan, kebersihan, perawatan kecantikan dan kondisi
kesehatan yang baik untuk raga dan rohani; jasa tata rias kosmetik; jasa terapi; jasa terapi dan perawatan kecantikan; jasa
terapi penyembuhan; jasa tes psikologi online; jasa waxing tubuh untuk tubuh manusia; jasa yang berkaitan dengan
perawatan kecantikan; jasa-jasa dibidang kedokteran dan kesehatan; jasa-jasa informasi ilmu kedokteran; jasa-jasa informasi
mengenai pharmasi, hasil-hasil ilmu kedokteran dan hasil-hasil darah; jasa-jasa informasi perawatan kesehatan; jasa-jasa
penasehatan dan konsultansi ilmu kedokteran, pharmasi, dan hasil-hasil darah; jasa-jasa penasehatan hasil panen yang
berkaitan dengan pertanian dan perkebunan; jasa-jasa penasehatan ilmu kedokteran; jasa-jasa pengujian dan penapisan
(screening) ilmu kedokteran; jasa-jasa pengujian ilmu kedokteran atas plasma darah manusia; jasa-jasa pengumpulan,
pengolahan dan pengujian darah manusia dan plasma; jasa-jasa penyanggaan pasien-pasien; jasa-jasa pusat pengumpulan
peng-operasian darah dan plasma; jasa-jasa yang terkait dengan khitan/sunat; kecantikan untuk hewan; kedokteran gigi;
keperawatan, medis; klinik khitan/sunat; konseling dan konsultasi gaya hidup untuk keperluan medis; konseling di bidang
kesehatan mental dan kesejahteraan; konseling gaya hidup; konseling genetik; konseling gizi; konseling kesehatan; konseling
kesehatan masyarakat; konseling medis; konseling medis yang berkaitan dengan stres; konseling psikologis; konseling
psikologis dan gaya hidup; konseling psikologis staf; konseling yang berkaitan dengan psikologi holistik dan terapi okupasi;
konseling yang berkaitan dengan terapi okupasi; konsultasi bantuan medis yang diberikan oleh dokter dan tenaga medis
khusus lainnya; konsultasi di bidang kosmetik; konsultasi di bidang nutrisi; konsultasi di bidang perawatan tubuh dan
kecantikan; konsultasi di bidang pertanian, hortikultura dan kehutanan; konsultasi disediakan melalui Internet di bidang
perawatan tubuh dan kecantikan; konsultasi farmasi; konsultasi gizi; konsultasi gizi dan diet; konsultasi kecantikan; konsultasi
kejiwaan; konsultasi kesehatan; konsultasi make-up dan layanan aplikasi; konsultasi medis; konsultasi medis dan farmasi;
konsultasi medis untuk memilih kursi roda yang sesuai, toilet, kerekan yang tidak valid, bingkai berjalan dan tempat tidur;
konsultasi medis yang berkaitan dengan gangguan pendengaran; konsultasi medis, obat-obatan dan farmasi; konsultasi
naturopati; konsultasi online dan layanan konsultasi terkait dengan pertanian dan bertani, peternakan, hortikultura dan
kehutanan; konsultasi perawatan kesehatan di bidang terapi okupasi; konsultasi pertanian; konsultasi profesional di bidang
pupuk dan persiapan pertanian lainnya; konsultasi profesional di bidang teknologi medis, bedah medis dan ortopedi; konsultasi
psikologis; konsultasi psikologis dan medis; konsultasi teknis di bidang memberi makan dan memelihara ikan, udang, dan
kehidupan laut lain yang dibudidayakan di pertanian; konsultasi terkait penanaman pohon; konsultasi yang berkaitan dengan
budidaya tanaman; konsultasi yang berkaitan dengan desain lansekap; konsultasi yang berkaitan dengan hortikultura;
konsultasi yang berkaitan dengan penanaman pohon, hortikultura, dan jasa desain lansekap; konsultasi yang
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berkaitan dengan perawatan kecantikan; konsultasi yang berkaitan dengan produk farmasi dan medis; konsultasi yang
berkaitan dengan psikologi integral; konsultasi yang berkaitan dengan tes pendengaran; kontrol gulma; layanan ahli kacamata;
layanan analisis dan perawatan medis yang berkaitan dengan perawatan pasien; layanan analisis kosmetik untuk menentukan
kosmetik yang paling tepat untuk digunakan dengan bentuk wajah dan warna kulit seseorang; layanan analisis laboratorium
yang berkaitan dengan perawatan orang; layanan analisis medis untuk diagnosis dan prognosis kanker; layanan analisis
medis untuk diagnosis kanker; layanan analisis medis untuk tujuan diagnostik dan perawatan yang disediakan oleh
laboratorium medis; layanan analisis medis untuk tujuan diagnostik yang disediakan oleh laboratorium medis; layanan analisis
medis untuk tujuan perawatan yang disediakan oleh laboratorium medis; layanan analisis medis yang berkaitan dengan
perawatan orang; layanan analisis medis yang berkaitan dengan perawatan orang yang disediakan oleh laboratorium medis;
layanan analisis medis yang berkaitan dengan perawatan pasien; layanan aplikasi make-up; layanan apotek apotek; layanan
aromaterapi; layanan bank darah; layanan bank darah tali pusat; layanan bank jaringan manusia; layanan bank mata; layanan
bank sel induk; layanan bank sperma; layanan bantuan keperawatan di rumah; layanan berkebun dan memotong rumput;
layanan bidan; layanan budidaya tanaman; layanan chiropraktik hewan; layanan chiropraktik seluler; layanan chiropraktik
untuk anak-anak; layanan chiropraktik untuk hewan; layanan chiropraktik untuk individu dengan penyakit kronis; layanan
chiropraktik untuk orang dewasa; layanan cryosauna; layanan cryotherapy; layanan dari dokter homeopati; layanan
dermatologi; layanan dermatologis untuk merawat kondisi kulit; layanan diagnosis penyakit; layanan diagnosis psikologis;
layanan diagnostik medis; layanan diagnostik medis [pengujian dan analisis]; layanan diagnostik medis dan bedah; layanan
dokter; layanan dokter gigi; layanan donasi sperma manusia; layanan drainase limfatik; layanan ekstensi bulu mata; layanan
elektrolisis dan obat menghilangkan rambut; layanan evaluasi medis; layanan evaluasi medis untuk pasien yang menerima
rehabilitasi untuk tujuan memandu pengobatan dan menilai efektivitas; layanan flebotomi; layanan ginekologi; layanan hair
removal dan reduksi permanen; layanan hair removal pribadi; layanan informasi medis dan kedokteran hewan yang
disediakan melalui Internet; layanan informasi medis disediakan melalui Internet; layanan informasi terkait lensa kontak dan
kacamata; layanan informasi veteriner disediakan melalui Internet; layanan inseminasi buatan; layanan inseminasi buatan
untuk hewan; layanan kebersihan gigi; layanan kebidanan; layanan kebidanan dan ginekologi; layanan kebugaran (wellness)
perusahaan, yaitu, memberikan bantuan dan konsultasi kepada klien perusahaan untuk membantu karyawan mereka
membuat perubahan kesehatan, kebugaran (fitness), kebugaran (wellness) dan nutrisi/gizi dalam kehidupan sehari-hari
mereka untuk meningkatkan kesehatan dalam sifat/yang bersifat layanan konsultasi kebugaran (wellness) dan kesehatan
terkait; layanan kecantikan; layanan kecantikan dan perawatan rambut; layanan kecantikan wajah dan tubuh; layanan
kedokteran gigi; layanan kedokteran gigi hewan; layanan kedokteran gigi kosmetik; layanan kedokteran gigi sedasi; layanan
kedokteran hewan; layanan kedokteran hewan dan memberikan informasi yang berkaitan dengannya; layanan kejiwaan;
layanan kemoterapi; layanan keperawatan anak; layanan keperawatan geriatri; layanan kesehatan mental; layanan kesehatan,
yaitu, layanan untuk memungkinkan pengendalian (management) yang efektif dari satu atau lebih kondisi kronis; layanan klinik
bedah plastik dan kosmetik; layanan klinik gigi; layanan klinik kesehatan; layanan klinik medis; layanan klinik medis keliling;
layanan klinik perawatan medis dan kesehatan; layanan konseling di bidang kesehatan, kebugaran, dan nutrisi; layanan
konseling di bidang kesehatan, nutrisi/gizi, dan kebugaran (wellness), yaitu, pelatihan kesehatan yang dipersonalisasi dan
dukungan perubahan perilaku; layanan konseling di bidang pengurangan berat badan, perencanaan diet, dan pengelolaan
berat badan; layanan konseling medis individual yang diberikan kepada pasien; layanan konseling psikologis di bidang
olahraga; layanan konsultasi dan informasi yang berkaitan dengan produk biofarmasi; layanan konsultasi dan informasi yang
berkaitan dengan produk farmasi; layanan konsultasi dan informasi yang berkaitan dengan produk medis; layanan konsultasi
dan informasi yang disediakan melalui Internet yang berkaitan dengan produk farmasi; layanan konsultasi dan konsultasi
nutrisi; layanan konsultasi dan konsultasi yang berkaitan dengan pengendalian gulma, hama dan hama di bidang pertanian,
hortikultura, dan kehutanan; layanan konsultasi dan konsultasi yang berkaitan dengan penggunaan perawatan non-kimia
untuk pertanian berkelanjutan dan hortikultura; layanan konsultasi dan konsultasi yang berkaitan dengan penggunaan pupuk
di pertanian, hortikultura dan kehutanan; layanan konsultasi dan konsultasi yang berkaitan dengan penggunaan pupuk
kandang di pertanian, hortikultura dan kehutanan; layanan konsultasi dan konsultasi yang berkaitan dengan penggunaan
pupuk pertanian dan hortikultura; layanan konsultasi dan konsultasi yang berkaitan dengan pertanian, hortikultura, dan
kehutanan; layanan konsultasi dan nasehat di bidang perawatan kecantikan dan tata rambut; layanan konsultasi di bidang
irigasi dan pemupukan; layanan konsultasi di bidang kesehatan; layanan konsultasi di bidang tata rias; layanan konsultasi diet;
layanan konsultasi kecantikan; layanan konsultasi laktasi; layanan konsultasi rias online; layanan konsultasi rias yang
disediakan secara online atau langsung; layanan konsultasi yang berkaitan dengan kesehatan; layanan konsultasi yang
berkaitan dengan nutrisi; layanan konsultasi yang berkaitan dengan pengendalian berat badan; layanan konsultasi yang
berkaitan dengan penurunan berat badan; layanan konsultasi yang berkaitan dengan peralatan dan instrumen medis; layanan
konsultasi yang berkaitan dengan perawatan kecantikan; layanan konsultasi yang berkaitan dengan perawatan kesehatan;
layanan konsultasi yang berkaitan dengan perawatan kulit; layanan konsultasi yang berkaitan dengan perawatan rambut;
layanan konsultasi yang berkaitan dengan produk farmasi; layanan koreksi penglihatan laser; layanan kosmetik; layanan
laboratorium medis untuk analisis sampel darah yang diambil dari pasien; layanan laboratorium medis untuk analisis sampel
yang diambil dari pasien; layanan laser hair removal; layanan mandi hewan peliharaan; layanan manikur dan pedikur; layanan
medis dan bedah; layanan medis dan kedokteran hewan; layanan medis dan kesehatan yang berkaitan dengan DNA,
genetika, dan pengujian genetik; layanan medis dan perawatan kesehatan; layanan medis dan perawatan untuk orang tua;
layanan medis di bidang diabetes; layanan medis di bidang fertilisasi in vitro; layanan medis di bidang nefrologi; layanan medis
di bidang onkologi; layanan medis di bidang perawatan nyeri kronis; layanan medis di bidang radiologi dan kedokteran nuklir;
layanan medis untuk perawatan kanker kulit; layanan medis yang berkaitan dengan pengangkatan, perawatan dan
pemrosesan darah manusia; layanan medis yang berkaitan dengan pengangkatan, perawatan dan pemrosesan darah
manusia, darah tali pusat, sel manusia, sel punca dan sumsum tulang; layanan medis yang berkaitan dengan pengangkatan,
perawatan dan pemrosesan darah tali pusat; layanan medis yang berkaitan dengan pengangkatan, perawatan dan
pemrosesan sel induk; layanan medis yang berkaitan dengan pengangkatan, perawatan dan pemrosesan sel manusia;
layanan medis yang berkaitan dengan pengangkatan, perawatan dan pemrosesan sumsum tulang; layanan mematok tulang;
layanan memotong rumput; layanan mengepang rambut; layanan microblading; layanan mikrodermabrasi; layanan obat
menghilangkan rambut; layanan oftalmologi; layanan operasi penglihatan laser; layanan optometri; layanan ortodontik;
layanan panggilan rumah medis; layanan panti jompo; layanan pas alat bantu dengar; layanan patologi yang berkaitan dengan
perawatan orang; layanan pedikur; layanan pejantan dan pembiakan untuk anjing; layanan pejantan dan pembiakan untuk
hewan; layanan pejantan dan pembiakan untuk kuda; layanan pejantan dan pembibitan untuk hewan peliharaan; layanan
pejantan dan pembibitan untuk kucing; layanan pejantan dan pembibitan untuk ternak; layanan pejantan untuk hewan; layanan
pejantan untuk kuda; layanan pejantan untuk ternak; layanan pelurusan rambut; layanan pemandian umum untuk
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keperluan kebersihan; layanan pemantauan jantung transtelephone; layanan pembibitan pohon; layanan pembibitan tanaman;
layanan pemeriksaan medis; layanan pemesanan salon kecantikan untuk orang lain; layanan pemuliaan babi; layanan
pemuliaan kucing; layanan pemuliaan ternak; layanan pemuliaan untuk hewan peliharaan; layanan pemupukan in vitro;
layanan pemupukan in vitro untuk hewan; layanan pemutihan gigi; layanan penataan rambut dan salon kecantikan; layanan
pencelupan alis; layanan pencelupan bulu mata; layanan pencitraan medis; layanan pengencangan kulit laser; layanan
pengendalian hama untuk akuakultur; layanan pengendalian hama untuk hortikultura; layanan pengendalian hama untuk
kehutanan; layanan pengendalian hama untuk pertanian; layanan pengendalian hama untuk pertanian, akuakultur,
hortikultura, dan kehutanan; layanan pengendalian hama untuk pertanian, hortikultura atau kehutanan; layanan pengeriting
bulu mata; layanan pengeriting rambut; layanan pengobatan alternatif; layanan pengobatan homeopati; layanan pengobatan
olahraga; layanan pengujian mamografi; layanan pengujian medis untuk evaluasi kebugaran; layanan pengujian medis yang
berkaitan dengan diagnosis dan perawatan penyakit; layanan pengujian psikologis; layanan penilaian dan pemeriksaan
psikologis; layanan penilaian kesehatan individu; layanan penilaian psikologis; layanan penitipan siang hari klinik medis untuk
anak-anak yang sakit; layanan penyamakan airbrush; layanan penyamakan airbrush untuk tubuh manusia; layanan
penyamakan kulit airbrush; layanan penyamakan kulit kosmetik untuk manusia; layanan penyaringan kesehatan di bidang
asma; layanan penyaringan kesehatan di bidang sleep apnea; layanan penyaringan kesehatan mental; layanan penyaringan
kolonoskopi; layanan penyaringan medis di bidang apnea tidur; layanan penyaringan medis di bidang asma; layanan
penyaringan medis yang berkaitan dengan penyakit kardiovaskular; layanan penyaringan obat pra-kerja; layanan penyaringan
osteoporosis; layanan penyaringan penggunaan narkoba; layanan penyaringan vaskular; layanan penyaringan visi; layanan
penyembuhan reiki; layanan penyemprotan penyemprotan; layanan penyesuaian lensa kontak dan lensa kacamata; layanan
penyesuaian lensa optik; layanan perawatan anjing; layanan perawatan bedah; layanan perawatan body wrap minyak;
layanan perawatan bungkus coklat tubuh; layanan perawatan bungkus lumpur; layanan perawatan bungkus selulit; layanan
perawatan bungkus tanah liat; layanan perawatan bungkus tubuh herbal; layanan perawatan bungkus tubuh parafin; layanan
perawatan bungkus tubuh pelangsing; layanan perawatan bungkus tubuh rumput laut; layanan perawatan ekstensi bulu mata;
layanan perawatan ekstensi rambut; layanan perawatan gigi keliling; layanan perawatan halaman; layanan perawatan
kecanduan; layanan perawatan kecantikan; layanan perawatan kecantikan disediakan oleh spa kesehatan; layanan perawatan
kecantikan terutama untuk bulu mata; layanan perawatan kecantikan untuk hewan; layanan perawatan kesehatan dan
kecantikan; layanan perawatan kesehatan dan kecantikan yang disediakan oleh sauna, salon kecantikan, sanatorium, salon
tata rambut dan panti pijat; layanan perawatan kesehatan rumah; layanan perawatan kesehatan untuk membantu individu
untuk berhenti merokok; layanan perawatan kesehatan untuk mengobati kanker; layanan perawatan kesehatan untuk
mengobati penyakit Alzheimer; layanan perawatan kesehatan yang dikelola; layanan perawatan kesehatan yang disediakan
oleh spa kesehatan; layanan perawatan kesehatan, yaitu, program kebugaran (wellness) dan pencegahan, program
pengendalian (management) perawatan kesehatan, program pengendalian (management) penyakit dan program
pengendalian (management) kondisi medis; layanan perawatan kesehatan, yaitu, program kesehatan yang terdiri dari aturan
diet; layanan perawatan kesuburan manusia; layanan perawatan kosmetik; layanan perawatan kosmetik untuk tubuh; layanan
perawatan kosmetik untuk tubuh, wajah dan rambut; layanan perawatan kuku; layanan perawatan medis disediakan oleh klinik
dan rumah sakit; layanan perawatan medis yang disediakan oleh spa kesehatan; layanan perawatan pembungkus payudara;
layanan perawatan penarikan untuk pecandu; layanan perawatan rambut; layanan perawatan selulit; layanan perawatan
tanaman; layanan perawatan tangguh dalam sifat bantuan keperawatan; layanan perawatan tangguh dalam sifat bantuan
perawatan di rumah; layanan perawatan tubuh kosmetik; layanan perawatan tubuh kosmetik yang disediakan oleh spa
kesehatan; layanan perawatan wajah; layanan perawatan wajah dan tubuh; layanan perawatan wajah dan tubuh kosmetik;
layanan peremajaan kulit dengan laser; layanan perlebahan lebah; layanan perming bulu mata; layanan pertanian serangga;
layanan pertanian ternak; layanan pertanian, hortikultura dan kehutanan; layanan pewarnaan alis; layanan pewarnaan bulu
mata; layanan pewarnaan rambut; layanan pijat kaki; layanan pijat refleksi; layanan psikologi individu dan kelompok; layanan
psikoterapi dan terapi okupasi; layanan psikoterapis; layanan pusat kesehatan; layanan rawat jalan dan rawat inap; layanan
reboisasi; layanan rumah istirahat; layanan rumah kaca; layanan rumah konvensional; layanan rumah sakit; layanan rumah
sakit hewan peliharaan; layanan salon airbrush tanning; layanan salon kecantikan; layanan salon kecantikan hewan
peliharaan; layanan salon kecantikan untuk manusia; layanan salon kuku; layanan salon kuku (nail shops); layanan salon
penataan rambut; layanan salon penataan rambut untuk wanita, pria dan anak-anak; layanan salon perawatan kulit; layanan
salon rambut; layanan salon rambut (hair shops); layanan salon rambut untuk anak-anak; layanan salon rambut untuk anggota
layanan militer; layanan salon rambut untuk pria; layanan salon rambut untuk wanita; layanan salon rambut untuk wanita, pria
dan anak-anak; layanan salon seni menghias kuku (nail art shops); layanan salon tanning; layanan sanatorium; layanan
sauna; layanan sedot lemak; layanan semprot tanning salon; layanan skrining diabetes; layanan skrining hepatitis; layanan
skrining kanker paru-paru; layanan skrining kanker payudara; layanan skrining kanker prostat; layanan skrining kanker serviks;
layanan skrining kanker testis; layanan skrining kanker usus; layanan skrining tekanan darah; layanan solarium; layanan spa;
layanan spa kesehatan untuk kesehatan dan kebugaran tubuh dan jiwa; layanan spa kesehatan untuk kesehatan dan
kebugaran tubuh dan jiwa yang ditawarkan di resor kesehatan; layanan spa kesehatan untuk kesehatan dan kebugaran tubuh
dan jiwa yang menggabungkan layanan pijat, perawatan wajah dan tubuh, dan layanan perawatan tubuh kosmetik; layanan
spa sehari; layanan suntanning buatan; layanan tato alis; layanan tato kosmetik; layanan telemedicine; layanan terapi; layanan
terapi bekam; layanan terapi cahaya; layanan terapi insomnia; layanan terapi kecantikan; layanan terapi suara dan bicara;
layanan threading alis; layanan tukang cukur; layanan tusuk gigi kosmetik; layanan tusuk jarum medis; layanan visagists;
layanan waxing tubuh; layanan wisata medis dalam sifat perawatan gigi, layanan medis dan bedah; layanan wisata medis
menjadi pengaturan perawatan medis di negara lain; layanan yang diberikan oleh ahli gizi; mandi hidroterapi; manikur;
meditasi untuk kesehatan; melakukan pemeriksaan medis; melakukan penapisan untuk faktor risiko penyakit kardiovaskular;
melakukan penilaian dan pemeriksaan psikologis; memberikan evaluasi dan konsultasi kebugaran (wellness); memberikan
informasi di bidang kedokteran; memberikan informasi di bidang kesehatan dan kesejahteraan; memberikan informasi di
bidang konseling dan perawatan psikologis; memberikan informasi di bidang ortodontik; memberikan informasi di bidang
penataan rambut; memberikan informasi di bidang pencegahan kanker, skrining, diagnosis dan perawatan; memberikan
informasi gizi tentang makanan untuk keperluan penurunan berat badan medis; memberikan informasi gizi tentang minuman
untuk keperluan penurunan berat badan medis; memberikan informasi kepada pasien di bidang pemberian obat-obatan;
memberikan informasi kesehatan melalui situs web; memberikan informasi kesehatan mental dan kebugaran; memberikan
informasi medis; memberikan informasi medis di bidang dermatologi; memberikan informasi medis di bidang geriatri;
memberikan informasi medis di bidang penurunan berat badan; memberikan informasi medis melalui situs web; memberikan
informasi melalui internet di bidang diabetes; memberikan informasi mengenai identifikasi tanaman dan bunga untuk keperluan
hortikultura; memberikan informasi on-line yang berkaitan dengan pencegahan penyakit jantung dan stroke; memberikan
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informasi online tentang layanan medis; memberikan informasi perawatan kesehatan melalui jaringan komputer global;
memberikan informasi perawatan kesehatan melalui sarana elektronik; memberikan informasi perawatan kesehatan melalui
telepon; memberikan informasi perawatan kesehatan melalui telepon dan Internet; memberikan informasi tentang berkebun;
memberikan informasi tentang fasilitas mandi Turki; memberikan informasi tentang fasilitas pemandian umum; memberikan
informasi tentang kecantikan; memberikan informasi tentang suplemen makanan dan nutrisi; memberikan informasi terkait
chiropractic; memberikan informasi terkait dengan panduan diet dan nutrisi; memberikan informasi terkait dengan suplemen
makanan dan gizi; memberikan informasi terkait layanan penataan rambut dan salon kecantikan; memberikan informasi terkait
layanan produk medis; memberikan informasi terkait layanan salon kecantikan; memberikan informasi terkait moksibusi;
memberikan informasi terkait pembiakan hewan; memberikan informasi terkait penanaman pohon taman; memberikan
informasi terkait penyebaran pupuk dan bahan kimia pertanian melalui udara dan permukaan; memberikan informasi terkait
perawatan kebun atau bunga; memberikan informasi untuk koordinator program kebugaran (wellness); memberikan informasi
yang berkaitan dengan akupunktur; memberikan informasi yang berkaitan dengan kedokteran gigi; memberikan informasi
yang berkaitan dengan layanan asuhan keperawatan; memberikan informasi yang berkaitan dengan layanan kesehatan
hewan; memberikan informasi yang berkaitan dengan layanan medis; memberikan informasi yang berkaitan dengan
pemeriksaan fisik; memberikan informasi yang berkaitan dengan penyewaan mesin dan peralatan medis; memberikan
informasi yang berkaitan dengan penyewaan mesin dan peralatan untuk digunakan di salon kecantikan atau toko tukang
cukur; memberikan informasi yang berkaitan dengan perawatan sendi yang terkilir, keseleo atau patah tulang; memberikan
informasi yang berkaitan dengan persiapan dan pengeluaran obat-obatan; memberikan informasi yang berkaitan dengan pijat
tradisional Jepang; memberikan informasi yang berkaitan dengan pijatan; memberikan saran di bidang kesehatan, kebugaran
(wellness), dan nutrisi/gizi; memberikan saran medis di bidang dermatologi; memberikan saran medis di bidang geriatri;
memberikan saran medis di bidang penurunan berat badan; membuat reservasi salon kecantikan untuk orang lain; memotong
rambut; menenun rambut; menganalisis komposisi tubuh manusia atau hewan untuk keperluan medis atau kedokteran hewan;
mengatur reservasi layanan spa; menyediakan fasilitas bak mandi air panas; menyediakan fasilitas mandi Turki; menyediakan
fasilitas pemandian umum; menyediakan fasilitas perawatan jangka panjang; menyediakan fasilitas rehabilitasi fisik;
menyediakan fasilitas rehabilitasi mental; menyediakan fasilitas sauna; menyediakan informasi dalam bidang kecantikan,
kosmetik, produk perawatan tubuh dan perawatan kulit; menyediakan informasi daring terkait kesehatan dan kebugaran;
menyediakan informasi daring terkait kesehatan dan kebugaran untuk pemegang polis asuransi jiwa dan kesehatan;
menyediakan informasi di bidang layanan medis, layanan klinik medis, rawat inap, pemeriksaan fisik, kedokteran gigi, layanan
farmasi untuk resep kecantikan atau sediaan medis; menyediakan informasi dibidang kesehatan, kebugaran, dan nutrisi;
menyediakan informasi kecantikan atau estetika; menyediakan informasi medis di bidang pengobatan medis terkait kosmetik;
menyediakan informasi mengenai penggunaan dan pemilihan kosmetik, produk-produk perawatan pribadi, dan perawatan
kecantikan melalui internet; menyediakan informasi online tentang layanan pertanian dan bertani, peternakan, hortikultura dan
kehutanan; menyediakan informasi terkait kesehatan, kebugaran, dan nutrisi melalui sebuah situs web; menyediakan layanan
kebugaran (wellness); menyediakan layanan kesehatan dan kebugaran (wellness), yaitu, penilaian pribadi, rutinitas yang
dipersonalisasi, jadwal perawatan, evaluasi kebugaran (fitness), dan konseling; menyediakan layanan pelatihan kesehatan;
menyediakan layanan pengendalian (management) perawatan kesehatan, yaitu, pengendalian (management) perawatan
kronis; menyediakan layanan perawatan penghentian merokok; menyediakan layanan program penurunan berat badan;
menyediakan layanan skrining kanker; menyediakan panci tempat tidur untuk pasien dalam lingkungan rumah sakit;
menyediakan pemandian umum untuk keperluan sanitasi; menyediakan terapi laser untuk mengobati kondisi medis;
menyediakan toilet portabel untuk acara-acara; merangkai bunga; merek binatang; microblading; moksibusi; naturopati;
operasi; operasi hewan; operasi plastik; operasi pohon; osteopati; panduan diet dan nutrisi; parafango membungkus layanan
perawatan; pas anggota tubuh buatan; pekerjaan yang berhubungan dengan terapi; pelayanan medis; peletakan halaman;
peletakan rumput; peletakan rumput buatan; peletakan tanah; pemasangan kacamata; pemasangan lensa kontak;
pemasangan perangkat ortopedi; pemasangan perangkat prostetik; pemasangan tungkai tiruan, perangkat prostetik dan
prostesis; pemberian perawatan psikologis; pemberian saran psikologis; pembiakan binatang; pembinaan psikologis,
konseling dan terapi; pembuatan karangan bunga; pembunuhan gulma; pembunuhan gulma untuk pertanian, hortikultura dan
kehutanan; pemeriksaan fisik; pemeriksaan pap ginekologis; pemicu titik pijat; pemijatan; penanaman pohon; penanaman
pohon kebun; penanaman pohon untuk tujuan penyeimbangan karbon; penanaman pohon, hortikultura, dan jasa desain
lansekap; penataan rambut; pengangkatan laser dari varises; pengeluaran obat-obatan; penggantian rambut; penghancuran
parasit untuk pertanian, hortikultura dan kehutanan; penghancuran parasit, hama pemusnahan dan pembunuhan gulma untuk
pertanian, hortikultura dan kehutanan; penghapusan laser jamur kuku; penghapusan laser spider veins; penghapusan laser
tato; pengobatan dislokasi sendi, keseleo atau patah tulang; pengobatan dislokasi sendi, keseleo atau patah tulang [judoseifuku]; pengobatan dislokasi sendi, keseleo, patah tulang atau sejenisnya (judo-seifuku); pengobatan homeopati [layanan
pengobatan alternatif]; pengobatan homeopati [layanan pengobatan komplementer]; pengujian genetik hewan untuk tujuan
diagnostik atau perawatan; pengujian genetik untuk tujuan medis; pengujian kejiwaan; pengujian kepribadian untuk tujuan
psikologis; pengujian medis; pengujian medis untuk tujuan diagnostik atau perawatan; pengujian narkoba terhadap para
peserta olahraga untuk penggunaan zat-zat yang meningkatkan kinerja secara ilegal atau terlarang; pengujian narkoba untuk
penyalahgunaan zat; pengumpulan dan pelestarian darah manusia; penilaian risiko kesehatan; penyaringan alkohol untuk
keperluan medis; penyaringan obat, alkohol dan DNA untuk keperluan medis; penyebaran informasi mengenai jasa-jasa
tersebut diatas melalui suatu jaringan komputer global; penyebaran pupuk; penyebaran pupuk dan bahan kimia pertanian
lainnya; penyebaran pupuk dan bahan kimia pertanian melalui udara dan permukaan; penyebaran pupuk di udara; penyediaan
informasi farmasi; penyediaan informasi kesehatan; penyediaan informasi medis; penyediaan informasi medis dari situs web;
penyediaan informasi medis sehubungan dengan perawatan kesehatan; penyediaan informasi secara on-line dalam bidang
perawatan tubuh dan perawatan kecantikan; penyediaan informasi tentang pengurangan karbon dioksida dan emisi gas rumah
kaca lainnya melalui proses pertanian via situs web; penyediaan informasi terkait gizi; penyediaan informasi, termasuk online,
tentang perawatan kesehatan dan kebersihan untuk manusia atau hewan.; penyediaan layanan penilaian risiko psikologis dan
informasi yang berkaitan dengan modifikasi perilaku dan manajemen stres; penyediaan layanan sauna, salon kecantikan,
penataan rambut dan pijat; penyediaan rumah mandi; penyemprotan insektisida untuk hortikultura; penyemprotan insektisida
untuk kehutanan; penyemprotan insektisida untuk pertanian; penyemprotan produk perlindungan tanaman untuk keperluan
pertanian; penyewaan alat diagnostik medis ultrasonik; penyewaan alat pencitraan medis; penyewaan alat-alat penghilang
rambut; penyewaan alat-alat pertanian; penyewaan hewan untuk keperluan berkebun; penyewaan instalasi sanitasi;
penyewaan mesin dan alat-alat untuk salon kecantikan, salon estetika atau tempat pangkas rambut; penyewaan mesin dan
alat-alat yang menggunakan sistem iontophoresis untuk pengobatan atau pengkodisian kulit untuk tujuan rumah tangga;
penyewaan mesin dan peralatan medis; penyewaan mesin dan peralatan untuk digunakan di salon kecantikan atau
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toko tukang cukur; penyewaan peralatan berkebun; penyewaan peralatan dan instalasi di bidang teknologi medis; penyewaan
peralatan dan instalasi medis; penyewaan peralatan diagnostik ultrasonik; penyewaan peralatan gigi; penyewaan peralatan
medis; penyewaan peralatan medis dan perawatan kesehatan; penyewaan peralatan memancing untuk tujuan penangkapan
ikan komersial; penyewaan peralatan perawatan kulit; penyewaan peralatan perawatan wajah untuk tujuan rumah tangga;
penyewaan peralatan pertanian; penyewaan peralatan sinar-X medis; penyewaan peralatan tata rambut; penyewaan
rangkaian bunga; penyewaan robot bedah; penyewaan tempat tidur yang khusus dibuat untuk keperluan perawatan medis;
penyewaan ternak; penyewaan toilet portabel; penyewaan wastafel dapur; penyisipan microchip subkutan ke dalam hewan
peliharaan untuk tujuan pelacakan dan identifikasi; perawatan Rambut; perawatan [medis]; perawatan anjing; perawatan
bungkus tubuh; perawatan di rumah-kunjungan; perawatan hewan; perawatan hewan peliharaan; perawatan hewan ternak;
perawatan higienis untuk hewan; perawatan higienis untuk manusia; perawatan kebun; perawatan kebun atau bunga;
perawatan kecantikan kaki; perawatan kesehatan; perawatan kesehatan dan kecantikan; perawatan kesehatan dan
kecantikan untuk hewan; perawatan kesehatan dan kecantikan untuk manusia; perawatan kesehatan dan kecantikan untuk
manusia atau hewan; perawatan kesuburan; perawatan kucing; perawatan kuda; perawatan kulit wajah kimia; perawatan laser
kosmetik dari spider veins; perawatan laser kosmetik jamur kuku; perawatan laser kosmetik kulit; perawatan laser kosmetik
rambut yang tidak diinginkan; perawatan laser kosmetik tato; perawatan laser kosmetik untuk pertumbuhan rambut; perawatan
laser kosmetik varises; perawatan lulur; perawatan medis; perawatan medis ambulan; perawatan medis, higienis, dan
kecantikan; perawatan paliatif; perawatan pengisi injeksi untuk keperluan kosmetik; perawatan perawatan kulit tubuh;
perawatan perawatan kulit wajah; perawatan psikologis; perawatan psikososial; perencanaan dan pengawasan diet penurunan
berat badan; persewaan peralatan medis; persewaan tanaman pot; persewaan wastafel; persiapan dan pengeluaran obat;
persiapan laporan psikologis; persiapan laporan yang berkaitan dengan masalah medis; persiapan laporan yang berkaitan
dengan masalah perawatan kesehatan; persiapan profil psikologis; persiapan profil psikologis untuk keperluan medis;
persiapan resep di apotek; persiapan resep oleh apoteker; pertamanan; pertamanan (landscaping) dan perawatan kebunkebun; pijat amatsu; pijat anjing; pijat aromaterapi; pijat ashiatsu; pijat ayurvedic; pijat batu panas; pijat cangkang lava panas;
pijat dan pijat terapi Shiatsu; pijat drainase limfatik; pijat jaringan dalam; pijat kehamilan; pijat kuda; pijat lomilomi; pijat
menggunakan kursi; pijat olahraga; pijat prenatal; pijat refleksi; pijat shiatsu; pijat swedia; pijat terapi; pijat tradisional Cina;
pijat tradisional Jepang; psikoterapi; rawat inap; rehabilitasi fisik; rehabilitasi pasien kecanduan narkotika; rehabilitasi pasien
yang kecanduan alkohol; rehabilitasi pasien yang kecanduan narkoba; rehabilitasi pecandu; rehabilitasi untuk pasien
penyalahgunaan zat; restorasi habitat hutan; restorasi rambut; rumah khitan/sunat; salon estetika; salon kecantikan; salon
kuku (nail bar); salon penataan rambut; salon penyamakan dan layanan solarium; saran diet; saran farmasi; saran medis
untuk individu penyandang cacat; saran pertanian; saran pertanian yang berkaitan dengan praktik pertanian regeneratif; saran
yang berkaitan dengan alergi; sauna, pemandian, layanan pijat dan terapi; seeding udara; skrining medis; skrining medis yang
berkaitan dengan jantung; skrining obat untuk keperluan medis; tata rambut; tato; tato binatang peliharaan untuk tujuan
identifikasi; terapi akupresur; terapi anak berkebutuhan khusus; terapi anti-merokok; terapi bantuan hewan; terapi berbicara;
terapi fisik; terapi moksibusi; terapi musik; terapi musik untuk keperluan fisik, psikologis dan kognitif; terapi okupasi dan
rehabilitasi; terapi psikologis untuk bayi; terapi reiki; terapi seni; terapi tubuh; terapi wicara dan pendengaran; tes penglihatan;
tes psikologis untuk keperluan medis; tindik badan; vermin memusnahkan untuk pertanian, hortikultura dan kehutanan, dan
memberikan informasi yang berkaitan dengannya; waxing obat menghilangkan rambut===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021013826
: 01/03/2021 10:00:03
:
: Ir. Sanny Suharli

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jalan Taman Daan Mogot VI Nomor 1 RT. 004 RW. 001 Kelurahan Tanjung Duren
Utara Kecamatan Grogol Petamburan, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta,
11470
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: Protechnic
: Professional Technology

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru dan Putih
: 9
: ===Instalasi alarm yang menyediakan pengintai dengan notifikasi otomatis melalui sinyal dari berbagai sensor; Mesin Alarm

740

untuk menjaga rumah dari kemalingan; Sensor alarm pendeteksi motion, suhu, cahaya, getar, micro switch; Unit alarm
central; alarm; alarm anti-pencurian, selain untuk kendaraan; alarm asap; alarm gas; alarm jendela; alarm jendela elektronik;
alarm keamanan; alarm keamanan anti pengganggu untuk pintu; alarm keamanan pribadi; alarm kebakaran; alarm kebakaran
dalam bentuk ornamen pohon Natal; alarm kebocoran gas; alarm pencuri; alarm pencuri elektronik; alarm pencurian; alarm
pintu; alarm pintu elektronik; alarm pribadi; alarm, sensor alarm, dan sistem pemantauan alarm; instalasi alarm; keypad untuk
alarm keamanan; kontrol akses dan sistem pemantauan alarm; kontrol jarak jauh untuk mengoperasikan sistem alarm; panel
alarm; panel kontrol alarm; panel kontrol alarm kebakaran; penguji alarm asap; perangkat alarm pribadi elektronik; perangkat
dan peralatan pengendalian jarak jauh dan pengenalan dan pemberi perintah suara elektronik untuk mengeandalikan dan
memantau perangkat elektronik konsumen, penerangan, peralatan, alat pengatur panas, sistem pengatur udara dan
pemanasan, alarm dan keamanan rumah serta sistem pengawasan, dan pendeteksi asap dan karbon monoksida, kunci dan
selot pintu dan jendela, serta sistem otomasi rumah; perangkat keras komputer untuk mengontrol sistem otomatisasi rumah,
yaitu, penerangan/pencahayaan, peralatan, unit pemanas dan unit pendingin udara, alarm dan perlengkapan keamanan
lainnya, perlengkapan untuk memonitor rumah; perangkat lunak untuk mengontrol sistem otomatisasi rumah, yaitu,
penerangan/pencahayaan, peralatan, sistem pemanas, ventilasi, dan pendingin udara (HVAC), termostat, monitor dan sensor
kualitas udara, alarm dan perlengkapan keamanan lainnya, kunci, bel pintu, kamera, dan perlengkapan untuk memonitor
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rumah; perangkat lunak untuk menyediakan jasa pelayanan pengurus (concierge) pribadi untuk pihak lain yang diinisiasikan
oleh perintah pengontrol-suara melalui suatu telepon genggam, komputer, tablet, telepon pintar, komputer genggam, komputer
portabel, yaitu, menambah dan mengakses janji bertemu dengan kalendar, alarm, penghitung/pengatur waktu (timers),
pengingat (reminders) dan membuat reservasi restoran, perjalanan, dan hotel; sensor alarm; sistem alarm; sistem alarm
kebakaran; sistem alarm kebocoran gas; sistem pemantauan alarm; sistem pendeteksi dan alarm umum kebakaran; sistem
pendeteksi kebakaran dan alarm umum kebakaran===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021013827
: 01/03/2021 10:01:19
:
: BASUKI RACHMAD

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DUSUN KRAJAN TENGAH RT. 001 RW. 006 KELURAHAN WONOREJO
KECAMATAN LAWANG KABUPATEN MALANG
, Kabupaten Malang, Jawa Timur, 65212
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: BASADAH
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM, MERAH, PUTIH
: 30
: ===Kopi bubuk; kopi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: D242021013828
: 01/03/2021 10:03:51
:
: CV PUTRA JAYA KENCANA

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. PANTAI SIRA ABIAN TUBUH SELATAN NO. 18 RT/RW 003/144 KEL.
CAKRANEGARA SELATAN BARU, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, 83112
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: CERIAGO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Kuning dan Putih
: 29
: ===minyak goreng===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021013829
: 01/03/2021 10:05:37
:
: PT. Aditya Mandiri Sejahtera

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Raya Kebayunan Tapos No. 18, Kota Depok, Jawa Barat
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Aditya Mandiri Sejahtera Group
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: warna loggo pantone 294 C, warna tulisan pantone 425 C
: 25
: ===T-shirt lengan panjang; atasan rajut; celana kasual; celana pendek denim; ikat pinggang; jaket [pakaian bisnis]; jaket
[pakaian]; kemeja berkerah; kemeja lengan panjang; pakaian; pakaian santai; pakaian untuk anak laki-laki; pakaian untuk
anak-anak; pakaian untuk pria; pakaian untuk pria, wanita dan anak-anak; pakaian untuk wanita; pakaian, alas kaki, tutup
kepala; shirt; sweater katun; topi rajutan; tutup kepala anak-anak===

740

540 Etiket
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210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021013830
: 01/03/2021 10:06:04
:
: CV Yatta Boga Sejahtera

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jalan Simpang Bondowoso RT. 01 RW. 02 Kelurahan Gadingkasri Kecamatan
Klojen Kota Malang, Kota Malang, Jawa Timur
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: YATTAKO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: MERAH, PUTIH, HITAM, dan COKLAT
: 30
: ===adonan panekuk; campuran adonan untuk okonomiyaki [pancake gurih Jepang]; es krim; mie goreng; okonomiyaki
[pancake gurih Jepang]; pangsit gurita [takoyaki]; saus; takoyaki===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Jemur Andayani 19 / 8, RT / RW : 001 / 004, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60236
: Drs. M. Soka S.H., M.H.,
: Jalan Jemur Andayani 50 Blok D No 127-128 Lantai 1 Wonocolo Kota Surabaya
Jawa Timur

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: NEUZ
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM, PUTIH
: 25
: ===Sandal Gunung; sandal bayi; sandal dan sepatu pantai; sandal mandi; sandal plastik; sandal selop; sandal untuk anakanak; sandal untuk pria; sandal untuk wanita; sepatu sandal===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021013831
: 01/03/2021 10:08:31
:
: MICHAEL YUDHAGAMA DARMASATRIA

: JID2021013832
: 01/03/2021 10:09:00
:
: PT Baracipta Esa Engineering

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Mijil No 98 RT 08/RW 38 Karangjati, Sinduadi, Mlati, Kabupaten Sleman, DI
Yogyakarta, 55284
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

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

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru, Hitam, Putih
: 42
: ===Desain arsitektural dan penyediaan informasi, saran dan konsultasi terkait Desain arsitektural; Layanan Konsultasi
arsitektur dan desain interior; jasa arsitektur untuk desain bangunan; konsultasi arsitektur; konsultasi di bidang desain
arsitektur; layanan arsitektur; layanan desain berbantuan komputer yang berkaitan dengan arsitektur; layanan desain
berbantuan komputer yang berkaitan dengan proyek pembangunan; memberikan informasi di bidang desain arsitektur melalui
situs web; perencanaan arsitektur dan layanan konsultasi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

: DID2021013833
: 01/03/2021 10:11:46
:
: DWI RATNA SARI

540 Etiket
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Alamat Pemohon

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. SUMBERWUNI NO. 173 RT. 003 RW. 007 KELURAHAN KALIREJO
KECAMATAN LAWANG KABUPATEN MALANG
, Kabupaten Malang, Jawa Timur, 65212
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: MUNHAMIR
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: MERAH, PUTIH
: 30
: ===Bakpia; Kue kering (pastri); Kue-kue; pia kacang; roti*===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021013834
: 01/03/2021 10:13:05
:
: MUHAMMAD JA'FAR AUDAH

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JI. H. Noor Rt. 006 Rw. 001 Kel. Pejaten Barat, Kec. Pasar Minggu, Kota
Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: PROTAW + GAMBAR
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: KUNING EMAS, PUTIH, UNGU
: 29
: ===Abon Ayam; Abon Kepiting; Abon Sapi; Bahan dasar untuk membuat susu kocok; Bistik Daging Sapi; Buah kurma; Hasil
produksi susu; Hasil-hasil produksi susu; Ikan, daging, unggas dan sayuran kalengan; Kurma; Kurma yang diolah; Makanan
yang didinginkan yang terutama mengandung ikan, daging, dan unggas; Minuman terbuat utamanya dari susu atau produk
susu, minuman susu (didominasi susu), minuman susu mengandung buah; Pengganti daging berbahan dasar sayuran;
Produk Susu Rendah Lemak; Produk daging yang dibekukan; Sarden dan makarel; Sediaan daging yang diawetkan; Selai;
Sosis; Susu UHT; Susu full cream; Susu kambing bubuk; Susu kambing dan produk susu yang berasal dari susu kambing;
Susu kelapa, kelapa kalengan, dikeringkan dan diawetkan; Susu protein; Yoghurt; abon ikan; bubuk keju; campuran daging
yang diawetkan, dikeringkan atau dimasak; daging ayam; daging kornet; daging masak; daging sapi; daging segar; daging
yang telah diawetkan sebelumnya dan siap untuk dimasak; hasil produksi susu kambing; jeli, selai; keju; keju dari susu domba;
keju susu kambing; kurma, dikeringkan; makanan beku (makanan terbuat dari daging/ayam berupa nugget, otak-otak);
makanan beku terutama terdiri dari daging, ikan, unggas atau sayuran; makanan kemasan yang terutama terdiri dari daging,
ikan, unggas atau sayuran; makanan olahan yang dicincang seperti daging atau sejenisnya dibentuk bulat pipih; minuman
berbahan dasar susu almond; minuman berbahan dasar susu, yaitu susu evaporasi; nugget ayam; nugget ikan; nugget sapi;
olahan daging ayam untuk isian roti burger; produk daging; produk daging olahan; produk daging sapi; produk makanan
daging yang diawetkan; produk susu; produk susu bebas laktosa; produk susu kalsium yang difortifikasi; prostokvasha [susu
asam]; protein susu untuk konsumsi manusia; sarden (ikan), kalengan; sosis daging; steak daging; susu; susu albumin; susu
almon; susu cair atau susu bubuk dengan vitamin dan mineral untuk orang dewasa dan orang tua; susu cair atau susu bubuk
untuk anak kecil dan anak-anak; susu dengan penambahan vitamin; susu domba; susu fermentasi; susu kambing bubuk; susu
kedelai; susu kurma; susu sapi; susu sapi bubuk; susu segar; susu semi-skim; susu skim; susu, keju, mentega, yoghurt, dan
produk susu lainnya; tablet susu sapi; yoghurt berdasarkan pengganti susu===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: D222021013836
: 01/03/2021 10:14:11
:
: Fiorennita Amita

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Komp. BPI Blok. GB No. 03 RT 01 RW 06, Kel. Panggung Rawi, Kec. Jombang, Kota
Cilegon, Banten, Kota Cilegon, Banten, 42412
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Fiosthetic
: Tidak Ada Terjemahan

591

Uraian Warna

: Hitam

740

540 Etiket
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511

Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

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

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021013837
: 01/03/2021 10:18:04
:
: RIO SAPUTRA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: KP CILOKOTOT RT/RW : 003/ 002 KELURAHAN : MARGAHAYU SELATAN
KECAMATAN : MARGAHAYU, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, 40226
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: CH PTH YOUR STYLE STARTS HERE
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM DAN PUTIH
: 25
: ===Baju koko; Celana jeans; Kaos anak-anak; Kaos tanpa lengan; Kerudung kepala; Sweater; Sweater [dimasukkan melalui
kepala]; Sweater tanpa kancing yang dimasukkan melalui kepala (pullovers); Topi kupluk; celana boxer; celana dalam; celana
formal; celana kulit; celana panjang; celana pendek; celana untuk olahraga; dalaman jilbab; hoodies; ikat pinggang [pakaian];
jaket [pakaian]; jaket berkerudung; jaket bomber; jaket denim; jas; jas hujan; jas hujan ponco; jas hujan setelan; jas kulit; jilbab;
kaos kaki; kaos polo; kaos singlet; kaos t shirt; kemeja; koko habaib; pakaian; rompi; sandal kulit; sandal selop; sarung; sarung
tangan [pakaian]; sepatu; sepatu olahraga; sepatu sandal; syal; syal dan jilbab; topi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: D102021013838
: 01/03/2021 10:19:54
:
: SYARIFA SYAFIRA ALWIYAH

Alamat Pemohon

: BEBEKAN JAGALAN NO.28 GANG 1 RT.04/RW.01, Kabupaten Sidoarjo, Jawa

740

540 Etiket
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Timur, 61257
740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Vellacia
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM, PUTIH
: 3
: ===Produk perawatan rambut; Serum rambut; masker perawatan rambut; minyak rambut; parfum; pewangi rambut;
wewangian, minyak esensial, kosmetik, lotion rambut===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021013839
: 01/03/2021 10:19:54
:
: MUHAMMAD JA'FAR AUDAH

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JI. H. Noor Rt. 006 Rw. 001 Kel. Pejaten Barat, Kec. Pasar Minggu, Kota
Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: HARAMAIN + HURUF ARAB + GAMBAR
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: KUNING EMAS, HITAM
: 29
: ===Abon Ayam; Abon Kepiting; Abon Sapi; Bahan dasar untuk membuat susu kocok; Bistik Daging Sapi; Buah kurma; Hasil
produksi susu; Hasil-hasil produksi susu; Ikan, daging, unggas dan sayuran kalengan; Kurma; Kurma yang diolah; Makanan
yang didinginkan yang terutama mengandung ikan, daging, dan unggas; Minuman terbuat utamanya dari susu atau produk
susu, minuman susu (didominasi susu), minuman susu mengandung buah; Pengganti daging berbahan dasar sayuran;
Produk Susu Rendah Lemak; Produk daging yang dibekukan; Sarden dan makarel; Sediaan daging yang diawetkan; Selai;
Sosis; Susu UHT; Susu full cream; Susu kambing bubuk; Susu kambing dan produk susu yang berasal dari susu kambing;
Susu kelapa, kelapa kalengan, dikeringkan dan diawetkan; Susu protein; Yoghurt; abon ikan; bubuk keju; campuran daging
yang diawetkan, dikeringkan atau dimasak; daging ayam; daging kornet; daging masak; daging sapi; daging segar; daging
yang telah diawetkan sebelumnya dan siap untuk dimasak; hasil produksi susu kambing; jeli, selai; keju; keju dari susu domba;
keju susu kambing; kurma, dikeringkan; makanan beku (makanan terbuat dari daging/ayam berupa nugget, otak-otak);
makanan beku terutama terdiri dari daging, ikan, unggas atau sayuran; makanan kemasan yang terutama terdiri dari daging,
ikan, unggas atau sayuran; makanan olahan yang dicincang seperti daging atau sejenisnya dibentuk bulat pipih; minuman
berbahan dasar susu almond; minuman berbahan dasar susu, yaitu susu evaporasi; nugget ayam; nugget ikan; nugget sapi;
olahan daging ayam untuk isian roti burger; produk daging; produk daging olahan; produk daging sapi; produk makanan
daging yang diawetkan; produk susu; produk susu bebas laktosa; produk susu kalsium yang difortifikasi; prostokvasha [susu
asam]; protein susu untuk konsumsi manusia; sarden (ikan), kalengan; sosis daging; steak daging; susu; susu albumin; susu
almon; susu cair atau susu bubuk dengan vitamin dan mineral untuk orang dewasa dan orang tua; susu cair atau susu bubuk
untuk anak kecil dan anak-anak; susu dengan penambahan vitamin; susu domba; susu fermentasi; susu kambing bubuk; susu
kedelai; susu kurma; susu sapi; susu sapi bubuk; susu segar; susu semi-skim; susu skim; susu, keju, mentega, yoghurt, dan
produk susu lainnya; tablet susu sapi; yoghurt berdasarkan pengganti susu===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JID2021013840
: 01/03/2021 10:20:28
:
: Alston Leonardo Halim

540 Etiket

: Jl. Expres 7 Blok YY/4 RT/RW 003/024, Kel. Bojong Rawalumbu, Kec. Rawalumbu,
Kota Bekasi, Kota Bekasi, Jawa Barat
: Agus Nasrudin S.H.
: UNITED PATENT OFFICE Jl. Celebration Boulevard Blok AA15 No. 29, Grand
Wisata Bekasi 17510

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: GORENDANG
: Tidak Ada Terjemahan

591

Uraian Warna

: Merah, hitam, putih
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511

Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: 43
: ===Jasa penyediaan makanan dan minuman; Jasa restoran yang diberikan dalam bentuk kerjasama waralaba; Jasa/layanan
hotel, restoran, kafe, kafetaria, kantin dan layanan bar makanan ringan; Kedai yang menyediakan makanan dan minuman;
Layanan restoran yang diberikan dalam kerangka kerja waralaba; Tempat yang menghidangkan kudapan; jasa-jasa
pemesanan restoran dan kafe-kafe; katering makanan dan minuman; layanan rantai restoran; layanan restoran cepat saji;
menyajikan makanan dan minuman; penyediaan makanan dibawa pulang dan cepat saji; restoran yang menyediakan
makanan cepat saji dan layanan 24 jam===
: JID2021013841
: 01/03/2021 10:22:30
:
: Ir. Sanny Suharli

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jalan Taman Daan Mogot VI Nomor 1 RT. 004 RW. 001 Kelurahan Tanjung Duren
Utara Kecamatan Grogol Petamburan, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta,
11470
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Smart Support
: Dukungan Cerdas

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau, Kuning dan Biru
: 35
: ===Konsultasi sumber daya manusia; Manajemen sumber daya manusia; sumber daya manusia===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: J222021013842
: 01/03/2021 10:23:49
:
: PT. KIBLAT PENGUSAHA INDONESIA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Martanegara No. 56 RT.001/RW.001 Kel./Desa Turangga, Kec. Lengkong, Kota
Bandung, Prov. Jawa Barat, Kota Bandung, Jawa Barat, 40264
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: BILLIONAIRE ACADEMY
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Kuning, Merah, Putih,
: 35
: ===Jasa periklanan dan pemasaran yang dilakukan dengan metode komunikasi pemasaran secara tidak langsung, yaitu,

740

melalui media sosial, mesin pencari pemasaran, pertanyaan seputar pemasaran, pemasaran melalui internet, pemasaran
secara mobile, pembuatan blog dan bentuk-bentuk pasif lainnya, saluran-saluran komunikasi yang bisa dibagikan atau viral;
Jasa promosi dan pemasaran secara online melalui jaringan komputer dan situs web (website); Konsultasi bisnis mengenai
aktivitas pemasaran dan peluncuran produk baru; Layanan informasi, nasehat dan
konsultasi yang berkaitan dengan
proses administrasi pesanan pembelian,
jasa periklanan, periklanan, penilaian
bisnis, informasi bisnis, investigasi
bisnis, bantuan manajemen bisnis,
konsultasi manajemen bisnis, konsultasi
organisasi bisnis, penelitian bisnis, agen
informasi komersial, informasi dan
nasehat komersial untuk konsumen,
layanan perantara komersial, bantuan
manajemen komersial atau industri,
kompilasi iklan digunakan sebagai
halaman web pada internet, kompilasi
direktori untuk penerbitan di internet,
kompilasi informasi ke dalam basis data
komputer, kompilasi statistik, analisis
harga biaya, pencarian data dalam file
komputer untuk orang lain, penyebaran
bahan untuk iklan, penelitian
pemasaran, pemasaran, iklan online di
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jaringan komputer, jajak pendapat,
organisasi dan manajemen program
loyalitas pelanggan, iklan bayar per klik,
presentasi barang di media komunikasi, untuk keperluan ritel, layanan
perbandingan harga, jasa pengadaan
untuk orang lain (membeli barang dan
jasa untuk bisnis orang lain),
memberikan informasi bisnis melalui
situs web, penyediaan pasar daring
untuk pembeli dan penjual barang dan
jasa, penyediaan informasi kontak
komersial dan bisnis, publikasi teks
publisitas, publisitas, penyewaan waktu
iklan di media komunikasi, promosi
penjualan untuk orang lain, optimisasi
mesin pencari, sistemisasi informasi ke
dalam basis data komputer, jasa
pengadaan kerjasama, untuk
kepentingan pihak lain, dari berbagai
barang (tidak termasuk transportasi
daripadanya), memungkinkan
pelanggan untuk dengan mudah
melihat dan membeli barang-barang
tersebut dari situs barang dagangan
dalam jaringan komunikasi global,
memperbarui dan memelihara data
dalam database komputer,
memperbarui materi iklan,
pengoptimalan lalu lintas situs web,
audit keuangan, persiapan dan analisis
laporan keuangan untuk bisnis, proses
administrasi klaim asuransi, promosi
layanan asuransi, atas nama pihak
ketiga; Penyediaan jasa ritel dengan cara pemasaran langsung sehubungan dengan pakaian, tutup kepala dan alas kaki,
perhiasan, jam tangan, aksesoris mode, tekstil, kosmetik, sediaan untuk perlengkapan mandi yang tidak mengandung obat,
produk perawatan, peralatan perawatan, peralatan mandi yang tidak mengandung obat, [kosmetik], kacamata, tempat untuk
membawa, barang dari kulit, tempat dan penutup untuk telepon genggam, tablet, laptop, koper, label untuk koper, tempat dan
penutup paspor, dompet, tas tangan dan segala macam tas, buku, lilin, perlengkapan audio, perangkat pendengar yang
diletakkan di kepala, tempat pengeras suara, pengeras suara nirkabel, perangkat pendengar yang diletakkan di dalam telinga;
Promosi, periklanan dan pemasaran situs online; jasa pemasaran; jasa promosi dan pemasaran secara online; jasa-jasa
penyediaan media dibidang periklanan dan pemasaran satu persatu (one-to-one) ialah: perencanaan dan pembelian waktu
dan ruang media untuk periklanan pemasaran secara langsung; jasa-jasa periklanan dan pemasaran online; jasa-jasa
periklanan dan pemasaran yang disediakan dengan cara metode-metode secara tidak langsung komunikasi-komunikasi
pemasaran, ialah: media sosial, pertanyaan-pertanyaan pemasaran, pemasaran melalui internet, pemasaran secara mobile
(berpindah-pindah), blogging-blogging dan cara-cara lain secara pasif, yang ditanggung bersama-sama, atau melalui saluransaluran komunikasi viral; konsultasi bisnis dan layanan manajemen mengenai kegiatan pemasaran dan peluncuran produk
baru; konsultasi bisnis mengenai kegiatan pemasaran dan peluncuran produk baru; konsultasi pemasaran langsung; layanan
iklan dan pemasaran online; layanan manajemen bisnis mengenai kegiatan pemasaran dan peluncuran produk baru; layanan
pemasaran online; memberikan saran yang berkaitan dengan pemasaran produk kimia; pemasaran; pemasaran langsung;
pemasaran online; pemasaran produk; periklanan pemasaran langsung; promosi, iklan, dan pemasaran situs web online; toko;
toko eceran; toko grosir===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: J222021013843
: 01/03/2021 10:26:50
:
: PT. KIBLAT PENGUSAHA INDONESIA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Martanegara No. 56 RT.001/RW.001 Kel./Desa Turangga, Kec. Lengkong, Kota
Bandung, Prov. Jawa Barat, Kota Bandung, Jawa Barat, 40264
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: BILLIONAIRE ACADEMY
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Kuning, Merah, Putih,
: 41
:
===Akademi (pendidikan), sekolah, pelatihan (training), kursus-kursus pelatihan, pengajaran, pelatihan, konseling (pelatihan)
di bidang olahraga sepatu roda atau rollersports, khususnya yang berkaitan dengan olah raga sepatu roda; Hubungan dengan
lembaga internasional di bidang pendidikan, pelatihan, ketenagakerjaan dan sertifikasi kewirausahaan bagi usaha mikro kecil

740
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dan menengah; Informasi pendidikan; Informasi tentang pendidikan; Informasi terkait dengan pendidikan; Jasa Pelatihan dan
Praktik Pelayanan Sosial kemasyarakatan yang Buddhistik; Jasa Pelatihan kuliner; Jasa Pelatihan selam (diving); Jasa
Pendidikan; Jasa hiburan dan pendidikan dalam bentuk pengaturan, penyelenggaraan dan pelaksanaan kompetisi permainan
elektronik, kontes permainan elektronik, turnamen permainan elektronik, pameran hiburan, kompetisi olahraga, liga, tur, klinik
dan acara yang terdiri dari atlet permainan elektronik, atlet olahraga elektronik, dan atlet olahraga virtual, layar interaktif,
aktifitas partisipatif dan kontes yang berkaitan dalam bidang bola basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan
olahraga virtual; Jasa hiburan dan pendidikan, seperti produksi film, acara televisi dan informasi, ulasan dan rekomendasi
mengenai film dan acara televisi; Jasa informasi, pemberian nasehat dan konsultasi berkaitan dengan pendidikan; Jasa
informasi, pemberian nasehat dan konsultasi yang berkaitan dengan pendidikan, pelatihan, kursus, hiburan, kegiatan budaya,
rekreasi, pertunjukan langsung, olahraga, penerbitan, publikasi, travel, makanan, fashion, sastra, kesehatan dan kebugaran,
televisi, film, radio, konten multimedia , teater, permainan, fotografi, layanan museum, layanan kebun binatang, layanan taman
hiburan; Jasa konsultasi yang berkaitan dengan pelatihan untuk pengembangan karakter dan kemampuan SDM; Jasa
pelatihan; Jasa pelatihan dan pendidikan barista; Jasa pelatihan dan pendidikan pembuatan minuman beraroma dan beraneka
rasa; Jasa pelatihan fotografi; Jasa pelatihan golf; Jasa pelatihan kegunaan alat-alat; Jasa pelatihan pembentukan karakter
(character building) SDM perusahaan; Jasa pelatihan pembuatan kue; Jasa pelatihan secara online; Jasa pelatihan
snorkeling; Jasa pelatihan untuk guru teknik; Jasa pemesanan tiket dan pemesanan untuk program pendidikan, hiburan, film,
teater, acara seni dan budaya, konser, pertunjukan langsung, kompetisi, pameran, festival, pameran, pameran, dan acara
olahraga; Jasa pendidikan Bahasa Inggris secara online; Jasa pendidikan akademi; Jasa pendidikan aritmatika (sempoa);
Jasa pendidikan bisnis; Jasa pendidikan dan hiburan dalam bentuk program televisi, radio, kabel, satelit dan program internet;
Jasa pendidikan dan hiburan yaitu penyelenggaraan dan pelaksanaan konvensi di bidang animasi hiburan, buku komik dan
seni populer; Jasa pendidikan dan hiburan, yaitu program multimedia yang sedang berlangsung, di bidang kepentingan umum,
didistribusikan melalui berbagai platform di berbagai bentuk media transmisi; Jasa pendidikan dan hiburan, yaitu,
pengorganisasian dan pelaksanaan konvensi di bidang animasi, buku komik dan seni populer; Jasa pendidikan dan
penyuluhan di bidang perikanan; Jasa pendidikan di bidang bisnis; Jasa pendidikan di bidang bisnis melalui sarana media
sosial; Jasa pendidikan di bidang hukum; Jasa pendidikan di bidang hukum melalui sarana media sosial; Jasa pendidikan di
bidang medis; Jasa pendidikan kuliner; Jasa pendidikan melalui sarana media sosial; Jasa pendidikan non formal/kursus yang
bergerak dibidang Fashion Design; Jasa pendidikan orang dewasa; Jasa pendidikan pembuatan kue; Jasa pendidikan secara
online; Jasa pendidikan seniman; Jasa pendidikan untuk Ibu dan Anak; Jasa pendidikan yang disediakan oleh sekolah
kecantikan; Jasa pendidikan, yaitu, penyelenggaraan kelas dalam bidang kesenian dan pembagian bahan yang berhubungan
dengannya, menyediakan kelas; Jasa pendidikan, yakni, memberikan pelatihan dan kursus pendidikan tentang interkoneksi,
membangun, mengelola, mengamankan, memantau, mengatasi masalah, mengoperasikan, dan mengakses perangkat keras
dan perangkat lunak komputer, periferal, sistem operasi, jaringan area lokal, luas, dan global, infrastruktur jaringan, jaringan
keamanan, browser web, dan perangkat elektronik; Jasa penerbitan elektronik, yaitu, publikasi buku komik digital, majalah
komik dan novel bergambar yang menyajikan cerita dan karakter petualangan aksi fiksi; produksi, distribusi dan penyewaan
film bioskop; produksi dan distribusi program televisi dan radio; prroduksi dan penyewaan rekaman suara dan video; jasa-jasa
hiburan, yaitu produksi multimedia pertunjukan hiburan dan program interaktif untuk distribusi melalui televisi, kabel, satelit,
media audio dan video, kartrid, disk komputer dan alat-alat digital; jasa-jasa hiburan, yaitu, produksi multimedia hiburan, berita
dan informasi melalui jaringan komunikasi dan komputer; jasa-jasa hiburan dalam bentuk penyediaan program berkelanjutan
yang menyajikan kartun animasi dan/atau petualangan aksi langsung yang ditransmisikan melalui alat komunikasi nirkabel,
yaitu telepon seluler, tablet, komputer dan alat genggam nirkabel; jasa-jasa hiburan dibidang film dan televisi, yaitu,
penciptaan, produksi dan distribusi gambar yang dihasilkan komputer untuk film bioskop, film animasi, video, video animasi,
program televisi; jasa-jasa produksi animasi; jasa penyediaan animasi efek khusus televisi dan gambar bergerak audio dan
visual untuk film, video dan televisi; jasa-jasa hiburan, yaitu, program televisi seri yang sedang berjalan yang menyajikan
kartun animasi dan/atau petualangan aksi langsung; pemrograman televisi yang menyajikan pertunjukan film dan pita video;
jasa-jasa gedung bioskop, yaitu, pertunjukan film dan pita video di teater; jasa-jasa hiburan, yaitu, pertunjukan teater langsung
yang menyajikan karakter-karakter berkostum; penyediaan perangkat lunak permainan komputer interaktif secara on-line
melalui jaringan elektronik yang dapat diakses melalui jaringan luas oleh pemakai jaringan; penyediaan permainan komputer
secara online; penyediaan situs web (websites) dibidang hiburan yang berhubungan dengan buku komik, film bioskop,
program televisi animasi dan permainan video; penyediaan berita dan informasi dibidang hiburan yang berhubungan dengan
buku komik, film bioskop, program televisi animasi dan permainan video melalui jaringan elektronik; jasa-jasa taman hiburan
dan theme park; jasa-jasa pendidikan, yaitu pengembangan, pengaturan dan penyelenggaraan seminar dan program
pendidikan dibidang buku komik; Jasa pengaturan pameran untuk tujuan pendidikan dan kebudayaan; Jasa pengembangan
pendidikan pemahaman; Jasa penyediaan layanan dan informasi pendidikan di bidang teknologi blockchain (sistem
pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi) dan cryptocurrency (mata uang virtual).; Jasa penyediaan pelatihan,
bimbingan, magang, masa belajar (apprenticeship), dan program konseling karir di bidang periklanan, pemasaran, komunikasi,
dan desain; Jasa penyediaan informasi, jadwal, ulasan, dan rekomendasi yang dipersonalisasi dari program pendidikan,
hiburan, film, acara seni dan budaya, konser, pertunjukan langsung, kompetisi, pameran, festival, pameran, pameran, dan
acara olahraga; Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan olah raga, pendidikan dan kebudayaan; Jasa publikasi dan
presentasi ulasan, survei, dan peringkat (rating), dan menyediakan situs web interaktif dan aplikasi komputer untuk posting
dan berbagi ulasan, survei, dan peringkat yang berkaitan dengan program pendidikan, hiburan, film, teater, acara seni dan
budaya, konser, langsung pertunjukan, kompetisi, pameran, festival, pameran, eksposisi, dan acara olahraga; Jasa-jasa
penyediaan pendidikan yang berkaitan dengan manajemen keuangan dengan media interaktif digital dan elektronik; Jasa-jasa
informasi, pemberian nasihat dan konsultasi yang berkaitan dengan jasa hiburan, olah raga, dan pendidikan, termasuk yang
disediakan secara online dari database komputer atau dari Internet; Jasa-jasa pendidikan dalam bentuk penyediaan paket
kursus, loka karya-loka karya dan seminar-seminar untuk pelanggan semua usia di prasekolah, sekolah dasar, sekolah
menengah, perguruan tinggi dan level dewasa; Jasa-jasa pendidikan dan pemberian gelar di bidang pendidikan; Jasa-jasa
pendidikan, penyediaan kursus pelatihan dan pendidikan tentang otomatisasi komputer, otomatisasi data, monitoring dan
control komunikasi antara komputer dan sistem-sistem mesin otomat, pengembangan perangkat lunak, peralatan otomatisasi
perangkat lunak komputer, aplikasi dan integrase database, sistem komputer dan pengembangan aplikasi, dan manajemen,
pengujian perangkat lunak dan otomatisasi, pemeliharaan dan pengoprasian sistem komputer, perangkat lunak untuk
manajemen hubungan pelanggan / customer relationship management (CRM), perangkat lunak untuk memelihara dan
mengoperasikan sistem komputer, perangkat lunak robotika dan perangkat lunak artificial intelligence.; Jasa-jasa penyediaan
pendidikan yang berkaitan dengan manajemen keuangan melalui audio dan video; Jasa-jasa penyediaan pendidikan yang
berkaitan dengan manajemen keuangan melalui media audio dan video; Jasa-jasa penyediaan pendidikan yang berkaitan
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dengan manajemen keuangan online dari database komputer atau Internet; Jasa-jasa studi pendidikan di luar negeri;
Konsultansi pelatihan; Konsultasi pendidikan dan pelatihan; Kursus pendidikan desain; Kursus-kursus pendidikan melalui
internet; Layanan agen tiket online untuk pertunjukan hiburan, olahraga, pendidikan dan acara budaya; Layanan akademi
pendidikan; Layanan amal, yaitu pendidikan dan pelatihan; Layanan bantuan untuk mengatur dan merencanakan acara untuk
keperluan seremonial, kebudayaan, pendidikan, hiburan, rekreasi dan olahraga; Layanan hiburan dan pendidikan dalam
bentuk program televisi dan radio yang berkelanjutan dalam bidang bola basket dan menampilkan permainan basket dan
pertandingan basket secara langsung; Layanan informasi pendidikan; Layanan institusi pendidikan; Layanan instruksi dan
pelatihan di bidang penjualan, pemeliharaan dan perbaikan otomotif; Layanan konsultansi terkait dengan pendidikan dan
pelatihan manajemen; Layanan konsultansi terkait dengan pendidikan dan pelatihan manajemen dan personil; Layanan
konsultasi pelatihan bisnis; Layanan konsultasi pendidikan; Layanan konsultasi yang berkaitan dengan pendidikan dan
pelatihan; Layanan manajemen acara [organisasi pendidikan, hiburan, olahraga atau acara budaya]; Layanan pelatihan;
Layanan pelatihan bisnis; Layanan pelatihan dan pendidikan; Layanan pelatihan di bidang oftalmologi; Layanan pelatihan
karyawan; Layanan pelatihan kejuruan; Layanan pelatihan komersial; Layanan pelatihan teknik; Layanan pelatihan,
pendidikan dan hiburan yang berkaitan dengan kendaraan air; Layanan pelatihan, pendidikan dan hiburan yang berkaitan
dengan kendaraan bermotor; Layanan pelatihan, pendidikan dan hiburan yang berkaitan dengan kendaraan udara; Layanan
pelatihan, pendidikan dan hiburan yang berkaitan dengan kendaraan yang dikendalikan dari jarak jauh, drone, mobil yang
dikendalikan dari jarak jauh; Layanan pelatihan, pendidikan dan hiburan yang berkaitan dengan sepeda, skuter, go-kart,
sepeda motor, kendaraan off road, kendaraan mainan anak-anak, skateboard, hoverboarding, olahraga air, olahraga udara,
menunggang kuda; Layanan pendidikan; Layanan pendidikan bisnis; Layanan pendidikan dan informasi yang berkaitan
dengan musik dan hiburan, rekreasi dan gaya hidup (hiburan), masalah sosial (hiburan), kegiatan dan acara keluarga, acara
dan kegiatan olah raga dan budaya, pendidikan, budaya dan hiburan; Layanan pendidikan dan layanan pengajaran di tingkat
pra-taman kanak-kanak dan taman kanak-kanak; Layanan pendidikan dan layanan pengajaran, yaitu kelas di bidang seni,
kerajinan, olahraga, musik, kesehatan, senam, latihan, moralitas, etika, literatur, ilmu sains, fisika, bahasa, matematika,
aritmatika, ilmu sosial, geografi, sejarah dan politik di tingkat sekolah dasar, sekolah menengah pertama dan sekolah
menengah atas; Layanan pendidikan dan layanan pengajaran, yaitu kelas, seminar, dan lokakarya di bidang seni, kerajinan,
olahraga, musik, kesehatan, senam, latihan, moralitas, etika, hukum, ekonomi, obat-obatan, operasi, farmasi, pertanian,
teknik, literatur, ilmu sains, fisika, bahasa, matematika, aritmatika, ilmu social, geografi, sejarah dan politik di tingkat perguruan
tinggi; Layanan pendidikan dan layanan pengajaran, yaitu, kelas, seminar dan lokakarya di bidang pengetahuan umum
mengenai keterampilan hidup, pegawai, pembelajaran seumur hidup, keterampilan pelajaran, persiapan ujian dan hobi;
Layanan pendidikan dan layanan pengajaran, yaitu, kelas, seminar, dan lokakarya di bidang pengetahuan umum mengenai
keterampilan berburu pekerjaan, dan persiapan ujian kualifikasi; Layanan pendidikan dasar; Layanan pendidikan di bidang
bedah; Layanan pendidikan di bidang tidur, bidang kesehatan dan meditasi; Layanan pendidikan kesehatan dan medis yang
disediakan oleh asosiasi kepada anggotanya; Layanan pendidikan lanjutan; Layanan pendidikan mengenai
penyediaan pengalaman pendidikan
yang berkaitan dengan budaya, sejarah
dan subyek sosial, tempat dan acara; Layanan pendidikan pra-sekolah untuk anak-anak, dan mengadakan seminar dan
lokakarya di bidang pengasuhan anak; Layanan pendidikan untuk membantu menjembatani antara orang tua dan anak
dengan para profesional yang bekerja khusus di bidang anak-anak dengan kebutuhan berbeda; Layanan pendidikan yang
berkaitan dengan konservasi lingkungan dan konservasi energi; Layanan pendidikan yang berkaitan dengan perjalanan dan
pariwisata, media dan telekomunikasi, keuangan dan uang, kesehatan dan kesejahteraan, masalah lingkungan; Layanan
pendidikan, pengajaran dan pelatihan bahasa dengan bantuan komputer, penyediaan materi pendidikan secara on-line;
Layanan pendidikan, yaitu penyediaan penilaian secara daring (online); Layanan pendidikan, yaitu, mengatur dan
menyelenggarakan seminar, lokakarya, kelas, konferensi dan simposium di bidang pengembangan kepemimpinan, sumber
daya manusia, pelayanan konsumen, kepuasan dan loyalitas konsumen dan karyawan, perekrutan karyawan dan orientasi
karyawan, pelatihan dan pengembangan memasak, seni, bahasa asing, etika, seni dan kerajinan, alam dan konservasi;
Layanan pendidikan, yaitu, menyediakan tampilan dan eksibit di bidang peralatan audio, sistem audio, akustik, dan musik;
Layanan pendidikan, yaitu, menyediakan webinar yang tidak dapat diunduh di bidang manajemen bisnis dan manajemen
proyek; Layanan pendidikan, yaitu penyediaan kelas, seminar, konferensi, dan lokakarya di bidang piranti keras
dan piranti lunak komputer; Layanan pengajaran dan pendidikan yang berkaitan hanya untuk nutrisi, kesehatan dan
kebugaran; Layanan penilaian pendidikan; Layanan penyedia informasi terkait dengan pendidikan; Layanan-layanan
pendidikan yaitu mengatur dan menyediakan wadah pendidikan bagi para pengusaha di bidang usaha; Lembaga Pendidikan
dan Ketrampilan ( Kursus ); Lembaga pendidikan olahraga; Manajemen acara budaya, pendidikan, hiburan dan olahraga;
Manajemen acara pendidikan; Manajemen layanan pendidikan; Materi dan kurikulum pendidikan yang tidak dapat diunduh
secara online, termasuk dalam hal rantai pasok, desain, pengembangan, pengujian, manufaktur, pemasaran, dan distribusi,
dan karier dalam semikonduktor, elektronik, dan perangkat lunak terkait, perangkat keras, peralatan, dan jasa; Memproduksi
program untuk pendidikan, kebudayaan, hiburan dan olahraga; Mengadakan pendidikan dan pelatihan dibidang ilmu geologi,
mineral dan batubara; Mengajar pada pendidikan lingkungan; Mengatur dan menyelanggarakn konferensi , kongres, seminar,
simposium, kursus pelatihan, kelas dan kuliah; Mengatur dan menyelenggarakan konferensi, pameran, pelatihan, pelatihan
pendidikan, seminar, lokakarya di dalam bidang bulutangkis; Mengatur dan menyelenggarakan pameran, konferensi,
konvensi, kelas, ceramah, seminar dan lokakarya pelatihan tentang produk halal; Mengatur dan menyelenggarakan pelatihan
dan lokakarya; Mengatur dan menyelenggarakan pelatihan lokakarya; Mengatur dan merencanakan acara untuk keperluan
seremonial, kebudayaan, pendidikan, hiburan, rekreasi dan olahraga; Mengatur konferensi dan mengorganisasi pameran
untuk tujuan budaya dan pendidikan; Mengatur penyelenggaraan pameran untuk tujuan pendidikan; Mengatur, mengorganisir
dan menyelenggarakan lokakarya, pelatihan atau seminar; Mengatur, menyelenggarakan dan mengorganisir lokakarya
[pelatihan] atau seminar di bidang pengembangan sumber daya manusia dari suatu organisasi dan perusahaan;
Mengembangkan manual dan panduan pendidikan untuk orang lain di bidang perangkat keras dan lunak komputer, periferal,
sistem operasi, jaringan area lokal, luas, dan global, infrastruktur jaringan, keamanan jaringan, browser web, dan perangkat
elektronik; Mengorganisir, mengatur dan menyelenggarakan pengajaran, seminar, konferensi dan pelatihan lokakarya yang
berhubungan dengan golf; Menyediakan fasilitas untuk film, pertunjukan, drama, musik, pelatihan atau acara pendidikan
(untuk keperluan pendidikan atau hiburan); Menyediakan informasi hiburan dan pendidikan; Menyediakan informasi mengenai
pendidikan online; Menyediakan kursus pelatihan; Menyediakan kursus pelatihan online di bidang manajemen bisnis;
Menyediakan kursus pelatihan online di bidang manajemen proyek; Menyediakan kursus pelatihan online di bidang
manajemen strategis; Menyediakan kursus pelatihan secara online dan lokakarya pendidikan di bidang administrasi bisnis,
pemasaran, perancangan, pengembangan, inovasi, akselerasi perusahaan pemula (start-up) dan kewiraswastaan;
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Menyediakan layanan informasi dan pendidikan untuk membantu menjembatani antara orang tua dan anak dengan para
profesional yang bekerja khusus di bidang anak-anak dengan kebutuhan berbeda; Menyediakan pelatihan dan tutorial secara
online; Menyelenggarakan pameran untuk tujuan pendidikan; Menyelenggarakan seminar pelatihan; Organisasi dari acaraacara pendidikan; Organisasi dari kompetisi-kompetisi (pendidikan atau hiburan); Organisasi dari pameran untuk tujuan
kebudayaan atau pendidikan; Organisasi kompetisi [pendidikan atau hiburan]; Pameran, Exhibition, Pendidikan, Pemberian
Pelatihan, Hiburan, Kegiatan Kebudayaan, Kesenian; Pelatihan; Pelatihan aktifitas air seperti pendidikan renang, olah raga
bawah air; Pelatihan bela negara cinta tanah air; Pelatihan dalam perawatan anak-anak; Pelatihan dan instruksi balap
kendaraan; Pelatihan dan pendidikan untuk penggunaan peralatan dan instrumen bedah; Pelatihan fisik, instruksi pelatihan
fisik, penyediaan informasi, termasuk online, tentang aktifitas pendidikan, pelatihan, hiburan, olah raga dan budaya; Pelatihan
industri; Pelatihan internal untuk manajemen bisnis; Pelatihan internal untuk menciptakan ide-ide; Pelatihan internal untuk
meningkatkan kreativitas; Pelatihan internal untuk pemasaran; Pelatihan internal untuk penelitian dan pengembangan;
Pelatihan kesehatan; Pelatihan membatik dan pembuatan batik; Pelatihan pencak silat; Pelatihan personil; Pelatihan seni
olahraga bela diri kungfu; Pelatihan terapi gendam; Pelatihan yang berkaitan dengan industri; Pelatihan yang terkomputerisasi;
Pemberian gelar di bidang pendidikan dan pelatihan; Pemberian gelar di bidang pendidikan dan pelatihan internal audit;
Pembinaan berupa pendidikan, pelatihan dan pendampingan UMKM; Pemondokan untuk keperluan pendidikan atau hiburan,
menyelenggarakan acara pendidikan dan hiburan, menyediakan permainan online; Pendampingan [pendidikan dan pelatihan];
Pendidikan; Pendidikan dan pelatihan di bidang teknik otomotif; Pendidikan dini [pendidikan]; Pendidikan keagamaan;
Pendidikan kesadaran publik atas kebutuhan untuk pencegahan dan kontrol diabetes; Pendidikan menyelam; Pendidikan
nusantara; Pendidikan olahraga dibidang sepak bola; Pendidikan sekolah yang dilakukan di rumah; Pendidikan seni olahraga
bela diri kungfu; Pendidikan teknik penggerak 4 roda (4WD) dan teknik mengemudi balap, mekanik kendaraan bermotor darat,
membaca peta, keselamatan berkendara, dan tanggung jawab lingkungan; Pendidikan, pelatihan, kursus, hiburan, kegiatan
budaya, rekreasi, pertunjukan langsung, olahraga, penerbitan, publikasi, travel, makanan, fashion, sastra, kesehatan dan
kebugaran, televisi, film, radio, konten multimedia , teater, permainan, fotografi, layanan museum, layanan kebun binatang,
layanan taman hiburan yang disediakan secara elektronik atau online dari basis data komputer atau melalui Internet;
Pendidikan, tidak disediakan oleh institusi akademik; Pendidikan; penyediaan latihan; semua jasa yang tersebut di atas
berhubungan dengan kebersihan, kecantikan dan perawatan pribadi; Penelitian dibidang pendidikan ke-Dharmaduta-an
Buddhis; Penelitian pendidikan; Pengajaran pendidikan; Pengajaran pendidikan dini; Pengajaran pendidikan internet;
Pengajian (Jasa Pendidikan); Pengaturan dan penyelenggaraan konperensi, konvensi, kongres, pameran, sekolah harian (day
schools), konser, seminar, simposium, seminar-seminar, lokakarya, kuliah semua untuk tujuan hiburan dan pendidikan;
Pengaturan dan penyelenggaraan pertunjukan, konser, kontes, permainan, konser dan tur, semua untuk tujuan hiburan atau
pendidikan; Pengorganisasian kontes [pendidikan atau hiburan]; Penyediaan Pelatihan Basket; Penyediaan dari fasilitas
pelatihan golf dalam ruangan; Penyediaan dari informasi yang berhubungan dengan pendidikan; Penyediaan dari jasa
pendidikan anak-anak melalui kelompok bermain; Penyediaan fasilitas pendidikan; Penyediaan informasi mengenai
pendidikan bahasa melalui suatu jaringan global; Penyediaan informasi pendidikan; Penyediaan informasi pendidikan di
bidang penyerapan karbon dan gas rumah kaca lainnya; Penyediaan informasi yang berkaitan dengan pelatihan; Penyediaan
informasi yang berkaitan dengan pelatihan dan kompetisi beladiri KYOKUSHINKAI; Penyediaan informasi, termasuk secara
online, mengenai pendidikan, pelatihan, hiburan, olahraga dan kegiatan budaya; Penyediaan klub anggota pribadi untuk tujuan
hiburan dan/atau pendidikan; Penyediaan kursus pendidikan; Penyediaan pelatihan dan kursus dalam industri yang
berhubungan dengan pelayanan tamu dan spa; Penyediaan pelatihan dan pendidikan sehubungan dengan layanan
manajemen memasak, hotel dan restoran; Penyediaan pelatihan melalui jaringan komputer global; Penyediaan pelatihan
secara online; Penyediaan pendidikan dan pelatihan bahasa, ujian untuk profisiensi bahasa; Penyediaan test dan ujian
pendidikan di bidang bahasa asing; Penyediaan tutorial online dan sesi pelatihan di bidang perangkat lunak komputer,
otomatisasi komputer, otomatisasi data, monitoring dan control komunikasi antara komputer dan sistem-sistem mesin
otomatis, pengembangan perangkat lunak, peralatan-peralatan otomatisasi perangkat lunak komputer, aplikasi dan integrase
database, pengembangan, deployment, manajemen sistem komputer dan aplikasi, pengujian dan tes otomatisasi perangkat
lunak, pemeliharaan dan pengoprasian sistem komputer, perangkat lunak untuk manajemen hubungan pelanggan / customer
relationship management (CRM), perangkat lunak untuk memelihara dan mengoperasikan sistem-sistem komputer, perangkat
lunak robotika, dan perangkat lunak artificial intelligence untuk otamatisasi bisnis atau kegiatan usaha; Penyediaan ujian
pendidikan; Penyelenggaraan klub penggemar untuk pengguna mainan konstruksi (pendidikan dan hiburan), pengguna
permainan elektronik dan/atau pengguna mainan, alat-alatnya dan permainan lain; Penyelenggaraan pertandingan
(pendidikan atau hiburan); Penyewaan materi pendidikan; Penyewaan peralatan atau materi pendidikan; Penyewaan
peralatan pendidikan; Pesantren (Jasa Pendidikan); Produksi, presentasi, sindikasi, distribusi, dan penyewaan konten digital
yang berkaitan dengan pendidikan; Publikasi teks pendidikan; Pusat rekreasi keluarga yang bertemakan hiburan atau
pendidikan; Riset yang terkait dengan bidang pendidikan; Sarana pendidikan hiburan dan rekreasi; Ujian pendidikan
secara online; akademi (pendidikan), sekolah, pelatihan (training), kursus-kursus pelatihan, pengajaran, pelatihan, konseling
(pelatihan) di bidang beladiri KYOKUSHINKAI; akademi [pendidikan]; analisa statistik untuk tujuan pendidikan; bimbingan
kejuruan [nasihat pendidikan atau pelatihan]; bimbingan kejuruan [nasihat pendidikan atau pelatihan] untuk orang-orang yang
kurang mampu untuk tujuan amal; coaching [pendidikan dan pelatihan]; deteksi plagiarisme untuk tujuan pendidikan; expo
mengenai kesenian, kebudayaan, dan pendidikan; galeri seni untuk tujuan budaya atau pendidikan; galeri seni untuk tujuan
pendidikan; hiburan, yaitu menyediakan konten audio dan multimedia, permainan, aplikasi perangkat lunak, berita dan
komentar dalam bidang hiburan, budaya pop, rekreasi dan aktifitas santai, olahraga dan even olahraga, layanan pendidikan,
konser, even budaya serta produksi teater hidup; informasi pendidikan; informasi pendidikan sekolah asrama; informasi yang
berhubungan dengan hiburan, pendidikan dan olah raga; informasi yang berkaitan dengan pendidikan atau hiburan yang
disediakan secara online atau melalui televisi, broadband dan komunikasi nirkabel; informasi yang berkaitan dengan
pendidikan atau hiburan, disediakan secara online dari basis data komputer atau Internet atau melalui program televisi atau
radio; informasi yang berkaitan dengan pendidikan dan hiburan; informasi yang berkaitan dengan pendidikan dan hiburan
disediakan secara online dari basis data komputer atau Internet; informasi yang berkaitan dengan pendidikan kursus diving
dan snorkeling; instruksi dan pelatihan; jasa Pendidikan pelatihan animasi; jasa klub yang berkaitan dengan hiburan,
pendidikan dan kegiatan budaya; jasa konsultasi di bidang pelatihan pemotongan ham dengan pisau; jasa konsultasi di bidang
pendidikan; jasa konsultasi di bidang pendidikan, yaitu, memberikan analisis data siswa untuk tujuan manajemen pendidikan;
jasa manajemen di bidang pendidikan, yaitu, pengaturan dan penyelenggaraan program pendidikan di bidang pengajaran di
tingkat pasca-sekolah menengah dan universitas; jasa pelatihan beladiri; jasa pelatihan beladiri kyokushinkai; jasa pelatihan
dan pendidikan yang menyediakan informasi pendidikan secara online dari database komputer atau Internet; jasa pelatihan di
bidang musik, hiburan, seni pertunjukan, penulisan lagu, produksi musik, dan produksi video; jasa pelatihan penanaman
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trumbu karang; jasa pelatihan simulasi berbasis komputer di bidang pendidikan; jasa pemandu wisata untuk tujuan rekreasi,
pendidikan atau budaya; jasa pemberian nasehat dan konsultasi untuk perencanaan, pengaturan dan pengoperasian
pelatihan dan lokakarya; jasa pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA); jasa pendidikan Sekolah Menengah Pertama
(SMP); jasa pendidikan dalam bentuk kursus dan program di tingkat pasca-sekolah menengah dan universitas; jasa
pendidikan dan hiburan, yaitu, pengorganisasian dan pelaksanaan konvensi di bidang hiburan, animasi, buku komik dan seni
populer; jasa pendidikan dan kursus untuk perawatan, perbaikan, penelitian tentang mesin AC, Kulkas, Komputer, Genset,
Microwave, pompa air, dan peralatan listrik lainnya, khususnya industri 4.0; jasa pendidikan dan pelatihan jasa publikasi
termasuk berhubungan dengan publikasi buku dan bahan tes penelitian pendidikan jasa informasi, nasihat, konsultasi dan
pendukung yang berhubungan dengan semua yang tersebut di atas; jasa pendidikan dan pelatihan untuk tujuan amal; jasa
pendidikan sekolah dasar (SD); jasa pendidikan, mengadakan program dalam bidang produksi dan distribusi video online,
konten yang dihasilkan oleh pengguna dan iklan online; jasa pendidikan, pengajaran dan pelatihan berbasis komputer; jasa
pendidikan, yaitu pelatihan di bidang teknologi; jasa pendidikan, yaitu, memberikan konferensi, pelatihan, pengujian,
lokakarya, kursus pendidikan, dan mendistribusikan materi kursus tentang interkoneksi, membangun, mengelola,
mengamankan, memantau, memecahkan masalah, mengoperasikan, dan mengakses perangkat keras dan perangkat lunak
komputer, teknologi, periferal, sistem operasi, jaringan area lokal, luas, dan global, infrastruktur jaringan, keamanan jaringan,
web browser dan perangkat elektronik; jasa pendidikan, yaitu, menyelenggarakan kelas, lokakarya, dan konferensi di bidang
manajemen proyek dan pendistribusian materi kursusnya; jasa pendidikan, yaitu, penyediaan konferensi, lokakarya, dan
diskusi panel dalam bidang teknologi, Internet, perangkat lunak dan komunikasi nirkabel; jasa pendidikan, yaitu, perancangan
program pendidikan dalam bentuk pengembangan kurikulum untuk para pendidik dan pengelolaan program pendidikan dalam
bentuk pengaturan dan penyelenggaraan program pendidikan di bidang pengajaran di tingkat pasca-sekolah menengah dan
universitas; jasa penyediaan bantuan untuk pendidikan; jasa penyelenggaraan konferensi, pameran, kompetisi dan acara
pendidikan, hiburan, atau informasi lainnya yang terkait dengan teknologi blockchain (sistem pencatatan transaksi digital yang
terdesentralisasi) dan cryptocurrency (mata uang virtual).; jasa perencanaan program pendidikan dalam bentuk
pengembangan kurikulum untuk para pendidik; jasa saran yang berkaitan dengan karir [nasehat yang berkaitan dengan
pendidikan atau pelatihan]; jasa-jasa hiburan dan pendidikan yang menyajikan disajikan melalui media elektronik, konten
multimedia, konten audio dan video, film, gambar, foto, grafik, image, teks dan informasi terkait yang disediakan melalui
internet dan jaringan komunikasi lain; jasa-jasa informasi studi pendidikan di luar negeri; jasa-jasa informasi tentang hiburan,
pelatihan, rekreasi dan olah raga yang disediakan melalui internet dan jaringan komunikasi lain; jasa-jasa pendidikan bahasa
via online; jasa-jasa pendidikan dan hiburan yang disediakan melalui radio, televisi, telepon, internet dan database online;
jasa-jasa pendidikan dan pelatihan termasuk mengembangkan, mengatur dan menyelenggarakan seminar-seminar
pendidikan, manajemen dan pengembangan perusahaan; jasa-jasa pendidikan korespondensi Bahasa Inggeris via situs
Internet; jasa-jasa pendidikan korespondensi bahasa via situs Internet; jasa-jasa pendidikan yaitu mengatur dan
menyelenggarakan presentasi –presentasi pendidikan bagi para wirausaha di bidang usaha; jasa-jasa pendidikan, ialah
organisasi dan penyelenggaraan kursus-kursus, pameran-pameran, konperensi-konperensi, lokakarya-lokakarya, simposiumsimposium, dan pelatihan-pelatihan dibidang periklanan dan pemasaran; jasa-jasa perencanaan event (acara) untuk eventevent (acara) hiburan dan pendidikan; jasa-jasa taman kanak-kanak (pendidikan atau hiburan); kegiatan pendidikan dan
hiburan yang disediakan sehubungan dengan kapal pesiar dan wisata; konseling dan pelatihan karier [nasihat pelatihan dan
pendidikan]; konseling karir yang berkaitan dengan pendidikan dan pelatihan; konseling karir yang berkaitan dengan
pendidikan perguruan tinggi; konsultasi di bidang pendidikan dan hiburan yang disediakan melalui pusat panggilan telepon
dan hotline; konsultasi di bidang pendidikan, pelatihan dan pelatihan lebih lanjut, dan hiburan yang disediakan melalui pusat
panggilan telepon dan hotline; konsultasi pelatihan bisnis; konsultasi pendidikan; konsultasi pendidikan sekolah asrama;
konsultasi yang berkaitan dengan mengatur dan melakukan lokakarya pelatihan; konsultasi yang berkaitan dengan pelatihan
dan pelatihan lebih lanjut; konsultasi yang berkaitan dengan pelatihan kebugaran fisik; konsultasi yang berkaitan dengan
pelatihan keterampilan kejuruan; konsultasi yang berkaitan dengan pelatihan, pelatihan lebih lanjut dan pendidikan; konsultasi
yang berkaitan dengan pendidikan dan pelatihan; konsultasi yang berkaitan dengan pendidikan dan pelatihan manajemen dan
personalia; kursus dan pelatihan selam lanjutan; kursus pelatihan berbasis komputer; kursus pelatihan dalam perencanaan
strategis yang berkaitan dengan periklanan, promosi, pemasaran dan bisnis; kursus pelatihan guru yoga; kursus pendidikan
online dan layanan pendidikan; layanan bimbingan pendidikan internet; layanan budaya, pendidikan atau hiburan yang
disediakan oleh galeri seni; layanan galeri seni untuk tujuan budaya, pendidikan atau hiburan; layanan game disediakan
secara online dari jaringan komputer untuk hiburan dan tujuan pendidikan lebih lanjut; layanan hiburan dan pendidikan, yaitu,
menyediakan film, acara televisi, webcast, audiovisual, dan karya multimedia yang tidak dapat diunduh melalui internet,
maupun informasi, ulasan/review, dan rekomendasi mengenai film, acara televisi, webcast, audiovisual, dan karya multimedia;
layanan informasi pelajaran di kelas untuk tujuan pendidikan yang dapat diakses melalui Internet atau melalui Intranet;
layanan instruksi dan pelatihan; layanan instruksi dan pelatihan diving dan snorkeling; layanan instruksi pendidikan atau
pelatihan kejuruan; layanan klub (termasuk hiburan, rekreasi, kesehatan, olahraga dan pendidikan); layanan klub [hiburan atau
pendidikan]; layanan klub kesehatan [pelatihan kesehatan dan kebugaran]; layanan konsultasi dan informasi yang berkaitan
dengan pengaturan, pelaksanaan dan pengaturan lokakarya pelatihan; layanan konsultasi yang berkaitan dengan pelatihan;
layanan konsultasi yang berkaitan dengan pelatihan diving dan snorkeling; layanan konsultasi yang berkaitan dengan
pendidikan; layanan pelatih pribadi [pelatihan kebugaran]; layanan pelatihan atau pendidikan di bidang pembinaan kehidupan;
layanan pelatihan berkelanjutan; layanan pelatihan dalam sifat pembinaan; layanan pelatihan di bidang manajemen proyek;
layanan pelatihan di bidang pengembangan perangkat lunak komputer; layanan pelatihan di bidang piranti keras
dan piranti lunak komputer; layanan pelatihan di bidang sistem keamanan data; layanan pelatihan disediakan melalui
simulator; layanan pelatihan guru; layanan pelatihan kesehatan dan kebugaran yang disediakan oleh salon angka; layanan
pelatihan kesehatan di bidang promosi kesehatan/kebugaran/kesejahteraan (wellness), pengendalian (management) penyakit
dan kondisi; layanan pelatihan kesehatan, yaitu, menyediakan layanan pelatihan pribadi di bidang diet, nutrisi/gizi,
kesehatan/kebugaran/kesejahteraan (wellness), kebugaran (fitness), kesehatan mental, dan pengendalian (management)
kondisi medis kronis; layanan pelatihan militer berbasis simulator; layanan pelatihan pendidikan komputer; layanan pelatihan
perawatan kesehatan yang menawarkan panggilan atau obrolan (chats), pemberitahuan, kemampuan untuk melacak aktivitas,
solusi manajemen/pengelolaan insentif dan tantangan kesehatan/kebugaran/kesejahteraan (wellness); layanan pelatihan
simulasi berbasis komputer di bidang fungsi kantor; layanan pelatihan simulasi berbasis komputer di bidang ilmu kedokteran;
layanan pelatihan simulasi berbasis komputer di bidang manajemen bisnis; layanan pelatihan simulasi berbasis komputer di
bidang pendidikan kedokteran; layanan pelatihan simulasi berbasis komputer di bidang penerbangan komersial; layanan
pelatihan simulasi berbasis komputer di bidang penerbangan pribadi; layanan pelatihan simulasi berbasis komputer di bidang
perdagangan efek; layanan pelatihan simulasi berbasis komputer di bidang teknologi medis; layanan pelatihan simulasi
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penerbangan; layanan pelatihan tempur berbasis simulator; layanan pendidikan akademik; layanan pendidikan bahasa asing;
layanan pendidikan berbantuan komputer; layanan pendidikan dalam bentuk kursus di tingkat universitas; layanan pendidikan
dalam sifat pembinaan; layanan pendidikan dan hiburan; layanan pendidikan dan hiburan yang disediakan oleh asosiasi
kepada anggotanya; layanan pendidikan dan pelatihan; layanan pendidikan dan pelatihan bisnis, yaitu, mengembangkan
program kepemimpinan dan pengembangan eksekutif yang disesuaikan di bidang manajemen proyek, manajemen bisnis, dan
manajemen strategis; layanan pendidikan dan pelatihan bisnis, yaitu, menyediakan layanan pelatihan eksekutif di bidang
manajemen proyek, manajemen bisnis, dan manajemen strategis; layanan pendidikan dan pelatihan bisnis, yaitu,
menyediakan program pendidikan bisnis untuk karyawan dan para pelaksana di bidang manajemen proyek, manajemen
bisnis, dan manajemen strategis; layanan pendidikan dan pelatihan kejuruan; layanan pendidikan dan pelatihan linguistik;
layanan pendidikan dan pelatihan pendidikan tinggi, akademik, linguistik dan kejuruan; layanan pendidikan dan pelatihan
terkait kesehatan dan kebugaran; layanan pendidikan dan pelatihan terkait kesehatan dan kebugaran yang disediakan untuk
pemegang polis asuransi jiwa dan kesehatan; layanan pendidikan dan pelatihan yang berhubungan dengan teknologi
perangkat lunak komputer; layanan pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan konstruksi sistem komputer; layanan
pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan olahraga; layanan pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan
permainan; layanan pendidikan dan pengajaran; layanan pendidikan dan pengajaran yang berkaitan dengan musik dan tarian;
layanan pendidikan dan pengajaran yang berkaitan dengan olahraga; layanan pendidikan dan pengajaran yang berkaitan
dengan seni dan kerajinan; layanan pendidikan dan pengajaran yang berkaitan dengan seni, kerajinan, olahraga atau
pengetahuan umum; layanan pendidikan dan pengajaran yang menggunakan terminal komunikasi melalui jaringan komputer
atau di Internet; layanan pendidikan diet; layanan pendidikan disediakan oleh perguruan tinggi; layanan pendidikan disediakan
oleh sekolah; layanan pendidikan jasmani; layanan pendidikan untuk penggunaan dan pengoperasian peralatan pemantauan,
inspeksi, pengujian dan pengendalian; layanan pendidikan untuk penggunaan dan pengoperasian turbin, kompresor pompa
sentrifugal pasir; layanan pendidikan yang berkaitan dengan keselamatan jalan; layanan pendidikan yang berkaitan dengan
peralatan dan instrumen medis; layanan pendidikan yang disediakan melalui semua bentuk publikasi, pengiriman, penyebaran
dan transmisi elektronik; layanan pendidikan yang disediakan oleh akademi; layanan pendidikan yang disediakan oleh asisten
kebutuhan khusus; layanan pendidikan yang disediakan oleh sekolah korespondensi bisnis; layanan pendidikan yang
disediakan oleh sekolah menengah atas; layanan pendidikan yang disediakan oleh sekolah menengah pertama; layanan
pendidikan yang disediakan oleh universitas; layanan pendidikan yang mengarah ke bidang matematik; layanan pendidikan,
khususnya, mengorganisir dan menyelenggarakan konferensi, kursus, seminar, dan pelatihan online di bidang periklanan,
pemasaran, jejaring sosial, internet, dan media sosial, dan penyaluran/distribusi materi kursus yang berhubungan dengannya;
layanan pendidikan, kursus, pelatihan dan pengajaran selam (diving) dan snorkeling; layanan pendidikan, pelatihan dan
hiburan; layanan pendidikan, pelatihan dan pengajaran dalam kaitannya dengan manufaktur dan produksi; layanan
pendidikan, yaitu penerbitan buku, artikel, dan makalah teknis di bidang piranti keras dan piranti lunak komputer; layanan
pendidikan, yaitu pengetahuan mengajar; layanan pendidikan, yaitu, mengorganisir dan menyelenggarakan konferensi dan
seminar di bidang kecerdasan buatan dan internet of things; layanan pendidikan, yaitu, menyediakan program di bidang
manajemen bisnis; layanan pendidikan, yaitu, menyediakan program di bidang manajemen proyek; layanan pendidikan, yaitu,
menyediakan program di bidang manajemen strategis; layanan pendidikan, yaitu, menyediakan webinar yang tidak dapat
diunduh di bidang manajemen bisnis; layanan pendidikan, yaitu, menyediakan webinar yang tidak dapat diunduh di bidang
manajemen proyek; layanan pendidikan, yaitu, menyediakan webinar yang tidak dapat diunduh di bidang manajemen
strategis; layanan pendidikan, yaitu, menyelenggarakan kelas, lokakarya, konferensi, dan seminar di bidang manajemen bisnis
dan manajemen proyek; layanan pendidikan, yaitu, menyelenggarakan seminar, konferensi, dan lokakarya di bidang
kesehatan dan kesehatan/kebugaran/kesejahteraan (wellness); layanan pendidikan, yaitu, pelaksanaan program di bidang
penyerapan karbon dan gas rumah kaca lainnya; layanan pendidikan, yaitu, pelaksanaan program di bidang penyerapan
karbon dan gas rumah kaca lainnya pelaksanaan kompetisi dan tantangan pertanian untuk penyerapan karbon dan gas rumah
kaca lainnya memberikan pengakuan dan insentif melalui penghargaan untuk menunjukkan keunggulan di bidang pertanian
memberikan pengakuan dan insentif dengan cara penghargaan untuk menunjukkan keunggulan di bidang penyerapan karbon
dan gas rumah kaca lainnya; layanan pendidikan, yaitu, penyelenggaraan kelas, seminar, konferensi, dan lokakarya di bidang
eksplorasi minyak dan gas; layanan pendidikan, yaitu, penulisan buku dan artikel untuk terbitan berkala selain untuk iklan atau
publisitas di bidang piranti keras dan piranti lunak komputer; layanan pengajaran dan pelatihan di bidang bisnis, industri, dan
teknologi informasi; layanan pengajaran dan pendidikan yang berkaitan hanya untuk nutrisi, kesehatan dan kebugaran, tidak
disediakan oleh institusi akademik; layanan pengaturan dan penyelenggaraan kelas-kelas pendidikan, seminar pendidikan,
road show pendidikan, konferensi pendidikan dan presentasi pendidikan mengenai infrastruktur virtual,
penyimpanan virtual dan jaringan virtual; layanan penilaian pendidikan online; layanan penyelenggaraan pameran untuk tujuan
kebudayaan atau pendidikan; layanan yang berkaitan dengan penyediaan solusi pendidikan; lembaga pendidikan;
manajemen/pengaturan klub sepatu roda dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan sepatu roda;
melakukan acara hiburan, acara budaya, acara olahraga langsung, acara pendidikan, dan kegiatan hiburan dan budaya;
melakukan acara pendidikan; melakukan kursus pelatihan; melakukan kursus pelatihan di bidang teknologi dan inovasi;
melakukan kursus pendidikan; melakukan kursus pengajaran, pendidikan dan pelatihan; melakukan lokakarya pelatihan;
melakukan seminar pelatihan; melakukan tur berpemandu untuk tujuan budaya atau pendidikan; melakukan tur gua dengan
pemandu untuk tujuan pendidikan; melakukan tur kilang anggur yang dipandu untuk tujuan pendidikan; melakukan tur
museum dengan pemandu untuk tujuan pendidikan; melakukan tur situs bersejarah yang dipandu untuk tujuan pendidikan;
melakukan tur situs budaya yang dipandu untuk tujuan pendidikan; memberikan demonstrasi pendidikan; memberikan
informasi berkaitan dengan organisasi pendidikan, budaya, olahraga dan pameran hiburan, serta komunitas, olahraga dan
aktifitas budaya, kontes dan permainan; memberikan informasi di bidang pendidikan; memberikan informasi on-line di bidang
pelatihan; memberikan informasi online tentang pelatihan; memberikan informasi online tentang pendidikan, pelatihan,
hiburan, olahraga, dan kegiatan budaya; memberikan informasi online yang berkaitan dengan hiburan atau pendidikan;
memberikan informasi pendidikan; memberikan informasi tentang pendidikan online; memberikan informasi tentang
pendidikan, pelatihan, hiburan, olahraga, dan kegiatan budaya; memberikan informasi terkait pelatihan; memberikan informasi
yang berkaitan dengan pelatihan fisik melalui situs web on-line; memberikan informasi yang berkaitan dengan pendidikan
berkelanjutan melalui Internet; memberikan informasi yang berkaitan dengan pendidikan jasmani melalui situs web on-line;
memberikan pelatihan di bidang kebersihan untuk industri katering; memberikan pelatihan seni bela diri; memberikan
pendidikan di bidang komputer yang diberikan melalui konferensi video; memberikan pendidikan di bidang komputer yang
diberikan melalui kursus korespondensi; memberikan pendidikan di bidang musik yang diberikan melalui konferensi video;
memberikan pendidikan di bidang musik yang diberikan melalui kursus korespondensi; memberikan pendidikan di bidang seni
yang diberikan melalui konferensi video; memberikan pendidikan di bidang seni yang diberikan melalui kursus korespondensi;
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memberikan ujian dan ujian pendidikan; memberikan ujian pendidikan; memproduksi film pita video di bidang pendidikan,
kebudayaan, hiburan atau olahraga [bukan untuk film, program radio atau televisi dan bukan untuk iklan dan publisitas];
mengadakan konferensi pendidikan untuk profesi industri dalam bidang produksi dan distribusi video online, konten yang
dihasilkan oleh pengguna dan iklan online; mengajar dalam pendidikan diet; menganalisis nilai tes pendidikan dan data untuk
orang lain; mengatur acara pendidikan; mengatur dan melakukan acara mencicipi anggur untuk tujuan pendidikan; mengatur
dan melakukan acara pendidikan; mengatur dan melakukan forum pendidikan secara langsung; mengatur dan melakukan
kursus pelatihan; mengatur dan melakukan kursus pelatihan menyelam; mengatur dan melakukan kursus pelatihan yang
berkaitan dengan industri perjalanan; mengatur dan melakukan kursus pendidikan; mengatur dan melakukan kursus
pendidikan yang berkaitan dengan industri perjalanan; mengatur dan melakukan kursus pendidikan yang berkaitan dengan
industri perjalanan wisata dalam air dengan diving dan snorkeling; mengatur dan melakukan lokakarya [pelatihan]; mengatur
dan melakukan pertemuan di bidang pendidikan; mengatur dan melakukan program pelatihan sepak bola; mengatur dan
melakukan program pelatihan sepak bola Amerika; mengatur dan melakukan program pelatihan sepak bola pemuda;
mengatur dan melakukan program pelatihan sepak bola pemuda Amerika; mengatur dan melakukan seminar pelatihan;
mengatur dan memimpin kelas, lokakarya dan pelatihan di bidang bahasa Arab; mengatur dan menyelenggarakan kolokium,
konferensi, kongres, seminar, simposium dan lokakarya pelatihan; mengatur dan menyelenggarakan kompetisi [pendidikan
atau hiburan]; mengatur dan menyelenggarakan konferensi dan pameran untuk tujuan budaya atau pendidikan; mengatur dan
menyelenggarakan konferensi pendidikan; mengatur dan menyelenggarakan konferensi pendidikan di bidang manajemen
bisnis; mengatur dan menyelenggarakan konferensi pendidikan di bidang manajemen proyek; mengatur dan
menyelenggarakan konferensi pendidikan di bidang manajemen strategis; mengatur dan menyelenggarakan konferensi,
kongres, konser, simposium, seminar, kursus pelatihan, kelas dan kuliah; mengatur dan menyelenggarakan konferensi,
kongres, seminar dan pelatihan lokakarya; mengatur dan menyelenggarakan konferensi, kongres, seminar, simposium, kursus
pelatihan, kelas dan kuliah; mengatur dan menyelenggarakan konferensi, konvensi dan pameran untuk tujuan budaya atau
pendidikan; mengatur dan menyelenggarakan konferensi, konvensi, pameran pendidikan, kelas, ceramah, seminar dan
lokakarya pelatihan; mengatur dan menyelenggarakan konferensi, konvensi, pameran pendidikan, kelas, ceramah, seminar
dan lokakarya pelatihan tentang penyedia jasa halal; mengatur dan menyelenggarakan pameran seni untuk tujuan budaya
atau pendidikan; mengatur dan menyelenggarakan seminar dan lokakarya pelatihan; mengatur dan menyelenggarakan
seminar pendidikan; mengatur dan menyelenggarakan seminar, konferensi, dan pameran untuk tujuan budaya atau
pendidikan; mengatur dan menyelenggarakan seminar, konferensi, kursus pelatihan dan pelatihan lebih lanjut; mengatur dan
menyelenggarakan seminar, lokakarya [pendidikan], kongres, seminar, kursus pembelajaran jarak jauh dan pameran untuk
tujuan budaya; mengatur forum pendidikan secara langsung; mengatur kompetisi untuk pendidikan atau hiburan; mengatur
konferensi pendidikan; mengatur kursus pelatihan; mengatur kursus pelatihan di lembaga pengajaran; mengatur kursus
pendidikan; mengatur lokakarya profesional dan kursus pelatihan; mengatur pameran untuk tujuan budaya atau pendidikan;
mengatur pameran untuk tujuan pelatihan; mengatur pelatihan olahraga untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan
amal; mengatur pelatihan olahraga untuk orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; mengatur seminar pelatihan;
mengatur seminar pendidikan; mengatur simposium dan lokakarya pelatihan; mengatur, melakukan dan menyediakan kursus
pendidikan pelatihan diving dan snorkeling; mengatur, memimpin dan mengatur konferensi, kongres, kolokium, lokakarya
[pelatihan], seminar dan simposium; mengatur, memimpin dan mengatur seminar, presentasi kuliah dan simposium untuk
pelatihan bahasa; mengatur, memimpin dan menyelenggarakan lokakarya pelatihan; mengatur, mengorganisir dan
menyelenggarakan acara-acara pendidikan; mengorganisir dan melakukan acara hiburan, budaya, artistik dan pendidikan;
mengorganisir konvensi, konferensi, seminar, kelas dan lokakarya dan pameran dagang untuk tujuan pendidikan, pelatihan,
hiburan, olahraga, rekreasi atau budaya; menyediakan bahan-bahan pendidikan untuk orang-orang yang kurang mampu untuk
tujuan amal; menyediakan bahan-bahan seni dan kerajinan dan bahan-bahan pendidikan yang diproduksi dari bahan-bahan
daur ulang untuk anak-anak yang membutuhkan dan kurang mampu [layanan amal]; menyediakan dan menyewakan fasilitasfasilitas olahraga, pendidikan dan rekreasi; menyediakan database komputer, elektronik dan online untuk penggunaan
pendidikan, rekreasi dan hiburan di bidang hiburan dan di bidang minat kelompok menengah, perguruan tinggi, sosial dan
masyarakat; menyediakan fasilitas gym pelatihan rintangan; menyediakan fasilitas pelatihan; menyediakan fasilitas pelatihan
olahraga; menyediakan fasilitas untuk film, pertunjukan, drama, musik atau pelatihan pendidikan; menyediakan fasilitas untuk
keperluan hiburan, rekreasi dan pendidikan; menyediakan fasilitas untuk pelatihan musik; menyediakan fasilitas untuk
pelatihan pendidikan; menyediakan fasilitas untuk tujuan pendidikan; menyediakan informasi dan berita online di bidang
pelatihan kerja; menyediakan informasi di bidang pendidikan pandangan dunia Alkitab untuk tujuan studi akademik melalui
situs web; menyediakan informasi dibidang pendidikan dan aktifitas hiburan serta acara untuk anak-anak; menyediakan
informasi on-line di bidang pendidikan; menyediakan kelas pendidikan online melalui obrolan video langsung; menyediakan
kursus pelatihan berkelanjutan; menyediakan kursus pelatihan lebih lanjut; menyediakan kursus pelatihan selam
berkelanjutan; menyediakan kursus pendidikan; menyediakan kursus pendidikan di bidang diet dan perawatan kesehatan;
menyediakan kursus pendidikan gigi berkelanjutan; menyediakan kursus pendidikan hukum berkelanjutan; menyediakan
kursus pendidikan kedokteran berkelanjutan; menyediakan kursus pendidikan keperawatan yang berkelanjutan; menyediakan
kursus pendidikan yang berkaitan dengan diet; menyediakan kursus pendidikan yang berkaitan dengan industri perjalanan;
menyediakan kursus pendidikan, kuliah, seminar dan skema pelatihan remaja; menyediakan layanan hiburan pendidikan
untuk anak-anak; menyediakan layanan hiburan pendidikan untuk anak-anak di pusat-pusat setelah sekolah; menyediakan
layanan kamp atletik [hiburan atau pendidikan] untuk orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan
layanan kamp olahraga [hiburan atau pendidikan] kepada orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan
layanan kamp olahraga [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan
layanan kamp rekreasi [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan
layanan kamp rekreasi [hiburan atau pendidikan] untuk orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan
layanan kamp renang [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan
layanan kamp renang [hiburan atau pendidikan] untuk orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan
layanan kamp sepakbola [hiburan atau pendidikan] kepada orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan
layanan kamp sepakbola [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan
layanan kamp sepakbola [hiburan atau pendidikan] untuk orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan
layanan kamp voli [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan layanan
kamp voli [hiburan atau pendidikan] untuk orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan layanan kemah
liburan [hiburan atau pendidikan] kepada anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan layanan kemah
liburan [hiburan atau pendidikan] kepada orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan layanan pelatihan
kebugaran (wellness) dan kesehatan yang dipersonalisasi; menyediakan layanan perkemahan atletik [hiburan atau
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pendidikan] untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan layanan perkemahan basket [hiburan atau
pendidikan] untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan layanan perkemahan basket [hiburan atau
pendidikan] untuk orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan layanan perkemahan menunggang kuda
[hiburan atau pendidikan] kepada orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan layanan perkemahan
menunggang kuda [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan layanan
perkemahan senam [hiburan atau pendidikan] kepada orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan
layanan perkemahan senam [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan
layanan perkemahan tenis [hiburan atau pendidikan] kepada orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal;
menyediakan layanan perkemahan tenis [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal;
menyediakan mainan untuk anak-anak kurang mampu dalam sifat acara pendidikan [layanan amal]; menyediakan mainan
untuk anak-anak yang kurang mampu di bidang pendidikan, untuk tujuan amal; menyediakan materi pendidikan dan
pengajaran dalam bahasa Arab; menyediakan materi pendidikan di bidang nutrisi; menyediakan materi pendidikan online di
bidang kesehatan; menyediakan materi pendidikan online di bidang makanan diet; menyediakan materi pendidikan online di
bidang makanan gizi; menyediakan materi pendidikan online di bidang nutrisi makanan; menyediakan materi pendidikan untuk
anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan pameran online untuk tujuan budaya atau pendidikan;
menyediakan pameran seni online untuk keperluan budaya atau pendidikan; menyediakan papan dan penginapan untuk siswa
asing dalam rangka layanan pendidikan sekolah asrama; menyediakan pelatihan; menyediakan pelatihan dan pelatihan lebih
lanjut; menyediakan pelatihan dan pendidikan yang berkaitan dengan pertunjukan teater, musik, televisi, radio dan sinematik;
menyediakan pelatihan kelompok dan forum pembelajaran secara pribadi di bidang pengembangan kepemimpinan;
menyediakan pelatihan on-line; menyediakan pendidikan jasmani, permainan, dan fasilitas olahraga; menyediakan
penggunaan sementara materi pendidikan online yang tidak dapat diunduh; menyediakan publikasi audio yang tidak dapat
diunduh melalui jaringan komputer, yaitu secara berkala dan laporan perihal pendidikan, hiburan, budaya pop, rekreasi dan
aktifitas santai; menyediakan publikasi elektronik, tidak dapat diunduh, terkait dengan pelatihan bahasa; menyediakan seminar
pelatihan online; menyediakan sesi tutorial dan pelatihan online dan tatap muka di bidang perangkat keras dan lunak
komputer, periferal, sistem operasi, jaringan area lokal, luas, dan global, infrastruktur jaringan, keamanan jaringan, browser
web, dan perangkat elektronik; menyediakan sumber daya online untuk pengembang perangkat lunak (pendidikan);
menyediakan tutorial online dan seminar pelatihan online; menyelenggarakan kursus pengajaran, pendidikan dan pelatihan
untuk kaum muda dan orang dewasa; menyelenggarakan pameran dan acara di bidang pengembangan perangkat lunak
untuk tujuan pendidikan; menyelenggarakan pameran dan acara untuk tujuan budaya, pendidikan, atau hiburan;
menyelenggarakan pameran di bidang hiburan interaktif, realitas virtual, elektronik konsumen dan industri hiburan video game
untuk tujuan budaya atau pendidikan; organisasi acara di bidang arsitektur untuk keperluan budaya atau pendidikan;
organisasi acara di bidang film untuk keperluan budaya atau pendidikan; organisasi acara pendidikan; organisasi acara
pendidikan dan hiburan untuk para profesional dan eksekutif; organisasi dari kursus-kursus pelatihan yang berhubungan
dengan komputer; organisasi forum pendidikan secara langsung; organisasi kegiatan pendidikan untuk kamp musim panas;
organisasi kompetisi pendidikan, hiburan, budaya dan olahraga; organisasi kompetisi untuk pendidikan atau hiburan;
organisasi kongres dan konferensi untuk keperluan budaya dan pendidikan; organisasi kursus pelatihan; organisasi pameran
bunga dan tanaman untuk tujuan budaya atau pendidikan; organisasi pameran di bidang arsitektur untuk keperluan budaya
atau pendidikan; organisasi pameran di bidang film untuk keperluan budaya atau pendidikan; organisasi pameran hewan
untuk tujuan budaya atau pendidikan; organisasi pameran seni untuk tujuan budaya atau pendidikan; organisasi pameran
tanaman untuk tujuan budaya atau pendidikan; organisasi pameran untuk tujuan budaya atau pendidikan; organisasi pameran
untuk tujuan pendidikan; organisasi pameran, konvensi dan konferensi untuk keperluan budaya atau pendidikan; organisasi
pameran, konvensi, dan konferensi untuk tujuan budaya atau pendidikan; organisasi pelatihan; organisasi pendidikan, hiburan,
olahraga dan acara budaya; organisasi pertunjukan pendidikan; organisasi skema pelatihan pemuda; organisasi, produksi dan
presentasi acara untuk tujuan pendidikan, budaya atau hiburan; organisasi/manajemen hosting pameran untuk tujuan hiburan,
budaya dan pendidikan; pelaksanaan kegiatan dan kompetisi untuk pendidikan atau hiburan; pelaksanaan konferensi,
konvensi, kongres, seminar dan loka karya pelatihan; pelatihan (training) atlet sepatu roda; pelatihan (training) pelatih sepatu
roda; pelatihan anjing penuntun untuk orang buta; pelatihan bahasa; pelatihan bahasa dan pelatihan pra kerja; pelatihan
berbasis komputer; pelatihan bisnis; pelatihan bisnis di bidang neuromarketing; pelatihan dalam desain dan pengembangan
perangkat lunak komputasi awan; pelatihan dalam penggunaan dan pengoperasian komputer dan pemroses data; pelatihan
dalam penggunaan instrumen dan peralatan bedah, medis, gigi dan hewan; pelatihan dalam penggunaan komputer; pelatihan
dalam penggunaan mesin konstruksi; pelatihan dalam pengoperasian perangkat lunak komputasi awan; pelatihan dan
pelatihan lebih lanjut untuk pengembangan personel; pelatihan dan pelatihan lebih lanjut untuk pengembangan personil, tim
dan organisasi; pelatihan dan pendidikan untuk penggunaan peralatan dan instrumen medis; pelatihan dan pengajaran medis;
pelatihan dasar dan lanjutan untuk pengembangan sumber daya manusia; pelatihan di bidang desain; pelatihan di bidang
desain, periklanan dan teknologi komunikasi; pelatihan di bidang kedokteran; pelatihan di bidang kesehatan dan keselamatan
kerja; pelatihan di bidang komputasi awan; pelatihan di bidang manajemen bisnis; pelatihan di bidang manajemen real estat;
pelatihan di bidang memotong ham dengan pisau; pelatihan di bidang musik dan hiburan; pelatihan di bidang pemotongan
ham tradisional; pelatihan di bidang pengolahan data; pelatihan di bidang perencanaan media strategis yang berkaitan dengan
periklanan, pemasaran dan bisnis; pelatihan di bidang periklanan; pelatihan di bidang teknologi komunikasi; pelatihan futsal;
pelatihan hadroh (pendidikan); pelatihan hewan; pelatihan hidup [pelatihan]; pelatihan karir dan kejuruan; pelatihan kebugaran
dengan angkat barbel; pelatihan kebugaran fisik; pelatihan kebugaran metabolisme tubuh; pelatihan kebugaran pribadi;
pelatihan kejuruan; pelatihan kekuatan dan pengkondisian; pelatihan kembali kejuruan; pelatihan kerja; pelatihan kesehatan
dan kebugaran; pelatihan kesehatan, yaitu, konsultasi kebugaran (fitness) jasmani; pelatihan keselamatan jalan; pelatihan
keselamatan pengemudi; pelatihan keterampilan kejuruan; pelatihan kuda; pelatihan lanjutan; pelatihan meditasi; pelatihan
olahraga; pelatihan orang buta dalam penggunaan anjing penuntun; pelatihan orang dewasa; pelatihan pembalap; pelatihan
penanganan anjing; pelatihan pengembangan pribadi; pelatihan pengemudi; pelatihan pengemudi kendaraan komersial;
pelatihan personel di bidang rekrutmen, sumber daya manusia dan manajemen bisnis; pelatihan personil di bidang rekrutmen,
sumber daya manusia dan manajemen bisnis; pelatihan pra kerja; pelatihan praktis [demonstrasi]; pelatihan praktis di bidang
pengelasan; pelatihan pribadi [pelatihan]; pelatihan pribadi diving dan snorkeling; pelatihan saham; pelatihan sekolah
kepatuhan untuk hewan; pelatihan seni dan budaya betawi; pelatihan seni tari (pendidikan); pelatihan sepeda motor; pelatihan
spesialis dalam industri pipa ledeng; pelatihan untuk menangani instrumen dan peralatan ilmiah untuk penelitian di
laboratorium; pemberian pelatihan di bidang pertanian, hortikultura dan kehutanan; pemberian, penyerahan dan pengambilan
tugas pelajaran di kelas untuk tujuan pendidikan; pembuatan, pengembangan, produksi, dan pendistribusian konten hiburan
yaitu konten hiburan multimedia, media elektronik, informasi, video, audio, teks, data, film, gambar ilustrasi, gambar, grafik
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animasi, dan foto di bidang hiburan, orang, olahraga, seni, budaya populer, politik, berita, game elektronik, sains, teknologi,
alam, pendidikan, drama, biografi, humor, musik, hewan, dan minat manusia; pendidikan Bisnis; pendidikan Jasmani;
pendidikan agama; pendidikan anak usia dini (PAUD); pendidikan dan pelatihan berkaitan dengan industri musik dan hiburan;
pendidikan dan pelatihan di bidang kesehatan dan keselamatan kerja; pendidikan dan pelatihan di bidang manajemen bisnis;
pendidikan dan pelatihan di bidang musik dan hiburan; pendidikan dan pelatihan di bidang pengolahan data elektronik;
pendidikan dan pelatihan untuk tujuan amal; pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan konservasi alam dan
lingkungan; pendidikan di bidang kesehatan dan keselamatan kerja; pendidikan di bidang manajemen bisnis; pendidikan di
bidang musik dan hiburan; pendidikan kesehatan; pendidikan kesehatan fisik; pendidikan lebih lanjut; pendidikan musikal;
pendidikan orang dewasa; pendidikan permainan golf menggunakan simulator golf; pendidikan sekolah asrama; pendidikan
untuk penderita disabilitas; pendidikan yang lebih tinggi; pendidikan, pengajaran dan pelatihan; penerbitan materi pendidikan;
pengaturan acara untuk tujuan pendidikan atau hiburan; pengaturan atau penyelenggaraan seminar untuk tujuan pendidikan;
pengaturan dan penyelenggaraan acara-acara terkait untuk tujuan-tujuan pengembangan pendidikan atau karir; pengaturan
dan penyelenggaraan acara-acara terkait untuk tujuan-tujuan pengembangan pendidikan atau karir.; pengaturan dan
penyelenggaraan konferensi, konvensi, pameran pendidikan, kelas, kuliah, seminar dan lokakarya [pelatihan]; pengaturan
kompetisi untuk tujuan pendidikan atau hiburan; pengaturan pelatihan olahraga untuk anak-anak; pengaturan,
penyelenggaraan dan pelaksanaan konferensi, lokakarya, seminar, konvensi, event-event dan pameran yang berhubungan
dengan olah raga dan/atau untuk keperluan pendidikan dan atau rekreasi; pengembangan pendidikan manual dan panduan
untuk orang lain di bidang perangkat keras dan perangkat lunak komputer, periferal, sistem operasi, jaringan area lokal, luas,
dan global, infrastruktur jaringan, keamanan jaringan, web browser, dan perangkat elektronik; pengorganisasian atau
mengatur pameran untuk keperluan budaya atau pendidikan; pengorganisasian dan mengatur seminar, konferensi, kursus
pelatihan dan pelatihan lebih lanjut; pengorganisasian dan mengatur seminar, konferensi, kursus pelatihan dan pelatihan lebih
lanjut diving dan snorkeling; pengorganisasian, pengaturan dan pengadaan kelas, kontes, kompetisi, konferensi, konvensi,
symposium, seminar, lokakarya, acara dan kegiatan budaya, konser, kegiatan atau acara hiburan/pertunjukan, permainan dan
kompetisi melalui internet dan kursus pelatihan; pengujian pendidikan; penilaian atas karya untuk tujuan pendidikan;
penyebaran materi pendidikan; penyediaan fasilitas pelatihan; penyediaan informasi tekstual, gambar dan ilustrasi melalui
komunikasi melalui Internet dan telepon seluler untuk tujuan hiburan, olahraga dan pendidikan.; penyediaan informasi tentang
perencanaan, pengaturan dan pengoperasian pelatihan dan lokakarya; penyediaan informasi yang berkaitan dengan pelatihan
dan kompetisi beladiri; penyediaan informasi yang berkaitan dengan pelatihan dan kompetisi sepatu roda; penyediaan jasajasa perkemahan atletik [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak; penyediaan jasa-jasa perkemahan bola basket [hiburan
atau pendidikan] untuk anak-anak; penyediaan jasa-jasa perkemahan gimnastik [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak;
penyediaan jasa-jasa perkemahan liburan [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak; penyediaan jasa-jasa perkemahan
olahraga [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak; penyediaan jasa-jasa perkemahan olahraga menunggang kuda [hiburan
atau pendidikan] untuk anak-anak; penyediaan jasa-jasa perkemahan renang [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak;
penyediaan jasa-jasa perkemahan sepak bola [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak; penyediaan jasa-jasa perkemahan
tenis [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak; penyediaan jasa-jasa perkemahan voli [hiburan atau pendidikan] untuk anakanak; penyediaan kursus pelatihan; penyediaan materi-materi seni, kerajinan, dan pendidikan untuk anak-anak yang
diproduksi dari bahan-bahan daur ulang; penyediaan pelatihan; penyediaan pelatihan dan kursus dalam industri yang
berhubungan dengan pelayanan tamu dan spa, tidak disediakan oleh institusi akademik; penyediaan pelatihan dan kursus,
tidak disediakan oleh institusi akademik; penyediaan pelatihan dan pendidikan; penyediaan pelatihan melalui jaringan
komputer global; penyediaan pendidikan, rekreasi, instruktur, pengajaran (tuition) dan pelatihan; penyediaan program
pelatihan; penyediaan sesi pelatihan dan tutorial online dan secara langsung di bidang perangkat keras dan perangkat lunak
komputer, periferal, sistem operasi, jaringan area lokal, luas, dan global, infrastruktur jaringan, keamanan jaringan, web
browser, perangkat elektronik, dan teknologi; penyelenggaraan forum pendidikan secara langsung; penyelenggaraan
konferensi pendidikan; penyelenggaraan kursus pendidikan; penyelenggaraan pameran untuk tujuan budaya, pendidikan dan
pelatihan; penyelenggaraan pameran untuk tujuan kebudayaan dan pendidikan; penyelenggaraan pertandingan yang
berkaitan dengan pendidikan atau hiburan; penyelenggaraan seminar pendidikan; penyewaan bahan dan peralatan
pendidikan; penyewaan kaset audio untuk pelatihan bahasa; penyewaan kaset video untuk pelatihan bahasa; penyewaan
materi pendidikan; penyewaan materi pendidikan dan pengajaran; penyewaan rekaman atau kaset audio magnetik yang
direkam untuk pelatihan bahasa; penyewaan rekaman video magnetik yang direkam untuk pelatihan bahasa; penyewaan
simulator pelatihan resusitasi; perekrutan siswa untuk institusi pendidikan yang lebih tinggi; persiapan kursus dan ujian
pendidikan; presentasi karya seni visual dan sastra kepada publik untuk tujuan budaya atau pendidikan; produksi dan
penyewaan materi pendidikan dan pengajaran; produksi film rekaman video dalam bidang pendidikan, budaya, hiburan atau
olahraga, bukan untuk film atau program televisi dan bukan untuk iklan atau publisitas; produksi materi pendidikan; produksi
materi pendidikan dan pengajaran; produksi video dan/atau rekaman suara untuk tujuan hiburan atau pendidikan; program
acara pendidikan; publikasi bahan/materi pendidikan, yaitu, penerbitan buku, jurnal, berita berkala, dan publikasi elektronik;
publikasi dokumen di bidang pelatihan, sains, hukum publik dan urusan sosial; publikasi manual pelatihan; publikasi materi
pendidikan; publikasi panduan pendidikan dan pelatihan; publikasi pendidikan termasuk secara online; sarana pendidikan dan
outbond (Hiburan); studi pendidikan di luar negeri; transfer pengetahuan [pelatihan]; ujian pendidikan; ujian pendidikan bagi
pengguna yang memenuhi syarat untuk pilot drone===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

Tipe Merek

: DID2021013844
: 01/03/2021 10:32:18
:
: PT. TUNAS BARU LAMPUNG TBK

540 Etiket

: Wisma Budi Lt. 8-9, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C-6, Karet – Setia Budi, Jakarta
Selatan 12940. , Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12940
: Willy Isananda Tunggal S.H.,
: Sudirman Plaza Office Tower Marein Plaza 12th Floor Jalan Jenderal Sudirman
Kavling 76-78 Jakarta 12910- Indonesia

: Merek Kata dan Lukisan
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566

Nama Merek
Arti Bahasa

: FAMILIA FELIZ
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah; kuning; oranye; hitam dan putih.
: 29
: ===minyak goreng===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2021013845
: 01/03/2021 10:34:39
:
: Ir. Sanny Suharli

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jalan Taman Daan Mogot VI Nomor 1 RT. 004 RW. 001 Kelurahan Tanjung Duren
Utara Kecamatan Grogol Petamburan, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta,
11470
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Smart Plan
: Rencana Cedas

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau, Kuning
: 35
: ===Penyediaan informasi, termasuk on-line, mengenai periklanan, manajemen bisnis dan fungsi administrasi dan kantor; jasa
periklanan dan manajemen===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021013846
: 01/03/2021 10:36:05
:
: Yayasan Az Zikra

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Plaza Amsterdam Blok A No.2, BUkit sentul selatan, Bogor, jawa barat, Kabupaten
Bogor, Jawa Barat
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: MAJELIS AZ-ZIKRA
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

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

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

740

566

: JID2021013847
: 01/03/2021 10:47:50
:
: Ir. Sanny Suharli

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jalan Taman Daan Mogot VI Nomor 1 RT. 004 RW. 001 Kelurahan Tanjung Duren
Utara Kecamatan Grogol Petamburan, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta,
11470
:
:

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: Smart Partner
: Mitra Pintar

540 Etiket
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591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: Hijau dan Kuning
: 35
: ===Penyediaan informasi, termasuk on-line, mengenai periklanan, manajemen bisnis dan fungsi administrasi dan kantor; jasa
periklanan dan manajemen===
: DID2021013848
: 01/03/2021 10:50:22
:
: Jenny Widjaja

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Pulau Bira Raya Blok A 8/12 A, RT 015/ RW 009, Kel. Kembangan Utara, Kec.
Kembangan, Jakarta Barat, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11610
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: MILKBOX
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru dan putih
: 29
: ===Bubuk susu kacang kedelai; Keju, mentega, yoghurt, dan produk susu lainnya; Krim susu; Makanan pencuci mulut yoghurt
selain es krim, es susu dan yoghurt beku; Makanan penutup berbahan dasar susu; Makanan penutup krem, kecuali es krim,
es susu dan yoghurt beku; Makanan penutup terbuat dari produk susu (kecuali es krim); Makanan penutup terbuat dari susu;
Minuman berbahan dasar kedelai digunakan sebagai pengganti susu; Minuman berbahan dasar susu almond; Minuman
berbahan dasar susu dengan rasa cokelat; Minuman berbahan dasar susu dengan rasa vanila; Minuman buah atau sayuran
terdiri terutama dari produk susu; Minuman rasa dengan pasta buah dan berbahan dasar susu; Minuman susu (dengan susu
sebagai kandungan utama) baik dengan tambahan bahan lainnya atau tidak; Minuman susu cair; Minuman susu terdiri dari
buah-buahan; Minuman susu terutama terbuat dari susu; Minuman terbuat utamanya dari susu atau produk susu, minuman
susu (didominasi susu), minuman susu mengandung buah; Minuman terdiri terutama dari susu atau produk susu; Minumanminuman berbahan dasar susu mengandung teh; Minuman-minuman susu beraneka rasa; Produk Susu Bubuk; Produk Susu
Kental; Produk susu dalam bentuk bubuk untuk membuat yoghurt beku; Produk susu tawar atau dengan rasa yang
difermentasi; Sediaan-sediaan krim terbuat dari susu dan susu dan buah-buahan; Susu Kedelai Kental; Susu UHT; Susu cair
dalam kemasan; Susu dan produk susu; Susu dan produk susu, termasuk minuman berbahan dasar susu, susu UHT, susu
bubuk, dan produk susu yang diperkaya dengan tambahan nutrisi, vitamin dan/atau mineral; Susu dan produk susu, termasuk
yang dicampur dengan produk lain (memiliki produk susu dan susu sebagai kandungan utama) dan pengganti yang sama dan
produk yang dibuat darinya (tidak termasuk dalam kelas lain) khususnya minuman susu dan susu bubuk, baik dengan perasa
maupun tidak; Susu evaporasi (susu kental) dengan dan tanpa pemanis; Susu full cream; Susu jahe; Susu kacang kedelai;
Susu kaleng; Susu kambing bubuk; Susu kambing dan produk susu yang berasal dari susu kambing; Susu kedelai; Susu
kelapa (minuman); Susu kental manis; Susu kocok; Susu yang mengandung rasa; Susu, produk susu dan pengganti produk
susu; Yoghurt berbentuk jelly setengah padat terbuat dari susu yang diinkubasi; bubuk susu; hasil produksi susu kambing;
hasil produksi susu sapi; krim bubuk (produk susu); krim bubuk [produk susu]; makanan penutup susu dingin; makanan
penutup yang dibuat dari susu, selain es krim atau yoghurt beku; minuman berbahan dasar susu; minuman berbahan dasar
susu dengan kandungan buah-buahan; minuman berbahan dasar susu dengan kandungan jus buah; minuman berbahan
dasar susu dengan kandungan kopi; minuman berbahan dasar susu dengan toping : boba, pearl, jelly; minuman berbahan
dasar susu, yaitu susu evaporasi; minuman dan bubuk berbahan dasar susu; minuman rasa stroberi berbahan dasar susu;
minuman segar yaitu minuman berbahan dasar susu ditambah krim keju dan gula aren bakar; minuman susu dengan rasa
cokelat; minuman susu dengan rasa kakao; minuman susu dengan rasa kopi; minuman susu dengan rasa kopi, coklat, coklat
atau teh; minuman susu dengan rasa teh; minuman susu kedelai; minuman susu yang mengandung rasa; minuman yang
terutama terdiri dari susu; produk susu; produk susu bebas laktosa; produk susu dalam bentuk bubuk; sediaan bubuk untuk
membuat minuman susu; serbuk susu kambing; susu; susu almon; susu almon dengan rasa dan tanpa rasa; susu almond;
susu almond untuk keperluan kuliner; susu berbahan dasar kacang; susu bubuk kering (selain untuk bayi) di kelas ini; susu
bubuk*; susu bubuk, selain untuk bayi; susu cair atau susu bubuk dengan protein susu untuk orang dewasa dan orang tua;
susu cair atau susu bubuk dengan vitamin dan mineral untuk orang dewasa dan orang tua; susu cair atau susu bubuk untuk
anak kecil dan anak-anak; susu cair atau susu bubuk untuk orang dewasa dan orang tua; susu dan minuman susu; susu dan
produk hasil olahan susu; susu dan produk susu, tidak termasuk es krim, es susu dan yogurt beku; susu dengan penambahan
vitamin; susu dengan sereal; susu gandum; susu kacang hijau; susu kambing; susu kambing bubuk; susu kedelai; susu
kedelai menjadi bahan pengganti susu; susu kedelai untuk keperluan kuliner; susu kental; susu kurma; susu lanjutan untuk
anak kecil; susu pasteurisasi; susu pertumbuhan untuk anak kecil dan anak-anak; susu rendah lemak; susu sapi; susu sapi
bubuk; susu segar; susu umur panjang (tahan lama); susu yang berasal dari hewan; susu, keju, mentega, yoghurt, dan produk
susu lainnya; yoghurt berdasarkan pengganti susu===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021013849
: 01/03/2021 10:53:59
:
: CV. CAHAYA JAYA SEJATI

Alamat Pemohon

: Kopo Permai I Blok F - 12, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, 40227

740

540 Etiket
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740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Clateo Noku
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah, Jingga, Biru, Merah Muda, Kuning, Hijau Muda, Hijau.
: 3
: ===sabun-sabun, sabun mandi, wangi-wangian, minyak esensial, kosmetik, shampoo, shampoo kering; shampo rambut===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2021013850
: 01/03/2021 10:54:02
:
: CV SHASARSHA TIGA BIDADARI

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: RUKO MENDRISIO 1 BLOK C NO. 1 GADING SERPONG, RT 003 RW 026, KEL.
MEDANG, KEC. PAGEDANGAN, Kabupaten Tangerang, Banten, 15334
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: SASHA LASH
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau
: 44
: ===Layanan perawatan bulu mata palsu; jasa salon kecantikan; jasa salon kecantikan dan perawatan kecantikan; layanan
pewarnaan alis; layanan salon kecantikan; layanan salon kecantikan untuk manusia===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021013851
: 01/03/2021 10:54:32
:
: Muhammad Basyir, SA DUDIN

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Sekata No. 1-C, Lk.XII, Kelurahan Karang Berombak, Kota Medan, Sumatera
Utara, 20117
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: NAFFA PROTECT
: NAFFA PROTEKSI

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Putih dan Merah; Hitam
: 9
: ===Alat pemadam api ringan (APAR); nosel selang pemadam kebakaran; selang pemadam kebakaran===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

740

566

: DID2021013852
: 01/03/2021 10:55:07
:
: VINA DEVINA CIPUTRI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: APT. G. C. C Jl. Gajah Mada No.188 Cerberra RT./RW.09/09 Kel. Glodok, Kec.
Taman Sari Kota administrasi Jakarta Barat, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI
Jakarta, 11120
:
:

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Dr.DeVPlus
: Tidak Ada Terjemahan

540 Etiket
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591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: Merah, Putih dan Hitam
: 3
: ===krim anti-kerut untuk keperluan kosmetik; krim anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; krim pengurang bintik penuaan
untuk keperluan kosmetik; sediaan kosmetik anti-penuaan===
: DID2021013853
: 01/03/2021 11:01:46
:
: NUR ASEP

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Dukuh Bleber RT 007 RW 003 Sastradirjan Wonopringgo , Kabupaten Pekalongan,
Jawa Tengah, 51181
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: LAMBORG
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah, Orange, Putih
: 25
: ===Celana jeans; baju kemeja; celana kasual; celana khaki; jaket denim; pakaian; pakaian denim; pakaian santai; pakaian
untuk anak laki-laki; pakaian untuk pria; pakaian untuk pria, wanita dan anak-anak===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021013854
: 01/03/2021 11:11:20
:
: YURITA TJAHAJA

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Kemandoran VI no. 1, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12210
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: MecoVit
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: hitam
: 5
: ===Suplemen vitamin, mineral dan nutrisi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021013855
: 01/03/2021 11:16:25
:
: YAYASAN AZ ZIKRA

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Plaza Amsterdam Blok A No.2, Kabupaten Bogor, Jawa Barat
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: MAJELIS AZ-ZIKRA
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: warna Hijau
: 32
: ===Air mineral; Air mineral alami, selain untuk keperluan medis; Air mineral dan aerasi; Air mineral dengan ozon; Air minum
atau air minum bersoda (mineral atau non-mineral); Minuman tidak mengandung alkohol; air mineral [minuman] sirop untuk
minuman; esens-esens untuk membuat minuman; minuman jus buah [tidak beralkohol]; sari buah; Perairan mata air mineral
non-obat; Sediaan untuk membuat air mineral; air mineral [minuman]; air mineral aerasi; air mineral berkarbonasi; air mineral
bersoda; air mineral dan air soda dan minuman tidak beralkohol lainnya; air mineral dengan rasa; esensi untuk membuat air
mineral berasa, bukan dalam sifat minyak esensial; lithia water (sejenis air mineral); minuman non alkohol yang terbuat dari air
mineral dan berbagai macam potongan buah; sirup untuk membuat air mineral dengan rasa===

740

540 Etiket

540 Etiket
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210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2021013856
: 01/03/2021 11:16:35
:
: ARYANTO

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: RUKO COMMPARK KOTA WISATA E NO. 32-33 , RT/RW : 002/012 , KEL.
LIMUSNUNGGAL, KEC. CILEUNGSI ,, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, 16820
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: RUSTPRO + LUKISAN
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: MERAH, HITAM, EMAS, ABU-ABU, PUTIH.
: 37
: ===Perawatan anti karat kendaraan; anti karat; penghapusan karat; perawatan anti karat untuk kendaraan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2021013857
: 01/03/2021 11:24:16
:
: CHANDRA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. KELAPA NIAS I BLOK PC-2 NO. 16, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI
Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: WAREBOX
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HIJAU DAN PUTIH
: 35
: ===-; Administrasi Perdagangan; Administrasi bisnis; Administrasi bisnis dalam bidang transportasi; Administrasi bisnis dan
urusan kantor; Administrasi bisnis dan urusan kantor, administrasi dan manajemen usaha; Administrasi dan manajemen
usaha; Administrasi kantor; Administrasi komersial; Administrasi komersial lisensi musik pihak lain; Administrasi komersial
untuk lisensi barang dan jasa bagi orang lain; Administrasi online dan pengawasan diskon, penawaran khusus dan skema
voucher hadiah; Administrasi penjualan untuk penjualan mobil-mobil; Administrasi program keuntungan atau kompensasi
untuk anggota; Administrasi program loyalitas untuk mempromosikan kepemilikan liburan; Administrasi sistem dan portal
daring yang memungkinkan promosi kegiatan kebugaran dan kesehatan; Administrasi skema insentif dan loyalitas untuk
anggota; Administrasi skema keanggotaan termasuk skema kartu loyalitas pelanggan, skema insentif, skema bonus, kartu
hadiah dan kartu diskon; Administrasi untuk mengoperasikan komputer server; Administrasi untuk mengoperasikan komputer,
sistem komputer dan peralatan yang dapat dikendalikan komputer; Administrasi untuk peralatan yang beroperasi untuk akses
Internet; Administrasi urusan bisnis waralaba; Administrasi yang berkaitan dengan pemasaran; Agen Penjualan Elektronik
atau Distributor Elektronik; Agen ekspor-impor peralatan dan perlengkapan bayi; Agen informasi komersial (menyediakan
informasi bisnis, seperti pemasaran atau data demografis); Agen kontrak penjualan tenaga surya; Agen penjualan; Agen
penjualan peralatan elektronik untuk penerimaan nirkabel, penyimpanan dan pengiriman data dan pesan; Agen publikasi;
Agen untuk transaksi komersial; Agen-agen Penjualan Elektronik; Agen-agen ketenagakerjaan secara online melalui jaringanjaringan komputer global; Aktivitas konsultasi manajemen; Akuntan perpajakan; Akuntansi; Akuntansi perusahaan; Analisis
Pasar; Analisis biaya dan pengawasan dan manajemen persediaan; Analisis biaya dan pengawasan dan manajemen
persediaan; Jasa nasehat, informasi dan konsultasi sehubungan dengan kegiatan; Analisis manajemen bisnis atau konsultansi
bisnis dalam bidang teknologi informasi; Analisis manajemen bisnis atau konsultasi bisnis; Analisis manajemen bisnis atau
konsultasi bisnis di bidang keamanan dunia maya; Analisis manajemen bisnis dan konsultasi bisnis sehubungan dengan
keamanan dunia maya dan keamanan Internet; Asistensi bagi konsumen untuk pembelian barang-barang dan jasa-jasa
melalui jaringan komputer global; Audit laporan keuangan; Audit pembukuan; Bahan-bahan produksi, persiapan, presentasi
dan distribusi periklanan, promosi, publisitas dan pemasaran; Bantuan bisnis yang terkait dengan waralaba; Bantuan dalam
pengelolaan kegiatan bisnis; Bantuan manajemen bisnis atau industri dan layanan konsultasi manajemen bisnis untuk pusat
dan kompleks perdagangan; Bantuan, saran dan konsultasi berkaitan dengan analisis bisnis; Bantuan, saran dan konsultasi
berkaitan dengan manajemen bisnis; Bantuan, saran dan konsultasi berkaitan dengan organisasi bisnis; Bantuan, saran dan
konsultasi berkaitan dengan perencanaan bisnis; Beriklan melalui posting-tagihan; Bisnis konsultasi perekrutan; Booth
penjualan minuman ringan serta makanan; Booth penjualan wedang ronde; Booth untuk penjualan es krim; Bursa kerja;
Counter untuk penjualan es krim; DEPARTMENT STORE; Dealer motor; Distribusi deterjen, perekat dan preparat kimia untuk
menstabilkan tanah; Distribusi materi perikanan dan informasi bisnis; Distribusi materi periklanan; Distribusi materi promosi;
Distribusi materi publisitas (selebaran, prospektus, brosur, sampel, khususnya katalog untuk penjualan jarak jauh) baik yang
melintasi perbatasan atau tidak; Distribusi sampel; Distribusi selebaran; Distribusi selebaran periklanan; Distributor; Distributor
Elektronik; Distributor alat kesehatan; Distributor alat pertanian; Distributor grosir yang menyediakan produk-produk farmasi;
Distributor mesin pertanian; Distributor peralatan dan perlengkapan bayi; Distributor perangkat-perangkat keras dan barang-

740
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barang yang berkaitan dengannya; Distributor plastik; Dukungan bisnis untuk memenuhi potensial konsumen; Eceran dan
grosir minuman; Eceran dan grosir mobil-mobil bekas; Eceran dan grosir toko roti; Gerai penjualan makanan dan minuman;
Grosir layanan pemesanan; Iklan dan promosi kosmetik; Iklan melalui media elektronik; Iklan niaga televisi; Iklan online
melalui jaringan komunikasi komputer; Iklan secara online; Iklan secara online melalui jaringan komputer; Iklan secara online
pada suatu jaringan komputer; Iklan secara online melalui jaringan-jaringan komputer; Iklan termasuk distribusi bahan iklan;
Iklan untuk mempromosikan penjualan produk dan penggunaan layanan dengan metode akumulasi poin atau metode
pemberian diskon hak istimewa; Iklan yang dipasang di luar ruangan; Iklan, termasuk manajemen, operasi, organisasi, dan
pengawasan diskon dan insentif pelanggan, perusahaan, dan korporasi; Impor, ekspor, promosi penjualan untuk pihak ketiga
dan komersial eksklusif yang menampilkan kacamata, kacamata hitam, lensa kontak, lensa mata, bingkai, tempat, tas dan
rantai untuk kacamata dan semua jenis aksesori dan aksesori untuk kacamata dan barang optik; Informasi atau pertanyaan
mengenai bisnis dan pemasaran; Informasi komersil dan saran untuk konsumen; Informasi mengenai bangunan ke dalam
basis data komputer; Informasi niaga; Input dan kompilasi data ke dalam basis data komputer; Invoicing perpajakan; Jasa
ritel/eceran ayam; Jasa -penyediaan, -penjualan, -impor, -ekspor barang / mesin industri; Jasa Pencarian Pegawai; Jasa
Penjualan Makanan Dan Minuman Pesan Antar(Drive Thru); Jasa Penyediaan tenaga kerja; Jasa Perdagangan Untuk
Komputer, Perlengkapan Komputer Dan Suku Cadangnya Komputer Dan Piranti Lunak; Jasa administrasi bisnis dan
pengelolaan akun; Jasa administrasi untuk relokasi bisnis; Jasa advis dan konsultasi terkait manajemen, operasi dan waralaba
hotel; Jasa advis, konsultasi, informasi dan bantuan teknis sehubungan dengan jasa penjualan eceran dan grosir, jasa
penyebaran, jasa administrasi bisnis dan akun; Jasa agen pembelian untuk alas kaki; Jasa agen pemesanan makanan melalui
internet; Jasa agen pemesanan untuk layanan pengiriman barang; Jasa agen penjualan suku cadang dan aksesoris sepeda
motor; Jasa agen penjualan tiket; Jasa agen penjualan untuk kosmetik; Jasa agen penjualan, yaitu, layanan toko ritel, layanan
toko ritel online, layanan toko grosir yang menampilkan kosmetik dan kit kosmetik; Jasa agen yang mengatur, intermediasi
atas pemesanan pembelian yang disediakan melalui Internet dan jaringan komunikasi lain; Jasa akuisisi bisnis; Jasa akuntan;
Jasa akuntan publik; Jasa akuntansi; Jasa akuntansi biaya sekolah; Jasa akunting; Jasa alih daya dalam mengatur
pengadaan barang untuk orang lain; Jasa analisis statistic bisnis; Jasa audit akuntansi; Jasa berlangganan keanggotaan klub;
Jasa bisnis di bidang program afiniti, program aliansi, program afiliasi, program pengembang solusi, dan program agen,
seperti mengembangkan strategi mitra komersial, mengidentifikasi perusahaan mitra yang sesuai untuk bersama ke pasar,
dan mengembangkan strategi aliansi; Jasa bisnis, yaitu, penyediaan area pasar online yang memungkinkan para pengguna
untuk melihat dan membeli barang dan jasa pada jaringan komputer global; Jasa broker perdagangan untuk produk-produk
farmasi; Jasa distribusi; Jasa distribusi biota-biota laut yang hidup; Jasa distribusi dan grosir barang; Jasa distribusi ganggang;
Jasa distribusi rumput laut; Jasa ecer yang berkaitan dengan peralatan teknologi informasi; Jasa eceran atau grosir untuk
Tutup toilet tekstil, tutup wadah kertas toilet yang terbuat dari tekstil; Jasa eceran atau grosiran untuk barang-barang tekstil
tenun untuk penggunaan pribadi, handuk mandi, handuk pantai, handuk untuk mencuci muka, dan handuk badan; Jasa
eceran atau grosiran untuk kosmetik, sampo rambut, kondisioner rambut, bilas rambut, perawatan rambut, pomade rambut,
lilin rambut, minyak rambut, semprotan rambut, mist rambut yang memiliki efek aromatisasi atau efek wewangian dalam
bentum semprotan, losion wajah kosmetik, losion badan, krim badan, krim wajah, minyak kelonyo, deodoran badan, krim
tangan, parfum cair, dan parfum dalam bentuk padat; Jasa eceran atau grosiran untuk ornamen pribadi, dan gelang
(perhiasan); Jasa eceran atau grosiran untuk pakaian, kaos, celana pendek, wetsuit untuk berselancar; Jasa eceran atau
grosiran untuk parfum dan bahan-bahan aroma, dupa, sediaan-sediaan wewangian, buluh penyebar pengharum udara,
sediaan-sediaan pengharum ruangan, pasta wangi untuk keperluan kosmetik, sachet wewangian, wewangian untuk mobil, dan
sediaan-sediaan pengharum udara; Jasa eceran atau grosiran untuk pelembut kain untuk penggunaan binatu; Jasa eceran
atau grosiran untuk peralatan olahraga untuk berselancar, papan selancar, tas yang didesain khusus untuk papan selancar,
dan tali papan selancar; Jasa eceran atau grosiran untuk sabun dan deterjen, dan sabun badan; Jasa eceran atau grosiran
untuk tas, tas tote, tas jinjing, ransel, tas pundak, tas pinggang, pouch dan tas pinggang; Jasa eceran dan grosir yang
diberikan dalam kaitannya dengan pakaian, alas kaki, tutup kepala, tas, aksesoris mode, barang olahraga; Jasa eceran
hypermarket; Jasa eceran toko serba ada dan supermarket sehubungan dengan perlengkapan mandi, sediaan-sediaan
kebersihan untuk penggunaan pribadi, kosmetik, sediaan-sediaan perawatan kulit, sediaan-sediaan farmasi dan sanitasi,
perlengkapan pertolongan pertama, sediaan-sediaan perawatan gigi, sediaan-sediaan perawakan kesehatan untuk perawatan
pribadi, gantungan kunci, gembok, alat cukur, alat cukur elektronik, pisau cukur, sikat gigi, sikat gigi elektronik, sisi, spons,
bingkai foto, cermin, peralatan dan wadah untuk rumah tangga, pecah-belah, perangkat porselin, kristal dan tembikar, alat
makan dan alat makan untuk di meja, perlengkapan audio dan/atau visual dan perangkat periferal, kalkulator, komputer,
peranti lunak komputer, peranti keras komputer, kamera, negatif film kamera, perlengkapan pemrosesan data, peralatan untuk
merekam, mengirim atau mereproduksi suara atau gambar, pembawa data magnetik, pita video, pita kaset, cakram perekam,
pita dan cakram pra-rekam, perhiasan, peralatan horologis dan kronometrik, kertas, karton dan barang-barang terbuat dari
kertas dan karton, barang-barang tercetak, buku, majalah, poster, koran, alat tulis, peralatan untuk menulis, kartu bermain,
barang-barang terbuat dari kulit dan kulit imitasi, koper dan tas untuk bepergian, koper, payung, tongkat untuk berjalan,
kantong dan tas yang tidak termasuk di kelas lain, barang-barang terbuat dari tekstil, pakaian, penutup kepala dan alas kaki,
mainan dan alat bermain, perlengkapan senam dan olahraga, makanan dan minuman, makanan yang diawetkan, makanan
ringan, kembang gula, minuman beralkohol dan/atau tidak beralkohol, bir; Jasa ekspor - impor untuk perbekalan farmasi,
peralatan farmasi, obat-obatan dan kosmetika; Jasa ekspor impor; Jasa ekspor impor bibit tanaman; Jasa ekspor impor biotabiota laut yang hidup; Jasa ekspor impor ganggang; Jasa ekspor impor rumput laut; Jasa evaluasi komersial; Jasa grosir; Jasa
grosir ayam; Jasa grosir ayam goreng; Jasa grosir ayam olahan; Jasa grosir di bidang kosmetik; Jasa grosir online; Jasa grosir
produk daging olahan; Jasa grosir produk sayuran olahan; Jasa grosir saus; Jasa grosir yang berkaitan dengan penjualan
buku; Jasa grosir yang berkaitan dengan peralatan teknologi informasi; Jasa iklan penerimaan tenaga kerja dan penyediaan
daftar pekerjaan, termasuk pada suatu situs web; Jasa iklan untuk keperluan komersial atau iklan; Jasa informasi iklan dan
komersial; jasa iklan dan promosi; produksi materi iklan dan komersial; penjualan eceran (retail) program perangkat lunak
aplikasi pintar untuk terminal nirkabel yang direkam; penjualan eceran (retail) dokumen elektronik, direkam; penjualan eceran
(retail) program komputer, direkam; penjualan eceran (retail) rekaman-rekaman video digital yang dapat diunduh; penjualan
eceran (retail) program perangkat lunak aplikasi pintar untuk terminal nirkabel; penjualan eceran (retail) file gambar yang
dapat diunduh; penjualan eceran (retail) publikasi elektronik, yang dapat diunduh; penjualan eceran (retail) program komputer
multimedia interaktif; penjualan eceran (retail) perangkat lunak komputer untuk mengatur dan melihat gambar dan foto digital;
jasa pemasaran; jasa agen iklan komersial untuk orang lain; jasa iklan dan pemasaran secara on-line; penjualan eceran
(retail) perangkat lunak aplikasi komputer; penjualan eceran (retail) program dan perangkat lunak komputer.; Jasa informasi
yang berkaitan dengan diskon, kupon, potongan harga, voucher sambungan ke situs web retail milik pihak lain dan penawaran
khusus untuk barang dan jasa milik orang lain; Jasa informasi, pemberian nasehat dan konsultasi berkaitan dengan

Halaman 1718 dari 2049

administrasi bisnis; Jasa informasi, pemberian nasehat dan konsultasi berkaitan dengan manajemen bisnis; Jasa informasi,
pemberian nasehat dan konsultasi berkaitan dengan penggabungan (merger) dan pengambilalihan (acquisitions) bisnis; Jasa
informasi, pemberian nasehat dan konsultasi berkaitan dengan periklanan; Jasa informasi, pemberian nasehat dan konsultasi
berkaitan dengan ritel; Jasa informasi, penasihat dan jasa konsultasi yang berhubungan dengan skema keanggotaan
pelanggan; Jasa jasa informasi tentang perniagaan; Jasa jasa pencatatan dan analisis point of sales; Jasa jual beli kamera
dan aksesoris fotografi/ videografi bekas.; Jasa jual beli melalui internet / online; Jasa kios makanan dalam bentuk penyediaan
makanan dan minuman; Jasa kios makanan dan minuman dalam bentuk toko ritel; Jasa klerikal (administrasi) untuk
mengambil pesanan penjualan; Jasa konsultasi bisnis; Jasa konsultasi bisnis berhubungan dengan teknologi informasi,
pengelolaan dan integrasi sistem, pengembangan dan dukungan produk, dan rekayasa perangkat lunak; Jasa konsultasi
bisnis dalam bidang operasional distributor, orang ke orang, grosir dan layanan penjualan eceran untuk nutrisi dan suplemen
diet, kosmetik, minuman, dan sari buah.; Jasa konsultasi bisnis dalam bidang pengepakan dan pengemasan barang-barang;
Jasa konsultasi bisnis sehubungan untuk memfasilitasi transaksi bisnis melalui jaringan komputer lokal dan global dengan
mencari dan menyediakan rujukan untuk pengiriman berbagai macam bisnis dan jasa dan produk pelanggan; Jasa konsultasi
bisnis yang berhubungan dengan sistem mutu manajemen; Jasa konsultasi bisnis, seperti peningkatan proses bisnis dalam
hal menggunakan, mengumpulkan dan mengelola data dan informasi dari mesin yang dilengkapi teknologi untuk
memaksimalkan efisiensi dan produksi di lokasi kerja, mengurangi biaya dan meningkatkan keselamatan untuk sistem ban
berjalan (conveyor belt); Jasa konsultasi manajemen bisnis; Jasa konsultasi pemasaran usaha, promosi, dan periklanan; Jasa
konsultasi terkait penyelenggaraan dan pelaksanaan bisnis; Jasa konsultasi usaha yang berkaitan dengan operasi,
administrasi dan manajemen pusat data; Jasa layanan agen pembelian perangkat kontrol listrik untuk pemanasan dan
pengelolaan energi; Jasa layanan agen pembelian perangkat kontrol listrik untuk pengelolaan energi; Jasa layanan agen
penjualan pengontrol pasokan energi listrik; Jasa layanan agen penjualan peralatan untuk mengukur konsumsi listrik; Jasa
layanan agen penjualan perangkat kontrol listrik untuk pemanasan dan pengelolaan energi; Jasa layanan agen penjualan
untuk perangkat kontrol listrik untuk pengelolaan energi; Jasa layanan pelelangan secara online; Jasa layanan pengadaan
produk-produk farmasi untuk pihak lain [pembelian produk-produk farmasi untuk bisnis-bisnis lain]; Jasa layanan pengaturan
penjualan untuk alat pemanas; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk mesin-mesin dan instrumen-instrumen pneumatik
atau hidrolik; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk mesin-mesin dan peralatan komunikasi informasi; Jasa layanan
pengaturan penjualan untuk mesin-mesin dan peralatan pendingin (kulkas); Jasa layanan pengaturan penjualan untuk mesinmesin dan peralatan telekomunikasi; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk mesin-mesin yang diaplikasikan secara
elektronik, perangkatnya serta bagian-bagiannya; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk peralatan dan instrumen audio
dan visual elektrik, yaitu, perekam kaset audio dan video, perekam audio, perekam kaset video, atau penerima audio-video;
Jasa layanan pengaturan penjualan untuk peralatan dan perlengkapan pemanas elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk
keperluan rumah tangga; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk peralatan pembasmi kuman (disinfektan) pada hidangan
makanan; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk peralatan pengolahan makanan dan minuman; Jasa layanan pengaturan
penjualan untuk perkakas dan mesin-mesin bahan kimia; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk perlengkapan elektrik
(menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya
serta bagian-bagiannya, yaitu, Defibrilator Eksternal Otomatis (Automated External Defibrillator (AED)), mesin latihan berkuda
yang bersifat permanen untuk perawatan kesehatan dan kebugaran, alat berkendara secara elektromekanis untuk latihan fisik;
Jasa layanan pengaturan penjualan untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga,
mesin-mesin yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya serta bagian-bagiannya, yaitu, alat pendiagnosa DNA untuk
keperluan medis, alat pendiagnosa DNA untuk diagnosis in vitro di bidang medis, alat penguji DNA (DNA tester); Jasa layanan
pengaturan penjualan untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin
yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya serta bagian-bagiannya, yaitu, alat perawatan gigi secara elektrik
(menggunakan tenaga listrik), mesin dan instrumen-instrumen ortodontik untuk keperluan kedokteran gigi, alat-alat
keperawatan, benang jahitan operasi untuk keperluan medis; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk perlengkapan elektrik
(menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya
serta bagian-bagiannya, yaitu, alat-alat sinar-X (rontgen) untuk kedokteran gigi, alat penyemprotan (irrigators) untuk keperluan
medis, laser untuk keperluan medis, alat pacu jantung; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk perlengkapan elektrik
(menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya
serta bagian-bagiannya, yaitu, bahan-bahan reaksi diagnosa (reagents) untuk keperluan medis, bahan-bahan reaksi
diagnosa (reagents) untuk DNA, peralatan analisis DNA untuk keperluan medis; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk
perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin yang diaplikasikan secara
elektronik, perangkatnya serta bagian-bagiannya, yaitu, mesin-mesin dan instrumen medis, alat pemeriksaan darah, alat untuk
menganalisa darah, alat-alat pengukur gula darah; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk perlengkapan elektrik
(menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya
serta bagian-bagiannya, yaitu, peralatan diagnosa untuk keperluan medis, alat radiologi untuk keperluan medis, alat
radioterapi, peralatan sinar-X (rontgen) untuk keperluan medis; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk perlengkapan
elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin yang diaplikasikan secara elektronik,
perangkatnya serta bagian-bagiannya, yaitu, peralatan pijat, alat pijat bergetar, peralatan pijat elektrik (menggunakan tenaga
listrik) untuk keperluan rumah tangga, peralatan pijat untuk tubuh manusia; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk
perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin yang diaplikasikan secara
elektronik, perangkatnya serta bagian-bagiannya, yaitu, peralatan untuk pembilasan organ, peralatan sterilisasi untuk
keperluan medis, alat pendeteksi dengan sinar-X (rontgen) yang portabel untuk keperluan medis, alat pendeteksi sinarX (rontgen) yang portabel; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik)
untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya serta bagian-bagiannya,
yaitu, pesawat penerima televisi, telepon bergerak (telepon genggam), mesin-mesin pencuci pakaian secara elektrik
(menggunakan tenaga listrik), mesin pencuci piring otomatis, alat penghisap debu elektrik (menggunakan tenaga listrik), lemari
es elektrik (menggunakan tenaga listrik), alat pengering pakaian secara elektrik (menggunakan tenaga listrik); Jasa layanan
pengaturan penjualan untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin
yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya serta bagian-bagiannya, yaitu, selimut elektrik (menggunakan tenaga
listrik) untuk keperluan medis, bantalan pemanas elektrik untuk keperluan medis, sarung tangan untuk keperluan medis,
masker-masker untuk keperluan medis; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk perlengkapan elektrik (menggunakan
tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya serta bagianbagiannya, yaitu, vibrator pembaringan, kursi pijat listrik untuk keperluan rumah tangga, alat pijat untuk estetika/kecantikan,
peralatan dan instrumen-instrumen medis; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk produk-produk farmasi; Jasa layanan
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perantara bisnis yang berkaitan dengan pembelian dan penjualan pengontrol pasokan energi listrik; Jasa layanan perantara
bisnis yang berkaitan dengan pembelian dan penjualan peralatan untuk mengukur konsumsi energi listrik; Jasa layanan
perantara bisnis yang berkaitan dengan pembelian dan penjualan perangkat kontrol listrik untuk pemanasan dan pengelolaan
energi; Jasa layanan perantara bisnis yang berkaitan dengan pembelian dan penjualan perangkat kontrol listrik untuk
pengelolaan energi; Jasa layanan perantara bisnis yang berkaitan dengan perangkat lunak pengelolaan energi; Jasa layanan
sekretaris (menggunakan obrolan robot/chatter robot); Jasa layanan toko eceran yang menyediakan peralatan untuk
mengukur konsumsi listrik; Jasa layanan toko eceran yang menyediakan perangkat kontrol listrik untuk pemanasan dan
pengelolaan energi; Jasa layanan toko eceran yang menyediakan perangkat kontrol listrik untuk pengelolaan energi; Jasa
layanan toko eceran yang menyediakan produk-produk farmasi; Jasa layanan toko grosir menyediakan perangkat kontrol
listrik untuk pengelolaan energi; Jasa layanan toko grosir yang menyediakan peralatan untuk mengukur konsumsi energi
listrik; Jasa layanan toko grosir yang menyediakan perangkat kontrol listrik untuk pemanasan dan pengelolaan listrik; Jasa
manajemen bisnis dan administrasi bisnis terkait real estate, residensial, properti industrial dan komersial, kantor, pusat bisnis,
departmental store, pusat perbelanjaan, gerai ritel dan grosir, akomodasi sementara, hotel, motel, resort, apartemen layanan,
gedung bangunan, rumah-rumah, kondominium, apartemen, flat, gudang, pabrik dan bangunan-bangunan yang dibangun oleh
kontraktor yang sama (developments); Jasa manajemen bisnis khususnya manajemen logistik rantai pasok untuk orang lain;
Jasa manajemen waralaba; Jasa marketing dan periklanan yang diberikan melalui database komputer online; Jasa marketing
untuk mempertemukan penyedia jasa dengan pelanggan; Jasa mempertemukan penyedia jasa dengan pelanggan via
website; Jasa organisasi dan manajemen program loyalitas pelanggan; Jasa pemasaran hotel dan real estate; Jasa
pemasaran internet; Jasa pemberian nasihat mengenai produk farmasi untuk keperluan diet; Jasa pembuatan, evaluasi,
pemosisian, strategi, dan pengujian merek; Jasa pemesan dan penjualan barang secara online; Jasa pemesanan barang
secara sambung-langsung (online); Jasa pemesanan dan pembelian barang secara online; Jasa pemesanan melalui katalog;
Jasa pemesanan melalui surat, telekomunikasi, online dan melalui jaringan komunikasi global; Jasa pemesanan secara online
dan jasa penjualan eceran untuk berbelanja dari rumah; Jasa pemesanan secara online dan jasa penjualan eceran untuk
berbelanja dari rumah di bidang perlengkapan rumah tangga, peralatan dan wadah rumah tangga, peralatan dan wadah
dapur, alat tangan dan implemen untuk dapur, peralatan makan [cutlery], pisau, tas, handuk dapur, buku masak, makanan,
mainan, kosmetik, dan perawatan pribadi, produk-produk untuk badan dan kecantikan; Jasa pemesanan secara online melalui
komputer; Jasa pemrosesan data di bidang pengumpulan, organisasi, pemrosesan, menyesuaikan, dan otentikasi data digital;
Jasa pemrosesan pemesanan makanan melalui internet; Jasa penerimaan tamu di gedung; Jasa pengadaaan kerjasama,
untuk kepentingan pembeli, dari berbagai barang; Jasa pengadaan barang untuk orang lain; Jasa pengadaan kerjasama untuk
keuntungan pihak lain dari pakaian, tutup kepala dan alas kaki, perhiasan, jam tangan, aksesoris mode, tekstil, kosmetik,
sediaan untuk perlengkapan mandi yang tidak mengandung obat,
produk perawatan, peralatan perawatan, peralatan mandi yang tidak mengandung obat, [kosmetik], kacamata, tempat untuk
membawa, barang dari kulit, tempat dan penutup untuk telepon genggam, tablet, laptop, koper, label untuk koper, tempat dan
penutup paspor, dompet, tas tangan dan segala macam tas, buku, lilin, perlengkapan audio, perangkat pendengar yang
diletakkan di kepala, tempat pengeras suara, pengeras suara nirkabel, perangkat pendengar yang diletakkan di dalam telinga
yang memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan membeli barang tersebut; Jasa pengadaan kerjasama,
untuk kepentingan orang lain, dari berbagai barang yaitu, minuman dengan kopi, teh, gourmet, makanan kemasan dan siap
(tidak termasuk transportasi daripadanya), memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan membeli barangbarang itu dari outlet grosir, toko eceran, kafe, restoran dan outlet rantai toko kopi atau melalui telekomunikasi atau dari situs
web barang dagangan umum dalam jaringan komunikasi global; Jasa pengadaan kerjasama, untuk kepentingan pihak lain,
dari berbagai barang [tidak termasuk transportasi daripadanya],memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan
membeli barang-barang tersebut dari katalog barang dagangan melalui komunikasi telepon; Jasa pengadaan kerjasama,
untuk kepentingan pihak lain, dari berbagai barang [tidak termasuk transportasi daripadanya],memungkinkan pelanggan untuk
dengan mudah melihat dan membeli barang-barang tersebut dari katalog barang dagangan melalui pemesanan surat; Jasa
pengadaan kerjasama, untuk kepentingan pihak lain, dari berbagai barang [tidak termasuk transportasi
daripadanya],memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan membeli barang-barang tersebut dari outlet
distributor; Jasa pengadaan kerjasama, untuk kepentingan pihak lain, dari berbagai barang [tidak termasuk transportasi
daripadanya],memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan membeli barang-barang tersebut dari outlet ritel;
Jasa pengadaan kerjasama, untuk kepentingan pihak lain, dari berbagai barang [tidak termasuk transportasi
daripadanya],memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan membeli barang-barang tersebut dari situs barang
dagangan dalam jaringan komunikasi global; Jasa pengadaan kerjasama, untuk kepentingan pihak lain, dari berbagai barang
[tidak termasuk transportasi daripadanya],memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan membeli barangbarang tersebut dari toko serba ada, pusat perbelanjaan, mall, outlet grosir dan eceran, hotel, outlet makanan dan minuman,
katalog barang dagangan melalui pemesanan surat atau melalui komunikasi telepon, atau situs barang dagangan dalam
jaringan komunikasi global; Jasa pengadaan kerjasama, untuk kepentingan pihak lain, tidak termasuk transportasi
daripadanya, memungkinkan pelanggan dengan mudah melihat dan membeli barang-barang tersebut terutama semua jenis
kacamata, kacamata hitam, lensa kontak, lensa mata, bingkai, tempat, tas dan rantai untuk kacamata dan semua jenis
perangkat optik dan instrumen serta aksesori dan pelengkap kacamata dan barang optik, layanan ini dapat disediakan oleh
toko eceran atau grosir, online atau dengan katalog pemesanan barang melalui pos atau remote control media elektronik dan
melalui jaringan komunikasi global atau program teleshopping; Jasa pengadaan kerjasama, untuk keuntungan pihak lain, dari
berbagai barang (tidak termasuk transportasi dari padanya), memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan
membeli barang-barang tersebut dari toko retail, toko grosir, melalui mesin penjual otomatis, dengan pemesanan surat atau
melalui media telekomunikasi, dari situs web barang dagangan umum dalam jaringan komunikasi global dan melalui jaringan
belanja televisi; Jasa pengadaan kerjasama, untuk keuntungan pihak lain, dari berbagai barang, tidak termasuk transportasi
daripadanya, memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan membeli barang-barang tersebut dari toko grosir;
Jasa pengadaan kerjasama, untuk keuntungan pihak lain, yaitu jasa penawaran yang berkaitan dalam bidang medis dan
perawatan kesehatan, memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan membeli barang-barang tersebut melalui
website; Jasa pengadaan kopi untuk orang lain; Jasa pengadaan minuman teh untuk orang lain; Jasa pengadaan teh hijau
untuk orang lain; Jasa pengadaan untuk orang lain [membeli barang dan jasa untuk bisnis lain]; Jasa pengadaan untuk orang
lain yang berkaitan dengan persyaratan kantor; Jasa pengoperasian program loyalitas dan insentif pelanggan; Jasa
pengorganisasian dan administrasi yang berkaitan dengan penyediaan manfaat untuk pelanggan setia dan pelanggan yang
sering melakukan transaksi atau skema untuk pelanggan yang sering terbang (frequent flyer); Jasa pengurusan dan perijinan
stnk; Jasa pengurusan perijinan PT (Perseroan Terbatas); Jasa pengurusan perijinan badan usaha; Jasa pengurusan perijinan
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perusahaan; Jasa pengurusan perijinan usaha; Jasa penjualan; Jasa penjualan alat - alat berkemah; Jasa penjualan alat cetak
(printer); Jasa penjualan alat kendali jarak jauh; Jasa penjualan alat musik; Jasa penjualan alat pemindai (scan); Jasa
penjualan asesoris telepon seluler; Jasa penjualan ayam potong, telur ayam, dan produk terbuat dari daging ayam; Jasa
penjualan bahan bangunan; Jasa penjualan barang pertambangan, yaitu batu, pasir, tanah, tanah liat, batu hias, batu
bangunan, batu kapur atau batu gamping, kerikil; Jasa penjualan barang secara retail, grosir dan eceran; Jasa penjualan
barang – barang untuk dekorasi rumah.; Jasa penjualan batu alam, marmer, kaca, batu alam, lampu, guci, keramik, pegangan
pintu, panel kayu, bingkai, kertas pelapis dinding; Jasa penjualan biota-biota laut yang hidup; Jasa penjualan drone dan drone
kamera baik secara langsung maupun onLine; Jasa penjualan eceran; Jasa penjualan eceran dan grosir; Jasa penjualan
eceran dan grosir untuk alat kesehatan; Jasa penjualan eceran dan grosir untuk alat kesehatan secara online; Jasa penjualan
eceran dan grosir untuk bagian dan aksesoris pipa saluran air; Jasa penjualan eceran dan grosir untuk pemanas air, peralatan
dan perlengkapan pendinginan dan penyaringan air; Jasa penjualan eceran kartu pra-bayar pihak ketiga untuk pembelian
konten multimedia dan konten untuk permainan komputer dan permainan video yang dapat diunduh; Jasa penjualan eceran
secara online; Jasa penjualan ikan hias; Jasa penjualan kain; Jasa penjualan kamera; Jasa penjualan kopi dan biji kopi; Jasa
penjualan makanan dan minuman khas jepang; Jasa penjualan makanan secara daring; Jasa penjualan melalui online
(internet); Jasa penjualan merchandising produk dalam bidang nutrisi dan sumplemen diet, minuman dan sari buah; Jasa
penjualan minuman bubble; Jasa penjualan minuman dengan pearl; Jasa penjualan minuman dengan topping Boba; Jasa
penjualan minuman jelly; Jasa penjualan minuman kopi; Jasa penjualan oleh-oleh haji dan umroh; Jasa penjualan online untuk
pakaian bersepeda; Jasa penjualan online untuk perlengkapan sepeda; Jasa penjualan online untuk sepeda; Jasa penjualan
online untuk sepeda listrik; Jasa penjualan pancake dan waffle; Jasa penjualan pancake dan waffle secara online; Jasa
penjualan parfum dan wewangian; Jasa penjualan perabotan; Jasa penjualan perlengkapan berkemah; Jasa penjualan
perlengkapan mendaki gunung; Jasa penjualan produk melalui perkumpulan-perkumpulan.; Jasa penjualan produk pipa dari
logam; Jasa penjualan produk pipa secara onLine; Jasa penjualan pulsa telepon dan kartu perdana baik secara langsung
maupun secara onLine; Jasa penjualan retail bubuk coklat, kopi dan teh; Jasa penjualan ritel dan grosir untuk pakaian
bersepeda; Jasa penjualan ritel dan grosir untuk perlengkapan sepeda; Jasa penjualan ritel dan grosir untuk sepeda listrik;
Jasa penjualan sawit / hasil bumi baik secara langsung ataupun secara online; Jasa penjualan sistem pengeras suara (sound
system); Jasa penjualan suku cadang alat - alat musik; Jasa penjualan telepon selular baik secara online atau secara
langsung; Jasa penyebaran sehubungan dengan produk-produk kapur dan batu kapur, produk-produk pertanian dan
hortikultura, kimia, bangunan bukan logam, bahan-bahan konstruksi dan lansekap, batu, batu besar dan kerikil, batu bangunan
dan agregat, bahan-bahan untuk membuat, melapis dan memperbaiki jalan, bahan makanan dan suplemen untuk hewan;
Jasa penyedia pasar online bertemuanya pengguna jasa dan penyedia jasa dengan berbagai ketrampilan dan pengalaman;
Jasa penyediaan fasilitas biro bisnis; Jasa penyediaan media penjualan barang untuk penjual dan pembeli secara sambunglangsung (online); Jasa penyewaan mesin penjual otomatis; Jasa penyiapan invoice; Jasa peragaan produk; Jasa perantara
bisnis yang berkaitan dengan pembelian dan penjualan batu bara; Jasa perantara komersial dalam bidang peralatan
komunikasi yang portabel, yaitu, handset, walkie-talkie, telepon-telepon satelit dan asisten digital pribadi (PDA), telepontelepon bergerak; Jasa perantara komersial untuk alat pemanas; Jasa perantara komersial untuk komputer-komputer; Jasa
perantara komersial untuk mesin dan perlengkapan kantor; Jasa perantara komersial untuk mesin-mesin dan peralatan
elektronik serta bagian-bagiannya; Jasa perantara komersial untuk mesin-mesin dan peralatan komunikasi informasi; Jasa
perantara komersial untuk mesin-mesin dan peralatan medis; Jasa perantara komersial untuk mesin-mesin dan peralatan
pendingin; Jasa perantara komersial untuk mesin-mesin dan peralatan telekomunikasi; Jasa perantara komersial untuk
pembelian dan penjualan produk konsumen; Jasa perantara komersial untuk peralatan dan mesin-mesin bahan kimia; Jasa
perantara komersial untuk peralatan dan perlengkapan pemanas elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah
tangga; Jasa perantara komersial untuk peralatan pembasmi kuman (disinfektan) pada hidangan makanan; Jasa perantara
komersial untuk peralatan pengolahan makanan dan minuman; Jasa perantara komersial untuk perangkat pemanas; Jasa
perantara komersial untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin
dan peralatan elektronik serta bagian-bagiannya, yaitu, alat penguji DNA (DNA tester), Defibrilator Eksternal
Otomatis (Automated External Defibrillator (AED)), mesin latihan berkuda yang bersifat statis untuk perawatan kesehatan dan
kebugaran, alat berkendara secara elektromekanis untuk latihan fisik; Jasa perantara komersial untuk perlengkapan elektrik
(menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin dan peralatan elektronik serta bagian-bagiannya,
yaitu, alat-alat sinar-X (rontgen) untuk kedokteran gigi, alat penyemprotan (irrigators) untuk keperluan medis, laser untuk
keperluan medis, alat pacu jantung, alat perawatan gigi secara elektrik (menggunakan tenaga listrik); Jasa perantara
komersial untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin dan
peralatan elektronik serta bagian-bagiannya, yaitu, bahan reaksi untuk mendiagnosa DNA, alat pendiagnosa DNA untuk
keperluan medis, peralatan diagnosa DNA untuk keperluan medis, alat pendiagnosa DNA untuk diagnosis in vitro di bidang
medis; Jasa perantara komersial untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga,
mesin-mesin dan peralatan elektronik serta bagian-bagiannya, yaitu, bantalan pemanas elektrik untuk keperluan medis,
sarung tangan untuk keperluan medis, masker-masker untuk keperluan medis, alat untuk pembilasan organ; Jasa perantara
komersial untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin dan
peralatan elektronik serta bagian-bagiannya, yaitu, mesin-mesin dan instrumen-instrumen ortodontik untuk keperluan
kedokteran gigi, alat-alat untuk keperawatan, benang jahitan operasi untuk keperluan medis, selimut elektrik (menggunakan
tenaga listrik) untuk keperluan medis; Jasa perantara komersial untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik)
untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin dan peralatan elektronik serta bagian-bagiannya, yaitu, mesin-mesin dan
peralatan medis, alat pemeriksaan darah, peralatan untuk menganalisa darah, alat-alat pengukur gula darah; Jasa perantara
komersial untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin dan
peralatan elektronik serta bagian-bagiannya, yaitu, peralatan diagnosa untuk keperluan medis, alat radiologi untuk keperluan
medis, alat radioterapi, peralatan sinar-X (rontgen) untuk keperluan medis; Jasa perantara komersial untuk perlengkapan
elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin dan peralatan elektronik serta bagianbagiannya, yaitu, peralatan pijat, alat pijat bergetar, peralatan pijat elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan
rumah tangga, peralatan pijat untuk tubuh manusia; Jasa perantara komersial untuk perlengkapan elektrik (menggunakan
tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin dan peralatan elektronik serta bagian-bagiannya, yaitu, peralatan
sterilisasi untuk keperluan rumah sakit, alat pendeteksi sinar-X (rontgen) yang portabel untuk keperluan medis, alat pendeteksi
sinar-X (rontgen) yang portabel, bahan reaksi untuk diagnosa (diagnostic reagent) untuk keperluan medis; Jasa perantara
komersial untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin dan
peralatan elektronik serta bagian-bagiannya, yaitu, pesawat penerima televisi, telepon bergerak, mesin-mesin pencuci pakaian
secara elektrik (menggunakan tenaga listrik), mesin pencuci piring otomatis, alat penghisap debu elektrik (menggunakan
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tenaga listrik), lemari es elektrik (menggunakan tenaga listrik), pengering pakaian secara elektrik (menggunakan tenaga
listrik); Jasa perantara komersial untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga,
mesin-mesin dan peralatan elektronik serta bagian-bagiannya, yaitu, vibrator pembaringan, kursi pijat listrik untuk keperluan
rumah tangga, alat pijat untuk estetika/kecantikan, peralatan dan instrumen-instrumen medis; Jasa perantara komersial untuk
produk-produk farmasi; Jasa perantara yang mempertemukan penjual dan pembeli secara bersama-sama secara sambunglangsung (online); Jasa perdagangan; Jasa perdagangan (trading) makanan laut (seafood) dan daging; Jasa perdagangan
besar (Distributor); Jasa perdagangan besar alat listrik; Jasa perdagangan dan distributor alat-alat olahraga; Jasa
perdagangan ekspor-impor; Jasa perdagangan untuk mempengaruhi masyarakat untuk membeli barang; Jasa
perdagangan/distribusi accu secara grosir maupun eceran (ritel); Jasa periklanan barang secara sambung langsung (online);
Jasa periklanan dan pemasaran yang dilakukan dengan metode komunikasi pemasaran secara tidak langsung, yaitu, melalui
media sosial, mesin pencari pemasaran, pertanyaan seputar pemasaran, pemasaran melalui internet, pemasaran
secara mobile, pembuatan blog dan bentuk-bentuk pasif lainnya, saluran-saluran komunikasi yang bisa dibagikan atau viral;
Jasa periklanan dan publisitas oleh televise, radio dan surat; Jasa periklanan online; Jasa periklanan yang disediakan melalui
internet; Jasa pialang penjualan barang; Jasa pialang untuk mesin-mesin dan peralatan telekomunikasi; Jasa promosi; Jasa
promosi dan pemasaran secara online melalui jaringan komputer dan situs web (website); Jasa promosi penjualan untuk
orang lain; Jasa promosi yang bersifat program loyalitas dan insentif pelanggan; Jasa publisitas; Jasa publisitas luar ruangan;
Jasa retail dan jasa retail online terkait dengan produk tembakau yang dipanaskan, rokok elektronik, perangkat rokok
elektronik, perangkat elektronik dan bagian-bagiannya untuk memanaskan rokok atau tembakau, alat penguap oral, alat
penguap untuk rokok elektronik dan peralatan rokok, kotak-kotak rokok elektronik yang dapat di isi ulang, pengisi daya dan
pusat pengisian daya (charging docks) untuk barang-barang tersebut di atas, alat pemadam untuk rokok yang dipanaskan dan
batang tembakau yang dipanaskan, bagian-bagian dan perangkat yang disebutkan di atas, larutan nikotin cair untuk
digunakan dalam rokok elektronik, pengganti tembakau, bukan untuk keperluan medis, barang-barang perokok, kotak
pelindung, penutup dekoratif dan kotak untuk membawa rokok elektronik dan perangkat rokok elektronik, peralatan
kebersihan, perlengkapan rumah tangga; Jasa retail yang disediakan oleh toko bebas bea; Jasa ritel atau grosiran; Jasa ritel
dan grosir, termasuk retail dan grosir online yang menjual kacamata, kacamata pelindung dengan bingkai plastik atau karet
yang pas di wajah untuk melindungi mata, kacamata pelindung dari sinar matahari, bagian, perlengkapan dan aksesoris untuk
kacamata, kacamata pelindung dengan bingkai plastik atau karet yang pas di wajah untuk melindungi mata dan kacamata
pelindung dari sinar matahari, termasuk, tempat-tempat, rantai-rantai, tali-tali, bingkai-bingkai, pita-pita dan pengikat-pengikat
pendukung; Jasa ritel dan toko ritel online dalam bidang pakaian, alas kaki, tutup kepala, tas, dompet wanita, koper dan
aksesoris lainnya.; Jasa ritel dan toko ritel online yang berkaitan dengan penjualan pakaian, tas, dompet, sepatu, topi,
kacamata, kacamata pelindung dari sinar matahari, jam tangan, perhiasan, dan aksesoris mode lainnya; Jasa ritel
sehubungan dengan pemutar media portabel; Jasa ritel sehubungan dengan perangkat keras komputer; Jasa ritel
sehubungan dengan perangkat lunak komputer; Jasa ritel sehubungan dengan periferal komputer; Jasa ritel sehubungan
dengan tempat untuk perangkat penyimpanan data; Jasa ritel yang berkaitan dengan penjualan pasta gigi, obat kumur oral,
obat kumur, semprotan penyegar nafas, strip pemutih, pasta gigi, obat kumur, strip perawatan oral mengandung obat, produk
perawatan mulut mengandung obat, produk perawatan mulut mengandung obat, yaitu pasta gigi obat, sediaan perawatan
mulut mengandung obat, obat-obatan untuk keperluan gigi, obat kumur gigi, semprotan mulut mengandung obat, pasta gigi
obat, bahan untuk menambal gigi, lilin gigi, sikat gigi (manual dan listrik), benang pembersih gigi, sikat gigi dan benang
interdental; Jasa ritel yang berkaitan dengan tekstil, sediaan untuk perlengkapan mandi yang tidak mengandung obat,
produk perawatan, peralatan perawatan, tempat untuk membawa, buku, lilin, perlengkapan audio, perangkat pendengar yang
diletakkan di kepala, tempat pengeras suara, pengeras suara nirkabel, perangkat pendengar yang diletakkan di dalam telinga;
Jasa ritel yang disebutkan di atas tidak termasuk ritel penjualan barang melalui toko dengan mendatangi tempat secara
langsung (brick and mortar); Jasa ritel/eceran ayam goreng; Jasa ritel/eceran ayam olahan; Jasa ritel/eceran produk daging
olahan; Jasa ritel/eceran produk sayuran olahan; Jasa ritel/eceran saus; Jasa sales dan promosi untuk pihak ketiga atas
perbekalan farmasi, produk farmasi, alat kesehatan, dan kosmetik; Jasa sekretaris bisnis; Jasa sekretaris virtual pada
perusahaan; Jasa stand penjualan makanan dan minuman; Jasa toko; Jasa toko dan jasa toko eceran secara online
menampilkan berbagai macam barang konsumen; Jasa toko eceran; Jasa toko eceran secara online; Jasa toko eceran secara
online untuk sediaan farmasi, kedokteran hewan dan sanitasi dan persediaan medis; Jasa toko eceran sehubungan dengan
penjualan rokok elektrik (e-cigarettes), rokok elektronik, cairan untuk digunakan pada rokok elektronik, tembakau,
pengganti tembakau (bukan untuk keperluan medis), barang-barang keperluan perokok, korek api untuk perokok, alat
penguap pribadi (untuk rokok elektronik) dan rokok elektronik dan pemberi rasa serta cairan untuk rokok elektronik, produk
tembakau untuk keperluan dipanaskan, perangkat dan bagian-bagian perangkat untuk memanaskan tembakau dan pengganti
tembakau untuk keperluan dihirup, tembakau sirih dengan tembakau, tembakau untuk dihirup dengan tembakau, tembakau
sirih tanpa tembakau, tembakau untuk dihirup tanpa tembakau, kantong nikotin oral bebas tembakau (bukan untuk
penggunaan medis); Jasa toko eceran sehubungan dengan penjualan rokok elektrik (e-cigarettes), rokok elektronik, cairan
untuk digunakan pada rokok elektronik, tembakau, barang-barang keperluan perokok, korek api, alat penguap pribadi (untuk
rokok elektronik) dan rokok elektronik dan pemberi rasa serta cairan untuk rokok elektronik; Jasa toko grosir untuk engsel
pintu dari logam; Jasa toko grosir untuk pintu lipat dari logam; Jasa toko grosir untuk pintu lipat non-logam; Jasa toko grosir
yang menampikan peralatan dan instrumen medis untuk perbaikan kulit yang menggunakan lampu LED; Jasa toko grosir yang
menampilkan alat pijat estetika; Jasa toko grosir yang menampilkan alat pijat getaran untuk keperluan rumah tangga; Jasa
toko grosir yang menampilkan alat pijat wajah estetika untuk efek memutihkan kulit; Jasa toko grosir yang menampilkan bidet;
Jasa toko grosir yang menampilkan pembersih udara, bukan bagian dari mesin; Jasa toko grosir yang menampilkan pemurni
air untuk keperluan rumah tangga; Jasa toko on-line dan gerai yang menjual alas kaki, pakaian, penutup kepala dan asesoris
pakaian, tas punggung, tas untuk membawa segala keperluan, tas tangan dan dompet; Jasa toko online sepatu bekas; Jasa
toko pakaian eceran; Jasa toko penjual Makanan dan Minuman secara online; Jasa toko retail secara daring (online) yang
menampilkan konten audio, video dan audio visual yang sebelumnya telah direkam, yang telah distandarkan (streamed) dan
dapat diunduh; Jasa toko retail yang menjual kosmetik; Jasa toko ritel dalam bidang desain pakaian, jam, kulit dan tas jinjing;
Jasa toko ritel online yang menampilkan program perangkat lunak komputer, game komputer, rekaman audio, publikasi
elektronik, buku, film, musik, video, dan program TV; Jasa toko ritel online yang menawarkan barang-barang pakaian, sepatu,
tutup kepala, alat dan asesoris untuk keperluan olahraga; Jasa toko ritel yang menampikan peralatan dan instrumen medis
untuk perbaikan kulit yang menggunakan lampu LED; Jasa toko ritel yang menampilkan alat pijat estetika; Jasa toko ritel yang
menampilkan alat pijat getaran untuk keperluan rumah tangga; Jasa toko ritel yang menampilkan alat pijat wajah estetika
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untuk efek memutihkan kulit; Jasa toko ritel yang menampilkan bidet; Jasa toko ritel yang menampilkan pembersih udara,
bukan bagian dari mesin; Jasa toko ritel yang menampilkan pemurni air untuk keperluan rumah tangga; Jasa toko ritel yang
menawarkan barang-barang pakaian, sepatu, tutup kepala, alat dan asesoris olahraga; Jasa toko ritel, baik secara
konvensional maupun secara online; Jasa toko sepatu bekas; Jasa transportasi logistik, yaitu pengaturan transportasi barang
untuk orang lain; Jasa waralaba, yaitu, penawaran bantuan manajemen bisnis dalam pendirian dan pengoperasian restoran
yang menyajikan ayam; Jasa yang menawarkan untuk dijual dan penjualan barang dalam perdagangan eceran dan grosir;
Jasa yang menyediakan kampanye periklanan manajemen dalam hal pelacakan, menganalisa, dan melaporkan data
konsumen, demigrafik, dan tanggapan konsumen pada bahan-bahan iklan dan promosi; Jasa-jasa di dalam bidang teknologi
blockchain (Sistem pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi).; Jasa-jasa kliping berita; Jasa-jasa konsultasi
perniagaan, informasi, penelitian dan analisis yang berhubungan dengan perencanaan, pembelian, penempatan dan
optimisasi online, interaktip, televisi, cable, pita lebar (broadband), mobile dan penemuan (inventory) media baru dan konten
yang berkaitan dengannya; Jasa-jasa pameran dan pameran dagang; Jasa-jasa pemberian nasehat, konsultasi, dan informasi
bisnis-bisnis; Jasa-jasa penjualan retail jam tangan dan instrumen horologis; Jasa-jasa penyediaan informasi, dan layanan jual
beli tentang akar rumput; Jasa-jasa ritel yang berkaitan dengan gas yang mudah terbakar; Jasa-jasa ritel yang berkaitan
dengan pakaian dan aksesoris, tas, souvenir; Jasa-jasa ritel yang berkaitan dengan pelumas, fluida dan aditif untuk digunakan
dalam otomotif, produk perawatan mobil, bagian-bagian otomotif, perlengkapan dan aksesori, alat-alat tangan, koran dan
majalah, makanan, minuman dan gula-gula dan serba-serbi yang lain.; Jasa-jasa toko penjualan eceran dibidang perangkatperangkat keras dan barang-barang yang berkaitan dengannya; Kampanye pasar; Kampanye pemasaran; Keagenan tenaga
kerja; Kompilasi bisnis data; Kompilasi dan penyediaan dari direktori informasi komersial on-line; Kompilasi dan sistemisasi
informasi untuk transmisi elektronik; Kompilasi iklan untuk digunakan sebagai halaman web; Kompilasi iklan untuk digunakan
sebagai halaman web di Internet; Komputerisasi kompilasi dari catatan kontrol stok; Komputerisasi kompilasi dari daftar
pesanan; Komputerisasi kompilasi dari indeks-indeks pelanggan; Komputerisasi pencatatan bisnis; Komputerisasi verifikasi
data; Konsultan Niaga; Konsultan Pajak; Konsultan bisnis; Konsultansi strategi bisnis; Konsultasi bisnis mengenai aktivitas
pemasaran dan peluncuran produk baru; Konsultasi bisnis profesional; Konsultasi bisnis, informasi atau penyelidikan;
Konsultasi komersial; Konsultasi manajemen bisnis di bidang perjalanan (bisnis) perusahaan; Konsultasi manajemen bisnis
perusahaan dan personalia; Konsultasi manajemen bisnis, yaitu, membantu bisnis untuk mengurangi tapak ekologi dan
mengubah praktik bisnis menjadi kegiatan yang ramah lingkungan melalui optimalisasi pengemasan.; Konsultasi manajemen
dan organisasi bisnis; Konsultasi manajemen personalia; Konsultasi manajemen personalia dan ketenagakerjaan; Konsultasi
manajemen perusahaan, yaitu: menasehatkan langganan dalam segala bidang bisnis, termasuk atmosfir bumi dan semua
angkasa di luarnya (aerospace) dan pertahanan, elektronika, telekomunikasi, otomotif, bahan-bahan dasar, industri
konsumen, hasil-hasil zat perantara, farmasi dan medik, dagang eceran, energi, perbankan, sekuritas, perawatan kesehatan,
asuransi dan angkutan, tentang strategi perusahaan, pengaturan, pelaksanaan, dan perniagaan yang berhubungan dengan
bidang polis perbaikan pelaksanaan perusahaan jangka pendek, pemasaran, pembuatan dan penyaluran pengembangan,
perencanaan dan pengaturan tenaga manusia, informasi manajemen dan teknologi informasi; Konsultasi mengenai strategi
komunikasi hubungan masyarakat; Konsultasi perdagangan produk UMKM di dalam dan luar negeri; Konsultasi sarana dan
pra sarana bagi kegiatan UMKM; Konsultasi sumber daya manusia; Konsultasi yang berkaitan dengan hubungan masyarakat;
Konsumen (Informasi komersial dan pemberian nasihat untuk -) [toko yang menyediakan pemberian naihat untuk konsumen];
Konter untuk penjualan es krim; Koperasi perdagangan; Layana agen penjualan yang menampilkan penggorengan; Layanan
administrasi bisnis yang disediakan yang berhubungan dengan layanan grosir dan ritel perangkat keras logam; Layanan
administrasi mengenai bisnis yang menggunakan basis data di Internet; Layanan administrasi untuk rujukan medis; Layanan
administratif manajemen hotel; Layanan agen ekspor-impor di bidang kosmetik; Layanan agen ekspor-impor pakaian; Layanan
agen informasi bisnis; Layanan agen informasi komersial, melalui internet; Layanan agen menjawab telepon; Layanan agen
penjualan untuk engsel pintu dari logam; Layanan agen penjualan untuk engsel pintu non-logam; Layanan agen penjualan
untuk pintu lipat dari logam; Layanan agen penjualan untuk pintu lipat non-logam; Layanan agen penjualan untuk selempang
jendela dari logam; Layanan agen penjualan untuk selempang jendela non-logam; Layanan agen penjualan yang
menampilkan alas kaki untuk mandi; Layanan agen penjualan yang menampilkan alat masak multi-guna; Layanan agen
penjualan yang menampilkan alat memasak tanpa minyak yang dipanaskan dengan uap; Layanan agen penjualan yang
menampilkan alat penggosok tubuh; Layanan agen penjualan yang menampilkan alat pengukus yang mudah digunakan;
Layanan agen penjualan yang menampilkan alat pijat untuk penggunaan pribadi; Layanan agen penjualan yang menampilkan
alat sterilisasi; Layanan agen penjualan yang menampilkan alat sterilisasi portabel untuk sikat gigi; Layanan agen penjualan
yang menampilkan alat sterilisasi untuk sikat gigi; Layanan agen penjualan yang menampilkan alat sterilisasi untuk talenan
untuk penggunaan di dapur; Layanan agen penjualan yang menampilkan aparatus dan instrumen untuk menimbang; Layanan
agen penjualan yang menampilkan aparatus perawatan gigi; Layanan agen penjualan yang menampilkan aparatus yang
dioperasikan tangan untuk mencincang makanan; Layanan agen penjualan yang menampilkan bagasi; Layanan agen
penjualan yang menampilkan bantal Korea, Bangsuk; Layanan agen penjualan yang menampilkan blender botol; Layanan
agen penjualan yang menampilkan blender botol yang disesuaikan untuk mempertahankan dingin; Layanan agen penjualan
yang menampilkan blender elektrik; Layanan agen penjualan yang menampilkan blender portabel; Layanan agen penjualan
yang menampilkan blender tangan nirkabel; Layanan agen penjualan yang menampilkan botol air dijual kosong; Layanan
agen penjualan yang menampilkan botol terisolasi; Layanan agen penjualan yang menampilkan botol untuk minum bukan
logam mulia; Layanan agen penjualan yang menampilkan buku dan publikasi; Layanan agen penjualan yang menampilkan
cangkir bukan logam mulia; Layanan agen penjualan yang menampilkan deterjen untuk penggunaan di dapur; Layanan agen
penjualan yang menampilkan gantungan baju; Layanan agen penjualan yang menampilkan handuk abrasif untuk menggosok
kulit; Layanan agen penjualan yang menampilkan handuk dapur dari kertas; Layanan agen penjualan yang menampilkan
handuk dari tekstil; Layanan agen penjualan yang menampilkan kabinet dan lemari plastik; Layanan agen penjualan yang
menampilkan kantong dengan penutup untuk penyimpanan makanan; Layanan agen penjualan yang menampilkan karpet;
Layanan agen penjualan yang menampilkan keranjang cucian untuk penggunaan domestik atau rumah tangga; Layanan agen
penjualan yang menampilkan keranjang sampah; Layanan agen penjualan yang menampilkan keranjang untuk keperluan
rumah tangga; Layanan agen penjualan yang menampilkan kertas perak; Layanan agen penjualan yang menampilkan kopi;
Layanan agen penjualan yang menampilkan kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan; Layanan agen penjualan yang
menampilkan kotak makanan pendamping; Layanan agen penjualan yang menampilkan kotak pendingin portabel bukan
elektrik; Layanan agen penjualan yang menampilkan kuali digital; Layanan agen penjualan yang menampilkan kuali elektrik
yang dapat dilipat; Layanan agen penjualan yang menampilkan kuali multi-guna; Layanan agen penjualan yang menampilkan
lemari bukan logam; Layanan agen penjualan yang menampilkan mesin pengepakan hampa udara untuk makanan; Layanan
agen penjualan yang menampilkan minuman berbahan dasar teh alkohol; Layanan agen penjualan yang menampilkan
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nutraseutikal; Layanan agen penjualan yang menampilkan oven yang dipanaskan dengan uap; Layanan agen penjualan yang
menampilkan pakaian; Layanan agen penjualan yang menampilkan panci untuk memasak; Layanan agen penjualan yang
menampilkan panggangan elektrik; Layanan agen penjualan yang menampilkan panggangan elektrik di dalam ruangan;
Layanan agen penjualan yang menampilkan panggangan elektrik di luar ruangan; Layanan agen penjualan yang menampilkan
panggangan induksi; Layanan agen penjualan yang menampilkan pelembab sterilisasi LED; Layanan agen penjualan yang
menampilkan pemanggang; Layanan agen penjualan yang menampilkan pembersih udara portabel; Layanan agen penjualan
yang menampilkan pengaduk elektrik untuk keperluan rumah tangga; Layanan agen penjualan yang menampilkan penghilang
serat elektrik; Layanan agen penjualan yang menampilkan penghisap debu; Layanan agen penjualan yang menampilkan
penjernih udara untuk kendaraan; Layanan agen penjualan yang menampilkan perabotan; Layanan agen penjualan yang
menampilkan peralatan dapur; Layanan agen penjualan yang menampilkan peralatan makan malam dari keramik; Layanan
agen penjualan yang menampilkan peralatan makan, selain pisau, garpu dan sendok; Layanan agen penjualan yang
menampilkan peralatan untuk membersihkan dan perlengkapan untuk mencuci, selain elektrik; Layanan agen penjualan yang
menampilkan perlengkapan mandi; Layanan agen penjualan yang menampilkan rak pengering untuk mencuci; Layanan agen
penjualan yang menampilkan sapu untuk membersihkan; Layanan agen penjualan yang menampilkan sarung tangan dapur;
Layanan agen penjualan yang menampilkan sediaan untuk memutihkan dan bahan lainnya untuk keperluan mencuci; Layanan
agen penjualan yang menampilkan serbet; Layanan agen penjualan yang menampilkan setrika uap; Layanan agen penjualan
yang menampilkan sikat gigi elektrik; Layanan agen penjualan yang menampilkan sikat untuk membersihkan; Layanan agen
penjualan yang menampilkan spatula untuk penggunaan di dapur; Layanan agen penjualan yang menampilkan sterilisasi
pengering piring; Layanan agen penjualan yang menampilkan talenan untuk penggunaan di dapur; Layanan agen penjualan
yang menampilkan tas dan dompet; Layanan agen penjualan yang menampilkan tas kecil untuk bepergian; Layanan agen
penjualan yang menampilkan teko kopi elektrik; Layanan agen penjualan yang menampilkan tembakau; Layanan agen
penjualan yang menampilkan tempat dan kotak sabun; Layanan agen penjualan yang menampilkan tepung dan sediaan yang
terbuat dari sereal; Layanan agen penjualan yang menampilkan tikar; Layanan agen penjualan yang menampilkan tisu
kosmetik yang sudah dibasahi; Layanan agen penjualan yang menampilkan turner untuk penggunaan di dapur; Layanan agen
penjualan yang menampilkan tusuk gigi; Layanan agen penjualan yang menampilkan wadah kaca yang disegel untuk
mengawetkan makanan; Layanan agen penjualan yang menampilkan wadah pengemas hampa udara untuk nasi; Layanan
agen penjualan yang menampilkan wadah plastik untuk penggunaan rumah tangga; Layanan agen penjualan yang
menampilkan wadah rumah tangga portabel multi-guna; Layanan agen penjualan yang menampilkan wadah untuk makanan
tradisional Korea, kimchi; Layanan agen penjualan yang menampilkan wadah untuk penggunaan rumah tangga atau dapur;
Layanan agen penjualan yang menampilkan wewangian; Layanan agen penjualanyang menampilkan lapisan kertas perak
untuk memasak di dapur; Layanan agen penjualanyang menampilkan peralatan memasak portabel untuk penggunaan di luar
ruangan; Layanan agen periklanan di Internet untuk orang lain; Layanan amal, yaitu, mengatur dan melakukan program
sukarela karyawan dan proyek layanan masyarakat; Layanan asosiasi, yaitu, mempromosikan kepentingan organisasi dan
orang-orang yang peduli dengan bidang manajemen proyek, manajemen bisnis, dan manajemen strategis; Layanan asosiasi,
yaitu, mempromosikan pemakaian dan penerimaan standar pertanian untuk penyerapan karbon dan gas rumah kaca lainnya;
Layanan asosiasi, yaitu, mempromosikan pemakaian dan penerimaan standar pertanian untuk penyerapan karbon dan gas
rumah kaca lainnya mempromosikan standar industri umum secara sukarela untuk penyerapan pertanian karbon dan gas
rumah kaca lainnya penyediaan pasar online untuk pembeli dan penjual karbon dan kredit gas rumah kaca lainnya, tunjangan
atau kompensasi mempromosikan penyerapan karbon internasional dan gas rumah kaca lainnya melalui administrasi
kompetisi dan tantangan untuk pihak lain.; Layanan asosiasi, yaitu, mempromosikan pemakaian dan penerimaan standar
pertanian untuk penyerapan karbon dan gas rumah kaca lainnya.; Layanan bantuan bisnis untuk pihak lain dalam
pengoperasian peralatan pengawasan keamanan dalam bidang teknologi informasi; Layanan bantuan dan konsultasi di
bidang manajemen bisnis perusahaan di sektor medis; Layanan bantuan manajemen personalia; Layanan bisnis, yaitu,
administrasi bisnis perusahaan dan operasi toko ritel yang menampilkan pakaian, aksesori pakaian, alas kaki, koper, ransel
dan peralatan luar ruang; Layanan bisnis/usaha yang berkaitan dengan manajemen fasilitas dan jasa operasi teknis, yaitu,
penyediaan manajemen usaha dan operasi usaha ke pusat data dengan infrastruktur dan interkoneksi internet dan jaringan,
pusat data tersebut menyediakan manajemen daya, pengendalian lingkungan, dan manajemen pengamanan data; Layanan
dealer kendaraan; Layanan diskon (untuk pengecer, grosir atau layanan promosi penjualan); Layanan distribusi dalam bidang
perangkat lunak permainan komputer, permainan video, permainan komputer, program permainan, konten permainan
komputer dan permainan video yang dapat diunduh; Layanan eceran atau grosir barang cetakan seperti buku, e-book;
Layanan eceran atau grosir untuk kosmetik dan alat kesehatan; Layanan eceran atau grosir untuk persediaan medis; Layanan
fungsi kantor dan penyediaan informasi yang berkaitan dengannya; Layanan fungsi kantor yang disediakan yang berhubungan
dengan layanan grosir dan ritel perangkat keras logam; Layanan grosir; Layanan grosir dan eceran dekorasi rumah; Layanan
grosir dan eceran di bidang produk tembakau, rokok elektronik dan produk-produk untuk digunakan dengan rokok elektronik;
Layanan grosir dan eceran perabotan rumah; Layanan grosir dan eceran peralatan listrik; Layanan grosir yang berkaitan
dengan buku; Layanan grosir yang disediakan oleh toko yang menjual bagian dan aksesoris mobil; Layanan grosir yang
menampilkan gantungan baju; Layanan iklan baris di bidang penilaian, perbaikan, layanan pemasangan, dan penjualan mobil
baru dan/atau bekas, sepeda motor, kendaraan komersial dan/atau tugas berat serta aksesori dan suku cadang terkait;
Layanan iklan yang berkaitan dengan parfum dan wewangian; Layanan iklan yang disediakan yang berhubungan dengan
layanan grosir dan ritel perangkat keras logam; Layanan iklan, pemasaran dan promosi di bidang jasa medis; Layanan iklan,
pemasaran dan promosi, yaitu, memberikan informasi mengenai diskon, kupon, potongan harga, voucher, tautan ke situs web
ritel orang lain, dan penawaran khusus untuk barang dan jasa orang lain; Layanan iklan, pemasaran, dan promosi; Layanan
iklan, yaitu mempromosikan merek, barang, dan layanan orang lain; Layanan impor dan ekspor agen untuk perangkat keras
logam; Layanan informasi bisnis bersifat menyediakan informasi peluang bisnis; Layanan informasi bisnis yang bersifat
memberikan informasi peluang bisnis; Layanan informasi iklan dan komersial melalui internet; Layanan informasi yang
berkaitan dengan jaringan kerja dan pertemuan bisnis; Layanan informasi yang berkaitan dengan perkenalan bisnis; Layanan
informasi, nasehat dan
konsultasi yang berkaitan dengan
proses administrasi pesanan pembelian,
jasa periklanan, periklanan, penilaian
bisnis, informasi bisnis, investigasi
bisnis, bantuan manajemen bisnis,
konsultasi manajemen bisnis, konsultasi
organisasi bisnis, penelitian bisnis, agen
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informasi komersial, informasi dan
nasehat komersial untuk konsumen,
layanan perantara komersial, bantuan
manajemen komersial atau industri,
kompilasi iklan digunakan sebagai
halaman web pada internet, kompilasi
direktori untuk penerbitan di internet,
kompilasi informasi ke dalam basis data
komputer, kompilasi statistik, analisis
harga biaya, pencarian data dalam file
komputer untuk orang lain, penyebaran
bahan untuk iklan, penelitian
pemasaran, pemasaran, iklan online di
jaringan komputer, jajak pendapat,
organisasi dan manajemen program
loyalitas pelanggan, iklan bayar per klik,
presentasi barang di media komunikasi, untuk keperluan ritel, layanan
perbandingan harga, jasa pengadaan
untuk orang lain (membeli barang dan
jasa untuk bisnis orang lain),
memberikan informasi bisnis melalui
situs web, penyediaan pasar daring
untuk pembeli dan penjual barang dan
jasa, penyediaan informasi kontak
komersial dan bisnis, publikasi teks
publisitas, publisitas, penyewaan waktu
iklan di media komunikasi, promosi
penjualan untuk orang lain, optimisasi
mesin pencari, sistemisasi informasi ke
dalam basis data komputer, jasa
pengadaan kerjasama, untuk
kepentingan pihak lain, dari berbagai
barang (tidak termasuk transportasi
daripadanya), memungkinkan
pelanggan untuk dengan mudah
melihat dan membeli barang-barang
tersebut dari situs barang dagangan
dalam jaringan komunikasi global,
memperbarui dan memelihara data
dalam database komputer,
memperbarui materi iklan,
pengoptimalan lalu lintas situs web,
audit keuangan, persiapan dan analisis
laporan keuangan untuk bisnis, proses
administrasi klaim asuransi, promosi
layanan asuransi, atas nama pihak
ketiga; Layanan jasa menguruskan pendirian PT (Perseroan Terbatas); Layanan jasa menguruskan pendirian badan usaha;
Layanan jasa menguruskan pendirian perusahaan; Layanan jual beli parfum, yaitu: isi ulang parfum; Layanan kliping berita
online; Layanan konsultasi untuk manajemen dan organisasi bisnis; Layanan konsultasi bisnis; Layanan konsultasi bisnis
yang berkaitan dengan pendirian usaha; Layanan konsultasi merek; Layanan konsultasi pemasaran bisnis, yaitu, melacak dan
menganalisis data pemasaran orang lain untuk tujuan memberikan strategi, wawasan, pemasaran, penjualan, operasi,
khususnya yang mengkhususkan diri dalam penggunaan model analitik dan statistik untuk memahami dan memprediksi
konsumen, tren dan tindakan bisnis dan pasar; Layanan konsultasi untuk periklanan dan manajemen bisnis; Layanan lisensi
musik, yaitu, administrasi komersial dari lisensi musik lainnya; Layanan manajemen bisnis yang disediakan yang berhubungan
dengan layanan grosir dan ritel perangkat keras logam; Layanan manajemen risiko bisnis; Layanan mengirimkan dan
menerima pesan elektronik; Layanan nasehat dan konsultasi yang berkaitan dengan suksesi bisnis dan memberikan informasi
tentangnya; Layanan nasehat untuk informasi bisnis dan akuntansi; Layanan online untuk menghubungkan pengguna jaringan
sosial dengan bisnis; Layanan online untuk menghubungkan pengguna jejaring sosial dengan pengecer untuk tujuan
memfasilitasi pembelian diskon; Layanan panggilan [layanan pelanggan]; Layanan pegawai sementara; Layanan pelelangan;
Layanan pemantauan dan konsultasi bisnis, yaitu, untuk memberikan strategi, wawasan, pemasaran, dan penjualan, terutama
yang mengkhususkan diri dalam penggunaan model analitik dan statistik untuk memahami dan memprediksi konsumen,
bisnis, dan tren dan tindakan pasar melalui situs web pelacakan; Layanan pemasaran bisnis; Layanan pemasaran dan
promosi penjualan di toko-toko dan atau melalui jaringan komunikasi di seluruh dunia; Layanan pemasaran yang disediakan
dengan cara jaringan digital melalui portal internet yang diarahkan kepada pelanggan produk kemasan; Layanan pemasaran,
periklanan dan promosi; Layanan pemesanan buku secara online; Layanan pemesanan melaui pos berbasis Internet;
Layanan pemesanan produk; Layanan pemrosesan data daring; Layanan pemrosesan kantor; Layanan penanganan data;
Layanan pencarian data dan penyediaan informasi yang berkaitan dengan hasil pencarian; Layanan pencarian database
melalui suatu jaringan; Layanan pencarian informasi di Internet; Layanan pencarian informasi melalui Internet; Layanan
pencarian untuk data elektronik pada komputer; Layanan penempatan pesanan untuk layanan pengiriman barang; Layanan
pengadaan kerjasama untuk kepentingan pihak lain, dari berbagai barang (tidak termasuk transportasi daripadanya),
memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan membeli barang-barang tersebut, layanan yang dapat disediakan
melalui toko ritel, toko grosir, melalui katalog pesanan melalui surat atau melalui media elektronik seperti melalui toko online,
situs web atau belanja melalui program televisi; Layanan pengadaan untuk orang lain (perolehan barang dan jasa untuk
perusahaan lain); Layanan pengaturan acara [mengorganisir pameran atau pamern dagang untuk tujuan komersial atau
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periklanan]; Layanan pengaturan rapat perusahaan; Layanan pengaturan tampilan etalase toko ritel; Layanan pengelolaan
rantai pasokan melalui solusi ketelusuran dari awal hingga akhir untuk produk kemasan dan pengemasan; Layanan
pengembangan bisnis, seperti menyediakan bantuan untuk perusahaan pemula milik pihak lain; Layanan penjualan eceran
bubuk boba; Layanan penjualan eceran bubuk coklat, kopi dan teh secara online; Layanan penjualan eceran bubuk minuman;
Layanan penjualan eceran produk roti; Layanan penjualan eceran sirup; Layanan penjualan eceran sirup untuk kuliner;
Layanan penjualan eceran sirup untuk minuman; Layanan penjualan jam tangan dan kacamata hitam (kacamata olahraga dan
kacamata) secara eceran atau grosir; Layanan penjualan kosmetik, persiapan untuk penggunaan pribadi, persiapan
perawatan gigi dan mulut, sabun dan deterjen secara eceran atau grosir; Layanan penjualan ritel; Layanan penjualan ritel
online; Layanan penjualan ritel yang berkaitan dengan produk makanan dan minuman; Layanan penyedia informasi komersial
melalui internet; Layanan penyedia informasi secara daring termasik informasi terkait dengan pedagang yang menerima
pembayaran dengan kartu kredit.; Layanan penyedia informasi, publikasi dan promosi pada pusat perbelanjaan secara online;
Layanan perantara bisnis; Layanan perantara komersial untuk mobil-mobil; Layanan perantara komersial untuk mobil-mobil
bekas; Layanan perantara komersial yang disediakan oleh toko yang menjual bagian dan asesoris mobil; Layanan perantara
yang berkaitan dengan perdagangan barang dan jasa; Layanan perdagangan elektronik, yaitu, menyediakan layanan toko ritel
online yang menampilkan perangkat lunak permainan komputer, permainan, pakaian; Layanan perekrutan; Layanan
perkenalan dan pertemuan bisnis dan skema jaringan kerja bisnis; Layanan perusahaan dan ayanan pengembangan bisnis
dalam bidang sediaan farmasi; Layanan promosi bisnis; Layanan promosi dan publisitas; Layanan promosi yang berhubungan
dengan acara eSports; Layanan pusat perbelanjaan (Mall); Layanan relasi media; Layanan ritel atau grosir di bidang
penyediaan perangkat lunak, pemutakhiran dan peningkatan pada perangkat lunak komputer atau pada perangkat keras
komputer; Layanan ritel atau grosir yang berhubungan dengan ponsel dan aksesoris ponsel; Layanan ritel atau layanan grosir
untuk gambar yang dapat diunduh; Layanan ritel atau layanan grosir untuk mesin dan peralatan telekomunikasi atau mesin,
peralatan; Layanan ritel atau layanan grosir untuk pengeras suara; Layanan ritel atau layanan grosir untuk perangkat lunak
permainan untuk konsol permainan video di rumah dan permainan portabel dengan layar kristal cair; Layanan ritel atau
layanan grosir untuk sistem pembangkit tenaga surya; Layanan ritel atau layanan grosir untuk sistem pengenalan suara;
Layanan ritel atau layanan grosir untuk video atau gambar yang dapat diunduh; Layanan ritel dan grosir teh; Layanan ritel dan
grosir untuk bagian, perlengkapan dan aksesoris untuk kacamata, kacamata pelindung dengan bingkai plastik atau karet yang
pas di wajah untuk melindungi mata dan kacamata pelindung dari sinar matahari, termasuk, tempat, rantai, tali, bingkai, pita
dan pengikat pendukung, termasuk layanan ritel dan grosir online yang menampilkan kacamata, kacamata pelindung dengan
bingkai plastik atau karet yang pas di wajah untuk melindungi mata, kacamata pelindung dari sinar matahari; Layanan ritel
department store; Layanan ritel online barang-barang elektronik melalui situs web; Layanan ritel online dari situs web internet
yang berkaitan dengan penjualan buku; Layanan ritel online yang berkaitan dengan alas kaki; Layanan ritel online yang
berkaitan dengan pakaian dalam; Layanan ritel online yang berkaitan dengan pakaian dalam wanita; Layanan ritel online yang
berkaitan dengan penjualan buku; Layanan ritel online yang berkaitan dengan sepatu; Layanan ritel online yang berkaitan
dengan topi; Layanan ritel online yang berkaitan dengan tutup kepala; Layanan ritel terkait dengan barang cetakan; Layanan
ritel terkait dengan persediaan pendidikan; Layanan ritel toko serba ada online; Layanan ritel untuk parfum dan wewangian;
Layanan ritel untuk penjualan bahan bakar, minyak bumi, minyak, pelumas, gemuk; Layanan ritel yang berkaitan dengan
produk roti; Layanan ritel, grosir dan toko online, termasuk toko roti ritel, farmasi, dan layanan suku cadang mobil; Layanan
sewa dan penjualan ruang iklan; Layanan tampilan untuk barang dagangan; Layanan toko eceran yang menjual mobil-mobil;
Layanan toko eceran yang menjual mobil-mobil bekas; Layanan toko grosir menampilkan alas kaki untuk pria dan wanita;
Layanan toko grosir menampilkan sandal; Layanan toko grosir menampilkan selempang jendela dari logam; Layanan toko
grosir menampilkan selempang jendela non-logam; Layanan toko grosir menampilkan sepatu; Layanan toko grosir
menampilkan sepatu anak-anak; Layanan toko grosir menampilkan sepatu kulit; Layanan toko grosir online yang menjual
bahan - bahan granit, keramik; Layanan toko grosir online yang menjual bahan - bahan untuk membuat bingkai, batu alam,
panel, kertas pelapis dinding; Layanan toko grosir yang menampilkan alas kaki untuk mandi; Layanan toko grosir yang
menampilkan alat masak multi-guna; Layanan toko grosir yang menampilkan alat memasak tanpa minyak yang dipanaskan
dengan uap; Layanan toko grosir yang menampilkan alat penggosok tubuh; Layanan toko grosir yang menampilkan alat
pengukus yang mudah digunakan; Layanan toko grosir yang menampilkan alat pijat untuk penggunaan pribadi; Layanan toko
grosir yang menampilkan alat sterilisasi; Layanan toko grosir yang menampilkan alat sterilisasi portabel untuk sikat gigi;
Layanan toko grosir yang menampilkan alat sterilisasi untuk sikat gigi; Layanan toko grosir yang menampilkan alat sterilisasi
untuk talenan untuk penggunaan di dapur; Layanan toko grosir yang menampilkan aparatus dan instrumen untuk menimbang;
Layanan toko grosir yang menampilkan aparatus perawatan gigi; Layanan toko grosir yang menampilkan aparatus yang
dioperasikan tangan untuk mencincang makanan; Layanan toko grosir yang menampilkan bahan bakar mineral; Layanan toko
grosir yang menampilkan bantal Korea, Bangsuk; Layanan toko grosir yang menampilkan batu bara; Layanan toko grosir yang
menampilkan blender botol; Layanan toko grosir yang menampilkan blender botol yang disesuaikan untuk mempertahankan
dingin; Layanan toko grosir yang menampilkan blender elektrik; Layanan toko grosir yang menampilkan blender portabel;
Layanan toko grosir yang menampilkan blender tangan nirkabel; Layanan toko grosir yang menampilkan botol air dijual
kosong; Layanan toko grosir yang menampilkan botol terisolasi; Layanan toko grosir yang menampilkan botol untuk minum
bukan logam mulia; Layanan toko grosir yang menampilkan cangkir bukan logam mulia; Layanan toko grosir yang
menampilkan deterjen untuk keperluan di dapur; Layanan toko grosir yang menampilkan handuk abrasif untuk menggosok
kulit; Layanan toko grosir yang menampilkan handuk dapur dari kertas; Layanan toko grosir yang menampilkan handuk dari
tekstil; Layanan toko grosir yang menampilkan jasa untuk mencuci piring; Layanan toko grosir yang menampilkan kabinet dan
lemari plastik; Layanan toko grosir yang menampilkan kantong dengan penutup untuk penyimpanan makanan; Layanan toko
grosir yang menampilkan karpet; Layanan toko grosir yang menampilkan keranjang cucian untuk penggunaan domestik atau
rumah tangga; Layanan toko grosir yang menampilkan keranjang sampah; Layanan toko grosir yang menampilkan keranjang
untuk keperluan rumah tangga; Layanan toko grosir yang menampilkan kertas perak; Layanan toko grosir yang menampilkan
kosmetik; Layanan toko grosir yang menampilkan kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan; Layanan toko grosir yang
menampilkan kotak makanan pendamping; Layanan toko grosir yang menampilkan kotak pendingin portabel bukan elektrik;
Layanan toko grosir yang menampilkan kuali digital; Layanan toko grosir yang menampilkan kuali elektrik yang dapat dilipat;
Layanan toko grosir yang menampilkan kuali multi-guna; Layanan toko grosir yang menampilkan lapisan kertas perak untuk
memasak di dapur; Layanan toko grosir yang menampilkan lemari bukan logam; Layanan toko grosir yang menampilkan
mesin pengepakan hampa udara untuk makanan; Layanan toko grosir yang menampilkan nutraseutikal; Layanan toko grosir
yang menampilkan oven yang dipanaskan dengan uap; Layanan toko grosir yang menampilkan panci untuk memasak;
Layanan toko grosir yang menampilkan panggangan elektrik; Layanan toko grosir yang menampilkan panggangan elektrik di
dalam ruangan; Layanan toko grosir yang menampilkan panggangan elektrik di luar ruangan; Layanan toko grosir yang
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menampilkan panggangan induksi; Layanan toko grosir yang menampilkan pelembab sterilisasi LED; Layanan toko grosir
yang menampilkan pemanggang; Layanan toko grosir yang menampilkan pembersih udara portabel; Layanan toko grosir yang
menampilkan pengaduk elektrik untuk keperluan rumah tangga; Layanan toko grosir yang menampilkan penggorengan;
Layanan toko grosir yang menampilkan penghilang serat elektrik; Layanan toko grosir yang menampilkan penghisap debu;
Layanan toko grosir yang menampilkan penjernih udara untuk kendaraan; Layanan toko grosir yang menampilkan peralatan
dapur; Layanan toko grosir yang menampilkan peralatan makan malam dari keramik; Layanan toko grosir yang menampilkan
peralatan makan, selain pisau, garpu dan sendok; Layanan toko grosir yang menampilkan peralatan memasak portabel untuk
penggunaan di luar ruangan; Layanan toko grosir yang menampilkan peralatan untuk membersihkan dan perlengkapan untuk
mencuci, selain elektrik; Layanan toko grosir yang menampilkan rak pengering untuk mencuci; Layanan toko grosir yang
menampilkan sapu untuk membersihkan; Layanan toko grosir yang menampilkan sarung tangan dapur; Layanan toko grosir
yang menampilkan sediaan untuk memutihkan dan bahan lainnya untuk keperluan mencuci; Layanan toko grosir yang
menampilkan serbet; Layanan toko grosir yang menampilkan setrika uap; Layanan toko grosir yang menampilkan sikat gigi
elektrik; Layanan toko grosir yang menampilkan sikat untuk membersihkan; Layanan toko grosir yang menampilkan spatula
untuk penggunaan di dapur; Layanan toko grosir yang menampilkan sterilisasi pengering piring; Layanan toko grosir yang
menampilkan talenan untuk penggunaan di dapur; Layanan toko grosir yang menampilkan tas dan dompet; Layanan toko
grosir yang menampilkan tas kecil untuk bepergian; Layanan toko grosir yang menampilkan teko kopi elektrik; Layanan toko
grosir yang menampilkan tempat dan kotak sabun; Layanan toko grosir yang menampilkan tepung dan sediaan yang terbuat
dari sereal; Layanan toko grosir yang menampilkan tikar; Layanan toko grosir yang menampilkan tisu kosmetik yang sudah
dibasahi; Layanan toko grosir yang menampilkan turner untuk penggunaan di dapur; Layanan toko grosir yang menampilkan
tusuk gigi; Layanan toko grosir yang menampilkan wadah kaca yang disegel untuk mengawetkan makanan; Layanan toko
grosir yang menampilkan wadah pengemas hampa udara untuk nasi; Layanan toko grosir yang menampilkan wadah plastik
untuk penggunaan rumah tangga; Layanan toko grosir yang menampilkan wadah rumah tangga portabel multi-guna; Layanan
toko grosir yang menampilkan wadah untuk makanan tradisional Korea, kimchi; Layanan toko grosir yang menampilkan wadah
untuk penggunaan rumah tangga atau dapur; Layanan toko grosir yang menampilkan wewangian; Layanan toko grosir yang
menjual mobil-mobil; Layanan toko grosir yang menjual mobil-mobil bekas; Layanan toko ritel di bidang suplemen makanan
kesehatan untuk digunakan sebagai suplemen diet (dietary supplements); Layanan toko ritel menampilkan alas kaki untuk pria
dan wanita retail; Layanan toko ritel menampilkan selempang jendela dari logam; Layanan toko ritel menampilkan selempang
jendela non-logam; Layanan toko ritel menampilkan sepatu; Layanan toko ritel menampilkan sepatu anak-anak; Layanan toko
ritel menampilkan sepatu kulit; Layanan toko ritel menu utama kopi; Layanan toko ritel menu utama teh; Layanan toko ritel
online; Layanan toko ritel online menampilkan rekaman musik, rekaman komedi, rekaman kata yang diucapkan, rekaman
video, dan produk yang terkait dengan musik; Layanan toko ritel online menu utama kopi; Layanan toko ritel online yang
menampilan pakaian dalam wanita; Layanan toko ritel online yang menampilkan buku; Layanan toko ritel online yang
menampilkan pakaian dalam; Layanan toko ritel online yang menampilkan pakaian dan aksesori terkait; Layanan toko ritel
online yang menampilkan sepatu; Layanan toko ritel online yang menampilkan topi; Layanan toko ritel online yang menjual
peralatan fotografi/videografi.; Layanan toko ritel secara on-line yang menjual parfum dan wewangian; Layanan toko ritel untuk
engsel pintu dari logam; Layanan toko ritel untuk perangkat lunak komputer untuk faksimili, surat elektronik, pesan suara atau
pesan internet; Layanan toko ritel untuk pintu lipat dari logam; Layanan toko ritel untuk pintu lipat non-logam; Layanan toko
ritel yang disediakan melalui Internet yang menampilkan kosmetik, sediaan perlengkapan mandi, minyak esensial, masker
kecantikan, sabun kosmetik dan shampoo; Layanan toko ritel yang menampilkan alas kaki untuk mandi; Layanan toko ritel
yang menampilkan alat masak multi-guna; Layanan toko ritel yang menampilkan alat memasak tanpa minyak yang
dipanaskan dengan uap; Layanan toko ritel yang menampilkan alat penggosok tubuh; Layanan toko ritel yang menampilkan
alat pengukus yang mudah digunakan; Layanan toko ritel yang menampilkan alat pijat untuk penggunaan pribadi; Layanan
toko ritel yang menampilkan alat sterilisasi; Layanan toko ritel yang menampilkan alat sterilisasi portabel untuk sikat gigi;
Layanan toko ritel yang menampilkan alat sterilisasi untuk sikat gigi; Layanan toko ritel yang menampilkan alat sterilisasi untuk
talenan untuk penggunaan di dapur; Layanan toko ritel yang menampilkan aparatus dan instrumen untuk menimbang;
Layanan toko ritel yang menampilkan aparatus perawatan gigi; Layanan toko ritel yang menampilkan aparatus yang
dioperasikan tangan untuk mencincang makanan; Layanan toko ritel yang menampilkan bantal Korea, Bangsuk; Layanan toko
ritel yang menampilkan barang-barang electrical atau listrik; Layanan toko ritel yang menampilkan blender botol; Layanan toko
ritel yang menampilkan blender botol yang disesuaikan untuk mempertahankan dingin; Layanan toko ritel yang menampilkan
blender elektrik; Layanan toko ritel yang menampilkan blender portabel; Layanan toko ritel yang menampilkan blender tangan
nirkabel; Layanan toko ritel yang menampilkan botol air dijual kosong; Layanan toko ritel yang menampilkan botol terisolasi;
Layanan toko ritel yang menampilkan botol untuk minum bukan logam mulia; Layanan toko ritel yang menampilkan cangkir
bukan logam mulia; Layanan toko ritel yang menampilkan deterjen untuk penggunaan di dapur; Layanan toko ritel yang
menampilkan gantungan baju; Layanan toko ritel yang menampilkan gulungan toilet; Layanan toko ritel yang menampilkan
handuk abrasif untuk menggosok kulit; Layanan toko ritel yang menampilkan handuk dapur dari kertas; Layanan toko ritel
yang menampilkan handuk dari tekstil; Layanan toko ritel yang menampilkan jasa untuk mencuci piring; Layanan toko ritel
yang menampilkan kabinet dan lemari plastik; Layanan toko ritel yang menampilkan kantong dengan penutup untuk
penyimpanan makanan; Layanan toko ritel yang menampilkan karpet; Layanan toko ritel yang menampilkan keranjang cucian
untuk penggunaan domestik atau rumah tangga; Layanan toko ritel yang menampilkan keranjang sampah; Layanan toko ritel
yang menampilkan keranjang untuk keperluan rumah tangga; Layanan toko ritel yang menampilkan kertas perak; Layanan
toko ritel yang menampilkan kosmetik; Layanan toko ritel yang menampilkan kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan;
Layanan toko ritel yang menampilkan kosmetik, sediaan perlengkapan mandi, kit kosmetik, minyak esensial, masker
kecantikan, sabun kosmetik dan shampoo; Layanan toko ritel yang menampilkan kotak makanan pendamping; Layanan toko
ritel yang menampilkan kotak pendingin portabel bukan elektrik; Layanan toko ritel yang menampilkan kuali digital; Layanan
toko ritel yang menampilkan kuali elektrik yang dapat dilipat; Layanan toko ritel yang menampilkan kuali multi-guna; Layanan
toko ritel yang menampilkan lapisan kertas perak untuk memasak di dapur; Layanan toko ritel yang menampilkan lemari bukan
logam; Layanan toko ritel yang menampilkan mesin pengepakan hampa udara untuk makanan; Layanan toko ritel yang
menampilkan nutraseutikal; Layanan toko ritel yang menampilkan oven yang dipanaskan dengan uap; Layanan toko ritel yang
menampilkan pakaian dan aksesori terkait; Layanan toko ritel yang menampilkan panci untuk memasak; Layanan toko ritel
yang menampilkan panggangan elektrik; Layanan toko ritel yang menampilkan panggangan elektrik di dalam ruangan;
Layanan toko ritel yang menampilkan panggangan elektrik di luar ruangan; Layanan toko ritel yang menampilkan panggangan
induksi; Layanan toko ritel yang menampilkan pelembab sterilisasi LED; Layanan toko ritel yang menampilkan pemanggang;
Layanan toko ritel yang menampilkan pembersih udara portabel; Layanan toko ritel yang menampilkan pembungkus untuk
penyimpanan produksi makanan; Layanan toko ritel yang menampilkan pengaduk elektrik untuk keperluan rumah tangga;

Halaman 1727 dari 2049

Layanan toko ritel yang menampilkan penggorengan; Layanan toko ritel yang menampilkan penghilang serat elektrik; Layanan
toko ritel yang menampilkan penghisap debu; Layanan toko ritel yang menampilkan penjernih udara untuk kendaraan;
Layanan toko ritel yang menampilkan peralatan dapur; Layanan toko ritel yang menampilkan peralatan makan malam dari
keramik; Layanan toko ritel yang menampilkan peralatan makan, selain pisau, garpu dan sendok; Layanan toko ritel yang
menampilkan peralatan memasak portabel untuk penggunaan di luar ruangan; Layanan toko ritel yang menampilkan peralatan
olahraga selain peralatan golf/peralatan mendaki; Layanan toko ritel yang menampilkan peralatan untuk membersihkan dan
perlengkapan untuk mencuci, selain elektrik; Layanan toko ritel yang menampilkan rak pengering untuk mencuci; Layanan
toko ritel yang menampilkan sapu untuk membersihkan; Layanan toko ritel yang menampilkan sarung tangan dapur; Layanan
toko ritel yang menampilkan sediaan untuk memutihkan dan bahan lainnya untuk keperluan mencuci; Layanan toko ritel yang
menampilkan serbet; Layanan toko ritel yang menampilkan setrika uap; Layanan toko ritel yang menampilkan sikat gigi
elektrik; Layanan toko ritel yang menampilkan sikat untuk membersihkan; Layanan toko ritel yang menampilkan spatula untuk
penggunaan di dapur; Layanan toko ritel yang menampilkan sterilisasi pengering piring; Layanan toko ritel yang menampilkan
talenan untuk penggunaan di dapur; Layanan toko ritel yang menampilkan tas dan dompet; Layanan toko ritel yang
menampilkan tas kecil untuk bepergian; Layanan toko ritel yang menampilkan teko kopi elektrik; Layanan toko ritel yang
menampilkan tempat dan kotak sabun; Layanan toko ritel yang menampilkan tepung dan sediaan yang terbuat dari sereal;
Layanan toko ritel yang menampilkan tikar; Layanan toko ritel yang menampilkan tisu kosmetik yang sudah dibasahi; Layanan
toko ritel yang menampilkan turner untuk penggunaan di dapur; Layanan toko ritel yang menampilkan tusuk gigi; Layanan toko
ritel yang menampilkan wadah kaca yang disegel untuk mengawetkan makanan; Layanan toko ritel yang menampilkan wadah
pengemas hampa udara untuk nasi; Layanan toko ritel yang menampilkan wadah plastik untuk penggunaan rumah tangga;
Layanan toko ritel yang menampilkan wadah rumah tangga portabel multi-guna; Layanan toko ritel yang menampilkan wadah
untuk makanan tradisional Korea, kimchi; Layanan toko ritel yang menampilkan wadah untuk penggunaan rumah tangga atau
dapur; Layanan toko ritel yang menampilkan wewangian; Layanan toko ritel yang menjual peralatan fotografi/videografi.;
Layanan toko ritel, layanan pemesanan eceran online, dan layanan katalog pemesanan melalui pos, di bidang perangkat
keras, aksesori rumah didalam dan luar ruangan, barang olahraga, barang pengembangan rumah, dan peralatan rumah
tangga; Layanan toko serba ada dan ritel; Layanan toko yang menyediakan kebutuhan sehari-hari; Layanan untuk mengatur
dan melakukan pameran dagang dan pameran; Layanan yang berkaitan dengan kegiatan transaksi penjualan barang
dagangan baik barang-barang eletronik maupun barang-barang electrical atau listrik melalui situs web secara ritel online;
Layanan yang berkaitan dengan kegiatan transaksi penjualan barang dagangan melalui situs web secara ritel online; Layanan
– layanan perekrutan tenaga kerja; Layanan-layanan iklan dan promosi melalui internet; MINI MARKET; Manajemen Proses
Bisnis; Manajemen Usaha; Manajemen administrasi dari konsultan kesehatan; Manajemen bisnis bebas bea; Manajemen
bisnis dan layanan administrasi bisnis yang berkaitan dengan bidang pakaian, aksesori pakaian, alas kaki, koper, ransel dan
peralatan luar ruang; Manajemen bisnis dan layanan administrasi yang mendukung pemanfaatan jaringan komputer global;
Manajemen bisnis dan layanan konsultasi di bidang hotel, resort, resort kondominium, penyewaan apartemen untuk liburan,
penyewaan rumah untuk liburan, pengembangan konsep timeshare, dan pertukaran dengan konsep timeshare; Manajemen
bisnis dan layanan konsultasi di bidang resort hotel, resort kondominium, penyewaan apartemen untuk liburan,
pengembangan konsep timeshare dan pertukaran dengan konsep timeshare, pengiklanan penyewaan properti liburan;
Manajemen bisnis dan pengoperasian hotel, klub rekreasi serta tanah dan bangunan pemukiman untuk orang lain;
Manajemen bisnis dari hak komersil dalam atau yang berhubungan dengan turnamen golf dan media; Manajemen bisnis
fasilitas perjamuan dan fungsi sosial, fasilitas golf, dan restoran; Manajemen bisnis pada pusat perbelanjaan; Manajemen
bisnis toko serba ada; Manajemen dan pengisian kembali persediaan atas material yang digunakan pada proses pengeboran
minyak dan gas dan panas bumi dan mengatur ulang persediaan dan susunan rak; Manajemen dari kepribadian olah raga dan
pemain golf profesional; Manajemen data; Manajemen file komputer; Manajemen file terkomputerisasi; Manajemen kontrak
mengenai informasi pelanggan; Manajemen perizinan barang dan jasa pihak lain (manajemen bisnis); Manajemen perusahaan
ritel untuk orang lain; Manajemen promosi untuk tokoh olah raga; Manajemen spanduk iklan yang berafiliasi dengan
pemasaran; Manajemen sumber daya manusia; Manajemen usaha dan operasi pusat data; Manajemen yang berkaitan
dengan bisnis periklanan; Manajemen/pengelolaan restoran makanan dan minuman Jepang; Melaksanakan program loyalitas
pelanggan, hadiah, afinitas dan insentif untuk tujuan promosi komersil dan periklanan; Melakukan survei pasar; Membantu
perusahaan-perusahaan untuk mendapatkan kontrak pemerintah; Memberikan informasi dan analisis yang berkaitan dengan
data pasar ekonomi; Memberikan informasi iklan dan bisnis secara online atau melalui layanan web; Memberikan informasi
kerjasama waralaba (administrasi) restoran, cafe yang menyediakan minuman berbahan dasar kopi, teh dan coklat;
Memberikan informasi komersial dan saran untuk konsumen dalam pilihan produk dan layanan; Memberikan informasi kontak
komersial dan bisnis; Memberikan informasi produk konsumen yang berkaitan dengan pakaian dan aksesori terkait;
Memberikan informasi untuk penjualan barang orang lain; Memberikan informasi yang berhubungan dengan layanan
organisasi untuk penyuluhan umum kepada public dan usaha masyarakat bawah untuk perlindungan lingkungan dan energy
bersih; Mempersiapkan barang periklanan; Mempersiapkan dokumen publisitas; Mempersiapkan dokumen yang terkait
dengan bisnis; Mempersiapkan faktur; Mempersiapkan iklan; Mempersiapkan inventaris; Mempersiapkan laporan bisnis;
Mempersiapkan laporan keuangan; Mempersiapkan layanan pameran dagang untuk perusahaan industri dan komersial;
Mempersiapkan layanan pameran untuk perusahaan industri dan komersial; Mempersiapkan materi iklan; Mempersiapkan
pameran dagang untuk perusahaan industri dan komersial; Mempersiapkan pernyataan laporan keuangan; Mempersiapkan
rencana pemasaran; Mempromosikan barang dan jasa orang lain dengan memungkinkan pengguna untuk, mengakses kupon
online, rabat, diskon, voucher dan penawaran khusus melalui website, kupon scan, rabat, diskon, voucher dan penawaran
khusus dari bahan hasil cetakan, dan sticker pada ponsel; Mempromosikan barang dan jasa orang lain dengan
mengakumulasi poin, menerbitkan poin dan menyediakan informasi yang berkaitan dengannya; Mempromosikan barang
orang lain melalui situs web (website); Mempromosikan barang pihak lain, yaitu, menyediakan kupon, potongan harga dan
voucher untuk barang pihak lain; Mempromosikan barang-barang dan jasa-jasa dengan cara mengoperasikan ritel pusat
perbelanjaan komprehensif online, grosir, dan layanan ritel online kuku buatan, stiker nail art, tips kuku, kertas transfer untuk
nail art, cat kuku [kosmetik], sediaan penguatan kuku, kondisioner kuku, cat kuku, enamel kuku, penghilang enamel kuku, gel
kuku, sediaan untuk menghilangkan kuku gel, lapisan atas cat kuku, krim kuku untuk penggunaan kosmetik, glitter kuku, cat
kuku dan penghapus cat kuku, sediaan perawatan kuku kosmetik, perekat untuk membubuhkan kuku atau bulu mata buatan,
sediaan buffing kuku, kikir kuku dan warna kuku; Mempromosikan penjualan atau mempromosikan bisnis untuk orang lain;
Mempromosikan sumbangan amal dari karyawan untuk orang lain, yaitu, untuk organisasi amal; Menata Dagangan;
Mengadakan pameran untuk tujuan iklan; Menganalisis dan menyusun data bisnis; Mengatur dan mengelola promosi
pemasaran untuk orang lain; Mengatur dan menyelenggarakan pameran, acara dan eksibisi untuk tujuan bisnis; Mengatur dan
menyelenggarakan pekan raya dan pameran untuk keperluan bisnis dan periklanan; Mengatur pameran untuk tujuan bisnis;
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Mengatur pameran untuk tujuan komersial; Mengatur pameran untuk tujuan periklanan; Mengimpor dan mengekspor pakaian,
alas kaki dan hiasan kepala; Mengorganisir pameran, pameran dagang, pertunjukan dan acara untuk tujuan komersial atau
iklan; Mengorganisir pengerjaan promosi dan iklan dan mengorganisir pengerjaan retensi pelanggan, termasuk mengorganisir
pengerjaan promosi untuk mendorong loyalitas pelanggan, baik terkait dengan penggunaan kartu kredit maupun tidak;
Mengorganisir, mengatur dan menyelenggarakan pameran dagang dan eksibisi; Mengumpulkan informasi bisnis;
Mengumpulkan informasi komersial; Mengumpulkan informasi personil; Mengumpulkan informasi untuk bisnis; Mengumpulkan
statistic bisnis; Meniru dokumen; Menyalin dokumen; Menyediakan bantuan bisnis untuk pihak lain dalam pengoperasian
peralatan pengawasan keamanan dalam bidang keamanan dunia maya; Menyediakan informasi bisnis; Menyediakan
informasi bisnis, juga melalui internet, jaringan kabel atau bentuk transfer data lainnya; Menyediakan informasi, berita, dan
komentar di bidang bisnis hiburan; Menyediakan konsultan untuk penggabungan bisnis dan manajemen rantai; Menyediakan
konsultasi pemasaran di bidang media sosial; Menyediakan layanan iklan dan jasa reklame; Menyediakan portal situs web
internet yang menampilkan tautan ke situs web ritel online orang lain; Menyediakan pusat perbelanjaan daring (online
marketplaces) untuk pembeli-pembeli dan penjual-penjual barang-barang dan/atau jasa-jasa; Menyediakan ruang iklan di situs
web; Menyediakan ulasan pengguna untuk tujuan komersial atau periklanan; Menyediakan/memberikan layanan dan informasi
pelacakan mengenai pelacakan aset dalam perjalanan, yaitu, kendaraan, trailer, pengemudi/pengendara, kargo, dan kontainer
pengiriman untuk tujuan manajemen bisnis; Menyelenggarakan pameran bisnis; Menyelenggarakan pameran untuk tujuan
bisnis; Menyelenggarakan pameran untuk tujuan komersial; Menyelenggarakan pameran untuk tujuan komersial atau iklan;
Menyelenggarakan pameran untuk tujuan periklanan; Menyelenggarakan penjualan barang dengan sistem arisan;
Menyewakan materi publisitas; Menyewekan mesin atau peralatan untuk kantor; Menyiapkan dokumen; Nasehat bisnis dan
manajemen bisnis atas program yang berkaitan dengan organisasi dan manajemen bisnis; Nasehat dan bantuan bisnis;
Nasehat untuk konsumen; Optimisasi Mesin Pencari; Order melalui TV; Order melalui online; Organisasai kampanye
promosional; Organisasi bisnis kantor; Organisasi dan manajemen program insentif dan promosi penjualan; Organisasi nirlaba
di bidang kopi; Organisasi pameran untuk tujuan komersial atau iklan, sebagai model untuk iklan atau promosi penjualan;
Organisasi peragaan busana untuk keperluan promosi dan periklanan; Organisasi, mengatur dan menyelenggarakan antar
bisnis dan pameran perdagangan, forum dan acara bisnis dalam konteks pameran perdagangan dan eksposisi untuk
keperluan bisnis; Organisasi, mengatur dan menyelenggarakan pameran, pameran dagang dan eksposisi untuk keperluan
bisnis; Outlet pancake dan waffle; Outlet penjualan camilan khas jepang; Outlet toko ritel yang menampilkan kacamata,
kacamata pelindung dengan bingkai plastik atau karet yang pas di wajah untuk melindungi mata, kacamata pelindung dari
sinar matahari; PASAR SWALAYAN; PENYALURAN CONTOH-CONTOH BARANG; Pameran peragaan busana untuk
keperluan komersial; Pemasangan poster; Pemasaran dan periklanan pada jasa keuangan dan asuransi; Pemasaran dan
promosi barang dan jasa orang lain dengan cara mendistribusikan kupon atau voucher; Pemasaran digital; Pemasaran digital
melalui poral internet berdasarkan data yang dikumpulkan melalui solusi ketelusuran dari awak hingga akhir untuk produkproduk kemasan dan pengemasan; Pemasaran digital yang diarahkan kepada pelanggan produk kemasan; Pemasaran
melalui media elektronik; Pemasaran, riset pasar, dan analisis pasar melalui situs web internet; Pembelian Madu dan Hasil
produksi madu; Pembelian barang lokal untuk dibeli oleh konsumen di luar negeri; Pembuatan laporan keuangan; Pembuatan
materi periklanan; Pembuatan profil konsumen untuk tujuan komersial atau pemasaran; Pembukuan perniagaan; Pembukuan
perusaahan; Pembukuan, menyusun laporan rekening; Pemesanan buku secara online; Pemotongan pajak; Pemrosesan
administratif pesanan pembelian untuk pembelanjaan daring; Pemrosesan data dalam pengumpulan data untuk tujuan bisnis;
Pemrosesan pesanan secara elektronik untuk orang lain; Penasihat bisnis dan layanan informasi; Pencatatan perusahaan;
Penderep; Penelitain Perniagaan; Penelitian pemasaran dan promosi penjualan (untuk orang lain); Penelitian perniagaan dan
pemasaran madu; Penempatan iklan; Penempatan personel, yaitu jasa penyediaan pekerja terlatih dan material untuk
mengelola dan mengerjakan pembersihan peralatan industri dengan benar, yaitu, reaktor, kapal, tangki, menara vakum,
penukar panas, perpipaan, kolom penyulingan, dan peralatan industri lainnya.; Penempatan tenaga kerja; Penerbitan,
manajemen dan penyelesaian mata uang virtual yang disimpan dan dikelola sebagai data elektronik untuk promosi barang dan
jasa; Penerbitan, manajemen dan penyelesaian poin dan mata uang virtual untuk promosi barang dan jasa; Penerbitan,
manajemen dan penyelesaian poin untuk promosi barang dan jasa; Pengadaan barang untuk keperluan bisnis orang lain;
Pengadaan jasa untuk pihak lain; Pengadaan, manajemen, inventaris, pemasaran dan penjualan barang (dengan cara apapun
termasuk tetapi tidak terbatas pada jasa online dan melalui pengiriman); Pengambilan informasi bisnis yang terkomputerisasi;
Pengaturan dan pengoperasian materi iklan pada jaringan komputer dan jaringan komunikasi global; Pengaturan dan
penyelenggaraan kompetisi bisnis untuk wirausahawan dan perusahaan pemula (start-up) untuk bersaing mendapatkan modal
awal untuk membiayai kegiatan bisnis; Pengaturan demonstrasi untuk tujuan periklanan; Pengaturan distribusi literatur iklan
sebagai respons terhadap permintaan telepon; Pengaturan penjualan alas kaki; Pengaturan penjualan peralatan untuk
mengukur konsumsi energi listrik; Pengaturan penjualan perangkat kontrol listrik untuk pemanasan dan pengelolaan listrik;
Pengaturan penjualan perangkat kontrol listrik untuk pengelolaan energi; Pengecer barang-barang; Pengelolaan arsip
perniagaan; Pengelolaan arsip perpajakan; Pengelolaan bisnis hotel dan penginapan lainnya; Pengelolaan data pelanggan
menggunakan basis data komputer; Pengelolaan hubungan pelanggan khusus terkait dengan rokok elektronik, perangkat
pemanas tembakau, perangkat rokok elektronik dan baterai dan pengisi daya baterai untuk rokok elektronik, perangkat
pemanas tembakau dan perangkat rokok elektronik.; Pengelolaan informasi perniagaan; Pengelolaan informasi perpajakan;
Pengelolaan laporan proyek bisnis; Pengelolaan skema loyalitas, termasuk mengorganisir pengerjaan promosi untuk
mendorong loyalitas pelanggan, terkait dengan penggunaan kartu kredit maupun tidak; Pengembangan konsep periklanan;
Pengembangan standar sukarela di bidang manajemen bisnis; Pengembangan standar sukarela di bidang manajemen proyek;
Pengembangan standar sukarela di bidang manajemen strategis; Penghimpun informasi ke dalam basis data komputer;
Pengiklanan dengan pengiriman publisitas secara online untuk pihak ketiga melalui jaringan komunikasi elektronik;
Pengiklanan di surat kabar; Pengiklanan penjualan melalui pasar; Pengiklanan penjualan melalui pos; Pengoperasian bisnis
dari pusat perbelanjaan untuk pihak lain.; Pengoperasian bisnis pusat perbelanjaan online; Pengoperasian bisnis pusat
perbelanjaan online untuk orang lain; Pengoptimalan situs web; Pengorganisasian, pengawasan dan administrasi usaha dari
penjualan dan skema insentif promosi, skema kartu loyalitas, skema dan program insentif, program pengharagaan, skema
poin untuk penebusan terhadap barang dan jasa; Pengorganisasian, pengoperasian dan supervisi bisnis mata uang virtual;
Pengrekrutan staff permanen; Penilaian produk madu; Penjualan Madu dan Hasil produksi madu; Penjualan alat sablon botol
manual; Penjualan arang; Penjualan atau promosi penjualan; Penjualan barang pribadi eceran atau grosir; Penjualan barang
secara online atau offline, baik retail maupun grosir untuk produk aksesoris barang-barang electrical atau listrik dan barangbarang elektronik; Penjualan barang secara online atau offline, baik retail maupun grosir untuk produk aksesoris barangbarang selam; Penjualan barang secara online atau offline, baik retail maupun grosir untuk produk aksesoris gadget atau
teknologi; Penjualan barang secara online atau offline, baik retail maupun grosir untuk produk aksesoris peralatan dan
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perlengkapan selam; Penjualan deterjen, perekat dan preparat kimia untuk menstabilkan tanah; Penjualan eceran dan grosir
untuk tas dan dompet; Penjualan eceran untuk sediaan daging dan produk daging [butcher’s shop]; Penjualan eceran, grosir,
penjualan langsung, penjualan melalui pemesanan via pos termasuk melalui Internet atau sarana pemesanan jarak jauh
elektronik lainnya, dan jasa pengadaan kerjasama, untuk pihak lain, termasuk melalui Internet, berbagai barang di bidang
berikut ini: alat berkebun, yaitu alat yang dioperasikan dengan tangan untuk berkebun, alat penyiraman dari besi dan
penanaman, alat DIY, yaitu paku, kotak peralatan, kunci linggis, palu, obeng, baut dan kunci, barang untuk perawatan anak,
yaitu botol susu, dorongan bayi, kereta bayi, timbangan bayi, bak mandi, barang kuas, barang dan peralatan senam,
permainan dan mainan, barang-barang pers, yaitu barang cetakan dan buku, musik, yaitu alat musik, alat tulis, telekomunikasi,
telepon (termasuk telepon seluler), barang audio-visual dan multimedia, yaitu televisi (display kristal cair (LCD), plasma,
tabung sinar katoda), pemutar / perekam, speaker, netbook, kamera digital, bingkai foto digital, camcorder digital, cakram
kompak dan CD-ROM, cakram video digital (cakram serbaguna digital (DVD)) , cakram serbaguna digital HD (HD-DVD),
cakram penyimpanan optik, pemutar dan pembaca portabel (stereo pribadi), radio mobil, konverter, penyandi, perekam,
penulis, papan tombol, permainan digital, playstation, telepon seluler, telepon nirkabel, layar, radio jam, sistem hi-fi, turntable,
amplifier, pemutar dan pembaca, tuner, speaker, sistem bioskop rumah, amplifier untuk sistem bioskop rumah, layar plasma,
proyektor video, perangkat lunak komputer, film, sistem penentuan posisi global (GPS), barang komputasi, yaitu komputer dan
periferal komputer, unit pemrosesan pusat (CPU), monitor, printer laser, printer multifungsi, printer inkjet, hard disk, kunci USB,
kartu memori, floppy disk, bahan makanan pertanian dan minuman (alkohol dan non-alkohol), kendaraan, budidaya tanaman,
tembakau dan barang dan perlengkapan rokok, yaitu barang dari kayu, logam, keramik, kaca, kertas, karton, kulit dan imitasi
kulit, kain atau tekstil, bulu, serat sintetis, batu tulis, tongkat, gabus, buluh, anyaman, tanduk, tulang, seluloid dan pengganti
semua bahan ini, atau dari plastik, tiruan atau mengandung tiruan monumen atau yang mengingatkan pada suatu kabupaten,
kota kecil, kota, wilayah atau negara (tidak termasuk transportasi di dalamnya), memungkinkan pelanggan untuk melihat dan
membeli barang atau jasa tersebut dengan berbagai macam cara; Penjualan eceran, grosir, penjualan langsung, penjualan
melalui pemesanan via pos termasuk melalui Internet atau sarana pemesanan jarak jauh elektronik lainnya, dan jasa
pengadaan kerjasama, untuk pihak lain, termasuk melalui Internet, berbagai barang di bidang berikut ini: dekorasi interior dan
eksterior, yaitu linen rumah tangga, tirai bersih, gorden dari tekstil atau plastik, tirai dari tekstil, hiasan dinding dari tekstil, kain
non-anyaman (tekstil), penutup pelindung untuk furnitur, bantal (kecuali bantal untuk keperluan medis dan pemanasan),
sarung bantal, penutup furnitur dari tekstil, penutup tempat tidur, penutup meja, batang dan cincin gorden, kait tirai, rol, pita
gorden, gantungan untuk gorden, tirai dari logam, potongan ujung dan kurung untuk batang tirai bukan dari logam, gagang
pintu bukan dari logam dan kenop untuk furnitur bukan dari logam, renda dan bordir, pita, kawat untuk gorden, penahan
gorden tidak untuk tekstil, penutup lantai dan dinding, karpet dan permadani, bingkai foto, foto, stiker, cermin, karya seni dari
logam mulia, kayu, plester atau plastik, ponsel (benda dekoratif), kotak, kotak dari kayu atau plastik, lilin, tempat lilin, tembikar,
vas, pot, penutup untuk pot, patung dan patung dari logam mulia, porselen, terra-cotta atau kaca, air mancur, bunga kering
untuk dekorasi, lampu, penutup lampu, penahan tudung lampu, cat dan pernis, pewarna, pernis, pelapis permukaan, teras,
tembikar, pot, bak (untuk tanaman), penutup untuk pot (bukan dari kertas), kotak jendela, mangkuk hias, bak, patung dan
patung batu, beton atau terra-cotta, air mancur dan kolam, dukungan tanaman, teralis, busur, layar (furnitur), penahan vas,
pouffes, tiang untuk menaruh mantel, tempat payung, rak majalah, furnitur taman, tempat bunga (furnitur), payung, pandepo,
kotak peti untuk keperluan penyimpanan, penghias ponsel, perabot, yaitu furnitur, cermin, bingkai foto dan tempat duduk,
pengharum ruangan, pengharum dan pembersih, memungkinkan pelanggan untuk melihat dan membeli barang atau jasa
tersebut dengan berbagai macam cara; Penjualan eceran, grosir, penjualan langsung, penjualan melalui pemesanan via pos
termasuk melalui Internet atau sarana pemesanan jarak jauh elektronik lainnya, dan jasa pengadaan kerjasama, untuk pihak
lain, termasuk melalui Internet, berbagai barang di bidang berikut ini: peralatan makan, yaitu piring, gelas dan peralatan
makan, linen rumah tangga, peralatan listrik rumah tangga, yaitu lemari es, freezer, lemari wine, mesin pencuci piring, kompor,
kompor induksi, tudung extractor untuk dapur, peralatan masak listrik, oven, rotisseries, oven microwave, alat penimbang, pot
kopi, penggiling kopi, perkolator kopi listrik, ceret, pengolah makanan multifungsi, pengocok, mixer, alat pemotong makanan,
pemanas listrik untuk botol susu, sentrifugal, pengepres buah, mesin bir, pembuka kaleng, pisau listrik, blender listrik,
pengocok listrik untuk keperluan rumah tangga, gilingan daging, kompor bertekanan, steamer makanan, hot plate dan tabung
kue, pemasak dalam waktu lama, wajan, penggorengan listrik, pembuat yoghurt, bejana untuk membuat es dan minuman es,
mesin cokelat panas, popcorn mesin, barbekyu listrik, kotak pendingin listrik, mesin untuk membuat minuman, peralatan untuk
mengiris bahan makanan, peralatan untuk membuat dan mengiris roti, pemanggang roti, mesin wafel, pembuat sandwich
panggang, pembuat pancake, perlengakapan fondue, perlengkapan raclette, pembuat pizza, arang untuk memasak, mesin
untuk membuat pasta, panggangan, mixer rumah tangga, mesin jahit, mesin cuci untuk binatu, mesin pengering untuk binatu,
mesin pengering unit uap, setrika, sikat gigi listrik, pengering rambut, catokan pengeriting dan pelurus dari besi, sikat dengan
pemanasan untuk rambut, epilator, alat manikur dan pedikur, pisau cukur listrik, gunting jenggot dan rambut, elektro stimulator,
bantal pijat, penyedot debu, pembersih uap, parket lilin-pemoles elektrik, mesin listrik dan peralatan untuk pencuci karpet,
radiator listrik dan pengisi minyak, kipas listrik untuk penggunaan pribadi, AC, kipas pemanas, panel radiator, alat pemurnian
udara, memungkinkan pelanggan untuk melihat dan membeli barang atau jasa tersebut dengan berbagai macam cara;
Penjualan eceran, grosir, penjualan langsung, penjualan melalui pemesanan via pos termasuk melalui Internet atau sarana
pemesanan jarak jauh elektronik lainnya, dan jasa pengadaan kerjasama, untuk pihak lain, termasuk melalui Internet, berbagai
barang di bidang berikut ini: perawatan, kecantikan, dan kebersihan untuk manusia dan hewan, yaitu sabun, pasta gigi,
deodoran, krim, lotion dan sampo, wewangian, yaitu parfum, ekstrak parfum, eau de toilette dan kosmetik, yaitu sediaan
makeup dan kecantikan untuk kulit dan rambut, pakaian, yaitu pakaian, pakaian dalam untuk pakaian siang dan malam, alas
kaki, celana ketat, kaus kaki, sepatu, sepatu bot dan sandal, dan aksesoris fashion, yaitu tutup kepala, perhiasan, ikat
pinggang, jam tangan, aksesoris rambut (klip, jepitan, perhiasan, pita, ikatan rambut, jepit rambut, sisir, ikat rambut, ikat
kepala), tekstil, yaitu hiasan dinding dari tekstil, kantong tidur (terpal), tisu dari tekstil untuk menghilangkan make-up, kelambu,
linen rumah tangga, label kain, tirai dari tekstil, saputangan (dari tekstil), toko pakaian laki-laki, kecuali benang rajut dan
benang, barang dari kulit, yaitu koper, set bepergian, koper bepergian, label koper, tas, dompet saku, tempat kartu, dompet,
tas kantor, tempat dokumen, koper dan barang-barang untuk berpergian, yaitu bagasi dan tas bepergian, tas, tas
perlengkapan mandi, kotak peti, koper, tas dan penutup jas, perhiasan, peralatan horologis, barang optik, memungkinkan
pelanggan untuk melihat dan membeli barang atau jasa tersebut dengan berbagai macam cara; Penjualan grosir barangbarang; Penjualan makanan dan minuman secara online; Penjualan melalui pos (termasuk dengan cara elektronik); Penjualan
online atas publikasi cetak, buku, majalah, materi cetak, terbitan berkala, teks elektronik dan teks non-elektronik; Penjualan
pakaian,; Penjualan ritel dan grosir bahan medis; Penjualan ritel dan grosir sampo sepatu; Penjualan ritel dan grosir sampo
sepatu (online); Penjualan ritel dan penjualan secara online berupa kacamata, aksesoris untuk telepon dan tablet, perhiasan,
jam tangan, barang-barang terbuat dari kulit, pakaian, alas kaki, penutup kepala, kaus kaki, pakaian yang terkoneksi dengan
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teknologi, pakaian pintar, sepatu yang terkoneksi dengan teknologi, sepatu pintar; Penjualan ritel dan penjualan secara online
berupa kacamata, aksesoris untuk telepon dan tablet, perhiasan, jam tangan, barang-barang terbuat dari kulit, pakaian,
sepatu, topi, kaus kaki, pakaian yang terkoneksi dengan teknologi, pakaian pintar, sepatu yang terkoneksi dengan teknologi,
sepatu pintar; Penjualan ritel dan penjualan secara online berupa pakaian, sepatu, topi, kaus kaki, ikat pinggang; Penjualan
ritel wewangian, kosmetik, barang yang terbuat dari bahan kulit atau bahan imitasikulit, tas, kacamata dan kacamata pelindung
dari sinar matahari, perhiasan, instrumen arloji dan kronometrik, jual beli ritel online yang menawarkan wewangian, barang
yang terbuat dari bahan kulit atau bahan imitasi kulit, tas, kacarnata dan kacarnata pelindung dari sinar matahari, perhiasan,
instrumen arloji dan kronometrik, jasa perna saran dan promosional, terutama melalui media elektronik, publikasi untuk tulisan
pUblisitas, pengumpulan pcndapat, studi pasar.; Penyajian barang dan jasa pada semua alat komunikasi untuk ritel; Penyajian
barang di media komunikasi untuk tujuan ritel; Penyajian barang pada media komunikasi
untuk keperluan perdagangan eceran
(Presentation of goods on communication
media, for retail purposes), Penyewaan ruang periklanan (Rental of
advertising space), Periklanan radio (Radio advertising), Peragaan barang (Demonstration of goods), Jasa nasehat untuk
manajemen bisnis (Advisory
services for business management), Penyelenggaraan pameran untuk keperluan
perdagangan atau periklanan (Organization of
exhibitions for commercial or advertising purposes), Jasa perbandingan harga (Price comparison
services), Informasi dan nasehat komersial untuk konsumen (anjungan nasehat
pelanggan) (Commercial information and advice for consumers (consumer advice
shop), Penyediaan pasar daring (online) untuk pembeli dan penjual barang dan jasa
(Provision of an on-line marketplace for buyers and sellers of goods and services), Sistemisasi informasi ke dalam basis data
komputer (Systemization of
information into computer databases).; Penyajian barang-barang pada media komunikasi untuk keperluan retail, yaitu, jasa
toko retail dan jasa pesanan melalui pos dalam bidang musik dan hiburan musikal; Penyebaran bahan untuk iklan;
Penyebaran bahan untuk iklan, pengiklanan penjualan melalui pos; Penyebaran iklan untuk orang lain melalui jaringan
komunikasi on-line di internet; Penyedia jasa pemesanan secara daring dalam bidang berbagai macam berkaitan untuk
sediaan farmasi, kedokteran hewan dan sanitasi dan persediaan medis; Penyedia laporan statistik sesuai keinginan mengenai
data demografis; Penyediaan administrasi bisnis dan manajemen fasilitas-fasilitas penitipan anak untuk anak; Penyediaan dan
penyebaran informasi yang berkaitan dengan materi untuk pameran, pameran perdagangan dan eksposisi untuk keperluan
bisnis; Penyediaan dan penyebaran informasi, bantuan dan nasihat komersial untuk peserta pameran, pengunjung dan
penyelenggara pameran, termasuk semua informasi tersebut yang disediakan secara elektronik, termasuk pada suatu situs
web; Penyediaan informasi di bidang manajemen bisnis yang di tampilkan melalui situs web; Penyediaan informasi di bidang
manajemen strategis yang di tampilkan melalui situs web; Penyediaan informasi bisnis terkait dengan reseller; Penyediaan
informasi dan nasehat komersial/niaga (konsultan niaga); Penyediaan informasi dan saran yang berkaitan dengan jasa ritel;
Penyediaan informasi di bidang manajemen proyek yang di tampilkan melalui situs web; Penyediaan informasi komersial dari
basis data online; Penyediaan informasi komersial melalui internet global; Penyediaan informasi komersial melalui jaringan
komputer; Penyediaan informasi komersil; Penyediaan informasi konsumen melalui jaringan komputer global; Penyediaan
informasi mengenai analisis manajemen bisnis dalam aspek keuangan perusahaan; Penyediaan informasi mengenai
persiapan, audit, atau pengesahan laporan keuangan; Penyediaan informasi pasar konsumen berkaitan dengan penjualan
buku secara daring; Penyediaan informasi periklanan melalui jaringan komputer global; Penyediaan informasi produk,
termasuk informasi biaya dan toko
Penyediaan informasi produk, termasuk informasi biaya dan toko; Penyediaan informasi tentang survei kuesioner; Penyediaan
informasi terkait dengan semua pakaian, alas kaki dan hiasan kepala melalui situs web online; Penyediaan informasi,
termasuk on-line, mengenai periklanan, manajemen bisnis dan fungsi administrasi dan kantor; Penyediaan jasa layanan
informasi publisitas; Penyediaan jasa periklanan, administrasi bisnis dan fungsi kantor di bidang sistem penentuan posisi
global; Penyediaan jasa ritel dengan cara pemasaran langsung sehubungan dengan pakaian, tutup kepala dan alas kaki,
perhiasan, jam tangan, aksesoris mode, tekstil, kosmetik, sediaan untuk perlengkapan mandi yang tidak mengandung obat,
produk perawatan, peralatan perawatan, peralatan mandi yang tidak mengandung obat, [kosmetik], kacamata, tempat untuk
membawa, barang dari kulit, tempat dan penutup untuk telepon genggam, tablet, laptop, koper, label untuk koper, tempat dan
penutup paspor, dompet, tas tangan dan segala macam tas, buku, lilin, perlengkapan audio, perangkat pendengar yang
diletakkan di kepala, tempat pengeras suara, pengeras suara nirkabel, perangkat pendengar yang diletakkan di dalam telinga;
Penyediaan jasa ritel melalui suatu saluran televisi yang berkaitan dengan pakaian, tutup kepala dan alas kaki, perhiasan, jam
tangan, aksesoris mode, tekstil, kosmetik, sediaan untuk perlengkapan mandi yang tidak mengandung obat, produk
perawatan, peralatan perawatan, peralatan mandi yang tidak mengandung obat, [kosmetik], kacamata, tempat untuk
membawa, barang dari kulit, tempat dan penutup untuk telepon genggam, tablet, laptop, koper, label untuk koper, tempat dan
penutup paspor, dompet, tas tangan dan segala macam tas, buku, lilin, perlengkapan audio, perangkat pendengar yang
diletakkan di kepala, tempat pengeras suara, pengeras suara nirkabel, perangkat pendengar yang diletakkan di dalam telinga;
Penyediaan jasa ritel melalui suatu telepon atau telepon genggam atau perangkat telekomunikasi lainnya yang berkaitan
dengan pakaian, tutup kepala dan alas kaki, perhiasan, jam tangan, aksesoris mode, tekstil, kosmetik, sediaan untuk
perlengkapan mandi yang tidak mengandung obat, produk perawatan, peralatan perawatan, peralatan mandi yang tidak
mengandung obat, [kosmetik], kacamata, tempat untuk membawa, barang dari kulit, tempat dan penutup untuk telepon
genggam, tablet, laptop, koper, label untuk koper, tempat dan penutup paspor, dompet, tas tangan dan segala macam tas,
buku, lilin, perlengkapan audio, perangkat pendengar yang diletakkan di kepala, tempat pengeras suara, pengeras suara
nirkabel, perangkat pendengar yang diletakkan di dalam telinga; Penyediaan kolom publisitas; Penyediaan konsultasi, layanan
konsultasi dan informasi terkait jasa periklanan, pemasaran, Jasa promosi, manajemen bisnis, administrasi bisnis, layanan
administrasi bisnis terkait asuransi dan layanan broker dalam jaringan, layanan administrasi bisnis terkait layanan garansi,
penilaian bisnis, pertanyaan bisnis, investigasi bisnis, konsultasi manajemen dan organisasi bisnis, penasihat bisnis dan
layanan informasi, bantuan manajemen bisnis, konsultasi organisasi bisnis, penelitian bisnis, informasi dan saran komersial
untuk konsumen dan, toko saran konsumen, organisasi pameran untuk tujuan komerial atai periklanan, proses administrasi
pesanan pembelian, Penghimpun informasi ke dalam basis data komputer, kompilasi statistik, konsultasi bisnis, koleksi,
kompilasi, sistemisasi, verifikasi, analisis, proses, pembaruan, pengaturan, penyimpanan dan penyedia data, layanan
informasi bisnis disediakan dalam jaringan dari sebuah database komputer, internet atau perangkat komunikasi nirkabel,

Halaman 1731 dari 2049

pencarian data dalam file komputer untuk orang lain, analisis harga biaya, menyusun laporan akun, peramalan ekonomi, pakar
efisiensi, konsultasi manajemen personal, layanan perbandingan harga, konsultasi bisnis profesional, analisis dan penyedia
informasi bisnis dan komersial, analisis bisnis, riset dan layanan informasi, mengumpulkan dan memverifikasi penilaian dan
ulasan bisnis untuk orang lain, menyediakan perbandingan harga, layanan, kualitas, ulasan dan penilaian penyedia layanan
untuk bisnis atau tujuan komerial, menyiapkan laporan keuangan; Penyediaan laporan bisnis (komersial); Penyediaan layanan
direktori manajemen bisnis dan profesional manajemen proyek melalui web online yang menampilkan hyperlink ke situs web;
Penyediaan layanan intelijen pasar; Penyediaan layanan pemesanan yang berkaitan dengan pakaian, alas kaki dan headwear
melalui telepon, faksimili, situs web online, aplikasi mobile internet dan sarana elektronik lainnya; Penyediaan pasar on-line
untuk pembeli dan penjual barang dan jasa yang mana untuk melayani sebagai perantara komersial dan promotor penjualan
untuk penjual dan pembeli pihak ketiga barang dan jasa, seperti, kendaraan darat.; Penyediaan penghargaan insentif dan
program keanggotaan kepada pelanggan dari pusat pelumasan kendaraan; Penyediaan platform e-commerce untuk tujuan
ritel melalui Internet.; Penyediaan program penghargaan insentif bagi pelanggan melalui pemberian hadiah bonus dan layanan
insentif untuk perjalanan udara yang sudah berkali-kali, yaitu, fasilitas transit lounge untuk relaksasi penumpang, layanan
maskapai penerbangan prioritas khusus dengan layanan reservasi, peningkatan pemrosesan tiket bandara, percepatan
prosedur menunggu panggilan penerbangan, check-in prioritas, check-in lobi prioritas, service center khusus dan jalur untuk
kumpulan penumpang elite, prioritas khusus dan percepatan pemrosesan keamanan, percepatan layanan penanganan di
pintu masuk dan keberangkatan pesawat, peningkatan akomodasi tempat duduk, peningkatan ruang pribadi termasuk hiburan
khusus, koneksi komputer, peningkatan layanan penyediaan makanan dan pemberian voucher dengan nilai-nilai yang telah
ditentukan untuk penumpang elite, pengiriman bagasi prioritas, peningkatan dan percepatan respons customer service untuk
penumpang elite; Penyediaan program penghargaan insentif dan penghargaan loyalitas keanggotaan kepada pelanggan dari
pusat pelumasan kendaraan; Penyediaan program penghargaan insentif pelanggan melalui penerbitan dan pemrosesan poin
loyalitas untuk pembelian barang dan jasa; Penyediaan promosi barang dan jasa melalui periklanan; Penyediaan ruang iklan
di situs web untuk mempromosikan barang dan jasa; Penyediaan ruang iklan untuk barang dan jasa di website; Penyediaan
skema insentif dan informasi yang berkaitan dengan skema insentif; Penyediaan tempat pasar online untuk pengguna jasa
dan penyedia jasa tenaga kerja professional/pencari kerja dengan berbagai jenis ketrampilan dan pengalaman;
Penyelenggaraan acara untuk keperluan komersial dan iklan; Penyelenggaraan pengundian hadiah untuk tujuan promosi dan
perdagangan; Penyelidikan klien; Penyewaan materi periklanan; Penyewaan media iklan, ruang, dan peralatan (termasuk
online melalui jaringan komunikasi global termasuk Internet); Penyewaan papan iklan; Penyewaan peralatan untuk periklanan;
Penyewaan ruang iklan di situs web; Peragaan barang; Peralaman pasar; Perbandingan harga dan evaluasi berbagai produk;
Perbelanjaan lokal daring dengan produk lokal yang dibeli oleh pelanggan di luar negeri; Perdagangan bahan bakar padat;
Perdagangan batu abu tahan api; Perdagangan batu bara; Perdagangan batu bara padat (briket); Perdagangan besar alat
laboratorium, farmasi dan kedokteran; Perdagangan besar komputer dan perlengkapannya dan piranti lunak; Perdagangan
besar kosmetik; Perdagangan retail kamera, video kamera, lensa, asesori fotografi/videografi.; Perencanaan dan pelaksanaan
pameran dagang, pameran dan presentasi untuk tujuan ekonomi atau iklan; Perencanaan pengiklanan; Perencanaan strategi
pemasaran; Perikalan melalui Koran; Periklanan melalui jaringan telepon seluler; Periklanan melalui media elektronik dan
internet untuk manajemen bisnis; Periklanan melalui transmisi publisitas
online untuk pihak ketiga melalui jaringan
komunikasi elektronik; Periklanan online; Periklanan online melalui jaringan komunikasi komputer; Periklanan untuk orang lain;
Periklanan untuk orang lain melalui komputer dan jaringan komunikasi; Periklanan, pemasaran dan layanan promosi terkait
untuk memfasilitasi jejaring dan peluang sosialisasi untuk tujuan bisnis; Periklanan, pemasaran dan layanan promosi yang
terkait dengan semua industri untuk tujuan memfasilitasi jejaring dan peluang sosialisasi untuk tujuan bisnis; Periklanan,
pemasaran, dan promosi barang dan jasa pihak lain dalam kaitannya dengan video game dan olahraga elektronik;
Perkumpulan Asosiasi Seles Marketing; Persiapan kolom publikasi; Persiapan penilaian pajak [akuntansi]; Persiapan,
kompilasi dan penyimpanan data elektronik; Presentasi barang dan jasa; Produksi film iklan dalam bentuk videotape/rekaman
video; Produksi film-film komersial/iklan televisi; Produksi kembali dokumen; Produksi keperluan periklanan visual; Produksi
rekaman video untuk tujuan pemasaran; Produksi rekaman video untuk tujuan periklanan; Produksi rekaman video untuk
tujuan publisitas; Program insentif kartu loyalitas untuk mempromosikan jasa toko ritel yang menampilkan pakaian dan
aksesoris fesyen dan sejenisnya; Program loyalitas dan insentif pelanggan; Program pemberian insentif berupa asuransi jiwa
dan kesehatan untuk partisipan program karena lebih aktif dan mencapai sasaran yang ditetapkan; Promosi [periklanan]
bisnis; Promosi barang dan jasa melalui jaringan internet dan komunikasi; Promosi barang dan jasa milik pihak lain melalui
program diskon dan insentif dimana poin pembelian diberikan untuk pembelian yang dilakukan oleh pelanggan vendor atau
perjalanan yang dilakukan oleh pelanggan anggota yang dapat ditukar dengan barang dagangan dan perjalanan; Promosi
penjualan (untuk orang lain); Promosi penjualan akun kartu kredit melalui administrasi program pemberian insentif; Promosi
penjualan produk elektronik, video dan/atau audio untuk orang lain; Promosi penjualan produk elektronik, video dan/atau audio
untuk orang lain melalui toko, Internet atau katalog produk; Promosi penjualan untuk bisnis bebas bea; Promosi penjualan
untuk pihak lain melalui jaringan komputer; Promosi secara online pada jaringan komputer; Promosi, periklanan dan
pemasaran situs online; Proses administratif pesanan belanjaan; Publikasi elektronik teks publikasi; Publikasi produksi film;
Pusat belanja melalui internet; Pusat perbelanjaan komprehensif melalui internet; Pusat perbelanjaan komprehensif melalui
internet, yaitu, bahan makanan, minuman, kosmetik, perlengkapan mandi (toiletries), sediaan pemeliharaan gigi (dentifrices),
sabun dan deterjen, peralatan pembersih dan pencuci, garmen, barang tekstil, pakaian, alas kaki dan penutup kepala, tas dan
dompet kulit, mainan dan cinderamata/suvenir, kertas dan alat tulis, jam dan arloji, alat pengajaran, bahan pengajaran,
sediaan farmasi, kedokteran hewan dan sanitasi dan persediaan medis, peralatan dapur peralatan makan, mebel/furnitur,
peralatan pendingin listrik, mesin pertanian, mesin industri, peralatan digital telekomunikasi; Pusat perbelanjaan yang menjual
peralatan rumah tangga, furnitur, barang elektronik; Retail store services featuring shoes; Riset dan analisis data bisnis; Ritel
online; Ritel seluruh barang; Saran bisnis dan analisis pasar; Saran dan konsultasi bisnis mengenai penggunaan dan
permintaan untuk material yang digunakan pada proses pengeboran minyak dan gas dan panas bumi; Saran manajemen
pemasaran; Sewa mesin penjual otomatis; Stan untuk penjualan es krim; Studi dan analisis pasar melalui Internet; Studi
statistic bisnis; Supermarket bahan bangunan; Survei [jajak pendapat]; Survei bisnis; Survei untuk kepentingan bisnis; TOKO
SERBA ADA; Tampilan barang dagangan di media komunikasi untuk tujuan ritel; Tempat penyelenggara kursus penyelaman
(diving) untuk tujuan komersial; Tempat yang menjual berbagai macam bir; Toko Aquarium; Toko Barang Pecah belah; Toko
Eceran Elektronik; Toko Grosir Elektronik; Toko Optik; Toko Pakaian Jadi / konpeksi; Toko Penjualan Lampu LED, lampu
tenaga surya dan bola lampu; Toko alat-alat musik dan rekaman-rekaman; Toko alat-alat olahraga; Toko barang elektronik
audio dan audio visual; Toko barang pernak pernik/aksesoris; Toko barang-barang grosir; Toko barang-barang seni; Toko
bebas bea bandara; Toko bebas pajak untuk kosmetik dan obat-obatan; Toko boneka; Toko buku dan alat-alat tulis; Toko
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bunga; Toko distro; Toko eceran aluminium; Toko eceran dan grosir yang menjual bagian dan aksesoris mobil; Toko eceran
yang menjual peralatan listrik rumah tangga; Toko eceran yang menjual perlengkapan rumah tangga dari tekstil; Toko eceran
yang menjual produk susu; Toko emas; Toko emas dan perhiasan; Toko handphone dan asesoris; Toko helm dan aksesoris
helm; Toko jam; Toko jam tangan; Toko jamu (herbal); Toko komputer dan aksesoris; Toko kue; Toko kue online; Toko mainan
anak-anak; Toko makanan dan minuman khas jepang; Toko makanan online; Toko mebel dan ranjang; Toko menjual produk
voucher secara elektronik / online; Toko minuman non-alkohol; Toko minuman online; Toko minuman panas dan dingin; Toko
olahraga; Toko oleh-oleh; Toko online dan offline (shop fasade) yang menampilkan dan menjual barang-barang merchandise
karakter animasi; Toko online di bidang makanan dan minuman; Toko online di bidang roti-roti dan kue-kue; Toko online yang
menjual peralatan dan perlengkapan bayi; Toko pakaian ritel; Toko pancake dan waffle; Toko parfum; Toko perabotan; Toko
perangkat hardware; Toko perhiasan; Toko perlengkapan bayi; Toko plastik; Toko pulsa dan kartu perdana; Toko ritel, katalog
pesanan melalui pos, dan layanan toko ritel yang ditawarkan melalui Internet di bidang alas kaki, pakaian, barang-barangbarang kecil terbuat dari kulit, tas besar yang digunakan untuk membawa sejumlah barang, tas tangan, kacamata hitam, dan
aksesoris terkait di atas; Toko roti online; Toko sepatu; Toko serba ada; Toko sparepart dan aksesoris kendaraan; Toko tekstil
dan pakaian; Toko telekomunikasi; Toko yang melayani penjualan mesin; Toko yang menjual Karpet; Toko yang menjual
antara lain: baterai telepon seluler, -baterai isi ulang, -pengisi daya baterai untuk gawai dan telepon selular baik secara onLine
maupun langsung; Toko yang menjual batu alam, marmer, kaca, batu alam, lampu, guci, keramik, pegangan pintu, panel kayu,
bingkai, kertas pelapis dinding; Toko yang menjual berbagai macam parcel; Toko yang menjual cat; Toko yang menjual emas
batangan; Toko yang menjual es krim; Toko yang menjual kaca, kaca mata (optik), bingkai kacamata, rangka kaca mata, kaca
mata pelindung matahari, tempat-tempat kaca mata, lensa kontak, wadah-wadah untuk lensa kontak, tali kaca mata, kaca
mata anti silau, tas, tas ransel, tas selempang, dompet, koper, kulit, kulit Imitasi, payung, tongkat, kantong untuk pendaki
gunung, jam, tali jam tangan , rantai jam tangan, kotak jam tangan, perhiasan, gelang, kalung, cincin, bros(perhiasan), logam
mulia, baju, celana, t-shirt, sepatu, sandal, sepatu sandal, ikat pinggang, topi, jaket, sarung tangan (pakaian), tenda-tenda, talitali, tambang, tempat tidur gantung, jala-jala, terpal plastik, karung plastik, jaring-jaring, kerai diluar ruangan; Toko yang
menjual kosmetik; Toko yang menjual kue; Toko yang menjual pakaian; Toko yang menjual pencuci mulut berupa es dan
buah; Toko yang menjual pompa air rumah tangga dan industri serta seluruh alat listrik; Toko yang menjual wallpaper, gorden,
blinds, vinyl floor, lantai kayu, sticker, kaca filem; Toko-toko Grosir Elektronik; Ulasan biaya perawatan kesehatan; Waralaba
restoran, yaitu, penawaran bantuan manajemen bisnis dalam pendirian dan pengoperasian restoran; Wholesale store services
featuring shoes; administasi program diskon yang memungkinkan peserta untuk memperoleh diskon barang dan jasa, diskon
pengiriman, percepatan pengiriman dan akses awal terhadap acara-acara penjualan; administrasi bisnis; administrasi bisnis
dan layanan konsultasi bisnis; administrasi bisnis di bidang jasa transportasi dan pengiriman; administrasi bisnis di bidang
pengangkutan kapal atas nama orang lain; administrasi bisnis hotel; administrasi bisnis perusahaan dalam industri
pengangkutan kapal; administrasi bisnis program dan layanan penggantian farmasi; administrasi bisnis program dan layanan
penggantian obat; administrasi bisnis program penggantian pasien; administrasi bisnis untuk orang lain; administrasi dan
manajemen hibah penelitian; administrasi franchise (waralaba); administrasi komersial dari lisensi barang dan jasa orang lain;
administrasi komersial untuk barang dan jasa bagi orang lain; administrasi komersial untuk lisensi barang dan jasa bagi orang
lain, untuk program diskon yang memungkinkan peserta mendapatkan diskon barang dan jasa melalui penggunaan kartu
anggota diskon, kompetisi untuk keperluan periklanan, program loyalitas konsumen, skema insentif dan loyalitas pelanggan,
program loyalitas menyangkut diskon atau insentif, program imbalan loyalitas, skema keanggotaan, skema insentif penjualan
dan promosi, program insentif promosi penjualan, urusan bisnis waralaba, urusan bisnis toko ritel; administrasi loyalitas
pelanggan dan skema insentif; administrasi penggajian bisnis untuk orang lain; administrasi program diskon untuk
memungkinkan peserta memperoleh diskon barang dan jasa melalui penggunaan kartu keanggotaan diskon; administrasi
program diskon yang memungkinkan peserta untuk mendapatkan diskon pada jasa pengiriman melalui penggunaan kartu
keanggotaan diskon; administrasi program frequent flyer; administrasi program frequent flyer yang memungkinkan anggota
menukarkan miles untuk poin atau penghargaan yang ditawarkan oleh program loyalitas lainnya; administrasi program
imbalan kerja; administrasi program imbalan kesetiaan; administrasi program imbalan loyalitas yang melibatkan pertukaran
cap; administrasi program insentif promosi penjualan; administrasi program loyalitas konsumen; administrasi program loyalitas
konsumen untuk mempromosikan layanan restoran dan layanan ritel orang lain; administrasi program loyalitas pelanggan;
administrasi program loyalitas yang melibatkan diskon atau insentif; administrasi program loyalti konsumen yang menyediakan
konsumen terdaftar dengan barang gratis dan menu diskon; administrasi program pemberian insentif untuk mempromosikan
penjualan barang dan jasa orang lain; administrasi program pensiun karyawan; administrasi program pertukaran budaya dan
pendidikan; administrasi program tunjangan karyawan mengenai asuransi dan keuangan; administrasi program tunjangan
karyawan mengenai keanggotaan klub kebugaran; administrasi program tunjangan kesejahteraan karyawan; administrasi
pusat data dalam bidang data besar (big data); administrasi rekening tabungan; administrasi rencana penyedia yang disukai;
administrasi rencana perawatan kesehatan prabayar; administrasi skema insentif penjualan dan promosi; administrasi skema
insentif penjualan dan promosi yang melibatkan perangko perdagangan; administrasi skema loyalitas dan insentif; administrasi
urusan bisnis; administrasi urusan bisnis waralaba; administrasi usaha; administrasi yang berkaitan dengan distribusi dan
pemasaran penjualan; administrasi, penagihan, dan rekonsiliasi akun atas nama orang lain; advertising to promote the sale of
products and the use of services by the point accumulation method or discount privilege grant method; agen agregat penjualan
dan penyediaan informasi yang terkait dengannya; agen atau agen penjualan pesanan melalui surat; agen impor-ekspor; agen
informasi komersial; agen kerja terkait dengan pembayaran barang; agen pemesanan teater; agen pemesanan teater [layanan
pemesanan pekerjaan untuk artis yang tampil]; agen pemesanan teater [manajemen bisnis artis pertunjukan]; agen
pemesanan teater untuk iklan atau promosi penjualan; agen penerbitan; agen penjualan barang baik eceran maupun grosir;
agen perencanaan dan pelaksanaan iklan dan promosi penjualan, serta pengajaran dan saran untuk iklan dan promosi
penjualan; agen perencanaan, pelaksanaan sehubungan dengan mempromosikan penjualan dan mempromosikan
penyediaan barang dan jasa di internet; agen perencanaan, pengoperasian, pelaksanaan untuk mempromosikan penjualan
dan mempromosikan penyediaan barang dan jasa di internet; agen perusahaan lokal dan asing untuk memberikan penawaran
untuk berbagai produk, yaitu, penetapan harga barang atau jasa; agen untuk kontrak pengadaan (untuk pihak lain) untuk
penjualan dari barang melalui telefon seluler dan internet; agen untuk langganan koran; agen untuk penerbitan kupon
(termasuk kupon elektronik) dan kupon diskon untuk mempromosikan penjualan atau layanan produk; agency services of
products, services and company on the internet; agensi ekspor dan impor; akuntansi; akuntansi administrasi; akuntansi biaya;
akuntansi forensik; akuntansi manajemen biaya; alih daya (bantuan komersial); analis data bisnis; analisa dan pengajaran
manajemen; analisa informasi bisnis; analisa manajemen atau pemberian nasehat tentang manajemen; analisa mengenai
masalah ekonomi; analisa respon konsumen; analisis biaya; analisis biaya-manfaat; analisis bisnis strategis; analisis bisnis,
layanan informasi dan penelitian pasar; analisis dan pelaporan statistik; analisis dan penelitian pasar; analisis dan studi atas
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informasi yang dikumpulkan pada pendapat-pendapat (opini) para konsumen dan lingkungan melalui penelitian pasar dan
studi-studi per-iklanan; analisis dan studi pasar; analisis data bisnis; analisis data dan statistik studi pasar; analisis data
penelitian pasar; analisis data penelitian pasar dan statistik; analisis data termasuk analisis perilaku pengguna dan intelijen;
analisis harga biaya; analisis harga biaya mengenai pembuangan, pembuangan, penanganan, dan daur ulang limbah; analisis
informasi bisnis; analisis kecenderungan busana dan pasar untuk memberikan saran dan konsultasi kepada pemilik merek
ritel; analisis kerja untuk menentukan keahlian pekerja dan persyaratan pekerja lainnya; analisis laba bisnis; analisis
manajemen bisnis; analisis manajemen bisnis dan konsultasi bisnis; analisis pasar biji-bijian; analisis pemasaran; analisis
pemasaran real estat; analisis respon iklan dan riset pasar; analisis respons iklan dan studi pasar; analisis respons terhadap
iklan; analisis statistik dan layanan pelaporan untuk keperluan bisnis; analisis statistik riset pasar; analisis studi pasar; analisis
tren bisnis; analitik data bisnis, yaitu, mengumpulkan dan melaporkan data kebugaran, informasi pembayaran dan data bisnis
lainnya ke departemen sumber daya manusia serta bisnis kebugaran dan kesehatan; asa-jasa pengadaan untuk orang lain
(pembelian barang dan jasa untuk orang lain); audisi seniman pertunjukan (pemilihan personil); audit akun; audit bisnis; audit
keuangan; audit laporan keuangan; bantuan administrasi bisnis; bantuan administrasi dalam menanggapi panggilan untuk
tender; bantuan bisnis; bantuan bisnis sehubungan dengan memfasilitasi transaksi bisnis melalui jaringan komputer lokal dan
global; bantuan bisnis terkait dengan pendirian waralaba; bantuan bisnis untuk orang lain dalam pendirian organisasi amal;
bantuan bisnis untuk orang lain dalam pendirian organisasi kemanusiaan; bantuan bisnis untuk seniman dan penampil;
bantuan bisnis, manajemen dan layanan administrasi; bantuan bisnis, manajemen dan layanan informasi; bantuan dalam
manajemen bisnis komersial waralaba; bantuan dan konsultasi yang berkaitan dengan manajemen bisnis dan organisasi;
bantuan dan saran mengenai organisasi dan manajemen bisnis; bantuan manajemen bisnis; bantuan manajemen bisnis
dalam pendirian dan pengoperasian restoran; bantuan manajemen bisnis dalam pengoperasian fasilitas pelabuhan untuk
orang lain; bantuan manajemen bisnis dalam pengoperasian restoran; bantuan manajemen bisnis di bidang waralaba; bantuan
manajemen bisnis untuk perusahaan industri atau komersial; bantuan manajemen industri; bantuan manajemen komersial;
bantuan manajemen komersial atau industri; bantuan manajemen personalia; bantuan manajemen perusahaan; bantuan
pemasaran; bantuan, layanan konsultasi dan konsultasi berkaitan dengan analisis bisnis; bantuan, layanan konsultasi dan
konsultasi berkaitan dengan manajemen bisnis; bantuan, layanan konsultasi dan konsultasi berkaitan dengan organisasi
bisnis; bantuan, layanan konsultasi dan konsultasi berkenaan dengan perencanaan bisnis; belanja online; beriklan di Internet
untuk orang lain; beriklan di kios elektronik; beriklan di majalah, brosur, dan koran; beriklan di pers populer dan profesional;
beriklan melalui Internet; beriklan melalui jaringan telepon seluler; beriklan melalui media elektronik; beriklan melalui semua
sarana komunikasi publik; beriklan untuk orang lain di Internet; bisnis dan manajemen; bisnis pemasaran; blockchain sebagai
suatu layanan (blockchain as a service), yaitu, saran dan informasi bisnis di bidang teknologi blockchain; copywriting;
copywriting iklan; copywriting untuk keperluan iklan dan promosi; database dan manajemen arsip yang terkomputerisasi;
demonstrasi barang; demonstrasi barang dan jasa dengan cara elektronik; demonstrasi barang dan jasa dengan cara
elektronik, juga untuk manfaat yang disebut layanan Teleshopping dan homeshopping; demonstrasi barang pada media
komunikasi untuk keperluan ritel; demonstrasi barang untuk keperluan iklan; demonstrasi barang untuk keperluan promosi;
demonstrasi penjualan untuk orang lain; demonstrasi produk di jendela toko dengan model langsung; demonstrasi produk
disediakan di dalam toko dan melalui jaringan komunikasi global dan jaringan elektronik dan komunikasi lainnya; desain bahan
iklan; desain bahan-bahan iklan untuk orang lain; desain brosur iklan; desain logo iklan; desain materi iklan, pemasaran, dan
publisitas; desain selebaran iklan; desain, kreasi, persiapan, produksi, dan penyebaran iklan dan materi iklan untuk orang lain;
distribusi bahan periklanan; distribusi barang promosi; distribusi barang-barang (bukan layanan-layanan transportasi) (agen,
grosir, layanan-layanan representatif); distribusi dan penyebaran materi iklan; distribusi dan penyebaran materi iklan
[selebaran, prospektus, materi cetak, sampel]; distribusi iklan; distribusi iklan dan pengumuman komersial; distribusi masalah
periklanan; distribusi materi iklan [selebaran, prospektus, materi cetak, sampel]; distribusi materi iklan dan penyebaran pesan
iklan; distribusi materi iklan secara elektronik; distribusi materi iklan, pemasaran dan promosi; distribusi minyak dan gas,
tempat penyimpanan, lubang besar, dan peralatan silinder untuk melindungi sensor suhu, mesin, dan bagiannya; distribusi
pengumuman iklan; distribusi produk untuk tujuan periklanan; distribusi prospektus; distribusi prospektus dan sampel;
distribusi prospektus dan sampel untuk keperluan periklanan; distribusi prospektus untuk keperluan periklanan; distribusi
prospektus, langsung atau melalui pos; distribusi sampel; distribusi sampel untuk keperluan iklan; distribusi sampel untuk
keperluan publisitas; distribusi sampel, langsung atau melalui pos; distribusi selebaran iklan; distribusi selebaran iklan untuk
orang lain; distribusi selebaran untuk tujuan periklanan; distribusi selebaran, brosur, barang cetakan, dan sampel untuk
keperluan periklanan; distributor aluminium; duplikasi dokumen; ekspor dan impor alat-alat berat dan suku cadang; evaluasi
bisnis; evaluasi peluang bisnis; evaluasi persyaratan personel; evaluasi statistik data dari studi pasar; evaluasi statistik data
pemasaran; evaluasi statistik data penelitian pasar; faktur; faktur bisnis; file sentral dan manajemen file bisnis
terkomputerisasi; fungsi kantor; galeri seni untuk tujuan iklan; galeri seni untuk tujuan komersial; galeri seni untuk tujuan
komersial atau iklan; general office work regarding management of pecuniary claim by computer; grosir dan eceran film,
rekaman suara, karya sastra, karya dramatis, karya musik dan karya artistik; hubungan Masyarakat; hubungan masyarakat
yang berkaitan dengan kecantikan; iklan; iklan banner; iklan baris; iklan bayar per klik; iklan billboard elektronik; iklan bioskop;
iklan dan layanan informasi komersial; iklan dan layanan pemasaran interaktif; iklan dan pemasaran kooperatif; iklan dan
pemasaran koperasi untuk layanan kebersihan perumahan dan komersial; iklan dan promosi perusahaan; iklan dan saran
bisnis; iklan daring pada internet dan sistem jaringan komputer global lainnya; iklan dengan komunikasi nirkabel; iklan di
bidang pariwisata dan perjalanan; iklan film; iklan jasa pelatihan penyelaman dalam air secara online; iklan komersial; iklan
komersial perusahaan; iklan komersial radio; iklan komersial televisi; iklan langsung; iklan majalah; iklan melalui pesanan
surat; iklan melalui sarana komunikasi umum; iklan melalui semua sarana komunikasi umum; iklan mobil untuk dijual melalui
Internet; iklan online; iklan online di jaringan komputer; iklan online pada jaringan komputer; iklan pengalaman, acara dan
secara langsung; iklan promosi produk dan layanan pihak ketiga melalui pengaturan sponsor dan perjanjian lisensi yang
berkaitan dengan acara olahraga domestik dan internasional; iklan promosi produk dan layanan pihak ketiga melalui
pengaturan sponsor dan perjanjian lisensi yang berkaitan dengan konser musik; iklan promosi produk dan layanan pihak
ketiga melalui pengaturan sponsor dan perjanjian lisensi yang berkaitan dengan olahraga, musik, dan acara budaya lainnya;
iklan radio; iklan radio dan televisi; iklan real estat; iklan real estat komersial; iklan real estat komersial atau perumahan; iklan
real estat perumahan; iklan respons langsung; iklan secara online dan mempromosikan barang dan jasa pihak lain melalui
internet; iklan secara online jasa pengaturan pengantaran orang-orang yang mengadakan perjalanan snorkeling dan diving;
iklan secara online jasa wisata dalam air snorkeling dan diving; iklan situs web bisnis; iklan sponsor; iklan surat langsung untuk
menarik pelanggan baru dan mempertahankan basis pelanggan yang ada; iklan televisi; iklan untuk keperluan rekrutmen; iklan
untuk perekrutan personil; iklan wisata diving dan snorkeling di Pulau melalui internet; iklan yang berkaitan dengan layanan
transportasi dan pengiriman; iklan yang berkaitan dengan produk farmasi dan produk pencitraan in-vivo; iklan, pemasaran dan
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konsultasi konsultasi, layanan konsultasi dan bantuan; iklan, promosi, dan layanan hubungan masyarakat; iklan, promosi, dan
layanan keagenan; informasi bisnis; informasi bisnis dan layanan penelitian; informasi bisnis dan layanan penelitian
berbantuan komputer; informasi bisnis dan layanan penilaian; informasi dan konsultasi manajemen bisnis; informasi dan
pertanyaan bisnis; informasi dan saran komersial untuk konsumen; informasi komersial dan nasehat untuk konsumen
penilaian bisnis; informasi komersial dan nasehat untuk konsumen terkait dengan diet [tempat konsultasi konsumen]; informasi
komersial dan saran untuk konsumen dalam pilihan produk dan layanan; informasi pemasaran; informasi penjualan produk;
informasi usaha untuk tinjauan umum perusahaan termasuk pengoperasian usaha, ukuran bisnis dan informasi lainnya;
informasi, jasa konsultasi, memberikan nasehat, menginformasikan yang berkaitan dengan semua yang disebutkan di atas.;
informasi, layanan konsultasi dan konsultasi yang berkaitan dengan manajemen bisnis dan administrasi bisnis yang
disediakan secara online atau melalui Internet; information retrieval services executed using electronic calculators for others;
information retrieval services on the internet using artificial intelligence program for others; input dan kompilasi informasi ke
dalam basis data komputer; input, kompilasi dan sistemisasi informasi ke dalam basis data komputer; internet dan layanan
situs belanja ritel online yang menampilkan streaming atau konten audio-visual yang dapat diunduh di bidang berita, hiburan,
olahraga, komedi, drama, musik, dan video musik; interpretasi data riset pasar; interpretasi data studi pasar; inventaris barang
dagangan; investigasi bisnis; issuing of trading stamp; issuing, clearing and managing point cards; issuing, issuing
intermediary and clearing of trading stamp, coupon, point accumulation type card and discount privilege card; jajak pendapat;
jaringan bisnis; jaringan bisnis melalui platform jejaring sosial; jasa administrasi bisnis di bidang kesehatan; jasa administrasi
bisnis di bidang transportasi; jasa administrasi dan manajemen bisnis sehubungan dengan program sponsor; jasa administrasi
kantor; jasa administrasi yang berkaitan dengan investasi; jasa administratif kartu loyalitas; jasa advis, konsultasi dan
perencanaan pajak (akunting); jasa agen bakat dalam sifat manajemen bisnis artis yang tampil; jasa agen ekspor; jasa agen
ekspor-impor di bidang energi; jasa agen impor-ekspor barang; jasa agen pemasaran; jasa agen pembelian; jasa agen
pemodelan; jasa agen penjualan untuk alas kaki; jasa agen periklanan; jasa agen periklanan radio; jasa agen periklanan
televisi; jasa agen pesanan pembelian; jasa agen sastra yang terdiri dari negosiasi kontrak; jasa agen tenaga kerja dan
pekerjaan; jasa agen yang berhubungan dengan penjualan komersial; jasa agensi talent (manajemen bisnis seniman
pertunjukan); jasa akuntansi untuk merger dan akuisisi; jasa akuntansi yang berkaitan dengan perencanaan pajak; jasa
akuntansi yang berkaitan dengan piutang dagang; jasa alih daya [bantuan bisnis]; jasa analisa penjualan; jasa analisis atau
konsultasi di bidang pertanian; jasa analisis pasar; jasa analisis periklanan; jasa audit; jasa bantuan bisnis sehubungan
dengan pengumpulan dan penyewaan daftar alamat; jasa bantuan manajemen dan operasi untuk bisnis komersial; jasa
bantuan untuk perusahaan industri atau komersial dalam menjalankan bisnis mereka; jasa bisnis dan periklanan; jasa bisnis,
seperti membantu pihak lain dalam perundingan dan pengembangan kemitraan bisnis dan aliansi bisnis; jasa diskon (-untuk
pengecer, -untuk grosir, untuk promosi pemasaran); jasa distribusi di bidang bahan kimia, pestisida, aplikator kimia dan
pestisida dan pakaian pelindung dan masker pelindung untuk digunakan selama penggunaan atau aplikasi bahan kimia; jasa
distributor bahan bangunan dari metal; jasa distributor grosir untuk alas kaki; jasa distributor grosir untuk anggur dan minuman
beralkohol; jasa distributor grosir untuk bir; jasa distributor grosir untuk furnitur; jasa distributor grosir untuk kosmetik; jasa
distributor grosir untuk lembaran dan gulungan aluminium dan stainless steel; jasa distributor grosir untuk makanan dan
minuman; jasa distributor grosir untuk pakaian; jasa distributor grosir untuk perhiasan; jasa distributor grosir untuk produk
segar; jasa distributor grosir untuk suku cadang dan komponen otomotif; jasa distributor grosir untuk untuk teh dan kopi; jasa
eceran atau grosiran robot industri; jasa eceran atau grosiran terkait dengan bagian-bagian atau aksesoris mobil; jasa eceran
atau grosiran terkait dengan bagian-bagian atau aksesoris mobil pada situs web internet; jasa eceran atau grosiran untuk
akumulator; jasa eceran atau grosiran untuk kendaraan bermotor roda dua; jasa eceran atau grosiran untuk mesin dan
instrumen pengukur atau penguji; jasa eceran atau grosiran untuk pendingin udara; jasa eceran atau grosiran untuk peralatan
dan instrumen telekomunikasi; jasa eceran atau grosiran untuk permesinan dan peralatan elektrikal; jasa evaluasi statistik data
pemasaran; jasa grosir berkaitan dengan pelana; jasa grosir dan eceran; jasa grosir untuk alas kaki; jasa grosir untuk alat
musik; jasa grosir untuk artikel menjahit; jasa grosir untuk artikel pembersih; jasa grosir untuk bahan kimia untuk digunakan
dalam hortikultura; jasa grosir untuk bahan kimia untuk digunakan dalam kehutanan; jasa grosir untuk bahan kimia untuk
digunakan dalam pertanian; jasa grosir untuk bahan seni; jasa grosir untuk barang cetakan; jasa grosir untuk barang yang
dipanggang; jasa grosir untuk daging; jasa grosir untuk furnitur; jasa grosir untuk instalasi sanitasi; jasa grosir untuk instrumen
horologis; jasa grosir untuk instrumen medis; jasa grosir untuk kain; jasa grosir untuk karya seni; jasa grosir untuk mainan;
jasa grosir untuk minuman beralkohol, kecuali bir; jasa grosir untuk pakaian; jasa grosir untuk pakan ternak; jasa grosir untuk
penerangan; jasa grosir untuk penutup dinding; jasa grosir untuk penutup lantai; jasa grosir untuk perabotan; jasa grosir untuk
peralatan hortikultura; jasa grosir untuk peralatan konstruksi; jasa grosir untuk peralatan memasak makanan; jasa grosir untuk
peralatan menyelam; jasa grosir untuk peralatan pasokan air; jasa grosir untuk peralatan pemindahan tanah; jasa grosir untuk
peralatan penyamakan matahari; jasa grosir untuk peralatan pertanian; jasa grosir untuk perangkat keras komputer; jasa grosir
untuk perangkat keras logam; jasa grosir untuk persediaan alat tulis; jasa grosir untuk persiapan membuat minuman; jasa
grosir untuk persiapan membuat minuman beralkohol; jasa grosir untuk persiapan pembersihan; jasa grosir untuk persiapan
perawatan hewan; jasa grosir untuk produk hortikultura; jasa grosir untuk produk susu; jasa grosir untuk sampah untuk hewan;
jasa grosir untuk tembakau; jasa grosir untuk tutup kepala; jasa grosir yang berkaitan dengan aksesoris mobil; jasa grosir yang
berkaitan dengan alas kaki; jasa grosir yang berkaitan dengan barang cetakan; jasa grosir yang berkaitan dengan bulu tiruan;
jasa grosir yang berkaitan dengan furnitur; jasa grosir yang berkaitan dengan ikan; jasa grosir yang berkaitan dengan kain;
jasa grosir yang berkaitan dengan karya seni; jasa grosir yang berkaitan dengan pakan untuk hewan; jasa grosir yang
berkaitan dengan peralatan hortikultura; jasa grosir yang berkaitan dengan peralatan konstruksi; jasa grosir yang berkaitan
dengan peralatan pertanian; jasa grosir yang berkaitan dengan peralatan yang dioperasikan dengan tangan untuk konstruksi;
jasa grosir yang berkaitan dengan perhiasan; jasa grosir yang berkaitan dengan produk hortikultura; jasa grosir yang berkaitan
dengan suku cadang kendaraan bermotor; jasa grosir yang berkaitan dengan tutup kepala; jasa humas; jasa iklan dan
promosi; jasa iklan ritel yaitu penyebaran masalah iklan untuk pihak lain melalui jaringan komunikasi elektronik daring; jasa
informasi bisnis; jasa informasi ekonomi untuk keperluan bisnis; jasa informasi komersial yang disediakan oleh akses ke
database komputer; jasa informasi penjualan, bisnis dan promosi; jasa informasi, penasehatan dan konsultansi yang berkaitan
dengan periklanan dan pemasaran; jasa informasi, yaitu menyediakan informasi tentang produk ritel kepada pelanggan yang
menampilkan ketersediaan produk tertentu yang menarik bagi mereka; jasa jaringan bisnis dan profesional; jasa jasa katalog
toko eceran; jasa jual beli mobil bekas; jasa jual beli mobil bekas secara online; jasa katalog pemesanan melalui pos dalam
kaitannya dengan kosmetik; jasa kliping berita iklan secara daring (online) melalui jaringan komputer; jasa klub pelanggan dan
jasa loyalitas pelanggan, untuk tujuan komersial, promosi dan/atau periklanan; jasa klub pelanggan, untuk keperluan
komersial, promosi dan/atau iklan; jasa konsultasi bisnis; jasa konsultasi bisnis dalam kaitannya dengan identitas perusahaan;
jasa konsultasi bisnis dalam kaitannya dengan tanggung jawab sosial perusahaan; jasa konsultasi bisnis dan informasi; jasa
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konsultasi bisnis di bidang logistik transportasi; jasa konsultasi bisnis di bidang pertanian; jasa konsultasi bisnis sehubungan
dengan menyediakan situs web pada jaringan komputer global yang pihak ketiga dapat menawarkan dan sumber barang dan
jasa, tempat, menentukan status dan memenuhi permintaan dan pesanan perdagangan, masuk ke dalam kontrak dan
transaksi bisnis; jasa konsultasi bisnis sehubungan dengan pengoperasian pasar elektronik untuk pembeli dan penjual barangbarang dan atau jasa-jasa pada jaringan komputer global; jasa konsultasi bisnis untuk organisasi nirlaba; jasa konsultasi bisnis
untuk perusahaan; jasa konsultasi bisnis untuk perusahaan pemula; jasa konsultasi bisnis yang berkaitan dengan integrasi
bidang teknologi proses bisnis, pembelajaran organisasi, manajemen perubahan dan keberlanjutan operasional; jasa
konsultasi dan informasi yang berkaitan dengan akuntansi; jasa konsultasi dan konsultasi di bidang strategi bisnis; jasa
konsultasi manajemen; jasa konsultasi manajemen bisnis yang disediakan melalui Internet; jasa konsultasi pemasaran bisnis;
jasa konsultasi perdagangan luar negeri; jasa konsultasi rekrutmen bisnis; jasa konsultasi terkait dengan manajemen pusat
perbelanjaan; jasa konsultasi usaha mengenai distribusi komersial dan penyediaan informasi yang berhubungan dengannya;
jasa konsultasi yang berhubungan dengan kontrak untuk pembelian barang; jasa konsultasi yang berkaitan dengan
administrasi bisnis dan manajemen personalia; jasa konsultasi yang berkaitan dengan pembuatan konsep, pengkreasian,
proses desain, pengembangan, penerapan, pengerjaan, pengaturan, promosi dan pengawasan skema keanggotaan,
termasuk skema kartu loyalitas pelanggan, skema insentif, skema bonus, kartu hadiah dan kartu diskon; jasa konsultasi yang
berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa; jasa konsultasi yang berkaitan dengan periklanan, promosi bisnis, manajemen
bisnis dan pemasaran; jasa kumpulan statistik untuk bisnis; jasa logistik (-untuk manajemen bisnis, -untuk fasilitas organisasi
dan sumber daya); jasa loyalitas pelanggan untuk tujuan komersial, promosi dan / atau iklan; jasa manajemen bisnis di bidang
pendidikan; jasa manajemen bisnis komersial; jasa manajemen bisnis sehubungan dengan penjualan secara elektronik; jasa
manajemen dan konsultasi pengelolaan bisnis; jasa manajemen penjualan di internet; jasa manajemen proyek bisnis untuk
proyek konstruksi; jasa marketing melalui berbagai media, termasuk media online dan offline, transaksi komersial secara
online; jasa menjual bersama-sama, untuk mendapatkan keuntungan satu sama lain, dari bermacam-macam barang, yang
memungkinkan pelanggan untuk melihat dengan baik dan membeli barang-barang tersebut melalui situs web internet barang
dagangan secara umum dan toko grosir; jasa organisasi dan manajemen program promosi insentif dan penjualan; jasa
outsourcing dalam sifat mengatur kontrak layanan untuk orang lain; jasa outsourcing dalam sifat mengatur pengadaan barang
untuk orang lain; jasa outsourcing di bidang analitik bisnis; jasa outsourcing di bidang manajemen hubungan pelanggan; jasa
outsourcing di bidang operasi bisnis; jasa pelaksanaan survei riset bisnis dan pasar; jasa pelelangan; jasa pemasaran; jasa
pemasaran di bidang kedokteran gigi; jasa pemasaran di bidang perjalanan; jasa pemasaran di bidang restoran; jasa
pembelanjaan melalui internet; jasa pembuatan indeks informasi, situs dan sumber daya lain yang tersedia di jaringan
komputer global dan jaringan elektronik dan komunikasi lainnya untuk pihak lain; jasa pemesanan (untuk orang lain); jasa
pemesanan dan penjualan barang secara online; jasa pemodelan statistik; jasa pemrosesan data dalam bidang transportasi;
jasa pemrosesan data di bidang transportasi; jasa penagihan; jasa penataan untuk tujuan iklan; jasa penelitian dan konsultasi
yang berkaitan dengan promosi, operasi, dan penjualan di pasar domestik dan luar negeri barang dan jasa yang diproduksi di
Taiwan, yaitu, konsultasi riset pasar; jasa penelitian pasar dan informasi; jasa penerbitan, pengelolaan dan penyelesaian
kupon dan poin untuk mempromosikan barang dan jasa; jasa pengadaan kerjasama, untuk keuntungan pihak lain, dari
berbagai barang, tidak termasuk transportasi daripadanya, memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan
membeli barang-barang tersebut; jasa pengadaan minuman beralkohol [membeli barang untuk bisnis lain]; jasa pengadaan
untuk orang lain [membeli barang dan jasa untuk bisnis lain]; jasa pengadaan, untuk manfaat pihak lain, berbagai barangbarang (tidak termasuk transportasi daripadanya), memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan membeli
barang-barang tersebut di outlet ritel, outlet grosir, supermarket dan toko serba ada; jasa pengaturan dan pengorganisasian
promosi pemasaran untuk pihak lain; jasa pengecer dan grosir dan jasa penjualan eceran secara online; jasa penggabungan
(merger) dan akuisisi bisnis; jasa pengorganisasian kompetisi bisnis dan perdagangan; jasa pengumpulan data; jasa penilaian
bisnis; jasa penilaian perusahaan; jasa penjualan aksesoris telepon selular; jasa penjualan alat teknik; jasa penjualan alat-alat
kedokteran; jasa penjualan camilan coklat, coklat batang, brownis; jasa penjualan daging beku; jasa penjualan dan publisitas;
jasa penjualan grosir produk garam kemasan secara online maupun offline; jasa penjualan hasil laut; jasa penjualan hasil laut
(beku); jasa penjualan ikan; jasa penjualan makanan berbahan dasar ikan; jasa penjualan makanan atau minuman yang
dioperasikan dengan memasukkan koin untuk mengeluarkan minuman atau makanan yang dipilih; jasa penjualan makanan
dan minuman; jasa penjualan makanan dan minuman khas jepang baik secara langsung maupun online; jasa penjualan
makanan dan minuman yang dipesan melalui mesin; jasa penjualan makanan olahan hasil laut; jasa penjualan melalui sistem
berbasis web dan portal online di bidang perdagangan konsumen dan bisnis (consumer-to-business); bagi konsumen untuk
masuk, mengatur dan mengubah profil pembayaran dan pengiriman serta bagi penjual untuk masuk, mengatur dan mengubah
daftar produknya; jasa penjualan minuman berbahan dasar kopi, coklat dan teh; jasa penjualan minuman teh bubble atau teh
pearl; jasa penjualan obat-obatan; jasa penjualan perabot rumah tangga; jasa penjualan produk dibidang nutrisi dan
suplemen diet, minuman dan sari buah; jasa penjualan produk baja ringan; jasa penjualan produk serta layanan kesehatan
secara online (internet).; jasa penjualan ritel produk garam kemasan secara online maupun offline; jasa penjualan ritel, grosir
dan online termasuk berhubungan dengan buku dan publikasi lainnya jasa informasi, nasihat, konsultasi dan pendukung yang
berhubungan dengan semua yang tersebut di atas; jasa penjualan secara online; jasa penjualan serta promosi untuk sediaan
farmasi; jasa penjualan wisata dalam air diving dan snorkeling secara online; jasa penjualan: atap baja ringan ,galvalum, reng,
hollow, atap Baja lembaran dengan lapisan seng dan almunium, kanal c; jasa penyaluran gas secara ritel (eceran); jasa
penyediaan data bisnis; jasa penyediaan informasi yang berkaitan dengan e-commerce melalui internet; jasa penyediaan
portal online berbasis web yang memberikan pelanggan akses ke informasi akun penjualan mereka, informasi logistik
transportasi dalam bentuk lokasi produk saat ini berdasarkan pesanan, informasi manajemen inventaris, dan informasi
promosi produk, semuanya di bidang bahan kimia dan produk kimia; jasa penyelenggaraan pameran untuk tujuan niaga atau
iklan; jasa perantara bisnis untuk menjual dan membeli barang dan jasa; jasa perantara bisnis yang berkaitan dengan
pengiriman pesanan melalui telekomunikasi; jasa perantara komersial untuk alat pijat estetika; jasa perantara komersial untuk
kosmetik; jasa perdagangan aluminium; jasa perdagangan besar (distributor) alat-alat berat dan suku cadang; jasa
perdagangan gas; jasa perdagangan secara online sehubungan dengan pelelangan elektronik dan menyediakan evaluasi
bisnis secara online sehubungan dengannya; jasa periklanan; jasa periklanan B2B (transaksi komersial antara pelaku bisnis);
jasa periklanan dan manajemen; jasa periklanan dan promosi dan konsultasi yang terkait dengannya; jasa periklanan dan
promosi di bidang hiburan, musik, film, televisi, televisi kabel, televisi satelit, radio dan siaran on-line; jasa periklanan dan
publisitas, yaitu, mempromosikan barang, jasa, identitas merek dan informasi serta berita komersial pihak ketiga melalui media
cetak, audio, video, digital dan medium on-line; jasa periklanan media sosial; jasa periklanan untuk promosi e-commerce; jasa
periklanan yang berkaitan dengan penjualan barang; jasa periklanan yang disediakan oleh agen periklanan radio dan televisi;
jasa periklanan, pemasaran dan konsultasi promosi, nasihat dan
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pemberian bantuan; jasa periklanan, promosi dan / atau animasi komersial; jasa periklanan, yaitu, manajemen kampanye
periklanan, penargetan, implementasi dan layanan pengoptimalan/optimisasi (optimization); jasa periklanan, yaitu, penargetan
dan optimalisasi (optimization) iklan online; jasa periklanan, yaitu, penjadwalan, pelacakan, dan pelaporan iklan untuk orang
lain; jasa periklanani toko ritel untuk menjual pakaian, alas kaki dan headwear; jasa perniagaan yang melayani penjualan
kendaraan bermotor; jasa pesanan pos dan jasa toko ritel online yang menjual kopi, teh, minuman berbahan dasar kopi,
minuman berbahan dasar teh, minuman berbahan dasar cokelat, mesin penyeduh listrik dan mesin espresso listrik, pemadat
kopi dan teh, panci dan penyaring, tempat minuman, dan kaos; jasa prakiraan ekonomi; jasa produksi iklan; jasa program
loyalitas, insentif dan bonus untuk pelanggan; jasa promosi dan pemasaran secara online; jasa promosi penjualan; jasa
promosi penjualan atas barang-barang dan jasa-jasa melalui sponsor untuk olahraga, musik dan hiburan; jasa promosi yaitu
distribusi voucer hadiah untuk keperluan promosi dan komersial, cek hadiah, cap dan kupon diskon melalui telepon seluler,
perlengkapan seluler lainnya dan melalui internet; jasa retail pemesanan melalui pos yang terkait dengan kosmetik; jasa retail
secara online untuk produk konsumen; jasa retail sehubungan dengan penjualan bahan plastik untuk pengemasan, jenis
mesin pencetak, blok pencetakan, pengering tinta, buklet, buku, kalender, kartu, tempat dokumen, alas gambar, pena gambar,
perangkat gambar, amplop, selebaran, folder, kartu ucapan, majalah, surat kabar, pamflet, pensil, pulpen, terbitan berkala,
kartu pos, poster, barang cetakan, cetakan publikasi, buku kliping, alat tulis kantor, bahan pengajaran (kecuali peralatan); jasa
retail sehubungan dengan penjualan daging, ikan, unggas dan binatang buruan, ekstrak daging, buah dan sayuran yang
diawetkan, dibekukan, dikeringkan dan dimasak, jeli, selai, saus buah, telur, susu dan produk susu, minyak dan lemak untuk
makanan, kopi, teh, kakao dan kopi buatan, beras, tapioka dan sagu, tepung dan sediaan yang terbuat dari sereal, roti, kue
dan gula-gula, es, gula, madu, sirup, ragi, bubuk pengembang, garam, mustar, cuka, saus (bumbu), rempah-rempah, es; jasa
retail sehubungan dengan penjualan furnitur, cermin, bingkai gambar kayu, gabus, alang-alang, rotan, anyaman, tanduk,
tulang, gading, tulang insang ikan paus, cangkang, amber, kerang mutiara, meerschaum; jasa retail sehubungan dengan
penjualan kertas, karton, barang cetakan, bahan penjilidan buku, foto, alat tulis kantor, perekat untuk alat tulis kantor atau
keperluan rumah tangga, bahan seniman, kuas lukis, mesin ketik dan keperluan kantor (kecuali furnitur), bahan instruksional
dan pengajaran (kecuali peralatan); jasa retail sehubungan dengan penjualan kosmetik; jasa retail sehubungan dengan
penjualan kuas, kotak wadah sisir, sisir, alat-alat kosmetik, alat penghilang bau untuk penggunaan pribadi, kuas alis mata,
rambut untuk kuas, perlengkapan penghapus tata rias, kuas kuku; jasa retail sehubungan dengan penjualan kulit dan kulit
imitasi, kulit halus, kulit binatang, koper, dan tas perjalanan, payung dan payung penahan matahari, tongkat jalan, cambuk, tali
kekang dan pelana kuda, backpack (sejenis ransel), tas pantai, kotak kulit atau papan kulit, tas kantor, tongkat, kotak wadah
kulit atau papan kulit, tali pengikat hewan; jasa retail sehubungan dengan penjualan malt, bir, air mineral dan air soda,
minuman lain yang tidak beralkohol, minuman buah dan jus buah, sirup dan sediaan lain untuk membuat minuman; jasa retail
sehubungan dengan penjualan mekanisme untuk peralatan yang dioperasikan dengan koin, mesin kasir, mesin hitung,
peralatan pemprosesan data, komputer, perangkat lunak komputer, alat pemadam kebakaran, kacamata hitam, kacamata,
logam mulia dan logam campurannya, perhiasan, batu mulia, instrumen horologis dan kronometrik; jasa retail sehubungan
dengan penjualan minuman ringan, minuman energi, anggur, es teh, aperitif (minuman beralkohol perangsang nafsu makan),
minuman berkarbonasi, ekstrak buah, ale jahe, grape must, must, minuman buah yang terbuat dari konsentrat, minuman
anggur manis, air malt, air seltzer, air soda, air tonik, jus sayuran, esens yang digunakan dalam sediaan minuman keras, air
barli, fruit squash, sarsaparilla, minuman beralkohol (kecuali bir); jasa retail sehubungan dengan penjualan padi-padian dan
pertanian, produk hortikultura dan kehutanan, hewan hidup, buah dan sayuran segar, biji-bijian, tanaman dan bunga alami,
bahan makanan untuk hewan; jasa retail sehubungan dengan penjualan pakaian luar, celana terusan, mantel panjang, celana,
parka, petikot, pinafor, ponco (baju selimut), pulover, piyama, sandal, sari, sarung, selendang, syal, kemeja, sepatu, kemeja
lengan pendek, shoulder wrap (bungkus bahu), topi mandi, singlet, rok, masker tidur, sandal selop, blus lindung (smok), kaus
kaki, jersi olahraga, sepatu olahraga, stoking, jaket yang diisi, jas, pelindung matahari, bretel, baju hangat, baju renang, kaus
oblong, topi tinggi, celana panjang, turban, pakaian dalam, celana kolor, celana dalam; jasa retail sehubungan dengan
penjualan pakaian rajut, kaus kaki penghangat, legging, legging, kostum topeng, sarung tangan musim dingin, ikat pinggang
uang, sarung tangan bulu, dasi; jasa retail sehubungan dengan penjualan pakaian, alas kaki, tutup kepala, apron, celana bayi,
bandana, mantel mandi, sandal mandi, laci kamar mandi, baju mandi, celana mandi, ikat pinggang, baret, korset, sepatu bot,
bra, celana untuk dipakai, kamisol, topi, jas, gaun, dressing gown, penutup telinga, footmuff, tidak dipanaskan dengan listrik,
sepatu karet, pengikat kaus kaki, sarung tangan, topi, ikat kepala, kaus kaki panjang, sol dalam, jaket, jersi, gaun jumper (baju
hangat), baju sweater; jasa retail sehubungan dengan penjualan pembakar parfum, semprotan parfum, alat penguap parfum,
bedak padat, paf bedak, tegakan kuas cukur, kuas cukur, kotak sabun, dispenser sabun, tempat sabun, mangkuk sup, tempat
spons, tegakan untuk kuas cukur, sikat gigi, sikat gigi elektrik; jasa retail sehubungan dengan penjualan peralatan dan wadah
rumah tangga atau dapur, sisir dan spons, kuas (kecuali kuas lukis), bahan pembuatan kuas, barang-barang untuk keperluan
pembersihan, wol baja, kaca yang belum dikerjakan atau dikerjakan sebagian (kecuali kaca yang digunakan dalam gedung),
barang pecah belah, porselen dan barang-barang tembikar, cermin, spons abrasif untuk menggosok kulit, dispenser aerosol,
tidak untuk keperluan medis; jasa retail sehubungan dengan penjualan perangkat manikur, perangkat manikur elektrik,
penghalus kuku elektrik atau non-elektrik, gunting kuku elektrik atau non-elektrik, kikir kuku, kikir kuku elektrik, perangkat
pedikur; jasa retail sehubungan dengan penjualan perkakas dan alat tangan (yang dioperasikan secara manual), peralatan
pemotong, senjata yang dipakai pada sisi badan, pisau cukur, penjepit keriting, alat penghilangan bulu, pemoles kuku jari
tangan elektrik dan non-elektrik, flat iron, gunting rambut untuk penggunaan pribadi, elektrik atau non-elektrik, alat tangan
elektrik dan non-elektrik untuk pengeritingan rambut, pinset pencabut rambut; jasa retail sehubungan dengan penjualan
perlengkapan dan instrumen ilmu pengetahuan, pelayaran, penyurveian, fotografi, sinematografi, optik, penimbangan,
pengukuran, pensinyalan, pemeriksaan (pengawasan), penyelamatan dan pengajaran, perlengkapan dan instrumen untuk
penghantaran, pengalihan, pengubahan, pengumpulan, pengaturan atau pengendalian listrik; jasa retail sehubungan dengan
penjualan perlengkapan untuk rekaman, transmisi, atau reproduksi suara atau gambar, pembawa data magnetik, disc
perekaman, compact disc, dvd dan media rekaman digital lain; jasa retail sehubungan dengan penjualan renda dan bordir, pita
dan jalinan pita, button kancing, kait dan mata kait, peniti dan jarum, bunga buatan, karpet, permadani, keset dan bahan
anyaman untuk membuat keset, linoleum dan bahan lain untuk menutup lantai, hiasan dinding (non-tekstil), permainan dan
alat permainan, perlengkapan senam dan olahraga, dekorasi untuk pohon natal; jasa retail sehubungan dengan penjualan
sediaan pemutihan dan bahan lain untuk penggunaan penatu, sediaan pembersihan, pengilapan, penggosokan, dan
pengampelasan, sabun; jasa retail sehubungan dengan penjualan seragam, kerudung, rompi, rompi berkancing, pakaian
tahan air, sepatu kayu, gelang handuk; jasa retail sehubungan dengan penjualan tali, senar, jaring, tenda, bidai, terpal, layar,
karung dan tas, bahan bantalan dan isian (kecuali karet atau plastik), bahan tekstil berserat mentah, kain tenun dan utas,
untuk penggunaan tekstil; jasa retail sehubungan dengan penjualan tas pakaian untuk perjalanan, tas tangan, kotak topi kulit,
tas haversack, kulit imitasi, kotak wadah kunci, tali penuntun kulit, kalung hewan kulit, moleskin, dompet saku, dompet wanita,
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tas rucksack, tas sekolah, tas bersabuk sekolah, tas belanja, tas perjalanan, koper perjalanan, koper kecil, kotak wadah
perlengkapan mandi, yang tidak terpasang, tas belanja beroda; jasa retail sehubungan dengan penjualan tekstil dan pakaian
tidur, selimut, seprai, kain besar, sarung bantal, tirai tekstil, handuk, flanel, kain penutup, taplak meja, penutup tempat tidur,
penutup meja; jasa retail sehubungan dengan penjualan tembakau, barang-barang keperluan perokok, korek api; jasa retail
sehubungan dengan penjualan wewangian, minyak esens, kosmetik, losion rambut, pembersih gigi, alat-alat kosmetik,
kosmetik, kolonye eau de, kosmetik alis mata, pensil alis mata, bulu mata palsu, kuku palsu, pengilap bibir, lipstik, tata rias,
bedak tata rias, sediaan tata rias, sediaan penghapus tata rias, maskara, pengilap kuku, cat kuku, wewangian, parfum; jasa
riset bisnis; jasa ritel; jasa ritel berkenaan dengan kelebihan stok dari koleksi musim sebelumnya untuk pria, wanita dan anakanak sehubungan dengan pakaian olahraga, sepatu, koper dan tas bepergian, aksesoris busana, perabotan, penerangan,
penutup lantai, peralatan dapur dan peralatan masak, pakaian dalam, perhiasan; jasa ritel dan jasa eceran untuk mobil; jasa
ritel dan jasa grosir untuk konsumen mesin permainan video, mesin permainan video arcade, dan peralatan permainan yang
dapat digenggam dengan layar kristal cair; jasa ritel dan jasa grosir untuk mainan permainan kartu dan aksesorisnya; jasa ritel
dan jasa grosir untuk mainan, boneka, mesin permainan dan peralatannya; jasa ritel online terkait mainan; jasa ritel
supermarket dan toko serba ada (departmental store); jasa ritel yang berhubungan dengan produk makanan dan minuman
beralkohol dan tidak beralkohol; jasa ritel, jasa ritel online, jasa grosir dan ritel penjualan melalui pos yang berhubungan
dengan penjualan karet yang belum diproses dan setengah jadi, getah perca, getah, asbes, mika dan pengganti semua bahan
ini, plastik dan resin dalam bentuk ekstrusi untuk digunakan dalam pembuatan, pengepakan, penghentian dan bahan isolasi,
pipa fleksibel, tabung dan selang, bukan dari logam, kulit dan kulit imitasi, kulit halus dan kulit binatang, koper dan tas
pembawa, payung dan payung matahari, tongkat, cambuk, tali kekang dan pelana, kalung, tali pengikat dan pakaian hewan,
tas surat seni [kasing], tas atletik, tas kecil penyimpan surat dan dokumen, gendongan bayi dan anak, ransel, koper, tas, tas
untuk aksesoris perjalanan, tas pantai, tas sabuk, ikat pinggang, ikat pinggang terbuat dari kulit imitasi, ikat pinggang terbuat
dari kulit, dompet, tas sepatu bot, tas kantor, tempat kartu nama, tas kemping, tongkat, kotak kartu, tempat kartu, tempat buku
cek, tas, tas untuk telepon bergerak, tas genggam, tas kosmetik, tas dokumen, tas besar berbentuk silinder, tas malam,
pengikat dan tali dari kulit, alat pembawa berbingkai berbentuk ransel untuk membawa bayi, bingkai untuk tas, bingkai untuk
payung, tas garmen, tas senam, tas tangan, pakaian kuda, tas ransel, kantong pinggul, holdall/koper, selimut kuda , barang
penunggang kuda dan tack kuda, dompet kunci, gantungan kunci terbuat dari kulit yang dilengkapi gantungan kunci, tempat
kunci, kantong kunci, ransel /knapsack, tali kulit, tali pengikat dari kulit, tas surat dari kulit [cover], label koper, tali koper , tas
untuk perlengkapan menginap semalam, buku saku, dompet saku, portofolio, kantong, dompet, tas record, pelana kuda,
ransel/rucksack, pelana, tas sekolah, tas sekolah bersabuk dari kulit, ransel anak sekolah, tas sepatu, tas belanja, kereta
belanja (tas belanja beroda), tas bahu, tas olah raga, tali untuk sepatu roda, koper/suitcase, tas perlengkapan mandi, tas
jinjing, tas untuk bepergian, koper untuk bepergian, koper/trunk, kursi payung, tas pinggang (waist bag), tas pinggang (waist
pack), kantong untuk tas pinggang (waist bag), kantong untuk tas pinggang (waist pack), dompet/wallet, dompet untuk
dicantelkan pada ikat pinggang, bahan bukan dari logam untuk bangunan dan konstruksi, pipa kaku bukan dari logam untuk
bangunan, aspal, ter (pitch), ter (tar) dan bitumen, bangunan yang dapat dipindahkan bukan dari logam, monumen bukan dari
logam, perabot rumah, cermin, bingkai foto , wadah bukan dari logam untuk penyimpanan atau pengangkutan, tulang, tanduk,
tulang ikan paus atau kulit mutiara, kerang, tanah liat magnesium, batu ambar belum dikerjakan atau setengah dikerjakan,
seprei [kecuali linen], tempat tidur untuk hewan peliharaan rumah tangga, perabotan untuk kemping, gantungan baju, cincin
gorden, hiasan dari plastik untuk bahan makanan, bantal tiup [selain untuk keperluan medis] untuk dipasang pada leher; jasa
ritel, jasa ritel online, jasa grosir dan ritel penjualan melalui pos yang berhubungan dengan penjualan peralatan dan instrumen
ilmu pengetahuan, penelitian, navigasi, penelitian, fotografi, sinematografi, audio-visual, optik, timbang, ukur, sinyal, deteksi,
pengujian, inspeksi, penyelamatan dan pendidikan, peralatan dan instrumen untuk penghantar, penukar, pengubah,
pengumpul, pengatur atau pengendali distribusi atau penggunaan listrik, peralatan dan instrumen untuk merekam, transmisi,
reproduksi atau mengolah suara, gambar atau data, media yang dapat direkam dan diunduh, perangkat lunak komputer,
media perekam dan penyimpan analog atau digital kosong, mekanisme untuk alat yang bekerja dengan memasukkan uang
atau kepingan logam kedalamnya, kas register, mesin hitung, komputer dan alat periferal komputer, pakaian penyelam,
masker penyelam, sumbat kuping untuk penyelam, penjepit hidung untuk penyelam dan perenang, sarung tangan untuk
penyelam, alat pernapasan untuk berenang di bawah permukaan air, alat pemadam kebakaran, pelindung perut ( untuk
perlindungan terhadap kecelakaan dan cedera), peralatan untuk digunakan dengan komputer, perekam audio, tas dan casing
yang secara khusus disesuaikan untuk tempat atau pembawa perangkat dan peralatan portabel, ponsel, yang digenggam dan
tablet serta aksesoris untuk perangkat tersebut, baterai, pengisi daya baterai, pelindung tubuh, pelindung dada, kalkulator,
camcorder, kamera, kartu mengandung chip sirkuit terpadu, kartu yang berkode dengan fitur keamanan untuk keperluan
otentikasi, kartu yang menggunakan memori magnetik dan memori sirkuit terpadu, tempat pembawa untuk telepon bergerak,
tempat telepon bergerak, tempat kaca mata dan kaca mata pelindung sinar matahari; jasa ritel, jasa ritel online, jasa grosir dan
ritel penjualan melalui pos yang berhubungan dengan penjualan peralatan dan instrumen pembedahan, medis, kedokteran
gigi dan kedokteran hewan, anggota badan, mata dan gigi palsu, barang ortopedi, bahan penjahit luka, alat terapeutik dan alat
bantu yang disesuaikan untuk orang penyandang cacat, alat pijat, peralatan, alat dan barang untuk menyusui bayi, masker
wajah untuk penggunaan medis, peralatan dan instalasi untuk penerangan, pemanasan, pembangkit uap, memasak,
pendinginan, pengeringan, penyegaran udara, penyediaan air, keperluan sanitasi, botol air panas, kendaraan,alat untuk
bergerak di darat, udara atau air, aksesoris, komponen dan bagian-bagian kendaraan, senjata api, amunisi dan proyektil,
bahan peledak, kembang api, logam mulia dan campurannya, perhiasan, batu mulia dan batu permata setengah mulia, jam
dan pesawat pengukur waktu, lencana dari logam mulia, kotak dari logam mulia, kotak untuk jam dan arloji, kancing perhiasan
pada lengan kemeja, jepitan dasi, pin dasi, kotak perhiasan dari logam mulia, gantungan kunci, medali, cincin lilin dari logam
mulia, mekanisme untuk jam dan arloji, hiasan dari logam mulia, alat pengatur waktu, perhiasan kecil, piala, sabuk gesper,
gelang arloji, tali arloji, arloji, jam tangan, alat musik, penyangga untuk musik dan penyangga untuk alat musik, tongkat dirigen,
kertas dan karton, barang cetakan, bahan penjilid buku, foto, alat tulis menulis dan keperluan kantor, kecuali perabot, perekat
untuk keperluan alat tulis menulis atau rumah tangga, bahan menggambar dan bahan untuk seniman, kuas cat, alat
pendidikan dan pengajaran, lembaran, film dan tas plastik untuk pembungkus dan pengemasan, huruf-huruf cetak, blok-blok
cetak, agenda, album, bahan seniman, tas [amplop, kantong] dari kertas atau plastik, untuk kemasan, buku, majalah [terbitan
berkala], brosur, selebaran dan publikasi cetak lainnya, kalender, kartu yang terbuat dari plastik [selain yang bersandi atau
magnet], kotak pena, kotak alat tulis menulis, katalog, kompas, decalcomanias, catatan meja, buku harian, arsip dokumen [alat
tulis], penghapus, spidol , kartu hadiah, voucher hadiah, lem stik, kartu ucapan, saputangan kertas, alat tulis untuk
penanda/stabilo, pena tinta, tinta untuk pena, label koper terbuat dari kulit, buletin, buku catatan, pastel [krayon], tempat
pensil, rautan pensil, pensil, pulpen, poster, tiket tercetak, catatan tempel yang dapat dilepas, tato yang dapat dihapus,
penggaris, tas belanja [pembawa] dari plastik, stempel [segel] , stapler, staples, stensil, tisu, mesin ketik dan keperluan kantor
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(kecuali perabot), bagan dinding untuk digunakan sebagai buku harian, papan tulis putih; jasa ritel, jasa ritel online, jasa grosir
dan ritel penjualan melalui pos yang berhubungan dengan penjualan bahan kimia untuk penggunaan dalam industri, ilmu
pengetahuan dan fotografi, serta di bidang pertanian, hortikultura dan kehutanan, damar buatan yang belum diproses, plastik
yang belum diproses, komposisi bahan pencegah kebakaran dan pemadam kebakaran, sediaan mengeraskan dan mematri,
zat untuk penyamakan kulit halus dan kulit binatang, bahan perekat untuk digunakan dalam industri, dempul dan pengisi pasta
lain, kompos, pupuk kandang, pupuk, sediaan biologis untuk digunakan dalam industri dan ilmu pengetahuan, cat, pernis, lak,
bahan pencegah karatan dan kelapukan kayu, pewarna, zat warna, tinta untuk pencetakan, tinta penandaan dan ukir, damar
alam mentah, logam dalam bentuk foil dan bubuk untuk digunakan dalam lukisan, dekorasi, percetakan dan seni, kosmetik
tidak mengandung obat dan sediaan pembersih badan, pasta gigi tidak mengandung obat, parfum, minyak esensial, sediaan
pemutih dan zat lain untuk penggunaan cucian, sediaan membersihkan, mengkilatkan, membuang lemak dan menggosok,
sediaan pembersih tubuh dan perawatan kecantikan, sediaan kebersihan mulut, wewangian, sediaan perawatan hewan,
sabun, anti keringat (pembersih badan), sediaan penyamakan buatan, krim sepatu bot, semir sepatu bot, pembersih, krim,
pasta gigi, deodoran, sediaan penghilang rambut, produk perawatan rambut, pewarna rambut, sediaan penataan rambut,
sediaan perawatan tangan, sediaan balsem untuk bibir [tidak mengandung obat], sediaan perawatan kuku, sediaan
menghilangkan cat kuku, cat kuku, sediaan tidak mengandung obat untuk digunakan setelah bercukur, sediaan untuk
menyegarkan napas [tidak mengandung obat], sampo, sediaan untuk mencukur, krim sepatu, semir sepatu, lilin sepatu,
sediaan mandi pancuran, produk perawatan kulit, sediaan perawatan kulit, bedak talk; jasa ritel, jasa ritel online, jasa grosir
dan ritel penjualan melalui pos yang berhubungan dengan penjualan oli dan gemuk industri, malam, pelumas, zat untuk
mengisap, membasahi dan mengikat debu, bahan bakar dan bahan penerangan, lilin dan sumbu untuk penerangan, lilin
beraroma dan wangi , sediaan farmasi, medis dan kedokteran hewan, sediaan saniter untuk keperluan medis, zat dan
makanan diet yang diadaptasi untuk penggunaan medis atau kedokteran hewan, makanan untuk bayi, suplemen pantangan
untuk manusia dan hewan, plester, bahan pembalut, bahan untuk menambal gigi, pembuat gigi buatan, pembasmi kuman,
sediaan untuk membasmi binatang perusak, bahan pembasmi jamur, bahan pembasmi rumput liar, sediaan penyegar udara,
kit dan kotak pertolongan pertama lengkap dengan isinya, sediaan pembersih tangan, kit yang berisi sediaan medis, plester,
protein, vitamin, suplemen diet dan mineral, logam kasar dan campurannya, bijih logam, bahan logam untuk bangunan dan
konstruksi, bangunan dari logam yang dapat dipindahkan, kabel dan kawat bukan untuk listrik dari logam biasa, barangbarang kecil dari logam besi, wadah logam untuk penyimpanan atau pengangkutan, lemari besi, lencana dari logam, cincin
kunci dan rantai kunci, kunci, kunci-kunci, ornamen, tempat sampah logam, kunci, kunci kosong, rambu, patung, patung kecil
dan arca kecil, perunggu, piala yang terbuat dari logam, kotak uang, mesin, mesin perkakas, perkakas yang dioperasikan
dengan listrik, motor dan mesin, kecuali untuk kendaraan darat, kopling mesin dan komponen transmisi, kecuali untuk
kendaraan darat, peralatan pertanian, selain alat tangan dioperasikan secara manual, inkubator untuk telur, mesin penjual
otomatis, perkakas dan alat tangan, yang dioperasikan secara manual, peralatan pemotong, senjata yang dipakai pada sisi
badan, pisau cukur, peralatan higienis dan kecantikan yang dioperasikan dengan tangan untuk manusia dan hewan, peralatan
pengangkat, peralatan tangan untuk darurat dan penyelamatan, alat berkebun , dioperasikan dengan tangan, gunting, besi
pengering rambut, jepitan untuk pengeriting rambut, pelengkung bulu mata, perangkat manikur, gunting kuku, kikir kuku,
perangkat pedikur, gunting pemangkas, pinset, penjepit, pemotong pizza; jasa ritel, jasa ritel online, jasa grosir dan ritel
penjualan melalui pos yang berhubungan dengan penjualan pakaian, alas kaki, tutup kepala, ikat pinggang [pakaian], replika
perlengkapan sepak bola, spul untuk sepatu bot sepak bola [sepatu], renda, jalinan pita dan sulaman, dan pita dan simpul pita
perlengkapan jahit menjahit, kancing, kait dan mata kait, peniti dan jarum, bunga buatan, hiasan rambut, rambut palsu,
pengikat untuk pakaian dan untuk rambut, kancing hias berbentuk lencana, tali sepatu, nomor peserta lomba, retsleting,
karpet, permadani, keset dan bahan anyaman untuk membuat keset, linoleum dan bahan lain untuk menutup lantai, matras
yoga, permainan, mainan dan alat-alatnya, peralatan video game, alat senam dan olah raga, hiasan untuk pohon Natal,
peralatan untuk tinju, peralatan untuk bermain permainan keterampilan, peralatan memanah, pohon Natal tiruan dan dudukan
pohon Natal, tas yang disesuaikan untuk membawa alat olah raga, tas yang didesain khusus untuk ski dan papan selancar,
tas yang disesuaikan khusus untuk peralatan olah raga, balon, bola, masker baseball, tongkat pemukul untuk olah raga,
pelindung badan, perlengkapan binaraga, pelindung dada, permainan kartu, hiasan Natal, permainan komputer, guntingan
kertas berwarna yang dihamburkan untuk pesta, alas panah, permainan panah-panahan, pelindung siku (alat olah raga),
permainan elektronik, peralatan latihan, kait ikan, barang dan peralatan memancing, alat pancing, pelindung tinju [alat olah
raga], peralatan fitnes, sarung tangan untuk sepak bola, sepak bola atau gawang sepak bola, chip permainan, peralatan
permainan, permainan yang berhubungan dengan olah raga, sarung tangan khusus disesuaikan untuk keperluan olah raga,
jaring gawang, tiang gawang, tas golf dengan atau tanpa roda, karpet golf, peralatan senam dan olah raga, latihan tangan,
pelindung tangan yang disesuaikan untuk penggunaan olah raga, pelindung pinggul yang dibuat khusus untuk berolahraga
[bagian dari pakaian olah raga], bola tiup untuk olah raga, jalur sepatu roda, pelindung lutut [alat olah raga], pelindung lutut
yang disesuaikan untuk digunakan saat berolahraga, pelindung kaki yang disesuaikan untuk olah raga, bantalan tulang kering
[alat olah raga], patung militer [mainan], hadiah-hadiah kecil, bantalan kolam, topi pesta dari kertas, mesin untuk latihan fisik,
trek plastik, tenda bermain, peralatan tempat bermain, kartu permainan; jasa ritel, jasa ritel online, jasa grosir dan ritel
penjualan melalui pos yang berhubungan dengan penjualan pemutar CD, kaset radio CD, rom CD, rantai dan tali untuk kaca
mata dan kaca mata pelindung matahari, pakaian pelindung terhadap kecelakaan, radiasi dan api, majalah perusahaan yang
dapat diunduh melalui internet, perangkat lunak aplikasi komputer, perangkat lunak aplikasi komputer untuk perangkat
komputer portabel, bergerak/mobile, genggam dan tablet, program permainan komputer dan video game, perangkat lunak
permainan komputer, permainan komputer, perangkat keras permainan komputer, perangkat keras komputer, periferal
komputer, program komputer, perangkat lunak komputer , komputer, komputer laptop dan notebook, digital audio tape, digital
versatile disc, peralatan driver, publikasi elektronik yang dapat diunduh, program dan perangkat lunak permainan video dan
permainan komputer interaktif yang dapat diunduh, penutup telinga, bantalan siku, perisai/shield dan pelindung, kabel daya
listrik, peralatan dan instrumen listrik, peralatan listrik rumah tangga, publikasi elektronik yang didistribusikan lewat email, kartu
bersandi dan alat penyandi magnetik, kartu chip bersandi yang berisi program yang digunakan untuk aplikasi keuangan,
program loyalitas, program imbalan dan preferensi pemegang kartu, kotak kaca mata, kaca mata (eyeglasses), kaca mata
(eyewear), kaca mata (spectacles), kaca mata pelindung matahari, kaca mata dan kaca mata olah raga, kaca mata renang,
pelindung/perisai wajah, filter untuk masker pernapasan, pelampung untuk mandi dan berenang, bingkai dan lensa untuk kaca
mata dan kacamata pelindung matahari, bingkai untuk kaca mata, kaca mata/goggle untuk digunakan olah raga, equalizer
grafis, headphone, headset, helm (kecuali helm bersepeda), dudukan yang disesuaikan untuk ponsel , hologram, joystick
untuk digunakan dengan komputer, bantalan lutut, perisai (shield) dan pelindung, tas pembawa laptop, penutup laptop, lensa
untuk kaca mata (eyewear), kaca mata (spectacles) dan kaca mata pelindung matahari, pelampung penyelamat, jaket
penyelamat dan pelampung, timbangan koper, pembawa data magnetik, disc perekam, magnet, kaca pembesar, stick memori,

Halaman 1739 dari 2049

penutup ponsel, tali ponsel, pelindung mulut (karet pelindung), pemutar MP3 dan peralatan elektronik digital yang digenggam
dan portabel untuk merekam, mengatur, mentransmisi, memanipulasi dan meninjau file teks, data, audio dan video, peralatan
navigasi untuk kendaraan [komputer terpasang], odontoguard, mesin kantor, pedometer, stereo pribadi, peralatan telepon,
kartu berlapis plastik memuat barang cetakan [berkode], steker, soket dan kontak lainnya [sambungan listrik], pengatur waktu
yang dapat diprogram, alat pelindung untuk penggunaan pribadi terhadap kecelakaan, aksesoris dan pakaian pelindung,
pakaian pelindung untuk menyelam, pakaian pelindung untuk peserta olah raga motor [untuk pencegahan kecelakaan],
pakaian, tutup kepala dan alas kaki pelindung untuk digunakan dalam olah raga, kaca mata (glasses), kaca mata pelindung
matahari dan kaca mata (goggles) pelindung, pemutar rekaman, alat pengendali jarak jauh, pakaian penyelamat keselamatan,
peralatan navigasi satelit, kartu berkode keamanan, peluit sinyal, kartu berkode magnetik, kartu pembawa data elektronik ,
kartu chip, kaus kaki dipanasi dengan listrik, speaker, kabel speaker, tempat kaca mata, visor dan helm olah raga, tali dan
kotak untuk kaca mata (eyewear) dan kaca mata pelindung matahari, kaca mata renang, instalasi, peralatan dan instrumen
telekomunikasi, pesawat telepon, telepon, peralatan dan instrumen televisi, televisi, peralatan penyimpan digital, peralatan dan
instrumen video, pemutar video disc, perangkat lunak video game , permainan video, mesin perekam video, program
permainan video dan permainan virtual reality komputer, perangkat lunak permainan video dan permainan virtual reality
komputer, virtual reality headset dan virtual reality helm, visual display unit, wearable video display monitor; jasa ritel, jasa ritel
online, jasa grosir dan ritel penjualan melalui pos yang berhubungan dengan penjualan perkakas rumah tangga atau dapur
dan wadah kecil, peralatan memasak dan peralatan makan, sisir dan spons, sikat, bahan pembuat sikat, barang untuk
membersihkan, kaca belum dikerjakan atau setengah dikerjakan, barang pecah belah, porselen dan barang tembikar, gelas
bir, mangkuk dan piring, alat untuk menyikat, alat pembakar, tempat lilin, piringan tempat tadah lilin dari logam mulia, tempat
lilin dari logam mulia, hiasan dari porselen, peralatan pembersih [dioperasikan secara manual], pengocok minuman koktail,
teko kopi bukan listrik, tas pendingin, peralatan kosmetik, cangkir, barang porselen, botol minuman, sedotan untuk minum,
patung kecil, alas setrikaan, pot bunga, botol air yang bisa dilipat, ekstraktor jus buah (dioperasikan secara manual), barang
perlengkapan hadiah dan karya seni, semua terbuat dari porselen tulang (bone china), kristal porselen, tembikar, kaca,
porselen atau terakota, wadah es, perangkap serangga, tempat air dan bejana air minum, cerek, kotak makan siang, patung
miniatur, tempat pencampur [bukan listrik] untuk mencampur minuman , tempat pencampur secara manual [pengocok koktail],
mangkok, hiasan, keranjang piknik yang dilengkapi piring, piring, sedotan untuk minum yang dapat digunakan kembali,
sedotan yang dapat digunakan kembali, botol pengocok, botol untuk olah raga, wol baja, wadah penyimpanan untuk makanan,
wadah penyimpanan untuk keperluan rumah tangga, sedotan, mug bukan dari logam mulia, tas yang diisolasi secara termal
untuk keperluan rumah tangga atau dapur atau digunakan untuk mengangkut dan menyimpan makanan dan minuman, wadah
yang diisolasi secara termal untuk makanan, termos yang diisolasi secara termal untuk keperluan rumah tangga, sikat gigi,
tusuk gigi, vas dan kendi, botol air, kaleng penyiram tanaman, barang untuk berkebun, karya seni, tali tambang dan tali, jaring,
tenda dan terpal, awning dari bahan tekstil atau sintetis, layar, karung untuk pengangkutan dan penyimpanan bahan dalam
bentuk curah, bahan pelapis, bantalan dan pengisi kecuali dari kertas, karton, karet atau plastik, penutup tidak terpasang,
bahan tekstil berserat kasar dan bahan penggantinya, benang dan benang untuk keperluan tekstil, tekstil dan pengganti tekstil,
linen keperluan rumah tangga, tirai tekstil atau plastik, seprei, kain tempat tidur, flanel, handuk, penutup meja, kantong tidur;
jasa ritel, jasa ritel online, jasa grosir dan ritel penjualan melalui pos yang berhubungan dengan penjualan sepatu roda, papan
layar, pelindung tulang kering untuk penggunaan atletik, bantalan tulang kering [alat olah raga], papan luncur, papan selancar,
papan seluncur salju, ski, sepatu roda, bola snooker dan tongkat snooker, meja snooker, suvenir, tas olah raga, aksesoris dan
perlengkapan olah raga, sarung tangan untuk olah raga, sepeda stasioner untuk latihan fisik, pelindung perut [disesuaikan
untuk digunakan dalam olah raga tertentu], bahan senar untuk raket olah raga, pita/band penyerap keringat untuk raket, kolam
renang [alat bermain], jaring dan tiang tenis, tas termal tenis, tongkat mainan bercahaya, patung miniatur mainan, truk mainan,
peralatan latihan yang digunakan berkaitan dengan sepak bola, peluit, pelindung pergelangan tangan yang digunakan atletik,
daging, ikan, unggas dan binatang buruan, ekstrak daging, buah dan sayuran yang diawetkan, dibekukan, dikeringkan dan
dimasak, jeli, selai, saus buah, telur, susu, keju, mentega, yoghurt dan produk susu lainnya, minyak dan lemak untuk
makanan, keripik kentang, makanan yang telah diolah, sediaan protein dalam bentuk batangan untuk konsumsi manusia,
makanan ringan berbentuk batang [bahan makanan], kopi, teh, kokoa dan kopi buatan, beras, pasta dan mie, tapioka dan
sagu, tepung dan sediaan terbuat dari sereal, roti, kue dan gula-gula, cokelat, es krim, sorbet dan es yang dapat dimakan
lainnya, gula, madu, sirup, ragi, bubuk pengembang, garam, bumbu, rempah-rempah, tumbuh-tumbuhan (herba) yang
diawetkan, cuka, saus dan bumbu lainnya, es (air beku), makanan berenergi berbentuk batang, bubuk instan untuk membuat
minuman beraroma, bubuk untuk membuat minuman, makanan sereal protein berbentuk batang, makanan ringan protein
berbentuk batang, makanan ringan berbentuk batang (bahan makanan), makanan ringan, produk pertanian, akuakultur,
hortikultura dan kehutanan yang belum diolah dan mentah, biji-bijian dan padi-padian yang belum diolah dan mentah, buah
dan sayuran segar, tumbuh-tumbuhan (herba) segar , tanaman dan bunga alami, umbi-umbian, bibit dan benih untuk ditanam,
hewan hidup, bahan makanan dan minuman untuk hewan, malt, bir, minuman tidak mengandung alkohol, air mineral dan air
soda, minuman buah dan jus buah, sirup dan sediaan tidak mengandung alkohol lainnya untuk membuat minuman, minuman
untuk membantu melangsingkan tubuh [bukan untuk keperluan medis], cordial, minuman energi, minuman energi yang
mengandung kafein, minuman energi untuk olahragawan dan atlet, minuman berkarbonasi yang beraroma, minuman isotonik
[bukan untuk keperluan medis], sediaan untuk membuat minuman tidak mengandung alkohol, seltzer [minuman], shandy,
sorbet [minuman], minuman olah raga, minuman beralkohol, sediaan alkohol untuk membuat minuman, tembakau dan
pengganti tembakau, rokok dan cerutu, rokok elektronik dan vaporizer oral untuk perokok , barang-barang keperluan perokok,
korek api; jasa saran untuk manajemen bisnis; jasa sistemisasi data dalam database komputer; jasa strategi pemasaran
melalui media sosial; jasa toko besi dan bahan bangunan; jasa toko eceran sambung langsung (online) yang tersedia melalui
jaringan komputer global untuk komputer,; jasa toko retail secara online berupa berbagai macam barang-barang konsumen
pihak lain, kartu hadiah, dan pengiriman media digital, headset realitas virtual/maya, dan konten dan data realitas virtual/maya;
jasa toko retail secara online berupa berbagai macam barang-barang konsumen untuk pihak lain; jasa toko retail secara online
berupa rekaman suara musikal, rekaman suara musikal yang dapat diunduh, T-shirt, pakaian, penutup kepala, dan alas kaki;
jasa toko retail secara online yang berhubungan dengan kosmetik; jasa toko retail secara online yang meliputi perangkat lunak
komputer yang tersedia melalui internet dan jaringan komunikasi komputer dan elektronik lain; jasa toko retail secara online
yang menampilkan berbagai macam barang konsumen lainnya; jasa toko retail secara online yang menampilkan headset
realitas virtual/maya dan augmented reality, permainan (games), konten dan media digital; jasa toko retail sehubungan dengan
hadiah; jasa toko retail yang meliputi perangkat lunak komputer untuk penggunaan alat-alat elektronik digital ponsel genggam
dan elektronik konsumen lain; jasa toko ritel online yang menampilkan konten digital, karya audiovisual, film, dan pertunjukkan
televisi; jasa toko serba ada retail; jasa toko serba ada retail secara online; jasa toko untuk penjualan alat dapur; jasa toko
untuk penjualan alat make up; jasa toko untuk penjualan hadiah pesta
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pernikahan; jasa toko untuk penjualan hadiah ulang tahun; jasa toko untuk penjualan souvenir; jasa transkripsi; jasa untuk
membantu membangun jaringan kontak bisnis; jasa untuk memperoleh statistik bisnis untuk orang lain; jasa waralaba hotel
(manajemen dan operasional); jasa waralaba, yaitu penawaran assistensi manajemen bisnis dalam pendirian dan
pengoperasian hotel, restoran, klub malam, bar, spa, fasilitas rekreasi dan kebugaran, toko eceran, kondominium, gedung
apartemen, pusat konferensi, resor timeshare (kepemilikan bersama dengan perjanjian bagi waktu) untuk pihak lain; jasa yang
berkaitan dengan analisis data usaha dalam transaksi konsumen dan perilaku konsumen; jasa-jasa administrasi bisnis; jasajasa administrasi program loyalitas pelanggan yang memungkinkan peserta untuk memperoleh diskon barang dan jasa, diskon
pengiriman, percepatan pengiriman dan akses awal terhadap acara-acara penjualan; jasa-jasa analisis dan studi informasi
yang dikumpulkan pada pendapat-pendapat (opini) para konsumen dan tindak tanduk (behaviour) melalui penelitian
pemasaran dan studi-studi periklanan; jasa-jasa analitik data usaha mengenai penjualan produk dan jasa orang lain, dan
autentikasi, proses dan manajemen pembayaran selular; jasa-jasa grosir terkait kosmetik-kosmetik, sabun-sabun, parfumparfum, perhiasan-perhiasan, alat tulis, produk-produk kertas, stiker tato, kulit dan imitasi kulit, tas-tas bepergian, tas-tas
tangan, dompet-dompet, dompet, tempat kunci, peralatan rumah tangga dan dapur, barang-barang tekstil, pakaian, alas kaki,
tutup kepala, pakaian dalam, pakaian renang, syal, lencana-lencana untuk dipakai, hiasan untuk rambut, permainan, mainan,
barang-barang mainan (playthings) atau untuk bermain dan barang olahraga; jasa-jasa impor dan ekspor; jasa-jasa informasi
usaha dan komersil secara online; jasa-jasa informasi usaha secara online, yakni, menganalisa preferensi individu dan
menyediakan ulasan dan rekomendasi produk; jasa-jasa konsultasi bisnis, yaitu menilai rencana-rencana bisnis wirausaha;
jasa-jasa konsultasi manajemen bisnis; jasa-jasa konsultasi yang berkaitan dengan pencaharian karyawan-karyawan; jasajasa loyalitas pelanggan sehubungan dengan jasa-jasa hotel dan resor; jasa-jasa manajemen bisnis, yaitu manajemen dan
pengoperasian hotel, restoran, klub malam, bar, spa, fasilitas rekreasi dan kebugaran, toko eceran, kondominium, gedung
apartemen, pusat konferensi, resor timeshare (kepemilikan bersama dengan perjanjian bagi waktu), klub rekreasi resor, klub
liburan, klub dimana setiap pemilik memiliki hak yang berbeda dan proporsional, klub tempat kediaman pribadi, hak
penggunaan klub dan proyek kontrak untuk jangka panjang untuk pihak lain; jasa-jasa manajemen database; jasa-jasa
organisasi dan pameran-pameran dan pekan-pekan raya perdagangan untuk tujuan-tujuan komersial dan periklanan; jasajasa pemasaran melalui mesin penelusuran; jasa-jasa pemilihan (seleksi), penilaian dan pemeriksaan kesehatan pada
karyawan untuk tujuan pencaharian (penerimaan) karyawan; jasa-jasa penelitian media, ialah penelitian pada dampakdampak media masa berbeda pada pendapat-pendapat (opini) pada konsumen dan kelakukan konsumen, dan penyediaan
jasa-jasa konsultansi yang berkaitan dengan utillisasi hasil-hasil penelitian media; jasa-jasa penelitian perniagaan yang
berkaitan dengan periklanan, pemasaran dan komunikasi; jasa-jasa penempatan dan pencaharian para karyawan untuk
sementara; jasa-jasa pengorganisasian untuk menggelar acara dalam melibatkan customer untuk turut menyumbang
makanan hewan untuk tujuan promosi; jasa-jasa penjualan barang; jasa-jasa penyediaan barang; jasa-jasa penyediaan media
dibidang periklanan dan pemasaran satu persatu (one-to-one) ialah: perencanaan dan pembelian waktu dan ruang media
untuk periklanan pemasaran secara langsung; jasa-jasa perantara usaha untuk penjualan dan pembeliaan barang dan jasa,
yakni, memfasilitasi transaksi pembeli dan penjual dengan menyediaan informasi tentang penjual, barang dan/atau jasa
kepada pembeli; jasa-jasa perdagangan online; jasa-jasa perdagangan online, yakni, mengoperasikan pasar online untuk
penjual dan pembeli barang dan/atau jasa; jasa-jasa perencanaan strategik perniagaan, penasehatan dan konsultansi yang
berkaitan dengan periklanan, pemasaran dan komunikasi; jasa-jasa periklanan dan pemasaran online; jasa-jasa periklanan
dan pemasaran yang disediakan dengan cara metode-metode secara tidak langsung komunikasi-komunikasi pemasaran,
ialah: media sosial, pertanyaan-pertanyaan pemasaran, pemasaran melalui internet, pemasaran secara mobile (berpindahpindah), blogging-blogging dan cara-cara lain secara pasif, yang ditanggung bersama-sama, atau melalui saluran-saluran
komunikasi viral; jasa-jasa perniagaan elektronik, yakni, penyediaan informasi terkait produk melalui jaringan telekomunkasi
untuk kegunaan penjualan; jasa-jasa program loyalitas pelanggan yang menampilkan hadiah dalam bentuk diskon jasa
pengiriman; jasa-jasa promosi penjualan, ialah mempromosikan barang-barang dan jasa-jasa atas berbagai macam industriindustri melalui penyaluran bahan-bahan promosi dan memberikan nasehat promosi penjualan; jasa-jasa promosi yaitu
distribusi voucher hadiah, cek hadiah, cek bernilai, stempel diskon dan kupon melalui telepon seluler dan peralatan seluler
lainnya dan internet; jasa-jasa ritel dan grosir online terkait kosmetik-kosmetik, sabun-sabun, parfum-parfum, perhiasanperhiasan, alat tulis, produk-produk kertas, stiker tattoo, kulit dan imitasi kulit, tas-tas bepergian, tas-tas tangan, dompetdompet, dompet, tempat kunci, peralatan rumah tangga dan dapur, barang-barang tekstil, pakaian, alas kaki, tutup kepala,
pakaian dalam, pakaian renang, syal, lencana-lencana untuk dipakai, hiasan untuk rambut, permainan, mainan, barangbarang mainan (playthings) atau untuk bermain dan barang olahraga; jasa-jasa ritel dan grosir yang disediakan melalui
perangkat lunak yang dapat diunduh termasuk aplikasi seluler terkait kosmetik-kosmetik, sabun-sabun, parfum-parfum,
perhiasan-perhiasan, alat tulis, produk-produk kertas, stiker tato, kulit dan imitasi kulit, tas-tas bepergian, tas-tas tangan,
dompet-dompet, dompet, tempat kunci, peralatan rumah tangga dan dapur, barang-barang tekstil, pakaian, alas kaki, tutup
kepala, pakaian dalam, pakaian renang, syal, lencana-lencana untuk dipakai, hiasan untuk rambut, permainan, mainan,
barang-barang mainan (playthings) atau untuk bermain dan barang olahraga; jasa-jasa ritel, yakni, administrasi program
diskon untuk memungkinkan peserta untuk memperoleh diskon jasa pengiriman melalui penggunaan diskon program
keanggotaan dan program pengiriman tingkat variabel; jasa-jasa strategi perniagaan; jasa-jasa toko eceran yang menampilkan
perlengkapan make-up; jasa-jasa toko eceran yang menampilkan perlengkapan sabun mandi; jasa-jasa toko eceran, yaitu
toko oleh-oleh, toko suvenir, jasa toko serba ada; jasa-jasa toko ritel online menampilkan konten audio, video, dan audiovisual
yang direkam dan diunduh sebelumnya; jasa-jasa toko ritel terkait kosmetik-kosmetik, sabun-sabun, parfum-parfum,
perhiasan-perhiasan, alat tulis, produk-produk kertas, stiker tato, kulit dan imitasi kulit, tas-tas bepergian, tas-tas tangan,
dompet-dompet, dompet, tempat kunci, peralatan rumah tangga dan dapur, barang-barang tekstil, pakaian, alas kaki, tutup
kepala, pakaian dalam, pakaian renang, syal, lencana-lencana untuk dipakai, hiasan untuk rambut, permainan,
mainan, barang-barang mainan (playthings) atau untuk bermain dan barang olahraga; jasa/layanan amal, khususnya
mempromosikan kesadaran masyarakat tentang amal, kedermawanan/filantropi, sukarelawan (volunteer), pelayanan
masyarakat dan umum dan kegiatan kemanusiaan; jasa/layanan bisnis dan periklanan; jasa/layanan bisnis dan periklanan,
yaitu, jasa/layanan periklanan untuk melacak kinerja periklanan, untuk mengelola, menyalurkan dan melayani periklanan,
untuk menganalisa data iklan, untuk melaporkan data iklan, dan untuk mengoptimalkan kinerja periklanan; jasa/layanan bisnis
dan periklanan, yaitu, perencanaan media dan pembelian media untuk orang lain; jasa/layanan konsultasi di bidang periklanan
dan pemasaran; jasa/layanan penyaluran iklan dan informasi, khususnya, menyediakan ruang iklan baris/iklan diklasifikasikan
melalui jaringan komputer global; kamar layanan perdagangan dalam sifat mempromosikan bisnis dan pariwisata lokal;
kampanye pasar; kegiatan pemasaran dan promosi yang berkaitan dengan administrasi dan manajemen bisnis; ketentuan dari
informasi (dari konsultasi , -penasehat) yang berhubungan dengan jasa-jasa tersebut.; keypunching [fungsi kantor]; kompilasi
dan analisis data bisnis di bidang teknologi blockchain dan cryptocurrency; kompilasi dan analisis data dan informasi yang
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berkaitan dengan manajemen bisnis; kompilasi dan input informasi ke dalam basis data komputer; kompilasi dan pembayaran
poin dengan hak istimewa untuk mempromosikan barang dan jasa dan memberikan informasi yang berkaitan dengannya;
kompilasi dan penyediaan informasi bisnis; kompilasi dan sistematisasi informasi dalam bank data; kompilasi dan sistemisasi
informasi di dalam database komputer interaktif dalam bidang makanan, masakan, instruksi memasak, memanggang, resep
untuk makanan dan minuman, tips dan teknik memasak, ulasan, anggur, minuman, nutrisi, penurunan berat badan, diet, cara
makan dalam rangka menjaga berat badan dan mengurangi berat badan, rencana diet, perencanaan makan, perencanaan
menu, rekomendasi menu, makan, hiburan, resep, peralatan dapur, peralatan memasak dan aksesoris memasak; kompilasi
dan sistemisasi informasi ke dalam basis data komputer; kompilasi dan sistemisasi informasi yang digunakan dalam transmisi
elektronik; kompilasi dan sistemisasi komunikasi dan data tertulis; kompilasi dan/atau penggunaan model, algoritma atau
simulasi untuk menganalisa dan menguji konsep bisnis atau komersial, purwa rupa (prototypes), data atau informasi yang
berasal dari Internet of Things (IoT, yaitu suatu konsep dimana objek tertentu punya kemampuan untuk mentransfer data lewat
jaringan tanpa memerlukan adanya interaksi dari manusia ke manusia ataupun dari manusia ke perangkat komputer);
kompilasi dan/atau penggunaan model, algoritma atau simulasi untuk menganalisa dan menguji konsep bisnis atau komersial,
purwa rupa (prototypes), data atau informasi yang berasal dari Internet of Things (IoT, yaitu suatu konsep dimana objek
tertentu punya kemampuan untuk mentransfer data lewat jaringan tanpa memerlukan adanya interaksi dari manusia ke
manusia ataupun dari manusia ke perangkat komputer); kompilasi dan/atau penggunaan model, algoritma atau stimulasi untuk
menganalisa dan menguji konsep bisnis atau komersial, purwa rupa (prototypes), data atau informasi; kompilasi dan/atau
penggunaan model, algoritma atau stimulasi untuk menganalisa dan menguji konsep bisnis atau komersial, purwa rupa
(prototypes), data atau informasi yang berasal dari Internet of Things (IoT, yaitu suatu konsep dimana objek tertentu
mempunyai kemampuan untuk mentransfer data lewat jaringan tanpa memerlukan adanya interaksi dari manusia ke manusia
ataupun dari manusia ke perangkat komputer); kompilasi data ke dalam basis data komputer; kompilasi data matematika;
kompilasi data matematika atau statistik; kompilasi data statistik; kompilasi data untuk database online yang berisi daftar
rahasia (informasi), yaitu daftar dan jadwal di bidang kendaraan, bagian kendaraan dan aksesori kendaraan; kompilasi data
untuk orang lain; kompilasi direktori bisnis; kompilasi direktori bisnis online; kompilasi direktori bisnis untuk penerbitan di
Internet; kompilasi direktori untuk penerbitan di Internet; kompilasi direktori untuk penerbitan di Internet dan jaringan elektronik,
komputer dan jaringan komunikasi lainnya; kompilasi iklan untuk digunakan pada halaman web dan di internet; kompilasi iklan
untuk digunakan sebagai halaman web di Internet; kompilasi informasi bisnis; kompilasi informasi bisnis dalam database
komputer yang dapat dicari dan ditemukan melalui jaringan komputer global; kompilasi informasi bisnis ke dalam basis data
komputer; kompilasi informasi hukum; kompilasi informasi hukum ke dalam basis data komputer; kompilasi informasi ilmiah;
kompilasi informasi ilmiah ke dalam basis data komputer; kompilasi informasi ke dalam basis data komputer; kompilasi
informasi ke dalam basis data komputer, termasuk di bidang kendaraan, bagian kendaraan dan aksesori kendaraan; kompilasi
informasi ke dalam register yang terkomputerisasi; kompilasi informasi komersial; kompilasi informasi lingkungan; kompilasi
informasi lingkungan ke dalam basis data komputer; kompilasi informasi ornitologis; kompilasi informasi ornitologis ke dalam
basis data komputer; kompilasi informasi perusahaan; kompilasi informasi perusahaan ke dalam basis data komputer;
kompilasi informasi statistik; kompilasi informasi toksikologis; kompilasi informasi toksikologis ke dalam basis data komputer;
kompilasi informasi yang berkaitan dengan burung; kompilasi informasi yang berkaitan dengan kondisi lingkungan; kompilasi
informasi yang berkaitan dengan kondisi lingkungan ke dalam basis data komputer; kompilasi informasi yang berkaitan
dengan sistem informasi; kompilasi informasi yang berkaitan dengan teknologi informasi; kompilasi laporan medis; kompilasi
milis; kompilasi milis langsung; kompilasi model statistik untuk penyediaan informasi dinamika pasar; kompilasi prototipe
bisnis; kompilasi purwa rupa (prototypes) bisnis; kompilasi purwa rupa (prototypes) bisnis; kompilasi register komersial;
kompilasi statistik; kompilasi statistik bisnis; kompilasi statistik bisnis dan informasi komersial; kompilasi statistik pasar;
kompilasi statistik untuk menentukan peringkat audiens program televisi dan radio; kompilasi statistik yang berkaitan dengan
pemanfaatan layanan kesehatan; kompilasi, produksi, dan penyebaran materi iklan; komputerisasi Akuntansi; konseling karir
[saran dan informasi pekerjaan]; konsultasi administrasi bisnis; konsultasi akuisisi-akuisisi dan penggabungan (merger) bisnis;
konsultasi akuntansi; konsultasi akuntansi yang berkaitan dengan perpajakan; konsultasi bisnis; konsultasi bisnis dan
informasi bisnis untuk menyediakan program komputer pada jaringan data; konsultasi bisnis dan layanan informasi; konsultasi
bisnis dan layanan informasi bisnis yang diberikan kepada perusahaan; konsultasi bisnis dan layanan manajemen mengenai
kegiatan pemasaran dan peluncuran produk baru; konsultasi bisnis dan manajemen; konsultasi bisnis di bidang
telekomunikasi; konsultasi bisnis di bidang transportasi dan pengiriman; konsultasi bisnis mengenai kegiatan pemasaran;
konsultasi bisnis mengenai kegiatan pemasaran dan peluncuran produk baru; konsultasi bisnis pemasaran; konsultasi bisnis
profesional; konsultasi bisnis strategi konsumen dalam bidang pemasaran, merek, penjualan, pengoperasian, dan desain
produk untuk memahami dan memprediksi konsumen, bisnis, serta tren dan aksi pasar ritel; konsultasi bisnis untuk
bisnisukuran kecil dan bisnis ukuran menengah; konsultasi bisnis yang berkaitan dengan periklanan; konsultasi bisnis,
manajemen, perencanaan dan pengawasan; konsultasi di bidang penyelesaian mata uang virtual; konsultasi hubungan
masyarakat; konsultasi iklan pers; konsultasi kepegawaian; konsultasi komersial di bidang teknologi blockchain dan
cryptocurrency; konsultasi kreatif dan strategis mengenai pengembangan dan produksi kampanye pemasaran untuk pihak
lain; konsultasi managemen bisnis dalam bidang transportasi dan pengiriman; konsultasi manajemen bisnis; konsultasi
manajemen bisnis dan organisasi perusahaan; konsultasi manajemen bisnis di bidang jasa transportasi dan pengiriman;
konsultasi manajemen bisnis di bidang pengembangan eksekutif dan kepemimpinan; konsultasi manajemen bisnis di bidang
transportasi, yaitu, perencanaan dan koordinasi transportasi orang untuk orang lain; konsultasi manajemen bisnis yang
berkaitan dengan strategi, pemasaran, produksi, personalia dan penjualan eceran; konsultasi manajemen dan organisasi
bisnis; konsultasi manajemen industri; konsultasi manajemen personalia; konsultasi manajemen perusahaan; konsultasi
manajemen risiko bisnis; konsultasi mengenai strategi komunikasi periklanan; konsultasi merek; konsultasi organisasi bisnis;
konsultasi pemasaran; konsultasi pemasaran bisnis; konsultasi pemasaran di bidang teknologi blockchain dan cryptocurrency;
konsultasi pemasaran langsung; konsultasi pemrosesan data; konsultasi pemrosesan data elektronik; konsultasi penelitian
bisnis; konsultasi penempatan karier; konsultasi penempatan kerja; konsultasi penempatan personel; konsultasi
pengoperasian-pengoperasian bisnis; konsultasi penilaian pasar; konsultasi perekrutan; konsultasi perekrutan personil;
konsultasi perekrutan tenaga kerja; konsultasi perencanaan bisnis; konsultasi perencanaan karir; konsultasi periklanan;
konsultasi periklanan dan pemasaran; konsultasi periklanan di bidang teknologi blockchain dan cryptocurrency; konsultasi
profesional yang berkaitan dengan manajemen personalia; konsultasi riset pasar; konsultasi segmentasi pasar; konsultasi
sumber daya manusia; konsultasi usaha di bidang sistemasi informasi ke dalam database komputer; konsultasi yang berkaitan
dengan akuisisi bisnis; konsultasi yang berkaitan dengan akuntansi pajak; konsultasi yang berkaitan dengan analisis bisnis;
konsultasi yang berkaitan dengan demografi untuk tujuan pemasaran; konsultasi yang berkaitan dengan iklan bisnis;
konsultasi yang berkaitan dengan layanan iklan dan promosi; konsultasi yang berkaitan dengan layanan relokasi untuk bisnis;
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konsultasi yang berkaitan dengan manajemen biaya perawatan kesehatan; konsultasi yang berkaitan dengan manajemen
bisnis dan organisasi; konsultasi yang berkaitan dengan manajemen proses bisnis; konsultasi yang berkaitan dengan
manajemen risiko bisnis; konsultasi yang berkaitan dengan merger bisnis; konsultasi yang berkaitan dengan merger dan
akuisisi; konsultasi yang berkaitan dengan optimasi mesin pencari; konsultasi yang berkaitan dengan optimasi mesin pencari
untuk promosi penjualan; konsultasi yang berkaitan dengan pencarian sponsor; konsultasi yang berkaitan dengan
pengembangan citra perusahaan; konsultasi yang berkaitan dengan penilaian bisnis; konsultasi yang berkaitan dengan
perencanaan bisnis; konsultasi yang berkaitan dengan persiapan pajak dan layanan pengarsipan pajak; konsultasi yang
berkaitan dengan promosi penjualan; konsultasi yang berkaitan dengan strategi bisnis; konsultasi yang berkaitan dengan studi
pasar; kontrol inventaris terkomputerisasi; kutipan harga untuk barang atau jasa; layanan administrasi bisnis untuk
pemrosesan penjualan yang dilakukan di Internet; layanan administrasi bisnis untuk pemrosesan penjualan yang dilakukan
pada jaringan komputer global; layanan administrasi dan manajemen bisnis; layanan administrasi dan manajemen personalia
dan sumber daya manusia; layanan administrasi yang berhubungan dengan perjalanan bisnis; layanan administrasi yang
berkaitan dengan asuransi; layanan administrasi yang berkaitan dengan asuransi kesehatan gigi; layanan administrasi yang
berkaitan dengan asuransi rumah, kecelakaan dan kebakaran; layanan administrasi yang berkaitan dengan bea cukai;
layanan administrasi yang berkaitan dengan pemrosesan klaim asuransi; layanan administrasi yang berkaitan dengan
pemrosesan klaim garansi; layanan administrasi yang berkaitan dengan pendaftaran kartu kredit; layanan administrasi yang
berkaitan dengan pengelolaan kantong hukum; layanan administrasi yang berkaitan dengan relokasi personel; layanan
administrasi yang berkaitan dengan rencana stok karyawan; layanan administrasi yang berkaitan dengan rujukan klien ke
pengacara; layanan administrasi yang berkaitan dengan rujukan pasien; layanan administrasi yang berkaitan dengan rujukan
rumah sakit; layanan administrasi yang berkaitan dengan rujukan untuk agen asuransi; layanan administrasi yang berkaitan
dengan rujukan untuk kontraktor bangunan umum; layanan administratif; layanan agen ekspor, bukan layanan penanganan
kargo; layanan agen ekspor, bukan layanan transportasi kargo; layanan agen ekspor-impor; layanan agen hubungan
masyarakat; layanan agen impor; layanan agen impor dan ekspor; layanan agen impor, bukan layanan penanganan kargo;
layanan agen impor, bukan layanan transportasi kargo; layanan agen informasi komersial; layanan agen ketenagakerjaan
terkait penempatan tenaga medis dan keperawatan; layanan agen perekrutan; layanan agen produk, layanan dan perusahaan
di internet; layanan agen tenaga kerja; layanan agen tenaga kerja sementara; layanan agen tenaga kerja yang berkaitan
dengan au pair; layanan akuntansi administrasi, layanan akuntansi rental, layanan manajemen personalia, layanan bantuan
dalam manajemen kegiatan bisnis; layanan amal dalam sifat mengatur dan melakukan program sukarela; layanan amal dalam
sifat mengatur dan melakukan program sukarela yang bertujuan meningkatkan kehidupan imigran; layanan amal dalam sifat
mengatur dan melakukan program sukarela yang bertujuan untuk meningkatkan kehidupan orang-orang yang kurang mampu;
layanan amal dalam sifat mengatur dan melakukan program sukarela yang bertujuan untuk meningkatkan kehidupan orangorang yang sebelumnya dipenjara dan keluarga mereka; layanan amal dalam sifat mengatur dan melakukan program sukarela
yang bertujuan untuk meningkatkan kehidupan para pencari suaka; layanan amal dalam sifat mengatur dan melakukan
program sukarela yang bertujuan untuk meningkatkan kehidupan para pengungsi; layanan amal dalam sifat mengatur dan
melakukan proyek layanan masyarakat; layanan amal dalam sifat mengatur dan melakukan proyek sukarela untuk
mempromosikan kesadaran publik tentang masalah dan inisiatif lingkungan; layanan amal dalam sifat mengatur dan
melakukan proyek sukarela untuk mempromosikan kesadaran publik tentang masalah lingkungan; layanan amal dalam sifat
mengatur dan melakukan proyek sukarela yang bertujuan untuk meningkatkan kehidupan orang-orang yang kurang mampu;
layanan amal dalam sifat mengatur dan melakukan proyek sukarela yang bertujuan untuk meningkatkan kehidupan para
imigran; layanan amal dalam sifat mengatur dan melakukan proyek-proyek sukarela yang bertujuan untuk meningkatkan
kehidupan para pencari suaka; layanan amal dalam sifat mengatur dan melakukan proyek-proyek sukarela yang bertujuan
untuk meningkatkan kehidupan para pengungsi; layanan amal dalam sifat mengatur program sukarela untuk mempromosikan
kesadaran publik tentang masalah lingkungan; layanan amal dalam sifat mengatur program sukarelawan untuk
mempromosikan kesadaran publik tentang masalah dan inisiatif lingkungan; layanan amal dalam sifat mengorganisir dan
melakukan proyek layanan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kehidupan orang-orang yang sebelumnya
dipenjara dan keluarga mereka; layanan amal yang sifatnya memberikan informasi dan pertanyaan bisnis; layanan amal, yaitu,
mengatur dan melakukan program sukarela dan proyek layanan masyarakat; layanan analisis atau konsultasi di bidang
manajemen produk atau peningkatan organisasi; layanan analisis bisnis dan perencanaan strategis bisnis di bidang
manajemen bisnis; layanan analisis bisnis dan perencanaan strategis bisnis di bidang manajemen proyek; layanan analisis
bisnis dan perencanaan strategis bisnis di bidang manajemen strategis; layanan analitik bisnis; layanan asosiasi yang
mempromosikan kepentingan profesional dan bisnis di bidang pengembangan aplikasi perangkat lunak seluler; layanan
asosiasi, yaitu, mempromosikan kesadaran publik di bidang manajemen proyek, manajemen bisnis, dan manajemen strategis;
layanan bantuan dan konsultasi bisnis; layanan bantuan dan konsultasi di bidang manajemen bisnis perusahaan di sektor
energi; layanan bantuan direktori telepon; layanan basis data agar memungkinkan pihak lain dengan mudah melihat dan
memilih layanan dari situs web; layanan bea cukai, yaitu, menyediakan layanan bisnis untuk membantu pelanggan dengan
bea cukai/pabean dan agen/badan pemerintahan dan pihak berwenang lainnya dalam hal bea cukai yang terkait dengan
pergerakan perdagangan sehingga kargo dapat bergerak dengan lancar ke tujuan akhirnya; layanan benchmarking untuk
keperluan manajemen bisnis; layanan berbasis langganan menampilkan musik dan video yang direkam sebelumnya yang
dapat diunduh; layanan berlangganan ke server komputer, database, situs web, dan sumber daya perangkat lunak untuk
digunakan dalam analisis bisnis, pengembangan strategi bisnis, analisis data, dan data besar; layanan bisnis yang berkaitan
dengan bidang analisis data dan data besar; layanan berlangganan pada server komputer, pusat data, situs web dan sumber
daya perangkat lunak untuk digunakan dalam analisa bisnis, pengembangan strategi bisnis, analisa data dan data besar (big
data); layanan berlangganan, yaitu, penyediaan langganan teks, data, gambar, audio, video, dan konten multimedia, yang
disediakan melalui Internet dan jaringan elektronik dan komunikasi lainnya; layanan bisnis; layanan bisnis dan layanan
bantuan bisnis; layanan bisnis di bidang manajemen bisnis; layanan bisnis di bidang manajemen proyek; layanan bisnis di
bidang manajemen strategis; layanan bisnis online untuk menghubungkan pengguna jejaring sosial dengan bisnis; layanan
bisnis pemasaran multi-level [layanan jaringan bisnis]; layanan bisnis pemasaran multi-level, yaitu layanan jaringan bisnis;
layanan bisnis terkait dengan bidang analisa data dan data besar (big data); layanan bisnis untuk orang lain, yaitu, kredensial
individu dan para profesional di bidang manajemen proyek, manajemen bisnis, dan manajemen strategis; layanan bisnis untuk
pihak lain yang menjadi pengujian dalam menentukan kompetensi secara profesional, yaitu, menguji, menganalisis, dan
mengevaluasi tingkat pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan orang lain di bidang manajemen bisnis dan manajemen
proyek; layanan bisnis untuk pihak lain, yaitu, kredensial manajemen bisnis dan profesional manajemen proyek; layanan
bisnis, yaitu, mencocokkan investor swasta potensial dengan pengusaha yang membutuhkan dana; layanan bisnis, yaitu,
menyediakan informasi bisnis sehubungan dengan pembayaran mobile dan transaksi tanpa kontak langsung dengan
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pengecer, pedagang, dan vendor melalui basis data komputer; layanan bisnis, yaitu, penyediaan database komputer
mengenai pembelian dan penjualan berbagai macam produk dan layanan pihak lain; layanan bisnis, yaitu, perumusan praktik
terbaik di bidang manajemen proyek, manajemen bisnis, dan manajemen strategis; layanan branding perusahaan; layanan
distribusi grosir untuk anggur dan minuman beralkohol; layanan distribusi grosir untuk bir; layanan distribusi grosir untuk
makanan dan minuman; layanan distribusi grosir untuk perhiasan; layanan distribusi grosir untuk produk segar; layanan
distribusi grosir untuk teh dan kopi; layanan eceran atau grosir untuk alas kaki; layanan eceran atau grosir untuk alat tulis;
layanan eceran atau grosir untuk artikel perokok; layanan eceran atau grosir untuk artikel tembakau dan perokok; layanan
eceran atau grosir untuk barang cetakan; layanan eceran atau grosir untuk barang olahraga; layanan eceran atau grosir untuk
beras; layanan eceran atau grosir untuk beras dan sereal; layanan eceran atau grosir untuk buah-buahan dan sayuran;
layanan eceran atau grosir untuk deterjen; layanan eceran atau grosir untuk furnitur; layanan eceran atau grosir untuk gulagula, roti dan roti; layanan eceran atau grosir untuk kain tenun; layanan eceran atau grosir untuk kain tenun dan tempat tidur;
layanan eceran atau grosir untuk kakao; layanan eceran atau grosir untuk kendaraan bermotor roda dua; layanan eceran atau
grosir untuk kertas dan alat tulis; layanan eceran atau grosir untuk kopi; layanan eceran atau grosir untuk kosmetik; layanan
eceran atau grosir untuk kosmetik, perlengkapan mandi, pasta gigi, sabun dan deterjen; layanan eceran atau grosir untuk
makanan dan minuman; layanan eceran atau grosir untuk manisan; layanan eceran atau grosir untuk memancing; layanan
eceran atau grosir untuk mesin dan peralatan listrik; layanan eceran atau grosir untuk mobil; layanan eceran atau grosir untuk
pakaian; layanan eceran atau grosir untuk pasta gigi; layanan eceran atau grosir untuk peralatan CCTV; layanan eceran atau
grosir untuk peralatan mandi; layanan eceran atau grosir untuk peralatan sistem keamanan; layanan eceran atau grosir untuk
sabun; layanan eceran atau grosir untuk sediaan farmasi, kedokteran hewan dan sanitasi dan persediaan medis; layanan
eceran atau grosir untuk sepeda; layanan eceran atau grosir untuk sereal; layanan eceran atau grosir untuk tas; layanan
eceran atau grosir untuk tas dan kantong; layanan eceran atau grosir untuk teh; layanan eceran atau grosir untuk teh, kopi,
dan kakao; layanan eceran atau grosir untuk tembakau; layanan eceran atau grosir untuk tempat tidur; layanan eceran untuk
pelumas dan bensin; layanan evaluasi bisnis; layanan evaluasi merek; layanan evaluasi, analisis dan pengujian untuk
menentukan bakat secara profesional dan kompetensi dari individu dan para profesional, khususnya di bidang manajemen
bisnis; layanan evaluasi, analisis dan pengujian untuk menentukan bakat secara profesional dan kompetensi dari individu dan
para profesional, khususnya di bidang manajemen proyek; layanan evaluasi, analisis dan pengujian untuk menentukan bakat
secara profesional dan kompetensi dari individu dan para profesional, khususnya di bidang manajemen strategis; layanan
fotokopi; layanan ganti jendela dan pengaturan tampilan; layanan ganti jendela untuk tujuan iklan; layanan grosir penjualan
aksesoris tas, gelang, cincin; layanan grosir untuk alat bantu seks; layanan grosir untuk alat kecantikan untuk hewan; layanan
grosir untuk alat kecantikan untuk manusia; layanan grosir untuk alat kesehatan untuk hewan; layanan grosir untuk alat
kesehatan untuk manusia; layanan grosir untuk alat makan; layanan grosir untuk alat yang dioperasikan dengan tangan untuk
konstruksi; layanan grosir untuk aparatur veteriner; layanan grosir untuk artikel kedokteran hewan; layanan grosir untuk artikel
olahraga; layanan grosir untuk artikel untuk digunakan dengan tembakau; layanan grosir untuk bagasi; layanan grosir untuk
bahan bakar; layanan grosir untuk bahan makanan; layanan grosir untuk barang-barang untuk berkebun; layanan grosir untuk
benang; layanan grosir untuk bir; layanan grosir untuk bor dan gergaji listrik; layanan grosir untuk cokelat; layanan grosir untuk
dekorasi meriah; layanan grosir untuk es krim; layanan grosir untuk file musik yang dapat diunduh; layanan grosir untuk game;
layanan grosir untuk gula-gula; layanan grosir untuk instrumen hewan; layanan grosir untuk kakao; layanan grosir untuk
kendaraan; layanan grosir untuk komputer yang dapat dipakai; layanan grosir untuk konten yang direkam; layanan grosir untuk
kopi; layanan grosir untuk makanan laut; layanan grosir untuk makanan penutup; layanan grosir untuk minuman beralkohol;
layanan grosir untuk minuman non-alkohol; layanan grosir untuk payung; layanan grosir untuk pelana; layanan grosir untuk
pelumas; layanan grosir untuk pelumas dan bensin; layanan grosir untuk pemanas; layanan grosir untuk peralatan audiovisual;
layanan grosir untuk peralatan makan; layanan grosir untuk peralatan masak; layanan grosir untuk peralatan medis; layanan
grosir untuk peralatan olahraga; layanan grosir untuk peralatan pemanas; layanan grosir untuk peralatan pembekuan; layanan
grosir untuk peralatan pendingin; layanan grosir untuk peralatan persiapan makanan; layanan grosir untuk peralatan sanitasi;
layanan grosir untuk peralatan teknologi informasi; layanan grosir untuk peralatan terapi fisik; layanan grosir untuk peralatan
yang dioperasikan dengan tangan untuk konstruksi; layanan grosir untuk perangkat lunak komputer; layanan grosir untuk
perangkat navigasi; layanan grosir untuk perangkat perlindungan pendengaran; layanan grosir untuk perhiasan; layanan grosir
untuk perlengkapan mandi; layanan grosir untuk perlengkapan pendidikan; layanan grosir untuk persiapan diet; layanan grosir
untuk persiapan dokter hewan; layanan grosir untuk persiapan hewan dan artikel; layanan grosir untuk persiapan wewangian;
layanan grosir untuk pisau dapur; layanan grosir untuk produk kertas sekali pakai; layanan grosir untuk publikasi elektronik
yang dapat diunduh; layanan grosir untuk sediaan farmasi, kedokteran hewan dan sanitasi dan persediaan medis; layanan
grosir untuk senjata; layanan grosir untuk smartphone; layanan grosir untuk smartwatches; layanan grosir untuk sorbets;
layanan grosir untuk suplemen makanan; layanan grosir untuk tas; layanan grosir untuk teh; layanan grosir untuk tempat tidur
untuk hewan; layanan grosir untuk utas; layanan grosir untuk yogurt beku; layanan grosir yang berkaitan dengan alat bantu
seks; layanan grosir yang berkaitan dengan alat kecantikan untuk hewan; layanan grosir yang berkaitan dengan alat
kecantikan untuk manusia; layanan grosir yang berkaitan dengan alat musik; layanan grosir yang berkaitan dengan alat yang
dioperasikan dengan tangan untuk konstruksi; layanan grosir yang berkaitan dengan artikel kedokteran hewan; layanan grosir
yang berkaitan dengan artikel menjahit; layanan grosir yang berkaitan dengan artikel olahraga; layanan grosir yang berkaitan
dengan artikel pembersih; layanan grosir yang berkaitan dengan artikel untuk digunakan dengan tembakau; layanan grosir
yang berkaitan dengan bagasi; layanan grosir yang berkaitan dengan bahan bakar; layanan grosir yang berkaitan dengan
bahan kimia untuk digunakan dalam hortikultura; layanan grosir yang berkaitan dengan bahan kimia untuk digunakan dalam
kehutanan; layanan grosir yang berkaitan dengan bahan kimia untuk digunakan dalam pertanian; layanan grosir yang
berkaitan dengan bahan makanan; layanan grosir yang berkaitan dengan bahan seni; layanan grosir yang berkaitan dengan
barang olahraga; layanan grosir yang berkaitan dengan barang yang dipanggang; layanan grosir yang berkaitan dengan
barang-barang untuk berkebun; layanan grosir yang berkaitan dengan benang; layanan grosir yang berkaitan dengan bir;
layanan grosir yang berkaitan dengan bulu; layanan grosir yang berkaitan dengan bunga; layanan grosir yang berkaitan
dengan cokelat; layanan grosir yang berkaitan dengan daging; layanan grosir yang berkaitan dengan dekorasi meriah; layanan
grosir yang berkaitan dengan es krim; layanan grosir yang berkaitan dengan game; layanan grosir yang berkaitan dengan
instalasi sanitasi; layanan grosir yang berkaitan dengan instrumen hewan; layanan grosir yang berkaitan dengan instrumen
horologis; layanan grosir yang berkaitan dengan instrumen medis; layanan grosir yang berkaitan dengan kakao; layanan grosir
yang berkaitan dengan kendaraan; layanan grosir yang berkaitan dengan komputer yang dapat dipakai; layanan grosir yang
berkaitan dengan konten yang direkam; layanan grosir yang berkaitan dengan kopi; layanan grosir yang berkaitan dengan
mainan; layanan grosir yang berkaitan dengan makanan laut; layanan grosir yang berkaitan dengan makanan penutup;
layanan grosir yang berkaitan dengan minuman beralkohol; layanan grosir yang berkaitan dengan
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minuman beralkohol, kecuali bir; layanan grosir yang berkaitan dengan minuman non-alkohol; layanan grosir yang berkaitan
dengan pakaian; layanan grosir yang berkaitan dengan payung; layanan grosir yang berkaitan dengan pelumas; layanan
grosir yang berkaitan dengan pemanas; layanan grosir yang berkaitan dengan pencahayaan; layanan grosir yang berkaitan
dengan penutup dinding; layanan grosir yang berkaitan dengan penutup lantai; layanan grosir yang berkaitan dengan perabot;
layanan grosir yang berkaitan dengan peralatan audiovisual; layanan grosir yang berkaitan dengan peralatan earthmoving;
layanan grosir yang berkaitan dengan peralatan higienis untuk hewan; layanan grosir yang berkaitan dengan peralatan
higienis untuk manusia; layanan grosir yang berkaitan dengan peralatan makan; layanan grosir yang berkaitan dengan
peralatan masak; layanan grosir yang berkaitan dengan peralatan medis; layanan grosir yang berkaitan dengan peralatan
memasak makanan; layanan grosir yang berkaitan dengan peralatan menyelam; layanan grosir yang berkaitan dengan
peralatan olahraga; layanan grosir yang berkaitan dengan peralatan pasokan air; layanan grosir yang berkaitan dengan
peralatan pemanas; layanan grosir yang berkaitan dengan peralatan pembekuan; layanan grosir yang berkaitan dengan
peralatan pendingin; layanan grosir yang berkaitan dengan peralatan penyamakan matahari; layanan grosir yang berkaitan
dengan peralatan persiapan makanan; layanan grosir yang berkaitan dengan peralatan sanitasi; layanan grosir yang berkaitan
dengan peralatan teknologi informasi; layanan grosir yang berkaitan dengan peralatan terapi fisik; layanan grosir yang
berkaitan dengan peralatan veteriner; layanan grosir yang berkaitan dengan perangkat keras komputer; layanan grosir yang
berkaitan dengan perangkat keras logam; layanan grosir yang berkaitan dengan perangkat lunak komputer; layanan grosir
yang berkaitan dengan perangkat navigasi; layanan grosir yang berkaitan dengan perangkat perlindungan pendengaran;
layanan grosir yang berkaitan dengan perlengkapan mandi; layanan grosir yang berkaitan dengan permen; layanan grosir
yang berkaitan dengan persediaan alat tulis; layanan grosir yang berkaitan dengan persediaan pendidikan; layanan grosir
yang berkaitan dengan persiapan dan artikel kedokteran hewan; layanan grosir yang berkaitan dengan persiapan diet; layanan
grosir yang berkaitan dengan persiapan dokter hewan; layanan grosir yang berkaitan dengan persiapan pembersihan; layanan
grosir yang berkaitan dengan persiapan perawatan hewan; layanan grosir yang berkaitan dengan persiapan untuk membuat
minuman; layanan grosir yang berkaitan dengan persiapan untuk membuat minuman beralkohol; layanan grosir yang
berkaitan dengan persiapan wewangian; layanan grosir yang berkaitan dengan pisau dapur; layanan grosir yang berkaitan
dengan produk kertas sekali pakai; layanan grosir yang berkaitan dengan produk susu; layanan grosir yang berkaitan dengan
sampah untuk hewan; layanan grosir yang berkaitan dengan senjata; layanan grosir yang berkaitan dengan smartphone;
layanan grosir yang berkaitan dengan smartwatches; layanan grosir yang berkaitan dengan sorbets; layanan grosir yang
berkaitan dengan suplemen makanan; layanan grosir yang berkaitan dengan tas; layanan grosir yang berkaitan dengan teh;
layanan grosir yang berkaitan dengan tembakau; layanan grosir yang berkaitan dengan tempat tidur untuk hewan; layanan
grosir yang berkaitan dengan utas; layanan grosir yang berkaitan dengan yogurt beku; layanan hubungan media; layanan
husbanding adalah layanan administrasi yang berkaitan dengan bea cukai; layanan identitas perusahaan; layanan iklan baris;
layanan iklan dan informasi komersial yang disediakan melalui Internet; layanan iklan dan manajemen untuk penjualan gelas,
kotak makan siang dan wadah makanan, pakaian, tutup kepala yaitu, kemeja (dengan atau tanpa kerah dan/atau lengan),
celana (celana pendek atau panjang), rok, gaun, kaus kaki, jaket (dengan atau tanpa tudung), sapu tangan, pita, topi (hats),
topi (caps), visor, sepatu, sandal dan sandal selop, permainan, mainan dan alat permainan, alat olahraga, dekorasi, mainan
figur yang dapat dikoleksi, boneka, mainan mekanik, mainan mewah, mainan boneka, mainan tokoh aksi, jam tangan mainan;
layanan iklan dan pemasaran; layanan iklan dan pemasaran online; layanan iklan dan pemasaran secara daring untuk
restoran, yaitu, media sosial, internet, dan pemasaran bergerak; layanan iklan dan pemasaran yang disediakan melalui media
sosial; layanan iklan dan promosi; layanan iklan dan promosi dan layanan informasi yang berkaitan dengannya; layanan iklan
dan promosi penjualan; layanan iklan dan publisitas; layanan iklan dan publisitas yang disediakan melalui televisi, radio atau
surat; layanan iklan digital; layanan iklan disediakan melalui Internet; layanan iklan internet; layanan iklan pers; layanan iklan
promosi; layanan iklan seluler di kendaraan; layanan iklan seluler di perangkat telekomunikasi; layanan iklan seluler untuk
orang lain; layanan iklan surat langsung yang disediakan oleh para letterhops; layanan iklan untuk mempromosikan broker
saham dan sekuritas lainnya; layanan iklan untuk mempromosikan dan mempublikasikan pendidikan bahasa Arab; layanan
iklan untuk mempromosikan dan mempublikasikan terjemahan materi pendidikan dan pengajaran ke dalam bahasa Arab;
layanan iklan untuk mempromosikan karya amal orang lain; layanan iklan untuk mempromosikan kesadaran publik akan
bahaya mengemudi saat mengantuk; layanan iklan untuk mempromosikan kesadaran publik akan sindrom nefrotik dan
glomerulosklerosis segmental fokal [FSGS]; layanan iklan untuk mempromosikan kesadaran publik tentang industri seks
komersial; layanan iklan untuk mempromosikan kesadaran publik tentang manfaat berbelanja secara lokal; layanan iklan untuk
mempromosikan kesadaran publik tentang masalah dan inisiatif lingkungan; layanan iklan untuk mempromosikan kesadaran
publik tentang masalah ekonomi; layanan iklan untuk mempromosikan kesadaran publik tentang masalah energi; layanan iklan
untuk mempromosikan kesadaran publik tentang masalah global; layanan iklan untuk mempromosikan kesadaran publik
tentang masalah kebijakan publik; layanan iklan untuk mempromosikan kesadaran publik tentang masalah kemiskinan;
layanan iklan untuk mempromosikan kesadaran publik tentang masalah kesehatan; layanan iklan untuk mempromosikan
kesadaran publik tentang masalah kesetaraan; layanan iklan untuk mempromosikan kesadaran publik tentang masalah
lingkungan; layanan iklan untuk mempromosikan kesadaran publik tentang masalah lingkungan yang berkaitan dengan
ekosistem laut; layanan iklan untuk mempromosikan kesadaran publik tentang masalah pendidikan; layanan iklan untuk
mempromosikan kesadaran publik tentang masalah politik; layanan iklan untuk mempromosikan kesadaran publik tentang
masalah sosial; layanan iklan untuk mempromosikan kesadaran publik tentang perdagangan manusia; layanan iklan untuk
menciptakan identitas merek untuk orang lain; layanan iklan untuk menciptakan identitas perusahaan dan merek; layanan
iklan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kondisi medis; layanan iklan untuk orang lain; layanan iklan untuk
promosi barang; layanan iklan yang berkaitan dengan obat-obatan; layanan iklan yang berkaitan dengan obat-obatan untuk
pengobatan diabetes; layanan iklan yang berkaitan dengan pakaian; layanan iklan yang berkaitan dengan perhiasan; layanan
iklan yang berkaitan dengan produk farmasi; layanan iklan yang berkaitan dengan produk pencitraan in vivo; layanan iklan
yang berkaitan dengan wewangian; layanan iklan, pemasaran dan promosi; layanan iklan, pemasaran dan publisitas; layanan
iklan, yaitu, mempromosikan dan memasarkan barang dan jasa pihak lain melalui jaringan komunikasi elektronik; layanan
informasi bisnis terkomputerisasi; layanan informasi bisnis untuk perusahaan; layanan informasi direktori telepon; layanan
informasi komersial dan penyediaan informasi bisnis komersial yang disediakan dengan akses ke database komputer; layanan
informasi komersial disediakan melalui Internet; layanan informasi pasar konsumen; layanan informasi yang berkaitan dengan
manajemen bisnis bangunan perumahan dan hotel; layanan informasi yang berkaitan dengan masalah bisnis; layanan
informasi yang berkaitan dengan pekerjaan dan peluang karier; layanan informasi yang berkaitan dengan periklanan; layanan
intelijen kompetitif; layanan jaringan bisnis online di bidang manajemen bisnis; layanan jejaring bisnis di bidang manajemen
bisnis; layanan jejaring bisnis di bidang manajemen proyek; layanan jejaring bisnis di bidang manajemen strategis; layanan
jejaring bisnis online di bidang manajemen proyek; layanan jejaring bisnis online di bidang manajemen strategis; layanan
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jejaring karir; layanan katalog elektronik; layanan kesekretariatan; layanan kesekretariatan dan kependetaan; layanan
kesekretariatan singkat; layanan kesekretariatan yang disediakan oleh hotel; layanan ketenagakerjaan pegawai sementara;
layanan kios makanan yang merupakan toko retail dengan produk utama bahan makanan; layanan kliping berita; layanan
komunikasi korporat; layanan konsultasi bisnis; layanan konsultasi bisnis dalam kaitannya dengan citra perusahaan; layanan
konsultasi bisnis dalam kaitannya dengan komunikasi bisnis; layanan konsultasi bisnis dan pemasaran; layanan konsultasi
bisnis di bidang fungsi manajemen sumber daya manusia, termasuk sumber daya manusia, akuntansi, penggajian,
pengarsipan pajak, dan fungsi administrasi ketenagakerjaan dan terkait personel lainnya; layanan konsultasi bisnis terkait
manajemen armada kendaraan untuk tujuan komersial; layanan konsultasi bisnis untuk freelancer; layanan konsultasi bisnis
untuk organisasi nirlaba; layanan konsultasi bisnis untuk perusahaan pemula; layanan konsultasi bisnis yang berkaitan dengan
pemrosesan data; layanan konsultasi bisnis yang berkaitan dengan pendirian dan pengoperasian waralaba; layanan
konsultasi bisnis yang berkaitan dengan perencanaan dan pemulihan bencana; layanan konsultasi dan konsultasi bisnis;
layanan konsultasi dan konsultasi pemasaran dan promosi; layanan konsultasi dan konsultasi yang berkaitan dengan akuisisi
bisnis; layanan konsultasi dan konsultasi yang berkaitan dengan layanan agen ekspor-impor; layanan konsultasi dan
konsultasi yang berkaitan dengan manajemen bisnis; layanan konsultasi dan konsultasi yang berkaitan dengan pemasaran;
layanan konsultasi dan konsultasi yang berkaitan dengan penempatan personel; layanan konsultasi dan konsultasi yang
berkaitan dengan penempatan personel, rekrutmen, dan manajemen; layanan konsultasi dan konsultasi yang berkaitan
dengan pengadaan barang untuk orang lain; layanan konsultasi dan konsultasi yang berkaitan dengan perekrutan personil;
layanan konsultasi dan nasehat di bidang penyediaan bisnis dari informasi komersial dan bisnis; layanan konsultasi dan
nasihat yang berkaitan dengan penempatan personel, rekrutmen, dan manajemen; layanan konsultasi dan saran yang
berkaitan dengan manajemen personalia; layanan konsultasi dan strategi bisnis; layanan konsultasi di bidang kompilasi dan
sistemisasi informasi ke dalam basis data komputer; layanan konsultasi di bidang pemasaran; layanan konsultasi di bidang
pemasaran Internet; layanan konsultasi di bidang pemasaran afiliasi; layanan konsultasi manajemen bisnis untuk
memungkinkan entitas bisnis (business entities), organisasi non-pemerintah (non-governmental) dan organisasi nirlaba (nonprofit organizations) untuk mengembangkan, mengatur, dan mengurus/mengelola program untuk menawarkan akses yang
lebih besar ke jaringan komunikasi global; layanan konsultasi manajemen bisnis yang berkaitan dengan waralaba; layanan
konsultasi pemasaran; layanan konsultasi pemasaran dan periklanan; layanan konsultasi peningkatan karier; layanan
konsultasi rekrutmen staf; layanan konsultasi untuk mempersiapkan dan melakukan transaksi komersial; layanan konsultasi
yang berkaitan dengan administrasi bisnis; layanan konsultasi yang berkaitan dengan administrasi dan manajemen hotel;
layanan konsultasi yang berkaitan dengan agen ekspor-impor; layanan konsultasi yang berkaitan dengan akuisisi bisnis,
manajemen bisnis, organisasi bisnis, perencanaan bisnis, dan sumber daya manusia; layanan konsultasi yang berkaitan
dengan akuntansi; layanan konsultasi yang berkaitan dengan analisis bisnis; layanan konsultasi yang berkaitan dengan
layanan agen ekspor-impor; layanan konsultasi yang berkaitan dengan manajemen bisnis dan operasi bisnis; layanan
konsultasi yang berkaitan dengan manajemen risiko bisnis; layanan konsultasi yang berkaitan dengan organisasi bisnis;
layanan konsultasi yang berkaitan dengan organisasi bisnis dan manajemen; layanan konsultasi yang berkaitan dengan
pemasaran; layanan konsultasi yang berkaitan dengan pemrosesan data; layanan konsultasi yang berkaitan dengan
pengelolaan pusat panggilan telepon; layanan konsultasi yang berkaitan dengan pengoperasian waralaba; layanan konsultasi
yang berkaitan dengan penyelenggaraan bisnis; layanan konsultasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan bisnis dan
manajemen; layanan konsultasi yang berkaitan dengan perencanaan bisnis; layanan konsultasi yang berkaitan dengan
periklanan, publisitas dan pemasaran; layanan konsultasi yang berkaitan dengan persiapan pajak; layanan konsultasi yang
berkaitan dengan publisitas; layanan konsultasi yang berkaitan dengan transaksi komersial; layanan lelang disediakan di
Internet; layanan lelang disediakan melalui jaringan telekomunikasi; layanan lobi komersial; layanan logistik (manajemen
bisnis dan organisasi fasilitas dan sumber daya); layanan loyalitas pelanggan dan layanan klub pelanggan, untuk tujuan
komersial, promosi, iklan, dan keterlibatan pelanggan; layanan loyalitas pelanggan untuk tujuan komersial, promosi dan/atau
periklanan, yaitu, administrasi program yang memungkinkan anggota untuk menebus partisipasinya untuk poin atau hadiah;
layanan manajemen bisnis; layanan manajemen bisnis mengenai kegiatan pemasaran dan peluncuran produk baru; layanan
manajemen bisnis yang berkaitan dengan waralaba; layanan manajemen bisnis yang disediakan oleh agen teater; layanan
manajemen bisnis, yaitu, logistik rantai pasokan dan layanan logistik terbalik; layanan manajemen hubungan pelanggan;
layanan manajemen inventaris elektronik; layanan manajemen pameran dagang; layanan manajemen rantai pasokan; layanan
manajemen risiko bisnis; layanan mengelola urusan kapal di pelabuhan berupa layanan administrasi yang berkaitan dengan
pemenuhan kewajiban kepabeanan; layanan menjawab telepon; layanan merchandising; layanan merchandising untuk
mendorong publik membeli untuk membeli barang orang lain; layanan mesin penjual otomatis; layanan nasihat dan konsultasi
yang berkaitan dengan agen ekspor-impor; layanan nasihat yang berkaitan dengan promosi penjualan; layanan organisasi
untuk tujuan bisnis; layanan pakaian eceran disediakan oleh departement store; layanan pakar efisiensi bisnis; layanan
pelelangan online melalui Internet; layanan peluncuran produk; layanan pemasaran dan branding, yaitu strategi konten dan
rencana komunikasi; layanan pemasaran dan promosi; layanan pemasaran dan riset pasar; layanan pemasaran email;
layanan pemasaran merek; layanan pemasaran merek media sosial berbasis pelanggan online; layanan pemasaran online;
layanan pemasaran perdagangan; layanan pemasaran promosi menggunakan media audiovisual; layanan pemasaran untuk
orang lain; layanan pembelian media; layanan pemberian nasehat dan konsultasi bisnis di bidang manajemen bisnis; layanan
pemberian nasehat dan konsultasi bisnis di bidang manajemen proyek; layanan pemberian nasehat dan konsultasi bisnis di
bidang manajemen strategis; layanan pemesanan agen untuk artis yang tampil; layanan pemesanan agen untuk model;
layanan pemesanan eceran untuk kosmetik; layanan pemesanan hadiah online terkomputerisasi; layanan pemesanan melalui
pos; layanan pemesanan melalui pos untuk aksesori pakaian; layanan pemesanan melalui pos untuk pakaian; layanan
pemesanan melalui pos untuk pakaian dan aksesori pakaian; layanan pemesanan on-line di bidang pengambilan dan
pengiriman restoran; layanan pemesanan online; layanan pemesanan online terkomputerisasi; layanan pemesanan online
yang menampilkan musik dan video yang direkam sebelumnya; layanan pemesanan pekerjaan untuk artis yang tampil;
layanan pemesanan ritel online melalui jaringan komputer global di bidang kacamata, jam tangan, perangkat lunak untuk
kebugaran, dan sensor dan perangkat pemantauan elektronik yang menggabungkan mikroprosesor, tampilan digital, dan
akselerometer.; layanan pemesanan telepon untuk orang lain; layanan pemrosesan data di bidang kesehatan; layanan
pemrosesan data di bidang penggajian; layanan pemrosesan data elektronik yang berkaitan dengan informasi perawatan
kesehatan; layanan pemrosesan data online; layanan penagihan; layanan penagihan bisnis; layanan penagihan di bidang
energi; layanan penagihan di bidang kesehatan; layanan penagihan medis untuk dokter; layanan penagihan medis untuk
rumah sakit; layanan penataan etalase untuk toko ritel; layanan pencarian dan penempatan eksekutif; layanan pencarian data
riset pasar; layanan pencarian informasi di internet dengan menggunakan program kecerdasan buatan untuk orang lain;
layanan pencarian informasi yang dilaksanakan dengan menggunakan kalkulator elektronik untuk pihak lain; layanan
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pencatatan interaktif untuk digunakan dalam manajemen risiko dan kepatuhan terhadap peraturan oleh perusahaan asuransi
dan profesional di bidang medis; layanan pencocokan jaringan iklan online untuk menghubungkan pengiklan ke situs web;
layanan pencocokan pekerjaan; layanan pendaftaran hadiah; layanan pendaftaran pengantin; layanan penelitian yang
berkaitan dengan periklanan dan pemasaran; layanan penempatan kerja; layanan penempatan magang; layanan penempatan
pengasuh; layanan pengadaan untuk orang lain yang berkaitan dengan persyaratan kantor; layanan pengamatan dan
pengukuran perkembangan suatu merek merek; layanan pengambilan untuk data Internet; layanan pengangkutan kapal
adalah layanan administrasi yang berkaitan dengan bea cukai; layanan pengarsipan pajak; layanan pengaturan dan
pelaksanaan pemberian program hadiah insentif untuk mempromosikan penjualan barang dan jasa; layanan pengayauan;
layanan pengembangan bisnis untuk perusahaan pemula; layanan pengembangan iklan dan kampanye promosi untuk bisnis;
layanan pengindeksan dokumen; layanan pengingat janji [fungsi kantor]; layanan pengintaian pasar; layanan pengolah kata
dan mengetik; layanan pengumpulan dan otomatisasi data menggunakan perangkat lunak berpemilik untuk mengevaluasi,
menganalisis dan mengumpulkan data layanan; layanan pengumpulan data riset pasar; layanan penilaian pasar; layanan
penjadwalan janji [fungsi kantor]; layanan penjawab telepon dan penanganan pesan; layanan penjualan eceran (atau grosir)
dan layanan penjualan ritel yang disediakan pada media (internet), seluler, nirkabel atau jarak jauh yang terhubung (belanja
korespondensi, belanja rumah) media untuk pakaian, aksesoris pakaian, sepatu, aksesoris untuk sepatu, topi, produk dan
aksesoris optik, barang dan perlengkapan olahraga, tas olahraga serbaguna, barang dan aksesoris olahraga dan kebugaran;
pengelompokan atas nama pihak ketiga dari berbagai produk (tidak termasuk transportasi mereka) yaitu pakaian, aksesoris
pakaian, sepatu, aksesoris untuk sepatu, topi, produk dan aksesoris optik, barang dan peralatan olahraga, tas olahraga
serbaguna, barang olahraga dan kebugaran dan aksesoris, memungkinkan pelanggan untuk melihat dan membelinya secara
praktis; layanan penyediaan informasi bisnis, konsumen, dan komersial melalui jaringan komputer dan jaringan komunikasi
global; layanan penyimpanan catatan bisnis; layanan penyimpanan catatan bisnis terkomputerisasi; layanan penyimpanan
catatan pemegang saham; layanan perantara bisnis yang berkaitan dengan pencocokan investor swasta potensial dengan
pengusaha yang membutuhkan dana; layanan perantara dan penasehat bisnis; layanan perantara komersial; layanan
perantara untuk kain; layanan perantara yang berkaitan dengan iklan; layanan perantara yang berkaitan dengan penyewaan
waktu dan ruang iklan; layanan perbandingan belanja; layanan perbandingan harga; layanan perbandingan harga di bidang
perjalanan dan penginapan untuk digunakan oleh konsumen dalam menentukan biaya transportasi dan akomodasi, yang
tersedia secara elektronik melalui jaringan komputer dan jaringan informasi global; layanan perbandingan harga energi;
layanan perdagangan elektronik; layanan perdagangan online yang terkait dengan pengaturan pertukaran mata uang virtual
dan transaksi cryptocurrency; layanan perekrutan eksekutif; layanan perekrutan staf; layanan perekrutan tenaga kerja; layanan
perencanaan karir, penempatan tenaga kerja, dan informasi; layanan perencanaan media; layanan perencanaan periklanan;
layanan periklanan bisnis yang berkaitan dengan waralaba; layanan periklanan dan manajeman untuk penjualan dari tempat
minuman, kotak makan siang dan wadah makanan, pakaian, penutup kepala, kemeja, kemeja berkerah, kemeja lengan
panjang, t-shirt lengan pendek, celana, celana pendek, celana panjang, rok, gaun, kaos kaki, jaket, jaket berkerudung, topitopi, topi dengan lidah yang menonjol berfungsi untuk melindungi dari sinar matahari (pakaian), sepatu, sandal, game, mainan
dan mainan, artikel olahraga, dekorasi, tokoh mainan koleksi, boneka, mainan mekanik, boneka mainan berkarakter, boneka
mainan, mainan action figure, jam tangan mainan; layanan periklanan dan manajemen penjualan; layanan periklanan untuk
mempromosikan kesadaran publik di bidang kesejahteraan sosial; layanan periklanan untuk meningkatkan kesadaran
masyarakat tentang masalah medis; layanan periklanan yang berkaitan dengan alat pencitraan in vivo; layanan periklanan
yang berkaitan dengan komersialisasi produk-produk baru; layanan periklanan yang berkaitan dengan kosmetik; layanan
periklanan, yaitu, mempromosikan jasa pihak lain; layanan persiapan dan konsultasi pajak; layanan perwakilan bisnis; layanan
perwakilan penjualan; layanan perwakilan penjualan independen; layanan program loyalitas pelanggan yang mengutamakan
hadiah dalam bentuk layanan pengiriman diskon; layanan promosi; layanan promosi dan iklan; layanan promosi dan iklan
melalui internet; layanan promosi di dalam toko; layanan promosi ekspor; layanan promosi untuk mempublikasikan karya amal
orang lain; layanan promosi untuk pihak ketiga oleh program loyalitas pelanggan, di mana layanan loyalitas pelanggan dapat
atau tidak termasuk penggunaan kartu; layanan registrasi mobil; layanan rekrutmen dan manajemen personalia; layanan
rekrutmen olahraga untuk atlet sekolah menengah; layanan relokasi untuk bisnis; layanan resepsionis telepon; layanan riset
pasar; layanan riset pasar mengenai kebiasaan penggunaan Internet; layanan riset pasar mengenai kebiasaan penggunaan
Internet dan loyalitas pelanggan; layanan riset pasar mengenai loyalitas pelanggan; layanan riset pasar terkomputerisasi;
layanan riset, riset dan analisis pasar; layanan ritel atau grosir untuk film dan gambar yang dapat diunduh; layanan ritel atau
grosir untuk mesin dan aparatus telekomunikasi; layanan ritel atau grosir untuk obat-obatan; layanan ritel atau layanan grosir
untuk foto dan gambar yang dapat diunduh; layanan ritel atau layanan grosir untuk mesin dan peralatan listrik; layanan ritel
atau layanan grosir untuk mesin, aparatus elektronik dan bagian-bagiannya; layanan ritel atau layanan grosir untuk perangkat
lunak permainan untuk mesin permainan video untuk penggunaan di rumah dan permainan yang dapat digenggam dengan
layar kristal cair; layanan ritel atau layanan grosir untuk program permainan yang dapat diunduh; layanan ritel atau layanan
grosiran untuk alas kaki; layanan ritel atau layanan grosiran untuk barang cetakan; layanan ritel atau layanan grosiran untuk
furnitur; layanan ritel atau layanan grosiran untuk kain tenun dan bedding; layanan ritel atau layanan grosiran untuk kertas dan
alat tulis; layanan ritel atau layanan grosiran untuk kosmetik, perlengkapan mandi, pasta gigi, sabun dan deterjen; layanan ritel
atau layanan grosiran untuk makanan dan minuman; layanan ritel atau layanan grosiran untuk pakaian; layanan ritel atau
layanan grosiran untuk peralatan olahraga; layanan ritel atau layanan grosiran untuk sepeda; layanan ritel atau layanan
grosiran untuk tas dan kantong; layanan ritel atau layanan grosiran untuk tembakau dan barang-barang keperluan perokok;
layanan ritel dan grosir untuk berbagai barang, termasuk tetapi tidak terbatas pada kosmetik dan sediaan perlengkapan
mandi, pasta gigi, wewangian, minyak esensial, sediaan pemutih dan bahan lain untuk keperluan binatu, sediaan
pembersihan, sediaan pemolesan, sediaan penggosok, sediaan abrasif, kosmetik, sabun, sabun mandi, sediaan kosmetik
untuk mandi, sediaan perawatan kuku, kuku palsu, stiker nail art, penghilang cat kuku, sediaan make-up, sediaan kosmetik
untuk bulu mata, bulu mata palsu, perekat untuk membubuhkan bulu mata palsu, sediaan pengharum ruangan, deodoran
untuk manusia atau untuk hewan, sediaan perawatan rambut, sampo, losion rambut, pembilasan rambut [kondisioner sampo],
krim rambut, hair spray, pewarna rambut, sediaan mandi, sediaan cukur, sediaan berjemur [kosmetik], gel pijat, sediaan
farmasi, sediaan dokter hewan, sediaan sanitasi dan persediaan medis, peralatan elektronik rumah tangga, alat keperluan
makan, kacamata dan kacamata hitam, peralatan untuk penerangan dan pemanasan, logam mulia dan paduannya, perhiasan,
batu mulia dan semi mulia, instrumen horologis dan kronometrik, alat tulis, kulit dan imitasi dari kulit, koper dan tas, kantong,
payung dan payung matahari, furnitur, peralatan dan wadah rumah tangga atau dapur, gelas, porselen dan gerabah, peralatan
kosmetik dan toilet, linen rumah tangga, handuk, pakaian, alas kaki, tutup kepala, karpet, permainan, mainan dan alat
permainan, makanan dan minuman, perlengkapan sehari-hari dan barang-barang pribadi; layanan ritel dan grosir yang
menampilkan logam mulia dan paduannya, perhiasan, batu mulia dan semi mulia, instrumen horologis dan kronometrik, karya
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seni dari logam mulia, mebel, cermin, bingkai foto, wadah, bukan dari logam, untuk disimpan atau diangkut tulang, tanduk,
tulang paus atau tulang mutiara yang belum dikerjakan atau setengah dikerjakan, kerang, meerschaum, kuning amber;
layanan ritel disediakan melalui jaringan komunikasi komputer; layanan ritel disediakan melalui katalog pesanan melalui pos;
layanan ritel disediakan melalui pesta di rumah; layanan ritel disediakan melalui televisi interaktif; layanan ritel disediakan oleh
berbagai toko; layanan ritel disediakan oleh butik pakaian; layanan ritel disediakan oleh department store; layanan ritel
disediakan oleh hypermarket; layanan ritel disediakan oleh kios buah; layanan ritel disediakan oleh supermarket; layanan ritel
disediakan oleh toko ban; layanan ritel disediakan oleh toko barang olahraga; layanan ritel disediakan oleh toko buku; layanan
ritel disediakan oleh toko bunga; layanan ritel disediakan oleh toko daging; layanan ritel disediakan oleh toko diskon; layanan
ritel disediakan oleh toko furnitur; layanan ritel disediakan oleh toko kaset; layanan ritel disediakan oleh toko kelontong;
layanan ritel disediakan oleh toko musik; layanan ritel disediakan oleh toko pakaian; layanan ritel disediakan oleh toko pakaian
diskon; layanan ritel disediakan oleh toko pengiriman; layanan ritel disediakan oleh toko perhiasan; layanan ritel disediakan
oleh toko permen; layanan ritel disediakan oleh toko roti; layanan ritel disediakan oleh toko televisi; layanan ritel disediakan
oleh toko-toko; layanan ritel disediakan oleh toko-toko asap; layanan ritel disediakan oleh toko-toko suvenir; layanan ritel
disediakan oleh toko-toko suvenir online; layanan ritel disediakan oleh toko-toko tembakau; layanan ritel lilin wangi; layanan
ritel melalui mesin penjual otomatis; layanan ritel menampilkan berbagai macam barang konsumen; layanan ritel menampilkan
program insentif bonus untuk pelanggan; layanan ritel on-line yang berkaitan dengan bagasi; layanan ritel on-line yang
berkaitan dengan kosmetik; layanan ritel online; layanan ritel online untuk musik dan film yang dapat diunduh dan direkam
sebelumnya; layanan ritel online untuk musik digital yang dapat diunduh; layanan ritel online untuk nada dering yang dapat
diunduh; layanan ritel online yang berkaitan dengan hadiah; layanan ritel online yang berkaitan dengan mainan; layanan ritel
online yang berkaitan dengan pakaian; layanan ritel online yang berkaitan dengan perhiasan; layanan ritel online yang
berkaitan dengan tas tangan; layanan ritel untuk alas kaki; layanan ritel untuk alat bantu seks; layanan ritel untuk alat
kecantikan untuk hewan; layanan ritel untuk alat kecantikan untuk manusia; layanan ritel untuk alat kesehatan bagi manusia;
layanan ritel untuk alat kesehatan untuk hewan; layanan ritel untuk alat musik; layanan ritel untuk alat yang dioperasikan
dengan tangan untuk konstruksi; layanan ritel untuk aparatur veteriner; layanan ritel untuk artikel kedokteran hewan; layanan
ritel untuk artikel menjahit; layanan ritel untuk artikel olahraga; layanan ritel untuk artikel pembersih; layanan ritel untuk artikel
yang digunakan dengan tembakau; layanan ritel untuk bagasi; layanan ritel untuk bahan bakar; layanan ritel untuk bahan kimia
untuk digunakan dalam hortikultura; layanan ritel untuk bahan kimia untuk digunakan dalam kehutanan; layanan ritel untuk
bahan kimia untuk digunakan dalam pertanian; layanan ritel untuk bahan makanan; layanan ritel untuk bahan seni; layanan
ritel untuk bantal; layanan ritel untuk barang cetakan; layanan ritel untuk barang yang dipanggang; layanan ritel untuk barangbarang untuk berkebun; layanan ritel untuk benang; layanan ritel untuk bir; layanan ritel untuk bor dan gergaji listrik; layanan
ritel untuk bromide (fotografi); layanan ritel untuk buku; layanan ritel untuk cokelat; layanan ritel untuk daging; layanan ritel
untuk dekorasi meriah; layanan ritel untuk ear phone; layanan ritel untuk es krim; layanan ritel untuk file musik yang dapat
diunduh; layanan ritel untuk furnitur; layanan ritel untuk gantungan kunci [cincin terbelah dengan perhiasan atau fob dekoratif];
layanan ritel untuk instalasi sanitasi; layanan ritel untuk instrumen hewan; layanan ritel untuk instrumen horologis; layanan ritel
untuk instrumen medis; layanan ritel untuk jam tangan; layanan ritel untuk jam tangan pintar; layanan ritel untuk kacamata;
layanan ritel untuk kain; layanan ritel untuk kakao; layanan ritel untuk karya seni; layanan ritel untuk karya seni yang
disediakan oleh galeri seni; layanan ritel untuk kaus kaki; layanan ritel untuk kemeja; layanan ritel untuk kendaraan; layanan
ritel untuk komputer yang dapat dipakai; layanan ritel untuk konten yang direkam; layanan ritel untuk kopi; layanan ritel untuk
kopi yang diproses; layanan ritel untuk mainan; layanan ritel untuk makanan dan minuman; layanan ritel untuk makanan
hewan peliharaan; layanan ritel untuk makanan laut; layanan ritel untuk manisan; layanan ritel untuk media elektronik musik
yang direkam sebelumnya; layanan ritel untuk minuman beralkohol; layanan ritel untuk minuman beralkohol, kecuali bir;
layanan ritel untuk minuman non-alkohol; layanan ritel untuk muffler; layanan ritel untuk pakaian; layanan ritel untuk pakaian
luar; layanan ritel untuk pakan ternak; layanan ritel untuk payung; layanan ritel untuk pelana; layanan ritel untuk pelumas;
layanan ritel untuk pemanas; layanan ritel untuk pencuci mulut; layanan ritel untuk penerangan; layanan ritel untuk penutup
dinding; layanan ritel untuk penutup lantai; layanan ritel untuk perabotan; layanan ritel untuk peralatan audiovisual; layanan
ritel untuk peralatan golf; layanan ritel untuk peralatan hortikultura; layanan ritel untuk peralatan konstruksi; layanan ritel untuk
peralatan makan; layanan ritel untuk peralatan masak; layanan ritel untuk peralatan medis; layanan ritel untuk peralatan
memasak makanan; layanan ritel untuk peralatan menyelam; layanan ritel untuk peralatan olahraga; layanan ritel untuk
peralatan pasokan air; layanan ritel untuk peralatan pemanas; layanan ritel untuk peralatan pembekuan; layanan ritel untuk
peralatan pemindahan tanah; layanan ritel untuk peralatan pendingin; layanan ritel untuk peralatan penyamakan matahari;
layanan ritel untuk peralatan persiapan makanan; layanan ritel untuk peralatan pertanian; layanan ritel untuk peralatan
sanitasi; layanan ritel untuk peralatan teknologi informasi; layanan ritel untuk peralatan terapi fisik; layanan ritel untuk
peralatan yang dioperasikan dengan tangan untuk konstruksi; layanan ritel untuk perangkat keras komputer; layanan ritel
untuk perangkat keras logam; layanan ritel untuk perangkat lunak komputer; layanan ritel untuk perangkat navigasi; layanan
ritel untuk perangkat perlindungan pendengaran; layanan ritel untuk perhiasan; layanan ritel untuk perlengkapan mandi;
layanan ritel untuk permainan; layanan ritel untuk persediaan alat tulis; layanan ritel untuk persediaan pendidikan; layanan ritel
untuk persiapan diet; layanan ritel untuk persiapan dokter hewan; layanan ritel untuk persiapan hewan dan artikel; layanan ritel
untuk persiapan membuat minuman; layanan ritel untuk persiapan membuat minuman beralkohol; layanan ritel untuk
persiapan pembersihan; layanan ritel untuk persiapan perawatan hewan; layanan ritel untuk persiapan pewangi; layanan ritel
untuk piringan hitam; layanan ritel untuk pisau dapur; layanan ritel untuk produk hortikultura; layanan ritel untuk produk kertas
sekali pakai; layanan ritel untuk produk susu; layanan ritel untuk program komputer untuk permainan yang sebelumnya telah
direkam; layanan ritel untuk publikasi elektronik yang dapat diunduh; layanan ritel untuk sampah untuk hewan; layanan ritel
untuk sediaan farmasi, kedokteran hewan dan sanitasi dan persediaan medis; layanan ritel untuk senjata; layanan ritel untuk
sepatu; layanan ritel untuk smartphone; layanan ritel untuk sorbets; layanan ritel untuk stiker dan album stiker; layanan ritel
untuk suplemen makanan; layanan ritel untuk tas; layanan ritel untuk tas dan dompet kulit; layanan ritel untuk teh; layanan ritel
untuk tembakau; layanan ritel untuk tempat tidur untuk hewan; layanan ritel untuk tutup kepala; layanan ritel untuk utas;
layanan ritel untuk yogurt beku; layanan ritel yang berkaitan dengan aksesori mobil; layanan ritel yang berkaitan dengan alas
kaki; layanan ritel yang berkaitan dengan alat bantu seks; layanan ritel yang berkaitan dengan alat kecantikan untuk hewan;
layanan ritel yang berkaitan dengan alat kecantikan untuk manusia; layanan ritel yang berkaitan dengan alat musik; layanan
ritel yang berkaitan dengan alat yang dioperasikan dengan tangan untuk konstruksi; layanan ritel yang berkaitan dengan
artikel kedokteran hewan; layanan ritel yang berkaitan dengan artikel menjahit; layanan ritel yang berkaitan dengan artikel
olahraga; layanan ritel yang berkaitan dengan artikel pembersih; layanan ritel yang berkaitan dengan artikel untuk digunakan
dengan tembakau; layanan ritel yang berkaitan dengan bagasi; layanan ritel yang berkaitan dengan bahan bakar; layanan ritel
yang berkaitan dengan bahan kimia untuk digunakan dalam hortikultura; layanan ritel yang berkaitan dengan bahan kimia
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untuk digunakan dalam kehutanan; layanan ritel yang berkaitan dengan bahan kimia untuk digunakan dalam pertanian;
layanan ritel yang berkaitan dengan bahan makanan; layanan ritel yang berkaitan dengan bahan seni; layanan ritel yang
berkaitan dengan barang cetakan; layanan ritel yang berkaitan dengan barang olahraga; layanan ritel yang berkaitan dengan
barang yang dipanggang; layanan ritel yang berkaitan dengan barang-barang teknik; layanan ritel yang berkaitan dengan
barang-barang untuk berkebun; layanan ritel yang berkaitan dengan benang; layanan ritel yang berkaitan dengan bir; layanan
ritel yang berkaitan dengan buah; layanan ritel yang berkaitan dengan bulu; layanan ritel yang berkaitan dengan bulu tiruan;
layanan ritel yang berkaitan dengan bunga; layanan ritel yang berkaitan dengan cokelat; layanan ritel yang berkaitan dengan
daging; layanan ritel yang berkaitan dengan dekorasi pesta; layanan ritel yang berkaitan dengan es krim; layanan ritel yang
berkaitan dengan file musik yang dapat diunduh; layanan ritel yang berkaitan dengan furnitur; layanan ritel yang berkaitan
dengan game; layanan ritel yang berkaitan dengan ikan; layanan ritel yang berkaitan dengan instalasi sanitasi; layanan ritel
yang berkaitan dengan instrumen hewan; layanan ritel yang berkaitan dengan instrumen horologis; layanan ritel yang
berkaitan dengan instrumen medis; layanan ritel yang berkaitan dengan jam tangan pintar; layanan ritel yang berkaitan
dengan kain; layanan ritel yang berkaitan dengan kakao; layanan ritel yang berkaitan dengan karya seni; layanan ritel yang
berkaitan dengan kendaraan; layanan ritel yang berkaitan dengan komputer yang dapat dipakai; layanan ritel yang berkaitan
dengan konten yang direkam; layanan ritel yang berkaitan dengan kopi; layanan ritel yang berkaitan dengan mainan; layanan
ritel yang berkaitan dengan makanan laut; layanan ritel yang berkaitan dengan makanan penutup; layanan ritel yang berkaitan
dengan minuman beralkohol; layanan ritel yang berkaitan dengan minuman beralkohol, kecuali bir; layanan ritel yang
berkaitan dengan minuman non-alkohol; layanan ritel yang berkaitan dengan pakaian; layanan ritel yang berkaitan dengan
pakan ternak; layanan ritel yang berkaitan dengan payung; layanan ritel yang berkaitan dengan pelana; layanan ritel yang
berkaitan dengan pelumas; layanan ritel yang berkaitan dengan pemanas; layanan ritel yang berkaitan dengan pencahayaan;
layanan ritel yang berkaitan dengan penutup dinding; layanan ritel yang berkaitan dengan penutup lantai; layanan ritel yang
berkaitan dengan perabot; layanan ritel yang berkaitan dengan peralatan audiovisual; layanan ritel yang berkaitan dengan
peralatan higienis untuk hewan; layanan ritel yang berkaitan dengan peralatan higienis untuk manusia; layanan ritel yang
berkaitan dengan peralatan hortikultura; layanan ritel yang berkaitan dengan peralatan konstruksi; layanan ritel yang berkaitan
dengan peralatan makan; layanan ritel yang berkaitan dengan peralatan mandi; layanan ritel yang berkaitan dengan peralatan
masak; layanan ritel yang berkaitan dengan peralatan medis; layanan ritel yang berkaitan dengan peralatan memasak
makanan; layanan ritel yang berkaitan dengan peralatan menyelam; layanan ritel yang berkaitan dengan peralatan olahraga;
layanan ritel yang berkaitan dengan peralatan pasokan air; layanan ritel yang berkaitan dengan peralatan pemanas; layanan
ritel yang berkaitan dengan peralatan pembekuan; layanan ritel yang berkaitan dengan peralatan pemindahan tanah; layanan
ritel yang berkaitan dengan peralatan pendingin; layanan ritel yang berkaitan dengan peralatan penyamakan matahari;
layanan ritel yang berkaitan dengan peralatan persiapan makanan; layanan ritel yang berkaitan dengan peralatan pertanian;
layanan ritel yang berkaitan dengan peralatan sanitasi; layanan ritel yang berkaitan dengan peralatan teknologi informasi;
layanan ritel yang berkaitan dengan peralatan terapi fisik; layanan ritel yang berkaitan dengan peralatan veteriner; layanan ritel
yang berkaitan dengan peralatan yang dioperasikan dengan tangan untuk konstruksi; layanan ritel yang berkaitan dengan
perangkat keras komputer; layanan ritel yang berkaitan dengan perangkat keras logam; layanan ritel yang berkaitan dengan
perangkat lunak komputer; layanan ritel yang berkaitan dengan perangkat navigasi; layanan ritel yang berkaitan dengan
perangkat perlindungan pendengaran; layanan ritel yang berkaitan dengan perhiasan; layanan ritel yang berkaitan dengan
permen; layanan ritel yang berkaitan dengan persediaan alat tulis; layanan ritel yang berkaitan dengan persediaan pendidikan;
layanan ritel yang berkaitan dengan persiapan diet; layanan ritel yang berkaitan dengan persiapan dokter hewan; layanan ritel
yang berkaitan dengan persiapan hewan dan artikel; layanan ritel yang berkaitan dengan persiapan pembersihan; layanan ritel
yang berkaitan dengan persiapan perawatan hewan; layanan ritel yang berkaitan dengan persiapan untuk membuat minuman;
layanan ritel yang berkaitan dengan persiapan untuk membuat minuman beralkohol; layanan ritel yang berkaitan dengan
persiapan wewangian; layanan ritel yang berkaitan dengan pisau dapur; layanan ritel yang berkaitan dengan produk
hortikultura; layanan ritel yang berkaitan dengan produk kertas sekali pakai; layanan ritel yang berkaitan dengan produk susu;
layanan ritel yang berkaitan dengan produk toko makanan; layanan ritel yang berkaitan dengan publikasi elektronik yang dapat
diunduh; layanan ritel yang berkaitan dengan sampah untuk hewan; layanan ritel yang berkaitan dengan senjata; layanan ritel
yang berkaitan dengan smartphone; layanan ritel yang berkaitan dengan sorbets; layanan ritel yang berkaitan dengan suku
cadang kendaraan bermotor; layanan ritel yang berkaitan dengan suplemen makanan; layanan ritel yang berkaitan dengan
tas; layanan ritel yang berkaitan dengan teh; layanan ritel yang berkaitan dengan tembakau; layanan ritel yang berkaitan
dengan tempat tidur untuk hewan; layanan ritel yang berkaitan dengan tutup kepala; layanan ritel yang berkaitan dengan utas;
layanan ritel yang berkaitan dengan yogurt beku; layanan ritel yang disediakan oleh musik dan toko kaset; layanan ritel yang
disediakan oleh suku cadang mobil dan toko aksesoris; layanan ritel yang disediakan oleh toko obat; layanan ritel yang
disediakan oleh toko rumput, taman dan pembibitan; layanan ritel yang disediakan oleh toserba online; layanan ritel, layanan
ritel supermarket dan department store yang berkaitan dengan makanan dan minuman; layanan rujukan dan penempatan
pribadi; layanan sambutan telepon untuk pihak ketiga; layanan saran dan/atau konsultasi terkait dengan jasa kelas 35;
layanan strategi komunikasi hubungan masyarakat; layanan strategi komunikasi periklanan; layanan strategi merek; layanan
tampilan merchandising bisnis; layanan tata letak untuk tujuan periklanan; layanan telemarketing; layanan think tank dalam
bentuk layanan konsultasi di bidang manajemen bisnis; layanan think tank dalam bentuk layanan konsultasi di bidang
manajemen proyek; layanan think tank dalam bentuk layanan konsultasi di bidang manajemen strategis; layanan toko buku
ritel online yang menampilkan buku dan ebook di bidang manajemen bisnis; layanan toko buku ritel online yang menampilkan
buku dan ebook di bidang manajemen proyek; layanan toko buku ritel online yang menampilkan buku dan ebook di bidang
manajemen strategis; layanan toko grosir dan eceran secara online yang menampilkan jam dinding, jam tangan dan kacamata
(kacamata untuk melindungi mata atau memperbaiki daya penglihatan dan kacamata goggles); layanan toko grosir dan toko
ritel yang menampilkan pakaian, alas kaki; layanan toko grosir dengan produk utamanya daging; layanan toko grosir
menampilkan alas kaki; layanan toko grosir menampilkan alat bantu seks; layanan toko grosir menampilkan alat higienis untuk
manusia; layanan toko grosir menampilkan alat kecantikan untuk hewan; layanan toko grosir menampilkan alat kecantikan
untuk manusia; layanan toko grosir menampilkan alat makan; layanan toko grosir menampilkan alat musik; layanan toko grosir
menampilkan alat persiapan makanan; layanan toko grosir menampilkan alat yang dioperasikan dengan tangan untuk
konstruksi; layanan toko grosir menampilkan aparatur veteriner; layanan toko grosir menampilkan artikel berkebun; layanan
toko grosir menampilkan artikel menjahit; layanan toko grosir menampilkan artikel pembersih; layanan toko grosir
menampilkan bahan bakar; layanan toko grosir menampilkan bahan makanan; layanan toko grosir menampilkan barang
bawaan; layanan toko grosir menampilkan barang cetakan; layanan toko grosir menampilkan barang-barang yang
dipanggang; layanan toko grosir menampilkan bir; layanan toko grosir menampilkan cokelat; layanan toko grosir menampilkan
dekorasi meriah; layanan toko grosir menampilkan es krim; layanan toko grosir menampilkan furnitur; layanan toko grosir
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menampilkan gula-gula; layanan toko grosir menampilkan instalasi sanitasi; layanan toko grosir menampilkan instrumen
hewan; layanan toko grosir menampilkan instrumen horologis; layanan toko grosir menampilkan jam tangan pintar; layanan
toko grosir menampilkan kain; layanan toko grosir menampilkan kakao; layanan toko grosir menampilkan kendaraan; layanan
toko grosir menampilkan komputer yang dapat dikenakan; layanan toko grosir menampilkan konten yang direkam; layanan
toko grosir menampilkan kopi; layanan toko grosir menampilkan mainan; layanan toko grosir menampilkan makanan laut;
layanan toko grosir menampilkan makanan penutup; layanan toko grosir menampilkan mantel (kecuali pakaian untuk
penggunaan eksklusif untuk olahraga dan pakaian tradisional Korea); layanan toko grosir menampilkan pakaian; layanan toko
grosir menampilkan payung; layanan toko grosir menampilkan pelana; layanan toko grosir menampilkan pelumas; layanan
toko grosir menampilkan pemanas; layanan toko grosir menampilkan pencahayaan; layanan toko grosir menampilkan penutup
dinding; layanan toko grosir menampilkan penutup lantai; layanan toko grosir menampilkan perabotan; layanan toko grosir
menampilkan peralatan audiovisual; layanan toko grosir menampilkan peralatan earthmoving; layanan toko grosir
menampilkan peralatan hortikultura; layanan toko grosir menampilkan peralatan konstruksi; layanan toko grosir menampilkan
peralatan makan; layanan toko grosir menampilkan peralatan masak; layanan toko grosir menampilkan peralatan medis;
layanan toko grosir menampilkan peralatan memasak makanan; layanan toko grosir menampilkan peralatan menyelam;
layanan toko grosir menampilkan peralatan olahraga; layanan toko grosir menampilkan peralatan pasokan air; layanan toko
grosir menampilkan peralatan pemanas; layanan toko grosir menampilkan peralatan pembekuan; layanan toko grosir
menampilkan peralatan pendingin; layanan toko grosir menampilkan peralatan penyamakan matahari; layanan toko grosir
menampilkan peralatan pertanian; layanan toko grosir menampilkan peralatan sanitasi; layanan toko grosir menampilkan
peralatan terapi fisik; layanan toko grosir menampilkan peralatan yang dioperasikan dengan tangan untuk konstruksi; layanan
toko grosir menampilkan perangkat keras komputer; layanan toko grosir menampilkan perangkat keras logam; layanan toko
grosir menampilkan perangkat perlindungan pendengaran; layanan toko grosir menampilkan perhiasan; layanan toko grosir
menampilkan perlengkapan pendidikan; layanan toko grosir menampilkan persediaan alat tulis; layanan toko grosir
menampilkan persiapan dan artikel kedokteran hewan; layanan toko grosir menampilkan persiapan diet; layanan toko grosir
menampilkan persiapan dokter hewan; layanan toko grosir menampilkan persiapan pembersihan; layanan toko grosir
menampilkan persiapan perawatan hewan; layanan toko grosir menampilkan persiapan untuk membuat minuman; layanan
toko grosir menampilkan persiapan wewangian; layanan toko grosir menampilkan pisau dapur; layanan toko grosir
menampilkan produk kertas sekali pakai; layanan toko grosir menampilkan publikasi elektronik yang dapat diunduh; layanan
toko grosir menampilkan sampah untuk hewan; layanan toko grosir menampilkan sediaan untuk membuat minuman
beralkohol; layanan toko grosir menampilkan senjata; layanan toko grosir menampilkan sorbets; layanan toko grosir
menampilkan suplemen makanan; layanan toko grosir menampilkan tas; layanan toko grosir menampilkan teh; layanan toko
grosir menampilkan tembakau; layanan toko grosir menampilkan tempat tidur untuk hewan; layanan toko grosir menampilkan
tutup kepala; layanan toko grosir menampilkan utas; layanan toko grosir menampilkan yogurt beku; layanan toko grosir online
dengan produk utamanya daging; layanan toko grosir online yang menampilkan alas kaki; layanan toko grosir online yang
menampilkan alat bantu seks; layanan toko grosir online yang menampilkan alat kecantikan untuk hewan; layanan toko grosir
online yang menampilkan alat kecantikan untuk manusia; layanan toko grosir online yang menampilkan alat musik; layanan
toko grosir online yang menampilkan alat yang dioperasikan dengan tangan untuk konstruksi; layanan toko grosir online yang
menampilkan artikel berkebun; layanan toko grosir online yang menampilkan artikel kebersihan; layanan toko grosir online
yang menampilkan artikel kedokteran hewan; layanan toko grosir online yang menampilkan artikel menjahit; layanan toko
grosir online yang menampilkan artikel olahraga; layanan toko grosir online yang menampilkan artikel untuk digunakan dengan
tembakau; layanan toko grosir online yang menampilkan bahan bakar; layanan toko grosir online yang menampilkan bahan
kimia untuk digunakan dalam hortikultura; layanan toko grosir online yang menampilkan bahan kimia untuk digunakan dalam
kehutanan; layanan toko grosir online yang menampilkan bahan kimia untuk digunakan dalam pertanian; layanan toko grosir
online yang menampilkan bahan makanan; layanan toko grosir online yang menampilkan bahan seni; layanan toko grosir
online yang menampilkan barang bawaan; layanan toko grosir online yang menampilkan barang cetakan; layanan toko grosir
online yang menampilkan barang-barang yang dipanggang; layanan toko grosir online yang menampilkan benang; layanan
toko grosir online yang menampilkan bir; layanan toko grosir online yang menampilkan cokelat; layanan toko grosir online
yang menampilkan dekorasi meriah; layanan toko grosir online yang menampilkan es krim; layanan toko grosir online yang
menampilkan file musik yang dapat diunduh; layanan toko grosir online yang menampilkan furnitur; layanan toko grosir online
yang menampilkan instalasi sanitasi; layanan toko grosir online yang menampilkan instrumen horologis; layanan toko grosir
online yang menampilkan instrumen medis; layanan toko grosir online yang menampilkan instrumen veteriner; layanan toko
grosir online yang menampilkan jam tangan pintar; layanan toko grosir online yang menampilkan kain; layanan toko grosir
online yang menampilkan kakao; layanan toko grosir online yang menampilkan karya seni; layanan toko grosir online yang
menampilkan kendaraan; layanan toko grosir online yang menampilkan komputer yang dapat dikenakan; layanan toko grosir
online yang menampilkan konten yang direkam; layanan toko grosir online yang menampilkan kopi; layanan toko grosir online
yang menampilkan mainan; layanan toko grosir online yang menampilkan makanan laut; layanan toko grosir online yang
menampilkan makanan penutup; layanan toko grosir online yang menampilkan manisan; layanan toko grosir online yang
menampilkan minuman beralkohol, kecuali bir; layanan toko grosir online yang menampilkan minuman non-alkohol; layanan
toko grosir online yang menampilkan pakaian; layanan toko grosir online yang menampilkan pakan ternak; layanan toko grosir
online yang menampilkan payung; layanan toko grosir online yang menampilkan pelumas; layanan toko grosir online yang
menampilkan pemanas; layanan toko grosir online yang menampilkan pencahayaan; layanan toko grosir online yang
menampilkan penutup dinding; layanan toko grosir online yang menampilkan penutup lantai; layanan toko grosir online yang
menampilkan perabotan; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan audiovisual; layanan toko grosir online yang
menampilkan peralatan earthmoving; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan higienis bagi manusia; layanan
toko grosir online yang menampilkan peralatan higienis untuk hewan; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan
hortikultura; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan konstruksi; layanan toko grosir online yang menampilkan
peralatan makan; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan masak; layanan toko grosir online yang
menampilkan peralatan medis; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan memasak makanan; layanan toko
grosir online yang menampilkan peralatan olahraga; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan pasokan air;
layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan pemanas; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan
pembekuan; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan pendingin; layanan toko grosir online yang menampilkan
peralatan penyamakan matahari; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan persiapan makanan; layanan toko
grosir online yang menampilkan peralatan pertanian; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan sanitasi; layanan
toko grosir online yang menampilkan peralatan selam; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan teknologi
informasi; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan terapi fisik; layanan toko grosir online yang menampilkan
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peralatan veteriner; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan yang dioperasikan dengan tangan untuk
konstruksi; layanan toko grosir online yang menampilkan perangkat keras komputer; layanan toko grosir online yang
menampilkan perangkat keras logam; layanan toko grosir online yang menampilkan perangkat lunak komputer; layanan toko
grosir online yang menampilkan perangkat navigasi; layanan toko grosir online yang menampilkan perangkat perlindungan
pendengaran; layanan toko grosir online yang menampilkan perhiasan; layanan toko grosir online yang menampilkan
perlengkapan mandi; layanan toko grosir online yang menampilkan perlengkapan pendidikan; layanan toko grosir online yang
menampilkan permainan; layanan toko grosir online yang menampilkan persediaan alat tulis; layanan toko grosir online yang
menampilkan persiapan dan artikel kedokteran hewan; layanan toko grosir online yang menampilkan persiapan diet; layanan
toko grosir online yang menampilkan persiapan dokter hewan; layanan toko grosir online yang menampilkan persiapan
pembersihan; layanan toko grosir online yang menampilkan persiapan perawatan hewan; layanan toko grosir online yang
menampilkan persiapan pewangi; layanan toko grosir online yang menampilkan persiapan untuk membuat minuman; layanan
toko grosir online yang menampilkan persiapan untuk membuat minuman beralkohol; layanan toko grosir online yang
menampilkan pisau dapur; layanan toko grosir online yang menampilkan produk hortikultura; layanan toko grosir online yang
menampilkan produk kertas sekali pakai; layanan toko grosir online yang menampilkan produk susu; layanan toko grosir online
yang menampilkan publikasi elektronik yang dapat diunduh; layanan toko grosir online yang menampilkan sadel; layanan toko
grosir online yang menampilkan sampah untuk hewan; layanan toko grosir online yang menampilkan senjata; layanan toko
grosir online yang menampilkan smartphone; layanan toko grosir online yang menampilkan sorbets; layanan toko grosir online
yang menampilkan suplemen makanan; layanan toko grosir online yang menampilkan tas; layanan toko grosir online yang
menampilkan teh; layanan toko grosir online yang menampilkan tembakau; layanan toko grosir online yang menampilkan
tempat tidur untuk hewan; layanan toko grosir online yang menampilkan tutup kepala; layanan toko grosir online yang
menampilkan utas; layanan toko grosir online yang menampilkan yogurt beku; layanan toko grosir yang menampilkan artikel
kedokteran hewan; layanan toko grosir yang menampilkan artikel olahraga; layanan toko grosir yang menampilkan artikel
untuk digunakan dengan tembakau; layanan toko grosir yang menampilkan bahan kimia untuk digunakan dalam hortikultura;
layanan toko grosir yang menampilkan bahan kimia untuk digunakan dalam kehutanan; layanan toko grosir yang menampilkan
bahan kimia untuk digunakan dalam pertanian; layanan toko grosir yang menampilkan bahan seni; layanan toko grosir yang
menampilkan benang; layanan toko grosir yang menampilkan file musik yang dapat diunduh; layanan toko grosir yang
menampilkan instrumen medis; layanan toko grosir yang menampilkan karya seni; layanan toko grosir yang menampilkan
minuman beralkohol, kecuali bir; layanan toko grosir yang menampilkan minuman non-alkohol; layanan toko grosir yang
menampilkan pakan ternak; layanan toko grosir yang menampilkan peralatan higienis untuk hewan; layanan toko grosir yang
menampilkan peralatan teknologi informasi; layanan toko grosir yang menampilkan perangkat lunak komputer; layanan toko
grosir yang menampilkan perangkat navigasi; layanan toko grosir yang menampilkan perlengkapan mandi; layanan toko grosir
yang menampilkan permainan; layanan toko grosir yang menampilkan produk hortikultura; layanan toko grosir yang
menampilkan produk susu; layanan toko grosir yang menampilkan smartphone; layanan toko online yang menampilkan jasa
Pengaturan dan perjalanan wisata diving dan snorkeling di Pulau tujuan komersil; layanan toko ritel online yang produk
utamanya daging; layanan toko ritel dan layanan toko ritel online; layanan toko ritel dan layanan toko ritel online yang
menampilkan pakaian, alas kaki, tutup kepala, artikel olahraga, alat tulis, alat untuk merekam, transmisi dan reproduksi suara
dan gambar, buku, koran, majalah, publikasi, permainan video, mainan, boneka, lencana semua jenis, gantungan kunci, tiket,
jam tangan dan perhiasan, tas, koper, tas kerja, payung, bendera dan panji-panji, minuman beralkohol dan non-alkohol, gulagula, produk hiburan dan pendidikan interaktif, disk kompak interaktif, CD-ROM dan permainan komputer, dapat diunduh
aplikasi seluler, dan program komputer; layanan toko ritel dan toko grosir; layanan toko ritel di bidang buku, majalah, majalah,
buletin, jurnal dan publikasi lain tentang berbagai topik yang menjadi perhatian umum, disediakan melalui Internet dan
komputer lainnya, jaringan elektronik dan komunikasi; layanan toko ritel di bidang hiburan yang menampilkan film, program
televisi, acara olahraga, karya musik, dan karya audio dan audiovisual, yang disediakan melalui jaringan Internet dan jaringan
komputer, serta jaringan elektronik dan komunikasi lainnya; layanan toko ritel di bidang kacamata, jam tangan, perangkat
lunak untuk kebugaran, dan sensor dan perangkat pemantauan elektronik yang menggabungkan mikroprosesor, tampilan
digital, dan akselerometer; layanan toko ritel menampilkan alas kaki; layanan toko ritel menampilkan alas kaki untuk pria dan
wanita; layanan toko ritel menampilkan alat bantu seks; layanan toko ritel menampilkan alat kecantikan untuk manusia;
layanan toko ritel menampilkan alat musik; layanan toko ritel menampilkan alat yang dioperasikan dengan tangan untuk
konstruksi; layanan toko ritel menampilkan alat-alat kecantikan untuk hewan; layanan toko ritel menampilkan alat-alat
kesehatan untuk manusia; layanan toko ritel menampilkan artikel berkebun; layanan toko ritel menampilkan artikel menjahit;
layanan toko ritel menampilkan artikel pembersih; layanan toko ritel menampilkan artikel untuk digunakan dengan tembakau;
layanan toko ritel menampilkan bagasi; layanan toko ritel menampilkan bahan bakar; layanan toko ritel menampilkan bahan
kimia untuk digunakan dalam kehutanan; layanan toko ritel menampilkan bahan makanan; layanan toko ritel menampilkan
barang cetakan; layanan toko ritel menampilkan barang-barang panggang; layanan toko ritel menampilkan benang; layanan
toko ritel menampilkan bir; layanan toko ritel menampilkan cokelat; layanan toko ritel menampilkan dekorasi meriah; layanan
toko ritel menampilkan es krim; layanan toko ritel menampilkan furnitur; layanan toko ritel menampilkan gula-gula; layanan
toko ritel menampilkan instalasi sanitasi; layanan toko ritel menampilkan instrumen hewan; layanan toko ritel menampilkan
instrumen horologis; layanan toko ritel menampilkan instrumen medis; layanan toko ritel menampilkan jam tangan pintar;
layanan toko ritel menampilkan kacamata; layanan toko ritel menampilkan kain; layanan toko ritel menampilkan kakao;
layanan toko ritel menampilkan karya seni; layanan toko ritel menampilkan kendaraan; layanan toko ritel menampilkan
komputer yang dapat dikenakan; layanan toko ritel menampilkan konten yang direkam; layanan toko ritel menampilkan
mainan; layanan toko ritel menampilkan makanan laut; layanan toko ritel menampilkan makanan penutup; layanan toko ritel
menampilkan minuman beralkohol, kecuali bir; layanan toko ritel menampilkan pakaian; layanan toko ritel menampilkan
payung; layanan toko ritel menampilkan pelana; layanan toko ritel menampilkan pelumas; layanan toko ritel menampilkan
pemanas; layanan toko ritel menampilkan pencahayaan; layanan toko ritel menampilkan penutup dinding; layanan toko ritel
menampilkan penutup lantai; layanan toko ritel menampilkan perabotan; layanan toko ritel menampilkan peralatan audiovisual;
layanan toko ritel menampilkan peralatan earthmoving; layanan toko ritel menampilkan peralatan hortikultura; layanan toko
ritel menampilkan peralatan konstruksi; layanan toko ritel menampilkan peralatan makan; layanan toko ritel menampilkan
peralatan masak; layanan toko ritel menampilkan peralatan medis; layanan toko ritel menampilkan peralatan memasak
makanan; layanan toko ritel menampilkan peralatan menyelam; layanan toko ritel menampilkan peralatan olahraga; layanan
toko ritel menampilkan peralatan pasokan air; layanan toko ritel menampilkan peralatan pemanas; layanan toko ritel
menampilkan peralatan pembekuan; layanan toko ritel menampilkan peralatan pendingin; layanan toko ritel menampilkan
peralatan penyamakan matahari; layanan toko ritel menampilkan peralatan persiapan makanan; layanan toko ritel
menampilkan peralatan pertanian; layanan toko ritel menampilkan peralatan sanitasi; layanan toko ritel menampilkan peralatan
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teknologi informasi; layanan toko ritel menampilkan peralatan terapi fisik; layanan toko ritel menampilkan peralatan veteriner;
layanan toko ritel menampilkan peralatan yang dioperasikan dengan tangan untuk konstruksi; layanan toko ritel menampilkan
perangkat keras komputer; layanan toko ritel menampilkan perangkat keras logam; layanan toko ritel menampilkan perangkat
lunak komputer; layanan toko ritel menampilkan perangkat perlindungan pendengaran; layanan toko ritel menampilkan
perhiasan; layanan toko ritel menampilkan perlengkapan mandi; layanan toko ritel menampilkan perlengkapan pendidikan;
layanan toko ritel menampilkan permainan; layanan toko ritel menampilkan persediaan alat tulis; layanan toko ritel
menampilkan persiapan diet; layanan toko ritel menampilkan persiapan dokter hewan; layanan toko ritel menampilkan
persiapan hewan dan artikel; layanan toko ritel menampilkan persiapan pembersihan; layanan toko ritel menampilkan
persiapan perawatan hewan; layanan toko ritel menampilkan persiapan untuk membuat minuman; layanan toko ritel
menampilkan persiapan untuk membuat minuman beralkohol; layanan toko ritel menampilkan persiapan wewangian; layanan
toko ritel menampilkan pisau dapur; layanan toko ritel menampilkan produk hortikultura; layanan toko ritel menampilkan produk
kertas sekali pakai; layanan toko ritel menampilkan publikasi elektronik yang dapat diunduh; layanan toko ritel menampilkan
sampah untuk hewan; layanan toko ritel menampilkan sandal; layanan toko ritel menampilkan senjata; layanan toko ritel
menampilkan sorbets; layanan toko ritel menampilkan suplemen makanan; layanan toko ritel menampilkan tas; layanan toko
ritel menampilkan tembakau; layanan toko ritel menampilkan tempat tidur untuk hewan; layanan toko ritel menampilkan tutup
kepala; layanan toko ritel menampilkan utas; layanan toko ritel menampilkan yogurt beku; layanan toko ritel on-line
menampilkan persiapan untuk membuat minuman; layanan toko ritel on-line menampilkan persiapan untuk membuat minuman
beralkohol; layanan toko ritel on-line yang menampilkan alat kecantikan untuk manusia; layanan toko ritel on-line yang
menampilkan alat yang dioperasikan dengan tangan untuk konstruksi; layanan toko ritel on-line yang menampilkan artikel
menjahit; layanan toko ritel on-line yang menampilkan bagasi; layanan toko ritel on-line yang menampilkan bir; layanan toko
ritel on-line yang menampilkan dekorasi meriah; layanan toko ritel on-line yang menampilkan es krim; layanan toko ritel on-line
yang menampilkan furnitur; layanan toko ritel on-line yang menampilkan instalasi sanitasi; layanan toko ritel on-line yang
menampilkan karya seni; layanan toko ritel on-line yang menampilkan makanan laut; layanan toko ritel on-line yang
menampilkan makanan penutup; layanan toko ritel on-line yang menampilkan manisan; layanan toko ritel on-line yang
menampilkan pakaian; layanan toko ritel on-line yang menampilkan payung; layanan toko ritel on-line yang menampilkan
pemanas; layanan toko ritel on-line yang menampilkan pencahayaan; layanan toko ritel on-line yang menampilkan penutup
dinding; layanan toko ritel on-line yang menampilkan penutup lantai; layanan toko ritel on-line yang menampilkan perabotan;
layanan toko ritel on-line yang menampilkan peralatan earthmoving; layanan toko ritel on-line yang menampilkan peralatan
higienis untuk hewan; layanan toko ritel on-line yang menampilkan peralatan higienis untuk manusia; layanan toko ritel on-line
yang menampilkan peralatan hortikultura; layanan toko ritel on-line yang menampilkan peralatan pasokan air; layanan toko
ritel on-line yang menampilkan peralatan pemanas; layanan toko ritel on-line yang menampilkan peralatan pembekuan;
layanan toko ritel on-line yang menampilkan peralatan persiapan makanan; layanan toko ritel on-line yang menampilkan
peralatan sanitasi; layanan toko ritel on-line yang menampilkan peralatan yang dioperasikan dengan tangan untuk konstruksi;
layanan toko ritel on-line yang menampilkan persediaan pendidikan; layanan toko ritel on-line yang menampilkan persiapan
diet; layanan toko ritel on-line yang menampilkan persiapan perawatan hewan; layanan toko ritel on-line yang menampilkan
persiapan pewangi; layanan toko ritel on-line yang menampilkan produk kosmetik dan kecantikan, pakaian dan aksesoris;
layanan toko ritel online dengan produk utama kendaraan; layanan toko ritel online dengan produk utama peralatan CCTV;
layanan toko ritel online dengan produk utama peralatan sistem keamanan; layanan toko ritel online dengan produk utamanya
daging; layanan toko ritel online terkomputerisasi; layanan toko ritel online yang menampilkan alas kaki; layanan toko ritel
online yang menampilkan alat bantu seks; layanan toko ritel online yang menampilkan alat kecantikan untuk hewan; layanan
toko ritel online yang menampilkan alat musik; layanan toko ritel online yang menampilkan aparatur veteriner; layanan toko
ritel online yang menampilkan artikel berkebun; layanan toko ritel online yang menampilkan artikel kebersihan; layanan toko
ritel online yang menampilkan artikel kedokteran hewan; layanan toko ritel online yang menampilkan artikel olahraga; layanan
toko ritel online yang menampilkan artikel untuk digunakan dengan tembakau; layanan toko ritel online yang menampilkan
bahan bakar; layanan toko ritel online yang menampilkan bahan kimia untuk digunakan dalam hortikultura; layanan toko ritel
online yang menampilkan bahan kimia untuk digunakan dalam kehutanan; layanan toko ritel online yang menampilkan bahan
kimia untuk digunakan dalam pertanian; layanan toko ritel online yang menampilkan bahan makanan; layanan toko ritel online
yang menampilkan bahan seni; layanan toko ritel online yang menampilkan barang cetakan; layanan toko ritel online yang
menampilkan barang-barang yang dipanggang; layanan toko ritel online yang menampilkan benang; layanan toko ritel online
yang menampilkan cokelat; layanan toko ritel online yang menampilkan file musik yang dapat diunduh; layanan toko ritel
online yang menampilkan hiburan dan konten edukasi, yaitu, berlangganan film dan pertunjukkan televisi; layanan toko ritel
online yang menampilkan instrumen horologis; layanan toko ritel online yang menampilkan instrumen medis; layanan toko ritel
online yang menampilkan instrumen veteriner; layanan toko ritel online yang menampilkan jam tangan pintar; layanan toko ritel
online yang menampilkan kain; layanan toko ritel online yang menampilkan kakao; layanan toko ritel online yang menampilkan
komputer yang dapat dikenakan; layanan toko ritel online yang menampilkan konten yang direkam; layanan toko ritel online
yang menampilkan mainan; layanan toko ritel online yang menampilkan makanan ternak; layanan toko ritel online yang
menampilkan mikrofon, speaker, speaker pintar, speaker audio, amplifier, pengeras suara, kontrol jarak jauh untuk produk
audio dan video, headphone, earphone, headset, sistem hiburan rumah, peralatan audio dan teater rumah, serta bagian dan
aksesorisnya; layanan toko ritel online yang menampilkan minuman beralkohol, kecuali bir; layanan toko ritel online yang
menampilkan minuman non-alkohol; layanan toko ritel online yang menampilkan musik dan video yang direkam sebelumnya
yang dapat diunduh; layanan toko ritel online yang menampilkan nada dering yang dapat diunduh; layanan toko ritel online
yang menampilkan pelana; layanan toko ritel online yang menampilkan pelumas; layanan toko ritel online yang menampilkan
peralatan audiovisual; layanan toko ritel online yang menampilkan peralatan konstruksi; layanan toko ritel online yang
menampilkan peralatan makan; layanan toko ritel online yang menampilkan peralatan masak; layanan toko ritel online yang
menampilkan peralatan medis; layanan toko ritel online yang menampilkan peralatan memasak makanan; layanan toko ritel
online yang menampilkan peralatan olahraga; layanan toko ritel online yang menampilkan peralatan pendingin; layanan toko
ritel online yang menampilkan peralatan penyamakan matahari; layanan toko ritel online yang menampilkan peralatan
pertanian; layanan toko ritel online yang menampilkan peralatan selam; layanan toko ritel online yang menampilkan peralatan
teknologi informasi; layanan toko ritel online yang menampilkan peralatan terapi fisik; layanan toko ritel online yang
menampilkan perangkat keras komputer; layanan toko ritel online yang menampilkan perangkat keras logam; layanan toko
ritel online yang menampilkan perangkat lunak komputer; layanan toko ritel online yang menampilkan perangkat navigasi;
layanan toko ritel online yang menampilkan perangkat perlindungan pendengaran; layanan toko ritel online yang menampilkan
perhiasan; layanan toko ritel online yang menampilkan perlengkapan mandi; layanan toko ritel online yang menampilkan
permainan; layanan toko ritel online yang menampilkan persediaan alat tulis; layanan toko ritel online yang menampilkan
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persiapan dan artikel kedokteran hewan; layanan toko ritel online yang menampilkan persiapan dokter hewan; layanan toko
ritel online yang menampilkan persiapan pembersihan; layanan toko ritel online yang menampilkan pisau dapur; layanan toko
ritel online yang menampilkan produk hortikultura; layanan toko ritel online yang menampilkan produk kertas sekali pakai;
layanan toko ritel online yang menampilkan produk kosmetik dan kecantikan; layanan toko ritel online yang menampilkan
produk susu; layanan toko ritel online yang menampilkan publikasi elektronik yang dapat diunduh; layanan toko ritel online
yang menampilkan sampah untuk hewan; layanan toko ritel online yang menampilkan senjata; layanan toko ritel online yang
menampilkan smartphone; layanan toko ritel online yang menampilkan sorbets; layanan toko ritel online yang menampilkan
suplemen makanan; layanan toko ritel online yang menampilkan tas; layanan toko ritel online yang menampilkan teh; layanan
toko ritel online yang menampilkan tembakau; layanan toko ritel online yang menampilkan tempat tidur untuk hewan; layanan
toko ritel online yang menampilkan tutup kepala; layanan toko ritel online yang menampilkan utas; layanan toko ritel online
yang menampilkan yogurt beku; layanan toko ritel untuk mainan (alat permainan); layanan toko ritel untuk makanan dan
minuman; layanan toko ritel untuk nutraceuticals untuk digunakan sebagai suplemen diet; layanan toko ritel untuk sediaan
farmakologis untuk perawatan kulit; layanan toko ritel untuk tisu pembersih pra-dibasahi; layanan toko ritel yang menampilkan
artikel kedokteran hewan; layanan toko ritel yang menampilkan artikel olahraga; layanan toko ritel yang menampilkan bahan
kimia untuk digunakan dalam hortikultura; layanan toko ritel yang menampilkan bahan kimia untuk digunakan dalam pertanian;
layanan toko ritel yang menampilkan bahan seni; layanan toko ritel yang menampilkan batu bara; layanan toko ritel yang
menampilkan file musik yang dapat diunduh; layanan toko ritel yang menampilkan komputer, produk elektronik dan hiburan,
peralatan telekomunikasi, ponsel, perangkat elektronik digital genggam, dan elektronik konsumen lainnya, perangkat lunak
komputer, dan aksesori, periferal, suku cadang, dan tas jinjing untuk produk yang dijual, disediakan melalui jaringan Internet
dan jaringan komputer, jaringan elektronik dan jaringan komunikasi lainnya; layanan toko ritel yang menampilkan minuman
non-alkohol; layanan toko ritel yang menampilkan pakan ternak; layanan toko ritel yang menampilkan peralatan higienis untuk
hewan; layanan toko ritel yang menampilkan perangkat navigasi; layanan toko ritel yang menampilkan produk susu; layanan
toko ritel yang menampilkan smartphone; layanan toko ritel yang tersedia melalui jaringan Internet dan jaringan komputer,
serta jaringan elektronik dan jaringan komunikasi lainnya; layanan transkripsi medis [fungsi kantor]; layanan transkripsi
panggilan konferensi; layanan untuk analisa data besar (big data); layanan untuk menjual alas dudukan kloset dari tekstil;
layanan waralaba dalam bentuk memberikan bantuan manajemen bisnis dalam pendirian dan pengoperasian hotel; layanan
waralaba dalam bentuk memberikan bantuan manajemen bisnis dalam pendirian dan pengoperasian restoran; layanan
waralaba dan ritel; layanan waralaba yang menyediakan bantuan bisnis; layanan waralaba, termasuk memberikan bantuan
manajemen bisnis dalam pengaturan dan pendirian resort hotel, motel, dan restoran; layanan waralaba, termasuk memberikan
bantuan teknis dalam pengaturan dan pendirian resort hotel, motel, dan restoran; layanan waralaba, yaitu bantuan manajemen
bisnis dalam pendirian dan pengoperasian restoran; layanan waralaba, yaitu, memberikan bantuan bisnis dalam
pengoperasian, pengaturan dan pendirian resort hotel, hotel, motel, akomodasi, fasilitas akomodasi dan restoran; layanan
wawancara untuk perekrutan personil; layanan yang terdiri dari pendaftaran, transkripsi, komposisi, kompilasi atau
sistematisasi komunikasi tertulis dan pendaftaran; layanan-layanan konsultasi bisnis yang berkaitan dengan pendirian dan
pengoperasian administrasi waralaba; layanan-layanan perekrutan tenaga kerja, layanan-layanan relokasi; management
kantor; manajemen Sumber Daya Manusia; manajemen administrasi klinik perawatan kesehatan; manajemen administrasi
outsourcing untuk perusahaan; manajemen administrasi rumah sakit; manajemen basis data; manajemen basis data
terkomputerisasi; manajemen biaya; manajemen biaya medis; manajemen biaya perawatan kesehatan; manajemen bisnis;
manajemen bisnis acara hiburan dan presentasi; manajemen bisnis agen dan broker asuransi berdasarkan outsourcing;
manajemen bisnis agensi sastra; manajemen bisnis apartemen; manajemen bisnis atlet profesional; manajemen bisnis
bandara; manajemen bisnis bangunan perumahan dan jasa apartemen; manajemen bisnis dan layanan konsultasi;
manajemen bisnis dan mengelola studio audio atau video; manajemen bisnis dan pemasaran merek untuk bisnis dan individu;
manajemen bisnis di bidang jasa transportasi dan pengiriman; manajemen bisnis di bidang pembuatan kapal atas nama orang
lain; manajemen bisnis di bidang pengangkutan kapal atas nama orang lain; manajemen bisnis diskotik; manajemen bisnis
eceran on-line yang terkomputerisasi; manajemen bisnis fasilitas parkir mobil; manajemen bisnis gerai ritel; manajemen bisnis
hotel; manajemen bisnis hotel resor; manajemen bisnis hotel untuk orang lain; manajemen bisnis kamp musim panas;
manajemen bisnis komersial; manajemen bisnis musisi; manajemen bisnis orang-orang olahraga; manajemen bisnis outlet
grosir; manajemen bisnis outlet grosir dan eceran; manajemen bisnis para pelaku; manajemen bisnis pemain musik;
manajemen bisnis penghibur; manajemen bisnis penulis dan penulis; manajemen bisnis perusahaan; manajemen bisnis
perusahaan dalam industri pengangkutan kapal; manajemen bisnis perusahaan penerbangan; manajemen bisnis praktik
kedokteran hewan; manajemen bisnis program penggantian untuk orang lain; manajemen bisnis pusat konferensi; manajemen
bisnis restoran; manajemen bisnis restoran untuk orang lain; manajemen bisnis rumah sakit; manajemen bisnis sementara;
manajemen bisnis seniman; manajemen bisnis seniman pertunjukan; manajemen bisnis seniman pertunjukan, pemain musik
dan/atau musisi; manajemen bisnis studio film; manajemen bisnis teater; manajemen bisnis untuk pengoperasian waralaba;
manajemen bisnis untuk penyedia layanan freelance; manajemen bisnis untuk toko, tempat hiburan, hotel, pertunjukan artis,
tokoh olah raga, outlet ritel, klub olah raga, fasilitas olah raga, tempat olah raga, masyarakat olah raga, kompleks kolam
renang, outlet grosir dan ritel; manajemen bisnis, administrasi bisnis, fungsi kantor; manajemen bisnis, administrasi dan
layanan informasi; manajemen bisnis, administrasi, konsultasi dan jasa-jasa pendukung untuk pusat perbelanjaan daring
(online marketplaces) untuk pembeli-pembeli dan penjual-penjual barang-barang dan/atau jasa-jasa; manajemen catatan
bisnis; manajemen catatan keuangan; manajemen dan administrasi bisnis; manajemen dan administrasi bisnis dan fungsi
kantor kesemuanya berhubungan dengan permainan golf; manajemen dan administrasi bisnis kapal; manajemen dan
administrasi proyek bisnis; manajemen dan kompilasi database terkomputerisasi; manajemen dan operasi bisnis daur ulang;
manajemen file bisnis; manajemen file bisnis terkomputerisasi; manajemen file pajak; manajemen file pusat; manajemen file
pusat terkomputerisasi; manajemen file terkomputerisasi; manajemen hotel untuk orang lain; manajemen informasi bisnis;
manajemen informasi bisnis, yaitu, pelaporan informasi bisnis dan analitik (analytics) bisnis di bidang periklanan dan
pemasaran; manajemen informasi usaha, yakni, pelaporan elektronik mengenai informasi usaha; manajemen informasi usaha,
yakni, pelaporan elektronik terkait analitik usaha sehubungan dengan proses pembayaran, autentikasi dan pelacakan;
manajemen kantor yang terkomputerisasi; manajemen komersial; manajemen layanan pelanggan; manajemen logistik
pengiriman barang; manajemen merek; manajemen model bisnis; manajemen penjualan; manajemen penjualan real estat;
manajemen persediaan; manajemen persediaan di bidang bahan kimia; manajemen persediaan suku cadang dan komponen
untuk produsen dan pemasok; manajemen persediaan terkomputerisasi; manajemen personalia; manajemen proses bisnis
dan konsultasi yang berkaitan dengannya; manajemen proyek bisnis; manajemen proyek bisnis untuk orang lain; manajemen
pusat panggilan telepon untuk orang lain; manajemen register terkomputerisasi; manajemen reputasi bisnis dan layanan
peningkatan; manajemen risiko bisnis; manajemen risiko bisnis yang disediakan oleh asosiasi untuk para anggotanya;
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manajemen stok terkomputerisasi; manajemen sumber daya manusia untuk perusahaan pemula; manajemen usaha yang
berhubungan dalam mendirikan dan/atau mengoperasikan restoran, kafe, kedai kopi dan kedai yang menjual makanan ringan;
manajemen usaha, yaitu, majemen belanja online dan pembelian platform melalui jaringan komputer global; melacak dan
memantau fluktuasi harga bensin untuk orang lain untuk keperluan audit akun; melacak dan memantau konsumsi energi untuk
orang lain untuk keperluan audit akun; melakukan lelang; melakukan lelang virtual interaktif; melakukan pameran dagang;
melakukan pameran dagang di bidang mobil; melakukan penelitian dan studi pasar; melakukan penelitian dan studi
pemasaran; melakukan penelitian dan survei bisnis; melakukan penilaian bisnis; melakukan program penghargaan insentif
karyawan; melakukan studi di bidang hubungan masyarakat; melakukan studi kelayakan bisnis; melakukan studi kelayakan
ekonomi; melakukan studi kelayakan komersial; melakukan studi pasar; melakukan studi pasar dan analisis pasar; melakukan
studi pasar yang melibatkan jajak pendapat; melakukan studi pemasaran; melakukan studi pemasaran dan analisis pasar;
melakukan survei bisnis; melakukan survei online; melakukan survei pasar; melakukan survei riset bisnis dan pasar;
melakukan survei riset manajemen bisnis online; melakukan survei riset pasar; melakukan, mengatur dan mengatur pameran
dagang dan pameran dagang untuk tujuan komersial dan periklanan; melelang dan membalikkan layanan lelang; memantau
laporan kredit konsumen dan memberikan peringatan tentang segala perubahan di dalamnya untuk tujuan bisnis;
memasarkan barang dan jasa orang lain; memasarkan barang dan jasa orang lain dengan membagikan kupon; membantu
dalam eksploitasi atau pengelolaan perusahaan perdagangan atau industri, termasuk pusat dan kompleks perbelanjaan, yaitu
penyediaan layanan konsultasi bisnis untuk merek-merek berkualitas tinggi dan mewah untuk memungkinkan mereka
mendistribusikan kelebihan stok secara terkontrol dan efektif dari koleksi musim sebelumnya; membantu dalam pengelolaan
urusan bisnis atau fungsi komersial dari perusahaan industri atau komersial; membantu orang lain dalam menyiapkan dan
mengajukan aplikasi untuk mendapatkan izin usaha; membantu sektor industri dan komersial dalam mempromosikan barang
dan konsultasi pemasaran; memberikan bantuan administrasi ke apotek untuk mengelola inventaris obat; memberikan
bantuan bisnis kepada pihak lain dalam pengoperasian peralatan pemrosesan data yaitu, komputer, mesin tik, mesin teleks
dan mesin kantor sejenis lainnya; memberikan bantuan dalam pengelolaan bisnis waralaba; memberikan bantuan dalam
pengelolaan kegiatan bisnis; memberikan bantuan dalam pengelolaan perusahaan industri atau komersial; memberikan
bantuan di bidang komersialisasi produk; memberikan bantuan di bidang komersialisasi produk dalam kerangka kontrak
waralaba; memberikan bantuan di bidang manajemen bisnis; memberikan bantuan di bidang manajemen bisnis dalam
kerangka kontrak waralaba; memberikan bantuan di bidang manajemen bisnis dan komersialisasi produk dalam kerangka
kontrak waralaba; memberikan bantuan di bidang manajemen dan perencanaan bisnis; memberikan bantuan di bidang
organisasi bisnis; memberikan bantuan di bidang promosi bisnis; memberikan bantuan manajemen bisnis dalam pendirian dan
pengoperasian restoran; memberikan informasi bisnis dalam kesempatan kerja kepada orang yang membutuhkan [layanan
amal]; memberikan informasi bisnis dan pemasaran; memberikan informasi bisnis di bidang media sosial; memberikan
informasi bisnis di bidang teknologi blockchain dan cryptocurrency; memberikan informasi bisnis di bidang teknologi
blockchain dan mata uang virtual; memberikan informasi bisnis gigi melalui situs web; memberikan informasi bisnis melalui
Internet; memberikan informasi bisnis melalui jaringan komputer global; memberikan informasi bisnis melalui situs web;
memberikan informasi bisnis untuk organisasi amal; memberikan informasi bisnis untuk organisasi kemanusiaan; memberikan
informasi dan saran kepada konsumen mengenai pemilihan produk dan barang yang akan dibeli; memberikan informasi dan
saran komersial untuk konsumen; memberikan informasi di bidang manajemen waktu; memberikan informasi di bidang
pemasaran; memberikan informasi di bidang solusi bisnis berkelanjutan global; memberikan informasi direktori bisnis melalui
jaringan komputer global; memberikan informasi direktori telepon melalui jaringan komunikasi global; memberikan informasi
kerjasama waralaba (administrasi) restoran, cafe yang menyediakan makanan dan minuman berbahan dasar kelor;
memberikan informasi ketenagakerjaan; memberikan informasi ketenagakerjaan kepada orang yang membutuhkan [layanan
amal]; memberikan informasi ketenagakerjaan melalui jaringan komputer global; memberikan informasi komersial kepada
konsumen; memberikan informasi komersial melalui jaringan komputer global; memberikan informasi komersial yang berkaitan
dengan perusahaan; memberikan informasi komersial yang berkaitan dengan perusahaan di bidang manajemen perjalanan
dan industri perjalanan; memberikan informasi konsumen yang berkaitan dengan barang dan jasa; memberikan informasi
melalui Internet yang berkaitan dengan penjualan mobil; memberikan informasi mengenai penjualan komersial; memberikan
informasi mengenai penjualan komersial dari perangkat lunak komputer; memberikan informasi pemasaran bisnis;
memberikan informasi pemasaran melalui situs web; memberikan informasi pengembangan bisnis dan saran kepada para
profesional keuangan; memberikan informasi perbandingan tarif hotel; memberikan informasi perekrutan melalui jaringan
komputer global; memberikan informasi produk konsumen; memberikan informasi produk konsumen melalui Internet;
memberikan informasi produk konsumen yang berkaitan dengan kosmetik; memberikan informasi produk konsumen yang
berkaitan dengan laptop; memberikan informasi produk konsumen yang berkaitan dengan perangkat lunak; memberikan
informasi produk konsumen yang berkaitan dengan produk makanan atau minuman; memberikan informasi statistik untuk
tujuan bisnis atau komersial; memberikan informasi tentang analisis atau hasil untuk kecenderungan menonton program
televisi; memberikan informasi tentang mempromosikan dan menerbitkan prangko perdagangan; memberikan informasi
tentang penerbitan kupon distribusi; memberikan informasi tentang penggunaan kartu hadiah; memberikan informasi tentang
produk melalui jaringan telekomunikasi untuk tujuan periklanan dan penjualan; memberikan informasi terkait dengan
perekrutan personel; memberikan informasi terkait layanan relokasi karyawan; memberikan informasi terkait perekrutan
tenaga kerja; memberikan informasi terkait persiapan pajak; memberikan informasi terkait persiapan pajak dan layanan
pengarsipan pajak; memberikan informasi untuk layanan iklan dan publisitas; memberikan kartu diskon loyalitas pelanggan
untuk tujuan iklan; memberikan kartu diskon loyalitas pelanggan untuk tujuan promosi; memberikan kode diskon loyalitas
pelanggan untuk tujuan periklanan; memberikan kode diskon loyalitas pelanggan untuk tujuan promosi; memberikan
konsultasi pemasaran di bidang media sosial; memberikan kupon loyalitas pelanggan untuk tujuan iklan; memberikan
pengakuan dan insentif dengan cara penghargaan untuk menunjukkan keunggulan di bidang penyerapan karbon dan gas
rumah kaca lainnya; memberikan pengakuan dan insentif melalui penghargaan untuk menunjukkan keunggulan di bidang
pertanian; memberikan poin loyalitas pelanggan untuk tujuan iklan; memberikan poin loyalitas pelanggan untuk tujuan
promosi; memberikan saran bisnis di bidang teknologi blockchain dan cryptocurrency; memberikan saran dan informasi bisnis
dan komersial; memberikan saran dan informasi bisnis di bidang teknologi blockchain dan manajemen aset cryptocurrency;
memberikan saran dan informasi yang berkaitan dengan manajemen bisnis komersial; memberikan saran di bidang efisiensi
bisnis; memberikan saran di bidang manajemen bisnis dan pemasaran; memberikan saran produk konsumen; memberikan
saran produk konsumen yang berkaitan dengan kosmetik; memberikan saran produk konsumen yang berkaitan dengan
laptop; memberikan saran produk konsumen yang berkaitan dengan perangkat lunak; memberikan saran yang berkaitan
dengan analisis kebiasaan pembelian konsumen; memberikan saran yang berkaitan dengan metode dan teknik penjualan;
memberikan saran yang berkaitan dengan organisasi dan manajemen bisnis; memberikan saran yang berkaitan dengan
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pemasaran produk kimia; memelihara catatan dan file medis pasien; memelihara catatan dan file riwayat medis pribadi;
memelihara daftar breed ternak; memelihara daftar memorabilia olahraga dan karya seni; memelihara daftar penilai kejuruan
profesional; memelihara daftar ras anjing; memelihara file dan catatan mengenai kondisi medis individu; memelihara pendaftar
teknisi kedirgantaraan bersertifikat; memelihara registrasi profesional teknis medis bersertifikat; memelihara registri informasi;
memfasilitasi pertukaran dan penjualan dari jasa dan produk pihak ketiga melalui jaringan komputer dan komunikasi;
memfasilitasi pertukaran dan penjualan layanan dan produk pihak ketiga melalui jaringan komputer dan komunikasi;
memperbarui dan memelihara data dalam database komputer; memperbarui dan memelihara informasi dalam pendaftar;
memperbarui materi iklan; mempersiapkan penggajian; mempromosikan barang dan jasa dengan cara mengoperasikan pusat
perbelanjaan komprehensif secara online; mempromosikan barang dan jasa gigi orang lain; mempromosikan barang dan jasa
lainnya melalui penawaran diskon ketersediaan terbatas melalui suatu jaringan komunikasi elektronik daring; mempromosikan
barang dan jasa orang lain; mempromosikan barang dan jasa orang lain dengan cara menyalurkan iklan video di internet;
mempromosikan barang dan jasa orang lain dengan membagikan kupon; mempromosikan barang dan jasa orang lain dengan
membagikan kupon, kartu perdagangan dan kartu keanggotaan; mempromosikan barang dan jasa orang lain dengan
mendistribusikan materi iklan melalui berbagai metode; mempromosikan barang dan jasa orang lain dengan mengatur
sponsor untuk mengafiliasi barang dan jasa mereka dengan kegiatan olahraga; mempromosikan barang dan jasa orang lain
dengan mengatur sponsor untuk mengafiliasi barang dan jasa mereka dengan kompetisi olahraga; mempromosikan barang
dan jasa orang lain dengan mengatur sponsor untuk mengafiliasi barang dan jasa mereka dengan program penghargaan;
mempromosikan barang dan jasa orang lain dengan menyiapkan dan menempatkan iklan di majalah elektronik;
mempromosikan barang dan jasa orang lain di Internet; mempromosikan barang dan jasa orang lain melalui Internet dan
jaringan komunikasi; mempromosikan barang dan jasa orang lain melalui administrasi skema insentif penjualan dan promosi
yang melibatkan perangko perdagangan; mempromosikan barang dan jasa orang lain melalui iklan di situs web Internet;
mempromosikan barang dan jasa orang lain melalui infomersial; mempromosikan barang dan jasa orang lain melalui jaringan
komputer dan komunikasi; mempromosikan barang dan jasa orang lain melalui jaringan komputer global; mempromosikan
barang dan jasa orang lain melalui program kartu diskon; mempromosikan barang dan jasa orang lain melalui program
pelanggan pilihan; mempromosikan barang dan jasa orang lain melalui skema kartu loyalitas imbalan; mempromosikan barang
dan jasa yang dibuat atau diberikan di Taiwan oleh orang lain, dengan penyebaran materi iklan, dengan mengatur dan
melakukan pameran barang dan jasa tersebut, dan dengan distribusi T-shirt, tas belanja dan hadiah promosi lainnya;
mempromosikan dan melakukan pameran dagang; mempromosikan desain orang lain dengan menyediakan portofolio online
melalui situs web; mempromosikan karya seni orang lain dengan cara menyediakan portofolio online melalui situs web;
mempromosikan kepentingan bisnis para profesional yang disediakan oleh asosiasi untuk para anggotanya; mempromosikan
kepentingan bisnis pengusaha yang disediakan oleh asosiasi untuk para anggotanya; mempromosikan kepentingan komersial
dan bisnis akuntan profesional yang disediakan oleh asosiasi untuk para anggotanya; mempromosikan kepentingan komersial
dan bisnis analis keuangan yang disediakan oleh asosiasi untuk para anggotanya; mempromosikan kepentingan komersial
dan bisnis dari serikat kredit yang disediakan oleh asosiasi untuk para anggotanya; mempromosikan kepentingan komersial
dan bisnis investor yang disediakan oleh asosiasi untuk para anggotanya; mempromosikan kepentingan komersial dan bisnis
para profesional dalam pengembangan aplikasi perangkat lunak seluler yang disediakan oleh asosiasi untuk para anggotanya;
mempromosikan kepentingan komersial dan bisnis para profesional dari industri farmasi yang disediakan oleh asosiasi untuk
para anggotanya; mempromosikan kepentingan komersial dan bisnis para profesional dari industri gula dan kue yang
disediakan oleh asosiasi untuk para anggotanya; mempromosikan kepentingan komersial dan bisnis para profesional dari
industri kapal pesiar yang disediakan oleh asosiasi untuk para anggotanya; mempromosikan kepentingan komersial dan bisnis
para profesional dari industri kimia yang disediakan oleh asosiasi untuk para anggotanya; mempromosikan kepentingan
komersial dan bisnis para profesional dari industri ortopedi yang disediakan oleh asosiasi untuk para anggotanya;
mempromosikan kepentingan komersial dan bisnis para profesional dari industri perawatan kesehatan yang disediakan oleh
asosiasi untuk para anggotanya; mempromosikan kepentingan komersial dan bisnis para profesional dari industri rekaman
musik yang disediakan oleh asosiasi untuk para anggotanya; mempromosikan kepentingan komersial dan bisnis para
profesional yang berkaitan dengan manajemen risiko bisnis yang disediakan oleh asosiasi untuk para anggotanya;
mempromosikan kepentingan komersial dan bisnis pemilik merek dagang yang disediakan oleh asosiasi untuk para
anggotanya; mempromosikan kepentingan komersial dan bisnis perencana acara khusus yang disediakan oleh asosiasi untuk
para anggotanya; mempromosikan kepentingan komersial dan bisnis seniman pertunjukan yang disediakan oleh asosiasi
untuk para anggotanya; mempromosikan kepentingan komersial dan bisnis seniman visual yang disediakan oleh asosiasi
untuk para anggotanya; mempromosikan kepentingan komersial dan bisnis tim sepak bola yang disediakan oleh asosiasi
untuk para anggotanya; mempromosikan kepentingan komersial pengusaha yang disediakan oleh asosiasi untuk anggotanya;
mempromosikan kepentingan komersial profesional yang disediakan oleh asosiasi untuk anggotanya; mempromosikan
kepentingan komersial seniman yang disediakan oleh asosiasi untuk para anggotanya; mempromosikan kepentingan
organisasi dan orang-orang yang peduli dengan bidang manajemen bisnis; mempromosikan kepentingan organisasi dan
orang-orang yang peduli dengan bidang manajemen proyek; mempromosikan kepentingan organisasi dan orang-orang yang
peduli dengan bidang manajemen strategis; mempromosikan kepentingan publik/umum dan kesadaran akan/mengenai
masalah yang melibatkan akses ke internet untuk populasi global; mempromosikan kesadaran publik di bidang manajemen
bisnis; mempromosikan kesadaran publik di bidang manajemen proyek; mempromosikan kesadaran publik di bidang
manajemen strategis; mempromosikan musik orang lain dengan cara menyediakan portofolio online melalui situs web;
mempromosikan penggunaan energi dari turbin angin untuk pertanian; mempromosikan penggunaan energi surya untuk
pertanian; mempromosikan penjualan barang dan jasa orang lain dengan memberikan dan menebus poin pembelian dan
memberikan informasi yang berkaitan dengannya; mempromosikan penjualan barang dan jasa orang lain dengan memberikan
poin pembelian untuk penggunaan kartu kredit; mempromosikan penjualan barang dan jasa orang lain melalui acara promosi;
mempromosikan penjualan barang dan jasa orang lain melalui bahan cetak; mempromosikan penjualan barang dan jasa
orang lain melalui kontes dan program pemberian insentif; mempromosikan penjualan barang-barang mode melalui artikel
promosi di majalah; mempromosikan penjualan tiket dan hak istimewa VIP untuk paket hiburan langsung; mempromosikan
penyerapan karbon internasional dan gas rumah kaca lainnya melalui administrasi kompetisi dan tantangan untuk pihak lain;
mempromosikan serangkaian film untuk orang lain; mempromosikan standar industri umum secara sukarela untuk penyerapan
pertanian karbon dan gas rumah kaca lainnya.; memproses dokumen registrasi garansi untuk orang lain; memproses
pertanyaan telepon tentang barang dan jasa yang diiklankan; memproses, dan mengoperasikan informasi dalam pendaftar;
memulai panggilan telepon untuk orang lain; memverifikasi dan memantau kredensial individu di bidang manajemen bisnis;
memverifikasi dan memantau kredensial individu di bidang manajemen proyek; memverifikasi dan memantau kredensial
individu di bidang manajemen strategis; menampilkan iklan untuk orang lain; menangani amplop; mencari data dalam berkas
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komputer untuk pihak lain; mencocokkan sukarelawan terampil dengan organisasi nirlaba; menempatkan iklan untuk orang
lain; menerbitkan dan memperbarui teks iklan; mengadakan acara bisnis; mengadakan pameran dagang untuk profesional
industri dalam bidang produksi dan distribusi video online, konten yang dihasilkan oleh pengguna, dan iklan online;
mengadakan pameran untuk keperluan perdagangan dan komersial; mengatur berlangganan media untuk pihak lain, menjual
musik secara daring dalam bentuk media digital atau tersimpan; mengatur dan melakukan acara pemasaran; mengatur dan
melakukan acara penjualan untuk orang lain dari ternak dan ternak terdaftar dan komersial; mengatur dan melakukan acara
penjualan untuk ternak; mengatur dan melakukan acara periklanan; mengatur dan melakukan acara promosi; mengatur dan
melakukan acara promosi dan pemasaran; mengatur dan melakukan lelang; mengatur dan melakukan lelang Internet;
mengatur dan melakukan lelang dan membalikkan lelang melalui komputer dan jaringan telekomunikasi; mengatur dan
melakukan lelang dan membalikkan lelang melalui telepon seluler; mengatur dan melakukan lelang real estat; mengatur dan
melakukan lelang telepon; mengatur dan melakukan lelang telepon dan televisi; mengatur dan melakukan lelang televisi;
mengatur dan melakukan pameran dagang; mengatur dan melakukan pameran dagang dan eksibisi untuk tujuan komersial
atau iklan; mengatur dan melakukan pameran dagang untuk tujuan komersial atau iklan; mengatur dan melakukan pameran
dan pertunjukan komersial; mengatur dan melakukan pameran komersial; mengatur dan melakukan pameran pameran
dagang; mengatur dan melakukan pameran wisata dalam air untuk keperluan bisnis dan periklanan; mengatur dan melakukan
pasar loak; mengatur dan menyelenggarakan acara, pameran, eksposisi dan konferensi untuk tujuan komersial dalam hiburan
interaktif, realitas virtual/maya, elektronik konsumen (consumer electronics) dan industri hiburan permainan video; mengatur
dan menyelenggarakan acara-acara khusus keperluan bisnis; mengatur dan menyelenggarakan acara-acara khusus untuk
tujuan komersial, promosi atau periklanan; mengatur dan menyelenggarakan konferensi bisnis di bidang manajemen bisnis;
mengatur dan menyelenggarakan konferensi bisnis di bidang manajemen proyek; mengatur dan menyelenggarakan
konferensi bisnis di bidang manajemen strategis; mengatur dan menyelenggarakan pameran dan pameran untuk keperluan
bisnis dan periklanan pariwisata; mengatur dan menyelenggarakan pameran seni untuk tujuan komersial atau iklan; mengatur
dan menyimpulkan transaksi komersial untuk orang lain; mengatur iklan di bioskop; mengatur kontrak iklan dan promosi untuk
pihak ketiga; mengatur kontrak iklan untuk orang lain; mengatur kontrak, untuk orang lain, untuk pembelian dan penjualan
barang; mengatur kontrak, untuk orang lain, untuk pembelian dan penjualan barang dan jasa; mengatur kontrak, untuk orang
lain, untuk penyediaan layanan; mengatur langganan ke buku komik untuk orang lain; mengatur langganan ke buku untuk
orang lain; mengatur langganan ke buku, surat kabar atau komik; mengatur langganan ke buku, ulasan, surat kabar atau buku
komik untuk orang lain; mengatur langganan ke jurnal elektronik untuk orang lain; mengatur langganan ke layanan Internet
untuk orang lain; mengatur langganan ke layanan telekomunikasi untuk orang lain; mengatur langganan ke layanan
telematika, telepon atau komputer untuk orang lain; mengatur langganan ke layanan telepon untuk orang lain; mengatur
langganan ke media informasi untuk orang lain; mengatur langganan ke paket informasi untuk orang lain; mengatur langganan
ke paket media untuk orang lain; mengatur langganan ke publikasi online untuk orang lain; mengatur langganan ke saluran
televisi untuk orang lain; mengatur langganan koran untuk orang lain; mengatur langganan koran, majalah dan buku untuk
orang lain dan menyediakan informasi yang berhubungan dengannya; mengatur langganan publikasi online untuk orang lain,
untuk jurnal elektronik, untuk media informasi, untuk paket media, untuk jasa telekomunikasi untuk orang lain; mengatur
langganan publikasi untuk orang lain; mengatur langganan surat kabar, majalah dan buku untuk pihak lain dan memberikan
informasi yang berkaitan dengannya; mengatur langganan untuk publikasi orang lain; mengatur langganan untuk ulasan untuk
orang lain; mengatur pameran bisnis; mengatur pameran dagang; mengatur pameran untuk tujuan komersial; mengatur
pelelangan; mengatur pembelian kolektif; mengatur penjualan untuk konverter daya / inverter / charger untuk digunakan dalam
energi yang dapat diperbarui (termasuk fotovoltaik dan tenaga angin) sistem; mengatur perkenalan bisnis; mengatur transaksi
komersial, untuk orang lain, melalui toko online; mengatur transaksi perdagangan dan kontrak komersial; mengatur transaksi
perdagangan online; mengatur, mempromosikan dan menyelenggarakan pameran, pameran perdagangan (tradeshows) dan
acara-acara untuk tujuan bisnis; mengaudit tingkat utilitas untuk orang lain; mengelola komputerisasi data; mengembangkan
dan mengoordinasikan proyek sukarela untuk organisasi amal; mengembangkan kampanye promosi untuk bisnis; mengetik;
mengetik informasi ke komputer; mengetik singkat; mengevaluasi dampak iklan pada audiens; menghimpun basis data
kompouter untuk mengirimkan, menampilkan dan menyimpan transaksi, identifikasi dan informasi keuangan; mengiklankan
barang dan jasa dari vendor online melalui panduan online yang dapat dicari; mengoperasikan pasar online untuk penjual dan
pembeli barang dan jasa perawatan gigi; mengoperasikan platform belanja komparatif online untuk vendor barang dan jasa
gigi; mengorganisasikan pameran dan pengujian barang-barang olahraga untuk keperluan komersial atau iklan; mengorganisir
dan melakukan bursa kerja; mengorganisir dan melakukan lelang amal untuk tujuan penggalangan dana amal; mengorganisir
dan melakukan pameran dagang dan pameran untuk tujuan komersial atau iklan; mengorganisir dan melakukan pameran
dagang, acara dan pameran untuk tujuan komersial atau iklan; mengorganisir dan melakukan program sukarela untuk
organisasi amal; mengorganisir dan melakukan proyek layanan masyarakat untuk organisasi amal; mengumpulkan pilihan
penyedia layanan agar memungkinkan pihak lain dengan mudah melihat dan memilih layanan ini dari situs web; menjawab
telepon untuk pelanggan yang tidak tersedia; menulis curriculum vitae untuk orang lain; menulis resume untuk orang lain;
menyalin dokumen; menyediakan administrasi bisnis dan manajemen fasilitas panti jompo; menyediakan administrasi bisnis
dan manajemen fasilitas panti jompo untuk anak-anak yang membutuhkan dan orang-orang yang kurang mampu;
menyediakan administrasi bisnis dan manajemen fasilitas panti jompo untuk orang tua atau orang cacat; menyediakan
administrasi bisnis dan manajemen fasilitas penitipan anak; menyediakan administrasi bisnis dan manajemen fasilitas
penitipan anak untuk anak-anak yang membutuhkan dan orang-orang yang kurang mampu; menyediakan administrasi bisnis
dan manajemen fasilitas penitipan anak untuk orang tua atau orang cacat; menyediakan administrasi bisnis dan manajemen
fasilitas perumahan; menyediakan administrasi bisnis dan manajemen panti jompo; menyediakan administrasi bisnis dan
manajemen panti jompo untuk orang tua atau orang cacat; menyediakan administrasi bisnis dan pengelolaan fasilitas
perumahan untuk anak-anak yang membutuhkan dan orang-orang yang kurang mampu; menyediakan administrasi bisnis dan
pengelolaan fasilitas perumahan untuk orang tua atau orang cacat; menyediakan dan mengoperasikan pasar online untuk
penjual dan pembeli barang dan jasa; menyediakan dan menyewakan ruang iklan dan memberikan informasi yang berkaitan
dengannya; menyediakan dan menyewakan ruang iklan di internet; menyediakan database komputer online dan database
online yang dapat dicari di bidang iklan baris; menyediakan direktori bisnis online yang menampilkan restoran, bar, bioskop,
klub dansa, museum, galeri seni, dan ruang budaya dan sosial lainnya; menyediakan direktori informasi komersial on-line di
Internet; menyediakan dokumentasi transportasi untuk orang lain [layanan administrasi]; menyediakan dukungan memulai
manajemen bisnis untuk bisnis lain; menyediakan fasilitas online untuk live streaming video dari acara-acara promosi;
menyediakan fasilitas online untuk menghubungkan penjual dengan pembeli; menyediakan fasilitas online yang menampilkan
komentar pengguna mengenai organisasi bisnis, penyedia layanan, dan sumber daya lainnya; menyediakan informasi bisnis
kepada pengusaha-pengusaha melalui jaringan-jaringan komunikasi-komunikasi elektronik dan seluler; menyediakan
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informasi bisnis melalui sebuah basis data yang dapat dicari dan melalui jaringan komputer global; menyediakan informasi
direktori bisnis untuk kemudahan transaksi bisnis untuk pihak ketiga melalui situs web; menyediakan informasi direktori
komersial melalui Internet; menyediakan informasi gigi di bidang e-commerce; menyediakan informasi online dan konten multimedia dalam presentas-presentasii kepada para pengusaha, semua yang bergerak di bidang bisnis; menyediakan informasi
penjualan barang yang ditawarkan dalam bentuk mal di situs web internet; menyediakan informasi perbelanjaan; menyediakan
informasi tentang agen periklanan dan perencanaan dan pelaksanaan promosi penjualan; menyediakan informasi tentang
manajemen penjualan; menyediakan informasi tentang penerbitan, manajemen, kliring kartu poin untuk mempromosikan
penjualan produk atau menyediakan jasa; menyediakan informasi tentang penggunaan kartu poin; menyediakan informasi
tentang toko yang dapat menggunakan kupon (termasuk kupon elektronik) untuk anggota terdaftar dari layanan uang
elektronik; menyediakan informasi termasuk online mengenai periklanan, -mengenai manajemen bisnis, -mengenai
administrasi, -mengenai kegunaan kantor; menyediakan jasa pemesanan secara online melalui komputer; menyediakan kupon
loyalitas pelanggan untuk tujuan promosi; menyediakan layanan administrasi kursus akademik untuk institusi akademik;
menyediakan layanan administrasi kursus akademik yang berkaitan dengan pendaftaran kursus online; menyediakan layanan
berlangganan musik online; menyediakan layanan direktori informasi bisnis, melalui jaringan komputer global; menyediakan
layanan informasi direktori komersial online; menyediakan layanan konsultasi bisnis di bidang perjalanan bisnis untuk
mengembangkan dan mengimplementasikan solusi yang disesuaikan untuk manajemen perjalanan dan pengeluaran biaya
klien, yaitu, sumber pemasok udara (penerbangan) dan hotel strategis (strategic air and hotel supplier sourcing), pemesanan
perjalanan elektronik, manajemen dan penggantian pengeluaran biaya, manajemen pertemuan/rapat dan layanan konsultasi
terkait perjalanan bisnis lainnya; menyediakan layanan konsultasi dan jasa konsultasi dalam melakukan pameran dagang,
pameran (exhibitions) dan pameran (expositions) untuk bisnis industri dan komersial; menyediakan layanan konsultasi di
bidang solusi bisnis berkelanjutan global; menyediakan layanan lelang online; menyediakan layanan manajemen sumber daya
manusia dan perekrutan untuk orang lain; menyediakan layanan penelitian kuesioner dan informasi tentang hasil penelitian
kuesioner; menyediakan manajemen bisnis dan bantuan operasional untuk bisnis komersial; menyediakan manajemen bisnis
untuk organisasi amal; menyediakan manajemen bisnis untuk organisasi kemanusiaan; menyediakan panduan iklan online
yang dapat dicari; menyediakan pasar (marketplaces) online untuk penjual barang dan/atau jasa; menyediakan peringkat
pengguna untuk tujuan komersial atau periklanan; menyediakan program kontes dan penghargaan insentif yang dirancang
untuk mengenali, memberi penghargaan dan mendorong individu dan kelompok yang terlibat dalam pengembangan diri,
pemenuhan diri, amal, kedermawanan/filantropi, sukarelawan (volunteer), pelayanan masyarakat dan umum dan kegiatan
kemanusiaan serta berbagi produk kerja kreatif; menyediakan program loyalitas pelanggan untuk tujuan komersial;
menyediakan program loyalitas pelanggan untuk tujuan periklanan; menyediakan program loyalitas pelanggan untuk tujuan
promosi; menyediakan program penghargaan insentif pelanggan; menyediakan ruang iklan untuk pihak lain di Internet;
menyediakan ruang pada perangkat seluler, aplikasi perangkat lunak, dan situs web untuk mengiklankan barang dan jasa;
menyediakan situs web (website) yang menampilkan pasar (marketplace) online untuk menjual dan memperdagangkan
barang virtual dengan pengguna lain; menyediakan staf pendukung kantor sementara; menyelenggarakan pameran dagang
virtual secara online; menyelenggarakan pameran dan acara di bidang pengembangan perangkat lunak dan perangkat keras
untuk tujuan komersial atau iklan; menyelenggarakan pameran teknis; menyelenggarakan pameran-pameran dagang dan/atau
pameran-pameran untuk tujuan bisnis atau iklan; menyelenggarakan, mengatur dan melakukan lelang; menyewakan waktu
iklan di media komunikasi; menyiapkan dan menempatkan iklan luar ruang untuk orang lain; menyiapkan dan menempatkan
iklan luar ruangan untuk orang lain; menyiapkan dan menempatkan iklan untuk orang lain; menyiapkan dan mengatur
pameran dagang (trade fairs), pameran (exhibitions) dan pameran (expositions) untuk perusahaan industri dan komersial;
menyiapkan dan mengatur pameran produk untuk perusahaan industri dan komersial; menyortir dan menyunting informasi
dalam basis data komputer; menyusun dan memberikan informasi statistik untuk keperluan bisnis atau komersial; menyusun
data dalam database komputer; menyusun indeks informasi menggunakan teknologi blockchain; menyusun indeks informasi
untuk tujuan komersial atau iklan; menyusun laporan akun; merchandising produk; minimarket; model layanan agen
perekrutan; nasehat manajemen; nasihat yang berhubungan dengan manajemen bisnis dan pengoperasian klub kebugaran
dan kesehatan; negosiasi dan kesimpulan transaksi komersial untuk pihak ketiga; negosiasi dan kesimpulan transaksi
komersial untuk pihak ketiga melalui sistem telekomunikasi; negosiasi kontrak bisnis untuk orang lain; negosiasi kontrak
dengan pembayar perawatan kesehatan; negosiasi kontrak iklan; negosiasi kontrak yang berkaitan dengan pembelian dan
penjualan barang; negosiasi transaksi komersial untuk seniman pertunjukan, musisi dan/atau pemain musik; online manpower
recruitment and outsourcing; operasional bisnis pusat perbelanjaan dan mal perbelanjaan; optimasi situs web; optimisasi
mesin pencari untuk promosi penjualan; order melalui surat; order penjualan yang dapat dilakukan melalui aplikasi program
komputer; organisasi acara periklanan; organisasi acara, pameran, pameran dan pertunjukan untuk tujuan komersial, promosi
dan periklanan; organisasi bisnis dan / atau jasa konsultasi operasional berdasarkan analisis data; organisasi bisnis dan
administrasi armada transportasi; organisasi bisnis dan konsultasi manajemen di bidang manajemen personalia; organisasi
dan manajemen program insentif; organisasi dan manajemen program loyalitas pelanggan; organisasi dan manajemen
program loyalitas pelanggan khusus terkait dengan rokok elektronik, perangkat pemanas tembakau, perangkat rokok
elektronik dan baterai dan pengisi daya baterai untuk rokok elektronik, perangkat pemanas tembakau dan perangkat rokok
elektronik; organisasi dan manajemen program pembeli yang sering insentif; organisasi dan manajemen skema loyalitas kartu
diskon; organisasi dan melakukan presentasi produk; organisasi kompetisi untuk keperluan periklanan atau usaha; organisasi
lelang Internet; organisasi pameran bunga dan tanaman untuk tujuan komersial atau iklan; organisasi pameran dagang;
organisasi pameran dagang dan eksibisi untuk tujuan komersial atau iklan; organisasi pameran dagang untuk tujuan
komersial; organisasi pameran dagang untuk tujuan komersial atau iklan; organisasi pameran dagang untuk tujuan periklanan;
organisasi pameran dan acara untuk tujuan komersial atau iklan; organisasi pameran dan pameran dagang untuk tujuan
komersial atau iklan; organisasi pameran seni untuk tujuan komersial atau iklan; organisasi pameran untuk bisnis atau iklan;
organisasi pameran untuk tujuan komersial atau iklan; organisasi pengundian hadiah untuk tujuan iklan; organisasi peragaan
busana untuk tujuan komersial; organisasi peragaan busana untuk tujuan promosi; organisasi program loyalitas pelanggan
untuk tujuan komersial, promosi atau iklan; organisasi skema loyalitas dan insentif; organisasi skema loyalitas pelanggan;
organisasi, manajemen dan administrasi program loyalitas dan skema insentif; organisasi, operasi dan pengawasan skema
insentif penjualan dan promosi; organisasi, operasi dan pengawasan skema loyalitas dan insentif; organisasi, operasi dan
pengawasan skema loyalitas pelanggan; orientasi merek; outlet toko ritel yang menjual kacamata, kacamata pelindung
dengan bingkai plastik atau karet yang pas di wajah untuk melindungi mata, kacamata pelindung dari sinar matahari, bagian,
perlengkapan dan aksesoris untuk kacamata, kacamata pelindung dengan bingkai plastik atau karet yang pas di wajah untuk
melindungi mata dan kacamata pelindung dari sinar matahari, termasuk, tempat-tempat, rantai-rantai, tali-tali, bingkai-bingkai,
pita-pita dan pengikat-pengikat pendukung; pameran dagang; pekerjaan dan layanan informasi ketenagakerjaan; pekerjaan
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kantor secara umum tentang pengelolaan klaim uang oleh komputer; pekerjaan kantor tentang pembelian dan penjualan
barang untuk orang lain; pelacakan volume penjualan untuk orang lain; pelaksana studi pemasaran; pelaksanaan, pengaturan,
dan pengelolaan pameran dagang yang terkait dengan kosmetik; pelelangan; pelelangan kendaraan; pelelangan online;
pelelangan properti; pemantauan efektivitas periklanan; pemantauan status dan/atau lokasi pesanan restoran untuk tujuan
bisnis; pemasaran; pemasaran acara; pemasaran afiliasi; pemasaran bangunan yang kosong; pemasaran basis data;
pemasaran dalam rangka penerbitan perangkat lunak; pemasaran di bidang jasa medis; pemasaran internet; pemasaran katakata melalui mulut; pemasaran kendaraan bermotor dan suku cadang kendaraan bermotor; pemasaran langsung; pemasaran
layanan ritel pihak lain melalui situs jaringan online; pemasaran media sosial; pemasaran melalui telepon seluler,
perlengkapan seluler lainnya, dan melalui internet untuk barang dan jasa, melalui penawaran ringkasan produk, tautan
internet untuk situs web belanja, infromasi diskon, voucher hadiah (token), voucher hadiah untuk keperluan promosi dan
komersial, kupon dan cap diskon; pemasaran online; pemasaran produk; pemasaran promosi; pemasaran real estat;
pemasaran rujukan; pemasaran toko; pemasaran yang ditargetkan; pemasaran, riset pasar dan analisis pasar; pemasaran,
studi pasar dan analisis pasar; pembacaan meter air untuk tujuan penagihan; pembacaan meter gas untuk tujuan penagihan;
pembacaan meter listrik untuk tujuan penagihan; pembacaan meter utilitas untuk tujuan penagihan; pembaharuan dan
pemeliharaan data dalam pusat data komputer; pembelian barang dan jasa untuk bisnis lain; pemberian informasi kepada
konsumen di bidang restoran dan makanan, yaitu, menu, peringkat dan ulasan restoran dan kompilasi menu, peringkat dan
ulasan restoran; pembuatan dan pembaruan materi iklan; pembuatan materi iklan; pembukuan; pembukuan untuk transfer
dana elektronik; pemeriksaan pajak; pemesanan layanan daring terkomputerisasi untuk barang umum dan barang konsumsi
umum; pemesanan layanan jasa daring terkomputerisasi untuk pihak lain dari barang umum dan barang konsumsi umum;
pemodelan untuk iklan atau promosi penjualan; pemprosesan terkomputerisasi pesanan pembelian daring; pemrosesan
administratif klaim garansi; pemrosesan administratif pesanan pembelian dalam kerangka layanan yang disediakan oleh
perusahaan mail-order; pemrosesan data dan manajemen file; pemrosesan data elektronik; pemrosesan data otomatis;
pemrosesan data terkomputerisasi; pemrosesan pesanan administratif; pemrosesan pesanan elektronik; pemrosesan pesanan
pembelian secara online yang terkomputerisasi elektronik; penagihan; penahanan biaya; penasihat bisnis dan layanan
informasi; penataan etalase toko; penawaran lelang online untuk orang lain; penayangan iklan (ad serving), yaitu,
menempatkan iklan di situs web (websites) untuk orang lain; pencarian dan pemilihan layanan eksekutif; pencarian data dalam
file komputer untuk orang lain; pencarian data dalam komputer untuk pihak lain; pencarian database melalui komputer;
pencarian sponsor; pencarian sponsor untuk kompetisi berkuda; penciptaan merek; pendaftaran komunikasi tertulis dan data;
pendaftaran pengembalian kunci; penelitian bisnis; penelitian bisnis profesional; penelitian dan analisis bisnis; penelitian dan
analisis di bidang manipulasi pasar; penelitian dan evaluasi bisnis; penelitian dan survei bisnis; penelitian di bidang
manajemen bisnis, yang berkaitan dengan bisnis; penelitian di bidang manajemen proyek, yang berkaitan dengan bisnis;
penelitian di bidang manajemen strategis, yang berkaitan dengan bisnis; penelitian konsumen; penelitian pemasaran;
penelitian pemasaran, yaitu, kampanye periklanan dan penelitian dan analisis preferensi konsumen; penelitian periklanan;
penelitian untuk tujuan bisnis; penelusuran dari barang dan jasa dari pihak lain melalui sistem on-line komputer; penempatan
dan rekrutmen personel; penempatan karir; penempatan kerja; penempatan kerja dan personel; penempatan pegawai;
penempatan pegawai sementara; penempatan produk cetakan dalam amplop (surat langsung); penempatan staf; penerbitan
kupon (termasuk kupon elektronik) dan kupon diskon (termasuk kupon diskon elektronik) untuk mempromosikan penjualan
atau layanan produk; penerbitan sertifikat hadiah yang memungkinkan untuk ditukar dengan barang atau jasa; penerbitan
stempel perdagangan; penerbitan teks iklan; penerbitan, kliring dan pengelolaan kartu poin; penerbitan, pembayaran dan
pengelolaan kartu poin dengan hak istimewa untuk mempromosikan barang dan jasa; penerbitan, pengelolaan, kliring kartu
poin untuk mempromosikan penjualan produk atau menyediakan jasa; penerbitan, pengelolaan, kliring kupon (termasuk kupon
elektronik) dan kupon diskon untuk mempromosikan penjualan produk atau menyediakan layanan dan penyediaan informasi
terkait dengannya; penerbitan, pengelolaan, kliring poin untuk mempromosikan penjualan produk dan menyediakan jasa;
penerbitan, pengelolaan, kliring poin yang dapat diakumulasikan yang diberikan kepada pengguna sesuai dengan harga
pembelian barang dan jasa yang dapat ditukar dengan barang atau jasa atau ditawarkan untuk diskon dan pemyediaan
informasi terkait dengannya; penerbitan, penukaran, dan pengelolaan kartu hadiah royalti akumulatif; penerbitan, perantara
penerbitan dan kliring stempel perdagangan, kupon, kartu berjenis akumulasi poin dan kartu diskon
istimewa/ khusus; penerbitan, perantara penerbitan, kliring poin istimewa (disimpan dan dikelola sebagai data elektronik) untuk
promosi penjualan atau layanan penyediaan promosi; penetapan biaya siklus hidup; pengadaan jasa untuk keperluan lain
(pemesanan barang dan jasa untuk keperluan bisnis); pengadaan jasa untuk orang lain (pembelian barang dan jasa untuk
bisnis orang lain); pengadaan kontrak untuk orang lain; pengadaan kontrak untuk orang lain yang berkaitan dengan penjualan
barang; pengadaan kontrak untuk pembelian dan penjualan barang; pengadaan kontrak untuk pembelian dan penjualan
barang dan jasa; pengarsipan dokumen [fungsi kantor]; pengarsipan dokumen atau pita magnetik [fungsi kantor]; pengaturan
acara, pameran, pekan raya, dan pertunjukan untuk tujuan promosi dan iklan komersial; pengaturan dan penyelenggaraan
konferensi komersial, perdagangan dan bisnis, pertunjukan, dan pameran; pengaturan pameran dagang kosmetik; pengaturan
pameran dan acara untuk tujuan komersial atau periklanan; pengaturan peragaan busana untuk keperluan promosi;
pengaturan peragaan busana untuk tujuan promosi; pengaturan transaksi komersial untuk orang lain, termasuk dalam
kerangka penjualan secara daring/e-commerce; pengaturan transaksi komersial, untuk orang lain, termasuk dalam kerangka
perdagangan berbasis elektronik (e-commerce); pengaturan, pengerjaan, promosi dan pengawasan skema loyalitas
pelanggan; pengaturan, pengoperasian dan pengawasan skema loyalitas, skema insentif, skema insentif promosi dan
penjualan; pengawasan manajemen bisnis; pengawasan persediaan; pengecer toko serba ada; pengeceran dari barang
(dalam arti apapun); pengeditan teks publikasi; pengelolaan akun penjualan; pengelolaan bisnis kompleks kolam renang;
pengelolaan bisnis untuk penyedia jasa lepas; pengelolaan data informasi kesehatan untuk pengguna komputer; pengelolaan
file yang terkomputerisasi; pengelolaan file yang terkomputerisasi oleh output dari data yang disimpan secara elektronik;
pengelolaan hubungan pelanggan; pengelolaan iklan banner berbayar; pengelolaan laporan bisnis; pengelolaan periklanan;
pengelolaan program insentif hotel untuk orang lain; pengelolaan resiko bisnis; pengembangan artikel iklan; pengembangan
bisnis; pengembangan dan implementasi strategi pemasaran untuk orang lain; pengembangan kampanye komunikasi di
bidang hubungan masyarakat; pengembangan kampanye promosi; pengembangan konsep periklanan dan pemasaran;
pengembangan proses untuk analisis dan implementasi rencana strategi dan proyek manajemen; pengembangan strategi
bisnis; pengembangan strategi dan konsep pemasaran; pengembangan strategi komunikasi di bidang hubungan masyarakat;
pengiklanan penjualan melalui elektronik; pengiklanan penjualan melalui pos; pengiklanan penjualan melalui pos (direct mail
advertising); pengiklanan penjualan melalui pos (direct-mail advertising); pengiklanan penyewaan properti liburan untuk orang
lain; pengindeksan web untuk tujuan komersial; pengindeksan web untuk tujuan komersial atau iklan; pengindeksan web untuk
tujuan periklanan; pengkajian pemasaran; pengkinian materi periklanan; pengkoordinasian strategi pemasaran pihak
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ketiga; pengolah kata; pengolah kata terkomputerisasi; pengolahan data; pengolahan kata; pengoperasian usaha situs
komunitas di Internet; pengoptimalan lalu lintas situs web; pengorganisasian dan pameran-pameran dan pameran-pameran
dagang untuk tujuan komersial dan periklanan; pengorganisasian dan manajemen program loyalitas dan insentif pelanggan;
pengujian kepribadian untuk keperluan rekrutmen; pengujian kepribadian untuk pemilihan personel; pengujian merek;
pengujian psikometri untuk pemilihan personil; pengujian untuk menentukan keterampilan kerja; pengujian untuk menentukan
kompetensi kerja; pengujian untuk menentukan kompetensi profesional; pengumpulan dan analisa data dan statistik riset
pasar; pengumpulan data dan analisis statistikal; pengumpulan data untuk studi pasar; pengumpulan informasi berkaitan
dengan analisis pasar; pengumpulan informasi kedalam database; pengumpulan informasi melalui database komputer;
pengumpulan informasi riset pasar; pengumpulan informasi untuk studi pasar; pengumpulan poin dan poin kliring untuk
mempromosikan penjualan produk dan jasa; pengumpulan, kompilasi sistematisasi informasi ke dalam database komputer;
pengumpulan, sistematisasi, kompilasi dan analisis data bisnis dan informasi yang disimpan dalam database komputer;
pengumpulan, sistematisasi, kompilasi dan analisis data bisnis, statistik, informasi, dan indeks informasi untuk tujuan
komersial atau periklanan; penilaian bisnis; penilaian risiko bisnis; penjawab telepon; penjualan alat jahit, yaitu, jarum jahit,
benang, penggaris untuk pola, buku skizze untuk menggambar design secara eceran; penjualan busana muslim melalui
internet / online; penjualan eceran (retail) program perangkat lunak aplikasi pintar untuk terminal nirkabel yang direkam;
penjualan eceran dan grosir sampo; penjualan eceran dan layanan grosir untuk artikel pribadi; penjualan eceran kendaraan
bermotor dan suku cadang kendaraan bermotor; penjualan hijab melalui internet / online; penjualan lagu secara digital melalui
jaringan online; penjualan lukisan; penjualan ritel dan grosir busa pencuci wajah; penjualan ritel dan grosir kosmetik; penjualan
ritel dan grosir parfum; penjualan ritel dan grosir perlengkapan kecantikan; penjualan ritel dan grosir produk kebersihan;
penjualan ritel dan grosir sampo; penjualan seprei, bedcover, sarung bantal & guling, handuk, selimut, dan barang-barang
tekstil melalui internet / online; penjualan spareparts kendaraan bermotor; penjualan telepon seluler baik secara online
maupun secara langsung; penulisan kolom publisitas; penulisan skrip untuk tujuan periklanan; penulisan teks publisitas;
penulisan teks publisitas dan iklan; penyajian barang-barang untuk keperluan retail; penyalinan dokumen; penyaluran contohcontoh produk untuk pihak lain; penyatuan pada satu tempat untuk pakaian, pakaian olahraga, sepatu, koper dan tas
bepergian, aksesori busana, perabotan, penerangan, penutup lantai, peralatan dapur dan peralatan masak, pakaian dalam
dan perhiasan, sehingga memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan membeli barang-barang tersebut;
penyatuan, untuk kepentingan orang lain, dari berbagai barang (tidak termasuk transportasi daripadanya), memungkinkan
pelanggan untuk dengan mudah melihat dan membeli barang-barang tersebut dari ritel barang dagangan umum dan situs web
dalam jaringan komunikasi global; penyebaran bahan iklan; penyebaran bahan periklanan; penyebaran bahan-bahan jasa
diskon iklan; penyebaran bahan-bahan periklanan, pembaharuan bahan-bahan periklanan, pengumpulan iklan-iklan untuk
digunakan sebagai laman web pada internet; penyebaran iklan; penyebaran iklan dan materi iklan [selebaran, brosur,
selebaran, dan sampel]; penyebaran iklan dan materi iklan melalui internet; penyebaran iklan melalui Internet; penyebaran
iklan melalui jaringan komunikasi on-line; penyebaran iklan untuk orang lain; penyebaran iklan untuk orang lain melalui
Internet; penyebaran iklan untuk orang lain melalui jaringan komunikasi elektronik on-line; penyebaran iklan untuk pihak lain
melalui jaringan nirkabel, internet, kabel, satelit, dan jaringan komputer global, regional dan lokal; penyebaran informasi bisnis
barang dan jasa pihak lain melalui jaringan komputer lokal dan global; penyebaran informasi bisnis dan komersil; penyebaran
materi iklan [selebaran, brosur, dan barang cetakan]; penyebaran materi iklan dan promosi; penyebaran materi iklan melalui
pos; penyebaran materi iklan secara online; penyebaran materi iklan, pemasaran, dan publikasi; penyebaran materi
pemasaran; penyedia informasi statistik; penyedia sistem berbasis web dan portal daring di bidang pemanfaatan sumber daya
manusia dan pusat kebugaran, yaitu, untuk memungkinkan pemanfaatan departemen sumber daya manusia menggunakan
pusat kebugaran untuk menawarkan layanan kepada karyawan, untuk mengelola partisipasi mereka dan untuk penyusunan
laporan; penyediaan bantuan bisnis kepada pihak lain dalam pengoperasian komputer dan sistem komputer; penyediaan
bantuan bisnis operasional untuk perusahaan; penyediaan bantuan bisnis untuk pengoperasian waralaba; penyediaan barangbarang dalam media komunikasi untuk keperluan ritel; penyediaan dan penyewaan materi publikasi; penyediaan dan
penyewaan ruang iklan; penyediaan dan penyewaan ruang iklan dan materi publikasi; penyediaan dan penyewaan ruang iklan
dan ruang iklan luar ruang; penyediaan dan penyewaan ruang iklan di Internet; penyediaan dan penyewaan ruang iklan luar
ruang; penyediaan dan penyewaan ruang iklan, terutama di internet; penyediaan direktori informasi komersil secara online
melalui internet; penyediaan fasilitas pasar online untuk menghubungkan penjual dengan pembeli dan penjual barang dan
jasa; penyediaan fungsi kegiatan perkantoran; penyediaan informasi barang atau produk seperti gadget dan elektronik untuk
dapat diakses konsumen bertujuan untuk komersial; penyediaan informasi bisnis; penyediaan informasi bisnis dan komersial
dan semua layanan tersebut di atas disediakan online dari jaringan komputer global, internet atau komputer database;
penyediaan informasi bisnis melalui situs web; penyediaan informasi bisnis terkait dengan pariwisata; penyediaan informasi
dan layanan konsultasi yang berkaitan dengan e-commerce; penyediaan informasi di bidang manajemen bisnis; penyediaan
informasi di bidang manajemen bisnis dan manajemen proyek; penyediaan informasi di bidang manajemen proyek;
penyediaan informasi di bidang manajemen strategis; penyediaan informasi komersial; penyediaan informasi komersial dari
database online; penyediaan informasi komersial melalui Internet; penyediaan informasi komersial yang berkaitan dengan
produk konsumen melalui jaringan komunikasi komputer; penyediaan informasi konsumen untuk orang lain tentang
transportasi, perjalanan dan penginapan, yang tersedia secara elektronik melalui jaringan komputer dan jaringan informasi
global; penyediaan informasi kontak komersial dan bisnis; penyediaan informasi kontak komersial dan bisnis melalui Internet;
penyediaan informasi manajemen bisnis; penyediaan informasi mengenai artikel surat kabar, majalah atau buku melalui
Internet; penyediaan informasi mengenai hadiah untuk promosi penjualan; penyediaan informasi mengenai penjualan dan
urutan penjualan perangkat lunak permainan elektronik; penyediaan informasi mengenai penjualan komersial; penyediaan
informasi mengenai penjualan produk; penyediaan informasi pada penjualan komoditi; penyediaan informasi penjualan, bisnis,
periklanan dan promosi melalui jaringan komputer global dan melalui internet; penyediaan informasi perdagangan komersial
dari database online; penyediaan informasi perdagangan luar negeri; penyediaan informasi produk dan jasa untuk penjualan
komersial; penyediaan informasi riset pasar; penyediaan informasi statistik bisnis; penyediaan informasi tentang dunia Kerja,
Bisnis melalui situs web; penyediaan informasi tentang penerbitan kupon diskon (termasuk kupon elektronik); penyediaan
informasi tentang penerbitan, perantara penerbitan, kliring poin istimewa (disimpan dan dikelola sebagai data elektronik) untuk
promosi penjualan atau promosi penyediaan layanan; penyediaan informasi terkait penjualan barang dagangan dan peringkat
penjualan; penyediaan informasi usaha pada penyediaan dari jasa; penyediaan informasi yang berhubungan dengan harga
dan penjual produk; penyediaan informasi yang berkaitan dengan studi pasar; penyediaan jasa konsultasi, informasi, dan
penasehatan bisnis yang terkait dengan kosmetik; penyediaan jasa penelitian pasar dan informasi; penyediaan jasa penjualan
eceran melalui platform penjualan secara daring/e-commerce; penyediaan jasa perbandingan harga online; penyediaan jasa
publikasi dan informasi pasar konsumen secara daring; penyediaan jasa ritel melalui pemesanan dengan katalog melalui pos
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yang berkaitan dengan pakaian, tutup kepala dan alas kaki, perhiasan, jam tangan, aksesoris mode, tekstil, kosmetik, sediaan
untuk perlengkapan mandi yang tidak mengandung obat, produk perawatan, peralatan perawatan, peralatan mandi yang tidak
mengandung obat [kosmetik], kacamata, tempat untuk membawa, barang dari kulit, tempat dan penutup untuk telepon
genggam, tablet, laptop, koper, label untuk koper, tempat dan penutup paspor, dompet, tas tangan dan segala macam tas,
buku, lilin, perlengkapan audio, perangkat pendengar yang diletakkan di kepala, tempat pengeras suara, pengeras suara
nirkabel, perangkat pendengar yang diletakkan di dalam telinga; penyediaan jasa ritel online dari situs web internet yang
berkaitan dengan tekstil, sediaan untuk perlengkapan mandi yang tidak mengandung obat, produk perawatan, peralatan
perawatan, tempat untuk membawa, buku, lilin, perlengkapan audio, perangkat pendengar yang diletakkan di kepala, tempat
pengeras suara, pengeras suara nirkabel, perangkat pendengar yang diletakkan di dalam telinga; penyediaan konten teks,
data, gambar, audio, video, dan multimedia pra-rekaman yang dapat diunduh dengan biaya atau berlangganan pra-bayar,
melalui Internet dan jaringan elektronik dan komunikasi lainnya; penyediaan laporan bisnis dan / atau komersial; penyediaan
laporan pemasaran; penyediaan laporan usaha untuk orang lain terkait penjualan produk dan jasa orang lain; penyediaan
layanan berlangganan pada server komputer, pusat data, situs web dan sumber daya perangkat lunak; penyediaan layanan
riset dan informasi pasar; penyediaan pasar barang dan jasa secara daring bagi pembeli dan penjual; penyediaan pasar
daring (market online) untuk pembeli dan penjual barang dan jasa; penyediaan pasar daring untuk pembeli dan penjual barang
dan jasa; penyediaan pasar online; penyediaan pasar online (marketplace) untuk pembeli dan penjual; penyediaan pasar
online untuk pembeli dan penjual karbon dan kredit gas rumah kaca lainnya, tunjangan atau kompensasi; penyediaan pasar
online untuk pembeli dan penjual karbon dioksida dan kredit gas rumah kaca lainnya, tunjangan atau kompensasi.;
penyediaan ruang di Internet untuk periklanan; penyediaan ruang di situs web untuk iklan barang dan jasa; penyediaan ruang
iklan; penyediaan ruang iklan dalam majalah; penyediaan ruang iklan dan memberikan informasi yang berkaitan dengannya;
penyediaan ruang iklan di jaringan komputer global; penyediaan ruang iklan di majalah; penyediaan ruang iklan di majalah,
surat kabar dan majalah; penyediaan ruang iklan di media elektronik; penyediaan ruang iklan di surat kabar; penyediaan ruang
iklan melalui jaringan komputer dan situs web; penyediaan ruang iklan, waktu dan media, yaitu, penyewaan ruang iklan dan
waktu iklan di media komunikasi; penyediaan ruang pada halaman utama Internet untuk mengiklankan barang dan jasa;
penyediaan situs periklanan online yang dapat ditelusuri dan panduan informasi yang menampilkan barang-barang dan jasajasa dari vendor di bidang pernikahan melalui internet; penyediaan tempat pasar online untuk pembeli dan penjual barang dan
jasa; penyediaan timbal balik evaluasi dan penilaian terhadap barang dan jasa dari penjual dan kinerja pembeli dan penjual
(penilaian dan evaluasi usaha); penyediaan ulasan, penilaian, dan rekomendasi pengguna di hotel dan akomodasi sementara
lainnya untuk daftar keperluan komersil melalui situs web; penyediaan voucher-voucher belanja untuk kepentingan promosi;
penyeleksi barang-barang dan usaha memperoleh barang-barang untuk individu dan bisnis; penyelenggaraan acara untuk
tujuan komersial/promosi dan publisitas; penyelenggaraan analisis bisnis survei riset pemasaran; penyelenggaraan bisnis
dan/atau layanan konsultasi operasional atas dasar analisa data; penyelenggaraan pameran dan kompetisi untuk tujuan
komersial dan periklanan; penyelenggaraan pameran dan pameran dagang untuk keperluan bisnis dan promosi;
penyelenggaraan pameran untuk tujuan iklan; penyelenggaraan pameran untuk tujuan komersial; penyelenggaraan riset
pasar; penyelenggaraan riset pemasaran, pembelian konsumen dan iklan; penyelenggaraan survei riset pemasaran;
penyelidikan bisnis, evaluasi, penilaian ahli, informasi dan penelitian; penyelidikan dan penyelidikan bisnis; penyelidikan,
pengenalan, pemberian nasehat dan penyediaan informasi mengenai sistem stempel perdagangan, kupon, kartu berjenis
akumulasi poin dan kartu diskon istimewa/ khusus; penyesuaian bahan iklan dengan perkembangan terbaru; penyewaan
bahan publikasi dan pemasaran; penyewaan bahan publisitas; penyewaan karyawan; penyewaan materi pemasaran;
penyewaan materi publikasi; penyewaan mesin dan peralatan kantor; penyewaan mesin fotokopi; penyewaan mesin kantor;
penyewaan mesin penjual otomatis; penyewaan mesin tik dan mesin fotokopi; penyewaan mesin tik, mesin fotokopi dan
pengolah kata; penyewaan papan iklan; penyewaan papan iklan [papan iklan]; penyewaan papan iklan digital [papan iklan];
penyewaan peralatan kantor; penyewaan peralatan kantor di fasilitas kerja bersama; penyewaan peralatan publisitas;
penyewaan publikasi dan materi presentasi pemasaran; penyewaan ruang iklan; penyewaan ruang iklan dan materi iklan;
penyewaan ruang iklan di Internet; penyewaan ruang iklan di Internet untuk iklan pekerjaan; penyewaan ruang iklan di situs
web; penyewaan ruang iklan online; penyewaan ruang iklan pada media komunikasi; penyewaan tanda untuk tujuan iklan;
penyewaan waktu iklan di bioskop; penyewaan waktu iklan di media komunikasi; penyimpanan data dan pemrosesan data;
penyortiran surat, penanganan dan penerimaan [fungsi kantor]; penyusunan laporan keuangan; penyusunan materi publikasi;
penyusunan statistik untuk tujuan bisnis atau komersial; peramalan ekonomi; perantara / grosir / eceran baterai sekunder
litium; perantara bisnis dan layanan konsultasi di bidang penjualan produk; perantara kontrak untuk pembelian dan penjualan
barang dan penyediaan informasi yang berhubungan dengannya; perantara kontrak untuk pembelian dan penjualan barang
melalui Internet; perbandingan harga peringkat akomodasi; perdagangan barang; perdagangan barang dan jasa yang
terotomatisasi dan terkomputerisasi untuk orang lain yang disediakan melalui jaringan informasi komunikasi global, yakni,
penyediaan pasar online kepada penjual dan pembeli barang dan jasa; perdagangan batubara; perdagangan eceran komputer
bekas; perdagangan mineral; perdagangan online; perekrutan dan pengelolaan pedagang dan anggota stempel perdagangan,
kupon, kartu akumulasi poin, kartu manfaat diskon untuk promosi penjualan atau promosi penjualan; perekrutan dan
pengelolaan pedagang, anggota kartu poin untuk promosi penjualan; perekrutan pegawai sementara; perekrutan personel
maskapai; perekrutan personel penerbangan, staf darat teknis dan staf darat non-teknis; perekrutan staf teknis; perekrutan
tenaga kerja; perekrutan, perekrutan, penempatan, penempatan staf dan layanan jejaring karier; perencanaan bisnis;
perencanaan bisnis dan konsultasi kesinambungan bisnis; perencanaan bisnis strategis; perencanaan dan desain periklanan,
yaitu, desain materi iklan untuk orang lain, Persiapan dan realisasi rencana dan konsep media dan iklan; perencanaan dan
pameran peragaan busana untuk tujuan promosi; perencanaan dan pelaksanaan pameran dagang, pameran dan presentasi
untuk tujuan komersial atau iklan; perencanaan manajemen bisnis; perencanaan periklanan; perencanaan pertemuan bisnis;
perencanaan perusahaan; perencanaan strategi pemasaran; perencanaan strategis bisnis; perencanaan suksesi bisnis;
perencanaan, pembelian dan perundingan (negosiasi) ruang-ruang dan waktu periklanan dan media; perencanaan,
pengembangan dan implementasi strategi pemasaran; periklanan; periklanan barang dan jasa pihak lain melalui jaringan
komputer lokal dan global; periklanan dan konsultasi manajemen bisnis; periklanan dan pemasaran; periklanan melalui
gambar berjalan; periklanan melalui jaringan telepon seluler; periklanan melalui media cetak, media elektronik, brosur, poster,
papan iklan (billboard), dan media iklan lainnya; periklanan pemasaran langsung; periklanan situs bisnis; periklanan,
pemasaran dan mempromosikan barang dan jasa milik orang lain dengan cara menyediakan peralatan foto dan video di
acara-acara khusus; periklanan, pemasaran, riset pasar; perkerjaan pramuniaga yang berhubungan dengan penjualan barang
dari pihak lain melalui sistem on-line komputer; perkiraan dan analisis ekonomi; pernerbitan, pengelolaan, kliring poin
(termasuk poin elektronik) untuk mempromosikan penjualan produk atau menyediakan layanan dan penyediaan informasi
terkait dengannya; persewaan kios penjualan; persewaan mesin tik; persiapan bahan publikasi; persiapan dan analisis laporan
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keuangan untuk bisnis; persiapan dan penyediaan laporan pasar; persiapan dan penyusunan laporan dan informasi bisnis dan
komersial; persiapan dan presentasi tampilan audio visual untuk tujuan periklanan; persiapan dan realisasi rencana dan
konsep media dan iklan; persiapan dokumen yang berkaitan dengan perpajakan; persiapan evaluasi ahli dan laporan yang
berkaitan dengan masalah bisnis; persiapan iklan dan materi promosi dan pemasaran untuk orang lain; persiapan iklan khusus
untuk orang lain; persiapan iklan untuk orang lain; persiapan inventaris terkomputerisasi; persiapan kampanye iklan; persiapan
laporan analisis pasar; persiapan laporan bisnis; persiapan laporan dan studi pasar; persiapan laporan komersial; persiapan
laporan pajak; persiapan laporan pajak penghasilan; persiapan laporan pemasaran; persiapan materi promosi dan
merchandising untuk orang lain; persiapan milis; persiapan pajak; persiapan pajak penghasilan; persiapan penggajian;
persiapan presentasi audiovisual untuk digunakan dalam iklan; persiapan resume untuk orang lain; persiapan slip upah;
persiapan statistik bisnis; persiapan survei bisnis; persiapan survei opini publik; persiapan survei pemasaran; persiapan,
produksi, dan penyebaran iklan dan materi iklan untuk orang lain; pertanyaan bisnis; pertukaran tenaga kerja; perundingan
kontrak-kontrak dan transaksi-transaksi komersial antara para pemberi pengaruh (influencer) media sosial dan para pelaksana
perniagaan (business); perwakilan, agen dan mengatur iklan online di jaringan komputer; perwakilan, agen dan mengatur
penyediaan ruang untuk iklan barang dan jasa; pesanan pembelian secara on-line di bidang pengiriman makanan; positioning
merek; posting tagihan; presentasi barang di media komunikasi, untuk keperluan ritel; presentasi barang melalui media
komunikasi untuk keperluan pengecer; presentasi perusahaan dan barang serta layanan mereka di Internet; presentasi
perusahaan di Internet dan media lainnya; presentasi produk kepada publik; presentasi produk keuangan di media
komunikasi, untuk keperluan ritel; presentasi semua jenis produk dalam segala bentuk komunikasi untuk penjualan eceran;
produksi bahan iklan; produksi dan distribusi iklan radio dan televisi; produksi film iklan; produksi iklan; produksi iklan radio;
produksi iklan radio dan televisi; produksi iklan televisi; produksi iklan televisi, radio dan online; produksi iklan, yaitu, produksi
bahan iklan; produksi infomersial; produksi materi iklan dan iklan; produksi program teleshopping; program pemberian insentif
berupa asuransi jiwa dan kesehatan untuk partisipan program karena lebih aktif dan mencapai sasaran yang ditetapkan;
promosi acara hiburan; promosi acara khusus; promosi acara pihak lain; promosi atas undian berhadian, kompetisi-kompetisi
dan insentif-insentif kepada para pelanggan; promosi bangunan komersial, termasuk pusat perbelanjaan; promosi barang dan
jasa dianggap sebagai sponsor untuk acara olahraga; promosi barang dan jasa melalui sponsor acara hiburan; promosi
barang dan jasa melalui sponsor acara olahraga; promosi barang dan jasa melalui sponsor acara olahraga internasional;
promosi barang dan jasa pihak lain melalui internet; promosi barang dan jasa pihak lain melalui jaringan komputer dan
komunikasi; promosi barang dan jasa untuk orang lain dengan mendistribusikan kupon, melalui skema kartu imbalan loyalitas,
melalui program kartu diskon, melalui administrasi penjualan dan skema insentif promosi yang melibatkan stempel
perdagangan, dengan memberikan poin pembelian untuk penggunaan kartu kredit, melalui acara promosi , melalui distribusi
bahan cetakan dan kontes promosi; promosi barang-barang dan jasa-jasa dengan cara mengoperasikan pusat perbelanjaan
secara online dan komprehensif; promosi dan iklan dalam segala jenis dan bentuk promosi dan iklan dalam segala jenis dan
bentuk; promosi jasa keuangan dan asuransi, atas nama pihak ketiga; promosi kepentingan komersial profesional dan bisnis
di bidang pengembangan aplikasi perangkat lunak seluler yang disediakan oleh asosiasi kepada para anggotanya; promosi
komersial untuk pihak ketiga; promosi kompetisi dan acara olahraga; promosi konser (untuk pihak lain); promosi konser musik;
promosi layanan asuransi, atas nama pihak ketiga; promosi layanan keuangan, atas nama pihak ketiga; promosi online
jaringan komputer dan situs web; promosi penjualan; promosi penjualan (untuk orang lain); promosi penjualan melalui program
loyalitas pelanggan; promosi penjualan menggunakan media audiovisual; promosi penjualan pada titik pembelian atau
penjualan, untuk orang lain; promosi penjualan untuk orang lain dengan menggunakan kartu pengguna istimewa; promosi
penjualan untuk orang lain melalui jaringan internet, intranet, ekstranet dan pemasaran; promosi penjualan untuk orang lain
melalui skema stempel perdagangan; promosi penjualan untuk pihak ketiga; promosi penjualan untuk pihak lain; promosi
penjualan yang berhubungan dengan kecantikan; promosi periklanan (sponsor); promosi persoalan-persoalan kesehatan,
masyarakat dan kelestarian lingkungan; promosi secara daring (online); promosi usaha; promosi, iklan, dan pemasaran situs
web online; proses administrasi klaim asuransi; proses administrasi pesanan; proses administrasi pesanan pembelian; proses
administrasi pesanan pembelian yang dilakukan melalui telepon atau komputer; proses administrasi pesanan pembelian yang
terkomputerisasi; proses dan verifikasi data yang terkomputerisasi; providing information on the use of point cards; providing
information the sale of goods offered in the form of shopping malls on internet websites; providing local products for the
purchase of overseas customers (opposite direct purchasing of domestic goods); provision of business data; proyek
manajemen untuk bisnis, -untuk administrasi; publikasi atas teks publisitas; publikasi bahan dan teks publikasi; publikasi
bahan publikasi; publikasi barang cetakan untuk keperluan periklanan dalam bentuk elektronik; publikasi elektronik dari barang
cetakan untuk keperluan periklanan; publikasi materi cetak untuk tujuan periklanan; publikasi materi publikasi online; publikasi
naskah publisitas/iklan; publisitas dan layanan pemasaran; publisitas dan layanan promosi penjualan; publisitas dan promosi
penjualan yang berkaitan dengan barang dan jasa; publisitas dan promosi penjualan yang berkaitan dengan barang dan jasa
yang tersedia secara online; publisitas iklan industri dan komersial; publisitas, layanan promosi dan pemasaran yang berkaitan
dengan kendaraan; pusat perbelanjaan; radio, televisi, iklan daring (online); recruitment and management of trading stamp,
coupon, point accumulation type card franchise, member; registrasi kendaraan dan layanan pemindahan hak; rekayasa ulang
proses bisnis; rekrutmen dan manajemen stempel perdagangan, kupon, kartu berjenis akumulasi poin waralaba, keanggotaan;
rekrutmen pegawai; rekrutmen personel manajemen tingkat tinggi; rekrutmen personel penerbangan; rekrutmen staf kantor;
rekrutmen staf lapangan bandara; rekrutmen staf pendukung kantor; relokasi karyawan; rencana karir; reproduksi dokumen;
riset atau analisis pemasaran; riset bisnis dan pemasaran; riset dan analisis pemasaran; riset dan penelitian pasar; riset dan
penelitian pemasaran; riset pasar; riset pasar dengan polling pendapat; riset pasar dilakukan dengan menggunakan basis data
komputer; riset pasar untuk tujuan periklanan; riset pemasaran dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif dan
kualitatif; riset pemasaran di bidang kosmetik, parfum dan produk kecantikan; ritel kartu prabayar pihak ketiga untuk pembelian
layanan hiburan; ritel kartu prabayar pihak ketiga untuk pembelian pakaian; rujukan medis; rujukan pengacara; salah satu dari
layanan yang disebutkan di atas disediakan secara online dari basis data komputer, jaringan informasi dan / atau Internet;
saran akuntansi yang berkaitan dengan perpajakan; saran akuntansi yang berkaitan dengan persiapan pajak; saran akuntansi
yang berkaitan dengan persiapan pengembalian pajak; saran bisnis yang berkaitan dengan pemasaran; saran bisnis yang
berkaitan dengan pemasaran strategis; saran bisnis yang berkaitan dengan periklanan; saran bisnis yang berkaitan dengan
waralaba; saran bisnis yang berkaitan dengan waralaba restoran; saran dan bantuan manajemen bisnis; saran dan informasi
bisnis; saran dan konsultasi bisnis; saran dan konsultasi bisnis terkait dengan waralaba; saran dan konsultasi yang berkaitan
dengan persiapan pajak; saran untuk bisnis; saran yang berkaitan dengan manajemen dan organisasi bisnis; saran yang
berkaitan dengan persiapan pajak; segmentasi (pembagian) dan profilisasi data pasar; seleksi pegawai menggunakan tes
psikologi; semua layanan di atas disediakan online melalui pusat data komputer, jaringan informasi dan/atau internet; show
room (ruang pamer) penjualan mobil bekas; showroom penjualan kendaraan bermotor; sistemasi informasi ke dalam database
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komputer; sistematisasi dan kompilasi informasi untuk digunakan dalam database; sistematisasi data dalam database pusat;
sistematisasi data ke dalam basis data komputer; sistemisasi informasi ke dalam basis data komputer; skema keanggotaan
termasuk skema kartu loyalitas pelanggan, skema insentif, skema bonus, kartu hadiah dan kartu diskon, di mana anggota
dapat memperoleh barang dan jasa melalui layanan telepon dan / atau komputer online; skema keanggotaan, termasuk
skema kartu loyalitas pelanggan, skema insentif, skema bonus, kartu hadiah dan kartu diskon untuk tujuan pembuatan
konsep, pengkreasian, proses desain, pengembangan, penerapan, pengerjaan, pengaturan, promosi dan pengawasan;
sponsor promosi acara atletik; sponsor promosi acara budaya; sponsor promosi acara gaya hidup; sponsor promosi acara
hiburan; sponsor promosi acara hiburan sosial; sponsor promosi acara kuliner; sponsor promosi acara musik; sponsor promosi
acara olahraga; sponsor promosi acara olahraga elektronik, kompetisi, dan turnamen; sponsor promosi acara olahraga motor;
sponsor promosi acara pelatihan kebugaran; sponsor promosi acara penggalangan dana amal; sponsor promosi atlet
olahraga; sponsor promosi balap mobil; sponsor promosi balapan kapal motor; sponsor promosi balapan mobil; sponsor
promosi balapan sepeda; sponsor promosi bisnis pemula; sponsor promosi dari industri pakaian intim; sponsor promosi dari
kontes video untuk siswa; sponsor promosi dari pembalap mobil; sponsor promosi klinik dan lokakarya tenis; sponsor promosi
kompetisi dansa hip hop; sponsor promosi kompetisi permainan video; sponsor promosi konser musik; sponsor promosi liga
olahraga; sponsor promosi lomba perahu layar; sponsor promosi organisasi yang mempromosikan pengelolaan dan
pelestarian lingkungan; sponsor promosi pameran dagang; sponsor promosi pameran seni; sponsor promosi pertandingan
tinju; sponsor promosi ras berkuda; sponsor promosi ras katamaran; sponsor promosi taman hiburan; sponsor promosi tim
olahraga; sponsor promosi turnamen bowling; sponsor promosi turnamen golf kejuaraan; sponsor promosi turnamen
memancing; sponsor promosi turnamen pertandingan polo; sponsor promosi turnamen skateboard; stan penjualan kue-kue;
stan penjualan makanan ringan; stan penjualan minuman; stan penjualan roti-roti; steno; strategi media sosial dan konsultasi
pemasaran; strategi pemasaran interaktif; strategi pemasaran konten; studi bisnis dan pemasaran; studi jajak pendapat pasar;
studi kelayakan bisnis; studi kelayakan ekonomi; studi kelayakan komersial; studi pasar; studi pasar tentang kebiasaan
penggunaan Internet dan loyalitas pelanggan; studi pasar terkait dengan layanan grosir dan ritel perangkat keras logam; studi
pasar untuk tujuan periklanan; studi pemasaran; studi penelitian pasar; sumber daya manusia; supermarket; supermarket
peralatan dan perlengkapan pertukangan; supplier; survei opini publik; survei pasar; survei pasar, analisis dan penelitian;
survei pasar, analisis dan studi; survey bisnis dan pasar; tagihan medis; tagihan telepon; tata buku; tax-free shops of
cosmetics and medicine; tes psikologis untuk pemilihan personil; toko; toko alat kesehatan; toko bangunan; toko busana
muslim; toko eceran; toko eceran bahan bangunan; toko elektronik; toko grosir; toko grosir online dan layanan toko ritel online
yang menampilkan pakaian, alas kaki; toko hijab; toko mebel, furniture, perabot rumah, perabot kantor, barang pecah belah,
teko gelas, piring, mangkok, kursi, karya seni dari kayu, lilin, plastik, tirai manik-manik untuk hiasan, tempat tidur,
perlengkapan tempat tidur bukan dari logam, bangku, kursi-kursi, papan peragaan, bantal, lemari-lemari, kotak-kotak dari kayu
atau plastik, lemari berlaci, gantungan jas, bantal-bantal, meja tulis, meja makan, pintu-pintu, meja gambar, meja rias, kursi
malas, perlengkapan perabotan bukan dari logam, kotak perhiasaan, kotak surat, rak-rak, rak tempat majalah, rak buku, kasurkasur, cermin, meja, tempat payung; toko online; toko online dan offline untuk barang-barang elektronik.; toko online dan
offline untuk barang-barang selam; toko penjualan alat-alat rumah tangga; toko penjualan barang elektronik baik secara online
ataupun secara langsung; toko peralatan dan perlengkapan pertukangan; toko perhiasan, emas batangan dan berlian; toko
retail handphone; toko retail yang menyediakan dan menjual barang-barang kebutuhan bayi; toko ritel online dalam bidang
pakaian; toko roti; toko seprei, bedcover, sarung bantal & guling, handuk, selimut, dan barang-barang tekstil; toko spareparts
dan akesoris kendaraan; toko swalayan; toko yang menjual botol-botol minuman; toko yang menjual emas dengan kadar
kemurnian 99.99; toko yang menjual minuman; toko yang menjual perhiasan; toko yang menjual perhiasan emas; toko-toko;
toko-toko ritel, pemesanan melalui pos dan layanan-layanan toko ritel online yang menampilkan kopi, produk-produk kopi dan
barang-barang terkait kopi, teh dan bubuk yang dijual dalam wadah-wadah tunggal untuk digunakan dalam mesin-mesin
pembuatan penyeduh, mesin-mesin pembuatan penyeduh listrik dan mesin-mesin espresso listrik; toko-toko ritel, pesanan
melalui pos dan layanan-layanan toko ritel online yang menampilkan cokelat dan minuman berasal dari teh, biji kopi, kopi
bubuk, produk-produk cokelat, teh loose dan kantong teh, produk terkait kopi dan teh, bermacam-macam rasa teh, sirup dan
saus-saus, skala, kertas filter, t-shirt, pakaian, tutup kepala, alas kaki, aksesoris-aksesoris pakaian, mug, gelas-gelas, alat
makan, gantungan kunci, alat tulis, tas-tas, peralatan-peralatan dan wadah-wadah dapur atau rumah tangga, filter-filter kopi
listrik, mesin-mesin kopi listrik, penapis-penapis kopi listrik, peralatan pembuat kopi, persiapan-persiapan pembersih
perlengkapan dan peralatan kopi; transaksi komersial secara online; transaksi komersial yang dapat dilakukan melalui aplikasi
program komputer; transaksi komersial yang dapat dilakukan secara daring (online); transkripsi; transkripsi komunikasi [fungsi
kantor]; transkripsi komunikasi yang direkam; transkripsi pesan; transkripsi stenografis; wawancara untuk riset pasar kualitatif;
wawancara untuk tujuan riset pasar===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021013858
: 01/03/2021 11:28:41
:
: MERRY VIRIA WIDIUTAMI, SE

540 Etiket

: Gubeng Kertajaya 6-D/15 Rt. 008 Rw. 011, Kel. Kertajaya, Kec. Gubeng, Kota
Surabaya, Kota Surabaya, Jawa Timur
: Anton Budiman S.H.
: Gedung Wisma Bhakti Mulia, Lantai 2, Suite 209 Jl. Kramat Raya No. 160, Jakarta
10430 Kota Jakarta Pusat Dki Jakarta

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: BEAUTY By M'Vie
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Gold, Coklat, Hitam, Putih
: 3
: ===Maskara; Sampo; cosmeceuticals untuk keperluan kosmetik; gel kosmetik; kit make-up yang terutama terdiri dari fondasi,
maskara, blushes, glosses dan lipstik [tidak termasuk kuas dan spons]; kosmetik dan perlengkapan mandi; kosmetik dan
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sediaan kosmetik; kosmetik dekoratif [make-up]; krim dan lotion kosmetik untuk perawatan wajah dan tubuh; krim kosmetik;
lipstik; minyak esensial untuk keperluan kosmetik; minyak kosmetik; minyak rambut; pensil alis; pewarna rambut; pomade
rambut; sabun kosmetik; sediaan kosmetik anti-penuaan; sediaan kosmetik untuk melindungi kulit dari sinar matahari; sediaan
kosmetik untuk pembaruan kulit; sediaan kosmetik untuk perawatan kulit; sediaan kosmetik untuk rambut dan kulit kepala;
sediaan make-up untuk wajah dan tubuh===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021013859
: 01/03/2021 11:30:22
:
: PT KONTRAK KARYA INDOPOWER

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: LINGKUNGAN JELAT RT 001 RW 001, KELURAHAN PATARUMAN, KECAMATAN
PATARUMAN, Kota Banjar, Jawa Barat, 46323
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: TJAP KAHURIPAN
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM, HIJAU
: 22
: ===karung beras===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2021013860
: 01/03/2021 11:33:40
:
: CHANDRA

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. KELAPA NIAS I BLOK PC-2 NO. 16, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI
Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: WAREBOX
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HIJAU DAN PUTIH
: 39
:
===Agen perjalanan Ibadah; Distribusi minyak mentah, produk petroleum, gas alam dan gas alam cair; Informasi Logistik
Transportasi melalui Jaringan Komunikasi Komputer; Informasi online dan layanan pemesanan di bidang perjalanan wisata;
Informasi perjalanan dan destinasi perjalanan; Inspeksi kapal; Jasa Angkutan Umum; Jasa Distribusi Air Minum; Jasa
Ekspedisi barang / kurir; Jasa Isi Ulang Air Minum; Jasa Penyedia Transportasi; Jasa Penyediaan Air Minum; Jasa
Penyelaman dalam air; Jasa agen perjalanan; Jasa agen perjalanan, seperti mengatur penyewaan kendaraan dan bis; Jasa
agen perjalanan, seperti mengatur transportasi penumpang melalui darat, udara dan laut; Jasa angkutan barang via darat
menggunakan mobil trailer dengan dan tanpa peti kemas; Jasa angkutan mobil dan motor; Jasa derek kendaraan; Jasa derek
kendaraan bermotor darurat dan bantuan jalan untuk pengemudi saat kendaraan rusak; Jasa diving dan snorkeling untuk
tujuan komersil melalui situs web; Jasa informasi dan panduan perjalanan dan wisata; Jasa informasi, saran dan konsultasi
sehubungan dengan jasa transport; Jasa kapal pesiar; Jasa kurir; Jasa lokasi dan pemesanan dini untuk parkir; Jasa
pelayanan ibadah haji dan umroh; Jasa pelayanan perjalanan selam (diving); Jasa pelayanan perjalanan snorkeling; Jasa
pemesanan langsung, pemesanan tiket, dan pemesanan dini perjalanan; Jasa pemesanan langsung, pemesanan tiket, dan
pemesanan dini transportasi; Jasa pengiriman; Jasa penyediaan informasi perjalanan dari basis data komputer; Jasa
penyewaan peralatan dan perlengkapan diving dan snorkeling; Jasa penyewaan sepeda; Jasa perencanaan jadwal
perjalanan; Jasa pergudangan, yaitu, penyimpanan, distribusi, penjemputan, dan pengepakan untuk pengiriman dokumen,
paket, bahan baku, dan pengiriman lainnya untuk orang lain; Jasa perjalanan wisata dengan menggunakan mobil offroad;
Jasa perusahaan angkutan penerbangan; Jasa stasiun penampungan bahan bakar gas; Jasa transportasi; Jasa transportasi
dalam bentuk manajement transportasi; Jasa transportasi dan pergudangan, termasuk jasa mobil lapis baja untuk
pengangkutan mata uang, berlian dan perhiasan, logam mulia serta sekuritas dan barang berharga lainnya, menyediakan
berbagai jasa ruangan brangkas (ruangan besi), menyediakan jasa pengiriman barang internasional untuk barang berharga
(termasuk bea cukai), menyediakan dukungan darat untuk jasa kurir udara, barang ekspor dan impor serta perangkat yang
terkait dengan penjagaan dan keamanan pelabuhan dan bandara udara, pergudangan dan penyimpanan barang berharga,
penyimpanan kendaraan (garaging), pengemasan barang, jasa kurir udara, jasa transportasi laut, transportasi barang melalui
udara atau darat; Jasa transportasi surat, dokumen, komunikasi, barang cetakan, dan barang dan properti lainnya melalui
berbagai sarana transportasi; Jasa wisata; Jasa-jasa penyediaan informasi dan penyediaan ulasan tentang jasa-jasa travel
dan tujuan menginap; Jasa-jasa penyewaan ruang penyimpanan berpendingin; Klub untuk perjalanan; Layanan angkutan;
Layanan distribusi minuman; Layanan informasi perjalanan; Layanan informasi terkait dengan transportasi untuk tur
perjalanan; Layanan kurir; Layanan navigasi GPS; Layanan pembotolan minuman, yang berarti layanan pengisian minuman
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ke botol; Layanan penanganan kargo, seperti penanganan bagasi penumpang dan mengatur pengiriman bagasi; Layanan
pengalengan; Layanan pengaturan perjalanan dan pemesanan, tidak termasuk untuk penginapan; Layanan penyewaan kotak
dokumen, penerusan dan penerimaan dokumen dan pengiriman dokumen untuk orang lain; Layanan pergudangan yang
berkaitan dengan penyimpanan, pengemasan dan pengiriman pipa; Layanan transportasi udara; Layanan untuk persiapan
barang sebelum transportasi, yaitu, pengepakan barang-barang untuk transportasi; Logistik rantai pasokan global dan jasajasa logistik balik, yaitu, penyimpanan, transportasi, dan pengiriman barang untuk orang lain melalui udara, kereta api, kapal
atau truk; Manajemen arus lalu lintas kendaraan bermotor; Memberikan informasi lokasi kendaraan mobilitas (termasuk
kendaraan darat, air dan udara) dan / atau produk yang memanfaatkan Internet of Things (IoT) teknologi via Global Positioning
Satellite System (GNSS); Mengantar wisatawan; Mengatur pengurusan dokumen-dokumen perjalanan; Mengatur penyewaan
kapal untuk orang lain; Mengatur transportasi untuk tur perjalanan sebagai program bonus bagi pengguna kartu kredit;
Menjual tiket transportasi dalam dan luar negeri; Menjual/mengurus sarana penginapan /akomodasi; Menyediakan informasi
jalan dan lalu lintas; Menyediakan informasi terkait layanan parkir kendaraan; Menyelenggarakan pemanduan wisata
petualangan dalam air; Menyewa kapal laut; Menyewa kapal, kapal pesiar, kapal, kapal dan kendaraan air; Ngompreng; Parkir
mobil; Pasokan air dan layanan distribusi; Pemesanan untuk jasa transportasi; Pengangkutan paket; Pengaturan dan
pemesanan untuk wisata diving dan snorkeling; Pengaturan pelayaran, agen wisata; Pengaturan perjalanan tamasya dengan
kapal; Pengaturan perjalanan wisata; Pengaturan rute kendaraan secara online yang interaktif melalui komputer dan jaringan
telekomunikasi; Pengaturan tur perjalanan; Pengaturan, pemesanan dan penyediaan voucher hotel oleh agen perjalanan;
Pengemasan dan penyimpanan logam biasa dan campurannya, tidak tempa atau semi tempa, bahan bangunan dari logam,
bangunan dari logam yang dapat dipindahkan, dan pipa dan tabung dari logam; Pengemasan, pengambilan, transportasi,
pengiriman, dan penyimpanan barang, paket, parcel, dan pesan; Pengemudian pesawat nirawak; Pengiriman Barang yang
Dipesan dengan Jaringan Online atau Internet; Pengiriman Makanan Olahan dengan Cara Pemesanan Online; Pengiriman
bahan makanan; Pengiriman barang ekspres dengan robot yang berkendara secara otomatis dan kendaraan yang bergerak
secara otonom; Pengiriman paket; Pengiriman pipa; Pengoperasian tempat parkir; Pengumpulan dan transportasi barangbarang yang dapat didaur ulang; Penyediaan informasi mengenai jasa penyewaan ruang penyimpanan dan daftar ruang
penyimpanan yang dapat dilakukan pencarian melalui situs website dan database online; Penyediaan energi; Penyediaan
informasi perjalanan, wisata, geografi dan tujuan, peta, perencanaan rute perjalanan, informasi lalu lintas, parkir, dan kondisi
jalan, dan arah untuk berkendara, berjalan kaki, bersepada, dan transit secara massal melalui komputer, jaringan
telekomunikasi, telepon selular, perangkat genggam dan perangkat navigasi nirkabel; Penyediaan informasi transportasi
domestik dan internasional yang terkomputerisasi dan layanan pengiriman; Penyediaan informasi yang berkaitan dengan
layanan mengemudi kendaraan melalui jaringan telekomunikasi terkait dengan memeriksa status pergerakan unit-unit onboard
dan bagian-bagiannya yang menggabungkan perangkat telekomunikasi dan fungsi telekomunikasi; Penyediaan informasi yang
berkaitan dengan layanan mengemudi kendaraan, yaitu memeriksa kontrol mengemudi kendaraan dan status pergerakan
kendaraan melalui jaringan telekomunikasi; Penyediaan informasi, berita, dan komentar dalam bidang perjalanan dan wisata;
Penyediaan informasi, berita, dan komentar dalam bidang transportasi; Penyediaan jasa reservasi online dan layanan
pemesanan sehubungan dengan layanan pergudangan, layanan penyimpanan, penyewaan ruang penyimpanan, sewa tempat
parkir, layanan pengemasan, bongkar muat barang dan pengiriman, transportasi dan pengiriman barang; Penyediaan jasa
reservasi perjalanan dan informasi pemesanan melalui online yang dapat dilakukan pencarian sehubungan dengan layanan
pergudangan, layanan penyimpanan, penyewaan ruang penyimpanan, sewa tempat parkir, layanan pengemasan, bongkar
muat barang dan pengiriman, transportasi dan pengiriman barang; Penyediaan peta interaktif [untuk keperluan perjalanan];
Penyediaan situs web dan database komputer online yang dapat dilakukan pencarian untuk pemesanan langsung [booking]
dan pemesanan dini [reserving] jasa transportasi, untuk menghubungkan pengendara dengan penumpang, dan untuk
menjadwalkan dan memberangkatkan kendaraan bermotor; Penyediaan situs web dan database komputer online yang dapat
dilakukan pencarian yang berisi informasi perjalanan, wisata, geografi dan tujuan, peta, perencanaan rute perjalanan,
informasi lalu lintas, parkir, dan kondisi jalan, dan arah berkendara, berjalan kaki, bersepeda dan transit secara massal;
Penyediaan situs web dan database komputer yang dapat dilakukan pencarian yang menyajikan informasi mengenai jasa
pengiriman dan pemesanan langsung untuk pengiriman barang; Penyediaan suatu situs web yang menampilkan informasi
geografis, peta geografis interaktif, dan gambar peta dan lokasi yang dipetakan; Penyediaan ulasan penyedia perjalanan dan
wisata; Penyediaan ulasan terhadap penyedia transportasi; Penyewaan Motor ATV; Penyewaan forklift; Penyewaan garasi
dan lahan parkir; Penyewaan kendaraan laut; Penyewaan mobil buggy; Penyewaan, sewa-guna dan berbagi kendaraan
bermotor, sepeda, sepeda motor, dan sepeda moped; Penyimpanan fisik dokumen dan media perekam dimana data
elektronik, digital dan multimedia disimpan; Pergudangan dan distribusi barang-barang orang lain; Pergudangan,
penyimpanan, pengepakan, pengiriman dan pengembalian sehubungan dengannya; Perjalanan wisata (pariwisata); Rental
Mobil; Transportasi; Transportasi logam biasa dan campurannya, tidak tempa atau semi tempa, bahan bangunan dari logam,
bangunan dari logam yang dapat dipindahkan, dan pipa dan tabung dari logam; Transportasi penumpang; Transportasi
penumpang dengan kapal; Transportasi peralatan konstruksi; Transportasi udara untuk penumpang, paket, surat, kargo dan
barang; Transportasi, pengemasan, pengantaran dan penyimpanan barang-barang; Usaha Jasa Pengurusan Transportasi
(JPT); angkutan kapal pesiar; angkutan massal untuk masyarakat umum; berlabuh dan menambatkan kapal di marina; bicycle
rental; bongkar barang; bongkar muat; bongkar muat barang; bongkar muat dan memberikan informasi yang berkaitan
dengannya; bongkar muat kargo; bongkar muat pesawat terbang; botol dan kaleng koleksi untuk didaur ulang; broker
pengiriman; broker pengiriman [penerusan (Am.)]; broker pengiriman dan memberikan informasi yang berkaitan dengannya;
broker transportasi; broker transportasi dan pengangkutan; crating barang; diangkut dengan kendaraan bermotor roda dua;
distribusi air; distribusi barang dengan kereta api; distribusi dan pasokan air; distribusi dan transmisi listrik; distribusi energi;
distribusi energi listrik, gas, air, dan pemanas distrik; distribusi energi terbarukan; distribusi energi untuk memanaskan dan
mendinginkan bangunan; distribusi gas; distribusi listrik; distribusi listrik ke rumah tangga; distribusi panas; distribusi,
penyimpanan dan pengiriman minyak dan gas; distribusi, suplai, transportasi dan penyimpanan bahan bakar, minyak,
petroleum, gas alam, dan pelumas; furnitur bergerak; gudang bahan berbahaya; informasi lalu lintas; informasi on-line dan
layanan pemesanan di bidang perjalanan bisnis; informasi on-line dan layanan pemesanan di bidang perjalanan wisata;
informasi penyimpanan; informasi pergudangan; informasi perjalanan tentang gangguan karena kondisi cuaca buruk; informasi
transportasi; informasi travel; informasi yang berkaitan dengan layanan perjalanan dan perjalanan disediakan secara online;
inspeksi barang sebelum transportasi; inspeksi kendaraan sebelum transportasi; inspeksi kendaraan udara sebelum
pengangkutan; jasa agen pemesanan perjalanan; jasa agen pengiriman barang; jasa agen pengiriman surat; jasa agen
perjalanan; jasa agen tiket pesawat; jasa angkutan darat dan udara; jasa distribusi bahan bakar gas; jasa gudang bagasi dan
angkutan; jasa konsultasi perjalanan; jasa konsultasi yang berkaitan dengan distribusi listrik; jasa konsultasi yang berkaitan
dengan transportasi; jasa kurir [pesan atau barang dagangan]; jasa logistik yang terdiri dari
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pengangkutan dan pergudangan barang; jasa logistik yang terdiri dari penyimpanan dan pengangkutan barang; jasa logistik
yang terdiri dari penyimpanan, pengangkutan dan pengiriman barang; jasa logistik yang terdiri dari transportasi, pengemasan,
dan penyimpanan barang; jasa mengemudi kendaraan; jasa menyelenggarakan pengaturan dan pengantaran perjalanan
wisata diving dan snorkeling bagi wisatawan; jasa menyelenggarakan perjalanan haji dan umroh; jasa operator wisata selam;
jasa paket liburan, yaitu jasa perencanaan rincian paket liburan, jasa advis rincian paket perencanaan liburan, paket wisata
perjalanan liburan, jasa pengaturan paket perjalanan wisata liburan; jasa pasokan minyak dan gas; jasa pemandu wisata; jasa
pemandu wisata bawah air dengan diving dan snorkeling didampingi dan dipandu oleh instruktur selam pofesional; jasa
pemandu wisata tirta; jasa pemandu wisata untuk keperluan perjalanan dan transportasi; jasa pemberian nasehat sehubungan
dengan perjalanan; jasa pemesanan tiket kendaraan darat, laut, maupun udara untuk perjalanan serta wisata; jasa
pemesanan transportasi; jasa pemesanan, jasa reservasi atau informasi untuk wisata perjalanan, jasa reservasi atau
informasi; jasa pengadaan perjalanan wisata berpemandu; jasa pengangkutan; jasa pengangkutan dan pengiriman barang
melalui darat dan udara; jasa pengangkutan penumpang, bagasi dan angkutan melalui udara dan darat; jasa pengantaran
orang-orang yang mengadakan perjalanan snorkeling dan diving wisata dalam air; jasa pengantaran orang-orang yang
mengadakan perjalanan wisata; jasa pengantaran orang-orang yang mengadakan perjalanan wisata dalam air; jasa
pengaturan perjalanan; jasa pengaturan perjalanan selam dan snorkeling; jasa pengaturan perjalanan untuk individu dan
kelompok; jasa pengiriman; jasa pengiriman angkutan laut internasional; jasa pengiriman angkutan udara; jasa pengiriman
angkutan udara internasional; jasa pengiriman barang, selain bea cukai barang untuk pihak ketiga; jasa pengiriman dan
panduan perjalanan; jasa pengiriman kargo; jasa pengiriman laut; jasa pengiriman makanan; jasa pengiriman obat; jasa
pengiriman parsel; jasa penjualan tiket kendaraan darat, laut, maupun udara untuk perjalanan serta wisata; jasa penyediaan
wisata (tur) dan ekskursi (darmawisata); jasa penyelenggraan pemandu wisata; jasa penyewaan kapal pesiar dan kapal; jasa
penyewaan mobil yang digerakkan oleh sopir; jasa penyewaan yang berkaitan dengan perahu, kapal pesiar, perahu dan
kendaraan air; jasa penyimpanan limbah kimia industri, dan untuk mengatur pembuangan limbah kimia industri dan
transportasi limbah kimia industri dari generatornya ke lokasi pembuangan resmi; jasa perbaikan lingkungan, yaitu,
pembuangan limbah [transportasi]; jasa perencanaan rute perjalanan; jasa perjalanan wisata; jasa perjalanan wisata udara;
jasa perjalanan wisata, yaitu pengaturan paket perjalanan, pengaturan perjalanan wisata; jasa persewaan skuter listrik; jasa
pindahan dan memberikan informasi yang berkaitan dengannya; jasa reservasi tiket perjalanan dan wisata; jasa tour dan
travel; jasa transportasi angkutan darat; jasa transportasi barang-barang; jasa transportasi dan pengiriman melalui udara,
jalan, kereta api dan laut; jasa transportasi dan penyewaan kendaraan; jasa transportasi dan penyimpanan; jasa transportasi
dan penyimpanan yang berkaitan dengan logistik penyimpanan, logistik distribusi, dan pengembalian logistik; jasa transportasi
perahu layar; jasa transportasi sehubungan dengan acara; jasa transportasi untuk bahan kimia; jasa travel; jasa valet mobil;
jasa wisata bawah air diving dan snorkeling; jasa-jasa pemanduan/pengemudian pesawat terbang; jasa-jasa pemesanan
angkutan; jasa-jasa pengangkutan wisatawan; jasa-jasa pengaturan wisata; kapal pesiar; kemasan barang dagangan untuk
orang lain; kemasan hadiah; kemasan pakaian untuk transportasi; koleksi barang daur ulang [transportasi]; koleksi botol dan
timah untuk didaur ulang; konsultasi dan informasi yang berkaitan dengan layanan transportasi udara untuk barang dan orang;
konsultasi di bidang layanan penyimpanan yang disediakan oleh pusat panggilan telepon dan hotline; konsultasi di bidang
layanan transportasi yang disediakan oleh pusat panggilan telepon dan hotline; konsultasi di bidang perjalanan bisnis yang
disediakan oleh pusat panggilan telepon dan hotline; konsultasi di bidang perjalanan wisata dan wisata perjalanan wisata yang
disediakan oleh pusat panggilan telepon dan hotline; konsultasi di bidang perjalanan yang disediakan oleh pusat panggilan
telepon dan hotline; konsultasi di bidang transportasi udara; konsultasi perjalanan; konsultasi perjalanan dan layanan
informasi; konsultasi transportasi barang di bidang transportasi barang dengan truk, kereta api, udara dan laut; konsultasi yang
berkaitan dengan layanan perjalanan, transportasi dan penyimpanan; konsultasi yang berkaitan dengan layanan transportasi
dan penyimpanan yang disediakan melalui pusat panggilan telepon dan hotline; konsultasi yang berkaitan dengan
penyimpanan dan pengangkutan barang; konsultasi yang berkaitan dengan perjalanan wisata dan wisata perjalanan wisata;
konsultasi yang berkaitan dengan transportasi, pengemasan, dan penyimpanan barang; layanan agen perjalanan, yaitu,
membuat reservasi dan pemesanan untuk transportasi dan layanan pemesanan perjalanan; layanan amal yang sifatnya
menyediakan transportasi untuk orang tua atau orang cacat; layanan angkutan massal untuk masyarakat umum; layanan
antar-jemput penumpang bandara antara fasilitas parkir bandara dan bandara; layanan bandara; layanan berbagi mobil;
layanan charter udara; layanan check-in bagasi; layanan check-in bagasi bandara [tidak termasuk inspeksi keamanan];
layanan check-in maskapai; layanan check-in penumpang bandara; layanan check-in transportasi; layanan distribusi bahan
bakar; layanan distribusi dan pasokan air; layanan distribusi minyak; layanan drainase; layanan garasi parkir; layanan impor
dan ekspor penanganan kargo; layanan informasi dan konsultasi dalam kaitannya dengan distribusi energi; layanan informasi
perjalanan dan lalu lintas; layanan informasi transportasi terkomputerisasi; layanan informasi wisata yang berkaitan dengan
perjalanan; layanan informasi yang berhubungan dengan transportasi; layanan informasi yang berkaitan dengan metode
transportasi; layanan informasi yang berkaitan dengan pergerakan kargo; layanan konsultasi dan pemesanan yang berkaitan
dengan perjalanan; layanan konsultasi yang berhubungan dengan perjalanan; layanan konsultasi yang berkaitan dengan
pelacakan barang dalam perjalanan [informasi transportasi]; layanan konsultasi yang berkaitan dengan pengiriman barang;
layanan konsultasi yang berkaitan dengan penyimpanan; layanan konsultasi yang berkaitan dengan penyimpanan barang;
layanan konsultasi yang berkaitan dengan penyimpanan dan transportasi barang, barang atau kargo; layanan konsultasi yang
berkaitan dengan transportasi; layanan konsultasi yang berkaitan dengan transportasi dan penyimpanan gas, minyak dan
bahan kimia; layanan kontrol lalu lintas udara; layanan korek api; layanan limusin; layanan marina; layanan maskapai khusus
yang diberikan sebagai bagian dari program untuk penumpang maskapai yang sering bepergian, yaitu perjalanan udara gratis,
peningkatan kursi, check-in terlebih dahulu, salam perusahaan khusus untuk klien di titik-titik check in dan di papan,
penawaran perjalanan khusus untuk hotel dan penyewaan mobil, dan pengurangan biaya perjalanan; layanan maskapai untuk
pengangkutan barang; layanan mengemudi kendaraan; layanan messenger; layanan pakai; layanan panduan perjalanan;
layanan pariwisata medis menjadi layanan transportasi ke negara lain untuk tujuan menerima perawatan medis; layanan parkir
kendaraan; layanan parkir mobil; layanan pasokan gas [distribusi]; layanan pasokan listrik; layanan pasokan panas [distribusi];
layanan pelabuhan [layanan dok]; layanan pelabuhan untuk kapal besar dan kapal kecil; layanan pelacakan dan penelusuran
surat dan paket [informasi transportasi]; layanan pelacakan, yaitu menyediakan penelusuran paket dan dokumen elektronik
untuk orang lain; layanan pemandu wisata perjalanan pribadi; layanan pembotolan; layanan pembungkus kado dalam sifat
persiapan kotak kado khusus; layanan pembungkus untuk perlindungan bagasi selama perjalanan; layanan pemenuhan dan
logistik pihak ketiga; layanan pemesanan dan pialang mobil sewaan dan transportasi mobil sewaan; layanan pemesanan
perjalanan yang disediakan oleh agen perjalanan; layanan pemesanan tiket perjalanan; layanan pemesanan untuk sewa
kendaraan; layanan penanganan kargo ekspor; layanan penanganan kargo impor; layanan penarik kendaraan yang rusak;
layanan penerbangan dan pengiriman; layanan penerbangan untuk pengangkutan kargo; layanan penerbangan untuk
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transportasi penumpang; layanan pengangkutan jalan; layanan pengangkutan kargo impor; layanan pengaturan penerbangan;
layanan pengemasan; layanan pengemudi; layanan pengepakan, pengemasan dan pergudangan; layanan penghapusan;
layanan pengiriman hari yang sama; layanan penjemputan dan pengiriman binatu; layanan penyelamatan; layanan
penyelamatan hewan; layanan penyelamatan hewan peliharaan; layanan penyelamatan kapal; layanan perencanaan
penerbangan; layanan pergudangan; layanan pergudangan yang berkaitan dengan penyimpanan, pengemasan dan
pengiriman barang; layanan pergudangan, yaitu, penyimpanan, distribusi, penjemputan/pengambilan, transportasi, pengiriman
dan pengepakan untuk pengiriman; layanan perjalanan udara; layanan permohonan paspor dan visa perjalanan; layanan pos,
pengiriman dan kurir; layanan prioritas naik pesawat, check-in, tempat duduk, dan reservasi untuk pelancong yang sering
bepergian; layanan reservasi perjalanan singkat dan perjalanan jangka waktu tertentu secara online; layanan reservasi
transportasi; layanan rumah perahu; layanan transportasi ambulans udara prabayar; layanan transportasi dan perjalanan
untuk orang-orang cacat; layanan transportasi diberikan kepada individu; layanan transportasi kargo ekspor; layanan
transportasi maskapai; layanan transportasi udara menampilkan program bonus frequent flyer; layanan transportasi untuk
orang cacat; layanan transportasi untuk tur wisata; layanan troli untuk orang lain; layanan utilitas publik dalam sifat distribusi
air; layanan utilitas publik dalam sifat distribusi gas bumi; layanan utilitas publik dalam sifat distribusi listrik; layanan utilitas
publik dalam sifat penyediaan air; layanan wisata medis dalam sifat mengatur dan memesan perjalanan ke negara lain untuk
mendapatkan perawatan medis, gigi dan bedah; layanan wisata medis menjadi pengaturan transportasi, pemesanan
perjalanan dan pemesanan perjalanan untuk mendapatkan perawatan kesehatan; layanan wisata medis yang mengatur
perjalanan dan layanan reservasi ke negara lain untuk tujuan menerima perawatan medis; logistik barang, yaitu, logistik rantai
pasokan dan logistik terbalik , yaitu, penyimpanan, transportasi, dan pengiriman barang untuk orang lain melalui udara, kereta
api, kapal, atau truk; logistik rantai pasokan dan layanan logistik terbalik , yaitu, mengoordinasikan dan melakukan
penyimpanan, transportasi dan pengiriman barang, kargo, dan pengangkutan lainnya untuk orang lain melalui udara, kereta
api, kapal, truk, atau sarana serupa; logistik rantai pasokan dan layanan logistik terbalik yang terdiri dari penyimpanan,
transportasi, dan pengiriman barang; logistik transportasi; melakukan atau mengawal tur perjalanan; melakukan perjalanan
wisata keliling dengan sepeda; melakukan perjalanan wisata wisata dengan bus; melakukan tur perjalanan wisata; melakukan
wisata jalan-jalan dengan pesawat terbang; melapisi kapal; memberikan informasi dan pelacakan informasi untuk orang lain
terkait status pengambilan dan pengiriman melalui internet dan telepon; memberikan informasi kedatangan dan
keberangkatan penerbangan; memberikan informasi kepada wisatawan mengenai tarif, jadwal, dan transportasi umum;
memberikan informasi kepada wisatawan yang berkaitan dengan wisata dan wisata perjalanan wisata; memberikan informasi
kode pos melalui situs web; memberikan informasi melalui Internet yang berkaitan dengan penyewaan mobil; memberikan
informasi mengenai pengumpulan dan pengiriman aset dalam perjalanan , yaitu, kendaraan, trailer, pengemudi/pengendara,
kargo, dan kontainer pengiriman; memberikan informasi on-line yang berkaitan dengan perjalanan; memberikan informasi
penyelamatan hewan melalui situs web; memberikan informasi perjalanan dari basis data komputer online; memberikan
informasi perjalanan melalui database yang dapat dicari secara online; memberikan informasi perjalanan melalui situs web;
memberikan informasi perjalanan wisata; memberikan informasi perjalanan wisata, melalui Internet; memberikan informasi
tentang layanan penyimpanan sementara; memberikan informasi tentang layanan transportasi; memberikan informasi tentang
parkir bandara melalui situs web; memberikan informasi tentang pemesanan perjalanan bisnis, melalui Internet; memberikan
informasi tentang pengambilan dan pengiriman barang dalam perjalanan; memberikan informasi tentang pengiriman barang,
melalui situs web; memberikan informasi tentang penyimpanan energi kimia melalui situs web; memberikan informasi tentang
perjalanan dan wisata perjalanan; memberikan informasi tentang perjalanan, melalui Internet; memberikan informasi terkait
bandara; memberikan informasi terkait dengan fasilitas tambat kapal; memberikan informasi terkait dengan penyewaan kapal;
memberikan informasi terkait dengan penyewaan kursi roda; memberikan informasi terkait dengan penyewaan ruang gudang;
memberikan informasi terkait dengan pialang kapal; memberikan informasi terkait layanan mengemudi kendaraan;
memberikan informasi terkait layanan pembongkaran kargo; memberikan informasi terkait layanan penghapusan; memberikan
informasi terkait layanan penyediaan air; memberikan informasi terkait layanan penyelamatan hewan melalui situs web;
memberikan informasi terkait layanan penyewaan mobil; memberikan informasi terkait layanan penyewaan pesawat;
memberikan informasi terkait layanan penyewaan sepeda; memberikan informasi terkait layanan pergudangan; memberikan
informasi terkait layanan transportasi laut; memberikan informasi terkait pengiriman dokumen, surat dan paket; memberikan
informasi terkait penyewaan mesin dan peralatan pembekuan; memberikan informasi terkait penyimpanan; memberikan
informasi terkait penyimpanan sementara barang-barang pribadi; memberikan informasi terkait perjalanan melalui situs web;
memberikan informasi terkait perjalanan wisata dan wisata perjalanan wisata melalui hotline atau pusat informasi; memberikan
informasi terkait tarif, jadwal, dan metode transportasi; memberikan informasi terkait transportasi kereta api; memberikan
informasi transportasi melalui situs web; memberikan informasi yang berkaitan dengan distribusi listrik; memberikan informasi
yang berkaitan dengan kode pos melalui situs web; memberikan informasi yang berkaitan dengan lalu lintas dan kemacetan
lalu lintas; memberikan informasi yang berkaitan dengan pengangkutan barang; memberikan informasi yang berkaitan dengan
pengangkutan barang dan penumpang; memberikan informasi yang berkaitan dengan penyewaan freezer; memberikan
informasi yang berkaitan dengan penyewaan freezer-kulkas; memberikan informasi yang berkaitan dengan penyewaan lemari
es; memberikan informasi yang berkaitan dengan penyewaan mesin dan peralatan pengemasan atau pembungkus;
memberikan informasi yang berkaitan dengan penyewaan sistem parkir mekanis; memberikan informasi yang berkaitan
dengan perantara pengiriman barang; memberikan informasi yang berkaitan dengan perencanaan dan pemesanan perjalanan
dan transportasi, melalui sarana elektronik; memberikan informasi yang berkaitan dengan perencanaan dan pemesanan
perjalanan maskapai, melalui sarana elektronik; memberikan informasi yang berkaitan dengan perjalanan dan wisata
perjalanan wisata; memberikan informasi yang berkaitan dengan perjalanan maskapai, melalui sarana elektronik; memberikan
informasi yang berkaitan dengan tarif, jadwal dan metode transportasi untuk barang dan orang; memberikan informasi yang
berkaitan dengan transportasi barang; memberikan informasi yang berkaitan dengan transportasi dan penyimpanan barang;
memberikan informasi yang berkaitan dengan transportasi mobil; memberikan informasi yang berkaitan dengan transportasi
udara; memberikan petunjuk arah berkendara yang disesuaikan; memberikan petunjuk arah mengemudi untuk tujuan
perjalanan; memberikan saran terkait layanan pengiriman barang; memberikan ulasan penyedia layanan perjalanan, tujuan
perjalanan, dan perjalanan wisata melalui jaringan komputer dan jaringan informasi global; memindahkan layanan van;
memindahkan transportasi van; mengangkut; mengangkut furnitur; mengatur dan melakukan ekspedisi hutan dan safari untuk
tujuan perjalanan; mengatur dan melakukan ekspedisi kuda untuk tujuan perjalanan; mengatur dan melakukan ekspedisi
sampan untuk tujuan perjalanan; mengatur dan melakukan pelayaran, perjalanan wisata dan kunjungan; mengatur dan
melakukan perjalanan wisata adaptif; mengatur dan melakukan wisata kayak untuk tujuan perjalanan; mengatur dan memesan
eco-travel melalui situs web; mengatur dan memesan ekowisata dan ekowisata melalui situs web; mengatur dan memesan
kapal pesiar; mengatur dan memesan kunjungan; mengatur dan memesan kunjungan dan tur perjalanan wisata; mengatur
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dan memesan perjalanan; mengatur dan memesan perjalanan sehari; mengatur dan memesan perjalanan untuk paket liburan;
mengatur dan memesan perjalanan wisata dan wisata perjalanan wisata; mengatur dan memesan perjalanan, perjalanan dan
kapal pesiar; mengatur dan memesan perjalanan, wisata kapal pesiar dan tamasya; mengatur dan memesan tur bus wisata
kota; mengatur dan memesan tur perjalanan; mengatur dan memesan tur perjalanan untuk keperluan bisnis atau liburan;
mengatur dan memesan tur perjalanan wisata; mengatur dan memesan wisata mengamati paus [wisata keliling wisata];
mengatur ekowisata dan ekowisata melalui situs web; mengatur kunjungan bagi wisatawan; mengatur kunjungan sebagai
bagian dari paket liburan; mengatur kunjungan, perjalanan sehari, dan perjalanan wisata; mengatur layanan transportasi;
mengatur layanan transportasi penumpang untuk orang lain melalui aplikasi online; mengatur layanan transportasi untuk
perjalanan, perjalanan sehari dan wisata keliling; mengatur layanan transportasi untuk tur wisata; mengatur layanan
transportasi untuk wisata dan kunjungan wisata; mengatur layanan transportasi untuk wisata keliling sebagai bagian dari paket
liburan; mengatur layanan transportasi untuk wisata tamasya kota dan wisata tamasya lainnya; mengatur pelayaran; mengatur
pengiriman barang; mengatur penyewaan mobil sebagai bagian dari paket liburan; mengatur penyewaan mobil, kapal dan
kendaraan lainnya; mengatur penyimpanan barang; mengatur perjalanan liburan; mengatur perjalanan melalui udara dan laut;
mengatur perjalanan melalui udara dan laut untuk paket liburan; mengatur perjalanan oleh agen wisata; mengatur perjalanan
ramah lingkungan melalui situs web; mengatur perjalanan sehari; mengatur perjalanan sehari, perjalanan liburan dan wisata
perjalanan wisata; mengatur perjalanan untuk paket liburan; mengatur perjalanan untuk studi, bahasa, dan perjalanan
pendidikan; mengatur perjalanan, wisata, dan kapal pesiar; mengatur transportasi; mengatur transportasi angkutan udara;
mengatur transportasi barang dan penumpang melalui darat dan laut; mengatur transportasi barang melalui laut; mengatur
transportasi dan penyimpanan barang; mengatur transportasi dan perjalanan; mengatur transportasi dan perjalanan sehari
untuk penyandang cacat; mengatur transportasi untuk pelancong; mengatur transportasi untuk perjalanan wisata; mengatur tur
bus wisata kota dan wisata tamasya lainnya menggunakan alat transportasi; mengatur tur dan wisata perjalanan wisata;
mengatur tur perjalanan wisata; mengatur tur perjalanan wisata sebagai bagian dari paket liburan; mengatur visa perjalanan,
paspor dan dokumen perjalanan untuk orang yang bepergian ke luar negeri; mengatur wisata lingkungan melalui situs web;
mengatur wisata perjalanan dan kapal pesiar; mengatur wisata perjalanan sebagai program bonus untuk pelanggan kartu
kredit; mengatur wisata perjalanan yang disediakan oleh asosiasi kepada anggotanya; mengatur, pengorganisasian, dan
melakukan perjalanan bersepeda; mengemas artikel sesuai pesanan dan spesifikasi orang lain; mengisi mesin penjual
otomatis; mengoordinasikan pengaturan perjalanan untuk individu dan kelompok; mengoperasikan jalan tol; mengoperasikan
tempat parkir; menjual karcis/tiket sarana angkutan darat/laut; menurunkan muatan dan barang bawaan; menyediakan air,
darat dan kendaraan udara untuk digunakan dalam transportasi dan mengatur penyewaannya; menyediakan area terbang;
menyediakan fasilitas penyimpanan sendiri untuk orang lain; menyediakan fasilitas tambatan kapal; menyediakan informasi
jalan dan lalu lintas; menyediakan informasi mengenai ketentuan jalan tol; menyediakan informasi mengenai rute;
menyediakan informasi on-line di bidang transportasi, pengemasan dan penyimpanan barang; menyediakan informasi yang
berkaitan dengan perjalanan dan transportasi, melalui sarana elektronik; menyediakan jasa transportasi laut, penyimpanan
dan pengiriman; menyediakan kapal pesiar untuk perjalanan; menyediakan kendaraan untuk wisata dan perjalanan;
menyediakan layanan check-in otomatis untuk pelancong udara; menyediakan layanan pemesanan taksi melalui aplikasi
seluler; menyediakan layanan transportasi dengan perahu untuk wisata mengamati paus dengan pemandu; menyediakan
transportasi taksi untuk orang-orang yang tidak mampu mengemudi dengan aman karena konsumsi alkohol; menyediakan
transportasi untuk orang tua atau orang cacat; menyelenggarakan dan menjual pelayaran wisata; menyewa mobil sewaan;
merencanakan dan mengatur tur wisata keliling dan wisata sehari; merencanakan, mengatur dan memesan perjalanan;
merencanakan, mengatur dan memesan perjalanan dengan cara elektronik; operasi jembatan; operasi penyelamatan
[transportasi]; organisasi kunjungan; organisasi perjalanan; panduan perjalanan dan layanan informasi perjalanan; panduan
perjalanan, layanan pendamping dan kurir; parkir pesawat; parkir valet; pasokan energi listrik, gas, air, dan pemanas distrik;
pelabuhan derek bongkar muat; pelacakan armada mobil menggunakan navigasi elektronik dan alat pelacak [informasi
transportasi]; pelacakan dan penelusuran paket secara komputerisasi dalam perjalanan [informasi transportasi]; pelacakan
dan penelusuran pengiriman [informasi transportasi]; pelacakan dan penelusuran pengiriman untuk mengikuti pengiriman;
pelacakan kendaraan barang dengan komputer [informasi transportasi]; pelacakan kendaraan pengangkutan dengan
komputer atau melalui sistem penentuan posisi global [informasi transportasi]; pelacakan kendaraan penumpang atau barang
menggunakan komputer atau sistem penentuan posisi global [informasi transportasi]; pelacakan kendaraan penumpang
dengan komputer [informasi transportasi]; pelacakan kendaraan penumpang dengan komputer atau melalui sistem penentuan
posisi global [informasi transportasi]; pelacakan kendaraan transportasi dengan komputer [informasi transportasi]; pelacakan,
penelusuran, dan manajemen pengiriman; pelacakan, penempatan dan pemantauan kendaraan, kapal laut dan pesawat
terbang; pelepasan kapal; pelesir dengan kapal pesiar; peluncuran dan penempatan di orbit yang ditentukan dari satelit orang
lain; peluncuran satelit untuk orang lain; pemanduan kapal; pemantauan dan pelacakan pengiriman paket; pemantauan dan
pelacakan pengiriman paket [informasi transportasi]; pembuangan limbah medis [transportasi]; pembungkus barang;
pembungkus kado; pemecah es; pemecah kebekuan untuk industri perkapalan; pemesanan dan mengatur akses ke lounge
bandara; pemesanan dan pemesanan transportasi untuk anjing; pemesanan dan pemesanan transportasi untuk hewan
peliharaan; pemesanan dan pemesanan transportasi untuk kucing; pemesanan dan pemesanan transportasi untuk kuda;
pemesanan dan pemesanan transportasi untuk orang lain melalui situs web; pemesanan dan pemesanan transportasi untuk
perjalanan wisata; pemesanan dan pemesanan transportasi untuk wisata hiking; pemesanan dan pemesanan transportasi
untuk wisata trekking; pemesanan dan pemesanan transportasi untuk wisatawan; pemesanan dan pialang kursi untuk kereta
api, kapal, bis dan pesawat; pemesanan eco-travel dan eco-tours melalui situs web; pemesanan eco-travel melalui situs web;
pemesanan kursi untuk perjalanan; pemesanan kursi untuk perjalanan kereta api; pemesanan kursi untuk perjalanan pelatih;
pemesanan kursi untuk perjalanan udara; pemesanan layanan perjalanan; pemesanan parkir bandara; pemesanan
perjalanan; pemesanan perjalanan melalui agen; pemesanan perjalanan melalui agen pihak ketiga; pemesanan perjalanan
melalui kantor wisata; pemesanan perjalanan, wisata, dan kapal pesiar; pemesanan ruang parkir; pemesanan sewa mobil;
pemesanan terkomputerisasi dan tiket tanpa kertas dari layanan transportasi maskapai; pemesanan tiket untuk perjalanan;
pemesanan transportasi; pemesanan transportasi melalui agen perjalanan; pemesanan transportasi melalui jaringan komputer
global; pemesanan transportasi melalui situs web; pemesanan transportasi untuk acara olahraga, ilmiah, politik dan budaya;
pemesanan transportasi untuk penumpang, barang dan hewan; pemesanan tur perjalanan wisata; pemesanan tur perjalanan
wisata melalui agen; pemesanan wisata lingkungan melalui situs web; pemogokan surat; pemuatan barang; pemuatan barang
ke kapal; pemuatan kargo; pemuatan kontainer pengiriman ke kapal; pemuatan kontainer pengiriman ke kendaraan rel;
pemuatan kontainer pengiriman ke truk; pemuatan, pengepakan, penyimpanan dan transportasi kargo; pemuatan,
pengepakan, penyimpanan, pengangkutan dan pembongkaran barang; pemuatan, pengepakan, penyimpanan, transportasi
dan pembongkaran kargo; penanganan bagasi; penanganan barang; penanganan kargo; penanganan kargo dan jasa
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pengiriman; penanganan kargo, yaitu, penanganan stasiun pengangkutan kontainer; penanganan kargo, yaitu, pengemasan
dan parsel/pengiriman barang untuk keperluan/tujuan transportasi; penarik dan transportasi mobil sebagai bagian dari layanan
kerusakan kendaraan; penarik kapal; penarik kendaraan; penarik kendaraan bermotor; penarik kendaraan sehubungan
dengan layanan kerusakan; penarik laut; penarik maritim; penarik mobil; penarik mobil atau truk darurat; penarik mobil darurat;
penarik pesawat terbang; penarik truk darurat; pendamping pribadi wisawatan; pendampingan pelancong; penerbitan tiket
untuk perjalanan; penerusan surat; pengambilan dan pengiriman surat; pengangkutan; pengangkutan bahan bakar melalui
pipa; pengangkutan barang; pengangkutan barang [pengiriman barang]; pengangkutan barang dalam kondisi dingin;
pengangkutan barang dengan kapal; pengangkutan barang dengan kapal, pesawat terbang, kereta api, kendaraan bermotor
dan truk; pengangkutan barang dengan kendaraan bermotor, truk, kereta api, kapal laut dan pesawat terbang; pengangkutan
barang dengan tongkang; pengangkutan barang dengan tongkang, kereta api, feri, kendaraan bermotor, truk dan kapal;
pengangkutan barang melalui sungai, kereta api, kapal feri, mobil, truk dan kapal; pengangkutan barang muatan;
pengangkutan barang-barang berharga dan uang dengan truk; pengangkutan barang-barang berharga yang dilindungi;
pengangkutan dan penyimpanan minyak mentah, produk minyak, gas alam, gas alam cair dan gas minyak bumi cair;
pengangkutan dan penyimpanan sampah; pengangkutan dengan kereta; pengangkutan furnitur orang lain dengan truk;
pengangkutan gas alam; pengangkutan kontainer barang dengan kereta api; pengangkutan kontainer barang dengan truk;
pengangkutan limbah; pengangkutan limbah berbahaya; pengangkutan limbah medis dan limbah khusus; pengangkutan
limbah yang terkontaminasi; pengangkutan minyak; pengangkutan minyak melalui saluran pipa; pengangkutan minyak
mentah; pengangkutan orang dan barang; pengangkutan orang dan barang melalui darat, udara dan air; pengangkutan orang
dengan sistem kereta cepat transit perkotaan; pengangkutan organ manusia; pengangkutan paket; pengangkutan pupuk,
sulfur dan asam sulfat dengan kereta api, tongkang, truk dan kapal; pengangkutan tanah yang terkontaminasi; pengangkutan
uang dan barang berharga; pengangkutan uang dan barang berharga yang dijaga; pengantaran barang; pengantaran
makanan; pengaturan dan pemesanan wisata, kunjungan, wisata sehari dan wisata keliling kota; pengaturan perjalanan dan
layanan pemesanan; pengaturan perjalanan dan layanan pemesanan, dan penyediaan informasi yang berhubungan dengan
pengaturan perjalanan dan layanan pemesanan; pengaturan perjalanan singkat dan perjalanan jangka waktu tertentu dengan
kapal; pengaturan transportasi; pengawalan tur perjalanan; pengawalan tur perjalanan dan penyediaan informasi yang
berkaitan dengan pengawalan tur perjalanan; pengawalan wisata perjalanan; pengelolaan arus lalu lintas kendaraan melalui
jaringan dan teknologi komunikasi canggih; pengemasan barang; pengemasan barang dagangan; pengemasan barang dalam
perjalanan; pengemasan barang untuk transportasi; pengemasan dan layanan pengepakan; pengemasan dan pengiriman
barang untuk transportasi; pengemasan dan penyimpanan barang; pengemasan dan penyimpanan barang dan paket;
pengemasan produk garam beryodium; pengepakan artikel untuk transportasi; pengepakan barang; pengepakan barang
dalam wadah; pengepakan barang menggunakan bahan pengepakan dan pengiriman yang berkelanjutan atau biodegradable;
pengepakan dan penyimpanan barang; pengepakan kargo; pengiriman barang; pengiriman barang dan pesan disertai dengan
balon atau presentasi baru; pengiriman barang dengan truk; pengiriman barang ekspres; pengiriman barang ekspres dengan
truk; pengiriman barang melalui jalan darat atau kereta api; pengiriman barang melalui kurir; pengiriman barang melalui pos;
pengiriman barang melalui transportasi udara; pengiriman barang secara cepat dengan kendaraan; pengiriman barang secara
ekspres melalui transportasi udara; pengiriman bingkisan oleh kurir; pengiriman bunga; pengiriman dan penerusan surat;
pengiriman dan penerusan surat dan paket; pengiriman dan penyimpanan barang; pengiriman dokumen; pengiriman ekspres;
pengiriman kapal; pengiriman keranjang hadiah dengan barang-barang yang dipilih mengenai acara atau tema tertentu;
pengiriman korespondensi melalui pos atau kurir; pengiriman majalah; pengiriman makanan dan minuman disiapkan untuk
konsumsi; pengiriman makanan oleh restoran; pengiriman paket; pengiriman paket melalui kurir; pengiriman pesan;
pengiriman pesan disertai dengan balon atau presentasi baru; pengiriman pesan melalui kurir; pengiriman pizza; pengiriman
pos; pengiriman suku cadang ke pesawat darat melalui pesawat terbang; pengiriman surat kabar; pengiriman surat kilat;
pengiriman surat melalui kurir; pengiriman surat, korespondensi, majalah, paket, paket, surat kabar, pengiriman dan barang;
pengiriman, pengiriman dan distribusi surat kabar dan majalah; pengisian tunai mesin teller otomatis; pengisian ulang
dispenser uang tunai; pengisian ulang mesin penjual otomatis; pengoperasian dan pengorganisasian wisata perjalanan;
pengoperasian jaringan transportasi air; pengoperasian jaringan transportasi gas; pengoperasian jaringan transportasi jalan;
pengoperasian jaringan transportasi kereta api; pengoperasian jaringan transportasi kereta api, jalan atau air; pengoperasian
jaringan transportasi laut; pengoperasian jaringan transportasi udara; pengoperasian kapal feri; pengoperasian kunci kanal;
pengoperasian tur perjalanan; pengorganisasian, pemesanan dan pengaturan kunjungan, perjalanan sehari dan wisata
perjalanan wisata; pengumpulan dan pengangkutan memo elektronik; pengumpulan sampah [transportasi]; pengumpulan
sampah dan limbah domestik; pengumpulan sampah dan limbah industri; pengumpulan, pengangkutan dan pengiriman
barang; pengumpulan, pengangkutan dan pengiriman barang, barang pribadi dan bagasi melalui jalan darat, kereta api, laut
dan udara; pengumpulan, pengangkutan dan pengiriman barang, dokumen, paket, dan surat; pengumpulan, penyimpanan,
distribusi, dan pengiriman surat, korespondensi, majalah, paket, paket, surat kabar, pengiriman dan barang, semuanya melalui
kurir, jalan, rel, udara atau air; penjemputan dan pengiriman barang tekstil; penjemputan dan pengiriman paket dan barang;
penjemputan, pengiriman, dan penyimpanan properti pribadi; penjemputan, transportasi, dan pengiriman paket dan surat
dengan berbagai moda transportasi; penyediaan air; penyediaan fasilitas bandara untuk penerbangan; penyediaan fasilitas
berlabuh; penyediaan fasilitas parkir mobil; penyediaan fasilitas penyimpanan di gudang atau bangunan lain; penyediaan
informasi elektronik tentang perjalanan; penyediaan informasi jalan dan lalu lintas; penyediaan informasi parkir; penyediaan
informasi perjalanan; penyediaan informasi perjalanan melalui jaringan komputer global; penyediaan informasi perjalanan
wisata selam (diving) dan snorkeling di Pulau melalui situs web; penyediaan informasi sehubungan dengan perjalanan dan
turisme melalui internet atau melalui jaringan telekomunikasi; penyediaan informasi sehubungan dengan transportasi;
penyediaan informasi tentang masalah transportasi; penyediaan informasi tentang transportasi, perjalanan dan perencanaan
rute dari basis data komputer yang dapat dicari secara online; penyediaan informasi transportasi dan lalu lintas; penyediaan
informasi transportasi dan perjalanan; penyediaan informasi transportasi dan perjalanan melalui perangkat dan perangkat
telekomunikasi seluler; penyediaan informasi yang berhubungan dengan layanan transportasi kereta api, bis, kapal dan
pesawat termasuk informasi diagram pengoperasian, status pemesanan dan biaya transportasi; penyediaan informasi yang
berhubungan dengan pelaksanaan perjalanan wisata; penyediaan informasi yang berhubungan dengan perjalanan;
penyediaan informasi, berita, dan ulasan dari penyedia layanan perjalanan; penyediaan jasa navigasi; penyediaan jasa
navigasi dan penyediaan informasi yang berhubungan dengan penyediaan jasa navigasi; penyediaan jasa navigasi dan
penyediaan informasi yang berhubungan dengannya melalui jaringan komunikasi; penyediaan konsultasi perjalanan;
penyediaan layanan dan fasilitas pergudangan; penyediaan rantai logistik dan jasa pengembalian bahan logistik yang terdiri
dari penyimpanan, pengangkutan dan pengiriman barang untuk orang lain melalui udara, kereta api, kapal atau truk;
penyediaan ruang parkir; penyelaman dan penyelamatan bawah air; penyelamatan; penyelamatan bawah air; penyelamatan
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kapal; penyelamatan kapal dalam kesulitan; penyelamatan kendaraan; penyelamatan mobil; penyewaan batang bepergian;
penyewaan bus; penyewaan dan/atau sewa-guna kendaraan bertenaga manusia; penyewaan dan/atau sewa-guna kontainer;
penyewaan fasilitas penyimpanan; penyewaan flatcars kereta api; penyewaan freezer; penyewaan freezer untuk keperluan
rumah tangga; penyewaan freezer untuk penggunaan komersial; penyewaan freezer-kulkas untuk keperluan rumah tangga;
penyewaan garasi dan tempat parkir; penyewaan gerbong; penyewaan gerbong kereta api; penyewaan go-kart; penyewaan
gudang; penyewaan gudang anggur listrik; penyewaan gudang dan wadah penyimpanan; penyewaan gudang dan wadah
penyimpanan, pergudangan diinginkan; penyewaan kapal; penyewaan kapal layar; penyewaan kapal pesiar; penyewaan
kendaraan; penyewaan kendaraan air; penyewaan kendaraan barang; penyewaan kendaraan bermotor; penyewaan
kendaraan bermotor, kapal laut dan pesawat terbang; penyewaan kendaraan dan peralatan untuk penggerak melalui udara;
penyewaan kendaraan jalan; penyewaan kendaraan jalan dan kereta api, kecuali kendaraan penumpang; penyewaan
kendaraan kereta api; penyewaan kendaraan komersial; penyewaan kendaraan listrik; penyewaan kendaraan rekreasi;
penyewaan kendaraan traksi dan trailer; penyewaan kendaraan transportasi; penyewaan kendaraan udara; penyewaan
kendaraan untuk acara; penyewaan kendaraan untuk penggerak melalui darat, udara, air atau kereta api; penyewaan
kendaraan yang dilengkapi GPS; penyewaan kereta bayi; penyewaan kontainer kargo; penyewaan kontainer pengiriman;
penyewaan kontainer transportasi dan penyimpanan; penyewaan kontainer untuk industri pengiriman; penyewaan kontainer
untuk pergudangan dan penyimpanan; penyewaan kontainer untuk transportasi dan penyimpanan barang; penyewaan kotak
kuda; penyewaan kotak surat; penyewaan kuda untuk keperluan transportasi; penyewaan lemari es untuk penggunaan
komersial; penyewaan lemari es untuk penggunaan rumah tangga; penyewaan loker makanan beku; penyewaan lonceng
selam; penyewaan lonceng selam dan pakaian selam; penyewaan mesin dan peralatan bongkar muat; penyewaan mesin dan
peralatan pembekuan; penyewaan mesin dan peralatan pengemasan atau pembungkus; penyewaan mesin pengepakan;
penyewaan mesin pesawat terbang; penyewaan mobil; penyewaan mobil balap motor; penyewaan mobil dan sepeda;
penyewaan mobil hidrogen; penyewaan mobil listrik; penyewaan mobil robot; penyewaan mobil salju; penyewaan mobil sport;
penyewaan mobil yang digerakkan oleh sopir; penyewaan mobil, garasi dan penyewaan ruang parkir; penyewaan pakaian
selam; penyewaan pakaian selam air dalam; penyewaan palet dan wadah untuk pengangkutan barang; penyewaan palet dan
wadah untuk penyimpanan barang; penyewaan palet untuk keperluan industri dan komersial; penyewaan palet untuk
pengangkutan atau penyimpanan barang; penyewaan penggunaan saluran listrik kepada pihak ketiga untuk transmisi listrik;
penyewaan penutup pelindung untuk kursi kendaraan; penyewaan penyimpanan berpendingin; penyewaan perahu;
penyewaan perahu dayung; penyewaan perahu layar; penyewaan perahu motor; penyewaan perahu, mobil, sepeda, lonceng
selam dan pakaian selam; penyewaan peralatan GPS untuk keperluan navigasi; penyewaan pesawat; penyewaan pesawat
amfibi; penyewaan pesawat, kendaraan dan kapal; penyewaan rak atap kendaraan; penyewaan ruang gudang; penyewaan
ruang parkir kendaraan; penyewaan ruang parkir mobil; penyewaan ruang penyimpanan; penyewaan sepeda; penyewaan
sepeda motor; penyewaan sepeda roda tiga; penyewaan sistem navigasi; penyewaan sistem parkir mekanis; penyewaan
skuter motor; penyewaan skuter untuk keperluan transportasi; penyewaan speedboat; penyewaan tambatan untuk kapal;
penyewaan tanker; penyewaan tempat parkir dan garasi untuk kendaraan; penyewaan tempat parkir garasi; penyewaan
tongkang; penyewaan trailer mobil; penyewaan traktor; penyewaan traktor pertanian; penyewaan trem; penyewaan truk dan
trailer; penyewaan truk forklift; penyewaan unit penyimpanan; penyewaan wadah penyimpanan; penyewaan wadah
penyimpanan yang tetap dan bergerak untuk pengguna komersial dan perumahan; penyewaan, pemesanan dan penyediaan
kapal; penyewaan, pemesanan dan penyediaan kapal penumpang; penyewaan, pemesanan dan penyediaan kapal, kapal
pesiar, perahu dayung, perahu motor, kapal layar, kano dan perahu air lainnya; penyewaan, pemesanan dan penyediaan
kapal, perahu dayung, perahu motor, kapal layar dan kano; penyewaan, pemesanan dan penyediaan kendaraan bermotor,
sepeda dan kuda; penyewaan, pemesanan dan penyediaan perahu dayung, perahu motor, kapal layar, dan sampan;
penyewaan, pemesanan dan penyediaan pesawat terbang; penyimpanan; penyimpanan bahan berbahaya; penyimpanan
barang; penyimpanan barang berikat; penyimpanan barang dalam kondisi yang didinginkan; penyimpanan barang dalam
perjalanan; penyimpanan barang di gudang; penyimpanan barang penumpang; penyimpanan barang yang didinginkan;
penyimpanan barang yang diinginkan; penyimpanan barang-barang petroleum; penyimpanan bulu; penyimpanan dan
distribusi listrik; penyimpanan dan pasokan gas alam cair dan gas minyak cair; penyimpanan dan penanganan barang;
penyimpanan darah; penyimpanan data atau dokumen yang disimpan secara elektronik; penyimpanan didinginkan;
penyimpanan energi dan bahan bakar; penyimpanan fisik dari basis data, gambar, dan data elektronik lainnya yang disimpan
secara elektronik; penyimpanan fisik dari data arsip yang disimpan secara elektronik; penyimpanan fisik dari gambar digital
yang disimpan secara elektronik; penyimpanan fisik data atau dokumen yang disimpan secara elektronik; penyimpanan fisik
data digital yang tersimpan secara elektronik, foto, file audio dan gambar; penyimpanan fisik data, dokumen, foto digital,
musik, gambar, video, dan permainan komputer yang disimpan secara elektronik; penyimpanan fisik file dan dokumen yang
disimpan secara elektronik; penyimpanan fisik file video digital yang disimpan secara elektronik; penyimpanan fisik foto dan
video digital yang disimpan secara elektronik; penyimpanan fisik foto digital yang disimpan secara elektronik; penyimpanan
fisik game komputer yang disimpan secara elektronik; penyimpanan fisik informasi dan data yang disimpan secara elektronik;
penyimpanan fisik media elektronik yang berisi gambar, teks dan data audio; penyimpanan fisik musik digital yang disimpan
secara elektronik; penyimpanan fisik pesan dan data yang disimpan secara elektronik; penyimpanan fisik sementara dari
informasi dan data yang disimpan secara elektronik; penyimpanan furnitur; penyimpanan gas; penyimpanan gas alam cair di
kapal; penyimpanan gudang; penyimpanan instrumen dan peralatan bedah; penyimpanan kapal; penyimpanan kargo;
penyimpanan kargo sebelum transportasi; penyimpanan kargo setelah transportasi; penyimpanan kontainer dan kargo;
penyimpanan limbah; penyimpanan limbah radioaktif; penyimpanan limbah yang terkontaminasi; penyimpanan makanan beku
di gudang; penyimpanan makanan laut yang didinginkan; penyimpanan massal; penyimpanan minyak; penyimpanan minyak
limbah; penyimpanan pakaian; penyimpanan perahu, kapal pesiar, perahu dan kendaraan air; penyimpanan produk pertanian;
penyimpanan produk pertanian di gudang; penyimpanan sementara barang-barang pribadi; penyimpanan sementara
pengiriman; penyimpanan, distribusi, dan pasokan energi dan bahan bakar; penyimpanan, distribusi, dan transportasi gas
minyak cair; penyimpanan, distribusi, transportasi, pengiriman, dan pengiriman gas, minyak, dan bahan kimia; penyimpanan,
pembungkus dan pengemasan barang; penyimpanan, pengangkutan, penjemputan, dan pengemasan barang; penyimpanan,
pengiriman dan pengiriman barang; penyimpanan, transportasi dan pengiriman barang; perantara transportasi barang;
perantara untuk penyewaan, sewa-guna, penjualan, pembelian dan/atau pemborongan kapal dan/atau perahu; perencanaan
dan pemesanan perjalanan dan transportasi, melalui sarana elektronik; perencanaan dan pemesanan perjalanan maskapai,
melalui sarana elektronik; perencanaan rute pengiriman; perencanaan, pengangkutan, pengangkutan wisatawan;
pergudangan; pergudangan barang; pergudangan didinginkan; persewaan gerobak; persewaan kapal; persewaan kapal
pesiar; persewaan kereta; persewaan kursi roda; persewaan pelatih motor; persewaan rumah motor; persewaan sampan;
persewaan troli; persewaan truk; persewaan truk kereta api; persewaan van; perutean kendaraan oleh komputer di jaringan
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data; pialang angkutan; pialang kapal; pinjaman dan penyewaan pesawat terbang; refloating kapal dan memberikan informasi
yang berkaitan dengannya; rental moped; reservasi dan pemesanan kapal pesiar; reservasi dan pemesanan kursi untuk
perjalanan; reservasi dan pemesanan transportasi untuk penumpang dengan kapal pesiar; reservasi dan pemesanan
transportasi untuk penumpang dengan mobilitas terbatas; reservasi dan pemesanan transportasi untuk penumpang tunanetra
dan tunanetra; reservasi perjalanan; reservasi perjalanan yang terkomputerisasi; sewa garasi; sewa kapal; sewa kereta api;
sewa kuda; sewa lemari es; sewa palet; sewa pesawat; sewa tempat parkir; sewa transportasi kereta api; sewa van bergerak;
sewa, pemesanan, dan penyediaan kapal pesiar; transmisi minyak atau gas melalui jaringan pipa; transportasi ambulans;
transportasi bagasi; transportasi bahan bangunan; transportasi barang; transportasi barang beku yang didinginkan;
transportasi barang berharga; transportasi barang dagangan dan penumpang; transportasi barang dan penumpang melalui
udara; transportasi barang dengan air pedalaman; transportasi barang dengan kapal; transportasi barang dengan kereta api;
transportasi barang dengan truk; transportasi barang dingin yang didinginkan; transportasi barang melalui jalan darat;
transportasi barang melalui jalan darat atau kereta api; transportasi barang melalui laut; transportasi barang melalui laut,
udara, kereta api atau jalan; transportasi barang melalui truk, kereta api dan udara; transportasi barang melalui udara dan laut;
transportasi barang penumpang; transportasi barang, penumpang dan pelancong melalui udara; transportasi bus; transportasi
dan distribusi gas alam dan gas cair; transportasi dan layanan pengiriman melalui jalan darat; transportasi dan pengiriman
barang; transportasi dan pengiriman barang, sampel dan barang dagangan dari segala jenis melalui jalan darat, kereta api dan
kapal; transportasi dan penyimpanan bahan bakar; transportasi dan penyimpanan bahan kimia; transportasi dan penyimpanan
barang; transportasi dan penyimpanan barang dalam kondisi pendingin; transportasi dan penyimpanan gas; transportasi dan
penyimpanan limbah dan bahan daur ulang; transportasi dan penyimpanan minyak; transportasi darat; transportasi darat, air
dan kendaraan udara; transportasi dengan air; transportasi dengan air pedalaman; transportasi dengan kendaraan bertenaga
manusia; transportasi dengan pelatih; transportasi dengan pipa; transportasi dengan truk; transportasi gas alam cair melalui
laut; transportasi global untuk orang lain dengan segala cara yang tersedia; transportasi helikopter; transportasi hewan mati;
transportasi hewan peliharaan untuk orang lain; transportasi jalan komersial lokal dan jarak jauh; transportasi jalur air
pedalaman; transportasi kapal; transportasi kapal barang; transportasi kapal feri; transportasi kapal kargo; transportasi kapal
kesenangan; transportasi kapal penumpang; transportasi kargo; transportasi kargo melalui udara; transportasi keamanan;
transportasi kendaraan; transportasi kereta api; transportasi kereta api dan memberikan informasi yang berkaitan dengannya;
transportasi kereta gantung; transportasi kontainer pengiriman dengan kapal; transportasi laut; transportasi laut gas alam cair;
transportasi makanan yang didinginkan; transportasi mekanik ke pesawat darat melalui pesawat terbang; transportasi melalui
darat; transportasi melalui laut; transportasi mobil; transportasi mobil dan memberikan informasi yang berkaitan dengannya;
transportasi mobil lapis baja; transportasi monorel; transportasi nasional dan internasional; transportasi orang; transportasi
orang dan barang melalui darat, laut dan udara; transportasi orang dan barang melalui jalan darat, kereta api, air dan udara;
transportasi orang dan barang melalui jalan darat, kereta api, kapal penumpang dan udara; transportasi orang dan barang
melalui jalan darat, kereta api, laut dan udara; transportasi orang yang meninggal; transportasi orang yang meninggal dengan
kereta api; transportasi orang yang meninggal dengan mobil jenazah; transportasi orang yang meninggal melalui udara;
transportasi pasien dengan ambulans; transportasi pasien dengan ambulans udara; transportasi pemakaman dengan
kendaraan penumpang; transportasi pemakaman dengan limusin; transportasi pemakaman dengan perahu; transportasi
pengiriman melalui udara; transportasi penumpang; transportasi penumpang dan barang; transportasi penumpang dan barang
bawaan penumpang; transportasi penumpang dan barang dengan kereta api; transportasi penumpang dan barang dengan
mobil, kereta api, kapal dan pesawat terbang; transportasi penumpang dan barang dengan perahu; transportasi penumpang
dan barang melalui jalan darat, kereta api, air dan udara; transportasi penumpang dan barang melalui jalan darat, kereta api,
kapal dan udara; transportasi penumpang dan barang melalui jalan darat, kereta api, laut dan udara; transportasi penumpang
dan barang melalui udara; transportasi penumpang dan kargo melalui udara; transportasi penumpang dengan air pedalaman;
transportasi penumpang dengan bus; transportasi penumpang dengan kapal pesiar; transportasi penumpang dengan
kendaraan bermotor, bus, kereta api, kapal dan pesawat terbang; transportasi penumpang dengan kereta api; transportasi
penumpang dengan kereta api kabel; transportasi penumpang dengan kereta api, feri, kendaraan bermotor dan kapal;
transportasi penumpang melalui jalan darat; transportasi penumpang melalui jalan darat, laut dan udara; transportasi
penumpang melalui sungai, kereta api, kapal feri, mobil dan kapal; transportasi penumpang melalui udara; transportasi
pesawat baling-baling; transportasi pesawat turbojet; transportasi produk pertanian; transportasi sungai; transportasi sungai
dengan perahu; transportasi taksi; transportasi taksi untuk orang-orang di kursi roda; transportasi tanker; transportasi
tongkang; transportasi trem; transportasi truk; transportasi truk yang dijaga; transportasi udara; transportasi udara untuk
penumpang dan barang; transportasi udara dan laut; transportasi udara dan memberikan informasi yang berkaitan dengannya;
transportasi udara dan penyimpanan barang; transportasi udara untuk barang; transportasi wisatawan; transportasi,
pengemasan dan penyimpanan barang; transportasi, pengemasan dan penyimpanan mesin cetak; transportasi, pengemasan
dan penyimpanan mesin untuk industri percetakan; transportasi, pengepakan dan penyimpanan barang; transportasi,
pengiriman, pengemasan, dan penyimpanan barang; transportasi, penyimpanan dan pengiriman anggur; truk pengangkut; tur
perjalanan dan layanan pemesanan tiket; uji coba kapal; uji coba kapal dan memberikan informasi yang berkaitan
dengannya===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

566

: JID2021013861
: 01/03/2021 11:34:07
:
: MOH. VIKY ALIYAN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: MODONG, RT. 002/RW. 004, KEL. MODONG, KEC. TULANGAN, Kabupaten
Sidoarjo, Jawa Timur, 61273
: Adnan Hardie S.H.,
: Jl. Mayang IV Blok AH 3/10, Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: ROYALINDO FRAGRANCE
: ROYALINDO FRAGRANCE = merupakan suatu penamaan

540 Etiket
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591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: Hitam dan emas
: 35
: ===Layanan jual beli parfum, yaitu: isi ulang parfum; jasa retail sehubungan dengan penjualan pembakar parfum, semprotan
parfum, alat penguap parfum, bedak padat, paf bedak, tegakan kuas cukur, kuas cukur, kotak sabun, dispenser sabun, tempat
sabun, mangkuk sup, tempat spons, tegakan untuk kuas cukur, sikat gigi, sikat gigi elektrik; jasa retail sehubungan dengan
penjualan wewangian, minyak esens, kosmetik, losion rambut, pembersih gigi, alat-alat kosmetik, kosmetik, kolonye eau de,
kosmetik alis mata, pensil alis mata, bulu mata palsu, kuku palsu, pengilap bibir, lipstik, tata rias, bedak tata rias, sediaan tata
rias, sediaan penghapus tata rias, maskara, pengilap kuku, cat kuku, wewangian, parfum===
: DID2021013862
: 01/03/2021 11:36:07
:
: LABIEB FAQIHUDDIEN

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Waringinrejo, RT/RW: 008/010., Cemani, Grogol, Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo,
Jawa Tengah, 57552
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: KAWAII CHO
: "KAWAII = IMUT"

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: KUNING, HITAM, PUTIH, COKLAT, DAN MERAH MUDA
: 29
: ===Minuman berbahan dasar susu dengan rasa cokelat; Minuman susu (dengan susu sebagai kandungan utama) baik
dengan tambahan bahan lainnya atau tidak; Minuman terbuat dari keseluruhan atau terutama susu; Minuman terbuat
utamanya dari susu atau produk susu, minuman susu (didominasi susu), minuman susu mengandung buah; Minuman yang
berbahan dasar susu; Susu beraneka rasa; Susu yang mengandung rasa; Susu, produk susu dan pengganti produk susu;
krim keju; minuman berbahan dasar susu; minuman berbahan dasar susu dengan kandungan jus buah; minuman berbahan
dasar susu dengan kandungan kopi; minuman berbahan dasar susu dengan toping : boba, pearl, jelly; minuman dan bubuk
berbahan dasar susu; minuman rasa stroberi berbahan dasar susu; minuman susu dengan rasa cokelat; minuman susu
dengan rasa kakao; minuman susu dengan rasa kopi, coklat, coklat atau teh; minuman susu yang mengandung rasa;
minuman susu, susu sebagai komponen utama; persiapan berbahan dasar susu untuk membuat minuman; sediaan bubuk
untuk membuat minuman susu; sediaan bubuk untuk membuat minuman susu, khususnya bubuk susu; susu dan produk susu,
tidak termasuk es krim, es susu dan yogurt beku===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2021013863
: 01/03/2021 11:36:13
:
: PT.SURGANYA MOTOR INDONESIA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. HAJI DIMUN RAYA BBM NO.109 - 110 KEL.SUKAMAJU KEC.CILODONG
KOTA DEPOK, Kota Depok, Jawa Barat, 16415
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: PLANET PUSAT SERVIS & BAN MOTOR
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: BIRU, MERAH & PUTIH
: 35
: ===Layanan dealer kendaraan; Toko sparepart dan aksesoris kendaraan; layanan eceran atau grosir untuk kendaraan
bermotor roda dua; layanan ritel disediakan oleh toko ban; layanan ritel untuk kendaraan; layanan ritel yang berkaitan dengan
kendaraan; layanan ritel yang berkaitan dengan suku cadang kendaraan bermotor; layanan toko grosir menampilkan
kendaraan; layanan toko grosir online yang menampilkan kendaraan; layanan toko ritel menampilkan kendaraan; layanan toko
ritel online dengan produk utama kendaraan; penjualan eceran kendaraan bermotor dan suku cadang kendaraan bermotor;
penjualan spareparts kendaraan bermotor; toko spareparts dan akesoris kendaraan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: D102021013864
: 01/03/2021 11:42:28
:
: PT. UTOMODECK METAL WORKS

Alamat Pemohon

: JL. RUNGKUT INDUSTRI III/21, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60293

740

540 Etiket

Halaman 1771 dari 2049

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: UTOMO SOLARUV
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM, KUNING, PUTIH
: 9
: ===baterai surya; inverter [listrik]; panel surya untuk produksi listrik; peralatan listrik untuk pergantian; sel fotovoltaik; semikonduktor; wafer silikon; wafer silikon kristal tunggal; wafer silikon untuk sirkuit terpadu===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2021013865
: 01/03/2021 11:42:43
:
: I GEDE DHANANJAYA PUTRA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JALAN PULAU MOYO 1 GANG GARUDA NO. 6 PEDUNGAN, Kota Denpasar, Bali,
80222
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: HALOOBAT
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HIJAU, PUTIH, KUNING, JINGGA
: 44
: ===konsultasi farmasi; konsultasi medis dan farmasi; konsultasi medis, obat-obatan dan farmasi; konsultasi yang berkaitan
dengan produk farmasi dan medis; layanan konsultasi dan informasi yang berkaitan dengan produk farmasi; layanan
konsultasi dan informasi yang disediakan melalui Internet yang berkaitan dengan produk farmasi; penyediaan informasi
farmasi; saran farmasi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021013866
: 01/03/2021 11:44:32
:
: MARIYATUL ULFA

540 Etiket

: Tambakboyo Rt. 004 Rw. 002, Desa. Tambakrigadung Kec. Tikung, Kab. Lamongan,
Kabupaten Lamongan, Jawa Timur
: Anton Budiman S.H.
: Gedung Wisma Bhakti Mulia, Lantai 2, Suite 209 Jl. Kramat Raya No. 160, Jakarta
10430 Kota Jakarta Pusat Dki Jakarta

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Marbeskin
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Ungu, Hijau, Hitam, Putih
: 3
: ===Sampo; cosmeceuticals untuk keperluan kosmetik; gel kosmetik; kit make-up yang terutama terdiri dari fondasi, maskara,
blushes, glosses dan lipstik [tidak termasuk kuas dan spons]; kosmetik dan perlengkapan mandi; kosmetik dan sediaan
kosmetik; kosmetik dekoratif [make-up]; krim dan lotion kosmetik untuk perawatan wajah dan tubuh; krim kosmetik; lipstik;
minyak esensial untuk keperluan kosmetik; minyak kosmetik; minyak rambut; pensil alis; pewarna rambut; pomade rambut;
sabun kosmetik; sediaan kosmetik anti-penuaan; sediaan kosmetik untuk mandi; sediaan kosmetik untuk melindungi kulit dari
sinar matahari; sediaan kosmetik untuk pembaruan kulit; sediaan kosmetik untuk perawatan kulit; sediaan kosmetik untuk
rambut dan kulit kepala; sediaan make-up untuk wajah dan tubuh===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2021013867
: 01/03/2021 11:45:56
:
: CHANDRA

540 Etiket

: JL. KELAPA NIAS I BLOK PC-2 NO. 16, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI
Jakarta
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740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: WARESTAR
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: ORANGE DAN PUTIH
: 35
: ===-; Administrasi Perdagangan; Administrasi bisnis; Administrasi bisnis dalam bidang transportasi; Administrasi bisnis dan
urusan kantor; Administrasi bisnis dan urusan kantor, administrasi dan manajemen usaha; Administrasi dan manajemen
usaha; Administrasi kantor; Administrasi komersial; Administrasi komersial lisensi musik pihak lain; Administrasi komersial
untuk lisensi barang dan jasa bagi orang lain; Administrasi online dan pengawasan diskon, penawaran khusus dan skema
voucher hadiah; Administrasi penjualan untuk penjualan mobil-mobil; Administrasi program keuntungan atau kompensasi
untuk anggota; Administrasi program loyalitas untuk mempromosikan kepemilikan liburan; Administrasi sistem dan portal
daring yang memungkinkan promosi kegiatan kebugaran dan kesehatan; Administrasi skema insentif dan loyalitas untuk
anggota; Administrasi skema keanggotaan termasuk skema kartu loyalitas pelanggan, skema insentif, skema bonus, kartu
hadiah dan kartu diskon; Administrasi untuk mengoperasikan komputer server; Administrasi untuk mengoperasikan komputer,
sistem komputer dan peralatan yang dapat dikendalikan komputer; Administrasi untuk peralatan yang beroperasi untuk akses
Internet; Administrasi urusan bisnis waralaba; Administrasi yang berkaitan dengan pemasaran; Agen Penjualan Elektronik
atau Distributor Elektronik; Agen ekspor-impor peralatan dan perlengkapan bayi; Agen informasi komersial (menyediakan
informasi bisnis, seperti pemasaran atau data demografis); Agen kontrak penjualan tenaga surya; Agen penjualan; Agen
penjualan peralatan elektronik untuk penerimaan nirkabel, penyimpanan dan pengiriman data dan pesan; Agen publikasi;
Agen untuk transaksi komersial; Agen-agen Penjualan Elektronik; Agen-agen ketenagakerjaan secara online melalui jaringanjaringan komputer global; Aktivitas konsultasi manajemen; Akuntan perpajakan; Akuntansi; Akuntansi perusahaan; Analisis
Pasar; Analisis biaya dan pengawasan dan manajemen persediaan; Analisis biaya dan pengawasan dan manajemen
persediaan; Jasa nasehat, informasi dan konsultasi sehubungan dengan kegiatan; Analisis manajemen bisnis atau konsultansi
bisnis dalam bidang teknologi informasi; Analisis manajemen bisnis atau konsultasi bisnis; Analisis manajemen bisnis atau
konsultasi bisnis di bidang keamanan dunia maya; Analisis manajemen bisnis dan konsultasi bisnis sehubungan dengan
keamanan dunia maya dan keamanan Internet; Asistensi bagi konsumen untuk pembelian barang-barang dan jasa-jasa
melalui jaringan komputer global; Audit laporan keuangan; Audit pembukuan; Bahan-bahan produksi, persiapan, presentasi
dan distribusi periklanan, promosi, publisitas dan pemasaran; Bantuan bisnis yang terkait dengan waralaba; Bantuan dalam
pengelolaan kegiatan bisnis; Bantuan manajemen bisnis atau industri dan layanan konsultasi manajemen bisnis untuk pusat
dan kompleks perdagangan; Bantuan, saran dan konsultasi berkaitan dengan analisis bisnis; Bantuan, saran dan konsultasi
berkaitan dengan manajemen bisnis; Bantuan, saran dan konsultasi berkaitan dengan organisasi bisnis; Bantuan, saran dan
konsultasi berkaitan dengan perencanaan bisnis; Beriklan melalui posting-tagihan; Bisnis konsultasi perekrutan; Booth
penjualan minuman ringan serta makanan; Booth penjualan wedang ronde; Booth untuk penjualan es krim; Bursa kerja;
Counter untuk penjualan es krim; DEPARTMENT STORE; Dealer motor; Distribusi deterjen, perekat dan preparat kimia untuk
menstabilkan tanah; Distribusi materi perikanan dan informasi bisnis; Distribusi materi periklanan; Distribusi materi promosi;
Distribusi materi publisitas (selebaran, prospektus, brosur, sampel, khususnya katalog untuk penjualan jarak jauh) baik yang
melintasi perbatasan atau tidak; Distribusi sampel; Distribusi selebaran; Distribusi selebaran periklanan; Distributor; Distributor
Elektronik; Distributor alat kesehatan; Distributor alat pertanian; Distributor grosir yang menyediakan produk-produk farmasi;
Distributor mesin pertanian; Distributor peralatan dan perlengkapan bayi; Distributor perangkat-perangkat keras dan barangbarang yang berkaitan dengannya; Distributor plastik; Dukungan bisnis untuk memenuhi potensial konsumen; Eceran dan
grosir minuman; Eceran dan grosir mobil-mobil bekas; Eceran dan grosir toko roti; Gerai penjualan makanan dan minuman;
Grosir layanan pemesanan; Iklan dan promosi kosmetik; Iklan melalui media elektronik; Iklan niaga televisi; Iklan online
melalui jaringan komunikasi komputer; Iklan secara online; Iklan secara online melalui jaringan komputer; Iklan secara online
pada suatu jaringan komputer; Iklan secara online melalui jaringan-jaringan komputer; Iklan termasuk distribusi bahan iklan;
Iklan untuk mempromosikan penjualan produk dan penggunaan layanan dengan metode akumulasi poin atau metode
pemberian diskon hak istimewa; Iklan yang dipasang di luar ruangan; Iklan, termasuk manajemen, operasi, organisasi, dan
pengawasan diskon dan insentif pelanggan, perusahaan, dan korporasi; Impor, ekspor, promosi penjualan untuk pihak ketiga
dan komersial eksklusif yang menampilkan kacamata, kacamata hitam, lensa kontak, lensa mata, bingkai, tempat, tas dan
rantai untuk kacamata dan semua jenis aksesori dan aksesori untuk kacamata dan barang optik; Informasi atau pertanyaan
mengenai bisnis dan pemasaran; Informasi komersil dan saran untuk konsumen; Informasi mengenai bangunan ke dalam
basis data komputer; Informasi niaga; Input dan kompilasi data ke dalam basis data komputer; Invoicing perpajakan; Jasa
ritel/eceran ayam; Jasa -penyediaan, -penjualan, -impor, -ekspor barang / mesin industri; Jasa Pencarian Pegawai; Jasa
Penjualan Makanan Dan Minuman Pesan Antar(Drive Thru); Jasa Penyediaan tenaga kerja; Jasa Perdagangan Untuk
Komputer, Perlengkapan Komputer Dan Suku Cadangnya Komputer Dan Piranti Lunak; Jasa administrasi bisnis dan
pengelolaan akun; Jasa administrasi untuk relokasi bisnis; Jasa advis dan konsultasi terkait manajemen, operasi dan waralaba
hotel; Jasa advis, konsultasi, informasi dan bantuan teknis sehubungan dengan jasa penjualan eceran dan grosir, jasa
penyebaran, jasa administrasi bisnis dan akun; Jasa agen pembelian untuk alas kaki; Jasa agen pemesanan makanan melalui
internet; Jasa agen pemesanan untuk layanan pengiriman barang; Jasa agen penjualan suku cadang dan aksesoris sepeda
motor; Jasa agen penjualan tiket; Jasa agen penjualan untuk kosmetik; Jasa agen penjualan, yaitu, layanan toko ritel, layanan
toko ritel online, layanan toko grosir yang menampilkan kosmetik dan kit kosmetik; Jasa agen yang mengatur, intermediasi
atas pemesanan pembelian yang disediakan melalui Internet dan jaringan komunikasi lain; Jasa akuisisi bisnis; Jasa akuntan;
Jasa akuntan publik; Jasa akuntansi; Jasa akuntansi biaya sekolah; Jasa akunting; Jasa alih daya dalam mengatur
pengadaan barang untuk orang lain; Jasa analisis statistic bisnis; Jasa audit akuntansi; Jasa berlangganan keanggotaan klub;
Jasa bisnis di bidang program afiniti, program aliansi, program afiliasi, program pengembang solusi, dan program agen,
seperti mengembangkan strategi mitra komersial, mengidentifikasi perusahaan mitra yang sesuai untuk bersama ke pasar,
dan mengembangkan strategi aliansi; Jasa bisnis, yaitu, penyediaan area pasar online yang memungkinkan para pengguna
untuk melihat dan membeli barang dan jasa pada jaringan komputer global; Jasa broker perdagangan untuk produk-produk
farmasi; Jasa distribusi; Jasa distribusi biota-biota laut yang hidup; Jasa distribusi dan grosir barang; Jasa distribusi ganggang;
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Jasa distribusi rumput laut; Jasa ecer yang berkaitan dengan peralatan teknologi informasi; Jasa eceran atau grosir untuk
Tutup toilet tekstil, tutup wadah kertas toilet yang terbuat dari tekstil; Jasa eceran atau grosiran untuk barang-barang tekstil
tenun untuk penggunaan pribadi, handuk mandi, handuk pantai, handuk untuk mencuci muka, dan handuk badan; Jasa
eceran atau grosiran untuk kosmetik, sampo rambut, kondisioner rambut, bilas rambut, perawatan rambut, pomade rambut,
lilin rambut, minyak rambut, semprotan rambut, mist rambut yang memiliki efek aromatisasi atau efek wewangian dalam
bentum semprotan, losion wajah kosmetik, losion badan, krim badan, krim wajah, minyak kelonyo, deodoran badan, krim
tangan, parfum cair, dan parfum dalam bentuk padat; Jasa eceran atau grosiran untuk ornamen pribadi, dan gelang
(perhiasan); Jasa eceran atau grosiran untuk pakaian, kaos, celana pendek, wetsuit untuk berselancar; Jasa eceran atau
grosiran untuk parfum dan bahan-bahan aroma, dupa, sediaan-sediaan wewangian, buluh penyebar pengharum udara,
sediaan-sediaan pengharum ruangan, pasta wangi untuk keperluan kosmetik, sachet wewangian, wewangian untuk mobil, dan
sediaan-sediaan pengharum udara; Jasa eceran atau grosiran untuk pelembut kain untuk penggunaan binatu; Jasa eceran
atau grosiran untuk peralatan olahraga untuk berselancar, papan selancar, tas yang didesain khusus untuk papan selancar,
dan tali papan selancar; Jasa eceran atau grosiran untuk sabun dan deterjen, dan sabun badan; Jasa eceran atau grosiran
untuk tas, tas tote, tas jinjing, ransel, tas pundak, tas pinggang, pouch dan tas pinggang; Jasa eceran dan grosir yang
diberikan dalam kaitannya dengan pakaian, alas kaki, tutup kepala, tas, aksesoris mode, barang olahraga; Jasa eceran
hypermarket; Jasa eceran toko serba ada dan supermarket sehubungan dengan perlengkapan mandi, sediaan-sediaan
kebersihan untuk penggunaan pribadi, kosmetik, sediaan-sediaan perawatan kulit, sediaan-sediaan farmasi dan sanitasi,
perlengkapan pertolongan pertama, sediaan-sediaan perawatan gigi, sediaan-sediaan perawakan kesehatan untuk perawatan
pribadi, gantungan kunci, gembok, alat cukur, alat cukur elektronik, pisau cukur, sikat gigi, sikat gigi elektronik, sisi, spons,
bingkai foto, cermin, peralatan dan wadah untuk rumah tangga, pecah-belah, perangkat porselin, kristal dan tembikar, alat
makan dan alat makan untuk di meja, perlengkapan audio dan/atau visual dan perangkat periferal, kalkulator, komputer,
peranti lunak komputer, peranti keras komputer, kamera, negatif film kamera, perlengkapan pemrosesan data, peralatan untuk
merekam, mengirim atau mereproduksi suara atau gambar, pembawa data magnetik, pita video, pita kaset, cakram perekam,
pita dan cakram pra-rekam, perhiasan, peralatan horologis dan kronometrik, kertas, karton dan barang-barang terbuat dari
kertas dan karton, barang-barang tercetak, buku, majalah, poster, koran, alat tulis, peralatan untuk menulis, kartu bermain,
barang-barang terbuat dari kulit dan kulit imitasi, koper dan tas untuk bepergian, koper, payung, tongkat untuk berjalan,
kantong dan tas yang tidak termasuk di kelas lain, barang-barang terbuat dari tekstil, pakaian, penutup kepala dan alas kaki,
mainan dan alat bermain, perlengkapan senam dan olahraga, makanan dan minuman, makanan yang diawetkan, makanan
ringan, kembang gula, minuman beralkohol dan/atau tidak beralkohol, bir; Jasa ekspor - impor untuk perbekalan farmasi,
peralatan farmasi, obat-obatan dan kosmetika; Jasa ekspor impor; Jasa ekspor impor bibit tanaman; Jasa ekspor impor biotabiota laut yang hidup; Jasa ekspor impor ganggang; Jasa ekspor impor rumput laut; Jasa evaluasi komersial; Jasa grosir; Jasa
grosir ayam; Jasa grosir ayam goreng; Jasa grosir ayam olahan; Jasa grosir di bidang kosmetik; Jasa grosir online; Jasa grosir
produk daging olahan; Jasa grosir produk sayuran olahan; Jasa grosir saus; Jasa grosir yang berkaitan dengan penjualan
buku; Jasa grosir yang berkaitan dengan peralatan teknologi informasi; Jasa iklan penerimaan tenaga kerja dan penyediaan
daftar pekerjaan, termasuk pada suatu situs web; Jasa iklan untuk keperluan komersial atau iklan; Jasa informasi iklan dan
komersial; jasa iklan dan promosi; produksi materi iklan dan komersial; penjualan eceran (retail) program perangkat lunak
aplikasi pintar untuk terminal nirkabel yang direkam; penjualan eceran (retail) dokumen elektronik, direkam; penjualan eceran
(retail) program komputer, direkam; penjualan eceran (retail) rekaman-rekaman video digital yang dapat diunduh; penjualan
eceran (retail) program perangkat lunak aplikasi pintar untuk terminal nirkabel; penjualan eceran (retail) file gambar yang
dapat diunduh; penjualan eceran (retail) publikasi elektronik, yang dapat diunduh; penjualan eceran (retail) program komputer
multimedia interaktif; penjualan eceran (retail) perangkat lunak komputer untuk mengatur dan melihat gambar dan foto digital;
jasa pemasaran; jasa agen iklan komersial untuk orang lain; jasa iklan dan pemasaran secara on-line; penjualan eceran
(retail) perangkat lunak aplikasi komputer; penjualan eceran (retail) program dan perangkat lunak komputer.; Jasa informasi
yang berkaitan dengan diskon, kupon, potongan harga, voucher sambungan ke situs web retail milik pihak lain dan penawaran
khusus untuk barang dan jasa milik orang lain; Jasa informasi, pemberian nasehat dan konsultasi berkaitan dengan
administrasi bisnis; Jasa informasi, pemberian nasehat dan konsultasi berkaitan dengan manajemen bisnis; Jasa informasi,
pemberian nasehat dan konsultasi berkaitan dengan penggabungan (merger) dan pengambilalihan (acquisitions) bisnis; Jasa
informasi, pemberian nasehat dan konsultasi berkaitan dengan periklanan; Jasa informasi, pemberian nasehat dan konsultasi
berkaitan dengan ritel; Jasa informasi, penasihat dan jasa konsultasi yang berhubungan dengan skema keanggotaan
pelanggan; Jasa jasa informasi tentang perniagaan; Jasa jasa pencatatan dan analisis point of sales; Jasa jual beli kamera
dan aksesoris fotografi/ videografi bekas.; Jasa jual beli melalui internet / online; Jasa kios makanan dalam bentuk penyediaan
makanan dan minuman; Jasa kios makanan dan minuman dalam bentuk toko ritel; Jasa klerikal (administrasi) untuk
mengambil pesanan penjualan; Jasa konsultasi bisnis; Jasa konsultasi bisnis berhubungan dengan teknologi informasi,
pengelolaan dan integrasi sistem, pengembangan dan dukungan produk, dan rekayasa perangkat lunak; Jasa konsultasi
bisnis dalam bidang operasional distributor, orang ke orang, grosir dan layanan penjualan eceran untuk nutrisi dan suplemen
diet, kosmetik, minuman, dan sari buah.; Jasa konsultasi bisnis dalam bidang pengepakan dan pengemasan barang-barang;
Jasa konsultasi bisnis sehubungan untuk memfasilitasi transaksi bisnis melalui jaringan komputer lokal dan global dengan
mencari dan menyediakan rujukan untuk pengiriman berbagai macam bisnis dan jasa dan produk pelanggan; Jasa konsultasi
bisnis yang berhubungan dengan sistem mutu manajemen; Jasa konsultasi bisnis, seperti peningkatan proses bisnis dalam
hal menggunakan, mengumpulkan dan mengelola data dan informasi dari mesin yang dilengkapi teknologi untuk
memaksimalkan efisiensi dan produksi di lokasi kerja, mengurangi biaya dan meningkatkan keselamatan untuk sistem ban
berjalan (conveyor belt); Jasa konsultasi manajemen bisnis; Jasa konsultasi pemasaran usaha, promosi, dan periklanan; Jasa
konsultasi terkait penyelenggaraan dan pelaksanaan bisnis; Jasa konsultasi usaha yang berkaitan dengan operasi,
administrasi dan manajemen pusat data; Jasa layanan agen pembelian perangkat kontrol listrik untuk pemanasan dan
pengelolaan energi; Jasa layanan agen pembelian perangkat kontrol listrik untuk pengelolaan energi; Jasa layanan agen
penjualan pengontrol pasokan energi listrik; Jasa layanan agen penjualan peralatan untuk mengukur konsumsi listrik; Jasa
layanan agen penjualan perangkat kontrol listrik untuk pemanasan dan pengelolaan energi; Jasa layanan agen penjualan
untuk perangkat kontrol listrik untuk pengelolaan energi; Jasa layanan pelelangan secara online; Jasa layanan pengadaan
produk-produk farmasi untuk pihak lain [pembelian produk-produk farmasi untuk bisnis-bisnis lain]; Jasa layanan pengaturan
penjualan untuk alat pemanas; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk mesin-mesin dan instrumen-instrumen pneumatik
atau hidrolik; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk mesin-mesin dan peralatan komunikasi informasi; Jasa layanan
pengaturan penjualan untuk mesin-mesin dan peralatan pendingin (kulkas); Jasa layanan pengaturan penjualan untuk mesinmesin dan peralatan telekomunikasi; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk mesin-mesin yang diaplikasikan secara
elektronik, perangkatnya serta bagian-bagiannya; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk peralatan dan instrumen audio
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dan visual elektrik, yaitu, perekam kaset audio dan video, perekam audio, perekam kaset video, atau penerima audio-video;
Jasa layanan pengaturan penjualan untuk peralatan dan perlengkapan pemanas elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk
keperluan rumah tangga; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk peralatan pembasmi kuman (disinfektan) pada hidangan
makanan; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk peralatan pengolahan makanan dan minuman; Jasa layanan pengaturan
penjualan untuk perkakas dan mesin-mesin bahan kimia; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk perlengkapan elektrik
(menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya
serta bagian-bagiannya, yaitu, Defibrilator Eksternal Otomatis (Automated External Defibrillator (AED)), mesin latihan berkuda
yang bersifat permanen untuk perawatan kesehatan dan kebugaran, alat berkendara secara elektromekanis untuk latihan fisik;
Jasa layanan pengaturan penjualan untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga,
mesin-mesin yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya serta bagian-bagiannya, yaitu, alat pendiagnosa DNA untuk
keperluan medis, alat pendiagnosa DNA untuk diagnosis in vitro di bidang medis, alat penguji DNA (DNA tester); Jasa layanan
pengaturan penjualan untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin
yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya serta bagian-bagiannya, yaitu, alat perawatan gigi secara elektrik
(menggunakan tenaga listrik), mesin dan instrumen-instrumen ortodontik untuk keperluan kedokteran gigi, alat-alat
keperawatan, benang jahitan operasi untuk keperluan medis; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk perlengkapan elektrik
(menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya
serta bagian-bagiannya, yaitu, alat-alat sinar-X (rontgen) untuk kedokteran gigi, alat penyemprotan (irrigators) untuk keperluan
medis, laser untuk keperluan medis, alat pacu jantung; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk perlengkapan elektrik
(menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya
serta bagian-bagiannya, yaitu, bahan-bahan reaksi diagnosa (reagents) untuk keperluan medis, bahan-bahan reaksi
diagnosa (reagents) untuk DNA, peralatan analisis DNA untuk keperluan medis; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk
perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin yang diaplikasikan secara
elektronik, perangkatnya serta bagian-bagiannya, yaitu, mesin-mesin dan instrumen medis, alat pemeriksaan darah, alat untuk
menganalisa darah, alat-alat pengukur gula darah; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk perlengkapan elektrik
(menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya
serta bagian-bagiannya, yaitu, peralatan diagnosa untuk keperluan medis, alat radiologi untuk keperluan medis, alat
radioterapi, peralatan sinar-X (rontgen) untuk keperluan medis; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk perlengkapan
elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin yang diaplikasikan secara elektronik,
perangkatnya serta bagian-bagiannya, yaitu, peralatan pijat, alat pijat bergetar, peralatan pijat elektrik (menggunakan tenaga
listrik) untuk keperluan rumah tangga, peralatan pijat untuk tubuh manusia; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk
perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin yang diaplikasikan secara
elektronik, perangkatnya serta bagian-bagiannya, yaitu, peralatan untuk pembilasan organ, peralatan sterilisasi untuk
keperluan medis, alat pendeteksi dengan sinar-X (rontgen) yang portabel untuk keperluan medis, alat pendeteksi sinarX (rontgen) yang portabel; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik)
untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya serta bagian-bagiannya,
yaitu, pesawat penerima televisi, telepon bergerak (telepon genggam), mesin-mesin pencuci pakaian secara elektrik
(menggunakan tenaga listrik), mesin pencuci piring otomatis, alat penghisap debu elektrik (menggunakan tenaga listrik), lemari
es elektrik (menggunakan tenaga listrik), alat pengering pakaian secara elektrik (menggunakan tenaga listrik); Jasa layanan
pengaturan penjualan untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin
yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya serta bagian-bagiannya, yaitu, selimut elektrik (menggunakan tenaga
listrik) untuk keperluan medis, bantalan pemanas elektrik untuk keperluan medis, sarung tangan untuk keperluan medis,
masker-masker untuk keperluan medis; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk perlengkapan elektrik (menggunakan
tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya serta bagianbagiannya, yaitu, vibrator pembaringan, kursi pijat listrik untuk keperluan rumah tangga, alat pijat untuk estetika/kecantikan,
peralatan dan instrumen-instrumen medis; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk produk-produk farmasi; Jasa layanan
perantara bisnis yang berkaitan dengan pembelian dan penjualan pengontrol pasokan energi listrik; Jasa layanan perantara
bisnis yang berkaitan dengan pembelian dan penjualan peralatan untuk mengukur konsumsi energi listrik; Jasa layanan
perantara bisnis yang berkaitan dengan pembelian dan penjualan perangkat kontrol listrik untuk pemanasan dan pengelolaan
energi; Jasa layanan perantara bisnis yang berkaitan dengan pembelian dan penjualan perangkat kontrol listrik untuk
pengelolaan energi; Jasa layanan perantara bisnis yang berkaitan dengan perangkat lunak pengelolaan energi; Jasa layanan
sekretaris (menggunakan obrolan robot/chatter robot); Jasa layanan toko eceran yang menyediakan peralatan untuk
mengukur konsumsi listrik; Jasa layanan toko eceran yang menyediakan perangkat kontrol listrik untuk pemanasan dan
pengelolaan energi; Jasa layanan toko eceran yang menyediakan perangkat kontrol listrik untuk pengelolaan energi; Jasa
layanan toko eceran yang menyediakan produk-produk farmasi; Jasa layanan toko grosir menyediakan perangkat kontrol
listrik untuk pengelolaan energi; Jasa layanan toko grosir yang menyediakan peralatan untuk mengukur konsumsi energi
listrik; Jasa layanan toko grosir yang menyediakan perangkat kontrol listrik untuk pemanasan dan pengelolaan listrik; Jasa
manajemen bisnis dan administrasi bisnis terkait real estate, residensial, properti industrial dan komersial, kantor, pusat bisnis,
departmental store, pusat perbelanjaan, gerai ritel dan grosir, akomodasi sementara, hotel, motel, resort, apartemen layanan,
gedung bangunan, rumah-rumah, kondominium, apartemen, flat, gudang, pabrik dan bangunan-bangunan yang dibangun oleh
kontraktor yang sama (developments); Jasa manajemen bisnis khususnya manajemen logistik rantai pasok untuk orang lain;
Jasa manajemen waralaba; Jasa marketing dan periklanan yang diberikan melalui database komputer online; Jasa marketing
untuk mempertemukan penyedia jasa dengan pelanggan; Jasa mempertemukan penyedia jasa dengan pelanggan via
website; Jasa organisasi dan manajemen program loyalitas pelanggan; Jasa pemasaran hotel dan real estate; Jasa
pemasaran internet; Jasa pemberian nasihat mengenai produk farmasi untuk keperluan diet; Jasa pembuatan, evaluasi,
pemosisian, strategi, dan pengujian merek; Jasa pemesan dan penjualan barang secara online; Jasa pemesanan barang
secara sambung-langsung (online); Jasa pemesanan dan pembelian barang secara online; Jasa pemesanan melalui katalog;
Jasa pemesanan melalui surat, telekomunikasi, online dan melalui jaringan komunikasi global; Jasa pemesanan secara online
dan jasa penjualan eceran untuk berbelanja dari rumah; Jasa pemesanan secara online dan jasa penjualan eceran untuk
berbelanja dari rumah di bidang perlengkapan rumah tangga, peralatan dan wadah rumah tangga, peralatan dan wadah
dapur, alat tangan dan implemen untuk dapur, peralatan makan [cutlery], pisau, tas, handuk dapur, buku masak, makanan,
mainan, kosmetik, dan perawatan pribadi, produk-produk untuk badan dan kecantikan; Jasa pemesanan secara online melalui
komputer; Jasa pemrosesan data di bidang pengumpulan, organisasi, pemrosesan, menyesuaikan, dan otentikasi data digital;
Jasa pemrosesan pemesanan makanan melalui internet; Jasa penerimaan tamu di gedung; Jasa pengadaaan kerjasama,
untuk kepentingan pembeli, dari berbagai barang; Jasa pengadaan barang untuk orang lain; Jasa pengadaan kerjasama untuk
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keuntungan pihak lain dari pakaian, tutup kepala dan alas kaki, perhiasan, jam tangan, aksesoris mode, tekstil, kosmetik,
sediaan untuk perlengkapan mandi yang tidak mengandung obat,
produk perawatan, peralatan perawatan, peralatan mandi yang tidak mengandung obat, [kosmetik], kacamata, tempat untuk
membawa, barang dari kulit, tempat dan penutup untuk telepon genggam, tablet, laptop, koper, label untuk koper, tempat dan
penutup paspor, dompet, tas tangan dan segala macam tas, buku, lilin, perlengkapan audio, perangkat pendengar yang
diletakkan di kepala, tempat pengeras suara, pengeras suara nirkabel, perangkat pendengar yang diletakkan di dalam telinga
yang memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan membeli barang tersebut; Jasa pengadaan kerjasama,
untuk kepentingan orang lain, dari berbagai barang yaitu, minuman dengan kopi, teh, gourmet, makanan kemasan dan siap
(tidak termasuk transportasi daripadanya), memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan membeli barangbarang itu dari outlet grosir, toko eceran, kafe, restoran dan outlet rantai toko kopi atau melalui telekomunikasi atau dari situs
web barang dagangan umum dalam jaringan komunikasi global; Jasa pengadaan kerjasama, untuk kepentingan pihak lain,
dari berbagai barang [tidak termasuk transportasi daripadanya],memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan
membeli barang-barang tersebut dari katalog barang dagangan melalui komunikasi telepon; Jasa pengadaan kerjasama,
untuk kepentingan pihak lain, dari berbagai barang [tidak termasuk transportasi daripadanya],memungkinkan pelanggan untuk
dengan mudah melihat dan membeli barang-barang tersebut dari katalog barang dagangan melalui pemesanan surat; Jasa
pengadaan kerjasama, untuk kepentingan pihak lain, dari berbagai barang [tidak termasuk transportasi
daripadanya],memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan membeli barang-barang tersebut dari outlet
distributor; Jasa pengadaan kerjasama, untuk kepentingan pihak lain, dari berbagai barang [tidak termasuk transportasi
daripadanya],memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan membeli barang-barang tersebut dari outlet ritel;
Jasa pengadaan kerjasama, untuk kepentingan pihak lain, dari berbagai barang [tidak termasuk transportasi
daripadanya],memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan membeli barang-barang tersebut dari situs barang
dagangan dalam jaringan komunikasi global; Jasa pengadaan kerjasama, untuk kepentingan pihak lain, dari berbagai barang
[tidak termasuk transportasi daripadanya],memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan membeli barangbarang tersebut dari toko serba ada, pusat perbelanjaan, mall, outlet grosir dan eceran, hotel, outlet makanan dan minuman,
katalog barang dagangan melalui pemesanan surat atau melalui komunikasi telepon, atau situs barang dagangan dalam
jaringan komunikasi global; Jasa pengadaan kerjasama, untuk kepentingan pihak lain, tidak termasuk transportasi
daripadanya, memungkinkan pelanggan dengan mudah melihat dan membeli barang-barang tersebut terutama semua jenis
kacamata, kacamata hitam, lensa kontak, lensa mata, bingkai, tempat, tas dan rantai untuk kacamata dan semua jenis
perangkat optik dan instrumen serta aksesori dan pelengkap kacamata dan barang optik, layanan ini dapat disediakan oleh
toko eceran atau grosir, online atau dengan katalog pemesanan barang melalui pos atau remote control media elektronik dan
melalui jaringan komunikasi global atau program teleshopping; Jasa pengadaan kerjasama, untuk keuntungan pihak lain, dari
berbagai barang (tidak termasuk transportasi dari padanya), memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan
membeli barang-barang tersebut dari toko retail, toko grosir, melalui mesin penjual otomatis, dengan pemesanan surat atau
melalui media telekomunikasi, dari situs web barang dagangan umum dalam jaringan komunikasi global dan melalui jaringan
belanja televisi; Jasa pengadaan kerjasama, untuk keuntungan pihak lain, dari berbagai barang, tidak termasuk transportasi
daripadanya, memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan membeli barang-barang tersebut dari toko grosir;
Jasa pengadaan kerjasama, untuk keuntungan pihak lain, yaitu jasa penawaran yang berkaitan dalam bidang medis dan
perawatan kesehatan, memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan membeli barang-barang tersebut melalui
website; Jasa pengadaan kopi untuk orang lain; Jasa pengadaan minuman teh untuk orang lain; Jasa pengadaan teh hijau
untuk orang lain; Jasa pengadaan untuk orang lain [membeli barang dan jasa untuk bisnis lain]; Jasa pengadaan untuk orang
lain yang berkaitan dengan persyaratan kantor; Jasa pengoperasian program loyalitas dan insentif pelanggan; Jasa
pengorganisasian dan administrasi yang berkaitan dengan penyediaan manfaat untuk pelanggan setia dan pelanggan yang
sering melakukan transaksi atau skema untuk pelanggan yang sering terbang (frequent flyer); Jasa pengurusan dan perijinan
stnk; Jasa pengurusan perijinan PT (Perseroan Terbatas); Jasa pengurusan perijinan badan usaha; Jasa pengurusan perijinan
perusahaan; Jasa pengurusan perijinan usaha; Jasa penjualan; Jasa penjualan alat - alat berkemah; Jasa penjualan alat cetak
(printer); Jasa penjualan alat kendali jarak jauh; Jasa penjualan alat musik; Jasa penjualan alat pemindai (scan); Jasa
penjualan asesoris telepon seluler; Jasa penjualan ayam potong, telur ayam, dan produk terbuat dari daging ayam; Jasa
penjualan bahan bangunan; Jasa penjualan barang pertambangan, yaitu batu, pasir, tanah, tanah liat, batu hias, batu
bangunan, batu kapur atau batu gamping, kerikil; Jasa penjualan barang secara retail, grosir dan eceran; Jasa penjualan
barang – barang untuk dekorasi rumah.; Jasa penjualan batu alam, marmer, kaca, batu alam, lampu, guci, keramik, pegangan
pintu, panel kayu, bingkai, kertas pelapis dinding; Jasa penjualan biota-biota laut yang hidup; Jasa penjualan drone dan drone
kamera baik secara langsung maupun onLine; Jasa penjualan eceran; Jasa penjualan eceran dan grosir; Jasa penjualan
eceran dan grosir untuk alat kesehatan; Jasa penjualan eceran dan grosir untuk alat kesehatan secara online; Jasa penjualan
eceran dan grosir untuk bagian dan aksesoris pipa saluran air; Jasa penjualan eceran dan grosir untuk pemanas air, peralatan
dan perlengkapan pendinginan dan penyaringan air; Jasa penjualan eceran kartu pra-bayar pihak ketiga untuk pembelian
konten multimedia dan konten untuk permainan komputer dan permainan video yang dapat diunduh; Jasa penjualan eceran
secara online; Jasa penjualan ikan hias; Jasa penjualan kain; Jasa penjualan kamera; Jasa penjualan kopi dan biji kopi; Jasa
penjualan makanan dan minuman khas jepang; Jasa penjualan makanan secara daring; Jasa penjualan melalui online
(internet); Jasa penjualan merchandising produk dalam bidang nutrisi dan sumplemen diet, minuman dan sari buah; Jasa
penjualan minuman bubble; Jasa penjualan minuman dengan pearl; Jasa penjualan minuman dengan topping Boba; Jasa
penjualan minuman jelly; Jasa penjualan minuman kopi; Jasa penjualan oleh-oleh haji dan umroh; Jasa penjualan online untuk
pakaian bersepeda; Jasa penjualan online untuk perlengkapan sepeda; Jasa penjualan online untuk sepeda; Jasa penjualan
online untuk sepeda listrik; Jasa penjualan pancake dan waffle; Jasa penjualan pancake dan waffle secara online; Jasa
penjualan parfum dan wewangian; Jasa penjualan perabotan; Jasa penjualan perlengkapan berkemah; Jasa penjualan
perlengkapan mendaki gunung; Jasa penjualan produk melalui perkumpulan-perkumpulan.; Jasa penjualan produk pipa dari
logam; Jasa penjualan produk pipa secara onLine; Jasa penjualan pulsa telepon dan kartu perdana baik secara langsung
maupun secara onLine; Jasa penjualan retail bubuk coklat, kopi dan teh; Jasa penjualan ritel dan grosir untuk pakaian
bersepeda; Jasa penjualan ritel dan grosir untuk perlengkapan sepeda; Jasa penjualan ritel dan grosir untuk sepeda listrik;
Jasa penjualan sawit / hasil bumi baik secara langsung ataupun secara online; Jasa penjualan sistem pengeras suara (sound
system); Jasa penjualan suku cadang alat - alat musik; Jasa penjualan telepon selular baik secara online atau secara
langsung; Jasa penyebaran sehubungan dengan produk-produk kapur dan batu kapur, produk-produk pertanian dan
hortikultura, kimia, bangunan bukan logam, bahan-bahan konstruksi dan lansekap, batu, batu besar dan kerikil, batu bangunan
dan agregat, bahan-bahan untuk membuat, melapis dan memperbaiki jalan, bahan makanan dan suplemen untuk
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hewan; Jasa penyedia pasar online bertemuanya pengguna jasa dan penyedia jasa dengan berbagai ketrampilan dan
pengalaman; Jasa penyediaan fasilitas biro bisnis; Jasa penyediaan media penjualan barang untuk penjual dan pembeli
secara sambung-langsung (online); Jasa penyewaan mesin penjual otomatis; Jasa penyiapan invoice; Jasa peragaan produk;
Jasa perantara bisnis yang berkaitan dengan pembelian dan penjualan batu bara; Jasa perantara komersial dalam bidang
peralatan komunikasi yang portabel, yaitu, handset, walkie-talkie, telepon-telepon satelit dan asisten digital pribadi (PDA),
telepon-telepon bergerak; Jasa perantara komersial untuk alat pemanas; Jasa perantara komersial untuk komputer-komputer;
Jasa perantara komersial untuk mesin dan perlengkapan kantor; Jasa perantara komersial untuk mesin-mesin dan peralatan
elektronik serta bagian-bagiannya; Jasa perantara komersial untuk mesin-mesin dan peralatan komunikasi informasi; Jasa
perantara komersial untuk mesin-mesin dan peralatan medis; Jasa perantara komersial untuk mesin-mesin dan peralatan
pendingin; Jasa perantara komersial untuk mesin-mesin dan peralatan telekomunikasi; Jasa perantara komersial untuk
pembelian dan penjualan produk konsumen; Jasa perantara komersial untuk peralatan dan mesin-mesin bahan kimia; Jasa
perantara komersial untuk peralatan dan perlengkapan pemanas elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah
tangga; Jasa perantara komersial untuk peralatan pembasmi kuman (disinfektan) pada hidangan makanan; Jasa perantara
komersial untuk peralatan pengolahan makanan dan minuman; Jasa perantara komersial untuk perangkat pemanas; Jasa
perantara komersial untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin
dan peralatan elektronik serta bagian-bagiannya, yaitu, alat penguji DNA (DNA tester), Defibrilator Eksternal
Otomatis (Automated External Defibrillator (AED)), mesin latihan berkuda yang bersifat statis untuk perawatan kesehatan dan
kebugaran, alat berkendara secara elektromekanis untuk latihan fisik; Jasa perantara komersial untuk perlengkapan elektrik
(menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin dan peralatan elektronik serta bagian-bagiannya,
yaitu, alat-alat sinar-X (rontgen) untuk kedokteran gigi, alat penyemprotan (irrigators) untuk keperluan medis, laser untuk
keperluan medis, alat pacu jantung, alat perawatan gigi secara elektrik (menggunakan tenaga listrik); Jasa perantara
komersial untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin dan
peralatan elektronik serta bagian-bagiannya, yaitu, bahan reaksi untuk mendiagnosa DNA, alat pendiagnosa DNA untuk
keperluan medis, peralatan diagnosa DNA untuk keperluan medis, alat pendiagnosa DNA untuk diagnosis in vitro di bidang
medis; Jasa perantara komersial untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga,
mesin-mesin dan peralatan elektronik serta bagian-bagiannya, yaitu, bantalan pemanas elektrik untuk keperluan medis,
sarung tangan untuk keperluan medis, masker-masker untuk keperluan medis, alat untuk pembilasan organ; Jasa perantara
komersial untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin dan
peralatan elektronik serta bagian-bagiannya, yaitu, mesin-mesin dan instrumen-instrumen ortodontik untuk keperluan
kedokteran gigi, alat-alat untuk keperawatan, benang jahitan operasi untuk keperluan medis, selimut elektrik (menggunakan
tenaga listrik) untuk keperluan medis; Jasa perantara komersial untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik)
untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin dan peralatan elektronik serta bagian-bagiannya, yaitu, mesin-mesin dan
peralatan medis, alat pemeriksaan darah, peralatan untuk menganalisa darah, alat-alat pengukur gula darah; Jasa perantara
komersial untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin dan
peralatan elektronik serta bagian-bagiannya, yaitu, peralatan diagnosa untuk keperluan medis, alat radiologi untuk keperluan
medis, alat radioterapi, peralatan sinar-X (rontgen) untuk keperluan medis; Jasa perantara komersial untuk perlengkapan
elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin dan peralatan elektronik serta bagianbagiannya, yaitu, peralatan pijat, alat pijat bergetar, peralatan pijat elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan
rumah tangga, peralatan pijat untuk tubuh manusia; Jasa perantara komersial untuk perlengkapan elektrik (menggunakan
tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin dan peralatan elektronik serta bagian-bagiannya, yaitu, peralatan
sterilisasi untuk keperluan rumah sakit, alat pendeteksi sinar-X (rontgen) yang portabel untuk keperluan medis, alat pendeteksi
sinar-X (rontgen) yang portabel, bahan reaksi untuk diagnosa (diagnostic reagent) untuk keperluan medis; Jasa perantara
komersial untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin dan
peralatan elektronik serta bagian-bagiannya, yaitu, pesawat penerima televisi, telepon bergerak, mesin-mesin pencuci pakaian
secara elektrik (menggunakan tenaga listrik), mesin pencuci piring otomatis, alat penghisap debu elektrik (menggunakan
tenaga listrik), lemari es elektrik (menggunakan tenaga listrik), pengering pakaian secara elektrik (menggunakan tenaga
listrik); Jasa perantara komersial untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga,
mesin-mesin dan peralatan elektronik serta bagian-bagiannya, yaitu, vibrator pembaringan, kursi pijat listrik untuk keperluan
rumah tangga, alat pijat untuk estetika/kecantikan, peralatan dan instrumen-instrumen medis; Jasa perantara komersial untuk
produk-produk farmasi; Jasa perantara yang mempertemukan penjual dan pembeli secara bersama-sama secara sambunglangsung (online); Jasa perdagangan; Jasa perdagangan (trading) makanan laut (seafood) dan daging; Jasa perdagangan
besar (Distributor); Jasa perdagangan besar alat listrik; Jasa perdagangan dan distributor alat-alat olahraga; Jasa
perdagangan ekspor-impor; Jasa perdagangan untuk mempengaruhi masyarakat untuk membeli barang; Jasa
perdagangan/distribusi accu secara grosir maupun eceran (ritel); Jasa periklanan barang secara sambung langsung (online);
Jasa periklanan dan pemasaran yang dilakukan dengan metode komunikasi pemasaran secara tidak langsung, yaitu, melalui
media sosial, mesin pencari pemasaran, pertanyaan seputar pemasaran, pemasaran melalui internet, pemasaran
secara mobile, pembuatan blog dan bentuk-bentuk pasif lainnya, saluran-saluran komunikasi yang bisa dibagikan atau viral;
Jasa periklanan dan publisitas oleh televise, radio dan surat; Jasa periklanan online; Jasa periklanan yang disediakan melalui
internet; Jasa pialang penjualan barang; Jasa pialang untuk mesin-mesin dan peralatan telekomunikasi; Jasa promosi; Jasa
promosi dan pemasaran secara online melalui jaringan komputer dan situs web (website); Jasa promosi penjualan untuk
orang lain; Jasa promosi yang bersifat program loyalitas dan insentif pelanggan; Jasa publisitas; Jasa publisitas luar ruangan;
Jasa retail dan jasa retail online terkait dengan produk tembakau yang dipanaskan, rokok elektronik, perangkat rokok
elektronik, perangkat elektronik dan bagian-bagiannya untuk memanaskan rokok atau tembakau, alat penguap oral, alat
penguap untuk rokok elektronik dan peralatan rokok, kotak-kotak rokok elektronik yang dapat di isi ulang, pengisi daya dan
pusat pengisian daya (charging docks) untuk barang-barang tersebut di atas, alat pemadam untuk rokok yang dipanaskan dan
batang tembakau yang dipanaskan, bagian-bagian dan perangkat yang disebutkan di atas, larutan nikotin cair untuk
digunakan dalam rokok elektronik, pengganti tembakau, bukan untuk keperluan medis, barang-barang perokok, kotak
pelindung, penutup dekoratif dan kotak untuk membawa rokok elektronik dan perangkat rokok elektronik, peralatan
kebersihan, perlengkapan rumah tangga; Jasa retail yang disediakan oleh toko bebas bea; Jasa ritel atau grosiran; Jasa ritel
dan grosir, termasuk retail dan grosir online yang menjual kacamata, kacamata pelindung dengan bingkai plastik atau karet
yang pas di wajah untuk melindungi mata, kacamata pelindung dari sinar matahari, bagian, perlengkapan dan aksesoris untuk
kacamata, kacamata pelindung dengan bingkai plastik atau karet yang pas di wajah untuk melindungi mata dan kacamata
pelindung dari sinar matahari, termasuk, tempat-tempat, rantai-rantai, tali-tali, bingkai-bingkai, pita-pita dan pengikat-pengikat
pendukung; Jasa ritel dan toko ritel online dalam bidang pakaian, alas kaki, tutup kepala, tas, dompet wanita, koper dan
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aksesoris lainnya.; Jasa ritel dan toko ritel online yang berkaitan dengan penjualan pakaian, tas, dompet, sepatu, topi,
kacamata, kacamata pelindung dari sinar matahari, jam tangan, perhiasan, dan aksesoris mode lainnya; Jasa ritel
sehubungan dengan pemutar media portabel; Jasa ritel sehubungan dengan perangkat keras komputer; Jasa ritel
sehubungan dengan perangkat lunak komputer; Jasa ritel sehubungan dengan periferal komputer; Jasa ritel sehubungan
dengan tempat untuk perangkat penyimpanan data; Jasa ritel yang berkaitan dengan penjualan pasta gigi, obat kumur oral,
obat kumur, semprotan penyegar nafas, strip pemutih, pasta gigi, obat kumur, strip perawatan oral mengandung obat, produk
perawatan mulut mengandung obat, produk perawatan mulut mengandung obat, yaitu pasta gigi obat, sediaan perawatan
mulut mengandung obat, obat-obatan untuk keperluan gigi, obat kumur gigi, semprotan mulut mengandung obat, pasta gigi
obat, bahan untuk menambal gigi, lilin gigi, sikat gigi (manual dan listrik), benang pembersih gigi, sikat gigi dan benang
interdental; Jasa ritel yang berkaitan dengan tekstil, sediaan untuk perlengkapan mandi yang tidak mengandung obat,
produk perawatan, peralatan perawatan, tempat untuk membawa, buku, lilin, perlengkapan audio, perangkat pendengar yang
diletakkan di kepala, tempat pengeras suara, pengeras suara nirkabel, perangkat pendengar yang diletakkan di dalam telinga;
Jasa ritel yang disebutkan di atas tidak termasuk ritel penjualan barang melalui toko dengan mendatangi tempat secara
langsung (brick and mortar); Jasa ritel/eceran ayam goreng; Jasa ritel/eceran ayam olahan; Jasa ritel/eceran produk daging
olahan; Jasa ritel/eceran produk sayuran olahan; Jasa ritel/eceran saus; Jasa sales dan promosi untuk pihak ketiga atas
perbekalan farmasi, produk farmasi, alat kesehatan, dan kosmetik; Jasa sekretaris bisnis; Jasa sekretaris virtual pada
perusahaan; Jasa stand penjualan makanan dan minuman; Jasa toko; Jasa toko dan jasa toko eceran secara online
menampilkan berbagai macam barang konsumen; Jasa toko eceran; Jasa toko eceran secara online; Jasa toko eceran secara
online untuk sediaan farmasi, kedokteran hewan dan sanitasi dan persediaan medis; Jasa toko eceran sehubungan dengan
penjualan rokok elektrik (e-cigarettes), rokok elektronik, cairan untuk digunakan pada rokok elektronik, tembakau,
pengganti tembakau (bukan untuk keperluan medis), barang-barang keperluan perokok, korek api untuk perokok, alat
penguap pribadi (untuk rokok elektronik) dan rokok elektronik dan pemberi rasa serta cairan untuk rokok elektronik, produk
tembakau untuk keperluan dipanaskan, perangkat dan bagian-bagian perangkat untuk memanaskan tembakau dan pengganti
tembakau untuk keperluan dihirup, tembakau sirih dengan tembakau, tembakau untuk dihirup dengan tembakau, tembakau
sirih tanpa tembakau, tembakau untuk dihirup tanpa tembakau, kantong nikotin oral bebas tembakau (bukan untuk
penggunaan medis); Jasa toko eceran sehubungan dengan penjualan rokok elektrik (e-cigarettes), rokok elektronik, cairan
untuk digunakan pada rokok elektronik, tembakau, barang-barang keperluan perokok, korek api, alat penguap pribadi (untuk
rokok elektronik) dan rokok elektronik dan pemberi rasa serta cairan untuk rokok elektronik; Jasa toko grosir untuk engsel
pintu dari logam; Jasa toko grosir untuk pintu lipat dari logam; Jasa toko grosir untuk pintu lipat non-logam; Jasa toko grosir
yang menampikan peralatan dan instrumen medis untuk perbaikan kulit yang menggunakan lampu LED; Jasa toko grosir yang
menampilkan alat pijat estetika; Jasa toko grosir yang menampilkan alat pijat getaran untuk keperluan rumah tangga; Jasa
toko grosir yang menampilkan alat pijat wajah estetika untuk efek memutihkan kulit; Jasa toko grosir yang menampilkan bidet;
Jasa toko grosir yang menampilkan pembersih udara, bukan bagian dari mesin; Jasa toko grosir yang menampilkan pemurni
air untuk keperluan rumah tangga; Jasa toko on-line dan gerai yang menjual alas kaki, pakaian, penutup kepala dan asesoris
pakaian, tas punggung, tas untuk membawa segala keperluan, tas tangan dan dompet; Jasa toko online sepatu bekas; Jasa
toko pakaian eceran; Jasa toko penjual Makanan dan Minuman secara online; Jasa toko retail secara daring (online) yang
menampilkan konten audio, video dan audio visual yang sebelumnya telah direkam, yang telah distandarkan (streamed) dan
dapat diunduh; Jasa toko retail yang menjual kosmetik; Jasa toko ritel dalam bidang desain pakaian, jam, kulit dan tas jinjing;
Jasa toko ritel online yang menampilkan program perangkat lunak komputer, game komputer, rekaman audio, publikasi
elektronik, buku, film, musik, video, dan program TV; Jasa toko ritel online yang menawarkan barang-barang pakaian, sepatu,
tutup kepala, alat dan asesoris untuk keperluan olahraga; Jasa toko ritel yang menampikan peralatan dan instrumen medis
untuk perbaikan kulit yang menggunakan lampu LED; Jasa toko ritel yang menampilkan alat pijat estetika; Jasa toko ritel yang
menampilkan alat pijat getaran untuk keperluan rumah tangga; Jasa toko ritel yang menampilkan alat pijat wajah estetika
untuk efek memutihkan kulit; Jasa toko ritel yang menampilkan bidet; Jasa toko ritel yang menampilkan pembersih udara,
bukan bagian dari mesin; Jasa toko ritel yang menampilkan pemurni air untuk keperluan rumah tangga; Jasa toko ritel yang
menawarkan barang-barang pakaian, sepatu, tutup kepala, alat dan asesoris olahraga; Jasa toko ritel, baik secara
konvensional maupun secara online; Jasa toko sepatu bekas; Jasa transportasi logistik, yaitu pengaturan transportasi barang
untuk orang lain; Jasa waralaba, yaitu, penawaran bantuan manajemen bisnis dalam pendirian dan pengoperasian restoran
yang menyajikan ayam; Jasa yang menawarkan untuk dijual dan penjualan barang dalam perdagangan eceran dan grosir;
Jasa yang menyediakan kampanye periklanan manajemen dalam hal pelacakan, menganalisa, dan melaporkan data
konsumen, demigrafik, dan tanggapan konsumen pada bahan-bahan iklan dan promosi; Jasa-jasa di dalam bidang teknologi
blockchain (Sistem pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi).; Jasa-jasa kliping berita; Jasa-jasa konsultasi
perniagaan, informasi, penelitian dan analisis yang berhubungan dengan perencanaan, pembelian, penempatan dan
optimisasi online, interaktip, televisi, cable, pita lebar (broadband), mobile dan penemuan (inventory) media baru dan konten
yang berkaitan dengannya; Jasa-jasa pameran dan pameran dagang; Jasa-jasa pemberian nasehat, konsultasi, dan informasi
bisnis-bisnis; Jasa-jasa penjualan retail jam tangan dan instrumen horologis; Jasa-jasa penyediaan informasi, dan layanan jual
beli tentang akar rumput; Jasa-jasa ritel yang berkaitan dengan gas yang mudah terbakar; Jasa-jasa ritel yang berkaitan
dengan pakaian dan aksesoris, tas, souvenir; Jasa-jasa ritel yang berkaitan dengan pelumas, fluida dan aditif untuk digunakan
dalam otomotif, produk perawatan mobil, bagian-bagian otomotif, perlengkapan dan aksesori, alat-alat tangan, koran dan
majalah, makanan, minuman dan gula-gula dan serba-serbi yang lain.; Jasa-jasa toko penjualan eceran dibidang perangkatperangkat keras dan barang-barang yang berkaitan dengannya; Kampanye pasar; Kampanye pemasaran; Keagenan tenaga
kerja; Kompilasi bisnis data; Kompilasi dan penyediaan dari direktori informasi komersial on-line; Kompilasi dan sistemisasi
informasi untuk transmisi elektronik; Kompilasi iklan untuk digunakan sebagai halaman web; Kompilasi iklan untuk digunakan
sebagai halaman web di Internet; Komputerisasi kompilasi dari catatan kontrol stok; Komputerisasi kompilasi dari daftar
pesanan; Komputerisasi kompilasi dari indeks-indeks pelanggan; Komputerisasi pencatatan bisnis; Komputerisasi verifikasi
data; Konsultan Niaga; Konsultan Pajak; Konsultan bisnis; Konsultansi strategi bisnis; Konsultasi bisnis mengenai aktivitas
pemasaran dan peluncuran produk baru; Konsultasi bisnis profesional; Konsultasi bisnis, informasi atau penyelidikan;
Konsultasi komersial; Konsultasi manajemen bisnis di bidang perjalanan (bisnis) perusahaan; Konsultasi manajemen bisnis
perusahaan dan personalia; Konsultasi manajemen bisnis, yaitu, membantu bisnis untuk mengurangi tapak ekologi dan
mengubah praktik bisnis menjadi kegiatan yang ramah lingkungan melalui optimalisasi pengemasan.; Konsultasi manajemen
dan organisasi bisnis; Konsultasi manajemen personalia; Konsultasi manajemen personalia dan ketenagakerjaan; Konsultasi
manajemen perusahaan, yaitu: menasehatkan langganan dalam segala bidang bisnis, termasuk atmosfir bumi dan semua
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angkasa di luarnya (aerospace) dan pertahanan, elektronika, telekomunikasi, otomotif, bahan-bahan dasar, industri
konsumen, hasil-hasil zat perantara, farmasi dan medik, dagang eceran, energi, perbankan, sekuritas, perawatan kesehatan,
asuransi dan angkutan, tentang strategi perusahaan, pengaturan, pelaksanaan, dan perniagaan yang berhubungan dengan
bidang polis perbaikan pelaksanaan perusahaan jangka pendek, pemasaran, pembuatan dan penyaluran pengembangan,
perencanaan dan pengaturan tenaga manusia, informasi manajemen dan teknologi informasi; Konsultasi mengenai strategi
komunikasi hubungan masyarakat; Konsultasi perdagangan produk UMKM di dalam dan luar negeri; Konsultasi sarana dan
pra sarana bagi kegiatan UMKM; Konsultasi sumber daya manusia; Konsultasi yang berkaitan dengan hubungan masyarakat;
Konsumen (Informasi komersial dan pemberian nasihat untuk -) [toko yang menyediakan pemberian naihat untuk konsumen];
Konter untuk penjualan es krim; Koperasi perdagangan; Layana agen penjualan yang menampilkan penggorengan; Layanan
administrasi bisnis yang disediakan yang berhubungan dengan layanan grosir dan ritel perangkat keras logam; Layanan
administrasi mengenai bisnis yang menggunakan basis data di Internet; Layanan administrasi untuk rujukan medis; Layanan
administratif manajemen hotel; Layanan agen ekspor-impor di bidang kosmetik; Layanan agen ekspor-impor pakaian; Layanan
agen informasi bisnis; Layanan agen informasi komersial, melalui internet; Layanan agen menjawab telepon; Layanan agen
penjualan untuk engsel pintu dari logam; Layanan agen penjualan untuk engsel pintu non-logam; Layanan agen penjualan
untuk pintu lipat dari logam; Layanan agen penjualan untuk pintu lipat non-logam; Layanan agen penjualan untuk selempang
jendela dari logam; Layanan agen penjualan untuk selempang jendela non-logam; Layanan agen penjualan yang
menampilkan alas kaki untuk mandi; Layanan agen penjualan yang menampilkan alat masak multi-guna; Layanan agen
penjualan yang menampilkan alat memasak tanpa minyak yang dipanaskan dengan uap; Layanan agen penjualan yang
menampilkan alat penggosok tubuh; Layanan agen penjualan yang menampilkan alat pengukus yang mudah digunakan;
Layanan agen penjualan yang menampilkan alat pijat untuk penggunaan pribadi; Layanan agen penjualan yang menampilkan
alat sterilisasi; Layanan agen penjualan yang menampilkan alat sterilisasi portabel untuk sikat gigi; Layanan agen penjualan
yang menampilkan alat sterilisasi untuk sikat gigi; Layanan agen penjualan yang menampilkan alat sterilisasi untuk talenan
untuk penggunaan di dapur; Layanan agen penjualan yang menampilkan aparatus dan instrumen untuk menimbang; Layanan
agen penjualan yang menampilkan aparatus perawatan gigi; Layanan agen penjualan yang menampilkan aparatus yang
dioperasikan tangan untuk mencincang makanan; Layanan agen penjualan yang menampilkan bagasi; Layanan agen
penjualan yang menampilkan bantal Korea, Bangsuk; Layanan agen penjualan yang menampilkan blender botol; Layanan
agen penjualan yang menampilkan blender botol yang disesuaikan untuk mempertahankan dingin; Layanan agen penjualan
yang menampilkan blender elektrik; Layanan agen penjualan yang menampilkan blender portabel; Layanan agen penjualan
yang menampilkan blender tangan nirkabel; Layanan agen penjualan yang menampilkan botol air dijual kosong; Layanan
agen penjualan yang menampilkan botol terisolasi; Layanan agen penjualan yang menampilkan botol untuk minum bukan
logam mulia; Layanan agen penjualan yang menampilkan buku dan publikasi; Layanan agen penjualan yang menampilkan
cangkir bukan logam mulia; Layanan agen penjualan yang menampilkan deterjen untuk penggunaan di dapur; Layanan agen
penjualan yang menampilkan gantungan baju; Layanan agen penjualan yang menampilkan handuk abrasif untuk menggosok
kulit; Layanan agen penjualan yang menampilkan handuk dapur dari kertas; Layanan agen penjualan yang menampilkan
handuk dari tekstil; Layanan agen penjualan yang menampilkan kabinet dan lemari plastik; Layanan agen penjualan yang
menampilkan kantong dengan penutup untuk penyimpanan makanan; Layanan agen penjualan yang menampilkan karpet;
Layanan agen penjualan yang menampilkan keranjang cucian untuk penggunaan domestik atau rumah tangga; Layanan agen
penjualan yang menampilkan keranjang sampah; Layanan agen penjualan yang menampilkan keranjang untuk keperluan
rumah tangga; Layanan agen penjualan yang menampilkan kertas perak; Layanan agen penjualan yang menampilkan kopi;
Layanan agen penjualan yang menampilkan kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan; Layanan agen penjualan yang
menampilkan kotak makanan pendamping; Layanan agen penjualan yang menampilkan kotak pendingin portabel bukan
elektrik; Layanan agen penjualan yang menampilkan kuali digital; Layanan agen penjualan yang menampilkan kuali elektrik
yang dapat dilipat; Layanan agen penjualan yang menampilkan kuali multi-guna; Layanan agen penjualan yang menampilkan
lemari bukan logam; Layanan agen penjualan yang menampilkan mesin pengepakan hampa udara untuk makanan; Layanan
agen penjualan yang menampilkan minuman berbahan dasar teh alkohol; Layanan agen penjualan yang menampilkan
nutraseutikal; Layanan agen penjualan yang menampilkan oven yang dipanaskan dengan uap; Layanan agen penjualan yang
menampilkan pakaian; Layanan agen penjualan yang menampilkan panci untuk memasak; Layanan agen penjualan yang
menampilkan panggangan elektrik; Layanan agen penjualan yang menampilkan panggangan elektrik di dalam ruangan;
Layanan agen penjualan yang menampilkan panggangan elektrik di luar ruangan; Layanan agen penjualan yang menampilkan
panggangan induksi; Layanan agen penjualan yang menampilkan pelembab sterilisasi LED; Layanan agen penjualan yang
menampilkan pemanggang; Layanan agen penjualan yang menampilkan pembersih udara portabel; Layanan agen penjualan
yang menampilkan pengaduk elektrik untuk keperluan rumah tangga; Layanan agen penjualan yang menampilkan penghilang
serat elektrik; Layanan agen penjualan yang menampilkan penghisap debu; Layanan agen penjualan yang menampilkan
penjernih udara untuk kendaraan; Layanan agen penjualan yang menampilkan perabotan; Layanan agen penjualan yang
menampilkan peralatan dapur; Layanan agen penjualan yang menampilkan peralatan makan malam dari keramik; Layanan
agen penjualan yang menampilkan peralatan makan, selain pisau, garpu dan sendok; Layanan agen penjualan yang
menampilkan peralatan untuk membersihkan dan perlengkapan untuk mencuci, selain elektrik; Layanan agen penjualan yang
menampilkan perlengkapan mandi; Layanan agen penjualan yang menampilkan rak pengering untuk mencuci; Layanan agen
penjualan yang menampilkan sapu untuk membersihkan; Layanan agen penjualan yang menampilkan sarung tangan dapur;
Layanan agen penjualan yang menampilkan sediaan untuk memutihkan dan bahan lainnya untuk keperluan mencuci; Layanan
agen penjualan yang menampilkan serbet; Layanan agen penjualan yang menampilkan setrika uap; Layanan agen penjualan
yang menampilkan sikat gigi elektrik; Layanan agen penjualan yang menampilkan sikat untuk membersihkan; Layanan agen
penjualan yang menampilkan spatula untuk penggunaan di dapur; Layanan agen penjualan yang menampilkan sterilisasi
pengering piring; Layanan agen penjualan yang menampilkan talenan untuk penggunaan di dapur; Layanan agen penjualan
yang menampilkan tas dan dompet; Layanan agen penjualan yang menampilkan tas kecil untuk bepergian; Layanan agen
penjualan yang menampilkan teko kopi elektrik; Layanan agen penjualan yang menampilkan tembakau; Layanan agen
penjualan yang menampilkan tempat dan kotak sabun; Layanan agen penjualan yang menampilkan tepung dan sediaan yang
terbuat dari sereal; Layanan agen penjualan yang menampilkan tikar; Layanan agen penjualan yang menampilkan tisu
kosmetik yang sudah dibasahi; Layanan agen penjualan yang menampilkan turner untuk penggunaan di dapur; Layanan agen
penjualan yang menampilkan tusuk gigi; Layanan agen penjualan yang menampilkan wadah kaca yang disegel untuk
mengawetkan makanan; Layanan agen penjualan yang menampilkan wadah pengemas hampa udara untuk nasi; Layanan
agen penjualan yang menampilkan wadah plastik untuk penggunaan rumah tangga; Layanan agen penjualan yang
menampilkan wadah rumah tangga portabel multi-guna; Layanan agen penjualan yang menampilkan wadah untuk makanan
tradisional Korea, kimchi; Layanan agen penjualan yang menampilkan wadah untuk penggunaan rumah tangga atau
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dapur; Layanan agen penjualan yang menampilkan wewangian; Layanan agen penjualanyang menampilkan lapisan kertas
perak untuk memasak di dapur; Layanan agen penjualanyang menampilkan peralatan memasak portabel untuk penggunaan
di luar ruangan; Layanan agen periklanan di Internet untuk orang lain; Layanan amal, yaitu, mengatur dan melakukan program
sukarela karyawan dan proyek layanan masyarakat; Layanan asosiasi, yaitu, mempromosikan kepentingan organisasi dan
orang-orang yang peduli dengan bidang manajemen proyek, manajemen bisnis, dan manajemen strategis; Layanan asosiasi,
yaitu, mempromosikan pemakaian dan penerimaan standar pertanian untuk penyerapan karbon dan gas rumah kaca lainnya;
Layanan asosiasi, yaitu, mempromosikan pemakaian dan penerimaan standar pertanian untuk penyerapan karbon dan gas
rumah kaca lainnya mempromosikan standar industri umum secara sukarela untuk penyerapan pertanian karbon dan gas
rumah kaca lainnya penyediaan pasar online untuk pembeli dan penjual karbon dan kredit gas rumah kaca lainnya, tunjangan
atau kompensasi mempromosikan penyerapan karbon internasional dan gas rumah kaca lainnya melalui administrasi
kompetisi dan tantangan untuk pihak lain.; Layanan asosiasi, yaitu, mempromosikan pemakaian dan penerimaan standar
pertanian untuk penyerapan karbon dan gas rumah kaca lainnya.; Layanan bantuan bisnis untuk pihak lain dalam
pengoperasian peralatan pengawasan keamanan dalam bidang teknologi informasi; Layanan bantuan dan konsultasi di
bidang manajemen bisnis perusahaan di sektor medis; Layanan bantuan manajemen personalia; Layanan bisnis, yaitu,
administrasi bisnis perusahaan dan operasi toko ritel yang menampilkan pakaian, aksesori pakaian, alas kaki, koper, ransel
dan peralatan luar ruang; Layanan bisnis/usaha yang berkaitan dengan manajemen fasilitas dan jasa operasi teknis, yaitu,
penyediaan manajemen usaha dan operasi usaha ke pusat data dengan infrastruktur dan interkoneksi internet dan jaringan,
pusat data tersebut menyediakan manajemen daya, pengendalian lingkungan, dan manajemen pengamanan data; Layanan
dealer kendaraan; Layanan diskon (untuk pengecer, grosir atau layanan promosi penjualan); Layanan distribusi dalam bidang
perangkat lunak permainan komputer, permainan video, permainan komputer, program permainan, konten permainan
komputer dan permainan video yang dapat diunduh; Layanan eceran atau grosir barang cetakan seperti buku, e-book;
Layanan eceran atau grosir untuk kosmetik dan alat kesehatan; Layanan eceran atau grosir untuk persediaan medis; Layanan
fungsi kantor dan penyediaan informasi yang berkaitan dengannya; Layanan fungsi kantor yang disediakan yang berhubungan
dengan layanan grosir dan ritel perangkat keras logam; Layanan grosir; Layanan grosir dan eceran dekorasi rumah; Layanan
grosir dan eceran di bidang produk tembakau, rokok elektronik dan produk-produk untuk digunakan dengan rokok elektronik;
Layanan grosir dan eceran perabotan rumah; Layanan grosir dan eceran peralatan listrik; Layanan grosir yang berkaitan
dengan buku; Layanan grosir yang disediakan oleh toko yang menjual bagian dan aksesoris mobil; Layanan grosir yang
menampilkan gantungan baju; Layanan iklan baris di bidang penilaian, perbaikan, layanan pemasangan, dan penjualan mobil
baru dan/atau bekas, sepeda motor, kendaraan komersial dan/atau tugas berat serta aksesori dan suku cadang terkait;
Layanan iklan yang berkaitan dengan parfum dan wewangian; Layanan iklan yang disediakan yang berhubungan dengan
layanan grosir dan ritel perangkat keras logam; Layanan iklan, pemasaran dan promosi di bidang jasa medis; Layanan iklan,
pemasaran dan promosi, yaitu, memberikan informasi mengenai diskon, kupon, potongan harga, voucher, tautan ke situs web
ritel orang lain, dan penawaran khusus untuk barang dan jasa orang lain; Layanan iklan, pemasaran, dan promosi; Layanan
iklan, yaitu mempromosikan merek, barang, dan layanan orang lain; Layanan impor dan ekspor agen untuk perangkat keras
logam; Layanan informasi bisnis bersifat menyediakan informasi peluang bisnis; Layanan informasi bisnis yang bersifat
memberikan informasi peluang bisnis; Layanan informasi iklan dan komersial melalui internet; Layanan informasi yang
berkaitan dengan jaringan kerja dan pertemuan bisnis; Layanan informasi yang berkaitan dengan perkenalan bisnis; Layanan
informasi, nasehat dan
konsultasi yang berkaitan dengan
proses administrasi pesanan pembelian,
jasa periklanan, periklanan, penilaian
bisnis, informasi bisnis, investigasi
bisnis, bantuan manajemen bisnis,
konsultasi manajemen bisnis, konsultasi
organisasi bisnis, penelitian bisnis, agen
informasi komersial, informasi dan
nasehat komersial untuk konsumen,
layanan perantara komersial, bantuan
manajemen komersial atau industri,
kompilasi iklan digunakan sebagai
halaman web pada internet, kompilasi
direktori untuk penerbitan di internet,
kompilasi informasi ke dalam basis data
komputer, kompilasi statistik, analisis
harga biaya, pencarian data dalam file
komputer untuk orang lain, penyebaran
bahan untuk iklan, penelitian
pemasaran, pemasaran, iklan online di
jaringan komputer, jajak pendapat,
organisasi dan manajemen program
loyalitas pelanggan, iklan bayar per klik,
presentasi barang di media komunikasi, untuk keperluan ritel, layanan
perbandingan harga, jasa pengadaan
untuk orang lain (membeli barang dan
jasa untuk bisnis orang lain),
memberikan informasi bisnis melalui
situs web, penyediaan pasar daring
untuk pembeli dan penjual barang dan
jasa, penyediaan informasi kontak
komersial dan bisnis, publikasi teks
publisitas, publisitas, penyewaan waktu
iklan di media komunikasi, promosi
penjualan untuk orang lain, optimisasi
mesin pencari, sistemisasi informasi ke
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dalam basis data komputer, jasa
pengadaan kerjasama, untuk
kepentingan pihak lain, dari berbagai
barang (tidak termasuk transportasi
daripadanya), memungkinkan
pelanggan untuk dengan mudah
melihat dan membeli barang-barang
tersebut dari situs barang dagangan
dalam jaringan komunikasi global,
memperbarui dan memelihara data
dalam database komputer,
memperbarui materi iklan,
pengoptimalan lalu lintas situs web,
audit keuangan, persiapan dan analisis
laporan keuangan untuk bisnis, proses
administrasi klaim asuransi, promosi
layanan asuransi, atas nama pihak
ketiga; Layanan jasa menguruskan pendirian PT (Perseroan Terbatas); Layanan jasa menguruskan pendirian badan usaha;
Layanan jasa menguruskan pendirian perusahaan; Layanan jual beli parfum, yaitu: isi ulang parfum; Layanan kliping berita
online; Layanan konsultasi untuk manajemen dan organisasi bisnis; Layanan konsultasi bisnis; Layanan konsultasi bisnis
yang berkaitan dengan pendirian usaha; Layanan konsultasi merek; Layanan konsultasi pemasaran bisnis, yaitu, melacak dan
menganalisis data pemasaran orang lain untuk tujuan memberikan strategi, wawasan, pemasaran, penjualan, operasi,
khususnya yang mengkhususkan diri dalam penggunaan model analitik dan statistik untuk memahami dan memprediksi
konsumen, tren dan tindakan bisnis dan pasar; Layanan konsultasi untuk periklanan dan manajemen bisnis; Layanan lisensi
musik, yaitu, administrasi komersial dari lisensi musik lainnya; Layanan manajemen bisnis yang disediakan yang berhubungan
dengan layanan grosir dan ritel perangkat keras logam; Layanan manajemen risiko bisnis; Layanan mengirimkan dan
menerima pesan elektronik; Layanan nasehat dan konsultasi yang berkaitan dengan suksesi bisnis dan memberikan informasi
tentangnya; Layanan nasehat untuk informasi bisnis dan akuntansi; Layanan online untuk menghubungkan pengguna jaringan
sosial dengan bisnis; Layanan online untuk menghubungkan pengguna jejaring sosial dengan pengecer untuk tujuan
memfasilitasi pembelian diskon; Layanan panggilan [layanan pelanggan]; Layanan pegawai sementara; Layanan pelelangan;
Layanan pemantauan dan konsultasi bisnis, yaitu, untuk memberikan strategi, wawasan, pemasaran, dan penjualan, terutama
yang mengkhususkan diri dalam penggunaan model analitik dan statistik untuk memahami dan memprediksi konsumen,
bisnis, dan tren dan tindakan pasar melalui situs web pelacakan; Layanan pemasaran bisnis; Layanan pemasaran dan
promosi penjualan di toko-toko dan atau melalui jaringan komunikasi di seluruh dunia; Layanan pemasaran yang disediakan
dengan cara jaringan digital melalui portal internet yang diarahkan kepada pelanggan produk kemasan; Layanan pemasaran,
periklanan dan promosi; Layanan pemesanan buku secara online; Layanan pemesanan melaui pos berbasis Internet;
Layanan pemesanan produk; Layanan pemrosesan data daring; Layanan pemrosesan kantor; Layanan penanganan data;
Layanan pencarian data dan penyediaan informasi yang berkaitan dengan hasil pencarian; Layanan pencarian database
melalui suatu jaringan; Layanan pencarian informasi di Internet; Layanan pencarian informasi melalui Internet; Layanan
pencarian untuk data elektronik pada komputer; Layanan penempatan pesanan untuk layanan pengiriman barang; Layanan
pengadaan kerjasama untuk kepentingan pihak lain, dari berbagai barang (tidak termasuk transportasi daripadanya),
memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan membeli barang-barang tersebut, layanan yang dapat disediakan
melalui toko ritel, toko grosir, melalui katalog pesanan melalui surat atau melalui media elektronik seperti melalui toko online,
situs web atau belanja melalui program televisi; Layanan pengadaan untuk orang lain (perolehan barang dan jasa untuk
perusahaan lain); Layanan pengaturan acara [mengorganisir pameran atau pamern dagang untuk tujuan komersial atau
periklanan]; Layanan pengaturan rapat perusahaan; Layanan pengaturan tampilan etalase toko ritel; Layanan pengelolaan
rantai pasokan melalui solusi ketelusuran dari awal hingga akhir untuk produk kemasan dan pengemasan; Layanan
pengembangan bisnis, seperti menyediakan bantuan untuk perusahaan pemula milik pihak lain; Layanan penjualan eceran
bubuk boba; Layanan penjualan eceran bubuk coklat, kopi dan teh secara online; Layanan penjualan eceran bubuk minuman;
Layanan penjualan eceran produk roti; Layanan penjualan eceran sirup; Layanan penjualan eceran sirup untuk kuliner;
Layanan penjualan eceran sirup untuk minuman; Layanan penjualan jam tangan dan kacamata hitam (kacamata olahraga dan
kacamata) secara eceran atau grosir; Layanan penjualan kosmetik, persiapan untuk penggunaan pribadi, persiapan
perawatan gigi dan mulut, sabun dan deterjen secara eceran atau grosir; Layanan penjualan ritel; Layanan penjualan ritel
online; Layanan penjualan ritel yang berkaitan dengan produk makanan dan minuman; Layanan penyedia informasi komersial
melalui internet; Layanan penyedia informasi secara daring termasik informasi terkait dengan pedagang yang menerima
pembayaran dengan kartu kredit.; Layanan penyedia informasi, publikasi dan promosi pada pusat perbelanjaan secara online;
Layanan perantara bisnis; Layanan perantara komersial untuk mobil-mobil; Layanan perantara komersial untuk mobil-mobil
bekas; Layanan perantara komersial yang disediakan oleh toko yang menjual bagian dan asesoris mobil; Layanan perantara
yang berkaitan dengan perdagangan barang dan jasa; Layanan perdagangan elektronik, yaitu, menyediakan layanan toko ritel
online yang menampilkan perangkat lunak permainan komputer, permainan, pakaian; Layanan perekrutan; Layanan
perkenalan dan pertemuan bisnis dan skema jaringan kerja bisnis; Layanan perusahaan dan ayanan pengembangan bisnis
dalam bidang sediaan farmasi; Layanan promosi bisnis; Layanan promosi dan publisitas; Layanan promosi yang berhubungan
dengan acara eSports; Layanan pusat perbelanjaan (Mall); Layanan relasi media; Layanan ritel atau grosir di bidang
penyediaan perangkat lunak, pemutakhiran dan peningkatan pada perangkat lunak komputer atau pada perangkat keras
komputer; Layanan ritel atau grosir yang berhubungan dengan ponsel dan aksesoris ponsel; Layanan ritel atau layanan grosir
untuk gambar yang dapat diunduh; Layanan ritel atau layanan grosir untuk mesin dan peralatan telekomunikasi atau mesin,
peralatan; Layanan ritel atau layanan grosir untuk pengeras suara; Layanan ritel atau layanan grosir untuk perangkat lunak
permainan untuk konsol permainan video di rumah dan permainan portabel dengan layar kristal cair; Layanan ritel atau
layanan grosir untuk sistem pembangkit tenaga surya; Layanan ritel atau layanan grosir untuk sistem pengenalan suara;
Layanan ritel atau layanan grosir untuk video atau gambar yang dapat diunduh; Layanan ritel dan grosir teh; Layanan ritel dan
grosir untuk bagian, perlengkapan dan aksesoris untuk kacamata, kacamata pelindung dengan bingkai plastik atau karet yang
pas di wajah untuk melindungi mata dan kacamata pelindung dari sinar matahari, termasuk, tempat, rantai, tali, bingkai, pita
dan pengikat pendukung, termasuk layanan ritel dan grosir online yang menampilkan kacamata, kacamata pelindung dengan
bingkai plastik atau karet yang pas di wajah untuk melindungi mata, kacamata pelindung dari sinar matahari; Layanan ritel
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department store; Layanan ritel online barang-barang elektronik melalui situs web; Layanan ritel online dari situs web internet
yang berkaitan dengan penjualan buku; Layanan ritel online yang berkaitan dengan alas kaki; Layanan ritel online yang
berkaitan dengan pakaian dalam; Layanan ritel online yang berkaitan dengan pakaian dalam wanita; Layanan ritel online yang
berkaitan dengan penjualan buku; Layanan ritel online yang berkaitan dengan sepatu; Layanan ritel online yang berkaitan
dengan topi; Layanan ritel online yang berkaitan dengan tutup kepala; Layanan ritel terkait dengan barang cetakan; Layanan
ritel terkait dengan persediaan pendidikan; Layanan ritel toko serba ada online; Layanan ritel untuk parfum dan wewangian;
Layanan ritel untuk penjualan bahan bakar, minyak bumi, minyak, pelumas, gemuk; Layanan ritel yang berkaitan dengan
produk roti; Layanan ritel, grosir dan toko online, termasuk toko roti ritel, farmasi, dan layanan suku cadang mobil; Layanan
sewa dan penjualan ruang iklan; Layanan tampilan untuk barang dagangan; Layanan toko eceran yang menjual mobil-mobil;
Layanan toko eceran yang menjual mobil-mobil bekas; Layanan toko grosir menampilkan alas kaki untuk pria dan wanita;
Layanan toko grosir menampilkan sandal; Layanan toko grosir menampilkan selempang jendela dari logam; Layanan toko
grosir menampilkan selempang jendela non-logam; Layanan toko grosir menampilkan sepatu; Layanan toko grosir
menampilkan sepatu anak-anak; Layanan toko grosir menampilkan sepatu kulit; Layanan toko grosir online yang menjual
bahan - bahan granit, keramik; Layanan toko grosir online yang menjual bahan - bahan untuk membuat bingkai, batu alam,
panel, kertas pelapis dinding; Layanan toko grosir yang menampilkan alas kaki untuk mandi; Layanan toko grosir yang
menampilkan alat masak multi-guna; Layanan toko grosir yang menampilkan alat memasak tanpa minyak yang dipanaskan
dengan uap; Layanan toko grosir yang menampilkan alat penggosok tubuh; Layanan toko grosir yang menampilkan alat
pengukus yang mudah digunakan; Layanan toko grosir yang menampilkan alat pijat untuk penggunaan pribadi; Layanan toko
grosir yang menampilkan alat sterilisasi; Layanan toko grosir yang menampilkan alat sterilisasi portabel untuk sikat gigi;
Layanan toko grosir yang menampilkan alat sterilisasi untuk sikat gigi; Layanan toko grosir yang menampilkan alat sterilisasi
untuk talenan untuk penggunaan di dapur; Layanan toko grosir yang menampilkan aparatus dan instrumen untuk menimbang;
Layanan toko grosir yang menampilkan aparatus perawatan gigi; Layanan toko grosir yang menampilkan aparatus yang
dioperasikan tangan untuk mencincang makanan; Layanan toko grosir yang menampilkan bahan bakar mineral; Layanan toko
grosir yang menampilkan bantal Korea, Bangsuk; Layanan toko grosir yang menampilkan batu bara; Layanan toko grosir yang
menampilkan blender botol; Layanan toko grosir yang menampilkan blender botol yang disesuaikan untuk mempertahankan
dingin; Layanan toko grosir yang menampilkan blender elektrik; Layanan toko grosir yang menampilkan blender portabel;
Layanan toko grosir yang menampilkan blender tangan nirkabel; Layanan toko grosir yang menampilkan botol air dijual
kosong; Layanan toko grosir yang menampilkan botol terisolasi; Layanan toko grosir yang menampilkan botol untuk minum
bukan logam mulia; Layanan toko grosir yang menampilkan cangkir bukan logam mulia; Layanan toko grosir yang
menampilkan deterjen untuk keperluan di dapur; Layanan toko grosir yang menampilkan handuk abrasif untuk menggosok
kulit; Layanan toko grosir yang menampilkan handuk dapur dari kertas; Layanan toko grosir yang menampilkan handuk dari
tekstil; Layanan toko grosir yang menampilkan jasa untuk mencuci piring; Layanan toko grosir yang menampilkan kabinet dan
lemari plastik; Layanan toko grosir yang menampilkan kantong dengan penutup untuk penyimpanan makanan; Layanan toko
grosir yang menampilkan karpet; Layanan toko grosir yang menampilkan keranjang cucian untuk penggunaan domestik atau
rumah tangga; Layanan toko grosir yang menampilkan keranjang sampah; Layanan toko grosir yang menampilkan keranjang
untuk keperluan rumah tangga; Layanan toko grosir yang menampilkan kertas perak; Layanan toko grosir yang menampilkan
kosmetik; Layanan toko grosir yang menampilkan kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan; Layanan toko grosir yang
menampilkan kotak makanan pendamping; Layanan toko grosir yang menampilkan kotak pendingin portabel bukan elektrik;
Layanan toko grosir yang menampilkan kuali digital; Layanan toko grosir yang menampilkan kuali elektrik yang dapat dilipat;
Layanan toko grosir yang menampilkan kuali multi-guna; Layanan toko grosir yang menampilkan lapisan kertas perak untuk
memasak di dapur; Layanan toko grosir yang menampilkan lemari bukan logam; Layanan toko grosir yang menampilkan
mesin pengepakan hampa udara untuk makanan; Layanan toko grosir yang menampilkan nutraseutikal; Layanan toko grosir
yang menampilkan oven yang dipanaskan dengan uap; Layanan toko grosir yang menampilkan panci untuk memasak;
Layanan toko grosir yang menampilkan panggangan elektrik; Layanan toko grosir yang menampilkan panggangan elektrik di
dalam ruangan; Layanan toko grosir yang menampilkan panggangan elektrik di luar ruangan; Layanan toko grosir yang
menampilkan panggangan induksi; Layanan toko grosir yang menampilkan pelembab sterilisasi LED; Layanan toko grosir
yang menampilkan pemanggang; Layanan toko grosir yang menampilkan pembersih udara portabel; Layanan toko grosir yang
menampilkan pengaduk elektrik untuk keperluan rumah tangga; Layanan toko grosir yang menampilkan penggorengan;
Layanan toko grosir yang menampilkan penghilang serat elektrik; Layanan toko grosir yang menampilkan penghisap debu;
Layanan toko grosir yang menampilkan penjernih udara untuk kendaraan; Layanan toko grosir yang menampilkan peralatan
dapur; Layanan toko grosir yang menampilkan peralatan makan malam dari keramik; Layanan toko grosir yang menampilkan
peralatan makan, selain pisau, garpu dan sendok; Layanan toko grosir yang menampilkan peralatan memasak portabel untuk
penggunaan di luar ruangan; Layanan toko grosir yang menampilkan peralatan untuk membersihkan dan perlengkapan untuk
mencuci, selain elektrik; Layanan toko grosir yang menampilkan rak pengering untuk mencuci; Layanan toko grosir yang
menampilkan sapu untuk membersihkan; Layanan toko grosir yang menampilkan sarung tangan dapur; Layanan toko grosir
yang menampilkan sediaan untuk memutihkan dan bahan lainnya untuk keperluan mencuci; Layanan toko grosir yang
menampilkan serbet; Layanan toko grosir yang menampilkan setrika uap; Layanan toko grosir yang menampilkan sikat gigi
elektrik; Layanan toko grosir yang menampilkan sikat untuk membersihkan; Layanan toko grosir yang menampilkan spatula
untuk penggunaan di dapur; Layanan toko grosir yang menampilkan sterilisasi pengering piring; Layanan toko grosir yang
menampilkan talenan untuk penggunaan di dapur; Layanan toko grosir yang menampilkan tas dan dompet; Layanan toko
grosir yang menampilkan tas kecil untuk bepergian; Layanan toko grosir yang menampilkan teko kopi elektrik; Layanan toko
grosir yang menampilkan tempat dan kotak sabun; Layanan toko grosir yang menampilkan tepung dan sediaan yang terbuat
dari sereal; Layanan toko grosir yang menampilkan tikar; Layanan toko grosir yang menampilkan tisu kosmetik yang sudah
dibasahi; Layanan toko grosir yang menampilkan turner untuk penggunaan di dapur; Layanan toko grosir yang menampilkan
tusuk gigi; Layanan toko grosir yang menampilkan wadah kaca yang disegel untuk mengawetkan makanan; Layanan toko
grosir yang menampilkan wadah pengemas hampa udara untuk nasi; Layanan toko grosir yang menampilkan wadah plastik
untuk penggunaan rumah tangga; Layanan toko grosir yang menampilkan wadah rumah tangga portabel multi-guna; Layanan
toko grosir yang menampilkan wadah untuk makanan tradisional Korea, kimchi; Layanan toko grosir yang menampilkan wadah
untuk penggunaan rumah tangga atau dapur; Layanan toko grosir yang menampilkan wewangian; Layanan toko grosir yang
menjual mobil-mobil; Layanan toko grosir yang menjual mobil-mobil bekas; Layanan toko ritel di bidang suplemen makanan
kesehatan untuk digunakan sebagai suplemen diet (dietary supplements); Layanan toko ritel menampilkan alas kaki untuk pria
dan wanita retail; Layanan toko ritel menampilkan selempang jendela dari logam; Layanan toko ritel menampilkan selempang
jendela non-logam; Layanan toko ritel menampilkan sepatu; Layanan toko ritel menampilkan sepatu anak-anak; Layanan toko
ritel menampilkan sepatu kulit; Layanan toko ritel menu utama kopi; Layanan toko ritel menu utama teh; Layanan toko ritel
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online; Layanan toko ritel online menampilkan rekaman musik, rekaman komedi, rekaman kata yang diucapkan, rekaman
video, dan produk yang terkait dengan musik; Layanan toko ritel online menu utama kopi; Layanan toko ritel online yang
menampilan pakaian dalam wanita; Layanan toko ritel online yang menampilkan buku; Layanan toko ritel online yang
menampilkan pakaian dalam; Layanan toko ritel online yang menampilkan pakaian dan aksesori terkait; Layanan toko ritel
online yang menampilkan sepatu; Layanan toko ritel online yang menampilkan topi; Layanan toko ritel online yang menjual
peralatan fotografi/videografi.; Layanan toko ritel secara on-line yang menjual parfum dan wewangian; Layanan toko ritel untuk
engsel pintu dari logam; Layanan toko ritel untuk perangkat lunak komputer untuk faksimili, surat elektronik, pesan suara atau
pesan internet; Layanan toko ritel untuk pintu lipat dari logam; Layanan toko ritel untuk pintu lipat non-logam; Layanan toko
ritel yang disediakan melalui Internet yang menampilkan kosmetik, sediaan perlengkapan mandi, minyak esensial, masker
kecantikan, sabun kosmetik dan shampoo; Layanan toko ritel yang menampilkan alas kaki untuk mandi; Layanan toko ritel
yang menampilkan alat masak multi-guna; Layanan toko ritel yang menampilkan alat memasak tanpa minyak yang
dipanaskan dengan uap; Layanan toko ritel yang menampilkan alat penggosok tubuh; Layanan toko ritel yang menampilkan
alat pengukus yang mudah digunakan; Layanan toko ritel yang menampilkan alat pijat untuk penggunaan pribadi; Layanan
toko ritel yang menampilkan alat sterilisasi; Layanan toko ritel yang menampilkan alat sterilisasi portabel untuk sikat gigi;
Layanan toko ritel yang menampilkan alat sterilisasi untuk sikat gigi; Layanan toko ritel yang menampilkan alat sterilisasi untuk
talenan untuk penggunaan di dapur; Layanan toko ritel yang menampilkan aparatus dan instrumen untuk menimbang;
Layanan toko ritel yang menampilkan aparatus perawatan gigi; Layanan toko ritel yang menampilkan aparatus yang
dioperasikan tangan untuk mencincang makanan; Layanan toko ritel yang menampilkan bantal Korea, Bangsuk; Layanan toko
ritel yang menampilkan barang-barang electrical atau listrik; Layanan toko ritel yang menampilkan blender botol; Layanan toko
ritel yang menampilkan blender botol yang disesuaikan untuk mempertahankan dingin; Layanan toko ritel yang menampilkan
blender elektrik; Layanan toko ritel yang menampilkan blender portabel; Layanan toko ritel yang menampilkan blender tangan
nirkabel; Layanan toko ritel yang menampilkan botol air dijual kosong; Layanan toko ritel yang menampilkan botol terisolasi;
Layanan toko ritel yang menampilkan botol untuk minum bukan logam mulia; Layanan toko ritel yang menampilkan cangkir
bukan logam mulia; Layanan toko ritel yang menampilkan deterjen untuk penggunaan di dapur; Layanan toko ritel yang
menampilkan gantungan baju; Layanan toko ritel yang menampilkan gulungan toilet; Layanan toko ritel yang menampilkan
handuk abrasif untuk menggosok kulit; Layanan toko ritel yang menampilkan handuk dapur dari kertas; Layanan toko ritel
yang menampilkan handuk dari tekstil; Layanan toko ritel yang menampilkan jasa untuk mencuci piring; Layanan toko ritel
yang menampilkan kabinet dan lemari plastik; Layanan toko ritel yang menampilkan kantong dengan penutup untuk
penyimpanan makanan; Layanan toko ritel yang menampilkan karpet; Layanan toko ritel yang menampilkan keranjang cucian
untuk penggunaan domestik atau rumah tangga; Layanan toko ritel yang menampilkan keranjang sampah; Layanan toko ritel
yang menampilkan keranjang untuk keperluan rumah tangga; Layanan toko ritel yang menampilkan kertas perak; Layanan
toko ritel yang menampilkan kosmetik; Layanan toko ritel yang menampilkan kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan;
Layanan toko ritel yang menampilkan kosmetik, sediaan perlengkapan mandi, kit kosmetik, minyak esensial, masker
kecantikan, sabun kosmetik dan shampoo; Layanan toko ritel yang menampilkan kotak makanan pendamping; Layanan toko
ritel yang menampilkan kotak pendingin portabel bukan elektrik; Layanan toko ritel yang menampilkan kuali digital; Layanan
toko ritel yang menampilkan kuali elektrik yang dapat dilipat; Layanan toko ritel yang menampilkan kuali multi-guna; Layanan
toko ritel yang menampilkan lapisan kertas perak untuk memasak di dapur; Layanan toko ritel yang menampilkan lemari bukan
logam; Layanan toko ritel yang menampilkan mesin pengepakan hampa udara untuk makanan; Layanan toko ritel yang
menampilkan nutraseutikal; Layanan toko ritel yang menampilkan oven yang dipanaskan dengan uap; Layanan toko ritel yang
menampilkan pakaian dan aksesori terkait; Layanan toko ritel yang menampilkan panci untuk memasak; Layanan toko ritel
yang menampilkan panggangan elektrik; Layanan toko ritel yang menampilkan panggangan elektrik di dalam ruangan;
Layanan toko ritel yang menampilkan panggangan elektrik di luar ruangan; Layanan toko ritel yang menampilkan panggangan
induksi; Layanan toko ritel yang menampilkan pelembab sterilisasi LED; Layanan toko ritel yang menampilkan pemanggang;
Layanan toko ritel yang menampilkan pembersih udara portabel; Layanan toko ritel yang menampilkan pembungkus untuk
penyimpanan produksi makanan; Layanan toko ritel yang menampilkan pengaduk elektrik untuk keperluan rumah tangga;
Layanan toko ritel yang menampilkan penggorengan; Layanan toko ritel yang menampilkan penghilang serat elektrik; Layanan
toko ritel yang menampilkan penghisap debu; Layanan toko ritel yang menampilkan penjernih udara untuk kendaraan;
Layanan toko ritel yang menampilkan peralatan dapur; Layanan toko ritel yang menampilkan peralatan makan malam dari
keramik; Layanan toko ritel yang menampilkan peralatan makan, selain pisau, garpu dan sendok; Layanan toko ritel yang
menampilkan peralatan memasak portabel untuk penggunaan di luar ruangan; Layanan toko ritel yang menampilkan peralatan
olahraga selain peralatan golf/peralatan mendaki; Layanan toko ritel yang menampilkan peralatan untuk membersihkan dan
perlengkapan untuk mencuci, selain elektrik; Layanan toko ritel yang menampilkan rak pengering untuk mencuci; Layanan
toko ritel yang menampilkan sapu untuk membersihkan; Layanan toko ritel yang menampilkan sarung tangan dapur; Layanan
toko ritel yang menampilkan sediaan untuk memutihkan dan bahan lainnya untuk keperluan mencuci; Layanan toko ritel yang
menampilkan serbet; Layanan toko ritel yang menampilkan setrika uap; Layanan toko ritel yang menampilkan sikat gigi
elektrik; Layanan toko ritel yang menampilkan sikat untuk membersihkan; Layanan toko ritel yang menampilkan spatula untuk
penggunaan di dapur; Layanan toko ritel yang menampilkan sterilisasi pengering piring; Layanan toko ritel yang menampilkan
talenan untuk penggunaan di dapur; Layanan toko ritel yang menampilkan tas dan dompet; Layanan toko ritel yang
menampilkan tas kecil untuk bepergian; Layanan toko ritel yang menampilkan teko kopi elektrik; Layanan toko ritel yang
menampilkan tempat dan kotak sabun; Layanan toko ritel yang menampilkan tepung dan sediaan yang terbuat dari sereal;
Layanan toko ritel yang menampilkan tikar; Layanan toko ritel yang menampilkan tisu kosmetik yang sudah dibasahi; Layanan
toko ritel yang menampilkan turner untuk penggunaan di dapur; Layanan toko ritel yang menampilkan tusuk gigi; Layanan toko
ritel yang menampilkan wadah kaca yang disegel untuk mengawetkan makanan; Layanan toko ritel yang menampilkan wadah
pengemas hampa udara untuk nasi; Layanan toko ritel yang menampilkan wadah plastik untuk penggunaan rumah tangga;
Layanan toko ritel yang menampilkan wadah rumah tangga portabel multi-guna; Layanan toko ritel yang menampilkan wadah
untuk makanan tradisional Korea, kimchi; Layanan toko ritel yang menampilkan wadah untuk penggunaan rumah tangga atau
dapur; Layanan toko ritel yang menampilkan wewangian; Layanan toko ritel yang menjual peralatan fotografi/videografi.;
Layanan toko ritel, layanan pemesanan eceran online, dan layanan katalog pemesanan melalui pos, di bidang perangkat
keras, aksesori rumah didalam dan luar ruangan, barang olahraga, barang pengembangan rumah, dan peralatan rumah
tangga; Layanan toko serba ada dan ritel; Layanan toko yang menyediakan kebutuhan sehari-hari; Layanan untuk mengatur
dan melakukan pameran dagang dan pameran; Layanan yang berkaitan dengan kegiatan transaksi penjualan barang
dagangan baik barang-barang eletronik maupun barang-barang electrical atau listrik melalui situs web secara ritel online;
Layanan yang berkaitan dengan kegiatan transaksi penjualan barang dagangan melalui situs web secara ritel online; Layanan
– layanan perekrutan tenaga kerja; Layanan-layanan iklan dan promosi melalui internet; MINI MARKET; Manajemen Proses
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Bisnis; Manajemen Usaha; Manajemen administrasi dari konsultan kesehatan; Manajemen bisnis bebas bea; Manajemen
bisnis dan layanan administrasi bisnis yang berkaitan dengan bidang pakaian, aksesori pakaian, alas kaki, koper, ransel dan
peralatan luar ruang; Manajemen bisnis dan layanan administrasi yang mendukung pemanfaatan jaringan komputer global;
Manajemen bisnis dan layanan konsultasi di bidang hotel, resort, resort kondominium, penyewaan apartemen untuk liburan,
penyewaan rumah untuk liburan, pengembangan konsep timeshare, dan pertukaran dengan konsep timeshare; Manajemen
bisnis dan layanan konsultasi di bidang resort hotel, resort kondominium, penyewaan apartemen untuk liburan,
pengembangan konsep timeshare dan pertukaran dengan konsep timeshare, pengiklanan penyewaan properti liburan;
Manajemen bisnis dan pengoperasian hotel, klub rekreasi serta tanah dan bangunan pemukiman untuk orang lain;
Manajemen bisnis dari hak komersil dalam atau yang berhubungan dengan turnamen golf dan media; Manajemen bisnis
fasilitas perjamuan dan fungsi sosial, fasilitas golf, dan restoran; Manajemen bisnis pada pusat perbelanjaan; Manajemen
bisnis toko serba ada; Manajemen dan pengisian kembali persediaan atas material yang digunakan pada proses pengeboran
minyak dan gas dan panas bumi dan mengatur ulang persediaan dan susunan rak; Manajemen dari kepribadian olah raga dan
pemain golf profesional; Manajemen data; Manajemen file komputer; Manajemen file terkomputerisasi; Manajemen kontrak
mengenai informasi pelanggan; Manajemen perizinan barang dan jasa pihak lain (manajemen bisnis); Manajemen perusahaan
ritel untuk orang lain; Manajemen promosi untuk tokoh olah raga; Manajemen spanduk iklan yang berafiliasi dengan
pemasaran; Manajemen sumber daya manusia; Manajemen usaha dan operasi pusat data; Manajemen yang berkaitan
dengan bisnis periklanan; Manajemen/pengelolaan restoran makanan dan minuman Jepang; Melaksanakan program loyalitas
pelanggan, hadiah, afinitas dan insentif untuk tujuan promosi komersil dan periklanan; Melakukan survei pasar; Membantu
perusahaan-perusahaan untuk mendapatkan kontrak pemerintah; Memberikan informasi dan analisis yang berkaitan dengan
data pasar ekonomi; Memberikan informasi iklan dan bisnis secara online atau melalui layanan web; Memberikan informasi
kerjasama waralaba (administrasi) restoran, cafe yang menyediakan minuman berbahan dasar kopi, teh dan coklat;
Memberikan informasi komersial dan saran untuk konsumen dalam pilihan produk dan layanan; Memberikan informasi kontak
komersial dan bisnis; Memberikan informasi produk konsumen yang berkaitan dengan pakaian dan aksesori terkait;
Memberikan informasi untuk penjualan barang orang lain; Memberikan informasi yang berhubungan dengan layanan
organisasi untuk penyuluhan umum kepada public dan usaha masyarakat bawah untuk perlindungan lingkungan dan energy
bersih; Mempersiapkan barang periklanan; Mempersiapkan dokumen publisitas; Mempersiapkan dokumen yang terkait
dengan bisnis; Mempersiapkan faktur; Mempersiapkan iklan; Mempersiapkan inventaris; Mempersiapkan laporan bisnis;
Mempersiapkan laporan keuangan; Mempersiapkan layanan pameran dagang untuk perusahaan industri dan komersial;
Mempersiapkan layanan pameran untuk perusahaan industri dan komersial; Mempersiapkan materi iklan; Mempersiapkan
pameran dagang untuk perusahaan industri dan komersial; Mempersiapkan pernyataan laporan keuangan; Mempersiapkan
rencana pemasaran; Mempromosikan barang dan jasa orang lain dengan memungkinkan pengguna untuk, mengakses kupon
online, rabat, diskon, voucher dan penawaran khusus melalui website, kupon scan, rabat, diskon, voucher dan penawaran
khusus dari bahan hasil cetakan, dan sticker pada ponsel; Mempromosikan barang dan jasa orang lain dengan
mengakumulasi poin, menerbitkan poin dan menyediakan informasi yang berkaitan dengannya; Mempromosikan barang
orang lain melalui situs web (website); Mempromosikan barang pihak lain, yaitu, menyediakan kupon, potongan harga dan
voucher untuk barang pihak lain; Mempromosikan barang-barang dan jasa-jasa dengan cara mengoperasikan ritel pusat
perbelanjaan komprehensif online, grosir, dan layanan ritel online kuku buatan, stiker nail art, tips kuku, kertas transfer untuk
nail art, cat kuku [kosmetik], sediaan penguatan kuku, kondisioner kuku, cat kuku, enamel kuku, penghilang enamel kuku, gel
kuku, sediaan untuk menghilangkan kuku gel, lapisan atas cat kuku, krim kuku untuk penggunaan kosmetik, glitter kuku, cat
kuku dan penghapus cat kuku, sediaan perawatan kuku kosmetik, perekat untuk membubuhkan kuku atau bulu mata buatan,
sediaan buffing kuku, kikir kuku dan warna kuku; Mempromosikan penjualan atau mempromosikan bisnis untuk orang lain;
Mempromosikan sumbangan amal dari karyawan untuk orang lain, yaitu, untuk organisasi amal; Menata Dagangan;
Mengadakan pameran untuk tujuan iklan; Menganalisis dan menyusun data bisnis; Mengatur dan mengelola promosi
pemasaran untuk orang lain; Mengatur dan menyelenggarakan pameran, acara dan eksibisi untuk tujuan bisnis; Mengatur dan
menyelenggarakan pekan raya dan pameran untuk keperluan bisnis dan periklanan; Mengatur pameran untuk tujuan bisnis;
Mengatur pameran untuk tujuan komersial; Mengatur pameran untuk tujuan periklanan; Mengimpor dan mengekspor pakaian,
alas kaki dan hiasan kepala; Mengorganisir pameran, pameran dagang, pertunjukan dan acara untuk tujuan komersial atau
iklan; Mengorganisir pengerjaan promosi dan iklan dan mengorganisir pengerjaan retensi pelanggan, termasuk mengorganisir
pengerjaan promosi untuk mendorong loyalitas pelanggan, baik terkait dengan penggunaan kartu kredit maupun tidak;
Mengorganisir, mengatur dan menyelenggarakan pameran dagang dan eksibisi; Mengumpulkan informasi bisnis;
Mengumpulkan informasi komersial; Mengumpulkan informasi personil; Mengumpulkan informasi untuk bisnis; Mengumpulkan
statistic bisnis; Meniru dokumen; Menyalin dokumen; Menyediakan bantuan bisnis untuk pihak lain dalam pengoperasian
peralatan pengawasan keamanan dalam bidang keamanan dunia maya; Menyediakan informasi bisnis; Menyediakan
informasi bisnis, juga melalui internet, jaringan kabel atau bentuk transfer data lainnya; Menyediakan informasi, berita, dan
komentar di bidang bisnis hiburan; Menyediakan konsultan untuk penggabungan bisnis dan manajemen rantai; Menyediakan
konsultasi pemasaran di bidang media sosial; Menyediakan layanan iklan dan jasa reklame; Menyediakan portal situs web
internet yang menampilkan tautan ke situs web ritel online orang lain; Menyediakan pusat perbelanjaan daring (online
marketplaces) untuk pembeli-pembeli dan penjual-penjual barang-barang dan/atau jasa-jasa; Menyediakan ruang iklan di situs
web; Menyediakan ulasan pengguna untuk tujuan komersial atau periklanan; Menyediakan/memberikan layanan dan informasi
pelacakan mengenai pelacakan aset dalam perjalanan, yaitu, kendaraan, trailer, pengemudi/pengendara, kargo, dan kontainer
pengiriman untuk tujuan manajemen bisnis; Menyelenggarakan pameran bisnis; Menyelenggarakan pameran untuk tujuan
bisnis; Menyelenggarakan pameran untuk tujuan komersial; Menyelenggarakan pameran untuk tujuan komersial atau iklan;
Menyelenggarakan pameran untuk tujuan periklanan; Menyelenggarakan penjualan barang dengan sistem arisan;
Menyewakan materi publisitas; Menyewekan mesin atau peralatan untuk kantor; Menyiapkan dokumen; Nasehat bisnis dan
manajemen bisnis atas program yang berkaitan dengan organisasi dan manajemen bisnis; Nasehat dan bantuan bisnis;
Nasehat untuk konsumen; Optimisasi Mesin Pencari; Order melalui TV; Order melalui online; Organisasai kampanye
promosional; Organisasi bisnis kantor; Organisasi dan manajemen program insentif dan promosi penjualan; Organisasi nirlaba
di bidang kopi; Organisasi pameran untuk tujuan komersial atau iklan, sebagai model untuk iklan atau promosi penjualan;
Organisasi peragaan busana untuk keperluan promosi dan periklanan; Organisasi, mengatur dan menyelenggarakan antar
bisnis dan pameran perdagangan, forum dan acara bisnis dalam konteks pameran perdagangan dan eksposisi untuk
keperluan bisnis; Organisasi, mengatur dan menyelenggarakan pameran, pameran dagang dan eksposisi untuk keperluan
bisnis; Outlet pancake dan waffle; Outlet penjualan camilan khas jepang; Outlet toko ritel yang menampilkan kacamata,
kacamata pelindung dengan bingkai plastik atau karet yang pas di wajah untuk melindungi mata, kacamata pelindung dari
sinar matahari; PASAR SWALAYAN; PENYALURAN CONTOH-CONTOH BARANG; Pameran peragaan busana untuk
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keperluan komersial; Pemasangan poster; Pemasaran dan periklanan pada jasa keuangan dan asuransi; Pemasaran dan
promosi barang dan jasa orang lain dengan cara mendistribusikan kupon atau voucher; Pemasaran digital; Pemasaran digital
melalui poral internet berdasarkan data yang dikumpulkan melalui solusi ketelusuran dari awak hingga akhir untuk produkproduk kemasan dan pengemasan; Pemasaran digital yang diarahkan kepada pelanggan produk kemasan; Pemasaran
melalui media elektronik; Pemasaran, riset pasar, dan analisis pasar melalui situs web internet; Pembelian Madu dan Hasil
produksi madu; Pembelian barang lokal untuk dibeli oleh konsumen di luar negeri; Pembuatan laporan keuangan; Pembuatan
materi periklanan; Pembuatan profil konsumen untuk tujuan komersial atau pemasaran; Pembukuan perniagaan; Pembukuan
perusaahan; Pembukuan, menyusun laporan rekening; Pemesanan buku secara online; Pemotongan pajak; Pemrosesan
administratif pesanan pembelian untuk pembelanjaan daring; Pemrosesan data dalam pengumpulan data untuk tujuan bisnis;
Pemrosesan pesanan secara elektronik untuk orang lain; Penasihat bisnis dan layanan informasi; Pencatatan perusahaan;
Penderep; Penelitain Perniagaan; Penelitian pemasaran dan promosi penjualan (untuk orang lain); Penelitian perniagaan dan
pemasaran madu; Penempatan iklan; Penempatan personel, yaitu jasa penyediaan pekerja terlatih dan material untuk
mengelola dan mengerjakan pembersihan peralatan industri dengan benar, yaitu, reaktor, kapal, tangki, menara vakum,
penukar panas, perpipaan, kolom penyulingan, dan peralatan industri lainnya.; Penempatan tenaga kerja; Penerbitan,
manajemen dan penyelesaian mata uang virtual yang disimpan dan dikelola sebagai data elektronik untuk promosi barang dan
jasa; Penerbitan, manajemen dan penyelesaian poin dan mata uang virtual untuk promosi barang dan jasa; Penerbitan,
manajemen dan penyelesaian poin untuk promosi barang dan jasa; Pengadaan barang untuk keperluan bisnis orang lain;
Pengadaan jasa untuk pihak lain; Pengadaan, manajemen, inventaris, pemasaran dan penjualan barang (dengan cara apapun
termasuk tetapi tidak terbatas pada jasa online dan melalui pengiriman); Pengambilan informasi bisnis yang terkomputerisasi;
Pengaturan dan pengoperasian materi iklan pada jaringan komputer dan jaringan komunikasi global; Pengaturan dan
penyelenggaraan kompetisi bisnis untuk wirausahawan dan perusahaan pemula (start-up) untuk bersaing mendapatkan modal
awal untuk membiayai kegiatan bisnis; Pengaturan demonstrasi untuk tujuan periklanan; Pengaturan distribusi literatur iklan
sebagai respons terhadap permintaan telepon; Pengaturan penjualan alas kaki; Pengaturan penjualan peralatan untuk
mengukur konsumsi energi listrik; Pengaturan penjualan perangkat kontrol listrik untuk pemanasan dan pengelolaan listrik;
Pengaturan penjualan perangkat kontrol listrik untuk pengelolaan energi; Pengecer barang-barang; Pengelolaan arsip
perniagaan; Pengelolaan arsip perpajakan; Pengelolaan bisnis hotel dan penginapan lainnya; Pengelolaan data pelanggan
menggunakan basis data komputer; Pengelolaan hubungan pelanggan khusus terkait dengan rokok elektronik, perangkat
pemanas tembakau, perangkat rokok elektronik dan baterai dan pengisi daya baterai untuk rokok elektronik, perangkat
pemanas tembakau dan perangkat rokok elektronik.; Pengelolaan informasi perniagaan; Pengelolaan informasi perpajakan;
Pengelolaan laporan proyek bisnis; Pengelolaan skema loyalitas, termasuk mengorganisir pengerjaan promosi untuk
mendorong loyalitas pelanggan, terkait dengan penggunaan kartu kredit maupun tidak; Pengembangan konsep periklanan;
Pengembangan standar sukarela di bidang manajemen bisnis; Pengembangan standar sukarela di bidang manajemen proyek;
Pengembangan standar sukarela di bidang manajemen strategis; Penghimpun informasi ke dalam basis data komputer;
Pengiklanan dengan pengiriman publisitas secara online untuk pihak ketiga melalui jaringan komunikasi elektronik;
Pengiklanan di surat kabar; Pengiklanan penjualan melalui pasar; Pengiklanan penjualan melalui pos; Pengoperasian bisnis
dari pusat perbelanjaan untuk pihak lain.; Pengoperasian bisnis pusat perbelanjaan online; Pengoperasian bisnis pusat
perbelanjaan online untuk orang lain; Pengoptimalan situs web; Pengorganisasian, pengawasan dan administrasi usaha dari
penjualan dan skema insentif promosi, skema kartu loyalitas, skema dan program insentif, program pengharagaan, skema
poin untuk penebusan terhadap barang dan jasa; Pengorganisasian, pengoperasian dan supervisi bisnis mata uang virtual;
Pengrekrutan staff permanen; Penilaian produk madu; Penjualan Madu dan Hasil produksi madu; Penjualan alat sablon botol
manual; Penjualan arang; Penjualan atau promosi penjualan; Penjualan barang pribadi eceran atau grosir; Penjualan barang
secara online atau offline, baik retail maupun grosir untuk produk aksesoris barang-barang electrical atau listrik dan barangbarang elektronik; Penjualan barang secara online atau offline, baik retail maupun grosir untuk produk aksesoris barangbarang selam; Penjualan barang secara online atau offline, baik retail maupun grosir untuk produk aksesoris gadget atau
teknologi; Penjualan barang secara online atau offline, baik retail maupun grosir untuk produk aksesoris peralatan dan
perlengkapan selam; Penjualan deterjen, perekat dan preparat kimia untuk menstabilkan tanah; Penjualan eceran dan grosir
untuk tas dan dompet; Penjualan eceran untuk sediaan daging dan produk daging [butcher’s shop]; Penjualan eceran, grosir,
penjualan langsung, penjualan melalui pemesanan via pos termasuk melalui Internet atau sarana pemesanan jarak jauh
elektronik lainnya, dan jasa pengadaan kerjasama, untuk pihak lain, termasuk melalui Internet, berbagai barang di bidang
berikut ini: alat berkebun, yaitu alat yang dioperasikan dengan tangan untuk berkebun, alat penyiraman dari besi dan
penanaman, alat DIY, yaitu paku, kotak peralatan, kunci linggis, palu, obeng, baut dan kunci, barang untuk perawatan anak,
yaitu botol susu, dorongan bayi, kereta bayi, timbangan bayi, bak mandi, barang kuas, barang dan peralatan senam,
permainan dan mainan, barang-barang pers, yaitu barang cetakan dan buku, musik, yaitu alat musik, alat tulis, telekomunikasi,
telepon (termasuk telepon seluler), barang audio-visual dan multimedia, yaitu televisi (display kristal cair (LCD), plasma,
tabung sinar katoda), pemutar / perekam, speaker, netbook, kamera digital, bingkai foto digital, camcorder digital, cakram
kompak dan CD-ROM, cakram video digital (cakram serbaguna digital (DVD)) , cakram serbaguna digital HD (HD-DVD),
cakram penyimpanan optik, pemutar dan pembaca portabel (stereo pribadi), radio mobil, konverter, penyandi, perekam,
penulis, papan tombol, permainan digital, playstation, telepon seluler, telepon nirkabel, layar, radio jam, sistem hi-fi, turntable,
amplifier, pemutar dan pembaca, tuner, speaker, sistem bioskop rumah, amplifier untuk sistem bioskop rumah, layar plasma,
proyektor video, perangkat lunak komputer, film, sistem penentuan posisi global (GPS), barang komputasi, yaitu komputer dan
periferal komputer, unit pemrosesan pusat (CPU), monitor, printer laser, printer multifungsi, printer inkjet, hard disk, kunci USB,
kartu memori, floppy disk, bahan makanan pertanian dan minuman (alkohol dan non-alkohol), kendaraan, budidaya tanaman,
tembakau dan barang dan perlengkapan rokok, yaitu barang dari kayu, logam, keramik, kaca, kertas, karton, kulit dan imitasi
kulit, kain atau tekstil, bulu, serat sintetis, batu tulis, tongkat, gabus, buluh, anyaman, tanduk, tulang, seluloid dan pengganti
semua bahan ini, atau dari plastik, tiruan atau mengandung tiruan monumen atau yang mengingatkan pada suatu kabupaten,
kota kecil, kota, wilayah atau negara (tidak termasuk transportasi di dalamnya), memungkinkan pelanggan untuk melihat dan
membeli barang atau jasa tersebut dengan berbagai macam cara; Penjualan eceran, grosir, penjualan langsung, penjualan
melalui pemesanan via pos termasuk melalui Internet atau sarana pemesanan jarak jauh elektronik lainnya, dan jasa
pengadaan kerjasama, untuk pihak lain, termasuk melalui Internet, berbagai barang di bidang berikut ini: dekorasi interior dan
eksterior, yaitu linen rumah tangga, tirai bersih, gorden dari tekstil atau plastik, tirai dari tekstil, hiasan dinding dari tekstil, kain
non-anyaman (tekstil), penutup pelindung untuk furnitur, bantal (kecuali bantal untuk keperluan medis dan pemanasan),
sarung bantal, penutup furnitur dari tekstil, penutup tempat tidur, penutup meja, batang dan cincin gorden, kait tirai, rol, pita
gorden, gantungan untuk gorden, tirai dari logam, potongan ujung dan kurung untuk batang tirai bukan dari logam, gagang
pintu bukan dari logam dan kenop untuk furnitur bukan dari logam, renda dan bordir, pita, kawat untuk gorden, penahan
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gorden tidak untuk tekstil, penutup lantai dan dinding, karpet dan permadani, bingkai foto, foto, stiker, cermin, karya seni dari
logam mulia, kayu, plester atau plastik, ponsel (benda dekoratif), kotak, kotak dari kayu atau plastik, lilin, tempat lilin, tembikar,
vas, pot, penutup untuk pot, patung dan patung dari logam mulia, porselen, terra-cotta atau kaca, air mancur, bunga kering
untuk dekorasi, lampu, penutup lampu, penahan tudung lampu, cat dan pernis, pewarna, pernis, pelapis permukaan, teras,
tembikar, pot, bak (untuk tanaman), penutup untuk pot (bukan dari kertas), kotak jendela, mangkuk hias, bak, patung dan
patung batu, beton atau terra-cotta, air mancur dan kolam, dukungan tanaman, teralis, busur, layar (furnitur), penahan vas,
pouffes, tiang untuk menaruh mantel, tempat payung, rak majalah, furnitur taman, tempat bunga (furnitur), payung, pandepo,
kotak peti untuk keperluan penyimpanan, penghias ponsel, perabot, yaitu furnitur, cermin, bingkai foto dan tempat duduk,
pengharum ruangan, pengharum dan pembersih, memungkinkan pelanggan untuk melihat dan membeli barang atau jasa
tersebut dengan berbagai macam cara; Penjualan eceran, grosir, penjualan langsung, penjualan melalui pemesanan via pos
termasuk melalui Internet atau sarana pemesanan jarak jauh elektronik lainnya, dan jasa pengadaan kerjasama, untuk pihak
lain, termasuk melalui Internet, berbagai barang di bidang berikut ini: peralatan makan, yaitu piring, gelas dan peralatan
makan, linen rumah tangga, peralatan listrik rumah tangga, yaitu lemari es, freezer, lemari wine, mesin pencuci piring, kompor,
kompor induksi, tudung extractor untuk dapur, peralatan masak listrik, oven, rotisseries, oven microwave, alat penimbang, pot
kopi, penggiling kopi, perkolator kopi listrik, ceret, pengolah makanan multifungsi, pengocok, mixer, alat pemotong makanan,
pemanas listrik untuk botol susu, sentrifugal, pengepres buah, mesin bir, pembuka kaleng, pisau listrik, blender listrik,
pengocok listrik untuk keperluan rumah tangga, gilingan daging, kompor bertekanan, steamer makanan, hot plate dan tabung
kue, pemasak dalam waktu lama, wajan, penggorengan listrik, pembuat yoghurt, bejana untuk membuat es dan minuman es,
mesin cokelat panas, popcorn mesin, barbekyu listrik, kotak pendingin listrik, mesin untuk membuat minuman, peralatan untuk
mengiris bahan makanan, peralatan untuk membuat dan mengiris roti, pemanggang roti, mesin wafel, pembuat sandwich
panggang, pembuat pancake, perlengakapan fondue, perlengkapan raclette, pembuat pizza, arang untuk memasak, mesin
untuk membuat pasta, panggangan, mixer rumah tangga, mesin jahit, mesin cuci untuk binatu, mesin pengering untuk binatu,
mesin pengering unit uap, setrika, sikat gigi listrik, pengering rambut, catokan pengeriting dan pelurus dari besi, sikat dengan
pemanasan untuk rambut, epilator, alat manikur dan pedikur, pisau cukur listrik, gunting jenggot dan rambut, elektro stimulator,
bantal pijat, penyedot debu, pembersih uap, parket lilin-pemoles elektrik, mesin listrik dan peralatan untuk pencuci karpet,
radiator listrik dan pengisi minyak, kipas listrik untuk penggunaan pribadi, AC, kipas pemanas, panel radiator, alat pemurnian
udara, memungkinkan pelanggan untuk melihat dan membeli barang atau jasa tersebut dengan berbagai macam cara;
Penjualan eceran, grosir, penjualan langsung, penjualan melalui pemesanan via pos termasuk melalui Internet atau sarana
pemesanan jarak jauh elektronik lainnya, dan jasa pengadaan kerjasama, untuk pihak lain, termasuk melalui Internet, berbagai
barang di bidang berikut ini: perawatan, kecantikan, dan kebersihan untuk manusia dan hewan, yaitu sabun, pasta gigi,
deodoran, krim, lotion dan sampo, wewangian, yaitu parfum, ekstrak parfum, eau de toilette dan kosmetik, yaitu sediaan
makeup dan kecantikan untuk kulit dan rambut, pakaian, yaitu pakaian, pakaian dalam untuk pakaian siang dan malam, alas
kaki, celana ketat, kaus kaki, sepatu, sepatu bot dan sandal, dan aksesoris fashion, yaitu tutup kepala, perhiasan, ikat
pinggang, jam tangan, aksesoris rambut (klip, jepitan, perhiasan, pita, ikatan rambut, jepit rambut, sisir, ikat rambut, ikat
kepala), tekstil, yaitu hiasan dinding dari tekstil, kantong tidur (terpal), tisu dari tekstil untuk menghilangkan make-up, kelambu,
linen rumah tangga, label kain, tirai dari tekstil, saputangan (dari tekstil), toko pakaian laki-laki, kecuali benang rajut dan
benang, barang dari kulit, yaitu koper, set bepergian, koper bepergian, label koper, tas, dompet saku, tempat kartu, dompet,
tas kantor, tempat dokumen, koper dan barang-barang untuk berpergian, yaitu bagasi dan tas bepergian, tas, tas
perlengkapan mandi, kotak peti, koper, tas dan penutup jas, perhiasan, peralatan horologis, barang optik, memungkinkan
pelanggan untuk melihat dan membeli barang atau jasa tersebut dengan berbagai macam cara; Penjualan grosir barangbarang; Penjualan makanan dan minuman secara online; Penjualan melalui pos (termasuk dengan cara elektronik); Penjualan
online atas publikasi cetak, buku, majalah, materi cetak, terbitan berkala, teks elektronik dan teks non-elektronik; Penjualan
pakaian,; Penjualan ritel dan grosir bahan medis; Penjualan ritel dan grosir sampo sepatu; Penjualan ritel dan grosir sampo
sepatu (online); Penjualan ritel dan penjualan secara online berupa kacamata, aksesoris untuk telepon dan tablet, perhiasan,
jam tangan, barang-barang terbuat dari kulit, pakaian, alas kaki, penutup kepala, kaus kaki, pakaian yang terkoneksi dengan
teknologi, pakaian pintar, sepatu yang terkoneksi dengan teknologi, sepatu pintar; Penjualan ritel dan penjualan secara online
berupa kacamata, aksesoris untuk telepon dan tablet, perhiasan, jam tangan, barang-barang terbuat dari kulit, pakaian,
sepatu, topi, kaus kaki, pakaian yang terkoneksi dengan teknologi, pakaian pintar, sepatu yang terkoneksi dengan teknologi,
sepatu pintar; Penjualan ritel dan penjualan secara online berupa pakaian, sepatu, topi, kaus kaki, ikat pinggang; Penjualan
ritel wewangian, kosmetik, barang yang terbuat dari bahan kulit atau bahan imitasikulit, tas, kacamata dan kacamata pelindung
dari sinar matahari, perhiasan, instrumen arloji dan kronometrik, jual beli ritel online yang menawarkan wewangian, barang
yang terbuat dari bahan kulit atau bahan imitasi kulit, tas, kacarnata dan kacarnata pelindung dari sinar matahari, perhiasan,
instrumen arloji dan kronometrik, jasa perna saran dan promosional, terutama melalui media elektronik, publikasi untuk tulisan
pUblisitas, pengumpulan pcndapat, studi pasar.; Penyajian barang dan jasa pada semua alat komunikasi untuk ritel; Penyajian
barang di media komunikasi untuk tujuan ritel; Penyajian barang pada media komunikasi
untuk keperluan perdagangan eceran
(Presentation of goods on communication
media, for retail purposes), Penyewaan ruang periklanan (Rental of
advertising space), Periklanan radio (Radio advertising), Peragaan barang (Demonstration of goods), Jasa nasehat untuk
manajemen bisnis (Advisory
services for business management), Penyelenggaraan pameran untuk keperluan
perdagangan atau periklanan (Organization of
exhibitions for commercial or advertising purposes), Jasa perbandingan harga (Price comparison
services), Informasi dan nasehat komersial untuk konsumen (anjungan nasehat
pelanggan) (Commercial information and advice for consumers (consumer advice
shop), Penyediaan pasar daring (online) untuk pembeli dan penjual barang dan jasa
(Provision of an on-line marketplace for buyers and sellers of goods and services), Sistemisasi informasi ke dalam basis data
komputer (Systemization of
information into computer databases).; Penyajian barang-barang pada media komunikasi untuk keperluan retail, yaitu, jasa
toko retail dan jasa pesanan melalui pos dalam bidang musik dan hiburan musikal; Penyebaran bahan untuk iklan;
Penyebaran bahan untuk iklan, pengiklanan penjualan melalui pos; Penyebaran iklan untuk orang lain melalui jaringan
komunikasi on-line di internet; Penyedia jasa pemesanan secara daring dalam bidang berbagai macam berkaitan untuk
sediaan farmasi, kedokteran hewan dan sanitasi dan persediaan medis; Penyedia laporan statistik sesuai keinginan mengenai
data demografis; Penyediaan administrasi bisnis dan manajemen fasilitas-fasilitas penitipan anak untuk anak; Penyediaan dan
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penyebaran informasi yang berkaitan dengan materi untuk pameran, pameran perdagangan dan eksposisi untuk keperluan
bisnis; Penyediaan dan penyebaran informasi, bantuan dan nasihat komersial untuk peserta pameran, pengunjung dan
penyelenggara pameran, termasuk semua informasi tersebut yang disediakan secara elektronik, termasuk pada suatu situs
web; Penyediaan informasi di bidang manajemen bisnis yang di tampilkan melalui situs web; Penyediaan informasi di bidang
manajemen strategis yang di tampilkan melalui situs web; Penyediaan informasi bisnis terkait dengan reseller; Penyediaan
informasi dan nasehat komersial/niaga (konsultan niaga); Penyediaan informasi dan saran yang berkaitan dengan jasa ritel;
Penyediaan informasi di bidang manajemen proyek yang di tampilkan melalui situs web; Penyediaan informasi komersial dari
basis data online; Penyediaan informasi komersial melalui internet global; Penyediaan informasi komersial melalui jaringan
komputer; Penyediaan informasi komersil; Penyediaan informasi konsumen melalui jaringan komputer global; Penyediaan
informasi mengenai analisis manajemen bisnis dalam aspek keuangan perusahaan; Penyediaan informasi mengenai
persiapan, audit, atau pengesahan laporan keuangan; Penyediaan informasi pasar konsumen berkaitan dengan penjualan
buku secara daring; Penyediaan informasi periklanan melalui jaringan komputer global; Penyediaan informasi produk,
termasuk informasi biaya dan toko
Penyediaan informasi produk, termasuk informasi biaya dan toko; Penyediaan informasi tentang survei kuesioner; Penyediaan
informasi terkait dengan semua pakaian, alas kaki dan hiasan kepala melalui situs web online; Penyediaan informasi,
termasuk on-line, mengenai periklanan, manajemen bisnis dan fungsi administrasi dan kantor; Penyediaan jasa layanan
informasi publisitas; Penyediaan jasa periklanan, administrasi bisnis dan fungsi kantor di bidang sistem penentuan posisi
global; Penyediaan jasa ritel dengan cara pemasaran langsung sehubungan dengan pakaian, tutup kepala dan alas kaki,
perhiasan, jam tangan, aksesoris mode, tekstil, kosmetik, sediaan untuk perlengkapan mandi yang tidak mengandung obat,
produk perawatan, peralatan perawatan, peralatan mandi yang tidak mengandung obat, [kosmetik], kacamata, tempat untuk
membawa, barang dari kulit, tempat dan penutup untuk telepon genggam, tablet, laptop, koper, label untuk koper, tempat dan
penutup paspor, dompet, tas tangan dan segala macam tas, buku, lilin, perlengkapan audio, perangkat pendengar yang
diletakkan di kepala, tempat pengeras suara, pengeras suara nirkabel, perangkat pendengar yang diletakkan di dalam telinga;
Penyediaan jasa ritel melalui suatu saluran televisi yang berkaitan dengan pakaian, tutup kepala dan alas kaki, perhiasan, jam
tangan, aksesoris mode, tekstil, kosmetik, sediaan untuk perlengkapan mandi yang tidak mengandung obat, produk
perawatan, peralatan perawatan, peralatan mandi yang tidak mengandung obat, [kosmetik], kacamata, tempat untuk
membawa, barang dari kulit, tempat dan penutup untuk telepon genggam, tablet, laptop, koper, label untuk koper, tempat dan
penutup paspor, dompet, tas tangan dan segala macam tas, buku, lilin, perlengkapan audio, perangkat pendengar yang
diletakkan di kepala, tempat pengeras suara, pengeras suara nirkabel, perangkat pendengar yang diletakkan di dalam telinga;
Penyediaan jasa ritel melalui suatu telepon atau telepon genggam atau perangkat telekomunikasi lainnya yang berkaitan
dengan pakaian, tutup kepala dan alas kaki, perhiasan, jam tangan, aksesoris mode, tekstil, kosmetik, sediaan untuk
perlengkapan mandi yang tidak mengandung obat, produk perawatan, peralatan perawatan, peralatan mandi yang tidak
mengandung obat, [kosmetik], kacamata, tempat untuk membawa, barang dari kulit, tempat dan penutup untuk telepon
genggam, tablet, laptop, koper, label untuk koper, tempat dan penutup paspor, dompet, tas tangan dan segala macam tas,
buku, lilin, perlengkapan audio, perangkat pendengar yang diletakkan di kepala, tempat pengeras suara, pengeras suara
nirkabel, perangkat pendengar yang diletakkan di dalam telinga; Penyediaan kolom publisitas; Penyediaan konsultasi, layanan
konsultasi dan informasi terkait jasa periklanan, pemasaran, Jasa promosi, manajemen bisnis, administrasi bisnis, layanan
administrasi bisnis terkait asuransi dan layanan broker dalam jaringan, layanan administrasi bisnis terkait layanan garansi,
penilaian bisnis, pertanyaan bisnis, investigasi bisnis, konsultasi manajemen dan organisasi bisnis, penasihat bisnis dan
layanan informasi, bantuan manajemen bisnis, konsultasi organisasi bisnis, penelitian bisnis, informasi dan saran komersial
untuk konsumen dan, toko saran konsumen, organisasi pameran untuk tujuan komerial atai periklanan, proses administrasi
pesanan pembelian, Penghimpun informasi ke dalam basis data komputer, kompilasi statistik, konsultasi bisnis, koleksi,
kompilasi, sistemisasi, verifikasi, analisis, proses, pembaruan, pengaturan, penyimpanan dan penyedia data, layanan
informasi bisnis disediakan dalam jaringan dari sebuah database komputer, internet atau perangkat komunikasi nirkabel,
pencarian data dalam file komputer untuk orang lain, analisis harga biaya, menyusun laporan akun, peramalan ekonomi, pakar
efisiensi, konsultasi manajemen personal, layanan perbandingan harga, konsultasi bisnis profesional, analisis dan penyedia
informasi bisnis dan komersial, analisis bisnis, riset dan layanan informasi, mengumpulkan dan memverifikasi penilaian dan
ulasan bisnis untuk orang lain, menyediakan perbandingan harga, layanan, kualitas, ulasan dan penilaian penyedia layanan
untuk bisnis atau tujuan komerial, menyiapkan laporan keuangan; Penyediaan laporan bisnis (komersial); Penyediaan layanan
direktori manajemen bisnis dan profesional manajemen proyek melalui web online yang menampilkan hyperlink ke situs web;
Penyediaan layanan intelijen pasar; Penyediaan layanan pemesanan yang berkaitan dengan pakaian, alas kaki dan headwear
melalui telepon, faksimili, situs web online, aplikasi mobile internet dan sarana elektronik lainnya; Penyediaan pasar on-line
untuk pembeli dan penjual barang dan jasa yang mana untuk melayani sebagai perantara komersial dan promotor penjualan
untuk penjual dan pembeli pihak ketiga barang dan jasa, seperti, kendaraan darat.; Penyediaan penghargaan insentif dan
program keanggotaan kepada pelanggan dari pusat pelumasan kendaraan; Penyediaan platform e-commerce untuk tujuan
ritel melalui Internet.; Penyediaan program penghargaan insentif bagi pelanggan melalui pemberian hadiah bonus dan layanan
insentif untuk perjalanan udara yang sudah berkali-kali, yaitu, fasilitas transit lounge untuk relaksasi penumpang, layanan
maskapai penerbangan prioritas khusus dengan layanan reservasi, peningkatan pemrosesan tiket bandara, percepatan
prosedur menunggu panggilan penerbangan, check-in prioritas, check-in lobi prioritas, service center khusus dan jalur untuk
kumpulan penumpang elite, prioritas khusus dan percepatan pemrosesan keamanan, percepatan layanan penanganan di
pintu masuk dan keberangkatan pesawat, peningkatan akomodasi tempat duduk, peningkatan ruang pribadi termasuk hiburan
khusus, koneksi komputer, peningkatan layanan penyediaan makanan dan pemberian voucher dengan nilai-nilai yang telah
ditentukan untuk penumpang elite, pengiriman bagasi prioritas, peningkatan dan percepatan respons customer service untuk
penumpang elite; Penyediaan program penghargaan insentif dan penghargaan loyalitas keanggotaan kepada pelanggan dari
pusat pelumasan kendaraan; Penyediaan program penghargaan insentif pelanggan melalui penerbitan dan pemrosesan poin
loyalitas untuk pembelian barang dan jasa; Penyediaan promosi barang dan jasa melalui periklanan; Penyediaan ruang iklan
di situs web untuk mempromosikan barang dan jasa; Penyediaan ruang iklan untuk barang dan jasa di website; Penyediaan
skema insentif dan informasi yang berkaitan dengan skema insentif; Penyediaan tempat pasar online untuk pengguna jasa
dan penyedia jasa tenaga kerja professional/pencari kerja dengan berbagai jenis ketrampilan dan pengalaman;
Penyelenggaraan acara untuk keperluan komersial dan iklan; Penyelenggaraan pengundian hadiah untuk tujuan promosi dan
perdagangan; Penyelidikan klien; Penyewaan materi periklanan; Penyewaan media iklan, ruang, dan peralatan (termasuk
online melalui jaringan komunikasi global termasuk Internet); Penyewaan papan iklan; Penyewaan peralatan untuk periklanan;
Penyewaan ruang iklan di situs web; Peragaan barang; Peralaman pasar; Perbandingan harga dan evaluasi berbagai produk;
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Perbelanjaan lokal daring dengan produk lokal yang dibeli oleh pelanggan di luar negeri; Perdagangan bahan bakar padat;
Perdagangan batu abu tahan api; Perdagangan batu bara; Perdagangan batu bara padat (briket); Perdagangan besar alat
laboratorium, farmasi dan kedokteran; Perdagangan besar komputer dan perlengkapannya dan piranti lunak; Perdagangan
besar kosmetik; Perdagangan retail kamera, video kamera, lensa, asesori fotografi/videografi.; Perencanaan dan pelaksanaan
pameran dagang, pameran dan presentasi untuk tujuan ekonomi atau iklan; Perencanaan pengiklanan; Perencanaan strategi
pemasaran; Perikalan melalui Koran; Periklanan melalui jaringan telepon seluler; Periklanan melalui media elektronik dan
internet untuk manajemen bisnis; Periklanan melalui transmisi publisitas
online untuk pihak ketiga melalui jaringan
komunikasi elektronik; Periklanan online; Periklanan online melalui jaringan komunikasi komputer; Periklanan untuk orang lain;
Periklanan untuk orang lain melalui komputer dan jaringan komunikasi; Periklanan, pemasaran dan layanan promosi terkait
untuk memfasilitasi jejaring dan peluang sosialisasi untuk tujuan bisnis; Periklanan, pemasaran dan layanan promosi yang
terkait dengan semua industri untuk tujuan memfasilitasi jejaring dan peluang sosialisasi untuk tujuan bisnis; Periklanan,
pemasaran, dan promosi barang dan jasa pihak lain dalam kaitannya dengan video game dan olahraga elektronik;
Perkumpulan Asosiasi Seles Marketing; Persiapan kolom publikasi; Persiapan penilaian pajak [akuntansi]; Persiapan,
kompilasi dan penyimpanan data elektronik; Presentasi barang dan jasa; Produksi film iklan dalam bentuk videotape/rekaman
video; Produksi film-film komersial/iklan televisi; Produksi kembali dokumen; Produksi keperluan periklanan visual; Produksi
rekaman video untuk tujuan pemasaran; Produksi rekaman video untuk tujuan periklanan; Produksi rekaman video untuk
tujuan publisitas; Program insentif kartu loyalitas untuk mempromosikan jasa toko ritel yang menampilkan pakaian dan
aksesoris fesyen dan sejenisnya; Program loyalitas dan insentif pelanggan; Program pemberian insentif berupa asuransi jiwa
dan kesehatan untuk partisipan program karena lebih aktif dan mencapai sasaran yang ditetapkan; Promosi [periklanan]
bisnis; Promosi barang dan jasa melalui jaringan internet dan komunikasi; Promosi barang dan jasa milik pihak lain melalui
program diskon dan insentif dimana poin pembelian diberikan untuk pembelian yang dilakukan oleh pelanggan vendor atau
perjalanan yang dilakukan oleh pelanggan anggota yang dapat ditukar dengan barang dagangan dan perjalanan; Promosi
penjualan (untuk orang lain); Promosi penjualan akun kartu kredit melalui administrasi program pemberian insentif; Promosi
penjualan produk elektronik, video dan/atau audio untuk orang lain; Promosi penjualan produk elektronik, video dan/atau audio
untuk orang lain melalui toko, Internet atau katalog produk; Promosi penjualan untuk bisnis bebas bea; Promosi penjualan
untuk pihak lain melalui jaringan komputer; Promosi secara online pada jaringan komputer; Promosi, periklanan dan
pemasaran situs online; Proses administratif pesanan belanjaan; Publikasi elektronik teks publikasi; Publikasi produksi film;
Pusat belanja melalui internet; Pusat perbelanjaan komprehensif melalui internet; Pusat perbelanjaan komprehensif melalui
internet, yaitu, bahan makanan, minuman, kosmetik, perlengkapan mandi (toiletries), sediaan pemeliharaan gigi (dentifrices),
sabun dan deterjen, peralatan pembersih dan pencuci, garmen, barang tekstil, pakaian, alas kaki dan penutup kepala, tas dan
dompet kulit, mainan dan cinderamata/suvenir, kertas dan alat tulis, jam dan arloji, alat pengajaran, bahan pengajaran,
sediaan farmasi, kedokteran hewan dan sanitasi dan persediaan medis, peralatan dapur peralatan makan, mebel/furnitur,
peralatan pendingin listrik, mesin pertanian, mesin industri, peralatan digital telekomunikasi; Pusat perbelanjaan yang menjual
peralatan rumah tangga, furnitur, barang elektronik; Retail store services featuring shoes; Riset dan analisis data bisnis; Ritel
online; Ritel seluruh barang; Saran bisnis dan analisis pasar; Saran dan konsultasi bisnis mengenai penggunaan dan
permintaan untuk material yang digunakan pada proses pengeboran minyak dan gas dan panas bumi; Saran manajemen
pemasaran; Sewa mesin penjual otomatis; Stan untuk penjualan es krim; Studi dan analisis pasar melalui Internet; Studi
statistic bisnis; Supermarket bahan bangunan; Survei [jajak pendapat]; Survei bisnis; Survei untuk kepentingan bisnis; TOKO
SERBA ADA; Tampilan barang dagangan di media komunikasi untuk tujuan ritel; Tempat penyelenggara kursus penyelaman
(diving) untuk tujuan komersial; Tempat yang menjual berbagai macam bir; Toko Aquarium; Toko Barang Pecah belah; Toko
Eceran Elektronik; Toko Grosir Elektronik; Toko Optik; Toko Pakaian Jadi / konpeksi; Toko Penjualan Lampu LED, lampu
tenaga surya dan bola lampu; Toko alat-alat musik dan rekaman-rekaman; Toko alat-alat olahraga; Toko barang elektronik
audio dan audio visual; Toko barang pernak pernik/aksesoris; Toko barang-barang grosir; Toko barang-barang seni; Toko
bebas bea bandara; Toko bebas pajak untuk kosmetik dan obat-obatan; Toko boneka; Toko buku dan alat-alat tulis; Toko
bunga; Toko distro; Toko eceran aluminium; Toko eceran dan grosir yang menjual bagian dan aksesoris mobil; Toko eceran
yang menjual peralatan listrik rumah tangga; Toko eceran yang menjual perlengkapan rumah tangga dari tekstil; Toko eceran
yang menjual produk susu; Toko emas; Toko emas dan perhiasan; Toko handphone dan asesoris; Toko helm dan aksesoris
helm; Toko jam; Toko jam tangan; Toko jamu (herbal); Toko komputer dan aksesoris; Toko kue; Toko kue online; Toko mainan
anak-anak; Toko makanan dan minuman khas jepang; Toko makanan online; Toko mebel dan ranjang; Toko menjual produk
voucher secara elektronik / online; Toko minuman non-alkohol; Toko minuman online; Toko minuman panas dan dingin; Toko
olahraga; Toko oleh-oleh; Toko online dan offline (shop fasade) yang menampilkan dan menjual barang-barang merchandise
karakter animasi; Toko online di bidang makanan dan minuman; Toko online di bidang roti-roti dan kue-kue; Toko online yang
menjual peralatan dan perlengkapan bayi; Toko pakaian ritel; Toko pancake dan waffle; Toko parfum; Toko perabotan; Toko
perangkat hardware; Toko perhiasan; Toko perlengkapan bayi; Toko plastik; Toko pulsa dan kartu perdana; Toko ritel, katalog
pesanan melalui pos, dan layanan toko ritel yang ditawarkan melalui Internet di bidang alas kaki, pakaian, barang-barangbarang kecil terbuat dari kulit, tas besar yang digunakan untuk membawa sejumlah barang, tas tangan, kacamata hitam, dan
aksesoris terkait di atas; Toko roti online; Toko sepatu; Toko serba ada; Toko sparepart dan aksesoris kendaraan; Toko tekstil
dan pakaian; Toko telekomunikasi; Toko yang melayani penjualan mesin; Toko yang menjual Karpet; Toko yang menjual
antara lain: baterai telepon seluler, -baterai isi ulang, -pengisi daya baterai untuk gawai dan telepon selular baik secara onLine
maupun langsung; Toko yang menjual batu alam, marmer, kaca, batu alam, lampu, guci, keramik, pegangan pintu, panel kayu,
bingkai, kertas pelapis dinding; Toko yang menjual berbagai macam parcel; Toko yang menjual cat; Toko yang menjual emas
batangan; Toko yang menjual es krim; Toko yang menjual kaca, kaca mata (optik), bingkai kacamata, rangka kaca mata, kaca
mata pelindung matahari, tempat-tempat kaca mata, lensa kontak, wadah-wadah untuk lensa kontak, tali kaca mata, kaca
mata anti silau, tas, tas ransel, tas selempang, dompet, koper, kulit, kulit Imitasi, payung, tongkat, kantong untuk pendaki
gunung, jam, tali jam tangan , rantai jam tangan, kotak jam tangan, perhiasan, gelang, kalung, cincin, bros(perhiasan), logam
mulia, baju, celana, t-shirt, sepatu, sandal, sepatu sandal, ikat pinggang, topi, jaket, sarung tangan (pakaian), tenda-tenda, talitali, tambang, tempat tidur gantung, jala-jala, terpal plastik, karung plastik, jaring-jaring, kerai diluar ruangan; Toko yang
menjual kosmetik; Toko yang menjual kue; Toko yang menjual pakaian; Toko yang menjual pencuci mulut berupa es dan
buah; Toko yang menjual pompa air rumah tangga dan industri serta seluruh alat listrik; Toko yang menjual wallpaper, gorden,
blinds, vinyl floor, lantai kayu, sticker, kaca filem; Toko-toko Grosir Elektronik; Ulasan biaya perawatan kesehatan; Waralaba
restoran, yaitu, penawaran bantuan manajemen bisnis dalam pendirian dan pengoperasian restoran; Wholesale store services
featuring shoes; administasi program diskon yang memungkinkan peserta untuk memperoleh diskon barang dan jasa, diskon
pengiriman, percepatan pengiriman dan akses awal terhadap acara-acara penjualan; administrasi bisnis; administrasi bisnis
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dan layanan konsultasi bisnis; administrasi bisnis di bidang jasa transportasi dan pengiriman; administrasi bisnis di bidang
pengangkutan kapal atas nama orang lain; administrasi bisnis hotel; administrasi bisnis perusahaan dalam industri
pengangkutan kapal; administrasi bisnis program dan layanan penggantian farmasi; administrasi bisnis program dan layanan
penggantian obat; administrasi bisnis program penggantian pasien; administrasi bisnis untuk orang lain; administrasi dan
manajemen hibah penelitian; administrasi franchise (waralaba); administrasi komersial dari lisensi barang dan jasa orang lain;
administrasi komersial untuk barang dan jasa bagi orang lain; administrasi komersial untuk lisensi barang dan jasa bagi orang
lain, untuk program diskon yang memungkinkan peserta mendapatkan diskon barang dan jasa melalui penggunaan kartu
anggota diskon, kompetisi untuk keperluan periklanan, program loyalitas konsumen, skema insentif dan loyalitas pelanggan,
program loyalitas menyangkut diskon atau insentif, program imbalan loyalitas, skema keanggotaan, skema insentif penjualan
dan promosi, program insentif promosi penjualan, urusan bisnis waralaba, urusan bisnis toko ritel; administrasi loyalitas
pelanggan dan skema insentif; administrasi penggajian bisnis untuk orang lain; administrasi program diskon untuk
memungkinkan peserta memperoleh diskon barang dan jasa melalui penggunaan kartu keanggotaan diskon; administrasi
program diskon yang memungkinkan peserta untuk mendapatkan diskon pada jasa pengiriman melalui penggunaan kartu
keanggotaan diskon; administrasi program frequent flyer; administrasi program frequent flyer yang memungkinkan anggota
menukarkan miles untuk poin atau penghargaan yang ditawarkan oleh program loyalitas lainnya; administrasi program
imbalan kerja; administrasi program imbalan kesetiaan; administrasi program imbalan loyalitas yang melibatkan pertukaran
cap; administrasi program insentif promosi penjualan; administrasi program loyalitas konsumen; administrasi program loyalitas
konsumen untuk mempromosikan layanan restoran dan layanan ritel orang lain; administrasi program loyalitas pelanggan;
administrasi program loyalitas yang melibatkan diskon atau insentif; administrasi program loyalti konsumen yang menyediakan
konsumen terdaftar dengan barang gratis dan menu diskon; administrasi program pemberian insentif untuk mempromosikan
penjualan barang dan jasa orang lain; administrasi program pensiun karyawan; administrasi program pertukaran budaya dan
pendidikan; administrasi program tunjangan karyawan mengenai asuransi dan keuangan; administrasi program tunjangan
karyawan mengenai keanggotaan klub kebugaran; administrasi program tunjangan kesejahteraan karyawan; administrasi
pusat data dalam bidang data besar (big data); administrasi rekening tabungan; administrasi rencana penyedia yang disukai;
administrasi rencana perawatan kesehatan prabayar; administrasi skema insentif penjualan dan promosi; administrasi skema
insentif penjualan dan promosi yang melibatkan perangko perdagangan; administrasi skema loyalitas dan insentif; administrasi
urusan bisnis; administrasi urusan bisnis waralaba; administrasi usaha; administrasi yang berkaitan dengan distribusi dan
pemasaran penjualan; administrasi, penagihan, dan rekonsiliasi akun atas nama orang lain; advertising to promote the sale of
products and the use of services by the point accumulation method or discount privilege grant method; agen agregat penjualan
dan penyediaan informasi yang terkait dengannya; agen atau agen penjualan pesanan melalui surat; agen impor-ekspor; agen
informasi komersial; agen kerja terkait dengan pembayaran barang; agen pemesanan teater; agen pemesanan teater [layanan
pemesanan pekerjaan untuk artis yang tampil]; agen pemesanan teater [manajemen bisnis artis pertunjukan]; agen
pemesanan teater untuk iklan atau promosi penjualan; agen penerbitan; agen penjualan barang baik eceran maupun grosir;
agen perencanaan dan pelaksanaan iklan dan promosi penjualan, serta pengajaran dan saran untuk iklan dan promosi
penjualan; agen perencanaan, pelaksanaan sehubungan dengan mempromosikan penjualan dan mempromosikan
penyediaan barang dan jasa di internet; agen perencanaan, pengoperasian, pelaksanaan untuk mempromosikan penjualan
dan mempromosikan penyediaan barang dan jasa di internet; agen perusahaan lokal dan asing untuk memberikan penawaran
untuk berbagai produk, yaitu, penetapan harga barang atau jasa; agen untuk kontrak pengadaan (untuk pihak lain) untuk
penjualan dari barang melalui telefon seluler dan internet; agen untuk langganan koran; agen untuk penerbitan kupon
(termasuk kupon elektronik) dan kupon diskon untuk mempromosikan penjualan atau layanan produk; agency services of
products, services and company on the internet; agensi ekspor dan impor; akuntansi; akuntansi administrasi; akuntansi biaya;
akuntansi forensik; akuntansi manajemen biaya; alih daya (bantuan komersial); analis data bisnis; analisa dan pengajaran
manajemen; analisa informasi bisnis; analisa manajemen atau pemberian nasehat tentang manajemen; analisa mengenai
masalah ekonomi; analisa respon konsumen; analisis biaya; analisis biaya-manfaat; analisis bisnis strategis; analisis bisnis,
layanan informasi dan penelitian pasar; analisis dan pelaporan statistik; analisis dan penelitian pasar; analisis dan studi atas
informasi yang dikumpulkan pada pendapat-pendapat (opini) para konsumen dan lingkungan melalui penelitian pasar dan
studi-studi per-iklanan; analisis dan studi pasar; analisis data bisnis; analisis data dan statistik studi pasar; analisis data
penelitian pasar; analisis data penelitian pasar dan statistik; analisis data termasuk analisis perilaku pengguna dan intelijen;
analisis harga biaya; analisis harga biaya mengenai pembuangan, pembuangan, penanganan, dan daur ulang limbah; analisis
informasi bisnis; analisis kecenderungan busana dan pasar untuk memberikan saran dan konsultasi kepada pemilik merek
ritel; analisis kerja untuk menentukan keahlian pekerja dan persyaratan pekerja lainnya; analisis laba bisnis; analisis
manajemen bisnis; analisis manajemen bisnis dan konsultasi bisnis; analisis pasar biji-bijian; analisis pemasaran; analisis
pemasaran real estat; analisis respon iklan dan riset pasar; analisis respons iklan dan studi pasar; analisis respons terhadap
iklan; analisis statistik dan layanan pelaporan untuk keperluan bisnis; analisis statistik riset pasar; analisis studi pasar; analisis
tren bisnis; analitik data bisnis, yaitu, mengumpulkan dan melaporkan data kebugaran, informasi pembayaran dan data bisnis
lainnya ke departemen sumber daya manusia serta bisnis kebugaran dan kesehatan; asa-jasa pengadaan untuk orang lain
(pembelian barang dan jasa untuk orang lain); audisi seniman pertunjukan (pemilihan personil); audit akun; audit bisnis; audit
keuangan; audit laporan keuangan; bantuan administrasi bisnis; bantuan administrasi dalam menanggapi panggilan untuk
tender; bantuan bisnis; bantuan bisnis sehubungan dengan memfasilitasi transaksi bisnis melalui jaringan komputer lokal dan
global; bantuan bisnis terkait dengan pendirian waralaba; bantuan bisnis untuk orang lain dalam pendirian organisasi amal;
bantuan bisnis untuk orang lain dalam pendirian organisasi kemanusiaan; bantuan bisnis untuk seniman dan penampil;
bantuan bisnis, manajemen dan layanan administrasi; bantuan bisnis, manajemen dan layanan informasi; bantuan dalam
manajemen bisnis komersial waralaba; bantuan dan konsultasi yang berkaitan dengan manajemen bisnis dan organisasi;
bantuan dan saran mengenai organisasi dan manajemen bisnis; bantuan manajemen bisnis; bantuan manajemen bisnis
dalam pendirian dan pengoperasian restoran; bantuan manajemen bisnis dalam pengoperasian fasilitas pelabuhan untuk
orang lain; bantuan manajemen bisnis dalam pengoperasian restoran; bantuan manajemen bisnis di bidang waralaba; bantuan
manajemen bisnis untuk perusahaan industri atau komersial; bantuan manajemen industri; bantuan manajemen komersial;
bantuan manajemen komersial atau industri; bantuan manajemen personalia; bantuan manajemen perusahaan; bantuan
pemasaran; bantuan, layanan konsultasi dan konsultasi berkaitan dengan analisis bisnis; bantuan, layanan konsultasi dan
konsultasi berkaitan dengan manajemen bisnis; bantuan, layanan konsultasi dan konsultasi berkaitan dengan organisasi
bisnis; bantuan, layanan konsultasi dan konsultasi berkenaan dengan perencanaan bisnis; belanja online; beriklan di Internet
untuk orang lain; beriklan di kios elektronik; beriklan di majalah, brosur, dan koran; beriklan di pers populer dan profesional;
beriklan melalui Internet; beriklan melalui jaringan telepon seluler; beriklan melalui media elektronik; beriklan melalui semua
sarana komunikasi publik; beriklan untuk orang lain di Internet; bisnis dan manajemen; bisnis pemasaran; blockchain sebagai
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suatu layanan (blockchain as a service), yaitu, saran dan informasi bisnis di bidang teknologi blockchain; copywriting;
copywriting iklan; copywriting untuk keperluan iklan dan promosi; database dan manajemen arsip yang terkomputerisasi;
demonstrasi barang; demonstrasi barang dan jasa dengan cara elektronik; demonstrasi barang dan jasa dengan cara
elektronik, juga untuk manfaat yang disebut layanan Teleshopping dan homeshopping; demonstrasi barang pada media
komunikasi untuk keperluan ritel; demonstrasi barang untuk keperluan iklan; demonstrasi barang untuk keperluan promosi;
demonstrasi penjualan untuk orang lain; demonstrasi produk di jendela toko dengan model langsung; demonstrasi produk
disediakan di dalam toko dan melalui jaringan komunikasi global dan jaringan elektronik dan komunikasi lainnya; desain bahan
iklan; desain bahan-bahan iklan untuk orang lain; desain brosur iklan; desain logo iklan; desain materi iklan, pemasaran, dan
publisitas; desain selebaran iklan; desain, kreasi, persiapan, produksi, dan penyebaran iklan dan materi iklan untuk orang lain;
distribusi bahan periklanan; distribusi barang promosi; distribusi barang-barang (bukan layanan-layanan transportasi) (agen,
grosir, layanan-layanan representatif); distribusi dan penyebaran materi iklan; distribusi dan penyebaran materi iklan
[selebaran, prospektus, materi cetak, sampel]; distribusi iklan; distribusi iklan dan pengumuman komersial; distribusi masalah
periklanan; distribusi materi iklan [selebaran, prospektus, materi cetak, sampel]; distribusi materi iklan dan penyebaran pesan
iklan; distribusi materi iklan secara elektronik; distribusi materi iklan, pemasaran dan promosi; distribusi minyak dan gas,
tempat penyimpanan, lubang besar, dan peralatan silinder untuk melindungi sensor suhu, mesin, dan bagiannya; distribusi
pengumuman iklan; distribusi produk untuk tujuan periklanan; distribusi prospektus; distribusi prospektus dan sampel;
distribusi prospektus dan sampel untuk keperluan periklanan; distribusi prospektus untuk keperluan periklanan; distribusi
prospektus, langsung atau melalui pos; distribusi sampel; distribusi sampel untuk keperluan iklan; distribusi sampel untuk
keperluan publisitas; distribusi sampel, langsung atau melalui pos; distribusi selebaran iklan; distribusi selebaran iklan untuk
orang lain; distribusi selebaran untuk tujuan periklanan; distribusi selebaran, brosur, barang cetakan, dan sampel untuk
keperluan periklanan; distributor aluminium; duplikasi dokumen; ekspor dan impor alat-alat berat dan suku cadang; evaluasi
bisnis; evaluasi peluang bisnis; evaluasi persyaratan personel; evaluasi statistik data dari studi pasar; evaluasi statistik data
pemasaran; evaluasi statistik data penelitian pasar; faktur; faktur bisnis; file sentral dan manajemen file bisnis
terkomputerisasi; fungsi kantor; galeri seni untuk tujuan iklan; galeri seni untuk tujuan komersial; galeri seni untuk tujuan
komersial atau iklan; general office work regarding management of pecuniary claim by computer; grosir dan eceran film,
rekaman suara, karya sastra, karya dramatis, karya musik dan karya artistik; hubungan Masyarakat; hubungan masyarakat
yang berkaitan dengan kecantikan; iklan; iklan banner; iklan baris; iklan bayar per klik; iklan billboard elektronik; iklan bioskop;
iklan dan layanan informasi komersial; iklan dan layanan pemasaran interaktif; iklan dan pemasaran kooperatif; iklan dan
pemasaran koperasi untuk layanan kebersihan perumahan dan komersial; iklan dan promosi perusahaan; iklan dan saran
bisnis; iklan daring pada internet dan sistem jaringan komputer global lainnya; iklan dengan komunikasi nirkabel; iklan di
bidang pariwisata dan perjalanan; iklan film; iklan jasa pelatihan penyelaman dalam air secara online; iklan komersial; iklan
komersial perusahaan; iklan komersial radio; iklan komersial televisi; iklan langsung; iklan majalah; iklan melalui pesanan
surat; iklan melalui sarana komunikasi umum; iklan melalui semua sarana komunikasi umum; iklan mobil untuk dijual melalui
Internet; iklan online; iklan online di jaringan komputer; iklan online pada jaringan komputer; iklan pengalaman, acara dan
secara langsung; iklan promosi produk dan layanan pihak ketiga melalui pengaturan sponsor dan perjanjian lisensi yang
berkaitan dengan acara olahraga domestik dan internasional; iklan promosi produk dan layanan pihak ketiga melalui
pengaturan sponsor dan perjanjian lisensi yang berkaitan dengan konser musik; iklan promosi produk dan layanan pihak
ketiga melalui pengaturan sponsor dan perjanjian lisensi yang berkaitan dengan olahraga, musik, dan acara budaya lainnya;
iklan radio; iklan radio dan televisi; iklan real estat; iklan real estat komersial; iklan real estat komersial atau perumahan; iklan
real estat perumahan; iklan respons langsung; iklan secara online dan mempromosikan barang dan jasa pihak lain melalui
internet; iklan secara online jasa pengaturan pengantaran orang-orang yang mengadakan perjalanan snorkeling dan diving;
iklan secara online jasa wisata dalam air snorkeling dan diving; iklan situs web bisnis; iklan sponsor; iklan surat langsung untuk
menarik pelanggan baru dan mempertahankan basis pelanggan yang ada; iklan televisi; iklan untuk keperluan rekrutmen; iklan
untuk perekrutan personil; iklan wisata diving dan snorkeling di Pulau melalui internet; iklan yang berkaitan dengan layanan
transportasi dan pengiriman; iklan yang berkaitan dengan produk farmasi dan produk pencitraan in-vivo; iklan, pemasaran dan
konsultasi konsultasi, layanan konsultasi dan bantuan; iklan, promosi, dan layanan hubungan masyarakat; iklan, promosi, dan
layanan keagenan; informasi bisnis; informasi bisnis dan layanan penelitian; informasi bisnis dan layanan penelitian
berbantuan komputer; informasi bisnis dan layanan penilaian; informasi dan konsultasi manajemen bisnis; informasi dan
pertanyaan bisnis; informasi dan saran komersial untuk konsumen; informasi komersial dan nasehat untuk konsumen
penilaian bisnis; informasi komersial dan nasehat untuk konsumen terkait dengan diet [tempat konsultasi konsumen]; informasi
komersial dan saran untuk konsumen dalam pilihan produk dan layanan; informasi pemasaran; informasi penjualan produk;
informasi usaha untuk tinjauan umum perusahaan termasuk pengoperasian usaha, ukuran bisnis dan informasi lainnya;
informasi, jasa konsultasi, memberikan nasehat, menginformasikan yang berkaitan dengan semua yang disebutkan di atas.;
informasi, layanan konsultasi dan konsultasi yang berkaitan dengan manajemen bisnis dan administrasi bisnis yang
disediakan secara online atau melalui Internet; information retrieval services executed using electronic calculators for others;
information retrieval services on the internet using artificial intelligence program for others; input dan kompilasi informasi ke
dalam basis data komputer; input, kompilasi dan sistemisasi informasi ke dalam basis data komputer; internet dan layanan
situs belanja ritel online yang menampilkan streaming atau konten audio-visual yang dapat diunduh di bidang berita, hiburan,
olahraga, komedi, drama, musik, dan video musik; interpretasi data riset pasar; interpretasi data studi pasar; inventaris barang
dagangan; investigasi bisnis; issuing of trading stamp; issuing, clearing and managing point cards; issuing, issuing
intermediary and clearing of trading stamp, coupon, point accumulation type card and discount privilege card; jajak pendapat;
jaringan bisnis; jaringan bisnis melalui platform jejaring sosial; jasa administrasi bisnis di bidang kesehatan; jasa administrasi
bisnis di bidang transportasi; jasa administrasi dan manajemen bisnis sehubungan dengan program sponsor; jasa administrasi
kantor; jasa administrasi yang berkaitan dengan investasi; jasa administratif kartu loyalitas; jasa advis, konsultasi dan
perencanaan pajak (akunting); jasa agen bakat dalam sifat manajemen bisnis artis yang tampil; jasa agen ekspor; jasa agen
ekspor-impor di bidang energi; jasa agen impor-ekspor barang; jasa agen pemasaran; jasa agen pembelian; jasa agen
pemodelan; jasa agen penjualan untuk alas kaki; jasa agen periklanan; jasa agen periklanan radio; jasa agen periklanan
televisi; jasa agen pesanan pembelian; jasa agen sastra yang terdiri dari negosiasi kontrak; jasa agen tenaga kerja dan
pekerjaan; jasa agen yang berhubungan dengan penjualan komersial; jasa agensi talent (manajemen bisnis seniman
pertunjukan); jasa akuntansi untuk merger dan akuisisi; jasa akuntansi yang berkaitan dengan perencanaan pajak; jasa
akuntansi yang berkaitan dengan piutang dagang; jasa alih daya [bantuan bisnis]; jasa analisa penjualan; jasa analisis atau
konsultasi di bidang pertanian; jasa analisis pasar; jasa analisis periklanan; jasa audit; jasa bantuan bisnis sehubungan
dengan pengumpulan dan penyewaan daftar alamat; jasa bantuan manajemen dan operasi untuk bisnis komersial; jasa
bantuan untuk perusahaan industri atau komersial dalam menjalankan bisnis mereka; jasa bisnis dan periklanan; jasa bisnis,
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seperti membantu pihak lain dalam perundingan dan pengembangan kemitraan bisnis dan aliansi bisnis; jasa diskon (-untuk
pengecer, -untuk grosir, untuk promosi pemasaran); jasa distribusi di bidang bahan kimia, pestisida, aplikator kimia dan
pestisida dan pakaian pelindung dan masker pelindung untuk digunakan selama penggunaan atau aplikasi bahan kimia; jasa
distributor bahan bangunan dari metal; jasa distributor grosir untuk alas kaki; jasa distributor grosir untuk anggur dan minuman
beralkohol; jasa distributor grosir untuk bir; jasa distributor grosir untuk furnitur; jasa distributor grosir untuk kosmetik; jasa
distributor grosir untuk lembaran dan gulungan aluminium dan stainless steel; jasa distributor grosir untuk makanan dan
minuman; jasa distributor grosir untuk pakaian; jasa distributor grosir untuk perhiasan; jasa distributor grosir untuk produk
segar; jasa distributor grosir untuk suku cadang dan komponen otomotif; jasa distributor grosir untuk untuk teh dan kopi; jasa
eceran atau grosiran robot industri; jasa eceran atau grosiran terkait dengan bagian-bagian atau aksesoris mobil; jasa eceran
atau grosiran terkait dengan bagian-bagian atau aksesoris mobil pada situs web internet; jasa eceran atau grosiran untuk
akumulator; jasa eceran atau grosiran untuk kendaraan bermotor roda dua; jasa eceran atau grosiran untuk mesin dan
instrumen pengukur atau penguji; jasa eceran atau grosiran untuk pendingin udara; jasa eceran atau grosiran untuk peralatan
dan instrumen telekomunikasi; jasa eceran atau grosiran untuk permesinan dan peralatan elektrikal; jasa evaluasi statistik data
pemasaran; jasa grosir berkaitan dengan pelana; jasa grosir dan eceran; jasa grosir untuk alas kaki; jasa grosir untuk alat
musik; jasa grosir untuk artikel menjahit; jasa grosir untuk artikel pembersih; jasa grosir untuk bahan kimia untuk digunakan
dalam hortikultura; jasa grosir untuk bahan kimia untuk digunakan dalam kehutanan; jasa grosir untuk bahan kimia untuk
digunakan dalam pertanian; jasa grosir untuk bahan seni; jasa grosir untuk barang cetakan; jasa grosir untuk barang yang
dipanggang; jasa grosir untuk daging; jasa grosir untuk furnitur; jasa grosir untuk instalasi sanitasi; jasa grosir untuk instrumen
horologis; jasa grosir untuk instrumen medis; jasa grosir untuk kain; jasa grosir untuk karya seni; jasa grosir untuk mainan;
jasa grosir untuk minuman beralkohol, kecuali bir; jasa grosir untuk pakaian; jasa grosir untuk pakan ternak; jasa grosir untuk
penerangan; jasa grosir untuk penutup dinding; jasa grosir untuk penutup lantai; jasa grosir untuk perabotan; jasa grosir untuk
peralatan hortikultura; jasa grosir untuk peralatan konstruksi; jasa grosir untuk peralatan memasak makanan; jasa grosir untuk
peralatan menyelam; jasa grosir untuk peralatan pasokan air; jasa grosir untuk peralatan pemindahan tanah; jasa grosir untuk
peralatan penyamakan matahari; jasa grosir untuk peralatan pertanian; jasa grosir untuk perangkat keras komputer; jasa grosir
untuk perangkat keras logam; jasa grosir untuk persediaan alat tulis; jasa grosir untuk persiapan membuat minuman; jasa
grosir untuk persiapan membuat minuman beralkohol; jasa grosir untuk persiapan pembersihan; jasa grosir untuk persiapan
perawatan hewan; jasa grosir untuk produk hortikultura; jasa grosir untuk produk susu; jasa grosir untuk sampah untuk hewan;
jasa grosir untuk tembakau; jasa grosir untuk tutup kepala; jasa grosir yang berkaitan dengan aksesoris mobil; jasa grosir yang
berkaitan dengan alas kaki; jasa grosir yang berkaitan dengan barang cetakan; jasa grosir yang berkaitan dengan bulu tiruan;
jasa grosir yang berkaitan dengan furnitur; jasa grosir yang berkaitan dengan ikan; jasa grosir yang berkaitan dengan kain;
jasa grosir yang berkaitan dengan karya seni; jasa grosir yang berkaitan dengan pakan untuk hewan; jasa grosir yang
berkaitan dengan peralatan hortikultura; jasa grosir yang berkaitan dengan peralatan konstruksi; jasa grosir yang berkaitan
dengan peralatan pertanian; jasa grosir yang berkaitan dengan peralatan yang dioperasikan dengan tangan untuk konstruksi;
jasa grosir yang berkaitan dengan perhiasan; jasa grosir yang berkaitan dengan produk hortikultura; jasa grosir yang berkaitan
dengan suku cadang kendaraan bermotor; jasa grosir yang berkaitan dengan tutup kepala; jasa humas; jasa iklan dan
promosi; jasa iklan ritel yaitu penyebaran masalah iklan untuk pihak lain melalui jaringan komunikasi elektronik daring; jasa
informasi bisnis; jasa informasi ekonomi untuk keperluan bisnis; jasa informasi komersial yang disediakan oleh akses ke
database komputer; jasa informasi penjualan, bisnis dan promosi; jasa informasi, penasehatan dan konsultansi yang berkaitan
dengan periklanan dan pemasaran; jasa informasi, yaitu menyediakan informasi tentang produk ritel kepada pelanggan yang
menampilkan ketersediaan produk tertentu yang menarik bagi mereka; jasa jaringan bisnis dan profesional; jasa jasa katalog
toko eceran; jasa jual beli mobil bekas; jasa jual beli mobil bekas secara online; jasa katalog pemesanan melalui pos dalam
kaitannya dengan kosmetik; jasa kliping berita iklan secara daring (online) melalui jaringan komputer; jasa klub pelanggan dan
jasa loyalitas pelanggan, untuk tujuan komersial, promosi dan/atau periklanan; jasa klub pelanggan, untuk keperluan
komersial, promosi dan/atau iklan; jasa konsultasi bisnis; jasa konsultasi bisnis dalam kaitannya dengan identitas perusahaan;
jasa konsultasi bisnis dalam kaitannya dengan tanggung jawab sosial perusahaan; jasa konsultasi bisnis dan informasi; jasa
konsultasi bisnis di bidang logistik transportasi; jasa konsultasi bisnis di bidang pertanian; jasa konsultasi bisnis sehubungan
dengan menyediakan situs web pada jaringan komputer global yang pihak ketiga dapat menawarkan dan sumber barang dan
jasa, tempat, menentukan status dan memenuhi permintaan dan pesanan perdagangan, masuk ke dalam kontrak dan
transaksi bisnis; jasa konsultasi bisnis sehubungan dengan pengoperasian pasar elektronik untuk pembeli dan penjual barangbarang dan atau jasa-jasa pada jaringan komputer global; jasa konsultasi bisnis untuk organisasi nirlaba; jasa konsultasi bisnis
untuk perusahaan; jasa konsultasi bisnis untuk perusahaan pemula; jasa konsultasi bisnis yang berkaitan dengan integrasi
bidang teknologi proses bisnis, pembelajaran organisasi, manajemen perubahan dan keberlanjutan operasional; jasa
konsultasi dan informasi yang berkaitan dengan akuntansi; jasa konsultasi dan konsultasi di bidang strategi bisnis; jasa
konsultasi manajemen; jasa konsultasi manajemen bisnis yang disediakan melalui Internet; jasa konsultasi pemasaran bisnis;
jasa konsultasi perdagangan luar negeri; jasa konsultasi rekrutmen bisnis; jasa konsultasi terkait dengan manajemen pusat
perbelanjaan; jasa konsultasi usaha mengenai distribusi komersial dan penyediaan informasi yang berhubungan dengannya;
jasa konsultasi yang berhubungan dengan kontrak untuk pembelian barang; jasa konsultasi yang berkaitan dengan
administrasi bisnis dan manajemen personalia; jasa konsultasi yang berkaitan dengan pembuatan konsep, pengkreasian,
proses desain, pengembangan, penerapan, pengerjaan, pengaturan, promosi dan pengawasan skema keanggotaan,
termasuk skema kartu loyalitas pelanggan, skema insentif, skema bonus, kartu hadiah dan kartu diskon; jasa konsultasi yang
berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa; jasa konsultasi yang berkaitan dengan periklanan, promosi bisnis, manajemen
bisnis dan pemasaran; jasa kumpulan statistik untuk bisnis; jasa logistik (-untuk manajemen bisnis, -untuk fasilitas organisasi
dan sumber daya); jasa loyalitas pelanggan untuk tujuan komersial, promosi dan / atau iklan; jasa manajemen bisnis di bidang
pendidikan; jasa manajemen bisnis komersial; jasa manajemen bisnis sehubungan dengan penjualan secara elektronik; jasa
manajemen dan konsultasi pengelolaan bisnis; jasa manajemen penjualan di internet; jasa manajemen proyek bisnis untuk
proyek konstruksi; jasa marketing melalui berbagai media, termasuk media online dan offline, transaksi komersial secara
online; jasa menjual bersama-sama, untuk mendapatkan keuntungan satu sama lain, dari bermacam-macam barang, yang
memungkinkan pelanggan untuk melihat dengan baik dan membeli barang-barang tersebut melalui situs web internet barang
dagangan secara umum dan toko grosir; jasa organisasi dan manajemen program promosi insentif dan penjualan; jasa
outsourcing dalam sifat mengatur kontrak layanan untuk orang lain; jasa outsourcing dalam sifat mengatur pengadaan barang
untuk orang lain; jasa outsourcing di bidang analitik bisnis; jasa outsourcing di bidang manajemen hubungan pelanggan; jasa
outsourcing di bidang operasi bisnis; jasa pelaksanaan survei riset bisnis dan pasar; jasa pelelangan; jasa pemasaran; jasa
pemasaran di bidang kedokteran gigi; jasa pemasaran di bidang perjalanan; jasa pemasaran di bidang restoran; jasa
pembelanjaan melalui internet; jasa pembuatan indeks informasi, situs dan sumber daya
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lain yang tersedia di jaringan komputer global dan jaringan elektronik dan komunikasi lainnya untuk pihak lain; jasa
pemesanan (untuk orang lain); jasa pemesanan dan penjualan barang secara online; jasa pemodelan statistik; jasa
pemrosesan data dalam bidang transportasi; jasa pemrosesan data di bidang transportasi; jasa penagihan; jasa penataan
untuk tujuan iklan; jasa penelitian dan konsultasi yang berkaitan dengan promosi, operasi, dan penjualan di pasar domestik
dan luar negeri barang dan jasa yang diproduksi di Taiwan, yaitu, konsultasi riset pasar; jasa penelitian pasar dan informasi;
jasa penerbitan, pengelolaan dan penyelesaian kupon dan poin untuk mempromosikan barang dan jasa; jasa pengadaan
kerjasama, untuk keuntungan pihak lain, dari berbagai barang, tidak termasuk transportasi daripadanya, memungkinkan
pelanggan untuk dengan mudah melihat dan membeli barang-barang tersebut; jasa pengadaan minuman beralkohol [membeli
barang untuk bisnis lain]; jasa pengadaan untuk orang lain [membeli barang dan jasa untuk bisnis lain]; jasa pengadaan, untuk
manfaat pihak lain, berbagai barang-barang (tidak termasuk transportasi daripadanya), memungkinkan pelanggan untuk
dengan mudah melihat dan membeli barang-barang tersebut di outlet ritel, outlet grosir, supermarket dan toko serba ada; jasa
pengaturan dan pengorganisasian promosi pemasaran untuk pihak lain; jasa pengecer dan grosir dan jasa penjualan eceran
secara online; jasa penggabungan (merger) dan akuisisi bisnis; jasa pengorganisasian kompetisi bisnis dan perdagangan;
jasa pengumpulan data; jasa penilaian bisnis; jasa penilaian perusahaan; jasa penjualan aksesoris telepon selular; jasa
penjualan alat teknik; jasa penjualan alat-alat kedokteran; jasa penjualan camilan coklat, coklat batang, brownis; jasa
penjualan daging beku; jasa penjualan dan publisitas; jasa penjualan grosir produk garam kemasan secara online maupun
offline; jasa penjualan hasil laut; jasa penjualan hasil laut (beku); jasa penjualan ikan; jasa penjualan makanan berbahan
dasar ikan; jasa penjualan makanan atau minuman yang dioperasikan dengan memasukkan koin untuk mengeluarkan
minuman atau makanan yang dipilih; jasa penjualan makanan dan minuman; jasa penjualan makanan dan minuman khas
jepang baik secara langsung maupun online; jasa penjualan makanan dan minuman yang dipesan melalui mesin; jasa
penjualan makanan olahan hasil laut; jasa penjualan melalui sistem berbasis web dan portal online di bidang perdagangan
konsumen dan bisnis (consumer-to-business); bagi konsumen untuk masuk, mengatur dan mengubah profil pembayaran dan
pengiriman serta bagi penjual untuk masuk, mengatur dan mengubah daftar produknya; jasa penjualan minuman berbahan
dasar kopi, coklat dan teh; jasa penjualan minuman teh bubble atau teh pearl; jasa penjualan obat-obatan; jasa penjualan
perabot rumah tangga; jasa penjualan produk dibidang nutrisi dan suplemen diet, minuman dan sari buah; jasa penjualan
produk baja ringan; jasa penjualan produk serta layanan kesehatan secara online (internet).; jasa penjualan ritel produk garam
kemasan secara online maupun offline; jasa penjualan ritel, grosir dan online termasuk berhubungan dengan buku dan
publikasi lainnya jasa informasi, nasihat, konsultasi dan pendukung yang berhubungan dengan semua yang tersebut di atas;
jasa penjualan secara online; jasa penjualan serta promosi untuk sediaan farmasi; jasa penjualan wisata dalam air diving dan
snorkeling secara online; jasa penjualan: atap baja ringan ,galvalum, reng, hollow, atap Baja lembaran dengan lapisan seng
dan almunium, kanal c; jasa penyaluran gas secara ritel (eceran); jasa penyediaan data bisnis; jasa penyediaan informasi
yang berkaitan dengan e-commerce melalui internet; jasa penyediaan portal online berbasis web yang memberikan pelanggan
akses ke informasi akun penjualan mereka, informasi logistik transportasi dalam bentuk lokasi produk saat ini berdasarkan
pesanan, informasi manajemen inventaris, dan informasi promosi produk, semuanya di bidang bahan kimia dan produk kimia;
jasa penyelenggaraan pameran untuk tujuan niaga atau iklan; jasa perantara bisnis untuk menjual dan membeli barang dan
jasa; jasa perantara bisnis yang berkaitan dengan pengiriman pesanan melalui telekomunikasi; jasa perantara komersial untuk
alat pijat estetika; jasa perantara komersial untuk kosmetik; jasa perdagangan aluminium; jasa perdagangan besar (distributor)
alat-alat berat dan suku cadang; jasa perdagangan gas; jasa perdagangan secara online sehubungan dengan pelelangan
elektronik dan menyediakan evaluasi bisnis secara online sehubungan dengannya; jasa periklanan; jasa periklanan B2B
(transaksi komersial antara pelaku bisnis); jasa periklanan dan manajemen; jasa periklanan dan promosi dan konsultasi yang
terkait dengannya; jasa periklanan dan promosi di bidang hiburan, musik, film, televisi, televisi kabel, televisi satelit, radio dan
siaran on-line; jasa periklanan dan publisitas, yaitu, mempromosikan barang, jasa, identitas merek dan informasi serta berita
komersial pihak ketiga melalui media cetak, audio, video, digital dan medium on-line; jasa periklanan media sosial; jasa
periklanan untuk promosi e-commerce; jasa periklanan yang berkaitan dengan penjualan barang; jasa periklanan yang
disediakan oleh agen periklanan radio dan televisi; jasa periklanan, pemasaran dan konsultasi promosi, nasihat dan
pemberian bantuan; jasa periklanan, promosi dan / atau animasi komersial; jasa periklanan, yaitu, manajemen kampanye
periklanan, penargetan, implementasi dan layanan pengoptimalan/optimisasi (optimization); jasa periklanan, yaitu, penargetan
dan optimalisasi (optimization) iklan online; jasa periklanan, yaitu, penjadwalan, pelacakan, dan pelaporan iklan untuk orang
lain; jasa periklanani toko ritel untuk menjual pakaian, alas kaki dan headwear; jasa perniagaan yang melayani penjualan
kendaraan bermotor; jasa pesanan pos dan jasa toko ritel online yang menjual kopi, teh, minuman berbahan dasar kopi,
minuman berbahan dasar teh, minuman berbahan dasar cokelat, mesin penyeduh listrik dan mesin espresso listrik, pemadat
kopi dan teh, panci dan penyaring, tempat minuman, dan kaos; jasa prakiraan ekonomi; jasa produksi iklan; jasa program
loyalitas, insentif dan bonus untuk pelanggan; jasa promosi dan pemasaran secara online; jasa promosi penjualan; jasa
promosi penjualan atas barang-barang dan jasa-jasa melalui sponsor untuk olahraga, musik dan hiburan; jasa promosi yaitu
distribusi voucer hadiah untuk keperluan promosi dan komersial, cek hadiah, cap dan kupon diskon melalui telepon seluler,
perlengkapan seluler lainnya dan melalui internet; jasa retail pemesanan melalui pos yang terkait dengan kosmetik; jasa retail
secara online untuk produk konsumen; jasa retail sehubungan dengan penjualan bahan plastik untuk pengemasan, jenis
mesin pencetak, blok pencetakan, pengering tinta, buklet, buku, kalender, kartu, tempat dokumen, alas gambar, pena gambar,
perangkat gambar, amplop, selebaran, folder, kartu ucapan, majalah, surat kabar, pamflet, pensil, pulpen, terbitan berkala,
kartu pos, poster, barang cetakan, cetakan publikasi, buku kliping, alat tulis kantor, bahan pengajaran (kecuali peralatan); jasa
retail sehubungan dengan penjualan daging, ikan, unggas dan binatang buruan, ekstrak daging, buah dan sayuran yang
diawetkan, dibekukan, dikeringkan dan dimasak, jeli, selai, saus buah, telur, susu dan produk susu, minyak dan lemak untuk
makanan, kopi, teh, kakao dan kopi buatan, beras, tapioka dan sagu, tepung dan sediaan yang terbuat dari sereal, roti, kue
dan gula-gula, es, gula, madu, sirup, ragi, bubuk pengembang, garam, mustar, cuka, saus (bumbu), rempah-rempah, es; jasa
retail sehubungan dengan penjualan furnitur, cermin, bingkai gambar kayu, gabus, alang-alang, rotan, anyaman, tanduk,
tulang, gading, tulang insang ikan paus, cangkang, amber, kerang mutiara, meerschaum; jasa retail sehubungan dengan
penjualan kertas, karton, barang cetakan, bahan penjilidan buku, foto, alat tulis kantor, perekat untuk alat tulis kantor atau
keperluan rumah tangga, bahan seniman, kuas lukis, mesin ketik dan keperluan kantor (kecuali furnitur), bahan instruksional
dan pengajaran (kecuali peralatan); jasa retail sehubungan dengan penjualan kosmetik; jasa retail sehubungan dengan
penjualan kuas, kotak wadah sisir, sisir, alat-alat kosmetik, alat penghilang bau untuk penggunaan pribadi, kuas alis mata,
rambut untuk kuas, perlengkapan penghapus tata rias, kuas kuku; jasa retail sehubungan dengan penjualan kulit dan kulit
imitasi, kulit halus, kulit binatang, koper, dan tas perjalanan, payung dan payung penahan matahari, tongkat jalan, cambuk, tali
kekang dan pelana kuda, backpack (sejenis ransel), tas pantai, kotak kulit atau papan kulit, tas kantor, tongkat, kotak wadah
kulit atau papan kulit, tali pengikat hewan; jasa retail sehubungan dengan penjualan malt, bir, air mineral dan air soda,
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minuman lain yang tidak beralkohol, minuman buah dan jus buah, sirup dan sediaan lain untuk membuat minuman; jasa retail
sehubungan dengan penjualan mekanisme untuk peralatan yang dioperasikan dengan koin, mesin kasir, mesin hitung,
peralatan pemprosesan data, komputer, perangkat lunak komputer, alat pemadam kebakaran, kacamata hitam, kacamata,
logam mulia dan logam campurannya, perhiasan, batu mulia, instrumen horologis dan kronometrik; jasa retail sehubungan
dengan penjualan minuman ringan, minuman energi, anggur, es teh, aperitif (minuman beralkohol perangsang nafsu makan),
minuman berkarbonasi, ekstrak buah, ale jahe, grape must, must, minuman buah yang terbuat dari konsentrat, minuman
anggur manis, air malt, air seltzer, air soda, air tonik, jus sayuran, esens yang digunakan dalam sediaan minuman keras, air
barli, fruit squash, sarsaparilla, minuman beralkohol (kecuali bir); jasa retail sehubungan dengan penjualan padi-padian dan
pertanian, produk hortikultura dan kehutanan, hewan hidup, buah dan sayuran segar, biji-bijian, tanaman dan bunga alami,
bahan makanan untuk hewan; jasa retail sehubungan dengan penjualan pakaian luar, celana terusan, mantel panjang, celana,
parka, petikot, pinafor, ponco (baju selimut), pulover, piyama, sandal, sari, sarung, selendang, syal, kemeja, sepatu, kemeja
lengan pendek, shoulder wrap (bungkus bahu), topi mandi, singlet, rok, masker tidur, sandal selop, blus lindung (smok), kaus
kaki, jersi olahraga, sepatu olahraga, stoking, jaket yang diisi, jas, pelindung matahari, bretel, baju hangat, baju renang, kaus
oblong, topi tinggi, celana panjang, turban, pakaian dalam, celana kolor, celana dalam; jasa retail sehubungan dengan
penjualan pakaian rajut, kaus kaki penghangat, legging, legging, kostum topeng, sarung tangan musim dingin, ikat pinggang
uang, sarung tangan bulu, dasi; jasa retail sehubungan dengan penjualan pakaian, alas kaki, tutup kepala, apron, celana bayi,
bandana, mantel mandi, sandal mandi, laci kamar mandi, baju mandi, celana mandi, ikat pinggang, baret, korset, sepatu bot,
bra, celana untuk dipakai, kamisol, topi, jas, gaun, dressing gown, penutup telinga, footmuff, tidak dipanaskan dengan listrik,
sepatu karet, pengikat kaus kaki, sarung tangan, topi, ikat kepala, kaus kaki panjang, sol dalam, jaket, jersi, gaun jumper (baju
hangat), baju sweater; jasa retail sehubungan dengan penjualan pembakar parfum, semprotan parfum, alat penguap parfum,
bedak padat, paf bedak, tegakan kuas cukur, kuas cukur, kotak sabun, dispenser sabun, tempat sabun, mangkuk sup, tempat
spons, tegakan untuk kuas cukur, sikat gigi, sikat gigi elektrik; jasa retail sehubungan dengan penjualan peralatan dan wadah
rumah tangga atau dapur, sisir dan spons, kuas (kecuali kuas lukis), bahan pembuatan kuas, barang-barang untuk keperluan
pembersihan, wol baja, kaca yang belum dikerjakan atau dikerjakan sebagian (kecuali kaca yang digunakan dalam gedung),
barang pecah belah, porselen dan barang-barang tembikar, cermin, spons abrasif untuk menggosok kulit, dispenser aerosol,
tidak untuk keperluan medis; jasa retail sehubungan dengan penjualan perangkat manikur, perangkat manikur elektrik,
penghalus kuku elektrik atau non-elektrik, gunting kuku elektrik atau non-elektrik, kikir kuku, kikir kuku elektrik, perangkat
pedikur; jasa retail sehubungan dengan penjualan perkakas dan alat tangan (yang dioperasikan secara manual), peralatan
pemotong, senjata yang dipakai pada sisi badan, pisau cukur, penjepit keriting, alat penghilangan bulu, pemoles kuku jari
tangan elektrik dan non-elektrik, flat iron, gunting rambut untuk penggunaan pribadi, elektrik atau non-elektrik, alat tangan
elektrik dan non-elektrik untuk pengeritingan rambut, pinset pencabut rambut; jasa retail sehubungan dengan penjualan
perlengkapan dan instrumen ilmu pengetahuan, pelayaran, penyurveian, fotografi, sinematografi, optik, penimbangan,
pengukuran, pensinyalan, pemeriksaan (pengawasan), penyelamatan dan pengajaran, perlengkapan dan instrumen untuk
penghantaran, pengalihan, pengubahan, pengumpulan, pengaturan atau pengendalian listrik; jasa retail sehubungan dengan
penjualan perlengkapan untuk rekaman, transmisi, atau reproduksi suara atau gambar, pembawa data magnetik, disc
perekaman, compact disc, dvd dan media rekaman digital lain; jasa retail sehubungan dengan penjualan renda dan bordir, pita
dan jalinan pita, button kancing, kait dan mata kait, peniti dan jarum, bunga buatan, karpet, permadani, keset dan bahan
anyaman untuk membuat keset, linoleum dan bahan lain untuk menutup lantai, hiasan dinding (non-tekstil), permainan dan
alat permainan, perlengkapan senam dan olahraga, dekorasi untuk pohon natal; jasa retail sehubungan dengan penjualan
sediaan pemutihan dan bahan lain untuk penggunaan penatu, sediaan pembersihan, pengilapan, penggosokan, dan
pengampelasan, sabun; jasa retail sehubungan dengan penjualan seragam, kerudung, rompi, rompi berkancing, pakaian
tahan air, sepatu kayu, gelang handuk; jasa retail sehubungan dengan penjualan tali, senar, jaring, tenda, bidai, terpal, layar,
karung dan tas, bahan bantalan dan isian (kecuali karet atau plastik), bahan tekstil berserat mentah, kain tenun dan utas,
untuk penggunaan tekstil; jasa retail sehubungan dengan penjualan tas pakaian untuk perjalanan, tas tangan, kotak topi kulit,
tas haversack, kulit imitasi, kotak wadah kunci, tali penuntun kulit, kalung hewan kulit, moleskin, dompet saku, dompet wanita,
tas rucksack, tas sekolah, tas bersabuk sekolah, tas belanja, tas perjalanan, koper perjalanan, koper kecil, kotak wadah
perlengkapan mandi, yang tidak terpasang, tas belanja beroda; jasa retail sehubungan dengan penjualan tekstil dan pakaian
tidur, selimut, seprai, kain besar, sarung bantal, tirai tekstil, handuk, flanel, kain penutup, taplak meja, penutup tempat tidur,
penutup meja; jasa retail sehubungan dengan penjualan tembakau, barang-barang keperluan perokok, korek api; jasa retail
sehubungan dengan penjualan wewangian, minyak esens, kosmetik, losion rambut, pembersih gigi, alat-alat kosmetik,
kosmetik, kolonye eau de, kosmetik alis mata, pensil alis mata, bulu mata palsu, kuku palsu, pengilap bibir, lipstik, tata rias,
bedak tata rias, sediaan tata rias, sediaan penghapus tata rias, maskara, pengilap kuku, cat kuku, wewangian, parfum; jasa
riset bisnis; jasa ritel; jasa ritel berkenaan dengan kelebihan stok dari koleksi musim sebelumnya untuk pria, wanita dan anakanak sehubungan dengan pakaian olahraga, sepatu, koper dan tas bepergian, aksesoris busana, perabotan, penerangan,
penutup lantai, peralatan dapur dan peralatan masak, pakaian dalam, perhiasan; jasa ritel dan jasa eceran untuk mobil; jasa
ritel dan jasa grosir untuk konsumen mesin permainan video, mesin permainan video arcade, dan peralatan permainan yang
dapat digenggam dengan layar kristal cair; jasa ritel dan jasa grosir untuk mainan permainan kartu dan aksesorisnya; jasa ritel
dan jasa grosir untuk mainan, boneka, mesin permainan dan peralatannya; jasa ritel online terkait mainan; jasa ritel
supermarket dan toko serba ada (departmental store); jasa ritel yang berhubungan dengan produk makanan dan minuman
beralkohol dan tidak beralkohol; jasa ritel, jasa ritel online, jasa grosir dan ritel penjualan melalui pos yang berhubungan
dengan penjualan karet yang belum diproses dan setengah jadi, getah perca, getah, asbes, mika dan pengganti semua bahan
ini, plastik dan resin dalam bentuk ekstrusi untuk digunakan dalam pembuatan, pengepakan, penghentian dan bahan isolasi,
pipa fleksibel, tabung dan selang, bukan dari logam, kulit dan kulit imitasi, kulit halus dan kulit binatang, koper dan tas
pembawa, payung dan payung matahari, tongkat, cambuk, tali kekang dan pelana, kalung, tali pengikat dan pakaian hewan,
tas surat seni [kasing], tas atletik, tas kecil penyimpan surat dan dokumen, gendongan bayi dan anak, ransel, koper, tas, tas
untuk aksesoris perjalanan, tas pantai, tas sabuk, ikat pinggang, ikat pinggang terbuat dari kulit imitasi, ikat pinggang terbuat
dari kulit, dompet, tas sepatu bot, tas kantor, tempat kartu nama, tas kemping, tongkat, kotak kartu, tempat kartu, tempat buku
cek, tas, tas untuk telepon bergerak, tas genggam, tas kosmetik, tas dokumen, tas besar berbentuk silinder, tas malam,
pengikat dan tali dari kulit, alat pembawa berbingkai berbentuk ransel untuk membawa bayi, bingkai untuk tas, bingkai untuk
payung, tas garmen, tas senam, tas tangan, pakaian kuda, tas ransel, kantong pinggul, holdall/koper, selimut kuda , barang
penunggang kuda dan tack kuda, dompet kunci, gantungan kunci terbuat dari kulit yang dilengkapi gantungan kunci, tempat
kunci, kantong kunci, ransel /knapsack, tali kulit, tali pengikat dari kulit, tas surat dari kulit [cover], label koper, tali koper , tas
untuk perlengkapan menginap semalam, buku saku, dompet saku, portofolio, kantong, dompet, tas record, pelana kuda,
ransel/rucksack, pelana, tas sekolah, tas sekolah bersabuk dari kulit, ransel anak sekolah, tas sepatu, tas belanja, kereta

Halaman 1793 dari 2049

belanja (tas belanja beroda), tas bahu, tas olah raga, tali untuk sepatu roda, koper/suitcase, tas perlengkapan mandi, tas
jinjing, tas untuk bepergian, koper untuk bepergian, koper/trunk, kursi payung, tas pinggang (waist bag), tas pinggang (waist
pack), kantong untuk tas pinggang (waist bag), kantong untuk tas pinggang (waist pack), dompet/wallet, dompet untuk
dicantelkan pada ikat pinggang, bahan bukan dari logam untuk bangunan dan konstruksi, pipa kaku bukan dari logam untuk
bangunan, aspal, ter (pitch), ter (tar) dan bitumen, bangunan yang dapat dipindahkan bukan dari logam, monumen bukan dari
logam, perabot rumah, cermin, bingkai foto , wadah bukan dari logam untuk penyimpanan atau pengangkutan, tulang, tanduk,
tulang ikan paus atau kulit mutiara, kerang, tanah liat magnesium, batu ambar belum dikerjakan atau setengah dikerjakan,
seprei [kecuali linen], tempat tidur untuk hewan peliharaan rumah tangga, perabotan untuk kemping, gantungan baju, cincin
gorden, hiasan dari plastik untuk bahan makanan, bantal tiup [selain untuk keperluan medis] untuk dipasang pada leher; jasa
ritel, jasa ritel online, jasa grosir dan ritel penjualan melalui pos yang berhubungan dengan penjualan peralatan dan instrumen
ilmu pengetahuan, penelitian, navigasi, penelitian, fotografi, sinematografi, audio-visual, optik, timbang, ukur, sinyal, deteksi,
pengujian, inspeksi, penyelamatan dan pendidikan, peralatan dan instrumen untuk penghantar, penukar, pengubah,
pengumpul, pengatur atau pengendali distribusi atau penggunaan listrik, peralatan dan instrumen untuk merekam, transmisi,
reproduksi atau mengolah suara, gambar atau data, media yang dapat direkam dan diunduh, perangkat lunak komputer,
media perekam dan penyimpan analog atau digital kosong, mekanisme untuk alat yang bekerja dengan memasukkan uang
atau kepingan logam kedalamnya, kas register, mesin hitung, komputer dan alat periferal komputer, pakaian penyelam,
masker penyelam, sumbat kuping untuk penyelam, penjepit hidung untuk penyelam dan perenang, sarung tangan untuk
penyelam, alat pernapasan untuk berenang di bawah permukaan air, alat pemadam kebakaran, pelindung perut ( untuk
perlindungan terhadap kecelakaan dan cedera), peralatan untuk digunakan dengan komputer, perekam audio, tas dan casing
yang secara khusus disesuaikan untuk tempat atau pembawa perangkat dan peralatan portabel, ponsel, yang digenggam dan
tablet serta aksesoris untuk perangkat tersebut, baterai, pengisi daya baterai, pelindung tubuh, pelindung dada, kalkulator,
camcorder, kamera, kartu mengandung chip sirkuit terpadu, kartu yang berkode dengan fitur keamanan untuk keperluan
otentikasi, kartu yang menggunakan memori magnetik dan memori sirkuit terpadu, tempat pembawa untuk telepon bergerak,
tempat telepon bergerak, tempat kaca mata dan kaca mata pelindung sinar matahari; jasa ritel, jasa ritel online, jasa grosir dan
ritel penjualan melalui pos yang berhubungan dengan penjualan peralatan dan instrumen pembedahan, medis, kedokteran
gigi dan kedokteran hewan, anggota badan, mata dan gigi palsu, barang ortopedi, bahan penjahit luka, alat terapeutik dan alat
bantu yang disesuaikan untuk orang penyandang cacat, alat pijat, peralatan, alat dan barang untuk menyusui bayi, masker
wajah untuk penggunaan medis, peralatan dan instalasi untuk penerangan, pemanasan, pembangkit uap, memasak,
pendinginan, pengeringan, penyegaran udara, penyediaan air, keperluan sanitasi, botol air panas, kendaraan,alat untuk
bergerak di darat, udara atau air, aksesoris, komponen dan bagian-bagian kendaraan, senjata api, amunisi dan proyektil,
bahan peledak, kembang api, logam mulia dan campurannya, perhiasan, batu mulia dan batu permata setengah mulia, jam
dan pesawat pengukur waktu, lencana dari logam mulia, kotak dari logam mulia, kotak untuk jam dan arloji, kancing perhiasan
pada lengan kemeja, jepitan dasi, pin dasi, kotak perhiasan dari logam mulia, gantungan kunci, medali, cincin lilin dari logam
mulia, mekanisme untuk jam dan arloji, hiasan dari logam mulia, alat pengatur waktu, perhiasan kecil, piala, sabuk gesper,
gelang arloji, tali arloji, arloji, jam tangan, alat musik, penyangga untuk musik dan penyangga untuk alat musik, tongkat dirigen,
kertas dan karton, barang cetakan, bahan penjilid buku, foto, alat tulis menulis dan keperluan kantor, kecuali perabot, perekat
untuk keperluan alat tulis menulis atau rumah tangga, bahan menggambar dan bahan untuk seniman, kuas cat, alat
pendidikan dan pengajaran, lembaran, film dan tas plastik untuk pembungkus dan pengemasan, huruf-huruf cetak, blok-blok
cetak, agenda, album, bahan seniman, tas [amplop, kantong] dari kertas atau plastik, untuk kemasan, buku, majalah [terbitan
berkala], brosur, selebaran dan publikasi cetak lainnya, kalender, kartu yang terbuat dari plastik [selain yang bersandi atau
magnet], kotak pena, kotak alat tulis menulis, katalog, kompas, decalcomanias, catatan meja, buku harian, arsip dokumen [alat
tulis], penghapus, spidol , kartu hadiah, voucher hadiah, lem stik, kartu ucapan, saputangan kertas, alat tulis untuk
penanda/stabilo, pena tinta, tinta untuk pena, label koper terbuat dari kulit, buletin, buku catatan, pastel [krayon], tempat
pensil, rautan pensil, pensil, pulpen, poster, tiket tercetak, catatan tempel yang dapat dilepas, tato yang dapat dihapus,
penggaris, tas belanja [pembawa] dari plastik, stempel [segel] , stapler, staples, stensil, tisu, mesin ketik dan keperluan kantor
(kecuali perabot), bagan dinding untuk digunakan sebagai buku harian, papan tulis putih; jasa ritel, jasa ritel online, jasa grosir
dan ritel penjualan melalui pos yang berhubungan dengan penjualan bahan kimia untuk penggunaan dalam industri, ilmu
pengetahuan dan fotografi, serta di bidang pertanian, hortikultura dan kehutanan, damar buatan yang belum diproses, plastik
yang belum diproses, komposisi bahan pencegah kebakaran dan pemadam kebakaran, sediaan mengeraskan dan mematri,
zat untuk penyamakan kulit halus dan kulit binatang, bahan perekat untuk digunakan dalam industri, dempul dan pengisi pasta
lain, kompos, pupuk kandang, pupuk, sediaan biologis untuk digunakan dalam industri dan ilmu pengetahuan, cat, pernis, lak,
bahan pencegah karatan dan kelapukan kayu, pewarna, zat warna, tinta untuk pencetakan, tinta penandaan dan ukir, damar
alam mentah, logam dalam bentuk foil dan bubuk untuk digunakan dalam lukisan, dekorasi, percetakan dan seni, kosmetik
tidak mengandung obat dan sediaan pembersih badan, pasta gigi tidak mengandung obat, parfum, minyak esensial, sediaan
pemutih dan zat lain untuk penggunaan cucian, sediaan membersihkan, mengkilatkan, membuang lemak dan menggosok,
sediaan pembersih tubuh dan perawatan kecantikan, sediaan kebersihan mulut, wewangian, sediaan perawatan hewan,
sabun, anti keringat (pembersih badan), sediaan penyamakan buatan, krim sepatu bot, semir sepatu bot, pembersih, krim,
pasta gigi, deodoran, sediaan penghilang rambut, produk perawatan rambut, pewarna rambut, sediaan penataan rambut,
sediaan perawatan tangan, sediaan balsem untuk bibir [tidak mengandung obat], sediaan perawatan kuku, sediaan
menghilangkan cat kuku, cat kuku, sediaan tidak mengandung obat untuk digunakan setelah bercukur, sediaan untuk
menyegarkan napas [tidak mengandung obat], sampo, sediaan untuk mencukur, krim sepatu, semir sepatu, lilin sepatu,
sediaan mandi pancuran, produk perawatan kulit, sediaan perawatan kulit, bedak talk; jasa ritel, jasa ritel online, jasa grosir
dan ritel penjualan melalui pos yang berhubungan dengan penjualan oli dan gemuk industri, malam, pelumas, zat untuk
mengisap, membasahi dan mengikat debu, bahan bakar dan bahan penerangan, lilin dan sumbu untuk penerangan, lilin
beraroma dan wangi , sediaan farmasi, medis dan kedokteran hewan, sediaan saniter untuk keperluan medis, zat dan
makanan diet yang diadaptasi untuk penggunaan medis atau kedokteran hewan, makanan untuk bayi, suplemen pantangan
untuk manusia dan hewan, plester, bahan pembalut, bahan untuk menambal gigi, pembuat gigi buatan, pembasmi kuman,
sediaan untuk membasmi binatang perusak, bahan pembasmi jamur, bahan pembasmi rumput liar, sediaan penyegar udara,
kit dan kotak pertolongan pertama lengkap dengan isinya, sediaan pembersih tangan, kit yang berisi sediaan medis, plester,
protein, vitamin, suplemen diet dan mineral, logam kasar dan campurannya, bijih logam, bahan logam untuk bangunan dan
konstruksi, bangunan dari logam yang dapat dipindahkan, kabel dan kawat bukan untuk listrik dari logam biasa, barangbarang kecil dari logam besi, wadah logam untuk penyimpanan atau pengangkutan, lemari besi, lencana dari logam, cincin
kunci dan rantai kunci, kunci, kunci-kunci, ornamen, tempat sampah logam, kunci, kunci kosong, rambu, patung, patung kecil
dan arca kecil, perunggu, piala yang terbuat dari logam, kotak uang, mesin, mesin perkakas, perkakas yang dioperasikan
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dengan listrik, motor dan mesin, kecuali untuk kendaraan darat, kopling mesin dan komponen transmisi, kecuali untuk
kendaraan darat, peralatan pertanian, selain alat tangan dioperasikan secara manual, inkubator untuk telur, mesin penjual
otomatis, perkakas dan alat tangan, yang dioperasikan secara manual, peralatan pemotong, senjata yang dipakai pada sisi
badan, pisau cukur, peralatan higienis dan kecantikan yang dioperasikan dengan tangan untuk manusia dan hewan, peralatan
pengangkat, peralatan tangan untuk darurat dan penyelamatan, alat berkebun , dioperasikan dengan tangan, gunting, besi
pengering rambut, jepitan untuk pengeriting rambut, pelengkung bulu mata, perangkat manikur, gunting kuku, kikir kuku,
perangkat pedikur, gunting pemangkas, pinset, penjepit, pemotong pizza; jasa ritel, jasa ritel online, jasa grosir dan ritel
penjualan melalui pos yang berhubungan dengan penjualan pakaian, alas kaki, tutup kepala, ikat pinggang [pakaian], replika
perlengkapan sepak bola, spul untuk sepatu bot sepak bola [sepatu], renda, jalinan pita dan sulaman, dan pita dan simpul pita
perlengkapan jahit menjahit, kancing, kait dan mata kait, peniti dan jarum, bunga buatan, hiasan rambut, rambut palsu,
pengikat untuk pakaian dan untuk rambut, kancing hias berbentuk lencana, tali sepatu, nomor peserta lomba, retsleting,
karpet, permadani, keset dan bahan anyaman untuk membuat keset, linoleum dan bahan lain untuk menutup lantai, matras
yoga, permainan, mainan dan alat-alatnya, peralatan video game, alat senam dan olah raga, hiasan untuk pohon Natal,
peralatan untuk tinju, peralatan untuk bermain permainan keterampilan, peralatan memanah, pohon Natal tiruan dan dudukan
pohon Natal, tas yang disesuaikan untuk membawa alat olah raga, tas yang didesain khusus untuk ski dan papan selancar,
tas yang disesuaikan khusus untuk peralatan olah raga, balon, bola, masker baseball, tongkat pemukul untuk olah raga,
pelindung badan, perlengkapan binaraga, pelindung dada, permainan kartu, hiasan Natal, permainan komputer, guntingan
kertas berwarna yang dihamburkan untuk pesta, alas panah, permainan panah-panahan, pelindung siku (alat olah raga),
permainan elektronik, peralatan latihan, kait ikan, barang dan peralatan memancing, alat pancing, pelindung tinju [alat olah
raga], peralatan fitnes, sarung tangan untuk sepak bola, sepak bola atau gawang sepak bola, chip permainan, peralatan
permainan, permainan yang berhubungan dengan olah raga, sarung tangan khusus disesuaikan untuk keperluan olah raga,
jaring gawang, tiang gawang, tas golf dengan atau tanpa roda, karpet golf, peralatan senam dan olah raga, latihan tangan,
pelindung tangan yang disesuaikan untuk penggunaan olah raga, pelindung pinggul yang dibuat khusus untuk berolahraga
[bagian dari pakaian olah raga], bola tiup untuk olah raga, jalur sepatu roda, pelindung lutut [alat olah raga], pelindung lutut
yang disesuaikan untuk digunakan saat berolahraga, pelindung kaki yang disesuaikan untuk olah raga, bantalan tulang kering
[alat olah raga], patung militer [mainan], hadiah-hadiah kecil, bantalan kolam, topi pesta dari kertas, mesin untuk latihan fisik,
trek plastik, tenda bermain, peralatan tempat bermain, kartu permainan; jasa ritel, jasa ritel online, jasa grosir dan ritel
penjualan melalui pos yang berhubungan dengan penjualan pemutar CD, kaset radio CD, rom CD, rantai dan tali untuk kaca
mata dan kaca mata pelindung matahari, pakaian pelindung terhadap kecelakaan, radiasi dan api, majalah perusahaan yang
dapat diunduh melalui internet, perangkat lunak aplikasi komputer, perangkat lunak aplikasi komputer untuk perangkat
komputer portabel, bergerak/mobile, genggam dan tablet, program permainan komputer dan video game, perangkat lunak
permainan komputer, permainan komputer, perangkat keras permainan komputer, perangkat keras komputer, periferal
komputer, program komputer, perangkat lunak komputer , komputer, komputer laptop dan notebook, digital audio tape, digital
versatile disc, peralatan driver, publikasi elektronik yang dapat diunduh, program dan perangkat lunak permainan video dan
permainan komputer interaktif yang dapat diunduh, penutup telinga, bantalan siku, perisai/shield dan pelindung, kabel daya
listrik, peralatan dan instrumen listrik, peralatan listrik rumah tangga, publikasi elektronik yang didistribusikan lewat email, kartu
bersandi dan alat penyandi magnetik, kartu chip bersandi yang berisi program yang digunakan untuk aplikasi keuangan,
program loyalitas, program imbalan dan preferensi pemegang kartu, kotak kaca mata, kaca mata (eyeglasses), kaca mata
(eyewear), kaca mata (spectacles), kaca mata pelindung matahari, kaca mata dan kaca mata olah raga, kaca mata renang,
pelindung/perisai wajah, filter untuk masker pernapasan, pelampung untuk mandi dan berenang, bingkai dan lensa untuk kaca
mata dan kacamata pelindung matahari, bingkai untuk kaca mata, kaca mata/goggle untuk digunakan olah raga, equalizer
grafis, headphone, headset, helm (kecuali helm bersepeda), dudukan yang disesuaikan untuk ponsel , hologram, joystick
untuk digunakan dengan komputer, bantalan lutut, perisai (shield) dan pelindung, tas pembawa laptop, penutup laptop, lensa
untuk kaca mata (eyewear), kaca mata (spectacles) dan kaca mata pelindung matahari, pelampung penyelamat, jaket
penyelamat dan pelampung, timbangan koper, pembawa data magnetik, disc perekam, magnet, kaca pembesar, stick memori,
penutup ponsel, tali ponsel, pelindung mulut (karet pelindung), pemutar MP3 dan peralatan elektronik digital yang digenggam
dan portabel untuk merekam, mengatur, mentransmisi, memanipulasi dan meninjau file teks, data, audio dan video, peralatan
navigasi untuk kendaraan [komputer terpasang], odontoguard, mesin kantor, pedometer, stereo pribadi, peralatan telepon,
kartu berlapis plastik memuat barang cetakan [berkode], steker, soket dan kontak lainnya [sambungan listrik], pengatur waktu
yang dapat diprogram, alat pelindung untuk penggunaan pribadi terhadap kecelakaan, aksesoris dan pakaian pelindung,
pakaian pelindung untuk menyelam, pakaian pelindung untuk peserta olah raga motor [untuk pencegahan kecelakaan],
pakaian, tutup kepala dan alas kaki pelindung untuk digunakan dalam olah raga, kaca mata (glasses), kaca mata pelindung
matahari dan kaca mata (goggles) pelindung, pemutar rekaman, alat pengendali jarak jauh, pakaian penyelamat keselamatan,
peralatan navigasi satelit, kartu berkode keamanan, peluit sinyal, kartu berkode magnetik, kartu pembawa data elektronik ,
kartu chip, kaus kaki dipanasi dengan listrik, speaker, kabel speaker, tempat kaca mata, visor dan helm olah raga, tali dan
kotak untuk kaca mata (eyewear) dan kaca mata pelindung matahari, kaca mata renang, instalasi, peralatan dan instrumen
telekomunikasi, pesawat telepon, telepon, peralatan dan instrumen televisi, televisi, peralatan penyimpan digital, peralatan dan
instrumen video, pemutar video disc, perangkat lunak video game , permainan video, mesin perekam video, program
permainan video dan permainan virtual reality komputer, perangkat lunak permainan video dan permainan virtual reality
komputer, virtual reality headset dan virtual reality helm, visual display unit, wearable video display monitor; jasa ritel, jasa ritel
online, jasa grosir dan ritel penjualan melalui pos yang berhubungan dengan penjualan perkakas rumah tangga atau dapur
dan wadah kecil, peralatan memasak dan peralatan makan, sisir dan spons, sikat, bahan pembuat sikat, barang untuk
membersihkan, kaca belum dikerjakan atau setengah dikerjakan, barang pecah belah, porselen dan barang tembikar, gelas
bir, mangkuk dan piring, alat untuk menyikat, alat pembakar, tempat lilin, piringan tempat tadah lilin dari logam mulia, tempat
lilin dari logam mulia, hiasan dari porselen, peralatan pembersih [dioperasikan secara manual], pengocok minuman koktail,
teko kopi bukan listrik, tas pendingin, peralatan kosmetik, cangkir, barang porselen, botol minuman, sedotan untuk minum,
patung kecil, alas setrikaan, pot bunga, botol air yang bisa dilipat, ekstraktor jus buah (dioperasikan secara manual), barang
perlengkapan hadiah dan karya seni, semua terbuat dari porselen tulang (bone china), kristal porselen, tembikar, kaca,
porselen atau terakota, wadah es, perangkap serangga, tempat air dan bejana air minum, cerek, kotak makan siang, patung
miniatur, tempat pencampur [bukan listrik] untuk mencampur minuman , tempat pencampur secara manual [pengocok koktail],
mangkok, hiasan, keranjang piknik yang dilengkapi piring, piring, sedotan untuk minum yang dapat digunakan kembali,
sedotan yang dapat digunakan kembali, botol pengocok, botol untuk olah raga, wol baja, wadah penyimpanan untuk makanan,
wadah penyimpanan untuk keperluan rumah tangga, sedotan, mug bukan dari logam mulia, tas yang diisolasi secara termal
untuk keperluan rumah tangga atau dapur atau digunakan untuk mengangkut dan menyimpan makanan dan minuman, wadah
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yang diisolasi secara termal untuk makanan, termos yang diisolasi secara termal untuk keperluan rumah tangga, sikat gigi,
tusuk gigi, vas dan kendi, botol air, kaleng penyiram tanaman, barang untuk berkebun, karya seni, tali tambang dan tali, jaring,
tenda dan terpal, awning dari bahan tekstil atau sintetis, layar, karung untuk pengangkutan dan penyimpanan bahan dalam
bentuk curah, bahan pelapis, bantalan dan pengisi kecuali dari kertas, karton, karet atau plastik, penutup tidak terpasang,
bahan tekstil berserat kasar dan bahan penggantinya, benang dan benang untuk keperluan tekstil, tekstil dan pengganti tekstil,
linen keperluan rumah tangga, tirai tekstil atau plastik, seprei, kain tempat tidur, flanel, handuk, penutup meja, kantong tidur;
jasa ritel, jasa ritel online, jasa grosir dan ritel penjualan melalui pos yang berhubungan dengan penjualan sepatu roda, papan
layar, pelindung tulang kering untuk penggunaan atletik, bantalan tulang kering [alat olah raga], papan luncur, papan selancar,
papan seluncur salju, ski, sepatu roda, bola snooker dan tongkat snooker, meja snooker, suvenir, tas olah raga, aksesoris dan
perlengkapan olah raga, sarung tangan untuk olah raga, sepeda stasioner untuk latihan fisik, pelindung perut [disesuaikan
untuk digunakan dalam olah raga tertentu], bahan senar untuk raket olah raga, pita/band penyerap keringat untuk raket, kolam
renang [alat bermain], jaring dan tiang tenis, tas termal tenis, tongkat mainan bercahaya, patung miniatur mainan, truk mainan,
peralatan latihan yang digunakan berkaitan dengan sepak bola, peluit, pelindung pergelangan tangan yang digunakan atletik,
daging, ikan, unggas dan binatang buruan, ekstrak daging, buah dan sayuran yang diawetkan, dibekukan, dikeringkan dan
dimasak, jeli, selai, saus buah, telur, susu, keju, mentega, yoghurt dan produk susu lainnya, minyak dan lemak untuk
makanan, keripik kentang, makanan yang telah diolah, sediaan protein dalam bentuk batangan untuk konsumsi manusia,
makanan ringan berbentuk batang [bahan makanan], kopi, teh, kokoa dan kopi buatan, beras, pasta dan mie, tapioka dan
sagu, tepung dan sediaan terbuat dari sereal, roti, kue dan gula-gula, cokelat, es krim, sorbet dan es yang dapat dimakan
lainnya, gula, madu, sirup, ragi, bubuk pengembang, garam, bumbu, rempah-rempah, tumbuh-tumbuhan (herba) yang
diawetkan, cuka, saus dan bumbu lainnya, es (air beku), makanan berenergi berbentuk batang, bubuk instan untuk membuat
minuman beraroma, bubuk untuk membuat minuman, makanan sereal protein berbentuk batang, makanan ringan protein
berbentuk batang, makanan ringan berbentuk batang (bahan makanan), makanan ringan, produk pertanian, akuakultur,
hortikultura dan kehutanan yang belum diolah dan mentah, biji-bijian dan padi-padian yang belum diolah dan mentah, buah
dan sayuran segar, tumbuh-tumbuhan (herba) segar , tanaman dan bunga alami, umbi-umbian, bibit dan benih untuk ditanam,
hewan hidup, bahan makanan dan minuman untuk hewan, malt, bir, minuman tidak mengandung alkohol, air mineral dan air
soda, minuman buah dan jus buah, sirup dan sediaan tidak mengandung alkohol lainnya untuk membuat minuman, minuman
untuk membantu melangsingkan tubuh [bukan untuk keperluan medis], cordial, minuman energi, minuman energi yang
mengandung kafein, minuman energi untuk olahragawan dan atlet, minuman berkarbonasi yang beraroma, minuman isotonik
[bukan untuk keperluan medis], sediaan untuk membuat minuman tidak mengandung alkohol, seltzer [minuman], shandy,
sorbet [minuman], minuman olah raga, minuman beralkohol, sediaan alkohol untuk membuat minuman, tembakau dan
pengganti tembakau, rokok dan cerutu, rokok elektronik dan vaporizer oral untuk perokok , barang-barang keperluan perokok,
korek api; jasa saran untuk manajemen bisnis; jasa sistemisasi data dalam database komputer; jasa strategi pemasaran
melalui media sosial; jasa toko besi dan bahan bangunan; jasa toko eceran sambung langsung (online) yang tersedia melalui
jaringan komputer global untuk komputer,; jasa toko retail secara online berupa berbagai macam barang-barang konsumen
pihak lain, kartu hadiah, dan pengiriman media digital, headset realitas virtual/maya, dan konten dan data realitas virtual/maya;
jasa toko retail secara online berupa berbagai macam barang-barang konsumen untuk pihak lain; jasa toko retail secara online
berupa rekaman suara musikal, rekaman suara musikal yang dapat diunduh, T-shirt, pakaian, penutup kepala, dan alas kaki;
jasa toko retail secara online yang berhubungan dengan kosmetik; jasa toko retail secara online yang meliputi perangkat lunak
komputer yang tersedia melalui internet dan jaringan komunikasi komputer dan elektronik lain; jasa toko retail secara online
yang menampilkan berbagai macam barang konsumen lainnya; jasa toko retail secara online yang menampilkan headset
realitas virtual/maya dan augmented reality, permainan (games), konten dan media digital; jasa toko retail sehubungan dengan
hadiah; jasa toko retail yang meliputi perangkat lunak komputer untuk penggunaan alat-alat elektronik digital ponsel genggam
dan elektronik konsumen lain; jasa toko ritel online yang menampilkan konten digital, karya audiovisual, film, dan pertunjukkan
televisi; jasa toko serba ada retail; jasa toko serba ada retail secara online; jasa toko untuk penjualan alat dapur; jasa toko
untuk penjualan alat make up; jasa toko untuk penjualan hadiah pesta pernikahan; jasa toko untuk penjualan hadiah ulang
tahun; jasa toko untuk penjualan souvenir; jasa transkripsi; jasa untuk membantu membangun jaringan kontak bisnis; jasa
untuk memperoleh statistik bisnis untuk orang lain; jasa waralaba hotel (manajemen dan operasional); jasa waralaba, yaitu
penawaran assistensi manajemen bisnis dalam pendirian dan pengoperasian hotel, restoran, klub malam, bar, spa, fasilitas
rekreasi dan kebugaran, toko eceran, kondominium, gedung apartemen, pusat konferensi, resor timeshare (kepemilikan
bersama dengan perjanjian bagi waktu) untuk pihak lain; jasa yang berkaitan dengan analisis data usaha dalam transaksi
konsumen dan perilaku konsumen; jasa-jasa administrasi bisnis; jasa-jasa administrasi program loyalitas pelanggan yang
memungkinkan peserta untuk memperoleh diskon barang dan jasa, diskon pengiriman, percepatan pengiriman dan akses
awal terhadap acara-acara penjualan; jasa-jasa analisis dan studi informasi yang dikumpulkan pada pendapat-pendapat
(opini) para konsumen dan tindak tanduk (behaviour) melalui penelitian pemasaran dan studi-studi periklanan; jasa-jasa
analitik data usaha mengenai penjualan produk dan jasa orang lain, dan autentikasi, proses dan manajemen pembayaran
selular; jasa-jasa grosir terkait kosmetik-kosmetik, sabun-sabun, parfum-parfum, perhiasan-perhiasan, alat tulis, produkproduk kertas, stiker tato, kulit dan imitasi kulit, tas-tas bepergian, tas-tas tangan, dompet-dompet, dompet, tempat kunci,
peralatan rumah tangga dan dapur, barang-barang tekstil, pakaian, alas kaki, tutup kepala, pakaian dalam, pakaian renang,
syal, lencana-lencana untuk dipakai, hiasan untuk rambut, permainan, mainan, barang-barang mainan (playthings) atau untuk
bermain dan barang olahraga; jasa-jasa impor dan ekspor; jasa-jasa informasi usaha dan komersil secara online; jasa-jasa
informasi usaha secara online, yakni, menganalisa preferensi individu dan menyediakan ulasan dan rekomendasi produk;
jasa-jasa konsultasi bisnis, yaitu menilai rencana-rencana bisnis wirausaha; jasa-jasa konsultasi manajemen bisnis; jasa-jasa
konsultasi yang berkaitan dengan pencaharian karyawan-karyawan; jasa-jasa loyalitas pelanggan sehubungan dengan jasajasa hotel dan resor; jasa-jasa manajemen bisnis, yaitu manajemen dan pengoperasian hotel, restoran, klub malam, bar, spa,
fasilitas rekreasi dan kebugaran, toko eceran, kondominium, gedung apartemen, pusat konferensi, resor timeshare
(kepemilikan bersama dengan perjanjian bagi waktu), klub rekreasi resor, klub liburan, klub dimana setiap pemilik memiliki hak
yang berbeda dan proporsional, klub tempat kediaman pribadi, hak penggunaan klub dan proyek kontrak untuk jangka
panjang untuk pihak lain; jasa-jasa manajemen database; jasa-jasa organisasi dan pameran-pameran dan pekan-pekan raya
perdagangan untuk tujuan-tujuan komersial dan periklanan; jasa-jasa pemasaran melalui mesin penelusuran; jasa-jasa
pemilihan (seleksi), penilaian dan pemeriksaan kesehatan pada karyawan untuk tujuan pencaharian (penerimaan) karyawan;
jasa-jasa penelitian media, ialah penelitian pada dampak-dampak media masa berbeda pada pendapat-pendapat (opini) pada
konsumen dan kelakukan konsumen, dan penyediaan jasa-jasa konsultansi yang berkaitan dengan utillisasi hasil-hasil
penelitian media; jasa-jasa penelitian perniagaan yang berkaitan dengan periklanan, pemasaran dan komunikasi; jasa-jasa
penempatan dan pencaharian para karyawan untuk
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sementara; jasa-jasa pengorganisasian untuk menggelar acara dalam melibatkan customer untuk turut menyumbang
makanan hewan untuk tujuan promosi; jasa-jasa penjualan barang; jasa-jasa penyediaan barang; jasa-jasa penyediaan media
dibidang periklanan dan pemasaran satu persatu (one-to-one) ialah: perencanaan dan pembelian waktu dan ruang media
untuk periklanan pemasaran secara langsung; jasa-jasa perantara usaha untuk penjualan dan pembeliaan barang dan jasa,
yakni, memfasilitasi transaksi pembeli dan penjual dengan menyediaan informasi tentang penjual, barang dan/atau jasa
kepada pembeli; jasa-jasa perdagangan online; jasa-jasa perdagangan online, yakni, mengoperasikan pasar online untuk
penjual dan pembeli barang dan/atau jasa; jasa-jasa perencanaan strategik perniagaan, penasehatan dan konsultansi yang
berkaitan dengan periklanan, pemasaran dan komunikasi; jasa-jasa periklanan dan pemasaran online; jasa-jasa periklanan
dan pemasaran yang disediakan dengan cara metode-metode secara tidak langsung komunikasi-komunikasi pemasaran,
ialah: media sosial, pertanyaan-pertanyaan pemasaran, pemasaran melalui internet, pemasaran secara mobile (berpindahpindah), blogging-blogging dan cara-cara lain secara pasif, yang ditanggung bersama-sama, atau melalui saluran-saluran
komunikasi viral; jasa-jasa perniagaan elektronik, yakni, penyediaan informasi terkait produk melalui jaringan telekomunkasi
untuk kegunaan penjualan; jasa-jasa program loyalitas pelanggan yang menampilkan hadiah dalam bentuk diskon jasa
pengiriman; jasa-jasa promosi penjualan, ialah mempromosikan barang-barang dan jasa-jasa atas berbagai macam industriindustri melalui penyaluran bahan-bahan promosi dan memberikan nasehat promosi penjualan; jasa-jasa promosi yaitu
distribusi voucher hadiah, cek hadiah, cek bernilai, stempel diskon dan kupon melalui telepon seluler dan peralatan seluler
lainnya dan internet; jasa-jasa ritel dan grosir online terkait kosmetik-kosmetik, sabun-sabun, parfum-parfum, perhiasanperhiasan, alat tulis, produk-produk kertas, stiker tattoo, kulit dan imitasi kulit, tas-tas bepergian, tas-tas tangan, dompetdompet, dompet, tempat kunci, peralatan rumah tangga dan dapur, barang-barang tekstil, pakaian, alas kaki, tutup kepala,
pakaian dalam, pakaian renang, syal, lencana-lencana untuk dipakai, hiasan untuk rambut, permainan, mainan, barangbarang mainan (playthings) atau untuk bermain dan barang olahraga; jasa-jasa ritel dan grosir yang disediakan melalui
perangkat lunak yang dapat diunduh termasuk aplikasi seluler terkait kosmetik-kosmetik, sabun-sabun, parfum-parfum,
perhiasan-perhiasan, alat tulis, produk-produk kertas, stiker tato, kulit dan imitasi kulit, tas-tas bepergian, tas-tas tangan,
dompet-dompet, dompet, tempat kunci, peralatan rumah tangga dan dapur, barang-barang tekstil, pakaian, alas kaki, tutup
kepala, pakaian dalam, pakaian renang, syal, lencana-lencana untuk dipakai, hiasan untuk rambut, permainan, mainan,
barang-barang mainan (playthings) atau untuk bermain dan barang olahraga; jasa-jasa ritel, yakni, administrasi program
diskon untuk memungkinkan peserta untuk memperoleh diskon jasa pengiriman melalui penggunaan diskon program
keanggotaan dan program pengiriman tingkat variabel; jasa-jasa strategi perniagaan; jasa-jasa toko eceran yang menampilkan
perlengkapan make-up; jasa-jasa toko eceran yang menampilkan perlengkapan sabun mandi; jasa-jasa toko eceran, yaitu
toko oleh-oleh, toko suvenir, jasa toko serba ada; jasa-jasa toko ritel online menampilkan konten audio, video, dan audiovisual
yang direkam dan diunduh sebelumnya; jasa-jasa toko ritel terkait kosmetik-kosmetik, sabun-sabun, parfum-parfum,
perhiasan-perhiasan, alat tulis, produk-produk kertas, stiker tato, kulit dan imitasi kulit, tas-tas bepergian, tas-tas tangan,
dompet-dompet, dompet, tempat kunci, peralatan rumah tangga dan dapur, barang-barang tekstil, pakaian, alas kaki, tutup
kepala, pakaian dalam, pakaian renang, syal, lencana-lencana untuk dipakai, hiasan untuk rambut, permainan,
mainan, barang-barang mainan (playthings) atau untuk bermain dan barang olahraga; jasa/layanan amal, khususnya
mempromosikan kesadaran masyarakat tentang amal, kedermawanan/filantropi, sukarelawan (volunteer), pelayanan
masyarakat dan umum dan kegiatan kemanusiaan; jasa/layanan bisnis dan periklanan; jasa/layanan bisnis dan periklanan,
yaitu, jasa/layanan periklanan untuk melacak kinerja periklanan, untuk mengelola, menyalurkan dan melayani periklanan,
untuk menganalisa data iklan, untuk melaporkan data iklan, dan untuk mengoptimalkan kinerja periklanan; jasa/layanan bisnis
dan periklanan, yaitu, perencanaan media dan pembelian media untuk orang lain; jasa/layanan konsultasi di bidang periklanan
dan pemasaran; jasa/layanan penyaluran iklan dan informasi, khususnya, menyediakan ruang iklan baris/iklan diklasifikasikan
melalui jaringan komputer global; kamar layanan perdagangan dalam sifat mempromosikan bisnis dan pariwisata lokal;
kampanye pasar; kegiatan pemasaran dan promosi yang berkaitan dengan administrasi dan manajemen bisnis; ketentuan dari
informasi (dari konsultasi , -penasehat) yang berhubungan dengan jasa-jasa tersebut.; keypunching [fungsi kantor]; kompilasi
dan analisis data bisnis di bidang teknologi blockchain dan cryptocurrency; kompilasi dan analisis data dan informasi yang
berkaitan dengan manajemen bisnis; kompilasi dan input informasi ke dalam basis data komputer; kompilasi dan pembayaran
poin dengan hak istimewa untuk mempromosikan barang dan jasa dan memberikan informasi yang berkaitan dengannya;
kompilasi dan penyediaan informasi bisnis; kompilasi dan sistematisasi informasi dalam bank data; kompilasi dan sistemisasi
informasi di dalam database komputer interaktif dalam bidang makanan, masakan, instruksi memasak, memanggang, resep
untuk makanan dan minuman, tips dan teknik memasak, ulasan, anggur, minuman, nutrisi, penurunan berat badan, diet, cara
makan dalam rangka menjaga berat badan dan mengurangi berat badan, rencana diet, perencanaan makan, perencanaan
menu, rekomendasi menu, makan, hiburan, resep, peralatan dapur, peralatan memasak dan aksesoris memasak; kompilasi
dan sistemisasi informasi ke dalam basis data komputer; kompilasi dan sistemisasi informasi yang digunakan dalam transmisi
elektronik; kompilasi dan sistemisasi komunikasi dan data tertulis; kompilasi dan/atau penggunaan model, algoritma atau
simulasi untuk menganalisa dan menguji konsep bisnis atau komersial, purwa rupa (prototypes), data atau informasi yang
berasal dari Internet of Things (IoT, yaitu suatu konsep dimana objek tertentu punya kemampuan untuk mentransfer data lewat
jaringan tanpa memerlukan adanya interaksi dari manusia ke manusia ataupun dari manusia ke perangkat komputer);
kompilasi dan/atau penggunaan model, algoritma atau simulasi untuk menganalisa dan menguji konsep bisnis atau komersial,
purwa rupa (prototypes), data atau informasi yang berasal dari Internet of Things (IoT, yaitu suatu konsep dimana objek
tertentu punya kemampuan untuk mentransfer data lewat jaringan tanpa memerlukan adanya interaksi dari manusia ke
manusia ataupun dari manusia ke perangkat komputer); kompilasi dan/atau penggunaan model, algoritma atau stimulasi untuk
menganalisa dan menguji konsep bisnis atau komersial, purwa rupa (prototypes), data atau informasi; kompilasi dan/atau
penggunaan model, algoritma atau stimulasi untuk menganalisa dan menguji konsep bisnis atau komersial, purwa rupa
(prototypes), data atau informasi yang berasal dari Internet of Things (IoT, yaitu suatu konsep dimana objek tertentu
mempunyai kemampuan untuk mentransfer data lewat jaringan tanpa memerlukan adanya interaksi dari manusia ke manusia
ataupun dari manusia ke perangkat komputer); kompilasi data ke dalam basis data komputer; kompilasi data matematika;
kompilasi data matematika atau statistik; kompilasi data statistik; kompilasi data untuk database online yang berisi daftar
rahasia (informasi), yaitu daftar dan jadwal di bidang kendaraan, bagian kendaraan dan aksesori kendaraan; kompilasi data
untuk orang lain; kompilasi direktori bisnis; kompilasi direktori bisnis online; kompilasi direktori bisnis untuk penerbitan di
Internet; kompilasi direktori untuk penerbitan di Internet; kompilasi direktori untuk penerbitan di Internet dan jaringan elektronik,
komputer dan jaringan komunikasi lainnya; kompilasi iklan untuk digunakan pada halaman web dan di internet; kompilasi iklan
untuk digunakan sebagai halaman web di Internet; kompilasi informasi bisnis; kompilasi informasi bisnis dalam database
komputer yang dapat dicari dan ditemukan melalui jaringan komputer global; kompilasi informasi bisnis ke dalam basis data
komputer; kompilasi informasi hukum; kompilasi informasi hukum ke dalam basis data komputer; kompilasi informasi ilmiah;
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kompilasi informasi ilmiah ke dalam basis data komputer; kompilasi informasi ke dalam basis data komputer; kompilasi
informasi ke dalam basis data komputer, termasuk di bidang kendaraan, bagian kendaraan dan aksesori kendaraan; kompilasi
informasi ke dalam register yang terkomputerisasi; kompilasi informasi komersial; kompilasi informasi lingkungan; kompilasi
informasi lingkungan ke dalam basis data komputer; kompilasi informasi ornitologis; kompilasi informasi ornitologis ke dalam
basis data komputer; kompilasi informasi perusahaan; kompilasi informasi perusahaan ke dalam basis data komputer;
kompilasi informasi statistik; kompilasi informasi toksikologis; kompilasi informasi toksikologis ke dalam basis data komputer;
kompilasi informasi yang berkaitan dengan burung; kompilasi informasi yang berkaitan dengan kondisi lingkungan; kompilasi
informasi yang berkaitan dengan kondisi lingkungan ke dalam basis data komputer; kompilasi informasi yang berkaitan
dengan sistem informasi; kompilasi informasi yang berkaitan dengan teknologi informasi; kompilasi laporan medis; kompilasi
milis; kompilasi milis langsung; kompilasi model statistik untuk penyediaan informasi dinamika pasar; kompilasi prototipe
bisnis; kompilasi purwa rupa (prototypes) bisnis; kompilasi purwa rupa (prototypes) bisnis; kompilasi register komersial;
kompilasi statistik; kompilasi statistik bisnis; kompilasi statistik bisnis dan informasi komersial; kompilasi statistik pasar;
kompilasi statistik untuk menentukan peringkat audiens program televisi dan radio; kompilasi statistik yang berkaitan dengan
pemanfaatan layanan kesehatan; kompilasi, produksi, dan penyebaran materi iklan; komputerisasi Akuntansi; konseling karir
[saran dan informasi pekerjaan]; konsultasi administrasi bisnis; konsultasi akuisisi-akuisisi dan penggabungan (merger) bisnis;
konsultasi akuntansi; konsultasi akuntansi yang berkaitan dengan perpajakan; konsultasi bisnis; konsultasi bisnis dan
informasi bisnis untuk menyediakan program komputer pada jaringan data; konsultasi bisnis dan layanan informasi; konsultasi
bisnis dan layanan informasi bisnis yang diberikan kepada perusahaan; konsultasi bisnis dan layanan manajemen mengenai
kegiatan pemasaran dan peluncuran produk baru; konsultasi bisnis dan manajemen; konsultasi bisnis di bidang
telekomunikasi; konsultasi bisnis di bidang transportasi dan pengiriman; konsultasi bisnis mengenai kegiatan pemasaran;
konsultasi bisnis mengenai kegiatan pemasaran dan peluncuran produk baru; konsultasi bisnis pemasaran; konsultasi bisnis
profesional; konsultasi bisnis strategi konsumen dalam bidang pemasaran, merek, penjualan, pengoperasian, dan desain
produk untuk memahami dan memprediksi konsumen, bisnis, serta tren dan aksi pasar ritel; konsultasi bisnis untuk
bisnisukuran kecil dan bisnis ukuran menengah; konsultasi bisnis yang berkaitan dengan periklanan; konsultasi bisnis,
manajemen, perencanaan dan pengawasan; konsultasi di bidang penyelesaian mata uang virtual; konsultasi hubungan
masyarakat; konsultasi iklan pers; konsultasi kepegawaian; konsultasi komersial di bidang teknologi blockchain dan
cryptocurrency; konsultasi kreatif dan strategis mengenai pengembangan dan produksi kampanye pemasaran untuk pihak
lain; konsultasi managemen bisnis dalam bidang transportasi dan pengiriman; konsultasi manajemen bisnis; konsultasi
manajemen bisnis dan organisasi perusahaan; konsultasi manajemen bisnis di bidang jasa transportasi dan pengiriman;
konsultasi manajemen bisnis di bidang pengembangan eksekutif dan kepemimpinan; konsultasi manajemen bisnis di bidang
transportasi, yaitu, perencanaan dan koordinasi transportasi orang untuk orang lain; konsultasi manajemen bisnis yang
berkaitan dengan strategi, pemasaran, produksi, personalia dan penjualan eceran; konsultasi manajemen dan organisasi
bisnis; konsultasi manajemen industri; konsultasi manajemen personalia; konsultasi manajemen perusahaan; konsultasi
manajemen risiko bisnis; konsultasi mengenai strategi komunikasi periklanan; konsultasi merek; konsultasi organisasi bisnis;
konsultasi pemasaran; konsultasi pemasaran bisnis; konsultasi pemasaran di bidang teknologi blockchain dan cryptocurrency;
konsultasi pemasaran langsung; konsultasi pemrosesan data; konsultasi pemrosesan data elektronik; konsultasi penelitian
bisnis; konsultasi penempatan karier; konsultasi penempatan kerja; konsultasi penempatan personel; konsultasi
pengoperasian-pengoperasian bisnis; konsultasi penilaian pasar; konsultasi perekrutan; konsultasi perekrutan personil;
konsultasi perekrutan tenaga kerja; konsultasi perencanaan bisnis; konsultasi perencanaan karir; konsultasi periklanan;
konsultasi periklanan dan pemasaran; konsultasi periklanan di bidang teknologi blockchain dan cryptocurrency; konsultasi
profesional yang berkaitan dengan manajemen personalia; konsultasi riset pasar; konsultasi segmentasi pasar; konsultasi
sumber daya manusia; konsultasi usaha di bidang sistemasi informasi ke dalam database komputer; konsultasi yang berkaitan
dengan akuisisi bisnis; konsultasi yang berkaitan dengan akuntansi pajak; konsultasi yang berkaitan dengan analisis bisnis;
konsultasi yang berkaitan dengan demografi untuk tujuan pemasaran; konsultasi yang berkaitan dengan iklan bisnis;
konsultasi yang berkaitan dengan layanan iklan dan promosi; konsultasi yang berkaitan dengan layanan relokasi untuk bisnis;
konsultasi yang berkaitan dengan manajemen biaya perawatan kesehatan; konsultasi yang berkaitan dengan manajemen
bisnis dan organisasi; konsultasi yang berkaitan dengan manajemen proses bisnis; konsultasi yang berkaitan dengan
manajemen risiko bisnis; konsultasi yang berkaitan dengan merger bisnis; konsultasi yang berkaitan dengan merger dan
akuisisi; konsultasi yang berkaitan dengan optimasi mesin pencari; konsultasi yang berkaitan dengan optimasi mesin pencari
untuk promosi penjualan; konsultasi yang berkaitan dengan pencarian sponsor; konsultasi yang berkaitan dengan
pengembangan citra perusahaan; konsultasi yang berkaitan dengan penilaian bisnis; konsultasi yang berkaitan dengan
perencanaan bisnis; konsultasi yang berkaitan dengan persiapan pajak dan layanan pengarsipan pajak; konsultasi yang
berkaitan dengan promosi penjualan; konsultasi yang berkaitan dengan strategi bisnis; konsultasi yang berkaitan dengan studi
pasar; kontrol inventaris terkomputerisasi; kutipan harga untuk barang atau jasa; layanan administrasi bisnis untuk
pemrosesan penjualan yang dilakukan di Internet; layanan administrasi bisnis untuk pemrosesan penjualan yang dilakukan
pada jaringan komputer global; layanan administrasi dan manajemen bisnis; layanan administrasi dan manajemen personalia
dan sumber daya manusia; layanan administrasi yang berhubungan dengan perjalanan bisnis; layanan administrasi yang
berkaitan dengan asuransi; layanan administrasi yang berkaitan dengan asuransi kesehatan gigi; layanan administrasi yang
berkaitan dengan asuransi rumah, kecelakaan dan kebakaran; layanan administrasi yang berkaitan dengan bea cukai;
layanan administrasi yang berkaitan dengan pemrosesan klaim asuransi; layanan administrasi yang berkaitan dengan
pemrosesan klaim garansi; layanan administrasi yang berkaitan dengan pendaftaran kartu kredit; layanan administrasi yang
berkaitan dengan pengelolaan kantong hukum; layanan administrasi yang berkaitan dengan relokasi personel; layanan
administrasi yang berkaitan dengan rencana stok karyawan; layanan administrasi yang berkaitan dengan rujukan klien ke
pengacara; layanan administrasi yang berkaitan dengan rujukan pasien; layanan administrasi yang berkaitan dengan rujukan
rumah sakit; layanan administrasi yang berkaitan dengan rujukan untuk agen asuransi; layanan administrasi yang berkaitan
dengan rujukan untuk kontraktor bangunan umum; layanan administratif; layanan agen ekspor, bukan layanan penanganan
kargo; layanan agen ekspor, bukan layanan transportasi kargo; layanan agen ekspor-impor; layanan agen hubungan
masyarakat; layanan agen impor; layanan agen impor dan ekspor; layanan agen impor, bukan layanan penanganan kargo;
layanan agen impor, bukan layanan transportasi kargo; layanan agen informasi komersial; layanan agen ketenagakerjaan
terkait penempatan tenaga medis dan keperawatan; layanan agen perekrutan; layanan agen produk, layanan dan perusahaan
di internet; layanan agen tenaga kerja; layanan agen tenaga kerja sementara; layanan agen tenaga kerja yang berkaitan
dengan au pair; layanan akuntansi administrasi, layanan akuntansi rental, layanan manajemen personalia, layanan bantuan
dalam manajemen kegiatan bisnis; layanan amal dalam sifat mengatur dan melakukan program sukarela; layanan amal dalam
sifat mengatur dan melakukan program sukarela yang bertujuan meningkatkan kehidupan imigran; layanan amal dalam sifat
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mengatur dan melakukan program sukarela yang bertujuan untuk meningkatkan kehidupan orang-orang yang kurang mampu;
layanan amal dalam sifat mengatur dan melakukan program sukarela yang bertujuan untuk meningkatkan kehidupan orangorang yang sebelumnya dipenjara dan keluarga mereka; layanan amal dalam sifat mengatur dan melakukan program sukarela
yang bertujuan untuk meningkatkan kehidupan para pencari suaka; layanan amal dalam sifat mengatur dan melakukan
program sukarela yang bertujuan untuk meningkatkan kehidupan para pengungsi; layanan amal dalam sifat mengatur dan
melakukan proyek layanan masyarakat; layanan amal dalam sifat mengatur dan melakukan proyek sukarela untuk
mempromosikan kesadaran publik tentang masalah dan inisiatif lingkungan; layanan amal dalam sifat mengatur dan
melakukan proyek sukarela untuk mempromosikan kesadaran publik tentang masalah lingkungan; layanan amal dalam sifat
mengatur dan melakukan proyek sukarela yang bertujuan untuk meningkatkan kehidupan orang-orang yang kurang mampu;
layanan amal dalam sifat mengatur dan melakukan proyek sukarela yang bertujuan untuk meningkatkan kehidupan para
imigran; layanan amal dalam sifat mengatur dan melakukan proyek-proyek sukarela yang bertujuan untuk meningkatkan
kehidupan para pencari suaka; layanan amal dalam sifat mengatur dan melakukan proyek-proyek sukarela yang bertujuan
untuk meningkatkan kehidupan para pengungsi; layanan amal dalam sifat mengatur program sukarela untuk mempromosikan
kesadaran publik tentang masalah lingkungan; layanan amal dalam sifat mengatur program sukarelawan untuk
mempromosikan kesadaran publik tentang masalah dan inisiatif lingkungan; layanan amal dalam sifat mengorganisir dan
melakukan proyek layanan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kehidupan orang-orang yang sebelumnya
dipenjara dan keluarga mereka; layanan amal yang sifatnya memberikan informasi dan pertanyaan bisnis; layanan amal, yaitu,
mengatur dan melakukan program sukarela dan proyek layanan masyarakat; layanan analisis atau konsultasi di bidang
manajemen produk atau peningkatan organisasi; layanan analisis bisnis dan perencanaan strategis bisnis di bidang
manajemen bisnis; layanan analisis bisnis dan perencanaan strategis bisnis di bidang manajemen proyek; layanan analisis
bisnis dan perencanaan strategis bisnis di bidang manajemen strategis; layanan analitik bisnis; layanan asosiasi yang
mempromosikan kepentingan profesional dan bisnis di bidang pengembangan aplikasi perangkat lunak seluler; layanan
asosiasi, yaitu, mempromosikan kesadaran publik di bidang manajemen proyek, manajemen bisnis, dan manajemen strategis;
layanan bantuan dan konsultasi bisnis; layanan bantuan dan konsultasi di bidang manajemen bisnis perusahaan di sektor
energi; layanan bantuan direktori telepon; layanan basis data agar memungkinkan pihak lain dengan mudah melihat dan
memilih layanan dari situs web; layanan bea cukai, yaitu, menyediakan layanan bisnis untuk membantu pelanggan dengan
bea cukai/pabean dan agen/badan pemerintahan dan pihak berwenang lainnya dalam hal bea cukai yang terkait dengan
pergerakan perdagangan sehingga kargo dapat bergerak dengan lancar ke tujuan akhirnya; layanan benchmarking untuk
keperluan manajemen bisnis; layanan berbasis langganan menampilkan musik dan video yang direkam sebelumnya yang
dapat diunduh; layanan berlangganan ke server komputer, database, situs web, dan sumber daya perangkat lunak untuk
digunakan dalam analisis bisnis, pengembangan strategi bisnis, analisis data, dan data besar; layanan bisnis yang berkaitan
dengan bidang analisis data dan data besar; layanan berlangganan pada server komputer, pusat data, situs web dan sumber
daya perangkat lunak untuk digunakan dalam analisa bisnis, pengembangan strategi bisnis, analisa data dan data besar (big
data); layanan berlangganan, yaitu, penyediaan langganan teks, data, gambar, audio, video, dan konten multimedia, yang
disediakan melalui Internet dan jaringan elektronik dan komunikasi lainnya; layanan bisnis; layanan bisnis dan layanan
bantuan bisnis; layanan bisnis di bidang manajemen bisnis; layanan bisnis di bidang manajemen proyek; layanan bisnis di
bidang manajemen strategis; layanan bisnis online untuk menghubungkan pengguna jejaring sosial dengan bisnis; layanan
bisnis pemasaran multi-level [layanan jaringan bisnis]; layanan bisnis pemasaran multi-level, yaitu layanan jaringan bisnis;
layanan bisnis terkait dengan bidang analisa data dan data besar (big data); layanan bisnis untuk orang lain, yaitu, kredensial
individu dan para profesional di bidang manajemen proyek, manajemen bisnis, dan manajemen strategis; layanan bisnis untuk
pihak lain yang menjadi pengujian dalam menentukan kompetensi secara profesional, yaitu, menguji, menganalisis, dan
mengevaluasi tingkat pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan orang lain di bidang manajemen bisnis dan manajemen
proyek; layanan bisnis untuk pihak lain, yaitu, kredensial manajemen bisnis dan profesional manajemen proyek; layanan
bisnis, yaitu, mencocokkan investor swasta potensial dengan pengusaha yang membutuhkan dana; layanan bisnis, yaitu,
menyediakan informasi bisnis sehubungan dengan pembayaran mobile dan transaksi tanpa kontak langsung dengan
pengecer, pedagang, dan vendor melalui basis data komputer; layanan bisnis, yaitu, penyediaan database komputer
mengenai pembelian dan penjualan berbagai macam produk dan layanan pihak lain; layanan bisnis, yaitu, perumusan praktik
terbaik di bidang manajemen proyek, manajemen bisnis, dan manajemen strategis; layanan branding perusahaan; layanan
distribusi grosir untuk anggur dan minuman beralkohol; layanan distribusi grosir untuk bir; layanan distribusi grosir untuk
makanan dan minuman; layanan distribusi grosir untuk perhiasan; layanan distribusi grosir untuk produk segar; layanan
distribusi grosir untuk teh dan kopi; layanan eceran atau grosir untuk alas kaki; layanan eceran atau grosir untuk alat tulis;
layanan eceran atau grosir untuk artikel perokok; layanan eceran atau grosir untuk artikel tembakau dan perokok; layanan
eceran atau grosir untuk barang cetakan; layanan eceran atau grosir untuk barang olahraga; layanan eceran atau grosir untuk
beras; layanan eceran atau grosir untuk beras dan sereal; layanan eceran atau grosir untuk buah-buahan dan sayuran;
layanan eceran atau grosir untuk deterjen; layanan eceran atau grosir untuk furnitur; layanan eceran atau grosir untuk gulagula, roti dan roti; layanan eceran atau grosir untuk kain tenun; layanan eceran atau grosir untuk kain tenun dan tempat tidur;
layanan eceran atau grosir untuk kakao; layanan eceran atau grosir untuk kendaraan bermotor roda dua; layanan eceran atau
grosir untuk kertas dan alat tulis; layanan eceran atau grosir untuk kopi; layanan eceran atau grosir untuk kosmetik; layanan
eceran atau grosir untuk kosmetik, perlengkapan mandi, pasta gigi, sabun dan deterjen; layanan eceran atau grosir untuk
makanan dan minuman; layanan eceran atau grosir untuk manisan; layanan eceran atau grosir untuk memancing; layanan
eceran atau grosir untuk mesin dan peralatan listrik; layanan eceran atau grosir untuk mobil; layanan eceran atau grosir untuk
pakaian; layanan eceran atau grosir untuk pasta gigi; layanan eceran atau grosir untuk peralatan CCTV; layanan eceran atau
grosir untuk peralatan mandi; layanan eceran atau grosir untuk peralatan sistem keamanan; layanan eceran atau grosir untuk
sabun; layanan eceran atau grosir untuk sediaan farmasi, kedokteran hewan dan sanitasi dan persediaan medis; layanan
eceran atau grosir untuk sepeda; layanan eceran atau grosir untuk sereal; layanan eceran atau grosir untuk tas; layanan
eceran atau grosir untuk tas dan kantong; layanan eceran atau grosir untuk teh; layanan eceran atau grosir untuk teh, kopi,
dan kakao; layanan eceran atau grosir untuk tembakau; layanan eceran atau grosir untuk tempat tidur; layanan eceran untuk
pelumas dan bensin; layanan evaluasi bisnis; layanan evaluasi merek; layanan evaluasi, analisis dan pengujian untuk
menentukan bakat secara profesional dan kompetensi dari individu dan para profesional, khususnya di bidang manajemen
bisnis; layanan evaluasi, analisis dan pengujian untuk menentukan bakat secara profesional dan kompetensi dari individu dan
para profesional, khususnya di bidang manajemen proyek; layanan evaluasi, analisis dan pengujian untuk menentukan bakat
secara profesional dan kompetensi dari individu dan para profesional, khususnya di bidang manajemen strategis; layanan
fotokopi; layanan ganti jendela dan pengaturan tampilan; layanan ganti jendela untuk tujuan iklan; layanan grosir penjualan
aksesoris tas, gelang, cincin; layanan grosir untuk alat bantu seks; layanan grosir untuk alat kecantikan untuk hewan; layanan
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grosir untuk alat kecantikan untuk manusia; layanan grosir untuk alat kesehatan untuk hewan; layanan grosir untuk alat
kesehatan untuk manusia; layanan grosir untuk alat makan; layanan grosir untuk alat yang dioperasikan dengan tangan untuk
konstruksi; layanan grosir untuk aparatur veteriner; layanan grosir untuk artikel kedokteran hewan; layanan grosir untuk artikel
olahraga; layanan grosir untuk artikel untuk digunakan dengan tembakau; layanan grosir untuk bagasi; layanan grosir untuk
bahan bakar; layanan grosir untuk bahan makanan; layanan grosir untuk barang-barang untuk berkebun; layanan grosir untuk
benang; layanan grosir untuk bir; layanan grosir untuk bor dan gergaji listrik; layanan grosir untuk cokelat; layanan grosir untuk
dekorasi meriah; layanan grosir untuk es krim; layanan grosir untuk file musik yang dapat diunduh; layanan grosir untuk game;
layanan grosir untuk gula-gula; layanan grosir untuk instrumen hewan; layanan grosir untuk kakao; layanan grosir untuk
kendaraan; layanan grosir untuk komputer yang dapat dipakai; layanan grosir untuk konten yang direkam; layanan grosir untuk
kopi; layanan grosir untuk makanan laut; layanan grosir untuk makanan penutup; layanan grosir untuk minuman beralkohol;
layanan grosir untuk minuman non-alkohol; layanan grosir untuk payung; layanan grosir untuk pelana; layanan grosir untuk
pelumas; layanan grosir untuk pelumas dan bensin; layanan grosir untuk pemanas; layanan grosir untuk peralatan audiovisual;
layanan grosir untuk peralatan makan; layanan grosir untuk peralatan masak; layanan grosir untuk peralatan medis; layanan
grosir untuk peralatan olahraga; layanan grosir untuk peralatan pemanas; layanan grosir untuk peralatan pembekuan; layanan
grosir untuk peralatan pendingin; layanan grosir untuk peralatan persiapan makanan; layanan grosir untuk peralatan sanitasi;
layanan grosir untuk peralatan teknologi informasi; layanan grosir untuk peralatan terapi fisik; layanan grosir untuk peralatan
yang dioperasikan dengan tangan untuk konstruksi; layanan grosir untuk perangkat lunak komputer; layanan grosir untuk
perangkat navigasi; layanan grosir untuk perangkat perlindungan pendengaran; layanan grosir untuk perhiasan; layanan grosir
untuk perlengkapan mandi; layanan grosir untuk perlengkapan pendidikan; layanan grosir untuk persiapan diet; layanan grosir
untuk persiapan dokter hewan; layanan grosir untuk persiapan hewan dan artikel; layanan grosir untuk persiapan wewangian;
layanan grosir untuk pisau dapur; layanan grosir untuk produk kertas sekali pakai; layanan grosir untuk publikasi elektronik
yang dapat diunduh; layanan grosir untuk sediaan farmasi, kedokteran hewan dan sanitasi dan persediaan medis; layanan
grosir untuk senjata; layanan grosir untuk smartphone; layanan grosir untuk smartwatches; layanan grosir untuk sorbets;
layanan grosir untuk suplemen makanan; layanan grosir untuk tas; layanan grosir untuk teh; layanan grosir untuk tempat tidur
untuk hewan; layanan grosir untuk utas; layanan grosir untuk yogurt beku; layanan grosir yang berkaitan dengan alat bantu
seks; layanan grosir yang berkaitan dengan alat kecantikan untuk hewan; layanan grosir yang berkaitan dengan alat
kecantikan untuk manusia; layanan grosir yang berkaitan dengan alat musik; layanan grosir yang berkaitan dengan alat yang
dioperasikan dengan tangan untuk konstruksi; layanan grosir yang berkaitan dengan artikel kedokteran hewan; layanan grosir
yang berkaitan dengan artikel menjahit; layanan grosir yang berkaitan dengan artikel olahraga; layanan grosir yang berkaitan
dengan artikel pembersih; layanan grosir yang berkaitan dengan artikel untuk digunakan dengan tembakau; layanan grosir
yang berkaitan dengan bagasi; layanan grosir yang berkaitan dengan bahan bakar; layanan grosir yang berkaitan dengan
bahan kimia untuk digunakan dalam hortikultura; layanan grosir yang berkaitan dengan bahan kimia untuk digunakan dalam
kehutanan; layanan grosir yang berkaitan dengan bahan kimia untuk digunakan dalam pertanian; layanan grosir yang
berkaitan dengan bahan makanan; layanan grosir yang berkaitan dengan bahan seni; layanan grosir yang berkaitan dengan
barang olahraga; layanan grosir yang berkaitan dengan barang yang dipanggang; layanan grosir yang berkaitan dengan
barang-barang untuk berkebun; layanan grosir yang berkaitan dengan benang; layanan grosir yang berkaitan dengan bir;
layanan grosir yang berkaitan dengan bulu; layanan grosir yang berkaitan dengan bunga; layanan grosir yang berkaitan
dengan cokelat; layanan grosir yang berkaitan dengan daging; layanan grosir yang berkaitan dengan dekorasi meriah; layanan
grosir yang berkaitan dengan es krim; layanan grosir yang berkaitan dengan game; layanan grosir yang berkaitan dengan
instalasi sanitasi; layanan grosir yang berkaitan dengan instrumen hewan; layanan grosir yang berkaitan dengan instrumen
horologis; layanan grosir yang berkaitan dengan instrumen medis; layanan grosir yang berkaitan dengan kakao; layanan grosir
yang berkaitan dengan kendaraan; layanan grosir yang berkaitan dengan komputer yang dapat dipakai; layanan grosir yang
berkaitan dengan konten yang direkam; layanan grosir yang berkaitan dengan kopi; layanan grosir yang berkaitan dengan
mainan; layanan grosir yang berkaitan dengan makanan laut; layanan grosir yang berkaitan dengan makanan penutup;
layanan grosir yang berkaitan dengan minuman beralkohol; layanan grosir yang berkaitan dengan minuman beralkohol,
kecuali bir; layanan grosir yang berkaitan dengan minuman non-alkohol; layanan grosir yang berkaitan dengan pakaian;
layanan grosir yang berkaitan dengan payung; layanan grosir yang berkaitan dengan pelumas; layanan grosir yang berkaitan
dengan pemanas; layanan grosir yang berkaitan dengan pencahayaan; layanan grosir yang berkaitan dengan penutup
dinding; layanan grosir yang berkaitan dengan penutup lantai; layanan grosir yang berkaitan dengan perabot; layanan grosir
yang berkaitan dengan peralatan audiovisual; layanan grosir yang berkaitan dengan peralatan earthmoving; layanan grosir
yang berkaitan dengan peralatan higienis untuk hewan; layanan grosir yang berkaitan dengan peralatan higienis untuk
manusia; layanan grosir yang berkaitan dengan peralatan makan; layanan grosir yang berkaitan dengan peralatan masak;
layanan grosir yang berkaitan dengan peralatan medis; layanan grosir yang berkaitan dengan peralatan memasak makanan;
layanan grosir yang berkaitan dengan peralatan menyelam; layanan grosir yang berkaitan dengan peralatan olahraga; layanan
grosir yang berkaitan dengan peralatan pasokan air; layanan grosir yang berkaitan dengan peralatan pemanas; layanan grosir
yang berkaitan dengan peralatan pembekuan; layanan grosir yang berkaitan dengan peralatan pendingin; layanan grosir yang
berkaitan dengan peralatan penyamakan matahari; layanan grosir yang berkaitan dengan peralatan persiapan makanan;
layanan grosir yang berkaitan dengan peralatan sanitasi; layanan grosir yang berkaitan dengan peralatan teknologi informasi;
layanan grosir yang berkaitan dengan peralatan terapi fisik; layanan grosir yang berkaitan dengan peralatan veteriner; layanan
grosir yang berkaitan dengan perangkat keras komputer; layanan grosir yang berkaitan dengan perangkat keras logam;
layanan grosir yang berkaitan dengan perangkat lunak komputer; layanan grosir yang berkaitan dengan perangkat navigasi;
layanan grosir yang berkaitan dengan perangkat perlindungan pendengaran; layanan grosir yang berkaitan dengan
perlengkapan mandi; layanan grosir yang berkaitan dengan permen; layanan grosir yang berkaitan dengan persediaan alat
tulis; layanan grosir yang berkaitan dengan persediaan pendidikan; layanan grosir yang berkaitan dengan persiapan dan
artikel kedokteran hewan; layanan grosir yang berkaitan dengan persiapan diet; layanan grosir yang berkaitan dengan
persiapan dokter hewan; layanan grosir yang berkaitan dengan persiapan pembersihan; layanan grosir yang berkaitan dengan
persiapan perawatan hewan; layanan grosir yang berkaitan dengan persiapan untuk membuat minuman; layanan grosir yang
berkaitan dengan persiapan untuk membuat minuman beralkohol; layanan grosir yang berkaitan dengan persiapan
wewangian; layanan grosir yang berkaitan dengan pisau dapur; layanan grosir yang berkaitan dengan produk kertas sekali
pakai; layanan grosir yang berkaitan dengan produk susu; layanan grosir yang berkaitan dengan sampah untuk hewan;
layanan grosir yang berkaitan dengan senjata; layanan grosir yang berkaitan dengan smartphone; layanan grosir yang
berkaitan dengan smartwatches; layanan grosir yang berkaitan dengan sorbets; layanan grosir yang berkaitan dengan
suplemen makanan; layanan grosir yang berkaitan dengan tas; layanan grosir yang berkaitan dengan teh; layanan grosir yang
berkaitan dengan tembakau; layanan grosir yang berkaitan dengan tempat tidur untuk hewan;
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layanan grosir yang berkaitan dengan utas; layanan grosir yang berkaitan dengan yogurt beku; layanan hubungan media;
layanan husbanding adalah layanan administrasi yang berkaitan dengan bea cukai; layanan identitas perusahaan; layanan
iklan baris; layanan iklan dan informasi komersial yang disediakan melalui Internet; layanan iklan dan manajemen untuk
penjualan gelas, kotak makan siang dan wadah makanan, pakaian, tutup kepala yaitu, kemeja (dengan atau tanpa kerah
dan/atau lengan), celana (celana pendek atau panjang), rok, gaun, kaus kaki, jaket (dengan atau tanpa tudung), sapu tangan,
pita, topi (hats), topi (caps), visor, sepatu, sandal dan sandal selop, permainan, mainan dan alat permainan, alat olahraga,
dekorasi, mainan figur yang dapat dikoleksi, boneka, mainan mekanik, mainan mewah, mainan boneka, mainan tokoh aksi,
jam tangan mainan; layanan iklan dan pemasaran; layanan iklan dan pemasaran online; layanan iklan dan pemasaran secara
daring untuk restoran, yaitu, media sosial, internet, dan pemasaran bergerak; layanan iklan dan pemasaran yang disediakan
melalui media sosial; layanan iklan dan promosi; layanan iklan dan promosi dan layanan informasi yang berkaitan dengannya;
layanan iklan dan promosi penjualan; layanan iklan dan publisitas; layanan iklan dan publisitas yang disediakan melalui
televisi, radio atau surat; layanan iklan digital; layanan iklan disediakan melalui Internet; layanan iklan internet; layanan iklan
pers; layanan iklan promosi; layanan iklan seluler di kendaraan; layanan iklan seluler di perangkat telekomunikasi; layanan
iklan seluler untuk orang lain; layanan iklan surat langsung yang disediakan oleh para letterhops; layanan iklan untuk
mempromosikan broker saham dan sekuritas lainnya; layanan iklan untuk mempromosikan dan mempublikasikan pendidikan
bahasa Arab; layanan iklan untuk mempromosikan dan mempublikasikan terjemahan materi pendidikan dan pengajaran ke
dalam bahasa Arab; layanan iklan untuk mempromosikan karya amal orang lain; layanan iklan untuk mempromosikan
kesadaran publik akan bahaya mengemudi saat mengantuk; layanan iklan untuk mempromosikan kesadaran publik akan
sindrom nefrotik dan glomerulosklerosis segmental fokal [FSGS]; layanan iklan untuk mempromosikan kesadaran publik
tentang industri seks komersial; layanan iklan untuk mempromosikan kesadaran publik tentang manfaat berbelanja secara
lokal; layanan iklan untuk mempromosikan kesadaran publik tentang masalah dan inisiatif lingkungan; layanan iklan untuk
mempromosikan kesadaran publik tentang masalah ekonomi; layanan iklan untuk mempromosikan kesadaran publik tentang
masalah energi; layanan iklan untuk mempromosikan kesadaran publik tentang masalah global; layanan iklan untuk
mempromosikan kesadaran publik tentang masalah kebijakan publik; layanan iklan untuk mempromosikan kesadaran publik
tentang masalah kemiskinan; layanan iklan untuk mempromosikan kesadaran publik tentang masalah kesehatan; layanan
iklan untuk mempromosikan kesadaran publik tentang masalah kesetaraan; layanan iklan untuk mempromosikan kesadaran
publik tentang masalah lingkungan; layanan iklan untuk mempromosikan kesadaran publik tentang masalah lingkungan yang
berkaitan dengan ekosistem laut; layanan iklan untuk mempromosikan kesadaran publik tentang masalah pendidikan; layanan
iklan untuk mempromosikan kesadaran publik tentang masalah politik; layanan iklan untuk mempromosikan kesadaran publik
tentang masalah sosial; layanan iklan untuk mempromosikan kesadaran publik tentang perdagangan manusia; layanan iklan
untuk menciptakan identitas merek untuk orang lain; layanan iklan untuk menciptakan identitas perusahaan dan merek;
layanan iklan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kondisi medis; layanan iklan untuk orang lain; layanan iklan
untuk promosi barang; layanan iklan yang berkaitan dengan obat-obatan; layanan iklan yang berkaitan dengan obat-obatan
untuk pengobatan diabetes; layanan iklan yang berkaitan dengan pakaian; layanan iklan yang berkaitan dengan perhiasan;
layanan iklan yang berkaitan dengan produk farmasi; layanan iklan yang berkaitan dengan produk pencitraan in vivo; layanan
iklan yang berkaitan dengan wewangian; layanan iklan, pemasaran dan promosi; layanan iklan, pemasaran dan publisitas;
layanan iklan, yaitu, mempromosikan dan memasarkan barang dan jasa pihak lain melalui jaringan komunikasi elektronik;
layanan informasi bisnis terkomputerisasi; layanan informasi bisnis untuk perusahaan; layanan informasi direktori telepon;
layanan informasi komersial dan penyediaan informasi bisnis komersial yang disediakan dengan akses ke database komputer;
layanan informasi komersial disediakan melalui Internet; layanan informasi pasar konsumen; layanan informasi yang berkaitan
dengan manajemen bisnis bangunan perumahan dan hotel; layanan informasi yang berkaitan dengan masalah bisnis; layanan
informasi yang berkaitan dengan pekerjaan dan peluang karier; layanan informasi yang berkaitan dengan periklanan; layanan
intelijen kompetitif; layanan jaringan bisnis online di bidang manajemen bisnis; layanan jejaring bisnis di bidang manajemen
bisnis; layanan jejaring bisnis di bidang manajemen proyek; layanan jejaring bisnis di bidang manajemen strategis; layanan
jejaring bisnis online di bidang manajemen proyek; layanan jejaring bisnis online di bidang manajemen strategis; layanan
jejaring karir; layanan katalog elektronik; layanan kesekretariatan; layanan kesekretariatan dan kependetaan; layanan
kesekretariatan singkat; layanan kesekretariatan yang disediakan oleh hotel; layanan ketenagakerjaan pegawai sementara;
layanan kios makanan yang merupakan toko retail dengan produk utama bahan makanan; layanan kliping berita; layanan
komunikasi korporat; layanan konsultasi bisnis; layanan konsultasi bisnis dalam kaitannya dengan citra perusahaan; layanan
konsultasi bisnis dalam kaitannya dengan komunikasi bisnis; layanan konsultasi bisnis dan pemasaran; layanan konsultasi
bisnis di bidang fungsi manajemen sumber daya manusia, termasuk sumber daya manusia, akuntansi, penggajian,
pengarsipan pajak, dan fungsi administrasi ketenagakerjaan dan terkait personel lainnya; layanan konsultasi bisnis terkait
manajemen armada kendaraan untuk tujuan komersial; layanan konsultasi bisnis untuk freelancer; layanan konsultasi bisnis
untuk organisasi nirlaba; layanan konsultasi bisnis untuk perusahaan pemula; layanan konsultasi bisnis yang berkaitan dengan
pemrosesan data; layanan konsultasi bisnis yang berkaitan dengan pendirian dan pengoperasian waralaba; layanan
konsultasi bisnis yang berkaitan dengan perencanaan dan pemulihan bencana; layanan konsultasi dan konsultasi bisnis;
layanan konsultasi dan konsultasi pemasaran dan promosi; layanan konsultasi dan konsultasi yang berkaitan dengan akuisisi
bisnis; layanan konsultasi dan konsultasi yang berkaitan dengan layanan agen ekspor-impor; layanan konsultasi dan
konsultasi yang berkaitan dengan manajemen bisnis; layanan konsultasi dan konsultasi yang berkaitan dengan pemasaran;
layanan konsultasi dan konsultasi yang berkaitan dengan penempatan personel; layanan konsultasi dan konsultasi yang
berkaitan dengan penempatan personel, rekrutmen, dan manajemen; layanan konsultasi dan konsultasi yang berkaitan
dengan pengadaan barang untuk orang lain; layanan konsultasi dan konsultasi yang berkaitan dengan perekrutan personil;
layanan konsultasi dan nasehat di bidang penyediaan bisnis dari informasi komersial dan bisnis; layanan konsultasi dan
nasihat yang berkaitan dengan penempatan personel, rekrutmen, dan manajemen; layanan konsultasi dan saran yang
berkaitan dengan manajemen personalia; layanan konsultasi dan strategi bisnis; layanan konsultasi di bidang kompilasi dan
sistemisasi informasi ke dalam basis data komputer; layanan konsultasi di bidang pemasaran; layanan konsultasi di bidang
pemasaran Internet; layanan konsultasi di bidang pemasaran afiliasi; layanan konsultasi manajemen bisnis untuk
memungkinkan entitas bisnis (business entities), organisasi non-pemerintah (non-governmental) dan organisasi nirlaba (nonprofit organizations) untuk mengembangkan, mengatur, dan mengurus/mengelola program untuk menawarkan akses yang
lebih besar ke jaringan komunikasi global; layanan konsultasi manajemen bisnis yang berkaitan dengan waralaba; layanan
konsultasi pemasaran; layanan konsultasi pemasaran dan periklanan; layanan konsultasi peningkatan karier; layanan
konsultasi rekrutmen staf; layanan konsultasi untuk mempersiapkan dan melakukan transaksi komersial; layanan konsultasi
yang berkaitan dengan administrasi bisnis; layanan konsultasi yang berkaitan dengan administrasi dan manajemen hotel;
layanan konsultasi yang berkaitan dengan agen ekspor-impor; layanan konsultasi yang berkaitan dengan akuisisi bisnis,
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manajemen bisnis, organisasi bisnis, perencanaan bisnis, dan sumber daya manusia; layanan konsultasi yang berkaitan
dengan akuntansi; layanan konsultasi yang berkaitan dengan analisis bisnis; layanan konsultasi yang berkaitan dengan
layanan agen ekspor-impor; layanan konsultasi yang berkaitan dengan manajemen bisnis dan operasi bisnis; layanan
konsultasi yang berkaitan dengan manajemen risiko bisnis; layanan konsultasi yang berkaitan dengan organisasi bisnis;
layanan konsultasi yang berkaitan dengan organisasi bisnis dan manajemen; layanan konsultasi yang berkaitan dengan
pemasaran; layanan konsultasi yang berkaitan dengan pemrosesan data; layanan konsultasi yang berkaitan dengan
pengelolaan pusat panggilan telepon; layanan konsultasi yang berkaitan dengan pengoperasian waralaba; layanan konsultasi
yang berkaitan dengan penyelenggaraan bisnis; layanan konsultasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan bisnis dan
manajemen; layanan konsultasi yang berkaitan dengan perencanaan bisnis; layanan konsultasi yang berkaitan dengan
periklanan, publisitas dan pemasaran; layanan konsultasi yang berkaitan dengan persiapan pajak; layanan konsultasi yang
berkaitan dengan publisitas; layanan konsultasi yang berkaitan dengan transaksi komersial; layanan lelang disediakan di
Internet; layanan lelang disediakan melalui jaringan telekomunikasi; layanan lobi komersial; layanan logistik (manajemen
bisnis dan organisasi fasilitas dan sumber daya); layanan loyalitas pelanggan dan layanan klub pelanggan, untuk tujuan
komersial, promosi, iklan, dan keterlibatan pelanggan; layanan loyalitas pelanggan untuk tujuan komersial, promosi dan/atau
periklanan, yaitu, administrasi program yang memungkinkan anggota untuk menebus partisipasinya untuk poin atau hadiah;
layanan manajemen bisnis; layanan manajemen bisnis mengenai kegiatan pemasaran dan peluncuran produk baru; layanan
manajemen bisnis yang berkaitan dengan waralaba; layanan manajemen bisnis yang disediakan oleh agen teater; layanan
manajemen bisnis, yaitu, logistik rantai pasokan dan layanan logistik terbalik; layanan manajemen hubungan pelanggan;
layanan manajemen inventaris elektronik; layanan manajemen pameran dagang; layanan manajemen rantai pasokan; layanan
manajemen risiko bisnis; layanan mengelola urusan kapal di pelabuhan berupa layanan administrasi yang berkaitan dengan
pemenuhan kewajiban kepabeanan; layanan menjawab telepon; layanan merchandising; layanan merchandising untuk
mendorong publik membeli untuk membeli barang orang lain; layanan mesin penjual otomatis; layanan nasihat dan konsultasi
yang berkaitan dengan agen ekspor-impor; layanan nasihat yang berkaitan dengan promosi penjualan; layanan organisasi
untuk tujuan bisnis; layanan pakaian eceran disediakan oleh departement store; layanan pakar efisiensi bisnis; layanan
pelelangan online melalui Internet; layanan peluncuran produk; layanan pemasaran dan branding, yaitu strategi konten dan
rencana komunikasi; layanan pemasaran dan promosi; layanan pemasaran dan riset pasar; layanan pemasaran email;
layanan pemasaran merek; layanan pemasaran merek media sosial berbasis pelanggan online; layanan pemasaran online;
layanan pemasaran perdagangan; layanan pemasaran promosi menggunakan media audiovisual; layanan pemasaran untuk
orang lain; layanan pembelian media; layanan pemberian nasehat dan konsultasi bisnis di bidang manajemen bisnis; layanan
pemberian nasehat dan konsultasi bisnis di bidang manajemen proyek; layanan pemberian nasehat dan konsultasi bisnis di
bidang manajemen strategis; layanan pemesanan agen untuk artis yang tampil; layanan pemesanan agen untuk model;
layanan pemesanan eceran untuk kosmetik; layanan pemesanan hadiah online terkomputerisasi; layanan pemesanan melalui
pos; layanan pemesanan melalui pos untuk aksesori pakaian; layanan pemesanan melalui pos untuk pakaian; layanan
pemesanan melalui pos untuk pakaian dan aksesori pakaian; layanan pemesanan on-line di bidang pengambilan dan
pengiriman restoran; layanan pemesanan online; layanan pemesanan online terkomputerisasi; layanan pemesanan online
yang menampilkan musik dan video yang direkam sebelumnya; layanan pemesanan pekerjaan untuk artis yang tampil;
layanan pemesanan ritel online melalui jaringan komputer global di bidang kacamata, jam tangan, perangkat lunak untuk
kebugaran, dan sensor dan perangkat pemantauan elektronik yang menggabungkan mikroprosesor, tampilan digital, dan
akselerometer.; layanan pemesanan telepon untuk orang lain; layanan pemrosesan data di bidang kesehatan; layanan
pemrosesan data di bidang penggajian; layanan pemrosesan data elektronik yang berkaitan dengan informasi perawatan
kesehatan; layanan pemrosesan data online; layanan penagihan; layanan penagihan bisnis; layanan penagihan di bidang
energi; layanan penagihan di bidang kesehatan; layanan penagihan medis untuk dokter; layanan penagihan medis untuk
rumah sakit; layanan penataan etalase untuk toko ritel; layanan pencarian dan penempatan eksekutif; layanan pencarian data
riset pasar; layanan pencarian informasi di internet dengan menggunakan program kecerdasan buatan untuk orang lain;
layanan pencarian informasi yang dilaksanakan dengan menggunakan kalkulator elektronik untuk pihak lain; layanan
pencatatan interaktif untuk digunakan dalam manajemen risiko dan kepatuhan terhadap peraturan oleh perusahaan asuransi
dan profesional di bidang medis; layanan pencocokan jaringan iklan online untuk menghubungkan pengiklan ke situs web;
layanan pencocokan pekerjaan; layanan pendaftaran hadiah; layanan pendaftaran pengantin; layanan penelitian yang
berkaitan dengan periklanan dan pemasaran; layanan penempatan kerja; layanan penempatan magang; layanan penempatan
pengasuh; layanan pengadaan untuk orang lain yang berkaitan dengan persyaratan kantor; layanan pengamatan dan
pengukuran perkembangan suatu merek merek; layanan pengambilan untuk data Internet; layanan pengangkutan kapal
adalah layanan administrasi yang berkaitan dengan bea cukai; layanan pengarsipan pajak; layanan pengaturan dan
pelaksanaan pemberian program hadiah insentif untuk mempromosikan penjualan barang dan jasa; layanan pengayauan;
layanan pengembangan bisnis untuk perusahaan pemula; layanan pengembangan iklan dan kampanye promosi untuk bisnis;
layanan pengindeksan dokumen; layanan pengingat janji [fungsi kantor]; layanan pengintaian pasar; layanan pengolah kata
dan mengetik; layanan pengumpulan dan otomatisasi data menggunakan perangkat lunak berpemilik untuk mengevaluasi,
menganalisis dan mengumpulkan data layanan; layanan pengumpulan data riset pasar; layanan penilaian pasar; layanan
penjadwalan janji [fungsi kantor]; layanan penjawab telepon dan penanganan pesan; layanan penjualan eceran (atau grosir)
dan layanan penjualan ritel yang disediakan pada media (internet), seluler, nirkabel atau jarak jauh yang terhubung (belanja
korespondensi, belanja rumah) media untuk pakaian, aksesoris pakaian, sepatu, aksesoris untuk sepatu, topi, produk dan
aksesoris optik, barang dan perlengkapan olahraga, tas olahraga serbaguna, barang dan aksesoris olahraga dan kebugaran;
pengelompokan atas nama pihak ketiga dari berbagai produk (tidak termasuk transportasi mereka) yaitu pakaian, aksesoris
pakaian, sepatu, aksesoris untuk sepatu, topi, produk dan aksesoris optik, barang dan peralatan olahraga, tas olahraga
serbaguna, barang olahraga dan kebugaran dan aksesoris, memungkinkan pelanggan untuk melihat dan membelinya secara
praktis; layanan penyediaan informasi bisnis, konsumen, dan komersial melalui jaringan komputer dan jaringan komunikasi
global; layanan penyimpanan catatan bisnis; layanan penyimpanan catatan bisnis terkomputerisasi; layanan penyimpanan
catatan pemegang saham; layanan perantara bisnis yang berkaitan dengan pencocokan investor swasta potensial dengan
pengusaha yang membutuhkan dana; layanan perantara dan penasehat bisnis; layanan perantara komersial; layanan
perantara untuk kain; layanan perantara yang berkaitan dengan iklan; layanan perantara yang berkaitan dengan penyewaan
waktu dan ruang iklan; layanan perbandingan belanja; layanan perbandingan harga; layanan perbandingan harga di bidang
perjalanan dan penginapan untuk digunakan oleh konsumen dalam menentukan biaya transportasi dan akomodasi, yang
tersedia secara elektronik melalui jaringan komputer dan jaringan informasi global; layanan perbandingan harga energi;
layanan perdagangan elektronik; layanan perdagangan online yang terkait dengan pengaturan pertukaran mata uang virtual
dan transaksi cryptocurrency; layanan perekrutan eksekutif; layanan perekrutan staf; layanan perekrutan tenaga kerja;
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layanan perencanaan karir, penempatan tenaga kerja, dan informasi; layanan perencanaan media; layanan perencanaan
periklanan; layanan periklanan bisnis yang berkaitan dengan waralaba; layanan periklanan dan manajeman untuk penjualan
dari tempat minuman, kotak makan siang dan wadah makanan, pakaian, penutup kepala, kemeja, kemeja berkerah, kemeja
lengan panjang, t-shirt lengan pendek, celana, celana pendek, celana panjang, rok, gaun, kaos kaki, jaket, jaket berkerudung,
topi-topi, topi dengan lidah yang menonjol berfungsi untuk melindungi dari sinar matahari (pakaian), sepatu, sandal, game,
mainan dan mainan, artikel olahraga, dekorasi, tokoh mainan koleksi, boneka, mainan mekanik, boneka mainan berkarakter,
boneka mainan, mainan action figure, jam tangan mainan; layanan periklanan dan manajemen penjualan; layanan periklanan
untuk mempromosikan kesadaran publik di bidang kesejahteraan sosial; layanan periklanan untuk meningkatkan kesadaran
masyarakat tentang masalah medis; layanan periklanan yang berkaitan dengan alat pencitraan in vivo; layanan periklanan
yang berkaitan dengan komersialisasi produk-produk baru; layanan periklanan yang berkaitan dengan kosmetik; layanan
periklanan, yaitu, mempromosikan jasa pihak lain; layanan persiapan dan konsultasi pajak; layanan perwakilan bisnis; layanan
perwakilan penjualan; layanan perwakilan penjualan independen; layanan program loyalitas pelanggan yang mengutamakan
hadiah dalam bentuk layanan pengiriman diskon; layanan promosi; layanan promosi dan iklan; layanan promosi dan iklan
melalui internet; layanan promosi di dalam toko; layanan promosi ekspor; layanan promosi untuk mempublikasikan karya amal
orang lain; layanan promosi untuk pihak ketiga oleh program loyalitas pelanggan, di mana layanan loyalitas pelanggan dapat
atau tidak termasuk penggunaan kartu; layanan registrasi mobil; layanan rekrutmen dan manajemen personalia; layanan
rekrutmen olahraga untuk atlet sekolah menengah; layanan relokasi untuk bisnis; layanan resepsionis telepon; layanan riset
pasar; layanan riset pasar mengenai kebiasaan penggunaan Internet; layanan riset pasar mengenai kebiasaan penggunaan
Internet dan loyalitas pelanggan; layanan riset pasar mengenai loyalitas pelanggan; layanan riset pasar terkomputerisasi;
layanan riset, riset dan analisis pasar; layanan ritel atau grosir untuk film dan gambar yang dapat diunduh; layanan ritel atau
grosir untuk mesin dan aparatus telekomunikasi; layanan ritel atau grosir untuk obat-obatan; layanan ritel atau layanan grosir
untuk foto dan gambar yang dapat diunduh; layanan ritel atau layanan grosir untuk mesin dan peralatan listrik; layanan ritel
atau layanan grosir untuk mesin, aparatus elektronik dan bagian-bagiannya; layanan ritel atau layanan grosir untuk perangkat
lunak permainan untuk mesin permainan video untuk penggunaan di rumah dan permainan yang dapat digenggam dengan
layar kristal cair; layanan ritel atau layanan grosir untuk program permainan yang dapat diunduh; layanan ritel atau layanan
grosiran untuk alas kaki; layanan ritel atau layanan grosiran untuk barang cetakan; layanan ritel atau layanan grosiran untuk
furnitur; layanan ritel atau layanan grosiran untuk kain tenun dan bedding; layanan ritel atau layanan grosiran untuk kertas dan
alat tulis; layanan ritel atau layanan grosiran untuk kosmetik, perlengkapan mandi, pasta gigi, sabun dan deterjen; layanan ritel
atau layanan grosiran untuk makanan dan minuman; layanan ritel atau layanan grosiran untuk pakaian; layanan ritel atau
layanan grosiran untuk peralatan olahraga; layanan ritel atau layanan grosiran untuk sepeda; layanan ritel atau layanan
grosiran untuk tas dan kantong; layanan ritel atau layanan grosiran untuk tembakau dan barang-barang keperluan perokok;
layanan ritel dan grosir untuk berbagai barang, termasuk tetapi tidak terbatas pada kosmetik dan sediaan perlengkapan
mandi, pasta gigi, wewangian, minyak esensial, sediaan pemutih dan bahan lain untuk keperluan binatu, sediaan
pembersihan, sediaan pemolesan, sediaan penggosok, sediaan abrasif, kosmetik, sabun, sabun mandi, sediaan kosmetik
untuk mandi, sediaan perawatan kuku, kuku palsu, stiker nail art, penghilang cat kuku, sediaan make-up, sediaan kosmetik
untuk bulu mata, bulu mata palsu, perekat untuk membubuhkan bulu mata palsu, sediaan pengharum ruangan, deodoran
untuk manusia atau untuk hewan, sediaan perawatan rambut, sampo, losion rambut, pembilasan rambut [kondisioner sampo],
krim rambut, hair spray, pewarna rambut, sediaan mandi, sediaan cukur, sediaan berjemur [kosmetik], gel pijat, sediaan
farmasi, sediaan dokter hewan, sediaan sanitasi dan persediaan medis, peralatan elektronik rumah tangga, alat keperluan
makan, kacamata dan kacamata hitam, peralatan untuk penerangan dan pemanasan, logam mulia dan paduannya, perhiasan,
batu mulia dan semi mulia, instrumen horologis dan kronometrik, alat tulis, kulit dan imitasi dari kulit, koper dan tas, kantong,
payung dan payung matahari, furnitur, peralatan dan wadah rumah tangga atau dapur, gelas, porselen dan gerabah, peralatan
kosmetik dan toilet, linen rumah tangga, handuk, pakaian, alas kaki, tutup kepala, karpet, permainan, mainan dan alat
permainan, makanan dan minuman, perlengkapan sehari-hari dan barang-barang pribadi; layanan ritel dan grosir yang
menampilkan logam mulia dan paduannya, perhiasan, batu mulia dan semi mulia, instrumen horologis dan kronometrik, karya
seni dari logam mulia, mebel, cermin, bingkai foto, wadah, bukan dari logam, untuk disimpan atau diangkut tulang, tanduk,
tulang paus atau tulang mutiara yang belum dikerjakan atau setengah dikerjakan, kerang, meerschaum, kuning amber;
layanan ritel disediakan melalui jaringan komunikasi komputer; layanan ritel disediakan melalui katalog pesanan melalui pos;
layanan ritel disediakan melalui pesta di rumah; layanan ritel disediakan melalui televisi interaktif; layanan ritel disediakan oleh
berbagai toko; layanan ritel disediakan oleh butik pakaian; layanan ritel disediakan oleh department store; layanan ritel
disediakan oleh hypermarket; layanan ritel disediakan oleh kios buah; layanan ritel disediakan oleh supermarket; layanan ritel
disediakan oleh toko ban; layanan ritel disediakan oleh toko barang olahraga; layanan ritel disediakan oleh toko buku; layanan
ritel disediakan oleh toko bunga; layanan ritel disediakan oleh toko daging; layanan ritel disediakan oleh toko diskon; layanan
ritel disediakan oleh toko furnitur; layanan ritel disediakan oleh toko kaset; layanan ritel disediakan oleh toko kelontong;
layanan ritel disediakan oleh toko musik; layanan ritel disediakan oleh toko pakaian; layanan ritel disediakan oleh toko pakaian
diskon; layanan ritel disediakan oleh toko pengiriman; layanan ritel disediakan oleh toko perhiasan; layanan ritel disediakan
oleh toko permen; layanan ritel disediakan oleh toko roti; layanan ritel disediakan oleh toko televisi; layanan ritel disediakan
oleh toko-toko; layanan ritel disediakan oleh toko-toko asap; layanan ritel disediakan oleh toko-toko suvenir; layanan ritel
disediakan oleh toko-toko suvenir online; layanan ritel disediakan oleh toko-toko tembakau; layanan ritel lilin wangi; layanan
ritel melalui mesin penjual otomatis; layanan ritel menampilkan berbagai macam barang konsumen; layanan ritel menampilkan
program insentif bonus untuk pelanggan; layanan ritel on-line yang berkaitan dengan bagasi; layanan ritel on-line yang
berkaitan dengan kosmetik; layanan ritel online; layanan ritel online untuk musik dan film yang dapat diunduh dan direkam
sebelumnya; layanan ritel online untuk musik digital yang dapat diunduh; layanan ritel online untuk nada dering yang dapat
diunduh; layanan ritel online yang berkaitan dengan hadiah; layanan ritel online yang berkaitan dengan mainan; layanan ritel
online yang berkaitan dengan pakaian; layanan ritel online yang berkaitan dengan perhiasan; layanan ritel online yang
berkaitan dengan tas tangan; layanan ritel untuk alas kaki; layanan ritel untuk alat bantu seks; layanan ritel untuk alat
kecantikan untuk hewan; layanan ritel untuk alat kecantikan untuk manusia; layanan ritel untuk alat kesehatan bagi manusia;
layanan ritel untuk alat kesehatan untuk hewan; layanan ritel untuk alat musik; layanan ritel untuk alat yang dioperasikan
dengan tangan untuk konstruksi; layanan ritel untuk aparatur veteriner; layanan ritel untuk artikel kedokteran hewan; layanan
ritel untuk artikel menjahit; layanan ritel untuk artikel olahraga; layanan ritel untuk artikel pembersih; layanan ritel untuk artikel
yang digunakan dengan tembakau; layanan ritel untuk bagasi; layanan ritel untuk bahan bakar; layanan ritel untuk bahan kimia
untuk digunakan dalam hortikultura; layanan ritel untuk bahan kimia untuk digunakan dalam kehutanan; layanan ritel untuk
bahan kimia untuk digunakan dalam pertanian; layanan ritel untuk bahan makanan; layanan ritel untuk bahan seni; layanan
ritel untuk bantal; layanan ritel untuk barang cetakan; layanan ritel untuk barang yang dipanggang; layanan ritel untuk
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barang-barang untuk berkebun; layanan ritel untuk benang; layanan ritel untuk bir; layanan ritel untuk bor dan gergaji listrik;
layanan ritel untuk bromide (fotografi); layanan ritel untuk buku; layanan ritel untuk cokelat; layanan ritel untuk daging; layanan
ritel untuk dekorasi meriah; layanan ritel untuk ear phone; layanan ritel untuk es krim; layanan ritel untuk file musik yang dapat
diunduh; layanan ritel untuk furnitur; layanan ritel untuk gantungan kunci [cincin terbelah dengan perhiasan atau fob dekoratif];
layanan ritel untuk instalasi sanitasi; layanan ritel untuk instrumen hewan; layanan ritel untuk instrumen horologis; layanan ritel
untuk instrumen medis; layanan ritel untuk jam tangan; layanan ritel untuk jam tangan pintar; layanan ritel untuk kacamata;
layanan ritel untuk kain; layanan ritel untuk kakao; layanan ritel untuk karya seni; layanan ritel untuk karya seni yang
disediakan oleh galeri seni; layanan ritel untuk kaus kaki; layanan ritel untuk kemeja; layanan ritel untuk kendaraan; layanan
ritel untuk komputer yang dapat dipakai; layanan ritel untuk konten yang direkam; layanan ritel untuk kopi; layanan ritel untuk
kopi yang diproses; layanan ritel untuk mainan; layanan ritel untuk makanan dan minuman; layanan ritel untuk makanan
hewan peliharaan; layanan ritel untuk makanan laut; layanan ritel untuk manisan; layanan ritel untuk media elektronik musik
yang direkam sebelumnya; layanan ritel untuk minuman beralkohol; layanan ritel untuk minuman beralkohol, kecuali bir;
layanan ritel untuk minuman non-alkohol; layanan ritel untuk muffler; layanan ritel untuk pakaian; layanan ritel untuk pakaian
luar; layanan ritel untuk pakan ternak; layanan ritel untuk payung; layanan ritel untuk pelana; layanan ritel untuk pelumas;
layanan ritel untuk pemanas; layanan ritel untuk pencuci mulut; layanan ritel untuk penerangan; layanan ritel untuk penutup
dinding; layanan ritel untuk penutup lantai; layanan ritel untuk perabotan; layanan ritel untuk peralatan audiovisual; layanan
ritel untuk peralatan golf; layanan ritel untuk peralatan hortikultura; layanan ritel untuk peralatan konstruksi; layanan ritel untuk
peralatan makan; layanan ritel untuk peralatan masak; layanan ritel untuk peralatan medis; layanan ritel untuk peralatan
memasak makanan; layanan ritel untuk peralatan menyelam; layanan ritel untuk peralatan olahraga; layanan ritel untuk
peralatan pasokan air; layanan ritel untuk peralatan pemanas; layanan ritel untuk peralatan pembekuan; layanan ritel untuk
peralatan pemindahan tanah; layanan ritel untuk peralatan pendingin; layanan ritel untuk peralatan penyamakan matahari;
layanan ritel untuk peralatan persiapan makanan; layanan ritel untuk peralatan pertanian; layanan ritel untuk peralatan
sanitasi; layanan ritel untuk peralatan teknologi informasi; layanan ritel untuk peralatan terapi fisik; layanan ritel untuk
peralatan yang dioperasikan dengan tangan untuk konstruksi; layanan ritel untuk perangkat keras komputer; layanan ritel
untuk perangkat keras logam; layanan ritel untuk perangkat lunak komputer; layanan ritel untuk perangkat navigasi; layanan
ritel untuk perangkat perlindungan pendengaran; layanan ritel untuk perhiasan; layanan ritel untuk perlengkapan mandi;
layanan ritel untuk permainan; layanan ritel untuk persediaan alat tulis; layanan ritel untuk persediaan pendidikan; layanan ritel
untuk persiapan diet; layanan ritel untuk persiapan dokter hewan; layanan ritel untuk persiapan hewan dan artikel; layanan ritel
untuk persiapan membuat minuman; layanan ritel untuk persiapan membuat minuman beralkohol; layanan ritel untuk
persiapan pembersihan; layanan ritel untuk persiapan perawatan hewan; layanan ritel untuk persiapan pewangi; layanan ritel
untuk piringan hitam; layanan ritel untuk pisau dapur; layanan ritel untuk produk hortikultura; layanan ritel untuk produk kertas
sekali pakai; layanan ritel untuk produk susu; layanan ritel untuk program komputer untuk permainan yang sebelumnya telah
direkam; layanan ritel untuk publikasi elektronik yang dapat diunduh; layanan ritel untuk sampah untuk hewan; layanan ritel
untuk sediaan farmasi, kedokteran hewan dan sanitasi dan persediaan medis; layanan ritel untuk senjata; layanan ritel untuk
sepatu; layanan ritel untuk smartphone; layanan ritel untuk sorbets; layanan ritel untuk stiker dan album stiker; layanan ritel
untuk suplemen makanan; layanan ritel untuk tas; layanan ritel untuk tas dan dompet kulit; layanan ritel untuk teh; layanan ritel
untuk tembakau; layanan ritel untuk tempat tidur untuk hewan; layanan ritel untuk tutup kepala; layanan ritel untuk utas;
layanan ritel untuk yogurt beku; layanan ritel yang berkaitan dengan aksesori mobil; layanan ritel yang berkaitan dengan alas
kaki; layanan ritel yang berkaitan dengan alat bantu seks; layanan ritel yang berkaitan dengan alat kecantikan untuk hewan;
layanan ritel yang berkaitan dengan alat kecantikan untuk manusia; layanan ritel yang berkaitan dengan alat musik; layanan
ritel yang berkaitan dengan alat yang dioperasikan dengan tangan untuk konstruksi; layanan ritel yang berkaitan dengan
artikel kedokteran hewan; layanan ritel yang berkaitan dengan artikel menjahit; layanan ritel yang berkaitan dengan artikel
olahraga; layanan ritel yang berkaitan dengan artikel pembersih; layanan ritel yang berkaitan dengan artikel untuk digunakan
dengan tembakau; layanan ritel yang berkaitan dengan bagasi; layanan ritel yang berkaitan dengan bahan bakar; layanan ritel
yang berkaitan dengan bahan kimia untuk digunakan dalam hortikultura; layanan ritel yang berkaitan dengan bahan kimia
untuk digunakan dalam kehutanan; layanan ritel yang berkaitan dengan bahan kimia untuk digunakan dalam pertanian;
layanan ritel yang berkaitan dengan bahan makanan; layanan ritel yang berkaitan dengan bahan seni; layanan ritel yang
berkaitan dengan barang cetakan; layanan ritel yang berkaitan dengan barang olahraga; layanan ritel yang berkaitan dengan
barang yang dipanggang; layanan ritel yang berkaitan dengan barang-barang teknik; layanan ritel yang berkaitan dengan
barang-barang untuk berkebun; layanan ritel yang berkaitan dengan benang; layanan ritel yang berkaitan dengan bir; layanan
ritel yang berkaitan dengan buah; layanan ritel yang berkaitan dengan bulu; layanan ritel yang berkaitan dengan bulu tiruan;
layanan ritel yang berkaitan dengan bunga; layanan ritel yang berkaitan dengan cokelat; layanan ritel yang berkaitan dengan
daging; layanan ritel yang berkaitan dengan dekorasi pesta; layanan ritel yang berkaitan dengan es krim; layanan ritel yang
berkaitan dengan file musik yang dapat diunduh; layanan ritel yang berkaitan dengan furnitur; layanan ritel yang berkaitan
dengan game; layanan ritel yang berkaitan dengan ikan; layanan ritel yang berkaitan dengan instalasi sanitasi; layanan ritel
yang berkaitan dengan instrumen hewan; layanan ritel yang berkaitan dengan instrumen horologis; layanan ritel yang
berkaitan dengan instrumen medis; layanan ritel yang berkaitan dengan jam tangan pintar; layanan ritel yang berkaitan
dengan kain; layanan ritel yang berkaitan dengan kakao; layanan ritel yang berkaitan dengan karya seni; layanan ritel yang
berkaitan dengan kendaraan; layanan ritel yang berkaitan dengan komputer yang dapat dipakai; layanan ritel yang berkaitan
dengan konten yang direkam; layanan ritel yang berkaitan dengan kopi; layanan ritel yang berkaitan dengan mainan; layanan
ritel yang berkaitan dengan makanan laut; layanan ritel yang berkaitan dengan makanan penutup; layanan ritel yang berkaitan
dengan minuman beralkohol; layanan ritel yang berkaitan dengan minuman beralkohol, kecuali bir; layanan ritel yang
berkaitan dengan minuman non-alkohol; layanan ritel yang berkaitan dengan pakaian; layanan ritel yang berkaitan dengan
pakan ternak; layanan ritel yang berkaitan dengan payung; layanan ritel yang berkaitan dengan pelana; layanan ritel yang
berkaitan dengan pelumas; layanan ritel yang berkaitan dengan pemanas; layanan ritel yang berkaitan dengan pencahayaan;
layanan ritel yang berkaitan dengan penutup dinding; layanan ritel yang berkaitan dengan penutup lantai; layanan ritel yang
berkaitan dengan perabot; layanan ritel yang berkaitan dengan peralatan audiovisual; layanan ritel yang berkaitan dengan
peralatan higienis untuk hewan; layanan ritel yang berkaitan dengan peralatan higienis untuk manusia; layanan ritel yang
berkaitan dengan peralatan hortikultura; layanan ritel yang berkaitan dengan peralatan konstruksi; layanan ritel yang berkaitan
dengan peralatan makan; layanan ritel yang berkaitan dengan peralatan mandi; layanan ritel yang berkaitan dengan peralatan
masak; layanan ritel yang berkaitan dengan peralatan medis; layanan ritel yang berkaitan dengan peralatan memasak
makanan; layanan ritel yang berkaitan dengan peralatan menyelam; layanan ritel yang berkaitan dengan peralatan olahraga;
layanan ritel yang berkaitan dengan peralatan pasokan air; layanan ritel yang berkaitan dengan peralatan pemanas; layanan
ritel yang berkaitan dengan peralatan pembekuan; layanan ritel yang berkaitan dengan peralatan pemindahan tanah; layanan
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ritel yang berkaitan dengan peralatan pendingin; layanan ritel yang berkaitan dengan peralatan penyamakan matahari;
layanan ritel yang berkaitan dengan peralatan persiapan makanan; layanan ritel yang berkaitan dengan peralatan pertanian;
layanan ritel yang berkaitan dengan peralatan sanitasi; layanan ritel yang berkaitan dengan peralatan teknologi informasi;
layanan ritel yang berkaitan dengan peralatan terapi fisik; layanan ritel yang berkaitan dengan peralatan veteriner; layanan ritel
yang berkaitan dengan peralatan yang dioperasikan dengan tangan untuk konstruksi; layanan ritel yang berkaitan dengan
perangkat keras komputer; layanan ritel yang berkaitan dengan perangkat keras logam; layanan ritel yang berkaitan dengan
perangkat lunak komputer; layanan ritel yang berkaitan dengan perangkat navigasi; layanan ritel yang berkaitan dengan
perangkat perlindungan pendengaran; layanan ritel yang berkaitan dengan perhiasan; layanan ritel yang berkaitan dengan
permen; layanan ritel yang berkaitan dengan persediaan alat tulis; layanan ritel yang berkaitan dengan persediaan pendidikan;
layanan ritel yang berkaitan dengan persiapan diet; layanan ritel yang berkaitan dengan persiapan dokter hewan; layanan ritel
yang berkaitan dengan persiapan hewan dan artikel; layanan ritel yang berkaitan dengan persiapan pembersihan; layanan ritel
yang berkaitan dengan persiapan perawatan hewan; layanan ritel yang berkaitan dengan persiapan untuk membuat minuman;
layanan ritel yang berkaitan dengan persiapan untuk membuat minuman beralkohol; layanan ritel yang berkaitan dengan
persiapan wewangian; layanan ritel yang berkaitan dengan pisau dapur; layanan ritel yang berkaitan dengan produk
hortikultura; layanan ritel yang berkaitan dengan produk kertas sekali pakai; layanan ritel yang berkaitan dengan produk susu;
layanan ritel yang berkaitan dengan produk toko makanan; layanan ritel yang berkaitan dengan publikasi elektronik yang dapat
diunduh; layanan ritel yang berkaitan dengan sampah untuk hewan; layanan ritel yang berkaitan dengan senjata; layanan ritel
yang berkaitan dengan smartphone; layanan ritel yang berkaitan dengan sorbets; layanan ritel yang berkaitan dengan suku
cadang kendaraan bermotor; layanan ritel yang berkaitan dengan suplemen makanan; layanan ritel yang berkaitan dengan
tas; layanan ritel yang berkaitan dengan teh; layanan ritel yang berkaitan dengan tembakau; layanan ritel yang berkaitan
dengan tempat tidur untuk hewan; layanan ritel yang berkaitan dengan tutup kepala; layanan ritel yang berkaitan dengan utas;
layanan ritel yang berkaitan dengan yogurt beku; layanan ritel yang disediakan oleh musik dan toko kaset; layanan ritel yang
disediakan oleh suku cadang mobil dan toko aksesoris; layanan ritel yang disediakan oleh toko obat; layanan ritel yang
disediakan oleh toko rumput, taman dan pembibitan; layanan ritel yang disediakan oleh toserba online; layanan ritel, layanan
ritel supermarket dan department store yang berkaitan dengan makanan dan minuman; layanan rujukan dan penempatan
pribadi; layanan sambutan telepon untuk pihak ketiga; layanan saran dan/atau konsultasi terkait dengan jasa kelas 35;
layanan strategi komunikasi hubungan masyarakat; layanan strategi komunikasi periklanan; layanan strategi merek; layanan
tampilan merchandising bisnis; layanan tata letak untuk tujuan periklanan; layanan telemarketing; layanan think tank dalam
bentuk layanan konsultasi di bidang manajemen bisnis; layanan think tank dalam bentuk layanan konsultasi di bidang
manajemen proyek; layanan think tank dalam bentuk layanan konsultasi di bidang manajemen strategis; layanan toko buku
ritel online yang menampilkan buku dan ebook di bidang manajemen bisnis; layanan toko buku ritel online yang menampilkan
buku dan ebook di bidang manajemen proyek; layanan toko buku ritel online yang menampilkan buku dan ebook di bidang
manajemen strategis; layanan toko grosir dan eceran secara online yang menampilkan jam dinding, jam tangan dan kacamata
(kacamata untuk melindungi mata atau memperbaiki daya penglihatan dan kacamata goggles); layanan toko grosir dan toko
ritel yang menampilkan pakaian, alas kaki; layanan toko grosir dengan produk utamanya daging; layanan toko grosir
menampilkan alas kaki; layanan toko grosir menampilkan alat bantu seks; layanan toko grosir menampilkan alat higienis untuk
manusia; layanan toko grosir menampilkan alat kecantikan untuk hewan; layanan toko grosir menampilkan alat kecantikan
untuk manusia; layanan toko grosir menampilkan alat makan; layanan toko grosir menampilkan alat musik; layanan toko grosir
menampilkan alat persiapan makanan; layanan toko grosir menampilkan alat yang dioperasikan dengan tangan untuk
konstruksi; layanan toko grosir menampilkan aparatur veteriner; layanan toko grosir menampilkan artikel berkebun; layanan
toko grosir menampilkan artikel menjahit; layanan toko grosir menampilkan artikel pembersih; layanan toko grosir
menampilkan bahan bakar; layanan toko grosir menampilkan bahan makanan; layanan toko grosir menampilkan barang
bawaan; layanan toko grosir menampilkan barang cetakan; layanan toko grosir menampilkan barang-barang yang
dipanggang; layanan toko grosir menampilkan bir; layanan toko grosir menampilkan cokelat; layanan toko grosir menampilkan
dekorasi meriah; layanan toko grosir menampilkan es krim; layanan toko grosir menampilkan furnitur; layanan toko grosir
menampilkan gula-gula; layanan toko grosir menampilkan instalasi sanitasi; layanan toko grosir menampilkan instrumen
hewan; layanan toko grosir menampilkan instrumen horologis; layanan toko grosir menampilkan jam tangan pintar; layanan
toko grosir menampilkan kain; layanan toko grosir menampilkan kakao; layanan toko grosir menampilkan kendaraan; layanan
toko grosir menampilkan komputer yang dapat dikenakan; layanan toko grosir menampilkan konten yang direkam; layanan
toko grosir menampilkan kopi; layanan toko grosir menampilkan mainan; layanan toko grosir menampilkan makanan laut;
layanan toko grosir menampilkan makanan penutup; layanan toko grosir menampilkan mantel (kecuali pakaian untuk
penggunaan eksklusif untuk olahraga dan pakaian tradisional Korea); layanan toko grosir menampilkan pakaian; layanan toko
grosir menampilkan payung; layanan toko grosir menampilkan pelana; layanan toko grosir menampilkan pelumas; layanan
toko grosir menampilkan pemanas; layanan toko grosir menampilkan pencahayaan; layanan toko grosir menampilkan penutup
dinding; layanan toko grosir menampilkan penutup lantai; layanan toko grosir menampilkan perabotan; layanan toko grosir
menampilkan peralatan audiovisual; layanan toko grosir menampilkan peralatan earthmoving; layanan toko grosir
menampilkan peralatan hortikultura; layanan toko grosir menampilkan peralatan konstruksi; layanan toko grosir menampilkan
peralatan makan; layanan toko grosir menampilkan peralatan masak; layanan toko grosir menampilkan peralatan medis;
layanan toko grosir menampilkan peralatan memasak makanan; layanan toko grosir menampilkan peralatan menyelam;
layanan toko grosir menampilkan peralatan olahraga; layanan toko grosir menampilkan peralatan pasokan air; layanan toko
grosir menampilkan peralatan pemanas; layanan toko grosir menampilkan peralatan pembekuan; layanan toko grosir
menampilkan peralatan pendingin; layanan toko grosir menampilkan peralatan penyamakan matahari; layanan toko grosir
menampilkan peralatan pertanian; layanan toko grosir menampilkan peralatan sanitasi; layanan toko grosir menampilkan
peralatan terapi fisik; layanan toko grosir menampilkan peralatan yang dioperasikan dengan tangan untuk konstruksi; layanan
toko grosir menampilkan perangkat keras komputer; layanan toko grosir menampilkan perangkat keras logam; layanan toko
grosir menampilkan perangkat perlindungan pendengaran; layanan toko grosir menampilkan perhiasan; layanan toko grosir
menampilkan perlengkapan pendidikan; layanan toko grosir menampilkan persediaan alat tulis; layanan toko grosir
menampilkan persiapan dan artikel kedokteran hewan; layanan toko grosir menampilkan persiapan diet; layanan toko grosir
menampilkan persiapan dokter hewan; layanan toko grosir menampilkan persiapan pembersihan; layanan toko grosir
menampilkan persiapan perawatan hewan; layanan toko grosir menampilkan persiapan untuk membuat minuman; layanan
toko grosir menampilkan persiapan wewangian; layanan toko grosir menampilkan pisau dapur; layanan toko grosir
menampilkan produk kertas sekali pakai; layanan toko grosir menampilkan publikasi elektronik yang dapat diunduh; layanan
toko grosir menampilkan sampah untuk hewan; layanan toko grosir menampilkan sediaan untuk membuat minuman
beralkohol; layanan toko grosir menampilkan senjata; layanan toko grosir menampilkan sorbets; layanan toko grosir
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menampilkan suplemen makanan; layanan toko grosir menampilkan tas; layanan toko grosir menampilkan teh; layanan toko
grosir menampilkan tembakau; layanan toko grosir menampilkan tempat tidur untuk hewan; layanan toko grosir menampilkan
tutup kepala; layanan toko grosir menampilkan utas; layanan toko grosir menampilkan yogurt beku; layanan toko grosir online
dengan produk utamanya daging; layanan toko grosir online yang menampilkan alas kaki; layanan toko grosir online yang
menampilkan alat bantu seks; layanan toko grosir online yang menampilkan alat kecantikan untuk hewan; layanan toko grosir
online yang menampilkan alat kecantikan untuk manusia; layanan toko grosir online yang menampilkan alat musik; layanan
toko grosir online yang menampilkan alat yang dioperasikan dengan tangan untuk konstruksi; layanan toko grosir online yang
menampilkan artikel berkebun; layanan toko grosir online yang menampilkan artikel kebersihan; layanan toko grosir online
yang menampilkan artikel kedokteran hewan; layanan toko grosir online yang menampilkan artikel menjahit; layanan toko
grosir online yang menampilkan artikel olahraga; layanan toko grosir online yang menampilkan artikel untuk digunakan dengan
tembakau; layanan toko grosir online yang menampilkan bahan bakar; layanan toko grosir online yang menampilkan bahan
kimia untuk digunakan dalam hortikultura; layanan toko grosir online yang menampilkan bahan kimia untuk digunakan dalam
kehutanan; layanan toko grosir online yang menampilkan bahan kimia untuk digunakan dalam pertanian; layanan toko grosir
online yang menampilkan bahan makanan; layanan toko grosir online yang menampilkan bahan seni; layanan toko grosir
online yang menampilkan barang bawaan; layanan toko grosir online yang menampilkan barang cetakan; layanan toko grosir
online yang menampilkan barang-barang yang dipanggang; layanan toko grosir online yang menampilkan benang; layanan
toko grosir online yang menampilkan bir; layanan toko grosir online yang menampilkan cokelat; layanan toko grosir online
yang menampilkan dekorasi meriah; layanan toko grosir online yang menampilkan es krim; layanan toko grosir online yang
menampilkan file musik yang dapat diunduh; layanan toko grosir online yang menampilkan furnitur; layanan toko grosir online
yang menampilkan instalasi sanitasi; layanan toko grosir online yang menampilkan instrumen horologis; layanan toko grosir
online yang menampilkan instrumen medis; layanan toko grosir online yang menampilkan instrumen veteriner; layanan toko
grosir online yang menampilkan jam tangan pintar; layanan toko grosir online yang menampilkan kain; layanan toko grosir
online yang menampilkan kakao; layanan toko grosir online yang menampilkan karya seni; layanan toko grosir online yang
menampilkan kendaraan; layanan toko grosir online yang menampilkan komputer yang dapat dikenakan; layanan toko grosir
online yang menampilkan konten yang direkam; layanan toko grosir online yang menampilkan kopi; layanan toko grosir online
yang menampilkan mainan; layanan toko grosir online yang menampilkan makanan laut; layanan toko grosir online yang
menampilkan makanan penutup; layanan toko grosir online yang menampilkan manisan; layanan toko grosir online yang
menampilkan minuman beralkohol, kecuali bir; layanan toko grosir online yang menampilkan minuman non-alkohol; layanan
toko grosir online yang menampilkan pakaian; layanan toko grosir online yang menampilkan pakan ternak; layanan toko grosir
online yang menampilkan payung; layanan toko grosir online yang menampilkan pelumas; layanan toko grosir online yang
menampilkan pemanas; layanan toko grosir online yang menampilkan pencahayaan; layanan toko grosir online yang
menampilkan penutup dinding; layanan toko grosir online yang menampilkan penutup lantai; layanan toko grosir online yang
menampilkan perabotan; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan audiovisual; layanan toko grosir online yang
menampilkan peralatan earthmoving; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan higienis bagi manusia; layanan
toko grosir online yang menampilkan peralatan higienis untuk hewan; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan
hortikultura; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan konstruksi; layanan toko grosir online yang menampilkan
peralatan makan; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan masak; layanan toko grosir online yang
menampilkan peralatan medis; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan memasak makanan; layanan toko
grosir online yang menampilkan peralatan olahraga; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan pasokan air;
layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan pemanas; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan
pembekuan; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan pendingin; layanan toko grosir online yang menampilkan
peralatan penyamakan matahari; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan persiapan makanan; layanan toko
grosir online yang menampilkan peralatan pertanian; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan sanitasi; layanan
toko grosir online yang menampilkan peralatan selam; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan teknologi
informasi; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan terapi fisik; layanan toko grosir online yang menampilkan
peralatan veteriner; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan yang dioperasikan dengan tangan untuk
konstruksi; layanan toko grosir online yang menampilkan perangkat keras komputer; layanan toko grosir online yang
menampilkan perangkat keras logam; layanan toko grosir online yang menampilkan perangkat lunak komputer; layanan toko
grosir online yang menampilkan perangkat navigasi; layanan toko grosir online yang menampilkan perangkat perlindungan
pendengaran; layanan toko grosir online yang menampilkan perhiasan; layanan toko grosir online yang menampilkan
perlengkapan mandi; layanan toko grosir online yang menampilkan perlengkapan pendidikan; layanan toko grosir online yang
menampilkan permainan; layanan toko grosir online yang menampilkan persediaan alat tulis; layanan toko grosir online yang
menampilkan persiapan dan artikel kedokteran hewan; layanan toko grosir online yang menampilkan persiapan diet; layanan
toko grosir online yang menampilkan persiapan dokter hewan; layanan toko grosir online yang menampilkan persiapan
pembersihan; layanan toko grosir online yang menampilkan persiapan perawatan hewan; layanan toko grosir online yang
menampilkan persiapan pewangi; layanan toko grosir online yang menampilkan persiapan untuk membuat minuman; layanan
toko grosir online yang menampilkan persiapan untuk membuat minuman beralkohol; layanan toko grosir online yang
menampilkan pisau dapur; layanan toko grosir online yang menampilkan produk hortikultura; layanan toko grosir online yang
menampilkan produk kertas sekali pakai; layanan toko grosir online yang menampilkan produk susu; layanan toko grosir online
yang menampilkan publikasi elektronik yang dapat diunduh; layanan toko grosir online yang menampilkan sadel; layanan toko
grosir online yang menampilkan sampah untuk hewan; layanan toko grosir online yang menampilkan senjata; layanan toko
grosir online yang menampilkan smartphone; layanan toko grosir online yang menampilkan sorbets; layanan toko grosir online
yang menampilkan suplemen makanan; layanan toko grosir online yang menampilkan tas; layanan toko grosir online yang
menampilkan teh; layanan toko grosir online yang menampilkan tembakau; layanan toko grosir online yang menampilkan
tempat tidur untuk hewan; layanan toko grosir online yang menampilkan tutup kepala; layanan toko grosir online yang
menampilkan utas; layanan toko grosir online yang menampilkan yogurt beku; layanan toko grosir yang menampilkan artikel
kedokteran hewan; layanan toko grosir yang menampilkan artikel olahraga; layanan toko grosir yang menampilkan artikel
untuk digunakan dengan tembakau; layanan toko grosir yang menampilkan bahan kimia untuk digunakan dalam hortikultura;
layanan toko grosir yang menampilkan bahan kimia untuk digunakan dalam kehutanan; layanan toko grosir yang menampilkan
bahan kimia untuk digunakan dalam pertanian; layanan toko grosir yang menampilkan bahan seni; layanan toko grosir yang
menampilkan benang; layanan toko grosir yang menampilkan file musik yang dapat diunduh; layanan toko grosir yang
menampilkan instrumen medis; layanan toko grosir yang menampilkan karya seni; layanan toko grosir yang menampilkan
minuman beralkohol, kecuali bir; layanan toko grosir yang menampilkan minuman non-alkohol; layanan toko grosir yang
menampilkan pakan ternak; layanan toko grosir yang menampilkan peralatan higienis untuk hewan; layanan toko grosir yang
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menampilkan peralatan teknologi informasi; layanan toko grosir yang menampilkan perangkat lunak komputer; layanan toko
grosir yang menampilkan perangkat navigasi; layanan toko grosir yang menampilkan perlengkapan mandi; layanan toko grosir
yang menampilkan permainan; layanan toko grosir yang menampilkan produk hortikultura; layanan toko grosir yang
menampilkan produk susu; layanan toko grosir yang menampilkan smartphone; layanan toko online yang menampilkan jasa
Pengaturan dan perjalanan wisata diving dan snorkeling di Pulau tujuan komersil; layanan toko ritel online yang produk
utamanya daging; layanan toko ritel dan layanan toko ritel online; layanan toko ritel dan layanan toko ritel online yang
menampilkan pakaian, alas kaki, tutup kepala, artikel olahraga, alat tulis, alat untuk merekam, transmisi dan reproduksi suara
dan gambar, buku, koran, majalah, publikasi, permainan video, mainan, boneka, lencana semua jenis, gantungan kunci, tiket,
jam tangan dan perhiasan, tas, koper, tas kerja, payung, bendera dan panji-panji, minuman beralkohol dan non-alkohol, gulagula, produk hiburan dan pendidikan interaktif, disk kompak interaktif, CD-ROM dan permainan komputer, dapat diunduh
aplikasi seluler, dan program komputer; layanan toko ritel dan toko grosir; layanan toko ritel di bidang buku, majalah, majalah,
buletin, jurnal dan publikasi lain tentang berbagai topik yang menjadi perhatian umum, disediakan melalui Internet dan
komputer lainnya, jaringan elektronik dan komunikasi; layanan toko ritel di bidang hiburan yang menampilkan film, program
televisi, acara olahraga, karya musik, dan karya audio dan audiovisual, yang disediakan melalui jaringan Internet dan jaringan
komputer, serta jaringan elektronik dan komunikasi lainnya; layanan toko ritel di bidang kacamata, jam tangan, perangkat
lunak untuk kebugaran, dan sensor dan perangkat pemantauan elektronik yang menggabungkan mikroprosesor, tampilan
digital, dan akselerometer; layanan toko ritel menampilkan alas kaki; layanan toko ritel menampilkan alas kaki untuk pria dan
wanita; layanan toko ritel menampilkan alat bantu seks; layanan toko ritel menampilkan alat kecantikan untuk manusia;
layanan toko ritel menampilkan alat musik; layanan toko ritel menampilkan alat yang dioperasikan dengan tangan untuk
konstruksi; layanan toko ritel menampilkan alat-alat kecantikan untuk hewan; layanan toko ritel menampilkan alat-alat
kesehatan untuk manusia; layanan toko ritel menampilkan artikel berkebun; layanan toko ritel menampilkan artikel menjahit;
layanan toko ritel menampilkan artikel pembersih; layanan toko ritel menampilkan artikel untuk digunakan dengan tembakau;
layanan toko ritel menampilkan bagasi; layanan toko ritel menampilkan bahan bakar; layanan toko ritel menampilkan bahan
kimia untuk digunakan dalam kehutanan; layanan toko ritel menampilkan bahan makanan; layanan toko ritel menampilkan
barang cetakan; layanan toko ritel menampilkan barang-barang panggang; layanan toko ritel menampilkan benang; layanan
toko ritel menampilkan bir; layanan toko ritel menampilkan cokelat; layanan toko ritel menampilkan dekorasi meriah; layanan
toko ritel menampilkan es krim; layanan toko ritel menampilkan furnitur; layanan toko ritel menampilkan gula-gula; layanan
toko ritel menampilkan instalasi sanitasi; layanan toko ritel menampilkan instrumen hewan; layanan toko ritel menampilkan
instrumen horologis; layanan toko ritel menampilkan instrumen medis; layanan toko ritel menampilkan jam tangan pintar;
layanan toko ritel menampilkan kacamata; layanan toko ritel menampilkan kain; layanan toko ritel menampilkan kakao;
layanan toko ritel menampilkan karya seni; layanan toko ritel menampilkan kendaraan; layanan toko ritel menampilkan
komputer yang dapat dikenakan; layanan toko ritel menampilkan konten yang direkam; layanan toko ritel menampilkan
mainan; layanan toko ritel menampilkan makanan laut; layanan toko ritel menampilkan makanan penutup; layanan toko ritel
menampilkan minuman beralkohol, kecuali bir; layanan toko ritel menampilkan pakaian; layanan toko ritel menampilkan
payung; layanan toko ritel menampilkan pelana; layanan toko ritel menampilkan pelumas; layanan toko ritel menampilkan
pemanas; layanan toko ritel menampilkan pencahayaan; layanan toko ritel menampilkan penutup dinding; layanan toko ritel
menampilkan penutup lantai; layanan toko ritel menampilkan perabotan; layanan toko ritel menampilkan peralatan audiovisual;
layanan toko ritel menampilkan peralatan earthmoving; layanan toko ritel menampilkan peralatan hortikultura; layanan toko
ritel menampilkan peralatan konstruksi; layanan toko ritel menampilkan peralatan makan; layanan toko ritel menampilkan
peralatan masak; layanan toko ritel menampilkan peralatan medis; layanan toko ritel menampilkan peralatan memasak
makanan; layanan toko ritel menampilkan peralatan menyelam; layanan toko ritel menampilkan peralatan olahraga; layanan
toko ritel menampilkan peralatan pasokan air; layanan toko ritel menampilkan peralatan pemanas; layanan toko ritel
menampilkan peralatan pembekuan; layanan toko ritel menampilkan peralatan pendingin; layanan toko ritel menampilkan
peralatan penyamakan matahari; layanan toko ritel menampilkan peralatan persiapan makanan; layanan toko ritel
menampilkan peralatan pertanian; layanan toko ritel menampilkan peralatan sanitasi; layanan toko ritel menampilkan peralatan
teknologi informasi; layanan toko ritel menampilkan peralatan terapi fisik; layanan toko ritel menampilkan peralatan veteriner;
layanan toko ritel menampilkan peralatan yang dioperasikan dengan tangan untuk konstruksi; layanan toko ritel menampilkan
perangkat keras komputer; layanan toko ritel menampilkan perangkat keras logam; layanan toko ritel menampilkan perangkat
lunak komputer; layanan toko ritel menampilkan perangkat perlindungan pendengaran; layanan toko ritel menampilkan
perhiasan; layanan toko ritel menampilkan perlengkapan mandi; layanan toko ritel menampilkan perlengkapan pendidikan;
layanan toko ritel menampilkan permainan; layanan toko ritel menampilkan persediaan alat tulis; layanan toko ritel
menampilkan persiapan diet; layanan toko ritel menampilkan persiapan dokter hewan; layanan toko ritel menampilkan
persiapan hewan dan artikel; layanan toko ritel menampilkan persiapan pembersihan; layanan toko ritel menampilkan
persiapan perawatan hewan; layanan toko ritel menampilkan persiapan untuk membuat minuman; layanan toko ritel
menampilkan persiapan untuk membuat minuman beralkohol; layanan toko ritel menampilkan persiapan wewangian; layanan
toko ritel menampilkan pisau dapur; layanan toko ritel menampilkan produk hortikultura; layanan toko ritel menampilkan produk
kertas sekali pakai; layanan toko ritel menampilkan publikasi elektronik yang dapat diunduh; layanan toko ritel menampilkan
sampah untuk hewan; layanan toko ritel menampilkan sandal; layanan toko ritel menampilkan senjata; layanan toko ritel
menampilkan sorbets; layanan toko ritel menampilkan suplemen makanan; layanan toko ritel menampilkan tas; layanan toko
ritel menampilkan tembakau; layanan toko ritel menampilkan tempat tidur untuk hewan; layanan toko ritel menampilkan tutup
kepala; layanan toko ritel menampilkan utas; layanan toko ritel menampilkan yogurt beku; layanan toko ritel on-line
menampilkan persiapan untuk membuat minuman; layanan toko ritel on-line menampilkan persiapan untuk membuat minuman
beralkohol; layanan toko ritel on-line yang menampilkan alat kecantikan untuk manusia; layanan toko ritel on-line yang
menampilkan alat yang dioperasikan dengan tangan untuk konstruksi; layanan toko ritel on-line yang menampilkan artikel
menjahit; layanan toko ritel on-line yang menampilkan bagasi; layanan toko ritel on-line yang menampilkan bir; layanan toko
ritel on-line yang menampilkan dekorasi meriah; layanan toko ritel on-line yang menampilkan es krim; layanan toko ritel on-line
yang menampilkan furnitur; layanan toko ritel on-line yang menampilkan instalasi sanitasi; layanan toko ritel on-line yang
menampilkan karya seni; layanan toko ritel on-line yang menampilkan makanan laut; layanan toko ritel on-line yang
menampilkan makanan penutup; layanan toko ritel on-line yang menampilkan manisan; layanan toko ritel on-line yang
menampilkan pakaian; layanan toko ritel on-line yang menampilkan payung; layanan toko ritel on-line yang menampilkan
pemanas; layanan toko ritel on-line yang menampilkan pencahayaan; layanan toko ritel on-line yang menampilkan penutup
dinding; layanan toko ritel on-line yang menampilkan penutup lantai; layanan toko ritel on-line yang menampilkan perabotan;
layanan toko ritel on-line yang menampilkan peralatan earthmoving; layanan toko ritel on-line yang menampilkan peralatan
higienis untuk hewan; layanan toko ritel on-line yang menampilkan peralatan higienis untuk manusia; layanan toko ritel on-line

Halaman 1807 dari 2049

yang menampilkan peralatan hortikultura; layanan toko ritel on-line yang menampilkan peralatan pasokan air; layanan toko
ritel on-line yang menampilkan peralatan pemanas; layanan toko ritel on-line yang menampilkan peralatan pembekuan;
layanan toko ritel on-line yang menampilkan peralatan persiapan makanan; layanan toko ritel on-line yang menampilkan
peralatan sanitasi; layanan toko ritel on-line yang menampilkan peralatan yang dioperasikan dengan tangan untuk konstruksi;
layanan toko ritel on-line yang menampilkan persediaan pendidikan; layanan toko ritel on-line yang menampilkan persiapan
diet; layanan toko ritel on-line yang menampilkan persiapan perawatan hewan; layanan toko ritel on-line yang menampilkan
persiapan pewangi; layanan toko ritel on-line yang menampilkan produk kosmetik dan kecantikan, pakaian dan aksesoris;
layanan toko ritel online dengan produk utama kendaraan; layanan toko ritel online dengan produk utama peralatan CCTV;
layanan toko ritel online dengan produk utama peralatan sistem keamanan; layanan toko ritel online dengan produk utamanya
daging; layanan toko ritel online terkomputerisasi; layanan toko ritel online yang menampilkan alas kaki; layanan toko ritel
online yang menampilkan alat bantu seks; layanan toko ritel online yang menampilkan alat kecantikan untuk hewan; layanan
toko ritel online yang menampilkan alat musik; layanan toko ritel online yang menampilkan aparatur veteriner; layanan toko
ritel online yang menampilkan artikel berkebun; layanan toko ritel online yang menampilkan artikel kebersihan; layanan toko
ritel online yang menampilkan artikel kedokteran hewan; layanan toko ritel online yang menampilkan artikel olahraga; layanan
toko ritel online yang menampilkan artikel untuk digunakan dengan tembakau; layanan toko ritel online yang menampilkan
bahan bakar; layanan toko ritel online yang menampilkan bahan kimia untuk digunakan dalam hortikultura; layanan toko ritel
online yang menampilkan bahan kimia untuk digunakan dalam kehutanan; layanan toko ritel online yang menampilkan bahan
kimia untuk digunakan dalam pertanian; layanan toko ritel online yang menampilkan bahan makanan; layanan toko ritel online
yang menampilkan bahan seni; layanan toko ritel online yang menampilkan barang cetakan; layanan toko ritel online yang
menampilkan barang-barang yang dipanggang; layanan toko ritel online yang menampilkan benang; layanan toko ritel online
yang menampilkan cokelat; layanan toko ritel online yang menampilkan file musik yang dapat diunduh; layanan toko ritel
online yang menampilkan hiburan dan konten edukasi, yaitu, berlangganan film dan pertunjukkan televisi; layanan toko ritel
online yang menampilkan instrumen horologis; layanan toko ritel online yang menampilkan instrumen medis; layanan toko ritel
online yang menampilkan instrumen veteriner; layanan toko ritel online yang menampilkan jam tangan pintar; layanan toko ritel
online yang menampilkan kain; layanan toko ritel online yang menampilkan kakao; layanan toko ritel online yang menampilkan
komputer yang dapat dikenakan; layanan toko ritel online yang menampilkan konten yang direkam; layanan toko ritel online
yang menampilkan mainan; layanan toko ritel online yang menampilkan makanan ternak; layanan toko ritel online yang
menampilkan mikrofon, speaker, speaker pintar, speaker audio, amplifier, pengeras suara, kontrol jarak jauh untuk produk
audio dan video, headphone, earphone, headset, sistem hiburan rumah, peralatan audio dan teater rumah, serta bagian dan
aksesorisnya; layanan toko ritel online yang menampilkan minuman beralkohol, kecuali bir; layanan toko ritel online yang
menampilkan minuman non-alkohol; layanan toko ritel online yang menampilkan musik dan video yang direkam sebelumnya
yang dapat diunduh; layanan toko ritel online yang menampilkan nada dering yang dapat diunduh; layanan toko ritel online
yang menampilkan pelana; layanan toko ritel online yang menampilkan pelumas; layanan toko ritel online yang menampilkan
peralatan audiovisual; layanan toko ritel online yang menampilkan peralatan konstruksi; layanan toko ritel online yang
menampilkan peralatan makan; layanan toko ritel online yang menampilkan peralatan masak; layanan toko ritel online yang
menampilkan peralatan medis; layanan toko ritel online yang menampilkan peralatan memasak makanan; layanan toko ritel
online yang menampilkan peralatan olahraga; layanan toko ritel online yang menampilkan peralatan pendingin; layanan toko
ritel online yang menampilkan peralatan penyamakan matahari; layanan toko ritel online yang menampilkan peralatan
pertanian; layanan toko ritel online yang menampilkan peralatan selam; layanan toko ritel online yang menampilkan peralatan
teknologi informasi; layanan toko ritel online yang menampilkan peralatan terapi fisik; layanan toko ritel online yang
menampilkan perangkat keras komputer; layanan toko ritel online yang menampilkan perangkat keras logam; layanan toko
ritel online yang menampilkan perangkat lunak komputer; layanan toko ritel online yang menampilkan perangkat navigasi;
layanan toko ritel online yang menampilkan perangkat perlindungan pendengaran; layanan toko ritel online yang menampilkan
perhiasan; layanan toko ritel online yang menampilkan perlengkapan mandi; layanan toko ritel online yang menampilkan
permainan; layanan toko ritel online yang menampilkan persediaan alat tulis; layanan toko ritel online yang menampilkan
persiapan dan artikel kedokteran hewan; layanan toko ritel online yang menampilkan persiapan dokter hewan; layanan toko
ritel online yang menampilkan persiapan pembersihan; layanan toko ritel online yang menampilkan pisau dapur; layanan toko
ritel online yang menampilkan produk hortikultura; layanan toko ritel online yang menampilkan produk kertas sekali pakai;
layanan toko ritel online yang menampilkan produk kosmetik dan kecantikan; layanan toko ritel online yang menampilkan
produk susu; layanan toko ritel online yang menampilkan publikasi elektronik yang dapat diunduh; layanan toko ritel online
yang menampilkan sampah untuk hewan; layanan toko ritel online yang menampilkan senjata; layanan toko ritel online yang
menampilkan smartphone; layanan toko ritel online yang menampilkan sorbets; layanan toko ritel online yang menampilkan
suplemen makanan; layanan toko ritel online yang menampilkan tas; layanan toko ritel online yang menampilkan teh; layanan
toko ritel online yang menampilkan tembakau; layanan toko ritel online yang menampilkan tempat tidur untuk hewan; layanan
toko ritel online yang menampilkan tutup kepala; layanan toko ritel online yang menampilkan utas; layanan toko ritel online
yang menampilkan yogurt beku; layanan toko ritel untuk mainan (alat permainan); layanan toko ritel untuk makanan dan
minuman; layanan toko ritel untuk nutraceuticals untuk digunakan sebagai suplemen diet; layanan toko ritel untuk sediaan
farmakologis untuk perawatan kulit; layanan toko ritel untuk tisu pembersih pra-dibasahi; layanan toko ritel yang menampilkan
artikel kedokteran hewan; layanan toko ritel yang menampilkan artikel olahraga; layanan toko ritel yang menampilkan bahan
kimia untuk digunakan dalam hortikultura; layanan toko ritel yang menampilkan bahan kimia untuk digunakan dalam pertanian;
layanan toko ritel yang menampilkan bahan seni; layanan toko ritel yang menampilkan batu bara; layanan toko ritel yang
menampilkan file musik yang dapat diunduh; layanan toko ritel yang menampilkan komputer, produk elektronik dan hiburan,
peralatan telekomunikasi, ponsel, perangkat elektronik digital genggam, dan elektronik konsumen lainnya, perangkat lunak
komputer, dan aksesori, periferal, suku cadang, dan tas jinjing untuk produk yang dijual, disediakan melalui jaringan Internet
dan jaringan komputer, jaringan elektronik dan jaringan komunikasi lainnya; layanan toko ritel yang menampilkan minuman
non-alkohol; layanan toko ritel yang menampilkan pakan ternak; layanan toko ritel yang menampilkan peralatan higienis untuk
hewan; layanan toko ritel yang menampilkan perangkat navigasi; layanan toko ritel yang menampilkan produk susu; layanan
toko ritel yang menampilkan smartphone; layanan toko ritel yang tersedia melalui jaringan Internet dan jaringan komputer,
serta jaringan elektronik dan jaringan komunikasi lainnya; layanan transkripsi medis [fungsi kantor]; layanan transkripsi
panggilan konferensi; layanan untuk analisa data besar (big data); layanan untuk menjual alas dudukan kloset dari tekstil;
layanan waralaba dalam bentuk memberikan bantuan manajemen bisnis dalam pendirian dan pengoperasian hotel; layanan
waralaba dalam bentuk memberikan bantuan manajemen bisnis dalam pendirian dan pengoperasian restoran; layanan
waralaba dan ritel; layanan waralaba yang menyediakan bantuan bisnis; layanan waralaba, termasuk memberikan bantuan
manajemen bisnis dalam pengaturan dan pendirian resort hotel, motel, dan restoran; layanan waralaba, termasuk memberikan
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bantuan teknis dalam pengaturan dan pendirian resort hotel, motel, dan restoran; layanan waralaba, yaitu bantuan manajemen
bisnis dalam pendirian dan pengoperasian restoran; layanan waralaba, yaitu, memberikan bantuan bisnis dalam
pengoperasian, pengaturan dan pendirian resort hotel, hotel, motel, akomodasi, fasilitas akomodasi dan restoran; layanan
wawancara untuk perekrutan personil; layanan yang terdiri dari pendaftaran, transkripsi, komposisi, kompilasi atau
sistematisasi komunikasi tertulis dan pendaftaran; layanan-layanan konsultasi bisnis yang berkaitan dengan pendirian dan
pengoperasian administrasi waralaba; layanan-layanan perekrutan tenaga kerja, layanan-layanan relokasi; management
kantor; manajemen Sumber Daya Manusia; manajemen administrasi klinik perawatan kesehatan; manajemen administrasi
outsourcing untuk perusahaan; manajemen administrasi rumah sakit; manajemen basis data; manajemen basis data
terkomputerisasi; manajemen biaya; manajemen biaya medis; manajemen biaya perawatan kesehatan; manajemen bisnis;
manajemen bisnis acara hiburan dan presentasi; manajemen bisnis agen dan broker asuransi berdasarkan outsourcing;
manajemen bisnis agensi sastra; manajemen bisnis apartemen; manajemen bisnis atlet profesional; manajemen bisnis
bandara; manajemen bisnis bangunan perumahan dan jasa apartemen; manajemen bisnis dan layanan konsultasi;
manajemen bisnis dan mengelola studio audio atau video; manajemen bisnis dan pemasaran merek untuk bisnis dan individu;
manajemen bisnis di bidang jasa transportasi dan pengiriman; manajemen bisnis di bidang pembuatan kapal atas nama orang
lain; manajemen bisnis di bidang pengangkutan kapal atas nama orang lain; manajemen bisnis diskotik; manajemen bisnis
eceran on-line yang terkomputerisasi; manajemen bisnis fasilitas parkir mobil; manajemen bisnis gerai ritel; manajemen bisnis
hotel; manajemen bisnis hotel resor; manajemen bisnis hotel untuk orang lain; manajemen bisnis kamp musim panas;
manajemen bisnis komersial; manajemen bisnis musisi; manajemen bisnis orang-orang olahraga; manajemen bisnis outlet
grosir; manajemen bisnis outlet grosir dan eceran; manajemen bisnis para pelaku; manajemen bisnis pemain musik;
manajemen bisnis penghibur; manajemen bisnis penulis dan penulis; manajemen bisnis perusahaan; manajemen bisnis
perusahaan dalam industri pengangkutan kapal; manajemen bisnis perusahaan penerbangan; manajemen bisnis praktik
kedokteran hewan; manajemen bisnis program penggantian untuk orang lain; manajemen bisnis pusat konferensi; manajemen
bisnis restoran; manajemen bisnis restoran untuk orang lain; manajemen bisnis rumah sakit; manajemen bisnis sementara;
manajemen bisnis seniman; manajemen bisnis seniman pertunjukan; manajemen bisnis seniman pertunjukan, pemain musik
dan/atau musisi; manajemen bisnis studio film; manajemen bisnis teater; manajemen bisnis untuk pengoperasian waralaba;
manajemen bisnis untuk penyedia layanan freelance; manajemen bisnis untuk toko, tempat hiburan, hotel, pertunjukan artis,
tokoh olah raga, outlet ritel, klub olah raga, fasilitas olah raga, tempat olah raga, masyarakat olah raga, kompleks kolam
renang, outlet grosir dan ritel; manajemen bisnis, administrasi bisnis, fungsi kantor; manajemen bisnis, administrasi dan
layanan informasi; manajemen bisnis, administrasi, konsultasi dan jasa-jasa pendukung untuk pusat perbelanjaan daring
(online marketplaces) untuk pembeli-pembeli dan penjual-penjual barang-barang dan/atau jasa-jasa; manajemen catatan
bisnis; manajemen catatan keuangan; manajemen dan administrasi bisnis; manajemen dan administrasi bisnis dan fungsi
kantor kesemuanya berhubungan dengan permainan golf; manajemen dan administrasi bisnis kapal; manajemen dan
administrasi proyek bisnis; manajemen dan kompilasi database terkomputerisasi; manajemen dan operasi bisnis daur ulang;
manajemen file bisnis; manajemen file bisnis terkomputerisasi; manajemen file pajak; manajemen file pusat; manajemen file
pusat terkomputerisasi; manajemen file terkomputerisasi; manajemen hotel untuk orang lain; manajemen informasi bisnis;
manajemen informasi bisnis, yaitu, pelaporan informasi bisnis dan analitik (analytics) bisnis di bidang periklanan dan
pemasaran; manajemen informasi usaha, yakni, pelaporan elektronik mengenai informasi usaha; manajemen informasi usaha,
yakni, pelaporan elektronik terkait analitik usaha sehubungan dengan proses pembayaran, autentikasi dan pelacakan;
manajemen kantor yang terkomputerisasi; manajemen komersial; manajemen layanan pelanggan; manajemen logistik
pengiriman barang; manajemen merek; manajemen model bisnis; manajemen penjualan; manajemen penjualan real estat;
manajemen persediaan; manajemen persediaan di bidang bahan kimia; manajemen persediaan suku cadang dan komponen
untuk produsen dan pemasok; manajemen persediaan terkomputerisasi; manajemen personalia; manajemen proses bisnis
dan konsultasi yang berkaitan dengannya; manajemen proyek bisnis; manajemen proyek bisnis untuk orang lain; manajemen
pusat panggilan telepon untuk orang lain; manajemen register terkomputerisasi; manajemen reputasi bisnis dan layanan
peningkatan; manajemen risiko bisnis; manajemen risiko bisnis yang disediakan oleh asosiasi untuk para anggotanya;
manajemen stok terkomputerisasi; manajemen sumber daya manusia untuk perusahaan pemula; manajemen usaha yang
berhubungan dalam mendirikan dan/atau mengoperasikan restoran, kafe, kedai kopi dan kedai yang menjual makanan ringan;
manajemen usaha, yaitu, majemen belanja online dan pembelian platform melalui jaringan komputer global; melacak dan
memantau fluktuasi harga bensin untuk orang lain untuk keperluan audit akun; melacak dan memantau konsumsi energi untuk
orang lain untuk keperluan audit akun; melakukan lelang; melakukan lelang virtual interaktif; melakukan pameran dagang;
melakukan pameran dagang di bidang mobil; melakukan penelitian dan studi pasar; melakukan penelitian dan studi
pemasaran; melakukan penelitian dan survei bisnis; melakukan penilaian bisnis; melakukan program penghargaan insentif
karyawan; melakukan studi di bidang hubungan masyarakat; melakukan studi kelayakan bisnis; melakukan studi kelayakan
ekonomi; melakukan studi kelayakan komersial; melakukan studi pasar; melakukan studi pasar dan analisis pasar; melakukan
studi pasar yang melibatkan jajak pendapat; melakukan studi pemasaran; melakukan studi pemasaran dan analisis pasar;
melakukan survei bisnis; melakukan survei online; melakukan survei pasar; melakukan survei riset bisnis dan pasar;
melakukan survei riset manajemen bisnis online; melakukan survei riset pasar; melakukan, mengatur dan mengatur pameran
dagang dan pameran dagang untuk tujuan komersial dan periklanan; melelang dan membalikkan layanan lelang; memantau
laporan kredit konsumen dan memberikan peringatan tentang segala perubahan di dalamnya untuk tujuan bisnis;
memasarkan barang dan jasa orang lain; memasarkan barang dan jasa orang lain dengan membagikan kupon; membantu
dalam eksploitasi atau pengelolaan perusahaan perdagangan atau industri, termasuk pusat dan kompleks perbelanjaan, yaitu
penyediaan layanan konsultasi bisnis untuk merek-merek berkualitas tinggi dan mewah untuk memungkinkan mereka
mendistribusikan kelebihan stok secara terkontrol dan efektif dari koleksi musim sebelumnya; membantu dalam pengelolaan
urusan bisnis atau fungsi komersial dari perusahaan industri atau komersial; membantu orang lain dalam menyiapkan dan
mengajukan aplikasi untuk mendapatkan izin usaha; membantu sektor industri dan komersial dalam mempromosikan barang
dan konsultasi pemasaran; memberikan bantuan administrasi ke apotek untuk mengelola inventaris obat; memberikan
bantuan bisnis kepada pihak lain dalam pengoperasian peralatan pemrosesan data yaitu, komputer, mesin tik, mesin teleks
dan mesin kantor sejenis lainnya; memberikan bantuan dalam pengelolaan bisnis waralaba; memberikan bantuan dalam
pengelolaan kegiatan bisnis; memberikan bantuan dalam pengelolaan perusahaan industri atau komersial; memberikan
bantuan di bidang komersialisasi produk; memberikan bantuan di bidang komersialisasi produk dalam kerangka kontrak
waralaba; memberikan bantuan di bidang manajemen bisnis; memberikan bantuan di bidang manajemen bisnis dalam
kerangka kontrak waralaba; memberikan bantuan di bidang manajemen bisnis dan komersialisasi produk dalam kerangka
kontrak waralaba; memberikan bantuan di bidang manajemen dan perencanaan bisnis; memberikan bantuan di bidang
organisasi bisnis; memberikan bantuan di bidang promosi bisnis; memberikan bantuan manajemen bisnis dalam pendirian dan
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pengoperasian restoran; memberikan informasi bisnis dalam kesempatan kerja kepada orang yang membutuhkan [layanan
amal]; memberikan informasi bisnis dan pemasaran; memberikan informasi bisnis di bidang media sosial; memberikan
informasi bisnis di bidang teknologi blockchain dan cryptocurrency; memberikan informasi bisnis di bidang teknologi
blockchain dan mata uang virtual; memberikan informasi bisnis gigi melalui situs web; memberikan informasi bisnis melalui
Internet; memberikan informasi bisnis melalui jaringan komputer global; memberikan informasi bisnis melalui situs web;
memberikan informasi bisnis untuk organisasi amal; memberikan informasi bisnis untuk organisasi kemanusiaan; memberikan
informasi dan saran kepada konsumen mengenai pemilihan produk dan barang yang akan dibeli; memberikan informasi dan
saran komersial untuk konsumen; memberikan informasi di bidang manajemen waktu; memberikan informasi di bidang
pemasaran; memberikan informasi di bidang solusi bisnis berkelanjutan global; memberikan informasi direktori bisnis melalui
jaringan komputer global; memberikan informasi direktori telepon melalui jaringan komunikasi global; memberikan informasi
kerjasama waralaba (administrasi) restoran, cafe yang menyediakan makanan dan minuman berbahan dasar kelor;
memberikan informasi ketenagakerjaan; memberikan informasi ketenagakerjaan kepada orang yang membutuhkan [layanan
amal]; memberikan informasi ketenagakerjaan melalui jaringan komputer global; memberikan informasi komersial kepada
konsumen; memberikan informasi komersial melalui jaringan komputer global; memberikan informasi komersial yang berkaitan
dengan perusahaan; memberikan informasi komersial yang berkaitan dengan perusahaan di bidang manajemen perjalanan
dan industri perjalanan; memberikan informasi konsumen yang berkaitan dengan barang dan jasa; memberikan informasi
melalui Internet yang berkaitan dengan penjualan mobil; memberikan informasi mengenai penjualan komersial; memberikan
informasi mengenai penjualan komersial dari perangkat lunak komputer; memberikan informasi pemasaran bisnis;
memberikan informasi pemasaran melalui situs web; memberikan informasi pengembangan bisnis dan saran kepada para
profesional keuangan; memberikan informasi perbandingan tarif hotel; memberikan informasi perekrutan melalui jaringan
komputer global; memberikan informasi produk konsumen; memberikan informasi produk konsumen melalui Internet;
memberikan informasi produk konsumen yang berkaitan dengan kosmetik; memberikan informasi produk konsumen yang
berkaitan dengan laptop; memberikan informasi produk konsumen yang berkaitan dengan perangkat lunak; memberikan
informasi produk konsumen yang berkaitan dengan produk makanan atau minuman; memberikan informasi statistik untuk
tujuan bisnis atau komersial; memberikan informasi tentang analisis atau hasil untuk kecenderungan menonton program
televisi; memberikan informasi tentang mempromosikan dan menerbitkan prangko perdagangan; memberikan informasi
tentang penerbitan kupon distribusi; memberikan informasi tentang penggunaan kartu hadiah; memberikan informasi tentang
produk melalui jaringan telekomunikasi untuk tujuan periklanan dan penjualan; memberikan informasi terkait dengan
perekrutan personel; memberikan informasi terkait layanan relokasi karyawan; memberikan informasi terkait perekrutan
tenaga kerja; memberikan informasi terkait persiapan pajak; memberikan informasi terkait persiapan pajak dan layanan
pengarsipan pajak; memberikan informasi untuk layanan iklan dan publisitas; memberikan kartu diskon loyalitas pelanggan
untuk tujuan iklan; memberikan kartu diskon loyalitas pelanggan untuk tujuan promosi; memberikan kode diskon loyalitas
pelanggan untuk tujuan periklanan; memberikan kode diskon loyalitas pelanggan untuk tujuan promosi; memberikan
konsultasi pemasaran di bidang media sosial; memberikan kupon loyalitas pelanggan untuk tujuan iklan; memberikan
pengakuan dan insentif dengan cara penghargaan untuk menunjukkan keunggulan di bidang penyerapan karbon dan gas
rumah kaca lainnya; memberikan pengakuan dan insentif melalui penghargaan untuk menunjukkan keunggulan di bidang
pertanian; memberikan poin loyalitas pelanggan untuk tujuan iklan; memberikan poin loyalitas pelanggan untuk tujuan
promosi; memberikan saran bisnis di bidang teknologi blockchain dan cryptocurrency; memberikan saran dan informasi bisnis
dan komersial; memberikan saran dan informasi bisnis di bidang teknologi blockchain dan manajemen aset cryptocurrency;
memberikan saran dan informasi yang berkaitan dengan manajemen bisnis komersial; memberikan saran di bidang efisiensi
bisnis; memberikan saran di bidang manajemen bisnis dan pemasaran; memberikan saran produk konsumen; memberikan
saran produk konsumen yang berkaitan dengan kosmetik; memberikan saran produk konsumen yang berkaitan dengan
laptop; memberikan saran produk konsumen yang berkaitan dengan perangkat lunak; memberikan saran yang berkaitan
dengan analisis kebiasaan pembelian konsumen; memberikan saran yang berkaitan dengan metode dan teknik penjualan;
memberikan saran yang berkaitan dengan organisasi dan manajemen bisnis; memberikan saran yang berkaitan dengan
pemasaran produk kimia; memelihara catatan dan file medis pasien; memelihara catatan dan file riwayat medis pribadi;
memelihara daftar breed ternak; memelihara daftar memorabilia olahraga dan karya seni; memelihara daftar penilai kejuruan
profesional; memelihara daftar ras anjing; memelihara file dan catatan mengenai kondisi medis individu; memelihara pendaftar
teknisi kedirgantaraan bersertifikat; memelihara registrasi profesional teknis medis bersertifikat; memelihara registri informasi;
memfasilitasi pertukaran dan penjualan dari jasa dan produk pihak ketiga melalui jaringan komputer dan komunikasi;
memfasilitasi pertukaran dan penjualan layanan dan produk pihak ketiga melalui jaringan komputer dan komunikasi;
memperbarui dan memelihara data dalam database komputer; memperbarui dan memelihara informasi dalam pendaftar;
memperbarui materi iklan; mempersiapkan penggajian; mempromosikan barang dan jasa dengan cara mengoperasikan pusat
perbelanjaan komprehensif secara online; mempromosikan barang dan jasa gigi orang lain; mempromosikan barang dan jasa
lainnya melalui penawaran diskon ketersediaan terbatas melalui suatu jaringan komunikasi elektronik daring; mempromosikan
barang dan jasa orang lain; mempromosikan barang dan jasa orang lain dengan cara menyalurkan iklan video di internet;
mempromosikan barang dan jasa orang lain dengan membagikan kupon; mempromosikan barang dan jasa orang lain dengan
membagikan kupon, kartu perdagangan dan kartu keanggotaan; mempromosikan barang dan jasa orang lain dengan
mendistribusikan materi iklan melalui berbagai metode; mempromosikan barang dan jasa orang lain dengan mengatur
sponsor untuk mengafiliasi barang dan jasa mereka dengan kegiatan olahraga; mempromosikan barang dan jasa orang lain
dengan mengatur sponsor untuk mengafiliasi barang dan jasa mereka dengan kompetisi olahraga; mempromosikan barang
dan jasa orang lain dengan mengatur sponsor untuk mengafiliasi barang dan jasa mereka dengan program penghargaan;
mempromosikan barang dan jasa orang lain dengan menyiapkan dan menempatkan iklan di majalah elektronik;
mempromosikan barang dan jasa orang lain di Internet; mempromosikan barang dan jasa orang lain melalui Internet dan
jaringan komunikasi; mempromosikan barang dan jasa orang lain melalui administrasi skema insentif penjualan dan promosi
yang melibatkan perangko perdagangan; mempromosikan barang dan jasa orang lain melalui iklan di situs web Internet;
mempromosikan barang dan jasa orang lain melalui infomersial; mempromosikan barang dan jasa orang lain melalui jaringan
komputer dan komunikasi; mempromosikan barang dan jasa orang lain melalui jaringan komputer global; mempromosikan
barang dan jasa orang lain melalui program kartu diskon; mempromosikan barang dan jasa orang lain melalui program
pelanggan pilihan; mempromosikan barang dan jasa orang lain melalui skema kartu loyalitas imbalan; mempromosikan barang
dan jasa yang dibuat atau diberikan di Taiwan oleh orang lain, dengan penyebaran materi iklan, dengan mengatur dan
melakukan pameran barang dan jasa tersebut, dan dengan distribusi T-shirt, tas belanja dan hadiah promosi lainnya;
mempromosikan dan melakukan pameran dagang; mempromosikan desain orang lain dengan menyediakan portofolio online
melalui situs web; mempromosikan karya seni orang lain dengan cara menyediakan portofolio online melalui situs web;
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mempromosikan kepentingan bisnis para profesional yang disediakan oleh asosiasi untuk para anggotanya; mempromosikan
kepentingan bisnis pengusaha yang disediakan oleh asosiasi untuk para anggotanya; mempromosikan kepentingan komersial
dan bisnis akuntan profesional yang disediakan oleh asosiasi untuk para anggotanya; mempromosikan kepentingan komersial
dan bisnis analis keuangan yang disediakan oleh asosiasi untuk para anggotanya; mempromosikan kepentingan komersial
dan bisnis dari serikat kredit yang disediakan oleh asosiasi untuk para anggotanya; mempromosikan kepentingan komersial
dan bisnis investor yang disediakan oleh asosiasi untuk para anggotanya; mempromosikan kepentingan komersial dan bisnis
para profesional dalam pengembangan aplikasi perangkat lunak seluler yang disediakan oleh asosiasi untuk para anggotanya;
mempromosikan kepentingan komersial dan bisnis para profesional dari industri farmasi yang disediakan oleh asosiasi untuk
para anggotanya; mempromosikan kepentingan komersial dan bisnis para profesional dari industri gula dan kue yang
disediakan oleh asosiasi untuk para anggotanya; mempromosikan kepentingan komersial dan bisnis para profesional dari
industri kapal pesiar yang disediakan oleh asosiasi untuk para anggotanya; mempromosikan kepentingan komersial dan bisnis
para profesional dari industri kimia yang disediakan oleh asosiasi untuk para anggotanya; mempromosikan kepentingan
komersial dan bisnis para profesional dari industri ortopedi yang disediakan oleh asosiasi untuk para anggotanya;
mempromosikan kepentingan komersial dan bisnis para profesional dari industri perawatan kesehatan yang disediakan oleh
asosiasi untuk para anggotanya; mempromosikan kepentingan komersial dan bisnis para profesional dari industri rekaman
musik yang disediakan oleh asosiasi untuk para anggotanya; mempromosikan kepentingan komersial dan bisnis para
profesional yang berkaitan dengan manajemen risiko bisnis yang disediakan oleh asosiasi untuk para anggotanya;
mempromosikan kepentingan komersial dan bisnis pemilik merek dagang yang disediakan oleh asosiasi untuk para
anggotanya; mempromosikan kepentingan komersial dan bisnis perencana acara khusus yang disediakan oleh asosiasi untuk
para anggotanya; mempromosikan kepentingan komersial dan bisnis seniman pertunjukan yang disediakan oleh asosiasi
untuk para anggotanya; mempromosikan kepentingan komersial dan bisnis seniman visual yang disediakan oleh asosiasi
untuk para anggotanya; mempromosikan kepentingan komersial dan bisnis tim sepak bola yang disediakan oleh asosiasi
untuk para anggotanya; mempromosikan kepentingan komersial pengusaha yang disediakan oleh asosiasi untuk anggotanya;
mempromosikan kepentingan komersial profesional yang disediakan oleh asosiasi untuk anggotanya; mempromosikan
kepentingan komersial seniman yang disediakan oleh asosiasi untuk para anggotanya; mempromosikan kepentingan
organisasi dan orang-orang yang peduli dengan bidang manajemen bisnis; mempromosikan kepentingan organisasi dan
orang-orang yang peduli dengan bidang manajemen proyek; mempromosikan kepentingan organisasi dan orang-orang yang
peduli dengan bidang manajemen strategis; mempromosikan kepentingan publik/umum dan kesadaran akan/mengenai
masalah yang melibatkan akses ke internet untuk populasi global; mempromosikan kesadaran publik di bidang manajemen
bisnis; mempromosikan kesadaran publik di bidang manajemen proyek; mempromosikan kesadaran publik di bidang
manajemen strategis; mempromosikan musik orang lain dengan cara menyediakan portofolio online melalui situs web;
mempromosikan penggunaan energi dari turbin angin untuk pertanian; mempromosikan penggunaan energi surya untuk
pertanian; mempromosikan penjualan barang dan jasa orang lain dengan memberikan dan menebus poin pembelian dan
memberikan informasi yang berkaitan dengannya; mempromosikan penjualan barang dan jasa orang lain dengan memberikan
poin pembelian untuk penggunaan kartu kredit; mempromosikan penjualan barang dan jasa orang lain melalui acara promosi;
mempromosikan penjualan barang dan jasa orang lain melalui bahan cetak; mempromosikan penjualan barang dan jasa
orang lain melalui kontes dan program pemberian insentif; mempromosikan penjualan barang-barang mode melalui artikel
promosi di majalah; mempromosikan penjualan tiket dan hak istimewa VIP untuk paket hiburan langsung; mempromosikan
penyerapan karbon internasional dan gas rumah kaca lainnya melalui administrasi kompetisi dan tantangan untuk pihak lain;
mempromosikan serangkaian film untuk orang lain; mempromosikan standar industri umum secara sukarela untuk penyerapan
pertanian karbon dan gas rumah kaca lainnya.; memproses dokumen registrasi garansi untuk orang lain; memproses
pertanyaan telepon tentang barang dan jasa yang diiklankan; memproses, dan mengoperasikan informasi dalam pendaftar;
memulai panggilan telepon untuk orang lain; memverifikasi dan memantau kredensial individu di bidang manajemen bisnis;
memverifikasi dan memantau kredensial individu di bidang manajemen proyek; memverifikasi dan memantau kredensial
individu di bidang manajemen strategis; menampilkan iklan untuk orang lain; menangani amplop; mencari data dalam berkas
komputer untuk pihak lain; mencocokkan sukarelawan terampil dengan organisasi nirlaba; menempatkan iklan untuk orang
lain; menerbitkan dan memperbarui teks iklan; mengadakan acara bisnis; mengadakan pameran dagang untuk profesional
industri dalam bidang produksi dan distribusi video online, konten yang dihasilkan oleh pengguna, dan iklan online;
mengadakan pameran untuk keperluan perdagangan dan komersial; mengatur berlangganan media untuk pihak lain, menjual
musik secara daring dalam bentuk media digital atau tersimpan; mengatur dan melakukan acara pemasaran; mengatur dan
melakukan acara penjualan untuk orang lain dari ternak dan ternak terdaftar dan komersial; mengatur dan melakukan acara
penjualan untuk ternak; mengatur dan melakukan acara periklanan; mengatur dan melakukan acara promosi; mengatur dan
melakukan acara promosi dan pemasaran; mengatur dan melakukan lelang; mengatur dan melakukan lelang Internet;
mengatur dan melakukan lelang dan membalikkan lelang melalui komputer dan jaringan telekomunikasi; mengatur dan
melakukan lelang dan membalikkan lelang melalui telepon seluler; mengatur dan melakukan lelang real estat; mengatur dan
melakukan lelang telepon; mengatur dan melakukan lelang telepon dan televisi; mengatur dan melakukan lelang televisi;
mengatur dan melakukan pameran dagang; mengatur dan melakukan pameran dagang dan eksibisi untuk tujuan komersial
atau iklan; mengatur dan melakukan pameran dagang untuk tujuan komersial atau iklan; mengatur dan melakukan pameran
dan pertunjukan komersial; mengatur dan melakukan pameran komersial; mengatur dan melakukan pameran pameran
dagang; mengatur dan melakukan pameran wisata dalam air untuk keperluan bisnis dan periklanan; mengatur dan melakukan
pasar loak; mengatur dan menyelenggarakan acara, pameran, eksposisi dan konferensi untuk tujuan komersial dalam hiburan
interaktif, realitas virtual/maya, elektronik konsumen (consumer electronics) dan industri hiburan permainan video; mengatur
dan menyelenggarakan acara-acara khusus keperluan bisnis; mengatur dan menyelenggarakan acara-acara khusus untuk
tujuan komersial, promosi atau periklanan; mengatur dan menyelenggarakan konferensi bisnis di bidang manajemen bisnis;
mengatur dan menyelenggarakan konferensi bisnis di bidang manajemen proyek; mengatur dan menyelenggarakan
konferensi bisnis di bidang manajemen strategis; mengatur dan menyelenggarakan pameran dan pameran untuk keperluan
bisnis dan periklanan pariwisata; mengatur dan menyelenggarakan pameran seni untuk tujuan komersial atau iklan; mengatur
dan menyimpulkan transaksi komersial untuk orang lain; mengatur iklan di bioskop; mengatur kontrak iklan dan promosi untuk
pihak ketiga; mengatur kontrak iklan untuk orang lain; mengatur kontrak, untuk orang lain, untuk pembelian dan penjualan
barang; mengatur kontrak, untuk orang lain, untuk pembelian dan penjualan barang dan jasa; mengatur kontrak, untuk orang
lain, untuk penyediaan layanan; mengatur langganan ke buku komik untuk orang lain; mengatur langganan ke buku untuk
orang lain; mengatur langganan ke buku, surat kabar atau komik; mengatur langganan ke buku, ulasan, surat kabar atau buku
komik untuk orang lain; mengatur langganan ke jurnal elektronik untuk orang lain; mengatur langganan ke layanan Internet
untuk orang lain; mengatur langganan ke layanan telekomunikasi untuk orang lain; mengatur langganan ke layanan
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telematika, telepon atau komputer untuk orang lain; mengatur langganan ke layanan telepon untuk orang lain; mengatur
langganan ke media informasi untuk orang lain; mengatur langganan ke paket informasi untuk orang lain; mengatur langganan
ke paket media untuk orang lain; mengatur langganan ke publikasi online untuk orang lain; mengatur langganan ke saluran
televisi untuk orang lain; mengatur langganan koran untuk orang lain; mengatur langganan koran, majalah dan buku untuk
orang lain dan menyediakan informasi yang berhubungan dengannya; mengatur langganan publikasi online untuk orang lain,
untuk jurnal elektronik, untuk media informasi, untuk paket media, untuk jasa telekomunikasi untuk orang lain; mengatur
langganan publikasi untuk orang lain; mengatur langganan surat kabar, majalah dan buku untuk pihak lain dan memberikan
informasi yang berkaitan dengannya; mengatur langganan untuk publikasi orang lain; mengatur langganan untuk ulasan untuk
orang lain; mengatur pameran bisnis; mengatur pameran dagang; mengatur pameran untuk tujuan komersial; mengatur
pelelangan; mengatur pembelian kolektif; mengatur penjualan untuk konverter daya / inverter / charger untuk digunakan dalam
energi yang dapat diperbarui (termasuk fotovoltaik dan tenaga angin) sistem; mengatur perkenalan bisnis; mengatur transaksi
komersial, untuk orang lain, melalui toko online; mengatur transaksi perdagangan dan kontrak komersial; mengatur transaksi
perdagangan online; mengatur, mempromosikan dan menyelenggarakan pameran, pameran perdagangan (tradeshows) dan
acara-acara untuk tujuan bisnis; mengaudit tingkat utilitas untuk orang lain; mengelola komputerisasi data; mengembangkan
dan mengoordinasikan proyek sukarela untuk organisasi amal; mengembangkan kampanye promosi untuk bisnis; mengetik;
mengetik informasi ke komputer; mengetik singkat; mengevaluasi dampak iklan pada audiens; menghimpun basis data
kompouter untuk mengirimkan, menampilkan dan menyimpan transaksi, identifikasi dan informasi keuangan; mengiklankan
barang dan jasa dari vendor online melalui panduan online yang dapat dicari; mengoperasikan pasar online untuk penjual dan
pembeli barang dan jasa perawatan gigi; mengoperasikan platform belanja komparatif online untuk vendor barang dan jasa
gigi; mengorganisasikan pameran dan pengujian barang-barang olahraga untuk keperluan komersial atau iklan; mengorganisir
dan melakukan bursa kerja; mengorganisir dan melakukan lelang amal untuk tujuan penggalangan dana amal; mengorganisir
dan melakukan pameran dagang dan pameran untuk tujuan komersial atau iklan; mengorganisir dan melakukan pameran
dagang, acara dan pameran untuk tujuan komersial atau iklan; mengorganisir dan melakukan program sukarela untuk
organisasi amal; mengorganisir dan melakukan proyek layanan masyarakat untuk organisasi amal; mengumpulkan pilihan
penyedia layanan agar memungkinkan pihak lain dengan mudah melihat dan memilih layanan ini dari situs web; menjawab
telepon untuk pelanggan yang tidak tersedia; menulis curriculum vitae untuk orang lain; menulis resume untuk orang lain;
menyalin dokumen; menyediakan administrasi bisnis dan manajemen fasilitas panti jompo; menyediakan administrasi bisnis
dan manajemen fasilitas panti jompo untuk anak-anak yang membutuhkan dan orang-orang yang kurang mampu;
menyediakan administrasi bisnis dan manajemen fasilitas panti jompo untuk orang tua atau orang cacat; menyediakan
administrasi bisnis dan manajemen fasilitas penitipan anak; menyediakan administrasi bisnis dan manajemen fasilitas
penitipan anak untuk anak-anak yang membutuhkan dan orang-orang yang kurang mampu; menyediakan administrasi bisnis
dan manajemen fasilitas penitipan anak untuk orang tua atau orang cacat; menyediakan administrasi bisnis dan manajemen
fasilitas perumahan; menyediakan administrasi bisnis dan manajemen panti jompo; menyediakan administrasi bisnis dan
manajemen panti jompo untuk orang tua atau orang cacat; menyediakan administrasi bisnis dan pengelolaan fasilitas
perumahan untuk anak-anak yang membutuhkan dan orang-orang yang kurang mampu; menyediakan administrasi bisnis dan
pengelolaan fasilitas perumahan untuk orang tua atau orang cacat; menyediakan dan mengoperasikan pasar online untuk
penjual dan pembeli barang dan jasa; menyediakan dan menyewakan ruang iklan dan memberikan informasi yang berkaitan
dengannya; menyediakan dan menyewakan ruang iklan di internet; menyediakan database komputer online dan database
online yang dapat dicari di bidang iklan baris; menyediakan direktori bisnis online yang menampilkan restoran, bar, bioskop,
klub dansa, museum, galeri seni, dan ruang budaya dan sosial lainnya; menyediakan direktori informasi komersial on-line di
Internet; menyediakan dokumentasi transportasi untuk orang lain [layanan administrasi]; menyediakan dukungan memulai
manajemen bisnis untuk bisnis lain; menyediakan fasilitas online untuk live streaming video dari acara-acara promosi;
menyediakan fasilitas online untuk menghubungkan penjual dengan pembeli; menyediakan fasilitas online yang menampilkan
komentar pengguna mengenai organisasi bisnis, penyedia layanan, dan sumber daya lainnya; menyediakan informasi bisnis
kepada pengusaha-pengusaha melalui jaringan-jaringan komunikasi-komunikasi elektronik dan seluler; menyediakan
informasi bisnis melalui sebuah basis data yang dapat dicari dan melalui jaringan komputer global; menyediakan informasi
direktori bisnis untuk kemudahan transaksi bisnis untuk pihak ketiga melalui situs web; menyediakan informasi direktori
komersial melalui Internet; menyediakan informasi gigi di bidang e-commerce; menyediakan informasi online dan konten multimedia dalam presentas-presentasii kepada para pengusaha, semua yang bergerak di bidang bisnis; menyediakan informasi
penjualan barang yang ditawarkan dalam bentuk mal di situs web internet; menyediakan informasi perbelanjaan; menyediakan
informasi tentang agen periklanan dan perencanaan dan pelaksanaan promosi penjualan; menyediakan informasi tentang
manajemen penjualan; menyediakan informasi tentang penerbitan, manajemen, kliring kartu poin untuk mempromosikan
penjualan produk atau menyediakan jasa; menyediakan informasi tentang penggunaan kartu poin; menyediakan informasi
tentang toko yang dapat menggunakan kupon (termasuk kupon elektronik) untuk anggota terdaftar dari layanan uang
elektronik; menyediakan informasi termasuk online mengenai periklanan, -mengenai manajemen bisnis, -mengenai
administrasi, -mengenai kegunaan kantor; menyediakan jasa pemesanan secara online melalui komputer; menyediakan kupon
loyalitas pelanggan untuk tujuan promosi; menyediakan layanan administrasi kursus akademik untuk institusi akademik;
menyediakan layanan administrasi kursus akademik yang berkaitan dengan pendaftaran kursus online; menyediakan layanan
berlangganan musik online; menyediakan layanan direktori informasi bisnis, melalui jaringan komputer global; menyediakan
layanan informasi direktori komersial online; menyediakan layanan konsultasi bisnis di bidang perjalanan bisnis untuk
mengembangkan dan mengimplementasikan solusi yang disesuaikan untuk manajemen perjalanan dan pengeluaran biaya
klien, yaitu, sumber pemasok udara (penerbangan) dan hotel strategis (strategic air and hotel supplier sourcing), pemesanan
perjalanan elektronik, manajemen dan penggantian pengeluaran biaya, manajemen pertemuan/rapat dan layanan konsultasi
terkait perjalanan bisnis lainnya; menyediakan layanan konsultasi dan jasa konsultasi dalam melakukan pameran dagang,
pameran (exhibitions) dan pameran (expositions) untuk bisnis industri dan komersial; menyediakan layanan konsultasi di
bidang solusi bisnis berkelanjutan global; menyediakan layanan lelang online; menyediakan layanan manajemen sumber daya
manusia dan perekrutan untuk orang lain; menyediakan layanan penelitian kuesioner dan informasi tentang hasil penelitian
kuesioner; menyediakan manajemen bisnis dan bantuan operasional untuk bisnis komersial; menyediakan manajemen bisnis
untuk organisasi amal; menyediakan manajemen bisnis untuk organisasi kemanusiaan; menyediakan panduan iklan online
yang dapat dicari; menyediakan pasar (marketplaces) online untuk penjual barang dan/atau jasa; menyediakan peringkat
pengguna untuk tujuan komersial atau periklanan; menyediakan program kontes dan penghargaan insentif yang dirancang
untuk mengenali, memberi penghargaan dan mendorong individu dan kelompok yang terlibat dalam pengembangan diri,
pemenuhan diri, amal, kedermawanan/filantropi, sukarelawan (volunteer), pelayanan masyarakat dan umum dan kegiatan
kemanusiaan serta berbagi produk kerja kreatif; menyediakan program loyalitas pelanggan untuk tujuan komersial;
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menyediakan program loyalitas pelanggan untuk tujuan periklanan; menyediakan program loyalitas pelanggan untuk tujuan
promosi; menyediakan program penghargaan insentif pelanggan; menyediakan ruang iklan untuk pihak lain di Internet;
menyediakan ruang pada perangkat seluler, aplikasi perangkat lunak, dan situs web untuk mengiklankan barang dan jasa;
menyediakan situs web (website) yang menampilkan pasar (marketplace) online untuk menjual dan memperdagangkan
barang virtual dengan pengguna lain; menyediakan staf pendukung kantor sementara; menyelenggarakan pameran dagang
virtual secara online; menyelenggarakan pameran dan acara di bidang pengembangan perangkat lunak dan perangkat keras
untuk tujuan komersial atau iklan; menyelenggarakan pameran teknis; menyelenggarakan pameran-pameran dagang dan/atau
pameran-pameran untuk tujuan bisnis atau iklan; menyelenggarakan, mengatur dan melakukan lelang; menyewakan waktu
iklan di media komunikasi; menyiapkan dan menempatkan iklan luar ruang untuk orang lain; menyiapkan dan menempatkan
iklan luar ruangan untuk orang lain; menyiapkan dan menempatkan iklan untuk orang lain; menyiapkan dan mengatur
pameran dagang (trade fairs), pameran (exhibitions) dan pameran (expositions) untuk perusahaan industri dan komersial;
menyiapkan dan mengatur pameran produk untuk perusahaan industri dan komersial; menyortir dan menyunting informasi
dalam basis data komputer; menyusun dan memberikan informasi statistik untuk keperluan bisnis atau komersial; menyusun
data dalam database komputer; menyusun indeks informasi menggunakan teknologi blockchain; menyusun indeks informasi
untuk tujuan komersial atau iklan; menyusun laporan akun; merchandising produk; minimarket; model layanan agen
perekrutan; nasehat manajemen; nasihat yang berhubungan dengan manajemen bisnis dan pengoperasian klub kebugaran
dan kesehatan; negosiasi dan kesimpulan transaksi komersial untuk pihak ketiga; negosiasi dan kesimpulan transaksi
komersial untuk pihak ketiga melalui sistem telekomunikasi; negosiasi kontrak bisnis untuk orang lain; negosiasi kontrak
dengan pembayar perawatan kesehatan; negosiasi kontrak iklan; negosiasi kontrak yang berkaitan dengan pembelian dan
penjualan barang; negosiasi transaksi komersial untuk seniman pertunjukan, musisi dan/atau pemain musik; online manpower
recruitment and outsourcing; operasional bisnis pusat perbelanjaan dan mal perbelanjaan; optimasi situs web; optimisasi
mesin pencari untuk promosi penjualan; order melalui surat; order penjualan yang dapat dilakukan melalui aplikasi program
komputer; organisasi acara periklanan; organisasi acara, pameran, pameran dan pertunjukan untuk tujuan komersial, promosi
dan periklanan; organisasi bisnis dan / atau jasa konsultasi operasional berdasarkan analisis data; organisasi bisnis dan
administrasi armada transportasi; organisasi bisnis dan konsultasi manajemen di bidang manajemen personalia; organisasi
dan manajemen program insentif; organisasi dan manajemen program loyalitas pelanggan; organisasi dan manajemen
program loyalitas pelanggan khusus terkait dengan rokok elektronik, perangkat pemanas tembakau, perangkat rokok
elektronik dan baterai dan pengisi daya baterai untuk rokok elektronik, perangkat pemanas tembakau dan perangkat rokok
elektronik; organisasi dan manajemen program pembeli yang sering insentif; organisasi dan manajemen skema loyalitas kartu
diskon; organisasi dan melakukan presentasi produk; organisasi kompetisi untuk keperluan periklanan atau usaha; organisasi
lelang Internet; organisasi pameran bunga dan tanaman untuk tujuan komersial atau iklan; organisasi pameran dagang;
organisasi pameran dagang dan eksibisi untuk tujuan komersial atau iklan; organisasi pameran dagang untuk tujuan
komersial; organisasi pameran dagang untuk tujuan komersial atau iklan; organisasi pameran dagang untuk tujuan periklanan;
organisasi pameran dan acara untuk tujuan komersial atau iklan; organisasi pameran dan pameran dagang untuk tujuan
komersial atau iklan; organisasi pameran seni untuk tujuan komersial atau iklan; organisasi pameran untuk bisnis atau iklan;
organisasi pameran untuk tujuan komersial atau iklan; organisasi pengundian hadiah untuk tujuan iklan; organisasi peragaan
busana untuk tujuan komersial; organisasi peragaan busana untuk tujuan promosi; organisasi program loyalitas pelanggan
untuk tujuan komersial, promosi atau iklan; organisasi skema loyalitas dan insentif; organisasi skema loyalitas pelanggan;
organisasi, manajemen dan administrasi program loyalitas dan skema insentif; organisasi, operasi dan pengawasan skema
insentif penjualan dan promosi; organisasi, operasi dan pengawasan skema loyalitas dan insentif; organisasi, operasi dan
pengawasan skema loyalitas pelanggan; orientasi merek; outlet toko ritel yang menjual kacamata, kacamata pelindung
dengan bingkai plastik atau karet yang pas di wajah untuk melindungi mata, kacamata pelindung dari sinar matahari, bagian,
perlengkapan dan aksesoris untuk kacamata, kacamata pelindung dengan bingkai plastik atau karet yang pas di wajah untuk
melindungi mata dan kacamata pelindung dari sinar matahari, termasuk, tempat-tempat, rantai-rantai, tali-tali, bingkai-bingkai,
pita-pita dan pengikat-pengikat pendukung; pameran dagang; pekerjaan dan layanan informasi ketenagakerjaan; pekerjaan
kantor secara umum tentang pengelolaan klaim uang oleh komputer; pekerjaan kantor tentang pembelian dan penjualan
barang untuk orang lain; pelacakan volume penjualan untuk orang lain; pelaksana studi pemasaran; pelaksanaan, pengaturan,
dan pengelolaan pameran dagang yang terkait dengan kosmetik; pelelangan; pelelangan kendaraan; pelelangan online;
pelelangan properti; pemantauan efektivitas periklanan; pemantauan status dan/atau lokasi pesanan restoran untuk tujuan
bisnis; pemasaran; pemasaran acara; pemasaran afiliasi; pemasaran bangunan yang kosong; pemasaran basis data;
pemasaran dalam rangka penerbitan perangkat lunak; pemasaran di bidang jasa medis; pemasaran internet; pemasaran katakata melalui mulut; pemasaran kendaraan bermotor dan suku cadang kendaraan bermotor; pemasaran langsung; pemasaran
layanan ritel pihak lain melalui situs jaringan online; pemasaran media sosial; pemasaran melalui telepon seluler,
perlengkapan seluler lainnya, dan melalui internet untuk barang dan jasa, melalui penawaran ringkasan produk, tautan
internet untuk situs web belanja, infromasi diskon, voucher hadiah (token), voucher hadiah untuk keperluan promosi dan
komersial, kupon dan cap diskon; pemasaran online; pemasaran produk; pemasaran promosi; pemasaran real estat;
pemasaran rujukan; pemasaran toko; pemasaran yang ditargetkan; pemasaran, riset pasar dan analisis pasar; pemasaran,
studi pasar dan analisis pasar; pembacaan meter air untuk tujuan penagihan; pembacaan meter gas untuk tujuan penagihan;
pembacaan meter listrik untuk tujuan penagihan; pembacaan meter utilitas untuk tujuan penagihan; pembaharuan dan
pemeliharaan data dalam pusat data komputer; pembelian barang dan jasa untuk bisnis lain; pemberian informasi kepada
konsumen di bidang restoran dan makanan, yaitu, menu, peringkat dan ulasan restoran dan kompilasi menu, peringkat dan
ulasan restoran; pembuatan dan pembaruan materi iklan; pembuatan materi iklan; pembukuan; pembukuan untuk transfer
dana elektronik; pemeriksaan pajak; pemesanan layanan daring terkomputerisasi untuk barang umum dan barang konsumsi
umum; pemesanan layanan jasa daring terkomputerisasi untuk pihak lain dari barang umum dan barang konsumsi umum;
pemodelan untuk iklan atau promosi penjualan; pemprosesan terkomputerisasi pesanan pembelian daring; pemrosesan
administratif klaim garansi; pemrosesan administratif pesanan pembelian dalam kerangka layanan yang disediakan oleh
perusahaan mail-order; pemrosesan data dan manajemen file; pemrosesan data elektronik; pemrosesan data otomatis;
pemrosesan data terkomputerisasi; pemrosesan pesanan administratif; pemrosesan pesanan elektronik; pemrosesan pesanan
pembelian secara online yang terkomputerisasi elektronik; penagihan; penahanan biaya; penasihat bisnis dan layanan
informasi; penataan etalase toko; penawaran lelang online untuk orang lain; penayangan iklan (ad serving), yaitu,
menempatkan iklan di situs web (websites) untuk orang lain; pencarian dan pemilihan layanan eksekutif; pencarian data dalam
file komputer untuk orang lain; pencarian data dalam komputer untuk pihak lain; pencarian database melalui komputer;
pencarian sponsor; pencarian sponsor untuk kompetisi berkuda; penciptaan merek; pendaftaran komunikasi tertulis dan data;
pendaftaran pengembalian kunci; penelitian bisnis; penelitian bisnis profesional; penelitian dan analisis bisnis; penelitian dan
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analisis di bidang manipulasi pasar; penelitian dan evaluasi bisnis; penelitian dan survei bisnis; penelitian di bidang
manajemen bisnis, yang berkaitan dengan bisnis; penelitian di bidang manajemen proyek, yang berkaitan dengan bisnis;
penelitian di bidang manajemen strategis, yang berkaitan dengan bisnis; penelitian konsumen; penelitian pemasaran;
penelitian pemasaran, yaitu, kampanye periklanan dan penelitian dan analisis preferensi konsumen; penelitian periklanan;
penelitian untuk tujuan bisnis; penelusuran dari barang dan jasa dari pihak lain melalui sistem on-line komputer; penempatan
dan rekrutmen personel; penempatan karir; penempatan kerja; penempatan kerja dan personel; penempatan pegawai;
penempatan pegawai sementara; penempatan produk cetakan dalam amplop (surat langsung); penempatan staf; penerbitan
kupon (termasuk kupon elektronik) dan kupon diskon (termasuk kupon diskon elektronik) untuk mempromosikan penjualan
atau layanan produk; penerbitan sertifikat hadiah yang memungkinkan untuk ditukar dengan barang atau jasa; penerbitan
stempel perdagangan; penerbitan teks iklan; penerbitan, kliring dan pengelolaan kartu poin; penerbitan, pembayaran dan
pengelolaan kartu poin dengan hak istimewa untuk mempromosikan barang dan jasa; penerbitan, pengelolaan, kliring kartu
poin untuk mempromosikan penjualan produk atau menyediakan jasa; penerbitan, pengelolaan, kliring kupon (termasuk kupon
elektronik) dan kupon diskon untuk mempromosikan penjualan produk atau menyediakan layanan dan penyediaan informasi
terkait dengannya; penerbitan, pengelolaan, kliring poin untuk mempromosikan penjualan produk dan menyediakan jasa;
penerbitan, pengelolaan, kliring poin yang dapat diakumulasikan yang diberikan kepada pengguna sesuai dengan harga
pembelian barang dan jasa yang dapat ditukar dengan barang atau jasa atau ditawarkan untuk diskon dan pemyediaan
informasi terkait dengannya; penerbitan, penukaran, dan pengelolaan kartu hadiah royalti akumulatif; penerbitan, perantara
penerbitan dan kliring stempel perdagangan, kupon, kartu berjenis akumulasi poin dan kartu diskon
istimewa/ khusus; penerbitan, perantara penerbitan, kliring poin istimewa (disimpan dan dikelola sebagai data elektronik) untuk
promosi penjualan atau layanan penyediaan promosi; penetapan biaya siklus hidup; pengadaan jasa untuk keperluan lain
(pemesanan barang dan jasa untuk keperluan bisnis); pengadaan jasa untuk orang lain (pembelian barang dan jasa untuk
bisnis orang lain); pengadaan kontrak untuk orang lain; pengadaan kontrak untuk orang lain yang berkaitan dengan penjualan
barang; pengadaan kontrak untuk pembelian dan penjualan barang; pengadaan kontrak untuk pembelian dan penjualan
barang dan jasa; pengarsipan dokumen [fungsi kantor]; pengarsipan dokumen atau pita magnetik [fungsi kantor]; pengaturan
acara, pameran, pekan raya, dan pertunjukan untuk tujuan promosi dan iklan komersial; pengaturan dan penyelenggaraan
konferensi komersial, perdagangan dan bisnis, pertunjukan, dan pameran; pengaturan pameran dagang kosmetik; pengaturan
pameran dan acara untuk tujuan komersial atau periklanan; pengaturan peragaan busana untuk keperluan promosi;
pengaturan peragaan busana untuk tujuan promosi; pengaturan transaksi komersial untuk orang lain, termasuk dalam
kerangka penjualan secara daring/e-commerce; pengaturan transaksi komersial, untuk orang lain, termasuk dalam kerangka
perdagangan berbasis elektronik (e-commerce); pengaturan, pengerjaan, promosi dan pengawasan skema loyalitas
pelanggan; pengaturan, pengoperasian dan pengawasan skema loyalitas, skema insentif, skema insentif promosi dan
penjualan; pengawasan manajemen bisnis; pengawasan persediaan; pengecer toko serba ada; pengeceran dari barang
(dalam arti apapun); pengeditan teks publikasi; pengelolaan akun penjualan; pengelolaan bisnis kompleks kolam renang;
pengelolaan bisnis untuk penyedia jasa lepas; pengelolaan data informasi kesehatan untuk pengguna komputer; pengelolaan
file yang terkomputerisasi; pengelolaan file yang terkomputerisasi oleh output dari data yang disimpan secara elektronik;
pengelolaan hubungan pelanggan; pengelolaan iklan banner berbayar; pengelolaan laporan bisnis; pengelolaan periklanan;
pengelolaan program insentif hotel untuk orang lain; pengelolaan resiko bisnis; pengembangan artikel iklan; pengembangan
bisnis; pengembangan dan implementasi strategi pemasaran untuk orang lain; pengembangan kampanye komunikasi di
bidang hubungan masyarakat; pengembangan kampanye promosi; pengembangan konsep periklanan dan pemasaran;
pengembangan proses untuk analisis dan implementasi rencana strategi dan proyek manajemen; pengembangan strategi
bisnis; pengembangan strategi dan konsep pemasaran; pengembangan strategi komunikasi di bidang hubungan masyarakat;
pengiklanan penjualan melalui elektronik; pengiklanan penjualan melalui pos; pengiklanan penjualan melalui pos (direct mail
advertising); pengiklanan penjualan melalui pos (direct-mail advertising); pengiklanan penyewaan properti liburan untuk orang
lain; pengindeksan web untuk tujuan komersial; pengindeksan web untuk tujuan komersial atau iklan; pengindeksan web untuk
tujuan periklanan; pengkajian pemasaran; pengkinian materi periklanan; pengkoordinasian strategi pemasaran pihak ketiga;
pengolah kata; pengolah kata terkomputerisasi; pengolahan data; pengolahan kata; pengoperasian usaha situs komunitas di
Internet; pengoptimalan lalu lintas situs web; pengorganisasian dan pameran-pameran dan pameran-pameran dagang untuk
tujuan komersial dan periklanan; pengorganisasian dan manajemen program loyalitas dan insentif pelanggan; pengujian
kepribadian untuk keperluan rekrutmen; pengujian kepribadian untuk pemilihan personel; pengujian merek; pengujian
psikometri untuk pemilihan personil; pengujian untuk menentukan keterampilan kerja; pengujian untuk menentukan
kompetensi kerja; pengujian untuk menentukan kompetensi profesional; pengumpulan dan analisa data dan statistik riset
pasar; pengumpulan data dan analisis statistikal; pengumpulan data untuk studi pasar; pengumpulan informasi berkaitan
dengan analisis pasar; pengumpulan informasi kedalam database; pengumpulan informasi melalui database komputer;
pengumpulan informasi riset pasar; pengumpulan informasi untuk studi pasar; pengumpulan poin dan poin kliring untuk
mempromosikan penjualan produk dan jasa; pengumpulan, kompilasi sistematisasi informasi ke dalam database komputer;
pengumpulan, sistematisasi, kompilasi dan analisis data bisnis dan informasi yang disimpan dalam database komputer;
pengumpulan, sistematisasi, kompilasi dan analisis data bisnis, statistik, informasi, dan indeks informasi untuk tujuan
komersial atau periklanan; penilaian bisnis; penilaian risiko bisnis; penjawab telepon; penjualan alat jahit, yaitu, jarum jahit,
benang, penggaris untuk pola, buku skizze untuk menggambar design secara eceran; penjualan busana muslim melalui
internet / online; penjualan eceran (retail) program perangkat lunak aplikasi pintar untuk terminal nirkabel yang direkam;
penjualan eceran dan grosir sampo; penjualan eceran dan layanan grosir untuk artikel pribadi; penjualan eceran kendaraan
bermotor dan suku cadang kendaraan bermotor; penjualan hijab melalui internet / online; penjualan lagu secara digital melalui
jaringan online; penjualan lukisan; penjualan ritel dan grosir busa pencuci wajah; penjualan ritel dan grosir kosmetik; penjualan
ritel dan grosir parfum; penjualan ritel dan grosir perlengkapan kecantikan; penjualan ritel dan grosir produk kebersihan;
penjualan ritel dan grosir sampo; penjualan seprei, bedcover, sarung bantal & guling, handuk, selimut, dan barang-barang
tekstil melalui internet / online; penjualan spareparts kendaraan bermotor; penjualan telepon seluler baik secara online
maupun secara langsung; penulisan kolom publisitas; penulisan skrip untuk tujuan periklanan; penulisan teks publisitas;
penulisan teks publisitas dan iklan; penyajian barang-barang untuk keperluan retail; penyalinan dokumen; penyaluran contohcontoh produk untuk pihak lain; penyatuan pada satu tempat untuk pakaian, pakaian olahraga, sepatu, koper dan tas
bepergian, aksesori busana, perabotan, penerangan, penutup lantai, peralatan dapur dan peralatan masak, pakaian dalam
dan perhiasan, sehingga memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan membeli barang-barang tersebut;
penyatuan, untuk kepentingan orang lain, dari berbagai barang (tidak termasuk transportasi daripadanya), memungkinkan
pelanggan untuk dengan mudah melihat dan membeli barang-barang tersebut dari ritel barang dagangan umum dan situs web
dalam jaringan komunikasi global; penyebaran bahan iklan; penyebaran bahan periklanan; penyebaran bahan-bahan jasa
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diskon iklan; penyebaran bahan-bahan periklanan, pembaharuan bahan-bahan periklanan, pengumpulan iklan-iklan untuk
digunakan sebagai laman web pada internet; penyebaran iklan; penyebaran iklan dan materi iklan [selebaran, brosur,
selebaran, dan sampel]; penyebaran iklan dan materi iklan melalui internet; penyebaran iklan melalui Internet; penyebaran
iklan melalui jaringan komunikasi on-line; penyebaran iklan untuk orang lain; penyebaran iklan untuk orang lain melalui
Internet; penyebaran iklan untuk orang lain melalui jaringan komunikasi elektronik on-line; penyebaran iklan untuk pihak lain
melalui jaringan nirkabel, internet, kabel, satelit, dan jaringan komputer global, regional dan lokal; penyebaran informasi bisnis
barang dan jasa pihak lain melalui jaringan komputer lokal dan global; penyebaran informasi bisnis dan komersil; penyebaran
materi iklan [selebaran, brosur, dan barang cetakan]; penyebaran materi iklan dan promosi; penyebaran materi iklan melalui
pos; penyebaran materi iklan secara online; penyebaran materi iklan, pemasaran, dan publikasi; penyebaran materi
pemasaran; penyedia informasi statistik; penyedia sistem berbasis web dan portal daring di bidang pemanfaatan sumber daya
manusia dan pusat kebugaran, yaitu, untuk memungkinkan pemanfaatan departemen sumber daya manusia menggunakan
pusat kebugaran untuk menawarkan layanan kepada karyawan, untuk mengelola partisipasi mereka dan untuk penyusunan
laporan; penyediaan bantuan bisnis kepada pihak lain dalam pengoperasian komputer dan sistem komputer; penyediaan
bantuan bisnis operasional untuk perusahaan; penyediaan bantuan bisnis untuk pengoperasian waralaba; penyediaan barangbarang dalam media komunikasi untuk keperluan ritel; penyediaan dan penyewaan materi publikasi; penyediaan dan
penyewaan ruang iklan; penyediaan dan penyewaan ruang iklan dan materi publikasi; penyediaan dan penyewaan ruang iklan
dan ruang iklan luar ruang; penyediaan dan penyewaan ruang iklan di Internet; penyediaan dan penyewaan ruang iklan luar
ruang; penyediaan dan penyewaan ruang iklan, terutama di internet; penyediaan direktori informasi komersil secara online
melalui internet; penyediaan fasilitas pasar online untuk menghubungkan penjual dengan pembeli dan penjual barang dan
jasa; penyediaan fungsi kegiatan perkantoran; penyediaan informasi barang atau produk seperti gadget dan elektronik untuk
dapat diakses konsumen bertujuan untuk komersial; penyediaan informasi bisnis; penyediaan informasi bisnis dan komersial
dan semua layanan tersebut di atas disediakan online dari jaringan komputer global, internet atau komputer database;
penyediaan informasi bisnis melalui situs web; penyediaan informasi bisnis terkait dengan pariwisata; penyediaan informasi
dan layanan konsultasi yang berkaitan dengan e-commerce; penyediaan informasi di bidang manajemen bisnis; penyediaan
informasi di bidang manajemen bisnis dan manajemen proyek; penyediaan informasi di bidang manajemen proyek;
penyediaan informasi di bidang manajemen strategis; penyediaan informasi komersial; penyediaan informasi komersial dari
database online; penyediaan informasi komersial melalui Internet; penyediaan informasi komersial yang berkaitan dengan
produk konsumen melalui jaringan komunikasi komputer; penyediaan informasi konsumen untuk orang lain tentang
transportasi, perjalanan dan penginapan, yang tersedia secara elektronik melalui jaringan komputer dan jaringan informasi
global; penyediaan informasi kontak komersial dan bisnis; penyediaan informasi kontak komersial dan bisnis melalui Internet;
penyediaan informasi manajemen bisnis; penyediaan informasi mengenai artikel surat kabar, majalah atau buku melalui
Internet; penyediaan informasi mengenai hadiah untuk promosi penjualan; penyediaan informasi mengenai penjualan dan
urutan penjualan perangkat lunak permainan elektronik; penyediaan informasi mengenai penjualan komersial; penyediaan
informasi mengenai penjualan produk; penyediaan informasi pada penjualan komoditi; penyediaan informasi penjualan, bisnis,
periklanan dan promosi melalui jaringan komputer global dan melalui internet; penyediaan informasi perdagangan komersial
dari database online; penyediaan informasi perdagangan luar negeri; penyediaan informasi produk dan jasa untuk penjualan
komersial; penyediaan informasi riset pasar; penyediaan informasi statistik bisnis; penyediaan informasi tentang dunia Kerja,
Bisnis melalui situs web; penyediaan informasi tentang penerbitan kupon diskon (termasuk kupon elektronik); penyediaan
informasi tentang penerbitan, perantara penerbitan, kliring poin istimewa (disimpan dan dikelola sebagai data elektronik) untuk
promosi penjualan atau promosi penyediaan layanan; penyediaan informasi terkait penjualan barang dagangan dan peringkat
penjualan; penyediaan informasi usaha pada penyediaan dari jasa; penyediaan informasi yang berhubungan dengan harga
dan penjual produk; penyediaan informasi yang berkaitan dengan studi pasar; penyediaan jasa konsultasi, informasi, dan
penasehatan bisnis yang terkait dengan kosmetik; penyediaan jasa penelitian pasar dan informasi; penyediaan jasa penjualan
eceran melalui platform penjualan secara daring/e-commerce; penyediaan jasa perbandingan harga online; penyediaan jasa
publikasi dan informasi pasar konsumen secara daring; penyediaan jasa ritel melalui pemesanan dengan katalog melalui pos
yang berkaitan dengan pakaian, tutup kepala dan alas kaki, perhiasan, jam tangan, aksesoris mode, tekstil, kosmetik, sediaan
untuk perlengkapan mandi yang tidak mengandung obat, produk perawatan, peralatan perawatan, peralatan mandi yang tidak
mengandung obat [kosmetik], kacamata, tempat untuk membawa, barang dari kulit, tempat dan penutup untuk telepon
genggam, tablet, laptop, koper, label untuk koper, tempat dan penutup paspor, dompet, tas tangan dan segala macam tas,
buku, lilin, perlengkapan audio, perangkat pendengar yang diletakkan di kepala, tempat pengeras suara, pengeras suara
nirkabel, perangkat pendengar yang diletakkan di dalam telinga; penyediaan jasa ritel online dari situs web internet yang
berkaitan dengan tekstil, sediaan untuk perlengkapan mandi yang tidak mengandung obat, produk perawatan, peralatan
perawatan, tempat untuk membawa, buku, lilin, perlengkapan audio, perangkat pendengar yang diletakkan di kepala, tempat
pengeras suara, pengeras suara nirkabel, perangkat pendengar yang diletakkan di dalam telinga; penyediaan konten teks,
data, gambar, audio, video, dan multimedia pra-rekaman yang dapat diunduh dengan biaya atau berlangganan pra-bayar,
melalui Internet dan jaringan elektronik dan komunikasi lainnya; penyediaan laporan bisnis dan / atau komersial; penyediaan
laporan pemasaran; penyediaan laporan usaha untuk orang lain terkait penjualan produk dan jasa orang lain; penyediaan
layanan berlangganan pada server komputer, pusat data, situs web dan sumber daya perangkat lunak; penyediaan layanan
riset dan informasi pasar; penyediaan pasar barang dan jasa secara daring bagi pembeli dan penjual; penyediaan pasar
daring (market online) untuk pembeli dan penjual barang dan jasa; penyediaan pasar daring untuk pembeli dan penjual barang
dan jasa; penyediaan pasar online; penyediaan pasar online (marketplace) untuk pembeli dan penjual; penyediaan pasar
online untuk pembeli dan penjual karbon dan kredit gas rumah kaca lainnya, tunjangan atau kompensasi; penyediaan pasar
online untuk pembeli dan penjual karbon dioksida dan kredit gas rumah kaca lainnya, tunjangan atau kompensasi.;
penyediaan ruang di Internet untuk periklanan; penyediaan ruang di situs web untuk iklan barang dan jasa; penyediaan ruang
iklan; penyediaan ruang iklan dalam majalah; penyediaan ruang iklan dan memberikan informasi yang berkaitan dengannya;
penyediaan ruang iklan di jaringan komputer global; penyediaan ruang iklan di majalah; penyediaan ruang iklan di majalah,
surat kabar dan majalah; penyediaan ruang iklan di media elektronik; penyediaan ruang iklan di surat kabar; penyediaan ruang
iklan melalui jaringan komputer dan situs web; penyediaan ruang iklan, waktu dan media, yaitu, penyewaan ruang iklan dan
waktu iklan di media komunikasi; penyediaan ruang pada halaman utama Internet untuk mengiklankan barang dan jasa;
penyediaan situs periklanan online yang dapat ditelusuri dan panduan informasi yang menampilkan barang-barang dan jasajasa dari vendor di bidang pernikahan melalui internet; penyediaan tempat pasar online untuk pembeli dan penjual barang dan
jasa; penyediaan timbal balik evaluasi dan penilaian terhadap barang dan jasa dari penjual dan kinerja pembeli dan penjual
(penilaian dan evaluasi usaha); penyediaan ulasan, penilaian, dan rekomendasi pengguna di hotel dan akomodasi sementara
lainnya untuk daftar keperluan komersil melalui situs web; penyediaan voucher-voucher belanja untuk kepentingan promosi;
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penyeleksi barang-barang dan usaha memperoleh barang-barang untuk individu dan bisnis; penyelenggaraan acara untuk
tujuan komersial/promosi dan publisitas; penyelenggaraan analisis bisnis survei riset pemasaran; penyelenggaraan bisnis
dan/atau layanan konsultasi operasional atas dasar analisa data; penyelenggaraan pameran dan kompetisi untuk tujuan
komersial dan periklanan; penyelenggaraan pameran dan pameran dagang untuk keperluan bisnis dan promosi;
penyelenggaraan pameran untuk tujuan iklan; penyelenggaraan pameran untuk tujuan komersial; penyelenggaraan riset
pasar; penyelenggaraan riset pemasaran, pembelian konsumen dan iklan; penyelenggaraan survei riset pemasaran;
penyelidikan bisnis, evaluasi, penilaian ahli, informasi dan penelitian; penyelidikan dan penyelidikan bisnis; penyelidikan,
pengenalan, pemberian nasehat dan penyediaan informasi mengenai sistem stempel perdagangan, kupon, kartu berjenis
akumulasi poin dan kartu diskon istimewa/ khusus; penyesuaian bahan iklan dengan perkembangan terbaru; penyewaan
bahan publikasi dan pemasaran; penyewaan bahan publisitas; penyewaan karyawan; penyewaan materi pemasaran;
penyewaan materi publikasi; penyewaan mesin dan peralatan kantor; penyewaan mesin fotokopi; penyewaan mesin kantor;
penyewaan mesin penjual otomatis; penyewaan mesin tik dan mesin fotokopi; penyewaan mesin tik, mesin fotokopi dan
pengolah kata; penyewaan papan iklan; penyewaan papan iklan [papan iklan]; penyewaan papan iklan digital [papan iklan];
penyewaan peralatan kantor; penyewaan peralatan kantor di fasilitas kerja bersama; penyewaan peralatan publisitas;
penyewaan publikasi dan materi presentasi pemasaran; penyewaan ruang iklan; penyewaan ruang iklan dan materi iklan;
penyewaan ruang iklan di Internet; penyewaan ruang iklan di Internet untuk iklan pekerjaan; penyewaan ruang iklan di situs
web; penyewaan ruang iklan online; penyewaan ruang iklan pada media komunikasi; penyewaan tanda untuk tujuan iklan;
penyewaan waktu iklan di bioskop; penyewaan waktu iklan di media komunikasi; penyimpanan data dan pemrosesan data;
penyortiran surat, penanganan dan penerimaan [fungsi kantor]; penyusunan laporan keuangan; penyusunan materi publikasi;
penyusunan statistik untuk tujuan bisnis atau komersial; peramalan ekonomi; perantara / grosir / eceran baterai sekunder
litium; perantara bisnis dan layanan konsultasi di bidang penjualan produk; perantara kontrak untuk pembelian dan penjualan
barang dan penyediaan informasi yang berhubungan dengannya; perantara kontrak untuk pembelian dan penjualan barang
melalui Internet; perbandingan harga peringkat akomodasi; perdagangan barang; perdagangan barang dan jasa yang
terotomatisasi dan terkomputerisasi untuk orang lain yang disediakan melalui jaringan informasi komunikasi global, yakni,
penyediaan pasar online kepada penjual dan pembeli barang dan jasa; perdagangan batubara; perdagangan eceran komputer
bekas; perdagangan mineral; perdagangan online; perekrutan dan pengelolaan pedagang dan anggota stempel perdagangan,
kupon, kartu akumulasi poin, kartu manfaat diskon untuk promosi penjualan atau promosi penjualan; perekrutan dan
pengelolaan pedagang, anggota kartu poin untuk promosi penjualan; perekrutan pegawai sementara; perekrutan personel
maskapai; perekrutan personel penerbangan, staf darat teknis dan staf darat non-teknis; perekrutan staf teknis; perekrutan
tenaga kerja; perekrutan, perekrutan, penempatan, penempatan staf dan layanan jejaring karier; perencanaan bisnis;
perencanaan bisnis dan konsultasi kesinambungan bisnis; perencanaan bisnis strategis; perencanaan dan desain periklanan,
yaitu, desain materi iklan untuk orang lain, Persiapan dan realisasi rencana dan konsep media dan iklan; perencanaan dan
pameran peragaan busana untuk tujuan promosi; perencanaan dan pelaksanaan pameran dagang, pameran dan presentasi
untuk tujuan komersial atau iklan; perencanaan manajemen bisnis; perencanaan periklanan; perencanaan pertemuan bisnis;
perencanaan perusahaan; perencanaan strategi pemasaran; perencanaan strategis bisnis; perencanaan suksesi bisnis;
perencanaan, pembelian dan perundingan (negosiasi) ruang-ruang dan waktu periklanan dan media; perencanaan,
pengembangan dan implementasi strategi pemasaran; periklanan; periklanan barang dan jasa pihak lain melalui jaringan
komputer lokal dan global; periklanan dan konsultasi manajemen bisnis; periklanan dan pemasaran; periklanan melalui
gambar berjalan; periklanan melalui jaringan telepon seluler; periklanan melalui media cetak, media elektronik, brosur, poster,
papan iklan (billboard), dan media iklan lainnya; periklanan pemasaran langsung; periklanan situs bisnis; periklanan,
pemasaran dan mempromosikan barang dan jasa milik orang lain dengan cara menyediakan peralatan foto dan video di
acara-acara khusus; periklanan, pemasaran, riset pasar; perkerjaan pramuniaga yang berhubungan dengan penjualan barang
dari pihak lain melalui sistem on-line komputer; perkiraan dan analisis ekonomi; pernerbitan, pengelolaan, kliring poin
(termasuk poin elektronik) untuk mempromosikan penjualan produk atau menyediakan layanan dan penyediaan informasi
terkait dengannya; persewaan kios penjualan; persewaan mesin tik; persiapan bahan publikasi; persiapan dan analisis laporan
keuangan untuk bisnis; persiapan dan penyediaan laporan pasar; persiapan dan penyusunan laporan dan informasi bisnis dan
komersial; persiapan dan presentasi tampilan audio visual untuk tujuan periklanan; persiapan dan realisasi rencana dan
konsep media dan iklan; persiapan dokumen yang berkaitan dengan perpajakan; persiapan evaluasi ahli dan laporan yang
berkaitan dengan masalah bisnis; persiapan iklan dan materi promosi dan pemasaran untuk orang lain; persiapan iklan khusus
untuk orang lain; persiapan iklan untuk orang lain; persiapan inventaris terkomputerisasi; persiapan kampanye iklan; persiapan
laporan analisis pasar; persiapan laporan bisnis; persiapan laporan dan studi pasar; persiapan laporan komersial; persiapan
laporan pajak; persiapan laporan pajak penghasilan; persiapan laporan pemasaran; persiapan materi promosi dan
merchandising untuk orang lain; persiapan milis; persiapan pajak; persiapan pajak penghasilan; persiapan penggajian;
persiapan presentasi audiovisual untuk digunakan dalam iklan; persiapan resume untuk orang lain; persiapan slip upah;
persiapan statistik bisnis; persiapan survei bisnis; persiapan survei opini publik; persiapan survei pemasaran; persiapan,
produksi, dan penyebaran iklan dan materi iklan untuk orang lain; pertanyaan bisnis; pertukaran tenaga kerja; perundingan
kontrak-kontrak dan transaksi-transaksi komersial antara para pemberi pengaruh (influencer) media sosial dan para pelaksana
perniagaan (business); perwakilan, agen dan mengatur iklan online di jaringan komputer; perwakilan, agen dan mengatur
penyediaan ruang untuk iklan barang dan jasa; pesanan pembelian secara on-line di bidang pengiriman makanan; positioning
merek; posting tagihan; presentasi barang di media komunikasi, untuk keperluan ritel; presentasi barang melalui media
komunikasi untuk keperluan pengecer; presentasi perusahaan dan barang serta layanan mereka di Internet; presentasi
perusahaan di Internet dan media lainnya; presentasi produk kepada publik; presentasi produk keuangan di media
komunikasi, untuk keperluan ritel; presentasi semua jenis produk dalam segala bentuk komunikasi untuk penjualan eceran;
produksi bahan iklan; produksi dan distribusi iklan radio dan televisi; produksi film iklan; produksi iklan; produksi iklan radio;
produksi iklan radio dan televisi; produksi iklan televisi; produksi iklan televisi, radio dan online; produksi iklan, yaitu, produksi
bahan iklan; produksi infomersial; produksi materi iklan dan iklan; produksi program teleshopping; program pemberian insentif
berupa asuransi jiwa dan kesehatan untuk partisipan program karena lebih aktif dan mencapai sasaran yang ditetapkan;
promosi acara hiburan; promosi acara khusus; promosi acara pihak lain; promosi atas undian berhadian, kompetisi-kompetisi
dan insentif-insentif kepada para pelanggan; promosi bangunan komersial, termasuk pusat perbelanjaan; promosi barang dan
jasa dianggap sebagai sponsor untuk acara olahraga; promosi barang dan jasa melalui sponsor acara hiburan; promosi
barang dan jasa melalui sponsor acara olahraga; promosi barang dan jasa melalui sponsor acara olahraga internasional;
promosi barang dan jasa pihak lain melalui internet; promosi barang dan jasa pihak lain melalui jaringan komputer dan
komunikasi; promosi barang dan jasa untuk orang lain dengan mendistribusikan kupon, melalui skema kartu imbalan loyalitas,
melalui program kartu diskon, melalui administrasi penjualan dan skema insentif promosi yang melibatkan stempel
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perdagangan, dengan memberikan poin pembelian untuk penggunaan kartu kredit, melalui acara promosi , melalui distribusi
bahan cetakan dan kontes promosi; promosi barang-barang dan jasa-jasa dengan cara mengoperasikan pusat perbelanjaan
secara online dan komprehensif; promosi dan iklan dalam segala jenis dan bentuk promosi dan iklan dalam segala jenis dan
bentuk; promosi jasa keuangan dan asuransi, atas nama pihak ketiga; promosi kepentingan komersial profesional dan bisnis
di bidang pengembangan aplikasi perangkat lunak seluler yang disediakan oleh asosiasi kepada para anggotanya; promosi
komersial untuk pihak ketiga; promosi kompetisi dan acara olahraga; promosi konser (untuk pihak lain); promosi konser musik;
promosi layanan asuransi, atas nama pihak ketiga; promosi layanan keuangan, atas nama pihak ketiga; promosi online
jaringan komputer dan situs web; promosi penjualan; promosi penjualan (untuk orang lain); promosi penjualan melalui program
loyalitas pelanggan; promosi penjualan menggunakan media audiovisual; promosi penjualan pada titik pembelian atau
penjualan, untuk orang lain; promosi penjualan untuk orang lain dengan menggunakan kartu pengguna istimewa; promosi
penjualan untuk orang lain melalui jaringan internet, intranet, ekstranet dan pemasaran; promosi penjualan untuk orang lain
melalui skema stempel perdagangan; promosi penjualan untuk pihak ketiga; promosi penjualan untuk pihak lain; promosi
penjualan yang berhubungan dengan kecantikan; promosi periklanan (sponsor); promosi persoalan-persoalan kesehatan,
masyarakat dan kelestarian lingkungan; promosi secara daring (online); promosi usaha; promosi, iklan, dan pemasaran situs
web online; proses administrasi klaim asuransi; proses administrasi pesanan; proses administrasi pesanan pembelian; proses
administrasi pesanan pembelian yang dilakukan melalui telepon atau komputer; proses administrasi pesanan pembelian yang
terkomputerisasi; proses dan verifikasi data yang terkomputerisasi; providing information on the use of point cards; providing
information the sale of goods offered in the form of shopping malls on internet websites; providing local products for the
purchase of overseas customers (opposite direct purchasing of domestic goods); provision of business data; proyek
manajemen untuk bisnis, -untuk administrasi; publikasi atas teks publisitas; publikasi bahan dan teks publikasi; publikasi
bahan publikasi; publikasi barang cetakan untuk keperluan periklanan dalam bentuk elektronik; publikasi elektronik dari barang
cetakan untuk keperluan periklanan; publikasi materi cetak untuk tujuan periklanan; publikasi materi publikasi online; publikasi
naskah publisitas/iklan; publisitas dan layanan pemasaran; publisitas dan layanan promosi penjualan; publisitas dan promosi
penjualan yang berkaitan dengan barang dan jasa; publisitas dan promosi penjualan yang berkaitan dengan barang dan jasa
yang tersedia secara online; publisitas iklan industri dan komersial; publisitas, layanan promosi dan pemasaran yang berkaitan
dengan kendaraan; pusat perbelanjaan; radio, televisi, iklan daring (online); recruitment and management of trading stamp,
coupon, point accumulation type card franchise, member; registrasi kendaraan dan layanan pemindahan hak; rekayasa ulang
proses bisnis; rekrutmen dan manajemen stempel perdagangan, kupon, kartu berjenis akumulasi poin waralaba, keanggotaan;
rekrutmen pegawai; rekrutmen personel manajemen tingkat tinggi; rekrutmen personel penerbangan; rekrutmen staf kantor;
rekrutmen staf lapangan bandara; rekrutmen staf pendukung kantor; relokasi karyawan; rencana karir; reproduksi dokumen;
riset atau analisis pemasaran; riset bisnis dan pemasaran; riset dan analisis pemasaran; riset dan penelitian pasar; riset dan
penelitian pemasaran; riset pasar; riset pasar dengan polling pendapat; riset pasar dilakukan dengan menggunakan basis data
komputer; riset pasar untuk tujuan periklanan; riset pemasaran dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif dan
kualitatif; riset pemasaran di bidang kosmetik, parfum dan produk kecantikan; ritel kartu prabayar pihak ketiga untuk pembelian
layanan hiburan; ritel kartu prabayar pihak ketiga untuk pembelian pakaian; rujukan medis; rujukan pengacara; salah satu dari
layanan yang disebutkan di atas disediakan secara online dari basis data komputer, jaringan informasi dan / atau Internet;
saran akuntansi yang berkaitan dengan perpajakan; saran akuntansi yang berkaitan dengan persiapan pajak; saran akuntansi
yang berkaitan dengan persiapan pengembalian pajak; saran bisnis yang berkaitan dengan pemasaran; saran bisnis yang
berkaitan dengan pemasaran strategis; saran bisnis yang berkaitan dengan periklanan; saran bisnis yang berkaitan dengan
waralaba; saran bisnis yang berkaitan dengan waralaba restoran; saran dan bantuan manajemen bisnis; saran dan informasi
bisnis; saran dan konsultasi bisnis; saran dan konsultasi bisnis terkait dengan waralaba; saran dan konsultasi yang berkaitan
dengan persiapan pajak; saran untuk bisnis; saran yang berkaitan dengan manajemen dan organisasi bisnis; saran yang
berkaitan dengan persiapan pajak; segmentasi (pembagian) dan profilisasi data pasar; seleksi pegawai menggunakan tes
psikologi; semua layanan di atas disediakan online melalui pusat data komputer, jaringan informasi dan/atau internet; show
room (ruang pamer) penjualan mobil bekas; showroom penjualan kendaraan bermotor; sistemasi informasi ke dalam database
komputer; sistematisasi dan kompilasi informasi untuk digunakan dalam database; sistematisasi data dalam database pusat;
sistematisasi data ke dalam basis data komputer; sistemisasi informasi ke dalam basis data komputer; skema keanggotaan
termasuk skema kartu loyalitas pelanggan, skema insentif, skema bonus, kartu hadiah dan kartu diskon, di mana anggota
dapat memperoleh barang dan jasa melalui layanan telepon dan / atau komputer online; skema keanggotaan, termasuk
skema kartu loyalitas pelanggan, skema insentif, skema bonus, kartu hadiah dan kartu diskon untuk tujuan pembuatan
konsep, pengkreasian, proses desain, pengembangan, penerapan, pengerjaan, pengaturan, promosi dan pengawasan;
sponsor promosi acara atletik; sponsor promosi acara budaya; sponsor promosi acara gaya hidup; sponsor promosi acara
hiburan; sponsor promosi acara hiburan sosial; sponsor promosi acara kuliner; sponsor promosi acara musik; sponsor promosi
acara olahraga; sponsor promosi acara olahraga elektronik, kompetisi, dan turnamen; sponsor promosi acara olahraga motor;
sponsor promosi acara pelatihan kebugaran; sponsor promosi acara penggalangan dana amal; sponsor promosi atlet
olahraga; sponsor promosi balap mobil; sponsor promosi balapan kapal motor; sponsor promosi balapan mobil; sponsor
promosi balapan sepeda; sponsor promosi bisnis pemula; sponsor promosi dari industri pakaian intim; sponsor promosi dari
kontes video untuk siswa; sponsor promosi dari pembalap mobil; sponsor promosi klinik dan lokakarya tenis; sponsor promosi
kompetisi dansa hip hop; sponsor promosi kompetisi permainan video; sponsor promosi konser musik; sponsor promosi liga
olahraga; sponsor promosi lomba perahu layar; sponsor promosi organisasi yang mempromosikan pengelolaan dan
pelestarian lingkungan; sponsor promosi pameran dagang; sponsor promosi pameran seni; sponsor promosi pertandingan
tinju; sponsor promosi ras berkuda; sponsor promosi ras katamaran; sponsor promosi taman hiburan; sponsor promosi tim
olahraga; sponsor promosi turnamen bowling; sponsor promosi turnamen golf kejuaraan; sponsor promosi turnamen
memancing; sponsor promosi turnamen pertandingan polo; sponsor promosi turnamen skateboard; stan penjualan kue-kue;
stan penjualan makanan ringan; stan penjualan minuman; stan penjualan roti-roti; steno; strategi media sosial dan konsultasi
pemasaran; strategi pemasaran interaktif; strategi pemasaran konten; studi bisnis dan pemasaran; studi jajak pendapat pasar;
studi kelayakan bisnis; studi kelayakan ekonomi; studi kelayakan komersial; studi pasar; studi pasar tentang kebiasaan
penggunaan Internet dan loyalitas pelanggan; studi pasar terkait dengan layanan grosir dan ritel perangkat keras logam; studi
pasar untuk tujuan periklanan; studi pemasaran; studi penelitian pasar; sumber daya manusia; supermarket; supermarket
peralatan dan perlengkapan pertukangan; supplier; survei opini publik; survei pasar; survei pasar, analisis dan penelitian;
survei pasar, analisis dan studi; survey bisnis dan pasar; tagihan medis; tagihan telepon; tata buku; tax-free shops of
cosmetics and medicine; tes psikologis untuk pemilihan personil; toko; toko alat kesehatan; toko bangunan; toko busana
muslim; toko eceran; toko eceran bahan bangunan; toko elektronik; toko grosir; toko grosir online dan layanan toko ritel online
yang menampilkan pakaian, alas kaki; toko hijab; toko mebel, furniture, perabot rumah, perabot kantor, barang pecah belah,
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teko gelas, piring, mangkok, kursi, karya seni dari kayu, lilin, plastik, tirai manik-manik untuk hiasan, tempat tidur,
perlengkapan tempat tidur bukan dari logam, bangku, kursi-kursi, papan peragaan, bantal, lemari-lemari, kotak-kotak dari kayu
atau plastik, lemari berlaci, gantungan jas, bantal-bantal, meja tulis, meja makan, pintu-pintu, meja gambar, meja rias, kursi
malas, perlengkapan perabotan bukan dari logam, kotak perhiasaan, kotak surat, rak-rak, rak tempat majalah, rak buku, kasurkasur, cermin, meja, tempat payung; toko online; toko online dan offline untuk barang-barang elektronik.; toko online dan
offline untuk barang-barang selam; toko penjualan alat-alat rumah tangga; toko penjualan barang elektronik baik secara online
ataupun secara langsung; toko peralatan dan perlengkapan pertukangan; toko perhiasan, emas batangan dan berlian; toko
retail handphone; toko retail yang menyediakan dan menjual barang-barang kebutuhan bayi; toko ritel online dalam bidang
pakaian; toko roti; toko seprei, bedcover, sarung bantal & guling, handuk, selimut, dan barang-barang tekstil; toko spareparts
dan akesoris kendaraan; toko swalayan; toko yang menjual botol-botol minuman; toko yang menjual emas dengan kadar
kemurnian 99.99; toko yang menjual minuman; toko yang menjual perhiasan; toko yang menjual perhiasan emas; toko-toko;
toko-toko ritel, pemesanan melalui pos dan layanan-layanan toko ritel online yang menampilkan kopi, produk-produk kopi dan
barang-barang terkait kopi, teh dan bubuk yang dijual dalam wadah-wadah tunggal untuk digunakan dalam mesin-mesin
pembuatan penyeduh, mesin-mesin pembuatan penyeduh listrik dan mesin-mesin espresso listrik; toko-toko ritel, pesanan
melalui pos dan layanan-layanan toko ritel online yang menampilkan cokelat dan minuman berasal dari teh, biji kopi, kopi
bubuk, produk-produk cokelat, teh loose dan kantong teh, produk terkait kopi dan teh, bermacam-macam rasa teh, sirup dan
saus-saus, skala, kertas filter, t-shirt, pakaian, tutup kepala, alas kaki, aksesoris-aksesoris pakaian, mug, gelas-gelas, alat
makan, gantungan kunci, alat tulis, tas-tas, peralatan-peralatan dan wadah-wadah dapur atau rumah tangga, filter-filter kopi
listrik, mesin-mesin kopi listrik, penapis-penapis kopi listrik, peralatan pembuat kopi, persiapan-persiapan pembersih
perlengkapan dan peralatan kopi; transaksi komersial secara online; transaksi komersial yang dapat dilakukan melalui aplikasi
program komputer; transaksi komersial yang dapat dilakukan secara daring (online); transkripsi; transkripsi komunikasi [fungsi
kantor]; transkripsi komunikasi yang direkam; transkripsi pesan; transkripsi stenografis; wawancara untuk riset pasar kualitatif;
wawancara untuk tujuan riset pasar===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021013868
: 01/03/2021 11:47:25
:
: ARIF BUDIMAN

540 Etiket

: Kp. Sekebungur RT. 01 RW. 03 Kel. Pameuntasan Kec. Kutawaringin, Kabupaten
Bandung, Jawa Barat, 40911
: Rully Purwanto, S.H., S.Mn.
: Jalan Soekarno Hatta No. 590, Komplek Metro Trade Center Blok B-36, Lt. 2,
Bandung

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: HOLLYWORK
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru, merah
: 25
: ===Bagian tumit untuk kaos kaki; Baru (Rompi); Busana Muslim; Celana panjang longgar batik; Celana pelindung kaki; Celana
pendek Bermuda; Celana pendek sepak bola Amerika; Celana sepak bola Amerika; Gamis pria; Hijab; Hijab olahraga; Ikat
kaos kaki elastis; Jaket anak-anak; Jaket bulu atau wol; Jaket lari; Jaket parka; Jaket tanpa lengan; Jaket tanpa lengan yang
dilapisi lilin; Jaket tanpa lengan yang terbuat dari bahan berlapis; Jaket windbreaker; Jaket wol; Jaket yang dilapisi lilin; Jaket
yang terbuat dari bahan berlapis; Jaket-jaket; Kaos anak-anak; Kaos kaki bayi; Kaos kaki pramuka; Kaos kaki yang menyerap
keringat; Kaos polo (lengan pendek), kaos polo (lengan panjang); Kaos sepak bola Amerika; Kaos tanpa lengan; Kemeja
(lengan pendek); Kemeja Hawaii; Kerudung kepala; Kerudung kepala untuk jaket; Kerudung kepala untuk mantel; Kerudung
kepala yang dilapisi lilin; Kombinasi jas dan jaket untuk dipakai saat musim hujan; Manset untuk lengan kemejas (pakaian);
Mukena; Pakaian, yaitu, kemeja polo, pullover tanpa lengan, blus, blus tanpa lengan, t-shirt, rompi, kaus, rok, pakaian renang,
pakaian renang, jaket olahraga, rompi stadion, rompers, pengikat untuk pakaian; Peci; Penahan kaos kaki; Pengikat kaos kaki;
Pita atau karet penahan kaos kaki; Potongan-potongan kain untuk bagian tumit kaos kaki; Rompi; Rompi anak-anak; Rompi
yang dilapisi lilin; Rompi yang terbuat dari bahan berlapis; Sarung; Sarung batik; Sarung sutra (untuk sholat); Sarung tenun;
Sol sepatu; Songkok (Peci); Sweater [dimasukkan melalui kepala]; Sweater tanpa kancing yang dimasukkan melalui kepala
(pullovers); atasan berkerudung; baeja [rompi tradisional Korea untuk wanita]; bagian depan kemeja; baju busana muslim;
baju kaos (t-shirt); baju kaos [pakaian]; baju kaos bertopi; baju kemeja; beanies; celana angin; celana atletik; celana bahan
katun; celana balon; celana bayi; celana bayi [pakaian dalam]; celana bayi [pakaian]; celana berkuda; celana bermuda; celana
bersepeda; celana berupa kaos kaki (stoking); celana bikini; celana boxer; celana chinos; celana dalam; celana dalam wanita;
celana formal; celana golf; celana hujan; celana jas; celana kaki; celana kamuflase; celana kapri; celana kargo; celana kasual;
celana ketat; celana ketat atletik; celana ketat bib; celana ketat wol; celana lebar kaki; celana leging; celana mandi; celana
olahraga; celana olahraga untuk orang dewasa; celana olahraga untuk pria; celana pakaian; celana panjang; celana panjang
[pakaian kantor]; celana panjang besar batik; celana panjang longgar; celana panjang untuk anak-anak; celana panjang untuk
bayi; celana panjang untuk orang dewasa; celana panjang untuk pria; celana panjang untuk wanita; celana pelangsing anti
selulit; celana pemanasan; celana pendek; celana pendek anak laki-laki [pakaian]; celana pendek atletik; celana pendek bayi;
celana pendek berjalan; celana pendek bersepeda; celana pendek bib; celana pendek boxer; celana pendek bulu; celana
pendek denim; celana pendek geser; celana pendek golf; celana pendek kargo; celana pendek keringat; celana pendek
pelangsing anti selulit; celana pendek rugby; celana pendek sepak bola; celana pendek sepak bola replika; celana pendek
tenis; celana pendek tinju; celana pendek untuk anak-anak; celana pendek untuk orang dewasa; celana pendek untuk pria;
celana pendek untuk wanita; celana pof; celana renang; celana salju; celana ski; celana snowboard; celana stretch; celana
tahan air [celana]; celana tahan cuaca; celana tanaman; celana tanaman denim; celana tempur; celana trekking; celana untuk
anak-anak; celana untuk dipakai; celana untuk olahraga; celana untuk wanita; celana yoga; gamis; hoodies; jaket; jaket
[pakaian bisnis]; jaket [pakaian]; jaket barang [pakaian]; jaket bawah; jaket berat; jaket berburu; jaket berkerudung; jaket
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bersepeda; jaket bomber; jaket bulu; jaket bulu tiruan; jaket dan celana tahan air; jaket dengan penutup kepala; jaket dengan
penutup kepala [pakaian]; jaket denim; jaket empuk; jaket hiking; jaket hujan; jaket jas; jaket kamuflase; jaket kasmir; jaket
katun; jaket kulit; jaket kulit domba; jaket lengan panjang; jaket lengan pendek; jaket makan malam; jaket menjadi pakaian;
jaket merokok; jaket militer; jaket nelayan; jaket olahraga; jaket panjang; jaket pelindung angin dan hujan [parkas]; jaket
pemanasan; jaket pemantul cahaya; jaket rajut; jaket reversibel; jaket ringan; jaket safari; jaket shell; jaket ski; jaket
snowboard; jaket suede; jaket sutra; jaket tahan air; jaket tahan angin; jaket tahan cuaca; jaket tanpa lengan; jaket tempat
tidur; jaket trekking; jaket untuk pengendara sepeda motor; jaket wol; jas; jas [pakaian bisnis]; jas hujan; jas hujan motor; kain
pengikat untuk pergelangan tangan [pakaian]; kaos; kaos berkerah; kaos grafis; kaos kaki; kaos kaki panjang; kaos kaki
penghangat; kaos oblong; kaos polo; kaos replika sepak bola; kaos replika, celana pendek dan kaus kaki; kaos sepak bola;
kaos singlet; kaos t shirt; kaos turtleneck tiruan; kaos yoga; kaos, celana pendek dan kaus kaki American football;
kaos/kemeja yang menyerap keringat; kaus kaki celana panjang; kaus yang menyerap keringat dengan penutup kepala;
kemeja; kemeja [pakaian bisnis]; kemeja aloha kancing-depan; kemeja berkerah; kemeja berleher terbuka; kemeja empuk
untuk penggunaan atletik; kemeja golf; kemeja kamp; kemeja kamuflase; kemeja kancing; kemeja kekesalan; kemeja kulit;
kemeja lengan panjang; kemeja lengan pendek; kemeja memancing; kemeja olahraga kelembaban; kemeja otot; kemeja polo;
kemeja rugby; kemeja tenis; kemeja turtleneck; kemeja untuk dipakai dengan jas; kemeja untuk pria; kemeja untuk wanita;
kemeja-jacs; kerudung [pakaian]; ketuk celana; lacak jaket; lapisan jaket; magoja [Jaket luar Korea dikenakan di atas pakaian
dasar]; manset; melawan celana pendek untuk seni bela diri campuran atau bergulat; pakaian yang terdiri atas celana panjang
dan jaket; pullover berkerudung; replika celana pendek sepak bola Amerika; replika celana sepakbola Amerika; replika kaos
sepak bola Amerika; rok celana; rompi; rompi angin; rompi bawah; rompi berburu; rompi berlapis; rompi bulu; rompi burung;
rompi kamuflase; rompi kulit; rompi memancing; rompi olahraga; rompi penjaga ruam; rompi puncak; rompi scrimmage; rompi
tahan angin; sandal; sandal dan sepatu pantai; sandal kulit domba; sandal kulit kenyamanan khusus; sandal untuk anak-anak;
sandal untuk pria; sandal untuk wanita; sarung; sarung tangan; sarung tangan [pakaian]; sepatu; sepatu bot kulit domba;
sepatu kulit domba; sepatu sandal; sepatu untuk anak-anak; sepatu untuk orang dewasa; sepatu untuk pria; sepatu untuk
wanita; setelan celana untuk wanita; setelan jas; setelan kaos bertudung (hoodies); sol sandal; sweater katun; sweater leher
kru; sweater ringan; syal; syal dan jilbab; syal kasmir; syal sutra; tali celana; tali sepatu; topi===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2021013869
: 01/03/2021 11:48:48
:
: PT. NALEDA BOGA SERVICES

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Kemang Raya No. 45, AA, GEDUNG PAPILION, Kelurahan Bangka, Kecamatan
Mampang Prapatan, Kota jakarta Selatan, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI
Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: PAPILION'S MARKET PLACE
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: MERAH
: 35
: ===minimarket===
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220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021013870
: 01/03/2021 11:50:38
:
: PT. Nirvana Indonesia Yoga

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Platina Raya No.8 Medan, Kota Medan, Sumatera Utara
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: KELAS FITNESS
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Kuning dan hitam
: 9, 41
: ===Antarmuka Pemrogaman Aplikasi (API) untuk perangkat lunak komputer yang memfasilitasi jasa-jasa secara daring

740

540 Etiket

(online) untuk membangun jaringan sosial, membangun aplikasi jejaring sosial, dan untuk memungkinakan para penggunanya
menemukan, mengunduh, mengunggah, mengakses dan mengelola data; Aplikasi gawai yang berkaitan dengan penghubung
pencari kerja (talent/service :soft skill & hard skill) dengan penyedia kerja (Untuk semua jenis pekerjaan upah harian,
mingguan, bulanan) Untuk Perorangan/ Perusahaan mengiklan kan lowongan pekerjaan marketplace untuk UKM & Penyedia
Jasa/service mengiklankan Jasa/Service mereka dalam produk Kantor Online kepada Pencari Jasa, dan pencari jasa dapat
request/order pekerjaan/project Media penyimpanan database user seperti KTP,SIM, nama PT, SIUP, No Hp, Foto Profile,
dan data lainnya untuk keperluan keamanan periklanan bagi Perusahaan yang ingin beriklan di platform Werkzone Aplikasi
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Website & Aplikasi Mobile yang dapat melakukan transaksi pembayaran iklan, Kantor Online, dan jasa/service/project yang
sudah selesai dikerjakan, yang dapat diunduh; Aplikasi mesin kasir online (Program computer); Aplikasi mobile yang dapat
diunduh untuk melihat permainan, program online, teks, gambar, konten multimedia dan video di terkait peristiwa, berita,
ulasan, cuaca, olahraga, hiburan, fashion, keuangan, makanan, musik, inspirasi, kesehatan, gaya hidup, perjalanan,
pengasuhan anak, ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan kesejahteraan (wellness) terkini; Aplikasi mobile yang dapat
diunduh untuk melihat program online, teks, gambar, konten multimedia dan video terkait peristiwa, berita, ulasan, cuaca, olah
raga, hiburan, fashion, keuangan, makanan, musik, inspirasi, kesehatan, gaya hidup, perjalanan, pengasuhan anak, ilmu
pengetahuan, teknologi, budaya dan kesejahteraan (wellness) terkini; Aplikasi peranti lukan untuk perangkat mobile atau
nirkabel dan perangkat komputer untuk mengaktifkan perbankan elektronik, mobile dan online; Aplikasi peranti lunak untuk
perangkat mobile atau nirkabel dan perangkat komputer untuk mengaktifkan perbankan elektronik, mobile dan online;
Peralatan informasi elektronik yang dapat diakses dari jarak jauh secara online; Perangkat elektronik pribadi yang digunakan
untuk melacak sasaran dan statistik kebugaran (fitness); Perangkat lunak dan aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk
digunakan oleh penyedia kebugaran dan kesehatan, klien perusahaan, dan pelanggan, untuk informasi lokasi dan tujuan
pusat kebugaran dan kesehatan, pemeriksaan jadwal kelas kebugaran dan kebugaran, pemesanan kelas kebugaran dan
kesehatan, pendaftaran kelas kebugaran dan kesehatan, pemantauan aktivitas dan kebugaran, penerimaan dan penebusan
penawaran produk terkait kebugaran dan kesehatan, memungkinkan pengguna untuk berpartisipasi dalam program loyalitas
pelanggan dan jejaring sosial yang berhubungan dengan kesehatan dan kebugaran; Perangkat lunak komputer & publikasi
secara elektronik yang diberikan online dari data base atau dari fasilitas yang disediakan dalam internet; Perangkat lunak
komputer dan aplikasi perangkat lunak yang memungkinkan pembelian barang dan jasa secara online; Perangkat lunak
komputer dan perangkat lunak aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk menyediakan area pasar online untuk pembeli dan
penjual barang dan jasa; Perangkat lunak komputer online yang tidak dapat diunduh untuk menampilkan, mengumpulkan,
menganalisis, dan mengatur data dan informasi di bidang kesehatan, kebugaran, fitness, aktivitas fisik, pengelolaan berat
badan, tidur, dan nutrisi; Perangkat lunak komputer untuk jejaring sosial dan berinteraksi dengan komunitas online; Peranti
lunak komputer untuk menyediakan ruang obrolan online dan papan buletin elektronik untuk pengiriman pesan di antara
pengguna di bidang kepentingan umum; Peranti lunak yang menyediakan platform perdagangan (trading) elektronik dan
marketplace elektronik online; Piranti lunak komputer untuk memfasilitasi panggilan Voice Over Internet Protocol (VOIP),
panggilan telepon, panggilan video, pesan teks, pesan instan dan layanan online jaringan sosial; Piranti lunak komputer untuk
menjadwalkan dan mengelola kalender, menjadwalkan dan mengelola kontak, menjadwalkan dan mengelola rapat online;
Piranti lunak komputer yang dapat diunduh untuk memudahkan pengguna yang berpartisipasi dalam pertemuan dan kelas
berbasis web, dengan akses ke data, dokumen, gambar, dan aplikasi piranti lunak melalui browser (peramban) web; Platform
perangkat lunak yang digunakan untuk perdagangan emas secara daring/online (berbasis mobile ataupun web) di bursa
berjangka; Program komputer yang dapat diunduh untuk digunakan dalam melacak status berbagai pengguna dari jasa
permainan interaktif online dan untuk mencocokkan para pemain permainan online dengan para pemain lain dari semua
tingkat kecakapan; Program permainan online; Program permainan yang dapat diunduh, yang disediakan dari online; Publikasi
yang berkaitan dengan layanan keuangan dan keuangan, disediakan dalam bentuk elektronik dan dipasok secara online dari
database, dari Internet, atau melalui perangkat komunikasi seluler; Timbangan fitness; alat informasi yang berdiri sendiri, yaitu,
pengeras suara audio pengontrol suara dan manual dengan kemampuan asisten digital pribadi untuk mengakses dan
menelusuri database online, situs web, telepon genggam, komputer, tablet, telepon pintar, komputer genggam, komputer
portabel untuk dokumen, berkas, dan informasi atas perintah yang disimpan lainnya; antarmuka pemrograman aplikasi
[Application Programming Interface (API)] untuk perangkat lunak yang memfasilitasi jasa/layanan online untuk jaringan/jejaring
sosial dan untuk pengambilan, mengunggah, mengunduh, mengakses dan manajemen data; aplikasi percetakan online yang
dikombinasikan dengan jarinqan sosial dimana para penqquna dapat chattinq, sharinq, kolaborasi.; aplikasi yang menyediakan
jasa percetakan online; pakaian khusus untuk laboratorium, tidak termasuk dalam kelas lain, termasuk untuk perlindungan
terhadap bahan kimia dan bakteri; perangkat lunak aplikasi komputer untuk ponsel pintar dan perangkat seluler di bidang
kebugaran (fitness) dan latihan/olahraga yang menampilkan layanan pelatihan pribadi, pelatihan, latihan (workouts) dan
penilaian kebugaran (fitness); perangkat lunak aplikasi komputer yang dapat diunduh untuk digunakan pada telepon seluler,
yaitu, perangkat lunak komputer untuk menyediakan akses ke permainan elektronik melalui situs web jaringan sosial online;
perangkat lunak aplikasi komputer yang dapat diunduh untuk telepon seluler yang memungkinkan pelanggan untuk mencari
melalui basis data online di bidang pakaian, sepatu, aksesoris, jam tangan, mainan, dan kartu untuk perdagangan, dan untuk
membeli barang-barang konsumen dan melihat informasi produk; perangkat lunak aplikasi seluler untuk membuat program
pelatihan kebugaran (fitness) yang dipersonalisasi; perangkat lunak komputer dalam bentuk pemrograman aplikasi antarmuka
(API) yang memfasilitasi layanan online untuk jejaring sosial, membangun aplikasi jejaring sosial dan untuk memungkinkan
pengambilan data, mengunggah, mengunduh, mengakses dan mengelola; perangkat lunak komputer untuk mengakses,
menelurusi, dan mencari basis data online, tidak satupun barang tersebut untuk kamera fotografi dan sinematografi
profesional termasuk aksesori spesifik fotografi dan sinematografi khusus untuknya dan perangkat lunak fotografi dan
sinematografi professional; perangkat lunak komputer untuk mengakses, menelusuri, dan mencari basis data, audio, video,
dan konten multimedia, permainan, aplikasi perangkat lunak, pasar aplikasi perangkat lunak secara online, tidak satupun
barang tersebut untuk kamera fotografi dan sinematografi profesional termasuk aksesoris spesifik fotografi dan sinematografi
profesional khusus untuknya dan perangkat lunak fotografi dan sinematografi profesional; perangkat lunak untuk digunakan
dalam memfasilitasi panggilan voice over internet protocol (VOIP), panggilan telepon, panggilan video, pesan teks, pesan
instan dan layanan jejaring sosial online; perangkat lunak untuk jejaring sosial dan berinteraksi dengan komunitas online;
perangkat lunak untuk layanan penggalangan dana amal online dan layanan donasi/sumbangan keuangan; perangkat lunak
untuk memutar video, komputer dan permainan online; perangkat lunak untuk menciptakan/membuat, mengelola, dan
berinteraksi dengan komunitas online; perangkat lunak untuk mengakses dan menelusuri database online dan situs web;
perangkat lunak untuk meningkatkan keahlian pengguna permainan online banyak pemain (multiplayer) untuk telepon pintar;
perangkat lunak untuk pengiklan untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan komunitas online; perangkat lunak yang dapat
diunduh untuk memungkinkan memproses transfer dana elektronik dan pembayaran yang dilakukan melalui ACH, kartu kredit,
kartu debit, kartu prabayar, dompet nirkabel, dompet bergerak, dompet elektronik, cek elektronik dan pembayaran elektronik,
bergerak dan online; perangkat lunak yang memungkinkan individu, kelompok, perusahaan, dan merek untuk
menciptakan/membuat dan mempertahankan kehadiran/keberadaan online untuk keperluan pemasaran; perangkat lunak yang
memungkinkan pengguna untuk terlibat dalam tantangan kesehatan dan kebugaran (wellness) dengan orang lain, untuk
berpartisipasi dalam jejaring/jaringan sosial dan diskusi online dengan orang lain mengenai masalah-masalah medis,
perawatan kesehatan, dan kebugaran (wellness), untuk melakukan penilaian kesehatan, dan untuk melacak kegiatan, tujuan
(goals), hasil (outcomes), dan hadiah (rewards) kesehatan dan kebugaran (wellness); pesawat-pesawat perangkat keras
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komputer dan perangkat-perangkat lunak komputer untuk penyediaan perlindungan firewall, semuanya dipasok dari internet
atau online dari basis data; program aplikasi antarmuka (Application Programming Interfaces “API”) untuk perangkat lunak
komputer yang memfasilitasi jasa daring (online) untuk jejaring sosial, membangun aplikasi jejaring sosial dan untuk
memberikan akses untuk memulihkan, mengunggah, mengunduh, mengakses dan mengelola data, perangkat lunak komputer
untuk memberikan akses untuk mengunggah, mengunduh, mengakses, memasang, menampilkan, menandai), menulis blog,
mengalirkan, menghubungkan, membagi dan menyediakan media elektronik atau informasi melalui jaringan komputer dan
komunikasi; program aplikasi antarmuka (Application Programming Interfaces “API”) untuk perangkat lunak komputer yang
memfasilitasi jasa daring (online) untuk jejaring sosial, membangun aplikasi jejaring sosial dan untuk memberikan akses untuk
memulihkan, mengunggah, mengunduh, mengakses dan mengelola data, perangkat lunak komputer untuk memberikan akses
untuk mengunggah, mengunduh, mengakses, memasang, menampilkan, menandai), menulis blog, mengalirkan,
menghubungkan, membagi dan menyediakan media elektronik atau informasi melalui jaringan komputer dan komunikasi.;
program komputer untuk digunakan dalam melacak status berbagai pengguna dari jasa permainan interaktif online dan untuk
mencocokkan para pemain permainan online dengan para pemain lain dari semua tingkat kecakapan; program permainan
komputer online interaktif multi pemain; program-program komputer untuk mengakses, melihat-lihat (browsing) dan menelusuri
database secara sambung-langsung (online); rekaman video yang telah direkam sebelumnya yang menampilkan sesi-sesi
atletik dan kebugaran (fitness)===
===Hiburan online interaktif dalam bentuk situs
web yang berisi presentasi fotografi, video, audio dan prosa yang tidak dapat diunduh, klip video dan materi multimedia
lainnya yang berkaitan dengan film dan program
televisi di bidang komedi, drama, aksi, variasi, petualangan, olahraga, musikal,
acara terkini dan berita hiburan, dokumenter dan animasi.; Hiburan, kegiatan budaya, rekreasi, pertunjukan langsung,
olahraga, penerbitan, publikasi, travel, makanan, fashion, sastra, kesehatan dan kebugaran, televisi, film, radio, konten
multimedia , teater, permainan, fotografi, layanan museum, layanan kebun binatang, layanan taman hiburan yang disediakan
secara elektronik atau online dari basis data komputer atau melalui Internet; Jasa informasi, pemberian nasehat dan konsultasi
yang berkaitan dengan hiburan, kegiatan budaya, rekreasi, pertunjukan langsung, olahraga, penerbitan, publikasi, travel,
makanan, fashion, sastra, kesehatan dan kebugaran, televisi, film, radio, konten multimedia , teater, permainan, fotografi,
layanan museum, layanan kebun binatang, layanan taman hiburan; Jasa kegiatan olahraga dan kebudayaan, jasa hiburan,
yaitu, mengadakan, melaksanakan dan mengatur konser, pertunjukan musik secara langsung, penerbitan dan/atau
pengeditan, termasuk pada jaringan telekomunikasi global (mirip dengan internet) atau akses pribadi atau yang sudah
direservasi (intranet) untuk jurnal yang tidak dapat diunduh, majalah, majalah periodik, buletin, buku elektronik, blog, konten
hiburan multimedia yang tidak dapat diunduh dalam bentuk arsip multimedia yang tidak dapat diunduh yang berisi audio,
video, teks, biner, gambar tidak bergerak, dan grafik dalam bidang musik; Jasa publikasi elektronik, yaitu, publikasi majalah,
petunjuk, buletin, buku mewarnai, dan jadwal permainan orang lain secara online melalui internet, selain publikasi teks yang
berkaitan dalam bidang bola basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan olahraga virtual; Layanan hiburan dalam
bentuk menyediakan program dan konten hiburan, yaitu film, program televisi, klip video, grafik dan informasi yang berkaitan
dengan film dan program televise di bidang komedi, drama, aksi, variasi, petualangan, olahraga, music, acara-acara terkini
dan berita-berita hiburan, dokumenter dan animasi, melalui jaringan internet, jaringan komunikasi elektronik, jaringan komputer
dan jaringan komunikasi nirkabel; Layanan permainan realitas virtual pada situs web; Pelatihan seni olahraga bela diri kungfu;
Penyediaan berita dan informasi dalam bentuk statistik dan trivia yang berkaitan dalam bidang bola basket, permainan
elektronik, olahraga elektronik dan olahraga virtual; Penyediaan berita online, informasi, komentar dan strategi yang berkaitan
dalam bidang bola basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan olahraga virtual; Penyediaan kelas pijat dan
olahraga; Penyelenggara acara olahraga; cacat untuk acara olahraga; informasi yang berkaitan dengan pendidikan atau
hiburan yang disediakan secara online atau melalui televisi, broadband dan komunikasi nirkabel; informasi yang berkaitan
dengan pendidikan atau hiburan, disediakan secara online dari basis data komputer atau Internet atau melalui program televisi
atau radio; instruksi bahasa; instruksi di bidang seni visual; instruksi kebugaran fisik; instruksi olahraga; instruksi pilates;
instruksi senam; instruksi yoga; jasa penyediaan informasi di bidang kebugaran dan olahraga melalui situs web dan aplikasi
komputer; jasa penyediaan informasi kebugaran dan olahraga melalui perangkat lunak komputer yang tidak dapat diunduh;
jasa reservasi untuk tiket konser, tiket pertunjukan, tiket olahraga dan tiket teater; jasa yang menampilkan hiburan, olahraga,
animasi, musik, informasi, berita, realitas, dokumenter, acara terkini, dan pemrograman seni dan budaya melalui situs web dan
aplikasi komputer; jasa yang menampilkan informasi di bidang hiburan, olahraga, musik, berita, dokumenter, acara terkini, dan
seni dan budaya melalui situs web dan aplikasi komputer; klub kesehatan, yaitu, penyediaan fasilitas fitnes dan olahraga atau
latihan; konsultasi yang berkaitan dengan layanan reservasi untuk acara olahraga, ilmiah dan budaya yang disediakan melalui
pusat panggilan telepon dan hotline; konsultasi yang berkaitan dengan pelatihan kebugaran fisik; konsultasi yang berkaitan
dengan pendidikan dan pelatihan; kursus pelatihan guru yoga; kursus pembelajaran jarak jauh; layanan gimnasium; layanan
hiburan dalam sifat program televisi yang sedang berlangsung di bidang olahraga; layanan hiburan film, musik, olahraga,
video dan teater; layanan juru bahasa; layanan klub kebugaran dan olahraga; layanan klub kesehatan [pelatihan kesehatan
dan kebugaran]; layanan klub kesehatan dan kebugaran; layanan klub kesehatan dan rekreasi; layanan konsultasi yang
berkaitan dengan mata pelajaran akademik; layanan liburan dan rekreasi; layanan pelatihan kesehatan dan kebugaran yang
disediakan oleh salon angka; layanan pembelajaran jarak jauh; layanan pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan
olahraga; layanan pendidikan dan pengajaran; layanan pendidikan dan pengajaran yang berkaitan dengan olahraga; layanan
pendidikan dan pengajaran yang berkaitan dengan seni, kerajinan, olahraga atau pengetahuan umum; layanan planetarium;
layanan sekolah yoga; melakukan acara pendidikan; melakukan kelas kebugaran; melakukan kelas kebugaran prenatal;
melakukan kelas latihan; melakukan kelas latihan prenatal; melakukan kelas pengkondisian kebugaran fisik; melakukan kelas
yoga; melakukan kursus pendidikan; melakukan lokakarya dan seminar dalam kesadaran pribadi; melakukan seminar
pelatihan; memberikan informasi olahraga dari situs web; memberikan informasi olahraga melalui situs web; memberikan
informasi tentang kegiatan olahraga; memberikan informasi yang berkaitan dengan acara olahraga; memberikan informasi
yang berkaitan dengan olahraga; memberikan informasi yang berkaitan dengan olahraga dan acara olahraga; mengatur acara
film, acara musik live, dan acara budaya dan olahraga; mengatur dan melakukan acara atletik perguruan tinggi; mengatur dan
melakukan acara olahraga; mengatur dan melakukan acara olahraga dan budaya; mengatur dan melakukan acara pendidikan;
mengatur dan melakukan kegiatan hiburan, olahraga dan budaya; mengatur dan melakukan kompetisi olahraga; mengatur
dan melakukan kursus pendidikan; mengatur dan mengadakan kejuaraan dan kompetisi speed skating; mengatur dan
menyelenggarakan seminar pendidikan; mengatur kompetisi olahraga; mengatur kompetisi olahraga untuk anak-anak yang
membutuhkan untuk tujuan amal; mengatur kursus pelatihan; mengatur kursus pelatihan di lembaga pengajaran; mengatur
lokakarya dan seminar; mengatur lokakarya dan seminar dalam kesadaran pribadi; mengatur pelatihan olahraga
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untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal; mengatur seminar pelatihan; mengatur simposium; mengatur
simposium dan lokakarya pelatihan; mengorganisir acara menjadi penyediaan kegiatan hiburan, olahraga dan budaya untuk
tujuan amal; mengorganisir dan melakukan acara atletik; mengorganisir dan melakukan acara olahraga dan budaya;
mengorganisir dan melakukan kegiatan olahraga untuk anak-anak kurang mampu [layanan amal]; mengorganisir dan
melakukan kompetisi atletik dan bertemu di bidang renang; mengorganisir dan melakukan kompetisi atletik dan permainan di
bidang bola basket; mengorganisir dan melakukan kompetisi atletik dan permainan di bidang sepak bola; mengorganisir dan
melakukan kompetisi olahraga; mengorganisir dan mengadakan kejuaraan dan kompetisi skating tokoh; mengorganisir
turnamen olahraga untuk orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; mengorganisir, mengatur dan melakukan balap
mobil; mengorganisir, mengatur dan melakukan balapan sepeda; mengorganisir, mengatur dan melakukan pacuan kuda;
menyediakan kelas, kelas master, kuliah, lokakarya, seminar, dan kamp di bidang yoga; menyediakan video online yang tidak
dapat diunduh yang menampilkan instruksi yoga; menyelenggarakan turnamen olahraga untuk anak-anak yang membutuhkan
untuk tujuan amal; organisasi acara olahraga; organisasi acara olahraga dan budaya; organisasi acara olahraga untuk tujuan
amal; organisasi kegiatan olahraga dan budaya; organisasi kegiatan olahraga untuk perkemahan musim panas; organisasi
kompetisi atau acara olahraga dan budaya lainnya untuk tujuan amal; organisasi kompetisi memancing olahraga; organisasi
kompetisi pendidikan, hiburan, budaya dan olahraga; organisasi olahraga komunitas dan acara budaya; organisasi pendidikan,
hiburan, olahraga dan acara budaya; pelatihan dan pengajaran medis; pelatihan kebugaran fisik; pelatihan kesehatan dan
kebugaran; pelatihan meditasi; pembelajaran multimedia; pembinaan di bidang olahraga; pembuatan, pengembangan,
produksi, dan pendistribusian konten hiburan yaitu konten hiburan multimedia, media elektronik, informasi, video, audio, teks,
data, film, gambar ilustrasi, gambar, grafik animasi, dan foto di bidang hiburan, orang, olahraga, seni, budaya populer, politik,
berita, game elektronik, sains, teknologi, alam, pendidikan, drama, biografi, humor, musik, hewan, dan minat manusia;
pemesanan fasilitas kebugaran dan olahraga; pemesanan fasilitas olahraga; pemesanan kursi untuk acara olahraga;
pemesanan kursi untuk pertunjukan dan acara olahraga; pendidikan kesehatan; pendidikan kesehatan fisik; penerbitan jurnal
secara multimedia; penerbitan majalah secara multimedia; penerbitan multimedia dari barang cetakan; penerbitan multimedia
publikasi elektronik; penerbitan surat kabar multimedia; penyediaan jasa-jasa perkemahan olahraga [hiburan atau pendidikan]
untuk anak-anak; penyelenggaraan konferensi pendidikan; penyelenggaraan kursus pembelajaran jarak jauh; perencanaan
dan pelaksanaan pesta [hiburan]; produksi dan distribusi karya audio-visual, yaitu, gambar bergerak, program televisi, video,
video musik, musik, dan player media digital (podcasts), untuk streaming atau mengunduh dalam bidang laporan peristiwa
saat ini, berita, hiburan, olahraga, komedi, drama, musik, dan video musik; produksi podcast; puisi dan penulisan lirik; sulih
suara bahasa asing===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021013871
: 01/03/2021 11:53:14
:
: CV. MEGA ORGANOFERTILISER

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Surowongso No. 199, RT. 002 RW. 002, Kel/Desa Karangbong, Kec. Gedangan,
Sidoarjo Jawa Timur, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur
: Emmy Hartati Hardjo S.Si
: Jl. Raya Perjuangan No. 11 C, Kebon Jeruk, Jakarta Barat

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: MEGA_BIO-MYCOR
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, kuning
: 1
: ===Bahan kimia pertanian seperti pupuk dan nutrisi untuk tanaman; Pupuk Kompos; Pupuk hidroponik; Pupuk organik hayati
cair; Pupuk untuk perkebunan, pertanian dan holtikultura; media tanam untuk tanaman; pupuk cair; pupuk hayati; pupuk
majemuk; pupuk majemuk yang dikonversi secara kimia; pupuk organik; pupuk organik cair (biokultur tanah, biokultur daun,
antigen)===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2021013872
: 01/03/2021 11:53:58
:
: WIRSON,ST

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: POGUNG BARU F.56 RT 014, RW 0152 KEL.SINDUADI KEC. MLATI KAB.
SLEMAN- YOGYAKARTA, Kabupaten Sleman, DI Yogyakarta, 55285
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: SAMIKADOS
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: WARNA MERAH, HITAM,PUTIH. HIJAU(PETAI)
: 42
: ===application service provider (ASP), namely, hosting computer software applications of others===

740
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210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2021013873
: 01/03/2021 11:54:14
:
: Gouw Lidia Wijaya S.E

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jalan MH Thamrin KM 2,7 Kebon Nanas Serpong Kota Tangerang 15143, Kota
Tangerang, Banten, 15143
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: Great Western Resort
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: kuning, biru, hitam,coklat
: 43
: ===apartemen berlayanan; menyediakan akomodasi sementara dalam layanan apartemen; menyediakan akomodasi
sementara di apartemen berlayanan; menyediakan akomodasi sementara di apartemen liburan; penyewaan akomodasi
sementara di rumah liburan dan apartemen===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021013874
: 01/03/2021 11:55:29
:
: EVERBEST DEVELOPMENT ENTERPRISE PTE. LTD.

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 10 ANSON ROAD, #12-14, INTERNATIONAL PLAZA, SINGAPORE 079903
: Teuku Kemal Hussein S.S.
: JL. T NO. 29 RT. 04 RW. 09, KEBON BARU, TEBET

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: LUKISAN
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM, PUTIH
: 18
: ===Dompet; Tas Kulit; Tas besar untuk membawa popok dan perlengkapan bayi lainnya; Tas-tas; cambuk; dompet; dompet
kulit; dompet kunci; dompet serba guna [tas tangan]; dompet untuk pegangan kunci; kantong kunci; kantong pelana *; kantong
untuk menyimpan make-up, kunci, dan barang pribadi lainnya; koper; koper [bagasi]; kulit; kulit binatang; kulit imitasi; kulitkulit; label bagasi; payung; payung matahari; pelana kuda; tali kekang; tas [amplop, kantong] dari kulit, untuk kemasan barang
dagangan; tas belanja; tas bepergian; tas bersabuk; tas besar yang digunakan untuk membawa sejumlah barang; tas garmen
untuk perjalanan; tas genggam; tas jinjing untuk membawa pakaian; tas kantor; tas kerja; tas kosmetik dijual kosong; tas kulit
imitasi; tas make-up; tas malam; tas perjalanan; tas sekolah; tas selempang untuk menggendong bayi; tas suvenir; tas tangan;
tas tangan fashion; tas untuk membawa barang; tas untuk olahraga; tas untuk payung; tempat kosmetik dijual kosong; tongkat
jalan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2021013875
: 01/03/2021 11:55:37
:
: CHANDRA

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. KELAPA NIAS I BLOK PC-2 NO. 16, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI
Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: WARESTAR
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: ORANGE DAN PUTIH
: 39
: ===Agen perjalanan Ibadah; Distribusi minyak mentah, produk petroleum, gas alam dan gas alam cair; Informasi Logistik
Transportasi melalui Jaringan Komunikasi Komputer; Informasi online dan layanan pemesanan di bidang perjalanan wisata;
Informasi perjalanan dan destinasi perjalanan; Inspeksi kapal; Jasa Angkutan Umum; Jasa Distribusi Air Minum; Jasa
Ekspedisi barang / kurir; Jasa Isi Ulang Air Minum; Jasa Penyedia Transportasi; Jasa Penyediaan Air Minum; Jasa

740
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Penyelaman dalam air; Jasa agen perjalanan; Jasa agen perjalanan, seperti mengatur penyewaan kendaraan dan bis; Jasa
agen perjalanan, seperti mengatur transportasi penumpang melalui darat, udara dan laut; Jasa angkutan barang via darat
menggunakan mobil trailer dengan dan tanpa peti kemas; Jasa angkutan mobil dan motor; Jasa derek kendaraan; Jasa derek
kendaraan bermotor darurat dan bantuan jalan untuk pengemudi saat kendaraan rusak; Jasa diving dan snorkeling untuk
tujuan komersil melalui situs web; Jasa informasi dan panduan perjalanan dan wisata; Jasa informasi, saran dan konsultasi
sehubungan dengan jasa transport; Jasa kapal pesiar; Jasa kurir; Jasa lokasi dan pemesanan dini untuk parkir; Jasa
pelayanan ibadah haji dan umroh; Jasa pelayanan perjalanan selam (diving); Jasa pelayanan perjalanan snorkeling; Jasa
pemesanan langsung, pemesanan tiket, dan pemesanan dini perjalanan; Jasa pemesanan langsung, pemesanan tiket, dan
pemesanan dini transportasi; Jasa pengiriman; Jasa penyediaan informasi perjalanan dari basis data komputer; Jasa
penyewaan peralatan dan perlengkapan diving dan snorkeling; Jasa penyewaan sepeda; Jasa perencanaan jadwal
perjalanan; Jasa pergudangan, yaitu, penyimpanan, distribusi, penjemputan, dan pengepakan untuk pengiriman dokumen,
paket, bahan baku, dan pengiriman lainnya untuk orang lain; Jasa perjalanan wisata dengan menggunakan mobil offroad;
Jasa perusahaan angkutan penerbangan; Jasa stasiun penampungan bahan bakar gas; Jasa transportasi; Jasa transportasi
dalam bentuk manajement transportasi; Jasa transportasi dan pergudangan, termasuk jasa mobil lapis baja untuk
pengangkutan mata uang, berlian dan perhiasan, logam mulia serta sekuritas dan barang berharga lainnya, menyediakan
berbagai jasa ruangan brangkas (ruangan besi), menyediakan jasa pengiriman barang internasional untuk barang berharga
(termasuk bea cukai), menyediakan dukungan darat untuk jasa kurir udara, barang ekspor dan impor serta perangkat yang
terkait dengan penjagaan dan keamanan pelabuhan dan bandara udara, pergudangan dan penyimpanan barang berharga,
penyimpanan kendaraan (garaging), pengemasan barang, jasa kurir udara, jasa transportasi laut, transportasi barang melalui
udara atau darat; Jasa transportasi surat, dokumen, komunikasi, barang cetakan, dan barang dan properti lainnya melalui
berbagai sarana transportasi; Jasa wisata; Jasa-jasa penyediaan informasi dan penyediaan ulasan tentang jasa-jasa travel
dan tujuan menginap; Jasa-jasa penyewaan ruang penyimpanan berpendingin; Klub untuk perjalanan; Layanan angkutan;
Layanan distribusi minuman; Layanan informasi perjalanan; Layanan informasi terkait dengan transportasi untuk tur
perjalanan; Layanan kurir; Layanan navigasi GPS; Layanan pembotolan minuman, yang berarti layanan pengisian minuman
ke botol; Layanan penanganan kargo, seperti penanganan bagasi penumpang dan mengatur pengiriman bagasi; Layanan
pengalengan; Layanan pengaturan perjalanan dan pemesanan, tidak termasuk untuk penginapan; Layanan penyewaan kotak
dokumen, penerusan dan penerimaan dokumen dan pengiriman dokumen untuk orang lain; Layanan pergudangan yang
berkaitan dengan penyimpanan, pengemasan dan pengiriman pipa; Layanan transportasi udara; Layanan untuk persiapan
barang sebelum transportasi, yaitu, pengepakan barang-barang untuk transportasi; Logistik rantai pasokan global dan jasajasa logistik balik, yaitu, penyimpanan, transportasi, dan pengiriman barang untuk orang lain melalui udara, kereta api, kapal
atau truk; Manajemen arus lalu lintas kendaraan bermotor; Memberikan informasi lokasi kendaraan mobilitas (termasuk
kendaraan darat, air dan udara) dan / atau produk yang memanfaatkan Internet of Things (IoT) teknologi via Global Positioning
Satellite System (GNSS); Mengantar wisatawan; Mengatur pengurusan dokumen-dokumen perjalanan; Mengatur penyewaan
kapal untuk orang lain; Mengatur transportasi untuk tur perjalanan sebagai program bonus bagi pengguna kartu kredit;
Menjual tiket transportasi dalam dan luar negeri; Menjual/mengurus sarana penginapan /akomodasi; Menyediakan informasi
jalan dan lalu lintas; Menyediakan informasi terkait layanan parkir kendaraan; Menyelenggarakan pemanduan wisata
petualangan dalam air; Menyewa kapal laut; Menyewa kapal, kapal pesiar, kapal, kapal dan kendaraan air; Ngompreng; Parkir
mobil; Pasokan air dan layanan distribusi; Pemesanan untuk jasa transportasi; Pengangkutan paket; Pengaturan dan
pemesanan untuk wisata diving dan snorkeling; Pengaturan pelayaran, agen wisata; Pengaturan perjalanan tamasya dengan
kapal; Pengaturan perjalanan wisata; Pengaturan rute kendaraan secara online yang interaktif melalui komputer dan jaringan
telekomunikasi; Pengaturan tur perjalanan; Pengaturan, pemesanan dan penyediaan voucher hotel oleh agen perjalanan;
Pengemasan dan penyimpanan logam biasa dan campurannya, tidak tempa atau semi tempa, bahan bangunan dari logam,
bangunan dari logam yang dapat dipindahkan, dan pipa dan tabung dari logam; Pengemasan, pengambilan, transportasi,
pengiriman, dan penyimpanan barang, paket, parcel, dan pesan; Pengemudian pesawat nirawak; Pengiriman Barang yang
Dipesan dengan Jaringan Online atau Internet; Pengiriman Makanan Olahan dengan Cara Pemesanan Online; Pengiriman
bahan makanan; Pengiriman barang ekspres dengan robot yang berkendara secara otomatis dan kendaraan yang bergerak
secara otonom; Pengiriman paket; Pengiriman pipa; Pengoperasian tempat parkir; Pengumpulan dan transportasi barangbarang yang dapat didaur ulang; Penyediaan informasi mengenai jasa penyewaan ruang penyimpanan dan daftar ruang
penyimpanan yang dapat dilakukan pencarian melalui situs website dan database online; Penyediaan energi; Penyediaan
informasi perjalanan, wisata, geografi dan tujuan, peta, perencanaan rute perjalanan, informasi lalu lintas, parkir, dan kondisi
jalan, dan arah untuk berkendara, berjalan kaki, bersepada, dan transit secara massal melalui komputer, jaringan
telekomunikasi, telepon selular, perangkat genggam dan perangkat navigasi nirkabel; Penyediaan informasi transportasi
domestik dan internasional yang terkomputerisasi dan layanan pengiriman; Penyediaan informasi yang berkaitan dengan
layanan mengemudi kendaraan melalui jaringan telekomunikasi terkait dengan memeriksa status pergerakan unit-unit onboard
dan bagian-bagiannya yang menggabungkan perangkat telekomunikasi dan fungsi telekomunikasi; Penyediaan informasi yang
berkaitan dengan layanan mengemudi kendaraan, yaitu memeriksa kontrol mengemudi kendaraan dan status pergerakan
kendaraan melalui jaringan telekomunikasi; Penyediaan informasi, berita, dan komentar dalam bidang perjalanan dan wisata;
Penyediaan informasi, berita, dan komentar dalam bidang transportasi; Penyediaan jasa reservasi online dan layanan
pemesanan sehubungan dengan layanan pergudangan, layanan penyimpanan, penyewaan ruang penyimpanan, sewa tempat
parkir, layanan pengemasan, bongkar muat barang dan pengiriman, transportasi dan pengiriman barang; Penyediaan jasa
reservasi perjalanan dan informasi pemesanan melalui online yang dapat dilakukan pencarian sehubungan dengan layanan
pergudangan, layanan penyimpanan, penyewaan ruang penyimpanan, sewa tempat parkir, layanan pengemasan, bongkar
muat barang dan pengiriman, transportasi dan pengiriman barang; Penyediaan peta interaktif [untuk keperluan perjalanan];
Penyediaan situs web dan database komputer online yang dapat dilakukan pencarian untuk pemesanan langsung [booking]
dan pemesanan dini [reserving] jasa transportasi, untuk menghubungkan pengendara dengan penumpang, dan untuk
menjadwalkan dan memberangkatkan kendaraan bermotor; Penyediaan situs web dan database komputer online yang dapat
dilakukan pencarian yang berisi informasi perjalanan, wisata, geografi dan tujuan, peta, perencanaan rute perjalanan,
informasi lalu lintas, parkir, dan kondisi jalan, dan arah berkendara, berjalan kaki, bersepeda dan transit secara massal;
Penyediaan situs web dan database komputer yang dapat dilakukan pencarian yang menyajikan informasi mengenai jasa
pengiriman dan pemesanan langsung untuk pengiriman barang; Penyediaan suatu situs web yang menampilkan informasi
geografis, peta geografis interaktif, dan gambar peta dan lokasi yang dipetakan; Penyediaan ulasan penyedia perjalanan dan
wisata; Penyediaan ulasan terhadap penyedia transportasi; Penyewaan Motor ATV; Penyewaan forklift; Penyewaan garasi
dan lahan parkir; Penyewaan kendaraan laut; Penyewaan mobil buggy; Penyewaan, sewa-guna dan berbagi kendaraan
bermotor, sepeda, sepeda motor, dan sepeda moped; Penyimpanan fisik dokumen dan media
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perekam dimana data elektronik, digital dan multimedia disimpan; Pergudangan dan distribusi barang-barang orang lain;
Pergudangan, penyimpanan, pengepakan, pengiriman dan pengembalian sehubungan dengannya; Perjalanan wisata
(pariwisata); Rental Mobil; Transportasi; Transportasi logam biasa dan campurannya, tidak tempa atau semi tempa, bahan
bangunan dari logam, bangunan dari logam yang dapat dipindahkan, dan pipa dan tabung dari logam; Transportasi
penumpang; Transportasi penumpang dengan kapal; Transportasi peralatan konstruksi; Transportasi udara untuk penumpang,
paket, surat, kargo dan barang; Transportasi, pengemasan, pengantaran dan penyimpanan barang-barang; Usaha Jasa
Pengurusan Transportasi (JPT); angkutan kapal pesiar; angkutan massal untuk masyarakat umum; berlabuh dan
menambatkan kapal di marina; bicycle rental; bongkar barang; bongkar muat; bongkar muat barang; bongkar muat dan
memberikan informasi yang berkaitan dengannya; bongkar muat kargo; bongkar muat pesawat terbang; botol dan kaleng
koleksi untuk didaur ulang; broker pengiriman; broker pengiriman [penerusan (Am.)]; broker pengiriman dan memberikan
informasi yang berkaitan dengannya; broker transportasi; broker transportasi dan pengangkutan; crating barang; diangkut
dengan kendaraan bermotor roda dua; distribusi air; distribusi barang dengan kereta api; distribusi dan pasokan air; distribusi
dan transmisi listrik; distribusi energi; distribusi energi listrik, gas, air, dan pemanas distrik; distribusi energi terbarukan;
distribusi energi untuk memanaskan dan mendinginkan bangunan; distribusi gas; distribusi listrik; distribusi listrik ke rumah
tangga; distribusi panas; distribusi, penyimpanan dan pengiriman minyak dan gas; distribusi, suplai, transportasi dan
penyimpanan bahan bakar, minyak, petroleum, gas alam, dan pelumas; furnitur bergerak; gudang bahan berbahaya; informasi
lalu lintas; informasi on-line dan layanan pemesanan di bidang perjalanan bisnis; informasi on-line dan layanan pemesanan di
bidang perjalanan wisata; informasi penyimpanan; informasi pergudangan; informasi perjalanan tentang gangguan karena
kondisi cuaca buruk; informasi transportasi; informasi travel; informasi yang berkaitan dengan layanan perjalanan dan
perjalanan disediakan secara online; inspeksi barang sebelum transportasi; inspeksi kendaraan sebelum transportasi; inspeksi
kendaraan udara sebelum pengangkutan; jasa agen pemesanan perjalanan; jasa agen pengiriman barang; jasa agen
pengiriman surat; jasa agen perjalanan; jasa agen tiket pesawat; jasa angkutan darat dan udara; jasa distribusi bahan bakar
gas; jasa gudang bagasi dan angkutan; jasa konsultasi perjalanan; jasa konsultasi yang berkaitan dengan distribusi listrik; jasa
konsultasi yang berkaitan dengan transportasi; jasa kurir [pesan atau barang dagangan]; jasa logistik yang terdiri dari
pengangkutan dan pergudangan barang; jasa logistik yang terdiri dari penyimpanan dan pengangkutan barang; jasa logistik
yang terdiri dari penyimpanan, pengangkutan dan pengiriman barang; jasa logistik yang terdiri dari transportasi, pengemasan,
dan penyimpanan barang; jasa mengemudi kendaraan; jasa menyelenggarakan pengaturan dan pengantaran perjalanan
wisata diving dan snorkeling bagi wisatawan; jasa menyelenggarakan perjalanan haji dan umroh; jasa operator wisata selam;
jasa paket liburan, yaitu jasa perencanaan rincian paket liburan, jasa advis rincian paket perencanaan liburan, paket wisata
perjalanan liburan, jasa pengaturan paket perjalanan wisata liburan; jasa pasokan minyak dan gas; jasa pemandu wisata; jasa
pemandu wisata bawah air dengan diving dan snorkeling didampingi dan dipandu oleh instruktur selam pofesional; jasa
pemandu wisata tirta; jasa pemandu wisata untuk keperluan perjalanan dan transportasi; jasa pemberian nasehat sehubungan
dengan perjalanan; jasa pemesanan tiket kendaraan darat, laut, maupun udara untuk perjalanan serta wisata; jasa
pemesanan transportasi; jasa pemesanan, jasa reservasi atau informasi untuk wisata perjalanan, jasa reservasi atau
informasi; jasa pengadaan perjalanan wisata berpemandu; jasa pengangkutan; jasa pengangkutan dan pengiriman barang
melalui darat dan udara; jasa pengangkutan penumpang, bagasi dan angkutan melalui udara dan darat; jasa pengantaran
orang-orang yang mengadakan perjalanan snorkeling dan diving wisata dalam air; jasa pengantaran orang-orang yang
mengadakan perjalanan wisata; jasa pengantaran orang-orang yang mengadakan perjalanan wisata dalam air; jasa
pengaturan perjalanan; jasa pengaturan perjalanan selam dan snorkeling; jasa pengaturan perjalanan untuk individu dan
kelompok; jasa pengiriman; jasa pengiriman angkutan laut internasional; jasa pengiriman angkutan udara; jasa pengiriman
angkutan udara internasional; jasa pengiriman barang, selain bea cukai barang untuk pihak ketiga; jasa pengiriman dan
panduan perjalanan; jasa pengiriman kargo; jasa pengiriman laut; jasa pengiriman makanan; jasa pengiriman obat; jasa
pengiriman parsel; jasa penjualan tiket kendaraan darat, laut, maupun udara untuk perjalanan serta wisata; jasa penyediaan
wisata (tur) dan ekskursi (darmawisata); jasa penyelenggraan pemandu wisata; jasa penyewaan kapal pesiar dan kapal; jasa
penyewaan mobil yang digerakkan oleh sopir; jasa penyewaan yang berkaitan dengan perahu, kapal pesiar, perahu dan
kendaraan air; jasa penyimpanan limbah kimia industri, dan untuk mengatur pembuangan limbah kimia industri dan
transportasi limbah kimia industri dari generatornya ke lokasi pembuangan resmi; jasa perbaikan lingkungan, yaitu,
pembuangan limbah [transportasi]; jasa perencanaan rute perjalanan; jasa perjalanan wisata; jasa perjalanan wisata udara;
jasa perjalanan wisata, yaitu pengaturan paket perjalanan, pengaturan perjalanan wisata; jasa persewaan skuter listrik; jasa
pindahan dan memberikan informasi yang berkaitan dengannya; jasa reservasi tiket perjalanan dan wisata; jasa tour dan
travel; jasa transportasi angkutan darat; jasa transportasi barang-barang; jasa transportasi dan pengiriman melalui udara,
jalan, kereta api dan laut; jasa transportasi dan penyewaan kendaraan; jasa transportasi dan penyimpanan; jasa transportasi
dan penyimpanan yang berkaitan dengan logistik penyimpanan, logistik distribusi, dan pengembalian logistik; jasa transportasi
perahu layar; jasa transportasi sehubungan dengan acara; jasa transportasi untuk bahan kimia; jasa travel; jasa valet mobil;
jasa wisata bawah air diving dan snorkeling; jasa-jasa pemanduan/pengemudian pesawat terbang; jasa-jasa pemesanan
angkutan; jasa-jasa pengangkutan wisatawan; jasa-jasa pengaturan wisata; kapal pesiar; kemasan barang dagangan untuk
orang lain; kemasan hadiah; kemasan pakaian untuk transportasi; koleksi barang daur ulang [transportasi]; koleksi botol dan
timah untuk didaur ulang; konsultasi dan informasi yang berkaitan dengan layanan transportasi udara untuk barang dan orang;
konsultasi di bidang layanan penyimpanan yang disediakan oleh pusat panggilan telepon dan hotline; konsultasi di bidang
layanan transportasi yang disediakan oleh pusat panggilan telepon dan hotline; konsultasi di bidang perjalanan bisnis yang
disediakan oleh pusat panggilan telepon dan hotline; konsultasi di bidang perjalanan wisata dan wisata perjalanan wisata yang
disediakan oleh pusat panggilan telepon dan hotline; konsultasi di bidang perjalanan yang disediakan oleh pusat panggilan
telepon dan hotline; konsultasi di bidang transportasi udara; konsultasi perjalanan; konsultasi perjalanan dan layanan
informasi; konsultasi transportasi barang di bidang transportasi barang dengan truk, kereta api, udara dan laut; konsultasi yang
berkaitan dengan layanan perjalanan, transportasi dan penyimpanan; konsultasi yang berkaitan dengan layanan transportasi
dan penyimpanan yang disediakan melalui pusat panggilan telepon dan hotline; konsultasi yang berkaitan dengan
penyimpanan dan pengangkutan barang; konsultasi yang berkaitan dengan perjalanan wisata dan wisata perjalanan wisata;
konsultasi yang berkaitan dengan transportasi, pengemasan, dan penyimpanan barang; layanan agen perjalanan, yaitu,
membuat reservasi dan pemesanan untuk transportasi dan layanan pemesanan perjalanan; layanan amal yang sifatnya
menyediakan transportasi untuk orang tua atau orang cacat; layanan angkutan massal untuk masyarakat umum; layanan
antar-jemput penumpang bandara antara fasilitas parkir bandara dan bandara; layanan bandara; layanan berbagi mobil;
layanan charter udara; layanan check-in bagasi; layanan check-in bagasi bandara [tidak termasuk inspeksi keamanan];
layanan check-in maskapai; layanan check-in penumpang bandara; layanan check-in transportasi; layanan distribusi bahan
bakar; layanan distribusi dan pasokan air; layanan distribusi minyak; layanan drainase; layanan garasi parkir; layanan impor
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dan ekspor penanganan kargo; layanan informasi dan konsultasi dalam kaitannya dengan distribusi energi; layanan informasi
perjalanan dan lalu lintas; layanan informasi transportasi terkomputerisasi; layanan informasi wisata yang berkaitan dengan
perjalanan; layanan informasi yang berhubungan dengan transportasi; layanan informasi yang berkaitan dengan metode
transportasi; layanan informasi yang berkaitan dengan pergerakan kargo; layanan konsultasi dan pemesanan yang berkaitan
dengan perjalanan; layanan konsultasi yang berhubungan dengan perjalanan; layanan konsultasi yang berkaitan dengan
pelacakan barang dalam perjalanan [informasi transportasi]; layanan konsultasi yang berkaitan dengan pengiriman barang;
layanan konsultasi yang berkaitan dengan penyimpanan; layanan konsultasi yang berkaitan dengan penyimpanan barang;
layanan konsultasi yang berkaitan dengan penyimpanan dan transportasi barang, barang atau kargo; layanan konsultasi yang
berkaitan dengan transportasi; layanan konsultasi yang berkaitan dengan transportasi dan penyimpanan gas, minyak dan
bahan kimia; layanan kontrol lalu lintas udara; layanan korek api; layanan limusin; layanan marina; layanan maskapai khusus
yang diberikan sebagai bagian dari program untuk penumpang maskapai yang sering bepergian, yaitu perjalanan udara gratis,
peningkatan kursi, check-in terlebih dahulu, salam perusahaan khusus untuk klien di titik-titik check in dan di papan,
penawaran perjalanan khusus untuk hotel dan penyewaan mobil, dan pengurangan biaya perjalanan; layanan maskapai untuk
pengangkutan barang; layanan mengemudi kendaraan; layanan messenger; layanan pakai; layanan panduan perjalanan;
layanan pariwisata medis menjadi layanan transportasi ke negara lain untuk tujuan menerima perawatan medis; layanan parkir
kendaraan; layanan parkir mobil; layanan pasokan gas [distribusi]; layanan pasokan listrik; layanan pasokan panas [distribusi];
layanan pelabuhan [layanan dok]; layanan pelabuhan untuk kapal besar dan kapal kecil; layanan pelacakan dan penelusuran
surat dan paket [informasi transportasi]; layanan pelacakan, yaitu menyediakan penelusuran paket dan dokumen elektronik
untuk orang lain; layanan pemandu wisata perjalanan pribadi; layanan pembotolan; layanan pembungkus kado dalam sifat
persiapan kotak kado khusus; layanan pembungkus untuk perlindungan bagasi selama perjalanan; layanan pemenuhan dan
logistik pihak ketiga; layanan pemesanan dan pialang mobil sewaan dan transportasi mobil sewaan; layanan pemesanan
perjalanan yang disediakan oleh agen perjalanan; layanan pemesanan tiket perjalanan; layanan pemesanan untuk sewa
kendaraan; layanan penanganan kargo ekspor; layanan penanganan kargo impor; layanan penarik kendaraan yang rusak;
layanan penerbangan dan pengiriman; layanan penerbangan untuk pengangkutan kargo; layanan penerbangan untuk
transportasi penumpang; layanan pengangkutan jalan; layanan pengangkutan kargo impor; layanan pengaturan penerbangan;
layanan pengemasan; layanan pengemudi; layanan pengepakan, pengemasan dan pergudangan; layanan penghapusan;
layanan pengiriman hari yang sama; layanan penjemputan dan pengiriman binatu; layanan penyelamatan; layanan
penyelamatan hewan; layanan penyelamatan hewan peliharaan; layanan penyelamatan kapal; layanan perencanaan
penerbangan; layanan pergudangan; layanan pergudangan yang berkaitan dengan penyimpanan, pengemasan dan
pengiriman barang; layanan pergudangan, yaitu, penyimpanan, distribusi, penjemputan/pengambilan, transportasi, pengiriman
dan pengepakan untuk pengiriman; layanan perjalanan udara; layanan permohonan paspor dan visa perjalanan; layanan pos,
pengiriman dan kurir; layanan prioritas naik pesawat, check-in, tempat duduk, dan reservasi untuk pelancong yang sering
bepergian; layanan reservasi perjalanan singkat dan perjalanan jangka waktu tertentu secara online; layanan reservasi
transportasi; layanan rumah perahu; layanan transportasi ambulans udara prabayar; layanan transportasi dan perjalanan
untuk orang-orang cacat; layanan transportasi diberikan kepada individu; layanan transportasi kargo ekspor; layanan
transportasi maskapai; layanan transportasi udara menampilkan program bonus frequent flyer; layanan transportasi untuk
orang cacat; layanan transportasi untuk tur wisata; layanan troli untuk orang lain; layanan utilitas publik dalam sifat distribusi
air; layanan utilitas publik dalam sifat distribusi gas bumi; layanan utilitas publik dalam sifat distribusi listrik; layanan utilitas
publik dalam sifat penyediaan air; layanan wisata medis dalam sifat mengatur dan memesan perjalanan ke negara lain untuk
mendapatkan perawatan medis, gigi dan bedah; layanan wisata medis menjadi pengaturan transportasi, pemesanan
perjalanan dan pemesanan perjalanan untuk mendapatkan perawatan kesehatan; layanan wisata medis yang mengatur
perjalanan dan layanan reservasi ke negara lain untuk tujuan menerima perawatan medis; logistik barang, yaitu, logistik rantai
pasokan dan logistik terbalik , yaitu, penyimpanan, transportasi, dan pengiriman barang untuk orang lain melalui udara, kereta
api, kapal, atau truk; logistik rantai pasokan dan layanan logistik terbalik , yaitu, mengoordinasikan dan melakukan
penyimpanan, transportasi dan pengiriman barang, kargo, dan pengangkutan lainnya untuk orang lain melalui udara, kereta
api, kapal, truk, atau sarana serupa; logistik rantai pasokan dan layanan logistik terbalik yang terdiri dari penyimpanan,
transportasi, dan pengiriman barang; logistik transportasi; melakukan atau mengawal tur perjalanan; melakukan perjalanan
wisata keliling dengan sepeda; melakukan perjalanan wisata wisata dengan bus; melakukan tur perjalanan wisata; melakukan
wisata jalan-jalan dengan pesawat terbang; melapisi kapal; memberikan informasi dan pelacakan informasi untuk orang lain
terkait status pengambilan dan pengiriman melalui internet dan telepon; memberikan informasi kedatangan dan
keberangkatan penerbangan; memberikan informasi kepada wisatawan mengenai tarif, jadwal, dan transportasi umum;
memberikan informasi kepada wisatawan yang berkaitan dengan wisata dan wisata perjalanan wisata; memberikan informasi
kode pos melalui situs web; memberikan informasi melalui Internet yang berkaitan dengan penyewaan mobil; memberikan
informasi mengenai pengumpulan dan pengiriman aset dalam perjalanan , yaitu, kendaraan, trailer, pengemudi/pengendara,
kargo, dan kontainer pengiriman; memberikan informasi on-line yang berkaitan dengan perjalanan; memberikan informasi
penyelamatan hewan melalui situs web; memberikan informasi perjalanan dari basis data komputer online; memberikan
informasi perjalanan melalui database yang dapat dicari secara online; memberikan informasi perjalanan melalui situs web;
memberikan informasi perjalanan wisata; memberikan informasi perjalanan wisata, melalui Internet; memberikan informasi
tentang layanan penyimpanan sementara; memberikan informasi tentang layanan transportasi; memberikan informasi tentang
parkir bandara melalui situs web; memberikan informasi tentang pemesanan perjalanan bisnis, melalui Internet; memberikan
informasi tentang pengambilan dan pengiriman barang dalam perjalanan; memberikan informasi tentang pengiriman barang,
melalui situs web; memberikan informasi tentang penyimpanan energi kimia melalui situs web; memberikan informasi tentang
perjalanan dan wisata perjalanan; memberikan informasi tentang perjalanan, melalui Internet; memberikan informasi terkait
bandara; memberikan informasi terkait dengan fasilitas tambat kapal; memberikan informasi terkait dengan penyewaan kapal;
memberikan informasi terkait dengan penyewaan kursi roda; memberikan informasi terkait dengan penyewaan ruang gudang;
memberikan informasi terkait dengan pialang kapal; memberikan informasi terkait layanan mengemudi kendaraan;
memberikan informasi terkait layanan pembongkaran kargo; memberikan informasi terkait layanan penghapusan; memberikan
informasi terkait layanan penyediaan air; memberikan informasi terkait layanan penyelamatan hewan melalui situs web;
memberikan informasi terkait layanan penyewaan mobil; memberikan informasi terkait layanan penyewaan pesawat;
memberikan informasi terkait layanan penyewaan sepeda; memberikan informasi terkait layanan pergudangan; memberikan
informasi terkait layanan transportasi laut; memberikan informasi terkait pengiriman dokumen, surat dan paket; memberikan
informasi terkait penyewaan mesin dan peralatan pembekuan; memberikan informasi terkait penyimpanan; memberikan
informasi terkait penyimpanan sementara barang-barang pribadi; memberikan informasi terkait perjalanan melalui situs web;
memberikan informasi terkait perjalanan wisata dan wisata perjalanan wisata melalui hotline atau pusat informasi; memberikan
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informasi terkait tarif, jadwal, dan metode transportasi; memberikan informasi terkait transportasi kereta api; memberikan
informasi transportasi melalui situs web; memberikan informasi yang berkaitan dengan distribusi listrik; memberikan informasi
yang berkaitan dengan kode pos melalui situs web; memberikan informasi yang berkaitan dengan lalu lintas dan kemacetan
lalu lintas; memberikan informasi yang berkaitan dengan pengangkutan barang; memberikan informasi yang berkaitan dengan
pengangkutan barang dan penumpang; memberikan informasi yang berkaitan dengan penyewaan freezer; memberikan
informasi yang berkaitan dengan penyewaan freezer-kulkas; memberikan informasi yang berkaitan dengan penyewaan lemari
es; memberikan informasi yang berkaitan dengan penyewaan mesin dan peralatan pengemasan atau pembungkus;
memberikan informasi yang berkaitan dengan penyewaan sistem parkir mekanis; memberikan informasi yang berkaitan
dengan perantara pengiriman barang; memberikan informasi yang berkaitan dengan perencanaan dan pemesanan perjalanan
dan transportasi, melalui sarana elektronik; memberikan informasi yang berkaitan dengan perencanaan dan pemesanan
perjalanan maskapai, melalui sarana elektronik; memberikan informasi yang berkaitan dengan perjalanan dan wisata
perjalanan wisata; memberikan informasi yang berkaitan dengan perjalanan maskapai, melalui sarana elektronik; memberikan
informasi yang berkaitan dengan tarif, jadwal dan metode transportasi untuk barang dan orang; memberikan informasi yang
berkaitan dengan transportasi barang; memberikan informasi yang berkaitan dengan transportasi dan penyimpanan barang;
memberikan informasi yang berkaitan dengan transportasi mobil; memberikan informasi yang berkaitan dengan transportasi
udara; memberikan petunjuk arah berkendara yang disesuaikan; memberikan petunjuk arah mengemudi untuk tujuan
perjalanan; memberikan saran terkait layanan pengiriman barang; memberikan ulasan penyedia layanan perjalanan, tujuan
perjalanan, dan perjalanan wisata melalui jaringan komputer dan jaringan informasi global; memindahkan layanan van;
memindahkan transportasi van; mengangkut; mengangkut furnitur; mengatur dan melakukan ekspedisi hutan dan safari untuk
tujuan perjalanan; mengatur dan melakukan ekspedisi kuda untuk tujuan perjalanan; mengatur dan melakukan ekspedisi
sampan untuk tujuan perjalanan; mengatur dan melakukan pelayaran, perjalanan wisata dan kunjungan; mengatur dan
melakukan perjalanan wisata adaptif; mengatur dan melakukan wisata kayak untuk tujuan perjalanan; mengatur dan memesan
eco-travel melalui situs web; mengatur dan memesan ekowisata dan ekowisata melalui situs web; mengatur dan memesan
kapal pesiar; mengatur dan memesan kunjungan; mengatur dan memesan kunjungan dan tur perjalanan wisata; mengatur
dan memesan perjalanan; mengatur dan memesan perjalanan sehari; mengatur dan memesan perjalanan untuk paket liburan;
mengatur dan memesan perjalanan wisata dan wisata perjalanan wisata; mengatur dan memesan perjalanan, perjalanan dan
kapal pesiar; mengatur dan memesan perjalanan, wisata kapal pesiar dan tamasya; mengatur dan memesan tur bus wisata
kota; mengatur dan memesan tur perjalanan; mengatur dan memesan tur perjalanan untuk keperluan bisnis atau liburan;
mengatur dan memesan tur perjalanan wisata; mengatur dan memesan wisata mengamati paus [wisata keliling wisata];
mengatur ekowisata dan ekowisata melalui situs web; mengatur kunjungan bagi wisatawan; mengatur kunjungan sebagai
bagian dari paket liburan; mengatur kunjungan, perjalanan sehari, dan perjalanan wisata; mengatur layanan transportasi;
mengatur layanan transportasi penumpang untuk orang lain melalui aplikasi online; mengatur layanan transportasi untuk
perjalanan, perjalanan sehari dan wisata keliling; mengatur layanan transportasi untuk tur wisata; mengatur layanan
transportasi untuk wisata dan kunjungan wisata; mengatur layanan transportasi untuk wisata keliling sebagai bagian dari paket
liburan; mengatur layanan transportasi untuk wisata tamasya kota dan wisata tamasya lainnya; mengatur pelayaran; mengatur
pengiriman barang; mengatur penyewaan mobil sebagai bagian dari paket liburan; mengatur penyewaan mobil, kapal dan
kendaraan lainnya; mengatur penyimpanan barang; mengatur perjalanan liburan; mengatur perjalanan melalui udara dan laut;
mengatur perjalanan melalui udara dan laut untuk paket liburan; mengatur perjalanan oleh agen wisata; mengatur perjalanan
ramah lingkungan melalui situs web; mengatur perjalanan sehari; mengatur perjalanan sehari, perjalanan liburan dan wisata
perjalanan wisata; mengatur perjalanan untuk paket liburan; mengatur perjalanan untuk studi, bahasa, dan perjalanan
pendidikan; mengatur perjalanan, wisata, dan kapal pesiar; mengatur transportasi; mengatur transportasi angkutan udara;
mengatur transportasi barang dan penumpang melalui darat dan laut; mengatur transportasi barang melalui laut; mengatur
transportasi dan penyimpanan barang; mengatur transportasi dan perjalanan; mengatur transportasi dan perjalanan sehari
untuk penyandang cacat; mengatur transportasi untuk pelancong; mengatur transportasi untuk perjalanan wisata; mengatur tur
bus wisata kota dan wisata tamasya lainnya menggunakan alat transportasi; mengatur tur dan wisata perjalanan wisata;
mengatur tur perjalanan wisata; mengatur tur perjalanan wisata sebagai bagian dari paket liburan; mengatur visa perjalanan,
paspor dan dokumen perjalanan untuk orang yang bepergian ke luar negeri; mengatur wisata lingkungan melalui situs web;
mengatur wisata perjalanan dan kapal pesiar; mengatur wisata perjalanan sebagai program bonus untuk pelanggan kartu
kredit; mengatur wisata perjalanan yang disediakan oleh asosiasi kepada anggotanya; mengatur, pengorganisasian, dan
melakukan perjalanan bersepeda; mengemas artikel sesuai pesanan dan spesifikasi orang lain; mengisi mesin penjual
otomatis; mengoordinasikan pengaturan perjalanan untuk individu dan kelompok; mengoperasikan jalan tol; mengoperasikan
tempat parkir; menjual karcis/tiket sarana angkutan darat/laut; menurunkan muatan dan barang bawaan; menyediakan air,
darat dan kendaraan udara untuk digunakan dalam transportasi dan mengatur penyewaannya; menyediakan area terbang;
menyediakan fasilitas penyimpanan sendiri untuk orang lain; menyediakan fasilitas tambatan kapal; menyediakan informasi
jalan dan lalu lintas; menyediakan informasi mengenai ketentuan jalan tol; menyediakan informasi mengenai rute;
menyediakan informasi on-line di bidang transportasi, pengemasan dan penyimpanan barang; menyediakan informasi yang
berkaitan dengan perjalanan dan transportasi, melalui sarana elektronik; menyediakan jasa transportasi laut, penyimpanan
dan pengiriman; menyediakan kapal pesiar untuk perjalanan; menyediakan kendaraan untuk wisata dan perjalanan;
menyediakan layanan check-in otomatis untuk pelancong udara; menyediakan layanan pemesanan taksi melalui aplikasi
seluler; menyediakan layanan transportasi dengan perahu untuk wisata mengamati paus dengan pemandu; menyediakan
transportasi taksi untuk orang-orang yang tidak mampu mengemudi dengan aman karena konsumsi alkohol; menyediakan
transportasi untuk orang tua atau orang cacat; menyelenggarakan dan menjual pelayaran wisata; menyewa mobil sewaan;
merencanakan dan mengatur tur wisata keliling dan wisata sehari; merencanakan, mengatur dan memesan perjalanan;
merencanakan, mengatur dan memesan perjalanan dengan cara elektronik; operasi jembatan; operasi penyelamatan
[transportasi]; organisasi kunjungan; organisasi perjalanan; panduan perjalanan dan layanan informasi perjalanan; panduan
perjalanan, layanan pendamping dan kurir; parkir pesawat; parkir valet; pasokan energi listrik, gas, air, dan pemanas distrik;
pelabuhan derek bongkar muat; pelacakan armada mobil menggunakan navigasi elektronik dan alat pelacak [informasi
transportasi]; pelacakan dan penelusuran paket secara komputerisasi dalam perjalanan [informasi transportasi]; pelacakan
dan penelusuran pengiriman [informasi transportasi]; pelacakan dan penelusuran pengiriman untuk mengikuti pengiriman;
pelacakan kendaraan barang dengan komputer [informasi transportasi]; pelacakan kendaraan pengangkutan dengan
komputer atau melalui sistem penentuan posisi global [informasi transportasi]; pelacakan kendaraan penumpang atau barang
menggunakan komputer atau sistem penentuan posisi global [informasi transportasi]; pelacakan kendaraan penumpang
dengan komputer [informasi transportasi]; pelacakan kendaraan penumpang dengan komputer atau melalui sistem penentuan
posisi global [informasi transportasi]; pelacakan kendaraan transportasi dengan komputer [informasi transportasi]; pelacakan,
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penelusuran, dan manajemen pengiriman; pelacakan, penempatan dan pemantauan kendaraan, kapal laut dan pesawat
terbang; pelepasan kapal; pelesir dengan kapal pesiar; peluncuran dan penempatan di orbit yang ditentukan dari satelit orang
lain; peluncuran satelit untuk orang lain; pemanduan kapal; pemantauan dan pelacakan pengiriman paket; pemantauan dan
pelacakan pengiriman paket [informasi transportasi]; pembuangan limbah medis [transportasi]; pembungkus barang;
pembungkus kado; pemecah es; pemecah kebekuan untuk industri perkapalan; pemesanan dan mengatur akses ke lounge
bandara; pemesanan dan pemesanan transportasi untuk anjing; pemesanan dan pemesanan transportasi untuk hewan
peliharaan; pemesanan dan pemesanan transportasi untuk kucing; pemesanan dan pemesanan transportasi untuk kuda;
pemesanan dan pemesanan transportasi untuk orang lain melalui situs web; pemesanan dan pemesanan transportasi untuk
perjalanan wisata; pemesanan dan pemesanan transportasi untuk wisata hiking; pemesanan dan pemesanan transportasi
untuk wisata trekking; pemesanan dan pemesanan transportasi untuk wisatawan; pemesanan dan pialang kursi untuk kereta
api, kapal, bis dan pesawat; pemesanan eco-travel dan eco-tours melalui situs web; pemesanan eco-travel melalui situs web;
pemesanan kursi untuk perjalanan; pemesanan kursi untuk perjalanan kereta api; pemesanan kursi untuk perjalanan pelatih;
pemesanan kursi untuk perjalanan udara; pemesanan layanan perjalanan; pemesanan parkir bandara; pemesanan
perjalanan; pemesanan perjalanan melalui agen; pemesanan perjalanan melalui agen pihak ketiga; pemesanan perjalanan
melalui kantor wisata; pemesanan perjalanan, wisata, dan kapal pesiar; pemesanan ruang parkir; pemesanan sewa mobil;
pemesanan terkomputerisasi dan tiket tanpa kertas dari layanan transportasi maskapai; pemesanan tiket untuk perjalanan;
pemesanan transportasi; pemesanan transportasi melalui agen perjalanan; pemesanan transportasi melalui jaringan komputer
global; pemesanan transportasi melalui situs web; pemesanan transportasi untuk acara olahraga, ilmiah, politik dan budaya;
pemesanan transportasi untuk penumpang, barang dan hewan; pemesanan tur perjalanan wisata; pemesanan tur perjalanan
wisata melalui agen; pemesanan wisata lingkungan melalui situs web; pemogokan surat; pemuatan barang; pemuatan barang
ke kapal; pemuatan kargo; pemuatan kontainer pengiriman ke kapal; pemuatan kontainer pengiriman ke kendaraan rel;
pemuatan kontainer pengiriman ke truk; pemuatan, pengepakan, penyimpanan dan transportasi kargo; pemuatan,
pengepakan, penyimpanan, pengangkutan dan pembongkaran barang; pemuatan, pengepakan, penyimpanan, transportasi
dan pembongkaran kargo; penanganan bagasi; penanganan barang; penanganan kargo; penanganan kargo dan jasa
pengiriman; penanganan kargo, yaitu, penanganan stasiun pengangkutan kontainer; penanganan kargo, yaitu, pengemasan
dan parsel/pengiriman barang untuk keperluan/tujuan transportasi; penarik dan transportasi mobil sebagai bagian dari layanan
kerusakan kendaraan; penarik kapal; penarik kendaraan; penarik kendaraan bermotor; penarik kendaraan sehubungan
dengan layanan kerusakan; penarik laut; penarik maritim; penarik mobil; penarik mobil atau truk darurat; penarik mobil darurat;
penarik pesawat terbang; penarik truk darurat; pendamping pribadi wisawatan; pendampingan pelancong; penerbitan tiket
untuk perjalanan; penerusan surat; pengambilan dan pengiriman surat; pengangkutan; pengangkutan bahan bakar melalui
pipa; pengangkutan barang; pengangkutan barang [pengiriman barang]; pengangkutan barang dalam kondisi dingin;
pengangkutan barang dengan kapal; pengangkutan barang dengan kapal, pesawat terbang, kereta api, kendaraan bermotor
dan truk; pengangkutan barang dengan kendaraan bermotor, truk, kereta api, kapal laut dan pesawat terbang; pengangkutan
barang dengan tongkang; pengangkutan barang dengan tongkang, kereta api, feri, kendaraan bermotor, truk dan kapal;
pengangkutan barang melalui sungai, kereta api, kapal feri, mobil, truk dan kapal; pengangkutan barang muatan;
pengangkutan barang-barang berharga dan uang dengan truk; pengangkutan barang-barang berharga yang dilindungi;
pengangkutan dan penyimpanan minyak mentah, produk minyak, gas alam, gas alam cair dan gas minyak bumi cair;
pengangkutan dan penyimpanan sampah; pengangkutan dengan kereta; pengangkutan furnitur orang lain dengan truk;
pengangkutan gas alam; pengangkutan kontainer barang dengan kereta api; pengangkutan kontainer barang dengan truk;
pengangkutan limbah; pengangkutan limbah berbahaya; pengangkutan limbah medis dan limbah khusus; pengangkutan
limbah yang terkontaminasi; pengangkutan minyak; pengangkutan minyak melalui saluran pipa; pengangkutan minyak
mentah; pengangkutan orang dan barang; pengangkutan orang dan barang melalui darat, udara dan air; pengangkutan orang
dengan sistem kereta cepat transit perkotaan; pengangkutan organ manusia; pengangkutan paket; pengangkutan pupuk,
sulfur dan asam sulfat dengan kereta api, tongkang, truk dan kapal; pengangkutan tanah yang terkontaminasi; pengangkutan
uang dan barang berharga; pengangkutan uang dan barang berharga yang dijaga; pengantaran barang; pengantaran
makanan; pengaturan dan pemesanan wisata, kunjungan, wisata sehari dan wisata keliling kota; pengaturan perjalanan dan
layanan pemesanan; pengaturan perjalanan dan layanan pemesanan, dan penyediaan informasi yang berhubungan dengan
pengaturan perjalanan dan layanan pemesanan; pengaturan perjalanan singkat dan perjalanan jangka waktu tertentu dengan
kapal; pengaturan transportasi; pengawalan tur perjalanan; pengawalan tur perjalanan dan penyediaan informasi yang
berkaitan dengan pengawalan tur perjalanan; pengawalan wisata perjalanan; pengelolaan arus lalu lintas kendaraan melalui
jaringan dan teknologi komunikasi canggih; pengemasan barang; pengemasan barang dagangan; pengemasan barang dalam
perjalanan; pengemasan barang untuk transportasi; pengemasan dan layanan pengepakan; pengemasan dan pengiriman
barang untuk transportasi; pengemasan dan penyimpanan barang; pengemasan dan penyimpanan barang dan paket;
pengemasan produk garam beryodium; pengepakan artikel untuk transportasi; pengepakan barang; pengepakan barang
dalam wadah; pengepakan barang menggunakan bahan pengepakan dan pengiriman yang berkelanjutan atau biodegradable;
pengepakan dan penyimpanan barang; pengepakan kargo; pengiriman barang; pengiriman barang dan pesan disertai dengan
balon atau presentasi baru; pengiriman barang dengan truk; pengiriman barang ekspres; pengiriman barang ekspres dengan
truk; pengiriman barang melalui jalan darat atau kereta api; pengiriman barang melalui kurir; pengiriman barang melalui pos;
pengiriman barang melalui transportasi udara; pengiriman barang secara cepat dengan kendaraan; pengiriman barang secara
ekspres melalui transportasi udara; pengiriman bingkisan oleh kurir; pengiriman bunga; pengiriman dan penerusan surat;
pengiriman dan penerusan surat dan paket; pengiriman dan penyimpanan barang; pengiriman dokumen; pengiriman ekspres;
pengiriman kapal; pengiriman keranjang hadiah dengan barang-barang yang dipilih mengenai acara atau tema tertentu;
pengiriman korespondensi melalui pos atau kurir; pengiriman majalah; pengiriman makanan dan minuman disiapkan untuk
konsumsi; pengiriman makanan oleh restoran; pengiriman paket; pengiriman paket melalui kurir; pengiriman pesan;
pengiriman pesan disertai dengan balon atau presentasi baru; pengiriman pesan melalui kurir; pengiriman pizza; pengiriman
pos; pengiriman suku cadang ke pesawat darat melalui pesawat terbang; pengiriman surat kabar; pengiriman surat kilat;
pengiriman surat melalui kurir; pengiriman surat, korespondensi, majalah, paket, paket, surat kabar, pengiriman dan barang;
pengiriman, pengiriman dan distribusi surat kabar dan majalah; pengisian tunai mesin teller otomatis; pengisian ulang
dispenser uang tunai; pengisian ulang mesin penjual otomatis; pengoperasian dan pengorganisasian wisata perjalanan;
pengoperasian jaringan transportasi air; pengoperasian jaringan transportasi gas; pengoperasian jaringan transportasi jalan;
pengoperasian jaringan transportasi kereta api; pengoperasian jaringan transportasi kereta api, jalan atau air; pengoperasian
jaringan transportasi laut; pengoperasian jaringan transportasi udara; pengoperasian kapal feri; pengoperasian kunci kanal;
pengoperasian tur perjalanan; pengorganisasian, pemesanan dan pengaturan kunjungan, perjalanan sehari dan wisata
perjalanan wisata; pengumpulan dan pengangkutan memo elektronik; pengumpulan sampah [transportasi]; pengumpulan
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sampah dan limbah domestik; pengumpulan sampah dan limbah industri; pengumpulan, pengangkutan dan pengiriman
barang; pengumpulan, pengangkutan dan pengiriman barang, barang pribadi dan bagasi melalui jalan darat, kereta api, laut
dan udara; pengumpulan, pengangkutan dan pengiriman barang, dokumen, paket, dan surat; pengumpulan, penyimpanan,
distribusi, dan pengiriman surat, korespondensi, majalah, paket, paket, surat kabar, pengiriman dan barang, semuanya melalui
kurir, jalan, rel, udara atau air; penjemputan dan pengiriman barang tekstil; penjemputan dan pengiriman paket dan barang;
penjemputan, pengiriman, dan penyimpanan properti pribadi; penjemputan, transportasi, dan pengiriman paket dan surat
dengan berbagai moda transportasi; penyediaan air; penyediaan fasilitas bandara untuk penerbangan; penyediaan fasilitas
berlabuh; penyediaan fasilitas parkir mobil; penyediaan fasilitas penyimpanan di gudang atau bangunan lain; penyediaan
informasi elektronik tentang perjalanan; penyediaan informasi jalan dan lalu lintas; penyediaan informasi parkir; penyediaan
informasi perjalanan; penyediaan informasi perjalanan melalui jaringan komputer global; penyediaan informasi perjalanan
wisata selam (diving) dan snorkeling di Pulau melalui situs web; penyediaan informasi sehubungan dengan perjalanan dan
turisme melalui internet atau melalui jaringan telekomunikasi; penyediaan informasi sehubungan dengan transportasi;
penyediaan informasi tentang masalah transportasi; penyediaan informasi tentang transportasi, perjalanan dan perencanaan
rute dari basis data komputer yang dapat dicari secara online; penyediaan informasi transportasi dan lalu lintas; penyediaan
informasi transportasi dan perjalanan; penyediaan informasi transportasi dan perjalanan melalui perangkat dan perangkat
telekomunikasi seluler; penyediaan informasi yang berhubungan dengan layanan transportasi kereta api, bis, kapal dan
pesawat termasuk informasi diagram pengoperasian, status pemesanan dan biaya transportasi; penyediaan informasi yang
berhubungan dengan pelaksanaan perjalanan wisata; penyediaan informasi yang berhubungan dengan perjalanan;
penyediaan informasi, berita, dan ulasan dari penyedia layanan perjalanan; penyediaan jasa navigasi; penyediaan jasa
navigasi dan penyediaan informasi yang berhubungan dengan penyediaan jasa navigasi; penyediaan jasa navigasi dan
penyediaan informasi yang berhubungan dengannya melalui jaringan komunikasi; penyediaan konsultasi perjalanan;
penyediaan layanan dan fasilitas pergudangan; penyediaan rantai logistik dan jasa pengembalian bahan logistik yang terdiri
dari penyimpanan, pengangkutan dan pengiriman barang untuk orang lain melalui udara, kereta api, kapal atau truk;
penyediaan ruang parkir; penyelaman dan penyelamatan bawah air; penyelamatan; penyelamatan bawah air; penyelamatan
kapal; penyelamatan kapal dalam kesulitan; penyelamatan kendaraan; penyelamatan mobil; penyewaan batang bepergian;
penyewaan bus; penyewaan dan/atau sewa-guna kendaraan bertenaga manusia; penyewaan dan/atau sewa-guna kontainer;
penyewaan fasilitas penyimpanan; penyewaan flatcars kereta api; penyewaan freezer; penyewaan freezer untuk keperluan
rumah tangga; penyewaan freezer untuk penggunaan komersial; penyewaan freezer-kulkas untuk keperluan rumah tangga;
penyewaan garasi dan tempat parkir; penyewaan gerbong; penyewaan gerbong kereta api; penyewaan go-kart; penyewaan
gudang; penyewaan gudang anggur listrik; penyewaan gudang dan wadah penyimpanan; penyewaan gudang dan wadah
penyimpanan, pergudangan diinginkan; penyewaan kapal; penyewaan kapal layar; penyewaan kapal pesiar; penyewaan
kendaraan; penyewaan kendaraan air; penyewaan kendaraan barang; penyewaan kendaraan bermotor; penyewaan
kendaraan bermotor, kapal laut dan pesawat terbang; penyewaan kendaraan dan peralatan untuk penggerak melalui udara;
penyewaan kendaraan jalan; penyewaan kendaraan jalan dan kereta api, kecuali kendaraan penumpang; penyewaan
kendaraan kereta api; penyewaan kendaraan komersial; penyewaan kendaraan listrik; penyewaan kendaraan rekreasi;
penyewaan kendaraan traksi dan trailer; penyewaan kendaraan transportasi; penyewaan kendaraan udara; penyewaan
kendaraan untuk acara; penyewaan kendaraan untuk penggerak melalui darat, udara, air atau kereta api; penyewaan
kendaraan yang dilengkapi GPS; penyewaan kereta bayi; penyewaan kontainer kargo; penyewaan kontainer pengiriman;
penyewaan kontainer transportasi dan penyimpanan; penyewaan kontainer untuk industri pengiriman; penyewaan kontainer
untuk pergudangan dan penyimpanan; penyewaan kontainer untuk transportasi dan penyimpanan barang; penyewaan kotak
kuda; penyewaan kotak surat; penyewaan kuda untuk keperluan transportasi; penyewaan lemari es untuk penggunaan
komersial; penyewaan lemari es untuk penggunaan rumah tangga; penyewaan loker makanan beku; penyewaan lonceng
selam; penyewaan lonceng selam dan pakaian selam; penyewaan mesin dan peralatan bongkar muat; penyewaan mesin dan
peralatan pembekuan; penyewaan mesin dan peralatan pengemasan atau pembungkus; penyewaan mesin pengepakan;
penyewaan mesin pesawat terbang; penyewaan mobil; penyewaan mobil balap motor; penyewaan mobil dan sepeda;
penyewaan mobil hidrogen; penyewaan mobil listrik; penyewaan mobil robot; penyewaan mobil salju; penyewaan mobil sport;
penyewaan mobil yang digerakkan oleh sopir; penyewaan mobil, garasi dan penyewaan ruang parkir; penyewaan pakaian
selam; penyewaan pakaian selam air dalam; penyewaan palet dan wadah untuk pengangkutan barang; penyewaan palet dan
wadah untuk penyimpanan barang; penyewaan palet untuk keperluan industri dan komersial; penyewaan palet untuk
pengangkutan atau penyimpanan barang; penyewaan penggunaan saluran listrik kepada pihak ketiga untuk transmisi listrik;
penyewaan penutup pelindung untuk kursi kendaraan; penyewaan penyimpanan berpendingin; penyewaan perahu;
penyewaan perahu dayung; penyewaan perahu layar; penyewaan perahu motor; penyewaan perahu, mobil, sepeda, lonceng
selam dan pakaian selam; penyewaan peralatan GPS untuk keperluan navigasi; penyewaan pesawat; penyewaan pesawat
amfibi; penyewaan pesawat, kendaraan dan kapal; penyewaan rak atap kendaraan; penyewaan ruang gudang; penyewaan
ruang parkir kendaraan; penyewaan ruang parkir mobil; penyewaan ruang penyimpanan; penyewaan sepeda; penyewaan
sepeda motor; penyewaan sepeda roda tiga; penyewaan sistem navigasi; penyewaan sistem parkir mekanis; penyewaan
skuter motor; penyewaan skuter untuk keperluan transportasi; penyewaan speedboat; penyewaan tambatan untuk kapal;
penyewaan tanker; penyewaan tempat parkir dan garasi untuk kendaraan; penyewaan tempat parkir garasi; penyewaan
tongkang; penyewaan trailer mobil; penyewaan traktor; penyewaan traktor pertanian; penyewaan trem; penyewaan truk dan
trailer; penyewaan truk forklift; penyewaan unit penyimpanan; penyewaan wadah penyimpanan; penyewaan wadah
penyimpanan yang tetap dan bergerak untuk pengguna komersial dan perumahan; penyewaan, pemesanan dan penyediaan
kapal; penyewaan, pemesanan dan penyediaan kapal penumpang; penyewaan, pemesanan dan penyediaan kapal, kapal
pesiar, perahu dayung, perahu motor, kapal layar, kano dan perahu air lainnya; penyewaan, pemesanan dan penyediaan
kapal, perahu dayung, perahu motor, kapal layar dan kano; penyewaan, pemesanan dan penyediaan kendaraan bermotor,
sepeda dan kuda; penyewaan, pemesanan dan penyediaan perahu dayung, perahu motor, kapal layar, dan sampan;
penyewaan, pemesanan dan penyediaan pesawat terbang; penyimpanan; penyimpanan bahan berbahaya; penyimpanan
barang; penyimpanan barang berikat; penyimpanan barang dalam kondisi yang didinginkan; penyimpanan barang dalam
perjalanan; penyimpanan barang di gudang; penyimpanan barang penumpang; penyimpanan barang yang didinginkan;
penyimpanan barang yang diinginkan; penyimpanan barang-barang petroleum; penyimpanan bulu; penyimpanan dan
distribusi listrik; penyimpanan dan pasokan gas alam cair dan gas minyak cair; penyimpanan dan penanganan barang;
penyimpanan darah; penyimpanan data atau dokumen yang disimpan secara elektronik; penyimpanan didinginkan;
penyimpanan energi dan bahan bakar; penyimpanan fisik dari basis data, gambar, dan data elektronik lainnya yang disimpan
secara elektronik; penyimpanan fisik dari data arsip yang disimpan secara elektronik; penyimpanan fisik dari gambar digital
yang disimpan secara elektronik; penyimpanan fisik data atau dokumen yang disimpan secara elektronik; penyimpanan fisik
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data digital yang tersimpan secara elektronik, foto, file audio dan gambar; penyimpanan fisik data, dokumen, foto digital,
musik, gambar, video, dan permainan komputer yang disimpan secara elektronik; penyimpanan fisik file dan dokumen yang
disimpan secara elektronik; penyimpanan fisik file video digital yang disimpan secara elektronik; penyimpanan fisik foto dan
video digital yang disimpan secara elektronik; penyimpanan fisik foto digital yang disimpan secara elektronik; penyimpanan
fisik game komputer yang disimpan secara elektronik; penyimpanan fisik informasi dan data yang disimpan secara elektronik;
penyimpanan fisik media elektronik yang berisi gambar, teks dan data audio; penyimpanan fisik musik digital yang disimpan
secara elektronik; penyimpanan fisik pesan dan data yang disimpan secara elektronik; penyimpanan fisik sementara dari
informasi dan data yang disimpan secara elektronik; penyimpanan furnitur; penyimpanan gas; penyimpanan gas alam cair di
kapal; penyimpanan gudang; penyimpanan instrumen dan peralatan bedah; penyimpanan kapal; penyimpanan kargo;
penyimpanan kargo sebelum transportasi; penyimpanan kargo setelah transportasi; penyimpanan kontainer dan kargo;
penyimpanan limbah; penyimpanan limbah radioaktif; penyimpanan limbah yang terkontaminasi; penyimpanan makanan beku
di gudang; penyimpanan makanan laut yang didinginkan; penyimpanan massal; penyimpanan minyak; penyimpanan minyak
limbah; penyimpanan pakaian; penyimpanan perahu, kapal pesiar, perahu dan kendaraan air; penyimpanan produk pertanian;
penyimpanan produk pertanian di gudang; penyimpanan sementara barang-barang pribadi; penyimpanan sementara
pengiriman; penyimpanan, distribusi, dan pasokan energi dan bahan bakar; penyimpanan, distribusi, dan transportasi gas
minyak cair; penyimpanan, distribusi, transportasi, pengiriman, dan pengiriman gas, minyak, dan bahan kimia; penyimpanan,
pembungkus dan pengemasan barang; penyimpanan, pengangkutan, penjemputan, dan pengemasan barang; penyimpanan,
pengiriman dan pengiriman barang; penyimpanan, transportasi dan pengiriman barang; perantara transportasi barang;
perantara untuk penyewaan, sewa-guna, penjualan, pembelian dan/atau pemborongan kapal dan/atau perahu; perencanaan
dan pemesanan perjalanan dan transportasi, melalui sarana elektronik; perencanaan dan pemesanan perjalanan maskapai,
melalui sarana elektronik; perencanaan rute pengiriman; perencanaan, pengangkutan, pengangkutan wisatawan;
pergudangan; pergudangan barang; pergudangan didinginkan; persewaan gerobak; persewaan kapal; persewaan kapal
pesiar; persewaan kereta; persewaan kursi roda; persewaan pelatih motor; persewaan rumah motor; persewaan sampan;
persewaan troli; persewaan truk; persewaan truk kereta api; persewaan van; perutean kendaraan oleh komputer di jaringan
data; pialang angkutan; pialang kapal; pinjaman dan penyewaan pesawat terbang; refloating kapal dan memberikan informasi
yang berkaitan dengannya; rental moped; reservasi dan pemesanan kapal pesiar; reservasi dan pemesanan kursi untuk
perjalanan; reservasi dan pemesanan transportasi untuk penumpang dengan kapal pesiar; reservasi dan pemesanan
transportasi untuk penumpang dengan mobilitas terbatas; reservasi dan pemesanan transportasi untuk penumpang tunanetra
dan tunanetra; reservasi perjalanan; reservasi perjalanan yang terkomputerisasi; sewa garasi; sewa kapal; sewa kereta api;
sewa kuda; sewa lemari es; sewa palet; sewa pesawat; sewa tempat parkir; sewa transportasi kereta api; sewa van bergerak;
sewa, pemesanan, dan penyediaan kapal pesiar; transmisi minyak atau gas melalui jaringan pipa; transportasi ambulans;
transportasi bagasi; transportasi bahan bangunan; transportasi barang; transportasi barang beku yang didinginkan;
transportasi barang berharga; transportasi barang dagangan dan penumpang; transportasi barang dan penumpang melalui
udara; transportasi barang dengan air pedalaman; transportasi barang dengan kapal; transportasi barang dengan kereta api;
transportasi barang dengan truk; transportasi barang dingin yang didinginkan; transportasi barang melalui jalan darat;
transportasi barang melalui jalan darat atau kereta api; transportasi barang melalui laut; transportasi barang melalui laut,
udara, kereta api atau jalan; transportasi barang melalui truk, kereta api dan udara; transportasi barang melalui udara dan laut;
transportasi barang penumpang; transportasi barang, penumpang dan pelancong melalui udara; transportasi bus; transportasi
dan distribusi gas alam dan gas cair; transportasi dan layanan pengiriman melalui jalan darat; transportasi dan pengiriman
barang; transportasi dan pengiriman barang, sampel dan barang dagangan dari segala jenis melalui jalan darat, kereta api dan
kapal; transportasi dan penyimpanan bahan bakar; transportasi dan penyimpanan bahan kimia; transportasi dan penyimpanan
barang; transportasi dan penyimpanan barang dalam kondisi pendingin; transportasi dan penyimpanan gas; transportasi dan
penyimpanan limbah dan bahan daur ulang; transportasi dan penyimpanan minyak; transportasi darat; transportasi darat, air
dan kendaraan udara; transportasi dengan air; transportasi dengan air pedalaman; transportasi dengan kendaraan bertenaga
manusia; transportasi dengan pelatih; transportasi dengan pipa; transportasi dengan truk; transportasi gas alam cair melalui
laut; transportasi global untuk orang lain dengan segala cara yang tersedia; transportasi helikopter; transportasi hewan mati;
transportasi hewan peliharaan untuk orang lain; transportasi jalan komersial lokal dan jarak jauh; transportasi jalur air
pedalaman; transportasi kapal; transportasi kapal barang; transportasi kapal feri; transportasi kapal kargo; transportasi kapal
kesenangan; transportasi kapal penumpang; transportasi kargo; transportasi kargo melalui udara; transportasi keamanan;
transportasi kendaraan; transportasi kereta api; transportasi kereta api dan memberikan informasi yang berkaitan dengannya;
transportasi kereta gantung; transportasi kontainer pengiriman dengan kapal; transportasi laut; transportasi laut gas alam cair;
transportasi makanan yang didinginkan; transportasi mekanik ke pesawat darat melalui pesawat terbang; transportasi melalui
darat; transportasi melalui laut; transportasi mobil; transportasi mobil dan memberikan informasi yang berkaitan dengannya;
transportasi mobil lapis baja; transportasi monorel; transportasi nasional dan internasional; transportasi orang; transportasi
orang dan barang melalui darat, laut dan udara; transportasi orang dan barang melalui jalan darat, kereta api, air dan udara;
transportasi orang dan barang melalui jalan darat, kereta api, kapal penumpang dan udara; transportasi orang dan barang
melalui jalan darat, kereta api, laut dan udara; transportasi orang yang meninggal; transportasi orang yang meninggal dengan
kereta api; transportasi orang yang meninggal dengan mobil jenazah; transportasi orang yang meninggal melalui udara;
transportasi pasien dengan ambulans; transportasi pasien dengan ambulans udara; transportasi pemakaman dengan
kendaraan penumpang; transportasi pemakaman dengan limusin; transportasi pemakaman dengan perahu; transportasi
pengiriman melalui udara; transportasi penumpang; transportasi penumpang dan barang; transportasi penumpang dan barang
bawaan penumpang; transportasi penumpang dan barang dengan kereta api; transportasi penumpang dan barang dengan
mobil, kereta api, kapal dan pesawat terbang; transportasi penumpang dan barang dengan perahu; transportasi penumpang
dan barang melalui jalan darat, kereta api, air dan udara; transportasi penumpang dan barang melalui jalan darat, kereta api,
kapal dan udara; transportasi penumpang dan barang melalui jalan darat, kereta api, laut dan udara; transportasi penumpang
dan barang melalui udara; transportasi penumpang dan kargo melalui udara; transportasi penumpang dengan air pedalaman;
transportasi penumpang dengan bus; transportasi penumpang dengan kapal pesiar; transportasi penumpang dengan
kendaraan bermotor, bus, kereta api, kapal dan pesawat terbang; transportasi penumpang dengan kereta api; transportasi
penumpang dengan kereta api kabel; transportasi penumpang dengan kereta api, feri, kendaraan bermotor dan kapal;
transportasi penumpang melalui jalan darat; transportasi penumpang melalui jalan darat, laut dan udara; transportasi
penumpang melalui sungai, kereta api, kapal feri, mobil dan kapal; transportasi penumpang melalui udara; transportasi
pesawat baling-baling; transportasi pesawat turbojet; transportasi produk pertanian; transportasi sungai; transportasi sungai
dengan perahu; transportasi taksi; transportasi taksi untuk orang-orang di kursi roda; transportasi tanker; transportasi
tongkang; transportasi trem; transportasi truk; transportasi truk yang dijaga; transportasi

Halaman 1830 dari 2049

udara; transportasi udara untuk penumpang dan barang; transportasi udara dan laut; transportasi udara dan memberikan
informasi yang berkaitan dengannya; transportasi udara dan penyimpanan barang; transportasi udara untuk barang;
transportasi wisatawan; transportasi, pengemasan dan penyimpanan barang; transportasi, pengemasan dan penyimpanan
mesin cetak; transportasi, pengemasan dan penyimpanan mesin untuk industri percetakan; transportasi, pengepakan dan
penyimpanan barang; transportasi, pengiriman, pengemasan, dan penyimpanan barang; transportasi, penyimpanan dan
pengiriman anggur; truk pengangkut; tur perjalanan dan layanan pemesanan tiket; uji coba kapal; uji coba kapal dan
memberikan informasi yang berkaitan dengannya===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021013876
: 01/03/2021 11:56:07
:
: RICHI SETIAWAN

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DK. KRAJAN, RT. 002/RW. 004, KEL. GEMIRING LOR, KEC. NALUMSARI,
Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, 59466
: Adnan Hardie S.H.,
: Jl. Mayang IV Blok AH 3/10, Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: MARIA COLLECTION
: MARIA COLLECTION = merupakan suatu penamaan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Ungu dan Hijau Toska
: 25
: ===Baju koko; Busana Muslim; Gamis pria; Kerudung kepala; Peci; Songkok (Peci); baju; baju busana muslim; celana;
dalaman jilbab; gamis; jilbab===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021013877
: 01/03/2021 11:57:26
:
: EVERBEST DEVELOPMENT ENTERPRISE PTE. LTD.

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 10 ANSON ROAD, #12-14, INTERNATIONAL PLAZA, SINGAPORE 079903
: Teuku Kemal Hussein S.S.
: JL. T NO. 29 RT. 04 RW. 09, KEBON BARU, TEBET

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: LUKISAN
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM, PUTIH
: 20
: ===Kastor tempat tidur, bukan dari logam; Wadah untuk pengangkut, bukan dari logam; bantal; bantal leher; bantalan; basis
tempat tidur dipan; berbaring kursi; bingkai cermin; bingkai foto; bingkai furnitur; bingkai gambar; cermin; dasar tempat tidur;
divans; guling; karya seni dari kayu, lilin, plester atau plastik; karya seni dari kulit kacang; karya seni yang terbuat dari ambar;
karya seni yang terbuat dari bambu; karya seni yang terbuat dari kayu; karya seni yang terbuat dari lilin; karya seni yang
terbuat dari plastik; karya seni yang terbuat dari plester; kasur; kasur pegas; kursi [kursi]; kurung bingkai foto; lemari; lemari
dilengkapi dengan cermin; patung, patung dan karya seni atau kayu, lilin, plester atau plastik; penutup untuk wadah, bukan
dari logam, atau dari kertas; perabotan; rak penyimpanan; settees; sofa; tempat tidur; tempat tidur portabel; tempat tidur sofa;
ubin cermin; wadah kemasan dari plastik; wadah pengemasan kayu; wadah penyimpanan, bukan dari logam===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021013878
: 01/03/2021 11:59:08
:
: EVERBEST DEVELOPMENT ENTERPRISE PTE. LTD.

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 10 ANSON ROAD, #12-14, INTERNATIONAL PLAZA, SINGAPORE 079903
: Teuku Kemal Hussein S.S.
: JL. T NO. 29 RT. 04 RW. 09, KEBON BARU, TEBET

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: LUKISAN
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

: HITAM, PUTIH
: 25

740

540 Etiket

540 Etiket
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510

Uraian Barang/Jasa

: ===Baju Hangat; Celana jeans; Pakaian Pria; Pakaian Tidur; Pakaian olahraga; Sweater [dimasukkan melalui kepala];
Sweater tanpa kancing yang dimasukkan melalui kepala (pullovers); T-shirt; Topi sebagai tutup kepala; Tutup kepala; alas
kaki; blus; bra; cardigan; celana panjang; celana pendek; dasi (pakaian); gaun; ikat pinggang [pakaian]; jaket [pakaian]; jas
hujan; kaus [pakaian]; kaus kaki; kemeja; kostum renang; pakaian; pakaian dalam; pakaian dalam wanita; pakaian untuk anakanak; pakaian untuk wanita; piyama; rajutan [pakaian]; rok; seragam; stoking; topi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: JID2021013879
: 01/03/2021 12:00:23
:
: PT. NALEDA BOGA SERVICES

Alamat Pemohon

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Kemang Raya No. 45, AA, GEDUNG PAPILION, Kelurahan Bangka, Kecamatan
Mampang Prapatan, Kota jakarta Selatan, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI
Jakarta, 55853
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: THE PENTHOUSE By THE PAPILION
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM
: 43
: ===Bar; Bar, layanan ruang publik, bar makanan ringan, bar yang menyediakan minuman anggur, jasa klub yang
menyediakan minuman anggur, bar untuk sandwich, cafetaria, kantin & cafe; Restoran; layanan kafe, bistro, dan restoran===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: JID2021013880
: 01/03/2021 12:00:53
:
: EVERBEST DEVELOPMENT ENTERPRISE PTE. LTD.

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 10 ANSON ROAD, #12-14, INTERNATIONAL PLAZA, SINGAPORE 079903
: Teuku Kemal Hussein S.S.
: JL. T NO. 29 RT. 04 RW. 09, KEBON BARU, TEBET

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: LUKISAN
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM, PUTIH
: 35
: ===Jasa penjualan eceran dan grosir; Jasa periklanan online; Pemasaran digital; agen impor-ekspor; bantuan bisnis terkait
dengan pendirian waralaba; bisnis pemasaran; jaringan bisnis; jasa pengadaan kerjasama, untuk keuntungan pihak lain, dari
berbagai barang, tidak termasuk transportasi daripadanya, memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan
membeli barang-barang tersebut; jasa periklanan; jasa periklanan yang berkaitan dengan penjualan barang; jasa promosi
penjualan; konsultasi bisnis; layanan iklan dan pemasaran yang disediakan melalui media sosial; layanan konsultasi bisnis
yang berkaitan dengan pendirian dan pengoperasian waralaba; layanan pemasaran online; layanan pemesanan online
terkomputerisasi; layanan perantara dan penasehat bisnis; layanan riset pasar mengenai loyalitas pelanggan; layanan toko
ritel online terkomputerisasi; manajemen bisnis; memberikan bantuan dalam pengelolaan bisnis waralaba; memberikan
informasi direktori bisnis melalui jaringan komputer global; menyelenggarakan pameran dagang virtual secara online;
penyebaran iklan untuk orang lain melalui jaringan komunikasi elektronik on-line; penyediaan informasi dan layanan konsultasi
yang berkaitan dengan e-commerce; penyediaan pasar daring untuk pembeli dan penjual barang dan jasa; promosi penjualan
pada titik pembelian atau penjualan, untuk orang lain; publisitas dan promosi penjualan yang berkaitan dengan barang dan
jasa yang tersedia secara online; strategi media sosial dan konsultasi pemasaran===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

: DID2021013882
: 01/03/2021 12:01:18
:
: LABIEB FAQIHUDDIEN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Waringinrejo, RT/RW: 008/010., Cemani, Grogol, Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo,
Jawa Tengah, 57552
:
:

Tipe Merek

: Merek Kata dan Lukisan

540 Etiket

540 Etiket
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566

Nama Merek
Arti Bahasa

: OPPA BEAN
: "OPPA = KAKAK"

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: BIRU, PUTIH, DAN ORANYE
: 29
: ===Minuman berbahan dasar susu dengan rasa cokelat; Minuman berbahan dasar susu dengan rasa vanila; Minuman buah
atau sayuran terdiri terutama dari produk susu; Minuman rasa dengan pasta buah dan berbahan dasar susu; Minuman susu
(dengan susu sebagai kandungan utama) baik dengan tambahan bahan lainnya atau tidak; Minuman susu cair; Minuman susu
terdiri dari buah-buahan; Minuman susu terutama terbuat dari susu; Minuman terbuat dari keseluruhan atau terutama susu;
Minuman terdiri terutama dari susu atau produk susu; Minuman yang berbahan dasar susu; Minuman-minuman berbahan
dasar susu mengandung teh; Minuman-minuman susu beraneka rasa; Susu beraneka rasa; Susu dan produk susu; Susu
yang mengandung rasa; kacang adzuki, diawetkan; kacang merah, diawetkan; kacang merah, kaleng; makanan minuman
berbahan dasar susu, tidak termasuk susu kocok; minuman berbahan dasar susu; minuman berbahan dasar susu dengan
kandungan jus buah; minuman berbahan dasar susu dengan toping : boba, pearl, jelly; minuman dan bubuk berbahan dasar
susu; minuman rasa stroberi berbahan dasar susu; minuman susu dengan rasa cokelat; minuman susu dengan rasa kakao;
minuman susu dengan rasa kopi, coklat, coklat atau teh; minuman susu dengan rasa teh; minuman susu yang mengandung
rasa; minuman susu, susu sebagai komponen utama; minuman yang terutama terdiri dari susu; persiapan berbahan dasar
susu untuk membuat minuman; produk susu; produk susu dalam bentuk bubuk; sediaan bubuk untuk membuat minuman
susu; susu dan minuman susu; susu dan produk susu, tidak termasuk es krim, es susu dan yogurt beku; teh susu berbahan
dasar susu===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021013883
: 01/03/2021 12:01:42
:
: SUYONO

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. ALHIDAYAH NO.45. RT.02/09 KEL. PONDOKCINA KEC. BEJI, Kota Depok,
Jawa Barat, 16424
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: AYAM BAKAR NGAWI MAS YONO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: PUTIH - HIJAU
: 29
: ===Ayam Bakar===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021013884
: 01/03/2021 12:04:15
:
: Liauw Wisaka Wicaksono

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL Sutorejo Prima Utara 8 no 45 Surabaya, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60113
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Golden Soi
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: hitam, gold, putih, kuning
: 29
: ===Bubuk susu kacang kedelai; Ekstrak susu kedelai; Minuman berbahan dasar beras (pengganti susu), minuman berbahan
dasar kedelai (pengganti susu), minuman berbahan dasar susu almond; Susu Kedelai Kental; Susu kacang kedelai; Susu
kedelai; hasil produksi susu soya; minuman susu kedelai; pengganti susu, khususnya susu beras, susu kedelai dan susu rami
yang digunakan sebagai pengganti susu; susu bubuk kedelai; susu kedelai; susu kedelai menjadi bahan pengganti susu; susu
kedelai untuk keperluan kuliner===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021013885
: 01/03/2021 12:07:22
:
: KURNIADI

Alamat Pemohon

: Gg. Taruna V RT. 005 RW. 004 Kel. Ciroyom Kec. Andir, Kota Bandung, Jawa Barat

740

540 Etiket

540 Etiket

Halaman 1833 dari 2049

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

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

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: HIGHMAKER
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Putih, merah, hitam
: 25
: ===Bagian tumit untuk kaos kaki; Baru (Rompi); Busana Muslim; Celana panjang longgar batik; Celana pelindung kaki; Celana
pendek Bermuda; Celana pendek sepak bola Amerika; Celana sepak bola Amerika; Gamis pria; Hijab; Hijab olahraga; Ikat
kaos kaki elastis; Jaket anak-anak; Jaket bulu atau wol; Jaket lari; Jaket parka; Jaket tanpa lengan; Jaket tanpa lengan yang
dilapisi lilin; Jaket tanpa lengan yang terbuat dari bahan berlapis; Jaket windbreaker; Jaket wol; Jaket yang dilapisi lilin; Jaket
yang terbuat dari bahan berlapis; Jaket-jaket; Kaos anak-anak; Kaos kaki bayi; Kaos kaki pramuka; Kaos kaki yang menyerap
keringat; Kaos polo (lengan pendek), kaos polo (lengan panjang); Kaos sepak bola Amerika; Kaos tanpa lengan; Kemeja
(lengan pendek); Kemeja Hawaii; Kerudung kepala; Kerudung kepala untuk jaket; Kerudung kepala untuk mantel; Kerudung
kepala yang dilapisi lilin; Kombinasi jas dan jaket untuk dipakai saat musim hujan; Manset untuk lengan kemejas (pakaian);
Mukena; Pakaian, yaitu, kemeja polo, pullover tanpa lengan, blus, blus tanpa lengan, t-shirt, rompi, kaus, rok, pakaian renang,
pakaian renang, jaket olahraga, rompi stadion, rompers, pengikat untuk pakaian; Peci; Penahan kaos kaki; Pengikat kaos kaki;
Pita atau karet penahan kaos kaki; Potongan-potongan kain untuk bagian tumit kaos kaki; Rompi; Rompi anak-anak; Rompi
yang dilapisi lilin; Rompi yang terbuat dari bahan berlapis; Sarung; Sarung batik; Sarung sutra (untuk sholat); Sarung tenun;
Sol sepatu; Songkok (Peci); Sweater [dimasukkan melalui kepala]; Sweater tanpa kancing yang dimasukkan melalui kepala
(pullovers); atasan berkerudung; baeja [rompi tradisional Korea untuk wanita]; bagian depan kemeja; baju busana muslim;
baju kaos (t-shirt); baju kaos [pakaian]; baju kaos bertopi; baju kemeja; beanies; celana angin; celana atletik; celana bahan
katun; celana balon; celana bayi; celana bayi [pakaian dalam]; celana bayi [pakaian]; celana berkuda; celana bermuda; celana
bersepeda; celana berupa kaos kaki (stoking); celana bikini; celana boxer; celana chinos; celana dalam; celana dalam wanita;
celana formal; celana golf; celana hujan; celana jas; celana kaki; celana kamuflase; celana kapri; celana kargo; celana kasual;
celana ketat; celana ketat atletik; celana ketat bib; celana ketat wol; celana lebar kaki; celana leging; celana mandi; celana
olahraga; celana olahraga untuk orang dewasa; celana olahraga untuk pria; celana pakaian; celana panjang; celana panjang
[pakaian kantor]; celana panjang besar batik; celana panjang longgar; celana panjang untuk anak-anak; celana panjang untuk
bayi; celana panjang untuk orang dewasa; celana panjang untuk pria; celana panjang untuk wanita; celana pelangsing anti
selulit; celana pemanasan; celana pendek; celana pendek anak laki-laki [pakaian]; celana pendek atletik; celana pendek bayi;
celana pendek berjalan; celana pendek bersepeda; celana pendek bib; celana pendek boxer; celana pendek bulu; celana
pendek denim; celana pendek geser; celana pendek golf; celana pendek kargo; celana pendek keringat; celana pendek
pelangsing anti selulit; celana pendek rugby; celana pendek sepak bola; celana pendek sepak bola replika; celana pendek
tenis; celana pendek tinju; celana pendek untuk anak-anak; celana pendek untuk orang dewasa; celana pendek untuk pria;
celana pendek untuk wanita; celana pof; celana renang; celana salju; celana ski; celana snowboard; celana stretch; celana
tahan air [celana]; celana tahan cuaca; celana tanaman; celana tanaman denim; celana tempur; celana trekking; celana untuk
anak-anak; celana untuk dipakai; celana untuk olahraga; celana untuk wanita; celana yoga; gamis; hoodies; jaket; jaket
[pakaian bisnis]; jaket [pakaian]; jaket barang [pakaian]; jaket bawah; jaket berat; jaket berburu; jaket berkerudung; jaket
bersepeda; jaket bomber; jaket bulu; jaket bulu tiruan; jaket dan celana tahan air; jaket dengan penutup kepala; jaket dengan
penutup kepala [pakaian]; jaket denim; jaket empuk; jaket hiking; jaket hujan; jaket jas; jaket kamuflase; jaket kasmir; jaket
katun; jaket kulit; jaket kulit domba; jaket lengan panjang; jaket lengan pendek; jaket makan malam; jaket menjadi pakaian;
jaket merokok; jaket militer; jaket nelayan; jaket olahraga; jaket panjang; jaket pelindung angin dan hujan [parkas]; jaket
pemanasan; jaket pemantul cahaya; jaket rajut; jaket reversibel; jaket ringan; jaket safari; jaket shell; jaket ski; jaket
snowboard; jaket suede; jaket sutra; jaket tahan air; jaket tahan angin; jaket tahan cuaca; jaket tanpa lengan; jaket tempat
tidur; jaket trekking; jaket untuk pengendara sepeda motor; jaket wol; jas; jas [pakaian bisnis]; jas hujan; jas hujan motor; kain
pengikat untuk pergelangan tangan [pakaian]; kaos; kaos berkerah; kaos grafis; kaos kaki; kaos kaki panjang; kaos kaki
penghangat; kaos oblong; kaos polo; kaos replika sepak bola; kaos replika, celana pendek dan kaus kaki; kaos sepak bola;
kaos singlet; kaos t shirt; kaos turtleneck tiruan; kaos yoga; kaos, celana pendek dan kaus kaki American football;
kaos/kemeja yang menyerap keringat; kaus kaki celana panjang; kaus yang menyerap keringat dengan penutup kepala;
kemeja; kemeja [pakaian bisnis]; kemeja aloha kancing-depan; kemeja berkerah; kemeja berleher terbuka; kemeja empuk
untuk penggunaan atletik; kemeja golf; kemeja kamp; kemeja kamuflase; kemeja kancing; kemeja kekesalan; kemeja kulit;
kemeja lengan panjang; kemeja lengan pendek; kemeja memancing; kemeja olahraga kelembaban; kemeja otot; kemeja polo;
kemeja rugby; kemeja tenis; kemeja turtleneck; kemeja untuk dipakai dengan jas; kemeja untuk pria; kemeja untuk wanita;
kemeja-jacs; kerudung [pakaian]; ketuk celana; lacak jaket; lapisan jaket; magoja [Jaket luar Korea dikenakan di atas pakaian
dasar]; manset; melawan celana pendek untuk seni bela diri campuran atau bergulat; pakaian yang terdiri atas celana panjang
dan jaket; pullover berkerudung; replika celana pendek sepak bola Amerika; replika celana sepakbola Amerika; replika kaos
sepak bola Amerika; rok celana; rompi; rompi angin; rompi bawah; rompi berburu; rompi berlapis; rompi bulu; rompi burung;
rompi kamuflase; rompi kulit; rompi memancing; rompi olahraga; rompi penjaga ruam; rompi puncak; rompi scrimmage; rompi
tahan angin; sandal; sandal dan sepatu pantai; sandal kulit domba; sandal kulit kenyamanan khusus; sandal untuk anak-anak;
sandal untuk pria; sandal untuk wanita; sarung; sarung tangan; sarung tangan [pakaian]; sepatu; sepatu bot kulit domba;
sepatu kulit domba; sepatu sandal; sepatu untuk anak-anak; sepatu untuk orang dewasa; sepatu untuk pria; sepatu untuk
wanita; setelan celana untuk wanita; setelan jas; setelan kaos bertudung (hoodies); sol sandal; sweater katun; sweater leher
kru; sweater ringan; syal; syal dan jilbab; syal kasmir; syal sutra; tali celana; tali sepatu; topi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021013886
: 01/03/2021 12:07:37
:
: EVERBEST DEVELOPMENT ENTERPRISE PTE. LTD.

540 Etiket

Halaman 1834 dari 2049

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 10 ANSON ROAD, #12-14, INTERNATIONAL PLAZA, SINGAPORE 079903
: Teuku Kemal Hussein S.S.
: JL. T NO. 29 RT. 04 RW. 09, KEBON BARU, TEBET

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: OU DE TE HURUF KANJI
: OU DE TE = SUATU PENAMAAN

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM, PUTIH
: 18
: ===Dompet; Tas Kulit; Tas besar untuk membawa popok dan perlengkapan bayi lainnya; Tas-tas; cambuk; dompet; dompet
kulit; dompet kunci; dompet serba guna [tas tangan]; dompet untuk pegangan kunci; kantong kunci; kantong pelana *; kantong
untuk menyimpan make-up, kunci, dan barang pribadi lainnya; koper; koper [bagasi]; kulit; kulit binatang; kulit imitasi; kulitkulit; label bagasi; payung; payung matahari; pelana kuda; tali kekang; tas [amplop, kantong] dari kulit, untuk kemasan barang
dagangan; tas belanja; tas bepergian; tas bersabuk; tas besar yang digunakan untuk membawa sejumlah barang; tas garmen
untuk perjalanan; tas genggam; tas jinjing untuk membawa pakaian; tas kantor; tas kerja; tas kosmetik dijual kosong; tas kulit
imitasi; tas make-up; tas malam; tas perjalanan; tas sekolah; tas selempang untuk menggendong bayi; tas suvenir; tas tangan;
tas tangan fashion; tas untuk membawa barang; tas untuk olahraga; tas untuk payung; tempat kosmetik dijual kosong; tongkat
jalan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021013887
: 01/03/2021 12:09:14
:
: IWAN BENNY PURWOWIDODO

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Dsn. Pelem Rt/Rw. 005/001, Diwek, Jombang
: Hari Purnomo Chandra B.Sc.
: Jalan Kartini Nomor 88-A, Surabaya

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: LOVERO
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih, merah
: 3
: ===Bahan-bahan perawatan pribadi dan kecantikan, yaitu, tubuh, wajah, mata, krim pembersih tangan, busa, pelembab,
losion, gel, scrub, minyak, bedak, penyegar, toner, astringen, balsem, masker pelembab, sabun batangan yang tidak
mengandung obat; Produk-produk makeup, seperti, makeup mata, penghapus makeup mata, pensil mata, perona mata,
eyeliner, maskara, bedak wajah, alas bedak dan alas bedak cair, perona wajah berbentuk krim, cairan atau bubuk, lipstik dan
pensil untuk bibir, cat kuku, penghapus cat kuku; Sediaan perawatan kulit non-obat, yaitu, krim, lotion, gel, toner, pembersih
dan pengelupas sel kulit; krim, minyak dan susu untuk tubuh, sabun mandi, gel, minyak, susu dan garam; masker kecantikan,
krim dan minyak untuk membersihkan kulit, krim kulit, krim untuk menghilangkan noda, krim mata, losion kulit, losion wajah,
losion tubuh, pelembab kulit, krim malam, pengklarifikasi kulit, sediaan untuk tanning matahari, sediaan perawatan matahari
bukan medis, kapas untuk kecantikan; produk dan sediaan untuk rambut dan perawatan rambut termasuk sampo, kondisioner,
mousses, gel, lilin (waxes) dan semprotan (sprays); serum kecantikan; wewangian, minyak esensial, kosmetik, lotion
rambut===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021013888
: 01/03/2021 12:10:22
:
: YURITA TJAHAJA

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Kemandoran VI no. 1, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12210
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: Herbagesic
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: hitam
: 5
: ===Obat-obatan tradisional===

740

540 Etiket

540 Etiket

Halaman 1835 dari 2049

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021013889
: 01/03/2021 12:10:56
:
: BENNY MULIAWAN

540 Etiket

: Wonorejo Permai Sel.8/CC-555, RT/RW : 004/006, Kel. Wonorejo, Kec. Rungkut
, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60296
: Benny Muliawan S,E.,M.H.,
: PT. BNL Patent, BNL Patent Building Jalan Ngagel Jaya No. 40, Surabaya. 60283,
Indonesia

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: COCOK TANAM
: COCOK WORK dafatr nomor IDM000757477

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM
: 9
: ===.mesin absen; AIat elektronik yang dikembangkan untuk diletakkan kedalam suatu instrumen; AIat pendeteksi laser; AIat
penerjemah elektronik; AIat perekam gambar; ALAT PENGUKUR VOLTASE; ALAT PEREDUP LAMPU; ATM / Anjungan
Tunai Mandiri; AVO METER; Adaptor AC untuk game dengan tampilan kristal cair; Adaptor USB; Adaptor untuk audio dan
video; Akselerator data; Akselerator gambar; Akselerator grafis video; Akselerator suara; Aksesoris kaca mata, yaitu, tali dan
rantai untuk kaca mata yang dapat menahan gerakan dari pemakainya; Aksesoris komputer, yaitu alat penyimpan data USB
kosong, alat penyimpan data yang menampilkan informasi berkaitan dengan bola basket yang telah direkam sebelumnya;
Aksesoris telepon seluler, yaitu headset, tali telepon genggam; Aktuator; Aktuator dan pengontrol untuk bermacam-macam
referensi penggerak motor-listrik, yang diatur secara terpisah atau menyatu dalam unit compact dan mencakup peralatan
sensor untuk jumlah fisik yang digunakan secara teknis, gigi untuk kontrol, sistem kopling dan pengereman yang bekerja
secara mekanis, elektrik, pneumatik atau hidrolik yang berkenaan dengan transmisi daya dan teknologi switching; Aktuator
elektro-mekanis akurasi tinggi; Alarm Gas Medis Digital; Alarm Gas Medis Digital Touchscreen; Alarm Gas Medis
Konvensional; Alat Meteran; Alat Meteran dan alat Pengontrol; Alat Pelindung Diri (APD); Alat Penambah Akseleras pada
kendaraan bermotor berbentuk kabel; Alat Penambah Akselerasi pada kendaraan bermotor; Alat Pengukur indikator
kecepatan; Alat Sambung Kabel Fiber Optik; Alat dan instrumen ilmiah untuk digunakan dalam analisis genetik; Alat dan
mesin komunikasi radio; Alat dan mesin penghasil suara; Alat dan perangkat yang menyediakan penglihatan malam; Alat
deteksi temperatur suhu ruangan; Alat diagnostik untuk deteksi patogen untuk penggunaan laboratorium atau penelitian; Alat
digunakan untuk analisis serat pada suatu zat (Raw Fiber Extractor); Alat identifikasi dan otentikasi biometrik; Alat inkubasi
yang dapat dikontrol secara otomatis, yang meniru kondisi di lingkungan luar (Electric Germinator); Alat kendali jarak jauh
elektrik; Alat pelacak kendaraan yang terdiri dari modul radio seluler, sensor, pemancar, semuanya untuk digunakan
sehubungan dengan pelacakan kendaraan, pemantauan kendaraan dan alarm anti-pencurian kendaraan [sehubungan dengan
otomobil]; Alat pelindung diri dari ancaman bahan biologis; Alat pemadam api ringan (APAR); Alat pemantau cuaca dan iklim
(Weather Station Digital); Alat pemantau listrik yaitu perangkat elektronik untuk memantau orang dan lingkungannya selama
tidur; Alat pemantauan pergerakan tubuh dan kecepatan; Alat pemetaan dan survei; Alat pemutar (players) siaran media
digital, yaitu pemutar video dan audio digital; Alat pemutar DVD (Digital Versatile Disc) untuk home theaters; Alat pemutar dan
alat perekam audio dan video digital; Alat pemutar dan perekam audio; Alat pemutar dan perekam media; Alat pemutar
karaoke; Alat pemutar kaset di mobil; Alat pencahayaan untuk digunakan pada pemotretan profesional yang berkualitas; Alat
pencetak nota yang dihubungkan dengan komputer/handphone; Alat pendeteksi; Alat pendeteksi dari logam untuk keperluan
industri atau militer; Alat pendeteksi visual lokasi kerusakaan optik; Alat penerima suara dan gambar video (AudioVideo) untuk home theaters; Alat penganalisa kelembaban, sensor, dan pengukuran; Alat pengatur (regulator), listrik; Alat
pengatur lampu (peredup lampu) (listrik); Alat pengatur pencahayaan untuk pengambilan gambar dan video; Alat pengatur
waktu; Alat pengendali jarak jauh yang menggabungkan sistem pengenalan suara; Alat pengeras suara; Alat penghitung; Alat
pengidentifikasi fiber optik; Alat pengisi daya untuk smartphone; Alat pengontrol dan pengatur daya; Alat pengontrol dan
pengatur listrik dan elektronik; Alat pengontrol dan pengatur listrik dan elektronik untuk digunakan dalam kaitannya dengan
dan/atau peralatan dan perlengkapan pemanas air; Alat pengontrol dan pengatur listrik dan elektronik untuk digunakan
dengan peralatan dan perlengkapan untuk penyediaan air; Alat pengontrol dan pengatur suhu; Alat penguji relay; Alat
pengujian semikonduktor; Alat pengukur dan penguji listrik dan elektronik, yaitu pengukuran dan pengujian beban elektronik
DC; Alat pengukur energi termal; Alat pengukur kelembaban; Alat pengukur suhu dan kelembaban ruangan; Alat pengukur,
alat pengukur kecepatan (spedometer), alat pengukur jarak, GPS; Alat penstabil listrik untuk kendaraan; Alat penyambung
atau splicer kabel serat optik; Alat penyimpan daya listrik untuk menyalakan lampu saat lampu padam/mati lampu; Alat peraga
pendidikan; Alat perangkat lunak komputer untuk memfasilitasi aplikasi perangkat lunak pihak ketiga; Alat perekam pekerjaan;
Alat perekam suara dan pengenalan suara; Alat perekam video pada mobil; Alat peringatan anti maling atau anti pencurian;
Alat putus-hubungan (MCB); Alat rontgen bukan untuk tujuan medis; Alat sensor digital; Alat sensor elektronik; Alat sensor
metal; Alat sensor metal (dapat dipindahkan); Alat sensor temperator suhu (dapat dipindahkan); Alat sistem navigasi, terdiri
dari pengirim, penerima, sirkuit, mikroprosesor, semuanya untuk digunakan dalam navigasi dan semuanya terintegrasi ke
dalam kendaraan bermotor [sehubungan dengan otomobil]; Alat ukur berbentuk huruf T untuk mengukur; Alat ukur berbentuk
siku atau kotak untuk mengukur; Alat untuk analisis protein pada suatu zat (Nitrogen Analyzer with Digest Furnace); Alat untuk
ekstraksi soxhlet secara otomatis pada analisis kadar lemak (Auto Soxhlet Fat Extractor); Alat untuk melihat benda/makhluk
hidup yang berukuran sangat kecil (Biological Microscope); Alat untuk melihat dan memilih benih supaya tidak tercampur
dengan varietas lain, kotoran, maupun benih yang rusak, guna menjaga kualitas varietas unggul (Seed netness workbench);
Alat untuk membagi sampel benih secara elektrik (Centrifuge Seed Divider); Alat untuk membagi suara; Alat untuk
memisahkan suatu larutan dengan berat molekul yang berbeda dengan memutar sampel pada kecepatan tinggi (Centrifuge);
Alat untuk mendiagnosa kerusakan CDI/Coil pada kendaraan (Ignition Coil Tester); Alat untuk mengendalikan perangkat
otomatisasi rumah, perangkat informasi yang dikendalikan oleh suara, perangkat asisten pribadi digital yang dikendalikan oleh
suara yang terintegrasikan dengan layanan yang tersedia melalui aplikasi serta aplikasi piranti
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lunak, alat pengeras suara audio pintar yang terhubung ke cloud dan dikendalikan oleh suara; Alat untuk mengetahui tingkat
kematangan/kekerasan buah (Fruit Sclerometer); Alat untuk menginkubasi atau memeram mikroba pada suhu yang terkontrol
(Inkubator); Alat untuk menguji / mengukur kadar N, P, K, bahan-bahan organik, pH, salinitas, dan kelembaban pada tanah,
pupuk, dan tanaman (Soil Nutrient Analyzer).; Alat untuk menguji / mengukur kandungan nitrogen, klorofil, suhu pada daun,
dan kelembaban pada daun (Plant Nutrition Analyzer); Alat untuk mengukur berbagai jenis data pada daun, seperti panjang
daun, lebar daun, luas daun (Portable Leaf Area Meter); Alat untuk mengukur dan merekam beberapa parameter cuaca / iklim
mikro di suatu lokasi secara terus menerus untuk jangka waktu yang lama (Microclimate Information Collector); Alat untuk
mengukur jumlah kandungan air yang terdapat pada suatu zat (Moisture Tester); Alat untuk mengukur kadar air pada biji-bijian
(Grain Moisture Meter); Alat untuk mengukur kadar emisi buang sepeda motor (Gaz analizer for motorcylce); Alat untuk
mengukur kadar lengas tanah (Soil Tensiometer); Alat untuk mengukur keasaman tanah (Soil Acidometer); Alat untuk
mengukur kekerasan tanah (Soil Hardness Meter); Alat untuk mengukur kekuatan batang (culm) tanaman tertentu (Plant Culm
Strength Meter); Alat untuk mengukur kemampuan suatu larutan menghantarkan arus listrik (Conductivity Meter); Alat untuk
mengukur laju transpirasi (Plant Transpiration Rate Meter); Alat untuk mengukur massa suatu bahan/benda dengan ketelitian
yang tinggi yaitu 0.1 mg (Analitical Balance); Alat untuk mengukur pH / ORP / Conductivity / DO (Portable pH/ORP/Conducti
vity/DO Meter); Alat untuk mengukur potensi air tanah dan suhu tanah secara bersamaan (Soil Water Potential Locator); Alat
untuk mengukur rerata fotosintesis, kandungan CO2 (Plant Photosynthesis Meter); Alat untuk mengukur transmitansi,
reflektansi dan absorbsi dari cuplikan sebagai fungsi dari panjang gelombang di daerah ultraviolet dan daerah tampak (UV-VIS
Spectrophotometer); Alat untuk mengukur/ memantau/ menganalisa konsumsi listrik; Alat untuk menyimpan energi surya; Alat
untuk merekam gambar; Alat untuk penghitungan, penghisapan, dan penempatan benih dalam suatu wadah dalam proses
perkecambahan benih (Vacuum Seed Counter); Alat yang digunakan untuk memantau kondisi bayi, serta menghasilkan suara
dan gambar (audio-video baby monitors), bukan untuk keperluan medis; Alat yang digunakan untuk memperbesar suara
(Delay); Alat yang digunakan untuk tempat proses pendorongan noda oleh eluen dalam proses kromatografi lapis tipis (DO
Meter); Alat yang dikendalikan oleh suara, yaitu, asisten digital pribadi, alat penghubung untuk otomatisasi rumah yang terdiri
dari alat pengeras suara dengan aktivasi melalui suara, piranti keras komputer, serta piranti lunak untuk mengendalikan
peralatan yang terhubung dalam jaringan di internet of things (IoT), peralatan penwrangan/pencahayaan serta aparatus
keamanan rumah yang pengoperasiannya didukung dan terkoneksi melalui internet; Alat-alat navigasi; Alat-alat pemetaan;
Alat-alat pemetaan dan survei untuk keperluan navigasi; Alat-alat pemutar (players) MPEG audio layer-5; Alat-alat streaming
video; Alat-alat survei; Alat-alat untuk streaming konten media melalui jaringan nirkabel lokal; Alat pengujian dan pengukuran,
yaitu penerima gangguan elektromagnetik, penerima gangguan frekuensi radio dan produk kesesuaianelektromagnetik, yaitu
penerima gangguan elektromagnetik untuk menguji kesesuaianelektromagnetik dan membuat pengukuran emisi konduktif;
Alat pengujian otomatis untuk sirkuit terpadu, papan sirkuit dan peralatan elektronik, yaitu penguji displaypanel datar, penguji
sistem pada chip (system on chip (SOC)), penguji memori, penguji parametrik, penguji inspeksi optik otomatis dan penguji di
dalam sirkuit; Album-album foto elektronik; Aluminium anode; Ampli mixer; Amplifier Bass; Amplifier Guitar; Amplifier
Keyboard; Amplifier dan penerima audio; Analisis fluoresensi sinar-X; Animasi yang dapat diunduh; Anoda terbuat dari paduan
logam untuk digunakan dalam melindungi terhadap korosi; Antarmuka Pemrogaman Aplikasi (API) untuk perangkat lunak
komputer yang memfasilitasi jasa-jasa secara daring (online) untuk membangun jaringan sosial, membangun aplikasi jejaring
sosial, dan untuk memungkinakan para penggunanya menemukan, mengunduh, mengunggah, mengakses dan mengelola
data; Antarmuka pengguna untuk komputer kendaraan bermotor dan perangkat elektronik terpasang, yaitu panel kontrol
elektronik, monitor, layar sentuh, kontrol jarak jauh, stasiun dok, konektor, sakelar, dan kontrol yang diaktifkan suara; Antena
HDTV; Antena parabola; Anti gores; Aparat (alat pemadam kebakaran); Aparat menghitung untuk mengajari aritmatika untuk
anak-anak; Aparat penyimpanan gambar dengan cara digital; Aparatus alarm; Aparatus audio kendaraan bermotor; Aparatus
dan instrumen fotografi; Aparatus dan instrumen ilmu pengetahuan, yaitu, perangkat keras komputer, periferal komputer, alat
pemutar dan perekam audio, alat pemutar dan perekam media, perangkat elektronik digital genggam, pengendali nirkabel,
perangkat pengendali jarak jauh, perangkat informasi dalam suatu sistem lengkap yang dapat dikendalikan oleh suara,
perangkat asisten pribadi dalam suatu sistem lengkap yang dapat dikendalikan oleh suara, alat pengontrol otomatisasi rumah,
dan adaptor daya; Aparatus dan instrumen pemeriksaan [pengawasan]; Aparatus dan instrumen, semua untuk memproses,
menyimpan, memperoleh kembali, transmisi, menampilkan, input, output, pengkompresan, pendekompresan, memodifikasi,
menyiarkan dan mencetak data; Aparatus dan perangkat memori periferal; Aparatus dan perlengkapan komunikasi nirkabel;
Aparatus pendeteksi asap; Aparatus pengalih, pengendali, pemonitor serta pemeriksa (supervisi) elektronik untuk jendela;
Aparatus pengalih, pengendali, pemonitor serta pemeriksa (supervisi) elektronik untuk kunci; Aparatus pengalih, pengendali,
pemonitor serta pemeriksa (supervisi) elektronik untuk pintu; Aparatus pengatur serta pengendali listrik untuk partisi; Aparatus
pengatur serta pengendali listrik untuk pintu; Aparatus pengatur serta pengendali listrik untuk pintu gerbang; Aparatus
transaksi keuangan elektronik; Aparatus untuk berbagi jaringan nirkabel atau kabel; Aparatus untuk pengujian dan
pemrograman sirkuit terpadu; Aparatus yang dioperasikan secara elektrik untuk menghasilkan uap insektisida; Aparatus,
instalasi serta peranti pengendali keamanan; Aplikasi / Perangkat Lunak yang dapat digunakan sebagai sarana edukasi,
ibadah dan amal (charity) bagi warga Muslim; Aplikasi Informasi data kota; Aplikasi atau Sistem informasi yang mengolah data
tentang kesehatan di Rumah Sakit atau instansi kesehatan; Aplikasi digital reimbursement; Aplikasi gawai yang berkaitan
dengan penghubung pencari kerja (talent/service :soft skill & hard skill) dengan penyedia kerja (Untuk semua jenis pekerjaan
upah harian, mingguan, bulanan) Untuk Perorangan/ Perusahaan mengiklan kan lowongan pekerjaan marketplace untuk UKM
& Penyedia Jasa/service mengiklankan Jasa/Service mereka dalam produk Kantor Online kepada Pencari Jasa, dan pencari
jasa dapat request/order pekerjaan/project Media penyimpanan database user seperti KTP,SIM, nama PT, SIUP, No Hp, Foto
Profile, dan data lainnya untuk keperluan keamanan periklanan bagi Perusahaan yang ingin beriklan di platform Werkzone
Aplikasi Website & Aplikasi Mobile yang dapat melakukan transaksi pembayaran iklan, Kantor Online, dan jasa/service/project
yang sudah selesai dikerjakan, yang dapat diunduh; Aplikasi intelligent operation platform (aplikasi platform operasi cerdas);
Aplikasi komputer untuk ponsel, tablet, dan perangkat serupa lainnya; Aplikasi komputer yang dapat dipasang maupun
diunduh melalui telepon selular, komputer, komputer berbentuk pipih dan telepon selular berbentuk pipih (tablet); Aplikasi
mesin kasir online (Program computer); Aplikasi mobile berupa video, suara dan permainan termasuk alat untuk pendidikan
bahasa; Aplikasi mobile yang dapat didownload untuk menciptakan, mengedit, meng-upload, memposting, menunjukkan,
menampilkan, berbagi, dan melihat media elektronik, klip audio, klip video, dan teks melalui internet; Aplikasi mobile yang
dapat diunduh untuk berita, ulasan, cuaca, olah raga, hiburan, fashion, keuangan, makanan, musik, inspirasi, kesehatan, gaya
hidup, perjalanan, pengasuhan anak, ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan kesejahteraan (wellness); Aplikasi mobile yang
dapat diunduh untuk melihat permainan, program online, teks, gambar, konten multimedia dan video di terkait peristiwa, berita,
ulasan, cuaca, olahraga, hiburan, fashion, keuangan, makanan, musik, inspirasi, kesehatan, gaya hidup, perjalanan,
pengasuhan anak, ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan kesejahteraan (wellness) terkini; Aplikasi mobile yang dapat
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diunduh untuk melihat program online, teks, gambar, konten multimedia dan video terkait peristiwa, berita, ulasan, cuaca, olah
raga, hiburan, fashion, keuangan, makanan, musik, inspirasi, kesehatan, gaya hidup, perjalanan, pengasuhan anak, ilmu
pengetahuan, teknologi, budaya dan kesejahteraan (wellness) terkini; Aplikasi mobile yang dapat diunduh untuk ruang obrolan
electronic dan papan buletin; Aplikasi mobile yang dapat diunduh untuk surat elektronik, pengiriman pesan elektronik, dan
pengiriman data, gambar, dan dokumen, audio, video dan multimedia lain secara elektronik; Aplikasi mobile yang dapat
diunduh yang memungkinkan pengguna untuk mengakses dan melacak data kesehatan, mendapatkan informasi kesehatan
dan kebugaran, menetapkan tujuan kesehatan dan kebugaran, mengelola dan berpartisipasi dalam tantangan dan inisiatif
kesehatan dan kebugaran, dan berpartisipasi dalam pelatihan digital di bidang kesehatan dan kebugaran; Aplikasi mobile yang
dapat diunduh yang menampilkan peranti lunak untuk digunakan dalam grup komunikasi, yaitu olahpesan cepat, media sosial,
berbagi file, dan pencarian serta posting teks, video, gambar, dan multimedia lainnya; Aplikasi mobile yang dapat diunduh
yang menampilkan peranti lunak untuk digunakan dalam komunikasi group, yaitu pengiriman pesan secara instan, media
sosial, file sharing, dan mencari dan memposting teks dan gambar; Aplikasi mobile yang dapat diunduh yang menampilkan
peranti lunak untuk menulis pesan, berbagi video gambar, konten multimudia; Aplikasi mobile yang dapat diunduh, untuk
digunakan bermain suatu permainan didalam komputer, tablet dan perangkat mobile.; Aplikasi pemantau/monitor harga emas
secara real time; Aplikasi pengambil keputusan dari pimpinan; Aplikasi perangkat lunak (telepon) bergerak (mobile) untuk entri
(entry) teks dan karakter prediktif dan korektif; Aplikasi perangkat lunak bergerak untuk layanan komputasi awan untuk
digunakan berhubungan dengan pemasaran digital yang diarahkan kepada pelanggan produk kemasan.; Aplikasi perangkat
lunak bergerak untuk layanan komputasi awan untuk digunakan berhubungan dengan solusi ketelusuran dari awal hingga
akhir atas produk kemasan dan pengemasan; Aplikasi perangkat lunak computer yang dapat diunduh, yang dipasang di
ponsel dan/atau komputer, digunakan untuk memberikan evaluasi kredit, pinjaman tunai dan pinjaman angsuran konsumen,
dan lain-lain untuk pengguna; Aplikasi perangkat lunak dan perangkat keras komputer untuk kontrol mengemudi kendaraan
otomatis; Aplikasi perangkat lunak dan perangkat keras komputer untuk kontrol mengemudi kendaraan otomatis, kontrol
secara mandiri, navigasi, mengemudi dengan bantuan untuk kendaraan, dan mengemudi sendiri untuk kendaraan; Aplikasi
perangkat lunak digunakan untuk instalasi dan peralatan sanitasi, yaitu, unit bangku toilet dengan alat pembersih kebocoran
dengan air hangat, bejana kakus, bidet, urinal, bak mandi, instalasi mandi berendam, instalasi mandi pancuran, wastafel
tangan [bagian dari instalasi sanitasi], keran, mandi pancuran, pemanas air listrik, alat pengering tangan listrik untuk kamar
mandi, dispenser sabun otomatis; Aplikasi perangkat lunak jaringan sebagai program komputer yang dapat diunduh; Aplikasi
perangkat lunak khusus untuk penukaran emas dengan mata uang virtual; Aplikasi perangkat lunak komputer di bidang
periklanan dan layanan perdagangan elektronik; Aplikasi perangkat lunak komputer untuk agen virtual digital, sistem prediktif,
pembelajaran mesin, otomatisasi proses kognitif, pengenalan pola, pengenalan karakter, aplikasi komputasi visual, virtualisasi
pengetahuan, robotik, drone, dan kendaraan tak berawak; Aplikasi perangkat lunak komputer untuk alat pemurni air; Aplikasi
perangkat lunak komputer untuk alat pemurni udara; Aplikasi perangkat lunak komputer untuk lemari es; Aplikasi perangkat
lunak komputer untuk mesin pencuci piring; Aplikasi perangkat lunak komputer untuk monitor-monitor pribadi; Aplikasi
perangkat lunak komputer untuk oven-oven; Aplikasi perangkat lunak komputer untuk oven-oven microwave; Aplikasi
perangkat lunak komputer untuk peralatan rumah tangga; Aplikasi perangkat lunak komputer untuk perangkat seluler,
komputer pribadi, konsol, dan tablet; Aplikasi perangkat lunak komputer untuk ponsel pintar dan perangkat seluler di bidang
penilaian, perbaikan, layanan pemasangan dan penjualan mobil baru dan/atau bekas, sepeda motor, kendaraan komersial
dan/ atau kendaraan tugas berat serta aksesoris dan suku cadang terkait; Aplikasi perangkat lunak komputer untuk sistem
pengolahan air limbah untuk mengendalikan pompa, modul pemisahan, modul kontrol dan peralatan tambahan yang
digunakan dalam operasi minyak dan gas lepas pantai; Aplikasi perangkat lunak komputer untuk televisi; Aplikasi perangkat
lunak komputer untuk alat penghisap debu; Aplikasi perangkat lunak komputer untuk mesin-mesin pencuci pakaian; Aplikasi
perangkat lunak komputer untuk mesin-mesin pengelolaan pencucian pakaian; Aplikasi perangkat lunak komputer yang dapat
diunduh untuk mengumpulkan dan menganalisis data; Aplikasi perangkat lunak komputer, download; Aplikasi perangkat lunak
secara lengkap (super app) untuk layanan komunikasi elektronik, layanan penjualan barang, layanan penjualan jasa, layanan
pengantaran barang, layanan kesehatan, layanan keuangan dan layanan ketenagakerjaan; Aplikasi perangkat lunak terkait
infomasi Liga Basket; Aplikasi perangkat lunak untuk bermain game Liga Basket; Aplikasi perangkat lunak untuk digunakan
dengan perangkat seluler; Aplikasi perangkat lunak untuk layanan komputasi awan untuk digunakan berhubungan dengan
pemasaran digital yang diarahkan kepada pelanggan produk kemasan; Aplikasi perangkat lunak untuk layanan komputasi
awan untuk digunakan berhubungan dengan solusi ketelusuran dari awal hingga akhir atas produk kemasan dan
pengemasan; Aplikasi perangkat lunak untuk melihat teks, gambar, dan konten multimedia terkait peristiwa, berita, ulasan,
cuaca, olah raga, hiburan, fashion, keuangan, makanan, musik, inspirasi, kesehatan, gaya hidup, perjalanan, pengasuhan
anak, ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan kesejahteraan (wellness) terkini; Aplikasi perangkat lunak untuk telepon
bergerak; Aplikasi perangkat lunak untuk telepon selular dan tablet untuk membantu tidur, memantau tidur, memantau
lingkungan selama tidur; Aplikasi perangkat lunak yang dapat diunduh untuk komputer, ponsel, tablet, perangkat genggam,
kendaraan, dan perangkat yang mendukung Internet of Things (IoT); Aplikasi perangkat lunak yang dapat diunduh untuk
melihat kartun elektronik dan komik elektronik; Aplikasi perangkat lunak yang dapat diunduh untuk telepon seluler; Aplikasi
perangkat lunak yang khusus melakukan transaksi jual-beli emas; Aplikasi perangkat lunak yang memungkinkan pencarian
dan perekrutan atlet/ pemain basket/ pelatih basket; Aplikasi perangkat lunak yang memungkinkan penjual untuk mengirimkan
kupon, potongan, diskon, voucher dan tawaran khusus secara langsung ke perangkat telekomunikasi yang dapat dibawa milik
nasabah melalui komunikasi RFID atau NFC tanpa kontak; Aplikasi perangkat lunak yang memungkinkan penjual untuk
menyebarkan poster pintar baik pada lokasi toko penjualan eceran dan grosir sehingga pelanggan dapat langsung
menempelkan perlengkapan telekomunikasi mereka yang dapat dibawa lang sung di lokasi toko tersebut untuk mengakses
kupon, potongan, diskon, voucher dan tawaran khusus yang telah dikirimkan melalui komunikasi RFID atau NFC tanpa kontak;
Aplikasi perangkat lunak yang menampilkan manajemen Kekayaan Intelektual; Aplikasi peranti lukan untuk perangkat mobile
atau nirkabel dan perangkat komputer untuk mengaktifkan perbankan elektronik, mobile dan online; Aplikasi peranti lunak
untuk perangkat mobile atau nirkabel dan perangkat komputer untuk mengaktifkan perbankan elektronik, mobile dan online;
Aplikasi peranti lunak yang dapat diunduh (downloadable) untuk perangkat seluler atau komputer yang menyediakan informasi
yang dapat disesuaikan tentang fungsi dan fitur kendaraan bermotor dan memberikan pengguna kemampuan untuk
mengendalikan fitur kendaraan bermotornya dari jarak jauh, yaitu, mengunci dan membuka pintu kendaraan, memulai atau
mematikan kendaraan, mengecek status sistem pengoperasian kendaraan bermotor dari jarak jauh, yaitu, masa pakai oli
mesin, tingkat bahan bakar, tekanan ban dan pengisian daya baterai, terhubung ke penasihat di call center, mencari dealer
kendaraan bermotor dan jadwal perawatan dan perbaikan kendaraan bermotor, dan permintaan bantuan di tepi jalan
[sehubungan dengan otomobil]; Aplikasi peranti lunak yang digunakan untuk menyediakan lokasi geografis kendaraan tertentu
[sehubungan dengan otomobil]; Aplikasi pesan telepon; Aplikasi piranti lunak yang dapat
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diunduh dengan fitur yang menampilan database resep untuk peralatan mobile; Aplikasi ponsel; Aplikasi ponsel pintar yang
dapat diunduh (perangkat lunak) untuk mengumpulkan dan menganalisis data; Aplikasi ponsel pintar yang dapat diunduh
(perangkat lunak), yaitu, aplikasi untuk mengumpulkan dan menganalisis data; Aplikasi ponsel pintar yang dapat diunduh
(perangkat lunak), yaitu, aplikasi untuk mengumpulkan dan menganalisis data terkait kompetisi Liga Basket; Aplikasi program
komputer untuk manajemen usaha peternakan; Aplikasi program untuk melacak operasi mesin pertanian; Aplikasi seluler
yang dapat diunduh untuk digunakan sehubungan dengan layanan toko ritel; Aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk
memutar video secara offline dengan pemutar bawaan; Aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk menelusuri video dengan
browser bawaan; Aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk mengelola unduhan; Aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk
mengunduh semua item format; Aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk mengunduh video besar dalam kartu memori
dengan kecepatan tinggi; Aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk mengunduh video dari situs web; Aplikasi seluler yang
dapat diunduh untuk mengunduh video dilatar belakang, dalam sekumpulan; Aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk
mengunduh, menjeda dan melanjutkan mengunduh video; Aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk menyediakan akses ke
informasi perawatan kesehatan dan profesional perawatan kesehatan, dan untuk memungkinkan pemeriksaan dan konsultasi
jarak jauh dengan dokter dan profesional perawatan kesehatan; Aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk menyimpan file
yang diunduh dalam folder yang dilindungi kata sandi; Aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk merencanakan perjalanan,
menerima informasi perjalanan, cuaca, medis, keselamatan, kesehatan, dan keamanan, menerima peringatan keamanan, dan
alat konverter mata uang; Aplikasi seluler yang dapat diunduh yang digunakan untuk pengiriman dan distribusi konten hiburan
audio, video dan multimedia termasuk teks, data, gambar, audio, video dan file audiovisual.; Aplikasi sistem informasi untuk
mengatur, mengawasi dan mengendalikan serta melakukan transaksi BBM; Aplikasi telepon genggam untuk kebutuhan
transaksi perbankan; Aplikasi telepon genggam yang diperuntukkan bagi broker/pialang asuransi untuk memberikan
penawaran asuransi, pengikatan polis asuransi dan menghasilkan dokumen polis asuransi; Aplikasi telepon seluler (perangkat
lunak); Aplikasi telepon yang dapat diunduh; Aplikasi transaksi emas secara real time; Aplikasi untuk memantau
perkembangan data informasi dengan laporan-laporan berbentuk tabel maupun grafik; Aplikasi yang mobil dan perangkat
lunak yang dapat diunduh untuk pemrosesan, pemeriksaan kembali dan penyuntingan data dari jam tangan pintar dan alat
yang mobil yang menampilkan sistem pemosisian global, kompas, barometer, altimeter, pedometer, meter detak jantung,
accelerometer dan termometer; Aplikasi, podcast, aparatus belajar dan menerjemahkan bahasa, perangkat lunak belajar
bahasa, perangkat lunak AI dan mesin belajar untuk pendidikan bahasa; Aplikasi-aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk
pendidikan bisnis dan jaringan bisnis; Audio crossover; Audio video visual; BATERAI JAM TANGAN; Bagian, perlengkapan
dan aksesoris untuk kacamata, kacamata pelindung dengan bingkai plastik atau karet yang pas di wajah untuk melindungi
mata dan kacamata pelindung dari sinar matahari, termasuk, tempat, rantai, tali, bingkai, pita dan pengikat pendukung;
Bagian-bagian untuk kacamata; Bahan untuk listrik utama [kawat, kabel]; Bahan-bahan pendidikan dalam bentuk disk yang
sudah terekam untuk mengajari bahasa; Bahan-bahan pendidikan dalam bentuk pita yang sudah terekam untuk mengajari
bahasa; Bahan-bahan pendidikan dalam bentuk program komputer untuk mengajari bahasa; Baju Alat Pelindung Diri; Baju
balap mobil tahan api untuk tujuan keamanan; Baliho LED; Baliho neon box; Bank Daya (Pengisi daya Baterai); Bank data;
Batang leveling; Batang tubuh untuk mikroskop (tabung lensa), bukan untuk keperluan medis; Baterai; Baterai dan sel baterai;
Baterai laut; Baterai listrik untuk peralatan pernapasan; Baterai listrik untuk peralatan pernapasan untuk pasien dengan
pelembab gas pernapasan terintegrasi; Baterai lithium polimer (Li-Po); Baterai penyimpanan timbal-asam untuk kendaraan
listrik; Baterai ponsel (baterai isi ulang); Baterai tambahan untuk smartphone; Baterai untuk alat berat; Baterai untuk alat
elektronik; Baterai untuk alat penguap; Baterai untuk drone; Baterai untuk kendaraan udara; Baterai untuk pakaian yang
dipanaskan dengan listrik; Baterai untuk penyedot debu; Baterai untuk peralatan konstruksi; Baterai untuk peralatan olahraga;
Baterai untuk peralatan pernapasan; Baterai untuk peralatan pernapasan untuk pasien dengan pelembab gas pernapasan
terintegrasi; Baterai untuk rompi yang dipanaskan dengan listrik; Baterai untuk sarung tangan yang dipanaskan dengan listrik;
Baterai untuk senter; Baterai untuk sepatu bot yang dipanaskan dengan listrik; Baterai untuk sepeda listrik; Baterai untuk
telepon genggam; Baterai untuk telepon tanpa kabel; Baterai untuk traktor beroda; Baterai untuk truk; Baterai, listrik, untuk
kendaraan; Baterai, listrik, untuk telepon seluler, telepon pintar dan tablet komputer;; Beacon perangkat nirkabel energi
rendah; Bel pintu listrik; Bingkai kacamata; Bingkai untuk kacamata; Bingkai, tali, rantai, kotak dan sarung untuk kacamata
hitam; Bingkai-bingkai gambar digital untuk menampilkan gambar-gambar, klip-klip video dan musik digital; Booster antena;
Braket untuk ponsel; Braket untuk proyektor; Breket televisi; CD; CD dan DVD yang menampilkan suara dan video di bidang
musik; CD digital; CD yang direkam sebelumnya; CD yang menampilkan musik; CD yang menampilkan musik dan pertunjukan
musik; CD, CD-ROM, DVD dan media lain untuk merekam atau menyimpan perangkat lunak; CD, DVD, CD-ROM, yang telah
direkam sebelumnya, dengan menampilkan kartun animasi dan komik animasi; CD, DVD, dan media perekaman digital
lainnya; CD, DVD, rekaman vinil, dan kaset audio pra-rekaman yang menampilkan musik; CD-Is [compact disc interactive];
CD-Is yang sudah direkam sebelumnya [compact disc interactive]; CD-ROM kosong untuk merekam suara atau video; CDROM yang berisi direktori telepon elektronik; CD-ROM yang direkam dengan program kinerja otomatis untuk alat musik
elektronik; CD-ROM yang direkam sebelumnya; CD-ROMs; CDRW (Compact disc - rewritable); CINCIN TERA; Cakram
audio/video dan pita audio/video yang direkam dengan musik, film, animasi, drama, olahraga; Cakram cermin pemantul untuk
dipakai guna mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas; Cakram magnetik, pita magnetik, kartu IC, cakram optik, kartrid
ROM, CD-ROM, DVD-ROM, DVD-RAM yang disandikan untuk penggunaan di bidang animasi; Cakram magnetik, pita
magnetik, kartu IC, cakram optik, kartrid ROM, CD-ROM, DVD-ROM, DVD-RAM yang disandikan untuk penggunaan di bidang
gambar; Cakram magnetik, pita magnetik, kartu IC, cakram optik, kartrid ROM, CD-ROM, DVD-ROM, DVD-RAM yang
disandikan untuk penggunaan di bidang musik; Cakram magnetik, pita magnetik, kartu IC, cakram optik, kartrid ROM, CDROM, DVD-ROM, DVD-RAM yang disandikan untuk program perangkat lunak komputer; Cakram optic yang telah direkam
sebelumnya (audio, video); Cakram optik untuk musik yang telah direkam sebelumnya; Cakram padat video (VCD); Cakram
video kompak dengan gambar bergerak yang direkam/video compact discs dengan gambar bergerak yang direkam; Cantelan
Kamera; Capacitor discharge ignition (CDI); Card reader untuk kartu magnetik; Casing (wadah) dari kulit untuk komputer
tablet; Casing (wadah) dari kulit untuk telepon genggam; Casing (wadah) dari kulit untuk telepon pintar; Casing komputer;
Catatan LP; Catu daya AC / DC; Catu daya input DC; Catu daya penstabil tegangan; Catu daya tegangan rendah; Catu daya
yang portable (baterai isi ulang); Cawan petri untuk penggunaan laboratorium; Cermin reflektif untuk mencegah kecelakaan;
Chat dan email application ( software); Chip DNA; Chip elektronik untuk pembuatan sirkuit terpadu; Chip prosesor
semikonduktor; Chips/ kepingan komputer dengan piranti lunak yang ditanamkan untuk mengalihkan aplikasi; Cincin adaptor
untuk melekatkan benda ke kamera; Cincin pegangan pada telepon pintar; Computer programs for communication devices;
Control Panel Mesin Kompresor dan Vakum; DTG printer; DVD; DVD (Digital Versatile Discs); DVD dan disk kompak yang
telah direkam terlebih dahulu menampilkan informasi dalam bidang permainan komputer; DVD dan media perekaman digital
lainnya; DVD dan media pra-rekaman digital yang menampilkan konten hiburan; DVD interaktif; DVD kebugaran yang direkam
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sebelumnya; DVD konten musik yang telah direkam sebelumnya; DVD kosong; DVD latihan yang direkam sebelumnya; DVD
pra-rekam yang berisi serial televisi; DVD yang direkam sebelumnya; DVD yang direkam sebelumnya menampilkan musik;
DVD yang menampilkan musik dan pertunjukan musik; Database elektronik menampilkan jalan raya, geografis, peta, informasi
jalur transit publik, informasi lintasan transit publik, informasi rute transit publik, jadwal waktu dan daftar perjalanan transit
publik dan informasi transit publik lainnya yang direkam di media komputer; Dekoder kode batang; Die prosesor kemasan dan
casing; Dinding sentuh digital; Diseq swith (Digital Satellite Equipment Control) yaitu alat kontrol peralatan Satelit Digital; Disk
audio, pita dan piringan hitam yang telah terekam sebelumnya berupa musik dan hiburan; Disk drive eksternal pada komputer;
Disk komputer; Disk perekaman video; Disk rekaman, yaitu, disk audio dan video yang menampilkan rekaman suara musikal;
Disk yang telah direkam sebelumnya, yaitu video digital disk, disk serbaguna digital, DVD, dan disk digital definisi tinggi yang
menampilkan program televisi fiksi ilmiah dan drama; Display listrik; Dokumen elektronik, direkam; Dompet elektronik yang
dapat digunakan untuk melakukan transaksi pembayaran; Dompet elektronik yang dapat diunduh; Drive CD untuk komputer;
Drive CD-ROM; Drive DVD; Drive memori flash USB (universal serial bus); Driver komputer; Drone; Dudukan alarm dan video
kamera; Dudukan braket untuk kamera; Dudukan kacamata; Dudukan mikroskop operasi/bedah, bukan untuk keperluan
medis; Dudukan untuk peralatan fotografi; Earphone nirkabel; Elektro fusion fitting; Elektronik handy talkie; Encoders; File dan
rekaman audio digital, video, dan multimedia yang dapat diunduh menampilkan musik, televisi, film, buku, berita, konser, radio,
olahraga, permainan, acara budaya, serta program hiburan dan pendidikan terkait; File digital yang dapat diunduh; File
gambar/imej yang dapat diunduh yang berisi karya seni, teks/pesan, audio, video, permainan dan tautan Web Internet yang
berhubungan dengan kegiatan-kegiatan olahraga dan budaya; File suara yang dapat diunduh atau direkam yang
mereproduksi kebisingan latar belakang; Film dan gambar animasi yang dapat diunduh; Film dan video yang dapat diunduh
dari internet, film (movies) yang dapat diunduh dari internet; Film kartun animasi; Film sinar-X, terbuka; Film sinematografi
terbuka; Film slide terbuka; Film yang dapat diunduh; Film yang mengandung bahan-bahan pendidikan yang terekam; Filmfilm bioskop yang diexpose; Filter pernapasan wajah selain untuk pernapasan buatan; Filter untuk peralatan fotografi; Fiting
listrik; Fitur komponen dari sistem pengujian, sinyal, diagnostik dan pengukuran elektronik serta peralatan yang digunakan
dalam pembangkit sinyal, penganalisis sinyal, pembangkit gelombang berubah-ubah, pembangkit pulsa dan satu-kotak
penguji, yaitu penganalisis jaringan dan penguji jaringan area lokal nirkabel (WLAN) dan telepon selular, komponen elektronik
dalam bentuk perangkat lunak dan perangkat keras, yaitu pengolah (prosesor) sinyal digital dan algoritme pengontrolnya,
dijual sebagai komponen terpadu dari pembangkit gelombang, untuk meningkatkan keakuratan sinyal dan lebar sinyal;
Flasher; Flasher Relay; Flyback tv (FBT); Foto-foto X-ray, selain untuk keperluan medis; GPS navigasi dan petunjuk,
pelacakan lokasi GPS, GPS tampilan peta dan perangkat kalkulasi rute, video perekam, dan perangkat jaringan komunikasi
nirkabel untuk transmisi data atau gambar untuk kendaraan; Gambar untuk kupon yang dapat diunduh; Gambar, video, arsip,
dokumen dan imej yang diunduh dari internet; Gelang lengan khusus diadaptasi untuk perangkat elektronik pribadi, yaitu,
untuk smartphones; Gelang untuk pemutar media elektronik portabel; Gelang yang mempunyai koneksi; Gelang-gelang yang
mengkomunikasikan data ke personal digital assistant, telepon-telepon pintar, komputer-komputer tablet dan komputerkomputer pribadi melalui situs internet dan jaringan-jaringan komunikasi komputer dan elektronik lainnya; Gepyok karet
pemadam api; Gerbang Internet of Things [IoT]; Gerbang jaringan nirkabel dan kabel; Gigabit interface converter (GBIC)
modul; Gigabit router; Harnes kawat kelistrikan untuk mobil; Headphone dan sumbat telinga (ear buds); Headphone nirkabel;
Headset amplifier dengan fitur audio link ke smartphones; Headset komunikasi; Headset telepon dan komputer;
Headsets untuk telepon genggam; Helm khusus latihan olahraga kriket; Helm olahraga; Hiasan pelindung saklar listrik; Hub
USB; Hydrosubmote (3000M water deliver/fire) yaitu suatu alat pemadam jarak jauh, kira-kira 3000M; I-Ring untuk ponsel
genggam; Instalasi alarm yang menyediakan pengintai dengan notifikasi otomatis melalui sinyal dari berbagai sensor;
Instrumen dan komponen komunikasi elektronik dan optik, yaitu penguji tautan (link) komunikasi untuk pengujian
tautan (link) komunikasi dan peralatan pengujian integritas saluran telekomunikasi; Instrumen elektronik
dalam bentuk pembangkit sinyal,yaitu pembangkit sinyal analog dan vektor, pembangkit gelombang, pembangkit fungsi
dalambentuk perangkat elektronik yang digunakan untuk menghasilkan berbagai jenis sinyal gelombang berulang dengan
berbagai frekuensi, pembangkit pulsa dan data, pembangkit gelombang berubah-ubah, pembangkit suara
dalam bentuk perangkat elektronik yang menghasilkan sinyal acak, dan perangkat pembangkitan sinyal yang
mensintesis sinyal elektronik, dan modul sinkronisasi untuk berbagai jenis pembangkit sinyal; Instrumen komunikasi elektronik
dan optik, yaitu penguji gelombang cahaya dan multimeter gelombang cahaya; Instrumen komunikasi optik; Instrumen
pendidikan matematika untuk sekolah dasar; Instrumen pengujian dan pengukuran elektronik dalam bentuk penguji, yaitu
kabel, antena, tegangan (voltage), arus listrik (amperage), saluran telepon dan penguji kontinuitas; Instrumen pengujian dan
pengukuran elektronik, yaitu kabel genggam dan penguji antena dengan penganalisis spektrum opsional,
penganalisis jaringan dan meter daya; Instrumen pengujian dan pengukuran elektronik, yaitu voltmeter dan unit pengukur
sumber; Instrumen pengujian dan pengukuran elektronik dalam bentuk penganalisis, yaitu spektrum, vektor, sinyal,
jaringan, daya dan sumber daya, protokol, frekuensi radio, gelombang mikro, logik, domain modulasi, komponen optik,
komponen gelombang cahaya, modulasi optik, jarak waktu, polarisasi serta penganalisis kerugian dan dispersi fotonik;
Instrumen-instrumen sel fotovoltaik untuk mengubah panas matahari menjadi listrik; Instrumentasi dan alat ukur, yaitu digitizer;
Instrumen pengujian dan pengukuran elektronik, yaitu osiloskop dan bagian-bagiannya; Interfon; Inverator; Inverter; Inverter
AC / DC; Inverter DC / AC; Inverter untuk catu daya; Inverter yang digunakan pada pembangkit tenaga surya; Jack
penghubung antara satu alat ke alat lainnya; Jam pasir; Jam pasir [alat pengukur waktu]; Jam tangan dengan fungsi sebagai
alat komunikasi bergerak; Jam tangan pintar (pengolahan data); Jam tangan pintar yang digunakan pada pergelangan tangan
yang memiliki tampilan sebagai telepon, perangkat lunak dan layar yang menampilkan, mengirimkan dan menerima
teks/pesan, email-email, data dan informasi; Jam tangan pintar yang mempunyai fungsi radio pengawasan; Jam-jam tangan
dengan fungsi sebagai alat komunikasi tanpa kabel dengan terminal-terminal elektronik seperti telepon-telepon pintar,
komputer-komputer tablet, PDA, komputer-komputer; Jam-jam tangan yang dilengkapi kamera dan alat pemutar MP3, dan
yang mengkomunikasikan data ke telepon-telepon pintar dan PDAs; Jasa valuasi keuangan; Jendela mobil depan dan
belakang; KISI KISI AKI (ACCU); KONTAK KONTAK LISTRIK; KONTRAKTOR; KOTAK MCB; KWH METER; Kabel Antena;
Kabel Arde; Kabel Busi; Kabel Generator; Kabel HDMI; Kabel HDTV; Kabel High definition interface (HDMI); Kabel Listrik
Tahan Api; Kabel Listrik Tegangan Menengah; Kabel Listrik Tegangan Tinggi; Kabel Listrik Tegangan rendah; Kabel Listrik
Untuk Pertambangan; Kabel Pengendali; Kabel USB; Kabel USB untuk ponsel; Kabel USB untuk ponsel selular; Kabel audio;
Kabel audio penghubung jarak panjang; Kabel cdi; Kabel daya untuk perangkat elektronik yang digunakan untuk memanaskan
tembakau; Kabel daya untuk untuk rokok elektronik; Kabel ekstensi speaker; Kabel las listrik; Kabel listrik; Kabel listrik dan
elektronik untuk peralatan komunikasi audio dan video, dan manual instruksi yang dapat diunduh untuk peralatan komunikasi
audio dan video; Kabel listrik, harnessing, pengukur dan sakelar; Kabel pengisi daya listrik; Kabel serat optik; Kabel-kabel
elektrik datar yang lentur; Kabinet Pelindung Biologis; Kaca mata pintar (pengolahan data); Kacamata 3D; Kacamata
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Perlindungan; Kacamata anti silau; Kacamata dengan resep; Kacamata pelindung; Kacamata renang; Kacamata tiga dimensi
sebagai pesawat penerima siaran televisi; Kacamata untuk pengendara motor; Kamera 35mm; Kamera CCTV; Kamera
bongkar pasang; Kamera cetak digital; Kamera dengan perangkat lunak penditeksi; Kamera digital (SLR); Kamera digital
kompak; Kamera konferensi video, speaker ponsel, monitor komputer, televisi; Kamera pada dasbor; Kamera panoramic;
Kamera untuk berbagai kegunaan; Kamera untuk mendapatkan hasil foto dan video yang lonjong dan imersif; Kamera untuk
menghasilkan gambar pandangan 180, 360 derajat dan sangat lebar; Kamera video untuk memonitor interior dan eksterior
tempat tinggal dan bangunan komersial, dan pengontrol nirkabel untuk perangkat pemantauan, kontrol, dan otomatisasi jarak
jauh; Kamera yang berisi sensor gambar linier; Kamera-kamera komputer pribadi; Kamera-kamera pemantau jaringan untuk
pengawasan; Kamera-kamera untuk konferensi melalui video; Kantong kacamata; Kartu PC; Kartu SIM; Kartu USB; Kartu chip
elektronik yang dikodekan berisi pemrograman yang digunakan untuk sekuensing DNA; Kartu debet (bermagnetik); Kartu
elektronik dan identifikasi magnetik yang digunakan untuk layanan pembayaran; Kartu hadiah yang berkode magnetik; Kartu
identifikasi yang dikodekan secara magnetis; Kartu identitas biometrik; Kartu identitas magnetik; Kartu identitas, magnetik;
Kartu kredit; Kartu kredit dan kartu debit yang dikodekan; Kartu kredit dikodekan tidak mengandung magnet; Kartu kredit, kartu
debit, kartu tunai, kartu kunci dan kartu telepon prabayar yang dikodekan secara magnetis; Kartu loyalti yang berkode
magnetik; Kartu magnetik atau bersandi; Kartu magnetik berkode; Kartu memori Digital [SD] aman; Kartu pembayaran; Kartu
pembayaran magnetik; Kartu penyimpanan; Kartu perbankan, dikodekan atau magnetik; Kartu pintar [kartu sirkuit terpadu];
Kartu pintar/mutakhir (kartu sirkuit terpadu); Kartu port USB; Kartu pra-pembayaran yang dikodekan secara magnetis; Kartu
susunan video grafis; Kartu telepon; Kartu yang disandikan, yaitu kartu kredit, kartu debit, kartu loyalitas, kartu tagihan, kartu
tunai; Kartu, disk, kaset, kabel, catatan, microchip dan sirkuit elektronik, semua untuk mencatat dan transmisi data; Kartu-kartu
chip elektronik bersandi untuk meningkatkan kualitas gambar televisi; Kartun animasi yang direkam pada DVD, CD dan file
video yang dapat diunduh dan sebagai bagian dari perangkat lunak komputer yang dapat diunduh; Kartu berkode magnetik
yang diprogram khusus berhadiah (reward) untuk para pelanggan setia; Kas register, perangkat untuk menghitung; Kaset
audio menampilkan suara menenangkan hidup; Kaset audio yang menampilkan hiburan musik dan musik; Kaset yang direkam
(bukan untuk musik); Kasing DVD; Kasing ponsel; Kasing telepon selular; Katup penguat suara; Katup, Instrumentasi dan
Sistem Pemantauan Korosi; Kawat dan kabel untuk pengisi listrik kamera; Kawat-kawat dan kabel-kabel listrik; Kawat-kawat
yang disekat; Kbel Listrik Instrumen; Kemasan baterai ukuran besar; Kendali jarak jauh untuk peralatan komunikasi audio dan
video; Kesing untuk membawa computer; Keyboard komputer, perlengkapan joystik komputer, bantalan mouse, mouse
komputer, stylus komputer, stylus kapasitif untuk perangkat layar sentuh, kotak CD, kotak pembawa komputer, sarung
pelindung untuk laptop dan komputer tablet, sandaran tangan untuk digunakan dengan komputer, semua yang berkaitan
dengan bola basket; Kit pengembangan perangkat lunak komputer untuk visi komputer, pembelajaran mesin, pembelajaran
mendalam, kecerdasan buatan, pemrosesan bahasa alami, algoritme pembelajaran, dan analisis data; Kit/perangkat untuk
pengembangan peranti lunak computer (SDK) terdiri dari alat pengembangan peranti lunak dan peranti lunak untuk
digunakan sebagai pemrograman aplikasi antarmuka (API) untuk membuat peranti lunak dan aplikasi yang berkaitan dengan
pencegahan-pencurian dan sistem keamanan, dan sistem pengawasan rumah dan bisnis; Kit/perangkat untuk pengembangan
peranti lunak computer (SDK) terdiri dari alat pengembangan perangkat lunak dan peranti lunak untuk digunakan
sebagai pemrograman aplikasi antarmuka (API) untuk membuat peranti lunak dan aplikasi yang terkait dengan perangkat
elektronik konsumen yang terhubung ke internet; Kit/perangkat untuk pengembangan peranti lunak komputer (SDK)
yang terdiri dari peranti lunak komputer untuk pengembangan, penggunaan, dan interoperabilitas pemrograman aplikasi
antarmuka (API )yang digunakan oleh perangkat elektronik, sistem, dan pertukaran yang bertukar data melalui jaringan
komunikasi dan internet dan yang terhubung dengan penyimpanan data dan layanan pertukaran data berbasis cloud.;
Kit/perangkat untuk pengembangan piranti lunak (SDK); Kit/perangkat untuk pengembangan piranti lunak computer (SDK);
Kit/perangkat untuk pengembangan piranti lunak yang dapat diunduh (SDK); Klip audio, klip video dan spot promosi dalam
CD, pita video dan DVD pra-rekam; Komplotan XY; Komponen dan kelengkapan listrik untuk kendaraan darat, mesin, dan
peralatan, yaitu, amplifier untuk komunikasi nirkabel, antena, dan baterai; Komponen-komponen elektronik, perangkat, dan
sistem untuk komunikasi nirkabel antar perangkat, yaitu, untuk, penentuan posisi, lokasi, navigasi, pelacakan, keamanan,
radar, pencitraan, perasa, dan komunikasi lainnya; Komponen-komponen elektronik, perangkat, dan sistem yang
memungkinkan komunikasi nirkabel, yaitu, untuk, penentuan posisi, lokasi, navigasi, pelacakan, keamanan, radar, pencitraan,
perasa, dan komunikasi lainnya yang memanfaatkan teknologi pita lebar ultra di dalamnya, yaitu, telepon selular pita lebar
ultra, radar pita lebar ultra dan sistem penentuan posisi pita lebar ultra; Komputer; Komputer dan perangkat lunak bergerak
dan aplikasi yang memberikan nasehat, layanan, informasi kepada penggunanya terkait kosmetik dan memungkinkan
pengguna untuk mencoba kosmetik secara virtual; Komputer dan perangkat periferal komputer; Komputer dan sistem operasi
komputer untuk mengemudi secara mandiri, bantuan pengemudi, kendaraan yang terhubung, perangkat antena tak berawak,
dan drone; Komputer genggam; Komputer layar sentuh; Komputer tablet digunakan untuk instalasi dan peralatan sanitasi,
yaitu, unit bangku toilet dengan alat pembersih kebocoran dengan air hangat, bejana kakus, bidet, urinal, bak mandi, instalasi
mandi berendam, instalasi mandi pancuran, wastafel tangan [bagian dari instalasi sanitasi], keran, mandi pancuran, pemanas
air listrik, alat pengering tangan listrik untuk kamar mandi, dispenser sabun otomatis; Komputer terpasang untuk mobil;
Komputer untuk pemrosesan dokumen; Komputer-komputer papan tulis elektronik interaktif; Komunikasi optik; Konektor
ponsel untuk kendaraan; Konektor, terminal, dan kontrol elektronik; Kontaktor daya; Konten audio, video, dan multimedia yang
direkam sebelumnya; Konten terekam; Kontrol pengering; Konverter DC / AC; Konverter DC / DC; Konverter arus (listrik) pada
energi matahari; Konverter fotoelektrik; Konverter mata uang genggam elektronik multibahasa; Konverter mata uang ukuran
saku elektronik multibahasa; Kotak Konverter; Kotak juke musikal; Kotak kaca mata dan kaca mata pelindung matahari; Kotak
listrik; Kotak meteran air; Kotak sambungan [listrik]; Kotak set-top (penerima sinyal digital); Kotak speaker; Kotak untuk
pengeras suara; Kotak untuk telepon seluler; Kotak untuk terminasi optik; Kotak yang dilengkapi dengan peralatan
pembedahan (mikroskopi), bukan untuk keperluan medis; Kotak, tali dan rantai kacamata; Kunci akses yang dikontrol secara
elektronik; Kunci transponder; Kunci web USB; Kunci web USB untuk meluncurkan URL situs web yang diprogram
sebelumnya secara otomatis; Kupon elektronik; LAMPU BLITZ; LAMPU PEMOTRETAN (FOTOGRAFI); LCD multifungsi
penganalisis kualitas jaringan daya; LCD untuk peralatan telekomunikasi dan elektronik; LED display dengan layar sentuh;
LED videotron; Laci uang bagian dari mesin kasir (cash drawer); Lampu Mercusuar; Lapisan film pelindung dalam bentuk
kristal cair untuk telepon pintar; Lapisan film pelindung yang diadaptasikan untuk layar kamera; Laporan elektronik yang dapat
diunduh di bidang berbagai macam asam (acid) yang terdiri atas matarantai nucleotide, tipe-tipe species, diagnostic,
diagnostic ilmu kedokteran, diagnostic ilmu kedokteran hewan, forensic ilmu kedokteran, laboratorium obat-obatan, obatobatan untuk ilmu kedokteran hewan, penelitian klinikal, pengembangan obat-obatan, hasil-hasil pharmasi, penelitian
laboratorium, penelitian ilmu pengetahuan, penelitian ilmu kedokteran, ilmu hayati, biologi, mikrobiologi dan metagenomik,
bioteknologi, pertanian, forensik, keamanan pangan, pengujian genetika dan genetika; Laser bukan untuk penggunaan medis,
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mikroskop; Layar LED; Layar LED untuk laptop; Layar LED yang menampilkan teks yang berjalan (running text) dan video;
Layar OLED; Layar Proyeksi Gantung; Layar QLED; Layar atau alat tambahan yang menghadap ke pelanggan; Layar dengan
motor elektrik; Layar dengan penopang tiga kaki; Layar elektronik; Layar sentuh; Layar tampilan komputer; Layar tampilan
visual dalam bentuk komputer, monitor komputer dan televisi; Lensa; Lensa untuk memperbaiki penglihatan [optik]; METERAN
ROLL; MISTAR TUKANG KAYU; MULTI TESTER LISTRIK; Masker pelindung untuk pengendara; Masker pelindung wajah
(topeng); Materi digital, yaitu, arsip audio, arsip video dan arsip grafik pra-rekam untuk digunakan pada perangkat nirkabel;
Materi pendidikan dan pengajaran bahasa yang dapat diunduh tersedia melalui Internet, telepon seluler, jaringan komputer
global atau perangkat nirkabel; Media digital, yaitu file audio dan video yang dapat diunduh yang menampilkan program
televisi fiksi ilmiah dan drama; Media digital, yaitu klip video yang sudah direkam sebelumnya yang dapat diunduh, klip audio
yang sudah direkam sebelumnya, teks dan gambar yang disimpan dalam komputer pribadi elektronik dan perangkat genggam
nirkabel, semuanya menampilkan subjek kepentingan umum; Media digital, yaitu, DVD yang direkam sebelumnya, rekaman
audio dan video yang dapat diunduh, dan CD yang menampilkan dan mempromosikan musik dan hiburan musik; Media
elektronik bukan musik yang direkam sebelumnya (selain perangkat lunak komputer); Media elektronik yang menampilkan
program permainan komputer; Media penyimpanan permanen (non-volatile) (termasuk CD, DVD, kaset dan kaset video dan
perangkat lain) untuk merekam data, suara, gambar, teks atau informasi lainnya; Media perekaman dan penyimpanan digital
atau analog kosong; Meja kerja steris untuk Penanaman; Mekanisme kontrol untuk mesin, engine, atau motor; Mengatur dan
mengelola promosi pemasaran untuk orang lain; Mesin Alarm untuk menjaga rumah dari kemalingan; Mesin cetak dokumen
yang digunakan dengan komputer; Mesin dan instrumen pengukur atau uji coba yang digunakan untuk mengukur ukuran
konsentrasi dan kualitas ozone; Mesin dan instrumen pengukur atau uji coba yang digunakan untuk mengukur ukuran partikel
dan cairan; Mesin dan instrument optik; Mesin dan peralatan radio suar; Mesin fotokopi; Mesin hitung dan peralatan
pemrosesan data; Mesin hitung, peralatan pemrosesan data dan komputer; Mesin inspeksi sidik jari yang digunakan untuk
memeriksa sidik jari secara fisik; Mesin kiosk; Mesin navigasi LORAN; Mesin pelurusan roda kendaraan 3 dimensi (3D Wheel
Alignment); Mesin pembayaran; Mesin pembelajaran; Mesin pemutaran dan perekam suara dan video; Mesin pengeditan
untuk sinematografi; Mesin pengenal mata uang; Mesin penghitung elektronik, perlengkapan pengolah data elektronik,
peralatan pemroresan data elektronik, komputer; Mesin untuk transaksi bank; Mesin yang dioperasikan dengan listrik untuk
mengeluarkan uang, kupon-kupon, tiket-tiket, voucher-voucher, coin-coin dan untuk menerima deposit dan uang tunai dan
perangkat lunak komputer untuk pengoperasian mesin tersebut; Meter peningkat suara; Meter refleksi penentu waktu optikal;
Meteran energi digital; Meteran yang terpasang pada kendaraan; Mikroarray DNA untuk penggunaan laboratorium;
Mikroprosesor; Mikroprosesor digital dan optikal; Mistar bujur sangkar untuk mengukur; Mistar geser; Mistar/meteran [alat
ukur]; Mobile game software; Model tiga dimensi untuk tujuan pendidikan (aparat pendidikan); Modul-modul daya; Modulmodul untuk pembangkit daya fotovoltaik; Monitor liquid crystal display [LCD] komputer; Monitor televisi; Monitor, layar
tampilan, display yang dipasang di kepala, dan headset untuk digunakan dengan komputer, smartphone, perangkat elektronik
bergerak, perangkat elektronik yang dapat dipakai, jam tangan pintar, kacamata pintar, televisi, set top box, dan pemutar dan
perekam audio dan video; Monitor-monitor jaringan dalam bentuk server perangkat keras pada akses jaringan; Monitormonitor komputer untuk konferensi melalui video; Monitor-monitor untuk komputer; Monitor-monitor yang menampilkan
informasi komersial; Monopod digunakan untuk mengambil foto yang diletakkan pada smartphone atau kamera yang berada di
luar jangkauan normal tangan; Mouse (Alat pengolah data); Mouse komputer; Multimeter digital; Musik yang dapat diunduh;
Nada dering yang dapat diunduh untuk telepon selular, telepon pintar, asisten digital pribadi (PDA); Nada dering, grafik, dan
musik yang dapat diunduh melalui jaringan komputer global dan perangkat nirkabel; Notepads elektronik (ENote); ODP
(Optical Distribution Panel) berfungsi sebagai tempat pengaman sambungan kabel optic sekaligus pemisah kabel; OTG (Alat
untuk menggunakan usb atau flashdisk pada handphone); Organizer data pribadi elektronik genggam; Organizer pribadi
elektronik; Otomatisasi dan kontrol perangkat lunak dan sistem otomatisasi untuk pengoperasian yang memanfaatkan sistem
pendingin berbasis air/fluida dan menganalisis data kinerja operasional berbasis sistem dan data lingkungan untuk
menyesuaikan laju aliran, tekanan dan suhu air/fluida dalam sistem untuk kinerja yang optimal; Outlet daya listrik; PC tablet;
PENGUKUR ASAM UNTUK BATERAI; PENGUKUR KEKENTALAN; Pakaian kontrol kebakaran dan pakaian perlindungan
terhadap api untuk industri balap olahraga motor, yaitu—kemeja dan celana dalam, celana panjang, kemeja, jaket, jas, kaus
kaki, sepatu, sepatu bot, helm pengaman, kacamata, topi dan topi; Pakaian untuk perlindungan terhadap kecelakaan, iradiasi,
listrik statistik dan api, termasuk untuk perlindungan terhadap panas; Panel Filter Harmonisasi Arus Listrik; Panel Kapasitor
Bank; Panel Miniature Circuit Breaker; Panel RCD; Panel interaktif; Panel komposit aluminum untuk aliran listrik; Panel layar
QLED; Panel pengontrol (listrik); Panel tampilan LED; Panel tampilan elektronik; Papan ketik, alat pengendali kursor komputer
dan alas alat pengendali kursor komputer, stylus (pena elektronik yang digunakan pada permukaan layar), peralatan dan
media penyimpanan data; Papan ketik, mouse, alas mouse, printer, drive disk, dan hard drive; Papan kontrol elektronik; Papan
pemberitahuan elektronik; Papan sirkuit audio-video; Papan sirkuit yang terdiri dari perangkat keras dan perangkat lunak
komputer yang digunakan untuk mengoperasikan kamera; Papan tampilan informasi digital; Papan tulis elektronik; Papan tulis
interaktif digital; Partikulat mikro, tag yang bersandi yang terbuat dari plastik logam atau silikat untuk digunakan dalam bidang
perlabelan pasif, penelusuran atau pelacakan orang, hewan, kendaraan, atau barang; Pasokan daya listrik untuk telepon
pintar; Pegangan untuk diadaptasikan pada telepon genggam; Pelampung Tangki Bensin; Pelampung untuk kamera;
Pelindung dan penyangga untuk pemutar musik portabel; Pelindung dan penyangga untuk pemutar musik portabel, tablet
elektronik dan perangkat PDA; Pelindung kamera khusus yang berbentuk selongsong untuk kamera; Pelindung kamera
terhadap angin yang terbuat dari busa; Pelindung layar anti cahaya/sinar biru; Pelindung layar anti silau; Pelindung permukaan
jam tangan; Pelindung tutup kepala; Peluit isyarat; Pemadam api beroda (troiley units); Pemadam api semi permanen (skil
unit); Pemancar FM; Pemancar Global Positioning System [GPS]; Pemancar dan penerima nirkabel; Pemancar dan penerima
suara dan data; Pemancar telekomunikasi; Pembaca digital; Pembaca kartu USB; Pembaca sidik jari biometrik; Pembakar CD;
Pembakar DVD; Pembawa data magnetik pra-rekam yang menampilkan informasi di bidang layanan perbankan dan finansial;
Pembawa data untuk komputer yang memiliki perangkat lunak yang terekam didalamnya; Pembawa suara; Pemegang
kamera; Pemindai 3D; Pemroses data bioinformatika sequencing (ngs) generasi berikutnya; Pemutar / perekam MP3 dan
perangkat lunak yang terkait dengannya; Pemutar DVD; Pemutar DVD (digital versatile disc); Pemutar MP3; Pemutar dan
perekam CD (compact disc); Pemutar dan perekam DVD; Pemutus Sirkuit Udara; Pena untuk layar sentuh; Penahan pintu
elektrik; Penangkal petir; Pencahayaan dengan penggunaan komputer dan kamera video; Pencatat jarak tempuh untuk
kendaraan; Pencatat waktu untuk operasi bedah; Penerima Global Positioning System [GPS]; Penerima dan monitor televisi;
Penerima dan pemancar radio; Penerima data; Penerima radio; Penerima satelite digital; Penerima sinyal video; Penerima
transmisi satelit digital; Penerima yang dapat digenggam; Penganalisa kelembaban; Pengatur pemindahan arus listrik;
Pengekang kamera; Pengendali faktor daya; Pengendali jarak jauh; Pengendali jarak jauh digunakan untuk instalasi dan
peralatan sanitasi, yaitu, unit bangku toilet dengan alat pembersih kebocoran dengan air hangat, bejana kakus,
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bidet, urinal, bak mandi, instalasi mandi berendam, instalasi mandi pancuran, wastafel tangan [bagian dari instalasi sanitasi],
keran, mandi pancuran, pemanas air listrik, alat pengering tangan listrik untuk kamar mandi, dispenser sabun otomatis;
Pengendali mikro untuk tujuan meyediakan verifikasi komponen perangkat tetap dan perangkat lunak; Pengeras suara;
Pengeras suara audio (audio speakers) untuk home theaters; Pengeras suara elektronik; Pengeras suara kecil; Pengeras
suara terhubung; Pengeras suara untuk mobil; Pengeras suara untuk konferensi melalui video; Penggandeng [peralatan
pengolah data]; Penggaris/ mistar siku atau kotak untuk mengukur; Penghitung geiger; Penghubung audio; Pengisi baterai
portabel; Pengisi baterai portabel untuk ponsel; Pengisi baterai yang portabel untuk baterai-baterai telepon bergerak dan
baterai-baterai kamera digital; Pengisi daya; Pengisi daya USB untuk perangkat elektronik yang digunakan untuk
memanaskan tembakau; Pengisi daya baterai untuk telepon genggam; Pengisi daya baterai pipet elektronik; Pengisi daya
baterai ponsel; Pengisi daya baterai ponsel pintar; Pengisi daya baterai ponsel untuk digunakan di kendaraan; Pengisi daya
baterai telepon seluler untuk digunakan dalam kendaraan; Pengisi daya baterai telepon seluler untuk digunakan di kendaraan;
Pengisi daya baterai untuk ponsel; Pengisi daya baterai untuk telepon seluler; Pengisi daya cepat untuk digunakan didalam
mobil; Pengisi daya super cepat (nirkabel); Pengisi daya untuk akumulator listrik; Pengisi daya untuk baterai; Pengisi daya
untuk peralatan pernapasan; Pengisi daya untuk perangkat elektronik; Pengisi daya untuk rokok elektronik; Pengisi daya usb
untuk perangkat elektronik; Pengisi daya usb untuk ponsel; Pengontrol Suhu; Pengontrol jaringan komputer; Pengontrol listrik
untuk mengelola energi listrik; Pengontrol pasokan energi listrik; Pengonversi; Pengonversi AC / DC; Penguat Headset untuk
telepon seluler; Penguat headset; Penguat suara; Pengukur amper; Pengukur tanjakan (kompas inklinasi); Pengukur tekanan
sensor level meter tangki air; Pengukur udara; Pengukur waktu dan alat pengaturan; Pengumpul energi surya untuk
pembangkit listrik; Penjepit untuk kamera; Penjepit yang digunakan untuk penghubung kabel; Pensil pengetesan (pensil uji)
untuk elektrik; Penstabil dan penopang komputer tablet dan ponsel pintar yang dapat disesuaikan; Penulis CD-ROM; Penutup
pelindung lensa untuk kamera; Penutup untuk telepon; Penyangga diadaptasi untuk komputer tablet; Penyangga disesuaikan
untuk telepon mobil; Penyangga tangan, dudukan, dan dudukan untuk genggaman tangan untuk perangkat elektronik
genggam dan menggabungkan cermin compact; Penyangga tangan, dudukan, dan dudukan untuk genggaman tangan untuk
perangkat elektronik genggam, dan menggabungkan cermin compact; Penyangga tangan, dudukan, dan dudukan untuk
genggaman tangan untuk perangkat elektronik genggam, yaitu ponsel pintar (smartphone), komputer tablet, kamera, dan
pemutar suara dan video portabel; Penyangga tangan, dudukan, dan dudukan untuk genggaman tangan untuk perangkat
elektronik genggam, yaitu, ponsel pintar [smartphone], komputer tablet, kamera, dan pemutar suara dan video portabel;
Penyangga tangan, penyangga, dan dudukan disesuaikan untuk perangkat elektronik genggam, yaitu, telepon pintar,
komputer tablet, kamera, dan pemutar suara dan video portabel; Penyangga yang diadaptasi untuk komputer, laptop, dan
komputer tablet; Penyanggah Lampu; Penyedia daya, sistem penyedia daya dan sistem daya yang digunakan untuk daya dan
uji pengoperasian peralatan dan alat elektronik yang diuji dengan menyediakan berbagai level daya untuk peralatan elektronik;
Peralatan Global Positioning System [GPS]; Peralatan Indikator Angka Acak Elektronik [ERNIE]; Peralatan WiFi untuk
perangkat seluler; Peralatan baku berinduktansi; Peralatan catu daya yang diatur; Peralatan dan instrumen ilmiah dan
penelitian termasuk sekuens asam nukleat, susunan, pemindai, perangkat dan analisis pencitraan elektronik, pengujian
peralatan pengumpulan sampel, instrumen kontrol kualitas sampel, sekuensing reagen cartridge dan nampan, peralatan
persiapan sampel pengujian, dan peralatan laboratorium untuk penggunaan laboratorium termasuk dalam bidang berbagai
macam asam (acid) yang terdiri atas matarantai nucleotide, tipe-tipe species, diagnostic ilmu kedokteran, diagnostic ilmu
kedokteran hewan, diagnostic klinikal, penelitian medis, penelitian ilmu kedokteran hewan, diagnostic, penelitian klinikal, hasilhasil pharmasi, penelitian pengembangan obat-obatan, penelitian laboratorium obat-obatan, penelitian dan ilmu pengetahuan
kedokteran hewan, ilmu hayati, biologi, mikrobiologi, bioteknologi, pertanian, forensik, keamanan pangan, metagenomik,
pengujian genetika dan genetika; Peralatan dan instrumen navigasi dan penentuan posisi elektronik; Peralatan dan instrumen
pengendali tenaga listrik; Peralatan dan instrumen untuk mendiagnosa instalasi daya listrik; Peralatan dan instrumen untuk
menguji gas, cairan, atau padatan; Peralatan dan instrumen untuk perekaman, transmisi, penyiaran, penerimaan,
penyimpanan, tampilan atau reproduksi suara, gambar dan data; Peralatan elektronik digital yang dapat dipakai untuk
penyediaan akses ke internet, untuk mengirimkan, menerima dan menyimpan panggilan telepon, surat elektronik, dan data
digital lainnya; Peralatan elektronik digital yang digunakan pada bagian anggota badan (misal dipergelangan tangan) terutama
terdiri dari arloji yang juga menampilkan telepon, perangkat lunak dan tampilan layar untuk melihat, mengirimkan dan
menerima teks/pesan, email-email, data dan informasi dari telepon pintar, komputer-komputer tablet dan komputer-komputer
yang portabel; Peralatan elektronik untuk mendeteksi logam; Peralatan elektronik untuk mendeteksi temperatur suhu;
Peralatan elektronik untuk transmisi suara atau gambar; Peralatan elektronik untuk penguji karakteristik dansifat
elektromagnetik dari bahan industri; Peralatan ilmiah untuk digunakan pada aplikasi diagnostik; Peralatan informasi elektronik
yang dapat diakses dari jarak jauh secara online; Peralatan jaringan komunikasi; Peralatan kendali listrik tanpa kabel jarak
jauh; Peralatan keselamatan yaitu teknologi penghalang termal yang digunakan pada topi keras dan helm pengaman;
Peralatan komunikasi gelombang mikro; Peralatan komunikasi nirkabel, yaitu, peralatan telekomunikasi, peralatan komunikasi
komputer, dan pengendali antarmuka nirkabel untuk komunikasi nirkabel, yaitu, untuk, penentuan posisi, lokasi, navigasi,
pelacakan, keamanan, radar, pencitraan, perasa, dan komunikasi lainnya; Peralatan konferensi video, yaitu telepon, speaker,
monitor, kamera, headset telepon dan komputer, penunjuk jarak jauh presenter nirkabel, dan perangkat periferal komputer
untuk konferensi dan kolaborasi audio dan video; Peralatan kontrol jarak jauh; Peralatan kontrol listrik; Peralatan kontrol listrik
dan elektronik untuk meningkatkan efisiensi daya; Peralatan kromatografi untuk analisa cairan dan gas untuk keperluan
industri; Peralatan listrik dan elektronik; Peralatan memori komputer; Peralatan otomatisasi pada rumah; Peralatan
pemantauan; Peralatan pembatal kebisingan dan gema, yaitu, speaker audio dan headphone pembatal gema; Peralatan
pengenalan wajah; Peralatan penghasil suara dan peredam suara elektronik, penghasil peredam kebisingan, dan unit kontrol
elektronik untuk meredam dan mengontrol suara, yaitu, perangkat keras komputer dan perangkat lunak yang dapat diunduh
atau direkam untuk menghasilkan suara, menghilangkan kebisingan, menghilangkan gema dan meredam suara; Peralatan
pengiriman pesan dan keamanan jaringan yang terdiri dari piranti keras dan piranti lunak komputer untuk mendeteksi,
memblokir, dan mengotomatiskan penghapusan virus dan ancaman komputer, mengenkripsi dan mengotentikasi data,
mencegah kehilangan data, memulihkan data, mengamankan jaringan, dan mendeteksi, memfilter, menganalisis, mengelola,
dan memblokir komunikasi elektronik; Peralatan pengisi daya baterai; Peralatan penguji elektronik, yaitu meter daya
untukpenguji sinyal gelombang mikro dan frekuensi radio; Peralatan pengukur kekuatan; Peralatan pengukur yang digunakan
untuk mengukur ukuran partikel dan penyebaran ukuran partikel; Peralatan penyimpan energi yang terdiri dari baterai-baterai;
Peralatan periferal komputer; Peralatan pribadi yang portabel untuk merekam, mengorganisir, mentransmisi, memanipulasi,
mereview dan menerima teks/pesan, data, gambar-gambar/imej-imej dan file dalam bentuk audio yang berkaitan dengan
kesehatan dan kebugaran tubuh; Peralatan printer (pencetak)/personalisasi kartu plastik; Peralatan sensor elektronik, kamera,
dan mikrofon untuk pendeteksian, penangkapan dan pengenalan gerakan tubuh, gerakan wajah dan suara; Peralatan survei
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untuk keperluan navigasi; Peralatan telekomunikasi listrik digunakan untuk instalasi dan peralatan sanitasi, yaitu, unit bangku
toilet dengan alat pembersih kebocoran dengan air hangat, bejana kakus, bidet, urinal, bak mandi, instalasi mandi berendam,
instalasi mandi pancuran, wastafel tangan [bagian dari instalasi sanitasi], keran, mandi pancuran, pemanas air listrik, alat
pengering tangan listrik untuk kamar mandi, dispenser sabun otomatis; Peralatan telekomunikasi, peralatan komunikasi
komputer, termasuk modem radio; Peralatan telematika, yaitu, perangkat nirkabel yang terdiri dari pemancar [sehubungan
dengan otomobil]; Peralatan transmisi data audio dan video nirkabel, yaitu, perangkat keras komputer dan perangkat lunak
yang dapat diunduh atau direkam untuk transmisi atau reproduksi suara atau gambar; Peralatan untuk enkripsi; Peralatan
untuk memproduksi, melakukan, mengalihkan, mengubah, mengatur dan mengendalikan energi listrik; Peralatan untuk
memproses pembayaran elektronik, yaitu
Mesin pembayaran non tunai menggunakan RFID; Peralatan untuk mengidentifikasi pidato; Peralatan untuk mengontrol
pengoperasian pemanas dan pendingin air; Peralatan untuk mengukur kadar air; Peralatan untuk mengukur konsumsi energi
listrik; Peralatan untuk merekam dan menghasilkan suara untuk pelatihan binatang; Peralatan untuk merekam, menstransmisi
atau mereproduksi suara atau gambar-gambar/imej-imej untuk digunakan pada telekomunikasi; Peralatan untuk pengiriman
data; Peralatan untuk pengujian DNA dan RNA untuk tujuan penelitian; Peralatan yang diaktifkan dengan teknologi pita lebar
ultra, yaitu, pembaca dan pemindai; Peralatan-peralatan elektronik dengan fungsi-fungsi interaktif; Peralatan-peralatan
jaringan pada rumah; Peralatan-peralatan pembuatan air murni untuk keperluan laboratorium; Peralatan-peralatan pembuatan
air ultra murni untuk keperluan laboratorium; Peralatan-peralatan pengolahan air untuk keperluan laboratorium; Peralatanperalatan pengolahan air untuk keperluan laboratorium untuk produksi air murni; Peralatan-peralatan pengolahan air untuk
keperluan laboratorium untuk produksi air ultra murni; Perangkat Lunak computer yang dapat mengunggah, mengunduh,
mengakses, mencatat, menulis, menampilkan, dan menghubungkan; Perangkat Lunak yang dapat diunduh untuk komputer,
seluler, digital portebel, prangkat komunikasi dengan kabel dan tanpa kabel; Perangkat Televisi Nirkabel yang digunakan
untuk mengambil gambar (CCTV); Perangkat antar muka jaringan komputer; Perangkat asisten personal dalam suatu system
lengkap yang dapat dikendalikan oleh suara; Perangkat atau instrumen dengan fungsi pengaturan waktu untuk merekam;
Perangkat atau instrumen dengan fungsi pengaturan waktu untuk pelacakan; Perangkat atau instrumen dengan fungsi
pengaturan waktu untuk pemantauan; Perangkat atau instrumen dengan fungsi pengaturan waktu untuk display; Perangkat
atau instrumen untuk pemantauan; Perangkat atau instrumen untuk tampilan; Perangkat dan instrumen augmentasi dan
koreksi optik; Perangkat dengan fungsi pengukuran waktu dan untuk mengkalkulasi, memantau, merekam atau menampilkan
jarak yang dicakup selama pelatihan; Perangkat dengan fungsi pengukuran waktu dan untuk mengkalkulasi, memantau,
merekam atau menampilkan tujuan pelatihan berdasarkan pelatihan sebelumnya; Perangkat dengan fungsi pengukuran waktu
dan untuk mengkalkulasi, memantau, merekam, atau menampilkan konsumsi kalori; Perangkat dengan fungsi pengukuran
waktu dan untuk mengkalkulasi, memantau, merekam, atau menampilkan kualitas istirahat dan pola tidur.; Perangkat dengan
fungsi pengukuran waktu dan untuk mengkalkulasi, memantau, merekam, atau menampilkan langkah berjalan atau berlari;
Perangkat dengan fungsi pengukuran waktu dan untuk mengkalkulasi, memantau, merekam, atau menampilkan tingkat
pelatihan dibandingkan dengan tujuan pelatihan; Perangkat dengan fungsi pengukuran waktu dan untuk mengkalkulasi,
memantau, merekam, atau menampilkan waktu tanpa aktivitas fisik; Perangkat distribusi daya optik gelombang waveguide
terintegrasi berbasis kuarsa; Perangkat elektronik atau perangkat lunaknya untuk digunakan dalam mentransmisikan data
dan/atau suara melalui jaringan nirkabel atau kabel; Perangkat elektronik digital genggam yang mampu menyediakan akses
ke internet dan untuk mengirim, menerima, dan menyimpan panggilan telepon, surat elektronik, dan data digital lainnya;
Perangkat elektronik digital untuk merekam, mengatur, mentransmisikan, memanipulasi, dan meninjau kembali file teks, data,
audio, gambar dan video; Perangkat elektronik digital yang dapat dipakai yang mampu menyediakan akses ke internet, untuk
mengirim, menerima dan menyimpan panggilan telepon, surat elektronik, dan data digital lainnya; Perangkat elektronik digital
yang terutama terdiri dari perangkat lunak untuk peringatan, pesan, email, dan pengingat, dan untuk merekam, mengatur,
mentransmisikan, memanipulasi, meninjau kembali, dan menerima file teks, data, dan digital dan layar display/tampilan;
Perangkat elektronik mutifungsi untuk menampilkan, mengukur, dan mengunggah informasi ke Internet; Perangkat elektronik
pribadi yang digunakan untuk melacak sasaran dan statistik kebugaran (fitness); Perangkat elektronik untuk buaian bayi;
Perangkat elektronik untuk mendeteksi sistem kebocoran yang mampu mendeteksi kebocoran cairan dengan sensor kabel
atau probe dengan cara pemantauan jarak jauh dengan perangkat lunak pemantauan berbasis web; Perangkat genggam
nirkabel, yaitu, perangkat informasi yang dikontrol suara terdiri dari speaker audio pintar yang terkoneksi dengan awan (cloud)
dan dikontrol suara dengan kemampuan asisten pribadi virtual, tidak satupun barang tersebut untuk kamera fotografi dan
sinematografi profesional termasuk aksesoris spesifik fotografi dan sinematografi profesional khusus untuknya dan perangkat
lunak fotografi dan sinematografi profesional; Perangkat getaran pensinyalan hewan untuk mengarahkan ternak; Perangkat
ilmiah; Perangkat ilmiah untuk anak-anak berupa aparat instruksi; Perangkat ilmiah untuk anak-anak berupa aparat mengajar;
Perangkat informasi dalam suatu sistem lengkap yang dapat dikendalikan oleh suara; Perangkat input dan output komputer;
Perangkat keras USB; Perangkat keras dan perangkat lunak komputer untuk digunakan dalam operasi dan kontrol keamanan
rumah dan sistem pemantauan; Perangkat keras dan perangkat lunak komputer untuk membuat, memfasilitasi, dan mengelola
akses jarak jauh ke dan komunikasi dengan jaringan area lokal (lans), jaringan pribadi virtual (vpn), jaringan area luas (wans)
dan jaringan komputer global; Perangkat keras dan perangkat lunak komputer untuk menerima, menampilkan, dan
menggunakan siaran video, audio, dan sinyal data digital; Perangkat keras dan perangkat lunak komputer untuk
mengembangkan, memelihara, dan menggunakan jaringan komputer area lokal dan luas; Perangkat keras dan perangkat
lunak komputer untuk mengembangkan, memelihara, dan menggunakan sistem konferensi komputer audio-video interaktif;
Perangkat keras dan perangkat lunak komputer untuk meningkatkan dan menyediakan transfer waktu nyata, transmisi,
penerimaan, pemrosesan dan digitalisasi data; Perangkat keras dan perangkat lunak komputer untuk meningkatkan dan
menyediakan transfer waktu nyata, transmisi, penerimaan, pemrosesan dan digitalisasi informasi grafis audio dan video;
Perangkat keras dan perangkat lunak komputer untuk merekam, memproses, menerima, mereproduksi, transmisi,
memodifikasi, pengkompresan, pendekompresan, menyiarkan, menggabungkan dan meningkatkan suara, gambar, grafik, dan
data; Perangkat keras dan perangkat lunak komputer untuk pengenalan gambar untuk keamanan dan pengawasan;
Perangkat keras dan perangkat lunak komputer yang terdiri dari dompet digital yang dapat menyimpan informasi data
pelanggan untuk mengakses kupon voucher, kode voucher dan potongan harga di penjual eceran dan untuk mendapatkan
loyalitas atau hadiah uang yang dapat ditambahkan dalam akun pelanggan; Perangkat keras dan perangkat lunak sebagai
penyimpanan basis data untuk kegiatan jual beli dan pembayaran; Perangkat keras komputer dan perangkat lunak yang dapat
diunduh atau direkam untuk telekomunikasi, konferensi jarak jauh dan konferensi video, komunikasi audio, video dan data
antar komputer melalui jaringan komputer global, jaringan komputer area luas, dan jaringan komputer peer-to-peer dengan
memanipulasi dan mengendalikan gambar dari kamera web dan kamera digital; Perangkat keras komputer dan program
perangkat lunak komputer untuk integrasi teks, audio, grafik, gambar diam dan gambar bergerak kedalam pengiriman interaktif
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untuk aplikasi multimedia; Perangkat keras komputer dan program perangkat lunak komputer yang dapat diunduh atau
direkam untuk integrasi teks, audio, grafik, gambar diam dan gambar bergerak ke dalam pengiriman interaktif untuk aplikasi
multimedia; Perangkat keras komputer dan sistem perangkat lunak komputer untuk telekomunikasi, tele-konferensi dan video
konferensi, komunikasi audio, video dan data antar komputer melalui jaringan komputer global, jaringan komputer area luas,
dan jaringan komputer peer to peer dengan memanipulasi dan mengendalikan gambar dari kamera web dan kamera digital;
Perangkat keras komputer digunakan untuk instalasi dan peralatan sanitasi, yaitu, unit bangku toilet dengan alat pembersih
kebocoran dengan air hangat, bejana kakus, bidet, urinal, bak mandi, instalasi mandi berendam, instalasi mandi pancuran,
wastafel tangan [bagian dari instalasi sanitasi], keran, mandi pancuran, pemanas air listrik, alat pengering tangan listrik untuk
kamar mandi, dispenser sabun otomatis; Perangkat keras komputer untuk digunakan dalam mengambil elektrokardiogram;
Perangkat keras komputer untuk digunakan dalam mengambil pengukuran; Perangkat keras komputer untuk digunakan dalam
menyediakan jaringan komputasi awan yang aman; Perangkat keras komputer untuk digunakan dalam menyediakan
komputasi environment (area memori komputer) yang aman; Perangkat keras komputer untuk digunakan dalam visi mesin,
pembelajaran mesin, pembelajaran yang mendalam, kecerdasan buatan, pemrosesan bahasa alami, pembelajaran algoritma
dan analisa data; Perangkat keras komputer untuk komputasi; Perangkat keras komputer untuk komputasi awan; Perangkat
keras komputer untuk komputasi latency rendah dan bandwith tinggi; Perangkat keras komputer untuk komputasi melalui
jaringan global dan lokal; Perangkat keras komputer untuk komunikasi jaringan nirkabel; Perangkat keras komputer untuk
menganalisa ayunan golf; Perangkat keras komputer untuk penyimpanan data; Perangkat keras komputer yang dapat dipakai;
Perangkat keras komputer, komputer tablet, peralatan telekomunikasi listrik, pengendali jarak jauh, aplikasi perangkat lunak,
perangkat lunak komputer, perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk pemantauan dan analisis jarak jauh, yang
digunakan untuk instalasi dan peralatan sanitasi, yaitu, unit bangku toilet dengan alat pembersih kebocoran dengan air hangat,
bejana kakus, bidet, urinal, bak mandi, instalasi mandi berendam, instalasi mandi pancuran, wastafel tangan [bagian dari
instalasi sanitasi], keran, mandi pancuran, pemanas air listrik, alat pengering tangan listrik untuk kamar mandi, dispenser
sabun otomatis; Perangkat keras untuk mendeteksi obyek, gerakan tubuh pengguna dan perintah; Perangkat keras untuk
pemrosesan dokumen; Perangkat keras untuk penyimpan data untuk kegiatan jual-beli dan pembayaran; Perangkat
keras yang menyimpan data sekunder dan berisi piringan magnetis yang portabel (portable hard disk drives); Perangkat
komunikasi nirkabel untuk transmisi suara, data, gambar, audio, video, dan konten multimedia; Perangkat komunikasi nirkabel
untuk transmisi suaro, data, atau gambar; Perangkat komunikasi visual digital; Perangkat komunikasi yang dapat dipakai
dalam bentuk jam tangan, gelang; Perangkat komunikasi yang portabel, yaitu gagang telepon (handsets), alat
komunikasi (walkie-talkies), telepon-telepon satelit dan personal digital assistants [PDA]; Perangkat kontrol elektronik untuk
antar muka dan kontrol komputer dan komputer global dan jaringan telekomunikasi dengan siaran dan perlengkapan televisi
dan kabel; Perangkat laboratorium untuk mendeteksi urutan genetik; Perangkat listrik yang mengubah antara sinyal seimbang
dan sinyal tidak seimbang; Perangkat lunak BIOS [sistem input / output dasar]; Perangkat lunak akuntansi; Perangkat lunak
aplikasi komputer untuk aplikasi seluler yang dapt diunduh, diunggah, dilihat, ditulis, menghubungkan, dan mencari informasi
lainnya; Perangkat lunak aplikasi komputer untuk asisten digital pribadi; Perangkat lunak aplikasi komputer untuk
menyematkan browser web, interfase dengan penyimpanan kunci perangkat keras yang aman, dan melaksanakan transaksi
yang diusulkan melalui blockchain (sistem pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi).; Perangkat lunak aplikasi
komputer untuk pengumpulan dan verifikasi informasi pengguna untuk membuat akun blockchain (sistem pencatatan transaksi
digital yang terdesentralisasi).; Perangkat lunak aplikasi komputer untuk penyediaan keamanan, otomatisasi, fasilitasi, dan
enkripsi komunikasi, proses bisnis, dan transaksi keuangan menggunakan sistem kontrak pintar, blockchain (sistem
pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi), dan teknologi buku besar yang didistribusikan.; Perangkat lunak aplikasi
komputer untuk perangkat seluler, yaitu perangkat lunak untuk perangkat layar sentuh yang digunakan untuk memasukkan
data, teks prediktif, teks korektif, dan memasukkan teks berbasis sikap (gesture); Perangkat lunak aplikasi komputer untuk
perangkat seluler, yaitu, perangkat lunak untuk memasukkan (input) teks yang digunakan untuk mengakses dan mencari pada
Internet; Perangkat lunak aplikasi komputer untuk ponsel, pemutar media portabel, komputer genggam, komputer tablet, dan
komputer, yaitu, perangkat lunak untuk menerima dan menyimpan DNA dan catatan genetik, dan untuk memberi wewenang
kepada personel medis dan peneliti untuk menggunakan catatan; Perangkat lunak aplikasi komputer yang dapat diunduh
untuk memproses, memfasilitasi, memverifikasi, dan autentikasi pembayaran bergerak (mobile) dan transaksi tanpa kontak
langsung dengan pengecer, pedagang, dan penjual menggunakan suatu alat komunikasi bergerak (mobile); Perangkat lunak
aplikasi komputer yang dapat diunduh yang berkaitan dengan pengaturan dan pengawasan skema insentif penjualan dan
promosi, skema keanggotaan, skema bonus, skema hadiah, skema diskon dan layanan promosi; Perangkat lunak aplikasi
komputer yang dapat diunduh yang berhubungan dengan program loyalti dan dana yang tersimpan dalam suatu akun;
Perangkat lunak aplikasi mobile untuk menyaksikan Liga Basket (rekaman); Perangkat lunak aplikasi mobile untuk
menyaksikan Liga Basket secara langsung; Perangkat lunak aplikasi untuk perangkat seluler; Perangkat lunak aplikasi web;
Perangkat lunak aplikasi yang terkait dengan penyewaan mobil, taksi, dan semua jenis layanan penyewaan kendaraan
penumpang; Perangkat lunak berbasis cloud yang dapat diunduh; Perangkat lunak cloud; Perangkat lunak cloud komputer
yang tidak dapat diunduh; Perangkat lunak computer dan aplikasi perangkat lunak untuk perangkat seluler yang
memperkenankan pengguna untuk menyewa alat komunikasi dan/atau komputer; Perangkat lunak computer dan aplikasi
perangkat lunak untuk perangkat seluler yang memperkenankan, menyediakan, mengizinkan, dan memfasilitasi pengguna
untuk mendaftar dan menyewa penginapan sementara, mengakses informasi, daftar dan pengumuman tentang perumahan,
apartemen, kondominium, town house, real estate, dan iklan penyewaan; Perangkat lunak computer dan firmware untuk
program sistem operasi.; Perangkat lunak computer untuk penggunaan pada perangkat seluler dan perangkat komputasi dan
komunikasi untuk memfasilitasi pengawasan, log-in jarak jauh dan penyediaan jasa support teknis secara langsung untuk
perangkat, peralatan, kendaraan, peralatan penerangan, sistem HVAC, dan sistem keamanan rumah di internet yang
terhubung dengan jaringan; Perangkat lunak computer untuk penggunaan pada perangkat seluler dan perangkat komputasi
dan komunikasi untuk mengakses jasa help desk untuk computer desktop dan laptop, ponsel pintar, dan perangkat, peralatan,
kendaraan, peralatan penerangan, sistem HVAC, dan sistem keamanan rumah di internet.; Perangkat lunak computer untuk
penggunaan pada perangkat seluler dan perangkat komputasi dan komunikasi untuk menyediakan advis dan rekomendasi
mengenai perbedaan ponsel pintar, perangkat komputasi, dan perangkat komunikasi, dan perangkat, peralatan, kendaraan,
peralatan penerangan, sistem HVAC, dan sistem keamanan rumah di internet yang terhubung dengan jaringan.; Perangkat
lunak computer untuk penggunaan pada perangkat seluler dan perangkat komputasi dan komunikasi untuk secara proaktif
menyediakan konten yang merekomendasikan solusi, tips, trik dan informasi mengenai cara, kesemuanya untuk pengguna
perangkat, peralatan, kendaraan, peralatan penerangan, sistem HVAC, dan sistem keamanan rumah di internet yang
terhubung dengan jaringan; Perangkat lunak computer untuk penggunaan pada perangkat seluler dan perangkat komputasi
dan komunikasi, yaitu untuk perangkat lunak untuk menyediakan back-up foto dan video, dan untuk transfer foto dan video
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kepada perangkat komputer lain; Perangkat lunak computer yang dapat diunduh, yaitu perangkat lunak untuk mengatur
pengaturan (settings) dan performance secara jarak jauh; Perangkat lunak dan aplikasi perangkat lunak untuk eksekusi,
transmisi, dan penyimpanan tanda tangan elektronik yang aman.; Perangkat lunak dan aplikasi perangkat lunak yang
memungkinkan pengguna untuk mengidentifikasi dan berkomunikasi dengan orang di depan pintu; Perangkat lunak dan
aplikasi seluler yang dapat diunduh berkaitan dengan layanan konsultasi kecantikan; Perangkat lunak dan aplikasi seluler
yang dapat diunduh berkaitan dengan pembuatan reservasi salon kecantikan untuk orang lain; Perangkat lunak dan aplikasi
seluler yang dapat diunduh berkaitan dengan pemesanan layanan perawatan kecantikan dan kesehatan; Perangkat lunak dan
aplikasi seluler yang dapat diunduh berkaitan dengan penyediaan informasi tentang perawatan kecantikan dan kesehatan;
Perangkat lunak dan aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk digunakan oleh penyedia kebugaran dan kesehatan, klien
perusahaan, dan pelanggan, untuk informasi lokasi dan tujuan pusat kebugaran dan kesehatan, pemeriksaan jadwal kelas
kebugaran dan kebugaran, pemesanan kelas kebugaran dan kesehatan, pendaftaran kelas kebugaran dan kesehatan,
pemantauan aktivitas dan kebugaran, penerimaan dan penebusan penawaran produk terkait kebugaran dan kesehatan,
memungkinkan pengguna untuk berpartisipasi dalam program loyalitas pelanggan dan jejaring sosial yang berhubungan
dengan kesehatan dan kebugaran; Perangkat lunak dan aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk digunakan sehubungan
dengan pengujian penyakit menular; Perangkat lunak dan keras computer untuk memproses pembayaran elektronik dan untuk
mentransfer dan mencatat transfer dana ke dan dari orang lain melalui perangkat komunikasi elektronik termasuk smartphone,
tablet dan laptop; Perangkat lunak hiburan interaktif; Perangkat lunak integrasi kendaraan pribadi, tidak satupun barang
tersebut untuk kamera fotografi dan sinematografi profesional termasuk aksesoris spesifik fotografi dan sinematografi
profesional khusus untuknya dan perangkat lunak fotografi dan sinematografi profesional; Perangkat lunak interaktif yang
mendasarkan pada kecerdasan buatan; Perangkat lunak keamanan dunia maya; Perangkat lunak kecerdasan buatan dan
inferensi cerdas untuk prediksi kontekstual; Perangkat lunak komputasi awan untuk digunakan berhubungan dengan
pemasaran digital yang diarahkan kepada pelanggan produk kemasan; Perangkat lunak komputer & publikasi secara
elektronik yang diberikan online dari data base atau dari fasilitas yang disediakan dalam internet; Perangkat lunak komputer
berbasis kecerdasan buatan; Perangkat lunak komputer berbasis kecerdasan buatan untuk konsultasi kesehatan; Perangkat
lunak komputer dalam bentuk perangkat lunak yang dapat diunduh atau direkam untuk berbagi multimedia; Perangkat lunak
komputer dalam bentuk perangkat lunak yang dapat diunduh atau direkam untuk mengontrol pengoperasian peralatan audio
dan video dan untuk melihat, mencari dan / atau membaca suara, video, televisi, film, foto dan gambar digital lainnya dan
konten multimedia lainnya; Perangkat lunak komputer dalam bentuk perangkat lunak yang dapat diunduh atau direkam untuk
mengunduh, mentransmisikan, menerima, memproses, membaca, menonton, dan mengendalikan aplikasi, data elektronik,
gambar, file audio dan video; Perangkat lunak komputer dalam bentuk perangkat lunak yang dapat diunduh atau direkam
untuk mereproduksi, memproses dan mengalirkan konten audio, video dan multimedia dan untuk panggilan audio, panggilan
video dan kolaborasi jarak jauh; Perangkat lunak komputer dan aplikasi perangkat lunak komputer untuk peralatan portabel
untuk mengumpulkan dan menganalisa variabel yang berkaitan dengan lingkungan yaitu suhu, kualitas udara dan cahaya
sekaligus kebisingan sekitarnya selama tidur; Perangkat lunak komputer dan aplikasi perangkat lunak untuk digunakan dalam
verifikasi dan otentikasi transaksi melalui blockchain (sistem pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi).; Perangkat
lunak komputer dan aplikasi perangkat lunak untuk identifikasi dan otentikasi pengguna.; Perangkat lunak komputer dan
aplikasi perangkat lunak untuk memungkinkan transaksi keuangan; Perangkat lunak komputer dan aplikasi perangkat lunak
untuk verifikasi dan autentikasi identitas pengguna biometrik; Perangkat lunak komputer dan aplikasi perangkat lunak yang
berkaitan dengan layanan pinjaman; Perangkat lunak komputer dan aplikasi perangkat lunak yang berkaitan dengan masalah
keuangan dan transaksi keuangan; Perangkat lunak komputer dan aplikasi perangkat lunak yang memungkinkan pembelian
barang dan jasa secara online; Perangkat lunak komputer dan aplikasi telepon genggam yang mengizinkan pelanggan
(pengguna) untuk mengakses rekening bank dan bertransaksi; Perangkat lunak komputer dan peralatan dan instrumen untuk
digunakan yang berkaitan dengan internet; Perangkat lunak komputer dan perangkat lunak aplikasi ponsel yang bisa diunduh
yang berisi informasi rujukan dalam bidang keuangan, investasi, bisnis, berita; Perangkat lunak komputer dan perangkat lunak
aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk melakukan atau mencari kinerja pekerjaan, usaha atau proyek dengan imbalan uang
atau nilai; Perangkat lunak komputer dan perangkat lunak aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk mempromosikan jasa
pihak lain; Perangkat lunak komputer dan perangkat lunak aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk mencocokkan para
pengguna dengan pekerjaan, usaha atau proyek; Perangkat lunak komputer dan perangkat lunak aplikasi seluler yang dapat
diunduh untuk menemukan pekerjaan, usaha atau proyek atas dasar permintaan; Perangkat lunak komputer dan perangkat
lunak aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk menyediakan area pasar online untuk pembeli dan penjual barang dan jasa;
Perangkat lunak komputer dan perangkat lunak aplikasi seluler yang dapat diunduh yang memungkinkan urun daya
(crowdsourcing) permintaan yang berhubungan dengan kinerja pekerjaan, usaha atau proyek; Perangkat lunak komputer dan
program komputer yang dapat diunduh untuk manajemen database, membuat lembar lajur (spreadsheet) elektronik,
mendesain, membuat, mengedit dan mempublikasikan dokumen, pencatatan, email, memasukkan ke dalam kalendar,
manajemen kontak, membuat grafik presentasi, publikasi desktop, manajemen dokumen, pemrosesan kata, mengirim pesan
instan, protokol suara melalui internet (VOIP), konferensi video, konferensi audio, menggunakan bersama-sama aplikasi,
memastikan keamanan jaringan komputer, dan menyediakan deteksi dan pencegahan intrusi jaringan komputer; Perangkat
lunak komputer digunakan untuk instalasi dan peralatan sanitasi, yaitu, unit bangku toilet dengan alat pembersih kebocoran
dengan air hangat, bejana kakus, bidet, urinal, bak mandi, instalasi mandi berendam, instalasi mandi pancuran, wastafel
tangan [bagian dari instalasi sanitasi], keran, mandi pancuran, pemanas air listrik, alat pengering tangan listrik untuk kamar
mandi, dispenser sabun otomatis; Perangkat lunak komputer online yang tidak dapat diunduh untuk menampilkan,
mengumpulkan, menganalisis, dan mengatur data dan informasi di bidang kesehatan, kebugaran, fitness, aktivitas fisik,
pengelolaan berat badan, tidur, dan nutrisi; Perangkat lunak komputer pengenalan pola; Perangkat lunak komputer
pengenalan suara; Perangkat lunak komputer sosial interaktif untuk memperoleh kembali dan menampilkan transit publik,
navigasi, geografis, peta dan informasi perjalanan; Perangkat lunak komputer sosial interaktif untuk memungkinkan transmisi
informasi transit publik, pemetaan, navigasi, lalu lintas, rute dan informasi yang diminati ke jaringan telekomunikasi, telepon
selular, perangkat navigasi dan perangkat bergerak dan genggam lainnya; Perangkat lunak komputer sosial interaktif yang
memungkinkan pertukaran informasi antar para pengguna; Perangkat lunak komputer untuk berbagi multi media, perangkat
lunak komputer berbagi media untuk komputer; Perangkat lunak komputer untuk digunakan dalam memonitor meter jarak
jauh; Perangkat lunak komputer untuk digunakan dalam mengatur, mentransmisikan, memanipulasi, mereproduksi,
memproses, streaming, memutar dan meninjau audio, video, gambar dan konten multimedia lainnya pada perangkat
elektronik digital; Perangkat lunak komputer untuk digunakan dalam meninjau, menyimpan, mengatur, dan memutar konten
audio dan video; Perangkat lunak komputer untuk digunakan dalam menyediakan jaringan komputasi awan yang aman;
Perangkat lunak komputer untuk digunakan dalam operasi dan manajemen pusat kontak telekomunikasi; Perangkat lunak
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komputer untuk digunakan dalam streaming konten audio visual; Perangkat lunak komputer untuk digunakan dalam transaksi
dengan pengecer, pedagang, vendor, dan peer-to-peer melalui perangkat seluler, perangkat komputer, dan kartu fisik yang
digunakan untuk memproses pembayaran seluler; Perangkat lunak komputer untuk hiburan interaktif, yang memungkinkan
pengguna untuk menyesuaikan pengalaman melihat, mendengar, dan bermain dengan memilih dan mengatur tampilan dan
pertunjukan elemen audio, video dan audiovisual; Perangkat lunak komputer untuk jejaring sosial dan berinteraksi dengan
komunitas online; Perangkat lunak komputer untuk keperluan bisnis, yaitu, perangkat lunak untuk mengumpulkan dan
menganalisis data; Perangkat lunak komputer untuk komputasi; Perangkat lunak komputer untuk komputasi kognitif,
pembelajaran yang mendalam, kecerdasan buatan; Perangkat lunak komputer untuk komputasi latency rendah dan bandwith
tinggi; Perangkat lunak komputer untuk komputasi melalui jaringan global dan lokal; Perangkat lunak komputer untuk
komunikasi data nirkabel untuk menerima, memproses, mentransmisikan, dan menampilkan informasi olahraga/ lemak tubuh /
BMI; Perangkat lunak komputer untuk koneksi dan koordinasi berbagai perangkat komunikasi; Perangkat lunak komputer
untuk manajemen jaringan.; Perangkat lunak komputer untuk manajemen keuangan; Perangkat lunak komputer untuk
manajemen sumber daya manusia; Perangkat lunak komputer untuk masukan (input) tulisan tangan melalui jari atau stilus
(stylus); Perangkat lunak komputer untuk memasukkan data berbasis sikap (gesture); Perangkat lunak komputer untuk
membuat dan mengedit template digital foto; Perangkat lunak komputer untuk memfasilitasi kolaborasi dan pengambilan
keputusan untuk bisnis; Perangkat lunak komputer untuk memodifikasi audio, video, dan konten audio-visual; Perangkat lunak
komputer untuk memodifikasi dan memungkinkan transmisi konten dan data video, audio, audio visual dan video; Perangkat
lunak komputer untuk memonitor, memproses, menampilkan, menyimpan dan mentransmisikan data; Perangkat lunak
komputer untuk memproses pembayaran emas secara elektronik; Perangkat lunak komputer untuk mengakses dan melihat
wallpaper komputer; Perangkat lunak komputer untuk mengakses dan menggunakan jaringan cloud computing untuk bidang
bisnis percetakan; Perangkat lunak komputer untuk mengaktifkan papan ketik pada layar sentuh; Perangkat lunak komputer
untuk menganalisa ayunan golf; Perangkat lunak komputer untuk menganalisa informasi pasar; Perangkat lunak komputer
untuk mengawasi pengoperasian perangkat audio dan video dan untuk melihat, mencari, dan/atau memainkan audio, video,
televisi, film, gambar-gambar digital lainnya, dan konten multimedia lainnya; Perangkat lunak komputer untuk mengendalikan
masukan (input) keyboard; Perangkat lunak komputer untuk menghasilkan, memasukkan, mengedit, dan menampilkan font,
jenis huruf (typefaces), dan desain; Perangkat lunak komputer untuk menghubungkan sumber-sumber data; Perangkat lunak
komputer untuk mengirim, memproses, memfasilitasi, memverifikasi, computer software for dan mengotentifikasi informasi
kartu kredit maupun kartu debet; Perangkat lunak komputer untuk mengirim, menerima, memproses, membaca dan
menonton, dan untuk kontrol file aplikasi, data elektronik, gambar, audio dan video; Perangkat lunak komputer untuk
mengontrol pengoperasian apparatus audio dan video dan untuk melihat, mencari dan/atau membaca suara, video, televise,
film, fotograf dan gambar digital lainnya dan muatan multimedia lainnya; Perangkat lunak komputer untuk mengumpulkan dan
menganalisis data; Perangkat lunak komputer untuk menunjuk penempatan dan pengaturan huruf, angka, karakter, dan tanda
pada keyboard; Perangkat lunak komputer untuk menyediakan jaringan komputasi yang aman; Perangkat lunak komputer
untuk menyiarkan klip video, klip audio, gambar, foto, dan konten multimedia lainnya melalui jaringan internet dan komunikasi
lainnya; Perangkat lunak komputer untuk mereproduksi, memproses dan menyalurkan audio, video dan muatan multimedia
dan panggilan audio dan kolaborasi jarak jauh; Perangkat lunak komputer untuk pembelajaran mesin, permintaan data, dan
analisa data; Perangkat lunak komputer untuk pemenuhan dan pencetakan gambar digital; Perangkat lunak komputer untuk
pemrosesan data, aplikasi perangkat lunak komputer yang dapat diunduh, yaitu, aplikasi untuk mengumpulkan dan
menganalisis data; Perangkat lunak komputer untuk pendidikan; Perangkat lunak komputer untuk pengalaman simulasi
realitas tertambah; Perangkat lunak komputer untuk pengelolaan peralatan komunikasi audio dan video; Perangkat lunak
komputer untuk penggalian data; Perangkat lunak komputer untuk penggunaan pada perangkat seluler dan perangkat seluler
komputasi dan komunikasi dan peralatan dan perangkat yang terhubung dengan jaringan, yaitu perangkat lunak untuk
menganalisa dan optimisasi proses booting, browser web, proses aplikasi, perlilaku pelayanan, performa alat, baterai dan
kapasitas penyimpanan, untuk memfasilitasi pemantauan, log-in jarak jauh, dan penyediaan jasa support teknis secara
langsung untuk perlindungan jasa anti-virus, dan untuk mengidentifikasi risiko-risiko keamanan dan kerahasiaan pribadi;
Perangkat lunak komputer untuk penggunaan pada perangkat seluler dan perangkat seluler komputasi dan komunikasi, yaitu
perangkat lunak untuk secara proaktif menyediakan konten yang merekomendasikan solusi, tips, trik, dan informasi mengenai
cara untuk membantu pengguna memahami penggunaan dan fitur dari peralatan dan perangkat yang terhubung dengan
jaringan, dan menyediakan penguncian perangkat, penghapusan data, back-up data, pengaktivan alarm perangkat, dan
penyediaan informasi terkait lokasi dengan menggunakan GPS; Perangkat lunak komputer untuk pengumpulan, penemuan,
manajemen dan analisis data; Perangkat lunak komputer untuk pengumpulan, pengelolaan, pengeditan, pengorganisasian,
modifikasi, transmisi, pembagian, dan penyimpanan data dan informasi; Perangkat lunak komputer untuk peringatan, pesan,
email, dan pengingat, dan untuk merekam, mengorganisir, mentransmisikan, memanipulasi, meninjau kembali, dan menerima
file teks, data, dan digital; Perangkat lunak komputer untuk representasi grafis atas data; Perangkat lunak komputer untuk
sistem akuntansi; Perangkat lunak komputer untuk sistem pencetakan dan untuk perangkat untuk pra-pemrosesan dan pascapemrosesan barang cetakan; Perangkat lunak komputer untuk streaming konten media audio visual melalui Internet dan ke
perangkat elektronik digital seluler; Perangkat lunak komputer untuk telekomunikasi nirkabel untuk digunakan dengan
perangkat/alat nirkabel; Perangkat lunak komputer yang berkaitan dengan manajemen sumber daya manusia; Perangkat
lunak komputer yang dapat diunduh atau direkam untuk akses ke komputasi berbasis cloud dan sumber daya komputer
berbasis cloud; Perangkat lunak komputer yang dapat diunduh atau direkam untuk digunakan dalam mengoperasikan dan
mengelola pusat kontak telekomunikasi untuk menjadwalkan, mengendalikan, meningkatkan, dan mengelola komunikasi
video, suara, dan data; Perangkat lunak komputer yang dapat diunduh atau direkam untuk koneksi dan koordinasi beberapa
perangkat komunikasi; Perangkat lunak komputer yang dapat diunduh atau direkam untuk mengontrol tingkat suara;
Perangkat lunak komputer yang dapat diunduh atau direkam untuk pengelolaan kebisingan latar belakang; Perangkat lunak
komputer yang dapat diunduh atau direkam untuk pengelolaan peralatan komunikasi audio dan video; Perangkat lunak
komputer yang dapat diunduh atau direkam yang menampilkan algoritma untuk digunakan pada alat penghasil suara dan
peredam suara; Perangkat lunak komputer yang dapat diunduh dan direkam untuk koleksi, kompilasi, memproses, transmisi,
dan diseminasi data Sistem Pencari Posisi Global (GPS) untuk digunakan pada perangkat tetap, bergerak dan genggam;
Perangkat lunak komputer yang dapat diunduh dan platform perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk digunakan
di dan dengan perangkat dan kendaraan seluler (mobile devices and vehicles) untuk memungkinkan pengoperasian, kontrol,
dan kinerja sistem kendaraan; Perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk digunakan sebagai screensaver dan
wallpaper, untuk mengakses dan menampilkan penjelajahan komputer, untuk digunakan melihat data di internet; Perangkat
lunak komputer yang dapat diunduh untuk melihat dan menelusuri informasi, foto, ulasan, peringkat atau nilai bisnis dan
organisasi; Perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk memperlihatkan informasi database, informasi statistik, trivia,
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informasi polling, dan polling interaktif dalam bidang bola basket yang tersedia pada Internet; Perangkat lunak komputer yang
dapat diunduh untuk menghubungkan, mengoperasikan, dan mengelola perangkat bergerak yang diaktifkan dengan internet of
things (IoT) bergerak; Perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk menghubungkan, mengoperasikan, dan mengelola
perangkat yang diaktifkan dengan internet of things (IoT); Perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk menyediakan
informasi geografis, peta geografis interaktif, gambar peta dan lokasi yang dipetakan; Perangkat lunak komputer yang dapat
diunduh untuk pemantauan dan analisis jarak jauh digunakan untuk instalasi dan peralatan sanitasi, yaitu, unit bangku toilet
dengan alat pembersih kebocoran dengan air hangat, bejana kakus, bidet, urinal, bak mandi, instalasi mandi berendam,
instalasi mandi pancuran, wastafel tangan [bagian dari instalasi sanitasi], keran, mandi pancuran, pemanas air listrik, alat
pengering tangan listrik untuk kamar mandi, dispenser sabun otomatis; Perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk
perantara dan perdagangan investasi, sekuritas, saham, obligasi, investasi modal, komoditas, dan ekuitas; Perangkat lunak
komputer yang dapat diunduh untuk perdagangan, penyimpanan, pengiriman, penerimaan, penerimaan dan pengiriman mata
uang digital secara elektronik, dan mengatur transaksi pembayaran dan penukaran mata uang digital.; Perangkat lunak
komputer yang dapat diunduh yang memungkinkan komputer, desktop, laptop, dan perangkat tipis untuk terhubung dari jarak
jauh ke workstation; Perangkat lunak komputer yang dapat diunduh, yaitu, perangkat lunak simulasi rekayasa dengan bantuan
komputer; Perangkat lunak komputer yang memungkinkan pengguna perangkat komunikasi untuk mengakses database dan
jaringan komputer global; Perangkat lunak komputer yang memungkinkan transfer data antara perangkat komunikasi
bergerak; Perangkat lunak komputer yang mengijinkan permainan untuk dimainkan; Perangkat lunak komputer yang
mengijinkan permainan untuk dimainkan ; Perangkat lunak komputer yang telah direkam yang berhubungan dengan golf;
Perangkat lunak komputer, program komputer, dan web terkait berbasis interface serta platform bagi konsumen untuk
mengukur, mengkonfigurasi, mengoordinasi, dan mengimplementasikan integrasi komponen sistem yang terdiri dari: pompa
sirkulasi fluida dan katup terkait, otomatisasi dan kontrol untuk pompa sirkulasi fluida tersebut, ekspansi dan separator udara
untuk sistem hidronik dan Hvac, pompa sirkulasi cairan sistem kebakaran, penukar panas, pompa dan booster air limbah
domestik, pompa terintegrasi dan sistem kontrol untuk aplikasi pabrik air dingin.; Perangkat lunak komputer, yaitu perangkat
lunak dan perangkat lunak yang dapat diunduh untuk pendidikan bahasa; Perangkat lunak komputer, yaitu screen saver yang
menampilkan tema-tema bola basket; Perangkat lunak komputer, yaitu, perangkat lunak yang dapat diunduh atau direkam
untuk menjadwalkan, mengendalikan, meningkatkan, dan mengelola komunikasi video, suara dan data dan memantau,
mengelola dan memelihara alat-alat suara, video dan data; Perangkat lunak komputer, yaitu, platform perdagangan keuangan
elektronik untuk perdagangan cryptocurrency (mata uang virtual), token blockchain (sistem pencatatan transaksi digital yang
terdesentralisasi), dan aset digital lainnya.; Perangkat lunak komputer, yakni perangkat lunak sistem operasi; Perangkat lunak
komputer, yakni program sistem operasi untuk layanan manajemen router; Perangkat lunak komunikasi; Perangkat lunak
komunikasi data; Perangkat lunak komunikasi untuk menghubungkan jaringan komputer global dan blockchains; Perangkat
lunak mainan video untuk mesin hiburan secara elektrik dengan layar; Perangkat lunak manajemen energi; Perangkat lunak
masukan (input) data dan teks untuk perangkat/alat layar sentuh; Perangkat lunak offline yang dapat diunduh untuk
mengontrol tegangan turbin uap dan pemantauan seumur hidup; Perangkat lunak otomatisasi proses untuk digunakan dalam
industri pengemasan; Perangkat lunak otomatisasi proses untuk digunakan dalam instalasi pengemasan dan instalasi
pengisian; Perangkat lunak otomatisasi proses untuk digunakan dalam mesin pengemasan dan mesin pengisian; Perangkat
lunak pemantauan jaringan awan (cloud) untuk digunakan berhubungan dengan solusi ketelusuran dari awal hingga akhir atas
produk kemasan dan pengemasan; Perangkat lunak pemantauan jaringan awan untuk digunakan berhubungan dengan
pemasaran digital yang diarahkan kepada pelanggan produk kemasan; Perangkat lunak pembatal kebisingan dan gema yang
dapat diunduh atau direkam untuk mengendalikan dan mengoperasikan headphone dan speaker pembatal kebisingan dan
gema; Perangkat lunak pembelajaran mesin; Perangkat lunak pembuatan dan konversi PDF; Perangkat lunak pembuktian
keaslian untuk mengontrol akses dan komunikasi dengan komputer-komputer dan jaringan-jaringan komputer; Perangkat
lunak pemrosesan bahasa alami; Perangkat lunak pencetakan 3D untuk memahat; Perangkat lunak pencetakan 3D untuk
menyesuaikan; Perangkat lunak pencetakan 3D untuk pemodelan; Perangkat lunak pengelolaan rantai pasokan untuk
digunakan berhubungan dengan solusi ketelusuran dari awal hingga akhir atas produk kemasan dan pengemasan; Perangkat
lunak pengembangan game; Perangkat lunak pengenalan wajah; Perangkat lunak penggunaan komputer, perangkat lunak
penjelajahan komputer, yaitu perangkat lunak untuk penjelajahan jaringan komputer global dan jaringan privasi, perangkat
lunak komputer untuk penyediaan akses internet; Perangkat lunak perintah dan pengenalan suara; Perangkat lunak perintah
dan pengenalan suara, tidak satupun barang tersebut untuk kamera fotografi dan sinematografi profesional termasuk
aksesoris spesifik fotografi dan sinematografi profesional khusus untuknya dan perangkat lunak fotografi dan sinematografi
profesional; Perangkat lunak permainan (game) komputer untuk perangkat komunikasi; Perangkat lunak permainan komputer
untuk digunakan pada ponsel dan telepon seluler; Perangkat lunak permainan komputer yang dapat diunduh; Perangkat lunak
permainan komputer yang dapat diunduh melalui jaringan komputer global dan perangkat nirkabel; Perangkat lunak
permainan komputer yang telah direkam dan manual/petunjuk dalam format elektronik yang dijual dalam satu unit; Perangkat
lunak permainan papan komputer; Perangkat lunak permainan video dalam bentuk cakram; Perangkat lunak permainan video
dan manual/petunjuk dalam format elektronik yang dijual dalam satu unit; Perangkat lunak permainan video untuk penggunaan
di rumah, direkam; Perangkat lunak permainan video yang telah direkam dan manual/petunjuk dalam format elektronik yang
dijual dalam satu unit; Perangkat lunak platform berbasis website dan aplikasi untuk menjual barang-barang kebutuhan bayi;
Perangkat lunak platform berbasis website yang digunakan untuk calon ibu yang akan melahirkan dengan cara membuat
daftar kebutuhan untuk calon bayi; Perangkat lunak sebagai asisten pribadi dengan kecerdasan buatan; Perangkat lunak
selular untuk prediksi kontekstual; Perangkat lunak seluler; Perangkat lunak seluler yang dapat diunduh; Perangkat lunak
server awan untuk digunakan berhubungan dengan pemasaran digital yang diarahkan kepada pelanggan produk kemasan;
Perangkat lunak server cloud (awan) untuk digunakan berhubungan dengan solusi ketelusuran dari awal hingga akhir atas
produk kemasan dan pengemasan; Perangkat lunak sistem parkir yang mengatur dan integrasi terhadap komponen sebagai
berikut: Ticket dispenser, Boom gate, Kamera untuk merekam foto plat nomor (& streaming connecting ke CCTV), Kamera
untuk memfoto wajah penegemudi, Printer karcis / card, Loop detector / infrared, Dapat mencetak foto plat nomor kendaraan
pada tiket, Dapat mendeteksi golongan kendaraan mobil dan motor secara otomatis, Universal pembayaran non tuani
software payment, Universal sensor lot system; Perangkat lunak tanda tangan elektronik untuk mengamankan transaksi;
Perangkat lunak telekomunikasi yang dapat diunduh untuk penyediaan komunikasi video dan audio, kolaborasi, menggunakan
dokumen secara bersama-sama, telekonferensi, streaming acara dan konten, webinar, dan konferensi video, audio dan web;
Perangkat lunak telepon Protokol Internet dalam bentuk perangkat lunak yang dapat diunduh atau direkam untuk melakukan
panggilan konferensi VOIP; Perangkat lunak telepon protokol internet; Perangkat lunak untuk POS (Point Of Sale) Terminal;
Perangkat lunak untuk anjungan tunai mandiri (ATM); Perangkat lunak untuk digunakan dalam industri pengemasan;
Perangkat lunak untuk digunakan dalam menghitung, mentransfer dan menyimpan data yang berkaitan
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dengan diagnosis medis dan evaluasi atas pencitraan medis; Perangkat lunak untuk digunakan dalam otomatisasi proses
pengemasan dan proses pengisian; Perangkat lunak untuk digunakan sehubungan dengan pemantauan kinerja perangkat
lunak; Perangkat lunak untuk informasi kredit pribadi terkait dengan keuangan; Perangkat lunak untuk infrastruktur layanan
telekomunikasi; Perangkat lunak untuk infrastruktur pengelolaan telekomunikasi; Perangkat lunak untuk kartu smartcard
(chipcard); Perangkat lunak untuk kendali pencahayaan; Perangkat lunak untuk komputer; Perangkat lunak untuk komunitas
virtual, jejaring sosial, berbagi foto, berbagi media elektronik, dan pengiriman pesan dan transmisi media terenkripsi atau
diamankan.; Perangkat lunak untuk konsultasi kredit; Perangkat lunak untuk memantau dan mengoptimalkan pengilangan dan
operasi pembuatan pelumas; Perangkat lunak untuk memasukkan data dan teks; Perangkat lunak untuk membuat dan
mengatur akun pengguna; Perangkat lunak untuk memungkinkan pengguna menemukan, memprogram, mengatur,
mengakses, dan bekerjasama dengan program perangkat lunak komputer pihak ketiga pada platform blockchain (sistem
pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi) apa pun.; Perangkat lunak untuk mencari, mengatur dan
merekomendasikan konten multimedia; Perangkat lunak untuk mengumpulkan dan menganalisis data; Perangkat lunak untuk
merekomendasikan barang-barang/jasa-jasa dan pesanan belanjaan (purchase orders) berdasarkan kecerdasan buatan;
Perangkat lunak untuk pemrosesan dokumen; Perangkat lunak untuk pemutar audio dan/atau video.; Perangkat lunak untuk
penentuan posisi pencahayaan; Perangkat lunak untuk peralatan telekomunikasi; Perangkat lunak untuk perdagangan melalui
suatu jaringan komunikasi global; Perangkat lunak untuk personalisasi, mendukung dan mengelola iklan dan pemasaran untuk
kampanye, personalisasi konten dan komunikasi elektronik, analisis data termasuk perilaku pengguna analitik dan
kecerdasan.; Perangkat lunak untuk streaming audio visual dan konten multimedia melalui internet dan jaringan komunikasi
global; Perangkat lunak untuk streaming konten audio visual dan multimedia ke perangkat elektronik digital seluler; Perangkat
lunak untuk telepon genggam; Perangkat lunak untuk unit onboard yang menggabungkan fungsi telekomunikasi; Perangkat
lunak video dan permainan komputer; Perangkat lunak visi komputer untuk memperoleh, memproses, menganalisa dan
memahami gambar digital dan mengekstraksi data visual; Perangkat lunak visi yang dapat diunduh dan direkam yang
menggunakan kecerdasan buatan untuk melihat dan menginterpretasi data, menghubungkan dengan perangkat keras dan
menyimpan, mengelola dan memproses data di awan; Perangkat lunak yang dapat didownload untuk menciptakan, mengedit,
meng-upload, memposting, menunjukkan, menampilkan, berbagi, dan melihat media elektronik, klip audio, klip video, dan teks
melalui internet; Perangkat lunak yang dapat diunduh dalam bentuk platform perdagangan untuk berdagang, mengirim,
menerima, menerima dan mentransmisikan mata uang, mata uang digital, mata uang kripto, token blockchain, dan aset digital
lainnya, dan pengelolaan transaksi pertukaran; Perangkat lunak yang dapat diunduh dalam bentuk aplikasi seluler; Perangkat
lunak yang dapat diunduh dalam bentuk aplikasi seluler yang digunakan untuk mengakses panduan dan ulasan penyedia
layanan perjalanan, tujuan perjalanan, tur, dan atraksi lokal;; Perangkat lunak yang dapat diunduh dalam bentuk platform
perdagangan untuk penyediaan perdagangan cryptocurrency (mata uang virtual), token blockchain (sistem pencatatan
transaksi digital yang terdesentralisasi), dan aset digital lainnya; Perangkat lunak yang dapat diunduh dan diinstal serta materi
dan kurikulum pendidikan yang dapat diunduh, termasuk dalam hal rantai pasok, desain, pengembangan, pengujian,
manufaktur, pemasaran, dan distribusi, dan karier dalam semikonduktor, elektronik, dan perangkat lunak terkait, perangkat
keras, peralatan, dan jasa; Perangkat lunak yang dapat diunduh dan direkam sebelumnya untuk digunakan dalam bidang
perancangan dan pengelolaan program pendidikan; Perangkat lunak yang dapat diunduh untuk manajemen inventaris
berbasis blockchain; Perangkat lunak yang dapat diunduh untuk memberikan informasi konsumen, yaitu: kompilasi, peringkat,
urutan, ulasan, rujukan dan rekomendasi yang berkaitan dengan bisnis, restoran, penyedia layanan, acara, layanan publik dan
lembaga pemerintah, taman dan tempat rekreasi, organisasi keagamaan dan organisasi nirlaba; Perangkat lunak yang dapat
diunduh untuk memelihara, mengelola, menganalisa, mengenkripsi, dan otentikasi pengguna data digital; Perangkat lunak
yang dapat diunduh untuk mengakses, mengelola, mengoptimalkan, memperbaharui dan melacak perangkat serta untuk
pengelolaan dan pengoptimalisasikan fasilitas; Perangkat lunak yang dapat diunduh untuk menyediakan keamanan antarmuka
akses tunggal (single sign-on) pada desktop, server, alat yang dapat dibawa-bawa, alat jaringan dan jaringan antarmuka;
Perangkat lunak yang dapat diunduh untuk otentikasi akses tunggal (single sign-on), manajemen identitas, manajemen privasi
data, dan pengumpulan persetujuan; Perangkat lunak yang dapat diunduh untuk pengumpulan data dan penggunaan data
dalam bidang periklanan dan pemasaran digital; Perangkat lunak yang dapat diunduh untuk untuk penggunaan yang
berhubungan dengan program loyalitas konsumen dan kartu loyalitas.; Perangkat lunak yang dapat diunduh, yaitu, perangkat
lunak untuk mengumpulkan dan menganalisis data; Perangkat lunak yang dapat memprogram mikroprosesor; Perangkat
lunak yang menggunakan sistem, proses atau peralatan otomatisasi; Perangkat lunak yang menjalankan fungsi pengawasan
pada pekerja dengan kemampuan mendeteksi penggunaan alat pelindung diri; Perangkat lunak yang menyediakan dompet
digital.; Perangkat lunak yang menyediakan informasi cuaca, berita-berita, musik dan informasi hiburan berdasarkan
kecerdasan buatan; Perangkat lunak yang menyediakan jadwal perjalanan, informasi parkir dan informasi terkait fasilitas yang
tersedia di sekitar lokasi berdasarkan informasi pada lokasi tersebut, yang mendasarkan pada kecerdasan buatan; Perangkat
lunak yang menyediakan jasa-jasa pemesanan berdasarkan kecerdasan buatan; Perangkat lunak-perangkat lunak komputer
untuk digunakan dalam asuransi; Perangkat navigasi Global Positioning System [GPS]; Perangkat nirkabel untuk pertukaran
data; Perangkat pelacak dan penentuan lokasi untuk merekam dan mentransmisikan koordinat lintang dan bujur untuk
melaporkan posisi global suatu aset termasuk yang melekat padanya untuk peralatan pertambangan dan konstruksi;
Perangkat pelacakan dan lokasi Global Positioning System [GPS]; Perangkat pelacakan kendaraan terdiri dari perangkat
lunak komputer dan perangkat keras komputer, sensor, transmiter, penerima dan penerima pencari posisi satelit global,
semua untuk digunakan berhubungan dengan pelacakan kendaraan dan memonitor kendaraan; Perangkat pemantauan untuk
mengkalkulasi, memantau, merekam, atau menampilkan tingkat aktivitas fisik dan / atau periode ketidakaktifan fisik dan / atau
langkah berjalan atau berlari dan / atau jarak yang dicakup selama pelatihan dan / atau tingkat pelatihan dibandingkan dengan
tujuan pelatihan dan / atau kalori yang terbakar dan / atau tujuan pelatihan berdasarkan pelatihan sebelumnya dan / atau
kualitas istirahat dan pola tidur; Perangkat pendengar nirkabel; Perangkat pendidikan ilmiah; Perangkat pengendali listrik;
Perangkat penghubung pengisi daya [charging docks]; Perangkat penghubung pengisi daya [charging docks] untuk perangkat
elektronik yang digunakan untuk memanaskan tembakau; Perangkat penghubung pengisi daya [charging docks] untuk rokok
elektronik; Perangkat pengubah arus (listrik); Perangkat pengubah arus [listrik]; Perangkat penyimpanan yang tersambung ke
jaringan (NAS); Perangkat periferal untuk komputer, telepon seluler, perangkat elektronik seluler, perangkat elektronik yang
dapat dipakai, jam tangan pintar, kacamata pintar, earphone, headphone, televisi, set top box, serta pemutar dan perekam
audio dan video; Perangkat pintar yang dapat dipakai; Perangkat rekam gambar suara digital; Perangkat speaker atau audio;
Perangkat telekomunikasi, yaitu satelit-satelit, gateway dan stasiun satelit serta alat pengatur dan bagiannya; Perangkat untuk
mendapatkan informasi lingkungan (yaitu: jumlah/daya jalur telekomunikasi, troughput dan sejenisnya) mengenai
telekomunikasi melalui sinyal dari berbagai sensor; Perangkat visual interaktif digital; Perangkat yang dapat dibaca mesin
untuk sistem pembayaran tanpa uang tunai; Perangkat yang dapat
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dipakai untuk mengendalikan komputer, telepon seluler, perangkat elektronik seluler, jam tangan pintar, kacamata pintar,
earphone, headphone, pemutar dan perekam audio dan video, televisi, set top box, speaker, amplifier, sistem home theatre,
dan sistem hiburan; Perangkat-perangkat lunak computer dan perangkat-perangkat keras computer dalam telepon genggam
yang memungkinkan pemutaran dan unduhan aplikasi perangkat lunak; Perangkat-perangkat lunak penerapan yang dapat
dipindah-pindahkan untuk perkakas-perkakas pemantauan air dan perkakas-perkakas untuk mendeteksi kebocoran;
Perangkat-perangkat pengukur elektrik; Perangkat–perangkat kontrol listrik untuk pemanas dan pengaturan energi; Peranti
lunak aplikasi komputer untuk telepon pintar, alat PDA dan komputer tablet, yaitu, peranti lunak untuk digunakan oleh
pengemudi kendaraan dan penumpang untuk mengakses, melihat, dan berinteraksi dengan dan mengunduh (download)
konten informasi dan hiburan [sehubungan dengan otomobil]; Peranti lunak aplikasi yang dapat diunduh yang menampilkan
informasi cuaca, berita cuaca, ramalan cuaca, informasi indeks suhu; Peranti lunak komputer dan peranti lunak aplikasi
komputer untuk digunakan di telepon genggam dan di kendaraan bermotor untuk pengiriman dan penerimaan sinyal untuk
memfasilitasi pembukaan kunci dan penguncian pintu dan sistem pengamanan yang dikonfirmasi, memulai dan menghentikan
mesin dan mengakses, mengelola dan mengendalikan sistem kendaraan, termasuk sistem informasi, sistem hiburan, sistem
kontrol iklim dan fungsi kendaraan[sehubungan dengan otomobil]; Peranti lunak komputer untuk digunakan di dalam layanan
perbankan dan transaksi keuangan; Peranti lunak komputer untuk digunakan di dalam layanan perbankan dan transaksi
keuangan.; Peranti lunak komputer untuk memfasilitasi transaksi pembayaran dengan cara elektronik dan mencatat operasi
keuangan; Peranti lunak komputer untuk mencari, mendapatkan, indeks, dan mengatur data; Peranti lunak komputer untuk
mengaktifkan pencarian data elektronik; Peranti lunak komputer untuk mengaktifkan perbankan elektronik, mobile dan online;
Peranti lunak komputer untuk mengirim surat elektronik; Peranti lunak komputer untuk menyediakan direktori informasi, situs
web, dan sumber tersedia pada jaringan komputer; Peranti lunak komputer untuk menyediakan ruang obrolan online dan
papan buletin elektronik untuk pengiriman pesan di antara pengguna di bidang kepentingan umum; Peranti lunak komputer
untuk pengiriman elektronik data, gambar, dan dokumen, audio, video dan multimedia lain melalui jaringan komputer global;
Peranti lunak komputer untuk pesan elektronik; Peranti lunak komputer yang dapat diunduh yang memungkinkan pengguna
untuk mengatur dan membatasi akses pada data dan aktivitas pencarian mereka ketika menggunakan internet.; Peranti lunak
komputer yang digunakan untuk meningkatkan kinerja dan fungsionalitas jaringan komputer; Peranti lunak komputer yang
memungkinkan pengguna untuk menyesuaikan pengalaman melihat, mendengarkan dan bermain dengan memilih dan
mengatur tampilan dan kinerja element audio, video, dan audiovisual oleh pengguna di bidang musik, video, olahraga, berita,
ulasan, cuaca, hiburan, fashion, keuangan, makanan, musik, inspirasi, kesehatan, gaya hidup, perjalanan, pengasuhan anak,
ilmu pengetahuan, teknologi, budaya, dan kesejahteraan (wellness); Peranti lunak komputer yang menampilkan grafik, peta,
bagan dan tampilan terkomputerisasi terkait cuaca; Peranti lunak komputer yang menyediakan akses multi-pengguna ke
jaringan komputer untuk penyebaran berbagai dan beragam informasi; Peranti lunak screensaver yang dapat diunduh untuk
digunakan pada komputer Pribadi; Peranti lunak untuk memfasilitasi transaksi pembayaran yang aman dengan cara
elektronik; Peranti lunak untuk mencari dan mendapatkan informasi, situ web, dan sumber lain dari jaringan komputer; Peranti
lunak untuk penyediaan layanan perdagangan ekuitas, layanan crossing dan pertukaran sekuritas, metode otomatis untuk
crossing perintah keuangan (crossing financial orders), pertukaran keuangan dan crossing elektronik; Peranti lunak untuk
telepon pintar yang memberikan pengguna kemampuan untuk mengendalikan fitur kendaraan bermotornya dari jarak jauh,
yaitu, mengunci dan membuka kunci pintu kendaraan dan memulai dan mematikan kendaraan [sehubungan dengan otomobil];
Peranti lunak yang dapat diunduh di bidang ilmu meteorologi dan lingkungan; Peranti lunak yang dapat diunduh yang
menampilkan informasi cuaca, berita cuaca, ramalan cuaca, informasi indeks suhu; Peranti lunak yang digunakan dalam
identifikasi, penyimpanan, transmisi dan pengambilan data yang aman secara elektronik; Peranti lunak yang menyediakan
platform perdagangan (trading) elektronik dan marketplace elektronik online; Peranti jaringan komputer untuk menghubungkan
beberapa komputer dalam suatu jaringan (Network hubs); Peredam Suara; Perekam DVD; Perekam compact disc; Perekam
suara dan perekam video yang menampilkan hiburan dan informasi dalam bidang bola basket; Periferal yang dapat dikenakan
untuk digunakan dengan komputer, telepon seluler, perangkat elektronik seluler, jam tangan pintar, kacamata pintar, cincin
pintar, earphone, headphone, televisi, set top box, dan pemutar dan perekam audio dan video; Perisai pelindung yang dapat
dipindahkan untuk memisahkan inner mesin dari operator dan pengamat; Perkakas-perkakas pemantauan air dan perkakasperkakas untuk mendeteksi kebocoran; Perkakas-perkakas penghubung (konektor) kabel listrik; Perluasan dan penambahan
jangkauan akses jaringan; Perluasan, alat dan utilitas sistem komputer dalam bidang perangkat lunak aplikasi untuk
menghubungkan komputer pribadi, jaringan, aparatus telekomunikasi dan aplikasi jaringan komputer global; Permainan
komputer untuk digunakan di telepon genggam dan telepon seluler; Pesawat dan perkakas ilmu pengetahuan, pelayaran,
penelitian, potret, kinematografi, optik, timbang, ukur, sinyal, pengawasan (pemeriksaan), pertolongan dan pendidikan;
Pesawat dan perkakas ilmu pengetahuan, pelayaran, survei, fotografi, sinematografi, optik, penimbang, pengukur, sinyal,
pemeriksaan (pengawasan), pertolongan jiwa dan pendidikan; Pesawat dan perkakas ilmu pengetahuan, penelitian, navigasi,
survei, fotografi, sinematografi, audiovisual, optik, penimbangan, pengukuran, pensinyalan, deteksi, pengujian, inspeksi,
penyelamatan jiwa dan pengajaran; Pesawat dan perkakas ilmu pengetahuan, penelitian, navigasi, survey, fotografi,
sinematografi, audiovisual, optic, penimbangan, pengukuran, pensinyalan, deteksi, pengujian, inpseksi untuk untuk
melakukan, mengalihkan, mengubah, mengakumulasi, mengatur atau mengendalikan distribusi atau penggunaan listrik;
Pesawat komputer; Pesawat televisi; Pesawat-pesawat dan perkakas-perkakas komunikasi; Pesawat-pesawat dan perkakasperkakas untuk perekaman, transmisi, penerimaan, pengolahan, pencaharian, reproduksi, manipulasi, memperagakan data
analisi dan pencetakan suara, gambar imaji dan/atau data; Pheriperal audio; Pintu otomatis yang dioperasikan dengan listrik;
Pintu/tangga keluar darurat pada saat terjadi kebakaran; Pipa saluran kabel listrik; Piranti keras dan piranti lunak komputer
untuk interkoneksi, pengintegrasian, pengamanan, pengelolaan, pemantauan, dan pengoperasian sistem telefoni dan video
conferencing; Piranti keras dan piranti lunak komputer untuk pusat data yang digunakan dalam mengumpulkan, menganalisis,
dan melaporkan jaringan komputer dan data telekomunikasi; Piranti keras komputer dan alat pengendali jarak jauh untuk
mengendalikan pengoperasian televisi, monitor video, kotak konverter, audio, video, dan alat pemutar media dan alat perekam
media, alat pemutar permainan, sistem hiburan, sistem teater rumah, penghubung otomatisasi rumah, dan alat elektronik
konsumen dan display; Piranti keras komputer yang memuat fungsionalitas keamanan jaringan, termasuk firewall, enkripsi
data, dan / atau interoperabilitas dengan protokol keamanan jaringan; Piranti lunak dan aplikasi komputer yang menyediakan
analisis perilaku pengguna, forensik keamanan, manajemen risiko, pencegahan kehilangan data, perlindungan data
cloud/awan, tata kelola data, pemantauan kepatuhan, manajemen hak data, keamanan data, dan penyimpanan yang aman
serta akses ke data, file, dan media; Piranti lunak dan piranti keras komputer untuk mengirim, menyimpan, mengelola,
mengintegrasikan dan mengakses pesan teks dan pesan suara melalui telepon, surat elektronik, pager, asisten digital pribadi,
serta jaringan komputer internal dan global; Piranti lunak komputer dan piranti keras keamanan jaringan untuk memantau,
menganalisis atau melaporkan informasi, data, dan lalu lintas jaringan; Piranti lunak komputer dan piranti keras keamanan
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jaringan untuk mengoptimalkan sumber daya dan ketersediaan sistem komputer; Piranti lunak komputer dan piranti keras
keamanan jaringan yang digunakan dalam mendeteksi dan mencegah intrusi jaringan dan malware serta untuk
mengendalikan dan mengelola akses pengguna jaringan dan untuk penegakan kebijakan jaringan; Piranti lunak komputer dan
piranti keras komputer untuk keamanan jaringan, keamanan email dan web, kendali akses yang aman, identifikasi pengguna,
enkripsi, dan manajemen keamanan; Piranti lunak komputer e-commerce yang bisa diunduh yang memungkinkan pengguna
untuk melakukan transaksi bisnis elektronik melalui jaringan komputer dan komunikasi global; Piranti lunak komputer untuk
analisis berbasis situs web dan lalu lintas Internet; Piranti lunak komputer untuk memastikan keamanan data yang berada di
lingkungan komputasi awan; Piranti lunak komputer untuk memfasilitasi kolaborasi antar individu dan antar organisasi; Piranti
lunak komputer untuk memfasilitasi panggilan Voice Over Internet Protocol (VOIP), panggilan telepon, panggilan video, pesan
teks, pesan instan dan layanan online jaringan sosial; Piranti lunak komputer untuk memudahkan para penggunadalam
berkomunikasi, berkolaborasi, dan saling berbagi layar komputer, desktop, data, dokumen elektronik, video dan aplikasi
melalui Internet; Piranti lunak komputer untuk mengadministrasikan, mengelola, dan memantau lalu lintas dan akses jaringan,
mengoptimalkan kinerja jaringan, melakukan diagnostik jaringan, mendeteksi malware dan ancaman jaringan, serta
melaporkan keamanan jaringan dan analisis kinerja; Piranti lunak komputer untuk mengamankan perangkat seluler; Piranti
lunak komputer untuk menjadwalkan dan mengelola kalender, menjadwalkan dan mengelola kontak, menjadwalkan dan
mengelola rapat online; Piranti lunak komputer yang dapat diunduh untuk memfasilitasi transmisi informasi, data, dokumen,
suara, dan gambar melalui Internet secara elektronik; Piranti lunak komputer yang dapat diunduh untuk memudahkan
pengguna yang berpartisipasi dalam pertemuan dan kelas berbasis web, dengan akses ke data, dokumen, gambar, dan
aplikasi piranti lunak melalui browser (peramban) web; Piranti lunak komputer yang dapat diunduh untuk mengakses, melihat,
dan mengendalikan komputer dan jaringan komputer dari jarak jauh; Piranti lunak komputer yang digunakan untuk
pengendalian informasi yang dikendalikan melalui suara dan asisten.pribadi, yaitu, alat pengeras suara pintar dengan
kemampuan asisten pribadi virtual yang terkoneksi dengan cloud dan dikendalikan melalui suara; Piranti lunak komputer yang
menyediakan pemantauan, analisis, audit, manajemen, deteksi, klasifikasi, perlindungan, laporan, dan keamanan informasi
serta data sensitif yang terletak di lingkungan komputasi awan untuk aplikasi komputer dan seluler, platform komputer dan
seluler, serta antarmuka pengguna yang terkait dengannya; Piranti lunak untuk komputer dan perangkat seluler untuk
mengamankan akses jarak jauh melalui Internet ke jaringan komputer pribadi; Piranti lunak untuk melakukan konferensi audio
dan video, komunikasi video dan suara, pengiriman pesan singkat, layanan komunikasi Voice over Internet Protocol (VoIP),
saling berbagi aplikasi, saling berbagi desktop komputer, manajemen kehadiran, manajemen dokumen, integrasi aplikasi;
Piranti lunak untuk melakukan proses panggilan melalui transmisi audio, data, video, dan lalu lintas suara; Piranti lunak untuk
memudahkan pengunggahan, posting, menampilkan, memberi tag, mengedit, mengatur, dan mentransmisikan gambar serta
karya audio visual; Piranti lunak untuk mengirim dan menerima pesan-pesan elektronik, grafik, gambar, konten audio dan
audio visual melalui jaringan komunikasi global; Piranti lunak untuk pemrosesan gambar, grafik, audio, video dan teks; Piranti
lunak yang bisa diunduh dalam lingkup aplikasi pesan; Piranti lunak yang bisa diunduh, yaitu, piranti lunak pesan instan,
piranti lunak berbagi file, piranti lunak komunikasi untuk pertukaran data, audio, gambar dan grafik video melalui komputer
secara elektronik, seluler, jaringan nirkabel dan komunikasi; Piranti lunak komputer untuk penyediaan, penggunaan,
konfigurasi, pengelolaan, pengamanan, optimisasi, pemantauan, pencadangan, pemulihan, pemodelan, pengujian,
penyimpanan, pembaruan, diagnosa, perbaikan, analisis, penyelesaian masalah, penemuan, dan penggunaan berbagai
sistem operasi, piranti keras komputer, piranti lunak komputer, jaringan komputer dan jaringan infrastruktur komputasi virtual;
Piring Petri; Piringan (disc) kaset dan kartu memori dengan program video game yang telah direkam; Piringan hitam; Pita
keamanan holografik bersandi; Pita pengiriman holografik bersandi; Pita pengukur baja; Pita pengukur baja stainlis; Pita
pengukur fiberglass; Pita perekaman video; Pita video dan permainan komputer, disk video dan permainan komputer, kaset
video dan permainan komputer, video dan permainan komputer, CD-ROM video dan permainan komputer, mesin permainan
dengan output video untuk digunakan dengan televisi; Pita-pita video; Planimeter; Platform arsitektur terbuka untuk keamanan
elektronik dan otomatisasi aplikasi di industri pertambangan terdiri dari, yaitu, suatu server pusat, suatu perangkat lunak untuk
mengelola, modul gateway, probe jaringan, node nirkabel, modem kendaraan, pemancar-penerima dan antarmuka kendaraan,
modul lampu pada topi dan modul jaringan sensor; Platform berbasis website dan aplikasi yang memungkinkan pengguna
untuk melakukan transaksi keuangan; Platform dan aplikasi yang menyediakan jasa layanan yang menghubungkan pembeli
emas dengan penjualan emas; Platform digital; Platform perangkat keras dan perangkat lunak komputer menampilkan
tampilan interaktif, sistem pengontrol, dan perangkat pengontrol, sistem peringatan, konektivitas, komputer onboard, dan GPS
untuk kendaraan, kendaraan yang terhubung, kendaraan yang dikemudikan secara mandiri, dan kendaraan tanpa pengemudi;
Platform perangkat lunak arsitektur terbuka otomatis untuk industri pertambangan terdiri dari suatu server pusat jaringan,
suatu perangkat lunak manajemen jaringan, gateway untuk modul router jaringan, node nirkabel, modul router jaringan,
modem kendaraan, pemancar-penerima kendaraan dan sirkuit antarmuka dan modul router jaringan untuk kendaraan, modul
lampu pada topi, sirkuit antarmuka dan modul router jaringan untuk penambang dan modul jaringan sensor, modul router
jaringan yang menyampaikan informasi dari sensor yang ditempatkan di tambang ke server pusat jaringan; Platform perangkat
lunak komputer untuk komputasi kognitif; Platform perangkat lunak yang digunakan untuk perdagangan emas secara
daring/online (berbasis mobile ataupun web) di bursa berjangka; Platform perangkat lunak yang memfasilitasi penyediaan
informasi; Platform piranti lunak komputer untuk mencari, menilai, mengukur, dan memulihkan malware yang diduga
menargetkan perangkat komputasi; Platform-platform pesan menggunakan program komputer chatbot (perangkat lunak);
Plotter; Podcast yang dapat diunduh di bidang manajemen bisnis; Podcast yang dapat diunduh di bidang manajemen proyek;
Podcast yang dapat diunduh di bidang manajemen strategis; Ponsel dan tablet; Ponsel pintar dalam bentuk kacamata; Ponsel
pintar yang digunakan pada bagian anggota badan; Pos pembatas jalan (Traffic post); Power Meter digital; Power bank
portabel; Power inverter; Power supply dvb; Power system; Printer digital berwarna; Printer ink jet; Printer inkjet; Printer kartu
identitas; Printer yang dapat dibawa [portable]; Printer-printer berwarna; Probe untuk penguji sirkuit terpadu, semikonduktor
dan jaringan telekomunikasi, alat dan instrumen elektronik, elektronik opto, fotonik, dan penguji skala nano, sinyal, gambar
dan pengukur, yaitu amplifier, attenuator, filter dalam bentuk pengolah sinyal yang berfungsi untuk menghilangkan komponen
frekuensi yang tidak diinginkan dari sinyal, untuk menambahkan yang diinginkan atau keduanya, mengondisikan dalam bentuk
alat yang digunakan untuk persiapan sensor sinyal output untuk pengolahan, konverter, mixer dalam bentuk perangkat untuk
membuat frekuensi baru dari dua atau lebih sinyal untuk diaplikasikan, modulator dalam bentuk peralatan untuk
memvariasikan satu atau lebih sifat gelombang periodik untuk membawa sinyal, demodulator, prescaler, pembagi dalam
bentuk peralatan untuk menggabungkan sebagian dari sinyal dalam saluran transmisi ke port yang memungkinkan sinyal porsi
untuk digunakan pada sirkuit lain, penggabung dalam bentuk peralatan untuk menggabungkan sinyal di port ke dalam sinyal
yang sudah ada dalam saluran transmisi, isolator dalam bentuk peralatan 2 port non-resiprokal yang memungkinkan sinyal
untuk melintas hanya dalam satu arah, sirkulator dalam bentuk peralatan multi-port non-resiprokal di mana sinyal yang
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memasuki port apa pun ditransmisikan hanya ke port berikutnya secara rotasi, pembatas dioda terpadu, sakelar dan router
untuk melakukan pembangkitan sinyal, pengolahan sinyal, penguatan sinyal, konversi sinyal dan kontrol sinyal; Processor;
Profesional speaker sistem; Program aplikasi komputer untuk ponsel pintar dan jam tangan pintar; Program aplikasi yang
dapat digunakan pada ponsel, smartphone, tablet, komputer dan perangkat serupa lainnya untuk manajemen Kekayaan
Intelektual; Program aplikasi yang dapat digunakan pada ponsel, smartphone, tablet, komputer dan perangkat serupa lainnya
untuk manajemen aset Kekayaan Intelektual; Program aplikasi yang dapat digunakan pada ponsel, smartphone, tablet,
komputer dan perangkat serupa lainnya untuk penilaian Kekayaan Intelektual; Program aplikasi yang dapat digunakan pada
ponsel, smartphone, tablet, komputer dan perangkat serupa lainnya untuk penilaian aset Kekayaan Intelektual; Program
computer untuk pengembangan piranti lunak; Program computer, perangkat lunak computer, rekaman audio dan/atau video;
Program dan perangkat lunak komputer yang dipasang di dalam kendaraan; Program dan perangkat lunak permainan (game)
komputer yang memungkinkan pengguna untuk bermain permainan (game) dengan telepon bergerak; Program komputer
(perangkat lunak yang bisa diunduh); Program komputer untuk alat-alat komunikasi; Program komputer untuk deteksi dan
penghapusan virus komputer; Program komputer untuk digunakan dalam aplikasi grafik komputer; Program komputer untuk
digunakan dalam pemrosesan data yang berhubungan dengan catatan keuangan; Program komputer untuk manajemen
keuangan; Program komputer untuk menganalisa ayunan golf; Program komputer untuk menjalankan transaksi melalui ecommerce; Program komputer untuk pelaporan keuangan; Program komputer untuk perangkat komunikasi; Program komputer
untuk permainan yang sebelumnya telah direkam; Program komputer yang berhubungan dengan perihal keuangan; Program
komputer yang dapat diunduh dalam lingkup aplikasi seluler; Program komputer yang dapat diunduh untuk digunakan dalam
melacak status berbagai pengguna dari jasa permainan interaktif online dan untuk mencocokkan para pemain permainan
online dengan para pemain lain dari semua tingkat kecakapan; Program perangkat lunak algoritma untuk mengoperasikan dan
mengontrol komputer; Program perangkat lunak aplikasi pintar untuk terminal nirkabel yang direkam; Program perangkat lunak
aplikasi pintar, dapat diunduh untuk terminal nirkabel; Program perangkat lunak komputer yang dapat diunduh, yang dipasang
di ponsel atau komputer, digunakan untuk memberikan evaluasi kredit, pinjaman tunai dan pinjaman angsuran konsumen, dan
lain-lain untuk pengguna; Program perekaman sirkuit elektronik untuk peralatan hiburan untuk digunakan dengan layar kristal
cair; Program permainan komputer; Program permainan komputer multimedia interaktif yang dapat diunduh; Program
permainan komputer untuk mensimulasikan perdagangan sekuritas keuangan (perangkat lunak); Program permainan
komputer yang dapat diunduh melalui internet; Program permainan online; Program permainan portabel yang dapat diunduh;
Program permainan untuk mesin permainan video di rumah atau permainan genggam dengan layar kristal cair yang dapat
diunduh; Program permainan video dan komputer; Program permainan video interaktif yang dapat diunduh; Program
permainan video yang dapat diunduh; Program permainan yang dapat diunduh, yang disediakan dari online; Program-program
komputer terekam; Program-program komputer untuk melihat informasi, statistik atau trivia tentang bola basket; Prosesor data
dan sinyal digital dan optikal; Proyektor gambar bergerak; Proyektor holografik 3D; Proyektor untuk pengeditan film; Proyektorproyektor multimedia untuk home theaters; Publikasi elektronik dan digital yang dapat diunduh; Publikasi elektronik yang dapat
diunduh dalam area aparatus dan perangkat elektronik, semikonduktor, dan elektronik terpadu, komputer, telekomunikasi,
hiburan, teleponi, dan telekomunikasi dengan kabel dan nirkabel; Publikasi elektronik yang dapat diunduh dalam bentuk
artikel, makalah, dan bahan pengajaran di bidang telekomunikasi, Internet, pelatihan, bisnis, penjualan, dan pemasaran;
Publikasi elektronik yang dapat diunduh dalam bentuk e-book/buku elektronik, panduan kepatuhan, lembar data, dan laporan
di bidang komputasi awan/cloud dan keamanan data untuk lingkungan komputasi awan/cloud computing publik; Publikasi
elektronik yang dapat diunduh dalam bentuk jadwal permainan semua dalam bidang bola basket yang disediakan melalui
Internet; Publikasi elektronik yang dapat diunduh dalam bentuk laporan penelitian dan kertas putih/laporan resmi dalam bidang
teknologi, Internet, perangkat lunak dan komunikasi nirkabel.; Publikasi elektronik yang dapat diunduh di bidang berbagai
macam asam (acid) yang terdiri atas matarantai nucleotide, tipe-tipe species, diagnostic, diagnostic ilmu kedokteran,
diagnostic ilmu kedokteran hewan, forensic ilmu kedokteran, laboratorium obat-obatan, obat-obatan untuk ilmu kedokteran
hewan, penelitian klinikal, pengembangan obat-obatan, hasil-hasil pharmasi, penelitian laboratorium, penelitian ilmu
pengetahuan, penelitian ilmu kedokteran, ilmu hayati, biologi, mikrobiologi dan metagenomik, bioteknologi, pertanian,
forensik, keamanan pangan, pengujian genetika dan genetika; Publikasi elektronik yang dapat diunduh, yaitu, buku komik,
novel grafis, majalah, manual/petunjuk, dan berita berkala dalam bidang hiburan dan permainan video; Publikasi elektronik,
termasuk bahan yang dapat diunduh dalam bentuk majalah, berita berkala, jurnal, laporan, panduan, bahan ajar, buku
petunjuk dan buku-buku di bidang hukum; Publikasi yang berkaitan dengan layanan keuangan dan keuangan, disediakan
dalam bentuk elektronik dan dipasok secara online dari database, dari Internet, atau melalui perangkat komunikasi seluler;
Publikasi-publikasi elektronik yang dapat diunduh dalam bentuk majalah-majalah, surat kabar-surat kabar, buku-buku, buku
pedoman di bidang elektronik; Pusat distribusi serat optik; Pusat sensor curah hujan; Pusat sensor level air; Pusat sensor
untuk pertanian; RADIO PANGGIL (HT); RELAI LISTRIK; Rak penyimpanan CD, bukan furnitur; Rangkaian chip; Rangkaian
rekaman suara musikal; Ransel dan tas bawaan terutama yang diadaptasi untuk membawa komputer; Ransel dan tas jinjing
khusus diadaptasi untuk membawa komputer; Reduktor (Listrik); Rekaman audio dan video yang menampilkan hiburan musik
dan musik; Rekaman audio visual yang menampilkan film dan program hiburan yang menampilkan animasi yang ditargetkan
terutama untuk anak-anak dan orang dewasa muda; Rekaman audio yang dapat diunduh; Rekaman audiovisual yang
menampilkan hiburan musik dan musikal; Rekaman compact [musik]; Rekaman suara dan / atau video; Rekaman video yang
dapat diunduh menampilkan musik dan hiburan musik; Rekaman video yang dapat diunduh, rekaman video langsung
(streaming), dan rekaman suara yang dapat diunduh dalam bidang bola basket yang tersedia pada Internet; Rel MCB; Relai
beban lebih; Relai kompensasi faktor daya reaktif; Relai kontrol faktor daya; Relai listrik dan elektronik; Relai perlindungan
daya; Relay listrik; Relay untuk stasiun radio dan TV; Remote kontrol televisi; Resistor listrik; Respirator wajah elastomer
selain untuk pernapasan buatan; Reverb; Robot untuk hiburan; Rompi jaring untuk keselamatan; Rotator untuk laboratorium;
Rumah kamera; Ruter, sakelar, hub dan server pengoperasian perangkat lunak; SEKUN KABEL; SELONGSONG KABEL;
SISTEM PANGGILAN NIRKABEL; Sakelar Jendela; Sakelar Kunci Pintu; Sakelar kontrol; Sakelar untuk jaringan komputer,
server dan router; Saklar Kecil Pengganti; Sambungan untuk saluran listrik; Sandaran penyangga yang diadaptasikan untuk
komputer laptop, komputer tablet, telepon mobile; Saringan Kamera; Sarung dan tas untuk computer portabel; Sarung
pelindung untuk kartu memori; Sarung untuk komputer laptop, komputer tablet, telepon mobile; Sarung untuk peramban
multimedia genggam; Sarung, wadah dan tempat lensa kontak; Saver mobil (pengisi daya); Sekering untuk baterai kendraan;
Selongsong sambungan untuk kabel listrik; Sensor alarm pendeteksi motion, suhu, cahaya, getar, micro switch; Sensor
Interaktif; Sensor aki deteksi aki; Sensor arah kecepatan angin; Sensor cuaca lalu lintas; Sensor curah hujan; Sensor debu;
Sensor ec tanah; Sensor elektronik atau listrik untuk mendeteksi, memproses, mengumpulkan, merekam dan
mentransmisikan data umum yang berkaitan dengan kesehatan, siklus tidur, irama jantung dan aktifitas fisik; Sensor
fotoelektrik; Sensor hujan; Sensor kualitas air; Sensor posisi LED; Sensor posisi optik; Sensor suhu evaporator untuk
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kendaraan; Sensor suhu listrik; Sensor suhu pendingin untuk kendaraan; Sensor suhu udara sekitar untuk kendaraan; Sensor
untuk penggunaan ilmiah; Sepatu untuk perlindungan yang tahan asam (acidproof); Sepatu/alas kaki pelindung, sepatu/alas
kaki pengaman, sepatu bot pengaman dan sepatu pengaman; Seperangkat pesawat telepon; Seperangkat pesawat telepon
tanpa kabel; Serangkaian data kriptografi yang dapat diunduh untuk menerima dan membelanjakan mata uang kripto; Serat
untuk transmisi suara dan gambar; Server untuk otomatisasi rumah; Set-top box yang memiliki kemampuan mengenali suara;
Set-top boxes yang menggabungkan fungsi pengenalan suara; Simulator latihan golf; Simulator pelatihan kelistrikan; Simulator
pelatihan kelistrikan (perangkat pengajaran berbasis perangkat keras dan perangkat lunak); Sinematografi; Sirkuit elektronik
penyimpan program permainan video; Sirkuit elektronik, cakram magnetik, cakram magnetik optik dan cakram optik dalam
bentuk kartrid (cartridges) ROM dan media penyimpanan yang menyimpan program permainan untuk peralatan permainan
(game) genggam dengan display kristal cair; Sirkuit terpadu, chip, modul, pengendali untuk komunikasi nirkabel, yaitu, untuk,
penentuan posisi, lokasi, navigasi, pelacakan, keamanan, radar, pencitraan, perasa, dan komunikasi lainnya yang
memanfaatkan teknologi pita lebar ultra di dalamnya, yaitu, telepon selular pita lebar ultra, radar pita lebar ultra dan sistem
penentuan posisi pita lebar ultra; Sistem Penentuan Posisi Global; Sistem Penentuan Posisi Global untuk kapal; Sistem alat
pemadam api secara otomatis untuk perlindungan dari api; Sistem baterai yang dapat diperbarui untuk menyediakan daya
cadangan; Sistem kabel gantung (listrik),; Sistem keamanan secara elektronik untuk jaringan rumah; Sistem keamanan untuk
perangkat keras dan perangkat lunak komputer; Sistem kendali untuk penerangan; Sistem komponen audio terdiri dari
pengeras suara kitar (surround sound), pengeras suara, tuner, sound mixers, alat untuk menyamakan suara speaker
(equalizer), perekam audio, alat penerima radio; Sistem konferensi video dan audio yang terdiri dari peralatan endpoint (titik
terakhir di mana pesan itu diterima), port daya dan Ethernet, telepon IP, kamera, display, pencahayaan, speaker, mikrofon,
dan proyektor; Sistem konferensi video dan audio yang terdiri dari perangkat endpoint, port daya dan Ethernet, telepon IP,
kamera, display, pencahayaan, speaker, mikrofon, dan proyektor, kursi dan meja konferensi, yang semuanya dijual sebagai
satu unit; Sistem kontrol [perangkat keras komputer] untuk sistem pencetakan; Sistem memori untuk komputer; Sistem
menarik dan mengulur kabel listrik; Sistem multi kamera untuk digunakan dalam kendaraan; Sistem navigasi transit publik
meliputi tampilan peta digital interaktif, instruksi interaktif dan informasi yang dihasilkan oleh pengguna; Sistem otomatisasi
rumah yaitu peralatan kontrol pusat untuk rumah pintar; Sistem pemantauan kualitas gas dan udara; Sistem penentuan posisi;
Sistem penentuan posisi untuk pencahayaan; Sistem pengenalan suara; Sistem pengeras suara; Sistem penghantar listrik
(Conductor system); Sistem penghantar listrik tertutup dengan bahan pvc dan tembaga sebagai bahan penghantar listrik
(Enclosed conductor system); Sistem pengontrol tenaga listrik untuk digunakan bersama dengan mesin pembakaran besar
internal untuk jasa industri dan sistem pengontrol tenaga listrik untuk unit yang dikemas yang terdiri dari mesin pembakaran
besar internal dan generator.; Sistem pengontrol untuk ventilasi, pemanasan dan suhu AC; Sistem perkabelan listrik; Sistem
suara terdiri dari remote control, amplifier, pengeras suara dan komponennya; Sistem-sistem pemrosesan suara; Sistemsistem pengumpulan pembayaran tol secara elektronik; Situs web dan aplikasi perangkat lunak yang dapat diunduh yang
memungkinkan pengguna untuk dengan mudah melihat, memesan atau membeli kegiatan dan layanan yang berkaitan
dengan makan, kebugaran, kecantikan dan kesehatan; Slide (fotografi); Slide fotografi; Software aplikasi komunikasi melalui
internet; Software penyimpanan database untuk kegiatan jual-beli dan pembayaran; Software untuk survey; Soket yang dapat
digerakan; Sombok (Toa); Sonar; Speaker [peralatan audio]; Speaker aktif dan pasif; Speaker audio pintar; Speaker mobil;
Speaker yang dapat dikendalikan dengan suara; Splitter hdmi; Stabilizer listrik; Stand yang disesuaikan untuk ponsel; Stasiun
cadangan darurat untuk pengisian baterai; Stasiun dok dan adaptor, yaitu, stasiun dock elektronik dan adaptor listrik untuk
mengisi daya perangkat seluler dan baterai, yang menghubungkan perangkat telekomunikasi, perangkat seluler, perangkat
layar, komputer, mouse dan keyboard; Stiker (skins) komputer, yaitu, plastik film yang dipasang sebagai stiker untuk menutupi
dan melindungi peralatan elektronik, yaitu, telepon genggam, pemutar musik portabel, PDA, dan tablet elektronik; Stop
kontak; Stop kontak listrik; Suar pensinyalan LED; Suara yang dapat diunduh; Suhu udara masuk atau untuk kendaraan;
Sumber pencahayaan optik; Suplai daya bebas gangguan; Suplai daya listrik, bergerak (Baterai yang dapat diisi ulang); Switch
Stater; Switchgear; TESPEN; TRAFO STEP DOWN; TRAFO STEP UP; Tablet elektronik dan perangkat PDA; Tabung api
ringan; Tabung pemadam api; Tabung pitot; Tabung sinar-X tidak untuk tujuan medis; Tag yang dapat dibaca mesin; Tali
Telepon Seluler; Tali jam tangan (pintar) elektronik untuk memonitor kesehatan yang mengkomunikasikan data waktu-nyata ke
perangkat elektronik lainnya; Tali jam tangan dengan fungsi sebagai alat komunikasi tanpa kabel dengan terminal-terminal
elektronik seperti telepon-telepon pintar, komputer-komputer tablet, PDA, komputer-komputer; Tampilan OLED; Tampilan
QLED; Tampilan holografik 3D; Tampilan iklan elektronik; Tampilan layar LED untuk televisi; Tampilan panel yang berbentuk
datar; Tampilan virtual dan tampilan penggabungan antara obyek virtual dengan obyek nyata/realita (augmented reality),
kacamata, pengontrol, dan headset; Tampilan-tampilan layar LED (LED Displays); Tangga telekop single [bagian dari
teleskop]; Tas khusus untuk ponsel; Tas komputer dan ransel yang diadaptasi untuk membawa komputer; Tas untuk kamera
dan peralatan fotografi; Tas untuk peralatan fotografi; Tas-tas untuk membawa keyboards; Tatakan dudukan untuk kamera;
Telepon Seluler; Telepon VoIP; Telepon nirkabel; Telepon pintar (smartphones) yang dipasang di pergelangan tangan;
Telepon pintar berupa jam tangan; Telepon pintar yang dipasang di pergelangan tangan; Telepon portabel; Telepon seluler
pintar; Televisi DMB [Penyiaran Multimedia Digital]; Televisi LED; Televisi QLED; Televisi daring; Televisi dioda kuantum dot
pemancar cahaya; Televisi mobil; Televisi tabung sinar katoda; Tempat kumparan listrik; Tempat penyimpanan baterai;
Tempat telepon seluler terbuat dari kulit atau kulit imitasi; Terminal komunikasi yang terdiri dari peranti keras dan/atau peranti
lunak komputer untuk menyediakan video, audio, data, permainan video dan komunikasi telepon dan/atau transmisi; Terminal
poin of sale elektronik; Terminal radio; Terminal telekomunikasi interaktif listrik; Terminal-terminal interaktif; Terminal–terminal
portabel untuk penggunaan pribadi untuk merekam/ mengatur/ mentransmisikan/ mengendalikan/ mereview kesehatan dan
perawatan kesehatan, dan menerima teks, data, gambar, file audio; Textile printer; Theodolit; Tiang mic; Tiang speaker;
Timbangan; Timbangan analitik; Timbangan diet; Timbangan digital (Digital Balance); Timbangan duduk; Timbangan fitness;
Timbangan gantung [timbangan tuas]; Timbangan kamar mandi elektronik; Timbangan kue; Timbangan presisi;
Timbangan compact (kecil); Token keamanan; Tongkat pengatur lalu lintas berkilau atau mekanis (Traffic baton); Transmisi
nirkabel untuk digunakan dalam mobil untuk pelacakan, pemantauan dan diagnosis perawatan kendaraan dan untuk
memberikan informasi kepada pengemudi [sehubungan dengan otomobil]; Transponder-transponder yaitu, terminal-terminal
elektronik yang dipasang pada kendaraan untuk transaksi-transaksi komersial secara elektronik; Truk pemadam api (fire
trucks); Truk pemadam api berfungsi sebagai anti huru hara (Riot trucks); Tudung pencegahan bencana alam; Tuner sinyal
radio; Tusuk kontak, sok kontak dan kontak-kontak lain (sambungan listrik).; Tutup pelindung untuk komputer laptop, komputer
tablet, telepon mobile; USB drive perangkat keras (Universal serial bus hardware drives); USB flash drive; USB flash drive
kosong; USB flash drive yang sudah direkam sebelumnya; USB pengisi daya; USB port pengisi baterai; USB yang dapat
dihubungkan dengan periferal komputer; Unit onboard yang menggabungkan peralatan telekomunikasi dan fungsi
telekomunikasi; Unit alarm central; Unit head (kepala) audio visual; Unit pengawas hewan peliharaan; Unit transmisi audio;
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Unit-unit pengeras suara (Speakers); Variabel resistor; Video dan podcast yang dapat diunduh di bidang berita, ulasan, cuaca,
olah raga, hiburan, fashion, keuangan, makanan, musik, inspirasi, kesehatan, gaya hidup, perjalanan, pengasuhan anak, ilmu
pengetahuan, teknologi, budaya dan kesejahteraan (wellness); Video game; Video interkom; Video kartun yang dapat
diunduh; Video komik yang dapat diunduh; Video pendek dan spot promosi dalam CD, pita video dan DVD pra-rekam; Video
wall; Video yang dapat diunduh di bidang manajemen bisnis; Video yang dapat diunduh di bidang manajemen proyek; Video
yang dapat diunduh di bidang manajemen strategis; Videotron; Wadah lensa kontak; Wadah pelindung tahan air dan bukan
tahan air untuk kamera; Wadah/tempat untuk membawa, pegangan, wadah/tempat pelindung dan sandaran/penyangga
dengan tampilan/dengan fitur konektor untuk catu daya, adaptor, alat pengeras suara pengisi daya dengan baterei, yaitu,
komputer laptop, komputer tablet, telepon mobile; Waveguides untuk pengiriman balok berdaya tinggi; Webcast dan podcast
yang dapat diunduh yang menampilkan audio, video, dan siaran multimedia lainnya yang dapat diunduh di bidang musik,
televisi, film, buku, berita, konser, radio, olahraga, permainan, acara budaya, dan program terkait hiburan dan pendidikan;
Webinar yang dapat diunduh di bidang manajemen bisnis; Webinar yang dapat diunduh di bidang manajemen proyek;
Webinar yang dapat diunduh di bidang manajemen strategis; Wide format printer; Woofer; acidimeter untuk baterai; adapter
jaringan komputer; adapter lensa kamera; adapter tanpa kabel untuk komputer; adapter, sakelar, router dan hub jaringan
komputer; adaptor daya; adaptor daya untuk komputer; adaptor ethernet; adaptor frekuensi radio; adaptor kabel; adaptor kartu
flash; adaptor kartu komputer; adaptor kartu memori flash; adaptor listrik; adaptor penghubung dari server ke jaringan area
penyimpanan; adaptor stereo mobil; adaptor telepon; adaptor untuk laptop; agenda elektronik; agitator magnetik untuk
penggunaan laboratorium; agregator ethernet-over-VDSL; aki; aki mobil; aki motor; aki untuk sepeda listrik, baterai untuk
senter; akselerator grafis; akselerator partikel; akselerator partikel [mesin]; akselerator video; akselerometer; akseptor uang
kertas; aksesoris daya listrik yaitu dalam bentuk outlet daya listrik; aksesoris earphone, yaitu, bantal earphone (earphone
cushions), bantalan earphone (earphone pads), dan kabel ekstensi earphone (earphone cases); aksesoris earphone, yaitu,
bantal earphone (earphone cushions), bantalan earphone (earphone pads), dan sarung earphone (earphone cases); aksesoris
headphone, yaitu, bantal headphone (headphone cushions), bantalan headphone (headphone pads), dan kabel ekstensi
headphone; aksesoris kacamata; aksesoris kacamata, yaitu tali, tali leher dan tali kepala untuk kacamata; aksesoris komputer,
yaitu, tutup pelindung dan tempat untuk telepon genggam, mouse komputer (tetikus komputer), headphone, komputer tablet,
USB drive; aksesoris telepon seluler, yaitu headset, tali telepon genggam; aksesoris untuk perangkat seluler, portabel dan
genggam, yaitu, earbud (perangkat pendengar berukuran kecil yang diletakan dilubang telinga), earphone dan headphone;
aktinometer; aktuator otomatis untuk digunakan dalam minyak dan gas, tempat penyimpanan, lubang besar, dan alat silinder
untuk melindungi sensor suhu; aktuator pembangkit pulsa; akumulator [baterai]; akumulator untuk daya fotovoltaik;
akumulator, listrik; akumulator, listrik, untuk kendaraan; alarm; alarm akustik; alarm anti-intrusi; alarm anti-pencurian, selain
untuk kendaraan; alarm asap; alarm bayi; alarm bergetar sebagai pengingat untuk minum obat; alarm bunyi; alarm gas; alarm
jendela; alarm jendela elektronik; alarm keamanan; alarm keamanan anti pengganggu untuk pintu; alarm keamanan pribadi;
alarm kebakaran; alarm kebakaran dalam bentuk ornamen pohon Natal; alarm kebocoran air; alarm kebocoran gas; alarm
kolam renang; alarm peluit; alarm pencuri; alarm pencuri elektronik; alarm pencurian; alarm pintu; alarm pintu elektronik; alarm
pribadi; alarm, sensor alarm, dan sistem pemantauan alarm; alas kaki untuk perlindungan dari bahaya biologis; alas kaki untuk
perlindungan terhadap api; alas kaki untuk perlindungan terhadap iradiasi; alas kaki untuk perlindungan terhadap kecelakaan;
alas kaki untuk perlindungan terhadap kecelakaan atau cedera; alas kaki untuk perlindungan terhadap kecelakaan, iradiasi
dan kebakaran; alas kaki untuk perlindungan terhadap kecelakaan, iradiasi dan kebakaran, termasuk sepatu bot dan sepatu
untuk perlindungan kecelakaan untuk digunakan dalam industri; alas kaki untuk perlindungan terhadap tumpahan bahan kimia;
alas mouse; alas mouse komputer; alat alarm pribadi; alat analisis gas; alat analisis kelembaban kulit, bukan untuk keperluan
medis; alat analisis kromatogram untuk penggunaan ilmiah atau laboratorium; alat analisis makanan; alat analisis udara; alat
anti pencurian; alat anti-korosi katodik; alat baca [peralatan pengolah data]; alat baca sandi balok (barcode); alat bantu
pernapasan bawah air; alat bantu pernapasan oksigen, selain untuk alat bantu pernapasan buatan; alat bantu pernapasan
untuk berenang di bawah air; alat bantu pernapasan, kecuali untuk pernapasan buatan; alat cetak biru; alat dan instrumen
astrometri; alat dan instrumen fotografi; alat dan instrumen gambar yang disesuaikan untuk digunakan dengan komputer; alat
dan instrumen keselamatan dan keamanan; alat dan instrumen multimedia; alat dan instrumen pengajaran; alat dan instrumen
pensinyalan; alat dan instrumen radio; alat dan instrumen survei; alat dan instrumen ukur listrik; alat dan instrumen untuk
astronomi; alat dan instrumen untuk fisika; alat dan instrumen untuk memindai mikroskop konduktansi ion; alat dan instrumen
untuk memindai mikroskop probe; alat dan instrumen untuk mengukur dan mengendalikan; alat dan instrumen untuk
mentransfer, menerima dan menyimpan suara, gambar dan data, baik dalam bentuk digital maupun analog; alat dan
instrumen untuk merekam, mengirim atau mereproduksi suara atau gambar; alat dan instrumen untuk merekam,
mentransmisikan, mereproduksi, atau memproses suara, gambar, atau data; alat dan instrumen untuk mikroskop; alat dan
instrumen untuk pemindaian mikroskop ion; alat dan instrumen untuk tujuan penelitian; alat dan perlengkapan fotografi; alat
dan simulator pelatihan; alat dan sistem pemadam kebakaran; alat demagnetisasi untuk pita magnetik; alat diagnostik, bukan
untuk tujuan medis; alat difraksi [mikroskop]; alat distilasi untuk tujuan ilmiah; alat distilasi vakum untuk penggunaan
laboratorium; alat elektro-dinamis untuk kendali jarak jauh sinyal; alat elektronik Global Positioning System [GPS]; alat
elektronik dan perangkat lunak komputer yang mengijinkan penggunaan bersama-sama dan transmisi data dan informasi
antar alat dengan tujuan memfasilitasi pemantauan, kontrol, dan otomatisasi lingkungan; alat elektronik genggam untuk
penerimaan dan/atau pengiriman data nirkabel, terutama pengiriman dan penerimaan pesan-pesan, video-video, suara-suara;
alat elektronik yang dapat dikenakan; alat fototelegrafi; alat holografi; alat identifikasi hewan elektronik; alat informasi yang
berdiri sendiri, yaitu, pengeras suara audio pengontrol suara dan manual dengan kemampuan asisten digital pribadi untuk
mengakses dan menelusuri database online, situs web, telepon genggam, komputer, tablet, telepon pintar, komputer
genggam, komputer portabel untuk dokumen, berkas, dan informasi atas perintah yang disimpan lainnya; alat informasi yang
berdiri sendiri, yaitu, pengeras suara audio pengontrol suara dan manual dengan kemampuan asisten digital pribadi untuk
mengirim (streaming) dan memainkan audio, video, dan konten multimedia, untuk mengontrol televisi, monitor, sistem
permainan, alat pemutar DVD, alat pemutar media portabel, dan alat untuk mengirim (streaming) media digital; alat informasi
yang berdiri sendiri, yaitu, pengeras suara audio pengontrol suara dan manual dengan kemampuan asisten digital pribadi
untuk menyediakan jasa pelayanan pengurus (concierge) pribadi untuk pihak lain yang diinisiasikan oleh perintah pengontrolsuara melalui suatu telepon genggam, komputer, tablet, telepon pintar, komputer genggam, komputer portabel,
yaitu, menambah dan mengakses janji bertemu dengan kalendar, alarm, penghitung/pengatur waktu (timers), pengingat
(reminders) dan membuat reservasi restoran, perjalanan, dan hotel; alat input komputer; alat inspeksi cacat permukaan wafer;
alat inspeksi optik untuk keperluan industri; alat inspeksi optik untuk keterlacakan persiapan farmasi dan paket farmasi; alat
ionisasi tidak untuk pengolahan udara atau air; alat ionisasi untuk penggunaan ilmiah atau laboratorium; alat ionisasi, kecuali
untuk pengolahan udara atau air; alat juru bahasa elektronik; alat kaca untuk cetakan foto; alat kemudi, otomatis, untuk
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kendaraan; alat kendali jarak jauh *; alat kendali jarak jauh portable untuk kick-up block; alat kendali jarak jauh radio untuk
memulai mesin mobil; alat kendali jarak jauh untuk mengendalikan komputer, telepon seluler, perangkat elektronik bergerak,
perangkat elektronik yang dapat dipakai, jam tangan pintar, kacamata pintar, earphone, headphone, pemutar dan perekam
audio dan video, televisi, set top box, speaker, amplifier, sistem home theatre, dan sistem hiburan; alat kendali jarak jauh
untuk mengontrol komputer, telepon seluler, perangkat elektronik mobile, perangkat elektronik yang dapat dikenakan, jam
tangan pintar, kacamata pintar, alat pemutar dan alat perekam audio dan video, televisi, alat pengeras suara, amplifier, sistem
home theater, dan sistem hiburan; alat keselamatan diri; alat keselamatan kerja; alat komunikasi data yang mengirimkan data
dan informasi ke database; alat kontrol elektronik [EKG] untuk lampu LED dan lampu; alat kontrol elektronik untuk robot; alat
kontrol jarak jauh untuk kompresor; alat kontrol jarak jauh untuk membuka dan menutup pintu; alat kontrol jarak jauh untuk
membuka dan menutup pintu kendaraan; alat kontrol jarak jauh untuk pompa vakum; alat kontrol keamanan; alat kontrol lalu
lintas udara; alat kontrol listrik untuk robot; alat kontrol pencahayaan; alat kontrol, pengujian dan pemantauan listrik; alat
kromatografi cair untuk penggunaan laboratorium; alat kromatografi otomatis untuk penggunaan laboratorium; alat
kromatografi penukar ion otomatis untuk penggunaan laboratorium; alat kromatografi untuk penggunaan laboratorium; alat
lampu lalu lintas [perangkat pensinyalan]; alat listrik untuk mengontrol; alat magnetic resonance imaging [MRI], bukan untuk
tujuan medis; alat medis dalam bentuk sensor untuk memantau pasien sebelum, selama atau setelah bedah ortopedi; alat
medis untuk analisis gaya berjalan; alat medis yang menggabungkan realitas virtual atau realitas tertambah (augmented
reality) untuk digunakan oleh praktisi kesehatan dalam prosedur pembedahan, keterlibatan pasien atau rehabilitasi pasien; alat
medis, yaitu, sistem robot bedah yang terdiri dari lengan robot bedah, sensor, kamera, instrumen bedah, perangkat lunak
untuk pengelolaan operasional dari sistem, monitor video, peralatan dan instrumen navigasi dan penentuan posisi, unit
tampilan visual, peralatan perekam dan tampilan optik (optical viewing), kontrol elektronik, penyangga (stand) dari kamera
navigasi, penyangga (stand) dari lengan robot serta layar sentuh, semua dijual sebagai satu unit; alat multiplexing video; alat
navigasi satelit; alat navigasi satelit, yaitu, sebuah Global Positioning System (GPS); alat navigasi untuk kapal; alat navigasi
untuk kendaraan; alat navigasi untuk kendaraan [komputer terpasang]; alat navigasi untuk mobil; alat pemadam api; alat
pemadam api untuk mobil; alat pemadam kebakaran untuk mobil; alat pemancar dan alat penerima yang digunakan untuk
menemukan hewan peliharaan yang hilang; alat pemancar elektronik untuk mengirim tempat menarik ke kendaraan
[sehubungan dengan otomobil]; alat pemancar suara; alat pemantau tingkat cairan; alat pemantauan pembangkit listrik; alat
pemantauan untuk perangkat yang mendukung Internet of Things [IoT]; alat pemantauan, selain untuk keperluan medis; alat
pembaca kartu flash; alat pembayaran elektronik dan terminal untuk tempat penyelesaian transaksi jual beli; alat pembersih
kepala magnetik; alat pembersih lensa kontak; alat pembersih pita magnetik; alat pembersih untuk disc rekaman suara; alat
pembesar [fotografi]; alat pembicara; alat pemusatan untuk transparansi fotografi; alat pemutar reproduksi suara; alat pemutus
listrik; alat penahan kabel listrik; alat penarik kabel listrik; alat pencampur suara; alat pencatat absensi elektronika; alat
pendengar; alat pendengar untuk komunikasi jarak jauh; alat pendeteksi api; alat pendeteksi asap dan karbon monoksida; alat
pendeteksi dan penguji kebocoran; alat pendeteksi ranjau; alat pendeteksi uang palsu elektronika; alat pendistribusi daya
untuk penerangan jalan; alat penerima audio dan video; alat penerima telepon; alat penerima televisi LCD; alat penerima
televisi dengan layar tampilan yang dapat digunakan sebagai cermin; alat peneropong telur; alat pengacau radar; alat
pengajaran; alat pengajaran audiovisual; alat pengaman listrik untuk instalasi elevator; alat penganalisa fluoresensi untuk
protein, bukan untuk keperluan medis; alat pengapung renang untuk keperluan keamanan; alat pengatur elektronik; alat
pengatur suhu air; alat pengatur waktu listrik; alat pengatur, listrik; alat pengecek kerusakan pada piringan optik; alat
pengembangan perangkat lunak; alat pengembangan perangkat lunak komputer; alat pengembangan perangkat lunak untuk
membuat perangkat lunak dan aplikasi selular; alat pengembangan perangkat lunak untuk mengaktifkan aplikasi perangkat
lunak seluler untuk mengakses layanan backend, yaitu, penyimpanan data, pemberitahuan push, dan
manajemen/pengelolaan pengguna; alat pengendali jarak jauh untuk kebutuhan rumah tangga; alat pengendali listrik dan
elektronik untuk pintu garasi; alat pengeras suara berukuran kecil yang dipakai di dalam telinga; alat pengering untuk cetakan
foto; alat pengisi baterai ponsel yang dapat dibawa; alat pengisi daya; alat pengisi daya baterai untuk kamera/kamera digital;
alat pengkait kabel listrik; alat pengolah data; alat pengolah data dan komputer; alat pengolah data elektronik; alat pengolah
data, yaitu coupler; alat pengolah kata; alat pengontrol (termostat) ; alat pengontrol daya untuk penerangan; alat pengontrol
jaringan; alat pengontrol manajemen jaringan; alat pengontrol memori semikonduktor; alat pengontrol mikro berdaya rendah;
alat pengontrol motor penggerak, elektronik; alat pengontrol otomatis dan monitor jarak jauh untuk keperluan mengukur,
monitoring dan mengontrol untuk pendingin udara; alat pengontrol otomatisasi rumah; alat pengontrol tenaga untuk monitoring
jarak jauh; alat penguji untuk penguji papan sirkuit; alat penguji untuk pengujian serat optik; alat pengujian genetik untuk tujuan
ilmiah; alat pengukur; alat pengukur air (meteran air); alat pengukur cahaya optik; alat pengukur diameter kawat; alat pengukur
gas (meteran gas); alat pengukur jarak; alat pengukur kecepatan; alat pengukur kecepatan [fotografi]; alat pengukur
luminescence; alat pengukur minyak (meteran minyak); alat pengukur panjang; alat pengukur parameter fisik laut; alat
pengukur presisi; alat pengukur radiasi; alat pengukur radioaktivitas; alat pengukur suara; alat pengukur tekanan; alat
pengukur tingkat cairan; alat pengukur untuk mengukur potensial permukaan, yaitu, potensial zeta, ukuran dan distribusi
ukuran partikel koloid dalam suatu larutan.; alat pengukur untuk pengeluaran parfum dalam jumlah yang terukur; alat
pengukur, listrik; alat pengulang jaringan nirkabel; alat pengurai listrik; alat penulis sandi magnetik; alat penyalaan, listrik,
untuk menyalakan dari kejauhan; alat penyangga kabel listrik; alat penyeimbang; alat penyimpan data komputer; alat
penyimpanan data; alat penyimpanan data, yaitu, drive disk keras, drive disk digital, alat pemutar media, media penyimpan
digital kosong, drive disk keras portabel, drive dalam keadaan solid, drive memori flash, drive disk hybrid dan periferal
komputer; alat penyimpanan data, yaitu, drive disk keras, drive disk digital, drive dalam keadaan solid, media penyimpan
digital kosong, drive hybrid dan periferal komputer; alat penyimpanan jaringan komputer, yaitu, drive disk keras, drive disk
digital, media penyimpan digital kosong, drive disk keras portabel, drive dalam keadaan solid, drive memori flash, drive disk
hybrid dan periferal komputer untuk menyimpan dan cadangan data elektronik baik secara lokal atau melalui suatu jaringan
telekomunikasi atau melalui awan; alat penyimpanan jaringan komputer, yaitu, menyimpan dan cadangan data elektronik baik
secara lokal atau melalui suatu jaringan telekomunikasi; alat penyimpanan jaringan komputer, yaitu, untuk menyimpan dan
cadangan data elektronik baik secara lokal atau melalui suatu jaringan telekomunikasi; alat penyimpanan komputer, yaitu,
perangkat keras memori komputer, drive keras untuk komputer dan drive dalam keadaan solid (SSD) untuk komputer; alat
penyimpanan komputer, yaitu, sistem atau subsistem untuk menyimpan dan mengarsip data elektronik; alat penyimpanan
perangkat keras komputer untuk menyimpan dan memperoleh kembali data; alat penyimpanan untuk menyimpan dan
memperoleh kembali data; alat peraga data; alat peredup cahaya untuk penerangan; alat perekam dan reproduksi suara; alat
perekam data; alat perekam data untuk pengiriman dan penyimpanan antara alat memori elektronik melalui kabel atau tanpa
kabel; alat perekam film; alat perekam jarak; alat perekam suara; alat perekam suara dan gambar; alat perekam tekanan; alat
perekam untuk mengemudi; alat perekam untuk merekam lalu lintas pada jaringan telekomunikasi; alat perekam video; alat
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perekam waktu; alat perekam waktu dan tanggal; alat perluas untuk papan ketik, video dan mouse; alat perluasan jaringan
nirkabel; alat pertukaran telepon; alat pertukaran telepon elektronik; alat poin akses nirkabel (WAP); alat portabel penahan
mobil yang dikendalikan dari jarak jauh; alat reproduksi suara; alat sensor; alat spektrograf; alat stereoskopik; alat streaming
media digital; alat telegraf manual; alat telegraf otomatis; alat telemetering; alat telemetering kendali jarak jauh; alat
terjemahan elektronik; alat transmisi data interaktif; alat transmisi suara; alat transmisi telepon; alat uji bukan untuk tujuan
medis; alat uji dan pengukuran, yaitu satu kotak pengujian yang berisikan sumber sinyal dan penganalisis sinyal untuk menguji
disain dan alat komunikasi nirkabel dan gelombang mikro; alat uji elektronik; alat uji elektronik untuk digunakan di bidang
telekomunikasi; alat uji semi-konduktor; alat uji untuk menguji papan sirkuit cetak; alat ukur; alat ukur alat; alat ukur dan
instrumen; alat ukur elektromagnetik; alat ukur lensa korektif; alat ukur radiasi; alat ukur radioaktivitas; alat ukur resistensi; alat
ukur tinggi badan; alat untuk darurat dan penyelamatan; alat untuk efisiensi energi listrik tegangan rendah; alat untuk
fermentasi [alat laboratorium]; alat untuk meletakkan kamera dan monitor; alat untuk memantau dan merekam kinerja mesin;
alat untuk memberitahukan notifikasi pelanggaran kecepatan, batas geografis virtual (geo-fence) dan jam malam dalam mobil,
yaitu, indikator kecepatan dan sensor waktu [sehubungan dengan otomobil]; alat untuk memeriksa absensi kerja; alat untuk
memeriksa franking; alat untuk memeriksa keaslian uang kertas; alat untuk memeriksa kecepatan kendaraan; alat untuk
memproses pembayaran elektronik; alat untuk memproses pembayaran secara elektronik; alat untuk memproses,
mentransmisikan dan menyimpan informasi basis data; alat untuk memverifikasi data pada kartu yang dikodekan secara
magnetis; alat untuk menganalisis gas; alat untuk mengedit film sinematografi; alat untuk mengembangkan film; alat untuk
mengembangkan foto; alat untuk mengendalikan listrik statis; alat untuk mengganti jarum pemutar rekaman; alat untuk
menghantarkan, mengalihkan, mengubah, mengumpulkan, mengatur atau mengendalikan listrik; alat untuk menghasilkan
gambar; alat untuk menghasilkan gambar virtual; alat untuk menghasilkan karakter; alat untuk menghasilkan kebisingan; alat
untuk menguji detektor asap menggunakan semprotan aerosol; alat untuk menguji detektor karbon monoksida menggunakan
semprotan aerosol; alat untuk menguji detektor panas menggunakan semprotan aerosol; alat untuk menguji makanan; alat
untuk menguji rem kendaraan; alat untuk menguji transmisi kendaraan; alat untuk mengukur; alat untuk mengukur kecepatan
ayunan golf; alat untuk mengukur ketebalan kulit; alat untuk mengukur, mendeteksi dan memonitor instrumen yang digunakan
pada aplikasi industri; alat untuk mentransmisikan dan mereproduksi suara atau gambar; alat untuk mentransmisikan program
radio dan pesan relai radio; alat untuk merekam dan mereproduksi ucapan; alat untuk merekam gambar; alat untuk merekam
suara atau gambar; alat untuk merekam, mengirim atau mereproduksi gambar; alat untuk merekam, mengirim atau
mereproduksi informasi; alat untuk merekam, mengirim atau mereproduksi suara; alat untuk merekam, mengirim atau
mereproduksi suara atau gambar; alat untuk merekam, mengirim atau mereproduksi suara, gambar dan data; alat untuk
merekam, mengirim, memproses dan mereproduksi suara, gambar atau data; alat untuk merekam, menyimpan, mengirim dan
mereproduksi suara dan gambar; alat untuk merekam, transmisi, penerimaan, pemrosesan atau reproduksi suara, gambar
atau data; alat untuk mereproduksi suara; alat untuk pengembangan piranti lunak untuk pembuatan aplikasi mobile Internet
dan antarmuka klien; alat untuk pengembangan piranti lunak, yaitu, piranti lunak untuk pengujian aplikasi; alat untuk
penyiaran, perekaman, transmisi atau reproduksi suara atau gambar; alat untuk penyiaran, perekaman, transmisi atau
reproduksi suara, data atau gambar; alat untuk perekaman, transmisi, amplifikasi dan reproduksi suara; alat untuk reproduksi
suara atau gambar; alat untuk transmisi komunikasi; alat untuk transmisi radio, alat pembaca optik; alat untuk transmisi suara
atau gambar; alat validasi tiket elektronik; alat verifikasi elektronik untuk mengecek pengesahan kartu-kartu; alat-alat optik
yang dapat dilihat; alat-alat otomatisasi perangkat lunak komputer.; alat interfase komputer; alidades; altimeter; amplifier;
amplifier akustik; amplifier audio; amplifier dan penerima audio; amplifier daya; amplifier gitar; amplifier semi-konduktor optik;
amplifier semikonduktor optik; amplifier stereo; amplifier untuk alat musik; amplifier untuk gitar bass; analisa audio; analisa
gangguan universal; analisa gas buang; analisa gas residu; analisa kuantum resonansi magnetik; analisis laboratorium
penelitian untuk mengukur, menguji dan menganalisis darah dan cairan tubuh lainnya; anemometer; anggota badan tiruan
untuk keperluan instruksi medis [peralatan pengajaran]; anjungan tunai mandiri [ATM]; anoda; antarmuka pemrograman
aplikasi [Application Programming Interface (API)] untuk digunakan dalam membangun aplikasi perangkat lunak; antarmuka
pemrograman aplikasi [Application Programming Interface (API)] untuk perangkat lunak yang memfasilitasi jasa/layanan online
untuk jaringan/jejaring sosial dan untuk pengambilan, mengunggah, mengunduh, mengakses dan manajemen data;
antarmuka pengguna untuk komputer kendaraan bermotor dan perangkat elektronik, yaitu panel kontrol elektronik, monitor,
layar sentuh, remot kontrol, stasiun dok, konektor, sakelar, dan kontrol yang diaktifkan suara; antarmuka untuk komputer;
antarmuka untuk komputer, layar komputer, telepon mobil, perangkat elektronik mobil, perangkat elektronik yang dapat
dipakai, arloji pintar, kacamata pintar, televisi, set top box, serta pemutar dan perekam audio dan video; antarmuka untuk
komputer, layar komputer, telepon seluler, perangkat elektronik seluler, perangkat elektronik yang dapat dipakai, jam tangan
pintar, kacamata pintar, televisi, set top box, serta pemutar dan perekam audio dan video; antarmuka untuk komputer, periferal
komputer, telepon seluler, perangkat elektronik digital mobile, perangkat elektronik yang dapat dikenakan, jam tangan pintar,
kacamata pintar, televisi, set top box, serta alat pemutar dan alat perekam audio dan video; antena; antena frekuensi radio;
antena microwave; antena mobil; antena pemancar gelombang radio; antena penerima siaran satelit; antena radar; antena
radio; antena radio dan televisi; antena satelit; antena sinyal radio; antena televisi; antena untuk jaringan telekomunikasi;
antena untuk peralatan komunikasi nirkabel; antena untuk peralatan radio; antikode; aparat komunikasi gelombang mikro;
aparat pengawasan keamanan; aparat pengawasan video; aparat peringatan keamanan; aparat untuk memeriksa surat
stempel; aparatus (termasuk perangkat keras komputer dan perangkat lunak komputer) untuk menyediakan, memproses,
menampilkan, merekam, mentransmisikan, menerima, mereproduksi, mengedit, memanfaatkan dan memutar ulang gambar,
suara, data dan informasi; aparatus balok elektromagnetik untuk proyektil; aparatus catu daya listrik selain generator; aparatus
dan instrumen bahari; aparatus dan instrumen ilmiah, optik, pengukur, pensinyalan dan pengecekan; aparatus dan instrumen
kendali jarak jauh; aparatus dan instrumen komunikasi data; aparatus dan instrumen penimbang; aparatus dan instrumen
penimbang untuk unit standar; aparatus dan instrumen sinematografi; aparatus dan instrumen untuk mengendalikan dan
memantau kendaraan tanpa awak; aparatus dan instrumen untuk mengendalikan dan memonitor aliran air; aparatus dan
instrumen untuk menghantarkan, mengalihkan, mengubah, mengakumulasi, mengatur atau mengendalikan distribusi listrik;
aparatus dan instrumen untuk menghantarkan, mengalihkan, mengubah, mengakumulasi, mengatur atau mengendalikan
listrik; aparatus dan instrumen untuk menghantarkan, mengalihkan, mengubah, mengakumulasikan, mengatur atau
mengendalikan distribusi atau penggunaan listrik; aparatus dan instrumen untuk menghantarkan, mengalihkan, mengubah,
mengakumulasikan, mengatur atau mengendalikan penggunaan listrik; aparatus dan instrumen untuk tujuan ilmiah; aparatus
dan instrumen xerografis; aparatus dan penerima telepon; aparatus dan perkakas yang menyelamatkan jiwa; aparatus dan
perlengkapan otentikasi mata uang; aparatus dan perlengkapan yang menyelamatkan jiwa; aparatus diagnostik, bukan untuk
tujuan medis, yaitu, aparatus yang digunakan untuk analisa dan optimasi sistem komputer; aparatus dubbing audio; aparatus
elektroforesis untuk penggunaan laboratorium; aparatus elektroforesis, bukan untuk tujuan medis; aparatus frekuensi tinggi;
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aparatus generasi suara; aparatus memori; aparatus pemotongan film; aparatus pengatur panas; aparatus penghasil sinyal
elektronik; aparatus penguat gen untuk penggunaan laboratorium; aparatus pengukur fluida; aparatus pengukur kecepatan
untuk bola golf; aparatus pensinyalan angkatan laut; aparatus peralihan audio; aparatus peralihan telepon digital; aparatus
serta peranti untuk pengidentifikasian pribadi; aparatus sinyal kereta api, bercahaya atau mekanis; aparatus transvasing
oksigen; aparatus untuk bernyanyi dengan musik latar yang telah direkam sebelumnya dan dengan lirik yang ditampilkan di
layar; aparatus untuk memonitor jarak jauh; aparatus untuk mengenkripsi dan mendekripsi sinyal video dan/atau suara
dan/atau data elektronik; aparatus untuk merekam suara; aparatus untuk merekam transmisi atau reproduksi data, suara atau
gambar, peralatan pengolah data, perangkat keras komunikasi data; aparatus untuk merekam, transmisi , memanipulasi, dan
mereproduksi suara dan gambar; aparatus untuk merekam, transmisi atau reproduksi data elektronik; apertometer [optik];
aplikasi (perangkat lunak) yang dapat diunduh untuk telepon pintar; aplikasi dekstop; aplikasi komputer untuk mengotorisasi
pembayaran elektronik serta transaksi keuangan elektronik; aplikasi komputer untuk mengumpulkan pembayaran elektronik
serta transaksi keuangan elektronik; aplikasi komputer untuk streaming video, musik dan gambar; aplikasi komputer utuk
mengolah pembayaran elektronik serta transaksi keuangan elektronik; aplikasi multimedia interaktif dan program komputer
untuk digunakan sehubungan dengan skema keanggotaan pelanggan, termasuk skema kartu loyalitas pelanggan, skema
insentif, skema bonus, kartu hadiah dan kartu diskon; aplikasi pembayaran elektronik (uang digital/ digital money) yang dapat
digunakan untuk memfasilitasi pembelian/ pembayaran; aplikasi pendaftaran merek internasional; aplikasi pengaturan
keuangan; aplikasi perangkat lunak [aplikasi] untuk perangkat yang mendukung Internet of Things [IoT]; aplikasi perangkat
lunak [dapat diunduh]; aplikasi perangkat lunak berkemampuan suara untuk manajemen informasi pribadi, tidak satupun
barang tersebut untuk kamera fotografi dan sinematografi profesional termasuk aksesoris spesifik fotografi dan sinematografi
profesional khusus untuknya dan perangkat lunak fotografi dan sinematografi profesional; aplikasi perangkat lunak komputer
untuk digunakan dalam kaitannya dengan pelestarian lingkungan, perubahan iklim dan penyeimbangan karbon; aplikasi
perangkat lunak komputer untuk komputer yang bisa dipakai, ponsel pintar, monitor, layar, perangkat keras komputer, pelacak
aktivitas, peralatan audio, peralatan komunikasi, peralatan telekomunikasi, perangkat periferal komputer, pemutar media
portabel, dan perangkat komunikasi elektronik digital; aplikasi perangkat lunak komputer untuk memungkinkan pengumpulan
dan pemrosesan data terkait tempat kerja, termasuk sumber daya manusia dan informasi penggajian, data waktu karyawan,
data tenaga kerja, data produk, data produksi, data operasional, data logistik, data keuangan dan data perusahaan, dan
manajemen personalia, pelaksanaan tugas dan manajemen/pengelolaan alur kerja; aplikasi perangkat lunak komputer yang
dapat diprogram untuk perangkat seluler, televisi, dan perangkat video lainnya; aplikasi perangkat lunak komputer yang dapat
diunduh; aplikasi perangkat lunak komputer yang digunakan untuk asisten digital pribadi; aplikasi perangkat lunak komputer,
dapat diunduh; aplikasi perangkat lunak metronom yang dapat diunduh; aplikasi perangkat lunak ponsel yang dapat diunduh;
aplikasi perangkat lunak pusat data ; aplikasi perangkat lunak seluler yang dapat diunduh; aplikasi perangkat lunak untuk
perangkat elektronik seluler dan perangkat elektronik portabel, yaitu, telepon seluler, telepon selular, ponsel pintar, konsol
permainan genggam, komputer tablet, komputer laptop, dan komputer notebook; aplikasi perangkat lunak untuk bermain
game; aplikasi perangkat lunak untuk digunakan dengan perangkat seluler; aplikasi perangkat lunak untuk digunakan dengan
perangkat seluler untuk memantau dan mengelola informasi medis pasien; aplikasi perangkat lunak untuk layanan jejaring
sosial melalui internet; aplikasi perangkat lunak untuk memberikan informasi tentang kesehatan dan kesejahteraan, untuk
digunakan sehubungan dengan terapi perilaku, untuk memasukkan, menyimpan, mengelola, dan menganalisis catatan medis
dan data pasien, bagi pengguna untuk melacak gejala dan mencatat perawatan, bagi pengguna untuk melacak aktivitas fisik,
penting tanda-tanda, dan informasi biometrik, untuk mengakses dan mengumpulkan data imunisasi, untuk melacak, merekam,
dan berbagi informasi perawatan kesehatan.; aplikasi perangkat lunak untuk memposting, mendistribusikan, dan melihat
peluang kerja, untuk memposting dan melihat resume, untuk berlangganan pemberitahuan pekerjaan melalui email dan teks,
untuk menyaring pelamar pekerjaan dengan melihat atau mengunduh resume dalam database resume, untuk mencari
peluang kerja dan untuk melamar ke pekerjaan; aplikasi perangkat lunak untuk pengumpulan dan pemrosesan data terkait
tempat kerja, yaitu, data waktu karyawan, data tenaga kerja, data produk, data produksi, dan data perusahaan, dan untuk
manajemen personalia, dan untuk pengelolaan perangkat seluler, yaitu, aplikasi perangkat seluler, sistem operasi seluler,
keamanan pengguna, dan keamanan aplikasi perangkat lunak; aplikasi perangkat lunak untuk perangkat bergerak (mobile
application) untuk digunakan oleh pasien bedah ortopedi sebelum pembedahan dan sesudah pembedahan; aplikasi perangkat
lunak untuk perangkat bergerak (mobile application) yang memungkinkan penyedia layanan kesehatan untuk terlibat,
membuat stratifikasi dan memantau pasien bedah ortopedi sebelum pembedahan dan sesudah pembedahan; aplikasi
perangkat lunak untuk perangkat seluler untuk memantau dan mengelola informasi medis pasien; aplikasi perangkat lunak
untuk perencanaan pernikahan; aplikasi perangkat lunak untuk produk perbankan melalui fasilitas pesan singkat (SMS);
aplikasi perangkat lunak untuk transmisi komunikasi elektronik.; aplikasi perangkat lunak yang dapat diunduh; aplikasi
perangkat lunak yang dapat diunduh untuk mengakses situs web di mana pengguna dapat memposting peringkat, ulasan, dan
rekomendasi pada daftar real estat liburan, akomodasi sementara, acara, lokasi, bisnis, layanan, dan kegiatan di bidang
hiburan, perjalanan, pariwisata, dan restoran; aplikasi perangkat lunak yang dapat diunduh untuk pemesanan dan pemesanan
transportasi, perjalanan, dan restoran; aplikasi perangkat lunak yang dapat diunduh untuk ponsel; aplikasi perangkat lunak
yang dipasang pada komputer pribadi untuk mentransfer data musik dari komputer pribadi ke pemutar audio HDD (Hard Disk
Drive); aplikasi perangkat lunak yang memungkinkan pengusaha mencari dan merekrut karyawan.; aplikasi perangkat lunak
yang menampilkan informasi tentang layanan rekrutmen, solusi kepegawaian dan perencanaan karir; aplikasi perangkat lunak
yang menampilkan permainan komputer; aplikasi perangkat seluler yang dapat diunduh (downloadble) untuk merekam data
mengemudi, menghasilkan penilaian mengemudi, permintaan bantuan di jalan, pemeriksaan kesehatan kendaraan,
pengiriman pengingat pemeliharaan, pelacakan lokasi mobil, penyampaikan peringatan vandalisme, penyediaan informasi
keselamatan pengemudi [sehubungan dengan otomobi]; aplikasi percetakan online yang dikombinasikan dengan jarinqan
sosial dimana para penqquna dapat chattinq, sharinq, kolaborasi.; aplikasi piranti lunak komputer untuk perangkat seluler,
komputer pribadi, konsol dan tablet, yaitu piranti lunak yang digunakan untuk menyimpan dan menarik dana dari rekening
bank, rekening kartu kredit, rekening kartu debit, transfer dana, melakukan transaksi, dan melihat informasi rekening bank;
aplikasi ponsel pintar [perangkat lunak]; aplikasi ponsel pintar yang dapat diunduh [perangkat lunak]; aplikasi ponsel pintar,
dapat diunduh; aplikasi seluler; aplikasi seluler untuk memantau kegiatan latihan olahraga papan; aplikasi seluler untuk
perbankan, keuangan, peminjaman dan pembayaran; aplikasi seluler yang dapat diunduh; aplikasi seluler yang dapat diunduh
untuk digunakan dengan komputer yang bisa dipakai, ponsel pintar, monitor, layar, perangkat keras komputer, pelacak
aktivitas, peralatan audio, peralatan komunikasi, peralatan telekomunikasi, perangkat periferal komputer, pemutar media
portabel, dan perangkat komunikasi elektronik digital; aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk mencocokkan pencari kerja
dengan pemberi kerja dan kesempatan kerja; aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk menelusuri video dengan browser
bawaan; aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk mengirim (posting) dan melihat daftar pekerjaan, mengirim (posting) dan
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melihat resume, dan mencari dan melamar untuk kesempatan kerja; aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk ponsel cerdas
dan komputer tablet; aplikasi seluler yang dapat diunduh yang menampilkan konten hiburan, termasuk konten interaktif;
aplikasi seluler, direkam; aplikasi telepon selular untuk mengakses dan streaming audio visual dan konten multimedia melalui
internet dan jaringan komunikasi global; aplikasi tentang sistem kasir; aplikasi terkait dengan sistem pengaturan transportasi;
aplikasi untuk digunakan dengan telepon selular, tablet dan komputer pribadi; aplikasi untuk pembayaran parkir; aplikasi untuk
pencatatan hak cipta; aplikasi untuk pendaftaran desain industri; aplikasi untuk pendaftaran merek; aplikasi untuk pendaftaran
paten; aplikasi untuk pengaturan kegiatan penyewaan kendaraan; aplikasi untuk pengawasan perusahaan sewa kendaraan
dan perilaku supir kendaraan sewaan; aplikasi untuk perpanjangan merek; aplikasi untuk ponsel, komputer tablet, dan ponsel
pintar dalam bentuk permainan video yang dapat diunduh; aplikasi yang dapat diunduh; aplikasi yang dapat diunduh untuk
digunakan dengan perangkat seluler; aplikasi yang memungkinkan pengguna untuk berkolaborasi dan berkomunikasi melalui
ruang chat untuk membuat foto cetak produk; aplikasi yang menyediakan jasa percetakan online; aplikasi-aplikasi seluler yang
dapat diunduh menggunakan artificial intelligence untuk otomatisasi bisnis.; application programming interface (API) untuk
digunakan dalam mengembangkan platform AI (kecerdasan buatan), yaitu, bot (bots), agen virtual dan asisten virtual;
application programming interface (API) untuk perangkat lunak komputer untuk mengembangkan pengalaman realitas virtual
dan augmented reality; application software for smart phone; apron bahan bakar; armatures [listrik]; armatures untuk
digunakan dalam peralatan listrik; array berlebihan dari pengontrol disk [RAID] independen; array dioda; array panel tenaga
surya; arsip MP3 yang direkam (mengenai musik); arsip digital; arsip digital (dapat diunduh); artikel reflektif untuk dipakai,
untuk pencegahan kecelakaan; asisten digital pribadi; asisten digital pribadi (PDA); asisten digital pribadi dalam bentuk arloji;
aspirator untuk penggunaan laboratorium; attenuator; attenuators sinyal listrik; aturan bevel; aturan lipat; aturan pengukuran;
aturan slide melingkar; audio dan video analog dan rekaman digital pada kaset, cakram, rekaman, DVD dan CD, kaset, atau
media perekaman lainnya; audio processor; audiometer; autocollimators; automata musik yang dioperasikan dengan koin
[kotak juke]; autotransformers; bagian dan aksesori untuk kacamata; bagian komponen untuk antena; bagian untuk kacamata;
baju balap motor tahan api untuk tujuan keamanan; baju besi tubuh; baju zirah; baki cuci [fotografi]; baki laboratorium;
balaclava tahan api; balaclavas untuk perlindungan terhadap kecelakaan, iradiasi dan kebakaran; balancers penguat ganda;
ballast elektronik untuk lampu; ballast listrik untuk peralatan penerangan neon; ballast pencahayaan; ballast untuk lampu
halogen; ballast untuk lampu neon; ballast untuk lampu pelepasan gas; ballast untuk peralatan penerangan listrik; balon
meteorologi; ban leher elektronik untuk melatih binatang; bantalan hidung kacamata; bantalan hidung sunglass; bantalan
hidung untuk kacamata; bantalan hidung untuk kacamata hitam; bantalan lutut untuk pekerja; bantalan pendingin komputer
notebook; bantalan pengisian nirkabel untuk smartphone; bantalan rahang diadaptasi khusus untuk helm pelindung olahraga;
bantalan sentuh; bantalan sentuh untuk komputer; bantalan telinga khusus disesuaikan untuk helm olahraga pelindung;
bantalan telinga untuk bingkai kacamata; bantalan telinga untuk earphone; bantalan telinga untuk headphone; bar lampu
darurat untuk kendaraan [sinyal bercahaya]; barang dari pakaian pelindung untuk dipakai oleh pengendara sepeda motor
untuk perlindungan terhadap kecelakaan atau cedera; barang-barang optik; barang-barang yang bersifat magnetik, optik atau
pembawa informasi elektronik, atau kombinasinya, yaitu stiker, label, label berperekat, kertas-kertas, yang dilengkapi dengan
sarana/cara pengkodean dan/atau struktur difraksi dan/atau struktur holografik untuk digunakan sebagai sarana/cara
keperluan identifikasi, otentikasi atau keamanan; barel lensa untuk mikroskop; barel lensa untuk teleskop; barometer; base
chargers untuk perangkat elektronik seluler; batang pengukur; batang untuk peramal air; baterai; baterai anoda; baterai dan
alat pengisi daya baterai; baterai dan pengisi daya untuk rokok elektronik; baterai elektrik; baterai galvanik; baterai isi ulang
bertenaga surya; baterai isi ulang yang memberi daya pada kendaraan listrik; baterai kamera; baterai kering; baterai laptop;
baterai listrik; baterai listrik isi ulang; baterai listrik untuk menyalakan kendaraan listrik; baterai lithium; baterai lithium-ion;
baterai matahari; baterai nikel-kadmium; baterai pengapian; baterai penyimpanan listrik; baterai penyimpanan listrik untuk
penggunaan rumah tangga; baterai penyimpanan nikel-kadmium; baterai sekunder lithium; baterai surya; baterai surya untuk
kegunaan industri; baterai telepon genggam; baterai tensi tinggi; baterai untuk alat bantu dengar; baterai untuk cerutu
elektronik; baterai untuk kamera digital dan kamera perekam; baterai untuk kamera/kamera digital; baterai untuk kendaraan;
baterai untuk penerangan; baterai untuk peralatan komunikasi audio dan video; baterai untuk perangkat elektronik yang
digunakan untuk memanaskan tembakau; baterai untuk pocketlamps; baterai untuk ponsel; baterai untuk rokok elektronik;
baterai untuk telepon genggam; baterai yang dapat diisi ulang; baterai, listrik; beban; bel; bel alarm darurat elektronik; bel
alarm, listrik; bel elektronik; bel panggilan elektronik; bel panggilan, listrik; bel untuk memanggil suster; bel, listrik; bellow untuk
kamera; benang pengenal untuk kabel listrik; benda pelindung pakaian untuk dipakai oleh pengendara bermotor supaya
terlindungi dari kecelakaan atau cedera, yaitu, sepatu bot keselamatan dan sarung tangan keselamatan; benda pelindung
pakaian untuk pengendara bermotor untuk melindungi dari kecelakaan atau cedera, iradiasi dan api; benda-benda optik yang
telah lulus uji; bendera peringatan; berat menyelam; berburu teropong; berdiri disesuaikan untuk tablet; berenang mengapung
untuk tujuan keamanan; berita berkala elektronik yang dapat diunduh; betatron industri; betatrone; bevel; bevel geser; binder
diadaptasi untuk compact disc; bingkai foto digital; bingkai kacamata; bingkai kacamata anak yang terbuat dari bahan sintesis;
bingkai kacamata anak yang terbuat dari plastik; bingkai kacamata berlensa; bingkai kacamata dan kacamata hitam; bingkai
kacamata yang dibongkar; bingkai kacamata yang terbuat dari kombinasi logam dan plastik; bingkai kacamata yang terbuat
dari logam; bingkai kacamata yang terbuat dari plastik; bingkai untuk kacamata dan kacamata hitam; bingkai untuk kacamata
hitam; bingkai untuk transparansi fotografi; bingkai-bingkai kacamata matahari; biochip; biomikroskop; bioreaktor plastik sekali
pakai untuk kultur sel; bioreaktor untuk kultur sel; bioreaktor untuk penggunaan laboratorium; bioreaktor untuk penggunaan
penelitian; bipod untuk kamera; blok distribusi tenaga listrik; blok terminal; blok terminal listrik; blok terminal listrik biometrik;
blok terminal tanah; boneka resusitasi [alat pengajaran]; booming untuk mikrofon; boot untuk perlindungan terhadap
kecelakaan; boot untuk perlindungan terhadap kecelakaan, iradiasi dan api; borescop serat optik; borescopes; borescopes
untuk memeriksa pekerjaan; boresighters [alat pelurus untuk pemandangan senjata]; botol media untuk penggunaan
laboratorium; botol reagen untuk penggunaan laboratorium; botol untuk penggunaan laboratorium; box speaker; braket untuk
kamera; brosur elektronik yang dapat diunduh; buffer komputer; buku audio; buku audio untuk anak, dan film-film untuk anak
yang terekam pada media optik; buku audio yang menampilkan konten hiburan; buku catatan digital; buku digital yang dapat
diunduh dari Internet; buku digital, dapat diunduh; buku elektronik fiksi direkam pada media komputer; buku elektronik fiksi
yang dapat diunduh; buku elektronik non-fiksi yang dapat diunduh; buku elektronik non-fiksi yang direkam di media komputer;
buku elektronik yang dapat diunduh; buku harian elektronik; buku petunjuk dalam bentuk elektronik; buku yang direkam dalam
kaset; buku yang direkam pada disk; buku-buku digital anak yang dapat diunduh; buku-buku digital untuk aktifitas anak yang
dapat diunduh; buku-buku digital untuk pendidikan anak yang dapat diunduh; buret; busur derajat [alat ukur]; busur derajat
penuh; busur derajat setengah lingkaran; cadangan peralatan catu daya listrik selain generator; cakram audio; cakram audio
kompak; cakram kosong untuk komputer; cakram laser; cakram musik yang direkam; cakram optik; cakram optik yang
menampilkan musik; cakram padat audio-video; cakram permainan video; cakram video digital; cakram video, pita video dan
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compact disc yang direkam yang menampilkan permainan (games) video, permainan (games) komputer, game mobile (mobile
games), animasi, dan musik dan karya seni; car MP3 Player; cartridge game untuk digunakan dengan peralatan game
elektronik; case diadaptasi untuk komputer; case diadaptasi untuk komputer netbook; case diadaptasi untuk komputer
notebook; case diadaptasi untuk pemutar DVD; case diadaptasi untuk pemutar MP3; case disesuaikan untuk pemutar CD;
case khusus dibuat untuk peralatan dan instrumen fotografi; case untuk compact disc; case untuk compact disc atau DVD;
case untuk perangkat penyimpanan musik; casing dan cover untuk smartphone; casing dan kantong untuk menyimpan
kacamata dan kacamata hitam; casing telepon seluler; casing untuk perangkat elektronik seluler; casing untuk ponsel pintar;
casing untuk ponsel pintar (smart phones); casing, cover dan selongsong untuk menyimpan komputer tablet; casing, cover
dan selongsong untuk menyimpan laptop; catu daya elektronik; catu daya listrik; catu daya listrik portabel untuk perangkat
elektronik yang digunakan untuk memanaskan tembakau; catu daya listrik portabel untuk rokok elektronik; catu daya listrik
selain generator; catu daya listrik untuk rokok elektronik; catu daya listrik yang tidak pernah terputus; catu daya portabel untuk
perangkat elektronik yang digunakan untuk memanaskan tembakau; catu daya portabel untuk rokok elektronik; catu daya
switching frekuensi tinggi; catu daya tegangan tinggi; cawan lebur [laboratorium]; celana panjang untuk perlindungan terhadap
kecelakaan, iradiasi dan kebakaran; cermin inspeksi; cermin inspeksi teleskopik untuk penggunaan otomotif; cermin optik;
cermin untuk memeriksa pekerjaan; cetakan holografik; charger mobil untuk perangkat yang digunakan untuk memanaskan
tembakau; charger mobil untuk rokok elektronik; chatbot [perangkat lunak yang dapat diunduh untuk mensimulasikan
percakapan]; chip [sirkuit terpadu]; chip elektronik; chip elektronik bersandi berisi pemrograman yang digunakan untuk
menghasilkan suatu identitas unik pengguna dan kode sandi untuk digunakan sekali; chip elektronik untuk pembuatan sirkuit
terpadu; chip elektronik yang memuat teknologi yang aman untuk tujuan menyediakan verifikasi komponen perangkat tetap
dan perangkat lunak; chip komputer; chip semi-konduktor; chip semikonduktor; chip set, yaitu chip set semikonduktor terutama
terdiri dari chip semikonduktor, rakitan papan sirkuit dan sirkuit terpadu; chip silikon; chip sirkuit terpadu; chips komputer dan
CPU RISC-V (arsitektur perangkat keras set sumber terbuka yang didasarkan pada prinsip-prinsip komputer set instruksi yang
dikurangi); chips komputer dan CPU dengan set instruksi arsitektur; chips memori semikonduktor; chips prosesor
semikonduktor; chips sirkuit; chipset grafis; chipset grafis definisi tinggi; chipset komputer; chipset komputer untuk digunakan
dalam mentransmisikan data ke dan dari unit pemrosesan pusat; cincin adaptor untuk lensa kamera; cincin kalibrasi; cincin
pintar; cincin sizers; clamp meter [alat ukur]; coelostats; colokan dan soket listrik; colokan indikator tekanan untuk katup;
colokan listrik; colokan listrik untuk mengisi daya rokok elektronik; colokan pisang; colokan tahan debu untuk jack telepon
seluler; colokan untuk mengisi daya perangkat elektronik yang digunakan untuk memanaskan tembakau; colokan, soket dan
kontak lainnya [sambungan listrik]; compact disc; compact disc [audio-video]; compact disc [hanya membaca memori];
compact disc audio yang direkam yang menampilkan musik; compact disc dan CD-ROM interaktif; compact disc kosong;
compact disc yang direkam; compact disc yang direkam sebelumnya; compact disk yang telah direkam sebelumnya berisi
manual pemilik kendaraan dan perangkat lunak untuk mengelola jadwal perawatan kendaraan; corong untuk pengeras suara;
corong pemisah untuk penggunaan laboratorium; corong untuk penggunaan laboratorium; counter; counter revolusi;
countertops laboratorium; crack meter [alat ukur]; crossover; cryostats untuk penggunaan laboratorium; cybergloves;
cyclocomputers; cyclometers; data compact disc; data ilmiah dan medis dapat diunduh melalui Internet; data-data yang
direkam secara elektronik; database elektronik direkam pada media komputer; daun jendela [fotografi]; daun jendela optik;
daun jendela untuk kamera; daya ponsel (baterai isi ulang); deck dubbing cakram audio dan video; decoder televisi; dekoder;
demodulator; demultiplexer; densimeter; densitometer; detektor bug; detektor cacat ultrasonik; detektor frekuensi
elektromagnetik [EMF]; detektor gas yang mudah terbakar elektronik genggam; detektor gerak; detektor inframerah; detektor
karbon dioksida; detektor karbon monoksida; detektor kebakaran; detektor kebakaran dan asap; detektor koin palsu; detektor
mata uang; detektor objek ultrasonik untuk digunakan pada kendaraan; detektor panas; detektor penangkap elektron; detektor
radar; detektor radiasi; detektor radiasi gamma; detektor radon; detektor seismik; detektor ultrasonik; detektor untuk perangkat
yang mendukung Internet of Things [IoT]; diafragma [akustik]; diafragma [fotografi]; diafragma untuk peralatan ilmiah; dialer
telepon elektronik; dialer telepon otomatis; digitizers video; dimmer cahaya; dinamometer; dioda; dioda bolak switch saat ini;
dioda laser; dioda pemancar cahaya [LED]; dioda pemancar cahaya organik [OLED]; dioda pemancar cahaya polimer [PLED];
dioda penerangan cahaya; diode alternating current switches [DIACs]; dipstik kendaraan; disc compact musik yang direkam
sebelumnya; disc rekaman suara; disk audio kosong; disk audio yang direkam sebelumnya; disk drive (untuk komputer); disk
drive untuk komputer; disk game komputer; disk magnetik kosong; disk magneto-optik; disk memori flash kosong; disk optik
kosong; disk perekam, yaitu, disk audio dan video berupa rekaman suara; disk rekaman; disk rekaman kosong; disk rekaman
suara berupa musik; disk video pra-rekam, kompak disk, DVD, dan disk digital definisi tinggi terkait dengan permainan video,
olahraga elektronik, dan kompetisi dan turnamen olahraga elektronik; disk yang diprogram sebelumnya; disk, magnetik; disket;
disket komputer; disket kosong; dispenser deterjen otomatis; dispenser dosis; dispenser tiket; dispenser tiket otomatis; display
augmented reality yang dipasang di kepala; display elektroforetik; display elektronik yang dinamis (digital signage); display
holografik yang dipasang di kepala; display kepala-up untuk kendaraan bermotor; display layar besar LCD; display panel
datar; display panel datar yang fleksibel untuk komputer; docking stations untuk perangkat elektronik seluler; dompet
elektronik yang dapat diunduh yang digunakan untuk aplikasi blockchain; dompet penyimpanan disesuaikan untuk compact
disc; dompet perangkat keras cryptocurrency; dompet telepon seluler; dosimeter radiasi; dosimeter untuk cairan; dosimeter
untuk padatan; drainer untuk digunakan dalam fotografi; drive cadangan untuk komputer; drive cakram optik dan pengubah
otomatis cakram optik; drive dan driver disk komputer; drive disk; drive disk digital; drive disk keras; drive disk komputer; drive
disk komputer dan memori komputer untuk jaringan yang terpasang pada alat penyimpanan untuk menggunakan secara
bersama-sama file dan cadangan awan; drive disk optik; drive memori flash; drive untuk kontrol gerak motor listrik; driver
speaker; dropper untuk pengukuran, selain untuk keperluan medis; dropper untuk pengukuran, selain untuk keperluan medis
atau rumah tangga; dropper untuk pengukuran, selain untuk keperluan medis dan rumah tangga; dropper untuk pengukuran,
selain untuk keperluan rumah tangga; ducting untuk kabel listrik; dudukan (stands) untuk perangkat elektronik seluler; dudukan
diadaptasi untuk PC tablet; dudukan disesuaikan untuk komputer tablet; dudukan disesuaikan untuk laptop; dudukan kamera;
dudukan kamera video; dudukan komputer yang dirancang khusus untuk memegang komputer, printer, dan aksesori; dudukan
lensa kamera; dudukan mikrofon; dudukan ponsel untuk kendaraan; dudukan slide film; dudukan telepon genggam; dudukan
telepon seluler; dudukan untuk kamera helm; dudukan untuk peralatan fotografi; dudukan untuk peralatan komputer; dudukan
untuk telepon seluler; duplexer; duplikator piringan cakram (audio dan video); e-book yang menampilkan konten hiburan,
direkam di media komputer; e-reader; earphone; earphone nirkabel; earphone pribadi untuk digunakan dengan sistem
transmisi suara; earphone untuk telepon seluler; efektor suara dan/atau video; ekstensi browser menjadi perangkat lunak yang
dapat diunduh; ekstensi telepon mengarah; elektroda grafit untuk digunakan dalam proses pembuatan baja; elektroda sel
bahan bakar; elektroda untuk penelitian laboratorium; elektroliser; elektromagnet; elektrometer; elemen semikonduktor; ember
api; emoji yang dapat diunduh untuk komputer; emoji yang dapat diunduh untuk komputer tablet; emoji yang dapat diunduh
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untuk ponsel; emoji yang dapat diunduh untuk tablet; emotikon yang dapat diunduh untuk komputer; emotikon yang dapat
diunduh untuk komputer tablet; emotikon yang dapat diunduh untuk ponsel; emotikon yang dapat diunduh untuk tablet;
emulator mikro komputer [perangkat lunak komputer, direkam]; endoskopi untuk keperluan industri; engsel untuk bingkai
kacamata; epidemi; equalizer grafis; equalizers [peralatan audio]; ergometer; exposure meter [meter cahaya]; fiber-to-thehome [FTTH]; filament penghantar cahaya [serat optik]; file audio untuk mereproduksi suara latar belakang; file audio yang
dapat diunduh; file audiovisual yang dapat diunduh yang menampilkan animasi yang ditargetkan terutama untuk anak-anak
dan orang dewasa muda, dimana rekaman dan file audiovisual tersebut hanya yang berhubungan dengan serial hiburan
animasi yang ditargetkan untuk anak-anak dan orang dewasa muda dan menampilkan dua karakter fiksi, diantaranya adalah
karakter apel antropomorfisme dan karakter sayuran antropomorfisme; file data yang dapat diunduh; file gambar yang dapat
diunduh; file multimedia yang dapat diunduh; file musik yang dapat diunduh; file teks yang dapat diunduh; file video dan audio
yang dapat diunduh; file video yang dapat diunduh; file-file audio, yaitu buku audio anak yang dapat diunduh; film dan program
televisi yang dapat diunduh menampilkan episod dari suatu serial televisi animasi yang tersedia melalui suatu jasa videosesuai-permintaan; film film yang direkam sebelumnya; film kamera, terbuka; film layar lebar yang menampilkan musik dan
hiburan; film pelindung diadaptasi untuk layar untuk komputer tablet; film pelindung diadaptasi untuk smartphone; film
pelindung diadaptasi untuk smartphone untuk melindungi tampilan kristal cair; film pelindung disesuaikan untuk layar
komputer; film pelindung disesuaikan untuk layar komputer, layar ponsel, dan layar jam tangan pintar; film pelindung
disesuaikan untuk layar ponsel; film pelindung disesuaikan untuk layar ponsel pintar; film pelindung disesuaikan untuk telepon
seluler; film pelindung yang diadaptasi untuk layar komputer, layar telepon mobil dan layar arloji pintar; film pelindung yang
diadaptasi untuk ponsel pintar (smart phones); film pelindung yang disesuaikan untuk layar ponsel cerdas; film pemisahan
warna; film sinematografi; film sinematografi, terbuka; film slide, terbuka; film splicers; film tipis transistor liquid crystal display
panel [TFT-LCD]; film video; film yang sudah terekspos; film, gambar bergerak, dan film (movies) yang menampilkan konten
hiburan; filter antena; filter anti-silau untuk monitor komputer; filter anti-silau untuk televisi; filter fotografi; filter frekuensi radio;
filter kapasitansi induktansi; filter layar komputer; filter layar tampilan disesuaikan untuk digunakan dengan komputer tablet;
filter layar tampilan disesuaikan untuk digunakan dengan monitor komputer; filter layar tampilan disesuaikan untuk digunakan
dengan televisi; filter layar untuk komputer dan televisi; filter lensa untuk kamera; filter optik; filter untuk antena; filter untuk
digunakan dalam fotografi; filter untuk layar televisi; filter untuk masker pernapasan; filter untuk masker pernapasan non
medis; filter untuk menekan gangguan radio; filter untuk perangkat optik; filter untuk pesawat televisi; filter untuk sinar
ultraviolet, untuk fotografi; filter warna untuk layar liquid crystal display [LCD]; filter warna untuk televisi dan kamera
sinematografi; firmware komputer; flare jalan raya, tidak meledak atau kembang api; flash drive USB bergaya kartu kredit;
flash kamera; flash-bulbs [fotografi]; flashdisk; flip cover untuk smartphone; floppy disk drive; floppy disk kosong untuk
komputer; fobs kunci elektronik menjadi alat kendali jarak jauh; fonograf listrik; fonografi; font pencetakan yang dapat diunduh;
font typeface direkam pada media magnetik; foto yang dapat diunduh; foto, gambar dan film yang dapat diunduh; foto-foto;
fotodioda; fotometer; fotoresistor; fotosensor; frame monitor komputer; frame untuk kacamata dan pince-nez; freeware;
galvanometer; gambar bergerak yang dapat diunduh; gambar bergerak yang dapat diunduh dan pertunjukkan televisi yang
menampilkan cerita fiksi dan non-fiksi pada berbagai topik yang disediakan melalui layanan video-on-demand; gambar dan
film digital; gambar dan film digital (dapat diunduh); gambar dan lukisan yang dapat diunduh di bidang permainan (games)
komputer, permainan video (video games), game mobile (mobile games) dan animasi; gambar dan lukisan yang dapat
diunduh untuk display/tampilan siaga telepon genggam (mobile phones), ponsel pintar (smart phones) dan peralatan terminal
informasi mobile; gambar diam dan bergerak yang dapat diunduh; gambar holografik; gambar meningkatkan tabung; gambar
yang dapat diunduh; gambar yang dapat diunduh, gambar bergerak atau video; game komputer yang dapat diunduh; garis
tegak lurus; garis yang terdengar; gasifiers untuk penggunaan laboratorium; gasometer [alat ukur]; gateway cerdas untuk
analisis data waktu-nyata; gelang (bands) untuk telepon pintar (smartphones) dalam bentuk jam tangan; gelang identifikasi
dikodekan, magnetik; gelang identifikasi elektronik yang dikodekan; gelang pintar; gelang pintar untuk menerima dan mengirim
panggilan telepon, surat elektronik, dan pesan; gelang pintar yang digunakan dengan ponsel pintar; gelang pintar yang
mengkomunikasikan data ke perangkat elektronik lainnya; gelang pintar yang mengkomunikasikan data ke telepon pintar;
gelang pintar yang terdiri dari perangkat lunak untuk mengirim dan menerima pertukaran data dan informasi dari ponsel pintar;
gelang terhubung [alat ukur]; gelas augmented reality; gelas dikalibrasi; gelas gletser; gelas kimia [gelas laboratorium]; gelas
ukur; gelas ukur polietilen; gelas untuk penggunaan laboratorium; gelas yang diendapkan untuk penggunaan laboratorium;
gembok, elektronik; gender changers [adapter kabel] untuk telepon seluler; generator arus; generator frekuensi tinggi selain
untuk penggunaan medis; generator fungsi; generator fungsi digital; generator gelombang elektromagnetik; generator
gelombang elektronik; generator jam; generator jam untuk komputer; generator medan impuls; generator medan magnet
selain untuk penggunaan medis; generator partikel; generator pulsa selain untuk penggunaan medis; generator pulsa untuk
penghitung revolusi elektronik; generator sinyal; gerbang penumpang; giroskop; go / no-go gauges; go / no-go plug gauges;
grafik komputer yang dapat diunduh; grafik yang dapat diunduh; grafik yang dapat diunduh untuk ponsel; grafik, gambar dan
film yang dapat diunduh; grafis screensaver dan wallpaper yang dapat diunduh untuk komputer, telepon genggam, tablet;
gramofon; gravimeters; grid dip meter; groupware komputer; gulungan [fotografi]; gulungan chip; gulungan kabel ekstensi;
gulungan kabel yang dilengkapi soket listrik [koneksi listrik]; gulungan magnetik; gulungan tersedak untuk digunakan dalam
peralatan listrik; gulungan untuk kamera; gulungan, listrik; gyrocompasses; gyrometer; handset telekomunikasi seluler;
handsfree; hard disk kosong untuk komputer; hard disk untuk komputer; hard drive komputer eksternal; hard drive untuk
komputer; headphone; headphone dengan radio built-in; headphone in-ear; headphone musik; headphone nirkabel;
headphone nirkabel dengan radio built-in; headphone peredam bising; headphone peredam bising untuk pekerja; headphone
pribadi untuk digunakan dengan sistem transmisi suara; headphone stereo; headset; headset augmented reality; headset dan
helm virtual reality disesuaikan untuk digunakan dalam bermain video game; headset handsfree untuk telepon seluler; headset
nirkabel; headset nirkabel untuk digunakan dengan smartphone; headset nirkabel untuk digunakan dengan telepon seluler;
headset nirkabel untuk telepon seluler, ponsel pintar dan komputer tablet; headset realitas maya; headset tanpa kabel untuk
smartphone; headset telepon; headset untuk digunakan dengan komputer; headset untuk digunakan dengan konsol
permainan video (video game); headset untuk game augmented reality; headset untuk game realitas virtual; headset untuk
komunikasi; headset untuk telepon; headset untuk telepon seluler; headset virtual reality disesuaikan untuk digunakan dalam
bermain video game; heat sink untuk digunakan di komputer; heliograf; helm; helm berkuda; helm bisbol; helm kecelakaan;
helm kecelakaan untuk pengendara sepeda motor; helm las gelap otomatis; helm pelindung; helm pelindung untuk anak-anak;
helm pelindung untuk olahraga; helm pelindung untuk pengendara; helm pelindung untuk pengendara sepeda; helm pelindung
untuk pengendara sepeda motor; helm pelindung untuk penggunaan militer; helm pelindung untuk tinju; helm pemukul bisbol;
helm penangkap bisbol; helm pengaman; helm penyolder; helm selam; helm sepeda; helm sepeda motor; helm skateboard;
helm ski; helm snowboarding; helm softball; helm untuk hoki es; helm untuk pengendara sepeda motor; helm untuk sepak bola
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Amerika; hidrofon; hidrometer; hidrometer asam; higrometer; hologram; hologram untuk sertifikasi produk asli; hologram yang
dihasilkan komputer [CGH]; hologram yang disandikan untuk sertifikasi produk asli; house mark untuk serangkaian piranti
keras komputer dan piranti lunak komputer; hub jaringan komputer; hub, sakelar, dan router jaringan komputer; iluminometer;
indikator fase; indikator kecepatan; indikator kemiringan; indikator kerugian listrik; indikator ketinggian air; indikator ketinggian
air untuk kendaraan; indikator kuantitas; indikator level; indikator level oli untuk kendaraan; indikator otomatis tekanan rendah
di ban; indikator otomatis tekanan rendah pada ban kendaraan; indikator suhu; indikator tekanan; indikator tingkat bahan
bakar untuk kendaraan; induktor [listrik]; induktor listrik; informasi gambar dan teks yang dapat diunduh dari majalah, buku,
surat kabar, peta, foto dan gambar; inkubator kelembaban konstan untuk penggunaan laboratorium; inkubator suhu konstan
untuk penggunaan laboratorium; inkubator untuk kultur bakteri; inkubator untuk penggunaan laboratorium; inlet, yaitu kepingan
sirkuit terpadu dengan antena dan tag eksternal dimana kepingan sirkuit terpadu tertanam; instalasi alarm; instalasi daya
selain generator; instalasi fotovoltaik untuk menghasilkan listrik [pembangkit listrik fotovoltaik]; instalasi listrik untuk kendali
jarak jauh operasi industri; instalasi listrik untuk remot kontrol operasi industri; instalasi pemonitoran video; instalasi
pencegahan pencurian, listrik; instalasi pengawasan video listrik dan elektronik; instalasi untuk menggunakan kartu cip, yaitu
pembaca kartu cip; instrumen azimuth; instrumen dan komponen komunikasi elektronik dan optik, yaitu pemancar optik dan
pemancar optik elektro; instrumen dan mesin uji material; instrumen dan perlengkapan biometrik; instrumen dan perlengkapan
pengukur; instrumen kalibrasi; instrumen komunikasi gelombang mikro; instrumen kontrol ketel; instrumen kosmografis;
instrumen kromatografi untuk penggunaan laboratorium; instrumen matematika; instrumen meratakan; instrumen meteorologi;
instrumen navigasi; instrumen navigasi elektronik; instrumen navigasi kendaraan (memuat komputer); instrumen navigasi
satelit; instrumen observasi; instrumen penempatan suara; instrumen pengujian gas; instrumen pengujian material; instrumen
pengukur (instrumen survei); instrumen pengukur alat; instrumen pengukur koordinat; instrumen pengukur level (pengukur);
instrumen pengukur panjang; instrumen pengukur presisi; instrumen survei; instrumen survei dan pemetaan; instrumen uji dan
pengukuran elektronik, yaitu interferometer, transduser listrik dan transduser getaran; instrumen uji dan pengukuran elektronik,
yaitu nano indenter untuk pengujian nanomekanik dari semikonduktor, lapisan sangat tipis (thin film), aplikasi wafer, pelapis
keras dan film DLC, bahan komposit, serat (fiber), polimer, logam, keramik dan biomaterial; instrumen untuk mengukur
panjang; instrumen yang mengandung kanta mata; instrumen-instrumen listrik untuk melepaskan bagian listrik dan/atau
elektronik; insulator untuk listrik; interface komputer; interferometer; interkom; internal communication devices; inti magnetik;
inverter [listrik]; inverter daya; inverter fotovoltaik; jaket keselamatan; jaket pelampung reflektif; jaket pelampung untuk hewan
peliharaan; jaket untuk perlindungan terhadap kecelakaan, iradiasi dan kebakaran; jalur listrik; jalur pemeriksaan alat tangan;
jam central processing unit [CPU]; jam mesin meter; jam tangan dengan fungsi komunikasi nirkabel; jam tangan dengan
pelacakan Global Positioning System [GPS] dan fungsi lokasi; jam tangan pintar; jam tangan pintar (pengolah data); jam
tangan pintar (smart watches) yang mengkomunikasikan data ke telepon pintar (smartphones), melalui situs web internet dan
komputer dan jaringan komunikasi elektronik lainnya; jam tangan pintar menggabungkan fungsi permainan elektronik; jam
tangan yang mengkomunikasikan data ke telepon pintar; jam tangan yang mengkomunikasikan data ke telepon pintar
(smartphone); jam tanggan yang menggabungkankamera dan pemutar MP3, dan yang mengkomunikasikan data ke telepon
pintar (smartphones) dan PDA; jam terhubung yaitu perangkat lunak untuk membantu tidur, memantau tidur, memantau
lingkungan selama tidur, membangungkan tidur, statistic berkaitan dengan tidur, streaming dan penerima muski dan radio dan
pengaturan alarm; jam waktu [alat perekam waktu]; jam waktu terkomputerisasi dengan pengenalan sidik jari; jam-jam tangan
yang dilengkapi kamera; jangka lengkung; jangka sorong (alat ukur); jaring pengaman; jaring untuk perlindungan terhadap
kecelakaan; jaringan area lokal; jaringan area luas; jaringan komputer dan piranti keras untuk komunikasi komputer; jarum
fonograf; jarum suntik dispenser sekali pakai untuk penggunaan laboratorium; jarum suntik dispenser yang dapat digunakan
kembali untuk penggunaan laboratorium; jarum untuk mensurvei kompas; jarum untuk pemain rekaman; jas biohazard; jas
terbang tahan api; jeck konektor untuk keperluan audio; jembatan jaringan komputer; jembatan timbang; jembatan untuk
bingkai kacamata; jig [alat ukur]; joint meter [alat ukur]; joystick untuk digunakan dengan komputer, selain untuk video game;
kabel RCA; kabel USB untuk telepon genggam; kabel [listrik]; kabel adaptor listrik untuk headset; kabel adaptor untuk
headphone; kabel aki; kabel antarmuka multimedia definisi tinggi; kabel audio; kabel audio dan video; kabel baterai; kabel
charger; kabel dan kabel listrik; kabel dan konektor audio dan speaker listrik; kabel data; kabel data untuk digunakan dalam
komputasi; kabel daya; kabel daya bawah air; kabel daya mobil; kabel ekstensi listrik; kabel elektronik; kabel ethernet; kabel
fleksibel; kabel gitar; kabel harness; kabel internet; kabel jack; kabel jumper accu; kabel kacamata; kabel koaksial; kabel
komputer; kabel komunikasi; kabel koneksi; kabel konektor telepon seluler; kabel listrik; kabel listrik berisolasi mineral; kabel
listrik berlapis plastik; kabel listrik untuk transmisi suara dan gambar; kabel listrik yang dilapisi karet; kabel magnet; kabel micro
USB; kabel mikrofon; kabel modem; kabel optik; kabel pembumian; kabel pengumpan; kabel printer; kabel relay radio; kabel
resistensi; kabel serat optik; kabel sinkronisasi data; kabel starter baterai; kabel starter untuk motor; kabel telegraf; kabel
telekomunikasi; kabel telepon; kabel transmisi data; kabel universal serial bus [USB]; kabel untuk kacamata dan kacamata
hitam; kabel untuk kacamata hitam; kabel untuk kamera; kabel untuk mengirim dan menerima sinyal televisi kabel; kabel untuk
sistem transmisi sinyal listrik; kabel untuk sistem transmisi sinyal listrik dan optik; kabel untuk sistem transmisi sinyal optik;
kabel untuk telepon pintar (smartphones) dalam bentuk jam tangan; kabel untuk transmisi sinyal listrik; kabel untuk transmisi
sinyal listrik atau optik; kabel untuk transmisi sinyal optik; kabel untuk transmisi suara dan gambar; kabel vga; kabel, listrik;
kabel, yaitu, kabel pengisian daya; kabel-kabel; kabinet aliran laminar untuk penggunaan laboratorium; kabinet untuk speaker;
kaca mata pintar (pengolah data); kaca optik; kacamata; kacamata (goggles) untuk mengaktifkan pengalaman dunia realitas
virtual, augmented reality; kacamata 3D; kacamata anak; kacamata anti-silau; kacamata astigmatis; kacamata berlensa
cembung; kacamata bifocal; kacamata dan kacamata hitam; kacamata dan masker untuk perlindungan terhadap debu;
kacamata debu; kacamata fashion; kacamata hitam resep; kacamata hitam untuk anjing; kacamata hitam untuk binatang;
kacamata hitam untuk hewan peliharaan; kacamata kamera; kacamata korektif; kacamata korektif anak; kacamata lapangan;
kacamata las; kacamata lihat dekat; kacamata lihat jauh; kacamata matahari; kacamata multifokal; kacamata olahraga;
kacamata olahraga pelindung; kacamata olahraga, kacamata anti-silau, kacamata pintar, kacamata 3D; kacamata opera;
kacamata optik; kacamata pelindung; kacamata pelindung dari sinar matahari; kacamata pelindung untuk anjing; kacamata
pelindung untuk hewan; kacamata pelindung untuk hewan peliharaan; kacamata pembesar; kacamata pembesar [optik];
kacamata pengaman; kacamata pengaman, vizor dan pelindung wajah; kacamata pintar; kacamata polarisasi; kacamata
realitas virtual; kacamata renang; kacamata renang dengan resep; kacamata resep; kacamata resep untuk berenang;
kacamata resep untuk olahraga; kacamata salju; kacamata scuba; kacamata selam; kacamata ski; kacamata tahan debu;
kacamata tanpa gagang; kacamata teks tertutup; kacamata terpolarisasi; kacamata untuk anak-anak; kacamata untuk
membaca; kacamata untuk olahraga; kacamata untuk pengendara sepeda motor; kacamata untuk perlindungan terhadap
debu; kacamata visi malam; kacamata yang dipakai untuk pelatihan olahraga; kalender desktop elektronik; kalender elektronik;
kalender meja elektronik; kaliper geser; kaliper slide elektronik; kaliper untuk penggunaan laboratorium; kalkulator; kalkulator
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elektronik; kalkulator elektronik genggam; kalkulator meja elektronik; kalkulator saku; kalkulator saku elektronik; kalorimeter;
kalung pintar; kamar gelap [fotografi]; kamera; kamera [fotografi]; kamera bawah air; kamera dengan fitur khusus untuk
mengambil gambar atau video di luar ruangan; kamera dengan sensor gambar linier; kamera digital; kamera digital [SLR]
lensa tunggal; kamera digital kompak; kamera digital untuk keperluan industri; kamera endoskopi untuk keperluan industri;
kamera film; kamera foto untuk produksi instan gambar; kamera gambar bergerak; kamera helm; kamera inframerah; kamera
jejak; kamera konferensi video, speaker ponsel, monitor komputer, televisi; kamera mini; kamera multiguna; kamera
pencitraan termal; kamera pengawas; kamera pengintai video; kamera perekam; kamera piring; kamera refleks lensa digital
tunggal; kamera retina, selain untuk penggunaan medis; kamera sekali pakai; kamera sinematografi; kamera spion untuk
kendaraan; kamera tampak belakang untuk kendaraan; kamera tampak depan dan tampak samping untuk kendaraan; kamera
tanpa cermin; kamera televisi; kamera televisi sirkuit tertutup; kamera untuk film yang dikembangkan sendiri; kamera untuk
keperluan monitoring; kamera video; kamera video digital; kamera video untuk penyiaran; kamera video yang
mentransmisikan gambar ke layar kendali nirkabel juga melalui kabel; kamera view yang memiliki multiframe; kamera web;
kamera yang bisa dipakai; kamera yang diaktifkan gerak; kamus elektronik; kamus elektronik genggam; kanta mata; kantong
kacamata; kapal pembakaran untuk penggunaan laboratorium; kapasitor keramik monolitik; kapasitor listrik untuk peralatan
telekomunikasi; kapsul penyelamat jiwa untuk bencana alam; karbon nanotube untuk digunakan dalam aplikasi elektronik dan
mekanik skala sangat kecil; kartrid filter untuk masker pernapasan; kartrid permainan komputer; kartrid tinta, tidak terisi, untuk
mesin fotokopi; kartrid tinta, tidak terisi, untuk printer; kartrid tinta, tidak terisi, untuk printer dan mesin fotokopi; kartrid tinta,
tidak terisi, untuk printer komputer; kartrid toner, tidak terisi, untuk mesin fotokopi; kartrid toner, tidak terisi, untuk printer;
kartrid toner, tidak terisi, untuk printer dan mesin fotokopi; kartu SIM tertanam; kartu USB kosong; kartu WLAN (jaringan area
lokal nirkabel); kartu [RAM] memori akses acak; kartu antarmuka untuk komputer; kartu antarmuka untuk peralatan
pemrosesan data; kartu bank yang dikodekan; kartu bank yang dikodekan secara magnetis; kartu biaya dikodekan; kartu biaya
elektronik; kartu biaya yang dikodekan secara magnetis; kartu chip; kartu chip elektronik; kartu chip elektronik kosong [kartu
pintar kosong]; kartu chip elektronik yang dikodekan; kartu chip elektronik yang dikodekan untuk mengidentifikasi pengguna
komputer dan telepon seluler tertentu; kartu chip elektronik yang dikodekan yang berisi rekaman musik; kartu cip elektronik
terkode untuk mengakses dan komunikasi dengan pengguna jaringan data; kartu cip terkode, dan kartu cip elektronik kosong
untuk memproduksi dan memasukkan aplikasi ke dalam terminal pengguna; kartu debit yang dikodekan; kartu debit yang
dikodekan secara magnetis; kartu dengan sirkuit terintegrasi; kartu diskon bermagnetik; kartu diskon magnetis; kartu diskon,
berkode; kartu ekspansi memori; kartu ethernet; kartu game komputer; kartu grafis; kartu grafis komputer; kartu hadiah yang
dikodekan; kartu hadiah yang dikodekan secara magnetis; kartu identifikasi elektronik; kartu identifikasi frekuensi radio (RFID);
kartu identifikasi magnetik; kartu identitas yang disandikan; kartu identitas, disandikan; kartu identitas, magnet; kartu jaringan
antarmuka; kartu keanggotaan yang disandikan; kartu komputer jaringan area lokal [LAN]; kartu komputer jaringan area lokal
[LAN] untuk menghubungkan perangkat komputer portabel ke jaringan komputer; kartu kredit (bermagnetik); kartu kredit dan
kartu pembayaran yang dikodekan secara magnetis; kartu kredit prabayar yang disandikan; kartu kredit yang dikodekan; kartu
kredit yang dikodekan secara magnetis; kartu kredit, debit, tunai, biaya bank yang dikodekan atau magnetik, kartu telepon dan
identifikasi; kartu kunci elektronik; kartu kunci yang dikodekan secara magnetis; kartu kunci yang disandikan; kartu loyalitas
yang dikodekan; kartu magnetik prabayar yang dikodekan; kartu memori; kartu memori IC [sirkuit terpadu]; kartu memori
[perangkat keras komputer]; kartu memori flash; kartu memori flash kosong; kartu memori flash yang direkam sebelumnya;
kartu memori keamanan digital (SD); kartu memori untuk kamera; kartu memori untuk komputer; kartu memori untuk mesin
video game; kartu microchip; kartu modem faks untuk komputer; kartu panggilan telepon prabayar, dikodekan secara
magnetis; kartu pembayaran magnetik atau bersandi dan/atau kartu yang digunakan dengan penjualan dan skema insentif
promosi dan jasa promosi; kartu pembayaran prabayar yang disandikan; kartu pembayaran prabayar, bank, kredit, debit, tunai
dan identifikasi yang dikodekan atau magnetik; kartu pembayaran yang dikodekan; kartu pembayaran yang dikodekan secara
magnetis; kartu pemeriksaan; kartu pengidentifikasi terenkode; kartu pintar (kartu chip); kartu pintar kosong; kartu pintar yang
dikodekan; kartu plug-in komputer; kartu sirkuit elektronik; kartu sirkuit terpadu; kartu sirkuit terpadu [kartu pintar]; kartu sirkuit
terpadu bersandi berisi pemrograman yang digunakan untuk menghasilkan identitas unik pengguna dan kode sandi untuk
digunakan sekali; kartu sirkuit terpadu kosong [kartu pintar kosong]; kartu sirkuit terpadu yang disandikan; kartu skema bonus,
berkode; kartu skema insentif, berkode; kartu suara; kartu telepon magnetik; kartu telepon yang dikodekan; kartu video; kartu
yang dikodekan; kartu yang dikodekan secara magnetis untuk membawa data; kartu yang disandikan dan alat pembaca kartu
yang disandikan; kartu yang disandikan secara magnetik, yaitu kartu kredit, kartu debit, kartu loyalitas, kartu tagihan, kartu
tunai; kartu, lembaran dan kaset magnetik rekaman suara; kartu-kartu bersandi dan magnetik untuk digunakan dalam
pengiriman dana secara elektronik dan untuk transaksi-transaksi keuangan pada umumnya; kartun animasi; kartun animasi
yang dapat diunduh; karya seni yang dapat diunduh; kas register; kaset audio; kaset audio dan pemutar CD; kaset audio dan
video yang menampilkan musik; kaset audio digital; kaset audio digital kosong; kaset audio digital yang direkam sebelumnya;
kaset audio kosong; kaset audio musik yang direkam sebelumnya; kaset audio non-musik yang direkam sebelumnya; kaset
audio yang direkam sebelumnya; kaset audio yang direkam sebelumnya menampilkan musik; kaset audio yang menampilkan
musik; kaset audio yang sudah direkam sebelumnya; kaset game komputer; kaset komputer magnetik kosong; kaset kosong
untuk penyimpanan data komputer; kaset magnetik kosong untuk tape recorder; kaset pembersih kepala [perekaman]; kaset
pembersih kepala untuk perekam kaset audio; kaset pembersih kepala untuk perekam video; kaset permainan komputer;
kaset video; kaset video game; kaset video kosong; kaset video yang direkam sebelumnya; kaset video yang direkam
sebelumnya menampilkan kartun; kaset video yang direkam sebelumnya menampilkan musik; kasing untuk kacamata anak;
kasing dan penutup untuk kamera; kasing dan penutup untuk laptop; kasing dan penutup untuk pemutar MP3; kasing dan
penutup untuk perangkat elektronik; kasing dan penutup untuk telepon seluler; kasing disesuaikan untuk camcorder; kasing
disesuaikan untuk kamera; kasing disesuaikan untuk peralatan fotografi; kasing disesuaikan untuk semikonduktor; kasing
disesuaikan untuk telepon seluler; kasing kamera; kasing kulit untuk telepon seluler; kasing optik, yaitu, kasing untuk
kacamata dan kacamata hitam; kasing plastik dan kardus disesuaikan untuk penyimpanan album rekaman; kasing tahan air
disesuaikan untuk kamera; kasing tahan air untuk ponsel pintar; kasing untuk asisten digital pribadi [PDA]; kasing untuk disket;
kasing untuk disket dan compact disc; kasing untuk kacamata anak-anak; kasing untuk kacamata dan kacamata hitam; kasing
untuk kacamata hitam; kasing untuk kacamata hitam dan kacamata pelindung; kasing untuk kalkulator saku; kasing untuk
kamera dan peralatan fotografi; kasing untuk komputer tablet; kasing untuk laptop; kasing untuk membawa komputer seluler;
kasing untuk pemutar media digital; kasing untuk pemutar media portabel; kasing untuk perangkat elektronik; kasing untuk
perangkat navigasi satelit; kasing yang diadaptasi untuk memegang jam tangan pintar; kasus klip hidung; kasus pelindung
untuk asisten pribadi digital [PDA]; kasus pelindung untuk komputer tablet; kasus pelindung untuk pembaca buku elektronik;
kasus pelindung untuk pemutar MP3; kasus pelindung untuk telepon seluler; kasus untuk buku harian elektronik; kasus untuk
digunakan dengan perangkat
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telekomunikasi seluler; kasus untuk teropong; katoda; katrid permainan video; katup kontrol untuk mengatur aliran gas dan
cairan [katup solenoid]; katup otomatis untuk digunakan dalam minyak dan gas, tempat penyimpanan, lubang besar, dan alat
silinder untuk melindungi sensor suhu; katup pengaman untuk penutup aliran dalam konstruksi sumur [katup solenoid]; katup
solenoid [sakelar elektromagnetik]; katup termionik untuk radio; katup thermostat untuk mesin kendaraan; kaus kaki angin
dekoratif untuk menunjukkan arah angin; kaus kaki angin untuk menunjukkan arah angin; kaus kaki angin untuk menunjukkan
arah dan intensitas angin; kaus kaki kain dekoratif untuk menunjukkan arah angin; kaus kaki untuk perlindungan terhadap
kecelakaan, iradiasi dan kebakaran; kawat bumi; kawat listrik; kawat sekering; kawat telepon; kawat tembaga, terisolasi;
kemasan baterai; kemasan baterai eksternal yang dapat diisi ulang untuk digunakan dengan perangkat elektronik seluler;
kendali jarak jauh (remote control) untuk mengendalikan perangkat seluler; kendali jarak jauh menggabungkan sistem
pengenalan suara; kendali jarak jauh untuk perangkat elektronik seluler; kendali jarak jauh untuk proyektor; kendali jarak jauh,
baterai (battery packs), kabel listrik dan kabel elektronik, dan petunjuk manual (terekam) untuk barang-barang tersebut diatas;
kepala konektor kabel internet; kepala pelatihan tata rambut [peralatan pengajaran]; keping memori, yaitu memori komputer
dan memori piranti keras komputer; kepingan sirkuit terpadu; kerah elektronik untuk melatih hewan; kereta pengisian untuk
tablet dan laptop; kerucut keamanan jalan raya; kerucut lalu lintas; keyboard komputer; keyboard komputer multifungsi;
keyboard laptop; keyboard proyeksi; keyboard untuk ponsel; keyboard untuk smartphone; keyboard, mouse, bantalan mouse,
printer, disk drive, dan hard drive; keypad komputer; keypad untuk alarm keamanan; keypad untuk ponsel; kiat pipet untuk
penggunaan laboratorium; kipas pendingin internal untuk komputer [perangkat keras]; kipas unit pemrosesan pusat [CPU]; kit
hands-free untuk ponsel; kit hands-free untuk telepon; kit/perangkat untuk pengembangan perangkat piranti lunak (SDK) yang
terdiri dari alat pengembangan perangkat lunak dan perangkat lunak untuk digunakan sebagai aplikasi pemrograman
antarmuka (API) untuk membuat perangkat lunak dan aplikasi yang terkait dengan perangkat elektronik konsumen yang
terhubung internet, tidak satupun barang tersebut untuk kamera fotografi dan sinematografi profesional termasuk aksesoris
spesifik fotografi dan sinematografi profesional khusus untuknya dan perangkat lunak fotografi dan sinematografi profesional;
kit/perangkat untuk pengembangan perangkat piranti lunak (SDK) yang terdiri dari alat pengembangan perangkat lunak
komputer untuk pengembangan pengiriman layanan suara dan teknologi pemahaman bahasa alami di seluruh jaringan
komputer global, jaringan nirkabel, dan jaringan komunikasi elektronik, tidak satupun barang tersebut untuk kamera fotografi
dan sinematografi profesional termasuk aksesoris spesifik fotografi dan sinematografi profesional khusus untuknya dan
perangkat lunak fotografi dan sinematografi profesional; klakson untuk pengeras suara; klip hidung; klip hidung untuk
penyelam; klip hidung untuk penyelam dan perenang; klip hidung untuk perenang; kolektor, listrik; kolimator; kolom distilasi
untuk penggunaan laboratorium; kolom distilasi vakum untuk penggunaan laboratorium; kolom kromatografi untuk
penggunaan laboratorium; kolorimeter; kombinasi karbon monoksida dan detektor asap; kompas; kompas laut; kompas
magnetik; kompas magnetik untuk survei; kompas terarah; kompas untuk mengukur; komplotan; komplotan digital; komponen
audio; komponen dan aksesori untuk komputer, yaitu: periferal komputer, telepon seluler, perangkat elektronik bergerak,
perangkat elektronik yang dapat dipakai, jam tangan pintar, kacamata pintar, earphone, headphone, pemutar dan perekam
audio dan video, televisi, dan set top box; komponen dan periferal untuk komputer; komponen elektronik; komponen elektronik
audio, yaitu, sistem suara dengan teknik khusus; komponen elektronik untuk kartu sirkuit terpadu; komponen elektronik untuk
komputer; komponen elektronik untuk mesin judi; komponen listrik; komponen listrik dan elektronik; komponen untuk
komputer; kompresi data dan perangkat lunak enkripsi; komputer; komputer bersepeda; komputer dan buku petunjuk dalam
format elektronik dijual sebagai satu unit; komputer dan perangkat lunak komputer untuk perangkat biometrik untuk
mengindentifikasi dan mengautentifikasi orang;; komputer dan perangkat lunak telepon selular untuk membeli, mengakses dan
melihat film, pertunjukkan TV, video dan konten multimedia; komputer dan perangkat lunak telepon selular untuk membuat
dan menyediakan pengguna akses ke pusat data informasi dan data yang dapat dicari; komputer dan perangkat lunak telepon
selular untuk pengiriman konten nirkabel; komputer dan piranti keras komunikasi komputer untuk area jaringan penyimpanan;
komputer desktop; komputer genggam; komputer klien tipis; komputer komunikasi; komputer laptop; komputer mini; komputer
navigasi untuk mobil; komputer netbook; komputer notebook; komputer palmtop; komputer portable; komputer pribadi;
komputer pribadi genggam; komputer saku untuk pencatatan; komputer seluler; komputer sepeda; komputer siklus; komputer
super; komputer tablet; komputer tablet yang dapat dilipat; komputer tablet yang dapat dipasang di dinding dan portabel;
komputer untuk digunakan dalam manajemen data; komputer untuk pendingin udara otomatis untuk kendaraan; komputer
yang bisa dipakai; komputer yang bisa dipakai berbentuk jam tangan pintar dan kacamata pintar; komputer yang bisa dipakai,
ponsel pintar, monitor, display, perangkat keras komputer, pelacak aktivitas, peralatan audio, peralatan komunikasi, peralatan
telekomunikasi, perangkat periferal komputer, pemutar media portabel dan semua perangkat komunikasi elektronik digital
yang mampu untuk menyediakan akses ke jaringan komunikasi nirkabel, jaringan telekomunikasi dan Internet; komputer yang
bisa dipakai, smartphone, monitor, display, perangkat keras komputer, pelacak aktivitas, peralatan audio, peralatan
komunikasi, peralatan telekomunikasi, perangkat perangkat komputer, pemutar media portabel dan semua perangkat
komunikasi elektronik digital semua untuk memfasilitasi transaksi pembayaran dengan cara elektronik dan untuk
memungkinkan pelanggan mengakses informasi keuangan dan rekening bank dan untuk melakukan transaksi bisnis bank;
komputer yang dapat dipakai; komputer yang melakukan banyak tugas komputasi rumit dalam waktu singkat; komputer,
perlengkapan periferal komputer, hard disk drive, memori komputer, perangkat lunak komputer untuk aplikasi kecerdasan
buatan; komputer, video dan disk game elektronik interaktif; komputer, video dan permainan elektronik interaktif yang dapat
diunduh melalui internet dan perangkat nirkabel; komputer, video dan program serta piranti lunak permainan elektronik
interaktif; komunikasi antarmuka untuk menghubungkan alat elektronik ke jaringan komunikasi kabel atau nirkabel; komutator;
komutator (Alat Pengisi Accu); kondensor [kapasitor]; kondensor mikroskop; kondensor optik; kondisioner saluran listrik;
konduktor lampu; konduktor, listrik; koneksi untuk saluran listrik; konektor [listrik]; konektor audio mobil; konektor busi bulat;
konektor daya; konektor elektronik; konektor kabel listrik; konektor kabel listrik berulir; konektor kawat [listrik]; konektor listrik;
konektor listrik dan elektronik, skrup, kabel, kabel, pengisi daya, dok, stasiun dok, dan adaptor untuk digunakan dengan
komputer, telepon seluler, komputer genggam, periferal komputer, telepon seluler, perangkat elektronik seluler, perangkat
elektronik yang dapat dipakai, jam tangan pintar, kacamata pintar, earphone , headphone, pemutar dan perekam audio dan
video, televisi, dan set top box; konektor listrik dan konektor elektronik, alat pengatur pemindahan arus listrik, kawat, kabel,
alat pengisi daya, dok, stasiun dok, dan adaptor untuk digunakan dengan semua barang-barang yang disebutkan sebelumnya;
konektor listrik terisolasi; konektor plug-in; konektor serat optik; konektor untuk mengisi daya perangkat elektronik yang
digunakan untuk memanaskan tembakau; konektor untuk peralatan telekomunikasi; konektor untuk sirkuit elektronik; konektor
untuk telepon seluler; konsol distribusi [listrik]; konsol untuk digunakan dengan komputer; kontak, listrik; kontak, listrik, dari
logam mulia; kontak/saklar yang diputar; konten audio, video, dan audiovisual yang dapat diunduh yang disediakan melalui
komputer dan jaringan komunikasi yang menampilkan acara TV dan rekaman video, semuanya menampilkan subjek
kepentingan umum manusia.; konten audio, video, dan multimedia pra rekaman yang dapat diunduh; konten digital yang dapat
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diunduh dalam bentuk publikasi elektronik buku; konten media; kontrol akses dan sistem pemantauan alarm; kontrol digital
untuk robot; kontrol elektronik untuk motor; kontrol jalur penerbangan untuk proyektil; kontrol jarak jauh inframerah; kontrol
jarak jauh untuk mengoperasikan alarm kendaraan; kontrol jarak jauh untuk mengoperasikan sistem alarm; kontrol jarak jauh
untuk peralatan pendingin udara; kontrol jarak jauh untuk radio; kontrol jarak jauh untuk stereo; kontrol jarak jauh untuk
televisi; kontrol jarak jauh untuk televisi dan kontrol jarak jauh untuk stereo; kontrol listrik untuk generator suara yang dapat
diprogram; kontrol listrik untuk sistem irigasi penyiram; kontrol pancuran air dan bak mandi (elektronik); kontrol panel (listrik);
kontrol rasio bahan bakar / udara untuk mesin; konverter DC / DC profil rendah; konverter analog-ke-digital; konverter arus
searah; konverter daya elektronik; konverter daya listrik; konverter digital-ke-analog; konverter ethernet-over-VDSL; konverter
frekuensi; konverter mata uang elektronik; konverter putar; konverter serat optik; konverter tegangan-ke-arus; konverter
tekanan-ke-arus; konverter televisi kabel; konverter tingkat; konverter untuk colokan listrik; konverter, listrik; kopling selang
pemadam kebakaran; kopling serat optik; kopling, listrik; koprosesor matematika; koran elektronik yang dapat diunduh; kosong
rekaman DVD; kotak Akumulator; kotak baterai; kotak cabang [listrik]; kotak disesuaikan untuk slide; kotak distribusi [listrik];
kotak distribusi daya; kotak geser [alat ukur]; kotak hitam [perekam data]; kotak juke untuk komputer; kotak kacamata; kotak
musik, perekam dan pemutar kaset, kamera DVD, kaset video dan pemutar DVD, antena; kotak penyimpanan untuk CD dan
DVD; kotak peralatan pemadan api; kotak persimpangan [listrik]; kotak sekering listrik; kotak terminal listrik; kotak untuk
baterai; kotak untuk peralatan fotografi; kristal galena [detektor]; kristal optik; kronograf [alat perekam waktu]; kronograf untuk
digunakan sebagai alat perekam waktu khusus; kuil kacamata; kuil sunglass; kumparan elektromagnetik; kumparan listrik;
kumparan tercekik [impedansi]; kunci listrik dan elektronik serta kait listrik dan elektronik untuk pintu dan jendela; kunci daya
untuk kendaraan bermotor; kunci dikendalikan frekuensi radio; kunci elektrik atau perangkat untuk mengontrol akses ke
bangunan; kunci elektromagnetik; kunci elektronik; kunci elektronik untuk kendaraan; kunci elektronik untuk mobil; kunci listrik;
kunci magnetik; kunci pintar; kunci pintu digital; kunci pintu elektronik; kunci pintu sidik jari; kunci untuk kendaraan, listrik;
kunci, elektronik; kunci, listrik; kupon konsumen dalam bentuk elektronik; kupon konsumen yang disandikan; kupon seluler
yang dapat diunduh; kupon yang dapat diunduh; kurung pemasangan speaker; kurung untuk mengatur televisi layar datar;
kuvet untuk penggunaan laboratorium; label dengan chip identifikasi frekuensi radio [RFID] terintegrasi; label dengan kode
yang dapat dibaca mesin; label elektronik; label elektronik untuk barang-barang; label indikator suhu, bukan untuk tujuan
medis; label kode batang, disandikan; label magnetik; label yang dikodekan secara magnetis; label yang disandikan secara
optik; labu untuk penggunaan laboratorium; laktodensimeter; laktometer; lampu berkedip [sinyal bercahaya]; lampu indikator
untuk peralatan telekomunikasi; lampu kamar gelap [fotografi]; lampu keamanan berkedip; lampu keamanan helm [lampu
keamanan berkedip]; lampu kilat untuk kamera; lampu kotak; lampu lalu lintas; lampu mikroskop; lampu optik; lampu
peringatan bahaya jalan; lampu peringatan kerusakan kendaraan, selain bagian kendaraan; lampu pilot (manual dan digital);
lampu sinyal; lanyard untuk memegang kacamata; lanyard untuk memegang kartu identitas magnetik; lanyard untuk
memegang kartu identitas yang disandikan; lanyard untuk tujuan keamanan untuk perlindungan jatuh; laser untuk keperluan
pengukuran dan aksesorisnya, yaitu kombinator laser monolitik, kepala laser, beam splitter (pembagi cahaya), beam bender,
beam translator, retro reflector, dudukan yang dapat disesuaikan, cermin bidang, konverter cermin bidang, reflektor cermin
bidang dan cermin putar; laser untuk mengukur; laser, bukan untuk keperluan medis; layanan webcast, webinar, studi kasus,
file audio, dan video yang dapat diunduh di bidang komputasi awan/cloud computing dan keamanan data untuk lingkungan
komputasi awan/cloud computing; layar LCD untuk laptop; layar [fotografi]; layar asbes untuk petugas pemadam kebakaran;
layar dioda pemancar cahaya; layar dioda pemancar cahaya kuantum dot; layar dioda pemancar cahaya organik; layar display
panel datar electroluminescent; layar gambar bergerak; layar holografik; layar komputer; layar kristal cair; layar kristal cair
layar besar [LCD]; layar liquid crystal display [LCD]; layar monitor dan penerima televisi; layar neon; layar pengatur elektronik;
layar plasma; layar proyeksi; layar proyeksi untuk film sinematografi; layar radiologi untuk keperluan industri; layar sentuh
interaktif; layar sentuh komputer; layar sentuh untuk asisten digital pribadi [PDA]; layar sentuh untuk smartphone; layar taktil
[elektronik]; layar tampilan iklan elektronik; layar tampilan panel datar; layar tampilan visual; layar untuk photoengraving; layar
video; lead terdengar; lemari asam; lemari pengaman biologis untuk penggunaan laboratorium; lemari untuk penggunaan
laboratorium; lembaran musik dan poster elektronik yang dapat diunduh; lembaran musik elektronik, dapat diunduh; lembaran
tipis berteknologi nano untuk memperbaiki kualitas sistem jaringan listrik dan menurunkan tatal harmonic distortion (listrik);
lempeng baterai; lengan pelindung; lengan persimpangan untuk serat optik; lengan robot untuk keperluan laboratorium; lengan
sambungan untuk kabel listrik; lensa anti-reflektif; lensa bifocal untuk kacamata; lensa close-up; lensa close-up untuk kamera;
lensa fisheye untuk kamera; lensa kaca mata; lensa kacamata; lensa kacamata hitam; lensa kacamata kosong; lensa
kacamata pelindung dari sinar matahari; lensa kacamata progresif; lensa kacamata setengah jadi; lensa kontak; lensa kontak
berwarna; lensa kontak bifocal; lensa kontak kosong; lensa makro untuk kamera; lensa mata; lensa mentah untuk
memperbaiki penglihatan; lensa optik; lensa optik kosong; lensa optik untuk kacamata hitam; lensa pelindung matahari untuk
kacamata; lensa pembesar; lensa pengganti untuk kacamata; lensa selfie; lensa sudut lebar untuk kamera; lensa tele untuk
kamera; lensa untuk astrofotografi; lensa untuk kacamata; lensa untuk kacamata berlensa; lensa untuk kacamata hitam; lensa
untuk kamera; lensa untuk kamera video; lensa untuk memperbaiki penglihatan; lensa untuk memperbaiki penglihatan [optik];
lensa untuk mikroskop; lensa untuk pelindung wajah pekerja; lensa untuk peralatan dan kamera pengintai; lensa untuk
peralatan fotografi; lensa untuk teleskop; lensa untuk teropong; lensa untuk topeng pelindung pekerja; lensa zoom untuk
kamera; lense korektif optik; lentera ajaib; lentera sinyal; level [instrumen untuk menentukan horisontal]; leveling rods untuk
survei; leveling staffs [instrumen survei]; lihat kamera; lilitan kawat [listrik]; limiter [listrik]; lingkaran arus terpadu; lingkungan
belanja realitas virtual; liquid crystal display [LCDs] untuk teater rumah; log [alat ukur]; logger data; lompat kabel mulai;
lonceng [perangkat peringatan]; lonceng peringatan; lonceng pintu listrik; lonceng sinyal; loudspeakers; lubang intip; lubang
intip [lensa pembesar] untuk pintu; magnesium anode; magnet; magnet dekoratif; magnet dekoratif dalam bentuk angka;
magnet dekoratif dalam bentuk binatang; magnet dekoratif dalam bentuk huruf; magnet hiasan; magnet kulkas; magnet kulkas
dekoratif; magnet untuk keperluan industri; magnetometer; majalah film untuk kamera; manipulator untuk operasi jarak jauh
dari lengan robot; manometer tekanan tinggi; manual pengguna komputer dalam bentuk publikasi elektronik yang dapat
diunduh; manual pengguna komputer dalam format elektronik; mask aligners; masker anti polusi untuk bersepeda; masker anti
polusi untuk perlindungan pernapasan; masker debu; masker gas; masker oksigen, bukan untuk keperluan medis; masker
pelindung; masker pelindung debu; masker pelindung pernapasan, selain untuk pernapasan buatan; masker pelindung wajah
bukan untuk keperluan medis; masker pelindung wajah untuk mencegah kecelakaan atau cedera; masker penyelam; masker
pernapasan untuk mencegah kecelakaan atau cedera; masker pernapasan untuk perlindungan industri; masker pernapasan,
selain untuk pernapasan buatan; masker untuk perlindungan terhadap debu; masker untuk snorkeling; masker wajah
penyelam; masker wajah untuk berenang; masker wajah yang secara khusus diadaptasi untuk helm pelindung olahraga;
materi kursus pendidikan yang dapat diunduh; materi-materi digital terkait dengan pendidikan yang dapat diunduh, yaitu
materi-materi kursus pendidikan dan rencana-rencana pengajaran di bidang literatur untuk anak, Bahasa Inggris, ilmu
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pengetahuan, studi-studi sosial dan kesehatan; materi-materi digital terkait dengan pendidikan yang dapat diunduh, yaitu
peralatan-peralatan pendidikan yang terdiri dari perangkat lunak untuk pendidikan anak, materi-materi kursus Pendidikan yang
dapat diunduh, lembar-lembar kerja, dan brosur-brosur aktifitas di bidang literatur untuk anak, Bahasa Inggris, ilmu
pengetahuan, studi-studi sosial dan kesehatan; maxmizer; media data magnetik; media data optik; media digital, yaitu video
disk digital, disk serbaguna digital, rekaman audio dan video yang dapat diunduh, DVD, dan disk digital definisi tinggi yang
menampilkan serial televisi yang telah direkam sebelumnya dalam bidang fiksi ilmiah dan drama; media digital, yaitu, konten
media audio-visual yang dapat didownload dalam bidang berita, hiburan, olahraga, komedi, drama, musik, dan video musik;
media elektronik musik yang direkam sebelumnya; media elektronik yang menampilkan pertunjukan musik; media
penyimpanan analog kosong; media penyimpanan digital kosong; media penyimpanan elektronik; media penyimpanan
elektronik kosong; media perekaman analog kosong; media perekaman dan penyimpanan analog kosong; media perekaman
dan penyimpanan digital kosong; media perekaman digital; media perekaman digital kosong; media perekaman digital, yaitu,
rekaman audio dan audiovisual, semua yang menampilkan musik dan hiburan musikal; media perekaman magnetik; media
untuk merekam, membawa, menyimpan, memproses, memanipulasi, mentransmisikan, menyiarkan, mengambil dan
mereproduksi musik, suara, gambar, teks, dan informasi; media yang dapat diunduh; media yang direkam; media yang
direkam dan dapat diunduh; media yang direkam dan dapat diunduh, perangkat lunak komputer, media perekaman dan
penyimpanan digital atau analog kosong; media yang direkam sebelumnya, yaitu, memori solid-state dan semikonduktor, hard
drive dan disk, memori magnetik, hard drive dan disk, flash atau "thumb" drive, kartu memori, stik memori, DVD, CD, optical
disk, disk interaktif yang menampilkan musik dan video musik, kaset audio video, dan laser disk yang menampilkan berita,
hiburan, olahraga, komedi, drama, musik dan video musik; meja atau unit yang dipasang di mobil yang dilengkapi loudspeaker
untuk memungkinkan handset telepon digunakan bebas genggam; meja pencampuran audio; meja pencampuran audio dan
video; meja pencampuran digital; meja pencampuran video; meja rias (meja rias) dengan fungsi Internet of Things (IoT) yang
sudah terpasang; mekanisme elektronik untuk peralatan yang dioperasikan dengan koin; mekanisme komputer untuk
telekomunikasi; mekanisme penguncian elektronik untuk brankas; mekanisme untuk peralatan yang dioperasikan dengan koin;
mekanisme untuk peralatan yang dioperasikan secara berlawanan; mekanisme validasi tiket untuk gerbang otomatis;
mekanisme yang dioperasikan dengan koin untuk bilik foto; mekanisme yang dioperasikan dengan koin untuk mengoperasikan
bilik foto; mekanisme yang dioperasikan dengan koin untuk mengoperasikan gerbang untuk tempat parkir mobil; mekanisme
yang dioperasikan dengan koin untuk mesin penjual otomatis; mekanisme yang dioperasikan dengan koin untuk perangkat
televisi; membawa case untuk pager radio; membawa case untuk pemutar musik digital; membawa kasing dan wadah untuk
lensa kontak; membawa tas untuk komputer notebook; membawa tas untuk telepon seluler; membawa tas yang disesuaikan
untuk komputer; membawa tas yang khusus disesuaikan untuk printer komputer; membran akustik yang digunakan dalam
peralatan perekaman atau reproduksi suara; memindai probe mikroskop; memori data; memori disk; memori elektronik;
memori flash; memori komputer; memori semicondutor; memperbaiki tabung; memutar lampu pensinyalan; menambahkan
mesin; menampilkan dioda pemancar cahaya kuantum dot; menampilkan pesan elektronik; menandai gauges [bengkel tukang
kayu]; menandai pelampung; mencakup asisten digital pribadi [PDA]; mencakup untuk laptop; mencakup untuk pemutar MP3;
mencakup untuk perangkat penyimpanan data; mencakup untuk teropong; menerima antena untuk siaran satelit; menghitung
skala; mengintensifkan layar untuk film sinar-X; mengoperasikan perangkat lunak untuk server akses jaringan; mengukur dan
mengendalikan perangkat untuk teknologi pendingin udara; mengukur ember; mengukur mangkuk; mengukur penguasa;
mengukur sendok; menyelamatkan suar pensinyalan laser; merekam alat dan instrumen bermain; mesin anjungan tunai
mandiri, otomat uang; mesin antrian; mesin bayar dan setoran otomatis; mesin dan instrumen komunikasi listrik; mesin dan
instrumen pengontrol otomatis oleh suhu dan monitoring pergerakan untuk keperluan pendinginan udara atau pembekuan;
mesin dan instrumen pengujian kekasaran permukaan; mesin dan instrumen pengukur atau penguji untuk suhu, kelembapan
dan tekanan atmosfir; mesin dan instrumen pengukur ulir; mesin dan instrument pengukuran dan pengujian; mesin dan
peralatan distribusi atau kontrol daya; mesin dan peralatan fotografi; mesin dan peralatan komunikasi yang menggunakan
kabel; mesin dan peralatan sinematografi; mesin dan peralatan telekomunikasi; mesin dan peralatan telekomunikasi yang
dipasang di pergelangan tangan berupa jam tangan; mesin deposisi untuk pembuatan baterai surya; mesin distribusi
daya/tenaga listrik; mesin elektronik untuk membaca kartu kredit; mesin elektronik untuk merekam operasi keuangan; mesin
elektronik, peralatan dan bagiannya; mesin encoding kartu kredit [peripheral komputer]; mesin faks; mesin faksimili; mesin
faksimili portabel; mesin faktur; mesin fotokopi [fotografi, elektrostatik, termik]; mesin fotokopi elektrostatik; mesin fotokopi
warna digital; mesin hitung; mesin hitung dan penyortiran koin; mesin hitung dan penyortiran uang; mesin hitung uang kertas;
mesin karaoke; mesin kartu untuk kantor; mesin kas; mesin kas, mesin hitung, peralatan pemrosesan data, komputer; mesin
kasir; mesin lotre; mesin mekanis untuk peralatan yang dioperasikan dengan uang logam; mesin mendikte; mesin optik; mesin
pelurusan roda kendaraan; mesin pemadam kebakaran; mesin pembaca sandi; mesin pembatalan tiket; mesin pembelajaran;
mesin pembelajaran bahasa; mesin pembuat salinan elektrostatik dan mesin fotokopi; mesin pemeriksaan sidik jari yang
digunakan untuk memeriksa sidik jari secara fisik; mesin pemungutan suara; mesin penagihan; mesin pendikte; mesin
pengeditan untuk film sinematografi; mesin penghitung elektronik; mesin penghitung koin; mesin penghitung mata uang; mesin
pengolah data; mesin pengolah data elektronik; mesin pengolah kata; mesin pengukur koordinat; mesin penimbang; mesin
penjawab; mesin penyeimbang ban untuk kendaraan darat; mesin penyortir koin; mesin penyortir mata uang; mesin penyortir
uang kertas; mesin penyortir uang kertas otomatis; mesin poligraf, bukan untuk keperluan medis; mesin sortasi dan
penghitungan uang tunai otomatis; mesin stamping waktu dan tanggal; mesin transmisi faksimili; mesin uji beton; mesin uji
kekerasan logam; mesin uji kekuatan logam; mesin uji kompresi logam; mesin uji material; mesin uji plastik; mesin uji semen;
mesin uji tekstil; mesin undian; mesin untuk memilih hadiah; mesin untuk mengembangkan film sinematografi; mesin yang
dioperasikan dengan koin; mesin-mesin elektronik; mesin-mesin yang berfungsi sebagai sarana penyedia transaksi dan alat
pembayaran (electronic data capture); meter air; meter aktivitas air; meter akustik; meter aliran turbin; meter ampere-jam;
meter arus listrik; meter biaya; meter cairan; meter daya frekuensi radio; meter daya optik; meter eksposur fotografi; meter
elektronik; meter energi untuk melacak dan memantau penggunaan energi; meter fase listrik; meter fluks bercahaya; meter
frekuensi; meter gas; meter gas putar; meter gelombang disesuaikan untuk digunakan dengan gelombang mikro; meter
gelombang elastis; meter getaran; meter jarak laser menjadi alat ukur; meter kapasitansi; meter keasaman; meter kecepatan;
meter kelembaban; meter kelembaban tanah; meter konduktivitas; meter konduktivitas menjadi alat ukur ilmiah; meter
konsentrasi; meter konsumsi bahan bakar; meter listrik; meter listrik polifase; meter millivolt; meter panel digital; meter parkir;
meter parkir elektronik di dalam kendaraan; meter parkir kendaraan; meter pelurusan roda; meter pemanas; meter pencari
satelit; meter penjepit untuk mengukur arus listrik; meter penjepit untuk mengukur listrik; meter perpindahan positif; meter
refrigeran; meter resistensi isolasi; meter saat ini; meter siklus; meter sistem daya; meter sudut fase; meter tingkat suara;
meter torsi; meter turbin sitogenik; meter untuk memeriksa konsumsi tinta; meter untuk menguji kelembaban; meter untuk
mengukur aliran gas; meter untuk mengukur alkalinitas; meter untuk mengukur arus; meter untuk
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mengukur arus listrik; meter untuk mengukur hambatan listrik; meter untuk mengukur nilai parameter listrik; meter untuk
mengukur resistansi; meter untuk mengukur tegangan; meter untuk mengukur tegangan listrik; meteran dan peralatan
pengukur elektrik, magnetik dan elektromagnetik; meteran tekanan; metronom; metronom elektronik; metronom mekanik;
microchips [perangkat keras komputer]; microfiche; microphone listrik; mikrocip; mikrofon; mikrofon binaural; mikrofon
handsfree untuk ponsel; mikrofon tanpa kabel; mikrofon untuk peralatan telekomunikasi; mikrofon untuk perangkat komunikasi;
mikrokomputer; mikrokontroler; mikrokontroler untuk perangkat berkemampuan Internet of things (IoT); mikrometer; mikropon;
mikroprosesor aman; mikroprosesor multi-inti; mikroskop; mikroskop biologis; mikroskop dioda pemancar cahaya [LED];
mikroskop elektron; mikroskop elektron transmisi; mikroskop fluoresensi; mikroskop metalurgi; mikroskop polarisasi; mikroskop
stereo stereo; mikroskop untuk operasi; mikroskop, yaitu mikroskop gaya atom; mikroskop, yaitu scanning electron
microscope; mikrotom; mirror [optik]; mirror dengan fungsi Internet of Things (IoT) yang sudah terpasang; mistar tukang kayu
berlipat; mixer daya [peralatan audio]; mixer frekuensi radio; mixer gas untuk penggunaan laboratorium; mixer mikrofon; mixer
suara dengan amplifier terintegrasi; mixer video; mobil pemadam kebakaran; modem; modem eksternal; modem internal;
modem kabel; modem nirkabel dan kabel dan perangkat dan kartu komunikasi; modem universal serial bus [USB]; modul
DRAM (dynamic random access memory); modul Light Emitting Diode [LED]; modul RAM (random access memory); modul
beban elektronik; modul ekspansi memori; modul fotovoltaik; modul komputasi; modul memori; modul penyearah; modul
piezoceramic untuk pembangkit tegangan tinggi; modul sirkuit terpadu; modulator frekuensi radio; monitor; monitor LED;
monitor [LED] pemancar cahaya; monitor [perangkat keras komputer]; monitor [program komputer]; monitor aliran gas; monitor
aliran partikel; monitor audio bayi; monitor bayi; monitor dengan layar tampilan yang dapat digunakan sebagai cermin; monitor
emisi debu; monitor emisi partikel; monitor komputer; monitor layar; monitor layar komputer; monitor layar sentuh; monitor
liquid crystal display [LCD]; monitor oksigen atmosfer; monitor oksigen, bukan untuk keperluan medis; monitor plasma; monitor
radio untuk reproduksi suara dan sinyal; monitor signage digital; monitor suhu untuk keperluan industri; monitor suhu untuk
keperluan rumah tangga; monitor suhu untuk tujuan ilmiah; monitor tablet; monitor tampilan video yang dapat dipakai; monitor
untuk hewan peliharaan; monitor video; monitor video bayi; monitor video untuk hewan peliharaan; monitor, layar display,
display yang terpasang di kepala, serta headset untuk digunakan dengan komputer, telepon pintar, perangkat elektronik mobil,
perangkat elektronik yang dapat dipakai, arloji pintar, kacamata pintar, televisi, set top box dan audio serta video dan perekam;
monitor, sensor, dan alat pengendali untuk perangkat dan sistem pendingin udara, pemanas, dan ventilasi; monokles;
monopod untuk alat elektronik digital genggam, yaitu, kamera, telepon genggam, komputer tablet; monopod untuk alat
elektronik digital genggam, yaitu, telepon genggam, komputer tablet; monopod untuk kamera; motherboard; motherboard
komputer; motherboard komputer dan motherboard; motor AC atau DC kendaraan darat (tidak termasuk bagian-bagiannya);
mount dinding untuk memasang perangkat elektronik seluler; mounting bracket disesuaikan untuk monitor komputer; mouse
[periferal komputer]; mouse komputer (tetikus komputer); mouse komputer nirkabel; mouse komputer tanpa kabel; multimeter;
multimeter untuk mengukur arus listrik; multimeter untuk mengukur hambatan listrik; multimeter untuk mengukur tegangan
listrik; multiplexer; multiplexer divisi panjang gelombang; multiplexer telekomunikasi; multiprosesor chip; musik panggil walet
yang terekam; musik digital (dapat diunduh dari Internet); musik digital yang dapat diunduh; musik digital yang dapat diunduh
dari Internet; musik digital yang dapat diunduh disediakan dari Internet; musik digital yang dapat diunduh disediakan dari situs
web Internet MP3; nada dering dan gambar yang dapat diunduh untuk ponsel; nada dering dan grafik yang dapat diunduh
untuk ponsel dan perangkat nirkabel; nada dering dan musik yang dapat diunduh; nada dering dan musik yang dapat diunduh
untuk telepon genggam (mobile phones), ponsel pintar (smart phones) dan peralatan terminal informasi mobile; nada dering
telepon yang dapat diunduh; nada dering telepon yang dapat diunduh untuk telepon genggam; nada dering yang dapat
diunduh; nada dering yang dapat diunduh untuk ponsel; nada dering, grafik, dan musik yang dapat diunduh melalui jaringan
komputer global dan perangkat nirkabel; nada lengan untuk pemain rekaman; negatif fotografis; netbook [komputer]; nosel
selang pemadam kebakaran; odometer; ohmmm; oktan; opacimeter; operator data yang berisi tipografi tipografi tersimpan;
operator data yang dapat dibaca mesin; operator data yang dapat dibaca mesin direkam dengan program; operator data yang
direkam sebelumnya untuk digunakan dengan komputer; operator listrik (sakelar) untuk jendela kendaraan; operator untuk
pelat hitam [fotografi]; optik; osilator; osilator kristal kuarsa; osilograf; osiloskop; otomatisasi rumah dan perangkat lunak
integrasi perangkat rumah, tidak satupun barang tersebut untuk kamera fotografi dan sinematografi profesional termasuk
aksesoris spesifik fotografi dan sinematografi profesional khusus untuknya dan perangkat lunak fotografi dan sinematografi
profesional; outlet listrik; outlet multimedia daya listrik; oven microwave untuk penggunaan laboratorium; overdubber, yaitu,
alat pencampur suara, stereo tuner, mesin penghasil gema elektronik, kotak amplifier dan kotak stereo; ozoniser [ozonator];
pH meter; pH meter digital; pagar listrik; pager; pager elektronik; pager radio; pakaian anti peluru; pakaian asbes untuk
perlindungan terhadap api; pakaian basah untuk scuba diving; pakaian bertahan hidup; pakaian dan alas kaki untuk
perlindungan terhadap kecelakaan, iradiasi dan kebakaran; pakaian dan sarung tangan untuk digunakan dalam pengelasan
untuk perlindungan terhadap kecelakaan atau cedera; pakaian kerja untuk perlindungan terhadap kecelakaan atau cedera;
pakaian khusus dibuat untuk laboratorium; pakaian khusus untuk laboratorium, tidak termasuk dalam kelas lain, termasuk
untuk perlindungan terhadap bahan kimia dan bakteri; pakaian pelindung [pelindung tubuh]; pakaian pelindung untuk
keselamatan; pakaian pelindung untuk penerbang; pakaian pelindung yang terbuat dari bahan tahan balistik; pakaian
pengaman untuk perlindungan terhadap kecelakaan atau cedera; pakaian pintar; pakaian reflektif dan pakaian untuk
pencegahan kecelakaan; pakaian selam; pakaian selam, masker penyelam, sumbat telinga untuk penyelam, klip hidung untuk
penyelam dan perenang, sarung tangan untuk penyelam, alat bantu pernapasan untuk berenang di bawah air; pakaian tahan
air tahan air untuk mencegah tenggelam; pakaian tahan api; pakaian terisolasi untuk perlindungan terhadap kecelakaan atau
cedera; pakaian untuk perlindungan terhadap api; pakaian untuk perlindungan terhadap bahan kimia; pakaian untuk
perlindungan terhadap bahan kimia dan radiasi; pakaian untuk perlindungan terhadap bahaya biologis; pakaian untuk
perlindungan terhadap cedera; pakaian untuk perlindungan terhadap iradiasi; pakaian untuk perlindungan terhadap
kecelakaan; pakaian untuk perlindungan terhadap kecelakaan, iradiasi dan kebakaran; pakaian untuk perlindungan terhadap
radiasi; pakaian yang terkoneksi dengan teknologi; pakaian, alas kaki dan penutup kepala untuk perlindungan terhadap
kecelakaan, iradiasi dan kebakaran; paket garis besar transistor; paket garis besar transistor dengan perangkat pemasangan
permukaan terintegrasi; paket garis transistor dengan jendela inframerah terintegrasi; paket garis transistor dengan lensa
terintegrasi; paket perangkat lunak terintegrasi; palang pintu parkir otomatis; panel kendali; panel OLED; panel alarm; panel
display; panel display dioda pemancar cahaya kuantum dot; panel display electroluminescent; panel display plasma; panel
display signage digital; panel distribusi daya; panel indikator elektronik; panel instrumen (listrik); panel instrumen sepeda
motor; panel kontrol [listrik]; panel kontrol alarm; panel kontrol alarm kebakaran; panel kontrol pencahayaan; panel kontrol
untuk alarm keamanan; panel kontrol untuk elevator; panel kontrol untuk gerbang; panel layar kristal cair [LCD]; panel listrik;
panel pengendali elektrik untuk pendingin udara untuk kendaraan; panel penghubung serat optik untuk memindai; panel
pengontrol distribusi optik; panel pengontrol distribusi optik pada tiang; panel pengontrol listrik; panel pengontrol otomatis;
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panel sinyal, bercahaya atau mekanis; panel surya untuk produksi listrik; panel tampilan dioda pemancar cahaya; panel
tampilan diode pemancar cahaya organik [Organic Light-Emitting Diode “OLED”]; panel tampilan papan informasi digital; panel
tembaga untuk papan sirkuit; panggilan dekoratif untuk termostat; papan akselerator komputer; papan akselerator multimedia;
papan anak perempuan; papan distribusi [listrik]; papan ekspansi untuk komputer; papan indikator elektronik; papan kabel
dicetak multilayer; papan ketik; papan komputer; papan memori; papan pengumuman elektronik; papan rangkaian utama
untuk LCD; papan rangkaian utama untuk LED; papan rangkaian utama untuk Televisi; papan setrika; papan sirkuit; papan
sirkuit audio; papan sirkuit elektronik; papan sirkuit komputer; papan sirkuit listrik; papan sirkuit tercetak; papan sirkuit tercetak
menggabungkan sirkuit terpadu; papan sirkuit terintegrasi; papan sirkuit video; papan skor elektronik; papan tempat memotong
roti optik; papan tombol komputer; papan tulis elektronik; papan tulis interaktif elektronik; parabola; pasang adaptor; pasang
konektor; pasang pengukur; paspor [dokumen identifikasi yang dikodekan secara magnetis]; paspor biometrik [dokumen
identifikasi yang dikodekan secara magnetis]; pedal efek elektronik untuk alat musik; pedal efek elektronik untuk digunakan
dengan amplifier suara; pedal efek suara untuk alat musik; pedal efek untuk digunakan dengan alat musik listrik; pedal kontrol
volume; pedal wah-wah; pedal wah-wah untuk gitar; pedometer; pelacak aktivitas yang dapat dipakai; pelacak kendaraan gps;
pelampung; pelampung cincin untuk digunakan dalam penyelamatan air; pelampung navigasi; pelampung sinyal; pelat outlet
listrik, berbentuk; pelat punggung ponsel; pelat saklar listrik; pelat/piringan baterai; pelindung body(body protector) untuk
keselamatan; pelindung dan penutup ponsel dan perangkat elektronik pribadi; pelindung dan penutup untuk speaker, speaker
pintar, speaker audio, pengeras suara, amplifier dan headphone dan earphone; pelindung gelombang; pelindung gigi *;
pelindung hidung untuk kacamata; pelindung kepala untuk keselamatan; pelindung layar akrilik disesuaikan untuk peralatan
televisi; pelindung layar akrilik disesuaikan untuk perangkat elektronik portabel selain peralatan gaming; pelindung layar kaca
tempered diadaptasi untuk perangkat elektronik portabel selain peralatan gaming; pelindung layar plastik disesuaikan untuk
perangkat elektronik portabel selain peralatan gaming; pelindung layar privasi disesuaikan untuk asisten digital pribadi [PDA];
pelindung layar privasi disesuaikan untuk laptop; pelindung layar privasi disesuaikan untuk ponsel; pelindung layar privasi
disesuaikan untuk smartphone; pelindung layar privasi disesuaikan untuk telepon seluler; pelindung layar tampilan untuk
memberikan keteduhan dan privasi yang secara khusus disesuaikan untuk perangkat elektronik; pelindung layar untuk
perangkat seluler; pelindung layar untuk telepon genggam; pelindung layar yang terbuat dari kaca temper yang diadaptasi
khusus untuk asisten digital pribadi; pelindung layar yang terbuat dari kaca temper yang diadaptasi khusus untuk e-reader;
pelindung layar yang terbuat dari kaca temper yang diadaptasi khusus untuk jam tangan pintar; pelindung layar yang terbuat
dari kaca temper yang diadaptasi khusus untuk jam waktu; pelindung layar yang terbuat dari kaca temper yang diadaptasi
khusus untuk kamera; pelindung layar yang terbuat dari kaca temper yang diadaptasi khusus untuk layar komputer; pelindung
layar yang terbuat dari kaca temper yang diadaptasi khusus untuk layar laptop; pelindung layar yang terbuat dari kaca temper
yang diadaptasi khusus untuk layar tablet; pelindung layar yang terbuat dari kaca temper yang diadaptasi khusus untuk
pelacak aktivitas yang dapat dipakai; pelindung layar yang terbuat dari kaca temper yang diadaptasi khusus untuk pemutar
media portabel; pelindung layar yang terbuat dari kaca temper yang diadaptasi khusus untuk ponsel; pelindung layar yang
terbuat dari kaca temper yang diadaptasi khusus untuk smartphone; pelindung layar yang terbuat dari polietilen tereftalat
[PET] yang secara khusus diadaptasi untuk pelacak aktivitas yang dapat dipakai; pelindung layar yang terbuat dari polietilen
tereftalat [PET] yang secara khusus disesuaikan untuk asisten digital pribadi; pelindung layar yang terbuat dari polyethylene
terephthalate [PET] khusus diadaptasi untuk smartphone; pelindung layar yang terbuat dari polyethylene terephthalate [PET]
yang secara khusus diadaptasi untuk kamera; pelindung layar yang terbuat dari polyethylene terephthalate [PET] yang secara
khusus diadaptasi untuk layar tablet; pelindung layar yang terbuat dari polyethylene terephthalate [PET] yang secara khusus
diadaptasi untuk pembaca elektronik; pelindung layar yang terbuat dari polyethylene terephthalate [PET] yang secara khusus
diadaptasi untuk pemutar media portabel; pelindung layar yang terbuat dari polyethylene terephthalate [PET] yang secara
khusus disesuaikan untuk jam tangan pintar; pelindung layar yang terbuat dari polyethylene terephthalate [PET] yang secara
khusus disesuaikan untuk jam waktu; pelindung layar yang terbuat dari polyethylene terephthalate [PET] yang secara khusus
disesuaikan untuk layar komputer; pelindung layar yang terbuat dari polyethylene terephthalate [PET] yang secara khusus
disesuaikan untuk layar laptop; pelindung layar yang terbuat dari polyethylene terephthalate [PET] yang secara khusus
disesuaikan untuk ponsel; pelindung layar yang terbuat dari termoplastik poliuretan [TPU] yang diadaptasi khusus untuk jam
tangan pintar; pelindung layar yang terbuat dari termoplastik poliuretan [TPU] yang diadaptasi khusus untuk kamera; pelindung
layar yang terbuat dari termoplastik poliuretan [TPU] yang diadaptasi khusus untuk pelacak aktivitas yang dapat dipakai;
pelindung layar yang terbuat dari termoplastik poliuretan [TPU] yang diadaptasi khusus untuk pemutar media portabel;
pelindung layar yang terbuat dari termoplastik poliuretan [TPU] yang secara khusus disesuaikan untuk asisten digital pribadi;
pelindung layar yang terbuat dari termoplastik poliuretan [TPU] yang secara khusus disesuaikan untuk jam waktu; pelindung
layar yang terbuat dari termoplastik poliuretan [TPU] yang secara khusus disesuaikan untuk layar komputer; pelindung layar
yang terbuat dari termoplastik poliuretan [TPU] yang secara khusus disesuaikan untuk layar laptop; pelindung layar yang
terbuat dari termoplastik poliuretan [TPU] yang secara khusus disesuaikan untuk layar tablet; pelindung layar yang terbuat dari
termoplastik poliuretan [TPU] yang secara khusus disesuaikan untuk pembaca elektronik; pelindung layar yang terbuat dari
termoplastik poliuretan [TPU] yang secara khusus disesuaikan untuk ponsel; pelindung layar yang terbuat dari termoplastik
poliuretan [TPU] yang secara khusus disesuaikan untuk smartphone; pelindung leher untuk keselamatan; pelindung lonjakan
tegangan; pelindung lutut dan siku (elbow protector) untuk keselamatan; pelindung mata yang secara khusus diadaptasi untuk
helm pelindung olahraga; pelindung pergelangan; pelindung tulang engkel; pelindung untuk helm; pelindung untuk telepon
seluler; pelindung wajah pelindung pekerja; pelindung wajah untuk helm pelindung; pelindung wajah untuk perlindungan
terhadap kecelakaan atau cedera; pelindung wajah untuk perlindungan terhadap kecelakaan, iradiasi, dan kebakaran;
pelindung wajah, selain untuk keperluan medis; peluit anjing; peluit isyarat; peluit olahraga; pemadam api; pemancar
[telekomunikasi]; pemancar audio; pemancar dan penerima nirkabel; pemancar dan penerima nirkabel untuk reproduksi suara
dan sinyal; pemancar dan penerima radio; pemancar digital; pemancar frekuensi radio; pemancar jarak jauh; pemancar kontrol
jarak jauh; pemancar nirkabel; pemancar optik; pemancar optik dan pemancar optik elektro; pemancar radar; pemancar radio;
pemancar radio untuk kontrol jarak jauh; pemancar satelit; pemancar sinyal darurat; pemancar sinyal elektronik; pemancar
telepon; pemancar televisi; pemancar televisi kabel; pemandangan busur teleskopik untuk memanah; pemandangan lensa
optik; pemandangan lensa teleskopik; pemandangan teleskopik; pemandangan teleskopik untuk artileri; pemandangan
teleskopik untuk senjata; pemandangan teleskopik untuk senjata api; pemandian air laboratorium; pemasangan kacamata;
pemasangan pince-nez; pembaca [RFID] identifikasi frekuensi radio; pembaca [peralatan pemrosesan data]; pembaca buku
digital; pembaca buku elektronik; pembaca disk optik; pembaca elektronik; pembaca elektronik untuk mengecek dan
mengidentifikasi data digital; pembaca karakter optik; pembaca kartu; pembaca kartu [SD] digital aman; pembaca kartu chip;
pembaca kartu elektronik; pembaca kartu magnetik sandi; pembaca kartu magnetik yang disandikan; pembaca kartu memori;
pembaca kartu memori flash; pembaca kartu pintar; pembaca kartu untuk kartu kredit; pembaca kartu untuk kartu yang
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dikodekan secara magnetis; pembaca kode batang; pembaca lempeng mikro; pembaca mikrofilm; pembaca perangkat lunak
komputer, terminal komputer dan perangkat elektronik yang membuktikan keaslian dan mengidentifikasi area yang dapat
dibaca mesin pada paspor, visa, kartu identitas, SIM, kartu kesehatan, kartu pemilih, kartu penduduk, ijin tinggal, kartu
kesehatan profesional dan dokumen administratif pribadi lainnya yang memiliki cip elektronik yang dapat mengirim data untuk
keperluan verifikasi identitas seseorang; pembaca strip magnetik; pembanding; pembangkit koleksi tenaga surya; pembaruan
perangkat lunak elektronik, yaitu, perangkat lunak komputer yang dapat diunduh dan file data yang dapat diunduh terkait untuk
memperbarui perangkat lunak komputer untuk menerima, mengelola, dan membayar dana melalui jaringan komputer;
pembatas otomatis; pembatasan keamanan, selain untuk kursi kendaraan dan peralatan olahraga; pembawa data elektronik;
pembawa data magnetik; pembawa data magnetik dan optik; pembawa data magnetik kosong; pembawa data magnetik
kosong dan cakram optik perekam; pembawa data magnetik yang direkam sebelumnya; pembawa data magnetik, disc
perekaman; pembawa data magnetis; pembawa data magneto-optik dan optik; pembawa data untuk sistem pengenalan suara
yang telah direkam sebelumnya; pembawa data yang dapat dibaca mesin untuk peralatan rumah tangga; pembersih dengan
ozon untuk udara dan air; pembersih kepala pencetak digital ( Printhead ) printer dan plotter; pembesar berkas gambar
[perangkat lunak komputer, direkam]; pembicara pribadi; pembuat telur; pembuka dan penutup pintu otomatis elektrik;
pemegang dan kasing untuk compact disc dan DVD; pemegang disesuaikan untuk compact disc; pemegang hands-free untuk
telepon seluler; pemegang kacamata; pemegang untuk gulungan listrik; pemindah fase optik; pemindai; pemindai barcode;
pemindai biometrik; pemindai gambar; pemindai optik; pemindai retina biometrik; pemindai sidik jari; pemindai sidik jari
biometric untuk pintu; pemindai sidik jari biometrik; pemindai tangan biometrik; pemindai termal; pemindaian mikroskop
elektron; pemisah baterai; pemisah berkas gambar [perangkat lunak komputer, direkam]; pemisah magnetik untuk
penggunaan ilmiah; pemula melompat baterai; pemutar CD; pemutar CD digital; pemutar DVD portabel; pemutar MP3
portabel; pemutar MP4; pemutar audio; pemutar audio dan pemutar video yang mengggabungkan memori IC; pemutar audio
digital; pemutar cakram audio dan video; pemutar cakram video; pemutar dan perekam cakram optik untuk data audio, video
dan komputer; pemutar dan perekam video cakram (disc) optik; pemutar disk Blu-ray; pemutar kaset; pemutar kaset audio;
pemutar kaset audio digital; pemutar kaset audio untuk mobil; pemutar kaset untuk mobil; pemutar kaset video; pemutar media
portabel; pemutar media pribadi; pemutar media, tidak satupun barang tersebut untuk kamera fotografi dan sinematografi
profesional termasuk aksesoris spesifik fotografi dan sinematografi profesional khusus untuknya dan perangkat lunak fotografi
dan sinematografi profesional; pemutar multimedia genggam; pemutar multimedia portabel [PMPs]; pemutar musik digital;
pemutar musik portabel; pemutar rekaman; pemutar untuk pembawa suara dan gambar; pemutar video compact disc; pemutar
video dan audio digital serta perekam; pemutar video digital; pemutar video kombinasi dan perekam; pemutus sirkuit; pena
cahaya; pena elektronik; pena elektronik [unit tampilan visual]; pena elektronik untuk unit tampilan visual; pena layar sentuh;
penanda hemline; penanda keamanan elektronik; penangkal petir; penangkap petir; pencari arah radio; pencari dinding
magnet; pencari jangkauan; pencari jangkauan untuk kamera; pencari jarak untuk golf; pencari kabel; pencari kedalaman laut;
pencitra sidik jari; pendeteksi asap; pendeteksi logam; pendingin unit pemrosesan pusat [CPU]; penekan lonjakan tegangan;
penerima GPS (Global Positioning System); penerima audio; penerima audio dan video; penerima data seluler; penerima
frekuensi radio; penerima kendali jarak jauh; penerima nirkabel; penerima optik; penerima optik dan elektrik opto; penerima
radar; penerima radar dengan amplifier; penerima radio; penerima radio untuk kontrol jarak jauh; penerima satelit; penerima
sinyal elektronik; penerima sistem penentuan posisi global; penerima stereo; penerima telepon; penerima televisi; penerima
televisi [TV set]; penerima televisi kabel; penerima video; penerjemah saku elektronik; pengaman lalu lintas berbentuk kerucut;
pengaman, pengunci serta peranti kendali akses yang dikendalikan secara listrik, elektronik, optik serta akustik; penganalisa
daya listrik; penganalisa gambar; penganalisa jaringan listrik; penganalisa mesin; penganalisa mesin kendaraan
terkomputerisasi; penganalisa spektrum; penganalisa ukuran nanopartikel; penganalisa ukuran partikel; penganalisa warna
elektronik; penganalisis spektrum, selain untuk penggunaan medis; pengatur katub dengan pengatur suhu; pengatur
kecepatan untuk mesin, engine dan motor; pengatur keran (elektronik); pengatur oksigen; pengatur panas; pengatur telur
[sandglasses]; pengatur waktu dapur; pengatur waktu dapur, elektronik; pengatur waktu elektronik; pengatur waktu telur;
pengatur waktu telur digital; pengatur waktu telur mekanis; pengatur waktu untuk kamera; pengekangan keselamatan menjadi
peralatan perlindungan jatuh untuk menahan dan menjatuhkan jatuh, selain peralatan olahraga; pengendali augmented reality
genggam; pengendali daya; pengendali daya elektronik; pengendali elektronik untuk digunakan dengan headset augmented
reality; pengendali elektronik untuk digunakan dengan headset realitas virtual; pengendali inverter digunakan dalam
pembangkit listrik tenaga surya; pengendali keyboard komputer.; pengendali motor servo elektronik; pengendali muatan listrik;
pengendali muatan tenaga surya; pengendali nirkabel untuk memantau dan mengontrol fungsi dan status sistem keamanan
dari jarak jauh; pengendali nirkabel untuk memantau dan mengontrol fungsi perangkat elektronik lainnya, tidak satupun barang
tersebut untuk kamera fotografi dan sinematografi profesional termasuk aksesoris spesifik fotografi dan sinematografi
profesional khusus untuknya dan perangkat lunak fotografi dan sinematografi profesional; pengendali nirkabel untuk
memonitor dan mengontrol fungsi dan status perangkat atau sistem kelistrikan, elektronik, dan mekanik lainnya dari jarak jauh;
pengendali realitas virtual genggam; pengendalian jarak jauh untuk peralatan, sistem dan alat uji, sinyal dan pengukuran
elektronik; pengeras suara; pengeras suara audio; pengeras suara audio untuk mengontrol suara; pengeras suara audio yang
dikontrol oleh aplikasi bergerak; pengeras suara dengan amplifier built-in; pengeras suara elektronik dengan buku; pengeras
suara nirkabel untuk di dalam rumah dan di luar rumah; pengering kaca untuk penggunaan laboratorium; pengeringan oven
untuk penggunaan laboratorium; pengganda tegangan; pengganti bantalan telinga untuk headphone; penggaris [alat ukur];
penggaris dengan dua skala linier; penghalang cahaya; penghapus pita magnetik; penghasil suara elektronik dan peralatan
peredam suara, penghasil peredam kebisingan, unit kontrol elektronik untuk meredam dan mengontrol suara; penghasil suara,
penghasil suara tanpa kabel; penghitung; penghitung konsumsi bahan bakar; penghitung utas; pengisi baterai; pengisi daya
USB ; pengisi daya baterai; pengisi daya baterai bertenaga surya; pengisi daya baterai telepon seluler untuk digunakan di
kendaraan; pengisi daya baterai untuk digunakan dengan telepon; pengisi daya baterai untuk komputer laptop; pengisi daya
baterai untuk komputer tablet; pengisi daya baterai untuk laptop, telepon genggam, komputer tablet, dan alat portabel yang
diaktifkan USB lainnya; pengisi daya baterai untuk pipet elektronik; pengisi daya baterai untuk ponsel; pengisi daya baterai
untuk rokok elektronik; pengisi daya baterai untuk telepon genggam; pengisi daya baterai untuk telepon yang dapat dibawa,
komputer tablet dan komputer yang dapat dibawa; pengisi daya di mobil tanpa kabel; pengisi daya dinding; pengisi daya
eksternal; pengisi daya joystick; pengisi daya kompensasi baterai; pengisi daya listrik; pengisi daya tanpa kabel; pengisi daya
tanpa kabel untuk telepon pintar; pengisi daya untuk akumulator listrik; pengisi daya untuk baterai listrik; pengisi daya untuk
perangkat elektronik yang digunakan untuk memanaskan tembakau; pengisi daya untuk rokok elektrik; pengisi daya untuk
rokok elektronik; pengisi daya untuk sikat gigi listrik; pengisi daya untuk telepon pintar (smartphones) dalam bentuk jam
tangan; pengisi daya usb untuk rokok elektronik; pengisian daya dan perangkat manajemen daya untuk perangkat elektronik
seluler; pengisian troli untuk tablet dan laptop; pengolah [unit pengolah sentral]; pengolah data; pengolah kata, peralatan print-
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out komputer, data dalam bentuk elektronik, magnetik dan optikal; pengontrol dan headset virtual dan realitas bertambah;
pengontrol dioda pemancar cahaya (LED) dan lampu lucutan intensitas tinggi (HID); pengontrol ethernet; pengontrol jarak
jauh; pengontrol nirkabel untuk memantau dan mengontrol fungsi perangkat elektronik, selain pengontrol untuk peralatan
game; pengontrol pancuran air (elektronik); pengontrol video di dinding; pengoptimal serat optik; penguasa lipat; penguasa
yang membesar; penguat antena; penguat frekuensi audio; penguat frekuensi radio; penguat frekuensi video; penguat
gambar; penguat gen [alat laboratorium]; penguat sinyal telepon genggam; pengubah cakram (disc) CD dan DVD; pengubah
cakram (disc) optik; pengubah fase; pengubah gender [adaptor kabel]; pengubah gender dalam sifat adaptor listrik; pengubah
gender untuk kabel koaksial; penguji alarm asap; penguji antibeku; penguji baterai; penguji daya listrik; penguji emisi minyak
diesel; penguji injektor bahan bakar diesel; penguji injektor diesel; penguji karakteristik tabung vakum; penguji keamanan
listrik; penguji kekerasan mikro; penguji ketegangan; penguji keuletan; penguji kontinuitas; penguji minyak rem; penguji outlet
listrik; penguji sirkuit; penguji sirkuit listrik; penguji speedometer; penguji tegangan; penguji torsi; pengukur; pengukur aliran;
pengukur aliran fluida; pengukur alkohol; pengukur bahan bakar; pengukur bensin; pengukur celah busi; pengukur cincin
induk; pengukur data; pengukur dering; pengukur dering no-go; pengukur feeler busi; pengukur hujan; pengukur jarak
elektronik; pengukur jari; pengukur kedalaman; pengukur kedalaman telapak ban; pengukur kekuatan digital; pengukur
ketebalan; pengukur ketebalan ultrasonik; pengukur ketinggian air; pengukur lemak tubuh untuk keperluan rumah tangga;
pengukur level; pengukur pelurusan roda; pengukur rasio udara / bahan bakar; pengukur regangan; pengukur sekrup-tapping;
pengukur sudut; pengukur suhu; pengukur suhu air; pengukur suhu gas buang; pengukur suhu untuk keperluan industri;
pengukur suhu untuk keperluan rumah tangga; pengukur suhu untuk penggunaan ilmiah; pengukur tekanan; pengukur
tekanan angin; pengukur tekanan ban; pengukur torsi digital; pengukur vakum; pengumpul data elektronik genggam; penilaian
bakat berbasis awan/cloud (piranti lunak); penjaga kepala untuk karate; penjaga kepala untuk olahraga; penjaga kepala untuk
seni bela diri; penjaga kepala untuk tinju; penjaga mulut untuk olahraga; penukar gender koneksi koaksial; penukar koin;
penutup (enclosures) speaker; penutup baterai; penutup casing silikon untuk telepon seluler; penutup dan cases pelindung
untuk laptop; penutup debu untuk komputer, berbentuk; penutup dekoratif, berbentuk, untuk detektor asap; penutup drive
dalam keadaan solid internal; penutup drive disk keras internal; penutup kertas untuk penerima telepon; penutup lensa untuk
kamera; penutup outlet listrik, berbentuk; penutup pelindung kaca mata hitam; penutup pelindung yang disesuaikan untuk
laptop; penutup pengaman untuk soket listrik; penutup piring dekoratif beralih, berbentuk; penutup sirkuit; penutup untuk
camcorder; penutup untuk kamera; penutup untuk komputer tablet; penutup untuk outlet listrik; penutup untuk pemutar media
digital; penutup untuk pemutar media portabel; penutup untuk penerima telepon; penutup untuk perangkat elektronik; penutup
untuk perangkat penyimpanan musik; penutup untuk smartphone; penutup untuk telepon selular; penutup vinil yang secara
khusus disesuaikan untuk ponsel, pemutar MP3, laptop, dan perangkat game; penutup, tas, kasing, selongsong, tali pengikat
dan lanyard untuk komputer, telepon seluler, perangkat elektronik bergerak, perangkat elektronik yang dapat dipakai, jam
tangan pintar, kacamata pintar, earphone, headphone, set top box, dan pemutar dan perekam audio dan video; penutup, tas,
tempat wadah, manset, tali pengikat dan tali sandang untuk komputer, telepon mobil, perangkat elektronik mobil, perangkat
elektronik yang dapat dipakai, arloji pintar, kacamata pintar, earphone, headphone, set top box dan perekam dan pemutar
audio dan video; penyambung, sekrup, kawat kabel, kabel, pengisi daya, dok, stasiun dok dan adaptor elektronik dan listrik
untuk digunakan dengan komputer, telepon mobil, komputer genggam, peripheral komputer, perangkat elektronik mobil,
perangkat elektronik yang dapat dipakai, arloji pintar, kacamata pintar, earphone, headphone, pemutar video dan audio serta
perekam, televisi, set top box; penyangga handset telepon dalam mobil; penyangga perangkat elektronik seluler; penyangga
ponsel pintar; penyangga yang diadaptasi untuk layar komputer; penyearah [listrik]; penyearah arus; penyearah terbalik
sebagai bagian dari sistem tenaga surya; penyeka kapas untuk penggunaan laboratorium; penyelenggara digital;
penyelenggara elektronik genggam; penyelenggara pribadi yang terkomputerisasi; penyumbat telinga untuk penyelam;
perabot khusus dibuat untuk laboratorium; perahu api; perahu karet [sekoci]; peralatan antar komunikasi; peralatan audio;
peralatan audio dan teater rumah, yaitu, stereo, pengeras suara, speaker audio, amplifier, equalizer, crossover, rumah
speaker, pemutar CD, kendali jarak jauh, prosesor audio dan video, tuner video audio, layar kristal cair, panel layar plasma
dengan kemampuan untuk mentransmisikan sinyal audio dan / atau video secara nirkabel; peralatan audio dan video untuk
kendaraan; peralatan audio digital; peralatan audio kendaraan bermotor; peralatan audio konferensi; peralatan audio pada
kendaraan; peralatan audio visual; peralatan dan instalasi untuk produksi sinar-X, bukan untuk keperluan medis; peralatan dan
instrumen audio dan visual listrik; peralatan dan instrumen elektronik, magnetik dan ultrasonik untuk keperluan ilmiah;
peralatan dan instrumen fotografi dan sinematografi; peralatan dan instrumen fotografi, sinematografi dan optik; peralatan dan
instrumen fotografi, sinematografi, optik dan pengukuran; peralatan dan instrumen ilmiah; peralatan dan instrumen kimia;
peralatan dan instrumen kontrol listrik dan elektronik; peralatan dan instrumen laboratorium; peralatan dan instrumen
laboratorium fisika dan kimia; peralatan dan instrumen navigasi dan penentuan posisi elektronik; peralatan dan instrumen
navigasi, pelacakan dan penentuan posisi elektronik; peralatan dan instrumen optik; peralatan dan instrumen optik, kecuali
untuk kacamata dan peralatan fotografi; peralatan dan instrumen pendidikan; peralatan dan instrumen penerima dan penerima
siaran satelit; peralatan dan instrumen penerima satelit dan transmisi; peralatan dan instrumen pengajaran dan pengajaran;
peralatan dan instrumen telekomunikasi; peralatan dan instrumen telemetri yang dikendalikan dari jarak jauh; peralatan dan
instrumen terdiri dari perangkat lunak komputer, terminal komputer dan pembaca elektronik untuk mengolah data, yaitu untuk
akuisisi, verifikasi, penyimpanan, penghasil pusat data dan pengirim data; peralatan dan instrumen untuk autentikasi dan
identifikasi data digital oleh pembaca optik, perangkat lunak komputer dan prosesor komputer; peralatan dan instrumen untuk
identifikasi atau pengenalan otomatis dari orang, sidik jari atau telapak tangan, karakterikstik bola mata, nadi atau suara,
tampilan wajah atau badan atau karakterikstik biometrik lainnya; peralatan dan instrumen untuk laboratorium bahan kimia dan
fisika; peralatan dan instrumen untuk mengendalikan dan memantau pesawat terbang; peralatan dan instrumen untuk
mengendalikan dan memantau pesawat terbang, pesawat air dan kendaraan tak berawak; peralatan dan instrumen untuk
mengontrol data berhubungan dengan identitas seseorang melalui akuisisi, pengolahan, verifikasi, penyimpanan, penghasil
pusat data dan pengirim data; peralatan dan instrumen untuk mengukur; peralatan dan instrumen untuk merekam, mengirim
atau mereproduksi suara, data atau gambar; peralatan dan instrumen untuk pengukuran dan penganalisa Advanced Glycation
End-Products (AGEs), bukan untuk keperluan medis; peralatan dan instrumen untuk pengukuran dan penganalisa tanah;
peralatan dan komputer pengolah data; peralatan dan peralatan keselamatan dan menyelamatkan jiwa; peralatan dan
perangkat sinyal radio; peralatan dan perangkat untuk menghantarkan (conducting), menghubungkan (switching), mengubah
(transforming), mengumpulkan (accumulating), mengatur atau mengontrol listrik; peralatan dan perlengkapan keselamatan
jiwa; peralatan dan perlengkapan optik; peralatan dan perlengkapan timbangan; peralatan data mobile; peralatan diagnosa,
bukan untuk pengobatan; peralatan diagnosis yang terdiri dari sensor untuk digunakan dalam pengujian fungsi kendaraan dan
dalam mendiagnosis masalah listrik dan mekanik kendaraan, terintegrasi ke dalam kendaraan bermotor [sehubungan dengan
otomobil]; peralatan display; peralatan display dengan fungsi mirror dan Internet of Things (IoT); peralatan display untuk
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kendaraan; peralatan distribusi dan pengendali daya listrik; peralatan efek musik listrik dan elektronik; peralatan elektrodinamis untuk remote control titik kereta api; peralatan elektronik dan komputer, yaitu perangkat keras komputer; peralatan
elektronik dengan aktivasi melalui perintah dan pengenalan suara untuk mengendalikan pengoperasian peralatan elektronik
konsumen dan sistem di perumahan; peralatan elektronik mobile, jam tangan pintar, kacamata pintar, televisi, set top box, dan
alat pemutar audio dan alat pemutar serta alat perekam audio dan video; peralatan elektronik untuk kendali jarak jauh sinyal;
peralatan elektronik untuk memantau kegiatan latihan olahraga papan (peralatan pengukuran); peralatan elektronik untuk
menampilkan data yang diperoleh selama berolahraga; peralatan elektronik untuk mendeteksi data selama berolahraga;
peralatan elektronik untuk mendeteksi ranjau; peralatan elektronik untuk menguji kemandulan obat-obatan dan solusi injeksi;
peralatan elektronik untuk menguji sterilitas peralatan medis; peralatan elektronik untuk penerimaan nirkabel, penyimpanan
dan pengiriman data dan pesan; peralatan elektronik untuk suara, pengeras suara; peralatan elektronik yaitu headphone dan
speaker; peralatan elektronik yang dikontrol komputer untuk pengukuran dan pengujian sel elektrofisiologis, bukan untuk
tujuan medis; peralatan foto dan video interaktif, yaitu, kios-kios (kiosks) untuk menangkap (capturing), mengunggah,
mengedit, mencetak dan berbagi gambar dan video digital; peralatan fotografi; peralatan fotovoltaik dan instalasi untuk
menghasilkan listrik tenaga surya; peralatan fotovoltaik untuk mengubah radiasi matahari menjadi energi listrik; peralatan
heliografi; peralatan ilmiah; peralatan ilmiah untuk digunakan pada aplikasi diagnostik; peralatan instruksional; peralatan
interferensi anti-radio (elektronik); peralatan interkomunikasi, walkie-talkie, radio; peralatan interpretasi simultan; peralatan
jatuh untuk menahan jatuh dan jatuh; peralatan karaoke; peralatan keamanan untuk lift; peralatan keselamatan dan
menyelamatkan jiwa; peralatan keselamatan kendaraan, yaitu, monitor tekanan ban elektronik; peralatan keselamatan lalu
lintas kereta api; peralatan keselamatan, yaitu-- bantalan peredam getaran dan tali helm; peralatan komputer; peralatan
komputer untuk penyimpanan dan transmisi data; peralatan komunikasi data; peralatan komunikasi optik; peralatan
komunikasi radio saluran tunggal untuk stasiun tetap; peralatan komunikasi radio satu saluran; peralatan komunikasi radio
untuk penerbangan; peralatan komunikasi yang dapat dibawa-bawa; peralatan kontrol akses listrik; peralatan kontrol lalu lintas
udara; peralatan kontrol listrik dan elektronik untuk digunakan dengan peralatan atau instalasi untuk pemanasan; peralatan
kontrol listrik dan elektronik untuk digunakan dengan peralatan atau instalasi untuk pendingin udara; peralatan kontrol listrik
dan elektronik untuk digunakan dengan peralatan atau instalasi untuk ventilasi; peralatan kromatografi gas untuk penggunaan
laboratorium; peralatan kromatografi untuk penggunaan laboratorium; peralatan laboratorium untuk memotong spesimen;
peralatan laser untuk keperluan non-medis; peralatan listrik untuk merekam, mengirim atau mereproduksi suara atau gambar;
peralatan listrik untuk pergantian; peralatan medis berupa sistem perangkat lunak dalam satu unit yang digunakan untuk
menentukan lokasi pembedahan dalam tubuh pasien; peralatan medis, yaitu sistem visualisasi dan menargetkan pembedahan
untuk digunakan selama bedah ortopedi yang terdiri dari bantalan EKG, penanda posisi, aplikasi perangkat lunak yang dapat
diunduh, ponsel (mobile phone) dan tempat ponsel (mobile phone case), semuanya dijual sebagai satu unit dan digunakan
untuk mengumpulkan dan mentransmisikan data pasien selama bedah ortopedi; peralatan melihat dan merekam optik;
peralatan membaca kartu; peralatan monitoring listrik; peralatan navigasi radio jarak jauh; peralatan navigasi untuk kendaraan
[komputer on-board]; peralatan nirkabel; peralatan nirkabel broadband, yaitu stasiun pangkalan telekomunikasi untuk jaringan
nirkabel dan aplikasi komunikasi; peralatan optik untuk membimbing proyektil; peralatan otentikasi dan identifikasi biometrik;
peralatan paging; peralatan pelabelan kode batang elektronik genggam; peralatan pemadam api yang dikendalikan secara
elektrik; peralatan pemancar dan penerima faksimili; peralatan pemancar dan penerima untuk siaran radio; peralatan pembaca
elektronik untuk disk magnetik; peralatan pembaca elektronik untuk kartu magnetik; peralatan pembaca elektronik untuk pita
magnetik; peralatan pembatal gema; peralatan pembatal kebisingan; peralatan pembedahan, yaitu sistem navigasi
pembedahan yang terdiri dari pelacak, sensor atau penanda untuk menyediakan informasi tentang anatomi pasien; peralatan
pemprosesan informasi; peralatan pemroresan data elektronik; peralatan pemroses sinyal audio; peralatan pemutaran video;
peralatan pencari korban longsoran salju; peralatan penerima berkas gambar; peralatan penerima dan pemancar radio;
peralatan pengajaran audio-visual; peralatan pengajaran dan pengajaran; peralatan penganalisa protein bukan untuk
keperluan medis; peralatan pengawasan elektronik; peralatan pengenalan dan pemberi perintah suara elektronik untuk
mengendalikan operasi perangkat elektronik konsumen dan sistem perumahan; peralatan pengenalan karakter optik [OCR];
peralatan pengenalan suara dan perekaman suara; peralatan pengendali otomatis; peralatan pengendali untuk motor dan
generator elektrik; peralatan penghilang listrik statis; peralatan penghitung dan penyortir koin; peralatan pengirim dan
penerima siaran televisi; peralatan pengirim dan penerima untuk transmisi jarak jauh; peralatan pengirim data audio dan video
tanpa kabel; peralatan pengisi daya untuk perangkat yang dapat diisi ulang; peralatan pengolah kata; peralatan pengolahan
data; peralatan pengujian dan kalibrasi komponen komputer; peralatan pengujian elektronik; peralatan pengujian listrik;
peralatan pengujian on-destruktif yang digunakan dalam aplikasi industri; peralatan pengukur jarak; peralatan pengukur
tekanan; peralatan pengukur tenaga; peralatan pengukuran; peralatan pengukuran dan pengendalian yang digunakan di
lapangan minyak dan gas; peralatan pengukuran elektronik; peralatan penyelam; peralatan penyerap untuk pengukuran dan
penganalisa protein, bukan untuk keperluan medis; peralatan penyiaran elektronik; peralatan penyimpan data; peralatan
penyimpanan komputer, yaitu, jaringan yang terpasang pada alat penyimpanan untuk menggunakan secara bersama-sama
file dan cadangan awan; peralatan penyimpanan listrik; peralatan perekam suara; peralatan perekaman jarak; peralatan
periferal komputer; peralatan periferal untuk komputer dan peralatan pemrosesan data; peralatan peringatan anti pencurian
dan api; peralatan peringatan dengan memonitoring gerakan bayi melalui kamera perekam atau sensor; peralatan proyeksi;
peralatan radar; peralatan radio; peralatan radio dan televisi; peralatan radio jarak pendek; peralatan radio kelautan; peralatan
radio kontrol lalu lintas radio; peralatan radio kontrol lalu lintas udara; peralatan radio untuk kendaraan; peralatan radiologi
untuk keperluan industri; peralatan radiologis untuk keperluan industri; peralatan reflektor radar; peralatan rekaman suara;
peralatan reproduksi dan perekaman suara; peralatan reproduksi suara; peralatan reproduksi video; peralatan sambungan
telekomunikasi interaktif; peralatan seismografi; peralatan siaran televisi; peralatan sinar-X industri; peralatan sinematografi;
peralatan sistem lokasi global (GPS); peralatan sistem penentuan posisi global (GPS); peralatan stereo; peralatan suplai daya
bebas gangguan; peralatan switching otomatis untuk telekomunikasi; peralatan tampilan video yang dipasang di kepala;
peralatan teknologi informasi; peralatan telekomunikasi; peralatan telekomunikasi dalam bentuk perhiasan; peralatan
telekomunikasi digital; peralatan telekomunikasi elektronik; peralatan telekomunikasi listrik; peralatan telekomunikasi untuk
digunakan dengan jaringan seluler; peralatan telekomunikasi untuk digunakan dengan sinyal digital dan analog; peralatan
telekomunikasi untuk digunakan di mobil; peralatan telekomunikasi untuk menyediakan akses pihak ketiga ke, dan
memungkinkan transmisi video, data dan suara melalui, jaringan komunikasi global, yaitu, komputer seluler dan akses dan
terminal telepon seluler, stasiun pemancar dasar dan bagian radio nirkabelnya, pemancar data, repeater data, router dan
switch, sirkuit transmisi, lingkaran arus terpadu, perangkat keras komputer, klien dan server cloud mobile (mobile cloud clients
and servers), multiplexer, prosesor sinyal digital, prosesor sinyal frekuensi radio, sirkuit switching seluler (mobile switching
circuits), pengontrol listrik lalu lintas udara, pengontrol/pengendali listrik mobilitas, pengontrol listrik akses,
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pengontrol/pengendali listrik port jarak jauh, port radio, antena, komponen radio elektronik, perangkat lunak untuk aplikasi
telekomunikasi, dan jaringan inti seluler (mobile core networks) yang terdiri dari transceiver data, jaringan nirkabel dan
gateway untuk pengumpulan, pengiriman/transmisi dan pengelolaan data, suara dan video; peralatan telematik, yaitu,
perangkat Internet nirkabel yang menyediakan layanan telematik dan memiliki fungsi telepon seluler; peralatan telemetri jarak
jauh; peralatan telemetri pengendali jarak jauh, telemetri kendaraan; peralatan telepon; peralatan telepon nirkabel; peralatan
telepon seluler; peralatan telepon seluler dengan sistem faksimili bawaan; peralatan telepon tanpa kabel; peralatan televisi;
peralatan terminal telepon; peralatan transmisi komunikasi; peralatan transmisi radio; peralatan transmisi saluran listrik;
peralatan transmisi sinyal; peralatan transmisi suara; peralatan transmisi video; peralatan untuk input, output, transmisi dan
penyimpanan data; peralatan untuk membentuk membran baterai surya; peralatan untuk memeriksa pengiriman surat;
peralatan untuk memeriksa stempel surat; peralatan untuk mencetak, yaitu, printer untuk mencetak kartu identitas, kartu
kesehatan, kartu pemilih, kartu penduduk, SIM, perijinan dan paspor.; peralatan untuk mengatur aliran air; peralatan untuk
mengatur atau mengontrol listrik; peralatan untuk menguji barang-barang; peralatan untuk menguji kartu cip untuk menguji
kualitasnya dan operasinya yang benar; peralatan untuk mengukur aliran air; peralatan untuk mengukur dan mengontrol aliran
air; peralatan untuk mengukur dan mengontrol suhu air; peralatan untuk mengukur ketebalan kulit; peralatan untuk merekam
data komputer; peralatan untuk merekam, mengirim atau mereproduksi suara atau gambar; peralatan untuk merekam,
mengirim dan mereproduksi suara dan gambar; peralatan untuk merekam, mengirim, memproses, dan reproduksi suara,
gambar, atau data; peralatan untuk merekam, transmisi, reproduksi suara atau gambar; peralatan untuk pembuatan membran
baterai surya; peralatan untuk pengolahan panas membran baterai surya; peralatan video; peralatan video konferensi;
peralatan yang dapat dikenakan untuk mengontrol komputer, telepon seluler, perangkat elektronik mobile, perangkat elektronik
yang dapat dikenakan, jam tangan pintar, kacamata pintar, alat pemutar dan alat perekam audio dan video, televisi, alat
pengeras suara, amplifier, sistem home theater, dan sistem hiburan; peralatan, perlengkapan dan perangkat lunak komputer
untuk mendeteksi dan mengidentifikasi pemalsuan dokumen; peralihan telepon digital terkomputerisasi; perangkat Lunak
Komputer untuk digunakan dalam mengambil dan mengedit foto serta merekam dan mengedit video; perangkat akses jaringan
area lokal nirkabel saku; perangkat alarm pribadi elektronik; perangkat anti-interferensi [listrik]; perangkat audio nirkabel yang
berbentuk earbud (perangkat pendengar berukuran kecil yang diletakan dilubang telinga), earphone dan headphone nirkabel
untuk digunakan dengan jam tangan pintar dan pelacak aktivitas yang dapat dipakai; perangkat baterai listrik yang dapat diisi
ulang, yaitu, baterai yang dapat diisi ulang dan catu daya portabel; perangkat berbagi kabel-nirkabel; perangkat dan peralatan
pengendalian jarak jauh dan pengenalan dan pemberi perintah suara elektronik untuk mengeandalikan dan memantau
perangkat elektronik konsumen, penerangan, peralatan, alat pengatur panas, sistem pengatur udara dan pemanasan, alarm
dan keamanan rumah serta sistem pengawasan, dan pendeteksi asap dan karbon monoksida, kunci dan selot pintu dan
jendela, serta sistem otomasi rumah; perangkat dan peralatan telekomunikasi; perangkat dan peralatan, yaitu, telepon selular,
tablet dan alat-alat selular lainnya untuk merekam, mentransmisikan, memproses, menyimpan dan menukar data; perangkat
elektroforesis untuk penggunaan laboratorium; perangkat elektronik; perangkat elektronik dan perangkat lunak komputer untuk
identifikasi, melalui kata sandi, dari identitas seseorang;; perangkat elektronik digital genggam yang mampu menyediakan
akses ke internet dan untuk mengirimkan, menerima dan menyimpan panggilan telepon, surat elektronik, serta data digital
lainnya; perangkat elektronik digital portabel untuk merekam, mengatur, mentransmisikan, memanipulasi, meninjau kembali,
dan menerima file teks, data, dan digital; perangkat elektronik digital yang dapat dipakai dalam bentuk jam tangan
(wristwatch), gelang tangan (wrist band) dan gelang (bangle) untuk digunakan dengan ponsel pintar, komputer tablet dan
komputer portable; perangkat elektronik digital yang dapat dipakai yang mampu menyediakan akses ke internet; perangkat
elektronik digital yang dapat dipakai, terutama terdiri dari tali jam tangan pintar (smart wathbands) yang mengkomunikasikan
data ke telepon pintar (smartphones) yang terutama terdiri dari perangkat lunak dan layar display/tampilan (display screen)
untuk melihat, mengirim dan menerima teks, email, data, dan informasi ke telepon pintar (smartphones); perangkat elektronik
digital yang dapat dipakai/dikenakan terutama terdiri dari perangkat lunak untuk peringatan, pesan, email, dan pengingat, dan
untuk merekam, mengatur, mentransmisikan, memanipulasi, meninjau kembali, dan menerima file teks, data, audio, gambar
dan digital serta layar display/tampilan; perangkat elektronik dijital yang dapat dipakai yang menggabungkan telepn pontar
(smartphones) dalam bentuk jam tangan; perangkat elektronik multifungsi untuk mentransmisikan, menyimpan, menampilkan,
dan mengunggah informasi mengenai potensi pembelian melalui suatu jaringan komunikasi global; perangkat elektronik
pribadi; perangkat elektronik untuk melacak dan memonitor aktivitas fisik; perangkat elektronik untuk mencari dan melacak
hewan peliharaan dengan menggunakan sistem penentuan posisi global; perangkat elektronik untuk mendeteksi inventori
yang rendah; perangkat elektronik yang dapat dipakai/dikenakan, yaitu, jam tangan, gelang (bracelets), dan wristbands
(gelang) yang terdiri dari perangkat lunak yang mengkomunikasikan data ke asisten digital pribadi (PDA), ponsel pintar, dan
komputer pribadi melalui situs web Internet dan jaringan komputer dan komunikasi elektronik lainnya; perangkat elektronik
yang dapat memberikan akses ke internet dan untuk mengirimkan, menerima serta menyimpan data digital; perangkat
elektronik, yaitu, perangkat elektronik digital portabel untuk mentransmisikan file audio; perangkat encoding dan decoding;
perangkat enkripsi; perangkat handsfree untuk telepon seluler; perangkat input untuk komputer; perangkat keras dan lunak
komputer audio-visual; perangkat keras dan lunak komputer untuk cryptocurrency; perangkat keras dan lunak komputer untuk
manajemen basis data; perangkat keras dan lunak komputer untuk mata uang digital; perangkat keras dan lunak komputer
untuk mata uang virtual; perangkat keras dan lunak komputer untuk melacak dan berbagi lagu, album, dan artis favorit;
perangkat keras dan lunak komputer untuk mencari basis data yang menampilkan file audio dan multimedia; perangkat keras
dan lunak komputer untuk meninjau dan merekomendasikan lagu, album, artis, daftar putar, dan daftar lagu; perangkat keras
dan lunak komputer untuk teknologi blockchain; perangkat keras dan perangkat lunak komputer; perangkat keras dan
perangkat lunak komputer audio-video; perangkat keras dan perangkat lunak komputer untuk melakukan diagnosa optik;
perangkat keras dan perangkat lunak komputer untuk membuat dan berbagi daftar putar dan daftar lagu; perangkat keras dan
perangkat lunak komputer untuk mendeteksi objek, gerakan (gesture) dan perintah pengguna; perangkat keras dan perangkat
lunak komputer untuk mengatur dan mengkonfigurasi jaringan area lokal; perangkat keras dan perangkat lunak komputer
untuk mengatur dan mengkonfigurasi jaringan area luas; perangkat keras dan perangkat lunak komputer untuk
menghubungkan, membangun, mengelola, mengamankan, memantau, mengendalikan, mengoperasikan, virtualisasi,
mengoptimalkan, mengkonfigurasi, menyebarkan, memelihara, mengakses dan mengatasi masalah protokol manajemen
router, infrastruktur jaringan, dan jaringan area lokal, luas, dan global; perangkat keras dan perangkat lunak komputer untuk
mengoperasikan perangkat sensor; perangkat keras dan perangkat lunak komputer untuk menyediakan akses jarak jauh yang
aman ke komputer dan jaringan komunikasi; perangkat keras dan perangkat lunak komputer untuk menyimpan data;
perangkat keras dan perangkat lunak komputer untuk penyimpanan data; perangkat keras dan perangkat lunak komputer
untuk perutean dan perpindahan, transmisi, pemrosesan, pemfilteran, analisis, pengamanan, dan penyimpanan data, lalu
lintas video atau suara, paket, atau bentuk komunikasi lainnya; perangkat keras dan perangkat lunak komputer yang
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memungkinkan pengguna Internet untuk mencari konten dan data audio di berbagai platform; perangkat keras dan perangkat
lunak komputer yang memungkinkan pengguna Internet untuk mengembangkan daftar putar individual yang menyediakan
audio yang dipersonalisasi, menentukan konten audio favorit, membuat rekomendasi, dan berbagi konten audio; perangkat
keras dan perangkat lunak yang dijual sebagai satu unit untuk pengujian sistem komputer yang tertanam.; perangkat keras
dan periferal komputer untuk mengakses, menangkap, mengirim dan menampilkan gambar, video, audio dan data dari jarak
jauh; perangkat keras display/tampilan video, yaitu, driver video untuk kacamata video; perangkat keras dompet mata uang
kripto; perangkat keras jaringan area lokal [LAN]; perangkat keras jaringan komputer; perangkat keras jaringan komputer dan
telekomunikasi; perangkat keras jaringan luas [WAN]; perangkat keras jaringan pribadi virtual [VPN]; perangkat keras
komputer; perangkat keras komputer augmented reality; perangkat keras komputer dan aplikasi perangkat lunak yang dapat
diunduh untuk pemrograman jaringan area lokal, luas, dan global serta infrastruktur jaringan di perangkat seluler, televisi, dan
perangkat video lainnya; perangkat keras komputer dan firmware; perangkat keras komputer dan perangkat lunak yang dapat
diunduh untuk membuat rute dan mengalihkan, mentransmisikan, memproses, memfilter, menganalisis, mengamankan,
mengunggah, memposting, menampilkan, menandai, mengedit, mengatur, merekam, dan menyimpan data, video, audio, lalu
lintas suara, paket, atau bentuk lain komunikasi; perangkat keras komputer dan perangkat lunak yang dapat diunduh untuk
mengelola wireless access points dan local area network access points; perangkat keras komputer dan perangkat lunak yang
dapat diunduh untuk menghubungkan, membangun, mengelola, mengamankan, memantau, mengendalikan, mengoperasikan,
virtualisasi, mengoptimalkan, mengkonfigurasi, menyebarkan, memelihara, mengakses, dan memecahkan masalah protokol
manajemen router, infrastruktur jaringan, dan jaringan area lokal, luas, dan global; perangkat keras komputer dan perangkat
lunak yang direkam untuk manajemen inventori; perangkat keras komputer dan perangkat lunak yang direkam untuk
pemesanan otomatis dan pengisian kembali barang-barang konsumen; perangkat keras komputer dan sistem perangkat lunak
digunakan dalam bedah ortopedi untuk mendokumentasikan informasi pasien atau peristiwa yang berkaitan dengan bedah
ortopedi dan untuk menyediakan solusi pelatihan untuk bedah ortopedi; perangkat keras komputer dan sistem perangkat lunak
yang berisi alur kerja pembedahan digital untuk digunakan dalam bedah ortopedi; perangkat keras komputer permainan
realitas campuran (mixed reality game); perangkat keras komputer permainan realitas tertambah (augmented reality game);
perangkat keras komputer permainan realitas virtual/maya (virtual reality game); perangkat keras komputer realitas
virtual/maya (virtual reality); perangkat keras komputer untuk bermain, mengorganisasi, mengunduh, mengirimkan,
memanipulasi dan meninjau berkas audio dan berkas media; perangkat keras komputer untuk digunakan dengan peralatan
untuk memotong film poliuretan; perangkat keras komputer untuk digunakan dengan peralatan untuk memotong pelindung
layar poliuretan; perangkat keras komputer untuk mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan
blockchain, dan penambangan aset digital (digitized asset); perangkat keras komputer untuk mengontrol sistem otomatisasi
rumah, yaitu, penerangan/pencahayaan, peralatan, unit pemanas dan unit pendingin udara, alarm dan perlengkapan
keamanan lainnya, perlengkapan untuk memonitor rumah; perangkat keras komputer untuk mengunggah, menyimpan,
memperoleh kembali, mengunduh, transmisi dan mengirim data elektronik; perangkat keras komputer untuk perdagangan
elektronik mata uang virtual; perangkat keras komputer untuk perdagangan mata uang elektronik; perangkat keras komputer
untuk server akses jaringan; perangkat keras komputer untuk telekomunikasi; perangkat keras komputer yang dapat
dikenakan dan periferal komputer yang dapat dipakai; perangkat keras komputer yang dapat dipakai; perangkat keras
komputer yang dapat dipakai yang mampu menyediakan akses ke internet dan untuk mengirimkan, menerima dan menyimpan
panggilan telepon, surat elektronik, serta data digital lainnya; perangkat keras komputer yang digunakan untuk reproduksi
musik komputer; perangkat keras komputer yang terdiri dari casis, penutup, sumber daya listrik, kabel; perangkat keras
komputer, komputer, dan periferal komputer, semua untuk mengakses dan transmisi data dan konten audio dan video di
antara konsumen perangkat dan displai elektronik; perangkat keras komputer, yaitu perangkat jalur akses jaringan area lokal;
perangkat keras komputer, yaitu, Wireless Access Point (WAP); perangkat keras komputer, yaitu, drive disk keras dan drive
dalam keadaan solid; perangkat keras komputer untuk mengontrol televisi, monitor, sistem permainan, alat pemutar DVD, alat
pemutar media portabel, dan alat untuk mengirim (streaming) media digital; perangkat keras memori komputer; perangkat
keras penyimpanan komputer [NAS] yang terhubung dengan jaringan; perangkat keras server akses jaringan; perangkat keras
telekomunikasi; perangkat keras token keamanan; perangkat keras universal serial bus [USB]; perangkat keras untuk
digunakan dengan robot; perangkat keras untuk pemrosesan data; perangkat kompensator apung untuk penyelam; perangkat
komputasi (computing) yang dapat dipakai terutama terdiri dari perangkat lunak dan layar display/tampilan untuk koneksi ke
komputer, komputer tablet, perangkat seluler, dan telepon seluler untuk mengaktifkan pengalaman dunia realitas virtual/maya
dan augmented reality; perangkat komputer untuk mengumpulkan pembayaran elektronik serta transaksi keuangan elektronik;
perangkat komunikasi; perangkat komunikasi elektronik digital yang dapat dipakai; perangkat komunikasi internal; perangkat
komunikasi jaringan; perangkat komunikasi nirkabel untuk mengirimkan suara, data, gambar, audio, video dan konten
multimedia; perangkat komunikasi nirkabel untuk transmisi suara, data atau gambar; perangkat komunikasi nirkabel untuk
transmisi suara, data atau gambar melalui internet; perangkat komunikasi nirkabel untuk transmisi suara, data, atau gambar,
yang digunakan sehubungan dengan penempatan lokasi hewan peliharaan; perangkat komunikasi nirkabel yang mencakup
satu atau lebih transmisi, satu atau lebih penerima, dan satu atau lebih prosesor, untuk menyediakan layanan komunikasi
nirkabel ke satu atau lebih perangkat, yaitu, menghubungkan dengan beberapa perangkat melalui jaringan nirkabel lokal dan
untuk menghubungkan perangkat dengan internet melalui jaringan area luas nirkabel; perangkat komunikasi nirkabel, yaitu
perangkat keras dan perangkat lunak nirkabel untuk transmisi data, audio, dan video perangkat keras komputer yang berisi
fungsi keamanan jaringan, termasuk firewall, enkripsi data, atau interoperabilitas dengan protokol keamanan jaringan;
perangkat komunikasi yang dapat dipakai; perangkat komuniksi nirkabel inframerah; perangkat kontrol arus listrik; perangkat
kontrol listrik untuk manajemen energi; perangkat kontrol listrik untuk manajemen pemanasan; perangkat kopling akustik;
perangkat lunak; perangkat lunak akuntansi; perangkat lunak analisis wajah; perangkat lunak analisis wicara; perangkat lunak
antarmuka komputer; perangkat lunak antarmuka pengguna grafis; perangkat lunak anti-spyware untuk perangkat seluler dan
sistem-sistem telekomunikasi; perangkat lunak anti-virus komputer; perangkat lunak anti-virus komputer yang dapat diunduh;
perangkat lunak anti-virus komputer yang direkam; perangkat lunak aplikasi; perangkat lunak aplikasi (termasuk yang dapat
diunduh); perangkat lunak aplikasi blockchain; perangkat lunak aplikasi komputer; perangkat lunak aplikasi komputer untuk
perangkat bergerak (mobile) untuk interworking dengan aksesoris perangkat bergerak (mobile), yaitu earphone, perangkat
pendengar yang diletakkan di kepala (headphones), baterai isi ulang; perangkat lunak aplikasi komputer untuk perangkat
seluler; perangkat lunak aplikasi komputer untuk platform berbasis blockchain, yaitu, perangkat lunak untuk pertukaran digital
untuk item barang virtual; perangkat lunak aplikasi komputer untuk platform berbasis blockchain, yaitu, perangkat lunak untuk
pertukaran digital untuk item virtual; perangkat lunak aplikasi komputer untuk ponsel pintar dan perangkat seluler di bidang
kebugaran (fitness) dan latihan/olahraga yang menampilkan layanan pelatihan pribadi, pelatihan, latihan (workouts) dan
penilaian kebugaran (fitness); perangkat lunak aplikasi komputer untuk ponsel pintar dan perangkat seluler untuk mendukung
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program kebugaran (wellness) perusahaan; perangkat lunak aplikasi komputer untuk ponsel, tablet, atau perangkat seluler
lainnya, yaitu, perangkat lunak untuk mengendalikan perangkat yang meningkatkan atau memperkuat suara sekitar atau
menutupi kebisingan; perangkat lunak aplikasi komputer untuk streaming konten media audio-visual melalui internet;
perangkat lunak aplikasi komputer untuk telepon seluler; perangkat lunak aplikasi komputer untuk telepon seluler, yaitu, alat
pengembangan perangkat lunak untuk membuat aplikasi perangkat lunak bergerak; perangkat lunak aplikasi komputer yang
berkaitan dengan pemesanan hotel; perangkat lunak aplikasi komputer yang dapat diunduh untuk digunakan pada telepon
seluler, yaitu, perangkat lunak komputer untuk menyediakan akses ke permainan elektronik melalui situs web jaringan sosial
online; perangkat lunak aplikasi komputer yang dapat diunduh untuk telepon seluler yang memungkinkan pelanggan untuk
mencari melalui basis data online di bidang pakaian, sepatu, aksesoris, jam tangan, mainan, dan kartu untuk perdagangan,
dan untuk membeli barang-barang konsumen dan melihat informasi produk; perangkat lunak aplikasi mobile untuk
memperoleh, mengatur dan pemesanan jasa transportasi; perangkat lunak aplikasi mobile untuk mengkoordinasikan dan
memperoleh jasa pengiriman; perangkat lunak aplikasi mobile untuk mengkoordinasikan layanan transportasi, yaitu, perangkat
lunak untuk penjadwalan otomatis dan pengiriman kendaraan bermotor; perangkat lunak aplikasi permainan gawai yang dapat
diunduh; perangkat lunak aplikasi seluler; perangkat lunak aplikasi seluler untuk digunakan pada perangkat seluler, yaitu,
perangkat lunak untuk menyediakan akses ke sumber daya manusia, informasi penggajian, karyawan, dan data perusahaan,
memungkinkan pengumpulan dan pemrosesan data terkait tempat kerja, yaitu, informasi sumber daya manusia dan
penggajian, data waktu karyawan, data tenaga kerja, data produk, data produksi, data operasional, data logistik, data
keuangan dan data perusahaan, dan manajemen personalia, pelaksanaan tugas dan manajemen/pengelolaan alur kerja;
perangkat lunak aplikasi seluler untuk membuat program pelatihan kebugaran (fitness) yang dipersonalisasi; perangkat lunak
aplikasi telepon genggam melalui satelit; perangkat lunak aplikasi untuk digunakan dengan robot; perangkat lunak aplikasi
untuk layanan cloud computing; perangkat lunak aplikasi untuk perangkat seluler, yaitu, perangkat lunak untuk menyelidiki
aplikasi yang mencurigakan dengan menggunakan mesin analisa berbasis cloud; perangkat lunak aplikasi untuk smartphone;
perangkat lunak aplikasi untuk telepon pintar; perangkat lunak aplikasi untuk telepon seluler; perangkat lunak aplikasi untuk
telepon seluler, dapat diunduh; perangkat lunak aplikasi yang berkaitan dengan pemesanan hotel untuk smartphone;
perangkat lunak application programming interface (API) untuk memungkinkan/mengizinkan pengambilan (retrieval),
mengunggah, mengakses dan mengelola data; perangkat lunak artifisial intelijen dan mesin pembelajaran yang dapat diunduh
untuk digunakan dalam manajemen jaringan komputer, pemantauan, dan pemecahan masalah; perangkat lunak asisten
pribadi, tidak satupun barang tersebut untuk kamera fotografi dan sinematografi profesional termasuk aksesoris spesifik
fotografi dan sinematografi profesional khusus untuknya dan perangkat lunak fotografi dan sinematografi profesional;
perangkat lunak augmented reality; perangkat lunak augmented reality bagi pengguna untuk mengalami visualisasi,
manipulasi dan imersi (immersion) augmented reality; perangkat lunak augmented reality untuk bermain game komputer;
perangkat lunak augmented reality untuk digunakan dalam mengaktifkan komputer, konsol permainan video, konsol
permainan video genggam, komputer tablet, perangkat seluler, dan telepon seluler untuk memberikan pengalaman augmented
reality; perangkat lunak augmented reality untuk digunakan dalam perangkat seluler; perangkat lunak augmented reality untuk
digunakan dalam perangkat seluler untuk mengintegrasikan data elektronik dengan lingkungan dunia nyata; perangkat lunak
augmented reality untuk hiburan interaktif; perangkat lunak augmented reality untuk membuat peta; perangkat lunak
augmented reality untuk menavigasi lingkungan augmented reality; perangkat lunak augmented reality untuk mengoperasikan
headset augmented reality; perangkat lunak augmented reality untuk pelacakan objek, kontrol gerakan dan visualisasi konten;
perangkat lunak augmented reality untuk pelatihan pilot; perangkat lunak augmented reality untuk pendidikan; perangkat lunak
augmented reality untuk pengajaran medis; perangkat lunak augmented reality untuk sinematografi; perangkat lunak bagi
pengguna untuk membeli dan menjual produk dengan menggunakan mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto,
aset digital dan blockchain, aset digital (digitized assets), token digital, token kripto (crypto tokens) dan token utilitas;
perangkat lunak bagi pengusaha untuk melakukan survei terhadap karyawan dan menganalisis umpan balik dan tanggapan;
perangkat lunak berbagi file; perangkat lunak bioinformatika; perangkat lunak blockchain; perangkat lunak buku besar (ledger)
yang didistribusikan untuk digunakan dalam memproses transaksi keuangan; perangkat lunak cloud komputer yang dapat
diunduh; perangkat lunak computer untuk perangkat seluler, yaitu, perangkat lunak untuk menyediakan crowd-sourcing dan
statistik yang teragregasi tentang keterpercayaan dan keamanan aplikasi perangkat lunak lain berdasarkan masukan dari
pengguna; perangkat lunak dalam bentuk aplikasi seluler; perangkat lunak dalam bentuk aplikasi seluler untuk membuat,
berbagi, menyebarluaskan dan memposting iklan; perangkat lunak dan aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk data
penyakit menular dan manajemen informasi; perangkat lunak dan aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk menerima,
menyimpan, menampilkan, melacak, berbagi, melaporkan, memelihara, mengelola, memantau, dan menganalisis data dan
informasi penyakit menular; perangkat lunak dan aplikasi untuk perangkat seluler; perangkat lunak dan aplikasi untuk
perangkat seluler yang dapat di unduh; perangkat lunak dan aplikasi untuk perangkat seluler, dapat diunduh; perangkat lunak
dan firmware untuk mengaktifkan perangkat elektronik untuk berbagi data dan berkomunikasi satu sama lain; perangkat lunak
dan firmware untuk mengendalikan, mengkonfigurasikan dan mengelola pengontrol; perangkat lunak dan perangkat keras
komputer untuk digunakan oleh karyawan untuk menyediakan sumber daya manusia dan informasi penggajian, dan
memungkinkan pengumpulan dan pemrosesan data tempat kerja; perangkat lunak dan perangkat keras komputer yang dapat
diunduh untuk manajemen jaringan; perangkat lunak dan perangkat keras komunikasi untuk menyediakan akses ke Internet;
perangkat lunak dan perangkat keras untuk digunakan dalam pertukaran mata uang secara elektronik untuk mata uang digital,
mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized assets), token digital, token kripto (crypto
tokens) dan token utilitas; perangkat lunak dan perangkat keras untuk digunakan sebagai dompet aset digital; perangkat lunak
dan perangkat keras untuk digunakan sebagai dompet mata uang digital; perangkat lunak dan perangkat keras untuk
digunakan sebagai dompet mata uang virtual; perangkat lunak dan perangkat keras untuk digunakan sebagai dompet token
digital; perangkat lunak dan perangkat keras untuk digunakan sebagai dompet token kripto (crypto token wallet); perangkat
lunak dan perangkat keras untuk digunakan sebagai dompet token utilitas; perangkat lunak dan perangkat keras untuk
mengelola informasi identitas, hak akses ke sumber daya dan aplikasi informasi dan kegunaan autentikasi; perangkat lunak
dan perangkat tetap komputer untuk menyediakan kontrol, memonitor dan manipulasi data atas produk dan sistem rekayasa;
perangkat lunak dan perangkat tetap komputer yang digunakan untuk memelihara dan mengoperasikan suatu sistem
komputer; perangkat lunak dan program komputer; perangkat lunak dekoder; perangkat lunak di bidang blockchain; perangkat
lunak diagnostik yang didesain untuk perawatan dan perbaikan kendaraan bermotor; perangkat lunak display/tampilan video;
perangkat lunak e-commerce (perdagangan secara elektronik) komputer untuk memungkinkan pengguna untuk melakukan
transaksi bisnis secara elektronik melalui jaringan komputer global; perangkat lunak e-commerce komputer untuk
memungkinkan pengguna melakukan transaksi bisnis elektronik melalui jaringan komputer global; perangkat lunak electronic
design automation (EDA) untuk disain produk komunikasi, untuk RF dan sirkuit gelombang mikro, kecepatan tinggi, integritas
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sinyal, pemodelan peralatan dan disain pengolahan sinyal dan untuk simulasi dan disain termal elektro, elektromagnetik,
sirkuit dan sistem; perangkat lunak firewall komputer; perangkat lunak game komputer; perangkat lunak game komputer yang
direkam untuk perjudian; perangkat lunak game untuk digunakan pada platform apa pun yang terkomputerisasi, termasuk
konsol game, terminal game, perangkat elektronik genggam, perangkat hiburan elektronik, mesin game arcade, perangkat
telekomunikasi, ponsel, dan perangkat komunikasi elektronik; perangkat lunak grafik komputer; perangkat lunak hiburan
interaktif untuk digunakan dengan komputer; perangkat lunak hiburan interaktif yang dapat diunduh untuk bermain game
komputer; perangkat lunak hiburan interaktif yang dapat diunduh untuk bermain video game; perangkat lunak input computer;
perangkat lunak input untuk telepon seluler; perangkat lunak interaktif; perangkat lunak jejaring sosial; perangkat lunak
keamanan; perangkat lunak keamanan dan privasi komputer; perangkat lunak keamanan e-mail; perangkat lunak keamanan
komputer yang dapat diunduh; perangkat lunak kecerdasan buatan; perangkat lunak kecerdasan buatan (artificial intelligence)
yang dapat diunduh untuk memungkinkan interaksi pengguna dengan kendaraan; perangkat lunak kecerdasan buatan untuk
konsultasi kesehatan; perangkat lunak kecerdasan buatan untuk perawatan kesehatan; perangkat lunak kelistrikan; perangkat
lunak komposisi musik; perangkat lunak kompresi data; perangkat lunak komputasi awan; perangkat lunak komputasi awan
(cloud) untuk digunakan berhubungan dengan solusi ketelusuran dari awal hingga akhir atas produk kemasan dan
pengemasan; perangkat lunak komputasi awan yang dapat diunduh; perangkat lunak komputer; perangkat lunak komputer
(software) untuk media pembelajaran; perangkat lunak komputer atau firmware untuk permainan yang kebetulan pada
platform komputer mana pun, termasuk konsol game khusus, mesin slot berbasis video, mesin slot berbasis reel, dan terminal
lotere video; perangkat lunak komputer berisi algoritma yang digunakan dengan peralatan suara dan peredam suara;
perangkat lunak komputer berkenaan dengan pengumpulan dan penyaluran data, pertukaran uang, transaksi saham,
transaksi bursa, serta transaksi keuangan; perangkat lunak komputer chatbot untuk mensimulasikan percakapan; perangkat
lunak komputer chatbot yang dapat diunduh untuk memberikan informasi manajemen bisnis; perangkat lunak komputer
chatbot yang dapat diunduh untuk mensimulasikan percakapan; perangkat lunak komputer dalam bentuk aplikasi untuk
perangkat seluler dan komputer; perangkat lunak komputer dalam bentuk pemrograman aplikasi antarmuka (API) yang
memfasilitasi layanan online untuk jejaring sosial, membangun aplikasi jejaring sosial dan untuk memungkinkan pengambilan
data, mengunggah, mengunduh, mengakses dan mengelola; perangkat lunak komputer dan aplikasi perangkat lunak
komputer untuk jejaring sosial, mengirim pesan, teks, foto, grafik, file audio dan video ke pengguna lain; perangkat lunak
komputer dan aplikasi perangkat lunak untuk verifikasi dan autentikasi identitas pengguna; perangkat lunak komputer dan
aplikasi perangkat lunak yang dapat diunduh untuk digunakan dalam mengunggah, mengunduh, menangkap, mengedit,
menyimpan, mendistribusikan dan berbagi konten fotografi dan video dan data digital lainnya melalui jaringan komputer global
dan lokal dan melalui perangkat seluler; perangkat lunak komputer dan aplikasi perangkat lunak yang digunakan dalam
kaitannya dengan layanan keuangan, transaksi keuangan, perdagangan elektronik, pembayaran elektronik, penukaran mata
uang asing, layanan perdagangan dan broker dan layanan konsultasi investasi; perangkat lunak komputer dan aplikasi seluler
untuk memungkinkan mengunggah, mengunduh, mengakses, memposting, menampilkan, menandai, membuat blog,
streaming, menghubungkan, berbagi, mengumpulkan, mengatur, mengedit, mempromosikan, menyimpan, atau menyediakan
media elektronik atau informasi melalui komputer dan jaringan komunikasi; perangkat lunak komputer dan peralatan
telekomunikasi untuk memungkinkan koneksi ke database dan Internet; perangkat lunak komputer dan peralatan
telekomunikasi, termasuk modem, untuk memungkinkan koneksi ke basis data, jaringan komputer, jaringan komputer global
dan Internet; perangkat lunak komputer dan peralatan telekomunikasi, termasuk modem, untuk memungkinkan koneksi ke
database dan Internet; perangkat lunak komputer dan peralatan telekomunikasi, termasuk modem, untuk memungkinkan
koneksi ke database, jaringan komputer dan Internet; perangkat lunak komputer dan program yang digunakan untuk
reproduksi musik komputer; perangkat lunak komputer dapat diunduh dari jaringan informasi komputer global; perangkat lunak
komputer di bidang kesehatan dan kebugaran (wellness) untuk pengiriman pesan di antara pengguna; perangkat lunak
komputer e-commerce yang dapat diunduh untuk memungkinkan pengguna melakukan transaksi bisnis elektronik melalui
jaringan komputer dan komunikasi global; perangkat lunak komputer interaktif; perangkat lunak komputer pendidikan;
perangkat lunak komputer sistem biometrik untuk mengidentifikasi dan membuktikan keaslian orang; perangkat lunak
komputer untuk Global Positioning Systems [GPS]; perangkat lunak komputer untuk administrasi jaringan area lokal;
perangkat lunak komputer untuk akses ke komputasi berbasis cloud dan sumber daya komputer berbasis cloud; perangkat
lunak komputer untuk aplikasi dan dompet seluler blockchain; perangkat lunak komputer untuk berinteraksi dengan platform
blockchain; perangkat lunak komputer untuk berkomunikasi dengan pengguna komputer genggam; perangkat lunak komputer
untuk desain dengan bantuan komputer / pabrikan dengan bantuan komputer [CAD / CAM]; perangkat lunak komputer untuk
digunakan dalam bidang telekomunikasi untuk menyediakan transmisi dokumen dan faksimili secara elektronik; perangkat
lunak komputer untuk digunakan dalam layanan operasional dan pemesanan toko ritel untuk berbagai barang konsumen, tidak
satupun barang tersebut untuk kamera fotografi dan sinematografi profesional termasuk aksesoris spesifik fotografi dan
sinematografi profesional khusus untuknya dan perangkat lunak fotografi dan sinematografi profesional; perangkat lunak
komputer untuk digunakan dalam membuat dan mendesain situs web; perangkat lunak komputer untuk digunakan dalam
memproses semikonduktor wafer; perangkat lunak komputer untuk digunakan dalam memproses, mengirimkan, menerima,
mengatur, memanipulasi, memainkan, melihat, mereproduksi dan menyiarkan konten audio, video dan multimedia termasuk
teks, data, gambar, audio, video dan dokumen audiovisual; perangkat lunak komputer untuk digunakan dalam mengelola
partisipasi pengguna dalam tantangan kesehatan dalam sifat/yang bersifat kompetisi/persaingan yang berfokus pada
kesehatan dan kebugaran (wellness); perangkat lunak komputer untuk digunakan dalam mengendalikan sistem pencahayaan;
perangkat lunak komputer untuk digunakan dalam mengotomatisasi dan mengelola proses bisnis; perangkat lunak komputer
untuk digunakan dalam menyediakan akses banyak pengguna ke jaringan informasi komputer global; perangkat lunak
komputer untuk digunakan dalam mesin pemrograman faksimili; perangkat lunak komputer untuk digunakan dalam modem
nirkabel, router yang dapat dibawa, dan gerbang jaringan nirkabel untuk menghubungkan terminal melalui jaringan komputer,
radio atau jaringan telepon tidak bergerak; perangkat lunak komputer untuk digunakan dalam transaksi tanpa kontak langsung
dengan pengecer, pedagang, dan vendor melalui perangkat seluler; perangkat lunak komputer untuk digunakan sebagai
aplikasi pemrograman antarmuka (API), tidak satupun barang tersebut untuk kamera fotografi dan sinematografi profesional
termasuk aksesoris spesifik fotografi dan sinematografi profesional khusus untuknya dan perangkat lunak fotografi dan
sinematografi profesional; perangkat lunak komputer untuk digunakan sebagai pemrograman aplikasi antarmuka (API);
perangkat lunak komputer untuk digunakan sebagai program aplikasi antarmuka (Application Programming Interfaces “API”);
perangkat lunak komputer untuk digunakan untuk menghubungkan dan mengendalikan perangkat elektronik internet, tidak
satupun barang tersebut untuk kamera fotografi dan sinematografi profesional termasuk aksesoris spesifik fotografi dan
sinematografi profesional khusus untuknya dan perangkat lunak fotografi dan sinematografi profesional; perangkat lunak
komputer untuk digunakan yang berhubungan dengan penyimpanan elektronik, transmisi, presentasi, verifikasi, otentikasi, dan
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penukaran kupon, potongan harga, diskon, insentif, dan penawaran khusus; perangkat lunak komputer untuk enkripsi;
perangkat lunak komputer untuk enkripsi dan membuka kunci data; perangkat lunak komputer untuk faksimili, surat elektronik,
pesan suara atau pesan Internet; perangkat lunak komputer untuk identifikasi atau pengenalan otomatis dari orang, sidik jari
atau telapak tangan, karakterikstik bola mata, nadi atau suara, tampilan wajah atau badan atau karakterikstik biometrik
lainnya; perangkat lunak komputer untuk integrasi aplikasi dan basis data; perangkat lunak komputer untuk kartu telepon
virtual; perangkat lunak komputer untuk keperluan bisnis; perangkat lunak komputer untuk komunikasi jaringan nirkabel;
perangkat lunak komputer untuk kontrol level suara; perangkat lunak komputer untuk manajemen aset cryptocurrency;
perangkat lunak komputer untuk manajemen basis data; perangkat lunak komputer untuk manajemen jaringan komputer;
perangkat lunak komputer untuk manajemen proyek; perangkat lunak komputer untuk melacak dan mengevaluasi pelanggan
dan kelakuan pribadi sehubungan dengan keputusan untuk membeli; perangkat lunak komputer untuk melacak,
mengumpulkan dan menganalisis data kesehatan untuk digunakan dalam melakukan penilaian risiko kesehatan,
merekomendasikan tindakan kesehatan preventif, pengendalian (management) kondisi, dan melacak modifikasi perilaku;
perangkat lunak komputer untuk memantau sistem komputer; perangkat lunak komputer untuk membaca tag; perangkat lunak
komputer untuk membantu pengembangan aplikasi berbasis blockchain; perangkat lunak komputer untuk membuat basis data
yang dapat dicari; perangkat lunak komputer untuk membuat dan mengedit musik dan suara; perangkat lunak komputer untuk
membuat indeks informasi, indeks situs web dan indeks sumber informasi lainnya; perangkat lunak komputer untuk membuat
musik; perangkat lunak komputer untuk membuat permainan komputer dan permainan video; perangkat lunak komputer untuk
membuat pola digital; perangkat lunak komputer untuk memelihara dan mengoperasikan sistem komputer; perangkat lunak
komputer untuk memperoleh, mengatur dan pemesanan jasa transportasi; perangkat lunak komputer untuk memproses file
musik digital; perangkat lunak komputer untuk memproses gambar digital; perangkat lunak komputer untuk memproses
gambar, grafik dan teks; perangkat lunak komputer untuk memproses gambar, grafik, audio, video, dan teks; perangkat lunak
komputer untuk memproses informasi; perangkat lunak komputer untuk memungkinkan memperoleh kembali data; perangkat
lunak komputer untuk memungkinkan mengunggah, mengunduh, mengakses, memposting, menampilkan, menandai,
blogging, streaming, menghubungkan, berbagi; perangkat lunak komputer untuk memungkinkan pengiriman foto ke telepon
seluler; perangkat lunak komputer untuk memungkinkan penyediaan media elektronik melalui jaringan komunikasi; perangkat
lunak komputer untuk menambah kemampuan audio-visual aplikasi multimedia, yaitu, untuk penggabungan teks, audio, grafis,
gambar diam dan gambar bergerak; perangkat lunak komputer untuk mencatat/merekam dan mengatur waktu dan aktivitas
tenaga kerja; perangkat lunak komputer untuk mendeteksi orang; perangkat lunak komputer untuk mengakses broadband,
nirkabel dan jaringan telekomunikasi lainnya; perangkat lunak komputer untuk mengakses dan mentransmisikan data dan
konten di antara perangkat dan layar elektronik konsumen; perangkat lunak komputer untuk mengakses direktori informasi
yang dapat diunduh dari jaringan komputer global; perangkat lunak komputer untuk mengakses, memantau, melacak,
mencari, menyimpan, dan berbagi informasi, tidak satupun barang tersebut untuk kamera fotografi dan sinematografi
profesional termasuk aksesoris spesifik fotografi dan sinematografi profesional khusus untuknya dan perangkat lunak fotografi
dan sinematografi profesional; perangkat lunak komputer untuk mengakses, menelurusi, dan mencari basis data online, tidak
satupun barang tersebut untuk kamera fotografi dan sinematografi profesional termasuk aksesori spesifik fotografi dan
sinematografi khusus untuknya dan perangkat lunak fotografi dan sinematografi professional; perangkat lunak komputer untuk
mengakses, menelusuri, dan mencari basis data, audio, video, dan konten multimedia, permainan, aplikasi perangkat lunak,
pasar aplikasi perangkat lunak secara online, tidak satupun barang tersebut untuk kamera fotografi dan sinematografi
profesional termasuk aksesoris spesifik fotografi dan sinematografi profesional khusus untuknya dan perangkat lunak fotografi
dan sinematografi profesional; perangkat lunak komputer untuk mengaktifkan jejaring/jaringan sosial di antara pengguna di
bidang kesehatan dan kebugaran (wellness); perangkat lunak komputer untuk mengaktifkan pencarian data; perangkat lunak
komputer untuk mengambil (retrieval), mengunduh, menyimpan, mentransmisikan, dan menampilkan konten digital, perangkat
lunak komputer, game komputer, karya audio, karya visual, karya audiovisual, publikasi elektronik, buku, film, dan musik;
perangkat lunak komputer untuk mengambil, menganalisis, dan membuat laporan tentang kesehatan dan kebugaran
(wellness) pengguna dari data yang dihasilkan oleh perangkat elektronik digital yang dapat dipakai; perangkat lunak komputer
untuk menganalisis data aktivitas dan waktu karyawan; perangkat lunak komputer untuk mengatur dan melihat gambar dan
foto digital; perangkat lunak komputer untuk mengatur, menkonfigurasi, megoperasikan dan mengendalikan komputer,
periferal komputer, perangkat mobil, telpon mobil, arloji pintar, kacamata pintar, perangkat yang dapat dipakai, earphone,
headphone, televisi, set top box dan audio serta pemutar video dan rekorder, sistem home theater dan sistem entertainment
(hiburan); perangkat lunak komputer untuk mengecek dan mengidentifikasi data digital yang dilindungi oleh akuisisi,
pengolahan, verifikasi, penyimpanan, penghasil pusat data dan pengirim data; perangkat lunak komputer untuk
mengembangkan dan mengoperasikan jaringan dan aplikasi komputer cloud (cloud computer); perangkat lunak komputer
untuk mengembangkan, membangun, dan mengoperasikan aplikasi blockchain konsumen; perangkat lunak komputer untuk
mengendalikan dan mengelola aplikasi server akses; perangkat lunak komputer untuk mengendalikan operasi perangkat audio
dan video; perangkat lunak komputer untuk mengendalikan terminal swalayan; perangkat lunak komputer untuk menghasilkan
model keuangan; perangkat lunak komputer untuk menghubungkan, mengoperasikan, mengintegrasikan, mengendalikan, dan
mengelola jejaring perangkat elektronik konsumen melalui jaringan nirkabel, tidak satupun barang tersebut untuk kamera
fotografi dan sinematografi profesional termasuk aksesoris spesifik fotografi dan sinematografi profesional khusus untuknya
dan perangkat lunak fotografi dan sinematografi profesional; perangkat lunak komputer untuk menginterpretasikan sidik jari
atau telapak tangan, karakteristik bola mata, nadi atau suara, tampilan wajah atau badan atau data biometrik lainnya untuk
keperluan identifikasi seseorang; perangkat lunak komputer untuk mengkoordinasikan dan memperoleh jasa pengiriman;
perangkat lunak komputer untuk mengkoordinasikan jasa transportasi, yaitu, perangkat lunak untuk penjadwalan otomatis dan
pengiriman kendaraan bermotor; perangkat lunak komputer untuk mengkoordinasikan jasa-jasa transportasi, seperti perangkat
lunak untuk penjadwalan otomatis dan pengiriman kendaraan bermotor; perangkat lunak komputer untuk mengolah sinyal
yang digunakan untuk mendeteksi dan mengidentifikasikan orang atau karakter biometrik orang dalam bidang akses
keamanan dan pengontrol; perangkat lunak komputer untuk mengoleksi, mengedit, mengatur, memodifikasi, transmisi,
menyimpan dan menggunakan secara bersama-sama atas data dan informasi; perangkat lunak komputer untuk
mengoordinasikan layanan transportasi; perangkat lunak komputer untuk mengoperasikan, menginstal, menguji,
mendiagnosis dan mengelola peralatan telekomunikasi; perangkat lunak komputer untuk mengotomatisasi pergudangan data;
perangkat lunak komputer untuk mengubah gambar dokumen menjadi format elektronik; perangkat lunak komputer untuk
mengumpulkan, mengukur, menganalisis, menyimpan, memanipulasi dan mengelola data yang diperoleh dari instrumen ilmu
pengetahuan bukan medis dan dari alat dan instrumen uji, sinyal dan pengukuran elektronik; perangkat lunak komputer untuk
meningkatkan kemampuan audiovisual dan aplikasi multimedia; perangkat lunak komputer untuk meningkatkan kemampuan
audiovisual dari aplikasi multimedia; perangkat lunak komputer untuk menjaga dan mengoperasikan sistem komputer.;
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perangkat lunak komputer untuk menjelajahi/menelusuri (browsing) dan mengakses konten digital, perangkat lunak komputer,
game komputer, karya audio, karya visual, karya audiovisual, publikasi elektronik, buku, film, dan musik; perangkat lunak
komputer untuk menyediakan fungsionalitas keamanan dalam jaringan, seperti menyediakan filter firewall, kontrol akses,
(VPN) jaringan pribadi virtual, interoperabilitas dengan protokol keamanan router dan perlindungan terhadap intrusi jaringan
dan virus; perangkat lunak komputer untuk menyinkronkan data antara komputer genggam atau portabel dan komputer host;
perangkat lunak komputer untuk merancang, mengkonfigurasi, mengkalibrasi dan menguji instrumen ilmu pengetahuan bukan
medis serta alat dan instrumen uji, sinyal dan pengukuran elektronik; perangkat lunak komputer untuk pembersihan dan
optimasi/pengoptimalan (optimization) sistem; perangkat lunak komputer untuk pembuatan firewall; perangkat lunak komputer
untuk pemrosesan data; perangkat lunak komputer untuk pemrosesan gambar; perangkat lunak komputer untuk
penambangan data blockchain; perangkat lunak komputer untuk pengambilan data dan dokumen, transmisi, penyimpanan dan
pengindeksan; perangkat lunak komputer untuk pengelolaan kebisingan latar belakang; perangkat lunak komputer untuk
pengembangan perangkat lunak untuk mengelola, menghubungkan, dan mengoperasikan perangkat elektronik internet, tidak
satupun barang tersebut untuk kamera fotografi dan sinematografi profesional termasuk aksesoris spesifik fotografi dan
sinematografi profesional khusus untuknya dan perangkat lunak fotografi dan sinematografi profesional; perangkat lunak
komputer untuk pengembangan, penyebaran, dan manajemen sistem komputer dan aplikasi.; perangkat lunak komputer untuk
penggunaan pada manajemen hubungan pelanggan/customer relationship management (CRM).; perangkat lunak komputer
untuk pengiriman konten nirkabel; perangkat lunak komputer untuk pengolah kata; perangkat lunak komputer untuk
penjelajahan internet; perangkat lunak komputer untuk penyediaan jaringan keamanan; perangkat lunak komputer untuk
peralatan dan game arcade; perangkat lunak komputer untuk perbankan, keuangan, peminjaman dan pembayaran; perangkat
lunak komputer untuk perdagangan elektronik mata uang virtual; perangkat lunak komputer untuk perdagangan mata uang
elektronik; perangkat lunak komputer untuk permainan video dan audio; perangkat lunak komputer untuk ponsel; perangkat
lunak komputer untuk ponsel untuk tujuan bermain video game; perangkat lunak komputer untuk simulasi dua atau tiga
dimensi untuk digunakan dalam desain dan pengembangan produk industri; perangkat lunak komputer untuk teknologi
blockchain; perangkat lunak komputer untuk teknologi blockchain dan cryptocurrency; perangkat lunak komputer untuk terlibat
dalam obrolan teks, audio dan video dengan pengguna lain; perangkat lunak komputer untuk transfer lintas blok; perangkat
lunak komputer untuk transmisi pesan suara dan video; perangkat lunak komputer untuk transmisi suara, data, grafik, suara
dan video melalui jaringan broadband atau nirkabel; perangkat lunak komputer untuk video yang menggunakan telepon
(telephony); perangkat lunak komputer yang berhubungan dengan pendidikan, pelatihan pendidikan, penelitian pendidikan dan
tes psikologis; perangkat lunak komputer yang berkaitan dengan musik dan hiburan; perangkat lunak komputer yang berkaitan
dengan pengelolaan risiko, keamanan bisnis, manajemen informasi dan intelijen bisnis; perangkat lunak komputer yang dalam
sifat aplikasi mobile untuk verifikasi dan pembuktian identitas pengguna; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh;
perangkat lunak komputer yang dapat diunduh dan perangkat-perangkat seluler di bidang buku-buku anak, yaitu perangkat
lunak untuk tujuan-tujuan pendidikan dan permainan; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh dan platform perangkat
lunak komputer yang dapat diunduh untuk digunakan di dan dengan perangkat dan kendaraan seluler (mobile devices and
vehicles) untuk memungkinkan operasi dan kontrol perangkat seluler (mobile devices) dan fungsi kendaraan berbasis pada
perintah pengguna; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh dan platform perangkat lunak komputer yang dapat
diunduh untuk menghubungkan kendaraan dengan satu atau lebih perangkat komputasi (computing); perangkat lunak
komputer yang dapat diunduh untuk bisnis/perusahaan, pemberi kerja, dan pelamar kerja; perangkat lunak komputer yang
dapat diunduh untuk deteksi tatapan (gaze) dan langkah/gerak-isyarat (gesture) di atau terkait dengan kendaraan; perangkat
lunak komputer yang dapat diunduh untuk digunakan dalam operasi dan kontrol kendaraan yang mengemudi sendiri
(autonomous-driving vehicles); perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk digunakan dalam perdagangan elektronik
dan perdagangan via selular; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk digunakan sebagai antarmuka
pemrograman aplikasi (API) untuk menerima, mengelola, dan membayar dana melalui jaringan komputer; perangkat lunak
komputer yang dapat diunduh untuk digunakan sebagai dompet mata uang kripto; perangkat lunak komputer yang dapat
diunduh untuk manajemen bisnis; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk memahami preferensi pengguna;
perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk membaca dan menerjemahkan tulisan tangan (handwriting) dan
mengubah teks menjadi ucapan; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk memberikan informasi di bidang mata
uang kripto, token blockchain dan aset digital lainnya, keuangan, perdagangan sekuritas, investasi, perantara pedagang efek,
perbankan, dan manajemen kas; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk membuat grup, melacak lokasi,
mengirim dan menerima pesan, grafik, informasi, dan peringatan melalui alat bergerak/telepon genggam, dan menyediakan
informasi kepada para pengguna; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk memungkinkan mengunggah,
mengunduh, mengakses, memposting, membuat, melihat, menampilkan, berbagi, atau sebaliknya menyediakan media
elektronik, konten hiburan multimedia, informasi, video, audio, teks, data, film, gambar ilustrasi, gambar, grafik animasi, dan
foto; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk menemukan konten dan penerbit konten, dan untuk berlangganan
konten; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk menerima, mengelola, dan membayar dana melalui jaringan
komputer; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk menghubungkan, mengoperasikan, dan mengelola perangkat
lunak kendaraan berjaringan untuk navigasi kendaraan; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk menyediakan
fungsionalitas keamanan dalam jaringan, seperti menyediakan filter firewall, akses kontrol, jaringan pribadi virtual (VPN),
interoperabilitas dengan protokol keamanan router, dan perlindungan terhadap intrusi jaringan dan virus; perangkat lunak
komputer yang dapat diunduh untuk operasi kendaraan, kontrol dan interaksi pengguna dengan kendaraan; perangkat lunak
komputer yang dapat diunduh untuk otentikasi dan identifikasi individu; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk
pemantauan dan analisis jarak jauh; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk pengembangan karir; perangkat
lunak komputer yang dapat diunduh untuk pengenalan suara dan pemahaman bahasa alami; perangkat lunak komputer yang
dapat diunduh untuk peningkatan sinyal bicara; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk penjadwalan janji temu
online; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk perbankan dan pengelolaan ka; perangkat lunak komputer yang
dapat diunduh yang berisi rekaman suara dan atau video atau nada dering telepon; perangkat lunak komputer yang dapat
diunduh, yaitu perangkat lunak sistem operasi yang dapat diunduh; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh, yaitu
program sistem operasi yang dapat diunduh untuk layanan manajemen router; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh,
yaitu, platform aplikasi jaringan terbuka yang dapat diunduh untuk pengembangan, penerapan, pengujian, konfigurasi,
pemantauan, dan hosting aplikasi jaringan; perangkat lunak komputer yang dapat menelusuri dan mengelola mata uang
digital; perangkat lunak komputer yang digunakan oleh orang lain untuk memberikan layanan transportasi; perangkat lunak
komputer yang digunakan untuk berhubungan dengan pembayaran mobile; perangkat lunak komputer yang digunakan untuk
mengendalikan informasi yang dikendalikan suara yang berdiri sendiri dan perangkat asisten pribadi, tidak satupun barang
tersebut untuk kamera fotografi dan sinematografi profesional termasuk aksesoris spesifik fotografi dan sinematografi
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profesional khusus untuknya dan perangkat lunak fotografi dan sinematografi profesional; perangkat lunak komputer yang
digunakan untuk mengendalikan perangkat genggam nirkabel, perangkat permainan, dan mainan, tidak satupun barang
tersebut untuk kamera fotografi dan sinematografi profesional termasuk aksesoris spesifik fotografi dan sinematografi
profesional khusus untuknya dan perangkat lunak fotografi dan sinematografi profesional; perangkat lunak komputer yang
digunakan untuk menyediakan layanan mesin pencari; perangkat lunak komputer yang dirancang untuk memperkirakan biaya;
perangkat lunak komputer yang dirancang untuk memperkirakan kebutuhan sumber daya; perangkat lunak komputer yang
direkam; perangkat lunak komputer yang disediakan di internet; perangkat lunak komputer yang diunduh dari Internet;
perangkat lunak komputer yang mampu mengakses akun saldo dan transaksi finansial menggunakan media telepon pintar
dan jaringan teknologi telekomunikasi; perangkat lunak komputer yang membantu komputer dalam menyebarkan aplikasi
paralel dan melakukan komputasi paralel; perangkat lunak komputer yang memberikan informasi kesehatan, kebugaran
(wellness), perawatan kesehatan, dan medis; perangkat lunak komputer yang memungkinkan pengguna untuk membangun
dan mengakses informasi jejaring sosial termasuk profil, daftar anggota, daftar pengikut, lokasi yang dikunjungi, preferensi dan
data pribadi; perangkat lunak komputer yang memungkinkan untuk mengunggah, mengunduh, mengakses, memindahkan,
menampilkan, penandaan (tagging), membuat blog (blogging), menyiarkan (streaming), menghubungkan, membagi atau
menyediakan media elektronik atau informasi melalui jaringan komputer dan komunikasi.; perangkat lunak komputer yang
menyediakan/yang memberikan akses ke layanan perawatan kesehatan dan pelatihan kesehatan; perangkat lunak komputer,
direkam; perangkat lunak komputer, direkam, dan dapat diunduh; perangkat lunak komputer, firmware dan perangkat keras;
perangkat lunak komputer, perangkat lunak komputer yang dapat diunduh dan perangkat lunak aplikasi seluler untuk
digunakan dalam mengambil dan mengedit foto serta merekam dan mengedit video; perangkat lunak komputer, yaitu
perangkat lunak yang direkam di media data, digunakan untuk komputer on-board untuk digunakan dalam mengendalikan
fungsi kendaraan dan untuk digunakan dalam melacak dan mengelola perawatan kendaraan; perangkat lunak komputer, yaitu
perangkat lunak yang direkam pada cip IC, digunakan untuk komputer on-board untuk digunakan dalam mengendalikan fungsi
kendaraan dan untuk digunakan dalam melacak dan mengelola perawatan kendaraan; perangkat lunak komputer, yaitu,
perangkat lunak yang dapat diunduh untuk mengekstraksi, memanipulasi, menyesuaikan, mengedit, mereproduksi,
mentransmisikan, mengunggah, merekam, membuat, mencari, mencatat, mengkategorikan, dan berbagi musik, lirik, data,
suara, video, gambar, suara dan klip video dan rekaman; perangkat lunak komunikasi; perangkat lunak komunikasi dan
perangkat keras komputer komunikasi untuk menyediakan akses ke Internet.; perangkat lunak komunikasi dan telekomunikasi
dalam bentuk perangkat lunak yang dapat diunduh atau direkam untuk konferensi audio dan video, berbagi data, dan
kolaborasi waktu nyata; perangkat lunak komunikasi komputer untuk memungkinkan pelanggan mengakses informasi
rekening bank dan bertransaksi bisnis bank; perangkat lunak komunikasi komputer yang mengizinkan pelanggan untuk
mengakses informasi rekening bank dan bertransaksi bisnis bank.; perangkat lunak komunikasi nirkabel untuk transmisi suara,
audio, video, dan data, tidak satupun barang tersebut untuk kamera fotografi dan sinematografi profesional termasuk
aksesoris spesifik fotografi dan sinematografi profesional khusus untuknya dan perangkat lunak fotografi dan sinematografi
profesional; perangkat lunak komunikasi untuk bertukar suara, data, video dan grafik secara elektronik yang dapat diakses
melalui komputer, alat bergerak (mobile), alat nirkabel, dan jaringan telekomunikasi; perangkat lunak komunikasi untuk
memfasilitasi pemindahan data elektronik dengan memberikan akses terhadap basis data yang menyediakan informasi
mengenai bisnis; perangkat lunak komunikasi untuk menghubungkan jaringan komputer global; perangkat lunak komunikasi
untuk menghubungkan pengguna jaringan komputer; perangkat lunak konferensi video dan audio; perangkat lunak kontrol
orangtua (parental control software); perangkat lunak kontrol pencahayaan untuk digunakan dalam fasilitas komersial dan
industri; perangkat lunak kontrol proses industri; perangkat lunak konversi ucapan ke teks, tidak satupun barang tersebut
untuk kamera fotografi dan sinematografi profesional termasuk aksesoris spesifik fotografi dan sinematografi profesional
khusus untuknya dan perangkat lunak fotografi dan sinematografi profesional; perangkat lunak lintas platform; perangkat lunak
manajemen dokumen; perangkat lunak manajemen sumber daya manusia untuk digunakan dalam melacak dan menghasilkan
laporan di bidang penggajian, informasi anggaran, kinerja, waktu dan kehadiran karyawan, penjadwalan karyawan, biaya
tenaga kerja dan pendapatan penjualan; perangkat lunak media; perangkat lunak mesin pencari komputer; perangkat lunak
mesin pencari komputer di bidang musik dan hiburan; perangkat lunak mesin pencari, tidak satupun barang tersebut untuk
kamera fotografi dan sinematografi profesional termasuk aksesoris spesifik fotografi dan sinematografi profesional khusus
untuknya dan perangkat lunak fotografi dan sinematografi profesional; perangkat lunak metronom; perangkat lunak
multimedia; perangkat lunak multimedia dan interaktif untuk bermain permainan video; perangkat lunak multimedia direkam
dalam CD-ROM; perangkat lunak multimedia interaktif untuk bermain game; perangkat lunak multimedia yang direkam dalam
CD-ROM yang menampilkan konten hiburan; perangkat lunak musik komputer untuk perangkat komunikasi; perangkat lunak
navigasi untuk mengkalkulasi dan menampilkan rute; perangkat lunak open-source [OSS]; perangkat lunak operasi jaringan
luas [WAN]; perangkat lunak operasi tertanam; perangkat lunak operasi universal serial bus [USB]; perangkat lunak operasi
virtual private network [VPN]; perangkat lunak otentikasi yang dapat diunduh untuk mengontrol akses dan komunikasi dengan
komputer dan jaringan komputer; perangkat lunak otomasi industri; perangkat lunak papan tulis komputer; perangkat lunak
pelacakan gps; perangkat lunak pelacakan iklan dan pengoptimalisasi; perangkat lunak pelatihan dan aplikasi seluler yang
dapat diunduh di bidang pengujian penyakit menular; perangkat lunak pembatal gema; perangkat lunak pembatal kebisingan;
perangkat lunak pembuktian keaslian; perangkat lunak pemindaian; perangkat lunak pencarian video dan anotasi; perangkat
lunak pencitraan yang dihasilkan komputer [CGI]; perangkat lunak pendidikan; perangkat lunak pendidikan dan aplikasi seluler
yang dapat diunduh di bidang pengujian penyakit menular; perangkat lunak pendidikan untuk anak-anak; perangkat lunak
pendidikan yang dapat diunduh dan direkam sebelumnya yang menampilkan pengajaran dalam pendidikan pasca-sekolah
menengah, pengajaran dalam pendidikan universitas, analisis data siswa, dan untuk menghubungkan siswa dengan layanan
dukungan dan layanan karir; perangkat lunak penerbitan desktop; perangkat lunak pengambilan / pengiriman informasi produk
untuk keperluan periklanan melalui jaringan komputer; perangkat lunak pengeditan video; perangkat lunak pengembangan
aplikasi; perangkat lunak pengembangan situs web; perangkat lunak pengenalan gambar; perangkat lunak pengenalan
gerakan; perangkat lunak pengenalan suara; perangkat lunak pengenalan wajah; perangkat lunak pengiriman pesan instan;
perangkat lunak pengolah data untuk representasi grafik; perangkat lunak pengoperasian jaringan area lokal [LAN]; perangkat
lunak pengoperasian komputer; perangkat lunak penyaringan kredit; perangkat lunak penyusun; perangkat lunak perawatan
kesehatan; perangkat lunak perlindungan privasi; perangkat lunak permainan augmented reality; perangkat lunak permainan
elektronik; perangkat lunak permainan elektronik untuk perangkat elektronik genggam; perangkat lunak permainan elektronik
untuk perangkat nirkabel; perangkat lunak permainan elektronik untuk ponsel; perangkat lunak permainan elektronik untuk
telepon seluler; perangkat lunak permainan gawai gerak; perangkat lunak permainan gawai yang dapat diunduh; perangkat
lunak permainan interaktif; perangkat lunak permainan komputer; perangkat lunak permainan komputer augmented reality;
perangkat lunak permainan komputer dan instruksi manual terkait yang dijual bersama sebagai satu unit dan perangkat lunak
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permainan komputer yang dapat diunduh; perangkat lunak permainan komputer dan manual dalam format elektronik dijual
sebagai satu unit; perangkat lunak permainan komputer dan perangkat lunak hiburan, yaitu file grafik dan musik digital untuk
digunakan pada atau dengan telepon seluler dan seluler, baik genggam maupun berdiri bebas, dan perangkat nirkabel
lainnya; perangkat lunak permainan komputer dapat diunduh dari jaringan komputer global; perangkat lunak permainan
komputer dapat diunduh melalui jaringan komputer global dan perangkat nirkabel; perangkat lunak permainan komputer
menampilkan kartu untuk tukar-menukar digital; perangkat lunak permainan komputer untuk konsol permainan video (video
game) rumahan; perangkat lunak permainan komputer video dan manual/petunjuk dalam format elektronik dijual sebagai satu
unit; perangkat lunak permainan komputer virtual reality; perangkat lunak permainan komputer yang dapat diunduh melalui
perangkat nirkabel; perangkat lunak permainan komputer yang dapat diunduh untuk digunakan pada perangkat bergerak;
perangkat lunak permainan komputer yang dapat diunduh untuk mesin judi; perangkat lunak permainan komputer, dapat
diunduh; perangkat lunak permainan komputer, direkam; perangkat lunak permainan realitas campuran (mixed reality game);
perangkat lunak permainan realitas virtual yang dapat diunduh untuk bermain permainan video; perangkat lunak permainan
video; perangkat lunak permainan video komputer; perangkat lunak permainan video untuk digunakan pada telepon genggam;
perangkat lunak permainan video yang dapat diunduh; perangkat lunak permainan video yang dapat diunduh melalui suatu
jaringan komputer global dan alat nirkabel; perangkat lunak permainan video yang direkam; perangkat lunak permainan virtual
reality; perangkat lunak permainan yang direkam dalam CD-ROM; perangkat lunak permainan yang direkam untuk telepon
seluler; perangkat lunak perpesanan instan yang dapat diunduh; perangkat lunak perpesanan internet; perangkat lunak
persiapan pajak; perangkat lunak pertukaran cryptocurrency; perangkat lunak platform blockchain; perangkat lunak platform
buku besar (ledger) yang didistribusikan; perangkat lunak prosesor data yang dapat diprogram; perangkat lunak realitas
campuran (mixed reality); perangkat lunak realitas maya yang dapat diunduh yang menampilkan konten hiburan; perangkat
lunak realitas tertambah (augmented reality) yang dapat diunduh yang menampilkan konten hiburan; perangkat lunak realitas
tertambah yang dapat diunduh untuk bermain permainan video; perangkat lunak realitas tertambah yang telah direkam untuk
bermain permainan video; perangkat lunak realitas virtual; perangkat lunak realitas virtual bagi pengguna untuk mengalami
visualisasi, manipulasi dan imersi (immersion) realitas virtual; perangkat lunak realitas virtual untuk hiburan interaktif;
perangkat lunak realitas virtual untuk menavigasi lingkungan realitas virtual; perangkat lunak realitas virtual untuk
mengoperasikan headset realitas virtual; perangkat lunak realitas virtual untuk pelacakan objek, kontrol gerakan dan
visualisasi konten; perangkat lunak realitas virtual untuk pendidikan; perangkat lunak realitas virtual untuk sinematografi;
perangkat lunak realitas virtual yang telah direkam untuk bermain permainan video; perangkat lunak realitas virtual/maya
untuk digunakan dalam mengaktifkan komputer, konsol permainan video, konsol permainan video genggam, komputer tablet,
perangkat seluler, dan telepon seluler untuk memberikan pengalaman realitas virtual/maya; perangkat lunak robotika.;
perangkat lunak screen saver komputer; perangkat lunak screen saver komputer, direkam atau diunduh; perangkat lunak
server file; perangkat lunak simulasi; perangkat lunak simulasi pelatihan augmented reality di bidang keamanan; perangkat
lunak simulasi pelatihan augmented reality di bidang pendidikan; perangkat lunak simulasi pelatihan augmented reality di
bidang penerbangan; perangkat lunak simulasi pelatihan augmented reality di bidang sains; perangkat lunak simulasi
pelatihan augmented reality di bidang sinematografi; perangkat lunak simulasi pelatihan augmented reality di bidang teknik;
perangkat lunak simulasi pelatihan augmented reality di bidang teknologi informasi; perangkat lunak simulasi pelatihan virtual
reality di bidang keamanan; perangkat lunak simulasi pelatihan virtual reality di bidang kontrol lalu lintas udara; perangkat
lunak simulasi pelatihan virtual reality di bidang penerbangan; perangkat lunak simulasi pelatihan virtual reality di bidang sains;
perangkat lunak simulasi pelatihan virtual reality di bidang sinematografi; perangkat lunak simulasi pelatihan virtual reality di
bidang teknik; perangkat lunak simulasi untuk digunakan dalam komputer digital; perangkat lunak simulasi untuk tujuan
hiburan; perangkat lunak simulasi untuk tujuan pelatihan; perangkat lunak sinkronisasi file; perangkat lunak sistem operasi
komputer; perangkat lunak sistem operasi komputer yang dapat diunduh yang menampung aplikasi perangkat lunak komputer
dan memfasilitasi interaksi dengan komputer dan periferal lain di seluruh jaringan perusahaan; perangkat lunak sistem operasi
yang dapat diunduh; perangkat lunak sistem operasi yang menyelenggarakan aplikasi perangkat lunak komputer dan
memfasilitasi interaksi dengan komputer dan periferal lain di seluruh jaringan perusahaan; perangkat lunak smartphone;
perangkat lunak surat elektronik; perangkat lunak surat elektronik yang dapat diunduh; perangkat lunak teknologi blockchain;
perangkat lunak telekomunikasi; perangkat lunak tengah komputer, yaitu, perangkat lunak yang menengahi antara sistem
operasi dari suatu alat bergerak dan perangkat lunak aplikasi dari suatu alat bergerak; perangkat lunak termasuk aplikasi
telepon genggam terkait rantai pasokan industri konstruksi.; perangkat lunak untuk Internet of Things; perangkat lunak untuk
TV pintar (aplikasi); perangkat lunak untuk akses Internet; perangkat lunak untuk analisa dan optimasi sistem komputer;
perangkat lunak untuk analisis data bisnis; perangkat lunak untuk anjungan tunai mandiri (ATM); perangkat lunak untuk
aplikasi komputer; perangkat lunak untuk desain robotika; perangkat lunak untuk diagnostik dan pemecahan masalah;
perangkat lunak untuk digunakan dalam membuat, mengelola, mengukur, dan menyebarkan iklan orang lain; perangkat lunak
untuk digunakan dalam memfasilitasi panggilan voice over internet protocol (VOIP), panggilan telepon, panggilan video, pesan
teks, pesan instan dan layanan jejaring sosial online; perangkat lunak untuk digunakan dalam memfasilitasi penggunaan
blockchain atau buku besar elektronik terdistribusi untuk mengeksekusi dan mencatat transaksi keuangan, yaitu, perdagangan
keuangan yang dibuat dengan menggunakan mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan
blockchain, aset digital (digitized assets), token digital, token kripto (crypto tokens) dan token utilitas; perangkat lunak untuk
digunakan dalam memfasilitasi transaksi yang aman; perangkat lunak untuk digunakan dalam memungkinkan transfer dana
secara elektronik ke dan dari orang lain; perangkat lunak untuk digunakan dalam menciptakan/membuat dan merancang
perangkat lunak realitas virtual dan augmented reality; perangkat lunak untuk digunakan dalam mengakses, membaca,
melacak, dan menggunakan teknologi blockchain; perangkat lunak untuk digunakan dalam mengaktifkan komputer, konsol
permainan video (video game), konsol permainan video (video game) genggam, komputer tablet, perangkat seluler, dan
telepon seluler untuk memberikan pengalaman realitas virtual dan augmented reality; perangkat lunak untuk digunakan dalam
mengautentikasi akses pengguna ke komputer-komputer dan jaringan-jaringan komputer; perangkat lunak untuk digunakan
dalam mengelola dengan aman konversi mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan blockchain,
aset digital (digitized assets), token digital, token kripto (crypto tokens) dan token utilitas ke dalam/menjadi mata uang keras;
perangkat lunak untuk digunakan dalam mengelola konversi mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital
dan blockchain, aset digital (digitized assets), token digital, token kripto (crypto tokens) dan token utilitas ke dalam/menjadi
mata uang keras; perangkat lunak untuk digunakan dalam mengelola portofolio mata uang digital, mata uang virtual, mata
uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized assets), token digital, token kripto (crypto tokens) dan token
utilitas; perangkat lunak untuk digunakan dalam pembayaran, pembelian, dan investasi menggunakan mata uang digital, mata
uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized assets), token digital, token kripto (crypto
tokens) dan token utilitas; perangkat lunak untuk digunakan dalam pengelolaan dan implementasi mata uang digital,
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mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized assets), token digital, token kripto (crypto
token) dan transaksi token utilitas (utility token transactions); perangkat lunak untuk digunakan dalam perdagangan keuangan;
perangkat lunak untuk digunakan dalam pertukaran keuangan; perangkat lunak untuk digunakan dalam platform keuangan
elektronik; perangkat lunak untuk digunakan dengan mata uang digital; perangkat lunak untuk digunakan dengan mata uang
kripto; perangkat lunak untuk digunakan dengan mata uang virtual; perangkat lunak untuk digunakan dengan robot; perangkat
lunak untuk digunakan dengan telepon selular, tablet dan komputer pribadi; perangkat lunak untuk digunakan oleh pasien,
keluarga mereka, dan profesional perawatan kesehatan yang memungkinkan pengguna untuk menyediakan/memberikan dan
menerima informasi perawatan pasien, pelatihan pasien, dan perawatan kesehatan; perangkat lunak untuk digunakan pada
evaluasi dan analisa pembelajaran mesin utilitas data; perangkat lunak untuk digunakan sebagai aplikasi pemrograman
antarmuka (API); perangkat lunak untuk digunakan sebagai application programming interface (API) untuk pengembangan,
pengujian, dan pengintegrasian aplikasi perangkat lunak; perangkat lunak untuk digunakan sebagai application programming
interface (API) untuk pengembangan, pengujian, dan pengintegrasian aplikasi perangkat lunak blockchain; perangkat lunak
untuk digunakan sebagai perangkat lunak application program interface (API) untuk digunakan dalam identifikasi alat
perangkat keras komputer; perangkat lunak untuk enkripsi; perangkat lunak untuk enkripsi data; perangkat lunak untuk game
elektronik; perangkat lunak untuk iklan berbasis geo-lokasi (geo-location) dan promosi produk dan jasa; perangkat lunak untuk
jasa/layanan pemetaan; perangkat lunak untuk jejaring sosial dan berinteraksi dengan komunitas online; perangkat lunak
untuk kartu identifikasi frekuensi radio (RFID); perangkat lunak untuk keterlibatan konsumen dan pemodelan perubahan
perilaku untuk memungkinkan pengguna untuk meningkatkan kesehatan dan kebugaran (wellness) mereka; perangkat lunak
untuk kode berbahaya dan penyaringan konten; perangkat lunak untuk kompresi data; perangkat lunak untuk komunitas virtual
bagi pengguna untuk mengatur grup dan acara, berpartisipasi dalam diskusi, dan terlibat dalam jejaring sosial, bisnis, dan
komunitas.; perangkat lunak untuk konten nirkabel, pengiriman data dan informasi; perangkat lunak untuk konversi mata uang;
perangkat lunak untuk layanan penggalangan dana amal online dan layanan donasi/sumbangan keuangan; perangkat lunak
untuk manajemen file dan perangkat lunak berbagi file; perangkat lunak untuk manajemen informasi pribadi, dan perangkat
lunak sinkronisasi data; perangkat lunak untuk manajemen keamanan kriptografi dari transmisi elektronik melalui jaringan
komputer; perangkat lunak untuk melacak gerakan (motion in), memvisualisasikan, memanipulasi, melihat, dan menampilkan
pengalaman augmented reality dan realitas virtual; perangkat lunak untuk melihat dan berinteraksi dengan umpan gambar
(feed of images), konten audio-visual dan video, dan teks serta data terkait; perangkat lunak untuk memaksimalkan
penyimpanan data; perangkat lunak untuk memastikan keamanan surat elektronik; perangkat lunak untuk memberikan
informasi konsumen; perangkat lunak untuk membuat akun dan memelihara dan mengelola informasi tentang transaksi
keuangan pada buku besar (ledgers) yang didistribusikan dan jaringan pembayaran peer to peer; perangkat lunak untuk
membuat aset digital (digitized asset) terdesentralisasi dan sumber terbuka (open source) untuk digunakan dalam transaksi
berbasis blockchain; perangkat lunak untuk membuat dan mengelola kontrak pintar (smart contracts); perangkat lunak untuk
membuat dan mengelola platform blockchain untuk digunakan dalam mengelola mata uang digital, mata uang virtual, mata
uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized assets), token digital, token kripto (crypto token) dan akun token
utilitas (utility token accounts); perangkat lunak untuk membuat database informasi dan data yang dapat dicari; perangkat
lunak untuk membuat mata uang digital terdesentralisasi dan sumber terbuka (open source) untuk digunakan dalam transaksi
berbasis blockchain; perangkat lunak untuk membuat mata uang kripto terdesentralisasi dan sumber terbuka (open source)
untuk digunakan dalam transaksi berbasis blockchain; perangkat lunak untuk membuat mata uang virtual terdesentralisasi dan
sumber terbuka (open source) untuk digunakan dalam transaksi berbasis blockchain; perangkat lunak untuk membuat
pemesanan dan reservasi; perangkat lunak untuk membuat token digital terdesentralisasi dan sumber terbuka (open source)
untuk digunakan dalam transaksi berbasis blockchain; perangkat lunak untuk membuat token yang akan digunakan untuk
membayar produk dan layanan, dan yang dapat diperdagangkan atau ditukar dengan nilai tunai; perangkat lunak untuk
membuat, memfasilitasi, dan mengelola akses jarak jauh ke dan komunikasi dengan jaringan area lokal dan jaringan global;
perangkat lunak untuk membuat, menjual dan mengelola token atau appcoin (appcoins) berbasis blockchain; perangkat lunak
untuk memelihara buku besar (ledgers) untuk transaksi keuangan; perangkat lunak untuk memfasilitasi dan mengatur untuk
pembiayaan dan penyaluran penggalangan dana dan donasi/sumbangan;; perangkat lunak untuk memfasilitasi interaksi dan
komunikasi antara manusia dan platform AI (kecerdasan buatan); perangkat lunak untuk memfasilitasi penggunaan blockchain
(sistem pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi) atau buku besar yang didistribusikan untuk mencatat dan melacak
transaksi.; perangkat lunak untuk memfasilitasi transaksi kartu kredit yang aman; perangkat lunak untuk memfasilitasi transfer
uang, transfer dana elektronik, transfer komoditas, pengiriman pembayaran tagihan, dan mentransfer dana antar pihak;
perangkat lunak untuk memodifikasi dan memungkinkan/mengaktifkan transmisi gambar, audio, konten dan data audio visual
dan video; perangkat lunak untuk memodifikasi foto-foto, gambar dan audio, video, dan konten audio-visual dengan filter
fotografi dan efek realitas tertambah (augmented reality (AR)), yaitu, grafik, animasi, teks, gambar, geotag, tag metadata,
hyperlink; perangkat lunak untuk memperbaharui (update) speaker nirkabel, amplifier, headphone dan earphone; perangkat
lunak untuk memproses gambar, grafik dan teks; perangkat lunak untuk memproses pembayaran elektronik dan untuk
mentransfer dana ke dan dari orang lain; perangkat lunak untuk memproses pembayaran elektronik ke dan dari pihak lain;
perangkat lunak untuk memungkinkan mengakses, menampilkan, menyunting, menghubungkan, berbagi (sharing) dan secara
lain menyediakan media dan informasi elektronik melalui jaringan internet dan komunikasi; perangkat lunak untuk
memungkinkan pembangunan aplikasi pada blockchain (sistem pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi),
berinteraksi dengan kontrak pintar blockchain, dan pertukaran komoditas blockchain (sistem pencatatan transaksi digital yang
terdesentralisasi) dalam jaringan sosial; perangkat lunak untuk memungkinkan pengembangan, penilaian, pengujian, dan
pemeliharaan aplikasi perangkat lunak bergerak (mobile) untuk perangkat/alat komunikasi elektronik portabel, yaitu, telepon
bergerak (mobile), telepon pintar (smartphones), komputer genggam dan tablet komputer; perangkat lunak untuk
memungkinkan pengguna menghitung parameter terkait dengan transaksi keuangan; perangkat lunak untuk memutar video,
komputer dan permainan online; perangkat lunak untuk menampilkan dan berbagi lokasi pengguna dan mengetahui (finding),
menemukan (locating), dan berinteraksi dengan pengguna dan tempat lain; perangkat lunak untuk menangkap, mengelola,
dan menyimpan rekening koran bank, rekening tabungan, rekening investasi, pinjaman, dan informasi kartu kredit dan kartu
debit; perangkat lunak untuk menavigasi lingkungan realitas virtual; perangkat lunak untuk mencari dan mengambil informasi
di seluruh jaringan komputer; perangkat lunak untuk mencari dan mengidentifikasi peluang kerja; perangkat lunak untuk
menciptakan/membuat dan mengelola profil media sosial dan akun pengguna; perangkat lunak untuk menciptakan/membuat,
mengelola dan mengakses kelompok dalam komunitas virtual; perangkat lunak untuk menciptakan/membuat, mengelola, dan
berinteraksi dengan komunitas online; perangkat lunak untuk menciptakan/membuat, menyunting/mengedit (editing),
mengunggah, mengunduh, mengakses, melihat, menulis/menerbitkan tulisan ke media (posting), menampilkan, memberi tag
(tagging), menulis blog (blogging), streaming, menghubungkan (linking), memberi anotasi, menunjukkan tentang sentimen
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(indicating sentiment about), mengomentari, menyematkan/melekatkan (embedding), mentransmisikan, dan berbagi (sharing)
atau menyediakan media atau informasi elektronik melalui jaringan internet dan komunikasi komputer; perangkat lunak untuk
mendeteksi dan menghilangkan virus, worms, trojans, adware, malware dan data yang tidak diizinkan (unauthorized data) dan
program-program untuk perangkat seluler; perangkat lunak untuk menelusuri pengguna telepon genggam, komputer,
tablet, telepon pintar, komputer genggam, komputer portabel, untuk dokumen, berkas, dan informasi atas perintah yang
disimpan lainnya; perangkat lunak untuk mengakses dan melihat teks, gambar dan data elektronik yang berkaitan dengan
konferensi di bidang pengembangan perangkat lunak; perangkat lunak untuk mengakses dan menelusuri database online dan
situs web; perangkat lunak untuk mengakses informasi keuangan dan data pasar dan tren; perangkat lunak untuk mengakses
jasa-jasa perbankan dan keuangan melalui jaringan komputer global; perangkat lunak untuk mengaktifkan atau memfasilitasi
pengunggahan terenkripsi atau yang diamankan, mengunduh, streaming, memposting, menampilkan, membuat blog ,
menghubungkan, berbagi, atau menyediakan media elektronik, data, transaksi, atau informasi melalui jaringan komunikasi.;
perangkat lunak untuk menganalisa ancaman ancaman terhadap kerahasiaan pribady (privacy threats) dan mendeteksi
malware dan kelemahan sistem lainnya untuk perangkat seluler dan sistem-sistem telekomunikasi; perangkat lunak untuk
mengarahkan order dan menjalankan jual beli sekuritas yang akan digunakan oleh broker, dealer dan pelanggannya;
perangkat lunak untuk mengatur acara; perangkat lunak untuk mengatur acara, mencari acara, kalender/menjadwal
(calendaring) dan mengelola acara; perangkat lunak untuk mengatur gambar, video, dan konten audio-visual yang
menggunakan tag metadata; perangkat lunak untuk mengelola dan memvalidasi mata uang digital, mata uang virtual, mata
uang kripto, aset digital (digital asset), aset blockchain, aset digital (digitized asset), token digital, token kripto (crypto token)
dan transaksi token utilitas (utility token transactions); perangkat lunak untuk mengelola konten jaringan sosial, berinteraksi
dengan komunitas virtual, dan transmisi gambar, audio, konten video dan audio visual, foto, video, data, teks, pesan,
komentar, iklan, komunikasi dan informasi iklan media; perangkat lunak untuk mengelola mata uang digital, mata uang virtual,
mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized assets), token digital, token kripto (crypto token) dan
pembayaran token utilitas, transfer uang, dan transfer komoditas; perangkat lunak untuk mengelola mata uang kripto (crypto
currency) dan akun mata uang digital (digital currency accounts); perangkat lunak untuk mengelola transaksi pembayaran dan
pertukaran; perangkat lunak untuk mengembangkan, menyebarkan, dan mengelola aplikasi perangkat lunak, dan
mengintegrasikan aplikasi perangkat lunak untuk mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan
blockchain, aset digital (digitized assets), token digital, token kripto (crypto token) dan akun token utilitas; perangkat lunak
untuk mengenkripsi dan mengaktifkan transmisi informasi digital yang aman melalui Internet; perangkat lunak untuk
menghubungkan komputer ke database lokal dan jaringan komputer global; perangkat lunak untuk mengidentifikasi dan
mengizinkan pengguna menghubungi perwakilan pemerintah; perangkat lunak untuk mengimplementasikan dan mencatat
transaksi keuangan; perangkat lunak untuk mengintegrasikan data elektronik dengan lingkungan dunia nyata untuk keperluan
hiburan, pendidikan, permainan (gaming), komunikasi, dan jaringan/jejaring sosial; perangkat lunak untuk mengirim
(streaming) dan memainkan audio, video, dan konten multimedia, dan untuk mengontrol televisi, monitor, sistem permainan,
alat pemutar DVD, alat pemutar media portabel, dan alat untuk mengirim (streaming) media digital; perangkat lunak untuk
mengirim dan menerima pesan elektronik, grafik, gambar, konten audio dan audio visual melalui jaringan internet dan
komunikasi; perangkat lunak untuk mengirim dan menerima pesan elektronik, peringatan, pemberitahuan dan pengingat;
perangkat lunak untuk mengirim, menerima (receiving), menyetujui (accepting), membeli, menjual, menyimpan,
mentransmisikan, memperdagangkan dan menukar mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan
blockchain, aset digital (digitized assets), token digital, token kripto (crypto tokens) dan token utilitas; perangkat lunak untuk
mengontrol sistem otomatisasi rumah, yaitu, penerangan/pencahayaan, peralatan, sistem pemanas, ventilasi, dan pendingin
udara (HVAC), termostat, monitor dan sensor kualitas udara, alarm dan perlengkapan keamanan lainnya, kunci, bel pintu,
kamera, dan perlengkapan untuk memonitor rumah; perangkat lunak untuk mengoperasikan dan menjalankan alat
penyimpanan data; perangkat lunak untuk mengoperasikan kunci; perangkat lunak untuk mengoptimalkan dan
memaksimalkan kinerja bermain game (gaming) untuk telepon pintar dan perangkat elektronik yang digenggam; perangkat
lunak untuk mengoptimalkan gambar grafik komputer; perangkat lunak untuk mengubah bahasa alami menjadi perintah yang
dapat dieksekusi/dikeluarkan mesin; perangkat lunak untuk mengunggah, mengunduh, men-streaming, mengarsipkan,
mentransmisikan, dan berbagi gambar, konten audio-visual dan video dan teks serta data terkait; perangkat lunak untuk
meningkatkan keahlian pengguna permainan online banyak pemain (multiplayer) untuk telepon pintar; perangkat lunak untuk
menyediakan jasa pelayanan pengurus (concierge) pribadi untuk pihak lain yang diinisiasikan oleh perintah pengontrol-suara
melalui suatu telepon genggam, komputer, tablet, telepon pintar, komputer genggam, komputer portabel, yaitu, menambah
dan mengakses janji bertemu dengan kalendar, alarm, penghitung/pengatur waktu (timers), pengingat (reminders) dan
membuat reservasi restoran, perjalanan, dan hotel; perangkat lunak untuk menyediakan pembuktian keaslian (autentikasi)
pihak ke transaksi keuangan; perangkat lunak untuk menyediakan sebuah platform keuangan elektronik yang memfasilitasi
transaksi pembayaran dan transaksi keuangan melalui sebuah jaringan komputer; perangkat lunak untuk menyediakan suatu
asisten digital pengaktif-suara pribadi; perangkat lunak untuk menyediakan, menghubungkan ke, atau streaming berita atau
informasi peristiwa/acara terkini; perangkat lunak untuk menyediakan/memberikan keterlibatan pasien, yaitu, kepatuhan
pengobatan resep dan pengendalian (management) kesehatan pasien, melalui teknologi pengiriman pesan keluar.; perangkat
lunak untuk menyelesaikan transaksi keuangan; perangkat lunak untuk merekam, mentransmisikan dan mereproduksi suara
dan/atau gambar; perangkat lunak untuk merekam, menyimpan, mentransmisikan, menerima, menampilkan dan menganalisis
data dari perangkat keras komputer yang dapat dipakai; perangkat lunak untuk merencanakan kegiatan dengan pengguna lain
dan membuat rekomendasi; perangkat lunak untuk operasi dan aplikasi untuk perangkat komunikasi nirkabel yang mencakup
satu atau lebih transmisi, satu atau lebih penerima, dan satu atau lebih prosesor, untuk menyediakan layanan komunikasi
nirkabel ke satu atau lebih perangkat, yaitu, menghubungkan dengan beberapa perangkat melalui jaringan nirkabel lokal dan
untuk menghubungkan perangkat dengan internet melalui jaringan area luas nirkabel; perangkat lunak untuk otomatisasi
proses robot; perangkat lunak untuk pembayaran mata uang digital dan transaksi pertukaran; perangkat lunak untuk
pemesanan dan/atau pembelian barang dan jasa; perangkat lunak untuk pemetaan sosial dan tujuan; perangkat lunak untuk
pemrograman robotika; perangkat lunak untuk pencarian dan peringatan berbasis lokasi; perangkat lunak untuk pengelolaan
keamanan kriptografi transmisi elektronik melintasi jaringan komputer; perangkat lunak untuk pengenalan karakter optik;
perangkat lunak untuk penggajian, sumber daya manusia dan manajemen sumber daya manusia; perangkat lunak untuk
pengguna terdaftar di bidang aplikasi terdesentralisasi (DApps); perangkat lunak untuk pengiklan untuk berkomunikasi dan
berinteraksi dengan komunitas online; perangkat lunak untuk pengumpulan dan distribusi data; perangkat lunak untuk
pengumpulan, pengelolaan, penyuntingan, pengorganisasian, modifikasi, pengiriman, berbagi (sharing), dan penyimpanan
data dan informasi; perangkat lunak untuk penjadwalan dan pengiriman otomatis kendaraan bermotor; perangkat lunak untuk
peringatan, pesan, email, dan pengingat, dan untuk merekam, mengatur, mentransmisikan, memanipulasi, meninjau kembali,
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dan menerima file teks, data, audio, gambar dan digital; perangkat lunak untuk pertukaran mata uang kripto; perangkat lunak
untuk platform berbasis blockchain, yaitu perangkat lunak untuk aplikasi terdistribusi; perangkat lunak untuk sistem informasi
klinik; perangkat lunak untuk sistem informasi laboratorium; perangkat lunak untuk sistem navigasi GPS; perangkat lunak
untuk sistem navigasi satelit; perangkat lunak untuk smartphone; perangkat lunak untuk streaming konten hiburan multimedia;
perangkat lunak untuk streaming konten media audio-visual melalui jaringan komputer global dan ke perangkat elektronik
seluler dan digital; perangkat lunak untuk telepon komputer; perangkat lunak untuk telepon seluler; perangkat lunak untuk
transaksi pembayaran; perangkat lunak untuk transfer dana elektronik; perangkat lunak untuk transfer mata uang digital, mata
uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized assets), token digital, token kripto (crypto
tokens) dan token utilitas antar pihak; perangkat lunak untuk verifikasi identifikasi jaringan, autentikasi dan layanan
manajemen untuk tujuan keamanan; perangkat lunak utilitas; perangkat lunak utilitas komputer, dapat diunduh; perangkat
lunak virtual reality untuk bermain game komputer; perangkat lunak virtual reality untuk pelatihan pilot; perangkat lunak yang
berbentuk aplikasi seluler dan aplikasi desktop untuk komunikasi data medis antara fasilitas medis, dokter, perawat, pelatih
kesehatan dan pasien; perangkat lunak yang berbentuk aplikasi seluler dan aplikasi desktop untuk memfasilitasi komunikasi
antara fasilitas medis, dokter, perawat, pelatih kesehatan, dan pasien; perangkat lunak yang berbentuk aplikasi seluler dan
aplikasi desktop untuk memfasilitasi perawatan medis kolaboratif antara fasilitas medis, dokter, perawat, pelatih kesehatan
dan pasien; perangkat lunak yang berbentuk aplikasi seluler dan aplikasi desktop untuk merekam data medis; perangkat lunak
yang berbentuk aplikasi seluler dan aplikasi desktop untuk pelacakan dan pemeliharaan rencana kesehatan dan perawatan;
perangkat lunak yang berkaitan dengan pengaturan dan pengawasan skema insentif penjualan dan promosi, skema
keanggotaan, skema bonus, skema hadiah, skema diskon dan layanan promosi; perangkat lunak yang berkaitan dengan
pengorganisasian, pengoperasian dan pengawasan penjualan dan skema insentif promosi dan jasa promosi; perangkat lunak
yang berkaitan, peralatan pelindung untuk latihan senam seluncur indah; perangkat lunak yang dapat diunduh; perangkat
lunak yang dapat diunduh dalam bentuk aplikasi seluler untuk jejaring sosial; perangkat lunak yang dapat diunduh dalam
bentuk aplikasi seluler yang digunakan untuk mengakses basis data yang dapat dicari di bidang transportasi, perjalanan, dan
perencanaan perjalanan; perangkat lunak yang dapat diunduh dalam bentuk dompet digital untuk menyimpan dan mentransfer
mata uang, mata uang digital, mata uang kripto, token blockchain, dan aset digital lainnya; perangkat lunak yang dapat
diunduh dalam bentuk, atau untuk berinteraksi dengan, kontrak pintar untuk memfasilitasi perdagangan mata uang, mata uang
digital, mata uang kripto, token blockchain, dan aset digital lainnya pada platform perdagangan; perangkat lunak yang dapat
diunduh dalam bentuk, atau untuk mengakses, layanan keuangan berbasis blockchain; perangkat lunak yang dapat diunduh
dalam sifat aplikasi mobile untuk verifikasi dan autentikasi identitas pengguna biometrik; perangkat lunak yang dapat diunduh
dan aplikasi seluler untuk digunakan di bidang pengujian penyakit menular; perangkat lunak yang dapat diunduh dari internet
untuk tujuan melacak dan memonitor aktivitas fisik; perangkat lunak yang dapat diunduh untuk digunakan dalam
mengembangkan, melaksanakan, dan menjalankan perangkat lunak lain pada alat bergerak, komputer, jaringan komputer,
dan jaringan komunikasi global; perangkat lunak yang dapat diunduh untuk digunakan dalam transmisi dan menerima data
melalui jaringan komputer dan jaringan komunikasi global; perangkat lunak yang dapat diunduh untuk digunakan sebagai
token keamanan; perangkat lunak yang dapat diunduh untuk layanan pengiriman pesan instan dan surat elektronik; perangkat
lunak yang dapat diunduh untuk manajemen dana elektronik dan menyediakan alat penganggaran, nasihat investasi dan
wawasan keuangan mengenai manajemen keuangan; perangkat lunak yang dapat diunduh untuk memfasilitasi transaksi
komersial menggunakan alat elektronik melalui jaringan nirkabel, jaringan komputer global dan alat telekomunikasi bergerak;
perangkat lunak yang dapat diunduh untuk memodifikasi penampilan, memungkinkan transmisi, menggunakan secara
bersama-sama, meningkatkan, mengindeks, menyimpan, dan membuat gambar, konten audio-visual dan konten video;
perangkat lunak yang dapat diunduh untuk memproses pembayaran elektronik; perangkat lunak yang dapat diunduh untuk
memproses, memfasilitasi, memverifikasi, dan autentikasi pembayaran bergerak dan transaksi tanpa kontak dengan
pengecer, pedagang, dan penjual menggunakan suatu alat bergerak; perangkat lunak yang dapat diunduh untuk
memungkinkan memproses transfer dana elektronik dan pembayaran yang dilakukan melalui ACH, kartu kredit, kartu debit,
kartu prabayar, dompet nirkabel, dompet bergerak, dompet elektronik, cek elektronik dan pembayaran elektronik, bergerak
dan online; perangkat lunak yang dapat diunduh untuk memungkinkan transfer uang secara elektronik antara para pengguna;
perangkat lunak yang dapat diunduh untuk menambahkan efek visual dan audio serta filter ke musik, data, gambar, suara,
video, gambar, klip suara dan video serta rekaman; perangkat lunak yang dapat diunduh untuk menampilkan dan berbagi
lokasi pengguna dan menemukan, menempatkan, dan berinteraksi dengan pengguna dan tempat lain; perangkat lunak yang
dapat diunduh untuk mengaktifkan konektivitas internet; perangkat lunak yang dapat diunduh untuk mengambil, mengurus,
dan menyimpan informasi kartu kredit dan kartu debit; perangkat lunak yang dapat diunduh untuk mengatur komunikasi dan
pertukaran data di antara dan antara alat bergerak dan komputer desktop; perangkat lunak yang dapat diunduh untuk
mengizinkan pengguna untuk melakukan transaksi perbankan elektronik, peminjaman, investasi dan penukaran keuangan
melalui jaringan komputer global; perangkat lunak yang dapat diunduh untuk mengorganisir, menyimpan, menyediakan akses
ke, mendapatkan kembali, memindai, menggunakan bersama-sama, dan menyediakan informasi mengenai barang, jasa,
diskon, tiket, boarding pass, kupon, dan program loyalitas konsumen; perangkat lunak yang dapat diunduh untuk
mengorganisir, menyimpan, menyediakan akses ke, mendapatkan kembali, memindai, menggunakan bersama-sama, dan
menyediakan informasi mengenai barang, jasa, diskon, tiket, boarding pass, tiket masuk, transit pass, kupon, potongan harga,
diskon, program insentif, penawaran khusus, penghargaan, dan program loyalitas konsumen; perangkat lunak yang dapat
diunduh untuk mengunggah, memanipulasi, menyimpan dan berbagi foto, grafik, video, dan multimedia lainnya melalui
Internet; perangkat lunak yang dapat diunduh untuk perhitungan dan evaluasi tegangan termal, batasan tegangan,
pemantauan tegangan dan kontrol operasional komponen turbin uap; perangkat lunak yang dapat diunduh untuk publikasi dan
penggunaan secara bersama-sama media digital dan informasi melalui komputer global dan jaringan komunikasi; perangkat
lunak yang dapat diunduh untuk transmisi, streaming, menelusuri, mengorganisir, menampilkan dan mengakses konten digital,
karya audiovisual, publikasi elektronik, buku, film, dan pertunjukkan televisi; perangkat lunak yang dapat diunduh yang bersifat
aplikasi seluler yang memungkinkan pengguna untuk mencari, menemukan, meneliti, menganalisa, membandingkan, menjual,
dan membeli barang dan jasa melalui Internet, jaringan komunikasi komputer global, dan jaringan telekomunikasi nirkabel;
perangkat lunak yang dapat diunduh yang memberikan informasi untuk digunakan dalam kaitannya dengan uji tuntas kenali
pelanggan Anda, informasi mengenai kepatuhan regulasi jasa keuangan, dan penilaian resiko korporasi; perangkat lunak yang
dapat diunduh yang memungkinkan interaksi, diskusi, kolaborasi, dan berbagi ide, musik, lirik, data, suara, video, gambar, klip
suara dan video serta rekaman antara orang, pebisnis, penulis, artis, dan performer; perangkat lunak yang dapat diunduh,
yaitu, platform keuangan elektronik yang mengakomodasi berbagai jenis pembayaran dan transaksi hutang; perangkat lunak
yang digunakan dalam menerbitkan/mengeluarkan mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan
blockchain, aset digital (digitized assets), token digital, token kripto (crypto tokens) dan token utilitas; perangkat lunak yang
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digunakan dalam mengaudit mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital
(digitized assets), token digital, token kripto (crypto tokens) dan token utilitas; perangkat lunak yang digunakan untuk
mengontrol alat informasi dan komunikasi pengontrol suara; perangkat lunak yang dikemas; perangkat lunak yang diunduh
dari jaringan komputer jarak jauh dan digunakan untuk komputer on-board dalam kendaraan dan untuk perawatan kendaraan;
perangkat lunak yang mampu menyediakan fasilitas perbankan, finansial dan pembayaran; perangkat lunak yang
memfasilitasi kemampuan pengguna untuk melihat, menganalisis, merekam, menyimpan, memantau, mengelola,
memperdagangkan dan menukar mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset
digital (digitized assets), token digital, token kripto (crypto tokens) dan token utilitas; perangkat lunak yang memungkinkan
individu, kelompok, perusahaan, dan merek untuk menciptakan/membuat dan mempertahankan kehadiran/keberadaan online
untuk keperluan pemasaran; perangkat lunak yang memungkinkan pengguna untuk membuat profil dan berpartisipasi dalam
jejaring sosial di bidang blockchain (sistem pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi) dan teknologi buku besar yang
didistribusikan; perangkat lunak yang memungkinkan pengguna untuk menerima rekomendasi yang dipersonalisasi di bidang
medis, perawatan kesehatan, dan kebugaran (wellness); perangkat lunak yang memungkinkan pengguna untuk menilai
kebiasaan mereka di bidang kesehatan, nutrisi/gizi, dan kebugaran (wellness); perangkat lunak yang memungkinkan
pengguna untuk terlibat dalam tantangan kesehatan dan kebugaran (wellness) dengan orang lain, untuk berpartisipasi dalam
jejaring/jaringan sosial dan diskusi online dengan orang lain mengenai masalah-masalah medis, perawatan kesehatan, dan
kebugaran (wellness), untuk melakukan penilaian kesehatan, dan untuk melacak kegiatan, tujuan (goals), hasil (outcomes),
dan hadiah (rewards) kesehatan dan kebugaran (wellness); perangkat lunak yang menampilkan trek suara musik dan gambar
bergerak untuk tujuan bermain permainan video; perangkat lunak yang mengetahui lokasi (location-aware) untuk mencari,
menentukan dan berbagi (sharing) lokasi; perangkat lunak yang menggabungkan permainan komputer; perangkat lunak yang
menyediakan informasi cuaca berbasis lokasi; perangkat lunak yang menyediakan pasar (marketplace) virtual; perangkat
lunak yang menyediakan/memberikan informasi kepada pengguna mengenai kesehatan, kebugaran (wellness), dan
nutrisi/gizi; perangkat lunak, firmware dan perangkat keras untuk digunakan dalam pelacakan dan pengenalan visual, suara,
audio, gerakan (motion), mata dan gerakan (gesture); perangkat lunak, yaitu, antarmuka interpretif untuk memfasilitasi
interaksi antara manusia dan mesin; perangkat lunak, yaitu, aplikasi yang menyediakan fungsionalitas jaringan/jejaring sosial;
perangkat lunak, yaitu, perangkat lunak pengiriman pesan instan, perangkat lunak berbagi file, perangkat lunak komunikasi
untuk bertukar data, audio, gambar video dan grafik secara elektronik melalui jaringan komputer, seluler, nirkabel, dan
komunikasi; perangkat lunak, yaitu, platform keuangan elektronik yang mengakomodasi berbagai jenis pembayaran dan
transaksi dalam telepon seluler terintegrasi, PDA, dan lingkungan berbasis web; perangkat membaca untuk kepingan sirkuit
terpadu; perangkat memori elektronik; perangkat memori flash portabel; perangkat memori komputer; perangkat memori
penyangga [perangkat keras komputer]; perangkat memori semi-konduktor; perangkat memori semikonduktor; perangkat
memori untuk digunakan dengan peralatan pemrosesan data; perangkat metrologi frekuensi optik; perangkat monitor video
elektronik; perangkat navigasi; perangkat navigasi GPS; perangkat navigasi satelit; perangkat pelabelan kode batang
elektronik genggam; perangkat pelacak kendaraan; perangkat pelacakan personel; perangkat pemancar dan penerima untuk
transmisi jarak jauh; perangkat pembaca yang untuk digunakan dalam otentikasi dan identifikasi sarana pembayaran;
perangkat pemutus mesin; perangkat pencitraan elektronik; perangkat pendengar berukuran kecil yang diletakan dilubang
telinga; perangkat pendengar berukuran kecil yang diletakan dilubang telinga, pengeras suara; perangkat pendengar tanpa
dipegang un tuk telepon; perangkat penentuan posisi elektronik untuk benda yang hilang dengan menggunakan sistem
penentuan posisi global dan jaringan komunikasi seluler; perangkat pengapungan pribadi; perangkat pengawasan keamanan;
perangkat pengecekan cap pos; perangkat penghubung [docking stations]; perangkat penghubung computer dengan berbagai
jenis port; perangkat penghubung elektronik dengan berbagai jenis port; perangkat penghubung untuk perangkat elektronik
yang digunakan untuk memanaskan tembakau; perangkat penghubung untuk rokok elektronik; perangkat pengirim dan
penerima siaran radio; perangkat pengisian baterai elektronik dalam bentuk bantalan pengisian nirkabel untuk digunakan
dengan ponsel, tablet, dan perangkat seluler; perangkat pengisian baterai untuk kendaraan bermotor; perangkat pengisian
daya baterai; perangkat pengukur; perangkat pengukuran elektronik untuk keran; perangkat pengukuran pemanfaatan energi
listrik; perangkat penyimpanan data; perangkat penyimpanan data berupa disket; perangkat penyimpanan data berupa pita
magnetik; perangkat penyimpanan data komputer; perangkat penyimpanan data menjadi disk; perangkat penyimpanan
memori; perangkat periferal computer, tidak satupun barang tersebut untuk kamera fotografi dan sinematografi profesional
termasuk aksesoris spesifik fotografi dan sinematografi profesional khusus untuknya dan perangkat lunak fotografi dan
sinematografi profesional; perangkat periferal komputer; perangkat periferal komputer, yaitu, speaker, keyboard, mouse
pemrosesan data, trackball untuk memindahkan kursor dan kontrol elektronik nirkabel, semua untuk digunakan dengan
peralatan elektronik untuk konsumen; perangkat peripheral untuk komputer, telepon mobil, perangkat elektronik mobil,
perangkat elektronik yang dapat dipakai, arloji pintar, kaca mata pintar, earphone, headphone, televise, set top box dan
pemutar audio dan video serta perekam; perangkat perlindungan terhadap sinar-X, bukan untuk tujuan medis; perangkat
perlindungan untuk penggunaan pribadi terhadap kecelakaan; perangkat selektor saluran audio; perangkat selektor saluran
video; perangkat seluler genggam untuk menampilkan data dan video; perangkat semi-konduktor; perangkat semi-konduktor
dan elektronik untuk digunakan dalam peralatan komunikasi, telekomunikasi, dan pemrosesan sinyal audio; perangkat
semikonduktor; perangkat sensor elektronik, kamera, proyektor, dan mikrofon untuk pendeteksian, penangkapan dan
pengenalan gerakan (gesture), wajah, dan suara; perangkat set top box untuk memungkinkan streaming materi audio, visual
dan audiovisual melalui Internet atau jaringan komputer atau komunikasi lainnya; perangkat sinyal lalu lintas yang bercahaya;
perangkat tampilan cristal cair, magnetik; perangkat telekomunikasi seluler; perangkat telepon; perangkat universal serial bus
[USB]; perangkat untuk memutar pembawa suara dan gambar; perangkat untuk menganalisis informasi genom; perangkat
untuk menghasilkan asap untuk pensinyalan; perangkat untuk menghitung; perangkat untuk merekam suara dan pembawa
gambar; perangkat untuk pemutar audio dan/atau video, yaitu pemutar DVD, pemutar disc optik; perangkat untuk perekaman,
transmisi dan pemutaran suara dan gambar; perangkat untuk proyeksi keyboard virtual; perangkat untuk transmisi radio
nirkabel; perangkat video game; perangkat video interaktif; perangkat yang dapat dipakai untuk mengendalikan komputer,
telepon mobil, perangkat elektronik mobil, arloji pintar, kacamata pintar, earphone, headphone, pemutar video dan audio serta
perekam, televisi, set top box, speaker, amplifier, sistem home theater, dan sistem hiburan; perangkat, yaitu, perangkat
elektronik dan perangkat lunak komputer untuk mengecek dan mengidentifikasi data oleh pembaca optik, mikrofon, giroskop,
akselerometer, dan prosesor komputer; perangkat-perangkat keras komputer dan perangkat-perangkat lunak komputer di
bidang berbagai macam asam (acid) yang terdiri atas matarantai nucleotide, tipe-tipe species, diagnostic ilmu kedokteran,
diagnostic ilmu kedokteran hewan, diagnostic klinikal, penelitian medis, penelitian ilmu kedokteran hewan, penelitian
diagnostic, penelitian klinikal, pengembangan obat-obatan, penelitian pengembangan obat-obatan, penelitian laboratorium
obat-obatan, penelitian dan ilmu pengetahuan kedokteran hewan, ilmu hayati, biologi, mikrobiologi, bioteknologi, pertanian,
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forensik, keamanan pangan, metagenomik, pengujian genetika dan genetika; perangkat-perangkat lunak anti-virus; perangkatperangkat lunak computer untuk pesawat-pesawat dan perkakas-perkakas telekomunikasi; perangkat-perangkat lunak
komputer untuk memungkinkan penelusuran data; perangkat-perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk
memungkinkan akses pada jasa-jasa perkenalan sosial; perangkat-perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk
memungkinkan akses untuk jasa-jasa kencan; perangkat-perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk memungkinkan
jasa-jasa jaringan sosial; perangkat-perangkat lunak pengamanan pesawat computer; perangkkat pendengar yang diletakkan
di kepala; perangsang statis; peranti kendali akses; peranti lunak untuk telepon pintar yang memberi pengguna kemampuan
untuk mengecek status sistem pengoperasian kendaraan bermotor dari jarak jauh, yaitu, masa pakai oli mesin, tingkat bahan
bakar, tekanan ban dan pengisian daya baterai [sehubungan dengan otomobil]; peranti keras komputer yaitu hub rumah pintar
untuk koneksi beberapa perangkat rumah pintar dengan jaringan.; peranti lunak komputer untuk digunakan dalam membatasi
akses ke komputer dan ponsel dari jarak jauh.; peranti lunak komputer yang digunakan untuk mengendalikan informasi yang
dikendalikan suara yang berdiri sendiri dan perangkat asisten pribadi; peranti lunak untuk digunakan dalam pelacakan dan
pemantauan posisi dan jarak berbagai kendaraan pintar, otonom, dan mesin seluler untuk digunakan sehubungan dengan
perangkat yang mendukung internet of things (IoT); peranti lunak untuk memantau dan mengendalikan komunikasi antara
komputer dan sistem mesin otomatis; percikan api; peredam cahaya [regulator], listrik; peredam penerangan cahaya listrik;
perekam acara; perekam audio; perekam audio digital; perekam dan pemutar musik digital; perekam data; perekam disk Bluray; perekam elektronik portabel untuk mengukur dan merekam tegangan ganda, membaca arus dan termokopel dari berbagai
transduser; perekam hard disk drive; perekam kaset audio; perekam kaset audio digital; perekam kaset video; perekam
kilometer untuk kendaraan; perekam pita video; perekam sinar matahari; perekam suara digital; perekam televisi digital yang
dapat diprogram; perekam video; perekam video dan suara digital; perekam video digital; perekam video pribadi [PVR];
perekam video untuk mobil; perencana dan penyelenggara cetak yang dapat diunduh; perencana elektronik; pergi pengukur
dering; periferal bergerak; periferal dan aksesori komputer; periferal komputer; periferal komputer yang dapat dikenakan;
periferal komputer yang dapat dipakai; periferal yang dapat dipakai untuk komputer, komputer tablet, perangkat seluler dan
telepon seluler; periferal yang dapat dipakai untuk komputer, komputer tablet, perangkat seluler dan telepon seluler, yaitu,
display/tampilan yang dipasang di kepala yang dapat dikonfigurasikan; periferal yang dapat dipakai/dikenakan untuk
digunakan dengan komputer, telepon selular; peripheral komputer nirkabel; peripheral yang dapat dipakai untuk digunakan
dengan komputer, telepon mobil, perangkat elektronik mobil, arloji pintar, kacamata pintar, cincin pintar, earphone,
headphone, televisi, set top box dan pemutar audio dan video serta perekam; perisai gusi; perisai kacamata; perisai pelindung
genggam untuk digunakan oleh polisi; perisai samping untuk kacamata; perisai untuk produk pengawasan; periskop; perkakas
medis dan pembedahan yang digenggam untuk digunakan dalam kombinasi dengan sistem navigasi pembedahan, khususnya
instrumen dan pekakas pembedahan yang dapat dilacak; perkakas optik untuk pengukuran, tanda, pemantauan
(pengawasan), peralatan dan perkakas untuk penyelamatan; perkakas proyektor lembar transparansi; perkakas untuk
merekan transmisi atau reproduksi suara atau gambar; perkakas-perkakas komunikasi data; perkakas-perkakas pendengaran
dan perkakas-perkakas pemantauan (monitor); perkakas-perkakas satelit komunikasi; perlengkapan dan sistem identifikasi
dan otentikasi; perlengkapan menyelam; perlengkapan pemantauan, selain untuk keperluan medis; perlengkapan pemroses
data, komputer; perlengkapan pengolah data tetap, dapat dipindah dan on-board untuk digunakan pada kendaraan darat,
udara dan laut sehubungan dengan keamanan forensik dan aplikasi transport untuk aplikasi yang melibatkan aspek medis dan
hukum; perlengkapan pengolah data untuk memeriksa sidik jari atau telapak tangan, karakteristik bola mata, nadi atau suara,
tampilan wajah atau badan atau karakteristik biometrik lainnya; perlengkapan speaker; perlengkapan untuk mengolah data,
yaitu, terminal kartu cip elektronik terkode dan bagian-bagian dari barang-barang di atas; permainan audiovisual pada platform
perangkat keras komputer; permainan elektronik yang dapat diunduh; permainan elektronik yang dapat diunduh melalui
Internet dan perangkat nirkabel; permainan gawai gerak yang dapat diunduh; permainan interaktif, khususnya, program
komputer dan permainan video berupa konten video dari gambar bergerak, program televisi, atau video musik; permainan
internet (dapat diunduh); permainan telepon, yaitu, permainan komputer yang tidak dapat diunduh untuk telepon seluler;
permainan video interaktif yang dapat diunduh dan perangkat lunak permainan trivia yang dapat diunduh yang tersedia pada
internet; permainan video komputer; permainan video yang dapat diunduh; permainan-permainan anak untuk komputer dan
perangkat-perangkat seluler yang dapat diunduh; permainan-permainan elektronik, musik, nada dering, screen saver dan
wallpaper; pertukaran telekomunikasi; pertukaran telepon otomatis; pesawat dan perkakas ilmu pengetahuan; pesawat
penerima telepon; pesawat telepon; pesawat-pesawat atau mesin-mesin penggerak otomatis yang bekerja dengan
memasukkan uang atau kepingan logam kedalamnya; pesawat-pesawat dan perkakas-perkakas komunikasi digital; pesawatpesawat dan perkakas-perkakas komunikasi yang dapat dipindah-pindahkan (mobile); pesawat-pesawat dan perkakasperkakas telekomunikasi; pesawat-pesawat dan perkakas-perkakas transaksi finansial elektronik dan perdagangan elektronik;
pesawat-pesawat perangkat keras komputer dan perangkat-perangkat lunak komputer untuk penyediaan perlindungan
firewall, semuanya dipasok dari internet atau online dari basis data; peta elektronik yang dapat diunduh; petunjuk arus elektrik;
petunjuk pengoperasian dan pengguna disimpan dalam bentuk digital; petunjuk pengoperasian dan pengguna untuk komputer
yang disimpan dalam bentuk digital; petunjuk pengoperasian dan pengguna untuk komputer yang disimpan dalam bentuk
digital pada CD-ROM; petunjuk pengoperasian dan pengguna untuk perangkat lunak komputer yang disimpan dalam bentuk
digital; petunjuk pengoperasian dan pengguna untuk perangkat lunak komputer yang disimpan dalam bentuk digital pada CDROM; phablets; photo booth; pickup suara elektronik untuk gitar dan bass; pickup untuk peralatan telekomunikasi; pin untuk
kacamata; pin untuk kacamata hitam; pintu lemari magnetik menangkap; pipa untuk camera pengawas; pipet elektronik; pipet
elektronik untuk penggunaan laboratorium; pipet laboratorium; pir dekantasi untuk penggunaan laboratorium; piranti elektronik
yang dapat menggunakan teknologi nirkabel untuk mengatur satu atau lebih geofences (perimeter virtual pada wilayah
geografis yang menggunakan layanan berbasis lokasi) untuk memantau lokasi hewan peliharaan dan berkomunikasi ketika
geofence (perimeter virtual pada wilayah geografis yang menggunakan layanan berbasis lokasi) dilanggar; piranti keras dan
piranti lunak komputer untuk virtualisasi; piranti keras komputer dengan piranti lunak yang tertanam untuk mengalihkan dan
router aplikasi (aplikasi yang dapat diinstalasikan pada sistem operasi sehingga system operasi tersbut akan memiliki
kemampuan seperti router); piranti keras komputer untuk melacak lokasi hewan peliharaan; piranti keras komputer, periferal
komputer, dan piranti lunak untuk digunakan dalam bisnis elektronik dan nirkabel dan transaksi konsumen, yaitu piranti keras
komputer, periferal, dan piranti lunak untuk memfasilitasi pembayaran secara elektronik dan nirkabel; piranti keras untuk
backup/cadangan disk drive; piranti keras yang menjadi bagian penyimpanan pada jaringan komputer; piranti lunak analisis
bisnis yang mengumpulkan dan menganalisa data untuk memfasilitasi pembuatan keputusan bisnis; piranti lunak infrastruktur
terdefinisi piranti lunak, yaitu piranti lunak untuk virtualisasi; piranti lunak komputer cloud yang digunakan pada aplikasi,
manajemen database, dan penyimpanan data elektronik perusahaan; piranti lunak komputer untuk administrasi jaringan
komputer; piranti lunak komputer untuk cloud yang dapat diunduh untuk digunakan dalam manajemen infrastruktur cloud,
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manajemen infrastruktur gudang data, manajemen database dan penyimpanan data elektronik ; piranti lunak komputer untuk
deduplikasi data; piranti lunak komputer untuk jaringan piranti lunak yang terdefinisikan; piranti lunak komputer untuk
konfigurasi, penyediaan, penyebaran, pengendalian, pengelolaan dan virtualisasi komputer, server komputer dan alat
penyimpan data; piranti lunak komputer untuk manajemen dan otomatisasi infrastruktur cloud; piranti lunak komputer untuk
manajemen teknologi informasi (IT), manajemen infrastruktur IT, manajemen infrastruktur IT, manajemen infrastruktur IT jarak
jauh, manajemen aset dan inventaris IT, otomasi proses IT, manajemen daur ulang perangkat IT, keamanan IT, pelaporan IT
dan prediksi IT, pemantauan kesalahan infrastruktur TI dan pemantauan kinerja IT; piranti lunak komputer untuk manajemen
help desk IT dan layanan help desk IT; piranti lunak komputer untuk memantau akses dan aktivitas jaringan komputer; piranti
lunak komputer untuk mengatur, mengkonfigurasikan, mengoperasikan atau mengendalikan perangkat seluler, telepon seluler,
peralatan yang dapat dipakai/dikenakan, komputer, periferal komputer, set top box, televisi, dan alat pemutar audio dan video;
piranti lunak komputer untuk menyambung sistem komputer, server komputer dan perangkat penyimpanan komputer yang
berlainan; piranti lunak komputer untuk menyediakan keamanan pada komputer, jaringan dan komunikasi elektronik; piranti
lunak komputer untuk pengembangan piranti lunak; piranti lunak komputer untuk pengoperasian jaringan komputer,
pengelolaan jaringan komputer, otomatisasi dan virtualisasi jaringan komputer; piranti lunak komputer untuk penyimpanan
data elektronik; piranti lunak komputer untuk proteksi data dan keamanan data; piranti lunak komputer yang dapat diunduh
untuk digunakan dalam pengumpulan data, transmisi, integrasi, visualisasi, analisis, dan penyimpanan di bidang minyak dan
gas; piranti lunak komputer yang dapat diunduh untuk digunakan sehubungan dengan suatu jaringan obyek fisik, perangkat,
kendaraan, dan bangunan yang tertanam dengan elektronik, piranti lunak, sensor, dan konektivitas jaringan yang semuanya
memudahkan obyek, perangkat, kendaraan, dan bangunan tersebut untuk saling mengumpulkan data dan bertukar data dan
melaporkan data di bidang minyak dan gas; piranti lunak komputer yang digunakan di dalam analisa himpunan/kumpulan data
yang besar; piranti lunak komputer yang menyediakan manajemen intelijen bisnis yang terintegrasi pada saat yang sama
dengan melakukan kombinasi informasi dari berbagai database; piranti lunak manajemen informasi dan pengetahuan untuk
mendapatkan pengetahuan dan manajemen; piranti lunak manajemen untuk daur ulang produk; piranti lunak pengoperasian
server untuk akses jaringan; piranti lunak sistem pengoperasian komputer; piranti lunak untuk cadangan data, pemulihan data
dan pengarsipan/penyimpanan data; piranti lunak untuk enkripsi dan dekripsi data dan dokumen; piranti lunak untuk intelijen
bisnis; piranti lunak untuk intelijen keamanan dan manajemen resiko ; piranti lunak untuk kriptografi; piranti lunak untuk
manajemen arsip; piranti lunak untuk manajemen database; piranti lunak untuk manajemen portofolio proyek (PPM); piranti
lunak untuk manajemen resiko bisnis; piranti lunak untuk memantau kelengkapan, pelaporan dan analisa keamanan informasi;
piranti lunak untuk memantau kinerja cloud, web dan aplikasi; piranti lunak untuk mengakses, mempertanyakan dan
menganalisa informasi yang tersimpan di database dan gudang data; piranti lunak untuk mengkonfigurasikan, mengutip dan
mengorder paket layanan teknologi informasi dan piranti keras teknologi informasi; piranti lunak untuk menilai keamanan
aplikasi; piranti lunak untuk organisasi bisnis dan virtualisasi proses bisnis dan manajemen; piranti lunak untuk otentikasi
pengguna komputer; piranti lunak untuk penciptaan database informasi dan data; piranti lunak untuk penelusuran data, yaitu,
piranti lunak untuk membuat penelusuran data pada database; piranti lunak untuk penelusuran database; piranti lunak untuk
pengembangan ion; piranti lunak untuk pengoperasian dan otomatisasi gudang data komputer; piranti lunak untuk
pengoperasian pusat data dan piranti lunak otomatisasi; piranti lunak untuk perencanaan sumber daya perusahaan (ERP);
piranti lunak untuk transmisi data, penyimpanan data, pengolahan data dan reproduksi data; piranti lunak yang dapat diunduh
untuk digunakan dalam mengukur dan menganalisis data yang diambil dari sumur minyak dan gas; piranti lunak yang
digunakan untuk melacak dan memantau posisi dan jarak dari alat pelacak lokasi yang digunakan sehubungan dengan
perangkat yang mendukung internet of things (IOT); piranti lunak yang digunakan untuk membaca dan mengevaluasi konten
yang berada pada jaringan komputer global, database dan/atau jaringan; piranti lunak yang digunakan untuk menjalankan
komputasi cloud yang berbasis aplikasi; piranti lunak yang melakukan otomatisasi untuk proses yang tidak terstruktur, semiterstruktur dan terstruktur atas informasi dan data yang tersimpan pada jaringan komputer dan jaringan Internet; piranti lunak
yang menyediakan akses berbasis web untuk aplikasi dan layanan melalui suatu web yang mengoperasikan sistem atau portal
antarmuka; piranti keras dan piranti lunak komputer untuk memfasilitasi akses ke rekening
pembayaran dengan tujuan komersil secara elektronik dan nirkabel; piranti keras komputer, periferal komputer, dan
piranti lunak untuk memfasilitasi pembayaran elektronik, transaksi tunai elektronik, transfer dana elektronik, dan layanan
pengiriman uang elektronik secara elektronik dan nirkabel; piranti lunak dan piranti lunak yang tertanam untuk pengendalian
dan penggunaan sirkuit terintegrasi; piranti lunak dan piranti lunak yang tertanam yang digunakan sehubungan dengan
transfer data oleh sirkuit komunikasi di bidang komunikasi jaringan; piranti lunak komputer dan piranti lunak
komputer yang tertanam untuk implementasi, aktivasi dan pengendalian jaringan komputer; piranti lunak komputer dan
piranti lunak yang tertanam untuk pengendalian dan penggunaan sakelar jaringan komputer, sakelar komputer, sakelar
jaringan komunikasi, dan sakelar Ethernet; piranti lunak komputer untuk akuisisi pengetahuan, pemrosesan pengetahuan dan
presentasi pengetahuan; piranti lunak komputer untuk digunakan dalam komputer pribadi, laptop, PDA, PIM, telepon seluler,
peralatan digital, mesin virtual, peralatan virtual, serta peralatan komputasi dan peralatan komunikasi seluler lainnya, dan
piranti lunak komputer untuk digunakan pada mobil dan kendaraan lain atau peralatan transportasi, untuk mengelola,
meningkatkan, dan mengoptimalkan komputasi sumber daya dari peralatan-peralatan tersebut; piranti lunak komputer untuk
digunakan dalam penyediaan, penggunaan, konfigurasi, pengelolaan, pengamanan, optimasi, pemantauan, pencadangan,
pemulihan, pemodelan, pengujian, penyimpanan, pembaruan, diagnosa, perbaikan, analisis, penyelesaian masalah,
penemuan, dan penggunaan sumber daya piranti keras dan piranti lunak dan komponen komputer dan jaringan
komunikasi, serta untuk mengaktifkan fungsionalitas lintas platform, untuk bisnis dan individu; piring holografik; piringan
cakram dan cakram audio pra-rekam yang menampilkan musik; piringan cakram yang direkam dengan musik; piringan hitam
vinyl berupa musik; pirometer; pita magnetik; pita pengukur; pita peringatan; pita rekaman suara; pita ukur; pita video dan disk
video terekam; planetarium [perangkat optik]; platelet untuk kacamata; platform berbasis website dan aplikasi; platform game
(permainan); platform perangkat lunak komputer; platform perangkat lunak komputer terkait dengan sistem pengaturan
transportasi; platform perangkat lunak komputer untuk digunakan dalam bidang kesehatan, kebugaran (wellness), dan
nutrisi/gizi; platform perangkat lunak komputer untuk jejaring sosial; platform perangkat lunak komputer untuk manajemen
keuangan; platform perangkat lunak komputer untuk pengaturan kegiatan penyewaan kendaraan; platform perangkat lunak
komputer untuk pengawasan perusahaan sewa kendaraan dan perilaku supir kendaraan sewaan; platform perangkat lunak
komputer yang direkam atau yang dapat diunduh; platform perangkat lunak komputer, direkam atau diunduh; platform
perangkat lunak untuk memfasilitasi transaksi dan pembayaran menggunakan mata uang digital, mata uang virtual,
cryptocurrency, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized assets), token digital, token kripto (crypto tokens) atau token
utilitas yang memungkinkan pengguna untuk membeli dari, dan menjual produk dan layanan kepada orang lain; platform
perangkat lunak untuk memfasilitasi transaksi dan pembayaran menggunakan mata uang digital, mata uang virtual, mata uang
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kripto, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized assets), token digital, token kripto (crypto tokens) atau token utilitas
yang memungkinkan pengguna untuk membeli dari, dan menjual produk dan layanan kepada orang lain; platform perangkat
lunak untuk menyediakan program interface untuk pihak ketiga untuk mengakses konten situs web dan data untuk
pengembangan web dan pengembangan aplikasi situs web; platform-platform untuk pengetesan dan pengujian otomatisasi
perangkat lunak komputer.; plug-in menjadi perangkat lunak yang dapat diunduh; plugboard; podcast yang dapat diunduh;
podcast yang dapat diunduh dalam bidang olahraga elektronik dan permainan video; podcast yang dapat diunduh di bidang
musik dan hiburan; pointer elektronik pemancar cahaya; pointer laser; polarimeters; pompa kebakaran; ponsel [perangkat
telekomunikasi]; ponsel pintar; port paralel komputer; port serial komputer; potensiometer; potensiometer foto; power amplifier
profesional; power audio mobil; power bank [baterai yang bisa diisi ulang); power distribution unit; power sequence; prarekaman cakram video digital; preamp mobil; preamplifiers; print head untuk komplotan; print head untuk printer ink jet; print
head untuk printer ink-jet; print head untuk printer inkjet; print head untuk printer komputer; printer (mesin cetak); printer
dampak; printer desktop; printer digital; printer dot matrix; printer foto; printer foto elektronik genggam; printer ink-jet; printer
inkjet format besar; printer jaringan; printer kode batang; printer komputer; printer kuku; printer label kode genggam elektronik;
printer laser; printer laser warna; printer laser warna untuk dokumen; printer multi-fungsi menggabungkan kemampuan
penyalinan dan / atau pemindaian dan / atau faks; printer roda daisy; printer termal; printer tidak berdampak; printer untuk
digunakan dengan komputer *; printer video; printer warna; printer warna digital; printer warna ink-jet; printer xerografis; printer
yang digunakan dengan komputer; prisma [optik]; prisma untuk keperluan optik; prisma untuk mikroskop; prisma untuk
teleskop; prisma untuk tujuan ilmiah; probe longsoran; probe untuk menguji sirkuit terintegrasi; probe untuk pengujian semikonduktor; probe untuk pengujian semikonduktor; probe untuk tujuan ilmiah; produk perangkat lunak komputer; profiler optik;
program alat pengembangan aplikasi untuk keperluan komputer pribadi dan komputer genggam; program aplikasi antarmuka
(Application Programming Interfaces “API”) untuk perangkat lunak komputer yang memfasilitasi jasa daring (online) untuk
jejaring sosial, membangun aplikasi jejaring sosial dan untuk memberikan akses untuk memulihkan, mengunggah,
mengunduh, mengakses dan mengelola data, perangkat lunak komputer untuk memberikan akses untuk mengunggah,
mengunduh, mengakses, memasang, menampilkan, menandai), menulis blog, mengalirkan, menghubungkan, membagi dan
menyediakan media elektronik atau informasi melalui jaringan komputer dan komunikasi; program aplikasi antarmuka
(Application Programming Interfaces “API”) untuk perangkat lunak komputer yang memfasilitasi jasa daring (online) untuk
jejaring sosial, membangun aplikasi jejaring sosial dan untuk memberikan akses untuk memulihkan, mengunggah,
mengunduh, mengakses dan mengelola data, perangkat lunak komputer untuk memberikan akses untuk mengunggah,
mengunduh, mengakses, memasang, menampilkan, menandai), menulis blog, mengalirkan, menghubungkan, membagi dan
menyediakan media elektronik atau informasi melalui jaringan komputer dan komunikasi.; program aplikasi cerdas, dapat
diunduh untuk terminal nirkabel ; program aplikasi intelijen untuk terminal nirkabel yang dapat diunduh; program aplikasi
kecerdasan untuk terminal nirkabel yang direkam; program aplikasi untuk tujuan mempromosikan gaya hidup yang aktif dan
kesehatan dengan memberi penghargaan kepada pelanggan karena telah aktif dan mencapai sasaran yang ditetapkan;
program aplikasi yang bisa diunduh untuk telepon seluler, komputer tablet dan komputer genggam untuk rencana asuransi
jiwa dan kesehatan yang mempromosikan kesehatan dan kebugaran dengan memberi penghargaan kepada pelanggan yang
aktif dan mencapai sasaran yang ditetapkan dengan diskon premi asuransi; program dan perangkat lunak komputer; program
dan perangkat lunak permainan video dan elektronik, komputer (termasuk perangkat lunak yang dapat didownload dari
internet); program driver perangkat lunak untuk perangkat elektronik untuk mengaktifkan perangkat keras komputer dan
perangkat elektronik untuk berkomunikasi satu sama lain/saling berkomunikasi; program game interaktif, komputer, video dan
elektronik yang dapat diunduh; program game komputer yang direkam; program kinerja otomatis untuk alat musik elektronik;
program komputer; program komputer (perangkat lunak yang dapat diunduh); program komputer [perangkat lunak yang dapat
diunduh]; program komputer dan perangkat lunak komputer untuk perdagangan efek elektronik; program komputer dan
perangkat lunak untuk digunakan bersama dengan penyediaan penghubung dalam bentuk perangkat penghubung atau
program penghubung untuk komputer antara komputer dan peralatan periferal; program komputer dan perangkat lunak untuk
pemrosesan gambar; program komputer dan perangkat lunak untuk pemrosesan gambar yang digunakan untuk telepon
seluler; program komputer dan perangkat lunak untuk perangkat komunikasi, yaitu program dan perangkat lunak yang
memungkinkan telekomunikasi/koneksi lokal atau global antara perangkat elektronik konsumen, perangkat komunikasi
nirkabel, base stasiun, dan/atau peralatan/fasilitas telekomunikasi; program komputer dan sistem operasi untuk kartu cip,
yaitu, perangkat lunak yang digunakan dalam sistem identifikasi dan deteksi untuk keperluan mengidentifikasi seseorang,
autentikasi dokumen dan menemukan dan mengidentifikasikan kendaraan; program komputer disimpan dalam bentuk digital;
program komputer multimedia interaktif; program komputer platform perangkat lunak komputer untuk jaringan dan aplikasi
komputasi awan (cloud computing); program komputer untuk desain antarmuka pengguna; program komputer untuk
digunakan dalam melacak status berbagai pengguna dari jasa permainan interaktif online dan untuk mencocokkan para
pemain permainan online dengan para pemain lain dari semua tingkat kecakapan; program komputer untuk digunakan dalam
mengakses dan melihat infrastruktur dan sistem jaringan komputer; program komputer untuk digunakan dalam mengakses,
menavigasi, menjelajahi, dan mentransfer informasi, dan mendistribusikan dan melihat program komputer; program komputer
untuk digunakan dalam perdagangan saham dan obligasi; program komputer untuk digunakan dalam telekomunikasi; program
komputer untuk karaoke dengan fungsi penilaian yang dapat diunduh melalui terminal komputer elektronik; program komputer
untuk manajemen dokumen; program komputer untuk manajemen proyek; program komputer untuk media pembelajaran;
program komputer untuk memproses file musik digital; program komputer untuk mencari konten dari jauh di komputer dan
jaringan komputer; program komputer untuk mengakses berbagai basis data dalam bidang bisnis; program komputer untuk
mengakses dan menggunakan Internet; program komputer untuk mengaktifkan akses atau kontrol masuk; program komputer
untuk mengedit gambar, suara dan video; program komputer untuk menggunakan Internet dan World Wide Web; program
komputer untuk menghasilkan musik; program komputer untuk menghubungkan jarak jauh ke komputer atau jaringan
komputer; program komputer untuk menghubungkan ke komputer jarak jauh dan jaringan komputer; program komputer untuk
mengukur dan mengontrol aliran air; program komputer untuk mengukur dan mengontrol suhu air; program komputer untuk
navigasi dan penggunaan bantuan pengemudi dengan drone militer dan sipil; program komputer untuk pemrosesan data;
program komputer untuk perangkat pemutar audio dan/atau video, program komputer untuk menghubungkan perangkat
elektronik konsumen ke perangkat komunikasi nirkabel, program komputer untuk mengendalikan dan menggunakan sirkuit
terpadu; program komputer untuk perangkat yang mendukung Internet of Things [IoT]; program komputer untuk perdagangan
elektronik mata uang virtual; program komputer untuk perdagangan mata uang elektronik; program komputer untuk video dan
permainan komputer; program komputer yang dapat diunduh untuk digunakan dalam mengakses dan melihat infrastruktur dan
sistem jaringan komputer; program komputer yang dapat diunduh untuk digunakan dalam mengakses, menavigasi,
menjelajahi, dan mentransfer informasi, serta mendistribusikan dan melihat program komputer; program komputer yang dapat
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diunduh untuk permainan video dan komputer; program komputer yang dapat diunduh yang digunakan untuk telepon pintar
dan asisten digital pribadi; program komputer yang digunakan untuk sistem cash register elektronik; program komputer yang
direkam; program komputer yang menggabungkan fungsi kecerdasan artifisial; program komputer, dapat diunduh; program
komputer, direkam; program operasi robot; program pemrosesan data yang direkam pada operator data yang dapat dibaca
mesin; program pengiriman pesan yang direkam ; program pengolahan data; program pengoperasian komputer; program
pengoperasian komputer terekam; program pengoperasian komputer, direkam; program pengoprasian komputer terekam;
program penyimpanan data; program perangkat lunak komputer; program perangkat lunak komputer berupa sumber daya
dalam permainan; program perangkat lunak komputer untuk integrasi file teks, foto, grafik, audio dan video ke dalam aplikasi
multimedia pengiriman interaktif; program perangkat lunak komputer untuk mengembangkan aplikasi perangkat lunak
computer, tidak satupun barang tersebut untuk kamera fotografi dan sinematografi profesional termasuk aksesoris spesifik
fotografi dan sinematografi profesional khusus untuknya dan perangkat lunak fotografi dan sinematografi profesional; program
perangkat lunak komputer yang dapat diunduh yang berhubungan dengan golf; program perangkat lunak sistem
pengoperasian untuk instrumen ilmu pengetahuan bukan medis dan untuk alat dan instrumen uji, sinyal dan pengukuran
elektronik; program perekaman cakram optik untuk ponsel pintar; program permainan elektronik; program permainan
elektronik yang dapat diunduh; program permainan komputer; program permainan komputer dapat diunduh melalui Internet;
program permainan komputer dengan multipemain; program permainan komputer interaktif; program permainan komputer
multimedia interaktif; program permainan komputer online interaktif multi pemain; program permainan komputer yang dapat
diunduh; program permainan komputer yang dapat diunduh.; program permainan komputer, pengontrol permainan video,
yaitu, kendali jarak jauh, joystick, bantalan lantai yang dikontrol secara interaktif, roda kemudi untuk permainan video,
headphone, keyboard dan mouse pemrosesan data, semua untuk digunakan dengan komputer dan konsol untuk platform
permainan video, mouse pemrosesan data nirkabel dan kontrol jarak jauh untuk digunakan dengan televisi, komputer, dan settop box dalam bentuk decoder; program permainan komputer, permainan LCD yang dapat dibawa.; program permainan untuk
mesin permainan video arcade; program permainan untuk mesin permainan video di rumah; program permainan untuk
peralatan permainan (game) genggam dengan display kristal cair; program permainan untuk peralatan permainan video
konsumen; program permainan untuk peralatan terminal komunikasi informasi mobile; program permainan untuk ponsel pintar
(smart phones); program permainan untuk realitas virtual, realitas tertambah (augmented reality) dan realitas campuran (mixed
reality); program permainan video; program permainan video konsumen; program permainan video multimedia interaktif;
program permainan yang dapat diunduh untuk mesin permainan video arcade; program permainan yang dapat diunduh untuk
peralatan permainan (game) genggam dengan display kristal cair; program permainan yang dapat diunduh untuk peralatan
permainan video konsumen; program permainan yang dapat diunduh untuk peralatan terminal informasi mobile; program
permainan yang dapat diunduh untuk permainan mesin video rumah atau permainan genggam dengan layar kristal cair;
program permainan yang dapat diunduh untuk ponsel pintar (smart phones); program permainan yang dapat diunduh untuk
telepon genggam; program sistem operasi; program sistem operasi jaringan; program sistem operasi jaringan untuk ponsel;
program televisi yang dapat diunduh menampilkan drama dan fiksi ilmiah yang didistribusikan melalui Internet dan komunikasi
nirkabel (perangkat lunak); program untuk jaringan sosial yang memungkinkan untuk dapat di akses melalui internet; program
untuk komputer; program utilitas komputer; program utilitas komputer untuk kompresi data; program utilitas komputer untuk
manajemen file; program utilitas komputer untuk pemeliharaan komputer; program utilitas komputer yang dapat diunduh;
program utilitas untuk melakukan diagnosa sistem komputer; program video game interaktif; program video game interaktif
dan kartrid permainan komputer; program yang dapat diunduh yang digunakan untuk telepon pintar dan asisten digital pribadi;
program yang direkam pada sirkuit elektronik untuk peralatan hiburan dengan layar kristal cair; program yang direkam untuk
permainan genggam dengan layar kristal cair; program-program komputer untuk mengakses, melihat-lihat (browsing) dan
menelusuri database secara sambung-langsung (online); program-program komputer untuk mengelola pranikah, pernikahan,
dan acara-acara dan logistik-logistik setelah pernikahan, termasuk untuk berbagi rincian-rincian pernikahan, ide-ide,
undangan-undangan, dan fotografi secara elektronik, dan untuk pengumuman undangan-undangan pernikahan; programprogram komputer untuk mewarnai dan menggambar yang menampilkan kegiatan pembelajaran ekspresi kreatif untuk anak;
program-program komputer yang dapat diunduh; prosesor [unit pemrosesan pusat]; prosesor efek gitar; prosesor gambar
raster; prosesor menjadi unit pemrosesan pusat; prosesor multi-core; prosesor satelit; prosesor semikonduktor; prosesor
sinyal; prosesor sinyal audio elektronik untuk mengkompensasi distorsi suara pada speaker; prosesor sinyal digital; prosesor
sinyal suara digital; prosesor sinyal untuk speaker; prosesor suara; prosesor suara digital; prosesor suara multichannel;
prosesor video; proyektor; proyektor digital; proyektor film; proyektor fotografi; proyektor gambar; proyektor geser; proyektor
home theater; proyektor kecil; proyektor layar kristal cair; proyektor liquid crystal display [LCD]; proyektor multimedia;
proyektor overhead; proyektor planetarium; proyektor profil; proyektor sinema rumah; proyektor sinematografi; proyektor
suara; proyektor untuk gambar stereoskopik; proyektor untuk industri hiburan; proyektor video; publikasi dan foto elektronik
yang dapat diunduh; publikasi elektronik; publikasi elektronik (dapat diunduh); publikasi elektronik [dapat diunduh] disediakan
dari basis data atau Internet; publikasi elektronik [dapat diunduh] disediakan secara online dari database atau Internet;
publikasi elektronik direkam pada media komputer; publikasi elektronik untuk anak-anak yang dapat diunduh; publikasi
elektronik yang berhubungan dengan kebersihan, kecantikan dan perawatan pribadi; publikasi elektronik yang dapat
didownload dalam bentuk majalah, artikel, brosur, selebaran, lembaran data, bahan-bahan informasi, bahan-bahan instruksi
dalam bidang bisnis, perdagangan elektronik (e-commerce), teknologi informasi, cloud computing, telekomunikasi, internet,
pelatihan bisnis dan perdagangan elektronik (e-commerce), bisnis, penjualan, manajemen pemasaran dan keuangan;
publikasi elektronik yang dapat diunduh; publikasi elektronik yang dapat diunduh dalam bentuk buku komik, novel grafis dan
cerita yang menampilkan adegan dan karakter berdasarkan pada permainan video; publikasi elektronik yang dapat diunduh
dalam bentuk buku, majalah, buletin, pamflet, buklet, dan brosur di bidang musik dan hiburan; publikasi elektronik yang dapat
diunduh dalam sifat majalah; publikasi elektronik yang dapat diunduh, yaitu, buku, majalah, koran, majalah, dan buletin yang
menampilkan permainan video, olahraga elektronik, dan kompetisi dan turnamen olahraga elektronik; publikasi elektronik,
dapat diunduh; publikasi elektronik, dapat diunduh dalam bentuk manual, buku, brosur dan buletin di bidang deteksi dan
penyembuhan virus komputer, sistem operasi dan perangkat lunak.; publikasi elektronik, termasuk bahan yang dapat diunduh
dalam bentuk majalah, berita berkala, jurnal, laporan, panduan, bahan ajar, buku petunjuk dan buku-buku di bidang
manajemen bisnis; publikasi elektronik, termasuk bahan yang dapat diunduh dalam bentuk majalah, berita berkala, jurnal,
laporan, panduan, bahan ajar, buku petunjuk dan buku-buku di bidang manajemen proyek; publikasi elektronik, termasuk
bahan yang dapat diunduh dalam bentuk majalah, berita berkala, jurnal, laporan, panduan, bahan ajar, buku petunjuk dan
buku-buku di bidang manajemen strategis; publikasi elektronik, yang dapat diunduh dan tidak dapat diunduh; publikasi
elektronik, yang dapat diunduh dalam bentuk manual, buku, brosur dan buletin dalam bidang pendeteksian
dan penghilangan virus komputer, sistem dan perangkat lunak pengoperasian komputer; publikasi yang dapat diunduh;
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quantum dot light-emitting diode [QLED]; quantum dots [bahan semi-konduktor kristal]; radar patroli maritim; radio; radio
broadband; radio dua arah; radio jarak pendek; radio kendaraan; radio laut; radio menggabungkan jam; radio menggabungkan
jam alarm; radio mobil; radio portabel; radio seluler; radio siaran audio digital [DAB]; radio untuk kendaraan; radio yang dapat
dibawa; radiometer; radiometer untuk digunakan dalam penelitian; radome [kubah radar] untuk kendaraan untuk penggerak
melalui darat, udara, air atau kereta api; radome [kubah radar] untuk pesawat; rak disesuaikan untuk amplifier; rak disesuaikan
untuk pengeras suara; rak laboratorium; rak pemasangan disesuaikan untuk perangkat keras komputer; rak pemasangan
disesuaikan untuk perangkat keras telekomunikasi; rak pengeringan [fotografi]; rak pipet untuk penggunaan laboratorium; rakit
yang menyelamatkan jiwa; rakitan kunci elektronik; rakitan outlet daya listrik; rakitan port akses daya listrik; rambu-rambu
jalan, bercahaya; rambu-rambu jalan, bercahaya atau mekanis; rana melepaskan [fotografi]; ransel punggung yang khusus
disesuaikan untuk membawa komputer jinjing; rantai dan kabel untuk kacamata hitam; rantai kacamata; rantai klip hidung;
rantai survei; rantai untuk kacamata anak; rantai untuk kacamata dan kacamata hitam; rantai untuk kacamata hitam; reaktor
listrik; rebreathers untuk menyelam; reflektor optik; reflektor untuk digunakan dalam fotografi; reflektor untuk mikroskop;
reflektor untuk sinyal lalu lintas; reflektor untuk teleskop; refraktometer; refraktor; regulator cahaya [peredam], listrik; regulator
kecepatan untuk pemutar rekaman; regulator pencahayaan panggung; regulator tegangan; regulator tegangan induksi;
regulator tegangan statis; regulator tegangan untuk kendaraan; regulator untuk digunakan dalam scuba diving; rekam pemain
yang menggabungkan pemutar CD; rekam turntable; rekaman audio; rekaman audio dan audiovisual, semua berupa musik
dan hiburan musikal; rekaman audio dan video menampilkan suatu karakter animasi dan suatu program televisi animasi;
rekaman audio dan video yang dapat didownload berupa musik dan hiburan; rekaman audio dan video yang dapat diunduh;
rekaman audio dan video yang telah direkam sebelumnya yang dapat didownload berupa musik dan hiburan musikal;
rekaman audio dan visual yang menampilkan musik, cerita, pertunjukkan drama, pertunjukkan non-drama, hiburan aksi secara
langsung, hiburan animasi, permainan dan kegiatan pembelajaran untuk anak-anak.; rekaman audio dan/atau video dalam
bentuk cakram dan kaset; rekaman audio musik untuk anak; rekaman audio visual di semua media, yang menampilkan
hiburan dalam bentuk serial televisi yang sedang berlangsung di bidang drama dan fiksi ilmiah; rekaman audio yang
menampilkan musik; rekaman audiovisual yang dapat diunduh menampilkan hiburan musik dan musikal; rekaman disk video
yang direkam sebelumnya; rekaman file musik yang dapat didownload; rekaman fonograf yang menampilkan musik; rekaman
fonograf yang telah direkam sebelumnya, compact disc yang telah direkam sebelumnya, pita video yang telah direkam
sebelumnya, kaset video yang telah direkam sebelumnya, DVD dan kaset audio yang telah direkam sebelumnya, semuanya
menampilkan hiburan olahraga; rekaman kaset video yang direkam sebelumnya; rekaman musik; rekaman piringan hitam
yang menampilkan musik; rekaman piringan hitam, kaset DVD dan video, cakram padat, CD-ROM, floppy disc, pita dan kartu
magnetik; rekaman piringan hitam ; rekaman suara; rekaman suara dan audiovisual yang dapat diunduh menampilkan hiburan
dan musik; rekaman suara dan audiovisual yang menampilkan hiburan dan musik; rekaman suara dan video; rekaman suara
dan video yang dapat diunduh; rekaman suara digital (dapat diunduh); rekaman suara musik yang dapat diunduh; rekaman
suara musikal; rekaman video; rekaman video berupa musik; rekaman video dan kaset; rekaman video dan rekaman video
direkam dengan animasi; rekaman video digital yang dapat diunduh; rekaman video direkam dengan kartun animasi; rekaman
video musik yang direkam sebelumnya; rekaman video musikal; rekaman video non-musik yang direkam sebelumnya;
rekaman video seperti disk video dan pita video yang telah direkam sebelumnya; rekaman video untuk anak; rekaman video
yang dapat diunduh; rekaman video yang dapat diunduh menampilkan musik; rekaman video yang dapat diunduh
menampilkan serial televisi drama; rekaman video yang direkam sebelumnya; rekaman video yang direkam sebelumnya
menampilkan musik; rekaman video yang menampilkan suatu program drama televisi; rekaman video yang telah direkam
sebelumnya yang menampilkan sesi-sesi atletik dan kebugaran (fitness); rel kendaraan yang dikendalikan dari jarak jauh yang
dapat dibawa; rel listrik untuk pemasangan lampu spot; relay elektromagnetik; relay koaksial; relay menempel; relay overload
termal; relay perlindungan tegangan berlebih; relay untuk stasiun radio dan televisi; relay, listrik; remot kontrol; remot kontrol
untuk mengendalikan komputer, telepon mobil, perangkat elektronik mobil, perangkat elektronik yang dapat dipakai, arloji
pintar, kacamata pintar, earphone, headphone, pemutar video dan audio serta perekam, televisi, set top box, speaker,
amplifier, sistem home theater, dan sistem hiburan; repeater ethernet; repeater ethernet-over-VDSL; repeater frekuensi radio;
repeater serat optik; repeater untuk peralatan radio dan televisi; repeater untuk stasiun radio dan televisi; resistensi, listrik;
resistor listrik untuk peralatan telekomunikasi; resonator; respirator untuk menyaring udara; respirator, selain untuk respirasi
buatan; retort; rheometer; rheostat; riflescopes teleskopik; rilis rana untuk kamera; robot humanoid dengan kecerdasan
buatan; robot humanoid dengan kecerdasan buatan untuk kegunaan pribadi atau hobi; robot humanoid kecerdasan buatan;
robot humanoid untuk digunakan dalam lingkungan industri, lingkungan konstruksi, kantor, rumah, apartemen, toko, hotel,
pameran dan taman hiburan untuk memandu, mengawasi, membawa dan memeriksa; robot laboratorium; robot monitoring
yang dapat bergerak otomatis untuk keperluan keamanan; robot pengajar; robot pengintai keamanan; robot pengintai
keamanan untuk kegunaan pribadi atau hobi; robot taktis; robot telepresence; roda pengukur; rompi anti peluru; rompi jaring
untuk keselamatan; rompi keselamatan reflektif; rompi keselamatan untuk ski air; rompi pengapungan; rompi penusuk; rompi
penyelamat untuk anjing; rompi taktis militer; rotary encoders; router ethernet; router internet; router jaringan; router jaringan
area luas [WAN]; router jaringan komputer; router jaringan komputer, alat pengendali, sakelar dan alat poin akses nirkabel
(WAP); router nirkabel; router untuk jaringan internet; router-router dengan kabel; ruang dekompresi; ruang oksigen hiperbarik,
bukan untuk tujuan medis; ruter; sabuk Keselamatan; sabuk berat untuk menyelam; sabuk dukungan untuk pekerja; sabuk
pemberat untuk scuba diving; sakarometer; sakelar AC dioda; sakelar daya; sakelar elektromagnetik; sakelar elektronik;
sakelar frekuensi tinggi; sakelar jaringan komputer; sakelar konversi perangkat komunikasi; sakelar kunci pintu daya listrik
untuk kendaraan bermotor; sakelar lampu; sakelar lampu listrik; sakelar listrik dan elektronik; sakelar merkuri; sakelar optik;
sakelar pemutus; sakelar pemutus engine; sakelar pemutus listrik, sekering, atau pemutus sirkuit yang digunakan untuk
mengontrol, melindungi, dan mengisolasi peralatan listrik; sakelar penggantian untuk peralatan telekomunikasi; sakelar
penonaktifan airbag untuk mobil; sakelar piezoelektrik; sakelar sel [listrik]; sakelar sensitif gerak elektronik; sakelar sensor,
pengontrol sensor, sensor gerakan, sensor jarak, sensor jarak jauh dan sensor pengukur, aparatus telemetri, perangkat lunak
komputer untuk integrasi aplikasi dan database; sakelar starter; sakelar transfer otomatis [ATS]; sakelar untuk level cairan;
sakelar untuk papan ketik, video dan mouse; sakelar, listrik; saklar diferensial; saklar elektronik semikonduktor; saklar
elektronik untuk mengganti sinyal audio dan video; saklar jaringan komputer, router, dan adaptor; saklar jendela daya listrik
untuk kendaraan bermotor; saklar listrik; saklar waktu; saklar waktu elektrik; saklar waktu, otomatis; salinometer; saluran
[listrik]; saluran akustik; saluran listrik; salut lindung untuk kabel listrik; sambungan untuk kabel listrik ; sampel spesimen,
selain untuk keperluan medis; sampul pelindung untuk agenda elektronik; sampul pelindung untuk kamera film; sampul
pelindung untuk kamera fotografi; sampul pelindung untuk palmtop; sampul pelindung untuk pembaca buku elektronik; sampul
pelindung untuk pemutar multimedia portabel; sampul pelindung untuk perangkat reproduksi audio; sampul pelindung yang
jelas diadaptasi untuk asisten digital pribadi [PDA]; sampul untuk telepon seluler, ponsel pintar dan komputer tablet yang dapat
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dilipat terbalik; sandaran tangan untuk digunakan dengan keyboard komputer; sandaran tangan untuk digunakan dengan
komputer; sandaran tangan untuk digunakan dengan periferal komputer; sandaran tangan untuk pengguna mouse komputer;
sarung untuk laptop; sarung flip (flip vovers) untuk telepon bergerak (mobile phones) yang memliki chip NFC; sarung
pelindung (protective sleeves) untuk perangkat elektronik seluler; sarung pelindung untuk smartphone; sarung ponsel terbuat
dari kain atau bahan tekstil; sarung tangan asbes untuk perlindungan terhadap kecelakaan; sarung tangan data; sarung
tangan data elektronik; sarung tangan data untuk interaksi nirkabel dengan komputer atau perangkat jarak jauh; sarung tangan
data yang menggabungkan sensor gerak; sarung tangan data yang menggabungkan sensor haptic; sarung tangan data yang
menggabungkan sensor posisi; sarung tangan kabel; sarung tangan karet sekali pakai untuk penggunaan laboratorium;
sarung tangan las hanya untuk perlindungan; sarung tangan neoprene, masker; sarung tangan pelindung; sarung tangan
pelindung dari kecelakaan; sarung tangan plastik sekali pakai untuk penggunaan laboratorium; sarung tangan realitas virtual
elektronik; sarung tangan sekali pakai untuk penggunaan laboratorium; sarung tangan tahan api; sarung tangan untuk
memegang penampang panas (pelindung keselamatan); sarung tangan untuk penyelam; sarung tangan untuk perlindungan
terhadap kecelakaan; sarung tangan untuk perlindungan terhadap kecelakaan, iradiasi dan kebakaran; sarung tangan untuk
perlindungan terhadap sinar-X untuk keperluan industri; sarung telepon selular; sarung telepon seluler; sarung/penutup untuk
ponsel pintar (smart phones); sasis komputer; satelit; satelit bumi buatan; satelit bumi untuk digunakan dalam navigasi
geolokasi; satelit bumi untuk digunakan dalam pengamatan bumi; satelit bumi untuk digunakan dalam pengawasan keamanan
pesawat ruang angkasa nasional; satelit bumi untuk digunakan dalam telekomunikasi; satelit navigasi; satelit tidak untuk
keperluan medis; satelit untuk tujuan ilmiah; satu set telepon, peralatan penghubung telepon, pesawat teleks, peralatan
telegraf dan mesin faks peralatan penyiaran, termasuk penerima digital, perekam digital, penerima siaran televisi, kamera
televisi, pengirim siaran televisi, penerima dan pengirim siaran radio, peralatan komunikasi radio dan peralatan radar, antena
radio; scanner (pemindai); scanner [peralatan pemrosesan data]; scanner diagnostik yang ditangani untuk peralatan pengujian
otomotif; scanner elektronik genggam; scanner genggam; screen guard telepon seluler; screen saver; screen saver dan
perangkat lunak kertas dinding yang dapat diunduh untuk telepon genggam (mobile phones) dan ponsel pintar (smart phones);
segitiga peringatan kerusakan kendaraan; segitiga pipeclay untuk penggunaan laboratorium; seismograf; sekering; sekering
audio mobil; sekering listrik; sekering untuk peralatan telekomunikasi; sekoci; sekoci tiup; sekrup mikrometer untuk instrumen
optik; sel bahan bakar; sel basah; sel dan baterai listrik; sel dan modul fotovoltaik; sel elektrolit; sel fotoelektrik; sel fotovoltaik;
sel galvanik; sel kering; sel penyimpanan bahan bakar sebagai bagian struktural kendaraan; sel referensi fotovoltaik
dikalibrasi; sel surya; sel surya silikon kristal; sel-sel listrik; selang api; selang pemadam kebakaran; seleksi saluran untuk
televisi; selimut pemadam api; selimut ruang; selimut survival menjadi selimut termal untuk mempertahankan panas tubuh;
selimut survival menjadi selimut termal untuk mempertahankan panas tubuh terhadap hipotermia; selimut termal darurat untuk
menahan panas tubuh; selimut termal darurat untuk menahan panas tubuh, bukan untuk keperluan medis; selimut untuk
bertahan hidup; selubung identifikasi untuk kabel listrik; selubung pelindung untuk kabel serat optik; selubung untuk kabel
listrik; semi-konduktor; semi-konduktor elektronik; semiconductor; semikonduktor; semikonduktor [sirkuit terpadu];
semikonduktor elektronik; semikonduktor sirkuit terpadu; sempoa; sendok ukur; senjata elektron; senjata radar untuk acara
olahraga; sensor; sensor (aparatus untuk mengukur), selain untuk penggunaan medis; sensor [alat pengukur], bukan untuk
pengobatan; sensor [alat ukur], selain untuk penggunaan medis; sensor aki; sensor akselerasi; sensor aktivitas yang dapat
dipakai; sensor alarm; sensor biochip; sensor cahaya; sensor digital inframerah termopile; sensor elektronik untuk memantau
inventori; sensor elektronik untuk mengukur radiasi matahari; sensor gas; sensor gelombang akustik permukaan; sensor
gerak; sensor gerak untuk lampu keamanan; sensor gerak untuk permainan komputer dan video; sensor getaran; sensor
getaran untuk pemasangan di rumah kincir angin; sensor inframerah; sensor inframerah termopile; sensor jarak; sensor
kalibrasi industri; sensor kecepatan; sensor kelembaban untuk kendaraan; sensor layar sentuh; sensor level air; sensor listrik;
sensor mikroba; sensor oksigen, bukan untuk penggunaan medis; sensor optik; sensor optik, optoelektronik atau
elektroakustik untuk mengambil sidik jari atau telapak tangan, karakteristik bola mata, nadi atau suara, tampilan wajah atau
badan atau karakteristik biometrik lainnya; sensor optoelektronik untuk mengambil informasi pada kendaraan tak bergerak dan
bergerak; sensor optoelektronik untuk mengumpulkan kode batang, nomor dan tanggal informasi pada tiket permainan, lotre
dan taruhan; sensor pelacak gerakan untuk teknologi augmented reality; sensor pelacak gerakan untuk teknologi realitas
virtual; sensor pelacakan surya otomatis; sensor pengukur posisi; sensor piezoelektrik; sensor polutan; sensor posisi; sensor
sentuh kapasitif yang diproyeksikan; sensor solar untuk kendaraan; sensor suhu; sensor suhu dalam mobil untuk kendaraan;
sensor suhu inframerah termopile; sensor suhu jarak jauh; sensor suhu pendingin; sensor tekanan; sensor tekanan pendingin
untuk kendaraan; sensor tingkat; sensor tingkat cair; sensor tingkat oli; sensor ultrasonik; sensor untuk kamera; sensor untuk
melacak proyektil dalam penerbangan; sensor untuk memantau gerakan fisik; sensor untuk memantau suhu objek yang
diukur; sensor untuk menentukan akselerasi; sensor untuk menentukan kecepatan; sensor untuk menentukan posisi; sensor
untuk menentukan suhu; sensor untuk mengukur tekanan udara, suhu dan kelembaban; sensor untuk penggunaan ilmiah
untuk dipakai oleh manusia untuk mengumpulkan data biometrik manusia; sensor untuk peralatan input data waktu nyata;
sensor untuk peralatan output data waktu nyata; sensor untuk perangkat yang diaktifkan dengan Internet of Things [IoT];
sensor untuk pertanian; sensor waktu; senter [fotografi]; sentrifugal klinis; sentrifugal laboratorium; sentuh layar elektronik
sensitif; sentuh layar sensitif dan layar kontrol; sepatu boot untuk perlindungan terhadap api; sepatu bot dan sepatu untuk
perlindungan terhadap kecelakaan untuk digunakan saat bekerja; sepatu bot pelindung; sepatu bot pelindung untuk
perlindungan terhadap kecelakaan atau cedera; sepatu bot untuk perlindungan terhadap iradiasi; sepatu pelindung; sepatu
pelindung untuk perlindungan terhadap kecelakaan atau cedera; sepatu pengaman untuk perlindungan terhadap kecelakaan
atau cedera; sepatu pintar; sepatu untuk perlindungan terhadap api; sepatu untuk perlindungan terhadap iradiasi; sepatu untuk
perlindungan terhadap kecelakaan; sepatu untuk perlindungan terhadap kecelakaan dan kebakaran; sepatu untuk
perlindungan terhadap kecelakaan, iradiasi dan api; sepatu yang terkoneksi dengan teknologi; serat optik; serat optik [filamen
penghantar cahaya]; serat optik nonlinear; serat optik periskop; serat optik untuk transmisi suara dan gambar; serat optik yang
mempertahankan polarisasi; seri-seri buku digital anak yang dapat diunduh; sertifikat hadiah elektronik yang dapat diunduh;
server; server awan; server cloud; server database komputer; server faksimili jaringan; server file; server iklan, yaitu, server
komputer untuk menyimpan iklan dan mengirimkan iklan ke situs web (websites); server internet; server intranet; server
jaringan; server jaringan komputer; server khusus; server komputer; server komunikasi [perangkat keras komputer]; server
media digital; server surat elektronik; server untuk jaringan area penyimpanan komputer (SAN); server video; server-server
untuk web hosting; set kuadrat [alat ukur]; set radiotelegraphy; set telepon radio; set transmisi [telekomunikasi]; set-top box
yang menggabungkan sistem pengenalan suara; sextants; shareware komputer; sigmat (alat ukur); siklotron; silikon karbida
dioda; silikon telepon seluler; simulator mengemudi kendaraan untuk tujuan pelatihan; simulator pelatihan; simulator pelatihan
mengendarai kendaraan; simulator pelatihan olahraga; simulator pelatihan olahraga elektronik; simulator pelatihan olahraga
elektronik [perangkat pengajaran berbasis perangkat keras dan perangkat lunak komputer]; simulator pelatihan
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resusitasi; simulator penerbangan; simulator penerbangan untuk pesawat terbang; simulator untuk kemudi dan kontrol
kendaraan; sinematografi dan film televisi, yaitu film gambar bergerak di bidang hiburan olahraga; singkatan untuk digunakan
dengan mikroskop yang beroperasi; sinyal kabut, tidak mudah meledak; sinyal kereta api; sinyal, bercahaya atau mekanis;
sirene; sirene untuk kendaraan; sirkuit antarmuka untuk kamera video; sirkuit elektronik; sirkuit elektronik dan CD-ROM
direkam dengan program kinerja otomatis untuk alat musik elektronik; sirkuit elektronik dan CD-ROM direkam dengan program
untuk permainan genggam dengan layar kristal cair; sirkuit elektronik dan media penyimpanan yang menyimpan program
permainan untuk mesin permainan video arcade; sirkuit elektronik tercetak; sirkuit elektronik, cakram magnetik, cakram
magnetik optik dan cakram optik dalam bentuk kartrid (cartridges) ROM dan media penyimpanan yang menyimpan program
permainan untuk peralatan permainan video konsumen; sirkuit elektronik, cakram magnetik, cakram magnetik optik, cakram
optik dan media penyimpanan yang menyimpan program permainan komputer; sirkuit elektronik, cakram magnetik, cakram
magnetik optik, cakram optik dan media penyimpanan yang menyimpan program permainan untuk telepon genggam (mobile
phones), ponsel pintar (smart phones) dan peralatan terminal komunikasi informasi mobile; sirkuit integrasi; sirkuit kontrol
elektronik; sirkuit kontrol elektronik untuk alat musik elektronik; sirkuit kontrol elektronik untuk kipas listrik; sirkuit kontrol
elektronik untuk pemanas listrik; sirkuit logika; sirkuit mikro; sirkuit tercetak; sirkuit terintegrasi memori semikonduktor; sirkuit
terpadu; sirkuit terpadu elektronik; sirkuit terpadu skala besar; sirkulator dalam sifat komponen elektronik; sisipan untuk
masker pernapasan, selain untuk penggunaan bedah; sisipan untuk masker pernapasan, selain untuk penggunaan medis;
sistem IT terintegrasi yang terdiri dari komputer, penyimpanan komputer dan piranti keras jaringan dan piranti lunak untuk
menghimpun infrastruktur; sistem PC log-in; sistem alamat publik; sistem alarm; sistem alarm kebakaran; sistem alarm
kebocoran gas; sistem alarm lift; sistem alat medis yang terdiri dari sistem perangkat lunak dan perangkat keras komputer
yang berisi alur kerja pembedahan digital untuk bedah ortopedi; sistem alat medis, yaitu sistem perangkat lunak dan perangkat
keras komputer untuk digunakan dalam bedah ortopedi untuk mendokumentasikan informasi pasien atau peristiwa yang
berkaitan dengan bedah ortopedi dan untuk menyediakan solusi pelatihan untuk bedah ortopedi; sistem aplikasi platform
perangkat lunak arsitektur terbuka otomatis untuk industri pertambangan terdiri dari suatu server pusat jaringan, suatu
perangkat lunak manajemen jaringan, gateway untuk modul router jaringan, node nirkabel, yaitu, modem kendaraan router
jaringan, pemancar-penerima kendaraan dan sirkuit antarmuka dan modul router jaringan untuk kendaraan, modul lampu pada
topi, yaitu, sirkuit antarmuka dan modul router jaringan untuk penambang dan modul jaringan sensor, yaitu, modul router
jaringan yang menyampaikan informasi dari sensor yang ditempatkan di tambang ke server pusat jaringan; sistem audio mobil;
sistem cadangan berbasis drive keras yang dapat dipindahkan; sistem dan aparatus pembumian statis; sistem daya dan
penyedia daya yang dapat diprogram untuk mensimulasikan berbagai kondisi pengoperasian dari peralatan elektronik; sistem
deteksi gas; sistem deteksi kebakaran; sistem distribusi daya; sistem elektronik terintegrasi untuk menghindari bahaya dan
tabrakan untuk kendaraan; sistem elektronik, peralatan dan instrumen, yaitu peranti lunak engine perilaku, peranti lunak
engine penentuan posisi, sensor penentuan posisi, dan peranti lunak intelijen dinamis serta sensor untuk digunakan
sehubungan dengan perangkat yang mendukung internet of things (IoT); sistem entri tanpa kunci; sistem hiburan rumah yang
terdiri dari pemutar musik digital, pengontrol musik digital, speaker, amplifier, dan pengontrol genggam nirkabel; sistem home
theatre; sistem identifikasi biometrik; sistem interpretasi simultan; sistem jaringan nirkabel inframerah; sistem keamanan dan
pengawasan di perumahan; sistem keamanan untuk elevator; sistem kendali akses untuk penyalur tunai otomatis; sistem
komputer; sistem komputer yang terdiri dari komputer dan perangkat lunak komputer untuk melindungi informasi atau
komunikasi sehubungan dengan pengecekan sidik jari atau telapak tangan, karakteristik bola mata, nadi atau suara, tampilan
wajah atau badan atau karakteristik biometrik lainnya; sistem komunikasi dua arah nirkabel; sistem konferensi video; sistem
kontrol akses biometrik; sistem kontrol akses elektronik untuk pintu yang saling mengunci; sistem kontrol elektronik untuk
mesin; sistem kontrol lalu lintas udara; sistem kunci pintu digital untuk mengenali sidik jari; sistem log-in komputer; sistem
loudspeaker; sistem modular IT yang terdiri dari aparatus untuk mengolah data, modul penyimpanan data, modul jaringan
komputer, modul daya dan modul pendingin internal komputer ; sistem musik; sistem navigasi berbantuan satelit; sistem
navigasi otomobil; sistem navigasi satelit; sistem operasi komputer; sistem operasi robot [ROS]; sistem operasi untuk robot;
sistem panduan GPS; sistem pemadam api; sistem pemadam kebakaran dengan bahan aerosol; sistem pemadam kebakaran
dengan cairan foam/busa; sistem pemadam kebakaran dengan cairan foam/busa pada dek kapal, dan dek landasan
helikopter; sistem pemadam kebakaran dengan cairan kimia clean agent; sistem pemadam kebakaran dengan cairan kimia
wet chemical; sistem pemadam kebakaran dengan gas CO2; sistem pemadam kebakaran dengan kabut air; sistem pemadam
kebakaran dengan kabut air dengan mesin-mesin tertentu; sistem pemadam kebakaran dengan pemancaran air secara
manual; sistem pemadam kebakaran dengan pemancaran air secara otomatis; sistem pemadam kebakaran dengan
penyemprotan kabut air; sistem pemadam kebakaran dengan penyemprotan kabut air pada mesin-mesin tertentu; sistem
pemadam kebakaran eksternal dengan penyemprotan meriam air; sistem pemadam kebakaran eksternal dengan
penyemprotan meriam air dan cairan foam/busa; sistem pemantauan alarm; sistem pembangkit listrik fotovoltaik surya dengan
menggunakan pelacak surya; sistem pencitraan video; sistem pendeteksi asap; sistem pendeteksi dan alarm umum
kebakaran; sistem pendeteksi kebakaran dan alarm umum kebakaran; sistem penentuan posisi global (perangkat GPS);
sistem pengawasan video; sistem pengeditan audio dan video terdiri dari pemutar/perekam cakram audio/video; sistem
pengenalan pola terdiri dari chip komputer, perangkat keras komputer dan perangkat lunak; sistem pengenalan suara
biometrik; sistem pengendali akses; sistem pengendali akses pintu; sistem pengolahan data; sistem pengoperasian komputer,
yaitu, piranti lunak komputer untuk pengoperasian piranti keras komputer; sistem pengukuran laser; sistem pengunci
kendaraan roda dua; sistem penguncian kendaraan; sistem penyimpanan data yang terdiri dari piranti keras komputer,
periferal komputer dan piranti lunak sistem pengoperasian; sistem peringatan bersuara; sistem piranti keras dan piranti lunak
untuk mengidentifikasi dan melacak hewan peliharaan dengan menggunakan data yang terkait pada perangkat yang
dipasangkan dengan hewan peliharaan; sistem produksi audio yang terdiri dari perangkat keras dan perangkat lunak komputer
untuk menyusun, merekam, membuat, mengubah, meningkatkan, memproses, memperkuat, mencampur, memanipulasi, dan
memainkan sinyal audio; sistem servo untuk flowmeters; sistem speaker yang terdiri dari pengeras suara dan kabinet untuk
digunakan dengan pengeras suara; sistem stereo; sistem stereo hi-fi; sistem suara hi-fi; sistem suara kesetiaan tinggi; sistem
video mobil; sistem visualisasi medis untuk digunakan dalam bedah ortopedi yang terdiri dari perangkat keras komputer,
monitor, periferal peralatan pengelolaan gambar dan pemrosesan video serta perangkat lunak pengoperasian; sistem yang
terdiri dari peralatan dan perangkat lunak komputer untuk memeriksa dan mengidentifikasi data biometrik, yaitu, orang, sidik
jari atau telapak tangan, karakterikstik bola mata, nadi atau suara, tampilan wajah atau badan; sistim-sistim komputer,
pesawat-pesawat komputer laptop, pesawat-pesawat komputer notebook; skala arsitek; skala surat; skrup akustik; skrup serat
optik; slide dan klise fotografi; slide mikroskop; slide mikroskop untuk penggunaan laboratorium; slide-aturan; smartphone
dalam bentuk arloji; smartphone modular; smartwatches menggabungkan fungsi telekomunikasi; snorkeling; snorkeling
menyelam; snorkeling scuba; softlens; software aplikasi utk mengakomodasi segala kebutuhan chef (koki) dan lowongan kerja
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di bidang kuliner; software simulasi pelatihan virtual reality di bidang pendidikan; software simulasi pelatihan virtual reality di
bidang teknologi informasi; soket ekstensi dengan soket yang dapat dipindahkan; soket listrik; solid state drives; solusi teknis
terdiri dari perangkat keras, perangkat lunak, sensor dan penanda untuk deteksi bahaya dini, deteksi jarak kedekatan dan
menghindari tabrakan, keamanan pekerja, dan evakuasi dan penyelamatan di operasi pertambangan; solusi teknis terdiri dari
perangkat keras, perangkat lunak, sensor dan penanda untuk memonitor produksi, pengeboran, dan pengangkutan, efektivitas
dan pemanfaatan perlengkapan secara keseluruhan dan efisiensi pengangkutan dalam operasi pertambangan; soundbars;
sounders gema; spanduk yang dapat diunduh; speaker; speaker audio nirkabel; speaker audio pintar yang dikendalikan
dengan suara dengan kemampuan asisten pribadi virtual; speaker getaran portabel; speaker nirkabel; speaker portabel;
speaker untuk komputer; speaker untuk pemutar media portabel; speakerphone; speedometer sepeda; speedometer untuk
kendaraan; spektrofotometer; spektrofotometer untuk penggunaan laboratorium; spektrograf astronomi; spektroskopi;
spektroskopi untuk penggunaan laboratorium; spherometer; spidol keamanan; spidometer; stabilisator tegangan; stand audio
speaker; stand loudspeaker; starter untuk lampu listrik; stasiun cuaca digital; stasiun cuaca nirkabel; stasiun docking laptop;
stasiun docking untuk pemutar musik digital; stasiun docking untuk ponsel; stasiun dok dan adaptor untuk mengisi daya
perangkat seluler dan baterai, yang menghubungkan perangkat telekomunikasi, perangkat seluler, perangkat layar, komputer,
mouse, dan keyboard; stasiun dok untuk pemutar MP3; stasiun dok untuk smartphone; stasiun pengisian untuk kendaraan
listrik; stasiun pengisian untuk rokok elektronik; steker dan kontak-kontak lainnya [hubungan listrik]; stereo kendaraan; stereo
mobil; stereo pribadi; stereomikroskop; stereoskop; stills untuk percobaan laboratorium; stoples akumulator; stoples baterai;
straightedges [alat ukur]; strip daya; strip indikator suhu termosensitif; strip komik yang dapat diunduh; strip spike yang dapat
digunakan dari jarak jauh digunakan untuk menghentikan mobil dengan menusuk ban; stroboskop; studio flash strobo; stylus
kapasitif untuk perangkat layar sentuh; stylus komputer; suar bercahaya untuk tujuan keamanan atau peringatan; suar
keselamatan bercahaya; suar penyelamatan, non-eksplosif dan non-piroteknik; suar, bercahaya; suara atau gambar yang
dapat didownload; subwoofer; subwoofer untuk kendaraan; sulfitometer; superkomputer; surat kabar elektronik yang dapat
diunduh dalam bidang hiburan; surround; susunan dan tambahan disk drive; switch ethernet; switch lift; switchboard otomatis;
switchboards; switchboards telekomunikasi; switchboards telepon; switchbox [listrik]; switchgear listrik; synthesizer frekuensi;
tabel pesawat [instrumen survei]; tablet digital; tablet grafis; tabung berbicara; tabung centrifuge untuk penggunaan
laboratorium; tabung elektron; tabung gelas untuk tujuan ilmiah; tabung hampa udara [radio]; tabung kapiler; tabung
kondensor untuk penggunaan laboratorium; tabung pelepasan, listrik, selain untuk penerangan; tabung penguatan; tabung
penyimpanan laboratorium; tabung photomultiplier; tabung reaksi; tabung reaksi untuk penggunaan laboratorium; tabung sinar
katoda; tabung sinar-X (bukan untuk keperluan medis); tabung termionik; tabung vakum; tag [RFID] identifikasi frekuensi radio;
tag elektronik; tag elektronik untuk barang; tag elektronik untuk merekam, mentransmisikan, memproses, menyimpan dan
menukar data; takometer; taksimeter; taksimeter elektronik; tali (straps) untuk ponsel pintar (smart phones); tali (straps) untuk
telepon genggam (mobile phones); tali (straps) untuk telepon pintar (smartphones) dalam bentuk jam tangan; tali dagu untuk
helm bisbol; tali dagu untuk helm hoki; tali dagu untuk helm pelindung; tali dagu untuk helm pemukul baseball; tali dagu untuk
helm sepak bola Amerika; tali dagu untuk helm softball; tali dagu untuk helm untuk pengendara sepeda motor; tali kacamata;
tali kamera; tali pengaman pekerja menjadi peralatan perlindungan jatuh untuk menahan dan menjatuhkan jatuh; tali
pengaman untuk pendakian; tali pengaman, selain untuk tujuan kendaraan atau olahraga; tali pengikat kacamata; tali pengikat
kacamata hitam; tali ponsel; tali untuk kacamata hitam; tali untuk telepon seluler; tali untuk untuk kamera; tampilan dioda
pemancar cahaya organik; tampilan filter layar; tampilan layar; tampilan layar sentuh elektronik; tampilan layar untuk komputer,
telepon mobile, peralatan elektronik mobile, peralatan elektronik, jam tangan pintar, kacamata pintar, televisi, dan alat pemutar
dan alat perekam audio dan video yang dapat dipakai/dikenakan; tampilan layar visual elektronik yang digunakan dengan
peralatan penghasil suara dan peredam suara; tampilan light emitting diode [LED]; tampilan liquid-crystal-matrix aktif; tampilan
numerik elektronik; tampilan plasma; tampilan radar; tampilan transparan yang menyajikan data untuk kendaraan; tampilan
untuk ponsel; tampilan untuk ponsel pintar; tanda keluar menyala; tanda neon; tanda-tanda LED elektronik; tanda-tanda
backlit; tanda-tanda digital; tanda-tanda elektronik; tanda-tanda iklan yang menyala; tanda-tanda informasi transit elektronik;
tanda-tanda jalan, mekanis; tanda-tanda listrik; tanda-tanda mekanik; tanda-tanda yang menyala; tanda-tanda, bercahaya;
tangga apung untuk menyelam; tangga darurat; tape recorder; tas dan ransel komputer; tas dan sarung khusus yang
disesuaikan untuk perangkat elektronik seluler; tas disesuaikan untuk komputer; tas disesuaikan untuk komputer notebook; tas
disesuaikan untuk komputer tablet; tas disesuaikan untuk laptop; tas helm; tas kacamata; tas kantor (briefcases), ransel
(backpacks) dan tas jinjing (carrying cases) untuk perangkat elektronik seluler; tas khusus diadaptasi untuk kamera dan
peralatan fotografi; tas komputer; tas yang dibawa untuk pemutar musik portabel; tas yang didesain untuk komputer laptop;
tegakan retort; tekan tombol untuk lonceng; telecopiers; telegraf [alat]; telemeter; telepon; telepon IP; telepon digital; telepon
genggam; telepon internet; telepon konferensi; telepon meja; telepon mobil; telepon modular; telepon pintar berbentuk robot;
telepon pintar dalam bentuk jam tangan; telepon portabel, asisten digital pribadi (PDA) dan komputer; telepon radio; telepon
satelit; telepon selular; telepon seluler; telepon seluler digital; telepon seluler memiliki kunci dan angka besar yang membantu
pengguna mengalami gangguan penglihatan atau ketangkasan; telepon tanpa kabel; telepon umum; telepon video;
teleprinters; teleprompters; telerupters; teleskop; teleskop khatulistiwa; teleskop puncak; teleskop transit meridian; televisi;
televisi [LED] pemancar cahaya; televisi definisi tinggi; televisi diode pemancar cahaya organik [OLED]; televisi liquid crystal
display [LCD]; televisi mobil; televisi panel layar plasma [PDP]; televisi plasma; televisi, televisi LCD; tempat (holders), ban
lengan (armbands), klip (clips) dan tas jinjing (carrying cases) khusus yang disesuaikan untuk perangkat elektronik seluler;
tempat kacamata pelindung dari sinar matahari; tempat kamera; tempat kamera perekam; tempat kerja (workstation) komputer
mobile yang terdiri dari komputer notebook; tempat khusus untuk meletakkan komputer; tempat khusus untuk menyimpan
laptop dan notebook; tempat pengisian daya nirkabel; tempat pengisian untuk perangkat elektronik; tempat speaker audio;
tempat untuk benda-benda optik; tempat untuk kacamata; tempat untuk kacamata, klip hidung dan untuk lensa kontak; tempat
untuk perangkat penyimpanan data; tempat untuk piringan hitam; tempat untuk telepon; tempat untuk telepon genggam;
tempat untuk telepon selular; tempat, sarung atau kantong pengisi daya yang dapat dibawa-bawa untuk perangkat elektronik
yang digunakan untuk memanaskan tembakau; tempat, sarung atau kantong pengisi daya yang dapat dibawa-bawa untuk
rokok elektronik; tempat/casing (cases) kulit untuk telepon bergerak (mobile) yang memiliki chip NFC; template yang dapat
diunduh untuk mendesain presentasi audiovisual; terminal [listrik]; terminal aman untuk transaksi elektronik; terminal baterai;
terminal elektronik untuk keperluan pengamanan permainan, lotre dan aplikasi taruhan; terminal elektronik untuk
menghasilkan tiket lotre; terminal entri data keamanan yang memiliki perangkat keras dan perangkat lunak pemindaian jari
dan pengenalan wajah; terminal entri data keamanan yang memiliki perangkat keras dan perangkat lunak pengenalan wajah;
terminal kartu kredit; terminal kerja komputer yang terdiri dari komputer dan layar tampilan komputer; terminal komputer;
terminal komputer biometrik; terminal komputer untuk keperluan perbankan; terminal komunikasi satelit terdiri dari pemancar
dan penerima satelit tetap dan bergerak; terminal layar sentuh interaktif; terminal panggilan radio; terminal pembayaran
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elektronik; terminal pembayaran elektronik biometrik; terminal point-of-sale [POS]; terminal untuk memproses pembayaran
kartu kredit secara elektronik; terminal untuk telepon radio; terminator ethernet-over-VDSL; terminator listrik; termistor;
termokopel; termometer daging; termometer daging digital; termometer digital, bukan untuk keperluan medis; termometer
elektronik; termometer inframerah, bukan untuk keperluan medis; termometer kaca kuarsa; termometer permen; termometer
rumah tangga; termometer untuk penggunaan laboratorium; termometer, bukan untuk keperluan medis; termostat; termostat
akuarium; termostat digital kontrol iklim; termostat untuk kendaraan; termostat untuk mesin kendaraan; teropong; teropong
opera; terpal keamanan; tetikus komputer; theodolites presisi; thyristor; tiang-tiang radio; tiang-tiang untuk antena nirkabel;
tiket yang dapat diunduh; timbangan Dapur; timbangan [timbangan gantung]; timbangan bayi; timbangan berat badan;
timbangan dengan penganalisa massa tubuh; timbangan elektronik; timbangan elektronik digital portabel; timbangan elektronik
untuk penggunaan dapur; timbangan gantung; timbangan gantung untuk menimbang ikan; timbangan kamar mandi;
timbangan kamar mandi digital; timbangan listrik; timbangan pribadi; timbangan saku; timbangan surat untuk keperluan rumah
tangga; timbangan surat untuk penggunaan kantor; timbangan timbangan elektronik untuk penggunaan pribadi; timbangan
timbangan portabel untuk menimbang ikan; timbangan timbangan untuk keperluan medis; timbangan untuk digunakan dengan
timbangan timbangan; timbangan yang dapat berbicara; tindakan penjahit; tingkat merkuri; tingkat semangat; tingkat surveyor;
tingkat tegak lurus; tingkatkan pengukur; tinta untuk mesin cetak digital; tipis [pengiris silicon]; tirai cahaya; tiruan uji tabrak;
titik akses jaringan area lokal [LAN]; titik akses jaringan area lokal [LAN] untuk menghubungkan pengguna komputer jaringan;
token keamanan [perangkat enkripsi]; tolok ukur; tombol sentuh dalam bentuk bantalan sentuh; tongkat keamanan genggam;
tongkat komputer; tongkat selfie [monopod genggam]; tongkat selfie digunakan sebagai aksesori smartphone; tongkat selfie
disesuaikan untuk ponsel; tongkat selfie untuk digunakan dengan kamera digital; tongkat selfie untuk digunakan dengan
smartphone; tongkat selfie untuk ponsel; tongkat swafoto untuk digunakan dengan telepon genggam; tongkat untuk swafoto;
topeng berenang; topeng pengelasan; topeng penyelam; topeng scuba; topeng selam kulit; topeng untuk menyelam; trackballs
[peripheral komputer]; trafo distribusi; transceiver; transceiver ethernet; transceiver jarak jauh; transceiver optik; transceiver
radio; transceiver satelit; transceiver serat optik; transduser; transduser elektroakustik; transformator [listrik]; transformator
daya elektronik; transformator flyback; transformator listrik; transformator listrik untuk kereta mainan; transformator listrik untuk
peralatan telekomunikasi; transformator saat ini; transformator step-down; transformator step-up; transformator tegangan
listrik; transformator tegangan tinggi; transformator, penyearah, inverter, konverter putar, pengubah, alat untuk menyampaikan
(relay), kapasitor, kumparan dan resistor, semua menjadi listrik; transformer akustik; transformer pengelasan; transistor
[elektronik]; transit untuk survei; transmultiplexer; transparansi [fotografi]; transponder; triode; tripod untuk alat survei; tripod
untuk kamera; tripod untuk teleskop; tudung lensa; tudung lensa untuk kamera; tujuan [lensa] [optik]; tulang buatan untuk
keperluan instruksi medis [alat pengajaran]; tumpukan sel bahan bakar; tuner modulasi amplitudo; tuner penyiaran mobil; tuner
radio; tuner sinyal radio; tuner stereo; tungku untuk eksperimen laboratorium; tungku untuk penggunaan laboratorium; tutup
kepala menjadi helm pelindung; tutup pelindung dan casing untuk computer tablet dan perangkat mobile; tutup pelindung dan
kasing untuk komputer tablet; tutup pelindung dan tempat untuk alat penyimpanan data; tutup pelindung dan tempat untuk
drive keras komputer dan telepon seluler; tutup pelindung jelas diadaptasi untuk pemutar MP3; tutup pelindung jelas
diadaptasi untuk telepon seluler; tutup pelindung untuk komputer tablet; tutup pelindung untuk smartphone; tutup pelindung
untuk telepon genggam; tutup pelindung yang diadaptasi untuk smartphone; tweeter; ukuran; ukuran kopi; ukuran roh;
ultracapacitors untuk penyimpanan energi; unit bailout udara terkompresi untuk menyelam; unit catu daya komputer; unit catu
daya listrik; unit catu daya listrik, selain generator listrik; unit daya [baterai]; unit daya listrik; unit daya utama (listrik); unit
display elektronik; unit distribusi daya listrik; unit distribusi tenaga listrik; unit drum untuk printer; unit efek listrik dan elektronik
untuk alat musik; unit enkripsi elektronik; unit flash strobo; unit kepala multimedia; unit kontrol elektronik; unit loudspeaker; unit
memori semi-konduktor; unit memori semikonduktor; unit mikrokontroler; unit pasokan listrik selain generator; unit pemantauan
tegangan; unit pembersih untuk printer ink jet; unit pemrosesan pusat (CPU); unit pemrosesan pusat (untuk pemrosesan data);
unit pengendali kipas radiator untuk mesin kendaraan; unit pengontrol polarisasi yang digunakan untuk mengubah cahaya dari
sumber cahaya terpolarisasi atau yang tidak terpolarisasi menjadi keadaan polarisasi yang terdefinisi dengan baik, instrumen
pengujian dan pengukuran elektronik, yaitu meter listrik, meter induktansi, meter kapasitansi, meter resistansi, meter
impedansi, meter pengujian, meter panjang gelombang, meter frekuensi dan penghitung frekuensi; unit penyiaran radio dan
televisi mobile; unit penyimpanan hard disk drive miniatur; unit pita magnetik untuk komputer; unit pita magnetis untuk
komputer; unit prosesor grafis [GPU]; unit tampilan video; unit tampilan visual; unsur foto; urinometer; urinometer, bukan untuk
keperluan medis; variometer; video dan media audio yang direkam sebelumnya; video gambar bergerak yang direkam
sebelumnya; video game interaktif dan permainan komputer multimedia yang dapat diunduh; video musik yang direkam
sebelumnya; video tuner; video yang direkam sebelumnya; videodisc; viewfinder untuk kamera; viewfinder, fotografi;
viscosimeter; voltmeter; voucher hadiah, disandikan; wadah akumulator; wadah disesuaikan untuk membawa wafer
semikonduktor; wadah disesuaikan untuk mengandung wafer semikonduktor; wadah kartu memori; wadah penyimpanan disk,
berbentuk; wadah untuk lensa kontak; wadah untuk slide mikroskop; wafer [irisan/lempengan silikon]; wafer matahari; wafer
semi-konduktor; wafer semikonduktor; wafer semikonduktor berlapis epitaxially; wafer silikon; wafer silikon kristal tunggal;
wafer silikon untuk sirkuit terpadu; wafer untuk sel surya; wafer untuk sirkuit terpadu; walkie-talkie; walkie-talkie mainan
dengan kemampuan komunikasi; walkie-talkies mainan [mampu mengirim dan menerima komunikasi]; wallpaper, widget, ikon
dan foto yang dapat diunduh; wattmeter; wavemeters; wirelless portable speaker; workstation komputer [perangkat keras]; zinc
anode===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021013890
: 01/03/2021 12:13:23
:
: GLEDDY DINAR ANDYTHA

540 Etiket

: Jl. Tanjung No.19-B RT. 021 RW. 007,
Kelurahan Kejuron Kecamatan Taman,
Madiun,
Jawa Timur.
, Kota Madiun, Jawa Timur
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Asti Wasiska S.H., M.H.
: Jati Makmur Permai Blok A5 No. 1 Rt. 004 Rw. 10 Jati Makmur Pondok Gede Bekasi

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: PENDEKAR PECEL
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Putih
: 30
: ===Agar-agar buah (gula-gula); Andewi (sejenis rempah) dan campurannya, untuk digunakan sebagai pengganti kopi; Bahan
campuran minuman berbahan dasar kopi; Bahan pengganti teh; Bakpao rasa Kacang Merah, rasa kacang hijau, rasa kacang
tanah, rasa coklat, rasa kacang hitam, rasa kacang hijau pandan, rasa talas, rasa bengkoang asin, rasa labu dan rasa ayam
kecap; Baozi (roti isi); Biskuit coklat; Biskuit yang dilapisi cokelat; Biskuit yang dilapisi cokelat rasa cappuccino; Biskuit yang
dilapisi cokelat rasa green tea; Biskuit yang dilapisi cokelat rasa pisang; Biskuit yang dilapisi cokelat rasa strawberry; Biskuit
yang dilapisi cokelat rasa susu; Bola-bola kecil yang terbuat dari tepung tapioka; Brownies Coklat; Bubuk untuk es krim; Bubuk
untuk membuat roti; Bumbu Gulai; Bumbu Kanji Rumbi; Bumbu Sambel Goreng; Bumbu Soto Mie; Bumbu ayam ngohiong;
Bumbu baikut goreng; Bumbu instan bubuk; Bumbu masak (moto); Bumbu mie goreng; Bumbu mie kuah; Bumbu pasta;
Bumbu pindang bandeng; Bumbu rendang; Bumbu serba guna; Bumbu siap saji; Bumbu untuk sup; Bumbu ayam goreng;
Bumbu bakmoy; Bumbu kari singapura; Bumbu nasi goreng oriental; Bumbu nasi goreng pedas; Bumbu nasi uduk;
Bumbu sop buntut; Bumbu sop merah; Bumbu soto ayam; Bumbu soto daging; Cacapan Asam (Sambal); Cairan berbumbu
untuk merendam makanan; Campuran Bumbu beraroma untuk Makanan; Campuran beras coklat dan hitam; Campuran
minuman berbahan dasar teh; Campuran minuman berbahan dasar teh herbal; Campuran untuk roti; Cendawan (truffles) dan
pemanis-pemanis coklat; Chai masala / minuman teh yang dicampur rempah; Cimi-Cimi (kue kering); Cokelat dalam bentuk
pralin; Coklat terbuat dari bahan campuran antara dark cokelat dan buah mangrove; Coklat, praline yang diisi dan tidak diisi,
permen; Cuka dari sherry; Cuka hitam Cina; Cuka quince (buah); Daun Mint Kering (bumbu); Daun sirih kering (rempahrempah); Ekstra ragi untuk makanan; Ekstrak coklat; Ekstrak kopi malt; Ekstrak ragi; Ekstrak ragi sebagai olesan; Ekstrak
rempah-rempah; Enchilada [roti isi]; Es coklat durian; Es krim buatan; Es krim dengan bahan dasar yoghurt; Es krim novelties
(bentuk genggam), yaitu, makanan penutup es krim; Extrac nira kelapa (bumbu); GIS (bahan pemekar roti); Gambir (RempahRempah); Garam meja; Garam rumput laut; Garam untuk pengawetan bahan makanan; Garam, bumbu, rempah-rempah,
bumbu dari tumbuhan yang diawetkan; Gula tetes untuk makanan; Gula, pemanis alami, saus pelumur (glazer) dan isian
manis (sweet filling), madu, sirup (treacle); Gula-gula beku yang mengandung es krim; Gula-gula beku yang mengandung
yoghurt; Gula-gula berisi krim (permen gula-gula); Gula-gula berwarna hitam; Gula-gula kacang; Hasil produksi Madu; Hasil
produksi coklat; Hidangan dan makanan siap saji yang berbahan dasar utama pasta; Kapsul kopi yang berisi kopi untuk
diseduh; Karamel gula-gula; Kembang gula yang dibekukan dengan teh, teh herbal dan/atau perasa buah-buahan; Keningar
(bumbu dapur); Kerupuk kopi; Kerupuk sagu; Ketan bumbu; Ketumbar Bubuk (Bumbu); Kopi Aceh; Kopi Latte; Kopi Sibu-Sibu;
Kopi Susu ; Kopi bubuk; Kopi cokelat; Kopi durian; Kopi giling dan biji kopi utuh (yang belum diolah); Kopi seduh; Kopi yang
tidak disangrai; Kopi, ekstrak kopi, teh, kakao dan penggantinya; Kopi, teh, kakao dan kopi buatan; Kue Coklat Mente; Kue
Coklat Mente ( Cookies ); Kue Lapis Sagu; Kue dan gula-gula; Kue dan kue tar, gula-gula (termasuk yang beku); Kue kering
(pastri); Kue kering Perancis; Kue kering Wina; Kue kering yang mengandung tempe; Kue-kue kering berbahan dasar dari
beras; Labia Dange (Sagu Dange); Ladran (Kue Kering); Macchiato (minuman kopi yang dibuat dengan mencampurkan
espresso dengan susu); Madu untuk Makanan manusia; Madu zaitun; Makanan batang berenergi berbahan dasar kopi;
Makanan batang berenergi berbahan dasar madu; Makanan beku terutama terdiri dari mie; Makanan berbahan dasar madu;
Makanan dan makanan ringan porsi kecil utamanya terdiri dari nasi, pasta dan atau mi; Makanan pasta farina; Makanan
penutup beku berupa air es dengan rasa; Makanan penutup terbuat dari cokelat; Makanan ringan batangan yang mengandung
campuran biji-bijian, kacang-kacangan dan buah kering (gula-gula); Makanan ringan berbahan dasar cokelat; Makanan ringan
terutama terdiri dari pasta atau nasi; Makanan ringan terutama terdiri dari roti; Makanan siap saji berbahan dasar mie yang
dibekukan; Makanan siap saji berbahan dasar mie yang didinginkan; Makanan siap saji kering dan cair, terutama terdiri dari
mie; Makanan siap saji kering dan cair, terutama terdiri dari pasta; Makanan siap saji yang mengandung (terutama) mie;
Makanan yang dibuat terutama dari nasi, pasta, atau mie; Makanan yang dibuat terutama dari pasta; Matcha / teh hijau dari
jepang [minuman]; Matcha latte / teh hijau dari jepang latte; Meses cokelat; Mesis (gula-gula); Mie; Mie Aceh; Mie Asia; Mie
Celor; Mie Gomak; Mie Jalak Sabang; Mie Keriting; Mie Koba; Mie Korea; Mie Lendir; Mie Pantiaw; Mie Sagu; Mie Tarempa;
Mie Terbang; Mie Titi; Mie Vietnam; Mie beras cina; Mie italia; Mie jepang; Mie kering (rehydratable) seperti soba kering
(organik), udon kering (organik), ramen kering (organik), somen kering (organik); Mie kering untuk bayi termasuk udon kering
untuk bayi, spageti kering untuk bayi dan somen kering untuk bayi.; Mie segar; Mie shirataki; Mie yang dibekukan hingga ke
bagian dalam; Mie yang didinginkan; Mie yang digabungkan dalam satu paket dengan biji yang dapat dimakan, kacangkacangan, polong-polongan, atau sayuran; Mie yang terbuat dari Jagung; Mie yang terbuat dari Singkong; Minuman Kopi
Hawai; Minuman barbahan dasar teh termasuk teh hitam -, teh hijau-, dan minuman berbahan dasar teh oolong; Minuman
berbahan dasar kopi espresso; Minuman berbahan dasar kopi yang mengandung susu; Minuman berbahan dasar madu;
Minuman berbahan dasar teh bunga mawar; Minuman berbahan dasar teh bunga telang; Minuman berbahan dasar teh dan
teh herbal; Minuman cokelat; Minuman coklat dengan atau tanpa susu; Minuman dengan bahan dasar coklat; Minuman
dengan bahan dasar kopi, coklat dan teh; Minuman es krim; Minuman kopi dengan atau tanpa susu; Minuman kopi espresso
dicampur dengan susu 90 ml; Minuman kopi espresso dicampur dengan susu dan bubuk coklat; Minuman serbuk daun kelor
organik royal moringa rasa coklat (moringa chocolate); Minuman serbuk daun kelor organik royal moringa rasa kopi jahe
(moringa coffe ginger); Minuman teh dengan atau tanpa susu; Minuman teh krisan; Moccacino (minuman yang terdiri dari
bahan berupa susu, kopi dan cokelat); Nasi Antah; Nasi Ayam ala Sihlin; Nasi Ayam Bakar Bali; Nasi Ayam Bakar Bumbu
Padang; Nasi Ayam Bakar Bumbu Rujak; Nasi Ayam Bakar Solo; Nasi Ayam Bakar Taliwang; Nasi Ayam Bumbu Bali; Nasi
Ayam Bumbu Rujak; Nasi Ayam Cabai Hijau; Nasi Ayam Fillet Crispy; Nasi Ayam Geprek; Nasi Ayam Geprek Sambal Matah;
Nasi Ayam Goreng Bumbu Kelapa; Nasi Ayam Goreng Kuning; Nasi Ayam Goreng Lengkuas; Nasi Ayam Goreng Mentega;
Nasi Ayam Isi Buluh; Nasi Ayam Kailo; Nasi Ayam Kalasan; Nasi Ayam Karage; Nasi Ayam Katsu; Nasi Ayam Kecap; Nasi
Ayam Kemangi; Nasi Ayam Krispi; Nasi Ayam Lada Hitam; Nasi Ayam Paniki; Nasi Ayam Pedas; Nasi Ayam Penyet; Nasi
Ayam Pop; Nasi Ayam Rica Rica; Nasi Ayam Sambal Matah; Nasi Ayam Suwir sambal kecombrang; Nasi Ayam Tuturuga;
Nasi Ayam crispy isi keju (Ayam goreng tepung isi keju); Nasi Ayam crispy isi salted egg (Ayam goreng tepung isi salted egg);

Halaman 1892 dari 2049

Nasi Ayam crispy original (Ayam goreng tepung original); Nasi Balap Puyung; Nasi Berkat; Nasi Burung Puyuh; Nasi Cumi
Cabe hijau; Nasi Cumi pedas; Nasi Goreng Kecombrang; Nasi Goreng Paket Eksekutif; Nasi Goreng Sosis; Nasi Ikan Bakar
Sambal Dabu; Nasi Karage; Nasi Kari Ayam; Nasi Katsu; Nasi Kotaraja; Nasi Krengseng; Nasi Krengsengan Ayam; Nasi
Lemak Ayam; Nasi Opor Ayam; Nasi Pepes Ayam; Nasi Pepes Ayam Bali; Nasi Pepes Tahu; Nasi Pepes Tempe; Nasi Rames
Bali; Nasi Rames Cirebon (Nasi Jamblang); Nasi Rames Gresik (Nasi Krawu); Nasi Rames Gudek; Nasi Rames Nusantara;
Nasi Rames Oriental; Nasi Rames Padang; Nasi Rames Pekalongan (Nasi Megono); Nasi Rendang Ayam; Nasi Rendang
Ayam Kacang Merah; Nasi Sambal Goreng Ati Kentang; Nasi Sambal goreng Teri; Nasi Sate Ayam; Nasi Semur Ayam; Nasi
Subut; Nasi Telur Balado; Nasi Telur Bumbu Rendang; Nasi Telur Dadar Padang; Nasi Teriyaki; Nasi Tuna Bumbu Bali; Nasi
Ulam; Nasi Yakiniku; Nasi campuran dengan sayuran, ekstrak ayam, ekstrak daging, keju, kacang, polong-polongan (kacang),
rempah-rempah, perasa, bumbu dari tumbuhan, bumbu; Nasi coklat sudah diolah dalam kemasan; Nasi dalam kemasan; Nasi
goreng katsu; Nasi gurih Ayam penyet; Nasi gurih krengsengan Mercon; Nasi untuk bubur; Nasi, pasta dan mie; Ngohiong
(Bumbu); Ocha / teh jepang; Olesan berbahan dasar coklat; Olesan manis (madu); Panettone (roti manis); Pasta; Pasta cabai
dalam minyak; Pasta cabe untuk digunakan sebagai bumbu; Pasta kari hijau; Pasta kari masman; Pasta kari merah; Pasta
kue; Pasta yang digabungkan dalam satu paket dengan biji yang dapat dimakan, kacang-kacangan, polong-polongan, atau
sayuran; Pasta, saus dari lemak, saus dan pelapis untuk penyedap makanan; Permen cokelat; Produk gula-gula dan kembang
gula; Produk untuk bumbu atau penyedap bahan makanan, rempah-rempah yang dapat dimakan, bumbu, vinaigrettes,
mayones; Produk-produk es krim berbahan dasar kacang kedelai; Ragi dalam bentuk pil (bukan untuk pengobatan); Ragi
untuk adonan; Rempah-rempah terbuat dari pohon berry; Roti Denmark; Roti Srikaya Goreng; Roti Srikaya Panggang; Roti
asin; Roti babi; Roti bun dengan selai; Roti ciabatta; Roti kelapa; Roti kering; Roti koktail; Roti kopi; Roti kue-kue semprit; Roti
kukus Cina; Roti panggang di suguhkan dengan saus keju dan Boba dan di celup ke dalam kuah srikaya; Roti pastry; Roti
perancis; Roti sayuran (vegan); Roti tawar manis; Roti, kue pastry dan gula-gula; Roti, sandwich, biskuit; Saffron (rempahrempah); Sagu Lempeng; Sagu Woku Komo-Komo; Sagu mutiara; Sambal Andaliman; Sambal Bajak; Sambal Bakasang;
Sambal Balado; Sambal Bali; Sambal Bawang; Sambal Cabe Hijau; Sambal Colo-Colo; Sambal Geprek; Sambal Goreng Ati
Kentang; Sambal Goreng Kentang Teri; Sambal Hijau; Sambal Ikan Teri; Sambal Kampung; Sambal Lingkung; Sambal Matah;
Sambal Roa; Sambal Rusip; Sambal Terasi; Sambal Tombur; Sambal Tuktuk; Sambal baby cumi; Sambal bakso; Sambal
cabe kering; Sambal cabe kering aneka rasa; Sambal cabe tabur; Sambal cabe tabur aneka rasa; Sambal cobek; Sambal dari
buah-buahan bawang merah; Sambal goreng; Sambal goreng Teri; Sambal pedas manis; Sambal tabur; Sambal Gledek;
Sambal Merah Padang (Sambal); Sambel Bajak; Sambel Ijo; Sambel Ikan Asin; Sambel Lumpang; Sambel Teri Kacang;
Sambel Tomat; Sambel penyetan; Sambel tumpang; Sambelingkung; Sasagun; Saus (bumbu masak), saus salad; Saus celup
berbahan dasar coklat; Saus pasta panggang; Saus untuk es krim; Saus untuk pasta dan nasi; Sediaan aromatik untuk es
krim; Sediaan aromatik untuk kue kering; Sediaan berbahan dasar coklat; Sediaan hidangan pasta; Sediaan makanan
berbahan dasar pasta; Sediaan pasta; Sediaan rempah-rempah; Sediaan untuk membuat minuman coklat dengan susu
berbentuk serbuk; Sediaan untuk membuat minuman teh dengan aroma buah-buahan berbentuk serbuk; Seduhan dari
rempah-rempah; Sereh kering (Bumbu); Spätzle (Pasta); Taffy (gula-gula); Talam Sagu Bakar; Teh (bebas kafein) dengan
pemanis tambahan; Teh Jepang yang terbuat dari bubuk kombu [kelp]; Teh Krisan; Teh Tarik; Teh daun kelor; Teh daun
sirsat; Teh herbal yang mengandung kelor; Teh hijau jepang; Teh hitam es; Teh latte; Teh lemon; Teh olahan khas negara
Thailand; Teh rosela; Teh serai; Teh serbuk daun kelor; Teh yang menggunakan kelor; Temulawak bubuk (bumbu); Tepung
tapioka untuk makanan; Tepung, roti, ragi, pastri (kue-kue); Thyme kering untuk digunakan sebagai bumbu; Trufel coklat;
Turkish delight (gula-gula); acar jahe [bumbu]; acar manis [bumbu]; adonan puff pastry (roti); adonan roti; affogato [minuman
berbasis kopi yang mengandung es krim]; air garam untuk digunakan dalam koktail; air garam untuk memasak; air madu;
almond berlapis cokelat; angel-hair (pasta); asam [bumbu]; baguettes [Roti Prancis]; bahan makanan mengandung cokelat;
bahan makanan untuk adonan roti dan kue; bahan pengganti es krim berbahan dasar kedelai; bahan pengganti kopi; bahan
pengikat untuk es krim; baking cokelat; baking soda [soda bikarbonat untuk keperluan memanggang]; baking soda [soda
bikarbonat untuk keperluan memasak]; bar energi dan makanan ringan berbahan dasar gandum dan cokelat; bar gula-gula;
barbari [roti datar]; batang nougat berlapis cokelat; batangan berbahan dasar cokelat; bawang merah olahan untuk digunakan
sebagai bumbu; bawang putih cincang [sambal]; bawang putih olahan untuk digunakan sebagai bumbu; bihun [mie]; bihun
beras [mie Beras]; bihun coklat; biji chuang chia [bumbu]; biji cokelat; biji jali [bumbu]; biji jintan [bumbu]; biji ketumbar kering
untuk digunakan sebagai bumbu; biji kopi berlapis cokelat; biji kopi dilapisi gula; biji kopi yang dilapisi cokelat; biji rami untuk
tujuan kuliner [bumbu]; biskuit marshmallow berlapis cokelat yang mengandung toffee; buah kering berlapis cokelat; buah
yang dilapisi cokelat; bubuk anggur merah untuk digunakan sebagai bumbu; bubuk cengkeh [rempah-rempah]; bubuk cokelat
untuk sediaan minuman berbasis cokelat; bubuk coklat; bubuk kari [rempah-rempah]; bubuk kayu manis [rempah-rempah];
bubuk madu mentah kering [pemanis alami]; bubuk mustard [rempah-rempah]; bubuk ragi; bubuk untuk membuat es krim;
bumbu berbasis ara kering; bumbu cabai; bumbu dan bumbu; bumbu nasi goreng; bumbu olahan [bumbu]; bumbu opor;
bumbu pasta; bumbu pasta kari; bumbu pasta laksa; bumbu pasta nasi ayam; bumbu rawon; bumbu rujak; bumbu semur;
bumbu sop; bumbu taco; bumbu taco [bumbu dan rempah-rempah untuk taco]; bumbu umami; bunga atau daun untuk
digunakan sebagai pengganti teh; burger kedelai [roti sandwich]; cabai kering [bumbu]; cabe jamu (bumbu); callisons [gulagula]; camilan jagung kembung rasa bumbu; campuran bubuk untuk sediaan minuman cokelat; campuran bumbu kari;
campuran cokelat panas; campuran es krim; campuran gula-gula instan; campuran isian berbasis roti; campuran kopi;
campuran kopi dan sawi putih; campuran kopi hitam dengan susu panas; campuran rempah-rempah; campuran roti;
campuran roti dalam bentuk bubuk; campuran roti dalam bentuk pasta; campuran sawi putih dan sawi putih untuk digunakan
sebagai pengganti kopi; campuran untuk membuat teh; campuran untuk membuat teh chai; campuran untuk membuat teh
kangzhuan; campuran untuk membuat teh kombucha; campuran untuk sediaan roti dalam bentuk bubuk; campuran untuk
sediaan roti dalam bentuk pasta; cangkir cokelat yang bisa dimakan; cangkir wafel berlapis cokelat; cengkeh (bumbu);
cengkeh [rempah-rempah]; chapati [roti tidak beragi]; chow mein [hidangan berbasis mie]; chow mein mie; chow-chow
[bumbu]; chutney mangga [sambal]; cokelat; cokelat batangan; cokelat couverture; cokelat dan produk cokelat, yaitu gula-gula
cokelat, permen cokelat, cokelat batangan, olesan cokelat; cokelat dengan lobak Jepang; cokelat menyebar mengandung
kacang-kacangan; cokelat menyebar untuk digunakan pada roti; cokelat pahit; cokelat putih; cokelat tanpa pemanis; cokelat
yang mengandung susu; cokelat éclairs; cokelat-cokelat susu, kacang atau buah; coklat; coklat batangan diisi; coklat bebas
susu; coklat berisi ekstrak buah; coklat diisi; coklat hitam; coklat instan; coklat mousses; coklat panas; coklat pasta; coklat
setengah manis; coklat, permen dan hadiah biskuit menghambat; cookie berlapis cokelat; cuka; cuka anggur; cuka apel; cuka
arak; cuka balsamik; cuka beras; cuka bir; cuka blackcurrant; cuka buah; cuka buah Kiwi; cuka buah kiwi; cuka delima; cuka
hasil penyulingan; cuka kelapa; cuka kental; cuka kesemek; cuka kombucha; cuka kurma; cuka malt; cuka palem; cuka putih;
cuka rasa; cuka raspberry; cuka sushi; cuka tebu; cuka tomat; cuka, saus [bumbu]; cuka, saus dan bumbu lainnya; cupcake
cokelat; dekorasi cokelat untuk kue; dekorasi cokelat untuk pohon Natal; dessert mousses [gula-gula]; dripper kopi bubuk
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sekali pakai, diisi; ekstrak kopi; ekstrak ragi untuk konsumsi manusia; ekstrak teh untuk keperluan kuliner; es batu; es batu
bentuk kotak; es batu bentuk tabung; es kopi; es krim; es krim berbahan dasar yogurt, es krim sebagai unsur utama; es krim
buah; es krim dan produk es krim; es krim dengan menggunakan teh; es krim dengan menggunakan teh hijau bubuk; es krim
gateaux; es krim mochi; es krim soft-serve (hidangan penutup); es krim sundae; es krim susu; es krim tanpa-susu; es krim,
sorbet dan es lainnya yang dapat dimakan; es teh; esensi kopi; fermentasi untuk pasta; focaccia [roti]; fondants [gula-gula];
garam; garam bawang; garam bawang putih; garam beraroma; garam berbumbu; garam berbumbu untuk memasak; garam
berikat (garam kotak); garam masala; garam meja dicampur dengan biji wijen; garam seledri; garam untuk memasak; garam
untuk mengawetkan bahan makanan; garam yang bisa dimakan; garam, mustard; ginseng olahan untuk digunakan sebagai
ramuan, rempah-rempah atau penyedap untuk makanan atau minuman; glasir madu treacle untuk ham; gochujang [pasta
cabai fermentasi]; gula kristal (selain gula-gula); gula madu herbal; gula, madu, sirup; gula, madu, tetes (treacle); gula-gula;
gula-gula bebas gluten; gula-gula dalam bentuk beku; gula-gula dan dekorasi cokelat untuk pohon Natal; gula-gula dengan
menggunakan teh; gula-gula dengan menggunakan teh hijau bubuk; gula-gula dingin; gula-gula non obat; gula-gula termasuk
permen karet bukan obat; gula-gula tidak mengandung obat; gula-gula untuk dekorasi pohon Natal; gula-gula untuk makanan;
hiasan berbahan dasar cokelat atau kakao untuk keperluan yang berhubungan dengan makanan; hidangan kering beku
dengan bahan utama pasta; hidangan pasta; hidangan penutup puding berbahan dasar nasi; hidangan utama yang terdiri dari
pasta atau nasi; ice cream bars [gula-gula]; irisan kue [kue kering]; irisan pai [kue kering]; isi berbahan dasar coklat, isi
berbahan dasar custard dan icing bukan dari susu; isian kantong penyaring kopi tetes; jahe bubuk untuk digunakan sebagai
bumbu; jahe yang diawetkan [bumbu]; jambalaya [sajian nasi Creole pedas dengan campuran ikan dan daging seperti udang,
ayam, ham, dan sosis pedas]; jeli buah [gula-gula]; kacang (gula-gula); kacang berlapis cokelat; kacang berlapis gula [gulagula]; kacang brazil dilapisi cokelat; kacang macadamia berlapis cokelat; kafein tambahan, yaitu, konsentrat berkafein untuk
membuat minuman kopi; kaki cokelat; kantong teh tanpa obat; kapsul kopi ginseng, terisi; kapsul kopi jelai, terisi; kapsul kopi,
terisi; kapsul teh, diisi; kapulaga (bumbu); kapulaga [bumbu]; karamel berlapis cokelat; kari [rempah-rempah]; kayu manis
[rempah-rempah]; keping cokelat; kerang kue kering; keripik kacang (gula-gula); kerupuk nasi; kismis berlapis cokelat; kombucha [Teh Jepang yang terbuat dari rumput laut]; konsentrat sayuran digunakan untuk bumbu; kopi; kopi bebas kafein; kopi
beku-kering; kopi beraroma; kopi buatan; kopi bubuk; kopi dan coklat; kopi dawet; kopi dawet ireng; kopi giling; kopi instan;
kopi kantongan; kopi rempah; kopi tanpa kafein; kopi yang belum dipanggang; kopi yang mengandung kelor; kopi, teh, kakao,
gula, beras, tapioka, sagu, bahan pengganti kopi; krim-krim coklat; kue cokelat; kue coklat; kue es krim; kue kering beku; kue
kering berbasis bawang dayak; kue kering kastengel; kue tar cokelat; kue wafer berlapis cokelat; kukis (kue kering); kukis
coklat dari tepung keto; kulit cokelat mengandung biji kopi bubuk; kulit pasta; kulit pastry puff (roti); lada [bumbu]; lada bubuk
(bumbu); lem yang dapat dimakan untuk dekorasi gula-gula; lembar pasta untuk lasagna atau cannelloni; lemon serbat [gulagula]; liquorice [gula-gula]; lolipop [gula-gula]; lomper [roti pipih berbasis kentang]; madu; madu Manuka; madu campuran;
madu chancaca; madu herbal; madu mentah [pemanis alami]; madu mongso; madu mustard; madu untuk makanan dan
minuman; madu, madu sirup; makan siang dalam kotak yang utamanya terdiri dari pasta; makan siang pra-paket yang terdiri
terutama dari nasi, dan juga termasuk daging, ikan atau sayuran; makanan batang berenergi berbahan dasar cokelat;
makanan beku terutama terdiri dari pasta; makanan beku terutama terdiri dari pasta atau nasi; makanan disiapkan terutama
terdiri dari pasta atau nasi; makanan gurih siap saji di kelas ini terutama terdiri dari pasta atau nasi; makanan pembuka dan
makanan ringan yang terdiri dari kembang gula, pasta, nasi, biji-bijian, roti dan sereal; makanan pencuci mulut dan gula-gula
dingin dan beku; makanan pengganti berbahan dasar coklat dalam bentuk batangan (non-medis); makanan penutup cokelat;
makanan penutup es krim; makanan ringan berbahan dasar coklat probiotik; makanan ringan berbahan dasar mie; makanan
ringan berbahan dasar tapioka; makanan ringan berbahan dasar tepung tapioka diekstrusi; makanan ringan dengan bahan
dasar mie; makanan siap saji berbahan dasar mie; makanan siap santap berbentuk batangan berbahan dasar cokelat;
makaroni [kue kering]; mangkuk wafel berlapis cokelat; matzo [roti tak beragi]; merica (bumbu); mie Cina; mie ayam; mie
bebas gluten; mie beras; mie berbahan dasar kelor; mie gandum; mie goreng; mie instan; mie instan Cina; mie kacang; mie
kacang pati; mie kelor berwarna hijau; mie kering; mie kering bahan pengganti kopi; mie ramen; mie sayur; mie soba; mie
soba instan; mie somen; mie telur; mie tepung; mie udon; mie udon instan; mie yang mengandung kelor; mie yang
mengandung larva serangga; mie yang mengandung serangga; mie yang terbuat dari tanaman kelor; mie, dimasak atau tidak
dimasak; minuman berbahan dasar cokelat; minuman berbahan dasar cokelat dengan susu; minuman berbahan dasar cokelat
yang mengandung susu; minuman berbahan dasar coklat; minuman berbahan dasar coklat dengan toping : boba, jelly, pearl;
minuman berbahan dasar kopi; minuman berbahan dasar kopi atau kakao dengan atau tanpa susu; minuman berbahan dasar
kopi, kokoa, cokelat atau teh; minuman berbahan dasar teh; minuman berbahan dasar teh dengan beraroma/ berasa bunga;
minuman berbahan dasar teh dengan tambahan rasa buah; minuman berbahan dasar teh ditambah buah segar, boba, dan
krim busa manis; minuman berbahan dasar teh yang mengandung atau diberi perisa jus buah atau jus sayuran; minuman
berbasis kopi dan minuman berbasis kakao; minuman biji kopi; minuman cokelat; minuman cokelat dengan susu; minuman
dari campuran espresso, es krim dan brownies; minuman dengan bahan dasar coklat; minuman dengan bahan dasar kopi;
minuman dengan bahan dasar teh; minuman es berbahan dasar kopi; minuman es berbahan dasar teh; minuman jus ginseng
menjadi teh ginseng; minuman jus ginseng merah menjadi teh ginseng; minuman jus ginseng putih menjadi teh ginseng;
minuman jus jahe menjadi teh jahe; minuman kopi; minuman kopi dengan buah-buahan; minuman kopi dengan campuran
susu; minuman kopi espresso dengan tambahan sirup jeruk; minuman kopi espresso dicampur dengan susu; minuman kopi
espresso dicampur dengan susu 150 ml; minuman kopi espresso dicampur dengan susu 180 ml; minuman kopi espresso yang
dicampur dengan air panas; minuman sediaan berbahan dasar kopi; minuman serbuk berbahan dasar rempah (jahe, kunyit,
temulawak); minuman teh dengan susu; minuman yang terbuat dari cokelat; minuman yang terbuat dari kopi; minuman yang
terbuat dari susu, bubuk coklat dan es batu; minuman yang terbuat dari teh; minuman yang terutamanya terdiri dari kopi;
minuman-minuman berbahan dasar kopi;; minuman-minuman berjenis kental/seperti lumpur dengan rasa kopi (coffee-flavored
slush-type drinks); minuman-minuman berperisa cokelat; minyak cabai untuk digunakan sebagai bumbu atau bumbu; minyak
kopi; mugi-cha [teh barley panggang]; nasi babat; nasi bakar; nasi gembung; nerikiri [gula-gula tradisional Jepang yang terdiri
dari cangkang kacang manis yang mengandung selai kacang manis]; nurungji [kerak nasi hangus]; olahan (sayuran) untuk
digunakan sebagai pengganti kopi; olesan berbahan dasar cokelat dengan atau tanpa kacang ; olesan berbasis cokelat;
olesan berbasis cokelat juga mengandung kacang; olesan serbat [gula-gula]; onigiri [bola nasi]; orecchiette (pasta); paket
makanan yang terdiri dari pasta atau nasi; pala (bumbu); pandoro [roti ragi manis]; pane carasau [roti datar]; pappardelle
(pasta); paprika [bumbu]; pasta almond; pasta asam jawa; pasta bawang putih [sambal]; pasta bebas gluten; pasta cokelat;
pasta gandum; pasta jahe [bumbu]; pasta kacang berbumbu digunakan sebagai bumbu; pasta kacang cabai pedas; pasta
kacang kedelai [bumbu]; pasta kacang miso; pasta kari; pasta kering; pasta kering dengan truffle; pasta penuh; pasta
penyedap pandan; pasta permen [kembang gula]; pasta sayur [saus]; pasta segar; pasta segar dengan truffle; pasta soba;
pasta telur; pasta untuk sup; pasta wasabi; pasta yang mengandung larva serangga; pasta yang mengandung serangga;
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pasta, dimasak atau tidak dimasak; pastila [gula-gula]; pastilles [gula-gula]; pemanis-pemanis coklat; pengganti cokelat;
pengganti es krim; pengganti kopi berbahan dasar chicory; penne (pasta); penyedap kopi; perasa kopi; perasa makanan untuk
digunakan dalam membuat es krim; perasa sirup untuk digunakan dalam kopi espreso dan/atau cafucino; perasa teh untuk
makanan atau minuman; perekat yang dapat dimakan untuk dekorasi gula-gula; permen [gula-gula]; permen cokelat yang
mengandung pralin ; permen cokelat yang memiliki rasa pralin; permen coklat; permen karet [gula-gula]; permen karet bebas
gula [gula-gula]; permen rasa kopi.; permen yang terbuat dari cokelat; piadina [roti datar]; polong kopi barley, terisi; polong
kopi ginseng, diisi; polong kopi, terisi; polong teh, diisi; potongan gula kristal [gula-gula]; pralin terbuat dari cokelat; pralin
terbuat dari cokelat cokelat dengan rasa mint di tengahnya; pretzel [roti berbentuk simpul]; pretzel berlapis cokelat; pretzel
berlapis yogurt [gula-gula]; produk cokelat; produk-produk berbahan dasar cokelat; produk-produk kopi; produk-produk roti
untuk makanan; puding roti; quesadillas [roti isi]; ragi; ragi pembuat bir untuk dipanggang; ragi untuk keperluan kuliner; ragi*;
ragi, baking powder; ramen [hidangan berbasis mie Jepang]; ramuan taman diawetkan untuk digunakan sebagai bumbu;
remah roti; rempah-rempah; rempah-rempah bubuk; rempah-rempah kari; rempah-rempah kue; rempah-rempah yang
mengandung kelor; rhubarb pies (roti pai); roti [roti tidak beragi]; roti bagel; roti bakar; roti bawang; roti bebas gluten; roti
berlapis; roti berlapis keju dan daging asap; roti berlapis keju dan telur; roti bir; roti buah; roti bun; roti bun carbomado; roti bun
krim; roti bun kukus dengan isian; roti bun kukus yang diisi dengan daging cincang [Chuka-manjuh]; roti dan roti bun; roti
dibumbui dengan rempah-rempah; roti gandum; roti gandum hitam; roti goreng; roti gulung; roti jahe; roti kismis; roti kukus; roti
multigrain; roti naan; roti nasi; roti oriental; roti panggang; roti pita; roti rendah garam; roti segar; roti singkong [roti keju]; roti
soda; roti tidak beragi; roti yang dibuat dari kacang kedelai; roti*; rugelach [kue kering]; rum pasta; sagu; salad pasta; sambal;
sambal kacang; sambal pedas; sambel; sambel ebi; sambel ikan teri; sambel pecel; sambelingkung; sandwich es krim; sansho
powder [bumbu lada Jepang]; saus [bumbu]; saus bumbu; saus cokelat; saus coklat; saus cranberry [bumbu]; saus madu
mustard; saus mustard madu; saus pasta; saus rocoto [sambal]; saus tiram [sambal]; saus untuk es krim; sawi putih
[pengganti kopi]; sayatan madu untuk ham; sedap [bumbu]; sediaan berbahan dasar kopi; sediaan minuman kopi; sediaan
untuk membuat minuman berbahan dasar kopi; sediaan-sediaan untuk minuman berbahan dasar kopi; sediaan-sediaan untuk
minuman cokelat ; serbat [gula-gula]; sirup cokelat; sopapillas [kue kering goreng]; souffle coklat; spiced cookies (kue kering);
stick liquorice [gula-gula]; stik roti; tablet hisap tanpa obat [gula-gula]; tablet madu herbal [permen]; taburan cokelat untuk
menghias kue; taburan praline untuk digunakan pada es krim; tagliatelle (Pasta Itali); tambalan berbasis cokelat untuk kue dan
pai; tapioka; tapioka dan sagu; tapioka untuk makanan; teh; teh (bukan untuk keperluan medis); teh abu-abu earl; teh barley;
teh bebas kafein; teh bubuk; teh bunga jeruk nipis; teh chai; teh coca; teh dengan aroma bibit gandum; teh fieldmint; teh
ginseng merah; teh herbal yang menggunakan kantong teh yang mengandung kelor; teh herbal, selain untuk penggunaan
obat; teh hijau bubuk; teh hijau nanah mint; teh hitam; teh instan; teh jahe; teh jeruk nipis; teh kangzhuan [teh Cina
fermentasi]; teh kombucha; teh kunyit; teh melati; teh melon; teh oolong [teh Cina]; teh pelangsing; teh peppermint; teh putih;
teh rosemary; teh rumput hijau; teh sage; teh sitrun; teh spearmint; teh susu berbahan dasar teh; teh susu, berbahan dasar
tanpa-susu; teh susu, teh yang mendominasi; teh yang ditambahkan dengan berbagai aroma, biji kopi, makanan ringan mie;
teh yang terbuat dari rumput laut; telur cokelat; tepung atau bubuk untuk gula-gula; tepung bumbu; tepung dan olahan yang
terbuat dari sereal; tepung dan sediaan terbuat dari sereal, roti, adonan terigu (kue basah) dan kembang gula, es konsumsi;
tepung roti; tepung roti coklat; tepung roti gandum; tepung sagu; tepung tapioka; tepung tapioka*; tetes buah [gula-gula]; toffee
(gula-gula); toffees (gula-gula); topokki [hidangan yang dimasak terutama terdiri dari kue beras tumis dengan pasta cabai yang
difermentasi]; topping cokelat; topping cokelat yang dapat dimakan; topping coklat; turbinado sugar (Gula coklat (brown
sugar), yaitu gula putih yang ditambahkan molase dari permurnian gula); vanilla bubuk (Bumbu); vanilla pods (bumbu); wafer
es krim; yohkan [batangan pasta jeli manis]; zat pengikat berbasis pati untuk es krim; zephyr [gula-gula]===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021013892
: 01/03/2021 12:13:53
:
: CV. MEGA ORGANOFERTILISER

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Surowongso No. 199, RT. 002 RW. 002, Kel/Desa Karangbong, Kec. Gedangan,
Sidoarjo, Jawa Timur, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur
: Emmy Hartati Hardjo S.Si
: Jl. Raya Perjuangan No. 11 C, Kebon Jeruk, Jakarta Barat

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: MEGA_BIO-MICROBLEND
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, kuning
: 1
: ===Bahan kimia pertanian seperti pupuk dan nutrisi untuk tanaman; Pupuk Kompos; Pupuk hidroponik; Pupuk organik hayati
cair; Pupuk untuk perkebunan, pertanian dan holtikultura; media tanam untuk tanaman; pupuk cair; pupuk hayati; pupuk
majemuk; pupuk majemuk yang dikonversi secara kimia; pupuk organik; pupuk organik cair (biokultur tanah, biokultur daun,
antigen)===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: JID2021013893
: 01/03/2021 12:17:00
:
: GIOVANNI ALBERT, THEKNO

Alamat Pemohon

: Villa Bukit Regency 2 PD 2/16, Surabaya, Kota Surabaya, Jawa Timur

740

540 Etiket
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740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Hari Purnomo Chandra B.Sc.
: Jalan Kartini Nomor 88-A, Surabaya

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: KURIGO
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru, putih
: 39
: ===Jasa kurir; Layanan kurir; Pengaturan rute kendaraan secara online yang interaktif melalui komputer dan jaringan
telekomunikasi; Pengemasan, pengambilan, transportasi, pengiriman, dan penyimpanan barang, paket, parcel, dan pesan;
Pengiriman Barang yang Dipesan dengan Jaringan Online atau Internet; Pengiriman Makanan Olahan dengan Cara
Pemesanan Online; Penyediaan jasa reservasi online dan layanan pemesanan sehubungan dengan layanan pergudangan,
layanan penyimpanan, penyewaan ruang penyimpanan, sewa tempat parkir, layanan pengemasan, bongkar muat barang dan
pengiriman, transportasi dan pengiriman barang; Penyediaan situs web dan database komputer online yang dapat dilakukan
pencarian untuk pemesanan langsung [booking] dan pemesanan dini [reserving] jasa transportasi, untuk menghubungkan
pengendara dengan penumpang, dan untuk menjadwalkan dan memberangkatkan kendaraan bermotor; Penyediaan situs
web dan database komputer online yang dapat dilakukan pencarian yang berisi informasi perjalanan, wisata, geografi dan
tujuan, peta, perencanaan rute perjalanan, informasi lalu lintas, parkir, dan kondisi jalan, dan arah berkendara, berjalan kaki,
bersepeda dan transit secara massal; Penyediaan situs web dan database komputer yang dapat dilakukan pencarian yang
menyajikan informasi mengenai jasa pengiriman dan pemesanan langsung untuk pengiriman barang; Transportasi,
pengemasan, pengantaran dan penyimpanan barang-barang; informasi travel; jasa kurir [pesan atau barang dagangan]; jasa
logistik yang terdiri dari transportasi, pengemasan, dan penyimpanan barang; jasa pengiriman makanan; jasa perjalanan
wisata; layanan pos, pengiriman dan kurir; memberikan informasi yang berkaitan dengan perantara pengiriman barang;
mengatur layanan transportasi penumpang untuk orang lain melalui aplikasi online; menyediakan layanan pemesanan taksi
melalui aplikasi seluler; penanganan kargo, yaitu, pengemasan dan parsel/pengiriman barang untuk keperluan/tujuan
transportasi; pengantaran barang; pengantaran makanan; pengemasan barang untuk transportasi; pengemasan dan layanan
pengepakan; pengemasan dan penyimpanan barang dan paket; pengiriman barang melalui kurir; pengiriman bingkisan oleh
kurir; pengiriman makanan dan minuman disiapkan untuk konsumsi; pengiriman paket melalui kurir; pengiriman pesan melalui
kurir; pengiriman surat melalui kurir; pengumpulan, penyimpanan, distribusi, dan pengiriman surat, korespondensi, majalah,
paket, paket, surat kabar, pengiriman dan barang, semuanya melalui kurir, jalan, rel, udara atau air; penyediaan informasi
tentang transportasi, perjalanan dan perencanaan rute dari basis data komputer yang dapat dicari secara online; penyimpanan
makanan beku di gudang; penyimpanan, pengangkutan, penjemputan, dan pengemasan barang; transportasi makanan yang
didinginkan===
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220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021013894
: 01/03/2021 12:17:33
:
: EVERBEST DEVELOPMENT ENTERPRISE PTE. LTD.

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 10 ANSON ROAD, #12-14, INTERNATIONAL PLAZA, SINGAPORE 079903
: Teuku Kemal Hussein S.S.
: JL. T NO. 29 RT. 04 RW. 09, KEBON BARU, TEBET

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: OU DE TE HURUF KANJI
: OU DE TE = SUATU PENAMAAN

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM, PUTIH
: 20
: ===Kastor tempat tidur, bukan dari logam; Wadah untuk pengangkut, bukan dari logam; bantal; bantal leher; bantalan; basis
tempat tidur dipan; berbaring kursi; bingkai cermin; bingkai foto; bingkai furnitur; bingkai gambar; cermin; dasar tempat tidur;
divans; guling; karya seni dari kayu, lilin, plester atau plastik; karya seni dari kulit kacang; karya seni yang terbuat dari ambar;
karya seni yang terbuat dari bambu; karya seni yang terbuat dari kayu; karya seni yang terbuat dari lilin; karya seni yang
terbuat dari plastik; karya seni yang terbuat dari plester; kasur; kasur pegas; kursi [kursi]; kurung bingkai foto; lemari; lemari
dilengkapi dengan cermin; patung, patung dan karya seni atau kayu, lilin, plester atau plastik; penutup untuk wadah, bukan
dari logam, atau dari kertas; perabotan; rak penyimpanan; settees; sofa; tempat tidur; tempat tidur portabel; tempat tidur sofa;
ubin cermin; wadah kemasan dari plastik; wadah pengemasan kayu; wadah penyimpanan, bukan dari logam===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021013895
: 01/03/2021 12:18:35
:
: YURITA TJAHAJA

Alamat Pemohon

: Jl. Kemandoran VI no. 1, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12210

540 Etiket

540 Etiket
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740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: Herbamec
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: hitam
: 5
: ===Obat tradisional untuk daya tahan tubuh===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021013896
: 01/03/2021 12:21:45
:
: EVERBEST DEVELOPMENT ENTERPRISE PTE. LTD.

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 10 ANSON ROAD, #12-14, INTERNATIONAL PLAZA, SINGAPORE 079903
: Teuku Kemal Hussein S.S.
: JL. T NO. 29 RT. 04 RW. 09, KEBON BARU, TEBET

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: OU DE TE HURUF KANJI
: OU DE TE

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM, PUTIH
: 25
: ===Baju Hangat; Celana jeans; Pakaian Pria; Pakaian Tidur; Pakaian olahraga; Sweater [dimasukkan melalui kepala];
Sweater tanpa kancing yang dimasukkan melalui kepala (pullovers); T-shirt; Topi sebagai tutup kepala; Tutup kepala; alas
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: ===Administrasi dana pensiun; Administrasi reksa dana; Administrasi urusan keuangan; Agen asuransi; Analisis data
keuangan; Analisis kebutuhan asuransi dan keuangan pelanggan dan saran mengenai produk asuransi dan produk keuangan
untuk memenuhi kebutuhan tersebut.; Analisis keuangan; Arisan; Asuransi; Asuransi jiwa; Asuransi kecacatan tetap; Asuransi
pencurian; Asuransi pencurian rumah; Asuransi pendapatan rawat inap mendadak; Asuransi penggantian biaya medis
mendadak; Asuransi perampokan di taksi atau kendaraan pribadi (mobil & motor); Asuransi rawat inap; Asuransi tunjangan
kematian karena kecelakaan; Bank internet; Bantuan pengiriman uang secara elektronik; Bantuan, saran dan konsultasi untuk
pengorgaisasian; Broker obligasi, sekuritas, komoditas dan tabungan berjangka; Calo (Perantara Jual Beli); Evaluasi
keuangan; Evaluasi keuangan, yaitu evaluasi keuangan kendaraan mobilitas (termasuk kendaraan darat, air dan udara) dan /
atau produk yang menggunakan teknologi Internet of Things (IoT), dilengkapi dengan unit-unit di dalam perusahaan perangkat
telekomunikasi dan fungsi telekomunikasi berdasarkan situasi penggunaan; Fasilitas pembiayaan dan permodalan; Fidusia;
Investasi dan mengatur penyaluran keuangan untuk Sektor Bisnis perusahaan dan mitra bisnis yang bergerak di bidang CSR
& Humanitarian; Investasi dan mengatur penyaluran keuangan untuk Sektor Bisnis perusahaan dan mitra bisnis yang bergerak
di bidang Industri Agribisnis; Investasi dan mengatur penyaluran keuangan untuk Sektor Bisnis perusahaan dan mitra bisnis
yang bergerak di bidang Industri Emas dan Logam Mulia; Investasi dan mengatur penyaluran keuangan untuk Sektor Bisnis
perusahaan dan mitra bisnis yang bergerak di bidang Industri Pembangkit Listrik (Power Plant) Energi Baru dan Terbarukan;
Investasi dan mengatur penyaluran keuangan untuk Sektor Bisnis perusahaan dan mitra bisnis yang bergerak di bidang
Industri Pengolahan Air; Investasi dan mengatur penyaluran keuangan untuk Sektor Bisnis perusahaan dan mitra bisnis yang
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bergerak di bidang Industri Perhotelan, Resort & Pariwisata; Investasi dan mengatur penyaluran keuangan untuk Sektor Bisnis
perusahaan dan mitra bisnis yang bergerak di bidang Industri Pertambangan dan Mineral; Investasi dan mengatur penyaluran
keuangan untuk Sektor Bisnis perusahaan dan mitra bisnis yang bergerak di bidang industri IT dan Telekomunikasi; Investasi
dan mengatur penyaluran keuangan untuk Sektor Bisnis perusahaan dan mitra bisnis yang bergerak di bidang industri
Kawasan Industri dan Manufaktur (Manufacturing); Investasi dan mengatur penyaluran keuangan untuk Sektor Bisnis
perusahaan dan mitra bisnis yang bergerak di bidang industri Kawasan Kota Mandiri; Investasi dan mengatur penyaluran
keuangan untuk Sektor Bisnis perusahaan dan mitra bisnis yang bergerak di bidang industri Kontraktor dan Pemasok
(Supplier); Investasi dan mengatur penyaluran keuangan untuk Sektor Bisnis perusahaan dan mitra bisnis yang bergerak di
bidang industri Maritim; Investasi dan mengatur penyaluran keuangan untuk Sektor Bisnis perusahaan dan mitra bisnis yang
bergerak di bidang industri Media dan Penyiaran (Broadcasting); Investasi dan mengatur penyaluran keuangan untuk Sektor
Bisnis perusahaan dan mitra bisnis yang bergerak di bidang industri Pasar Moderen; Investasi dan mengatur penyaluran
keuangan untuk Sektor Bisnis perusahaan dan mitra bisnis yang bergerak di bidang industri Pendidikan; Investasi dan
mengatur penyaluran keuangan untuk Sektor Bisnis perusahaan dan mitra bisnis yang bergerak di bidang industri Perbankan
dan Sekuritas (Banking & Securities); Investasi dan mengatur penyaluran keuangan untuk Sektor Bisnis perusahaan dan mitra
bisnis yang bergerak di bidang industri Properti (Real Property); Investasi dan mengatur penyaluran keuangan untuk Sektor
Bisnis perusahaan dan mitra bisnis yang bergerak di bidang industri Rumah Sakit, Program Kesehatan dan Farmasi;;
Investasi dan mengatur penyaluran keuangan untuk Sektor Bisnis perusahaan dan mitra bisnis yang bergerak di bidang
industri Transportasi darat, laut dan udara; Investasi dan mengatur penyaluran keuangan untuk Sektor Bisnis perusahaan dan
mitra bisnis yang bergerak di bidang industri minyak dan gas (Oil & Gas) hulu hilir; Investasi dan mengatur penyaluran
keuangan untuk Sektor Bisnis perusahaan dan mitra bisnis yang bergerak di bidang konsultan jasa dan produk; Investasi
properti; Jaminan pertanggungjawaban dan penerimaan tagihan; Jasa Kredit Online; Jasa Pembiayaan Keuangan; Jasa
administrasi dan agen dalam bidang asuransi jiwa, kesehatan, kecelakaan, cacat dan perawatan jangka panjang; Jasa
administrasi keuangan; Jasa administrasi klaim garansi produk; Jasa advis dibidang perencanaan pensiun, jasa advis dibidang
investasi; Jasa advis terkait investasi dalam real estate, aset terkait real estate, hutang terkait real estate dan sekuritas yang
didukung oleh real estate, aset terkait real estate atau utang terkait real estate; Jasa agen asuransi; Jasa agen untuk
pertukaran mata uang; Jasa aktuaria asuransi; Jasa aktuaria reasuransi; Jasa akuisisi dan manajemen tanah dan bangunan
pemukiman yang berkaitan dengan pusat data; Jasa akuisisi dan manejemen properti; Jasa analisa asuransi; Jasa asuransi
garansi khusus terkait dengan rokok elektronik, perangkat pemanas tembakau, perangkat rokok elektronik dan baterai dan
pengisi daya baterai untuk rokok elektronik, perangkat pemanas tembakau dan perangkat rokok elektronik.; Jasa asuransi
kerugian; Jasa asuransi khusus terkait dengan rokok elektronik, perangkat pemanas tembakau, perangkat rokok elektronik
dan baterai dan pengisi daya baterai untuk rokok elektronik, perangkat pemanas tembakau dan perangkat rokok elektronik.;
Jasa asuransi secara online; Jasa asuransi yang berkaitan dengan layanan dan perbaikan peralatan khusus terkait dengan
rokok elektronik, perangkat pemanas tembakau, perangkat rokok elektronik dan baterai dan pengisi daya baterai untuk rokok
elektronik, perangkat pemanas tembakau dan perangkat rokok elektronik.; Jasa barang berharga; Jasa broker energi dan
perdagangan; Jasa broker saham dan sekuritas, perdagangan dan distribusi; Jasa broker, informasi, dan konsultasi asuransi;
Jasa debit dan kredit rekening keuangan; Jasa deposito; Jasa dompet elektronik (jasa pembayaran); Jasa evaluasi biaya
perbaikan barang-barang konsumsi; Jasa evaluasi kredit; Jasa garansi jaminan gratis mengunduh aplikasi ; Jasa garansi
jaminan gratis upgrade OS telepon dan tablet selama 1 tahun; Jasa garansi jaminan kepastian waktu pengerjaan servis
bergaransi; Jasa garansi jaminan kerusakan diakibatkan terjatuh dan terkena cairan untuk produk - produk elektronik; Jasa
garansi untuk : komputer, PDA dan laptop; Jasa garansi untuk perangkat telepon seluler; Jasa garansi untuk semua produk
elektronik; Jasa informasi keuangan dan layanan manajemen yang berkaitan dengan asuransi; Jasa informasi keuangan untuk
pembelian kendaraan; Jasa informasi reasuransi; Jasa informasi, pemberian nasehat dan konsultasi berkaitan dengan jasa
investasi; Jasa informasi, pemberian nasehat dan konsultasi berkaitan dengan sponsor keuangan; Jasa informasi, pemberian
nasehat dan konsultasi berkaitan dengan urusan finansial; Jasa investasi keuangan dan investasi modal; Jasa kartu kredit dan
terminal pemrosesan transaksi menggunakan teknologi komunikasi jarak dekat (NFC); Jasa keuangan yaitu, jasa asuransi;
Jasa keuangan yang berkaitan dengan lotere; Jasa keuangan, yaitu penyediaan mata uang virtual untuk digunakan oleh
anggota komunitas online melalui jaringan komputer global; Jasa keuangan, yaitu, penyediaan mata uang virtual permainan
komputer; Jasa konsultasi dan saran investasi; Jasa konsultasi investasi dan manajemen portofolio, jasa konsultasi keuangan
dibidang perencanaan keuangan; Jasa layanan simpan pinjam, agregator, kredit simpan pinjam, jasa pinjaman lunak.; Jasa
manajemen asuransi; Jasa manajemen dan valuasi real estat; Jasa manajemen kekayaan, yaitu perbankan investasi,
investasi keuangan di bidang sekuritas, investasi keuangan di bidang reksa dana, investasi keuangan di bidang komoditas,
dan penempatan keuangan dana ekuitas swasta untuk orang lain, dan penempatan keuangan swasta sekuritas dan
turunannya untuk orang lain; Jasa manajemen keuangan; Jasa memfasilitasi donasi produk makanan oleh konsumen untuk
organisasi nirlaba melalui penjualan eceran langsung; Jasa meningkatkan modal ekuitas untuk orang lain; Jasa nominee; Jasa
otorisasi pembayaran, verifikasi dan proses transaksi kartu kredit, kartu debit, dan kartu dengan deposit uang (stored value
cards); Jasa pembayaran dana pensiun; Jasa pembayaran elektronik yang dilakukan melalui jaringan komunikasi global; Jasa
pembayaran elektronik, yaitu, memungkinkan pemrosesan dan transmisi elektronik atas transfer dana elektronik dan
pembayaran melalui ACH, kartu kredit, kartu debit, kartu prabayar, dompet nirkabel, dompet bergerak, dompet elektronik, cek
elektronik dan pembayaran elektronik, bergerak dan online; Jasa pembayaran kompensasi (untuk pihak lain); Jasa
pembayaran melalui uang elektronik secara online; Jasa pembayaran piutang; Jasa pembayaran tagihan, transaksi elektronik
kredit dan debit, transfer dana elektronik, pembayaran tunai, penggantian uang tunai yang diberikan dengan kartu kredit dan
kartu debit, transaksi tunai elektronik, jasa pemrosesan pembayaran, jasa otentikasi dan verifikasi transaksi; Jasa pembiayaan
kepada masyarakat kecil (Lembaga Keuangan Mikro); Jasa pembuatan perjanjian surat kuasa jual (listing) berganda lahan
yasan/realestat; Jasa pemrosesan pembayaran penggantian; Jasa penasehat keuangan; Jasa penasihat investasi dan
manajemen investasi; Jasa penasihat yang berhubungan dengan real estat; Jasa pencairan dana; Jasa pencatatan saham
(listing) dan kutipan bursa efek/saham; Jasa pendermaan dan program tanggung jawab sosial perusahaan sehubungan
dengan kesadaran dan mempromosikan gaya hidup sehat dan aktif; Jasa pendeteksi penipuan aplikasi kredit; Jasa
penempatan dan penanaman modal pribadi; Jasa penerbitan cek perjalanan; Jasa pengambilan simpanan; Jasa pengelolaan
aset pribadi; Jasa pengelolaan dana investasi dan administrasi; Jasa penilaian di bidang klaim asuransi kesehatan, cacat,
kecelakaan, jiwa dan kesehatan; Jasa penilaian kredit; Jasa penilaian resiko keuangan; Jasa penilaian risiko kredit; Jasa
penjaminan; Jasa penjaminan emisi reasuransi; Jasa pensiunan; Jasa penukaran mata uang asing berbasis tunai yang
disediakan secara online dan / atau melalui lokasi fisik; Jasa penukaran mata uang melalui jaringan komunikasi global; Jasa
penyaluran dana amal; Jasa penyaringan kredit; Jasa penyediaan informasi bursa efek/saham secara daring (online) dari
database komputer atau Internet; Jasa penyediaan investasi dan perdagangan efek/surat berhargai untuk pihak
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lain melalui Internet; Jasa penyediaan kontrak pada barang-barang konsumen; Jasa penyediaan perdagangan efek/surat
berharga melalui Internet; Jasa penyediaan perluasan jaminan produk; Jasa penyediaan real eastate, rumah, gedung, tanah,
kantor dan bentuk property lainnya, termasuk jasa yang berkaitan seperti agen dan makelar properti, perantara pembelian,
penjualan dan penyewaan property, pengelolaan properti; Jasa penyediaan real estate, rumah, gedung, tanah, kantor dan
bentuk property lainnya, termasuk jasa yang berkaitan seperti agen dan makelar property, perantara pembelian, penjualan dan
penyewaan property, pengelolaan property; Jasa penyediaan transaksi komersial yang aman; Jasa penyediaan, pengaturan
dan pengelolaan program tunjangan dan rencana investasi kelompok dan individu serta dana investasi, termasuk rencana
pensiun, rencana tabungan pensiun, rencana pendapatan pensiun, dana terpisah, rencana tabungan terdaftar dan tidak
terdaftar; Jasa penyelenggaraan kelompok/arisan; Jasa penyewaan toko; Jasa penyewaan, pengelolaan lahan, dan penjualan
properti; Jasa perbankan; Jasa perdagangan emas melalui aplikasi jual beli virtual; Jasa perdagangan emas melalui platform
daring/ online; Jasa perdagangan perak dan emas; Jasa perencanaan keuangan dan manajemen keuangan; Jasa pertukaran
bagi waktu (timeshare) real estate; Jasa pertukaran moneter dan transfer mata uang; Jasa perusahaan penjaminan (trust
company services); Jasa peyimpanan dan perdagangan berbagai logam mulia; Jasa pialang reasuransi; Jasa pinjaman
grosir/borongan; Jasa pinjaman peer to peer atau pinjaman online berbasis teknologi; Jasa program jaminan produk
bergaransi; Jasa real estat, yaitu, pengembangan, penyewaan, pengelolaan, peminjaman, dan perantara apartemen,
kondominium, properti bagi waktu (timeshare), properti perumahan, properti liburan, dan fasilitas serta kelengkapan terkait real
estat; Jasa real estat, yaitu, penjualan, pengoperasian, pemeliharaan, penyewaan, sewa dan manajemen properti perumahan;
Jasa reasuransi; Jasa sekuritas keuangan dan perdagangan komoditas untuk orang lain; Jasa simpan pinjam secara online;
Jasa simpanan dan pensiun, yaitu opsi saham dan jasa penilaian pensiun, jasa dana pensiun, layanan anuitas, dan jasa
manajemen keuangan dana pensiun; Jasa transaksi keuangan, yaitu, penyediaan transaksi komersial yang aman dan pilihan
pembayaran menggunakan suatu alat bergerak pada titik penjualan; Jasa transaksi monitari; Jasa urun dana; Jasa valuasi
bisnis; Jasa verifikasi cek; Jasa-jasa advis dibidang perencanaan pensiun; Jasa-jasa blockchain solution/fintech dalam bidang
keuangan; Jasa-jasa investasi dan pembiayaan, termasuk namun tidak terbatas kepada jasa-jasa modal ventura, untuk pusat
perbelanjaan daring (online marketplaces) pembeli-pembeli dan penjual-penjual barang-barang dan/atau jasa-jasa; Jasa-jasa
keuangan serta laporan keuangan terkait, secara online maupun offline; Jasa-jasa keuangan serta pelaporan keuangan
terkait, secara online maupun offline; Jasa-jasa keuangan serta pelaporan keuangan terkait, secara online maupun offline
jasa pinjaman lunak; Jasa-jasa konsultasi yang berkaitan dengan manajemen uang.; Jasa-jasa pemberian hadiah berdasarkan
nilai (point reward); Jasa-jasa perangkat lunak berbentuk layanan (SAAS) yang menampilkan perangkat lunak untuk
perbankan, keuangan, peminjaman dan pembayaran; Jasa-jasa perencanaan saham; Jasa-jasa perencanaan terkait asuransi
jiwa; Jejaring sosial untuk arisan berbasis internet; Jual beli rumah apartemen; Kartu debit, kartu kredit, kartu prabayar, kartu
hadiah, kartu dengan deposit uang dan kartu pembayaran layanan pemrosesan transaksi elektronik; Kliring dan rekonsiliasi
transaksi keuangan secara elektronik melalui jaringan komunikasi global; Koleksi amal; Koleksi sumbangan amal untuk orang
lain; Konsinyasi pengumpulan pembayaran untuk barang dan jasa; Konsultasi investasi komoditas; Konsultasi keuangan yang
berkaitan dengan asuransi infomasi keuangan, peminjman dengan jaminan, penukaran uang; Konsultasi penanaman modal;
Koperasi simpan pinjam; Layanan Gadai; Layanan Pembayaran Seluler dan Internet; Layanan administrasi pembayaran
melalui jaringan komunikasi global; Layanan agen jaminan; Layanan amal, yaitu, menyediakan dukungan keuangan kepada
organisasi dan program yang mempromosikan kesehatan, nutrisi, dan olahraga; Layanan asuransi (khususnya, asuransi
kecelakaan pribadi, asuransi kecacatan total dan sementara , asuransi kecacatan permanen , dan asuransi kematian karena
kecelakaan ); Layanan asuransi unit; Layanan bank yang disediakan untuk pembayaran tagihan melalui telepon; Layanan
faktur diskon; Layanan informasi, nasehat dan konsultasi yang berkaitan dengan layanan keuangan melalui jaringan
komunikasi global, layanan moneter melalui jaringan komunikasi global, layanan transaksi elektronik keuangan melalui
jaringan komunikasi global, kliring dan rekonsiliasi transaksi keuangan secara elektronik melalui jaringan komunikasi global,
layanan administrasi pembayaran melalui jaringan komunikasi global, layanan valuta asing elektronik, layanan perantara
keuangan, menyediakan layanan untuk melakukan pembayaran pada kartu prabayar melalui jaringan komunikasi global,
menyediakan layanan untuk melakukan pembayaran pada kartu prabayar di gerai toko, layanan keuangan untuk
memungkinkan transfer dana dan pembelian barang dan jasa yang ditawarkan oleh orang lain, semua disediakan melalui
jaringan komunikasi global, layanan keuangan yang disediakan dengan menggunakan otentikasi pengguna elektronik melalui
jaringan komunikasi global, layanan keuangan yang disediakan dengan menggunakan otentikasi pengguna elektronik untuk
transfer dana secara elektronik dan nirkabel, kartu kredit dan debit dan transaksi cek elektronik semua melalui jaringan
komunikasi global, layanan keuangan, manajemen resiko keuangan, perencanaan keuangan, manajemen keuangan, layanan
investasi keuangan, analisis data keuangan, konsultasi keuangan, manajemen asset keuangan, layanan nasehat keuangan
yang berkaitan dengan perpajakan, menyediakan infomasi keuangan, layanan transaksi keuangan, layanan konsultasi strategi
keuangan, layanan keuangan yang berkaitan dengan penyediaan dan penataan modal, layanan keuangan yang berkaitan
dengan manajemen keuangan, manajemen keuangan, mengatur hipotek dan pinjaman, layanan kredit dan pinjaman,
konsultasi keuangan yang berkaitan dengan pinjaman, layanan pembiayaan dan pinjaman, angsuran pinjaman, jasa pinjaman
[pembiayaan], pinjaman terhadap keamanan, pinjaman hipotek, layanan pinjaman pribadi, penyediaan pinjaman komersial,
penyediaan pinjaman konsumen, penyediaan pinjaman industri, penyediaan fasilitas pinjaman dan kredit, pinjaman bergulir,
pinjaman sindikasi, asuransi, administrasi asuransi, nasehat asuransi, broker asuransi, konsultasi asuransi, layanan
manajemen asuransi, layanan reasuransi, perbankan, layanan perbankan elektronik, perbankan elektronik melalui jaringan
komputer global [internet banking], perbankan investasi, perbankan pedagang; perbankan on-line, layanan perbankan pribadi,
perbankan swasta, perbankan telepon, layanan perbankan yang berkaitan dengan setoran uang, layanan rekening bank,
memproses pembayaran untuk pembelian barang dan jasa melalui jaringan komunikasi elektronik, layanan pembayaran
elektronik, layanan pemrosesan pembayaran, layanan dompet elektronik (layanan pembayaran), memfasilitasi pembayaran
elektronik melalui perangkat lunak, layanan uang elektronik, layanan pembayaran tagihan, peningkatan modal untuk akuisisi
dan merger bisnis; Layanan investasi dan tabungan; Layanan jejaring sosial untuk arisan secara online yang dapat diakses
melalui aplikasi seluler yang dapat diunduh; Layanan kartu debit dan layanan kartu tagihan; Layanan kartu jaminan cek
(sebagai alat pembayaran); Layanan kartu kredit, kartu biaya, kartu tunai, kartu jaminan cek, kartu pembayaran dan kartu
debit; Layanan kartu prabayar, kartu hadiah prabayar, kartu dengan deposit uang dan kartu pembayaran.; Layanan keuangan
melalui jaringan komunikasi global; Layanan keuangan untuk memungkinkan transfer dana dan pembelian barang dan jasa
yang ditawarkan oleh orang lain, semua disediakan melalui jaringan komunikasi global; Layanan keuangan yang disediakan
dengan menggunakan otentikasi pengguna elektronik melalui jaringan komunikasi global; Layanan keuangan yang disediakan
dengan menggunakan otentikasi pengguna elektronik untuk transfer dana secara elektronik dan nirkabel, kartu kredit dan debit
dan transaksi cek elektronik semua melalui jaringan komunikasi global; Layanan keuangan, perbankan dan kredit; Layanan
keuangan, yaitu, pendanaan dan investasi modal dalam proyek pengurangan emisi; Layanan konsultasi strategi
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keuangan; Layanan konsultasi terkait dengan tabungan berjangka; Layanan konsultasi yang berkaitan dengan layanan
pinjaman; Layanan konsultasi, yaitu, menyediakan jasa penasihat mengenai risiko keuangan dan masalah asuransi yang
berkaitan dengan transportasi, penanganan, dan pergudangan barang; Layanan kredit; Layanan manajemen investasi dan
keuangan; Layanan manajemen real estat untuk pihak lain; Layanan pembuatan pasar; Layanan pemeliharaan brankas;
Layanan pemeliharaan surat berharga; Layanan pemrosesan pembayaran, seperti kartu debit, kartu kredit, kartu prabayar,
kartu hadiah, kartu dengan deposit uang dan kartu pembayaran layanan pemrosesan transaksi; Layanan pemrosesan
transaksi terminal; Layanan pemrosesan transakti kartu kredit dan kartu debit; Layanan penagihan pembayaran; Layanan
pendaftaran kartu kredit, kartu biaya, kartu tunai, kartu jaminan cek, kartu debit, kartu pembayaran, kartu keuangan dan kartu
pembelian; Layanan pengeluaran uang tunai; Layanan pengiriman saham elektronik; Layanan pengiriman uang; Layanan
pengumpulan dividen; Layanan penilaian surat berharga; Layanan penjaminan; Layanan penjaminan saham; Layanan
penyediaan keuangan, penukaran uang dan pengiriman uang; Layanan perantara keuangan; Layanan perbankan dan
asuransi; Layanan perbankan disediakan on-line dari basis data komputer atau internet; Layanan perbankan pribadi; Layanan
perdagangan keuangan; Layanan perencanaan ekuitas personal; Layanan pertukaran dan perdagangan cryptocurrency;
Layanan pertukaran uang elektronik; Layanan pialang investasi keuangan untuk menjual dana investasi, reksa dana, dana
yang dikumpulkan (pooled funds), dana lindung nilai (hedge funds), produk wrap account, dana terpisah, dan produk investasi
berbasis sekuritas oleh pialang, dealer dan penasihat keuangan; Layanan pinjaman; Layanan pinjaman pribadi; Layanan real
estat yang berkaitan dengan penjualan, pembelian dan penyewaan real estat, apartemen dan tempat tinggal; Layanan
rekening bank; Layanan saran dan konsultasi yang berkaitan dengan asuransi dan keuangan; Layanan terintegrasi untuk
dompet elektronik bergerak dan pembayaran bergerak; Layanan transaksi elektronik keuangan melalui jaringan komunikasi
global; Layanan transaksi pertukaran mata uang digital untuk yang setara dengan uang elektronik yang memiliki nilai tertentu
dan dapat dipindahkan; Layanan transfer mata uang virtual; Layanan transfer mata uang virtual elektronik; Layanan uang
elektronik; Layanan valuta asing elektronik; Layanan-layanan modal ventura, yaitu memberikan pembiayaan kepada
wirausaha-wairausaha dan perusahaan-perusahaan yang sedang dan baru berkembang; Layanan-layanan yang berkaitan di
bidang perbaikan, jasa pemasangan dan pembelian dan penjualan mobil baru dan bekas, sepeda motor, kendaraan komersial
dan/atau kendaraan tugas berat serta aksesoris dan suku cadang terkait.; Layanan kedermawanan mengenai sumbangan
moneter; Lembaga kliring uang; Makelar; Manajemen Kartu Prabayar; Manajemen apartemen; Manajemen bangunan;
Manajemen department store; Manajemen gedung; Manajemen kondominium; Manajemen mata uang virtual mengenai
layanan penukaran mata uan virtual; Manajemen pasar; Manajemen tempat tinggal; Manajemen uang, seperti memfasilitasi
pemindahan yang setara dengan uang elektronik; Memberikan informasi di bidang jasa asuransi dan keuangan melalui situs
web, blog dan situs sosial media; Memberikan informasi investasi; Memberikan informasi tentang asuransi; Memfasilitasi
pembayaran elektronik melalui perangkat lunak; Memproses data terkait dengan transaksi yang menggunakan kartu dan
transaksi pembayaran lainnya; Mengatur keuangan untuk film, pertunjukkan televisi, produksi film; Mengorganisir dan
mensponsori program penghargaan insentif dan kontes untuk pengembang perangkat lunak; Menyediakan gateway
pembayaran dengan akses ke portal situs web internet dan akses ke metode pembayaran, di bidang transaksi keuangan dan
pemrosesan pembayaran untuk pedagang; Menyediakan informasi secara daring untuk pedagang terkait dengan panduan
dan biaya untuk penerimaan kartu kredit; Menyediakan jasa pembayaran dan keuangan, yaitu, jasa kartu kredit dan debit, jasa
penerbitan kartu kredit dan lines of credit, pemrosesan dan pengiriman tagihan dan pembayarannya, layanan pembayaran
tagihan dengan pengiriman pembayaran yang dijamin, pialang dana pasar uang, semua dilakukan melalui jaringan
komunikasi; Menyediakan jasa yang terkait dengan penilaian kredit dan kartu skor kredit; Menyediakan layanan pemrosesan
transaksi mata uang virtual untuk orang lain; Menyediakan layanan untuk melakukan pembayaran pada kartu prabayar di gerai
toko; Menyediakan layanan untuk melakukan pembayaran pada kartu prabayar melalui jaringan komunikasi global;
Menyediakan portal internet mandiri berbasis web yang menampilkan teknologi yang memungkinan broker/pialang asuransi
untuk memberikan penawaran asuransi, pengikatan polis asuransi, dan menghasilkan dokumen polis asuransi; Menyewakan
ruang bisnis untuk orang lain; Nasehat asuransi; Operasi dan manajemen pasar swalayan; Pelaksanaan studi keuangan dan
penyiapan laporan keuangan; Pembagian waktu real estat; Pembelian dan penjualan mata uang; Pemberian informasi yang
berkaitan dengan keuangan; Pembiayaan komoditas; Pembiayaan modal ventura; Peminjaman, penyewaan dan sewa guna
properti; Pemrosesan elektronik dan transmisi data pembayaran tagihan untuk pengguna jaringan komputer dan komunikasi;
Pemrosesan pembayaran mata uang virtual; Penanggung jawab keuangan; Penasihat investasi; Pencatatan, administrasi dan
penilaian investasi; Pendanaan dalam bentuk atau model arisan; Penelitian yang berkaitan dengan real estat perumahan dan
komersial; Penelusuran, penilaian dan konsultasi fiskal; Penerbitan Kupon Elektronik Komersial melalui Smartphone;
Penerbitan kartu debit, kartu kredit, kartu prabayar, kartu hadiah prabayar, kartu dengan deposit uang dan kartu pembayaran;
Penerbitan kupon, kode diskon dan poin untuk program loyalitas pelanggan; Penerbitan mata uang permainan komputer dan
permainan video; Penerbitan tanda nilai terkait skema bonus dan loyalitas dan penyediaan informasi keuangan;
Penerbitan tanda nilai terkait skema bonus dan loyalitas; Penerimaan deposito [termasuk penerbitan obligasi pengganti] dan
penerimaan deposito cicilan interval tetap; Pengaturan dan pengelolaan sewa guna dan penyewaan; Pengelolaan rumah/
apartemen; Pengesahan cek; Penggalangan dana amal untuk organisasi dan program yang mempromosikan
kesehatan, nutrisi dan olahraga; Pengganti layanan pembayaran elektronik; Penggantian dana untuk barang-barang yang
disengketakan di bidang pembelian pembayaran elektronik; Pengguna skema insentif terkait dengan penggunaan kartu kredit,
kartu biaya, kartu tunai, kartu jaminan cek, kartu debit, kartu pembayaran, kartu keuangan dan kartu pembelian; Pengumpulan
dana untuk amal sebagai tanggung jawab sosial perusahaan yang melibatkan customer untuk turut menyumbang makanan
hewan; Pengumpulan dana untuk amal sebagai tanggung jawab sosial perusahaan yang melibatkan konsumen; Pengumpulan
royalty; Penilaian dan penaksiran keuangan properti; Penilaian keuangan (asuransi, perbankan, tanah dan bangunan
pemukiman); Penilaian kredit dan jasa penyaringan kredit; Penilaian real estat; Penilaian untuk tujuan asuransi; Penjualan
Gedung; Penyedia keuangan; Penyediaan Informasi di bidang Pembiayaan melalui Dompet Elektronik; Penyediaan garansi
untuk barang-barang yang diproduksi oleh pihak lain, yaitu telepon nirkabel, perangkat komputasi nirkabel dan perangkat
komunikasi, dan perangkat dan peralatan yang terhubung dengan jaringan; Penyediaan informasi mengenai akuisisi dan
transfer klaim moneter; Penyediaan informasi mengenai jaminan pertanggungjawaban dan penerimaan tagihan; Penyediaan
informasi mengenai jasa pinjaman efek/surat berharga; Penyediaan informasi mengenai layanan bimbingan keuangan;
Penyediaan informasi mengenai penerimaan deposit (termasuk penerbitan obligasi pengganti) dan penerimaan deposit cicilan
interval tetap; Penyediaan informasi mengenai pengumpulan dana amal; Penyediaan informasi mengenai penilaian mobil
bekas; Penyediaan informasi pajak (layanan keuangan); Penyediaan informasi yang berkaitan dengan pemrosesan
pembayaran kartu
kredit; Penyediaan jaminan untuk pinjaman; Penyediaan jasa informasi di bidang ekonomi, keuangan, moneter dan informasi
bursa efek, informasi perdagangan mata uang; Penyediaan jasa informasi keuangan; Penyediaan jasa perdagangan dan
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investasi terkait dengan mata uang virtual; Penyediaan konsultasi, layanan konsultasi dan informasi terkait asuransi, urusan
keuangan, urusan moneter, layanan reasuransi, penyedia layanan garansi (untuk hal elektronik atau lainnya), layanan
aktuaria, informasi asuransi, informasi garansi, jasa penjaminan asuransi, layanan konsultasi dan informasi terkait investasi,
asuransi dan keuangan, Layanan konsultasi dan informasi terkait garansi, Manajemen administrasi, investasi dan keuangan
dan layanan broker terkait asuransi dan reasuransi, administrasi rencana asuransi dan klaim asuransi, layanan konsultasi
terkait asuransi, analisis informasi asuransi, penilaian untuk tujuan asuransi, jasa evaluasi keuangan yang berkaitan dengan
asuransi, riset asuransi, klaim asuransi, administrasi dan layanan penilaian, klaim garansi, administrasi dan layanan penilaian,
penyedia informasi terkait asuransi terhadap kehilangan properti dan asuransi hidup, estimasi risiko asuransi, kehilangan dan
kewajiban, penyedia portal akun konsumen dalam jaringan situs internet untuk mendapatkan informasi di bidang asuransi,
risiko permesinan, kendali kerugian, pencegah kerugian, manajemen risiko,dan analisis kehilangan, layanan pengumpulan
dan pencocokan pemimpin asuransi, yaitu, mencocokan permintaan konsumen dengan harga polis asuransi yang
dikumpulkan melalui internet untuk mengkualifikasi broker asuransi, agen, dan agensi yang menarik permintaan tersebut, jasa
keuangan, layanan konsultasi investasi, layanan manajemen investasi, broker, layanan investasi modal, layanan manajemen
modal, analisa keuangan, evaluasi keuangan [asuransi, perbankan, real estat], informasi keuangan, penyedia informasi terkait
broker keuangan melalui media elektronik, manajemen keuangan, perencanaan keuangan, analisis investasi, layanan alokasi
portofolio, penyedia informasi terkait rencana keuangan, analisis investasi, alokasi portofolio dan rekomendasi untuk memilih
instrumen keuangan, konsultasi keuangan dan layanan konsultasi (melalui media elektronik atau sebaliknya), layanan
pembiayaan, penilaian keuangan, investasi dana, layanan agen pemulihan hutang, penyedia situs web, blog, dan situs sosial
media yang menyediakan informasi di bidang keuangan dan asuransi, pengumpulan informasi keuangan, data, statistik, dan
indeks, Layanan garansi dan perpanjangan garansi, analisa risiko, penilaian, evaluasi dan layanan manajemen (keuangan),
manajemen kerugian keuangan, layanan pembayaran tagihan, layanan pembayaran elektronik, layanan pinjaman angsuran,
pembiayaan sewa-beli, konsultasi, layanan penasihat; Penyediaan layanan antara lain keuangan, penilaian, asuransi,
pinjaman, dan urusan moneter; Penyediaan modal investasi; Penyediaan pinjaman industri; Penyediaan pinjaman komersial;
Penyediaan pinjaman konsumen; Penyelenggaraan hadiah; Penyelesaian pembayaran dan pemrosesan pembayaran atas
nama pengguna mata uang virtual elektronik; Penyewaan apartemen, kondominium, vila, dan kabin; Penyewaan kantor virtual;
Penyewaan kantor, real estate, dan apartemen; Penyewaan ruang pertemuan; Penyewaan ruang untuk pusat data;
Penyewaan ruangan luas untuk berbagai fungsi; Penyewaan ruangan serba guna; Penyewaan, peminjaman dan sewa-beli
peralatan untuk pemrosesan kartu keuangan dan data yang terkait dengannya; Penyimpanan dan perdagangan emas;
Perantara karbon dioksida dan kredit emisi gas rumah kaca lainnya, tunjangan atau kompensasi atas nama produsen
pengganti kerugian.; Perantara kredit gas rumah kaca; Perantara pengganti kerugian gas rumah kaca; Perbankan digital;
Perbankan mobile; Perbankan online; Perdagangan instrumen keuangan, yaitu perdagangan komoditas, perdagangan mata
uang, perdagangan saham dan obligasi, dan reksa dana; Perencanaan keuangan, analisa keuangan, manajemen dan
asistensi pengorganisasian, saran dan konsultasi; Perhitungan dan pembayaran pajak seperti pajak pengguna jalan
berdasarkan jarak tempuh, dengan mengaitkan pengguna dengan situasi penggunaan; Pertanggungan asuransi jaminan;
Pertanggungan asuransi kecelakaan; Pertukaran keuangan mata uang virtual; Pertukaran komoditas, emas, perdagangan,
moneter dan sekuritas; Pertukaran real estat serta properti liburan, layanan manajemen dan penyewaan, layanan pembagian
waktu real estat untuk liburan; Pialang Pembayaran melalui Seluler dan Internet; Pialang saham; Pialang untuk proyek usaha
patungan; Pinjaman hipotek; Pinjaman sindikasi; Program hadiah langsung; Rekonsiliasi transaksi keuangan; Rencana
asuransi jiwa dan kesehatan yang mempromosikan kesehatan dan kebugaran dengan memberi penghargaan kepada
pelanggan yang aktif dan mencapai sasaran yang ditetapkan dengan diskon premi asuransi; Saran keuangan dan layanan
konsultasi; Sewa ruang pusat perbelanjaan; Sewa-guna real estate, jasa manajemen real estat, jasa investasi real estat,
layanan hipotek; Sponsor keuangan organisasi dan program yang mempromosikan kesehatan, nutrisi dan olahraga; Sponsor
keuangan program pengganti kerugian karbon; Sponsor keuangan untuk kegiatan pendidikan, pelatihan, hiburan, olahraga
atau budaya; Survei keuangan; Survei real estat; Transaksi pembayaran elektronik dengan memindai kode QR atau kode
batang (Barcode); Transfer dana electronik melalui jaringan komunikasi global; Transfer dana untuk pembelian barang, melalui
jaringan komunikasi elektronik; Valuasi dalam bidang real estate; administrasi asuransi; administrasi keuangan dari rencana
tunjangan perawatan kesehatan; administrasi klaim asuransi; administrasi penyesuaian klaim asuransi; agen akomodasi dan
agen untuk pemulihan hutang; agen asuransi dan broker; agen asuransi dan layanan broker; agen atau pialang untuk
pembelian atau penjualan tanah; agen atau pialang untuk pembelian dan penjualan bangunan; agen broker efek; agen
penagih utang; agen penyewaan (letting), rental dan sewa akomodasi (real estat); agen perumahan; agen pialang opsi
sekuritas; agen real estat dan layanan pialang; agen untuk asuransi non-jiwa; agen untuk berlangganan obligasi; agen untuk
broker berjangka efek pasar luar negeri; agen untuk broker berjangka indeks efek; agen untuk mengumpulkan pembayaran
utilitas gas atau daya listrik; agen untuk perdagangan berjangka efek pasar luar negeri; agen untuk perdagangan berjangka
komoditas; agen untuk perdagangan efek; agen untuk perdagangan opsi sekuritas; agensi untuk perdagangan berjangka
indeks efek; agent tanah dan bangunan pemukiman; akuisisi dan transfer klaim moneter; akuisisi pinjaman hipotek; akuisisi
real estat untuk orang lain; akusisi lahan; analisa keuangan; analisis dan konsultasi keuangan; analisis investasi; analisis
investasi keuangan dan penelitian saham; analisis keuangan dan layanan informasi; analisis keuangan dan layanan penelitian;
analisis keuangan dan persiapan laporan yang berkaitan dengannya; analisis keuangan yang berkaitan dengan real estat;
analisis pasar keuangan dan persiapan laporan yang berkaitan dengannya; analisis, penilaian dan proyeksi risiko pasar
keuangan dan investasi; anjak ekspor; anjak piutang; asset management services financial exchange and bill payment
processing services, credit card, bank card, debit card and electronic payment services involving electronic processing and
subsequent transmission of bill payment data; asuransi barang dalam perjalanan; asuransi barang saat dalam perjalanan;
asuransi biaya hukum; asuransi jaminan sosial wajib; asuransi jiwa dan kesehatan; asuransi jiwa dan layanan anuitas;
asuransi jiwa dan memberikan informasi yang berkaitan dengannya; asuransi kejahatan; asuransi kendaraan bermotor;
asuransi kerugian; asuransi kesehatan; asuransi kesehatan medis, bedah atau rumah sakit; asuransi kesehatan pribadi;
asuransi kewajiban sipil; asuransi perbankan hipotek; asuransi perlindungan anti-pencurian dan kerusakan produk; asuransi
real estat; asuransi untuk biaya hukum; asuransi untuk bisnis; asuransi untuk kantor; asuransi untuk kewajiban pihak ketiga;
asuransi yang berkaitan dengan properti; asuransi, urusan keuangan, urusan moneter, dan urusan real estat; bertukar uang;
broker *; broker asuransi; broker asuransi bangunan; broker asuransi gigi; broker asuransi jiwa; broker asuransi jiwa dan
memberikan informasi yang berkaitan dengannya; broker asuransi jiwa, investasi dan pensiun; broker asuransi kebakaran;
broker asuransi kecelakaan; broker asuransi kelautan; broker asuransi kesehatan; broker asuransi mobil; broker asuransi nonjiwa; broker asuransi pertanian; broker asuransi properti; broker asuransi real estat; broker asuransi rumah; broker asuransi,
reasuransi, investasi dan pensiun; broker berjangka indeks efek; broker bisnis; broker dari offset karbon; broker derivatif
keuangan; broker efek otomatis; broker hipotek; broker investasi keuangan; broker investasi keuangan di perusahaan energi;
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broker kontrak berjangka; broker langganan saham; broker masa depan; broker obligasi; broker obligasi dan sekuritas lainnya;
broker online untuk perdagangan dan transaksi yang berkaitan dengan mata uang dan produk keuangan lainnya; broker
pensiun; broker perjanjian kredit; broker pesawat terbang; broker pinjaman hipotek; broker properti komersial; broker real
estat; broker real estat, layanan manajemen dan penilaian; broker reksa dana; broker saham dan sekuritas lainnya; broker
seni; broker untuk likuidasi sekuritas; broker valuta asing; broker yang terkait dengan pemberian kredit; broker, penyewaan
dan penyewaan real estat; daftar (listing) dan perdagangan swap (swaps) dan derivatif pada mata uang digital, mata uang
virtual, mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized assets), token digital, token kripto (crypto tokens)
dan token utilitas; dana elektronik dan layanan transfer mata uang; deposito, kredit dan asosiasi tabungan; diskon tagihan
pertukaran; distribusi reksa dana; dompet mata uang digital dan layanan penyimpanan; dukungan dan sponsor keuangan;
evaluasi dan analisis keuangan; evaluasi kelayakan kredit perusahaan dan individu pribadi; evaluasi kelayakan kredit
perusahaan dan perorangan; evaluasi keuangan; evaluasi keuangan [asuransi, perbankan, real estat]; evaluasi keuangan
biaya pengembangan yang berkaitan dengan industri gas; evaluasi keuangan biaya pengembangan yang berkaitan dengan
industri minyak; evaluasi keuangan biaya pengembangan yang berkaitan dengan industri minyak dan gas; evaluasi keuangan
biaya pengembangan yang berkaitan dengan industri minyak, gas, dan pertambangan; evaluasi keuangan biaya
pengembangan yang berkaitan dengan industri pertambangan; evaluasi keuangan dan fiskal; evaluasi keuangan kayu
tegakan; evaluasi keuangan real estat; evaluasi keuangan serat alpaka; evaluasi keuangan untuk keperluan asuransi; evaluasi
keuangan wol; evaluasi untuk real properti; hipotek, perbankan, manajemen investasi, perwalian dan jasa penasihat
keuangan; holding sekuritas, dana, dan aset lainnya dalam escrow; ikatan jaminan; informasi asuransi; informasi asuransi
bangunan; informasi asuransi gigi; informasi asuransi jiwa; informasi asuransi kebakaran; informasi asuransi kecelakaan;
informasi asuransi kelautan; informasi asuransi kendaraan bermotor; informasi asuransi kesehatan; informasi asuransi mobil;
informasi asuransi pertanian; informasi asuransi real estat; informasi asuransi rumah; informasi dan evaluasi keuangan;
informasi keuangan; informasi keuangan dan layanan konsultasi; informasi keuangan di bidang cryptocurrency; informasi
keuangan disediakan secara online dari basis data komputer atau Internet; informasi keuangan yang disediakan dengan cara
elektronik; informasi keuangan, manajemen dan layanan analisis; informasi, layanan nasihat dan konsultasi yang berkaitan
dengan layanan tersebut di atas dan layanan informasi, nasihat dan konsultasi yang berkaitan dengan layanan tersebut di
situs web dan di internet; investasi; investasi Real Estate; investasi dalam dana pengurangan emisi; investasi dana; investasi
dana internasional; investasi dana untuk orang lain di bidang mata uang kripto, blockchain, crypto, aset digital, token; investasi
dana untuk tujuan amal; investasi ekuitas di perusahaan internasional; investasi keuangan; investasi keuangan dan layanan
konsultasi; investasi keuangan di bidang program penyeimbangan karbon dan proyek terkait untuk orang lain; investasi
keuangan di bidang real estat; investasi keuangan di bidang sekuritas; investasi modal dalam real estat; investasi modal
ekuitas; investasi properti dan layanan manajemen; investasi reksa dana; jaminan asuransi; jaminan asuransi profesional;
jaminan dan perjanjian; jaminan keuangan [layanan jaminan]; jaminan keuangan dan layanan jaminan; jaminan
pertanggungjawaban dan penerimaan tagihan pertukaran; jasa administrasi advis properti; jasa administrasi modal; jasa advis
keuangan, konsultasi manajemen, penelitian, perencanaan, dan informasi yang berkaitan dengan keuangan; jasa agen
asuransi; jasa agen asuransi jiwa; jasa agen asuransi kecelakaan; jasa agen asuransi pertanian; jasa agen asuransi rumah;
jasa agen lahan yasan/realestat tempat tinggal; jasa agen pembiayaan kredit pertanian; jasa agen pemulihan kredit; jasa agen
penagihan sewa; jasa agen penagihan utang; jasa agen penjualan bangunan; jasa agen perantara pabean; jasa agen real
estat; jasa agen real estat komersial; jasa agen real estat komersial dan residensial; jasa agen real estat untuk penyewaan
gedung; jasa agen real estat untuk penyewaan properti; jasa agen real estat untuk penyewaan tanah; jasa agen real estat
yang berkaitan dengan pembelian dan penjualan bangunan; jasa agen real estat yang berkaitan dengan pembelian dan
penjualan tanah; jasa agen real estate untuk penyewaan properti real estate, termasuk bangunan komersial dan pusat
perbelanjaan; jasa agen real estate, manajemen, administrasi dan layanan penilaian; jasa agen transfer yang diberikan
kepada penerbit efek investasi; jasa aktuaria asuransi; jasa akuisisi kepemilikan lahan yasan/realestat (real properti); jasa
akuisisi real estat; jasa akuisisi untuk investasi keuangan; jasa akuisisi yang berkaitan dengan pinjaman hipotek; jasa analisa
investasi; jasa analisis dan konsultasi sehubungan dengan manajemen dan pemeliharaan aset yang berkaitan dengan
rencana kehidupan ekonomi individu; jasa analisis investasi, manajemen, perencanaan dan penelitian di bidang keuangan;
jasa analisis keuangan yang berkaitan dengan investasi; jasa analisis portofolio keuangan; jasa analisis reksa dana; jasa
arbitrase efek; jasa asuransi; jasa asuransi bangunan; jasa asuransi dan asuransi jiwa; jasa asuransi dan informasi keuangan
dan konsultasi; jasa asuransi dan keuangan; jasa asuransi ganti rugi; jasa asuransi garansi; jasa asuransi jiwa; jasa asuransi
kebakaran; jasa asuransi kecelakaan; jasa asuransi kelautan; jasa asuransi kendaraan; jasa asuransi kendaraan bermotor;
jasa asuransi mobil; jasa asuransi penjaminan emisi untuk layanan hukum prabayar; jasa asuransi penjaminan emisi untuk
perawatan kesehatan prabayar; jasa asuransi perjalanan; jasa asuransi pertanian; jasa asuransi properti; jasa asuransi real
estat; jasa asuransi transportasi; jasa asuransi untuk perlindungan hipotek; jasa asuransi yang berkaitan dengan barang; jasa
asuransi yang berkaitan dengan biaya hukum; jasa asuransi yang berkaitan dengan dana pensiun; jasa asuransi yang
berkaitan dengan kapal; jasa asuransi yang berkaitan dengan kredit; jasa asuransi yang berkaitan dengan penerbangan; jasa
asuransi yang berkaitan dengan perjalanan; jasa asuransi yang berkaitan dengan properti; jasa asuransi yang berkaitan
dengan real estat; jasa asuransi, yaitu, penjaminan, penerbitan dan administrasi asuransi jiwa; jasa asuransi, yaitu,
pertanggungan properti dan korban jiwa, kesehatan, kendaraan, perumahan, dan pribadi; jasa bank tabungan/simpanan; jasa
bantuan keuangan; jasa bantuan perdagangan dalam bidang sekuritas keuangan, yaitu perbandingan, pengumpulan,
pengolahan, tabulasi, distribusi, negosiasi dan eksekusi dagang; jasa biro akomodasi [apartemen]; jasa biro valuta asing; jasa
brankas penyimpanan; jasa brankas penyimpanan untuk barang berharga; jasa brankas penyimpanan untuk efek/surat
berharga; jasa brankas penyimpanan untuk logam mulia; jasa bursa efek/saham; jasa dompet elektronik; jasa evaluasi biaya
perbaikan [penilaian keuangan]; jasa evaluasi keuangan; jasa evaluasi keuangan untuk keperluan asuransi; jasa evaluasi
keuangan untuk keperluan reasuransi; jasa evaluasi keuangan untuk tujuan asuransi, perbankan dan real estat; jasa evaluasi
keuangan yang berkaitan dengan asuransi; jasa garansi; jasa informasi keuangan; jasa informasi sehubungan dengan
keuangan dan asuransi, yang disediakan secara online dari database komputer atau internet; jasa informasi, konsultasi dan
saran yang berkaitan dengan penerbitan kartu panggilan telekomunikasi prabayar; jasa informasi, konsultasi dan saran yang
berkaitan dengan penerbitan kartu panggilan telekomunikasi prabayar, yaitu, kartu prabayar SIM; jasa informasi, konsultasi
dan saran yang berkaitan dengan proses pembayaran elektronik yang dilakukan dengan kartu prabayar; jasa informasi,
nasehat dan konsultasi dalam bidang keuangan, peminjaman, dan pembayaran.; jasa investasi; jasa investasi asuransi
variabel; jasa investasi dana; jasa investasi keuangan; jasa investasi keuangan dalam kaitannya dengan industri percetakan;
jasa investasi keuangan di bidang sekuritas, reksadana dan manajemen portofolio; jasa investasi modal dan dana; jasa
investasi real estat dalam bentuk pembelian dan penjualan real estat untuk orang lain; jasa investasi reksadana dan dan
pengelola investasi global (hedge fund); jasa jaminan keuangan untuk penggantian biaya yang terjadi akibat kecelakaan
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kendaraan; jasa jaminan keuangan untuk penggantian biaya yang terjadi sebagai akibat kerusakan kendaraan; jasa kartu
debit; jasa kartu kredit; jasa kartu kredit, mengolah dan mentransmisi tagihan dan pembayaran daripadanya, dan menyediakan
asuransi untuk transaksi keuangan; jasa keuangan; jasa keuangan dalam bentuk jasa pemrosesan tagihan dan pembayaran;
jasa keuangan dan konsultasi yang berkaitan dengannya; jasa keuangan di bidang peminjaman uang; jasa keuangan
disediakan dengan cara elektronik; jasa keuangan disediakan melalui Internet dan melalui telepon; jasa keuangan disediakan
melalui telepon; jasa keuangan otomatis, yaitu, pialang sekuritas online melalui jaringan komputer global; jasa keuangan
terkomputerisasi; jasa keuangan untuk pembelian obligasi tabungan elektronik; jasa keuangan yang berkaitan dengan
asuransi; jasa keuangan yang berkaitan dengan kartu kredit; jasa keuangan yang berkaitan dengan manajemen kekayaan;
jasa keuangan yang berkaitan dengan pensiun; jasa keuangan yang berkaitan dengan penyediaan dan penataan modal; jasa
keuangan yang berkaitan dengan penyelesaian utang; jasa keuangan yang berkaitan dengan perdagangan, menasihati,
mengelola dan menangani derivatif keuangan; jasa keuangan yang berkaitan dengan perencanaan pajak; jasa keuangan yang
berkaitan dengan pinjaman; jasa keuangan yang berkaitan dengan pra-pembayaran untuk barang dan jasa; jasa keuangan
yang berkaitan dengan program pensiun; jasa keuangan yang berkaitan dengan sekuritas investasi; jasa keuangan yang
disediakan untuk bisnis pada industri minyak dan gas; jasa keuangan, investasi dan asuransi; jasa keuangan, yaitu, jasa
perantara dan perdagangan untuk sekuritas, saham, obligasi, investasi modal, komoditas, cryptocurrency, aset digital, dan
ekuitas; jasa keuangan, yaitu, menyediakan kartu kredit elektronik, kartu debit, kartu hadiah, dan kartu pembelian prabayar
secara elektronik melalui internet, telepon seluler, dan smart phone; jasa keuangan, yaitu, menyediakan layanan mata uang
virtual untuk digunakan oleh anggota komunitas online melalui jaringan komputer global; jasa keuangan, yaitu, menyediakan
opsi investasi yang tersedia untuk anuitas variabel dan produk asuransi jiwa variabel; jasa keuangan, yaitu, menyediakan
pertukaran keuangan untuk perdagangan mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan blockchain,
aset digital (digitized assets), token digital, token kripto (crypto tokens) dan token utilitas; jasa keuangan, yaitu, menyediakan
transfer dana elektronik melalui jaringan komputer; jasa keuangan, yaitu, menyediakan transfer elektronik mata uang digital,
mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized assets), token digital, token kripto (crypto
tokens) dan token utilitas; jasa keuangan, yaitu, menyediakan untuk penerimaan, manajemen, dan pembayaran dana melalui
jaringan komputer; jasa keuangan, yaitu, menyediakan untuk pertukaran mata uang melalui jaringan komputer; jasa konsultasi
asuransi; jasa konsultasi asuransi dan broker, keuangan, manajemen aset (sekuritas, saham, obligasi keuangan); jasa
konsultasi asuransi kendaraan; jasa konsultasi asuransi perjalanan; jasa konsultasi asuransi transportasi; jasa konsultasi dan
konsultasi aktuaria; jasa konsultasi dan konsultasi asuransi; jasa konsultasi dan konsultasi keuangan; jasa konsultasi dan
konsultasi keuangan yang berkaitan dengan keuangan mikro; jasa konsultasi dan konsultasi keuangan yang berkaitan dengan
kredit mikro; jasa konsultasi investasi modal; jasa konsultasi keuangan; jasa konsultasi keuangan yang berkaitan dengan
akuisisi dan merger bisnis; jasa konsultasi keuangan yang berkaitan dengan cryptocurrency; jasa konsultasi keuangan yang
berkaitan dengan kepailitan; jasa konsultasi keuangan yang berkaitan dengan perpajakan; jasa konsultasi keuangan yang
berkaitan dengan usaha patungan; jasa konsultasi keuangan, manajemen dan konsultasi; jasa konsultasi rencana pensiun
keuangan; jasa konsultasi, advis dan informasi yang berkaitan dengan asuransi; jasa konsultasi, advis dan informasi yang
berkaitan dengan keuangan; jasa konsultasi, advis dan informasi yang berkaitan dengan real estate; jasa konsultasi, informasi
dan pemberian nasehat sehubungan dengan transfer dana secara elektronik; jasa kredit sementara untuk pengecer; jasa
lahan yasan/realestat yang berkaitan dengan pengelolaan investasi properti; jasa lahan yasan/realestat yang berkaitan
dengan penjualan, pembelian dan sewa guna usaha lahan yasan/realestat; jasa likuidasi bisnis, keuangan; jasa manajemen
akomodasi (real estat); jasa manajemen aset dan dana; jasa manajemen aset dan keuangan; jasa manajemen aset properti;
jasa manajemen investasi di bidang memperoleh usaha patungan; jasa manajemen investasi yang berkaitan dengan anuitas;
jasa manajemen investasi yang berkaitan dengan anuitas variabel; jasa manajemen investasi yang menampilkan pengelolaan
aset; jasa manajemen kekayaan; jasa manajemen kekayaan finansial; jasa manajemen keuangan disediakan melalui Internet;
jasa manajemen lahan yasan/realestat yang berkaitan dengan tanah; jasa manajemen lahan yasan/realestat yang berkaitan
dengan bangunan/gedung tempat tinggal; jasa manajemen lahan yasan/realestat yang berkaitan dengan gedung kantor; jasa
manajemen lahan yasan/realestat yang berkaitan dengan pusat perbelanjaan; jasa manajemen lahan yasan/realestat yang
berkaitan dengan tempat ritel; jasa manajemen portofolio efek/surat berharga; jasa manajemen real estat yang berkaitan
dengan bangunan komersial; jasa manajemen real estat yang berkaitan dengan kompleks bangunan; jasa manajemen real
estat yang berkaitan dengan penggunaan bersama real estat yang disewakan untuk jangka waktu tertentu; jasa manajemen
real estat yang berkaitan dengan perumahan; jasa manajemen real estat yang berkaitan dengan tempat industri; jasa
manajemen risiko kredit elektronik; jasa manajemen trust; jasa manajemen unit trust; jasa manajemen unit trust untuk klien
pribadi; jasa manajemen untuk real estate; jasa pelaksanaan perdagangan efek/surat berharga; jasa pelepasan/penebusan
tanda penghargaan; jasa pembayaran pembelian elektronik dan pembayaran tagihan elektronik; jasa pembayaran pensiun;
jasa pembayaran secara online; jasa pembayaran tagihan melalui bank secara online; jasa pembelian dan penjualan real
estat, pekerjaan keuangan yang berhubungan dengan real estat; jasa pemberian nasehat dan konsultasi keuangan; jasa
pemberian peminjaman dengan jaminan; jasa pemberian saran dan manajemen yang berkaitan dengan investasi; jasa
pembiayaan di bidang teknik medis dan teknologi; jasa pembiayaan kapal pesiar; jasa pembiayaan kendaraan; jasa
pembiayaan peralatan; jasa pembiayaan untuk pembelian kapal; jasa pemeliharaan keuangan, yaitu, mempertahankan
kepemilikan mata uang, mata uang digital, cryptocurrency, token blockchain, dan aset digital lainnya, atau kunci kriptografi
atau sejenisnya yang mewakili aset tersebut, untuk orang lain untuk tujuan manajemen keuangan; jasa pemindahan dana
melalui jaringan komunikasi elektronik; jasa pemindahan dana untuk pembelian barang, melalui jaringan komunikasi
elektronik; jasa pemindahan klaim moneter; jasa penagihan sewa; jasa penaksiran properti dan agen pemegang wasiat
properti; jasa penaksiran property dan agen pemegang wasiat property; jasa penasehat keuangan perusahaan strategis; jasa
penasehat keuangan strategis; jasa penasehat terkait modal ventura; jasa penasihat keuangan yang berkaitan dengan kredit;
jasa penasihat keuangan yang berkaitan dengan sekuritas, derivatif dan produk keuangan lainnya; jasa penataan keuangan
yang berkaitan dengan akuisisi dan merger bisnis; jasa penataan keuangan yang berkaitan dengan usaha patungan; jasa
pendaftaran saham; jasa pendanaan modal ventura; jasa pendanaan modal ventura untuk entitas/organisasi komersial; jasa
pendanaan modal ventura untuk entitas/organisasi nirlaba; jasa pendanaan modal ventura untuk lembaga penelitian; jasa
pendanaan modal ventura untuk pemerintah; jasa pendanaan modal ventura untuk penemu/inventor; jasa pendanaan modal
ventura untuk perusahaan; jasa pendanaan modal ventura untuk perusahaan-perusahaan baru dan baru berdiri; jasa
pendanaan modal ventura untuk perusahaan-perusahaan rintisan dan baru berkembang; jasa pendanaan modal ventura untuk
universitas; jasa pendebitan dan pengkreditan rekening keuangan; jasa penelitian investasi global; jasa penelitian real estat;
jasa penerbitan obligasi; jasa pengadaan jasa lahan yasan/realestat untuk orang lain; jasa pengadaan keuangan bisnis; jasa
pengelolaan dana modal; jasa pengelolaan dana modal ventura; jasa pengelolaan dana modal ventura kekayaan intelektual;
jasa pengelolaan uang tunai (cash management) termasuk pelayanan anjungan tunai mandiri, termasuk
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penggantian uang tunai, memelihara dan menjemput deposito, memproses, menghitung dan membungkus koin, memroses
dan menghitung mata uang kertas, jasa persiapan penggajian, penjualan tiket pertunjukan dan tiket lotre, pelayanan mesin
pemberian ganti rugi, jasa rekening cek, cek tunai, verifikasi deposito, pemrosesan night bag, pengkodean cek, konsolidasi
dari uang bank individu, pesanan penggantian cabang dan pesanan komersial, brankas virtual, penanganan penghasilan dari
konvensi, pameran, dan pertunjukan, distribusi tiket/kupon makanan, jasa menghitung persediaan dan akuntansi lainnya, jasa
penanganan uang tunai dan perubahan tagihan serta operasi moneter, jasa deposito uang tunai dan barang berharga,
persiapan laporan keuangan, jasa pengelolaan uang tunai dan penukaran uang, menyediakan dan memelihara brankas (drop
safes) untuk menerima mata uang dan penghasilan lainnya, jasa deposito uang tunai dan barang berharga, persiapan laporan
keuangan , jasa pengelolaan uang tunai dan penukaran uang, transfer dana elektronik, jasa yang berkaitan dengan
melindungi rahasia informasi perbankan, proses terintegrasi untuk pengelolaan uang tunai, menyeimbangkan dan
merekonsiliasi dana, memantau, menganalisis dan mengoptimalkan uang tunai, melacak dan mengelola deposito,
merekonsiliasi cek, menyediakan percepatan akses uang tunai; jasa penggalangan dana amal; jasa pengumpul pembayaran
atas barang; jasa pengumpulan , penerimaan, pengelolaan,dan penyaluran zakat, infaq, sodaqoh; jasa pengumpulan dana
amal; jasa pengumpulan dana amal, yaitu, mengorganisir dan mengadakan jalan kaki untuk mengumpulkan uang untuk jasa
medis yang digunakan untuk mencegah dan mengontrol diabetes; jasa penilai tanah dan bangunan properti; jasa penilaian
barang bergerak; jasa penilaian barang dan kargo; jasa penilaian jaminan keuangan; jasa penilaian kapal pesiar; jasa
penilaian kembali kepemilikan lahan yasan/realestat (real properti); jasa penilaian keuangan; jasa penilaian keuangan,
bantuan, evaluasi, analisis, penelitian, pembiayaan, perencanaan dan investasi; jasa penilaian keuangan, transfer dana
elektronik, investasi modal; jasa penilaian opsi saham; jasa penjamin; jasa penjaminan asuransi; jasa penjaminan asuransi
untuk semua jenis asuransi; jasa penjaminan asuransi yang disediakan oleh asosiasi kepada anggotanya; jasa penjaminan
emisi asuransi perjalanan; jasa penjaminan emisi asuransi transportasi; jasa penjaminan emisi atas asuransi kendaraan; jasa
penjaminan emisi efek/surat berharga; jasa penjualan gudang; jasa penjualan real estat; jasa penukaran moneter, jasa
pengeluaran uang tunai, penyediaan kartu dan token pra bayar, jasa transfer uang; jasa penyedia informasi mengenai
teknologi keuangan (finacial technology) melalui portal situs web; jasa penyediaan dana; jasa penyediaan donasi; jasa
penyediaan informasi asuransi perjalanan; jasa penyediaan informasi asuransi transportasi; jasa penyediaan informasi bursa
efek/saham; jasa penyediaan informasi di bidang investasi dan keuangan melalui jaringan komputer dan jaringan komunikasi
global; jasa penyediaan informasi harga saham; jasa penyediaan informasi terkait asuransi kendaraan; jasa penyediaan
kutipan bursa efek/saham; jasa penyediaan kutipan harga bursa efek; jasa penyediaan sponsor dalam bentuk dukungan
finansial; jasa penyediaan transaksi keuangan yang aman; jasa penyediaan layanan dompet digital untuk menyimpan dan
mentransfer mata uang, mata uang digital, mata uang kripto, token blockchain, dan aset digital lainnya; jasa
penyediaan layanan keuangan terkait dengan sekuritas dan instrumen dan produk keuangan lainnya, yaitu perdagangan dan
investasi pada sekuritas, instrumen keuangan, aset digital, dan produk untuk orang lain; jasa penyediaan informasi tentang
mata uang kripto, token blockchain, dan aset digital lainnya; jasa penyelesaian klaim asuransi; jasa penyelesaian klaim
reasuransi; jasa penyelesaian secara viatis; jasa penyewaan akomodasi perumahan permanen; jasa penyewaan anjungan
tunai mandiri [ATM]; jasa penyewaan apartemen; jasa penyewaan apartemen berperabot; jasa penyewaan apartemen dan
kantor; jasa penyewaan apartemen di komunitas apartemen; jasa penyewaan apartemen, rumah, tempat komersial dan
kantor; jasa penyewaan bangunan/gedung; jasa penyewaan bangunan/gedung dan penyediaan informasi yang berkaitan
dengannya; jasa penyewaan bangunan/gedung untuk hunian permanen; jasa penyewaan kabin untuk digunakan sebagai
rumah permanen; jasa penyewaan kantor [lahan yasan/realestat]; jasa penyewaan kantor untuk bekerja bersama; jasa
penyewaan kotak brankas; jasa penyewaan mesin untuk menghitung atau menyortir uang kertas dan koin; jasa penyewaan
mesin untuk menghitung dan menyortir koin; jasa penyewaan mesin untuk menghitung dan menyortir uang; jasa penyewaan
mesin untuk menghitung dan menyortir uang kertas; jasa penyewaan mesin untuk menghitung uang kertas dan koin; jasa
penyewaan perumahan; jasa penyewaan perumahan buatan; jasa penyewaan perumahan siswa; jasa penyewaan properti
komersial; jasa penyewaan real estat; jasa penyewaan ruang kantor; jasa penyewaan ruang komersial di pasar [lahan
yasan/realestat]; jasa penyewaan rumah; jasa penyewaan tanah pertanian/perkebunan/peternakan; jasa penyewaan tempat
bisnis; jasa penyewaan untuk liburan, yaitu, penyewaan rumah untuk liburan, kondominium, kabin, dan vila; jasa penyimpanan
efek; jasa perantara pabean keuangan; jasa perbankan investasi; jasa perbankan melalui telepon; jasa perbankan yang
disediakan melalui telepon genggam/seluler; jasa perdagangan akseptasi bank; jasa perdagangan derivatif keuangan; jasa
perdagangan derivatif suku bunga; jasa perdagangan efek, kontrak berjangka indeks efek/surat berharga, opsi efek, dan
kontrak berjangka efek pasar domestik; jasa perdagangan efek/surat berharga; jasa perdagangan efek/surat berharga dan
kontrak berjangka indeks efek di pasar luar negeri; jasa perdagangan efek/surat berharga dan obligasi; jasa perdagangan
indeks pasar saham; jasa perdagangan instrumen keuangan; jasa perdagangan instrumen keuangan dan komoditas; jasa
perdagangan instrumen keuangan, efek/surat berharga, saham, opsi dan produk turunan lainnya; jasa perdagangan kontrak
berjangka efek/surat berharga pasar domestik; jasa perdagangan kontrak berjangka efek/surat berharga pasar luar negeri;
jasa perdagangan kontrak berjangka indeks efek/surat berharga; jasa perdagangan kontrak berjangka suku bunga; jasa
perdagangan kontrak efek/surat berharga; jasa perdagangan kontrak saham; jasa perdagangan mata uang asing; jasa
perdagangan mata uang virtual; jasa perdagangan opsi efek/surat berharga; jasa perdagangan opsi efek/surat berharga dan
kontrak berjangka efek pasar luar negeri; jasa perdagangan saham; jasa perdagangan saham dan obligasi; jasa perencanaan
anggaran [nasihat keuangan]; jasa perencanaan keuangan yang berkaitan dengan perpajakan; jasa perencanaan keuangan
yang berkaitan dengan proyek pembangunan; jasa perhitungan keuangan untuk orang lain, yaitu, perhitungan anggaran; jasa
perhitungan keuangan untuk orang lain, yaitu, perhitungan royalti; jasa pertukaran komoditas;; jasa pertukaran mata uang;
jasa perwalian; jasa perwalian efek/surat berharga; jasa perwalian kontrak berjangka keuangan; jasa perwalian properti lahan
yasan/real estat; jasa perwalian properti pribadi; jasa perwalian tanah; jasa perwalian uang; jasa perwalian uang, efek/surat
berharga, properti pribadi, dan tanah; jasa pialang asuransi kendaraan; jasa pialang asuransi perjalanan; jasa pialang asuransi
transportasi; jasa pialang efek; jasa pialang kapal pesiar; jasa pialang modal ventura; jasa pialang saham; jasa pialang saham
dan obligasi; jasa pialang surat-surat perjanjian lahan yasan/realestat; jasa pinjaman [pembiayaan]; jasa pinjaman berulangulang (revolving loan); jasa pinjaman dan hipotek real estate; jasa pinjaman dengan jaminan; jasa pinjaman efek/surat
berharga; jasa pinjaman keuangan; jasa pinjaman konsumen; jasa pinjaman lunak; jasa pinjaman mahasiswa/pendidikan; jasa
promosi (pembiayaan) proyek real estat, renovasi real estat, pengerjaan instalasi real estat; jasa rekening tabungan; jasa
rencana perawatan kesehatan; jasa restrukturisasi hutang; jasa restrukturisasi keuangan; jasa sekuritas; jasa sekuritisasi
pinjaman hipotek; jasa simpan pinjam; jasa sindikasi lahan yasan/realestat; jasa sponsor keuangan; jasa tabungan; jasa
transaksi keuangan online; jasa transaksi keuangan, yaitu, penyediaan transaksi komersial yang aman dan pilihan
pembayaran; jasa transaksi penukaran mata uang digital untuk unit setara kas elektronik yang dapat dialihkan yang memiliki
nilai tunai tertentu; jasa transfer mata uang asing; jasa wali lahan yasan/realestat; jasa wesel; jasa yang berkaitan dengan
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asuransi; jasa yang berkaitan dengan surat kredit; jasa yayasan amal, yaitu, penyediaan beasiswa, dukungan keuangan,
investasi berkelanjutan, dan bantuan langsung untuk organisasi amal, organisasi berdasarkan komunitas, dan badan
pemerintah untuk pendidikan, kesehatan, kesejahteraan masyarakat, dukungan sipil dan komunitas, kesenian, ilmu
pengetahuan, lingkungan, keberlanjutan, keragaman, kebudayaan, kewirausahaan sosial, dan dukungan atas filantropi; jasajasa kartu kredit dan kartu pembayaran serta jasa-jasa pemrosesan transaksi pembayaran; jasa-jasa keuangan melalui
jaringan komunikasi global; jasa-jasa keuangan, yaitu layanan pinjaman peer-to-peer (p2p lending); jasa-jasa keuangan, yaitu
pinjaman secara online; jasa-jasa moneter melalui jaringan komunikasi global; jasa-jasa peminjaman uang (pembiayaan);
jasa-jasa penyediaan dana; jasa-jasa penyediaan pendanaan/pembiayaan dan penelitian yang diberikan kepada para peneliti
dan para tenaga klinik untuk penyanggaan penelitian asli/original; jasa-jasa perbankan dan keuangan secara online; jasa-jasa
pinjam-meminjam; jasa-jasa transaksi keuangan secara elektronik melalui jaringan komunikasi global; jasa/layanan
donasi/sumbangan keuangan dan jasa/layanan penggalangan dana amal online; jasa/layanan kartu hadiah pra-bayar,
khususnya, menerbitkan sertifikat kartu hadiah yang dapat ditukarkan untuk barang atau jasa; jasa/layanan pedagang/penjual
(merchant), yaitu, jasa/layanan pemrosesan transaksi pembayaran; jasa/layanan pemrosesan transaksi kartu kredit, kartu
debit, dan kartu hadiah; jasa/layanan transaksi keuangan; jasa administrasi keuangan dari ekonomi berbasis token virtual;
jasa informasi keuangan yang disediakan secara elektronik di bidang keuangan, perdagangan sekuritas, investasi, perantara
pedagang efek; jasa informasi keuangan yang menampilkan nilai tukar; jasa manajemen keuangan dan layanan investasi di
bidang hedge fund aset digital, dana indeks aset digital, dana yang diperdagangkan di bursa aset digital, reksa dana aset
digital; jasa manajemen keuangan di bidang portofolio investasi aset digital; jasa penerbitan token nilai atau kegunaan;
jasa pengelolaan kas, yaitu memfasilitasi transfer setara kas elektronik; jasa pengelolaan keuangan di bidang dana investasi
aset digital; jasa pertukaran aset digital; jasa pertukaran mata uang, yaitu, menukar token virtual dari nilai atau utilitas;
jasa pinjaman margin, yaitu pinjaman aset yang memungkinkan peminjam untuk menginvestasikan aset; jual beli tanah; kartu
kredit, kartu debit dan layanan pemrosesan transaksi cek elektronik; ketentuan asuransi pinjaman hipotek; ketentuan cek
perjalanan; ketentuan kutipan premi asuransi; ketentuan mata uang asing; keuangan, investasi dan manajemen aset real
estat; kliring dan rekonsiliasi transaksi keuangan; kliring dan rekonsiliasi transaksi keuangan melalui jaringan komputer global;
kliring, finansial; koleksi amal; koleksi sumbangan amal dan pengumpulan dana amal, untuk orang lain; kompilasi informasi
asuransi; komputasi tingkat premi asuransi; konseling kredit; konsultasi asuransi; konsultasi asuransi; konsultasi asuransi
bangunan; konsultasi asuransi gigi; konsultasi asuransi jiwa; konsultasi asuransi kebakaran; konsultasi asuransi kecelakaan;
konsultasi asuransi kelautan; konsultasi asuransi kendaraan bermotor; konsultasi asuransi kesehatan; konsultasi asuransi
mobil; konsultasi asuransi pertanian; konsultasi asuransi real estat; konsultasi asuransi rumah; konsultasi dalam bidang
perbankan online dan jasa keuangan; konsultasi dan informasi mengenai asuransi; konsultasi di bidang investasi ekuitas
swasta; konsultasi di bidang perencanaan keuangan; konsultasi di bidang pinjaman komersial; konsultasi di bidang pinjaman
konsumen; konsultasi investasi; konsultasi investasi dana; konsultasi investasi, broker dan layanan manajemen; konsultasi
keuangan; konsultasi keuangan dan asuransi; konsultasi keuangan dan konsultasi asuransi; konsultasi keuangan dan layanan
informasi; konsultasi keuangan di bidang broker real estat; konsultasi keuangan di bidang cryptocurrency; konsultasi keuangan
di bidang manajemen risiko; konsultasi keuangan di bidang mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital
dan blockchain, aset digital (digitized assets), token digital, token kripto (crypto tokens) dan token utilitas; konsultasi keuangan
di bidang merger dan akuisisi; konsultasi keuangan di sektor energi; konsultasi keuangan program program tunjangan
karyawan mengenai asuransi dan keuangan; konsultasi keuangan terkait dengan pelaksanaan transaksi pembayaran tanpa
uang tunai; konsultasi keuangan untuk pemenang lotere; konsultasi keuangan yang berkaitan dengan investasi; konsultasi
keuangan yang berkaitan dengan investasi infrastruktur; konsultasi keuangan yang berkaitan dengan investasi real estat;
konsultasi keuangan yang berkaitan dengan layanan kredit; konsultasi keuangan yang berkaitan dengan layanan pinjaman
siswa; konsultasi keuangan yang berkaitan dengan perpajakan; konsultasi keuangan yang berkaitan dengan pinjaman;
konsultasi keuangan, yaitu, menyiapkan anggaran dan memantau anggaran; konsultasi kredit; konsultasi kredit konsumen;
konsultasi manajemen hutang; konsultasi manajemen real estat; konsultasi manajemen risiko keuangan; konsultasi mengenai
pembiayaan proyek energi; konsultasi perbankan; konsultasi pinjaman keuangan; konsultasi real estat; konsultasi yang
berkaitan dengan bantuan keuangan untuk pendidikan; konsultasi yang berkaitan dengan investasi modal; konsultasi yang
berkaitan dengan penilaian barang; konsultasi yang berkaitan dengan penilaian keuangan aset kekayaan intelektual;
konsultasi yang berkaitan dengan penjaminan asuransi; konsultasi yang berkaitan dengan seni sebagai investasi; konsultasi
yang berkaitan dengan urusan keuangan dan moneter; konsultasi, penelitian dan informasi yang berkaitan dengan urusan
keuangan; kutipan harga bursa; kutipan komoditas; layanan KPR (perbankan); layanan agen anjak piutang; layanan agen
kredit; layanan agen penagihan pembayaran; layanan agen perumahan; layanan agen real estat untuk penyewaan properti;
layanan agen real estat yang berkaitan dengan mencari apartemen untuk orang lain; layanan aktuaria; layanan akun pensiun
individu; layanan anjak kartu kredit; layanan anjungan tunai mandiri [ATM]; layanan apartemen, kondominium, villa, dan jasa
manajemen penyewaan kabin; layanan asuransi bersama; layanan asuransi dan garansi; layanan asuransi dan jaminan jiwa;
layanan asuransi dan memberikan informasi yang berkaitan dengannya; layanan asuransi garansi diperpanjang; layanan
asuransi gigi; layanan asuransi kecelakaan; layanan asuransi kesehatan; layanan asuransi pertanggungjawaban umum;
layanan asuransi pribadi; layanan asuransi rumah; layanan asuransi telepon seluler; layanan asuransi untuk telepon seluler;
layanan asuransi yang berkaitan dengan kendaraan; layanan asuransi yang berkaitan dengan olahraga; layanan asuransi
yang berkaitan dengan perlindungan harga untuk barang yang dibeli menggunakan kartu kredit; layanan asuransi yang
berkaitan dengan perlindungan pembelian untuk barang yang dibeli menggunakan kartu kredit; layanan asuransi yang
berkaitan dengan perpanjangan garansi untuk barang yang dibeli menggunakan kartu kredit; layanan biro kredit; layanan
bisnis investasi; layanan broker asuransi; layanan broker investasi keuangan; layanan broker real estat yang berkaitan dengan
pembebasan lahan; layanan broker sekuritas diskon; layanan broker terkait dengan pinjaman hipotek; layanan broker terkait
dengan sewa-beli; layanan broker untuk pinjaman hipotek; layanan broker yang berkaitan dengan berlangganan atau
penawaran efek; layanan daftar real estat; layanan daftar real estat untuk sewa perumahan dan sewa apartemen; layanan
dana hemat; layanan debit langsung; layanan eksekusi perdagangan efek otomatis; layanan eleemosynary di bidang donasi
moneter; layanan escrow online terkait dengan pertukaran layanan; layanan escrow real estat; layanan escrow untuk industri
perjalanan; layanan informasi keuangan yang berkaitan dengan cryptocurrency; layanan informasi pasar keuangan; layanan
informasi valuta asing; layanan informasi, pemberian nasihat, konsultasi dan penelitian yang berkaitan dengan keuangan dan
investasi; layanan investasi cryptocurrency; layanan investasi dana ekuitas swasta; layanan investasi dana lindung nilai;
layanan investasi dana real estat; layanan investasi properti; layanan investasi tanah dan bangunan (real-estate); layanan
investasi utang; layanan investasi yang berkaitan dengan ekuitas; layanan investasi yang berkaitan dengan sekuritas; layanan
jaminan jiwa; layanan jaminan keuangan; layanan jaminan kewajiban; layanan jaminan pembayaran money order; layanan
jaminan pinjaman; layanan kartu biaya; layanan kartu hadiah dan layanan kartu prabayar; layanan kartu kredit dan kartu debit;
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layanan kartu kredit dan kartu kredit; layanan kartu kredit dan kartu pembayaran; layanan kartu kredit dan kartu tunai; layanan
kartu kredit telepon; layanan kartu kredit, kartu debit dan kartu tagihan; layanan kartu pembayaran; layanan kartu tunai;
layanan kelemahan tugas; layanan kepercayaan investasi; layanan kepercayaan investasi real estat; layanan kepercayaan
perusahaan; layanan keuangan; layanan keuangan ekspor; layanan keuangan yang berkaitan dengan kartu pembayaran;
layanan keuangan yang berkaitan dengan transaksi dalam sekuritas dan komoditas; layanan keuangan yang disediakan
melalui Internet; layanan keuangan, yaitu, menyediakan informasi keuangan seperti perdagangan pasar dan informasi kutipan
surat berharga/ sekuritas (securities); layanan keuangan, yaitu, menyediakan, memproses, memverifikasi dan mengotentikasi
pembayaran mobile dan transaksi tanpa kontak langsung dan transaksi pembayaran tagihan dengan pengecer, pedagang,
dan vendor melalui perangkat seluler; layanan keuangan, yaitu, menyediakan, memproses, memverifikasi dan mengotentikasi
pembayaran mobile dan transaksi tanpa kontak langsung dengan pengecer, pedagang, dan vendor melalui perangkat seluler;
layanan keuangan, yaitu, pemrosesan pembayaran mobile dan transaksi tanpa kontak langsung, dan transaksi pembayaran
tagihan dengan pengecer, pedagang, dan vendor melalui perangkat seluler; layanan kliring untuk transaksi pembayaran;
layanan konseling keuangan; layanan konseling utang; layanan konsolidasi tagihan; layanan konsolidasi utang; layanan
konsultasi asuransi; layanan konsultasi dan broker yang berkaitan dengan asuransi jiwa; layanan konsultasi dan broker yang
berkaitan dengan asuransi kecelakaan; layanan konsultasi dan broker yang berkaitan dengan asuransi kendaraan; layanan
konsultasi dan broker yang berkaitan dengan asuransi kesehatan; layanan konsultasi dan broker yang berkaitan dengan
asuransi mobil; layanan konsultasi dan broker yang berkaitan dengan asuransi perjalanan; layanan konsultasi dan broker yang
berkaitan dengan asuransi rumah; layanan konsultasi dan informasi yang berkaitan dengan asuransi; layanan konsultasi dan
informasi yang berkaitan dengan broker asuransi; layanan konsultasi dan konsultasi perbankan investasi; layanan konsultasi
hutang; layanan konsultasi investasi cryptocurrency; layanan konsultasi kepercayaan investasi real estat; layanan konsultasi
reksa dana; layanan konsultasi yang berkaitan dengan asuransi dan reasuransi; layanan konsultasi yang berkaitan dengan
hibah keuangan; layanan konsultasi yang berkaitan dengan investasi dan keuangan; layanan konsultasi yang berkaitan
dengan investasi dan pensiun; layanan konsultasi yang berkaitan dengan investasi keuangan; layanan konsultasi yang
berkaitan dengan jaminan hidup; layanan konsultasi yang berkaitan dengan keuangan perusahaan; layanan konsultasi yang
berkaitan dengan keuangan pribadi; layanan konsultasi yang berkaitan dengan kontrol kredit dan debit; layanan konsultasi
yang berkaitan dengan kontrol kredit dan debit, investasi, hibah dan pembiayaan pinjaman; layanan konsultasi yang berkaitan
dengan manajemen aset keuangan; layanan konsultasi yang berkaitan dengan manajemen investasi keuangan; layanan
konsultasi yang berkaitan dengan manajemen risiko keuangan; layanan konsultasi yang berkaitan dengan pembiayaan
pekerjaan sipil dan proyek infrastruktur; layanan konsultasi yang berkaitan dengan pensiun; layanan konsultasi yang berkaitan
dengan perencanaan keuangan; layanan konsultasi yang berkaitan dengan perencanaan keuangan dan investasi; layanan
konsultasi yang berkaitan dengan perencanaan pajak; layanan konsultasi yang berkaitan dengan perencanaan pensiun dan
pajak; layanan konsultasi yang berkaitan dengan reasuransi; layanan kredit dan pinjaman; layanan kredit konsumen; layanan
kustodian (custodial) untuk lembaga keuangan dan dana; layanan listing real estat untuk apartemen, kondominium, villa, dan
kabin; layanan manajemen apartemen; layanan manajemen investasi; layanan manajemen kas; layanan manajemen
kepercayaan investasi real estat; layanan manajemen kondominium; layanan manajemen kondominium hotel; layanan
manajemen mata uang; layanan manajemen real estat yang berhubungan dengan properti kondominium dan properti hotel;
layanan manajemen real estat dan properti; layanan manajemen real estat yang berkaitan dengan pembagian waktu; layanan
manajemen real estat yang berkaitan dengan tempat hiburan; layanan manajemen utang; layanan manajemen yang berkaitan
dengan perumahan dan real estat komersial; layanan mata uang digital; layanan mata uang kripto; layanan mata uang virtual;
layanan negosiasi penyelesaian hutang; layanan pajak (keuangan); layanan pelaporan kredit; layanan pelaporan kredit bisnis;
layanan pemasangan kabel uang; layanan pembaruan sewa real estat; layanan pembatalan hutang menggunakan hasil
asuransi jiwa, cacat dan pengangguran; layanan pembayaran; layanan pembayaran administrasi; layanan pembayaran
dompet elektronik terkait dengan mata uang digital; layanan pembayaran e-wallet; layanan pembayaran elektronik; layanan
pembayaran elektronik yang melibatkan pemrosesan elektronik dan pengiriman data pembayaran tagihan berikutnya; layanan
pembayaran otomatis; layanan pembayaran perdagangan elektronik; layanan pembayaran tagihan; layanan pembayaran
tagihan elektronik; layanan pembayaran tagihan online; layanan pembayaran tagihan yang disediakan melalui situs web;
layanan pembayaran yang disediakan melalui alat dan perangkat telekomunikasi nirkabel; layanan pembiayaan; layanan
pembiayaan dan pinjaman; layanan pembiayaan hipotek atau penggadaian; layanan pembiayaan pesawat; layanan
pembiayaan untuk pengamanan dana; layanan pemrosesan pembayaran; layanan pemrosesan pembayaran elektronik;
layanan pemrosesan pembayaran elektronik yang menggunakan teknologi biometrik untuk identifikasi dan otentikasi; layanan
pemrosesan pembayaran kartu loyalitas diskon; layanan pemrosesan pembayaran kode loyalitas diskon; layanan pemrosesan
pembayaran kupon loyalitas; layanan pemrosesan pembayaran poin loyalitas; layanan pemrosesan pembayaran, yaitu, kartu
kredit, kartu hadiah, kartu debit dan layanan pemrosesan transaksi kartu pra-bayar; layanan pemrosesan transaksi keuangan,
khususnya, kliring dan rekonsiliasi transaksi keuangan melalui jaringan komputer dan komunikasi; layanan pemulihan tolak
bayar; layanan pemulihan utang; layanan penagihan utang; layanan penarikan uang tunai untuk bisnis; layanan pendebetan
hutang dagang; layanan penelitian keuangan; layanan penerimaan cek elektronik; layanan pengangkut asuransi; layanan
pengembangan reksa dana; layanan penggalangan dana bisnis online; layanan penggantian kartu dan uang tunai; layanan
penggantian penipuan di bidang pembelian kartu kredit; layanan pengiriman uang domestik; layanan pengiriman uang
domestik disediakan secara online; layanan pengumpulan dana; layanan pengumpulan dana amal untuk anak-anak dan
orang-orang kurang mampu; layanan pengumpulan dana amal untuk anak-anak kurang mampu; layanan pengumpulan dana
amal untuk mempromosikan kesadaran akan konservasi pohon dan lingkungan; layanan pengumpulan dana amal untuk
mendukung penelitian medis; layanan pengumpulan dana amal untuk mengirim anak-anak dan remaja dengan disabilitas ke
perkemahan musim panas; layanan pengumpulan dana politik; layanan pengumpulan tol; layanan pengumpulan tol elektronik;
layanan penilaian bisnis; layanan penilaian keuangan; layanan penilaian kredit keuangan; layanan penilaian pensiun; layanan
penilaian real estat; layanan penilaian risiko investasi; layanan penilaian rumah; layanan penukaran mata uang; layanan
penukaran uang; layanan penutupan untuk pinjaman hipotek; layanan penutupan untuk pinjaman hipotek, yaitu,
mempersiapkan dan mengatur dokumen penutupan pinjaman; layanan penyelesaian asuransi jiwa; layanan penyelesaian
utang; layanan penyerahan sewa real estat; layanan penyesuaian kerugian; layanan perantara keuangan; layanan perantara
terkait dengan penyewaan tanah; layanan perbankan dan asuransi; layanan perbankan dan investasi yang terkomputerisasi;
layanan perbankan dan keuangan; layanan perbankan dan pembiayaan; layanan perbankan disediakan melalui telepon
seluler; layanan perbankan elektronik; layanan perbankan elektronik melalui jaringan komputer global; layanan perbankan
investasi properti; layanan perbankan konsumen yang disediakan oleh serikat kredit; layanan perbankan mobile dan investasi;
layanan perbankan online yang dapat diakses melalui aplikasi selular yang dapat diunduh; layanan perbankan online yang
dapat diakses melalui aplikasi seluler yang dapat diunduh; layanan perbankan otomatis; layanan perbankan teller machine
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[ATM] otomatis; layanan perbankan terkomputerisasi; layanan perbankan yang berkaitan dengan penerimaan pembayaran
cicilan interval tetap; layanan perbankan yang berkaitan dengan setoran uang; layanan perbankan yang dapat diakses melalui
jejaring sosial; layanan perbankan, keuangan dan asuransi; layanan perdagangan cryptocurrency; layanan perdagangan efek;
layanan perdagangan keuangan elektronik; layanan perdagangan keuangan elektronik, yaitu pengelolaan aset digital; layanan
perdagangan mata uang digital; layanan perencanaan keuangan dan pemberian nasihat investasi; layanan perencanaan
keuangan online; layanan perencanaan reksa dana; layanan peringkat kredit; layanan pertanyaan kredit yang berkaitan
dengan asuransi; layanan pertanyaan kredit yang berkaitan dengan keuangan;; layanan pertukaran berjangka; layanan
pertukaran cryptocurrency; layanan pertukaran dan pemrosesan transaksi mata uang digital, mata uang virtual, mata uang
kripto, aset digital dan blockchain, aset digital, token digital, token kripto dan pembayaran token utilitas untuk orang lain;
layanan pertukaran efek dan komoditas; layanan pertukaran efek keuangan; layanan pertukaran komoditas; layanan
pertukaran moneter; layanan pertukaran saham elektronik; layanan perumahan umum; layanan pialang; layanan pialang
diskon; layanan pialang energi; layanan pialang hipotek; layanan pialang surat berharga diskon online; layanan pinjaman
hipotek rumah yang disediakan oleh asosiasi simpan pinjam [S & Ls]; layanan pinjaman real estat; layanan real estat; layanan
real estat yang berkaitan dengan pembelian real estat; layanan real estat yang berkaitan dengan penjualan pusat
perbelanjaan; layanan rekening kas online; layanan rekening tabungan perusahaan; layanan reksa dana; layanan sekuritas;
layanan transaksi mata uang; layanan transaksi pertukaran valuta asing; layanan transfer dana; layanan transfer dana
elektronik; layanan transfer mata uang; layanan transfer moneter; layanan transfer uang; layanan verifikasi kredit bisnis;
layanan verifikasi pembayaran berbasis blockchain; layanan wali amanat; layanan yang berkaitan dengan mata uang Crypto,
yaitu menyediakan informasi keuangan online, menyediakan informasi yang berkaitan dengan keuangan dan investasi melalui
sarana elektronik, perdagangan mata uang real-time online, layanan keuangan terkomputerisasi, perdagangan instrumen dan
komoditas keuangan, layanan pertukaran saham elektronik, melakukan transaksi pertukaran mata uang asing untuk pihak
ketiga, melakukan transaksi keuangan online, transfer dana elektronik, layanan keuangan yang disediakan dengan cara
elektronik, pemberian petunjuk investasi, pialang investasi dan manajemen investasi, perdagangan opsi sekuritas dan surat
berharga berjangka pasar asing, manajemen aset dan portofolio, jasa penjualan perbankan dan perbankan investasi,
perdagangan berjangka, perdagangan saham dan obligasi, transaksi keuangan dan moneter, urusan moneter, pialang online
untuk perdagangan dan transaksi yang berkaitan dengan mata uang dan produk keuangan lainnya, mengatur transaksi
keuangan, layanan transfer dana elektronik dan pembayaran, transfer dana elektronik, pemrosesan pembayaran elektronik,
layanan transfer moneter, melakukan transaksi keuangan online, transaksi keuangan online, menyediakan informasi keuangan
dan asuransi online dari database komputer atau jaringan komunikasi global, layanan pembayaran elektronik, menyediakan
informasi dan petunjuk tentang manajemen keuangan, transfer dana untuk pembelian barang melalui jaringan komunikasi
elektronik, layanan transaksi pembayaran, layanan perbankan terkait bisnis, menyediakan informasi yang berkaitan dengan
penerbitan voucher, penerbitan surat berharga yang dapat diperdagangkan, penerbitan voucher dan token, penerbitan dan
penebusan token, penerbitan voucher sebagai hadiah untuk loyalitas pelanggan; lelang valuta asing dan/atau, logam mulia
dan atau komoditas lainnya; lembaga untuk mengumpulkan pembayaran utilitas gas; lembaga untuk mengumpulkan
pembayaran utilitas tenaga listrik; manajemen Investasi; manajemen aset; manajemen aset cryptocurrency; manajemen aset
dan portofolio; manajemen aset keuangan; manajemen aset keuangan untuk kondominium hotel; manajemen aset untuk pihak
ketiga; manajemen bangunan [layanan real estat]; manajemen dan disposisi aset; manajemen dana lindung nilai; manajemen
investasi ekuitas publik; manajemen investasi ekuitas swasta; manajemen investasi keuangan; manajemen investasi modal;
manajemen investasi real estat; manajemen investasi terkait dengan investasi dalam real estate, aset terkait real estate atau
utang terkait real estate, dan sekuritas yang didukung oleh real estate, bunga dalam real estate, aset terkait real estat atau
utang terkait real estate; manajemen kepercayaan estat; manajemen kepercayaan investasi; manajemen kepercayaan
keuangan; manajemen kerugian finansial; manajemen keuangan; manajemen keuangan biaya hunian bangunan; manajemen
keuangan dan broker dana berjangka; manajemen keuangan dan layanan broker di bidang ekuitas, futures, saham, obligasi
dan sekuritas lainnya; manajemen keuangan dan layanan investasi yang berkaitan dengan ekuitas; manajemen keuangan dan
layanan investasi yang berkaitan dengan sekuritas; manajemen keuangan dan layanan investasi yang berkaitan dengan
sekuritas dan ekuitas; manajemen keuangan dan layanan konsultasi; manajemen keuangan dari biaya bisnis dan aliran
pembayaran bisnis; manajemen keuangan dari program imbalan kerja; manajemen keuangan dari program imbalan kerja
mengenai asuransi dan keuangan; manajemen keuangan dari program imbalan kesejahteraan karyawan; manajemen
keuangan dari program imbalan kesejahteraan karyawan mengenai asuransi dan keuangan; manajemen keuangan dari
rencana penyedia pilihan; manajemen keuangan dari rencana stok karyawan; manajemen keuangan klaim asuransi;
manajemen keuangan modal risiko; manajemen keuangan pembayaran penggantian farmasi untuk orang lain; manajemen
keuangan pembayaran penggantian kesehatan untuk orang lain; manajemen keuangan pembayaran penggantian pasien
untuk orang lain; manajemen keuangan pembayaran penggantian pengobatan untuk orang lain; manajemen keuangan
pengaturan penggantian kesehatan; manajemen keuangan program penggantian pasien; manajemen keuangan proyek
bangunan; manajemen keuangan proyek real estat; manajemen keuangan proyek renovasi bangunan; manajemen keuangan
saham; manajemen keuangan saham di perusahaan lain; manajemen keuangan, analisis dan layanan informasi; manajemen
kredit ekspor; manajemen mata uang virtual; manajemen modal; manajemen pasar (real estat); manajemen pencatatan
keuangan; manajemen pengendalian kerugian asuransi; manajemen perumahan di pusat perbelanjaan; manajemen portofolio
dan layanan investasi; manajemen portofolio investasi; manajemen portofolio keuangan; manajemen portofolio keuangan
investasi real estat dari perumahan dan real estat komersial; manajemen portofolio properti; manajemen properti untuk sewa;
manajemen real estat; manajemen real estat bagi apartemen yang digunakan untuk berlibur, kondominium, vila, dan kabin;
manajemen real estat dan perumahan; manajemen real estat dan properti; manajemen real estat dari komunitas pensiun;
manajemen real estat dari properti sewaan; manajemen real estat properti komersial; manajemen real estat rumah liburan;
manajemen real estat, perumahan dan tanah; manajemen real estate, termasuk di bidang pusat perbelanjaan; manajemen
risiko asuransi; manajemen risiko inflasi; manajemen risiko keuangan; manajemen risiko kredit; manajemen risiko likuiditas;
manajemen risiko mata uang asing; manajemen risiko pasar keuangan; manajemen risiko tingkat bunga; manajemen risiko
volatilitas keuangan; manajemen rumah (real estat); manajemen rumah apartemen; manajemen tanah;
manajemen/pengelolaan mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital
(digitized assets), token digital, token kripto (crypto tokens) dan token utilitas; manajemen/pengelolaan portofolio investasi aset
digital; mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized asset), token
digital, token kripto (crypto token) dan layanan pemrosesan token utilitas untuk orang lain; mata uang digital, mata uang
virtual, mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized asset), token digital, token kripto (crypto token) dan
layanan perdagangan token utilitas; materi pengajaran audiovisual (tercetak); melakukan pembayaran pada kartu panggil jarak
jauh prabayar untuk menit pengisian ulang; melakukan studi kelayakan finansial; melakukan transaksi keuangan; melakukan

Halaman 1907 dari 2049

transaksi keuangan secara online; melakukan transaksi pasar modal; melakukan transaksi pembayaran tanpa uang tunai;
melakukan transaksi valuta asing untuk orang lain; melakukan urusan keuangan online; membangun reksa dana untuk orang
lain; memberikan bantuan keuangan kepada organisasi sosial, amal dan keagamaan; memberikan beasiswa menari;
memberikan daftar real estat dan informasi real estat melalui Internet; memberikan daftar real estat dan informasi real estat
melalui database komputer; memberikan daftar real estat dan informasi real estat melalui situs web; memberikan hibah dan
penghargaan keuangan di bidang kursus bahasa asing untuk tujuan amal; memberikan hibah dan penghargaan keuangan di
bidang pelatihan bahasa Arab untuk layanan amal; memberikan hibah dan penghargaan keuangan di bidang pendidikan untuk
tujuan amal; memberikan hibah keuangan; memberikan hibah penelitian; memberikan hibah penelitian di bidang seni;
memberikan hibah proyek untuk proyek kesadaran lingkungan; memberikan hibah uang kepada badan amal; memberikan
informasi akun investasi melalui telepon; memberikan informasi akun investasi online; memberikan informasi dan analisis
melalui Internet di bidang investasi keuangan; memberikan informasi dan data mengenai bursa efek; memberikan informasi
dan penelitian di bidang keuangan dan investasi keuangan; memberikan informasi dan saran di bidang investasi keuangan;
memberikan informasi dan saran di bidang keuangan; memberikan informasi dan saran di bidang penilaian keuangan;
memberikan informasi di bidang investasi dan keuangan melalui jaringan komputer dan jaringan komunikasi global;
memberikan informasi di bidang keuangan dan investasi; memberikan informasi di bidang keuangan pribadi; memberikan
informasi di bidang real estat melalui Internet; memberikan informasi keuangan; memberikan informasi keuangan
berdasarkan/sesuai permintaan (on-demand) dan real-time tentang mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto,
aset digital dan blockchain, aset digital (digitized assets), token digital, token kripto (crypto tokens) dan token utilitas;
memberikan informasi keuangan dalam bentuk mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan
blockchain, aset digital (digitized asset), token digital, token kripto (crypto token) dan peringkat token utilitas; memberikan
informasi keuangan dan saran keuangan melalui situs web; memberikan informasi keuangan dengan cara elektronik;
memberikan informasi keuangan di bidang mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan blockchain,
aset digital (digitized asset), token digital, token kripto (crypto token) dan pasar token utilitas; memberikan informasi keuangan
melalui database komputer; memberikan informasi keuangan melalui situs web; memberikan informasi keuangan pribadi dan
saran keuangan melalui situs web; memberikan informasi keuangan secara online; memberikan informasi keuangan yang
berkaitan dengan kelayakan kredit perusahaan dan individu; memberikan informasi keuangan yang berkaitan dengan nilai
tukar; memberikan informasi online di bidang asuransi; memberikan informasi pasar saham; memberikan informasi pasar
saham dan pasar sekuritas melalui database komputer online; memberikan informasi pasar saham melalui database komputer
online; memberikan informasi pasar sekuritas; memberikan informasi pasar sekuritas melalui database komputer online;
memberikan informasi perbankan; memberikan informasi pinjaman siswa; memberikan informasi real estat; memberikan
informasi real estat yang berkaitan dengan properti dan tanah; memberikan informasi reasuransi; memberikan informasi
rekening bank melalui telepon; memberikan informasi tentang pasar opsi melalui situs web; memberikan informasi tentang
penjualan komoditas; memberikan informasi tentang rencana asuransi kesehatan; memberikan informasi terkait dana hibah
pendidikan melalui database yang dapat dicari secara online; memberikan informasi terkait dengan broker asuransi jiwa;
memberikan informasi terkait dengan broker asuransi non-jiwa; memberikan informasi terkait dengan pengumpulan dana
amal; memberikan informasi terkait dengan perdagangan komoditas berjangka; memberikan informasi terkait dengan
perhitungan tarif premi asuransi; memberikan informasi terkait dengan pertanggungan asuransi; memberikan informasi terkait
dengan perwalian kontrak berjangka keuangan; memberikan informasi terkait layanan penyimpanan aman untuk logam mulia;
memberikan informasi terkait penilaian barang antik; memberikan informasi terkait penilaian batu mulia; memberikan informasi
terkait penilaian mobil bekas; memberikan informasi terkait penilaian real estat; memberikan informasi terkait penilaian seni;
memberikan informasi terkait penyesuaian klaim untuk asuransi non-jiwa; memberikan informasi terkait penyewaan mesin
teller otomatis [ATM]; memberikan informasi terkait penyewaan tanah; memberikan informasi terkait perdagangan berjangka
efek pasar domestik; memberikan informasi terkait perdagangan berjangka indeks sekuritas; memberikan informasi terkait
perdagangan efek; memberikan informasi terkait perdagangan efek dan indeks berjangka di pasar luar negeri; memberikan
informasi terkait perdagangan komoditas; memberikan informasi terkait perdagangan opsi sekuritas; memberikan informasi
terkait pialang berjangka indeks efek; memberikan informasi terkait pialang opsi sekuritas; memberikan informasi terkait
sumbangan amal sebagai bagian dari perencanaan perumahan; memberikan informasi terkait transaksi valuta asing;
memberikan informasi yang berkaitan dengan asuransi; memberikan informasi yang berkaitan dengan futures sekuritas pasar
domestik dan asing; memberikan informasi yang berkaitan dengan hibah keuangan di bidang pendidikan melalui situs web;
memberikan informasi yang berkaitan dengan jaminan pertanggungjawaban dan penerimaan tagihan pertukaran; memberikan
informasi yang berkaitan dengan keuangan dan investasi melalui sarana elektronik; memberikan informasi yang berkaitan
dengan keuangan melalui sarana elektronik; memberikan informasi yang berkaitan dengan keuangan melalui situs web;
memberikan informasi yang berkaitan dengan layanan penyimpanan barang berharga; memberikan informasi yang berkaitan
dengan layanan penyimpanan simpanan untuk sekuritas; memberikan informasi yang berkaitan dengan manajemen keuangan
program dan layanan penggantian farmasi; memberikan informasi yang berkaitan dengan manajemen keuangan program
penggantian pasien; memberikan informasi yang berkaitan dengan penjaminan asuransi jiwa; memberikan informasi yang
berkaitan dengan penjaminan emisi efek; memberikan informasi yang berkaitan dengan penyewaan bangunan; memberikan
informasi yang berkaitan dengan perantara perdagangan berjangka efek pasar luar negeri; memberikan informasi yang
berkaitan dengan perantara perdagangan efek; memberikan informasi yang berkaitan dengan perdagangan berjangka efek
pasar luar negeri; memberikan informasi yang berkaitan dengan pertanggungan asuransi jiwa; memberikan informasi yang
berkaitan dengan urusan real estat melalui Internet; memberikan informasi, konsultasi dan saran di bidang keuangan;
memberikan informasi, konsultasi dan saran di bidang penilaian keuangan; memberikan informasi, konsultasi dan saran di
bidang perbankan investasi; memberikan informasi, peringkat, ulasan, dan rekomendasi yang berkaitan dengan instrumen
keuangan melalui web; memberikan informasi, peringkat, ulasan, dan rekomendasi yang berkaitan dengan obligasi melalui
situs web; memberikan informasi, peringkat, ulasan, dan rekomendasi yang berkaitan dengan reksa dana melalui situs web;
memberikan informasi, peringkat, ulasan, dan rekomendasi yang berkaitan dengan stok melalui situs web; memberikan
investor dengan informasi keuangan; memberikan jaminan keuangan; memberikan jaminan yang diperluas; memberikan
layanan garansi tambahan untuk barang yang dibeli menggunakan kartu kredit; memberikan penawaran harga asuransi
kendaraan; memberikan penawaran harga premi asuransi melalui sarana on-line, telepon dan surat; memberikan penilaian
finansial atas kerusakan setelah bencana; memberikan pinjaman dengan jaminan; memberikan pinjaman sementara;
memberikan pinjaman siswa; memberikan pinjaman yang dijamin dengan surat berharga; memberikan saran di bidang
asuransi properti dan kecelakaan; memberikan saran yang berkaitan dengan investasi real estat; memberikan saran yang
berkaitan dengan pengaturan hipotek; membiayai pinjaman untuk sistem keamanan dan pengawasan; membiayai, mengatur
dan mengamankan pinjaman untuk orang lain; membuat akun yang didanai yang digunakan untuk membeli barang dan jasa di
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Internet; memelihara akun escrow untuk investasi; memelihara rekening hipotek escrow; memeriksa layanan akun; memeriksa
pemrosesan dan layanan pembayaran tagihan; memfasilitasi dan mengatur untuk pembiayaan dan penyaluran penggalangan
dana dan donasi/sumbangan; memfasilitasi pemindahan yang setara dengan uang elektronik; memfasilitasi pinjaman antara
peminjam dan investor; mempromosikan standar industri umum secara sukarela untuk penyerapan pertanian karbon dan gas
rumah kaca lainnya; memproses pembayaran kartu kredit; memproses pembayaran untuk menambahkan airtime ke layanan
nirkabel prabayar atau pay-as-go-go; memproses pembayaran untuk pembelian barang dan jasa melalui jaringan komunikasi
elektronik; menangani langganan dan penawaran sekuritas; menciptakan kemitraan strategis untuk tujuan penggalangan dana
untuk pendidikan, kesehatan, kesejahteraan masyarakat, dukungan sipil dan komunitas, kesenian, ilmu pengetahuan,
lingkungan, keberlanjutan, keragaman, kebudayaan, kewirausahaan sosial, dan dukungan atas filantropi; mendistribusikan
pembayaran pinjaman kepada pemegang catatan melalui jaringan komputer global dalam bentuk pemrosesan elektronik;
menganalisis dan menyusun data untuk mengukur kinerja pasar keuangan; mengatur asuransi; mengatur hipotek; mengatur
hipotek dan pinjaman; mengatur investasi keuangan; mengatur keuangan untuk film; mengatur keuangan untuk program radio;
mengatur keuangan untuk program televisi; mengatur keuangan untuk proyek konstruksi; mengatur keuangan untuk proyek
olahraga, budaya dan hiburan; mengatur pembiayaan untuk proyek-proyek kemanusiaan; mengatur pinjaman; mengatur
pinjaman terhadap keamanan; mengatur sewa dan perjanjian sewa untuk real estat; mengatur transaksi keuangan; mengelola
beberapa sewa/penyewaan properti untuk orang lain; mengelola kartu debit untuk keperluan bisnis; mengelola kartu hadiah
untuk keperluan bisnis; mengelola kartu kredit untuk keperluan bisnis; mengelola kartu pembayaran yang ditangguhkan untuk
keperluan bisnis; mengelola kartu prabayar untuk keperluan bisnis; mengelola reksa dana, dana investasi lahan yasan (real
estate investment trusts / REITS), dan dana lainnya yang meliputi real estate, aset terkait real estate, utang terkait real estate
atau sekuritas yang didukung oleh atau real estate, bunga dalam real estate, aset terkait real estate, atau terkait real estate
utang; mengelola transaksi pembayaran untuk keperluan bisnis; mengeluarkan dan menyediakan tanda terima untuk
pembayaran elektronik dan transaksi pembayaran; mengumpulkan dana untuk orang lain untuk biaya pendidikan tersier;
mengumpulkan uang untuk organisasi kesejahteraan hewan; menilai klaim asuransi; menjamin pembayaran biaya medis
untuk pelancong; mensponsori keuangan pameran dan acara untuk tujuan budaya dan pendidikan; menyediakan
analisis/analitik data, pelaporan, dan layanan konsultasi di bidang biaya klaim medis dan pengeluaran perawatan kesehatan;
menyediakan asuransi perlindungan pembelian untuk barang yang dibeli menggunakan kartu kredit; menyediakan beasiswa
kuliah; menyediakan beasiswa musik; menyediakan beasiswa pendidikan; menyediakan beasiswa sains; menyediakan
beasiswa seni; menyediakan beberapa opsi pembayaran melalui terminal elektronik yang dioperasikan pelanggan yang
tersedia di tempat di toko ritel; menyediakan dan memperbarui indeks keuangan; menyediakan dan memperbarui indeks
keuangan dari nilai dan klasifikasi sekuritas, analisis, dan pelaporannya; menyediakan dana untuk akuisisi dan merger bisnis;
menyediakan dana untuk entitas komersial; menyediakan dana untuk entitas nirlaba; menyediakan dana untuk lembaga
penelitian; menyediakan dana untuk para penemu; menyediakan dana untuk pemerintah; menyediakan dana untuk
penemuan; menyediakan dana untuk pengembangan teknologi baru; menyediakan dana untuk sewa-beli dan sewa;
menyediakan dana untuk universitas; menyediakan dana untuk usaha patungan; menyediakan fasilitas pinjaman dan kredit;
menyediakan hibah proyek untuk proyek HIV / AIDS; menyediakan hibah proyek untuk proyek kesadaran kesehatan;
menyediakan hibah proyek untuk proyek lingkungan; menyediakan indeks keuangan berdasarkan kelompok sekuritas
tertentu/pilihan; menyediakan informasi bursa efek online dari database komputer atau Internet; menyediakan informasi dalam
bidang perbankan online, peminjaman, investasi, penganggaran, manajemen keuangan, dan jasa keuangan; menyediakan
informasi daring perihal jasa keuangan, perbankan, asuransi dan invetasi.; menyediakan informasi keuangan dan asuransi
secara online dari basis data komputer atau jaringan komunikasi global; menyediakan informasi keuangan online dari basis
data komputer atau Internet; menyediakan informasi mengenai investasi; menyediakan informasi mengenai transaksi valuta
asing; menyediakan informasi on-line yang berkaitan dengan layanan keuangan, perbankan, asuransi dan investasi;
menyediakan informasi online tentang asuransi dari basis data komputer atau Internet; menyediakan informasi online tentang
reasuransi dari database komputer atau Internet; menyediakan informasi yang berkaitan dengan urusan keuangan dan
moneter; menyediakan jasa/layanan pembayaran bergerak (mobile) elektronik untuk orang lain; menyediakan layanan kartu
biaya dan kartu prabayar nilai tersimpan, layanan (kartu) diskon dan kartu loyalitas; menyediakan layanan kartu diskon dan
layanan rabat/potongan harga lainnya sebagai bagian dari program loyalitas pelanggan; menyediakan layanan pembayaran
pinjaman; menyediakan layanan penggalangan dana untuk orang lain melalui jaringan komputer global; menyediakan layanan
pinjaman keuangan untuk pihak ketiga; menyediakan layanan transaksi elektronik terkait dengan asuransi; menyediakan
manajemen keuangan dari rekening pensiun melalui situs web; menyediakan modal kerja; menyediakan pembiayaan modal
kerja untuk usaha kecil dan pemilik usaha kecil; menyediakan pemrosesan elektronik dan pelacakan transfer dana elektronik;
menyediakan pemrosesan elektronik transaksi kartu kredit dan debit dan pembayaran elektronik melalui jaringan komputer
global; menyediakan rabat di perusahaan yang berpartisipasi dari orang lain melalui penggunaan kartu keanggotaan;
menyediakan skema biaya pemakaman prabayar; menyediakan uang tunai dan potongan harga lainnya untuk penggunaan
kartu kredit sebagai bagian dari program loyalitas pelanggan; menyewakan kantor, toko, properti untuk restoran, flat (flats) dan
apartemen; menyewakan ruang kerja bersama dengan fasilitas kantor seperti ruang rapat, ruang untuk customer service;
menyiapkan dan mengatur dokumen penutupan pinjaman; menyusun keuangan, sekuritas, pertukaran saham, perdagangan
dan penawaran (quote), nilai indeks dan informasi pasar keuangan lainnya untuk tujuan bisnis; modal ventura dan investasi
utang; nasihat keuangan di bidang waralaba; obligasi jaminan, penjualan komersial, dan pertukaran serta dana investasi
(investment trusts); organisasi koleksi amal; organisasi pengumpulan moneter; pembagian ekuitas real estat; pembaruan sewa
real estat; pembayaran dan layanan kredit; pembebasan lahan untuk orang lain; pembelian dan penjualan bangunan;
pembelian dan penjualan tanah; pembelian, penjualan dan penukaran mata uang virtual atau manajemen mata uang virtual
elektronik; pembelian, penjualan dan penukaran mata uang virtual atau perantara pembelian, penjualan dan penukaran mata
uang virtual; pembentukan kepercayaan; pemberian dan penjaminan garansi serta perpanjangan kontrak garansi; pemberian
informasi di bidang real estat dengan cara menghubungkan suatu website ke website lain yang menampilkan informasi real
estat; pemberian informasi keuangan tentang saham; pembiayaan dan pendanaan fasilitas pembangkit energi; pembiayaan
dan pengadaan pembiayaan; pembiayaan ekuitas; pembiayaan ekuitas publik; pembiayaan ekuitas publik dan swasta;
pembiayaan ekuitas swasta; pembiayaan jaminan; pembiayaan mobil; pembiayaan multiguna; pembiayaan pembebasan
lahan; pembiayaan pembelian; pembiayaan pembelian konsumen; pembiayaan pembelian sewa; pembiayaan penelitian
medis; pembiayaan pengembangan produk; pembiayaan pengembangan properti; pembiayaan pengembangan real estat;
pembiayaan perusahaan; pembiayaan pinjaman; pembiayaan pinjaman dengan jaminan; pembiayaan pinjaman rumah;
pembiayaan pinjaman, pembiayaan real estat, investasi real estat; pembiayaan piutang usaha; pembiayaan premi asuransi;
pembiayaan proyek; pembiayaan proyek industri; pembiayaan proyek pembangunan; pembiayaan proyek pengembangan real
estat; pembiayaan real estat; pembiayaan sewa; pembiayaan sewa beli; pembiayaan sewa mobil; pembiayaan sewa-beli;
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pembiayaan untuk militer; pembiayaan yang dijamin secara finansial; pemrosesan dan transmisi elektronik dari data
pembayaran tagihan untuk pengguna jaringan internet dan komunikasi; pemrosesan elektronik dari kartu kredit, kartu debit,
transfer dana elektronik, layanan kliring, cek elektronik, dan pembayaran elektronik; pemrosesan elektronik dari klaim asuransi
dan data pembayaran; pemrosesan elektronik pembayaran elektronik melalui jaringan komputer global; pemrosesan elektronik
pembayaran tagihan untuk pengguna jaringan komputer dan komunikasi; pemrosesan elektronik transaksi kartu kredit melalui
jaringan komputer global; pemrosesan klaim asuransi; pemrosesan klaim reasuransi; pemrosesan pembayaran cek elektronik;
pemrosesan pembayaran elektronik; pemrosesan pembayaran elektronik melalui jasa dompet elektronik; pemrosesan
pembayaran kartu debit; pemrosesan pembayaran kartu kredit; pemrosesan pembayaran mata uang kripto; pemrosesan
pembayaran pajak; pemrosesan pembayaran pajak fidusia; pemrosesan pembayaran tagihan elektronik; pemrosesan
pembayaran valuta asing elektronik; pemrosesan transaksi asuransi; pemrosesan transaksi debit elektronik; pemrosesan
transaksi kartu debit; pemrosesan transaksi kartu kredit; pemrosesan transaksi kartu kredit elektronik; pemrosesan transaksi
kartu toko; pemrosesan transaksi keuangan; pemrosesan transaksi keuangan secara daring melalui database komputer atau
melalui jaringan informasi global atau melalui telekomunikasi atau perangkat seluler atau pada titik penjualan; pemrosesan
transaksi pembayaran; pemrosesan transaksi pembayaran melalui Internet; pemrosesan transaksi rekening tabungan;
pemrosesan transaksi transfer bank; pemrosesan transaksi tunai; pemrosesan transaksi tunai elektronik; pemulihan dan
penagihan kredit; pemulihan hutang dan layanan agen penagihan; penagihan hutang dan layanan pemulihan; penagihan
pembayaran untuk barang dan jasa; penagihan utang elektronik; penanaman Modal; penanaman modal; penanaman modal
dalam sekuritas dengan dana bersama para pemegang saham; penanggung-jawaban keuangan untuk hiburan dan acara
serta kegiatan perusahaan dan budaya; penasehat real estat; pencairan cek perjalanan; pendanaan penelitian di bidang
produksi energi, pembangkitan, penggunaan, konsumsi, dan efisiensi; penebusan/penukaran voucher belanja dan sertifikat
hadiah; penelitian ekuitas; penelitian ekuitas bisnis; penelitian keuangan; penelitian keuangan dan layanan informasi;
penelitian keuangan di bidang manajemen risiko; penelitian sejarah/riwayat properti riil; penerbitan nilai tersimpan dalam
kartu; penerbitan cek; penerbitan cek bank; penerbitan cek perjalanan; penerbitan cek perjalanan dan surat kredit; penerbitan
dan penebusan token nilai; penerbitan dan pengelolaan mata uang virtual elektronik; penerbitan kartu bank; penerbitan kartu
biaya; penerbitan kartu debit; penerbitan kartu diskon loyalitas pelanggan; penerbitan kartu hadiah prabayar; penerbitan kartu
kredit; penerbitan kartu kredit prabayar; penerbitan kartu nilai tersimpan; penerbitan kartu nilai tersimpan prabayar; penerbitan
kartu nilai tersimpan untuk digunakan sebagai tiket perjalanan elektronik; penerbitan kartu panggilan telekomunikasi prabayar;
penerbitan kartu panggilan telekomunikasi prabayar, yaitu, kartu prabayar SIM; penerbitan kartu pembayaran; penerbitan kartu
pembayaran elektronik sehubungan dengan skema bonus dan hadiah; penerbitan kartu pembayaran elektronik sehubungan
dengan skema loyalitas pelanggan, skema insentif, skema bonus dan skema hadiah; penerbitan kartu pembayaran prabayar;
penerbitan kartu prabayar dan token nilai; penerbitan kartu prabayar elektronik; penerbitan kode diskon loyalitas pelanggan;
penerbitan kupon loyalitas pelanggan; penerbitan letter of credit; penerbitan mata uang virtual elektronik; penerbitan mata
uang virtual elektronik untuk permainan online; penerbitan nilai benda berharga; penerbitan nilai benda berharga sebagai
bagian dari skema keanggotaan pelanggan, termasuk skema kartu loyalitas pelanggan, skema insentif, skema bonus, kartu
hadiah dan kartu diskon; penerbitan obligasi; penerbitan pembayaran atas nilai benda; penerbitan poin loyalitas pelanggan;
penerbitan sekuritas yang didukung hipotek; penerbitan sertifikat hadiah yang kemudian dapat ditebus dengan barang atau
jasa; penerbitan surat berharga yang dapat diperdagangkan; penerbitan token bernilai dalam bentuk voucher hadiah;
penerbitan token nilai; penerbitan token nilai dalam sifat perangko perdagangan; penerbitan token nilai dalam sifat voucher
restoran; penerbitan token nilai sebagai bagian dari skema keanggotaan pelanggan; penerbitan token nilai sebagai hadiah
untuk loyalitas pelanggan; penerbitan voucher; penerbitan voucher belanja dan sertifikat hadiah; penerimaan pembayaran
tagihan; penerimaan sumbangan amal moneter; penerimaan sumbangan amal moneter untuk mendanai penelitian medis;
penerimaan uang kertas; penerimaan, pemprosesan, otentikasi, pengelolaan dan rekonsiliasi pembayaran elektronik dan
transaksi pembayaran elektronik; pengadaan hipotek untuk orang lain; pengadaan pinjaman; pengadaan sewa real estat;
pengaturan dan penyediaan keuangan bisnis; pengaturan dana (jasa keuangan); pengaturan penilaian klaim asuransi;
pengaturan sewa untuk penyewaan harta kekayaan; pengelolaan dan pengaturan kepemilikan bersama atas real estat;
pengelolaan dana; pengelolaan dana ekuitas swasta; pengelolaan dana investasi; pengelolaan dana investasi modal;
pengelolaan dana luar negeri; pengelolaan dana pensiun; pengelolaan dana untuk klien pribadi; pengelolaan efek yang
terdaftar; pengelolaan fasilitas untuk real estat dan properti; pengelolaan gedung; pengelolaan keuangan dana pensiun;
pengelolaan keuangan modal investasi; pengelolaan keuangan modal pengembangan; pengelolaan keuangan pembayaran
penggantian untuk orang lain; pengelolaan keuangan program beasiswa; pengelolaan keuangan program dan layanan
penggantian farmasi; pengelolaan keuangan program dan layanan penggantian pengobatan; pengelolaan keuangan program
pensiun karyawan; pengelolaan keuangan rekening pensiun; pengelolaan keuangan rekening tabungan; pengelolaan
keuangan rencana perawatan kesehatan pra-bayar; pengelolaan keuangan skema investasi kolektif; pengelolaan portofolio
efek yang dapat ditransfer; pengelolaan reksa dana; pengelolaan tanah dan bangunan pemukiman; pengelolaan tanah dan
rumah apartemen; pengembangan dan pengelolaan portofolio investasi; pengembangan properti dan real estat; penggalangan
dana peringatan; penggunaan bersama real estat yang disewakan untuk berlibur untuk jangka waktu tertentu; penggunaan
bersama real estat yang disewakan untuk jangka waktu tertentu; penghitungan koin otomatis, penyortiran, dan layanan
konversi; penghitungan, penyediaan dan pembaruan indeks dan sub-indeks sekuritas keuangan untuk kepentingan pihak lain;
pengiriman dana dengan menggunakan sarana elektronik; pengoperasian real estate, yaitu pendirian bangunan komersial,
termasuk pusat perbelanjaan; pengumpulan biaya lisensi atas nama penulis dan penerbit dan membuat pembayaran ke
pemilik hak cipta musik; pengumpulan dana amal; pengumpulan dana amal melalui acara bowling; pengumpulan dana amal
melalui acara golf; pengumpulan dana amal melalui acara hiburan; pengumpulan dana amal melalui acara lari dan berjalan;
pengumpulan dana amal melalui balapan sepeda statis; pengumpulan dana amal melalui konser musik; pengumpulan dana
amal melalui penjualan perangko amal; pengumpulan dana amal untuk pencegahan dan pencegahan bencana; pengumpulan
premi asuransi; pengumpulan sumbangan moneter untuk tujuan amal; pengutipan harga bursa efek; penilaian ad valorem real
estat; penilaian antik dan memberikan informasi yang berkaitan dengannya; penilaian asuransi; penilaian barang antik;
penilaian batu mulia; penilaian batu mulia dan memberikan informasi yang berkaitan dengannya; penilaian batu permata;
penilaian berlian; penilaian berlian, batu mulia dan logam mulia; penilaian cap; penilaian dan pengelolaan real estat; penilaian
dan penilaian fiskal; penilaian fiskal; penilaian kekayaan intelektual; penilaian kerugian asuransi; penilaian keuangan; penilaian
keuangan aset kekayaan intelektual; penilaian keuangan atas kredit perusahaan dan memberikan informasi yang berkaitan
dengannya; penilaian keuangan dalam menanggapi panggilan untuk tender; penilaian keuangan kredit perusahaan; penilaian
keuangan properti pribadi dan real estat; penilaian keuangan, layanan penyesuaian dan penyelesaian yang berkaitan dengan
klaim asuransi; penilaian klaim asuransi; penilaian koleksi mata uang; penilaian kuda; penilaian logam mulia; penilaian mobil;
penilaian mobil bekas; penilaian numismatik; penilaian perhiasan; penilaian real estat; penilaian real estat dan memberikan
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informasi yang berkaitan dengannya; penilaian real estat untuk keperluan pajak; penilaian risiko keuangan; penilaian seni;
penilaian seni dan evaluasi barang antik; penilaian seni dan memberikan informasi yang berkaitan dengannya; penilaian
tanah; penilaian tanah dan bangunan pemukiman; penilaian untuk klaim asuransi properti pribadi; penilaian untuk klaim
asuransi real estat; penilaian untuk klaim asuransi yang berkaitan dengan properti pribadi; penilaian untuk klaim asuransi yang
berkaitan dengan real estat; penilaian, permintaan/pemeriksaan dan penelitian keuangan; penilaian, seleksi, akuisisi,
penaksiran, pialang, penyewaan, rental, tender, manajemen dan valuasi real estat; peningkatan keuangan; peningkatan
modal; peningkatan modal untuk akuisisi dan merger bisnis; peningkatan modal untuk usaha patungan; penjaminan anuitas;
penjaminan asuransi; penjaminan asuransi bangunan; penjaminan asuransi di bidang asuransi kewajiban profesional;
penjaminan asuransi gigi; penjaminan asuransi jiwa; penjaminan asuransi jiwa, kesehatan, properti, dan kerugian; penjaminan
asuransi kebakaran; penjaminan asuransi kebakaran laut; penjaminan asuransi kecelakaan; penjaminan asuransi kecelakaan
industri; penjaminan asuransi kelautan; penjaminan asuransi kendaraan bermotor; penjaminan asuransi kesehatan;
penjaminan asuransi kewajiban umum; penjaminan asuransi mobil; penjaminan asuransi non-jiwa; penjaminan asuransi
pertanian; penjaminan asuransi properti; penjaminan asuransi real estat; penjaminan asuransi rumah; penjaminan asuransi
transportasi laut; penjaminan dan administrasi asuransi perawatan kesehatan yang disediakan melalui jaringan komputer
global; penjaminan kredit pembeli; penjualan kredit; penjualan real estat; penukaran uang; penyedia bantuan riset mengenai
jasa bimbingan keuangan; penyedia basis data komputer elektronik online dengan fitur informasi sekuritas melalui jaringan
komputer global; penyedia informasi berupa berita dan ulasan, analisa dan laporan mengenai kinerja pasar dan harga obligasi
daerah dan berita serta analisa mengenai uang kas perusahaan dan kepatuhan perusahaan, berita serta analisa merger dan
akuisisi, informasi kepemilikan korporasi, informasi mengenai eksekutif korporasi dan keuangan, operasi pascadagang seperti
proses dagang dan pembayaran (settlement), alokasi, dan rekonsiliasi akun pada pasar sekuritas global; penyedia informasi
keuangan mengenai obligasi; penyedia informasi perdagangan sekuritas, yaitu klasifikasi sekuritas, broker, dealer, dan
emiten; penyedia jasa urusan tanah dan bangunan pemukiman; penyedia laporan statistik sesuai keinginan mengenai data
keuangan; penyedia ruang rapat; penyediaan bantuan keuangan untuk program dan pelayanan untuk pihak lain untuk
pendidikan, kesehatan, kesejahteraan masyarakat, dukungan sipil dan komunitas, kesenian, ilmu pengetahuan, lingkungan,
keberlanjutan, keragaman, kebudayaan, kewirausahaan sosial, dan dukungan atas filantropi; penyediaan daftar atau informasi
nilai tukar; penyediaan daftar real estat yang memfasilitasi transaksi kondominium dan transaksi real estat lainnya; penyediaan
dana investasi modal ventura; penyediaan database informasi mengenai daftar real estat perumahan di berbagai lingkungan
dan komunitas; penyediaan garansi untuk barang-barang yang diproduksi oleh pihak lain, yaitu komputer, tablet, televisi,
pemutar media, konsol video game, kamera digital, peralatan rumah tangga dan konsumen, sistem HVAC, pipa rumah tangga,
vakuum pusat, pemanas air panas, pelembab udara, penurun air, pelunak air, peralatan olahraga dan rekreasi, barang
olahraga, halaman rumput dan peralatan taman, peralatan listrik luar ruangan, perabot rumah tangga, cakram padat,
perangkat lunak komputer, mainan dan perhiasan; penyediaan garansi untuk barang-barang yang diproduksi oleh pihak lain,
yaitu perangkat keamanan rumah, sistem keamanan rumah, sistem otomasi rumah dan suku cadang untuk yang disebutkan di
atas.; penyediaan informasi atas perwalian kontrak berjangka panjang; penyediaan informasi mengenai agen untuk
berlangganan obligasi; penyediaan informasi mengenai agen untuk perantara agen yang mempercayakan dengan
perdagangan dengan komisi dalam pasar domestik sekuritas, indeks berjangka sekuritas dan opsi sekuritas; penyediaan
informasi mengenai agen untuk perdagangan berjangka komoditas; penyediaan informasi mengenai jasa perantara yang
berkaitan dengan langganan atau penawaran sekuritas; penyediaan informasi mengenai jasa yang berkaitan dengan surat
kredit; penyediaan informasi mengenai penawaran sekuritas; penyediaan informasi mengenai penerimaan deposit dan
penerimaan deposit cicilan interval tetap; penyediaan informasi mengenai penukaran uang; penyediaan informasi mengenai
penyediaan informasi pasar saham; penyediaan informasi mengenai penyimpanan barang berharga termasuk sekuritas dan
logam mulia; penyediaan informasi mengenai perantara sekuritas, indeks berjangka sekuritas, opsi sekuritas, dan kontrak
berjangka sekuritas pasar asing; penyediaan informasi mengenai perantara untuk likuidasi sekuritas; penyediaan informasi
mengenai pertukaran pembayaran dalam negeri; penyediaan informasi mengenai pinjaman dan diskon tagihan; penyediaan
informasi yang berkaitan dengan penerbitan token nilai; penyediaan informasi yang menawarkan di bidang real estat
mengenai penyewaan, pembelian dan penjualan apartemen, kondominium, villa, dan kabin melalui portal website internet;
penyediaan informasi, konsultasi dan saran yang berkaitan dengan layanan akuisisi dan manajemen tanah dan bangunan
pemukiman terkait dengan pusat data, penyewaan ruang untuk pusat data, dan manajemen bangunan; penyediaan jasa-jasa
untuk melakukan pembayaran menggunakan kartu pra bayar melalui jaringan komunikasi global; penyediaan kredit modal
kerja dan pinjaman dalam segala jenis; penyediaan layanan pembayaran tanpa kontak elektronik; penyediaan layanan
pembiayaan dan modal ventura untuk perusahaan yang baru didirikan dan yang baru dirintis untuk perusahaan yang bergerak
bidang teknologi dan informasi; penyediaan layanan penggalangan dana amal dalam kaitannya dengan offsite karbon;
penyediaan pinjaman oleh serikat kredit; penyediaan semua layanan yang disebutkan di atas melalui sarana elektronik dan via
Internet; penyediaan situs web yang menampilkan perangkat lunak untuk perbankan, keuangan, peminjaman dan
pembayaran; penyelenggaraan penagihan utang; penyelesaian pertukaran pembayaran domestic; penyelesaian transaksi
keuangan untuk saham, obligasi, sekuritas dan ekuitas untuk orang lain; penyesuaian klaim asuransi; penyesuaian klaim
asuransi dan layanan penyelesaian; penyesuaian klaim di bidang asuransi; penyesuaian klaim untuk asuransi non-jiwa;
penyewaan apartemen; penyewaan apartemen, kondominium, villa, dan kabin beserta perabot dalam jangka pendek;
penyewaan apartemen, kondominium, villa, dan kabin yang menggunakan iklan berbayar per klik pada jaringan komputer
global; penyewaan atau rental bangunan; penyewaan dan pengelolaan residensial kondominium bagi pihak lain yang berlokasi
di dalam pengembangan hotel; penyewaan dispenser uang tunai; penyewaan flat; penyewaan kantor; penyewaan kantor, real
estate dan apartemen; penyewaan kondominium perumahan yang terletak di dalam pengembangan hotel; penyewaan mesin
pemrosesan atau penghitungan uang kertas dan uang logam; penyewaan pabrik; penyewaan properti komersial, industri, ritel
dan perumahan; penyewaan real properti; penyewaan ruang pusat perbelanjaan; penyewaan ruang toko serba ada;
penyewaan ruang untuk berdagang; penyewaan tanah; penyewaan tempat untuk berdagang makanan dan minuman;
penyewaan tempat usaha; penyewaan toko yang bebas bea [real estate]; penyewaan unit komersial di atas kapal pesiar;
penyewaan unit perumahan di atas kapal pesiar; penyiapan laporan keuangan; penyimpanan barang berharga termasuk surat
berharga dan logam mulia [layanan brangkas]; peramalan keuangan; perantara asuransi kendaraan bermotor; perantara hak
emisi; perantara kredit karbon; perantara pembelian kredit; perantara penerbitan kartu kredit; perantara perdagangan
berjangka sekuritas pasar luar negeri; perantara untuk asuransi dan kredit; perantara untuk sewa beli; perbankan; perbankan
elektronik dan layanan keuangan terkomputerisasi atau otomatis; perbankan elektronik melalui jaringan komputer global
[Internet banking]; perbankan hipotek; perbankan hipotek, layanan pinjaman dan broker; perbankan investasi; perbankan
komersial; perbankan komersial on-line; perbankan melalui jaringan komunikasi global; perbankan online dan jasa keuangan
melalui jaringan komputer global; perbankan online dan jasa keuangan yang dapat diakses melalui situs web atau
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aplikasi bergerak yang dapat diunduh; perbankan pedagang; perbankan pedagang dan layanan investasi perbankan;
perbankan rumah; perbankan swasta; perdagangan berjangka; perdagangan ekuitas; perdagangan elektronik instrumen
keuangan; perdagangan emas; perdagangan instrumen keuangan, saham, opsi dan produk turunan lainnya secara online;
perdagangan karbon dioksida dan kredit emisi gas rumah kaca lainnya, tunjangan atau kompensasi; perdagangan keuangan;
perdagangan keuangan elektronik, yaitu, perdagangan bidang aset digital (digitized assets); perdagangan kliring untuk
komoditas, futures dan valuta asing; perdagangan komoditas; perdagangan mata uang; perdagangan mata uang real-time
online; perdagangan obligasi; perdagangan opsi; perdagangan opsi online di pasar pertukaran opsi; perdagangan valuta
asing; perencanaan dan manajemen keuangan; perencanaan hipotek; perencanaan kepercayaan keuangan; perencanaan
kepercayaan perkebunan; perencanaan keuangan; perencanaan keuangan untuk masa pensiun; perencanaan perkebunan;
periksa layanan jaminan pembayaran; periksa layanan pemulihan; periksa layanan pencairan; periksa layanan verifikasi dan
pencelupan; periksa pemrosesan; periksa verifikasi; perkiraan biaya; perpanjangan kredit ritel; persiapan dan analisis laporan
keuangan; persiapan laporan asuransi; persiapan laporan keuangan dan asuransi; persiapan laporan keuangan yang
berkaitan dengan pembiayaan proyek pembangunan; persiapan laporan keuangan yang berkaitan dengan proyek
pembangunan; persiapan laporan kredit; persiapan laporan peringkat kredit; persiapan laporan yang berkaitan dengan
keuangan dan investasi; persiapan manajemen properti riil (real property) dari laporan keuangan yang berkaitan dengan real
estat; pertanyaan dan konsultasi kredit; pertanyaan mengenai kredit; pertukaran keuangan; pertukaran mata uang asing;
pertukaran mata uang dan saran; pertukaran mata uang virtual elektronik; pertukaran moneter; perwalian uang, sekuritas,
klaim moneter, properti pribadi, tanah, hak atas tanah, hak atas permukaan bumi atau sewa atas tanah; pialang asuransi
mobil; pialang investasi; pialang investasi modal; pialang komoditas; pialang kredit; pialang mata uang; pialang opsi sekuritas;
pialang pabean; pialang real estat; pialang saham; pialang saham, komoditas, dan futures; pialang tanah dan bangunan
pemukiman; pinjaman [pembiayaan] dan diskon tagihan; pinjaman angsuran; pinjaman dengan bayaran angsuran; pinjaman
dengan jaminan; pinjaman ekuitas rumah; pinjaman hipotek; pinjaman komersial; pinjaman online; pinjaman sementara;
pinjaman sewa-beli; pinjaman tanpa jaminan dan dengan jaminan; pinjaman terhadap sekuritas; proses pembayaran
elektronik yang dilakukan dengan kartu prabayar; refinancing hipotek; reksa dana; restrukturisasi hutang; restrukturisasi sewa
real estat; saran investasi; saran investasi komoditas; saran investasi, konsultasi, manajemen, administrasi, penelitian,
perencanaan, dan informasi yang berkaitan dengan keuangan; saran keuangan; saran keuangan di bidang waralaba; saran
keuangan yang berkaitan dengan pajak penghasilan; saran keuangan yang berkaitan dengan perencanaan pajak; saran
keuangan yang berkaitan dengan perencanaan pensiun; saran pinjaman; saran tentang penilaian fiskal; saran yang berkaitan
dengan investasi; sekuritisasi hipotek; setoran barang berharga; sewa guna tanah dan pemukiman; sewa pembiayaan; sewa
real estat; sewa sekuritisasi; sewa tempat komersial; sewa, pialang, penyewaan dan pengelolaan apartemen, kondominium,
vila, dan kabin; sewa-beli bangunan; sewa-beli fasilitas komputer; sewa-beli kendaraan darat; sewa-beli komputer; sewa-beli
peralatan kantor; sewa-beli peralatan medis; sewa-beli peralatan perawatan kulit; sewa-beli peralatan pertanian; sewa-beli
peralatan telekomunikasi; sewa-beli robot yang dapat diprogram pengguna; sewa-beli tanah; sewa-beli ternak; sewa-guna real
estat; sponsor keuangan; sponsor keuangan acara budaya; sponsor keuangan acara seni visual; sponsor keuangan acara
teater; sponsor keuangan dan pendanaan film; sponsor keuangan dan pendanaan program radio; sponsor keuangan dan
pendanaan program televisi; sponsor keuangan kompetisi berkuda; sponsor keuangan organisasi sosial, amal dan
keagamaan; sponsor keuangan untuk acara dansa; sponsor keuangan untuk kegiatan hiburan; sponsor keuangan untuk
kegiatan hiburan, olahraga dan budaya; sponsor keuangan untuk kegiatan olahraga; studi kelayakan finansial; subrogasi
asuransi; survei kuantitas; token dan mata uang virtual untuk digunakan dalam permainan video (sebagai alat pembayaran);
transaksi kartu kredit elektronik; transaksi keuangan; transaksi keuangan dan moneter; transaksi keuangan online; transaksi
keuangan yang terkait dengan kepemilikan real estat milik orang lain; transaksi mata uang; transaksi menggunakan kartu
kredit dan debit dan cek secara elektronik semua melalui jaringan komunikasi global; transaksi moneter; transaksi valuta
asing; transfer dana elektronik; transfer dana elektronik dan layanan pembayaran; transfer dana elektronik melalui jaringan
telekomunikasi; transfer dana investasi dan layanan transaksi; transfer elektronik mata uang virtual; transfer elektronik mata
uang virtual untuk digunakan oleh anggota komunitas online melalui jaringan komputer global; transfer pembayaran untuk
pihak lain melalui internet; transfer uang secara elektronik; transmisi dana secara elektronik untuk pihak lain; underwriting
asuransi kecelakaan laut; urusan keuangan; urusan keuangan dan moneter; urusan keuangan, urusan moneter dan urusan
real estat; urusan keuangan, yaitu, manajemen keuangan, perencanaan keuangan, peramalan keuangan, manajemen
portofolio keuangan dan analisis dan konsultasi keuangan; urusan moneter; urusan moneter yang berkaitan dengan hubungan
berlangganan pihak ketiga (third party’s subscription) di dalam suatu platform aplikasi; urusan moneter, jasa agen pialang
saham, jasa pertukaran dan perdagangan mata uang; urusan perbankan, operasi bank dan kredit; urusan real estat; verifikasi
kredit melalui jaringan informasi komputer global===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021013897
: 01/03/2021 12:24:19
:
: FERIYANTO BOKO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: PSJ. TAMAN VANCOUVER J7-19 RT.002 RW.009 DESA KETAJEN KECAMATAN
GEDANGAN KABUPATEN SIDOARJO PROVINSI JAWA TIMUR, Kabupaten
Sidoarjo, Jawa Timur
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: LEMONONE
: Satu Jeruk Lemon

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau
: 3
: ===Sabun Cuci Piring; deterjen pencuci piring; deterjen pencuci piring cair===

740

540 Etiket
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210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021013898
: 01/03/2021 12:25:01
:
: PT. OTTEN COFFEE INDONESIA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Kruing No. 3 EF, Kel. Sekip, Kec. Medan Petisah, Kota Medan, Sumatera Utara,
20113
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Kopi Susu Blend
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Coklat dan abu-abu
: 30
: ===Bahan campuran minuman berbahan dasar kopi; Kopi Latte; Kopi Susu ; Kopi bubuk; Kopi giling dan biji kopi utuh (yang
belum diolah); Kopi seduh; Kopi yang tidak disangrai; Kopi, ekstrak kopi, teh, kakao dan penggantinya; Minuman berbahan
dasar kopi espresso; Minuman kopi dengan atau tanpa susu; Minuman kopi espresso dicampur dengan susu 90 ml; bahan
pengganti kopi; campuran kopi; campuran kopi hitam dengan susu panas; es kopi; kopi bebas kafein; kopi beraroma; kopi
buatan; kopi bubuk; kopi dan coklat; kopi giling; kopi instan; kopi kantongan; kopi rempah; kopi tanpa kafein; kopi, teh, kakao,
gula, beras, tapioka, sagu, bahan pengganti kopi; minuman berbahan dasar kopi; minuman berbasis kopi dan minuman
berbasis kakao; minuman dengan bahan dasar kopi; minuman es berbahan dasar kopi; minuman kopi; minuman kopi dengan
buah-buahan; minuman kopi dengan campuran susu; minuman kopi espresso dicampur dengan susu; minuman kopi espresso
dicampur dengan susu 150 ml; minuman kopi espresso dicampur dengan susu 180 ml; minuman sediaan berbahan dasar
kopi; minuman yang terbuat dari kopi; minuman-minuman berbahan dasar kopi;; penyedap kopi; perasa kopi; perasa sirup
untuk digunakan dalam kopi espreso dan/atau cafucino; produk-produk kopi; sediaan berbahan dasar kopi; sediaan minuman
kopi; sediaan untuk membuat minuman berbahan dasar kopi; sediaan-sediaan untuk minuman berbahan dasar kopi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: JID2021013899
: 01/03/2021 12:26:02
:
: EVERBEST DEVELOPMENT ENTERPRISE PTE. LTD.

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 10 ANSON ROAD, #12-14, INTERNATIONAL PLAZA, SINGAPORE 079903
: Teuku Kemal Hussein S.S.
: JL. T NO. 29 RT. 04 RW. 09, KEBON BARU, TEBET

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: OU DE TE HURUF KANJI
: OU DE TE = SUATU PENAMAAN

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM, PUTIH
: 35
: ===Jasa penjualan eceran dan grosir; Jasa periklanan online; Pemasaran digital; agen impor-ekspor; bantuan bisnis terkait
dengan pendirian waralaba; bisnis pemasaran; jaringan bisnis; jasa pengadaan kerjasama, untuk keuntungan pihak lain, dari
berbagai barang, tidak termasuk transportasi daripadanya, memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan
membeli barang-barang tersebut; jasa periklanan; jasa periklanan yang berkaitan dengan penjualan barang; jasa promosi
penjualan; konsultasi bisnis; layanan iklan dan pemasaran yang disediakan melalui media sosial; layanan konsultasi bisnis
yang berkaitan dengan pendirian dan pengoperasian waralaba; layanan pemasaran online; layanan pemesanan online
terkomputerisasi; layanan perantara dan penasehat bisnis; layanan riset pasar mengenai loyalitas pelanggan; layanan toko
ritel online terkomputerisasi; manajemen bisnis; memberikan bantuan dalam pengelolaan bisnis waralaba; memberikan
informasi direktori bisnis melalui jaringan komputer global; menyelenggarakan pameran dagang virtual secara online;
penyebaran iklan untuk orang lain melalui jaringan komunikasi elektronik on-line; penyediaan informasi dan layanan konsultasi
yang berkaitan dengan e-commerce; penyediaan pasar daring untuk pembeli dan penjual barang dan jasa; promosi penjualan
pada titik pembelian atau penjualan, untuk orang lain; publisitas dan promosi penjualan yang berkaitan dengan barang dan
jasa yang tersedia secara online; strategi media sosial dan konsultasi pemasaran===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021013900
: 01/03/2021 12:30:55
:
: PT KOYOTA INTERNASIONAL GRUP

Alamat Pemohon

: JALAN RAYA NAROGONG NO. 91, Kota Bekasi, Jawa Barat

740

540 Etiket

540 Etiket

Halaman 1913 dari 2049

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Igor Renjana Purwadi S.H.
: Jalan BHP Raya Perum Taman Permata Kav. 29B Ciracas, Jakarta Timur

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Dan Day & Night
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru Tua dan emas
: 3
: ===Sabun Mandi; Sediaan-sediaan untuk membersihkan; kosmetik dan sediaan kosmetik; sabun batangan untuk mandi;
sabun cair; sabun cair untuk mandi; sabun mandi cair===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021013901
: 01/03/2021 12:31:00
:
: EVERBEST DEVELOPMENT ENTERPRISE PTE. LTD.

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 10 ANSON ROAD, #12-14, INTERNATIONAL PLAZA, SINGAPORE 079903
: Teuku Kemal Hussein S.S.
: JL. T NO. 29 RT. 04 RW. 09, KEBON BARU, TEBET

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: Odeto
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM, PUTIH
: 18
: ===Dompet; Tas Kulit; Tas besar untuk membawa popok dan perlengkapan bayi lainnya; Tas-tas; cambuk; dompet; dompet
kulit; dompet kunci; dompet serba guna [tas tangan]; dompet untuk pegangan kunci; kantong kunci; kantong pelana *; kantong
untuk menyimpan make-up, kunci, dan barang pribadi lainnya; koper; koper [bagasi]; kulit; kulit binatang; kulit imitasi; kulitkulit; label bagasi; payung; payung matahari; pelana kuda; tali kekang; tas [amplop, kantong] dari kulit, untuk kemasan barang
dagangan; tas belanja; tas bepergian; tas bersabuk; tas besar yang digunakan untuk membawa sejumlah barang; tas garmen
untuk perjalanan; tas genggam; tas jinjing untuk membawa pakaian; tas kantor; tas kerja; tas kosmetik dijual kosong; tas kulit
imitasi; tas make-up; tas malam; tas perjalanan; tas sekolah; tas selempang untuk menggendong bayi; tas suvenir; tas tangan;
tas tangan fashion; tas untuk membawa barang; tas untuk olahraga; tas untuk payung; tempat kosmetik dijual kosong; tongkat
jalan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2021013902
: 01/03/2021 12:33:29
:
: DENNY

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Jembatan III/38 Blok B No. 19, Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI
Jakarta
: Hendrawati Santoso S.H.
: Komplek Gedung Rahardjo Blok 5E, Jalan Roa Malaka Utara No. 4-6,

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: SOS Sukses Online Stationery
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah, Kuning, Krem, Hitam, Putih, Coklat
: 35
: ===Jasa toko; Jasa toko dan jasa toko eceran secara online menampilkan berbagai macam barang konsumen; Jasa toko
eceran; Jasa toko eceran secara online; Jasa toko retail secara daring (online) yang menampilkan konten audio, video dan
audio visual yang sebelumnya telah direkam, yang telah distandarkan (streamed) dan dapat diunduh; Jasa toko ritel, baik
secara konvensional maupun secara online; Layanan eceran atau grosir barang cetakan seperti buku, e-book; Layanan
pemasaran dan promosi penjualan di toko-toko dan atau melalui jaringan komunikasi di seluruh dunia; Layanan pengaturan
tampilan etalase toko ritel; Layanan ritel terkait dengan barang cetakan; Layanan ritel toko serba ada online; Layanan toko ritel
online; Layanan toko ritel online yang menampilkan buku; Layanan toko serba ada dan ritel; Manajemen bisnis toko serba ada;
Penyediaan informasi produk, termasuk informasi biaya dan toko

740

Penyediaan informasi produk, termasuk informasi biaya dan toko; TOKO SERBA ADA; Toko barang-barang grosir; Toko
barang-barang seni; Toko buku dan alat-alat tulis; Toko distro; Toko komputer dan aksesoris; Toko serba ada; distribusi
selebaran, brosur, barang cetakan, dan sampel untuk keperluan periklanan; jasa grosir untuk barang cetakan; jasa grosir
untuk persediaan alat tulis; jasa grosir yang berkaitan dengan barang cetakan; jasa jasa katalog toko eceran; jasa retail

Halaman 1914 dari 2049

sehubungan dengan penjualan kertas, karton, barang cetakan, bahan penjilidan buku, foto, alat tulis kantor, perekat untuk alat
tulis kantor atau keperluan rumah tangga, bahan seniman, kuas lukis, mesin ketik dan keperluan kantor (kecuali furnitur),
bahan instruksional dan pengajaran (kecuali peralatan); jasa ritel supermarket dan toko serba ada (departmental store); jasa
toko eceran sambung langsung (online) yang tersedia melalui jaringan komputer global untuk komputer,; jasa toko serba ada
retail; jasa toko serba ada retail secara online; jasa toko untuk penjualan souvenir; jasa-jasa toko ritel online menampilkan
konten audio, video, dan audiovisual yang direkam dan diunduh sebelumnya; layanan eceran atau grosir untuk alat tulis;
layanan eceran atau grosir untuk barang cetakan; layanan eceran atau grosir untuk kertas dan alat tulis; layanan fotokopi;
layanan grosir yang berkaitan dengan persediaan alat tulis; layanan penataan etalase untuk toko ritel; layanan promosi di
dalam toko; layanan ritel atau layanan grosiran untuk barang cetakan; layanan ritel atau layanan grosiran untuk kertas dan alat
tulis; layanan ritel disediakan oleh berbagai toko; layanan ritel disediakan oleh toko buku; layanan ritel disediakan oleh toko
diskon; layanan ritel disediakan oleh toko-toko; layanan ritel disediakan oleh toko-toko suvenir; layanan ritel disediakan oleh
toko-toko suvenir online; layanan ritel untuk barang cetakan; layanan ritel untuk persediaan alat tulis; layanan ritel yang
berkaitan dengan barang cetakan; layanan ritel yang berkaitan dengan persediaan alat tulis; layanan toko grosir menampilkan
barang cetakan; layanan toko grosir menampilkan persediaan alat tulis; layanan toko grosir online yang menampilkan barang
cetakan; layanan toko grosir online yang menampilkan karya seni; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan
olahraga; layanan toko grosir online yang menampilkan perangkat keras komputer; layanan toko grosir online yang
menampilkan perangkat lunak komputer; layanan toko grosir online yang menampilkan perlengkapan pendidikan; layanan toko
grosir online yang menampilkan persediaan alat tulis; layanan toko grosir yang menampilkan bahan seni; layanan toko grosir
yang menampilkan karya seni; layanan toko ritel dan layanan toko ritel online; layanan toko ritel dan toko grosir; layanan toko
ritel menampilkan barang cetakan; layanan toko ritel menampilkan karya seni; layanan toko ritel menampilkan perangkat lunak
komputer; layanan toko ritel menampilkan perlengkapan pendidikan; layanan toko ritel menampilkan persediaan alat tulis;
layanan toko ritel on-line yang menampilkan persediaan pendidikan; layanan toko ritel online terkomputerisasi; layanan toko
ritel online yang menampilkan bahan seni; layanan toko ritel online yang menampilkan barang cetakan; layanan toko ritel
online yang menampilkan peralatan audiovisual; layanan toko ritel online yang menampilkan perangkat keras komputer;
layanan toko ritel online yang menampilkan persediaan alat tulis; layanan toko ritel yang menampilkan bahan seni; mengatur
transaksi komersial, untuk orang lain, melalui toko online; pemasaran toko; penataan etalase toko; penempatan produk
cetakan dalam amplop (surat langsung); pengecer toko serba ada; penyebaran materi iklan [selebaran, brosur, dan barang
cetakan]; penyewaan mesin fotokopi; penyewaan mesin tik dan mesin fotokopi; publikasi barang cetakan untuk keperluan
periklanan dalam bentuk elektronik; publikasi elektronik dari barang cetakan untuk keperluan periklanan; toko; toko eceran;
toko grosir; toko online; toko swalayan; toko-toko===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021013903
: 01/03/2021 12:34:49
:
: EVERBEST DEVELOPMENT ENTERPRISE PTE. LTD.

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 10 ANSON ROAD, #12-14, INTERNATIONAL PLAZA, SINGAPORE 079903
: Teuku Kemal Hussein S.S.
: JL. T NO. 29 RT. 04 RW. 09, KEBON BARU, TEBET

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: Odeto
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM, PUTIH
: 20
: ===Kastor tempat tidur, bukan dari logam; Wadah untuk pengangkut, bukan dari logam; bantal; bantal leher; bantalan; basis
tempat tidur dipan; berbaring kursi; bingkai cermin; bingkai foto; bingkai furnitur; bingkai gambar; cermin; dasar tempat tidur;
divans; guling; karya seni dari kayu, lilin, plester atau plastik; karya seni dari kulit kacang; karya seni yang terbuat dari ambar;
karya seni yang terbuat dari bambu; karya seni yang terbuat dari kayu; karya seni yang terbuat dari lilin; karya seni yang
terbuat dari plastik; karya seni yang terbuat dari plester; kasur; kasur pegas; kursi [kursi]; kurung bingkai foto; lemari; lemari
dilengkapi dengan cermin; patung, patung dan karya seni atau kayu, lilin, plester atau plastik; penutup untuk wadah, bukan
dari logam, atau dari kertas; perabotan; rak penyimpanan; settees; sofa; tempat tidur; tempat tidur portabel; tempat tidur sofa;
ubin cermin; wadah kemasan dari plastik; wadah pengemasan kayu; wadah penyimpanan, bukan dari logam===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021013904
: 01/03/2021 12:39:22
:
: EVERBEST DEVELOPMENT ENTERPRISE PTE. LTD.

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 10 ANSON ROAD, #12-14, INTERNATIONAL PLAZA, SINGAPORE 079903
: Teuku Kemal Hussein S.S.
: JL. T NO. 29 RT. 04 RW. 09, KEBON BARU, TEBET

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: Odeto
: Tidak Ada Terjemahan

591

Uraian Warna

: HITAM, PUTIH

540 Etiket

540 Etiket

Halaman 1915 dari 2049

511

Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: JID2021013905
: 01/03/2021 12:43:41
:
: EVERBEST DEVELOPMENT ENTERPRISE PTE. LTD.

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 10 ANSON ROAD, #12-14, INTERNATIONAL PLAZA, SINGAPORE 079903
: Teuku Kemal Hussein S.S.
: JL. T NO. 29 RT. 04 RW. 09, KEBON BARU, TEBET

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: Odeto
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM, PUTIH
: 35
: ===Jasa penjualan eceran dan grosir; Jasa periklanan online; Pemasaran digital; agen impor-ekspor; bantuan bisnis terkait
dengan pendirian waralaba; bisnis pemasaran; jaringan bisnis; jasa pengadaan kerjasama, untuk keuntungan pihak lain, dari
berbagai barang, tidak termasuk transportasi daripadanya, memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan
membeli barang-barang tersebut; jasa periklanan; jasa periklanan yang berkaitan dengan penjualan barang; jasa promosi
penjualan; konsultasi bisnis; layanan iklan dan pemasaran yang disediakan melalui media sosial; layanan konsultasi bisnis
yang berkaitan dengan pendirian dan pengoperasian waralaba; layanan pemasaran online; layanan pemesanan online
terkomputerisasi; layanan perantara dan penasehat bisnis; layanan riset pasar mengenai loyalitas pelanggan; layanan toko
ritel online terkomputerisasi; manajemen bisnis; memberikan bantuan dalam pengelolaan bisnis waralaba; memberikan
informasi direktori bisnis melalui jaringan komputer global; menyelenggarakan pameran dagang virtual secara online;
penyebaran iklan untuk orang lain melalui jaringan komunikasi elektronik on-line; penyediaan informasi dan layanan konsultasi
yang berkaitan dengan e-commerce; penyediaan pasar daring untuk pembeli dan penjual barang dan jasa; promosi penjualan
pada titik pembelian atau penjualan, untuk orang lain; publisitas dan promosi penjualan yang berkaitan dengan barang dan
jasa yang tersedia secara online; strategi media sosial dan konsultasi pemasaran===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: 25
: ===Baju Hangat; Celana jeans; Pakaian Pria; Pakaian Tidur; Pakaian olahraga; Sweater [dimasukkan melalui kepala];
Sweater tanpa kancing yang dimasukkan melalui kepala (pullovers); T-shirt; Topi sebagai tutup kepala; Tutup kepala; alas
kaki; blus; bra; cardigan; celana panjang; celana pendek; dasi (pakaian); gaun; ikat pinggang [pakaian]; jaket [pakaian]; jas
hujan; kaus [pakaian]; kaus kaki; kemeja; kostum renang; pakaian; pakaian dalam; pakaian dalam wanita; pakaian untuk anakanak; pakaian untuk wanita; piyama; rajutan [pakaian]; rok; seragam; stoking; topi===

: DID2021013906
: 01/03/2021 12:55:24
:
: Tatang Sulaeman

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Cilangkap Raya. Gg Waru No.19 Cilangkap, Cipayung, Kota Administrasi Jakarta
Timur, DKI Jakarta, 13870
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: furnicustom
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Jingga (Orange)
: 20
: ===Furnitur halaman; Furnitur kamar tidur yang dilengkapi; Furnitur untuk anak-anak; Meja [furnitur]; Tepi tepi terbuat dari
kayu dan pengganti kayu untuk digunakan dalam furnitur; bangku [furnitur]; bangku wakil [furniture]; bantal untuk furnitur;
bantalan terasa untuk kaki furnitur; coaster karpet untuk melindungi kaki furnitur; furnitur anak-anak; furnitur antik; furnitur
bambu; furnitur bar; furnitur bean bag; furnitur berlapis; furnitur dalam ruangan; furnitur dari kayu; furnitur dari logam; furnitur
dek; furnitur dengan isi busa tanpa rangka; furnitur kamar mandi; furnitur kamar tidur; furnitur kamar tidur yang dibuat khusus;
furnitur khusus; furnitur luar ruang dari plastik; furnitur luar ruang, bukan dari logam; furnitur luar ruangan dari logam; furnitur
modular; furnitur outdoor dari kayu; furnitur ruang makan; furnitur ruang santai; furnitur ruang tamu; furnitur taman; furnitur
taman dari aluminium; furnitur taman dari logam; furnitur taman dari plastik; furnitur taman, bukan dari logam; furnitur teras;
furnitur wallpaper; furnitur yang dapat diubah; furnitur yang terbuat dari kayu atau pengganti kayu; furnitur yang terbuat dari
kayu pengganti; furnitur, cermin, bingkai foto; furniture / perabot rumah tangga dan kantor yaitu kasur busa, kasur kapuk, kasur
pegas/per; gantungan handuk [furniture]; gerbong makan malam [furniture]; kaki untuk furnitur; laci [bagian furnitur]; layar
[furnitur]; layar terbuat dari buluh [furnitur]; layar terbuat dari pengganti buluh atau buluh [furniture]; lemari indeks [furniture];
melihat bangku menjadi furnitur; panel furnitur; panel kayu dekoratif [furnitur]; partisi furnitur; partisi furnitur dari kayu; partisi
kantor bergerak [furniture]; patio furniture dari kayu; patio furniture dari logam; patio furniture dari plastik; pintu untuk furnitur;
rak furnitur; rak kayu [perabot]; rumah tangga cor batu dan furnitur taman; sandaran tangan untuk furnitur; slider furnitur nonlogam; unit dinding [furnitur]; workstation komputer [furnitur]===

740

Halaman 1916 dari 2049

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021013907
: 01/03/2021 12:56:49
:
: PT. BOLESCA FOODINDO

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Rukan Puri mutiara Blok D 129-130, jalan Griya Utama , Sunter agung Jakarta
14350, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14350
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: MAX BAROKAH
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HIJAU, KUNING, MERAH
: 29
: ===Abon daging; Bahan pengganti daging; Bakso daging sapi; Bistik Daging Sapi; Daging Masak Hitam; Daging Sapi Lada
Hitam; Daging ayam asap; Daging ayam beku; Daging ayam yang sudah diolah, dimasak, dibekukan; Daging cincang; Daging
kaleng; Daging kalkun; Daging kerbau; Daging sapi angus; Daging sapi muda; Daging sapi suwir; Geprek Daging; Hidangan
dari daging kornet; Hidangan siap saji terutama terbuat dari pengganti daging; Ikan, daging, unggas dan sayuran kalengan;
Kaldu daging domba; Makanan beku terutama terdiri dari pengganti daging; Makanan genggam yang dibekukan, disiapkan
atau dikemas dengan bahan utama daging, ikan, unggas atau sayuran; Makanan olahan dengan protein tambahan terutama
terdiri dari daging, ikan, binatang buruan unggas, buah-buahan, sayuran, telur atau produk susu; Makanan pembuka beku
terutama terdiri dari daging; Makanan pengganti daging, yaitu, protein berbahan dasar tanaman, protein berbahan dasar
sayuran; Makanan porsi kecil yang utamanya terdiri dari daging, ikan, ham, unggas dan atau sayuran; Makanan siap masak
terutama terdiri dari daging; Makanan yang didinginkan yang terutama mengandung ikan, daging, dan unggas; Makanan yang
terbuat dari daging; Makanan yang terbuat dari daging dan ikan; Olesan berbahan dasar sayuran, buah-buahan, protein nabati
atau pengganti daging; Onigiri Daging; Pastry isi daging; Pengganti daging berbahan dasar sayuran; Potongan daging ikan
tanpa tulang; Produk daging vegetarian dan vegan; Produk daging yang dibekukan; Produk makanan vegetarian, yaitu,
pengganti daging dan ikan berbasis sayuran, pengganti telur, pengganti keju dan minuman makanan berbasis kedelai yang
digunakan sebagai pengganti susu; Produk olahan daging sapi; Produk olahan daging udang; Protein nabati bertekstur
digunakan sebagai pengganti daging; Protein nabati yang secara tekstur sudah terbentuk untuk digunakan sebagai pengganti
daging; Rendang Daging Suwir; Salami (saus daging); Sari-sari daging; Sate Daging Sapi; Scotch eggs [telur rebus yang
dibungkus dengan daging sosis dan dilapisi dengan remah-remah]; Sediaan daging; Sediaan daging yang diawetkan; Semur
Daging Sapi; Se’i Daging Sapi; Veal stock (olahan dari tulang daging sapi muda); bahan makanan siap saji yang terutama
terbuat dari daging, ikan, unggas, hewan buruan atau sayuran, semua diawetkan, dikeringkan, didinginkan, dibekukan atau
dimasak; bakso isi daging ayam cincang; bakso isi daging ikan cincang; bakso isi daging sapi cincang; bulgogi [Hidangan
Daging Sapi Korea]; bulgogi [daging sapi panggang yang diiris dan dibumbui]; campuran daging yang diawetkan, dikeringkan
atau dimasak; cold cuts (daging); daging; daging asap; daging asin; daging atau ikan kalengan; daging ayam; daging ayam
kemasan; daging ayam yang diasinkan; daging beku-kering; daging budidaya; daging burger; daging cincang terbuat dari
buah-buahan; daging dan sayuran yang dibalut dengan bubuk untuk menggoreng; daging giling; daging goreng; daging ham
sapi; daging ham yang diawetkan atau diolah (diasap/diasinkan); daging instan; daging irisan; daging kaleng, ikan, sayuran
dan buah-buahan; daging kemasan; daging kering; daging kering instan; daging kornet; daging masak; daging olahan
[pengganti daging]; daging olahan asap; daging panggang; daging panggang direndam dalam saus kedelai; daging sapi;
daging sapi asap; daging sapi kering; daging sapi olahan; daging sapi rebus; daging segar; daging unggas segar; daging
vegetarian terbuat dari minyak kedelai; daging yang berasal dari rekayasa teknologi pertanian; daging yang bisa dimakan;
daging yang diawetkan atau diolah; daging yang dimasak, kalengan; daging yang telah diawetkan sebelumnya dan siap untuk
dimasak; daging, beku; daging, diawetkan; daging, diolah; daging, ikan, unggas dan binatang buruan; daging, kaleng; daging,
unggas dan binatang buruan; domba (daging), diolah; ekstrak daging sapi panggang; gelatin daging; hidangan daging siap;
hidangan daging yang dimasak; iga [potongan daging]; irisan daging kambing; irisan daging sapi; isi daging pie; jerky (daging
tanpa lemak); kebab shish (daging); lemak daging sapi; makanan beku (makanan terbuat dari daging/ayam berupa nugget,
otak-otak); makanan beku terutama terdiri dari daging, ikan, unggas atau sayuran; makanan bento terbuat dari daging/ayam;
makanan berbahan dasar daging; makanan dingin terutama terdiri dari daging; makanan dingin yang sebagian besar terdiri
dari daging; makanan disiapkan terutama terdiri dari pengganti daging; makanan kemasan dengan bahan utama daging, ikan,
unggas atau sayuran; makanan kemasan untuk anak-anak dengan bahan utama daging, ikan, unggas atau sayuran; makanan
kemasan yang terutama terdiri dari daging, ikan, unggas atau sayuran; makanan olahan terutama terdiri dari daging, ikan,
unggas atau sayuran; makanan olahan yang dicincang seperti daging atau sejenisnya berbentuk bulat pipih untuk burger
berbahan dasar tumbuh-tumbuhan; makanan olahan yang dicincang seperti daging atau sejenisnya dibentuk bulat pipih;
makanan pembuka yang terutama terdiri dari daging, ikan, unggas atau sayuran; makanan pengganti daging yang dibekukan;
makanan penutup terdiri dari daging, ikan, unggas atau sayuran; makanan ringan berbahan dasar daging; makanan ringan
dengan bahan utama daging; makanan ringan siap saji yang terutama terdiri dari kentang dan keripik, kacang-kacangan,
produk kacang, biji-bijian, sayuran atau kombinasinya; termasuk keripik kentang, keripik kentang garing, keripik sayuran,
keripik talas, keripik garing, makanan ringan daging babi, makanan ringan daging sapi, makanan ringan berbasis kedelai,
makanan ringan berbasis kacang-kacangan dan olesan, saus, keju; makanan ringan terutama terdiri dari daging, ikan, unggas
atau sayuran; makanan ringan yang terbuat dari daging; makanan siap saji terutama terdiri dari pengganti daging, sayursayuran, polong-polongan yang diolah, kacang-kacangan yang diolah atau kacang yang diolah; makanan yang berbahan
dasar daging, ikan, buah atau sayuran; makanan yang dicincang, seperti daging atau sejenisnya berbentuk bulat pipih untuk
burger mengandung kedelai, bit, gandum, bawang putih dan bawang merah; makanan yang dicincang, seperti daging atau
sejenisnya berbentuk bulat pipih untuk burger mengandung kedelai, lentil (sayuran kacang-kacangan) atau sayur-sayuran;
masakan matang yang terbuat dari daging sapi, ikan, ayam yang dimasak, dikeringkan, dibekukan, diawetkan; mousses
berbahan dasar daging; olahan daging ayam untuk isian roti burger; olahan makanan terutama terdiri dari daging; olahan

740
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makanan terutama terdiri dari produk daging; olesan berbasis daging; pasta makanan yang terbuat dari daging; pasta
terutama terdiri dari daging; pasta yang sebagian besar terdiri dari daging; pastrami (daging); pate daging; pengganti daging
berbahan dasar tumbuh-tumbuhan; pengganti makanan, yaitu pengganti daging nabati, pengganti ikan nabati, dan pengganti
daging ayam nabati; persediaan daging sapi; potongan daging sapi; produk daging; produk daging olahan; produk daging sapi;
produk makanan daging yang diawetkan; produk makanan terutama terdiri dari daging; produk makanan terutama terdiri dari
pengganti daging, sayur-sayuran, polong-polongan yang diolah, kacang-kacangan yang diolah atau kacang yang diolah;
produk makanan yang sebagian besar terdiri dari daging; produk yang terutama terdiri dari daging; produk-produk berbahan
dasar daging ikan; produk-produk berbahan dasar daging surimi; quenelles [daging]; roti burger daging; roti daging cincang;
roti daging hamburger; roti daging sapi; salad daging; sate [daging panggang yang ditusuk]; sosis daging; steak daging; stok
daging; surimi (daging ikan yang dilumatkan); tempura daging; yakitori (daging ayam yang ditusuk khas Jepang)===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JID2021013908
: 01/03/2021 13:01:06
:
: VERRA OKTAVIANTI

540 Etiket

: Jl. Bintaro Permai III/2 RT/RW. 001/009, Kel. Bintaro, Kec. Pesanggrahan, , Kota
Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta
: Sari Dewi Utami S.Sos
: SARI DEWI UTAMI IP SERVICES Komp. Wisma Tanjur Blok B1 No.8, Tanjur,
Ciledug-Kota Tangerang, 15152

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: BEAUTY BIZ
: Merupakan Suatu Penamaan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru, oranye, putih
: 35
: ===Jasa pembuatan, evaluasi, pemosisian, strategi, dan pengujian merek; Layanan iklan, yaitu mempromosikan merek,
barang, dan layanan orang lain; Layanan konsultasi merek; konsultasi bisnis strategi konsumen dalam bidang pemasaran,
merek, penjualan, pengoperasian, dan desain produk untuk memahami dan memprediksi konsumen, bisnis, serta tren dan
aksi pasar ritel; konsultasi merek; layanan branding perusahaan; layanan evaluasi merek; layanan iklan untuk menciptakan
identitas perusahaan dan merek; layanan pemasaran dan branding, yaitu strategi konten dan rencana komunikasi; layanan
pemasaran merek; layanan pemasaran merek media sosial berbasis pelanggan online; layanan pengamatan dan pengukuran
perkembangan suatu merek merek; layanan strategi merek; manajemen bisnis dan pemasaran merek untuk bisnis dan
individu; manajemen merek; membantu dalam eksploitasi atau pengelolaan perusahaan perdagangan atau industri, termasuk
pusat dan kompleks perbelanjaan, yaitu penyediaan layanan konsultasi bisnis untuk merek-merek berkualitas tinggi dan
mewah untuk memungkinkan mereka mendistribusikan kelebihan stok secara terkontrol dan efektif dari koleksi musim
sebelumnya; orientasi merek; penciptaan merek; pengujian merek; positioning merek===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021013909
: 01/03/2021 13:06:02
:
: Christine Tjandra, SE

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Jend. Sudirman No. 172 RT 001/ RW 002 Kel. Cabean Kec. Semarang Barat,
Kota Semarang, Jawa Tengah, 50231
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: BUKA LAGI
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan putih
: 30
: ===Agar-agar buah (gula-gula); Kopi bubuk; Kue kering (pastri); Sediaan untuk membuat minuman coklat dengan susu
berbentuk serbuk; Spaghetti Meatballs; Sushi; Yoghurt beku; coklat; es krim; ketel jagung [popcorn]; kue basah; kukis (kue
kering); minuman berbahan dasar coklat; minuman berbahan dasar kopi; minuman berbahan dasar teh; pizza; puding; roti*;
teh===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: JID2021013910
: 01/03/2021 13:13:10
:
: BADAN PEMBINAAN POTENSI KELUARGA BESAR BANTEN, H NOER

Alamat Pemohon

: Kp. Salam Rt.001/02 Ds. Saninten Kaduhejo, Kabupaten Pandeglang, Banten, 42253

740

540 Etiket
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740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

591

Uraian Warna

511

Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merek Kata dan Lukisan
: LAMBANG BADAN PEMBINAAN POTENSI KELUARGA BESAR BANTEN Disingkat BPPKB Banten
: : warna warna pada logo melambangkan -Warna biru"t: keamanahan.,- Warna merah"t: keberanian., -Warna kuning
emas"t:keagungan., -Warna hitam"t: semangat kejuangan yang pantang menyerah dan tidak pernah luntur., -Warna Putih:
kesetiakawanan dan keikhlasan.
: 45
: ===Organisasi masyarakat yang bergerak di bidang pelayanan kemasyarakatan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021013911
: 01/03/2021 13:13:35
:
: ANTO KUSNO

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: RUSUN BCI BLOK DAHLIA 4 LT. 3 NO. 1 RT/RW 004/016 KEL. CENGKARENG
TIMUR KEC. CENGKARENG, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: ANTOBA
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HIJAU TUA,HIJAU MUDA, MERAH DAN PUTIH
: 30
: ===Beras yang digabungkan dalam satu paket dengan bumbu dan perasa; Biji-bijian olahan yang digabungkan dalam satu
paket dengan bumbu dan perasa; Bumbu masak (moto); Bumbu masak dalam bentuk bubuk; Bumbu yang diawetkan; Bumbubumbu masak dari tanaman; Garam, bumbu, rempah-rempah, bumbu dari tumbuhan yang diawetkan; Kembang gula yang
dibekukan dengan teh, teh herbal dan/atau perasa buah-buahan; Perasa alami dan perasa herbal (selain minyak esensial);
Perasa, selain minyak esensial, untuk makanan dan minuman; Quinoa dan sereal yang diolah yang digabungkan dalam satu
paket dengan bumbu dan perasa; Saus (bumbu masak), saus salad; Saus untuk memasak [bumbu masak]; Sereal yang
diolah yang digabungkan dalam satu paket dengan bumbu dan perasa; bumbu masak; bumbu taman, diawetkan [bumbu];
chervil, diawetkan; ekstrak malt digunakan sebagai perasa untuk makanan dan minuman; ekstrak untuk digunakan sebagai
perasa makanan, selain minyak esensial; garam untuk mengawetkan bahan makanan; jahe yang diawetkan [bumbu]; lokio,
diawetkan; makanan penutup beku yang terbuat dari air, pemanis, dan sirup buah atau perasa lainnya; perasa almond, selain
minyak esensial, untuk bahan makanan; perasa almond, selain minyak esensial, untuk makanan atau minuman; perasa buah
untuk makanan atau minuman, kecuali esens; perasa buah, selain minyak esensial, untuk bahan makanan; perasa lemon,
selain minyak esensial, untuk makanan atau minuman; perasa makanan untuk digunakan dalam membuat es krim; perasa
pandan untuk keperluan kuliner; perasa sirup untuk digunakan dalam kopi espreso dan/atau cafucino; perasa teh untuk
makanan atau minuman; perasa vanila untuk keperluan kuliner; perasa vanila untuk makanan atau minuman; perasa, selain
minyak esensial, untuk mentega; perasa, selain minyak esensial, untuk sup; ramuan taman diawetkan untuk digunakan
sebagai bumbu===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021013912
: 01/03/2021 13:17:46
:
: ANTO KUSNO

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: RUSUN BCI BLOK DAHLIA 4 LT. 3 NO. 1 RT/RW 004/016 KEL. CENGKARENG
TIMUR KEC. CENGKARENG, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Herbal Dewa
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HIJAU TUA, HIJAU MUDA, ORANGE, MERAH DAN PUTIH
: 5
: ===Minuman vitamin dan mineral (untuk medis); Sediaan dari vitamin; Sediaan-sediaan untuk perawatan kesehatan,

740

suplemen kesehatan, makanan tambahan untuk kesehatan, nutrisi tambahan untuk tujuan perawatan kesehatan; Suplemen
tambahan nutrisi; Suplemen vitamin, mineral dan nutrisi; ginseng untuk keperluan pengobatan; ginseng untuk penggunaan
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obat; kapsul ginseng untuk keperluan medis; sediaan makanan diet diadaptasi untuk keperluan medis; sediaan multivitamin;
sediaan-sediaan makanan diet; suplemen gizi dalam sifat ramuan herbal campuran untuk keperluan medis; suplemen
makanan bervitamin; suplemen makanan diet dalam sifat ramuan herbal campuran untuk keperluan medis; suplemen nutrisi
dalam sifat ramuan herbal campuran, bukan untuk tujuan medis===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021013913
: 01/03/2021 13:22:55
:
: carolus rudy hartanto

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: jln raja centis no 18, rt 001 / rw 003, kota baru, alok timur, maumere-sikka,
Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur, 86111
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: PS TANK
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM DAN PUTIH
: 11
: ===tangki air bertekanan; tangki air tekanan; tangki air toilet; tangki pemurnian air===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021013914
: 01/03/2021 13:23:15
:
: MELIANI MULJOREDJO

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. KELAPA LILIN X1 BLOK NI-10/2 RT/RW 028/012 KEL. PEGANGSAAN DUA
KEC. KELAPA GADING, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: beaudelab
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM PUTIH
: 3
: ===Gel pelangsing (kosmetik ); Masker wajah (kosmetik); Produk perawatan kulit, yaitu serum kulit non-obat, pembersih kulit,
krim kulit; Sabun Mandi; Sediaan perawatan kulit dan kosmetik; Sediaan untuk perawatan kulit bayi; Sediaan-sediaan
perawatan kulit non-medis, yaitu, krim wajah, krim mata, pembersih wajah, losion dan minyak, losion untuk tubuh, pelembab
dan penyegar kulit, gel, pembersih, dan masker untuk digunakan pada wajah dan tubuh, krim pencukur; Serum Peremajaan
Kulit; Serum pengencang kulit; Serum untuk keperluan kosmetik; Vitamin C serum; kosmetik perawatan kulit; kosmetik yang
dijual sebagai komponen integral dari persiapan perawatan kulit tanpa obat; krim pemutih gigi; make-up [kosmetik]; masker
kosmetik; masker kulit untuk keperluan kosmetik; masker pembersihan; masker untuk membersihkan wajah; pasta gigi;
pembersih karang gigi (tidak mengandung obat); pemutih gigi (strip dan pasta); preparat kosmetik yang mengandung kolagen;
produk perawatan kulit yang tidak mengandung obat; produk sabun; sabun cair untuk tangan, wajah dan tubuh; sabun wangi;
sediaan kolagen untuk keperluan kosmetik; sediaan kosmetik; sediaan kosmetik anti-penuaan; sediaan kosmetik tidak
mengandung obat untuk tujuan pelangsingan; sediaan kosmetik untuk tujuan pelangsingan; sediaan pemutih gigi; serum
bulumata; serum kecantikan; serum rambut===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

: DID2021013915
: 01/03/2021 13:29:44
:
: SITI MUSRIFAH

Alamat Pemohon

: PERUM BUMI BANJARARUM ASRI H-21 RT. 008 RW. 011 KELURAHAN
BANJARARUM KECAMATAN SINGOSARI KABUPATEN MALANG

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
:

Tipe Merek
Nama Merek

: Merek Kata dan Lukisan
: BAFAZHA

540 Etiket

, Kabupaten Malang, Jawa Timur, 65153
740
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566

Arti Bahasa

:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: KUNING, HITAM
: 30
: ===Kue kering (pastri); Kue-kue; roti*===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021013916
: 01/03/2021 13:31:58
:
: Panasonic Life Solutions Networks Co., Ltd.

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 2-12-7 Higashi-shimbashi,
Minato-ku, Tokyo 105-0021,
Japan
: Yenny Halim S.E., S.H., M.H.
: ACEMARK, Jl. Cikini Raya No. 58 G-H, Jakarta 10330, Indonesia

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: POSITUS
: POSITUS : merupakan suatu penamaan.

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Putih.
: 35, 37, 9, 42, 45
: ===Jasa penerimaan tamu di gedung; Layanan bantuan bisnis untuk pihak lain dalam pengoperasian peralatan pengawasan
keamanan dalam bidang teknologi informasi; analisis dan penelitian pasar; iklan, pemasaran dan konsultasi konsultasi,
layanan konsultasi dan bantuan; layanan konsultasi yang berkaitan dengan analisis bisnis; manajemen bisnis; manajemen
bisnis bangunan perumahan dan jasa apartemen; manajemen persediaan; manajemen persediaan terkomputerisasi;
menyediakan administrasi bisnis dan manajemen fasilitas panti jompo untuk orang tua atau orang cacat; menyediakan
administrasi bisnis dan manajemen fasilitas penitipan anak untuk anak-anak yang membutuhkan dan orang-orang yang
kurang mampu; menyediakan administrasi bisnis dan manajemen fasilitas penitipan anak untuk orang tua atau orang cacat;
penyelenggaraan analisis bisnis survei riset pemasaran===
===Pengoperasian peralatan bangunan; jasa konsultasi yang berkaitan dengan konstruksi bangunan dan struktur lainnya;
konstruksi; pemeliharaan peralatan bangunan; perbaikan atau pemeliharaan distribusi dan mesin serta peralatan kontrol listrik;
perbaikan atau pemeliharaan generator listrik; perbaikan atau pemeliharaan mesin dan instrumen pengukur dan penguji;
perbaikan atau pemeliharaan mesin dan peralatan telekomunikasi; perbaikan atau perawatan mesin dan peralatan elektronik;
perbaikan atau perawatan motor listrik===
===Mesin dan instrument optik; Peralatan listrik dan elektronik; file audio yang dapat diunduh; file data yang dapat diunduh;
file gambar yang dapat diunduh; file musik yang dapat diunduh; file video yang dapat diunduh; konverter putar; mesin dan
instrumen komunikasi listrik; mesin dan peralatan distribusi atau kontrol daya; mesin dan peralatan fotografi; mesin dan
peralatan sinematografi; mesin elektronik, peralatan dan bagiannya; pengubah fase; perangkat lunak komputer; publikasi
elektronik===
===Menyediakan perangkat lunak komputer yang tidak dapat diunduh secara online; Menyediakan perangkat lunak komputer
yang tidak dapat diunduh; desain arsitektur; desain, pengembangan, instalasi, dan pemeliharaan perangkat lunak komputer;
komputasi awan; saran teknologi yang berkaitan dengan komputer, mobil dan mesin industri; survei===
===jasa pengasuh/perawat hewan peliharaan; jasa penjaga keamanan; layanan keamanan; menyediakan informasi lokasi
untuk orang, obyek, dan binatang menggunakan terminal komputer===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021013917
: 01/03/2021 13:35:40
:
: PT.HERMAN INDUSTRIES

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL.KH.ZAINUL ARIFIN NO.3B PETOJO UTARA JAKARTA PUSAT 10130, Kota
Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10130
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: tefa TEACHING FACTORY
: pabrik pengajaran

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM DAN PUTIH
: 9
: ===Alat peraga pendidikan; Aplikasi mobile berupa video, suara dan permainan termasuk alat untuk pendidikan bahasa;
Aplikasi, podcast, aparatus belajar dan menerjemahkan bahasa, perangkat lunak belajar bahasa, perangkat lunak AI dan
mesin belajar untuk pendidikan bahasa; Bahan-bahan pendidikan dalam bentuk disk yang sudah terekam untuk mengajari
bahasa; Bahan-bahan pendidikan dalam bentuk pita yang sudah terekam untuk mengajari bahasa; Bahan-bahan pendidikan
dalam bentuk program komputer untuk mengajari bahasa; File dan rekaman audio digital, video, dan multimedia yang dapat
diunduh menampilkan musik, televisi, film, buku, berita, konser, radio, olahraga, permainan, acara budaya, serta program

740

Halaman 1921 dari 2049

hiburan dan pendidikan terkait; Film yang mengandung bahan-bahan pendidikan yang terekam; Instrumen pendidikan
matematika untuk sekolah dasar; Materi pendidikan dan pengajaran bahasa yang dapat diunduh tersedia melalui Internet,
telepon seluler, jaringan komputer global atau perangkat nirkabel; Model tiga dimensi untuk tujuan pendidikan (aparat
pendidikan); Perangkat lunak komputer untuk pendidikan; Perangkat lunak komputer yang dapat diunduh, yaitu, perangkat
lunak simulasi rekayasa dengan bantuan komputer; Perangkat lunak komputer, yaitu perangkat lunak dan perangkat lunak
yang dapat diunduh untuk pendidikan bahasa; Perangkat lunak yang dapat diunduh dan diinstal serta materi dan kurikulum
pendidikan yang dapat diunduh, termasuk dalam hal rantai pasok, desain, pengembangan, pengujian, manufaktur,
pemasaran, dan distribusi, dan karier dalam semikonduktor, elektronik, dan perangkat lunak terkait, perangkat keras,
peralatan, dan jasa; Perangkat pendidikan ilmiah; Pesawat dan perkakas ilmu pengetahuan, pelayaran, penelitian, potret,
kinematografi, optik, timbang, ukur, sinyal, pengawasan (pemeriksaan), pertolongan dan pendidikan; Webcast dan podcast
yang dapat diunduh yang menampilkan audio, video, dan siaran multimedia lainnya yang dapat diunduh di bidang musik,
televisi, film, buku, berita, konser, radio, olahraga, permainan, acara budaya, dan program terkait hiburan dan pendidikan; alat
dan simulator pelatihan; alat peraga data; buku-buku digital untuk pendidikan anak yang dapat diunduh; chatbot [perangkat
lunak yang dapat diunduh untuk mensimulasikan percakapan]; materi kursus pendidikan yang dapat diunduh; materi-materi
digital terkait dengan pendidikan yang dapat diunduh, yaitu materi-materi kursus pendidikan dan rencana-rencana pengajaran
di bidang literatur untuk anak, Bahasa Inggris, ilmu pengetahuan, studi-studi sosial dan kesehatan; materi-materi digital terkait
dengan pendidikan yang dapat diunduh, yaitu peralatan-peralatan pendidikan yang terdiri dari perangkat lunak untuk
pendidikan anak, materi-materi kursus Pendidikan yang dapat diunduh, lembar-lembar kerja, dan brosur-brosur aktifitas di
bidang literatur untuk anak, Bahasa Inggris, ilmu pengetahuan, studi-studi sosial dan kesehatan; peralatan dan instrumen
pendidikan; perangkat lunak augmented reality untuk pendidikan; perangkat lunak komputer chatbot untuk mensimulasikan
percakapan; perangkat lunak komputer chatbot yang dapat diunduh untuk mensimulasikan percakapan; perangkat lunak
komputer pendidikan; perangkat lunak komputer untuk simulasi dua atau tiga dimensi untuk digunakan dalam desain dan
pengembangan produk industri; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh dan perangkat-perangkat seluler di bidang
buku-buku anak, yaitu perangkat lunak untuk tujuan-tujuan pendidikan dan permainan; perangkat lunak pendidikan; perangkat
lunak pendidikan dan aplikasi seluler yang dapat diunduh di bidang pengujian penyakit menular; perangkat lunak pendidikan
untuk anak-anak; perangkat lunak realitas virtual untuk pendidikan; perangkat lunak simulasi pelatihan augmented reality di
bidang pendidikan; perangkat lunak simulasi pelatihan augmented reality di bidang sains; perangkat lunak simulasi pelatihan
augmented reality di bidang sinematografi; perangkat lunak simulasi pelatihan augmented reality di bidang teknik; perangkat
lunak simulasi pelatihan augmented reality di bidang teknologi informasi; perangkat lunak simulasi pelatihan virtual reality di
bidang sains; perangkat lunak simulasi pelatihan virtual reality di bidang sinematografi; perangkat lunak simulasi pelatihan
virtual reality di bidang teknik; perangkat lunak simulasi untuk digunakan dalam komputer digital; perangkat lunak simulasi
untuk tujuan pelatihan; perangkat lunak untuk mengintegrasikan data elektronik dengan lingkungan dunia nyata untuk
keperluan hiburan, pendidikan, permainan (gaming), komunikasi, dan jaringan/jejaring sosial; software simulasi pelatihan
virtual reality di bidang pendidikan; software simulasi pelatihan virtual reality di bidang teknologi informasi===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021013918
: 01/03/2021 13:35:47
:
: PT Albeta Sukses Mandiri

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Kedoya Duri raya No. 38 A, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: LDsystems
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: hitam dan putih
: 9
: ===Alat untuk mengendalikan perangkat otomatisasi rumah, perangkat informasi yang dikendalikan oleh suara, perangkat
asisten pribadi digital yang dikendalikan oleh suara yang terintegrasikan dengan layanan yang tersedia melalui aplikasi serta
aplikasi piranti lunak, alat pengeras suara audio pintar yang terhubung ke cloud dan dikendalikan oleh suara; kabel dan
konektor audio dan speaker listrik; peralatan elektronik untuk suara, pengeras suara===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

566

: JID2021013919
: 01/03/2021 13:36:47
:
: Dewa Eka Prayoga

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Green Valley Residence No E 14 RT 7 RW 1 Kel Pasirlayung Kec Cibeunying Kidul,
Kota Bandung, Jawa Barat
:
:

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Trillionaire Enterprises
:

540 Etiket

540 Etiket

Halaman 1922 dari 2049

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: warna abu-abu melambangkan keseriusan, kestabilan, kemandirian dan tanggung jawab
: 35
: ===Administrasi bisnis dan urusan kantor, administrasi dan manajemen usaha; Agen Penjualan Elektronik atau Distributor
Elektronik; Agen penjualan; Akuntansi; Akuntansi perusahaan; Audit laporan keuangan; Audit pembukuan; Counter untuk
penjualan es krim; Jasa toko retail secara daring (online) yang menampilkan konten audio, video dan audio visual yang
sebelumnya telah direkam, yang telah distandarkan (streamed) dan dapat diunduh; Manajemen bisnis dan pengoperasian
hotel, klub rekreasi serta tanah dan bangunan pemukiman untuk orang lain; Manajemen usaha dan operasi pusat data;
Pemasaran dan periklanan pada jasa keuangan dan asuransi; Pembukuan perniagaan; Pembukuan perusaahan; Pemotongan
pajak; Pengelolaan arsip perniagaan; Pengelolaan arsip perpajakan; Pengelolaan informasi perniagaan; Pengelolaan
informasi perpajakan; Pengelolaan laporan proyek bisnis; Penyediaan informasi, termasuk on-line, mengenai periklanan,
manajemen bisnis dan fungsi administrasi dan kantor; Perbandingan harga dan evaluasi berbagai produk; Perkumpulan
Asosiasi Seles Marketing; Toko Eceran Elektronik; Toko Grosir Elektronik; bantuan administrasi dalam menanggapi panggilan
untuk tender; informasi dan konsultasi manajemen bisnis; jasa diskon (-untuk pengecer, -untuk grosir, untuk promosi
pemasaran); jasa distributor grosir untuk perhiasan; jasa distributor grosir untuk produk segar; jasa distributor grosir untuk
untuk teh dan kopi; jasa informasi ekonomi untuk keperluan bisnis; jasa penjualan ikan; jasa periklanan; jasa periklanan dan
manajemen; jasa ritel yang berhubungan dengan produk makanan dan minuman beralkohol dan tidak beralkohol; jasa toko
retail sehubungan dengan hadiah; kompilasi dan/atau penggunaan model, algoritma atau stimulasi untuk menganalisa dan
menguji konsep bisnis atau komersial, purwa rupa (prototypes), data atau informasi; kompilasi dan/atau penggunaan model,
algoritma atau stimulasi untuk menganalisa dan menguji konsep bisnis atau komersial, purwa rupa (prototypes), data atau
informasi yang berasal dari Internet of Things (IoT, yaitu suatu konsep dimana objek tertentu mempunyai kemampuan untuk
mentransfer data lewat jaringan tanpa memerlukan adanya interaksi dari manusia ke manusia ataupun dari manusia ke
perangkat komputer); layanan iklan dan manajemen untuk penjualan gelas, kotak makan siang dan wadah makanan, pakaian,
tutup kepala yaitu, kemeja (dengan atau tanpa kerah dan/atau lengan), celana (celana pendek atau panjang), rok, gaun, kaus
kaki, jaket (dengan atau tanpa tudung), sapu tangan, pita, topi (hats), topi (caps), visor, sepatu, sandal dan sandal selop,
permainan, mainan dan alat permainan, alat olahraga, dekorasi, mainan figur yang dapat dikoleksi, boneka, mainan mekanik,
mainan mewah, mainan boneka, mainan tokoh aksi, jam tangan mainan; mengadakan pameran dagang untuk profesional
industri dalam bidang produksi dan distribusi video online, konten yang dihasilkan oleh pengguna, dan iklan online; pengecer
toko serba ada; pengiklanan penjualan melalui pos (direct mail advertising); penjualan eceran dan layanan grosir untuk artikel
pribadi; penyebaran bahan-bahan jasa diskon iklan; penyediaan informasi komersial yang berkaitan dengan produk konsumen
melalui jaringan komunikasi komputer; penyediaan informasi produk dan jasa untuk penjualan komersial; penyediaan timbal
balik evaluasi dan penilaian terhadap barang dan jasa dari penjual dan kinerja pembeli dan penjual (penilaian dan evaluasi
usaha); perencanaan dan pameran peragaan busana untuk tujuan promosi; publikasi naskah publisitas/iklan; sponsor promosi
balapan sepeda; toko roti===
: DID2021013920
: 01/03/2021 13:37:19
:
: EVI NOVA HERAWATI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. HAMID RUSDI RT. 002 RW. 001 KELURAHAN KETINDAN KECAMATAN
LAWANG KABUPATEN MALANG
, Kabupaten Malang, Jawa Timur, 65314
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: UWEH
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HIJAU, PUTIH, HITAM
: 30
: ===Kue kering (pastri); Kue-kue; roti*===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

740

566

: DID2021013921
: 01/03/2021 13:39:15
:
: Panasonic Life Solutions Networks Co., Ltd.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 2-12-7 Higashi-shimbashi,
Minato-ku, Tokyo 105-0021,
Japan
: Yenny Halim S.E., S.H., M.H.
: ACEMARK, Jl. Cikini Raya No. 58 G-H, Jakarta 10330, Indonesia

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: AIRRECT
: AIRRECT : merupakan suatu penamaan.

540 Etiket

540 Etiket
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591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: Hitam dan Putih.
: 37, 9, 42
: ===Pengoperasian peralatan bangunan; informasi konstruksi; jasa konsultasi yang berkaitan dengan konstruksi bangunan dan
struktur lainnya; konstruksi; layanan kabel untuk telekomunikasi; pemeliharaan peralatan bangunan; perbaikan atau
pemeliharaan distribusi dan mesin serta peralatan kontrol listrik; perbaikan atau pemeliharaan generator listrik; perbaikan atau
pemeliharaan mesin dan instrumen pengukur dan penguji; perbaikan atau pemeliharaan mesin dan peralatan telekomunikasi;
perbaikan atau perawatan mesin dan peralatan elektronik; perbaikan atau perawatan motor listrik===
===Alat dan mesin komunikasi radio; Peralatan listrik dan elektronik; Peranti jaringan komputer untuk menghubungkan
beberapa komputer dalam suatu jaringan (Network hubs); adaptor ethernet; adaptor listrik; aktinometer; alat kontrol
pencahayaan; alat poin akses nirkabel (WAP); detektor gerak; file audio yang dapat diunduh; file data yang dapat diunduh; file
gambar yang dapat diunduh; file musik yang dapat diunduh; file video yang dapat diunduh; fotometer; hub, sakelar, dan router
jaringan komputer; konektor [listrik]; konektor kabel listrik; konektor kawat [listrik]; konverter putar; mesin dan instrumen
komunikasi listrik; mesin dan instrument pengukuran dan pengujian; mesin dan peralatan distribusi atau kontrol daya; mesin
elektronik, peralatan dan bagiannya; pengubah fase; perangkat lunak komputer; publikasi elektronik; router ethernet; sensor
suhu; switch ethernet===
===desain dan pengembangan sistem komputer; desain, pengembangan, instalasi, dan pemeliharaan perangkat lunak
komputer; komputasi awan; menyediakan perangkat lunak yang tidak dapat diunduh secara online; pemantauan sistem
komputer dengan akses jarak jauh; pemeliharaan perangkat lunak untuk sistem komputer; penyewaan ruang memori server
(server memory space)===
: JID2021013922
: 01/03/2021 13:39:24
:
: PT.SURGANYA MOTOR INDONESIA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. HAJI DIMUN RAYA BBM NO.109 - 110 KEL.SUKAMAJU KEC.CILODONG
KOTA DEPOK, Kota Depok, Jawa Barat, 16415
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: X-SHOP BY PLANET BAN
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: MERAH, HITAM & PUTIH
: 37
: ===Bengkel kendaraan pencucian kendaraan; Jasa pelumasan, perawatan dan perbaikan kendaraan; Jasa- jasa dibidang
bengkel kendaraan; Jasa-jasa di bidang bengkel kendaraan; Pelumasan kendaraan; Salon mobil dan motor; bengkel
kendaraan (perbaikan dan pemeliharaan); ganti oli kendaraan bermotor; jasa bengkel kendaraan bermotor; layanan pengisian
baterai untuk kendaraan bermotor; penyetelan motor dan mesin; perawatan kendaraan bermotor; perawatan, perbaikan dan
instalasi bagian-bagian dan kelengkapan kendaraan bermotor; perawatan, servis, penyetelan dan perbaikan motor dan mesin;
perbaikan as roda untuk kendaraan; perbaikan as roda untuk mesin; perbaikan atau perawatan kendaraan bermotor roda dua;
perbaikan atau perawatan kendaraan bermotor roda dua dan memberikan informasi yang berkaitan dengannya; perbaikan dan
pemeliharaan kendaraan bermotor dan mesinnya; perbaikan dan pemeliharaan sepeda motor; perbaikan dan perawatan
mesin untuk kendaraan bermotor; perbaikan dan perawatan motor; perbaikan kendaraan; perbaikan mesin dan motor===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021013924
: 01/03/2021 13:43:20
:
: Robi Purnama

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. Mawar II NO.52, RT/RW: 007/013, Kelurahan Bintaro, Kecamatan
Pesanggrahan, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12330
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: SUGOI
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Cokelat;
: 20
: ===Furniture untuk rumah, kantor, dan taman; Kursi kerja; Kursi perabot kantor; Kursi permainan komputer; Kursi santai; Kursi
tamu (sofa); Meja rapat kantor; Meja serbaguna; Tirai jendela dalam ruangan [bernuansa] [furnitur]; cabinet [perabot]; furnitur
bayi; furnitur ruang tamu; furnitur taman dari kayu; furnitur tempat duduk; kursi; kursi [perabot]; kursi belajar; kursi dengan isi
busa; kursi direktur; kursi kantor; kursi lipat; kursi makan; kursi-kursi; laci [bagian furnitur]; lemari [perabot]; mebel; meja; meja
kantor; meja kerja; meja kursi cafe; perabotan; perabotan kantor; pintu untuk furnitur; rak kayu [perabot]; rak pakaian
[perabot]===

740
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210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021013925
: 01/03/2021 13:45:43
:
: OEI LIE MEY

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Graha Famili Blok R-146, Surabaya, Kota Surabaya, Jawa Timur
: Hari Purnomo Chandra B.Sc.
: Jalan Kartini Nomor 88-A, Surabaya

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: EGOO
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, kuning, ungu
: 20
: ===Rak-rak untuk perabot; bingkai foto; cabinet [perabot]; cermin; furnitur kaca; futon [perabot]; kursi; kursi kantor; lemari;
lemari arsip; lemari besi; lemari pakaian; lemari plastik; loker; mebel; meja; meja balok kayu cacah; panel furnitur; papan kayu
atau plastik; papan nama dari plastik; perabotan; rak kaca; rak kayu [perabot]; rak penyimpanan; rak untuk lemari arsip; rak,
bukan dari logam; sofa; unit panel yang dipasang di dinding untuk pameran, tampilan, dan partisi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021013926
: 01/03/2021 13:46:18
:
: SUNARDI

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: KP. Pondok Serut, RT/RW: 001/003, Kelurahan Pakujaya, Kecamatan Serpong
Utara, Kota Tangerang Selatan, Banten, 15324
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: TUKUWOOO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau; Kuning; Hitam
: 30
: ===Emping (kerupuk dari melinjo); Kerupuk; Kerupuk Gendar; Kerupuk Jengkol; Kerupuk Kentang; Kerupuk bawang; Kerupuk
ikan aneka rasa; Kerupuk jagung; Kerupuk udang aneka rasa; kerupuk; kerupuk cumi; kerupuk ikan; kerupuk nasi; kerupuk
opak; kerupuk rambak; kerupuk singkong; kerupuk udang===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021013927
: 01/03/2021 13:47:31
:
: PT. SEJAHTERA MEDIKA LESTARI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. Jendral Ahmad Yani No.17 RT.19 RW.10 Utan Kayu Utara , Kota Administrasi
Jakarta Timur, DKI Jakarta, 13120
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: SMILE
: lambang "SML" singkatan dari "Sejahtera Medika Lestari"

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau, Biru muda, Putih
: 10
: ===aparatur ortopedi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2021013928
: 01/03/2021 13:50:00
:
: Haidhar Hibatullah Wurjanto

540 Etiket

540 Etiket

: Bukit Cimanggu City Blok G (Monaco) Nomor 1, RT. 001/RW. 011, Kelurahan
Cibadak, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, Jawa Barat, 16166

Halaman 1925 dari 2049

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Adnan Hardie S.H.,
: Jl. Mayang IV Blok AH 3/10, Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: LOGO
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan hijau
: 35
: ===Gerai penjualan makanan dan minuman; Jasa toko penjual Makanan dan Minuman secara online; Toko minuman online;
Toko minuman panas dan dingin===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: D082021013929
: 01/03/2021 13:50:01
:
: Hamdan Kusuma

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Blok Sekolah No. 233, Rt. 007, Rw. 007, Kel. Melong, Kec. Cimahi Selatan, Kota
Cimahi, Jawa Barat
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: H2R Collection
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Kuning
: 25
: ===Busana Muslim; baju busana muslim; celana; jilbab; pakaian jadi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021013930
: 01/03/2021 13:50:50
:
: Haidhar Hibatullah Wurjanto

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Bukit Cimanggu City Blok G (Monaco) Nomor 1, RT. 001/RW. 011, Kelurahan
Cibadak, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, Jawa Barat, 16166
: Adnan Hardie S.H.,
: Jl. Mayang IV Blok AH 3/10, Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: LOGO
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan hijau
: 25
: ===pakaian===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021013931
: 01/03/2021 13:51:35
:
: Haidhar Hibatullah Wurjanto

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Bukit Cimanggu City Blok G (Monaco) Nomor 1, RT. 001/RW. 011, Kelurahan
Cibadak, Kecamatan Tanah Sarael, Kota Bogor, Jawa Barat, 16166
: Adnan Hardie S.H.,
: Jl. Mayang IV Blok AH 3/10, Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: LOGO
:

591

Uraian Warna

: Hijau dan hitam

740

540 Etiket

540 Etiket

540 Etiket

Halaman 1926 dari 2049

511

Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: 30
: ===minuman berbahan dasar cokelat yang mengandung susu; minuman berbahan dasar coklat; minuman berbahan dasar
kopi, kokoa, cokelat atau teh===
: DID2021013932
: 01/03/2021 13:53:19
:
: PT Novell Pharmaceutical Laboratories

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jalan Pos Pengumben Raya No 8, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta,
11560
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: PIRAVELL
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam Putih
: 5
: ===Sediaan dan bahan farmasi dan obat-obatan; Sediaan obat dan farmasi; Sediaan untuk pereda gejala pilek, influenza dan
alergi; antivirus; obat dalam bentuk tablet untuk farmasi; obat-obatan; obat-obatan farmasi; obat-obatan untuk keperluan
manusia; obat-obatan untuk pengobatan penyakit virus; sediaan farmasi untuk manusia untuk pencegahan dan pengobatan
penyakit virus; sediaan farmasi untuk pengobatan penyakit virus; tablet-tablet yang mengandung obat===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021013933
: 01/03/2021 13:55:01
:
: Sanwa Biotech Limited

540 Etiket

: Flat/Rm 1-5 & 12, 5/F, Wah Lai Industrial Centre, 10-14 Kwei Tei Street, Fo Tan,
Shatin, New Territories, Hong Kong
: Miftahul Hilmi S.H., M.H.
: Jakarta Patent Bureau Graha Tirtadi, 1th Floor, Room 106 Jalan Pangeran Antasari
No. 18A Cipete Utara

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: CO-Check & logo
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Putih
: 5
: ===reagen diagnostik medis; sediaan diagnostik untuk tujuan medis; strip tes diagnostik medis===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021013934
: 01/03/2021 13:57:44
:
: DYAH AYUNINGTYAS

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. A YANI 199 RT. 003 RW. 001 KELURAHAN SUMBERPORONG KECAMATAN
LAWANG KABUPATEN MALANG
, Kabupaten Malang, Jawa Timur, 65212
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: ABHIYASA
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HIJAU, KUNING, HITAM
: 30
: ===Kue kering (pastri); Kue-kue; roti*===

740

540 Etiket

Halaman 1927 dari 2049

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: D082021013935
: 01/03/2021 13:58:23
:
: Windi Nurafnan

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Melong Asih Gg. Manunggal IIC, Rt. 006, Rw. 009, Kel. Cijerah, Kec. Bandung
Kulon, Kota Bandung, Jawa Barat
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: SHIDDIQ
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Putih
: 25
: ===Busana Muslim; baju busana muslim; celana; jilbab; pakaian jadi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021013936
: 01/03/2021 13:59:26
:
: MEYNI, WILLY LIE

540 Etiket

540 Etiket

: PERUM TAMAN SEMANAN INDAH BLOK H-5 NO. 30, RT/RW. 014/012,
SEMANAN, KALIDERES, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11850
: Eko Budi Santoso S.F
: PT Paten Online Indonesia Epicentrum Walk Building Lt. 3 A-306 Kawasan
Taman Rasuna, Jalan H.R Rasuna Said Kuningan

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: WMS Meat Store by WM
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah, hitam, putih
: 29
: ===Daging sapi muda; Veal stock (olahan dari tulang daging sapi muda); bakso; daging; daging beku-kering; daging irisan;
daging sapi; daging segar; daging, beku; irisan daging sapi; persediaan daging sapi; potongan daging sapi; produk daging
sapi; produk yang terutama terdiri dari daging; steak daging===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021013937
: 01/03/2021 13:59:48
:
: Muhammad Ulil Abshor

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. / Gang Soekarno Hatta KM5, Gang Masjid Baiturrahman, Langon RT 002 RW
001, Tahunan, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, 59425
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: MortarMix
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru dan Merah
: 19
: ===Mortar kapur; campuran mortar; genteng semen mortar; ikatan mortar untuk digunakan dalam bangunan; mortar; mortar
asbes; mortar untuk bangunan; papan semen mortar; pipa semen mortar; semen mortar===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021013938
: 01/03/2021 14:00:54
:
: PT. AGROTERA INTEGRIA SOLUSINDO

540 Etiket

: Dr. Ir. Soekarno S 8-9 (Merr 2-C) Klampis Ngasem, Sukolilo, Surabaya, Kota
Surabaya, Jawa Timur

Halaman 1928 dari 2049

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Hari Purnomo Chandra B.Sc.
: Jalan Kartini Nomor 88-A, Surabaya

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: ORBIZ
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Oranye, hitam
: 7
: ===Mesin dan peralatan pengemasan untuk industri makanan, minuman, farmasi, nutraceutical, perawatan pribadi, rumah
tangga, dan kimia, yaitu pengurai, penutup, retorquer, pengencang, penyumpal, pemasang tutup, penyortir pompa,
menempatkan pompa, orienteers, inserters, dropper scoop feeder, menempatkan scoop feeder, sistem pengawasan, sistem
penolakan, penyortir tutup (cap), penyortir tutup (lid), elevator hopper, penggabung jalur, pemisah jalur, penegak botol, dan
sistem lajur pemindahan; Mesin penggiling; Mesin penggulung untuk keperluan pertanian; Mesin penghembus untuk
mengempa, menyedot dan mengangkut biji-bijian; Mesin sekam padi; Mesin sortasi beras; Pasangan (Alat Pertanian Dari
Kayu); Rol karet penggiling padi; alat pertanian, selain alat tangan yang dioperasikan dengan tangan; alat pertanian, selain
dioperasikan dengan tangan; butir memisahkan mesin; elevator pertanian; grader [mesin bumi bergerak]; katrol drive untuk
sabuk transmisi daya dari mesin pertanian; kopling untuk alat pertanian; kotak untuk matriks [pencetakan]; lift ember; matriks
untuk percetakan; mesin bertiup untuk kompresi, mengisap dan membawa biji-bijian; mesin biji-bijian husking; mesin giling
untuk keperluan pertanian; mesin pemoles beras; mesin penanam benih pertanian; mesin pengolah sereal; mesin pengupas
jagung dan biji-bijian; mesin pertanian; mesin sortasi optik untuk biji-bijian; mesin sortasi optik untuk sereal; mesin untuk
stamping harga pada barang dagangan; parket lilin-Pemoles, listrik; pemanen untuk pertanian; pembudidaya pertanian;
pemisah biji-bijian; pemisah krim / susu; pemisah untuk cairan; penugal benih untuk mesin pertanian; peralatan pemisahan
bahan padat, yaitu, mesin pengering material; roll pengiling; sabuk untuk mesin kendaraan pertanian; trek karet menjadi
bagian dari perayap di mesin pertanian; windrowers untuk mesin pertanian===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JID2021013939
: 01/03/2021 14:02:48
:
: MEYNI, WILLY LIE

540 Etiket

: PERUM TAMAN SEMANAN INDAH BLOK H-5 NO. 30, RT/RW. 014/012,
SEMANAN, KALIDERES, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11850
: Eko Budi Santoso S.F
: PT Paten Online Indonesia Epicentrum Walk Building Lt. 3 A-306 Kawasan
Taman Rasuna, Jalan H.R Rasuna Said Kuningan

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: WMS Meat Store by WM
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah, hitam, putih
: 35
: ===Jasa grosir produk daging olahan; Jasa ritel/eceran produk daging olahan; Penjualan eceran untuk sediaan daging dan
produk daging [butcher’s shop]; jasa grosir untuk daging; jasa penjualan daging beku; layanan ritel disediakan oleh toko
daging; layanan toko ritel online yang produk utamanya daging===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Suite 13 Building 6 Croxley Park Hatters Lane Watford WD18 8YH UK
: Rahajeng Handayani S.H.,
: SS&R Legal Consultants (Divisi IPR) Bogar Icon Central Office, 2nd Floor, No.9,
Office Complex of Bukit Cimanggu City-Bogor

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: ANOMEO + LOGO
: ANOMEO + LOGO = merupakan suatu penamaan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Putih
: 10
: ===Bantal angin untuk keperluan medis; Masker medis; Masker wajah untuk penggunaan medis; Peralatan dan instrumen
medis; bantal obat tidur untuk insomnia; bantalan perut untuk tujuan medis; kaus kaki kompresi untuk tujuan medis atau terapi;
pelindung pendengaran; sumbat telinga; sumbat telinga untuk perlindungan terhadap kebisingan===

: DID2021013940
: 01/03/2021 14:02:56
:
: TRAVEL BLUE LIMITED

540 Etiket

Halaman 1929 dari 2049

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JID2021013941
: 01/03/2021 14:05:56
:
: Andi Herman Soetaniman

540 Etiket

: Taman Kedoya Baru A15 No. 29, RT. 001 RW. 004, Kelurahan Kedoya Selatan,
Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta,
11520., Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11520
: Anggi Avianica Putri S.E.
: Jalan Griya Pratama III Blok IV No. 14, Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan
Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 14250.

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: GANDY
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah, Hijau, Putih
: 43
: ===-; Bar; Bar kopi dan jus; Bar yang menyediakan jus; Bar yang menyediakan kudapan; Bar, layanan ruang publik, bar
makanan ringan, bar yang menyediakan minuman anggur, jasa klub yang menyediakan minuman anggur, bar untuk sandwich,
cafetaria, kantin & cafe; Catering makanan diet; Catering makanan sehat; Dekorasi kue; Depot penyediaan makanan dan
minuman; Fasilitas penitipan anak dan penitipan anak harian; Fasilitas perjamuan dan pesta sosial; Jasa Penyedia Makanan
dan Minuman yang bisa diantar dan dijemput; Jasa agen untuk memesan hotel dan akomodasi sementara; Jasa akomodasi
sementara; Jasa akomodasi sementara dalam bentuk tenda; Jasa akomodasi sementara dan resor; Jasa bar; Jasa hotel; Jasa
hotel dan resor; Jasa hotel, penginapan, dan akomodasi sementara; Jasa informasi hotel, penginapan, dan akomodasi
sementara; Jasa kedai kopi; Jasa klub malam; Jasa konsultasi dan nasihat tentang penyediaan akomodasi sementara; Jasa
konsultasi sehubungan dengan fasilitas hotel; Jasa pemesanan dan penyewaan akomodasi sementara dalam bentuk tenda;
Jasa pemondokan kemah; Jasa penginapan; Jasa penitipan untuk hewan; Jasa penyedia makanan Kebab; Jasa penyediaan
akomodasi hotel sementara; Jasa penyediaan es krim, es konsumsi, roti, kue-kue; Jasa penyediaan fasilitas konferensi,
pertemuan, acara, konvensi dan pameran; Jasa penyediaan fasilitas ruang jamuan; Jasa penyediaan fasilitas ruang konferensi
dan konvensi; Jasa penyediaan fasilitas seminar dan rapat; Jasa penyediaan makanan berupa burger; Jasa penyediaan
makanan dan minuman; Jasa penyediaan makanan dan minuman dengan menggunakan kendaraan dan gerobak; Jasa
penyediaan makanan nasi uduk; Jasa penyediaan minuman; Jasa penyewaan Pondok Wisata; Jasa penyewaan gedung untuk
tempat konser; Jasa penyewaan ruang konferensi, konvensi, seminar dan rapat; Jasa penyewaan villa; Jasa perkemahan
[pondok untuk berlibur]; Jasa reservasi hotel, penginapan, dan akomodasi sementara; Jasa reservasi pemesanan untuk
akomodasi dan makan; Jasa resort; Jasa restoran sushi yang diberikan dalam bentuk kerjasama waralaba; Jasa restoran
yang diberikan dalam bentuk kerjasama waralaba; Jasa restoran, bar, lounge koktail, kafe, kedai kopi, dan bar cemilan; Jasa
restoran, termasuk jasa restoran yang bisa dibawa pulang; Jasa restoran, yaitu, penyediaan makanan dan minuman untuk
konsumsi di dalam dan di luar gedung; Jasa rumah orang tua; Jasa vila; Jasa yang melayani pemesanan dan penjualan
voucher kamar hotel baik secara individu atau berkelompok; Jasa/layanan akomodasi untuk pertemuan (meetings);
Jasa/layanan hotel, restoran, kafe, kafetaria, kantin dan layanan bar makanan ringan; Jasa/layanan klub makan; Kafe kopi;
Kafe kue beras; Kafe yang menyediakan berbagai jenis minuman; Kafe yang menyediakan minuman teh; Kafe-kafe; Kafetaria;
Kantin; Kedai; Kedai barbekyu; Kedai burger; Kedai es; Kedai es krim; Kedai hot pot; Kedai kopi; Kedai mie daging sapi; Kedai
minuman panas dan dingin; Kedai ramen; Kedai sabu– sabu; Kedai teh; Kedai untuk sarapan; Kedai yang menjual dan
menyajikan makanan dan minuman, makanan laut olahan; Kedai yang menyediakan makanan dan minuman; Kedai yang
menyediakan pisang goreng, pisang bakar, nasi mandhi arab; Kedai yang menyediakan teh bubble; Kopi ( Kafe ); Layanan bar
kopi; Layanan bar minuman anggur; Layanan biro akomodasi (hotel, rumah kos); Layanan hotel yang berupa program
penghargaan insentif; Layanan informasi tentang penyediaan akomodasi sementara; Layanan kafe; Layanan katering
termasuk layanan katering keliling dan layanan katering yang disediakan secara online dari database komputer atau dari
internet; Layanan katering untuk menyediakan makanan pizza; Layanan kedai bubur kacang hijau; Layanan kedai makan;
Layanan kedai mie ayam pangsit; Layanan keramahtamahan akomodasi, yaitu, menyediakan perumahan sementara; Layanan
losmen; Layanan menjemput makanan; Layanan mie gerobak (kaki lima); Layanan pariwisata sebagai penyediaan informasi
tentang akomodasi dan tempat untuk makan dan minum dan termasuk layanan pemesanan yang berkaitan dengannya;
Layanan pemberian nasihat dan informasi yang berkaitan dengan pemilihan, persiapan dan penyajian makanan dan minuman;
Layanan pemesanan dan layanan reservasi untuk hotel dan akomodasi sementara; Layanan pengasuhan anak; Layanan
perhotelan (hospitality); Layanan perhotelan (hospitality) [akomodasi dan makanan dan minuman]; Layanan perjamuan;
Layanan pondok penginapan; Layanan pusat penitipan anak anak; Layanan reservasi akomodasi; Layanan reservasi untuk
memesan makanan; Layanan restoran Jepang; Layanan restoran Spanyol; Layanan restoran yang diberikan dalam kerangka
kerja waralaba; Layanan tempat tidur dan sarapan; Layanan yang menyediakan makanan dan minuman dengan truk berjalan;
Lounge koktail; Memberikan informasi dan bertukar informasi sehubungan dengan makanan dan minuman tidak beralkohol
termasuk melalui Internet; Memberikan informasi, termasuk online, tentang layanan untuk menyediakan makanan dan
minuman, dan akomodasi sementara; Membuat reservasi dan pemesanan untuk restoran dan makanan; Mengatur dan
koordinasi akomodasi; Mengatur dan memesan jasa/layanan hotel dan layanan akomodasi; Menyediaan fasilitas untuk
pameran dan eksibisi; Menyediakan fasilitas untuk mengadakan konferensi, pertemuan, jamuan makan, seminar, resepsi,
pesta, dan pertunjukan; Menyediakan makanan dan minuman untuk orang yang membutuhkan untuk tujuan amal;
Menyediakan makanan dan minuman untuk para tamu di restoran dan bar; Pangkeng (Rumah Singgah Sementara);
Pemesanan akomodasi sementara; Pemesanan dan penyewaan akomodasi sementara; Pemesanan dan penyewaan ruang
rapat (meeting); Pemesanan meja restoran secara online; Pengetean (Tempat Penyediaan Kudapan); Penginapan untuk
liburan; Penilaian akomodasi hotel; Penyediaan akomodasi hotel; Penyediaan akomodasi untuk wisma; Penyediaan akses ke
lounge VIP; Penyediaan fasilitas dapur; Penyediaan fasilitas untuk pertemuan (meetings), konferensi, seminar, ruang resepsi
dan pameran; Penyediaan informasi tentang layanan akomodasi sementara; Penyediaan katering;

Halaman 1930 dari 2049

Penyediaan layanan informasi penginapan dan restoran; Penyediaan makanan dan minuman di kafe-kafe dan bar-bar;
Penyewaan akomodasi liburan; Penyewaan akomodasi sementara; Penyewaan losmen; Penyewaan rumah mobil [akomodasi
sementara]; Penyewaan tempat untuk acara sosial; Penyewaan tisu basah; Perhotelan; Pondok penyediaan makanan sate;
Pusat Jajanan Serba Ada (Pujasera); Pusat penitipan anak; Pusat taman kanak-kanak dan penitipan anak; Restoran;
Restoran Jepang; Restoran Masakan Korea; Restoran Prasmanan; Restoran cepat saji dan tempat makan yang menyediakan
kudapan; Restoran cepat saji dan tempat makan yang menyediakan pizza dan minuman; Restoran daging panggang;
Restoran dengan layanan makan sepuasnya; Restoran keliling dengan menggunakan truk (Food Truck); Restoran masakan
panggangan daging, ayam, ikan; Restoran vegetarian; Restoran yang menyediakan se'i; Ruang es krim (parlours); Rumah
Makan yang menyediakan seafood, sate, soto, nasi goreng, ikan bakar, ayam goreng, ayam krispy; Rumah bir; Sediaansediaan makanan; Sediaan-sediaan makanan yang dapat dibawa pulang; Teknik menyeduh dengan menuangkan air panas
ke alas kopi yang sudah digiling; Tempat makan yang menghidangkan kudapan; Tempat penyediaan makanan dan minuman;
Tempat penyediaan makanan dan minuman (Snack bar); Tempat yang menghidangkan kudapan; Tempat yang menyediakan
makanan dan minuman; Tempat yang meyediakan minuman beralkohol (izakaya); Warung makan; Warung penyediaan
makanan sate; akomodasi sementara; akomodasi sementara dan layanan katering untuk para tamu; akomodasi sementara
yang disediakan oleh peternakan Bung; akomodasi sementara yang disediakan oleh rumah singgah; anak prasekolah dan
perawatan bayi di pusat penitipan anak; angkringan; apartemen berlayanan; bar dan layanan katering; bar kopi; cafe yang
menyediakan makanan dan minuman berbahan dasar kelor; dekorasi kue; dekorasi makanan; delicatessens [restoran];
hidangan istimewa kampung (HIK); hotel yang diperpanjang tinggal; hotel, motel, restoran, bar dan layanan katering; hotel,
restoran, dan layanan katering; hotel, restoran, kafe-restoran dan layanan bar; informasi dan saran sehubungan dengan
persiapan makan; informasi sehubungan dengan persiapan makan; jasa agen perjalanan untuk membuat reservasi hotel; jasa
agen perjalanan untuk membuat reservasi restoran; jasa agen perjalanan untuk memesan akomodasi hotel; jasa agen
perjalanan untuk memesan akomodasi sementara; jasa agen perjalanan untuk mengatur akomodasi sementara; jasa agen
perjalanan untuk pemesanan akomodasi; jasa agen perjalanan untuk pemesanan dan membuat pemesanan akomodasi dan
hotel; jasa agen perjalanan untuk reservasi akomodasi; jasa agen perjalanan untuk reservasi akomodasi hotel; jasa agen
perjalanan, yaitu, membantu reservasi dan pemesanan untuk penginapan melalui jaringan komputer, jaringan komunikasi
komputer global, dan jaringan seluler; jasa biro akomodasi; jasa biro akomodasi [hotel, rumah kos]; jasa hotel khusus yang
diberikan sebagai bagian dari suatu program untuk tamu hotel yang sering berkunjung; jasa informasi, saran dan konsultasi
yang berkaitan dengan jasa katering; jasa informasi, saran dan konsultasi yang berkaitan dengan jasa katering bisnis; jasa
informasi, saran dan konsultasi yang berkaitan dengan jasa katering hotel; jasa informasi, saran dan konsultasi yang berkaitan
dengan jasa kontrak untuk katering; jasa informasi, saran dan konsultasi yang berkaitan dengan layanan untuk menyediakan
makanan dan minuman; jasa informasi, saran dan konsultasi yang berkaitan dengan menyediakan makanan untuk orang yang
membutuhkan [layanan amal]; jasa informasi, saran dan konsultasi yang berkaitan dengan pemesanan jasa katering; jasa
informasi, saran dan konsultasi yang berkaitan dengan restoran; jasa kafe; jasa katering; jasa katering bisnis; jasa katering
hotel; jasa katering kantor untuk penyediaan kopi; jasa katering khusus memotong ham dengan pisau untuk pameran,
pengecapan dan acara publik; jasa katering khusus memotong ham dengan pisau untuk pernikahan dan acara pribadi; jasa
katering untuk kafetaria perusahaan; jasa katering untuk lembaga pendidikan; jasa katering untuk penyediaan makanan dan
minuman; jasa konsultasi di bidang katering makanan dan minuman; jasa konsultasi di bidang kuliner; jasa konsultasi di
bidang perhotelan; jasa konsultasi di bidang seni kuliner; jasa konsultasi dibidang penyediaan makanan dan minuman; jasa
kontrak untuk katering; jasa layanan kemah selama liburan; jasa memasak makanan; jasa penerima tamu, yaitu mengatur
reservasi makanan dan reservasi hotel; jasa penginapan wisatawan; jasa penyediaan kedai buah; jasa penyediaan kopi untuk
kantor; jasa penyediaan makanan berupa roti; jasa penyediaan makanan dan minuman untuk acara; jasa penyediaan
minuman dengan boba; jasa penyewaan ruang pertemuan; jasa penyiapan makanan dan minuman; jasa reservasi untuk
penyediaan akomodasi perumahan sementara untuk wisatawan dan orang yang sedang berlibur; jasa restoran; jasa restoran
dan katering; jasa tempat makan yang menyajikan kudapan; jasa-jasa pemesanan restoran dan kafe-kafe; jasa-jasa yang
disediakan oleh restoran-restoran, tempat-tempat pembuatan bir, kafe-kafe dan bar-bar; jasa/layanan penyewaan ruang; kafe;
kafe bermain anak-anak; kafe yang menyediakan makanan dan minuman kelor; kafe, kafetaria dan layanan restoran; kaferestoran dan layanan kafetaria; katering di kafetaria makanan cepat saji; katering makanan dan minuman; katering makanan
dan minuman oleh toko roti; katering makanan dan minuman untuk institusi; katering makanan dan minuman untuk jamuan
makan; katering makanan dan minuman untuk pesta koktail; katering yang menyediakan makanan dan minuman; kedai ayam
goreng; kedai roti dan kue (bakeries); kedai teh; keramahtamahan perusahaan dalam sifat menyediakan makanan dan
minuman; konsultasi yang disediakan oleh pusat panggilan telepon dan hotline di bidang akomodasi sementara; layanan agen
untuk pemesanan akomodasi hotel; layanan agen untuk pemesanan akomodasi sementara; layanan agen untuk pemesanan
restoran; layanan akomodasi hotel; layanan akomodasi perhotelan; layanan akomodasi sementara yang disediakan oleh kamp
liburan; layanan amal dalam sifat menyediakan akomodasi sementara di pusat penitipan anak anak; layanan amal dalam sifat
menyediakan akomodasi sementara di rumah penitipan anak keluarga; layanan amal dalam sifat menyediakan akomodasi
sementara untuk anak-anak dengan kebutuhan khusus; layanan amal dalam sifat menyediakan makanan dan minuman di
pusat penitipan anak anak; layanan amal dalam sifat menyediakan makanan dan minuman di rumah penitipan anak keluarga;
layanan amal dalam sifat menyediakan makanan dan minuman untuk anak-anak dengan kebutuhan khusus; layanan amal,
yaitu, menyediakan akomodasi sementara di pusat penitipan anak anak; layanan amal, yaitu, menyediakan akomodasi
sementara di rumah penitipan anak keluarga; layanan amal, yaitu, menyediakan akomodasi sementara untuk anak-anak
dengan kebutuhan khusus; layanan amal, yaitu, menyediakan makanan dan minuman di pusat penitipan anak anak; layanan
amal, yaitu, menyediakan makanan dan minuman di rumah penitipan anak keluarga anak; layanan amal, yaitu, menyediakan
makanan dan minuman untuk anak-anak dengan kebutuhan khusus; layanan asrama; layanan asrama turis; layanan bar;
layanan bar dan bistro; layanan bar dan koktail; layanan bar dan restoran; layanan bar jus buah dan sayuran; layanan bar kopi
dan kedai kopi (penyediaan makanan dan minuman); layanan bar susu; layanan bar teh; layanan bar yang mengutamakan jus
buah dan jus sayuran; layanan bar, lounge koktail, dan wine bar; layanan bartending; layanan bawa pulang makanan dan
minuman; layanan biro akomodasi [perantara pemesanan untuk hotel, rumah kos atau sejenisnya]; layanan bistro; layanan
cafe keliling untuk menyediakan makanan dan minuman; layanan dekorasi cookie khusus; layanan hostel pemuda; layanan
hotel; layanan hotel dan motel; layanan hotel dan restoran; layanan hotel hewan peliharaan; layanan hotel liburan; layanan
hotel resor; layanan hotel untuk pelanggan pilihan; layanan hotel, bar dan restoran; layanan hotel, motel dan resor; layanan
hotel, motel, dan rumah kos; layanan hotel, restoran, dan kafe; layanan hotel, restoran, kafe dan bar; layanan informasi bar;
layanan informasi hotel; layanan informasi restoran; layanan informasi restoran dan bar; layanan jus bar; layanan kafe dan bar
makanan ringan; layanan kafe dan kafetaria; layanan kafe dan restoran; layanan kafe, bistro, dan restoran; layanan kafetaria;
layanan kafetaria dan kantin; layanan kafetaria dan restoran; layanan kantin; layanan kantin swalayan; layanan katering
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keliling; layanan katering luar; layanan katering untuk menyediakan masakan China atau masakan Oriental lainnya; layanan
katering untuk menyediakan masakan Jepang; layanan katering untuk menyediakan masakan Spanyol; layanan katering untuk
menyediakan masakan bergaya Eropa; layanan katering untuk panti jompo; layanan katering untuk pusat konferensi; layanan
katering untuk rangkaian keramahtamahan; layanan katering untuk rumah pensiun; layanan katering untuk rumah sakit;
layanan katering untuk sekolah; layanan kedai kopi dan makanan ringan; layanan kedai minuman; layanan kennel boarding
untuk hewan peliharaan; layanan kios makanan menjadi layanan untuk menyediakan makanan dan minuman; layanan koki
pribadi; layanan konsultasi yang berkaitan dengan penyiapan makanan; layanan kopi dan bar teh; layanan kopi dan jus bar;
layanan lounge airport; layanan lounge hotel; layanan lounge koktail; layanan makan malam dan restoran; layanan makanan
dan minuman dibawa pulang; layanan makanan dan minuman yang bisa dibawa pulang; layanan makanan dibawa pulang;
layanan minum teh; layanan motel; layanan pariwisata medis menjadi pemesanan atau pemesanan hotel atau akomodasi
sementara untuk mendapatkan perawatan kesehatan; layanan pembuatan bir; layanan pemesanan dan pemesanan untuk
hotel, restoran, dan akomodasi liburan; layanan pemesanan dan pemesanan untuk restoran dan makanan; layanan
pemesanan kamar hotel; layanan pemesanan kamar hotel secara online; layanan pemesanan untuk akomodasi hotel untuk
orang lain; layanan pemesanan untuk hotel; layanan penerimaan untuk akomodasi sementara [manajemen kedatangan dan
keberangkatan]; layanan pengasuhan anak; layanan penginapan resor; layanan penginapan tempat tidur dan sarapan;
layanan penginapan wisatawan; layanan penitipan anak; layanan penitipan anak [penitipan anak]; layanan penitipan anak
anjing; layanan penitipan hewan peliharaan; layanan penyediaan minuman yang bisa dibawa pulang; layanan perawatan
tangguh dalam sifat penitipan anak dewasa; layanan persiapan makanan; layanan prasmanan untuk lounge koktail; layanan
pusat penitipan anak; layanan pusat penitipan anak dan penitipan anak; layanan rantai restoran; layanan rantai rumah kopi;
layanan reservasi akomodasi sementara; layanan reservasi akomodasi sementara dalam sifat membuat reservasi dan
pemesanan penginapan ramah lingkungan melalui situs web; layanan reservasi dan pemesanan untuk restoran; layanan
reservasi hotel dan restoran; layanan reservasi hotel disediakan melalui Internet; layanan reservasi restoran; layanan restoran
Eropa; layanan restoran Italia; layanan restoran cepat saji; layanan restoran keliling; layanan restoran okonomiyaki; layanan
restoran ramen; layanan restoran soba; layanan restoran sushi; layanan restoran swalayan; layanan restoran tempura;
layanan restoran turis; layanan restoran udon; layanan restoran udon dan soba; layanan restoran washoku; layanan restoran
yang bisa dibawa pulang; layanan restoran, katering, bar dan ruang koktail; layanan ruang minum teh; layanan ruang publik,
bar makanan ringan, bar untuk sanwich, cafetaria, kantin & cafe; layanan rumah kopi; layanan rumah kos; layanan rumah
pensiun; layanan rumah untuk turis; layanan salad bar; layanan snack-bar; layanan snack-bar dan kantin; layanan sommelier
untuk penyediaan saran yang berkaitan dengan anggur, dan anggur dan pasangan makanan; layanan spa, yaitu, penyediaan
akomodasi sementara dan penyediaan makanan untuk klien dari suatu spa kesehatan atau spa kecantikan; layanan teater
makan malam menjadi penyediaan makanan dan minuman; layanan untuk menyediakan makanan dan minuman; layanan
untuk menyediakan makanan dan minuman, dan akomodasi sementara; layanan untuk pemesanan kamar; layanan wine bar;
layanan wisata medis dalam bentuk reservasi akomodasi sementara untuk mendapatkan perawatan kesehatan; layanan
wisma; layanan yang menawarkan makanan dan minuman untuk dibawa pulang; layanan yang menyediakan minuman teh;
lounge; melayani makanan dan minuman; melayani minuman beralkohol; melayani teh, kopi, coklat, minuman berkarbonasi
atau minuman jus buah; memasok makanan untuk konsumsi segera; memasok makanan untuk para tunawisma atau yang
kurang mampu; memberikan informasi dalam sifat resep untuk minuman; memberikan informasi di bidang resep dan
memasak dari basis data komputer; memberikan informasi online terkait pemesanan akomodasi liburan; memberikan
informasi online terkait pemesanan hotel; memberikan informasi penginapan melalui Internet; memberikan informasi tentang
akomodasi sementara melalui Internet; memberikan informasi tentang bartending; memberikan informasi tentang karakteristik
anggur; memberikan informasi tentang layanan bar; memberikan informasi tentang layanan crèche; memberikan informasi
tentang layanan restoran yang menyediakan makanan dan minuman berbahan dasar kelor; memberikan informasi yang
berkaitan dengan hotel; memberikan peringkat dan ulasan restoran; memberikan ulasan on-line tentang restoran dan hotel;
memberikan ulasan restoran; memberikan ulasan tentang restoran dan bar; membuat reservasi hotel untuk orang lain;
mencari akomodasi dan jasa agen akomodasi untuk pembuat liburan, turis dan wisatawan; mengambil layanan makanan
cepat saji; mengatur akomodasi hotel; mengatur akomodasi perumahan sementara; mengatur dan menyediakan akomodasi
sementara; mengatur homestay untuk siswa luar negeri; menyajikan makanan dan minuman; menyajikan makanan dan
minuman di bar susu; menyajikan makanan dan minuman di bistro; menyajikan makanan dan minuman di kafe internet;
menyajikan makanan dan minuman di perusahaan ritel dan takeaway; menyajikan makanan dan minuman di restoran dan bar;
menyajikan makanan dan minuman di toko donat; menyajikan makanan dan minuman untuk para tamu; menyajikan makanan
dan minuman untuk para tamu di restoran; menyajikan minuman di brewpubs; menyediakan akomodasi di hotel dan motel;
menyediakan akomodasi hotel; menyediakan akomodasi liburan; menyediakan akomodasi perumahan sementara;
menyediakan akomodasi sementara; menyediakan akomodasi sementara dalam layanan apartemen; menyediakan
akomodasi sementara di apartemen berlayanan; menyediakan akomodasi sementara di apartemen liburan; menyediakan
akomodasi sementara di fasilitas tempat tinggal yang dibantu; menyediakan akomodasi sementara di hotel, motel dan rumah
kos; menyediakan akomodasi sementara di rumah kos; menyediakan akomodasi sementara di rumah liburan; menyediakan
akomodasi sementara sebagai bagian dari paket keramahtamahan; menyediakan akomodasi sementara untuk anak-anak
dengan kebutuhan khusus; menyediakan akomodasi sementara untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal;
menyediakan akomodasi sementara untuk bayi dan anak usia sekolah dasar; menyediakan akomodasi sementara untuk
orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan akomodasi sementara untuk para tamu; menyediakan
fasilitas konferensi; menyediakan fasilitas konferensi, pameran dan pertemuan; menyediakan fasilitas konvensi; menyediakan
fasilitas pameran di hotel; menyediakan fasilitas perkemahan; menyediakan fasilitas pesta dan fungsi sosial untuk acara-acara
khusus; menyediakan fasilitas taman trailer sementara; menyediakan fasilitas untuk pameran; menyediakan fasilitas untuk
pameran dan konferensi; menyediakan fasilitas untuk pameran dan pameran; menyediakan layanan bar; menyediakan
layanan hotel dan motel; menyediakan layanan hunian darurat dalam sifat perumahan sementara; menyediakan layanan
informasi penginapan perjalanan dan layanan agen pemesanan penginapan perjalanan untuk pelancong; menyediakan
layanan katering makanan dan minuman berbahan dasar kelor untuk fasilitas pameran; menyediakan layanan katering
makanan dan minuman untuk acara olahraga, konser, konvensi, dan pameran; menyediakan layanan katering makanan dan
minuman untuk fasilitas konvensi; menyediakan layanan katering makanan dan minuman untuk fasilitas pameran;
menyediakan layanan katering makanan dan minuman untuk fasilitas pameran dan adil; menyediakan layanan makanan
dalam penerbangan di pesawat; menyediakan layanan penitipan anak untuk orang dewasa dan anak-anak; menyediakan
layanan penitipan anak untuk orang tua; menyediakan layanan penitipan anak untuk orang tua, yaitu, menyediakan makanan
dan minuman; menyediakan layanan restoran; menyediakan layanan wisma; menyediakan makanan dan minuman;
menyediakan makanan dan minuman berbahan dasar kelor; menyediakan makanan dan minuman di bistro; menyediakan
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makanan dan minuman di kafe internet; menyediakan makanan dan minuman di pusat penitipan anak untuk orang tua;
menyediakan makanan dan minuman di restoran; menyediakan makanan dan minuman di restoran dan bar; menyediakan
makanan dan minuman di toko donat; menyediakan makanan dan minuman kelor dengan kerjasama waralaba; menyediakan
makanan dan minuman kelor di kafe internet; menyediakan makanan dan minuman kelor untuk para tamu di restoran;
menyediakan makanan dan minuman sebagai bagian dari layanan keramahtamahan; menyediakan makanan dan minuman
untuk anak-anak dengan kebutuhan khusus; menyediakan makanan dan minuman untuk anak-anak yang membutuhkan untuk
tujuan amal; menyediakan makanan dan minuman untuk bayi dan anak usia sekolah dasar; menyediakan makanan dan
minuman untuk orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan makanan dan minuman untuk para tamu;
menyediakan makanan dan minuman untuk para tamu di restoran; menyediakan makanan dan minuman untuk pasien dan
tamu; menyediakan makanan dan penginapan di peternakan Bung; menyediakan makanan dan penginapan di resor
kesehatan yang berspesialisasi dalam mempromosikan kesehatan dan kesejahteraan umum pelanggan; menyediakan
makanan untuk orang yang membutuhkan [layanan amal]; menyediakan makanan, minuman, dan akomodasi sementara
untuk para tamu; menyediakan pemesanan kamar dan layanan pemesanan hotel; menyediakan penginapan sementara di
kamp liburan; menyediakan penginapan sementara untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan
penginapan sementara untuk orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan pusat komunitas untuk
pertemuan dan pertemuan sosial; menyediakan pusat penitipan anak; menyediakan pusat penitipan anak untuk anak-anak,
orang cacat atau orang tua; menyediakan pusat penitipan anak untuk orang tua; menyediakan ruang konferensi; menyediakan
saran dan layanan informasi on-line terkait dengan anggur dan pasangan makanan; menyediakan selimut untuk anak-anak
yang membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan selimut untuk orang yang kurang mampu untuk tujuan amal;
menyediakan tempat akomodasi sementara yang ramah untuk binatang peliharaan; menyewakan ruang serba guna di hotelhotel untuk mengadakan seminar; naik untuk kuda; pelayanan dalam menyediakan makanan dan minuman; pelayanan ruang
minum; pembuatan reservasi penginapan sementara untuk orang lain; pemesanan akomodasi perkemahan; pemesanan
akomodasi sementara; pemesanan akomodasi sementara di sifat rumah liburan; pemesanan dan penyediaan hotel dan
akomodasi sementara dan tempat restoran; pemesanan hotel; pemesanan jasa katering; pemesanan kamar hotel untuk
wisatawan; pemesanan kamar untuk pelancong; pemesanan penginapan; pemesanan penginapan sementara; pemesanan
reservasi hotel dan restoran untuk pihak lain; pemesanan rumah kos; pengaturan untuk penyediaan makanan; penginapan
turis; pengukiran makanan; penyajian makanan dan minuman; penyediaan fasilitas jamuan dan fungsi sosial untuk acaraacara khusus; penyediaan fasilitas keperluan umum untuk konvensi, perjamuan makan, acara sosial, penggalangan dana, dan
acara spesial; penyediaan fasilitas restoran; penyediaan fasilitas untuk keperluan umum untuk pertemuan, konferensi dan
pameran; penyediaan fasilitas untuk konferensi, pameran dan konvensi; penyediaan informasi dalam bidang hidangan makan
di restoran melalui Internet; penyediaan informasi dalam bidang hotel dan akomodasi sementara untuk wisatawan dan orang
yang sedang berlibur melalui suatu situs web; penyediaan informasi hotel; penyediaan informasi mengenai jasa restoran,
katering dan bar melalui informasi dan suatu situs web; penyediaan informasi secara pribadi mengenai hotel melalui Internet;
penyediaan informasi sehubungan dengan hotel, resort dan akomodasi sementara; penyediaan informasi tentang layanan
restoran; penyediaan informasi tentang penyediaan makanan dan minuman; penyediaan informasi yang berhubungan dengan
pemesanan restoran; penyediaan informasi yang berhubungan dengan restoran; penyediaan informasi yang berkaitan dengan
penyiapan makanan dan minuman; penyediaan informasi yang menampilkan informasi mengenai jasa restoran, katering dan
bar melalui situs web; penyediaan makanan dan minuman; penyediaan makanan dan minuman untuk dikonsumsi; penyediaan
makanan dan minuman untuk konsumsi di hotel; penyediaan makanan dan minuman untuk perusahaan; penyediaan makanan
dan minuman, dan akomodasi sementara; penyediaan makanan dibawa pulang dan cepat saji; penyediaan makanan yang
dibawa pulang dan layanan makanan dan minuman; penyediaan menampilkan informasi dalam bidang hotel dan akomodasi
sementara untuk wisatawan dan orang yang sedang berlibur melalui situs web; penyediaan pembuatan reservasi kamar hotel
dan akomodasi sementara untuk wisatawan dan orang yang sedang berlibur melalui suatu situs web; penyediaan perawatan
sebelum sekolah; penyediaan perawatan setelah sekolah; penyediaan pertemuan sosial, perjamuan, fungsi acara sosial,
konferensi, fasilitas untuk pameran dan pertemuan; penyediaan pusat penitipan anak; penyediaan reservasi kamar hotel dan
akomodasi sementara untuk wisatawan dan orang yang sedang berlibur melalui situs web; penyediaan reservasi online,
pemesanan, dan layanan pencarian untuk penginapan sementara, akomodasi sementara dan sewa untuk tujuan liburan
sementara; penyediaan reservasi untuk hotel dan restoran melalui suatu website; penyediaan ruang-ruang dan akomodasiakomodasi sementara untuk pengorganisasian acara-acara, acara-acara, pertunjukan-pertunjukan, pesta-pesta, perjamuanperjamuan dan resepsi-resepsi; penyediaan tempat konferensi, ekshibisi dan pertemuan; penyediaan tempat perjamuan
makan dan acara sosial untuk acara spesial; penyediaan ulasan akomodasi dan restoran hotel melalui jaringan komputer dan
jaringan informasi global; penyediaan ulasan online tentang atraksi lokal melalui Internet, yaitu, memberikan ulasan online
tentang restoran, hotel, dan resor yang menyediakan makanan dan akomodasi melalui jaringan komputer dan jaringan
informasi global; penyewaan air mancur minuman; penyewaan akomodasi sementara; penyewaan akomodasi sementara di
rumah liburan dan apartemen; penyewaan akomodasi sementara di vila dan bungalow; penyewaan akomodasi sementara
untuk liburan; penyewaan alat memasak; penyewaan alat penerangan; penyewaan alat penerangan untuk mendekorasi rumah
pribadi; penyewaan alat penerangan untuk taman umum; penyewaan alat penerangan untuk tempat parkir; penyewaan
bangunan logam dan non-logam; penyewaan bangunan yang bisa diangkut *; penyewaan bangunan yang dapat dipindahpindahkan; penyewaan dan pemesanan kamar dan ruang pertemuan/rapat; penyewaan dan penyewaan peralatan
penerangan dan sistem penerangan untuk digunakan dalam penerangan kota dan acara-acara publik; penyewaan fasilitas
perjamuan dan fungsi sosial untuk acara-acara khusus; penyewaan furnitur untuk hotel; penyewaan furnitur untuk konferensi;
penyewaan furnitur, linen dan pengaturan meja; penyewaan futon; penyewaan handuk untuk hotel; penyewaan hiasan dinding
untuk hotel; penyewaan hot plate listrik; penyewaan hot plate non-listrik; penyewaan kabin liburan; penyewaan kamar sebagai
akomodasi sementara; penyewaan kamar untuk acara sosial; penyewaan kamar untuk fungsi sosial; penyewaan kamar untuk
mengadakan acara, konferensi, konvensi, pameran, seminar, dan rapat; penyewaan kamar untuk pesta ulang tahun;
penyewaan kamar untuk resepsi pernikahan; penyewaan kasur dan selimut; penyewaan kursi dan meja; penyewaan kursi,
meja, linen meja, barang pecah belah; penyewaan kursi, meja, taplak meja dan barang pecah belah untuk konferensi,
ekshibisi, pertemuan dan acara sosial dan perjamuan makan; penyewaan meja dapur; penyewaan meja dapur untuk
menyiapkan makanan untuk dikonsumsi segera; penyewaan mesin pembuat permen kapas; penyewaan mesin pengeluaran
minuman; penyewaan pendingin air minum; penyewaan penginapan sementara; penyewaan penutup lantai untuk hotel;
penyewaan peralatan bar; penyewaan peralatan layanan makanan; penyewaan peralatan makan; penyewaan peralatan
makan, peralatan makan, piring, dan aksesoris meja untuk acara khusus; penyewaan peralatan memasak untuk keperluan
industri; penyewaan perlengkapan lampu; penyewaan piring lecet; penyewaan popcorn popper; penyewaan ruang konferensi;
penyewaan ruang pertemuan; penyewaan ruang sementara; penyewaan ruang serba guna; penyewaan ruang serba guna
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untuk pesta ulang tahun; penyewaan ruang serba guna untuk resepsi pernikahan; penyewaan ruangan untuk mengadakan
acara, konferensi, konvensi, pameran, seminar, dan rapat; penyewaan tempat pameran; penyewaan tempat untuk acara dan
memberikan informasi yang berkaitan dengannya; penyewaan unit untuk mengeluarkan minuman panas dan dingin, selain
mesin penjual otomatis; penyiapan makanan; persewaan karpet; persewaan tempat tidur; persewaan tenda; persiapan dan
penyediaan makanan dan minuman untuk konsumsi di dalam dan di luar gedung; persiapan dan penyediaan makanan dan
minuman untuk konsumsi di perusahaan ritel; persiapan dan penyediaan makanan dan minuman untuk konsumsi segera;
persiapan dan penyediaan makanan, yaitu, pemotongan ham tradisional untuk konsumsi segera; persiapan dan penyediaan
makanan, yaitu, pemotongan ham untuk konsumsi segera; persiapan makanan Jepang untuk konsumsi segera; persiapan
makanan Spanyol untuk konsumsi langsung; persiapan makanan dan minuman; persiapan makanan dan minuman untuk
konsumsi segera; persiapan makanan untuk orang lain berdasarkan outsourcing; pub; pusat makanan/jajan; pusat perawatan
lansia; reservasi akomodasi hotel; reservasi akomodasi hotel dan makanan; reservasi akomodasi sementara di hotel dan
rumah kos; reservasi akomodasi sementara melalui Internet; reservasi dan pemesanan akomodasi hotel, resor dan motel;
reservasi dan pemesanan eco-lodge; reservasi dan pemesanan penginapan sementara; reservasi kamar hotel dan
penginapan sementara; reservasi sementara akomodasi; restoran dengan layanan utama pengantaran pesanan/ restoran
pesan antar; restoran khusus menyediakan makanan sate; restoran masakan khas jepang; restoran pizza; restoran swalayan;
restoran yang menawarkan layanan untuk dibawa pulang; restoran yang menjual makanan untuk dibawa keluar; restoran yang
menyediakan makanan cepat saji dan layanan 24 jam; restoran yang menyediakan makanan dan minuman kelor; restoran,
bar dan layanan katering; restoran, bar, dan layanan lounge koktail; ruang es krim; rumah makan; rumah makan cina halal;
rumah pemondokan; rumah peristirahatan; salad bar [layanan restoran]; saran sehubungan dengan persiapan makan; saran
tentang resep memasak; sediaan-sediaan makanan dan minuman; sewa air mancur coklat; sewa bantal; sewa dispenser air;
sewa dispenser air minum; sewa rumah liburan; sewa selimut; sewa tenda; sewa tirai untuk hotel; tempat makan yang
menyediakan kudapan (penyediaan makanan dan minuman); tempat penitipan hewan peliharaan; tempat pizza; warung kopi;
warung makan tradisional; warung yang menyediakan bakso===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JID2021013942
: 01/03/2021 14:06:15
:
: WILLY LIE, MEYNI

540 Etiket

: PERUM TAMAN SEMANAN INDAH BLOK H-5 NO.30, RT/RW. 014/012, SEMANAN,
KALIDERES, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11850
: Eko Budi Santoso S.F
: PT Paten Online Indonesia Epicentrum Walk Building Lt. 3 A-306 Kawasan
Taman Rasuna, Jalan H.R Rasuna Said Kuningan

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: WMS BOSS MEAT by WM
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah, coklat, jingga, kuning, hitam, putih, biru
: 35
: ===Jasa grosir produk daging olahan; Jasa ritel/eceran produk daging olahan; Penjualan eceran untuk sediaan daging dan
produk daging [butcher’s shop]; jasa grosir untuk daging; jasa penjualan daging beku; layanan ritel disediakan oleh toko
daging; layanan toko ritel online dengan produk utamanya daging===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021013943
: 01/03/2021 14:06:44
:
: Andi Herman Soetaniman

540 Etiket

: Taman Kedoya Baru A15 No. 29, RT. 001 RW. 004, Kelurahan Kedoya Selatan,
Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta,
11520., Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11520
: Anggi Avianica Putri S.E.
: Jalan Griya Pratama III Blok IV No. 14, Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan
Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 14250.

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: GANDY
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah, Hijau, Putih
: 30
: ===Bahan campuran minuman berbahan dasar kopi; Bahan pemanis untuk kue atau minuman atau makanan; Bahan
pengental untuk memasak bahan makanan; Bakcang (Makanan beras ketan diisi daging); Bakmi goreng; Bakmi jawa; Bakpao;
Bakpao rasa Kacang Merah, rasa kacang hijau, rasa kacang tanah, rasa coklat, rasa kacang hitam, rasa kacang hijau pandan,
rasa talas, rasa bengkoang asin, rasa labu dan rasa ayam kecap; Bakpia; Bakpia Kukus (Kue tradisional); Bakwan; Baozi (roti
isi); Biskuit Gabin (Kue tradisional); Biskuit Kentang (Kue tradisional); Biskuit selai kacang; Bubuk bahan minuman terbuat dari
tanaman kelor bernutrisi; Bubuk dan campuran untuk membuat saus daging dan saus kaldu; Bubuk herbal untuk membuat
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makanan dan minuman herbal; Bubuk untuk es krim; Bubuk untuk membuat minuman dengan bahan dasar teh, bubuk untuk
membuat minuman dengan bahan dasar kakao; Bubuk untuk membuat roti; Burger Daging Ayam (Sandwich); Burger Daging
Ikan (Sandwich); Burgo; Campuran minuman berbahan dasar teh; Campuran minuman berbahan dasar teh herbal; Campuran
untuk roti; Chai masala / minuman teh yang dicampur rempah; Chocolate chip cookie; Cimi-Cimi (kue kering); Cone snack
[makanan ringan berbahan dasar tepung]; Ekstrak kopi malt; Enchilada [roti isi]; Es krim buatan; Es krim dengan bahan dasar
yoghurt; Es krim novelties (bentuk genggam), yaitu, makanan penutup es krim; Es stik; Es untuk minuman penyegar; GIS
(bahan pemekar roti); Getuk (Kue); Gula -gula (mesis) untuk menghias kue; Gula-gula beku yang mengandung es krim;
Hamburger sandwiches; Hiasan roti yang dapat dimakan; Hidangan dan makanan siap saji yang berbahan dasar utama pasta;
Jagung bakar; Jus jahe [minuman]; Kapsul kopi yang berisi kopi untuk diseduh; Keripik camilan sereal; Keripik sereal; Kerupuk
kopi; Kopi Aceh; Kopi Latte; Kopi Sibu-Sibu; Kopi Susu ; Kopi bubuk; Kopi durian; Kopi giling dan biji kopi utuh (yang belum
diolah); Kopi seduh; Kopi yang tidak disangrai; Kopi, ekstrak kopi, teh, kakao dan penggantinya; Kopi, teh, kakao dan kopi
buatan; Kue; Kue Adee; Kue Akar Kelapa; Kue Apang; Kue Apang Colo; Kue Ape; Kue Bagea; Kue Balapis Manado; Kue
Bangket; Kue Bangkit; Kue Baruasa; Kue Berry Bell Trimit; Kue Bhoi; Kue Biji Ketapang; Kue Bingka Kentang; Kue Bingkang;
Kue Bolu Buju; Kue Bolu Kukus; Kue Bolu Panggang; Kue Bolu Suri; Kue Bong Li Pang; Kue Bugis Betawi; Kue Burgo; Kue
Caraisi; Kue Choco Chip; Kue Cincin; Kue Ciput; Kue Coklat Mente; Kue Coklat Mente ( Cookies ); Kue Combro; Kue Cubit;
Kue Cucur; Kue Dadar Gulung; Kue Dadar Jiwo; Kue Dange; Kue Delapan Jam; Kue Dongkal; Kue Engkak Medok; Kue
Gagatas; Kue Gandus; Kue Gegicak; Kue Gemblong; Kue Getas; Kue Gulung; Kue Jejongkong; Kue Jungkong; Kue Kacang
Spesial; Kue Karawo; Kue Kecalo; Kue Keciput; Kue Kelen; Kue Kembang Goyang; Kue Kericu; Kue Klepon; Kue Kubang
Boyo; Kue Kui Kui; Kue Kuipau; Kue Kuping Gajah; Kue Lampu Lampu; Kue Lapis Kojo; Kue Lapis Legit; Kue Lapis Maksuba;
Kue Lapis Sagu; Kue Leker; Kue Lepek Binti; Kue Lepet; Kue Lidah Kucing; Kue Lontar; Kue Lumpang; Kue Lupis; Kue
Manan Samin; Kue Mangkok; Kue Muso; Kue Nastar Keju; Kue Ombusombus; Kue Onde; Kue Ongol-Ongol; Kue Padamaran;
Kue Paso; Kue Pepe; Kue Perut Punai; Kue Pia Saronde; Kue Pinende; Kue Popolulu; Kue Putri Kandis; Kue Putu; Kue Putu
Bambu; Kue Putu Mayang; Kue Rangi; Kue Rintak; Kue Sabongi; Kue Sari Penganten; Kue Satu; Kue Semprit Desa; Kue
Semprit keju; Kue Semprit keju spesial; Kue Sie Itek; Kue Siput; Kue Srikaya; Kue Strawberry; Kue Susu; Kue Talam; Kue Tat;
Kue Tenteng; Kue Timphan; Kue Unti; Kue Vanada; Kue berbahan dasar tepung; Kue bika ambon; Kue choco ball; Kue
daging; Kue dan gula-gula; Kue dan kue tar, gula-gula (termasuk yang beku); Kue eccles; Kue keranjang; Kue kering (pastri);
Kue kering Perancis; Kue kering Wina; Kue kering yang mengandung tempe; Kue lumpia; Kue mentega Denmark; Kue mochi;
Kue nanas; Kue pangsit Cina; Kue pastei; Kue pisang; Kue pukis; Kue semolina; Kue semprong; Kue spiku; Kue tifor; Kue
tradisional; Kue yang dibubuhi jahe dan gula; Kue-kue; Kue-kue Denmark; Kue-kue Italia; Kue-kue dari bahan beras; Kue-kue
kering berbahan dasar dari beras; Kue-kue lobak; Ladran (Kue Kering); Lemang Tapai; Lemper Daging; Macchiato (minuman
kopi yang dibuat dengan mencampurkan espresso dengan susu); Makanan batang berenergi berbahan dasar kopi; Makanan
beku terutama terdiri dari quinoa dan sereal yang diolah; Makanan beku terutama terdiri dari sereal yang diolah; Makanan
berbentuk batangan yang mengandung sereal, berprotein dan berenergi ; Makanan dalam kaleng, alumunium
kontener/alumunium foil maupun kanton plastik siap saji yang terdiri dari nasi dan lauk pauknya dengan tambahan daging
sapi/ daging ayam/ikan, sayur-sayuran, buahan-buahan dalam kaleng.; Makanan dan makanan ringan porsi kecil utamanya
terdiri dari nasi, pasta dan atau mi; Makanan pasta farina; Makanan penutup berbahan dasar sereal [kembang gula]; Makanan
penutup terbuat dari sereal; Makanan ringan batangan yang mengandung campuran biji-bijian, kacang-kacangan dan buah
kering (gula-gula); Makanan ringan berbahan dasar beras; Makanan ringan berbahan dasar beras [kembang gula]; Makanan
ringan berbahan dasar cokelat; Makanan ringan berbahan dasar sereal; Makanan ringan berbahan dasar sereal [kembang
gula]; Makanan ringan berbahan dasar sereal dalam bentuk batangan; Makanan ringan berbahan dasar tepung; Makanan
ringan berbahan dasar tepung terigu; Makanan ringan berbahan dasar tepung yang memiliki varian rasa udang pedas manis
dan rumput laut; Makanan ringan dengan bahan dasar ketan dan beras; Makanan ringan terutama terdiri dari gandum;
Makanan ringan terutama terdiri dari pasta atau nasi; Makanan ringan terutama terdiri dari roti; Makanan ringan terutama
terdiri dari sereal atau gandum; Makanan ringan yang terbuat dari tepung kentang; Makanan siap saji kering dan cair,
terutama terdiri dari pasta; Makanan terutama terdiri dari quinoa dan sereal yang diolah; Makanan terutama terdiri dari sereal
yang diolah; Makanan yang dibuat terutama dari nasi, pasta, atau mie; Makanan yang dibuat terutama dari pasta; Makanan,
makanan ringan dan makanan ringan organik berbahan dasar sereal; Martabak; Martabak Aceh; Martabak bangka; Matcha /
teh hijau dari jepang [minuman]; Mie kering untuk bayi termasuk udon kering untuk bayi, spageti kering untuk bayi dan somen
kering untuk bayi.; Minuman Air Tebu Nostalgia; Minuman Es Air Mata Pengantin; Minuman Es Jeruk Kunci; Minuman Es
Kacang Merah; Minuman Es Laksamana Mengamuk; Minuman Es Sirup Mak Inang; Minuman Jus Pinang; Minuman Kopi
Hawai; Minuman Martebe; Minuman Roco Timun; Minuman Sirsak Markisa; Minuman Teh Susu Telur; Minuman barbahan
dasar teh termasuk teh hitam -, teh hijau-, dan minuman berbahan dasar teh oolong; Minuman beras kencur; Minuman
berbahan dasar kopi espresso; Minuman berbahan dasar kopi yang mengandung susu; Minuman berbahan dasar madu;
Minuman berbahan dasar makanan berbasis susu (dairy); Minuman berbahan dasar teh bunga blimbing wuluh; Minuman
berbahan dasar teh bunga dahlia; Minuman berbahan dasar teh bunga mawar; Minuman berbahan dasar teh bunga rosella;
Minuman berbahan dasar teh bunga telang; Minuman berbahan dasar teh dan teh herbal; Minuman cokelat; Minuman coklat
dengan atau tanpa susu; Minuman dengan bahan dasar coklat; Minuman dengan bahan dasar kopi, coklat dan teh; Minuman
es krim; Minuman jahe; Minuman jahe merah; Minuman jahe merah siap minum; Minuman kakao; Minuman karamel;
Minuman karamel dengan campuran susu; Minuman kokoa dengan atau tanpa susu; Minuman kopi dengan atau tanpa susu;
Minuman kopi espresso dicampur dengan susu 90 ml; Minuman kopi espresso dicampur dengan susu dan bubuk coklat;
Minuman kunyit asam; Minuman serbuk berbahan dasar campuran buah beri; Minuman serbuk campuran buah beri; Minuman
serbuk daun kelor; Minuman serbuk daun kelor organik royal moringa rasa alpukat (moringa avocado); Minuman serbuk daun
kelor organik royal moringa rasa coklat (moringa chocolate); Minuman serbuk daun kelor organik royal moringa rasa jahe
(moringa ginger); Minuman serbuk daun kelor organik royal moringa rasa kopi jahe (moringa coffe ginger); Minuman serbuk
daun kelor organik royal moringa rasa latte (moringa latte); Minuman serbuk rasa campuran buah beri; Minuman teh dengan
atau tanpa susu; Minuman teh krisan; Minuman temulawak; Moccacino (minuman yang terdiri dari bahan berupa susu, kopi
dan cokelat); Nasi Ayam Bakar Bali; Nasi Ayam Bakar Solo; Nasi Ayam Bakar Taliwang; Nasi Bakar Ayam; Nasi Empal
Daging; Nasi Goreng Bakso; Nasi Goreng Bakso Paket Ekonomi; Nasi Ikan Bakar Sambal Dabu; Nasi Semur Daging Sapi;
Nasi campuran dengan sayuran, ekstrak ayam, ekstrak daging, keju, kacang, polong-polongan (kacang), rempah-rempah,
perasa, bumbu dari tumbuhan, bumbu; Nasi, pasta dan mie; Olahan yang terbuat dari sereal; Pai isi daging; Paket makanan
dalam kotak yang terdiri dari nasi dengan tambahan daging ayam, ikan atau sayuran; Panettone (roti manis); Pasta; Pasta
cabai dalam minyak; Pasta kari hijau; Pasta kari masman; Pasta kari merah; Pasta kue; Pasta yang digabungkan dalam satu
paket dengan biji yang dapat dimakan, kacang-kacangan, polong-polongan, atau sayuran; Pasta, saus dari lemak, saus dan
pelapis untuk penyedap makanan; Pastel berisi daging dan sayuran; Pastel daging; Pembungkus pastry (kue); Penyedap rasa
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(selain minyak essensial) untuk ditambahkan ke makanan dan / atau minuman; Penyedap rasa dan aroma (selain minyak sari
untuk kue); Penyedap rasa selain minyak essensial untuk minuman; Penyedap rasa/aroma selain minyak esensial untuk kue;
Pepe (Kue Manis); Perasa, selain minyak esensial, untuk makanan dan minuman; Permen stik; Pizza (roti); Pretzels (kue);
Produk kue dan kembang gula; Produk makanan berbahan dasar beras, tepung, oatmeal atau sereal, juga berupa hidangan
yang dimasak; Produk-produk es krim berbahan dasar kacang kedelai; Quinoa dan sereal yang diolah yang digabungkan
dalam satu paket dengan biji yang dapat dimakan, kacang-kacangan, polong-polongan, atau sayuran; Quinoa dan sereal yang
diolah yang digabungkan dalam satu paket dengan bumbu dan perasa; Risoles Daging; Roti Buaya; Roti Canai; Roti
Denmark; Roti Gambang; Roti Pawa; Roti Srikaya Goreng; Roti Srikaya Kukus Pandan; Roti Srikaya Panggang; Roti asin; Roti
babi; Roti bagelan; Roti bun dengan selai; Roti ciabatta; Roti kadet; Roti kebab; Roti kecil-kecil; Roti kelapa; Roti kering; Roti
koktail; Roti kopi; Roti kue-kue semprit; Roti kukus Cina; Roti lapis hotdog; Roti manis; Roti manis isi; Roti mantau; Roti
panggang di suguhkan dengan saus keju dan Boba dan di celup ke dalam kuah srikaya; Roti pastry; Roti perancis; Roti prata;
Roti sayuran (vegan); Roti sobek; Roti susu; Roti tawar; Roti tawar manis; Roti tipis dilapisi daging; Roti yang dikeringkan; Roti
yang mengandung tempe; Roti, kue pastry dan gula-gula; Roti, sandwich, biskuit; Sagon (Kue); Sambal Bakasang; Sambal
bakso; Sandwich egg cheese; Sandwich smoked beef cheese; Saus pasta panggang; Saus untuk es krim; Saus untuk pasta
dan nasi; Sediaan aromatik untuk es krim; Sediaan aromatik untuk kue; Sediaan aromatik untuk kue kering; Sediaan hidangan
pasta; Sediaan makanan berbahan dasar pasta; Sediaan pasta; Sediaan sereal; Sediaan untuk membuat minuman coklat
dengan susu berbentuk serbuk; Sediaan untuk membuat minuman teh dengan aroma buah-buahan berbentuk serbuk;
Sengkulun (Kue Tradisional); Sereal batangan berprotein tinggi; Sereal yang diolah yang digabungkan dalam satu paket
dengan biji yang dapat dimakan, kacang-kacangan, polong-polongan, atau sayuran; Sereal yang diolah yang digabungkan
dalam satu paket dengan bumbu dan perasa; Serpihan sereal; Spageti yang belum dimasak; Spätzle (Pasta); Stik Keju; Talam
Sagu Bakar; Trehalosa untuk makanan dan minuman; Wafer (kue); Wafer (pie); Wafer sundae; Yangko (kue moci); affogato
[minuman berbasis kopi yang mengandung es krim]; air garam untuk memasak; air laut untuk memasak; angel-hair (pasta);
aroma untuk makanan/kue; baguettes [Roti Prancis]; bahan makanan berbahan dasar sereal, beras dan gandum yang
diekstrusi; bahan pelembut kue; bahan pengganti es krim berbahan dasar kedelai; bahan pengganti kopi; bahan pengikat
untuk es krim; baking cokelat; baking soda [soda bikarbonat untuk keperluan memanggang]; baking soda [soda bikarbonat
untuk keperluan memasak]; bakpao; bakpao isi daging; bakso yang terbuat dari kanji; bar energi dan makanan ringan
berbahan dasar gandum dan cokelat; barbari [roti datar]; batang energi berbasis sereal; batang energi berbasis sereal yang
mengandung larva serangga; batang energi berbasis sereal yang mengandung serangga; bibimbap [Hidangan Korea yang
terdiri terutama dari nasi dengan tambahan sayuran dan daging sapi]; bibimbap [nasi dicampur dengan sayuran dan daging
sapi]; biji kopi berlapis cokelat; biji kopi dilapisi gula; biji kopi yang dilapisi cokelat; biscuit tipis terbuat dari sereal; biskuit gula;
bubuk cokelat untuk sediaan minuman berbasis cokelat; bubuk soda kue; bubuk untuk membuat es krim; bubuk wasabi [lobak
Jepang]; bumbu pasta; bunga rampai; burger kalkun [sandwich]; burger kedelai [roti sandwich]; burger keju [sandwich]; burger
sayur [sandwich]; burger vegetarian [sandwich]; camilan granola dengan campuran buah kering dan kacang sebagai makanan
ringan; campuran bubuk untuk sediaan minuman cokelat; campuran es krim; campuran isian berbasis roti; campuran kopi;
campuran kopi hitam dengan susu panas; campuran kue; campuran makanan ringan yang terdiri dari kerupuk, pretzel atau
popcorn; campuran roti; campuran roti dalam bentuk bubuk; campuran roti dalam bentuk pasta; campuran untuk sediaan roti
dalam bentuk bubuk; campuran untuk sediaan roti dalam bentuk pasta; cangkir wafel berlapis cokelat; cangkir wafel yang
dapat dimakan; cangkir wafer yang dapat dimakan; chapati [roti tidak beragi]; cokelat dengan lobak Jepang; cokelat menyebar
untuk digunakan pada roti; coklat pasta; cookie bebas gluten; cookie berlapis cokelat; cookie yang mengandung serangga;
dekorasi berbasis gula untuk kue; dekorasi cokelat untuk kue; dekorasi fondant untuk kue; dekorasi gula untuk kue; dekorasi
kertas nasi untuk kue; dekorasi marzipan untuk kue; dekorasi permen untuk kue; dekorasi wafer yang dapat dimakan untuk
kue; dripper kopi bubuk sekali pakai, diisi; ekstrak kopi; ekstrak malt digunakan sebagai perasa untuk makanan dan minuman;
ekstrak malt digunakan sebagai perasa untuk minuman; ekstrak, selain minyak esensial, untuk minuman penyedap; es kopi;
es krim; es krim berbahan dasar yogurt, es krim sebagai unsur utama; es krim buah; es krim dan produk es krim; es krim
dengan menggunakan teh; es krim dengan menggunakan teh hijau bubuk; es krim gateaux; es krim mochi; es krim soft-serve
(hidangan penutup); es krim sundae; es krim susu; es krim tanpa-susu; es krim, sorbet dan es lainnya yang dapat dimakan;
esensi kopi; fa gao [kue bolu kukus]; fermentasi untuk pasta; flapjacks [kue wajan]; focaccia [roti]; fritters (kue) apel; garam
untuk memasak; ginseng olahan untuk digunakan sebagai ramuan, rempah-rempah atau penyedap untuk makanan atau
minuman; gochujang [pasta cabai fermentasi]; gula berputar (dekorasi kue); gula gula untuk menghias kue; hamburger
[sandwich]; hiasan kue yang dapat dimakan; hidangan kering beku dengan bahan utama pasta; hidangan pasta; hidangan
utama yang terdiri dari pasta atau nasi; hobak-juk [bubur labu]; hot dog [sandwich], pai daging; injeolmi [kue beras ketan yang
dilapisi bubuk kacang]; irisan kue [kue kering]; irisan pai [kue kering]; jambalaya [sajian nasi Creole pedas dengan campuran
ikan dan daging seperti udang, ayam, ham, dan sosis pedas]; kafein tambahan, yaitu, konsentrat berkafein untuk membuat
minuman kopi; kapsul kopi ginseng, terisi; kapsul kopi jelai, terisi; kapsul kopi, terisi; kasutera [kue bolu Jepang]; kembang
gula beku berbahan dasar sereal; kerang kue kering; keripik [produk sereal]; keripik camilan sereal instan; kernel jagung
bakar; kerupuk rambak; kerupuk stik cumi; kerupuk stik ikan; kopi; kopi bebas kafein; kopi beku-kering; kopi beraroma; kopi
buatan; kopi bubuk; kopi dan coklat; kopi dawet; kopi dawet ireng; kopi giling; kopi instan; kopi kantongan; kopi rempah; kopi
tanpa kafein; kopi yang belum dipanggang; kopi yang mengandung kelor; kopi, teh, kakao, gula, beras, tapioka, sagu, bahan
pengganti kopi; kue almond; kue balok; kue basah; kue bebas gluten; kue beku; kue beras; kue bola; kue bolu; kue buah; kue
bubuk; kue bulan; kue cokelat; kue coklat; kue custard; kue es; kue es krim; kue filo; kue frosting; kue gambang; kue gandum;
kue geplak; kue gulung telur; kue jahe; kue jinten / kue biji ketapang; kue kastangel; kue keberuntungan; kue kecipir (cipiran);
kue keju; kue kering beku; kue kering berbasis bawang dayak; kue kering kastengel; kue krim; kue lapis talas bogor; kue
lekker; kue mentega; kue millet; kue muffin; kue nastar; kue nougat; kue pai; kue panekuk; kue pang-pang; kue pastry; kue
persik; kue potong; kue prem; kue pretzel; kue proll; kue putri salju; kue semprit; kue serabi; kue sereal; kue stik bawang; kue
sus; kue tar apel; kue tar blueberry; kue tar buah; kue tar ceri; kue tar cokelat; kue tar krim; kue tar lemon; kue tar lezat; kue tar
raspberry; kue tar stroberi; kue tar telur; kue tart; kue untuk makanan ringan; kue wafer berlapis cokelat; kue widaran / bidaran;
kue yang dikukus; kue yang mengandung larva serangga; kue yang mengandung serangga; kue yogurt beku; kue-kue gurih;
kue-kue segar; kukis (kue kering); kukis coklat dari tepung keto; kulit cokelat mengandung biji kopi bubuk; kulit kue; kulit pai
meringue; kulit pasta; kulit pastry puff (roti); lembar pasta untuk lasagna atau cannelloni; lobak pedas; lomper [roti pipih
berbasis kentang]; madu untuk makanan dan minuman; makan siang dalam kotak yang terdiri dari nasi, dengan tambahan
daging, ikan; makan siang dalam kotak yang terdiri dari nasi, dengan tambahan daging, ikan, atau sayuran; makan siang
dalam kotak yang terdiri dari nasi, dengan tambahan tempura daging, tempura makanan laut, tempura telur, tempura sayuran
atau tempura jamur; makan siang dalam kotak yang utamanya terdiri dari pasta; makan siang pra-paket yang terdiri terutama
dari nasi, dan juga termasuk daging, ikan atau sayuran; makanan beku terutama terdiri dari pasta; makanan beku terutama
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terdiri dari pasta atau nasi; makanan disiapkan terutama terdiri dari pasta atau nasi; makanan gurih siap saji di kelas ini
terutama terdiri dari pasta atau nasi; makanan olahan berbahan dasar sereal untuk sarapan, makanan ringan atau bahan
untuk membuat makanan lain; makanan pembuka dan makanan ringan yang terdiri dari kembang gula, pasta, nasi, biji-bijian,
roti dan sereal; makanan pengganti berbahan dasar sereal dalam bentuk batangan (non-medis); makanan penutup es krim;
makanan ringan berbahan dasar beras; makanan ringan berbahan dasar biji probiotik; makanan ringan berbahan dasar coklat
probiotik; makanan ringan berbahan dasar gandum; makanan ringan berbahan dasar granola probiotik; makanan ringan
berbahan dasar jagung; makanan ringan berbahan dasar kakao probiotik; makanan ringan berbahan dasar kopi probiotik;
makanan ringan berbahan dasar mie; makanan ringan berbahan dasar oat; makanan ringan berbahan dasar pati singkong
diekstrusi; makanan ringan berbahan dasar pati yucca diekstrusi; makanan ringan berbahan dasar sereal; makanan ringan
berbahan dasar sereal bebas gluten; makanan ringan berbahan dasar sereal probiotik; makanan ringan berbahan dasar
tapioka; makanan ringan berbahan dasar tepung kentang; makanan ringan berbahan dasar tepung tapioka diekstrusi;
makanan ringan berbahan dasar multigrain yang larutkan dengan suplemen nutrisi dan makanan, bukan untuk keperluan
medis; makanan ringan berbasis jagung; makanan ringan berbasis sereal; makanan ringan dengan bahan dasar mie;
makanan ringan diekstrusi terutama terdiri dari pati; makanan ringan gandum diekstrusi; makanan ringan jagung diekstrusi;
makanan ringan yang terutama terdiri dari biji-bijian; makanan siap dimakan, berupa potongan makanan dari bahan sereal;
makanan siap saji terutama terdiri dari sereal dan biji-bijian; makaroni [kue kering]; mandu [Bakpao ala Korea]; mangkuk wafel
berlapis cokelat; mangkuk wafel yang dapat dimakan; mangkuk wafer yang dapat dimakan; matzo [roti tak beragi]; maté
(minuman infused); meringues (kue); mille-feuilles (kue); minuman berbahan dasar cokelat; minuman berbahan dasar cokelat
dengan susu; minuman berbahan dasar cokelat yang mengandung susu; minuman berbahan dasar coklat; minuman berbahan
dasar coklat dengan toping : boba, jelly, pearl; minuman berbahan dasar espresso; minuman berbahan dasar gula aren
ditambah susu, krim keju dan gula aren bakar; minuman berbahan dasar kakao; minuman berbahan dasar karamel; minuman
berbahan dasar kopi; minuman berbahan dasar kopi atau kakao dengan atau tanpa susu; minuman berbahan dasar kopi
dengan toping : boba, jelly, pearl; minuman berbahan dasar kopi, kokoa, cokelat atau teh; minuman berbahan dasar sereal
[pengganti makanan cair]; minuman berbahan dasar teh; minuman berbahan dasar teh dengan beraroma/ berasa bunga;
minuman berbahan dasar teh dengan tambahan rasa buah; minuman berbahan dasar teh dengan toping : boba, jelly, pearl;
minuman berbahan dasar teh ditambah buah segar, boba, dan krim busa manis; minuman berbahan dasar teh yang
mengandung atau diberi perisa jus buah atau jus sayuran; minuman berbasis chamomile; minuman berbasis kopi dan
minuman berbasis kakao; minuman biji kakao; minuman biji kopi; minuman cokelat; minuman cokelat dengan susu; minuman
dari campuran espresso, es krim dan brownies; minuman dengan bahan dasar coklat; minuman dengan bahan dasar kakao;
minuman dengan bahan dasar kopi; minuman dengan bahan dasar teh; minuman es berbahan dasar kopi; minuman es
berbahan dasar teh; minuman herbal alang-alang; minuman herbal yang diseduh dari dedaunan pohon mate; minuman jahe
merah dengan atau tanpa susu; minuman jus ginseng menjadi teh ginseng; minuman jus ginseng merah menjadi teh ginseng;
minuman jus ginseng putih menjadi teh ginseng; minuman jus jahe menjadi teh jahe; minuman kakao dengan susu; minuman
kopi; minuman kopi dengan buah-buahan; minuman kopi dengan campuran susu; minuman kopi espresso dengan tambahan
sirup jeruk; minuman kopi espresso dicampur dengan susu; minuman kopi espresso dicampur dengan susu 150 ml; minuman
kopi espresso dicampur dengan susu 180 ml; minuman kopi espresso yang dicampur dengan air panas; minuman sediaan
berbahan dasar kakao; minuman sediaan berbahan dasar kopi; minuman serbuk berbahan dasar rempah (jahe, kunyit,
temulawak); minuman teh; minuman teh boba; minuman teh dengan susu; minuman wedang jahe; minuman yang terbuat dari
campuran susu dengan bubuk matcha; minuman yang terbuat dari cokelat; minuman yang terbuat dari kopi; minuman yang
terbuat dari susu, bubuk coklat dan es batu; minuman yang terbuat dari teh; minuman yang terutamanya terdiri dari kopi;
minuman-minuman berbahan dasar kopi; minuman-minuman berbahan dasar kopi;; minuman-minuman berjenis kental/seperti
lumpur dengan rasa kopi (coffee-flavored slush-type drinks); minuman-minuman berperisa cokelat; minyak kopi; mirror icing
[mirror glaze] (sejenis kue); nasi bakar; olahan (sayuran) untuk digunakan sebagai pengganti kopi; orecchiette (pasta); pai; pai
apel; pai aprikot; pai ayam; pai babi; pai beku; pai berbasis serangga; pai berbasis serangga larva; pai blueberry; pai buah; pai
ceri; pai daging; pai daging cincang; pai daging unggas dan daging buruan; pai game; pai gurih; pai labu; pai lemon meringue;
pai persik; pai raspberry; pai sayur; pai segar; pai stroberi; pai telur; pai yogurt beku; paket makanan yang terdiri dari pasta
atau nasi; pandoro [roti ragi manis]; pane carasau [roti datar]; pangsit daging kukus [shaomai]; pangsit diisi dengan daging
babi cincang [gyoza]; papadum (roti renyah pipih); pappardelle (pasta); pasta almond; pasta asam jawa; pasta bawang putih
[sambal]; pasta bebas gluten; pasta cokelat; pasta gandum; pasta kacang cabai pedas; pasta kacang miso; pasta kari; pasta
kering; pasta kering dengan truffle; pasta penuh; pasta penyedap pandan; pasta permen [kembang gula]; pasta sayur [saus];
pasta segar; pasta segar dengan truffle; pasta soba; pasta telur; pasta untuk sup; pasta wasabi; pasta yang mengandung larva
serangga; pasta yang mengandung serangga; pasta, dimasak atau tidak dimasak; pati untuk makanan dan minuman; peach
cobbler (kue); pelmeni [pangsit diisi dengan daging]; pelunak daging untuk keperluan rumah tangga; pembungkus sandwich;
pengganti es krim; pengganti kopi berbahan dasar chicory; penne (pasta); penyedap kopi; perasa almond, selain minyak
esensial, untuk makanan atau minuman; perasa almond, selain minyak esensial, untuk minuman; perasa buah untuk makanan
atau minuman, kecuali esens; perasa buah, selain minyak esensial, untuk minuman; perasa herbal, selain minyak esensial,
untuk minuman; perasa kopi; perasa lemon, selain minyak esensial, untuk makanan atau minuman; perasa lemon, selain
minyak esensial, untuk minuman; perasa makanan untuk digunakan dalam membuat es krim; perasa sirup untuk digunakan
dalam kopi espreso dan/atau cafucino; perasa teh untuk makanan atau minuman; perasa untuk minuman, selain minyak
esensial; perasa vanila untuk makanan atau minuman; perasa vanila untuk minuman; perasa, selain minyak esensial, untuk
kue; perasa, selain minyak esensial, untuk minuman; permen rasa kopi.; persiapan kue yang mengandung larva serangga;
persiapan kue yang mengandung serangga; persiapan sereal; petits fours [kue]; piadina [roti datar]; polong kopi barley, terisi;
polong kopi ginseng, diisi; polong kopi, terisi; popcorn dan makanan ringan berbahan dasar jagung; pretzel [roti berbentuk
simpul]; produk makanan yang terdiri dari sereal; produk sereal bebas gluten; produk-produk kopi; produk-produk roti untuk
makanan; puding roti; puff pastry (roti); quesadillas [roti isi]; quiches (roti); ragi, baking powder; remah roti; rempah-rempah
kue; rhubarb pies (roti pai); roti [roti tidak beragi]; roti bagel; roti bakar; roti bawang; roti bebas gluten; roti berlapis; roti berlapis
keju dan daging asap; roti berlapis keju dan telur; roti bir; roti buah; roti bun; roti bun carbomado; roti bun krim; roti bun kukus
dengan isian; roti bun kukus yang diisi dengan daging cincang [Chuka-manjuh]; roti dan roti bun; roti dibumbui dengan
rempah-rempah; roti gandum; roti gandum hitam; roti goreng; roti gulung; roti gulung bebas gluten; roti jahe; roti kacang; roti
kering croutons; roti kismis; roti kukus; roti multigrain; roti naan; roti nasi; roti oriental; roti panggang; roti panggang yang
disuguhkan dengan saus keju dan boba dicelupkan kuah srikaya; roti pita; roti rendah garam; roti scones; roti segar; roti
singkong [roti keju]; roti soda; roti tidak beragi; roti yang dibuat dari kacang kedelai; roti*; rugelach [kue kering]; rum pasta;
salad pasta; sandwich burger daging sapi; sandwich es krim; sandwich hot dog; sandwich ikan; saus daging; saus pasta; saus
steak; saus untuk daging; saus untuk es krim; sediaan berbahan dasar kopi; sediaan makanan ringan terbuat dari sereal;
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sediaan malt barley untuk digunakan dalam membuat minuman; sediaan minuman kakao; sediaan minuman kopi; sediaan
untuk membuat minuman berbahan dasar kopi; sediaan-sediaan berbahan dasar sereal; sediaan-sediaan untuk minuman
berbahan dasar kopi; sediaan-sediaan untuk minuman cokelat ; sereal bar; sereal bar protein tinggi; sereal berbentuk butiran;
sereal bubuk; sereal dan biji-bijian olahan; sereal disiapkan untuk konsumsi manusia; sereal gandum; sereal jagung; sereal
siap saji; sereal untuk sarapan; sereal, diproses; shortbread tart shells (kue); shortcrust pastry (kue); sirup pati bubuk untuk
makanan dan minuman; sirup pati untuk makanan dan minuman; sistik ubi ungu; songpyeon [kue beras berbentuk setengah
bulan dengan isian manis atau semi-manis]; sopapillas [kue kering goreng]; sourdough (roti); spageti; spageti dengan bakso;
spiced cookies (kue kering); stik balado; stik dari tulang ikan; stik roti; taburan cokelat untuk menghias kue; taburan gula
(sprinkes) untuk menghias kue; taburan praline untuk digunakan pada es krim; taburan untuk menghias kue; tagliatelle (Pasta
Itali); taiyaki [kue berbentuk ikan Jepang dengan berbagai isian]; tambalan berbasis cokelat untuk kue dan pai; tambalan
berbasis custard untuk kue dan pai; tapioca pearls (isian untuk minuman boba); teh yang ditambahkan dengan berbagai
aroma, biji kopi, makanan ringan mie; topokki [hidangan yang dimasak terutama terdiri dari kue beras tumis dengan pasta
cabai yang difermentasi]; tteokguk [hidangan dari irisan kue beras oval dengan kaldu khas Korea]; wafel; wafel diisi; wafer;
wafer es krim; wafer gulung [cookies]; waffel; yohkan [batangan pasta jeli manis]; yule log (kue tradisional); zat pengikat
berbasis pati untuk es krim===
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021013944
: 01/03/2021 14:06:58
:
: PT. SOKKA TAMA FIBER

540 Etiket

: Gedung Graha Persada III Lantai 2 Building B Jalan KH Noer Ali No. 3A RT 002 RW
025 Kayuringin Jaya, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat , Kota Bekasi, Jawa
Barat, 17144
: Muhammad Kenang Maulana S.Pd
: PATENDO, Satrio Tower Level 16, Jl. Prof DR. Satrio Kav. C4, Kel. Kuningan Timur,
Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan
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Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: SOFI-BROADBAND
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HIJAU, BIRU
: 9
: ===Kabel serat optik; alat transmisi data interaktif; alat transmisi suara; alat transmisi telepon; alat untuk transmisi komunikasi;
alat untuk transmisi radio, alat pembaca optik; alat untuk transmisi suara atau gambar===
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320
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Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021013945
: 01/03/2021 14:07:19
:
: DAVID
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Elang Laut Residences B. 9. S RT/RW. 002/003, Kel. Kamal Muara, Kec.
Penjaringan
, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta
: Ryan Hartono S.E., S.H.
: Jalan Utan Kayu Raya No. 65 Jakarta Timur
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Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: GVM
: Tidak Ada Terjemahan
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Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM DAN PUTIH
: 11
: ===Fitting lampu; Gambar cahaya proyektor; Instalasi penerangan, pemanasan, penghasilan uap, memasak, pendinginan,
pengeringan, penyegaran udara, pembagian air dan instalasi kesehatan; Instalasi penerangan, pemanasan, penghasilan uap,
pendinginan, pengeringan, penyegaran udara, pembagian air dan instalasi kesehatan; LAMPU HIAS; LAMPU LANTAI;
LAMPU PAFON; LAMPU SELANG; LED umpan memancing; Lampu Berko; Lampu Blitz; Lampu CFL/LHE / lampu hemat
energi; Lampu Colen; Lampu Depan Untuk Motor; Lampu Iklan; Lampu Kotak untuk Iklan; Lampu LED; Lampu Pijar; Lampu
anti kabut kendaraan; Lampu belajar; Lampu darurat; Lampu diatas kepala; Lampu dinamo kendaraan; Lampu gantung plafon;
Lampu lantai; Lampu lilin LED; Lampu listrik dan peralatan penerangan lainnya; Lampu luar ruang; Lampu malam; Lampu
meja; Lampu mobil; Lampu patri; Lampu pembasmi hama untuk memurnikan udara; Lampu penerangan konstruksi; Lampu
perangkap serangga; Lampu pintar; Lampu sorot; Lampu sorot yang bisa digerakan sesuai dengan treknya; Lampu spot;
Lampu suasana LED; Lampu surya; Lampu tegak; Lampu untuk dekorasi; Lampu untuk di dinding; Lampu untuk instalasi
eksternal; Lampu untuk menerangi tangga, pintu dan bagian bangunan lainnya; Lampu untuk pemasangan di dinding; Lampu
untuk penerangan dalam ruangan; Lampu untuk penerangan industrial; Lampu untuk penerangan jalan umum; Lampu untuk
penerangan kantor; Lampu untuk penerangan luar ruangan; Lampu untuk penerangan pabrik; Lampu untuk penerangan
restoran; Lampu untuk penerangan rumah; Lampu untuk penerangan taman; Lampu yang dioperasikan dengan baterai
portabel yang dapat ditempatkan pada permukaan dimana sumber cahaya lain tidak tersedia; Lampu–lampu LED (Light
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Emitting Diode); Luminer LED; Menara lampu; Mesin lampu LED; Panel tampilan diode pemancar cahaya organik; Pelita
(Lampu Minyak); Pemantul cahaya lampu; Penahan kap lampu; Pencahayaan langit-langit; Pencahayaan taman; Penerangan;
Penerangan LED; Penerangan LED untuk banjir; Penerangan LED untuk jalan; Penerangan LED untuk terowongan;
Penerangan iluminasi LED; Penerangan pemancar cahaya [LED]; Penerangan untuk lemari, dapur, ruang kerja, gudang, unit
rak, dan lemari; Pengontrol pencahayaan; Penyebar cahaya (LED); Peralatan dan instalasi untuk keperluan penerangan,
pemanasan, pendinginan, pembangkit uap, memasak, mengeringkan, ventilasi, persediaan air dan sanitasi; Peralatan dan
komponen untuk penerangan, pemanas, pencairan es, dan pendingin udara; Peralatan dan perangkat penerangan non-listrik;
Peralatan penerangan LED; Peralatan penerangan dinding; Peralatan penerangan listrik malam; Peralatan untuk penerangan,
pemanasan, pemasakan, pendinginan, pengeringan, ventilasi, pasokan air, dan keperluan sanitasi; Perkakas penerangan
dengan Oioda Pemancar Cahaya (LEO); Perlengkapan lampu langit-langit; Perlengkapan lampu pembesar listrik;
Perlengkapan pencahayaan LED (light emitting diode) untuk digunakan dalam tampilan, komersial, industri, perumahan, dan
aplikasi pencahayaan aksen arsitektur; Perlengkapan pencahayaan LED untuk aplikasi pencahayaan di dalam dan luar
ruangan; Perlengkapan pencahayaan yang mengintegrasikan pencahayaan alami dan lampu neon ke dalam fixture;
Perlengkapan untuk bola lampu pijar; Produk penerangan yang menggunakan perangkat optoeletronik; RUMAH LAMPU
KENDARAAN; Rumahan lampu (fitting lampu); Selongsong lampu; Sistem pencahayaan, yaitu modul led (dioda pemancar
cahaya), catu daya dan kabel; Sistem penerangan pemadaman listrik; String lampu; Tabung pendar untuk penerangan; Unit
pencahayaan untuk rel yang dialiri listrik; akuarium lampu; alat untuk penerangan; aparat dan instalasi untuk penerangan,
pemanasan, pendinginan, pembangkit uap, memasak, pengeringan, ventilasi, pasokan air dan sanitasi tujuan; aparatur
pencahayaan; aparatur pencahayaan panel datar; aparatur pencahayaan panggung; aparatus untuk tujuan penerangan,
pemanasan, pembangkit uap, memasak, pendingin, pengeringan, ventilasi, pasokan air dan sanitasi; bohlam indikator
kendaraan; bola lampu; bola lampu LED; bola lampu elektrik; bola lampu mobil; bola lampu neon kompak [CFL]; bola lampu
untuk sinyal arah untuk kendaraan; bola lampu, listrik; bola pelampung untuk tangki toilet; busur lampu; diffusers cahaya;
dinamo lampu untuk sepeda; dioda pemancar cahaya [LED] aparatur pencahayaan; filamen magnesium untuk penerangan;
filamen untuk lampu listrik; filter untuk aparatur pencahayaan; filter untuk pencahayaan panggung; flameless dioda pemancar
cahaya [LED] lilin; gerak lampu keamanan sensitif; halogen bola lampu; instalasi pencahayaan; instalasi pencahayaan untuk
kendaraan udara; instalasi pengendalian lingkungan untuk penerangan, memasak, pendinginan dan sanitasi tujuan; instalasi
untuk penerangan jalan; kap lampu; kap pencahayaan; karbon untuk lampu busur; keselamatan lampu untuk digunakan di
bawah tanah; kotak lampu; lampu; lampu LED kuku; lampu Natal musik; lampu Natal, selain lilin; lampu Trailer; lampu aksen
untuk penggunaan dalam ruangan; lampu akuarium; lampu baca dan lampu buku; lampu belakang mobil; lampu belakang
untuk kendaraan; lampu belakang untuk kendaraan darat; lampu bertenaga surya; lampu besar untuk mobil; lampu bola;
lampu bolam; lampu buku; lampu cadangan untuk kendaraan darat; lampu curling; lampu dekoratif; lampu dekoratif untuk
liburan; lampu depan portabel; lampu depan untuk tujuan pencahayaan; lampu desktop yang USB-powered; lampu dinding;
lampu directional untuk sepeda; lampu discharge; lampu elektrik dan peralatan penerangan lainnya; lampu gantung; lampu
gas; lampu halogen; lampu helm; lampu iluminasi panggung; lampu indikator untuk ruang operasi; lampu inframerah, bukan
untuk tujuan medis; lampu jalan; lampu keamanan; lampu keamanan untuk penggunaan outdoor; lampu kendaraan; lampu
kepala mobil; lampu kerja; lampu keselamatan; lampu keselamatan LED; lampu klieg; lampu kuku; lampu kuku UV; lampu
kuman; lampu kuman untuk pemurni udara; lampu laboratorium; lampu lampu; lampu lampu LED; lampu langit-langit; lampu
lilin; lampu lilin LED; lampu linear LED; lampu listrik; lampu listrik untuk pohon Natal; lampu malam; lampu malam listrik; lampu
malam, selain lilin; lampu meja; lampu menyelam; lampu miniatur; lampu minyak; lampu neon; lampu panggung dan lampu
lentera; lampu penambang; lampu pencahayaan foto ulang; lampu penerangan; lampu penerangan komersial; lampu penunjuk
arah untuk mobil; lampu pergelangan tangan dan lampu depan untuk penggunaan pribadi; lampu pijar; lampu proyeksi LED;
lampu reflektor; lampu rem untuk kendaraan; lampu saku; lampu sepeda; lampu sepeda motor; lampu siklus; lampu sinar
ultraviolet, bukan untuk tujuan medis; lampu sorot; lampu sorot LED; lampu sorot atas; lampu sorot genggam; lampu sorot
untuk digunakan pada kendaraan; lampu standar; lampu studio; lampu suasana hati; lampu surya; lampu surya luar ruangan;
lampu tabung; lampu taman; lampu tanning; lampu tembak; lampu tenaga surya; lampu trailer perahu; lampu uap logam
halogen UV; lampu untuk digunakan pada pencahayaan orang, binatang, benda, pemandangan dan lingkungan sekitarnya;
lampu untuk kendaraan; lampu untuk mobil; lampu untuk penggunaan outdoor; lampu untuk tenda; lampu utilitas portabel;
lentera untuk penerangan; libur lampu listrik; light-emitting diode [LED] bawah air lampu; light-emitting diode [LED] lampu;
light-emitting diode [LED] lampu lanskap; light-emitting diode [LED] lampu suasana hati; light-emitting diode [LED] luminer;
light-emitting diode [LED] pencahayaan instalasi; light-emitting diode [LED] perlengkapan pencahayaan; lilin elektronik; lilin
listrik; mantel lampu; map-lampu baca untuk kendaraan; matahari lampu; membaca lampu; menerobos lampu untuk
kendaraan darat; menyembuhkan lampu, bukan untuk tujuan medis; musik lampu pohon Natal; navigasi lampu untuk kapal;
navigasi lampu untuk pesawat; obor listrik; obor listrik untuk penerangan; obor saku, listrik; off-road bar cahaya untuk
kendaraan; panel cahaya; panel instrumen lampu sepeda motor; pelampung closet; pelampung untuk tangki jamban;
pembakar untuk lampu; pemegang kap lampu; pencahayaan instalasi untuk kendaraan; pencahayaan peralatan untuk
kendaraan; pencahayaan peralatan untuk showcase; penerangan (LED) untuk kendaraan; penerangan iluminasi darurat
(lampu emergensi); penerangan jalan adaptif; penerangan jalan cerdas; penerangan track; penerangan, pemanasan,
pencairan es, pendingin udara serta komponen, bagian untuk kendaraan darat, sepeda, sepeda motor, dan moped.; penyalur
(penerangan); peralatan dan instalasi pencahayaan; peralatan penerangan LED; perangkat anti-silau untuk kendaraan [lampu
fitting]; perangkat pencahayaan LED; perlengkapan lampu; perlengkapan lampu LED; perlengkapan lampu surya, yaitu, unit
dan perlengkapan pencahayaan tenaga surya di dalam dan luar ruangan; perlengkapan lampu, termasuk perlengkapan lampu
bertenaga surya; perlengkapan lilin pencahayaan; perlengkapan pencahayaan; perlengkapan pencahayaan bertenaga baterai;
perlengkapan pencahayaan dalam ruangan; perlengkapan pencahayaan dengan deteksi gerakan; perlengkapan penerangan
listrik; perlengkapan penerangan listrik, yaitu, penerangan cadangan listrik untuk kegagalan daya; produk lampu portabel luar
ruangan, yaitu lampu depan; proyektor cahaya; rakitan penerangan dioda [LED] untuk tanda-tanda yang menyala; reflektor
lampu; reflektor sepeda dan lampu sepeda; senter; senter dipimpin; senter elektrik; senter pointer; senter untuk tujuan
pencahayaan; soket untuk lampu listrik; steker lampu listrik; tabung bercahaya untuk penerangan; tabung debit, listrik, untuk
penerangan; tabung lampu neon; tabung pencahayaan; tealights LED; tempat tudung lampu; trek pencahayaan [aparat
pencahayaan]; uap merkuri lampu; ultraviolet halogen logam uap lampu; unit lampu track listrik===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320

Prioritas

: JID2021013946
: 01/03/2021 14:09:35
:

540 Etiket
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730

Nama Pemohon

: PT. CODEMI GLOBAL

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: South Quarter Tower A Lantai 15 Unit F & G, Jl .RA. Kartini Kav. 8, RT.010/004,
Kelurahan Cilandak Barat, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12430
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: skillomo
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Orange
: 35
: ===Jasa konsultasi bisnis; jasa penyediaan informasi yang berkaitan dengan e-commerce melalui internet; penyediaan
informasi dan layanan konsultasi yang berkaitan dengan e-commerce; penyediaan jasa penjualan eceran melalui platform
penjualan secara daring/e-commerce===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021013947
: 01/03/2021 14:09:44
:
: WILLY LIE, MEYNI

540 Etiket

: PERUM TAMAN SEMANAN INDAH BLOK H-5 No.30, RT/RW. 014/012, SEMANAN,
KALIDERES, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11850
: Eko Budi Santoso S.F
: PT Paten Online Indonesia Epicentrum Walk Building Lt. 3 A-306 Kawasan
Taman Rasuna, Jalan H.R Rasuna Said Kuningan

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: WMS BOSS MEAT by WM
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah, coklat, jingga, kuning, hitam, putih, biru
: 29
: ===Daging sapi muda; Veal stock (olahan dari tulang daging sapi muda); bakso; daging; daging beku-kering; daging irisan;
daging sapi; daging segar; daging, beku; irisan daging sapi; persediaan daging sapi; potongan daging sapi; produk daging
sapi; produk yang terutama terdiri dari daging; steak daging===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021013948
: 01/03/2021 14:10:05
:
: FRANSISCA TRIS KUSUMANINGSIH

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: PERUM BUMI MONDOROKO RAYA BLOK AJ-20 RT.004 RW. 012 KELURAHAN
WATUGEDE KECAMATAN SINGOSARI KABUPATEN MALANG
, Kabupaten Malang, Jawa Timur, 65153
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: FRANDIEN
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: COKELAT, OREN, PUTIH
: 30
: ===Bumbu pecel; Kue Kacang Spesial; Kue Nastar Keju; Kue kering (pastri); Kue-kue; Sambal Bajak; Sambel Bajak; Sambel
Tomat; Tepung, roti, ragi, pastri (kue-kue); kue kering kastengel; kue nastar; kue putri salju; roti*; sagu; sambal; sambel;
sambel pecel===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021013949
: 01/03/2021 14:12:03
:
: Rony Teguh, Mujianto, Pipianto, Mujianto

Alamat Pemohon

: Jalan Antang No 25, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, 73112

740

540 Etiket
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740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: i-Tax
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Warna Merah Cerah (#ff1616) pada Tulisan i-Tax dengan bayangan warna hitam. Tulisan Intelligent tax berwarna hitam.
: 9
: ===program komputer untuk perangkat yang mendukung Internet of Things [IoT]===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021013950
: 01/03/2021 14:12:18
:
: ALICIA SERENA

540 Etiket

: Green Garden Blok A 2/11, RT.002 RW.003, Kel. Kedoya Utara, Kec. Kebon Jeruk,
Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11520
: Indrie Vietiamawan S.H
: WISNU AGUNG KENCANA Ruko Premier Park 2 Blok AA No. 16 - 17 Rt. 004 Rw.
015 Kelurahan Cikokol Tangerang

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: SUNFISH BEAUTY + Lukisan/Logo
: Sunfish adalah Ikan Matahari yang tinggal di kedalaman lautan tapi suka berenang ke permukaan air
untuk berjemur di matahari untuk meregulasi temperatur badan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Garis Hitam dengan Jingga
: 3
: ===Bahan kimia sebagai komponen dari krim , losion atau kosmetik; Bahan nabati / tumbuhan sebagai komponen dari krim ,
losion , atau kosmetik.; Bahan-bahan perawatan pribadi dan kecantikan, yaitu, tubuh, wajah, mata, krim pembersih tangan,
busa, pelembab, losion, gel, scrub, minyak, bedak, penyegar, toner, astringen, balsem, masker pelembab, sabun batangan
yang tidak mengandung obat; Bahan-bahan untuk perawatan rambut, yaitu, sampo, kondisioner, pembilas yang berbentuk
krim (creme rinse), penataan rambut glasir, semprotan, mousse, gel; Barang kosmetik untuk mandi; Barang-barang kosmetik
yaitu minyak rambut, minyak wangi, bedak wangil, bedak muka, bedak bayi, krim muka, krim kulit, cat alis, cat alis, cat kkuku,
cat bibir, obat kriting rambut cat rambut,bedak dasar, shampoo,wangi-wangian, minyak-minyak sari kosmetik, bahan
pemelihara gigi, tepal gigi, sabun wangi, sabun cuci, sabun krim detergent dan detergent bubuk .; Bedak wajah untuk
keperluan kosmetik; Busa (kosmetik) [Mousse]; Cairan untuk rambut (kosmetik); Ekstrak herbal topikal untuk digunakan
sebagai kosmetik; Esensi untuk keperluan kosmetik; Gel jerawat (kosmetik); Gel kulit untuk penggunaan kosmetik; Gel
pelangsing (kosmetik ); Gel pelangsing (kosmetik); Gel untuk dipakai setelah bercukur untuk keperluan kosmetik; Gel untuk
keperluan kosmetik; Highlighter badan kosmetik; Highlighter bubuk (kosmetik); Highlighter cair (kosmetik); Highlighter krim
(kosmetik); Highlighter kulit (kosmetik); Highlighter wajah kosmetik; Kain, tisu atau penyeka yang diresapi sediaan kosmetik;
Kapas wajah untuk kosmetik; Kondisioner cair (kosmetik); Kosmetik berwarna untuk anak-anak; Kosmetik dasar rias, termasuk
pembersih kulit, toner kulit, losion kulit, krim kulit, serum wajah non-obat, tisu wajah dan pelembab wajah.; Kosmetik
fungsional; Kosmetik highlighter; Kosmetik menggunakan bahan alami; Kosmetik perpaduan dari powder dan liquid foundation
(cushion); Kosmetik untuk bulu mata; Kosmetik untuk manusia; Kosmetik untuk perawatan kulit dan rambut; Kosmetik untuk
perawatan rambut; Kosmetik untuk spa; Kosmetik yaitu bedak padat, bedak bubuk, lipstik, pensil alis dan eyeliner; Kosmetik,
yaitu sediaan untuk menghilangkan atau mengurangi garis-garis kulit halus di sekitar kening dan mata (glabellar), keriput di
wajah, ketidaksimetrisan dan kekurangan dan masalah kulit manusia; Krim Badan area sensitif (kosmetik); Krim balm cacat;
Krim bernutrisi; Krim creambath; Krim dan losion perawatan kulit yang tidak mengandung obat; Krim flek (kosmetik); Krim kulit
berminyak; Krim kulit daerah sensitif (kosmetik); Krim kulit kering (kosmetik); Krim kulit sensitif (kosmetik); Krim leher; Krim
lulur badan [Cream-body scrub] kosmetik; Krim mandi untuk bayi; Krim mata; Krim matahari (bukan untuk pengunaan
pengobatan); Krim matahari (tidak untuk penggunaan medis); Krim pelembab; Krim pelembab kulit beraroma; Krim pelindung
sinar UV; Krim pelurusan rambut; Krim pembersih (kosmetik); Krim pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Krim pencuci
tangan; Krim rambut; Krim sabun yang tidak mengandung obat untuk digunakan dalam mencuci; Krim tabir surya; Krim untuk
bercukur; Krim untuk keperluan kosmetik; Krim untuk mandi; Krim untuk mengencangkan kulit; Krim untuk menggelapkan
rambut; Krim untuk pemutih kulit; Krim untuk pijat; Krim untuk tumit; Krim untuk vagina yang tidak mengandung obat; Krim
wajah; Krim wajah (kosmetik); Krim wajah dan kulit; Krim wajah untuk digunakan sebagai kosmetik; Krim yang tidak
mengandung obat untuk mata dan area di sekitar mata; Krim, gel, lotion, susu dan pelembab setelah matahari; Krim, minyak,
losion dan busa cukur; Krim, minyak, losion dan busa stelah bercukur; Lipstik berbentuk pasta; Lipstik cair; Losion pelembab
(kosmetik); Losion pelindung sinar UV; Losion pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Losion pengelupasan untuk keperluan
kosmetik; Losion untuk dipakai setelah bercukur untuk keperluan kosmetik; Lotion daerah sensitif (kosmetik); Lotion flek
(kosmetik); Lotion jerawat; Lotion kulit kering (kosmetik); Lotion pelindung sinar ultra-violet; Lotion perawatan kulit dan preparat
anti penuaan; Make up remover krim; Maker wajah (Kosmetik); Masker (kosmetik); Masker Wajah; Masker pelembab kulit;
Masker pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Masker perawatan [kaki]; Masker perawatan [tangan]; Masker untuk
kebersihan daerah kewanitaan; Masker untuk kulit sebagai penggunaan kosmetik; Masker untuk tubuh sebagai penggunaan
kosmetik; Masker wajah (kosmetik); Masker wajah arang; Masker wajah pembersih pori-pori; Masker wajah pembersihan
mendalam; Masker wajah untuk kuli berminyak; Masker wajah yang dipakai saat tidur; Minyak sari buah merah untuk
kosmetik; Minyak untuk mandi berendam untuk keperluan kosmetik; Minyak yang mudah menguap (Kosmetik); Minyak, krim
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dan losion untuk kulit; Paket masker untuk keperluan kosmetik; Pelembab (kosmetik); Pelembab Leher (kosmetik); Pelembab
[Moisturizer] kosmetik; Pelembab anti penuaan yang digunakan sebagai kosmetik; Pelembab mata untuk penggunaan
kosmetik; Pembersih wajah (kosmetik); Pensil highlighter (kosmetik); Pensil untuk bibir; Penyeka sekali pakai yang diresapi
dengan sediaan membersihkan dan kosmetik, penyeka kosmetik yang sudah dilembabkan; Pewangi badan (kosmetik);
Produk kosmetik; Produk kosmetik dan perawatan kulit; Produk kosmetik untuk perawatan kulit; Produk perawatan kulit yang
mengandung ektrak batu permata (kosmetik); Produk perawatan kulit, yaitu serum kulit non-obat, pembersih kulit, krim kulit;
Produk-produk makeup, seperti, makeup mata, penghapus makeup mata, pensil mata, perona mata, eyeliner, maskara, bedak
wajah, alas bedak dan alas bedak cair, perona wajah berbentuk krim, cairan atau bubuk, lipstik dan pensil untuk bibir, cat
kuku, penghapus cat kuku; Ramuan kosmetik untuk mandi; Sabun Kecantikan (kosmetik); Sabun dengan bahan dasar Herbal
Oil (kosmetik); Sabun kosmetik; Sabun mandi, deodoran; Scrub untuk keperluan kosmetik; Scrub wajah [facial scrub]
kosmetik; Sediaan Pembersih Kulit (kosmetik); Sediaan kosmetik perawatan bibir; Sediaan kosmetik seperti semprotan
tangan, gel tangan, larutan tangan, pelembab, lotion, toner & astringen, larutan alkohol, sabun mandi dalam bentuk cair,
bentuk batangan & bubuk, krim, sediaan deodoran dan anti-keringat.; Sediaan kosmetik tata rias dan penghapus riasan;
Sediaan kosmetik untuk bibir; Sediaan kosmetik untuk kulit wajah; Sediaan kosmetik untuk mandi dan mandi pancuran
(shower); Sediaan kosmetik untuk mata; Sediaan kosmetik untuk perawatan pribadi, yaitu kultur mikroorganisme tidak hidup;
Sediaan kosmetik yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati di wajah; Sediaan kosmetik, yakni lotion untuk
mengencangkan kulit; Sediaan minyak panas (kosmetik); Sediaan pembersih badan dan kosmetik; Sediaan perawatan kulit
dan kosmetik; Sediaan perawatan kulit non-obat, yaitu, krim, lotion, gel, toner, pembersih dan pengelupas sel kulit; Sediaan
perawatan kulit non-obat, yaitu, lotion; Sediaan perawatan matahari untuk keperluan kosmetik; Sediaan perawatan rambut,
shampo, kondisioner (pelembab) rambut, losion dan jel untuk rambut; Sediaan tabir surya; Sediaan tabir surya kosmetik;
Sediaan untuk menghilangkan bulu (kosmetik); Sediaan-sediaan kosmetik untuk perawatan kulit; Sediaan-sediaan perawatan
kulit non-medis, yaitu, krim wajah, krim mata, pembersih wajah, losion dan minyak, losion untuk tubuh, pelembab dan
penyegar kulit, gel, pembersih, dan masker untuk digunakan pada wajah dan tubuh, krim pencukur; Semprotan pelembab
wajah (kosmetik); Serum Mata (kosmetik); Serum anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; Serum kecantikan (kosmetik);
Serum leher (kosmetik); Serum pencerah (kosmetik); Serum untuk keperluan kosmetik; Sipat (Kosmetik); Spray wajah
(kosmetik); Tabir surya yang disemprot; Tanah liat (kosmetik); Tempat lipstik; Toner (cairan penyegar wajah) kosmetik; Toner
cair (Kosmetik); Toner wajah (kosmetik); Zat pelembab, yaitu, krim pelembab, susu pelembab, lotion pelembab tubuh, larutan
pelembab untuk kulit; amplas untuk mengasah pensil gambar; apitoxin [racun lebah madu] untuk keperluan kosmetik;
astringen untuk keperluan kosmetik; balm dan krim setelah bercukur; bantalan kapas untuk keperluan kosmetik; bantalan
pembersih diresapi dengan kosmetik; basma [pewarna kosmetik]; basma untuk keperluan kosmetik; batang kapas untuk
keperluan kosmetik; bedak talek untuk keperluan kosmetik; bedak tubuh untuk keperluan kosmetik; bedak wajah kosmetik;
body butter untuk keperluan kosmetik; body lotion untuk keperluan kosmetik; body scrub untuk keperluan kosmetik; body
shimmer lotion; bola kapas untuk keperluan kosmetik; bubuk bedak wangi untuk keperluan kosmetik; bubuk glitter kosmetik;
bubuk kosmetik, krim dan lotion untuk wajah, tangan dan tubuh; bubuk mandi untuk keperluan kosmetik; bubuk masker tubuh;
bubuk masker tubuh untuk keperluan kosmetik; bubuk padat untuk compacts [kosmetik]; bubuk wangi untuk keperluan
kosmetik; bubuk-bubuk untuk tubuh, wajah, kosmetik dan mandi; busa kosmetik yang mengandung tabir surya; cocoa butter
untuk keperluan kosmetik; colognes, parfum dan kosmetik; concealer [kosmetik]; cosmeceuticals untuk keperluan kosmetik;
cotton buds untuk keperluan kosmetik; cuci masker; dasar bedak; dasar bedak (kosmetik); dasar bedak dengan tekstur lebih
ringan (BB cream); dasar bedak untuk kulit; deodoran; ekstrak herbal untuk keperluan kosmetik; emolien kulit untuk keperluan
kosmetik; emolien rambut untuk keperluan kosmetik; emulsi tubuh untuk keperluan kosmetik; emulsi wajah untuk keperluan
kosmetik; emulsi wajah untuk penggunaan kosmetik; emulsi, gel dan lotion untuk perawatan kulit; esensi halus/esens yang
mudah menguap untuk keperluan kosmetik, yaitu esensi badian; garam mandi untuk keperluan kosmetik; gel after-sun
[kosmetik]; gel after-sun untuk keperluan kosmetik; gel dan minyak kecantikan [kosmetik]; gel kosmetik; gel lidah buaya untuk
keperluan kosmetik; gel mandi, krim dan minyak; gel mata untuk keperluan kosmetik; gel pelembab [kosmetik]; gel pelembab
kulit [kosmetik]; gel penyamakan [kosmetik]; gel tahan lama untuk keperluan kosmetik; gel tubuh dan wajah [kosmetik]; gel
untuk penggunaan kosmetik; gel untuk tubuh (kosmetik); gel wajah [kosmetik]; ginseng mengklarifikasi masker wajah
pemolesan; glitter dekoratif untuk keperluan kosmetik; glitter kuku; glitter untuk keperluan kosmetik; grease untuk keperluan
kosmetik; handuk, kain dan kertas sekali pakai dan barang kapas diresapi dengan atau untuk digunakan dengan sediaan
kosmetik; highlighter (kosmetik); jel dan krim untuk mandi shower; kapas dalam bentuk bola-bola, kuncup, kain, gulungan,
penyeka untuk kebutuhan kosmetik; kapas dan tongkat kapas untuk keperluan kosmetik; kapur untuk penggunaan kosmetik;
kaus kaki diresapi dengan krim pelembab kosmetik; kaus kaki yang sudah dilembabkan dengan sediaan kosmetik untuk
keperluan kosmetik; kertas untuk penggunaan kosmetik; kit kosmetik; kit make-up yang terutama terdiri dari fondasi, maskara,
blushes, glosses dan lipstik [tidak termasuk kuas dan spons]; kit tata rias yang terdiri dari maskara dan alat untuk
mempertegas garis mata, gel alis, bubuk alis, pensil alis; kompres mata untuk keperluan kosmetik; kosmetik; kosmetik alis;
kosmetik bermain anak-anak, menandai kulit; kosmetik dalam bentuk bubuk; kosmetik dalam bentuk krim; kosmetik dalam
bentuk lotion; kosmetik dalam bentuk susu, lotion dan emulsi; kosmetik dan alat rias/pembersih badan (tidak mengandung
obat) untuk kuku, rambut dan kulit; kosmetik dan make-up; kosmetik dan sediaan kosmetik; kosmetik dan sediaan pembersih
badan yang tidak mengandung obat; kosmetik dan sediaan perawatan pribadi; kosmetik dekoratif; kosmetik dekoratif [makeup]; kosmetik fungsional adalah krim anti-kerut; kosmetik fungsional menjadi sediaan penyaringan sinar matahari; kosmetik
fungsional menjadi sediaan perawatan kulit anti-penuaan; kosmetik non-medis; kosmetik penyegar kulit; kosmetik perawatan
kulit; kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan; kosmetik tabir surya; kosmetik tanpa obat; kosmetik tanpa obat dan sediaan
perlengkapan mandi; kosmetik tidak mengandung obat, perlengkapan mandi dan wewangian yang tidak mengandung obat
untuk merawat dan mempercantik bulu mata, alis, mata, bibir dan kuku; kosmetik untuk digunakan pada kulit; kosmetik untuk
hewan; kosmetik untuk kulit kepala; kosmetik untuk menutupi bekas luka operasi; kosmetik untuk wajah dan tubuh dalam
bubuk tertentu; kosmetik yaitu krim, susu, lotion, gel dan bubuk untuk wajah, tubuh dan tangan; kosmetik yang digunakan
sebagai sediaan perawatan kulit; kosmetik yang dijual sebagai komponen integral dari persiapan perawatan kulit tanpa obat;
kosmetik yang mengandung probiotik; kosmetik yang mengandung vitamin; kosmetik, yaitu alas bedak, concealer, pengkilap
bibir, maskara, pembersih make-up; kosmetik, yaitu, alas bedak, bedak, concealer, Celak mata (Eye shadow), pensil mata,
eyeliner cair, maskara, pensil bibir, lipstik, Pengkilat bibir (lip gloss), balsem bibir, cat kuku; krim; krim after-shave (non-obat);
krim after-sun untuk keperluan kosmetik; krim anti penuaan; krim anti-bintik; krim anti-bintik untuk keperluan kosmetik; krim
anti-iritasi [untuk keperluan kosmetik]; krim anti-kerut; krim anti-kerut untuk keperluan kosmetik; krim anti-penuaan; krim antipenuaan untuk keperluan kosmetik; krim anti-penuaan untuk wajah; krim aromaterapi; krim bayi tidak mengandung obat; krim
bayi yang tidak mengandung obat; krim berbentuk stik pelindung dari sinar matahari; krim berjemur; krim bibir; krim bibir untuk
keperluan kosmetik; krim boot; krim bronzing kulit; krim creambath; krim cukur; krim dan gel kosmetik untuk wajah, tangan dan
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tubuh; krim dan lotion kosmetik; krim dan lotion kosmetik untuk perawatan wajah dan tubuh; krim dan lotion penyamakan sinar
matahari; krim dan sediaan setelah matahari; krim dasar bedak; krim dingin; krim dingin untuk keperluan kosmetik; krim
exfoliant untuk keperluan kosmetik; krim foundation; krim herbal topikal untuk mengencangkan dan meningkatkan payudara;
krim kaki tanpa obat; krim kecantikan; krim kecantikan balm; krim kecantikan untuk perawatan tubuh; krim kecantikan wajah
dan tubuh; krim kosmetik; krim kosmetik bernutrisi; krim kosmetik untuk kulit; krim kosmetik untuk mengencangkan kulit; krim
kosmetik untuk mengencangkan kulit di sekitar mata; krim kosmetik untuk perawatan kulit; krim kosmetik, lotion dan sediaan
lain untuk berjemur; krim kosmetik, susu, lotion, gel dan bubuk untuk wajah, tangan, dan tubuh; krim kuku; krim kuku untuk
keperluan kosmetik; krim kulit; krim kulit dalam bentuk cair dan padat; krim kulit tabir surya; krim kulit tanpa obat; krim kulit
untuk keperluan kosmetik; krim kulit yang adil; krim kulit yang adil untuk keperluan kosmetik; krim kutikula; krim malam; krim
mandi; krim masker tubuh; krim masker tubuh untuk keperluan kosmetik; krim mata; krim mata untuk keperluan kosmetik; krim
matahari; krim matahari untuk keperluan kosmetik; krim non-obat untuk melembabkan kulit; krim non-obat untuk
menenangkan kulit; krim non-obat untuk scrub wajah; krim obat menghilangkan rambut; krim pagi untuk keperluan kosmetik;
krim pelembab; krim pelembab kulit [kosmetik]; krim pelembab setelah bercukur; krim pelembab, lotion dan gel; krim pelurus
rambut; krim pembersih [kosmetik]; krim pembersih kulit; krim pembersih kulit [non-obat]; krim pembersih non-obat untuk
penggunaan pribadi; krim pemoles; krim pemutih gigi; krim pemutih kulit; krim pemutih kulit wajah; krim pengelupas; krim
pengencang [kosmetik]; krim penghalus kulit; krim pengkondisi; krim pengkondisi kulit untuk keperluan kosmetik; krim
pengurang bintik penuaan; krim pengurang bintik penuaan untuk keperluan kosmetik; krim penyamak sendiri; krim perawatan
kulit kepala tanpa obat; krim perawatan rambut; krim perawatan rambut untuk keperluan kosmetik; krim perlindungan rambut;
krim perlindungan rambut, non-obat; krim pijat, selain untuk keperluan medis; krim pra-cukur; krim rambut; krim retinol untuk
keperluan kosmetik; krim ruam popok tanpa obat; krim sepatu dan boot; krim setelah dicukur; krim setelah matahari; krim
siang; krim tabir surya; krim tabir surya untuk keperluan kosmetik; krim tangan; krim tangan kosmetik; krim tangan untuk
keperluan kosmetik; krim tangan, krim kaki, krim bernutrisi, krim pembersih wajah; krim tanning diri [kosmetik]; krim tanpa obat
untuk melembutkan kulit; krim tanpa obat untuk memutihkan kulit; krim tanpa obat untuk mencerahkan kulit; krim tanpa obat
untuk perlindungan kulit; krim tubuh; krim tubuh beraroma; krim tubuh kosmetik; krim tubuh untuk keperluan kosmetik; krim
untuk bahan kulit; krim untuk keperluan kosmetik; krim untuk kulit; krim untuk mandi; krim untuk memutihkan kulit; krim untuk
mencegah kerutan wajah; krim untuk mengelupas kulit mati; krim untuk menghindari kulit terbakar dari sengatan matahari (non
medis); krim untuk mengurangi selulit; krim untuk pemeliharaan kulit (kosmetik); krim untuk pengurangan selulit untuk
keperluan kosmetik; krim untuk spa; krim wajah; krim wajah [kosmetik]; krim wajah dan tubuh; krim wajah dan tubuh untuk
keperluan kosmetik; krim wajah tidak mengandung obat; krim wajah untuk keperluan kosmetik; krim wajah untuk penggunaan
kosmetik; krim wangi; krim wangi untuk keperluan kosmetik; krim yang hilang; krim, losion dan gel penyamakan; krim, minyak
dan susu untuk tubuh, sabun mandi, gel, minyak, susu dan garam; krim, minyak, lotion, semprotan, pensil dan balsem untuk
keperluan kosmetik; kristal mandi untuk keperluan kosmetik; kutek kuku; linen untuk penggunaan kosmetik; lipstik; losion dan
krim untuk digunakan pada kulit; losion kosmetik; losion susu matahari kosmetik; losion susu untuk keperluan kosmetik; losion,
krim, pelembab, minyak dan susu yang dipakai setelah berjemur matahari; losion, susu, dan krim untuk tubuh (tidak
mengandung obat); lotion aromaterapi; lotion bayi [perlengkapan mandi]; lotion berjemur; lotion berjemur kosmetik; lotion
cukur; lotion dan krim tubuh beraroma; lotion dan pelembab anti-penuaan; lotion gelombang-set; lotion kaki tanpa obat; lotion
kecantikan; lotion klarifikasi kulit non-obat; lotion kosmetik untuk mengurangi munculnya bintik-bintik dan bintik-bintik penuaan;
lotion kulit dan tubuh, krim dan minyak untuk penggunaan kosmetik; lotion kulit kosmetik; lotion kulit pelembab [kosmetik];
lotion mandi; lotion mandi untuk keperluan kosmetik; lotion masker tubuh; lotion masker tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion
mata; lotion mata untuk keperluan kosmetik; lotion non-obat untuk kulit; lotion non-obat untuk melembabkan kulit; lotion nonobat untuk tubuh; lotion obat menghilangkan rambut; lotion pelembab [kosmetik]; lotion pelindung rambut; lotion pembersih
gigi; lotion pembersih kulit; lotion pembersih non-obat; lotion pengencang untuk tubuh; lotion pengencang untuk wajah; lotion
pengencang untuk wajah, tubuh dan tangan untuk keperluan kosmetik; lotion pengeritingan permanen; lotion penguat untuk
tangan; lotion perawatan kulit kosmetik; lotion perawatan matahari; lotion perawatan matahari untuk keperluan kosmetik; lotion
perawatan penguatan rambut; lotion perawatan rambut; lotion perawatan rambut untuk keperluan kosmetik; lotion rambut
kosmetik; lotion rambut melambai; lotion rambut tanpa obat; lotion restorasi rambut tanpa obat; lotion setelah matahari; lotion
setelah matahari untuk keperluan kosmetik; lotion stimulasi non-obat untuk kulit; lotion styling; lotion tabir surya; lotion tabir
surya dan krim perawatan matahari; lotion tabir surya untuk keperluan kosmetik; lotion tahan usia; lotion tahan usia untuk
keperluan kosmetik; lotion tangan; lotion tangan untuk keperluan kosmetik; lotion tubuh beraroma; lotion tubuh pelembab
[kosmetik]; lotion untuk jenggot; lotion untuk keperluan kosmetik; lotion untuk memperkuat kuku; lotion untuk mengurangi
selulit; lotion untuk pengurangan selulit untuk keperluan kosmetik; lotion untuk perawatan tubuh; lotion untuk perawatan wajah
dan tubuh; lotion untuk perawatan wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion untuk wajah; lotion wajah dan tubuh;
lotion wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion wajah kosmetik; lotion wajah tanpa obat; lotion wangi [sediaan toilet];
lotion, krim dan sediaan untuk perawatan wajah, tubuh, kulit kepala, kuku dan rambut; lulur kosmetik; make-up [kosmetik];
make-up dasar bedak; make-up dasar bedak dalam bentuk bubuk; make-up mengeluarkan susu, gel, lotion dan krim; make-up
menghapus krim; manik-manik mandi untuk keperluan kosmetik; masker kaki untuk perawatan kulit; masker kecantikan;
masker kecantikan rambut; masker kecantikan wajah; masker kecantikan wajah tidak mengandung obat; masker kecantikan,
krim dan minyak untuk membersihkan kulit, krim kulit, krim untuk menghilangkan noda, krim mata, losion kulit, losion wajah,
losion tubuh, pelembab kulit, krim malam, pengklarifikasi kulit, sediaan untuk tanning matahari, sediaan perawatan matahari
bukan medis, kapas untuk kecantikan; masker kecantikan, sediaan perawatan kulit wajah (facial packs); masker kosmetik;
masker kulit; masker kulit [kosmetik]; masker kulit berbentuk losion dan semprotan; masker kulit untuk keperluan kosmetik;
masker mata; masker mata gel; masker mata untuk keperluan kosmetik; masker pelembab kulit; masker pembersih jahe;
masker pembersih mineral; masker pembersih untuk tubuh; masker pembersih untuk wajah; masker pembersihan; masker
pemutih kulit wajah; masker penataan rambut; masker perawatan rambut; masker rambut; masker rambut dan kulit kepala;
masker scrub pemurnian mendalam; masker tanah liat penyeimbang minyak; masker tanah liat penyeimbang minyak rumput
laut; masker tanah liat yang membersihkan kulit; masker tangan untuk perawatan kulit; masker tubuh; masker tubuh untuk
keperluan kosmetik; masker untuk membersihkan wajah; masker wajah; masker wajah [kosmetik]; masker wajah bergizi madu
dalam; masker wajah kosmetik; masker wajah memurnikan arang; masker wajah smoothing; masker wajah untuk penggunaan
kosmetik; membersihkan dan melembabkan krim, minyak, lotion dan preparat; memijat minyak dan lotion; minyak after-sun
untuk keperluan kosmetik; minyak berjemur [kosmetik]; minyak dan lotion penyamakan matahari; minyak esensial untuk
keperluan kosmetik; minyak kosmetik; minyak kosmetik untuk kulit; minyak mandi untuk keperluan kosmetik; minyak mawar
untuk keperluan kosmetik; minyak parfum untuk pembuatan preparat kosmetik; minyak pelindung matahari [kosmetik]; minyak
setelah matahari [kosmetik]; minyak tubuh untuk keperluan kosmetik; minyak untuk keperluan kosmetik; minyak, losion dan
susu semua untuk keperluan kosmetik dan alat rias/pembersih badan untuk kuku, rambut dan kulit; minyak-minyak sari
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kosmetika; mousses [kosmetik]; mutiara mandi untuk keperluan kosmetik; oil baths untuk perawatan rambut untuk keperluan
kosmetik; overlay memahat kuku [kosmetik]; pacar [pewarna kosmetik]; paket kosmetik kecantikan (beauty pack) yang dijual
satu unit; paket kosmetik wajah; paket masker pengencangan pori digunakan sebagai kosmetik; paket masker untuk
keperluan kosmetik; pasta kosmetik untuk aplikasi ke wajah untuk menangkal silau; pasta wangi untuk keperluan kosmetik;
patch jerawat kosmetik; pelembab kulit digunakan sebagai kosmetik; pelembab wajah kosmetik; pelindung matahari untuk bibir
[kosmetik]; pembersih tata rias wajah , pembersih kosmetik; pembersih berbentuk krim; pembersih tata rias wajah, pembersih
kosmetik; pembersih untuk kuas kosmetik; pembilasan rambut untuk keperluan kosmetik; pemelihara rambut untuk keperluan
kosmetik; pemerah susu krim; pencuci vagina untuk keperluan sanitasi atau deodoran pribadi; pensil alis; pensil blush on;
pensil eyeliner; pensil kosmetik; pensil make-up; pensil mata; pensil mata kosmetik; pensil untuk bibir; pensil untuk keperluan
memutihkan gigi; penutup mata gel untuk keperluan kosmetik; penyamakan kosmetik dan susu setelah matahari, gel dan
minyak; penyeka kapas untuk keperluan kosmetik; penyeka, kapas dan tisu yang diresapi dengan sediaan kosmetik dan losion
wewangian yang tidak mengandung obat; penyeka, tisu dan handuk kosmetik yang telah diresapi pelembab; perekat kelopak
mata ganda (kosmetik); perhiasan kulit untuk keperluan kosmetik; pernis kuku untuk keperluan kosmetik; perona pipi dalam
bentuk krim (Cream blush); persiapan kulit wajah untuk penggunaan kosmetik; petroleum jelly untuk keperluan kosmetik;
pewarna bibir dalam bentuk cairan atau gel [kosmetik]; pewarna kosmetik; pewarna lotion untuk rambut; pijat lilin untuk
keperluan kosmetik; pomade rambut untuk keperluan kosmetik; pomades untuk keperluan kosmetik; preparat kosmetik yang
mengandung kolagen; preparat pelembab [kosmetik]; preparat pemutihan [decolorants] untuk keperluan kosmetik; primer kuku
[kosmetik]; produk dan sediaan kosmetik perawatan kecantikan; produk kosmetik dalam bentuk aerosol untuk perawatan kulit;
produk pelindung matahari (kosmetik); produk pemutih (kosmetik); produk perawatan bibir (kosmetik); produk perawatan
wajah [kosmetik]; racun lebah untuk keperluan kosmetik; rum rum untuk keperluan kosmetik; sabun kosmetik; sabun krim;
sabun krim tubuh; sabun mandi dalam bentuk cair, padat atau gel; sabun-sabun, sabun mandi, wangi-wangian, minyak
esensial, kosmetik, shampoo, shampoo kering; salep kosmetik; salep kulit pelembab [kosmetik]; salep ruam popok dan lotion
tanpa obat; sarung tangan pra-dibasahi dengan sediaan kosmetik untuk keperluan kosmetik; scrub krim tubuh; scrub
pengelupasan kulit untuk keperluan kosmetik; sediaan berjemur [kosmetik]; sediaan dan produk perawatan kulit [kosmetik dan
tidak mengandung obat-obatan]; sediaan kolagen untuk keperluan kosmetik; sediaan kosmetik; sediaan kosmetik antipenuaan; sediaan kosmetik dan kecantikan; sediaan kosmetik meminimalkan kerut untuk penggunaan wajah topikal; sediaan
kosmetik perawatan rambut; sediaan kosmetik tanpa busa; sediaan kosmetik tanpa obat; sediaan kosmetik tidak mengandung
obat untuk penggelapan kulit dan penggelapan kulit yang dilakukan sendiri; sediaan kosmetik tidak mengandung obat untuk
tujuan pelangsingan; sediaan kosmetik untuk berjemur; sediaan kosmetik untuk berjemur dan sediaan untuk melindungi kulit
dari efek sinar matahari; sediaan kosmetik untuk bulu mata; sediaan kosmetik untuk kulit; sediaan kosmetik untuk kulit kering
selama kehamilan; sediaan kosmetik untuk mandi; sediaan kosmetik untuk melindungi dari sengatan matahari; sediaan
kosmetik untuk melindungi kulit dari sinar matahari; sediaan kosmetik untuk modifikasi kulit dan tubuh plastik simulasi dan
kosmetik untuk layanan make up artis; sediaan kosmetik untuk pembaruan kulit; sediaan kosmetik untuk pemeliharaan kulit
dan perawatan kulit; sediaan kosmetik untuk pengeringan cat kuku; sediaan kosmetik untuk perawatan kulit; sediaan kosmetik
untuk perawatan tubuh; sediaan kosmetik untuk rambut dan kulit kepala; sediaan kosmetik untuk tata rias artis khususnya
sediaan untuk kulit, rambut dan untuk pewarnaan gigi; sediaan kosmetik untuk tujuan pelangsingan; sediaan kosmetik untuk
wajah dan tubuh; sediaan kosmetik wajah; sediaan kosmetik yang digunakan untuk mengangkat sel-sel kulit mati dari
permukaan kulit; sediaan kosmetik yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati diwajah; sediaan kosmetik, yakni
krim untuk mengencangkan kulit; sediaan kosmetika untuk perawatan jerawat; sediaan kulit wajah untuk keperluan kosmetik;
sediaan lidah buaya untuk keperluan kosmetik; sediaan mandi busa untuk keperluan kosmetik; sediaan menghilangkan
kutikula untuk keperluan kosmetik; sediaan pelindung matahari kosmetik; sediaan pengencangan payudara kosmetik; sediaan
penyamakan sendiri [kosmetik]; sediaan perawatan kuku kosmetik; sediaan perawatan kulit wajah (kosmetik); sediaan
perawatan kulit, yaitu sabun mandi, losion, krim dan sampo; sediaan perawatan matahari [kosmetik]; sediaan perawatan
rambut tanpa obat untuk keperluan kosmetik; sediaan perawatan wajah kosmetik; sediaan pertumbuhan kembali rambut
kosmetik menghambat; sediaan pewarnaan untuk keperluan kosmetik; sediaan rias rambut kosmetik; sediaan sun block untuk
keperluan kosmetik; sediaan tabir surya; sediaan tabir surya untuk digunakan pada kulit; sediaan tubuh dan perawatan
kecantikan untuk keperluan kosmetik; sediaan untuk simulasi warna darah pada bagian tubuh, untuk menutupi noda kulit dan
kosmetik untuk menindaklanjuti pengobatan pasca operasi bekas luka pada kulit; sediaan, termasuk krim, gel, dan mouse,
untuk digunakan sebelum, selama dan setelah bercukur; sediaan-sediaan kosmetik rias rambut; sediaan-sediaan kosmetik
untuk tata rias artis khususnya sediaan-sediaan untuk kulit, rambut dan untuk pewarnaan gigi; sediaan-sediaan mencuci
tangan diresapi untuk keperluan kosmetik; sediaan-sediaan untuk memutihkan dan mencuci sediaan-sediaan untuk
membersihkan, mengkilatkan, membuang lemak sabun, wangi-wangian, minyak sari, kosmetik, minyak rambut bahan-bahan
pemeliharaan gigi; self-tanning lotion [kosmetik]; semir sepatu dan krim; semprotan tubuh untuk keperluan kosmetik; serat
untuk keperluan kosmetik; serum kulit (kosmetik); serum pemutih (kosmetik); serum tidak eksklusif hyaluronat bisa
mengandung vitamin dan pencerah (kosmetik); sun block lotion untuk keperluan kosmetik; susu setelah matahari [kosmetik];
susu setelah matahari untuk keperluan kosmetik; susu wajah dan lotion; susu wajah dan lotion untuk keperluan kosmetik; susu
wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; tabir surya; tabir surya berbentuk losion dan semprotan; tabir surya dalam bentuk
losion dan semprotan; tabir surya tahan air; tabir surya untuk keperluan kosmetik; tambalan kosmetik yang mengandung tabir
surya dan tabir surya untuk digunakan pada kulit; tata rias dan pembersih tata rias panggung, film dan televisi (kosmetik
teater) terutama untuk TV definisi tinggi; tata rias dan pembersih tata rias untuk panggung , film, dan televisi (kosmetik
teater)terutama untuk TV definisi tinggi; tempat lipstik; tisu basah untuk keperluan kosmetik; tisu, kain atau penyeka yang
dilembapi atau diresapi dengan sediaan membersihkan pribadi atau losion kosmetik; toner untuk penggunaan kosmetik; toner
wajah kosmetik; tongkat pomades untuk keperluan kosmetik; tonik rambut untuk keperluan kosmetik; transfer dekoratif untuk
keperluan kosmetik; warna alis dalam bentuk pensil dan bubuk; wewangian, minyak atsiri, kosmetik tanpa obat, lotion rambut
tanpa obat; wewangian, minyak esensial, kosmetik, lotion rambut===
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Uraian Barang/Jasa

: HITAM DAN PUTIH
: 5
: ===Air bervitamin dan minuman bervitamin untuk penggunaan medis; Bahan serat yang berhubungan dengan makanan
(dietary fiber) yang larut dalam air (water-soluble) untuk penggunaan/keperluan industri; Campuran minuman suplemen gizi
bubuk yang mengandung satu atau lebih bahan berikut, dekstrosa, protein, protein susu, atau konsentrat protein whey; Ekstra
herbal untuk tujuan medis; Ekstrak herbal Cina untuk keperluan medis; Formula obat herbal; Gula pelengkap diet; Gula rendah
lemak untuk diet dan mempertahankan kelangsingan tubuh; Gula-gula yang diberi obat; Gula-gula yang mengandung obat;
Hasil-hasil minuman pantangan untuk anak-anak dan orang-orang sakit; Jamu; Jamu berbentuk serbuk; Jamu dalam bentuk
cair; Jamu dalam bentuk kapsul; Jamu dalam bentuk tablet; Jamu dalam kemasan; Jamu herbal; Jamu memelihara
kesehatan; Jamu menghilangkan encok pegal linu; Jamu menghilangkan pegal linu dan nyeri; Jamu pegal linu; Jamu
pelangsing; Jamu pereda panas dalam; Jamu seduh dan godok ramuan tradisional; Jamu tradisional untuk ibu melahirkan;
Jamu untuk ibu hamil; Jamu untuk kesehatan; Jamu untuk membantu mengurangi rasa sakit nyeri pada tubuh; Jamu untuk
membantu meredakan batuk; Jamu untuk membantu meringankan darah tinggi yang ringan; Jamu untuk mengencangkan otot
rahim setelah melahirkan; Jamu untuk meningkatkan mutu dan jumlah air susu; Jamu untuk menjaga kesehatan hati; Jamu
untuk organ dalam tubuh; Jintan Hitam (Herbal); Krim Jerawat; Krim obat herbal; Madu untuk obat; Makanan batangan
pengganti makanan suplement nutrisi untuk meningkatkan energi; Makanan dan Minuman untuk memelihara dan
meningkatkan kesehatan sendi, tulang dan lutut untuk keperluan medis; Makanan dan minuman berbahan dasar susu untuk
anak-anak; Makanan dan minuman untuk keperluan nutrisi; Makanan dan minuman untuk wanita hamil atau menyusui, yang
diadaptasi untuk penggunaan medis; Makanan diet; Makanan diet tambahan dalam bentuk bubuk, kapsul, atau tablet yang
terbuat dari minyak, lemak dan kacang yang telah diolah; Makanan diet untuk wanita hamil, laktasi dan menyusui; Makanan
diet yang disesuaikan untuk keperluan medis; Makanan tambahan untuk kesehatan/berenergi untuk keperluan medis (food
suplement); Makanan yang telah difortifikasi untuk penggunaan medis; Minuman ber-PH tinggi; Minuman beras kencur (jamu);
Minuman berbahan dasar rempah - rempah (jamu); Minuman bergizi untuk keperluan diet; Minuman dalam bentuk serbuk dan
berasa untuk pelangsing; Minuman diet; Minuman diet yang diadaptasi untuk keperluan kesehatan; Minuman herbal untuk
keperluan pengobatan; Minuman herbal untuk membantu tidur dan relaksasi; Minuman jahe merah yang mengandung obat;
Minuman kesehatan yang mengandung vitamin untuk meningkatkan stamina tubuh dan daya tahan tubuh; Minuman
kesehatan/berenergi untuk keperluan medis; Minuman kunyit asem (jamu); Minuman mengandung obat; Minuman non-alkohol
yang mengandung suplemen bernutrisi; Minuman obat; Minuman pelangsing; Minuman stamina yang mengandung obat;
Minuman suplemen berbahan baku herbal; Minuman suplemen dan kecantikan yang mengandung obat; Minuman suplemen
dari madu; Minuman suplemen dari madu hutan dan lemon yang difermentasi dengan anggur, kaya dengan enzym dan
antioksidan; Minuman suplemen herbal tradisional tanpa pengawet; Minuman suplemen untuk kecantikan dan kesehatan;
Minuman suplemen untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan dan stamina dan kecantikan; Minuman susu dengan
campuran rempah untuk kesehatan; Minuman untuk digunakan sebagai alat bantu pelangsingan tubuh; Minuman untuk
jabang bayi; Minuman untuk keperluan medis; Minuman untuk keperluan pengobatan; Minuman untuk kesehatan; Minuman
vitamin dan mineral (untuk medis); Minuman yang digunakan sebagai suplemen diet; Minuman yang mengandung vitamin;
Minuman-minuman bercitarasa dan berbahan dasar buah-buahan yang mengandung vitamin untuk kesehatan; Minyak
Esensial (essential oils) untuk mengobati jerawat; Minyak buah merah untuk suplemen; Minyak jintan Hitam (Herbal);
Nutraceuticals untuk digunakan sebagai suplemen diet; OBAT CACING; OBAT MERAH; Obat Pemutih; Obat gosok untuk ibu
melahirkan; Obat herbal kapsulan (extrac ikan gabus); Obat herbal rasa madu; Obat herbal untuk keperluan pengobatan
termasuk obat herbal kering, ekstrak obat herbal cair dan kapsul obat herbal; Obat herbal yang mengandung madu; Obat
hisap hidung; Obat kumur gigi; Obat paten Cina; Obat penambah nafsu makan; Obat tradisional stamina pria; Obat tradisional
untuk daya tahan tubuh; Obat-obatan (dalam bentuk jamu); Obat-obatan Cina untuk keperluan manusia; Obat-obatan tonik;
Obat-obatan tradisional; Pemanis untuk diabetes; Permen yang diperkaya dengan kalsium; Produk pengganti makanan
suplement nutrisi untuk meningkatkan energi; Produk-produk ekstrak rami (untuk medis); Protein suplemen diet berbahan
dasar tumbuhan dalam bentuk bubuk; Protein untuk dikonsumsi manusia, protein bubuk untuk dikonsumsi manusia yang
dapat mengandung mineral, vitamin, dan bahan-bahan herbal; Protein untuk suplemen diet; Ramuan herbal tradisional;
Ramuan obat tradisional Cina; Ramuan tradisional untuk kesehatan organ kewanitaan; Sabun Jerawat; Sediaan dari vitamin;
Sediaan farmasi yang mengandung Vitamin C; Sediaan-sediaan antibiotik topikal; Sediaan-sediaan campuran vitamin;
Sediaan-sediaan probiotik untuk keperluan medis; Sediaan-sediaan untuk perawatan kesehatan, suplemen kesehatan,
makanan tambahan untuk kesehatan, nutrisi tambahan untuk tujuan perawatan kesehatan; Sediaan-sediaan yang diperkaya
dengan vitamin dan mineral untuk penggunaan oral yang dijual dalam bentuk kantong; Serat makanan yang dapat larut dalam
air (water-soluble); Serat untuk diet; Serat untuk keperluan diet; Serat yang berhubungan dengan makanan (dietary fiber)
sebagai bahan baku untuk penggunaan/keperluan industri; Serbuk untuk suplement diet; Suplemen diet dan tambahan nutrisi
dalam bentuk kapsul, teh, dan tincture; Suplemen diet protein dan produk protein untuk konsumsi manusia; Suplemen diet
untuk mempercepat pertumbuhan probiotik; Suplemen diet, nutrisi, dan farmasi untuk digunakan sebagai komponen integral
dari suplemen nutrisi, suplemen terapeutik, suplemen diet, suplemen mineral, suplemen herbal, suplemen vitamin di dalam
makanan, minuman dan kosmetik; Suplemen diet, nutrisi, vitamin, mineral, alami dan antioksidan; Suplemen diet, sediaan
vitamin dan mineral untuk pembuahan, kehamilan dan paska-melahirkan, yang diadaptasi untuk penggunaan medis;
Suplemen diet, yaitu, bar protein; Suplemen gizi atau makanan dalam bentuk bubuk atau sachet; Suplemen gizi dan makanan,
yaitu probiotik untuk digunakan dalam makanan dan suplemen makanan untuk konsumsi manusia; Suplemen herbal organik
dan non-organik; Suplemen laktasi bernutrisi untuk konsumsi manusia dalam bentuk teh, kapsul, bubuk, cairan, kapsul gel,
ekstrak, dan tincture; Suplemen makanan (supplement diet); Suplemen makanan berupa kapsul minyak ikan; Suplemen
makanan dan gizi; Suplemen makanan dan makanan termasuk yang terbuat dari atau dengan madu; Suplemen makanan diet;
Suplemen makanan tanpa resep untuk manusia; Suplemen mineral untuk bahan makanan; Suplemen nutrisi dalam sifat
berbasis protein, berbentuk snack bar padat nutrisi; Suplemen nutrisi dari ekstrak tumbuhan; Suplemen nutrisi enzim;
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Suplemen nutrisi makanan berupa kapsul minyak ikan; Suplemen nutrisi untuk konsumsi manusia terbuat dari buah-buahan,
sayur-sayuran dan bahan superfood berwarna hijau; Suplemen tambahan nutrisi; Suplemen untuk ibu hamil; Suplemen
vitamin, mineral dan nutrisi; Suplemen yang mengandung vitamin C; Suplemen-suplemen serat makanan diet; Suplement;
Suplement bernutrisi; Susu bubuk kambing yang diperkaya dengan tambahan nutrisi, vitamin, mineral dan/atau bahan-bahan
untuk membantu pencernaan, penyerapan vitamin dan mineral untuk anak-anak; Susu diet untuk wanita hamil, laktasi dan
menyusui; TONIK OBAT KUAT; Tablet hisap (lozenges) yang diperkaya dengan vitamin dan mineral; Teh herbal untuk tujuan
pengobatan; Teh obat tanpa resep; Vitamin tanpa resep; Vitamin untuk sendi dan tulang; Vitamin, mineral dan obat-obatan
lainnya yang mengandung madu; Vitamin-vitamin, sediaan-sediaan mineral, sediaan-sediaan tambahan yang mengandung
gizi dalam bentuk batang-batang dan campuran-campuran minuman dalam bentuk bubuk dan minuman-minuman yang
mengandung gizi yang berkaitan dengan olahraga, ialah minuman-minuman bar protein tinggi dan yang mengandung
karbohidrat tinggi yang dimasukkan dalam kaleng dan botol, seluruh barang-barang tersebut untuk tujuan kedokteran; acai
powder, suplemen diet; air yang diperkaya nutrisi untuk keperluan medis; air yang diperkaya vitamin untuk keperluan medis;
akar obat; anthelmintik (obat cacing); antibiotik; antibiotik untuk penggunaan manusia; antioksidan [suplemen makanan];
antioksidan untuk digunakan sebagai suplemen makanan; antioksidan untuk suplemen gizi; antiseptik; bahan makanan,
suplemen makanan dan minuman untuk keperluan farmasi, mengandung trigliserida rantai medium dan memiliki efek
menyehatkan; bahan-bahan yang mengandung gizi untuk berbagai macam minuman dalam bentuk bubuk yang siap untuk
diminum; bakteri probiotik [suplemen makanan]; bawang lanang (ekstrak jamu); bee pollen yang diolah untuk keperluan
pengobatan atau terapi; bubuk pengganti makanan bergizi; campuran minuman diet untuk digunakan sebagai pengganti
makan untuk keperluan medis; campuran minuman nutrisi untuk digunakan sebagai pengganti makanan untuk keperluan
medis; campuran minuman pengganti makanan untuk keperluan medis; campuran minuman suplemen diet; campuran
minuman suplemen diet bubuk rasa buah; campuran minuman suplemen diet rasa buah; campuran minuman suplemen gizi
bubuk untuk keperluan medis; campuran minuman suplemen gizi bubuk, bukan untuk tujuan medis; campuran minuman
suplemen makanan diet; campuran minuman suplemen makanan diet untuk keperluan medis; campuran minuman suplemen
makanan diet, bukan untuk tujuan medis; campuran minuman suplemen nutrisi bubuk; ekstrak herbal obat; ekstrak herbal obat
untuk keperluan medis; ekstrak herbal untuk keperluan medis; ekstrak herbal untuk tujuan pengobatan; energy bar digunakan
sebagai suplemen makanan; enzim untuk suplemen diet; farmasi; formulasi vitamin untuk konsumsi manusia; gula diet untuk
keperluan medis; gula susu [suplemen gizi]; gula untuk keperluan medis; hasil-hasil/produk farmasi pelangsing tubuh; herbal
atau ekstrak tumbuhan untuk digunakan sebagai suplemen makanan; herbal penggemuk badan; homeishu [minuman keras
tonik obat yang mengandung ekstrak ramuan]; imunostimulan; infus herbal obat; jamu dalam bentuk kapsul; jamu dalam
bentuk tablet; jamu sariawan usus; jamu tolak angin; jamu tradisional; jamu untuk membantu melancarkan buang air kecil;
jamu untuk membantu meluruhkan batu oksalat; jamu untuk membantu meringankan wasir; jamu untuk memelihara kesehatan
organ kewanitaan; jamu untuk meredakan batuk berdahak; jamu yang terbuat dari buah pace, kolesom dan madu; jamujamuan pelangsing tubuh; kapsul minyak cod-liver; kapsul pelangsing; kapsul tambahan herbal pria; kasein untuk suplemen
diet; kolagen untuk keperluan medis; krim anti jerawat; krim antibiotik; krim herbal untuk keperluan medis; krim obat; makanan
dan minuman bervitamin tinggi/makanan tambahan/tambahan nutrisi (berkhasiat dan disesuaikan untuk pemakaian medis)
dalam berbagai rasa; makanan dan minuman diet yang diadaptasi untuk keperluan medis; makanan diet yang diadaptasi
untuk keperluan kesehatan; makanan diet yang diadaptasi untuk keperluan medis; makanan suplemen vitamin dan mineral;
makanan tambahan dari bubuk sari pinus; makanan untuk makanan enteral; makanan/minuman suplemen kesehatan;
minuman diet untuk bayi yang diadaptasi untuk keperluan medis; minuman diet untuk penggunaan medis; minuman diet yang
diadaptasi untuk keperluan medis; minuman disesuaikan untuk keperluan medis; minuman elektrolit untuk keperluan medis;
minuman energi tidak beralkohol dengan protein dan/atau karbohidrat untuk tujuan medis dan kesehatan; minuman jus buah
diabetes diadaptasi untuk keperluan medis; minuman kesehatan menambah vitalitas badan dan menambah kecerdasan anakanak; minuman kesehatan untuk keperluan medis (antioksidan); minuman kesehatan yang mengandung ginseng; minuman
medis dalam bentuk suplemen diet untuk detoksifikasi hati; minuman medis dalam bentuk suplemen diet untuk detoksifikasi
usus besar; minuman mineral obat; minuman nutraceutical; minuman obat; minuman obat dalam sifat minuman keras tonik;
minuman obat dalam sifat minuman keras tonik rasa; minuman pengganti elektrolit untuk keperluan medis; minuman
pengganti makanan untuk keperluan medis; minuman pengganti makanan yang diperkaya dengan vitamin, mineral dan protein
sebagai zat tambahan untuk kesehatan dan kesejahteraan secara umum; minuman segar daun kelor (jamu); minuman
suplemen diet; minuman suplemen gizi; minuman suplemen gizi untuk keperluan medis; minuman suplemen gizi, bukan untuk
keperluan medis; minuman susu malt untuk keperluan medis; minuman tambahan makanan diet; minuman tambahan
makanan diet untuk keperluan medis; minuman tambahan makanan diet, bukan untuk tujuan medis; minuman tambahan untuk
keperluan diet; minuman untuk bayi; minuman untuk detox (keperluan medis); minuman yang diperkaya dengan nutrisi untuk
penggunaan medis; minuman yang diperkaya nutrisi untuk keperluan medis; minuman yang diperkaya vitamin untuk keperluan
medis; minyak hati ikan kod; minyak hati ikan yang dapat dimakan untuk keperluan medis; minyak ikan untuk keperluan medis;
minyak ikan yang dapat dimakan untuk tujuan medis; nektar buah diabetes diadaptasi untuk keperluan medis; nutraceuticals
untuk keperluan terapi atau medis; obat alergi; obat dan salep herbal; obat herbal; obat jerawat; obat kumur; obat luar
berbahan baku herbal; obat pelembab bibir; obat penggemuk badan; obat pilek atau obat selesma; obat tetes mata; obat tidur;
obat traditional penggemuk badan; obat untuk keringat; obat untuk keringat kaki; obat-obatan; obat-obatan anti-diabetes; obatobatan berbahan baku herbal; obat-obatan farmasi; obat-obatan herbal; obat-obatan mentah; obat-obatan pelangsing tubuh;
obat-obatan tanpa resep; obat-obatan tradisional Cina; obat-obatan untuk keperluan medis; obat-obatan untuk mencuci mata;
obat-obatan untuk mengatur siklus menstruasi; obat-obatan untuk mengobati gangguan usus; obat-obatan untuk meringankan
sembelit; obat-obatan untuk penggunaan medis; obat-obatan untuk sembelit; obat-obatan untuk sembelit [sembelit]; paket
lumpur herbal untuk tujuan terapeutik; parasetamol; pati untuk keperluan diet; pengganti gula untuk keperluan pengobatan
atau terapi; pengganti makanan dan campuran minuman suplemen diet untuk keperluan medis; pengganti makanan gizi;
permen karet bebas gula untuk penggunaan medis; pil antioksidan; pil herbal untuk pengobatan diabetes; pil pelangsing;
plester; probiotik digunakan sebagai suplemen diet; produk dan suplemen makanan kesehatan; produk susu probiotik; protein
batangan; protein untuk suplemen diet; racun antiserum; ramuan jamu; ramuan obat; rempah-rempah/daun-daunan/ akarakaran untuk keperluan pengobatan; roti yang diperkaya vitamin untuk tujuan terapi; royal jelly [suplemen gizi]; sediaan
antibiotik; sediaan dan bahan obat; sediaan farmasi multi-vitamin; sediaan herbal untuk keperluan medis; sediaan medis untuk
tujuan pelangsingan; sediaan mineral untuk keperluan medis; sediaan multivitamin; sediaan niacinamide untuk pengobatan
jerawat; sediaan nutraceutical untuk digunakan sebagai suplemen diet; sediaan obat; sediaan pelangsing untuk tujuan medis;
sediaan pengobatan jerawat; sediaan pengobatan mulut obat; sediaan probiotik untuk tujuan medis untuk membantu menjaga
keseimbangan alami flora dalam sistem pencernaan; sediaan untuk membuat minuman diet yang diadaptasi untuk keperluan
medis; sediaan untuk membuat minuman obat; sediaan untuk mengobati wasir; sediaan
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untuk menunjang regenerasi pada aktivitas otot yang kuat; sediaan vaksin; sediaan vitamin; sediaan vitamin A; sediaan
vitamin B; sediaan vitamin C; sediaan vitamin D; sediaan vitamin campuran; sediaan vitamin dan mineral; sediaan vitamin dan
mineral untuk digunakan sebagai suplemen pada susu formula bayi; sediaan vitamin dan mineral untuk keperluan medis;
sediaan zat vitamin; sediaan-sediaan diet untuk keperluan pelangsingan (kesehatan); sediaan-sediaan makanan diet; sediaansediaan pengganti makanan (suplemen); sediaan-sediaan untuk penambah energi untuk tujuan medis; sediaan-sediaan untuk
suplemen kesehatan; semprotan herbal obat dan krim herbal untuk penggunaan tubuh eksternal; semprotan herbal untuk
keperluan medis; semprotan tenggorokan obat; serat biji rami untuk digunakan sebagai suplemen makanan; serat makanan;
serat makanan untuk digunakan sebagai bahan dalam pembuatan suplemen makanan; serat makanan untuk membantu
pencernaan; serat makanan untuk mengobati sembelit; serat untuk keperluan medis; serbuk minuman kesehatan rasa beras
kencur; serum; serum antitoksik; stimulan [sediaan farmasi] terbuat dari mineral; stimulan [sediaan farmasi] terbuat dari
vitamin; suplemen bernutrisi; suplemen bernutrisi dengan probiotik; suplemen bubuk nutrisi; suplemen dan sediaan herbal;
suplemen dan sediaan nutrisi; suplemen diet; suplemen diet albumin; suplemen diet alginat; suplemen diet biji rami; suplemen
diet bubuk anggur merah; suplemen diet dari serbuk sari; suplemen diet gandum; suplemen diet glukosa; suplemen diet
herbal; suplemen diet kolostrum; suplemen diet lesitin; suplemen diet probiotik; suplemen diet propolis; suplemen diet protein
kedelai; suplemen diet ragi; suplemen diet royal jelly; suplemen diet seng; suplemen diet spirulina; suplemen diet untuk
konsumsi manusia; suplemen diet untuk mengendalikan berat badan; suplemen diet untuk mengendalikan kolesterol;
suplemen diet wheatgrass; suplemen diet yang terdiri dari asam amino; suplemen diet, suplemen nutrisi dan suplemen
makanan; suplemen gizi bubuk; suplemen gizi dalam bentuk bubuk; suplemen gizi dalam bentuk bubuk, bukan untuk
keperluan medis; suplemen gizi dalam bentuk butiran; suplemen gizi dalam bentuk granular, bukan untuk keperluan medis;
suplemen gizi dalam bentuk kapsul; suplemen gizi dalam bentuk kapsul, bukan untuk keperluan medis; suplemen gizi dalam
bentuk minuman; suplemen gizi dalam bentuk tablet; suplemen gizi dalam bentuk tablet untuk keperluan medis; suplemen gizi
dalam sifat campuran minuman bubuk; suplemen gizi dalam sifat campuran minuman bubuk untuk keperluan medis; suplemen
gizi dalam sifat campuran minuman bubuk, bukan untuk tujuan medis; suplemen gizi dalam sifat ramuan herbal campuran;
suplemen gizi mineral; suplemen gizi terutama terdiri dari kalsium; suplemen gizi terutama terdiri dari magnesium; suplemen
gizi terutama terdiri dari zat besi; suplemen gizi untuk manusia; suplemen gizi yang mengandung vitamin dan mineral;
suplemen herbal; suplemen herbal dalam bentuk cair; suplemen kalsium; suplemen karbohidrat; suplemen kehamilan;
suplemen makanan; suplemen makanan berbasis karbohidrat; suplemen makanan berbasis kiwicha; suplemen makanan
bervitamin; suplemen makanan bubuk; suplemen makanan bubuk untuk keperluan medis; suplemen makanan bubuk, bukan
untuk tujuan medis; suplemen makanan dalam bentuk bubuk; suplemen makanan dalam bentuk butiran; suplemen makanan
dalam bentuk kapsul; suplemen makanan dalam sifat ramuan herbal campuran; suplemen makanan dalam sifat ramuan
herbal campuran, bukan untuk tujuan medis; suplemen makanan dan nutrisi sebagai suplemen makanan pembentuk otot;
suplemen makanan dan nutrisi/gizi untuk penurunan berat badan; suplemen makanan dengan efek kosmetik; suplemen
makanan di alam infus herbal campuran untuk keperluan medis; suplemen makanan diet; suplemen makanan diet bubuk;
suplemen makanan diet bubuk, bukan untuk tujuan medis; suplemen makanan diet dalam bentuk bubuk; suplemen makanan
diet dalam bentuk butiran; suplemen makanan diet dalam bentuk granular, bukan untuk keperluan medis; suplemen makanan
diet dalam bentuk kapsul; suplemen makanan diet dalam bentuk kapsul, bukan untuk keperluan medis; suplemen makanan
diet dalam bentuk tablet; suplemen makanan diet dalam sifat campuran herbal campuran, bukan untuk tujuan medis;
suplemen makanan diet dalam sifat campuran minuman bubuk; suplemen makanan diet dalam sifat campuran minuman
bubuk untuk keperluan medis; suplemen makanan diet dalam sifat campuran minuman bubuk, bukan untuk tujuan medis;
suplemen makanan diet dalam sifat ramuan herbal campuran untuk keperluan medis; suplemen makanan diet di alam infus
herbal campuran; suplemen makanan diet yang terdiri dari ekstrak herbal dehidrasi dalam bentuk kapsul; suplemen makanan
kesehatan; suplemen makanan kesehatan terutama terbuat dari minyak; suplemen makanan kesehatan untuk orang dengan
kebutuhan diet khusus; suplemen makanan mineral; suplemen makanan obat berbasis kolagen; suplemen makanan terutama
terdiri dari kalsium; suplemen makanan terutama terdiri dari magnesium; suplemen makanan terutama terdiri dari zat besi;
suplemen makanan untuk bayi; suplemen makanan untuk manusia; suplemen makanan yang terdiri dari mineral; suplemen
makanan yang terdiri dari vitamin; suplemen makanan yang tidak mengandung obat untuk konsumsi manusia (minyak);
suplemen mineral; suplemen minuman kolagen; suplemen nutrisi; suplemen nutrisi atau makanan dalam bentuk daya atau
sachet; suplemen nutrisi bubuk untuk keperluan medis; suplemen nutrisi bubuk, bukan untuk keperluan medis; suplemen
nutrisi cair; suplemen nutrisi dalam sifat ramuan herbal campuran, bukan untuk tujuan medis; suplemen nutrisi ekstrak herbal;
suplemen nutrisi untuk manusia dan hewan; suplemen nutrisi yang digunakan untuk diet sebagai makanan fungsionalitas;
suplemen nutrisi yang terdiri dari ekstrak jamur; suplemen probiotik; suplemen protein diet; suplemen protein untuk manusia;
suplemen tambahan dan vitamin; suplemen vitamin; suplemen vitamin cair; suplemen vitamin dalam bentuk tablet untuk
membuat minuman effervescent ketika ditambahkan ke air; suplemen vitamin dan mineral; supplemen makanan untuk
keperluan medis; susu formula yang disimulasikan dalam bentuk cair dan bubuk untuk bayi; tablet antibiotik; tablet hisap obat;
tablet hisap pelega tenggorokan madu herbal; tablet vitamin; tablet vitamin efervesen; tambalan suplemen vitamin; teh daun
kelor (jamu); teh herbal untuk tujuan pengobatan; teh obat; teh pelangsing untuk keperluan medis; tepung ikan untuk
keperluan farmasi; tepung lakteal untuk bayi; tepung untuk keperluan farmasi; tetes minyak cod-liver; tetes vitamin; tonik [obatobatan]; tonik untuk keperluan medis; troches; vaksin; vitamin; vitamin bergetah; vitamin dan mineral batangan untuk
keperluan medis; vitamin dan mineral untuk digunakan dalam pencegahan gangguan dermatologis; vitamin dan mineral untuk
digunakan dalam pencegahan gangguan kardiovaskular; vitamin dan mineral untuk digunakan dalam pencegahan gangguan
mukosa; vitamin dan mineral untuk digunakan dalam pencegahan gangguan neurologis; vitamin dan mineral untuk digunakan
dalam pencegahan gangguan otot; vitamin dan mineral untuk digunakan dalam pencegahan gangguan sendi; vitamin dan
mineral untuk digunakan dalam pencegahan gangguan terkait jaringan ikat; vitamin dan mineral untuk digunakan dalam
pencegahan gangguan tulang; vitamin dan mineral untuk digunakan dalam pengobatan gangguan dermatologis; vitamin dan
mineral untuk digunakan dalam pengobatan gangguan kardiovaskular; vitamin dan mineral untuk digunakan dalam
pengobatan gangguan mukosa; vitamin dan mineral untuk digunakan dalam pengobatan gangguan neurologis; vitamin dan
mineral untuk digunakan dalam pengobatan gangguan otot; vitamin dan mineral untuk digunakan dalam pengobatan
gangguan sendi; vitamin dan mineral untuk digunakan dalam pengobatan gangguan terkait jaringan ikat; vitamin dan mineral
untuk digunakan dalam pengobatan gangguan tulang; vitamin dan mineral untuk penggunaan oral; vitamin dan mineral untuk
perbaikan struktural struktur epidermis; vitamin dan mineral untuk perlindungan struktural struktur epidermis; vitamin dan
suplemen vitamin; vitamin prenatal; vitamin untuk anak-anak; vitamin untuk bayi; vitamin untuk orang dewasa; zat dan sediaan
diet untuk penurunan berat badan; zat diet yang terdiri dari vitamin, mineral, asam amino dan unsur mikro; zat makanan yang
terdiri dari vitamin, mineral dan elemen, baik secara individu atau dalam kombinasi===

Halaman 1947 dari 2049

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021013952
: 01/03/2021 14:14:21
:
: I GEDE HENDRA WISRAMA YASA

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: BR. DUKUH TANGKAS PEMOGAN KEL. PEMOGAN, Kota Denpasar, Bali, 80221
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: SHAKE BALI Traditional Coconut Spirit
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Putih
: 33
: ===minuman alkohol rendah===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021013953
: 01/03/2021 14:15:05
:
: ALAN ROHIMAT

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: KP. HAURNGAMBANG RT. 002 RW. 007. KEL. BATUJAJAR TIMUR - KEC.
BATUJAJAR, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, 40561
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: 1310 3PLUS DAN LUKISAN
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HIJAU PUTIH
: 5
: ===suplemen gizi untuk ternak; suplemen makanan hewan; suplemen makanan untuk ternak; suplemen nutrisi untuk hewan
peliharaan; suplemen obat untuk bahan makanan untuk hewan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021013955
: 01/03/2021 14:18:33
:
: PT. SOKKA TAMA FIBER

540 Etiket

: Gedung Graha Persada III Lantai 2 Building B Jalan KH Noer Ali No. 3A RT 002 RW
025 Kayuringin Jaya, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat , Kota Bekasi, Jawa
Barat, 17144
: Muhammad Kenang Maulana S.Pd
: PATENDO, Satrio Tower Level 16, Jl. Prof DR. Satrio Kav. C4, Kel. Kuningan Timur,
Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: SOFI-LINK
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HIJAU, BIRU
: 9
: ===Kabel serat optik; alat transmisi data interaktif; alat transmisi suara; alat transmisi telepon; alat untuk transmisi komunikasi;
alat untuk transmisi radio, alat pembaca optik; alat untuk transmisi suara atau gambar===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2021013956
: 01/03/2021 14:20:24
:
: Ir. Hans Harryanto Tjahjadi, MM.

540 Etiket

: Puri Orchard Apartment OGB 19-05, Kel. Rawa Buaya, Kec. Cengkareng, Jakarta
Barat 11740, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11740

Halaman 1948 dari 2049

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: d'ponbe
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Fuscia
: 35
: ===Jasa agen penjualan, yaitu, layanan toko ritel, layanan toko ritel online, layanan toko grosir yang menampilkan kosmetik
dan kit kosmetik; Layanan toko ritel yang disediakan melalui Internet yang menampilkan kosmetik, sediaan perlengkapan
mandi, minyak esensial, masker kecantikan, sabun kosmetik dan shampoo; Layanan toko ritel yang menampilkan kosmetik,
sediaan perlengkapan mandi, kit kosmetik, minyak esensial, masker kecantikan, sabun kosmetik dan shampoo===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021013957
: 01/03/2021 14:21:30
:
: Jefry

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Semangka X/571 PCI, RT 004, RW 009, Kel. Tambakrejo, Kabupaten Sidoarjo,
Jawa Timur
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: YONGJEOB
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: merah, biru
: 6, 7
: ===Balok logam untuk pengelasan; Kawat las dari logam; bahan habis pakai untuk pengelasan, yaitu kawat pengelasan dari
logam; batang logam pengelasan; batang logam untuk mematri dan pengelasan; batang logam untuk mematri dan
pengelasan, termasuk yang terbuat dari paduan baja dan titanium; batang logam untuk paduan pengelasan; batang logam
untuk pengelasan dengan lapisan fluksi pengelasan; kawat untuk pengelasan dengan inti fluksi pengelasan; kawat, bilah dan
batang logam yang digunakan untuk pengelasan; serbuk logam yang digunakan untuk pengelasan; spelters untuk
pengelasan===
===Alat pengelas busur listrik; Mesin dan alat pengerjaan logam untuk gesekan pengelasan logam; Mesin dan peralatan
mesin, yaitu rol pabrik, rol pabrik silinder, mesin pengecoran kontinu pada logam, mesin untuk memotong dan membelah,
mesin untuk membentuk, las karbit, penggilingan, pengelasan listrik, pemotong, logam untuk menggambar, lembaran dan
pelat logam, konverter baja; Mesin las laser; Mesin las robotik; Mesin pengelasan oksiasetlin; Pelengkapan pengelasan
oksiasetlin; Peralatan las laser; Robot pengelas plasma; Robot pengelasan oksiasetlin; Robot tongkat pengelas; Robot-robot
pengelasan spot; alat las hot plate listrik; alat las laser; alat las listrik; berkas elektron pengelasan robot; busur logam gas
pengelasan robot; elektroda grafit untuk las busur listrik mesin; elektroda untuk mesin las; fluks buang biji las robot; gas aktif
logam las robot; listrik las busur mesin; logam lembam gas las robot; mesin las Inverter; mesin las gas; mesin las,
dioperasikan dengan gas; mesin las, listrik; obor las; obor las, dioperasikan dengan gas; obor las, listrik; oxyfuel pengelasan
robot; peralatan pengelasan, dioperasikan dengan gas; resistensi las robot; robot industri untuk pengelasan; robot las busur
logam terlindung; robot las busur terendam; robot pengelasan busur; robot pengelasan laser; robot pengelasan orbital;
tungsten arc gas las robot===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021013958
: 01/03/2021 14:28:41
:
: PT. Berjaya Sukses Cemerlang

540 Etiket

: Marunda Makmur A.5 No. 6,
Kel. Segaramakmur, Kec. Tarumajaya, Bekasi
Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat
: Lanny Setiawan MBA., M.Mgt., MA-LPC., MA-LMFT.
: Pacific Patent Multiglobal DIPO Business Center Lt. 11, Jalan Jend. Gatot Subroto
Kav. 51-52, Jakarta Pusat- 10260 Indonesia

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: SAFARI GOLD + lukisan
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

: Biru, putih, hitam, orange, merah
: 19

Halaman 1949 dari 2049

510

Uraian Barang/Jasa

: ===Granit; Ubin lantai; mural batu, beton atau marmer; ubin dekoratif, bukan dari logam, untuk ekstensi perapian; ubin dinding
keramik; ubin dinding tanah liat; ubin keramik untuk dinding, lantai, dan langit-langit; ubin keramik untuk lantai dan lapisan;
ubin keramik untuk lantai dan menghadap; ubin keramik untuk lantai dan penutup ubin; ubin lantai keramik; ubin lantai tanah
liat; ubin seni mosaik yang terbuat dari marmer; ubin untuk jalanan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021013959
: 01/03/2021 14:30:22
:
: PT.SURGANYA MOTOR INDONESIA

Alamat Pemohon

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. HAJI DIMUN RAYA BBM NO.109 - 110 KEL.SUKAMAJU KEC.CILODONG
KOTA DEPOK, Kota Depok, Jawa Barat, 16415
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: X-TEN ESTER TECHNOLOGY
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: MERAH,PUTIH&ORANGE
: 4
: ===Gemuk pelumas; minyak mesin; minyak pelumas; minyak pelumas untuk kendaraan; oli mesin otomotif; oli motor; oli
pelumas untuk mesin kendaraan bermotor; pelumas kendaraan bermotor; pelumas otomotif; pelumas untuk mesin===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021013960
: 01/03/2021 14:30:29
:
: SITI KHOIRIYAH

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: ROBYONG RT. 047 RW. 012 KELURAHAN WONOMULYO KECAMATAN
PONCOKUSUMO KABUPATEN MALANG
, Kabupaten Malang, Jawa Timur, 65157
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: FAHAMI
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: PUTIH, BIRU,MERAH
: 29
: ===Makanan berbahan dasar ketela pohon; keripik; keripik singkong===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2021013961
: 01/03/2021 14:31:15
:
: KELVIN SUBOWO

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Gang Asem No. 7, Kel. Pinangsia, Kec. Taman Sari, Kota Administrasi Jakarta
Barat, DKI Jakarta, 11110
: Dra. Devi Yulian, S.H.
: Jalan Pangeran Jayakarta No. 117 Blok. C-4, Jakarta Pusat

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: D.X DAILY EXPRESS + LOGO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih
: 39
: ===Jasa Angkutan Umum; Jasa kurir; jasa angkutan darat dan udara; jasa pengaturan perjalanan; jasa pengiriman angkutan
udara; pengiriman dokumen; pengiriman paket; pengiriman paket melalui kurir; penyewaan bus; penyewaan kendaraan;
penyewaan kendaraan bermotor; penyewaan mobil===

740

Halaman 1950 dari 2049

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021013962
: 01/03/2021 14:35:45
:
: Xu Dong

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Rm 3102, Unit 1, Bldg 2 Pengxinlidu, Zhonglou District, Changzhou, Jiangsu
Province
: Emirsyah Dinar
: Gedung Graha Pratama Lantai 15 Jalan MT. Haryono Kavling 15

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Ken Max logo
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih
: 25
: ===Pakaian dalam; Syal; celana panjang; celemek [pakaian]; dasi; ikat pinggang [pakaian]; jubah mandi; kaos kaki panjang;
pakaian; pakaian dalam; pakaian pantai; rok; sarung tangan [pakaian]; sepatu; sepatu bot *; syal; topi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021013963
: 01/03/2021 14:38:08
:
: PT. Kompas Gemilang Sejahtera

540 Etiket

: Jl. Permata Kawaluyaan No. D6, Kel. Jatisari, Kec. Buah Batu, Kota Bandung, Jawa
Barat
: Heru Lukito S.H.,
: Heru Lukito & Partners Talavera Office Park, 28th Floor Jalan T.B. Simatupang
Kavling 22-26, Jakarta 12430

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: RETROGRADE
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam - Putih
: 25
: ===Alas kaki untuk olahraga.; Baju Hangat; Jaket bulu atau wol; Lis untuk alas kaki; Pakaian [pakaian]; Pakaian olahraga;
Sarung tangan musim dingin; Switer lengan panjang; Tutup kepala; alas kaki; alas kaki untuk anak-anak; alas kaki untuk pria;
alas kaki untuk wanita; bagian atas sepatu; bagian dan perlengkapan untuk alas kaki, yaitu bagian atas sepatu, tumit, sol luar,
sol dalam, sol, bagian untuk alas kaki sepatu, penyangga kaki, penyangga lengkungan dan sisipan sepatu; baju yang
menutupi seluruh badan; blus; bretel; cardigan; celana kasual; celana ketat; celana panjang; celana panjang yang menyerap
keringat; dasi; gaun; jaket; jaket [pakaian]; jas [pakaian]; kamisol; kaos; kaus kaki dan stoking; kemeja; legging [celana
panjang]; lidah untuk sepatu dan sepatu bot; mantel; overall; pakaian dalam; pakaian renang; pakaian santai; pakaian tahan
air; pakaian tahan air untuk dipakai saat hujan; pakaian tahan angin; pakaian tradisional Jepang; pelindung tumit untuk sepatu;
penghangat leher; pengikat kaus kaki; perangkat yang tidak tergelincir untuk alas kaki; pompa [alas kaki]; rok; rompi; sarung
tangan [pakaian]; selendang [pakaian]; sepatu atletik; sepatu hak untuk alas kaki; sepatu kasual; sisipan sepatu untuk tujuan
non-ortopedi; sol untuk alas kaki; stola; suspender kaus kaki; syal===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021013964
: 01/03/2021 14:38:30
:
: NOVELIA KARLINDA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DSN PONDOK KOBONG RT/RW:001/001, Kel/Desa: Kedungrejo, Kecamatan:
Rowokangkung, Kab. Lumajang, Prov. Jawa Timur, Kabupaten Lumajang, Jawa
Timur
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Kwin Glow
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

: Orange dan Putih
: 3

740

540 Etiket

Halaman 1951 dari 2049

510

Uraian Barang/Jasa

: ===Air penyegar wajah (untuk keperluan kosmetik); Bedak padat untuk wajah; Gel pelembab kulit; Gel untuk mandi; Kapas
wajah untuk kosmetik; Krim Badan area sensitif (kosmetik); Krim kulit daerah sensitif (kosmetik); Krim kulit kering (kosmetik);
Krim leher; Krim lulur badan [Cream-body scrub] kosmetik; Krim matahari (bukan untuk pengunaan pengobatan); Krim
matahari (tidak untuk penggunaan medis); Krim pelembab kulit beraroma; Krim pelindung sinar UV; Krim tabir surya; Krim
untuk mandi; Krim untuk tumit; Krim wajah; Krim wajah (kosmetik); Losion dan spray untuk tubuh; Losion menghapus makeup; Losion pelindung sinar UV; Losion pijat wajah; Losion susu untuk membersihkan wajah; Losion untuk wajah; Lotion daerah
sensitif (kosmetik); Lotion flek (kosmetik); Lotion kulit kering (kosmetik); Lotion pelindung sinar ultra-violet; Masker wajah
(kosmetik); Paket masker untuk keperluan kosmetik; Pelembab [Moisturizer] kosmetik; Pembersih Wajah [Cleanser]; Penyegar
nafas tidak mengandung obat; Pomade bibir; Sabun; Sabun Kecantikan (kosmetik); Sabun Mandi; Sabun jerawat; Sampo;
Sampo rambut 3-in-1; Scrub wajah [facial scrub] kosmetik; Sediaan dasar untuk tata rias wajah; Sediaan mandi; Sediaan
pelembab untuk kulit; Sediaan untuk menahan sinar matahari; Semprotan pelembab wajah; Serum Mata (kosmetik); Serum
kecantikan (kosmetik); Strip perban pelembab untuk kulit di sekitar mata; Strip untuk pori-pori kulit; Tabir surya yang
disemprot; Tanah liat (kosmetik); Toner (cairan penyegar wajah) kosmetik; balm cukur; bedak mandi; bedak tubuh untuk
keperluan kosmetik; bedak wajah ditekan; body butter untuk keperluan kosmetik; body lotion untuk keperluan kosmetik; body
scrub untuk keperluan kosmetik; body shimmer lotion; busa cukur; busa mandi; busa pembersih kulit; busa pembersih tubuh
dan wajah; dasar bedak (kosmetik); dasar bedak untuk kulit; deodoran; deodoran roll-on; eksfoliasi kulit; eksfoliasi pembersih
pori; emolien kulit; emolien kulit untuk keperluan kosmetik; emolien rambut untuk keperluan kosmetik; emulsi setelah bercukur;
emulsi tubuh untuk keperluan kosmetik; emulsi wajah; formula anti-kerut; foundation cair; garam mandi beraroma; garam
mandi tanpa obat; gel cukur; gel kecantikan; gel kosmetik; gel lidah buaya untuk keperluan kosmetik; gel mandi; gel mandi dan
mandi; gel mandi, krim dan minyak; gel pelembab [kosmetik]; gel pelembab kulit [kosmetik]; gel pra-cukur; gel setelah dicukur;
gel setelah matahari; gel tahan lama untuk keperluan kosmetik; gel tanpa obat; gel untuk mandi dan mandi, bukan untuk
keperluan medis; gel untuk tubuh (kosmetik); gel untuk wajah; gel untuk wajah tidak mengandung obat; gel wajah untuk
dipakai setelah bercukur; gel-gel perawatan kulit; kayu wangi; kondisioner sampo; kosmetik; kosmetik dan make-up; kosmetik
dan sediaan pembersih badan yang tidak mengandung obat; kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan; kosmetik tanpa obat;
kosmetik untuk digunakan pada kulit; krim; krim after-shave (non-obat); krim anti-kerut; krim anti-kerut untuk keperluan
kosmetik; krim anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; krim anti-penuaan untuk wajah; krim bibir; krim cukur; krim dan gel
kosmetik untuk wajah, tangan dan tubuh; krim kaki tanpa obat; krim kecantikan; krim kecantikan untuk perawatan tubuh; krim
kosmetik untuk mengencangkan kulit; krim kulit; krim kulit dalam bentuk cair dan padat; krim malam; krim mandi; krim masker
tubuh; krim masker tubuh untuk keperluan kosmetik; krim non-obat untuk melembabkan kulit; krim non-obat untuk
menenangkan kulit; krim non-obat untuk scrub wajah; krim pelembab, lotion dan gel; krim pembersih [kosmetik]; krim
pembersih kulit; krim pembersih non-obat untuk penggunaan pribadi; krim pemoles; krim pemutih kulit; krim pengurang bintik
penuaan; krim pengurang bintik penuaan untuk keperluan kosmetik; krim pra-cukur; krim retinol untuk keperluan kosmetik;
krim setelah dicukur; krim siang; krim tabir surya; krim tangan; krim tanpa obat untuk memutihkan kulit; krim tanpa obat untuk
perlindungan kulit; krim tubuh; krim tubuh beraroma; krim tubuh untuk keperluan kosmetik; krim untuk bahan kulit; krim untuk
mandi; krim untuk memutihkan kulit; krim untuk mencegah kerutan wajah; krim untuk pemeliharaan kulit (kosmetik); krim
wajah; krim wajah tidak mengandung obat; krim wangi; krim wangi untuk keperluan kosmetik; lipstik; losion; losion untuk kulit;
losion dan semprotan untuk kulit; losion dan semprotan untuk kulit (non-medis); losion kosmetik; losion setelah bercukur;
losion susu untuk keperluan kosmetik; losion untuk tubuh; losion untuk wajah tidak mengandung obat; lotion cukur; lotion dan
krim tubuh beraroma; lotion dan pelembab anti-penuaan; lotion kecantikan; lotion kulit dan tubuh, krim dan minyak untuk
penggunaan kosmetik; lotion kulit kosmetik; lotion kulit pelembab [kosmetik]; lotion mandi; lotion masker tubuh; lotion masker
tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion mata; lotion pelembab [kosmetik]; lotion pembersih kulit; lotion pembersih non-obat;
lotion perawatan penguatan rambut; lotion tabir surya dan krim perawatan matahari; lotion tahan usia; lotion tahan usia untuk
keperluan kosmetik; lotion tubuh pelembab [kosmetik]; lotion untuk keperluan kosmetik; lotion untuk mengurangi selulit; lotion
untuk pengurangan selulit untuk keperluan kosmetik; lotion untuk perawatan tubuh; lotion untuk perawatan wajah dan tubuh
untuk keperluan kosmetik; lotion untuk wajah; lotion wajah tanpa obat; lotion wangi [sediaan toilet]; lulur; make-up [kosmetik];
make-up bedak; make-up dasar bedak; make-up menghapus krim; make-up tubuh; make-up untuk compacts; make-up untuk
wajah dan tubuh; maskara; masker kecantikan; masker kosmetik; masker kulit; masker kulit [kosmetik]; masker kulit untuk
keperluan kosmetik; masker pelembab kulit; masker pembersih untuk tubuh; masker pembersih untuk wajah; masker
pembersihan; masker tubuh; masker tubuh untuk keperluan kosmetik; masker untuk membersihkan wajah; masker wajah;
masker wajah memurnikan arang; minyak tubuh; paket kosmetik kecantikan (beauty pack) yang dijual satu unit; paket
kosmetik wajah; pasta wangi untuk keperluan kosmetik; pelembab anti-penuaan; pelembab dan pelembut kulit tubuh;
pelembab kulit; pelembab tubuh; pelembab untuk wajah, badan, tangan dan kaki; pelembab wajah tidak mengandung obat;
pelindung terhadap sinar matahari untuk wajah; pelindung terhadap sinar matahari untuk wajah tidak mengandung obat;
pembersih kulit; pembersih wajah; pembersih wajah tidak mengandung obat; pemerah pipi; pemerah pipi cair; pemoles bibir;
pencerah kulit; penetral bibir; pengelupas sel kulit (peel) wajah; pengelupas sel kulit (peel) wajah tidak mengandung obat;
penggosok (scrub) wajah tidak mengandung obat; pensil blush on; pensil eyeliner; pensil make-up; pensil untuk bibir; primer
kuku [kosmetik]; primer make-up; produk perawatan tubuh dan perawatan kecantikan; sabun almond; sabun beraroma; sabun
cair; sabun cair untuk mandi; sabun cair untuk tangan dan wajah; sabun cair untuk tangan, wajah dan tubuh; sabun cukur;
sabun krim tubuh; sabun kulit; sabun lidah buaya; sabun mandi; sabun mandi [untuk manusia]; sabun mandi cair; sabun mandi
dalam bentuk cair, padat atau gel; sabun non-obat; sabun non-obat untuk tangan; sabun non-obat untuk wajah; sabun tubuh;
sabun tubuh tanpa obat; sabun wajah; salep kulit pelembab [kosmetik]; sampo untuk rambut manusia; sampo-sampo,
kondisioner-kondisioner; sediaan cukur; sediaan eksfoliasi tanpa obat untuk perawatan kulit dan rambut; sediaan eksfoliasi
tanpa obat untuk wajah; sediaan kosmetik anti-penuaan; sediaan kosmetik tanpa busa; sediaan kosmetik tanpa obat; sediaan
kosmetik untuk rambut dan kulit kepala; sediaan kosmetik untuk tujuan pelangsingan; sediaan lidah buaya untuk keperluan
kosmetik; sediaan make-up untuk wajah dan tubuh; sediaan mandi busa; sediaan mandi busa tanpa obat; sediaan mandi busa
untuk keperluan kosmetik; sediaan mandi dan mandi pancuran (shower); sediaan mandi tanpa obat; sediaan pembersih
wajah; sediaan pembersihan tanpa obat; sediaan pembersihan tanpa obat untuk digunakan pada tubuh; sediaan pembersihan
tanpa obat untuk kulit; sediaan pembersihan untuk digunakan pada tubuh; sediaan perawatan bibir tanpa obat; sediaan
perawatan kuku kosmetik; sediaan perawatan kulit; sediaan perawatan kulit anti-penuaan; sediaan perawatan rambut tanpa
obat untuk keperluan kosmetik; sediaan perawatan tubuh tanpa obat; sediaan perawatan wajah kosmetik; sediaan tabir surya
untuk digunakan pada kulit; sediaan tata rias; sediaan tubuh dan perawatan kecantikan untuk keperluan kosmetik; sediaan
untuk melindungi rambut dari sinar matahari; sediaan untuk mengecat rambut; sediaan untuk pembersihan, perawatan dan
perawatan rambut; sediaan untuk pengeritingan rambut permanen; sediaan untuk perawatan kulit kepala dan rambut; sediaan
untuk perawatan tubuh dan kecantikan; sediaan-sediaan pembersih kulit untuk wajah dan tubuh; semprotan tubuh; semprotan
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tubuh beraroma; semprotan tubuh digunakan sebagai deodoran pribadi dan wewangian; semprotan tubuh untuk keperluan
kosmetik; serum anti-penuaan untuk wajah; serum kecantikan; serum kulit tanpa obat; serum kulit tanpa obat untuk wajah;
serum untuk wajah tidak mengandung obat; shampoo pH netral; shampoo pH seimbang; stiker seni tubuh; susu kecantikan;
susu mandi; susu pelembab setelah bercukur; susu tubuh; tabir surya tahan air; toner kulit; toner kulit non-obat; toner untuk
wajah tidak mengandung obat; tubuh yang tidak berobat meresap===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021013965
: 01/03/2021 14:40:04
:
: VEBRIAN CHRISTOFEL LONTAAN

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Lingkungan V Rt./Rw. -/Kel. Roong, Kec. Tondano Barat
Minahasa, Sulawesi Utara
, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara
: Siti Hanah S.E.,
: S. Hanah, S.E. & Yulius Cung, S.H.,M.H. Jalan Biak No 7C

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: VIENEL
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam
: 3
: ===Krim mata; Masker (kosmetik); Toner; kosmetik; krim malam; krim siang; krim tabir surya; parfum; pelembab kulit; pencuci
muka; sediaan untuk merawat tangan dan tubuh; serum kecantikan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: D102021013966
: 01/03/2021 14:41:26
:
: BOBBY IWAN ABDILLAH

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. RAYA RINGINREJO RT.002 RW.002 DESA RINGINREJO KEC.RINGINREJO,
Kabupaten Kediri, Jawa Timur
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: PROTANIC
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: MERAH, HIJAU, HITAM, PUTIH
: 1
: ===pupuk cair===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021013967
: 01/03/2021 14:42:19
:
: YULIS SAEKOWATI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: ROBYONG RT. 044 RW. 012 KELURAHAN WONOMULYO KECAMATAN
PONCOKUSUMO KABUPATEN MALANG
, Kabupaten Malang, Jawa Timur, 65157
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: YULISA
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HIJAU, PUTIH, MERAH
: 30
: ===Kue kering (pastri); Roti manis; Roti manis isi; Roti sobek; Roti tawar manis; roti*===

740

540 Etiket

540 Etiket
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210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021013968
: 01/03/2021 14:42:52
:
: BUDIMAN JOANDI

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. PETA SELATAN BLOK B 5, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: VIETNUM
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM
: 7
: ===Cdi; Regulator Bagian dari mesin; Sistem penyediaan air dengan pengendali dan regulator; bagian-bagian dan
perlengkapan-perlengkapan spesifik untuk pompa-pompa pelumasan (lubrication pumps), yaitu pompa-pompa ember (bucket
pumps), pompa-pompa gemuk (grease pumps), senjata api genggam (hand guns), rakitan-rakitan selang (hose assemblies),
dan pompa-pompa tangan, juga termasuk bagian-bagian dan perlengkapan-perlengkapan yang terkait seperti silinder-silinder,
o-ring, alat pendorong (plungers), katup-katup, rakitan-rakitan, ring/washer, layar-layar, filter-filter, bola-bola, alat-alat penahan
(retainer), tutup-tutup (caps), kait-kait, batang (stems), cincin-cincin, lengan-lengan, barel-barel, gagang-gagang, kepalakepala, busi-busi, barel-barel, kerah-kerah, kancing-kancing, gasket-gasket, piston-piston, selang-selang; busi untuk mesin;
busi untuk mesin kendaraan darat; busing [bagian dari mesin]; regulator (bagian dari mesin); regulator [bagian mesin];
regulator menjadi bagian dari mesin; regulator pengisian air; regulator tekanan [bagian mesin]===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JID2021013969
: 01/03/2021 14:43:36
:
: PT. Kompas Gemilang Sejahtera

540 Etiket

540 Etiket

: Jl. Permata Kawaluyaan No. D6, Kel. Jatisari, Kec. Buah Batu, Kota Bandung, Jawa
Barat
: Heru Lukito S.H.,
: Heru Lukito & Partners Talavera Office Park, 28th Floor Jalan T.B. Simatupang
Kavling 22-26, Jakarta 12430

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: RETROGRADE
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam - Putih
: 35
: ===Jasa toko ritel online yang menawarkan barang-barang pakaian, sepatu, tutup kepala, alat dan asesoris untuk keperluan
olahraga; Layanan pemasaran, periklanan dan promosi; Promosi secara online pada jaringan komputer; Ritel seluruh barang;
administrasi bisnis; fungsi kantor; iklan online pada jaringan komputer; jasa iklan dan promosi; kompilasi informasi bisnis;
manajemen bisnis; memberikan informasi bisnis melalui situs web; menyusun indeks informasi untuk tujuan komersial atau
iklan; penyebaran informasi bisnis barang dan jasa pihak lain melalui jaringan komputer lokal dan global; presentasi barang di
media komunikasi, untuk keperluan ritel===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021013970
: 01/03/2021 14:44:12
:
: Suzhou Le Tu Intelligent Technology Co., Ltd.

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 3rd Floor, Building 1, No. 17 Dongwang Road, Suzhou Industrial Park
: Emirsyah Dinar
: Gedung Graha Pratama Lantai 15 Jalan MT. Haryono Kavling 15

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: NOESIS
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih
: 9
: ===Alat pendeteksi; Baterai untuk pakaian yang dipanaskan dengan listrik; Baterai untuk sarung tangan yang dipanaskan

540 Etiket
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dengan listrik; Kas register, perangkat untuk menghitung; Komputer dan perangkat periferal komputer; Pemindai 3D; Pengisi
daya; Peralatan Global Positioning System [GPS]; Peralatan kontrol jarak jauh; Peralatan pemantauan; Peralatan pengenalan
wajah; Perangkat pelacakan dan lokasi Global Positioning System [GPS]; Pesawat dan perkakas ilmu pengetahuan,
penelitian, navigasi, survei, fotografi, sinematografi, audiovisual, optik, penimbangan, pengukuran, pensinyalan, deteksi,
pengujian, inspeksi, penyelamatan jiwa dan pengajaran; Robot untuk hiburan; Timbangan; alarm pencurian; alat dan
instrumen untuk merekam, mentransmisikan, mereproduksi, atau memproses suara, gambar, atau data; alat elektro-dinamis
untuk kendali jarak jauh sinyal; alat kontrol listrik untuk robot; alat navigasi satelit; alat navigasi untuk kendaraan [komputer
terpasang]; alat pemadam api; alat pengolah data; alat pengukur; alat sensor; alat transmisi suara; alat untuk merekam dan
mereproduksi ucapan; aparatus dan instrumen untuk menghantarkan, mengalihkan, mengubah, mengakumulasikan, mengatur
atau mengendalikan distribusi atau penggunaan listrik; artikel reflektif untuk dipakai, untuk pencegahan kecelakaan; baterai;
catu daya listrik; detektor gerak; detektor penangkap elektron; indikator suhu; instalasi alarm; instalasi pencegahan pencurian,
listrik; instalasi pengawasan video listrik dan elektronik; instrumen navigasi; instrumen penempatan suara; kamera; kamera
perekam; kamera yang diaktifkan gerak; kemasan baterai; konverter daya listrik; kunci listrik; lentera sinyal; media yang
direkam dan dapat diunduh, perangkat lunak komputer, media perekaman dan penyimpanan digital atau analog kosong;
mekanisme untuk peralatan yang dioperasikan dengan koin; mesin penjawab; monitor video; pakaian selam, masker
penyelam, sumbat telinga untuk penyelam, klip hidung untuk penyelam dan perenang, sarung tangan untuk penyelam, alat
bantu pernapasan untuk berenang di bawah air; pakaian untuk perlindungan terhadap kecelakaan, iradiasi dan kebakaran;
papan indikator elektronik; pelacak aktivitas yang dapat dipakai; pemindai biometrik; pencitra sidik jari; pengisi daya baterai;
pengisi daya tanpa kabel; peralatan dan instrumen navigasi dan penentuan posisi elektronik; peralatan dan instrumen
navigasi, pelacakan dan penentuan posisi elektronik; perangkat lunak analisis wicara; perangkat lunak aplikasi komputer untuk
telepon seluler; perangkat lunak komputer; perangkat lunak pengenalan gerakan; perangkat lunak pengenalan suara;
perangkat lunak untuk digunakan dengan robot; perangkat perlindungan untuk penggunaan pribadi terhadap kecelakaan;
pertukaran telepon otomatis; program komputer; program pengoperasian komputer; prosesor sinyal suara digital; proyektor
video; radio; robot humanoid dengan kecerdasan buatan; robot pengajar; robot pengintai keamanan; robot pengintai
keamanan untuk kegunaan pribadi atau hobi; robot taktis; robot telepresence; saklar waktu, otomatis; sarung tangan untuk
perlindungan terhadap kecelakaan; sensor gerak; sensor suhu; sistem pemantauan alarm; speaker; terminal layar sentuh
interaktif===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021013971
: 01/03/2021 14:44:29
:
: Mursyida

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Kp Gunung Rt 002 Rw 004 Kel Cipondoh Kec Cipondoh , Kota Tangerang, Banten,
15148
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Bohati
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Orange, Putih
: 3
: ===Sabun Mandi; Sampo rambut 3-in-1; Sediaan penghapus perekat; amber [parfum]; ambergris [parfum]; amonia [alkali
atsiri] [deterjen]; antiperspiran [perlengkapan mandi]; antiperspiran untuk penggunaan pribadi; astringen untuk keperluan
kosmetik; baby oil [perlengkapan mandi]; bahan kikis; balsem, selain untuk keperluan medis; batu tawas [astringen]; bedak
tubuh untuk keperluan kosmetik; body butter untuk keperluan kosmetik; body lotion untuk keperluan kosmetik; body scrub
untuk keperluan kosmetik; body shimmer lotion; bubuk masker tubuh; bubuk masker tubuh untuk keperluan kosmetik; bubuk
tubuh berkilau; cologne setelah bercukur; dasar untuk parfum bunga; deodoran tubuh; deodoran tubuh [wewangian]; deodoran
tubuh dalam bentuk pil; emulsi setelah bercukur; emulsi tubuh untuk keperluan kosmetik; esensi badian; gel lidah buaya untuk
keperluan kosmetik; gel setelah dicukur; gel tahan lama untuk keperluan kosmetik; kain dan kertas abrasif; krim after-shave
(non-obat); krim anti-kerut untuk keperluan kosmetik; krim anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; krim aromaterapi; krim
boot; krim masker tubuh untuk keperluan kosmetik; krim pengurang bintik penuaan; krim pengurang bintik penuaan untuk
keperluan kosmetik; krim tubuh; krim tubuh untuk keperluan kosmetik; lembar abrasif; lilin boot; lilin mobil; losion setelah
bercukur; losion susu untuk keperluan kosmetik; losion susu untuk perawatan tubuh bayi; losion untuk tubuh; lotion bayi
[perlengkapan mandi]; lotion masker tubuh; lotion masker tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion tahan usia; lotion tahan usia
untuk keperluan kosmetik; make-up tubuh; mandi busa bayi; masker tubuh; masker tubuh untuk keperluan kosmetik; minyak
after-sun untuk keperluan kosmetik; minyak almond; minyak aromatik; minyak aromatik untuk mandi; minyak esensial
aromatik; minyak tubuh untuk keperluan kosmetik; obat kumur anti rongga, bukan untuk keperluan medis; pasta abrasif;
pelembab anti-penuaan; pelembab dan pelembut kulit tubuh; pelembab tubuh; penyegar nafas; perekat untuk keperluan
kosmetik; perekat untuk membubuhkan alis palsu; perekat untuk membubuhkan bulu mata palsu; perekat untuk
membubuhkan kuku atau bulu mata palsu; perekat untuk membubuhkan kuku palsu; perekat untuk membubuhkan rambut
palsu; sabun almond; sabun antiperspirant; sabun krim tubuh; sabun lidah buaya; sediaan abrasif; sediaan kosmetik antipenuaan; sediaan lidah buaya untuk keperluan kosmetik; sediaan pembersihan serba guna; sediaan pembersihan serba guna
untuk barang-barang perokok; sediaan pengharum ruangan; sediaan perawatan kulit anti-penuaan; semir boot; semprotan
antistatik untuk pakaian; semprotan tubuh; semprotan tubuh digunakan sebagai deodoran pribadi dan wewangian; semprotan
tubuh untuk keperluan kosmetik; stiker seni tubuh; susu almond untuk keperluan kosmetik; susu pelembab setelah bercukur;
tisu bayi diresapi dengan sediaan pembersihan; tisu bayi untuk keperluan kosmetik; tongkat kapas serbaguna untuk
penggunaan pribadi; tubuh gemerlap===

740

Halaman 1955 dari 2049

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JID2021013972
: 01/03/2021 14:47:42
:
: PT Bumi Berkah Boga

540 Etiket

: Menara Sentraya, Lt. 15,
Jl. Iskandarsyah Raya No. 1A,
Melawai, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI
Jakarta
: Fahmi Assegaf S.H.,M.H.
: Pacific Patent Multiglobal DIPO Business Center Lt. 11, Jalan Jend. Gatot Subroto
Kav. 51-52, Jakarta Pusat- 10260 Indonesia

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Rumah Kenangan
: Suatu penamaan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, merah, putih
: 43
: ===Jasa hotel dan resor; Jasa kedai kopi; Jasa penyediaan minuman; Layanan perhotelan (hospitality); Tempat makan yang
menghidangkan kudapan; Tempat penyediaan makanan dan minuman; jasa katering; jasa restoran; layanan bar; layanan
hotel; layanan kafe dan kafetaria; layanan kedai kopi dan makanan ringan; menyajikan makanan dan minuman untuk para
tamu di restoran; penyediaan makanan dan minuman untuk dikonsumsi; penyewaan akomodasi sementara di vila dan
bungalow; restoran swalayan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: D102021013973
: 01/03/2021 14:49:36
:
: CV. SOLUSI BETON INTERNUSA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: PALEM TIMUR BLOK MD-122, KEL.WADUNGASRI, WARU, Kabupaten Sidoarjo,
Jawa Timur, 61256
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: SMARTCOAT
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM, MERAH
: 2
: ===Cat; cat anti bakteri dan jamur; cat besi; cat dasar; cat interior; cat kayu; cat kendaraan; cat lantai; cat minyak; cat
tembok===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021013974
: 01/03/2021 14:50:40
:
: PT.SURGANYA MOTOR INDONESIA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. HAJI DIMUN RAYA BBM NO.109 - 110 KEL.SUKAMAJU KEC.CILODONG
KOTA DEPOK, Kota Depok, Jawa Barat, 16415
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: PLANETO GOLD
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: PUTIH,HITAM & KUNING EMAS
: 12
: ===Ban dalam untuk ban pneumatik untuk roda kendaraan; Selubung untuk ban pneumatik [ban]; ban; ban dalam untuk ban
pneumatik; ban luar; ban pneumatik; ban pneumatik untuk mobil; ban pneumatik untuk sepeda motor; ban solid untuk roda
kendaraan; ban untuk kendaraan bermotor roda dua; ban untuk sepeda motor; casing untuk ban pneumatik; lapisan bagian
luar ban untuk vulkanisasi ban; pelapis ban===

740

Halaman 1956 dari 2049

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2021013977
: 01/03/2021 14:54:10
:
: KELVIN SUBOWO

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Gang Asem No. 7, Kel. Pinangsia, Kec. Taman Sari, Kota Administrasi Jakarta
Barat, DKI Jakarta, 11110
: Dra. Devi Yulian, S.H.
: Jalan Pangeran Jayakarta No. 117 Blok. C-4, Jakarta Pusat

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: EAT HEALTHY DAILY + LOGO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau tosca, hijau muda, putih
: 35
: ===Gerai penjualan makanan dan minuman; Jasa kios makanan dan minuman dalam bentuk toko ritel; Jasa penjualan barang
secara retail, grosir dan eceran; Jasa perdagangan; Jasa perdagangan ekspor-impor; Jasa stand penjualan makanan dan
minuman; Jasa toko dan jasa toko eceran secara online menampilkan berbagai macam barang konsumen; Jasa toko eceran
secara online; Jasa toko penjual Makanan dan Minuman secara online; Layanan penjualan ritel yang berkaitan dengan produk
makanan dan minuman; Layanan toko ritel online; Outlet penjualan camilan khas jepang; Toko kue; Toko kue online; Toko
makanan dan minuman khas jepang; Toko minuman panas dan dingin; Toko online di bidang makanan dan minuman; Toko
yang menjual es krim; Toko yang menjual pencuci mulut berupa es dan buah; jasa pemasaran; jasa penjualan makanan dan
minuman khas jepang baik secara langsung maupun online; jasa penjualan minuman berbahan dasar kopi, coklat dan teh;
layanan eceran atau grosir untuk makanan dan minuman; layanan eceran atau grosir untuk teh, kopi, dan kakao; layanan kios
makanan yang merupakan toko retail dengan produk utama bahan makanan; layanan toko ritel untuk makanan dan minuman;
minimarket; supermarket; supplier; toko swalayan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021013978
: 01/03/2021 14:57:04
:
: PT.SURGANYA MOTOR INDONESIA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. HAJI DIMUN RAYA BBM NO.109 - 110 KEL.SUKAMAJU KEC.CILODONG
KOTA DEPOK, Kota Depok, Jawa Barat, 16415
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: PLANETO TITANIUM
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: PUTIH, HITAM & BIRU
: 12
: ===Ban dalam untuk ban pneumatik untuk roda kendaraan; Selubung untuk ban pneumatik [ban]; ban; ban dalam untuk ban
pneumatik; ban luar; ban pneumatik; ban pneumatik untuk mobil; ban pneumatik untuk sepeda motor; ban solid untuk roda
kendaraan; ban untuk kendaraan bermotor roda dua; ban untuk sepeda motor; casing untuk ban pneumatik; lapisan bagian
luar ban untuk vulkanisasi ban; pelapis ban===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: D102021013979
: 01/03/2021 14:59:12
:
: BAMBANG SOEGIHARTO B.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. JEMUR ANDAYANI XI NO.3-5, JEMUR WONOSARI, WONOCOLO , Kota
Surabaya, Jawa Timur, 60237
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: ProBio+
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

: KUNING, MERAH
: 5

740

540 Etiket
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510

Uraian Barang/Jasa

: ===suplemen herbal dalam bentuk cair; suplemen probiotik===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: JID2021013980
: 01/03/2021 14:59:21
:
: FEMA PRAMANIK, SH., M.Kn.

Alamat Pemohon

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. sehat NO. 07, RT/Rw 002/006, desa kedung badak, kecamatan tanah sereal, kota
bogor, jawa barat, Kabupaten Bogor, Jawa Barat
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: HOUSE OF SHOFIYA
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: logo berwarna hitam dan glode dengan nama merek House of Shofiya
: 35
: ===Agen Penjualan Elektronik atau Distributor Elektronik; Agen penjualan; Agen-agen Penjualan Elektronik; Counter untuk

740

penjualan es krim; Distribusi materi publisitas (selebaran, prospektus, brosur, sampel, khususnya katalog untuk penjualan
jarak jauh) baik yang melintasi perbatasan atau tidak; Gerai penjualan makanan dan minuman; Iklan untuk mempromosikan
penjualan produk dan penggunaan layanan dengan metode akumulasi poin atau metode pemberian diskon hak istimewa;
Impor, ekspor, promosi penjualan untuk pihak ketiga dan komersial eksklusif yang menampilkan kacamata, kacamata hitam,
lensa kontak, lensa mata, bingkai, tempat, tas dan rantai untuk kacamata dan semua jenis aksesori dan aksesori untuk
kacamata dan barang optik; Jasa agen penjualan untuk kosmetik; Jasa agen penjualan, yaitu, layanan toko ritel, layanan toko
ritel online, layanan toko grosir yang menampilkan kosmetik dan kit kosmetik; Jasa grosir yang berkaitan dengan penjualan
buku; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk alat pemanas; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk mesin-mesin dan
instrumen-instrumen pneumatik atau hidrolik; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk mesin-mesin dan peralatan
komunikasi informasi; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk mesin-mesin dan peralatan pendingin (kulkas); Jasa layanan
pengaturan penjualan untuk mesin-mesin dan peralatan telekomunikasi; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk mesinmesin yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya serta bagian-bagiannya; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk
peralatan dan instrumen audio dan visual elektrik, yaitu, perekam kaset audio dan video, perekam audio, perekam kaset video,
atau penerima audio-video; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk peralatan dan perlengkapan pemanas elektrik
(menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk peralatan pembasmi
kuman (disinfektan) pada hidangan makanan; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk peralatan pengolahan makanan dan
minuman; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk perkakas dan mesin-mesin bahan kimia; Jasa layanan pengaturan
penjualan untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin yang
diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya serta bagian-bagiannya, yaitu, Defibrilator Eksternal Otomatis (Automated
External Defibrillator (AED)), mesin latihan berkuda yang bersifat permanen untuk perawatan kesehatan dan kebugaran, alat
berkendara secara elektromekanis untuk latihan fisik; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk perlengkapan elektrik
(menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya
serta bagian-bagiannya, yaitu, alat pendiagnosa DNA untuk keperluan medis, alat pendiagnosa DNA untuk diagnosis in vitro di
bidang medis, alat penguji DNA (DNA tester); Jasa layanan pengaturan penjualan untuk perlengkapan elektrik (menggunakan
tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya serta bagianbagiannya, yaitu, alat perawatan gigi secara elektrik (menggunakan tenaga listrik), mesin dan instrumen-instrumen ortodontik
untuk keperluan kedokteran gigi, alat-alat keperawatan, benang jahitan operasi untuk keperluan medis; Jasa layanan
pengaturan penjualan untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin
yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya serta bagian-bagiannya, yaitu, alat-alat sinar-X (rontgen) untuk kedokteran
gigi, alat penyemprotan (irrigators) untuk keperluan medis, laser untuk keperluan medis, alat pacu jantung; Jasa layanan
pengaturan penjualan untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin
yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya serta bagian-bagiannya, yaitu, bahan-bahan reaksi
diagnosa (reagents) untuk keperluan medis, bahan-bahan reaksi diagnosa (reagents) untuk DNA, peralatan analisis DNA
untuk keperluan medis; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk
keperluan rumah tangga, mesin-mesin yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya serta bagian-bagiannya, yaitu,
mesin-mesin dan instrumen medis, alat pemeriksaan darah, alat untuk menganalisa darah, alat-alat pengukur gula darah;
Jasa layanan pengaturan penjualan untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga,
mesin-mesin yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya serta bagian-bagiannya, yaitu, peralatan diagnosa untuk
keperluan medis, alat radiologi untuk keperluan medis, alat radioterapi, peralatan sinar-X (rontgen) untuk keperluan medis;
Jasa layanan pengaturan penjualan untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga,
mesin-mesin yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya serta bagian-bagiannya, yaitu, peralatan pijat, alat pijat
bergetar, peralatan pijat elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, peralatan pijat untuk tubuh
manusia; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan
rumah tangga, mesin-mesin yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya serta bagian-bagiannya, yaitu, peralatan
untuk pembilasan organ, peralatan sterilisasi untuk keperluan medis, alat pendeteksi dengan sinar-X (rontgen) yang portabel
untuk keperluan medis, alat pendeteksi sinar-X (rontgen) yang portabel; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk
perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin yang diaplikasikan secara
elektronik, perangkatnya serta bagian-bagiannya, yaitu, pesawat penerima televisi, telepon bergerak (telepon genggam),
mesin-mesin pencuci pakaian secara elektrik (menggunakan tenaga listrik), mesin pencuci piring otomatis, alat penghisap
debu elektrik (menggunakan tenaga listrik), lemari es elektrik (menggunakan tenaga listrik), alat pengering pakaian secara
elektrik (menggunakan tenaga listrik); Jasa layanan pengaturan penjualan untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga
listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya serta bagian-
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bagiannya, yaitu, vibrator pembaringan, kursi pijat listrik untuk keperluan rumah tangga, alat pijat untuk estetika/kecantikan,
peralatan dan instrumen-instrumen medis; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk produk-produk farmasi; Jasa pemesan
dan penjualan barang secara online; Jasa penjualan alat - alat berkemah; Jasa penjualan alat kendali jarak jauh; Jasa
penjualan ayam potong, telur ayam, dan produk terbuat dari daging ayam; Jasa penjualan bahan bangunan; Jasa penjualan
barang secara retail, grosir dan eceran; Jasa penjualan drone dan drone kamera baik secara langsung maupun onLine; Jasa
penjualan eceran; Jasa penjualan eceran dan grosir untuk bagian dan aksesoris pipa saluran air; Jasa penjualan eceran dan
grosir untuk pemanas air, peralatan dan perlengkapan pendinginan dan penyaringan air; Jasa penjualan eceran kartu prabayar pihak ketiga untuk pembelian konten multimedia dan konten untuk permainan komputer dan permainan video yang
dapat diunduh; Jasa penjualan eceran secara online; Jasa penjualan kamera; Jasa penjualan online untuk pakaian bersepeda;
Jasa penjualan online untuk perlengkapan sepeda; Jasa penjualan online untuk sepeda; Jasa penjualan online untuk sepeda
listrik; Jasa penjualan parfum dan wewangian; Jasa penjualan perabotan; Jasa penjualan perlengkapan berkemah; Jasa
penjualan perlengkapan mendaki gunung; Jasa penjualan ritel dan grosir untuk pakaian bersepeda; Jasa penjualan ritel dan
grosir untuk perlengkapan sepeda; Jasa penjualan ritel dan grosir untuk sepeda listrik; Jasa penjualan suku cadang alat - alat
musik; Jasa pialang penjualan barang; Jasa promosi penjualan untuk orang lain; Jasa ritel dan toko ritel online yang berkaitan
dengan penjualan pakaian, tas, dompet, sepatu, topi, kacamata, kacamata pelindung dari sinar matahari, jam tangan,
perhiasan, dan aksesoris mode lainnya; Jasa ritel yang berkaitan dengan penjualan pasta gigi, obat kumur oral, obat kumur,
semprotan penyegar nafas, strip pemutih, pasta gigi, obat kumur, strip perawatan oral mengandung obat, produk perawatan
mulut mengandung obat, produk perawatan mulut mengandung obat, yaitu pasta gigi obat, sediaan perawatan mulut
mengandung obat, obat-obatan untuk keperluan gigi, obat kumur gigi, semprotan mulut mengandung obat, pasta gigi obat,
bahan untuk menambal gigi, lilin gigi, sikat gigi (manual dan listrik), benang pembersih gigi, sikat gigi dan benang interdental;
Jasa stand penjualan makanan dan minuman; Jasa toko eceran sehubungan dengan penjualan rokok elektrik (e-cigarettes),
rokok elektronik, cairan untuk digunakan pada rokok elektronik, tembakau, barang-barang keperluan perokok, korek api, alat
penguap pribadi (untuk rokok elektronik) dan rokok elektronik dan pemberi rasa serta cairan untuk rokok elektronik; Jasa yang
menawarkan untuk dijual dan penjualan barang dalam perdagangan eceran dan grosir; Jasa-jasa toko penjualan eceran
dibidang perangkat-perangkat keras dan barang-barang yang berkaitan dengannya; Layana agen penjualan yang
menampilkan penggorengan; Layanan agen penjualan untuk pintu lipat dari logam; Layanan agen penjualan untuk pintu lipat
non-logam; Layanan agen penjualan yang menampilkan alas kaki untuk mandi; Layanan agen penjualan yang menampilkan
alat masak multi-guna; Layanan agen penjualan yang menampilkan alat memasak tanpa minyak yang dipanaskan dengan
uap; Layanan agen penjualan yang menampilkan alat penggosok tubuh; Layanan agen penjualan yang menampilkan alat
pengukus yang mudah digunakan; Layanan agen penjualan yang menampilkan alat sterilisasi; Layanan agen penjualan yang
menampilkan alat sterilisasi portabel untuk sikat gigi; Layanan agen penjualan yang menampilkan alat sterilisasi untuk sikat
gigi; Layanan agen penjualan yang menampilkan alat sterilisasi untuk talenan untuk penggunaan di dapur; Layanan agen
penjualan yang menampilkan aparatus dan instrumen untuk menimbang; Layanan agen penjualan yang menampilkan
aparatus perawatan gigi; Layanan agen penjualan yang menampilkan aparatus yang dioperasikan tangan untuk mencincang
makanan; Layanan agen penjualan yang menampilkan bagasi; Layanan agen penjualan yang menampilkan bantal Korea,
Bangsuk; Layanan agen penjualan yang menampilkan blender botol; Layanan agen penjualan yang menampilkan blender
botol yang disesuaikan untuk mempertahankan dingin; Layanan agen penjualan yang menampilkan blender elektrik; Layanan
agen penjualan yang menampilkan blender portabel; Layanan agen penjualan yang menampilkan blender tangan nirkabel;
Layanan agen penjualan yang menampilkan botol air dijual kosong; Layanan agen penjualan yang menampilkan botol
terisolasi; Layanan agen penjualan yang menampilkan botol untuk minum bukan logam mulia; Layanan agen penjualan yang
menampilkan buku dan publikasi; Layanan agen penjualan yang menampilkan cangkir bukan logam mulia; Layanan agen
penjualan yang menampilkan deterjen untuk penggunaan di dapur; Layanan agen penjualan yang menampilkan gantungan
baju; Layanan agen penjualan yang menampilkan handuk abrasif untuk menggosok kulit; Layanan agen penjualan yang
menampilkan handuk dapur dari kertas; Layanan agen penjualan yang menampilkan handuk dari tekstil; Layanan agen
penjualan yang menampilkan kabinet dan lemari plastik; Layanan agen penjualan yang menampilkan kantong dengan penutup
untuk penyimpanan makanan; Layanan agen penjualan yang menampilkan karpet; Layanan agen penjualan yang
menampilkan keranjang cucian untuk penggunaan domestik atau rumah tangga; Layanan agen penjualan yang menampilkan
keranjang sampah; Layanan agen penjualan yang menampilkan keranjang untuk keperluan rumah tangga; Layanan agen
penjualan yang menampilkan kertas perak; Layanan agen penjualan yang menampilkan kopi; Layanan agen penjualan yang
menampilkan kotak makanan pendamping; Layanan agen penjualan yang menampilkan kotak pendingin portabel bukan
elektrik; Layanan agen penjualan yang menampilkan kuali digital; Layanan agen penjualan yang menampilkan kuali elektrik
yang dapat dilipat; Layanan agen penjualan yang menampilkan kuali multi-guna; Layanan agen penjualan yang menampilkan
lemari bukan logam; Layanan agen penjualan yang menampilkan mesin pengepakan hampa udara untuk makanan; Layanan
agen penjualan yang menampilkan minuman berbahan dasar teh alkohol; Layanan agen penjualan yang menampilkan oven
yang dipanaskan dengan uap; Layanan agen penjualan yang menampilkan pakaian; Layanan agen penjualan yang
menampilkan panci untuk memasak; Layanan agen penjualan yang menampilkan panggangan elektrik; Layanan agen
penjualan yang menampilkan panggangan elektrik di dalam ruangan; Layanan agen penjualan yang menampilkan
panggangan elektrik di luar ruangan; Layanan agen penjualan yang menampilkan panggangan induksi; Layanan agen
penjualan yang menampilkan pelembab sterilisasi LED; Layanan agen penjualan yang menampilkan pemanggang; Layanan
agen penjualan yang menampilkan pembersih udara portabel; Layanan agen penjualan yang menampilkan pengaduk elektrik
untuk keperluan rumah tangga; Layanan agen penjualan yang menampilkan penghilang serat elektrik; Layanan agen
penjualan yang menampilkan penghisap debu; Layanan agen penjualan yang menampilkan penjernih udara untuk kendaraan;
Layanan agen penjualan yang menampilkan perabotan; Layanan agen penjualan yang menampilkan peralatan dapur;
Layanan agen penjualan yang menampilkan peralatan makan malam dari keramik; Layanan agen penjualan yang
menampilkan peralatan makan, selain pisau, garpu dan sendok; Layanan agen penjualan yang menampilkan peralatan untuk
membersihkan dan perlengkapan untuk mencuci, selain elektrik; Layanan agen penjualan yang menampilkan perlengkapan
mandi; Layanan agen penjualan yang menampilkan rak pengering untuk mencuci; Layanan agen penjualan yang
menampilkan sapu untuk membersihkan; Layanan agen penjualan yang menampilkan sarung tangan dapur; Layanan agen
penjualan yang menampilkan sediaan untuk memutihkan dan bahan lainnya untuk keperluan mencuci; Layanan agen
penjualan yang menampilkan setrika uap; Layanan agen penjualan yang menampilkan sikat gigi elektrik; Layanan agen
penjualan yang menampilkan sikat untuk membersihkan; Layanan agen penjualan yang menampilkan spatula untuk
penggunaan di dapur; Layanan agen penjualan yang menampilkan sterilisasi pengering piring; Layanan agen penjualan yang
menampilkan talenan untuk penggunaan di dapur; Layanan agen penjualan yang menampilkan tas dan dompet; Layanan
agen penjualan yang menampilkan tas kecil untuk bepergian; Layanan agen penjualan yang menampilkan teko kopi elektrik;
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Layanan agen penjualan yang menampilkan tembakau; Layanan agen penjualan yang menampilkan tempat dan kotak sabun;
Layanan agen penjualan yang menampilkan tepung dan sediaan yang terbuat dari sereal; Layanan agen penjualan yang
menampilkan tikar; Layanan agen penjualan yang menampilkan tisu kosmetik yang sudah dibasahi; Layanan agen penjualan
yang menampilkan turner untuk penggunaan di dapur; Layanan agen penjualan yang menampilkan tusuk gigi; Layanan agen
penjualan yang menampilkan wadah kaca yang disegel untuk mengawetkan makanan; Layanan agen penjualan yang
menampilkan wadah pengemas hampa udara untuk nasi; Layanan agen penjualan yang menampilkan wadah plastik untuk
penggunaan rumah tangga; Layanan agen penjualan yang menampilkan wadah rumah tangga portabel multi-guna; Layanan
agen penjualan yang menampilkan wadah untuk makanan tradisional Korea, kimchi; Layanan agen penjualan yang
menampilkan wadah untuk penggunaan rumah tangga atau dapur; Layanan agen penjualanyang menampilkan lapisan kertas
perak untuk memasak di dapur; Layanan agen penjualanyang menampilkan peralatan memasak portabel untuk penggunaan
di luar ruangan; Layanan penjualan ritel; Layanan penjualan ritel online; Layanan penjualan ritel yang berkaitan dengan produk
makanan dan minuman; Layanan ritel online dari situs web internet yang berkaitan dengan penjualan buku; Layanan ritel
untuk penjualan bahan bakar, minyak bumi, minyak, pelumas, gemuk; Layanan yang berkaitan dengan kegiatan transaksi
penjualan barang dagangan baik barang-barang eletronik maupun barang-barang electrical atau listrik melalui situs web
secara ritel online; Layanan yang berkaitan dengan kegiatan transaksi penjualan barang dagangan melalui situs web secara
ritel online; Memberikan informasi untuk penjualan barang orang lain; Mempromosikan penjualan atau mempromosikan bisnis
untuk orang lain; Menyelenggarakan penjualan barang dengan sistem arisan; Pengadaan, manajemen, inventaris, pemasaran
dan penjualan barang (dengan cara apapun termasuk tetapi tidak terbatas pada jasa online dan melalui pengiriman);
Penjualan Madu dan Hasil produksi madu; Penjualan barang secara online atau offline, baik retail maupun grosir untuk produk
aksesoris barang-barang electrical atau listrik dan barang-barang elektronik; Penjualan barang secara online atau offline, baik
retail maupun grosir untuk produk aksesoris barang-barang selam; Penjualan barang secara online atau offline, baik retail
maupun grosir untuk produk aksesoris peralatan dan perlengkapan selam; Penjualan eceran, grosir, penjualan langsung,
penjualan melalui pemesanan via pos termasuk melalui Internet atau sarana pemesanan jarak jauh elektronik lainnya, dan
jasa pengadaan kerjasama, untuk pihak lain, termasuk melalui Internet, berbagai barang di bidang berikut ini: alat berkebun,
yaitu alat yang dioperasikan dengan tangan untuk berkebun, alat penyiraman dari besi dan penanaman, alat DIY, yaitu paku,
kotak peralatan, kunci linggis, palu, obeng, baut dan kunci, barang untuk perawatan anak, yaitu botol susu, dorongan bayi,
kereta bayi, timbangan bayi, bak mandi, barang kuas, barang dan peralatan senam, permainan dan mainan, barang-barang
pers, yaitu barang cetakan dan buku, musik, yaitu alat musik, alat tulis, telekomunikasi, telepon (termasuk telepon seluler),
barang audio-visual dan multimedia, yaitu televisi (display kristal cair (LCD), plasma, tabung sinar katoda), pemutar / perekam,
speaker, netbook, kamera digital, bingkai foto digital, camcorder digital, cakram kompak dan CD-ROM, cakram video digital
(cakram serbaguna digital (DVD)) , cakram serbaguna digital HD (HD-DVD), cakram penyimpanan optik, pemutar dan
pembaca portabel (stereo pribadi), radio mobil, konverter, penyandi, perekam, penulis, papan tombol, permainan digital,
playstation, telepon seluler, telepon nirkabel, layar, radio jam, sistem hi-fi, turntable, amplifier, pemutar dan pembaca, tuner,
speaker, sistem bioskop rumah, amplifier untuk sistem bioskop rumah, layar plasma, proyektor video, perangkat lunak
komputer, film, sistem penentuan posisi global (GPS), barang komputasi, yaitu komputer dan periferal komputer, unit
pemrosesan pusat (CPU), monitor, printer laser, printer multifungsi, printer inkjet, hard disk, kunci USB, kartu memori, floppy
disk, bahan makanan pertanian dan minuman (alkohol dan non-alkohol), kendaraan, budidaya tanaman, tembakau dan
barang dan perlengkapan rokok, yaitu barang dari kayu, logam, keramik, kaca, kertas, karton, kulit dan imitasi kulit, kain atau
tekstil, bulu, serat sintetis, batu tulis, tongkat, gabus, buluh, anyaman, tanduk, tulang, seluloid dan pengganti semua bahan ini,
atau dari plastik, tiruan atau mengandung tiruan monumen atau yang mengingatkan pada suatu kabupaten, kota kecil, kota,
wilayah atau negara (tidak termasuk transportasi di dalamnya), memungkinkan pelanggan untuk melihat dan membeli barang
atau jasa tersebut dengan berbagai macam cara; Penjualan eceran, grosir, penjualan langsung, penjualan melalui pemesanan
via pos termasuk melalui Internet atau sarana pemesanan jarak jauh elektronik lainnya, dan jasa pengadaan kerjasama, untuk
pihak lain, termasuk melalui Internet, berbagai barang di bidang berikut ini: perawatan, kecantikan, dan kebersihan untuk
manusia dan hewan, yaitu sabun, pasta gigi, deodoran, krim, lotion dan sampo, wewangian, yaitu parfum, ekstrak parfum, eau
de toilette dan kosmetik, yaitu sediaan makeup dan kecantikan untuk kulit dan rambut, pakaian, yaitu pakaian, pakaian dalam
untuk pakaian siang dan malam, alas kaki, celana ketat, kaus kaki, sepatu, sepatu bot dan sandal, dan aksesoris fashion, yaitu
tutup kepala, perhiasan, ikat pinggang, jam tangan, aksesoris rambut (klip, jepitan, perhiasan, pita, ikatan rambut, jepit rambut,
sisir, ikat rambut, ikat kepala), tekstil, yaitu hiasan dinding dari tekstil, kantong tidur (terpal), tisu dari tekstil untuk
menghilangkan make-up, kelambu, linen rumah tangga, label kain, tirai dari tekstil, saputangan (dari tekstil), toko pakaian lakilaki, kecuali benang rajut dan benang, barang dari kulit, yaitu koper, set bepergian, koper bepergian, label koper, tas, dompet
saku, tempat kartu, dompet, tas kantor, tempat dokumen, koper dan barang-barang untuk berpergian, yaitu bagasi dan tas
bepergian, tas, tas perlengkapan mandi, kotak peti, koper, tas dan penutup jas, perhiasan, peralatan horologis, barang optik,
memungkinkan pelanggan untuk melihat dan membeli barang atau jasa tersebut dengan berbagai macam cara; Penyediaan
informasi pasar konsumen berkaitan dengan penjualan buku secara daring; Promosi penjualan akun kartu kredit melalui
administrasi program pemberian insentif; Promosi penjualan produk elektronik, video dan/atau audio untuk orang lain; Promosi
penjualan produk elektronik, video dan/atau audio untuk orang lain melalui toko, Internet atau katalog produk; Promosi
penjualan untuk pihak lain melalui jaringan komputer; administrasi yang berkaitan dengan distribusi dan pemasaran penjualan;
agen agregat penjualan dan penyediaan informasi yang terkait dengannya; agen atau agen penjualan pesanan melalui surat;
agen penjualan barang baik eceran maupun grosir; agen perencanaan dan pelaksanaan iklan dan promosi penjualan, serta
pengajaran dan saran untuk iklan dan promosi penjualan; agen perencanaan, pelaksanaan sehubungan dengan
mempromosikan penjualan dan mempromosikan penyediaan barang dan jasa di internet; agen perencanaan, pengoperasian,
pelaksanaan untuk mempromosikan penjualan dan mempromosikan penyediaan barang dan jasa di internet; agen untuk
penerbitan kupon (termasuk kupon elektronik) dan kupon diskon untuk mempromosikan penjualan atau layanan produk; jasa
agen yang berhubungan dengan penjualan komersial; jasa organisasi dan manajemen program promosi insentif dan
penjualan; jasa penelitian dan konsultasi yang berkaitan dengan promosi, operasi, dan penjualan di pasar domestik dan luar
negeri barang dan jasa yang diproduksi di Taiwan, yaitu, konsultasi riset pasar; jasa pengecer dan grosir dan jasa penjualan
eceran secara online; jasa penjualan camilan coklat, coklat batang, brownis; jasa penjualan dan publisitas; jasa penjualan
grosir produk garam kemasan secara online maupun offline; jasa penjualan hasil laut; jasa penjualan ikan; jasa penjualan
makanan dan minuman; jasa penjualan minuman berbahan dasar kopi, coklat dan teh; jasa penjualan perabot rumah tangga;
jasa penjualan produk dibidang nutrisi dan suplemen diet, minuman dan sari buah; jasa penjualan produk baja ringan; jasa
penjualan produk serta layanan kesehatan secara online (internet).; jasa penjualan ritel produk garam kemasan secara online
maupun offline; jasa penjualan serta promosi untuk sediaan farmasi; jasa penjualan: atap baja ringan ,galvalum, reng, hollow,
atap Baja lembaran dengan lapisan seng dan almunium, kanal c; jasa penyediaan portal online berbasis web yang
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memberikan pelanggan akses ke informasi akun penjualan mereka, informasi logistik transportasi dalam bentuk lokasi produk
saat ini berdasarkan pesanan, informasi manajemen inventaris, dan informasi promosi produk, semuanya di bidang bahan
kimia dan produk kimia; jasa promosi penjualan atas barang-barang dan jasa-jasa melalui sponsor untuk olahraga, musik dan
hiburan; jasa-jasa penjualan barang; konsultasi bisnis strategi konsumen dalam bidang pemasaran, merek, penjualan,
pengoperasian, dan desain produk untuk memahami dan memprediksi konsumen, bisnis, serta tren dan aksi pasar ritel;
layanan bisnis, yaitu, penyediaan database komputer mengenai pembelian dan penjualan berbagai macam produk dan
layanan pihak lain; layanan iklan dan manajemen untuk penjualan gelas, kotak makan siang dan wadah makanan, pakaian,
tutup kepala yaitu, kemeja (dengan atau tanpa kerah dan/atau lengan), celana (celana pendek atau panjang), rok, gaun, kaus
kaki, jaket (dengan atau tanpa tudung), sapu tangan, pita, topi (hats), topi (caps), visor, sepatu, sandal dan sandal selop,
permainan, mainan dan alat permainan, alat olahraga, dekorasi, mainan figur yang dapat dikoleksi, boneka, mainan mekanik,
mainan mewah, mainan boneka, mainan tokoh aksi, jam tangan mainan; layanan pengaturan dan pelaksanaan pemberian
program hadiah insentif untuk mempromosikan penjualan barang dan jasa; layanan periklanan dan manajeman untuk
penjualan dari tempat minuman, kotak makan siang dan wadah makanan, pakaian, penutup kepala, kemeja, kemeja berkerah,
kemeja lengan panjang, t-shirt lengan pendek, celana, celana pendek, celana panjang, rok, gaun, kaos kaki, jaket, jaket
berkerudung, topi-topi, topi dengan lidah yang menonjol berfungsi untuk melindungi dari sinar matahari (pakaian), sepatu,
sandal, game, mainan dan mainan, artikel olahraga, dekorasi, tokoh mainan koleksi, boneka, mainan mekanik, boneka mainan
berkarakter, boneka mainan, mainan action figure, jam tangan mainan; layanan periklanan dan manajemen penjualan;
memberikan informasi mengenai penjualan komersial dari perangkat lunak komputer; memfasilitasi pertukaran dan penjualan
dari jasa dan produk pihak ketiga melalui jaringan komputer dan komunikasi; mempromosikan penjualan tiket dan hak
istimewa VIP untuk paket hiburan langsung; mengatur penjualan untuk konverter daya / inverter / charger untuk digunakan
dalam energi yang dapat diperbarui (termasuk fotovoltaik dan tenaga angin) sistem; menyediakan informasi penjualan barang
yang ditawarkan dalam bentuk mal di situs web internet; menyediakan informasi tentang agen periklanan dan perencanaan
dan pelaksanaan promosi penjualan; menyediakan informasi tentang manajemen penjualan; menyediakan informasi tentang
penerbitan, manajemen, kliring kartu poin untuk mempromosikan penjualan produk atau menyediakan jasa; pekerjaan kantor
tentang pembelian dan penjualan barang untuk orang lain; penerbitan kupon (termasuk kupon elektronik) dan kupon diskon
(termasuk kupon diskon elektronik) untuk mempromosikan penjualan atau layanan produk; penerbitan, pengelolaan, kliring
kartu poin untuk mempromosikan penjualan produk atau menyediakan jasa; penerbitan, pengelolaan, kliring kupon (termasuk
kupon elektronik) dan kupon diskon untuk mempromosikan penjualan produk atau menyediakan layanan dan penyediaan
informasi terkait dengannya; penerbitan, pengelolaan, kliring poin untuk mempromosikan penjualan produk dan menyediakan
jasa; penerbitan, perantara penerbitan, kliring poin istimewa (disimpan dan dikelola sebagai data elektronik) untuk promosi
penjualan atau layanan penyediaan promosi; pengaturan transaksi komersial untuk orang lain, termasuk dalam kerangka
penjualan secara daring/e-commerce; pengiklanan penjualan melalui pos; pengiklanan penjualan melalui pos (direct mail
advertising); pengumpulan poin dan poin kliring untuk mempromosikan penjualan produk dan jasa; penjualan eceran dan
grosir sampo; penjualan eceran dan layanan grosir untuk artikel pribadi; penjualan lagu secara digital melalui jaringan online;
penjualan ritel dan grosir kosmetik; penjualan ritel dan grosir parfum; penjualan ritel dan grosir perlengkapan kecantikan;
penjualan ritel dan grosir produk kebersihan; penjualan seprei, bedcover, sarung bantal & guling, handuk, selimut, dan
barang-barang tekstil melalui internet / online; penjualan telepon seluler baik secara online maupun secara langsung;
penyediaan informasi mengenai hadiah untuk promosi penjualan; penyediaan informasi mengenai penjualan dan urutan
penjualan perangkat lunak permainan elektronik; penyediaan informasi mengenai penjualan produk; penyediaan informasi
produk dan jasa untuk penjualan komersial; penyediaan informasi tentang penerbitan, perantara penerbitan, kliring poin
istimewa (disimpan dan dikelola sebagai data elektronik) untuk promosi penjualan atau promosi penyediaan layanan;
penyediaan jasa penjualan eceran melalui platform penjualan secara daring/e-commerce; perantara kontrak untuk pembelian
dan penjualan barang dan penyediaan informasi yang berhubungan dengannya; perantara kontrak untuk pembelian dan
penjualan barang melalui Internet; perekrutan dan pengelolaan pedagang dan anggota stempel perdagangan, kupon, kartu
akumulasi poin, kartu manfaat diskon untuk promosi penjualan atau promosi penjualan; perekrutan dan pengelolaan
pedagang, anggota kartu poin untuk promosi penjualan; pernerbitan, pengelolaan, kliring poin (termasuk poin elektronik) untuk
mempromosikan penjualan produk atau menyediakan layanan dan penyediaan informasi terkait dengannya; promosi
penjualan; promosi penjualan (untuk orang lain); promosi penjualan untuk orang lain melalui jaringan internet, intranet,
ekstranet dan pemasaran; show room (ruang pamer) penjualan mobil bekas; stan penjualan makanan ringan; stan penjualan
minuman; stan penjualan roti-roti; toko penjualan alat-alat rumah tangga===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021013981
: 01/03/2021 15:02:00
:
: PT. CITRA SANTOSA SEJAHTERA

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Gading No.11 Genteng, Surabaya , Kota Surabaya, Jawa Timur
: Hari Purnomo Chandra B.Sc.
: Jalan Kartini Nomor 88-A, Surabaya

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: SKEEN PROJECT
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau
: 5
: ===Pembersih kulit medis antibakteri; Sabun cuci tangan dengan desinfektan; Sediaan sanitasi kulit; gel untuk wajah

540 Etiket

mengandung obat untuk mengobati kondisi dermatologis; kosmetik yang mengandung obat; krim obat; krim obat untuk
perawatan kulit; lotion dan krim obat untuk tubuh, kulit, wajah, dan tangan; lotion obat; pasta pelindung penghalang kulit untuk
penggunaan medis; pelembab kulit obat; pelembab wajah obat; sabun obat untuk tangan; sabun obat untuk tubuh; sabun obat
untuk wajah; sampo obat; sediaan farmasi untuk perawatan kulit; serum; tisu pelindung kulit pelindung untuk penggunaan
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medis; toner kulit obat===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021013982
: 01/03/2021 15:03:24
:
: PT.SURGANYA MOTOR INDONESIA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. HAJI DIMUN RAYA BBM NO.109 - 110 KEL.SUKAMAJU KEC.CILODONG
KOTA DEPOK, Kota Depok, Jawa Barat, 16415
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: PLANETO ULTRA
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: PUTIH, HITAM & MERAH
: 12
: ===Ban dalam untuk ban pneumatik untuk roda kendaraan; Selubung untuk ban pneumatik [ban]; ban; ban dalam untuk ban
pneumatik; ban luar; ban pneumatik; ban pneumatik untuk mobil; ban pneumatik untuk sepeda motor; ban solid untuk roda
kendaraan; ban untuk kendaraan bermotor roda dua; ban untuk sepeda motor; casing untuk ban pneumatik; lapisan bagian
luar ban untuk vulkanisasi ban; pelapis ban===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021013983
: 01/03/2021 15:04:19
:
: SUGI RAHAYU

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: PERUM PUNCAK PERMATA SENGKALING BLOK G-14 RT. 02 RW. 06
KELURAHAN SUMBER SEKAR KECAMATAN DAU KABUPATEN MALANG
, Kabupaten Malang, Jawa Timur, 65151
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: BAHEBBAK
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: KUNING, COKELAT
: 29
: ===Bandeng presto (bandeng duri lunak); Krengsengan Ayam; Krengsengan Sapi; hasil olahan ikan untuk makanan manusia;
makanan beku (makanan terbuat dari daging/ayam berupa nugget, otak-otak); otak-otak; produk ikan olahan; produk ikan
olahan untuk makanan manusia===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021013984
: 01/03/2021 15:08:32
:
: Danny Tan

540 Etiket

: Muara Karang Blok D.1.U/1
Penjaringan, Jakarta Utara, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta
: Fahmi Assegaf S.H.,M.H.
: Pacific Patent Multiglobal DIPO Business Center Lt. 11, Jalan Jend. Gatot Subroto
Kav. 51-52, Jakarta Pusat- 10260 Indonesia

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Xin-U + lukisan
: Suatu penamaan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru, merah, hitam
: 7
: ===dinamo===
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210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021013985
: 01/03/2021 15:09:00
:
: Mursyida

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Kp Gunung Rt 002 Rw 004 Kel Cipondoh Kec Cipondoh , Kota Tangerang, Banten,
15148
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Loimo
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Kuning, Hijau Tosca
: 3
: ===Aftershave; Air beling; Air penyegar wajah (untuk keperluan kosmetik); Air untuk mengatur rambut; Alas bedak; Amplas
besi; Amplas cat duco; Amplas kayu; Aromaterapi, bukan untuk penggunaan medis; Aromatik diffuser; Baby soaps; Bahan
kimia sebagai komponen dari krim , losion atau kosmetik; Bahan nabati / tumbuhan sebagai komponen dari krim , losion , atau
kosmetik.; Bahan pengawet kulit (pengkilat); Bahan riasan; Bahan-bahan pembersih untuk kaca; Bahan-bahan perawatan
pribadi dan kecantikan, yaitu, tubuh, wajah, mata, krim pembersih tangan, busa, pelembab, losion, gel, scrub, minyak, bedak,
penyegar, toner, astringen, balsem, masker pelembab, sabun batangan yang tidak mengandung obat; Bahan-bahan untuk
perawatan rambut, yaitu, sampo, kondisioner, pembilas yang berbentuk krim (creme rinse), penataan rambut glasir,
semprotan, mousse, gel; Balsam bayi (lilin lebah) tidak mengandung obat; Balsem dan losion yang dipakai setelah bercukur;
Balsem kecantikan; Balsem mata; Bantal mata mengandung pengharum; Barang kosmetik untuk mandi; Barang-barang
kosmetik yaitu minyak rambut, minyak wangi, bedak wangil, bedak muka, bedak bayi, krim muka, krim kulit, cat alis, cat alis,
cat kkuku, cat bibir, obat kriting rambut cat rambut,bedak dasar, shampoo,wangi-wangian, minyak-minyak sari kosmetik,
bahan pemelihara gigi, tepal gigi, sabun wangi, sabun cuci, sabun krim detergent dan detergent bubuk .; Batang kondisioner;
Bedak muka putih untuk keperluan kosmetik; Bedak padat untuk rias wajah; Bedak padat untuk wajah; Bedak wajah berupa
kertas yang dilapisi bubuk; Bedak wajah untuk keperluan kosmetik; Belau cucian; Bibit parfum; Bintang terima 3; Bubuk
sampo; Bubuk toilet; Bulu mata buatan; Bulu mata palsu untuk ekstensi bulu mata; Bulu mata rambut asli; Bumbu Mayat;
Bunga Rampe; Busa (kosmetik) [Mousse]; Busa pembersih; Busa pencuci wajah; Busa rambut; Cairan Esensi; Cairan atau zat
untuk menghilangkan lemak, minyak, dan kotoran; Cairan atau zat pembersih saluran bahan bakar; Cairan atau zat pembersih
saluran bahan bakar bensin; Cairan atau zat pembersih saluran bahan bakar diesel; Cairan atau zat pembersih sisa
pembakaran pada ruang pelumasan mesin; Cairan atau zat pembersih sistem bahan bakar bensin; Cairan atau zat pembersih
sistem bahan bakar diesel; Cairan atau zat untuk membersihkan komponen-komponen rem kendaraan; Cairan atau zat untuk
membersihkan tar jalan, getah pohon, dan serangga membandel pada permukaan kendaraan; Cairan bernutrisi untuk bulu
mata; Cairan harum untuk tubuh; Cairan pembersih kaca dan lampu kendaraan; Cairan pembersih kaca depan mobil; Cairan
pembersih karat; Cairan pembersih kotoran (lumpur) yang melekat; Cairan pembersih kotoran yang mengandung kalsium;
Cairan pembersih transmisi otomatis; Cairan pembersih untuk pendingin mesin; Cairan penyegar tubuh dengan cara
disemprot; Cairan untuk berkumur (pembilas) dan penyegar mulut tidak mengandung obat; Cairan untuk menyetrika; Cairan
untuk menyetrika untuk digunakan dengan mesin penguap pakaian; Cairan untuk rambut (kosmetik); Cat alis; Coating kaca
mobil; Cologne bayi; Deodorant stick; Deterjen bayi; Deterjen binatu untuk barang-barang keperluan bayi; Deterjen cair
konsentrat; Deterjen cair standar; Deterjen dan zat tambahan untuk laundry dalam bentuk sediaan pembersih untuk
meningkatkan kualitas laundry; Deterjen untuk keperluan binatu; Dispenser pengharum ruangan; Dupa berbentuk kerucut;
Dupa dalam kemasan; Dupa yang disemprotkan; Eksfoliator; Ekstrak herbal topikal untuk digunakan sebagai kosmetik; Esens
and minyak yang mudah menguap; Esens rambut; Esensi untuk keperluan kosmetik; Eyeliner; Fondation yang lembut; Garis
Mata (Eye liner); Gel alis; Gel jerawat (kosmetik); Gel kulit untuk penggunaan kosmetik; Gel pelangsing (kosmetik ); Gel
pelangsing (kosmetik); Gel pelembab kulit; Gel pembersih kepala dan tubuh; Gel pembersih kulit; Gel untuk dipakai setelah
bercukur untuk keperluan kosmetik; Gel untuk keperluan kosmetik; Gel untuk mandi; Gel, garam untuk mandi berendam dan
shower bukan untuk keperluan medis; Gincu; Highlighter; Highlighter badan kosmetik; Highlighter bubuk (kosmetik);
Highlighter cair (kosmetik); Highlighter krim (kosmetik); Highlighter kulit (kosmetik); Highlighter wajah kosmetik; Home Peeling
wajah; Hyaluronic serum; Isi ulang dispenser pengharum ruangan non listrik; Isi ulang untuk dispenser pengharum ruangan
listrik; Jel Penghilang Noda Jerawat; Jel Perawatan Noda Jerawat non-medis; Kain Penggosok; Kain amplas dari pasir; Kain
penyeka [perlengkapan mandi]; Kain, tisu atau penyeka yang diresapi sediaan kosmetik; Kapas Pembersih; Kapas wajah
untuk kosmetik; Kapas yang diresapi dengan sediaan pembersih riasan.; Kertas tisu yang sudah dilembabkan untuk bayi;
Kolonye; Kondisioner; Kondisioner cair (kosmetik); Korektor warna bibir; Kosmetik berwarna untuk anak-anak; Kosmetik dasar
rias, termasuk pembersih kulit, toner kulit, losion kulit, krim kulit, serum wajah non-obat, tisu wajah dan pelembab wajah.;
Kosmetik fungsional; Kosmetik highlighter; Kosmetik menggunakan bahan alami; Kosmetik perpaduan dari powder dan liquid
foundation (cushion); Kosmetik untuk bulu mata; Kosmetik untuk manusia; Kosmetik untuk perawatan kulit dan rambut;
Kosmetik untuk perawatan rambut; Kosmetik untuk spa; Kosmetik yaitu bedak padat, bedak bubuk, lipstik, pensil alis dan
eyeliner; Kosmetik, yaitu sediaan untuk menghilangkan atau mengurangi garis-garis kulit halus di sekitar kening dan mata
(glabellar), keriput di wajah, ketidaksimetrisan dan kekurangan dan masalah kulit manusia; Kotak perlengkapan kosmetik
terisi; Krem Jerawat Non Medis; Krim Badan area sensitif (kosmetik); Krim balm cacat; Krim bernutrisi; Krim creambath; Krim
dan losion perawatan kulit yang tidak mengandung obat; Krim flek (kosmetik); Krim kulit berminyak; Krim kulit daerah sensitif
(kosmetik); Krim kulit kering (kosmetik); Krim kulit sensitif (kosmetik); Krim leher; Krim lulur badan [Cream-body scrub]
kosmetik; Krim mandi untuk bayi; Krim mata; Krim matahari (bukan untuk pengunaan pengobatan); Krim matahari (tidak untuk
penggunaan medis); Krim pelembab; Krim pelembab kulit beraroma; Krim pelindung sinar UV; Krim pelurusan rambut; Krim
pembersih (kosmetik); Krim pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Krim pencuci tangan; Krim rambut; Krim sabun yang tidak
mengandung obat untuk digunakan dalam mencuci; Krim tabir surya; Krim untuk bercukur; Krim untuk keperluan kosmetik;
Krim untuk mandi; Krim untuk mengencangkan kulit; Krim untuk menggelapkan rambut; Krim untuk pemutih kulit; Krim untuk

740
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pijat; Krim untuk tumit; Krim untuk vagina yang tidak mengandung obat; Krim wajah; Krim wajah (kosmetik); Krim wajah dan
kulit; Krim wajah untuk digunakan sebagai kosmetik; Krim yang tidak mengandung obat untuk mata dan area di sekitar mata;
Krim, gel, lotion, susu dan pelembab setelah matahari; Krim, minyak, losion dan busa cukur; Krim, minyak, losion dan busa
stelah bercukur; Kuku buatan; Kumur gigi yang tidak mengandung obat; Lak rambut; Larutan pembersih muka; Lembaran
kertas yang diresapi dengan losion deodoran untuk kulit dan bedak untuk tubuh (tidak mengandung obat); Lembaran kertas
yang diresapi dengan pembersih wajah untuk keperluan merias diri; Lembaran untuk pori-pori di hidung; Lembaran, bantalan,
ban, cakram dan roda abrasif; Lilin leleh; Linen untuk menghilangkan minyak wajah; Lip tint (pewarna bibir); Lipensetip; Lipstik
berbentuk pasta; Lipstik cair; Losion Pengelupasan Kulit; Losion anti ketombe (tidak mengandung obat); Losion anti-penuaan;
Losion bernutrisi untuk wajah; Losion dan serum; Losion dan spray untuk tubuh; Losion mandi berendam; Losion menghapus
make-up; Losion pelembab (kosmetik); Losion pelindung sinar UV; Losion pembersih untuk keperluan merias diri; Losion
pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Losion pengelupasan untuk keperluan kosmetik; Losion perawatan kulit; Losion pijat
wajah; Losion susu untuk membersihkan wajah; Losion tanpa obat untuk rambut; Losion untuk dipakai setelah bercukur untuk
keperluan kosmetik; Losion untuk pijat; Losion untuk tangan dan tubuh; Losion untuk wajah; Lotion daerah sensitif (kosmetik);
Lotion flek (kosmetik); Lotion jerawat; Lotion kulit kering (kosmetik); Lotion pelindung sinar ultra-violet; Lotion perawatan kulit
dan preparat anti penuaan; Make up remover gel; Make up remover krim; Maker wajah (Kosmetik); Malam pembuat sepatu;
Malam tukang sepatu; Malam untuk kulit; Malam untuk sepatu; Maskara; Masker (kosmetik); Masker Wajah; Masker pelembab
kulit; Masker pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Masker perawatan [kaki]; Masker perawatan [tangan]; Masker untuk
kebersihan daerah kewanitaan; Masker untuk kulit sebagai penggunaan kosmetik; Masker untuk tubuh sebagai penggunaan
kosmetik; Masker wajah (kosmetik); Masker wajah arang; Masker wajah pembersih pori-pori; Masker wajah pembersihan
mendalam; Masker wajah untuk kuli berminyak; Masker wajah yang dipakai saat tidur; Media abrasif untuk keperluan dapur
(pembersihan); Minyak bayi; Minyak memperbaiki rambut Jepang; Minyak sari buah merah untuk kosmetik; Minyak untuk
mandi berendam untuk keperluan kosmetik; Minyak untuk mandi pancuran; Minyak untuk pijat; Minyak untuk sumbu
sembahyang; Minyak yang mudah menguap (Kosmetik); Minyak, krim dan losion untuk kulit; Minyak, losion dan krem untuk
badan dan kulit; Mousse (busa) untuk bercukur; Nyongyong; Obat kumur; Obat kumur oral; Obat kumur tidak mengandung
obat; Odol; Paket masker untuk keperluan kosmetik; Parfum laundry; Parfum tubuh yang disemprotkan; Parfum untuk bayi;
Parfum, eau de toilette; Pasta cuci tangan (non-medis); Pasta gigi dan obat kumur; Pasta gigi untuk bayi; Pelapis kuku;
Pelembab (kosmetik); Pelembab Leher (kosmetik); Pelembab [Moisturizer] kosmetik; Pelembab anti penuaan yang digunakan
sebagai kosmetik; Pelembab dari susu; Pelembab kulit sensitif; Pelembab mata untuk penggunaan kosmetik; Pelembut kain;
Pelembut kain konsentrat; Pelembut kain untuk barang-barang keperluan bayi; Pelembut kain untuk kegunaan cucian;
Pelembut pakaian; Pelet (Minyak); Pelicin pakaian; Pembasmi jamur yang pada kaca mobil; Pembersih; Pembersih Badan;
Pembersih Wajah [Cleanser]; Pembersih anti-penuaan; Pembersih blok mesin mobil; Pembersih botol bayi; Pembersih kaca;
Pembersih karpet; Pembersih kerak untuk keperluan rumah tangga; Pembersih kulit non medis; Pembersih make-up;
Pembersih makeup all-in-one; Pembersih mobil; Pembersih serba guna; Pembersih toilet; Pembersih untuk badan; Pembersih
untuk mandi bayi; Pembersih wajah; Pembersih wajah (kosmetik); Pembilas kain; Pemerah bibir; Pemerah kuku; Pemerah pipi
berbentuk bubuk; Pemerah pipi dalam bentuk bedak; Pemutih ketiak; Pemutih pakaian; Pemutih untuk digunakan pada
rambut; Pencuci tangan; Pencuci tangan dengan bahan dasar sabun yang tidak mengandung obat-obatan; Pengawet kulit
(poles); Pengharum interior mobil; Pengharum ruangan; Pengharum ruangan yang disemprotkan; Pengkilap ban; Pengkilap
body mobil; Pengkilap interior; Pengkilap serba guna (semir ban); Penguat kuku dan pembersih cat kuku; Penguat warna pada
kain; Penjernih; Pensil highlighter (kosmetik); Pensil untuk bibir; Penyegar kain untuk keperluan binatu; Penyegar lemari
pakaian; Penyegar nafas tidak mengandung obat; Penyegar ruangan; Penyegar udara ruangan; Penyeka sekali pakai yang
diresapi dengan sediaan membersihkan dan kosmetik, penyeka kosmetik yang sudah dilembabkan; Perangkat dan set hadiah
yang berisi produk dan sediaan perawatan kulit dan perawatan tubuh; Perangkat dan set hadiah yang berisi produk dan
sediaan perawatan rambut; Perawatan anti-penuaan; Perlengkapan mandi; Permen karet kunyah untuk memutihkan gigi;
Perona Pipi; Perona mata; Persiapan diet dan zat untuk penggunaan medis dalam pengendalian berat badan; Persiapan
tanpa selip dan penutup lantai anti slip; Persiapan toiletry non medis, pasta gigi; Pewangi badan (kosmetik); Pewangi dan
produk pewangi untuk penggunaan pribadi; Pewangi pakaian; Pewangi untuk pewangi ruangan; Pewarna bibir dengan
ketahanan yang lebih lama; Pewarna dan cat rambut; Pomade alis; Pomade bibir; Produk kecantikan dan perawatan kulit
tanpa obat; Produk kosmetik; Produk kosmetik dan perawatan kulit; Produk kosmetik untuk perawatan kulit; Produk non-obat
untuk perawatan kulit; Produk penataan rambut; Produk perawatan kecantikan; Produk perawatan kulit; Produk perawatan
kulit dalam bentuk semprotan; Produk perawatan kulit dan kecantikan non-obat; Produk perawatan kulit untuk penggunaan
pribadi, yaitu, pelembab wajah, mata, dan bibir; Produk perawatan kulit yang mengandung ektrak batu permata (kosmetik);
Produk perawatan kulit, yaitu serum kulit non-obat, pembersih kulit, krim kulit; Produk perawatan pribadi, yaitu, sediaan
pembersih kulit dan badan; Produk perawatan rambut; Produk-produk makeup, seperti, makeup mata, penghapus makeup
mata, pensil mata, perona mata, eyeliner, maskara, bedak wajah, alas bedak dan alas bedak cair, perona wajah berbentuk
krim, cairan atau bubuk, lipstik dan pensil untuk bibir, cat kuku, penghapus cat kuku; Pundi berisi bunga, buah, dan rempah
kering yang sudah diberikan wewangian; Pupur; Ramuan kosmetik untuk mandi; Reed diffusers terdiri dari minyak wangi
dalam wadah dan buluh; Sabun; Sabun Batang; Sabun Cuci Piring; Sabun Kecantikan (kosmetik); Sabun Mandi; Sabun
Tangan Cair; Sabun anti keringat; Sabun cair badan; Sabun cair wajah; Sabun cream; Sabun dengan bahan dasar Herbal Oil
(kosmetik); Sabun jerawat; Sabun kosmetik; Sabun mandi; Sabun mandi dalam bentuk cair, padat atau gel tidak mengandung
obat; Sabun mandi untuk hewan peliharaan; Sabun mandi, deodoran; Sabun pengelupasan untuk keperluan kosmetik; Sabun
penghilang bau badan; Sabun tangan cair; Sabun untuk keperluan binatu; Sabun untuk membersihkan payudara; Sabun untuk
muka; Sabun {bukan untuk keperluan pribadi}; Sabun, sabun mandi, sediaan untuk mandi shower dan mandi, jel untuk mandi
shower, minyak untuk mandi, busa untuk mandi, sabun batang dan sabun tangan cair; Sampo; Sampo rambut 3-in-1; Scrub
bibir; Scrub untuk keperluan kosmetik; Scrub wajah [facial scrub] kosmetik; Sediaan Pembersih Kulit (kosmetik); Sediaan
Pewangi Ruangan; Sediaan buatan untuk proses mencoklatkan kulit; Sediaan cairan dan sediaan substansi untuk
menghilangkan noda; Sediaan dan bahan untuk keperluan mencuci; Sediaan dasar untuk tata rias wajah; Sediaan eksfoliasi
untuk kulit; Sediaan kecantikan; Sediaan kecantikan tanpa obat; Sediaan kimia untuk mencemerlangkan warna untuk
keperluan rumah tangga (cucian); Sediaan kosmetik perawatan bibir; Sediaan kosmetik seperti semprotan tangan, gel tangan,
larutan tangan, pelembab, lotion, toner & astringen, larutan alkohol, sabun mandi dalam bentuk cair, bentuk batangan &
bubuk, krim, sediaan deodoran dan anti-keringat.; Sediaan kosmetik tata rias dan penghapus riasan; Sediaan kosmetik untuk
bibir; Sediaan kosmetik untuk kuku; Sediaan kosmetik untuk kulit wajah; Sediaan kosmetik untuk mandi dan mandi pancuran
(shower); Sediaan kosmetik untuk mata; Sediaan kosmetik untuk perawatan pribadi, yaitu kultur mikroorganisme tidak hidup;
Sediaan kosmetik yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati di wajah; Sediaan kosmetik, yakni lotion untuk
mengencangkan kulit; Sediaan kumur gigi tidak mengandung obat; Sediaan mandi; Sediaan mencuci pakaian dan tekstil

Halaman 1964 dari 2049

menggunakan tangan; Sediaan minyak panas (kosmetik); Sediaan pelembab untuk kulit; Sediaan pembersih badan dan
kosmetik; Sediaan pembersih kamar mandi; Sediaan pembersih perkakas; Sediaan pembersih pribadi; Sediaan pembersih
untuk campuran air wiper mobil (wiper fluid); Sediaan pembersih untuk keperluan rumah tangga; Sediaan pembersihan untuk
penggunaan kamar mandi; Sediaan pembersihan untuk penggunaan pribadi (tidak mengandung obat); Sediaan pembersihan,
pemolesan, penggosok dan abrasif; Sediaan pemeliharaan gigi; Sediaan pemutih dan bahan lain untuk keperluan binatu;
Sediaan pemutih untuk keperluan binatu; Sediaan pengelupas cat dan sticker; Sediaan pengelupasan atau penghilangan cat
dan pernis; Sediaan pengeringan rambut; Sediaan penghapus perekat; Sediaan penghilang noda untuk keperluan laundry;
Sediaan penghilang warna untuk keperluan binatu; Sediaan penyegar udara; Sediaan perawatan kulit dan kosmetik; Sediaan
perawatan kulit non-obat, yaitu, krim, lotion, gel, toner, pembersih dan pengelupas sel kulit; Sediaan perawatan kulit non-obat,
yaitu, lotion; Sediaan perawatan kulit, yaitu, balsem untuk tubuh; Sediaan perawatan matahari untuk keperluan kosmetik;
Sediaan perawatan matahari untuk kulit dan untuk rambut; Sediaan perawatan pribadi; Sediaan perawatan rambut tanpa obat;
Sediaan perawatan rambut, shampo, kondisioner (pelembab) rambut, losion dan jel untuk rambut; Sediaan perawatan wajah;
Sediaan peredam cucian; Sediaan perlengkapan mandi yang berasal dari wangi-wangian; Sediaan perlindungan dari sinar
matahari; Sediaan pewangi untuk udara; Sediaan pewarna kuku; Sediaan sanitasi untuk tangan; Sediaan sebelum bercukur;
Sediaan sediaan untuk membersihkan, sediaan pembersih; Sediaan sediaan untuk membuang lemak; Sediaan setelah
bercukur; Sediaan tabir surya; Sediaan tabir surya kosmetik; Sediaan tata rias dan penghapus riasan; Sediaan tata rias wajah;
Sediaan toning untuk bibir; Sediaan untuk keperluan pembersihan; Sediaan untuk mandi dan mandi; Sediaan untuk manikur
kuku; Sediaan untuk melembutkan rambut; Sediaan untuk membersihkan (tidak mengandung obat); Sediaan untuk
membersihkan kulit (tidak mengandung obat); Sediaan untuk membersihkan saluran pipa; Sediaan untuk memoles gigi (bukan
untuk medis); Sediaan untuk menahan sinar matahari; Sediaan untuk menata rambut; Sediaan untuk mencoklatkan kulit;
Sediaan untuk menghilangkan bulu (kosmetik); Sediaan untuk menghilangkan kerak air untuk kebutuhan rumah tangga;
Sediaan untuk menghilangkan rambut; Sediaan untuk mengkilatkan dan menggosok kendaraan; Sediaan untuk
pengharum/pewangi udara; Sediaan untuk perawatan kulit bayi; Sediaan wajah; Sediaan-sediaan antibakteri untuk
membersihkan kulit; Sediaan-sediaan dan losion untuk perawatan kulit dan rambut, tidak mengandung obat; Sediaan-sediaan
kosmetik untuk perawatan kulit; Sediaan-sediaan pembersih untuk keperluan industri, yaitu komposisi berbasis pelarut untuk
pembersihan dan dekontaminasi reaktor, kapal, tangki, menara vakum, alat penukar panas, perpipaan, kolom penyulingan,
dan peralatan industri lainnya.; Sediaan-sediaan perawatan dari sinar matahari non-medis; Sediaan-sediaan perawatan kulit
non-medis, yaitu, krim wajah, krim mata, pembersih wajah, losion dan minyak, losion untuk tubuh, pelembab dan penyegar
kulit, gel, pembersih, dan masker untuk digunakan pada wajah dan tubuh, krim pencukur; Sediaan-sediaan pewarna bibir;
Sediaan-sediaan untuk membersihkan; Sediaan-sediaan untuk mengkilapkan (semir); Semir sepatu; Semir sepatu bot;
Semprotan pelembab wajah; Semprotan pelembab wajah (kosmetik); Semprotan pembersih karpet; Semprotan untuk
keperluan pribadi yang tidak mengandung obat; Senyawa wewangian; Serum Kulit Dengan Asam Hialuronat; Serum Mata
(kosmetik); Serum Peremajaan Kulit; Serum anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; Serum bibir; Serum bulu mata; Serum
jerawat; Serum kecantikan (kosmetik); Serum kulit berbasis hemp; Serum leher (kosmetik); Serum pencerah (kosmetik);
Serum pengencang kulit; Serum rambut; Serum untuk keperluan kosmetik; Shampo berbentuk batangan; Sipat; Sipat
(Kosmetik); Siwak; Spirit Gum untuk penggunaan kosmetik; Spray penyegar mulut; Spray wajah (kosmetik); Standar pelembut
kain; Strip perban pelembab untuk kulit di sekitar mata; Strip untuk pori-pori kulit; Susu pelembab pemutih kulit untuk
keperluan kosmetik; Susu untuk perawatan kulit; Tabir surya yang disemprot; Tambalan pemutih gigi; Tanah liat (kosmetik);
Tapal gigi; Tempat lipstik; Tissue basah; Tissue wangi basah; Tisu basah; Tisu basah bayi; Tisu deodoran; Tisu diresapi
sediaan pembersih untuk membersihkan lensa; Tisu pembersih pra-dibasahi; Tisu penyerap untuk wajah; Tisu yang diresapi
dengan sediaan dan bahan pembersih dan pemoles; Tisu yang diresapi dengan wangi-wangian; Toner; Toner (cairan
penyegar wajah) kosmetik; Toner Pelembab Wajah; Toner anti-penuaan; Toner cair (Kosmetik); Toner wajah (kosmetik); Tonik
kecantikan untuk diaplikasikan pada badan; Tonik kecantikan untuk diaplikasikan pada wajah; Udara yang dimampatkan
dalam kaleng untuk tujuan pembersihan dan penghapusan; Vitamin C serum; Vitamin rambut; Warna alis; Wax polishing
(malam pemoles); Zat pelembab, yaitu, krim pelembab, susu pelembab, lotion pelembab tubuh, larutan pelembab untuk kulit;
Zat pembersih dashboard mobil; Zat pembersih interior mobil; Zat tambahan untuk perawatan kulit, yaitu, sediaan perawatan
kulit terkonsentrat yang tidak mengandung obat untuk perawatan berbagai jenis kondisi kulit; Zat untuk menurunkan
kelembaban untuk penggunaan rumah tangga; abrasive fleksibel; abrasive industri; abu vulkanik untuk dibersihkan; aditif
cucian; agen pembilas pencuci piring; agen pembilas untuk cucian; agen pencuci untuk tekstil; air bunga jeruk [sulingan
herbal]; air lavender; air linen beraroma; air mawar [sulingan herbal]; air parfum; air toilet biasa; air toilet yang mengandung
minyak ular; air wangi; alis palsu; alis palsu perekat diri; amber [parfum]; ambergris [parfum]; amonia [alkali atsiri] [deterjen];
amonia untuk keperluan pembersihan; ampelas; amplas untuk mengasah pensil gambar; amril; anti keringat; anti keringat
(pembersih badan); antiperspiran [perlengkapan mandi]; antiperspiran non-obat; antiperspiran untuk penggunaan pribadi;
apitoxin [racun lebah madu] untuk keperluan kosmetik; aplikator semir sepatu yang mengandung semir sepatu; aroma diffuser
buluh udara; aromatik [minyak esensial]; aromatik untuk keperluan rumah tangga; astrigen untuk wajah tidak mengandung
obat; astringen untuk keperluan kosmetik; baby oil [perlengkapan mandi]; bahan kikis; bahan kimia pencerah warna untuk
keperluan rumah tangga [binatu]; bahan parfum dan perasa/aroma; bahan pembersih untuk keperluan rumah tangga; bahan
pembersih untuk membersihkan permukaan; bahan pemoles untuk pengawetan kulit; bahan pewarna rambut; bahan-bahan
untuk rias modifikasi kulit plastik dan untuk rias modifikasi simulasi tubuh; bahan-bahan dan sediaan pembersih; bahan-bahan
untuk rias modifikasi kulit plastik dan untuk rias modifikasi simulasi tubuh; baju-baju bayi yang diresapi; bakhoor; balm cukur;
balm dan krim setelah bercukur; balm rambut non-obat; balsam non-medis untuk rambut; balsam rambut; balsem bibir tanpa
obat; balsem selain untuk keperluan medis yang biasanya berupa balsem non medis yang digunakan untuk rambut, kult dan
bibir; balsem setelah dicukur; balsem, selain untuk keperluan medis; band abrasif; bantalan diresapi dengan sediaan melepas
make-up; bantalan kapas untuk keperluan kosmetik; bantalan kapas untuk menghilangkan make-up; bantalan pembersih
diresapi dengan kosmetik; bantalan pembersih diresapi dengan sediaan toilet; bantalan pembersihan, tisu atau tisu pradibasahi atau diresapi; bar sampo padat; barang-barang toilet (toilet articles), yaitu, sabun dan air toilet; basis make-up dalam
bentuk pasta; basis untuk make-up; basma [pewarna kosmetik]; basma untuk keperluan kosmetik; batang dupa; batang kapas
untuk keperluan kosmetik; batang kondisioner rambut padat; batu apung; batu apung buatan; batu apung untuk digunakan
pada tubuh; batu apung untuk penggunaan pribadi; batu cukur [astringen]; batu keramik beraroma; batu pemulih kaki; batu
penghalus; batu tawas [astringen]; batu tripoli untuk dipoles; bedak; bedak bayi; bedak bayi [perlengkapan mandi]; bedak
dengan warna yang lebih gelap (Contour); bedak dengan warna yang lebih terang dengan sedikit kilauan (Highlighter); bedak
krem; bedak mandi; bedak rambut; bedak tabur; bedak talek; bedak talek untuk keperluan kosmetik; bedak talek, untuk
penggunaan toilet; bedak tubuh; bedak tubuh untuk keperluan kosmetik; bedak untuk wanita dan anak-anak; bedak wajah;
bedak wajah ditekan; bedak wajah kosmetik; bedak wajah longgar; benzine penghilang noda; berkumur, bukan untuk tujuan
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medis; bilas warna untuk rambut; bilasan pemutih gigi; bintsuke-abura [minyak memperbaiki rambut Jepang]; blau cuci; body
butter untuk keperluan kosmetik; body lotion untuk keperluan kosmetik; body scrub untuk keperluan kosmetik; body shimmer
lotion; bola kapas untuk keperluan kosmetik; bom mandi; bronzer kulit; bubuk bedak wangi; bubuk bedak wangi untuk
keperluan kosmetik; bubuk gigi; bubuk gigi dibasahi; bubuk gigi untuk keperluan kosmetik; bubuk glitter kosmetik; bubuk
gosok; bubuk kaki tanpa obat; bubuk kosmetik, krim dan lotion untuk wajah, tangan dan tubuh; bubuk mandi tanpa obat; bubuk
mandi untuk keperluan kosmetik; bubuk masker tubuh; bubuk masker tubuh untuk keperluan kosmetik; bubuk pacar; bubuk
padat untuk compacts [kosmetik]; bubuk pasta gigi; bubuk pemoles; bubuk pencuci rambut; bubuk pewangi anti bau badan;
bubuk sabun; bubuk tubuh berkilau; bubuk wangi; bubuk wangi untuk keperluan kosmetik; bubuk-bubuk untuk tubuh, wajah,
kosmetik dan mandi; bulu mata palsu; busa cukur; busa kosmetik yang mengandung tabir surya; busa mandi; busa pembersih;
busa pembersih kulit; busa pembersih tubuh dan wajah; busa untuk digunakan di mandi pancuran (shower); busa untuk mandi
berendam dan pancuran; butiran pembersih wajah; butiran penggosok badan, butiran penggosok wajah; cairan gerusan;
cairan pembersih; cairan pembersih kaca depan; cairan pembersih kaca depan mobil; cairan pembersih kering; cairan
pembersih untuk jenis mesin tik; cairan pembersih untuk lensa kamera; cairan pencuci; cairan penghapus kutek; cairan
penghilang noda; cairan rokok elektronik [e-liquid] terdiri dari perasa menjadi minyak esensial; cairan rokok elektronik [e-liquid]
terdiri dari perasa menjadi minyak esensial, digunakan untuk mengisi ulang kartrid rokok elektronik; cairan rokok elektronik
terdiri dari perasa menjadi minyak esensial; cairan rokok elektronik terdiri dari perasa menjadi minyak esensial, digunakan
untuk mengisi ulang kartrid rokok elektronik; cairan tidak tergelincir untuk lantai; cairan untuk pembersih injector; cat krom; cat
kuku; cat kuku (kosmetik); cat kuku dan penghapus cat kuku; cat kuku gel; cat sediaan pengupasan; cat wajah; cat, pernis dan
pernis menghapus komposisi; celak mata; cemerlang; cocoa butter untuk keperluan kosmetik; cologne setelah bercukur;
colognes, parfum dan kosmetik; compacts / kompak yang mengandung make-up; concealer [kosmetik]; concealer untuk flek
dan noda; concealer wajah; cosmeceuticals untuk keperluan kosmetik; cotton buds untuk keperluan kosmetik; cotton buds
untuk penggunaan pribadi; cream bath campuran bunga kering dengan rempah-rempah; cuci buah dan sayuran; cuci masker;
cuci tangan tanpa obat; dandan; dandanan teater; darah teater; dasar bedak; dasar bedak (kosmetik); dasar bedak dengan
tekstur lebih ringan (BB cream); dasar bedak untuk kulit; dasar perona mata agar warna lebih keluar (Eye primer); dasar
untuk parfum bunga; decalcomanias untuk kuku; degreas, selain untuk digunakan dalam proses pembuatan; deodoran;
deodoran dan antiperspiran untuk penggunaan pribadi; deodoran roll-on; deodoran tubuh; deodoran tubuh [wewangian];
deodoran tubuh dalam bentuk pil; deodoran untuk hewan; deodoran untuk hewan peliharaan; deodoran untuk kaki; deodoran
untuk manusia; deodoran untuk manusia atau untuk hewan; deodoran untuk penggunaan pribadi; deodoran untuk perawatan
tubuh; deodoran, anti keringat dan spray untuk ketiak untuk penggunaan pribadi; deodoran, spray untuk anti keringat dan
ketiak untuk penggunaan pribadi; detergen untuk menghilangkan jamur; deterjen; deterjen binatu komersial; deterjen mangkuk
toilet; deterjen pencuci piring; deterjen pencuci piring cair; deterjen pencuci piring dalam bentuk bubuk; deterjen pencuci piring
dalam bentuk gel; deterjen piring; deterjen rumah tangga sintetis; deterjen rumah tangga yang mengandung bahan disinfektan;
deterjen untuk keperluan dapur; deterjen untuk keperluan rumah tangga; deterjen untuk mobil; deterjen untuk penggunaan
rumah tangga; deterjen yang disiapkan dari minyak bumi [untuk keperluan rumah tangga]; deterjen, selain untuk digunakan
dalam operasi manufaktur dan untuk tujuan medis; deterjen, tissue basah; diamantine [abrasif]; dupa; eau de parfum; eau de
toilette; eksfolian untuk kulit; eksfoliasi kulit; eksfoliasi pembersih pori; ekstrak aromatik; ekstrak bunga [parfum]; ekstrak herbal
untuk keperluan kosmetik; ekstrak untuk parfum; emolien kulit; emolien kulit untuk keperluan kosmetik; emolien rambut;
emolien rambut untuk keperluan kosmetik; emulsi setelah bercukur; emulsi tubuh; emulsi tubuh untuk keperluan kosmetik;
emulsi wajah; emulsi wajah untuk keperluan kosmetik; emulsi wajah untuk penggunaan kosmetik; emulsi, gel dan lotion untuk
perawatan kulit; enamel kuku; esens pemutih; esens perawatan kulit non-medis; esens tubuh; esens untuk kulit; esens wajah;
esensi badian; esensi halus; esensi halus/esens yang mudah menguap untuk keperluan kosmetik, yaitu esensi badian; esensi
mint [minyak esensial]; esensi yang dapat dimakan untuk bahan makanan [minyak esensial]; esensi yang dapat dimakan
untuk bahan makanan [zat eterik]; face tonics klarifikasi penyeimbang minyak; fizzies mandi; formula anti-kerut; foundation;
foundation cair; fumigasi dupa untuk kamar wewangian; garam mandi; garam mandi beraroma; garam mandi kosmetik; garam
mandi tanpa obat; garam mandi untuk keperluan kosmetik; garam mandi, bukan untuk keperluan medis; garam pemutih; gel
after-sun [kosmetik]; gel after-sun untuk keperluan kosmetik; gel cukur; gel dan minyak kecantikan [kosmetik]; gel kecantikan;
gel kosmetik; gel kuku; gel kulit untuk mempercepat, meningkatkan atau memperpanjang tan; gel lidah buaya untuk keperluan
kosmetik; gel mandi; gel mandi dan mandi; gel mandi dan mandi, bukan untuk tujuan medis; gel mandi tidak mengandung
obat; gel mandi, krim dan minyak; gel mata; gel mata untuk keperluan kosmetik; gel menjadi alat bantu penata rambut; gel
pasta gigi; gel patung; gel pelembab [kosmetik]; gel pelembab kulit [kosmetik]; gel pelindung rambut; gel pemanas non-medis;
gel pemutihan gigi; gel penata alis; gel penata rambut; gel penyamakan [kosmetik]; gel pewarna alis; gel pijat, selain untuk
keperluan medis; gel pra-cukur; gel rambut; gel rambut dan mousse rambut; gel setelah dicukur; gel setelah matahari; gel
tahan lama untuk keperluan kosmetik; gel tahan usia; gel tanpa obat; gel tanpa obat untuk melembabkan kulit; gel tubuh dan
wajah [kosmetik]; gel untuk gigi; gel untuk mandi dan mandi, bukan untuk keperluan medis; gel untuk mandi pancuran
(shower); gel untuk penggunaan kosmetik; gel untuk tubuh; gel untuk tubuh (kosmetik); gel untuk wajah; gel untuk wajah tidak
mengandung obat; gel wajah [kosmetik]; gel wajah untuk dipakai setelah bercukur; gel, powder, pembersih tangan dan
pencuci tangan; gel, semprotan, mousses dan balsem untuk penataan rambut dan perawatan rambut; gel-gel perawatan kulit;
gelatin rumput laut untuk penggunaan binatu; geraniol; ginseng mengklarifikasi masker wajah pemolesan; glasir cucian; glasir
pati untuk keperluan binatu; glasir rambut; glitter dekoratif untuk keperluan kosmetik; glitter kuku; glitter tubuh; glitter untuk
keperluan kosmetik; grease untuk keperluan kosmetik; greasepaint; gulungan abrasif; handuk basah yang sudah dibasahi
diresapi dengan deterjen pencuci piring; handuk basah yang sudah dibasahi diresapi dengan deterjen untuk pembersihan;
handuk pembersih kebersihan feminin; handuk, kain dan kertas sekali pakai dan barang kapas diresapi dengan atau untuk
digunakan dengan sediaan kosmetik; heliotropin; hidrator kulit; hidrogen peroksida untuk digunakan pada rambut; hidrogen
peroksida untuk keperluan kosmetik; highlighter (kosmetik); hio; ionone [wewangian]; isi ulang aroma untuk dispenser aroma
ruangan listrik; isi ulang aroma untuk dispenser aroma ruangan non-listrik; isi ulang aroma untuk reed diffusers; jel dan krem
untuk mandi shower; jel dan krim untuk mandi shower; kain abrasif; kain ampelas; kain amplas; kain atau tisu diresapi dengan
pembersih kulit; kain dan kertas abrasif; kain diresapi dengan deterjen untuk dibersihkan; kain diresapi dengan deterjen untuk
membersihkan kacamata; kain diresapi dengan deterjen untuk membersihkan lensa kamera; kain diresapi dengan pembersih
kulit; kain diresapi dengan sediaan pembersihan; kain diresapi dengan sediaan pemolesan untuk dibersihkan; kain diresapi
untuk debu; kain diresapi untuk pemolesan; kain kaca [kain abrasif]; kain make-up dari kapas; kain pembersih, debu atau
pemolesan diresapi; kain yang diresapi sediaan pembersih; kamar mandi tanpa obat; kapas dalam bentuk bola-bola, kuncup,
kain, gulungan, penyeka untuk kebutuhan kosmetik; kapas dan tongkat kapas untuk keperluan kosmetik; kapas kecantikan;
kapas pemupur diresapi dengan sediang untuk menghapus make-up; kapas untuk keperluan kosmetik; kapur pembersih;
kapur sirih; kapur untuk make-up; kapur untuk penggunaan
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kosmetik; karbida logam [abrasive]; kaset untuk membubuhkan wig; kaus kaki diresapi dengan krim pelembab kosmetik; kaus
kaki diresapi dengan sediaan pelembab untuk kaki; kaus kaki yang sudah dilembabkan dengan sediaan kosmetik untuk
keperluan kosmetik; kayu wangi; kemenyan; kepingan baja untuk digunakan sebagai bahan abrasif pada sandblasting; kertas
abrasif; kertas ampelas; kertas amplas; kertas amplas untuk mengasah pensil gambar; kertas polishing; kertas untuk
menghilangkan minyak wajah; kertas untuk penggunaan kosmetik; kerucut dupa dan dupa; kerucut pinus beraroma; kit
kosmetik; kit make-up; kit make-up yang terutama terdiri dari fondasi, maskara, blushes, glosses dan lipstik [tidak termasuk
kuas dan spons]; kit tata rias terdiri dari gloss; kit tata rias yang terdiri dari maskara dan alat untuk mempertegas garis mata,
gel alis, bubuk alis, pensil alis; kit tata rias yang terdiri dari perona mata; kit tata rias yang terdiri dari perona pipi, perona,
bedak untuk badan, bedak wajah, penyamar noda pada wajah; kit wewanginan khusus untuk digunakan pada pelembut kain,
penguat aroma, bubuk dan cairan deterjen kain, bar untuk binatu, semprotan penyegar binatu, unit-dosis untuk binatu,
deterjen pencuci piring, pembersih lantai, pembersih permukaan, sampo, pelembut, deodoran anti keringat, losion tubuh,
perawatan kulit, sabun bar dan sabun cair untuk tangan, sabun badan, sabun mandi cair, gel mandi, mutiara untuk mandi,
penyegar udara, aroma wewangian, lilin, blok pewangi toilet dan pembersih toilet; komposisi abrasif yang digunakan dalam
pembuatan cat logam; komposisi pelepas cat; komposisi pelepas pernis; kompres mata untuk keperluan kosmetik; kondisioner
bibir; kondisioner kain; kondisioner kuku; kondisioner kulit; kondisioner pembersih untuk digunakan dalam mencuci rambut
khusus conditioner; kondisioner rambut; kondisioner rambut untuk bayi; kondisioner rambut, losion rambut, pewarna rambut;
kondisioner sampo; korundum [abrasif]; kosmetik; kosmetik alis; kosmetik bermain anak-anak, menandai kulit; kosmetik dalam
bentuk bubuk; kosmetik dalam bentuk krim; kosmetik dalam bentuk lotion; kosmetik dalam bentuk susu, lotion dan emulsi;
kosmetik dan alat rias/pembersih badan (tidak mengandung obat) untuk kuku, rambut dan kulit; kosmetik dan make-up;
kosmetik dan perlengkapan mandi; kosmetik dan sediaan kosmetik; kosmetik dan sediaan pembersih badan yang tidak
mengandung obat; kosmetik dan sediaan perawatan pribadi; kosmetik dekoratif; kosmetik dekoratif [make-up]; kosmetik
fungsional adalah krim anti-kerut; kosmetik fungsional menjadi sediaan penyamakan matahari; kosmetik fungsional menjadi
sediaan penyaringan sinar matahari; kosmetik fungsional menjadi sediaan perawatan kulit anti-penuaan; kosmetik non-medis;
kosmetik penyegar kulit; kosmetik perawatan kulit; kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan; kosmetik tabir surya; kosmetik
tanpa obat; kosmetik tanpa obat dan sediaan perlengkapan mandi; kosmetik tidak mengandung obat, perlengkapan mandi dan
wewangian yang tidak mengandung obat untuk merawat dan mempercantik bulu mata, alis, mata, bibir dan kuku; kosmetik
untuk anak-anak; kosmetik untuk bibir; kosmetik untuk digunakan pada kulit; kosmetik untuk hewan; kosmetik untuk kuku;
kosmetik untuk kulit kepala; kosmetik untuk leher; kosmetik untuk menutupi bekas luka operasi; kosmetik untuk pemakaian di
rambut; kosmetik untuk pembersih tubuh; kosmetik untuk penggunaan pribadi; kosmetik untuk wajah dan tubuh dalam bubuk
tertentu; kosmetik yaitu krim, susu, lotion, gel dan bubuk untuk wajah, tubuh dan tangan; kosmetik yang digunakan sebagai
sediaan perawatan kulit; kosmetik yang digunakan untuk kulit; kosmetik yang dijual sebagai komponen integral dari persiapan
perawatan kulit tanpa obat; kosmetik yang mengandung ekstrak batu permata; kosmetik yang mengandung probiotik; kosmetik
yang mengandung vitamin; kosmetik, yaitu alas bedak, concealer, pengkilap bibir, maskara, pembersih make-up; kosmetik,
yaitu, alas bedak, bedak, concealer, Celak mata (Eye shadow), pensil mata, eyeliner cair, maskara, pensil bibir, lipstik,
Pengkilat bibir (lip gloss), balsem bibir, cat kuku; kosmetik, yaitu, susu, losion, gel dan bubuk untuk wajah, gel dan bubuk untuk
tubuh dan tangan; krim; krim after-shave (non-obat); krim after-sun untuk keperluan kosmetik; krim anti penuaan; krim antibintik; krim anti-bintik untuk keperluan kosmetik; krim anti-iritasi [untuk keperluan kosmetik]; krim anti-kerut; krim anti-kerut
untuk keperluan kosmetik; krim anti-penuaan; krim anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; krim anti-penuaan untuk wajah;
krim aromaterapi; krim bayi tidak mengandung obat; krim bayi yang tidak mengandung obat; krim berbentuk stik pelindung dari
sinar matahari; krim berjemur; krim bibir; krim bibir untuk keperluan kosmetik; krim boot; krim bronzing kulit; krim creambath;
krim cukur; krim dan gel kosmetik untuk wajah, tangan dan tubuh; krim dan lotion kosmetik; krim dan lotion kosmetik untuk
perawatan wajah dan tubuh; krim dan lotion penyamakan sinar matahari; krim dan sediaan setelah matahari; krim dasar
bedak; krim dingin; krim dingin untuk keperluan kosmetik; krim exfoliant untuk keperluan kosmetik; krim foundation; krim herbal
topikal untuk mengencangkan dan meningkatkan payudara; krim kaki tanpa obat; krim kecantikan; krim kecantikan balm; krim
kecantikan untuk perawatan tubuh; krim kecantikan wajah dan tubuh; krim kosmetik; krim kosmetik bernutrisi; krim kosmetik
untuk kulit; krim kosmetik untuk mengencangkan kulit; krim kosmetik untuk mengencangkan kulit di sekitar mata; krim
kosmetik untuk perawatan kulit; krim kosmetik, lotion dan sediaan lain untuk berjemur; krim kosmetik, susu, lotion, gel dan
bubuk untuk wajah, tangan, dan tubuh; krim kuku; krim kuku untuk keperluan kosmetik; krim kulit; krim kulit dalam bentuk cair
dan padat; krim kulit tabir surya; krim kulit tanpa obat; krim kulit untuk keperluan kosmetik; krim kulit yang adil; krim kulit yang
adil untuk keperluan kosmetik; krim kutikula; krim malam; krim mandi; krim masker tubuh; krim masker tubuh untuk keperluan
kosmetik; krim mata; krim mata untuk keperluan kosmetik; krim matahari; krim matahari untuk keperluan kosmetik; krim nonobat untuk melembabkan kulit; krim non-obat untuk menenangkan kulit; krim non-obat untuk scrub wajah; krim obat
menghilangkan rambut; krim pagi untuk keperluan kosmetik; krim pelembab; krim pelembab kulit [kosmetik]; krim pelembab
setelah bercukur; krim pelembab, lotion dan gel; krim pelurus rambut; krim pembersih; krim pembersih [kosmetik]; krim
pembersih kulit; krim pembersih kulit [non-obat]; krim pembersih non-obat untuk penggunaan pribadi; krim pemoles; krim
pemutih gigi; krim pemutih kulit; krim pemutih kulit wajah; krim pengelupas; krim pengencang [kosmetik]; krim penghalus kulit;
krim pengkondisi; krim pengkondisi kulit untuk keperluan kosmetik; krim pengurang bintik penuaan; krim pengurang bintik
penuaan untuk keperluan kosmetik; krim penyamak sendiri; krim perawatan kulit kepala tanpa obat; krim perawatan rambut;
krim perawatan rambut untuk keperluan kosmetik; krim perlindungan rambut; krim perlindungan rambut, non-obat; krim pijat,
selain untuk keperluan medis; krim pra-cukur; krim rambut; krim retinol untuk keperluan kosmetik; krim ruam popok tanpa obat;
krim sepatu; krim sepatu dan boot; krim setelah dicukur; krim setelah matahari; krim siang; krim tabir surya; krim tabir surya
untuk keperluan kosmetik; krim tangan; krim tangan kosmetik; krim tangan untuk keperluan kosmetik; krim tangan, krim kaki,
krim bernutrisi, krim pembersih wajah; krim tanning diri [kosmetik]; krim tanpa obat untuk melembutkan kulit; krim tanpa obat
untuk memutihkan kulit; krim tanpa obat untuk mencerahkan kulit; krim tanpa obat untuk perlindungan kulit; krim tubuh; krim
tubuh beraroma; krim tubuh kosmetik; krim tubuh untuk keperluan kosmetik; krim untuk bahan kulit; krim untuk keperluan
kosmetik; krim untuk kulit; krim untuk mandi; krim untuk memutihkan kulit; krim untuk mencegah kerutan wajah; krim untuk
mengelupas kulit mati; krim untuk menghindari kulit terbakar dari sengatan matahari (non medis); krim untuk mengurangi
selulit; krim untuk pemeliharaan kulit (kosmetik); krim untuk pengurangan selulit untuk keperluan kosmetik; krim untuk spa;
krim wajah; krim wajah [kosmetik]; krim wajah dan tubuh; krim wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; krim wajah tidak
mengandung obat; krim wajah untuk keperluan kosmetik; krim wajah untuk penggunaan kosmetik; krim wangi; krim wangi
untuk keperluan kosmetik; krim yang hilang; krim, losion dan gel penyamakan; krim, minyak dan susu untuk tubuh, sabun
mandi, gel, minyak, susu dan garam; krim, minyak, lotion, semprotan, pensil dan balsem untuk keperluan kosmetik; kristal
mandi; kristal mandi untuk keperluan kosmetik; kristal mandi, bukan untuk keperluan medis; kuku buatan akrilik; kuku buatan
bubuk; kuku buatan dari logam mulia; kuku jari kaki
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palsu; kuku palsu; kulit mengklarifikasi; kulit quillaia untuk dicuci; kunko [fumigasi dupa untuk kamar wewangian]; kutek kuku;
lapisan atas cat kuku; lapisan dasar cat kuku; larutan pembersih bioteknologi untuk memecah bahan organik dan
menghilangkan noda; larutan pembersih untuk peralatan sterilisasi ultrasonik gigi; lem ikatan potongan rambut; lem untuk
menguatkan kuku; lembar abrasif; lembar pengering antistatik; lilin bahan kulit; lilin boot; lilin carnauba polishing untuk
penggunaan laut; lilin carnauba polishing untuk penggunaan mobil; lilin kumis; lilin lantai; lilin mobil; lilin obat menghilangkan
rambut; lilin pembuat sepatu; lilin pemoles; lilin penata rambut; lilin penjahit; lilin penjahit dan tukang sepatu; lilin pijat, selain
untuk keperluan medis; lilin tanpa selip untuk lantai; lilin tukang sepatu; lilin untuk keperluan kecantikan; lilin untuk lantai
parket; linen untuk penggunaan kosmetik; lipstik; losion; losion untuk kulit; losion bayi; losion dan krem pelembab badan dan
kulit; losion dan krim untuk digunakan pada kulit; losion dan semprotan untuk kulit; losion dan semprotan untuk kulit (nonmedis); losion dan semprotan untuk muka; losion dan semprotan untuk rambut; losion kosmetik; losion pelembab stimulasi
non-obat untuk kulit; losion pemutih kulit wajah; losion pengelupasan untuk wajah; losion rambut; losion sebelum dan sesudah
bercukur; losion setelah bercukur; losion susu matahari kosmetik; losion susu untuk keperluan kosmetik; losion susu untuk
perawatan tubuh bayi; losion tubuh dan wajah; losion untuk rambut; losion untuk tubuh; losion untuk wajah tidak mengandung
obat; losion wajah; losion wajah untuk dipakai setelah bercukur; losion, krim, pelembab, minyak dan susu yang dipakai setelah
berjemur matahari; losion, susu, dan krim untuk tubuh (tidak mengandung obat); lotion aromaterapi; lotion bayi [perlengkapan
mandi]; lotion berjemur; lotion berjemur kosmetik; lotion cukur; lotion dan krim tubuh beraroma; lotion dan pelembab antipenuaan; lotion gelombang-set; lotion kaki tanpa obat; lotion kecantikan; lotion klarifikasi kulit non-obat; lotion kosmetik untuk
mengurangi munculnya bintik-bintik dan bintik-bintik penuaan; lotion kulit dan tubuh, krim dan minyak untuk penggunaan
kosmetik; lotion kulit kosmetik; lotion kulit pelembab [kosmetik]; lotion mandi; lotion mandi untuk keperluan kosmetik; lotion
masker tubuh; lotion masker tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion mata; lotion mata untuk keperluan kosmetik; lotion nonobat untuk kulit; lotion non-obat untuk melembabkan kulit; lotion non-obat untuk tubuh; lotion obat menghilangkan rambut;
lotion pelembab [kosmetik]; lotion pelindung rambut; lotion pembersih gigi; lotion pembersih kulit; lotion pembersih non-obat;
lotion pengencang untuk tubuh; lotion pengencang untuk wajah; lotion pengencang untuk wajah, tubuh dan tangan untuk
keperluan kosmetik; lotion pengeritingan permanen; lotion penguat untuk tangan; lotion perawatan kulit kosmetik; lotion
perawatan matahari; lotion perawatan matahari untuk keperluan kosmetik; lotion perawatan penguatan rambut; lotion
perawatan rambut; lotion perawatan rambut untuk keperluan kosmetik; lotion rambut kosmetik; lotion rambut melambai; lotion
rambut tanpa obat; lotion restorasi rambut tanpa obat; lotion setelah matahari; lotion setelah matahari untuk keperluan
kosmetik; lotion stimulasi non-obat untuk kulit; lotion styling; lotion tabir surya; lotion tabir surya dan krim perawatan matahari;
lotion tabir surya untuk keperluan kosmetik; lotion tahan usia; lotion tahan usia untuk keperluan kosmetik; lotion tangan; lotion
tangan untuk keperluan kosmetik; lotion tubuh beraroma; lotion tubuh pelembab [kosmetik]; lotion untuk jenggot; lotion untuk
keperluan kosmetik; lotion untuk memperkuat kuku; lotion untuk mengurangi selulit; lotion untuk pengurangan selulit untuk
keperluan kosmetik; lotion untuk perawatan tubuh; lotion untuk perawatan wajah dan tubuh; lotion untuk perawatan wajah dan
tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion untuk wajah; lotion wajah dan tubuh; lotion wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik;
lotion wajah kosmetik; lotion wajah tanpa obat; lotion wangi [sediaan toilet]; lotion, krim dan sediaan untuk perawatan wajah,
tubuh, kulit kepala, kuku dan rambut; lulur; lulur kosmetik; make-up [kosmetik]; make-up bedak; make-up dasar bedak; makeup dasar bedak dalam bentuk bubuk; make-up dijual dalam bentuk compact; make-up mengeluarkan susu; make-up
mengeluarkan susu, gel, lotion dan krim; make-up menghapus gel; make-up menghapus krim; make-up tubuh; make-up untuk
compacts; make-up untuk wajah dan tubuh; mandi busa bayi; mandi minyak untuk perawatan rambut; manik-manik mandi;
manik-manik mandi untuk keperluan kosmetik; maskara; maskara rambut; masker kaki untuk perawatan kulit; masker
kecantikan; masker kecantikan rambut; masker kecantikan wajah; masker kecantikan wajah tidak mengandung obat; masker
kecantikan, krim dan minyak untuk membersihkan kulit, krim kulit, krim untuk menghilangkan noda, krim mata, losion kulit,
losion wajah, losion tubuh, pelembab kulit, krim malam, pengklarifikasi kulit, sediaan untuk tanning matahari, sediaan
perawatan matahari bukan medis, kapas untuk kecantikan; masker kecantikan, sediaan perawatan kulit wajah (facial packs);
masker kosmetik; masker kulit; masker kulit [kosmetik]; masker kulit berbentuk losion dan semprotan; masker kulit untuk
keperluan kosmetik; masker mata; masker mata gel; masker mata untuk keperluan kosmetik; masker pelembab kulit; masker
pembersih jahe; masker pembersih mineral; masker pembersih untuk tubuh; masker pembersih untuk wajah; masker
pembersihan; masker pemutih kulit wajah; masker penataan rambut; masker perawatan rambut; masker rambut; masker
rambut dan kulit kepala; masker scrub pemurnian mendalam; masker tanah liat penyeimbang minyak; masker tanah liat
penyeimbang minyak rumput laut; masker tanah liat yang membersihkan kulit; masker tangan untuk perawatan kulit; masker
tubuh; masker tubuh untuk keperluan kosmetik; masker untuk membersihkan wajah; masker wajah; masker wajah [kosmetik];
masker wajah bergizi madu dalam; masker wajah kosmetik; masker wajah memurnikan arang; masker wajah smoothing;
masker wajah untuk penggunaan kosmetik; membersihkan dan melembabkan krim, minyak, lotion dan preparat;
membersihkan dan mencuci preparat dan bahan; membersihkan dan menyinari sediaan daun tanaman; membersihkan kapur;
membersihkan pelarut, selain untuk digunakan dalam proses pembuatan; membersihkan sediaan untuk artikel perokok;
membersihkan sediaan untuk daun tanaman; membersihkan, mencuci dan memoles sediaan; membersihkan, menggerus dan
memoles preparat dan bahan; memijat minyak dan lotion; memoles batu; memoles untuk alat musik; mencuci soda, untuk
membersihkan; menggiling foil; menghapus kerutan sediaan perawatan kulit; menghidrasi; mengklarifikasi tonik wajah; mint
untuk wewangian; minyak Kolonyo; minyak after-sun untuk keperluan kosmetik; minyak almond; minyak aromaterapi; minyak
aromatik; minyak aromatik untuk mandi; minyak atsiri citron; minyak bergamot; minyak berjemur [kosmetik]; minyak berjemur
untuk tujuan kosmetik; minyak dan lotion penyamakan matahari; minyak esensial; minyak esensial alami; minyak esensial
aromatik; minyak esensial dari kayu cedar; minyak esensial lemon; minyak esensial sebagai pewangi untuk keperluan binatu;
minyak esensial untuk digunakan dalam aromaterapi; minyak esensial untuk digunakan dalam pembuatan produk beraroma;
minyak esensial untuk digunakan dalam proses pembuatan; minyak esensial untuk digunakan sebagai penyedap makanan;
minyak esensial untuk industri umum, pertanian dan perdagangan umum; minyak esensial untuk keperluan industri; minyak
esensial untuk keperluan kosmetik; minyak esensial untuk minuman penyedap; minyak esensial untuk penggunaan pribadi;
minyak esensial untuk penggunaan pribadi, yaitu minyak untuk mandi, minyak tubuh dan minyak pijat; minyak esensial untuk
penggunaan rumah tangga; minyak esensial yang berasal dari tumbuhan; minyak gaultheria; minyak jenggot; minyak kasturi
[wewangian]; minyak kolonyo; minyak kolonyo/air aromatik; minyak kosmetik; minyak kosmetik untuk kulit; minyak kutikula;
minyak lavender; minyak lavender untuk penggunaan kosmetik; minyak mandi; minyak mandi dan garam mandi; minyak
mandi dan garam mandi, bukan untuk keperluan medis; minyak mandi tanpa obat; minyak mandi untuk keperluan kosmetik;
minyak mandi, bukan untuk keperluan medis; minyak mawar; minyak mawar untuk keperluan kosmetik; minyak melati; minyak
memperbaiki rambut; minyak non-obat; minyak parfum; minyak parfum untuk pembuatan preparat kosmetik; minyak pelindung
matahari [kosmetik]; minyak penataan rambut; minyak penyamakan [kosmetik]; minyak penyamakan matahari; minyak
peppermint [wewangian]; minyak perlindungan matahari; minyak pijat; minyak pijat tubuh; minyak pinus untuk membersihkan
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lantai; minyak pohon teh; minyak rambut; minyak rambut kemiri; minyak rambut orang aring; minyak setelah matahari; minyak
setelah matahari [kosmetik]; minyak terpentin untuk degreasing; minyak tubuh; minyak tubuh berkilau; minyak tubuh untuk
keperluan kosmetik; minyak untuk keperluan kosmetik; minyak untuk keperluan memotong kuku; minyak untuk keperluan
pembersihan; minyak untuk keperluan toilet; minyak untuk parfum dan aroma; minyak untuk pengkondisian rambut; minyak
untuk sediaan pembersihan; minyak wajah; minyak wangi; minyak wangi digunakan untuk menghasilkan aroma ketika
dipanaskan; minyak, losion dan susu semua untuk keperluan kosmetik dan alat rias/pembersih badan untuk kuku, rambut dan
kulit; minyak-minyak perawatan kulit; minyak-minyak sari kosmetika; mizu-oshiroi [foundation cair]; mousse dan gel penataan
rambut; mousse perawatan kulit; mousse perlindungan rambut; mousse rambut; mousses [kosmetik]; mousses menjadi alat
bantu penata rambut; musk alami; musk sintetis; mutiara mandi; mutiara mandi untuk keperluan kosmetik; obat dan bahan
obat menghilangkan rambut; obat kumur anti rongga, bukan untuk keperluan medis; obat kumur dan obat kumur tanpa obat;
obat kumur tanpa obat; obat kumur tanpa obat untuk hewan peliharaan; obat kumur, bukan untuk keperluan medis; oil baths
untuk perawatan rambut untuk keperluan kosmetik; overlay memahat kuku [kosmetik]; pacar [pewarna kosmetik]; pacar untuk
keperluan kosmetik; paket kecantikan (beauty pack) untuk menyusut/mengecilkan pori; paket kosmetik kecantikan (beauty
pack) yang dijual satu unit; paket kosmetik wajah; paket masker pengencangan pori digunakan sebagai kosmetik; paket
masker untuk keperluan kosmetik; paket wajah; palet pengkilap bibir; palet perona mata; parfum; parfum air wangi; parfum
cair; parfum dalam bentuk bubuk; parfum dalam bentuk gel; parfum dalam bentuk padat; parfum dan air toilet; parfum dan
cologne; parfum untuk keperluan industri; parfum, eau de Cologne dan aftershaves; pasir abrasif; pasir untuk sandblasting;
pasta abrasif; pasta gigi; pasta gigi bayi; pasta gigi cair; pasta gigi dalam bentuk kue lunak; pasta gigi dalam bentuk permen
karet; pasta gigi dan obat kumur; pasta gigi dan obat kumur tanpa obat; pasta gigi tanpa obat; pasta kosmetik untuk aplikasi ke
wajah untuk menangkal silau; pasta pemutih gigi; pasta styling untuk rambut; pasta untuk mengkilapkan bahan kulit; pasta
untuk tangkai pisau cukur; pasta wangi untuk keperluan kosmetik; patch jerawat kosmetik; pati cucian; pelarut pembersih,
selain untuk digunakan dalam proses pembuatan; pelembab; pelembab anti-penuaan; pelembab bibir; pelembab dan
pelembut kulit tubuh; pelembab kulit; pelembab kulit berbentuk losion dan semprotan; pelembab kulit digunakan sebagai
kosmetik; pelembab rambut; pelembab setelah matahari; pelembab tangan; pelembab tubuh; pelembab untuk wajah, badan,
tangan dan kaki; pelembab wajah; pelembab wajah kosmetik; pelembab wajah tidak mengandung obat; pelembab, losion dan
krem untuk badan dan kulit; pelembut kain; pelembut kain untuk penggunaan binatu; pelicin dan pengharum pakaian yang
akan di setrika; pelindung bibir non-obat; pelindung matahari untuk bibir; pelindung matahari untuk bibir [kosmetik]; pelindung
terhadap sinar matahari untuk wajah; pelindung terhadap sinar matahari untuk wajah tidak mengandung obat; pelunak
kutikula; pembentuk garis bibir; pembersih tata rias wajah , pembersih kosmetik; pembersih baki sampah menggunakan
pewangi; pembersih berbasis kimia bioteknologi dan semprotan pembersih untuk diaplikasikan di industri dan rumah tangga
(selain untuk digunakan dalam proses manufaktur) seperti penghilangan noda, dan bioremediasi bahan organik dan
hidrokarbon; pembersih berbentuk krim; pembersih busa untuk penggunaan pribadi; pembersih daerah kewanitaan tidak
mengandung obat; pembersih dinding ban; pembersih jendela; pembersih jok; pembersih kamar mandi; pembersih karang gigi
(tidak mengandung obat); pembersih karpet dengan pewangi; pembersih kipas angin; pembersih kulit; pembersih oven;
pembersih pakaian selam; pembersih rumah tangga; pembersih saluran pembuangan kimia dalam bentuk bubuk; pembersih
saluran pembuangan kimia dalam bentuk cairan; pembersih saluran pembuangan kimia dalam bentuk gel; pembersih semprot;
pembersih semprot untuk digunakan pada tekstil; pembersih semprot untuk keperluan rumah tangga; pembersih semprot
untuk menyegarkan penjaga mulut atletik; pembersih tangan; pembersih tata rias wajah, pembersih kosmetik; pembersih
untuk baki sampah; pembersih untuk keperluan kebersihan pribadi yang intim, tanpa obat; pembersih untuk kuas kosmetik;
pembersih wajah; pembersih wajah tidak mengandung obat; pembersihan, pemolesan dan cairan abrasif untuk keperluan
umum dan serbuk; pembersihan, pemolesan, penggerusan, persiapan abrasif untuk keperluan rumah tangga; pembersihan,
pemolesan, sediaan degreasing dan abrasif; pembersihan, penggerusan dan sediaan abrasif; pembilas akhir cucian; pembilas
gigi; pembilasan rambut; pembilasan rambut [kondisioner sampo]; pembilasan rambut untuk keperluan kosmetik; pemecah
rambut [sediaan penataan rambut]; pemelihara rambut; pemelihara rambut untuk keperluan kosmetik; pemerah pipi; pemerah
pipi cair; pemerah pipi dalam bentuk bedak; pemerah susu krim; pemoles bibir; pemolesan pemerah pipi; pemutih bokong;
pemutih cucian; pemutih gigi (strip dan pasta); pemutih gigi berbentuk pena; pemutih ketiak; pemutih kuku; pemutih rambut;
pemutih selakangan; pena cat kuku; pena cat kuku remover; pena korektor untuk riasan mata; pencerah kulit; pencerah
rambut; pencuci muka; pencuci tubuh (sabun) bayi; pencuci tubuh dan rambut bayi; pencuci vagina untuk keperluan sanitasi
atau deodoran pribadi; pencuci wajah berbentuk bubuk; pencucian cucian; pencucian mata, bukan untuk tujuan medis;
penetral bibir; penetral untuk pengeritingan permanen; pengatur tekstur rambut; pengawet untuk kulit [poles]; pengelupas sel
kulit (peel) wajah; pengelupas sel kulit (peel) wajah tidak mengandung obat; pengeras kuku; penggosok (scrub) wajah tidak
mengandung obat; penghapus enamel kuku, pena korektor enamel kuku; pengharum ruangan; penghilang cat kuku;
penghilang cat kuku berbentuk gel; penghilang dan pembersih lantai & kisi-kisi lantai; penghilang enamel kuku; penghilang
kapur; penghilang lem [selain untuk keperluan industri]; penghilang lemak; penghilang lilin lantai [sediaan gerusan]; penghilang
limescale; penghilang noda; penghilang noda hewan peliharaan; penghilang pernis; penghilang riasan mata; penghitam alis;
pengkilap bibir; pengkilap rambut; pengkilau rambut dalam bentuk semprotan; peningkat bawah mata; pensil alis; pensil blush
on; pensil eyeliner; pensil kosmetik; pensil make-up; pensil mata; pensil mata kosmetik; pensil untuk bibir; pensil untuk
keperluan memutihkan gigi; penutup mata gel untuk keperluan kosmetik; penyamakan kosmetik dan susu setelah matahari,
gel dan minyak; penyedap untuk minuman [minyak esensial]; penyegar kulit; penyegar nafas; penyegar nafas, bukan untuk
tujuan medis; penyegar tubuh dengan cara disemprot; penyeka kapas untuk keperluan kosmetik; penyeka yang dilembabkan
terlebih dahulu dan tissue yang diresapi dengan bahan pembersih; penyeka yang diresapi dengan sediaan dan bahan-bahan
untuk membersihkan dan memoles; penyeka, kapas dan tisu yang diresapi dengan sediaan kosmetik dan losion wewangian
yang tidak mengandung obat; penyeka, tisu dan handuk kosmetik yang telah diresapi pelembab; penyemprot tubuh; peralatan
mandi tanpa obat; perasa kue [minyak esensial]; perasa makanan [minyak esensial]; perasa makanan disiapkan dari minyak
esensial; perasa menjadi minyak esensial, untuk digunakan dalam rokok elektronik; perasa menjadi minyak esensial, untuk
tembakau; perawatan kulit dalam bentuk semprotan; perawatan pelurusan rambut; perawatan rambut dan sediaan
pembersihan; perawatan rambut keratin; perekat kelopak mata ganda (kosmetik); perekat untuk bulu mata palsu, rambut dan
kuku; perekat untuk keperluan kosmetik; perekat untuk membubuhkan alis palsu; perekat untuk membubuhkan bulu mata
palsu; perekat untuk membubuhkan kuku atau bulu mata palsu; perekat untuk membubuhkan kuku palsu; perekat untuk
membubuhkan rambut palsu; perhiasan kulit menjadi transfer dekoratif untuk keperluan kosmetik; perhiasan kulit self-adhesive
untuk keperluan kosmetik; perhiasan kulit untuk keperluan kosmetik; pernis kuku untuk keperluan kosmetik; perona mata;
perona mata berupa kilauan (Eyeshadow glitter); perona pipi; perona pipi dalam bentuk krim (Cream blush); persiapan kulit
wajah untuk penggunaan kosmetik; persiapan scrubbing (scrubbing preparations) untuk digunakan pada kulit, yaitu, lulur
(body scrubs) dan scrub wajah (facial scrubs); persiapan untuk perawatan rambut; petroleum jelly untuk keperluan kosmetik;
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pewangi bantal beraroma dengan cara disemprot; pewangi nafas dalam bentuk kunyah yang terbuat dari ekstrak kayu birch;
pewangi rambut; pewarna Rambut; pewarna bibir dalam bentuk cairan atau gel [kosmetik]; pewarna janggut; pewarna
kosmetik; pewarna lotion untuk rambut; pewarna rambut; pewarna rambut dan produk pemutihan; pewarna untuk keperluan
toilet; pewarna-pewarna rambut; pewarnaan rambut dan sediaan pewarnaan rambut; pijat lilin untuk keperluan kosmetik; poles
gigitiruan; poles untuk kulit; poles untuk sepatu bersinar; pomade rambut; pomade rambut untuk keperluan kosmetik; pomades
untuk keperluan kosmetik; pomanders [zat aromatik]; potpourris [wewangian]; preparat dan bahan membersihkan dan mencuci
untuk penggunaan pribadi, yaitu, persiapan untuk mandi dan mandi pancuran (shower) yang tidak mengandung obat; preparat
kosmetik yang mengandung kolagen; preparat pelembab [kosmetik]; preparat pelembab setelah bercukur; preparat pemutihan
[decolorants] untuk keperluan kosmetik; preparat pemutihan [penghilang warna] untuk keperluan rumah tangga; primer kuku
[kosmetik]; primer make-up; produk dan sediaan kosmetik perawatan kecantikan; produk dan sediaan untuk rambut dan
perawatan rambut termasuk sampo, kondisioner, mousses, gel, lilin (waxes) dan semprotan (sprays); produk dan sediaan
yang tidak mengandung obat-obatan untuk merawat kuku; produk dan sediaan yang tidak mengandung obat-obatan untuk
merawat mulut dan gigi; produk dan sediaan yang tidak mengandung obat-obatan untuk merawat rambut dan kulit kepala;
produk dan sediaan yang tidak mengandung obat-obatan untuk merawat tangan dan kaki; produk dan sediaan yang tidak
mengandung obat-obatan untuk merawat tubuh dan kulit; produk dan sediaan yang tidak mengandung obat-obatan untuk
merawat wajah; produk kosmetik dalam bentuk aerosol untuk perawatan kulit; produk mandi non-medis; produk pelindung
matahari (kosmetik); produk pembersih rumah tangga; produk pemutih (kosmetik); produk pengelupas untuk merawat dan
membersihkan kulit; produk perawatan bibir (kosmetik); produk perawatan kulit yang tidak mengandung obat; produk
perawatan rambut, yaitu sampo dan kondisioner; produk perawatan tubuh [tidak mengandung obat-obatan] untuk wajah dan
kulit; produk perawatan tubuh dan perawatan kecantikan; produk perawatan untuk melindungi rambut; produk perawatan
wajah [kosmetik]; produk sabun; produk untuk perawatan kulit berbentuk cairan; produk wewangian; produk wewangian yaitu
kolonye; produk yang tidak mengandung obat untuk penggunaan higienis mulut; racun lebah untuk keperluan kosmetik;
rambut rontok; ramuan mandi, bukan untuk tujuan medis; reed diffusers terdiri dari minyak wangi dalam wadah dan termasuk
buluh; rendam kaki tanpa pengobatan; rias wajah; riasan mata; rum rum; rum rum untuk keperluan kosmetik; rumput laut untuk
digunakan dalam tata rias; sabun almond; sabun antiperspirant; sabun batang; sabun batangan untuk mandi; sabun batangan
untuk toilet; sabun beraroma; sabun cair; sabun cair bergelembung untuk mandi berendam; sabun cair untuk binatu; sabun
cair untuk mandi; sabun cair untuk mencuci piring; sabun cair untuk tangan dan wajah; sabun cair untuk tangan, wajah dan
tubuh; sabun cair yang digunakan untuk mandi kaki; sabun cair yang digunakan untuk mencuci kaki; sabun cuci; sabun cuci
tangan; sabun cukur; sabun dan deterjen; sabun deodoran; sabun deterjen; sabun industri; sabun kertas untuk penggunaan
pribadi; sabun kosmetik; sabun krim; sabun krim tubuh; sabun kulit; sabun lidah buaya; sabun loofah; sabun mandi; sabun
mandi [untuk manusia]; sabun mandi cair; sabun mandi cair tidak mengandung obat; sabun mandi dalam bentuk cair, padat
atau gel; sabun mandi*; sabun non-obat; sabun non-obat untuk bayi; sabun non-obat untuk tangan; sabun non-obat untuk
wajah; sabun pasir; sabun pelana; sabun pencerah warna untuk keperluan binatu; sabun pengelupasan untuk wajah; sabun
tanpa air; sabun tidak mengandung obat untuk penggunaan pribadi; sabun tidak mengandung obat untuk penggunaan pribadi
dalam bentuk cair, padat dan gel; sabun toilet; sabun tubuh; sabun tubuh tanpa obat; sabun untuk bahan kulit; sabun untuk
keringat kaki; sabun untuk kulit; sabun untuk mencerahkan tekstil; sabun untuk penggunaan pribadi; sabun untuk penggunaan
rumah tangga; sabun untuk perawatan tubuh; sabun wajah; sabun wajah dan sabun badan yang tidak mengandung obat,
butiran manik-manik untuk mandi, butiran kristal untuk mandi, busa untuk mandi, gel untuk mandi, losion untuk mandi, minyak
untuk mandi, garam untuk mandi yang tidak mengandung obat, gelembung busa untuk mandi, busa untuk, sabun mandi cair,
busa untuk mandi di bawah pancuran dan busa untuk mandi, gel untuk mandi di bawah pancuran dan gel untuk mandi, lulur
untuk mandi di bawah pancuran dan lulur untuk mandi; sabun wangi; sabun-sabun; sabun-sabun, sabun mandi, wangiwangian, minyak esensial, kosmetik, shampoo, shampoo kering; sachet aroma untuk bantal mata; sachet bunga rampai untuk
dimasukkan dalam bantal aromaterapi; sachet parfum; sachet untuk linen wangi; safrol; sahampoo untuk kendaraan; salep
kosmetik; salep kulit pelembab [kosmetik]; salep ruam popok dan lotion tanpa obat; salep tanpa obat untuk melembabkan kulit;
salep tanpa obat untuk pencegahan dan pengobatan kulit terbakar; sampo; sampo dan kondisioner rambut; sampo dan
kondisioner untuk digunakan pada rambut; sampo hewan peliharaan tanpa obat; sampo karpet; sampo ketombe tanpa obat;
sampo mobil; sampo tanpa obat; sampo untuk bayi; sampo untuk kendaraan bermotor; sampo untuk rambut manusia; samposampo, kondisioner-kondisioner; sarung tangan pengamplasan; sarung tangan pra-dibasahi dengan sediaan kosmetik untuk
keperluan kosmetik; scrub kaki; scrub krim tubuh; scrub pengelupasan kulit untuk keperluan kosmetik; scrub pengelupasan
untuk kaki; scrub pengelupasan untuk tangan; scrub pengelupasan untuk tubuh; scrub pengelupasan untuk wajah; scrub
tangan; scrub tanpa obat untuk wajah dan tubuh; scrub wajah; sealant polimer untuk membersihkan, menyinari, dan
melindungi permukaan eksterior mobil; sediaan untuk mencuci tangan; sediaan untuk mengkilapkan buah; sediaan abrasif;
sediaan anti keringat (sediaan mandi); sediaan antistatik untuk keperluan rumah tangga; sediaan aromaterapi; sediaan bahan
kimia pembersih untuk keperluan rumah tangga; sediaan baskom tanpa obat; sediaan bercukur dan bercukur; sediaan
berjemur; sediaan berjemur [kosmetik]; sediaan berjemur dan sediaan perlindungan dari matahari; sediaan binatu; sediaan
binatu atau cairan untuk menghilangkan bau dan untuk membuat pakaian dan bahan tekstil tercium bersih; sediaan buffing
kuku; sediaan busa untuk mandi; sediaan cucian dan pemutihan; sediaan cukur; sediaan dalam bentuk emulsi untuk merawat
kulit [tidak mengandung obat-obatan]; sediaan dan bahan non-obat untuk perlindungan dan perawatan kulit; sediaan dan
bahan untuk pembersihan, pemolesan, sediaan degreasing dan abrasif; sediaan dan perawatan rambut; sediaan dan produk
perawatan kulit [kosmetik dan tidak mengandung obat-obatan]; sediaan degreasing; sediaan degreasing dengan basis pelarut;
sediaan degreasing untuk keperluan rumah tangga; sediaan douching untuk keperluan sanitasi pribadi atau deodoran
[perlengkapan mandi]; sediaan dry-cleaning; sediaan eksfoliasi tanpa obat untuk perawatan kulit dan rambut; sediaan
eksfoliasi tanpa obat untuk wajah; sediaan fumigasi [parfum]; sediaan furbishing; sediaan gerusan; sediaan gigi non-obat
untuk anjing; sediaan gigi non-obat untuk hewan peliharaan; sediaan gigi non-obat untuk kucing; sediaan gigi non-obat untuk
ternak; sediaan hiasan rambut [sediaan highlight]; sediaan kolagen untuk keperluan kosmetik; sediaan kondisioner kain;
sediaan kosmetik; sediaan kosmetik anti-penuaan; sediaan kosmetik dan kecantikan; sediaan kosmetik meminimalkan kerut
untuk penggunaan wajah topikal; sediaan kosmetik perawatan rambut; sediaan kosmetik tanpa busa; sediaan kosmetik tanpa
obat; sediaan kosmetik tidak mengandung obat untuk penggelapan kulit dan penggelapan kulit yang dilakukan sendiri; sediaan
kosmetik tidak mengandung obat untuk tujuan pelangsingan; sediaan kosmetik untuk berjemur; sediaan kosmetik untuk
berjemur dan sediaan untuk melindungi kulit dari efek sinar matahari; sediaan kosmetik untuk bulu mata; sediaan kosmetik
untuk kulit; sediaan kosmetik untuk kulit kering selama kehamilan; sediaan kosmetik untuk mandi; sediaan kosmetik untuk
mandi dan mandi; sediaan kosmetik untuk melindungi dari sengatan matahari; sediaan kosmetik untuk melindungi kulit dari
sinar matahari; sediaan kosmetik untuk modifikasi kulit dan tubuh plastik simulasi dan kosmetik untuk layanan make up artis;
sediaan kosmetik untuk pembaruan kulit; sediaan kosmetik untuk pemeliharaan kulit dan perawatan kulit; sediaan
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kosmetik untuk pengeringan cat kuku; sediaan kosmetik untuk perawatan kulit; sediaan kosmetik untuk perawatan mulut dan
gigi; sediaan kosmetik untuk perawatan tubuh; sediaan kosmetik untuk rambut dan kulit kepala; sediaan kosmetik untuk tata
rias artis khususnya sediaan untuk kulit, rambut dan untuk pewarnaan gigi; sediaan kosmetik untuk tujuan pelangsingan;
sediaan kosmetik untuk wajah dan tubuh; sediaan kosmetik wajah; sediaan kosmetik yang digunakan untuk mengangkat selsel kulit mati dari permukaan kulit; sediaan kosmetik yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati di wajah; sediaan
kosmetik yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati diwajah; sediaan kosmetik, yakni krim untuk mengencangkan
kulit; sediaan kosmetika untuk perawatan jerawat; sediaan kulit wajah untuk keperluan kosmetik; sediaan lidah buaya untuk
keperluan kosmetik; sediaan make-up untuk wajah dan tubuh; sediaan mandi bukan untuk tujuan medis; sediaan mandi busa;
sediaan mandi busa tanpa obat; sediaan mandi busa untuk keperluan kosmetik; sediaan mandi dan mandi pancuran (shower);
sediaan mandi mentol, bukan untuk keperluan medis; sediaan mandi tanpa obat; sediaan mandi untuk hewan peliharaan;
sediaan mandi, bukan untuk keperluan medis; sediaan meluruskan rambut; sediaan membersihkan dan mencuci untuk
keperluan rumah tangga; sediaan membersihkan kendaraan; sediaan mencuci rambut; sediaan menghapus make-up; sediaan
menghapus pernis; sediaan menghilangkan karat; sediaan menghilangkan kutikula; sediaan menghilangkan kutikula untuk
keperluan kosmetik; sediaan menyegarkan nafas untuk kebersihan pribadi; sediaan non-obat untuk mengurangi sengatan
matahari; sediaan obat menghilangkan rambut; sediaan obat menghilangkan rambut dan pengelupasan kulit; sediaan
pelindung matahari kosmetik; sediaan pembersih badan; sediaan pembersih jok mobil; sediaan pembersih otomotif; sediaan
pembersih peralatan rumah tangga; sediaan pembersih pribadi untuk wajah, tangan dan tubuh; sediaan pembersih untuk
membersihkan permukaan substrat dari pelapis, noda, cat dan komposisi endapan yang tidak diinginkan untuk menghilangkan
getah dan perekat, pelumas dan tar serta sediaan dekalsifikasi dan penghancuran kerak untuk pembersihan produk rumah
tangga; sediaan pembersih wajah; sediaan pembersihan; sediaan pembersihan busa; sediaan pembersihan dan pemolesan;
sediaan pembersihan dan pemolesan kulit; sediaan pembersihan dengan dasar pelarut; sediaan pembersihan kaca; sediaan
pembersihan kaca depan; sediaan pembersihan karburator dan tersedak; sediaan pembersihan karpet; sediaan pembersihan
kulit tanpa obat; sediaan pembersihan lantai; sediaan pembersihan serba guna; sediaan pembersihan serba guna untuk
barang-barang perokok; sediaan pembersihan tangan; sediaan pembersihan tanpa obat; sediaan pembersihan tanpa obat
untuk digunakan pada tubuh; sediaan pembersihan tanpa obat untuk kulit; sediaan pembersihan tubuh dan perawatan
kecantikan; sediaan pembersihan untuk ban dan roda kendaraan; sediaan pembersihan untuk ban dan roda mobil; sediaan
pembersihan untuk ban kendaraan, pelek roda dan hub roda; sediaan pembersihan untuk digunakan pada tubuh; sediaan
pembersihan untuk kain; sediaan pembersihan untuk keperluan rumah tangga; sediaan pembersihan untuk kulit; sediaan
pembersihan untuk membersihkan permukaan; sediaan pembersihan untuk mobil; sediaan pembersihan untuk penggunaan
pribadi; sediaan pembersihan wallpaper; sediaan pembersihan, pemolesan dan penggosok; sediaan pemolesan; sediaan
pemolesan untuk bahan kulit; sediaan pemolesan, penggerusan dan abrasif; sediaan pemutih gigi; sediaan pemutih kulit;
sediaan pemutih kulit [kosmetik]; sediaan pemutih untuk keperluan domestik; sediaan pemutih, pembersih dan kompon;
sediaan pemutihan gigi; sediaan pemutihan kulit; sediaan penataan rambut; sediaan pencuci; sediaan pencuci piring; sediaan
pencucian dan pemutihan; sediaan pencucian untuk keperluan binatu; sediaan pengasah; sediaan pengencangan payudara
kosmetik; sediaan pengeriting rambut; sediaan pengeritingan dan pengeritingan permanen; sediaan pengeritingan rambut dan
pengaturan rambut; sediaan penghapus noda; sediaan pengharum ruangan; sediaan penghilang pernis; sediaan penghilang
rambut; sediaan penghilang warna; sediaan penghilang warna untuk rambut; sediaan penguatan kuku; sediaan pengupasan
lantai; sediaan pengupasan lilin; sediaan penyamakan sendiri [kosmetik]; sediaan peralatan mandi tanpa obat; sediaan
perataan [kanji]; sediaan perawatan bibir; sediaan perawatan bibir tanpa obat; sediaan perawatan kaki tanpa obat; sediaan
perawatan kecantikan; sediaan perawatan kecantikan kulit tanpa obat; sediaan perawatan kuku; sediaan perawatan kuku
kosmetik; sediaan perawatan kulit; sediaan perawatan kulit anti-penuaan; sediaan perawatan kulit tanpa obat; sediaan
perawatan kulit tanpa obat dalam sifat penyegar tubuh dengan cara disemprot; sediaan perawatan kulit wajah (kosmetik);
sediaan perawatan kulit yang menggabungkan madu Manuka dan/atau bahan-bahan herbal; sediaan perawatan kulit, bukan
untuk keperluan medis; sediaan perawatan kulit, mata, bibir dan kuku (tidak mengandung obat); sediaan perawatan kulit, yaitu
pengelupas sel kulit; sediaan perawatan kulit, yaitu sabun mandi, losion, krim dan sampo; sediaan perawatan matahari;
sediaan perawatan matahari [kosmetik]; sediaan perawatan matahari bukan medis; sediaan perawatan matahari dan sun
block tanpa obat; sediaan perawatan non-obat untuk anjing; sediaan perawatan non-obat untuk hewan peliharaan; sediaan
perawatan non-obat untuk kucing; sediaan perawatan non-obat untuk ternak; sediaan perawatan rambut; sediaan perawatan
rambut tanpa obat untuk keperluan kosmetik; sediaan perawatan rambut untuk manusia; sediaan perawatan rambut yang
terdiri dari minyak kelapa murni organik dan minyak kelapa murni; sediaan perawatan rambut, bukan untuk keperluan medis;
sediaan perawatan tanpa obat, selain mencuci hewan; sediaan perawatan tubuh tanpa obat; sediaan perawatan wajah
kosmetik; sediaan perawatan wajah tidak mengandung obat; sediaan perbaikan kuku; sediaan perendaman cucian; sediaan
pertumbuhan kembali rambut kosmetik menghambat; sediaan pewangi ruangan; sediaan pewangi udara untuk mobil; sediaan
pewangi udara untuk ruangan; sediaan pewarnaan rambut; sediaan pewarnaan untuk keperluan kosmetik; sediaan
phytocosmetic; sediaan pijat tanpa obat; sediaan pra-cukur dan setelah-cukur; sediaan pra-perendaman; sediaan rambut
santai; sediaan rambut tanpa obat; sediaan rias rambut kosmetik; sediaan sanitasi menjadi peralatan mandi non-obat; sediaan
sanitasi menjadi perlengkapan mandi; sediaan setelah bercukur; sediaan sun block; sediaan sun block untuk keperluan
kosmetik; sediaan tabir surya; sediaan tabir surya untuk digunakan pada kulit; sediaan tanpa obat untuk digunakan di kamar
mandi; sediaan tanpa obat untuk merawat dan membersihkan hewan; sediaan tanpa obat untuk perawatan kulit, rambut dan
kulit kepala; sediaan tata rias; sediaan tidak mengandung obat untuk pembersihan dan perawatan tubuh; sediaan tubuh dan
perawatan kecantikan; sediaan tubuh dan perawatan kecantikan untuk keperluan kosmetik; sediaan ukuran binatu; sediaan
untuk mandi berendam berbentuk butiran kristal; sediaan untuk melindungi rambut dari sinar matahari; sediaan untuk
membersihkan dan menyemir kulit dan alas kaki, tidak termasuk produk rambut; sediaan untuk membersihkan dapur, sediaan
untuk membersihkan kamar mandi, sediaan untuk membersihkan toilet; sediaan untuk membersihkan gigi; sediaan untuk
membersihkan gigi palsu; sediaan untuk membersihkan pipa saluran pembuangan; sediaan untuk membersihkan rambut;
sediaan untuk membersihkan, melindungi dan menjaga permukaan kendaraan; sediaan untuk membersihkan, melindungi dan
menjaga permukaan kendaraan termasuk sediaan untuk mencuci, memoles, mengkilapkan; sediaan untuk membersihkan,
merawat dan memperindah kulit, kulit kepala dan rambut; sediaan untuk membersihkan, merawat, memelihara dan
memperindah kulit, kulit kepala dan rambut; sediaan untuk membuat daun tanaman mengkilap; sediaan untuk membuka blokir
pipa limbah; sediaan untuk membuka saluran pipa drainase; sediaan untuk membuka wastafel; sediaan untuk memperbaiki
dan menempelkan bulu mata, jenggot, memasang rambut palsu; sediaan untuk mencuci; sediaan untuk mencuci buah dan
sayuran; sediaan untuk mencuci pakaian; sediaan untuk mengasah; sediaan untuk mengecat rambut; sediaan untuk
mengeriting dan mengatur rambut; sediaan untuk menggosok; sediaan untuk menghapus manikur; sediaan untuk
menghilangkan kuku gel; sediaan untuk menghilangkan limescale, karat atau minyak; sediaan untuk menghilangkan warna
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rambut; sediaan untuk mengikalkan rambut; sediaan untuk mengilatkan [semir]; sediaan untuk merawat tangan dan tubuh;
sediaan untuk pembersihan, perawatan dan perawatan rambut; sediaan untuk pembersihan, pewarnaan, pewarnaan,
pemutihan, pengaturan dan penataan rambut; sediaan untuk pembersihan, pewarnaan, pewarnaan, pemutihan, pengaturan
dan pengeritingan rambut permanen; sediaan untuk pengeritingan rambut; sediaan untuk pengeritingan rambut permanen;
sediaan untuk pengupasan lilin dari lantai; sediaan untuk perawatan bulu mata; sediaan untuk perawatan dan pembersihan
hewan; sediaan untuk perawatan kulit kepala dan rambut; sediaan untuk perawatan tubuh dan kecantikan; sediaan untuk
perlengkapan mandi (toilet preparations) yang tidak mengandung obat, yaitu, sabun; sediaan untuk perlengkapan mandi
(toilet preparations) yang tidak mengandung obat; sediaan untuk pewarnaan awal rambut; sediaan untuk pewarnaan awal
rambut, menghilangkan warna rambut, mengecat rambut dan mewarnai rambut; sediaan untuk simulasi warna darah pada
bagian tubuh untuk menutupi noda kulit; sediaan untuk simulasi warna darah pada bagian tubuh, untuk menutupi noda kulit
dan kosmetik untuk menindaklanjuti pengobatan pasca operasi bekas luka pada kulit; sediaan yang tidak mengandung obat
untuk bercukur; sediaan yang tidak mengandung obat untuk digunakan sebelum bercukur; sediaan yang tidak mengandung
obat untuk digunakan setelah bercukur; sediaan yang tidak mengandung obat-obatan untuk melembabkan, memberi nutrisi,
mengencangkan dan merawat kulit; sediaan) zat pencerah warna untuk keperluan binatu di dalam rumah tangga; sediaan,
termasuk krim, gel, dan mouse, untuk digunakan sebelum, selama dan setelah bercukur; sediaan-sediaan untuk
membersihkan, mengkilapkan, menggosok dan membuang lemak; sediaan-sediaan aroma wangi ruangan; sediaan-sediaan
eksfoliasi non-medis untuk kulit kepala dan rambut; sediaan-sediaan kosmetik rias rambut; sediaan-sediaan kosmetik untuk
tata rias artis khususnya sediaan-sediaan untuk kulit, rambut dan untuk pewarnaan gigi; sediaan-sediaan mencuci tangan
diresapi untuk keperluan kosmetik; sediaan-sediaan pembersih kulit untuk wajah dan tubuh; sediaan-sediaan perawatan gigi;
sediaan-sediaan pewangi udara untuk kamar mandi dan kamar kecil; sediaan-sediaan untuk membersihkan dan mencuci;
sediaan-sediaan untuk memutihkan dan mencuci sediaan-sediaan untuk membersihkan, mengkilatkan, membuang lemak
sabun, wangi-wangian, minyak sari, kosmetik, minyak rambut bahan-bahan pemeliharaan gigi; sediaan-sediaan yang tidak
mengandung obat untuk kulit, mengandung vitamin, herbal, mineral, atau minyak sari; self-tanning lotion [kosmetik]; semir
boot; semir dan lilin sepatu; semir furnitur; semir gigi; semir lantai; semir mobil; semir sepatu dan boot; semir sepatu dan krim;
semir untuk furnitur dan lantai; semprotan antistatik untuk pakaian; semprotan dengan pengharum untuk badan, semprotan
dengan pengharum untuk ruangan; semprotan deodoran feminin; semprotan deodoran kaki; semprotan kamar beraroma;
semprotan kulit topikal untuk keperluan kosmetik; semprotan linen beraroma; semprotan menjadi alat bantu penata rambut;
semprotan mulut tanpa obat; semprotan pelindung panas untuk rambut; semprotan penata rambut; semprotan penyegar kain
beraroma; semprotan penyegar nafas; semprotan rambut; semprotan rambut dan gel rambut; semprotan tubuh; semprotan
tubuh beraroma; semprotan tubuh digunakan sebagai deodoran pribadi dan wewangian; semprotan tubuh untuk keperluan
kosmetik; semprotan untuk tubuh yang mengandung wewangian dan sabun yang mengandung wewangian; senyawa buffing;
senyawa penggosok lantai; sepatu hitam [semir sepatu]; sepatu sesuatu; serat untuk keperluan kosmetik; serbuk basma;
serbuk gosok untuk tujuan umum; serpih mandi; serum anti-penuaan untuk wajah; serum bulumata; serum jenggot; serum
kecantikan; serum kulit (kosmetik); serum kulit tanpa obat; serum kulit tanpa obat untuk wajah; serum mata; serum pemutih
(kosmetik); serum penataan rambut; serum perawatan rambut; serum rambut; serum tidak eksklusif hyaluronat bisa
mengandung vitamin dan pencerah (kosmetik); serum untuk wajah tidak mengandung obat; serum wajah; serum yang
mengandung ekstrak batu permata; shampo dan kondisioner hewan peliharaan [sediaan perawatan hewan non-obat-obatan];
shampo hewan peliharaan tidak mengandung obat; shampo hewan peliharaan, non-obat [sediaan perawatan hewan]; shampo
rambut; shampo untuk hewan [sediaan perawatan non-obat]; shampo untuk hewan peliharaan [sediaan perawatan tanpa
pengobatan]; shampoo kering; shampoo ketombe; shampoo pH netral; shampoo pH seimbang; silikon karbida [abrasif]; soda
pemutih; soda soda; solusi gerusan; solusi pembersih lensa kacamata; solusi pengeritingan dingin; stik untuk menyebarkan
aroma; stiker kuku jari kaki; stiker nail art; stiker seni tubuh; strip abrasif; strip lilin untuk menghilangkan rambut tubuh; strip
napas menyegarkan; strip pemutih gigi; strip pemutih, pasta gigi; strip wajah untuk menghilangkan sumbatan dari pori-pori
pada kulit; styling mousse; sulingan herbal; sulingan tanaman; sumbu diresapi dengan wewangian untuk kamar wewangian;
sun block lotion untuk keperluan kosmetik; sun-tanning gel; susu almond untuk keperluan kosmetik; susu berjemur; susu
kecantikan; susu mandi; susu pelembab; susu pelembab setelah bercukur; susu pelembab tubuh; susu pelembab untuk
pemutih kulit wajah; susu pembersih; susu pembersih untuk keperluan toilet; susu pembersih untuk perawatan kulit; susu
pembersih wajah; susu penyamakan [kosmetik]; susu setelah dicukur; susu setelah matahari; susu setelah matahari
[kosmetik]; susu setelah matahari untuk keperluan kosmetik; susu tubuh; susu wajah dan lotion; susu wajah dan lotion untuk
keperluan kosmetik; susu wajah dan tubuh; susu wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; tabir surya; tabir surya berbentuk
losion dan semprotan; tabir surya dalam bentuk losion dan semprotan; tabir surya tahan air; tabir surya untuk keperluan
kosmetik; tablet deterjen pencuci piring; tablet pembersih gigi tiruan tanpa obat; tambalan kosmetik yang mengandung tabir
surya dan tabir surya untuk digunakan pada kulit; tas organizer untuk keperluan kosmetik terisi; tata rias dan pembersih tata
rias panggung, film dan televisi (kosmetik teater) terutama untuk TV definisi tinggi; tata rias dan pembersih tata rias untuk
panggung , film, dan televisi (kosmetik teater)terutama untuk TV definisi tinggi; tato sementara untuk keperluan kosmetik; tato
yang dapat dilepas untuk keperluan kosmetik; tempat lipstik; terpene [minyak esensial]; terpentin untuk mengalami
degreasing; texturizers kulit; tips kuku; tiriskan dan cuci sediaan yang tidak menghalangi; tiriskan sediaan pembersihan;
tiriskan sediaan pemblokiran; tissue (penyeka) yang telah dilembabkan sebelumnya untuk wajah tidak mengandung obat; tisu
(wipes) atau bantalan yang diresapi dengan persiapan atau bahan pembersihan, pemolesan, penggosok atau abrasif; tisu
basah untuk keperluan kosmetik; tisu bayi diresapi dengan sediaan pembersihan; tisu bayi sekali pakai diresapi dengan
sediaan kosmetik; tisu bayi sekali pakai diresapi dengan sediaan pembersihan pribadi; tisu bayi untuk keperluan kosmetik; tisu
diresapi dengan larutan pembersih; tisu diresapi dengan minyak esensial, untuk penggunaan kosmetik; tisu diresapi dengan
pembersih kulit; tisu diresapi dengan preparat anti-keringat untuk penggunaan pribadi; tisu diresapi dengan sediaan berjemur;
tisu diresapi dengan sediaan deodoran untuk penggunaan pribadi; tisu diresapi dengan sediaan kosmetik; tisu diresapi dengan
sediaan menghilangkan make-up; tisu diresapi dengan sediaan pembersihan; tisu diresapi dengan sediaan pembersihan
pribadi; tisu diresapi dengan sediaan perawatan kulit; tisu kacamata diresapi dengan pembersih; tisu kertas diresapi untuk
membersihkan piring; tisu kosmetik pra-lembab; tisu kosmetik yang sudah diresapi pelembab sebelumnya; tisu pembersih kulit
yang sudah direndam sebelumnya; tisu pra-dibasahi dengan sediaan pembersihan untuk keperluan rumah tangga; tisu sekali
pakai diresapi dengan bahan kimia pembersih atau senyawa untuk kebersihan pribadi; tisu sekali pakai diresapi dengan bahan
kimia pembersih atau senyawa untuk keperluan industri dan komersial; tisu sekali pakai diresapi dengan senyawa pembersih
untuk digunakan pada wajah; tisu yang diresapi dengan kosmetik; tisu yang diresapi dengan losion kosmetik; tisu yang
diresapi dengan pembersih kulit; tisu, kain atau penyeka yang dilembapi atau diresapi dengan sediaan membersihkan pribadi
atau losion kosmetik; tisyu bayi; toner kulit; toner kulit non-obat; toner untuk penggunaan kosmetik; toner untuk wajah tidak
mengandung obat; toner wajah; toner wajah kosmetik; tongkat dupa; tongkat kapas

Halaman 1972 dari 2049

serbaguna untuk penggunaan pribadi; tongkat pomade; tongkat pomades untuk keperluan kosmetik; tonik rambut; tonik
rambut untuk keperluan kosmetik; topeng kulit kepala; transfer dekoratif untuk keperluan kosmetik; transfer tato temporer;
transfer tato yang bisa dilepas; tubuh gemerlap; tubuh yang tidak berobat meresap; udara bertekanan kalengan untuk
keperluan pembersihan dan debu; ujung kuku buatan; vanillin sintetis [wewangian]; wajah berkilauan; wajah dan tubuh
gemerlap; wangi-wangian; warna alis dalam bentuk pensil dan bubuk; warna bulu mata; warna jenggot; warna pipi; warna
rambut; wax rambut; wewangian; wewangian alami; wewangian dan dupa; wewangian dan wangi-wangian; wewangian dan
wewangian; wewangian dicampur; wewangian kayu cedar; wewangian sintetis; wewangian untuk digunakan dalam
pembuatan; wewangian untuk keperluan rumah tangga; wewangian untuk mobil; wewangian untuk penggunaan pribadi;
wewangian vanila; wewangian, minyak atsiri, kosmetik tanpa obat, lotion rambut tanpa obat; wewangian, minyak esensial;
wewangian, minyak esensial, kosmetik, lotion rambut; wewangian, wewangian dan dupa; wewangian, wewangian dan dupa,
selain parfum untuk penggunaan pribadi; witch hazel [sulingan herbal]; wol baja diresapi untuk pembersihan; zat pelembut
untuk keperluan rumah tangga; zat pengering untuk mesin pencuci piring===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021013986
: 01/03/2021 15:11:28
:
: FRANSISCA THERESIA

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Genteng Ahjab No.8, Surabaya, Kota Surabaya, Jawa Timur
: Hari Purnomo Chandra B.Sc.
: Jalan Kartini Nomor 88-A, Surabaya

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: VORGLOW Glowing Like Gold
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Emas, hitam
: 3
: ===Bahan-bahan perawatan pribadi dan kecantikan, yaitu, tubuh, wajah, mata, krim pembersih tangan, busa, pelembab,
losion, gel, scrub, minyak, bedak, penyegar, toner, astringen, balsem, masker pelembab, sabun batangan yang tidak
mengandung obat; Produk-produk makeup, seperti, makeup mata, penghapus makeup mata, pensil mata, perona mata,
eyeliner, maskara, bedak wajah, alas bedak dan alas bedak cair, perona wajah berbentuk krim, cairan atau bubuk, lipstik dan
pensil untuk bibir, cat kuku, penghapus cat kuku; Sediaan perawatan kulit non-obat, yaitu, krim, lotion, gel, toner, pembersih
dan pengelupas sel kulit; krim, minyak dan susu untuk tubuh, sabun mandi, gel, minyak, susu dan garam; masker kecantikan,
krim dan minyak untuk membersihkan kulit, krim kulit, krim untuk menghilangkan noda, krim mata, losion kulit, losion wajah,
losion tubuh, pelembab kulit, krim malam, pengklarifikasi kulit, sediaan untuk tanning matahari, sediaan perawatan matahari
bukan medis, kapas untuk kecantikan; produk dan sediaan untuk rambut dan perawatan rambut termasuk sampo, kondisioner,
mousses, gel, lilin (waxes) dan semprotan (sprays); serum kecantikan; wewangian, minyak esensial, kosmetik, lotion
rambut===
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220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: D152021013987
: 01/03/2021 15:13:11
:
: Rahmatang

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Kampung Baru RT 001 RW 003 Kel. Polewali Kec. Tanete Riattang Barat Kab. Bone,
Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, 92731
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: H. NAWIR GROUP
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: COKLAT, HITAM, PUTIH dan EMAS
: 25
: ===Peci; Songkok (Peci)===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2021013988
: 01/03/2021 15:15:21
:
: Yayasan As Salaam Papua

540 Etiket

540 Etiket

540 Etiket

: Kelurahan Entrop, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Papua, 99224, Kota
Jayapura, Papua, 99224

Halaman 1973 dari 2049

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Anggi Avianica Putri S.E.
: Jalan Griya Pratama III Blok IV No. 14, Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan
Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 14250.

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: As Salaam Papua
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah, Hijau, Kuning, Oranye, Hitam
: 41
: ===Akademi (pendidikan), sekolah, pelatihan (training), kursus-kursus pelatihan, pengajaran, pelatihan, konseling (pelatihan)
di bidang olahraga sepatu roda atau rollersports, khususnya yang berkaitan dengan olah raga sepatu roda; Akademi animasi;
Akademi computer; Bimbingan belajar (bimbel); Hubungan dengan lembaga internasional di bidang pendidikan, pelatihan,
ketenagakerjaan dan sertifikasi kewirausahaan bagi usaha mikro kecil dan menengah; Informasi pendidikan; Informasi tentang
pendidikan; Informasi terkait dengan pendidikan; Jasa Pendidikan; Jasa hiburan dan pendidikan dalam bentuk pengaturan,
penyelenggaraan dan pelaksanaan kompetisi permainan elektronik, kontes permainan elektronik, turnamen permainan
elektronik, pameran hiburan, kompetisi olahraga, liga, tur, klinik dan acara yang terdiri dari atlet permainan elektronik, atlet
olahraga elektronik, dan atlet olahraga virtual, layar interaktif, aktifitas partisipatif dan kontes yang berkaitan dalam bidang bola
basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan olahraga virtual; Jasa hiburan dan pendidikan, seperti produksi film,
acara televisi dan informasi, ulasan dan rekomendasi mengenai film dan acara televisi; Jasa hiburan, yaitu, jasa penyediaan
program hiburan dan konten yang menampilkan animasi yang ditargetkan terutama untuk anak-anak dan orang dewasa muda
melalui televisi, satelit, Internet, jaringan nirkabel dan jaringan komunikasi elektronik lainnya, dimana program hiburan dan
konten tersebut hanya yang berhubungan dengan serial hiburan animasi yang ditargetkan untuk anak-anak dan orang dewasa
muda dan menampilkan dua karakter fiksi, diantaranya adalah karakter apel antropomorfisme dan karakter sayuran
antropomorfisme; Jasa hiburan, yaitu, penyediaan di bidang video di bidang berita, ulasan, cuaca, olah raga, hiburan, fashion,
keuangan, makanan, musik, inspirasi, kesehatan, gaya hidup, perjalanan, pengasuhan anak, ilmu pengetahuan, teknologi,
budaya dan kesejahteraan (wellness); Jasa hiburan, yaitu, penyediaan video dan podcast di bidang video dan podcast di
bidang berita, ulasan, cuaca, olah raga, hiburan, fashion, makanan, keuangan, musik, inspirasi, kesehatan, gaya hidup,
perjalanan, pengasuhan anak, ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan kesejahteraan (wellness); Jasa informasi, pemberian
nasehat dan konsultasi berkaitan dengan pendidikan; Jasa informasi, pemberian nasehat dan konsultasi yang berkaitan
dengan pendidikan, pelatihan, kursus, hiburan, kegiatan budaya, rekreasi, pertunjukan langsung, olahraga, penerbitan,
publikasi, travel, makanan, fashion, sastra, kesehatan dan kebugaran, televisi, film, radio, konten multimedia , teater,
permainan, fotografi, layanan museum, layanan kebun binatang, layanan taman hiburan; Jasa klub kebugaran untuk anak dan
bayi; Jasa mengatur, menyelenggarakan, mengadakan dan mempresentasikan seminar, lokakarya, kelas, webinar,
konferensi, instruksi online, dan program pembelajaran jarak jauh; Jasa pelatihan dan pendidikan barista; Jasa pelatihan dan
pendidikan pembuatan minuman beraroma dan beraneka rasa; Jasa pemasaran acara dan/atau hiburan, pembuatan konsep,
pengembangan dan pelaksanaan model acara secara wajar; Jasa pemberian materi pengajaran di bidang bisnis; Jasa
pemberian materi pengajaran di bidang bisnis melalui media sosial; Jasa pemberian materi pengajaran di bidang hukum; Jasa
pemberian materi pengajaran di bidang hukum melalui media sosial; Jasa pemberian materi pengajaran lewat fisik maupun
media sosial; Jasa pemesanan tiket dan pemesanan untuk program pendidikan, hiburan, film, teater, acara seni dan budaya,
konser, pertunjukan langsung, kompetisi, pameran, festival, pameran, pameran, dan acara olahraga; Jasa pendidikan Bahasa
Inggris secara online; Jasa pendidikan akademi; Jasa pendidikan aritmatika (sempoa); Jasa pendidikan bisnis; Jasa
pendidikan dan hiburan dalam bentuk program televisi, radio, kabel, satelit dan program internet; Jasa pendidikan dan hiburan
yaitu penyelenggaraan dan pelaksanaan konvensi di bidang animasi hiburan, buku komik dan seni populer; Jasa pendidikan
dan hiburan, yaitu program multimedia yang sedang berlangsung, di bidang kepentingan umum, didistribusikan melalui
berbagai platform di berbagai bentuk media transmisi; Jasa pendidikan dan hiburan, yaitu, pengorganisasian dan pelaksanaan
konvensi di bidang animasi, buku komik dan seni populer; Jasa pendidikan dan penyuluhan di bidang perikanan; Jasa
pendidikan di bidang bisnis; Jasa pendidikan di bidang bisnis melalui sarana media sosial; Jasa pendidikan di bidang hukum;
Jasa pendidikan di bidang hukum melalui sarana media sosial; Jasa pendidikan di bidang medis; Jasa pendidikan kuliner;
Jasa pendidikan melalui sarana media sosial; Jasa pendidikan non formal/kursus yang bergerak dibidang Fashion Design;
Jasa pendidikan orang dewasa; Jasa pendidikan pembuatan kue; Jasa pendidikan secara online; Jasa pendidikan seniman;
Jasa pendidikan untuk Ibu dan Anak; Jasa pendidikan yang disediakan oleh sekolah kecantikan; Jasa pendidikan, yaitu,
penyelenggaraan kelas dalam bidang kesenian dan pembagian bahan yang berhubungan dengannya, menyediakan kelas;
Jasa pendidikan, yakni, memberikan pelatihan dan kursus pendidikan tentang interkoneksi, membangun, mengelola,
mengamankan, memantau, mengatasi masalah, mengoperasikan, dan mengakses perangkat keras dan perangkat lunak
komputer, periferal, sistem operasi, jaringan area lokal, luas, dan global, infrastruktur jaringan, jaringan keamanan, browser
web, dan perangkat elektronik; Jasa penerbitan elektronik, yaitu, publikasi buku komik digital, majalah komik dan novel
bergambar yang menyajikan cerita dan karakter petualangan aksi fiksi; produksi, distribusi dan penyewaan film bioskop;
produksi dan distribusi program televisi dan radio; prroduksi dan penyewaan rekaman suara dan video; jasa-jasa hiburan,
yaitu produksi multimedia pertunjukan hiburan dan program interaktif untuk distribusi melalui televisi, kabel, satelit, media
audio dan video, kartrid, disk komputer dan alat-alat digital; jasa-jasa hiburan, yaitu, produksi multimedia hiburan, berita dan
informasi melalui jaringan komunikasi dan komputer; jasa-jasa hiburan dalam bentuk penyediaan program berkelanjutan yang
menyajikan kartun animasi dan/atau petualangan aksi langsung yang ditransmisikan melalui alat komunikasi nirkabel, yaitu
telepon seluler, tablet, komputer dan alat genggam nirkabel; jasa-jasa hiburan dibidang film dan televisi, yaitu, penciptaan,
produksi dan distribusi gambar yang dihasilkan komputer untuk film bioskop, film animasi, video, video animasi, program
televisi; jasa-jasa produksi animasi; jasa penyediaan animasi efek khusus televisi dan gambar bergerak audio dan visual untuk
film, video dan televisi; jasa-jasa hiburan, yaitu, program televisi seri yang sedang berjalan yang menyajikan kartun animasi
dan/atau petualangan aksi langsung; pemrograman televisi yang menyajikan pertunjukan film dan pita video; jasa-jasa gedung
bioskop, yaitu, pertunjukan film dan pita video di teater; jasa-jasa hiburan, yaitu, pertunjukan teater langsung yang menyajikan
karakter-karakter berkostum; penyediaan perangkat lunak permainan komputer interaktif secara on-line melalui jaringan
elektronik yang dapat diakses melalui jaringan luas oleh pemakai jaringan; penyediaan permainan komputer secara online;
penyediaan situs web (websites) dibidang hiburan yang berhubungan dengan buku komik, film bioskop, program televisi
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animasi dan permainan video; penyediaan berita dan informasi dibidang hiburan yang berhubungan dengan buku komik, film
bioskop, program televisi animasi dan permainan video melalui jaringan elektronik; jasa-jasa taman hiburan dan theme park;
jasa-jasa pendidikan, yaitu pengembangan, pengaturan dan penyelenggaraan seminar dan program pendidikan dibidang buku
komik; Jasa pengajaran orang dewasa; Jasa pengajaran secara online; Jasa pengaturan pameran untuk tujuan pendidikan
dan kebudayaan; Jasa pengembangan pendidikan pemahaman; Jasa penyediaan informasi hiburan di bidang berita, ulasan,
cuaca, olah raga, hiburan, fashion, makanan, keuangan, musik, inspirasi, kesehatan, gaya hidup, perjalanan, pengasuhan
anak, ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan kesejahteraan (wellness) yang disediakan melalui sebuah situs web; Jasa
penyediaan layanan dan informasi pendidikan di bidang teknologi blockchain (sistem pencatatan transaksi digital yang
terdesentralisasi) dan cryptocurrency (mata uang virtual).; Jasa penyediaan pelatihan, bimbingan, magang, masa belajar
(apprenticeship), dan program konseling karir di bidang periklanan, pemasaran, komunikasi, dan desain; Jasa penyediaan
informasi, jadwal, ulasan, dan rekomendasi yang dipersonalisasi dari program pendidikan, hiburan, film, acara seni dan
budaya, konser, pertunjukan langsung, kompetisi, pameran, festival, pameran, pameran, dan acara olahraga; Jasa persewaan
ruangan untuk kegiatan olah raga, pendidikan dan kebudayaan; Jasa publikasi dan presentasi ulasan, survei, dan peringkat
(rating), dan menyediakan situs web interaktif dan aplikasi komputer untuk posting dan berbagi ulasan, survei, dan peringkat
yang berkaitan dengan program pendidikan, hiburan, film, teater, acara seni dan budaya, konser, langsung pertunjukan,
kompetisi, pameran, festival, pameran, eksposisi, dan acara olahraga; Jasa sekolah kecantikan; Jasa sekolah taman kanakkanak; Jasa-jasa penyediaan pendidikan yang berkaitan dengan manajemen keuangan dengan media interaktif digital dan
elektronik; Jasa-jasa informasi, pemberian nasihat dan konsultasi yang berkaitan dengan jasa hiburan, olah raga, dan
pendidikan, termasuk yang disediakan secara online dari database komputer atau dari Internet; Jasa-jasa pendidikan dalam
bentuk penyediaan paket kursus, loka karya-loka karya dan seminar-seminar untuk pelanggan semua usia di prasekolah,
sekolah dasar, sekolah menengah, perguruan tinggi dan level dewasa; Jasa-jasa pendidikan dan pemberian gelar di bidang
pendidikan; Jasa-jasa pendidikan, penyediaan kursus pelatihan dan pendidikan tentang otomatisasi komputer, otomatisasi
data, monitoring dan control komunikasi antara komputer dan sistem-sistem mesin otomat, pengembangan perangkat lunak,
peralatan otomatisasi perangkat lunak komputer, aplikasi dan integrase database, sistem komputer dan pengembangan
aplikasi, dan manajemen, pengujian perangkat lunak dan otomatisasi, pemeliharaan dan pengoprasian sistem komputer,
perangkat lunak untuk manajemen hubungan pelanggan / customer relationship management (CRM), perangkat lunak untuk
memelihara dan mengoperasikan sistem komputer, perangkat lunak robotika dan perangkat lunak artificial intelligence.; Jasajasa pengajaran; Jasa-jasa penyediaan pendidikan yang berkaitan dengan manajemen keuangan melalui audio dan video;
Jasa-jasa penyediaan pendidikan yang berkaitan dengan manajemen keuangan melalui media audio dan video; Jasa-jasa
penyediaan pendidikan yang berkaitan dengan manajemen keuangan online dari database komputer atau Internet; Jasa-jasa
studi pendidikan di luar negeri; Komunitas pendidik dan pengajar; Konsultasi pendidikan dan pelatihan; Kursus pendidikan
desain; Kursus-kursus pendidikan melalui internet; Layanan acara amal, seperti pendampingan akademik; Layanan agen tiket
online untuk pertunjukan hiburan, olahraga, pendidikan dan acara budaya; Layanan akademi mengendarai; Layanan akademi
pendidikan; Layanan amal, yaitu pendidikan dan pelatihan; Layanan bantuan untuk mengatur dan merencanakan acara untuk
keperluan seremonial, kebudayaan, pendidikan, hiburan, rekreasi dan olahraga; Layanan hiburan dan pendidikan dalam
bentuk program televisi dan radio yang berkelanjutan dalam bidang bola basket dan menampilkan permainan basket dan
pertandingan basket secara langsung; Layanan informasi pendidikan; Layanan institusi pendidikan; Layanan konsultansi
terkait dengan pendidikan dan pelatihan manajemen; Layanan konsultansi terkait dengan pendidikan dan pelatihan
manajemen dan personil; Layanan konsultasi pendidikan; Layanan konsultasi yang berkaitan dengan pendidikan dan
pelatihan; Layanan manajemen acara [organisasi pendidikan, hiburan, olahraga atau acara budaya]; Layanan mengemudikan
kendaraan dan instruksi dan pengajaran mengemudi dan mengemudi di luar jalan raya; Layanan pelatihan dan pendidikan;
Layanan pelatihan, pendidikan dan hiburan yang berkaitan dengan kendaraan air; Layanan pelatihan, pendidikan dan hiburan
yang berkaitan dengan kendaraan bermotor; Layanan pelatihan, pendidikan dan hiburan yang berkaitan dengan kendaraan
udara; Layanan pelatihan, pendidikan dan hiburan yang berkaitan dengan kendaraan yang dikendalikan dari jarak jauh, drone,
mobil yang dikendalikan dari jarak jauh; Layanan pelatihan, pendidikan dan hiburan yang berkaitan dengan sepeda, skuter,
go-kart, sepeda motor, kendaraan off road, kendaraan mainan anak-anak, skateboard, hoverboarding, olahraga air, olahraga
udara, menunggang kuda; Layanan pendidikan; Layanan pendidikan bisnis; Layanan pendidikan dan informasi yang berkaitan
dengan musik dan hiburan, rekreasi dan gaya hidup (hiburan), masalah sosial (hiburan), kegiatan dan acara keluarga, acara
dan kegiatan olah raga dan budaya, pendidikan, budaya dan hiburan; Layanan pendidikan dan layanan pengajaran di tingkat
pra-taman kanak-kanak dan taman kanak-kanak; Layanan pendidikan dan layanan pengajaran, yaitu kelas di bidang seni,
kerajinan, olahraga, musik, kesehatan, senam, latihan, moralitas, etika, literatur, ilmu sains, fisika, bahasa, matematika,
aritmatika, ilmu sosial, geografi, sejarah dan politik di tingkat sekolah dasar, sekolah menengah pertama dan sekolah
menengah atas; Layanan pendidikan dan layanan pengajaran, yaitu kelas, seminar, dan lokakarya di bidang seni, kerajinan,
olahraga, musik, kesehatan, senam, latihan, moralitas, etika, hukum, ekonomi, obat-obatan, operasi, farmasi, pertanian,
teknik, literatur, ilmu sains, fisika, bahasa, matematika, aritmatika, ilmu social, geografi, sejarah dan politik di tingkat perguruan
tinggi; Layanan pendidikan dan layanan pengajaran, yaitu, kelas, seminar dan lokakarya di bidang pengetahuan umum
mengenai keterampilan hidup, pegawai, pembelajaran seumur hidup, keterampilan pelajaran, persiapan ujian dan hobi;
Layanan pendidikan dan layanan pengajaran, yaitu, kelas, seminar, dan lokakarya di bidang pengetahuan umum mengenai
keterampilan berburu pekerjaan, dan persiapan ujian kualifikasi; Layanan pendidikan dasar; Layanan pendidikan di bidang
bedah; Layanan pendidikan di bidang tidur, bidang kesehatan dan meditasi; Layanan pendidikan kesehatan dan medis yang
disediakan oleh asosiasi kepada anggotanya; Layanan pendidikan lanjutan; Layanan pendidikan mengenai
penyediaan pengalaman pendidikan
yang berkaitan dengan budaya, sejarah
dan subyek sosial, tempat dan acara; Layanan pendidikan pra-sekolah untuk anak-anak, dan mengadakan seminar dan
lokakarya di bidang pengasuhan anak; Layanan pendidikan untuk membantu menjembatani antara orang tua dan anak
dengan para profesional yang bekerja khusus di bidang anak-anak dengan kebutuhan berbeda; Layanan pendidikan yang
berkaitan dengan konservasi lingkungan dan konservasi energi; Layanan pendidikan yang berkaitan dengan perjalanan dan
pariwisata, media dan telekomunikasi, keuangan dan uang, kesehatan dan kesejahteraan, masalah lingkungan; Layanan
pendidikan, pengajaran dan pelatihan bahasa dengan bantuan komputer, penyediaan materi pendidikan secara on-line;
Layanan pendidikan, yaitu penyediaan penilaian secara daring (online); Layanan pendidikan, yaitu, mengatur dan
menyelenggarakan seminar, lokakarya, kelas, konferensi dan simposium di bidang pengembangan kepemimpinan, sumber
daya manusia, pelayanan konsumen, kepuasan dan loyalitas konsumen dan karyawan, perekrutan karyawan dan orientasi
karyawan, pelatihan dan pengembangan memasak, seni, bahasa asing, etika, seni dan kerajinan, alam dan konservasi;
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Layanan pendidikan, yaitu, menyediakan tampilan dan eksibit di bidang peralatan audio, sistem audio, akustik, dan musik;
Layanan pendidikan, yaitu, menyediakan webinar yang tidak dapat diunduh di bidang manajemen bisnis dan manajemen
proyek; Layanan pendidikan, yaitu penyediaan kelas, seminar, konferensi, dan lokakarya di bidang piranti keras
dan piranti lunak komputer; Layanan pengajaran; Layanan pengajaran bahasa; Layanan pengajaran dan pendidikan yang
berkaitan hanya untuk nutrisi, kesehatan dan kebugaran; Layanan penilaian pendidikan; Layanan penyedia informasi terkait
dengan pendidikan; Layanan taman bermain petualangan untuk anak-anak; Layanan-layanan pendidikan yaitu mengatur dan
menyediakan wadah pendidikan bagi para pengusaha di bidang usaha; Lembaga Pendidikan dan Ketrampilan ( Kursus );
Lembaga pendidikan olahraga; Lembaga pengajaran; Manajemen acara budaya, pendidikan, hiburan dan olahraga;
Manajemen acara pendidikan; Manajemen layanan pendidikan; Materi dan kurikulum pendidikan yang tidak dapat diunduh
secara online, termasuk dalam hal rantai pasok, desain, pengembangan, pengujian, manufaktur, pemasaran, dan distribusi,
dan karier dalam semikonduktor, elektronik, dan perangkat lunak terkait, perangkat keras, peralatan, dan jasa; Memproduksi
program untuk pendidikan, kebudayaan, hiburan dan olahraga; Mengadakan pendidikan dan pelatihan dibidang ilmu geologi,
mineral dan batubara; Mengajar pada pendidikan lingkungan; Mengajarkan mengemudi aman; Mengajarkan mengemudi
dengan hemat bahan bakar; Mengajarkan pemeriksaan harian mobil; Mengajarkan pengetahuan umum dan keterampilan
yang berkaitan dengan keterampilan mengemudi dasar; Mengajarkan pengetahuan umum dan keterampilan yang berkaitan
dengan mengemudi mobil; Mengatur dan menyelenggarakan konferensi, pameran, pelatihan, pelatihan pendidikan, seminar,
lokakarya di dalam bidang bulutangkis; Mengatur dan merencanakan acara untuk keperluan seremonial, kebudayaan,
pendidikan, hiburan, rekreasi dan olahraga; Mengatur konferensi dan mengorganisasi pameran untuk tujuan budaya dan
pendidikan; Mengatur penyelenggaraan pameran untuk tujuan pendidikan; Mengatur penyelenggaraan pengajaran;
Mengembangkan manual dan panduan pendidikan untuk orang lain di bidang perangkat keras dan lunak komputer, periferal,
sistem operasi, jaringan area lokal, luas, dan global, infrastruktur jaringan, keamanan jaringan, browser web, dan perangkat
elektronik; Mengorganisir, mengatur dan menyelenggarakan pengajaran, seminar, konferensi dan pelatihan lokakarya yang
berhubungan dengan golf; Mengumpulkan infaq, sodaqoh, zakat dan santunan bagi anak yatim dan dhuafa; Menyediakan
fasilitas untuk film, pertunjukan, drama, musik, pelatihan atau acara pendidikan (untuk keperluan pendidikan atau hiburan);
Menyediakan informasi hiburan dan pendidikan; Menyediakan informasi mengenai pendidikan online; Menyediakan kursus
pelatihan secara online dan lokakarya pendidikan di bidang administrasi bisnis, pemasaran, perancangan, pengembangan,
inovasi, akselerasi perusahaan pemula (start-up) dan kewiraswastaan; Menyediakan layanan informasi dan pendidikan untuk
membantu menjembatani antara orang tua dan anak dengan para profesional yang bekerja khusus di bidang anak-anak
dengan kebutuhan berbeda; Menyediakan layanan pengajaran jarak jauh secara online; Menyelenggarakan kursus
pengajaran; Menyelenggarakan pameran untuk tujuan pendidikan; Organisasi dari acara-acara pendidikan; Organisasi dari
kompetisi-kompetisi (pendidikan atau hiburan); Organisasi dari pameran untuk tujuan kebudayaan atau pendidikan; Organisasi
kompetisi [pendidikan atau hiburan]; Organisasi untuk Ibu dan Anak; Pameran, Exhibition, Pendidikan, Pemberian Pelatihan,
Hiburan, Kegiatan Kebudayaan, Kesenian; Pelatihan aktifitas air seperti pendidikan renang, olah raga bawah air; Pelatihan
dalam perawatan anak-anak; Pelatihan dan pendidikan untuk penggunaan peralatan dan instrumen bedah; Pelatihan fisik,
instruksi pelatihan fisik, penyediaan informasi, termasuk online, tentang aktifitas pendidikan, pelatihan, hiburan, olah raga dan
budaya; Pembelajaran antropologi kesehatan manusia; Pembelajaran antropologi kesehatan masyarakat; Pembelajaran
kesehatan mental dan jasmani; Pemberian gelar di bidang pendidikan dan pelatihan; Pemberian gelar di bidang pendidikan
dan pelatihan internal audit; Pemberian informasi terkait kursus pengajaran dalam mengendarai mobil performa tinggi dari
suatu situs web; Pembinaan berupa pendidikan, pelatihan dan pendampingan UMKM; Pemondokan untuk keperluan
pendidikan atau hiburan, menyelenggarakan acara pendidikan dan hiburan, menyediakan permainan online; Pendampingan
[pendidikan dan pelatihan]; Pendidikan; Pendidikan dan pelatihan di bidang teknik otomotif; Pendidikan dini [pendidikan];
Pendidikan keagamaan; Pendidikan kesadaran publik atas kebutuhan untuk pencegahan dan kontrol diabetes; Pendidikan
menyelam; Pendidikan nusantara; Pendidikan olahraga dibidang sepak bola; Pendidikan sekolah yang dilakukan di rumah;
Pendidikan seni olahraga bela diri kungfu; Pendidikan teknik penggerak 4 roda (4WD) dan teknik mengemudi balap, mekanik
kendaraan bermotor darat, membaca peta, keselamatan berkendara, dan tanggung jawab lingkungan; Pendidikan, pelatihan,
kursus, hiburan, kegiatan budaya, rekreasi, pertunjukan langsung, olahraga, penerbitan, publikasi, travel, makanan, fashion,
sastra, kesehatan dan kebugaran, televisi, film, radio, konten multimedia , teater, permainan, fotografi, layanan museum,
layanan kebun binatang, layanan taman hiburan yang disediakan secara elektronik atau online dari basis data komputer atau
melalui Internet; Pendidikan, tidak disediakan oleh institusi akademik; Pendidikan; penyediaan latihan; semua jasa yang
tersebut di atas berhubungan dengan kebersihan, kecantikan dan perawatan pribadi; Penelitian dibidang pendidikan keDharmaduta-an Buddhis; Penelitian pendidikan; Pengajaran pendidikan; Pengajaran pendidikan dini; Pengajaran pendidikan
internet; Pengajaran sekolah anak-anak di bidang teknik otomotif; Pengajian (Jasa Pendidikan); Pengaturan dan pengadaan
loka karya-loka karya dan seminar-seminar untuk anak-anak dalam bidang manajemen keuangan untuk anak-anak;
Pengaturan dan penyelenggaraan konferensi, tidak disediakan oleh institusi akademik; Pengaturan dan penyelenggaraan
konperensi, konvensi, kongres, pameran, sekolah harian (day schools), konser, seminar, simposium, seminar-seminar,
lokakarya, kuliah semua untuk tujuan hiburan dan pendidikan; Pengaturan dan penyelenggaraan pertunjukan, konser, kontes,
permainan, konser dan tur, semua untuk tujuan hiburan atau pendidikan; Pengorganisasian kontes [pendidikan atau hiburan];
Penyedia publikasi-publikasi online tidak dapat diunduh yaitu teks-teks, grafik-grafik dan artikel-artikel dalam bidang
manajemen keuangan untuk anak-anak; Penyediaan dari informasi yang berhubungan dengan pendidikan; Penyediaan dari
jasa pendidikan anak-anak melalui kelompok bermain; Penyediaan fasilitas pendidikan; Penyediaan fasilitas pengajaran;
Penyediaan informasi mengenai pendidikan bahasa melalui suatu jaringan global; Penyediaan informasi pendidikan;
Penyediaan informasi pendidikan di bidang penyerapan karbon dan gas rumah kaca lainnya; Penyediaan informasi, termasuk
secara online, mengenai pendidikan, pelatihan, hiburan, olahraga dan kegiatan budaya; Penyediaan klub anggota pribadi
untuk tujuan hiburan dan/atau pendidikan; Penyediaan kursus pendidikan; Penyediaan pelatihan dan pendidikan sehubungan
dengan layanan manajemen memasak, hotel dan restoran; Penyediaan pendidikan dan pelatihan bahasa, ujian untuk
profisiensi bahasa; Penyediaan publikasi elektronik online yang tidak dapat diunduh dalam bentuk majalah, berita berkala,
jurnal, laporan, panduan, bahan pengajaran, buku pegangan, dan buku di bidang manajemen bisnis; Penyediaan publikasi
elektronik online yang tidak dapat diunduh dalam bentuk majalah, berita berkala, jurnal, laporan, panduan, bahan pengajaran,
buku pegangan, dan buku di bidang manajemen proyek; Penyediaan publikasi elektronik online yang tidak dapat diunduh
dalam bentuk majalah, berita berkala, jurnal, laporan, panduan, bahan pengajaran, buku pegangan, dan buku di bidang
manajemen strategis; Penyediaan test dan ujian pendidikan di bidang bahasa asing; Penyediaan ujian pendidikan;
Penyelenggaraan klub penggemar untuk pengguna mainan konstruksi (pendidikan dan hiburan), pengguna permainan
elektronik dan/atau pengguna mainan, alat-alatnya dan permainan lain; Penyelenggaraan pertandingan (pendidikan atau
hiburan); Penyewaan instrumen pengajaran; Penyewaan materi pendidikan; Penyewaan peralatan atau materi pendidikan;
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Penyewaan peralatan pendidikan; Penyewaan peralatan pengajaran; Perencanaan, penyelenggaran dan pengajaran
mengenai ujian percobaan; Perkumpulan untuk Ibu dan Anak; Permainan online yang tidak dapat diunduh, yaitu, permainan
komputer, permainan elektronik, permainan video, permainan komputer interaktif, permainan elektronik interaktif, permainan
video interaktif, permainan keterampilan aksi, permainan arcade, permainan pesta anak-anak dan dewasa, papan permainan,
teka-teki, dan permainan trivia yang berkaitan dalam bidang bola basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan
olahraga virtual; Pesantren (Jasa Pendidikan); Produksi, presentasi, sindikasi, distribusi, dan penyewaan konten digital yang
berkaitan dengan hiburan untuk anak-anak; Produksi, presentasi, sindikasi, distribusi, dan penyewaan konten digital yang
berkaitan dengan pendidikan; Program hiburan yang sedang berlangsung yang disiarkan melalui radio, televisi, komunikasi
seluler, komunikasi nirkabel, internet, jaringan komunikasi elektronik, dan jaringan komputer terkait peristiwa, berita, komentar,
cuaca, olahraga, hiburan, mode, makanan, keuangan, musik, inspirasi, kesehatan, gaya hidup, perjalanan, pengasuhan anak,
sains, teknologi, budaya, dan kesejahteraan (wellness) terkini; Publikasi dari Majalah, barang cetakan, bahan ajar, bahan ajar
tidak termasuk peralatan; Publikasi teks pendidikan; Publikasi teks-teks, buku-buku, majalah-majalah dan barang cetakan
lainnya dalam bidang manajemen keuangan untuk-anak-anak; Publikasi yang tidak dapat diunduh dalam bentuk buku yang
menampilkan karakter dari fitur animasi, aksi petualangan, komedi dan/atau drama, buku komik, buku anak-anak, panduan
strategi, majalah yang menampilkan karakter dari fitur animasi, aksi petualangan, komedi dan/atau drama, buku mewarnai,
buku aktivitas anak dan majalah di bidang hiburan; Pusat rekreasi keluarga yang bertemakan hiburan atau pendidikan; Riset
yang terkait dengan bidang pendidikan; Sarana pendidikan hiburan dan rekreasi; Sekolah; Sekolah Basket dengan Instruktur
Yang Berpengalaman; Sekolah Penerbangan; Sekolah Sepak Bola; Taplak (Permainan Anak); Ujian pendidikan secara online;
akademi (pendidikan), sekolah, pelatihan (training), kursus-kursus pelatihan, pengajaran, pelatihan, konseling (pelatihan) di
bidang beladiri KYOKUSHINKAI; akademi [pendidikan]; analisa statistik untuk tujuan pendidikan; bimbingan kejuruan [nasihat
pendidikan atau pelatihan]; bimbingan kejuruan [nasihat pendidikan atau pelatihan] untuk orang-orang yang kurang mampu
untuk tujuan amal; bimbingan pengajaran seni penyiaran; coaching [pendidikan dan pelatihan]; deteksi plagiarisme untuk
tujuan pendidikan; expo mengenai kesenian, kebudayaan, dan pendidikan; galeri seni untuk tujuan budaya atau pendidikan;
galeri seni untuk tujuan pendidikan; hiburan dalam sifat program televisi yang sedang berlangsung di bidang hiburan anakanak; hiburan, yaitu menyediakan konten audio dan multimedia, permainan, aplikasi perangkat lunak, berita dan komentar
dalam bidang hiburan, budaya pop, rekreasi dan aktifitas santai, olahraga dan even olahraga, layanan pendidikan, konser,
even budaya serta produksi teater hidup; informasi pendidikan; informasi pendidikan sekolah asrama; informasi yang
berhubungan dengan hiburan, pendidikan dan olah raga; informasi yang berkaitan dengan pendidikan atau hiburan yang
disediakan secara online atau melalui televisi, broadband dan komunikasi nirkabel; informasi yang berkaitan dengan
pendidikan atau hiburan, disediakan secara online dari basis data komputer atau Internet atau melalui program televisi atau
radio; informasi yang berkaitan dengan pendidikan dan hiburan; informasi yang berkaitan dengan pendidikan dan hiburan
disediakan secara online dari basis data komputer atau Internet; informasi yang berkaitan dengan pendidikan kursus diving
dan snorkeling; instruksi agama; instruksi tari untuk anak-anak; jasa Pendidikan pelatihan animasi; jasa klub yang berkaitan
dengan hiburan, pendidikan dan kegiatan budaya; jasa konsultasi di bidang pendidikan; jasa konsultasi di bidang pendidikan,
yaitu, memberikan analisis data siswa untuk tujuan manajemen pendidikan; jasa manajemen di bidang pendidikan, yaitu,
pengaturan dan penyelenggaraan program pendidikan di bidang pengajaran di tingkat pasca-sekolah menengah dan
universitas; jasa pelatihan dan pendidikan yang menyediakan informasi pendidikan secara online dari database komputer atau
Internet; jasa pelatihan simulasi berbasis komputer di bidang pendidikan; jasa pemandu wisata untuk tujuan rekreasi,
pendidikan atau budaya; jasa pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA); jasa pendidikan Sekolah Menengah Pertama
(SMP); jasa pendidikan dalam bentuk kursus dan program di tingkat pasca-sekolah menengah dan universitas; jasa
pendidikan dan hiburan, yaitu, pengorganisasian dan pelaksanaan konvensi di bidang hiburan, animasi, buku komik dan seni
populer; jasa pendidikan dan kursus untuk perawatan, perbaikan, penelitian tentang mesin AC, Kulkas, Komputer, Genset,
Microwave, pompa air, dan peralatan listrik lainnya, khususnya industri 4.0; jasa pendidikan dan pelatihan jasa publikasi
termasuk berhubungan dengan publikasi buku dan bahan tes penelitian pendidikan jasa informasi, nasihat, konsultasi dan
pendukung yang berhubungan dengan semua yang tersebut di atas; jasa pendidikan dan pelatihan untuk tujuan amal; jasa
pendidikan sekolah dasar (SD); jasa pendidikan, mengadakan program dalam bidang produksi dan distribusi video online,
konten yang dihasilkan oleh pengguna dan iklan online; jasa pendidikan, pengajaran dan pelatihan berbasis komputer; jasa
pendidikan, yaitu pelatihan di bidang teknologi; jasa pendidikan, yaitu, memberikan konferensi, pelatihan, pengujian,
lokakarya, kursus pendidikan, dan mendistribusikan materi kursus tentang interkoneksi, membangun, mengelola,
mengamankan, memantau, memecahkan masalah, mengoperasikan, dan mengakses perangkat keras dan perangkat lunak
komputer, teknologi, periferal, sistem operasi, jaringan area lokal, luas, dan global, infrastruktur jaringan, keamanan jaringan,
web browser dan perangkat elektronik; jasa pendidikan, yaitu, menyelenggarakan kelas, lokakarya, dan konferensi di bidang
manajemen proyek dan pendistribusian materi kursusnya; jasa pendidikan, yaitu, penyediaan konferensi, lokakarya, dan
diskusi panel dalam bidang teknologi, Internet, perangkat lunak dan komunikasi nirkabel; jasa pendidikan, yaitu, perancangan
program pendidikan dalam bentuk pengembangan kurikulum untuk para pendidik dan pengelolaan program pendidikan dalam
bentuk pengaturan dan penyelenggaraan program pendidikan di bidang pengajaran di tingkat pasca-sekolah menengah dan
universitas; jasa penyediaan bantuan untuk pendidikan; jasa penyelenggaraan konferensi, pameran, kompetisi dan acara
pendidikan, hiburan, atau informasi lainnya yang terkait dengan teknologi blockchain (sistem pencatatan transaksi digital yang
terdesentralisasi) dan cryptocurrency (mata uang virtual).; jasa perencanaan program pendidikan dalam bentuk
pengembangan kurikulum untuk para pendidik; jasa saran yang berkaitan dengan karir [nasehat yang berkaitan dengan
pendidikan atau pelatihan]; jasa-jasa akademi bahasa; jasa-jasa akademi bahasa Inggeris; jasa-jasa hiburan dan pendidikan
yang menyajikan disajikan melalui media elektronik, konten multimedia, konten audio dan video, film, gambar, foto, grafik,
image, teks dan informasi terkait yang disediakan melalui internet dan jaringan komunikasi lain; jasa-jasa informasi industri
untuk belajar di luar negeri; jasa-jasa informasi studi pendidikan di luar negeri; jasa-jasa pendidikan bahasa via online; jasajasa pendidikan dan hiburan yang disediakan melalui radio, televisi, telepon, internet dan database online; jasa-jasa
pendidikan dan pelatihan termasuk mengembangkan, mengatur dan menyelenggarakan seminar-seminar pendidikan,
manajemen dan pengembangan perusahaan; jasa-jasa pendidikan korespondensi Bahasa Inggeris via situs Internet; jasa-jasa
pendidikan korespondensi bahasa via situs Internet; jasa-jasa pendidikan yaitu mengatur dan menyelenggarakan presentasi
–presentasi pendidikan bagi para wirausaha di bidang usaha; jasa-jasa pendidikan, ialah organisasi dan penyelenggaraan
kursus-kursus, pameran-pameran, konperensi-konperensi, lokakarya-lokakarya, simposium-simposium, dan pelatihanpelatihan dibidang periklanan dan pemasaran; jasa-jasa perencanaan event (acara) untuk event-event (acara) hiburan dan
pendidikan; jasa-jasa taman kanak-kanak (pendidikan atau hiburan); kegiatan pendidikan dan hiburan yang disediakan
sehubungan dengan kapal pesiar dan wisata; konseling dan pelatihan karier [nasihat pelatihan dan pendidikan]; konseling
karir yang berkaitan dengan pendidikan dan pelatihan; konseling karir yang berkaitan dengan pendidikan perguruan tinggi;
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konsultasi di bidang kesulitan belajar; konsultasi di bidang pendidikan dan hiburan yang disediakan melalui pusat panggilan
telepon dan hotline; konsultasi di bidang pendidikan, pelatihan dan pelatihan lebih lanjut, dan hiburan yang disediakan melalui
pusat panggilan telepon dan hotline; konsultasi pendidikan; konsultasi pendidikan sekolah asrama; konsultasi yang berkaitan
dengan pelatihan, pelatihan lebih lanjut dan pendidikan; konsultasi yang berkaitan dengan pendidikan dan pelatihan;
konsultasi yang berkaitan dengan pendidikan dan pelatihan manajemen dan personalia; kursus pembelajaran jarak jauh;
kursus pendidikan online dan layanan pendidikan; layanan amal, yaitu, menyediakan televisi untuk anak-anak kurang mampu
dalam sifat acara hiburan; layanan bimbingan pendidikan internet; layanan bimbingan pengajaran bahasa; layanan budaya,
pendidikan atau hiburan yang disediakan oleh galeri seni; layanan galeri seni untuk tujuan budaya, pendidikan atau hiburan;
layanan game disediakan secara online dari jaringan komputer untuk hiburan dan tujuan pendidikan lebih lanjut; layanan
hiburan dan pendidikan, yaitu, menyediakan film, acara televisi, webcast, audiovisual, dan karya multimedia yang tidak dapat
diunduh melalui internet, maupun informasi, ulasan/review, dan rekomendasi mengenai film, acara televisi, webcast,
audiovisual, dan karya multimedia; layanan informasi pelajaran di kelas untuk tujuan pendidikan yang dapat diakses melalui
Internet atau melalui Intranet; layanan instruksi pendidikan atau pelatihan kejuruan; layanan instruksi yang disediakan oleh
sekolah kecantikan; layanan klub (termasuk hiburan, rekreasi, kesehatan, olahraga dan pendidikan); layanan klub [hiburan
atau pendidikan]; layanan konsultasi yang berkaitan dengan mata pelajaran akademik; layanan konsultasi yang berkaitan
dengan pendidikan; layanan pelatihan atau pendidikan di bidang pembinaan kehidupan; layanan pelatihan pendidikan
komputer; layanan pelatihan simulasi berbasis komputer di bidang pendidikan kedokteran; layanan pembelajaran jarak jauh;
layanan pembelajaran jarak jauh disediakan secara online; layanan pendidikan akademik; layanan pendidikan bahasa asing;
layanan pendidikan berbantuan komputer; layanan pendidikan dalam bentuk kursus di tingkat universitas; layanan pendidikan
dalam sifat pembinaan; layanan pendidikan dan hiburan; layanan pendidikan dan hiburan yang disediakan oleh asosiasi
kepada anggotanya; layanan pendidikan dan pelatihan; layanan pendidikan dan pelatihan bisnis, yaitu, mengembangkan
program kepemimpinan dan pengembangan eksekutif yang disesuaikan di bidang manajemen proyek, manajemen bisnis, dan
manajemen strategis; layanan pendidikan dan pelatihan bisnis, yaitu, menyediakan layanan pelatihan eksekutif di bidang
manajemen proyek, manajemen bisnis, dan manajemen strategis; layanan pendidikan dan pelatihan bisnis, yaitu,
menyediakan program pendidikan bisnis untuk karyawan dan para pelaksana di bidang manajemen proyek, manajemen
bisnis, dan manajemen strategis; layanan pendidikan dan pelatihan kejuruan; layanan pendidikan dan pelatihan linguistik;
layanan pendidikan dan pelatihan pendidikan tinggi, akademik, linguistik dan kejuruan; layanan pendidikan dan pelatihan
terkait kesehatan dan kebugaran; layanan pendidikan dan pelatihan terkait kesehatan dan kebugaran yang disediakan untuk
pemegang polis asuransi jiwa dan kesehatan; layanan pendidikan dan pelatihan yang berhubungan dengan teknologi
perangkat lunak komputer; layanan pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan konstruksi sistem komputer; layanan
pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan olahraga; layanan pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan
permainan; layanan pendidikan dan pengajaran; layanan pendidikan dan pengajaran yang berkaitan dengan musik dan tarian;
layanan pendidikan dan pengajaran yang berkaitan dengan olahraga; layanan pendidikan dan pengajaran yang berkaitan
dengan seni dan kerajinan; layanan pendidikan dan pengajaran yang berkaitan dengan seni, kerajinan, olahraga atau
pengetahuan umum; layanan pendidikan dan pengajaran yang menggunakan terminal komunikasi melalui jaringan komputer
atau di Internet; layanan pendidikan diet; layanan pendidikan disediakan oleh perguruan tinggi; layanan pendidikan disediakan
oleh sekolah; layanan pendidikan jasmani; layanan pendidikan untuk penggunaan dan pengoperasian peralatan pemantauan,
inspeksi, pengujian dan pengendalian; layanan pendidikan untuk penggunaan dan pengoperasian turbin, kompresor pompa
sentrifugal pasir; layanan pendidikan yang berkaitan dengan keselamatan jalan; layanan pendidikan yang berkaitan dengan
peralatan dan instrumen medis; layanan pendidikan yang disediakan melalui semua bentuk publikasi, pengiriman, penyebaran
dan transmisi elektronik; layanan pendidikan yang disediakan oleh akademi; layanan pendidikan yang disediakan oleh asisten
kebutuhan khusus; layanan pendidikan yang disediakan oleh sekolah korespondensi bisnis; layanan pendidikan yang
disediakan oleh sekolah menengah atas; layanan pendidikan yang disediakan oleh sekolah menengah pertama; layanan
pendidikan yang disediakan oleh universitas; layanan pendidikan yang mengarah ke bidang matematik; layanan pendidikan,
khususnya, mengorganisir dan menyelenggarakan konferensi, kursus, seminar, dan pelatihan online di bidang periklanan,
pemasaran, jejaring sosial, internet, dan media sosial, dan penyaluran/distribusi materi kursus yang berhubungan dengannya;
layanan pendidikan, kursus, pelatihan dan pengajaran selam (diving) dan snorkeling; layanan pendidikan, pelatihan dan
hiburan; layanan pendidikan, pelatihan dan pengajaran dalam kaitannya dengan manufaktur dan produksi; layanan
pendidikan, yaitu penerbitan buku, artikel, dan makalah teknis di bidang piranti keras dan piranti lunak komputer; layanan
pendidikan, yaitu pengetahuan mengajar; layanan pendidikan, yaitu, mengorganisir dan menyelenggarakan konferensi dan
seminar di bidang kecerdasan buatan dan internet of things; layanan pendidikan, yaitu, menyediakan program di bidang
manajemen bisnis; layanan pendidikan, yaitu, menyediakan program di bidang manajemen proyek; layanan pendidikan, yaitu,
menyediakan program di bidang manajemen strategis; layanan pendidikan, yaitu, menyediakan webinar yang tidak dapat
diunduh di bidang manajemen bisnis; layanan pendidikan, yaitu, menyediakan webinar yang tidak dapat diunduh di bidang
manajemen proyek; layanan pendidikan, yaitu, menyediakan webinar yang tidak dapat diunduh di bidang manajemen
strategis; layanan pendidikan, yaitu, menyelenggarakan kelas, lokakarya, konferensi, dan seminar di bidang manajemen bisnis
dan manajemen proyek; layanan pendidikan, yaitu, menyelenggarakan seminar, konferensi, dan lokakarya di bidang
kesehatan dan kesehatan/kebugaran/kesejahteraan (wellness); layanan pendidikan, yaitu, pelaksanaan program di bidang
penyerapan karbon dan gas rumah kaca lainnya; layanan pendidikan, yaitu, pelaksanaan program di bidang penyerapan
karbon dan gas rumah kaca lainnya pelaksanaan kompetisi dan tantangan pertanian untuk penyerapan karbon dan gas rumah
kaca lainnya memberikan pengakuan dan insentif melalui penghargaan untuk menunjukkan keunggulan di bidang pertanian
memberikan pengakuan dan insentif dengan cara penghargaan untuk menunjukkan keunggulan di bidang penyerapan karbon
dan gas rumah kaca lainnya; layanan pendidikan, yaitu, penyelenggaraan kelas, seminar, konferensi, dan lokakarya di bidang
eksplorasi minyak dan gas; layanan pendidikan, yaitu, penulisan buku dan artikel untuk terbitan berkala selain untuk iklan atau
publisitas di bidang piranti keras dan piranti lunak komputer; layanan pengajaran dan pelatihan di bidang bisnis, industri, dan
teknologi informasi; layanan pengajaran dan pendidikan yang berkaitan hanya untuk nutrisi, kesehatan dan kebugaran, tidak
disediakan oleh institusi akademik; layanan pengajaran yang disediakan oleh sekolah seni rupa; layanan
pengaturan dan penyelenggaraan kelas-kelas pendidikan, seminar pendidikan, road show pendidikan, konferensi pendidikan
dan presentasi pendidikan mengenai infrastruktur virtual, penyimpanan virtual dan jaringan virtual; layanan penilaian
pendidikan online; layanan penyelenggaraan pameran untuk tujuan kebudayaan atau pendidikan; layanan perpustakaan
akademik on-line; layanan sekolah asrama; layanan sekolah bahasa; layanan sekolah balet; layanan sekolah berkuda;
layanan sekolah korespondensi; layanan sekolah mengemudi; layanan sekolah seni bela diri; layanan sekolah tari; layanan
sekolah yoga; layanan yang berkaitan dengan penyediaan solusi pendidikan; lembaga pendidikan; les di sekolah menjejalkan;
manajemen/pengaturan klub sepatu roda dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan sepatu roda;
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melakukan acara hiburan, acara budaya, acara olahraga langsung, acara pendidikan, dan kegiatan hiburan dan budaya;
melakukan acara pendidikan; melakukan instruksi pembelajaran jarak jauh di tingkat universitas; melakukan kursus
pendidikan; melakukan kursus pengajaran, pendidikan dan pelatihan; melakukan pembelajaran pembelajaran jarak jauh di
tingkat menengah; melakukan pengajaran pembelajaran jarak jauh di tingkat dasar; melakukan pengajaran pembelajaran jarak
jauh di tingkat pascasarjana; melakukan pengajaran pembelajaran jarak jauh di tingkat perguruan tinggi; melakukan tur
berpemandu untuk tujuan budaya atau pendidikan; melakukan tur gua dengan pemandu untuk tujuan pendidikan; melakukan
tur kilang anggur yang dipandu untuk tujuan pendidikan; melakukan tur museum dengan pemandu untuk tujuan pendidikan;
melakukan tur situs bersejarah yang dipandu untuk tujuan pendidikan; melakukan tur situs budaya yang dipandu untuk tujuan
pendidikan; memberikan demonstrasi pendidikan; memberikan informasi berkaitan dengan organisasi pendidikan, budaya,
olahraga dan pameran hiburan, serta komunitas, olahraga dan aktifitas budaya, kontes dan permainan; memberikan informasi
di bidang pendidikan; memberikan informasi online tentang pendidikan, pelatihan, hiburan, olahraga, dan kegiatan budaya;
memberikan informasi online yang berkaitan dengan hiburan atau pendidikan; memberikan informasi pendidikan; memberikan
informasi tentang pendidikan online; memberikan informasi tentang pendidikan, pelatihan, hiburan, olahraga, dan kegiatan
budaya; memberikan informasi yang berkaitan dengan pendidikan berkelanjutan melalui Internet; memberikan informasi yang
berkaitan dengan pendidikan jasmani melalui situs web on-line; memberikan pendidikan di bidang komputer yang diberikan
melalui konferensi video; memberikan pendidikan di bidang komputer yang diberikan melalui kursus korespondensi;
memberikan pendidikan di bidang musik yang diberikan melalui konferensi video; memberikan pendidikan di bidang musik
yang diberikan melalui kursus korespondensi; memberikan pendidikan di bidang seni yang diberikan melalui konferensi video;
memberikan pendidikan di bidang seni yang diberikan melalui kursus korespondensi; memberikan ujian dan ujian pendidikan;
memberikan ujian pendidikan; memproduksi film pita video di bidang pendidikan, kebudayaan, hiburan atau olahraga [bukan
untuk film, program radio atau televisi dan bukan untuk iklan dan publisitas]; mengadakan konferensi pendidikan untuk profesi
industri dalam bidang produksi dan distribusi video online, konten yang dihasilkan oleh pengguna dan iklan online; mengajar
dalam pendidikan diet; mengajar di bidang kedokteran; mengajar di bidang musik; mengajar di sekolah dasar; mengajar di
sekolah menengah pertama; mengajar musik; menganalisis nilai tes pendidikan dan data untuk orang lain; mengatur acara
pendidikan; mengatur dan melakukan acara mencicipi anggur untuk tujuan pendidikan; mengatur dan melakukan acara
pendidikan; mengatur dan melakukan forum pendidikan secara langsung; mengatur dan melakukan kursus pendidikan;
mengatur dan melakukan kursus pendidikan yang berkaitan dengan industri perjalanan; mengatur dan melakukan kursus
pendidikan yang berkaitan dengan industri perjalanan wisata dalam air dengan diving dan snorkeling; mengatur dan
melakukan pertemuan di bidang pendidikan; mengatur dan menyelenggarakan kompetisi [pendidikan atau hiburan]; mengatur
dan menyelenggarakan konferensi dan pameran untuk tujuan budaya atau pendidikan; mengatur dan menyelenggarakan
konferensi pendidikan; mengatur dan menyelenggarakan konferensi pendidikan di bidang manajemen bisnis; mengatur dan
menyelenggarakan konferensi pendidikan di bidang manajemen proyek; mengatur dan menyelenggarakan konferensi
pendidikan di bidang manajemen strategis; mengatur dan menyelenggarakan konferensi, konvensi dan pameran untuk tujuan
budaya atau pendidikan; mengatur dan menyelenggarakan konferensi, konvensi, pameran pendidikan, kelas, ceramah,
seminar dan lokakarya pelatihan; mengatur dan menyelenggarakan konferensi, konvensi, pameran pendidikan, kelas,
ceramah, seminar dan lokakarya pelatihan tentang penyedia jasa halal; mengatur dan menyelenggarakan kursus sekolah
harian untuk orang dewasa; mengatur dan menyelenggarakan pameran seni untuk tujuan budaya atau pendidikan; mengatur
dan menyelenggarakan seminar pendidikan; mengatur dan menyelenggarakan seminar, konferensi, dan pameran untuk tujuan
budaya atau pendidikan; mengatur dan menyelenggarakan seminar, lokakarya [pendidikan], kongres, seminar, kursus
pembelajaran jarak jauh dan pameran untuk tujuan budaya; mengatur forum pendidikan secara langsung; mengatur kompetisi
olahraga untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal; mengatur kompetisi untuk pendidikan atau hiburan;
mengatur konferensi pendidikan; mengatur kursus pelatihan di lembaga pengajaran; mengatur kursus pendidikan; mengatur
pameran untuk tujuan budaya atau pendidikan; mengatur pelatihan olahraga untuk anak-anak yang membutuhkan untuk
tujuan amal; mengatur seminar pendidikan; mengatur, melakukan dan menyediakan kursus pendidikan pelatihan diving dan
snorkeling; mengatur, mengorganisir dan menyelenggarakan acara-acara pendidikan; mengembangkan program pertukaran
pelajar internasional; mengorganisir dan melakukan acara hiburan, budaya, artistik dan pendidikan; mengorganisir dan
melakukan kegiatan olahraga untuk anak-anak kurang mampu [layanan amal]; mengorganisir konvensi, konferensi, seminar,
kelas dan lokakarya dan pameran dagang untuk tujuan pendidikan, pelatihan, hiburan, olahraga, rekreasi atau budaya;
menyediakan acara hiburan untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan area rekreasi di alam area
bermain anak-anak; menyediakan area rekreasi di alam area bermain untuk anak-anak; menyediakan bahan seni dan
kerajinan untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan bahan-bahan pendidikan untuk orang-orang
yang kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan bahan-bahan seni dan kerajinan dan bahan-bahan pendidikan yang
diproduksi dari bahan-bahan daur ulang untuk anak-anak yang membutuhkan dan kurang mampu [layanan amal];
menyediakan barang-barang olahraga untuk anak-anak kurang mampu dalam sifat kegiatan olahraga [layanan amal];
menyediakan barang-barang olahraga untuk anak-anak yang kurang mampu dalam sifat kegiatan olahraga, untuk tujuan amal;
menyediakan buku dan bahan ajar untuk orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan buku dan bahan
pengajaran untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan buku pedoman dan bahan ajar di bidang
kesehatan; menyediakan buku pedoman dan bahan ajar di bidang makanan gizi; menyediakan buku pedoman dan bahan ajar
di bidang nutrisi makanan; menyediakan dan menyewakan fasilitas-fasilitas olahraga, pendidikan dan rekreasi; menyediakan
database komputer, elektronik dan online untuk penggunaan pendidikan, rekreasi dan hiburan di bidang hiburan dan di bidang
minat kelompok menengah, perguruan tinggi, sosial dan masyarakat; menyediakan fasilitas bermain untuk anak-anak;
menyediakan fasilitas olahraga untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan fasilitas untuk film,
pertunjukan, drama, musik atau pelatihan pendidikan; menyediakan fasilitas untuk keperluan hiburan, rekreasi dan pendidikan;
menyediakan fasilitas untuk pelatihan pendidikan; menyediakan fasilitas untuk tujuan pendidikan; menyediakan informasi di
bidang pendidikan pandangan dunia Alkitab untuk tujuan studi akademik melalui situs web; menyediakan informasi dibidang
pendidikan dan aktifitas hiburan serta acara untuk anak-anak; menyediakan informasi on-line di bidang pendidikan;
menyediakan kegiatan budaya untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan kegiatan hiburan untuk
anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan kegiatan olahraga untuk anak-anak yang membutuhkan untuk
tujuan amal; menyediakan kelas pendidikan online melalui obrolan video langsung; menyediakan kursus pendidikan;
menyediakan kursus pendidikan di bidang diet dan perawatan kesehatan; menyediakan kursus pendidikan gigi berkelanjutan;
menyediakan kursus pendidikan hukum berkelanjutan; menyediakan kursus pendidikan kedokteran berkelanjutan;
menyediakan kursus pendidikan keperawatan yang berkelanjutan; menyediakan kursus pendidikan yang berkaitan dengan
diet; menyediakan kursus pendidikan yang berkaitan dengan industri perjalanan; menyediakan kursus pendidikan, kuliah,
seminar dan skema pelatihan remaja; menyediakan kursus pengajaran; menyediakan kursus pengajaran di
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bidang bahasa asing; menyediakan kursus pengajaran di bidang matematika; menyediakan kursus pengajaran di bidang
sains; menyediakan kursus pengajaran di bidang seni; menyediakan kursus pengajaran di bidang teknik; menyediakan kursus
pengajaran di bidang teknologi; menyediakan kursus pengajaran di tingkat pasca sarjana; menyediakan kursus pengajaran di
tingkat perguruan tinggi; menyediakan kursus pengajaran di tingkat sekolah menengah; menyediakan kursus pengajaran di
tingkat sekolah menengah, perguruan tinggi atau pasca sarjana; menyediakan kursus pengajaran online; menyediakan
layanan hiburan pendidikan untuk anak-anak; menyediakan layanan hiburan pendidikan untuk anak-anak di pusat-pusat
setelah sekolah; menyediakan layanan kamp atletik [hiburan atau pendidikan] untuk orang-orang yang kurang mampu untuk
tujuan amal; menyediakan layanan kamp olahraga [hiburan atau pendidikan] kepada orang-orang yang kurang mampu untuk
tujuan amal; menyediakan layanan kamp olahraga [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak yang membutuhkan untuk
tujuan amal; menyediakan layanan kamp rekreasi [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan
amal; menyediakan layanan kamp rekreasi [hiburan atau pendidikan] untuk orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan
amal; menyediakan layanan kamp renang [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal;
menyediakan layanan kamp renang [hiburan atau pendidikan] untuk orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal;
menyediakan layanan kamp sepakbola [hiburan atau pendidikan] kepada orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal;
menyediakan layanan kamp sepakbola [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal;
menyediakan layanan kamp sepakbola [hiburan atau pendidikan] untuk orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal;
menyediakan layanan kamp voli [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal;
menyediakan layanan kamp voli [hiburan atau pendidikan] untuk orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal;
menyediakan layanan kemah liburan [hiburan atau pendidikan] kepada anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal;
menyediakan layanan kemah liburan [hiburan atau pendidikan] kepada orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal;
menyediakan layanan perkemahan atletik [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal;
menyediakan layanan perkemahan basket [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal;
menyediakan layanan perkemahan basket [hiburan atau pendidikan] untuk orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan
amal; menyediakan layanan perkemahan menunggang kuda [hiburan atau pendidikan] kepada orang-orang yang kurang
mampu untuk tujuan amal; menyediakan layanan perkemahan menunggang kuda [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak
yang membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan layanan perkemahan senam [hiburan atau pendidikan] kepada orangorang yang kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan layanan perkemahan senam [hiburan atau pendidikan] untuk
anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan layanan perkemahan tenis [hiburan atau pendidikan] kepada
orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan layanan perkemahan tenis [hiburan atau pendidikan] untuk
anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan mainan untuk anak-anak kurang mampu dalam sifat acara
budaya [layanan amal]; menyediakan mainan untuk anak-anak kurang mampu dalam sifat acara pendidikan [layanan amal];
menyediakan mainan untuk anak-anak yang kurang mampu di acara budaya, untuk tujuan amal; menyediakan mainan untuk
anak-anak yang kurang mampu di bidang pendidikan, untuk tujuan amal; menyediakan manual dan bahan ajar di bidang
makanan diet; menyediakan materi pendidikan dan pengajaran dalam bahasa Arab; menyediakan materi pendidikan di bidang
nutrisi; menyediakan materi pendidikan online di bidang kesehatan; menyediakan materi pendidikan online di bidang makanan
diet; menyediakan materi pendidikan online di bidang makanan gizi; menyediakan materi pendidikan online di bidang nutrisi
makanan; menyediakan materi pendidikan untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan pameran
online untuk tujuan budaya atau pendidikan; menyediakan pameran seni online untuk keperluan budaya atau pendidikan;
menyediakan papan dan penginapan untuk siswa asing dalam rangka layanan pendidikan sekolah asrama; menyediakan
pelatihan dan pendidikan yang berkaitan dengan pertunjukan teater, musik, televisi, radio dan sinematik; menyediakan
pelatihan kelompok dan forum pembelajaran secara pribadi di bidang pengembangan kepemimpinan; menyediakan
pendidikan jasmani, permainan, dan fasilitas olahraga; menyediakan penggunaan sementara materi pendidikan online yang
tidak dapat diunduh; menyediakan perlengkapan sekolah untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal;
menyediakan perlengkapan sekolah untuk orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan publikasi audio
yang tidak dapat diunduh melalui jaringan komputer, yaitu secara berkala dan laporan perihal pendidikan, hiburan, budaya
pop, rekreasi dan aktifitas santai; menyediakan publikasi online, tidak dapat diunduh, dalam bentuk artikel berita untuk anakanak; menyediakan sumber daya online untuk pengembang perangkat lunak (pendidikan); menyediakan televisi untuk anakanak kurang mampu dalam sifat acara hiburan [layanan amal]; menyediakan video pembelajaran online yang tidak dapat
diunduh di bidang keuangan; menyediakan video pembelajaran online, tidak dapat diunduh; menyelenggarakan kursus
pengajaran, pendidikan dan pelatihan untuk kaum muda dan orang dewasa; menyelenggarakan pameran dan acara di bidang
pengembangan perangkat lunak untuk tujuan pendidikan; menyelenggarakan pameran dan acara untuk tujuan budaya,
pendidikan, atau hiburan; menyelenggarakan pameran di bidang hiburan interaktif, realitas virtual, elektronik konsumen dan
industri hiburan video game untuk tujuan budaya atau pendidikan; menyelenggarakan turnamen olahraga untuk anak-anak
yang membutuhkan untuk tujuan amal; organisasi acara di bidang arsitektur untuk keperluan budaya atau pendidikan;
organisasi acara di bidang film untuk keperluan budaya atau pendidikan; organisasi acara pendidikan; organisasi acara
pendidikan dan hiburan untuk para profesional dan eksekutif; organisasi forum pendidikan secara langsung; organisasi
kegiatan pendidikan untuk kamp musim panas; organisasi kompetisi pendidikan, hiburan, budaya dan olahraga; organisasi
kompetisi untuk pendidikan atau hiburan; organisasi kongres dan konferensi untuk keperluan budaya dan pendidikan;
organisasi kursus pembelajaran jarak jauh; organisasi pameran bunga dan tanaman untuk tujuan budaya atau pendidikan;
organisasi pameran di bidang arsitektur untuk keperluan budaya atau pendidikan; organisasi pameran di bidang film untuk
keperluan budaya atau pendidikan; organisasi pameran hewan untuk tujuan budaya atau pendidikan; organisasi pameran seni
untuk tujuan budaya atau pendidikan; organisasi pameran tanaman untuk tujuan budaya atau pendidikan; organisasi pameran
untuk tujuan budaya atau pendidikan; organisasi pameran untuk tujuan pendidikan; organisasi pameran, konvensi dan
konferensi untuk keperluan budaya atau pendidikan; organisasi pameran, konvensi, dan konferensi untuk tujuan budaya atau
pendidikan; organisasi pendidikan, hiburan, olahraga dan acara budaya; organisasi pertunjukan pendidikan; organisasi,
produksi dan presentasi acara untuk tujuan pendidikan, budaya atau hiburan; organisasi/manajemen hosting pameran untuk
tujuan hiburan, budaya dan pendidikan; pelaksanaan kegiatan dan kompetisi untuk pendidikan atau hiburan; pelatihan dan
pendidikan untuk penggunaan peralatan dan instrumen medis; pelatihan dan pengajaran medis; pelatihan hadroh
(pendidikan); pelatihan sekolah kepatuhan untuk hewan; pelatihan seni tari (pendidikan); pembelajaran multimedia;
pemberian, penyerahan dan pengambilan tugas pelajaran di kelas untuk tujuan pendidikan; pembuatan, pengembangan,
produksi, dan pendistribusian konten hiburan yaitu konten hiburan multimedia, media elektronik, informasi, video, audio, teks,
data, film, gambar ilustrasi, gambar, grafik animasi, dan foto di bidang hiburan, orang, olahraga, seni, budaya populer, politik,
berita, game elektronik, sains, teknologi, alam, pendidikan, drama, biografi, humor, musik, hewan, dan minat manusia;
pendampingan akademik anak usia sekolah; pendidikan Bisnis; pendidikan Jasmani; pendidikan agama; pendidikan anak usia
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dini (PAUD); pendidikan dan pelatihan berkaitan dengan industri musik dan hiburan; pendidikan dan pelatihan di bidang
kesehatan dan keselamatan kerja; pendidikan dan pelatihan di bidang manajemen bisnis; pendidikan dan pelatihan di bidang
musik dan hiburan; pendidikan dan pelatihan di bidang pengolahan data elektronik; pendidikan dan pelatihan untuk tujuan
amal; pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan konservasi alam dan lingkungan; pendidikan di bidang kesehatan dan
keselamatan kerja; pendidikan di bidang manajemen bisnis; pendidikan di bidang musik dan hiburan; pendidikan kesehatan;
pendidikan kesehatan fisik; pendidikan lebih lanjut; pendidikan musikal; pendidikan orang dewasa; pendidikan permainan golf
menggunakan simulator golf; pendidikan sekolah asrama; pendidikan untuk penderita disabilitas; pendidikan yang lebih tinggi;
pendidikan, pengajaran dan pelatihan; penerbitan materi pendidikan; pengajaran; pengajaran bahasa; pengajaran
keterampilan kecantikan; pengajaran musik; pengaturan acara untuk tujuan pendidikan atau hiburan; pengaturan atau
penyelenggaraan seminar untuk tujuan pendidikan; pengaturan dan penyelenggaraan acara-acara terkait untuk tujuan-tujuan
pengembangan pendidikan atau karir; pengaturan dan penyelenggaraan acara-acara terkait untuk tujuan-tujuan
pengembangan pendidikan atau karir.; pengaturan dan penyelenggaraan konferensi, konvensi, pameran pendidikan, kelas,
kuliah, seminar dan lokakarya [pelatihan]; pengaturan kompetisi untuk tujuan pendidikan atau hiburan; pengaturan kompetisikompetisi olahraga untuk anak-anak; pengaturan pelatihan olahraga untuk anak-anak; pengaturan, penyelenggaraan dan
pelaksanaan konferensi, lokakarya, seminar, konvensi, event-event dan pameran yang berhubungan dengan olah raga
dan/atau untuk keperluan pendidikan dan atau rekreasi; pengembangan pendidikan manual dan panduan untuk orang lain di
bidang perangkat keras dan perangkat lunak komputer, periferal, sistem operasi, jaringan area lokal, luas, dan global,
infrastruktur jaringan, keamanan jaringan, web browser, dan perangkat elektronik; pengoperasian ruang-ruang sains pelajaran;
pengorganisasian atau mengatur pameran untuk keperluan budaya atau pendidikan; pengorganisasian dan aktivitas-aktivitas
olahraga untuk anak-anak; pengorganisasian turnamen-turnamen olahraga untuk anak-anak; pengujian pendidikan; penilaian
atas karya untuk tujuan pendidikan; penyebaran materi pendidikan; penyediaan buku-buku dan materi-materi pengajaran
untuk anak-anak; penyediaan fasilitas bermain untuk anak-anak; penyediaan informasi tekstual, gambar dan ilustrasi melalui
komunikasi melalui Internet dan telepon seluler untuk tujuan hiburan, olahraga dan pendidikan.; penyediaan jasa-jasa hiburan
yang mendidik untuk anak-anak pada pusat-pusat kegiatan setelah sekolah; penyediaan jasa-jasa perkemahan atletik [hiburan
atau pendidikan] untuk anak-anak; penyediaan jasa-jasa perkemahan bola basket [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak;
penyediaan jasa-jasa perkemahan gimnastik [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak; penyediaan jasa-jasa perkemahan
liburan [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak; penyediaan jasa-jasa perkemahan olahraga [hiburan atau pendidikan]
untuk anak-anak; penyediaan jasa-jasa perkemahan olahraga menunggang kuda [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak;
penyediaan jasa-jasa perkemahan renang [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak; penyediaan jasa-jasa perkemahan
sepak bola [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak; penyediaan jasa-jasa perkemahan tenis [hiburan atau pendidikan]
untuk anak-anak; penyediaan jasa-jasa perkemahan voli [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak; penyediaan kursus
pengajaran di bidang manajemen bisnis; penyediaan kursus pengajaran di bidang manajemen proyek; penyediaan kursus
pengajaran di bidang manajemen strategis; penyediaan materi-materi seni, kerajinan, dan pendidikan untuk anak-anak yang
diproduksi dari bahan-bahan daur ulang; penyediaan pelatihan dan kursus dalam industri yang berhubungan dengan
pelayanan tamu dan spa, tidak disediakan oleh institusi akademik; penyediaan pelatihan dan kursus, tidak disediakan oleh
institusi akademik; penyediaan pelatihan dan pendidikan; penyediaan pendidikan, rekreasi, instruktur, pengajaran (tuition) dan
pelatihan; penyediaan perlengkapan sekolah untuk anak-anak; penyediaan publikasi-publikasi online, tidak dapat diunduh,
terkait dengan artikel-artikel berita untuk anak-anak; penyediaan taman bermain anak-anak di stasiun layanan; penyediaan
tempat-tempat bermain anak; penyelenggaraan forum pendidikan secara langsung; penyelenggaraan konferensi pendidikan;
penyelenggaraan kursus pembelajaran jarak jauh; penyelenggaraan kursus pendidikan; penyelenggaraan pameran untuk
tujuan budaya, pendidikan dan pelatihan; penyelenggaraan pameran untuk tujuan kebudayaan dan pendidikan;
penyelenggaraan pertandingan yang berkaitan dengan pendidikan atau hiburan; penyelenggaraan seminar pendidikan;
penyewaan bahan ajar; penyewaan bahan dan peralatan pendidikan; penyewaan materi pendidikan; penyewaan materi
pendidikan dan pengajaran; penyewaan simulator diagnostik medis untuk digunakan dengan alat bantu pengajaran;
perekrutan siswa untuk institusi pendidikan yang lebih tinggi; perkumpulan alumni sekolah; persiapan kursus dan ujian
pendidikan; persiapan silabus, kursus, panduan belajar dan ujian; presentasi karya seni visual dan sastra kepada publik untuk
tujuan budaya atau pendidikan; produksi bahan ajar; produksi dan penyewaan materi pendidikan dan pengajaran; produksi
film rekaman video dalam bidang pendidikan, budaya, hiburan atau olahraga, bukan untuk film atau program televisi dan
bukan untuk iklan atau publisitas; produksi materi pendidikan; produksi materi pendidikan dan pengajaran; produksi video
dan/atau rekaman suara untuk tujuan hiburan atau pendidikan; program acara pendidikan; program pengayaan akademik di
bidang sains, teknologi, teknik dan matematika; program pengayaan sekolah di bidang ekonomi; program pengayaan sekolah
di bidang kewarganegaraan; program pengayaan sekolah di bidang matematika; program pengayaan sekolah di bidang sains;
program pengayaan sekolah di bidang sejarah; publikasi bahan/materi pendidikan, yaitu, penerbitan buku, jurnal, berita
berkala, dan publikasi elektronik; publikasi barang cetakan untuk tujuan hiburan dan pengajaran; publikasi buku pelajaran;
publikasi materi pendidikan; publikasi panduan pendidikan dan pelatihan; publikasi pendidikan termasuk secara online; sarana
pendidikan dan outbond (Hiburan); sekolah Keperawatan; sekolah tari; studi pendidikan di luar negeri; uang sekolah
perbaikan; ujian pendidikan; ujian pendidikan bagi pengguna yang memenuhi syarat untuk pilot drone===
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: PT. ALERE HEALTH

540 Etiket

: K-Link Tower, Lt. 18, Jl. Gatot Subroto Kav. 59A, Kel. Kuningan Timur,
Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta
: Bastian Hasan S.H.,S.T.,M.T.,M.H.,
: BAZT Law Office & Consultants Gedung Thamrin City, Lantai 3 Blok G28 Nomor 78, Jalan Thamrin Boulevard, Jakarta Pusat 10230

: Merek Kata
: BIOQUICK
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566

Arti Bahasa

: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Putih.
: 10
: ===Alat uji untuk keperluan medis; Instrumen medis untuk pengujian penyakit menular; Instrumen tes sensitif suhu dan
aparatus tes untuk keperluan medis; Peralatan uji diagnostik medis; Peralatan untuk pengujian darah; Rapid test; alat medis
untuk pengujian darah, cairan tubuh dan jaringan; alat pengujian gula darah untuk tujuan diagnostik medis; alat untuk
mengambil sampel cairan tubuh; aparat tes genetik untuk tujuan medis; peralatan medis untuk deteksi, diagnosis, dan
penyaringan penyakit; peralatan medis untuk melakukan tes immunoassay kromatografi; peralatan medis untuk menguji
darah, serum manusia, plasma, urin, cairan biologis lainnya, dan jaringan; peralatan medis untuk pengujian keberadaan
antigen dalam darah, serum manusia, plasma, urin, cairan biologis lainnya, dan jaringan; peralatan pengujian; peralatan untuk
diagnosis klinis; trigliserida aparat pengujian untuk tujuan diagnostik medis===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021013990
: 01/03/2021 15:17:02
:
: PT. SOFIYA MANDIRI NUSANTARA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Komplek Toho Blok C No.6, Jl. Raya Pantai Indah Kapuk, Kota Administrasi Jakarta
Utara, DKI Jakarta
: Dra. Devi Yulian, S.H.
: Jalan Pangeran Jayakarta No. 117 Blok. C-4, Jakarta Pusat

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: ADIVON
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih
: 9
: ===Alat untuk membagi suara; Audio crossover; Kabel audio; Kabel listrik; Komputer dan perangkat periferal komputer; Kotak
untuk pengeras suara; Pemutar DVD; Pemutar dan perekam DVD; Penghubung audio; Peralatan pengisi daya baterai;
Perangkat speaker atau audio; Peredam Suara; Pheriperal audio; Stop kontak listrik; alat pemancar suara; alat pemutus listrik;
alat pencampur suara; alat untuk mereproduksi suara; amplifier; amplifier audio; aparatus peralihan audio; baterai; equalizers
[peralatan audio]; headphone; headset; kabel dan konektor audio dan speaker listrik; kabel jack; kamera [fotografi]; komponen
audio; komputer laptop; konektor [listrik]; konektor elektronik; konektor kabel listrik; mesin karaoke; mikrofon; mikrofon tanpa
kabel; pemutar audio digital; pemutar kaset audio digital; penerima audio; pengeras suara; penghasil suara, penghasil suara
tanpa kabel; peralatan audio; peralatan audio konferensi; peralatan audio visual; peralatan karaoke; peralatan untuk merekam,
mengirim atau mereproduksi suara atau gambar; peralatan video konferensi; perangkat keras dan lunak komputer audiovisual; perekam audio; prosesor suara digital; radio; rak disesuaikan untuk pengeras suara; speaker audio nirkabel; stand
loudspeaker; subwoofer; tape recorder; telepon; telepon genggam; televisi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021013992
: 01/03/2021 15:17:57
:
: IRNAWATI

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Kemanggisan Grogol RT.008 RW.009 Kel. Palmerah - Kec. Palmerah . Jakarta Barat
- Dki Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta
:
:
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Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: DanaPull
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: hitam putih
: 25
: ===Bagian tumit untuk kaos kaki; Baju Hangat kerah kura-kura; Baju Hangat terbuat dari wol; Baju atasan crop; Baju hangat
Lengan panjang tertutup; Baju hangat lengan panjang; Baju hangat tenis; Bakiak dan sandal gaya Jepang; Bretel [suspender];
Busana Care Cine; Busana Muslim; Cawek (Ikat Pinggang/Sabuk); Celana jeans; Celana pelindung kaki; Celana pendek
selancar; Dasi pramuka; Dasi yang terbuat dari alas kaki sutra; Ikat kaos kaki elastis; Ikat pinggang; Jaket bulu atau wol; Jas
Kaen Serebet; Kaos anak-anak; Kaos kaki bayi; Kaos kaki pramuka; Kaos kaki yang menyerap keringat; Kaos tanpa lengan;
Kutang nenek; Manset untuk lengan kemejas (pakaian); Pakaian (tidak termasuk ikat pinggang); Pakaian Tidur; Pakaian
bagian bawah piyama; Pakaian bawahan, celana, celana pendek, pakaian dalam, gaun, piyama, pakaian dalam wanita, dasi
pakaian, syal, sarung tangan, pakaian renang; Pakaian berkaitan dengan skateboard (papan luncur) yaitu, atasan (pakaian),
tank top, kaus oblong (t-shirt), kemeja lengan panjang, celana, celana pendek, kaus/kemeja yang menyerap keringat
(sweatshirt), jaket, ikat pinggang, tutup kepala, topi, beanie dan kaus kaki.; Pakaian muslim; Pakaian tidur; Pakaian tidur dan
pakaian malam; Pakaian tidur untuk bayi; Pakaian, yaitu, pakaian dalam wanita, atasan, pakaian bawahan, bra, pakaian
wanita yang pas di tubuh digunakan sebagai pakaian dalam, bra olahraga, celana dalam wanita, kamisol, pakaian tidur,

740

Halaman 1982 dari 2049

pakaian kasual untuk bersantai, pakaian dalam, pakaian untuk kegiatan aktif, yaitu, pakaian yang terdiri atas celana panjang
dan jaket, pakaian dan celana untuk olahraga, dan pakaian dan celana untuk yoga, pakaian renang, pakaian pantai, celana
pendek pria untuk pakaian dalam dengan karet pada bagian pinggang, korset, ikat kaos kaki elastis, pakaian ketat untuk
pesenam/penari, jubah, jaket, jas, jas/setelan, pakaian tahan air untuk dipakai pada saat hujan, celana pendek, celana
panjang, gaun, rok, kemeja, kaos tanpa lengan, kaos/kemeja yang menyerap keringat, baju hangat, rompi, blus, ikat pinggang,
skarf, sarung tangan, sarung tangan musim dingin, kaos kaki; Pakaian, yaitu, setelan baju, gaun-gaun, jas-jas, mantel
panjang, jaket, pakaian hujan, celana, celana panjang, celana pendek, jins, rok-rok, blus, kemeja, T-shirt, rompi, baju kaos,
cardigan, pakaian dalam dan pakaian tidur; Pakaian, yaitu, stoking panjang, alas kaki, sepatu basket, sepatu kets basket, kaos
oblong, kemeja, kaos polo, sweater lengan panjang, celana olahraga, celana, kaos tanpa lengan, kaos jersey, celana pendek,
piyama, baju olahraga, kemeja rugby, sweater, ikat pinggang, pakaian ringan untuk tidur, topi, topi sebagai tutup kepala, visor
sebagai penutup kepala, pakaian pemanasan untuk olahraga, celana untuk pemanasan, atasan untuk pemanasan, kaos
aksesoris basket (shooting shirts), jaket, blazer, dasi sebagai pakaian, kotak saku, sapu tangan, jaket tahan angin, parka,
mantel, tadah liur bayi bukan dari kertas, pakaian tidur bayi yang baru lahir, bando, ban pergelangan tangan sebagai pakaian,
celemek, pakaian dalam, celana pendek boxer, celana ketat boxer, celana panjang, pelindung telinga, sarung tangan, sarung
tangan musim dingin, syal, baju tenun dan rajut, gaun jersey, gaun, gaun dan seragam pemandu sorak, pakaian renang,
pakaian mandi, baju renang, bikini, tankini, celana renang, celana mandi, celana pendek untuk selancar, pakaian karet untuk
olahraga air (wet suits), pakaian penutup di pantai, pakaian penutup setelah mandi, kain penutup setelah mandi, sandal,
sandal pantai, topi pantai, pelindung matahari sebagai penutup kepala, topi renang, topi mandi, penutup kepala dengan
tambahan rambut palsu (wigs); Pakaian, yang berkaitan dalam bidang bola basket, permainan elektronik, olahraga elektronik
dan olahraga virtual yaitu, stoking panjang, alas kaki, sepatu basket, sepatu kets basket, kaos oblong, kemeja, kaos polo,
sweater lengan panjang, celana olahraga, celana, kaos tanpa lengan, kaos jersey, celana pendek, piyama, baju olahraga,
kemeja rugby, sweater, ikat pinggang, dasi, pakaian ringan untuk tidur, topi, topi sebagai tutup kepala, visor sebagai penutup
kepala, beanies, pakaian pemanasan untuk olahraga, celana untuk pemanasan, atasan untuk pemanasan, kaos aksesoris
basket (shooting shirts), jaket, jaket tahan angin, parka, mantel, tadah liur bayi bukan dari kertas, bando, ikat pergelangan
tangan, celemek, pakaian dalam, celana pendek boxer, celana panjang, pelindung telinga, sarung tangan, sarung tangan
musim dingin, syal, baju tenun dan rajut, gaun jersey, gaun, gaun dan seragam pemandu sorak, pakaian renang, pakaian
mandi, baju renang, bikini, tankini, celana renang, celana mandi, celana pendek untuk selancar, pakaian karet (wet suits)
untuk ski air dan menyelam, pakaian penutup di pantai, pakaian penutup setelah mandi, kain penutup setelah mandi, sandal,
sandal pantai, topi pantai, pelindung matahari sebagai penutup kepala, topi renang, topi mandi, penutup kepala dengan
tambahan rambut palsu (wigs); Penahan kaos kaki; Pengikat kaos kaki; Penutup kaos kaki bergaya Jepang (penutup tabi);
Pita atau karet penahan kaos kaki; Potongan-potongan kain untuk bagian tumit kaos kaki; Sabuk dan ikat pinggang untuk
pakaian; Sandal kulit gaya Jepang; Sandal terasa gaya Jepang; Selepe (Ikat Pinggang Dari Logam); Setagen (Ikat Pinggang);
Topi sebagai tutup kepala; alas kaki khusus untuk olahraga; alas kaki, bukan untuk olahraga; alas kaki, yaitu, sepatu, sepatu
keds, sendal, sendal jepit, sepatu bot; asaura-zori [sandal tali-kaki Jepang]; atasan olahraga; bagian atas anyaman rotan
untuk sandal gaya Jepang; bagian atas sepatu; bagian atasnya untuk sandal gaya Jepang; baju angin; baju berburu; baju
busana muslim; baju dalam; baju hamil; baju hangat; baju kaos (t-shirt); baju kaos bertopi; baju kemeja; baju ketat; baju militer;
baju olahraga; baju one-piece; baju pelindung; baju rajut; baju rami; baju tidur; baju tidur empuk untuk bayi; baju untuk orang
dewasa; bingkai topi [kerangka]; bretel; celana bersalin; celana berupa kaos kaki (stoking); celana boxer; celana dalam wanita;
celana formal; celana jas; celana kasual; celana khaki; celana kulit; celana olahraga; celana olahraga untuk orang dewasa;
celana panjang militer; celana pendek anak laki-laki [pakaian]; celana pendek bersalin; celana pendek bersepeda; celana
pendek bulu; celana pendek denim; celana pendek golf; celana pendek tinju; celana perawat; celana pria; celana tanaman
denim; celana tempur; celana untuk olahraga; celana untuk tunggang kuda; chemisettes [bagian depan baju]; chullos [topi
dengan penutup telinga]; cleat untuk melekat pada sepatu olahraga; dasi; dasi (pakaian); dasi katun; dasi kupu-kupu; dasi
sutra; haneri [dasi yang bisa dilepas untuk kimono]; ikat pinggang; ikat pinggang [bagian dari pakaian]; ikat pinggang
[pakaian]; ikat pinggang uang [pakaian]; ikat pinggang untuk dipakai; ikat pinggang untuk pakaian; jaket [pakaian bisnis]; jaket
[pakaian]; jaket bawah; jaket berat; jaket berburu; jaket bersepeda; jaket bomber; jaket bulu; jaket denim; jaket empuk; jaket
jas; jaket lengan panjang; jaket makan malam; jaket menjadi pakaian; jaket militer; jaket nelayan; jaket olahraga; jaket
panjang; jaket pelindung angin dan hujan [parkas]; jaket ringan; jaket tempat tidur; jaket trekking; jaket untuk pengendara
sepeda motor; jaket wol; jaket, gaun tanpa lengan dengan blus di bagian dalamnya, jas, kemeja, baju hangat, T-shirt, celana,
manset untuk kemeja, ikat pinggang dan kaus kaki; jas; jas [pakaian]; jas hujan; jas hujan motor; jas kulit; jas luar-jas luar; jas
panjang; jas pelaut; jas penerbangan; jas satu potong; jas snowboard; jas taekwondo; jas tahan air untuk pengendara sepeda
motor; jas tiga potong [pakaian]; kaos; kaos grafis; kaos kaki; kaos kaki neoprene; kaos kaki panjang; kaos kaki penghangat;
kaos kaki tipis yang dikenakan untuk melapisi bagian dalam sepatu (sol dalam sepatu, selain untuk kegunaan ortopedi); kaos
oblong; kaos polo; kaos replika sepak bola; kaos replika, celana pendek dan kaus kaki; kaos sepak bola; kaos singlet; kaos t
shirt; kaos turtleneck tiruan; kaos yoga; kaos, celana pendek dan kaus kaki American football; kaos/kemeja yang menyerap
keringat; kaus [baju ketat]; kaus kaki baju pria; kaus kaki olahraga; kaus kaki sandal; kaus olahraga; kemeja untuk dipakai
dengan jas; kerah [pakaian]; kombinasi [pakaian]; korset [pakaian dalam]; korset [pakaian yayasan]; kutang wanita; lacak
jaket; legging [celana panjang]; legging menjadi celana panjang; magoja [Jaket luar Korea dikenakan di atas pakaian dasar];
mantel olahraga; melawan celana pendek untuk seni bela diri campuran atau bergulat; miters [topi]; pakaian; pakaian basah
untuk olahraga air permukaan; pakaian dalam anak-anak; pakaian dari bulu tiruan; pakaian dari kulit; pakaian dari kulit atau
imitasi dari kulit; pakaian khusus untuk olahraga; pakaian kucing; pakaian olahraga; pakaian olahraga muslim; pakaian santai;
pakaian tidur; pakaian tidur [pakaian]; pakaian tidur bersalin; pakaian tidur untuk anak-anak; pakaian tidur untuk bayi; pakaian
tidur untuk pria; pakaian tidur untuk wanita; pakaian untuk anak laki-laki; pakaian untuk anak-anak; pakaian untuk bayi;
pakaian untuk berselancar; pakaian untuk judo; pakaian untuk olahraga; pakaian untuk pria; pakaian untuk pria, wanita dan
anak-anak; pakaian untuk seni bela diri; pakaian untuk skating; pakaian untuk wanita; pakaian yaitu, bandana, blus, capri, jas,
gaun, sarung tangan, jaket, jeans, baju kaus jersey, legging, pakaian dalam, pakaian kasual untuk bersantai, baju hamil, dasi,
pakaian kerja (overall), piyama, celana, pakaian ponco, jas hujan, jubah, sarung, syal, kemeja , celana pendek, rok, skort,
pakaian tidur, kaus kaki, pita penahan keringat (sweat band), sweater, celana yang menyerap keringat, pakaian yang
menyerap keringat, pakaian renang, tank top, kaus oblong, pakaian olah raga (track suit), pakaian dalam (undergarment),
rompi, jaket tahan angin dan windshirt; pakaian yang mengandung zat pelangsing; pakaian, alas kaki, tutup kepala; pakaian,
bukan pakaian pelindung, memasukkan elemen atau bahan reflektif atau neon; pakaian, termasuk pakaian jadi, kaos, kaus
kaki panjang berbahan kain, kaus kaki, celana ketat, legging, pakaian dalam, rompi, bra, celana dalam, pakaian tidur; pakaian,
yaitu piyama, baju kaos; kaos/kemeja yang menyerap keringat, T-shirt, celana panjang, jaket, kaos kaki pendek, pakaian
dalam, dasi dan baju hangat, tutup kepala, topi; penjaga ruam untuk olahraga air; piyama; piyama bayi; piyama boneka bayi;
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piyama rajut; piyama untuk anak-anak; piyama untuk orang dewasa; piyama untuk pria; piyama untuk wanita; puncak topi;
replika kaos sepak bola Amerika; rompi olahraga; sandal balet [sepatu dansa]; sandal bayi; sandal dansa; sandal jepit [alas
kaki]; sandal kulit; sandal kulit domba; sandal lipat; sandal lipat wanita; sandal mandi; sandal pakai; sandal pantai; sandal
pedikur; sandal pedikur busa; sandal plastik; sandal untuk mandi; sendal; sendal flip-flop; sepatu; sepatu atau sandal esparto;
sepatu bayi rajutan; sepatu bersepeda; sepatu bot memancing; sepatu bot militer; sepatu bot untuk olahraga; sepatu datar;
sepatu dek; sepatu formal; sepatu gunung; sepatu gurun; sepatu karet; sepatu keriting; sepatu kriket; sepatu kulit; sepatu
mengemudi; sepatu olahraga; sepatu panjat; sepatu renda; sepatu santai; seragam olahraga; setelan jas; setelan kaos
bertudung (hoodies); singlet olahraga; suspender [bretel]; tas sepatu hoki lapangan; tas sepatu kriket; tas sepatu sepak bola;
topi; topi berbandul; topi bersepeda; topi dengan visor; topi ember; topi garnisun; topi golf; topi jari kaki [bagian dari alas kaki];
topi kertas [pakaian]; topi koki; topi militer; topi militer dengan visor; topi mode; topi olahraga; topi pesta [pakaian]; topi rajut;
topi rajutan; topi toboggan; topi untuk anak-anak; topi untuk bayi, bayi, balita, dan anak-anak; zori [sandal gaya Jepang]===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JID2021013993
: 01/03/2021 15:18:12
:
: Ksatria Wicaksana

540 Etiket

: Cluster Discovery Terra Blok C No. 38, Bintaro Jaya Sektor 7, RT. 003 RW. 017,
Kelurahan Parigi, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Banten,
15227., Kota Tangerang Selatan, Banten, 15227
: Anggi Avianica Putri S.E.
: Jalan Griya Pratama III Blok IV No. 14, Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan
Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 14250.

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: I Don't Give A Fest (IDGAF)
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah, HItam
: 41
: ===Acara yang tidak dapat diunduh yang menampilkan program televisi dan dalam bentuk pendek serta gambar bergerak
dalam bentuk komedi, drama, berita, realitas, dan variasi konten; Balai musik; Hiburan online interaktif dalam bentuk situs
web yang berisi presentasi fotografi, video, audio dan prosa yang tidak dapat diunduh, klip video dan materi multimedia
lainnya yang berkaitan dengan film dan program
televisi di bidang komedi, drama, aksi, variasi, petualangan, olahraga, musikal,
acara terkini dan berita hiburan, dokumenter dan animasi.; Hiburan, kegiatan budaya, rekreasi, pertunjukan langsung,
olahraga, penerbitan, publikasi, travel, makanan, fashion, sastra, kesehatan dan kebugaran, televisi, film, radio, konten
multimedia , teater, permainan, fotografi, layanan museum, layanan kebun binatang, layanan taman hiburan yang disediakan
secara elektronik atau online dari basis data komputer atau melalui Internet; Hiburan, yaitu konser musik secara langsung;
Informasi hiburan, hiburan dalam sifat pertunjukan langsung; Jasa hiburan dalam bentuk penampilan khusus dari maskot
berkostum atau regu penari dalam permainan, pameran, klinik, kamp, promosi, dan acara lainnya, pertunjukan spesial dan
pesta yang berkaitan dalam bidang bola basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan olahraga virtual; Jasa hiburan
dalam bentuk pengembangan, kreasi, produksi, distribusi, dan pasca produksi film gambar bergerak, acara televisi, acara
khusus untuk tujuan hiburan sosial, dan konten hiburan multimedia; Jasa hiburan dalam bentuk pertunjukan teater, musikal
atau komedi secara langsung; Jasa hiburan dan pendidikan dalam bentuk pengaturan, penyelenggaraan dan pelaksanaan
kompetisi permainan elektronik, kontes permainan elektronik, turnamen permainan elektronik, pameran hiburan, kompetisi
olahraga, liga, tur, klinik dan acara yang terdiri dari atlet permainan elektronik, atlet olahraga elektronik, dan atlet olahraga
virtual, layar interaktif, aktifitas partisipatif dan kontes yang berkaitan dalam bidang bola basket, permainan elektronik,
olahraga elektronik dan olahraga virtual; Jasa hiburan dan pendidikan, seperti produksi film, acara televisi dan informasi,
ulasan dan rekomendasi mengenai film dan acara televisi; Jasa hiburan, yaitu, acara serial yang menampilkan permainan
papan seluncur yang ditayangkan melalui platform berbagi video online; Jasa hiburan, yaitu, menyediakan film dan acara
televisi yang tidak dapat diunduh melalui layanan transmisi video-on-demand; Jasa hiburan, yaitu, penyediaan di bidang video
di bidang berita, ulasan, cuaca, olah raga, hiburan, fashion, keuangan, makanan, musik, inspirasi, kesehatan, gaya hidup,
perjalanan, pengasuhan anak, ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan kesejahteraan (wellness); Jasa hiburan, yaitu,
penyediaan film berkelanjutan, pertunjukan dan segmen yang menampilkan komedi, drama, aksi, petualangan, dan/atau
animasi yang disampaikan melalui internet; Jasa hiburan, yaitu, penyediaan video dan podcast di bidang video dan podcast di
bidang berita, ulasan, cuaca, olah raga, hiburan, fashion, makanan, keuangan, musik, inspirasi, kesehatan, gaya hidup,
perjalanan, pengasuhan anak, ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan kesejahteraan (wellness); Jasa informasi, pemberian
nasehat dan konsultasi berkaitan dengan kegiatan hiburan, olahraga, dan kebudayaan; Jasa informasi, pemberian nasehat
dan konsultasi yang berkaitan dengan hiburan, kegiatan budaya, rekreasi, pertunjukan langsung, olahraga, penerbitan,
publikasi, travel, makanan, fashion, sastra, kesehatan dan kebugaran, televisi, film, radio, konten multimedia , teater,
permainan, fotografi, layanan museum, layanan kebun binatang, layanan taman hiburan; Jasa informasi, pemberian nasehat
dan konsultasi yang berkaitan dengan pendidikan, pelatihan, kursus, hiburan, kegiatan budaya, rekreasi, pertunjukan
langsung, olahraga, penerbitan, publikasi, travel, makanan, fashion, sastra, kesehatan dan kebugaran, televisi, film, radio,
konten multimedia , teater, permainan, fotografi, layanan museum, layanan kebun binatang, layanan taman hiburan; Jasa
informasi, pemberian nasehat dan konsultasi yang berkaitan dengan pengaturan, penyelenggaraan dan pengorganisasian
acara dan kompetisi; Jasa kegiatan olahraga dan kebudayaan, jasa hiburan, yaitu, mengadakan, melaksanakan dan mengatur
konser, pertunjukan musik secara langsung, penerbitan dan/atau pengeditan, termasuk pada jaringan telekomunikasi global
(mirip dengan internet) atau akses pribadi atau yang sudah direservasi (intranet) untuk jurnal yang tidak dapat diunduh,
majalah, majalah periodik, buletin, buku elektronik, blog, konten hiburan multimedia yang tidak dapat diunduh dalam bentuk
arsip multimedia yang tidak dapat diunduh yang berisi audio, video, teks, biner, gambar tidak bergerak, dan grafik dalam
bidang musik; Jasa konsultasi yang berkaitan dengan promosi acara olahraga; Jasa manajemen acara; Jasa mengatur,
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menyelenggarakan, mengadakan dan mempresentasikan konser, pertunjukan langsung, acara khusus hiburan, acara seni
dan budaya, hiburan teater, kompetisi, kontes, pameran, festival, pameran, eksposisi, dan acara olahraga; Jasa
mengorganisir, mengatur, dan melakukan acara olahraga, yaitu balap lari dan jalan dan acara terkait dengan kebugaran fisik;
Jasa pemasaran acara dan/atau hiburan, pembuatan konsep, pengembangan dan pelaksanaan model acara secara wajar;
Jasa pemesanan tiket dan pemesanan untuk program pendidikan, hiburan, film, teater, acara seni dan budaya, konser,
pertunjukan langsung, kompetisi, pameran, festival, pameran, pameran, dan acara olahraga; Jasa pemesanan tiket untuk
pertunjukan secara langsung; Jasa pendidikan dan hiburan yaitu penyelenggaraan dan pelaksanaan konvensi di bidang
animasi hiburan, buku komik dan seni populer; Jasa pendidikan dan hiburan, yaitu, pengorganisasian dan pelaksanaan
konvensi di bidang animasi, buku komik dan seni populer; Jasa penerbitan elektronik, yaitu, publikasi buku komik digital,
majalah komik dan novel bergambar yang menyajikan cerita dan karakter petualangan aksi fiksi; produksi, distribusi dan
penyewaan film bioskop; produksi dan distribusi program televisi dan radio; prroduksi dan penyewaan rekaman suara dan
video; jasa-jasa hiburan, yaitu produksi multimedia pertunjukan hiburan dan program interaktif untuk distribusi melalui televisi,
kabel, satelit, media audio dan video, kartrid, disk komputer dan alat-alat digital; jasa-jasa hiburan, yaitu, produksi multimedia
hiburan, berita dan informasi melalui jaringan komunikasi dan komputer; jasa-jasa hiburan dalam bentuk penyediaan program
berkelanjutan yang menyajikan kartun animasi dan/atau petualangan aksi langsung yang ditransmisikan melalui alat
komunikasi nirkabel, yaitu telepon seluler, tablet, komputer dan alat genggam nirkabel; jasa-jasa hiburan dibidang film dan
televisi, yaitu, penciptaan, produksi dan distribusi gambar yang dihasilkan komputer untuk film bioskop, film animasi, video,
video animasi, program televisi; jasa-jasa produksi animasi; jasa penyediaan animasi efek khusus televisi dan gambar
bergerak audio dan visual untuk film, video dan televisi; jasa-jasa hiburan, yaitu, program televisi seri yang sedang berjalan
yang menyajikan kartun animasi dan/atau petualangan aksi langsung; pemrograman televisi yang menyajikan pertunjukan film
dan pita video; jasa-jasa gedung bioskop, yaitu, pertunjukan film dan pita video di teater; jasa-jasa hiburan, yaitu, pertunjukan
teater langsung yang menyajikan karakter-karakter berkostum; penyediaan perangkat lunak permainan komputer interaktif
secara on-line melalui jaringan elektronik yang dapat diakses melalui jaringan luas oleh pemakai jaringan; penyediaan
permainan komputer secara online; penyediaan situs web (websites) dibidang hiburan yang berhubungan dengan buku komik,
film bioskop, program televisi animasi dan permainan video; penyediaan berita dan informasi dibidang hiburan yang
berhubungan dengan buku komik, film bioskop, program televisi animasi dan permainan video melalui jaringan elektronik;
jasa-jasa taman hiburan dan theme park; jasa-jasa pendidikan, yaitu pengembangan, pengaturan dan penyelenggaraan
seminar dan program pendidikan dibidang buku komik; Jasa pengadaan acara pertunjukan untuk tujuan budaya dan hiburan;
Jasa pengadaan tiket untuk acara-acara hiburan dan olahraga; Jasa pengaturan dan penyelenggaraan acara Pernikahan
(hiburan); Jasa penyediaan hiburan, olahraga, animasi, musik, informasi, berita, realitas, dokumenter, acara terkini yang tidak
dapat diunduh, dan pemrograman seni dan budaya; Jasa penyediaan hiburan, olahraga, animasi, musik, informasi, berita,
realitas, dokumenter, acara terkini, dan pemrograman seni dan budaya melalui jaringan telekomunikasi, jaringan komputer,
Internet, satelit, radio, jaringan komunikasi nirkabel, televisi, dan televisi kabel; Jasa penyediaan informasi hiburan di bidang
berita, ulasan, cuaca, olah raga, hiburan, fashion, makanan, keuangan, musik, inspirasi, kesehatan, gaya hidup, perjalanan,
pengasuhan anak, ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan kesejahteraan (wellness) yang disediakan melalui sebuah situs
web; Jasa penyediaan informasi yang berkaitan dengan pertunjukan budaya; Jasa penyediaan nada dering yang tidak dapat
diunduh, musik, video, dan gambar yang direkam sebelumnya untuk digunakan pada perangkat komunikasi seluler; Jasa
penyediaan informasi, jadwal, ulasan, dan rekomendasi yang dipersonalisasi dari program pendidikan, hiburan, film, acara
seni dan budaya, konser, pertunjukan langsung, kompetisi, pameran, festival, pameran, pameran, dan acara olahraga; Jasa
penyelenggaraan acara kendaraan offroad untuk hiburan atau olahraga; Jasa penyewaan tempat pertunjukan; Jasa
perencanaan pertunjukan hiburan; Jasa perencanaan/ pengoperasian/pengaturan kompetisi permainan online/kompetisi
permainan lainnya; Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan olah raga, pendidikan dan kebudayaan; Jasa persewaan ruangan
untuk pesta; Jasa presentasi pertunjukan permainan; Jasa produksi dan presentasi/penyuguhan untuk kompetisi, acara
pentas panggung, pertunjukkan langsung dan acara dengan partisipasi; Jasa produksi pertunjukan; Jasa produksi program
video musik untuk siaran pada jaringan komputer; Jasa publikasi dan presentasi ulasan, survei, dan peringkat (rating), dan
menyediakan situs web interaktif dan aplikasi komputer untuk posting dan berbagi ulasan, survei, dan peringkat yang
berkaitan dengan program pendidikan, hiburan, film, teater, acara seni dan budaya, konser, langsung pertunjukan, kompetisi,
pameran, festival, pameran, eksposisi, dan acara olahraga; Jasa taman hiburan dan taman hiburan dengan tema bertema
pertunjukan dan film televisi; Jasa-jasa agensi tiket online, yaitu, menyediakan tiket dan voucher untuk penerimaan pada acara
olah raga, budaya dan hiburan.; Layanan acara amal, seperti pendampingan akademik; Layanan agen tiket online untuk
pertunjukan hiburan, olahraga, pendidikan dan acara budaya; Layanan bantuan untuk mengatur dan merencanakan acara
untuk keperluan seremonial, kebudayaan, pendidikan, hiburan, rekreasi dan olahraga; Layanan hiburan berupa penampilan
personal dengan mengenakan maskot berkostum atau tim tari di pertandingan dan eksebisi bola basket, klinik, kamp, promosipromosi, dan acara-acara lainnya yang berhubungan dengan bola basket, acara khusus dan pesta; Layanan hiburan dalam
bentuk menyediakan program dan konten hiburan, yaitu film, program televisi, klip video, grafik dan informasi yang berkaitan
dengan film dan program televise di bidang komedi, drama, aksi, variasi, petualangan, olahraga, music, acara-acara terkini
dan berita-berita hiburan, dokumenter dan animasi, melalui jaringan internet, jaringan komunikasi elektronik, jaringan komputer
dan jaringan komunikasi nirkabel; Layanan hiburan dalam bentuk pertunjukan musik langsung; Layanan hiburan dalam sifat
menghadirkan pertunjukan musik secara langsung; Layanan hiburan dalam sifat pengembangan, kreasi, produksi, distribusi,
dan pasca produksi rekaman suara musik dan rekaman video; Layanan hiburan dalam sifat produksi rekaman suara musik
dan rekaman video; Layanan hiburan film, musik, olahraga, video dan teater, produksi film, selain film iklan; Layanan hiburan
termasuk pertunjukan musik live berkala; Layanan hiburan untuk perjalanan, yaitu, menyediakan basis data interaktif online
berupa video dan konten buatan pengguna yang mengandung gambar digital, foto, teks, grafik, audio, klip video, konten
multimedia, dan pertunjukan visual dan audio; Layanan hiburan yang disediakan di acara olahraga; Layanan hiburan yang
sifatnya mengatur acara hiburan sosial; Layanan hiburan, yaitu mengorganisir dan menyelenggarakan acara, kompetisi,
seminar, dan turnamen di bidang olahraga elektronik, permainan video, permainan komputer, komputer, dan permainan;
Layanan hiburan, yaitu, menyediakan musik, video musik, seri video untuk pengguna online melalui jaringan komunikasi;
Layanan hiburan, yaitu, penampilan langsung oleh bintang film, bintang televisi, bintang musik, influencer, penari, karakter
berkostum dan atlet; Layanan hiburan, yaitu, penyediaan video, gambar, film dan musik yang tidak dapat diunduh; Layanan
hiburan, yaitu, pertunjukan dan kompetisi dalam acara olahraga motor; Layanan hiburan, yaitu, pertunjukan dan kompetisi
dalam acara olahraga perahu listrik; Layanan klub sosial, yaitu, mengatur, menyelenggarakan, dan mengadakan acara sosial,
berkumpul, dan pesta untuk anggota klub; Layanan manajemen acara [organisasi pendidikan, hiburan, olahraga atau acara
budaya]; Layanan pendidikan dan informasi yang berkaitan dengan musik dan hiburan, rekreasi dan gaya hidup (hiburan),
masalah sosial (hiburan), kegiatan dan acara keluarga, acara dan kegiatan olah raga dan budaya, pendidikan, budaya dan

Halaman 1985 dari 2049

hiburan; Layanan pendidikan dan layanan pengajaran, yaitu kelas di bidang seni, kerajinan, olahraga, musik, kesehatan,
senam, latihan, moralitas, etika, literatur, ilmu sains, fisika, bahasa, matematika, aritmatika, ilmu sosial, geografi, sejarah dan
politik di tingkat sekolah dasar, sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas; Layanan pendidikan dan layanan
pengajaran, yaitu kelas, seminar, dan lokakarya di bidang seni, kerajinan, olahraga, musik, kesehatan, senam, latihan,
moralitas, etika, hukum, ekonomi, obat-obatan, operasi, farmasi, pertanian, teknik, literatur, ilmu sains, fisika, bahasa,
matematika, aritmatika, ilmu social, geografi, sejarah dan politik di tingkat perguruan tinggi; Layanan pendidikan mengenai
penyediaan pengalaman pendidikan
yang berkaitan dengan budaya, sejarah
dan subyek sosial, tempat dan acara; Layanan pendidikan, yaitu, mengatur dan menyelenggarakan seminar, lokakarya, kelas,
konferensi dan simposium di bidang pengembangan kepemimpinan, sumber daya manusia, pelayanan konsumen, kepuasan
dan loyalitas konsumen dan karyawan, perekrutan karyawan dan orientasi karyawan, pelatihan dan pengembangan memasak,
seni, bahasa asing, etika, seni dan kerajinan, alam dan konservasi; Layanan pendidikan, yaitu, menyediakan tampilan dan
eksibit di bidang peralatan audio, sistem audio, akustik, dan musik; Layanan penerbitan elektronik, kelas pengayaan, layanan
penghibur, hiburan dan kegiatan budaya, hiburan oleh televisi protokol internet; Layanan perencanaan pesta; Layanan
pertunjukan penghibur; Layanan reservasi untuk tiket konser, tiket pertunjukan dan tiket teater; Layanan studio musik dan
rekaman musik; Layanan tahap akhir dalam suatu rekaman musik; Manajemen acara budaya; Manajemen acara budaya,
pendidikan, hiburan dan olahraga; Manajemen acara pendidikan; Mempromosikan acara olahraga di televisi, konser, festival,
kompetisi, pameran, penampilan karya seni secara langsung maupun yang direkam; Mencari musik, film, gambar, animasi dan
informasi hiburan melalui Internet dan/atau terminal komputer (layanan hiburan); Mendistribusikan dan menyediakan musik,
suara, film, animasi, drama, video, klip video musik, cuplikan film, pratinjau film, data audio, data gambar visual, data teks
melalui Internet dan/atau terminal komputer (layanan hiburan); Mengatur dan merencanakan acara untuk keperluan
seremonial, kebudayaan, pendidikan, hiburan, rekreasi dan olahraga; Mengatur kompetisi, konser, permainan, festival, kuis,
pencarian bakat, kontes, seminar, konferensi dan konvensi; Mengorganisasi kontes bakat dan pertunjukan pemberian
penghargaan musik dan televisi; Mengorganisasi, produksi dan presentasi kompetisi, kontes, permainan, kuis, ekshibisi,
acara, pertunjukan, pertunjukan dengan berkeliling, acara pementasan panggung, pertunjukan teater, konser, pertunjukan
langsung dan acara dengan partisipasi penonton; Mengorganisir dan mengadakan pertemuan dan acara; Menyediakan acara
hiburan untuk orang lain, seperti hiburan, seni, olahraga dan budaya.; Menyediakan acara olahraga; Menyediakan aplikasi
perangkat telepon seluler yang menampilkan acara televisi, film, dan konten hiburan multimedia yang tidak dapat diunduh,
serta informasi, ulasan dan rekomendasi mengenai acara televisi, film dan konten hiburan multimedia; Menyediakan aplikasi
telepon seluler yang menampilkan acara televisi, film dan konten hiburan multimedia dan informasi, ulasan dan rekomendasi
mengenai acara televisi, film dan konten multimedia; Menyediakan basis data daring yang dapat ditelusuri yang menampilkan
skenario, musik, film, acara televisi, buku komik, dan publikasi; Menyediakan fasilitas olahraga bersepeda dalam ruangan
dengan irama musik tertentu; Menyediakan fasilitas untuk acara olahraga; Menyediakan fasilitas untuk film, pertunjukan,
drama, musik, pelatihan atau acara pendidikan (untuk keperluan pendidikan atau hiburan); Menyediakan fasilitas untuk
kegiatan fotografi; Menyediakan film dan acara televisi yang tidak dapat diunduh melalui layanan transmisi video-on-demand;
Menyediakan film dan acara televisi yang tidak dapat diunduh melalui layanan video-on-demand, dan juga informasi, ulasan
dan rekomendasi mengenai film dan acara televisi; Menyediakan hiburan on-line di bidang turnamen game, liga olahraga
fantasi dan pertunjukan game; Menyediakan informasi berkaitan dengan acara bulutangkis; Menyediakan kegiatan budaya;
Menyediakan musik, film, gambar, animasi dan informasi hiburan; Menyediakan situs web yang menampilkan acara televisi,
film, dan konten hiburan multimedia yang tidak dapat diunduh, serta informasi, ulasan dan rekomendasi mengenai acara
televisi, film dan konten hiburan multimedia; Menyelenggarakan, mengatur dan mengadakan acara mengendarai kendaraan
bermotor untuk tujuan hiburan dan rekreasi; Merencanakan atau manajemen atas hiburan; Merencanakan atau manajemen
atas kompetisi olahraga; Merencanakan atau manajemen atas menampilkan film, pertunjukan, drama atau pertunjukan musik
(layanan hiburan); Merencanakan, memproduksi dan melaksanakan konser, acara hiburan dan hiburan; Merencanakan,
memproduksi dan melaksanakan seminar; Musik, hiburan berbasis musik, dan hiburan yang ditampilkan di webcast;
Organisasi acara bulutangkis; Organisasi dari acara-acara pendidikan; Organisasi pameran dan kegiatan yang berkaitan
dengan bulutangkis; Organisasi, mengatur dan menyelenggarakan pameran, konferensi, konvensi, seminar, lokakarya,
eksposisi dan acara; Pameran, Exhibition, Pendidikan, Pemberian Pelatihan, Hiburan, Kegiatan Kebudayaan, Kesenian;
Pelatihan seni olahraga bela diri kungfu; Pemberian informasi di bidang seni; Pemesanan, reservasi, pengorganisasian,
produksi dan penyediaan hiburan langsung, hiburan visual dan musik, layanan hiburan klub, fasilitas menari, layanan kabaret,
sirkus, konser, pesta, bola, kuis, permainan, kompetisi, kompetisi kecantikan, kompetisi olah raga; Pemesanan, reservasi,
pengorganisasian, produksi, penyediaan pemesanan dan pengorganisasian acara sosial dan acara hiburan, termasuk acara
musik, olah raga, sinematik, teater, mode, artistik, kompetisi dan menari; Pemondokan untuk keperluan pendidikan atau
hiburan, menyelenggarakan acara pendidikan dan hiburan, menyediakan permainan online; Pendidikan seni olahraga bela diri
kungfu; Pendidikan, pelatihan, kursus, hiburan, kegiatan budaya, rekreasi, pertunjukan langsung, olahraga, penerbitan,
publikasi, travel, makanan, fashion, sastra, kesehatan dan kebugaran, televisi, film, radio, konten multimedia , teater,
permainan, fotografi, layanan museum, layanan kebun binatang, layanan taman hiburan yang disediakan secara elektronik
atau online dari basis data komputer atau melalui Internet; Pengadaan tiket dan informasi untuk acara hiburan dan olah raga;
Pengarahan atau presentasi pertunjukan drama; Pengarahan panggung; Pengaturan acara hiburan; Pengaturan dan
penyelenggaraan Konser; Pengaturan dan penyelenggaraan konperensi, konvensi, kongres, pameran, sekolah harian (day
schools), konser, seminar, simposium, seminar-seminar, lokakarya, kuliah semua untuk tujuan hiburan dan pendidikan;
Pengaturan dan penyelenggaraan pertunjukan, konser, kontes, permainan, konser dan tur, semua untuk tujuan hiburan atau
pendidikan; Pengaturan dan penyelenggaraan pertunjukan, konser, pertunjukan, kontes, permainan, dan tur; Pengaturan
pertunjukan untuk tujuan hiburan; Penyediaan dan penyebaran informasi, bantuan dan nasihat untuk peserta pameran dan
konferensi, pengunjung dan penyelenggara pameran semua berkaitan dengan pameran, konferensi, eksposisi dan acara,
termasuk semua informasi dan nasihat tersebut yang disediakan secara elektronik, termasuk pada suatu situs web;
Penyediaan fasilitas olahraga untuk acara olahraga otomotif, kompetisi, dan program penghargaan; Penyediaan informasi
hiburan tentang artis musik, penampilannya, diskografi, dan juga memberikan foto dan klip video semua melalui situs web dan
halaman profil online; Penyediaan informasi online di bidang hiburan, acara budaya dan olahraga; Penyediaan informasi yang
berkaitan dengan acara olahraga, acara balap motor, pertunjukan langsung, pertunjukan berjalan, acara panggung langsung,
pertunjukan teater, konser musik secara langsung dan partisipasi penonton dalam acara tersebut; Penyediaan informasi,
termasuk secara online, mengenai pendidikan, pelatihan, hiburan, olahraga dan kegiatan budaya; Penyediaan kegiatan
rekreasi; Penyediaan majalah on-line di bidang travel, makanan, fashion, seni, dan sastra; Penyediaan musik digital melalui
perangkat bergerak; Penyediaan musik yang dapat diputar kembali (playback) yang tidak dapat diunduh melalui satu jaringan
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komputer global melalui suatu situs web; Penyediaan secara online buku, foto, gambar, film, musik dan permainan elektronik;
Penyediaan tutorial online dan sesi pelatihan di bidang perangkat lunak komputer, otomatisasi komputer, otomatisasi data,
monitoring dan control komunikasi antara komputer dan sistem-sistem mesin otomatis, pengembangan perangkat lunak,
peralatan-peralatan otomatisasi perangkat lunak komputer, aplikasi dan integrase database, pengembangan, deployment,
manajemen sistem komputer dan aplikasi, pengujian dan tes otomatisasi perangkat lunak, pemeliharaan dan pengoprasian
sistem komputer, perangkat lunak untuk manajemen hubungan pelanggan / customer relationship management (CRM),
perangkat lunak untuk memelihara dan mengoperasikan sistem-sistem komputer, perangkat lunak robotika, dan perangkat
lunak artificial intelligence untuk otamatisasi bisnis atau kegiatan usaha; Penyediaan video dan musik online di bidang
permainan; Penyelenggara Acara Hiburan Tahunan; Penyelenggara Kompetisi musik; Penyelenggara Kompetisi seni dan
budaya; Penyelenggara acara olahraga; Penyelenggaraan acara untuk tujuan hiburan; Penyelenggaraan pertunjukan
langsung; Penyewaan fasilitas untuk eksibisi, balai konser dan balai acara serbaguna; Perantara pemesanan tiket dan layanan
pemesanan untuk hiburan, olahraga dan acara budaya; Perencanaan acara dan layanan manajemen, yaitu, mengatur,
mengorganisasi, menjadwalkan dan mendesain acara spesial untuk tujuan hiburan sosial; Perencanaan acara khusus untuk
tujuan hiburan sosial; Perencanaan atau pengaturan pertunjukan film, pertunjukan, drama atau pertunjukan musik;
Perencanaan pertunjukan film; Perencanaan pesta; Perencanaan, penyelenggaran dan pengajaran mengenai ujian
percobaan; Perkumpulan seni olahraga bela diri kungfu; Permainan online yang tidak dapat diunduh, yaitu, permainan
komputer, permainan elektronik, permainan video, permainan komputer interaktif, permainan elektronik interaktif, permainan
video interaktif, permainan keterampilan aksi, permainan arcade, permainan pesta anak-anak dan dewasa, papan permainan,
teka-teki, dan permainan trivia yang berkaitan dalam bidang bola basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan
olahraga virtual; Pertandingan seni olahraga bela diri kungfu; Pertunjukan film, produksi film, atau distribusi film; Pertunjukan
musik, tarian, komedi, bacaan, puisi, teater, dan hiburan sirkus, termasuk layanan yang disediakan secara online dari basis
data komputer atau Internet; Pertunjukan seni olahraga bela diri kungfu; Presentasi pertunjukan secara langsung atau prarekam dan/atau film; Presentasi video musik melalui perangkat seluler secara online; Produksi acara olahraga; Produksi acara
televisi; Produksi dan distribusi radio, televisi, televisi kabel, televisi satelit, siaran web, media sosial dan pertunjukan internet
yang menampilkan kompetisi permainan elektronik, kontes permainan elektronik, turnamen permainan elektronik, pameran
hiburan, kompetisi olahraga, liga, tur, klinik dan acara yang berkaitan dalam bidang bola basket, permainan elektronik,
olahraga elektronik dan olahraga virtual; Produksi dan distribusi radio, televisi, televisi kabel, televisi satelit, siaran web,
podcast, blog, media sosial dan pertunjukan Internet menampilkan berita highlight, rekaman video dan rekaman streaming
video pada kontes permainan elektronik, turnamen permainan elektronik, pameran hiburan, kompetisi olahraga, liga, tur, klinik
dan acara yang berkaitan dalam bidang bola basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan olahraga virtual; Produksi,
presentasi, pertunjukan, distribusi, ekshibisi, sindikasi, penyediaan jaringan dan penyewaan program, acara dan film televisi,
film animasi dan rekaman suara dan video; Produksi, presentasi, sindikasi, distribusi dan penyewaan rekaman audio, rekaman
video, musik, permainan interaktif, film, film animasi, program televisi, konten digital yang berkaitan dengan hiburan, program
televisi dan radio, rekaman buku audio, yang dapat diunduh atau tidak dapat diunduh; Produksi, presentasi, sindikasi,
distribusi, dan penyewaan konten digital yang berkaitan dengan kegiatan olahraga; Produksi, siaran, rekaman, transmisi dan
distribusi program televisi yang berkaitan dengan acara bulutangkis; Program hiburan yang sedang berlangsung yang
disiarkan melalui radio, televisi, komunikasi seluler, komunikasi nirkabel, internet, jaringan komunikasi elektronik, dan jaringan
komputer terkait peristiwa, berita, komentar, cuaca, olahraga, hiburan, mode, makanan, keuangan, musik, inspirasi,
kesehatan, gaya hidup, perjalanan, pengasuhan anak, sains, teknologi, budaya, dan kesejahteraan (wellness) terkini;
Publikasi elektronik on-line sistematis dan distribusi musik, film, gambar, animasi dan informasi hiburan lainnya melalui
Internet dan/atau terminal komputer (tidak dapat diunduh); Publikasi materi semua berkaitan dengan pameran, konferensi,
konvensi, seminar, lokakarya, eksposisi dan acara; Sambrah (Pertunjukan Musik); Samrah (Pertunjukan Tari Tradisional);
Tetalu (Permainan Musik Dalam Acara Topeng Betawi); Topeng Blantek (Seni Pertunjukan); Ujungan (Seni Ketangkasan
Pukulan Rotan); acara festival permainan; acara talkshow (hiburan); bimbingan pengajaran seni penyiaran; bimbingan seni
kecantikan; cacat untuk acara olahraga; distribusi musik; galeri seni untuk tujuan budaya; galeri seni untuk tujuan budaya atau
pendidikan; galeri seni untuk tujuan pendidikan; grup band musik; hiburan dalam bentuk pertunjukan langsung oleh grup rock;
hiburan dalam bentuk pertunjukan visual dan audio langsung; hiburan dalam bentuk pertunjukan visual dan audio langsung,
dan pertunjukan musikal, ragam, berita dan komedi; hiburan dalam pertunjukan oleh penyanyi; hiburan dalam sifat pertunjukan
balet; hiburan dalam sifat pertunjukan cahaya; hiburan dalam sifat pertunjukan game yang sedang berlangsung; hiburan
dalam sifat pertunjukan grup musik; hiburan dalam sifat pertunjukan grup vokal musik; hiburan dalam sifat pertunjukan
kembang api; hiburan dalam sifat pertunjukan komedi; hiburan dalam sifat pertunjukan konser; hiburan dalam sifat pertunjukan
langsung; hiburan dalam sifat pertunjukan langsung dan penampilan pribadi oleh karakter berkostum; hiburan dalam sifat
pertunjukan langsung oleh aktor; hiburan dalam sifat pertunjukan langsung oleh band-band musik; hiburan dalam sifat
pertunjukan laser; hiburan dalam sifat pertunjukan musik langsung; hiburan dalam sifat pertunjukan orkestra; hiburan dalam
sifat pertunjukan orkestra simfoni; hiburan dalam sifat pertunjukan seluncur es; hiburan dalam sifat pertunjukan senam;
hiburan dalam sifat pertunjukan sepatu roda; hiburan dalam sifat pertunjukan sulap; hiburan dalam sifat pertunjukan taman
hiburan; hiburan dalam sifat pertunjukan udara; hiburan dalam sifat pertunjukan vokal langsung; hiburan dalam sifat produksi
panggung dan kabaret; hiburan dan kegiatan budaya; hiburan dan kegiatan olahraga; hiburan dan penyajian pertunjukan
hidup; hiburan di alam pertunjukan tari; hiburan di alam pertunjukan tari langsung; hiburan, yaitu menyediakan konten audio
dan multimedia, permainan, aplikasi perangkat lunak, berita dan komentar dalam bidang hiburan, budaya pop, rekreasi dan
aktifitas santai, olahraga dan even olahraga, layanan pendidikan, konser, even budaya serta produksi teater hidup; hiburan,
yaitu, pertunjukan musik langsung, produksi teater dan produksi komedi; informasi tentang kegiatan rekreasi; instruksi di
bidang seni pertunjukan; instruksi di bidang seni visual; instruksi musik; instruksi seni; instruksi seni bela diri; instruksi seni
bela diri campuran (MMA); instruksi seni kecantikan; jasa entertainmen, yaitu, menyediakan pemutaran musik dan video yang
tidak dapat diunduh melalui jaringan komunikasi global; jasa hiburan dalam bentuk pertunjukan konser; jasa hiburan dalam
bentuk pertunjukan langsung; jasa hiburan dalam bentuk pertunjukan oleh penyanyi; jasa hiburan musik; jasa hiburan, yaitu
menyediakan acara hiburan langsung; jasa hiburan, yaitu produksi acara hiburan langsung; jasa hiburan, yaitu, menyediakan
perangkat lunak permainan video yang tidak dapat diunduh yang memungkinkan para pengguna untuk menciptakan,
memodifikasi, mengunggah, mengunduh, menggunakan secara bersama-sama, meninjau, dan menerbitkan konten permainan
video interaktif yang diciptakan pengguna, musik, dan file media lainnya melalui suatu jaringan komputer global, internet dan
jaringan nirkabel; jasa hiburan, yaitu, menyediakan rekaman audio yang tidak dapat didownload berupa musik dan hiburan.;
jasa hiburan, yaitu, pengaturan dan produksi pertunjukan, penampilan, program dan rekaman audio dan visual yang
berhubungan dengan musik; jasa klub musik; jasa klub yang berkaitan dengan hiburan, pendidikan dan kegiatan budaya; jasa
konser musik; jasa konsultasi yang berkaitan dengan musik; jasa nasehat yang berhubungan dengan organisasi dari acara
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olah raga yaitu kompetisi golf, turnamen dan acara-acara.; jasa pameran seni; jasa pelatihan di bidang musik, hiburan, seni
pertunjukan, penulisan lagu, produksi musik, dan produksi video; jasa pemberian nasehat dan konsultasi untuk perencanaan,
pengaturan dan pengoperasian pelatihan dan lokakarya; jasa pemesanan atau reservasi acara hiburan, budaya atau olah raga
yang disediakan sehubungan dengan loyalitas pelanggan atau skema pembeli yang sering; jasa pendidikan dan hiburan,
yaitu, pengorganisasian dan pelaksanaan konvensi di bidang hiburan, animasi, buku komik dan seni populer; jasa penerbitan,
yaitu jasa penerbitan musik; jasa penyediaan musik online yang dapat diunduh; jasa penyelenggaraan konferensi, pameran,
kompetisi dan acara pendidikan, hiburan, atau informasi lainnya yang terkait dengan teknologi blockchain (sistem pencatatan
transaksi digital yang terdesentralisasi) dan cryptocurrency (mata uang virtual).; jasa perencanaan program pendidikan dalam
bentuk pengembangan kurikulum untuk para pendidik; jasa produksi hiburan langsung, yaitu, acara olahraga elektronik,
kompetisi, dan turnamen; jasa produksi musik; jasa produksi, yaitu produksi rekaman musik dan audio; jasa rekayasa suara
untuk acara-acara; jasa reservasi untuk tiket konser, tiket pertunjukan, tiket olahraga dan tiket teater; jasa yang menampilkan
hiburan, olahraga, animasi, musik, informasi, berita, realitas, dokumenter, acara terkini, dan pemrograman seni dan budaya
melalui situs web dan aplikasi komputer; jasa yang menampilkan informasi di bidang hiburan, olahraga, musik, berita,
dokumenter, acara terkini, dan seni dan budaya melalui situs web dan aplikasi komputer; jasa-jasa konsultasi perencanaan
pesta dan resepsi pernikahan; jasa-jasa perencanaan dan koordinasi pesta dan resepsi pernikahan; jasa-jasa perencanaan
event (acara) untuk event-event (acara) hiburan dan pendidikan; jasa-jasa perencanaan, koordinasi, dan konsultasi pesta dan
resepsi pernikahan; jasa-jasa dekorasi panggung; jasa-jasa pengaturan/organisasi pertunjukan acara musik; jasajasa pertunjukan film; jasa-jasa pertunjukan musik; jasa/layanan hiburan, yaitu, menyediakan fasilitas online untuk streaming
konten hiburan dan live streaming video acara hiburan; jurnal-jurnal online, yaitu blog-blog yang menampilkan informasi terkait
pernikahan dan perencanaan pernikahan; kegiatan budaya; kegiatan memancing rekreasi disediakan oleh peternakan Bung;
kegiatan olahraga; kegiatan olahraga dan budaya; kegiatan pendidikan dan hiburan yang disediakan sehubungan dengan
kapal pesiar dan wisata; komposisi dan produksi musik untuk video dan film; komposisi musik; komposisi musik dan transkripsi
untuk orang lain; konsultasi yang berkaitan dengan layanan reservasi untuk acara olahraga, ilmiah dan budaya yang
disediakan melalui pusat panggilan telepon dan hotline; konsultasi yang berkaitan dengan mengatur dan melakukan konser;
kursus pelatihan dalam perencanaan strategis yang berkaitan dengan periklanan, promosi, pemasaran dan bisnis; layanan
amal, yaitu, menyediakan televisi untuk anak-anak kurang mampu dalam sifat acara hiburan; layanan budaya, pendidikan atau
hiburan yang disediakan oleh galeri seni; layanan disc jockey untuk pesta dan acara khusus; layanan galeri seni untuk tujuan
budaya, pendidikan atau hiburan; layanan galeri seni untuk tujuan hiburan; layanan hiburan dalam kontes seni bela diri
campuran (MMA); layanan hiburan dalam sifat acara berita televisi; layanan hiburan dalam sifat kontes seni bela diri; layanan
hiburan dan pendidikan, yaitu, menyediakan film, acara televisi, webcast, audiovisual, dan karya multimedia yang tidak dapat
diunduh melalui internet, maupun informasi, ulasan/review, dan rekomendasi mengenai film, acara televisi, webcast,
audiovisual, dan karya multimedia; layanan hiburan disediakan oleh seniman pertunjukan; layanan hiburan film, musik,
olahraga, video dan teater; layanan hiburan musik; layanan hiburan musik dan audiovisual; layanan hiburan yang disediakan
oleh grup musik; layanan hiburan, yaitu, memberikan ulasan musik online, komedi, dan rekaman kata yang diucapkan;
layanan hiburan, yaitu, membuat musik, komedi, dan rekomendasi perekaman kata yang diucapkan berdasarkan data yang
dihasilkan pengguna melalui jaringan komputer global dan jaringan komunikasi lainnya; layanan hiburan, yaitu, membuat profil
musisi, artis, dan band dengan menyediakan klip video pertunjukan musik, komedi, dan ucapan yang tidak dapat diunduh
melalui jaringan komputer global dan jaringan komunikasi lainnya; layanan hiburan, yaitu, menyediakan pemutaran rekaman
file musik yang tidak dapat diunduh melalui jaringan komunikasi global; layanan hiburan, yaitu, menyediakan rekaman audio
dan video yang tidak dapat diunduh, yang direkam sebelumnya yang menampilkan musik dan hiburan musikal online melalui
jaringan komputer global; layanan hiburan, yaitu, pengaturan, pengorganisasian, dan penyelenggaraan acara hiburan secara
langsung tentang seni, desain, alas kaki, dan pakaian; layanan hiburan, yaitu, penyediaan rekaman musik live, komedi, dan
rekaman kata lisan yang tidak dapat diunduh melalui transmisi audio dan video melalui komputer global dan jaringan
komunikasi lainnya; layanan komposisi musik; layanan konsultasi dan informasi yang berkaitan dengan pengaturan,
pelaksanaan dan pengaturan konser; layanan lukisan seni mural; layanan orkestra dan konser; layanan pemesanan tiket
untuk acara hiburan, olahraga, dan kebudayaan; layanan pendidikan dan pengajaran yang berkaitan dengan musik dan tarian;
layanan pendidikan dan pengajaran yang berkaitan dengan seni dan kerajinan; layanan pendidikan dan pengajaran yang
berkaitan dengan seni, kerajinan, olahraga atau pengetahuan umum; layanan penerbitan musik; layanan pengajaran yang
disediakan oleh sekolah seni rupa; layanan pengeditan pasca-produksi di bidang musik, video, dan film; layanan pengeditan
video untuk acara; layanan produksi konten web, yaitu produksi acara televisi, film, video, dan efek audio untuk disiarkan
melalui internet yang menampilkan konten hiburan; layanan produksi pertunjukan langsung; layanan produksi video musik;
layanan rekaman musik; layanan reservasi dan pemesanan tiket untuk acara hiburan, olahraga dan budaya; layanan reservasi
untuk acara olahraga, ilmiah dan budaya; layanan sekolah seni bela diri; layanan studio rekaman musik; layanan teknisi
pencahayaan untuk acara-acara; layanan transkripsi musik; master layanan upacara untuk pesta dan acara khusus;
melakukan acara budaya; melakukan acara hiburan; melakukan acara hiburan, acara budaya, acara olahraga langsung, acara
pendidikan, dan kegiatan hiburan dan budaya; melakukan acara pendidikan; melakukan kegiatan budaya; melakukan kegiatan
hiburan; memberikan informasi di bidang kegiatan rekreasi; memberikan informasi di bidang musik; memberikan informasi di
bidang perencanaan pesta [hiburan] untuk resepsi pernikahan; memberikan informasi online tentang pendidikan, pelatihan,
hiburan, olahraga, dan kegiatan budaya; memberikan informasi tentang hasil pertandingan seni bela diri; memberikan
informasi tentang hiburan dan acara hiburan melalui jaringan online dan Internet; memberikan informasi tentang kegiatan
budaya; memberikan informasi tentang kegiatan olahraga; memberikan informasi tentang kegiatan olahraga dan budaya;
memberikan informasi tentang pendidikan, pelatihan, hiburan, olahraga, dan kegiatan budaya; memberikan informasi terkait
perencanaan pesta [hiburan] untuk resepsi pernikahan; memberikan informasi yang berkaitan dengan acara hiburan;
memberikan informasi yang berkaitan dengan acara olahraga; memberikan informasi yang berkaitan dengan hiburan, musik,
pertunjukan langsung, dan acara hiburan; memberikan informasi yang berkaitan dengan olahraga dan acara olahraga;
memberikan informasi yang berkaitan dengan pertunjukan live; memberikan informasi, komentar dan artikel di bidang musik
melalui jaringan komputer; memberikan pelatihan seni bela diri; memberikan pendidikan di bidang musik yang diberikan
melalui konferensi video; memberikan pendidikan di bidang musik yang diberikan melalui kursus korespondensi; memberikan
pendidikan di bidang seni yang diberikan melalui konferensi video; memberikan pendidikan di bidang seni yang diberikan
melalui kursus korespondensi; memberikan peringkat usia untuk konten televisi, film, musik, video dan video game;
memberikan ulasan musik, artis musik, dan video musik secara online; memproduksi dan mengarahkan acara radio dan musik
dalam bentuk siaran langsung radio dan televisi; mengajar di bidang musik; mengajar musik; mengatur acara budaya;
mengatur acara budaya dan olahraga; mengatur acara film untuk tujuan hiburan; mengatur acara film, acara musik live, dan
acara budaya dan olahraga; mengatur acara film, acara musik, acara budaya dan olahraga dan acara hiburan langsung;
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mengatur acara hiburan; mengatur acara hiburan langsung; mengatur acara musik live untuk tujuan hiburan; mengatur acara
pendidikan; mengatur dan melakukan acara atletik perguruan tinggi; mengatur dan melakukan acara budaya; mengatur dan
melakukan acara hiburan; mengatur dan melakukan acara hiburan langsung; mengatur dan melakukan acara mencicipi
anggur untuk tujuan hiburan; mengatur dan melakukan acara mencicipi anggur untuk tujuan pendidikan; mengatur dan
melakukan acara olahraga; mengatur dan melakukan acara olahraga dan budaya; mengatur dan melakukan acara pendidikan;
mengatur dan melakukan acara, pertunjukan, konser, pertunjukan, dan pertunjukan live; mengatur dan melakukan festival film;
mengatur dan melakukan kegiatan budaya; mengatur dan melakukan kegiatan hiburan; mengatur dan melakukan kegiatan
hiburan, olahraga dan budaya; mengatur dan melakukan konser; mengatur dan melakukan konser musik; mengatur dan
mengadakan festival yang menampilkan grup musik dan penghibur musik; mengatur dan menyelenggarakan kompetisi dan
memfasilitasi acara untuk pemain/gamer (gamers) video dan pemain (players) game komputer; mengatur dan
menyelenggarakan konferensi, kongres, konser, simposium, seminar, kursus pelatihan, kelas dan kuliah; mengatur dan
menyelenggarakan pameran seni untuk tujuan budaya atau pendidikan; mengatur fasilitas untuk acara hiburan dan olahraga;
mengatur festival film; mengatur konser; mengatur pemesanan tiket untuk pertunjukan dan acara hiburan lainnya; mengatur
pertunjukan udara; mengatur, mengadakan dan mengorganisir acara permainan; mengatur, mengorganisir dan
menyelenggarakan acara-acara pendidikan; mengatur, mengorganisir, mengadakan, dan menyelenggarakan acara hiburan
sosial; mengatur, menyelenggarakan dan mengorganisasi konser; mengorganisir acara menjadi penyediaan kegiatan hiburan,
olahraga dan budaya untuk tujuan amal; mengorganisir dan melakukan acara atletik; mengorganisir dan melakukan acara
hiburan, budaya, artistik dan pendidikan; mengorganisir dan melakukan acara olahraga dan budaya; mengorganisir dan
melakukan kegiatan olahraga untuk anak-anak kurang mampu [layanan amal]; mengorganisir dan melakukan kegiatan
rekreasi dan budaya; mengorganisir, menyelenggarakan, dan melakukan kegiatan olahraga dan budaya; menyediakan acara
hiburan untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan acara hiburan untuk orang-orang yang kurang
mampu untuk tujuan amal; menyediakan bahan seni dan kerajinan untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal;
menyediakan bahan seni dan kerajinan untuk orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan bahan-bahan seni
dan kerajinan dan bahan-bahan pendidikan yang diproduksi dari bahan-bahan daur ulang untuk anak-anak yang
membutuhkan dan kurang mampu [layanan amal]; menyediakan barang-barang olahraga untuk anak-anak kurang mampu
dalam sifat kegiatan olahraga [layanan amal]; menyediakan barang-barang olahraga untuk anak-anak yang kurang mampu
dalam sifat kegiatan olahraga, untuk tujuan amal; menyediakan blog dalam bentuk jurnal secara online melalui internet berupa
laporan peristiwa saat ini, hiburan, olahraga, komedi, drama, musik, dan video musik; menyediakan catatan pertunjukan olah
raga untuk golf; menyediakan fasilitas rekreasi di alam kolam untuk kegiatan menyelam di bawah air; menyediakan fasilitas
teater seni pertunjukan; menyediakan fasilitas untuk film, pertunjukan, drama, musik atau pelatihan pendidikan; menyediakan
fasilitas untuk musik; menyediakan fasilitas untuk pelatihan musik; menyediakan fasilitas untuk pertunjukan; menyediakan
fasilitas untuk pertunjukan game; menyediakan film, televisi dan hiburan video musik melalui situs web interaktif; menyediakan
hiburan musik; menyediakan hiburan musik live; menyediakan hiburan on-line dalam sifat pertunjukan game; menyediakan
informasi dalam bidang musik dan hiburan musikal melalui jaringan komunikasi global; menyediakan informasi dibidang
pendidikan dan aktifitas hiburan serta acara untuk anak-anak; menyediakan informasi secara online melalui jaringan nirkabel,
internet, dan jaringan komputer global, regional dan lokal pada subyek gambar bergerak, program televisi, video, video musik,
dan musik; menyediakan kegiatan budaya untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan kegiatan
budaya untuk orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan kegiatan hiburan untuk anak-anak yang
membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan kegiatan hiburan untuk orang yang kurang mampu untuk tujuan amal;
menyediakan kegiatan olahraga untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan kegiatan olahraga
untuk orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan klip video online yang tidak dapat diunduh dan
konten digital multimedia lainnya yang berisi audio, video, karya seni, dan teks dari dan terkait dengan fiksi ilmiah dan serial
televisi dramatis; menyediakan konten audio daring yang tidak dapat diunduh, termasuk musik, program radio yang sedang
berlangsung, buku audio, podcast dan siaran web; menyediakan kursus pengajaran di bidang seni; menyediakan layanan
hiburan dalam bentuk pertunjukan musik live; menyediakan layanan hiburan dalam bentuk pertunjukan musik live atau
rekaman musik; menyediakan layanan hiburan dalam bentuk rekaman musik; menyediakan layanan panggilan tiket untuk
hiburan, olahraga, dan acara budaya; menyediakan mainan untuk anak-anak kurang mampu dalam sifat acara budaya
[layanan amal]; menyediakan mainan untuk anak-anak kurang mampu dalam sifat acara pendidikan [layanan amal];
menyediakan mainan untuk anak-anak yang kurang mampu di acara budaya, untuk tujuan amal; menyediakan musik digital
dan materi audiovisual (tidak dapat diunduh) dari jaringan komputer global; menyediakan musik digital yang tidak dapat
diunduh dari Internet; menyediakan musik online, tidak dapat diunduh; menyediakan musik pra-rekaman yang tidak dapat
diunduh melalui internet; menyediakan musik yang direkam sebelumnya, informasi di bidang musik, dan komentar serta artikel
tentang musik melalui jaringan komputer global; menyediakan pameran seni online untuk keperluan budaya atau pendidikan;
menyediakan pelatihan dan pendidikan yang berkaitan dengan pertunjukan teater, musik, televisi, radio dan sinematik;
menyediakan pertunjukan musik, video musik, klip film terkait, foto, dan materi multimedia lainnya melalui jaringan komputer
global; menyediakan publikasi elektronik online, tidak dapat diunduh, di bidang musik; menyediakan rekaman suara dan
rekaman audiovisual yang tidak dapat didownload secara online berupa pertunjukan musikal dengan cara melalui jaringan
komputer global; menyediakan situs web berupa informasi hiburan dalam bidang musik, hiburan musikal dan artis musikal;
menyediakan situs web dan laman web sehubungan dengan musik dan hiburan musikal melalui jaringan komunikasi global;
menyediakan situs web yang menampilkan acara televisi, film, dan konten multimedia serta informasi, ulasan, dan
rekomendasi mengenai acara televisi, film, dan konten multimedia.; menyediakan situs web yang menampilkan konten audiovisual langsung dan direkam sebelumnya, khususnya, gambar bergerak, program televisi, video, video musik, dan musik, dan
klip video, klip audio, klip musik, klip film, dan foto, dalam bidang laporan peristiwa saat ini, berita, hiburan, olahraga, komedi,
drama, musik, dan video musik; menyediakan sumber interaktif dan panduan pemrograman secara online pada subyek
gambar bergerak, program televisi, video, video musik, dan musik yang disesuaikan dengan preferensi pemrograman pemirsa;
menyediakan televisi untuk anak-anak kurang mampu dalam sifat acara hiburan [layanan amal]; menyediakan televisi untuk
orang-orang kurang mampu dalam sifat acara hiburan [layanan amal]; menyediakan video on-line, tidak dapat diunduh, di
bidang perencanaan keuangan; menyediakan video on-line, tidak dapat diunduh, menampilkan musik; menyediakan video
yang tidak dapat diunduh di bidang perencanaan keuangan melalui situs web; menyedikan informasi, memberikan nasehat,
berita, ulasan dan komentar dibidang acara hiburan, olahraga dan budaya; menyelenggarakan lokakarya dan seminar dalam
apresiasi seni; menyelenggarakan lokakarya dan seminar di bidang peralatan audio, sistem audio, akustik, dan musik;
menyelenggarakan pameran dan acara di bidang pengembangan perangkat lunak untuk tujuan pendidikan;
menyelenggarakan pameran dan acara untuk tujuan budaya, pendidikan, atau hiburan; olahraga dan acara olahraga,
teknologi, konser, acara budaya serta produksi teater hidup; organisasi acara budaya; organisasi acara budaya dan seni;
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organisasi acara budaya untuk tujuan amal; organisasi acara dan disko tari; organisasi acara dan kompetisi olahraga;
organisasi acara di bidang arsitektur untuk keperluan budaya atau pendidikan; organisasi acara di bidang film untuk keperluan
budaya atau pendidikan; organisasi acara hiburan; organisasi acara hiburan cosplay; organisasi acara hiburan sosial;
organisasi acara menari; organisasi acara olahraga; organisasi acara olahraga dan budaya; organisasi acara olahraga di
bidang sepak bola; organisasi acara olahraga di bidang sepak bola Amerika; organisasi acara olahraga untuk tujuan amal;
organisasi acara pendidikan; organisasi acara pendidikan dan hiburan untuk para profesional dan eksekutif; organisasi acara
tari; organisasi acara untuk tujuan budaya; organisasi dan melakukan kegiatan budaya dan rekreasi; organisasi dan mengatur
acara musik dan acara budaya dan artistik lainnya; organisasi dan presentasi acara, kompetisi, permainan, konser dan acara
hiburan; organisasi dan presentasi pertunjukan; organisasi festival arsitektur untuk tujuan budaya atau hiburan; organisasi
festival etnis untuk tujuan budaya atau hiburan; organisasi festival film untuk tujuan budaya atau hiburan; organisasi kegiatan
budaya untuk perkemahan musim panas; organisasi kegiatan hiburan untuk perkemahan musim panas; organisasi kegiatan
olahraga dan budaya; organisasi kegiatan olahraga untuk perkemahan musim panas; organisasi kegiatan pendidikan untuk
kamp musim panas; organisasi kompetisi atau acara olahraga dan budaya lainnya untuk tujuan amal; organisasi konser
musik; organisasi konser musik untuk tujuan amal; organisasi lotere dan kegiatan perjudian lainnya; organisasi olahraga
komunitas dan acara budaya; organisasi pameran dan acara untuk tujuan budaya; organisasi pameran seni untuk tujuan
budaya atau pendidikan; organisasi pendidikan, hiburan, olahraga dan acara budaya; organisasi pertunjukan; organisasi
pertunjukan [layanan impresario]; organisasi pertunjukan anjing; organisasi pertunjukan budaya; organisasi pertunjukan dan
konser; organisasi pertunjukan hiburan; organisasi pertunjukan ice-skating; organisasi pertunjukan komedi; organisasi
pertunjukan kuda; organisasi pertunjukan langsung; organisasi pertunjukan musik live; organisasi pertunjukan panggung;
organisasi pertunjukan pendidikan; organisasi pertunjukan roller-skating; organisasi, presentasi dan produksi pertunjukan dan
pertunjukan live; organisasi, produksi dan presentasi acara untuk tujuan pendidikan, budaya atau hiburan; organisasi,
produksi, presentasi dan penyelenggaraan konser musik, festival, tur dan pertunjukan musik dan budaya, acara dan kegiatan
lainnya; pelaksanaan kegiatan dan kompetisi untuk pendidikan atau hiburan; pelaksanaan konser; pelatihan di bidang musik
dan hiburan; pelatihan di bidang perencanaan media strategis yang berkaitan dengan periklanan, pemasaran dan bisnis;
pelatihan seni dan budaya betawi; pelatihan seni tari (pendidikan); pembuatan, pengembangan, produksi, dan pendistribusian
konten hiburan yaitu konten hiburan multimedia, media elektronik, informasi, video, audio, teks, data, film, gambar ilustrasi,
gambar, grafik animasi, dan foto di bidang hiburan, orang, olahraga, seni, budaya populer, politik, berita, game elektronik,
sains, teknologi, alam, pendidikan, drama, biografi, humor, musik, hewan, dan minat manusia; pemesanan konser;
pemesanan kursi untuk acara hiburan; pemesanan kursi untuk acara olahraga; pemesanan kursi untuk konser; pemesanan
kursi untuk pertunjukan; pemesanan kursi untuk pertunjukan dan acara olahraga; pemesanan kursi untuk pertunjukan dan
pemesanan tiket teater; pemesanan kursi untuk pertunjukan teater; pemesanan seniman pertunjukan untuk acara (layanan
promotor); pemesanan tiket dan layanan pemesanan untuk acara budaya; pemesanan tiket dan layanan pemesanan untuk
acara hiburan; pemesanan tiket dan layanan pemesanan untuk acara olahraga; pemesanan tiket dan layanan pemesanan
untuk acara rekreasi dan rekreasi; pemesanan tiket dan layanan pemesanan untuk hiburan, olahraga dan acara budaya;
pemesanan tiket dan layanan pemesanan untuk konser musik; pemesanan tiket dan layanan pemesanan untuk pertunjukan
teater; pemesanan tiket untuk konser musik atau acara musik; penampilan pribadi oleh karakter berkostum (hiburan);
pencampuran dan penguasaan musik untuk video dan film; pendidikan dan pelatihan berkaitan dengan industri musik dan
hiburan; pendidikan dan pelatihan di bidang musik dan hiburan; pendidikan di bidang musik dan hiburan; penerapan tata rias
panggung; penerbitan multimedia buku, majalah, jurnal, musik, dan publikasi elektronik; penerbitan multimedia dari barang
cetakan, buku, majalah, jurnal, koran, buletin, tutorial, peta, grafik, foto, video, musik dan publikasi elektronik; penerbitan
multimedia yang berkaitan dengan buku, majalah, jurnal, perangkat lunak, permainan, musik, dan publikasi elektronik;
penerbitan musik secara multimedia; pengajaran musik; pengaturan acara musik; pengaturan acara untuk tujuan pendidikan
atau hiburan; pengaturan dan penyelenggaraan acara-acara terkait untuk tujuan-tujuan pengembangan pendidikan atau karir;
pengaturan dan penyelenggaraan acara-acara terkait untuk tujuan-tujuan pengembangan pendidikan atau karir.; pengaturan
dan penyelenggaraan festival; pengaturan dan penyelenggaraan kompetisi musik; pengaturan dan penyelenggaraan
pertandingan atau acara olahraga; pengaturan dan penyelenggaraan pertunjukan musik; pengaturan dan pertunjukan show,
kompetisi, pertandingan dan konser; pengaturan dan produksi acara hiburan live dalam bentuk konser musik live, konser disc
jockey, festival musik, pesta dansa dan klub malam; pengaturan festival yang menampilkan pertunjukan musik dan artistik;
pengaturan konser; pengaturan pemesanan tiket untuk film, musik dan pertunjukan artistik melalui jaringan komputer global;
pengaturan peragaan busana untuk keperluan pertunjukan; pengaturan pertunjukan musik live; pengaturan pesta untuk
pertandingan/game menembak; pengaturan, pengorganisasian, penyelenggaraan dan mengadakan pesta ulang tahun;
pengaturan, penyelenggaraan dan pelaksanaan konferensi, lokakarya, seminar, konvensi, event-event dan pameran yang
berhubungan dengan olah raga dan/atau untuk keperluan pendidikan dan atau rekreasi; pengaturan, produksi, pertunjukan
dan penyelenggaraan konser musik, festival, tur serta pertunjukan music dan budaya lainnya, acara dan aktifitas;
pengorganisasian dan presentasi pertunjukan langsung; pengorganisasian, mengatur atau mengadakan acara (tidak termasuk
gambar bergerak, pertunjukan, drama, pertunjukan musikal, olahraga, pacuan kuda, balapan sepeda, balapan perahu motor
atau balapan mobil); pengorganisasian, mengatur atau mengadakan acara budaya; pengorganisasian, pengaturan dan
pengadaan kelas, kontes, kompetisi, konferensi, konvensi, symposium, seminar, lokakarya, acara dan kegiatan budaya,
konser, kegiatan atau acara hiburan/pertunjukan, permainan dan kompetisi melalui internet dan kursus pelatihan; penyediaan
aktivitas-aktivitas kegiatan budaya; penyediaan buku elektronik, gambar, video, film, musik dan permainan on-line; penyediaan
film, pertunjukan televisi dan kartun yang tidak dapat diunduh; penyediaan gambar dan musik online yang berkaitan dengan
permainan; penyediaan informasi dalam bidang hiburan televisi, film, permainan dan musik melalui jaringan komputer dan
jaringan komunikasi global atau telepon genggam; penyediaan informasi di bidang perencanaan pesta pernikahan;
penyediaan informasi hiburan tentang seorang penghibur dan musisi, dan tur-turnya, pertunjukan, rekaman audio dan
audiovisual yang tidak dapat diunduh menampilkan musik, hiburan berbasis musik, berita, penampilan, foto, biografi dan
informasi hiburan lainnya yang ditampilkan dalam situs web; penyediaan informasi hiburan tentang seorang penghibur dan
musisi, penampilannya, diskografinya, dan juga memberikan foto dan klip video semua melalui situs web, halaman profil
online, jaringan komputer global, dan atau jaringan nirkabel; penyediaan informasi tentang perencanaan, pengaturan dan
pengoperasian pelatihan dan lokakarya; penyediaan informasi terkait dengan perencanaan pesta dan resepsi pernikahan;
penyediaan informasi yang berkaitan dengan musik; penyediaan informasi yang berkaitan dengan musik melalui Internet;
penyediaan informasi yang berkaitan dengan pertunjukan secara langsung, konser musik secara langsung; penyediaan jasajasa hiburan yang mendidik untuk anak-anak pada pusat-pusat kegiatan setelah sekolah; penyediaan klip video yang tidak
dapat diunduh online dan konten digital multimedia lainnya yang berisi audio, video, karya seni, dan/atau teks dari atau
berhubungan dengan pertunjukan film atau televisi; penyediaan materi-materi seni, kerajinan, dan pendidikan untuk anak-anak
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yang diproduksi dari bahan-bahan daur ulang; penyediaan musik digital (tidak dapat diunduh) dari Internet; penyediaan musik
digital (yang tidak dapat diunduh) untuk Internet atau telepon genggam; penyediaan musik digital yang tidak dapat diunduh
dari jaringan komputer global; penyediaan musik online, tidak dapat diunduh; penyediaan pertunjukan televisi, film, kartun, dan
konten hiburan multimedia yang tidak dapat diunduh, dan juga informasi mengenai pertunjukan televisi, film, kartun dan konten
hiburan multimedia melalui suatu situs web; penyediaan podcast di bidang musik dan hiburan; penyediaan pra-rekaman
hiburan musik dan video musik yang tidak dapat diunduh melalui jaringan komputer global; penyediaan pra-rekaman hiburan
musik dan video musik yang tidak dapat diunduh melalui jaringan komputer global dan atau jaringan nirkabel; penyediaan
rekaman suara musik dan gambar diam dan bergerak, tidak dapat diunduh, melalui jaringan telekomunikasi dan penyediaan
informasi yang berkaitan dengannya; penyediaan tampilan dan pameran di bidang peralatan audio, sistem audio, akustik, dan
musik; penyediaan ulasan, komentar dan informasi di bidang musik, komedi, dan rekaman kata yang diucapkan melalui
jaringan komputer global dan jaringan komunikasi lainnya; penyediaan video online yang tidak dapat diunduh yang
menampilkan konten yang berkaitan dengan seni, desain, alas kaki, dan pakaian; penyelenggaraan acara hiburan langsung;
penyelenggaraan acara hiburan langsung dan festival film; penyelenggaraan acara musik; penyelenggaraan festival film;
penyelenggaraan pertunjukan musik live; penyewaan alat musik; penyewaan dan sewa-guna gambar bergerak, instrumen
musik, perangkat televisi; penyewaan karya audio-visual, yaitu, gambar bergerak, program televisi, video, video musik, musik,
dan player media digital (podcasts), dalam bidang berita, hiburan, olahraga, komedi, drama, musik, dan video musik;
penyewaan peralatan memancing untuk kegiatan rekreasi atau olahraga; penyewaan peralatan, peralatan, dan pemandangan
panggung untuk set teater atau studio televisi; penyewaan permadani tekstil dan hiasan dinding hias untuk digunakan sebagai
tirai panggung dan layar di teater dan ruang pertunjukan; penyewaan rekaman fonografi dan musik; perencanaan atau
publikasi majalah hubungan masyarakat dari suatu entitas nirlaba termasuk pemerintah daerah; perencanaan dan
pelaksanaan pesta [hiburan]; perencanaan pesta [hiburan]; perencanaan pesta [hiburan] untuk acara baby shower;
perencanaan pesta [hiburan] untuk acara bridal shower; perencanaan pesta [hiburan] untuk acara kelulusan; perencanaan
pesta [hiburan] untuk acara perayaan; perencanaan pesta [hiburan] untuk acara peringatan; perencanaan pesta [hiburan]
untuk acara perusahaan; perencanaan pesta [hiburan] untuk acara promosi sehubungan dengan demonstrasi politik;
perencanaan pesta [hiburan] untuk acara promosi sehubungan dengan organisasi nirlaba; perencanaan pesta [hiburan] untuk
acara promosi sehubungan dengan peluncuran produk; perencanaan pesta [hiburan] untuk acara promosi sehubungan
dengan penggalangan dana amal; perencanaan pesta [hiburan] untuk acara promosi sehubungan dengan peragaan busana;
perencanaan pesta [hiburan] untuk acara sosial; perencanaan pesta [hiburan] untuk pesta ulang tahun; perencanaan pesta
[hiburan] untuk resepsi baby shower; perencanaan pesta [hiburan] untuk resepsi pernikahan; perencanaan pesta [hiburan]
untuk resepsi ulang tahun; perencanaan, pengaturan dan pelaksanaan acara hiburan, tidak termasuk film, pertunjukan, teater,
pertunjukan musikal, olahraga, balapan kuda, balapan sepeda, balap perahu dan balap mobil; perencanaan, penyelenggaraan
dan pengaturan kontes musik; persewaan karya seni; persewaan pemandangan panggung; persewaan pemandangan
pertunjukan; persewaan rekaman musik; persiapan surititles untuk acara teater langsung; pertunjukan musik; pertunjukan
panggung live; pertunjukan penari; pertunjukan penyanyi; pertunjukan teater dan lantai musik disediakan di tempat
pertunjukan; pertunjukan teater dan musikal disediakan di diskotik dan klub malam; presentasi acara hiburan langsung;
presentasi dari acara televisi dan radio; presentasi film, pertunjukan, drama atau pertunjukan musik; presentasi film,
pertunjukan, permainan atau pertunjukan musik; presentasi karya seni visual dan sastra kepada publik untuk tujuan budaya
atau pendidikan; presentasi konser musik; presentasi pertunjukan air, api, dan cahaya yang disinkronkan; presentasi
pertunjukan badut; presentasi pertunjukan berkuda; presentasi pertunjukan bernyanyi; presentasi pertunjukan hiburan
langsung; presentasi pertunjukan komedi improvisasi; presentasi pertunjukan komedi live; presentasi pertunjukan komedi
stand-up; presentasi pertunjukan langsung; presentasi pertunjukan langsung oleh band-band musik; presentasi pertunjukan
langsung oleh grup musik; presentasi pertunjukan langsung oleh grup rock; presentasi pertunjukan langsung yang
menampilkan pertunjukan vokal dan instrumental yang direkam sebelumnya yang ditampilkan di layar lebar; presentasi
pertunjukan lantai musik di tempat pertunjukan; presentasi pertunjukan musik; presentasi pertunjukan orkestra; presentasi
pertunjukan panggung; presentasi pertunjukan roller-skating; presentasi pertunjukan seluncur es; presentasi pertunjukan
sirkus; presentasi pertunjukan sulap; presentasi pertunjukan tari langsung; presentasi pertunjukan teater; presentasi
pertunjukan teater di tempat pertunjukan; presentasi produksi musik Natal langsung; produksi acara hiburan langsung;
produksi acara komedi; produksi acara permainan televisi; produksi acara-acara olah raga untuk televisi dan radio; produksi
cakram video musik; produksi dan distribusi (selain transportasi) video musik televisi; produksi dan distribusi acara permainan
televisi; produksi dan distribusi acara pertunjukan radio dan televisi yang meliputi pertandingan bola basket, even-even bola
basket dan program dalam bidang bola basket; produksi dan distribusi karya audio-visual, yaitu, gambar bergerak, program
televisi, video, video musik, musik, dan player media digital (podcasts), untuk streaming atau mengunduh dalam bidang
laporan peristiwa saat ini, berita, hiburan, olahraga, komedi, drama, musik, dan video musik; produksi dan penerbitan musik;
produksi dari pertunjukan hiburan dan acara interaktif untuk didistribusikan melalui televisi, kabel, satelit, media audio dan
video, katridge, cakram laser, cakram komputer dan sarana elektronik; produksi hiburan dalam bentuk film, acara televisi,
radio dan video terkait dengan pengalaman perjalanan dan belanja ritel mewah; produksi hiburan dalam bentuk pertunjukan
film, televisi, radio dan video yang berkaitan dengan perjalanan; produksi konser musik; produksi musik; produksi pertunjukan;
produksi pertunjukan bakat; produksi pertunjukan dan film; produksi pertunjukan film dan video; produksi pertunjukan iceskating; produksi pertunjukan panggung; produksi pertunjukan roller-skating; produksi pertunjukan taman hiburan; produksi
pertunjukan teater; produksi pertunjukan televisi; produksi program pertunjukan, program radio dan televisi, film selain untuk
keperluan periklanan; produksi rekaman musik; produksi rekaman suara, musik dan video; produksi, pertunjukan dan
penyewaan film; program acara pendidikan; publikasi buku dan majalah sehubungan dengan musik dan hiburan; publikasi
buku musik; publikasi komposisi musik; publikasi lembaran musik; publikasi materi multimedia online yang berkaitan dengan
buku, majalah, jurnal, perangkat lunak, permainan, musik, dan publikasi elektronik; sarana pengembangan kegiatan-kegiatan
(Hiburan); teater, musik, televisi, radio dan layanan hiburan film; waktu acara olahraga===
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: YUNI SYAHLA STORE
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: latar warna hitam dengan tulisan warna Pink
: 35
: ===Agen Penjualan Elektronik atau Distributor Elektronik; Agen penjualan; Agen-agen Penjualan Elektronik; Counter untuk
penjualan es krim; Gerai penjualan makanan dan minuman; Jasa agen penjualan untuk kosmetik; Jasa agen penjualan, yaitu,
layanan toko ritel, layanan toko ritel online, layanan toko grosir yang menampilkan kosmetik dan kit kosmetik; Jasa layanan
pengaturan penjualan untuk alat pemanas; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk mesin-mesin dan instrumen-instrumen
pneumatik atau hidrolik; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk mesin-mesin dan peralatan komunikasi informasi; Jasa
layanan pengaturan penjualan untuk mesin-mesin dan peralatan pendingin (kulkas); Jasa layanan pengaturan penjualan untuk
mesin-mesin dan peralatan telekomunikasi; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk mesin-mesin yang diaplikasikan secara
elektronik, perangkatnya serta bagian-bagiannya; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk peralatan dan instrumen audio
dan visual elektrik, yaitu, perekam kaset audio dan video, perekam audio, perekam kaset video, atau penerima audio-video;
Jasa layanan pengaturan penjualan untuk peralatan dan perlengkapan pemanas elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk
keperluan rumah tangga; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk peralatan pembasmi kuman (disinfektan) pada hidangan
makanan; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk peralatan pengolahan makanan dan minuman; Jasa layanan pengaturan
penjualan untuk perkakas dan mesin-mesin bahan kimia; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk perlengkapan elektrik
(menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya
serta bagian-bagiannya, yaitu, Defibrilator Eksternal Otomatis (Automated External Defibrillator (AED)), mesin latihan berkuda
yang bersifat permanen untuk perawatan kesehatan dan kebugaran, alat berkendara secara elektromekanis untuk latihan fisik;
Jasa layanan pengaturan penjualan untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga,
mesin-mesin yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya serta bagian-bagiannya, yaitu, alat pendiagnosa DNA untuk
keperluan medis, alat pendiagnosa DNA untuk diagnosis in vitro di bidang medis, alat penguji DNA (DNA tester); Jasa layanan
pengaturan penjualan untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin
yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya serta bagian-bagiannya, yaitu, alat perawatan gigi secara elektrik
(menggunakan tenaga listrik), mesin dan instrumen-instrumen ortodontik untuk keperluan kedokteran gigi, alat-alat
keperawatan, benang jahitan operasi untuk keperluan medis; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk perlengkapan elektrik
(menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya
serta bagian-bagiannya, yaitu, alat-alat sinar-X (rontgen) untuk kedokteran gigi, alat penyemprotan (irrigators) untuk keperluan
medis, laser untuk keperluan medis, alat pacu jantung; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk perlengkapan elektrik
(menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya
serta bagian-bagiannya, yaitu, bahan-bahan reaksi diagnosa (reagents) untuk keperluan medis, bahan-bahan reaksi
diagnosa (reagents) untuk DNA, peralatan analisis DNA untuk keperluan medis; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk
perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin yang diaplikasikan secara
elektronik, perangkatnya serta bagian-bagiannya, yaitu, mesin-mesin dan instrumen medis, alat pemeriksaan darah, alat untuk
menganalisa darah, alat-alat pengukur gula darah; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk perlengkapan elektrik
(menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya
serta bagian-bagiannya, yaitu, peralatan diagnosa untuk keperluan medis, alat radiologi untuk keperluan medis, alat
radioterapi, peralatan sinar-X (rontgen) untuk keperluan medis; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk perlengkapan
elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin yang diaplikasikan secara elektronik,
perangkatnya serta bagian-bagiannya, yaitu, peralatan pijat, alat pijat bergetar, peralatan pijat elektrik (menggunakan tenaga
listrik) untuk keperluan rumah tangga, peralatan pijat untuk tubuh manusia; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk
perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin yang diaplikasikan secara
elektronik, perangkatnya serta bagian-bagiannya, yaitu, peralatan untuk pembilasan organ, peralatan sterilisasi untuk
keperluan medis, alat pendeteksi dengan sinar-X (rontgen) yang portabel untuk keperluan medis, alat pendeteksi sinarX (rontgen) yang portabel; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik)
untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya serta bagian-bagiannya,
yaitu, pesawat penerima televisi, telepon bergerak (telepon genggam), mesin-mesin pencuci pakaian secara elektrik
(menggunakan tenaga listrik), mesin pencuci piring otomatis, alat penghisap debu elektrik (menggunakan tenaga listrik), lemari
es elektrik (menggunakan tenaga listrik), alat pengering pakaian secara elektrik (menggunakan tenaga listrik); Jasa layanan
pengaturan penjualan untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin
yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya serta bagian-bagiannya, yaitu, selimut elektrik (menggunakan tenaga
listrik) untuk keperluan medis, bantalan pemanas elektrik untuk keperluan medis, sarung tangan untuk keperluan medis,
masker-masker untuk keperluan medis; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk perlengkapan elektrik (menggunakan
tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya serta bagianbagiannya, yaitu, vibrator pembaringan, kursi pijat listrik untuk keperluan rumah tangga, alat pijat untuk estetika/kecantikan,
peralatan dan instrumen-instrumen medis; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk produk-produk farmasi; Jasa pemesan
dan penjualan barang secara online; Jasa penjualan alat kendali jarak jauh; Jasa penjualan ayam potong, telur ayam, dan
produk terbuat dari daging ayam; Jasa penjualan bahan bangunan; Jasa penjualan barang secara retail, grosir dan eceran;
Jasa penjualan drone dan drone kamera baik secara langsung maupun onLine; Jasa penjualan eceran; Jasa penjualan eceran
dan grosir untuk bagian dan aksesoris pipa saluran air; Jasa penjualan eceran dan grosir untuk pemanas air, peralatan dan
perlengkapan pendinginan dan penyaringan air; Jasa penjualan eceran secara online; Jasa penjualan kamera; Jasa penjualan
online untuk perlengkapan sepeda; Jasa penjualan online untuk sepeda; Jasa penjualan online untuk sepeda listrik; Jasa
penjualan parfum dan wewangian; Jasa penjualan perabotan; Jasa penjualan ritel dan grosir untuk pakaian bersepeda; Jasa
penjualan ritel dan grosir untuk perlengkapan sepeda; Jasa penjualan ritel dan grosir untuk sepeda listrik; Jasa pialang
penjualan barang; Jasa stand penjualan makanan dan minuman; Jasa toko eceran sehubungan dengan penjualan rokok
elektrik (e-cigarettes), rokok elektronik, cairan untuk digunakan pada rokok elektronik, tembakau, barang-barang keperluan
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perokok, korek api, alat penguap pribadi (untuk rokok elektronik) dan rokok elektronik dan pemberi rasa serta cairan untuk
rokok elektronik; Jasa toko retail secara daring (online) yang menampilkan konten audio, video dan audio visual yang
sebelumnya telah direkam, yang telah distandarkan (streamed) dan dapat diunduh; Jasa yang menawarkan untuk dijual dan
penjualan barang dalam perdagangan eceran dan grosir; Jasa-jasa toko penjualan eceran dibidang perangkat-perangkat
keras dan barang-barang yang berkaitan dengannya; Layanan agen penjualan untuk pintu lipat dari logam; Layanan agen
penjualan untuk pintu lipat non-logam; Layanan agen penjualan yang menampilkan handuk dapur dari kertas; Layanan agen
penjualan yang menampilkan kertas perak; Layanan agen penjualan yang menampilkan pemanggang; Layanan agen
penjualan yang menampilkan peralatan dapur; Layanan agen penjualan yang menampilkan tembakau; Layanan agen
penjualan yang menampilkan turner untuk penggunaan di dapur; Layanan agen penjualan yang menampilkan tusuk gigi;
Layanan agen penjualan yang menampilkan wadah plastik untuk penggunaan rumah tangga; Layanan agen penjualanyang
menampilkan lapisan kertas perak untuk memasak di dapur; Layanan agen penjualanyang menampilkan peralatan memasak
portabel untuk penggunaan di luar ruangan; Layanan penjualan ritel; Layanan penjualan ritel online; Layanan penjualan ritel
yang berkaitan dengan produk makanan dan minuman; Layanan yang berkaitan dengan kegiatan transaksi penjualan barang
dagangan melalui situs web secara ritel online; Memberikan informasi untuk penjualan barang orang lain; Pembelian Madu
dan Hasil produksi madu; Penelitian perniagaan dan pemasaran madu; Pengadaan, manajemen, inventaris, pemasaran dan
penjualan barang (dengan cara apapun termasuk tetapi tidak terbatas pada jasa online dan melalui pengiriman); Penilaian
produk madu; Penjualan Madu dan Hasil produksi madu; Promosi penjualan untuk pihak lain melalui jaringan komputer;
administrasi yang berkaitan dengan distribusi dan pemasaran penjualan; bantuan administrasi dalam menanggapi panggilan
untuk tender; jasa agen yang berhubungan dengan penjualan komersial; jasa organisasi dan manajemen program promosi
insentif dan penjualan; jasa penelitian dan konsultasi yang berkaitan dengan promosi, operasi, dan penjualan di pasar
domestik dan luar negeri barang dan jasa yang diproduksi di Taiwan, yaitu, konsultasi riset pasar; jasa pengecer dan grosir
dan jasa penjualan eceran secara online; jasa penjualan camilan coklat, coklat batang, brownis; jasa penjualan dan publisitas;
jasa penjualan hasil laut; jasa penjualan ikan; jasa penjualan makanan dan minuman; jasa penjualan produk baja ringan; jasa
penjualan produk serta layanan kesehatan secara online (internet).; jasa penjualan serta promosi untuk sediaan farmasi; jasa
penjualan: atap baja ringan ,galvalum, reng, hollow, atap Baja lembaran dengan lapisan seng dan almunium, kanal c; jasajasa penjualan barang; layanan iklan dan manajemen untuk penjualan gelas, kotak makan siang dan wadah makanan,
pakaian, tutup kepala yaitu, kemeja (dengan atau tanpa kerah dan/atau lengan), celana (celana pendek atau panjang), rok,
gaun, kaus kaki, jaket (dengan atau tanpa tudung), sapu tangan, pita, topi (hats), topi (caps), visor, sepatu, sandal dan sandal
selop, permainan, mainan dan alat permainan, alat olahraga, dekorasi, mainan figur yang dapat dikoleksi, boneka, mainan
mekanik, mainan mewah, mainan boneka, mainan tokoh aksi, jam tangan mainan; layanan periklanan dan manajeman untuk
penjualan dari tempat minuman, kotak makan siang dan wadah makanan, pakaian, penutup kepala, kemeja, kemeja berkerah,
kemeja lengan panjang, t-shirt lengan pendek, celana, celana pendek, celana panjang, rok, gaun, kaos kaki, jaket, jaket
berkerudung, topi-topi, topi dengan lidah yang menonjol berfungsi untuk melindungi dari sinar matahari (pakaian), sepatu,
sandal, game, mainan dan mainan, artikel olahraga, dekorasi, tokoh mainan koleksi, boneka, mainan mekanik, boneka mainan
berkarakter, boneka mainan, mainan action figure, jam tangan mainan; layanan periklanan dan manajemen penjualan;
manajemen dan operasi bisnis daur ulang; mempromosikan penjualan tiket dan hak istimewa VIP untuk paket hiburan
langsung; pengaturan transaksi komersial untuk orang lain, termasuk dalam kerangka penjualan secara daring/e-commerce;
pengiklanan penjualan melalui pos; pengiklanan penjualan melalui pos (direct mail advertising); penjualan eceran dan layanan
grosir untuk artikel pribadi; penjualan lagu secara digital melalui jaringan online; penjualan telepon seluler baik secara online
maupun secara langsung; penyediaan informasi mengenai hadiah untuk promosi penjualan; penyediaan informasi mengenai
penjualan dan urutan penjualan perangkat lunak permainan elektronik; penyediaan informasi produk dan jasa untuk penjualan
komersial; penyediaan jasa penjualan eceran melalui platform penjualan secara daring/e-commerce; perantara kontrak untuk
pembelian dan penjualan barang dan penyediaan informasi yang berhubungan dengannya; perantara kontrak untuk
pembelian dan penjualan barang melalui Internet; perencanaan dan pameran peragaan busana untuk tujuan promosi; promosi
penjualan; promosi penjualan (untuk orang lain); promosi penjualan untuk orang lain melalui jaringan internet, intranet,
ekstranet dan pemasaran; show room (ruang pamer) penjualan mobil bekas===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2021013997
: 01/03/2021 15:27:10
:
: TAN TJANDRA SUWARTO

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Elang Laut VII No. 30, RT. 004 RW. 003, Kamal Muara, Penjaringan, Jakarta
Utara, DKI Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta
: Emmy Hartati Hardjo S.Si
: Jl. Raya Perjuangan No. 11 C, Kebon Jeruk, Jakarta Barat

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

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

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Kuning Emas
: 43
: ===Jasa resort; Pusat Jajanan Serba Ada (Pujasera); hotel, motel, restoran, bar dan layanan katering; kafe; penyewaan dan
pemesanan kamar dan ruang pertemuan/rapat; rumah makan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

: J152021013998
: 01/03/2021 15:29:51
:
: Mappatang

540 Etiket
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Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Abbolange Ds. Lappo Ase Kec. Awangpone Kab. Bone, Kabupaten Bone, Sulawesi
Selatan, 92776
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: PETTA PANRE BESSIE
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: MERAH, KUNING, HITAM, PUTIH dan COKLAT
: 40
: ===pandai besi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021013999
: 01/03/2021 15:30:05
:
: SANTO ANTONIUS

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Suka Jaya III No. 22, RT.002/RW.001, Kel. Jelambar Baru, Kec. Grogol
Petamburan, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta
: Dra. Devi Yulian, S.H.
: Jalan Pangeran Jayakarta No. 117 Blok. C-4, Jakarta Pusat

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

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

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, merah, putih.
: 25
: ===Baju Hangat; Busana Muslim; Jaket-jaket; Mukena; Pakaian olahraga; alas kaki; blus; bra; celana dalam; celana panjang;
celana pendek; dasi; gaun; ikat pinggang [pakaian]; jas; jas hujan; jilbab; kaos kaki; kaos oblong; kemeja; kerudung [pakaian];
pakaian; pakaian dalam; pakaian renang; penutup kepala; piyama; rok; rompi; sandal; sarung; sarung tangan [pakaian];
sepatu; singlet; sol untuk alas kaki; syal; topi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021014000
: 01/03/2021 15:33:41
:
: DWI MAYASARI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. NGAMARTO NO. 22 RT. 001 RW. 005 KELURAHAN LAWANG KECAMATAN
LAWANG KABUPATEN MALANG
, Kabupaten Malang, Jawa Timur, 65211
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: RAYMAIS
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: UNGU
: 30
: ===Bakpia; Kue kering (pastri); Kue-kue; pia kacang; roti*===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JID2021014001
: 01/03/2021 15:34:08
:
: DJAROT TRI BISONO

540 Etiket

540 Etiket

: Tegalgondo, RT/RW: 001/002, Kelurahan Tegalgondo, Kecamatan Wonosari,
Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, 57473
:
:
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566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: SINAR DIGITAL BISONO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah; Putih;
: 40
: ===Jasa cetak print; Pencetakan gambar digital secara online ke kertas fotografi, buku fotografi atau merchandise; layanan
cetak foto digital; layanan fotokopi; memberikan informasi terkait layanan foto-foto; memberikan informasi terkait layanan
pencetakan foto; pemrosesan foto; pencetakan foto; pencetakan foto dan memberikan informasi yang berkaitan dengannya;
pencetakan gambar dan foto yang disimpan secara digital; pencetakan gambar foto dari media digital; reproduksi foto===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021014002
: 01/03/2021 15:39:13
:
: Anisah

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Mesjid No.2 RT/RW 014/009, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta,
13330
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: Amira
: Suatu Penamaan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau, Putih, Cokelat, Emas
: 30
: ===sirup kurma [pemanis alami]===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021014003
: 01/03/2021 15:40:59
:
: ALI ALATAS

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: BABAKAN INDAH, RT. 002 / RW. 002, KELURAHAN BANJARWARU, KECAMATAN
CIAWI, KABUPATEN BOGOR, Kabupaten Bogor, Jawa Barat
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: ika 151 dan Logo
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Putih, Biru Muda, Biru Tua, Hijau
: 32
: ===Air mineral===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021014004
: 01/03/2021 15:41:01
:
: SANTO ANTONIUS

540 Etiket

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Suka Jaya III No. 22, RT.002/RW.001, Kel. Jelambar Baru, Kec. Grogol
Petamburan, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta
: Dra. Devi Yulian, S.H.
: Jalan Pangeran Jayakarta No. 117 Blok. C-4, Jakarta Pusat

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: ASGARD777 + LOGO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, biru, merah, putih.
: 25
: ===Baju Hangat; Busana Muslim; Jaket-jaket; Mukena; Pakaian olahraga; alas kaki; blus; bra; celana dalam; celana panjang;

740

celana pendek; dasi; gaun; ikat pinggang [pakaian]; jas; jas hujan; jilbab; kaos kaki; kaos oblong; kemeja; kerudung [pakaian];
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pakaian; pakaian dalam; pakaian renang; penutup kepala; piyama; rok; rompi; sandal; sarung; sarung tangan [pakaian];
sepatu; singlet; sol untuk alas kaki; syal; topi===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021014005
: 01/03/2021 15:41:17
:
: SYARAH CHOIRUL BARIYAH, Siti Saodah

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Dusun Ciherang, RT/RW: 002/006, Kelurahan Wadas, Kecamatan Telukjambe
Timur, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, 41361
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Kanemochi
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam; Putih;
: 3
: ===Cairan untuk rambut (kosmetik); Krim pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Krim wajah (kosmetik); Lotion flek
(kosmetik); Lotion kulit kering (kosmetik); Pelembab (kosmetik); Pelembab [Moisturizer] kosmetik; Pembersih wajah
(kosmetik); Produk perawatan rambut; Scrub wajah [facial scrub] kosmetik; Sediaan Pembersih Kulit (kosmetik); Serum
kecantikan (kosmetik); Toner cair (Kosmetik); Vitamin rambut; kosmetik; krim anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; krim
dan gel kosmetik untuk wajah, tangan dan tubuh; krim kosmetik untuk mengencangkan kulit; lotion pelembab [kosmetik]; lotion
untuk keperluan kosmetik; make-up [kosmetik]; sediaan kosmetik anti-penuaan; sediaan perawatan wajah kosmetik; sediaan
untuk perawatan kulit kepala dan rambut===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021014006
: 01/03/2021 15:42:46
:
: ZULFIANA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: ABBOLANGE RT.003 RW.003 KEL.LAPPO ASE KEC. AWANGPONE, Kabupaten
Bone, Sulawesi Selatan
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: THUFAIL + GAMBAR
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HIJAU, HITAM
: 3
: ===Kosmetik untuk spa; Masker wajah (kosmetik); Pewangi badan (kosmetik); Serum untuk keperluan kosmetik; bedak wajah
kosmetik; cairan pembersih; cairan pembersih kering; colognes, parfum dan kosmetik; kain diresapi dengan sediaan
pembersihan; kapas untuk keperluan kosmetik; kosmetik; kosmetik dan sediaan kosmetik; kosmetik penyegar kulit; kosmetik
untuk penggunaan pribadi; kosmetik, yaitu, alas bedak, bedak, concealer, Celak mata (Eye shadow), pensil mata, eyeliner
cair, maskara, pensil bibir, lipstik, Pengkilat bibir (lip gloss), balsem bibir, cat kuku; krim dan gel kosmetik untuk wajah, tangan
dan tubuh; krim dan lotion kosmetik untuk perawatan wajah dan tubuh; krim kosmetik untuk mengencangkan kulit; krim
kosmetik untuk mengencangkan kulit di sekitar mata; krim kosmetik untuk perawatan kulit; krim kosmetik, susu, lotion, gel dan
bubuk untuk wajah, tangan, dan tubuh; lulur kosmetik; masker pembersih untuk tubuh; masker pembersih untuk wajah;
masker wajah kosmetik; pelembab wajah kosmetik; pensil kosmetik; pensil mata kosmetik; preparat kosmetik yang
mengandung kolagen; produk perawatan bibir (kosmetik); sabun kosmetik; sabun-sabun, sabun mandi, wangi-wangian,
minyak esensial, kosmetik, shampoo, shampoo kering; scrub pengelupasan kulit untuk keperluan kosmetik; sediaan kolagen
untuk keperluan kosmetik; sediaan kosmetik; sediaan kosmetik dan kecantikan; sediaan kosmetik perawatan rambut; sediaan
kosmetik untuk bulu mata; sediaan kosmetik untuk mandi; sediaan kosmetik untuk pembaruan kulit; sediaan kosmetik untuk
pengeringan cat kuku; sediaan kosmetik untuk perawatan kulit; sediaan kosmetik untuk perawatan mulut dan gigi; sediaan
kosmetik untuk perawatan tubuh; sediaan kosmetik untuk rambut dan kulit kepala; sediaan kosmetik untuk tujuan
pelangsingan; sediaan kosmetik untuk wajah dan tubuh; sediaan kosmetik wajah; sediaan pelindung matahari kosmetik;
sediaan pembersihan; sediaan pembersihan serba guna; sediaan pembersihan, pemolesan dan penggosok; sediaan
pengencangan payudara kosmetik; sediaan perawatan kuku kosmetik; sediaan perawatan wajah kosmetik; sediaan
pewarnaan untuk keperluan kosmetik; sediaan rias rambut kosmetik; sediaan untuk mengilatkan [semir]; semir furnitur; semir
lantai; semir mobil; semir sepatu dan boot; serum kulit (kosmetik); susu pembersih; susu pembersih untuk perawatan kulit===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

: DID2021014008
: 01/03/2021 15:44:33
:
: BUDIJANTO SUDARGO

540 Etiket
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Alamat Pemohon
740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Gelong Baru Tengah No. 24, Rt.010 Rw.003, Tomang, Kota Administrasi Jakarta
Barat, DKI Jakarta
: Anny Susanto
: Pamerindo Paten Komplek Green Ville Maisonette blok FB 10 Jl. Tanjung Duren
Raya, Duri Kepa

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: ORIG SATU NAL
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: MERAH, HITAM, PUTIH
: 7, 12
: ===Cdi; Klep kendaraan; Noken As (mesin); Regulator Bagian dari mesin; Steng seher (conrod)===
===klakson kendaraan; kopling (clutches) untuk kendaraan; master rem kit===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021014009
: 01/03/2021 15:46:11
:
: PT PIRANTI NUSANTARA TEKNOLOGI

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Apt. Citylofts Lt. 12 Unit 21 , Jl. KH Mas Mansyur No. 121, Karet Tengsin, Tanah
Abang, Jakarta Pusat – DKI Jakarta , Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta,
10220
: Hendra Prasetya M.Si
: Gajahmada Plaza Lantai 2 D-17-18 Simpang Lima, Semarang

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: ARCHICAD
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam
: 9
: ===Aplikasi gawai yang berkaitan dengan penghubung pencari kerja (talent/service :soft skill & hard skill) dengan penyedia

740

kerja (Untuk semua jenis pekerjaan upah harian, mingguan, bulanan) Untuk Perorangan/ Perusahaan mengiklan kan
lowongan pekerjaan marketplace untuk UKM & Penyedia Jasa/service mengiklankan Jasa/Service mereka dalam produk
Kantor Online kepada Pencari Jasa, dan pencari jasa dapat request/order pekerjaan/project Media penyimpanan database
user seperti KTP,SIM, nama PT, SIUP, No Hp, Foto Profile, dan data lainnya untuk keperluan keamanan periklanan bagi
Perusahaan yang ingin beriklan di platform Werkzone Aplikasi Website & Aplikasi Mobile yang dapat melakukan transaksi
pembayaran iklan, Kantor Online, dan jasa/service/project yang sudah selesai dikerjakan, yang dapat diunduh; Aplikasi
komputer untuk ponsel, tablet, dan perangkat serupa lainnya; Aplikasi komputer yang dapat dipasang maupun diunduh melalui
telepon selular, komputer, komputer berbentuk pipih dan telepon selular berbentuk pipih (tablet); Komputer; Perangkat lunak
aplikasi komputer untuk aplikasi seluler yang dapt diunduh, diunggah, dilihat, ditulis, menghubungkan, dan mencari informasi
lainnya; Perangkat lunak aplikasi komputer untuk asisten digital pribadi; Perangkat lunak aplikasi komputer untuk
menyematkan browser web, interfase dengan penyimpanan kunci perangkat keras yang aman, dan melaksanakan transaksi
yang diusulkan melalui blockchain (sistem pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi).; Perangkat lunak aplikasi
komputer untuk pengumpulan dan verifikasi informasi pengguna untuk membuat akun blockchain (sistem pencatatan transaksi
digital yang terdesentralisasi).; Perangkat lunak aplikasi komputer untuk penyediaan keamanan, otomatisasi, fasilitasi, dan
enkripsi komunikasi, proses bisnis, dan transaksi keuangan menggunakan sistem kontrak pintar, blockchain (sistem
pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi), dan teknologi buku besar yang didistribusikan.; Perangkat lunak aplikasi
komputer untuk perangkat seluler, yaitu perangkat lunak untuk perangkat layar sentuh yang digunakan untuk memasukkan
data, teks prediktif, teks korektif, dan memasukkan teks berbasis sikap (gesture); Perangkat lunak aplikasi komputer untuk
perangkat seluler, yaitu, perangkat lunak untuk memasukkan (input) teks yang digunakan untuk mengakses dan mencari pada
Internet; Perangkat lunak aplikasi komputer untuk ponsel, pemutar media portabel, komputer genggam, komputer tablet, dan
komputer, yaitu, perangkat lunak untuk menerima dan menyimpan DNA dan catatan genetik, dan untuk memberi wewenang
kepada personel medis dan peneliti untuk menggunakan catatan; Perangkat lunak aplikasi komputer yang dapat diunduh
untuk memproses, memfasilitasi, memverifikasi, dan autentikasi pembayaran bergerak (mobile) dan transaksi tanpa kontak
langsung dengan pengecer, pedagang, dan penjual menggunakan suatu alat komunikasi bergerak (mobile); Perangkat lunak
aplikasi komputer yang dapat diunduh yang berkaitan dengan pengaturan dan pengawasan skema insentif penjualan dan
promosi, skema keanggotaan, skema bonus, skema hadiah, skema diskon dan layanan promosi; Perangkat lunak aplikasi
komputer yang dapat diunduh yang berhubungan dengan program loyalti dan dana yang tersimpan dalam suatu akun; Peranti
lunak aplikasi komputer untuk telepon pintar, alat PDA dan komputer tablet, yaitu, peranti lunak untuk digunakan oleh
pengemudi kendaraan dan penumpang untuk mengakses, melihat, dan berinteraksi dengan dan mengunduh (download)
konten informasi dan hiburan [sehubungan dengan otomobil]; Peranti lunak komputer dan peranti lunak aplikasi komputer
untuk digunakan di telepon genggam dan di kendaraan bermotor untuk pengiriman dan penerimaan sinyal untuk memfasilitasi
pembukaan kunci dan penguncian pintu dan sistem pengamanan yang dikonfirmasi, memulai dan menghentikan mesin dan
mengakses, mengelola dan mengendalikan sistem kendaraan, termasuk sistem informasi, sistem hiburan, sistem kontrol iklim
dan fungsi kendaraan[sehubungan dengan otomobil]; Piranti lunak dan aplikasi komputer yang menyediakan analisis perilaku
pengguna, forensik keamanan, manajemen risiko, pencegahan kehilangan data, perlindungan data cloud/awan, tata kelola
data, pemantauan kepatuhan, manajemen hak data, keamanan data, dan penyimpanan yang aman serta akses ke data, file,
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dan media; Piranti lunak komputer yang menyediakan pemantauan, analisis, audit, manajemen, deteksi, klasifikasi,
perlindungan, laporan, dan keamanan informasi serta data sensitif yang terletak di lingkungan komputasi awan untuk aplikasi
komputer dan seluler, platform komputer dan seluler, serta antarmuka pengguna yang terkait dengannya; Platform perangkat
lunak arsitektur terbuka otomatis untuk industri pertambangan terdiri dari suatu server pusat jaringan, suatu perangkat lunak
manajemen jaringan, gateway untuk modul router jaringan, node nirkabel, modul router jaringan, modem kendaraan,
pemancar-penerima kendaraan dan sirkuit antarmuka dan modul router jaringan untuk kendaraan, modul lampu pada topi,
sirkuit antarmuka dan modul router jaringan untuk penambang dan modul jaringan sensor, modul router jaringan yang
menyampaikan informasi dari sensor yang ditempatkan di tambang ke server pusat jaringan; Program aplikasi komputer untuk
ponsel pintar dan jam tangan pintar; aplikasi komputer untuk mengotorisasi pembayaran elektronik serta transaksi keuangan
elektronik; aplikasi komputer untuk mengumpulkan pembayaran elektronik serta transaksi keuangan elektronik; aplikasi
komputer untuk streaming video, musik dan gambar; aplikasi komputer utuk mengolah pembayaran elektronik serta transaksi
keuangan elektronik; chip [sirkuit terpadu]; perangkat lunak; perangkat lunak aplikasi komputer; perangkat lunak aplikasi
komputer untuk perangkat bergerak (mobile) untuk interworking dengan aksesoris perangkat bergerak (mobile), yaitu
earphone, perangkat pendengar yang diletakkan di kepala (headphones), baterai isi ulang; perangkat lunak aplikasi komputer
untuk perangkat seluler; perangkat lunak aplikasi komputer untuk platform berbasis blockchain, yaitu, perangkat lunak untuk
pertukaran digital untuk item barang virtual; perangkat lunak aplikasi komputer untuk ponsel, tablet, atau perangkat seluler
lainnya, yaitu, perangkat lunak untuk mengendalikan perangkat yang meningkatkan atau memperkuat suara sekitar atau
menutupi kebisingan; perangkat lunak aplikasi komputer untuk streaming konten media audio-visual melalui internet;
perangkat lunak aplikasi komputer untuk telepon seluler; perangkat lunak aplikasi komputer yang dapat diunduh untuk telepon
seluler yang memungkinkan pelanggan untuk mencari melalui basis data online di bidang pakaian, sepatu, aksesoris, jam
tangan, mainan, dan kartu untuk perdagangan, dan untuk membeli barang-barang konsumen dan melihat informasi produk;
perangkat lunak komputer untuk mengembangkan dan mengoperasikan jaringan dan aplikasi komputer cloud (cloud
computer); perangkat lunak simulasi pelatihan augmented reality di bidang teknologi informasi; piranti lunak komputer untuk
manajemen teknologi informasi (IT), manajemen infrastruktur IT, manajemen infrastruktur IT, manajemen infrastruktur IT jarak
jauh, manajemen aset dan inventaris IT, otomasi proses IT, manajemen daur ulang perangkat IT, keamanan IT, pelaporan IT
dan prediksi IT, pemantauan kesalahan infrastruktur TI dan pemantauan kinerja IT; piranti lunak komputer untuk manajemen
help desk IT dan layanan help desk IT; piranti lunak untuk mengkonfigurasikan, mengutip dan mengorder paket layanan
teknologi informasi dan piranti keras teknologi informasi; program komputer; publikasi elektronik yang dapat didownload dalam
bentuk majalah, artikel, brosur, selebaran, lembaran data, bahan-bahan informasi, bahan-bahan instruksi dalam bidang bisnis,
perdagangan elektronik (e-commerce), teknologi informasi, cloud computing, telekomunikasi, internet, pelatihan bisnis dan
perdagangan elektronik (e-commerce), bisnis, penjualan, manajemen pemasaran dan keuangan; sistem pengolahan data;
software simulasi pelatihan virtual reality di bidang teknologi informasi===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021014010
: 01/03/2021 15:48:27
:
: SUBADRI

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: CILEBUT LEBAK RT.04 RW.04 KEL.CILEBUT TIMUR KEC.SUKARAJA
KAB.BOGOR JAWA BARAT, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, 16711
:
:
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Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: SE'GUT + LUKISAN
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: KUNING,HIJAU,HITAM DAN PUTIH
: 30
: ===Bumbu serba guna; Campuran Bumbu beraroma untuk Makanan; Garam meja; Garam untuk pengawetan bahan
makanan; Garam, bumbu, rempah-rempah, bumbu dari tumbuhan yang diawetkan; Gula aren cair (ekstrak nira kelapa);
Kerupuk; Kerupuk Gendar; Kerupuk Kentang; Kerupuk jagung; Kerupuk sagu; Kopi bubuk; Kopi, ekstrak kopi, teh, kakao dan
penggantinya; Lada hitam bubuk (bumbu); Mie; Mie Keriting; Mie Sagu; Mie segar; Minyak cabe; Produk untuk bumbu atau
penyedap bahan makanan, rempah-rempah yang dapat dimakan, bumbu, vinaigrettes, mayones; Puding dari telur, susu dan
gula; Saffron (rempah-rempah); Sambal Terasi; Sediaan rempah-rempah; Teh Tarik; Teh hijau jepang; Teh hitam es; Teh
lemon; Tepung gula; Tepung jagung; bihun [mie]; bihun beras [mie Beras]; campuran rempah-rempah; garam; garam
berbumbu untuk memasak; garam untuk memasak; garam untuk mengawetkan bahan makanan; garam yang bisa dimakan;
garam, mustard; gula aren; gula cair; gula madu herbal; gula mentah; gula merah; gula tebu bubuk; gula tebu pasir; kerupuk;
kerupuk cumi; kerupuk ikan; kerupuk opak; kerupuk singkong; kerupuk udang; kopi, teh, kakao, gula, beras, tapioka, sagu,
bahan pengganti kopi; lada [bumbu]; lada bubuk (bumbu); mie Cina; mie goreng; mie instan; mie kering; mie ramen; mie
sayur; mie telur; mie tepung; minuman berbahan dasar teh dengan tambahan rasa buah; minyak kopi; rempah-rempah bubuk;
sedap [bumbu]; teh; teh bubuk; teh hijau nanah mint; teh jahe; teh melati; tepung; tepung beras; tepung bumbu; tepung
kacang; tepung roti; tepung tapioka; tepung*; terasi===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021014011
: 01/03/2021 15:50:32
: TO/M/2020/03995 08/10/2020 TO
: Google LLC

Alamat Pemohon

: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

740

540 Etiket
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa

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

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: Logo
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru, hijau, kuning, merah
: 36, 9, 42
: ===Jasa kartu kredit dan terminal pemrosesan transaksi menggunakan teknologi komunikasi jarak dekat (NFC); Jasa
pembayaran elektronik, yaitu, memungkinkan pemrosesan dan transmisi elektronik atas transfer dana elektronik dan
pembayaran melalui ACH, kartu kredit, kartu debit, kartu prabayar, dompet nirkabel, dompet bergerak, dompet elektronik, cek
elektronik dan pembayaran elektronik, bergerak dan online; Jasa transaksi keuangan, yaitu, penyediaan transaksi komersial
yang aman dan pilihan pembayaran menggunakan suatu alat bergerak pada titik penjualan; jasa transaksi keuangan, yaitu,
penyediaan transaksi komersial yang aman dan pilihan pembayaran; konsultasi dalam bidang perbankan online dan jasa
keuangan; menyediakan informasi dalam bidang perbankan online, peminjaman, investasi, penganggaran, manajemen
keuangan, dan jasa keuangan; perbankan online dan jasa keuangan melalui jaringan komputer global; perbankan online dan
jasa keuangan yang dapat diakses melalui situs web atau aplikasi bergerak yang dapat diunduh===
===perangkat lunak untuk menangkap, mengelola, dan menyimpan rekening koran bank, rekening tabungan, rekening
investasi, pinjaman, dan informasi kartu kredit dan kartu debit; perangkat lunak yang dapat diunduh untuk manajemen dana
elektronik dan menyediakan alat penganggaran, nasihat investasi dan wawasan keuangan mengenai manajemen keuangan;
perangkat lunak yang dapat diunduh untuk memfasilitasi transaksi komersial menggunakan alat elektronik melalui jaringan
nirkabel, jaringan komputer global dan alat telekomunikasi bergerak; perangkat lunak yang dapat diunduh untuk memproses,
memfasilitasi, memverifikasi, dan autentikasi pembayaran bergerak dan transaksi tanpa kontak dengan pengecer, pedagang,
dan penjual menggunakan suatu alat bergerak; perangkat lunak yang dapat diunduh untuk memungkinkan memproses
transfer dana elektronik dan pembayaran yang dilakukan melalui ACH, kartu kredit, kartu debit, kartu prabayar, dompet
nirkabel, dompet bergerak, dompet elektronik, cek elektronik dan pembayaran elektronik, bergerak dan online; perangkat
lunak yang dapat diunduh untuk mengizinkan pengguna untuk melakukan transaksi perbankan elektronik, peminjaman,
investasi dan penukaran keuangan melalui jaringan komputer global; perangkat lunak yang dapat diunduh untuk
mengorganisir, menyimpan, menyediakan akses ke, mendapatkan kembali, memindai, menggunakan bersama-sama, dan
menyediakan informasi mengenai barang, jasa, diskon, tiket, boarding pass, tiket masuk, transit pass, kupon, potongan harga,
diskon, program insentif, penawaran khusus, penghargaan, dan program loyalitas konsumen; perangkat lunak yang dapat
diunduh, yaitu, platform keuangan elektronik yang mengakomodasi berbagai jenis pembayaran dan transaksi hutang===
===menyediakan penggunaan sementara atas perangkat lunak yang tidak dapat diunduh online untuk manajemen dana
elektronik dan menyediakan alat penganggaran, nasihat investasi dan wawasan keuangan mengenai manajemen keuangan;
menyediakan penggunaan sementara atas perangkat lunak yang tidak dapat diunduh online untuk memfasilitasi transaksi
komersial melalui sarana elektronik melalui jaringan nirkabel, jaringan komputer global dan alat telekomunikasi bergerak;
menyediakan penggunaan sementara atas perangkat lunak yang tidak dapat diunduh online untuk memproses, memfasilitasi,
memverifikasi, dan autentikasi pembayaran bergerak dan transaksi tanpa kontak dengan pengecer, pedagang, dan penjual
menggunakan suatu alat bergerak; menyediakan penggunaan sementara atas perangkat lunak yang tidak dapat diunduh
online untuk memungkinkan memproses transfer dana elektronik dan pembayaran yang dilakukan melalui kartu prabayar,
dompet nirkabel, dompet bergerak, dompet elektronik, cek elektronik dan pembayaran elektronik, bergerak dan online;
menyediakan penggunaan sementara atas perangkat lunak yang tidak dapat diunduh online untuk menangkap, mengelola,
dan menyimpan rekening koran bank, rekening tabungan, rekening investasi, pinjaman, dan informasi kartu kredit dan kartu
debit; menyediakan penggunaan sementara atas perangkat lunak yang tidak dapat diunduh online untuk mengizinkan
pengguna untuk melakukan transaksi perbankan elektronik, peminjaman, investasi, penganggaran, manajemen keuangan,
dan penukaran keuangan melalui jaringan komputer global; menyediakan penggunaan sementara atas perangkat lunak yang
tidak dapat diunduh online untuk mengorganisir, menyimpan, menyediakan akses ke, mendapatkan kembali, memindai,
menggunakan bersama-sama, dan menyediakan informasi mengenai barang, jasa, diskon, tiket, boarding pass, tiket masuk,
transit pass, kupon, potongan harga, diskon, program insentif, penawaran khusus, penghargaan, dan program loyalitas
konsumen; menyediakan penggunaan sementara atas perangkat lunak yang tidak dapat diunduh online, yaitu, platform
keuangan elektronik yang mengakomodasi berbagai jenis pembayaran dan transaksi hutang; penyedia layanan aplikasi
berupa perangkat lunak antarmuka pemrograman aplikasi (API) untuk integrasi sistem pembayaran online, program loyalitas
dan penghargaan, tiket, tanda masuk (pass), kupon, dan penawaran khusus antara pedagang dan pelanggan===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

566

: D152021014012
: 01/03/2021 15:51:32
:
: Kasraeni

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Lesangi No. 56 Kel. Bone Kec. Masamba Kab. Luwu Utara, Kabupaten Luwu
Utara, Sulawesi Selatan, 92914
:
:

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: SARABBA RAJANA
: Tidak Ada Terjemahan

540 Etiket

Halaman 1999 dari 2049

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: MERAH, HITAM dan PUTIH
: 32
: ===Saraba===
: DID2021014013
: 01/03/2021 15:52:58
:
: JANTHI DARMAWAN

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: VILLA MERUYA BLK. BI/5 RT. 002 RW. 010. KEL. MERUYA SELATAN - KEC.
KEMBANGAN. JAKARTA BARAT - DKI JAKARTA, Kota Administrasi Jakarta Barat,
DKI Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: PAS NORMAL STUDIOS INTERNATIONAL CYCLING CLUB
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM PUTIH
: 35, 25
: ===Administrasi bisnis dan urusan kantor, administrasi dan manajemen usaha; Administrasi urusan bisnis waralaba; Distribusi
materi perikanan dan informasi bisnis; Iklan secara online; Iklan secara online melalui jaringan komputer; Jasa agen
penjualan, yaitu, layanan toko ritel, layanan toko ritel online, layanan toko grosir yang menampilkan kosmetik dan kit kosmetik;
Jasa informasi, pemberian nasehat dan konsultasi berkaitan dengan penggabungan (merger) dan pengambilalihan
(acquisitions) bisnis; Jasa kios makanan dan minuman dalam bentuk toko ritel; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk
perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin yang diaplikasikan secara
elektronik, perangkatnya serta bagian-bagiannya, yaitu, pesawat penerima televisi, telepon bergerak (telepon genggam),
mesin-mesin pencuci pakaian secara elektrik (menggunakan tenaga listrik), mesin pencuci piring otomatis, alat penghisap
debu elektrik (menggunakan tenaga listrik), lemari es elektrik (menggunakan tenaga listrik), alat pengering pakaian secara
elektrik (menggunakan tenaga listrik); Jasa pengadaan kerjasama untuk keuntungan pihak lain dari pakaian, tutup kepala dan
alas kaki, perhiasan, jam tangan, aksesoris mode, tekstil, kosmetik, sediaan untuk perlengkapan mandi yang tidak
mengandung obat,

740

produk perawatan, peralatan perawatan, peralatan mandi yang tidak mengandung obat, [kosmetik], kacamata, tempat untuk
membawa, barang dari kulit, tempat dan penutup untuk telepon genggam, tablet, laptop, koper, label untuk koper, tempat dan
penutup paspor, dompet, tas tangan dan segala macam tas, buku, lilin, perlengkapan audio, perangkat pendengar yang
diletakkan di kepala, tempat pengeras suara, pengeras suara nirkabel, perangkat pendengar yang diletakkan di dalam telinga
yang memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan membeli barang tersebut; Jasa penjualan online untuk
pakaian bersepeda; Jasa penjualan ritel dan grosir untuk pakaian bersepeda; Jasa perantara komersial untuk perlengkapan
elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin dan peralatan elektronik serta bagianbagiannya, yaitu, pesawat penerima televisi, telepon bergerak, mesin-mesin pencuci pakaian secara elektrik (menggunakan
tenaga listrik), mesin pencuci piring otomatis, alat penghisap debu elektrik (menggunakan tenaga listrik), lemari es elektrik
(menggunakan tenaga listrik), pengering pakaian secara elektrik (menggunakan tenaga listrik); Jasa toko eceran secara
online; Jasa toko on-line dan gerai yang menjual alas kaki, pakaian, penutup kepala dan asesoris pakaian, tas punggung, tas
untuk membawa segala keperluan, tas tangan dan dompet; Jasa toko online sepatu bekas; Jasa toko retail secara daring
(online) yang menampilkan konten audio, video dan audio visual yang sebelumnya telah direkam, yang telah distandarkan
(streamed) dan dapat diunduh; Jasa toko retail yang menjual kosmetik; Layanan agen penjualan yang menampilkan pakaian;
Layanan bisnis, yaitu, administrasi bisnis perusahaan dan operasi toko ritel yang menampilkan pakaian, aksesori pakaian, alas
kaki, koper, ransel dan peralatan luar ruang; Layanan bisnis/usaha yang berkaitan dengan manajemen fasilitas dan jasa
operasi teknis, yaitu, penyediaan manajemen usaha dan operasi usaha ke pusat data dengan infrastruktur dan interkoneksi
internet dan jaringan, pusat data tersebut menyediakan manajemen daya, pengendalian lingkungan, dan manajemen
pengamanan data; Layanan fungsi kantor dan penyediaan informasi yang berkaitan dengannya; Layanan fungsi kantor yang
disediakan yang berhubungan dengan layanan grosir dan ritel perangkat keras logam; Layanan iklan, pemasaran dan
promosi, yaitu, memberikan informasi mengenai diskon, kupon, potongan harga, voucher, tautan ke situs web ritel orang lain,
dan penawaran khusus untuk barang dan jasa orang lain; Layanan iklan, pemasaran, dan promosi; Layanan online untuk
menghubungkan pengguna jaringan sosial dengan bisnis; Layanan perantara bisnis; Layanan ritel online yang berkaitan
dengan pakaian dalam; Layanan ritel online yang berkaitan dengan pakaian dalam wanita; Layanan ritel toko serba ada
online; Layanan toko ritel online; Layanan toko ritel online menu utama kopi; Layanan toko ritel online yang menampilan
pakaian dalam wanita; Layanan toko ritel online yang menampilkan buku; Layanan toko ritel online yang menampilkan pakaian
dalam; Layanan toko ritel online yang menampilkan topi; Layanan toko ritel yang disediakan melalui Internet yang
menampilkan kosmetik, sediaan perlengkapan mandi, minyak esensial, masker kecantikan, sabun kosmetik dan shampoo;
Layanan toko ritel yang menampilkan kosmetik, sediaan perlengkapan mandi, kit kosmetik, minyak esensial, masker
kecantikan, sabun kosmetik dan shampoo; Manajemen bisnis dan pengoperasian hotel, klub rekreasi serta tanah dan
bangunan pemukiman untuk orang lain; Mengatur dan menyelenggarakan pameran, acara dan eksibisi untuk tujuan bisnis;
Mengorganisir pameran, pameran dagang, pertunjukan dan acara untuk tujuan komersial atau iklan; Menyelenggarakan
pameran untuk tujuan komersial atau iklan; Organisasi, mengatur dan menyelenggarakan antar bisnis dan pameran
perdagangan, forum dan acara bisnis dalam konteks pameran perdagangan dan eksposisi untuk keperluan bisnis; PASAR
SWALAYAN; Pemasaran dan periklanan pada jasa keuangan dan asuransi; Pengelolaan laporan proyek bisnis; Penjualan
eceran, grosir, penjualan langsung, penjualan melalui pemesanan via pos termasuk melalui Internet atau sarana pemesanan
jarak jauh elektronik lainnya, dan jasa pengadaan kerjasama, untuk pihak lain, termasuk melalui Internet, berbagai barang di

Halaman 2000 dari 2049

bidang berikut ini: perawatan, kecantikan, dan kebersihan untuk manusia dan hewan, yaitu sabun, pasta gigi, deodoran, krim,
lotion dan sampo, wewangian, yaitu parfum, ekstrak parfum, eau de toilette dan kosmetik, yaitu sediaan makeup dan
kecantikan untuk kulit dan rambut, pakaian, yaitu pakaian, pakaian dalam untuk pakaian siang dan malam, alas kaki, celana
ketat, kaus kaki, sepatu, sepatu bot dan sandal, dan aksesoris fashion, yaitu tutup kepala, perhiasan, ikat pinggang, jam
tangan, aksesoris rambut (klip, jepitan, perhiasan, pita, ikatan rambut, jepit rambut, sisir, ikat rambut, ikat kepala), tekstil, yaitu
hiasan dinding dari tekstil, kantong tidur (terpal), tisu dari tekstil untuk menghilangkan make-up, kelambu, linen rumah tangga,
label kain, tirai dari tekstil, saputangan (dari tekstil), toko pakaian laki-laki, kecuali benang rajut dan benang, barang dari kulit,
yaitu koper, set bepergian, koper bepergian, label koper, tas, dompet saku, tempat kartu, dompet, tas kantor, tempat
dokumen, koper dan barang-barang untuk berpergian, yaitu bagasi dan tas bepergian, tas, tas perlengkapan mandi, kotak
peti, koper, tas dan penutup jas, perhiasan, peralatan horologis, barang optik, memungkinkan pelanggan untuk melihat dan
membeli barang atau jasa tersebut dengan berbagai macam cara; Penyediaan dan penyebaran informasi yang berkaitan
dengan materi untuk pameran, pameran perdagangan dan eksposisi untuk keperluan bisnis; Penyediaan informasi, termasuk
on-line, mengenai periklanan, manajemen bisnis dan fungsi administrasi dan kantor; Penyediaan jasa periklanan, administrasi
bisnis dan fungsi kantor di bidang sistem penentuan posisi global; Penyediaan konsultasi, layanan konsultasi dan informasi
terkait jasa periklanan, pemasaran, Jasa promosi, manajemen bisnis, administrasi bisnis, layanan administrasi bisnis terkait
asuransi dan layanan broker dalam jaringan, layanan administrasi bisnis terkait layanan garansi, penilaian bisnis, pertanyaan
bisnis, investigasi bisnis, konsultasi manajemen dan organisasi bisnis, penasihat bisnis dan layanan informasi, bantuan
manajemen bisnis, konsultasi organisasi bisnis, penelitian bisnis, informasi dan saran komersial untuk konsumen dan, toko
saran konsumen, organisasi pameran untuk tujuan komerial atai periklanan, proses administrasi pesanan pembelian,
Penghimpun informasi ke dalam basis data komputer, kompilasi statistik, konsultasi bisnis, koleksi, kompilasi, sistemisasi,
verifikasi, analisis, proses, pembaruan, pengaturan, penyimpanan dan penyedia data, layanan informasi bisnis disediakan
dalam jaringan dari sebuah database komputer, internet atau perangkat komunikasi nirkabel, pencarian data dalam file
komputer untuk orang lain, analisis harga biaya, menyusun laporan akun, peramalan ekonomi, pakar efisiensi, konsultasi
manajemen personal, layanan perbandingan harga, konsultasi bisnis profesional, analisis dan penyedia informasi bisnis dan
komersial, analisis bisnis, riset dan layanan informasi, mengumpulkan dan memverifikasi penilaian dan ulasan bisnis untuk
orang lain, menyediakan perbandingan harga, layanan, kualitas, ulasan dan penilaian penyedia layanan untuk bisnis atau
tujuan komerial, menyiapkan laporan keuangan; Penyediaan laporan bisnis (komersial); Periklanan untuk orang lain melalui
komputer dan jaringan komunikasi; Periklanan, pemasaran dan layanan promosi yang terkait dengan semua industri untuk
tujuan memfasilitasi jejaring dan peluang sosialisasi untuk tujuan bisnis; Produksi film iklan dalam bentuk videotape/rekaman
video; Produksi film-film komersial/iklan televisi; Toko Eceran Elektronik; Toko Grosir Elektronik; Toko eceran yang menjual
peralatan listrik rumah tangga; Toko eceran yang menjual perlengkapan rumah tangga dari tekstil; Toko eceran yang menjual
produk susu; Toko jam tangan; Toko kue online; Toko makanan online; Toko minuman non-alkohol; Toko minuman online;
Toko minuman panas dan dingin; Toko online di bidang makanan dan minuman; Toko online di bidang roti-roti dan kue-kue;
Toko roti online; Toko yang menjual kaca, kaca mata (optik), bingkai kacamata, rangka kaca mata, kaca mata pelindung
matahari, tempat-tempat kaca mata, lensa kontak, wadah-wadah untuk lensa kontak, tali kaca mata, kaca mata anti silau, tas,
tas ransel, tas selempang, dompet, koper, kulit, kulit Imitasi, payung, tongkat, kantong untuk pendaki gunung, jam, tali jam
tangan , rantai jam tangan, kotak jam tangan, perhiasan, gelang, kalung, cincin, bros(perhiasan), logam mulia, baju, celana, tshirt, sepatu, sandal, sepatu sandal, ikat pinggang, topi, jaket, sarung tangan (pakaian), tenda-tenda, tali-tali, tambang, tempat
tidur gantung, jala-jala, terpal plastik, karung plastik, jaring-jaring, kerai diluar ruangan; Toko yang menjual pakaian; Toko yang
menjual pencuci mulut berupa es dan buah; Toko-toko Grosir Elektronik; bantuan manajemen bisnis di bidang waralaba;
desain materi iklan, pemasaran, dan publisitas; distribusi materi iklan dan penyebaran pesan iklan; fungsi kantor; iklan dan
promosi perusahaan; informasi dan konsultasi manajemen bisnis; jasa agensi talent (manajemen bisnis seniman pertunjukan);
jasa informasi ekonomi untuk keperluan bisnis; jasa konsultasi rekrutmen bisnis; jasa logistik (-untuk manajemen bisnis, -untuk
fasilitas organisasi dan sumber daya); jasa pengorganisasian kompetisi bisnis dan perdagangan; jasa penyediaan data bisnis;
jasa penyelenggaraan pameran untuk tujuan niaga atau iklan; jasa periklanan; jasa periklanan dan manajemen; jasa produksi
iklan; jasa toko retail secara online berupa rekaman suara musikal, rekaman suara musikal yang dapat diunduh, T-shirt,
pakaian, penutup kepala, dan alas kaki; jasa toko retail sehubungan dengan hadiah; jasa untuk memperoleh statistik bisnis
untuk orang lain; jasa waralaba, yaitu penawaran assistensi manajemen bisnis dalam pendirian dan pengoperasian hotel,
restoran, klub malam, bar, spa, fasilitas rekreasi dan kebugaran, toko eceran, kondominium, gedung apartemen, pusat
konferensi, resor timeshare (kepemilikan bersama dengan perjanjian bagi waktu) untuk pihak lain; jasa-jasa grosir terkait
kosmetik-kosmetik, sabun-sabun, parfum-parfum, perhiasan-perhiasan, alat tulis, produk-produk kertas, stiker tato, kulit dan
imitasi kulit, tas-tas bepergian, tas-tas tangan, dompet-dompet, dompet, tempat kunci, peralatan rumah tangga dan dapur,
barang-barang tekstil, pakaian, alas kaki, tutup kepala, pakaian dalam, pakaian renang, syal, lencana-lencana untuk dipakai,
hiasan untuk rambut, permainan, mainan, barang-barang mainan (playthings) atau untuk bermain dan barang olahraga; jasajasa organisasi dan pameran-pameran dan pekan-pekan raya perdagangan untuk tujuan-tujuan komersial dan periklanan;
jasa-jasa ritel dan grosir online terkait kosmetik-kosmetik, sabun-sabun, parfum-parfum, perhiasan-perhiasan, alat tulis,
produk-produk kertas, stiker tattoo, kulit dan imitasi kulit, tas-tas bepergian, tas-tas tangan, dompet-dompet, dompet, tempat
kunci, peralatan rumah tangga dan dapur, barang-barang tekstil, pakaian, alas kaki, tutup kepala, pakaian dalam, pakaian
renang, syal, lencana-lencana untuk dipakai, hiasan untuk rambut, permainan, mainan, barang-barang mainan (playthings)
atau untuk bermain dan barang olahraga; jasa-jasa ritel dan grosir yang disediakan melalui perangkat lunak yang dapat
diunduh termasuk aplikasi seluler terkait kosmetik-kosmetik, sabun-sabun, parfum-parfum, perhiasan-perhiasan, alat tulis,
produk-produk kertas, stiker tato, kulit dan imitasi kulit, tas-tas bepergian, tas-tas tangan, dompet-dompet, dompet, tempat
kunci, peralatan rumah tangga dan dapur, barang-barang tekstil, pakaian, alas kaki, tutup kepala, pakaian dalam, pakaian
renang, syal, lencana-lencana untuk dipakai, hiasan untuk rambut, permainan, mainan, barang-barang mainan (playthings)
atau untuk bermain dan barang olahraga; jasa-jasa toko ritel terkait kosmetik-kosmetik, sabun-sabun, parfum-parfum,
perhiasan-perhiasan, alat tulis, produk-produk kertas, stiker tato, kulit dan imitasi kulit, tas-tas bepergian, tas-tas tangan,
dompet-dompet, dompet, tempat kunci, peralatan rumah tangga dan dapur, barang-barang tekstil, pakaian, alas kaki, tutup
kepala, pakaian dalam, pakaian renang, syal, lencana-lencana untuk dipakai, hiasan untuk rambut, permainan,
mainan, barang-barang mainan (playthings) atau untuk bermain dan barang olahraga; keypunching [fungsi kantor]; kompilasi
dan/atau penggunaan model, algoritma atau stimulasi untuk menganalisa dan menguji konsep bisnis atau komersial, purwa
rupa (prototypes), data atau informasi; kompilasi dan/atau penggunaan model, algoritma atau stimulasi untuk menganalisa dan
menguji konsep bisnis atau komersial, purwa rupa (prototypes), data atau informasi yang berasal dari Internet of Things (IoT,
yaitu suatu konsep dimana objek tertentu mempunyai kemampuan untuk mentransfer data lewat jaringan tanpa memerlukan
adanya interaksi dari manusia ke manusia ataupun dari manusia ke perangkat komputer); layanan iklan dan manajemen
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untuk penjualan gelas, kotak makan siang dan wadah makanan, pakaian, tutup kepala yaitu, kemeja (dengan atau tanpa
kerah dan/atau lengan), celana (celana pendek atau panjang), rok, gaun, kaus kaki, jaket (dengan atau tanpa tudung), sapu
tangan, pita, topi (hats), topi (caps), visor, sepatu, sandal dan sandal selop, permainan, mainan dan alat permainan, alat
olahraga, dekorasi, mainan figur yang dapat dikoleksi, boneka, mainan mekanik, mainan mewah, mainan boneka, mainan
tokoh aksi, jam tangan mainan; layanan iklan yang berkaitan dengan pakaian; layanan konsultasi bisnis yang berkaitan
dengan pendirian dan pengoperasian waralaba; layanan konsultasi manajemen bisnis yang berkaitan dengan waralaba;
layanan konsultasi yang berkaitan dengan pengoperasian waralaba; layanan manajemen bisnis yang berkaitan dengan
waralaba; layanan pakaian eceran disediakan oleh departement store; layanan pengingat janji [fungsi kantor]; layanan
penjadwalan janji [fungsi kantor]; layanan periklanan dan manajeman untuk penjualan dari tempat minuman, kotak makan
siang dan wadah makanan, pakaian, penutup kepala, kemeja, kemeja berkerah, kemeja lengan panjang, t-shirt lengan
pendek, celana, celana pendek, celana panjang, rok, gaun, kaos kaki, jaket, jaket berkerudung, topi-topi, topi dengan lidah
yang menonjol berfungsi untuk melindungi dari sinar matahari (pakaian), sepatu, sandal, game, mainan dan mainan, artikel
olahraga, dekorasi, tokoh mainan koleksi, boneka, mainan mekanik, boneka mainan berkarakter, boneka mainan, mainan
action figure, jam tangan mainan; layanan periklanan dan manajemen penjualan; layanan toko grosir menampilkan pakaian;
layanan toko grosir online yang menampilkan bir; layanan toko grosir online yang menampilkan tas; layanan toko grosir online
yang menampilkan teh; layanan toko ritel menampilkan kacamata; layanan toko ritel online terkomputerisasi; layanan toko ritel
online yang menampilkan kain; layanan toko ritel online yang menampilkan tas; layanan toko ritel online yang menampilkan
teh; layanan toko ritel online yang menampilkan utas; layanan transkripsi medis [fungsi kantor]; layanan waralaba dalam
bentuk memberikan bantuan manajemen bisnis dalam pendirian dan pengoperasian restoran; layanan waralaba dan ritel;
layanan waralaba yang menyediakan bantuan bisnis; layanan waralaba, termasuk memberikan bantuan manajemen bisnis
dalam pengaturan dan pendirian resort hotel, motel, dan restoran; layanan waralaba, termasuk memberikan bantuan teknis
dalam pengaturan dan pendirian resort hotel, motel, dan restoran; layanan waralaba, yaitu bantuan manajemen bisnis dalam
pendirian dan pengoperasian restoran; layanan-layanan konsultasi bisnis yang berkaitan dengan pendirian dan pengoperasian
administrasi waralaba; manajemen bisnis untuk pengoperasian waralaba; manajemen bisnis, administrasi bisnis, fungsi
kantor; manajemen dan administrasi bisnis dan fungsi kantor kesemuanya berhubungan dengan permainan golf; manajemen
dan operasi bisnis daur ulang; memberikan bantuan dalam pengelolaan bisnis waralaba; memberikan bantuan di bidang
komersialisasi produk dalam kerangka kontrak waralaba; memberikan bantuan di bidang manajemen bisnis dalam kerangka
kontrak waralaba; memberikan bantuan di bidang manajemen bisnis dan komersialisasi produk dalam kerangka kontrak
waralaba; memberikan informasi kerjasama waralaba (administrasi) restoran, cafe yang menyediakan makanan dan minuman
berbahan dasar kelor; mempromosikan barang dan jasa yang dibuat atau diberikan di Taiwan oleh orang lain, dengan
penyebaran materi iklan, dengan mengatur dan melakukan pameran barang dan jasa tersebut, dan dengan distribusi T-shirt,
tas belanja dan hadiah promosi lainnya; mengadakan pameran dagang untuk profesional industri dalam bidang produksi dan
distribusi video online, konten yang dihasilkan oleh pengguna, dan iklan online; mengatur dan melakukan pameran dagang
dan eksibisi untuk tujuan komersial atau iklan; mengatur dan menyelenggarakan acara, pameran, eksposisi dan konferensi
untuk tujuan komersial dalam hiburan interaktif, realitas virtual/maya, elektronik konsumen (consumer electronics) dan industri
hiburan permainan video; mengatur, mempromosikan dan menyelenggarakan pameran, pameran perdagangan (tradeshows)
dan acara-acara untuk tujuan bisnis; menyediakan layanan konsultasi dan jasa konsultasi dalam melakukan pameran dagang,
pameran (exhibitions) dan pameran (expositions) untuk bisnis industri dan komersial; menyelenggarakan pameran dan acara
di bidang pengembangan perangkat lunak dan perangkat keras untuk tujuan komersial atau iklan; menyiapkan dan
menempatkan iklan luar ruangan untuk orang lain; menyiapkan dan mengatur pameran dagang (trade fairs), pameran
(exhibitions) dan pameran (expositions) untuk perusahaan industri dan komersial; menyiapkan dan mengatur pameran produk
untuk perusahaan industri dan komersial; organisasi pameran dagang; organisasi pameran dagang dan eksibisi untuk tujuan
komersial atau iklan; organisasi pameran untuk bisnis atau iklan; penelitian dan survei bisnis; pengarsipan dokumen [fungsi
kantor]; pengarsipan dokumen atau pita magnetik [fungsi kantor]; pengaturan acara, pameran, pekan raya, dan pertunjukan
untuk tujuan promosi dan iklan komersial; pengaturan dan penyelenggaraan konferensi komersial, perdagangan dan bisnis,
pertunjukan, dan pameran; pengecer toko serba ada; pengiklanan penjualan melalui pos (direct mail advertising); penyebaran
bahan-bahan jasa diskon iklan; penyediaan bantuan bisnis untuk pengoperasian waralaba; penyediaan jasa ritel melalui
pemesanan dengan katalog melalui pos yang berkaitan dengan pakaian, tutup kepala dan alas kaki, perhiasan, jam tangan,
aksesoris mode, tekstil, kosmetik, sediaan untuk perlengkapan mandi yang tidak mengandung obat, produk perawatan,
peralatan perawatan, peralatan mandi yang tidak mengandung obat [kosmetik], kacamata, tempat untuk membawa, barang
dari kulit, tempat dan penutup untuk telepon genggam, tablet, laptop, koper, label untuk koper, tempat dan penutup paspor,
dompet, tas tangan dan segala macam tas, buku, lilin, perlengkapan audio, perangkat pendengar yang diletakkan di kepala,
tempat pengeras suara, pengeras suara nirkabel, perangkat pendengar yang diletakkan di dalam telinga; penyediaan laporan
bisnis dan / atau komersial; penyediaan ruang iklan melalui jaringan komputer dan situs web; penyelenggaraan pameran untuk
tujuan iklan; penyelenggaraan pameran untuk tujuan komersial; penyortiran surat, penanganan dan penerimaan [fungsi
kantor]; perencanaan dan pameran peragaan busana untuk tujuan promosi; proyek manajemen untuk bisnis, -untuk
administrasi; publikasi naskah publisitas/iklan; rekrutmen dan manajemen stempel perdagangan, kupon, kartu berjenis
akumulasi poin waralaba, keanggotaan; saran bisnis yang berkaitan dengan waralaba; saran bisnis yang berkaitan dengan
waralaba restoran; saran dan konsultasi bisnis terkait dengan waralaba; toko; toko bangunan; toko grosir; toko grosir online
dan layanan toko ritel online yang menampilkan pakaian, alas kaki; toko online; toko ritel online dalam bidang pakaian; toko
roti; toko swalayan; toko yang menjual perhiasan; toko-toko; toko-toko ritel, pesanan melalui pos dan layanan-layanan toko
ritel online yang menampilkan cokelat dan minuman berasal dari teh, biji kopi, kopi bubuk, produk-produk cokelat, teh loose
dan kantong teh, produk terkait kopi dan teh, bermacam-macam rasa teh, sirup dan saus-saus, skala, kertas filter, t-shirt,
pakaian, tutup kepala, alas kaki, aksesoris-aksesoris pakaian, mug, gelas-gelas, alat makan, gantungan kunci, alat tulis, tastas, peralatan-peralatan dan wadah-wadah dapur atau rumah tangga, filter-filter kopi listrik, mesin-mesin kopi listrik, penapispenapis kopi listrik, peralatan pembuat kopi, persiapan-persiapan pembersih perlengkapan dan peralatan kopi; transkripsi
komunikasi [fungsi kantor]===
===Bagian tumit untuk kaos kaki; Baju Hangat kerah kura-kura; Baju Hangat terbuat dari wol; Baju atasan crop; Baju hangat
Lengan panjang tertutup; Baju hangat lengan panjang; Baju hangat tenis; Bakiak dan sandal gaya Jepang; Bretel [suspender];
Busana Care Cine; Busana Muslim; Cawek (Ikat Pinggang/Sabuk); Celana jeans; Celana pelindung kaki; Celana pendek
selancar; Dasi pramuka; Dasi yang terbuat dari alas kaki sutra; Ikat kaos kaki elastis; Ikat pinggang; Jaket bulu atau wol; Jas
Kaen Serebet; Kaos anak-anak; Kaos kaki bayi; Kaos kaki pramuka; Kaos kaki yang menyerap keringat; Kaos tanpa lengan;
Kutang nenek; Manset untuk lengan kemejas (pakaian); Pakaian (tidak termasuk ikat pinggang); Pakaian Tidur; Pakaian
bagian bawah piyama; Pakaian bawahan, celana, celana pendek, pakaian dalam, gaun, piyama, pakaian dalam wanita, dasi
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pakaian, syal, sarung tangan, pakaian renang; Pakaian berkaitan dengan skateboard (papan luncur) yaitu, atasan (pakaian),
tank top, kaus oblong (t-shirt), kemeja lengan panjang, celana, celana pendek, kaus/kemeja yang menyerap keringat
(sweatshirt), jaket, ikat pinggang, tutup kepala, topi, beanie dan kaus kaki.; Pakaian muslim; Pakaian tidur; Pakaian tidur dan
pakaian malam; Pakaian tidur untuk bayi; Pakaian, yaitu, pakaian dalam wanita, atasan, pakaian bawahan, bra, pakaian
wanita yang pas di tubuh digunakan sebagai pakaian dalam, bra olahraga, celana dalam wanita, kamisol, pakaian tidur,
pakaian kasual untuk bersantai, pakaian dalam, pakaian untuk kegiatan aktif, yaitu, pakaian yang terdiri atas celana panjang
dan jaket, pakaian dan celana untuk olahraga, dan pakaian dan celana untuk yoga, pakaian renang, pakaian pantai, celana
pendek pria untuk pakaian dalam dengan karet pada bagian pinggang, korset, ikat kaos kaki elastis, pakaian ketat untuk
pesenam/penari, jubah, jaket, jas, jas/setelan, pakaian tahan air untuk dipakai pada saat hujan, celana pendek, celana
panjang, gaun, rok, kemeja, kaos tanpa lengan, kaos/kemeja yang menyerap keringat, baju hangat, rompi, blus, ikat pinggang,
skarf, sarung tangan, sarung tangan musim dingin, kaos kaki; Pakaian, yaitu, setelan baju, gaun-gaun, jas-jas, mantel
panjang, jaket, pakaian hujan, celana, celana panjang, celana pendek, jins, rok-rok, blus, kemeja, T-shirt, rompi, baju kaos,
cardigan, pakaian dalam dan pakaian tidur; Pakaian, yaitu, stoking panjang, alas kaki, sepatu basket, sepatu kets basket, kaos
oblong, kemeja, kaos polo, sweater lengan panjang, celana olahraga, celana, kaos tanpa lengan, kaos jersey, celana pendek,
piyama, baju olahraga, kemeja rugby, sweater, ikat pinggang, pakaian ringan untuk tidur, topi, topi sebagai tutup kepala, visor
sebagai penutup kepala, pakaian pemanasan untuk olahraga, celana untuk pemanasan, atasan untuk pemanasan, kaos
aksesoris basket (shooting shirts), jaket, blazer, dasi sebagai pakaian, kotak saku, sapu tangan, jaket tahan angin, parka,
mantel, tadah liur bayi bukan dari kertas, pakaian tidur bayi yang baru lahir, bando, ban pergelangan tangan sebagai pakaian,
celemek, pakaian dalam, celana pendek boxer, celana ketat boxer, celana panjang, pelindung telinga, sarung tangan, sarung
tangan musim dingin, syal, baju tenun dan rajut, gaun jersey, gaun, gaun dan seragam pemandu sorak, pakaian renang,
pakaian mandi, baju renang, bikini, tankini, celana renang, celana mandi, celana pendek untuk selancar, pakaian karet untuk
olahraga air (wet suits), pakaian penutup di pantai, pakaian penutup setelah mandi, kain penutup setelah mandi, sandal,
sandal pantai, topi pantai, pelindung matahari sebagai penutup kepala, topi renang, topi mandi, penutup kepala dengan
tambahan rambut palsu (wigs); Pakaian, yang berkaitan dalam bidang bola basket, permainan elektronik, olahraga elektronik
dan olahraga virtual yaitu, stoking panjang, alas kaki, sepatu basket, sepatu kets basket, kaos oblong, kemeja, kaos polo,
sweater lengan panjang, celana olahraga, celana, kaos tanpa lengan, kaos jersey, celana pendek, piyama, baju olahraga,
kemeja rugby, sweater, ikat pinggang, dasi, pakaian ringan untuk tidur, topi, topi sebagai tutup kepala, visor sebagai penutup
kepala, beanies, pakaian pemanasan untuk olahraga, celana untuk pemanasan, atasan untuk pemanasan, kaos aksesoris
basket (shooting shirts), jaket, jaket tahan angin, parka, mantel, tadah liur bayi bukan dari kertas, bando, ikat pergelangan
tangan, celemek, pakaian dalam, celana pendek boxer, celana panjang, pelindung telinga, sarung tangan, sarung tangan
musim dingin, syal, baju tenun dan rajut, gaun jersey, gaun, gaun dan seragam pemandu sorak, pakaian renang, pakaian
mandi, baju renang, bikini, tankini, celana renang, celana mandi, celana pendek untuk selancar, pakaian karet (wet suits)
untuk ski air dan menyelam, pakaian penutup di pantai, pakaian penutup setelah mandi, kain penutup setelah mandi, sandal,
sandal pantai, topi pantai, pelindung matahari sebagai penutup kepala, topi renang, topi mandi, penutup kepala dengan
tambahan rambut palsu (wigs); Penahan kaos kaki; Pengikat kaos kaki; Penutup kaos kaki bergaya Jepang (penutup tabi);
Pita atau karet penahan kaos kaki; Potongan-potongan kain untuk bagian tumit kaos kaki; Sabuk dan ikat pinggang untuk
pakaian; Sandal kulit gaya Jepang; Sandal terasa gaya Jepang; Selepe (Ikat Pinggang Dari Logam); Setagen (Ikat Pinggang);
Topi sebagai tutup kepala; alas kaki khusus untuk olahraga; alas kaki, bukan untuk olahraga; asaura-zori [sandal tali-kaki
Jepang]; atasan olahraga; bagian atas anyaman rotan untuk sandal gaya Jepang; bagian atas sepatu; bagian atasnya untuk
sandal gaya Jepang; baju angin; baju berburu; baju busana muslim; baju dalam; baju hamil; baju hangat; baju kaos (t-shirt);
baju kaos bertopi; baju kemeja; baju ketat; baju militer; baju olahraga; baju one-piece; baju pelindung; baju rajut; baju rami;
baju tidur; baju tidur empuk untuk bayi; baju untuk orang dewasa; bingkai topi [kerangka]; bretel; celana bersalin; celana
berupa kaos kaki (stoking); celana boxer; celana dalam wanita; celana formal; celana jas; celana kasual; celana khaki; celana
kulit; celana olahraga; celana olahraga untuk orang dewasa; celana panjang militer; celana pendek anak laki-laki [pakaian];
celana pendek bersalin; celana pendek bersepeda; celana pendek bulu; celana pendek denim; celana pendek golf; celana
pendek tinju; celana perawat; celana tanaman denim; celana tempur; celana untuk olahraga; celana untuk tunggang kuda;
chemisettes [bagian depan baju]; chullos [topi dengan penutup telinga]; cleat untuk melekat pada sepatu olahraga; dasi; dasi
(pakaian); dasi katun; dasi kupu-kupu; dasi sutra; haneri [dasi yang bisa dilepas untuk kimono]; ikat pinggang; ikat pinggang
[bagian dari pakaian]; ikat pinggang [pakaian]; ikat pinggang uang [pakaian]; ikat pinggang untuk dipakai; ikat pinggang untuk
pakaian; jaket [pakaian bisnis]; jaket [pakaian]; jaket bawah; jaket berat; jaket berburu; jaket bersepeda; jaket bomber; jaket
bulu; jaket denim; jaket empuk; jaket jas; jaket lengan panjang; jaket makan malam; jaket menjadi pakaian; jaket militer; jaket
nelayan; jaket olahraga; jaket panjang; jaket pelindung angin dan hujan [parkas]; jaket ringan; jaket tempat tidur; jaket trekking;
jaket untuk pengendara sepeda motor; jaket wol; jaket, gaun tanpa lengan dengan blus di bagian dalamnya, jas, kemeja, baju
hangat, T-shirt, celana, manset untuk kemeja, ikat pinggang dan kaus kaki; jas; jas [pakaian]; jas hujan; jas hujan motor; jas
kulit; jas luar-jas luar; jas panjang; jas pelaut; jas penerbangan; jas satu potong; jas snowboard; jas taekwondo; jas tahan air
untuk pengendara sepeda motor; jas tiga potong [pakaian]; kaos; kaos grafis; kaos kaki; kaos kaki neoprene; kaos kaki
panjang; kaos kaki penghangat; kaos kaki tipis yang dikenakan untuk melapisi bagian dalam sepatu (sol dalam sepatu, selain
untuk kegunaan ortopedi); kaos oblong; kaos polo; kaos replika sepak bola; kaos replika, celana pendek dan kaus kaki; kaos
sepak bola; kaos singlet; kaos t shirt; kaos turtleneck tiruan; kaos yoga; kaos, celana pendek dan kaus kaki American football;
kaos/kemeja yang menyerap keringat; kaus [baju ketat]; kaus kaki baju pria; kaus kaki olahraga; kaus kaki sandal; kaus
olahraga; kemeja untuk dipakai dengan jas; kerah [pakaian]; kombinasi [pakaian]; korset [pakaian dalam]; korset [pakaian
yayasan]; kutang wanita; lacak jaket; legging [celana panjang]; legging menjadi celana panjang; magoja [Jaket luar Korea
dikenakan di atas pakaian dasar]; mantel olahraga; melawan celana pendek untuk seni bela diri campuran atau bergulat;
miters [topi]; pakaian; pakaian basah untuk olahraga air permukaan; pakaian dalam anak-anak; pakaian dari bulu tiruan;
pakaian dari kulit; pakaian dari kulit atau imitasi dari kulit; pakaian khusus untuk olahraga; pakaian kucing; pakaian olahraga;
pakaian olahraga muslim; pakaian santai; pakaian tidur; pakaian tidur [pakaian]; pakaian tidur bersalin; pakaian tidur untuk
anak-anak; pakaian tidur untuk bayi; pakaian tidur untuk pria; pakaian tidur untuk wanita; pakaian untuk anak laki-laki; pakaian
untuk anak-anak; pakaian untuk bayi; pakaian untuk berselancar; pakaian untuk judo; pakaian untuk olahraga; pakaian untuk
pria; pakaian untuk pria, wanita dan anak-anak; pakaian untuk seni bela diri; pakaian untuk skating; pakaian untuk wanita;
pakaian yaitu, bandana, blus, capri, jas, gaun, sarung tangan, jaket, jeans, baju kaus jersey, legging, pakaian dalam, pakaian
kasual untuk bersantai, baju hamil, dasi, pakaian kerja (overall), piyama, celana, pakaian ponco, jas hujan, jubah, sarung, syal,
kemeja , celana pendek, rok, skort, pakaian tidur, kaus kaki, pita penahan keringat (sweat band), sweater, celana yang
menyerap keringat, pakaian yang menyerap keringat, pakaian renang, tank top, kaus oblong, pakaian olah raga (track suit),
pakaian dalam (undergarment), rompi, jaket tahan angin dan windshirt; pakaian yang mengandung zat pelangsing; pakaian,
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alas kaki, tutup kepala; pakaian, bukan pakaian pelindung, memasukkan elemen atau bahan reflektif atau neon; pakaian,
termasuk pakaian jadi, kaos, kaus kaki panjang berbahan kain, kaus kaki, celana ketat, legging, pakaian dalam, rompi, bra,
celana dalam, pakaian tidur; pakaian, yaitu piyama, baju kaos; kaos/kemeja yang menyerap keringat, T-shirt, celana panjang,
jaket, kaos kaki pendek, pakaian dalam, dasi dan baju hangat, tutup kepala, topi; penjaga ruam untuk olahraga air; piyama;
piyama bayi; piyama boneka bayi; piyama rajut; piyama untuk anak-anak; piyama untuk orang dewasa; piyama untuk pria;
piyama untuk wanita; puncak topi; replika kaos sepak bola Amerika; rompi olahraga; sandal balet [sepatu dansa]; sandal bayi;
sandal dansa; sandal jepit [alas kaki]; sandal kulit; sandal kulit domba; sandal lipat; sandal lipat wanita; sandal mandi; sandal
pakai; sandal pantai; sandal pedikur; sandal pedikur busa; sandal plastik; sandal untuk mandi; sepatu; sepatu atau sandal
esparto; sepatu bayi rajutan; sepatu bersepeda; sepatu bot memancing; sepatu bot militer; sepatu bot untuk olahraga; sepatu
datar; sepatu dek; sepatu formal; sepatu gunung; sepatu gurun; sepatu karet; sepatu keriting; sepatu kriket; sepatu kulit;
sepatu mengemudi; sepatu olahraga; sepatu panjat; sepatu renda; sepatu santai; seragam olahraga; setelan jas; setelan kaos
bertudung (hoodies); singlet olahraga; suspender [bretel]; tas sepatu hoki lapangan; tas sepatu kriket; tas sepatu sepak bola;
topi; topi berbandul; topi bersepeda; topi dengan visor; topi ember; topi garnisun; topi golf; topi jari kaki [bagian dari alas kaki];
topi kertas [pakaian]; topi koki; topi militer; topi militer dengan visor; topi mode; topi olahraga; topi pesta [pakaian]; topi rajut;
topi rajutan; topi toboggan; topi untuk anak-anak; topi untuk bayi, bayi, balita, dan anak-anak; zori [sandal gaya Jepang]===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021014014
: 01/03/2021 15:55:02
:
: PT. SOFIYA MANDIRI NUSANTARA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Komplek Toho Blok C No.6, Jl. Raya Pantai Indah Kapuk, Kota Administrasi Jakarta
Utara, DKI Jakarta
: Dra. Devi Yulian, S.H.
: Jalan Pangeran Jayakarta No. 117 Blok. C-4, Jakarta Pusat

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

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

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah, putih
: 16
: ===Kertas foto; Label dicetak; Tabel hitungan; alat dan mesin penjilid buku [peralatan kantor]; alat pelubang [keperluan
kantor]; alat tulis; alat tulis kantor; alat tulis menulis; album; amplop; bahan penjilid buku; bahan-bahan menggambar; binder;
buku; buku gambar; buku tulis; cairan penghapus untuk keperluan tulis menulis; cap [stempel]; dispenser pita perekat otomatis
untuk penggunaan kantor; huruf-huruf cetak, blok-blok cetak; instrumen menggambar; jangka; kalender; kapur tulis; karton*;
katalog; kertas catatan berperekat; kertas cetak; kertas fotokopi; kertas tempel; kertas*; klip pengikat; klip untuk pemegang
lencana nama [keperluan kantor]; kotak pensil; krayon; krayon lilin; label kertas; label penanda; lem untuk alat tulis atau
keperluan rumah tangga; map; mistar / penggaris untuk menggambar; mistar / penggaris untuk merancang; nama lencana
[keperluan kantor]; paku payung; papan tulis; pemotong kertas [keperluan kantor]; pena penanda; pena untuk menandai [alat
tulis]; penahan buku [alat tulis]; penajam pensil, listrik atau non-listrik; penajam pensil, mekanik; penanda; penghancur kertas;
penghapus; penghapus papan tulis; penghapus pensil; penghapus tinta; penjepit kertas; pensil; pensil gambar; penunjuk
halaman buku; pisau kertas [pembuka surat]; pita perekat untuk keperluan alat tulis atau rumah tangga; pulpen; pulpen untuk
menandai [alat tulis menulis]; sampul dokumen [alat tulis]; sampul pelindung untuk buku; spidol warna-warni; stapler untuk
kertas; staples untuk kertas; stiker; tali sandang untuk memegang kartu kertas; tali sandang untuk memegang kartu
kunjungan; tempat dokumen yang dapat diperluas [alat tulis]; tempat pensil; tempelan penanda; tinta koreksi [heliografi];
tinta*===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021014015
: 01/03/2021 16:01:26
:
: LATIFAH SARI

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Suato Tatakan RT. 001 RW. 001 Desa Suato Tatakan, Kec. Tapin Selatan, Kab.
Tapin, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan, 71181
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Syahila Care dan Logo
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Rose Gold
: 3
: ===Air penyegar wajah (untuk keperluan kosmetik); Alas bedak; Kosmetik yaitu bedak padat, bedak bubuk, lipstik, pensil alis
dan eyeliner; Lotion pelindung sinar ultra-violet; Pemerah pipi dalam bentuk bedak; Perona Pipi; Sabun Kecantikan (kosmetik);
Sediaan dasar untuk tata rias wajah; Sediaan perawatan rambut, shampo, kondisioner (pelembab) rambut, losion dan jel untuk
rambut; Sediaan tata rias wajah; Sediaan-sediaan kosmetik untuk perawatan kulit; Serum rambut; Toner; Toner (cairan
penyegar wajah) kosmetik; bedak tabur; body lotion untuk keperluan kosmetik; dasar bedak (kosmetik); kosmetik; kosmetik

740
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dan make-up; kosmetik penyegar kulit; kosmetik yaitu krim, susu, lotion, gel dan bubuk untuk wajah, tubuh dan tangan;
kosmetik, yaitu alas bedak, concealer, pengkilap bibir, maskara, pembersih make-up; kosmetik, yaitu, alas bedak, bedak,
concealer, Celak mata (Eye shadow), pensil mata, eyeliner cair, maskara, pensil bibir, lipstik, Pengkilat bibir (lip gloss), balsem
bibir, cat kuku; krim kecantikan; krim kecantikan untuk perawatan tubuh; krim kecantikan wajah dan tubuh; krim pemutih kulit;
krim pemutih kulit wajah; lipstik; lotion untuk keperluan kosmetik; maskara; masker kecantikan; masker kecantikan wajah;
masker kecantikan, sediaan perawatan kulit wajah (facial packs); minyak rambut; parfum; pomade rambut; sediaan kosmetik
untuk berjemur dan sediaan untuk melindungi kulit dari efek sinar matahari; sediaan kosmetik untuk bulu mata; sediaan
kosmetik untuk mandi; sediaan kosmetik untuk melindungi kulit dari sinar matahari; sediaan perawatan kuku kosmetik; sediaan
perawatan kulit wajah (kosmetik); sediaan perawatan wajah kosmetik; sun block lotion untuk keperluan kosmetik; tonik rambut;
wax rambut===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021014016
: 01/03/2021 16:04:25
:
: ULFA USMIATI AMINAH

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl.Panderman,RT.001,RW.005,Kelurahan Oro-Oro Ombo,Kecamatan Batu,Kota
Batu., Kota Batu, Jawa Timur
: Amirul Mohammad Nur S.H., M.HKI., LL.M.,
: Jalan Ngagel Wasana III No 53

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: KARALEE
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Gold,Hitam,Putih
: 3
: ===Gel jerawat (kosmetik); Jel Penghilang Noda Jerawat; Jel Perawatan Noda Jerawat non-medis; Kosmetik untuk perawatan
rambut; Krem Jerawat Non Medis; Lotion jerawat; Pembersih Wajah [Cleanser]; Sabun jerawat; Sabun untuk muka; Sediaan
kosmetik untuk kulit wajah; Serum jerawat; bedak wajah kosmetik; body lotion untuk keperluan kosmetik; body scrub untuk
keperluan kosmetik; krim wajah [kosmetik]; lipstik; parfum; patch jerawat kosmetik; sabun mandi; sediaan kosmetik untuk
perawatan tubuh; sediaan kosmetika untuk perawatan jerawat; toner wajah kosmetik===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021014017
: 01/03/2021 16:04:27
:
: Anwari

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Pondok Duta Raya Blok H1/4 RT 015 RW 014 Kel. Tugu Kec. Cimanggis Kota
Depok Kota Jawa Barat, Kota Depok, Jawa Barat, 16451
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Madu Sehat KS
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Kuning dan Hijau
: 5
: ===Madu untuk kesehatan; Madu untuk obat; Produk madu untuk penggunaan medis, farmasi atau terapeutik===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021014018
: 01/03/2021 16:04:35
:
: PT. BOLESCA FOODINDO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Rukan Puri mutiara Blok D 129-130, jalan. Griya Utama , Sunter agung Jakarta
14350, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14350
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: MISTER MAX
: Tidak Ada Terjemahan

591

Uraian Warna

: MERAH, KUNING, PUTIH

740

540 Etiket
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511

Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: JID2021014019
: 01/03/2021 16:05:45
:
: Richard Wijaya

Alamat Pemohon

: Gedung Educenter Lt. 2A Unit 22717 Office 99 Jl. Sekolah Foresta No. 8 Kel.

: 29
: ===Abon daging; Bahan pengganti daging; Bakso daging sapi; Bistik Daging Sapi; Daging Masak Hitam; Daging Sapi Lada
Hitam; Daging ayam asap; Daging ayam beku; Daging ayam yang sudah diolah, dimasak, dibekukan; Daging cincang; Daging
kaleng; Daging kalkun; Daging kerbau; Daging sapi angus; Daging sapi muda; Daging sapi suwir; Geprek Daging; Hidangan
dari daging kornet; Hidangan siap saji terutama terbuat dari pengganti daging; Ikan, daging, unggas dan sayuran kalengan;
Kaldu daging domba; Kaldu daging sapi; Kezuri-bushi (serpihan daging ikan yang dikeringkan); Makanan beku terutama terdiri
dari pengganti daging; Makanan genggam yang dibekukan, disiapkan atau dikemas dengan bahan utama daging, ikan,
unggas atau sayuran; Makanan pembuka beku terutama terdiri dari daging; Makanan pengganti daging, yaitu, protein
berbahan dasar tanaman, protein berbahan dasar sayuran; Makanan porsi kecil yang utamanya terdiri dari daging, ikan, ham,
unggas dan atau sayuran; Makanan siap masak terutama terdiri dari daging; Makanan siap masak terutama terdiri dari
pengganti daging; Makanan yang didinginkan yang terutama mengandung ikan, daging, dan unggas; Makanan yang terbuat
dari daging; Olesan berbahan dasar sayuran, buah-buahan, protein nabati atau pengganti daging; Onigiri Daging; Panganan
khas Perancis terbuat dari daging (charcuterie); Pastry isi daging; Penganan khas Perancis terbuat dari daging; Pengganti
daging berbahan dasar buah; Pengganti daging berbahan dasar sayuran; Potongan daging ikan tanpa tulang; Produk daging
yang dibekukan; Produk makanan vegetarian, yaitu, pengganti daging dan ikan berbasis sayuran, pengganti telur, pengganti
keju dan minuman makanan berbasis kedelai yang digunakan sebagai pengganti susu; Produk olahan daging sapi; Protein
nabati bertekstur digunakan sebagai pengganti daging; Protein nabati yang secara tekstur sudah terbentuk untuk digunakan
sebagai pengganti daging; Rendang Daging Suwir; Salami (saus daging); Sari-sari daging; Sate Daging Sapi; Scotch eggs
[telur rebus yang dibungkus dengan daging sosis dan dilapisi dengan remah-remah]; Sediaan daging; Sediaan daging yang
diawetkan; Sediaan hidangan yang terutama terdiri dari daging; Semur Daging Sapi; Se’i Daging Sapi; Veal stock (olahan dari
tulang daging sapi muda); bahan makanan siap saji yang terutama terbuat dari daging, ikan, unggas, hewan buruan atau
sayuran, semua diawetkan, dikeringkan, didinginkan, dibekukan atau dimasak; bakso isi daging ayam cincang; bakso isi
daging ikan cincang; bakso isi daging sapi cincang; bit daging; bulgogi [Hidangan Daging Sapi Korea]; bulgogi [daging sapi
panggang yang diiris dan dibumbui]; cabai dengan daging; campuran daging yang diawetkan, dikeringkan atau dimasak; cold
cuts (daging); daging; daging asap; daging asin; daging atau ikan kalengan; daging ayam; daging ayam kemasan; daging
ayam yang diasinkan; daging babi asap; daging beku-kering; daging buatan instan; daging budidaya; daging burger; daging
cincang terbuat dari buah-buahan; daging dan sayuran yang dibalut dengan bubuk untuk menggoreng; daging giling; daging
goreng; daging ham sapi; daging ham yang diawetkan atau diolah (diasap/diasinkan); daging instan; daging irisan; daging
kaleng, ikan, sayuran dan buah-buahan; daging kalkun (diasinkan atau diasap); daging kemasan; daging kering; daging kering
instan; daging kornet; daging masak; daging olahan [pengganti daging]; daging olahan asap; daging panggang; daging
panggang direndam dalam saus kedelai; daging sapi; daging sapi asap; daging sapi kering; daging sapi olahan; daging sapi
rebus; daging segar; daging unggas segar; daging vegetarian terbuat dari minyak kedelai; daging yang berasal dari rekayasa
teknologi pertanian; daging yang bisa dimakan; daging yang diawetkan atau diolah; daging yang dimasak, kalengan; daging
yang telah diawetkan sebelumnya dan siap untuk dimasak; daging, beku; daging, diawetkan; daging, diolah; daging, ikan,
unggas dan binatang buruan; daging, kaleng; daging, unggas dan binatang buruan; domba (daging), diolah; dwaeji bulgogi
[Hidangan Korea yang terdiri dari daging babi panggang yang diiris dan dibumbui]; ekstrak daging; ekstrak daging sapi
panggang; galbi [hidangan daging panggang]; gulungan kol diisi dengan daging; hidangan daging siap; hidangan daging yang
dimasak; hidangan pembuka siap saji yang terutama terdiri dari daging lobster yang dicelupkan ke dalam adonan dan
digoreng; iga [potongan daging]; irisan daging kambing; irisan daging sapi; isi daging pie; jeli daging; jerky (daging tanpa
lemak); kebab shish (daging); konsentrat kaldu daging; lemak daging sapi; makan malam pra-paket yang terdiri terutama dari
daging; makanan beku (makanan terbuat dari daging/ayam berupa nugget, otak-otak); makanan beku terutama terdiri dari
daging, ikan, unggas atau sayuran; makanan bento terbuat dari daging/ayam; makanan berbahan dasar daging; makanan
dingin terutama terdiri dari daging; makanan dingin yang sebagian besar terdiri dari daging; makanan disiapkan terutama
terdiri dari pengganti daging; makanan kemasan dengan bahan utama daging, ikan, unggas atau sayuran; makanan kemasan
untuk anak-anak dengan bahan utama daging, ikan, unggas atau sayuran; makanan kemasan yang terutama terdiri dari
daging, ikan, unggas atau sayuran; makanan olahan terutama terdiri dari daging, ikan, unggas atau sayuran; makanan olahan
yang dicincang seperti daging atau sejenisnya berbentuk bulat pipih untuk burger berbahan dasar tumbuh-tumbuhan;
makanan olahan yang dicincang seperti daging atau sejenisnya dibentuk bulat pipih; makanan pengganti daging yang
dibekukan; makanan penutup terdiri dari daging, ikan, unggas atau sayuran; makanan pra-paket yang terutama terdiri dari
daging; makanan ringan berbahan dasar daging; makanan ringan dengan bahan utama daging; makanan ringan terutama
terdiri dari daging, ikan, unggas atau sayuran; makanan ringan yang terbuat dari daging; makanan yang berbahan dasar
daging, ikan, buah atau sayuran; makanan yang dicincang, seperti daging atau sejenisnya berbentuk bulat pipih untuk burger
mengandung kedelai, bit, gandum, bawang putih dan bawang merah; makanan yang dicincang, seperti daging atau sejenisnya
berbentuk bulat pipih untuk burger mengandung kedelai, lentil (sayuran kacang-kacangan) atau sayur-sayuran; masakan
matang yang terbuat dari daging sapi, ikan, ayam yang dimasak, dikeringkan, dibekukan, diawetkan; mousses berbahan dasar
daging; olahan daging ayam untuk isian roti burger; olahan makanan terutama terdiri dari daging; olahan makanan terutama
terdiri dari produk daging; olesan berbasis daging; pasta makanan yang terbuat dari daging; pasta terutama terdiri dari daging;
pasta yang sebagian besar terdiri dari daging; pastrami (daging); pate daging; pengganti daging berbahan dasar tumbuhtumbuhan; pengganti makanan, yaitu pengganti daging nabati, pengganti ikan nabati, dan pengganti daging ayam nabati;
persediaan daging sapi; persiapan makanan terbuat dari daging; potongan daging sapi; produk daging; produk daging olahan;
produk daging sapi; produk makanan daging yang diawetkan; produk makanan terutama terdiri dari daging; produk makanan
yang sebagian besar terdiri dari daging; produk yang terutama terdiri dari daging; produk-produk berbahan dasar daging ikan;
produk-produk berbahan dasar daging surimi; quenelles [daging]; roti burger daging; roti burger daging kalkun; roti daging
cincang; roti daging hamburger; roti daging sapi; salad daging; salad daging kalkun; sate [daging panggang yang ditusuk];
sosis daging; sosis daging kalkun; steak daging; stok daging; surimi (daging ikan yang dilumatkan); tajine [hidangan daging,
ikan atau sayuran]; tempura daging; yakitori (daging ayam yang ditusuk khas Jepang)===
540 Etiket

Halaman 2006 dari 2049

Lengkong Kulon Kec. Pagedangan, Kabupaten Tangerang, Banten, 15331
740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: R CONSULTANT
: R Konsultan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah, Putih dan Hitam
: 35
: ===Administrasi bisnis dan urusan kantor, administrasi dan manajemen usaha; Akuntansi; Akuntansi perusahaan; Jasa
konsultasi bisnis; Jasa konsultasi manajemen bisnis; Pembukuan perusaahan; jasa konsultasi bisnis; jasa konsultasi
manajemen; nasehat manajemen===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021014020
: 01/03/2021 16:07:39
:
: Muhamad Iqbal Chaniago

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Taman Asri B7/7 Rt 06 Rw 002 Kel. Cipadu Jaya, Kec Larangan, Kota Tangerang,
Banten, 15155
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: BALCANO
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Putih
: 25
: ===Celana jeans; Celana pendek Bermuda; Jaket Jeans; Jaket parka; Jaket printing; Jaket sablon; Jaket-jaket; Kaos anakanak; Kaos polo (lengan pendek), kaos polo (lengan panjang); Kaos t-shirt; Kaos tanpa lengan; Kemeja (lengan pendek);
Pakaian Pria Jeans; Pakaian jeans untuk anak; Pakaian, yaitu, jaket, kemeja, sweater, kaos yang menyerap keringat, t-shirt,
atasan, celana, celana panjang, bawahan, alas kaki, topi, dan tutup kepala; Pakaian, yaitu, pakaian dalam wanita, atasan,
pakaian bawahan, bra, pakaian wanita yang pas di tubuh digunakan sebagai pakaian dalam, bra olahraga, celana dalam
wanita, kamisol, pakaian tidur, pakaian kasual untuk bersantai, pakaian dalam, pakaian untuk kegiatan aktif, yaitu, pakaian
yang terdiri atas celana panjang dan jaket, pakaian dan celana untuk olahraga, dan pakaian dan celana untuk yoga, pakaian
renang, pakaian pantai, celana pendek pria untuk pakaian dalam dengan karet pada bagian pinggang, korset, ikat kaos kaki
elastis, pakaian ketat untuk pesenam/penari, jubah, jaket, jas, jas/setelan, pakaian tahan air untuk dipakai pada saat hujan,
celana pendek, celana panjang, gaun, rok, kemeja, kaos tanpa lengan, kaos/kemeja yang menyerap keringat, baju hangat,
rompi, blus, ikat pinggang, skarf, sarung tangan, sarung tangan musim dingin, kaos kaki; Pakaian, yaitu, setelan baju, gaungaun, jas-jas, mantel panjang, jaket, pakaian hujan, celana, celana panjang, celana pendek, jins, rok-rok, blus, kemeja, T-shirt,
rompi, baju kaos, cardigan, pakaian dalam dan pakaian tidur; Pakaian, yaitu, stoking panjang, alas kaki, sepatu basket, sepatu
kets basket, kaos oblong, kemeja, kaos polo, sweater lengan panjang, celana olahraga, celana, kaos tanpa lengan, kaos
jersey, celana pendek, piyama, baju olahraga, kemeja rugby, sweater, ikat pinggang, pakaian ringan untuk tidur, topi, topi
sebagai tutup kepala, visor sebagai penutup kepala, pakaian pemanasan untuk olahraga, celana untuk pemanasan, atasan
untuk pemanasan, kaos aksesoris basket (shooting shirts), jaket, blazer, dasi sebagai pakaian, kotak saku, sapu tangan, jaket
tahan angin, parka, mantel, tadah liur bayi bukan dari kertas, pakaian tidur bayi yang baru lahir, bando, ban pergelangan
tangan sebagai pakaian, celemek, pakaian dalam, celana pendek boxer, celana ketat boxer, celana panjang, pelindung
telinga, sarung tangan, sarung tangan musim dingin, syal, baju tenun dan rajut, gaun jersey, gaun, gaun dan seragam
pemandu sorak, pakaian renang, pakaian mandi, baju renang, bikini, tankini, celana renang, celana mandi, celana pendek
untuk selancar, pakaian karet untuk olahraga air (wet suits), pakaian penutup di pantai, pakaian penutup setelah mandi, kain
penutup setelah mandi, sandal, sandal pantai, topi pantai, pelindung matahari sebagai penutup kepala, topi renang, topi
mandi, penutup kepala dengan tambahan rambut palsu (wigs); baju kaos (t-shirt); baju kaos bertopi; baju kemeja; celana
atletik; celana chinos; celana dalam; celana jeans untuk anak; celana kaki; celana kapri; celana kargo; celana kasual; celana
khaki; celana kulit; celana panjang; celana panjang untuk anak-anak; celana panjang untuk orang dewasa; celana panjang
untuk pria; celana pendek; celana pendek denim; celana pendek kargo; celana pendek untuk pria; jaket [pakaian]; jaket
barang [pakaian]; jaket bersepeda; jaket bomber; jaket dengan penutup kepala; jaket dengan penutup kepala [pakaian]; jaket
denim; jaket jas; jaket katun; jaket kulit; jaket lengan panjang; jaket lengan pendek; jaket makan malam; jaket tahan angin;
jaket trekking; jaket untuk pengendara sepeda motor; jaket, gaun tanpa lengan dengan blus di bagian dalamnya, jas, kemeja,
baju hangat, T-shirt, celana, manset untuk kemeja, ikat pinggang dan kaus kaki; jeans biru; kaos; kaos grafis; kaos kaki
panjang; kaos kaki tipis yang dikenakan untuk melapisi bagian dalam sepatu (sol dalam sepatu, selain untuk kegunaan
ortopedi); kaos oblong; kaos oblong anak-anak; kaos polo; kaos singlet; kaos t shirt; kaos/kemeja yang menyerap keringat;
kemeja [pakaian bisnis]; kemeja berkerah; kemeja berleher terbuka; kemeja kancing; kemeja kulit; kemeja lengan panjang;
kemeja polo; kemeja turtleneck; kemeja untuk dipakai dengan jas; kemeja untuk jas; pakaian yaitu, bandana, blus, capri, jas,
gaun, sarung tangan, jaket, jeans, baju kaus jersey, legging, pakaian dalam, pakaian kasual untuk bersantai, baju hamil, dasi,
pakaian kerja (overall), piyama, celana, pakaian ponco, jas hujan, jubah, sarung, syal, kemeja , celana pendek, rok, skort,
pakaian tidur, kaus kaki, pita penahan keringat (sweat band), sweater, celana yang menyerap keringat, pakaian yang
menyerap keringat, pakaian renang, tank top, kaus oblong, pakaian olah raga (track suit), pakaian dalam (undergarment),

740

Halaman 2007 dari 2049

rompi, jaket tahan angin dan windshirt; pakaian, termasuk pakaian jadi, kaos, kaus kaki panjang berbahan kain, kaus kaki,
celana ketat, legging, pakaian dalam, rompi, bra, celana dalam, pakaian tidur; setelan celana untuk wanita; setelan kaos
bertudung (hoodies)===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: D152021014021
: 01/03/2021 16:08:56
:
: JUMRIA YULINDAH

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Perum Graha Togika Blok C13 Kel. Paccerekang Kec. Biringkanaya Kota Makassar,
Kota Makassar, Sulawesi Selatan, 90241
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: GALIZAH
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HIJAU
: 30
: ===keripik jagung; makanan ringan berbahan dasar jagung; makanan ringan berbasis jagung; marning jagung===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021014022
: 01/03/2021 16:12:32
:
: PT. Alasmas Berkat Utama

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Bumimas Raya No.15 Kawasan Industri Cikupa Mas Talaga - Cikupa Tangerang,
Kota Tangerang, Banten
: Nadia Am Badar S.H.
: Jalan Wahid Hasyim No. 14, Jakarta Pusat

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: AETOS WORK SMARTER + Device
: AETOS WORK SMARTER merupakan suatu penamaan / constitutes a naming.

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah dan Putih / Red and White.
: 25, 9
: ===Alas kaki dari segala bentuk di kelas ini; Ikat pinggang; Sweater; T-shirt; alas kaki; alas kaki untuk pekerjaan berat; alas
kaki/sepatu tahan air dan sepatu bot hiking; celana; gaun untuk wanita; jaket [pakaian]; jas [pakaian]; kaus kaki; kemeja;
manset lengan kemeja; sepatu; sepatu bot; sepatu bot kerja; sepatu bot kerja untuk industri; sepatu bot yang memiliki
tutup/topi jari kaki yang diperkuat; sepatu bot yang tertutup baja; sepatu kerja; sepatu yang memiliki tutup/topi jari kaki yang
diperkuat; sepatu yang tertutup baja; topi dan peci; tutup kepala dari segala bentuk di kelas ini===
===Sepatu/alas kaki pelindung, sepatu/alas kaki pengaman, sepatu bot pengaman dan sepatu pengaman; alas kaki untuk
perlindungan terhadap kecelakaan, iradiasi dan kebakaran, termasuk sepatu bot dan sepatu untuk perlindungan kecelakaan
untuk digunakan dalam industri; sepatu bot dan sepatu untuk perlindungan terhadap kecelakaan untuk digunakan saat
bekerja===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2021014023
: 01/03/2021 16:13:23
:
: PT PIRANTI NUSANTARA TEKNOLOGI

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Apt. Citylofts Lt. 12 Unit 21 , Jl. KH Mas Mansyur No. 121, Karet Tengsin, Tanah
Abang, Jakarta Pusat – DKI Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta,
10220
: Hendra Prasetya M.Si
: Gajahmada Plaza Lantai 2 D-17-18 Simpang Lima, Semarang

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: ARCHICAD
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam
: 35
: ===Aktivitas konsultasi manajemen; Jasa Perdagangan Untuk Komputer, Perlengkapan Komputer Dan Suku Cadangnya

740
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Komputer Dan Piranti Lunak; Jasa ecer yang berkaitan dengan peralatan teknologi informasi; Jasa grosir yang berkaitan
dengan peralatan teknologi informasi; Jasa konsultasi bisnis berhubungan dengan teknologi informasi, pengelolaan dan
integrasi sistem, pengembangan dan dukungan produk, dan rekayasa perangkat lunak; Jasa mempertemukan penyedia jasa
dengan pelanggan via website; Layanan bantuan bisnis untuk pihak lain dalam pengoperasian peralatan pengawasan
keamanan dalam bidang teknologi informasi; Penyediaan ruang iklan di situs web untuk mempromosikan barang dan jasa;
Perdagangan besar komputer dan perlengkapannya dan piranti lunak; kompilasi informasi yang berkaitan dengan teknologi
informasi; layanan asosiasi yang mempromosikan kepentingan profesional dan bisnis di bidang pengembangan aplikasi
perangkat lunak seluler; layanan grosir untuk peralatan teknologi informasi; layanan grosir untuk perangkat lunak komputer;
layanan grosir yang berkaitan dengan peralatan teknologi informasi; layanan grosir yang berkaitan dengan perangkat lunak
komputer; layanan ritel untuk peralatan teknologi informasi; layanan ritel untuk perangkat lunak komputer; layanan ritel yang
berkaitan dengan peralatan teknologi informasi; layanan ritel yang berkaitan dengan perangkat lunak komputer; layanan toko
grosir online yang menampilkan peralatan teknologi informasi; layanan toko grosir online yang menampilkan perangkat lunak
komputer; layanan toko grosir yang menampilkan peralatan teknologi informasi; layanan toko grosir yang menampilkan
perangkat lunak komputer; layanan toko ritel menampilkan peralatan teknologi informasi; layanan toko ritel menampilkan
perangkat lunak komputer; layanan toko ritel online yang menampilkan peralatan teknologi informasi; layanan toko ritel online
yang menampilkan perangkat lunak komputer; layanan toko ritel yang menampilkan komputer, produk elektronik dan hiburan,
peralatan telekomunikasi, ponsel, perangkat elektronik digital genggam, dan elektronik konsumen lainnya, perangkat lunak
komputer, dan aksesori, periferal, suku cadang, dan tas jinjing untuk produk yang dijual, disediakan melalui jaringan Internet
dan jaringan komputer, jaringan elektronik dan jaringan komunikasi lainnya; memberikan informasi produk konsumen yang
berkaitan dengan perangkat lunak; memberikan saran produk konsumen yang berkaitan dengan perangkat lunak;
mempromosikan kepentingan komersial dan bisnis para profesional dalam pengembangan aplikasi perangkat lunak seluler
yang disediakan oleh asosiasi untuk para anggotanya; menyelenggarakan pameran dan acara di bidang pengembangan
perangkat lunak dan perangkat keras untuk tujuan komersial atau iklan; pemasaran dalam rangka penerbitan perangkat lunak;
penyediaan ruang di situs web untuk iklan barang dan jasa; promosi kepentingan komersial profesional dan bisnis di bidang
pengembangan aplikasi perangkat lunak seluler yang disediakan oleh asosiasi kepada para anggotanya===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021014024
: 01/03/2021 16:13:27
:
: PT. QUINN BERLIAN INDONESIA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Green Mansion H-15,RT.003,RW.014,Kelurahan Ngingas,Kecamatan Waru,Sidoarjo,
Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, 61256
: Amirul Mohammad Nur S.H., M.HKI., LL.M.,
: Jalan Ngagel Wasana III No 53

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: FRIZY BEAUTY CARE
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam,Pink
: 3
: ===Kosmetik untuk bulu mata; Kosmetik untuk perawatan rambut; Produk-produk makeup, seperti, makeup mata, penghapus
makeup mata, pensil mata, perona mata, eyeliner, maskara, bedak wajah, alas bedak dan alas bedak cair, perona wajah
berbentuk krim, cairan atau bubuk, lipstik dan pensil untuk bibir, cat kuku, penghapus cat kuku; Sediaan kosmetik untuk kulit
wajah; Sediaan tata rias dan penghapus riasan; bedak untuk wanita dan anak-anak; bedak wajah kosmetik; bulu mata palsu;
kosmetik; kosmetik, yaitu, alas bedak, bedak, concealer, Celak mata (Eye shadow), pensil mata, eyeliner cair, maskara, pensil
bibir, lipstik, Pengkilat bibir (lip gloss), balsem bibir, cat kuku; krim tangan untuk keperluan kosmetik; krim wajah [kosmetik];
lipstik; lotion tangan untuk keperluan kosmetik; masker tangan untuk perawatan kulit; minyak esensial; parfum, eau de
Cologne dan aftershaves; produk dan sediaan yang tidak mengandung obat-obatan untuk merawat tangan dan kaki; sabun
cuci tangan; sabun-sabun; scrub tangan; sediaan kosmetik untuk perawatan tubuh; sediaan kosmetika untuk perawatan
jerawat; sediaan perawatan kaki tanpa obat; sediaan untuk merawat tangan dan tubuh===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021014025
: 01/03/2021 16:14:37
:
: GHE LARASATI ANJANI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Bumi Sari Indah RT. 002 RW. 016, Kel. Jelekong, Kec. Baleendah, Kab. Bandung,
Kabupaten Bandung, Jawa Barat, 40375
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: GLA Beauty dan Logo
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

: Hijau, Biru muda, merah muda, Hitam
: 3

740

540 Etiket

Halaman 2009 dari 2049

510

Uraian Barang/Jasa

: ===Air penyegar wajah (untuk keperluan kosmetik); Alas bedak; Kosmetik yaitu bedak padat, bedak bubuk, lipstik, pensil alis
dan eyeliner; Lotion pelindung sinar ultra-violet; Pemerah pipi dalam bentuk bedak; Perona Pipi; Sabun Kecantikan (kosmetik);
Sediaan dasar untuk tata rias wajah; Sediaan perawatan rambut, shampo, kondisioner (pelembab) rambut, losion dan jel untuk
rambut; Sediaan tata rias wajah; Sediaan-sediaan kosmetik untuk perawatan kulit; Serum rambut; Toner; Toner (cairan
penyegar wajah) kosmetik; bedak tabur; body lotion untuk keperluan kosmetik; dasar bedak (kosmetik); kosmetik; kosmetik
dan make-up; kosmetik penyegar kulit; kosmetik yaitu krim, susu, lotion, gel dan bubuk untuk wajah, tubuh dan tangan;
kosmetik, yaitu alas bedak, concealer, pengkilap bibir, maskara, pembersih make-up; kosmetik, yaitu, alas bedak, bedak,
concealer, Celak mata (Eye shadow), pensil mata, eyeliner cair, maskara, pensil bibir, lipstik, Pengkilat bibir (lip gloss), balsem
bibir, cat kuku; krim kecantikan; krim kecantikan untuk perawatan tubuh; krim kecantikan wajah dan tubuh; krim pemutih kulit;
krim pemutih kulit wajah; lipstik; lotion untuk keperluan kosmetik; maskara; masker kecantikan; masker kecantikan wajah;
masker kecantikan, sediaan perawatan kulit wajah (facial packs); minyak rambut; parfum; pomade rambut; sediaan kosmetik
untuk berjemur dan sediaan untuk melindungi kulit dari efek sinar matahari; sediaan kosmetik untuk bulu mata; sediaan
kosmetik untuk mandi; sediaan kosmetik untuk melindungi kulit dari sinar matahari; sediaan perawatan kuku kosmetik; sediaan
perawatan kulit wajah (kosmetik); sediaan perawatan wajah kosmetik; sun block lotion untuk keperluan kosmetik; tonik rambut;
wax rambut===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: JID2021014026
: 01/03/2021 16:14:56
:
: HAMANG

Alamat Pemohon

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Citra Garden I Blok A 7 No. 28, RT.016/RW.009, Kel. Kalideres, Kec. Kalideres, Kota
Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta
: Dra. Devi Yulian, S.H.
: Jalan Pangeran Jayakarta No. 117 Blok. C-4, Jakarta Pusat

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

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

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, krem.
: 35
: ===Iklan secara online melalui jaringan komputer; Jasa penjualan barang secara retail, grosir dan eceran; Jasa perdagangan;
jasa pemesanan dan penjualan barang secara online; jasa periklanan; layanan agen ekspor-impor; layanan distribusi grosir
untuk anggur dan minuman beralkohol; layanan grosir untuk minuman beralkohol; layanan ritel untuk minuman beralkohol;
pemasaran; toko; toko online===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021014027
: 01/03/2021 16:15:55
:
: HISYAM SATRIO PRABOWO

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: VERMONT PARKLAND G2 NO. 17, BSD SERPONG ,
TANGERANG SELATAN, BANTEN 15321
, Kota Tangerang Selatan, Banten
: Emirsyah Dinar
: Gedung Graha Pratama Lantai 15 Jalan MT. Haryono Kavling 15

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: mitten.
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru, putih
: 30
: ===Kue; Kue kering (pastri); Kue-kue; Makanan penutup; Minuman cokelat; Minuman kakao; minuman kopi; minuman teh;
produk-produk roti untuk makanan; roti*===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: JID2021014029
: 01/03/2021 16:21:30
: 90232236 02/10/2020 US
: Scribd, Inc.

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 460 Bryant St., Suite 100, San Francisco, CA 94107, USA
: Yurio Astari S.E.,
: Suite 702, Pondok Indah Office Tower 2 Jl. Sultan Iskandar Muda Kav. V-TA

740

540 Etiket

Halaman 2010 dari 2049

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: BOOKID
: BOOKID = kata ciptaan pemohon

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih
: 42, 45
: ===jasa informasi online, yaitu, menyediakan database komputer yang memuat indeks untuk karya yang memiliki hak cipta;
jasa komputer, yaitu, hosting dan memelihara situs web online untuk pihak lain untuk mengidentifikasi pelanggaran kekayaan
intelektual dan hak cipta; jasa komputer, yaitu, mendesain database komputer yang menampilkan indeks informasi, situs, dan
sumber lain yang tersedia di jaringan komputer===
===jasa konsultasi yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual; jasa pengawasan hak cipta; jasa pengawasan kekayaan
intelektual; jasa riset dan pendukung hukum kekayaan intelektual, yaitu, penelusuran hak cipta dan analisa pelanggaran;
menyediakan informasi dalam bidang kekayaan intelektual dan hak cipta; menyediakan informasi dalam bidang kekayaan
intelektual dan hak cipta melalui database online; menyediakan informasi online dalam bidang kekayaan intelektual dan hak
cipta===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2021014030
: 01/03/2021 16:22:55
:
: SYARAH CHOIRUL BARIYAH

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Dusun Ciherang, RT/RW: 002/006, Kelurahan Wadas, Kecamatan Telukjambe
Timur, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, 41361
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: KANEMOCHI JAPAN OMIYAGE
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam; Merah; Kuning
: 35
: ===Jasa penjualan makanan dan minuman khas jepang; Jasa-jasa ritel yang berkaitan dengan pakaian dan aksesoris, tas,
souvenir; Manajemen/pengelolaan restoran makanan dan minuman Jepang; Outlet penjualan camilan khas jepang; Toko
barang pernak pernik/aksesoris; Toko makanan dan minuman khas jepang; Toko oleh-oleh; jasa penjualan makanan dan
minuman khas jepang baik secara langsung maupun online; jasa toko untuk penjualan souvenir; jasa-jasa toko eceran, yaitu
toko oleh-oleh, toko suvenir, jasa toko serba ada===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2021014031
: 01/03/2021 16:25:44
:
: VINA ANGELIA, SE

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Koperasi GG. I Dayan Peken, RT. 001, RW. 042, Kelurahan Dayan Peken,
Kecamatan Ampenan,Kota Mataram, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, 83511
: Amirul Mohammad Nur S.H., M.HKI., LL.M.,
: Jalan Ngagel Wasana III No 53

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: KUKU VINA
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam,Putih
: 44
: ===Apotek; Jasa konsultasi kesehatan mengenai Ibu, bayi dan anak-anak; Jasa make-up; Klinik kecantikan; Klinik medikal;
Layanan Creambath; Layanan blow rambut; Layanan seni menghias kuku; Layanan sulam alis; Layanan sulam bibir; Layanan
sulam garis mata; Layanan totok wajah; Perawatan kecantikan; Pusat kesehatan; Rumah sakit Ibu dan Anak; Salon perawatan
kulit; Toko bunga; jasa klinik; jasa perawatan muka; jasa salon kecantikan; jasa spa; layanan ekstensi bulu mata; layanan
manikur dan pedikur; layanan pencelupan alis; layanan perawatan ekstensi bulu mata; layanan perawatan kuku; layanan
pewarnaan alis; layanan pijat kaki; layanan salon kuku (nail shops); layanan salon rambut; layanan salon rambut untuk wanita,
pria dan anak-anak; layanan salon seni menghias kuku (nail art shops); layanan spa sehari; microblading; penataan rambut;
penyediaan layanan sauna, salon kecantikan, penataan rambut dan pijat; perawatan kulit wajah kimia; pijat refleksi; salon
estetika; salon kuku (nail bar); salon penataan rambut; tato===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320

Prioritas

740

: DID2021014032
: 01/03/2021 16:26:20
:

540 Etiket

Halaman 2011 dari 2049

730

Nama Pemohon

: TITIN ROSLIATIN

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Botania garden Blok B2 No. 2A RT. 001 Rw. 029, Kel. Belian Kec. Batam Kota, Kota
Batam, Kota Batam, Kepulauan Riau, 29464
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Aissy SKINCARE dan Logo
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah, hijau, gold, putih
: 3
: ===Air penyegar wajah (untuk keperluan kosmetik); Alas bedak; Kosmetik yaitu bedak padat, bedak bubuk, lipstik, pensil alis
dan eyeliner; Lotion pelindung sinar ultra-violet; Pemerah pipi dalam bentuk bedak; Perona Pipi; Sabun Kecantikan (kosmetik);
Sediaan dasar untuk tata rias wajah; Sediaan perawatan rambut, shampo, kondisioner (pelembab) rambut, losion dan jel untuk
rambut; Sediaan tata rias wajah; Sediaan-sediaan kosmetik untuk perawatan kulit; Serum rambut; Toner; Toner (cairan
penyegar wajah) kosmetik; bedak tabur; body lotion untuk keperluan kosmetik; dasar bedak (kosmetik); kosmetik; kosmetik
dan make-up; kosmetik penyegar kulit; kosmetik yaitu krim, susu, lotion, gel dan bubuk untuk wajah, tubuh dan tangan;
kosmetik, yaitu alas bedak, concealer, pengkilap bibir, maskara, pembersih make-up; kosmetik, yaitu, alas bedak, bedak,
concealer, Celak mata (Eye shadow), pensil mata, eyeliner cair, maskara, pensil bibir, lipstik, Pengkilat bibir (lip gloss), balsem
bibir, cat kuku; krim kecantikan; krim kecantikan untuk perawatan tubuh; krim kecantikan wajah dan tubuh; krim pemutih kulit;
krim pemutih kulit wajah; lipstik; lotion untuk keperluan kosmetik; maskara; masker kecantikan; masker kecantikan wajah;
masker kecantikan, sediaan perawatan kulit wajah (facial packs); minyak rambut; parfum; pomade rambut; sediaan kosmetik
untuk berjemur dan sediaan untuk melindungi kulit dari efek sinar matahari; sediaan kosmetik untuk bulu mata; sediaan
kosmetik untuk mandi; sediaan kosmetik untuk melindungi kulit dari sinar matahari; sediaan perawatan kuku kosmetik; sediaan
perawatan kulit wajah (kosmetik); sediaan perawatan wajah kosmetik; sun block lotion untuk keperluan kosmetik; tonik rambut;
wax rambut===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2021014033
: 01/03/2021 16:29:14
:
: STEVEN WIRYA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Danau Agung 3 Blok E1 No. 4, RT.001/RW.016, Kel. Sunter Agung, Kec. Tanjung
Priok, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta
: Dra. Devi Yulian, S.H.
: Jalan Pangeran Jayakarta No. 117 Blok. C-4, Jakarta Pusat

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: BELANJA ELEKTRONIK + LOGO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah, abu-abu, putih.
: 35
: ===Agen Penjualan Elektronik atau Distributor Elektronik; Jasa penjualan barang secara retail, grosir dan eceran; Jasa
perdagangan; Layanan ritel online barang-barang elektronik melalui situs web; jasa pemesanan dan penjualan barang secara
online; jasa periklanan; layanan agen ekspor-impor; pemasaran; toko; toko elektronik; toko online; toko online dan offline untuk
barang-barang elektronik.===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021014034
: 01/03/2021 16:29:34
:
: Jogi Hendra Atmadja

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Permata Hijau Blok F No. 5, Jakarta Selatan, DKI Jakarta (Rumah). Jl. Daan Mogot
Km. 18, Jakarta Barat, DKI Jakarta (Kantor), Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI
Jakarta
: Mirfahry Hafiz S.H
: Jalan Palm Kuning III Blok BD/13 Sektor 1.3 BSD City

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: MAYORA NUTRITION
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

: Merah, Hijau dan Putih
: 30

740

540 Etiket

Halaman 2012 dari 2049

510

Uraian Barang/Jasa

: ===Bihun instan; Campuran minuman berbahan dasar teh; Ekstrak coklat; Hasil produksi coklat; Kakao; Kopi Susu ; Kopi
bubuk; Kue; Mie; Minuman cokelat; Permen; Produk gula-gula dan kembang gula; Produk-produk kakao ; Saus celup
berbahan dasar coklat; Sediaan berbahan dasar coklat; Sediaan sereal; Serpihan sereal; Tepung jagung; batangan berbahan
dasar cokelat; bihun; bihun [mie]; biskuit; biskuit asin; biskuit gurih; biskuit manis; biskuit-biskuit; bubuk coklat; bubuk teh
instan; cokelat; cokelat dan produk cokelat, yaitu gula-gula cokelat, permen cokelat, cokelat batangan, olesan cokelat; cokelatcokelat susu, kacang atau buah; daun teh; ekstrak kopi; es krim; es krim buah; esensi kopi; gula karamel; gula pastilles
(manisan); kembang gula; kopi; kopi instan; krim-krim coklat; kue wafer berlapis cokelat; liquorice [gula-gula]; lolipop [gulagula]; makanan ringan dengan bahan dasar mie; makanan siap saji berbahan dasar mie; makanan siap santap berbentuk
batangan berbahan dasar cokelat; mie instan; mie telur; mie tepung; minuman berbahan dasar teh; minuman teh; minuman
yang terbuat dari kopi; olesan berbasis cokelat; olesan berbasis cokelat juga mengandung kacang; pasta cokelat; pemanispemanis coklat; permen karet; permen karet kunyah; permen karet kunyah bukan untuk keperluan medis; permen permen;
permen rasa mint; produk cokelat; produk-produk berbahan dasar cokelat; produk-produk roti untuk makanan; roti*; saus
coklat; sediaan Makanan dari Padi-padian; sediaan-sediaan berbahan dasar sereal; sereal bar; sereal jagung; sereal siap saji;
sereal untuk sarapan; sereal, diproses; teh; teh hijau; teh jahe; tepung; tepung beras; tepung tapioka*; tepung terigu; terasi;
toffee (gula-gula); wafer===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021014035
: 01/03/2021 16:30:44
:
: PT. Alasmas Berkat Utama

Alamat Pemohon

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Bumimas Raya No.15 Kawasan Industri Cikupa Mas Talaga - Cikupa Tangerang,
Kota Tangerang, Banten
: Nadia Am Badar S.H.
: Jalan Wahid Hasyim No. 14, Jakarta Pusat

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: AETOS APLHA + Device
: AETOS APLHA merupakan suatu penamaan / constitutes a naming.

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru Tua, Merah dan Putih / Dark Blue, Red and White.
: 25, 9
: ===Alas kaki dari segala bentuk di kelas ini; Ikat pinggang; Sweater; T-shirt; alas kaki; alas kaki untuk pekerjaan berat; alas
kaki/sepatu tahan air dan sepatu bot hiking; celana; gaun untuk wanita; jaket [pakaian]; jas [pakaian]; kaos kaki; kemeja;
manset lengan kemeja; sepatu; sepatu bot; sepatu bot kerja; sepatu bot kerja untuk industri; sepatu bot yang memiliki
tutup/topi jari kaki yang diperkuat; sepatu bot yang tertutup baja; sepatu kerja; sepatu yang memiliki tutup/topi jari kaki yang
diperkuat; sepatu yang tertutup baja; topi dan peci; tutup kepala dari segala bentuk di kelas ini===
===Sepatu/alas kaki pelindung, sepatu/alas kaki pengaman, sepatu bot pengaman dan sepatu pengaman; alas kaki untuk
perlindungan terhadap kecelakaan, iradiasi dan kebakaran, termasuk sepatu bot dan sepatu untuk perlindungan kecelakaan
untuk digunakan dalam industri; sepatu bot dan sepatu untuk perlindungan terhadap kecelakaan untuk digunakan saat
bekerja===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2021014036
: 01/03/2021 16:39:06
:
: PT PIRANTI NUSANTARA TEKNOLOGI

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Apt. Citylofts Lt. 12 Unit 21 , Jl. KH Mas Mansyur No. 121, Karet Tengsin, Tanah
Abang, Jakarta Pusat – DKI Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta,
10220
: Hendra Prasetya M.Si
: Gajahmada Plaza Lantai 2 D-17-18 Simpang Lima, Semarang

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: ARCHICAD
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam
: 42
: ===Design dan perkembangan perangkat keras (hardware) dan perangkat lunak (software) komputer; Jasa dukungan
komputer [pemrograman dan instalasi perangkat lunak, perbaikan dan jasa pemeliharaan]; Penyedia jasa aplikasi (ASP),
yaitu, penempatan (hosting) aplikasi perangkat lunak komputer dari pihak lain; Penyediaan informasi mengenai teknologi dan
pemrograman komputer melalui suatu situs web; Troubleshooting masalah komputer, software aplikasi, sistem jaringan
komputer, software komputer [dukungan teknis]; desain dan pengembangan arsitektur perangkat lunak komputer; desain dan
pengembangan perangkat lunak operasi untuk jaringan komputer dan server; desain dan pengembangan piranti lunak dan
piranti keras komputer; desain perangkat lunak komputer, pemrograman komputer, instalasi, pemeliharaan dan perbaikan
perangkat lunak komputer untuk digunakan dalam analisis bisnis, pengembangan strategi bisnis, analisis data dan data besar;
desain, pembuatan, pemrograman dan pemeliharaan program komputer, perangkat lunak komputer dan perangkat lunak
aplikasi; desain, pemrograman dan konsultasi sistem komputer; desain, pengembangan, pemeliharaan, dan pembaruan

740

Halaman 2013 dari 2049

perangkat lunak komputer untuk pemrosesan kata, pemrosesan data, dan kontrol proses; hosting perangkat lunak online yang
memungkinkan pembuatan dan hosting situs web mikro untuk bisnis; instalasi perangkat lunak komputer; instalasi, perbaikan
dan pemeliharaan perangkat lunak komputer; jasa komputer dan pemrograman; jasa penyedia perangkat lunak aplikasi
komputer untuk menyematkan browser web, interfase dengan penyimpanan kunci perangkat keras yang aman, dan
melaksanakan transaksi yang diusulkan melalui blockchain (sistem pencatatan digital yang terdesentralisasi); konsultasi yang
berkaitan dengan desain dan pengembangan perangkat lunak komputer dan arsitektur perangkat keras; layanan dukungan
teknis perangkat lunak komputer; layanan penyediaan penggunaan sementara piranti lunak yang tidak dapat diunduh secara
online untuk memudahkan pengunggahan, posting, memperlihatkan, menampilkan, mengedit, dan mentransmisikan gambar,
video dan karya audio visual; layanan penyediaan piranti lunak sebagai suatu layanan (SaaS) yang menampilkan piranti lunak
untuk memfasilitasi interoperabilitas beberapa aplikasi piranti lunak; pembuatan perangkat lunak; pemrograman perangkat
lunak pemrosesan data elektronik [EDP]; pemrograman perangkat lunak untuk platform Internet; pemrograman perangkat
lunak yang beroperasi untuk jaringan komputer dan server; pengembangan perangkat lunak; pengembangan perangkat lunak
pengolah gambar; pengembangan perangkat lunak sistem operasi; penyedia jasa aplikasi berupa perangkat lunak aplikasi
pemrograman antar muka (API) untuk desain, pengembangan, dan menguji aplikasi perangkat lunak bergerak; penyedia jasa
aplikasi berupa perangkat lunak untuk desain, pengembangan, dan menguji aplikasi perangkat lunak bergerak; penyedia jasa
aplikasi, yaitu, hosting dan pemeliharaan situs web kolaboratif yang dibuat oleh pihak lain menggunakan perangkat lunak yang
tidak dapat diunduh; penyedia layanan aplikasi (ASP) yang menampilkan perangkat lunak untuk mengaktifkan atau
memfasilitasi mengunggah, mengunduh, mengakses, memposting, menampilkan, menandai, blogging, streaming,
menghubungkan, berbagi, mengumpulkan, mengatur, merubah, mempromosikan, menyimpan, atau menyediakan media
elektronik atau informasi melalui jaringan komunikasi; penyediaan informasi mengenai teknologi dan pemrograman komputer;
penyediaan perangkat lunak online yang tidak dapat diunduh (penyedia layanan aplikasi)===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021014037
: 01/03/2021 16:40:52
:
: Jogi Hendra Atmadja

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Permata Hijau Blok F No. 5, Jakarta Selatan, DKI Jakarta (Rumah). Jl. Daan Mogot
Km. 18, Jakarta Barat, DKI Jakarta (Kantor), Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI
Jakarta
: Mirfahry Hafiz S.H
: Jalan Palm Kuning III Blok BD/13 Sektor 1.3 BSD City

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: MAYORA NUTRITION
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah, Hijau dan Putih
: 32
: ===Air mineral; Bir (minuman tanpa alkohol); Limun; Minuman ringan berkarbonasi; Minuman sari buah; Sari buah; air mineral
berkarbonasi; air mineral bersoda; air mineral dengan rasa; bir; bir rendah alkohol; bubuk yang digunakan dalam persiapan
minuman ringan; minuman aroma bir tanpa-alkohol; minuman ringan; sirup===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2021014038
: 01/03/2021 16:41:39
:
: Markas Besar Legiun Veteran Republik Indonesia

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Gedung Veteran RI \Graha Purna Yudha\ Lt. XI, Kota Administrasi Jakarta Selatan,
DKI Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Nama Panca marga
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Dilatarbelakangi warna meraH, kuning emas , hijau dan putih.
: 41
: ===organisasi pelatihan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021014039
: 01/03/2021 16:50:28
:
: SANDI HAKIM

540 Etiket

540 Etiket

: Jl. Samanhudi No. 42, RT.004/RW.002, Kel. Pasar Baru, Kec. Sawah Besar , Kota
Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10710

Halaman 2014 dari 2049

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Dra. Devi Yulian, S.H.
: Jalan Pangeran Jayakarta No. 117 Blok. C-4, Jakarta Pusat

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: JOLEN
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih.
: 3
: ===Bedak wajah untuk keperluan kosmetik; Losion pelindung sinar UV; Losion untuk wajah; Perona Pipi; Sabun; Sampo; cat
kuku; deodoran untuk manusia; kapas untuk keperluan kosmetik; kondisioner rambut; kosmetik; krim kosmetik; krim kosmetik
untuk kulit; krim pemutih kulit; krim perawatan rambut; krim wajah; lipstik; losion dan krim untuk digunakan pada kulit; losion
kosmetik; lotion rambut tanpa obat; maskara; masker kecantikan; masker rambut; minyak kolonyo; minyak rambut; parfum;
pensil eyeliner; pensil kosmetik; pensil mata; petroleum jelly untuk keperluan kosmetik; pewarna rambut; pomade rambut;
pomades untuk keperluan kosmetik; produk sabun; riasan mata; sabun mandi; sediaan kolagen untuk keperluan kosmetik;
sediaan kosmetik untuk perawatan kulit; sediaan kosmetik untuk tujuan pelangsingan; sediaan make-up untuk wajah dan
tubuh; sediaan menghapus make-up; sediaan perawatan kuku; sediaan perawatan rambut; sediaan pewarnaan rambut; susu
pembersih; tisu diresapi dengan sediaan kosmetik; tonik rambut; wangi-wangian===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2021014040
: 01/03/2021 16:59:32
:
: PT PIRANTI NUSANTARA TEKNOLOGI

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Apt. Citylofts Lt. 12 Unit 21 , Jl. KH Mas Mansyur No. 121, Karet Tengsin, Tanah
Abang, Jakarta Pusat – DKI Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta,
10220
: Hendra Prasetya M.Si
: Gajahmada Plaza Lantai 2 D-17-18 Simpang Lima, Semarang

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: PIRANUSA
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Oranye
: 35
: ===Aktivitas konsultasi manajemen; Jasa Perdagangan Untuk Komputer, Perlengkapan Komputer Dan Suku Cadangnya
Komputer Dan Piranti Lunak; Jasa ecer yang berkaitan dengan peralatan teknologi informasi; Jasa grosir yang berkaitan
dengan peralatan teknologi informasi; Jasa konsultasi bisnis berhubungan dengan teknologi informasi, pengelolaan dan
integrasi sistem, pengembangan dan dukungan produk, dan rekayasa perangkat lunak; Jasa mempertemukan penyedia jasa
dengan pelanggan via website; Layanan bantuan bisnis untuk pihak lain dalam pengoperasian peralatan pengawasan
keamanan dalam bidang teknologi informasi; Penyediaan ruang iklan di situs web untuk mempromosikan barang dan jasa;
Perdagangan besar komputer dan perlengkapannya dan piranti lunak; kompilasi informasi yang berkaitan dengan teknologi
informasi; layanan asosiasi yang mempromosikan kepentingan profesional dan bisnis di bidang pengembangan aplikasi
perangkat lunak seluler; layanan grosir untuk peralatan teknologi informasi; layanan grosir untuk perangkat lunak komputer;
layanan grosir yang berkaitan dengan peralatan teknologi informasi; layanan grosir yang berkaitan dengan perangkat lunak
komputer; layanan ritel untuk peralatan teknologi informasi; layanan ritel untuk perangkat lunak komputer; layanan ritel yang
berkaitan dengan peralatan teknologi informasi; layanan ritel yang berkaitan dengan perangkat lunak komputer; layanan toko
grosir online yang menampilkan peralatan teknologi informasi; layanan toko grosir online yang menampilkan perangkat lunak
komputer; layanan toko grosir yang menampilkan peralatan teknologi informasi; layanan toko grosir yang menampilkan
perangkat lunak komputer; layanan toko ritel menampilkan peralatan teknologi informasi; layanan toko ritel menampilkan
perangkat lunak komputer; layanan toko ritel online yang menampilkan peralatan teknologi informasi; layanan toko ritel online
yang menampilkan perangkat lunak komputer; layanan toko ritel yang menampilkan komputer, produk elektronik dan hiburan,
peralatan telekomunikasi, ponsel, perangkat elektronik digital genggam, dan elektronik konsumen lainnya, perangkat lunak
komputer, dan aksesori, periferal, suku cadang, dan tas jinjing untuk produk yang dijual, disediakan melalui jaringan Internet
dan jaringan komputer, jaringan elektronik dan jaringan komunikasi lainnya; memberikan informasi produk konsumen yang
berkaitan dengan perangkat lunak; memberikan saran produk konsumen yang berkaitan dengan perangkat lunak;
mempromosikan kepentingan komersial dan bisnis para profesional dalam pengembangan aplikasi perangkat lunak seluler
yang disediakan oleh asosiasi untuk para anggotanya; menyelenggarakan pameran dan acara di bidang pengembangan
perangkat lunak dan perangkat keras untuk tujuan komersial atau iklan; pemasaran dalam rangka penerbitan perangkat lunak;
penyediaan ruang di situs web untuk iklan barang dan jasa; promosi kepentingan komersial profesional dan bisnis di bidang
pengembangan aplikasi perangkat lunak seluler yang disediakan oleh asosiasi kepada para anggotanya===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021014041
: 01/03/2021 17:01:19
:
: CV PURE INDONESIA

Alamat Pemohon

: Central Park, SOHO lantai 11 No 1121, Room 1008 Jl. Letjen S. Parman Kav. 28,

740

540 Etiket

Halaman 2015 dari 2049

Tanjung Duren Selatan, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta
740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: WAHID
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau
: 5
: ===Cairan pembersih tangan; Sabun cuci tangan dengan desinfektan; desinfektan; desinfektan untuk keperluan kebersihan;
desinfektan untuk penggunaan rumah tangga; disinfektan serba guna===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2021014042
: 01/03/2021 17:03:05
:
: Markas Besar Legiun Veteran Republik Indonesia

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Gedung Veteran RI \Graha Purna Yudha\ Lt. XI Jl. Jenderal Sudirman Kav. 50., Kota
Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12930
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: LEGIUN VETERAN REPUBRIK INDONESIA
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: warna kuning, emas, coklat, putih, dan hijau
: 41
: ===lembaga pendidikan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021014043
: 01/03/2021 17:04:15
:
: EMIL FERDINAND THEODORE

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. SURYA WIDURI 4 NO. 25, SUNRISE GARDEN RT. 017 RW 001, KEDOYA
SELATAN, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

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

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: pink,ungu,kuning,hitam dan cream
: 3
: ===Krim tabir surya; Produk kecantikan dan perawatan kulit tanpa obat; Produk perawatan kulit dan kecantikan non-obat;
Sabun Kecantikan (kosmetik); Serum kecantikan (kosmetik); Toner (cairan penyegar wajah) kosmetik; gel kecantikan;
kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan; krim kecantikan; krim tabir surya; lotion kecantikan; sediaan perawatan kecantikan;
sediaan tubuh dan perawatan kecantikan untuk keperluan kosmetik; serum kecantikan; tabir surya; toner kulit; toner kulit nonobat; toner untuk wajah tidak mengandung obat===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2021014044
: 01/03/2021 17:06:26
:
: KEVIN BOSTON JAP

540 Etiket

: VILLA MERUYA BLK. BI/5 RT. 002 RW. 010. KEL. MERUYA SELATAN - KEC.
KEMBANGAN. JAKARTA BARAT - DKI JAKARTA, Kota Administrasi Jakarta Barat,
DKI Jakarta

Halaman 2016 dari 2049

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: 530
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: hitam putih
: 35
: ===Administrasi bisnis dan urusan kantor, administrasi dan manajemen usaha; Administrasi dan manajemen usaha; Distribusi
materi perikanan dan informasi bisnis; Iklan secara online; Iklan secara online melalui jaringan komputer; Jasa agen
penjualan, yaitu, layanan toko ritel, layanan toko ritel online, layanan toko grosir yang menampilkan kosmetik dan kit kosmetik;
Jasa informasi, pemberian nasehat dan konsultasi berkaitan dengan penggabungan (merger) dan pengambilalihan
(acquisitions) bisnis; Jasa kios makanan dan minuman dalam bentuk toko ritel; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk
perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin yang diaplikasikan secara
elektronik, perangkatnya serta bagian-bagiannya, yaitu, pesawat penerima televisi, telepon bergerak (telepon genggam),
mesin-mesin pencuci pakaian secara elektrik (menggunakan tenaga listrik), mesin pencuci piring otomatis, alat penghisap
debu elektrik (menggunakan tenaga listrik), lemari es elektrik (menggunakan tenaga listrik), alat pengering pakaian secara
elektrik (menggunakan tenaga listrik); Jasa pengadaan kerjasama untuk keuntungan pihak lain dari pakaian, tutup kepala dan
alas kaki, perhiasan, jam tangan, aksesoris mode, tekstil, kosmetik, sediaan untuk perlengkapan mandi yang tidak
mengandung obat,
produk perawatan, peralatan perawatan, peralatan mandi yang tidak mengandung obat, [kosmetik], kacamata, tempat untuk
membawa, barang dari kulit, tempat dan penutup untuk telepon genggam, tablet, laptop, koper, label untuk koper, tempat dan
penutup paspor, dompet, tas tangan dan segala macam tas, buku, lilin, perlengkapan audio, perangkat pendengar yang
diletakkan di kepala, tempat pengeras suara, pengeras suara nirkabel, perangkat pendengar yang diletakkan di dalam telinga
yang memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan membeli barang tersebut; Jasa penjualan online untuk
pakaian bersepeda; Jasa penjualan ritel dan grosir untuk pakaian bersepeda; Jasa perantara komersial untuk perlengkapan
elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin dan peralatan elektronik serta bagianbagiannya, yaitu, pesawat penerima televisi, telepon bergerak, mesin-mesin pencuci pakaian secara elektrik (menggunakan
tenaga listrik), mesin pencuci piring otomatis, alat penghisap debu elektrik (menggunakan tenaga listrik), lemari es elektrik
(menggunakan tenaga listrik), pengering pakaian secara elektrik (menggunakan tenaga listrik); Jasa toko eceran secara
online; Jasa toko on-line dan gerai yang menjual alas kaki, pakaian, penutup kepala dan asesoris pakaian, tas punggung, tas
untuk membawa segala keperluan, tas tangan dan dompet; Jasa toko online sepatu bekas; Jasa toko retail secara daring
(online) yang menampilkan konten audio, video dan audio visual yang sebelumnya telah direkam, yang telah distandarkan
(streamed) dan dapat diunduh; Jasa toko retail yang menjual kosmetik; Layanan agen penjualan yang menampilkan pakaian;
Layanan bisnis, yaitu, administrasi bisnis perusahaan dan operasi toko ritel yang menampilkan pakaian, aksesori pakaian, alas
kaki, koper, ransel dan peralatan luar ruang; Layanan bisnis/usaha yang berkaitan dengan manajemen fasilitas dan jasa
operasi teknis, yaitu, penyediaan manajemen usaha dan operasi usaha ke pusat data dengan infrastruktur dan interkoneksi
internet dan jaringan, pusat data tersebut menyediakan manajemen daya, pengendalian lingkungan, dan manajemen
pengamanan data; Layanan fungsi kantor dan penyediaan informasi yang berkaitan dengannya; Layanan fungsi kantor yang
disediakan yang berhubungan dengan layanan grosir dan ritel perangkat keras logam; Layanan iklan, pemasaran dan
promosi, yaitu, memberikan informasi mengenai diskon, kupon, potongan harga, voucher, tautan ke situs web ritel orang lain,
dan penawaran khusus untuk barang dan jasa orang lain; Layanan online untuk menghubungkan pengguna jaringan sosial
dengan bisnis; Layanan perantara bisnis; Layanan ritel online yang berkaitan dengan pakaian dalam; Layanan ritel online yang
berkaitan dengan pakaian dalam wanita; Layanan ritel toko serba ada online; Layanan toko ritel online; Layanan toko ritel
online menu utama kopi; Layanan toko ritel online yang menampilan pakaian dalam wanita; Layanan toko ritel online yang
menampilkan buku; Layanan toko ritel online yang menampilkan pakaian dalam; Layanan toko ritel online yang menampilkan
topi; Layanan toko ritel yang disediakan melalui Internet yang menampilkan kosmetik, sediaan perlengkapan mandi, minyak
esensial, masker kecantikan, sabun kosmetik dan shampoo; Layanan toko ritel yang menampilkan kosmetik, sediaan
perlengkapan mandi, kit kosmetik, minyak esensial, masker kecantikan, sabun kosmetik dan shampoo; Manajemen bisnis dan
pengoperasian hotel, klub rekreasi serta tanah dan bangunan pemukiman untuk orang lain; Mengatur dan menyelenggarakan
pameran, acara dan eksibisi untuk tujuan bisnis; Mengorganisir pameran, pameran dagang, pertunjukan dan acara untuk
tujuan komersial atau iklan; Menyelenggarakan pameran untuk tujuan komersial atau iklan; Organisasi, mengatur dan
menyelenggarakan antar bisnis dan pameran perdagangan, forum dan acara bisnis dalam konteks pameran perdagangan dan
eksposisi untuk keperluan bisnis; PASAR SWALAYAN; Pemasaran dan periklanan pada jasa keuangan dan asuransi;
Pengelolaan laporan proyek bisnis; Penjualan eceran, grosir, penjualan langsung, penjualan melalui pemesanan via pos
termasuk melalui Internet atau sarana pemesanan jarak jauh elektronik lainnya, dan jasa pengadaan kerjasama, untuk pihak
lain, termasuk melalui Internet, berbagai barang di bidang berikut ini: perawatan, kecantikan, dan kebersihan untuk manusia
dan hewan, yaitu sabun, pasta gigi, deodoran, krim, lotion dan sampo, wewangian, yaitu parfum, ekstrak parfum, eau de
toilette dan kosmetik, yaitu sediaan makeup dan kecantikan untuk kulit dan rambut, pakaian, yaitu pakaian, pakaian dalam
untuk pakaian siang dan malam, alas kaki, celana ketat, kaus kaki, sepatu, sepatu bot dan sandal, dan aksesoris fashion, yaitu
tutup kepala, perhiasan, ikat pinggang, jam tangan, aksesoris rambut (klip, jepitan, perhiasan, pita, ikatan rambut, jepit rambut,
sisir, ikat rambut, ikat kepala), tekstil, yaitu hiasan dinding dari tekstil, kantong tidur (terpal), tisu dari tekstil untuk
menghilangkan make-up, kelambu, linen rumah tangga, label kain, tirai dari tekstil, saputangan (dari tekstil), toko pakaian lakilaki, kecuali benang rajut dan benang, barang dari kulit, yaitu koper, set bepergian, koper bepergian, label koper, tas, dompet
saku, tempat kartu, dompet, tas kantor, tempat dokumen, koper dan barang-barang untuk berpergian, yaitu bagasi dan tas
bepergian, tas, tas perlengkapan mandi, kotak peti, koper, tas dan penutup jas, perhiasan, peralatan horologis, barang optik,
memungkinkan pelanggan untuk melihat dan membeli barang atau jasa tersebut dengan berbagai macam cara; Penyediaan
dan penyebaran informasi yang berkaitan dengan materi untuk pameran, pameran perdagangan dan eksposisi untuk
keperluan bisnis; Penyediaan informasi, termasuk on-line, mengenai periklanan, manajemen bisnis dan fungsi administrasi
dan kantor; Penyediaan jasa periklanan, administrasi bisnis dan fungsi kantor di bidang sistem penentuan posisi global;

Halaman 2017 dari 2049

Penyediaan konsultasi, layanan konsultasi dan informasi terkait jasa periklanan, pemasaran, Jasa promosi, manajemen bisnis,
administrasi bisnis, layanan administrasi bisnis terkait asuransi dan layanan broker dalam jaringan, layanan administrasi bisnis
terkait layanan garansi, penilaian bisnis, pertanyaan bisnis, investigasi bisnis, konsultasi manajemen dan organisasi bisnis,
penasihat bisnis dan layanan informasi, bantuan manajemen bisnis, konsultasi organisasi bisnis, penelitian bisnis, informasi
dan saran komersial untuk konsumen dan, toko saran konsumen, organisasi pameran untuk tujuan komerial atai periklanan,
proses administrasi pesanan pembelian, Penghimpun informasi ke dalam basis data komputer, kompilasi statistik, konsultasi
bisnis, koleksi, kompilasi, sistemisasi, verifikasi, analisis, proses, pembaruan, pengaturan, penyimpanan dan penyedia data,
layanan informasi bisnis disediakan dalam jaringan dari sebuah database komputer, internet atau perangkat komunikasi
nirkabel, pencarian data dalam file komputer untuk orang lain, analisis harga biaya, menyusun laporan akun, peramalan
ekonomi, pakar efisiensi, konsultasi manajemen personal, layanan perbandingan harga, konsultasi bisnis profesional, analisis
dan penyedia informasi bisnis dan komersial, analisis bisnis, riset dan layanan informasi, mengumpulkan dan memverifikasi
penilaian dan ulasan bisnis untuk orang lain, menyediakan perbandingan harga, layanan, kualitas, ulasan dan penilaian
penyedia layanan untuk bisnis atau tujuan komerial, menyiapkan laporan keuangan; Penyediaan laporan bisnis (komersial);
Periklanan, pemasaran dan layanan promosi yang terkait dengan semua industri untuk tujuan memfasilitasi jejaring dan
peluang sosialisasi untuk tujuan bisnis; Produksi film iklan dalam bentuk videotape/rekaman video; Produksi film-film
komersial/iklan televisi; Toko Eceran Elektronik; Toko Grosir Elektronik; Toko eceran yang menjual peralatan listrik rumah
tangga; Toko eceran yang menjual perlengkapan rumah tangga dari tekstil; Toko eceran yang menjual produk susu; Toko jam
tangan; Toko kue online; Toko makanan online; Toko minuman non-alkohol; Toko minuman online; Toko minuman panas dan
dingin; Toko online di bidang makanan dan minuman; Toko online di bidang roti-roti dan kue-kue; Toko roti online; Toko yang
menjual kaca, kaca mata (optik), bingkai kacamata, rangka kaca mata, kaca mata pelindung matahari, tempat-tempat kaca
mata, lensa kontak, wadah-wadah untuk lensa kontak, tali kaca mata, kaca mata anti silau, tas, tas ransel, tas selempang,
dompet, koper, kulit, kulit Imitasi, payung, tongkat, kantong untuk pendaki gunung, jam, tali jam tangan , rantai jam tangan,
kotak jam tangan, perhiasan, gelang, kalung, cincin, bros(perhiasan), logam mulia, baju, celana, t-shirt, sepatu, sandal, sepatu
sandal, ikat pinggang, topi, jaket, sarung tangan (pakaian), tenda-tenda, tali-tali, tambang, tempat tidur gantung, jala-jala,
terpal plastik, karung plastik, jaring-jaring, kerai diluar ruangan; Toko yang menjual pakaian; Toko yang menjual pencuci mulut
berupa es dan buah; Toko-toko Grosir Elektronik; administrasi urusan bisnis waralaba; bantuan manajemen bisnis di bidang
waralaba; desain materi iklan, pemasaran, dan publisitas; distribusi materi iklan dan penyebaran pesan iklan; fungsi kantor;
iklan dan promosi perusahaan; informasi dan konsultasi manajemen bisnis; jasa agensi talent (manajemen bisnis seniman
pertunjukan); jasa informasi ekonomi untuk keperluan bisnis; jasa konsultasi rekrutmen bisnis; jasa logistik (-untuk manajemen
bisnis, -untuk fasilitas organisasi dan sumber daya); jasa pengorganisasian kompetisi bisnis dan perdagangan; jasa
penyediaan data bisnis; jasa penyelenggaraan pameran untuk tujuan niaga atau iklan; jasa periklanan; jasa periklanan dan
manajemen; jasa produksi iklan; jasa toko retail secara online berupa rekaman suara musikal, rekaman suara musikal yang
dapat diunduh, T-shirt, pakaian, penutup kepala, dan alas kaki; jasa toko retail sehubungan dengan hadiah; jasa untuk
memperoleh statistik bisnis untuk orang lain; jasa waralaba, yaitu penawaran assistensi manajemen bisnis dalam pendirian
dan pengoperasian hotel, restoran, klub malam, bar, spa, fasilitas rekreasi dan kebugaran, toko eceran, kondominium, gedung
apartemen, pusat konferensi, resor timeshare (kepemilikan bersama dengan perjanjian bagi waktu) untuk pihak lain; jasa-jasa
grosir terkait kosmetik-kosmetik, sabun-sabun, parfum-parfum, perhiasan-perhiasan, alat tulis, produk-produk kertas, stiker
tato, kulit dan imitasi kulit, tas-tas bepergian, tas-tas tangan, dompet-dompet, dompet, tempat kunci, peralatan rumah tangga
dan dapur, barang-barang tekstil, pakaian, alas kaki, tutup kepala, pakaian dalam, pakaian renang, syal, lencana-lencana
untuk dipakai, hiasan untuk rambut, permainan, mainan, barang-barang mainan (playthings) atau untuk bermain dan barang
olahraga; jasa-jasa organisasi dan pameran-pameran dan pekan-pekan raya perdagangan untuk tujuan-tujuan komersial dan
periklanan; jasa-jasa ritel dan grosir yang disediakan melalui perangkat lunak yang dapat diunduh termasuk aplikasi seluler
terkait kosmetik-kosmetik, sabun-sabun, parfum-parfum, perhiasan-perhiasan, alat tulis, produk-produk kertas, stiker tato, kulit
dan imitasi kulit, tas-tas bepergian, tas-tas tangan, dompet-dompet, dompet, tempat kunci, peralatan rumah tangga dan dapur,
barang-barang tekstil, pakaian, alas kaki, tutup kepala, pakaian dalam, pakaian renang, syal, lencana-lencana untuk dipakai,
hiasan untuk rambut, permainan, mainan, barang-barang mainan (playthings) atau untuk bermain dan barang olahraga;
keypunching [fungsi kantor]; kompilasi dan/atau penggunaan model, algoritma atau stimulasi untuk menganalisa dan menguji
konsep bisnis atau komersial, purwa rupa (prototypes), data atau informasi; kompilasi dan/atau penggunaan model, algoritma
atau stimulasi untuk menganalisa dan menguji konsep bisnis atau komersial, purwa rupa (prototypes), data atau informasi
yang berasal dari Internet of Things (IoT, yaitu suatu konsep dimana objek tertentu mempunyai kemampuan untuk
mentransfer data lewat jaringan tanpa memerlukan adanya interaksi dari manusia ke manusia ataupun dari manusia ke
perangkat komputer); layanan iklan dan manajemen untuk penjualan gelas, kotak makan siang dan wadah makanan, pakaian,
tutup kepala yaitu, kemeja (dengan atau tanpa kerah dan/atau lengan), celana (celana pendek atau panjang), rok, gaun, kaus
kaki, jaket (dengan atau tanpa tudung), sapu tangan, pita, topi (hats), topi (caps), visor, sepatu, sandal dan sandal selop,
permainan, mainan dan alat permainan, alat olahraga, dekorasi, mainan figur yang dapat dikoleksi, boneka, mainan mekanik,
mainan mewah, mainan boneka, mainan tokoh aksi, jam tangan mainan; layanan iklan yang berkaitan dengan pakaian;
layanan iklan, pemasaran dan promosi; layanan konsultasi bisnis yang berkaitan dengan pendirian dan pengoperasian
waralaba; layanan konsultasi manajemen bisnis yang berkaitan dengan waralaba; layanan konsultasi yang berkaitan dengan
pengoperasian waralaba; layanan manajemen bisnis yang berkaitan dengan waralaba; layanan pakaian eceran disediakan
oleh departement store; layanan pengingat janji [fungsi kantor]; layanan penjadwalan janji [fungsi kantor]; layanan periklanan
dan manajeman untuk penjualan dari tempat minuman, kotak makan siang dan wadah makanan, pakaian, penutup kepala,
kemeja, kemeja berkerah, kemeja lengan panjang, t-shirt lengan pendek, celana, celana pendek, celana panjang, rok, gaun,
kaos kaki, jaket, jaket berkerudung, topi-topi, topi dengan lidah yang menonjol berfungsi untuk melindungi dari sinar matahari
(pakaian), sepatu, sandal, game, mainan dan mainan, artikel olahraga, dekorasi, tokoh mainan koleksi, boneka, mainan
mekanik, boneka mainan berkarakter, boneka mainan, mainan action figure, jam tangan mainan; layanan periklanan dan
manajemen penjualan; layanan toko grosir menampilkan pakaian; layanan toko grosir online yang menampilkan bir; layanan
toko grosir online yang menampilkan tas; layanan toko grosir online yang menampilkan teh; layanan toko ritel menampilkan
kacamata; layanan toko ritel online terkomputerisasi; layanan toko ritel online yang menampilkan kain; layanan toko ritel online
yang menampilkan tas; layanan toko ritel online yang menampilkan teh; layanan toko ritel online yang menampilkan utas;
layanan transkripsi medis [fungsi kantor]; layanan waralaba dalam bentuk memberikan bantuan manajemen bisnis dalam
pendirian dan pengoperasian restoran; layanan waralaba dan ritel; layanan waralaba yang menyediakan bantuan bisnis;
layanan waralaba, termasuk memberikan bantuan manajemen bisnis dalam pengaturan dan pendirian resort hotel, motel, dan
restoran; layanan waralaba, termasuk memberikan bantuan teknis dalam pengaturan dan pendirian resort hotel, motel, dan
restoran; layanan waralaba, yaitu bantuan manajemen bisnis dalam pendirian dan pengoperasian restoran; layanan-layanan
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konsultasi bisnis yang berkaitan dengan pendirian dan pengoperasian administrasi waralaba; manajemen bisnis untuk
pengoperasian waralaba; manajemen bisnis, administrasi bisnis, fungsi kantor; manajemen dan administrasi bisnis dan fungsi
kantor kesemuanya berhubungan dengan permainan golf; manajemen dan operasi bisnis daur ulang; memberikan bantuan
dalam pengelolaan bisnis waralaba; memberikan bantuan di bidang komersialisasi produk dalam kerangka kontrak waralaba;
memberikan bantuan di bidang manajemen bisnis dalam kerangka kontrak waralaba; memberikan bantuan di bidang
manajemen bisnis dan komersialisasi produk dalam kerangka kontrak waralaba; memberikan informasi kerjasama waralaba
(administrasi) restoran, cafe yang menyediakan makanan dan minuman berbahan dasar kelor; mempromosikan barang dan
jasa yang dibuat atau diberikan di Taiwan oleh orang lain, dengan penyebaran materi iklan, dengan mengatur dan melakukan
pameran barang dan jasa tersebut, dan dengan distribusi T-shirt, tas belanja dan hadiah promosi lainnya; mengadakan
pameran dagang untuk profesional industri dalam bidang produksi dan distribusi video online, konten yang dihasilkan oleh
pengguna, dan iklan online; mengatur dan melakukan pameran dagang dan eksibisi untuk tujuan komersial atau iklan;
mengatur dan menyelenggarakan acara, pameran, eksposisi dan konferensi untuk tujuan komersial dalam hiburan interaktif,
realitas virtual/maya, elektronik konsumen (consumer electronics) dan industri hiburan permainan video; mengatur,
mempromosikan dan menyelenggarakan pameran, pameran perdagangan (tradeshows) dan acara-acara untuk tujuan bisnis;
menyediakan layanan konsultasi dan jasa konsultasi dalam melakukan pameran dagang, pameran (exhibitions) dan pameran
(expositions) untuk bisnis industri dan komersial; menyelenggarakan pameran dan acara di bidang pengembangan perangkat
lunak dan perangkat keras untuk tujuan komersial atau iklan; menyiapkan dan menempatkan iklan luar ruangan untuk orang
lain; menyiapkan dan mengatur pameran dagang (trade fairs), pameran (exhibitions) dan pameran (expositions) untuk
perusahaan industri dan komersial; organisasi pameran dagang; organisasi pameran dagang dan eksibisi untuk tujuan
komersial atau iklan; organisasi pameran dagang untuk tujuan komersial; penelitian dan survei bisnis; pengarsipan dokumen
[fungsi kantor]; pengarsipan dokumen atau pita magnetik [fungsi kantor]; pengaturan acara, pameran, pekan raya, dan
pertunjukan untuk tujuan promosi dan iklan komersial; pengaturan dan penyelenggaraan konferensi komersial, perdagangan
dan bisnis, pertunjukan, dan pameran; pengecer toko serba ada; pengiklanan penjualan melalui pos (direct-mail advertising);
penyebaran bahan-bahan jasa diskon iklan; penyediaan jasa ritel melalui pemesanan dengan katalog melalui pos yang
berkaitan dengan pakaian, tutup kepala dan alas kaki, perhiasan, jam tangan, aksesoris mode, tekstil, kosmetik, sediaan untuk
perlengkapan mandi yang tidak mengandung obat, produk perawatan, peralatan perawatan, peralatan mandi yang tidak
mengandung obat [kosmetik], kacamata, tempat untuk membawa, barang dari kulit, tempat dan penutup untuk telepon
genggam, tablet, laptop, koper, label untuk koper, tempat dan penutup paspor, dompet, tas tangan dan segala macam tas,
buku, lilin, perlengkapan audio, perangkat pendengar yang diletakkan di kepala, tempat pengeras suara, pengeras suara
nirkabel, perangkat pendengar yang diletakkan di dalam telinga; penyediaan ruang iklan melalui jaringan komputer dan situs
web; penyelenggaraan pameran untuk tujuan iklan; penyelenggaraan pameran untuk tujuan komersial; penyortiran surat,
penanganan dan penerimaan [fungsi kantor]; perencanaan dan pameran peragaan busana untuk tujuan promosi; proyek
manajemen untuk bisnis, -untuk administrasi; publikasi naskah publisitas/iklan; rekrutmen dan manajemen stempel
perdagangan, kupon, kartu berjenis akumulasi poin waralaba, keanggotaan; saran bisnis yang berkaitan dengan waralaba;
saran bisnis yang berkaitan dengan waralaba restoran; saran dan konsultasi bisnis terkait dengan waralaba; toko; toko
bangunan; toko grosir; toko grosir online dan layanan toko ritel online yang menampilkan pakaian, alas kaki; toko online; toko
ritel online dalam bidang pakaian; toko roti; toko swalayan; toko yang menjual perhiasan; toko-toko; toko-toko ritel, pesanan
melalui pos dan layanan-layanan toko ritel online yang menampilkan cokelat dan minuman berasal dari teh, biji kopi, kopi
bubuk, produk-produk cokelat, teh loose dan kantong teh, produk terkait kopi dan teh, bermacam-macam rasa teh, sirup dan
saus-saus, skala, kertas filter, t-shirt, pakaian, tutup kepala, alas kaki, aksesoris-aksesoris pakaian, mug, gelas-gelas, alat
makan, gantungan kunci, alat tulis, tas-tas, peralatan-peralatan dan wadah-wadah dapur atau rumah tangga, filter-filter kopi
listrik, mesin-mesin kopi listrik, penapis-penapis kopi listrik, peralatan pembuat kopi, persiapan-persiapan pembersih
perlengkapan dan peralatan kopi; transkripsi komunikasi [fungsi kantor]===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021014045
: 01/03/2021 17:13:56
:
: Idam Firdaus

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Serpong Park Cluster Platinum Blok PL-2/23 RT002/RW011 Lengkong Karya,
Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, Banten
: Prayudi Setiadharma S.H., M.IPL.,
: Jalan Pintu Air Raya No. 36H Jakarta Pusat

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: NAYSCO + Lukisan
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Cokelat, Putih
: 30
: ===Bahan campuran minuman berbahan dasar kopi; Biji kopi; Ekstrak kopi malt; Kapsul kopi terisi; Kapsul kopi yang berisi

740

kopi untuk diseduh; Kopi Aceh; Kopi Latte; Kopi Susu ; Kopi bubuk; Kopi giling dan biji kopi utuh (yang belum diolah); Kopi
jahe; Kopi seduh; Kopi yang tidak disangrai; Kopi, ekstrak kopi, teh, kakao dan penggantinya; Kopi, teh, kakao dan kopi
buatan; Makanan batang berenergi berbahan dasar kopi; Minuman berbahan dasar kopi yang mengandung susu; Minuman
dengan bahan dasar kopi, coklat dan teh; Minuman kopi dengan atau tanpa susu; Moccacino (minuman yang terdiri dari
bahan berupa susu, kopi dan cokelat); Penyedap rasa dan aroma kopi; Roti kopi; bahan pengganti kopi; biji kopi berlapis
cokelat; biji kopi panggang; biji kopi yang dilapisi cokelat; campuran kopi; campuran kopi hitam dengan susu panas; ekstrak
kopi; es kopi; esensi kopi; kafein tambahan, yaitu, konsentrat berkafein untuk membuat minuman kopi; kopi; kopi bebas kafein;
kopi beraroma; kopi buatan; kopi bubuk; kopi dan coklat; kopi giling; kopi instan; kopi kantongan; kopi rempah; kopi tanpa
kafein; kopi yang belum dipanggang; kopi, teh, kakao, gula, beras, tapioka, sagu, bahan pengganti kopi; krimer yang tidak
mengandung susu untuk kopi; kulit cokelat mengandung biji kopi bubuk; makanan penutup berbahan dasar kopi; minuman

Halaman 2019 dari 2049

berbahan dasar kopi; minuman berbahan dasar kopi atau kakao dengan atau tanpa susu; minuman berbahan dasar kopi,
kokoa, cokelat atau teh; minuman berbasis kopi dan minuman berbasis kakao; minuman biji kopi; minuman dengan bahan
dasar kopi; minuman es berbahan dasar kopi; minuman kopi; minuman kopi dengan campuran susu; minuman kopi espresso
dicampur dengan susu; minuman kopi espresso yang dicampur dengan air panas; minuman sediaan berbahan dasar kopi;
minuman yang terbuat dari kopi; minuman yang terutamanya terdiri dari kopi; minuman-minuman berbahan dasar kopi;
minuman-minuman berbahan dasar kopi;; minyak kopi; penyedap kopi; perasa kopi; permen rasa kopi.; polong kopi, terisi;
produk-produk kopi; sediaan berbahan dasar kopi; sediaan minuman kopi; sediaan untuk membuat minuman berbahan dasar
kopi; sediaan-sediaan untuk minuman berbahan dasar kopi===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2021014046
: 01/03/2021 17:13:59
:
: Drs. I Yongky Sugiarto, Apt

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Mandar XV, Blok DE 6, No. 32, Bintaro Jaya, Sektor 3A, RT.06, RW.10
Kelurahan Pondok Karya, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan,
Banten, 15225
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: JUSER MUONTOK
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: hitam putih
: 35
: ===Agen penjualan; Gerai penjualan makanan dan minuman; Jasa akuntansi; Jasa grosir; Jasa pemrosesan pemesanan
makanan melalui internet; Jasa penjualan barang secara retail, grosir dan eceran; Jasa perantara komersial untuk peralatan
pengolahan makanan dan minuman; Jasa perdagangan besar (Distributor); administrasi bisnis; jasa pemesanan (untuk orang
lain); jasa penjualan produk dibidang nutrisi dan suplemen diet, minuman dan sari buah; jasa periklanan; jasa ritel;
manajemen bisnis; minimarket; penempatan kerja; pengujian kepribadian untuk pemilihan personel; penjualan ritel dan grosir
perlengkapan kecantikan; penyediaan fungsi kegiatan perkantoran; supermarket; toko===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2021014047
: 01/03/2021 17:15:19
:
: PT PIRANTI NUSANTARA TEKNOLOGI

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Apt. Citylofts Lt. 12 Unit 21 , Jl. KH Mas Mansyur No. 121, Karet Tengsin, Tanah
Abang, Jakarta Pusat – DKI Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta,
10220
: Hendra Prasetya M.Si
: Gajahmada Plaza Lantai 2 D-17-18 Simpang Lima, Semarang

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: we get IT done
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam
: 35
: ===Aktivitas konsultasi manajemen; Jasa Perdagangan Untuk Komputer, Perlengkapan Komputer Dan Suku Cadangnya
Komputer Dan Piranti Lunak; Jasa ecer yang berkaitan dengan peralatan teknologi informasi; Jasa grosir yang berkaitan
dengan peralatan teknologi informasi; Jasa konsultasi bisnis berhubungan dengan teknologi informasi, pengelolaan dan
integrasi sistem, pengembangan dan dukungan produk, dan rekayasa perangkat lunak; Jasa mempertemukan penyedia jasa
dengan pelanggan via website; Layanan bantuan bisnis untuk pihak lain dalam pengoperasian peralatan pengawasan
keamanan dalam bidang teknologi informasi; Penyediaan ruang iklan di situs web untuk mempromosikan barang dan jasa;
Perdagangan besar komputer dan perlengkapannya dan piranti lunak; kompilasi informasi yang berkaitan dengan teknologi
informasi; layanan asosiasi yang mempromosikan kepentingan profesional dan bisnis di bidang pengembangan aplikasi
perangkat lunak seluler; layanan grosir untuk peralatan teknologi informasi; layanan grosir untuk perangkat lunak komputer;
layanan grosir yang berkaitan dengan peralatan teknologi informasi; layanan grosir yang berkaitan dengan perangkat lunak
komputer; layanan ritel untuk peralatan teknologi informasi; layanan ritel untuk perangkat lunak komputer; layanan ritel yang
berkaitan dengan peralatan teknologi informasi; layanan ritel yang berkaitan dengan perangkat lunak komputer; layanan toko
grosir online yang menampilkan peralatan teknologi informasi; layanan toko grosir online yang menampilkan perangkat lunak
komputer; layanan toko grosir yang menampilkan peralatan teknologi informasi; layanan toko grosir yang menampilkan
perangkat lunak komputer; layanan toko ritel menampilkan peralatan teknologi informasi; layanan toko ritel menampilkan
perangkat lunak komputer; layanan toko ritel online yang menampilkan peralatan teknologi informasi; layanan toko ritel online
yang menampilkan perangkat lunak komputer; layanan toko ritel yang menampilkan komputer, produk elektronik dan hiburan,
peralatan telekomunikasi, ponsel, perangkat elektronik digital genggam, dan elektronik konsumen lainnya, perangkat lunak
komputer, dan aksesori, periferal, suku cadang, dan tas jinjing untuk produk yang dijual, disediakan melalui jaringan Internet

740
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dan jaringan komputer, jaringan elektronik dan jaringan komunikasi lainnya; memberikan informasi produk konsumen yang
berkaitan dengan perangkat lunak; memberikan saran produk konsumen yang berkaitan dengan perangkat lunak;
mempromosikan kepentingan komersial dan bisnis para profesional dalam pengembangan aplikasi perangkat lunak seluler
yang disediakan oleh asosiasi untuk para anggotanya; menyelenggarakan pameran dan acara di bidang pengembangan
perangkat lunak dan perangkat keras untuk tujuan komersial atau iklan; pemasaran dalam rangka penerbitan perangkat lunak;
penyediaan ruang di situs web untuk iklan barang dan jasa; promosi kepentingan komersial profesional dan bisnis di bidang
pengembangan aplikasi perangkat lunak seluler yang disediakan oleh asosiasi kepada para anggotanya===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021014048
: 01/03/2021 17:19:33
:
: DR ANGGIA PRIMASARI

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. BANGKA RAYA / 27A, RT 002 RW 002, PELA MAMPANG, Kota Administrasi
Jakarta Selatan, DKI Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: MIRRAMOR BEAUTY
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: abu tua dan gold
: 3
: ===Produk kecantikan dan perawatan kulit tanpa obat; Produk perawatan kulit dan kecantikan non-obat; Sabun Kecantikan
(kosmetik); Serum kecantikan (kosmetik); Toner (cairan penyegar wajah) kosmetik; gel kecantikan; kosmetik perawatan tubuh
dan kecantikan; krim kecantikan; krim tabir surya; lotion kecantikan; lotion tabir surya; masker kecantikan; sediaan perawatan
kecantikan; sediaan tubuh dan perawatan kecantikan untuk keperluan kosmetik; serum kecantikan; tabir surya; toner kulit;
toner untuk wajah tidak mengandung obat===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021014049
: 01/03/2021 17:22:16
:
: RIZKY ADITYA PRATAMA

540 Etiket

: Jl. Slamet Riyadi No. 6 D, RT.003/003, Kel. Leteh, Kec. Rembang, Kabupaten
Rembang, Provinsi JAWA-TENGAH., Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, 59217
: MT Endah Martiningsih S.H
: Rukan Grand Surya Center Blok DD2 No.6, Jl. Boulevard Taman Surya 5,
Pegadungan, Kalideres, Kota Jakarta Barat

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: IbuAnak & LUKISAN
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: hijau, merah, coklat, putih, hitam, orange, kuning.
: 30
: ===Beras; Beras basmati; Beras bulir panjang; Beras campuran; Beras jepang; Beras organik; Beras padi liar; Beras pratanak;
Beras shirataki; Beras untuk bubur; Beras yang digabungkan dalam satu paket dengan bumbu dan perasa; Campuran beras
coklat dan hitam; beras hitam; beras ketan; beras merah; beras plumula untuk makanan; beras putih; beras sekam===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021014050
: 01/03/2021 17:23:23
:
: CINNAROLL BAKERIES LIMITED

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 2140 Pegasus Road NE, Calgary, ALBERTA T2E8G8
: Annisa Am Badar S.H., LL.M.
: Jl. Wahid Hasyim No. 14, Jakarta Pusat

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: CINNZEO
: CINNZEO merupakan suatu penamaan / constitutes a naming.

591

Uraian Warna

: Hitam dan Putih / Black and White.

540 Etiket
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511

Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021014051
: 01/03/2021 17:44:10
:
: LINDAYANI

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Kacapiring 17, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60272
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: LUWE
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih, biru muda
: 43, 29, 30
: ===Bar kopi dan jus; Catering makanan diet; Catering makanan sehat; Fasilitas perjamuan dan pesta sosial; Jasa Penyedia
Makanan dan Minuman yang bisa diantar dan dijemput; Jasa penyedia makanan Kebab; Jasa penyediaan es krim, es
konsumsi, roti, kue-kue; Jasa penyediaan makanan dan minuman dengan menggunakan kendaraan dan gerobak; Jasa
penyediaan makanan nasi uduk; Jasa penyediaan minuman; Jasa restoran sushi yang diberikan dalam bentuk kerjasama
waralaba; Jasa restoran yang diberikan dalam bentuk kerjasama waralaba; Jasa restoran, termasuk jasa restoran yang bisa
dibawa pulang; Jasa restoran, yaitu, penyediaan makanan dan minuman untuk konsumsi di dalam dan di luar gedung; Kafe
kopi; Kafe yang menyediakan berbagai jenis minuman; Kafe yang menyediakan minuman teh; Kafe-kafe; Kedai; Kedai
barbekyu; Kedai burger; Kedai es; Kedai es krim; Kedai hot pot; Kedai kopi; Kedai mie daging sapi; Kedai ramen; Kedai teh;
Kedai untuk sarapan; Kedai yang menjual dan menyajikan makanan dan minuman, makanan laut olahan; Kedai yang
menyediakan makanan dan minuman; Kedai yang menyediakan pisang goreng, pisang bakar, nasi mandhi arab; Kedai yang
menyediakan teh bubble; Layanan katering untuk menyediakan makanan pizza; Layanan kedai bubur kacang hijau; Layanan
kedai makan; Layanan kedai mie ayam pangsit; Layanan mie gerobak (kaki lima); Menyediakan fasilitas untuk mengadakan
konferensi, pertemuan, jamuan makan, seminar, resepsi, pesta, dan pertunjukan; Penyediaan katering; Penyediaan makanan
dan minuman di kafe-kafe dan bar-bar; Penyewaan tempat untuk acara sosial; Pondok penyediaan makanan sate; Pusat
Jajanan Serba Ada (Pujasera); Restoran; Restoran Prasmanan; Restoran cepat saji dan tempat makan yang menyediakan
kudapan; Restoran daging panggang; Restoran masakan panggangan daging, ayam, ikan; Restoran yang menyediakan se'i;
Rumah Makan yang menyediakan seafood, sate, soto, nasi goreng, ikan bakar, ayam goreng, ayam krispy; Sediaan-sediaan
makanan; Tempat makan yang menghidangkan kudapan; Tempat penyediaan makanan dan minuman; Tempat penyediaan
makanan dan minuman (Snack bar); Tempat yang menghidangkan kudapan; Warung makan; Warung penyediaan makanan
sate; bar kopi; informasi dan saran sehubungan dengan persiapan makan; jasa informasi, saran dan konsultasi yang berkaitan
dengan jasa katering; jasa informasi, saran dan konsultasi yang berkaitan dengan jasa katering bisnis; jasa informasi, saran
dan konsultasi yang berkaitan dengan layanan untuk menyediakan makanan dan minuman; jasa informasi, saran dan
konsultasi yang berkaitan dengan pemesanan jasa katering; jasa informasi, saran dan konsultasi yang berkaitan
dengan restoran; jasa katering; jasa katering bisnis; jasa katering kantor untuk penyediaan kopi; jasa katering untuk kafetaria
perusahaan; jasa katering untuk lembaga pendidikan; jasa katering untuk penyediaan makanan dan minuman; jasa konsultasi
di bidang katering makanan dan minuman; jasa kontrak untuk katering; jasa memasak makanan; jasa penyediaan kedai buah;
jasa penyediaan kopi untuk kantor; jasa penyediaan makanan berupa roti; jasa penyediaan makanan dan minuman untuk
acara; jasa penyediaan minuman dengan boba; jasa tempat makan yang menyajikan kudapan; katering di kafetaria makanan
cepat saji; katering makanan dan minuman; katering makanan dan minuman oleh toko roti; katering makanan dan minuman
untuk jamuan makan; katering makanan dan minuman untuk pesta koktail; katering yang menyediakan makanan dan
minuman; kedai ayam goreng; kedai roti dan kue (bakeries); kedai teh; keramahtamahan perusahaan dalam sifat
menyediakan makanan dan minuman; layanan agen untuk pemesanan restoran; layanan amal dalam sifat menyediakan
makanan dan minuman untuk anak-anak dengan kebutuhan khusus; layanan amal, yaitu, menyediakan makanan dan
minuman di rumah penitipan anak keluarga anak; layanan bar jus buah dan sayuran; layanan bar susu; layanan bar teh;
layanan bawa pulang makanan dan minuman; layanan kafe dan bar makanan ringan; layanan kafe dan restoran; layanan
kantin; layanan katering keliling; layanan katering luar; layanan katering untuk menyediakan masakan Jepang; layanan
katering untuk menyediakan masakan Spanyol; layanan katering untuk menyediakan masakan bergaya Eropa; layanan
katering untuk panti jompo; layanan katering untuk pusat konferensi; layanan katering untuk rangkaian keramahtamahan;
layanan katering untuk rumah pensiun; layanan katering untuk rumah sakit; layanan katering untuk sekolah; layanan kedai
minuman; layanan kios makanan menjadi layanan untuk menyediakan makanan dan minuman; layanan koki pribadi; layanan
makanan dan minuman dibawa pulang; layanan makanan dan minuman yang bisa dibawa pulang; layanan makanan dibawa
pulang; layanan minum teh; layanan pemesanan dan pemesanan untuk restoran dan makanan; layanan persiapan makanan;
layanan rantai restoran; layanan rantai rumah kopi; layanan restoran cepat saji; layanan restoran keliling; layanan restoran
ramen; layanan restoran soba; layanan restoran sushi; layanan restoran yang bisa dibawa pulang; layanan restoran, katering,
bar dan ruang koktail; layanan rumah kopi; layanan salad bar; layanan snack-bar; layanan snack-bar dan kantin; layanan spa,
yaitu, penyediaan akomodasi sementara dan penyediaan makanan untuk klien dari suatu spa kesehatan atau spa kecantikan;
layanan untuk menyediakan makanan dan minuman; melayani makanan dan minuman; melayani teh, kopi, coklat, minuman
berkarbonasi atau minuman jus buah; memasok makanan untuk konsumsi segera; memasok makanan untuk para tunawisma

: 43, 30
: ===Jasa kedai kopi; jasa penyediaan makanan berupa roti; layanan kopi dan bar teh; layanan kopi dan jus bar; layanan
restoran yang bisa dibawa pulang; melayani teh, kopi, coklat, minuman berkarbonasi atau minuman jus buah; menyajikan
makanan dan minuman di perusahaan ritel dan takeaway; persiapan dan penyediaan makanan dan minuman untuk konsumsi
di perusahaan ritel===
===Vinaigrettes untuk salad; espreso; makanan yang dipanggang; minuman kopi; minuman teh; parfaits (hidangan penutup);
produk-produk roti untuk makanan; roti berlapis; salad makaroni; salad nasi; salad pasta; saus salad===
540 Etiket
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atau yang kurang mampu; mengambil layanan makanan cepat saji; menyajikan makanan dan minuman; menyajikan makanan
dan minuman di bar susu; menyajikan makanan dan minuman di bistro; menyajikan makanan dan minuman di kafe internet;
menyajikan makanan dan minuman di perusahaan ritel dan takeaway; menyajikan makanan dan minuman di restoran dan bar;
menyajikan makanan dan minuman di toko donat; menyajikan makanan dan minuman untuk para tamu; menyajikan makanan
dan minuman untuk para tamu di restoran; menyediakan layanan katering makanan dan minuman untuk acara olahraga,
konser, konvensi, dan pameran; menyediakan layanan katering makanan dan minuman untuk fasilitas konvensi; menyediakan
layanan katering makanan dan minuman untuk fasilitas pameran dan adil; menyediakan makanan dan minuman;
menyediakan makanan dan minuman di bistro; menyediakan makanan dan minuman di kafe internet; menyediakan makanan
dan minuman di pusat penitipan anak untuk orang tua; menyediakan makanan dan minuman di restoran; menyediakan
makanan dan minuman di restoran dan bar; menyediakan makanan dan minuman kelor dengan kerjasama waralaba;
menyediakan makanan dan minuman kelor di kafe internet; menyediakan makanan dan minuman sebagai bagian dari layanan
keramahtamahan; menyediakan makanan dan minuman untuk bayi dan anak usia sekolah dasar; menyediakan makanan dan
minuman untuk para tamu; menyediakan makanan dan minuman untuk para tamu di restoran; pemesanan jasa katering;
penyajian makanan dan minuman; penyediaan informasi dalam bidang hidangan makan di restoran melalui Internet;
penyediaan informasi yang menampilkan informasi mengenai jasa restoran, katering dan bar melalui situs web; penyediaan
makanan dan minuman; penyediaan makanan dan minuman untuk dikonsumsi; penyewaan kursi, meja, taplak meja dan
barang pecah belah untuk konferensi, ekshibisi, pertemuan dan acara sosial dan perjamuan makan; penyewaan meja dapur
untuk menyiapkan makanan untuk dikonsumsi segera; persiapan makanan dan minuman; persiapan makanan untuk orang
lain berdasarkan outsourcing; restoran dengan layanan utama pengantaran pesanan/ restoran pesan antar; restoran khusus
menyediakan makanan sate; restoran masakan khas jepang; restoran yang menawarkan layanan untuk dibawa pulang;
restoran yang menjual makanan untuk dibawa keluar; restoran yang menyediakan makanan cepat saji dan layanan 24 jam;
restoran yang menyediakan makanan dan minuman kelor; rumah makan; rumah makan cina halal; saran sehubungan dengan
persiapan makan; sediaan-sediaan makanan dan minuman; warung kopi; warung makan tradisional; warung yang
menyediakan bakso===
===Acar Kuning; Acar Pesmol; Asinan; Ayam ala Sihlin; Ayam Bakar Bumbu Padang; Ayam Bakar Solo; Ayam Bakar
Taliwang; Ayam Bumbu Bali; Ayam Cincane; Ayam Fillet Crispy; Ayam Geprek Cabe Hijau; Ayam Geprek Keju; Ayam Geprek
Sambal Matah; Ayam Goreng Bumbu Kelapa; Ayam Karage; Ayam Kecombrang; Ayam Rica Rica; Ayam Suwir sambal
kecombrang; Ayam Taliwang; Ayam Tuturuga; Ayam Woku Woku; Ayam betutu; Ayam crispy isi keju (Ayam goreng tepung isi
keju); Ayam crispy isi salted egg (Ayam goreng tepung isi salted egg); Ayam geprek dengan sambal pedas berlevel; Ayam
goreng Bumbu Lengkuas; Ayam goreng Kalasan; Ayam kremes; Ayam penyet; Ayam rempah madu; Ayam ungkep; Bakso
dan/atau kue (perkedel) ikan dan ayam; Bakso tahu dengan ikan dan/atau ayam; Balado Kentang-Teri; Balado Terong Teri;
Batagor Goreng; Bawang merah goreng; Beef Burger; Bistik Daging Sapi; Boba; Cakalang Suwir Kecombrang; Cakalang
Suwir pedas; Chicken Burger; Coto Makassar; Cream Soup; Crispy original (Ayam goreng Ayam tepung original); Cumi Cabe
Hijau; Cumi pedas; Daging Sapi Lada Hitam; Daging ayam asap; Daging ayam beku; Daging ayam yang sudah diolah,
dimasak, dibekukan; Daging sapi muda; Empal Goreng; Empal Sapi; Es Brenebon; Geprek Daging; Gudeg; Gulai Tahu; Gulai
Tempe; Ikan Bakar Sambal Dabu; Ikan Dabu Dabu, diolah; Ikan Dori Bumbu Bali; Ikan Kakap Fillet Goreng; Ikan Kembung
Asam Pedas; Ikan Patin Bumbu Acar; Ikan Tuna Cabai; Ikan Uilulia, diolah; Ikan dori goreng tepung; Ikan goreng tenggiri;
Kacang hijau yang sudah diolah; Kaldu pati sapi yang dapat diminum; Kefir [minuman susu]; Kentang Balado Petai; Keripik
singkong aneka rasa; Keripik ubi aneka rasa; Keripik ubi dengan perasa; Krengsengan Ayam; Krengsengan Sapi; Kulit Ayam
Goreng Tepung; Lidah sapi asap; Makanan (hasil) laut, tidak hidup; Makanan kemasan yang terutama terbuat dari ikan,
semua diawetkan, dikeringkan, didinginkan, dibekukan atau dimasak; Makanan laut olahan, termasuk makanan laut yang
dikemas dalam kaleng dan kantong.; Makanan penutup terbuat dari produk susu (kecuali es krim); Makanan ringan ayam
goreng; Makanan ringan berbahan dasar polong-polongan (kacang); Makanan ringan berbahan dasar singkong; Makanan
ringan rumput laut goreng; Makanan ringan, berbahan dasar dari buah-buahan atau sayuran; Masakan olahan ayam yang
dilapis atau dicampur dengan tepung; Minuman berbahan dasar kedelai digunakan sebagai pengganti susu; Minuman dari biji
basil; Minuman yang mengandung putih telur; Minuman yogurt yang dicampur buah-buahan; Minuman-minuman berbahan
dasar susu mengandung teh; Olahan ayam kampung; Onigiri Daging; Onigiri Ikan; Opor Ayam; Orek Tempe Cabai Hijau; Orek
Tempe Kacang; Pengganti daging berbahan dasar sayuran; Pepes Tempe; Pepes Teri; Pisang Gapit; Pisang goreng;
Potongan kentang; Produk tahu (kacang dadih); Produk terbuat dari kentang; Rendang Ayam; Rendang Ayam Kacang Merah;
Rendang Daging Suwir; Rendang Sapi; Rolade Sapi; Sale pisang; Sarang burung dengan gula batu yang bisa dimakan;
Sarang burung dengan sari buah pir; Sate Ayam; Sate Babi; Sate Daging Sapi; Sate Kambing; Sate Makanan Laut (Seafood);
Sate Matang; Sate Yang dipanggang; Sayur Asem Betawi; Sea bass (ikan), tidak hidup; Sediaan hidangan yang terutama
terdiri dari daging; Semur Ayam; Semur Daging Sapi; Serundeng; Se’i Daging Sapi; Siomay; Soto; Sup (sop) kacang hijau;
Susu kacang kedelai; Susu kedelai; Tahu; Tahu Bakso; Tahu Isi; Tahu geprek,; Tahu goreng isi; Tahu pedas; Tempe Bacem
Jogja; Tempe geprek; Terong balado; Tumis Wortel Kacang Polong; Tumis Wortel Kembang Kol; Tuna Kemangi; Usus Ayam
Goreng Tepung; Woku Balaga Ikan Mas; agar-agar siap saji; air kaldu; alpukat, diolah; ayam; ayam giling; ayam goreng; ayam
kukus; ayam pedas; ayam teriyaki; bahan makanan siap saji yang terutama terbuat dari daging, ikan, unggas, hewan buruan
atau sayuran, semua diawetkan, dikeringkan, didinginkan, dibekukan atau dimasak; bakso campur; bakso isi daging ayam
cincang; bakso isi daging ikan cincang; bakso isi daging sapi cincang; bakso tahu ayam; bakso tahu sapi; bakso telur sapi;
bakso urat; batagor; bawang putih panggang; bawang putih yang diawetkan; buah dan sayuran olahan; buah-buahan dan
sayur-sayuran yang diawetkan, diasinkan, dimaniskan, dikeringkan dan dimasak; bulgogi [daging sapi panggang yang diiris
dan dibumbui]; buncis, diolah; daging asap; daging ham yang diawetkan atau diolah (diasap/diasinkan); daging irisan; daging
olahan asap; daging panggang; daging sapi kering; daging sapi rebus; daging, diolah; dendeng; dimsum; hidangan daging
yang dimasak; hidangan yang disiapkan terutama terdiri dari ikan dan makanan laut; ikan yang diawetkan atau diolah
(diasap/diasinkan); irisan daging sapi; jagung rebus disiapkan dengan keju; jamur, kering; jeli almond; jeli buah; jeli kopi; jeli
siap saji; jeli teh; kacang asin; kacang garing; kacang oven; kacang pedas; kaldu ayam; kaldu beku; kebab pisang; kentang
goreng; kentang yang dimasak; kepiting saus padang; keripik pisang; keripik tempe; keripik ubi; konsentrat kaldu daging;
kroket ayam; makanan batangan berbahan dasar buah, kacang dan sayuran; makanan beku terutama terdiri dari daging, ikan,
unggas atau sayuran; makanan bento terbuat dari daging/ayam; makanan berbahan dasar daging; makanan berbahan dasar
sayuran; makanan berbahan dasar tahu; makanan dingin terutama terdiri dari daging; makanan dingin terutama terdiri dari
unggas; makanan dingin yang sebagian besar terdiri dari daging; makanan dingin yang sebagian besar terdiri dari ikan;
makanan laut tempura; makanan laut yang dikeringkan; makanan olahan terutama terdiri dari daging, ikan, unggas atau
sayuran; makanan olahan yang dicincang seperti daging atau sejenisnya dibentuk bulat pipih; makanan pembuka beku
terutama terdiri dari makanan laut; makanan penutup susu dingin; makanan pra-paket yang terutama terdiri dari makanan laut;
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makanan pra-paket yang terutama terdiri dari unggas; makanan ringan berbahan dasar manioc (ketela); makanan ringan
berbahan dasar buah; makanan ringan berbahan dasar daging; makanan ringan berbahan dasar kentang; makanan ringan
berbahan dasar sayuran; makanan ringan dengan bahan utama daging; makanan ringan manisan buah; makanan ringan siap
saji yang terutama terdiri dari kentang dan keripik, kacang-kacangan, produk kacang, biji-bijian, sayuran atau kombinasinya;
termasuk keripik kentang, keripik kentang garing, keripik sayuran, keripik talas, keripik garing, makanan ringan daging babi,
makanan ringan daging sapi, makanan ringan berbasis kedelai, makanan ringan berbasis kacang-kacangan dan olesan, saus,
keju; makanan ringan yang terbuat dari daging; makanan siap saji terutama terdiri dari tahu; manisan almond; masakan
matang yang terbuat dari daging sapi, ikan, ayam yang dimasak, dikeringkan, dibekukan, diawetkan; minuman berbahan
dasar susu; minuman berbahan dasar susu almond; minuman berbahan dasar susu kacang; minuman berdasarkan pengganti
susu fermentasi; minuman non-alkohol disiapkan dari susu atau yoghurt; minuman prebiotik; minuman yang terutama terdiri
dari susu; minuman yogurt yang dicampur ice cream; minuman yogurt yang dicampur perasa kopi; olahan daging ayam untuk
isian roti burger; pate daging; pepaya (buah), diolah; persediaan daging sapi; pisang crispy; pisang raja goreng; produk daging
olahan; produk daging sapi; produk ikan asap; produk makanan dan makanan ringan konsumen yang terbuat dari kentang;
produk makanan laut (diasap); produk makanan laut olahan; produk makanan terutama terbuat dari buah-buahan; rebung,
beku; rebung, diolah; roti daging cincang; roti daging sapi; salad sayuran; samgyetang [Sup ayam ginseng Korea]; sapi
panggang; sayuran tempura; sediaan cumi untuk makanan manusia; sirsak olahan; somay; souffle (hidangan) kentang manis;
sup konsentrat; sup krim; sup manis dari kacang hijau; sup manis dari lengkeng; sup yang dimasak sebelumnya; susu barley
mutiara China; tekwan===
===Agar-agar buah (gula-gula); Bakcang (Makanan beras ketan diisi daging); Baozi (roti isi); Bihun Goreng; Bubur Ayam;
Cone snack [makanan ringan berbahan dasar tepung]; Dumpling ayam dan udang; Gula aren cair (ekstrak nira kelapa); Gula
kacang; Hidangan yang dimasak; Jiaozi pangsit; Kembang gula beku; Keripik sereal; Klapertaart; Kue; Kue Dadar Jiwo; Kue
Engkak Medok; Kue Getas; Kue Gulung; Kue Kecalo; Kue Kelen; Kue Klepon; Kue Kubang Boyo; Kue Lampu Lampu; Kue
Lapis Kojo; Kue Lapis Sagu; Kue Lepet; Kue Lumpang; Kue Onde; Kue Paso; Kue Pia Saronde; Kue Putu; Kue Tenteng; Kuekue dari bahan beras; Kue-kue kering berbahan dasar dari beras; Lemper Daging; Lumpia basah; Lumpia goreng; Makanan
berbahan dasar tepung; Makanan berbentuk batangan yang mengandung sereal, berprotein dan berenergi ; Makanan
penutup; Makanan penutup beku berupa air es dengan rasa; Makanan penutup berbahan dasar beras, makanan penutup
muesli; Makanan ringan berbahan dasar beras; Makanan ringan berbahan dasar cokelat; Makanan ringan berbahan dasar
sereal; Makanan ringan berbahan dasar tepung; Makanan ringan dengan bahan dasar ketan dan beras; Makanan ringan
terutama terdiri dari pasta atau nasi; Makanan siap saji berbahan dasar mie yang dibekukan; Makanan siap saji berbahan
dasar mie yang didinginkan; Makanan siap saji kering dan cair, terutama terdiri dari beras; Makanan siap saji kering dan cair,
terutama terdiri dari pasta; Makanan siap saji yang mengandung (terutama) mie; Makanan untuk sarapan terbuat dari jagung;
Martabak; Martabak Aceh; Martabak bangka; Mie; Mie Titi; Mie Vietnam; Mie italia; Mie segar; Mie yang didinginkan; Minuman
barbahan dasar teh termasuk teh hitam -, teh hijau-, dan minuman berbahan dasar teh oolong; Minuman berbahan dasar
makanan berbasis susu (dairy); Minuman jahe; Minuman kokoa dengan atau tanpa susu; Minuman kopi dengan atau tanpa
susu; Minuman kopi espresso dicampur dengan susu dan bubuk coklat; Minuman kunyit asam; Minuman teh dengan atau
tanpa susu; Minuman temulawak; Nasi Ayam ala Sihlin; Nasi Ayam Bakar Bali; Nasi Ayam Bakar Bumbu Padang; Nasi Ayam
Bakar Solo; Nasi Ayam Bakar Taliwang; Nasi Ayam Betutu; Nasi Ayam Bumbu Rujak; Nasi Ayam Cabai Hijau; Nasi Ayam
Fillet Crispy; Nasi Ayam Geprek; Nasi Ayam Geprek Sambal Matah; Nasi Ayam Goreng Bumbu Kelapa; Nasi Ayam Goreng
Kuning; Nasi Ayam Goreng Lengkuas; Nasi Ayam Goreng Mentega; Nasi Ayam Isi Buluh; Nasi Ayam Kailo; Nasi Ayam
Kalasan; Nasi Ayam Karage; Nasi Ayam Katsu; Nasi Ayam Kemangi; Nasi Ayam Paniki; Nasi Ayam Pedas; Nasi Ayam
Penyet; Nasi Ayam Pop; Nasi Ayam Rica Rica; Nasi Ayam Sambal Matah; Nasi Ayam Suwir sambal kecombrang; Nasi Ayam
Tuturuga; Nasi Ayam crispy isi keju (Ayam goreng tepung isi keju); Nasi Ayam crispy isi salted egg (Ayam goreng tepung isi
salted egg); Nasi Ayam crispy original (Ayam goreng tepung original); Nasi BBQ Saus Jawa; Nasi Campur Bali; Nasi Empal
Daging; Nasi Gemuk; Nasi Goreng Bakso; Nasi Goreng Bakso Paket Ekonomi; Nasi Goreng Jawa; Nasi Goreng Kampung;
Nasi Goreng Oriental; Nasi Goreng Parahyangan; Nasi Goreng Seafood; Nasi Goreng Tek-Tek; Nasi Goreng Teri; Nasi Gulai
Nangka; Nasi Kari Ayam; Nasi Krengsengan Ayam; Nasi Lemak Ayam; Nasi Lemak Melayu; Nasi Opor Ayam; Nasi Padang;
Nasi Pepes Ayam; Nasi Pepes Ayam Bali; Nasi Rendang Ayam; Nasi Rendang Ayam Kacang Merah; Nasi Rendang Sapi;
Nasi Sate Ayam; Nasi Semur Ayam; Nasi Terong Balado; Nasi Tuna Pedas Kemangi; Nasi Yakiniku; Nasi dalam kemasan;
Nasi gurih Ayam penyet; Nasi gurih krengsengan Mercon; Nasi gurih telur balado; Nasi lemak; Paket makanan dalam kotak
yang terdiri dari nasi dengan tambahan daging ayam, ikan atau sayuran; Pangsit goreng; Puding (makanan penutup); Risoles
Ayam; Risoles Daging; Roti asin; Roti panggang di suguhkan dengan saus keju dan Boba dan di celup ke dalam kuah srikaya;
Sambal Bajak; Sambal Balado; Sambal Goreng Kentang Teri; Sambal Hijau; Sambal Terasi; Sambal cobek; Sediaan hidangan
nasi; Sediaan hidangan pasta; Sediaan karbohidrat untuk makanan; Sediaan makanan berbahan dasar pasta; Sediaan untuk
membuat minuman teh dengan aroma buah-buahan berbentuk serbuk; Soufflé (makanan penutup); Teh Tarik; Yangko (kue
moci); Yutiao; arem-arem; baguettes [Roti Prancis]; bola-bola ubi; bubur nasi; bumbu pasta; bumbu pasta kari; bumbu pasta
laksa; bumbu pasta nasi ayam; bumbu rujak; campuran untuk membuat teh chai; cokelat yang mengandung susu; custard
[makanan penutup panggang]; es krim; es krim dan produk es krim; es krim tanpa-susu; es serut; es serut dengan kacang
merah manis; esensi yang dapat dimakan untuk bahan makanan selain minyak esensial; hiasan berbahan dasar cokelat atau
kakao untuk keperluan yang berhubungan dengan makanan; hidangan penutup puding berbahan dasar nasi; hidangan utama
yang terdiri dari pasta atau nasi; keripik camilan sereal instan; kue basah; kue geplak; kue kastangel; kue lekker; kue muffin;
kue nastar; kue putri salju; kue tar apel; kwetiau; lasagna; lemper ayam; madu mongso; makan gandum; makan siang dalam
kotak yang terdiri dari nasi, dengan tambahan daging, ikan, atau sayuran; makan siang dalam kotak yang terdiri dari nasi,
dengan tambahan tempura daging, tempura makanan laut, tempura telur, tempura sayuran atau tempura jamur; makan siang
dalam kotak yang utamanya terdiri dari nasi; makan siang dalam kotak yang utamanya terdiri dari sushi; makan siang prapaket yang terdiri terutama dari nasi, dan juga termasuk daging, ikan atau sayuran; makanan beku terutama terdiri dari pasta;
makanan berbahan dasar tepung (SEMPOL); makanan disiapkan terutama terdiri dari pasta atau nasi; makanan penutup dari
es; makanan penutup muesli; makanan ringan berbahan dasar beras; makanan ringan berbahan dasar tepung kentang;
makanan ringan dengan bahan dasar mie; makanan ringan diekstrusi terutama terdiri dari pati; makanan siap saji berbahan
dasar beras; makanan siap saji berbahan dasar mie; makanan siap saji dingin; makanan yang dipanggang; makaroni; mi dari
tepung beras; mie soba instan; mie tepung; mie, dimasak atau tidak dimasak; minuman berbahan dasar coklat dengan toping :
boba, jelly, pearl; minuman berbahan dasar gula aren ditambah susu, krim keju dan gula aren bakar; minuman berbahan
dasar kopi atau kakao dengan atau tanpa susu; minuman berbahan dasar kopi dengan toping : boba, jelly, pearl; minuman
berbahan dasar teh; minuman berbahan dasar teh dengan beraroma/ berasa bunga; minuman berbahan dasar teh dengan
tambahan rasa buah; minuman berbahan dasar teh dengan toping : boba, jelly, pearl; minuman berbahan dasar teh ditambah
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buah segar, boba, dan krim busa manis; minuman berbahan dasar teh yang mengandung atau diberi perisa jus buah atau jus
sayuran; minuman cokelat; minuman dari campuran espresso, es krim dan brownies; minuman dengan bahan dasar coklat;
minuman dengan bahan dasar kakao; minuman dengan bahan dasar kopi; minuman dengan bahan dasar teh; minuman es
berbahan dasar teh; minuman kopi espresso dengan tambahan sirup jeruk; minuman kopi espresso dicampur dengan susu;
minuman kopi espresso yang dicampur dengan air panas; minuman sediaan berbahan dasar kakao; minuman sediaan
berbahan dasar kopi; minuman teh dengan susu; minuman wedang jahe; minuman yang terbuat dari campuran susu dengan
bubuk matcha; minuman yang terbuat dari cokelat; minuman yang terbuat dari kopi; minuman yang terbuat dari teh; minuman
yang terutamanya terdiri dari kopi; minuman-minuman berbahan dasar kopi;; minuman-minuman berperisa cokelat; misoa;
nasi kotak; nasi kuning; nasi tumpeng; nasi, dimasak atau tidak dimasak; okonomiyaki [pancake gurih Jepang]; onigiri [bola
nasi]; pai daging; pai daging cincang; paket makanan yang terdiri dari pasta atau nasi; pangsit yang diisi; pastel; permen;
produk nasi untuk makanan; produk-produk kopi; quiches (roti); rempah-rempah bubuk; roti berlapis keju dan daging asap; roti
berlapis keju dan telur; roti bun kukus yang diisi dengan daging cincang [Chuka-manjuh]; roti dan roti bun; roti naan; roti
oriental; roti panggang yang disuguhkan dengan saus keju dan boba dicelupkan kuah srikaya; sandwich burger daging sapi;
sediaan minuman kakao; sediaan minuman kopi; sediaan-sediaan untuk minuman cokelat ; snack bar berbasis muesli; sohun;
sorbet (es); sushi norimaki; takoyaki; tapioca pearls (isian untuk minuman boba); teh dingin; teh oolong [teh Cina]; teh susu;
teh susu berbahan dasar teh; teh susu, berbahan dasar tanpa-susu; teh susu, teh yang mendominasi; wafel===
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: ===Aplikasi peranti lunak untuk perangkat mobile atau nirkabel dan perangkat komputer untuk mengaktifkan perbankan
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elektronik, mobile dan online; Aplikasi ponsel; Aplikasi ponsel pintar yang dapat diunduh (perangkat lunak) untuk
mengumpulkan dan menganalisis data; Mobile game software; Perangkat lunak aplikasi komputer untuk pengumpulan dan
verifikasi informasi pengguna untuk membuat akun blockchain (sistem pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi).;
Perangkat lunak komputer dan aplikasi perangkat lunak untuk identifikasi dan otentikasi pengguna.; Perangkat lunak komputer
dan aplikasi perangkat lunak untuk memungkinkan transaksi keuangan; Perangkat lunak komputer dan aplikasi perangkat
lunak yang memungkinkan pembelian barang dan jasa secara online; Perangkat lunak untuk anjungan tunai mandiri (ATM);
Perangkat lunak untuk merekomendasikan barang-barang/jasa-jasa dan pesanan belanjaan (purchase orders) berdasarkan
kecerdasan buatan; Perangkat lunak yang dapat diunduh dalam bentuk platform perdagangan untuk penyediaan perdagangan
cryptocurrency (mata uang virtual), token blockchain (sistem pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi), dan aset
digital lainnya; Perangkat lunak yang menyediakan dompet digital.; Peranti lunak komputer untuk digunakan di dalam layanan
perbankan dan transaksi keuangan; Peranti lunak komputer untuk memfasilitasi transaksi pembayaran dengan cara elektronik
dan mencatat operasi keuangan; Peranti lunak untuk memfasilitasi transaksi pembayaran yang aman dengan cara elektronik;
Peranti lunak yang menyediakan platform perdagangan (trading) elektronik dan marketplace elektronik online; Program
komputer untuk digunakan dalam pemrosesan data yang berhubungan dengan catatan keuangan; anjungan tunai mandiri
[ATM]; aplikasi komputer untuk mengumpulkan pembayaran elektronik serta transaksi keuangan elektronik; aplikasi
pengaturan keuangan; aplikasi perangkat lunak komputer, dapat diunduh; aplikasi perangkat lunak pusat data ; aplikasi ponsel
pintar [perangkat lunak]; aplikasi ponsel pintar yang dapat diunduh [perangkat lunak]; aplikasi seluler yang dapat diunduh;
kartu biaya dikodekan; kartu chip elektronik yang dikodekan; kartu chip elektronik yang dikodekan untuk mengidentifikasi
pengguna komputer dan telepon seluler tertentu; kartu hadiah yang dikodekan; kartu identifikasi elektronik; kartu yang
dikodekan; kartu-kartu bersandi dan magnetik untuk digunakan dalam pengiriman dana secara elektronik dan untuk transaksitransaksi keuangan pada umumnya; kupon konsumen yang disandikan; kupon seluler yang dapat diunduh; pemindai sidik jari;
pencitra sidik jari; perangkat lunak; perangkat lunak analisis wajah; perangkat lunak aplikasi komputer; perangkat lunak
aplikasi komputer untuk ponsel, tablet, atau perangkat seluler lainnya, yaitu, perangkat lunak untuk mengendalikan perangkat
yang meningkatkan atau memperkuat suara sekitar atau menutupi kebisingan; perangkat lunak hiburan interaktif yang dapat
diunduh untuk bermain game komputer; perangkat lunak komputer; perangkat lunak komputer dan aplikasi seluler untuk
memungkinkan mengunggah, mengunduh, mengakses, memposting, menampilkan, menandai, membuat blog, streaming,
menghubungkan, berbagi, mengumpulkan, mengatur, mengedit, mempromosikan, menyimpan, atau menyediakan media
elektronik atau informasi melalui komputer dan jaringan komunikasi; perangkat lunak komputer sistem biometrik untuk
mengidentifikasi dan membuktikan keaslian orang; perangkat lunak komputer untuk Global Positioning Systems [GPS];
perangkat lunak komputer untuk aplikasi dan dompet seluler blockchain; perangkat lunak komputer untuk berinteraksi dengan
platform blockchain; perangkat lunak komputer untuk digunakan sebagai pemrograman aplikasi antarmuka (API); perangkat
lunak komputer untuk keperluan bisnis; perangkat lunak komputer untuk membaca tag; perangkat lunak komputer untuk
penambangan data blockchain; perangkat lunak komputer untuk perdagangan elektronik mata uang virtual; perangkat lunak
komputer untuk ponsel; perangkat lunak komputer untuk teknologi blockchain dan cryptocurrency; perangkat lunak komputer
yang dapat diunduh untuk otentikasi dan identifikasi individu; perangkat lunak komputer yang disediakan di internet; perangkat
lunak pengenalan wajah; perangkat lunak pertukaran cryptocurrency; perangkat lunak untuk analisis data bisnis; perangkat
lunak untuk digunakan dengan telepon selular, tablet dan komputer pribadi; perangkat lunak untuk memproses pembayaran
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elektronik ke dan dari pihak lain; perangkat lunak untuk memungkinkan pembangunan aplikasi pada blockchain (sistem
pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi), berinteraksi dengan kontrak pintar blockchain, dan pertukaran komoditas
blockchain (sistem pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi) dalam jaringan sosial; perangkat lunak untuk telepon
komputer; perangkat lunak yang dapat diunduh untuk memproses, memfasilitasi, memverifikasi, dan autentikasi pembayaran
bergerak dan transaksi tanpa kontak dengan pengecer, pedagang, dan penjual menggunakan suatu alat bergerak; perangkat
lunak yang dapat diunduh untuk memungkinkan memproses transfer dana elektronik dan pembayaran yang dilakukan melalui
ACH, kartu kredit, kartu debit, kartu prabayar, dompet nirkabel, dompet bergerak, dompet elektronik, cek elektronik dan
pembayaran elektronik, bergerak dan online; perangkat lunak yang dapat diunduh untuk memungkinkan transfer uang secara
elektronik antara para pengguna; perangkat lunak yang dapat diunduh untuk menampilkan dan berbagi lokasi pengguna dan
menemukan, menempatkan, dan berinteraksi dengan pengguna dan tempat lain; perangkat lunak yang dapat diunduh, yaitu,
platform keuangan elektronik yang mengakomodasi berbagai jenis pembayaran dan transaksi hutang; platform perangkat
lunak komputer, direkam atau diunduh; produk perangkat lunak komputer; program aplikasi cerdas, dapat diunduh untuk
terminal nirkabel ; program perangkat lunak komputer; terminal untuk memproses pembayaran kartu kredit secara
elektronik===
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===Bank internet; Bantuan pengiriman uang secara elektronik; Jasa dompet elektronik (jasa pembayaran); Jasa layanan
simpan pinjam, agregator, kredit simpan pinjam, jasa pinjaman lunak.; Jasa pembayaran elektronik, yaitu, memungkinkan
pemrosesan dan transmisi elektronik atas transfer dana elektronik dan pembayaran melalui ACH, kartu kredit, kartu debit,
kartu prabayar, dompet nirkabel, dompet bergerak, dompet elektronik, cek elektronik dan pembayaran elektronik, bergerak
dan online; Jasa pembayaran melalui uang elektronik secara online; Jasa pinjaman peer to peer atau pinjaman online berbasis
teknologi; Jasa simpan pinjam secara online; Jasa-jasa blockchain solution/fintech dalam bidang keuangan; Jasa-jasa
keuangan serta pelaporan keuangan terkait, secara online maupun offline
jasa pinjaman lunak; Kartu debit, kartu kredit, kartu prabayar, kartu hadiah, kartu dengan deposit uang dan kartu pembayaran
layanan pemrosesan transaksi elektronik; Koperasi simpan pinjam; Layanan Pembayaran Seluler dan Internet; Layanan
keuangan untuk memungkinkan transfer dana dan pembelian barang dan jasa yang ditawarkan oleh orang lain, semua
disediakan melalui jaringan komunikasi global; Layanan keuangan yang disediakan dengan menggunakan otentikasi
pengguna elektronik melalui jaringan komunikasi global; Layanan pembuatan pasar; Layanan pemrosesan pembayaran,
seperti kartu debit, kartu kredit, kartu prabayar, kartu hadiah, kartu dengan deposit uang dan kartu pembayaran layanan
pemrosesan transaksi; Layanan pengeluaran uang tunai; Layanan penyediaan keuangan, penukaran uang dan pengiriman
uang; Layanan perantara keuangan; Layanan pertukaran dan perdagangan cryptocurrency; Layanan uang elektronik;
Memproses data terkait dengan transaksi yang menggunakan kartu dan transaksi pembayaran lainnya; Menyediakan gateway
pembayaran dengan akses ke portal situs web internet dan akses ke metode pembayaran, di bidang transaksi keuangan dan
pemrosesan pembayaran untuk pedagang; Menyediakan layanan untuk melakukan pembayaran pada kartu prabayar melalui
jaringan komunikasi global; Penerbitan Kupon Elektronik Komersial melalui Smartphone; Penerbitan kartu debit, kartu kredit,
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kartu prabayar, kartu hadiah prabayar, kartu dengan deposit uang dan kartu pembayaran; Penerbitan kupon, kode diskon dan
poin untuk program loyalitas pelanggan; Pengganti layanan pembayaran elektronik; Penyediaan Informasi di bidang
Pembiayaan melalui Dompet Elektronik; Perbankan digital; Perbankan mobile; Perbankan online; Survei keuangan; Transaksi
pembayaran elektronik dengan memindai kode QR atau kode batang (Barcode); Transfer dana electronik melalui jaringan
komunikasi global; Transfer dana untuk pembelian barang, melalui jaringan komunikasi elektronik; jasa agen pembiayaan
kredit pertanian; jasa informasi, nasehat dan konsultasi dalam bidang keuangan, peminjaman, dan pembayaran.; jasa kartu
debit; jasa keuangan disediakan dengan cara elektronik; jasa keuangan disediakan melalui Internet dan melalui telepon; jasa
keuangan terkomputerisasi; jasa keuangan yang berkaitan dengan pra-pembayaran untuk barang dan jasa; jasa manajemen
aset dan dana; jasa penasihat keuangan yang berkaitan dengan kredit; jasa perbankan melalui telepon; jasa pinjaman lunak;
jasa rekening tabungan; jasa transfer mata uang asing; kliring dan rekonsiliasi transaksi keuangan melalui jaringan komputer
global; layanan akun pensiun individu; layanan dana hemat; layanan debit langsung; layanan kartu pembayaran; layanan
keuangan yang berkaitan dengan kartu pembayaran; layanan keuangan, yaitu, menyediakan, memproses, memverifikasi dan
mengotentikasi pembayaran mobile dan transaksi tanpa kontak langsung dan transaksi pembayaran tagihan dengan
pengecer, pedagang, dan vendor melalui perangkat seluler; layanan kliring untuk transaksi pembayaran; layanan kredit dan
pinjaman; layanan manajemen kas; layanan pembayaran elektronik yang melibatkan pemrosesan elektronik dan pengiriman
data pembayaran tagihan berikutnya; layanan pembayaran otomatis; layanan pembayaran tagihan; layanan pembayaran
tagihan elektronik; layanan pembayaran yang disediakan melalui alat dan perangkat telekomunikasi nirkabel; layanan
pembiayaan; layanan pemrosesan pembayaran; layanan pemrosesan transaksi keuangan, khususnya, kliring dan rekonsiliasi
transaksi keuangan melalui jaringan komputer dan komunikasi; layanan penarikan uang tunai untuk bisnis; layanan
penerimaan cek elektronik; layanan pengiriman uang domestik disediakan secara online; layanan pengumpulan dana; layanan
perbankan dan keuangan; layanan perbankan elektronik; layanan perbankan otomatis; layanan perbankan teller machine
[ATM] otomatis; layanan perbankan terkomputerisasi; layanan perbankan yang berkaitan dengan setoran uang; layanan
perdagangan keuangan elektronik; layanan perencanaan keuangan online; layanan transfer uang; melakukan transaksi
keuangan secara online; melakukan transaksi pembayaran tanpa uang tunai; melakukan urusan keuangan online;
memberikan informasi keuangan melalui situs web; memberikan informasi perbankan; memberikan pinjaman sementara;
memberikan pinjaman siswa; memproses pembayaran untuk pembelian barang dan jasa melalui jaringan komunikasi
elektronik; mengatur pinjaman; mengatur transaksi keuangan; menyediakan beberapa opsi pembayaran melalui terminal
elektronik yang dioperasikan pelanggan yang tersedia di tempat di toko ritel; menyediakan fasilitas pinjaman dan kredit;
menyediakan informasi keuangan dan asuransi secara online dari basis data komputer atau jaringan komunikasi global;
menyediakan jasa/layanan pembayaran bergerak (mobile) elektronik untuk orang lain; menyediakan modal kerja;
menyediakan pembiayaan modal kerja untuk usaha kecil dan pemilik usaha kecil; pembayaran dan layanan kredit;
pemrosesan elektronik pembayaran elektronik melalui jaringan komputer global; pemrosesan elektronik pembayaran tagihan
untuk pengguna jaringan komputer dan komunikasi; pemrosesan elektronik transaksi kartu kredit melalui jaringan komputer
global; pemrosesan pembayaran elektronik; pemrosesan pembayaran kartu kredit; pemrosesan pembayaran tagihan
elektronik; pemrosesan pembayaran valuta asing elektronik; pemrosesan transaksi debit elektronik; pemrosesan transaksi
kartu debit; pemrosesan transaksi keuangan; pemrosesan transaksi pembayaran; pemrosesan transaksi pembayaran melalui
Internet; pemrosesan transaksi transfer bank; pemrosesan transaksi tunai; pemrosesan transaksi tunai elektronik; penagihan
pembayaran untuk barang dan jasa; penagihan utang elektronik; penerbitan kartu biaya; penerbitan kartu nilai tersimpan
prabayar; penerbitan kartu pembayaran; penerbitan mata uang virtual elektronik untuk permainan online; penerbitan sertifikat
hadiah yang kemudian dapat ditebus dengan barang atau jasa; pengelolaan dana; pengelolaan dana investasi; pengumpulan
dana amal; penyedia laporan statistik sesuai keinginan mengenai data keuangan; penyediaan daftar atau informasi nilai tukar;
penyediaan situs web yang menampilkan perangkat lunak untuk perbankan, keuangan, peminjaman dan pembayaran;
perbankan; perbankan elektronik melalui jaringan komputer global [Internet banking]; perbankan komersial; perbankan swasta;
perdagangan keuangan; pinjaman komersial; transaksi kartu kredit elektronik; transaksi keuangan; transaksi keuangan online;
transfer dana elektronik dan layanan pembayaran; transfer dana elektronik melalui jaringan telekomunikasi; transfer dana
investasi dan layanan transaksi; transfer elektronik mata uang virtual; transfer elektronik mata uang virtual untuk digunakan
oleh anggota komunitas online melalui jaringan komputer global; transfer pembayaran untuk pihak lain melalui internet;
transmisi dana secara elektronik untuk pihak lain===
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===Desain, pemrograman dan konsultasi sistem komputer; Desain, pengembangan, instalasi, pemeliharaan, dan pembaruan
perangkat lunak komputer; Jasa dan saran dalam hal mengontrol akses orang, yaitu menyediakan akses yang aman, situs
web untuk anggota saja yang menampilkan teknologi yang memberikan anggotanya kemampuan untuk masuk ke area daring
yang dilindungi supaya dapat melakukan aktivitas layanan keuangan atau memfasilitasi transaksi e-commerce; Jasa-jasa
perangkat lunak berbentuk layanan (SAAS) yang menampilkan perangkat lunak untuk perbankan, keuangan, peminjaman dan
pembayaran; Layanan informasi, nasehat dan konsultasi yang berkaitan dengan komputasi awan, pemrograman komputer,
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konsultasi keamanan komputer, konsultasi perangkat lunak komputer, desain perangkat lunak komputer, desain sistem
komputer, layanan integrasi sistem komputer, konsultasi teknologi komputer, layanan perlindungan virus komputer, konversi
data atau dokumen dari fisik ke media elektronik, konversi data program dan data data komputer [bukan konversi fisik],
enkripsi data dan layanan decoding, desain dan pengembangan program komputer untuk telepon genggam, desain dan
pengembangan perangkat lunak komputer untuk komputer, diagnosis kesalahan pada program komputer, hosting situs
komputer [situs web], hosting perangkat lunak berbentuk layanan (Saas), pemeliharaan perangkat lunak komputer yang
berkaitan dengan keamanan komputer dan pencegahan risiko komputer, penyediaan layanan outsourcing di bidang teknologi
informasi, memberikan informasi tentang teknologi komputer dan pemrograman melalui situs web, menyediakan mesin
pencari untuk internet, menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak otentikasi online yang tidak dapat diunduh untuk
komunikasi dengan komputer melalui jaringan komunikasi global, menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak
online yang tidak dapat diunduh untuk memproses pembayaran elektronik, menyediakan penggunaan sementara perangkat
lunak online yang tidak dapat diunduh untuk memproses pembayaran nirkabel, menyediakan penggunaan sementara
perangkat lunak online yang tidak dapat diunduh untuk perdagangan elektronik, hosting server, perangkat lunak sebagai
layanan [SaaS], konsultasi teknologi, konsultasi teknologi konsultasi, pemecahan masalah perangkat lunak komputer
[dukungan teknis], memperbarui perangkat lunak komputer yang berkaitan dengan keamanan komputer dan pencegahan
resiko komputer, konsultasi desain situs web, desain situs web, menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak yang
tidak dapat diunduh untuk menganalisis data keuangan dan menghasilkan laporan, pemantauan elektronik atas aktivitas kartu
kredit untuk mendeteksi penipuan melalui internet; Menyediakan jasa otentikasi pengguna yang menggunakan perangkat
keras biometrik dan teknologi perangkat lunak untuk transaksi e-commerce; Menyediakan jasa otentikasi pengguna yang
menggunakan teknologi akses tunggal untuk aplikasi perangkat lunak online; Menyediakan jasa otentikasi pengguna yang
menggunakan teknologi perangkat lunak pengenalan wajah, atau sidik jari, atau Kode QR untuk transaksi pembayaran melalui
dompet digital; Menyediakan penggunaan sementara
perangkat lunak online yang tidak dapat
diunduh untuk memproses pembayaran
elektronik; Penyedia layanan aplikasi (ASP) yang menampilkan perangkat lunak e-commerce untuk digunakan sebagai alat
pembayaran yang mengesahkan pemrosesan pembayaran langsung untuk pedagang; Penyediaan perangkat lunak yang
dapat diunduh secara online untuk penggunaan sementara untuk memfasilitasi perdagangan secara elektronik; Perancangan
dan pengembangan perangkat lunak aplikasi mobile; Perangkat lunak aplikasi komputer untuk telepon seluler; Perangkat
lunak sebagai layanan [SaaS]; Piranti lunak sebagai layanan layanan (SAAS) menampilkan piranti lunak yang menyediakan
pemantauan, analisis, audit, analisis perilaku pengguna, forensik keamanan, manajemen risiko dan data, pencegahan
kehilangan data, perlindungan data cloud dan deteksi ancaman, serta mengklasifikasikan, melaporkan, dan mengamankan
sensitif informasi tentang komputer dan aplikasi dan platform seluler, dan menyajikan informasi sensitif tersebut dalam
antarmuka pengguna yang mudah dipahami; Portal web dan/ atau platform digital dengan tujuan komersil; Situs web; aplikasi
perangkat lunak yang dapat diakses melalui situs web; desain dan pengembangan perangkat lunak komputer untuk evaluasi
dan perhitungan data; desain perangkat lunak smartphone; desain, penelitian dan pengembangan program komputer dan
perangkat lunak komputer untuk menginterpretasikan sidik jari atau telapak tangan, karakterikstik bola mata, nadi, suara,
tampilan wajah dan badan atau karakterikstik biometrik lainnya dalam bidang pengawasan akses atau autentikasi orang; jasa
konsultasi di bidang pengembangan teknologi; jasa penyedia layanan aplikasi (ASP); jasa penyedia layanan aplikasi (ASP)
yang menampilkan perangkat lunak yang menyediakan dompet digital; jasa penyedia perangkat lunak aplikasi komputer untuk
keamanan, otomatisasi, fasilitasi, dan enkripsi komunikasi, proses bisnis, dan transaksi keuangan menggunakan sistem
kontrak pintar, blockchain (sistem pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi), dan teknologi buku besar yang
didistribusikan; jasa/layanan platform sebagai layanan (PAAS) yang menampilkan perangkat lunak komputer untuk
memungkinkan pengguna melakukan transaksi bisnis dan perdagangan elektronik (e-commerce); konsultasi di bidang
perangkat lunak keamanan; layanan komputer dan teknologi untuk mengamankan informasi pribadi dan keuangan; layanan
pemrograman komputer untuk analisis dan pelaporan komersial; menyediakan application programming interface (API) untuk
memungkinkan pengguna melakukan transaksi bisnis elektronik melalui internet; menyediakan jasa/layanan pembuktian
keaslian/otentikasi pengguna transfer dana elektronik, transaksi kartu kredit dan kartu debit dan cek elektronik yang
menggunakan teknologi akses tunggal (single sign-on) dan perangkat lunak; menyediakan perangkat lunak untuk
memfasilitasi dan mengatur untuk pembiayaan dan penyaluran penggalangan dana dan donasi/sumbangan; menyediakan
perangkat lunak untuk memproses pembayaran elektronik; menyediakan program komputer; pemantauan elektronik atas
informasi identifikasi pribadi untuk mendeteksi pencurian identitas melalui internet; pembuatan perangkat lunak; pembuatan,
pemeliharaan, dan pembaruan perangkat lunak komputer; pemrograman perangkat lunak untuk platform e-commerce;
peningkatan perangkat lunak komputer; penulisan perangkat lunak komputer; penyedia layanan aplikasi (ASP) yang
menampilkan perangkat lunak untuk memungkinkan/mengaktifkan atau memfasilitasi pemesanan dan/atau pembelian barang
dan jasa; penyedia layanan aplikasi (ASP) yang menampilkan perangkat lunak yang sadar lokasi (location-aware) untuk
mencari, menentukan dan berbagi (sharing) lokasi barang, layanan dan acara menarik; penyediaan perangkat lunak komputer
untuk digunakan dalam transaksi mata uang virtual; penyesuaian perangkat lunak komputer; rekayasa Perangkat Lunak===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon
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: DID2021014057
: 01/03/2021 18:00:13
:
: DJOKO YOSUA MANGOWAL

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Pulau Putri IX Blok O.4/2, Komp. Modernland RT.02/02 Kel. Kelapa Indah,
Tangerang, Kota Tangerang 15810 , Kota Tangerang, Banten, 15810
:
:

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: HP HORSEPOWER + LOGO
: Tidak Ada Terjemahan

540 Etiket
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591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: KUNING, COKLAT, GOLD.
: 32
: ===Minuman energi 3D dicetak dalam gelas; Minuman energi cetak 3D-polycapsule; Sirup, konsentrat, dan bubuk untuk
membuat air rasa, minuman hipotonik, isotonik dan hipertonik, minuman dan jus buah, minuman energi dan minuman
olahraga; minuman energi; minuman energi instan yang tertanam dalam cangkir cetak 3D-polycapsule===
: DID2021014059
: 01/03/2021 18:08:49
:
: Nova Prayudhi

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jakarta Garden City Cluster Shinano A16/27 Rt/Rw 018/014 Kel.Cakung Timur, Kota
Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta, 13910
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: DEEP BEAUTY
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM PUTIH
: 3
: ===Alas bedak; Bahan nabati / tumbuhan sebagai komponen dari krim , losion , atau kosmetik.; Bahan-bahan perawatan
pribadi dan kecantikan, yaitu, tubuh, wajah, mata, krim pembersih tangan, busa, pelembab, losion, gel, scrub, minyak, bedak,
penyegar, toner, astringen, balsem, masker pelembab, sabun batangan yang tidak mengandung obat; Balsem mata; Bantal
mata mengandung pengharum; Barang-barang kosmetik yaitu minyak rambut, minyak wangi, bedak wangil, bedak muka,
bedak bayi, krim muka, krim kulit, cat alis, cat alis, cat kkuku, cat bibir, obat kriting rambut cat rambut,bedak dasar,
shampoo,wangi-wangian, minyak-minyak sari kosmetik, bahan pemelihara gigi, tepal gigi, sabun wangi, sabun cuci, sabun
krim detergent dan detergent bubuk .; Bedak muka putih untuk keperluan kosmetik; Bedak padat untuk rias wajah; Bedak
padat untuk wajah; Bedak wajah berupa kertas yang dilapisi bubuk; Bedak wajah untuk keperluan kosmetik; Bibit parfum; Bulu
mata buatan; Bulu mata rambut asli; Cairan bernutrisi untuk bulu mata; Cat alis; Eyeliner; Garis Mata (Eye liner); Gel alis; Gel
pelembab kulit; Kosmetik dasar rias, termasuk pembersih kulit, toner kulit, losion kulit, krim kulit, serum wajah non-obat, tisu
wajah dan pelembab wajah.; Kosmetik untuk bulu mata; Kosmetik yaitu bedak padat, bedak bubuk, lipstik, pensil alis dan
eyeliner; Krim mata; Krim pelembab; Krim pelembab kulit beraroma; Krim sabun yang tidak mengandung obat untuk
digunakan dalam mencuci; Krim yang tidak mengandung obat untuk mata dan area di sekitar mata; Krim, gel, lotion, susu dan
pelembab setelah matahari; Krim, minyak, losion dan busa cukur; Krim, minyak, losion dan busa stelah bercukur; Lembaran
kertas yang diresapi dengan losion deodoran untuk kulit dan bedak untuk tubuh (tidak mengandung obat); Lip tint (pewarna
bibir); Lipensetip; Lipstik berbentuk pasta; Lipstik cair; Losion Pengelupasan Kulit; Losion anti-penuaan; Losion dan spray
untuk tubuh; Losion mandi berendam; Losion pelembab (kosmetik); Losion pelindung sinar UV; Losion pemutih kulit untuk
keperluan kosmetik; Losion pengelupasan untuk keperluan kosmetik; Losion pijat wajah; Lotion pelindung sinar ultra-violet;
Lotion perawatan kulit dan preparat anti penuaan; Masker (kosmetik); Masker Wajah; Masker pelembab kulit; Masker pemutih
kulit untuk keperluan kosmetik; Masker perawatan [kaki]; Masker perawatan [tangan]; Masker untuk kebersihan daerah
kewanitaan; Masker untuk kulit sebagai penggunaan kosmetik; Masker untuk tubuh sebagai penggunaan kosmetik; Masker
wajah (kosmetik); Masker wajah arang; Masker wajah pembersih pori-pori; Masker wajah pembersihan mendalam; Masker
wajah untuk kuli berminyak; Masker wajah yang dipakai saat tidur; Minyak, krim dan losion untuk kulit; Paket masker untuk
keperluan kosmetik; Parfum laundry; Parfum tubuh yang disemprotkan; Parfum untuk bayi; Parfum, eau de toilette; Pelembab
(kosmetik); Pelembab Leher (kosmetik); Pelembab [Moisturizer] kosmetik; Pelembab anti penuaan yang digunakan sebagai
kosmetik; Pelembab dari susu; Pelembab kulit sensitif; Pelembab mata untuk penggunaan kosmetik; Pemerah pipi dalam
bentuk bedak; Pencuci tangan dengan bahan dasar sabun yang tidak mengandung obat-obatan; Perona mata; Persiapan
tanpa selip dan penutup lantai anti slip; Produk perawatan kulit untuk penggunaan pribadi, yaitu, pelembab wajah, mata, dan
bibir; Produk-produk makeup, seperti, makeup mata, penghapus makeup mata, pensil mata, perona mata, eyeliner, maskara,
bedak wajah, alas bedak dan alas bedak cair, perona wajah berbentuk krim, cairan atau bubuk, lipstik dan pensil untuk bibir,
cat kuku, penghapus cat kuku; Sabun; Sabun Batang; Sabun Cuci Piring; Sabun Kecantikan (kosmetik); Sabun Mandi; Sabun
Tangan Cair; Sabun anti keringat; Sabun cair badan; Sabun cair wajah; Sabun cream; Sabun dengan bahan dasar Herbal Oil
(kosmetik); Sabun jerawat; Sabun kosmetik; Sabun mandi; Sabun mandi dalam bentuk cair, padat atau gel tidak mengandung
obat; Sabun mandi untuk hewan peliharaan; Sabun mandi, deodoran; Sabun pengelupasan untuk keperluan kosmetik; Sabun
penghilang bau badan; Sabun tangan cair; Sabun untuk keperluan binatu; Sabun untuk membersihkan payudara; Sabun untuk
muka; Sabun {bukan untuk keperluan pribadi}; Sabun, sabun mandi, sediaan untuk mandi shower dan mandi, jel untuk mandi
shower, minyak untuk mandi, busa untuk mandi, sabun batang dan sabun tangan cair; Sediaan kosmetik seperti semprotan
tangan, gel tangan, larutan tangan, pelembab, lotion, toner & astringen, larutan alkohol, sabun mandi dalam bentuk cair,
bentuk batangan & bubuk, krim, sediaan deodoran dan anti-keringat.; Sediaan kosmetik untuk mata; Sediaan kosmetik, yakni
lotion untuk mengencangkan kulit; Sediaan pelembab untuk kulit; Sediaan perawatan rambut, shampo, kondisioner
(pelembab) rambut, losion dan jel untuk rambut; Sediaan-sediaan perawatan kulit non-medis, yaitu, krim wajah, krim mata,
pembersih wajah, losion dan minyak, losion untuk tubuh, pelembab dan penyegar kulit, gel, pembersih, dan masker untuk
digunakan pada wajah dan tubuh, krim pencukur; Semprotan pelembab wajah; Semprotan pelembab wajah (kosmetik); Serum
bulu mata; Strip perban pelembab untuk kulit di sekitar mata; Susu pelembab pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Tempat
lipstik; Toner; Toner Pelembab Wajah; Toner cair (Kosmetik); Warna alis; Zat pelembab, yaitu, krim pelembab, susu
pelembab, lotion pelembab tubuh, larutan pelembab untuk kulit; air parfum; alis palsu; alis palsu perekat diri; amber [parfum];
ambergris [parfum]; bahan parfum dan perasa/aroma; barang-barang toilet (toilet articles), yaitu, sabun dan air toilet; bedak;
bedak bayi; bedak bayi [perlengkapan mandi]; bedak dengan warna yang lebih gelap (Contour); bedak dengan warna yang
lebih terang dengan sedikit kilauan (Highlighter); bedak krem; bedak mandi; bedak rambut; bedak tabur; bedak talek; bedak
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talek untuk keperluan kosmetik; bedak talek, untuk penggunaan toilet; bedak tubuh; bedak tubuh untuk keperluan kosmetik;
bedak untuk wanita dan anak-anak; bedak wajah; bedak wajah ditekan; bedak wajah kosmetik; bedak wajah longgar; body
lotion untuk keperluan kosmetik; bubuk bedak wangi; bubuk bedak wangi untuk keperluan kosmetik; bubuk masker tubuh;
bubuk masker tubuh untuk keperluan kosmetik; bubuk sabun; bulu mata palsu; celak mata; colognes, parfum dan kosmetik;
cuci masker; dasar bedak; dasar bedak (kosmetik); dasar bedak dengan tekstur lebih ringan (BB cream); dasar bedak untuk
kulit; dasar untuk parfum bunga; eau de parfum; ekstrak bunga [parfum]; ekstrak untuk parfum; gel mata; gel mata untuk
keperluan kosmetik; gel pelembab [kosmetik]; gel pelembab kulit [kosmetik]; gel penata alis; gel pewarna alis; ginseng
mengklarifikasi masker wajah pemolesan; kaus kaki diresapi dengan krim pelembab kosmetik; kaus kaki diresapi dengan
sediaan pelembab untuk kaki; kit make-up yang terutama terdiri dari fondasi, maskara, blushes, glosses dan lipstik [tidak
termasuk kuas dan spons]; kit tata rias yang terdiri dari maskara dan alat untuk mempertegas garis mata, gel alis, bubuk alis,
pensil alis; kit tata rias yang terdiri dari perona mata; kit tata rias yang terdiri dari perona pipi, perona, bedak untuk badan,
bedak wajah, penyamar noda pada wajah; kit wewanginan khusus untuk digunakan pada pelembut kain, penguat aroma,
bubuk dan cairan deterjen kain, bar untuk binatu, semprotan penyegar binatu, unit-dosis untuk binatu, deterjen pencuci piring,
pembersih lantai, pembersih permukaan, sampo, pelembut, deodoran anti keringat, losion tubuh, perawatan kulit, sabun bar
dan sabun cair untuk tangan, sabun badan, sabun mandi cair, gel mandi, mutiara untuk mandi, penyegar udara, aroma
wewangian, lilin, blok pewangi toilet dan pembersih toilet; kompres mata untuk keperluan kosmetik; kosmetik alis; kosmetik
tidak mengandung obat, perlengkapan mandi dan wewangian yang tidak mengandung obat untuk merawat dan mempercantik
bulu mata, alis, mata, bibir dan kuku; kosmetik, yaitu alas bedak, concealer, pengkilap bibir, maskara, pembersih make-up;
kosmetik, yaitu, alas bedak, bedak, concealer, Celak mata (Eye shadow), pensil mata, eyeliner cair, maskara, pensil bibir,
lipstik, Pengkilat bibir (lip gloss), balsem bibir, cat kuku; krim dasar bedak; krim kosmetik untuk mengencangkan kulit di sekitar
mata; krim masker tubuh; krim masker tubuh untuk keperluan kosmetik; krim mata; krim mata untuk keperluan kosmetik; krim
pelembab; krim pelembab kulit [kosmetik]; krim pelembab setelah bercukur; krim pelembab, lotion dan gel; krim, losion dan gel
penyamakan; lilin tanpa selip untuk lantai; lipstik; losion untuk kulit; losion dan krem pelembab badan dan kulit; losion dan
semprotan untuk kulit; losion dan semprotan untuk muka; losion dan semprotan untuk rambut; losion kosmetik; losion
pelembab stimulasi non-obat untuk kulit; losion susu matahari kosmetik; losion untuk tubuh; losion, krim, pelembab, minyak
dan susu yang dipakai setelah berjemur matahari; lotion berjemur kosmetik; lotion dan krim tubuh beraroma; lotion dan
pelembab anti-penuaan; lotion kecantikan; lotion kulit dan tubuh, krim dan minyak untuk penggunaan kosmetik; lotion kulit
kosmetik; lotion kulit pelembab [kosmetik]; lotion mandi; lotion masker tubuh; lotion masker tubuh untuk keperluan kosmetik;
lotion mata; lotion mata untuk keperluan kosmetik; lotion non-obat untuk tubuh; lotion pelembab [kosmetik]; lotion pembersih
kulit; lotion stimulasi non-obat untuk kulit; lotion tubuh pelembab [kosmetik]; lotion untuk keperluan kosmetik; lotion untuk
memperkuat kuku; lotion untuk mengurangi selulit; lotion untuk pengurangan selulit untuk keperluan kosmetik; lotion untuk
perawatan tubuh; lotion untuk wajah; lotion, krim dan sediaan untuk perawatan wajah, tubuh, kulit kepala, kuku dan rambut;
make-up bedak; make-up dasar bedak; make-up dasar bedak dalam bentuk bubuk; make-up mengeluarkan susu, gel, lotion
dan krim; masker kaki untuk perawatan kulit; masker kecantikan; masker kecantikan rambut; masker kecantikan wajah;
masker kecantikan wajah tidak mengandung obat; masker kecantikan, krim dan minyak untuk membersihkan kulit, krim kulit,
krim untuk menghilangkan noda, krim mata, losion kulit, losion wajah, losion tubuh, pelembab kulit, krim malam, pengklarifikasi
kulit, sediaan untuk tanning matahari, sediaan perawatan matahari bukan medis, kapas untuk kecantikan; masker kecantikan,
sediaan perawatan kulit wajah (facial packs); masker kosmetik; masker kulit; masker kulit [kosmetik]; masker kulit berbentuk
losion dan semprotan; masker kulit untuk keperluan kosmetik; masker mata; masker mata gel; masker mata untuk keperluan
kosmetik; masker pelembab kulit; masker pembersih jahe; masker pembersih mineral; masker pembersih untuk tubuh; masker
pembersih untuk wajah; masker pembersihan; masker pemutih kulit wajah; masker penataan rambut; masker perawatan
rambut; masker rambut; masker rambut dan kulit kepala; masker scrub pemurnian mendalam; masker tanah liat penyeimbang
minyak; masker tanah liat penyeimbang minyak rumput laut; masker tanah liat yang membersihkan kulit; masker tangan untuk
perawatan kulit; masker tubuh; masker tubuh untuk keperluan kosmetik; masker untuk membersihkan wajah; masker wajah;
masker wajah [kosmetik]; masker wajah bergizi madu dalam; masker wajah kosmetik; masker wajah memurnikan arang;
masker wajah smoothing; masker wajah untuk penggunaan kosmetik; membersihkan dan melembabkan krim, minyak, lotion
dan preparat; minyak dan lotion penyamakan matahari; minyak parfum; minyak parfum untuk pembuatan preparat kosmetik;
minyak untuk parfum dan aroma; paket masker pengencangan pori digunakan sebagai kosmetik; paket masker untuk
keperluan kosmetik; palet perona mata; parfum; parfum air wangi; parfum cair; parfum dalam bentuk bubuk; parfum dalam
bentuk gel; parfum dalam bentuk padat; parfum dan air toilet; parfum dan cologne; parfum untuk keperluan industri; parfum,
eau de Cologne dan aftershaves; pelembab; pelembab anti-penuaan; pelembab bibir; pelembab dan pelembut kulit tubuh;
pelembab kulit; pelembab kulit berbentuk losion dan semprotan; pelembab kulit digunakan sebagai kosmetik; pelembab
rambut; pelembab setelah matahari; pelembab tangan; pelembab tubuh; pelembab untuk wajah, badan, tangan dan kaki;
pelembab wajah; pelembab wajah kosmetik; pelembab wajah tidak mengandung obat; pelembab, losion dan krem untuk
badan dan kulit; pemerah pipi dalam bentuk bedak; pena korektor untuk riasan mata; pencuci tubuh (sabun) bayi; pencucian
mata, bukan untuk tujuan medis; penghilang riasan mata; peningkat bawah mata; pensil alis; pensil eyeliner; pensil mata;
pensil mata kosmetik; penutup mata gel untuk keperluan kosmetik; penyeka, tisu dan handuk kosmetik yang telah diresapi
pelembab; perekat kelopak mata ganda (kosmetik); perekat untuk bulu mata palsu, rambut dan kuku; perekat untuk
membubuhkan alis palsu; perekat untuk membubuhkan bulu mata palsu; perekat untuk membubuhkan kuku atau bulu mata
palsu; perona mata; preparat pelembab [kosmetik]; preparat pelembab setelah bercukur; produk sabun; riasan mata; sabun
almond; sabun antiperspirant; sabun batang; sabun batangan untuk mandi; sabun batangan untuk toilet; sabun beraroma;
sabun cair; sabun cair bergelembung untuk mandi berendam; sabun cair untuk binatu; sabun cair untuk mandi; sabun cair
untuk mencuci piring; sabun cair untuk tangan dan wajah; sabun cair untuk tangan, wajah dan tubuh; sabun cair yang
digunakan untuk mandi kaki; sabun cair yang digunakan untuk mencuci kaki; sabun cuci; sabun cuci tangan; sabun cukur;
sabun dan deterjen; sabun deodoran; sabun deterjen; sabun industri; sabun kertas untuk penggunaan pribadi; sabun
kosmetik; sabun krim; sabun krim tubuh; sabun kulit; sabun lidah buaya; sabun loofah; sabun mandi; sabun mandi [untuk
manusia]; sabun mandi cair; sabun mandi cair tidak mengandung obat; sabun mandi dalam bentuk cair, padat atau gel; sabun
mandi*; sabun non-obat; sabun non-obat untuk bayi; sabun non-obat untuk tangan; sabun non-obat untuk wajah; sabun pasir;
sabun pelana; sabun pencerah warna untuk keperluan binatu; sabun pengelupasan untuk wajah; sabun tidak mengandung
obat untuk penggunaan pribadi; sabun tidak mengandung obat untuk penggunaan pribadi dalam bentuk cair, padat dan gel;
sabun tubuh; sabun tubuh tanpa obat; sabun untuk keringat kaki; sabun untuk kulit; sabun untuk mencerahkan tekstil; sabun
untuk penggunaan pribadi; sabun untuk penggunaan rumah tangga; sabun untuk perawatan tubuh; sabun wajah; sabun wajah
dan sabun badan yang tidak mengandung obat, butiran manik-manik untuk mandi, butiran kristal untuk mandi, busa untuk
mandi, gel untuk mandi, losion untuk mandi, minyak untuk mandi, garam untuk mandi yang tidak mengandung obat,

Halaman 2030 dari 2049

gelembung busa untuk mandi, busa untuk, sabun mandi cair, busa untuk mandi di bawah pancuran dan busa untuk mandi, gel
untuk mandi di bawah pancuran dan gel untuk mandi, lulur untuk mandi di bawah pancuran dan lulur untuk mandi; sabun
wangi; sabun-sabun; sabun-sabun, sabun mandi, wangi-wangian, minyak esensial, kosmetik, shampoo, shampoo kering;
sachet aroma untuk bantal mata; sachet parfum; salep kulit pelembab [kosmetik]; sediaan fumigasi [parfum]; sediaan kosmetik
untuk bulu mata; sediaan perawatan kulit, mata, bibir dan kuku (tidak mengandung obat); sediaan perawatan kulit, yaitu sabun
mandi, losion, krim dan sampo; sediaan untuk memperbaiki dan menempelkan bulu mata, jenggot, memasang rambut palsu;
sediaan untuk perawatan bulu mata; sediaan untuk perlengkapan mandi (toilet preparations) yang tidak mengandung obat,
yaitu, sabun; sediaan-sediaan untuk memutihkan dan mencuci sediaan-sediaan untuk membersihkan, mengkilatkan,
membuang lemak sabun, wangi-wangian, minyak sari, kosmetik, minyak rambut bahan-bahan pemeliharaan gigi; self-tanning
lotion [kosmetik]; semprotan untuk tubuh yang mengandung wewangian dan sabun yang mengandung wewangian; serum
mata; solusi pembersih lensa kacamata; susu pelembab; susu pelembab setelah bercukur; susu pelembab tubuh; susu
pelembab untuk pemutih kulit wajah; tabir surya dalam bentuk losion dan semprotan; tempat lipstik; tisu kacamata diresapi
dengan pembersih; tisu kosmetik yang sudah diresapi pelembab sebelumnya; toner kulit; toner kulit non-obat; toner untuk
wajah tidak mengandung obat; toner wajah; warna alis dalam bentuk pensil dan bubuk; warna bulu mata; wewangian, minyak
esensial, kosmetik, lotion rambut; wewangian, wewangian dan dupa, selain parfum untuk penggunaan pribadi===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2021014060
: 01/03/2021 18:09:33
:
: WINARTO

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Kertajaya Indah Tgh Blok F-316 RT.001 RW.010, Kel/Desa Manyar Sabrangan,
Mulyorejo, Kota Surabaya, Jawa Timur, Kota Surabaya, Jawa Timur
: Emmy Hartati Hardjo S.Si
: Jl. Raya Perjuangan No. 11 C, Kebon Jeruk, Jakarta Barat

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: LA FANCY + LUKISAN
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Putih, merah, jingga (orange), hitam
: 35
: ===Jasa perantara komersial untuk peralatan pengolahan makanan dan minuman; Jasa promosi dan pemasaran secara
online melalui jaringan komputer dan situs web (website); Mempromosikan barang orang lain melalui situs web (website);
Penyediaan ruang iklan untuk barang dan jasa di website; Toko makanan online; jasa penjualan makanan dan minuman; jasa
retail sehubungan dengan penjualan daging, ikan, unggas dan binatang buruan, ekstrak daging, buah dan sayuran yang
diawetkan, dibekukan, dikeringkan dan dimasak, jeli, selai, saus buah, telur, susu dan produk susu, minyak dan lemak untuk
makanan, kopi, teh, kakao dan kopi buatan, beras, tapioka dan sagu, tepung dan sediaan yang terbuat dari sereal, roti, kue
dan gula-gula, es, gula, madu, sirup, ragi, bubuk pengembang, garam, mustar, cuka, saus (bumbu), rempah-rempah, es;
layanan toko ritel dan layanan toko ritel online; layanan toko ritel online yang menampilkan bahan makanan; menyediakan
informasi penjualan barang yang ditawarkan dalam bentuk mal di situs web internet; menyediakan situs web (website) yang
menampilkan pasar (marketplace) online untuk menjual dan memperdagangkan barang virtual dengan pengguna lain; toko
online===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021014061
: 01/03/2021 18:15:06
:
: Bullish Global

Alamat Pemohon

: PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104 Cayman Islands

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Marolita Setiati
: PT SPRUSON FERGUSON INDONESIA, Graha Paramita 3B Floor Zona D Jl.
Denpasar Raya Blok D2 Kav.8 Kuningan

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: BULLISH
: BULLISH = Merupakan bagian dari nama pemohon

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam
: 36, 9, 42
: ===Jasa informasi keuangan untuk pembelian kendaraan; Jasa otorisasi pembayaran, verifikasi dan proses transaksi kartu
kredit, kartu debit, dan kartu dengan deposit uang (stored value cards); Jasa penyediaan perdagangan efek/surat berharga
melalui Internet; Jasa perbankan; Layanan keuangan yang disediakan dengan menggunakan otentikasi pengguna elektronik
melalui jaringan komunikasi global; Penyediaan informasi pajak (layanan keuangan); Penyediaan jasa perdagangan dan
investasi terkait dengan mata uang virtual; Perdagangan instrumen keuangan, yaitu perdagangan komoditas, perdagangan
mata uang, perdagangan saham dan obligasi, dan reksa dana; Perencanaan keuangan, analisa keuangan, manajemen dan
asistensi pengorganisasian, saran dan konsultasi; informasi keuangan, manajemen dan layanan analisis; jasa advis

740

740

540 Etiket

Halaman 2031 dari 2049

keuangan, konsultasi manajemen, penelitian, perencanaan, dan informasi yang berkaitan dengan keuangan; jasa evaluasi
keuangan; jasa investasi keuangan; jasa keuangan dan konsultasi yang berkaitan dengannya; jasa keuangan yang berkaitan
dengan manajemen kekayaan; jasa keuangan yang berkaitan dengan perencanaan pajak; jasa keuangan, yaitu, jasa
perantara dan perdagangan untuk sekuritas, saham, obligasi, investasi modal, komoditas, cryptocurrency, aset digital, dan
ekuitas; jasa konsultasi dan konsultasi keuangan yang berkaitan dengan keuangan mikro; jasa penasehat keuangan
perusahaan strategis; jasa penyediaan transaksi keuangan yang aman; jasa penyediaan layanan keuangan terkait dengan
sekuritas dan instrumen dan produk keuangan lainnya, yaitu perdagangan dan investasi pada sekuritas, instrumen keuangan,
aset digital, dan produk untuk orang lain; jasa penyediaan informasi tentang mata uang kripto, token blockchain, dan aset
digital lainnya; jasa perdagangan instrumen keuangan; jasa perdagangan instrumen keuangan dan komoditas; jasa
perdagangan mata uang virtual; jasa-jasa kartu kredit dan kartu pembayaran serta jasa-jasa pemrosesan transaksi
pembayaran; jasa-jasa keuangan, yaitu layanan pinjaman peer-to-peer (p2p lending); jasa-jasa keuangan, yaitu pinjaman
secara online; konsultasi keuangan; konsultasi keuangan di bidang cryptocurrency; konsultasi keuangan di bidang manajemen
risiko; konsultasi keuangan di bidang mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset
digital (digitized assets), token digital, token kripto (crypto tokens) dan token utilitas; konsultasi keuangan yang berkaitan
dengan perpajakan; konsultasi yang berkaitan dengan urusan keuangan dan moneter; layanan kartu kredit dan kartu
pembayaran; layanan konsultasi yang berkaitan dengan perencanaan pajak; layanan pajak (keuangan); layanan pembayaran;
layanan perdagangan cryptocurrency; layanan perdagangan efek; layanan perdagangan keuangan elektronik; layanan
perdagangan mata uang digital; layanan pertukaran efek dan komoditas; layanan pertukaran efek keuangan; manajemen
investasi keuangan; mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized
asset), token digital, token kripto (crypto token) dan layanan pemrosesan token utilitas untuk orang lain; memberikan informasi
dan penelitian di bidang keuangan dan investasi keuangan; memberikan informasi di bidang keuangan dan investasi;
memberikan informasi keuangan dalam bentuk mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan
blockchain, aset digital (digitized asset), token digital, token kripto (crypto token) dan peringkat token utilitas; memberikan
informasi keuangan di bidang mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital
(digitized asset), token digital, token kripto (crypto token) dan pasar token utilitas; menyediakan dan memperbarui indeks
keuangan dari nilai dan klasifikasi sekuritas, analisis, dan pelaporannya; menyediakan layanan pinjaman keuangan untuk
pihak ketiga; penerimaan, pemprosesan, otentikasi, pengelolaan dan rekonsiliasi pembayaran elektronik dan transaksi
pembayaran elektronik; penyediaan situs web yang menampilkan perangkat lunak untuk perbankan, keuangan, peminjaman
dan pembayaran; urusan moneter, jasa agen pialang saham, jasa pertukaran dan perdagangan mata uang===
===Perangkat lunak komputer yang dapat diunduh, yaitu, perangkat lunak simulasi rekayasa dengan bantuan komputer;
Perangkat lunak yang dapat diunduh dalam bentuk platform perdagangan untuk penyediaan perdagangan cryptocurrency
(mata uang virtual), token blockchain (sistem pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi), dan aset digital lainnya;
Peranti lunak komputer untuk digunakan di dalam layanan perbankan dan transaksi keuangan.; aplikasi perangkat lunak yang
dapat diunduh; perangkat lunak keamanan komputer yang dapat diunduh; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh;
perangkat lunak untuk platform berbasis blockchain, yaitu perangkat lunak untuk aplikasi terdistribusi; perangkat lunak yang
dapat diunduh; perangkat lunak yang dapat diunduh dalam bentuk, atau untuk mengakses, layanan keuangan berbasis
blockchain; perangkat lunak yang digunakan dalam mengaudit mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset
digital dan blockchain, aset digital (digitized assets), token digital, token kripto (crypto tokens) dan token utilitas; platform
perangkat lunak komputer, direkam atau diunduh===
===Menyediakan perangkat lunak online yang tidak dapat diunduh dalam bentuk platform perdagangan untuk
memperdagangkan, mengirim, menerima, menerima dan mengirimkan mata uang, mata uang digital, mata uang kripto, token
blockchain, dan aset digital lainnya, dan mengelola transaksi pertukaran; jasa penyediaan piranti lunak yang tidak dapat
diunduh secara online untuk memfasilitasi interoperabilitas beberapa aplikasi piranti lunak; layanan komputer yang bersifat
Platform sebagai Layanan (PaaS); menyediakan perangkat lunak platform keuangan elektronik; menyediakan perangkat lunak
yang tidak dapat diunduh secara online; menyediakan platform online yang menampilkan perangkat lunak yang tidak dapat
diunduh; platform perangkat lunak berbasis blockchain dan platform perangkat lunak komputasi terdistribusi (distributed
computing software platforms) untuk mengaudit dan memverifikasi informasi dan kode digital===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021014062
: 01/03/2021 18:15:14
:
: DJOKO YOSUA MANGOWAL

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. PUTRI IX BLOK O. 4/2 MDL, RT.002, RW.002, KEL. KELAPA INDAH, KEC.
TANGERANG, KOTA TANGERANG, Kota Tangerang, Banten, 000
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: HP HORSEPOWER + LOGO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: KUNING, GOLD, COKLAT
: 5
: ===Minuman kesehatan yang mengandung vitamin untuk meningkatkan stamina tubuh dan daya tahan tubuh; Minuman
kesehatan/berenergi untuk keperluan medis; Minuman untuk kesehatan; makanan/minuman suplemen kesehatan; minuman
energi tidak beralkohol dengan protein dan/atau karbohidrat untuk tujuan medis dan kesehatan; minuman kesehatan
menambah vitalitas badan dan menambah kecerdasan anak-anak; minuman kesehatan untuk keperluan medis (antioksidan);
minuman kesehatan yang mengandung ginseng===

740
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210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021014063
: 01/03/2021 18:21:13
:
: Matsui Koshi Limited

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: The Offices of Offshore Incorporations Limited, PO BOX 957, Offshore Incorporations
Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands
: Mirfahry Hafiz S.H
: Jalan Palm Kuning III Blok BD/13 Sektor 1.3 BSD City

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: SIGMAGROW
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau, Merah, Kuning dan Putih
: 30
: ===Bihun instan; Campuran minuman berbahan dasar teh; Ekstrak coklat; Hasil produksi coklat; Kakao; Kopi Susu ; Kue; Mie;
Minuman cokelat; Permen; Produk gula-gula dan kembang gula; Produk-produk kakao ; Saus celup berbahan dasar coklat;
Sediaan berbahan dasar coklat; Sediaan sereal; Serpihan sereal; Tepung jagung; batangan berbahan dasar cokelat; bihun;
bihun [mie]; biskuit; biskuit asin; biskuit gurih; biskuit manis; biskuit-biskuit; bubuk coklat; bubuk teh instan; cokelat; cokelat dan
produk cokelat, yaitu gula-gula cokelat, permen cokelat, cokelat batangan, olesan cokelat; cokelat-cokelat susu, kacang atau
buah; daun teh; ekstrak kopi; es krim; es krim buah; esensi kopi; gula karamel; gula pastilles (manisan); kembang gula; kopi;
kopi bubuk; kopi instan; krim-krim coklat; kue wafer berlapis cokelat; liquorice [gula-gula]; lolipop [gula-gula]; makanan ringan
dengan bahan dasar mie; makanan siap saji berbahan dasar mie; makanan siap santap berbentuk batangan berbahan dasar
cokelat; mie instan; mie telur; mie tepung; minuman berbahan dasar teh; minuman teh; minuman yang terbuat dari kopi;
olesan berbasis cokelat; olesan berbasis cokelat juga mengandung kacang; pasta cokelat; pemanis-pemanis coklat; permen
karet; permen karet kunyah; permen karet kunyah bukan untuk keperluan medis; permen permen; permen rasa mint; produk
cokelat; produk-produk berbahan dasar cokelat; produk-produk roti untuk makanan; roti*; saus coklat; sediaan Makanan dari
Padi-padian; sediaan-sediaan berbahan dasar sereal; sereal bar; sereal jagung; sereal siap saji; sereal untuk sarapan; sereal,
diproses; teh; teh hijau; teh jahe; tepung beras; tepung tapioka*; tepung terigu; tepung*; terasi; toffee (gula-gula); wafer===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: JID2021014064
: 01/03/2021 18:22:11
:
: DAVID PRIMADHANI

Alamat Pemohon

:

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: SAMCHICK
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Kuning, Merah, dan Putih
: 43
: ===Restoran; jasa restoran dan katering; layanan informasi restoran; layanan reservasi restoran; layanan restoran cepat saji;
layanan restoran yang bisa dibawa pulang; menyediakan layanan restoran; menyediakan makanan dan minuman di restoran;
penyediaan fasilitas restoran; rumah makan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: JID2021014065
: 01/03/2021 18:35:54
:
: Hadi Ruseno

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Pancuran Barat No. 144, Kota Cirebon, Jawa Barat, 45122
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: RAJA NASI GORENG & MIE
:

591

Uraian Warna

: Biru, Kuning, Merah, dan Putih

740

740

540 Etiket

Dsn. Sukorejo, RT003/RW002, Desa Ringinanom, Kecamatan Udanawu, Kabupaten
Blitar, Jawa Timur

540 Etiket
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511

Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021014066
: 01/03/2021 19:10:54
:
: BAMBANG

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Pandan No.3, Surabaya, Kota Surabaya, Jawa Timur
: Hari Purnomo Chandra B.Sc.
: Jalan Kartini Nomor 88-A, Surabaya

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: MaxMile
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam
: 12
: ===Ban roda kendaraan [ban]; Penutup ban cadangan; ban dalam untuk ban pneumatik; ban dalam untuk ban sepeda motor;
ban kendaraan; ban mobil; ban sepeda; ban traktor; ban untuk roda kendaraan; ban untuk sepeda motor; tutup pentil===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021014067
: 01/03/2021 19:17:29
:
: BAMBANG

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Pandan No.3, Surabaya, Kota Surabaya, Jawa Timur
: Hari Purnomo Chandra B.Sc.
: Jalan Kartini Nomor 88-A, Surabaya

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: SolidPro
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam
: 12
: ===Ban roda kendaraan [ban]; Penutup ban cadangan; ban dalam untuk ban pneumatik; ban dalam untuk ban sepeda motor;
ban kendaraan; ban mobil; ban sepeda; ban traktor; ban untuk roda kendaraan; ban untuk sepeda motor; tutup pentil===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021014068
: 01/03/2021 19:23:23
:
: VERLYN ANGGONO

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Kupang Indah 5 No.9, Surabaya, Kota Surabaya, Jawa Timur
: Hari Purnomo Chandra B.Sc.
: Jalan Kartini Nomor 88-A, Surabaya

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: KAPSOORA
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam
: 25
: ===Alas kaki untuk olahraga; Syal untuk menutup kepala; alas kaki; alas kaki, yaitu, sepatu, sepatu bot, sepatu olah raga,
sandal, sandal-sandal, sandal bakiak khas Jepang dan sandal; kaos kaki; pakaian untuk olahraga; pakaian, yaitu piyama, baju
kaos; kaos/kemeja yang menyerap keringat, T-shirt, celana panjang, jaket, kaos kaki pendek, pakaian dalam, dasi dan baju
hangat, tutup kepala, topi; penutup kepala; sol alas kaki; tutup kepala, yaitu, topi, topi memuncak, dan topi rajutan; visor (tutup
kepala)===

: 43
: ===Kedai mie daging sapi; Layanan kedai mie ayam pangsit; Layanan mie gerobak (kaki lima); Restoran; Rumah Makan yang
menyediakan seafood, sate, soto, nasi goreng, ikan bakar, ayam goreng, ayam krispy; jasa restoran dan katering; layanan
informasi restoran; layanan reservasi restoran; layanan restoran cepat saji; layanan restoran yang bisa dibawa pulang;
menyediakan layanan restoran; menyediakan makanan dan minuman di restoran; penyediaan fasilitas restoran; rumah
makan===
540 Etiket

540 Etiket

540 Etiket
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210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021014069
: 01/03/2021 19:26:28
:
: DINTJE LAURENSI RIUNG

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: APT. PALADIAN PARK TOWER C-1503, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI
Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: HiCOLD
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru Muda, Biru Tua dan Putih
: 11
: ===Ruang pendingin berukuran kontainer untuk penyimpanan bahan makanan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021014070
: 01/03/2021 19:39:01
:
: Fitriansyah Akbar

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jalan Gempol Asri I No 62, Cijerah, Bandung Kulon, Kota Bandung, Jawa Barat,
40215
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: Konveksia
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah dan Putih
: 25
: ===Bagian tumit untuk kaos kaki; Celana; Celana Cekak Musang (Celana); Celana Komprang; Celana dalam dari kertas
(bukan untuk kesehatan) sekali pakai untuk traveling; Celana jeans; Celana kerja; Celana ketat tipis untuk wanita; Celana
korduroi; Celana panjang besar; Celana panjang besar yang dilapisi lilin; Celana panjang denim; Celana panjang longgar
batik; Celana panjang setelan untuk jalan; Celana panjang untuk jalan; Celana panjang yang dilapisi lilin; Celana pelindung
kaki; Celana pendek Bermuda; Celana pendek selancar; Celana pendek sepak bola Amerika; Celana pendek untuk
berolahraga; Celana renang; Celana sepak bola Amerika; Celana tahan dingin; Celana yang dilapisi lilin; Ikat kaos kaki elastis;
Jaket Jeans; Jaket anak-anak; Jaket bordir; Jaket bulu atau wol; Jaket garbadine [pakaian]; Jaket lari; Jaket luar; Jaket parka;
Jaket printing; Jaket sablon; Jaket tahan dingin; Jaket tanpa lengan; Jaket tanpa lengan yang dilapisi lilin; Jaket tanpa lengan
yang terbuat dari bahan berlapis; Jaket tipis untuk mencegah tubuh dari angin dingin dan hujan; Jaket untuk bersepeda motor;
Jaket windbreaker; Jaket wol; Jaket yang diisi; Jaket yang dilapisi lilin; Jaket yang terbuat dari bahan berlapis; Jaket-jaket; Jas
Kaen Serebet; Jas anak-anak; Jubah mandi dan topi yang dikenakan saat tidur; Kaos Promosi; Kaos anak-anak; Kaos kaki
bayi; Kaos kaki pramuka; Kaos kaki yang menyerap keringat; Kaos polo (lengan pendek), kaos polo (lengan panjang); Kaos
sepak bola Amerika; Kaos t-shirt; Kaos tanpa lengan; Kemeja (lengan pendek); Kemeja Hawaii; Kerudung kepala untuk jaket;
Kombinasi jas dan jaket untuk dipakai saat musim hujan; Pakaian bawahan, celana, celana pendek, pakaian dalam, gaun,
piyama, pakaian dalam wanita, dasi pakaian, syal, sarung tangan, pakaian renang; Pakaian berkaitan dengan skateboard
(papan luncur) yaitu, atasan (pakaian), tank top, kaus oblong (t-shirt), kemeja lengan panjang, celana, celana pendek,
kaus/kemeja yang menyerap keringat (sweatshirt), jaket, ikat pinggang, tutup kepala, topi, beanie dan kaus kaki.; Pakaian
untuk olahraga kriket, sepatu olahraga kriket, topi olahraga kriket, kancing; Pakaian, tutup kepala, yaitu baju (dengan atau
tanpa kerah dan/atau lengan), celana (pendek atau panjang), rok, gaun, kaus kaki, jaket (dengan atau tanpa tudung), sapu
tangan (handkerchiefs), pita, topi (hats), topi (caps), visor, sepatu, sandal dan sandal selop; Pakaian, yaitu, atasan, kemeja,
jaket, kaus yang menyerap keringat, jaket dengan penutup kepala; Pakaian, yaitu, jaket, kemeja, sweater, kaos yang
menyerap keringat, t-shirt, atasan, celana, celana panjang, bawahan, alas kaki, topi, dan tutup kepala; Pakaian, yaitu, kemeja
polo, pullover tanpa lengan, blus, blus tanpa lengan, t-shirt, rompi, kaus, rok, pakaian renang, pakaian renang, jaket olahraga,
rompi stadion, rompers, pengikat untuk pakaian; Pakaian, yaitu, pakaian dalam wanita, atasan, pakaian bawahan, bra,
pakaian wanita yang pas di tubuh digunakan sebagai pakaian dalam, bra olahraga, celana dalam wanita, kamisol, pakaian
tidur, pakaian kasual untuk bersantai, pakaian dalam, pakaian untuk kegiatan aktif, yaitu, pakaian yang terdiri atas celana
panjang dan jaket, pakaian dan celana untuk olahraga, dan pakaian dan celana untuk yoga, pakaian renang, pakaian pantai,
celana pendek pria untuk pakaian dalam dengan karet pada bagian pinggang, korset, ikat kaos kaki elastis, pakaian ketat
untuk pesenam/penari, jubah, jaket, jas, jas/setelan, pakaian tahan air untuk dipakai pada saat hujan, celana pendek, celana
panjang, gaun, rok, kemeja, kaos tanpa lengan, kaos/kemeja yang menyerap keringat, baju hangat, rompi, blus, ikat pinggang,
skarf, sarung tangan, sarung tangan musim dingin, kaos kaki; Pakaian, yaitu, setelan baju, gaun-gaun, jas-jas, mantel
panjang, jaket, pakaian hujan, celana, celana panjang, celana pendek, jins, rok-rok, blus, kemeja, T-shirt, rompi, baju kaos,
cardigan, pakaian dalam dan pakaian tidur; Pakaian, yaitu, stoking panjang, alas kaki, sepatu basket, sepatu kets basket, kaos
oblong, kemeja, kaos polo, sweater lengan panjang, celana olahraga, celana, kaos tanpa lengan, kaos jersey, celana pendek,
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piyama, baju olahraga, kemeja rugby, sweater, ikat pinggang, pakaian ringan untuk tidur, topi, topi sebagai tutup kepala, visor
sebagai penutup kepala, pakaian pemanasan untuk olahraga, celana untuk pemanasan, atasan untuk pemanasan, kaos
aksesoris basket (shooting shirts), jaket, blazer, dasi sebagai pakaian, kotak saku, sapu tangan, jaket tahan angin, parka,
mantel, tadah liur bayi bukan dari kertas, pakaian tidur bayi yang baru lahir, bando, ban pergelangan tangan sebagai pakaian,
celemek, pakaian dalam, celana pendek boxer, celana ketat boxer, celana panjang, pelindung telinga, sarung tangan, sarung
tangan musim dingin, syal, baju tenun dan rajut, gaun jersey, gaun, gaun dan seragam pemandu sorak, pakaian renang,
pakaian mandi, baju renang, bikini, tankini, celana renang, celana mandi, celana pendek untuk selancar, pakaian karet untuk
olahraga air (wet suits), pakaian penutup di pantai, pakaian penutup setelah mandi, kain penutup setelah mandi, sandal,
sandal pantai, topi pantai, pelindung matahari sebagai penutup kepala, topi renang, topi mandi, penutup kepala dengan
tambahan rambut palsu (wigs); Pakaian, yaitu, t-shirt, kemeja, hoodies, kemeja berkerudung, jaket, topi, beanies, syal, kaus
kaki; Pakaian, yaitu, tank top, t-shirt, pullover bertudung, dan kemeja kasual bertudung; Pakaian, yang berkaitan dalam bidang
bola basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan olahraga virtual yaitu, stoking panjang, alas kaki, sepatu basket,
sepatu kets basket, kaos oblong, kemeja, kaos polo, sweater lengan panjang, celana olahraga, celana, kaos tanpa lengan,
kaos jersey, celana pendek, piyama, baju olahraga, kemeja rugby, sweater, ikat pinggang, dasi, pakaian ringan untuk tidur,
topi, topi sebagai tutup kepala, visor sebagai penutup kepala, beanies, pakaian pemanasan untuk olahraga, celana untuk
pemanasan, atasan untuk pemanasan, kaos aksesoris basket (shooting shirts), jaket, jaket tahan angin, parka, mantel, tadah
liur bayi bukan dari kertas, bando, ikat pergelangan tangan, celemek, pakaian dalam, celana pendek boxer, celana panjang,
pelindung telinga, sarung tangan, sarung tangan musim dingin, syal, baju tenun dan rajut, gaun jersey, gaun, gaun dan
seragam pemandu sorak, pakaian renang, pakaian mandi, baju renang, bikini, tankini, celana renang, celana mandi, celana
pendek untuk selancar, pakaian karet (wet suits) untuk ski air dan menyelam, pakaian penutup di pantai, pakaian penutup
setelah mandi, kain penutup setelah mandi, sandal, sandal pantai, topi pantai, pelindung matahari sebagai penutup kepala,
topi renang, topi mandi, penutup kepala dengan tambahan rambut palsu (wigs); Penahan kaos kaki; Pengikat kaos kaki;
Penutup kaos kaki bergaya Jepang (penutup tabi); Penutup kepala, yaitu topi pet; Penutup kepala, yaitu, topi, topi pet ikat
pergelangan tangan; Pita atau karet penahan kaos kaki; Potongan-potongan kain untuk bagian tumit kaos kaki; Sileuweu
(Celana); Topi (penutup kepala) renang; Topi dengan lidah yang menonjol berfungsi untuk melindungi dari sinar matahari
(pakaian); Topi kulit; Topi kupluk; Topi olahraga panahan; Topi pramuka; Topi sebagai tutup kepala; Topi tahan dingin; Topi
tinggi uskup gereja Katolik [topi]; Topi wol; Topi yang dilapisi lilin; Topi yang terbuat dari kulit; Topi yang terbuat dari wol;
Tudung (Topi); bagian depan kemeja; baju kaos (t-shirt); baju kaos [pakaian]; baju kaos bertopi; baju kemeja; bingkai topi
[kerangka]; celana; celana anak; celana angin; celana atletik; celana bahan katun; celana balon; celana bayi; celana bayi
[pakaian dalam]; celana bayi [pakaian]; celana berburu; celana berkuda; celana bermuda; celana bersalin; celana bersepeda;
celana berupa kaos kaki (stoking); celana bikini; celana boxer; celana dalam; celana dalam pria; celana dalam untuk bayi;
celana dalam wanita; celana dalam wanita yang digabungkan dengan pakaian luar; celana dinas; celana empuk untuk
penggunaan atletik; celana formal; celana golf; celana haji; celana hiking; celana hujan; celana jas; celana jeans untuk anak;
celana jins ketat seperti legging; celana jogging; celana kaki; celana kamuflase; celana kapri; celana kargo; celana kertas;
celana ketat; celana ketat atletik; celana ketat bib; celana ketat wol; celana khaki; celana kulit; celana lebar kaki; celana leging;
celana mandi; celana militer; celana olahraga; celana olahraga kelembaban; celana olahraga untuk orang dewasa; celana
olahraga untuk pria; celana pakaian; celana palazzo; celana panjang; celana panjang (Am.); celana panjang [pakaian kantor];
celana panjang besar batik; celana panjang longgar; celana panjang militer; celana panjang untuk anak-anak; celana panjang
untuk bayi; celana panjang untuk orang dewasa; celana panjang untuk pria; celana panjang untuk wanita; celana panjang
yang ketat; celana panjang yang menyerap keringat; celana pelangsing anti selulit; celana pemanasan; celana pendek; celana
pendek anak laki-laki [pakaian]; celana pendek atletik; celana pendek bayi; celana pendek berjalan; celana pendek bersalin;
celana pendek bersepeda; celana pendek bib; celana pendek boxer; celana pendek bulu; celana pendek dari bulu domba;
celana pendek denim; celana pendek empuk untuk penggunaan atletik; celana pendek geser; celana pendek golf; celana
pendek kargo; celana pendek keringat; celana pendek pelangsing anti selulit; celana pendek pria untuk pakaian dalam dengan
karet pada bagian pinggang; celana pendek rugby; celana pendek sepak bola; celana pendek sepak bola replika; celana
pendek tenis; celana pendek tinju; celana pendek untuk anak-anak; celana pendek untuk berenang; celana pendek untuk
orang dewasa; celana pendek untuk pria; celana pendek untuk renang; celana pendek untuk selancar; celana pendek untuk
wanita; celana perawat; celana plastik; celana pof; celana popok bayi; celana pria; celana salju; celana santai; celana ski;
celana snowboard; celana stretch; celana tahan air [celana]; celana tahan cuaca; celana tanaman; celana tanaman denim;
celana tanggung; celana tempur; celana trekking; celana untuk anak-anak; celana untuk dipakai; celana untuk olahraga;
celana untuk tunggang kuda; celana untuk wanita; celana yang menyerap keringat; celana yoga; chullos [topi dengan penutup
telinga]; gussets untuk celana ketat [bagian dari pakaian]; jaket; jaket [pakaian bisnis]; jaket [pakaian]; jaket angin; jaket
barang [pakaian]; jaket bawah; jaket berat; jaket berburu; jaket berkerudung; jaket bersepeda; jaket bomber; jaket bulu; jaket
bulu tiruan; jaket dan celana tahan air; jaket dengan penutup kepala; jaket dengan penutup kepala [pakaian]; jaket denim;
jaket empuk; jaket garbadine (pakaian); jaket hiking; jaket hujan; jaket jas; jaket kamuflase; jaket kasmir; jaket kasual; jaket
katun; jaket kulit; jaket kulit domba; jaket lengan panjang; jaket lengan pendek; jaket makan malam; jaket menjadi pakaian;
jaket merokok; jaket militer; jaket nelayan; jaket olahraga; jaket panjang; jaket pelindung angin dan hujan [parkas]; jaket
pemanasan; jaket pemantul cahaya; jaket rajut; jaket reversibel; jaket ringan; jaket safari; jaket shell; jaket ski; jaket
snowboard; jaket suede; jaket sutra; jaket tahan air; jaket tahan angin; jaket tahan cuaca; jaket tanpa lengan; jaket tempat
tidur; jaket trekking; jaket untuk pengendara sepeda motor; jaket wol; jaket, gaun tanpa lengan dengan blus di bagian
dalamnya, jas, kemeja, baju hangat, T-shirt, celana, manset untuk kemeja, ikat pinggang dan kaus kaki; jaket, jaket olahraga,
jaket stadion dalam hal sepak bola dan rompi sepak bola; jaket, sepatu bot dan rompi untuk memancing; jas; jas [pakaian
bisnis]; jas [pakaian]; jas hujan; jas hujan motor; jas hujan ponco; jas hujan setelan; jas kulit; jas luar; jas luar-jas luar; jas
mandi; jas panjang; jas pelaut; jas penerbangan; jas satu potong; jas serikat; jas snowboard; jas taekwondo; jas tahan air
untuk pengendara sepeda motor; jas tiga potong [pakaian]; jas-jas luar yang panjang; kaos; kaos berkerah; kaos grafis; kaos
kaki; kaos kaki neoprene; kaos kaki panjang; kaos kaki penghangat; kaos kaki tipis yang dikenakan untuk melapisi bagian
dalam sepatu (sol dalam sepatu, selain untuk kegunaan ortopedi); kaos oblong; kaos oblong anak-anak; kaos oblong bayi;
kaos oblong pria; kaos oblong wanita; kaos polo; kaos replika sepak bola; kaos replika, celana pendek dan kaus kaki; kaos
sepak bola; kaos singlet; kaos t shirt; kaos turtleneck tiruan; kaos yoga; kaos, celana pendek dan kaus kaki American football;
kaos/kemeja yang menyerap keringat; kaus kaki celana panjang; kaus kaki panjang, kaus kaki dan celana ketat; kemeja;
kemeja [pakaian bisnis]; kemeja aloha kancing-depan; kemeja berkerah; kemeja berleher terbuka; kemeja empuk untuk
penggunaan atletik; kemeja golf; kemeja kamp; kemeja kamuflase; kemeja kancing; kemeja kekesalan; kemeja kulit; kemeja
lengan panjang; kemeja lengan pendek; kemeja memancing; kemeja olahraga kelembaban; kemeja otot; kemeja polo; kemeja
rugby; kemeja tenis; kemeja turtleneck; kemeja untuk dipakai dengan jas; kemeja untuk jas; kemeja untuk pria; kemeja untuk
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wanita; kemeja-jacs; ketuk celana; lacak jaket; lapisan jaket; legging [celana panjang]; legging menjadi celana panjang;
magoja [Jaket luar Korea dikenakan di atas pakaian dasar]; manset lengan kemeja; manset lengan kemeja sebagai pakaian
yang terbuat dari kain, kulit atau kulit imitasi; melawan celana pendek untuk seni bela diri campuran atau bergulat;
menjalankan jas; miters [topi]; pakaian (jaket) memancing; pakaian dan celana untuk olahraga; pakaian dan celana untuk
yoga; pakaian rajut dalam jenis atasan rajutan, bawahan rajutan, gaun rajutan, jaket rajutan, kemeja rajut, rok rajut, dan
atasan rajutan polo; pakaian tahan air, yaitu, sepatu, jaket, dan celana tahan air; pakaian yaitu, bandana, blus, capri, jas,
gaun, sarung tangan, jaket, jeans, baju kaus jersey, legging, pakaian dalam, pakaian kasual untuk bersantai, baju hamil, dasi,
pakaian kerja (overall), piyama, celana, pakaian ponco, jas hujan, jubah, sarung, syal, kemeja , celana pendek, rok, skort,
pakaian tidur, kaus kaki, pita penahan keringat (sweat band), sweater, celana yang menyerap keringat, pakaian yang
menyerap keringat, pakaian renang, tank top, kaus oblong, pakaian olah raga (track suit), pakaian dalam (undergarment),
rompi, jaket tahan angin dan windshirt; pakaian yang terdiri atas celana panjang dan jaket; pakaian, termasuk pakaian jadi,
kaos, kaus kaki panjang berbahan kain, kaus kaki, celana ketat, legging, pakaian dalam, rompi, bra, celana dalam, pakaian
tidur; pakaian, yaitu piyama, baju kaos; kaos/kemeja yang menyerap keringat, T-shirt, celana panjang, jaket, kaos kaki
pendek, pakaian dalam, dasi dan baju hangat, tutup kepala, topi; pelindung kaki (celana); penutup kepala, termasuk topi
(caps), topi (hats), bandana, topi (bonnets); puncak topi; replika celana pendek sepak bola Amerika; replika celana sepakbola
Amerika; replika kaos sepak bola Amerika; rok celana; sepatu bot yang memiliki tutup/topi jari kaki yang diperkuat; sepatu
untuk pria, wanita dan anak-anak; alas kaki, seperti sepatu luar ruangan, pakaian dan karet; pakaian olahraga, yaitu, kaos,
Switer lengan panjang, celana pendek, celana olahraga, celana olahraga; sepatu yang memiliki tutup/topi jari kaki yang
diperkuat; setelan celana untuk wanita; setelan jas; setelan kaos bertudung (hoodies); stoking dan celana ketat tipis wanita;
suge-gasa [topi topi]; tali celana; tas boot snowboard; tas kain non woven; tas khusus diadaptasi untuk sepatu bot berburu; tas
khusus diadaptasi untuk sepatu golf; tas khusus diadaptasi untuk sepatu hoki; tas khusus diadaptasi untuk sepatu kriket; tas
khusus diadaptasi untuk sepatu sepak bola; tas khusus diadaptasi untuk sepatu ski; tas khusus diadaptasi untuk sepatu
snowboard; tas khusus disesuaikan untuk sepatu hoki lapangan; tas sepatu golf; tas sepatu hoki; tas sepatu hoki lapangan;
tas sepatu kriket; tas sepatu sepak bola; topi; topi baseball; topi berbandul; topi bersepeda; topi berukuran kecil yang pas di
kepala; topi bulu; topi bulu tiruan; topi dan peci; topi dengan visor; topi ember; topi garnisun; topi golf; topi hujan; topi jari kaki
[bagian dari alas kaki]; topi kecil; topi kertas [pakaian]; topi koki; topi kulit domba; topi mandi; topi matahari; topi militer; topi
militer dengan visor; topi mode; topi olahraga; topi pantai; topi pelindung; topi pelindung panas matahari; topi pesta [pakaian];
topi pet [tutup kepala]; topi rajut; topi rajutan; topi renang; topi simpul; topi ski; topi stocking; topi toboggan; topi top; topi tukang
pesona; topi untuk anak-anak; topi untuk bayi; topi untuk bayi, bayi, balita, dan anak-anak; topi wol; topi yang dikenakan saat
tidur; topi-topi hotel; tutup kepala, yaitu, topi (caps), topi-topi (hats) dan kelep pici; tutup kepala, yaitu, topi, topi memuncak,
dan topi rajutan; ushankas [topi bulu]===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021014071
: 01/03/2021 19:47:29
:
: ERYANTO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL.A.YANI RT.005 RW.005 KEL.TANJUNG BALAI KARIMUN,KEPRI, Kabupaten
Karimun, Kepulauan Riau
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: SanSui
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: MERAH MUDA,PUTIH,BIRU
: 32
: ===air minum dalam kemasan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021014072
: 01/03/2021 20:08:49
:
: Benny S

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: letnan simanjuntak no 1786, Kota Palembang, Sumatera Selatan, 30126
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: MITRAMIR
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah, Biru, Putih, Orange,Abu-abu
: 2
: ===Plamir===

740

540 Etiket

540 Etiket
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210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021014073
: 01/03/2021 20:13:50
:
: PT. ANEKA BUSA INDONESIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: KAMPUNG LARANGAN RT.003/007, SUKATANI, RAJEG, KABUPATEN
TANGERANG, BANTEN, 15540, Kabupaten Tangerang, Banten, 15540
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: COZY inovasi kenyamanan
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: BIRU, GOLD, HIJAU
: 20
: ===Bangku; Box bayi; Dipan; bantal; kasur; lemari; meja; rak buku; sofa===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021014074
: 01/03/2021 20:45:37
:
: MUHAMMAD JA'FAR AUDAH

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JI. H. Noor Rt. 006 Rw. 001 Kel. Pejaten Barat, Kec. Pasar Minggu, Kota
Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: GO MAG + GAMBAR
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: KUNING EMAS, HIJAU, PUTIH
: 30
: ===Beras; Bumbu-bumbu yang mengandung monosodium glutamate atau ekstrak protein terhidrolisasi yang berasal dari ikan,
daging atau sayuran; Garam, bumbu, rempah-rempah, bumbu dari tumbuhan yang diawetkan; Gula, pemanis alami, saus
pelumur (glazer) dan isian manis (sweet filling), madu, sirup (treacle); Hasil produksi Madu; Kecap; Kue kering (pastri);
Makanan berbahan dasar madu; Makanan berbahan dasar tepung; Mie; Minuman berbahan dasar madu; Minuman teh
dengan atau tanpa susu; Produk kembang gula rami yang dapat dimakan dan produk kembang gula yang berasal dari atau
diresapi dengan rami; Produk makanan berbahan dasar beras, tepung, oatmeal atau sereal, juga berupa hidangan yang
dimasak; Produk untuk bumbu atau penyedap bahan makanan, rempah-rempah yang dapat dimakan, bumbu, vinaigrettes,
mayones; Saffron (rempah-rempah); Sambal Bawang; Sambal goreng; Sediaan untuk membuat minuman teh dengan aroma
buah-buahan berbentuk serbuk; Seduhan dari rempah-rempah; air madu; bihun; bubuk madu mentah kering [pemanis alami];
coklat; garam; gula, madu, sirup; kembang gula; kopi, teh, kakao, gula, beras, tapioka, sagu, bahan pengganti kopi; kue
basah; kue beras; madu; madu campuran; madu herbal; madu mentah [pemanis alami]; madu mustard; madu untuk makanan
dan minuman; madu, madu sirup; makanan ringan berbahan dasar beras; minuman berbahan dasar teh ditambah buah segar,
boba, dan krim busa manis; minuman dengan bahan dasar coklat; minuman dengan bahan dasar kopi; minuman dengan
bahan dasar teh; minuman sediaan berbahan dasar kopi; minuman-minuman berbahan dasar kopi;; permen; produk-produk
kopi; rempah-rempah bubuk; sambal; sambal kacang; sambal pedas; saos; saos tomat; sediaan minuman kopi; tablet madu
herbal [permen]; tepung beras; tepung bumbu; tepung*===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021014075
: 01/03/2021 20:47:46
:
: MIMI

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. BUDI MULIA / 120 , Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14410
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: GOODVIBES
: Tidak Ada Terjemahan

591

Uraian Warna

: PUTIH

740

540 Etiket

Halaman 2038 dari 2049

511

Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: 25
: ===alas kaki; alas kaki militer; alas kaki terbuat dari kayu; alas kaki untuk anak-anak; alas kaki untuk orang dewasa; alas kaki
untuk pria dan wanita; alas kaki untuk snowboarding; alas kaki untuk wanita; alas kaki, bukan untuk olahraga; alas kaki,
kecuali alas kaki ortopedi; bagian atas sepatu; sandal dansa; sandal jepit [alas kaki]; sandal kulit; sandal lipat; sandal pakai;
sandal pedikur busa; sepatu; sepatu atau sandal esparto; sepatu bersepeda; sepatu bot memancing; sepatu bot militer; sepatu
datar; sepatu dek; sepatu formal; sepatu golf; sepatu gurun; sepatu karet; sepatu keriting; sepatu kulit; sepatu mengemudi;
sepatu panjat; sol karet atau bahan plastik timbul; tumit timbul dari karet atau dari bahan plastik===
: DID2021014076
: 01/03/2021 20:49:24
:
: MUHAMMAD JA'FAR AUDAH

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JI. H. Noor Rt. 006 Rw. 001 Kel. Pejaten Barat, Kec. Pasar Minggu, Kota
Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: GO MAG + GAMBAR
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: KUNING EMAS, HIJAU, PUTIH
: 5
: ===Air bervitamin dan minuman bervitamin untuk penggunaan medis; Cairan antiseptik untuk tangan tanpa bilas air; Jamu
dalam bentuk kapsul; Jamu dalam bentuk tablet; Jamu memelihara kesehatan; Jelly (vaselin) untuk keperluan medis; Jintan
Hitam (Herbal); MINYAK ANGIN; Madu untuk kesehatan; Madu untuk obat; Minuman herbal untuk membantu tidur dan
relaksasi; Minuman kesehatan yang mengandung vitamin untuk meningkatkan stamina tubuh dan daya tahan tubuh; Minuman
kesehatan/berenergi untuk keperluan medis; Minuman suplemen dari madu; Minuman untuk kesehatan; Minyak Telon; Minyak
gosok; Minyak jintan Hitam (Herbal); Minyak kayu putih; Obat herbal rasa madu; Obat herbal untuk keperluan pengobatan
termasuk obat herbal kering, ekstrak obat herbal cair dan kapsul obat herbal; Obat herbal yang mengandung madu; Produk
madu untuk penggunaan medis, farmasi atau terapeutik; Produk perawatan mulut mengandung obat, yaitu pasta gigi obat;
Sampo rambut mengandung obat; Sediaan dan bahan farmasi dan obat-obatan; Sirup yang mengandung obat-obatan dengan
rasa madu; Suplemen diet, nutrisi, dan farmasi untuk digunakan sebagai komponen integral dari suplemen nutrisi, suplemen
terapeutik, suplemen diet, suplemen mineral, suplemen herbal, suplemen vitamin di dalam makanan, minuman dan kosmetik;
Suplemen makanan dan makanan termasuk yang terbuat dari atau dengan madu; Suplement, Obat tradisional, Obat-Obatan,
Obat Jamu tradisional, Obat berasal dari Hewan-Hewanan, Obat berasal dari Tumbuh-Tumbuhan, Obat Untuk Kesehatan,
Minyak kayu putih, minyak angin, minyak telon, minyak tawon, minyak gosok, minyak gandapura, minyak akar lawang, balsam
untuk keperluan medis, salep untuk keperluan medis, koyo-koyo/tempelan-tempelan yang mengandung obat, kapas
kesehatan, sediaan farmasi, ilmu hewan dan -ilmu kebersihan, hasil makanan pantangan untuk keperluan medis, makanan
bayi, jamu, vitamin, obat kumur untuk keperluan medis (mengandung obat dan anti septic), obat kulit, obat merah, obatobatan, minyak ikan, makanan dan minuman penambah stamina untuk pria/wanita dewasa, obat dari tanaman obat, obat
nyamuk; Vitamin, mineral dan obat-obatan lainnya yang mengandung madu; air yang diperkaya nutrisi untuk keperluan medis;
air yang diperkaya vitamin untuk keperluan medis; alkali iodida untuk keperluan farmasi; ekstrak herbal obat; ekstrak herbal
obat untuk keperluan medis; kosmetik yang mengandung obat; krim antijamur untuk keperluan medis; makanan/minuman
suplemen kesehatan; minuman kesehatan untuk keperluan medis (antioksidan); obat antijamur; obat-obatan berbahan baku
herbal; obat-obatan farmasi; obat-obatan herbal; pasta gigi obat; petroleum jelly untuk keperluan medis; propolis untuk
keperluan farmasi; propolis untuk keperluan pengobatan atau terapi; royal jelly [suplemen gizi]; royal jelly untuk keperluan
medis; sirup untuk keperluan farmasi; suplemen diet propolis; suplemen diet royal jelly; suplemen vitamin dalam bentuk tablet
untuk membuat minuman effervescent ketika ditambahkan ke air===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021014078
: 01/03/2021 21:09:06
:
: SARAH SALSABILA

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JI. Bejo 100, Rt. 002-Rw. 011 Kel. Sisir, Kec. Batu , Kota Batu, Jawa Timur
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: KEYSLIM
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM, PUTIH
: 5
: ===Ekstra herbal untuk tujuan medis; Makanan diet; Minuman diet; Minuman herbal untuk keperluan pengobatan; Minuman

740

540 Etiket

suplemen berbahan baku herbal; Minuman suplemen herbal tradisional tanpa pengawet; Obat herbal yang mengandung

Halaman 2039 dari 2049

madu; Serat untuk diet; Serat untuk keperluan diet; Suplemen diet dan tambahan nutrisi dalam bentuk kapsul, teh, dan
tincture; Suplemen diet yang terdiri dari unsur mikro; Suplemen herbal organik dan non-organik; Suplemen-suplemen serat
makanan diet; Teh herbal untuk tujuan pengobatan; bahan-bahan diet yang disesuaikan untuk keperluan medis; ekstrak
herbal untuk tujuan pengobatan; gula diet untuk keperluan medis; makanan dan minuman diet yang diadaptasi untuk
keperluan medis; makanan diet untuk penggunaan medis; minuman diet yang diadaptasi untuk keperluan medis; obat-obatan
berbahan baku herbal; pengganti gula diet yang diadaptasi untuk keperluan medis; sediaan diet berdasarkan ekstrak
tumbuhan untuk tujuan medis; sediaan diet disesuaikan untuk keperluan medis; sediaan herbal untuk keperluan medis;
sediaan makanan diet diadaptasi untuk keperluan medis; sediaan-sediaan diet untuk keperluan pelangsingan (kesehatan);
sediaan-sediaan makanan diet; suplemen dan sediaan herbal; suplemen diet herbal; suplemen herbal dalam bentuk cair;
suplemen makanan diet; teh herbal untuk tujuan pengobatan===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2021014079
: 01/03/2021 21:34:37
:
: MAJELIS AZ-ZIKRA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: plaza amsterdam Blok A No. 02, bukit sentul selatan, Bogor, Kabupaten Bogor, Jawa
Barat
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: MAJELIS AZ-ZIKRA
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: warna logo dan tulisan berwarna Hijau
: 35
: ===Administrasi bisnis dan urusan kantor, administrasi dan manajemen usaha; Agen Penjualan Elektronik atau Distributor

740

Elektronik; Agen penjualan; Akuntan perpajakan; Akuntansi; Akuntansi perusahaan; Audit laporan keuangan; Audit
pembukuan; Counter untuk penjualan es krim; Iklan secara online; Iklan secara online melalui jaringan komputer; Invoicing
perpajakan; Jasa informasi, pemberian nasehat dan konsultasi berkaitan dengan penggabungan (merger) dan
pengambilalihan (acquisitions) bisnis; Jasa kios makanan dalam bentuk penyediaan makanan dan minuman; Jasa kios
makanan dan minuman dalam bentuk toko ritel; Jasa konsultasi usaha yang berkaitan dengan operasi, administrasi dan
manajemen pusat data; Jasa pengadaan minuman teh untuk orang lain; Jasa pengadaan teh hijau untuk orang lain; Jasa
penjualan bahan bangunan; Jasa perdagangan besar alat listrik; Jasa pialang penjualan barang; Jasa toko retail secara daring
(online) yang menampilkan konten audio, video dan audio visual yang sebelumnya telah direkam, yang telah distandarkan
(streamed) dan dapat diunduh; Jasa toko retail yang menjual kosmetik; Konsultan Niaga; Konsultan Pajak; Layanan
bisnis/usaha yang berkaitan dengan manajemen fasilitas dan jasa operasi teknis, yaitu, penyediaan manajemen usaha dan
operasi usaha ke pusat data dengan infrastruktur dan interkoneksi internet dan jaringan, pusat data tersebut menyediakan
manajemen daya, pengendalian lingkungan, dan manajemen pengamanan data; Layanan iklan, pemasaran dan promosi,
yaitu, memberikan informasi mengenai diskon, kupon, potongan harga, voucher, tautan ke situs web ritel orang lain, dan
penawaran khusus untuk barang dan jasa orang lain; Layanan ritel dan grosir teh; Manajemen bisnis dan pengoperasian hotel,
klub rekreasi serta tanah dan bangunan pemukiman untuk orang lain; Manajemen usaha dan operasi pusat data;
Menyediakan portal situs web internet yang menampilkan tautan ke situs web ritel online orang lain; Pemasaran dan
periklanan pada jasa keuangan dan asuransi; Pembelian Madu dan Hasil produksi madu; Pembukuan perniagaan;
Pembukuan perusaahan; Pemotongan pajak; Penelitian perniagaan dan pemasaran madu; Pengelolaan arsip perniagaan;
Pengelolaan arsip perpajakan; Pengelolaan informasi perniagaan; Pengelolaan informasi perpajakan; Pengelolaan laporan
proyek bisnis; Penilaian produk madu; Penjualan Madu dan Hasil produksi madu; Penyediaan informasi, termasuk on-line,
mengenai periklanan, manajemen bisnis dan fungsi administrasi dan kantor; Penyediaan laporan bisnis (komersial);
Perbandingan harga dan evaluasi berbagai produk; Periklanan untuk orang lain melalui komputer dan jaringan komunikasi;
Periklanan, pemasaran dan layanan promosi yang terkait dengan semua industri untuk tujuan memfasilitasi jejaring dan
peluang sosialisasi untuk tujuan bisnis; Perkumpulan Asosiasi Seles Marketing; Promosi barang dan jasa melalui jaringan
internet dan komunikasi; Tempat yang menjual berbagai macam bir; Toko Eceran Elektronik; Toko Grosir Elektronik; Toko
eceran yang menjual peralatan listrik rumah tangga; Toko eceran yang menjual perlengkapan rumah tangga dari tekstil; Toko
eceran yang menjual produk susu; Toko minuman non-alkohol; Toko minuman panas dan dingin; Toko yang menjual pencuci
mulut berupa es dan buah; Toko-toko Grosir Elektronik; bantuan administrasi dalam menanggapi panggilan untuk tender;
desain materi iklan, pemasaran, dan publisitas; distribusi barang promosi; distribusi materi iklan dan penyebaran pesan iklan;
iklan dan promosi perusahaan; informasi dan konsultasi manajemen bisnis; jasa diskon (-untuk pengecer, -untuk grosir, untuk
promosi pemasaran); jasa distributor bahan bangunan dari metal; jasa distributor grosir untuk lembaran dan gulungan
aluminium dan stainless steel; jasa distributor grosir untuk makanan dan minuman; jasa distributor grosir untuk perhiasan; jasa
distributor grosir untuk produk segar; jasa distributor grosir untuk untuk teh dan kopi; jasa grosir dan eceran; jasa informasi
ekonomi untuk keperluan bisnis; jasa logistik (-untuk manajemen bisnis, -untuk fasilitas organisasi dan sumber daya); jasa
pengumpulan data; jasa penjualan hasil laut; jasa penjualan ikan; jasa penjualan produk baja ringan; jasa penjualan: atap baja
ringan ,galvalum, reng, hollow, atap Baja lembaran dengan lapisan seng dan almunium, kanal c; jasa penyediaan data bisnis;
jasa periklanan; jasa periklanan dan manajemen; jasa ritel yang berhubungan dengan produk makanan dan minuman
beralkohol dan tidak beralkohol; jasa toko retail sehubungan dengan hadiah; jasa yang berkaitan dengan analisis data usaha
dalam transaksi konsumen dan perilaku konsumen; jasa-jasa pengorganisasian untuk menggelar acara dalam melibatkan
customer untuk turut menyumbang makanan hewan untuk tujuan promosi; kompilasi dan/atau penggunaan model, algoritma
atau stimulasi untuk menganalisa dan menguji konsep bisnis atau komersial, purwa rupa (prototypes), data atau informasi;
kompilasi dan/atau penggunaan model, algoritma atau stimulasi untuk menganalisa dan menguji konsep bisnis atau komersial,
purwa rupa (prototypes), data atau informasi yang berasal dari Internet of Things (IoT, yaitu suatu konsep dimana objek
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tertentu mempunyai kemampuan untuk mentransfer data lewat jaringan tanpa memerlukan adanya interaksi dari manusia ke
manusia ataupun dari manusia ke perangkat komputer); konsultasi yang berkaitan dengan pencarian sponsor; layanan
administrasi dan manajemen personalia dan sumber daya manusia; layanan iklan dan manajemen untuk penjualan gelas,
kotak makan siang dan wadah makanan, pakaian, tutup kepala yaitu, kemeja (dengan atau tanpa kerah dan/atau lengan),
celana (celana pendek atau panjang), rok, gaun, kaus kaki, jaket (dengan atau tanpa tudung), sapu tangan, pita, topi (hats),
topi (caps), visor, sepatu, sandal dan sandal selop, permainan, mainan dan alat permainan, alat olahraga, dekorasi, mainan
figur yang dapat dikoleksi, boneka, mainan mekanik, mainan mewah, mainan boneka, mainan tokoh aksi, jam tangan mainan;
layanan pemasaran untuk orang lain; layanan periklanan dan manajeman untuk penjualan dari tempat minuman, kotak makan
siang dan wadah makanan, pakaian, penutup kepala, kemeja, kemeja berkerah, kemeja lengan panjang, t-shirt lengan
pendek, celana, celana pendek, celana panjang, rok, gaun, kaos kaki, jaket, jaket berkerudung, topi-topi, topi dengan lidah
yang menonjol berfungsi untuk melindungi dari sinar matahari (pakaian), sepatu, sandal, game, mainan dan mainan, artikel
olahraga, dekorasi, tokoh mainan koleksi, boneka, mainan mekanik, boneka mainan berkarakter, boneka mainan, mainan
action figure, jam tangan mainan; layanan periklanan dan manajemen penjualan; layanan rujukan dan penempatan pribadi;
layanan toko ritel menampilkan kacamata; manajemen dan operasi bisnis daur ulang; mempromosikan penjualan tiket dan hak
istimewa VIP untuk paket hiburan langsung; mengadakan pameran dagang untuk profesional industri dalam bidang produksi
dan distribusi video online, konten yang dihasilkan oleh pengguna, dan iklan online; menyiapkan dan menempatkan iklan luar
ruangan untuk orang lain; minimarket; nasehat manajemen; negosiasi transaksi komersial untuk seniman pertunjukan, musisi
dan/atau pemain musik; organisasi, manajemen dan administrasi program loyalitas dan skema insentif; penelitian dan survei
bisnis; pengecer toko serba ada; pengiklanan penjualan melalui pos (direct mail advertising); pengkoordinasian strategi
pemasaran pihak ketiga; penjualan eceran dan layanan grosir untuk artikel pribadi; penjualan lagu secara digital melalui
jaringan online; penjualan telepon seluler baik secara online maupun secara langsung; penyebaran bahan-bahan jasa diskon
iklan; penyebaran materi pemasaran; penyediaan informasi komersial yang berkaitan dengan produk konsumen melalui
jaringan komunikasi komputer; penyediaan informasi produk dan jasa untuk penjualan komersial; penyediaan laporan bisnis
dan / atau komersial; penyediaan ruang iklan melalui jaringan komputer dan situs web; penyediaan timbal balik evaluasi dan
penilaian terhadap barang dan jasa dari penjual dan kinerja pembeli dan penjual (penilaian dan evaluasi usaha);
penyelenggaraan survei riset pemasaran; perencanaan dan pameran peragaan busana untuk tujuan promosi; promosi
penjualan; proyek manajemen untuk bisnis, -untuk administrasi; publikasi naskah publisitas/iklan; show room (ruang pamer)
penjualan mobil bekas; sponsor promosi balapan sepeda; toko bangunan; toko roti===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021014080
: 01/03/2021 21:48:22
:
: PT Solusi Prima Jaya Mandiri

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Karet Pedurenan no 33A, Karet Kuningan, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI
Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Pizza Krust
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan putih
: 30
: ===Bahan dasar pizza; Kopi Latte; Kopi Susu ; Kopi bubuk; Minuman barbahan dasar teh termasuk teh hitam -, teh hijau-, dan
minuman berbahan dasar teh oolong; Minuman coklat dengan atau tanpa susu; Minuman teh dengan atau tanpa susu; Roti,
sandwich, biskuit; Saus Pizza; Sediaan pasta; Spaghetti Meatballs; adonan pizza; cokelat yang mengandung susu; minuman
berbahan dasar teh ditambah buah segar, boba, dan krim busa manis; minuman cokelat; minuman dengan bahan dasar teh;
minuman sediaan berbahan dasar kakao; minuman sediaan berbahan dasar kopi; pinggiran pizza; pizza; sediaan minuman
kakao; sediaan minuman kopi; teh jeruk nipis; teh susu, berbahan dasar tanpa-susu===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021014081
: 01/03/2021 21:49:18
:
: MAJELIS AZ-ZIKRA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: plaza amsterdam blok A, nomor 02, bukit sentul selatan, bogor, Kabupaten Bogor,
Jawa Barat
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: LEBAH MADU SUPER
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: berwarna Hitam
: 30
: ===Gula, pemanis alami, saus pelumur (glazer) dan isian manis (sweet filling), madu, sirup (treacle); Hasil produksi Madu;

740

Halaman 2041 dari 2049

Madu untuk Makanan manusia; Madu zaitun; Makanan batang berenergi berbahan dasar madu; Makanan berbahan dasar
madu; Minuman berbahan dasar madu; Olesan manis (madu); air madu; bubuk madu mentah kering [pemanis alami]; glasir
madu treacle untuk ham; gula madu herbal; gula, madu, sirup; gula, madu, tetes (treacle); madu; madu Manuka; madu
campuran; madu chancaca; madu herbal; madu mentah [pemanis alami]; madu mongso; madu mustard; madu untuk
makanan dan minuman; madu, madu sirup; saus madu mustard; saus mustard madu; sayatan madu untuk ham; tablet madu
herbal [permen]===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021014082
: 01/03/2021 21:53:52
:
: PT. PLATINUM CERAMICS INDUSTRY

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Panglima Sudirman No.23-25, Embong Kaliasin, Genteng, Kota Surabaya, Jawa
Timur, 60271, Kota Surabaya, Jawa Timur
: Lucky Setiawati S.H.
: Menara Palma Lantai 12 Jalan H.R. Rasuna Said Blok X2 Kavling 6 Jakarta

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: PLATINUM DAN LUKISAN
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Putih
: 12
: ===Jok untuk kendaraan; Kepala Bagian dari sepeda (bagian sepeda); Komponen untuk kendaraan darat dan pesawat
terbang; Mesin dan motor listrik untuk sepeda motor, skuter, kendaraan roda tiga dan kendaraan roda empat; Pedal stater
sepeda motor; bagian struktural untuk kendaraan darat; bagian struktural untuk sepeda; ban dan roda untuk kendaraan dan
sepeda; batang penggerak untuk kendaraan darat, selain dari bagian-bagian motor dan mesin; elemen mekanik untuk
kendaraan darat; gir sepeda; jari-jari roda untuk kendaraan roda dua; kereta bayi; kereta sepeda; komponen transmisi untuk
kendaraan darat; pedal rem untuk kendaraan darat; pedal untuk kendaraan roda dua; pelek untuk roda kendaraan; rantai
sepeda; rantai transmisi untuk kendaraan darat; sadel untuk sepeda atau sepeda motor; sepeda; spakbor; spatbor [bagianbagian kendaraan darat]; tas sadel, penutup stang, tas sepeda bagian belakang; tutup rantai===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2021014083
: 01/03/2021 22:23:33
:
: PT Kasyr Sibernetika

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Jend. A.H. Yani No. 43, Mingkrik, Pakembaran, Slawi, Tegal, Kabupaten Tegal,
Jawa Tengah
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: kasyr
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam
: 35
: ===Grosir layanan pemesanan; Jasa konsultasi usaha yang berkaitan dengan operasi, administrasi dan manajemen pusat
data; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk mesin-mesin dan peralatan komunikasi informasi; Jasa layanan pengaturan
penjualan untuk mesin-mesin dan peralatan telekomunikasi; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk mesin-mesin yang
diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya serta bagian-bagiannya; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk
perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin yang diaplikasikan secara
elektronik, perangkatnya serta bagian-bagiannya, yaitu, peralatan pijat, alat pijat bergetar, peralatan pijat elektrik
(menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, peralatan pijat untuk tubuh manusia; Jasa layanan pengaturan
penjualan untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin yang
diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya serta bagian-bagiannya, yaitu, vibrator pembaringan, kursi pijat listrik untuk
keperluan rumah tangga, alat pijat untuk estetika/kecantikan, peralatan dan instrumen-instrumen medis; Jasa pemesanan dan
pembelian barang secara online; Jasa pemesanan melalui katalog; Jasa pemesanan melalui surat, telekomunikasi, online dan
melalui jaringan komunikasi global; Jasa pemrosesan pemesanan makanan melalui internet; Jasa pengadaan kerjasama,
untuk keuntungan pihak lain, dari berbagai barang (tidak termasuk transportasi dari padanya), memungkinkan pelanggan
untuk dengan mudah melihat dan membeli barang-barang tersebut dari toko retail, toko grosir, melalui mesin penjual otomatis,
dengan pemesanan surat atau melalui media telekomunikasi, dari situs web barang dagangan umum dalam jaringan
komunikasi global dan melalui jaringan belanja televisi; Jasa perantara komersial untuk mesin dan perlengkapan kantor; Jasa
perantara komersial untuk mesin-mesin dan peralatan komunikasi informasi; Jasa perantara komersial untuk mesin-mesin dan
peralatan telekomunikasi; Jasa perantara komersial untuk peralatan pengolahan makanan dan minuman; Jasa perantara
komersial untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin dan
peralatan elektronik serta bagian-bagiannya, yaitu, pesawat penerima televisi, telepon bergerak, mesin-mesin pencuci pakaian
secara elektrik (menggunakan tenaga listrik), mesin pencuci piring otomatis, alat penghisap debu elektrik (menggunakan
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tenaga listrik), lemari es elektrik (menggunakan tenaga listrik), pengering pakaian secara elektrik (menggunakan tenaga
listrik); Jasa periklanan dan pemasaran yang dilakukan dengan metode komunikasi pemasaran secara tidak langsung, yaitu,
melalui media sosial, mesin pencari pemasaran, pertanyaan seputar pemasaran, pemasaran melalui internet, pemasaran
secara mobile, pembuatan blog dan bentuk-bentuk pasif lainnya, saluran-saluran komunikasi yang bisa dibagikan atau viral;
Jasa pialang untuk mesin-mesin dan peralatan telekomunikasi; Layanan administrasi mengenai bisnis yang menggunakan
basis data di Internet; Layanan bisnis/usaha yang berkaitan dengan manajemen fasilitas dan jasa operasi teknis, yaitu,
penyediaan manajemen usaha dan operasi usaha ke pusat data dengan infrastruktur dan interkoneksi internet dan jaringan,
pusat data tersebut menyediakan manajemen daya, pengendalian lingkungan, dan manajemen pengamanan data; Layanan
informasi, nasehat dan
konsultasi yang berkaitan dengan
proses administrasi pesanan pembelian,
jasa periklanan, periklanan, penilaian
bisnis, informasi bisnis, investigasi
bisnis, bantuan manajemen bisnis,
konsultasi manajemen bisnis, konsultasi
organisasi bisnis, penelitian bisnis, agen
informasi komersial, informasi dan
nasehat komersial untuk konsumen,
layanan perantara komersial, bantuan
manajemen komersial atau industri,
kompilasi iklan digunakan sebagai
halaman web pada internet, kompilasi
direktori untuk penerbitan di internet,
kompilasi informasi ke dalam basis data
komputer, kompilasi statistik, analisis
harga biaya, pencarian data dalam file
komputer untuk orang lain, penyebaran
bahan untuk iklan, penelitian
pemasaran, pemasaran, iklan online di
jaringan komputer, jajak pendapat,
organisasi dan manajemen program
loyalitas pelanggan, iklan bayar per klik,
presentasi barang di media komunikasi, untuk keperluan ritel, layanan
perbandingan harga, jasa pengadaan
untuk orang lain (membeli barang dan
jasa untuk bisnis orang lain),
memberikan informasi bisnis melalui
situs web, penyediaan pasar daring
untuk pembeli dan penjual barang dan
jasa, penyediaan informasi kontak
komersial dan bisnis, publikasi teks
publisitas, publisitas, penyewaan waktu
iklan di media komunikasi, promosi
penjualan untuk orang lain, optimisasi
mesin pencari, sistemisasi informasi ke
dalam basis data komputer, jasa
pengadaan kerjasama, untuk
kepentingan pihak lain, dari berbagai
barang (tidak termasuk transportasi
daripadanya), memungkinkan
pelanggan untuk dengan mudah
melihat dan membeli barang-barang
tersebut dari situs barang dagangan
dalam jaringan komunikasi global,
memperbarui dan memelihara data
dalam database komputer,
memperbarui materi iklan,
pengoptimalan lalu lintas situs web,
audit keuangan, persiapan dan analisis
laporan keuangan untuk bisnis, proses
administrasi klaim asuransi, promosi
layanan asuransi, atas nama pihak
ketiga; Layanan pemesanan produk; Layanan ritel atau layanan grosir untuk mesin dan peralatan telekomunikasi atau mesin,
peralatan; Layanan toko ritel, layanan pemesanan eceran online, dan layanan katalog pemesanan melalui pos, di bidang
perangkat keras, aksesori rumah didalam dan luar ruangan, barang olahraga, barang pengembangan rumah, dan peralatan
rumah tangga; Manajemen data; Manajemen usaha dan operasi pusat data; Memberikan informasi dan analisis yang
berkaitan dengan data pasar ekonomi; Mempersiapkan laporan bisnis; Mempersiapkan laporan keuangan; Menyediakan
informasi bisnis, juga melalui internet, jaringan kabel atau bentuk transfer data lainnya; Pemasaran digital melalui poral
internet berdasarkan data yang dikumpulkan melalui solusi ketelusuran dari awak hingga akhir untuk produk-produk kemasan
dan pengemasan; Penyedia laporan statistik sesuai keinginan mengenai data demografis; Penyediaan informasi mengenai
persiapan, audit, atau pengesahan laporan keuangan; Penyediaan laporan bisnis (komersial); administrasi pusat data dalam
bidang data besar (big data); analis data bisnis; audit laporan keuangan; jasa pemesanan (untuk orang lain); jasa pemesanan
dan penjualan barang secara online; jasa pengumpulan data; jasa penjualan makanan dan minuman yang dipesan melalui
mesin; jasa penyediaan data bisnis; jasa perantara bisnis yang berkaitan dengan pengiriman pesanan melalui telekomunikasi;
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jasa ritel, jasa ritel online, jasa grosir dan ritel penjualan melalui pos yang berhubungan dengan penjualan peralatan dan
instrumen ilmu pengetahuan, penelitian, navigasi, penelitian, fotografi, sinematografi, audio-visual, optik, timbang, ukur, sinyal,
deteksi, pengujian, inspeksi, penyelamatan dan pendidikan, peralatan dan instrumen untuk penghantar, penukar, pengubah,
pengumpul, pengatur atau pengendali distribusi atau penggunaan listrik, peralatan dan instrumen untuk merekam, transmisi,
reproduksi atau mengolah suara, gambar atau data, media yang dapat direkam dan diunduh, perangkat lunak komputer,
media perekam dan penyimpan analog atau digital kosong, mekanisme untuk alat yang bekerja dengan memasukkan uang
atau kepingan logam kedalamnya, kas register, mesin hitung, komputer dan alat periferal komputer, pakaian penyelam,
masker penyelam, sumbat kuping untuk penyelam, penjepit hidung untuk penyelam dan perenang, sarung tangan untuk
penyelam, alat pernapasan untuk berenang di bawah permukaan air, alat pemadam kebakaran, pelindung perut ( untuk
perlindungan terhadap kecelakaan dan cedera), peralatan untuk digunakan dengan komputer, perekam audio, tas dan casing
yang secara khusus disesuaikan untuk tempat atau pembawa perangkat dan peralatan portabel, ponsel, yang digenggam dan
tablet serta aksesoris untuk perangkat tersebut, baterai, pengisi daya baterai, pelindung tubuh, pelindung dada, kalkulator,
camcorder, kamera, kartu mengandung chip sirkuit terpadu, kartu yang berkode dengan fitur keamanan untuk keperluan
otentikasi, kartu yang menggunakan memori magnetik dan memori sirkuit terpadu, tempat pembawa untuk telepon bergerak,
tempat telepon bergerak, tempat kaca mata dan kaca mata pelindung sinar matahari; jasa sistemisasi data dalam database
komputer; jasa yang berkaitan dengan analisis data usaha dalam transaksi konsumen dan perilaku konsumen; jasa/layanan
bisnis dan periklanan, yaitu, jasa/layanan periklanan untuk melacak kinerja periklanan, untuk mengelola, menyalurkan dan
melayani periklanan, untuk menganalisa data iklan, untuk melaporkan data iklan, dan untuk mengoptimalkan kinerja
periklanan; konsultasi bisnis di bidang telekomunikasi; layanan berlangganan pada server komputer, pusat data, situs web dan
sumber daya perangkat lunak untuk digunakan dalam analisa bisnis, pengembangan strategi bisnis, analisa data dan data
besar (big data); layanan berlangganan, yaitu, penyediaan langganan teks, data, gambar, audio, video, dan konten
multimedia, yang disediakan melalui Internet dan jaringan elektronik dan komunikasi lainnya; layanan bisnis, yaitu,
menyediakan informasi bisnis sehubungan dengan pembayaran mobile dan transaksi tanpa kontak langsung dengan
pengecer, pedagang, dan vendor melalui basis data komputer; layanan bisnis, yaitu, penyediaan database komputer
mengenai pembelian dan penjualan berbagai macam produk dan layanan pihak lain; layanan iklan seluler di perangkat
telekomunikasi; layanan mesin penjual otomatis; layanan pemesanan online; layanan pemesanan online terkomputerisasi;
layanan pemesanan online yang menampilkan musik dan video yang direkam sebelumnya; layanan ritel melalui mesin penjual
otomatis; layanan toko ritel yang menampilkan komputer, produk elektronik dan hiburan, peralatan telekomunikasi, ponsel,
perangkat elektronik digital genggam, dan elektronik konsumen lainnya, perangkat lunak komputer, dan aksesori, periferal,
suku cadang, dan tas jinjing untuk produk yang dijual, disediakan melalui jaringan Internet dan jaringan komputer, jaringan
elektronik dan jaringan komunikasi lainnya; manajemen informasi bisnis, yaitu, pelaporan informasi bisnis dan analitik
(analytics) bisnis di bidang periklanan dan pemasaran; manajemen informasi usaha, yakni, pelaporan elektronik terkait analitik
usaha sehubungan dengan proses pembayaran, autentikasi dan pelacakan; memberikan bantuan bisnis kepada pihak lain
dalam pengoperasian peralatan pemrosesan data yaitu, komputer, mesin tik, mesin teleks dan mesin kantor sejenis lainnya;
memberikan informasi tentang produk melalui jaringan telekomunikasi untuk tujuan periklanan dan penjualan; mengatur
langganan publikasi online untuk orang lain, untuk jurnal elektronik, untuk media informasi, untuk paket media, untuk jasa
telekomunikasi untuk orang lain; menyediakan database komputer online dan database online yang dapat dicari di bidang
iklan baris; pemesanan layanan jasa daring terkomputerisasi untuk pihak lain dari barang umum dan barang konsumsi umum;
pencarian database melalui komputer; pengadaan jasa untuk keperluan lain (pemesanan barang dan jasa untuk keperluan
bisnis); pengolahan data; pengumpulan data dan analisis statistikal; pengumpulan informasi kedalam database; penyedia
sistem berbasis web dan portal daring di bidang pemanfaatan sumber daya manusia dan pusat kebugaran, yaitu, untuk
memungkinkan pemanfaatan departemen sumber daya manusia menggunakan pusat kebugaran untuk menawarkan layanan
kepada karyawan, untuk mengelola partisipasi mereka dan untuk penyusunan laporan; penyediaan informasi bisnis dan
komersial dan semua layanan tersebut di atas disediakan online dari jaringan komputer global, internet atau komputer
database; penyediaan konten teks, data, gambar, audio, video, dan multimedia pra-rekaman yang dapat diunduh dengan
biaya atau berlangganan pra-bayar, melalui Internet dan jaringan elektronik dan komunikasi lainnya; penyediaan laporan
pemasaran; penyediaan laporan usaha untuk orang lain terkait penjualan produk dan jasa orang lain; penyediaan layanan
berlangganan pada server komputer, pusat data, situs web dan sumber daya perangkat lunak; penyelenggaraan bisnis
dan/atau layanan konsultasi operasional atas dasar analisa data; penyimpanan data dan pemrosesan data; persiapan dan
penyusunan laporan dan informasi bisnis dan komersial; persiapan laporan bisnis; semua layanan di atas disediakan online
melalui pusat data komputer, jaringan informasi dan/atau internet; toko-toko ritel, pemesanan melalui pos dan layanan-layanan
toko ritel online yang menampilkan kopi, produk-produk kopi dan barang-barang terkait kopi, teh dan bubuk yang dijual dalam
wadah-wadah tunggal untuk digunakan dalam mesin-mesin pembuatan penyeduh, mesin-mesin pembuatan penyeduh listrik
dan mesin-mesin espresso listrik===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021014084
: 01/03/2021 22:33:18
:
: Tommy Rachmat

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Taman Duta Mas C2-12A-B, Kel. Wijaya Kusuma, Kec. Grogol Petamburan, Kota
Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11460
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: TEEHOUSE
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

: Hitam dan Putih
: 25

740

540 Etiket
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510

Uraian Barang/Jasa

: ===Pakaian; baju; baju kaos (t-shirt); baju kaos [pakaian]; cardigan; celana kasual; jaket; kemeja; topi===
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220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: JID2021014085
: 01/03/2021 22:39:51
:
: Dwi Wiedyasari Putri

Alamat Pemohon

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Komp. Rasa Sayang Blok E No. 27, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta,
11460
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: amertacorona
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Unsur warna biru, hijau, kuning, abu-abu
: 37, 42
: ===Jasa Kontraktor; Konstruksi, instalasi, pemasangan, perbaikan, pemeliharaan dan perbaikan eksterior dan interior
bangunan; Manajemen konstruksi (pengawasan); jasa konstruksi dan pemeliharaan yang berkaitan dengan teknik sipil; jasa
konstruksi yang berkaitan dengan pemasangan sistem pemanas, ventilasi dan pendingin udara; jasa konstruksi, perbaikan,
pemeliharaan dan pemasangan; jasa konsultasi yang berkaitan dengan konstruksi bangunan; jasa konsultasi yang berkaitan
dengan konstruksi bangunan dan struktur lainnya; jasa kontraktor bangunan umum; jasa kontraktor pertambangan; jasa
kontraktor properti; jasa kontraktor rumah; jasa pembersihan jendela interior dan eksterior; jasa pengecatan interior rumah
dekoratif; konstruksi; konstruksi bangunan kustom; konstruksi dan pemeliharaan bangunan; konstruksi dan pemeliharaan
kompleks bangunan, bangunan tempat tinggal, perumahan, bangunan komersial, pusat perbelanjaan, gedung perkantoran
dan struktur parkir; konstruksi dan pemeliharaan pusat olahraga, klub kesehatan, pusat rekreasi dan kompleks rekreasi;
konstruksi dan pemeliharaan rumah liburan, kamp liburan, akomodasi sementara, hotel dan hotel perumahan; konstruksi dan
pendirian stan pameran, panggung dan stan; konstruksi dan perbaikan bangunan; konstruksi dan renovasi bangunan;
konstruksi dan renovasi bangunan dan struktur lainnya; konstruksi interior bangunan; konstruksi pabean dan renovasi
bangunan; konstruksi, perbaikan dan pemeliharaan bangunan; konstruksi, perbaikan dan pemeliharaan bangunan, dan
memberikan informasi yang berkaitan dengannya; konsultasi yang berkaitan dengan konstruksi perumahan dan bangunan;
konsultasi yang berkaitan dengan pengawasan konstruksi bangunan; layanan konsultasi dan informasi yang berkaitan dengan
konstruksi; layanan konsultasi di bidang konstruksi, perbaikan, restorasi, pemeliharaan dan pemasangan; layanan konsultasi
yang berkaitan dengan konstruksi bangunan; lukisan dan rendering dinding interior dan eksterior; lukisan, interior dan
eksterior; manajemen proyek konstruksi [pengawasan konstruksi]; memberikan informasi yang berkaitan dengan jasa
konstruksi, perbaikan, restorasi, pemeliharaan dan pemasangan; memberikan informasi yang berkaitan dengan konstruksi
bangunan; memberikan informasi yang berkaitan dengan konstruksi bangunan, dan layanan perbaikan dan pemasangan;
memberikan informasi yang berkaitan dengan konstruksi, perbaikan dan pemeliharaan bangunan; memberikan informasi yang
berkaitan dengan rekonstruksi bangunan; menyediakan informasi konstruksi bangunan melalui situs web; menyediakan
informasi on-line yang berkaitan dengan konstruksi bangunan; pekerjaan konstruksi yang berkaitan dengan pemasangan dan
pemeliharaan sistem kelistrikan; pemasangan custom interior mobil; pemasangan interior kapal; pemasangan interior kapal
pesiar; pemasangan produk desain interior; pemberian saran konstruksi; pembersihan bangunan [interior]; pembersihan
eksterior dan interior pesawat; pembersihan interior bangunan; pembersihan interior dan eksterior bangunan; pengembangan
real estat [jasa bangunan dan konstruksi]; penyediaan informasi konstruksi; penyegelan interior dan layanan mendempul;
penyewaan peralatan konstruksi; plesteran dan pengecatan interior bangunan===
===Desain dan penyediaan informasi, saran dan konsultasi terkait interior arsitektural; Desain dan penyediaan informasi,
saran dan konsultasi terkait renovasi bangunan, rumah atau interior; Desain dan penyediaan informasi, saran dan konsultasi
terkait warna, interior dan eksterior; Desain interior bangunan, kantor dan apartemen; Jasa desain interior dan konsultasi
desain interior, semua di bidang dekorasi rumah, pengembangan rumah, desain dapur dan kamar mandi, tata ulang dan
renovasi; Jasa penelitian, pengujian, evaluasi dan desain teknis, yaitu penelitian teknis di bidang akustik, desain interior, dan
pengujian kualitas produk untuk menguji operasi dan efektivitas peralatan suara yang berkaitan dengan peredam suara di
tempat kerja; Layanan Konsultasi arsitektur dan desain interior; Penyediaan informasi tentang jasa desain mengenai warna,
interior dan eksterior; Penyediaan informasi, saran dan konsultasi desain interior dan eksterior yang berkaitan dengan
kesesuaian warna; dekorasi interior dan desain dekorasi interior, termasuk dekorasi interior bangunan komersial dan pusat
perbelanjaan; desain dekorasi interior; desain dekorasi interior untuk toko; desain interior; desain interior bangunan; desain
interior dan eksterior bangunan; desain interior toko; desain interior untuk kantor; desain interior untuk mengoptimalkan
peredaman suara; jasa arsitektur interior; jasa desain interior dan eksterior; jasa desain interior dan eksterior untuk bangunan,
proyek konstruksi dan perbaikan gedung yang sedang dibangun; konsultasi dekorasi interior; layanan desain dekorasi interior;
layanan konsultasi mengenai desain pengembangan rumah, instalasi, perbaikan, dan proyek renovasi dan konsultasi dekorasi
interior; layanan konsultasi yang berkaitan dengan desain dekorasi interior; layanan konsultasi yang berkaitan dengan desain
interior; memberikan informasi di bidang desain interior melalui situs web; menyediakan layanan desain grafis untuk membuat
pengaturan lingkungan interior khusus; saran, konsultasi dan informasi yang berhubungan dengan interior dan eksterior
bangunan, teknik, dampak lingkungan, jasa sertifikasi dan jasa arsitektural===
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220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021014086
: 01/03/2021 22:49:33
:
: YOYOK HADI SUTRISNO

Alamat Pemohon

: Limbangan RT 008 RW 006 Desa Limbangan Kecamatan Kersana, Kabupaten

740

540 Etiket
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa

Brebes, Jawa Tengah
: Resman Halomoan Sidauruk S.H.,
: Jalan Basuki Pulo Harapan VII No.163 Rt/Rw 007/006

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: FELLY'S BEAUTY
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Coklat
: 3
: ===Gel pembersih kepala dan tubuh; Kosmetik dasar rias, termasuk pembersih kulit, toner kulit, losion kulit, krim kulit, serum
wajah non-obat, tisu wajah dan pelembab wajah.; Pembersih Wajah [Cleanser]; Pembersih make-up; Pembersih wajah;
Pembersih wajah (kosmetik); Penguat kuku dan pembersih cat kuku; Produk perawatan kulit, yaitu serum kulit non-obat,
pembersih kulit, krim kulit; Sediaan Pembersih Kulit (kosmetik); Sediaan-sediaan perawatan kulit non-medis, yaitu, krim wajah,
krim mata, pembersih wajah, losion dan minyak, losion untuk tubuh, pelembab dan penyegar kulit, gel, pembersih, dan masker
untuk digunakan pada wajah dan tubuh, krim pencukur; bantalan pembersih diresapi dengan kosmetik; cairan pembersih;
kondisioner pembersih untuk digunakan dalam mencuci rambut khusus conditioner; kosmetik dan alat rias/pembersih badan
(tidak mengandung obat) untuk kuku, rambut dan kulit; kosmetik untuk pembersih tubuh; krim pembersih [kosmetik]; krim
pembersih kulit; krim pembersih non-obat untuk penggunaan pribadi; krim tangan, krim kaki, krim bernutrisi, krim pembersih
wajah; lotion pembersih kulit; lotion pembersih non-obat; masker pembersih untuk tubuh; minyak, losion dan susu semua
untuk keperluan kosmetik dan alat rias/pembersih badan untuk kuku, rambut dan kulit; minyak-minyak sari kosmetika;
pembersih kulit; pembersih untuk kuas kosmetik; perawatan rambut dan sediaan pembersihan; sediaan kosmetika untuk
perawatan jerawat; sediaan pembersih badan; sediaan pembersih pribadi untuk wajah, tangan dan tubuh; sediaan pembersih
wajah; sediaan pembersihan dan pemolesan kulit; sediaan pembersihan tanpa obat untuk digunakan pada tubuh; sediaan
pembersihan untuk digunakan pada tubuh; sediaan pembersihan untuk kulit; sediaan untuk pembersihan, perawatan dan
perawatan rambut; sediaan untuk pembersihan, pewarnaan, pewarnaan, pemutihan, pengaturan dan penataan rambut;
sediaan-sediaan pembersih kulit untuk wajah dan tubuh; susu pembersih wajah===

210
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
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Alamat Pemohon

: DID2021014088
: 01/03/2021 23:10:14
:
: KIKI RIANA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Perum Taman Cipta Asri 2 BLK Olive No.69, RT.003 RW.021, Kel. Tembesi, Kec.
Sagulung, Kota. Batam - Kepulauan Riau, Kota Batam, Kepulauan Riau, 29439
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: TRC SKINCARE + Lukisan
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Ungu
: 3
: ===Air untuk mengatur rambut; Alas bedak; Bahan kimia sebagai komponen dari krim , losion atau kosmetik; Bahan nabati /
tumbuhan sebagai komponen dari krim , losion , atau kosmetik.; Bahan-bahan perawatan pribadi dan kecantikan, yaitu, tubuh,
wajah, mata, krim pembersih tangan, busa, pelembab, losion, gel, scrub, minyak, bedak, penyegar, toner, astringen, balsem,
masker pelembab, sabun batangan yang tidak mengandung obat; Bedak muka putih untuk keperluan kosmetik; Bedak padat
untuk rias wajah; Bedak padat untuk wajah; Bedak wajah berupa kertas yang dilapisi bubuk; Bedak wajah untuk keperluan
kosmetik; Bibit parfum; Bulu mata buatan; Bulu mata palsu untuk ekstensi bulu mata; Bulu mata rambut asli; Busa rambut;
Cairan bernutrisi untuk bulu mata; Cat alis; Deodorant stick; Deterjen bayi; Esens rambut; Fondation yang lembut; Gel alis;
Hyaluronic serum; Kapas yang diresapi dengan sediaan pembersih riasan.; Kosmetik dasar rias, termasuk pembersih kulit,
toner kulit, losion kulit, krim kulit, serum wajah non-obat, tisu wajah dan pelembab wajah.; Kosmetik perpaduan dari powder
dan liquid foundation (cushion); Kosmetik untuk bulu mata; Kosmetik yaitu bedak padat, bedak bubuk, lipstik, pensil alis dan
eyeliner; Krim Badan area sensitif (kosmetik); Krim creambath; Krim dan losion perawatan kulit yang tidak mengandung obat;
Krim kulit daerah sensitif (kosmetik); Krim kulit kering (kosmetik); Krim leher; Krim lulur badan [Cream-body scrub] kosmetik;
Krim mandi untuk bayi; Krim mata; Krim matahari (bukan untuk pengunaan pengobatan); Krim matahari (tidak untuk
penggunaan medis); Krim pelembab kulit beraroma; Krim pelindung sinar UV; Krim pelurusan rambut; Krim rambut; Krim tabir
surya; Krim untuk mandi; Krim untuk menggelapkan rambut; Krim untuk tumit; Krim wajah; Krim wajah (kosmetik); Krim,
minyak, losion dan busa cukur; Krim, minyak, losion dan busa stelah bercukur; Kuku buatan; Lak rambut; Lembaran kertas
yang diresapi dengan losion deodoran untuk kulit dan bedak untuk tubuh (tidak mengandung obat); Lipstik berbentuk pasta;
Lipstik cair; Losion Pengelupasan Kulit; Losion anti ketombe (tidak mengandung obat); Losion anti-penuaan; Losion bernutrisi
untuk wajah; Losion dan serum; Losion dan spray untuk tubuh; Losion mandi berendam; Losion menghapus make-up; Losion
pelembab (kosmetik); Losion pelindung sinar UV; Losion pembersih untuk keperluan merias diri; Losion pemutih kulit untuk
keperluan kosmetik; Losion pengelupasan untuk keperluan kosmetik; Losion perawatan kulit; Losion pijat wajah; Losion susu
untuk membersihkan wajah; Losion tanpa obat untuk rambut; Losion untuk dipakai setelah bercukur untuk keperluan kosmetik;
Losion untuk pijat; Losion untuk tangan dan tubuh; Losion untuk wajah; Masker (kosmetik); Masker Wajah; Masker pelembab
kulit; Masker pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Masker perawatan [kaki]; Masker perawatan [tangan]; Masker untuk
kebersihan daerah kewanitaan; Masker untuk kulit sebagai penggunaan kosmetik; Masker untuk tubuh sebagai penggunaan
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kosmetik; Masker wajah (kosmetik); Masker wajah arang; Masker wajah pembersih pori-pori; Masker wajah pembersihan
mendalam; Masker wajah untuk kuli berminyak; Masker wajah yang dipakai saat tidur; Minyak memperbaiki rambut Jepang;
Minyak, krim dan losion untuk kulit; Paket masker untuk keperluan kosmetik; Parfum laundry; Parfum tubuh yang
disemprotkan; Parfum untuk bayi; Parfum, eau de toilette; Pasta gigi dan obat kumur; Pasta gigi untuk bayi; Pelembab dari
susu; Pembersih toilet; Pemerah pipi berbentuk bubuk; Pemerah pipi dalam bentuk bedak; Pencuci tangan dengan bahan
dasar sabun yang tidak mengandung obat-obatan; Persiapan toiletry non medis, pasta gigi; Pewangi badan (kosmetik);
Pewangi dan produk pewangi untuk penggunaan pribadi; Pewangi pakaian; Pewangi untuk pewangi ruangan; Pewarna dan
cat rambut; Pomade alis; Produk perawatan kulit, yaitu serum kulit non-obat, pembersih kulit, krim kulit; Produk perawatan
rambut; Reed diffusers terdiri dari minyak wangi dalam wadah dan buluh; Sabun; Sabun Kecantikan (kosmetik); Sabun Mandi;
Sabun anti keringat; Sabun cair badan; Sabun cair wajah; Sabun cream; Sabun dengan bahan dasar Herbal Oil (kosmetik);
Sabun jerawat; Sabun mandi; Sabun mandi untuk hewan peliharaan; Sabun mandi, deodoran; Sabun untuk keperluan binatu;
Sabun untuk membersihkan payudara; Sabun {bukan untuk keperluan pribadi}; Sampo rambut 3-in-1; Sediaan Pembersih
Kulit (kosmetik); Sediaan Pewangi Ruangan; Sediaan kosmetik perawatan bibir; Sediaan kosmetik seperti semprotan tangan,
gel tangan, larutan tangan, pelembab, lotion, toner & astringen, larutan alkohol, sabun mandi dalam bentuk cair, bentuk
batangan & bubuk, krim, sediaan deodoran dan anti-keringat.; Sediaan kosmetik untuk bibir; Sediaan kosmetik untuk kulit
wajah; Sediaan kosmetik untuk mandi dan mandi pancuran (shower); Sediaan kosmetik untuk mata; Sediaan minyak panas
(kosmetik); Sediaan pembersih kamar mandi; Sediaan pembersihan untuk penggunaan kamar mandi; Sediaan pengeringan
rambut; Sediaan perawatan rambut tanpa obat; Sediaan perawatan rambut, shampo, kondisioner (pelembab) rambut, losion
dan jel untuk rambut; Sediaan pewangi untuk udara; Sediaan tabir surya kosmetik; Sediaan untuk membersihkan saluran pipa;
Sediaan untuk menata rambut; Sediaan untuk menghilangkan bulu (kosmetik); Sediaan untuk pengharum/pewangi udara;
Sediaan-sediaan dan losion untuk perawatan kulit dan rambut, tidak mengandung obat; Sediaan-sediaan kosmetik untuk
perawatan kulit; Sediaan-sediaan perawatan kulit non-medis, yaitu, krim wajah, krim mata, pembersih wajah, losion dan
minyak, losion untuk tubuh, pelembab dan penyegar kulit, gel, pembersih, dan masker untuk digunakan pada wajah dan
tubuh, krim pencukur; Serum Kulit Dengan Asam Hialuronat; Serum Mata (kosmetik); Serum Peremajaan Kulit; Serum antipenuaan untuk keperluan kosmetik; Serum bibir; Serum bulu mata; Serum jerawat; Serum kecantikan (kosmetik); Serum kulit
berbasis hemp; Serum leher (kosmetik); Serum pencerah (kosmetik); Serum pengencang kulit; Serum rambut; Serum untuk
keperluan kosmetik; Shampo berbentuk batangan; Tempat lipstik; Tisu deodoran; Toner Pelembab Wajah; Vitamin C serum;
Vitamin rambut; Warna alis; air parfum; air toilet yang mengandung minyak ular; alis palsu; alis palsu perekat diri; amber
[parfum]; ambergris [parfum]; aroma diffuser buluh udara; bahan parfum dan perasa/aroma; balm rambut non-obat; barangbarang toilet (toilet articles), yaitu, sabun dan air toilet; bedak; bedak bayi; bedak bayi [perlengkapan mandi]; bedak dengan
warna yang lebih gelap (Contour); bedak dengan warna yang lebih terang dengan sedikit kilauan (Highlighter); bedak krem;
bedak mandi; bedak rambut; bedak tabur; bedak talek; bedak talek untuk keperluan kosmetik; bedak talek, untuk penggunaan
toilet; bedak tubuh; bedak tubuh untuk keperluan kosmetik; bedak untuk wanita dan anak-anak; bedak wajah; bedak wajah
ditekan; bedak wajah kosmetik; bedak wajah longgar; bintsuke-abura [minyak memperbaiki rambut Jepang]; blau cuci; bubuk
bedak wangi; bubuk bedak wangi untuk keperluan kosmetik; bubuk gigi untuk keperluan kosmetik; bubuk masker tubuh; bubuk
masker tubuh untuk keperluan kosmetik; bubuk pasta gigi; bubuk pewangi anti bau badan; bubuk sabun; bulu mata palsu;
cairan pencuci; cairan penghapus kutek; colognes, parfum dan kosmetik; cuci masker; dasar bedak; dasar bedak (kosmetik);
dasar bedak dengan tekstur lebih ringan (BB cream); dasar bedak untuk kulit; dasar untuk parfum bunga; deodoran; deodoran
dan antiperspiran untuk penggunaan pribadi; deodoran roll-on; deodoran tubuh; deodoran tubuh [wewangian]; deodoran tubuh
dalam bentuk pil; deodoran untuk hewan; deodoran untuk hewan peliharaan; deodoran untuk kaki; deodoran untuk manusia;
deodoran untuk manusia atau untuk hewan; deodoran untuk penggunaan pribadi; deodoran untuk perawatan tubuh; deodoran,
anti keringat dan spray untuk ketiak untuk penggunaan pribadi; deodoran, spray untuk anti keringat dan ketiak untuk
penggunaan pribadi; deterjen; eau de parfum; ekstrak bunga [parfum]; ekstrak untuk parfum; emolien rambut untuk keperluan
kosmetik; gel mandi, krim dan minyak; gel pasta gigi; gel penata alis; gel pewarna alis; ginseng mengklarifikasi masker wajah
pemolesan; hio; kaset untuk membubuhkan wig; kit make-up yang terutama terdiri dari fondasi, maskara, blushes, glosses dan
lipstik [tidak termasuk kuas dan spons]; kit tata rias yang terdiri dari maskara dan alat untuk mempertegas garis mata, gel alis,
bubuk alis, pensil alis; kit tata rias yang terdiri dari perona pipi, perona, bedak untuk badan, bedak wajah, penyamar noda
pada wajah; kondisioner pembersih untuk digunakan dalam mencuci rambut khusus conditioner; kosmetik alis; kosmetik dan
sediaan kosmetik; kosmetik dan sediaan perawatan pribadi; kosmetik tidak mengandung obat, perlengkapan mandi dan
wewangian yang tidak mengandung obat untuk merawat dan mempercantik bulu mata, alis, mata, bibir dan kuku; kosmetik,
yaitu alas bedak, concealer, pengkilap bibir, maskara, pembersih make-up; kosmetik, yaitu, alas bedak, bedak, concealer,
Celak mata (Eye shadow), pensil mata, eyeliner cair, maskara, pensil bibir, lipstik, Pengkilat bibir (lip gloss), balsem bibir, cat
kuku; krim; krim after-shave (non-obat); krim anti-bintik untuk keperluan kosmetik; krim anti-kerut; krim anti-kerut untuk
keperluan kosmetik; krim anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; krim anti-penuaan untuk wajah; krim aromaterapi; krim bayi
yang tidak mengandung obat; krim bibir; krim boot; krim bronzing kulit; krim cukur; krim dan gel kosmetik untuk wajah, tangan
dan tubuh; krim dasar bedak; krim kaki tanpa obat; krim kecantikan; krim kecantikan untuk perawatan tubuh; krim kosmetik
untuk mengencangkan kulit; krim kuku; krim kuku untuk keperluan kosmetik; krim kulit; krim kulit dalam bentuk cair dan padat;
krim kulit yang adil; krim malam; krim mandi; krim masker tubuh; krim masker tubuh untuk keperluan kosmetik; krim non-obat
untuk melembabkan kulit; krim non-obat untuk menenangkan kulit; krim non-obat untuk scrub wajah; krim pelembab, lotion
dan gel; krim pelurus rambut; krim pembersih [kosmetik]; krim pembersih kulit; krim pembersih non-obat untuk penggunaan
pribadi; krim pemoles; krim pemutih gigi; krim pemutih kulit; krim pengencang [kosmetik]; krim pengkondisi kulit untuk
keperluan kosmetik; krim pengurang bintik penuaan; krim pengurang bintik penuaan untuk keperluan kosmetik; krim
penyamak sendiri; krim pijat, selain untuk keperluan medis; krim pra-cukur; krim retinol untuk keperluan kosmetik; krim ruam
popok tanpa obat; krim sepatu dan boot; krim setelah dicukur; krim siang; krim tabir surya; krim tangan; krim tangan, krim kaki,
krim bernutrisi, krim pembersih wajah; krim tanning diri [kosmetik]; krim tanpa obat untuk memutihkan kulit; krim tanpa obat
untuk perlindungan kulit; krim tubuh; krim tubuh beraroma; krim tubuh untuk keperluan kosmetik; krim untuk bahan kulit; krim
untuk mandi; krim untuk memutihkan kulit; krim untuk mencegah kerutan wajah; krim untuk pemeliharaan kulit (kosmetik); krim
wajah; krim wajah tidak mengandung obat; krim wangi; krim wangi untuk keperluan kosmetik; krim, losion dan gel
penyamakan; kutek kuku; lilin untuk lantai parket; lipstik; losion; losion untuk kulit; losion bayi; losion dan krem pelembab
badan dan kulit; losion dan krim untuk digunakan pada kulit; losion dan semprotan untuk kulit; losion dan semprotan untuk kulit
(non-medis); losion dan semprotan untuk muka; losion dan semprotan untuk rambut; losion kosmetik; losion pelembab
stimulasi non-obat untuk kulit; losion rambut; losion sebelum dan sesudah bercukur; losion setelah bercukur; losion susu
matahari kosmetik; losion susu untuk keperluan kosmetik; losion susu untuk perawatan tubuh bayi; losion untuk rambut; losion
untuk tubuh; losion untuk wajah tidak mengandung obat; losion, krim, pelembab, minyak dan susu
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yang dipakai setelah berjemur matahari; losion, susu, dan krim untuk tubuh (tidak mengandung obat); lotion dan krim tubuh
beraroma; lotion gelombang-set; lotion kulit dan tubuh, krim dan minyak untuk penggunaan kosmetik; lotion masker tubuh;
lotion masker tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion pembersih gigi; lotion pengencang untuk wajah; lotion pengencang untuk
wajah, tubuh dan tangan untuk keperluan kosmetik; lotion penguat untuk tangan; lotion rambut tanpa obat; lotion restorasi
rambut tanpa obat; lotion tabir surya dan krim perawatan matahari; lotion untuk keperluan kosmetik; lotion untuk wajah; lotion,
krim dan sediaan untuk perawatan wajah, tubuh, kulit kepala, kuku dan rambut; lulur; make-up bedak; make-up dasar bedak;
make-up dasar bedak dalam bentuk bubuk; make-up mengeluarkan susu, gel, lotion dan krim; make-up menghapus krim;
mandi minyak untuk perawatan rambut; maskara; maskara rambut; masker kaki untuk perawatan kulit; masker kecantikan;
masker kecantikan rambut; masker kecantikan wajah; masker kecantikan wajah tidak mengandung obat; masker kecantikan,
sediaan perawatan kulit wajah (facial packs); masker kosmetik; masker kulit; masker kulit [kosmetik]; masker kulit berbentuk
losion dan semprotan; masker kulit untuk keperluan kosmetik; masker mata; masker mata gel; masker mata untuk keperluan
kosmetik; masker pelembab kulit; masker pembersih jahe; masker pembersih mineral; masker pembersih untuk tubuh; masker
pembersih untuk wajah; masker pembersihan; masker pemutih kulit wajah; masker penataan rambut; masker perawatan
rambut; masker rambut; masker rambut dan kulit kepala; masker scrub pemurnian mendalam; masker tanah liat penyeimbang
minyak; masker tanah liat penyeimbang minyak rumput laut; masker tanah liat yang membersihkan kulit; masker tangan untuk
perawatan kulit; masker tubuh; masker tubuh untuk keperluan kosmetik; masker untuk membersihkan wajah; masker wajah;
masker wajah [kosmetik]; masker wajah bergizi madu dalam; masker wajah kosmetik; masker wajah memurnikan arang;
masker wajah smoothing; masker wajah untuk penggunaan kosmetik; membersihkan dan melembabkan krim, minyak, lotion
dan preparat; minyak esensial sebagai pewangi untuk keperluan binatu; minyak kolonyo/air aromatik; minyak memperbaiki
rambut; minyak parfum; minyak parfum untuk pembuatan preparat kosmetik; minyak penataan rambut; minyak penyamakan
[kosmetik]; minyak pohon teh; minyak rambut; minyak rambut kemiri; minyak rambut orang aring; minyak untuk parfum dan
aroma; minyak untuk pengkondisian rambut; minyak wangi; minyak wangi digunakan untuk menghasilkan aroma ketika
dipanaskan; minyak, losion dan susu semua untuk keperluan kosmetik dan alat rias/pembersih badan untuk kuku, rambut dan
kulit; minyak-minyak sari kosmetika; mousses menjadi alat bantu penata rambut; obat dan bahan obat menghilangkan rambut;
oil baths untuk perawatan rambut untuk keperluan kosmetik; paket masker pengencangan pori digunakan sebagai kosmetik;
paket masker untuk keperluan kosmetik; parfum; parfum air wangi; parfum cair; parfum dalam bentuk bubuk; parfum dalam
bentuk gel; parfum dalam bentuk padat; parfum dan air toilet; parfum dan cologne; parfum untuk keperluan industri; parfum,
eau de Cologne dan aftershaves; pasta gigi; pasta gigi bayi; pasta gigi cair; pasta gigi dalam bentuk kue lunak; pasta gigi
dalam bentuk permen karet; pasta gigi dan obat kumur tanpa obat; pasta gigi tanpa obat; pasta pemutih gigi; pelembab kulit
berbentuk losion dan semprotan; pelembab, losion dan krem untuk badan dan kulit; pembersih baki sampah menggunakan
pewangi; pembersih karpet dengan pewangi; pembilasan rambut [kondisioner sampo]; pembilasan rambut untuk keperluan
kosmetik; pemerah pipi; pemerah pipi cair; pemerah pipi dalam bentuk bedak; pemolesan pemerah pipi; pemutih gigi (strip dan
pasta); pencuci tubuh (sabun) bayi; pencuci tubuh dan rambut bayi; pencuci vagina untuk keperluan sanitasi atau deodoran
pribadi; penghitam alis; pensil alis; penyeka, kapas dan tisu yang diresapi dengan sediaan kosmetik dan losion wewangian
yang tidak mengandung obat; perekat untuk bulu mata palsu, rambut dan kuku; perekat untuk membubuhkan alis palsu;
perekat untuk membubuhkan bulu mata palsu; perekat untuk membubuhkan kuku atau bulu mata palsu; perekat untuk
membubuhkan rambut palsu; pewangi bantal beraroma dengan cara disemprot; pewangi nafas dalam bentuk kunyah yang
terbuat dari ekstrak kayu birch; pewangi rambut; pewarna Rambut; produk perawatan rambut, yaitu sampo dan kondisioner;
produk perawatan untuk melindungi rambut; produk sabun; reed diffusers terdiri dari minyak wangi dalam wadah dan termasuk
buluh; sabun almond; sabun antiperspirant; sabun batang; sabun batangan untuk mandi; sabun batangan untuk toilet; sabun
beraroma; sabun cair; sabun cair bergelembung untuk mandi berendam; sabun cair untuk binatu; sabun cair untuk mandi;
sabun cair untuk mencuci piring; sabun cair untuk tangan dan wajah; sabun cair untuk tangan, wajah dan tubuh; sabun cair
yang digunakan untuk mandi kaki; sabun cuci; sabun cuci tangan; sabun cukur; sabun deodoran; sabun deterjen; sabun
industri; sabun kertas untuk penggunaan pribadi; sabun kosmetik; sabun krim; sabun krim tubuh; sabun kulit; sabun lidah
buaya; sabun loofah; sabun mandi; sabun mandi [untuk manusia]; sabun mandi cair; sabun mandi cair tidak mengandung
obat; sabun mandi dalam bentuk cair, padat atau gel; sabun mandi*; sabun non-obat; sabun non-obat untuk bayi; sabun nonobat untuk tangan; sabun non-obat untuk wajah; sabun pasir; sabun pencerah warna untuk keperluan binatu; sabun tanpa air;
sabun tidak mengandung obat untuk penggunaan pribadi; sabun tidak mengandung obat untuk penggunaan pribadi dalam
bentuk cair, padat dan gel; sabun tubuh; sabun tubuh tanpa obat; sabun untuk bahan kulit; sabun untuk keringat kaki; sabun
untuk mencerahkan tekstil; sabun untuk penggunaan pribadi; sabun untuk penggunaan rumah tangga; sabun untuk perawatan
tubuh; sabun wajah; sabun wajah dan sabun badan yang tidak mengandung obat, butiran manik-manik untuk mandi, butiran
kristal untuk mandi, busa untuk mandi, gel untuk mandi, losion untuk mandi, minyak untuk mandi, garam untuk mandi yang
tidak mengandung obat, gelembung busa untuk mandi, busa untuk, sabun mandi cair, busa untuk mandi di bawah pancuran
dan busa untuk mandi, gel untuk mandi di bawah pancuran dan gel untuk mandi, lulur untuk mandi di bawah pancuran dan
lulur untuk mandi; sabun wangi; sabun-sabun; sabun-sabun, sabun mandi, wangi-wangian, minyak esensial, kosmetik,
shampoo, shampoo kering; sachet parfum; salep kulit pelembab [kosmetik]; sampo dan kondisioner untuk digunakan pada
rambut; sampo untuk rambut manusia; sediaan berjemur [kosmetik]; sediaan douching untuk keperluan sanitasi pribadi atau
deodoran [perlengkapan mandi]; sediaan eksfoliasi tanpa obat untuk perawatan kulit dan rambut; sediaan fumigasi [parfum];
sediaan hiasan rambut [sediaan highlight]; sediaan kosmetik; sediaan kosmetik anti-penuaan; sediaan kosmetik dan
kecantikan; sediaan kosmetik perawatan rambut; sediaan kosmetik tanpa busa; sediaan kosmetik tanpa obat; sediaan
kosmetik untuk berjemur; sediaan kosmetik untuk bulu mata; sediaan kosmetik untuk kulit; sediaan kosmetik untuk mandi;
sediaan kosmetik untuk mandi dan mandi; sediaan kosmetik untuk pembaruan kulit; sediaan kosmetik untuk pengeringan cat
kuku; sediaan kosmetik untuk perawatan kulit; sediaan kosmetik untuk perawatan tubuh; sediaan kosmetik untuk rambut dan
kulit kepala; sediaan kosmetik untuk tujuan pelangsingan; sediaan kosmetik untuk wajah dan tubuh; sediaan kosmetik wajah;
sediaan pelindung matahari kosmetik; sediaan pemutih kulit [kosmetik]; sediaan pengupasan lilin; sediaan penyamakan sendiri
[kosmetik]; sediaan perawatan kuku kosmetik; sediaan perawatan matahari [kosmetik]; sediaan perawatan rambut tanpa obat
untuk keperluan kosmetik; sediaan pewangi ruangan; sediaan pewangi udara untuk mobil; sediaan pewangi udara untuk
ruangan; sediaan rambut tanpa obat; sediaan rias rambut kosmetik; sediaan untuk melindungi rambut dari sinar matahari;
sediaan untuk memperbaiki dan menempelkan bulu mata, jenggot, memasang rambut palsu; sediaan untuk mengeriting dan
mengatur rambut; sediaan untuk pembersihan, perawatan dan perawatan rambut; sediaan untuk pembersihan, pewarnaan,
pewarnaan, pemutihan, pengaturan dan penataan rambut; sediaan untuk pengeritingan rambut permanen; sediaan untuk
perawatan bulu mata; sediaan untuk perawatan kulit kepala dan rambut; sediaan untuk perlengkapan mandi (toilet
preparations) yang tidak mengandung obat, yaitu, sabun; sediaan, termasuk krim, gel, dan mouse, untuk digunakan sebelum,
selama dan setelah bercukur; sediaan-sediaan kosmetik rias rambut; sediaan-sediaan pewangi udara untuk kamar mandi dan
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kamar kecil; sediaan-sediaan untuk memutihkan dan mencuci sediaan-sediaan untuk membersihkan, mengkilatkan,
membuang lemak sabun, wangi-wangian, minyak sari, kosmetik, minyak rambut bahan-bahan pemeliharaan gigi; semir boot;
semir gigi; semir sepatu dan krim; semprotan deodoran feminin; semprotan deodoran kaki; semprotan tubuh digunakan
sebagai deodoran pribadi dan wewangian; semprotan untuk tubuh yang mengandung wewangian dan sabun yang
mengandung wewangian; serum anti-penuaan untuk wajah; serum bulumata; serum kecantikan; serum kulit (kosmetik); serum
kulit tanpa obat; serum kulit tanpa obat untuk wajah; serum mata; serum pemutih (kosmetik); serum penataan rambut; serum
perawatan rambut; serum rambut; serum tidak eksklusif hyaluronat bisa mengandung vitamin dan pencerah (kosmetik); serum
untuk wajah tidak mengandung obat; serum wajah; serum yang mengandung ekstrak batu permata; shampo dan kondisioner
hewan peliharaan [sediaan perawatan hewan non-obat-obatan]; shampo hewan peliharaan, non-obat [sediaan perawatan
hewan]; shampo rambut; shampo untuk hewan [sediaan perawatan non-obat]; shampo untuk hewan peliharaan [sediaan
perawatan tanpa pengobatan]; shampoo kering; shampoo ketombe; shampoo pH netral; shampoo pH seimbang; strip lilin
untuk menghilangkan rambut tubuh; strip pemutih gigi; strip pemutih, pasta gigi; susu penyamakan [kosmetik]; tabir surya
berbentuk losion dan semprotan; tabir surya dalam bentuk losion dan semprotan; tabir surya tahan air; tisu diresapi dengan
sediaan deodoran untuk penggunaan pribadi; tisu diresapi dengan sediaan kosmetik; tisu yang diresapi dengan losion
kosmetik; tisu, kain atau penyeka yang dilembapi atau diresapi dengan sediaan membersihkan pribadi atau losion kosmetik;
toner untuk penggunaan kosmetik; warna alis dalam bentuk pensil dan bubuk; warna bulu mata; wewangian, minyak atsiri,
kosmetik tanpa obat, lotion rambut tanpa obat; wewangian, minyak esensial, kosmetik, lotion rambut; wewangian, wewangian
dan dupa, selain parfum untuk penggunaan pribadi===
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